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  1رشـيـدة أوبـخـتـي

 
يعد الجهاز المصرفي الممول الرئيسي في اقتصاديات المديونية أين تكون االحتياجات المالية كبيرة جدا  المـللللل خ :

بالنظر إلى األموال المتاحة، وهذا نظرا لعدم كفاءة األسواق المالية أو غيابها تماما، وهو ما جعل منه محورا أساسيا 

التنموية بالجزائر. وقد عرف هذا القطاع إصالحات عديدة منذ االستقالل، لكن التزامه بتمويل القطاع  لتمويل الحركة

يه  ية مما حال دون تحقير األهداف المرجوة. وبالنظر إلى ما تمي الا لقيال عيى واككككككعيته المال العمومي شكككككككل عب

ي، فإن هذا القطاع ال يزال يواجه تحديات المعطيات االقتصككككككادية والمالية الجديدة عيى المسككككككتويين الو ني والدول

كبيرة وعيى جميع المسككتويات، لذلس سككنحاول من هالل هذا المقال ت ككخي  واقع النظام المصككرفي الجزائري وأه  

 التحديات التي تواجهه.

 السياسة النقدية.الجهاز المصرفي، قانون النقد والقرض،  الك مات المفتاحية:

 
 

 

 

 

The Algerian Banking System: Past, Present, Challenges, Prospects 
 

Rachida Oubekhti 

 

Abstract: The banking system is the main financier in the indebted economies where the 

financial needs are very large than the available funds, and this is due to the inefficiency 

of the financial markets or its completely absence, which made it a major focus for the 

financing development movement in Algeria. This sector knew many reforms since 

independence, but his commitment to financing public sector form a heavy burden on it 

financial position, which prevented the achievement of the desired objectives. Due to the 

dictates of the new economic and financial data at the national and international levels, 

the sector still faces significant challenges and at all levels, so we will try through this 

article to diagnose the reality of the Algerian banking system and the main challenges it 

faces. 
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 مقدمة:

المتتبع ليمسار االقتصادي لبالدنا يالحظ أن النظام البنكي احتل منذ القدم أهمية بالغة في مختيف  إن

الهامة التي تطرأ عيى االقتصاديات الميادين االقتصادية، وتزداد أهميته من يوم آلهر مع التطورات 

في و الو نية من جهة، ومع التحوالت العميقة التي ي هدها المحيط المالي الدولي من جهة أهرى.

هذه الظروف ما فتالت البنوك تطور من إمكانياتها ووسائل عميها من أجل جمع األموال من مصادرها 

وعييه فإن الجهاز المصرفي الجزائري هو أحد المختيفة وتوجيهها نحو أفضل االستعماالت الممكنة، 

العناصر االقتصادية الهامة فهو مرآة عاكسة ليتنمية االقتصادية من هالل استعماله لتقنيات أكثر فعالية 

لعرض النقود والتحك  في عناصر االقتصاد بهدف المساهمة في انجاز برامج القطاعات االقتصادية 

لمعبر فعال عن تقدم النظام االقتصادي أو تقهقره، وعييه فإن كل هطوة المختيفة. وبالتالي فالبنوك هي ا

تخطوها الجزائر في ميدان اإلصالحات البد أن ينعكس  لس عيى النظام البنكي من حيث التنظي  

 واألداء.

 

 :النظام المصرفي الجزائري /1

مجموعة المصارف العامية في بيد ما وجزء من النظام  هو تعريف الجهاز المصرفي: /1-1

المصرفي، ويختيف من بيد آلهر تبعا لنوع النظام االقتصادي المنتهج وما يميز كل نظام مصرفي 

عن غيره هو ميكية المصارف، تركيب النظام وهيكيته، حج  المصارف وتوزيع فروعها في البالد 

 وحركة دمجها أو توحيدها. 

هو مجموعة المؤسسات، القوانين واألنظمة التي تعمل في  نظام المصرفي الجزائري:تعريف ال /1-2

 ظيها المصارف في الجزائر والتي تتعامل باالئتمان.

 لمحة تاريخية عن مراحل نشأة وتطور الجهاز المصرفي الجزائري: /2
 تقاس نجاعة أي نظام بنكي في أي اقتصاد بعاميين أساسيين يتمثالن في: 

 النظام عيى تعبالة الموارد المالية وهصوصا الموارد التي ال يكون مصدرها اإلصدار النقدي؛  قدرة -أ

 قدرة  لس النظام عيى تخصي  األموال القابية لإلقراض بأفضل الصيغ الممكنة. -ب

ولتحقير هذين العاميين يستوجب وجود بنية أساسية مناسبة تتصف بقيام نظام اقتصادي منظ  عيى 

القيمة بما يسمح ليبنس بالتمتع بحرية الحركة واستقاللية القرار ويمكنه من أداء مهني اوء قانون 

 متطور عن  رير استغالل كل األساليب المتاحة. 

 من جهة أهرى فإن دراسة النظام المصرفي الجزائري يجب أن تتميز بالحذر و لس لسببين:
سنة وهو  50البنكية في العال  إ  ل  يتجاوز  حدالة هذا النظام البنكي مقارنة مع غيره من األنظمة -1

 بذلس نظام فتي مقارنة مع بعض األنظمة التي يزيد عمرها عن قرنين من الزمن؛ 

يتمثل في التنظي  الذي ت  اهتياره واألهداف التي أريد لينظام المصرفي تحقيقها وسوف يتبين عبر  -2

جمودا في حركية البنوك ما ألر سيبا عيى  الدراسة أن فكرة المركزية في التخطيط والقرار ولدت

 تطورها وأدائها وقيل فرص اكتسابها المهارة بالعمل المصرفي.

وليوقوف عيى نجاعة وفعالية النظام البنكي الجزائري سنمهد بدراسة تاريخية نتطرق من هاللها 

 لن أة النظام ومختيف التحوالت التي شهدها: 

كان النظام النقدي بالجزائر شبيها بسائر الحتالل الفرنسي: النظام المصرفي وتطوره قبل ا /2-1

 أنظمة الدولة العثمانية يتميز بسمتين: 

 وجود نظام المعادن النفيسة، الذهب والفضة باعتبارها مخزن ليقيمة؛  -أ

 قية دور النقود في المبادالت.  -ب

مؤسسة مصرفية في الجزائر  ت  إن اء أولالنظام المصرفي وتطوره خالل االحتالل الفرنسي:  /2-2

ل  توقف مع بداية  1848م كفرع لبنس فرنسا بعنابة وبدأ في إصدار النقود عام 1843جوييية  19في 

الثورة الفرنسية، هيفتها مؤسسة الصرافة الو نية التي اقتصرت وظيفتها عيى االئتمان دون إصدار 
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أ بنس الجزائر برأسمال قدره لالث ماليين لين  1851النقود ول  تنجح لقية الودائع وجاء قانون أوت 

 فرنس فرنسي. 

فالنظام المصرفي الجزائري كان امتدادا لينظام الفرنسي بكل هصائصه ومقوماته وحتى بالنسبة 

 المصرفية فقد احتوت بنيته عيى:  لالنضبا  والرقابة

ل  تقيصت وظيفته  مارس ن ا ه منذ ن أته كبنس إصدار وائتمان في آن واحد بنك الجزائر: /2-1-1

 بعد نصف قرن ليتخص  كبنس مركزي وظائفه كما ييي:

 أوال: اإلصدار

النقود الورقية التي يصدرها والودائع عند الطيب مما  1/3كان البنس ميزما بتغطية  هبية ال تقل عن 

 قيد حريته في اإلصدار، ل  ألغي هذا ال ر  وأحل محيه سقف اإلصدار.

وارتكزت المبادلة الخارجية عيى رابطة أن أي تذبذب في الفرنس الفرنسي يؤدي إلى حدوث نفس 

 ال يء في الفرنس الجزائري. 

 

 ثانيا: االئتمان

كان البنس يقدم لإلدارة االستعمارية تسييفات دون فائدة ويدير استثمارات قس  من إيراداتها ويمسس 

غير محدود لتحقير مرونة االستبدال بين العمييتين، كما وجه حسابا جاريا ليخزينة ويمنحها اعتمادا 

 . جزءا من االئتمان الخاص لتمويل القطاع الزراعي بقروض متوسطة و ويية اآلجال

 يمكن أن نذكر أهمها: البنوك التجارية : /2-1-2

 أوال: القرض العقاري الجزائري التونسي

إلى تونس فكان أكبر بنس جزائري ي مل  1907ليعقار والزراعة ومد ن ا ه عام  1880تأسس عام 

 فرعا. 133

 Crédit du Nordثانيا: القرض الشمالي 

 . 1958تأسس بالجزائر ووهران عام 

  Crédit Lyonnaisالقرض ال يوني ثالثا: 

 منها: و بنوك األعمال: /2-1-3

 أوال: القرض الجزائري 

 تأسس في باريس قصد ت جيع الميكية العقارية وأشغال البنى االرتكازية. 

 ثانيا: بنك الصناعة بالجزائر والحوض المتوسط

 لاللة فروع.  1961وكان له في  1911تأسس عام 

  ثالثا: بنك باريس والدول المنخفضة
 . 1954فتح له فروع بالجزائر عام 

 :Compagnie Parisienne Pour Réescompteمنشأة باريس إلعادة الخصم  /2-1-4
 تتعامل مع المصارف ال الجمهور. 

 Caisseتتمثل في صندوق التجهيز من أجل تنمية الجزائر" بنوك التنمية: /2-1-5

D’équipement Pour Le Développement De L’Algérie بهدف  1959" تأسس عام

 جمع الموارد وإنفاقها لغرض التنمية بقسنطينة. 

 المنشآت العامة وشبه العامة الفرنسية: /2-1-6

  Crédit Foncier أوال: القرض العقاري
 يزاول عميه في الجزائر بصفته فرع لبنس فرنسا هاصة بعد الحرب العالمية الثانية. 
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 ثانيا: القرض الوطني 

بالجزائر عام لهذا البنس دور مه  في تمويل االستك افات النفطية في الجزائر وتوقف عن التمويل 

1967. 

