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 الملخــــــــــــــص 

االقتصاد الرقمي  إلى بروز مفهوم االتصال وثورة المعلومات ولوجياتلتكنالتطور الكبير  لقد أدى
انتشار وسائل الدفع  كما أن ،اإللكترونية بالصيرفة تسمى المصرفي للعمل جدیدة صور ظهور إلىمما 

 الذي األخير هذا النقدیة، السياسة إدارة في بمسؤولياته المركزي  البنك قيام على أثر له كان االلكتروني
ل، لهذا قامت هذه التموی على والرقابة النقدي الرصيد في التحكم في فعالية أكثر بدور یقوم بأن ینبغي

 .الدراسة بإبراز دور البنك المركزي في إدارة السياسة النقدیة مع دراسة حالة بنك الجزائر

توصلت الدراسة إلى أن تأثير وسائل الدفع االلكتروني على دور البنك المركزي یتوقف على عدة  
التزام البنوك باالحتفاظ  إلى باإلضافة تداولها،د و مدى انتشار استخدام هذه النقو  أهمهاعوامل 

، كما أن االنتشار من السيطرة على السيولة النقدیة یمكن البنك المركزي  مما اإلجباري باالحتياطي 
 أدوات دور زوال وبالتالي الحقيقي بالمعنى السيولة مفهوم تالشي لهذه األدوات یؤدي إلى الواسع 
 .النقدیة بالكتلة التحكم في النقدیة السياسة

 مسبب غياب إلى أصال جعار  هذا ،انعدامه أو األثر هذا انخفاض نجد فإننا ، بالنسبة للجزائر
لكترونية، كما أن السياسة النقدیة في الجزائر تخضع لعوامل ا المصرفية المعامالت في والمتمثل األثر

 .هيكلية تتعلق بالواقع االقتصادي
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 .وك االلكترونية، وسائل الدفع االلكتروني، بنك الجزائر، السياسة النقدیةالبن   

 

 

 

 

 



Abstract: 

 

The great development of communication technologies and the 

information revolution has led to the emergence of the concept of the digital 

economy, leading to the emergence of new forms of banking called e-

commerce.  The spread of electronic payment has had an impact on the 

central bank's responsibility in managing monetary policy, where the central 

bank should play a more active role in controlling the cash balance and 

supervision of funding. Therefore, we have highlighted in this study the role 

of the central bank in managing monetary policy with the case study of the 

Bank of Algeria. 

It has been concluded that the impact of electronic payment instruments 

on the role of the Central Bank depends on several factors, the most 

important of which is the widespread use of this money and circulation. In 

addition to the banks' commitment to maintain the mandatory reserve,           

which enables the central bank to control the cash flow. The wide spread of 

these instruments leads to the disappearance of the liquidity concept in real 

sense and thus the disappearance of the role of monetary policy instruments 

in controlling the monetary bloc. 

For Algeria, the reduction or absence of this effect was originally due to 

the absence of the cause of the impact of electronic banking transactions, 

in addition monetary policy in Algeria is also dependent to structural factors 

related to economic reality. 
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 تمهيـــد

خالل العقود السابقة،  ألخيرة تطورات وتغيرات لم یشهدهافي السنوات ا يالعالم االقتصاد شهد لقد
ظهرت العدید من  ، حيثواالتصال  اإلعالم اتكنولوجيبفضل الثورة الحقيقية التي أحدثتها تطورات 

التي ، وغيرها والصيرفة االلكترونية االلكترونية ةومإلداریة كالحكالممارسات االقتصادیة واالمفاهيم و 
تندرج كل هذه المستحدثات  .تعتمد على المعلومات بشكل أساسي وعلى وسائل االتصاالت الحدیثة

  .فيما یسمى باالقتصاد الرقمي

 و خصائص من لها لما المستوى العالمي، على كبيرا توسعا و راانتشا اإللكترونية الصيرفة شهدت
 المعامالت بها تمر التي الطریقة على جذریا تأثيرا أثرت التي ،التقليدیة بالمعامالت مقارنة تمميزا

مما االتصال وثورة المعلومات،  تلتكنولوجيافي ظل التطور الكبير  التجاریة، الصفقاتو  المصرفية
 التي لدفعونظم ا النقود نوعية على بدوره أثر ما المصرفي وذلك للعمل جدیدة صور ظهور إلىأدى 
 .الصفقات و المعامالت تلك بها تسوى 

 إدارة في بمسؤولياته المركزي  البنك قيام على أثر له كان انتشار وسائل الدفع االلكتروني إن 
لذلك وجب _  االقتصادي راراالستق لتحقيق المستخدمة األدوات أهم من تعد والتي _ النقدیة السياسة

 التمویل على والرقابة النقدي الرصيد في التحكم في فعالية أكثر بدور یقوم بأن على البنك المركزي 
 الصيرفة خدمات انتشار ظل في خاصة المالية والمؤسسات التجاریة البنوك على الرقابة وبالتالي

   .واالفتراضي الرقمي االقتصاد إلى التحول أشكال من كشكل استخدامها وزیادة اإللكترونية

 بالتالي و التمویل على والرقابة النقدي التدفق في التحكمبنك الجزائر ، یتولى بالنسبة للجزائر
الجزائر ضرورة مواكبة التطورات العالمية  أدركتلقد و  ،النقدیة السياسة بواسطة البنوك على الرقابة

هریة جو  إصالحات عدةبنك الجزائر  البنكي ومعه القطاع عرف حيث ، االلكترونيةباتجاه الصيرفة 
12 القرضدور قانون النقد و خاصة مع ص

- 

، والتطورات العالمية تماشیليو  القطاع تحسين بهدف ،12
 أطرافتضم كل  إستراتيجية وتبني الصيرفة واعتماد وسائل الدفع االلكترونية أنظمة تحدیث من خالل

  .الصيرفة االلكترونية

 

 



 الدراسة إشكالية -1
و التي یمكن صياغتها على  الدراسةشكالية اتبرز مالمح إ ومما سبق، ضمن هذا اإلطار العلمي     

 :الشكل التالي

  ؟كيف يمكن للبنك المركزي إدارة السياسة النقدية بفعالية في  ظل القتصاد الرقمي 

 التساؤلت الفرعية -2
 :على هذه اإلشكالية تم طرح تساؤالت فرعية، أهمها اإلجابةحتى تتسنى لنا 

 السياسة النقدیة ؟ إدارةالبنك المركزي في  أساليبماهية   .7
 ؟ و الصيرفة االلكترونية مظاهر االقتصاد الرقمي أهمماهي   .0
 ما مستقبل وسائل الدفع التقليدیة في ظل وجود الحدیثة ؟ .3
 البنوك المركزیة إلدارة السياسة النقدیة في ظل الصيرفة االلكترونية ؟ إستراتيجيةماهي  .4
 ة الجزائریة ؟اطار التجرب ماهو واقع الصيرفة االلكترونية في  .5
 الجهاز البنكي في ظل تحدیث وسائل الدفع ؟ إصالحاتكيف یمكن تقييم  .6
 

 فرضيات الدراسة  -3
قصد تسهيل اإلجابة على اإلشكالية المطروحة و التساؤالت الفرعية سوف نعتمد مجموعة من 

 :الفرضيات

 .و النوعية الكمية األدواتالسياسة النقدیة على مجموعة من  إلدارةیعتمد البنك المركزي  .7
إن الصيرفة االلكترونية هي إدخال التكنولوجيات الحدیثة في وسائل االتصال على التعامالت  .0

 .البنكية  التقليدیة
إن التوسع في استخدام وسائل الدفع الحدیثة من شأنه أن یؤثر على دور البنك المركزي في  .3

  إدارة السياسة النقدیة
ب توفر تنظيم قانوني محكم كالذي یتمتع به نظام الدفع للتحكم في إدارة النقود الكترونية یج .4

 .التقليدي
و كثرة  إمكانياتهاماد على التعامالت االلكترونية بدرجة كبيرة لمحدودیة عتمكن للجزائر االیال  .5

 .المشاكل التي یعاني منها النظام
 

   اختيار الموضوع أسباب -4



ها أن تدفع الباحث في هذا المجال على هذا الموضوع لعدة اعتبارات من شأن اوقع اختيارن
 :یلي للتوصل إلى نتائج عملية وهادفة، ومن أهم هذه االعتبارات ما

