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 :المقدمة
  يعتقد بعض االقتصاديين والسياسيين أن أهم عقبة تعوق عمليـة التنميـة االقتـصادية هـي                

  .ويلهالتمويل، فنمو اقتصاد البلد مرتبط بتم

      إن عملية التنمية تتطلب دراسات عميقة واحترام قواعد معينة من أجـل اسـتغالل المـوارد                

وتعتبر مـشكلة التمويـل مـسألة       , المالية المتاحة بعقالنية وبطريقة رشيدة تمكن من االستفادة منها        

جال االقتصادي؛  أساسية كون أن وفرة أو ندرة الموارد ونوعيتها يحدد هامش اتخاذ القرارات في الم             

إال أن القدرة على اتخاذ القرارات ليست وحدها        . وذلك يؤثر بالضرورة على نجاح السياسة المتبعة      

  .كفيلة بإيقاف التراجع االقتصادي، بل يجب تجنيد وسائل التمويل الالزمة والمحققة لإلطار المسطر

  

ريق النظام المصرفي الـذي يعـد             إن عملية تمويل التنمية االقتصادية في الجزائر تتم عن ط         

بأجهزته المختلفة القلب النابض لالقتصاد الوطني، من خالل ما يباشره مـن تجميـع المـدخرات                

واالستثمار في كل المجاالت، ثم القيام بأعمال الوساطة المالية التي تعتبـر كهمـزة وصـل بـين                  

والمهمـة  . إلى التمويل اتهم  حاجيأصحاب الفوائض لتوظيف فوائضهم وأصحاب العجز المالي لتلبية         

الرئيسية لهذه الوساطة هي تدبير التمويل الالزم، يضاف إلى ذلك الدور الذي يلعبه في رسم وتنفيذ                

 مجـاالت مختلف السياسات المالية واالقتصادية وفي إتمام اإلصالحات الهيكلية االقتصادية وكذا في            

  .التنمية

  

 عن مجموع المعطيات االقتصادية للوطن، ممـا        يتميز الجهاز المصرفي بعدم إمكانية فصله       

يحدد دوره من خالل الخيارات األساسية وإستراتيجية التنمية الشاملة التي اعتمدها البلد، فهو يتـأثر               

  .ويؤثر في العناصر االقتصادية واالجتماعية بصفة عامة والمالية بصفة خاصة

  

عاني من ضعف نظامها المالي فـي       إن الجزائر كغيرها من الدول النامية عانت والزالت ت          

تجميع موارد التمويل، فالنظام المصرفي في الجزائري يتصف بأنه فتي مقارنة بنظيره في الـدول               

المتقدمة، لهذا السبب لم يتسن له الحصول على معرفة واسعة واكتساب خبرة مهنية كافية تمكنه من                

املة المعروفة لدى مختلف األنظمة المصرفية      استخدام آليات العمل المالئمة مع الشروط العامة والش       

  .المتقدمة
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إن النظام االقتصادي الذي اختارته الجزائر منذ االستقالل وإلى نهاية الثمانينات كان قائما على                    

ووفقا لذلك أسندت مهام النهوض بالتنمية االقتـصادية إلـى          . النظرة المركزية في التخطيط والقرار    

فالدولة الجزائرية آنذاك اتخذت الجهاز     .  في إطار مخططات التنمية التي قامت بها       المؤسسات العامة 

المصرفي كأداة تخطيط مالي في تحقيق أهدافها االقتصادية واالجتماعية، كما كانت تحتكـر سـوق               

رؤوس األموال المتكونة أساسا من المصارف التي اقتصر دورها على اإليداع واالقتراض دون أن              

د توظيفات استثمارية كبيرة ذات مردودية عالية تعود على االقتصاد بالرقي واالزدهـار،             تشهد البال 

ففي أوقات كثيرة كانت هذه المصارف تمول استثمارات فاشلة أدت إلى استنزاف الموارد المالية من               

المصارف التي كانت تسرف في تقديم القروض والمساعدات المالية لتغطية الخسائر المسجلة فـي              

ولم تظهر عيوب أو نقائص هذه السياسة في ظل الرخاء المالي الناتج عن ارتفاع أسـعار                . سنةكل  

البترول وتطور قطاع المحروقات، غير أن األزمة االقتصادية الحادة التي شهدتها الجزائـر سـنة               

، حيث تراجعت أسعار البترول وانخفضت قيمة الدوالر، أظهرت عـدم نجاعـة الـسياسة               1986

  .المتبعة آنذاكالتمويلية 

  

    وموازاة مع التطور الذي عرفه االقتصاد العالمي، اعتمدت الجزائر سلسلة مـن اإلصـالحات              

االقتصادية للدخول إلى اقتصاد السوق الذي ال يمكن أن يتحقق دون وجود جهاز مصرفي فعال ألنه                

صرفي الجزائـري يـسعى     ولهذا نجد الجهاز الم   .يمثل األداة الرئيسية في تمويل التنمية االقتصادية      

دوما للبحث عن كيفيات جديدة للتنظيم والتسيير الفعال من أجل تمويل االقتصاد الوطني وتـشجيعه               

على النشاط بطريقة عقالنية، و ال شك أن إصالح هذا الجهاز سوف يكون عامال أساسيا في نجـاح        

جاح في االقتـصاد الـدولي      اإلصالحات االقتصادية الجارية، ويسمح لالقتصاد الوطني باالندماج بن       

الذي يعيش  في بيئة اقتصادية جديدة تعد العولمة من أبرز سماتها؛ والتي تتميز بتطـور الـصناعة              

المصرفية نتيجة التطور التقني الباهر وفتح المجال أمام المنافسة األجنبية، كما يتطلب إصالح هـذا               

فيما يخص األداء المصرفي واسـتغالل      النظام التحكم في تقنيات العمل المصرفي وتعميق التجربة         

التكنولوجيا المالية مما يسمح باستثمار أفضل إلمكانيات النظام المـالي الـوطني بـصفة خاصـة                

  .واإلمكانيات االقتصادية الوطنية بصفة عامة

  

  :و بناءا على ما تقدم يمكن صياغة اإلشكالية على النحو التالي 
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جزائري في تمويل التنمية االقتصادية في ظل التحـوالت           إلى أي مدى يساهم النظام المصرفي ال      

  االقتصادية الراهنة؟ 

و حتى يتيسر لنا السيطرة على جوانب الموضوع ارتأينا تجزئة اإلشكالية إلـى األسـئلة الفرعيـة                 

  :التالية
 ما مفهوم التنمية االقتصادية ؟ 

 مويل االقتصاد الوطني ؟ماهو أثر اإلصالحات المالية و المصرفية المتعاقبة على أسلوب ت

 ماهي المشاكل و العراقيل التي تقف عائقا أمام إصالح النظام المصرفي الجزائري ؟

 كيف يمكن تصور اإلطار الذي يمكن اعتماده لتأسيس نظام مصرفي عصري و فعال ؟

    

 استعنا بأربع فرضيات نراهـا موجهـة لمـسار   , و محاولة منا لفهم الموضوع و اإلحاطة بجوانبه         

  :البحث 

التنمية االقتصادية هي العملية التي يتم بمقتضاها االنتقال من حالة التخلف إلـى حالـة          

 التقدم؛

رغم كل اإلصالحات التي عرفها نظام التمويل المصرفي إال أنه لم يقم بدوره الفعـال               

 في تمويل االقتصاد الوطني ؛

نظيمية و فنيـة و ذلـك       البد أن يعرف النظام المصرفي الجزائري مشاكل و عراقيل ت         

 لحداثته؛ 

إلقامة نظام مصرفي فعال ال بد من تكييف اإلصالحات مع متطلبات االقتصاد الراهنة             

  .  
  

  :أهمية البحث 

يستمد البحث أهميته من خالل المكانة الهامة التي يحظى بها الجهاز المـصرفي الجزائـري فـي                 

  .ر فعالة  مالية غيقتمويل التنمية االقتصادية في ظل وجود سو

  

  :أهداف البحث 

  :يهدف البحث إلى تحقيق مايلي 

  إدراك مفهوم التنمية االقتصادية و مصادر تمويلها ؛. 1    

عرض أسلوب التمويل المصرفي الذي اعتمده االقتصاد الوطني لتحقيق التنمية االقتصادية           . 2    

 نفتاح؛مرحلة التخطيط المركزي و مرحلة اال:خالل مرحلتين أساسيتين هما 
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محاولة الوقوف على المشاكل و التحديات التي تواجه النظام المـصرفي الجزائـري فـي               . 3    

 تحقيق التنمية االقتصادية ؛

إثراء المكتبة بمرجع جديد قد يكون في متناول باحثين آخرين في المستقبل إلنجاز دراسات              . 4    

 .أخرى مكملة 
 

  :أسباب اختيار الموضوع

ني للبحث في هذا الموضوع هو معرفة أسلوب التمويل الذي يعتمده الجهاز المصرفي             إن أكثر ما دفع   

والتعرف على مدى أهمية و فعالية اإلصالحات التي عرفهـا          , الجزائري لتحقيق التنمية االقتصادية     

وكذلك التعرف على االستراتيجية التي ينبغي علـى الجهـاز المـصرفي            , نظام التمويل المصرفي    

  .تباعها لمواجهة تحديات العولمة الجزائري ا

  

  :أدوات و منهج البحث 

  .اعتمدنا من خالل هذا البحث على مزيج من المنهج التاريخي و الوصفي و التحليلي 

اإلصالحات المصرفية التي عرفها الجهاز المصرفي       مراحلحيث يتجسد المنهج التاريخي في تتبع       

  .وفق الفترات الزمنية المدروسة 

 الوصفي فيتعلق بالتركيز على بنية و واقع الجهاز المصرفي خالل مرحلـة التخطـيط               أما المنهج 

  المركزي و وفق اقتصاد السوق حاليا؛ 

و المنهج التحليلي يظهر من خالل تحليل أثر اإلصالحات المصرفية في كل فترة و محاولة معرفة                

  .أوجه القصور في عملية التمويل المصرفي و تبيان تحديات العولمة 

  .أما عن األدوات المستعملة فقد اعتمدنا على مجموعة من اإلحصاءات و البيانات في تحليل الواقع 

  

  : حدود الدراسة 
 إبـراز دور     و  خالل محاولـة معرفـة     من حدود الدراسة تتجسد     فإن السابقة     األهداف ضوء على

وذلك ابتـداءا   . مصرفي الجهاز ال  والمشاكل التي تعترض  المصرفي في التنمية االقتصادية     التمويل  

  .من فترة التخطيط المركزي إلى يومنا هذا

  

  : صعوبات البحث

  .إن أكثر الصعوبات التي واجهتنا أثناء إنجاز هذا البحث هي صعوبة الحصول على اإلحصاءات 

  

  :هيكل البحث
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 ثالث  وبناءا على فرضيات البحث قمنا بتقسيم البحث إلى       , لإلجابة على اإلشكالية المطروحة أعاله      

  .فصول 

يتناول الفصل األول أساسيات حول التنمية االقتصادية و ذلك من خالل التطرق إلى مفاهيم عامـة                

  .حول التنمية االقتصادية و كذا مصادر تمويلها 

الفصل الثاني نخصصه لتتبع مراحل تطور الجهاز المصرفي الجزائري و نظام التمويـل ؛ حيـث                

رفي في ظل التخطيط المركزي و فـي ظـل اإلصـالحات            سنقوم بتحديد خصائص الجهاز المص    

  .وكذا التعرف على نظام التمويل الحالي لالقتصاد . االقتصادية 

أما الفصل الثالث و األخير فحاولنا من خالله الوقوف على واقع و آفاق إصالح النظام المـصرفي                 

و فـي ظـل     .  إصالحه   الجزائري و ذلك بالتطرق إلى المشاكل و العراقيل التي تقف كحاجز أمام           

مواكبة التطورات العالمية جاء بنا الحديث عن العولمة و آثارها االقتصادية على الجهاز المصرفي              

  .و محاولة وضع إطار تأسيسي لنظام مصرفي عصري و فعال .الجزائري 

و في األخير قدمنا خالصة شاملة من خاللها قمنا باختبار صحة الفرضيات و استنتاج مجموعة من                

  . و نسأل العلي القدير التوفيق و السداد .لنتائج و التوصيات المتوصل إليها من الدراسةا
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  .أساسيات حول التنمية االقتصادية: الفصل األول 
  

  

فبروزه كان . إن موضوع التنمية االقتصادية ليس حديثا؛ بل هو حاضر منذ فترة طويلة من الزمن     

  وال يزال هذا الموضوع يحظى بأهمية كبيرة في الدراسات االقتصادية؛ب العالمية الثانيةمع نهاية الحر

  .و السياسية و االجتماعية

والواقع أنها ال تقوم على , ملية التنمية االقتصادية ليست تلقائية و سهلة فهي تتطلب وقتا طويالع     إن

صر الموارد المتاحة؛ علما أن المسؤول عن أسس مادية فقط؛ بل تتطلب كذلك تخطيطا واسع النطاق لح

لكن هذا ال يعني أن نتجاهل دور اإلمكانات المادية في , هذا التخطيط هو اإلنسان باعتباره صانع التنمية

عملية التنمية لذلك نجد البلدان المتخلفة تسعى إلى البحث عن تنمية مواردها االقتصادية على أساس 

افة قطاعات االقتصاد الوطني و يضمن تحقيق التوازن في نمو هذه  كلالتخطيط الشامل الذي يتناو

فاهتمام هذه الدول ينصب حول تنويع الموارد من خالل البحث عن مصادر التمويل الالزمة . القطاعات

لتمويل عملية التنمية االقتصادية والتي سوف نراها من خالل هذا الفصل الذي قمنا بتقسيمه إلى مبحثين 

  .لمام بموضوع التنمية االقتصاديةمحاولين اإل

  

و ذلك بعرض مجموعة من التعريفات .مفاهيم عامة حول التنمية االقتصادية: المبحث األوليتناول -

و كذلك قمنا من خالل هذا المبحث توضيح مفهوم ,التي قدمها مجموعة من المفكرين االقتصاديين 

النمو  ذكر أوجه االختالف بين مصطلحو. أصبح شائعا في وقتنا الحاضر و هو التنمية المستديمة

وكذا األهداف المختلفة للتنمية االقتصادية والعقبات العديدة .  و التنمية االقتصاديةياالقتصاد

  .هاوالمتنوعة التي تعوق

سوف ندرج من خالله مختلف المصادر الضرورية من أجل تمويل عملية التنمية : المبحث الثاني -

 .االقتصادية

  .ر ملخص للفصل يلم بأهم العناصر األساسية التي تعرضنا لها من خالل هذا الفصلوفي األخي
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  .لتنمية االقتصاديةعامة حول ام يهامف: المبحث األول

  
    تباينت اآلراء و وجهات النظر بالنسبة للعلماء و المفكرين و الباحثين حول تحديد مفهوم التنمية 

و كذلك اختالف , تفاق إلى اختالف التوجهات الفكرية و اإليديولوجيةو ترجع صعوبة اال, االقتصادية

التخصصات للعلماء و الباحثين حتى أصبح من الصعب وضع تعريف محدد و دقيق للتنمية أو النمو 

فهم يعتقدون أن اصطالح النمو االقتصادي قد أصبح مفهوما لدى . االقتصادي بعبارات واضحة محددة

 . 1  ال يحتاج معه إلى تعريف دقيقالجميع إلى الحد الذي

  :جاءت كما يلي ,  التنميةةو رغم ذلك ظهرت تعاريف عديدة و متنوعة حاولت تحديد طبيع

  

  .مفاهيم أساسية في التنمية: المطلب األول
لكن رغم ,     لم يتفق المفكرون االقتصاديون و رجال البحث العلمي على تعريف موحد للتنمية

  .عض التعاريف التي جاءوا بها محاولين إيجاد قاسم مشترك لهذه التعاريفذلك سنحاول إدراج ب

عملية زيادة الدخل القومي الحقيقي و اضطراد هذه الزيادة خالل ": عرف االقتصاديون التنمية بأنها

أي معدل الزيادة في نمو (فترة زمنية طويلة؛ بحيث تكون هذه الزيادة أكبر من زيادة عدد السكان

  .2"بحيث هناك تغيير في هيكلة االقتصاد في الدولة) ر من معدل زيادة عدد السكانالدخل أكب
 

الجهود المنظمة التي تبذل وفق تخطيط ورسوم للتنسيق بين اإلمكانيات ": بينما عرفها آخرون بأنها

  البشرية و المادية المتاحة في وسط اجتماعي معين؛ قصد تحقيق مستويات أعلى للدخل القومي

ومستويات أعلى للمعيشة والحياة االقتصادية في نواحيها المختلفة كالتعليم , ل الفرديةوالدخو

   .3 "والصحة و من ثم الوصول إلى تحقيق أعلى مستوى ممكن من الرفاهية االجتماعية

                                                 
 ؛31ص,1985,الجزائر ,ديوان المطبوعات الجامعية  , التنمية و التخطيط االقتصادي , عمر حسين -  1

, عمان, دار المستقبل للنشر, في الوطن العربيةأبعاد التنمي, مصطفى حسين و محمد شفيق و أمية بدران -  2

 ؛119ص , 1995األردن 
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  عملية تفاعلية يزداد خاللها الدخل القومي الحقيقي للدولة ":وتعرف التنمية االقتصادية أيضا أنها 

 أي أن عملية التنمية هي عملية إرادية تهدف ؛"4ك دخل الفرد المتوسط خالل فترة زمنية معينةو كذل

  .إلى زيادة الدخل القومي الحقيقي العام و الفردي لفترة زمنية طويلة

اتفق (التنمية االقتصادية هي الزيادة التي تطرأ على الناتج القومي من سلع و خدمات في فترة معينة

 وجوب توافر تغيرات تكنولوجية و فنية و تنظيمية في المؤسسات اإلنتاجية القائمة مع) عليها سنة

  1.فعال أو التي ينتظر إنشائها فيما بعد

  

 تتمثّل في تغيير بنيان و هيكل االقتصاد تدابير متعمدةالتنمية االقتصادية هي إجراءات و سياسات و 

توسط دخل الفرد الحقيقي و عبر فترة ممتدة وتهدف إلى تحقيق زيادة سريعة ودائمة في م, القومي

  .من الزمن؛ بحيث يستفيد منها الغالبية العظمى من األفراد

  

التنمية االقتصادية هي العملية التي يتم بمقتضاها االنتقال من حالة التخلف إلى حالة التقدم، هذا 

كما . ن والهيكل االقتصادي في البنياةوالجوهري االنتقال يقتضي إحداث العديد من التغيرات الجذرية

  .2تعتبر العملية التي يتم بمقتضاها دخول االقتصاد القومي مرحلة االنطالق نحو النمو الذاتي

  

الزيادات على مرّ الزمن في إنتاج السلع  ": التنمية االقتصادية بأنّهابول بارانويعرف االقتصادي 

  3"المادية بالنسبة للفرد

بأن التنمية االقتصادية هي عملية يرتفع بموجبها الدخل الوطني  Gérald Maier  مايرديرى جيرا ل

  .الحقيقي خالل فترة من الزمن

  :من خالل هذا التعريف نالحظ أن ماير يضع ثالث مؤشرات أساسية إلحداث التنمية هي

   ارتفاع الدخل الوطني؛-

   استمرارية هذا االرتفاع؛-

  .مواصلة هذا االرتفاع لفترة زمنية طويلة -

إن التنمية تعني ارتفاع الدخل الفردي لفترة زمنية : "فيقول  في تعريف ثان يعرف ماير التنميةو 

  ".طويلة، مصحوبة بانخفاض مستوى الفقر و عدم المساواة 
 
 

                                                                                                                                                    
 ؛120ص, نفس المرجع  -  3

 .10-9ص ص,1977,دمشق سوريا  ,اديةالتنمية االقتص, بوداقجي عبد الرحيم -  4
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  ؛25،ص1969, ، القاهرة، نظرية التنمية االقتصاديةنامقصالح الدين -1

 كلية التجارة، ,)دراسة نظرية و تطبيقية(تنمية االقتصاديةال و إيمان عطية ناصف، ةمحمد عبد العزيز عجمي-2

  ؛76، ص2003جامعة اإلسكندرية، 

 .35ص,1971 ، بيروت،االقتصاد السياسي للتنميةترجمة أحمد فؤاد بليح، :بول باران -3

  
  

يحبذ ماير استخدام التعريف األول على الثاني، و يرى بأن القطاع الخاص هو أساس تحقيق التنمية 

قتصادية، وبذلك نقول أن ماير ذو نزعة برجوازية تنادي بضرورة تدعيم القطاع الخاص اال

ألن الملكية الخاصة لوسائل اإلنتاج تلعب الدور الرئيسي في إحداث . الحرية االقتصاديةهبإعطائ

  .1-حسب وجهة نظرهم-التنمية بينما يبقى دور الدولة ثانويا 

  

أن تحقيق التنمية يتطلب توافر معدالت عالية في :رعلى تعريف ماي"Baldwin"بالدوينيضيف 

  .النمو بقطاعات اقتصادية و سياسية أخرى تكمل صورة التقدم

  

التنمية االقتصادية ترتبط إلى حد كبير :"التنمية االقتصادية كما يليNURKSEنوركس كما يعرف 

  .2"التاريخيةبالقدرات اإلنسانية واالتجاهات االجتماعية والظروف السياسية والعوارض 

وهو اقتصادي أمريكي يرى بأن التنمية تتضمن معنى الموازنة بين أحوال العيش Wagel واجلأما 

وهي موازنة قد تكون ذات طابع وطني . الفعلية و األحوال المرغوب فيها، أو التي يمكن تحقيقها

تتضمن الموازنة بين بين فترات زمنية أو دولية، و تتعلق بنفس الفترة الزمنية الواحدة، كذلك قد 

  :النظم و األشخاص و بذلك لدينا أربع معايير أساسية يمكن تقدير التنمية االقتصادية على أساسها

  

النمو الذي يتم بين فترة و أخرى، مما يدل على االرتفاع الزمني في متوسط االستهالك  :أوال

   الجماعة بصفتها الكلية؛الفردي، و ينبغي أن يكون االرتفاع مستمرا أو متصال بما ترغب فيه

التقييم المبني على الموازنة بين األشخاص، بحيث ينبغي على النمو االقتصادي أن يؤدي إلى  :ثانيا

  تقليل الفوارق في االستهالك بين مختلف الجهات أو الفئات داخل الجماعة؛

عليها تحول صعود في المقارنة الدولية التي تحدث عموما في نفس الوقت الواحد فالتنمية يدل  :ثالثا

  مستويات المعيشة على نحو يؤدي إلى تقليل التٌفاوت بين الدول من ناحية متوسط استهالك الفرد؛
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 يمكن يالتقييم على أساس الموازنة بين األنظمة، وفيه تكون التنمية متٌصلة بالطاقة الكاملة الت:رابعا

  .معرفة و التكنولوجيا استخداما تاماالوصول إليها عن طريق استخدام جميع ما يتوفٌٌر من ال

  

  

  

  

  

  

  

  
 ؛8ص,1979,الجزائر  ,دروس في التخطيط االقتصادي و التنمية, المعهد العربي للثقافة العمالية و بحوث العمل-1

  .11ص, نفس المرجع -2

  باإلضافة إلى التفريق بين التنمية و النموولنسكيهناك تعريف شامل للتنمية االقتصادية جاء به 

   ازديادا إجماليا في إنتاج السلعيالتنمية االقتصادية تعني قبل كٌل شيء النمو االقتصادي، أ:"1فيقول

فالنمو االقتصادي هو أهم عنصر منفرد في التنمية . و الخدمات بمعدل أسرع من نمو السكان

ا للتنمية االقتصادية  و هو أساسي لها، إالٌ أن النمو وإن كان أساسيا فإنٌه ليس مرادفا تمامةاالقتصادي

  ".وال يكفي وحده لضمان تحقيقها

  

 تعني يإن التنمية بالنسبة للبلدان النامية ال تعني النمو االقتصادي فقط، بل أشياء أخرى كثيرة، فه

اللحاق بالدول المصنعة واستبدال العمل البشري المرهق باآلالت و التكنولوجيا، والقضاء على الفقر 

  . الجهل، ونشر العدالة االقتصادية والمساواة في مجتمعات تلك البلدانالذي يسبب المرض و

و التحول من االعتماد على إنتاج سلعة واحدة و تطوير الصناعة، و تنحية األجانب من مراكز 

التسلٌط في اقتصادياتها وتحقيق االستقالل االقتصادي الوطني، وزيادة شهرة واحترام البلد في 

لتنمية االقتصادية أيضا االشتراكية، وذلك ألن ملكية الدولة وتسييرها لوسائل الخارج، كما تعني ا

اإلنتاج قد تعتبر الوسيلة المثلى لتحقيق المجتمع االقتصادي المتقدم، وهكذا فإن السعي وراء التنمية 

صادية و غير االقتصادية يشتمل بالنٌسبة لكثير من تلك البلدان على العديد من األهداف الرئيسية االقت

  .االقتصادية التي يعبر بعضها عن دوافع أكثر قوة من حافز النمو االقتصادي

  

من خالل هذا التعريف الشامل للتنمية االقتصادية و التوضيح الطٌفيف للفرق بين النمو والتنمية 

  .يظهر بأن الكاتب ذو توجه اشتراكي خاصة عند قوله بأن التنمية تعني االشتراكية
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ك االقتصاديون العرب أعطوا تعريفات عديدة و متنوعة لمصطلح التنمية االقتصادية،منها كذل

  : يعرفها كالتالينظرية التنمية االقتصادية في كتابه صالح الدين نامقتعريف :مثال

هي عملية تطورية تاريخية طويلة األمد يتطور خاللها االقتصاد القومي من اقتصاد بدائي ساكن إلى 

إنٌها عملية تغيير اقتصادي . متحرك يزيد فيه الدخل القومي ودخل الفرد في المتوسطاقتصاد 

  . 2جتماعي و سياسي يؤدي في النهاية إلى تغييرات كلية في المجتمعاو

  

  

  

  

  
  ؛13ص, نفس المرجع -1

  .12 بوداقجي عبد الرحيم ، مرجع سبق ذكره، ص-2

  
 

يحدد التنمية االقتصادية بأنها ية و التخطيط االقتصادي التنمفي كتابه عبد الحميد محمد القاضي أما 

  .1تنصرف في جوهرها إلى زيادة الطاقة اإلنتاجية لالقتصاد

  

 ي للتنمية االقتصادية في كتابه فؤاد مرسيكما نجد أنف التنمية االقتصادية في المفهوم الماديعر 

ي في إطار تاريخي محدد والتي تتمثٌل في عملية النمو المعجل الذي يجر:البلدان المتخلٌفة بأنٌها

  .2ةالتركيز على التصنيع و سيادة اإلنتاج السلعي و تكوين السوق الداخلية والقومي

  

   بأٌنها مجموعةالتنمية االقتصادية مفهوم التنمية االقتصادية في آتابه بوداقجي عبد الٌرحيمو حٌدد 

  لدخل الفرد لفترة ذاتية تضمن زيادة حقيقية تصاديةالهادفة إلى بناء آلية اق  و التدابيرتاإلجراءا

  .3طويلة من الزمن

التنمية االقتصادية هي العملية :  بتعريف للتنمية االقتصادية حيث يقولمدحت محمد العقادكما جاء 

التي تستخدمها الدولة غير المستكملة النمو في استغالل مواردها االقتصادية الحقيقية بهدف زيادة 

  .4ومي الحقيقي و بالتالي زيادة متوسط نصيب الفرد منهدخلها الق
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 يؤكد على أن التنمية االقتصادية عبارة عن عملية تحول من أوضاع محمد زكي الشافعيو 

اقتصادية و اجتماعية قائمة وموروثة وغير مرغوب فيها إلى أوضاع أخرى مستهدفة و أفضل منها 

  .5قبل حدوث التنمية
  

  فت التعاريف فإن جوهر التنمية االقتصادية يبقى منصبا نحو تنمية و تطوير ومهما تنوعت و اختل

النشاط االقتصادي و خاصة اإلنتاجي، وبذلك يمكننا حصر مفهوم التنمية االقتصادية في التعريف 

  .اآلتي و الذي يكون بمثابة القاسم المشترك لجميع التعاريف السابقة

  

جراءات و التدابير التي تقوم بها الدولة الهادفة إلى تغيير التنمية االقتصادية هي مجموعة اإل"

  وتطوير الهيكل االقتصادي و االجتماعي في االقتصاد الوطني بما يحقق زيادة اإلنتاج السلعي 

  ."6و الخدماتي والدخل الحقيقي للفرد و لفترة زمنية طويلة مع استفادة غالبية أفراد المجتمع

  
  ؛83ص, دون مكان النشر, التنمية و التخطيط االقتصادي, ضيعبد الحميد محمد القا-1

  ؛70ص , 1977, بغداد , دون مكان النشر, المفهوم المادي للتنمية االقتصادية, فؤاد مرسي-2

  ؛14ص, 1977,سوريا ,دمشق  , التنمية االقتصادية,  بوداقجي عبد الرحيم-3

  ؛19، ص1980ار النهضة العربية، بيروت،، دمقدمة في التنمية و التخطيط ,مدحت محمد العقاد -4

  ؛68، ص1970، دار النهضة العربية، القاهرة، التنمية االقتصادية, محمد زكي الشافعي -5

  .55،ص1983، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، التخلف االقتصاديمحمد أحمد الدوري، -6

  

  :هي–ريف انطالقا من هذا التع–لذلك فإن عناصر التنمية االقتصادية 

  مجموعة إجراءات و تدابير واعية و هادفة؛ •

  الدولة طرف أساسي في اتخاذ تلك اإلجراءات و التدابير؛ •

  هدفها تغيير و تطوير الهيكل االقتصادي واالجتماعي؛ •

  تضمن زيادة حقيقية لدخل الفرد و الدولة؛ •

  استمرار الزيادة لفترة زمنية طويلة؛ •

 .معالزيادة لفائدة غالبية أفراد المجت •

  

و من ثم فإن التنمية االقتصادية تشمل مجاالت اجتماعية و هيكلية و تنظيمية، إذ أنٌها تتضمن 

زيادات في الدخل القومي أو اإلنتاج القومي الحقيقي و أيضا نصيب الفرد وهذا التحسن في الدخل 

  تقدم التكنولوجي في المجتمع،أو اإلنتاج يساعد على زيادة االدخار مما يدعم التراكم الرأسمالي و ال

  و تشتمل التنمية االقتصادية أيضا تحسن كل من مهارة و كفاءة العامل للحصول على الدخل 
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و تطوير وسائل النقل و المواصالت، زيادة معدل التٌحضر في المجتمع، تحسين مستويات الصحة 

  .و التعليم و غيرها من وسائل الحياة اليومية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . و مفهوم التنمية المستديمةأهمية التنمية االقتصادية:المطلب الثاني
   أصبح مفهوم التنمية المستديمة شائعا في الوقت الحاضر نظرا للعالقة المتكاملة بين البيئة 

  .و قبل التطرق لهذا المفهوم سنحاول التعرف على أهمية التنمية االقتصادية, والتنمية

  

  .ية التنمية االقتصاديةأهم: الفرع األول 
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  :1إن أهمية التنمية االقتصادية تتجلٌى في العنصرين التاليين

  :التنمية وسيلة لتقليص الفجوة االقتصادية و التقنية بين الدول النامية و الدول المتقدمة: أوال

النامية، يجب من أجل تقليص حدة الفجوة االقتصادية والتقنية الموجودة بين الدول المتقدمة والدول 

على هذه األخيرة تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية للنهوض والسير بركب الدول المتقدمة و في هذا 

اإلطار البد أن نشير إلى مجموعة من العوامل التي تساعد على حدة هذه الفجوة حيث يمكن 

  :حصرها في المجموعتين اآلتيتين

  :وهي تتمثٌل في, لعوامل الجانب االقتصادي تمس هذه ا:مجموعة العوامل االقتصادية -1

  التبعية االقتصادية للخارج؛ •

  سيادة نمط اإلنتاج الواحد؛ •

  ضعف البنيان الصناعي؛ •

  ضعف البنيان الزراعي؛ •

  نقص رؤوس األموال؛ •

  انتشار البطالة و خاصة البطالة المقنعة؛ •

  انخفاض متوسط دخل الفرد و مستوى المعيشة؛ •

   كفاءة الجهاز الحكومي؛سوء إدارة المنشأة و عدم •

  استمرارية أزمة المديونية الخارجية؛ •

  .ضعف الجهاز المصرفي في تعبئة االدخار •

و هي بدورها , وتمس هذه العوامل الجانب غير االقتصادي: مجموعة العوامل غير االقتصادية-2

  :تتمثٌل في

  الزيادة السكانية الهائلة؛ •

  انخفاض المستوى الصحي؛ •
  
، أطروحة  االقتصادي و استراتيجيات التنمية حالة اقتصاديات دول جنوب شرق آسياو النم مصطفى،ي زيرون-1

  .14، ص2000دكتوراه غير منشورة، جامعة الجزائر

  

  

  سوء التغذية؛ •

  انخفاض مستوى التٌعليم؛ •
  .ارتفاع نسبة األمية •

   و ذلك بتبنٌي رؤيةوعليه يجب على البلدان النٌامية العمل على تجاوز هذه العوامل بنوعيها تدريجيا



 - - 26 - - 

و استراتيجية مدروسة و واضحة من أجل تحقيق تنمية اقتصادية و اجتماعية حقيقية لتضييق الفجوة 

  .بينها و بين الدول المتقدمة
  

  :التنمية أداة لالستقالل االقتصادي: ثانيا

 البلدان لفحصوإن التنمية الحقيقية البد أن تقوم على االستقالل االقتصادي و ليس على تبعيته، 

النامية على االستقالل السياسي ال يعني القضاء على حالة التبعية، خاصة في حالة ازدياد 

  و التي تحتاج فيها إلى التعامل التكنولوجي, المشروعات التي تقيمها هذه الدول بعد االستقالل

ق من روابط تبعية الدمة، األمر الذي يزيد و يعمول المتقدول النامية، و من أجل والمالي مع الد

التخلص من هذه التبعية البد من تغيير الهيكل االقتصادي للدولة، و ذلك بإحداث تنمية حقيقية تعتمد 

  .على الذات باستغالل الموارد المتاحة في الدولة استغالال صحيحا و كامال

  

  .التنمية المستديمة: الفرع الثاني 

الذي ناقش 1972ؤتمر استكهولم حول البيئة االنسانية عام   برز مفهوم التنمية المستديمة خالل م

حيث تم من خالله , للمرة األولى القضايا البيئية وعالقتها بواقع الفقر وغياب التنمية في العالم

من ناحية أخرى انتقد المؤتمر . اإلعالن عن أن الفقر و غياب التنمية هما من أشد أعداء البيئة

و لقد أشار المؤتمر إلى  .الزالت تتجاهل البيئة عند قيامها بالتخطيط للتنميةالدول و الحكومات التي 

ضرورة وضع اإلعتبارات البيئية ضمن السياسات التنموية وإلى ضرورة استخدام الموارد الطبيعية 

  .بأسلوب يضمن بقائها و استمرارها لألجيال القادمة

المنبثقة عن المؤتمر و التي كانت تتوصل و تم خالل عقد السبعينات تنظيم سلسلة من الندوات 

التنمية والبيئة هما عمليتان متالزمتان و ال يمكن الفصل بينهما، كما ال  ":باستمرار إلى قناعة بأن

يمكن الفصل بين أهدافهما، ذلك أنٌه إذا كانت البيئة هي الظروف المحيطة باإلنسان، فإن التنمية هي 

  .1"لطبيعية و الحياتية عموماسعي اإلنسان إلى تطوير ظروفه ا

  

  

، الطبعة األولى، مركز دراسات الوحدة دراسات في التنمية العربية الواقع و اآلفاقسليمان الرياشي و آخرون، -1

  .238، ص1998لبنان، أوت-العربية، سلسلة كتب المستقبل العربي ،بيروت
  

عتقاد السائد هو أن هذه األخيرة خالل المرحلةاألولى من بروز مفهوم التنمية المستديمة كان اال

ليست سوى إطار عام لإلسترشاد من أجل خلق توازن بين النشاط االقتصادي و التنموي والنظام 

البيئي و الطبيعي، لكن مع بداية الثمانيات أخذ البعض يطرح التنمية المستديمة كنموذج تنموي 

 برز هذا اإلهتمام في تقرير االتحاد و حظي المفهوم باهتمام علمي و فكري متجدد، حيث. بديل
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والذي خصص بأكمله للتنمية 1981العالمي للمحافظة على الموارد الطبيعية الذي صدر عام  

  .المستديمة و فيه تم وضع تعريف محدد لها، و تم أيضا توضيح أهم مقوماتها و شروطها

ئم لتطوير نوعية الحياة فالتنمية المستديمة كما جاء في هذا التقرير هي السعي الدا

  .اإلنسانية مع األخد باالعتبار قدرات النظام البيئي الذي يحتضن الحياة و إمكاناته

و نشير إلى أن التقرير أكٌد على ضرورة المحافظة على خصوبة األرض الزراعية 

والسعي من أجل اإلبقاء على هذه الخصوبة و مراعاة حدودها و تنوعها والسبب في 

  .1ثر التنمية المستديمة باإلستعمال المكثف لمفهوم االستدامة في الزراعةذلك هو تأ

 إالٌ أن مفهوم التنمية استراتيجية المحافظة على الموارد الطبيعيةرغم أهمية ما جاء في تقرير  و

  .*مستقبلنا المشتركالمستديمة وجد أكبر سند له في كتاب 

  

اط التنموية السائدة في البلدان المتقدمة و البلدان النامية، لقد أوضح تقرير مستقبلنا المشترك أن األنم

ال يحقق حاليا شرط االستدامة، فبالرغم من أن هذه األنماط التنموية تبدو ناجحة بمقاييس الحاضر، 

إال أنٌها عاجزة و ضارة بمقاييس المستقبل، ألنٌها تتم على حساب استهالك واستنزاف الرصيد 

  .الطٌبيعي

و تاريخ ميالده فإن التنمية المستديمة قد أصبحت ) التنمية المستديمة( كان أصل المفهوملكن مهما

اآلن واسعة التداول و متعددة االستخدامات و متنوعة المعاني، و ذلك تبعا للعنصر المهم و األهم 

  .في تحديد مفهومها، فهناك من يركز على أن عنصر البيئة هو أهم عناصرها

لى عنصر الموارد الطبيعية و كيفية إدارتها و تعظيم الفائدة من استخدامها  يركز عنوهناك م

 إلى رأي آخر يعتقد أن الجوهر بالنسبة إلى ةواألساليب الممكنة لإلبقاء و المحافظة عليها، باإلضاف

  .التنمية المستديمة هو التفكير في المستقبل و في مصير األجيال القادمة

  
  ؛239 المرجع السابق، ص-1

التنمية  هو بمثابة الوالدة الحقيقية لمفهوم التنمية المستديمة و يعتبر التقرير األول من نوعه الذي يعلن أن 1987صدر عام -*

و هي قضية مصيرية و مستقبلية بقدر ماهي قضية ,  هي قضية أخالقية و إنسانية بقدر ماهي قضية تنموية و بيئيةالمستديمة

  .دا ومؤسسات و حكوماتتتطلٌب اهتمام الحاضر أفرا
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إن عنصر الوقت و المستقبل هو أهم ما يميز التنمية المستديمة بعكس المفاهيم التنموية السابقة التي 

 القادمة، و حجتها في ذلك أن األجيال لتتجاهل البعد المستقبلي و تتغاضى عن احتياجات األجيا

  .هن شؤونهالقادمة سوف تتولى تدبير أمورها كما يتدبر الجيل الرا
  

 النماذج التنموية الراهنة سإن التنمية المستديمة هي أساسا التنمية التي تتم على الصعيد المحلي، بعك

 أحيانا على الصعيد و, التي تخطٌط و تنفٌذ و تدبر المشاريع و البرامج التنموية على الصعيد الوطني

  .سية الدوليةالعالمي من قبل المؤسسات و الدوائر االقتصادية و السيا

كما أن هناك من يركٌز على عنصر السكان حيث يؤكد البعض أن األساس بالنسبة إلى التنمية 

 الفعلية بين موارد األرض المتناقصة والنمو السكاني المتزايد، فمشكلة ةالمستديمة هو الموازن

   لما تشكله من ضغطاالنفجار السكاني هي أعظم المشاكل التي تشغل المهتمين بالتنمية المستديمة،

و استنزاف لموارد األرض المحدودة، باإلضافة إلى ازدحام المدن و انتشار التلوث و إبادة الغابات 

  لذلك فالتنمية المستديمة هي السعي من أجل تحقيق نمو سكاني عالمي ثابت. و غيرها من المشاكل

  .و مستقر

 تيارات إيديولوجية تحاول استقطاب التنمية لم تمنع من بروز)التنمية المستديمة(إن حداثة المفهوم

   المستديمة كما تودها الدوائر السياسيةةالمستديمة و توظيفها توظيفا سياسيا و إيديولوجيا، فالتنمي

و االقتصادية الحاكمة التي أظهرت حماسا مثيرا للمفهوم ليست سوى السعي من أجل تحسين 

  .رد الحياتية الحيويةظروف اإلنتاج و زيادة كفاءة استخدام الموا

  

تقنيات تعني االرتقاء بالوعي اإلداري البيئي و إدخال الشرائح إن التنمية المستديمة بالنسبة إلى هذه 

 جديدة تكون أكثر توافقا مع الطبيعة و أكثر انسجاما مع االعتبارات البيئية دون أن يؤدي كل ذلك

  .لي الصناعيإلى التشكيك في صالحية النموذج االقتصادي الرأسما

  إن هذا التيار يتجاهل العالقة الوثيقة بين التدهور البيئي العالمي و بروز النظام الرأسمالي و توسعه

  .على الصعيد العالمي و الذي كان و الزال يستنزف الموارد الطبيعية و يجهد البيئة

 الرأسمالي الحاد مع فالتيار المحافظ يحاول توظيف التنمية المستديمة من أجل إخفاء عيوب النظام

 سنة المأتيالبيئة و إساءته التاريخية للطٌبيعة التي تعرضت ألكبر قدر من األضرار و الدمار خالل 

  .األخيرة من الحضارة الرأسمالية

  

 الذي يعتبر أول من استخدم إدوارد باربيرإن أبرز من أيد التيار المحافظ للتنمية المستديمة هو 

  . يعتقد أن التنمية المستديمة هي أهم تطور في الفكر التنموي الحديثثستديمة، حيمفهوم التنمية الم
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و يعترف باربير بصعوبة وضع تعريف محدد للتنمية المستديمة رغم أنٌه قد أصبح من الممكن اآلن 

  :1 باربير في أربع سمات أساسية هييعددهاتحديد أكثر السمات المميزة لها و التي 

 المستديمة تختلف عن التنمية بشكل عام في كونها أشد تداخال و أكثر تعقيدا التنمية -

  خصوصا فيما يتعلٌق بما هو طبيعي و ما هو اجتماعي في التنمية؛

التنمية المستديمة تتوجه أساسا إلى تلبية متطلٌبات و احتياجات أكثر الشرائح فقرا في  -

  الفقر في العالم؛ ةالمجتمع فهي تسعى إلى الحدٌ من انتشار ظاهر

التنمية المستديمة لها بعد نوعي يتعلٌق بتطوير الجوانب الروحية و الثقافية و اإلبقاء على  -

  الخصوصية الحضارية للمجتمعات؛

 المستديمة و قياس مؤشراتها لشدة تداخل األبعاد الكمية ةال يمكن فصل عناصر التنمي -

  .والنوعية

  

 هي التنمية التي تحقٌق التوازن بين النظام البيئي باربير إن التنمية المستديمة بالنسبة إلى

واالقتصادي و االجتماعي، و تساهم في تحقيق أقصى قدر من النمو و االرتقاء في كل نظام من 

هذه األنظمة الثالث دون أن يؤثر التطور في أي نظام سلبا على األنظمة األخرى، فالميزة األساسية 

  ا توفٌق بين العنصر البيئي و الطبيعي من ناحية، و العنصر االجتماعيللتنمية المستديمة هي أنٌه

و هذا عكس النماذج التنموية السائدة حاليا في العالم ألنٌها تحرص . و االقتصادي من ناحية أخرى

على النمو االقتصادي فقط، وهو النمو الذي يتم على حساب األنظمة األخرى و خاصة النظام 

  .البيئي

ذلك النشاط االقتصادي الذي يؤدي إلى : طيات يعرف باربير التنمية المستديمة بأنٌهامن هذه المع

االرتقاء بالرفاهية االجتماعية بأكبر قدر من الحرص على الموارد الطبيعية المتاحة وبأقل قدر 

  .ممكن من األضرار و اإلساءة إلى البيئة

الي يمكن أن يكون مستديما إذا حقق توازنا لذلك يؤكد باربير أن النموذج التنموي الصناعي الرأسم

  .دقيقا بين األبعاد االقتصادية و االجتماعية و البيئية لإلنسان

  

 الذي صدر له  ريدكليفتلمايكإال أن هذا التيار لقي معارضة من قبل تيار بيئي نقدي يتزعمه 

 التنمية"كتب كتاب و لعٌل أبرز هذه ال, الكثير من المؤلفات و الكتب عن التنمية المستديمة

 تدهور ي الذي جاء ناقدا للنظام الرأسمالي الذي يعتبره سببا ف"عن التناقضات الكشف:المستديمة

  و من خالل دراسة العالقة بين بروز النظام الرأسمالي العالمي و تطوره و التدهور البيئي. البيئة
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  .242المرجع السابق، ص - 1

جة أن النظام الرأسمالي بالرغم من كل ما جلبه من تحوالت العالمي المستمر، ليتوصل إلى نتي

ألن االستدامة ال يمكن أن تتحقق للحياة في ظٌل . عميقة في السلوك اإلنساني هو نظام غير مستديم

حيث يصف األنماط . التدويل الذي فرضه النظام الرأسمالي على اإلنتاج و االستهالك العالمي

تأخرة في الشمال و الجنوب التي أفرزها النظام الرأسمالي في سياق تطوره التنموية المتقدمة و الم

  .1التاريخي بأنٌها أنماط تنموية غير مستديمة 

  

   يوضح عمق التناقض القائم بين النشاط االقتصادي الرأسمالي و قوى السوقريدكليفتإن كتاب 

 أن النظام ريدكليفتكد و يؤ. و االقتصاد الحر من جهة، والبيئة ومواردها من جهة أخرى

الرأسمالي العالمي هو بمثابة قيد بنيوي يحد من السعي إلى تحقيق التنمية المستديمة وحجته في ذلك 

 من أجل وتوظيفها  تطويع البيئة و على مبدأ استنزاف الموارد الطبيعيةأنٌه يقوم أساسا على مبدأ 

  .تعظيم األرباح و العوائد المالية

 هي التنمية الزراعية ألنٌها ريدكليفت بالنسبة إلى نمية المستديمةالتمن هنا فإن 

الوحيدة التي ال تلوث البيئة و ال تستنزفها و ال تجهدها، بل هي الوحيدة التي تغني 

الطبيعة و تبقي على خصوبتها المتواصلة و المتجددة إضافة إلى الرأيين المتناقضين 

  اينلباربير و ريدكليفت، أخذت اآلراء تتب

  .و تتضارب حول التنمية المستديمة، مما أفقد المفهوم تركيزه و وضوحه

 

  :و من جملة التعاريف األحادية للتنمية المستديمة نذكر

  التنمية المستديمة هي التنمية المتجددة و القابلة لالستمرار؛ •

  .التنمية المستديمة هي التنمية التي ال تتعارض مع البيئة •

لتعاريف األحادية و المبسطة و التي تفتقد العمق النظري و التحليلي، هناك جملة باإلضافة إلى هذه ا

  :من التعاريف المعقدة و الشاملة نذكر منها ما يلي

التنمية المستديمة هي التنمية التي ال تؤدي مع مرور الزمن إلى تناقض الرأسمال  •

  البشري
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  المي؛        و الطبيعي والبيئي على الصعيد المحلٌي و الع

التنمية المستديمة هي التنمية التي تقوم أساسا على وضع حوافز تقلٌل من التلوث و تقلٌل من حجم  •

و تقلٌل من حجم االستهالك الراهن للطٌاقة و تضع ضرائب تحد من اإلسراف المخلٌفات النفايات و

  .في استهالك الماء و الهواء و الموارد الحيوية األخرى
  

  

  

  

  .243،صنفس المرجع -1

  
  

  

التنمية المستديمة هي التنمية التي تدعو إلى التفكير النقدي في واقع الحياة و مستقبل الكرة  •

  . تعريفا واسع التداول للتنمية المستديمةن عشريهدا األخير حصر .األرضية

 تعاريف تخلط يهذه التعاريف هي األخرى ال تخلو من عيوب ألنٌها تعاني من التعميم المفرط، وه

  .ن التنمية المستديمة من ناحية و متطلٌباتها و شروطها من ناحية أخرىبي

 والذي خصص بأكمله لموضوع التنمية 1997لقد حاول تقرير الموارد العالمية الذي نشر عام

  شامل ألهم تعاريف هذا المفهوم،مسحالمستديمة توضيح هذا الخلط، و ذلك من خالل إجراء 

  التعاريف االقتصادية،: وزيع هذه التعاريف إلى أربع مجموعات هيعلما أن التقرير قد حاول ت

  ).اإلدارية(و التعاريف التقنية) اإلنسانية(التعاريف البيئية، التعاريف االجتماعية

 : فاقتصاديا-1

بالنسبة إلى الدول الصناعية في الشمال، فإن التنمية المستديمة تعني إجراء خفض  -

ه الدول من الطاقة و الموارد الطبيعية و إحداث عميق و متواصل في استهالك هذ

تحوالت جذرية في األنماط الحياتية السائدة وامتناعها عن تصدير نموذجها 

  .التنموي الصناعي عالميا

أما بالنسبة للدول الفقيرة في الجنوب، فالتنمية المستديمة تعني توظيف الموارد من  -

 .عانون من الفقرأجل رفع المستوى المعيشي للسكان الذين ي

 أما على الصعيد اإلنساني و االجتماعي فإن التنمية المستديمة تعني السعي من أجل استقرار -2

النمو السكاني و الحد من ظاهرة النزوح نحو المدن و ذلك عن طريق تطوير مستوى الخدمات 

  الصحية
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من المشاركة الشعبية في  و إنشاء مرافق اجتماعية، و تحقيق أكبر قدر فوالتعليمية في األريا

  .التخطيط للتنمية

فالتنمية المستديمة هي تلك التنمية التي تهتم بحماية الموارد الطبيعية :  أما على الصعيد البيئي-3

خاصة الزراعية و الحيوانية، كما أنٌها تعني االستخدام األمثل لألرض الزراعية و الموارد المائية 

  .فة المساحات الخضراء على الكرة األرضيةفي العالم و بما يؤدي إلى مضاع

فإن التنمية المستديمة هي التنمية التي تنقل المجتمع إلى عصر من : أما على الصعيد التقني-4

الصناعات و التقنيات النظيفة التي تستخدم أقل قدر ممكن من الطاقة و الموارد و تنتج الحد األدنى 

  .نمن الغازات الملوثة و الضارة باألوزو

  :1إن القاسم المشترك لهذه التعاريف األربعة هو أن التنمية كي تكون تنمية مستديمة يجب

  أن ال تتجاهل الضوابط و المحددات البيئية؛ •

  
  .245نفس المرجع ،ص-1

  أن تحدث تحوالت في القاعدة الصناعية و الثقافية السائدة؛ •

  أن ال تؤدي إلى دمار الموارد الطبيعية و استنزافها؛ •
  . تؤدي إلى تطوير الموارد البشريةأن •

 
  .التمييز بين النمو االقتصادي والتنمية:المطلب الثالث

النمو االقتصادي والتنمية :عند الحديث عن التنمية تثار قضية التفرقة بين مصطلحين أساسيين هما

ج في تنمية فكالهما يعني زيادة الطاقة اإلنتاجية لالقتصاد أي زيادة االستثمار المنت. االقتصادية

  . الدخل الحقيقي في المجتمعجاإلمكانيات المادية والبشرية إلنتا

أي استخدامهما )النمو االقتصادي و التنمية االقتصادية(هناك من يميل إلى المساواة بين المصطلحين

هذا على الرغم من أن بعض االقتصاديين يجد .1كمرادفين باعتبار أنٌ كالهما يعني التغير لألحسن

يما بين النمو و التنمية فروقات و اختالفات كبيرة، وخاصة من ناحية النمو الذي يتم بصورة ف

  .2أما التنمية فهي إرادية أو قصدية أو بتدخٌل الدولة. عفوية أو غير إرادية أو دون تدخٌل الدولة

  .قتصادينوضح بالتفصيل مفهوم كل من النمو والتنمية والتطور االا فإٌنه من المفيد أن ذله
  

  .النمو االقتصادي:الفرع األول 

   نعني بالنمو االقتصادي حدوث زيادة في إجمالي الناتج المحلي أو إجمالي الدخل القومي بما 

و بالتعمق في هذا المفهوم فإنٌه يتعين , يحقٌق زيادة في متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقي

 فقط حدوث زيادة في إجمالي الناتج المحلي، بل والبد أن التٌأكيد على أن النمو االقتصادي ال يعني
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 البد أن يفوق معدل يبمعنى أن معدل النمو االقتصاد. يترتٌب عليه زيادة في دخل الفرد الحقيقي

السكان (النمو السكاني، وعلى هذا األساس فإن النمو االقتصادي يفترض زيادة متناسبة في عنصرين

ا الزيادة النسبية في الموارد المتاحة أكبر من الزيادة في السكان والنمو تكون فيها دوم)والموارد

  :االقتصادي يعني كذلك

  في متوسط نصيب الفرد من الدخل؛) غير إرادية(تحقيق زيادة عفوية •
  أن تكون الزيادة حقيقية و ليست نقدية؛ •

  .أن تكون الزيادة على المدى البعيد •

  

  

  
  ؛71سبق ذكره، ص مرجعان عطية ناصف، محمد عبد العزيز عجمية و إيم-1

  ؛52محمد أحمد الدوري، مرجع سبق ذكره، ص-2

  
 

 فالنمو االقتصادي يركٌز على الكم الذي يحصل عليه الفرد من الدخل في المتوسط، أي على كم

السلع والخدمات، و ال يهتم بنوعية تلك السلع و الخدمات من ناحية؛ أو بتوزيع الدخل بين فئات 

إضافة إلى أن النمو االقتصادي يتحقٌق تلقائيا دون تدخٌل من قبل . ع من ناحية أخرىالمجتم

  .السلطات

  

  .التنمية االقتصادية:الفرع الثاني 

   إن التنمية االقتصادية الحقيقية تتمثٌل في االنتقال الفعلي من هيكل اقتصادي ذو إنتاجية منخفضة 

 استخدام الطاقات ية لإلنتاجية في حدود الموارد المتاحة، أبالنسبة للفرد إلى هيكل يسمح بأعلى زياد

الموجودة في الدولة استخداما أمثل عن طريق إحداث تغيرات جذرية في البنيان االقتصادي 

  .1واالجتماعي وفي توزيع عناصر اإلنتاج بين القطاعات المختلفة

  