 Caisse Des Dépôts Et Consignations ثالثا: صندوق الودائع واالئتمان
 المسؤول عن الصندوق الو ني لالدهار واالحتيا  وصندوق توفير البريد.  وهو

ورلت الجزائر لدى استقاللها نظاما مصرفيا واسعا النظام المصرفي وتطوره بعد االستقالل:  /2-3

 أجنبي وقائ  عيى أساس االقتصاد الحر الييبرالي وقد شميته جمية من التغيرات أهمها: غير أنه تابع 

 تغيرات قضائية نتيجة توقف المصارف عن العمل؛  -أ

 تغيرات إجرائية وإدارية نتيجة هجرة اإل ارات المؤهية لتسيير البنوك؛ -ب

 تيين؛ تغيرات مالية نتيجة سحب الودائع وهجرة رؤوس األموال مع المح -ج

 زوال شبه كامل ليمصارف المحيية والصغيرة مما قي  شبكة الفروع؛ -د

 تصدع البنوك المختصة والسيما البنوك الزراعية؛  -هـ

 استحالة التخطيط االقتصادي.  -و

 مراحل:  05وقد مر هذا الجهاز الفتي بـ 

انصب حرص : -فترة ما قبل التأميم - 1965إلى سنة  1962المرح ة الممتدة من سنة  /2-3-1

المسؤولين هالل هذه الحقبة عيى تأسيس نظام مصرفي تسيطر عييه الدولة ويتولى مهمة تمويل 

 18/12/1962التنمية الو نية وأول إجراء ت  القيام به هو إحداث البنس المركزي الجزائري بتاريخ 

متمتعا بال خصية المعنوية واالستقالل المالي  1/1/1963بنس الجزائر اعتبارا من  هل محيليح

المصادق عييه من قبل المجيس  144-62باعتباره مؤسسة عمومية و نية بموجب القانون رق  

؛ وهنا ت  إعطاء البنس المركزي باعتباره بنس البنوك االستقاللية 13/12/19622التأسيسي في 

 الالزمين لتنظي  العمييات ومراقبة بقية البنوك مع إعطاء الحكومة إمكانية المراقبة.  والصالحية

 1964أفريل  01تأسست الخزينة الجزائرية كما ت  إصدار العمية الو نية في  1962ماي  07وفي 

وتيخ  ن ا ه في ح د  1963غ  هب، وت  تأسيس الصندوق الجزائري ليتنمية عام 18بقيمة 

الية المحيية )هزينة الدولة( والخارجية )من فرنسا بداية( وتوجيهها لتمويل استثمارات الموارد الم

 ويية المدى كما عميت السيطات الجزائرية عيى حصر عميية االستيراد ومراقبة الصرف األجنبي 

في  64-227بموجب القانون  1964وهذا ما دفعها إلن اء الصندوق الو ني ليتوفير عام 

وإلى جانب  1963وشركة التامين وإعادة التامين في ، دا ال ركة الجزائرية ليتأمينوك 10/08/1964

 هذه البنوك بقيت مجموعة هاصة تابعة لألجانب من بينها: 

 أوال: بنوك األعمال

 البنس الصناعي الجزائري المتوسطي، بنس باريس وهولندا. 

 ثانيا: بنوك الودائع

تجارة والصناعة، القرض الييوني، قرض ال مال، بنس القرض العقاري ليجزائر وتونس، بنس ال

 مصر.  -باركييز، ال ركة المارسييية ليقرض، بنس الجزائر

 

 ثالثا: بيوت إعادة الخصم
 ال ركة الباريسية قامت بدور الوسيط في السوق النقدي.

البنوك األجنبية أمام تعنت : -فترة التأميم - 1970إلى سنة  1966المرح ة الممتدة من سنة  /2-3-2

في تمويل المؤسسات االقتصادية الو نية، لجأت السيطات إلى مصادرة وتأمي  الكثير من المؤسسات 

المالية والمصرفية و لس عمال منها عيى إرساء القواعد األساسية لنظام مصرفي يتوافر مع  موحات 

 (.1969-1967التنمية المخططة )المخطط الثاللي 

                                                 
 .126، ص 2005، 3محمود حميدات، "مدهل ليتحييل النقدي"، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،   -2
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، القرض العقاري الجزائري، القرض 1/7/1966لبنس الو ني الجزائري في بتأسيس ا وعييه قامت

ت  إن اء البنس الخارجي الجزائري وفي  12/09/1967؛ ل  بـ 11/5/1967ال عبي الجزائري في 

ت  إلغاء الرهصة التي كانت تتمتع بها البنوك األجنبية السيما في المعامالت الخارجية،  1/11/1969

عمومية ميكيتها تعود ليدولة تحتكر كل عمييات البنس، الصرف والقرض. إال أن فقد أصبحت البنوك 

كل القرارات الهامة المتعيقة بالنظام البنكي اتخذت مركزيا بطريقة إدارية نتيجة هضوعها لقواعد 

النظام االقتصادي االشتراكي المنتهج وسيطرة الدولة عيى السياسة التنموية ليبنوك اقتضت عدم تدهل 

األهيرة في اهتيار التمويالت المناسبة إنما اتخذ القرار التموييي عيى مستوى هيالات التخطيط  هذه

 عيى أساس تقدير الجدوى االقتصادية واالجتماعية ليم روع. 

 

باعتبار انتهاج النظام المصرفي الو ني : 1986إلى سنة  1971المرح ة الممتدة من سنة  /2-3-3

 1971فقد اعتمد سياسة التخطيط المصرفي و لس بعد تأمي  المحروقات لقواعد االقتصاد االشتراكي 

، كما عمدت السيطات العمومية إلى منح الثقة ليبنوك في تسيير ومراقبة 3وقانون الثورة الزراعية

عمييات المؤسسات العمومية مما هير واعية اقتصادية حيوية اخمة جعيت الدولة تغير سياسة 

الهياكل المالية ليبيد بإدهال إصالح جذري عيى البنوك، وهذا ما جاء به التمويل وتعيد تنظي  كل 

 امن المبادئ التالية:  1971اإلصالح المالي لعام 

التخص  البنكي بتوزيع المهام والمسؤوليات بين البنوك في تموييها لالستثمارات المخططة  -أ

 اإلنتاجية ليقطاع العمومي؛ 

لدولة ليتخطيط المكيفة بانتقاء االستثمارات ووزارة المالية المسؤولة توزيع المهام بين سكرتارية ا -ب

 عن واع اعتمادات الدفع وتوجيه تعامل المؤسسة في إ ار متوازن حسب البنوك؛ 

ت جيع تعبالة االدهار الو ني من  رف المؤسسات المالية والبنكية بالن  عيى وجوب إيداع كل  -ج

كات واحتيا ات ال ركات الو نية والمؤسسات العمومية األموال المكونة من مخصصات االهتال

  ات الطابع الصناعي والتجاري في حساب الخزينة العمومية مقابل سندات التجهيز؛ 

إلغاء التمويل الذاتي حتى تتمكن الدولة من تطبير التخطيط المركزي وامان تمويل االستثمارات  -د

 رف البنوك أو االعتمادات الخارجية التي تخضع اإلنتاجية عن  رير االعتمادات الممنوحة من 

 لتصريح مسبر من وزارة المالية والتخطيط؛

 إجبار المؤسسات عيى الم اركة في ميزانية الدولة؛ -هـ

إرساء التو ين البنكي بإجبار المؤسسات العمومية والمن آت العمومية  ات الطابع الصناعي  -و

البنكية عيى مستوى بنس واحد و لس بفتح حسابين األول  التجاري عيى تركيز حساباتها وعميياتها

لتمويل ن ا ات االستثمار والثاني لتمويل ن ا ات االستغالل، مما يسهل عميية الرقابة والمتابعة 

عبر التدفقات النقدية لهذه المؤسسات داهل الم اريع االقتصادية في إ ار البرامج المخططة كما أنه 

ومالءة البنوك بت جيع النقود الكتابية والتقيي  من حركة النقود االئتمانية  من شأنه رفع مستوى سيولة

 المتسربة هارج الجهاز المصرفي؛ 

امان الدولة لقروض االستثمار التي تمنحها البنوك ليمؤسسات العمومية التي تحصيت عيى  -ز

 . تسجيل م اريعها بالخطة تيتزم الخزينة العمومية بتسديدها حالة عدم الوفاء

 من الناحية العميية نجد أن من نتائج هذا اإلصالح: 

 التخص  الوهمي ليبنوك التجارية؛ -1

االعتماد الكيي عيى الخزينة في تمويل قطاع اإلنتاج التي اعتبرت المتسبب األول في دفع البنس  -2

 المركزي إلصدار النقود؛ 

 االنتقال التدريجي ليمنظومة المالية إلى وصاية وزارة المالية؛  -3
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 انكماش دور البنس المركزي إلى تسيير عمييات السوق النقدية؛  -4

 اعف تعبالة االدهار الو ني.  -5

، ت  التراجع عن إجراءات 1979و 1978ومع فترة مراجعة المخططات االئتمانية السابقة لسنتي 

حيث ت  إلغاء تمويل المؤسسات بواسطة القروض البنكية  1971قد جاء بها إصالح التمويل التي كان 

متوسطة األجل، وتكيفت الخزينة بتمويل االستثمار بقروض  ويية األجل مما أدى إلى بداية التخيي 

 عن النهج االشتراكي. 

تنمية المحيية وبنس ال 13/12/1982وفي هذا اإل ار ت  تأسيس بنس الفالحة والتنمية الريفية في 

(BDL)  وهذا البنس يهت  بعمييات االستثمار اإلنتاجي  31/04/1985بموجب المرسوم المؤرخ بـ

 المخططة من  رف الجماعات المحيية وعمييات الرهن. 

( كانت تستعمل 85-62وتباعا لما سبر يتضح لنا أن اآلليات التقييدية ليسياسة النقدية هالل الفترة )

  تحدد وزارة المالية سعر الفائدة والعموالت المستحقة ليبنوك والمرتبطة في مجاالت ايقة، إ

حيث  1986ول  يرتفع حتى شهر أكتوبر  %2.75بالقروض بينما بقي سعر إعادة الخص  لابتا بـ 

 .1989في ماي  %7ل  إلى  % 5انتقل إلى 

التجارية وهي من  كما ت  تسجيل تداهل في الصالحيات فيما يتعير بالرقابة عيى ن ا  البنوك

اهتصاص البنس المركزي أصال وتقاسمها مع البنس الجزائري ليتنمية التي أنيط لها مهمة مراقبة مدى 

تطابر التمويل المتوسط األجل لالستثمارات المخططة. كل هذا دفع السيطات العمومية ليدولة إلى 

 إدهال بعض التعديالت في المجال المالي والمصرفي منها:

القرض المتوسط األجل كآلية لتمويل بعض القطاعات كالسياحة بناءا عيى تعييمة وزارة إيقاف  -

 المالية؛ 

 إدهال مفهوم االستثمار العام الالمركزي بناءا عيى تعييمة صادرة عن المجيس الو ني ليتخطيط؛  -

تجسيد  إلغاء تعيين المحل الوحيد ليمؤسسات من  رف المجيس الو ني ليتخطيط والعمل بقاعدة -

 المركزية كل م روع استثماري عام يمول  اتيا. 