 كون الموضوع یندرج ضمن التخصص و المتمثل في اقتصادیات النقود و التمویل؛ 
 الواسع  ظهور االبتكارات الدولية المتعلقة بوسائل الدفع التقليدیة منها وااللكترونية  وانتشارها

على المستوى الدولي ، ومواصلة الجهود للقضاء على العراقيل التي تحد من نجاح انتشار هذه 
 .الوسائل 

  اهتمامنا المتزاید بنشاط المنظومة المصرفية وخاصة دور البنك المركزي ومحاولة فهم
 ،نيةالمصطلحات البنكية الحدیثة النشأة التي تنامى ذكرها في اآلونة األخيرة كالنقود االلكترو 

 . وغيرهانهائي نقاط البيع ، البنوك االلكترونية، الصراف اآللي
  والدراسات المتعلقة بالنقود والسياسة النقدیة خاصة فيما یتعلق بالمستجدات في  األبحاثقلة

مجال الصيرفة االلكترونية و قابلية تطبيقها في االقتصاد الجزائري و الوصول بذلك إلى 
 .لممكنةأفضل الحلول االقتراحات ا

 

 أهمية الدراسة -5
ومن  ،یستمد هذا البحث أهميته من أهمية الدور الذي یلعبه النظام المصرفي في االقتصاد

وم به البنك المركزي في إدارة السياسة النقدیة والمحافظة على توازن قاألهمية الكبيرة للدور الذي ی
التقنيات و الوسائل واألنظمة التي من باختيار  وضرورة مسایرة التطورات المستمرة ،النشاط االقتصادي

شأنها أن تساهم في تطور اقتصاد الدولة وتحقيق األهداف خاصة في ظل االقتصاد الرقمي الحدیث و 
تطلب مواجهة من نوع خاص تتماشى وطبيعة ، وهو ما یالمتطور والذي سجل ظهور جرائم الكترونية 

 .االقتصاد في ظل االنفتاح و التحریر االقتصادي
 

 أهداف الدراسة -6
 :عدة أهداف، یمكن حصر أهمها فيما یلي ترمي الدراسة لتحقيق

  ؛تعمل بها المصارف اإللكترونية التيتحليل اآللية و تحدید الصيرفة االلكترونية  
  التعامالت النقدیة  وتأثيرها علىفهم العالقة التي تربط النقود االلكترونية بالسياسة النقدیة

 ؛االلكترونية



  وجود وسائل المركزیة إلدارة السياسة النقدیة في  كالتي تواجهها البنو  تحدیاتهم التوضيح أ
  ؛الدفع الحدیثة بما فيها بنك الجزائر و اقتراح الحلول

 معالم النظام المصرفي الجزائري و تقييم مدى قدرته على مواكبة التطورات  لىالوقوف ع
 . رونيةالعالمية في مجال تطویر الخدمات المصرفية االلكت

 

 منهج الدراسة -7
ومفاهيمه ، وحتى نستطيع  وأهميتهوتحقيقا منا لهدف البحث وحسب طبيعته  من أجل دراسة الموضوع

 إتباعبكل الجوانب، والختبار صحة الفرضيات المذكورة سابقا، تعين علينا  اإللمامالمطروحة و  أسئلةعن  اإلجابة
 :عدة مناهج متكاملة ومتناسقة و هي كالتالي

 من خالل استعراضنا للتطور التاریخي لبعض المفاهيم و المراحل التي مرت بها  :منهج التاريخيال
 .كالصيرفة االلكترونية و السياسة النقدیة و إصالحات الجهاز المصرفي الجزائري و بنك الجزائر 

 ة ، الصيرفالسياسة النقدیةالبنوك المركزیة و  لوصف ستعمل في معظم البحثا :المنهج الوصفي
 .االلكترونية و طرق الدفع الحدیثة،الجهاز البنكي الجزائري 

 ولقد استخدم خاصة في الفصل السادس والجانب التطبيقي عند اإلشارة لحالة الجزائر :المنهج التحليلي ،
 .سنعتمد عليه لتحليل المعطيات والبيانات الرقمية و الجداول  الصادرة عن وزارة المالية ، بنك الجزائر الخ

 

 ود الدراسةحد -8
البحث في كل الجوانب وشموليته لن یتيح تعميق  موضوع تجدر اإلشارة هنا إلى أن اتساع ال

 :المتعلقة به ، لهذا تم تحدید هذه الدراسة بمجموعة حدود نوجزها فيما یلي

  نظرا لتشعب مفهوم االقتصاد الرقمي حاولنا حصره في مفهوم الصيرفة االلكترونية ووسائل
روني والنقود االلكترونية باعتبارها متغيرات ترتبط بنشاط البنك المركزي و إدارة الدفع االلكت

 ؛السياسة النقدیة 
  باعتبار الصيرفة االلكترونية مفهوم حدیث نجد أن فترة الدراسة قصيرة جدا، لهذا في دراسة

لسياسة حالة  جزائر حاولنا التقيد و التركيز  في دراسة الجهاز المصرفي و بنك الجزائر وا
النقدیة على الفترة التي عرفت ظهور و انتشار النقود االلكترونية ووسائل الدفع االلكتروني أي 

 ؛غایة انجاز البحث فترة التسعينات إلى
  حدث أبسب تأخر إصدار التقاریر في بعض متغيرات الدراسة توقفنا في بعض األحيان حسب

 .2215نة و س 2214المعطيات و البيانات المتوفرة عند سنة 
 



 الدراسات السابقة -9
الصيرفة االلكترونية والنقود االلكترونية و الدور البنك المركزي في إدارة السياسة  موضوع احتل

 الجزائر في دةعقنالم والمؤتمرات الملتقيات إلى المقدمة والدراسات األبحاث من كبيرا نصيبا النقدیة
سواء  الموضوع هذاجوانب من   تتناول التي ترونيةااللك والمقاالت األبحاث بعض توجد كما وخارجها،

ما یلي نظرا  على الباحث اختيار وقع والدراسات األبحاث تلك بين ومنبالغة العربية أو األجنبية 
 :لالرتباط  الكبير لهذه الدراسات مع موضوع البحث وهي

 إدارةركزية في على دور المصارف الم وتأثيرهاالنقود اللكترويية حمد جمال الدین موسى، أ 
، وهو مقال منشور في مجلة البحوث القانونية واالقتصادیة ، كلية الحقوق جامعة السياسة لنقدية

 إلى األولمحاور، تطرق في المحور  أربعة إلىحيث  قسمت الدراسة  2221، سنة مصر -المنصورة
الث فتحدث عن الطلب على في المحور الث أما، حور الثاني طبيعة النقودو في الم النقود االلكترونية

النقود  تأثيرتحدث على   وأخيراالمخاطر المرتبطة بعرض النقود  إلىالنقود و عرض النقود، ثم 
 .االلكترونية على دور المصارف المركزیة

 ،إدارةالنقود اللكترويية على دور المصارف المركزية على  استخدام أثر صفوت عبد السالم 
 إلىقسم البحث  2226صادر عن دار النهضة العربية بالقاهرة تم نشره  و هو كتاب السياسة النقدية

النقود االلكترونية على دور المصارف المركزیة  تأثيرخمسة فصول حيث تناول في الفصل الرابع منها 
على  الفصل الخامس فبين الكاتب الدور المستقبلي للبنوك المستقبلية أماالسياسة النقدیة  إدارةفي 

 .دراسة حالة إلىلنقود االلكترونية، ولقد كانت الدراسة نظریة دون التطرق استخدام ا
   ،وهي مقال منشور في  (الغرض، المخاطر، اآلفاق)، اللكتروييةسوق النقود عبد الباسط أو الوفا

تحدث فيه الباحث بالتفصيل عن انواع النقود  2223أكتوبر  مجلة مصر المعاصرة بالقاهرة، في
 .مدى انتشارها و المخاطر المرتبطة بانتشارهاو  كترونيةاالل
 االبتكارات دكــتوراه فلسفة في العلوم االقتصادیة بعنوان  رسالة بـرهـان عــثمـان حـســين الـبرزنجي عبارة

إلى تجربة التحاد  الحديثة في أيظمة المدفوعات وتأثيرها في استقرار السياسة النقدية مع إشارة 
على   األولثالثة فصول تطرق الباحث في الفصل  إلىقسمت الدراسة  ، حيث2227سنة األوربي
 أنواعالمدفوعات و عالقتها بالسياسة النقدیة  ثم تناول في الفصل الثاني  ألنظمةالمفاهيمي  اإلطار