  .التطور االقتصادي:الفرع الثالث 

ني به تقدم االقتصاد نحو أهداف محددة مسبقا إما كمية كزيادة    إن التطور االقتصادي نع

  المنتوج

  وعليه فالتطور يدٌل على التغيير وعلى الحركة،. أو نوعية كتوزيع أفضل للمداخيل داخل الدولة
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و لكن غالبا ما يستعمل للداللة على الحالة االقتصادية لبلد ما أو لقطاع ما،وما وصلت إليه خالل 

  .2اضية من الزمنفترة م

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  .9زيروني مصطفى،مرجع سبق ذكره،ص -1

  .10ص,نفس المرجع -2
  

 
  .أهداف وعقبات التنمية االقتصادية:المطلب الرابع

    إن التنمية االقتصادية تسعى إلى تحقيق أهداف متنوعة تعود بالفائدة على الفرد و المجتمع لكنها 

وهذا .  في الدول العربيةص العالم و باألخيصعوبات تعرقل قيامها فبالمقابل تواجه مجموعة من ال

  . توضيحه من خالل هذا المطلبامارتأين

  

  .أهداف التنمية االقتصادية:الفرع األول 
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و يعود ذلك إلى ظروف الدولة وأوضاعها , دولة ألخرى   إن أهداف التنمية االقتصادية تختلف من

غير أن هناك أهدافا أساسية و مشتركة تسعى . قافية و حتى السياسيةاالقتصادية و االجتماعية و الث

  :إليها الدول النامية في خططها اإلنمائية، يمكن إجمالها في النقاط التالية

  :1 تحقيق تقدم اقتصادي حيث يتمثٌل في-

  زيادة الدخل القومي؛   *

  ول؛عدالة التوزيع في الدخل القومي لتقليل التفاوت بين الدخ   *

  بناء قاعدة صناعية متينة و استخدام التكنولوجيا المناسبة؛   *

  .رفع مستوى المعيشة   *

  . القضاء على التبعية بكل أشكالها-

  .)...، السكنمالصحة، التٌعلي( توفير الخدمات االجتماعية-

  . تعميق الشعور باالنتماء و االهتمام بالمصلحة العامة-

  .يع الطاقات الكامنة في المجتمع إطالق اإلبداع و إطالق جم-

  . اإلسهام في الحضارة اإلنسانية و أخذ المكان الالئق بين األمم-

  . التوسع في الهيكل اإلنتاجي-

  

  .عقبات التنمية االقتصادية:الفرع الثاني 

ت ه العقباذ إزاء قيام التنمية االقتصادية فيها، وهنامية  هناك مجموعة من العقبات تواجه البلدان ال

  :فمنها ماهو داخلي و منها ماهو خارجي،و هي تنقسم إلى ثالث أقسام هي, متنوعة و متباينة

  ).العقبات الداخلية( العقبات االقتصادية-

  .العقبات السياسية و االجتماعية والفكرية -

  ).العقبات الخارجية(العقبات التكنولوجية و التنظيمية -

  

  
  .122 سبق ذكره، ص، مرجعأمية بدرانمصطفى حسين و محمد شفيق طنيب و -1

  

  :كٌل قسم على حدى مختصر لو فيما يلي نقوم بشرح

  )العقبات الداخلية(العقبات االقتصادية:أوال

  :1 في الجوانب التاليةزتوجد عقبات اقتصادية عديدة و متنوعة تعرقل قيام التنمية االقتصادية، تتركٌ

نامية، مما يؤدي إلى ضعف و محدودية انتشار الفقر والمرض والجهل في البلدان ال •

  تكوين رأس المال في هذه البلدان ؛
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  قلٌة و محدودية توفٌر وتواجد الموارد الطبيعية في البلدان النامية؛ •

في العديد )قطاع أجنبي و قطاع محلي وطني:االقتصاد المزدوج(وجود الثنائية االقتصادية  •

  من البلدان النامية؛

  لبلدان النامية؛ضيق األسواق المحلية ل •

  ؛...)طرق،مباني،طاقة(عدم كفاية الهياكل األساسية لإلنتاج •

  .قلٌة االدخار إلى جانب ضعف الحافز على االستثمار •

  

  .العقبات السياسية و االجتماعية: ثانيا

من بين العوامل األساسية المساعدة على قيام التنمية، يوجد العامل السياسي ألن عدم توفٌر 

وعليه فإن اتخاذ . سياسي يشكٌل عائقا أمام عملية التنمية وهو حال البلدان الناميةاالستقرار ال

القرارات االقتصادية التنموية يتطلٌب استقرارا سياسيا في الدولة حتى تتمكٌن من خلق جو مالئم 

  .للخروج من المشاكل و النهوض نحو التنمية

  

  :2ر التنمية فيمكن إدراجها عبر النقاط التاليةأما بالنسبة للعقبات االجتماعية التي تعرقل مسا

وعالقته بالموارد الطبيعية أو ) الظاهرة التي تعاني منها البلدان النامية(االنفجار السكاني •

حيث نجد أن هذه األخيرة أقٌل من الحجم السكاني وعليه يصعب على . الثروة المادية

خلق ضغوطا متزايدة على مواردها المالية الحكومة توفير المتطلٌبات األساسية؛ األمر الذي ي

  المحدودة و تتٌسع فيها فجوة التمويل؛

االقتصادي الجهل ضعف التعليم و التدريب، و ندرة المهارات الفنية و اإلدارية، و كذلك  •

  الذي يتركٌز بالتٌوجه نحو النٌشاط الخدمي مستبعدا النشاط اإلنتاجي؛

امه بأعباء النشاط الخدمي واإلنتاجي، إضافة إلى عدم كفاءة و كفاية الجهاز الحكومي لقي •

  محدودية و تدني اإلخالص نحو القيام و إنجاز التنمية االقتصادية؛

  .عدم عدالة توزيع الدخل القومي بين عناصره المكونة له •

  
  ؛58 محمد أحمد الدوري، مرجع سبق ذكره، ص -1

  .59 نفس المرجع ، ص-2

  .لتنظيميةالعقبات التكنولوجية وا: ثالثا

   تحتاج عملية التنمية إلى تنسيق و تعاون مكثٌف بين القطاع العام والقطاع الخاص اللذين يشكٌالن 

أساس اقتصاد الدولة، دون أن ننسى ضرورة وجود جهاز حكومي فعال ذو كفاءة عالية من أجل 
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التكنولوجيا المناسبة تحمل المسؤوليات في سبيل تحقيق التنمية المرغوب فيها، وهذا عن طريق نقل 

  .والتكثيف من الدورات التدريبية لرفع مستوى الجهاز الحكومي حتى يتسنى له مواكبة التقدم

وعليه فالدول النامية تحتاج إلى نقل تكنولوجيا بسيطة غير معقٌدة أي بما يتناسب مع طبيعة 

الحتياجات الدول النامية عن وظروف الدول، ألن استخدام التكنولوجيا العالية دون دراسة كافية 

  .نوع التكنولوجيا المطلوبة لن يحٌل مشكالت التنمية بل سيشكٌل عقبة أمامها

  

العقبات المرتبطة بالظروف :  الخارجية التي تعوق عملية التنمية فيمكن تعريفها بأنٌهات   أما العقبا

جنبية في جوانبها االقتصادية والتجارية الدولية، و كذلك العالقات الخارجية للبلدان النامية بالبلدان األ

، )أسعار السلع و تدهور شروط التجارة(و يتمثٌل ذلك في شروط التبادل التجاري. و المالية وغيرها

... على السوق الدولية)متعددة الجنسيات( للبلدان النامية وسيطرة الشركات االحتكارية الكبرىةبالنسب

  .ن البلدان النامية و بشكل خاص التجاري منهاألمر الذي أدى إلى اختالل موازي

  

قطاع (إنٌ المشكلة الرئيسية للبلدان النامية هي اعتمادها على قطاع الصادرات خاصة المحروقات

 بسبب 1986 هو الحال بالنسبة للجزائر التي عرفت أزمة اقتصادية حادة في سنة ا، كم)النفط

لبيا على الحساب الجاري حيث عرف هذا األخير انخفاض أسعار البترول الذي كان له تأثيرا س

تراجعا كبيرا و يعود سبب هذه األزمة إلى إهمال سياسة التصنيع التي كانت معتمدة قبل موت 

  الرئيس هواري بومدين و اعتمادها سياسة االستيراد و خاصة استيراد المواد الكمالية واالستهالكية،

 مديونيتها تادة، فاضطرت الدولة إلى االقتراض، وازداداألمر الذي أدى إلى نشوب أزمة مالية ح

  .األمر الذي كان له تأثيرا سلبيا على االقتصاد الوطني عامة و برامج التنمية خاصة.للعالم الخارجي

  

  .معوقات التنمية العربية: الفرع الثالث

ن النامية، البد من تسليط بعدما ذكرنا أهم العقبات التي تعرقل عملية التنمية االقتصادية في البلدا

  :1الضوء على أهم المعوقات التي تواجه التنمية العربية والتي سنعرضها فيما يلي

  

  

  
  .124-123 مصطفى حسين و محمد شفيق طنيب و أمية بدران،مرجع سبق ذكره،ص ص-1
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  ضعف األداء اإلنتاجي:أوال

ن العربي قد تؤدي حتما إلى ظهور الفقر    إن مشكلة التخلف التي يتخبط فيها جزء كبير من الوط

بل ويؤدي إلى استمرار هذا األداء , الذي يتٌصف بأهمية خاصة، فهو ال ينتج عن األداء المتدنٌي فقط

  .السبب الرئيسي في ظهور المرض و الجهل) الفقر(المتدنٌي، كما أنٌه

ات كتحسين و نشر خدمات و من أجل رفع األداء اإلنتاجي البد من اتخاذ مجموعة من اإلجراء

 هذه اإلجراءات لالتعليم و التدريب والصحة وتوسيع البنية التٌحتية و االستخدام األمثل للموارد، ك

هي بمثابة شروط الزمة لمواجهة مشكلة التخلٌف ورفع مستوى األداء اإلنتاجي في األقطار العربية، 

  .و إن كانت بدرجات متفاوتة بين قطر و آخر

  

  .ف التعليم و التدريبضع  :ثانيا

   نلمس هذا الضعف من خالل تفشي ظاهرة األمية بين فئات المجتمع خاصة بين اإلناث، كما 

لذلك فإن التعليم الجيد والتدريب . يظهر هذا الضعف في التقصير المرتبط بمحتوى ومنهجية التعليم

  .المحكم للموارد البشرية يعتبر أمرا ضروريا

  

  كل االقتصادياختالل الهي:ثالثا 

 العربي هو اعتمادها على عدد محدود من المنتجات بالرغم من أهمية ن   ما يميز اقتصاديات الوط

 بين القطاعات اإلنتاجية المختلفة، حيث يحتل   وجود اختالل كبير في التوازنىالتنويع، باإلضافة إل

  . إجمالي الناتج المحليناألكبر مقطاع النفط الصدارة، فهو يمثٌل المورد الرئيسي الذي يقدم الجزء 

و قد أدى االعتماد على قطاع النفط و تصديره على شكل مواد خام و تدفق عائدات هائلة إلى ركود 

القطاع الزراعي، وبطء القطاع الصناعي و االعتماد على استيراد المنتجات الغذائية، وازدياد 

  .1رالهجرة من الريف إلى المدينة كما هو الحال في الجزائ

  

  التبعية االقتصادية و التكنولوجية للدول الصناعية المتقدمة:رابعا 

   إن اقتصاديات الدول العربية التي تعتمد على تصدير سلع محدودة هي في غالبيتها مواد أولية 

إضافة إلى عائدات هذه المواد األولية . تؤدي إلى تبعية للدول الصناعية في استيراد السلع المصنٌعة

تمد على السوق الدولية التي تتحكٌم فيها هذه الدول الصناعية مما يؤدي إلى تذبذب هذه إذ تع

  .العائدات، و إلى عرقلة خطط التنمية في الوطن العربي

  

  
  .124نفس المرجع، ص-1
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  ضعف المشاركة في الجهد التنموي و االلتزام به من قبل أفراد المجتمع:خامسا 

 بخطط و جهود التنمية و القبول غير الكافي لتحمل األعباء     إن ضعف االلتزام الشعبي

لذلك يجب رفع مستوى المشاركة عن طريق توفير . واالنضباط يؤدي إلى إعاقة مسيرة التنمية

فنجاح التنمية في المجتمع . سبلها و تثقيف أفراد المجتمع حول محتوى و مفهوم و فائدة المشاركة

 التزام  البد من توعية المجتمع بضرورة التنمية؛ ألنيهم فيها، أرهن بإيمان الناس بها و مشاركت

  .1الدولة بالتنمية دون المجتمع ال يكفل التقدم لهذه التنمية

  

  .تمويل التنمية االقتصادية:المبحث الثاني
  

هي ,     إن المشكلة الرئيسية التي تقف كحاجز أمام عملية التنمية االقتصادية في الدول النامية

ذلك ألن الطلب على رأس المال .  لتكوين رؤوس األموالةفتقارها إلى الموارد الحقيقية الالزما

يحكمه الميل إلى االستثمار و الذي يتحدد أساسا بسعة السوق، و أن عرض رأس المال تحكمه 

لى الرغبة و المقدرة على االدخار، و طالما أن دخول األفراد منخفضة نتيجة النخفاض القدرة ع

لذلك فإن التنمية االقتصادية تتطلٌب في أولى . اإلنتاج فإن القدرة على االدخار كذلك منخفضة

و الخروج من نطاقها و العمل بكافة  هذه الدائرة الخبيثة في أضعف نقطها2مراحلها ضرورة كسر

  .السبل و األساليب على تكوين رؤوس األموال المطلوبة لعمليات النمو االقتصادي

  

دراسة تمويل ة التنمية االقتصادي إن د مصادر التمويل و ليس العكس، لذلك فإنهي التي تحد 

وهذا ما سنحاول إدراجه . التنمية االقتصادية تقتضي اإلحاطة بكل المصادر الضرورية لهذه العملية

  :في هذا المبحث الذي قسمناه إلى أربع مطالب تناولت 

  الموارد المحلية؛ •

  ؛التٌمويل المصرفي •

  الموارد الخارجية؛ •

  .التمويل باللجوء إلى السوق المالية •
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  ؛125ص , نفس المرجع -1

الناشر قسم ,سياستها-نظرياتها- التنمية االقتصادية مفهومهامحمد عبد العزيز عجمية ومحمد علي الليثي،-2

  .181،ص1994االقتصاد؛كلية التجارة؛جامعة اإلسكندرية،

  .لٌيةالموارد المح:المطلب األول
االدخار االختياري و االدخار :   تتمثل مصادر التمويل المحلٌي في االدخار الذي ينقسم إلى نوعين

 الخالف ينحصر في ل فرق بين النوعين من وجهة نظر تكوين رأس المال، وكد يوجاإلجباري، وال

  .1مدى تأثير كل منهما باتباع سياسة معينة

  

  .االدخار االختياري: الفرع األول 

  و هو ما يقوم به األفراد و الهيئات و المؤسسات طواعية و اختياريا و بمحض رغباتهم، دون 

  و تتمثٌل المدخٌرات المحلية في مدخٌرات القطاع العائلي ومدخٌرات. تدخٌل قوة خارجية تجبرهم عليه

  .قطاع األعمال و مدخٌرات الحكومة

  .مدخٌرات القطاع العائلي: أوال

دخٌرات األفراد الذين يحصلون عليها من خالل دخلهم، و تحمل عدة صفات منها تتأتٌى عن طريق م

االدخار من أجل الحصول على قطعة أرض أو مباني سكنية، أو آالت زراعية، كذلك مدخٌرات 

  تعاقدية مثل عقود التأمين، و يمكن أن تكون مدخٌرات على شكل شهادات استثمار أو أسهم 

  .مصادر االدخار في الدول النامية و ذلك بالمقارنة مع الدول المتقدمةكما تعتبر أهم . و سندات

  مدخٌرات قطاع األعمال: ثانيا 

فهي مرتبطة ارتباطا وثيقا بالنٌشاط االقتصادي أي كلٌما زادت أهمية هذا النٌشاط زادت معه 

ييز بين مدخٌرات في الواقع دراسة مدخٌرات قطاع األعمال تتطلٌب التٌم. المدخٌرات و العكس صحيح

  .القطاع الخاص و مدخٌرات القطاع العام

تتمثٌل في األرباح غير الموزعة التي تحتجزها الشركات : مدخٌرات القطاع الخاص -1

المساهمة فقط دون غيرها من الشركات، أي كلٌما زاد ما يتحقٌق للشٌركات من أرباح زادت 

م مصادر االدخار في الدول المتقدمة و تعتبر مدخٌرات قطاع األعمال الخاص أه. مدخٌراتها

  .اقتصاديا

تؤول مباشرة للحكومة أي أن أرباح المشروعات المملوكة تعود : مدخٌرات القطاع العام -2

 لها، و عليه فإن مدخٌرات هذا القطاع يمكن أن تزداد عن طريق مكافحة اإلسراف والضياع
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ذا ارتفعت تكاليف اإلنتاج بسبب            االقتصادي و العمل على رفع اإلنتاجية وعلى العكس إ

, انخفاض مستوى الكفاءة اإلنتاجية أو تقادم اآلالت أو تدهور مستوى اإلدارة أو غير ذلك

  .2فالنٌتيجة تكون انكماش األرباح ال محالة و ربما نشوب بعض الخسائر

  
  ؛217محمد عبد العزيز عجمية و إيمان عطية ناصف، مرجع سبق ذكره، ص-  1

  .601-589، بدون مكان نشر، ص ص1999، الدار الجامعية، مبادئ علم االقتصادعبد النعيم محمد مبارك، -2

  .االدخار اإلجباري:الفرع الثاني 

هو ذلك الجزء الذي يقتطع من دخول األفراد بطريقة إلزامية، أو بعبارة أخرى هو ما يفرض على 

  .ل أساسا في االدخار الحكومي و االدخار الجماعياألفراد من قبل قوة خارجة عن إرادتهم و يتمثٌ

  .االدخار الحكومي :أوال

 ةعبارة عن الفائض المتبقي الذي يحقٌقه القطاع الحكومي و يكون أحد مصادر تمويل التنمي

 ينشأ نتيجة لزيادة إيرادات الحكومة عن نفقاتها الجارية و نتيجة لما يتسنٌى للحكومة واالقتصادية، فه

ول عليه عن طريق التضخٌم، حيث تقوم البنوك المركزية بإصدار نقود جديدة تستخدم الحص

  .الحكومة بعضها في مجاالت االستثمار

و على العموم فإن القطاع الحكومي في الدول النامية باستثناء الدول البترولية يساهم بنصيب ضئيل 

 -عجز في الميزانية-م هذه الدول سالبافي االدخار القومي بل غالبا ما يكون هذا القطاع في معظ

  .والسبب في ذلك هو قصور معدل الزيادة في اإليرادات عن مالحقة معدل الزيادة في النٌفقات

  

  .االدخار الجماعي: ثانيا

يقصد به ذلك االدخار الذي يقتطع من دخول بعض الجماعات في المجتمع بطريقة إجبارية، ويتمثٌل 

رصدة صناديق التأمينات االجتماعية بكٌل أنواعها، وبالمقابل فإن المساهمين في هذا االدخار في أ

  ...هذا االدخار يحصلون على مزايا مثل الخدمات الصحية والتٌعويضات والمعاشات

  ويعتبر هذا االدخار أكثر قبوال لدى األفراد و الهيئات إذ أنٌه يعمل على تأمين حياتهم و مستقبلهم

  .و ضمان حقوقهم
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  .التٌمويل المصرفي:المطلب الثاني
يقصد به ذلك التٌمويل الذي يتم عن طريق الجهاز المصرفي المحلٌي، الذي يعتبر المصدر األساسي 

   .في تمويل التنمية االقتصادية الوطنية

الجزائري  قتصادلهذا سمي اال. إن البلدان النٌامية و من بينها الجزائر محدودة بالتٌمويل المصرفي

فالبلدان النامية تشكو في معظمها من عدم كفاءة أنظمتها المالية، واعتمادها بشكل . باقتصاد الدين

  .أساسي على المصارف في التٌمويل

  

   .الدور التٌنموي للمصارف:الفرع األول 

ة المتنوعة نظرا تعتبر المصارف أهم المنشآت المالية في تزويد قطاع األعمال باالحتياجات التمويلي

سوق المال :ويتم مقابلة هذه االحتياجات التٌمويلية عن طريق سوقين.  مواردها الذاتيةةلعدم كفاي

  .وسوق النٌقد

فاالحتياجات التمويلية الطويلة والمتوسطة األجل تحصل عليها المؤسسات والشركات واألفراد عن 

بينما االحتياجات التٌمويلية . ود وقروضطريق سوق المال في صورة إصدار سندات و أذون و عق

القصيرة األجل من قروض و تسهيالت تتم عن طريق سوق النٌقد حيث تقوم المصارف التٌجارية 

لكن هذا ال يعني أن تستثنى )تقديم قروض و تسهيالت قصيرة األجل(بأشكالها المختلفة بهذه المهمة

  .1األجل المصارف التجارية من عملية تقديم قروض متوسطة 

  :إن الدور التمويلي الذي تلعبه المصارف يمكن فهمه من خالل

  .الوظائف التقليدية:أوال 

  :يتتمثل الوظائف التقليدية فيما يل
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تقوم المصارف التجارية بتلقي الودائع من الجمهور مهما كانت : قبول و خلق الودائع .1

وتشكل . ومية أو الخاصةأصحاب المؤسسات العم, وضعيتهم أشخاص طبيعيين أو معنويين

ودائع ,ودائع بإشعار, ودائع ألجل, ودائع تخت الطلب أو ودائع جارية(هذه الودائع 

  2موارد المصرف التجاري)ادخارية

فتح , السحب على المكشوف(تقوم المصارف التجارية باإلقراض : تقديم القروض .2

فراد و المؤسسات و المنشآت أي إمداد األ, )االعتمادات المستندية و خصم األوراق التجارية

على أن يتعهد المقترض بسداد تلك األموال و الفوائد و العموالت , باألموال الالزمة

  ويتم تدعيم , والمصاريف دفعة واحدة أو على أقساط في تواريخ محددة . المستحقة عليها 
  ؛252-251ص ص , مرجع سبق ذكره , محمد عبد العزيز عجمية و إيمان ناصف  -1

مصر ,دار األمين للطباعة ,الطبعة األولى  ,الوظائف غير التقليدية للبنك التجاري,توفيق سعوديمحمد  -2

 .15ص,2002,

ومع الزمن . 1هذه العالقة بتقديم مجموعة من الضمانات التي تكفل للمصرف استرداد أمواله

ليات تطورت درجة منح المصارف للقروض من قصيرة إلى متوسطة و طويلة األجل للقيام بعم

  .عقارية إنتاجية مقابل حصولها على فوائد 

  

  .الوظائف الحديثة :ثانيا 

إن الدور التمويلي الذي تلعبه المصارف يتفرع عنه خدمات حديثة و متطورة يمكن أن نبين أهميتها 

  :2من خالل مايلي 

قروض، (تعتبر المصارف أداة من أدوات االستثمار حيث تتركٌز استثماراتها في حقوق مالية •

، وباستثمارها ألموال العمالء تقوم بتمويل مشروعات جديدة، أو تقوم بتوسيع )أسهم، سندات

 أو المشاركة في رؤوس أموال المشروعات ضمشروعات قائمة، لكن قبل قيامها باإلقرا

فالبد أن تقوم بإعداد دراسات الجدوى االقتصادية للتٌحقٌق من جديتها و لضمان استرجاع 

   اقتصادية؛ةدراسة السوق، دراسة فنية ودراس: و تشتمل هذه الدراسات. لهارؤوس أموا

تطورت وظائف المصارف إلى حد بعيد، حيث أصبحت تقوم بتقديم االستثمارات المالية  •

 للعمالء وتزويدهم بالنٌصائح و اإلرشادات في كٌل ما يواجه مشروعاتهم من صعوبات 

        و مشاكل؛

عمليات التٌصدير و االستيراد فهي بذلك تساهم في توفير احتياجات تقوم المصارف بتمويل  •

الدولة من السلع الرأسمالية و السلع الوسيطة لزيادة حجم اإلنتاج وأنواعه وتحسين جودته، 

باإلضافة إلى تشجيع تصدير السلع الوطنية و إيجاد أسواق خارجية لها و ذلك عن طريق 

  مما يسمح بتوفير العمالت األجنبية؛الوساطة المالية التي تلعب دورها 
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توجه العديد من الدول لتبني سياسة خوصصة مشروعاتها العامة  تساهم المصارف في دعم •

  :كليا أو جزئيا و ذلك من خالل دورين أساسيين تلعبهما

   تقوم المصارف بشراء البعض من األسهم و إدخالها في محافظ استثماراتها      :دور تمويلي       *

  وقروضها بما يتوافق مع سياستها االستثمارية؛

من خالل هذا الدور تقوم المصارف بإعداد دراسات الجدوى لتحويل :دور استشاري*

  .مؤسسات القطاع العام إلى القطاع الخاص

  
  ,اإلسكندرية, ةالدار الجامعي ,محاسبة االستثمار و التمويل في البنوك التجارية, أحمد صالح عطية-1

  .159ص, 2002-2003

  ،2000، الطبعة الثانية، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان،العمليات المصرفية الخارجيةالراوي خالد وهيب، -2

  .68-65صص 

  

تساهم المصارف أيضا في إنشاء و تطوير األسواق المالية من خالل إنشاء صناديق  •

 لة األجل، مما يخدم نشأة استثمارية أو مالية تقوم بطرح أدوات استثمارية متوسطة و طوي

كما أن لجوء المصارف الشاملة إلى األسواق المالية بشكل مباشر     . و تطوير السوق المالية

فضال عن ذلك فإن هذا  للحصول على قروضها يؤدي إلى تخفيض تكاليف التٌمويل،

تيح للمصارف  تةلذلك فاألسواق المالي, االتصال يعمل على تعظيم العوائد من خالل التنويع

الشاملة انتهاج استراتيجية التٌنويع وعدم التٌخصص وتسمح بوجود مجال أوسع في عمليات 

  .االقتراض و االستثمار

  

 إمداد ىفمن خالل هذه الخدمات المتنوعة للمصارف يتٌضح لنا أنها تركٌز اهتمامها ونشاطها عل

م االقتصادي، ألن رأس المال يساعد على  باعتبارها أساس التٌقدة الوطني باألموال الالزمداالقتصا

و تسيير وسائل الوفرة االقتصادية وبالتالي تهيأ األرض الخصبة لسير  *رفع إنتاجية العمل البشري

  .عملية التنمية االقتصادية

  .وفيما يلي شكل يلخص وظائف المصارف التجارية التقليدية و الحديثة 
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  ان عنصرا هاما من عناصر التنمية،ال يعني أن يوضع في كفٌة مقابلة للمال بمعنى أن لهما نفس القدرة كون اإلنس- *

  .و األهمية،ألن الكون مسخٌر له و هو مكلٌف بعمارته وتنميته،فاإلنسان هو الغاية من التنمية

  

  

  ).التقليدية و الحديثة(وظائف المصارف التجارية : 01الشكل 
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

 الوظائف التقليدية للمصارف التجارية

 خلق وقبول الودائع
 تقديم القروض

الودائع 
 ألجل

  الودائع
 بإشعار

  الودائع
 االدخارية

السحب 
على 
 المكشوف

فتح 
االعتمادات 
 المستندية

خصم 
األوراق 
 التجارية

الودائع 

تحت 

 الطلب
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  .من إعداد الطالبة: المصدر
  

وباعتبار موضوع بحثنا ينصب حول التمويل المصرفي ودوره في تحقيق التنمية االقتصادية فإننا 

 الجزائري وذلك بالتطرق إلى هيكله و مختلف محطات يسنحاول تناول بالتفصيل الجهاز المصرف

 المصرفي الجزائري في تمويل عملية التنمية ز مر بها، وقبل إبراز دور الجهااإلصالح التي

  .االقتصادية، نرى أنٌه من الضروري أن نبين مصادر التمويل المصرفي الجزائري و طرق التمويل

  

  .مصادر التمويل المصرفي في الجزائر:الفرع الثاني 

  )اإلصدار النقدي و الخزينة العمومية (خليةيعتمد تمويل الجهاز المصرفي لالقتصاد على مصادر دا

  ).القروض الخارجية (و خارجية 

  .المصادر الداخلية:أوال 

  :1تتأتى من الجهاز المصرفي والخزينة العمومية 

 الوظائف الحديثة للمصارف التجارية

تقديم خدمات استشارية للعمالء فيما يتعلق بأعمالهم ومشاريعهم  -

  . التنموية

 .المساهمة في دعم وتمويل المشاريع التنموية -

 .تحصيل األوراق التجارية لصالح العمالء -

 .شراء وبيع األوراق المالية وحفظها لحساب العمالء -

 .مانإصدار خطاب الض -

 .شراء وبيع العمالت األجنبية -

 .تمويل عمليات التصدير واالستيراد -
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نعني به اللجوء إلى البنك المركزي إلصدار نقود جديدة من أجل تغطية :  اإلصدار النقدي -1

أما إذا أسيء , ن استخدامه في تحقيق النمو و االزدهار حيث يكون ذا فعالية إذا أحس, العجز

 . التضخماستخدامه فإن نتائجه تكون وخيمة على االقتصاد الوطني مسببة ارتفاع معدالت 

واعتمدت على مصادر مختلفة , عرفت الخزينة العمومية تطورا هاما: الخزينة العمومية -2

 :منها 

احتياطات شركات التأمين , ضمان االجتماعيادخار الهيآت المالية غير النقدية كال*

ودائع لدى : باإلضافة إلى المصادر االدخارية للخزينة التي تتكون من, وصندوق التقاعد

  خزينة صندوق التوفير و االحتياط و لدى مركز الصكوك البريدية؛

يقوم كانت الخزينة العمومية تقدم سندات إلى البنك المركزي الذي كان : اإلصدار النقدي *

  بإنعاش حساباتها عن طريق إصدار نقود جديدة؛

الودائع التجارية التي تتحصل عليها الخزينة عن طريق الجماعات المحلية أو المؤسسات *

  العمومية ؛

قروض تتحصل عليها الخزينة من المصارف عن طريق خصم سندات الخزينة و سندات *

  التجهيز؛

  . البنك الجزائري للتنميةقروض خارجية تتحصل عليها عن طريق وساطة*

  

  

  
  

, رسالة ماجستير غير منشورة , دور الجهاز المصرفي في التنمية االقتصادية في ظل اإلصالحات,  دريس رشيد-1

  .62-61ص ص , 1999, كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير

  

  .المصادر الخارجية:ثانيا 

إذ تعتبر السياسة التمويلية .  المشاريع اإلنمائية القروض الخارجية الموجهة لتمويليتتمثل أساسا ف

  إذا استغلت األموال المقترضة في استثمارات منتجة, ذات اتجاه إيجابي على االقتصاد الوطني

وذات اتجاه سلبي إذا استغلت هذه األموال عكس ذلك و هذا ما كان . و تمثل إيرادا للعملة الصعبة

ية إلى مصادر التمويل الخارجي للحصول على العملة بالفعل عندما لجأت السلطات االقتصاد

  .الصعبة التي من شأنها أن تساهم في تمويل المشاريع اإلنمائية 
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إن القروض الخارجية ال تقترض إال بعد رأي لجنة القروض التي تسير من طرف البنك المركزي 

ة المديونية في الثمانينات و هذه السياسة أدت إلى العجز عن الدفع و بالتالي ظهور مشكل, الجزائري

  .من القرن الماضي

  

  . طرق التمويل:الفرع الثالث

  :إن مشكلة السيولة العامة لالقتصاد لها جانبين رئيسيين 

  يتعلق بتكوين هذه السيولة و عناصرها أو ما نطلق عليه مرحلة التجميع ؛: الجانب األول*

  .نطلق عليه بمرحلة التوظيف االستثمارييتعلق باستخدام هذه السيولة أو ما : الجانب الثاني*

و مهما كانت طرق التمويل , و االتصال بين الجانبين ال يمكن أن يتم دون تحديد طرق التمويل

  . على التمويل الداخلي و الخارجي زالمعتمدة فإنها ترتك

  

   .التمويل الداخلي:أوال 

 الذي يعتبر المصدر األساسي في ,ويقصد به التمويل الذي يتم عن طريق الجهاز المصرفي المحلي

  :و يأخذ ثالث صيغ هي . تمويل عملية التنمية الوطنية

و يقصد به اعتماد المشروع  ,  يمثل أهم صور التمويل الداخلي بالنسبة للمؤسسة:التمويل الذاتي-1

. ه عادة بما يحتفظ به المشروع العام من الفائض الذي حققاعلى مصادره الذاتية و الذي يعبر عنه

كما يمكن أن يكون ناتجا من موارد استثنائية متأتية من عمليات على رأس المال تقوم بها المؤسسة 

التخلي عن مساهمات خاصة بالفروع التي لم تعد تدخل في اإلستراتيجية , كالتنازل عن العقارات

  .1المحددة من طرف مسيري المؤسسة

   كما يمكن أيضا للمؤسسات العامة أن تتبع هذاتلجأ إلى التمويل الذاتي غالبية المؤسسات الخاصة

  وهذا يعني أن يعود إليها فائض, المصدر و لكن شرط أن تتمتع باستقالل مالي و بميزانية ذاتية

  .ليصبح من احتياطاتها) األرباح بعد تسديد الضرائب و االلتزامات األخرى(نشاطها اإلنتاجي 
  

  

  .2004,فرع نقود ومالية , رماجستي, السداسي الثاني, اق المالية شفوية في األسومحاضرات, الطيب ياسين -1

  

  

وينبغي أن نشير إلى أن التمويل الذاتي له فوائد و مزايا تتوافق . ويدمج في ميزانيتها الموالية

  .وأحجام المؤسسات
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يعني اللجوء بشكل مباشر إلى المقرض دون وسيط مالي و يكون ذلك من : التمويل المباشر-2

يتم شراؤها من قبل األعوان ذوي , إصدار األعوان ذوي الحاجة سندات و أوراقا مالية خالل 

ولهذا تعرف االقتصاديات التي تلجأ إلى هذا النمط , و تتم هذه اآللية عبر السوق المالية , الفائض 

  .1باقتصاديات األسواق المالية
  

  . الوسيطة مصرفية أو غير مصرفية يعني اللجوء إلى المؤسسات المالية: التمويل غير المباشر-3

و لكون النظام المصرفي هو أساس التمويل فإن البنك المركزي يكون مجبرا على القيام بدور 

و االقتصاد الذي يعتمد هذا النمط من التمويل يعرف باقتصاد المديونية . المقرض أو المالذ األخير

  .كما هو حال الجزائر

  

  .التمويل الخارجي :ثانيا

 هذه الصيغة التمويلية في اللجوء إلى الموارد الخارجية لتغطية العجز الذي يظهر في التمويل تتمثل

البنك الدولي لإلنشاء والتعمير؛ : و يتم ذلك باللجوء إلى االقتراض من مصادر أساسية هي , الداخلي

دولي و التي إضافة إلى قروض صندوق النقد ال, مؤسسة التنمية الدولية؛ و مؤسسة التمويل الدولية

  .تهدف أساسا إلى إصالح االختالل في موازين المدفوعات 
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ديوان المطبوعات الجامعية  , المدخل إلى السياسات االقتصادية الكلية ؛دراسة تحليلية تقييمية, قدي عبد المجيد -1

 .261ص. 2003,الجزائر,

  

  

  .الموارد الخارجية:المطلب الثالث
المصادر الداخلية للتمويل كافية على الوفاء بحاجات االستثمار في الدول النامية، أو   إذا لم تكن 

كانت الحكومات في هذه الدول غير قادرة أو غير راغبة في اتخاذ القرارات المطلوبة لالرتفاع 

بمستوى هذه المدخرات إلى ذلك الذي يتناسب مع متطلٌبات التنمية االقتصادية؛ أي نظرا لوجود 

 ادخار واسعة، فإن هذه الحكومات تلجأ إلى مصادر خارجية للتمويل من أجل دعم مصادرها فجوة

  :و يمكن حصر هذه األخيرة في ثالث مصادر أساسية هي. الداخلية

  .تعزيز حصيلة الصادرات •

  ).المباشرة و غير المباشرة(االستثمارات األجنبية •

  .المنح و اإلعانات األجنبية •

  

   .حصيلة الصادراتتعزيز : الفرع األول 

  إن الزيادة في الصادرات تؤدي إلى زيادة الدخل القومي وهذه قد تؤدي إلى زيادة اإلنفاق القومي 

فيزداد الطلب على السلع و الخدمات، و يكون هذا دافعا للمستثمرين على زيادة استثماراتهم و هو 

  .1ما قد يفسر في النهاية انتعاش االقتصاد القومي

بمعنى أن تغيير هيكلها و زيادتها من , ات الدول النامية بجمودها و قلة مرونتهاوتتصف صادر

وعلى , وهذا كله لن يتيسر إال بعد أجل معين, األمور الصعبة التي تحتاج إلى جهد و مال و تخطيط

ذلك ال يمكن للدول النامية بأي حال من األحوال أن تعتمد على حصيلة صادراتها في تمويل 

  .2عملياتها

  

  . االستثمارات األجنبية:الفرع الثاني 

  :و تأخذ شكلين

  استثمارات أجنبية مباشرة:أوال 

  هي تلك االستثمارات التي يديرها األجانب بسبب ملكيتهم الكاملة لها أو تملكهم لنصيب منها؛ مما 

رها يبرر حقٌ اإلدارة وغالبا ما تكون هذه المشروعات في شكل مزارع و مصانع و مناجم و غي

  .من األنشطة اإلنتاجية
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  ؛602ع سبق ذكره،صمرجعبد المنعم محمد مبارك،-1

  ؛251ص, مرجع سبق ذكره,  محمد عبد العزيز عجمية و محمد على الليثي-2

و بكل تأكيد فإن هذا الشكل من أشكال حركة رؤوس األموال الدولية هو المفضل من قبل الدول 

لك ألنٌه يأتي لتمويل المشروعات االقتصادية الجديدة، أو على األقل ذ. المضيفة لرأس المال األجنبي

القتناء مشروعات كانت قائمة، و لكن ال تسيير بالنجاعة المطلوبة، كما أن هذا الشكل يعتمد على 

  الفترة الزمنية الطويلة و من ثم فهو يساهم في دعم النمو االقتصادي و ما ينتج عنه من خلق للثروة

ن اقتناء مشروعات كانت قائمة ال يزيد من رأس مال الدولة أوتجدر اإلشارة إلى . عملو مناصب ال

المضيفة شيئا ألنٌه حٌل محل رأس مال كان قائما، لكن يبقى االقتناء مفيدا كونه يؤدي إلى تحسين 

دة األداء االقتصادي وعلى األمد البعيد، ومن المنطقي أن يتطور و يتوسع و هذا ما سيعود بالفائ

  . البلد المضيفدعلى اقتصا

  

  استثمارات أجنبية غير مباشرة:ثانيا 

في السوق )أسهم،سندات(و هي استثمارات تأخذ شكل قروض أو شراء األجانب لألوراق المالية

المالية الوطنية، و هذا النوع من االستثمار يبحث عن عائد معقول لرؤوس األموال دون أن يترتٌب 

  .ارات من قبل األجانبعليه إشراف أو اتخاذ قر

إن هذا النوع من أشكال حركة رؤوس األموال الدولية قد أصبح يشكٌل المصدر الرئيسي للتمويل 

وعليه فإنٌه يبدو الشكل المفضل ليس للبلدان المضيفة  على المستوى العالمي خالل العقدين األخيرين،

ه سهل التصفية و التخلٌص منه في بل وألصحاب رؤوس األموال األجنبية و ذلك باعتبار, له فقط

 بلدان أخرى أو تهريبه في حالة توقٌع حصول ىكوجود رغبة لدى أصحابه بنقله إل(حالة الضرورة

  ). في البلد المضيفةأزمة نقدية أو مالية أو مصرفي

  

نميز بين مرحلتين أساسيتين في حركة االستثمار  أن عبالنسبة لمشكل االستثمار في الجزائر نستطي

  .1990 ومرحلة ما بعد سنة1990مرحلة ما قبل سنة : ألجنبي هماا

 بالصرامة فيما يتعلٌق باالستثمارات، خاصة عدم 1990تميزت النصوص التنظيمية التي سبقت سنة

قبول رؤوس األموال األجنبية إالٌ بالمشاركة مع المؤسسات العمومية االقتصادية الجزائرية وعلى 

ستوجب األمر إعادة النظر في هذه النصوص وجعلها تساير ، مما ا% 49/51أساس نسبة

 وعلى هذا األساس 1990أفريل14اإلصالحات الجارية في ظٌل قانون النقد و القرض الصادرفي
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أصبح مسموحا باالستثمار األجنبي في الجزائر لغرض تمويل النشاطات االقتصادية غير 

  .1 اعتبارية معينة فيشترط فيها نص قانونيالمخصصة للدولة و هيئاتها أما المخصصة ألشخاص

  

  

  .185،ص1996 ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،، مدخل للتحليل النقدي، حميدات محمود -1

 الخاص واالنفتاح على العالم الخارجي عو في ظٌل هذا أولت الدولة الجزائرية اهتماما لتطوير القطا

 ووضعت عملية جلب رؤوس األموال األجنبية ضمن لبناء اقتصاد يعتمد على آليات السوق،

   المتعلٌق باالستثمارات و تم1993 أكتوبر05 يوم 12-93أولويات اهتمامها حيث صدر المرسوم

 باإلضافة إلى ظهور هيئات مساعدة على ترقية APSI الوطنية لدعم و ترقية االستثمارةإنشاء الوكال

  .ANDIالة الوطنية لتطوير االستثماراالستثمار منها مجلس النقد والقرض ، الوك

  

  االستثمار األجنبي في الجزائر:ثالثا 

ي ذ ال1990أفريل14في )90/10(مند انفتاح الجزائر على الخارج و إصدار قانون النقد و القرض

استوجب إنشاء مجلس النٌقد و القرض، تلقٌى هذا األخير عدة ملفات من مستثمرين مقيمين و غير 

  : اآلتي يوضح ذلكمقيمين والجدول

  

  ).1994-1991(الحالة العامة للملفات المقدمة لمجلس النقد و القرض :01الجدول 

أنواع التدخالت في الستثمارات عدد الملفات المقدمة عدد الملفات المعتمدة
105  

66  

31 

131  

97  

72 

  االستثمارات

  وكالء

 بائعين بالجملة

 المجموع 300 202

  

  .بنك الجزائر :المصدر

 2003-1998 الفترةلوفيما  يتعلٌق بمراحل تطور االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر خال

  :خالل الجدول التٌالي فيمكن تتبعها من

  

  .تطور االستثمار األجنبي المباشر: 02الجدول 

  .مليار دوالر: الوحدة  

 20022003 2001 2000 1999 1998 السنوات
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 0.62 0.97 1.18 0.42 0.46 0.5 )الصافي(االستثمار األجنبي المباشر

  
; Evolution Economique et Monétaire en Algérie, Algérie' Banque d :Source

Rapport2002-2003       

من خالل هذا الجدول نالحظ أن االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر عرف ارتفاعا ملحوظا 

   أمريكي، حيث كان موجها خصيصامليار دوالر1إلى ما يقارب 2001خالل سنة

  .و بشكل كبير نحو االستثمار في قطاعي المحروقات واالتصاالت

 األجنبي المباشر في الجزائر االنخفاض، ويعود ر عاود االستثما2003 و 2002خالل السنتين 

  :المناسب و الذي من بين متطلٌباته ما يلي*سبب هذا التأخٌر إلى عدم توفٌر مناخ االستثمار

  

يتضمن االستقرار السياسي النظام السياسي، فالنظام السياسي في الجزائر : السياسيراالستقرا -

  مما يستوجب التغيير في القوانين, ديمقراطي غير مستقر بسبب التغير المستمر في الحكومات

  و النصوص التشريعية؛
  

و بتعدد الضرائب و نشير إلى أن تتميز األنظمة الضريبية الجزائرية بالتعقيد : نظام ضريبي فعال -

قانون النقد و القرض يشجع على تأسيس نظام ضريبي مرن بإمكانه منح تخفيضات أو إعفاءات من 

  الضرائب قصد جلب المستثمرين األجانب؛

  

تعاني الجزائر من مشكل العقار الذي يعرقل حصول المستثمرعليه، فمن أجل : محدد العقار -

تتبع مجموعة من اإلجراءات اإلدارية المطولة و التي قد ال تجدي نفعا؛لكن الحصول عليه البد من 

و يعود الفضل في . ما يمكن قوله هو أن الجزائر بدأت تخطو خطوة إلى األمام في مجال االستثمار

ذلك إلى قانون النقد و القرض الذي فتح كل المجاالت و القنوات لالستثمار األجنبي، حيث أصبح 

 في مجال استقطاب االستثمار األجنبي المباشر؛ و هذا ما سيخدم االقتصاد الجزائري هناك تنوع

  .خاصة في قطاع البناء و األشغال العمومية، القطاع الفالحي وقطاع الخدمات

  .إذن نستطيع القول أن آفاق االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر واعدة تبعث باألمل

  

  .انات األجنبيةالمنح و اإلع:الفرع الثالث 

وإعانات تشمل ، 1تتكون المساعدات األجنبية من منح ال ترد فهي ال تدخل في نطاق المديونية

  )اإلعانات(فهي القروض الطويلة األجل التي تقدمها الدول المتقدمة أو الهيئات الدولية للدول النامية 

  فإذا كانت معدالت الفائدة مستقرة .تعتبر من أهم مصادر التمويل للدول النامية ذات الدخل المنخفض

 نسبيا أي ال تتعرض لتقلٌبات حادة و إذا وجهت تلك القروض إلى مشاريع تؤدي إلى زيادة اإلنتاج،
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 مناخ االستثمار هو مجمل الظروف االقتصادية و السياسية و االجتماعية والقانونية التي تكون البيئة التي ينشٌط - *

  فة إلى العوامل النفسية كالثقة؛فيها االستثمار إضا

، مؤسسة شباب المداخل الحديثة في تمويل التنمية االقتصاديةسمير محمد عبد العزيز، -1

  .408،ص1988الجامعة،اإلسكندرية،

  

  

فإن الدول المقترضة تكون قادرة على مقابلة أعباء خدمة الدين، ولكن في الحالة العكسية أين تكون 

ومتقلبة باستمرار، وإذا وجهت القروض إلى االستهالك أو إلى مشروعات ال أسعار الفائدة مرتفعة 

فإن هذه العوامل تؤدي حتما إلى بطء معدل النمو االقتصادي؛ , تحقٌق إنتاجا إالٌ بعد فترة طويلة

و هذا ما حدث فعال )خدمة الدين(وإلى عدم القدرة على مقابلة ما يترتٌب على القروض من التزامات

  .في الجزائر  1تمانينافي الث

، وعرفت 1985 من اإلنتاج الوطني الخام مقارنة بسنة%70 امتصت خدمات الديون1986ففي سنة 

مما أدى إلى تدهور الحالة المالية .  كٌل سنة% 23المديونية الجزائرية ارتفاعا ملحوظا بنسبة

   ،%74لمديونية لتبلغ  نفس الوضعية إذ ارتفعت خدمة ا1998سنة و شهدت .2الخارجية للجزائر

و رغم اإلعانات التي تلقتها الجزائر لم يتم تغطية هذا العجز و بقيت الديون الخارجية في ارتفاع 

، و انتهى األمر بالجزائر لمواجهة هذه الوضعية 1991مليار دوالر في سنة 28مستمر بلغ حوالي 

 ايات، استفادت الجزائر بعده اتفاقةوإمضاء عد) FMI(إلى طلب مساعدة من صندوق النقد الدولي

 من % 50حيث تم تأجيل حوالي1998إلى1994من إعادة جدولة الديون في الفترة الممتدة ما بين 

الديون الخارجية من جهة، و من جهة أخرى استفادت أيضا من ارتفاع أسعار البترول األمر الذي 

مليار 7.15ة تراجعا قياسيا بقيمة  مسجل2003مليار دوالر سنة22.5أدى إلى تقليص مديونيتها إلى 

  1996، و الجدول الموالي يوضح تطور المديونية خالل الفترة الممتدة ما بين3 1998دوالر سنة

  .2003و

  

  .مليار دوالر: الوحدة                       .2003-1996تطور المديونية الخارجية من : 03الجدول 

  
 19961997199819992000200120022003

22.3122.5420.23 28.1425.1 30.0 33.2331.0قروض متوسطة و طويلة 



 - - 55 - - 

 األجل

 0.15 0.10 0.26 0.18 0.18 0.2 0.2 0.26 قروض قصيرة األجل

28.3225.1922.5722.6420.38 30.5 33.4931.2 مجموع القروض الخارجية
 

.2002Mars/Février; 58n°; Média Bank; Banque d’Algérie-: SOURCE 
-Evolution Economique et monétaire en Algérie ;juin2002-juin2003 .         

 
  
  ؛314 سبق ذكره،صمرجعمحمد عبد العزيز عجمية و إيمان ناصف، -1

2-Ben achenhou.M:inflation- dévaluation -marginalisation,Dar El Cherifa,ALGER, 
1994,p113.  