إال أنه وبالرغ  من كل هذه اإلصالحات كان من الضروري إصالح المنظومة المصرفية بتعديل 

والخاص  19/08/1986بتاريخ  12-86النصوص الت ريعية والتنظيمية حيث ت  إصدار القانون 

لنظام المصرفي بما يتوافر واإلصالحات التي بنظام البنوك وشرو  اإلقراض كمحاولة إلصالح ا

 مست باقي المؤسسات العمومية االقتصادية، وقد ترتب عن هذا القانون ما ييي: 

عيى المستوى المؤسساتي: أصبح الجهاز المصرفي يتكون من البنس المركزي الجزائري إاافة إلى 

 مؤسسات القرض المختصة؛

هذه الوظائف تؤدي في ظل االحترام الكامل لألهداف  عيى مستوى توزيع القروض وجمع الموارد:

المسطرة من  رف المخطط الو ني ليقرض الذي يندرج في إ ار المخطط الو ني ليتنمية، كما 

أعطيت البنوك حر اال الع عيى الواعية المالية ليمؤسسات قبل الموافقة عيى منح القروض وكدا 

 حر متابعتها.

 

حتى : -بداية التحول إلى اقتصاد السوق - 1989إلى سنة  1986نة المرح ة الممتدة من س /2-3-4

المؤرخ في  88/06مع استقاللية المؤسسات العمومية، فقد ت  تعدييه بالقانون  86/12يتوافر قانون 

والذي نادى باستقاللية البنوك والمؤسسات المالية وارورة تعديل قواعد التمويل  12/01/1988

. كما ن  نفس القانون عيى 4تحقير المردودية المالية ليم اريع االستثمارية بحيث توجه االهتمام نحو

ارورة استعادة البنس المركزي صالحياته في تطبير السياسة النقدية في حين تتكفل البنوك 

والمؤسسات المالية األهرى بتمويل م اريع المؤسسات العمومية االقتصادية وفقا لإل ار الذي يرسمه 
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ي ليقرض، وهذا باالتجاه نحو مبادئ المردودية والربح في الجهاز المصرفي تأكيدا المخطط الو ن

 منه عيى إدراج البنوك دائرة المتاجرة. 

كما نظ  هذا القانون التكمييي العالقة بين البنس المركزي والخزينة العمومية، و لس بتنظي  تغطية 

الذم  غير المدفوعة، الحد من تسبيقات البنس المركزي ليخزينة العمومية هصوصا بعد رفع العبء 

ل عيى الموارد عنها تدريجيا فيما يتعير بتمويل االقتصاد. ويخول القانون ليخزينة العمومية الحصو

المالية التي تحتاجها بالتصرف عن  رير إصدار أ ونات الخزينة أو سندات التجهيز وم اركتها في 

 السوق النقدي. 

إال أن التطبير السيء لهذه اإلصالحات أيضا هير فواى عارمة في االقتصاد ألزمت إعادة النظر 

التسعينات، فقد اتضح أنه في الواقع ل  تعط في الميكانيزمات المالية لالقتصاد الجزائري هالل مرحية 

ليبنس المركزي االستقاللية في تحديد السياسة النقدية في  ييعب دوره إال كقاعدة هيفية لتمويل الخزينة 

العمومية المسيطرة عيى النظام المالي والنقدي الجزائري منذ االستقالل، ومن لمة غابت مالمح 

 سياسة المالية ليدولة.التفرقة بين السياسة النقدية وال

 

 أوال: تطور الحالة النقدية ومميزات السياسة النقدية 

 تطور الحالة النقدية:  -أ

إن من أه  مميزات هيكل النقود في الجزائر في هذه تطور المؤشر العام ألسعار االستهالك:  -1

اج وشر  توازن الهيكل الفترة غياب سياسة األسعار والتي تأهذ بعين االعتبار األجور، تكاليف اإلنت

المالي ليمؤسسات. فاألسعار كانت تحددها الدولة وفي نفس الوقت تدعمها دفاعا عيى القدرة ال رائية 

ليموا نين. فاألسعار ل  تعكس حقيقة القي  مما أدى إلى ظهور نظام موازي وجد الدع  في االهتالالت 

فن ط هارج إ ار مراقبة الدولة وهير اغطا  الناتجة عن التغيرات الهيكيية االقتصادية واالجتماعية

 85.7إلى  1969في  16.6كبيرا عيى باقي المنتجات؛ فارتفع المؤشر العام ألسعار االستهالك من 

بعد انهيار أسعار  1986لينخفض بعد سنة  1981في  %15.1وقد بيغ معدل التضخ   1989في 

 . 1989في  %9.3البترول إلى 

إن إستراتيجية الجزائر المتميزة بسياسة استثمارية توسعية هامة تطيبت  تطور الكت ة النقدية: -2

مييار دج سنة  308.1عرض النقد، ف هد اإلصدار النقدي منذ االستقالل ارتفاعا متصاعدا ليصل إلى 

إال أن اإلحصائيات أشارت أن اإلصدار العيني )اإلنتاج( ل  يسايره بالمثل في  يتعد معدل النمو  1989

ذا كان هذا اإلصدار النقدي الوفير غير فعال ل  يوجه لرفع مستوى اإلنتاج بل كان سببا ول 14%

مباشرا عيى الضغو ات التضخمية، وقد كانت القروض المقدمة لالقتصاد سببا في هذا اإلفرا  لتمثل 

 من مجموع الكتية النقدية.  56.1%

ومع تبني نظام  1986في  %2.75ة بـ معدل الفائدة محدد من قبل الدولتطور معدالت الفائدة:  -3

وإن  1989في  %7االنتقال نحو اقتصاد السوق سارعت الدولة لتحرير األسعار تدريجيا لترتفع إلى 

 هذا التحديد اإلداري جعيها عاجزة عن تحفيز االدهارات. 

 مميزات السياسة النقدية:  -ب

السياسة النقدية مع التحديد الكمي ليقرض تغيب مميزات التنظي  النقدي في اقتصاد المديونية عيى  -1

 لضمان المؤسسات والوسيية المفضية لمراقبة الكتية النقدية تكون في تأ ير القروض؛

 التثبيت اإلداري لمعدالت الفائدة عند مستويات دنيا؛  -2

 ؛ تسيير نقدي إداري لين يوحي بالخضوع التام ليسيطة النقدية إلى السيطة السياسية وأجهزتها -3

 عرض نقدي هارجي غير مرتبط بالن ا  االقتصادي وتابع كيية لرغبات القطاع العمومي؛  -4

التمويل كدور مه  ليبنس المركزي سواءا مع الخزينة أو إعادة تمويل البنوك في ظل غياب السوق  -5

 النقدي؛ 
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إن االنتقال إلى اقتصاد السوق تطيب واع اقتصاد مصرفي متطور وفعال لذلس تواصيت  -6

بهدف زيادة  1989اإلصالحات االقتصادية والمالية وتجسدت في منح البنوك استقالليتها المالية عام 

السوق النقدية فبعد عقد االتفاق مع  1989فعالية ن ا ها ورفع مردوديتها، كما أن الت في جوان 

صندوق النقد الدولي الذي حصر األزمة في المجال النقدي بدأ االقتصاد الو ني يعرف تدريجيا  ابعا 

 نقدويا وبدأت السيطات تسعى لتحقير االستقرار النقدي. 

إن الرغبة في تفادي سيبيات وقصور : 1990المرح ة االنتقالية واإلصالحات من سنة  /2-3-5

مع سياسة االنفتاح عيى السوق واالندماج في االقتصاد العالمي،  إصالحات المرحية السابقة وتماشيا

منعرجا هاما وحاسما في مسار اإلصالحات النقدية بالجزائر التي تهدف إلى  1990حيث تعتبر سنة 

االعتماد عيى قوى السوق والمنافسة وتحويل النظام المالي من مجرد ناقل لألموال من الخزينة إلى 

لى نظام ييعب دورا ن طا في تعبالة الموارد وتخصيصها وقد جسد هذه اإلرادة المؤسسات العمومية إ

 .  5الميحة ليخروج من األزمة صدور قانون النقد والقرض

 

 أوال: قانون النقد والقرض

المؤرخ في  90/10هو المصادقة عيى القانون  1990من  إن ما ميز النظام المالي والمصرفي ابتداءا

والمتعير بالنقد والقرض، وهو من النصوص  14/04/1990الموافر لـ  1410رمضان  19

الت ريعية التي تن  بحر االعتراف بأهمية المكانة التي يجب أن يكون عييها النظام البنكي ويعتبر 

وأدهل تغييرات  1988و 1986د أهذ أه  أفكار قانوني من القوانين األساسية الت ريعية لإلصالحات ق

 جذرية في تنظي  الن ا  المصرفي ومقاييس تصحيح الواعية المالية ليبنوك.  

 

 ثانيا: أهم إصالحات قانون النقد والقرض المالية والمصرفية 

 امان استقرار العمية الو نية احتراما لالتفاقيات الدولية؛  -أ

 از البنكي؛ تنظي  وتعديل الجه -ب

عدم التخص  البنكي بإلغاء مبدأ التخص  حيث أصبح بإمكان البنوك القيام بكافة العمييات  -ج

 البنكية في كل القطاعات االقتصادية وبذلس حصيت البنوك العمومية عيى نظام البنس ال امل؛ 

العمومية وتفعيل  توايح مركز البنوك والوكاالت المالية بترشيد عالقة البنس المركزي بالخزينة -د

 عالقة البنوك التجارية بالمؤسسات االقتصادية وتحريرها من القيود اإلدارية؛ 

 حماية المودعين والمقتراين بإن اء هياكل جديدة ليمراقبة البنكية؛  -هـ

وتطوير وتنظي  السوق النقدي وحركات األموال فيهما  -بورصة الجزائر –إن اء السوق المالي  -و

 سوية جزء من سيولة البنوك عن  رير تدهالتها في هذه السوق؛ مما يسمح بت

 تمديد الهيكية وتنظي  عمييات البنس المركزي وامان استقالليته؛ -ز

 دهول البنوك األجنبية وظهور البنوك الخاصة؛ -ح

 واع وتطبير القوانين والعقوبات في حاالت التجاوز. - 

 

 النقد والقرض  ثالثا: هيكل النظام النقدي ع ى ضوء قانون

لقد أدهل هذا القانون تعديالت مهمة واعت حد لي فافية التي ميزت الفترة السابقة وتمكنت من 

التسوية نهائيا لم كل السيطة النقدية ووحدتها واستقالليتها النسبية حيث أن مسؤولية الدفاع عن قيمة 

ى السيطة الوحيدة التي تجسدت في النقود الو نية سواءا عيى المستوى الداهيي أم الخارجي أنيطت إل

مؤسسة و نية تتمتع بال خصية المعنوية  90/10من قانون  11بنس الجزائر باعتباره  بقا ليمادة 

واالستقاللية المالية وهو عضو تنفيذي مكيف بالمهمة العامة ليسهر عيى النقود، القرض والصرف. 