، وفي الفصل الثالث تحدث عن اثر المدفوعات االلكترونية في وإدارتهاتسویة المدفوعات ومخاطرها 
 .دراسة الحالة أیضا دراسةیة ، حيث لم تتطرق هذه الالسياسة النقد

  عن عبارة اسةر الد ،اإللكترويية الصيرفة و الجزائري  المصرفي النظام :بعنوان تطار، منصف دمحم 
 جاءت ولد، 2002 بسكرة، خيضر، دمحم جامعة ، 02 العدد اإلنسانية، العلوم بمجلة منشور مقال



 و اإلعالم تكنولوجيا آثار بعض ماهيته،) الجدید اداالقتص حول األول محاور، ثالثة ضمن
 الثالث المحور و ، اإللكترونية للصيرفة النظري  اإلطار فيه استعرض الثاني المحور ،...(االتصال

 عمل ضرورة على سةار الد هذه أكدت قد و .اإللكترونية للصيرفة الجزائریة البنوك مواجهة فيه تناول
 على سواء المنافسة لمواجهة تقدیمها في التوسع و اإللكترونية يرفةالص بأنظمة زائریةالج البنوك

 .الدولي أو المحلي المستوى 
هذه الدراسات  إلى مضافة قيمة إعطاء إلى خاللها من فنسعى ، البحث أو الدراسة لهذه وبالنسبة

إبراز اثر النقود  شأنها من التي العوامل التعمق أكثر و التطرق بالتفصيل والتدقيق إلى في تكمن والتي
االلكترونية و ووسائل الدفع االلكترونية على مختلف جوانب السياسة النقدیة من أدوات و أهداف 

البنك المركزي لمواكبة هذا التغير و التطور باإلضافة  فعيل دوربت الكفيلة الكيفية عن البحثووظائف و 
األولى عدم وجود دراسة حالة و  إلى دراسة حالة بنك الجزائر حيث نالحظ عن الدراسات األربعة

اكتفائها بالجانب النظري أما الدراسة األخيرة  فقد تناولت الصيرفة االلكترونية في الجزائر دون اإلشارة 
أكثر عن حالة  دراسة یتطلب الذي األمر وهوإلى تأثيرها على دور البنك المركزي والسياسة النقدیة ، 

 .اجل تحسين دور بنك الجزائرالجزائر واقتراح الحلول الممكنة من 
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حيث خصص الفصل األول ، تسبقها مقدمة و تليها خاتمة  ستة فصول من هذه الدراسة تتكون 

الثاني و الثالث للجزء النظري للدراسة أما الجزء الرابع و الخامس و السادس فيمثل الجانب  والفصل
 :التطبيقي على النحو التالي

 الفصل إلى  تم تقسيم هذا( البنك المركزي وادارة السياسة النقدیة)ن بعنوا :الفصل األول
تحدید ثم تعریفهــا، أهدافهـــا : ثم السياسـة النقدیـــة،  ةك المركزیو لبنل عناصر وهي مدخلثالث 

 ؛كترونيةلشرح طریقة تحولها إلى أدوات اال وأدوات البنك المركزي في إدارة السياسة النقدیة 
 تم حيث ( الصيرفة االلكترونية وطرق الدفع االلكتروني: االقتصاد الرقمي) بعنوان  :الفصل الثاني

طرق ثم  وسائل الدفع االلكتروني ثم الصيرفة االلكترونية  :كما یليعناصر تقسيمه إلى ثالثة 
تعبر عن  العناصر األساسية التي علىاقتصار الدراسة ، حيث تم  تامين نظم الدفع االلكتروني

لها عالقة مباشرة مع البنك المركزي وهي الصيرفة االلكترونية، نظم الدفع  د الرقمي واالقتصا
 ؛االلكتروني

 ا
 ( النقدیة االلكترونية ونظم الدفع االلكتروني على السياسةتأثير الصيرفة )  بعنوان: لفصل الثالث

، لى السياسة النقدیةالنقود االلكترونية ع تأثير :كما یلي عناصر  أربعة إلىالفصل تقسيم هذا تم 



 إدارةالتحدیات التي تواجهها البنوك المركزیة في ، استشراف الدور المستقبلي للبنوك المركزیة
 المقترحة في مجال السياسة النقدیة اإلجراءات و السياسة النقدیة في ظل نظم الدفع االلكترونية

دور البنك  لكترونية  علىود االاآلثار المحتملة النتشار النق ، ندرس في هذا الفصلعلى التوالي
 ؛المركزي في إدارة السياسة النقدیة وبحث الدور المستقبلي للبنوك المركزیة

 الفصل إلى تم تقسيمه (بنك الجزائر كسلطة نقدیة:نكي الجزائري الجهاز الب) بعنوان :الفصل الرابع 
الجهاز البنكي الجزائري هيكل  ،الجزائري  يبنكال الجهاز تطور حول عامة نظرة: التالية عناصرال
إلى الجهاز البنكي الجزائري نشير في هذا الفصل  .السلطة النقدیة :بنك الجزائر ، شراتهؤ هم موأ 

دور بنك الجزائر كسلطة نقدیة في إدارة ونسلط الضوء على وأهم اإلصالحات التي شهدها، 
 ؛النقدي والبنكي العالمية في المجالة لتوضيح مدى تجاوبه مع التطورات السياسة النقدی

 عناصربدوره إلى ثالث  تم تقسيمه (الصيرفة االلكترونية في الجزائر) بعنوان  :الفصل الخامس 
وواقع الصيرفة االلكترونية في الجزائر أین نبين مدى  رقمنة وسائل الدفع االلكترونية ،: كما یلي

فيه  رلدفع في الجزائر نشيعصرنة وتحدیث نظم ا ثمااللكتروني في الجزائر  انتشار أدوات الدفع
 ؛إلى نظم الدفع االلكتروني المعتمدة في الجزائر

 (  دور بنك الجزائر في إدارة السياسة النقدیة في وجود النقود االلكترونية )بعنوان:الفصل السادس
تحليل سياسات البنك  المركزي الجزائر في إدارة السياسة النقدیة : تم تقسيمه إلى العناصر التالية

تحليل سياسات البنك المركزي الجزائر في إدارة السياسة النقدیة  ل تبني الصيرفة االلكترونية ، وقب
وفي هذا الفصل سنقوم  ،الدور المستقبلي لبنك الجزائر بعد اعتماد الصيرفة االلكترونية وأخيرا

الدفع  بدراسة السياسة النقدیة في الجزائر ومدى تأثرها بوجود النقود االلكترونية  وسائل
 .االلكتروني
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 تمهيـــد

أهم مؤسسات الدولة في المجال االقتصادي بوجه عام وفي المجال من یعد البنك المركزي 
یة بغرض النقدي والمصرفي بوجه خاص، والذي تناط به مهام متعددة من أهمها إدارة السياسة النقد
 .تحقيق االستقرار النقدي والمصرفي ومن ثم اإلسهام في تحقيق االستقرار االقتصادي للدولة

وتعتبر السياسة النقدیة من بين أهم مكونات  السياسة االقتصادیة التي تعتمدها الدولة فهي ، 
عا لتدخلها، فهي تنظم العالقة بين النقود و النشاط االقتصادي وتتخذ من المعطيات النقدیة موضو 

 .وتعمل على تحقيق أهداف تتوافق وأهداف السياسة االقتصادیة
وتوضح طبيعة التطورات في مجال الصيرفة المركزیة أن هناك اهتماما متزایدا بدور البنوك 

باعتبارها المسؤولة  في جميع أنحاء العالم بهدف ضمان كفاءة وفعالية السياسات النقدیة المركزیة 
  .قوم بهاتفي ظل تطور أعمال البنوك وتعدد وتشعب وتعقد األنشطة التي  ، ة النقدیةعن إدارة السياس

، في ظل هذه لتطورات ولتوضيح دور البنوك المركزیة كسلطة نقدیة في إدارة السياسة النقدیة
تحدید  و السياسة النقدیة مع المفاهيم العامة المتعلقة بالبنك المركزي  سنتطرق في هذا الفصل إلى

مع شرح طریقة تحولها إلى أدوات الكترونية، حيث سيتم ات البنك المركزي في إدارة السياسة النقدیة أدو 
 :عرضها في ثالث عناصر كاألتي

I. مدخل للبنوك المركزیة 
II. تعریفهــا، أهدافهـــا: السياسـة النقدیـــة 
III. أدوات البنـــك المركــزي في إدارة السياســـة النقدیـــة 
 