،ص 2004،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،رات في النظريات و السياسات النقديةمحاضبلعزوز بن علي،-3

  .213-212ص

و مما سبق نستطيع القول أن االقتراض الخارجي قد ينطوي على نتائج وخيمة من حيث التنمية 

حسن  و عليه يجب على الدول المقترضة أن ت.االقتصادية، فهو قد يؤدي إلى تفاقم مشكلة  المديونية

استخدام القروض التي تحصل عليها حتى تستطيع أن تدفع ما عليها من التزامات في الوقت الذي 

  ومن جهة أخرى يجب على الدول المقرضة و المنظمات تستثمره في عملية التنمية االقتصادية،

يون الدولية أن تعيد النظر في شروط القروض و ذلك بتخفيض الفوائد من ناحية و إعادة جدولة الد

  .من ناحية أخرى

  

  .التمويل عن طريق السوق المالية: المطلب الرابع
سوق نقدية تخص : داخل أي اقتصاد نميز وجود سوق األوراق المالية والتي تنقسم إلى سوقين

ويعتبر . المعامالت المالية قصيرة األجل و سوق رأس المال تخص المعامالت المالية طويلة األجل

ن ودرجة نموهما و تطورهما انعكاس لدرجة نمو وتطور النظام والوعي وجود هاتين السوقي

االستثماريين، حيث تظهر أهمية السوقين من خالل وظائفهما االقتصادية التي لها ارتباط كبير 

بكفاءة و أداء االقتصاد ككل، فالسوقين تعمالن على خلق نوع من التقارب بين مختلف القطاعات 

  .1لحقيقي و تكوين رأس المال و القطاعات التي تخلق االدخارالتي تقوم باالستثمار ا

وفي إطار التمويل النقدي لالقتصاد من خالل السوق النقدية، ينبغي إضافة السوق المالية، فهذه 

األخيرة تعتبر وسيلة أخرى لتمويل االقتصاد من دون تقليص أهمية التمويل المصرفي الذي يجب 

زيز منظومة التمويل بالسماح لألعوان الذين هم في حاجة إلى التمويل أن يبقى فعاال، فهي تسمح بتع

و بهذا تكون األسواق المالية  2.بطلب القروض المباشرة من األعوان الذين لهم القدرة على التمويل
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إلى جانب المؤسسات المالية في قلب دائرة التمويل االقتصادي و الظواهر النقدية و منه في قلب 

  .3اديالتقدم االقتص

  

  .تعريف السوق المالية: الفرع األول

السوق المالية هي السوق التي يتم فيها إصدار و مفاوضات المنتجات المالية طويلة األجلو 

والسوق المالية ال يمكن وجودها أو تسييرها بفعالية إالٌ في ظٌل ". القيم المنقولة"المعروفة بمصطلح 

  .اقتصاد السوق

  

- مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع،عمان,، الطبعة األولى االستثمار في األوراق المالية,حمزة محمود الزبيدي-1

  ؛115،ص2001األردن، ،

عناصر من أجل فتح نقاش اجتماعي،المجلس الوطني :مشروع التقرير حول إشكالية إصالح المنظومة المصرفية-2

  ؛27،ص2000االقتصادي و االجتماعي،الدورة السادسة عشر،نوفمبر

  .20،ص2000،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائرتقنيات و سياسات التسيير المصرفي, از يعدل فريدةبخر-3

و تعرف السوق المالية كذلك على أنٌها مكان التقاء العرض و الطلب على رؤوس األموال الطويلة 

ئض مجموعة تملك فوا: ، وهي تعتبر همزة وصل بين مجموعتين من األعوان االقتصاديين1األجل

  ادخارية و موارد قابلة للتوظيف و مجموعة أخرى تعاني من عجز مالي في تمويل مشاريعها

 الستثمارية، ويمكن أن يتم االتٌصال بين هاتين المجموعتين بطريقة غير مباشرة بواسطةا

المؤسسات المصرفية في السوق النقدية أو بطريقة مباشرة عن طريق السوق المالية و هي الطريقة 

  :2لى، وتنقسم السوق المالية إلى حجرتينالمث

، )ألول مرة( أين يتم فيها بيع األسهم و السندات الجديدةةبالسوق األوليتدعى :الحجرة األولى*

والبائع يتمثٌل في الشركة المصدرة لهذه األوراق، أي أن الشركة طرفا في التٌعامل، و تعرف هذه  

  .سوق اإلصدارات الجديدةالسوق بأنها  

 أين يتم فيها التعامل في بالسوق الثانوية أو بورصة القيم المنقولةو تدعى :الحجرة الثانية*

وأهم ميزة لهذه السوق هي أنٌها توفٌر . األوراق المالية بين المستثمرين وال عالقة للشركة بذلك

عل السوق لألوراق المالية التي سبق إصدارها في السوق األولية عنصر السيولة، األمر الذي يج

  .األولية يستمد فاعليتها من السوق الثانوية

عند الحديث عن السوق المالية البد أن نميز بينها وبين نظيرتها في سوق األوراق المالية السوق 

  ).أجل العمليات(النقدية، حيث جوهر االختالف بينهما يكمن أساسا في المدة

رة األجل و القابلة للتداول، وهذه السوق ليس لها فالسوق النقدية هي سوق المعامالت المالية قصي

مكان خاص ومحدد إلبرام الصفقات؛ إذ أن مكانها يتكون من األسواق المختلفة المتٌصلة ببعضها 
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البعض، والهدف األساسي من وجود السوق النقدية هو تمويل المشاريع اإلنتاجية عن طريق 

  .3القروض التي تقوم بتقديمها

  

سوق النقدية أنٌها تمتاز بدرجة مرتفعة من األمان و بقدر كبير من السيولة باإلضافة إلى ومايميز ال

  1وإن أهم المؤسسات التي تنشط داخل السوق النقدية البنك المركزي الذي. تمتٌعها بالمرونة العالية

 الهامة و ذلك من خالل الوظائف. يقع على رأس هذه السوق فهو المهيمن و السؤول عن استقرارها

التي يقوم بها في هذه السوق الى جانب البنوك التجارية التي تلعب دورا كبيرا في السوق النقدية 

  .4التي ينحصر دورها في تمويل الدولة الخزينة العموميةإضافة إلى 
  

1-ETUDE BEA,Direction de la communication,Le marché Financier, 
Alger,BEA,Juin1994,P1 

الدار الجامعية ،)وثائق االستثمار-السندات-األسهم(بورصة األوراق الماليةغفار حنفي،عبد ال-2

  ؛39،ص2003الجديدة،االسكندرية،

  15،ص2002دار الكندي،األردن، , ، الطبعة األولى)أدواتها المشتقة-تنظيمها-طبيعتها(األسواق الماليةحسين بني هاني؛ -3

 .115مرجع سابق،ص:حمزة محمود الزبيدي-4

  ما السوق المالية فهي ممولة خاصة بقروض الدولة و بإصدارات األوراق المالية طويلة األجلأ

 و بقروض المؤسسات و الهيئات التي تقوم بإصدار السندات، مفاوضة هذه السندات وتبادل األسهم

  السوق النٌقديةو ما يميز السوق المالية أنٌها أقٌل اتٌساعا من . 1و الذي يقوم عليه أساسا دور البورصة

، و من أهم المؤسسات المالية التي تتعامل في هذه السوق نجد مصارف التنمية الكنٌها أكثر تنظيم

  .الصناعية، المصارف العقارية، مصارف االستثمار و األعمال، وصناديق االدخار والتٌأمين

  

  .دور السوق المالية في التنمية االقتصادية:الفرع الثاني 

المالية دورا مهما في تمويل التنمية االقتصادية، فهي تشكٌل إحدى اآلليات الهامة تلعب السوق 

لتجميع و توجيه الموارد المالية و توظيفها في المشروعات االستثمارية، وذلك من خالل دور 

الوساطة الذي تلعبه، فهي تخلق جواٌ و مكانا وحيزا يجمع المدخٌرين والمستثمرين، وذلك بإتاحة 

 من جهة، و توفير األموال الضرورية مألصحاب الفوائض المالية الستثمار مدخراتهفرص 

فالسوق المالية تعتبر حلقة لتمويل . 2ألصحاب العجز المالي من أجل التوسع و النمو من جهة أخرى

  :االقتصاد الوطني و ذلك من خالل األدوار التالية

  

  .دورها في زيادة االدخار:أوال 

مالية على تشجيع الوحدات ذات الفائض لتقليل اإلنفاق االستهالكي لصالح االدخار، تعمل السوق ال

فالدور األول لهذه السوق يتمثٌل في تحويل جزء من االدخار بهدف المساهمة في تمويل االقتصاد 
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الوطني، وذلك عن طريق جمع رؤوس األموال من األعوان االقتصاديين الذين يتمتٌعون بفوائض 

، ومن خالل هذا الدور تقوم السوق المالية بتقديم الموارد المالية الضرورية على المدى الطٌويل مالية

وذلك من أجل تجسيد مشاريع ) في حالة عجز مالي(لمؤسسات الدولة واإلدارات العمومية

  .االستثمارات

ٌ من الشٌروط  الضرورية من أجل و مما تقدم نستطيع القول بأن الرجوع إلى السوق المالية يعد

  :تمويل متوازن للتنمية، فمشاركتها إذن تظهر جد هامة في النظام المالي وذلك لما تحقٌقه من

  

  
  

رسالة -)الياتها ودورها في التنمية االقتصادية،دراسة حالة بورصة الجزائر(األسواق المالية,نوال بن لكحل-1

  ؛20، ص2001- 2000,  التسييركلية العلوم االقتصادية و علوم, ماجستيرغير منشورة

  2003-2002،الدار الجامعية، جامعة حلوان،فرع قطر،العولمة و قضايا اقتصادية معاصرة.عمر صقر-2

  .122-120ص ص 

  

  

  

  دعم متزايد ومستمر؛ •

رأس مال طويل األجل، الذي يعتبر ذو أهمية بالغة خاصة بالنٌسبة للبلدان التي يكون فيها  •

  التٌمويل الذاتي ضعيفا؛

حلقة مباشرة بين المدخٌرين الراغبين في توظيف أموالهم و المستثمرين الذين هم بحاجة  •

  .إلى هذه األموال

باإلضافة إلى مشاركة السوق المالية في تعبئة االدخار فإنٌها تحاول تنظيمه عبر قنوات محكمة قصد 

  ل يجب على السلطاتتجديده و استعماله في تمويل مختلف أنشطة االقتصاد الوطني،  وبالمقاب

العمومية أن تلتزم بحماية ذلك االدخار من االنتهازيين والمضاربين، وزرع الثٌقة في المدخٌرين حتى 

  يتزايد حجم االدخار، ونشير إلى أن تعريف وإعالم الجمهور بأهمية االدخار عموما و االستثمار

 للتنمية الوطنية، ومن أجل تطوير مجافي السوق المالية خاصة، يعتبر بالغ األهمية في عملية ا

االستثمار في السوق المالية يجب على السلطات المختصة توفير حوافز جبائية تشجع بها االستثمار 

عن طريق تقديم إعفاءات وتخفيضات على المداخيل المتأتية من , في مجال األوراق المالية

  ، 2003 خالل قانون المالية الجزائري لسنةاالستثمار في مجال األوراق المالية، وهذا ما تم من



 - - 59 - - 

و كذا تحفيز جبائي للشركات التي تقيد في البورصة بتخفيض الضريبة على األرباح و غيرها من 

السياسات التي من شأنها تشجيع المدخٌرين و المستثمرين، والمؤسسات على التٌوجه نحو السوق 

  .1المالية

  

  دورها في خلق السيولة :ثانيا

 السوق المالية دورا كبيرا في خلق السيولة الكافية للمستثمرين عند رغبتهم في تسهيل تلعب

االستثمارات في األوراق المالية، من خالل إمكانية تحويل االستثمارات الطويلة األجل إلى أصول 

ظ سائلة بسهولة و يسر و بسعر مناسب إذا ما رغبوا في استرداد مدخٌراتهم، أو أرادوا تغيير محاف

أوراقهم المالية، كما أن السيولة التي توفٌرها هذه األسواق تجعل االستثمارات أقل مخاطرة و أكثر 

  .ربحية؛ مما يؤدي إلى زيادة االستثمارات وبالتبعية زيادة معدالت النمو االقتصادي

  

  

  

  

  

  
  لإلنماء االقتصادي و االجتماعي،،صندوق النٌقد العربي السياسات المالية و أسواق المال العربية,النجار سعيد-1

  .118بدون سنةالنشر، ص

  

  دورها في تمويل عملية التنمية االقتصادية :ثالثا 

توفٌر السوق المالية التمويل الالزم لعملية التنمية االقتصادية فالمشروعات في بداية تأسيسها بحاجة 

لمالية والتي تعد بطبيعتها إلى عمليات تمويل، لذلك تتٌجه هذه المشروعات إلى سوق األوراق ا

المصدر الرئيسي لتمويل االستثمارات المتوسطة و الطويلة األجل من خالل إصدار أسهم أو سندات 

إذ أن التمويل عن طريق . أو أدوات استثمارية أخرى واقتنائها من جانب األفراد والمؤسسات

التمويل الذي تقوم به المصارف السوق المالية هو أقٌل كلفة وال ينتج آثارا تضخمية مقارنة ب

  .1والمؤسسات المالية األخرى، والتي تؤدي إلى زيادة في معدالت التٌضخم

  

  .السوق المالية الجزائرية: الفرع الثالث 

بعدما تعرضنا إلى دراسة مختصرة للسوق المالية من خالل تعريفها و إبراز دورها في تمويل 

  . هذه الدراسة على واقع السوق المالية في الجزائرالتنمية االقتصادية سوف نقوم بإسقاط
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 كغيرها من الدول النامية مرت بمرحلة انتقالية دعت إليها الظروف االقتصادية، رحيث تعتبر الجزائ

  في تطبيق إصالحات اقتصادية شاملة1988فقد شرعت إثر األزمة االقتصادية التي عرفتها في عام 

هدفها االنتقال من نظام ). المؤسسات العمومية لخارجية وإصالحتحرير األسعار، تحرير التجارة ا(

اقتصادي قائم على التخطيط المركزي ويعتمد في تمويله لمشاريعه على الخزينة العمومية للدولة، 

ويتميز باالنفتاح وحرية أكثر،  والقروض المصرفية غير الرشيدة إلى اقتصاد يعتمد قوانين السوق؛

تنتج نمط التمويل المباشر، وبالتالي أصبحت  ء إلى ميكانيزمات تمويل أخرىفكان البد من اللجو

ضرورة ملحة خاصة بانسحاب الخزينة العمومية من عملية تمويل  إقامة سوق مالية في الجزائر

  .1989االستثمارات في عام

، 1993عامولقد مرت بورصة الجزائر من أجل إنشائها بعدة مراحل أدت إلى اعتمادها رسميا في 

  .1997ولكن البداية الفعلية كانت في سنة 

قامت الجزائر بافتتاح مقر بورصة الجزائر بدخول أربع مؤسسات ضخمة 1999وفي صيف 

مؤسسة صيدال، مؤسسة األوراسي، مؤسسة سوناطراك، مؤسسة رياض سطيف وهذا إما :هي

  ،)األوراسي و صيدال(أو لبيع جزء من رأسمالها و خوصصتها )رياض سطيف(لزيادة رأسمالها

لكن من المالحظ أن السوق المالية الجزائرية ما ). سوناطراك(أو لبيع سنداتها بحثا عن التمويل

النشأة، وينبغي انتظار فترة طويلة حتى تتمكن من تأدية دورها المنوط به في تمويل طور تزال في 

  االقتصاد الوطني،

  

  
  .137حمزة محمود الزبيدي، مرجع سبق ذكره، ص-1
  

 بعيدا، ألن السوق المالية ل يزاوعليه يمكن القول أنٌ الحديث عن السوق المالية في الجزائر ال

الجزائرية بقيت جامدة لم تتطور بعد فاألرقام التالية تؤكٌد حداثة السوق المالية الجزائرية وركودها، 

مقارنة ببورصات ناشئة  دينار وهو مبلغ ضئيل أربعة مالييرفالقروض المحصل عليها لم تتجاوز 

وبورصة الدار البيضاء أو حتى بورصة تونس التي بلغت ) ثالثين مليار دوالر (ةكبورصة القاهر

  .1 مليار دوالر2.5        مبلغ              1999قيمة عمليات بيع األسهم في نهاية

مةومن بين أسباب تخلٌف السوق المالية الجزائرية عن مثيالتها في الدول المتقد:  

  أسباب تاريخية متعلٌقة بتاريخ الجزائر، فالجزائر بلد حديث االستقالل ؛ •

  غياب الوعي والثقافة البورصية لدى المتعاملين االقتصاديين و المدخٌرين؛ •

  .عدم كفاءة الموارد البشرية و نقص التخصص في مجال السوق المالية •
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أن نشير إلى ضرورة األخذ بمجموعة كل هذا أعاق السير الحسن لبورصة الجزائر، لكن ال بأس 

  :من األدوات التي تنشط سوق البورصة و تزيد من تفعيل دورها في تمويل االقتصاد، نذكر منها

  

  .زيادة عدد الشركات المقيدة في البورصة:أوال 

إن زيادة عدد الشركات المقيدة في البورصة يعتبر عامل مشجع لرفع نشاط البورصة، ولكن 

 و التنظيمي ألغلب الشركات الجزائرية حال دون ذلك، وللتغلب على هذه الوضعية الوضع المالي

  :كان البدٌ من اللجوء إلى

خوصصة المؤسسات العمومية عن طريق البورصة كحٌل إلعادة تنظيمها مما يزيد من عدد  •

المؤسسات المقيدة وبالتالي زيادة حجم اإلصدارات وهذا ما يؤدي إلى تنشيط سوق 

  .البورصة

توفير محيط يشجع المؤسسات الخاصة و يحفزها على دخول البورصة وذلك بتوفير شروط  •

االقتصاد الحر، حيث أن الشركات تخاف في حالة دخولها إلى البورصة من فقدان المراقبة 

  .على شركاتها

و من أجل إزالة مخاوف الشركات من فقدان المراقبة، يمكن اقتراح فتح رأسمال هذه الشركات 

كما أن دخول هذه .  من رأسمالها%80 وهذا ال يفقدها المراقبة بما أنٌها تبقي على %20         سبة بن

الشركات إلى البورصة ال يقتضي بالضرورة فتح رأس المال، فيمكن طرح السندات و بهذا نزيل 

  .مخاوف فقدان المراقبة

  
، المجلس الوطني االقتصادي 1999ثاني لسنةمشروع تقرير حول الظرف االقتصادي واالجتماعي للسداسي ال-1

  .91واالجتماعي،ص

  

  

  

  .تفعيل دور المصارف: ثانيا 

تلعب المصارف دورا في تطوير السوق المالية باعتبارها وسيطا ماليا لعمليات البورصة أو 

 باستعمالها لسياسة توفيق ما بين السوق النقدية و المالية، وذلك عن طريق ترشيد القروض المقدمة

  .من طرف المصارف للقطاع االقتصادي وهذا بالتفرقة بين وظيفة السوق المالية ووظيفة المصارف

حيث أن وظيفة السوق المالية هي تمويل المؤسسات على المدى الطويل، وهذا ما يعتبر في صالح 

  .المؤسسة، بينما وظيفة المصارف هي توفير األموال على المدى القصير
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  .اخ االستثماريتحسين المن: ثالثا 

  إن السير الحسن للسوق المالية يتطلٌب وجود مناخ استثماري مستقر بمعدالت منخفضة للتٌضخٌم،

و تحقيق استقرار اقتصادي كلي، والجزائر من خالل تطبيقها لبرنامج التصحيح الهيكلي عملت على 

. د الحر بتحريرها لألسعارإعادة التوازن إلى االقتصاد و التوجه من اقتصاد المديونية إلى االقتصا

ويبقى ، و التعامل وفق قانون العرض والطلب، ولقد حققت الجزائر نتائج إيجابية في هذا المجال

عليها مواصلة هذه اإلصالحات للوصول إلى المقاييس الدولية في االستقرار االقتصادي والعمل 

  .رها بشكل فعالعلى اإلبقاء على هذا االستقرار للسماح للسوق المالية بلعب دو

  

  .التٌحفيز الجبائي: رابعا 

 قرارات االستثمار والتمويل عن ىإن السياسة الجبائية المطبقة في بلد ما تؤثٌر و بشكل مباشر عل

طريق السوق المالية، و بالتالي البد على السلطات الجزائرية المختصة أن توفٌر حوافز جبائية من 

  .ألوراق الماليةأجل تشجيع االستثمار في مجال ا

  

  .القضاء على األسواق الموازية: خامسا 

منافس شديد للسوق المالية، حيث أن األشخاص الذين  يعتبر وجود مثل هذه األسواق في االقتصاد

يتعاملون في هذه السوق يحققون أرباحا طائلة دون مراقبة من طرف مصلحة الضرائب ودون قيود 

  لى السلطات محاربة هذا المشكل بتشديد الرقابة على المؤسساتتجارية أو استثمارية، لذلك يجب ع

  .و األفراد الذين يتعاملون في مثل هذه السوق و إخضاعها للعمل تحت شروط اقتصاد السوق

  

  .االستقرار السياسي: سادسا 

عامل يعد االستقرار السياسي و األمني عامال مشجعا لنمو نشاط السوق المالية، إذ أن توفٌر هذا ال

  يشجع الشركات المحلية واألجنبية على إقامة مشاريع بالجزائر والتي تكون بحاجة إلى تمويل طويل 

  

  

  

األجل لتحقيق مشاريعها و بالتالي اللجوء إلى السوق المالية للحصول على حاجياتها، كما أن توفير 

  .هذا العامل يشجع المدخٌرين على االستثمار في السوق المالية

  .نشر الوعي البورصي: سابعا 

تعد الثقافة البورصية من أهم عوامل نجاح السوق المالية، سواء لدى المستثمرين أو لدى المؤسسات 

في توجيه مدخرات األفراد نحو البورصة من جهة، و في توجيه الشركات نحو التمويل الطويل 
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لمسؤولون على إعداد وفي هذا المجال عمل ا. األجل بإصدارها ألسهم و سندات من جهة أخرى

 الجزائر، ومن بين أهدافه خلق هيكلة داخلية لالتصال وهذا بنشر ةمخطٌط ترقية وتطوير بورص

وثائق خاصة بسير البورصة وكذا تنشيط حصص تلفزيونية من طرف مختصين و مسؤولين في 

ها، وتنظيم القطاع المالي تعرف بسوق البورصة و كل ما يتعلٌق بها في مجال االستثمارات بداخل

زيارات إلى البورصة من طرف الطلبة لتقريبهم أكثر إلى هذه السوق ومنحهم ثقافة بورصية تسمح 

  .لهم باالندماج أكثر، لكن هذا البرنامج بقي حبرا على ورق فتنفيذه لم يتم لحد اآلن

  

  .زيادة عرض األوراق المالية: ثامنا 

  :1و يكون ذلك عن طريق

شركات مساهمة قائمة أو تخصيص الحصص الحكومية في هذه زيادة إصدارات جديدة ل •

  الشركات؛

  تحويل شركات األفراد إلى شركات مساهمة؛ •

  التنويع في األدوات المالية يحفٌز زيادة العرض كما يستقطب عددا كبيرا من المستثمرين؛ •

  إزالة المعوقات التشريعية و القانونية؛ •

  . لهذه األسواقدعم ثقافة المستثمرين في الوساطة المالية •

  

  .الوساطة المالية: تاسعا 

  تلعب الوساطة المالية دورا كبيرا في تنشيط و تنمية السوق المالية، فبدون وساطة مالية كفئة

و قادرة على المنافسة واالبتكار يظل مستوى التطور المالي و نشاط السوق ضعيفا، إذا يجب 

 وسطاء أكفاء في مجال االستثمارات طويلة تشجيع إنشاء هيئات التوظيف الجماعي و كذا تأهيل

األجل للقيام بالوساطة المالية وتشجيعهم على القيام بتدريبات في الخارج تسمح لهم باكتساب الخبرة 

  .و المهارة

  

  
  .115  النجار سعيد،مرجع سابق، ص ص -1

  

  :اليوملخص ما عرضناه من مصادر تمويل التنمية االقتصادية يتوضح من خالل الشكل الت

  

  .مصادر تمويل التنمية االقتصادية: 02الشكل
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تبين لنا من خالل هذا الفصل أن التنمية االقتصادية عبارة عن عملية يتم فيها انتقال االقتصاد 

تقوم , ى الرقي و االزدهار وذلك عن طريق مجموعة من اإلجراءاتالوطني من مرحلة التخلف إل

 السلعي وغير السلعي اإلنتاجالدولة باتخاذها من أجل تطوير الهيكل االقتصادي بما يحقق زيادة 

و اتضح لنا أيضا أن للتنمية االقتصادية أهمية كبيرة في . والدخل الحقيقي للفرد لفترة زمنية طويلة

كما وضحنا أيضا أوجه . تصادية والتقنية المتواجدة بين الدول المتقدمة و الناميةتقليص الفجوة االق

  .االختالف بينها و بين النمو االقتصادي 

  

سياسية واجتماعية كذلك , و توجد العديد من العقبات التي تحول دون قيامها منها اقتصادية

من بينها , وعة من المصادر لتمويلها و تتطلب عملية التنمية االقتصادية مجم. تكنولوجية و تنظيمية

التمويل المصرفي الذي يعتبر أهم مصدر تعتمد عليه البلدان المتخلفة لتمويل تنميتها االقتصادية في 

  .ظل غياب سوق مالية متطورة 
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  .مراحل تطور الجهاز المصرفي الجزائري ونظام التمويل: الفصل الثاني

 
ائر كغيرها من الدول النامية تعتمد على الجهاز المصرفي من أجل تمويل التنمية    إن الجز

  . الجزائري باقتصاد االستدانة دو لهذا يعرف االقتصا, االقتصادية

و باعتبار الجهاز المصرفي بمثابة المحرك األساسي للنشاط االقتصادي الوطني و دفع عجلة النمو 

الوطنية على إدخال إصالحات منذ االستقالل على جهازها عملت السلطات ,الشامل نحو التقدم 

  .المصرفي و على نظام تمويل االقتصاد الوطني 

  

   وفي هذا الفصل سنحاول تتبع مراحل تطور الجهاز المصرفي الجزائري و التغييرات التي 

  :حيث قمنا بتقسيمه إلى ثالث مباحث رئيسية , طرأت على نظام التمويل 

   خصائص الجهاز المصرفي الجزائري في ظل التخطيط المركزي ؛ولالمبحث األ -   

   يعرض الجهاز المصرفي الجزائري في ظل اإلصالحات االقتصادية؛المبحث الثاني -   

  . سوف نتعرف من خالله على نظام التمويل الحالي لالقتصاد الوطني المبحث الثالث -

.    إليها وفي األخير ملخص للفصل يلم أهم النقاط التي تطرقنا
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  .خصائص الجهاز المصرفي الجزائري في ظل التخطيط المركزي :المبحث األول
  

  ,    إن نظام االقتصاد الذي اختارته الجزائر بعد استقاللها كان قائما على التخطيط المركزي 

 و وفقا لذلك أسندت مهام النهوض بالتنمية االقتصادية إلى المؤسسات العامة في إطار مخططات 

  .تنمية التي قامت بها ال

خاصة و أنه , وكان البد للنظام المصرفي أن يتشكل بحيث يستجيب لمتطلبات إستراتيجية التنمية 

وقد كان موجها نحو تمويل . كان خالل الفترة االستعمارية متفرعا عن النظام المصرفي الفرنسي

  : بخاصيتين أساسيتين و تميز أيضا آن ذاك, قطاعي الفالحة و تصدير المنتوجات الفالحية 

أولهما كونه نظام مصرفي ثنائي يتعامل مع مجتمعين ليس لهما نفس الخصائص؛ و ثانيهما كونه 

فتوزيع القروض المصرفية مثال لم يكن , نظام مصرفي ال يتماشى و واقع االقتصاد الجزائري 

ومن خالل . المحليعادال كون القطاع التابع للكولون استفاد من حصة األسد على حساب القطاع 

هذا المبحث سنتطرق إلى تطور الجهاز المصرفي وأسلوب التمويل المعتمد في ظل التخطيط 

  .المركزي

  
  . واقع الجهاز المصرفي الجزائري عقب االستقالل: المطلب األول

   بعد خروج المستعمر الفرنسي من أراضي الجزائر، بذلت السلطات الجزائرية كل جهودها من 

بما في ذلك حقها في إصدار النقد وإنشاء عملة , جاع حقوق سيادتها على القطر الجزائريأجل استر

 . وطنية وامتالك نظام مصرفي جزائري محض يجسد سيادتها واستقاللها

إن المصارف األجنبية الموجودة عقب االستقالل كانت ترفض القيام بتمويل عمليات االستثمار التي 

، واقتصرت إلى حد كبير على تفضيل تمويل عمليات االستغالل تقوم بها المؤسسات الوطنية

، وقد كانت ترفض 5للمؤسسات التي تتمتع فقط بمالئمة جيدة وتمويل عمليات التجارة الخارجية

المساهمة في تمويل الشركات الوطنية الجديدة محتفظة أساسا بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة 

شاركتها في القطاع الصناعي االشتراكي الجديد منعدمة ، وقد كانت م)صناعية وحرفية وتجارية(

إضافة إلى رفضها القيام بتمويل القطاع الفالحي الذي يعتبر العمود الفقري في االقتصاد . عن قصد

  .الجزائري

                                                 
 -178ص ص , 2003,الجزائر ,ديوان المطبوعات الجامعية , الطبعة الثانية , تقنيات البنوك لطرش الطاهر، - 1

179.  
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   وفي غضون هذه الظروف، أجبرت الخزينة على التدخل لتمويل االستثمارات العمومية بفضل 

لجزائري الذي كان يمنح أيضا قروضا إلى القطاع الفالحي المسير سلفات من البنك المركزي ا

  .6ذاتيا

   إن هذه األوضاع جعلت السلطات العمومية تعجل في اتخاذ مجموعة من اإلجراءات التي كانت 

تنوي من خاللها إنشاء شبكة مصرفية تستجيب ألهداف التنمية االقتصادية، وتهدف إلى بناء اقتصاد 

  . إلى الرقي والتقدممتين ومستقل يطمح

  :7   ومن جملة هذه اإلجراءات ما سنورده في النقاط التالية 

 ؛1962 أوت 29فصل الخزينة العمومية الجزائرية عن الخزينة العمومية الفرنسية في  *
 ؛1962 ديسمبر 13إنشاء البنك المركزي في  *

 تحويل صالحيات بنك الجزائر إلى البنك المركزي؛ *
 رع المسيرة ذاتيا عن طريق البنك المركزي والخزينة العمومية؛تمويل المزا *

 ؛1963 ماي 7 في (CAD)إنشاء الصندوق الجزائري للتنمية  *
  ؛1964 أفريل 10إصدار عملة وطنية هي الدينار الجزائري في  *

 .1964أوت 10إنشاء الصندوق الوطني للتوفير و االحتياط في  *

 1962 ديسمبر 13 بتاريخ 144-62ري بموجب القانون رقم تأسس البنك المركزي الجزائ     

 مليون فرنك 40ليحل محل بنك الجزائر الذي كان مجرد فرعا لمصرف فرنسا برأس مال قدره 

وهو عبارة عن مؤسسة عمومية وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية . فرنسي مملوك بالكامل للدولة

قدية واالئتمانية والمصرفية واإلشراف على تنفيذها وفقا يقوم بتنظيم السياسة الن. واالستقالل المالي

 .للخطة العامة للدولة كما يساعد على دعم وتنمية االقتصاد الوطني

أوكلت للبنك المركزي الجزائري كل المهام التقليدية التي تختص بها المصارف المركزية  -

 .دية للبنك المركزيباإلضافة إلى مهام أخرى سوف نعرضها بعد التذكير بالوظائف التقلي

  :8وفيما يلي استعراض مختصر لكل منها 

  إصدار العملة الوطنية باعتباره مصرف إصدار؛ *

  إعادة تمويل المصارف والمؤسسات المالية باعتباره مصرف المصارف؛ *

                                                 
  .16مشروع تقرير حول  إشكالية إصالح المنظومة المصرفية، مرجع سبق ذكره، ص  -1

  .49، ص 1997زائر جلمطبوعات الجامعية، ال، ديوان اسلسلة القانون االقتصادي لعشب محفوظ، -2

  .38، ص 1996ن، .م.،دإدارة البنوك وصناديق االستثمار وبورصات األوراق المالية سويلم محمد، -3
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  تمويل االقتصاد الوطني بواسطة الخزينة العامة باعتباره مصرف الحكومة؛ *

  لة من الذهب والعمالت األجنبية؛تسيير احتياطات الدو * 

  . على شؤون االئتمانفتحديد سياسة القرض واالئتمان إذ هو المشر *

هذه أهم وظائف البنك المركزي حديثا نظرا لألهمية التي تمثلها السياسة النقدية في التأثير على    

  .9مجرى الحياة االقتصادية

 إعادة الخصم الذي يقوم بتحديده البنك المركزي، يتم تحديد سياسة القرض واالئتمان بواسطة سعر

وهذا المعدل قابل للتغيير حسب األهداف االقتصادية المسطرة لذلك، فإذا أراد البنك المركزي توسيع 

  .االئتمان فإنه يخفض من هذا المعدل، بينما إذا أراد تضييق االئتمان فإنه يرفع هذا المعدل

زائري عند هذه الوظائف وإنما يتعداها إلى وظائف أخرى ال تقل وال يتوقف دور البنك المركزي الج

  :أهمية لالقتصاد حيث تتمثل في
تسيير ومراقبة توزيع القروض في إطار السياسة المحددة من قبل السلطات     *

 العمومية؛

ية يعتبر البنك المركزي الرقيب عن التحويل الخارجي بإعداده القوانين المتعلقة بالصرف وكيف    *

 تطبيقها ويمنح إجازات االستيراد والتصدير؛
 إعادة الخصم للمصارف وخصم السندات العمومية والخاصة؛    *

 خصم السفاتج والسندات بكفالة؛    *
.اإلشراف والرقابة على وحدات الجهاز المصرفي    *  

  

، وبعد 1963 ماي 7 بتاريخ 165-63    أنشئ الصندوق الجزائري للتنمية بموجب القانون رقم 

  .عدة تغييرات طرأت على نظامه األساسي أعيدت تسميته وأصبح البنك الجزائري للتنمية

يتولى القيام بوظيفة تمويل المؤسسات العامة واالستثمارات اإلنتاجية غير الفالحية الطويلة المدى و

لتجهيز من قبل أي المشاريع الكبرى في مخطط التنمية، وكلف أيضا هذا الصندوق بتسيير ميزانية ا

 كما يلعب دور الوسيط المالي بين المؤسسات المالية الدولية أو المصارف 10إدارة الخزينة العمومية 

  .األجنبية من جهة، واالقتصاديين الوطنيين أو المصارف الوطنية من جهة أخرى

                                                 
، ص 1999دار الحامد، عمان، , الطبعة األولى ،)منهج نقدي ومصرفي(النقود والبنوك  عقيل جاسم عبد اهللا، -1

232.  
2- Projet d’étude sur le système bancaire et financier algériens, CNES, pp 12, 13.  



 - - 70 - - 

 التنموية إلى لكن في الواقع لم يتمكن المصرف من جمع وتأمين االدخار الالزم فعاد تمويل المشاريع

الخزينة العمومية، ويتكفل البنك الجزائري للتنمية في المشاركة في التطهير المالي للمؤسسات 

 .11العمومية االقتصادية، ريثما يتم إعادة النظر في أوضاعها ومراجعة نظامها األساسي
 
 1964 أوت 10 في  227-64 تأسيس الصندوق الوطني للتوفير واالحتياط بموجب األمر رقم -

 19ليحل محل صندوق التضامن للبلديات والواليات بالجزائر، كما يعتبر مؤسسة مالية ادخارية ففي 

 تم تحويل الصندوق إلى مصرف إسكان حيث أجبر على المشاركة في تمويل مختلف 1971فيفري 

  .البرامج للسكنات االجتماعية

  :يدير الصندوق ثالثة أنواع من الموارد

 .أموال االدخار -

 .موال الهيئات المحليةأ -

 .أموال منشئ الهيئات المحلية والمستشفيات -

يتولى الصندوق الوطني للتوفير واالحتياط جمع مدخرات األفراد واستثمارها عن طريق تقديمها و

على شكل قروض لتمويل البناء والجماعات المحلية، إضافة إلى دوره البارز في تمويل االقتصاد 

  .كنفي ميدان التعمير والس

إن تحويل الصندوق الوطني للتوفير واالحتياط إلى مصرف يشكل مسا بحقوق المدخرين    

كذلك . 12الذين غالبا ما يشكل االدخار بالنسبة إليهم الحل الوحيد الممكن لالستفادة من مسكن الئق

ى تدهور ظهور المشاكل المتعلقة بسوء التسيير وانعدام أنظمة الرقابة وانخفاض دخل األفراد أدت إل

  .معدل جمع االدخار لدى الصندوق بنسبة كبيرة جدا

من خالل هذه التشكيلة األولية من المصارف نلمس إصرار وإرادة الجزائر في إقامة جهاز مصرفي 

  .جزائري لخدمة التنمية الوطنية

  

 .مرحلة التأميم وإعادة تنظيم الشبكة المصرفية:الفرع األول 

ه المصارف األجنبية على االقتصاد الوطني نتيجة رفضها تمويل   إن الضغط الذي كانت تمارس

المشاريع الجزائرية، ولٌد انفجارا لدى السلطات العمومية تجسد في تأسيس مجموعة من المصارف 

  .1966الوطنية على حساب تأميم المصارف األجنبية بواسطة شراء أصولها وذلك سنة 

                                                 
، رسالة ماجستير، كلية العلوم االقتصادية المراجعة في قطاع البنوك مع دراسة حالة الجزائر بلخيضر سميرة، -1

 .87، ص 2002وعلوم التسيير، الجزائر

، الدورة العادية التاسعة 2001ن سنة  مشروع تقرير حول الظرف االقتصادي واالجتماعي للسداسي األول م-2

  .8، ص 2001عشر، المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي، نوفمبر
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البنك الوطني الجزائري، القرض : على الترتيبمما أدى إلى ظهور ثالث مصارف تجارية هي 

  .الشعبي الجزائري، البنك الخارجي الجزائري

  :وفيما يلي عرض موجز للمصارف الثالث
 

 Banque Nationale d’Algérie :البنك الوطني الجزائري:أوال 

  ليكون أداة للتخطيط المالي ودعامة178-66 بموجب األمر رقم 1966 جوان 13أنشئ بتاريخ 

 مليون دينار جزائري وتعرض لزيادات إلى أن بلغ  20بلغ رأسماله حوالي . للقطاع االشتراكي

  .1986 ديسمبر 31 مليار دينار جزائري في 69.2 ليصل إلى 1985مليار دينار جزائري في عام 

  .إضافة إلى قيامه بالعمليات المصرفية التقليدية، وأخذا بمبدأ التخصص المصرفي

من خالل الصندوق . 13وطني الجزائري احتكر عملية تمويل القطاع الزراعي   إن البنك ال

الجزائري للقرض الزراعي التعاضدي والصندوق الجهوي للمؤسسات الزراعية لالحتياط 

 تاريخ تأسيس بنك الفالحة 1982والكونفدرالية الجزائرية للقرض الزراعي التعاوني إلى غاية سنة 

  .والتنمية الريفية

  

 Crédit populaire d’Algérie: لقرض الشعبي الجزائريا:ثانيا 

 75-67 المعدل والمتمم باألمر رقم 36-66 بموجب األمر رقم 1966 ديسمبر 29تأسس بتاريخ 

 والمتعلق بإنشاء القرض الجزائري، برأسمال ملك للدولة ومخصص 1967 ماي 11الصادر في 

  .14 مليون دينار جزائري15لها قدر بـ 

ض الشعبي الجزائري مصرف تجاري يقوم بجميع العمليات المصرفية التقليدية، إضافة    إن القر

  :15إلى توليه القيام بالمهام التالية

 إقراض الحرفيين والفنادق ، قطاعات الصيد والسياحة، والتعاونيات غير الفالحية والعمل على  

 تطوير نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛

 يات المالية واإلدارات الحكومية؛يلعب دورا كوسيط للعمل 

 التسليف لقدماء المجاهدين؛ 

 .البناء والتشييد بقروض متوسطة وطويلة األجل 

  
 

                                                 
1- Goumiri Mourad, L’offre de la monnaie en Algérie, ENAG, 1993, p 70. 

  ؛60، ص 1992الجزائر، , ديوان المطبوعات الجامعية , محاضرات في اقتصاد البنوك القزويني شاكر، -2

3- Benhalima Ammour, Le système bancaire Algérien(Textes et réalité) , édition 
Dahlab, Alger, 1996, p 53.  
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 Banque Extérieure d’Algérie :البنك الخارجي الجزائري:ثالثا 

 ويعد ثالث وآخر مصرف 204-67 بموجب األمر رقم 1967 أكتوبر 1تم تأسيسه في   

 مليون دج في بداية 20لقرارات تأميم الجهاز المصرفي، وبلغ رأسماله تجاري تم تأسيسه تبعا 

  .16نشاطه

  :17يشارك البنك الخارجي في تمويل التنمية االقتصادية في اإلطارين الداخلي والخارجي   

 يتكفل بتمويل عمليات التجارة الخارجية من خالل عمليتي االستيراد :ففي اإلطار الخارجي -

نح اعتمادات االستيراد وضمانات لتسهيل التصدير، باإلضافة إلى والتصدير، حيث يقوم بم

  .تقديم الدعم المالي للمصدرين

 فهو يقوم بتمويل العمليات المالية للشركات الكبرى مثل سوناطراك :أما في اإلطار الداخلي -

وشركات الصناعة الكيماوية والبتروكيماوية وقطاعات اقتصادية أخرى بالقروض الالزمة 

 .روض التجهيزخاصة ق

لقد كانت المصارف األولية الثالثة خاضعة لمبدأ التخصص المصرفي حيث اختص كل منها بتمويل 

إال أن فكرة التخصص لها جوانب سلبية، فهو يعطي ,مجموعة من قطاعات االقتصاد الوطني 

نافسة للمصارف امتياز االحتكار في قطاعات عديدة وعمليات مصرفية متنوعة، مما يولد غياب الم

بين المصارف من جهة، ويؤدي إلى عدم استعمال الموارد المالية المتاحة بشكل جيد من جهة 

  .أخرى

  

تميزت المرحلة مع تأميم الجهاز المصرفي بإمكانية وجود التمويل الذاتي للمؤسسات    

ي ، إال أن هذه األخيرة أظهرت عجزا كبيرا بسبب معاناتها من اختالل ف18االقتصادية العمومية

بنيتها منذ بداية تأسيسها، وبالتالي فإن مواصلة عملية التمويل اللجوء إلى سلفات من البنك المركزي 

، وإلى االستدانة الخارجية من جهة )الذي كان يلجأ إلى اإلصدار النقدي لتمويل العجز(من جهة 

ة إلى مؤسسات وفي الحقيقة لم تكن موجودة أية رقابة فعلية في استعمال القروض الممنوح. أخرى

حديثة النشأة، وال أية متابعة لتقدم المشاريع سواء من طرف الخزينة أو من طرف مديرية التخطيط 

  .19اللتين تجاوزتهما ضخامة هذا العمل، وال من طرف المصارف

                                                 
  .61 القزويني شاكر، مرجع سبق ذكره، ص -1

  .190 لطرش الطاهر، مرجع سبق ذكره، ص -2
3- Debboub Youcef, Régulation des investissement dans le secteur d’état industriel et 

réformes Economique en Algérie (1970-1990), thèse doctorat, Alger p73.. 

  .17 مشروع التقرير حول إشكالية إصالح المنظومة المصرفية، مرجع سبق ذكره، ص -4
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هذه األوضاع عجلت في القيام بإصالحات من أجل سد الثغرات التي أخذها أسلوب التمويل في هذه 

  .1971اء اإلصالح المالي لعام المرحلة فج

إن التمويل من الجهاز المصرفي بكل شبكاته الموجودة يتم من خالل المصارف التجارية     

للقطاع العمومي والمسير ذاتيا بقروض قصيرة األجل لالستغالل، وللقطاع الخاص بقروض 

 بقروض طويلة متوسطة األجل، في حين أوكلت مهمة تمويل القطاع العمومي والمسير ذاتيا

 .20ومتوسطة األجل إلى الخزينة العمومية عن طريق الصندوق الجزائري للتنمية

والشكل الموالي يبين طريقة التمويل لمختلف قروض االستغالل واالستثمار من الجهاز    

  .المصرفي والخزينة العمومية الموجهة لمؤسسات الدولة

  

  .الل واالستثمار في نهاية الستيناتهيكل وقنوات التمويل لقروض االستغ : 03الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

                                                 
1-. Hammoum D, La privatisation dans les pays en transition en économie de marché, 

mémoire magistère, 1993, p 113.  

البنك المركزي الجزائري
 الخزينة العمومية

الصندوق الجزائري للتنمية

الشركة الوطنية

للقرض والبنك

بنك شعبي 

 عربي

البنك الخارجي 

 الجزائري

القرض الشعبي 

 الجزائري

البنك الوطني 

 الجزائري
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 تمويل نشاطات االستغالل
Source : Benissad Mohamed EL Hocine, Economie du développement du l’Algérie, 2eme 
édition, opu, Alger, 1982, p 219. 

  . مرحلة اإلصالح المالي للسبعينات :الفرع الثاني

اعتمدتها الجزائر في تنظيم االقتصاد الوطني خالل سنوات السبعينات كانت إن الفلسفة التي   

قائمة على التخطيط المركزي الذي يستند إلى أسس وقواعد االقتصاد االشتراكي الذي ينادي 

بضرورة تدخل الدولة في االقتصاد باعتبارها المالك الوحيد لوسائل اإلنتاج، وفي ظل هذا االقتصاد 

قرارات المتعلقة باالستثمار واإلنتاج والتوزيع والتمويل يكون من صالحيات فإن اتخاذ كل ال

  .اإلدارة، مما يؤكد وجود بيروقراطية من المركز

وعليه فإن المصارف الوطنية التي ظهرت بعد تأميم المصارف األجنبية كانت مصارفا   

ي كانت تتخذ مركزيا عمومية رأسمالها ملكا للدولة، وكل القرارات المتعلقة بالنظام المصرف

وبطريقة إدارية، فالمصارف لم تكن لها الخيارات في اختيار التمويالت التي تراها مناسبة، وإنما 

  .كانت مجبرة على تمويل كل مشروع تتقدم به المؤسسة العمومية

، الذي عمدت السلطة القيام به، جاء بسبب النقائص التي 1971إن اإلصالح المالي لعام   

، حيث كانت احتياجات 1970-1962ليب التمويل المعتمدة في الفترة الممتدة ما بين خلفتها أسا

التمويل تفوق موارد تعبئته، وذلك بالنظر إلى عمر المصارف الوطنية التي كانت توفر الموارد 

المالية الضرورية للمؤسسات الوطنية وفق نظرة ليبرالية، وانطالقا من هذا فإن اإلصالحات المالية 

 عرفتها فترة التخطيط المركزي تمثلت في إرساء قواعد جديدة لتمويل قطاع اإلنتاج، حيث التي

أصبحت الخزينة وسيطا ماليا أساسيا، أي أن االقتصاد كان مموال عن طريق الخزينة بصفة كلية، 

إال أن هذه الوضعية سمحت بإنشاء . مما أدى إلى تهميش دور البنك المركزي في إصدار العملة

 استشارية تعمل تحت وصاية البنك المركزي والوزارة الوصية وذلك بهدف تسيير السياسة هيئات

  .النقدية وفق أسس وآليات محددة من خالل تقديم االستشارة في مجال النقود والقروض

  

 .إنشاء الهيئات االستشارية: أوال 

لسياسات المالية ، تهدف إلى السير الحسن ل1971ن اإلصالحات المالية والمصرفية لعام  إ  

  : تمثلت في1971 جوان 30والنقدية، وبغية تحقيق هذا الهدف تم إنشاء هيئات استشارية في 

  .المجلس الوطني للقرض، اللجنة التقنية للمؤسسات المصرفية ولجنة القروض
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يرأس مجلس القرض وزير المالية، ويتكون من اثنين وعشرين  :المجلس الوطني للقرض-1

لهيئات واإلدارات المالية والمؤسسات واالستغالالت التابعة للدولة، ويمكن عضوا يمثلون ا

 :21تلخيص دور هذا المجلس في النقاط التالية

 :تقديم اآلراء والتوجيهات والمالحظات في مسائل النقد والقرض، وذلك عن طريق -

 إجراء كل دراسة ترتبط بسياسة القرض والنقود؛ •

عة وحجم كلفة القرض في إطار مخططات وبرامج البحث في المسائل المتعلقة بطبي •

  .تنمية االقتصاد الوطني

المساعدة على تعزيز وتكييف عالقات النظام المصرفي مع جميع أعوان النشاط  -

 .االقتصادي

 .تشجيع تنمية القرض في تمويل االقتصاد الجزائري ومراعاة ميزات هذا النوع من التمويل -

مالية تقريرا عن وضع النقود والقروض وتطورها المحتمل، التكفل بتقديم دوريا إلى وزير ال -

وعن وسائل التمويل التي يمكن أن تطرح نفسها لالقتصاد الجزائري من أجل تحقيق األهداف 

 .المحددة من قبل الحكومة

بالرغم من هذه األدوار التي أوكلت لهذا المجلس غير أنه لم يتمكن من وضع األدوات   

د المالية للبالد وال إنماء أدوات الوفاء، مما أدى إلى إفالس عدد كبير من الكفيلة بإنماء الموار

المؤسسات التي أصبحت مدينة وفي وضعية حرجة مع المصارف إضافة إلى أنه لم يتمكن من 

  .تخفيض حجم الكتلة النقدية الخارجية عن السوق الرسمية

ة للمؤسسات المصرفية وزارة ترأس اللجنة التقني:  اللجنة التقنية للمؤسسات المصرفية-2

 :22المالية، خولت لهذه اللجنة القيام بالمهام التالية

تقديم آراء وتوصيات بشأن جميع المسائل التي تهم المهنة المصرفية وجميع المهن المرتبطة  -

  بها؛

تسهيل تنسيق النشاط الذي تمارسه المؤسسات المالية والعمل على جعل هذا النشاط ينسجم  -

  المخططة الخاصة باألعوان االقتصاديين؛مع الحاجيات

 :القيام بصفة خاصة بدراسة واقتراح التدابير العملية الواجب تطبيقها لضمان ما يلي -

 تعجيل تنفيذ مخططات التنمية واإلنتاج؛ •

 تحقيق المراقبة على عمليات المؤسسات وماليتها؛ •

                                                 
  .1971 جويلية 06، المؤرخة في 55 الجريدة الرسمية، العدد -1

 المتعلق بتركيبة وتشغيل اللجنة التقنية للهيئات المصرفية 1971 جوان 30 الصادر بتاريخ 190-71 األمر رقم -1

  .1971 جويلية 06، المؤرخة في 55الصادر في الجريدة الرسمية، العدد 
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 مؤسسة من المؤسسات؛توجيه الموارد المتوفرة تبعا لتوازن النظام المالي ونظام كل  •

يجب على اللجنة في نهاية األمر القيام بالبحث عن الوسائل الكفيلة بجعل تسيير المؤسسات  •

 .المالية يخضع لقواعد عقلية لتوجيهه

تدرس اللجنة على الخصوص وتقترح التدابير الكفيلة بتحسين تنمية المصالح المصرفية  -

ات اإلحصائية والتقنيات الخاصة بتقدير وتوحيد المناهج الحسابية واإلدارية واإلجراء

 .حاجيات التمويل التي تهم وضع المؤسسات االقتصادية

تدرس اللجنة أيضا أوضاع وحسابات وميزانيات المؤسسات المالية، كما تقوم بتقديم  -

مالحظاتها وتوصياتها حول هذه األوضاع وتعرضها على وزير المالية للمصادقة عليها 

 .اقتضى األمر ذلكوالترخيص بنشرها إن 
 

 يترأس هذه اللجنة محافظ البنك المركزي، ويمكن تلخيص أهدافها في :لجنة القروض -3

 :23ثالث نقاط رئيسية

أي مدى قدرة الدولة المدينة على تسديد المبلغ والشروط المقترحة : تحديد سقف القروض -

  ؛... )معدل الفائدة، المدة، (من قبل الدولة الدائنة 

 القروض التي تحدث بين المصارف أو بين األعوان االقتصادية وذلك على إعداد عمليات -

 مستوى األسواق المالية والنقدية والدولية؛

 .تحديد قائمة المصارف والمتعاملين المسموح لهم بإجراء عمليات القرض -
 

  .1971نتائج اإلصالح المالي لعام  :ثانيا 

الناحية العملية، بحيث أدت إلى االنتقال  متعددة من 1971إن نتائج اإلصالح المالي لعام  

التدريجي للمنظومة المالية إلى وصاية وزارة المالية، وبالتالي انكمش دور البنك المالي المركزي، 

كما أنه تخلى عن التحديد المباشر للسياسة النقدية، فخالل هذه الفترة أصبح عرض النقد يشكل في 

تكيف حتما مع احتياجات االقتصاد، وهكذا ارتبط إصدار إطار التخطيط، متغيرا داخليا يجب أن ي

النقد لصالح الخزينة بشكل كبير باالحتياجات المصرح بها لهذا األخير في حدود الموارد المتاحة 
24.  