وبنس اإلصدار الوحيد عيى المستوى  وهو بذلس قمة الجهاز المصرفي باعتباره المقرض األهير
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الو ني ومن لمة فهو الم رف األول واألهير عيى تسيير السياسة النقدية في الجزائر وقانون النقد 

والقرض يكيفه بتنظي  التداول النقدي، توجيه ومراقبة توزيع القروض، السهر عيى التسيير األفضل 

 يها السوق النقدي، سوق القرض وسوق الصرف. ليتعهدات الخارجية وتنظي  مختيف األسواق بما ف

يسمى في تعاميه مع الغير ببنس  90/10من قانون  12ولقد أصبح البنس المركزي وفقا ألحكام المادة 

الجزائر حيث تعود ميكية رأسماله بالكامل ليدولة ويخضع لقواعد المحاسبة التجارية دون أن يخضع 

أما عن  11/01/88الصادر في  01-88ع ألحكام القانون ليتسجيل في السجل التجاري؛ كما ال يخض

إدارة، تسيير ومراقبة البنس وبموجب قانون النقد والقرض فهي مضمونة من قبل جهازين هما: 

 المحافظ ومجيس النقد والقرض.

تسيير البنس فجعل المحافظ ومعه لالث نواب يعينون بمراسي   19نظ  القانون في مادته المحافظ:  -أ

سنوات عيى الترتيب قابية ليتجديد مرة واحدة؛  5سنوات و 6رئاسية من  رف رئيس الجمهورية لمدة 

وقع فيقوم المحافظ بمساعدة نوابه بإدارة أعمال البنس المركزي واتخا  جميع اإلجراءات التنفيذية وي

باس  بنس الجزائر ويمثيه لدى السيطات العمومية والبنوك المركزية والهيالات المالية الدولية. كما أنه 

يوظف، يعين، يرقى ويعزل مستخدما البنس ويعين ممثال ليبنس في مجالس المؤسسات األهرى وإاافة 

ض، فيعتبر المحافظ إلى  لس تست يره الحكومة كيما وجب عييها مناق ة مسائل هاصة بالنقد والقر

 السيطة الحقيقية التي تتخذ قرارات تنفيذ العمييات في إ ار سياسة نقدية يقبيها القانون. 

ولهذا فال يمكن إقالته  من مناصبه  إال بمرسوم رئاسي حالة عجزه  الصحي المثبت قانونا أو نتيجة 

بنس الجزائر مستقل عن  هطأ فادح، كما أنه  ال يخضعون لقواعد الوظيف العمومي مما يعني أن

السي  اإلداري كل هذا تأكيدا عيى استقاللية البنس المركزي، امانا لالستمرارية واالستقرار في العمل 

 بما يمكنه  من تأدية أعماله  وتطويرها بكل كفاءة.

ويت كل هذا المجيس من المحافظ رئيسا، نواب المحافظ الثاللة كأعضاء مج س النقد والقرض:  -ب

ة موظفين ساميين يختاره  رئيس حكومة بناءا عيى هبرته  وكفاءته  في ال ؤون المالية ولالل

واالقتصادية ويعينون بموجب مرسوم يصدره رئيس الحكومة وهذا إاافة إلى لالث مستخيفين إ ا 

 اقتضت الضرورة تعويض الموظفين الثاللة. 

ائر وتارة أهرى بصفته السيطة النقدية يعمل مجيس النقد والقرض تارة بصفته مجيس إدارة لبنس الجز

 في البالد.

يتمتع بصالحيات إدارة شؤون البنس في مج س النقد والقرض كمج س إدارة البنك المركزي:  -1

حدود ما ين  عييه القانون فيقوم بإجراء مداوالت حول تنظي  البنس المركزي واالتفاقيات بطيب من 

ة وله سيطة التنظي  العام، سيطة الموافقة وإصدار األنظمة، المحافظ إلحداث بعض الهياكل االست اري

سيطة مباشرة بعض التصرفات وسيطة الترهي  في المصالحات والمعامالت، سيطة تحديد ميزانية 

 البنس وما يحيط بها من تعديالت يعتبرها المجيس ارورية. 

لمقدم من قبل المحافظ لرئيس ما أن ليمجيس حر إبداء الرأي موافقة ورفضا ب أن التقرير السنوي اك

 الجمهورية، ومن جهة أهرى ليمجيس دوره في توزيع األرباح متى حققها البنس.  

يقوم في هذا الصدد بتحقير المهام الخاصة بالبنس المركزي مج س النقد والقرض كس طة نقدية:  -2

فيصدر أنظمة مصرفية تخ  إصدار النقود، مقاييس وشرو  عمييات البنس المركزي هصوصا 

التي ت مل الخص ، المنح، رهن السندات العمومية الخاصة والعمييات عيى المعادن النفيسة والعمالت 

نات الكتية النقدية وحج  القرض، يضع شرو  فتح البنوك الصعبة، يحقر أهداف تطوير مختيف مكو

والمؤسسات المالية وشرو  إقامة فروعها، مكاتبها التمثييية أو شبكاتها بالجزائر، يضع النظ  

والقواعد المحاسبية التي تطبر عيى البنوك والمؤسسات المالية هصوصا المتمثية في تغطية وتوزيع 
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 92زبائن البنوك والمؤسسات المالية في تعاميها وهذا بموجب المادة المخا ر والسيولة وينظ  حماية 

 .6 90/10من قانون 

وبإمكان المجيس اتخا  قرارات فردية تخ  الترهي  بإن اء البنوك والمؤسسات المالية والجزائرية 

 ها.والمكاتب التمثييية ليبنوك والمؤسسات المالية األجنبية، وتعديل هذه التراهي  أو الرجوع عن

كما يقوم المجيس بتنظي  سوق الصرف ومراقبة الصرف و لس سعيا إلى دع  الرقابة عيى عمييات 

البنوك المختيفة، فجاء ن  قانون النقد والقرض عيى تأسيس لجنة الرقابة المصرفية حيث كيفت 

بة عيى بمراقبة حسب تطبير القوانين واألنظمة التي تخضع لها البنوك والمؤسسات المالية وبالمعاق

 المخالفات بينما يكيف مراقبان بمراقبة البنس المركزي معينان بمرسوم رئاسي من قبل وزير المالية. 

هولت هذه اليجنة مراقبة شرو  استغالل البنوك واحترامها لقواعد لجنة الرقابة المصرفية:  -ج

حترازية المحددة من التسيير الصحيح لمهمتها و لس باإلاافة إلى مراقبة وفرض احترام القواعد اال

 رف بنس الجزائر عيى البنوك، وقد منحت سيطات واسعة لتمكينها من التكيف مع التطورات التي 

عرفها التنظي  المصرفي وهي تتكون من المحافظ، قاايان منتدبان من المحكمة العييا، عضوان 

 . 7ات قابية ليتجديدسنو 5ن لـ ايقترحهما الوزير المكيف بالمالية لكفاءتهما المحاسبية يعين

 

 رابعا: أدوات التنظيم النقدي
 يمكن حصرها في: 

يتكفل البنس المركزي باإلصدار المجاني لينقود االئتمانية وي رف عيى مراقبة إصدار النقود:  -أ

: السبائس والنقود الذهبية، 90/10النقود الكتابية و لس امن توفر شرو  التغطية المحددة وفر قانون 

ألجنبية، أ ونات الخزينة الجزائرية، السندات القابية إلعادة الخص ، وعييه فإن مقابل الكتية العمالت ا

  النقدية قد أصبح حقيقيا وليس وهميا؛

 العم يات ع ى الذهب والعمالت الصعبة؛  -ب

 6و لس لفترات ال تتجاوز  إعادة تمويل البنوك والمؤسسات المالية عن طريق إعادة الخصم: -ج

ى األكثر أو األهذ ألجل األوراق التجارية والسندات التي ت  هيقها لتمثيل االعتمادات ليمدى أشهر عي

المتوسط وبالنسبة لمنح القرض أصبح البنس المركزي يمنح تسبيقات ال تتعدى السنة عيى النقود 

 %10.5والسبائس الذهبية وكدا التسبيقات عيى العمالت األجنبية وتميز بارتفاع مستمر ليصل إلى 

 .1990في نهاية ماي 

بعدما كانت هذه السوق مفتوحة فقط ليبنوك التجارية ول  يكن بها البنس  تنظيم السوق النقدي: -د

المركزي سوى مجرد وسيط بسيط ليس له حر فرض أي معدالت عيى البنوك والمؤسسات المالية 

قد يسمح ليبنس المركزي بمراقبة هذه السوق من هالل الرقابة عيى  10/90األهرى إال أن قانون 

أعيى من أسعار الفائدة وهي هنا رقابة غير مباشرة تمس سقوف عميية أسعار الخص  التي أصبحت 

إعادة الخص  كما أتاح له فرصة التدهل بالسوق النقدي عن  رير شراء وبيع السندات العمومية لتت  

إن الهدف من هذا التنظي  هو منح السوق النقدي دورا مركزيا  12/96أول عميية سوق مفتوحة في 

لة البنوك وهصوصا بهدف تحفيز المؤسسات القرض عيى اإلحا ة بتنبؤات في إعادة صياغة سيو

هزينتها وبعدها توسع السوق النقدي تدريجيا نحو المؤسسات المالية المستثمرين لتأسيسيين )بالنسبة 

لصنادير التقاعد والضمان االجتماعي شركات التأمين والتعاونيات( فال تتدهل إال مقراة بهدف 

 البنوك من السيولة وفيما بعد عرفت السوق النقدية انفتاحا نحو المؤسسات الصناعية. تيبية احتياجات 

فإنه تستخدم عدة إجراءات لتنظي  السوق  02/04/1995وبموجب تعييمة لبنس الجزائر الصادرة في 

داة النقدي تتجيي في : األهذ ألجل بالنسبة ليسندات العمومية أو الخاصة، مزايدة القرض من هالل المنا

ليعرض، عمييات السوق المنفتحة والتدهل اليومي بهدف اإلشراف عيى تنظي  السوق كما ين  عيى 
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تدهل الخزينة العمومية في هذا السوق باإلصدار عن  رير المناقصة أل ونات الخزينة في الحساب 

 الجاري. 