 

 

 

 

 

 

 



III-  بنوك المركزية لل دخلم 

البنوك المركزیة كمؤسسة أساسية في قمة النظام المصرفي تهتـم بوضع السياسـة  رفتع  لقد 
النقدیة وتنفيذها، ولقد كانت البنوك المركزیة في القدیـم تعرف ببنـوك اإلصدار إال أن التطـور الحاصل 

توضيح  تم علينا في البدایةفي االقتصاد العالمي أدى إلى تطور هذه المؤسسة ووظائفهـا، مما یح
 .ثم التطرق إلى وظائفها ثم استقالليتها عن الحكومة البنوك المركزیةمفهوم 
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ویتولى  المحور األساسي الخاص بالنقود، وتتبع له كافة البنوك بشكل مباشر، البنك المركزي  یعد
، لهذا سنقدم مفهوما لهذه المؤسسة ف على تنفيذهاأمر السياسة االئتمانية والمصرفية في الدولة ویشر 

 .المميزة لها خصائصالریفها و من خالل تتبع مراحل نشأة البنوك المركزیة وتعمن 

 المركزية وتطورها التاريخي يشأة البنوك -3-4
تعتبر نشأة البنوك المركزیة حدیثة نسبيا وتعود بدایاتها في البلدان المتقدمة إلى النصف الثاني 

، حيث كانت في بدایة أمرها مصارف تجاریة تقوم بتلقي الودائع وتقدیم (17) السابع عشر ن من القر 
القروض والسلفيات إلى جانب إصدار النقود 

– 

، ولقد أدى توسعها في -بدون قواعد أو ضوابط
اإلصدار إلى إحداث أزمات مالية ذات آثار سلبية على اقتصادیات الدول المنتمية إليها مما أدى إلى 

كليف بنك تجاري واحد أو إنشاء بنك متخصص یتولى عملية اإلصدار ومتابعتها باالعتماد على ت
ضوابط اقتصادیة ومالية معينة، إضافة إلى رغبة حكومات بعض الدول في االقتراض من البنوك، 

وهكذا جاءت ظروف  ،وبالتالي كان من األفضل لها اللجوء إلى بنك واحد یتمتع بثقة ومكانة معينة
 . قتصادیة ونقدیة أدت إلى ظهور الحاجة إلنشاء بنوك مركزیة بالمفهوم الحاليا

كأقدم بنك من الناحية " Riks bank"تم تأسيس البنك المركزي السویدي 1669ففي سنة 
التاریخية، یقوم باحتكار عملية اإلصدار وتمویل احتياجات الدولة، ثم تاله بنك انجلترا الذي تأسس 

أخر هذا الخير إال ألنه یعتبر من وجهة نظر الباحثين والمتخصصين البدایة ، ورغم ت1614سنة 
الوظيفية للبنوك المركزیة ألنه أول بنك إصدار یطبق ویتولى مبادئ وأساسيات الصيرفة المركزیة، أما 

، فالنمساوي سنة 1914، ثم تالها البنك الهولندي 1922فرنسا فقد تأسس بنكها المركزي سنة 
، ولقد تأخرت 1992وبنك اليابان  1975، ثم بنك الرایخ في ألمانيا 1962روسيا ، وبنك 1917

نظام االحتياطي "تحت اسم  1114الوالیات المتحدة األمریكية في إنشاء بنكها المركزي إلى سنة 



بنكا تجاریا اتحادیا نتيجة الذعر المالي الذي حدث سنة ( 12)الذي تأسس من اثني عشر " الفدرالي
 .يجة لضعف النظام النقدي الالمركزیة في الوالیات المتحدة األمریكيةكنت 1127

في القرن العشرین في البلدان الصناعية المتقدمة والبلدان  ولقد توالى تأسيس البنوك المركزیة
النامية المستقلة أو المتمتعة بالحكم الذاتي، وكذلك تم تأسيس مجالس النقد لبعض البلدان األخرى في 

ي ف حيث أصدر المؤتمر المالي الدولي الذي عقد. 1مار العسكري والسياسي لتلك البلدانظل االستع
توصية مفادها  أن كل البلدان التي لم تؤسس مصرف مركزیا بعد أن تبدأ في إنشائه  1122بروكسل 

بالسرعة الممكنة ليس فقط من أجل تسهيل إعادة االستقرار لعمالتها ونظامها المصرفي، وإنما كذلك 
 .2من أجل مصلحة التعاون الدولي
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رغم محاوالت االقتصادیين و الخبراء إعطاء تعریف واضح وشامل، فلقد اختلفت تعاریف البنوك  
المركزیة الختالف المفهوم حول األهمية والوظائف التي تقوم بها مع اختالف المكان ومرور الزمان، 

 :دقيق وثابت للبنك المركزي لكن یمكن إعطاء التعاریف التاليةلذلك نجد صعوبة في وضع تعریف 
البنك المركزي هو المؤسسة المسؤولة عن تنظيم الهيكل النقدي والمصرفي للدولة، وعن قيادة  -

 3.السياسة النقدیة واالئتمانية، على النحو الذي یحقق أكبر منفعة لالقتصاد

كل النقدي والمصرفي بحيث یحقق أكبر منفعة البنك المركزي هو البنك الذي یقنن ویحدد الهي -
الوطني من خالل قيامه بوظائف متعددة كتقنين العملة، والقيام بإدارة العمليات الخاصة  دلالقتصا

بالحكومة واحتفاظه باالحتياطات النقدیة للبنوك التجاریة، من خالل إعادة خصم األوراق التجاریة 
جاریة، وإنجاز أعمال المقاصة بين البنوك التجاریة والقيام وقيامه بدور المقرض األخير للبنوك الت

بتنظيم والتحكم في االئتمان بما یتالءم ومتطلبات االقتصاد الوطني وتحقيق أهداف السياسة 
 . 4النقدیة

شتى  بوسائل تضمن التي ،البنكنوت أوراق إصدار تتولى التي الهيئة أنه على اآلخر البعض یعرفه -
 یترتب بما الدولة في االئتمانية السياسة على اإلشراف إليها یوكل حيث في،المصر  النظام سالمة

 .االجتماعي و االقتصادي النظامين في هامة تأثيرات من السياسة هذه على
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 .127، ص2222

2
 95، ص 1116لبنان ،  ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزیع  ،اقتصاديات النقود والبنوكسلمان بوذیاب،  

3
037، ص0444،  الدار الجامعية الجدیدة، اإلسكندریةوالبنوك،  مبادئ النقودأسامة دمحم الفولي و مجدى محمود شهاب،    

4
 24 ص 1181، دار الطليعة، بيروت، الطبعة األولى، الصيرفة المركزيةأم ج دي كوك، ترجمة عبد الواحد المخزوني،  



 مكانا تشغل التي المؤسسة تلك هو المركزي  البنك :یمكن استنتاج التعریف التالي وبالتالي
 تحقيق األهداف إلى یسعىو  المصرفي، النظام قمة ىعل یقف الذي وهو النقد، سوق  في رئيسيا

 مستقلة، اعتباریة بشخصية یتمتع وهو،  والمصرفية النقدیة النظم مختلف ظل في ةالعام ةاالقتصادی
 یمتلك أن في الحق له حيث القانون، ألحكام وفقا أحكامه جميع ویقدم عامة، كمؤسسة وجوده فيستمد

 أهم من النقدي االستقرار على الحفاظ یعد و ،الدعاوى  یقيم وأن یتعاقد وأن ممتلكاته، في ویتصرف
 .المركزي  البنك أهداف

 خصائص البنوك المركزية -0-3

یتميز في كل  امن حيث الشكل والوظائف من دولة ألخرى، لكنه تختلف البنوك المركزیةقد 
إال  -یة في العالماألحوال ببعض الميزات والخصائص األساسية التي تتوفر في كل البنوك المركز 

 :وهي -استثناء

 وحدة البنك المركزي  -6-3-6   

إن المالحظ عمليا في البنوك المركزیة لمعظم الدول في العالم وحدتها، أي وجود بنك وحيد مخول 
له سلطة إصدار النقد وتنظيم التداول النقدي واالئتمان، فال یمكن تصور تعدد الوحدات المصدرة للنقود 

والمحافظات فهي ال تعدو  طعاتاعن بعضها، وإن وجدت بنوك مركزیة في الوالیات أو المق واستقاللها
.كونها فروعا للبنك المركزي األم المتواجد بالعاصمة لتسهيل المهام وتأدیة الوظائف