                                                 
، رسالة تطور الجهاز المصرفي الجزائري ودور البنك المركزي في تسيير النقد والقرضة،  بوزيدي سعيد-1

  .59، ص 1997-1996ماجستير، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، الجزائر، 

  .134-133 حميدات محمود، مرجع سبق ذكره، ص -2



 - - 77 - - 

لقد أظهرت التغييرات التي أدخلت على النظام المالي خالل السبعينات محدوديتها، فبالرغم   

مصرفي التحكم أكثر من الماضي في مجموع التدفقات النقدية،  سمح للقطاع ال1971من أن إصالح 

 25.أحدث عدة فجوات وتناقضات

ففي هذه الفترة احتكرت المؤسسات العمومية االقتصادية عملية تمويل السوق الداخلية،  

واستفادت من تسهيالت مالية سمحت بها الدولة من أجل تغطية كافة نفقاتها، فكانت هذه المؤسسات 

  .ة تستهلك القروض بدون حدود غير معترفة بالفوائدالعمومي

وبالرغم من كل المزايا والتسهيالت، عجزت المؤسسات العمومية عن تحقيق االتزان في   

ميزانيتها، كما لم تستطع تسديد ما عليها من قروض طويلة األجل ، وفي نفس الوقت لم تتمكن من 

وما زاد الوضعية سوءا . تجديد جهازها اإلنتاجيتحقيق موارد ذاتية تسمح لها بتوسيع نشاطاتها و

هو أن هذه المؤسسات كانت تقدم وثائق غير كافية بشأن وضعيتها ناهيك عن التقارير والدراسات، 

وكذا التفاصيل الهامة عن الميزانية وفي كثير من األحيان ال نجد أي ارتباط لها بتسيير هاته 

 نتج ي األمر الذ،26ف في نشاط هذه المؤسسات العموميةالمؤسسات، وبالتالي استحالة تحكم المصار

عنه زيادة العجز المصرفي لها، فاتخذ مع ذلك إجراء خدمة الدين الذي أدخل في حسابه الوضعية 

  .المالية للمؤسسات العمومية المدينة، وتحملت الخزينة العمومية حمل هذا الثقل

  

في النظام المالي بسبب إجبار المؤسسات  حدوث خلل كبير 1971 ومن اآلثار السلبية إلصالح 

العمومية على المشاركة في ميزانية الدولة، خاصة وأن هذه األخيرة غالبا ما تحقق نتائج سلبية، 

وكل هذه المؤشرات تدل على محدودية نجاعة هذه اإلصالحات لهذا فالتغيير في هذه الظروف أمر 

  .ن أجل تحسين عالقتهماملح سواء للجهاز المصرفي أو للمؤسسة العمومية م

  

  .1971أسلوب التمويل المعتمد في ظل إصالح : المطلب الثاني
 من أجل سد الثغرات التي أحدثها أسلوب التمويل بعد 1971جاء اإلصالح المالي العام     

االستقالل، فالجهاز المصرفي آنذاك لم يقم بدوره المنوط به في تمويل التنمية الوطنية، فتمويل 

د كان يتم عن طريق اإلصدار النقدي الذي يلجأ إليه البنك المركزي كحل وحيد لتمويل االقتصا

  .عجز المصارف التجارية وحاجات الخزينة إلى سلفات

  

                                                 
3- Benhalima Ammour, OP-cit, p 20. 
فرع نقود و ,قسم ماجستير ,السداسي الثاني ,حول العمليات المصرفيةشفوية حاضرات م,بن يسعد محمد الحسين  -1

  .2004مالية جامعة الجزائر
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 والقوانين التي تلته جاءت لتوضيح طريقة ودور الجهاز المصرفي 1971   إن قانون المالية لعام

تعميم القروض والمركزية تمويل : اف هيفي تمويل النشاط االقتصادي، ولتحقيق ثالث أهد

  :27حيث كان ذلك يسير وفق اآلليات التالية. االستثمارات ومركزية الموارد

) بالنسبة للمشاريع التي تتطلب أجال طويال لنضجها( تمويل كامل المشروع عن طريق القرض -

 وذلك إلى غاية مرحلة تسويق المنتجات أو الخدمات؛

من طرف الخزينة والجزء اآلخر من طرف المصارف، وعند  تقديم جزء من القروض -

إن الخزينة التي تتدخل عن طريق الصندوق الجزائري . الحاجة عن طريق االستدانة الخارجية

البنك (والمصارف التجارية األولية) 1972الذي أصبح البنك الجزائري للتنمية في عام (للتنمية 

كانت مكلفة بتوفير )  والبنك الخارجي الجزائريالوطني الجزائري والقرض الشعبي الجزائري

 القروض على المدى المتوسط؛

 إلغاء التمويل الذاتي باإلضافة إلى القرض التجاري فيما بين المؤسسات وبين هذه األخيرة -

 واإلدارات؛

 . قيام المصارف التجارية بمراقبة جميع العمليات-
 

  : لتمويل االستثمارات المخططة وفق الطرق التالية أعطى نمطا جديدا1971إن قانون المالية لسنة 

قروض مصرفية متوسطة األجل بواسطة إصدار سندات قابلة إلعادة الخصم  -

  لدى البنك المركزي؛

البنك : قروض مصرفية طويلة األجل تقدم من طرف مؤسسات مالية متخصصة مثل -

ئية وموارد الجزائري للتنمية، وتتمثل مصادر هذه القروض في اإليرادات الجبا

 االدخارات المعبأة من طرف الخزينة والتي منح أمر تسييرها إلى هذه المؤسسات؛

قروض مصرفية خارجية مكتتبة من طرف الخزينة والمصارف األولية  -

 .والمؤسسات

  

 .1971المبادئ العامة إلصالح : الفرع األول

  :28خطط فيما يليتتمثل المبادئ األساسية لسياسة التمويل المعتمدة في ظل اقتصاد م

 .مركزية الموارد المالية: أوال 

                                                 
  .18 مشروع تقرير حول إشكالية إصالح المنظومة المصرفية، مرجع سبق ذكره، ص -2

لعلوم ، رسالة ماجستير، كلية ادور الجهاز المصرفي في االنتقال إلى اقتصاد السوقبوخاتم نجيب،  -1

  .49، ص 2002/2003االقتصادية و علوم التسيير، الجزائر،
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 ويقصد بهذا المبدأ تحديد وحصر الموارد المالية الالزمة لتمويل االستثمارات وتغطية العمليات 

اليومية، ويهدف هذا المبدأ إلى تجنب حاالت عدم استعمال أو عدم استغالل األموال المتوفرة، 

ك قامت السلطات المركزية باتخاذ إجراءات لتركيز كل لضمان التحكم فيها وحسن تسييرها، لذل

 :من مواردها الداخلية والخارجية

 يفرض على المؤسسات التي لها نتائج إيجابية تحويلها إلى الخزينة :بالنسبة للموارد الداخلية   

العمومية، وذلك مساهمة منها في تحريك االدخار الوطني باإلضافة إلى تحويل المخصصات 

  . من االهتالكات والمخصصات السنوية ذات الطابع االحتياطي لنفس الجهةالسنوية

 وتتمثل في احتكار الدولة للموارد المالية الخارجية وخاصة تلك : بالنسبة للموارد الخارجية  

 .الخاصة بالمحروقات باإلضافة إلى احتكارها للتجارة الخارجية

  

  .التوزيع المخطط للقرض : ثانيا 

 جعل المصرف وسيلة تخطيط في يد الدولة، وبناء على ذلك فإن 1971م إن إصالح عا  

عملية توزيع الموارد المالية على مختلف القطاعات االقتصادية تكون مركزية، وذلك للتمكين من 

تحديد حجم الموارد المالية الضرورية لكل مشروع اقتصادي ويتم توزيع القروض حسب ما 

  .أوضحناه سابقا 

  

 .بة استخدام القرضمراق: ثالثا 

 إن مبدأ مراقبة استعمال األموال برز كضرورة ملحة لضمان مركزية التحكم في التدفقات 

و من أجل تحقيق األهداف التنموية المسطرة في الخطة، وقد أوكلت هذه المهمة  المالية،

ن للمصارف التي أصبحت مرتبطة مباشرة مع مديرية التخطيط من جهة، واألعوان االقتصاديي

 نص على ضرورة اتخاذ 1971وفي هذا اإلطار فإن قانون المالية لسنة . من جهة أخرى

مجموعة من اإلجراءات التي تسمح للمصارف بإعادة مهمة وتنفيذ المخطط ومراقبته والتي 

 :29سنذكرها في النقاط التالية

سسات إلزام المصارف التجارية بتمويل االستثمارات المخططة على المدى المتوسط للمؤ -

العمومية، بحيث يقوم البنك الجزائري للتنمية بمنح قروض طويلة المدى من موارد 

  الخزينة؛

تمويل المصارف المختار موطنها للوفاء لحاجات المؤسسات العمومية إلى قروض  -

 االستغالل؛

                                                 
1- Projet d’étude sur le système Bancaire et Financier Algériens, op .cit, p p14-15.  
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التوطين (تمركز حسابات وصفقات كل مؤسسة عمومية لدى مصرف تجاري وحيد  -

 ؛)المصرفي الوحيد

  رخصة مسبقة من البنك المركزي بالنسبة لجميع عمليات التمويل الخارجية؛تقديم -

تحديد نسب مختلف القروض قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى الداخلية منها والخارجية،        -

 وكذا توزيعها على المؤسسات وفق ما تقرره اإلدارة المالية والتخطيط؛

زائري للتنمية الذي يتمتع بجميع إخضاع مخطط تمويل المشروع لمراقبة البنك الج -

 الصالحيات؛

إلغاء التمويل الذاتي للمؤسسة بهدف تمكين الدولة من تطبيق التخطيط المركزي للتحكم في  -

الموارد وتوزيعها على المؤسسات التي تراها في حاجة ماسة لها، إذ ال يمكن للمؤسسة 

ذي يأخذ على عاتقه عملية االستثمار بمواردها الخاصة، وعليه فالمصرف التجاري هو ال

التسيير لحسابات المؤسسة فيما يخص القروض قصيرة األجل، بينما البنك الجزائري للتنمية 

 .30يزودها بالقروض طويلة األجل

  .استراتيجيات التمويل المصرفي :الفرع الثاني

يقوم النظام المخطط مركزيا على إقامة مشاريع ضخمة تتطلب تمويال مستمرا يقع على   

اتق المصارف توفير هذا التمويل وذلك بتعبئة االدخارات وتوزيعها وفق األهداف العامة للمخطط، ع

يتدخل المصرف كعون لتنفيذ ما ورد في الخطة االقتصادية لتمويل االستثمارات وتمويل حاجات 

  .االستغالل للمؤسسات العمومية

  .تمويل االستثمارات :أوال 

ل االستثمارات المخططة التي تأخذ حسب قانون المالية لعام تتكفل المصارف التجارية بتموي  

  :31 األشكال التالية 1971

قروض مصرفية طويلة المدى آتية من إيرادات جبائية أو موارد االدخار التي تجمعها  -

 الخزينة، وتسيرها مؤسسة متخصصة هي البنك الجزائري للتنمية؛
 الخصم لدى البنك قروض مصرفية متوسطة المدى بسندات قابلة إلعادة -

 المركزي؛
 قروض خارجية مكتتبة من الخزينة العمومية أو المصارف التجارية؛ -

 .إعانات الخزينة -

                                                 
، رسالة ماجستير، كلية العلوم الجهاز المصرفي الجزائري وتمويل المؤسسة العمومية بن طلحة صليحة، -1

  .49، ص 1997-1996تسيير جامعة الجزائر، االقتصادية وعلوم ال

2- Benissad. M.H : La réforme économique en Algérie, O.p.u, Alger1991, p 114-115.  
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وينص التنظيم الجديد لتمويل استثمارات المؤسسات العمومية على مجموعة من اإلجراءات    

  :وجب على المؤسسة إتباعها للحصول على القروض، وهي

بعد أن تقرر المؤسسة العمومية :  مشروع المؤسسة العموميةموافقة الوزارة الوصية على -

إنجاز مشروع استثماري ما تقوم بعرضه على الوزارة الوصية التي تقوم بإعداد دراسة 

  .تقنوا اقتصادية للمشروع قبل الموافقة عليه

في حالة قبول الوزارة الوصية المشروع تقوم : الحصول على قرار تمويل االستثمار -

لى وزارة التخطيط وهذا قصد الحصول على قرار االستثمار وبعد المصادقة عليه بإرساله إ

يرسل إلى البنك الجزائري للتنمية الذي يعطي إشارة إلى وزارة المالية إلعداد وثيقة رخصة 

  التمويل التي تحتوي على طبيعة القروض المعطاة ومواعيد استرجاعها؛

المؤسسة اتفاقية قرض مع مصرف التوطين في آخر المطاف تعقد : عقد اتفاقية القرض -

بالنسبة للقروض متوسطة المدى أو مع البنك الجزائري للتنمية فيما يخص القروض طويلة 

المدى، يتم فيها تحديد قيمة القرض وطرق التسديد، وبالتالي توضع الموارد المالية الالزمة 

 تتدخل المصارف كمنفذ لتمويل االستثمارات في متناول المؤسسة العمومية وفي األخير

لتمويل احتياجات المؤسسة متوسطة المدى عن طريق ما تجمعه من ودائع، أو اللجوء إلى 

البنك المركزي إلعادة الخصم بشكل أوتوماتيكي لكل القروض متوسطة المدى، والشكل 

  :التالي يشرح عملية تمويل االستثمارات

  

  .طريقة تمول االستثمارات: 04الشكل
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .140، ص 1991 ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، العملة والنقودهني أحمد، : المصدر

  

  . تمويل احتياجات دورة االستغالل للمؤسسة العمومية: ثانيا 

المؤسسة العمومية وزارة التخطيط

 ريالبنك التجا البنك الجزائري للتنمية

الخزينة العمومية  البنك المركزي

 تقديم المشروع

 قبول النفقة

 قروض الخزينة

  مراقبة

 طلب الخصم
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تتمثل قروض االستغالل في تلك القروض القصيرة المدى التي تمنحها المصارف التجارية   

  .يل االحتياجات في مجال االستغالل اليوميللمؤسسة االقتصادية العمومية، لتمو

 أجبرت المؤسسات العمومية على وضع 1970 جوان 15وبموجب القرار الصادر في   

مخطط تقديري الحتياجات التمويل من خالل خطة اإلنتاج السنوي، والذي يفرض على المؤسسات 

، حساب األرباح والخسائر، العمومية تقديم مجموعة من الوثائق كالميزانية، جدول حساب االستغالل

في إطار مخطط تمويل (من أجل تحليل وضعيتها المالية وتحديد السياسة التمويلية الخاصة بها 

إال أن هذا التحليل لم يكن إال شكلي، ). االستغالل الذي يبنى نهائيا من قبل المجلس الوطني للقرض

لخطة التمويلية لالستغالل أو مبلغ لعدم قدرة المصارف على رفض التمويل، لكن يمكن له تعديل ا

  .32القرض قبل تقديم القرض

  

, أما بالنسبة لقروض االستهالك فمخطط القرض لم يرخص بمنح هذا النوع من القروض  

من أجل إعطاء األولوية لتوجيه الموارد المتاحة لتمويل االستثمارات وتقييد الطلب لمحدودية اإلنتاج 

القروض على قروض السكن من قبل صندوق التوفير الداخلي، واقتصر هذا النوع من 

  .33واالحتياط
 

  .تمويل المصارف للقطاع الخاص: الفرع الثالث 

  كانت الممارسات المقروضة من طرف المصارف الوطنية على القطاع الخاص مشحونة بأنواع 

ز حيث من المضايقات ويسودها انحياز لصالح القطاع العام، فالقطاع الخاص يعاني من التميي

يخضع لشروط مصرفية تقليدية تطالبه بتقديم ضمانات شخصية أو عينية، والتي في غالب األحيان 

  .1ما يراها أصحاب المشاريع شرطا تعجيزيا، يضيق الخناق على قطاعهم

كما أن إجراءات إعادة تمويل القروض الموجهة للقطاع الخاص، والتي هي من صالحيات هيئة 

ة وبطيئة جدا، األمر الذي جعل المصارف التجارية ال تشجع في منح اإلصدار، تعتبر عشوائي

القروض لهدا القطاع، هذه العوامل جعلت دور القطاع الخاص في تمويل التنمية مهمشا، والجدول 

  :التالي يوضح ذلك

  

  .1977-1974العالقة بين المصارف والقطاع الخاص في الفترة  : 04الجدول 

                                                 
1- Debboub Youcef, OP. cit, p 103.  

1-  Benmalek Riad, La réforme du secteur bancaire en Algérie, mémoire pour 
l’obtention de la maîtrise sciences économique, option monnaie et finance, université des 

sciences sociales, Toulouse, France, 1998-1999, p 23. 

  .68بوخاتم نجيب، مرجع سبق ذكره، ص - -2 
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  1977  1976  1975  1974  نصيب القطاع الخاص

  مجموع الودائع المصرفية-

مجموع القروض -

  المصرفية

47%  

10%  

50%  

4%  

43%  

3%  

7%  

4%  

Source : Naas Abdelkrim, le système bancaire Algérien, maisonnerie & la rose, France, 
2003, P67. 

فية، وال يستفيد من خالل الجدول نالحظ أن القطاع الخاص يشارك بحوالي نصف الودائع المصر

  .من مجموع القروض المصرفية% 5من القروض إال بحوالي 

 تم رد االعتبار لمبدأ التمويل الذاتي، الوسيلة التي جعلت القطاع الخاص يعتمد على 1973وفي سنة 

نفسه في مراقبة التمويل، وذلك من خالل فروع النشاطات التي تكون فيها مراقبة األسعار مرنة، 

  . 1ق استغالل السوق الموازية وكذلك عن طري

  

  .دور الجهاز المصرفي الجزائري في تمويل االقتصاد المخطط: المطلب الثالث
 يكمن في جعل إسناد موارد التمويل موجهة نحو 1971    إن دور الجهاز المصرفي بعد إصالح 

 الغالف االستثمارات المتطابقة مع األولويات المحددة من طرف المخطط، ويعمل على احترام

، وبهذا أصبح الجهاز المصرفي وسيلة لمراقبة 34السنوي لقروض الدفع المرخصة لكل مؤسسة 

  .تنفيذ مخططات التنمية على غرار البلدان االشتراكية، حيث نجد أسلوب التخطيط المركزي قائما

  

 .دور الخزينة العمومية في تمويل االقتصاد المخطط: الفرع األول 

ي التعبير المالي للدولة، فهي تطبيق ميزانية الدولة، وهي عبارة عن الخزينة العمومية ه  

  .مديرية عامة في وزارة المالية

        تعتبر الخزينة في الجزائر وسيطا ماليا للنظام المالي في البلد وتقوم بكافة الوظائف 

  .المصرفية بالخصوص تلك المتعلقة بمصارف الودائع

                                                 
  .69 نفس المرجع، ص -3

ية للنشر والتوزيع ، الشركة الوطن، نظام التمويل عن الندوة الوطنية للمؤسسات بابا أحمد مصطفى جمال-1

  .81، ص 1989واإلشهار، الجزائر، 
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ما كان الشأن في الماضي مكلفة فقط بحركة األموال التي تساعد على إن الخزينة العمومية لم تكن ك

تكييف إيرادات الدولة مع نفقاتها في الزمان والمكان بل أيضا تولت وظيفة اإلشراف على النشاطات 

  .35المالية وتنسيق التدخل في االقتصاد عن طريق القروض، الضمانات والمساهمات

دور مركزي في تجميع الموارد االدخارية وفي توزيع إن التخطيط المالي أعطى للخزينة   

  :االدخار على أساس الموارد المجمعة لدى الخزينة والمتمثلة في

االدخار المؤسساتي لكل من صناديق االدخار، شركات التأمين، شركات الضمان  

 االجتماعي؛

الكات ادخار المؤسسات العمومية في سندات الخزينة في حدود مواردها المخصصة لالهت 

 واالحتياجات؛

 االدخار في السوق الداخلية عن طريق الصندوق الوطني للتوفير واالحتياط؛ 

 .القروض الخارجية 

وتوجه كل هذه الموارد نحو تمويل االستثمارات المخططة للمؤسسات العمومية، حيث تمول    

ر بمنح مالية غير قابلة الخزينة الهياكل القاعدية االقتصادية واالجتماعية غير اإلنتاجية بشكل مباش

للتسديد، وتمول االستثمارات المخططة للمؤسسات العمومية بقروض واجبة التسديد، وتقدم ضمانات 

  .تتحمل كليا أو جزئيا مخطر عدم تسديد القروض

 لعبت الخزينة العمومية 1982-1967وتجدر اإلشارة إلى أنه في الفترة الممتدة ما بين    

ستثمارات سواء بطريقة مباشرة من خالل ميزانية الدولة للتجهيز أو دورا كبيرا في تمويل اال

  .بطريقة غير مباشرة عبر استخدام قناة البنك الجزائري للتنمية

  

والجدول اآلتي يبرز دور الخزينة العمومية الفعال في تمويل االستثمارات المخططة خالل الفترة 

  .السابقة الذكر
 

 % :الوحدة.                 من طرف الخزينة العموميةتمويل االستثمارات :  05الجدول

  

  82 - 79  78  77 - 74  73 - 70  69 - 67  الفترة

معدل تمويل االستثمارات عن 

   طريق الخزينة العمومية

81% %58  %59  %71  %84  

Source : Henni Ahmed, Monnaie, crédit et financement en Algérie (1962-1987) 
CREAD, 1987, p 350. 

                                                 
2- Benhalima Amour, Le système bancaire Algérien, OP. cit, p 42.  
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من خالل الجدول يتضح لنا الدور الكبير الذي لعبته الخزينة العمومية في التمويل حيث قدرت 

  .%75مساهمتها في تمويل االقتصاد بحوالي 

  

  .دور البنك المركزي: الفرع الثاني 

شهدت مرحلة الستينات سيطرة البنك المركزي على تمويل االقتصاد الوطني مقارنة   

 فهذا األخير كان مسؤوال عن تمويل القطاع الفالحي المسير ذاتيا إضافة إلى بالمصارف التجارية،

  :قيامه بالوظائف التقليدية التالية

 احتكار عملية اإلصدار النقدي؛ •

 القيام بدور الممول للدولة وتسيير حسابات الخزينة العمومية؛ •

 تسيير االحتياطات من الصرف األجنبي وممارسة الرقابة على الصرف؛ •

 . واألوضاع النقدية العامة36*بعة سيولة المصارف التجارية األولية متا •

إال أنه خالل منتصف الستينات وبالضبط عند صدور قرار تأميم المصارف األجنبية، تخلى   

، وكان )BNA(البنك المركزي والخزينة العمومية عن تمويل النشاط الزراعي للبنك الوطني 

كزي ومن خالله الخزينة العمومية من مهمة التمويل المباشر الهدف من ذلك هو تحرير البنك المر

  .37لالقتصاد واختصاصه في إصدار ومراقبة العملة

وفيما يخص العالقة بين الخزينة العمومية والبنك المركزي فتتمثل في لجوء الخزينة إلى   

للخزينة بدون البنك المركزي لطلب سلفات ، وغالبا ما تكون القروض التي يقدمها البنك المركزي 

 عاجزة عن التسديد في اآلجال المحددة، ففي هذه الحالة يتم تمويل هذا العجز ةحدود، وتكون الخزين

عن طريق اإلصدار النقدي، وقد سادت هذه الوضعية في الجزائر خالل الفترة الممتدة ما بين 

نه زيادة نتج ع, ؛ حيث زاد الطلب على السيولة من طرف الخزينة والمصارف 1990 و1965

علما أن كل دينار يدخل السوق ال بد أن يقابله إنتاج شيء مادي أو خدمة وإال . اإلصدار النقدي

حيث تختفي السلع من , سوف يتم تسجيل ارتفاع في حجم التضخم وتبدأ ظاهرة األسواق الموازية

 حدث فعال في وهذا ما, األسواق العمومية الرسمية و تظهر في األسواق الموازية وبأسعار مضاعفة

االقتصاد الجزائري قبل اللجوء إلى برنامج التصحيح الهيكلي الذي اتبعته الجزائر في الثمانينات 

محاربة التضخم، تطبيق سياسة استقرار  (38والذي يهدف إلى تحقيق االستقرار االقتصادي

  ).األسعار
                                                 

 الخارجي بنك الوطني الجزائري، القرض الشعبي الجزائري، والبنك التجارية األولية هي المصارفال -*

  .الجزائري

  .68، ص 1993 ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ,طبعة الثانية، الاقتصاد الجزائر المستقلة أحمد هني، -1

  مرجع سبق ذكره؛ , محاضرات شفوية حول العمليات المصرفية، بن يسعد -2
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 أنه لم يتمتع وما يمكن قوله عن دور البنك المركزي خالل مرحلة التخطيط المركزي هو  

باستقاللية واسعة إزاء الدولة، وأن دوره انحصر فقط في عمليات القرض والصرف، بعيدا عن 

  .39الدور الذي ينتظر من مؤسسة مالية مماثلة في اقتصاد السوق

  

 .دور المصارف التجارية في تمويل االقتصاد: الفرع الثالث 

ل من خالل القروض المتنوعة واضعة عملت المصارف التجارية الوطنية على تقديم التموي  

شروط المردودية للمؤسسات الراغبة في الحصول على القروض، وذلك من خالل حصول البنك 

الجزائري للتنمية لموارد من الخزينة، وتقديمها إلى المصارف التجارية والتي تقدمها بدورها إلى 

  .القطاعات االقتصادية في شكل قروض متوسطة وطويلة األجل

نطالقا من ذلك أصبح دور المصارف التجارية ينحصر في تسيير العمليات المالية وا  

المخططة من خالل تمويل االستثمارات، وذلك بتعبئة الموارد من الخزينة العمومية أو لجوئها للبنك 

المركزي ليعيد تمويلها من خالل عملية إعادة الخصم، وأدت الطرق السابقة في تعبئة الموارد إلى 

 فأصبحت بذلك المصارف 40لي عن جلب وتعبئة االدخار الخاص وتكوين الموارد الذاتيةالتخ

  .التجارية أداة في يد السلطات تستخدم لتمويل البرامج المخططة 

إن دور المصارف التجارية قد تقلص في السبعينات لعدة أسباب منها، تطور القطاع   

تمويل من طرف المؤسسات في إطار العمومي وتغيير طرق القرض نظرا لتزايد حاجيات ال

  :التخطيط المركزي، والجدول التالي يوضح ذلك

  

  .أشكال القروض : 06الجدول

  ). مليار دينار910 (:الوحدة            

  القروض

  السنوات

قروض من المصرف 

  ألجل قصير

قروض من المصرف 

  ألجل طويل

قروض من البنك 

  الجزائري للتنمية

1972  
1975  
1977  
1980  
1981  
1982  

6.3  
14  
11  
36  
50  
60  

7.1  
12.1  

9  
3  
6  
7  

2.8  
8.9  

17.4  
29.2  
17.6  
13.2  

  .151، ص 1991ج، .م.، دالعملة والنقودهني أحمد، : المصدر
                                                 

  .63 بوخاتم نجيب، مرجع سبق ذكره، ص -3

  .69 هني أحمد، مرجع سبق ذكره، ص -4
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 في BADفمن خالل الجدول يتضح لنا الدور البارز الذي لعبه البنك الجزائري للتنمية 

وصل بين الخزينة العمومية مرحلة السبعينات مقابل نشاط المصارف التجارية، فهو حلقة 

 جهة ، وحلقة وصل بين المصارف التجارية والبنك المركزي من جهة نوالمصارف التجارية م

كما كان له دور في التمويل بتدخله في األسواق الخارجية بغرض تعبئة الموارد ذات . أخرى

ية الوطنية في إبرام المصدر األجنبي من المؤسسات المالية الدولية ومساعدته للمؤسسات االقتصاد

  .عقد المورد وقرض المشتري، ومنحها ضمانا عند الحاجة

والشكل اآلتي يوضح الدور المزدوج الذي لعبه البنك الجزائري للتنمية باإلضافة إلى الدور التمويلي 

 .الخزينة العمومية، البنك المركزي الجزائري والمصارف التجارية الوطنية: الذي لعبه كل من
 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  .1981-1970الدورة التمويلية للجهاز المصرفي الجزائري  :05الشكل 

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

البنك المركزي الجزائري

  . تسبيقات للمصارف والخزينة

 . تنظيم السوق النقدية

 . إعادة الخصم

 مراقبة الصرف والديون الخارجية

 المصارف التجارية
الخزينة

 المداخيل الضريبية وشبه 

 .الضريبية

سندات الخزينة، (مصادر أخرى 

ض
رو
ق

ة ا
ويل
 ط

  إعادة خصم

  القروض

  قصيرة

 المدى

عا
إ

 تسبيقات
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مما تقدم ؛نستطيع القول أن المصارف الجزائرية لم تكن سوى مجرد صناديق تزود المؤسسات 

مما . ويل التنمية االقتصاديةدون أن تقوم بدورها الفعلي في تم, العمومية بالسيولة التي تحتاج إليها

عرقل االقتصاد الوطني عموما و المؤسسة العمومية خصوصا و جعل الضرورة ملحة في إقامة 

  .إصالحات اقتصادية و مالية
 

  .الجهاز المصرفي في ظل اإلصالحات االقتصادية: المبحث الثاني
 

 المركزي، أظهر عيوبه وعدم     إن نموذج التسيير االشتراكي لالقتصاد الذي يتركز على التخطيط

فعاليته فتطلب األمر من السلطات القيام بعدة إصالحات اقتصادية، فجاءت هذه األخيرة لتضع 

اآلليات الجديدة لتسيير دور الجهاز المصرفي، وإرجاع السلطة النقدية، والتي تسمح بتحقيق تمويل 
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هاز المصرفي والمؤسسات العمومية التنمية بدور فعال واقتصادي من خالل تحسين العالقة بين الج

التي عرفت تدهورا خالل فترة التخطيط المركزي، وقصد تحسين فعاليتها تم الشروع في إعادة 

الهيكلة المالية والعضوية لهذه المؤسسات في بداية الثمانينات، تجسدت اإلصالحات التي شرعت 

 أوت 19 المؤرخ في 12-86قم قانون ر: فيها السلطات العمومية بصدور حزمة من القوانين هي

 1988 جانفي 12 المؤرخ في 06-88 الخاص بنظام المصارف والقرض، وقانون رقم 1986

 المتعلق بالنقد 1990 أفريل 14 المؤرخ في 10-90الخاص باستقاللية المؤسسات، وقانون رقم 

  .والقرض

  .ن مضمونهاومن خالل هذا المبحث سوف نقوم بإعطاء فكرة واضحة عن هذه القوانين وع

  

  .اإلصالحات المصرفية قبل صدور قانون النقد والقرض: المطلب األول
   شهدت فترة الثمانينات إصالحات عديدة شملت المنظومة المصرفية والمؤسسات العمومية، ولقد 

كانت هذه األخيرة تعاني من الضخامة والتعقيد وتشابك المهام، األمر الذي أدى إلى اتخاذ إجراءات 

 إلصالح الوضعية الصعبة التي كانت تميزها من خالل عملية إعادة الهيكلة المالية صارمة

  .والعضوية

كما أن السياسة التمويلية التي اعتمدتها السلطات أثناء التخطيط المركزي أظهرت عدم فعاليتها، مما 

وضع  لمراجعة نظام تمويل االقتصاد من خالل 1986عجل في القيام بإصالحات بداية من سنة 

آليات لتسيير المصارف لتنميتها من القيام بدورها بفعالية في تمويل التنمية الوطنية، ولم تتوقف 

 التي 1986اإلصالحات عند هذا الحد بل استمرت خاصة مع بروز األزمة االقتصادية الحادة سنة 

تجد نشئت بسبب انخفاض أسعار البترول، وكان لها تأثير سلبي على المؤسسات التي أصبحت 

صعوبة في الحصول على إعانات الخزينة نتيجة التدهور الحاصل في الموارد المالية للدولة، فتقرر 

  .1988منح استقاللية المؤسسات االقتصادية العمومية في سنة 

  

  :إعادة هيكلة المنظومة المصرفية  : لالفرع األو

ذلك بإنشاء مصارف سعت الدولة الجزائرية دوما إلى تطوير النظام المصرفي الوطني و  

جديدة بغرض مواجهة االحتياجات التمويلية المتزايدة التي أفرزتها تطورات التنمية االقتصادية على 

الصعيدين الفالحي والمحلي، فشرعت منذ بداية الثمانينات في اتخاذ إجراءات لنيل هذا الهدف، وفي 

لى غرار باقي قطاعات النشاط إطار إعادة تنظيم االقتصاد أعيدت هيكلة المنظومة المصرفية ع

  بنك الفالحة والتنمية الريفية : األخرى،وبموجب هذا اإلجراء تقرر إنشاء مؤسستين مصرفيتين هما

)BADR ( وبنك التنمية المحلية)BDL.(  
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  ).BADR( الفالحة والتنمية الريفية بنك:أوال   

، في 1982 مارس13  في106-82تأسس بنك الفالحة والتنمية الريفية بموجب األمر رقم   

إطار إعادة هيكلة البنك الوطني الجزائري الذي أظهر عجزا ونقصا كبيرين في مجال تمويل القطاع 

  .الفالحي

  :41يقوم بنك الفالحة والتنمية الريفية باإلضافة إلى العمليات المصرفية التقليدية بالوظائف التالية

تقديم قروض من أجل ترقية النشاطات تمويل القطاع الفالحي بنوعيه العام والخاص؛ وذلك ب •

  الفالحية والحرفية؛

 .تمويل أنشطة الصناعات الغذائية واألنشطة المختلفة في الريف •

إن بنك الفالحة والتنمية الريفية كان متساهال في منح القروض، حيث يقدمها دون قيود أو شروط 

في استرجاعها، وهذا راجع معينة، لكن هذا التساهل في منح القروض نتج عنه صعوبة بل عجزا 

إلى ضآلة مردود اإلنتاج الزراعي بسبب اعتماد الزراعة الطرق البدائية، وغياب الوعي االقتصادي 

مما نجم عنه , الذي نتج عنه سوء استغالل القروض المقدمة لهم. لدى المستفيدين من القروض

 انعكس سلبا على الوضعية تراكم الديون على الفالحين الذين عجزوا عن تسديدها، األمر الذي

  . 42المالية للبنك حيث عرف عجزا ماليا خطيرا ووضعا صعبا مع عمالئه الفالحين

  

  

  

  ).BDL(بنك التنمية المحلية :ثانيا     

5-85 بمقتضى المرسوم رقم 1985 أفريل 30أنشئ هذا البنك عن إعادة هيكلة القرض الشعبي الجزائري بتاريخ 

المحلية بمختلف العمليات المصرفية المألوفة في المصارف التجارية ويقوم بنك التنمية   

  :43إضافة إلى قيامه بـ

  تمويل المؤسسات العمومية المحلية؛ •

 ضمان عملية االستثمار المخططة والمقررة من طرف الجماعات المحلية؛ •

 .القيام بصفة استثنائية بعملة القرض برهن حيازي •

لريفية وبنك التنمية المحلية يدل على األهمية المخصصة للفالحة إن إنشاء بنك الفالحة والتنمية ا

  .والقدرات االقتصادية الجهوية والمحلية، في إطار التوجهات الجديدة

                                                 
  .191 لطرش الطاهر، مرجع سبق ذكره، ص - 1

 رسالة ماجستيرغير منشورة، كلية ،)2000-1990(حات الراهنة في االقتصاد الجزائري اإلصال دمدوم زكريا، -2

  .111، ص 2002العلوم االقتصادية و علوم التسيير، 
1- Projet d’étude sur le système bancaire et financier Algériens, CNES, p 15. 
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ولتمكين هذين المصرفين من الشروع في النشاط بمجرد إنشائهما، تم تزويد بنك الفالحة والتنمية 

ة للبنك الوطني الجزائري، أما بنك التنمية المحلية الريفية بقسم من شبكة الوكاالت التي كانت تابع

  .فقد تم تجهيزه بعدد من الوكاالت التي كانت تابعة للقرض الشعبي الجزائري

  

  .إصالح المؤسسة العمومية : الفرع الثاني

في ظل التخطيط المركزي الذي انتهجته الجزائر منذ االستقالل، كانت المؤسسة العمومية   

 أعطت للمؤسسة االشتراكية استقاللية 1971التعقيد وتشابك المهام، فإصالحات تتميز بالضخامة و

في التسيير وليس في الجانب المالي، فالدولة تمارس عليها وعلى مواردها المالية رقابة مركزية 

بتزويدها بخطة مركزية تخص تمويلها، على أن تعمل المصارف التجارية الممولة لها تنفيذها 

مما أدى إلى ضعف المبادرة واإلبداع إلى جانب بقاء المؤسسة تابعة . 44ة عليهاوممارسة الرقاب

للخارج في التموين بالمواد األولية والتكنولوجيا الالزمة، األمر الذي أنشأ روح إتٌكال على الخارج 

  .مقابل تشتيت التكامل بين مختلف القطاعات

  :45السبعينات هيإن أهم الميزات التي عرفتها المؤسسة العمومية خالل   

  ضعف الجهاز اإلنتاجي، بحيث أن طاقة اإلنتاج لم تصل إلى األهداف المرجوة؛ •

 ضخامة اليد العاملة؛ •

 سوء التنظيم لنشاط المؤسسات وسوء االستغالل لقدراتها؛ •

 غياب نظام المعلومات داخل وخارج المؤسسة مما عقد أسلوب العمل؛ •

 .شرائيةصعوبة  بيع المنتوجات بسبب ضعف القدرة ال •

كل هذه الصعوبات استدعت ضرورة اتخاذ إجراءات وحلول من أجل الخروج منها فتقرر إعادة 

  .46هيكلة المؤسسات العمومية

  

  .إعادة الهيكلة العضوية: أوال 

                                                 
  .47 بن طلحة صليحة، مرجع سبق ذكره، ص -2

، رسالة ماجستيرغير منشورة، كلية ، أثر إصالح الجهاز المصرفي على تمويل االستثماراتلي بورزامة جيال-3

  .115، ص 2002العلوم االقتصادية و علوم التسيير، 

  

تخفيض حجم المؤسسة االقتصادية وبالتالي تقسيمها إال عدة "  يقصد بعملية إعادة الهيكلة للمؤسسة العمومية -*

نتاج أو نفس الخدمات سواء في الحيز الجغرافي أو في مناطق مختلفة من التراب أجزاء ووحدات تؤدي نفس اإل

  .الوطني
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، واستمرت هذه العملية إلى 1981شرعت الجزائر في إعادة الهيكلة العضوية في فيفري   

 مؤسسة ما 480جراء عن انتقال عدد المؤسسات العمومية إلى ، ولقد أسفر هذا اإل1982نهاية عام 

  .1980 مؤسسة فقط سنة 150 بعدما كانت 1983 و1982بين سنتي 

  

  :أسباب إعادة الهيكلة -1

  :47  لجأت الجزائر إلى إعادة هيكلة المؤسسات الوطنية لألسباب التالية

  الجهاز اإلنتاجي الحكومي؛ضعف التسيير الداخلي ألغلب المؤسسات الوطنية، وعدم كفاءة *

تكامل المؤسسة وتركيزها، إذ أن أهم ما يميزها هو ضعف االستغالل لطاقاتها الواسعة، *

نقص التحكم في التكنولوجيا وتسيير المؤسسات، ضعف وصعوبة المراقبة المالية والتسيير 

 سواء من طرف إدارة المؤسسة أو من الهيئات المركزية؛

 على عدة اختصاصات، وممارستها الرقابة لفرع اقتصادي واسع دون تربع المؤسسة الوطنية*

 إرساء مبدأ التخصص وتقسيم العمل؛

سوء التنسيق بين الهيئات المركزية وإدارة المؤسسات خلق صراعا بين السلطة المركزية *

 والسلطة داخل المؤسسة؛

لتعاونيات االستهالكية اتجاه المؤسسات إلى تلبية الحاجيات االجتماعية للعمال كالصحة، وا*

 وغيرها، مما أدى إلى تردي النتيجة مع انخفاض مردودية العمال؛
 
 
 
 
 
ضعف كفاءة الهياكل الداخلية حسب التسيير االشتراكي للمؤسسات وهذا ما جعل مديرية *

المؤسسة تقع بين ضغط اإلدارة المركزية وبين ضغط العمال وهذا ما أدى إلى رفض مناقشاتهم 

 .كثيرة، مما ولد روح النزاع لدى العمالفي أحيان 
 

من أجل . وبالتالي فإن إعادة الهيكلة جاءت لتغيير وتجديد طرق تنظيم وسائل المؤسسات االقتصادية 

القضاء على المشاكل الهيكلية والتنظيمية القديمة وهذا في إطار المبادئ العامة للتسيير االشتراكي 

  .كسبيل لتحقيق التنمية الوطنية

  

  :أهداف إعادة هيكلة المؤسسات االقتصادية -2

                                                 
  .183، ص 1998، دار المحمدية العامة، الجزائر، اقتصاد المؤسسة ناصر دادي عدون، -1
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 والمتعلق بإعادة الهيكلة يمكن   1980 أكتوبر 14 الصادر في 242-80   بناء على المرسوم رقم  

  :تلخيص األهداف الرئيسية لهذا اإلجراء في النقاط التالية

غيرة تقسيم المؤسسات الكبيرة وإعادة ترتيب الجهاز االقتصادي بتجزئتها إلى وحدات ص -

  يسهل تسييرها؛
تلبية حاجات االقتصاد والسكان المتزايدة من خالل تحسين شروط  -

 ؛عمل االقتصاد
سيطرة أكبر على جهاز اإلنتاج بزيادة فعالية أداء اإلنتاج والنقل والتسويق، ويتعلق األمر  -

في نفس الوقت بزيادة معدل استعمال طاقات اإلنتاج وبزيادة إنتاجية العمل للحصول على 

 تخفيض تكلفة اإلنتاج؛

 ضرورة توافق نشاط المؤسسة مع األهداف المسطرة حسب التخطيط الوطني؛ -

تجسيد المركزية القرارات في المؤسسة االقتصادية الوطنية، وذلك بتحديد سلطة الوصاية  -

في أعمال محددة ومنظمة، وترك إمكانية اتخاذ القرارات داخليا للمؤسسة الوطنية في كل 

 الستغالل والتسيير اليومي العادي؛ما يتعلق با
تحقيق التوازن الجهوي في توزيع األنشطة عبر التراب الوطني وتوفير الوسائل المادية  -

 والبشرية الالزمة لضمان تسييرها؛
رقابة اليد العاملة أي كبح توظيف العمال في المناصب اإلدارية غير المنتجة والعمل على  -

ية للمؤسسات إلى جانب التخلص من المظاهر البيروقراطية رفع اإلنتاجية والمردودية المال

  .والتدخل في الشؤون الداخلية للمؤسسة

  

  

  

  

  

  

  :إعادة الهيكلة المالية :ثانيا 

مجموعة اإلجراءات التي ينبغي أن تتخذ من طرف الدولة والمؤسسة فورا في "تعرف بأنها   

 إلى التدابير المتخذة من طرف المؤسسة جميع الميادين وليس فقط على المستوى المالي، باإلضافة

 48."بصفة دائمة لتدعيم وتجسيد استقالليتها المالية دون اللجوء إلى دعم الدولة

إن أهم ما كان يميز ويعيق المؤسسة االقتصادية الوطنية على متابعة نشاطها هو التزايد   

مال العامل الذي يمكن من المستمر للمديونية الداخلية والخارجية، إضافة إلى عدم توفر رأس ال
                                                 

1- Brahimi Abdelhamid, l’économie Algérienne, Opu, Alger, 1991, p 286. 
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وكحل لهذه األزمة تم تبني سياسة , ... تغطية النفقات الضرورية لسيرها كاألجور، المواد األولية

  .إعادة الهيكلة المالية

و تهدف هذه العملية إلى تطهير الوضعيات المالية السلبية للمؤسسات الوطنية، وذلك عن طريق 

بقة حتى تنطلق في نشاطها على أسس سليمة، ولقد تحملت امتصاص العجز المتراكم للسنوات السا

الخزينة العمومية سد الديون التي كانت تربط الشركات السابقة ببعضها البعض من جهة 

  .والمصارف من جهة أخرى

 إن تطبيق عملية التطهير السابقة تمثلت في ديون المؤسسات العمومية وتسديدات خسائر الصرف، 

  .49ال وتجميد الدين القصير األجلوإعادة تكوين رأس الم

ومما تقدم نستطيع القول بأن سياسة التطهير المالي للمؤسسات جاءت قصد القضاء على   

الحلقة المفرغة لالستدانة المفرطة للمؤسسات الوطنية التي تؤدي إلى تضخم كبير للمديونية 

  .العمومية التي تتحملها خزينة الدولة في آخر المطاف

  

  .1986اإلصالح النقدي لعام :  الفرع الثالث

 إصالحا ماليا تمت فيه المصادقة على نظام المصارف والقرض بموجب القانون 1986شهد عام 

وجاء هذا اإلصالح ليضع اآلليات الجديدة لتسيير دور الجهاز .1986 أوت 19 المؤرخ في 86-12

 بدور فعال واقتصادي من المصرفي، وإرجاع السلطة النقدية والتي تسمح بتحقيق تمويل التنمية

خالل متابعة الوضعية المالية للمؤسسات، واتخاذ جميع التدابير الضرورية للتقليل من خطر عدم 

  .50استرداد القرض

  

  

  

  

 يرمي إلى مراجعة نظام تمويل االقتصاد وفي آن واحد إلى رد 1986إن اإلصالح النقدي لسنة 

و يحدد مهام المنظومة المصرفية والمالية االعتبار لوظيفة الوساطة المالية للمصارف، فه

  .51بوضوح

  :ومن جملة الخطوط العريضة التي جاء بها اإلصالح ما يلي  

                                                 
2- Djeridi Mohammed, L’entreprise et la banque dans la mutation économique en 

Algérie, ouvrage collectif, Opu, Alger, 1993, p 30.  
  .69، مرجع سبق ذكره، ص دور الجهاز المصرفي في التنمية االقتصادية دريس رشيد، -3
1- Projet d’étude sur le système bancaire et financier Algériens, CNES, p 17.  
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استعادة البنك المركزي دوره كمصرف للمصارف، وتكفله بجميع المهام التقليدية -

ات إضافة إلى استعماله ألدو. للمصارف المركزية، أي إلغاء الوظيفة السابقة كصندوق للمؤسسة

 :تسيير جديدة من أهمها

تقوم على التسيير الفعال والمستمر لنسبة إعادة ) open market(سياسة السوق المفتوحة   *

  الخصم؛

نمط التنظيم االحترازي ال سيما فيما يخص مستوى األموال الخاصة والتصنيف  *

 ومخصصات الديون؛

 سياسة انتقائية إلعادة التمويل؛ *

  ثارة اإلنعاش عن طريق حسن توجيه التمويل؛مراقبة القروض قصد إ *

الشروع في بلورة النظام المصرفي الجزائري بتوصية المصارف بأخذ التدابير الالزمة لمتابعة -

استخدام القروض الممنوحة، إلى جانب متابعة الوضعية المالية للمؤسسات للتقليل من خطر عدم 

 ؛52استرداد القرض

 تربط مؤسسة اإلصدار بالخزينة إذ أصبحت القروض الممنوحة إعادة النظر في العالقات التي-

  .53للخزينة تنحصر في حدود يقرها مسبقا المخطط الوطني للقرض
 

 يتضح لنا أن هذا األخير جاء أساسا إلعادة 1986 من خالل هذه الخطوط الرئيسية لإلصالح 

لمصرفية وفق آليات جديدة تجديد مهام الجهاز المصرفي من جديد، ومن أجل تنظيم سير المنظومة ا

لكن عدم إصدار مراسيم تطبيقية . وفعالة تختلف عن المعمول بها سابقا في ظل التخطيط المركزي

لهذا القانون أدى إلى عدم فعاليته على مستوى المصارف و المؤسسات االقتصادية مما أدى إلى 

  .1988تعديله بنصوص جديدة فجاء القانون 

  

  

  

  

  

  

  .1988نون قا : الفرع الرابع

                                                 
  .1986 أوت 19 المؤرخ في 12- 86 من القانون 11 انظر المادة -2

  .12-86 من القانون 26 المادة -3
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 في تطبيق برنامج إصالحي واسع مس مجموع القطاعات 1988شرعت الجزائر منذ عام   

  .االقتصادية، وقد مست اإلجراءات المتخذة في هذا اإلطار المؤسسات العمومية بالدرجة األولى

 الذي جاء معدال ومتمما 1988 جانفي 12 المؤرخ في 01-88تجسد هذا البرنامج في القانون 

  .ن السابق للقانو

 للمؤسسات االقتصادية العمومية االستقاللية المالية إلى جانب 01-88منح القانون   

االستقاللية في التسيير، وذلك قصد جعل االقتصاد الوطني يساير التحوالت االقتصادية العالمية من 

لتحول إلى خالل الخروج من مرحلة االقتصاد المخطط نحو مرحلة االنفتاح على الخارج، ومحاولة ا

  .اقتصاد السوق من أجل تحقيق االنتعاش والنمو االقتصادي

 هو إعطاء االستقاللية للمصارف في إطار التنظيم الجديد لالقتصاد 1988إن مضمون قانون 

والمؤسسات، وفي هذا اإلطار يمكن أن نستنتج الخطوط العريضة الرئيسية التي جاء بها القانون 

  :والتي تتمثل في

 المالية ة تخضع لمبدأ االستقاللي54نون السابق يعتبر البنك شخصية معنوية تجاريةبموجب القا -

والتوازن المحاسبي، ذات رأس مال اجتماعي مكون من أسهم ويكون في حوزة صناديق 

المساهمة ويجب أن يخضع إلى قواعد التجارة، وبالتالي يجب أن يأخذ أثناء نشاطه بمبدأ الربحية 

  .ق ذلك يجب أن يكيف نشاطاته في هذا االتجاه، ولكي يحقةوالمردودي
يعتبر القانون المؤسسة العمومية االقتصادية ذات شخصية معنوية تتمتع  -

  باالستقاللية في
 .، كما تتمتع بالحرية في التعاقد55   التسيير وتسيرها قواعد القانون التجاري

نقدية بما في ذلك تحديد عزز هذا القانون دور البنك المركزي في إعداد وتسيير السياسة ال -

  .56شروط المصارف وتحديد سقوف إعادة الخصم

منح القانون للمؤسسات المالية غير المصرفية إمكانية القيام بعمليات التوظيف المالي كالحصول  -

 .على أسهم أو سندات صادرة عن مؤسسات تنشط داخل التراب الوطني أو خارجه

للجوء إلى الجمهور من أجل االقتراض على با) المصارف(سمح القانون لمؤسسات القرض  -

 .المدى الطويل، كما سمح لها باللجوء إلى طلب ديون خارجية

  

                                                 
 19 المؤرخ في 12-86 المعدل والمتمم للقانون 1988 جانفي 12 المؤرخ في 06-88 من قانون 02 المادة -1

  و المتعلق بالبنوك و القرض؛ 1986أوت 
  . والمتضمن توجيه المؤسسات العمومية1988 جانفي 12 في  المؤرخ01-88 من قانون 03 المادة -55
  .06-88 من قانون 03 المادة -56
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فهي لم تسمح , إن اإلصالحات المصرفية التي عرفتها الجزائر منذ االستقالل لم تبد فعاليتها

دية و في ظل مما جعل السلطات النق, للمؤسسة بتطوير إنتاجيتها و ال للمصارف بالقيام بوظائفها 

التوجه نحو اقتصاد السوق تسعى الصالح جذري للمنظومة المصرفية من خالل إصدار قانون النقد 

  .و القرض 

  

  .90/10الجهاز المصرفي الجزائري في ظل قانون النقد والقرض : المطلب الثاني
لوضع  تماشيا مع ا1990 أفريل 14 المؤرخ في 90/10    لقد تم إصدار قانون النقد والقرض 

الجديد أي مرحلة االنتقال إلى اقتصاد السوق، ويعتبر هذا القانون نصا تشريعيا جاء من أجل إبراز   

كما حمل أفكارا جديدة و مبادئ و أهداف . أهمية المكانة التي يجب أن يكون عليها النظام المصرفي

  .سوف نتعرض لها من خالل هذا المطلب 

  

 .النقد والقرضأهم إصالحات قانون : الفرع األول 

تميزت إصالحات التسعينات بإدخال عناصر جديدة على النظام المصرفي وهذا التحقيق أكبر فعالية 

واستقاللية للبنك المركزي وتوسيع صالحياته إلى التدخل في السوقين المالية والنقدية ، وتتمثل هذه 

  :اإلصالحات في

  .البنك المركزي:أوال

 وهو عبارة عن مؤسسة وطنية تتمتع 57ح يحمل بنك الجزائرتغير اسم البنك المركزي وأصب 

بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي، وال يخضع للمحاسبة العمومية وال لمراقبة مجلس المحاسبة، 

ولكن يخضع للقواعد العادية التي تطبق في المحاسبة التجارية، حيث يعتبر تاجرا في عالقته مع 

  :ونهائية مهامه وصالحياته في واسترجع بصفة مستقلة 58الغير

  تسيير السياسة النقدية؛ •

 تنظيم التداول النقدي؛ •

 مراقبة وتنظيم الصرف؛ •

 .تسيير المديونية الخارجية وكذا تسيير ومراقبة تسيير االئتمان •

  

                                                 
  .10-90 من قانون النقد والقرض 11 المادة -57
  . من نفس القانون13 المادة -58
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 سنوات 6يعين محافظ بنك الجزائر بمرسوم يصدره رئيس الجمهورية لمدة  :المحافظ ونوابه-1

 سنوات قابلة للتجديد مرة 5احدة، وله ثالث نواب يعينون بمرسوم رئاسي لمدة قابلة للتجديد مرة و

 .واحدة بترتيب محدد
ويقوم بإدارة أعمال البنك . ال تخضع وظائف المحافظ ونوابه إلى قواعد الوظيف العمومي، وال يمكن لهم ممارسة أي نشاط أو وظيفة مهما تكن خالل ممارساتهم لوظيفتهم

آما يقوم المحافظ آذلك بتحديد .اإلجراءات التنفيذية؛ إضافة إلى تمثيله لدى السلطات العمومية وسائر المصارف المرآزية األجنبية ومختلف الهيئات المالية الدوليةالمرآزي باتخاذ 
.مهام نوابه إضافة لقيامه بتوقيع االتفاقيات والمحاضر المتعلقة بالسنوات المالية ونتائج نهاية السنة  

 

يعتبر من أهم الهيئات التي تم إنشاءها بالنظر إلى المهام الموكلة له  :النقد والقرضمجلس -2

. والسلطات الواسعة التي يتمتع بها حيث يجتمع مرة كل شهر على األقل بناء على دعوة من رئيسه

  :ويتكون هذا المجلس من

 المحافظ رئيسا؛ 

 النواب الثالثة أعضاء؛ 

 بموجب مرسوم حكومي حسب كفاءتهم في الميدان ثالث موظفين ساميين يتم تعيينهم 

 .المالي واالقتصادي، ينوب عنهم ثالث مستخلفين عند الضرورة

  :ويقوم المجلس باعتباره سلطة نقدية وكذا كمجلس لإلدارة بالمهام التالية

 :كسلطة نقدية*

مة لها  والمواد المعدلة والمتم90/10 من قانون النقد والقرض 50 إلى 44حسب المواد من   

  : يقوم المجلس بالمهام التالية01/01باألمر 

 .اإلصدار النقدي •

 .الخصم وقبول السندات العامة والخاصة مقابل عموالت أجنبية ومعادن ثمينة •

 .تطوير مختلف العناصر المكونة للكتلة النقدية وكذا حجم القروض •

 .إصدار قوانين متعلقة بتنظيم غرفة المقاصة •

ف ومؤسسات مالية سواء كانت جزائرية أو أجنبية منح الرخص بإنشاء مصار •

 .وكذا شروط إقامة شبكاتها وفروعها

مراقبة الصرف وتنظيم سوقه وكذا تحقيق أحسن الظروف في ميدان القرض  •

 .وهذا قصد تطوير االقتصاد الوطني

 .حماية زبائن المصارف والمؤسسات المالية •

 المصارف والمؤسسات مراقبة النظم والقواعد المحاسبية التي تطبق على •

 . المالية
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 :كمجلس إدارة*

يقوم المجلس باتخاذ القرارات الحساسة المتعلقة بالمصرف باإلضافة إلى عدة صالحيات    

 :سنذكرها فيما يلي

 إحداث لجان استشارية مع تحديد كيفية تكوينها، قواعدها وصالحياتها؛ •

 .م رواتبهم؛الموافقة على نظام مستخدمي بنك الجزائر، وتحديد سل •

  منح التراخيص فيما يخص إجراء المعامالت والمصالحات وإصدار األنظمة  •

 المطبقة على المصرف؛

الموافقة على التقرير السنوي الذي يقدمه المحافظ وكذا اإلطالع على جميع  •

 .األمور المتعلقة بالبنك المركزي عن طريق المحافظ؛

 ذا اقتضى األمر؛تحديد ميزانية المصرف السنوية، وتعديلها إ •

توزيع األرباح ضمن الشروط المنصوص عليها وتحديد شروط توظيف األموال  •

 الخاصة؛

تحديد القيمة التي يمكن أن تبقى مقيدة في أصول المصرف لقاء الديون غير  •

 .المحصلة، ويقدر كل اهتالك ومؤونة يعتبرها ضرورية

بة النظام المصرفي وذلك من أجل الحفاظ ولقد تم إنشاء بموجب هذا القانون هيئات تعمل على مراق

  .على السير الحسن وكذا لحفظ أموال الجمهور

  

  . هيئات الرقابة المصرفية:ثانيا 

  :أنشأت السلطات الجزائرية عدة هيئات مراقبة وهي

 :لجنة الرقابة المصرفية -1

لمالية وبمعاقبة تكفلت بمراقبة حسن تطبيق القوانين والنظم التي تخضع لها المصارف والمؤسسات ا

  :59المخالفات المثبتة وتتألف هذه اللجنة من

 محافظ بنك الجزائر رئيسا أو نائبه؛ •

قاضيان منتدبان من المحكمة العليا يقترحهما الرئيس األول للمحكمة بعد استطالع     •

 رأي المجلس األعلى للقضاء؛

لية وخاصة شخصان يقترحهما وزير المالية بناء على كفاءتهما في األعمال الما •

 . سنوات وهي فترة قابلة للتجديد5المصرفية يتم تعيين األعضاء لمدة 

                                                 
  .90/10 من القانون 143 المادة -59
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تقوم هذه اللجنة بأعمالها الرقابية على أساس الوثائق أو بالتنقل إلى عين المكان للمراقبة   

وتقوم بأعمالها بناء على مساعدة المصرف المركزي ومختلف المصارف والمؤسسات المالية ويحق 

 على جميع الوثائق التي تراها ضرورية، وال يحق ألي مصرف أو مؤسسة مالية أن لها أن تطلع

  :تمنع عنها معلومة بحجة السر المهني، وتتمثل العقوبات التي يمكن أن تفرضها اللجنة في

 التنبيه؛ 

 اللوم؛ 

 .المنع من ممارسة بعض األعمال أي التقييد في ممارسة النشاط 
.لعقوبات يمكن للجنة أن تفرض عقوبة مالية تذهب لصالح خزينة الدولةباإلضافة إلى ما سبق ذآره من ا  

 

 :مركز المخاطر-2

نظرا لتزايد المخاطر المتعلقة بالقروض الممنوحة، أسست بموجب قانون النقد والقرض في   

 هيئة متخصصة تقوم بجمع المعلومات المتعلقة بالقروض الممنوحة وهذا للتقليل من 160مادته رقم 

  .ر الناجمة عنها وتسمى مركز المخاطرالمخاط

إن الهدف من هذه الهيئة هو جمع المعلومات الخاصة بنشاط االئتمان الممنوح من طرف المصارف 

 كافة الهيئات المانحة للقروض ىوالمؤسسات المالية ودراسة مخاطره، لذلك فرض بنك الجزائر عل

 وتقديم كل البيانات الخاصة بمنح القروض والمتواجدة على التراب الوطني، االنضمام لهذا المركز

كما يلعب هذا المركز دورا إعالميا وتوجيهيا للبنك المركزي في تسيير السياسة النقدية . للزبائن

  .والسوق النقدي

  

 : مركزية عوارض الدفع-3

لعدم االستقرار والتغير المستمر في المحيط االقتصادي، وارتفاع نسبة المخاطر لدى   

رض وعدم إلغاء المخاطرة كلها، ورغم إنشاء مركز المخاطر قام بنك الجزائر بموجب مؤسسات الق

 بإنشاء مركزية عوارض الدفع وفرض على كل 1992 مارس 22 المؤرخ في 02-92النظام 

المصارف، المؤسسات المالية، الخزينة العمومية، مصالح البريد والمواصالت (الوسطاء الماليين 

االنضمام إلى مركزية ) التي تضع بحوزة الزبائن وسائل الدفع وتسييرهاوكل المؤسسات األخرى 

التي تم إنشائها من أجل تنظيم المعلومات المرتبطة بكل الحوادث والمشاكل التي . عوارض الدفع

  .60تظهر عند استرجاع القروض أو تلك التي لها عالقة باستعمال مختلف وسائل الدفع

                                                 
  .208ص,مرجع سبق ذكره, لطرش الطاهر-60
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  :90/10لمالية في إطار قانون النقد والقرض المصارف والمؤسسات ا:ثالثا 

أحدث قانون النقد والقرض إصالحات كبيرة على مستوى المصارف التجارية و المؤسسات   

  .المالية 

يعرف قانون النقد والقرض المصارف التجارية على أنها : على مستوى المصارف التجارية -1

  :مليات التاليةأشخاص معنوية مهمتها العادية والرئيسية إجراء الع

 جمع الودائع من الجمهور؛ 

 منح القروض؛ 

 .توفير وسائل الدفع الالزمة ووضعها تحت تصرف الزبائن والسهر على إدارتها 

 .والعمليات على الذهب والمعادن الثمينة وغيرها.باإلضافة إلى القيام بعمليات الصرف

  : نذكر1990ومن أهم المؤسسات المصرفية التي ظلت تنشط حتى بعد عام 

  

 :BNA- CPA-BEA : المصارف التجارية

 على مبدأ التخصص، وتهتم بجانب التمويل االستغاللي لقد أصبحت هذه المصارف تقوم  

 على الوضعية المالية للمؤسسة، وقدرتها على التسديد إلى جانب تدخلها د مع االعتمايواالستثمار