فإنه  90/10قانون من ال 78بموجب المادة التسبيقات الممنوحة ل دولة من طرف بنك الجزائر:  -هـ

عيى أساس تعاقدي وفي إ ار الحد األقصى لإليرادات العادية ليدولة المسجية هالل السنة الميزانية 

فإن البنس المركزي يمكنه منح ك وفات في الحساب الجاري ليخزينة لمدة  %10السابقة والمقدرة بـ 

 ة السنة. يوم متتابعة ويجب أن تسدد هذه التسبيقات قبل نهاي 24ال تتعدى 

وفقا لقانون النقد والقرض يجوز بنس الجزائر إنجاز كل العمييات البنوك والمؤسسات المالية:  -و

البنكية مع البنوك والمؤسسات المالية العامية بالجزائر وكل بنس مركزي هارجي وله الحر في تحديد 

حماية المودعين عن اإلجراءات المطبقة عيى البنوك والمؤسسات المالية ويره  لبنس الجزائر 

  رير تنظي  عرض القرض وعقينة شرو  وإجراءات تخصي  الموارد. 

عيى تقدي  الحسابات السنوية وتقارير شهرية  94كما أن لبنس الجزائر إلزام البنوك وفقا لما تقره المادة 

الواجب  مفصية عن ميزانياتها وكل عميياتها وهذه تسمح لبنس الجزائر بتفح  حالتها وتحديد ال رو 

 توفرها في المسيرين والم رفين عيى تأ ير البنوك والمؤسسات المالية. 

كما أن بنس الجزائر ي رف عيى تنظي ، تمويل وغير المقاصة لكل وسائل الدفع الكتابية وااللكترونية 

ت ويتضمن تسييرها كما يسمح له بتنظي  فتح الحسابات الدائنة والضمانات المقبولة بالنسبة ليتسبيقا

والقروض فيما يخ  العالقة بين البنوك وزبائنها وفي هذا اإل ار أيضا ظهر ما يعرف بالتأ ير 

البنكي أي تنظي  التعاون بين البنوك الهادف أساس إلى حماية الزبائن والقائ  عيى إجراءات تساعد 

 في امان السير المالي ليبنوك.

ائر التنافس البنكي من هالل استبعاده كل وبهدف هير هدمة بنكية  ات نوعية جيدة ينظ  بس الجز

احتكار في الن ا  البنكي من هالل تفاديه التمييز بين البنوك العمومية والبنوك الخاصة أو بين الو نية 

 واألجنبية. 

و لس عن  رير تحديد نسب تغطية وتوزيع المخا ر وهضوع حماية المودعين والمقرضين:  -ز

 تيس النسب من قبل اليحظة المصرفية.  البنس لعقوبات حالة عدم احترام

كما يتكفل بتنظي  وتسيير مصيحة مركز المخا ر بجمع أسماء المستفيدين من القروض  بيعة وسقف 

القروض الممنوحة، المبالغ المحسومة والضمانات المعطاة لكل قرض من جميع البنوك والمؤسسات 

د في واع سياسة نقدية موجهة ل  ولتفادي المالية ل  تقدير الخطر وتوفير المعيومات التي تساع

يهدف ليحفاظ عيى  1992مارس  01/92مخا ر التخصي  السيء ليقروض البنكية صدر تنظي  

 امان التوازن المالي ليبنوك. 

: بعدما كانت معدالت الفائدة محددة إداريا عند مستويات منخفضة التنظيم الجديد لمعدالت الفائدة -ح

يهدف جعل الفروض أقل تكيفة وتحفيز لالستثمار الرأسمالي، اتجهت منذ بداية  دون مرجعية ليتكاليف

إلى االرتفاع كي تيعب دورها في تنظي  االهتالالت االقتصادية الكيية في إ ار برنامج  1991سنة 

 االستقرار االقتصادي المتبنى وكان  لس عن  رير إجرائين: 

وهذا التنظي  المعدالت بين البنوك بتحديد معدل : Les Taux Directeursالمعدالت المديرة  -1

" يسمى بمعدل مناداة العرض ومعدل أعيى يعرف بمعدل المنح             Taux Plancheأدنى "

"Taux De Mise En Pensionوهذا يت  يوميا وهذه أداة أساسية لتوجيه السياسة النقدية نحو " 

من معدل  1994بعد مرور الجزائر في أكتوبر  1995السوق فيما بين البنوك تأسس مع نهاية سنة 

الصرف الثابت إلى معدل الصرف المرن وتوسيع مجال قابيية تحويل الدينار بالنسبة لواردات 

الخدمات بعد إقرارها بالنسبة لواردات السيع وهفض قيمة الدينار تجاه العمالت األجنبية بنسب 

 مرتفعة. 

أصبح بإمكان البنس  1995حيث أنه واعتبارا من : -Adjudications-ميكانيزم المناقصات  -2

المركزي إعادة تمويل البنوك التجارية عن  رير المناقصات التي تمنح وزنا أكبر لمعدالت الفائدة 
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وتسمح بتدهل كبير لقوى السوق واعتماد شفافية أكبر لدى توزيع االعتماد فبدأ بمناقصات بسيطة 

والمتمثية في تحديد معدل حدي متناق   1995أسيوب المناقصة الهولندية مع نهاية  ليتوجه نحو

مثل أسيوب اآلهذ ألجل  1996ومنح السيولة بمعدالت مقترحة فعييا من  رف البنوك ومع نهاية سنة 

 .1994والمناقصات تصف حج  إعادات التمويل بعدما كانت تمثل الع ر في نهاية 

ائدة الدائنة فقد تقرر تثبيتها فقط بالنسبة ألصحاب الحسابات االدهارية الخاصة أما بالنسبة لمعدالت الف

الممنوحة ليزبائن فتحدد وفقا ليتكيفة المتوسطة ليموارد المجمعة دون أن تتعدى المعدالت المدينة لبنس 

ة فنتيجة التسهيالت االئتمانية وجدت توسعات تضخمي، 1995في نهاية سنة  %15الجزائر حتى بيغت 

وهذا يبين مدى التحك  في معدل  2002في  %5.5ل  إلى  2000عام  %6في االقتصاد ل  انتقل إلى 

ت  االنتقال إلى أسعار الفائدة  1997التضخ  عن  رير الحد والتضيير عيى حج  االئتمان، ففي سنة 

يع تعبالة الحقيقية الموجبة وعيى هذا فإن مرحية التسعينات تمتعت بالتحرير التدريجي بهدف ت ج

ب كل كبير  90/10االدهار الو ني وتوجيهه نحو تمويل االستثمار وبذلس فقد ساه  اإلصالح البنكي 

في تحرير النظام البنكي من قيود البيروقرا ية المفرواة مما يجعيه شريكا ديناميكيا مولوقا فيه 

 لتمويل االقتصاد الجزائري والسير به نحو اقتصاد السوق. 

 

 نون النقد والقرض:تعديالت قا /3

ب أن استمرار اإلصالحات المصرفية والذي يقضي  1998بموجب بروتوكول ت  االتفاق عييه سنة 

ة بنكية م تركة مختصة في إرسال المعطيات بين القطاعات المالية والبريد والمواصالت كبواع شب

ن جهة، ومن جهة لتقيي  آجال معالجة وتحصيل كل العمييات والصفقات فيما بين البنوك هذا م

أهرى فإن القطاع المصرفي بدأ االنفتاح بصورة متسارعة عيى القطاع الخاص الو ني واألجنبي 

، 1994هصوصا بعد دهولها في برنامج التعديل الهيكيي بالتعاون مع المؤسسات الدولية في أفريل 

عيى تمويل قدره وحصول الجزائر  1995ماي  22وإبرام عقد إعادة هيكية االقتصاد الجزائري في 

ويهدف إلى إعادة االستقرار االقتصادي  98إلى  95مييار دوالر يصرف عيى لالث سنوات من  1.8

الكيي، هفض معدالت التضخ ، التقيي  من العجز المالي وهوصصة المؤسسات االقتصادية 

ومؤسسة  بنكا 26يتكون من  2001العمومية. ولهذا فقد أصبح القطاع المصرفي الجزائري مع نهاية 

مالية عمومية وهاصة ومختيطة معتمدة من مجيس النقد والقرض باإلاافة إلى بنس الجزائر والخزينة 

 العمومية والمصالح المالية ليبريد.

 :1990المؤسسات البنكية بعد إصالح  /3-1
وهو مؤسسة مختيطة جزائرية وسعودية يمثل جانب  1990ديسمبر  06ت  تأسيسه في بنك البركة:  -أ

ويمثل الجانب  BADRلـ  %51لجزائر بنس الفالحة والتنمية الريفية برأسمال مكتتب بنسبة ا

، ويقع مقر بنس البركة الدولي بجدة وهذا %49السعودي بنس البركة الدولي برأسمال مكتتب بنسبة 

 البنس تجاري يخضع لقواعد ال ريعة اإلسالمية. 

اشتراك بين  وهو 19/6/1988أن ئ في  :LA B.A.M.I.C offshoreالبنك المخت ط أفشور  -ب

، يقوم بالعمييات المالية %50ة سبوأربع بنوك تجارية عمومية بن %50البنس الييبي الخارجي بنسبة 

 والتجارية بالعمية الصعبة، ويعنى بترقية اإلشهار وتنمية التجارة في بيدان المغرب العربي. 

ماي  07بنس هاص ت  تأسيسه في  :UNION BANK ك االتحاديبنك األعمال الخاصة البن -ج

بمساهمة رؤوس أموال هاصة وأجنبية، ترتكز أعماله عيى جمع االدهار وتمويل العمييات  1995

الدولية والمساهمة في إن اء رؤوس أموال جديدة ويقوم بتقدي  النصح واإلرشادات واالستثمارات 

 المالية. 