  

 02وتعتبر الوالیات المتحدة األمریكية االستثناء الوحيد في هذا المجال، إذ یوجد بها حوالي 
صدار النقدي، إال أن ذلك ال یعني سوى تقسيم للعمل وال ینفي مبدأ وحدة البنك المركزي، مؤسسة لإل

فجميع هذه المؤسسات تخضع لسلطة مركزیة تسمى بمجلس االحتياطي الفيدرالي، والذي یرسم السياسة 
.5المتعلقة بشؤون النقد واالئتمان، والملزمة لكل وحدات اإلصدار النقدي

  

  بنك المركزي للدولةملكية ال -6-3-0  
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 131ص ،1114، الدار الجامعية، بيروت، ، اقتصاديات النقود والمالحسين عوض هللا 



إن البنك المركزي مؤسسة عامة سواء بقوة القانون أم بقوة الواقع، وهي ضرورة تمليها أهمية 
كان هناك عدد قليل من البنوك المركزیة مملوكة  0434، فقبل سنة 6وخطورة الوظائف التي یقوم بها

0434بالكامل من قبل الدولة، وفيما بين سنتي 

- 

بنوك المركزیة في معظم البلدان، جرى تأميم ال 0445
بينما كل البنوك المركزیة الجدیدة تقریبا والتي أسست في تلك الفترة قد أنشئت من البدایة كهيئات 

 .7حكومية، وبعد الحرب العالمية الثانية اتسعت عملية تأميم البنوك المركزیة بشكل واسع 

لم تؤمم بنوكها المركزیـة ، ومن هذه البلدان بالرغم من هذا االتجـاه الزالت هنـاك بعض البلدان 
عدد قليل تملكت فيه الحكومة على األقل نصف رأس مال البنك، أو بمعنى آخر أن هناك بنوك 
مركزیة قامت بملكية خاصة أو ملكية حكومية مشتركة مع القطاع الخاص، واستمرت على هذا الوضع 

. لى قيام البنوك المركزیة بوظيفتها على أكمل وجهإلى یومنا هذا، ولم یؤثر وجود الملكية الخاصة ع

  

 إدارة السياسة النقدية واإلشراف على الئتمان  -6-3-3  

إن وجهة النظر التي كانت سائدة منذ الثالثينيات وحتى السبعينيات من القرن الماضي كانت 
صادیة للحكومة إلى أن تنظر إلى السياسة النقدیة بأن لها دور مساعد، وكانت تهتم بالسياسة االقت

وضع حد لهذا االتجاه بعد مساهمة النقدیين، واضطرت الحكومات التخاذ دور أكثر فاعلية في رسم 
السياسة النقدیة نظرا للدور الكبير الذي تمارسه على االقتصاد المحلي وميزان المدفوعات باعتبار 

ة، أو جعله في وضع یكون فيه البنك المركزي الجهة المسؤولة عن وضع وتطبيق السياسة النقدی
مستشارا أو قادرا على إعطاء النصيحة المستقلة والموضوعية للحكومة، فهو الذي تتوفر لدیه الخبرة 
واآللية لتنفيذ هذه السياسة، وهنا یثار الموضوع الجوهري حول درجة االستقاللية التي یجب أن یتمتع 

. بها البنك المركزي 

  

الصدارة في الجهاز المصرفي، فهو المؤسسة النقدیة الوحيدة المسؤولة كما یحتل البنك المركزي 
على إصدار النقود وتدميرها وهو أیضا المهيمن على شؤون النقد واالئتمان في االقتصاد الوطني 
ككل؛ ومن ناحية أخرى له القدرة على التأثير على البنوك التجاریة فهو یمثل السلطة الرقابية على 

.ةالبنوك التجاری
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 131ص  المرجع السابق ، 
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 221 أم ج دي كوك، مرجع سبق ذكره، ص 



 توزيع األرباح  -6-3-4

ال یعتبر الربح من األهداف األساسية التي وجدت من أجلها البنوك المركزیة، فهذه البنوك ال 
تهدف إلى تحقيق أقصى ربح مادي، بل أنها تتحمل مسؤولية اقتصادیة واجتماعية شاملة تجاه جميع 

 .8قطاعات المجتمع 

ة تضع یدها عليها في حالة ما امتلكت رأس مال وفي حالة ما إذا حققت األرباح، فإن الحكوم
البنك، وتحصل على جزء منها إذا لم تكن مساهمة في رأس مال البنك، ویوزع الباقي على المساهمين، 
وقصدا منها لكبح الدافع للحصول على األرباح الكثيرة فرضت حدودا قانونية على نسبة األرباح 

 . ومقدار ما یخصص لألموال االحتياطية

 إدارة البنك المركزي  -6-3-5   

یدار كل بنك مركزي من قبل مجلس مدراء أو ما یقـابل مثل هذا المجلس، ویكون للمصرف 
المركـزي أیضا مجلس تدبيـر، مهمته إنجاز العمل اليومي للمصرف، ویتـكون مـن المحافظ أو الرئيس 

.9باإلضافة إلى أعضاء آخرین هم في الغالب أعضاء متفرعون 
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 ميزايية البنك المركزي  -6-3-7   

:نجد أن ميزانية البنك المركزي ألي دولة تتخذ تقریبا الشكل التالي   

 ميزايية البنك المركزي (: 6-6)الجدول رقم 

 الخصوم األصول

 وجودات األجنبية الم -1
 (مستحقات حكومية)حكومة لحقوق على ا -2
 تجاریة لمصارف الحقوق على ا -3
 ات األخرى حقوق على المؤسس -4
 موجودات أخرى  -5

 

 

 االحتياطات النقدیة -0
 عملة متداولة - أ

 ودائع المصارف التجاریة - ب

 ودائع المؤسسات األخرى  - ت

 الودائع الحكومية -2

 المطلوبات األجنبية -3

 حسابات رأس المال -4

 المطلوبات األخرى  -5

 073:،  ص2114والتوزیع، االردن، ، دار زهران للنشر النقود و المصارف و النظرية النقديةناظم دمحم نوري الشمري،  :المصدر

عن  لفتخت ال يوه بنك و أوجه استخدامها ،لا لادر أمواصزي تبين مكمر لبنك الميزانية ا إن
و  (ومصالخ و ادرصالم) وباتلالمطي ف ةلمتمثلوناتها اكأخر من حيث بنود م صرفميزانية أي م

و ميزانية  زي كالمر بنك لين ميزانية اب األساسي االختالف لویتمث ،(ون یدلاو ستخدامات الا)موجودات لا
ذات فيما لوم و باصخلون و ایدال بيجانلرئيسية لونات اكملا فيخرى األمؤسسات لأو ا فار صملا

بنك لمستحقات ا لىة ،إضافة إليمحلة السيو لنقد والا عرض لىنقدیة و أثرها علحتياطيات االبا قلیتع
 .المالي ها ليكونه و كومة لى الحكزي عكمر لا

 ئف البنوك المركزيةوظا  -4
اختلف االقتصادیون في تعداد وظائف البنك المركزي وترتيبها، فهناك من یركز على أحد  

الوظائف دون األخرى، إال أن جميع البنوك المركزیة بشكل عام تؤدي وظائف متشابهة لتحقيق أهداف 
والعمل  یة باإلصدار النقدي السياسة االقتصادیة، وسنحاول التركيز على أهم وظائف البنك المركزي بدا

 .إضافة إلى إدارة احتياطات العملة وتنظيم االئتمان الحكومة وبنك البنوك

 



 وظيفة اإلصدار النقدي       -4-0
لقد كانت عملية إصدار النقود هي الوظيفة األولى للبنوك المركزیة التي أطلق عليها في بادئ 

البنوك، وبالتالي وقع على عاتق البنوك المركزیة  ، وكانت السبب في إنشاء هذه"بنوك اإلصدار"األمر 
 :لالعتبارات التالية وحدها عملية اإلصدار النقدي

توحيد التداول النقدي ومنع تعدد العمالت، وتأمين رقابة الحكومة على االئتمان، وعلى الرغم من  -
بطریقـة مباشـرة إال أن ( نتوحيد العملة، مراقبة االئتما)قدرة الحكومة على القيام بهاتين الوظيفتيـن 