  .على مستوى السوق المالية عن طريق إصدار سندات

  

 :BADR: الفالحة والتنمية الريفيةبنك 

والذي أصبح يحتوي على صناديق جهوية مهمتها منح القروض للقطاع الفالحي مع إعطاء   

تسهيالت باإلضافة إلى صندوق مركزي للقرض الفالحي، وهذا بهدف ضمان التناسق بين مختلف 

النائية التي تتواجد بها هذه الصناديق الجهوية مع إشباع الحاجات الحقيقية للقطاع، وتنمية المناطق 

  .الصناديق

  

 :BDL: بنك التنمية المحلية

لقد شهد هذا المصرف عدة تغيرات في إطار هذه اإلصالحات، حيث أصبح يقوم بتمويل   

الجماعات المحلية، باإلضافة إلى عزل ميزانيات هذا المصرف من ميزانيات الدولة والسماح لها 

                                                                                                                                                    
  . من قانون النقد والقرض114  المادة -2
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ذا المصرف إلى قرض محلي سيؤدي إلى إنشاء صناديق بوضع هيكل مالي، كما أن تحويل ه

  .جهوية للقرض المحلي تعويضا للخزينة العمومية في عالقتها مع الجماعات المحلية

  

  

  

  

  

 :CNEP: الصندوق الوطني للتوفير واالحتياط

 من خالل دمجه في الجهاز المصرفي 1997تم تحويل هذا الصندوق إلى بنك اإلسكان سنة   

لتمويل اإلسكان وتنفيذ خطة قائمة على التدقيق والمراقبة لتعزيز المؤسسات مع تحويل وإنشاء نظام 

  .حسابات مدخرات السكان إلى قروض لإلسكان

  

  : على مستوى المؤسسات المالية-2

 والمادة 115 بموجب المادة 90/10تعرف المؤسسات المالية ضمن قانون النقد والقرض   

متها العادية والرئيسية القيام باألعمال المصرفية ما عدا تلقي أنها أشخاص معنوية مه" على 111

  :، ويعني هذا أن مصادر القروض التي تمنحها هذه المؤسسات تتشكل من"األموال من الجمهور

 رأس مال المؤسسة الخاص بها؛ °

 قروض المساهمة؛ °

 .االدخارات طويلة اآلجال °

 وقد قسم قانون النقد والقرض هذه وتقوم هذه المؤسسات بمنح قروض طويلة ومتوسطة األجل

  :61المؤسسات إلى ما يلي

 :صناديق التوفير واالحتياط*

حيث تقوم هذه الصناديق بعمليات مشابهة لعمليات المصارف مع إمكانية فتح حسابات   

للزبائن ومنحهم القروض غير أنه يبقى عمل هامشي جدا ألن العمل األساسي هو جمع االدخار 

  .LEPالتوفير الشعبي : فاتر مثلالسائل بواسطة الد

 :صناديق القرض البلدي*

وهي متخصصة في منح القروض الموجهة لالستهالك وتأتي مواردها على شكل قروض   

  .وهبات من الجماعات المحلية، كما تعتمد على التوظيف في سندات الصندوق

                                                 
  .77-76 بخراز فريدة، مرجع سبق ذكره، ص ص -61



 - - 103 - - 

 :الشركات المالية*

ي المجال الخاص حيث تسلم جاءت نتيجة توسع نشاط المصرف والمؤسسات المختصة ف  

 ).قروض االستهالك,االئتمان االيجاري,القروض العقارية(لهذه الشركات عدة أنواع من العمليات 

 :المؤسسات المالية المتخصصة    *  

عادة ما تكون هذه المؤسسات تحت وصاية الدولة ألنها تعمل للصالح العام حيث تأتي   

ر مصارف غير تجارية يكون عملها األساسي التمويل مواردها من أسواق رؤوس األموال وتعتب

  .العقاري، الزراعي، الصناعي، حيث يشكل قبول الودائع تحت الطلب أحد أوجه نشاطها األساسي

  :باإلضافة إلى المؤسسات المالية السابقة الذكر لدينا  

 :شركات التأمين*

ح لها إمكانية تنمية أحدث قانون النقد والقرض على شركات التأمين إصالحات، إذ أصب  

وسائلها في مواجهة األخطار المحتملة باستعمال الوسائل المعروضة في السوق النقدي والمالي 

  .لضمان تسيير أفضل لقروضها

  

  : المصارف التجارية والمؤسسات المالية الخاصة واألجنبية-3

قامة بإنشاء مصارف ومؤسسات مالية خاصة وكذا إ 90/10سمح قانون النقد والقرض   

فروع لمصارف ومؤسسات مالية أجنبية في الجزائر، بشرط خضوعها لقواعد القانون الجزائري 

  .وكذا حصولها على ترخيص من مجلس النقد والقرض ممضي عليه من طرف محافظ بنك الجزائر

وفيما يتعلق بالترخيص فقد كلفت المصارف وفقا للقانون باستيفاء بعض الشروط لكي   

  :62اد ومن بين هذه الشروطتحصل على االعتم

 :الحد األدنى لرأس المال -

 . مليون دينار بالنسبة للمصارف500 

 . مليون دينار بالنسبة للمؤسسات المالية100 

 ...تحديد برنامج للنشاط خاصة في مجال الموارد، القروض، والخدمات المقترحة -

 .ة الخطرالمستوى التقديري ألهم نسب التسيير، بصفة خاصة نسب السيولة وتغطي -

  

إن الشروط المتعلقة بأجل مطابقة القوانين األساسية للمصارف مع القانون المتعلق بالنقد والقرض 

كانت في األصل تقدر بستة أشهر وهو أجل قصير جدا، لكن التطبيق الفعلي لهذه الشروط لم يتم 

 بالنسبة للبنك 1995 احترامه وال تنفيذه بصرامة، فاالعتمادات األولى لم يتم إعطائها إال في عام

                                                 
62- Naas Abdelkrim, Le système bancaire Algérien, Maisonneuve & Larose, France, 

2003, p 118. 
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 للقرض الشعبي الجزائري والصندوق الوطني للتوفير 1997وفي عام الوطني الجزائري 

  .63واالحتياط

كما تجدر اإلشارة إلى أن البنك الوطني الجزائري والقرض الشعبي الجزائري ال تتوفر فيهما حتى 

  .شروط االعتماد الذي منح لهما

لكل أشكال المساهمة للرأسمال األجنبي في التنمية االقتصادية، إن قانون النقد والقرض فتح الطرق 

  .مشجعا الشراكة االقتصادية وذلك بإزالة كل العراقيل أمام االستثمار األجنبي

لكن بالمقابل فإن إنشاء مصارف ومؤسسات مالية خاصة برأسمال ضئيل، قد يثير العالم   

 مليون 500أن تساهم بنوك يقدر رأسمالها بـ موجة كبيرة من التكتالت، وعليه فمن غير المعقول 

  .64دينار في تمويل االقتصاد

وعليه فمن أجل تطوير وتنمية القطاع المصرفي وتشجيع االستثمار فيه منح مجلس النقد   

  :والقرض االعتماد للمصارف والمؤسسات المالية الخاصة واألجنبية والتي تتمثل في 

  :ا نذكر منه:مصارف خاصة برأسمال مختلط

   ؛65B.A.M.I.Cالبنك المختلط-

 ؛BARKA BANK البركة بنك-      

 ؛UNION BANKالبنك االتحادي -      
 البنك العام المتوسط؛-        

 ؛MOUNA BANKمنى بنك -        

 ؛) الجزائرABC(المؤسسة العربية البنكية -        

 ؛CA. BANKالشركة الجزائرية للبنك -        

 .BCIAالتجاري والصناعي الجزائري البنك -        

  :مصارف خاصة برأسمال أجنبي    
 الشركة العامة الفرنسية؛-        

 ؛CITY BANKسيتي بنك األمريكي -        

 ؛ARAB BANK. PLLالبنك العربي األردني -        

 ؛NATEXIS ALAMANAبنك ناتكسيس -        

  ؛RAYAN BANKالبنك القطري ريان بنك -        

                                                 
  .25-23مشروع تقرير حول إشكالية إصالح المنظومة المصرفية، مرجع سبق ذكره، ص -63
  .153 بورزامة جياللي، مرجع سبق ذكره، ص -64

65- Benhalima Ammour, pratique des techniques bancaire, édition Dahleb, Alger, 1997, 
p 35.  
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 .EPG HERMES SPAبنك -        

  :المؤسسات المالية 

  :لقد تم إنشاء مؤسسات مالية عامة ومختلطة، نذكر من بينها

  ؛CSGIمؤسسة ضمان القروض العقارية -        

 ؛CNLالصندوق الوطني لإلسكان -        

 ؛LESSING SALEMمؤسسة -        
    -Société de refinancement hypothécaire SRH.       

Européen-Financière Algérienne. بمساهمة  -FINALEP  
 -Financière Algéro Européen de participation. 

  

 .أهم مبادئ وأهداف قانون النقد والقرض:الفرع الثاني 

 من القوانين التشريعية األساسية حيث يشتمل على أهم األفكار والمبادئ 90/10      يعتبر قانون 

  .تي جاءت بها قوانين اإلصالح السابقة كما حمل أفكار جديدة تتعلق بالتنظيم المصرفي وأدائهال

  

  .المبادئ العامة لقانون النقد والقرض :أوال

  :مصرفي فسوف نحاول التطرق إليها فيما يلينظرا ألهمية هذه المبادئ التي يقوم عليها النظام ال

  :دولةالفصل بين السلطة النقدية وخزينة ال-1  

لقد كانت القرارات في النظام السابق مبنية على التخطيط المركزي بما فيها القرارات 

حيث لم تكن هناك أهداف نقدية بحتة غير أن الهدف األساسي يتمثل في تعبئة الموارد , النقدية

  .الالزمة لتمويل البرامج المخططة
 
  :66الفصل بين السلطة النقدية وخزينة الدولة-2

ينة فيما سبق تلجأ إلى الموارد اآلتية من اإلصدار النقدي الجديد وهذا لتمويل كانت الخز

عجزها بسهولة مما أدى إلى تداخل صالحيات الخزينة والسلطة النقدية ولقد جاء قانون النقد 

والقرض ليفصل بين هاتين السلطتين على أن يتم تمويل عجز الخزينة عن طريق خضوعها لبعض 

  :تحقيق أهداف نذكر منهاالقواعد مما سمح ب

 استقالل بنك الجزائر عن الدور المتعاظم للخزينة باإلضافة إلى تقليص ديون الخزينة •

 اتجاه بنك الجزائر وتسوية الديون السابقة؛

 تهيئة الظروف المالئمة للسياسة النقدية كي تؤدي دورها بشكل فعال؛ •

                                                 
  .197 لطرش الطاهر، مرجع سبق ذكره، ص -66
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  النقدية؛الحد من اآلثار السلبية للمالية العامة على التوازنات •

تقليص ديون الخزينة اتجاه البنك المركزي والقيام بتسديد الديون السابقة المتراكمة  •

 .عليها

  

  

  

  
 

 
  :الفصل بين خزينة الدولة والنظام المصرفي-3

 أعيد للنظام المصرفي دوره التقليدي المتمثل في 90/10بعد صدور قانون النقد والقرض 

ة االقتصادية للمشروع مما نتج عنه إبعاد الخزينة عن تمويل منح القروض باالرتكاز على المردودي

  .االقتصاد الوطني

  

  :إنشاء سلطة نقدية وحيدة ومستقلة-4

لقد ألغى قانون النقد والقرض التعداد في مراكز السلطة النقدية والمتمثلة في وزارة المالية، 

ثلت في مجلس النقد والقرض الخزينة والبنك المركزي، إذ أنشأت سلطة نقدية وحيدة ومستقلة تم

تتميز باالستقالل لتضمن تنفيذ السياسة النقدية من أجل تحقيق األهداف النقدية، ولتفادي التعارض 

  .بين األهداف النقدية والتحكم في تسيير النقد

  

  األهداف األساسية لقانون النقد والقرض:ثانيا 

الجهاز المصرفي وهذا من أجل  تغييرات عميقة في 90/10لقد أحدث قانون النقد والقرض 

  :67تنظيم النشاط المصرفي حيث تتمثل أهم أهدافه في

 مواجهة التضخم وهروب األموال إلى الخارج؛ •

تقييم عوامل اإلنتاج ووضع نظام مصرفي حديث وفعال بإمكانه تجنيد وتوجيه  •

 الموارد؛

 .؛تحديد إجراءات التطهير المالي وهذا بتسديد المؤسسات المدينة لديونها •

 عدم التمييز بين المتعاملين االقتصاديين في مجال االقتراض؛ •

                                                 
كلية , ، محاضرةواقع وتطلعات... الملتقى الوطني الرابع تحت عنوان البنوك الجزائرية تومي عبد الرحمن ، -67

  .2005 أفريل 26دالي ابراهيم، العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، 
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 االهتمام بتطوير عنصر المنافسة في السوق بين المصارف؛ •

 صرامة أكبر في تسيير خزينة المصارف وهذا تحت رقابة بنك الجزائر؛ •

إعادة إنعاش الشبكة الواسعة التي تتمتع بها المصارف لضمان تغطية أفضل لكل  •

  . الوطنالمناطق عبر
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  .90/10تحليل واقع ودور الجهاز المصرفي الجزائري بعد قانون : لمطلب الثالثا
ومن خالل هذا ,   إن قانون النقد و القرض أدخل تغييرات جذرية على الجهاز المصرفي الجزائري

  .المطلب سوف نتطرق إلى واقع و دور الجهاز المصرفي الجزائري في هذه المرحلة

  

 .ليل الواقعتح:  الفرع األول

يعتبر االقتصاد الجزائري حاليا اقتصادا قائما على الديون فآليات التمويل المعمول بها هي *

آليات قاصرة على المصارف العمومية وإشكالية التمويل في يومنا هذا تنحصر في تقييم 

  .عالقة المصارف التجارية بالمتعاملين االقتصاديين
 
إن جميع القطاعات االقتصادية لجأت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى التمويل *

المصرفي من خالل الديون المقترضة اتجاه المؤسسات العمومية المختصة في الدراسات 

والهندسة واإلنجاز والمراقبة والتوزيع، التي هي بدورها مدينة للمصارف، مساهمة بهذا في 

  .68منشآت القاعدية من خالل الجهاز المصرفي الكالسيكيتمويل غير مباشر لتلك ال
 
 تظهر أنه قد ارتفعت القروض الموجهة لتمويل 199969إن الوضعية النقدية حسب سنة *

 مليار دينار مقابل 966.3 أي بـ 1998 مقارنة بسنة %32.2االقتصاد الوطني بمعدل 

) M2(نمو الكتلة النقدية  مليار دينار وأن هذا االرتفاع هو الذي شكل أهم مصدر ل731

 مليار دينار في نهاية عام 1454.4 إلى 1998 مليار دينار عام 1287.9والتي ارتفعت من 

، وهذا يعكس الوضعية الحسنة لتمويل االقتصاد من طرف القطاع المصرفي وفي 1999

ات غياب السوق المالية التي لم يتم استكمالها ولم تحقق األهداف المرسومة من طرف السلط

العمومية بشكل مطلق وهذا ما يؤدي إلى ضرورة تدعيمها كوسيلة أخرى لتمويل االقتصاد 

الوطني كإصدار سندات ملكية أو دين، أي عن طريق التعبئة المباشرة لالدخار وهو يعتبر 

مصدر للنمو الغير التضخمي كما تسمح بالتوزيع األمثل للموارد وتجدر اإلشارة إلى أنه 

، غير أن ذلك لم يساعد 1999ع حجم القروض الموجهة لالقتصاد سنة بالرغم من ارتفا

على االنتعاش االقتصادي الذي طال انتظاره وفضال عن ذلك، تستدعي الضرورة آنذاك 

ضرورة إعادة تنظيم القطاعات االقتصادية الكبرى، وإال سيكون التمويل دون فائدة حتى 

  .وإن كان واسعا

                                                 
  .26 مشروع التقرير حول إشكالية إصالح المنظومة المصرفية، مرجع سبق ذكره، ص -68
، الدورة العامة الخامسة 1999 مشروع التقرير حول الظرف االقتصادي واالجتماعي للسداسي الثاني من سنة -69

  .87 ، ص2000المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي، ، ماي , عشر
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تي طبقتها الجزائر منذ االستقالل إلى غاية قانون النقد إن الغاية من اإلصالحات ال*

 لم تتم سواءا على مستوى الثقافة المالية أو من جانب مهام المصارف 90/10والقرض 

والمتمثلة في تمويل وتوظيف األموال والدفع وإنشاء فروع في الخارج وكذا في االهتمام 

  .بنسج العالقات مع العمالء
 
 يركز على االستقاللية 1990ضعه من قبل السلطات النقدية بعد عام إن النظام الذي تم و*

المالية والتوازن المحاسبي للمؤسسات المصرفية كغيرها من المؤسسات العمومية 

االقتصادية التي تم اعتمادها على شكل مؤسسات باألسهم إال أن طرق تسييرها ال تزال 

 جملة من العوائق يمكن إدراجها في تحت وصاية ورحمة األنماط التقليدية وهذا ما ولد

 :النقاط التالية

المصارف العمومية ال تزال عبارة :خضوع المؤسسات المصرفية إلى القرارات اإلدارية-

عن مؤسسات تمويلية متخصصة في تغذية وخدمة القطاع العمومي أي عقالنية الدولة 

مويل المؤسسات تغلب عقالنية السوق ويظهر ذلك من خالل استمرار المصارف في ت

العمومية المعسرة وهذا ما سيشكل خطرا على االقتصاد الوطني، لذلك فصندوق النقد 

 يفرض على الجزائر الرجوع إلى السياسة الرشيدة والقيود النقدية في FMIالدولي 

 .المجال المصرفي واللجوء إلى خوصصة المؤسسات العمومية 

 1997المصارف على المؤسسات العمومية إلى غاية           كما بلغ المبلغ اإلجمالي لديون 

 مليار دوالر وهي تفوق احتياطي الجزائر من 15.5 مليار دينار أي ما يفوق 1274حوالي

  .2001العملة الصعبة لسنة 

إن مدخرات المصارف الجزائرية تتشكل في مجملها من :المصارف واالدخار العائلي-

 يؤكد ضعف االدخار العائلي والذي يبقى  وهذا ما% 93المدخرات العمومية حوالي 

 من حجم الكتلة النقدية الكلية فهو يغذي %50خارج التداول الرسمي، رغم أنه يمثل 

  . من الناتج اإلجمالي%20قنوات االقتصاد الموازي والذي يمثل 

 إن المصارف العمومية في الكثير من الحاالت تقوم بتمويل عمليات تجارية تصب في أنشطة غير 

رسمية حيث تقدم قروض االستغالل لموردين وبالعملة الصعبة في الوقت الذي تكون أرصدتهم 

ونفس . %100وهذا خرق لتعليمات البنك المركزي الذي يشترط نسبة تغطية القروض بـ. صفرية

الشيء بالنسبة لتقديم خطابات الضمان لإلدارات الرسمية كالجمارك ومؤسسات ديوان التسيير 

  .ا ما كرس ظاهرة الجفاف المالي للمؤسسات المصرفيةالعقاري وهذ
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إن التأخر المسجل في إدارة الخدمات المصرفية من دفع :ثقل وجمود العمليات المصرفية-

وتخليص وتحويل فيما بين المصارف والجمهور عزز دور النقود السائلة واستشرائها 

ص من حجم الودائع في الوسط التجاري واالقتصادي هذا من جهة، ومن جهة أخرى قل

فعقالنية . والمعروض من األموال المخصصة لالئتمان سواء كان تجاريا أو استثماريا

أصحاب رؤوس األموال ال تدفعهم فقط باالحتفاظ باألموال السائلة بل يلجئون إلى 

  .سحب أرصدتهم من المصارف التي ال تحسن اإلدارة والتسيير

  :سببين هماوفي الحقيقة ضعف أداء المصارف راجع ل

فقطاع المصارف يسجل زيادة ملحوظة في عدد الموظفين تقدر : نقص الكفاءات البشرية •

باآلالف وأن تمركز هذه العمالة يقترن بالمستويات اإلدارية السفلى، فانعدام التوازن في تواجد 

العنصر البشري بين مختلف المستويات اإلدارية وضعف مستوى التكوين سواء كان أساسيا أو 

متواصال لألفراد صعب من تسهيل عملية التآلف بين الوظيفة وشاغلها واقتصر على العمليات 

 .البسيطة التقليدية

 إن المصارف وبالخصوص العمومية منها ال تزال تستخدم :مستوى الثقافة المستعملة •

لي فانتشار اإلعالم اآل, الوسائل التقليدية في الحساب وغيره من العمليات المصرفية األخرى

واستخدام بعض البرامج المحاسبية ال تكفي لوحدها لتحديث الجهاز المصرفي الذي خطى خطوات 

سريعة عند دول الجوار، فاستخدام الشبابيك اآللية والتزود بالبطاقات اإللكترونية لسحب األموال 

 وربط المصارف المختلفة بشبكة معلوماتية تسمح للجمهور وبالخصوص رجال األعمال بتحويل

أموالهم واستخدام األنواع المختلفة من الشيكات وهذا ما يسمح بتنويع الخدمات المصرفية وسرعة 

 .إنجازها ومن ثم تنويع النواتج المالية التي تتميز بها المصارف الحديثة

نالحظ أن هناك تحفظا كبيرا :التركيز على األنشطة التجارية والمهنية في عمليات التموين-

 وبالخصوص إذا كانت ذات طبيعة استثمارية متوسطة وطويلة األجل في تقديم القروض

والمصارف اليوم تفضل االئتمان التجاري وتمويل المهن الحرة وذلك ألنها قروض قصيرة 

األجل ومؤكدة من حيث االسترجاع، وينصب تمويل النشاط اإلنتاجي للمؤسسات على دورة 

  .االستغالل

  

  .90/10الجزائري في تمويل االقتصاد بعد قانون  فيدور الجهاز المصر: الفرع الثاني

  . بنك الجزائر وتمويل االقتصاد:أوال

من أجل إعطاء فكرة واضحة عن دور بنك الجزائر في تمويل االقتصاد الوطني على ضوء 

  :، سنقوم بعرض دوره من خالل فترتين أساسيتين90/10قانون النقد والقرض 
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 هذه الفترة ببقاء نظام التمويل الذي كان سائدا خالل تميزت: 1993-1990: الفترة األولى

الثمانينات فبنك الجزائر لم يمارس الصالحيات المخولة له بموجب قانون النقد والقرض كمصرف 

 من %50-46المصارف وكسلطة نقدية، حيث قدرت القروض التي قدمها لتمويل االقتصاد بـ 

. العمومية فلقد سيطرت على أكبر قدر ممكن من التمويلأما بالنسبة للخزينة .مجموع الكتلة النقدية

 من مجموع القروض %90 العمومية بـ ة قدرت تسبيقات بنك الجزائر للخزين1993ففي سنة 

،  فالخزينة ظلت تمول عجزها عن طريق اللجوء إلى بنك الجزائر، وهذا ما 70المقدمة لالقتصاد

 ينص على ضرورة تقليص ديون الخزينة اتجاه يتعارض مع أحد مبادئ قانون النقد والقرض والذي

  .البنك المركزي والقيام بتسديد الديون السابقة المتراكمة عليها

هذه األوضاع جعلت السياسة النقدية المتبعة في هذه الفترة توسعية، تسعى إلى تمويل عجز 

الغ المالية الميزانية واحتياجات المؤسسات العمومية باإلضافة إلى تخصيص حجم كبير من المب

 %22بنسبة ) M2(إلعادة هيكلة المؤسسات العمومية حيث عرفت هذه الفترة زيادة الكتلة النقدية 

، كما شهدت هذه الفترة انخفاض االستثمار الذي كان يحصل 71بسبب التوسع المالي وزيادة األجور

  .على التمويل من الخزينة، بسبب إجراء ضبط الميزانية

 بإعادة توجيه جزء كبير من إعادة تمويل المصارف 1993ي نهاية وقد شرع بنك الجزائر ف

  .التجارية نحو السوق النقدية بعيدا عن تسهيالت إعادة الخصم

  

استمر بنك الجزائر في تغطية معظم التمويل المصرفي االقتصادي، : 1999-1994: الفترة الثانية

  .1993 من مجموع الكتلة النقدية في عام %53حيث بلغ 

 انخفض تمويل بنك الجزائر لالقتصاد وانتقل من 1998 إلى غاية 1996بتداء من عام لكن ا

ويعود هذا . من الكتلة النقدية %25 سوى ل مليار دينار فأصبح ال يمث325 مليار دينار إلى 421.6

  :التراجع إلى

إتباع سياسة ميزانية قائمة على تقييد الطلب والحد من توسع نفقات التجهيز والتسيير  •

 للدولة من أجل إعطاء مجال للمصارف في تمويل االقتصاد؛

 السياسة النقدية كانت في نفس اتجاه السياسة الميزانية بتقييد عرض النقود؛ •

                                                 
70- Nass Abdelkrim, OP.cit, p 211.  

، تقرير صندوق النقد الدولي، تحقيق االستقرار والتحول إلى اقتصاد السوق:  النشاشبي كريم وآخرون، الجزائر-71

  .61، ص 1998واشنطن، 
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فالسياسة النقدية خالل هذه الفترة تميزت بالصرامة بسبب االتجاه الحاد الرامي إلى التحكم 

ودعم ) 1996في نهاية جوان  %21.3 مقابل 1997 في نهاية جوان %6.9 (72في التضخم

 في %6  إلى1993في ديسمبر %49استقرار أسعار الصرف، وبالتالي عرفت السيولة انخفاضا من 

، وهذا ما يؤكد أن السياسة النقدية الجديدة أعطت نوعا ما فعالية، واسترجع بنك الجزائر 1997سنة 

 إلى % 9.5عادة الخصم من صالحيته في التحكم فيها من خالل القرار القاضي بتخفيض معدل إ

  .731999 في سبتمبر % 8.5

وحسب بنك الجزائر فإن هذا القرار جاء تبعا لبوادر االنفراج التي ميزت الثالثي الثالث من 

  . مثل تباطؤ وتيرة التوسع النقدي والتحكم في التضخم1999سنة 

التالي ال يحث غير أن انخفاض معدل إعادة الخصم يبقى غير كاف ليعادل نسب الفوائد، وب

  .74البنوك على التدخل أكثر في ميدان االستثمار

 يمكن أن نقول بأن بوادر إنعاش 1999من خالل تقييم نتائج الوضعية النقدية والمالية لعام 

النمو االقتصادي بدأت تلوح في األفق منذ أن قررت الجزائر تطبيق برامج التصحيح الهيكلي الذي 

  ).االستقرار االقتصادي(يق استقرار األسعار يدعو إلى محاربة التضخم تحق

ففي إطار هذا البرنامج صندوق النقد الدولي أصبح يتدخل في السياسة النقدية والمالية للبلد 

المدين فهو يفرض تقليص التسبيقات المقدمة من طرف بنك الجزائر لصالح الخزينة العمومية كما 

  . الجزائر قبل نهاية السنة الماليةيفرض على هذه األخيرة إعادة األموال إلى بنك

 خالل الفترة الممتدة ما بين دوفيما يلي جدول يوضح تطور تمويل بنك الجزائر لالقتصا

  :1998 و1990

  .مليار دينار :الوحدة .        تمويل االقتصاد من طرف بنك الجزائر: 07الجدول 
  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  

   الجزائرتمويل بنك

  تسبيقات للخزينة-

 .قروض لمصارف-

164.6  
  

98.9  
65.7  

209.0  
  

100.6  
108.4  

241.1  
  

162.8  
78.3  

303.2  
  

273.8  
29.4  

296.7  
  

246.3  
50.4  

164.6  
  

98.9  
65.7  

209.0  
  

100.6  
108.4  

241.1  
  

162.8  
78.3  

303.2  
  

273.8  
29.4  

  M2  343.3  418.8  529.2  649.1  733.4  800.8  418.8  529.2  649.1الكتلة النقدية 
تمويل بنك الجزائر 

  M2للكتلة النقدية 

48%  50%  46%  47%  40%  53%  47%  36%  25%  

                                                 
ني المجلس الوط, ،  الدورة التاسعة 1997 مشروع تقرير حول الظرف االقتصادي واالجتماعي للسداسي األول -72

  .1، ص 1997 أكتوبر 29-28االقتصادي واالجتماعي ، 
  .89ص , ، مرجع سبق ذكره1999 مشروع تقرير حول الظرف االقتصادي واالجتماعي للسداسي الثاني سنة -73
  . نفس المرجع-74
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.240-210p , cit.OP, A.NAAS:  Source  
  

 لخزينة الدولة بتسديد 1999لقد سمح التحسن الذي سجلته الخزينة العمومية في نهاية سنة 

طار تطهير القروض المصرفية التي تحصل جزء من خدمة مديونية المصارف لهذه السنة، في إ

  .على نتيجة جيدة

ساعد تدفق السيولة الموجودة في أرصدة المصارف، على التخفيف من حدة التوترات فيما 

 التي توصلت طيلة سنة 1998يتعلق بالسيولة المصرفية التي ظهرت في نهاية سنة 

 مليار دينار في نهاية 309.1ر، وبالمقابل بلغت إعادة تمويل المصارف لدى بنك الجزائ.1999

  .، أي ما يعادل السقف المسموح به1999ديسمبر 

  ، 1998وفي إطار سياق يمتاز بتقلص كبير لألرصدة الخارجية الصافية مقارنة بسنة 

 مليار دينار مقابل 172.6تراجعت قيم األرصدة الخارجية الصافية لبنك الجزائر إلى 

وعالوة على ذلك وتزامنا مع التطور الذي شهدته . 1998 مليار دينار في نهاية سنة 289.2

الخزينة العمومية، تميزت بنية األرصدة الداخلية لبنك الجزائر أيضا بارتفاع في القروض الصافية 

  .1999الموجهة للدولة سنة 

 لموارد 1999وجاء هذا االرتفاع نتيجة الستعمال خزينة الدولة خالل الثالثي األول من سنة 

وكذا اللجوء إلى االستدانة من بنك )  مليار دينار68.3 (1998لهيكلة المتوفرة في نهاية إعادة ا

  .199975الجزائر إلى نهاية أكتوبر 

  .المصارف التجارية وتمويل االقتصاد:ثانيا 

عرف مستوى القروض المقدمة من المصارف للمؤسسات العمومية والخاصة ارتفاعا، حيث 

 مليار دينار 734.1 و1996 مليار دينار سنة 776.8 إلى 1994 سنة  مليار دينار304.8انتقل من 

، ويرجع االرتفاع إلى إعادة شراء وتحويل حقوق 1999 مليار دينار سنة 966.3 و1998سنة 

البنوك على المؤسسات العمومية على شكل سندات طويلة األجل، والجدول التالي يوضح هيكل 

  :تمويل المصارف لالقتصاد

  

  % :الوحدة.                       هيكل تمويل المصارف لالقتصاد:08الجدول 

  1998  1997  1996  القروض

  64  62  77  قصيرة األجل

  35  37  22  متوسطة األجل

  1  1  1  طويلة األجل

                                                 
  .87-86نفس المرجع، ص ص -75
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  100  100  100  المجموع

.240p , IBID:  Source 
  

 %1 ال تمثل سوى من خالل الجدول نالحظ بأن نسبة القروض الطويلة األجل ضئيلة جدا فهي

 في حين تمثل القروض متوسطة دمن مجموع القروض المقدمة من المصارف لتمويل االقتصا

األجل الثلث، بينما القروض قصيرة األجل تمثل أكبر نسبة مقارنة مع القروض المصرفية األخرى 

  .المقدمة لالقتصاد

, وبالتالي في ارتفاع النموإن زيادة القروض الموجهة لالقتصاد لم يساعد في عملية اإلنعاش 

فمشاركة المصارف في تمويل التنمية كانت متواضعة، وبما أن الجزائر خضعت لبرنامج التصحيح 

الهيكلي الذي فرض عليها من طرف صندوق النقد الدولي فإن هذا األخير أجبر الخزينة العمومية 

 أنه أوجب إعادة األموال إلى  عجزها كمالعلى تقليص التسبيقات التي يمنحها بنك الجزائر لتموي

 نهاية السنة المالية، وهكذا ينخفض حجم القروض المقدمة للمصارف التجارية، لبنك الجزائر قب

وبالتالي يتقلص حجم القروض المقدمة للمؤسسات مما ينتج عنه ارتفاع في سعر الفائدة وبالتالي 

  .انخفاض االستثمار وظهور البطالة

  

دية المعتمدة خالل سنوات التسعينات، تحت الضغط الذي كانت وعليه فإن السياسة النق

وذلك بسبب الشروط (تفرضه ضرورة استرجاع التوازنات الكلية، جعلت القروض صعبة المنال 

، مما جعل المؤسسات التابعة للقطاع اإلنتاجي ال سيما )االحترازية التي أصدرها بنك الجزائر

ير قابلة للتمويل ، وذلك راجع إلى تطبيق أسعار الفائدة المؤسسات المتوسطة والصغيرة الخاصة غ

المرتفعة واالختالالت المزمنة التي تحدث داخل المؤسسات نفسها، فكانت أغلبية هذه المؤسسات 

  .76تعتبر بالنسبة للمصارف متعاملين غير منتجين للربح بل مصدر خطر

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .65 مشروع تقرير حول إشكالية إصالح المنظومة المصرفية، مرجع سبق ذكره، ص -76
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  . الحالينظام تمويل االقتصاد: المبحث الثالث
  

وبالتالي فإن , إن آليات التمويل المعمول بها في الجزائر هي مقتصرة على المصارف العمومية 

إشكالية تمويل التنمية االقتصادية انحصرت كل جوانبها في إطار المصارف التجارية العمومية 

  .وعليه فتمويل االقتصاد الحالي يجري عن طريق القرض المصرفي 

بحث سوف نتعرف على دور بنك الجزائر و المصارف التجارية في تمويل و من خالل هذا الم

  وقبل ذلك البد أن نشير إلى آخر التعديالت التي طرأت على النظام المصرفي. االقتصاد حاليا 

   .03/11 و األمر 01/01و المتجسدة في األمر 

  
   .11 / 03 باألمر 10 / 90تعديالت القانون : المطلب األول 

 أوت 06ه الموافق ل 1424 جمادى الثانية 27 بتاريخ 11 / 03 األمر رقم قبل صدور  

 01 /01 ، جاء األمر 10 - 90 المتعلق بالنقد و القرض و المعدل لقانون النقد و القرض 2003

 و كان هذا 10 -90 معدال و متمما لبعض أحكام مواد القانون 2001 فيفري 27الصادر في 

 المتممة 01/01 من األمر 02حيث تنص المادة ,ة و مراقبة بنك الجزائر التعديل عموما متعلقا بإدار

  يتولى تسيير البنك المركزي و إدارته : "  على مايلي 10 – 90 من القانون 23للمادة 
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و تنص " و مراقبته على التوالي محافظ يساعده ثالث نواب ، محافظ و مجلس اإلدارة و مراقبان 

 على عدم خضوع وظائف المحافظ ونوابه إلى قواعد الوظيف 01 – 01 من األمر 03المادة 

  .العمومي ، وتتنافى مع كل نيابة تشريعية أو مهمة حكومية أو وظيفة عمومية 

: وذلك بفضله إلى هيئتين  77 تم تعديل مكونات مجلس النقد و القرض01 – 01وبموجب األمر 

إن الهدف من هذا التعديل هو  *78يةإدارة بنك الجزائر ومجلس النقد و القرض كسلطة نقدمجلس 

إعطاء استقاللية لبنك الجزائر ، إال أن هذا التعديل لم يكن له أثر ، ولم يأت بتغير كبير في نشاط 

–03بنك الجزائر فاظطرت الجزائر إلى االستمرار في القيام بعمليات اإلصالحات فجاء األمر رقم 

11.  

  

  

  :111-03أسباب إصدار األمر: الفرع األول 

 والمتعلق بالنقد 1990 أفريل 14 المؤرخ في 90/10إن اإلصدار التشريعي المتمثل في القانون  -

 اتسم بتطبيقات 1988والقرض والذي جاء لدعم اإلصالحات االقتصادية التي شرع فيها سنة 

ميدانية حالت دون السير الحسن للنشاط المصرفي والمالي، رغم عملية التطهير التي عرفتها 

 والمؤسسات المالية العمومية، وذلك بإعادة هيكلة محفظتها المالية ورسملتها، كما نتج المصارف

عنه ازدواجية في  التسيير وصعوبة في رسم السياسة االقتصادية للبالد في ظل غياب التنسيق 

فأثرت هذه النقائص على التوازنات الكبيرة للمنظومة المصرفية السيما من حيث تعبئة االدخار 

  ل االستثماروتموي

إن االختالالت الملحوظة في مجال اإلشراف على السوق النقدية، واقتصار سياسة الصرف على  -

تسيير التوازنات واحتياطي الصرف، وضعف آليات مراقبة المصارف، والمؤسسات المالية، 

وعدم التحكم في األخطار المرتبطة بالصرف ونسب الفوائد والتداول، وضعف أساليب تسيير 

، وقلة انسياب المعلومات بين السلطة النقدية ) الداخلية والخارجية(بعة المديونية العمومية ومتا

                                                 
 المعدل و المتمم لبعض أحكام مواد القانون 2001 فيفري 27 الصادر في 01 – 01 من األمر 10  أنظر المادة - 1

90 – 10   

يتكون من أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر وثالث أشخاص يتم اختيارهم على أساس كفاءاتهم في المسائل *

إدارة بنك الجزائر و ثالث أشخاص مستقلين يتم االقتصادية بينما مجلس النقد والقرض يتكون من أعضاء مجلس 

  .تعيينهم بمرسوم من رئيس الجمهورية 

  
  .مرجع سبق ذكره , تومي عبد الرحمن- 1
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كلها عوامل جعلت  المنظومة المصرفية . والجهاز التنفيذي، وعدم تنوع الموارد المالية للدولة

 .والمالية محور مراجعة شاملة

المباشر وغير (لخارجية واالستثمار إن االنفتاح المتزايد لالقتصاد، بحكم ليبرالية التجارة ا -

، والنمو السريع لعدد متعاملي التجارة الخارجية، والتطور الحديث للمفاوضات مع )المباشر

المنظمة العالمية للتجارة، والشراكة مع االتحاد األوربي، واالنفتاح المتزايد لقطاع الخدمات على 

 .طوير سياستها المالية والنقديةاالستثمار الدولي، كلها ملفات تستدعي من الجزائر ت

إن انفتاح الدولة على القطاع الخاص في مجال إنشاء المصارف والتعامل المالي، وما أنجر عنه  -

من انحراف في التطبيق، وبالتالي غلق لعدة مصارف وخسارة غير متوقعة للمتعاملين 

ة وطنية، هذا ما جعل االقتصاديين ومختلف عمالء هذه المصارف، وبالتالي إهدار لطاقات مالي

 .السلطة السياسية تولي اهتماما بالغا، بوضع تشريع يأخذ بغين االعتبار مثل هذه التجاوزات

بالرغم من إصدار قوانين وأوامر رئاسية تسهل من إجراءات االستثمار الداخلي والخارجي،  -

 النظري وتقديم تحفيزات ال تضاهيها بعض التشريعات لدول الجوار، إال أن المسجل بين

والتطبيق الميداني ال يبعث على االرتياح إطالقا،و هذا يعود إلى جملة من العراقيل أهمها، دور 

 .المصارف التجارية واالستثمارية في عملية اإلقراض

لعل هذه العوامل مجتمعة وأخرى لم نتطرق إلها، جعل السلطة السياسة تقدم على وضع جملة من 

م في تدليل العقبات، وتنهض بهذا القطاع الحيوي نحو مصاف التدبيرات، من شأنها أن تساه

  .المؤسسات المصرفية التي يحول عليها في دفع التنمية االقتصادية واالجتماعية إلى األحسن

  

   . 11 / 03أهداف إصدار األمر :الفرع الثاني 

  :  في أربعة أهداف أساسية هي11 / 03يمكن تلخيص األهداف المرجوة من إصدار األمر 

  . تمكين بنك الجزائر من ممارسة صالحياته بشكل أفضل-

الفصل داخل بنك الجزائر بين مجلس اإلدارة المكلف بتسيير المصرف    : في الدرجة األولى  •

بوصفه مؤسسة ومجلس النقد و القرض الذي يمارس صالحيات جوهرية على صعيد السياسة 

  ... اف النقدية والقرض، ومنح االعتمادات و تنظيم اإلشر

توسيع صالحيات مجلس النقد و القرض الذي خولت له الصالحيات في : في الدرجة الثانية  •

  ...  مجال السياسة النقدية و سياسة الصرف و التنظيم و اإلشراف ونظم الدفع 

إن ارتفاع احتياطاتنا الخارجية خالل السنوات األخيرة و نمو الناتج عن سيولة االقتصاد يلزمنا 

  .ن الصرامة و التجديد في آن واحد في كل المجاالت المذكورة بمزيد م
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لقد وسع النص المقترح صالحيات مجلس النقد و القرض لتشمل في المستقبل فضال عن وظيفتها 

القياسية ، التدخل في وضع سياسات النقد و الصرف و تسيير االحتياطات والمديونية الخارجية 

  .ومتابعتها و تقييمها 

إقامة هيئة رقابة ، مهمتها متابعة نشاطات المصرف و بوجه : الثالثة في الدرجة  •

خاص تلك المتصلة بتسيير مركزية المخاطر ومركزية لمستحقات غير المدفوعة و السوق 

  .النقدية 

تعزيز استقالل اللجنة المصرفية وصالحياتها وتنظيمها، ويتم ذلك : في الدرجة الرابعة  •

جنة المصرفية تتولى المتابعة اليومية لحسن سير نشاطات خصوصا بإحداث أمانة عامة لل

 اإلشراف 

  

  :  تعزيز التشاور بين بنك الجزائر و الحكومة في المجال المالي-

يثري هذا القانون مضمون وشروط عرض التقارير االقتصادية والمالية : في الدرجة األولى  •

 إلى مختلف مؤسسات الدولة وخصوصا والتقارير المتصلة بالتسيير ، التي يرفعها بنك الجزائر

  ) إظهار نسخة منه ( إلى رئيس الجمهورية 

إنشاء لجنة مشتركة بين بنك الجزائر ووزارة المالية لتسيير األرصدة : في الدرجة الثانية  •

  .الخارجية و المديونية الخارجية 

ة التي عاشتها إن تمويل عمليات اإلعمار المتصلة باألحداث المأساوي: في الدرجة الثالثة  •

 الجزائر أثناء السنوات األخيرة ،يفرض توسيع وسائل ميزانية الدولة بتسيير نشط الحتياطاتنا 

إن النص المقترح يدخل عناصر جديدة في هذا . و لمديونيتنا العمومية الداخلية و الخارجية

  المجال ، 

  .ي ضمان حماية أفضل للمصارف و الساحة المالية واالدخار العموم-

يدعم القانون شروط ومقاييس اعتماد المصارف و مسيري المصارف : ي الدرجة األولىف •

  .و العقوبات الجزائية التي يتعرض لها مرتكبوا المخالفات

زيادة العقوبات التي يتعرض لها المخالفون للتشريع و للتنظيم القانوني : في الدرجة الثانية •

  .المتعلق بممارسة النشاطات المصرفية

  .يمنع تمويل نشاطات المؤسسات التابعة لمؤسسي و مسيري المصرف: جة الثالثةفي الدر •

تعزيز صالحيات جمعية المصرف و المؤسسات المالية و كذا : في الدرجة الرابعة •

  .اعتماد القانون األساسي لهذه الجمعية من بنك الجزائر

  

  . تعزيز و توضيح شروط سير مركزية المخاطر-
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  :هذا النص القانوني يتوقف على ثالثة شروطإن النجاح في تطبيق 

أن نشاط اإلشراف لبنك الجزائر سيكون مرهونا بتكوين عدد هام من المشرفين  •

  األكفاء؛

 يتوقف نجاح اإلشراف أيضا على قدرة المصارف على تطوير نظمها المحاسبية •

 و اإلعالمية بسرعة؛

 نشطاء الساحة المالية، قائمة تفترض نظم الدفع العصرية وجود أنظمة عالية األداء، لدى •

 .على دعائم تقنية إليصال إعالمي تكون موثوقة و سريعة و آمنة

  

إن الوساطة السليمة و الناجعة وثيقة االرتباط بنوعية نظم الدفع التي تقوم عليها، و تعرف نظم الدفع 

 دفع مرتبطة على أنها مجمل األدوات و الوساطات و اإلجراءات التي تساعد على معالجة عمليات

  .بمختلف المعامالت داخل االقتصاد

و ترتكز هذه النظم على مسارات إرسال المتعلقة بعمليات الدفع هذه و مراعاة ألهمية عصرنة 

بنك الجزائر، الخزينة، البريد، (وتطوير نظم الدفع بمجملها، و تنوع النشطاء و المتدخلين 

، و اآلجال المتعذر )ية و العدالة و المستفيدينالمواصالت السلك, المؤسسات المالية , المصارف 

تقليصها بالنسبة لتصور االستراتيجية و وضعها موضع عمل، و خصوصا الرهانات الوطنية الدولية 

، فإن عصرنة النظام ال بد أن تستفيد من تكفل سياسي على أعلى )اآلمن المالي للبالد(لهذه القضية 

  .خرىمستوى مثلما هو األمر في البلدان األ

و في آخر المطاف فإن االنتقال من تمويل اقتصادي قائم أساسا على الموارد العمومية نحو تمويل 

اقتصادي يحشد بشكل أكثر كثافة موارد السوق، يستلزم إقامة نظام مصرفي متين وفي مأمن من 

  .كل ريب

اختالالت و نقائص و قد كشفت األحداث األخيرة المؤسفة التي عاشها بلدنا في المجال المالي عن 

إن اآلمن المالي للبالد يستلزم بالتالي مراجعة تشمل الجوانب المؤسساتية و التنظيمية . غير مقبولة

  .واإلجرائية

  
  .2004واقع التمويل المصرفي إلى غاية : المطلب الثاني

 تأثيرات إن السياسة النقدية التي اتبعتها الجزائر في ظل برنامج التصحيح الهيكلي حملت معها عدة

  .عميقة على التمويل المصرفي لالقتصاد من طرف بنك الجزائر و المصارف التجارية

  

  .بنك الجزائر وتمويل االقتصاد : الفرع األول 
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 كانت وضعية بنك الجزائر في مجال التمويل فريدة مقارنة بالسنوات 2004 – 2000خالل الفترة 

صاد من طرف مصرف اإلصدار عمليا كانت السابقة، بحيث أن مقدار القروض المقدمة لالقت

  : و الجدول الموالي يوضح ذلك . معدومة، وهي أيضا سالبة 

  

   .تمويل االقتصاد من طرف بنك الجزائر:   09الجدول

  . مليار دينار:                                                                             الوحدة

  1999  2000  2001  2002  2003  

  -464.1  -304.8  -276.3  14.1  469.8  تمويل البنك المركزي

  -464.1  -304.8  -276.3  -156.4  159.0   تسبيقات للخزينة -

  0  0  0  170.5  310.8  .  قروض للمصارف-

Source : Banque d’Algérie , Rapport 2002 – 2003 ,op,cit, p112   
  

  

ترولية وخلق صندوق ضبط الموارد ، فالخزينة العمومية يعود هذا االنخفاض إلى ارتفاع الجباية الب

 لتغطية احتياجاتها 2004 – 2000خالل ) بنك الجزائر( ليست ملزمة باللجوء إلى مؤسسة اإلصدار

التمويلية ، بالعكس الخزينة ألول مرة منذ االستقالل تظهر في وضعية عارض لألموال اتجاه بنك 

  .الجزائر

  

  

  

  

 - 2000ئيات عن الوضعية المالية للخزينة وبنك الجزائر خالل السنوات وفيما يلي بعض اإلحصا

2004 1.  

تمكنت الخزينة العمومية بفضل تحسن المالية العمومية من تسديد قسم من  : 2000 ففي سنة -

التي اقترضتها لدى  " فوائد الديون العمومية الداخلية" خدمة المديونية للمصارف وذلك بعنوان 

  . إطار تطهير الديون المصرفية غير القابلة للتسديد المصارف ، في

وقد تميز هذا التحسن المالي بفائض في رصيد الحساب الجاري للخزينة لدى بنك الجزائر قدره 

   ).2000 ديسمبر 31(  مليار دينار 317.4
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ي  مليار دينار ف170وفي هذا السياق ، فإن مبلغ القروض المقدمة من قبل بنك الجزائر قدر بـ 

 45انخفاض التمويل بنسبة  ( 1999 مليار دينار في سنة 309.1 بينما كان يقدر بـ 2000نهاية 

  )  في سنة واحدة %

وانتقلت األرصدة الخارجية الصافية لبنك الجزائر في سياق ارتفاع كبير الحتياطات الصرف من 

ج مسجلة زيادة  مليار د774إلى   200079 مليار دينار في السداسي األول من سنة 419.963

   % 84.30قدرها 

كما هو مبين في (  مليار دج 156 – هو تراجع القروض الصافية الدولة إلى 2000وما ميز سنة 

نتيجة تسديد ديون الخزينة إزاء المصارف مما سمح لها باللجوء أقل إلى إعادة ) الجدول أعاله

 سجل التوسع النقدي زيادة 2000التمويل لدى بنك الجزائر وتجدر اإلشارة إلى أنه خالل سنة 

 و السبب في ذلك هو االنخفاض البالغ للقروض الداخلية وكذا قلة القروض % 12معتدلة قدرها 

  الخاصة باالقتصاد 

   مليار دج ، مما يجعل سيولة االقتصاد 4067قدر الناتج الداخلي اإلجمالي بحوالي  •

 )PIB / M2 (  ويفسر 1998 و 1999 في سنة % 45 مقابل 2000 في سنة % 40.4تقدر بـ ،

   .80االنخفاض بالنسبة للسنتين السابقتين بلجوء المصارف التجارية بشكل أقل إلى إعادة التمويل

 مليار 232.4 فائضا قدره 2000حقق صندوق ضبط الموارد في نهاية سنة  : 2001في سنة  -

 .ة العمومية مليار دج لتسديد أصل المديوني220.6دج و ذلك بعد التكفل بما يعادل 

 مليار دج في 229.5وخارج صندوق ضبط الموارد حقق الرصيد اإلجمالي للخزينة فائضا قدره 

 . 2001السداسي الثاني من سنة 

إن خفض إعادة تمويل التمويل قد ساهم في كبح وتيرة توسع الكتلة النقدية القاعدية ، وقد انخفض 

  2001 مليار دج في جوان 102.9 إلى 2000  مليار دج في ديسمبر170.5حجم إعادة التمويل من 

 في ديسمبر % 6.8وقد انخفض معدل كلفة إعادة تمويل المصارف من طرف بنك الجزائر من 

  .2001 في جوان % 6 إلى 2000

 7.7 مقابل 2001 مليار دوالر في جوان 15.2( وبفضل زيادة االحتياطات من العملة الصعبة 

 774.3ارتفعت األرصدة الخارجية الصافية لبنك الجزائر من )  2000مليار دوالر في نهاية جوان 

  .200181 مليار دينار في جوان 1102 إلى 2000مليار دينار في ديسمبر 

                                                 
 ، الدورة العامة السابعة 2000 مشروع تقرير حول الظرف االقتصادي و االجتماعي للسداسي الثاني من سنة -1

   .74 ص 2001 ،  ماي CNES عشر ،

   .75ص  ,  نفس المرجع-2

الدورة العادية التاسعة ,2001 مشروع تقرير حول الظرف االقتصادي و االجتماعي للسداسي األول من سنة -1

   .5 ، 4، ص ص 2001 ، نوفمبر CNES,  عشر
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، و باعتبارها المؤشر 2001لقد تعزز حسن أداء الخزينة العمومية أثناء السداسي األول من سنة 

ة في بنك الجزائر زيادة هامة حيث الرئيسي عن تحسن الخزينة العمومية عرفت ودائع الخزين

 مليار دج مع نهاية شهر 564,3 إلى 2000 مليار دج في شهر ديسمبر سنة 317,379انتقلت من 

  .200182جوان سنة 

 مليون دج بالنسبة لعمليات الدفع 869سجل رصيد الخزينة العمومية فائضا قدره : 2002 في سنة -

  .2002 مليار دج خالل سنة 1634ديد المقدرة بـ  مليار دج، و عمليات التس1576المقدرة بـ 

استمرت الخزينة في تحقيق قدرات ادخار مالي جد معتبرة تجسدت في الودائع المتزايدة لدى بنك 

 ساهمت الخزينة العمومية بقوة في تطهير وضعية ممتلكات المصارف 2001وخالل سنة .الجزائر

فيها الفائض في عرض السيولة في السوق  هي السنة التي بدا 2002العمومية، و كانت سنة 

و تزامن هذا الفائض مع ارتفاع هام في ودائع المصارف . النقدية المشتركة بين المصارف معتبرا

التجارية لدى بنك الجزائر في حين تراجع اللجوء إلى إعادة التمويل عن طريق المنظومة 

  .المصرفية إلى نقطة الصفر

 ملحوظ لسيولة المصارف المقرونة بالخزينة العمومية، و بتراكم  تميزت بتحسن2002و عليه فسنة 

-2000االدخار العمومي الذي يسمح بتمويل برنامج اإلنعاش االقتصادي المباشر فيه في  الموسم 

  .83 و هذا عن طريق تحفيز ميزاني للنمو2004 و المتواصل إلى غاية سنة 2001

 مقابل 2002 سنة 4,6%إلى ) لداخلي اإلجمالي إلى الناتج اM2متوسطة (ارتفع معدل السيولة 

  . مواصال بذلك ميال متزايدا2001 سنة %53,1

 ميال نقديا جديدا، يظهر 2002و يشكل أيضا بروز الوضعية الدائنة للخزينة لدى بنك الجزائر سنة 

  .2004-2001قدرة التمويل الالزمة لتنفيذ برنامج اإلنعاش االقتصادي 

، بعد 2003طور السيولة العمومية بتحسن خالل السداسي األول من سنة تميز ت: 2003 في سنة -

  . مليار دج كودائع للخزينة العمومية لدى بنك الجزائر400 عند 2002استقراره سنة 

 مليار 474,79، أي بـ 2003سجلت هذه الودائع ميال لالرتفاع خالل السداسي األول من سنة 

 430,61مقابل ) 2003في نهاية جوان ( مليار دج 599,56و ) 2003في نهاية مارس (دينار 

  .84)2002في نهاية ديسمبر (مليار دينار 

                                                 
  .58نفس المرجع ، ص-82
  انيةالدورة العامة الث, 2002 مشروع تقرير حول الظرف االقتصادي و االجتماعي للسداسي الثاني من سنة -83

   .61، ص 2003 ، ماي CNES, و العشرون
84- La banque d’Algérie, Intervention de S.E Mohamed laksaci, Gouverneur da la banque 
d’Algérie devant l’APN 2002, Média Bank, N° 68, Algérie, octobre / Novembre 2003, 

P29.  
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 سجلت (M2)، أن الكتلة النقدية 2003يظهر تطور الوضعية النقدية خالل السداسي األول من سنة 

  .للقروض لالقتصاد) 9,2%(و تزامن هذا النمو النقدي مع ازدياد ملحوظ  85 9,6%نموا بنسبة 

ظلت الخزينة العمومية تسجل فوائض في رصيدها اإلجمالي قدر مستوى : 2004نة  في س-

  . من الناتج الداخلي الخام3,1%الرصيد اإلجمالي لها بـ 

، و قدر مبلغ 2001إن ودائع الخزينة في بنك الجزائر تعكس قدرة التمويل للرصيد األولي من سنة 

 مليار دج خالل السداسي 599,56 دج مقابل  مليار628,9 بـ 2004هذه الودائع في نهاية جوان 

  .5% أي تحسن بنسبة 2003األول من سنة 

و انتقلت األرصدة الخارجية الصافية لبنك الجزائر والتي تعكس ارتفاع احتياطات الصرف من 

  ).2004جوان ( مليار دج 2450إلى ) 2003ديسمبر ( مليار دج 2325,9

 مليار دج عند 413,5حتياطات اإلجبارية لدى بنك الجزائر لقد بلغت إيداعات المصارف بما فيها اال

 و ذلك في غياب أية عملية إعادة 2003 مليار دج في نهاية جوان 246,3 مقابل 2004نهاية جوان 

  .86التمويل

من خالل هذا العرض ألهم اإلحصائيات النقدية نالحظ أن سياسة المصارف التجارية و الخزينة قد 

  .جزائر في مجال تمويل االقتصادقلٌصت من تدخل بنك ال

  

  .مكانة المصارف التجارية في تمويل االقتصاد : الفرع الثاني

عرفت القروض المقدمة من المصارف لالقتصاد خاصة للمؤسسات العمومية و الخاصة ارتفاعا 

ملحوظا خالل السنوات التي تقرر فيها تطبيق برنامج دعم اإلنعاش حيث انتقلت مبالغ القروض من 

 فائضا في 2002و عرفت سنة . 2001 مليار دج سنة 839,3 إلى 1998 مليار دج سنة 731,1

عرض السيولة على مستوى السوق النقدية و خاصة ما بين المصارف، و بتظافر ارتفاع ودائع 

  .200187المصارف األولية لدى بنك الجزائر سجل هذا الفائض من قبل في ديسمبر 

دى المصارف إلى زيادة الودائع المصرفية ألجل من قبل مؤسسات و يعود أساسا فائض السيولة ل

قطاع المحروقات والتطور المتزايد لودائع ادخار العائالت و تسديد مديونية الخزينة العمومية اتجاه 

إذ أصبحت هذه األخيرة ال تلجأ إلى إعادة التمويل لدى بنك الجزائر، اعتبارا من نهاية سنة . البنوك

2001.  