منحها مجيس النقد والقرض رهصة التأسيس في  القروض اآلج ة:الشركة المتخصصة في  -د

مييون دج، تأسست من  رف الصندوق الو ني ليتعاادية  200رأسمالها االجتماعي  28/06/1997

الفالحية والمؤسسة الو نية ليعتاد الفالحي ومؤسسة التسوير الفالحي، وتتخص  في تمويل تجهيز 

 ي. القطاع الفالحي وقطاع الصيد البحر
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 28منحت الرهصة لهذا البنس الخاص أيضا في  :BCIAالبنك التجاري والصناعي الجزائري  -هـ

 مييون دينار، وهو يقوم بالعمييات المالية الخاصة بالبنوك التجارية.  500برأسمال قدره  1997جوان 

عي مقره االجتما 22/07/1998أسس  بقا ليترهي  بتاريخ : SPAالبنك الجزائري الدولي  -و

 مييون دج ويقوم بكل العمييات البنكية.  100بالعاصمة برأسمال اجتماعي قدره 

برأسمال اجتماعي  25/03/1998المؤرخ في  98/02أسس  بقا ليترهي  رق   بنك الخ يفة: -ز

 مييون دج مهمته تمويل دورة االستغالل.  500مقدر  بـ 

برأسمال  29/09/1998المؤرخ في  09/98أسس نظرا ليترهي  رق   البنك العربي المشترك: -ح

 دج. 1.183.200,00اجتماعي يقدر بـ 

وبدأت ن ا ها الفعيي  28/10/1999أهذت ال ركة اعتمادها القانوني في  شركة البنك الجزائري: -ط

مييون دج، وهي تغطي المؤسسات المتوسطة بالقروض  الطويية  100برأسمال قدره  01/11/99في 

ي التراب الو ني )حاسي مسعود، حيدرة، زرالدة، جيجل والجزائر األجل ولها همس فروع ف

 الوسطى(. 

 .08/08/1998: بتاريخ Mouna Bankمونا بنك  -ي

: مجموعة دولية مقرها البحرين فتحت فرعا لها بالجزائر سنة ABC الشركة البنكية العربية -ك

1998 . 

 سيتي بنك األمريكية. -ل

 القرض ال يوني.  -م

 .08/10/2000: بتاريخ Al RYAN ALGERIAN BANK )القطري( ريان بنك -ن

 .15/10/2001بتاريخ  البنك العربي ل تعاون )البحرين(: -س

 .NATIXISناتكسيس  -ع

 )الفرنسية(. SOCIETE GENERALE -ف

 .31/01/2002: بتاريخ  BNP PARIBAS البنك الوطني لباريس -ص

 .28/06/1997: بتاريخ SALEMالسالم  -ق

 .28/04/1998بتاريخ  :FINALEP فيناالب -ر

 .09/01/2001:بتاريخ SOFINANCE سوفينانس -ش

بتاريخ : ARAB LEASING CORPORATIONالقرض اإليجاري العربي ل تعاون  -ت

20/02/2002 . 

ولذا عمدت الدولة إلى تأهيل وحدات النظام المصرفي بما ينسج  و بيعة المرحية الجديدة التي تمتاز 

بمحيط اقتصادي مفتوح ومنافسة شرسة وغير متكافالة و لس عن  رير إعادة رسميتها  بمساعدة تقنية 

دة الرسمية في ومالية من قبل البنس الدولي، حيث أجرت السيطات عميية تدقير لتحديد احتياجات إعا

 %5البنوك من أجل الوفاء بنسبة الحد األدنى لرأسمال إلى األصول المرجحة بمخا ر والتي كانت بـ 

 تماشيا مع معايير بنس التسويات الدولية.   1999في  %8ورفعت إلى  1996في 

 BNAي وبعد انتهاء عمييات التدقير عن الميزانيات أشارت النتائج إلى أن البنس الو ني الجزائر

 هو البنس الوحيد من البنوك المميوكة ليدولة التي ل  يحتج إلى رأسمال إاافي. 

المؤرخ  90/10وبالنهاية ونتيجة وجود عدد من النقائ  في التطبير العميي لقانون النقد والقرض 

فقد قامت السيطات بإصدار العديد من القوانين والتعييمات المنظمة ليجهاز  14/04/1990في 

 في منها: المصر

بترقية االستثمارات لتعيين االستثمار الحر المحيي  03/01/1993بتاريخ  01/93الئحة رق   -1

 واألجنبي؛

والذي واع القواعد العامة المطبقة في عمييات  1994جوان  2المؤرخ في  13/94القانون رق   -2

 البنوك؛ 
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لبنوك والمؤسسات المالية باالحتفاظ والتي تيزم ا 1994أفريل  19الصادرة في  16/94والتعييمة  -3

بمبالغ معينة من االحتيا ات لديها في شكل ودائع لدى بنس الجزائر في ظل ال رو  المذكورة في 

و لس بهدف تنظي   28/12/1994بتاريخ  73/94التعييمة الصادرة عن بنس الجزائر تحت رق  

 %4ل  ت  رفعه إلى  %2.5جباري بـ السيولة في االقتصاد الو ني والتي حددت معدل االحتيا ي اإل

 06/2001لتييها تعييمة أهرى تحت رق   11/02/2001الصادرة بتاريخ  01/2001وفقا ليتعييمة رق  

 .2001ديسمبر  25انطالقا من  %4.25ترفع نسبة االحتيا ي إلى 

حتيا ي المتعيقة بنسبة اال 13/05/2004بتاريخ  01/04حسب التعييمة رق   %6.5ل  إنها قدرت بـ 

 اإلجباري. 

كما أن السيطات النقدية في الجزائر قد عميت عيى إبراز تبنيها وتطبيقها ليتوصيات الصادرة عن  -4

( من هالل إقرارها قواعد الحذر 1995( ل  الثانية )سنة 1988لجنة بازل في اتفاقيتها األولى )سنة 

بهدف تدعي  مساعي السالمة المصرفية  "Règles Prudentielles De Gestion"ليتسيير 

المتعيقة بتحديد  1994نوفمبر  29الصادرة في  74/94ومرتكزات المالءة المصرفية امن التعييمة 

 القواعد الحمائية. 

المتعير بعميية إعادة هص  القروض  13/02/2000المؤرخ في  01/2000إاافة إلى القانون  -5

المؤرهة في  08/00في التعييمة  %6معدل إعادة الخص  بـ  من البنوك والمؤسسات المالية، وحدد

21/10/00. 

الموافر                       1421 ي الحجة  04المؤرخ في  01/01إال أن أه  التعديالت كانت بإصدار األمر 

حيث ت  بموجبه الفصل بين إدارة البنس ومجيس النقد والقرض وتقسي  التسيير بين  27/02/2001لـ 

  :ينجهاز

موظفين سامين ومراقبان( وهو ي رف  ةالمحافظ، لالث نواب، مجيس اإلدارة )لالل الجهاز األول: -

 عيى إدارة شؤون البنس المركزي.

مجيس النقد والقرض يتكون من أعضاء مجيس إدارة بنس الجزائر وموظفين سامين  الجهاز الثاني: -

، وهذا دون 7بدال عن  10يعينون بحك  كفاءاته  في المسائل االقتصادية والنقدية وبهذا يكون عدده  

رئيسا لمجيس اإلدارة ومجيس النقد  –المساس بصالحيات المحافظ الذي يبقى محافظا ليبنس المركزي 

 .-رض ورئيسا ليجنة المصرفيةوالق

بحيث ال تخضع وظائف المحافظ ونوابه لقواعد  2و 1بالنسبة ألحكام الفقرتين  23كما ت  تعديل المادة 

الوظيف العمومي وال يمكن له  ممارسة أي ن ا  أو مهنة أو وظيفة مهما كانت ألناء ممارسة وظائفه  

ت  ابع مالي، نقدي أو اقتصادي. كما ت  إلغاء ماعدا تمثيل الدولة لدى مؤسسات عمومية دولية  ا

الفقرة الثالثة من نفس المادة فأصبح بإمكان المحافظ ونوابه تحصيل قروض وتمويالت سواءا من 

مؤسسات أجنبية أو جزائرية وكدا التعامل في محفظة بنس الجزائر ومحافظ بقية البنوك العامية في 

 الجزائر. 

الخاصة بتعيين وإقالة  90/10من القانون  22أحكام المادة  01/01من األمر  13كما ألغت المادة 

 المحافظ ونوابه مما له أكبر تألير عيى درجة استقاللية البنس. 

ورغ  أن البنوك العمومية الو نية الستة : 03 /11واقع استقاللية بنك الجزائر حسب األمر  /3-2

من  %95من الموارد تمنح  %90ارب بقيت مهيمنة عيى القطاع المصرفي يتجمع لديها ما يق

القروض، إال أن البنوك الخاصة في الجزائر سرعان ما ألبتت وجودها واحتيت موقعها في تمويل 

االقتصاد الو ني، وهذا التطور والتحسن الذي شهده النظام المصرفي الجزائري ل  يمنع تخبطه في 

هل الخزينة العمومية والناتجة عن م اكل واهتالالت نجمت عنها هسائر مالية فادحة ألقيت كا

و لس بالبنوك  1995مييار دوالر ابتداءا من  3الفضائح المتعيقة باهتالسات مالية قدرت أكثر من 

هاصة إفالس بنس الخييفة والبنس الصناعي التجاري، والذي بين بصورة وااحة عدم فعالية أدوات 

ه السيطة النقدية. فقد عرف النظام المصرفي المراقبة واإلشراف التي يديرها بنس الجزائر باعتبار

الجزائري عدة هزات وأزمات أرجعها االقتصاديون إلى عدم احترام هذه البنوك والسيما الخاصة 
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ليقواعد االحترازية التي أقرتها لجنة بازل المصرفية المنصوص عييها في قانون النقد والقرض 

 . 1994وفمبر ن 29الصادرة في  74/94والمحددة  بقا ليتعييمة 

  11/03األمر : 
والذي يعتبر نصا ت ريعيا يعكس أهمية المكانة التي يجب أن يكون  11/03ت  إصدار األمر الرئاسي 

وأكد عيى بعض  90/10عييها النظام المصرفي، فقد دع  أه  المبادئ التي تجسدت في قانون 

مجيس اإلدارة ومجيس النقد  وبخاصة الفصل بين 01/01التعديالت الجزئية التي جاء بها األمر 