الواقـع أثبت في الماضي تدني قيمـة األوراق الحكومية مما أدى إلى فقدان ثقة الجمهور بها، ودفع 
 بالحكومات إلى تركيز إصدار األوراق النقدیة في أحـد المصارف؛

يمنة إن حصر وظيفة اإلصدار النقدي  في شخص البنك المركزي وحده یعطيه سلطة واسعة في اله -
 والسيطرة على حجم االئتمان، السيما مع اتجاه البنوك الدائم إلى خلق االئتمان والنقود الكتابية؛

إن تركيز إصدار األوراق النقدیة في بنك واحد یتمتع بدعم وثقة  الحكومة أضفى على هذه األوراق  -
 .سمعة متميزة وقيمة عظيمة أثبتت فاعليتها في األزمات والظروف الطارئة

:یوجد في الفكر االقتصادي مدرستان فيما یتعلق بأسس إصدار النقود   

، ولقد ساد (currency principal)المدرسة األولى تعتمد على أساس العملة أو األساس النقدي 
، السبب الرئيسي في اختيار "قانون بيل" بموجب قانون سمي 0344هذا األسلوب في انجلترا عام 

إلى ذهب، وترى هذه   ة قاعدة الذهب وإمكانية التحویل الكامل للعملة المصدرةاألساس النقدي هو سياد
باحتياطات الذهب، وأن كمية اإلصدار تكون عرضة ( مقيدا)المدرسة أن إصدار النقود یكون محددا 

.للزیادة والنقصان حسب كمية الذهب المتاحة لدى البنك المركزي 

  

بل االقتصادیين سببها أن األساس النقدي لم یأخذ في واجهت أفكار هذه المدرسة انتقادات من ق
ومتطلبات التجارة ( حالة الركود أو حالة التضخم)االعتبار الظروف االقتصادیة التي تمر بها الدولة 

 .الخارجية المتزایدة

، یرى أصحاب هذه (banking principal)أما المدرسة الثانية فهي تعتمد األساس المصرفي 
ألساس النقدي یؤدي إلى عدم استخدام الطاقة اإلنتاجية بسبب عدم مرونة كمية النقـد المدرسة أن ا



المصدرة تبعا لكمية الذهب، لهـذا یجب إعطاء الحریة للبنـك المركـزي في إصدار النقود دون تقييد 
وذلك على أساس وجود عالقة بين احتياجات الصناعة والتجارة وإصدار النقود، سواء تعلق تحریر 

إلصدار من الغطاء النقدي بتغطية كاملة أو بتغطية جزئية واالحتفاظ بالذهب كعملة احتياطية دولية ا
تستخدم في تسویة المدفوعات الدولية عندما ال تتوافر العمالت األجنبية إلتمام هذه التسویة، وكذلك 

وبذلك أصبحت الفكرة  10 لمواجهة االحتياجات الطارئة للدولة والستعمالـه في خدمة السياسة االقتصادیة
السائدة والمستقرة، هي أن قيمة النقـود ال تتوقف على مقدار ما تملكه الدولـة من ذهب وإنمـا على 
المجهود اإلنتاجي لالقتصاد، فعلى البنـك المركزي القيـام بعملية اإلصدار مع األخـذ بعين االعتبار 

                                      .  لةالمحافظة على التوازن النقدي والقوة الشرائية للعم

  

 كبنك الحكومة العمل -4-2
هو عضو أو جزء من الحكومة یأخذ على "فإن البنك المركزي ( sayers)حسب تعریف سایرز 

عاتقه إدارة العمليات المالية للحكومة وبواسطته إدارة هذه العمليات یستطيع التأثيـر في سلوك 
11"لها تتوافق مع السياسة االقتصادیة للدولةالمؤسسات المالية بما یجع

  

ویمكن أن " بنك الحكومة"تتولى البنوك المركزیة عمليات متعددة للحكومة یجعلها تسمى أحيانا 
:نلخص خدمات البنك المركزي للحكومة فيما یلي

  

صة االحتفاظ بحسابات الحكومة، إذ تودع لدیه الحصيلة الحكومية من اإلیرادات في حسابات خا -
 وتقوم بتحریر الشيكات على هذه الحسابات لتسدید نفقاتها المتعددة؛

االحتفاظ باحتياطي الحكومة من الرصيد الذهبي واالحتياطي النقدي من العمالت األجنبية، وكذلك  -
یمد الحكومة بما یلزمها من نقد أجنبي لمواجهة مدفوعاتها الخارجية من جهة، والمحافظة على قيمة 

 طنية من جهة أخرى؛العملة الو 

إقراض الحكومة عند الحاجة سواء بطریقة مباشرة بتغطية العجز في الميزانية عن طریق اإلصدار  -
بطریقة غير مباشرة بتلقي طلبات اكتساب األفراد واشتراكات والمؤسسات  مقابل أذونات الخزینة، أو

 المالية بدال من الحكومة؛
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المستوى الدولي بعقد اتفاقيات مع البنوك المركزیة األخرى ینوب عن الحكومة في تعامالتها على  -
والسلطات النقدیة والمنشآت والهيئات األجنبية والدولية في سبيل تحقيق االستقرار في الشؤون النقدیة 

 والدولية؛

تقدیم المشورة إلى الحكومة في الشؤون النقدیة واالئتمانية، حيث تلجأ إليه الحكومة قبل اتخاذ  -
 .رات االقتصادیة محليا أو خارجياالقرا

على الرغم من تعدد األعمال التي یقوم بها البنك المركزي لصالح الحكومة وتسخيره لكل 
عالقة بين البنك المركزي والحكومة كانت ومازالت محل أن اإلمكانيات لخدمة السلطة التنفيذیة، إال 

في اتخاذ قراراته وتوجهاته إلدارة السياسة  هخالف یسعى فيه البنك المركزي للمحافظة على استقالليت
 .النقدیة

  

 العمل كبنك البنوك -4-3
یقوم البنك المركزي بأعمال متعددة لصالح البنوك التجاریة من أجل اإلشراف وضمان االستقرار 

:المصرفي، وتتمثل وظيفته كبنك البنوك في أربعة وظائف فرعية هي
  

 االحتفاظ باالحتياطات النقدیة؛ -
 مليات المقاصة بين البنوك؛إجراء ع -

 الملجأ األخير لإلقراض؛ -

 .اإلشراف والرقابة على البنوك -

 الحتفاظ بالحتياطات النقدية -0-3-6
، فكانت البنوك 0444بدأت وظيفة البنك باالحتفاظ باحتياطات نقدیة مند إنشاء بنك انجلترا 

ناء على ثقتها في البنوك المركزیة التجاریة تودع احتياطاتها الفائضة لدى البنوك المركزیة اختياریا ب
وليس إجباریا، ولكن مع تطور األنظمة المصرفية أصبحت البنوك التجاریة ملزمة بإیداع جزء من 

.رصيدها لدى البنك المركزي بهدف حمایة المودعين وتحقيق رقابة  فعالة على االئتمان

  

 عمليات المقاصة بين البنوك -0-3-0
ياطات نقدیة یتولى البنك المركزي عمليات المقاصة والتسویات إضافة إلى قيامه باالحتفاظ باحت

بين المصارف باعتباره أكثر المؤسسات مالءمة للقيام بهذه الوظيفة، حيث یقوم البنك المركزي بتحویل 



األرصدة النقدیة بين البنوك بمعامالت حسابية دفتریة وتسویة الدیون بين البنوك مع تجنب التعامل 
.النقدي

  

عظم اقتصادیات السوق الحدیثة نظم آلية تقوم على إجراء المقاصة للمدفوعات التي تتم لدى م
بحساسية من ناحية الزمن وتستلزم درجة عالية من األمان، فعلى سبيل المثال نجد غرفة المقاصة 

، ویعتبر نظاما الكترونيا إلجراء 0434أفریل  14بانجلترا منـذ ( CHAPS)اآللية لنظم المعلومات 
. 12لتسویات وعمليـة المقاصة وكذلك التحویالت الثنائية بين البنـوكا

  

 الملجأ األخير لإلقراض -0-3-3
تعتبر هذه الوظيفة من أهم الوظائف التي یقوم بها البنك المركزي نظرا لما لها من أهمية في 

ي أوقات استقرار الجهاز المصرفي حيث یقوم بتقدیم االئتمان وتوفير السيولة االئتمانية للبنوك ف
األزمات المالية المفاجئة التي تنتاب االقتصادیات من حين آلخر، حيث تجد البنوك التجاریة نفسها 