                                                 
85- Ibid, P28. 

، الدورة العامة 2004الظرف االقتصادي و االجتماعي للسداسي األول من سنة  مشروع التقرير التمهيدي حول -86

  .31 -25، ص ص2004، ديسمبر CNES, العادية الخامسة والعشرون
  67ص,،مرجع سبق ذكره 2002 حول الظرف االقتصادي و االجتماعي للسداسي الثاني من سنة مشروع تقرير -87
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و ظلت الزيادة في . 200288 سنة 17,5%جلت القروض المقدمة لالقتصاد نموا قدر بـ و لقد س

، كما أن تطهير الديون إزاء 2004 و 2003السيولة تميز خزينة المصارف العمومية خالل السنتين 

  .المصارف يشكل إحدى العناصر التي تفسر اإلفراط في وفرة السيولة بالنسبة لالقتصاد الوطني

 الفائضة في المصارف تطرح مشكال هاما الستعمال الموارد كما أنها تجعل االقتصاد إن السيولة

  .89الوطني يتعرض لخطر التضخم في غياب اآلليات المناسبة للتصدي للتضخم النقدي

 بتطور ملحوظ لوسائل تدخل المصارف، متزامنا مع تواصل تحسن 2002و لقد تميزت سنة 

  .2001 سنة 8,5%للقروض لالقتصاد مقابل ) 17,5%(معتبر السيولة المصرفية في إطار إنعاش 

  .و فيما يلي جدول يبين القروض المصرفية المقدمة لتمويل االقتصاد

  

  .مليار دينار:                          الوحدة   .تطور القروض المصرفية لالقتصاد: 10الجدول 
مارس   2003  2002  2001  2000  

2004  
جوان 
2004  

  :طاع العامالقروض للق
  . العموميةمصارفال-
   الخاصةمصارف ال-

701,81 
701,8 

- 

740,08 
735,09 

4,98  

715,83 
715,83 

-  

791,69 
791,49 

0,19  

801,26 
/ 
/  

811,94 
/ 
/  

  :القروض للقطاع الخاص
  . العموميةمصارف ال-
   الخاصةمصارف ال-

291,24 
264,87 

26,36  

337,61 
297,91 

39,69  

550 ,20 
368,95 
181 ,25  

586,55 
487,74 

98,81  

596,80 
/ 
/  

609,25 
/ 
/  

Source : Banque d’Algérie, Rapport 2002-2003,  
 http://www.bank-of-algeria.dz/indicateur.htm, 21/11/2004. 

  

 مليار دينار في 1378 إلى 2002 مليار دج في نهاية 1266انتقلت القروض الموجهة لالقتصاد من 

  .8,8%، مسجلة زيادة نسبتها 2004 مليار دينار في نهاية جوان 1421  و إلى2003نهاية 

 بالنسبة للقروض 10,6% مقابل زيادة 6,6%الموجهة للقطاع الخاص بنسبة  ازدادت القروض

  .2003للقطاع العام سنة 

، حيث 2004 في نهاية جوان 3,1%كما عرفت القروض الموجهة لالقتصاد زيادة قدرت بـ 

 للقروض للقطاع الخاص 4% مقابل زيادة بنسبة 2,5%لقطاع العام بنسبة ازدادت القروض ل

2004.  

                                                 
88- La banque d’Algérie, Intervention de S.E Mohamed laksaci, Gouverneur da la banque 

d’Algérie devant l’APN 2002, Média Bank, N° 68,op,cit , P32.  
، مرجع سبق 2004 مشروع التقرير التمهيدي حول الظرف االقتصادي و االجتماعي للسداسي األول من سنة -89

  .30ذكره، ص
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و نالحظ من خالل الجدول السابق أن مصارف القطاع العام قامت بالتمويل الكامل للقطاع العام 

 سنة 88,2%، كما شهدت نسبة مشاركتها في تمويل القطاع الخاص انخفاضا من 2002سنة 

كما أن المصارف العمومية تقوم بتوفير التمويل الشبه كلي للقطاع ، 200290 سنة 67% إلى 2001

  .2003 سنة 83,2% إلى 2002 سنة 67%، حيث انتقلت حصتها من 2003العام في سنة 

 24,1%شهد نشاط جمع الموارد للمصارف نهوضا و تطورا كبيرين حيث سجلت نسبة التطور بـ 

، وفق ما 2003 سنة 14,9%يقدر بنسبة ، مسجال نمو 2002 سنة 18,8% و بنسبة 2001سنة 

  :يوضحه الجدول الموالي

  .مليار دينار:الوحدة.                الودائع تحت الطلب و ألجل عند المصارف: 11الجدول 
مارس   2003  2002  2001  2000  

2004  
جوان 
2004  

  :القروض للقطاع العام
  . العموميةمصارف ال-
   الخاصةمصارف ال-

467,50 
438,24 

29,25 

554,92 
499,17 

55,75  

642,16 
548,13 

94,03  

719,59 
648,77 

70,81  

744,72 
/ 
/  

734,53 
/ 
/  

  :القروض للقطاع الخاص
  . العموميةمصارف ال-
   الخاصةمصارف ال-

974,35 
928,46 

45,88  

1235,00
1152,01

82,99  

1485,19 
1312,96 
172,22  

1723,86 
1656,68 

67,17  

1764,11 
/ 
/  

1898,87
/ 
/  

Source : Banque d’Algérie, Rapport 2002-2003, op cit p52. 
           banque d’Algérie 2004, 
           http://www.bank-of-algéria.dz/indicateur.htm, 21/11/2004. 

  

إن مشاركة المصارف التجارية الوطنية في تمويل التنمية بقيت ضعيفة، و ذلك بسبب التناقضات 

بين فائض السيولة في القطاع المالي بفضل عمليات التطهير التي تقوم بها الخزينة العمومية القائمة 

  .من جهة، و االحتياجات الكبيرة لقطاع اإلنتاج في مجال التمويل من جهة أخرى

و بالفعل يمكن تفسير تباطؤ تطبيق اإلصالحات االقتصادية من خالل الفرق بين القطاع اإلنتاجي 

  .ليوالقطاع الما

و من بين اإلصالحات المنتهجة منذ سنوات تلك المتعلقة بإصالح القطاع المصرفي التي تعتبر 

جوهرية ألنها في تطور مستمر تبعا لمنطق المردودية على المدى القصير، بينما يقتضي القطاع 

  .اإلنتاجي تركيبات مالية أكثر مالئمة إضافة إلى مرافقة أطول و بالتالي أخطارا أكبر

سلوك القطاع المالي يحرم االقتصاد الوطني من آثار الحركية الالزمة للنمو وبالفعل، أدى إن 

توقيف االستثمارات التجديدية و التوسعية منذ أكثر من عشرية، و التقليل من عمليات الصناعة 

المعمقة، لمنع تغير الممتلكات من أجل الخوصصة، أدى إلى تدهور حقيقي لظروف اإلنتاج و إعادة 

  .اإلنتاج
                                                 
90- La banque d’Algérie, Intervention de S.E Mohamed laksaci, Gouverneur da la banque 

d’Algérie devant l’APN 2002, Média Bank, N° 68, op ;cit, P31. 
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لذا و نظرا للتقدم المحسوس الذي أحرزه مخطط دعم اإلنعاش االقتصادي، و لتفادي ضياع ثمرات 

إنجازاته، ينبغي أن تباشر السلطات العمومية في تطبيق برنامج إنعاش لصالح القطاع اإلنتاجي 

بالنسبة سواء تعلق األمر بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة أو الصناعات الصغيرة و المتوسطة 

  .للصناعات الهيكلية

و سيسمح هذا البرنامج بالتأكيد ببعث حركية قطاع اإلنتاج، لجعل القطاع العمومي االقتصادي أكثر 

إغراءا بالنسبة للمتعاملين الشركاء المعنيين بالخوصصة مما سيسمح بضمان نجاح اإلصالحات 

  .91الجارية

  

  .رفيالسياسة النقدية و التمويل المص : الفرع الثالث

أوكلت لبنك الجزائر في ميادين النقد و القرض و الصرف، مهمة توفير أفضل الشروط و الحفاظ 

عليها لنمو سريع لالقتصاد مع السهر على تطبيق االستقرار الداخلي و الخارجي للنقد، تماشيا مع 

ها عليها المنهج الذي اختارته الجزائر قصد الدخول إلى اقتصاد السوق و طبقا للشروط التي فرض

  .صندوق النقد الدولي من أجل إصالح أدوات السياسة النقدية قصد تحقيق اإلنعاش االقتصادي

، بتنظيم السيولة المصرفية 2002سمح سير السياسة النقدية، من قبل بنك الجزائر، خالل سنة 

فقد تم على وجه الخصوص، . بواسطة األدوات غير المباشرة، قصد الحد من كل أثر تضخمي

ادة تنشيط أداة االحتياطي اإلجباري الذي يلزم المصارف بتكوين ودائع لدى بنك الجزائر في إع

حدود معينة من الموارد التي يتم جمعها، و في نفس الوقت تم استعمال أداة غير مباشرة جديدة، 

  . ، و هي استرجاع السيولة عن طريق المناقصة2002ابتداءا من أفريل 

ريق األداة الثانية، الحد من األثر التضخمي لفائض السيولة و ذلك يتمكن بنك الجزائر عن ط

  .بالتدخل في السوق النقدية

تم استعمال األداتين غير المباشرتين، من قبل بنك الجزائر، بمرونة حسب تطور السيولة المصرفية 

  .و تطور السوق النقدية

رفع بنك الجزائر تدريجيا، مبلغ قصد امتصاص الجزء األهم من فائض السيولة في السوق النقدية، 

 مليار دج في أفريل من نفس 100 مقابل 2002 مليار دج في نوفمبر 160السيولة، الذي وصل 

 مقابل 2002 في ديسمبر 6,25%السنة، بالتوازي مع ذلك تم رفع االحتياطي اإلجباري إلى 

  .فية و هذا مع أثر منتظر من حيث امتصاص فائض السيولة المصر92 من قبل%4,25

                                                 
مرجع سبق ذكره، ^،2002 مشروع تقرير حول الظرف االقتصادي و االجتماعي للسداسي الثاني من سنة -91

  .61ص
92- La banque d’Algérie, Intervention de S.E Mohamed laksaci, Gouverneur da la banque 

d’Algérie devant l’APN 2002, Média Bank, N° 68, op ;cit, PP 31, 32.  
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و الجدول اآلتي يبين تطورات معدالت إعادة الخصم التي عرفت انخفاضا متواصال خالل السنوات 

  .ةالمبينة األخير

   % :الوحدة.                                    تطور معدالت إعادة الخصم: 12الجدول

  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  السنوات

  4%  4,4%  5%  5,5%  6%  8,5% 9,5%   الخصمةمعدالت إعاد
Source : Naas. A, op cit, P271. 
           Banque d’Algérie, http://www.bank-of-algerie.dz 14/10/2004. 

  

و مما سبق، يمكن أن نقول بأن التراجع المستمر في نسبة التضخم يشكل نتيجة تساهم في استقرار 

 .لضرورية للوساطة المصرفية في توزيع المواردسعر الصرف الفعلي الحقيقي و في النجاعة ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  

  

  :ملخص الفصل 
  

  من خالل هذا الفصل توصلنا إلى أن الجهاز المصرفي الجزائري بالرغم من اإلصالحات التي 

فمنذ االستقالل و إلى غاية . عرفها لم يستطع القيام بالدور المنوط به في تمويل التنمية االقتصادية
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ية الثمانينات كانت المصارف التجارية مجرد صناديق في يد الدولة مجبرة على تزويد بدا

  .المؤسسات العمومية بالسيولة 

  

 جاء إلعادة تجديد مهام الجهاز المصرفي الجزائري و كذا من أجل تنظيم 1986و رغم أن إصالح 

 عدم إصدار مراسيم إال أن,سير النظام المصرفي وفق آليات جديدة في ظل التخطيط المركزي 

مما . تطبيقية لهذا القانون أدى إلى عدم فعاليته على مستوى المصارف و المؤسسات االقتصادية

 حيث منح االستقاللية المالية للمؤسسات 1988فجاء قانون . أدى إلى تعديله بنصوص جديدة

لمالية و االقتصادية وتجسدت اإلصالحات ا.االقتصادية العمومية إلى جانب االستقاللية في التسيير 

 اقتصاد السوق من خالل إلىو ذلك قصد وضع القواعد األولى للدخول , أكثر مع بداية التسعينات 

إصدار قانون النقد و القرض الذي يرتكز على معايير جديدة في التسيير النقدي و المالي لالقتصاد 

  .الوطني و تجديد أسلوب تمويل الجهاز المصرفي لالقتصاد الوطني 

  

 قد أصبحت غير واضحة بسبب االختالف الملحوظ 10-90إال أنه يمكن القول أن الغاية من قانون 

فهذه األخيرة غير .بين معايير االقتصاد المالي للسوق و السلوك المصرفي الناتج عن مصارفنا 

   2001مما أدى إلى تعزيزه بقوانين أخرى سنة , قادرة على االستجابة للشروط العادية للنشاط 

 و هذا سعيا لتحقيق المعايير العالمية خاصة أن االقتصاد الوطني سيواجه 11-03و آخرها األمر 

  .   تحديات كبيرة في المرحلة المقبلة 
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 .واقع وأفاق إصالح النظام المصرفي الجزائري : الفصل الثالث 
 

صادية ومصادر تمويلها مع التركيز على تطرقنا من خالل الفصلين السابقين إلى مفهوم التنمية االقت

التمويل المصرفي الذي تعتمد عليه الجزائر لتحقيق تنميتها االقتصادية باعتباره المصدر الوحيد لتمويل 

  .التنمية االقتصادية

  

   وفي هذا الفصل سوف نحاول التطرق إلى واقع و آفاق إصالح النظام المصرفي في ظل التحوالت 

  :ة و ذلك من خالل ثالث مباحث االقتصادية الراهن

في المبحث األول سنتطرق إلى المشاكل و العراقيل التي تقف عائقا في وجه إصالح النظام 

  ومن بينها مشكل نظام الدفع ؛ المصرفي الجزائري

أما في المبحث الثاني فسوف نحاول الوقوف عند التحديات و المتطلبات التي تفرضها العولمة على 

 ي الجزائري ؛الجهاز المصرف
 وفي المبحث الثالث سوف نحاول وضع إطار لتأسيس نظام مصرفي جزائري عصري
 و فعال قادر على مواجهة المتغيرات و التحديات الراهنة التي يشهدها االقتصاد الوطني ؛ 

.و في األخير ملخص للفصل يلم بأهم النقاط التي تعرضنا إليها  
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  .ح النظام المصرفي الجزائريمشاكل وعراقيل إصال: المبحث األول 
 

   يعد النظام المصرفي العنصر الجوهري الذي يقوم عليه نظام االقتصاد الوطني، كما أن مشاكله 

تهم المجتمع بأكمله، إذ أن حاضره ومستقبله مرهونان بمعالجته، وبالتالي فهناك مجموعة من 

  . مصرفيالشركاء والمتعاملين االقتصاديين معنيين بتطوير القطاع ال

ويتناول هذا المبحث أراء وانتقادات مختلف المستعملين والخبراء والمتعاملين مع هذا القطاع 

حول سير النظام المصرفي في المطلب األول؛ وكذا عراقيل إصالحه و التي من بينها مشكل نظام 

 . الدفع في المطلب الثاني

  
ي حسب مختلف األعوان المشاكل التي يعاني منها القطاع المصرف: المطلب األول

  .االقتصاديين

    تعتبر اإلشكالية المصرفية في مدلولها النظري بسيطة نوعا ما، إذ  تتمثل في جعل 

المصرف أداة وساطة فعالة بين االدخار واالستثمار، خدمة لالقتصاد وحاجات تمويله 

  .النقدية وتوظيف األموال والتسديد والضمان

 جمع مامة عالقة فعالة بين المصرف واألعوان االقتصاديين تنظإن تحقيق هذا الهدف يقتضي إق

إال أن النظام . االدخار و توزيع الموارد حسب مقاييس المردودية المالية و المنافسة االقتصادية

  : 93المصرفي الجزائري يعاني من عدة اختالفات وانحرافات خطيرة أهمها

  ي إلى القاعدة الشعبية؛افتقار الجهود الرامية إلى عصرنة النظام المصرف •

 تراجع عملية استقاللية المصارف التي وإن كانت أول المؤسسات التي تطبق القواعد التجارية،  •

 فهي ال تزال خاضعة مباشرة لوصاية الوزارة؛

التباين بين القواعد التنظيمية المثالية المنصوص عليها في القانون المتعلق بالنقد والقرض وبين  •

 حقيقي للمصارف في نشاطها العادي؛تحديد الموقع ال

قصور النظام المصرفي على اقتناص الفرص الجديدة لالدخار واالستثمار التي يقترحها القانون  •

 المتعلق بالبورصة؛

                                                 
  .35-34ص ص ,مرجع سبق ذكره,مشروع تقرير حول إشكالية إصالح المنظومة المصرفية -1
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وتظهر المصارف العمومية الخاضعة للدولة المالكة، راضية على احتكارها للعمالء العموميين  •

ادي، ومركزة أساسا على العمليات التجارية قصيرة ورافضة تمويل استثمارات اإلنعاش االقتص

 .المدى 

  

  

 في نظر المستعملين تنطوي على مخاوف أكيدة عن دور ومكانة النقد  إن هذه الصورة السلبية

والسندات، باعتبارها أدوات التمويل واالدخار واالستثمار في االقتصاد، وهذه األخطار ذات طابع 

النقدي يكمن في هروب النقود االئتمانية واالمتناع عن إيداع نقدي ومالي واقتصادي، فالخطر 

أما الخطر المالي فيتمثل في بقاء أسعار الفائدة الموازية التي تشكل قاعدة . األموال في المصارف

االقتصاد المالي غير الرسمي، والخطر االقتصادي يكمن في السيولة واالدخار اللذين ال يتم تقييمها 

  . ع اإلنتاجي الذي يصبح دوما يعاني من ركودوال يوجهان القطا

    إن إعادة بناء العالقة بين المصارف والمؤسسات في منظور االقتصاد المالي للسوق، ال يمكنها 

  :أن تنجح إال في إطار مسعى متفق عليه، حيث يجب أن تمتد هذه العالقة إلى 

  ).ثماراالست( المؤسسة –) الوساطة( المصرف -)  االدخار(الجمهور

 والغرض من هذه العالقة هو الوصول إلى عالقة تربط بين المصرف وعمالء أكثر غنى وتنوعا، 

إذ أن اإلصالح المصرفي ال معنى له إال إذا سمحت األهداف الرامية إلى عصرنة المصارف بجمع 

  .االدخار وتحويله إلى استثمارات منتجة

عوان االقتصاديين حول مشاكل النظام لذلك ارتأينا أن ندرج فيما يلي آراء مختلف األ

المصرفي، فقد تجلى أنه ما لم تساهم النخب المهنية والفئات االجتماعية بدعمها؛ ال يمكن 

لإلصالحات أن تعالج المسألة المصرفية عن طريق الخلل التقني فقط، طالما أن هذا المنهج ال 

  .اريع التنميةيمكنه لوحده أن يقدم الحلول لمتطلبات تمويل االقتصاد ومش

  

  . رأي المستعمل: الفرع األول 

يؤكد مستعمل الخدمات المصرفية تأكيدا قاطعا على أن الجهاز المصرفي ال يلعب دوره كوسيط 

  .مالي من جراء عجز تنظيمه وتسييره

  .التنظيم المصرفي: أوال

  :  يشكو التنظيم المصرفي من نقائص ضمنية تتمثل في 

  ة؛ وصاية الدول            *
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 عدم استقرار اإلطار المؤسساتي وتعدد القوانين األساسية؛           * 

خضوع المصارف لرقابة الوزارة مباشرة ؛ بالرغم من أنها كانت            * 

 . األولى التي اعتمدت على االستقاللية والقواعد التجارية 

ة العمومية، فإن المجلس الوطني وخالفا للمؤسسات االقتصادية التي تسير أموالها الشركات القابض

  .لمساهمات الدولة فوض وزير المالية لممارسة صالحيات الدولة المالكة على المصارف

إن هذه الوصاية تعكر في نظر الرأي العام الطابع التجاري للمصارف التي هي مجبرة على 

ية، المصارف ال تتمتع فرغم قانون استقاللية المؤسسات العموم. خدمة القطاع العام وحده وتطهيره

باالستقاللية حيث تنساق تحت ضغوط الدولة إلى منح إعانات مالية لمؤسسات عاجزة رغما عنها، 

  واستمرت هذه العالقة إلى عمليات التطهير المستمرة التي ألقيت على عاتق المصارف دون إعطاء 

مكونات محافظها، ونجم أدنى مقابل، مما يثير مشاكل على مستوى ميزانية المصارف وسيولتها و

عن ذلك عجز المصارف في مجال تحليل األداء والفعالية نظرا للنقص الواضح وغير الكافي في 

  .تخصيص المؤونات المقابلة لهذه الحقوق

   وعليه يمكن القول بأن امتياز القروض الذي منح للمؤسسات العمومية العاجزة قد شكل ولوقت 

، وسعيا من الدولة إلى التخفيض من 94ظام المصرفي الجزائريطويل السبب الرئيسي في ضعف الن

تراكم القروض غير المجدية قامت بعملية التطهير المالي بإعادة شراء مكشوف المؤسسات العمومية 

بتقديم سندات الخزينة التي ال يحل إال جزء من مشاكل المصارف، حيث يؤثر على سيولتها بتجميد 

 إلى ذلك كونها فات وعدم قابليتها للتحويل في السوق المالي، أضأصولها بالنظر إلى أجل السند

 الذي  ال يتناسب إطالقا مع تكلفة الموارد المالية التي تتحملها معظم  % 5معدل فائدة يقدر بـ تذر 

المصارف في إطار عملية إعادة التمويل عن طريق السحب على المكشوف عند بنك الجزائر والتي 

ر الذي يدفعها دائما إلى بنك الجزائر إلعادة التمويل بالمكشوف من أجل ، األم95%22تقدر بـ 

  .تمويل خزينته بالسيولة الالزمة

إن استمرار المؤسسات العمومية في حصولها على التمويل الالزم لسد عجزها المزمن هو 

 عكس ما كان يفترض أن تؤدي إليه االستقاللية التي كان من المفروض أن تؤدي إلى ارتفاع

معدالت الفائدة، وهو ما يجعل المؤسسات االقتصادية تحجم عن االقتراض وتزاح، فيميل بذلك 

   .96مستوى توازنها

                                                 
1- Algérie : qui bloque la réforme bancaire ? 

http : //www.Financesmediterranee. com/paysalgérie.htm.04/2005. 
2-Nassou Madjid, La banque et les principales contraintes de l’environnement 
institutionnel, Ouvrage collectif ,O.P.U 1994.  

  .09ص.2003جانفي 05, الجزائر ,التحوالت االقتصادية الجزائرية و رهانات المستقبل,مجيطنة مسعود -3
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وبالفعل فإن إعادة رسملة المصارف تهدف إلى جعل المصارف العمومية تتمتع بمركز 

ترازية المصارف التجارية وكفيلة بأن تكون مسيرة بأحكام القانون التجاري لوحده والقواعد االح

التي حددها مجلس النقد والقرض، لكن عندما تكون الدولة المالكة واضحة ينجم تساهال كبيرا فيما 

  .يخص التسيير االحترازي والمحاسبة واإلحصاء

ولم يكن إلعادة الرسملة أي تأثير على الدائرة الحقيقية، ونتج عنها فائض في سيولة المصارف، 

نها أن تستفيد من هذه الوسائل المالية الجديدة لديها مكشوف غير أن أكبر المؤسسات التي بإمكا

مصرفي وبالتالي فهي غير مؤهلة للحصول على القروض، وهذا ما يؤدي حتما إلى جمود القطاع 

  .97العمومي

  

  .النشاط المصرفي: ثانيا

فع إن الخدمات المصرفية الخاصة بالشيك أو الصندوق أو الحساب أو الخزينة أو اإلعالم أو الد

وتعتبر آجال معالجة الصكوك ونقل األموال . بواسطة الصكوك أو النقل إلى الحساب تشكو عجزا

  .بين المصارف جد مفرطة

وسوف نحاول أن نتناول بالتفصيل دراسة نظام الدفع في الجزائر و المشاكل التي يعاني منها في 

  . فقراتنا الالحقة 

لضيق و الوقاحة في االستقبال الذي ال يليق و تتعرض المصارف إلى انتقادات الذعة بسبب ا

  . بمكانة المصرف باعتباره مستشارا و وسيلة في مجال منتوجات االدخار و توظيف األموال

  :و توجه عدة انتقادات إلى النظام المصرفي الجزائري بسبب توزيعه للقروض المتميز بما يلي

  التقسيط النسبي و التمييز؛* 

 مؤسسة وعالقتها 750فحسب دراسة أجريت على : على طلبات التمويلاآلجال الطويلة للرد * 

مع المصارف قدرت مدة الرد على طلبات القروض من تاريخ إعداد الوثائق إلى الحصول على 

الرد بحوالي أربعة أشهر في المتوسط للحصول على رد قرض االستغالل و ستة أشهر تقريبا 

يما إذا تعلق بمؤسسة عمومية أو خاصة بدون أي مبرر ، كما أن األمر يختلف ف98لقرض االستثمار

يذكر لهذا التمييز والبطء، هذا ما أدى في معظم األحيان إلى اضطرابات في مراحل المشروع مما 

  : 99يتسبب في أوضاع متشابكة ومعقدة منها

                                                 
، 2002 حول الظرف االقتصادي واالجتماعي، المجلس الوطني االقتصادي  واالجتماعي، جوان مشروع تقرير -1

    95ص

رسالة  ,دور النظام البنكي في تمويل التنمية االقتصادية حالة البنوك الجزائرية الواقع و اآلفاق,لحمر خديجة -2

 110 ص2005-2004جامعة الجزائر ,كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير ,ماجستير 

  .  39 حول إشكالية إصالح المنظومة المصرفية،مرجع سبق ذكره، صمشروع تقرير -3
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   تأجيل انطالق اإلنتاج؛-      

  . والفوائد في مدة أطول تكاليف إضافية ناتجة عن التأخر ومراجعة األسعار-      

القرارات  التي تستند أكثر على الضمانات أو على قدم العالقات منها إلى دراسة األخطار * 

  .الباطنية للمشاريع

  ضآلة الحصة المخصصة للقطاع الخاص؛*
  قلة القروض على المديين المتوسط والطويل وحجمها المحدود؛   *

أو ....) فالحة، عقار، تجارة خارجية،( والقطاعاتعدم وجود صيغ قروض مالئمة للمناطق    *

، والرفض المتكرر لمنح ...)استثمار، استغالل، استيراد، تصدير،( مطابقة ألنشطة معينة

 القروض، 

 مقاييس غير شفافة في تخصيص خطوط القروض الخارجية؛   *
 كلفة تمويل بأسعار فائدة مصرفية تعتبر ربوية؛*   

  بدون تمييز بين المدى الطويل والمدى القصير؛تطبيق أسعار فائدة   *

  التكاليف المفرطة الناجمة عن عدم احترام تواريخ استحقاق القيمة؛   *

فيما يخص التمويل فإن المصارف ترفض االستثمار طويل المدى وتشجع العمليات التجارية *    

 الكبرى ذات الطابع السهل والسريع؛ 

فإن المصارف لها دور سلبي رغم التطور الذي عرفته في السنوات فيما يخص تعبئة االدخار *    

األخيرة، فهي ال تقدم منتوجات متنوعة وجذابة لتلبية حاجات تنظيم حافظات االدخار من المكونات 

بحيث تعتبر تعبئة االدخار غير كافية وال تستطيع المصارف أن . النقدية ومكونات التوظيف المالي

 . يخص توظيف األموال في األصول المادية أو في الشبكات غير الرسميةتنافس اإلغراءات فيما
. إن جمود المصارف في مجال جمع االدخار يعتبر سببا أساسيا في التأخر في تمويل اإلنعاش االقتصادي  

 

  .عدم فعالية السوق النقدية: ثالثا
.لى التخفيضات الكبيرة والمتتالية ألسعار الفائدة  تثير السياسة النقدية تساؤالت السيما بالنسبة للمقاييس التي أدت إ  

إن السوق النقدية ال تقوم بمهمتها المتمثلة في إحداث التوازن بين العرض والطلب المتعلقين بالسيولة على المدى القريب 

:  وذلك لألسباب التالية  

ا عن طريق تسيير عدم نجاعة المصارف في تسيير خزينتها وقلة الحوافز المالية لتنظيم سيولته  *

  ؛دلألصول يتجاوب مع نسبة الخطر المردو
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 الفوائد الناجمة عن توظيف األموال على المدى القصير؛   *

 .عدم وجود سوق ثانية موسعة إلى المؤسسات والشركات القابضة  *

إن عدم فعالية السوق النقدية واضحة للغاية، بالنظر إلى الهدف اإلستراتيجي الذي كان يتمثل في 

  .كسر العرض والطلب االحتكاري العمومي لرؤوس األموال على المدى القريب

  

  

  

  

  

  . رأي الخبير : الفرع الثاني 

إن خطة مكافئة المصارف ترتكز على عنصرين رئيسيين منبثقين عن خطة التمويل 

  : واالستثمار للنمط المخطط، وهما
  نشاط منح القروض؛  *

 .فقطتقديم خدمات للمؤسسات العمومية   *

إن أزمة االستدانة وعملية اإلصالح عن طريق  تحرير النظام المصرفي يؤديان إلى إعادة النظر 

  . في هذين العنصرين السالفين الذكر المتعلقين بالمردودية المصرفية

ويقلص التنظيم االحترازي من قدرات المصارف على توزيع القروض، إن التحرير المقيد ألسعار 

وتزيد هذه مصاعب المؤسسات . الدائنة ال يسمح بالتحديد الدقيق لهوامش الربحالفائدة المدينة و

العمومية باعتبارها العميل الوحيد من إضعاف نسبة المردودية، وتبين حاليا أن المصارف غائبة 

 .عن كل نشاط خارج القرض
 

   : 100إن أزمة المخطط المصرفي للمردودية تكمن أصال في

يفرض قواعده على العمالء مقيدين حيث يقتطع نسب من احتكار المصارف العمومية  •

األرباح بمجرد أن يقوم العميل بسحب مبلغ مالي من حسابه مباشرة من الحسابات؛ ويتم 

وإن التحصيل الوهمي يتم إعادة تمويله فيما . هذا االقتطاع حتى ولو كان الحساب مدينا

  بعد لدى بنك الجزائر أو تطهيره عن طريق الخزينة ؛
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 التحديد االحترازي للقروض يفرض عليها إعادة الرسملة، واالحتياطات التي ال يمكن إن •

لهامش المكافئة وحده أن يمولها بكفاية، ويشكو النظام المصرفي من عدم وجود أي 

إستراتيجية للمصارف وأنشطة الخدمات المصرفية المولدة للعمولة وعدم وجود أي نشاط 

  تجاري مولد لفائض القيمة؛

اإلستراتيجيات الرامية إلى حل أزمة المردودية تصطدم بتصلب هيكل التنظيم المعتمد إن  •

  من طرف سائر المصارف وعدم مرونته؛ 

  .تعتبر السلسلة المصرفية منفصلة عن قيود إعادة التمويل القبلية ومتطلبات التوزيع البعدية •

ي تحويل النقود إلى قروض اقتصاد إن النظام المصرفي الذي يرتكز على المهمة الرئيسية المتمثلة ف

يخضع مباشرة إلى التنظيم القبلي المتعلق بالحصول تلقائيا على القرض من قبل بنك , االستدانة

  الجزائر وإلى عملية نزع الوساطة البعدية الرامية إلى إحالل العالقة العصرية 

   . المؤسسة– المصرف –االدخار 

ارف ينحصر في كونها مجرد أمين صندوق إن نظام التخطيط المالي جعل دور المص •

بالنسبة للمؤسسات العمومية وتنوب عن الخزينة العمومية؛ مما جعل مساهمتها في 

  تمويل عمليات التنمية االقتصادية ضعيفة جدا؛

إن العالقة بين المصرف والمؤسسة قائمة على الخمول الناتج عن االحتكار المصرفي  •

عموميين مقيدين، وتقتصر هذه العالقة على القرض والرفاهية الناجمة لوجود عمالء 

والمكشوف، وإن استمرارها المكرس بموجب الجهاز الخاص بالمصارف والمؤسسات 

 :العمومية يتناقض مع كل مسعى اإلصالح االقتصادي والمالي والذي يرمي إلى

  التخفيف من سيطرة القرض في نظام تمويل االقتصاد؛ -            
.ارف على فتح تشكيلة حافظتها التجارية أمام العمالء الجماعيين وعمالء السوق والخدمات  تشجيع المص-  

إن اإلبقاء العملي لهذه الوضعية له انعكاسات كبرى، ألنه يعرقل تطور الدائرة الحقيقية وربطها 

  .األكثر تالؤما بالدائرة المالية، ويجمدها في خطة أعمال تجاوزتها األحداث

  

  .عراقيل إصالح النظام المصرفي الجزائري و نظام الدفع:يالمطلب الثان
إذ عرقل كل الجهود ,   إن النظام المصرفي ساهم في النتائج السيئة التي حققها االقتصاد الوطني

الرامية إلى تحسين فعاليته، وبالتالي فإنه ال يمكن تطوير االقتصاد الوطني دون إحداث إصالح 

  .لمصرفي و نظام الدفع خاصةوإعادة هيكلة شاملة للنظام ا

  

  .عراقيل إصالح النظام المصرفي الجزائري : الفرع األول
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 من جملة العراقيل والتقلبات التي ال تزال تؤثر على اإلصالحات وتعيق عملية الدخول 

  .النهائي إلى اقتصاد السوق نجد

متوسطة و تهميش معاناة الجزائر من أزمة رؤوس األموال والسيولة أدت إلى إقصاء الطبقة ال •

هيكلها التقني؛ و التهرب الجبائي؛ و تهريب العملة الصعبة وهجرة األدمغة، ونقص كفاءة 

  العمال، وقدم الجهاز اإلداري، وعجز نظامها اإلعالمي؛

 البترول وحدها تشكل لنظام العرض يعاني من نقص في خدمات الدعم، بحيث تبقى مداخي •

 ق إنشاء أنظمة مغرية لتعزيز عمليات إنشاء الثروات؛ تعييالدعم الرئيسي لنظام العرض وه

 مصالح الدعم تعاني تأخرا في مجال التجهيز والصرامة المنهجية؛ •

عدم استقرار هيئات التنظيم العمومية مما يؤدي إلى عرقلة نظام العرض ومصالح الدعم  •

 المصرفية والمالية في سعيهما نحو انسجام عقالني في اإلصالحات؛

وتركيزه "نظام العرض″إلنتاجية ال تستفيد من أي دعم من القطاعات المالية لتنويعالقطاعات ا •

 ، ومن ناحية أخرى ال تجد القطاعات المالية لدى د التصدير، أو تعويض االستيراتعلى نشاطا

القطاعات اإلنتاجية الحقيقية عمالء في شكل مؤسسات ناجحة ومقبولة لدى المصارف 

 ومؤهلة لتوفير االدخار ؛

 البعيد ى أدى إلى اختالل أموال المصارف على المدتالنظام الخاص بالمصارف والمؤسسا •

اقتطاع (وتجميد هياكلها بسبب استدانة المؤسسات وجعلها تحافظ على مكانتها القائمة على الريع 

 ؛)فوائد مضمونة من عمالء مقيدين 

ف مشترين لهم حجم مؤسسات اإلستراتيجية المعتمدة إللغاء الديون عن طريق الخوصصة تستهد •

 ؛نصغرى ومتوسطة أكثر مما تستهدف المستثمرين الصناعيي

تزامن عرض بيع المؤسسات مع ندرة مالية كبيرة وانعدام أي منهجية أو أساليب التمويل  •

  .    العصرية في مجال الخوصصة
خاص بالمصارف والمؤسسات تبقى ضعيفة حتى وإن آانت تشير إلى تحسن في حسابات استغالل فنتائج الجهاز ال:و إلى جانب هذا فان االقتصاد الوطني يعاني من مشاآل عديدة 

.المؤسسات االقتصادية العمومية   

.أما استثمارات التجديد و العصرنة وإنعاش الجهاز اإلنتاجي فهي تعاني صعوبة في إيجاد التمويل  

ولم توفر , لتمويل الذاتي الكافيةكما أن المؤسسات االقتصادية العمومية لم تسترجع بعد قدرات ا

وال يزال . الشروط المواتية لتأهيلها إلى البورصة وقدراتها على االستقطاب في مجال الشراكة

  .القطاع العمومي االقتصادي يعاني من غياب ثقافة حقيقية في مجال الترشيد االقتصادي المالي
 

  :ومن الناحية المالية فالنقائص تتمثل في

,  المصرفي على تمويل االقتصاد لغياب التوازن بين المصارف و البورصة سيطرة الجهاز •

  مما يؤخر االنتقال إلى اقتصاد السوق القائم على التمويل المباشر عن طريق السوق المالية؛
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  التوازن بين المصرف العمومي والخاص الذي ال يزال بعيد المنال ولم يصل درجة بغيا •

وازن بين األسواق العمومية واألسواق الخاصة من جهة، وبين بسبب غياب الت. تنافس حقيقية

 .جهاز التمويل وجهاز التغطية من جهة أخرى

  : إضافة إلى ما تقدم توجد عراقيل أخرى يعاني منها القطاع المصرفي تدريجيا فيما يلي

  غياب االتصال والتنسيق بين مختلف هيئات وهياكل النظام المصرفي؛ •

تطورة لإلعالم، األمر الذي يجعل من الضروري اللجوء إلى الموارد االفتقار إلى أجهزة م •

 :البشرية لمعالجة العمليات الجارية، مما ينعكس على

  رداءة الخدمات األساسية المقدمة؛

 سرعة اكتظاظ قدرات االستقبال ؛

العجز الكبير في المراقبة وتدقيق الحسابات الداخلية، وهذا ما يجعل اكتشاف المخالفات 

 .  بعد مرور أوقات طويلة على ارتكابهايتم

حيث تتميز النصوص التشريعية المتعلقة بالمصارف بانعدام : مشكل التشريع المصرفي •

االنسجام والتناقض أحيانا، ووجود ثغرات قانونية، تخلق صعوبات في تحليل المشاكل القانونية 

  للمصارف من قبل القضاة؛

جهاز المصرفي بشكل عام والقطاع الخاص بشكل خاص إذ ال: غياب ثقافة مصرفية في المجتمع •

يعانيان من غياب ثقة الجمهور، خاصة بعد سلسلة الفضائح التي عرفتها بعض المصارف 

  101.الخاصة رغم إنشاء صندوق ضمان الودائع

فالجمهور يفضل اكتناز أمواله عوض : تأثير العامل الديني على ممارسة وظائف المصارف •

 بحجة أن التعامل مع المصارف حرام، مما يؤدي إلى انخفاض ونقص إيداعها في المصارف

 التي هي بمثابة الشرط األساسي والضروري - بالنسبة للمصرف-فرص جمع الموارد المالية

وبالتالي تضييع فرص توظيف واستثمار هذه الموارد، مما ,لتمويل القطاعات االقتصادية 

  102.االقتصاد والتنميةينعكس سلبا على دور المصارف فيعيق تمويل 

، الصناديق المشتركة للودائع التي SICAVمثل أدوات االدخار : غياب األدوات المالية الجديدة •

إضافة إلى . من شأنها أن تضع حد النخفاض االدخار الناجم عن تطور االقتصاد غير الرسمي

سيير ديون  أو ت leasingاالئتمان االيجاري غياب أدوات تحل محل القرض المصرفي مثل 

  ؛factoringالمؤسسة من قبل جهاز خارجي مختص في المنازعات
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 تسويقية في المصارف الجزائرية، مما ةضعف وظيفة التسويق، بسبب إهمال وضع إستراتيجي •

يؤدي إلى إحداث تشوهات في أداء المصارف، ومن بين عوائق إدماج التسويق المصرفي في 

   103:المصارف نذكر ما يلي

   لعمالئه؛جهل المصرف

عدم تناسق سياسة الدولة من حين آلخر في مجال التسويق المصرفي بصفة خاصة 

 والتسيير النقدي بصفة عامة؛

 تشابه منتجات مختلف المصارف مما يضعف من اهتمام الزبون لها؛
 
 

رفض المصارف لألفكار واإلجراءات الجديدة التي تنصف بالخطورة نظرا ألهمية 

 معيار المخاطرة؛

ة المنتوج المصرفي المتمثل في المال والمتسبب للمالك في ردود أفعال طبيع

 بسيكولوجية جد مختلفة ومعقدة؛
 جهل المصارف لما يحدث من تطورات تكنولوجية؛

إن المصارف عند ممارستها لوظيفتها تتعرض إلى مخاطر : الضعف في تقييم المخاطر •

هذه الوضعية تفرض على . لصرفوالسيولة ومعدل الفائدة وا مرتبطة بكل من العمالء

المصرف أن يكون على دراية بها ودراستها بالشكل الذي يتيح التمكن منها وحسن تسييرها، 

وعملية تقدير المصارف الجزائرية لدرجة المخاطرة صعبة ومعقدة، ويرجع ذلك إلى عدة 

  104:عوامل منها

ز في هيكلتها المالية معاناة المؤسسات االقتصادية العمومية من مشاكل تسييرية، وعج

 بالرغم من اإلجراءات المتخذة في حقها كالتطهير المالي للمؤسسة المصرفية؛

 سوء سريان المعلومات المتعلقة بالقطاعات االقتصادية؛

 غياب االستقرار في محيط المؤسسة االقتصادية العمومية؛

 كثرة العمال في المؤسسة؛

انخفاض قدرتها اإلنتاجية وعجزها عن ضعف نشاط المؤسسة االقتصادية العمومية و

 .تحقيق فوائض موجبة

يعاني العنصر البشري من نقص في : ضعف مردودية العنصر البشري في المؤسسة المصرفية •

التكوين والتأهيل أي غياب صفات االحترافية المتمثلة في الخبرة والكفاءة العالية المتحكمة في 
                                                 

 :على الموقع اإللكتروني ,م المصرفي في الجزائرالتسويق المصرفي كرافد لتنشيط النظاعزي لخضر، -3
http://www.falasteen.com/article.php 3id-article=4-63K;28-06-2005. 
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ت واألخطاء ويسمح بتقديم خدمات رديئة تفتقر إلى دواليب التسيير، مما يترك مجاال للهفوا

الجودة والنوعية وفي هذا المجال توجد نقاط ضعف من شأنها المساهمة  في معاناة المصارف 

  :من ضعف مردودية العنصر البشري منها

عدم استقرار المسؤولين في مناصبهم نتيجة لقرارات التغيير والتحويل واإلقصاء، وينجر 

ءات سيادة الإلستقرار على مستوى مراكز القرار في المؤسسات عن هذه اإلجرا

المصرفية و يؤدي إلى التأثير في وضع و تنفيذ السياسات المصرفية على المدى 

كما أن هناك مديرين عامين معينين على رأس المصارف، مارسوا مهام مختلفة .الطويل

الي ليسوا على دراية في قطاعات اقتصادية أخرى بعيدا عن المجال المصرفي، وبالت

كافية بالمشاكل التي تواجه المصارف مما يضطرهم الستغراق وقت طويل إلدراك وفهم 

نمط تسيير المصارف والتأقلم مع اآلليات التي تحكمها وعليه فإن القرارات المتمخضة 

  عن هؤالء المسؤولين تكون بالضرورة بطيئة ومتأخرة ؛

يعاني نظام المراقبة الداخلية للمصارف من الضعف : الضعف في إجراءات اإلدارة والمراقبة

بسبب النقص الظاهر والملموس في تكوين العنصر البشري، وبالخصوص اإلطارات 

 المؤهلة لدراسة مختلف الملفات والبحث فيها؛

غياب تام لسياسة تشغيل مصرفية ناجعة تقوم على قواعد دولية الختيار الموظفين وتعيينهم 

لتسيير شؤون الجهاز المصرفي، في غياب نظام شفاف لتعيين في مناصب حساسة 

 رغم ما 105الموظفين الذي يخضع للعالقة الشخصية وليس لشروط موضوعية كالكفاءة

تخطى به الجزائر اليوم من عدد هائل من حاملي الشهادات الجامعية ومن معاهد 

   ؛E.S.Bمتخصصة مثل المدرسة العليا للصيرفة 

فهي تتميز بالرداءة، بسب النقص في التجديد واالبتكار  :فية المقدمةنوعية الخدمات المصر -

الذي يعود أساسا إلى نقص في األفكار الجديدة، فعدم التكيف مع التقنيات المصرفية والمالية 

الحديثة المعمول به عالميا، لم يساهم في تطوير المنتجات المصرفية من جهة؛ وفي طرق 

   .األداء المصرفي من جهة أخرى

  

  .مشكل نظام الدفع في الجزائر: الفرع الثاني
   إن اإلصالحات االقتصادية المتخذة مند الثمانينات أولت أهمية كبرى للنظام المصرفي والمالي، 

على أن يعرف هذا النظام تطورا في قطاعاته، ولقد حرصت الجزائر على تطوير نظام الدفع، سواء 

                                                 
رسالة ماجستيرغير ,-10-90انون النقد و القرض ق-اإلصالحات الحديثة للنظام المصرفي ,بطاهر علي -1

  ؛124ص,1994, جامعة الجزائر,كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير, منشورة
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طية التسديدات كتابية كانت أو إلكترونية، والعمل على من ناحية الوسائل أو من ناحية طرق تغ

تسيير مخطر سعر الصرف، وبالرغم من هذا الحرص فقد بقي هدا النظام على هامش هذه 

 مؤشرا لمدى فعالية االقتصاد خاصة إذا ما تعلق األمر هاإلصالحات في الوقت الذي يعتبر في

 تتطلب طرق تسديد مصرفية متطورة وأكثر باقتصاد السوق، ألن المعامالت االقتصادية الكبرى

   106:نجاعة، ويمكن تلخيص الهدف من تطوير نظام الدفع في النقاط التالية

تكييف نظام الدفع مع متطلبات األشخاص سواء طبيعية أو معنوية، وكذلك تكيفه مع  •

   ؛ةمتطلبات االقتصاد الراهن وبالتالي الحرص على استعمال الوسائل اإللكتروني

استعمال وسائل الدفع الورقية بدال من استعمال النقود، وذلك بالتقليل من المدة الزمنية ترقية  •

 للتحويالت؛

  الدفع اإللكترونية؛لتطوير وسائ •

التحسين من تسيير مخاطر السيولة، وكذلك الحماية من مخطر الصرف الخاص بالمبادالت   •

 الخارجية؛

 تدعيم فعالية عمليات البورصة؛ •

 لسياسة النقدية؛تحسين فعالية ا •

 .التقليل من مدة المقاصة  •

 عند الحديث عن نظام الدفع في الجزائر يجب التعريف بوسائل الدفع المتعامل بها في المصارف 

  .الجزائرية، فحاليا يتم الدفع باألخص باستعمال النقود االئتمانية والنقود الورقية

, اق المصرفية، يصدرها بنك الجزائرتتكون من القطع المعدنية، واألور: النقود االئتمانية -

  . 1990والجدول التالي يعطينا فكرة عن تطور النقود االئتمانية في االقتصاد مند عام 

  

  .  عرض إلصدار النقود االئتمانية: 13الجدول 

  

  .مليون دينار:                                                                          الوحدة

                                                 
2- Banque d’Algérie, le système de paiement en Algérie, Algérie, décembre 2001 , p5 . 
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 Source : IBID,P 21. 

  

من خالل هذا الجدول يتضح لنا أن الطلب على النقود االئتمانية في تزايد مستمر، مما يدل على أهمية 

  .ت التجارية، إال أن الطلب على القطع المعدنية أقل بكثير من الطلب على األوراق المصرفيةالمعامال

  

  

تتمثل هذه النقود في الوسائل التي تصدر عن المصارف التجارية كالصك، :  النقود الكتابية-

 ا تسمحالسفتجة، هذه النقود تصدر وفقا إلجراءات قانونية، وتخضع لكافة حقوق النقود االئتمانية كم

هذه النقود بتعبئة األرصدة للتسديدات الالحقة المدخرة في الحسابات البريدية الجارية، أو المصارف 

  .أو الخزينة

والجدول التالي يمثل أهمية الصك البريدي في معامالت الشبكة البريدية بالمقارنة مع األدوات 

  . األخرى

 .البريدية أهمية الصك البريدي في معامالت الشبكة : 14الجدول 

                   

  .المبلغ بالماليير  العدد بالماليين  نوع العملة

  1090  40  حواالت

  66  7  إدخارات

  6451  109  صكوك
 

.23P , IBID:  Source  
 

  المجموع   ة السن  قطع معدنية   أوراق مصرفية 

 النسبة المئوية   المبلغ   النسبة المئوية  المبلغ 

1990  135940  134767  99,1  1173  0,9  
1994  224353  222098  99,0  2255  1,0  
1995  252317  249465  98,9  2852  1,2  
1996  293510  290364  99,0  3146  1,2  
1997  341682  338101  98,9  3581  1,1  
1998  396424  440937  99,0  3768  1,0  
1999  444879  440937  99,1  3942  0,9  
2000  491500 487093  99,1  4406  0,9  
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 التي  SATIM، وتزايد استعمالها بفضل شركة 1989 بدأ العمل بها مند :النقود اإللكترونية-

والجدول التالي يمدنا بعدد المكاتب المجهزة بآالت . ة اإللكترونية تساهم في تطوير استعمال البطاق

  .السحب اإللكتروني حسب مختلف المصارف، وكذلك عدد حاملي البطاقات

  

  .عدد المكاتب و حاملي البطاقات اإللكترونية: 15        الجدول 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

24P , IBID:  Source  

  

  :إن نظام الدفع في الجزائر يعاني من مشكلتين أساسيتين هما 

 أوال: إشكالية الرقابة المصرفية. 