بالمصادقة  2003أوت  24والقرض فيما يخ  الهيكل التنظيمي و لس بعد أن قام مجيس الوزراء يوم 

 . 1990عيى م روع األمر الرئاسي المعدل لقانون النقد والقرض الصادر سنة 

 

 : 2003أوت  26الصادر بـ  11/03أهداف األمر  /3-2-1

 ر باستخدام أفضل لصالحياتهأوال: السماح لبنك الجزائ

 من هالل: 

منه كيفية  18الفصل بين اإلدارة ومجيس النقد والقرض داهل البنس المركزي، حيث حددت المادة  -أ

عيى مهامه حيث يعتبر السيطة الت ريعية  19ت كيل مجيس إدارة البنس المركزي، ونصت المادة 

طبقة في بنس الجزائر والمخول قانونا ليبث في القائمة عيى إصدار النصوص والقواعد التنظيمية الم

فقرة "ج" فقد نصت عيى  62المنازعات وليتأسيس كطرف مدني في الدعاوي القضائية. أما المادة 

أن مهمة مجيس القرض والنقد تحديد السياسة النقدية، اإلشراف عييها ومتابعتها وتقييمها، تحديد 

جاميع النقدية والقراية واستخدام النقود وواع قواعد األهداف النقدية السيما ما يخ  تطوير الم

 . 8الوقاية في السوق النقدي ويتأكد من ن ر معيومات في السوق ترمي لتفادي مخا ر االهتالل

 تقوية استقاللية اليجنة المصرفية من هالل إاافة أمانة عامة.  -ب

 ثانيا: تعزيز وتكثيف التشاور بين بنك الجزائر والحكومة في المجال المالي 

 إلراء محتوى وشرو  المناقصات ليعالقات االقتصادية والمالية وتسيير بنس الجزائر؛  -أ

 إن اء لجنة م تركة بين البنس ووزارة المالية لتسيير اإليرادات الخارجية والمديونية؛  -ب

 مار المرتبط باألحداث المأساوية داهل البيد والكوارث الطبيعية؛ تمويل إعادة اإلع -ج

 سيولة المعيومات المالية وتأمين مالي أحسن ليبيد. -د

 ثالثا: تهيئة ظروف حماية أفضل ل بنوك والدخار الجمهور

 تقوية شرو  ومعايير اعتماد البنوك ومسيريها والجزاءات الالزمة ليمخالفين؛  -أ

 ات بالنسبة لالنحرافات المتعيقة بالن ا ات البنكية؛ مضاعفة الجزاء -ب

 منع تمويل ن ا ات المؤسسات العائدة لمؤسسي ومسيري البنس؛  -ج

واعتماد قوانينها األساسية من قبل  ABEFتقوية صالحيات جمعية البنوك والمؤسسات المالية  -د

 بنس الجزائر؛ 

 تقوية وتوايح شرو  عمل إدارة الخطر.   -هـ

  بقا لنصوص القانون فإنها تتمثل فيما ييي:  :11/03الشروط الالزمة إلنجاح قانون  /3-2-2

 االعتماد عيى التكوين والسماح ليقدرات والكفاءات التي يحوزها بنس الجزائر عيى البروز؛ -أ

 ارورة توافر نظام معيومات فعال يستند إلى عميية تحويل كفؤة سريعة ومؤمنة ليمعيومات؛  -ب

 العمل عيى تمويل االقتصاد بواسطة موارد السوق والتي تتطيب نظاما بنكيا قويا ومستقال؛  -ج

يعتمد سياسة تسوير مصرفي اتجاه العمالء تسمح بتعبالة ادهار العائالت وموجه نحو التخص   -د

 والتنافسية. 

                                                 
عيي بطاهر، "إصالحات النظام المصرفي الجزائري وآلارها عيى تعبالة المدهرات وتمويل التنمية"، أ روحة دكتوراه، جامعة الجزائر،  -8

 .31ص  ،2005-2006
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قد حدد بواوح عالقة بنس الجزائر مع الحكومة بمنحه البنس االستقاللية  11/03وبالنتيجة فإن األمر 

التي تمكنه من رس  السياسة النقدية المناسبة وتنفيذها في إ ار الرقابة التي تمارسها عييه وزارة 

ا من تعديل ما يخي  إليه المالية التابعة ليحكومة، ومنح الحكومة بالمقابل السيطة المضادة التي تمكنه

 بنس الجزائر فيما يتعير بالسياسة النقدية. 

 

 إلى يومنا هذا:  1990تطور الحالة النقدية من  /3-2-3

 أوال: تطور مستويات التضخم 

 1995سنة  %22.7إلى  1991سنة  %24.9ساه  تحرير األسعار في رفع مستويات التضخ  فمن 

ود حمروش، وهيفها من قبل حكومة السيد أحمد غزالي التي عميت وهذا بعد استقالة حكومة السيد مول

عيى تقيي  دور السيطات النقدية وتطبير تسويات عيى األسعار هاصة في السيع والخدمات الموجهة 

عاد  2000سنة  %0.3إلى  1996سنة  %18.6لالستهالك العائيي، ل  تناق  معدل التضخ  من 

المحاصيل الزراعية وارتفاع الطيب عييها، وهو في انخفاض نتيجة انخفاض  2001ليرتفع مع سنة 

في  %9إلى أكثر من  %3.8من  2007ليرتفع بعد سنة  %2.5بـ  2006و 2003محسوس ما بين 

 يومنا، هذا وهذا راجع إلى االرتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية. 

 

 ثانيا: الكت ة النقدية والناتج الداخ ي الخام 

رغ  أنه كان يهدف إلى  11/03كتية النقدية تزايدا مستمرا منذ بداية اإلصالح النقدي عرف تطور ال

. 2006مييار دج سنة  4857.8إلى  1990مييار دج في  343التحك  في نمو كمية النقود و لس من 

وعييه ومع ن ا  السوق الموازي بالجزائر ل  تتمكن السيطات من ابط الكتية النقدية إال أنها تعمل 

يى تقيي  التسرب النقدي البنكي وت جيع استعمال النقود الكتابية مما يفسر تغيير نوعي في  هنية ع

المتعاميين االقتصاديين ومييه  لفتح حسابات ألجل في البنوك، ومن ل  ارتفاع نسبي لالدهار. وفي 

مما  %20.3بـ هذه الفترة يجد اإلصدار النقدي مقابيه في اإلنتاج المادي بمعدل نمو متوسط يقدر 

 ساه  في تحقير نوع من االستقرار النقدي الداهيي.

مييار دج ليرتفع  1.55بـ  1990إن مقدار تغطية الكتية من الموجودات الخارجية كان اعيفا سنة 

مع انهيار أسعار البترول، ل   1998من  ليعرف تراجعا ابتداء   1997مييار دج سنة  23.12إلى 

 .2006سنة  %89و 2002من مجموع الكتية النقدية سنة  %49لتمثل  عرفت ارتفاعا مع ارتفاعها

( في  تتعد نسبة 2006-2001أما بالنسبة ليقروض المقدمة لالقتصاد فقد شهدت انخفااا ما بين )

من تغطية الكتية النقدية بسبب مخيفات أزمة البنوك الخاصة التي أدت إلى فقدان الثقة في النظام  36%

 المصرفي وقية الطيب عيى القروض. 

 

 ثالثا: معدالت الفائدة

عرفت هذه المعدالت تحريرا تدريجيا وقد شهدت انخفااا تدريجيا تبعا ليتحسن الميحوظ في مستويات 

، وكدا معدالت السوق النقدي بما فيها معدالت إعادة 2006في  %4إلى  %14بـ  1996التضخ  منذ 

 .2002سنة  %8.2إلى  1997سنة  %13.3الخص  فمعدل مناقصة القرض انتقل من 

أصبحت السياسة النقدية تحظى بالتحرير مميزات السياسة النقدية في المرح ة االنتقالية:  /3-2-4

 ليب الدهل غير المباشر وفقا لقوى العرض والطيب. التدريجي نحو ميكانيزمات السوق وأسا

فكان أسيوب عميية إعادة الخص  األكثر شيوعا إلعادة تمويل البنوك واألكثر أهمية لتدهل بنس الجزائر 

 في إدارة سياسة االئتمان. 

ها أما بالنسبة لسياسة السوق المفتوحة فيصعب عيى بنس الجزائر التألير في حج  االئتمان المصرفي ب

 ما ل  يطور ويوسع السوق النقدية والمالية. 
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انطالقا من  06/2001وفقا ليتعييمة  %4.25وقد حدد االحتيا ي القانوني عيى الودائع المصرفية بـ 

ليتحك  في سيولة البنوك، ويحد من التضخ  أو مكافحة االنكماش وال تزال عند هذا  25/12/2001

 قتصادية والسياسية العامة ليدولة.الحد حتى تتوافر مع حاجات التنمية اال

     

واقع النظام المصرفي في الجزائر والتحديات التي تواجهه وآليات التصدي لها إلعادة تأهيل  /4

 القطاع المصرفي: 

 واقع النظام المصرفي الجزائري والتحديات التي تواجهه: /4-1

 20ة في البالد والبالغ عددها تعجز المصارف الناشطواقع النظام المصرفي الجزائري:  /4-1-1

من الكتية النقدية الموجودة هارج الجهاز  %40مؤسسات مالية عن احتواء ما قيمته  9مصرفا و

المصرفي مما هير لديها العديد من م اكل التمويل وهذا جعل الدولة تتدهل في عمييات إعادة رسمية 

 مييار دوالر.  15بـ  2001هذه البنوك حيث قدرت تكيفتها اإلجمالية سنة 

ويؤكد رئيس جمعية المصارف والمؤسسات المالية الجزائرية "بوعالم مجبار" أن المصارف 

العمومية الجزائرية تقوم بن ا  كبير لمرافقة االستثمارات وتمويل االقتصاد الو ني عموما، وأنه 

والتي تتعدى  بقا لتقارير بنس الجزائر المركزي حول حج  القروض الممنوحة لتمويل االقتصاد 

 . 2013مقارنة بـ  2014سنة  %22مييار دوالر فقد سجيت نسبة نمو قدرت بـ  58.13

ويرى هبير المصارف والمؤسسات المالية "عبد الرحمن بن هالفة" في تقييمه ليواقع المصرفي 

أيام بعد  7إلى  3والمالي الجزائري أن وسائل الدفع الكالسيكية قد تطورت فأصبح ال يس يعالج من 

أشهر؛ إال أن المراقبين يتحدلون عن تردي نوعية الخدمات  3أن كانت تصل قبل سنوات إلى 

مصرفية المقدمة والبيروقرا ية الثقيية هاصة فيما يتعير بالمصارف العمومية، وهي الواعية التي ال

يقول ب أنها الخبير االقتصادي "عبد المالس سراي" أسهمت في نفور الموا ن من هذه المصارف 

بائنها ال هدمة لز 360وتفضييه لالدهار المنزلي. ففي الوقت الذي تقدم فيه البنوك الدولية أكثر من 

هدمة مما يقيل  40تصل البنوك الجزائرية حتى إلى مستوى هدمات باقي الدول النامية والمقدرة بـ 

 من قدرتها التنافسية وتنمية رأسمالها. 