إذا كان البنك المركزي ملزما بإقراض البنوك التجاریة وتمویلها ، فمضطرة لالقتراض من البنك المركزي 
ألوراق المالية التي یخصمها أو فإنه یحدد شروط تدخله سواء بوضع قيود على أنواع ا ،األزمةفي حالة 

.الذي یحصل عليه مقابل تقدیم السيولة( سعر إعادة الخصم)بتحدید سعر الفائدة 

  

 اإلشراف والرقابة على البنوك -0-3-4

ظهرت أهمية إشراف البنك المركزي على البنوك التجاریة مع بدایة الثمانينات كنتيجة للتطورات 
 المحلي والدولي، منها اإلیجابية كالتقدم التكنولوجي وظهور خدمات ماليـةالمالية والنقدیة على المستوى 

ومصرفية جدیدة وتطور العالقات في هذا المجال، والسلبية المتمثـلة في انهيار بعض البنوك بسبب 
.توسعها في تقدیم االئتمان مما أثر على اقتصادیات  بلدانها

  

 13: ها على البنوك التجاریة أساليب متنوعة أهمهاوتعتمد البنوك المركزیة في رقابتها وإشراف 

إلزام البنوك التجاریة باالحتفاظ بنسبة معينة من ودائعها كاحتياطات نقدیة قانونية لدى البنك  -
 المركزي؛
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 تحدید شكل الموجودات التي یتألف منها االحتياطي النقدي القانوني؛    -

مكن للبنك التجاري إقراضها كنسبة من رأس المال تحدید رؤوس األموال ومجموع المبالغ التي ی -
 المدفوع؛

 تحدید الحدود العليا للتسهيالت االئتمانية غير المضمونة؛ -

تزوید البنك المركزي بإحصائيات دوریة وموازنات شهریة وفصلية للتأكد من تطبيق البنوك التجاریة  -
 .للتعليمات الصادرة من قبله

ن اإلشراف اإلداري والفني على البنوك التجاریة لحمایة المودعين فالبنك المركزي مكلف بنوع م
 .  14والمساهمين والمحافظة على استقرار الجهاز المصرفي

 إدارة احتياطات العملة األجنبية وتنظيم الئتمان -0-4
تعد وظيفتي إدارة االحتياطات من العملة األجنبية والقيام بإدارة وتنظيم االئتمان من الوظائف ذات 

همية القصوى على صعيد النشاط االقتصادي والجهاز المصرفي نظرا لتأثيرها الكبير على االقتصاد األ
 .الكلي للدولة

 إدارة احتياطات العملة األجنبية -0-4-6

 :إن أهمية االحتياطات تتلخص في نقطتين أساسيتين

 غطاء أو مقابل لألوراق النقدیة المصدرة مما یضفي عليها صفة الثقة؛ -

يمة شرائية دولية ودعامة مهمة للقيمة الخارجية للعملة في األوقات التي یظهر فيها عجز في ق -
 .ميزان المدفوعات

ویحتفظ البنك المركزي باإلضافة للذهب بالعمالت األجنبية القابلة للتحویل كغطاء للنقد  
البيع أو بالشراء، كما أنها المصدر، حيث تقوم البنوك المركزیة بإدارة العمالت األجنبية للدولة سواء ب

تقوم بتوفير العمالت األجنبية للحكومة وألغراض التجارة الدولية، وتعمل على المحافظة على استقرار 
 .قيمة صرف عملتها مقابل العمالت األجنبية 
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 تنظيم الئتمان -0-4-0  

ة حجم االئتمان رأینا أن من أهداف توحيد اإلصدار وحصره لدى البنك المركزي تمكينه من مراقب
الكلي الذي تمنحه البنوك، خاصة وأن البنوك التجاریة تشتهر بما یسمى التوسع النقدي واشتقاق 
الودائع، وبالتالي منح أكبر قدر من القروض سعيا وراء تحقيق األرباح أكثر، وإذا لم تكن هناك 

ة االقتصادیة العامة، خاصة ضوابط فإنه یؤدي إلى عدم تناسق السياسات االئتمانية للبنوك مع السياس
وأن تقلبات عرض النقود تؤثر على القوة الشرائية للعملة وعلى النشاط االقتصادي ككل، مما یوجب 

 .وجود هيئة ذات سلطة فعالة لتنظيم االئتمان

فالسياسة االئتمانية هي تلك اإلجراءات التي تهدف أن یكون حجم االئتمان الكلي وبالتالي حجم   -
في الحدود المناسبة التي تحقق أهداف  -تي تستطيع وحدات الجهاز المصرفي أن تولدهالنقود ال

 .15السياسة النقدیة بما یتماشى مع مستوى النشاط االقتصادي المرغوب في تحقيقه

إن البنك المركزي یحدد ویتحكم في العرض النقدي عن طریق إحداث تغييرات في مكونات 
، ولتجنب **على مستوى الكتلة النقدیة عن طریق المضاعف النقدي، التي تؤثر *القاعدة النقدیة

اإلختالالت التي تصاحبها في النشاط االقتصادي المحلي یمكن  التقلبات الشدیدة في الكتلة النقدیة و
للسلطة النقدیة أن تتحكم في األثر التوسعي للزیادة في األصول األجنبية على الكتلة النقدیة، بكبح نمو 

المحلي أو تعویض أثر التقلص الذي یمارسه االنخفاض في األصول األجنبية على الكتلة  االئتمان
النقدیة بإسراع توسع االئتمان المحلي، غير أن السلطات النقدیة یمكنها أن تلجأ إلى طرق أخرى 

. بتعدیل االحتياطات اإلجباریة، للتأثير على قيمة المضاعف النقدي ومنه على الكتلة النقدیة

  

 تقاللية البنك المركزي اس -5

المركزي في عدم تدخل الدولة في عمله، فهو مؤسسة حكومية تعمل في  كتتمثل استقاللية البن
اإلطار المؤسسي للدولة، لكن یجب أن تكون قراراته مستقلة خاصة فيما یخص السياسة النقدیة، وقد 
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*
وتشمل مجموع النقد المتاح لدى الجمهور غير المصرفي، وفي خزائن البنوك ( البنك المركزي )نقدیة التزامات على السلطات ال :القاعدة النقدیة  

التجاریة وودائع البنوك التجاریة والقطاع الخاص

  

**
لة النقدیة من هو العالقة النسبية بين الكتلة النقدیة والقاعدة النقدیة، حيث تؤثر التغيرات في القاعدة النقدیة على الكت: المضاعف النقدي  

 .النقدي خالل المضاعف



عدید من االقتصادیين آراءهم في ذلك أثارت هذه القضية جدال كبيرا منذ ظهور البنوك المركزیة وكان ال
حيث یرى أنه ال یمكن االعتماد على الحكومة في السيطرة  0324عام  David Ricardoمن بينهم 

على إصدار النقود الورقية، حيث أن منح الحكومة هذه السلطة سوف یؤدي غالبا إلى اإلفراط في 
 .استخدامها

ركزي بعد توسع وظائفه من وظيفة اإلصدار النقدي إلى وقد ظهرت الدعوة إلى استقاللية البنك الم
التأثير على االقتصاد فيما یخص التناسق بين حجم العرض النقدي وبين االستقرار االقتصادي و 

.استقرار قيمة العملة المحلية

  

لكن مع حدوث انهيارات نقدیة في القرن التاسع عشر، ظهرت أفكار تدعو إلى تدخل الدولة في 
0424)د، ودعم هذه الدعوات أكثر حدوث أزمة الكساد العالمياالقتصا

- 
لمواجهة معدالت ( 0433

فبدأت الحكومات تتدخل في أعمال بنوكها . البطالة المتزایدة و انخفاض أسعار األسهم في البورصات 
كثير المركزیة، وزاد ذلك أثناء الحرب العالمية الثانية باتخاذها كممول لهذه األخيرة، وبذلك اضطرت 

 .حققتها من قبل يمن البنوك المركزیة التنازل عن جزء من استقالليتها الت

لكن رغم ذلك فقد شهدت السنوات األخيرة نجاح العدید من البنوك المركزیة في استرجاع المزید 
من استقالليتها، وذلك من خالل إدخال تعدیالت على قوانينها تقلص من دور الحكومة في إقرار 

 النقدیة ، ومن بين هذه الدول نجد نيوزیلندا، یلي، وهناك محاوالت مماثلة في انجلترا وفرنسالسياسة ا
. وبعض دول أوروبا الشرقية