 ، بحدوث 2001تنبأ المجلس الوطني االقتصادي و االجتماعي في تقريره للسداسي  الثاني لسنة 

 الرقابة الدائمة على النشاط المصرفي ، علما أن أزمة على مستوى مصرف الخليفة بسبب غياب

قانون النقد نص في مواده على حماية العمالء ، كما تم إنشاء لجنة المراقبة المصرفية باإلضافة إلى 

مركزية المخاطر ، لكن كل هده المبادئ التي نص عليها قانون النقد و القرض كانت عبارة عن 

  الجزائر العتماد بنك الخليفة و البنك الصناعي بوهرانحبر على ورق؛ و الدليل هو سحب بنك 

  . و أعلن عن تصفيتهما

  عدد حاملي البطاقات   عدد المكاتب   الهيأة  

  4430  20  القرض الشعبي الجزائري

  1700  29  البنك الوطني الجزائري 

  ----  04  بنك التنمية المحلية 

  2846  28  البنك الخارجي الجزائري

  2846  10  بنك الفالحة والتنمية الريفية

  142  01  بنك البركة الجزائري

  61  03  الصندوق الوطني للتوفير واالحتياط 

  133506  110  الحساب الجاري البريدي 

  144939  205  المجموع
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وعليه فمن أجل تأطير أحسن لألنشطة المصرفية و لتفادي وقوع المصارف في خطر اإلفالس قرر 

  :المجلس الوطني االقتصادي و االجتماعي مايلي 
 تكييف و تنسيق المواد بقاعدة محكمة؛        *

 هياكل و السهر على الحفاظ من خطر اإلفالس و حماية االدخار؛    تعزيز ال    *
 تحسين الرقابة؛        *

السهر على إعداد تقارير حول الوصفية المالية للمصارف و مدى تطبيق قواعد المهنية     *

  . المصرفية
 

  .ةإشكالية استعمال و سائل الدفع الكالسيكي: ثانيا

لقد عرف نظام . طور بدون وجود أدوات ووسائل عصرية و فعالة   اليمكن التحدث عن اقتصاد مت

 تفعيل و تطوير ىالدفع في الجزائر جمودا مند سنوات عديدة ، و عملت مبادرات بنك الجزائر عل

 بتأسيس نموذج جديد للشيك بهدف االستعمال اآللي 1994وسائل الدفع التقليدية ، إذ قامت في سنة 

، وقد عرف هذا األخير تعديالت عديدة من أجل الوصول إلى ) رونيةالنقود اإللكت(بصفة متدرجة 

  .الغاية المستهدفة
  يعتمد األفراد بصفة رئيسية على الدفع النقدي ألسباب أمنية مرتبطة بمخاطر إفالس المصارف

 العمالء ، باإلضافة إلى غياب سرعة الدفع و التحويل حتى على مستوى نفس توسوء تسيير حسابا

 .المصرف

ن نقص كفاءة النظام المصرفي الراهن تظهر من خالل آجال حركة التدفقات المالية ، كما تظهر إ

في عوارض الدفع هذه الخصائص التي تؤدي إلى خسائر مادية و مالية ضخمة في عالم يعتبر فيه 

 الشيك كوسيلة دفع ، مما يؤكد يويعاني المصرف بذلك من فقدانه ثقة العمالء ف.الوقت من ذهب

 .خي الحذر من الجهاز المصرفيتو

 

  ) األشخاص التجاريين(وعليه يشهد نظام الدفع رفضا  مزدوجا ، سواء من ناحية قطاع األعمال 

أو المواطن البسيط ، أين يتجلى بوضوح غياب الثقة في وسائل الدفع كالشيك و غيره من السندات 

  .التجارية مما يؤدي إلى التهرب من استعمال هده األدوات

 استعمال الشيك في المعامالت االقتصادية أو في الحياة اليومية أصبح جد محدود ، ليس فقط في إن

الجزائر و إنما في مختلف الدول النامية التي تعاني من نقص الوعي االقتصادي، الثقافي، السياسي 

  .واالجتماعي
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ءة النموذج التنظيمي للجاهز    إن هذا التخلف الذي يتميز به  نظام الدفع ، ليس إال نتيجة لعدم كفا

المصرفي المتميز بعدم توفر المعلومات ، عدم المرونة مع المستجدات االقتصادية ، وكدا الشروط 

  المهنية ، مما يجعل آجال معالجة الشيكات و تحويالت األموال على مستوى الشبكة المصرفية ، 

 الخدمات المصرفية األخرى و كدا وعمليات المقاصة بطيئة ، وهدا يؤثر بدوره على فعالية أداء

  .نوعيتها
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  .الجهاز المصرفي الجزائري و تحديات العولمة: المبحث الثاني 
  

    ساعد الوضع العالمي الجديد الذي تطور بشكل مذهل في العقدين اآلخرين من القرن العشرين 

وز ظاهرة العولمة التي احتلت حيزا كبيرا من  والمعلوماتية ،على برةبفضل الثورة التكنولوجي

فالعولمة تؤثر على الجهاز المصرفي وتدفع .التفكير العالمي في جميع المجاالت وخاصة المصرفية

سنحاول اإللمام بها فيما هو آت ، فكل مصرف سيتأثر آجال , إلى بروز عدة أشكال من المصارف 

تحدث ،و أصبحت تلك المسألة حتمية ،و المهم هو أم عاجال بالتغيرات المصرفية العالمية التي 

  .كيف يمكن للجهاز المصرفي الجزائري أن يواكب العولمة و يواجه تهديداتها

  

   .مفهوم العولمة ومتطلباتها: المطلب األول 

  تعددت و اختلفت التعاريف التي تحدد مفهوم العولمة ، بتعدد و اختالف التوجهات الفكرية 

تاب والباحثين والمفكرين، مما صعب في وضع تعريف شامل و دقيق لهذا المفهوم   للكةواإليديولوجي

لكن رغم ذلك فمن الضروري طرح أهم التعريفات التي وردت للعولمة محاولين اإللمام بمختلف 

  :أبعادها، لهذا سوف نقدم بعضها على النحو التالي

نتقال بشكل حاسم من الرأسمالية العولمة هي شكل جديد من أشكال النشاط ، تم فيها اال    *

 الصناعة، هذا التحول تقوده ثورة تكنولوجية صناعية تسعى إلى تدعيم السوق دالصناعية إلى ما بع

  .107 و اقتصادية مختلفةةالعالمية بتطبيق سياسات مالية و تكنولوجي

لمي ، بحيث تزداد و تعني أيضا عملية تعميق مبدأ االعتماد المتبادل بين الفاعلين في االقتصاد العا

  نسبة المشاركة في التبادل الدولي و العالقات االقتصادية الدولية لهؤالء من حيث المستوى و الحجم

والوزن في مجاالت متعددة و أهمها السلع و الخدمات و عناصر اإلنتاج ، بحيث تنمو عملية التبادل 

و تكون أشكاال جديدة للعالقات التجاري الدولي لتشكل نسبة هامة من النشاط االقتصادي الكلي 

 .108االقتصادية الدولية في االقتصاد العالمي

 ،و انخفاض ة و المعلوماتيةوهناك من يرى أن العولمة هي تحول العالم بفضل الثورة التكنولوجي

  تكاليف النقل و حدية التجارة الدولية إلى سوق واحدة ، األمر الذي أدى إلى منافسة أشد وطأة 

 .ة ليس في سوق السلع  فقط بل في سوق العمل ورأس المال أيضاوأكثر شمولي

                                                 
  .19ص,2001فيفري ,451لعدد ا,مجلة الجيش  ,ظاهرة العولمة, شطاطة أحمد و عميور بشير-1

  .17ص,اإلسكندرية ,الدار الجامعية  ,العولمة و اقتصاديات البنوك,عبد الحميد عبد المطلب -2
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وهناك تعريف يركز على العولمة باعتبارها تجليات لظواهر اقتصادية، وتتضمن هده الظواهر 

  تحرير األسواق و الخوصصة و انسحاب الدولة من النشاط االقتصادي و ألداء بعض وظائفها 

 والتوزيع العابر للقارات  لإلنتاج ا تغير لنمط التكنولوجيو خصوصا في مجال الرعاية االجتماعية و

 .من خالل  االستثمار األجنبي المباشر و التكامل بين األسواق الرأسمالية
و العولمة  طبقا لهذا التعريف  تبلور ظاهرة االنتشار الواسع المدى في كل أنحاء 

  العالم للمبيعات 

ادة صياغة للتقسيم الدولي للعمل من خالل الشركات و اإلنتاج و عمليات التصنيع مما يشكل إع

  .109المتعددة الجنسيات

  

ولعل من  الواضح أن هده التعاريف ترتكز على أن العولمة هي عملية قائمة على تحول االقتصاد 

العالمي إلى سوق واحد اختصرت فيه اآلجال و المسافات و أصبح العالم فيه قرية صغيرة بفضل 

   والمعلوماتية وتطور المواصالت وإزالة القيود الحدودية النتقال السلع والخدماتةالثورة التكنولوجي

ويتشكل . األمر الذي أدى إلى اشتداد المنافسة في سوق السلع،العمل و رأس المال.ورؤوس األموال 

الفاعلون في هده السوق ليس فقط من الدول و التكتالت االقتصادية بل حتى الشركات المتعددة 

  .ات التي تحتل مكانة هامة فيهاالجنسي

  

  لم يعد المصرف يقتصر على مفهوم الوساطة بين المدخرين ) العولمة(و في ظل هده الظاهرة 

  والمستثمرين بل تعداه إلى فكرة إنشاء المشاريع و المشاركة في األعمال و المبادرة إلى الصفقات ،

 المصرف الشامل ، و االندماج الذي تجياو ابتكار األفكار و توسع مجاالت النشاط ، ضمن إستراتي

كذلك خوصصة المصارف والتي تعتبر من أشكال العولمة . يعتبرمن متطلبات أو حتميات العولمة

  .المصرفية

 المالية لتعظيم اآلثار العولمة الجهاز المصرفي الجزائري إلى إستراتيجية لمواجهة يحتاج    و

 ممكنة وتعمل على زيادة القدرة التنافسية درجةإلى أقل اإليجابية و التقليل من اآلثار السلبية 

  : التاليةاآللياتالجزائرية وتكون من خالل مصارف لل

 المتنوعة كخطوة نحو مواجهة المنافسة المالية الخدمات ذات  الشاملةمصارف إلى الالتحول -

مة أو  عدة مستويات سواء على مستوى الدولة أو الحكوعلىالعالمية، ويتطلب ذلك العمل 

ويع الخدمات المصرفية ن تمصرف بحيث يتطلب لكل المصرفيعلى مستوى الجهاز 

 وانتشار الفروع على المستوى الوطني وسرعة يتهاوسروتحسين جودتها ودقة المعامالت 

                                                 
  .20ص,نفس المرجع-1
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 وإدارة الموارد بكفاءة لتحقيق أهداف الربحية وتقليل عمالءالأداء الخدمات وحسن معاملة 

 واستخدام اإلستراتيجية التنافسية المناسبة التي تقدم كافة لنموواالمخاطر واالستمرار 

  ؛ محليا وعالمياوالماليةالخدمات المصرفية 

 ويمكن الحديثة واإلعداد الجيد للدخول في التعامل بقوة مع المستحدثات المصرفية االستعداد -

يضة األوراق  ومقا،optionات والعقود المستقبلية مثل عقود االختيار تقيصها في المشختل

 أسعار الفائدة واتفاقية ،For Ward اآلجلة للعمالت والعقود ،swapsالمالية والمبادالت 

 مصارفال المقاصة اإللكترونية داخل وعمليات ATAM اآللي والصرف FIRاآلجلة

ACH ؛ التأجيروعمليات   

ة  من تخفيض درجمصارف التمكنومحاولة ابتكار األساليب الفنية واإلدارية التي  -

  ؛ عند التعامل في تلك العملياتةالمخاطر

 إلى الجزائرية وزيادة عمليات االندماج المصرفي لتصل مصارف قاعدة رأسمال التقوية -

 هيكل ألنه كما رأينا في تحليل فسةحجم كبير للوحدة المصرفية يجعلها قادرة على المنا

 مصارفقورن بال الجزائرية يعتبر صغيرا إذا ما مصارفالجهاز المصرفي أن حجم ال

  .لميةاالع

 طاق الصغيرة لتوسيع نمصارف االندماج المصرفي بين الأن ناحية أخرى، يالحظ ومن

 مصارف وضروري في زيادة القدرة التنافسية للمساعد وأحجام معاملتها اتجاه مصارفال

 وزيادة حجم االستثمارات، وغيرها من مصارف الرأسمالالجزائرية، بحيث يؤدي إلى زيادة 

  ؛ الجزائريةمصارف إلى زيادة القدرة التنافسية للتؤدي لتيلعوامل اا

  ؛ في صورة متكاملة وتكاملية محليا وعالمياضعهاوو شبكة المعلومات المصرفية تقوية  -

 وتطوير بإعداد الكوادر المصرفية على مستوى عالمي مصارفين بالل مهارات العامتنمية -

 الصناعةستيعاب المستجدات والمستحدثات وتطوير نظم اإلدارة وتطوير أدائهم في مجال ا

  ؛المصرفية واالستعانة بالخبرات األجنبية في هذا المجال

 تحقيق بإعادة رسملة محافظها لتقوية مواردها المالية من أجل مصارف محافظ التطهير -

  منوتمكنهامستويات مالئمة في كفاية رأس المال تتماشى مع المستويات والمعايير الدولية 

  .تخصيص مؤونات على القروض ضمانا لسيولتها عند حدوث تقلبات ظرفية

 المصرفي المركزي من حيث القدرة اإلشرافية والتنظيمية على الجهاز بنك دور التقوية -

  ؛ من قانون النقد والقرض143وهذا ما أكدته المادة 

رفية دائما  الجزائرية بتقديم الخدمات المصمصارف بشكل مستمر على أن تقويم الالعمل -

  ؛ وفي أقل وقت ممكنتنافسي وبسعر إنتاجية تكلفة ممكنة وبأحسن جودة وبأعلى بأقل
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 الحالية االقتصادية السعي إلى إقامة سوق مصرفية فعالة تستجيب للتغيرات محاولة -

  اقتصاديةوضرورة قيام سوق عربية مشتركة تواجه تحديات العولمة سواء كانت عولمة 

  .أو عولمة مالية  
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  .اآلثار االقتصادية للعولمة على الجهاز المصرفي الجزائري: المطلب الثاني 
إن الجهاز المصرفي الجزائري سيتأثر حتما بما تفرزه العولمة من آثار قد تكون إيجابية وقد تكون 

سلبية، وتصبح المهمة الملقاة على عاتق القائمين على إدارة الجهاز المصرفي هي تعظيم اإليجابيات 

  .يل اآلثار السلبية عند أدنى مستوىوتقل

  :     ولعل من أهم اآلثار االقتصادية التي تأثر بها الجهاز المصرفي الجزائري ما يلي

  

  . التوجه إلى المصارف الشاملة: الفرع األول 

في ظل العولمة زاد اتجاه المصارف وخاصة المصارف التجارية إلى التحول نحو المصارف 

  .حاول اإللمام بهاالشاملة، التي سوف ن

  

  .تعريف المصرف الشامل: أوال

 هو ذلك الكيان المصرفي الذي يسعى دائما وراء تنويع مصادر التمويل وتعبئة أكبر قدر من 

المدخرات من كافة القطاعات، وتوظيف مواردها ويفتح ويمنح االئتمان لجميع القطاعات، كما يعمل 

دة التي قد ال تستند إلى رصيد مصرفي، بحيث نجده على تقديم كافة الخدمات المتنوعة والمتجد

يجمع بين وظائف المصارف التجارية التقليدية ووظائف المصارف المتخصصة ومصارف 

   .110االستثمار واألعمال

وتحتاج عملية التحول إلى المصارف الشاملة توفر مجموعة من المتطلبات التي تدعم نجاح وفعالية 

   :111المصرف الشامل أهمها

م مكثف للترويج لمفهوم المصارف الشاملة وأهميتها وضرورتها وخدماتها للعمالء إعال •

  والمتعاملين واالقتصاد الوطني؛

مراكز تدريب متقدمة تدعم مجموعة من خبراء التدريب المختصين في أعمال  •
 المصارف الشاملة؛    

 بالشكل الذي يسمح تطوير التشريعات والقوانين واللوائح والقرارات المنظمة للعمل المصرفي •

للمصارف الشاملة بممارسة نشاطها بفعالية كاملة، ثم تجميع التشريعات ذات العالقة بنشأة 

المصارف الشاملة في تشريع واحد شامل بحيث يسهل الرجوع إليها والتعرف على ضوابطها 

  المختلفة، والواجبات والحقوق التي تنص عليها كل منها؛

  . مدركة ومتفهمة ومتحمسة لفكرة المصارف الشاملة وجود قيادات مصرفية واعية، •
                                                 

  ؛ 52ذكره، ص  سبق مرجع ، عبد المطلب عبد الحميد-1

، 2003لكتاب، القاهرة، ، الطبعة األولى، عالم االقطاع المصرفي واالقتصاد الوطنيصالح الدين حسن السبسي، -2

  .89ص 
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  .وظائف المصرف الشامل: ثانيا

   112:تتمثل وظائفه في النواحي التالية 

المتمثلة في أعمال الوساطة المالية وخدمة النشاط التجاري : وظائف تقليدية للمصارف التجارية -1

  .ومنح االئتمان و غيرها

لوظائف نتيجة للتطورات المتالحقة ومن بينها المشتقات ظهرت هذه ا: وظائف غير تقليدية -2

والمشتقات المالية هي عبارة عن أدوات تشتق . المالية وكل ما يتعلق بالخدمة المصرفية الخاصة

قيمتها من قيمة واحدة أو أكثر من األصول السلعية أو األصول المالية أو سعر الفائدة، أو أي من 

، تحوي على منافع كبيرة سواء فيما يتعلق بتخفيض تكاليف المؤشرات األخرى المرتبطة بها

التمويل، أو تحسين معدالت العائد على األصول لتجنب الضرائب واإلجراءات الصارمة، ولعل 

أكثر المنافع التي تقدمها المشتقات هي حماية المستثمرين من المخاطر السوقية الناجمة عن تغيرات 

  .األسعار المفاجئة غير المتوقعة 

  :من بين هذه الوظائف ما سندرجه في النقاط التالية:  وظائف المصارف االستثمارية أو التاجرة-3

تبني المشروعات االستثمارية في مختلف القطاعات ودعمها ماليا وإداريا بتوفير التمويل  •

 طويل األجل؛     

وراق مالية ويقصد به تحويل األصول غير السائلة المتمثلة في القروض إلى أ: التوريق •

 قابلة للتداول في السوق؛

 إدارة عمليات الدمج واالحتواء؛ •

 تمويل التنمية العقارية والتأمين؛   •

 تمويل العمالء من خالل إصدار أوراق مالية لهم؛    •

شراء األسهم في الشركات قيد الخوصصة وإعداد الدراسات، وتقديم االستشارات الالزمة  •

 .للخوصصة

  

 :  يمكن للمصارف الشاملة تأديتها كما يبينه الشكل التاليإضافة إلى وظائف أخرى
 
 

 
 
 
 

 

                                                 
  .77نفس المرجع،ص-1
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  .الوظائف المتعددة للمصارف الشاملة: 06الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، مكتبات مؤسسة األهرام، القاهرة، اإلدارة الفعالة لخدمات البنوك الشاملة طلعت أسعد، :المصدر

  .37، ص 1998

 

  .113املةالدخول إلى المصارف الش: ثالثا

  : يتم التحول إلى المصارف الشاملة من خالل منهجين

يشترط أن يكون هذا المصرف كبير الحجم :  تحويل مصرف قائم بالفعل إلى مصرف شامل-1

وقابل للنمو، ولديه العديد من الفروع المرتبطة تكنولوجيا واتصاليا، ولديه يد عاملة مؤهلة، ويتم 

  :التحول على عدة أسس أهمها 

                                                 
  .88-87 صالح الدين حسن السيسي؛ مرجع سابق، ص ص-1

  خدمات مصارف التجزئة
   شهادات اإليداع،–الودائع 

   بطاقات – القروض –المدفوعات 
  االئتمان 

  مين التأ
  سمسرة واالكتتاب 

 .صناديق المعلومات الخاصة 

  : خدمات الجملة
 األوراق المالية 
 خدمات المنشآت

خدمات االستثمار   

خدمات االستثمار    
 صناديق االستثمار
 أمانة االستثمار

  االستثمارات المالية  
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أي التحول على مراحل متدرجة بإدخال خدمات المصرف الشامل تدريجيا للحد من : جالتدر •

مقاومة التغير ولضمان االستيعاب لتقنيات هذه الخدمات ولتقديمها بمعايير الدقة والسرعة 

  والفعالية وفي نطاق الجودة الشاملة؛

 أي إدخال التعديالت وتطوير اللوائح والنظم الداخلية؛: التطوير •

  يزات الالزمة لتقديم خدمات المصارف الشاملة؛التجه •

أي الخضوع لعمليات التخطيط، التنظيم، التوجيه، التحضير، المتابعة : الخطة ومتابعتها •

  .لضمان مقومات نجاح المصرف

  

ويتطلب األمر إنشاء مهارات جديدة وتوفير المكان وتجهيزه، :  إنشاء مصرف شامل جديد-2

  . و الترويجية المناسبةوالقيام بالحمالت التسويقية

       كما يمكننا الجمع بين المنهجين، حيث يتم إنشاء كيان مصرفي جديد تتوفر فيه كل اإلمكانات 

  .والقدرات والمهارات، وفي نفس الوقت يكون قابال للنمو واالتساع

  

    .إستراتيجية المصرف الشامل: رابعا

.  حركة الودائع وانخفاض مخاطر االستثمارتقوم هذه اإلستراتيجية على التنوع بهدف استقرار

والتنويع يعني أن ال يحصر المصرف نشاطه في قطاع معين أو في مجموعة القطاعات التي تباشر 

  .114أنشطة بينها ارتباط قوي

    فالمصرف الشامل يقوم على مفهوم التنويع وذلك بممارسة أنشطة غير مصرفية، فإلى جانب 

راق المالية قد يدخل المصرف في مجاالت أخرى، كإدارة صناديق االستثمار في القروض واألو

وهكذا ؛فإن المصرف الشامل الذي ينوع في ... االستثمار، وتقديم خدمات تأجير األصول 

القطاعات التي يتعامل معها يتعرض لحد أدنى من المخاطر خاصة نقص السيولة ومخاطر 

ذي يمثل إستراتيجية المصرف الشامل تتحقق اإلفالس، وهكذا فإنه عن طريق التنويع الجيد ال

األهداف المنشودة المتمثلة في تعظيم الربحية، وتخفيض مخاطر السيولة، وتحقيق قدر أكبر من 

  .األمان للمودعين

  

، )المصارف الشاملة(   بالنسبة للمصارف الجزائرية، فهده األخيرة تتأثر بهذا االتجاه الجديد 

صندوق الوطني للتوفير واالحتياط الذي كان لسنوات طويلة يلعب والدليل على ذلك هو تحول ال

دورا واحدا هو تجميع المدخرات وتحويلها إلى قروض موجهة لتمويل قطاع السكن إلى مصرف 

                                                 
   . 53 عبد المطلب عبد الحميد، مرجع سبق ذكره، ص-1
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تجاري حكومي يمارس كل أنواع النشاط المصرفي مع االحتفاظ بجزء كبير من دوره كأهم مؤسسة 

  . 115نيةلتجميع اإلبداعات وتقديم القروض السك

  

  

  

  

  

  

  

    

  . المصرفياالندماج: الفرع الثاني

 توفير األموال الالزمة للبحوث العتبارات أصبح االندماج في عصر العولمة أكثر من ضرورة، لقد

 الكبير، فالعولمة تدفع المنشآت إلى بحث والنطاقوالتطوير والكتساب اقتصاديات الحجم والسعة 

المنتجين، والتحام المصالح لجموع و تكتل  إلى اندماج ؤدييإمكانيات التكامل والتعاون، وبما 

  .البشر

  

   .تعريف االندماج المصرفي :أوال 

 و قد يتم هذا المزج في المصالح من خالل المزج الكامل بين أكثراتحاد مصالح شركتين أو هو 

ا قد يتم كم,  إليهارأو أكثجديد أو قيام أحد الشركات بضم شركة شركتين أو أكثر لظهور كيان 

ي أو ال دار إبشكل، وكذلك يتم االندماج ةاالندماج بشكل كلي أو جزئي أو سيطرة كاملة أو جزئي

  .116يدارإ

 كان من أهم الدوافع ،مصرفيةال الشامل داخل الصناعة مصرف تزايد االتجاه نحو ما يسمى الإن

المصرفي نتيجة لمتغيرين  االندماج ويتزايدواألسباب نحو إحداث المزيد من االندماجات المصرفية، 

ن بشكل متزايد على اقتصاديات ا زاال يؤثروالأساسيين من متغيرات العولمة اللذين أثرا 

 تحرير الخدمات المصرفية التي تأتي ضمن اتفاقية اتفاقية، ونعني هنا بالمتغير األول مصارفال

                                                 
مجلة االقتصاد واألعمال ؛عدد خاص، ) CNEP(فتح السوق المصرفية عملية محسوبة  الوهاب محمد ، -2

  . 78، ص 1999نوفمبر 

  ؛5ص, 1999, اإلسكندرية ,الدار الجامعية ,اندماج و خصخصة البنوك , عبد العال حمادطارق-1
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سوق المصرفية العالمية، ى إلى تزايد حدة المنافسة في الد ما أوهوتحرير التجارة في الخدمات، 

  . ما يسمى بالكيانات المصرفية العمالقةلناوبالتالي أخذ يشكل 

 المصرفي ضرورة حتمية فهو ذلك المتعلق بمعيار كفاءة االندماج أما المتغير الثاني الذي جعل من 

رتها  مع بعضها البعض لزيادة قداالندماج من البنوك الصغيرة إلى الكثيروهو ما دفع . رأس المال

  . في السوق المصرفيةواالستثمارعلى التواجد 

  .شروط االندماج المصرفي: ثانيا

   :117أهمها مايلي من 

  ؛ المصرفياالندماج على عملية القائمين صادقة لدى حقيقية رغبة  توفر -      

  ؛ تصور عملي لمراحل عمليات االندماج وضع -

 والخدماتية، ومجلس اإلدارة  اسم الكيان المصرفي الجديد والعالمة التجارارياخت -

 .المصرفية التي سيتم التعامل فيها وتقديمها وغيرها

 مع والقراراتجة واللوائح والقوانين دمنم المصارف التنسيق الفعال بين وحدات الإيجاد -

 لكل االطمئنانوضع شبكة داخلية على درجة عالية من الكفاءة لالتصاالت وإشاعة روح 

 .العاملين

  . المالية والبشرية الالزمة لعملية االندماج المصرفي المواردتوفير -

  

  . المصرفياالندماجمراحل عملية : ثالثا 

عادة ليست  بعدة مراحل بحيث أن هذه الخطوات التي يتم اتخاذها تمر عملية الدمج أو الضم أن

 حيثدمج، لضمان برنامج ناجح للفهي تمثل العملية العامة التي يمكن اتباعها ,ضرورية في كل حالة 

  :يمكن اعتبار أن لها ثالثة مراحل وهي

 في هذه المرحلة وضع خطة إستراتيجية شاملة، توضح الهدف واالتجاه ويتم : مرحلة التخطيط-1

 ماو بصفة عامة كل . وتحديد األسواق التي يخدمهامصرف وتحدد كيفية ومكان تنافس الوالمحور

  ؛يستلزم البائع والمشتري من تحضيرات

 مصرففي هذه المرحلة يتم تحديد كيفية االتصال المبدئي مع ال: والدراسة التفاوض مرحلة -2

 المفاوضات بينهما بتحديد أهداف كل منهما، كما يتم الكشف عن الحقائق وتحديد وتتمالمستهدف، 

  ؛ة خاصة النتائج الضريبيةق األولي وشكل الصفسعرال

تم فيها إتمام الصفقة وتعيين مدير لمشروع التكامل تعتبر آخر مرحلة وي: والتكاملمرحلة اإلنهاء  -3

  .مصرف أن يكون ذو مستوى عال من الفهم للعناصر المتعددة للعلى

                                                 
  .173ص,مرجع سبق ذكره,عبد الحميد عبد المطلب -2
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  : بكل دقة في الجدول التاليالمراحل تلخيص كل هذه ويمكن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .مصرفيمراحل االندماج ال: 16 الجدول

  
 البائعون المشترون   عملية االندماجمراحل

 .التجارية يراجعون الخطة - . التخطيطحلةمر

 خطة نضعوويمون فريق الدمج ظين -

  .الدمج

  . يحددون المرشحين-

 يحددوها يحللون األهداف ثم -

 .ويرتبوها

 . يراجعون خطة العمل-

 قيمة ويحددون يحللون البنك -

  .االمتيازات

 بإعداد ويقومونون القيمة ر يقد-

 .مستندات البيع ويحددون المشترين

 بين ويصلون خطة التفاوض ن ينمو- . التفاوض والدراسةمرحلة

األهداف ويتفاوضون في الصفقات 

 .األولية

  .النوايا يكتبون خطاب -

 .التفاوض يقومون بخطة -

  . يقيمون العروض-

  .الضرائب مراجعة نتائج -

  . الالزمةالجهود يساعدون بتقديم -
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  .المطلوبة يقومون بالجهود -

 .النهائية ينهون الصفقات - .اء والتكامل اإلنهمرحلة

 ويقومونون المرافقة ن يضم-

  .بالتمويل

 . يكملون الصفقة والكيانات-

 .النهائيةافقة و فحص الم-

 . استكمال الصفقة-

الدار الجامعية،  تقدير قيمة بنك لعرض االندماج والخصخصة، ،العادلطارق عبد : المصدر

  . 161، ص 1999.اإلسكندرية

  

  . وعيوبهالمصرفيمزايا االندماج  :ا رابع

  . المصرفي محل العديد من المقاالت والمناقشات االندماج مزايا وعيوب كانت

  : المزايا واآلثار اإليجابية لالندماج المصرفي فيما يلينذكريمكن أن :  اإليجابينبفي الجا -1

والخارج وتوسيع  فروع جديدة في الداخل وفتح على النمو والتوسع مصرف قدرة الزيادة -

 أنشطة أكبر وعدد عمالء أكثر ومن ثم خدمةحجم الفروع القائمة وزيادة قدرتها على 

  ؛امتالك قدرة كبيرة على االنتشار الجغرافي

 الحصول على األموال فة مما يخفض تكلالودائع،بات وتنوع مصادر ث فرصا أكبر لإتاحة -

 وتوظيف هذه األموال للحصول ,روع خزائن الففيويمكن من تخفيض كمية النقد المتواجد 

 ؛ لزيادة التسهيالت للعمالءأكبرعلى عائد وربحية أعلى حين تتاح فرص 

 القدرة التنافسية سواء في السوق المصرفية المحلية أو العالمية، والقدرة على وتعزيز زيادة -

 ضرورية مسائل وهي( تالما العمليات والسرعة الفائقة في المعذ من الدقة في تنفيالمزيد

 ؛)في ظل العولمة وتحرير تجارة الخدمات المصرفية

 التنظيمي وتطوير النظم اإلدارية، وتحسين مناخ العمل وإعادة توزيع بالمناخ االرتقاء -

وهو ما . بما يتفق واالعتبارات االقتصادية لتشغيل الوحدة المصرفية البشريةالموارد 

 بل وستنعكس على الحوافز وزيادة  على األرباح المحققة والتي ستحققإيجاباينعكس 

 على تنمية المهارات البشرية للعاملين وتطبيق مصرف بل وزيادة مقدرة الللعمالةاإلنتاجية 

 . المصرفيةالمستحدثات

 وتحسين الربحية بما يفيد كال من العمالء وحملة األسهم وستيسر العولمة قيام النفقات توفير -

ء اإلجمالي لكل اقتصاد على حدة بتحسين تخصيص  بتنويع المخاطر وتحسن األدامصارفال

 118.الموارد

                                                 
 مجلة التمويل والتنمية، صندوق النقد  الجديدة،المصرفيةعالم الصناعة بالينو وانجير يوبايد، .  توماس ج، ت-1

  . 42 ص، 2000 انالدولي، جو
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 بعد اإلدماج على تصدير الخدمات المصرفية إلى الخارج وبالتالي مصرف القدرة زيادة -

 والتحسين في ميزان المدفوعات على مصرفي والدخل على المستوى الالربحيةالمزيد من 

 ؛الوطنيالمستوى 

وين احتياطات لتدعيم المركز المالي وتحقيق المالءة  المندمج على تكمصرف القدرة ة زياد -

 ؛ ومعيار كفاية رأس المال وترفع من قدرته على مواجهة األزمات والمخاطرالمصرفية

 على المساهمة في تمويل المشروعات المختلفة، وفي نفس مصارف التمويلية للالقدرة زيادة -

صرفية، بل والحفاظ على السالمة  النشاط المصرفي وتقليل درجة المخاطر المتنويعالوقت 

 ؛ للجهاز المصرفي ومنع تعرضه لهزات أو أزمات تؤثر سلبا على كفاءتهالمالية

 على البحوث والتطوير والتحديث والتحسين مما االتفاق المندمج على مصرف قدرة الزيادة -

 من قدرته على التوظيفتزيد  رؤوس األموال التي جذبيزيد من الكفاءة والقدرة على 

  . على المنافسة محليا وعالمياقدرتهو واالستثمار المباشر وغير المباشر بل 

 قد تؤدي إلى إساءة استعمال أوضاع السيطرة االندماجات المغاالة في إن : الجانب السلبيفي -2

 كالتي تحدث عندما تعتبر المؤسسات أكبر من أن المعنوية،ائل المخاطر سعلى السوق وإلى م

  .تفشل

 في التورط في األسواق األجنبية بدون معرفة كافية بالظروف اإلفراط إلى ذلك فإن وباإلضافة

  .  الفردية للمخاطرمصارف يمكن أن يزيد من تعرض الالمحليةاالقتصادية 

  1: التاليةالسلبية إلى اآلثار إضافة

 االحتكار يترتب على االندماج المصرفي أوضاعا احتكارية وشبه احتكارية بما يحمله قد -

  ؛من مساوئ معروفة حتى أن بعض الحكومات لديها التشريعات التي تمنع االحتكار
 في يترتب على االندماج المصرفي أوضاعا غير توازنية تؤدي إلى اختالالت عميقة قد -

 والنشاطالسوق المصرفي واختفاء الدوافع على التطوير وهو ما يؤثر سلبا على العمالء 

 ؛االستثماري بصفة عامة

 االندماجد نظرية عامة لالندماج المصرفي قد يجعل من الصعب معرفة نتيجة  وجوعدم -

 مصارفال الكبيرة أكثر فعالية من مصارفمسبقا فضال عن عدم وجود دليل على أن ال

 ؛الصغيرة

 ارتفاع في البيروقراطية وطول خطوط المسؤولية واتخاذ القرار مما يؤدي إلى الزيادة -

 ؛تكلفة الخدمة المصرفية

                                                 
  .172-171  صبد المطلب عبد الحميد، مرجع سبق ذكره، ص ع-1
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 تعثرالعمالقة على االقتصاد الوطني ككل، حيث أن إفالس أو مصارف  وقع تعثر الةزياد -

 ؛  كبير قد يؤدي إلى كوارث مالية عظمى كما هو الحال في جنوب شرق آسيامصرف

 مرتفعة معهاالندماج المصرفي الكثير من المشاكل التي قد تكون تكلفة التعامل ا على يترتب -

 ؛فاع البطالة نتيجة التخلص من بعض العمالمثل إعادة هيكلة العمال وارت

 األخطاء زيادة ى المخاطر الناتجة عن إخفاء المعلومات والبيانات مما قد يؤدي إلزيادة -

 .وتراكم االنحرافات وعدم تداركها وتصحيحها في الوقت المالئم 

 

 وزيادة عمليات  الجزائريةمصارف ينبغي العمل على تقوية قاعدة رأس مال الللجزائر،بالنسبة      

 مصارف إذا ما قورن بحجم الصغير الجزائرية تتمتع بحجم  مصارفالمصرفي خاصة وأن ال االندماج

  .العالمية

  

  .مصارف خوصصة ال:الفرع الثالث 

 حدث وقدصصة بشكل عام، وتعتبر أحد نواتج العولمة، و كظاهرة للخمصارف خوصصة التعتبر

 اإلصالحالنامية، بالتحديد في ظل تطبيق برنامج  في الدول مصارفاالتجاه نحو خصخصة ال

  .حول آلليات السوقتاالقتصادي وال

 يجب التعامل معها في مجال اقتصاديات التي أصبحت من الموضوعات األساسية ولقد

 في الوقت الحاضر والمستقبل، ولمعرفة أهمية االقتصادياتما له من تأثير على تلك ل،مصارفال

  . على مفهومها واألسباب التي أدت إلى ظهورهاالتعرفهذه الظاهرة ال بد من 

  .مصارفتعريف خوصصة ال :أوال 

 يعتمد على القطاع الخاص بدرجة أساسية، وذلك مصرف وطني إلى مصرف تحويليقصد بها     

 والوحدات اإلنتاجية المملوكة كال أو جزءا وطرحها في سوق األوراق األصولعن طريق بيع 

  .المالية

 الدولة التحول من الملكية العامة تعني:"  القانون الجزائري الخوصصة كما يليعرف ولقد    

 فيهالصالح أشخاص طبيعة أو معنوية تابعة للقانون الخاص، بواسطة صيغ تعاقدية تحدد 

  1"كيفيات تحويل التسيير وممارسته وشروطه

  

  :أسباب ظهور الخوصصة :ثانيا 

، ففي ظل العولمة والتحرر مصارفسية لخوصصة ال بد من وجود أسباب ودوافع رئيال    

 المالي للنشاط، نظرا لدور الدولة الكابح مصارف كان ال بد من زوال الملكية العامة للاالقتصادي
                                                 

  . المتعلق بالخوصصة1995 أوت 26 المؤرخ في 22 -95 من األمر 01 المادة -1
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 تحديد أسعار فيفقد كانت سيطرة الدولة واضحة . بصفة عامة، والجهاز المصرفي بصفة خاصة

 الديون المتعثرة وتراكم مشاكل وخيمة كالتضخم الفائدة والرقابة على االئتمان، مما نتج عنه

، مصارف بد من القيام بخوصصة الالوفي ظل هذه المتغيرات كان . باإلضافة إلى العمالة الزائدة

 نحو المشروعات األكثر إنتاجية االئتمان يدفع إلى توجيه مصرفيفتحقيق المنافسة في السوق ال

 المعروض في األوراق المالية، ومن ثم زيادة في مصارفوتساعد خوصصة ال. واألكثر ربحية

  . طرح األسهم في سوق األوراق الماليةخاللزيادة سعة السوق وتعميقها وتطويرها من 

 مما قد يشجع على المجتمع أن طرحها لالكتتاب العام يعمل على توسيع القاعدة الملكية ألفراد كما

 مصارف تحويل الملكية العامة للعمليةجعل زيادة مدخراتهم الستثمارها في شراء تلك األسهم، وي

  .ويسربشكل جزئي إلى الملكية الخاصة عملية تمر بسهولة 

 ترشيد إنفاقها إلى العمومية قد يدفع الحكومة مصارف األخير يمكن القول أن سيطرة الدولة على الوفي   

شرة وبكفاءة أكبر في  مباغير تتيح إدارة السياسة النقدية بطريقة مصارفالعام، كما أن خوصصة ال

  .ظل وجود سوق أوراق مالية متطورة

  

  .مصارفأهداف خوصصة ال:ثالثا 

   2: فيما يليمصارفجوة من خوصصة الر تلخيص األهداف الميمكن

 في السرعة و, تحسين األداء المصرفيالتي تدفع إلى تعميق المنافسة في السوق المصرفية  -

 تعني التيجديدة وامتالك القدرات التنافسية تنفيذ العمليات، واستحداث خدمات مصرفية 

  ,تقديم الخدمات المصرفية بأقل تكلفة وبأحسن جودة

تنشيط سوق األوراق المالية و  النقدية،للسياسةوإدارة أفضل للدولة  اإلنفاق العام ترشيد -

زيادة المعروض من األوراق المالية ومن تم زيادة سعة  عن طريق وتوسيع قاعدة الملكية

 لالكتتاب العام يساهم في توسيع مصارف وتطويرها، كما أن طرح أسهم الوتعميقها السوق

 لألفراد، مما قد يشجع على زيادة مدخراتهم الستثمارها في شراء تلك األسهم الملكيةقاعدة 

  ؛بشكل جزئي إلى الملكية الخاصةمصارف  عملية تحويل الملكية العامة للوييسر

فضل المصارف ألب استقطا  من خاللالمصرفية الخدمات ءأداتحديث اإلدارة وزيادة كفاءة  -

  . دعم أسواق المال والنقد و العامةمصارفوأكفأ العناصر البشرية المتاحة لدى ال

  

   .مصارفشروط نجاح عملية خوصصة ال:رابعا 

  : لعل من أهمهالمصارفا العديد من الشروط والضوابط التي تكفل نجاح خوصصة هناك
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  ؛ محل الخوصصةمصارفة شاملة لل هيكلة إعادوجوب -

 تكون الخوصصة جزئية وتم بصفة تدريجية، وخاصة وأن هيكل القطاع المصرفي أن -

 مصارفوفي ضوء الدور الذي تقوم به ال. مصارف يضم كل أنواع الملكية في الحاليا

 العمومية في التنمية االقتصادية، فإننا نرى ضرورة وجود شراكة بين القطاع التجارية

  ؛ والقطاع الخاصمالعا

 والذي يقوم على توسيع قاعدة مصارف على األسلوب األفضل لخوصصة الاالعتماد -

  ؛ من خالل االكتتاب العامالملكية

 على المنافسة وتحقيق مصارف نظام التأمين على الودائع حتى تزداد قدرة التفعيل -

  ؛ككل ومواجهة المخاطر، وزيادة ثقة المودعين في الجهاز المصرفي األرباح

 تتم المركزي وزيادة قوته بفاعلية، فالخوصصة يجب أن بنك تأكيد استقاللية الضرورة -

  ؛بما ال يخل بضروريات الرقابة على المؤسسات المصرفية والمالية

 الصدمات المركزي باحتياطات مرتفعة من النقد األجنبي لمواجهة بنك احتفاظ الضرورة -

 ؛من النقد األجنبي مصارففي سعر الصرف وتلبية احتياجات ال

 الحالة إصدار قانون دعم المنافسة ومنع االحتكار الذي يطبق أيضا في هذه ضرورة -

  ؛على القطاع المصرفي

 في التوسع على تطوير الجهاز المصرفي ليكون أكثر تكيفا مع العولمة من خالل العمل -

 داخليةالاستخدام أحدث أدوات التقنية المصرفية سواء على مستوى تأدية األنشطة 

  . أو على مستوى تقديم الخدمات المصرفيةمصرفلل

  الجزائرية، واقترحفالمصار خوصصة على ضرورة  للجزائر، صندوق النقد الدولي ألحبالنسبة

 االقتصادية على المدى المتوسط عبر التنمية في ي تقوم الحكومة بتفعيل دور التمويل المصرفأن 

 الخاصة ال مصارف الدولي إلى أن الالنقدرير صندوق  وأشار تق،12 العموميةمصارفخوصصة ال

وتفتقد حساباتها الشفافية الالزمة، عائلي  طابعمن السوق المالي، وقروضها ذات % 09تشكل سوى 

 الجهاز المصرفي، وبقيت المسيطرة على تشكيلةمن % 91  العموميةمصارفوفي المقابل تمثل ال

 خاصا إال أن وتيرة مصرفا 15 الرغم من إنشاء لىع .القطاع المصرفي الذي سجل خسائر كبيرة

  . 2بالبطء تتميز الجزائرية الزالت مصارفالخوصصة في ال

                                                 
  

1- liberté : le FMI suggère la privatisation des banques en Algérie, sur le site : 
 http://www.algérie-dz.com/article733.html, 25/05/2004. 

2-  -Algérie : qui bloque la réforme bancaire? ,OP.CIT. 
  50، ص2000 ديسمبر,، مجلة التمويل والتنمية جديدعالمينحو معيار مصرفي ، تيلور ومايكل سيم  كاراكاداج-3
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 الطابع الشكلي بين أخذت مفاوضات 2001 في أفريل ت بدأمصارف إطار خوصصة الوفي

 مصارفال أهم أحد société générale العامة والشركة CPAالقرض الشعبي الجزائري 

 ولكن CPA رأسمال من %40ث طلبت هذه األخيرة في المرحلة األولى امتالك الفرنسية، حي

 التي اكتملت مصارف في عملية رسملة البالشروعالسلطة قررت نتيجة الصحة المالية لالقتصاد 

 عملية تطهير بعد BDL التنمية المحلية بنك، وفي سياق عملية الخوصصة أنجز 2002سنة 

 ا فرع للخوصصة بناء36 فرع وتحضير 38 عنها إقفال نجمملة محفظة الديون عملية هيكلة شا

  . ألنه يتمتع بمحفظة ديون سليمة وبمرونة كبيرةمصرفال الرغبة الحكومة التي اختارت هذ

  

   .السوقية رأس المال كمعيار لقياس مخاطر ا االلتزام بمعايير كف:الفرع الرابع 

 المعيار العالمي الذي تقدر هو 1988 عام  اتفاق بازل بشأن رؤوس األموال منذ طرحه فيأصبح

  لالتفاق هما وقف الهبوط فياألصليان، وكان الهدفان مصارفعلى أساسه السالمة المالية لل

 مصارف وتسوية األوضاع بين الالعشرين، الذي لوحظ في معظم فترات القرن مصارفرأسمال ال

  .3العامة على المستوى الدولي

 فهي تهدف من خالل وضع العالميبازل فيما يتعلق بالسوق المصرفي  بخصوص أهداف اتفاقية أما

  :119 الدولية إلىالمعامالت في مجال مصارفمعيار متعارف عليه لتقييم مالءة ال

  ؛ في تقوية وتعميق والحفاظ على استقرار النظام المصرفي العالميالمساهمة -

في زالة الفروق  الدولية في أوضاع تنافسية متكافئة، وبالتالي إمصارف الوضع -

 الرقابية الوطنية بشأن رأس المال المصرفي حيث تمثل تلك الفروق مصدر المتطلبات

 مصارف ؛ للمنافسة غير العادية بالرئيسي

 العولمة على إيجاد آليات للتكيف مع التغيرات المصرفية العالمية، وفي مقدمتها العمل -

  ؛المالية

  مصارف؛ ال األساليب الفنية للرقابة على أعمالتحسين -

 المعامل أكثر اتجاها إلى األصول ذات مصارف تطبيق هذا المعيار إلى أن تكون اليدعو -

  .األقل من حيث درجة المخاطر

 أن مصارف أصبح يتعين على كافة البمقتضاها أقرت لجنة بازل المصرفية اتفاقية بازل التي ولقد

كفاية األموال الخاصة والذي حددته بـ  لمعدل األساسيةتلتزم احترام النسب والقواعد االحترازية 

                                                                                                                                                    
  

، الدار الجامعية، اإلسكندرية،  على أعمال البنوكاساتهاوانعكالتطورات العالمية  عبد العادل حماد، طارق -1

         ؛147، ص 1999
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 إلى التسويات الدولي إمكانية رفع هذه النسبة مصرف أدنى لرأس المال، وتدرس اللجنة وكحد 8%

  .2إضافة إلى تعديل مكونات رأس المال بما يرفع من قيمته% 15أو % 12

  

خالل السنوات  تغيير جذري طرأ للجزائروفي سياق تحويلها إلى اقتصاد السوق، بالنسبة    

 اإلصالح السابقة تراكم مقادير عمليةاألخيرة في طريقة تشغيل القطاع المالي حيث ترتب عن 

 المصرفي، مما تسبب في تدهور المالءة الجهازضخمة من القروض المشكوك فيها والصادرة عن 

تصنيف  ووضعت قواعد واضحة ل جديدة احترازيةمعايير نفذت 1995، ومنذ عام مصارفالمالية لل

 مصارف الوعرفت 3رامهاتإحالجزائرية  المالية والمؤسسات مصارفالقروض، وجب على ال

  20004سنة % 8 إلى 1995سنة % 4 تحسن في نسبة المالءة التي انتقلت من الجزائرية

                                                 
  ؛2 سبق ذكره ، صمرجع لخضر، عزي  -2

  ؛76بق ذكره، صس مرجع خرون،آو  يالنشا شب كريم-3
4- Banque Algérie, évolution économique et monétaire en Algérie, 2002 op.cit, P 61.  
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  . وفعالعصرياإلطار التأسيسي لنظام مصرفي :  الثالثالمبحث

  
 والعشرين يواجه صعوبات الحاديداية القرن  الجهاز المصرفي الجزائري اليوم ومع بإن    

 والمالية تتسم بالتطور المستمر على المصرفيةوتحديات المرحلتين الراهنة والمقبلة، كون الصناعة 

 جديدة، أو الخدمات المالية التي تتجه نحو ماليةصعيد اإلطار المؤسسي لجهة خلق مؤسسات 

ة، أو بلورة معايير مصرفية جديدة للعمل  ضخممصرفيةالشمولية، أو االندماج لخلق وحدات 

و التحوالت  عالمي تتسارع وتتشابك فيه التطورات مناخالمصرفي بشكل مستمر، وكل ذلك في 

  .االقتصادية والمالية والمصرفية

تحديات :  التحديات الجديدةاستيعاب فالجهاز المصرفي الجزائري يجب أن يجاهد من أجل وعليه

 المتجددة، وتغيير المعايير العلمية بشأن الرقابة والمالية، والثورة المصرفية التحرير العالمي لتجارة

يات التحويل ل وتنميته وتحسين أدائه العام من أجل مساندة عمتطويرهويستلزم ذلك . 1والمالءة المالية

  . يمكن أن يتحقق بدون جهاز مصرفي متطور وتنافسيالاالقتصادي الذي 

  

  .مصرفيالحديثة لتطوير األداء الالتوجهات :  األولالمطلب
 مواردها المالية والبشرية تعبئة الجزائرية اليوم مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى مصارف الإن

 عميقة وفعالة على مستوى العمل بإصالحاتلمواجهة متطلبات االقتصاد ككل، وإلى القيام 

اء المصرفي، ولعل المحاور  لتحسين األدالالزمة وبتهيئة المناخ المالئم والشروط مصرفيال

  : هيمصارفاألساسية لتطوير ال

  

  .تطوير الخدمة المصرفيةلإستراتيجية وضع  :الفرع األول 

  مصارف حديثة في التقنية التطورات المصرفية وضع مناهج تنظيم وتشغيل أساليب تستدعي

 خالل إصالح فعالة منمصرفية ويتحقق ذلك عن طريق إتباع إستراتيجية وسياسة  .2 الجزائرية

هاعدة نواحي من النشاط المصرفي من أهم:  

  

  .مواكبة أحدث التطورات التكنولوجية: أوال 

                                                 
  .95 ذكره ، صسبق مرجع   السيسي،حسن الدين صالح -1

  .156ص,مرجع سبق ذكره,لحمر خديجة  -2
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 المصرفية والعمل التكنولوجيات ما ميز النشاط المصرفي في عصر العولمة هو تعاظم دور أهم

نظم  واالتصاالت، من أجل تطوير المعلوماتعلى تحقيق االستفادة القصوى من ثمار تكنولوجية 

 للخدمة المصرفية تتميز بالكفاءة، والسرعة، والدقة جديدةووسائل تقديم الخدمات وابتكار تطبيقات 

 بشكل خاص بتكثيف االستخدام ألحدث تقنيات المعلومات المتقدمةفي األداء وقد اهتمت الدول 

 رفمص تتم داخل فرع الي بغية خفض العمليات المصرفية التالصرفيواالتصاالت في المجال 

 بينما تتم جميع العمليات األخرى بواسطة .من إجمالي العمليات% 10 ال تتجاوز أصبحتحيث 

 اإللكترونية ة أفرزتها التجارالتي  إلكترونية مثل أجهزة الصرف اآللي ونقاط البيع اإللكترونيةقنوات

نات يه تحس عليترتبوهو ما . التي عرفت نموا سريعا، هز توقعات كافة مؤسسات البحث في العالم

  :1ملحوظة في طبيعة وآليات تقديم الخدمة المصرفية من أهمها

 تقلص تكلفة التشغيل والسيما التكلفة الحقيقية لعمليات المدفوعات فضال عن انخفاض -

  ؛استخدام النقود

منها بطاقات االئتمان والشيكات واستخدام وسائل الدفع اإللكتروني أهمية  تزايد -

   ؛لكترونية والنقود اإلاإللكترونية

 الضرورة العمالء من قيود المكان والزمان، فبفضل التجارة اإللكترونية لم تعد ريرتح -

 أصبح إلجراء وتنفيذ العمليات المصرفية بل عميل لل– البدني -تتطلب الوجود المادي

  .مصرفيةال المنزلية بالخدماتاالنترنت أو ما يسمى  يكفي في ذلك استعمال الكمبيوتر و

 لم تعد مصارف فالعالقات التنافسية التقليدية بين المصرف -مصرفقة  العالتطور -

 اإللكترونية بل أصبح التنافس على أشده بينها على مصارف نفعا بالنسبة للتجدي

 جموع مستعملي االنترنت من الصفات اإلشهارية في وعلى WEB الويبنشاطات 

  .2 المختلفةاالنترنتمواقع 

 ATMف اآللي الم تكن معروفة من قبل مثل أجهزة الصر خدمات حديثة للعمالء تقديم -

 تمثل التي اإللكترونية مصارف سداد الفواتير بالهاتف، وظهور ما يسمى بالوخدمات

   .باستعمال االنترنت والكمبيوترمصارف آخر وأرقى المعامالت المالية عبر ال

  

                                                 
، 2001، سبتمبر 249، مجلد المصارف لعربية، بيوت لبنان، العدد مصارف الغد العربية، المصارف اتحاد-1

  .33ص

 العلوم مجلة، اإللكترونية، آثار العولمة على المؤسسات المصرفية في إطار التجارة  اللطيفعبد بلغرسة -2

  .271 ص، 2003، ديسمبر 5، بسكرة، العدد خيضر، الجزائر، جامعة محمد نسانيةاإل
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لمواكبة التطورات  المصرفية على إدخال العديد من التقنيات الجزائرية مصارفال      لقد عملت 

 بدأ ترونية اإللكفالنقود لتتواءم مع متطلبات العصر الحديث، هالنقبو ذلك  مصرفيةالفي الصناعة 

، واقتصر فقط على بطاقات 1989العمل بها كوسيلة لتسديد في نظام الدفع الوطني مند سنة 

 المبادرة، ثم بدأ استعمالها  بهذهيأخذ تجاري مصرفالسحب، وكان القرض الشعبي الجزائري أول 

 مصارفهم تم تأسيسها من طرف الس وهي شركة ذات أ1995 عام SATIMيتزايد بفضل شركة 

 مصارف تطوير استعمال البطاقات اإللكترونية، في الفي تساهم هذه الشركة وهيالتجارية،

  ...والحسابات البريدية الجارية

  

 الجزائرية مصارف فمعظم الالمصرفية، العمليات  فيما يخص استخدام شبكة االنترنت لتطبيقأما

 المواقع ال يتعدى استخدامها كأداة تعريفية هذهإال أن الغرض من .قعا تمثلها عبر االنترنت اتملك مو

 بالعمليات واإلجراءات المصرفية المتداولة بين العمالء للقيام وليس كأداة فعلية مصرفوتسويقية لل

  :1ال دون تحقيق ذلك هماا حاللذان، والسببان مصرفوال

  ؛قصور البيئة القانونية القانونية والتشريعية -

 كمخاطر المنافسة اإللكترونية،تعدد المخاطر المرتبطة بتقديم الخدمات المصرفية  -

  .ومخاطر التشغيل و المخاطر االئتمانية

راتها  من أجل تدعيم قدالجهود الجزائرية أصبحت مطالبة ببذل مزيد من مصارف فالوبالتالي

 المصرفية، نظرا لما ستواجهه الخدماتالتنافسية السيما مع تطبيق اتفاقية تحرير التجارة في 

 الجزائرية مرهون بنجاحها مصارف الوبقاء األجنبية مصارفالجزائر من منافسة حادة من ال

 القرار ومدى استفادتها من ثورة العلم اتخاذ زباالعتماد على تقنية المعلومات كأحد ركائ

  : الغرض يجب العمل علىولهذاوالتكنولوجيا لرفع مستوى األداء، 

  ؛المعلوماتزيادة اإلنفاق االستثمارية في مجال تكنولوجية  -

 الجزائرية نظام مصارفال، وقد أدخلت مصارفاإلسراع في تنفيذ شبكة االتصال بين ال -

 :ام بـ النظهذامعلوماتي جديد يساعدها على تنظيم خدماتها أحسن من قبل ويعرف 

 ؛"système delta" "دالتا"   

 من جهة والعمالء من جهة والشركات مصارف تربط بين المصرفيةتكوين شبكة  -

 ؛ودوليا هدفها الرئيسي متابعة تطورات اليومية فقطاع االستثمار محليا ؛أخرى

 للعمالء بكفاءة أعلى المتنوعة مصرفية لتقديم الخدمات الاإلنترنتالتوسع في استخدام  -

 األسهم والسندات في البورصة، أسعاركلفة أقل مثل تقديم خدمات متابعة تطورات  وت

                                                 
 .158ص,مرجع سبق ذكره, لحمر خديجة -1
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كات السياحية وفتح االعتمادات ي أرصدة الحسابات وإصدار الشعنواالستعالم 

 مثل منح التسهيالت االئتمانية التي ال تحتاج إلى دراسات إلىباإلضافة  المستندية،

 ؛القروض بضمان مالي من خالل كلمة مرور

 .الجزائر اإللكتروني في مصرفيإصدار تشريعات تحمي التعامل ال -

  .ع الخدمات المصرفيةيتنو: ثانيا 

 من جهة، والمؤسسات األجنبية مصارف الجزائرية إلى منافسة شرسة من المصارف التتعرض     

 إتباع  وهذه المنافسة ال يمكن مجابهتها إال بخلق ميزة تنافسية عن طريقى،جهة أخرالمالية من 

  . تكون وثيقة مكيفةبحيث " جديدةومنتجات خدمات" إنتاجسياسة 

 في العالم مصارف فقد تجاوزت الولهذا أصبحت تافهة وعادية نتيجة التقليد مصرفية الفالمنتجات

 أدى إلى ظهور خدمات هائلة تتعدى النظام مما المنافسة منتجاتهانطاق الخدمات بمحاولة تمييز 

  . إلى اإلعالن والمساعدة السياحيةاالستثماريةن المصلحة  مابتداءا، مصرفيال

  

 على تحرير كافة الخدمات المالية عملت انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة التي إن     

  .1 جادة لتحرير وإصالح هذا القطاعخطوات اتخاذللمصارف والمؤسسات المالية، يفرض عليها 

 حتى تتمكن من مصرفية الخدمات المن مطالبة بتقديم حزمة متكاملة  الجزائريةمصارف الوبالتالي

 والخدمات الحالية غير كافية مقارنة باالحتياجات المتزايدة للعمالء المنتجاتمواجهة المنافسة كون 

  : هذا الغرض، علينا القيام بالخدمات التاليةولتحقيق

 القروض للشركات الكبيرة ديمتقاإلقراض بكافة أشكاله وأنواعه، أي عدم االقتصار على  -

 مؤسسات فردية صغيرة إنشاءبل أيضا تقديم القروض لألفراد اللذين يرغبون في 

  ؛2ينيللحرف

 حيث يالحظ وفرة للمنتوجات،تشجيع قروض االستهالك واالستفادة من الفرص التسويقية  -

سألة  دليل على ذلك موأبلغفي هذه السلع وطلب كبير عليها في غياب أطر التمويل، 

 والذي ال يتعارض المستهلكتسويق اإلنتاج الوطني الذي عرقل بسبب عدم فاعلية قرض 

 . في إطار برامج التكييفالدوليتوجيهات المنظمة العالمية للتجارة أو الصندوق النقدي 

 وأن من أهم المشاكل خاصةاالهتمام بتقديم القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة  -

 . القرض المصرفي علىؤسسات مشكلة التمويل وصعوبة الحصول التي تعاني منها الم

                                                 
1- 8 لخضر، مرجع سبق ذكره، صيعز.  