وقد  كر محافظ بنس الجزائر السيد "محمد لكصاسي" أن شركة امان الودائع المصرفية قامت 

بنس الخييفة عن الدفع، وأكد أن التمويل المالي عقب توقف  2003ألف موا ن سنة  54بتعويض 

لصندوق امان الودائع المصرفية ينحصر في المنح التي تدفعها مجمل البنوك سنويا إلى شركة 

والتي أسسها بنس الجزائر يصل  2003أوت  26في  11/03امان الودائع منذ صدور األمر رق  

ت االهتالسات ظاهرة مميزة ليمصارف مييون دينار جزائري، وأصبح 250رأسمالها ألكثر من 

مييار سنتي  من  100)كالة بوزريعة( و BNAمييار سنتي  من  200العمومية الجزائرية وصيت إلى 

BADR وكالة بالر هادم( و(مييار سنتي  من  1400BEA  .)وكالة هروب/ قسنطينة( 

 

تحديات التي تواجه القطاع نجد من بين ال التحديات التي تواجه النظام المصرفي الجزائري: /4-1-2

 المصرفي: 

تغيرات األسواق العالمية والصناعة المصرفية ألرت عيى سمات النظام المصرفي مع توسع أن طة  -أ

البنوك العالمية، تحرير األنظمة المصرفية والمالية واتجاه رؤوس األموال ليتدفر عبر الحدود القطرية 

اإلقييمي والدولي  والقومية وعبر القارات حيث عرفت األسواق النقدية والمالية في العال  التكامل

وظهور ما يعرف بـ "العولمة المصرفية" وهو دمج ن ا  المصرف في السوق العالمي مع احتفاظه 

 بمركزه الو ني بما يجعل أداءه أكثر فعالية وكفاءة ون ا ؛ 

االلتزام باالتفاقيات المبرمة )اتفاقي ال راكة مع االتحاد األوربي واالنضمام إلى المنظمة العالمية  -ب

ليتجارة أو اإلصالحات التي يهدف إليها صندوق النقد الدولي( يؤلر ب كل مباشر  بالنسبة لفتح 

األسواق أمام هدمات المصارف األجنبية بما لديها من هبرات وأساليب إدارية متطورة وقوانين 
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متحررة في إدارة العمل المصرفي، وبالتالي فالمحيط االقتصادي مفتوح عيى منافسة شرسة غير 

 متكافالة.

ومن بين دوافع العمل عيى تأهيل القطاع المصرفي الجزائري، فقدان االحترافية و لس لغياب عمييات 

الخص  ببعض المصارف وارتفاع كيفة إنتاج الخدمات والمعيومات المقدمة، اعف ت كيية الخدمات 

 جيع االدهار؛ والعجز في مراقبة وتدقير الحسابات الداهيية، عدم وجود إستراتيجية وااحة لت 

التأهر في مجال الخدمات المصرفية االلكترونية وهذا يعود التساع شبكة المصارف العمومية  -ج

والعدد الكبير من الزبائن وامتداد المجال الجغرافي بما يعوق عميية التنسير الداهيي وتبادل المعيومات 

 بين مختيف الهياكل.

توسع استعمال البطاقات فهي تستعمل ليسحب ول  إال أن جهد المصارف لتحسين الخدمات جعيها 

تصل بعد إلى مستوى استعمالها في الدفع، اإل الع عيى األرصدة والمعامالت المصرفية والسماح 

 بالتوقيع االلكتروني والذي يعتبر هطوة هامة في مسار عصرنة القطاع المصرفي؛

 ظاهرة اندماج البنوك؛ صغر حج  البنوك الجزائرية مقارنة بالعربية واألجنبية و -د

 القروض المتعثرة.  -هـ

 

 آليات التصدي ل تحديات التي تواجه القطاع المصرفي ألجل إعادة تأهي ه:  /4-2

إن حاجة ميحة اليوم لقيام السيطات العمومية باتخا  مجموعة إجراءات واإلسراع في تجسيدها ميدانيا 

تطورات الحاصية في كافة الميادين و نيا ودوليا بغية الرفع من أداء البنوك الجزائرية استجابة لي

وألجل إعادة تأهيل القطاع المصرفي ليواكب التطورات العالمية في العمل المصرفي واالندماج في 

 :9الحركية االقتصادية الدولية و لس بـ

 ارورة تدعي  استقاللية بنس الجزائر باعتبارها شر ا اروريا لفعالية السياسة النقدية؛  -أ

 تطوير السوق النقدية مع التحرير الكيي لمعدالت الفائدة وتحرير أسواق الخدمات المالية؛  -ب

 العمل عيى القضاء عيى السوق النقدية الموازية؛  -ج

 إدهال المنافسة الفعيية في السوق دون التمييز بين القطاع العام والخاص؛  -د

لية )بعد اتفاقية تحرير تجارة الخدمات المالية ارورة االستفادة من تمويل عمييات التجارة الدو -هـ

GATS)؛  

 واع سياسة أكثر ديناميكية في مجال جمع وتخصي  الموارد؛  -و

التحسين من صورة البنوك الو نية بتحسين نوعية الخدمات )االستقبال، احترام العمالء، فتح  -ز

 وكاالت جديدة( وإتمام إجراءات التطهير المالي ليبنوك؛ 

اد برامج تكوين، تدريب وتطوير تتناسب مع تطور النظام المصرفي )تكوين تقني معمر، دع  إعد -ح

 الوظائف العميياتية، دراسة السوق ...(؛ 

 استخدام التكنولوجيات الحديثة ونظ  المعيومات وتأهيل اإل ارات الب رية واإلدارية الستخدامها؛  - 

 ظ  االحترازية؛ مراجعة أنما  وقواعد التسيير واحترام الن -ي

ت ديد الرقابة لمكافحة اإلفالس واالهتالس وكدا مراجعة المنظومة القانونية ووجوب تطبيقها  -ك

الفعيي بالميدان و لس لسد الثغرات في النصوص الت ريعية والتنظيمية ليعمل المصرفي في الجزائر 

 مار بالجزائر؛ حتى تصبح شامية ومطمالنة لرؤوس األموال األجنبية التي تنتظر االستث

ارورة اإلسراع في عصرنة المصارف العمومية وتطوير استعمال البطاقات المصرفية  -ل

 اإللكترونية. 

                                                 

  متاح عيىبوعبدلي، "نحو تأهيل النظام المصرفي الجزائري لالندماج في االقتصاد العالمي"، عيى الخط، عيي بن ساحة وأحالم  -9
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وكما يقول األمين العام لمصرف البركة "ناصر حيدر" أن المصرف اإللكتروني يحتاج إلى حماية 

 معامالته من التحويل واالهتراقات؛

 محفزة وتعديل أسعار الفائدة ليقروض؛  إعداد سياسة جبائية -م

 ترقية هدمات فتح الحسابات بتوسيع شبكة الوكاالت المصرفية الفرعية لتقريبها من المتعاميين؛  -ن

ت جيع ال راكة في مجال مصالح الدع  المالي وإقامة شبكة لغرف المقاصة وربط ال بكات  -س

 الم تركة بين المصارف، الخزينة، البريد والبورصة؛ 

 إلزامية فتح حساب لكل تاجر؛  -ع

 تكثيف أنواع القروض بهدف توزيع المخا ر وأهذ الضمانات الالزمة؛ -ف

 وتصمي  نظام إعالمي مالئ  الحتياجات المصرف والزبائن؛ التحول إلى المصارف ال امية  -ص

تطبير نظام تحفيزي عيى الترقية اإلنتاجية والتكوين من هالل مطابقة عالوات المردودية مع  -ق

 الجهود الفردية، اإلبداع واالبتكار والعمل عيى القضاء عيى الفساد داهل البنوك العمومية والخاصة 

ة وفقا ليمعايير الدولية المعمول بها واالهتمام بتسيير فعال ليبنوك ومنح بنس تفعيل الرقابة البنكي -ر

 الجزائر صالحيات أكبر في الرقابة عيى البنوك الخاصة؛ 

ابتكار أوعية ادهارية جديدة ون ر الوعي المصرفي لدى األفراد وتحديث أنظمة الدفع في  -ش

 الجزائر. 

 

 خاتـمة:

ل عيى النهوض بمختيف القطاعات هاصة منها االقتصادية من أجل لقد عميت الجزائر منذ االستقال

بناء اقتصككككاد قادر عيى تيبية جميع االحتياجات، لذلس أدركت سككككريعا احتياجها إلى نظام مصككككرفي 

فعال قادر عيى دفع وتيرة التطور االقتصككككككادي، وعييه أقدمت الحكومة عيى تأمي  البنوك وإن ككككككاء 

التخطيط المركزي لكل القرارات االقتصكككككككادية، وتحت اككككككغط  بنوك و نية جديدة في ظل نظام

سيير اقتصادها و لس باالتجاه نحو التفتح  التحوالت الحاصية آنذاك عميت الجزائر عيى تغيير نمط ت

االقتصكادي وإصكالح نظامها المصكرفي بما يتماشكى مع التطورات الحاصكية هارجيا وداهييا، و لس 

الهيكيية وإعادة هيكية المنظومة البنكية تماشككككيا مع اقتصككككاد عن  رير تطبير برنامج اإلصككككالحات 

 السوق.

وبككالرغ  من الجهود المبككذولككة من الككدولككة الجزائريككة فككإن القطككاع المصككككككرفي مككازال يحتككاج إلى 

إصككككككالحات ومجهودات أهرى حتى يتوفر الجو المناسكككككككب لتنمية قدرات البنوك الو نية من أجل 

   هاصة في ظل التطورات الحاصية. مواجهة المصارف العالمية الكبرى 
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