، 1991، الدار الجامعية، بيروت،  في البنوك التجاريةالحديثةاإلدارة  أبو قحف عبد السالم،  ويف العقار حنعبد  -2
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بط ت خاصة تلك التي تراالستثمارية الصيغ التمويلية الحديثة ألغراض المشروعات ابتكار -

 .بالتنمية

 ؛تقديم خدمات التأجير العادي والتأجير التمويلي -

 .إصدار األوراق المالية والترويج لها -

  : لك من خاللتحسين نوعية الخدمات المقدمة وذ -

   العمليات؛إجراءالدقة والسرعة في * 

  ؛عمالءللتوصيل المعلومات بدقة         * 

 وذلك ؛ بفعالية لتحسين طرق واإلجراءاتالمشاركة على مصرف تشجيع عمال ال  *

  :1 طريقعن أحسن لألجور وذلك فيزيام تحظبإقامة ن

   المسؤوليات ومنح أجر مقابل االضطالع بها؛مينثت - 

   الترقية بالتكوين وتحسين المردودية؛ربط - 

   في وضع نظام ترقية مرتبط باالستحقاقات؛اإلسراع - 

   مع المجهود الفردي؛المردودية تكييف عالوة - 

  . والمحافظة عليهامصرفية وتطوير األجهزة الالتجهيزاتعصرنة وصيانة *     

 مناطق متعدد من البالد وهذا فروع ووكاالت جديدة في بفتحتنمية الشبكة وذلك *       

  .لتسهيل الخدمات للمواطنين

  . تسمح بجلب مدخرات األفرادمغريةتطبيق أسعار فائدة *    

  

  .تطوير التسويق المصرفي: ثالثا 

 يضطلع بتوجيه تدفق الذي مصرف التسويق المصرفي ذلك الجزء من النشاط اإلداري للعنيي

 بما يحقق تعظيم ربحية ,العمالءات مجموعة معينة من الخدمات والمنتجات المصرفية إلشباع رغب

 التسويق المصرفي كذلك عن النشاط يعبر كما . وتوسيعه واستمراره في السوق الماليةمصرفال

 تحديد مختلف المعايير واألسس التي تحدد ضوئهاالرئيسي أو الوظيفة الفعالة التي يتم على 

 جدد عمالء الحاليين وكسب عمالء الالزمة لبقاء اليةاإلستراتيجاحتياجات السوق ورغباته وتحديد 

  . أسس معرفية لفهم المنافسين الحاليين والمرتقبيناستنباطعن طريق فهم طريقة 

  

 كل االقتصاديات، حيث يتمثل في يجب اإلشارة إليه هو طبيعة المنتوج المصرفي األساسي وما    

 النقود فالباحث يعتبر العملة أو النقود أوعملة هذا األخير حسب دراسة قام بها باحث جزائري في ال
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 اليوم عبر التسويق المتمثل في مهمة إخضاع هذا حضارةالمنتوج المصرفي األساسي الذي يرسم 

  . إشباع مختلف الحاجات والرغباتمنالمنتوج وجعله في مستوى يمكنه 

وأداة تحسين أدائه  تفعيله و مصرف يشكل األداة الرئيسية لتفاعل المصارف في الوالتسويق

 وترسيخ االبتكار لكي تزداد السرعة الذاتيوموازنته وإثراء قوى العمل والفعل داخله واإلبداع 

 وكذلك تحقيق المنافع االقتصادية مصرف النهائي للالهدفوالدقة والفعالية بما يعمل على تحقيق 

دة األنشطة التسويقية قي  هذه العوامل وغيرها أدت إلى زياكلواالجتماعية للعميل والمجتمع، 

 وتشعبت في ظل محددات الثبات والحركة مصرف التسويقية داخل الالوظيفة بل وتعقدت مصارفال

 أيا مصارف المصرفي محليا وعالميا، لذلك أصبح من الضروري على رجال البالنشاطالتي تحيط 

 وعليه وباعتبار  وأيا كان العمل المنوط بهم اإلحاطة بعمل التسويق المصرفي،موقعهمكان 

مرد  إحدى مكونات القطاع المالي، عليها إدراك أهمية التسويق في تطوير وتحسين مصارفال

 ما استخدم إذا التي ستؤدي حتما إلى تنمية االقتصاد الوطني لكونها بمثابة محرك اقتصادي اوديته

 تعتبر المفتاح الحقيقي اأنهالدراسات رغم هذه ا المصرفية عن نبفعالية، لكن غالبا ما تتخلى مؤسسات

  .للنجاح وخاصة لتفعيل وتنشيط القطاع المصرفي

  

  :يلي العوامل التي استدعت ظهور وتطوير التسويق المصرفي ما ومن 

 إلى االهتمام مصرفى بالد مالية لتمويل تطور المؤسسة أمصادرالحاجة الماسة إلى  -

لب واستقطاب وخلق تجاه هذه السوق من أجل جا وتغيير السلوك لعمالءابسلوك 

  ؛ وترفع من المردودية في نفس الوقتالرغبات تشبع منتجات

 وحرية إنشاء مصرفية الالهياكلمة والسلطات النقدية على تغيير اتشجيع السلطات الع -

  ؛ للمحيط المصرفي آلية محركة للنمو والتطورتمنح " البيعنقاط"شبابيك 

 عامال مهما في دخول كانخرى  ومؤسسات مالية أمصارفاشتداد المنافسة بين ال -

 ال عنيفة والتي منافسة إذ تسببت اإلغراءات المقدمة في خلق .مصارفالتسويق إلى ال

 ميزة تنافسية عن طريق إتباع سياسة إنتاج خدمات ومنتجات بخلقيمكن مجابهتها إال 

  ؛جديدة

غالل  الجديدة واستاألسواقالرفع من الميزانيات المخصصة لالتصال نتيجة اكتشاف  -

  عمالء؛وتوسيع الشبكات التي كانت تعطي األولوية لجلب ال

 الخدمات اق نطمصارفال المصرفية تقليدية، ولهذا فقد تجاوزت المنتجاتظلت  -

  .مصرفي الالنطاقدى إلى ظهور خدمات تتعدى أ المنافسة مما منتجاتهاز يبمحاولة تمي
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ل التسويق ا في مجارائد CNEP الجزائر يعد الصندوق الوطني للتوفير واالحتياط وفي 

 القروض وتقديم كبيرا في مجال جمع المدخرات مصرفا هذا الصندوق يعتبرحيث .المصرفي

 في توزيع تزايدالالقتصاد الوطني خاصة قروض السكن وقروض االستهالك، ويالحظ أن هناك 

الت، ولهذا  العائقطاعهذه القروض بصفة منتظمة سواء للقطاع العام أو القطاع الخاص وكذلك 

 مليون 6.5 هناك حوالي ذلك للعائلة وللداللة على مصرفأنه بمثابة مصرف يرى مسيرو هذا ال

 قد اكتسب شعبية في مصرف أن هذا الالقولالسكان، لهذا يمكن ) سدس (6/1 ما يعادل أي عميل

 هي صرفم لدى هذا الاالدخار نستغرب ذلك إذا ما علمنا أن شبكة جمع وال.مجال تعبئة االدخار 

 مصرفية وكالة 200 بريدي و شبكاك 3000األكبر في البلد من حيث االنتشار، فهناك أكثر من 

 من خالل عمالئهم هم مصرف هذا المنتجاتتقوم باستقطاب المدخرات، علما أن الذين يسوقون 

  .السياراتاإلشهار العفوي خاصة في النشاط العقاري وسوق 

 لم مصرف المدخرات، فهذا الجمع اإلحصائية لها أهمية في  اإلشارة إلى أن المعلوماتوينبغي

 السمعية اإلشهارية بالحمالت والقيام لمنتجاته جويريتوان في إقامة مديرية للتسويق ألجل الت

 ومؤثرة، وأبلغ دليل على ذلك النشرة ةمبتكروالبصرية والمكتوبة وبطرق تسويقية ودعائية 

  . التابع لهواالتصالاإلشهارية التي يصدرها قسم الصحافة 

 من طرف مديرية المقدمة بمكانة هامة في السوق فمن خالل اإلحصائيات مصرف الويحضى

من % 34 النظام المصرفي الجزائري وهذا ما يعادل حوالي من% 23 يحتكر فإنه ؛التسويق

  .مداخيل االدخار

  

قليمية والدولية ويدرك  ويجاري التطورات المحلية اإلويتجدد يتطور المصرفالحظ أن هذا الم ومن

 المصرفي، وأن له مكانة ذات وزن كرافد للنظام المصرفي الجهازمكانة في السوق وكذلك في 

رات كفيلة بالحفاظ على مكانته السابقة على المستوين ي سعى إلجراء تغيفقدالجزائري، وتبعا لذلك 

  :هما

 وأنه مطالب  ته أنشطلة لك بأنه يخضع للمنافسة الحرمصرف الاقتنع:  المستوى المصرفي-1

 يتقاسم معها أهم االنشغاالت التي A.B.E.F والمؤسسات المالية مصارف إلى هيئة الباالنضمام

والمؤسسات المالية مصارف  أنه يستفيد من دعم شبكة الكما .والمشاريع ذات المنفعة المشتركة

  . زمالئهإلىويقدم ذاتيا خدمات الشبكة 

 التي يقوم بالمتاجرة فيها المنتجات مقتنعا بفقدانه احتكار مصرفالأصبح : مستوى العمالء - 2

 لدعم المنافسة كما أنه مدعو لتنويع الربحيةظ والتحكم في هوامشه اوتسويقها وبأنه مطالب بالحف

  . على مستويينجديدة مصرفية منتجاتأنشطته، ولهذا فقد برمج 
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خارية الجديدة والتي هي في طور اإلنجاز  االدالمنتجات العديد من هناك : مستوى االدخار-2-1

 من ذلك تلبية االحتياجات الخاصة والمرتبطة بمشروع مصرف فعال بناءا على الهدفعلما أن 

  . العميل وإعطاء فرصة مستقبلية لصالح هؤالء العمالءاقتراح

ة  ويسعى لتوسيع نشاط منتجاته بحكم اتساع السوق السلعيمصرفال يقدم:  مستوى القرض-2-2 

  : على نوعية القروض ذات الطلب الكبير مثليركز ولهدا فهو ,والخدمية

  ؛للجماعاتموجه لألشخاص مهما كان سنهم وكذلك القرض السيارات *       

   .1والقروض الموجهة للحرف الحرة, بالتعامالت العقارية بين الخواص ةالقروض الخاص  *

  .مواكبة المعايير الدولية: الفرع الثاني 

 وضعتها لجنة بازل والمؤسسات التي الجزائرية مطالبة بمراعاة القواعد والمعايير مصارفل اإن

 الدولية، وذلك من أجل مواكبتها، ومن أهم مصرفيةالالدولية والتي كان الهدف منها تحقيق السالمة 

  : ذلك ما يليلتحقيقالت التي ينبغي التركيز عليها االمج

  

  .اء المصرفي تطبيق معايير بازل لألد:أوال 

 الكبرى من بين أهم التحديات الصناعية مقررات لجنة بازل الدولية التي أقرتها الدولة تعتبر

حيث وجهت مقرراتها لتحقيق ثالثة , النامية الدولالمعاصرة التي تواجه الصناعة المصرفية في 

  :أهداف جوهرية هي

ارف األوروبية واألمريكية بالعمل  المبدأ على السماح للمصهذا ينص:  مبدأ المعاملة بالمثل-1

  ؛ الدول األخرى على مصارفها المحليةتفرضهاوبنفس الشروط التي 

المساعدة على تقوية :  النسبة إلى تحقيق هدفين أساسيين هماهذه تسعى:  رأس المالةنسبة كفاي -2

تيجة تباين  نمصارف الدولي وإزالة جيوب المنافسة غير العادلة بين الالمصرفياستقرار النظام 

 وضع على لذلك عملت اللجنة ,تهيا الرقابية المتعلقة برأس المال المصرفي ومعايير كفالمتطلبات

 ومن بين الراهن،قواعد جديدة تعكس المخاطر الحقيقية التي يواجهها العمل المصرفي في الوقت 

  :1 والمؤسسات الجزائرية احترامهامصارفهذه النسب التي يجب على ال

فرد أو مؤسسة أو (ل واحد ي لعماإلقراضالحترازية التي تعرف بالمخاطر الكبرى أي  النسب ا-

 مستوى عميل أو مجموعة، تم وضع علىولتجنب تركيز المخاطر ) مجموعة مؤسسات مترابطة

  : نسبتين لتوزيع المخاطر

                                                 
  .10 مرجع سبق ذكره، ص,عزي لخضر -1
 اإلصالح المالي ندوة، أوراق عمل هاتجاهات التحديث وقواعد: القطاع المصرفي السوريتحديث،  صارممكرم - 1

  .8-7 ص صوالمصرفي،
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من رأسمال األساسي % 25 واحد أو مجموعة بنسبة ال تتعدى لعميلربط اإلقراض  •

  ؛الماليةالمؤسسة  أو مصرفلل

 تخطي مجموع المخاطر الكبرى للقروض الممنوحة لمجموعة بعدم ضبط أخر يقتضي  •

  .مصرف الرأسمالمن مجموع % 15الزبائن 

 مؤسسة مصرف أو تلزم كل الخارجية وبتفتح التجارة الدولية تم وضع نسبة لمخاطر التعامالت -

ق التزاماتها باإلمضاء الخارجية أربع مرات  ال تفوبأنمالية في مجال نشاطها الخارجي باإلمضاء 

  .األموال الخاصة

  

 معرضة في كثير من الحاالت فهي الجزائرية مازالت بعيدة عن تطبيق هذه النسب، مصارف الإن

 بسبب غياب االهتمام بإدارة الفائدة الصرف ومعدل ل خطر معدألخطار كثيرة مثل خطر القرض،

  . قبل وقوعهاالمخاطر وعدم وجود آليات باألخطار

 المصرفية الدولية نتيجة تحررها من العمليات نظرا للتطورات التي شهدتها : الرقابة المصرفية-3

 الرقابية واإلشرافية، لذلك صدرت مقررات لجنة بازل النظمالقيود، كان البد من إعادة النظر في 

تنظيم نشاط هذه الوحدات  و, على كافة الوحدات المصرفية العالميةالمجمعةاعتماد مبدأ الرقابة 

 سير العمل المصرفي الدولي ورفع حسن ضمان إلى وتهدف هذه االعتبارات  العالمية،المصرفية 

  .كفاءته والعمل في جو من المنافسة العادلة

 وذلك لتدعيم مركزها التنافسي بازل الجزائرية االلتزام بتنفيذ مقررات لجنة مصارف على الويجب

  .رار ألجهزتها المصرفيةولضمان النمو واالستق

  

  .االهتمام بإدارة المخاطر :ثانيا 

 ومراعاة ة المباشرضوالقر خاصة مخاطر االئتمان من خالل • لمخاطر عديدةمصارف التتعرض

 األموال لمعالجة برؤوسالعالقات في عمليات التمويل، وقد وضعت االشتراطات الخاصة 

 اتفاق رأس المال الذي وضع 1988 ذ ومن.ئتمانالمتطلبات الرئيسة لتلك األنماط من مخاطر اال

 لالحتياطات المصرفية المالية ضد اإلرشادية الخطوط مصارفإلشراف على الاأصدرته لجنة بازل 

 يشجعقسم  التقديم الكبير الذي أحرزه االتفاق السابق عن وانبثق ,المخاطر االئتمانية غير المتوقعة

                                                 
 السيولة، ة، أسعار الفائد،مصرفيةطر االئتمان، العمليات الامخ:  التي قد تعترض البنوك هيمخاطر ال-* •

  ...االستثمار، المستندات، السمعة، المخاطر اإللكترونية

، مجلة التمويل والتنمية، صندوق النقد  رأسمال البنوكبشأناقتراح جديد من لجنة بازل  فان دير فوسن، جان-1

  .3-2ص، ص 2001الدولي، مارس 
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 بعد يتأكد مول 1فتيال علم قياس المخاطر ظومع ذلك  إلدارة المخاطر، مصارفعلى انتهاج ال

   .المخاطرويتطلب األمر أن يصبح المشرفون ملمين تماما باألساليب المعاصرة بإدارة 

  

  .مصارف بالالمبكروضع آلية لإلنذار  :ثالثا 

 آليات التنبؤ المبكر باألزمات المصرفية التي قد تتعرض لها إلنشاء أصبحت الحاجة ماسة لقد

 على االستخدام مصارف ويتحقق ذلك من خالل العمل على زيادة قدرة الالجزائرية، مصارفال

 وعلى المختلفة، ومواجهة المخاطر التي قد تواجهها أثناء قيامها باألعمال المصرفية لمواردهاالكفء 

  .حدتهااحترام أهم األساليب واإلجراءات التي تعالج المخاطر قبل الزيادة في 

  :1 لإلنذار المبكر يجب أن يأخذ في عين االعتبار اإلجراءات التاليةآليات إنشاء  فإنوبالتالي

 لالتصاالت لجمع المعلومات الدقيقة والكافية وتحليلها جيدضرورة توفير نظام  •

  ؛ فجأةمصارف المشاكل التي قد تعترض اللمواجهةالتخاذ قرارات سليمة 

معيارية التي يمكن من خاللها  المؤشرات القياسية والمنإيجاد مجموعة مناسبة  •

  ؛، والوضع االقتصادي للدولةمصرف كل ظروفبوء بالمخاطر وذلك في ضوء نالت

 السابقة التي حدثت بالدول الناشئة واستخالص الدروس المصرفيةدراسة األزمات  •

  . والعمل على تفادي األخطاء التي وقعت فيهاالمصرفيالمستفاد منها للجهاز 

  

  .ةعوإقامة هيكلة مالية ناججهاز المصرفي رنة ال عص:ني الثاالمطلب
 في االنتقال من اقتصاد مخطط مركزيا إلى اقتصاد السوق هو والجوهري العنصر األساسي ن   إ

 يستجيب للمستجدات التي تطرأ على الساحة الدولية، ويواكب متطلبات فعالإقامة جهاز مصرفي 

 بشكل عام وبتفعيل دور البنك مصارفتطوير أداء ال أصبح من الواجب االهتمام بوبالتاليالعولمة، 

  . بشكل خاصالمركزي

   

  . لتطوير أداء الجهاز المصرفيالمركزي بنكتفعيل دور ال:  الفرع األول 

 االقتصادياتل عن التحكم في السياسة النقدية التي لها فعاليتها في ؤو مس البنك المركزي كون

  :1اليةالتاألدوار  فهو ملزم بتأدية االنتقالية،
                                                 

  
 
، مؤتمر أفاق ) المتخصصةتالدراسات والمقاال (قتصاديةواال النقدية قرم، المصارف المركزية والسياسة جورج-1

  : على الموقع2002 دمشق - في ضوء التجارب العربيةسورياالعمل المصرفي في 
http : //georgescom/ar/articles  22/06/2004.   
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  ليتالءم مع المستجدات على الساحة المصرفية الدولية خاصة في التشريعيتهيئة المناخ  -

  : االقتصادي العالمي، وفي هذا اإلطار ينبغي العمل على ما يليوالتحررظل العولمة 

 التشريعات الخاصة بنظم الدفع اإللكترونية التي تنظم العالقة بين أطراف سن*  

  ؛العملية

 تأسيس هيئة لإلشراف على توثيق التوقيع اإللكتروني ورفض النزاعات التي ةدراس* 

 وعمالئها، فضال عن دراسة إنشاء دوائر متخصصة للنظر في مصارف بين التنشأقد 

  . االئتمانبطاقاتنزاعات 

  ؛ ضمن القطاع المصرفيالسليمة تأمين المنافسة    -

 من ناحية مصرفكد من سالمة أوضاع كل  فيها والتأوالتحقيق مصارف مراقبة عمليات ال-

  .ة والسيولةءالمال

  ؛ التمويلية وفي أداء القطاع المصرفيالعمليات تأمين الشفافية في -

 وعلى إنشاء شركات مالية متخصصة في ه تطوير أنواع خدماتعلى حث الجهاز المصرفي -

ترويج لها لدى  إصدار القيم المنقولة والأو leasing التأجيربعض تلك الخدمات مثل 

  ؛الجمهور

 في كل ما يتعلق بتقنيات وأساليب تحرير االقتصاد حسب الدولة تقديم المشورة إلى -

  ؛ التجارة العالمية والشراكة األورو متوسطيةمةظمنمقتضيات االنضمام إلى 

 في تطوير قنوات مالية جديدة ووضعها في خدمة التنمية المحلية الدولة تقديم المشورة إلى -

قنوات شركات الضمان ومؤسسات التقاعد وإنشاء سوق األسهم  (اإلنتاجيةعات القطوا

  ؛)والسندات

   والشركات المالية،مصارفث يبدأ بسوق ما بين الي النقدية بحالسوق العمل من أجل تطوير -

 أخرى مثل شركات الضمان أو مؤسسات تجارية لديها مالية ليشمل مؤسسات ويتطور

  :1 وتحقيق هذا الهدف يكون من خاللالقصير، المدى فائض في السيولة على

 وذلك بهدف التقليل من التضخم النقدي، باإلشراف على نظام التوجيه القيام •

 الفائدة عند مستوى أسعار المركزي، مثل بنكويتحقق ذلك بضبط أدوات ال

  ؛معين

                                                 
 النقد صندوق، مجلة التمويل والتنمية،  التضخملاألنظمة النقدية واستهداف تقليخان، . سومحسن كروسي أنزو  1

 .50-49 ص ص2000الدولي، سبتمبر 
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  االستراتيجيات وهذا من خاللوانتهاج بالشفافية في وضع القرارات االلتزام •

 الحد من عدم اليقين فيالنشر الدوري لحسابات البنك المركزي مما يساعد 

  .المركزي بنكلسياسة النقدية ويزيد من مصداقية اللبشأن المسار المقبل 

 بعد تقويم المعلومات التي يتم الحصول النقدية المسار المقبل للسياسة تقرير •

اذج االقتصاد الكلي،  تهيؤها نمالتيتوقعات التضخم : عليها من عدة مؤشرات

 النقود واالئتمان، الهيكل مثلتطورات المتغيرات المالية والنقدية الرئيسية 

 .العملالزمني ألسعار الفائدة، أسعار األصول، وظروف سوق 

  

  

  

  
 

 يتالءم من أجل أن مصارف وتقوية الدور الرقابي واإلشرافي للبنك المركزي على التطوير -

 تقديم على في ظل إقبالها المتزايد مصارف أصبحت تتعرض لها المع المخاطر العديدة التي

 التي الرقابيةالمنتجات المصرفية المستحدثة، بحيث تتم عملية التطوير في ضوء المبادئ 

  ؛ وما طرأ عليها من تعديالت2001صدرت عن لجنة بازل سنة 

  مصارف؛ على تدعيم قواعد المحاسبة والمراجعة بالالعمل -

 الواردة البيانات المركزي بتوفير الكوادر الفتية الالزمة كما وكفا لتحليل بنك قيام الضرورة -

 على جميع والمستمر من ناحية والوفاء باحتياجات التفتيش الميداني الدقيق مصارفمن ال

  .وحدات الجهاز المصرفي من ناحية أخرى

 المعامالتإنجاز  المركزي بكافة المناطق وذلك لإلسراع في بنك فروع للء على إنشاالعمل -

  ؛بالسرعة المطلوبة وبالدقة الكافية

 المهاجرين الجو االستثماري العام في البالد خاصة لجلب مدخرات المواطنين تقوية -

  .ةيالخارجوالحلول دون خروج االدخار وأرباح القطاعات اإلنتاجية إلى أسواق المال 

  

  .عصرنة المصارف الجزائرية و تفعيل دورها : الفرع الثاني 

 يتكيف ويتالءم مع أنمطالب للتغيرات التي طرأت على الجهاز المصرفي الجزائري فهو نتيجة    

 تواإلصالحا المصرفي من مواكبة متطلبات العولمة جهازومن أجل تمكين ال. الظروف الجديدة

 والتسيير من أجل الوصول إلى تغيير التنظيميتعين عليه إدخال مجموعة من التغيرات في مجال 

  .العالميالقتصاد واالندماج في االقتصاد لعياري م
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  .1يميظ المستوى التن:أوال 

 اقتصاد السوق وذلك باتخاذ واقع طريق إصالح الجهاز القانوني والتنظيمي قصد تكييفه مع عن

  :اإلجراءات التالية

 المقاولين ذوي القدرات الحصول على لكل جهاز قانوني من شأنه أن يضمن إقامة -

  ؛ الموجهة نحو النجاعة االقتصاديةغير من كل أشكال النفوذ مصارفوقاية الالتمويل و

 رؤوس األموال في إطار إدماج النظام استقرار على التقليص من آثار عدم الحرص -

  ؛الوطني مع النظام الدولي

 مصداقيتها عن طريق إلزامها بتكوين وضمانمصارف  القواعد االحترازية للتحديد -

  ؛ بدور نشيط في الترقية العقاريةبالقيام مصارفد السماح للاحتياطات عقارية قص

 الخاصة في مجال تخصيص مصارف البتوجيه آليات لتقدير الخطر كفيلة وضع -

  .القروض

 الخاصة السيما فيما مصارف والالعمومية مصارف اإلنصاف في معاملة الضمان -

  .يخص الرقابة واإلشراف

  . شروط المنافسةوفيرت ومؤسسات متخصصة قصد مصارف ظهور تشجيع -

 االعتبار وعاء حاجات التمويل فكل وعاء بعين التمويل مع الحاجات مع األخذ تكييف -

  . نسبة الخطر ومدة النجاعةيحدد...) سلع، أدوات، بناءات، صادرات (

  

  .ليم المستوى الع:ثانيا 

 تصبح  على أنوالعملة ي إلى وظيفتها األصلمصارف تهدف إلى إرجاع ال إجراءات طريقعن

  :مؤسسات قادرة على التنافس يتمثل هدفها الرئيسي في

  ؛ جهاز إعالمي دقيق وحديثإقامة -

  ؛ ضمان مصداقية النتائج المصرفيةعلى جهاز للتسيير المحاسبي قادرة إقامة -

  ؛العمومية تحصيل الديون من المؤسسات تحسين -

  ؛ تسيير أحسن للتدفق الماليضمان -

 بالقرض عن طريق اعتماد نظام الخاصقرار  المصارف على أن تسترجع الالعمل -

  ؛قرض غير مسير إداريا

 . معالجة االحتياطاتاستكمال -
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  . يتعلق بتسيير المعلوماتفيما :ثالثا 

 ؛ضرورة توفر القطاع المصرفي على جهاز معلوماتي ناجع -

 المتعاملينالتأكيد على أهمية تنظيم مثل هذا الجهاز، خدمة لجميع  -

 مصادرن، بحيث يجب أن يكون قادرا على التنسيق بين مختلف االقتصاديين والماليي

 ؛لقراراالمعلومات من أجل تثمينها ونشرها، قصد السماح باتخاذ 

 أكبر واستشارةضرورة وضع التنظيم الحالي على أسس أكثر عقالنية  -

 ؛عدد ممكن من اإلطارات المعنيين

ظمة ت ومنةقيقودترقية وتحسين الوسائل الكفيلة بتوفير معلومات موحدة  -

 مصارف؛وتتالءم مع كل مستوى من مستويات تسيير ال

 مهام ساأسإعداد مجموعة من المناهج واألساليب واضحة المعالم على  -

 ؛المؤسسات المصرفية وتنظيمها

ترة، فاألجل، ال(احترام المقاييس التي يقوم عليها رأس مال المعلومات  -

 ؛)الدقة

 أثناء بإعالمهمجهاز اتخاذ القرارات،  القطاع بكيفية تنظيم اتتحسين إطار -

 بين إقامتهاالدورات التطبيقية بأن هذا األخير يتوقف على نوعية العالقات الواجب 

 .مختلف مراكز اتخاذ القرار

  

  . فيما يتعلق بتنمية الموارد البشرية:رابعا 

 ؛ وتعديلهاالمصرفيةتحفيز المؤسسات واألفراد عن طريق تكييف الوظائف  -

 كفاءات عالية في ميادين ذويبتأهيل المستخدمين الحاليين وبتوظيف مستخدمين العناية  -

  ؛المالية واالتصال واإلعالم

 للمؤسسات بالنسبةوضع جهاز قصد تعديل القطاع العمومي المصرفي وتنظيمه  -

 ؛االقتصادية العمومية

ات  اتخاذ اإلجراءطريق وذلك عن ؛تحفيزهم بهدف تحسين السلوك تكوين الموظفين و -

  :1التالية

 ببروز وتسمح إعداد برامج تكوينية تتكيف مع تطور النظام المصرفي، *

  ؛جديدة  كفاءات 
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   طريق، وذلك عن مصارف المساهمة بشكل فعال في التكوين مابين ال*

  ؛ ″S.I.B.F″  للتكوينمصارفاالستعمال األمثل لوسائل شركة مابين ال

 وذلك بإضفاء العالي،توى التعليم  على مسمصرفي تنظيم التكفل بالتكوين ال*

 وشهادات مصارفالحيوية على مرحلة ما بعد التدرج المتخصص في ال

  صيرفة؛ العليا للالمدرسة

  ؛ مختلف المراسلين من أجل تحسين التأطيرإشراك                   * 

 أجل توفير آخر المعلومات حول المستجدات في الحقل من للتوثيق مراكز إنشاء  -

  .فيمصرال

  

  2فيما يخص تطوير المواصالت السلكية والالسلكية :خامسا 

 وتوسيع هم التجارية معالعالقة بتوطيد عمالءتحديث جهاز الخدمات وتقدير مطالب ال -

  ؛خدمات عن طريق إدخال تكنولوجيا حديثةالمجال 

 أجهزة تنظيم شبكة وضعتحسين نوعية خدمة البريد والطرود البريدية واإلسراع في  -

  ؛ل والتوزيعالنق

  عمالء؛تحسين نظام استقبال ال -

 كامل التراب عبرإنشاء مصالح جزائرية ذات نوعية عن طريق توسيع الخدمات  -

 شبكة استعمالالوطني والعمل على نشر تكنولوجيا اإلعالم واالتصال الجديدة وتسهيل 

  ؛االنترنت

ر باعتماد إدماج تكنولوجيا جديدة ضمن قطاع البريد و تطوير البحث و االبتكا -

  تكنولوجيا جديدة لإلعالم و االتصال؛ 

 منها قطاع الحساب يستفيدالعمل على أن يستفيد القطاع المصرفي بنفس المزايا التي  -

  ؛وعصرنتهالجاري البريدي في مجال المواصالت قصد تطوير نظام الدفع 

 الوطني  قصد ربط االقتصادالمواصالتتزويد البالد بالتجهيزات المعلوماتية في مجال  -

 .باالقتصاد العالمي حسب المعايير الدولية

  

  .فيما يتعلق بتفعيل دور نظام الدفع :سادسا 

 ؛تهاولعها وسييمن حيث تنو •يجب ترقية أدوات الدفع -
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أقل ريبا دقة و سالمة وأكثرأن تكون العمليات  جلأيجب تحسين فعالية نظام الدفع من  -

  :ولتحقيق ذلك البد من توفر الشروط التالية

            في اعتماد كل من الوثائق والمصطلحات واالستقراراالنسجام والتوافق *           

  .النظامالمستعملة وفي توزيع فترات سير 

  . للتخفيف من الهفوات التقنيةاستعجاليةتبني مخططات *           

  .التكنولوجيةاالحتكاك باإلبداعات *           

  : التاليةاإلجراءات في أنظمة الدفع وذلك عن طريق **تسيير األخطار المالية  -

  ؛ وضع سقف لألوضاع المدنية                  *

  ؛ وضع آليات للضمان والكفالة                  *

  ؛وضع قواعد لتوزيع الخسائر                  * 

  .وضع قواعد لتخفيض آجال التسديد •

  

 من طرف اإلطارات المالية مبادراتأدى إلى عدة  الشعور بأهمية موضوع وسائل الدفع، إن

 والنقدية التي طرحت مشروع يهدف إلى مصرفيةالالجزائرية، منها شركة اإلعالم اآللي والعمليات 

 ففي . بطاقة دفع وطنية سيتم طرحها في السوقخلق، وكذلك مصارفتطوير نظام الدفع مابين ال

قام بنك الجزائر بإنجاز مشروع نظام الدفع بين  والماليإطار تطوير وعصرنة النظام المصرفي 

  .RTGS مصارفال

  

، عبارة عن نظام التسوية الخام )RTGS( نظام أن: )RTGS (مصارف نظام الدفع بين الماهية

بدون ( أو تطبق أوامر التحويل بصفة مستمرة وحسب الوقت الحقيقي تنفذوبالوقت الفعلي، أين 

  ).يةعملية بعمل( خام أساسوعلى ) تأخير

  : األهداف المنتظرة من هذا النظام تتمثل في النقاط التاليةإن

  ؛ نمو وتكامل أسواق رأس المالدعم •

  ؛الدفع والتخفيف من مخاطر عدم التنبؤ •

                                                                                                                                                    
  
الت ا الحواالئتمان،نقد، الشيكات، شيكات السفر، أوامر الدفع، بطاقات  تتحد أشكاال متنوعة منها الالدفع أدوات - •

   ... اآللية مصارف، عزف المقاصة، شبابيك الاآللية
الخطر المرتبط (التقنيخطر السيولة، خطر القرض، الخطر :  التي تتعرض لها أنظمة الدفع هيالمالية األخطار - **

  .) بالنظام

  



 - - 180 - - 

  ؛ فعالية السياسة النقديةتدعيم •

  . الدوليةالمعايير أمان وسرعة الصرف، بالتنسيق مع ضمان •

  :يتميز هذا النظام بما يليو 

  ؛كبيرة وبحاالت مستعجلة بمبالغ الدفع •

إجراء لحظي وفوري ألوامر (، وبأوقات فعلية )عملية بعملية( الخام الدفع  •

  ؛)التحويل

  ؛ الدفع عن طريق التحويل فقطيتم •

محاسبة عامة، السوق النقدي وسوق ( المركزي بنك عن نظام معلومات اللفتيخ •

  . )يدية برمقاصةالصكوك، (ومختلف األنظمة المتجانسة األخرى ) الصرف

  : النظام هيبهذا إن األطراف المتعاملة 

  مصارف؛ال -

  ؛ الماليةالمؤسسات -

  ؛ العموميةالخزينة -

  ؛ الصكوك البريديةمراكز -

 . المركزيونالمودعون -

  

  

  :النظام بـ هذا يقومو

 ؛والمستعجلة للمبالغ الضخمة مصارف ما بين التحويل •

  ؛ وسوق الصرفالنقدي المركزي في السوق مصرف العمليات •

  ؛ أرصدة المقاصة اإللكترونيةفعد •

  ).السندات( على مستوى السوق المالي التسوية •

  

  .1ر السوق الماليةي يخص تطوافيم: سابعا 

  :ينبغي العمل على

  تعميق السوق الثانوية لألوراق المالية الحكومية؛ -

 الحالية حتى مصارف للالمالييتعين االستمرار في الجهود الرامية إلى تقوية الوضع  -

 على تحقيق األرباح قادرةية رأس المال المستهدفة وأن تصبح اكن من تحقيق نسب كفتتم
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 تكرار منح لمنعوفي هذا الصدد، يجب اتخاذ الخطوات . مما سيسهل خوصصتها

 النجاح في أنوالواقع . القروض المشكوك فيها على نطاق واسع إلى المؤسسات العامة

 ناحيةوحيد قطاع المؤسسات العامة من تاإلصالح المصرفي سيتوقف بشكل حازم على 

ومن ناحية أخرى سوف تدعو .  التجاريةمصارفواستمرار بنك الجزائر في مراقبة ال

 من خالل إنشاء أسواق مالية لألسهم مصارف إلى تعزيز المنافسة بين الالحاجة

 هذا الصدد فإن تحرير الدخول إلى القطاع باإلضافة إلى الخوصصة وفي. والسندات

 سيزيد من ديناميكية هذا القطاع بتشجيع إتباع أساليب اإلدارة األجنبيةيد المنافسة وتزا

خبرة األجنبية، وينبغي أن تؤدي عملية التحرير وتعميق األسواق بال واالستعانةالحديثة 

 النهاية إلى تحرير حركة رؤوس األموال، واالنتقال إلى القابلية الكاملة فيالمحلية 

 األسواق المالية المحلية بدرجة أكبر للمنافسة من جانب األسواق  تعرضالتيللتحويل 

  العالمية؛

 األوراق التجارية أسواقتوسيع نطاق التمويل الطويل األجل من خالل تشجيع إنشاء  -

  .األجلوالقروض العقارية وغيرها من األدوات المالية الطويلة 

 سوق األوراق المالية نظيمتإنشاء سوق لألوراق المالية، وكخطوة أولى، أنشئت لجنة  -

 أسواق فعالة لألسهم يعد وجود، والجدير بالذكر أن 1997والرقابة عليها في أوائل سنة 

 وتشكل مصدرا بديال المدخراتضروريا للنهوض بالقطاع الخاص الحديث، ألنها تعبئ 

  .لتمويل المؤسسات عن طريق األسهم

  

 

 

  :ملخص الفصل 

  
  ,فصل الوقوف على واقع و آفاق إصالح النظام المصرفي الجزائري    لقد حاولنا من خالل هذا ال

و من خالل التحليل تبين لنا أنه بالرغم من كل مراحل اإلصالح التي مر بها النظام المصرفي 

غياب التقنيات المتطورة لإلعالم اآللي :الجزائري ؛ إال أنه الزال يتخبط في مشاكل عديدة أهمها 

نقص التكوين و التأهيل لإلطارات المصرفية و نظام الدفع الذي ال يزال في المؤسسة المصرفية و 

  .جامدا وغير فعال و ال يتماشى و متطلبات العولمة 
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فهذه , إضافة إلى غياب استراتيجية واضحة و فعالة تمكن الجهاز المصرفي  من مواجهة العولمة

  :األخيرة تتطلب مايلي 

  تنويع الخدمات المصرفية؛      *

  التحول إلى المصارف الشاملة؛   *   

  االندماج المصرفي ؛     *

  خوصصة المصارف؛      *

  .مواكبة المعايير الدولية      *

كما حاولنا وضع إطار تأسيسي لنظام مصرفي عصري و فعال من أجل التكيف و التالؤم مع 

  .الظروف االقتصادية الراهنة على كل المستويات 
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  :الخاتمة العامة 
و  ,      انطالقا من اختيارنا لموضوع التمويل المصرفي ودوره في تحقيق التنمية االقتصادية 

كانت إشكالية هذا الموضوع . محاولة منٌا التعرف على أسلوب التمويل المتبع لتحقيق هذه التنمية 

ي تحقيق التنمية مدى مساهمة التمويل المصرفي فالمعد كبحث لرسالتنا هاته تدور حول 

معززة بخاتمة عامة , هذا ما أفضى بنا إلى معالجة هذه اإلشكالية في ثالث فصول . االقتصادية

  تشتمل على مجموعة من النتائج

  . و التوصيات المتوصل إليها

  

  :ملخص البحث 

إن التنمية االقتصادية المعاصرة تقوم على تكوين رأس المال الذي يتطلب تجميع الموارد و 

وأهم مشكل يقف كحاجز أمام عملية التنمية . تخدامها لتمويل مختلف القطاعات االقتصاديةاس

و الجزائر كغيرها من الدول النامية تعتمد على التمويل المصرفي , االقتصادية هو مشكل التمويل 

لذا , لية أي أنها تعتمد نمط التمويل غير المباشر بسبب غياب السوق المالتحقيق تنميتها االقتصادية ؛

  .سمي االقتصاد الجزائري باقتصاد االستدانة 

حيث تطرقنا من خالل الفصل .  و رسالة البحث التي نحن بصدد تلخيصها تنقسم إلى ثالث فصول

األول إلى مفاهيم أساسية حول التنمية االقتصادية و التي هي عبارة عن مجموعة من اإلجراءات و 

  التدابير 

و . ير و تطوير الهيكل االقتصادي و االجتماعي في االقتصاد الوطنيتتخذها الدولة من أجل تغي

للتنمية االقتصادية أهمية كبرى في تقليص حجم الفجوة االقتصادية و التقنية الموجودة بين الدول 

ويتم ذلك عن طريق االعتماد , كما أنها تعتبر أداة لالستقالل االقتصادي, النامية و الدول المتقدمة 

 في الدولة استغالال صحيحا و كامال من أجل التحرر ةو ذلك باستغالل الموارد المتاحعلى الذات 

  من التبعية االقتصادية

  .للدول النامية 

  

  و توجد الكثير من العقبات التي تواجه الدول النامية إزاء قيام التنمية االقتصادية بها ؛ من أهمها 

  قلة 

ار الذي يؤدي حتما إلى ضعف االستثمار إلى جانب و محدودية الموارد الطبيعية و قلة االدخ

  .اعتمادها على قطاع النفط و إهمالها لسياسة التصنيع 
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فهي التي تحدد .عملية التنمية االقتصادية تتطلب اإلحاطة بكل المصادر الضرورية لتمويلها إن 

 يتواله الجهاز ومن بين هذه المصادر يوجد التمويل المصرفي الذي. مصادر التمويل و ليس العكس

فالجهاز المصرفي . المصرفي لتحقيق التنمية االقتصادية في ظل غياب السوق المالية الجزائرية

يحتل مركزا حيويا في النظام االقتصادي و المالي بما له من تأثير إيجابي على التنمية االقتصادية 

  .ى االستثمارات المختلفةمن خالل تعبئة المدخرات الكافية و التوزيع الكفء لهذه المدخرات عل

  

و باعتبار الجهاز المصرفي الجزائري المصدر الوحيد في تمويل التنمية االقتصادية ارتأينا الوقوف 

وذلك من خالل , عند مختلف محطات اإلصالح التي شهدها الجهاز المصرفي و نظام التمويل

  . المركزي و اقتصاد السوقالفصل الثاني حيث قمنا بتتبع أسلوب التمويل خالل مرحلتي التخطيط

  

 كانت ترتكز على مخططات استثمارية 1967إن السياسة االقتصادية المعتمدة في الجزائر منذ عام 

و كانت تعتمد على تخصيص الموارد المالية بطريقة إدارية و على . مركزية من األموال العمومية

العام تقدم بأسعار فائدة ال عالقة وكانت القروض الممنوحة لتمويل القطاع . نظام مركزي لألسعار

كون التخطيط المالي . لها بالسوق فأدت هذه الوضعية إلى إضعاف المتغيرات النقدية و المالية

حصر دور المصارف و جعلها مجرد صناديق في يد الدولة مجبرة على تمويل أي مشروع معتمد 

 مرحلة التخطيط تزمة كما شهدفي الخطة متى قدمت المؤسسة صاحبة المشروع خطط التمويل الال

  .المركزي تهميش دور المصرف المركزي في تمويل االقتصاد 

هذه الوضعية استدعت القيام بمجموعة من اإلصالحات شرعت فيها الجزائر منذ الثمانينات وذلك 

  :و تجسدت هذه اإلصالحات في . قصد الشروع في عملية االنتقال نحو اقتصاد السوق 

ي أبقى على ذال1986أوت 19 المتعلق بنظام البنوك و القرض في 12-86قم  صدور القانون ر-

  الطابع اإلداري في تنفيذ سياسة التمويل ؛

- 01-12 المتعلق بتوجيه المؤسسات العمومية االقتصادية في 01-88 صدور القانون رقم -

  ؛1988

اع المصارف  بهدف إخض12-86 المعدل و المتمم للقانون رقم 06-88 صدور القانون رقم -

  لمبدأ االستقاللية المالية و التوازن المحاسبي ؛

 المتعلق بالنقد و القرض الذي بموجبه استعاد المصرف المركزي استقالله 10-90 صدور قانون -

  المالي؛
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.  المتعلق بالنقد والقرض11-03و االمر,  المعدل و المتمم لقانون النقد و القرض01-01األمر -

وكذا ,  المصرفي في عملية تمويل االقتصاد الوطنيزبراز دور الجهاوفي كل مرحلة قمنا بإ

  .العراقيل التي حالت دون قيامه بتمويل التنمية االقتصادية 

  

ومن خالل الفصل الثالث حاولنا الوقوف على واقع و آفاق إصالح النظام المصرفي الجزائري 

 يعتبر نظام الدفع حيث.  هذا النظامحيث تعرضنا لمختلف المشاكل و العراقيل التي أبقت على جمود

و وقوفا أمام التحديات التي تفرضها ظاهرة العولمة على الجهاز المصرفي , من أهم هذه المشاكل

  الجزائري 

و معرفة المعايير الواجب اتباعها من أجل مواكبة هذه الظاهرة التي تستدعي ضرورة التوجه نحو 

اج المصرفي و دراسة األسلوب األمثل لخوصصة و زيادة عمليات االندم, المصارف الشاملة

المصارف العامة و االلتزام بالمعايير الدولية و أهمها معايير لجنة بازل من أجل تحسين األداء 

  .المصرفي

  

وفي األخير حاولنا وضع استراتيجية مبنية على مجموعة من األدوات الحديثة و الناجعة و الفعالة 

  .ي و فعال قادر على تمويل التنمية االقتصادية من أجل تأسيس نظام مصرفي عصر

       

  :و ألجل الدراسة وضعنا بعض الفرضيات تحت االختبار فكانت اإلجابة كالتالي 

تتمحور الفرضية األولى حول كون التنمية االقتصادية هي العملية التي يتم بمقتضاها  •

وصلنا إلى أن التنمية االقتصادية و أثناء البحث ت,االنتقال من حالة التخلف إلى حالة التقدم 

فهي العملية التي يتم بمقتضاها االنتقال من حالة التخلف إلى . أوسع من حصرها في ذلك

 في البنيان ةوالجوهري حالة التقدم، هذا االنتقال يقتضي إحداث العديد من التغيرات الجذرية

 والهيكل االقتصادي؛

حات التي عرفها نظام التمويل المصرفي لم تبد تتمحور الفرضية الثانية حول أن كل اإلصال •

و من خالل , نجاعتها مما جعله يعجز عن القيام بدوره الفعال في تمويل االقتصاد الوطني

فهي لم تبن على أسس , الدراسة توصلنا إلى أنه حقيقة لم تبد هذه اإلصالحات فعاليتها

في إطار معطيات اقتصادية استراتيجية بعيدة المدى و إنما كانت تخضع ألزمات ظرفية 

  معينة؛

كون النظام المصرفي حديث النشأة فهو يعاني من مشاكل  تتمحور الفرضية الثالثة حول •

 وعراقيل



 - - 186 - - 

        ومن خالل الدراسة تبين لنا أن النظام المصرفي ال زال يعاني من عدة مشاكل و عراقيل 

  تقف كحاجز أمام إصالحه و من أهمها نظام الدفع؛

البد من تكييف إذ  إلقامة نظام مصرفي فعال السعيالفرضية الرابعة حول تتمحور  •

ومن خالل الدراسة تبين لنا أنه بالفعل البد من , اإلصالحات مع متطلبات االقتصاد الراهنة 

تكييف اإلصالحات باستعمال األدوات الحديثة و الناجعة و إعادة رسكلة الكوادر البشرية من 

  .  ظام االقتصادي الجديد أجل مواجهة تحديات الن

  

  :و من بين النتائج التي تم استخالصها من الدراسة مايلي 

فهي تتطلب مجموعة من المصادر لتمويلها و التي , التنمية االقتصادية ليست عملية سهلة  •

 في ةمن بينها التمويل المصرفي الذي يعتبر أهم عنصر تتطلبه عملية التنمية االقتصادي

 الجزائر؛

ظام المصرفي و على الرغم من صدور الكثير من القوانين التي فسحت المجال أمام إن الن •

و أعادت النظر , القطاع الخاص لالستثمار في قطاع المصارف و المؤسسات المالية األخرى

في ترتيب العالقة بين المصرف المركزي و الخزينة العمومية و استعاد من خاللها 

إال أنها لم تطل الجوانب التقنية و البشرية التي تسمح , يةالمصرف المركزي صالحياته النقد

للمصرف أن يتحرر ليلعب دوره كوسيط مالي نقدي يجلب االدخار لتوظيفه في مجاالت 

 .االستثمار مساهما بذلك في دفع عجلة التنمية االقتصادية

ساليب إن مواكبة التطور التكنولوجي تفرض على المصارف إعادة النظر في المناهج و األ •

  .المعتمدة و خاصة اإلصالحات األخيرة في إطار الدخول في العولمة المالية 

  

و في األخير يمكن أن نخرج بمجموعة من التوصيات التي نراها ضرورية إلرجاع الدور التنموي 

لبعث التنمية ورفع عراقيلها والتي نراها جديرة بأن تستجيب , الحقيقي للجهاز المصرفي الجزائري

  : ع بحثنا و هي لموضو

 ,اإلسراع في إعادة هيكلة الجهاز المصرفي و تقديم خدمات مصرفية جديدة و التوسع فيها •
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و االستمرار في عملية اإلصالح و تشديد الرقابة للسير الحسن للعمل 

 المصرفي؛   

تحفيز المصارف على تحسين خدماتها المصرفية بصورة جذرية في ظل  •
المصارف األجنبية ألن فرض القروض على هذه اعتبارات المنافسة مع فروع 

  المصارف يقلل من التحديث و يضعف الكفاءة المصرفية للمصارف المحلية ؛
 من اإلشرافيةتحسين المناخ الذي تعمل فيه المصارف و تطوير النظم  •

جانب السلطات اإلشرافية و دعم األساليب الرقابية على المصارف لضمان 
 ما يزيد القدرة على مواجهة العولمة ؛و هو , السالمة المصرفية

عصرنة منظومة اإلعالم و الدفع لتحسين الخدمات المصرفية و أن تكون في شفافية و  •

 سرعة

       حتى يتسنى لنا معرفة آخر المعطيات و اإلحصاءات االقتصادية ؛

ل فمن أج. و تقليص كلفة الوساطة المصرفية) بدون فوائد(تعزيز سوق القروض المصرفية  •

تطوير النظام المصرفي أقترح أن تقدم المصارف قروضا ميسرة للشباب خاصة 

 المتخرجين من المعاهد و الجامعات و هذا عن طريق المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ؛

ضرورة تنمية الوعي االدخاري لدى األفراد عن طريق بذل جهود إضافية لذلك و العمل  •

و ذلك بربطها , مدخرات نتيجة ارتفاع األسعارعلى تفادي انخفاض القدرة الشرائية لل

كما يجب العمل على تمكين القطاع العام و الخاص من زيادة .بمستوى التكاليف المعيشية 

و االعتماد على هذا الفائض بشكل رئيسي لتمويل مشاريع , فوائضه المالية و إصالحه

 التنمية االقتصادية الوطنية ؛

المصارف و توظيف مستخدمين ذوي كفاءات عالية في تأهيل المستخدمين الحاليين في  •

و الحرص على إعداد برامج تكوين و تنظيم دورات , ميادين المالية و االتصال و اإلعالم 

 تدريبية 

و تحسين المستوى لفائدة عمال المصارف لتمكينهم من التقنيات المصرفية و المالية العصرية 

ية إلى الجزائر بما يمكن من مواكبة التطورات عن       طريق  نقل التكنولوجيا المصرف

 .العالمية في هذا المجال 

المزيد من تنشيط سوق المال من خالل المصارف و تنويع العمل المالي و المساهمة في  •

 .تطوير األسواق الثانوية و ربطها باألسواق العالمية

  

قتصادية من جوانب معينة إال لقد تطرقنا لموضوع التمويل المصرفي و دوره في تمويل التنمية اال

  :أنه تبقى هناك جوانب أخرى تدعو الباحثين لدراستها مثال ذلك 
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 .آفاق التنمية االقتصادية في ظل العولمة  •

 .تجربة الجزائر في مجال خوصصة المصارف  •

  . عصرنة نظام التمويل المصرفي في الجزائر  •
 

لتمويل المصرفي في عملية التنمية إن بحثنا هذا كان إالّ محاولة بسيطة للتعريف بدور ا

ونتمنى أن نكون قد وفقنا في تقديم و مناقشة هذا البحث بصورة مقبولة، خاصة و . االقتصادية

  .أن هذا الموضوع سيعرف تطورات هامة مستقبالً نظرا ألهميته
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