  

ولقد أجریت العدید من الدراسات االقتصادیة لبحث العالقة بين درجة االستقاللية البنوك المركزیة 
اإلجمالي و عجز الموازنة، و سنستعرض  و بعض المؤشرات االقتصادیة مثل التضخم، الناتج المحلي

:بعض النتائج التي وصلت إليها أهم الدراسات في هذا الموضوع

  

 الستقاللية و التضخم -5-0

یعتقد المؤیدون الستقاللية البنوك المركزیة  أنه إذا كان البنك المركزي مستقل وال یخضع لضغوط  
سوف تؤدي إلى انخفاض  قدیة التي سيتبعهاسياسية من جانب الحكومة أو البرلمان، فان السياسة الن

 .معدالت التضخم وتحقق استقرار مستویات األسعار



ولقد أجریت بعض الدراسات لبحث العالقة بين درجة استقاللية البنوك المركزیة ومعدل التضخم 
یات دولة من الدول المتقدة من بينها الوال 02، استخدما فيها بيانات  (Bade& Parkin)أهمها دراسة 

وتم قياس درجة استقاللية البنوك ( 0444عام )المتحدة األمریكية و انجلترا وذلك بعد فترة بریتن وودز
المركزي من خالل درجة التأثير المالي من طرف الحكومة على البنوك المركزیة، وكذلك درجة التأثير 

د عدد ممثلي الحكومة في تعيين  أعضاء مجلس إدارة البنك وعزلهم وتحدی) على سياسة البنك المركزي 
 ...(مجلس إدارة البنك، وهل یحق لهم التصویت أم ال

وكانت النتائج أن درجة االستقاللية المحسوبة على أساس التأثير المالي لم تؤثر في معدالت 
التضخم، أما االستقاللية المحسوبة على أساس استقاللية سياسة البنك فقد أثبتت النتائج أن هناك 

البنك المركزي یصاحب ذلك   ةة بين االثنين، أي أنه كلما ارتفعت درجة االستقالليعالقة وثيق
 .بمعدالت تضخم منخفضة

 الستقاللية و الناتج المحلي -5-2

توجد دراسات قليلة اهتمت بالعالقة بين درجة االستقاللية والناتج المحلي اإلجمالي، فمنها ما 
 .بيةكانت نتائجها موجبة ومنها ما كانت نتائجها سل

 &Summes)ومن بين الدراسات التي كانت نتائجها ایجابية تلك الدراسة التي قام بها كل من 

De long )ومعدل نمو لناتج المحلي في الدول  ة، حيث قام الباحثان بدراسة درجة االستقاللي
ع م 0441-0455الصناعية، باستخدام معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي لكل عامل خالل الفترة 

سنة أساس، وأظهرت النتائج انه إذا زادت درجة استقاللية البنك المركزي بدرجة  0455اعتبار سنة 
 .سنویا 1,4نمو الناتج المحلي اإلجمالي لكل عامل ب  واحدة ارتفع معدل

 الستقاللية وعجز الموازية -5-3

و عجز  هناك بعض الدراسات التي بحثت في العالقة بين درجة استقاللية البنوك المركزیة
الموازنات العامة، من منطلق أن ارتفاع درجة استقاللية البنوك المركزیة تمكنها من مقارنة طلبات 
الحكومة فيما یخص تمویل عجز الموازنة بإصدار المزید من النقد وبيع المزید من السندات الحكومية 

 .و أذونات الخزینة



فيما یخص درجة استقاللية البنوك المركزیة  Parkinومن أهم الدراسات، تلك الدراسة التي قام بها 
دولة صناعية و كانت النتائج أن هناك عالقة عكسية بين درجة استقاللية  02وعجز الموازنات لـ 

البنوك المركزیة ونسبة عجز الموازنات العامة إلى الناتج المحلي اإلجمالي ، حيث أن نسبة عجز 
بلغت تقریبا ( 0433-0455)ا خالل الفترة المدروسة الموازنات العامة في كل من ألمانيا وسویسر 

 .الصفر

وعموما یعتبر البنك المركزي  السلطة النقدیة في الدولة و المسؤول عن إدارة السياسة النقدیة من 
.تحدید لتوجهاتها وأهدافها و اختيار الوسائل المالئمة لتحقيق االستقرار االقتصادي

  

II- هــا، أهدافهـــاتعريف: النقديـــة السياسـة 

تمثل السياسة النقدیة أحد المكونات األساسية االقتصادیة التي تعتمدها الدولة، والتي تتخذ من 
المعطيات النقدیة موضوعا لتدخلها بهدف تحقيق أغراض اقتصادیة مختلفة، ولهذا ارتأینا أن نتبنى 

.إلى تحقيقهاتعریفا للسياسة النقدیة كما سنتناول مختلف األهداف التي تسعى 

  

 تعريف السياسة النقدية -1
ظهر مصطلح السياسة النقدیة مع بدایة القرن التاسع عشر، وتطور مدى االهتمام به منذ ذلك 
الحين مع تطور المراحل المختلفة للنظریة الكمية للنقود، حيث عرف تعریف السياسة النقدیة عدة صيغ 

 ه إلى المشكلة االقتصادیة والنقدیة والماليةتختلف فيما بينها من حيث تخصص كل باحث ووجهة نظر 

مجموع التدابير المتخذة من قبل السلطات : "یعرفها على أنها George Parienteفحسب 
 .16"النقدیة قصد إحداث أثر على االقتصاد من أجل ضمان استقرار أسعار الصرف

تحكم في المعروض مجموعة اإلجراءات التي تستخدمها السلطة النقدیة لل"عبارة عن  هي أو
النقدي والرقابة على البنوك واالئتمان والتأثير فيه كأداة لتحقيق أهداف السياسة االقتصادیة العامة 

.17" للدولة
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. 2113، دیوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، -دراسة تحليلية وتقييمية -مدخل إلى السياسات القتصادية الكليةعبد المجيد قدي،  
53ص  

17
 23أحمد شعبان دمحم علي، مرجع سبق ذكره، ص 



السياسة النقدیة هي تلك اإلجراءات التي تتخذها الدولة للتأثير على حجم العرض النقدي في ف
تصادي المرغوب تحقيقه، منعا للتضخم أو تجنبا الحدود المناسبة بما یتماشى مع مستوى النشاط االق

.*لالنكماش بما یحقق أهداف السياسة االقتصادیة العامة للدولة

  

 أهـداف السياسـة النقـديــة -2
تسعى السياسة النقدیة إلى تحقيق أهداف عدیدة تمس جوانب مختلفة أهمها تحقيق المعدل األمثل للنمو 

والعمل على االستقرار النقدي داخليا وخارجيا،أي نعني بها االقتصادي المصحوب بالتوظيف الكامل 
األهداف النهائية، ولكن البنك المركزي ال یستطيع التأثير على تلك األهداف بطریقة مباشرة لذلك یحدد 

 :أهداف أولية وأخرى وسيطة، نتطرق إليها فيما یلي

 األهـداف األوليــة -0-6     

قة البدایة في اإلستراتيجية المتبعة لتحقيق األهداف النهائية، وهي تعتبر األهداف األولية كحل     
متغيرات تتمتع بدرجة استجابة عالية ألدوات السياسة النقدیة یحاول البنك المركزي التحكم فيها للتأثير 
على األهداف الوسيطة، تتكون من مجموعتيـن من المتغيرات المجموعة األولى هي مجمعات 

 .، أما المجموعة الثانية فهي تتعلق بظروف النقد 18یة االحتياطات النقد

 مجمعـات الحتياطـات النقديـــة -0-6-6

 ةالمقترض ، القاعدة النقدیة والقاعدة غيروتتضمن هذه المجموعة االحتياطات غير المقترضة     
لمقترضة، ا تبحيث تمثل االحتياطات غير المقترضة االحتياطات اإلجمالية مطروحا منها االحتياطا

أما القاعدة النقـدیة فهي تتكون من النقـود المتداولة لدى الجمهـور واالحتياطات المصرفية، أما القاعدة 
 .غير المقترضة فهي القاعدة النقدیة مطروحا منها االحتياطات المقترضة

محل جدل ولقد أثير نقاش حول المتغير المجمع االحتياطي األكثر فعالية إال أن الموضوع بقي      
ألنه یتعلق بمدى قدرة السلطات النقدیة في التحكم في هذه المجاميع وكذا مدى حساسيتها وعالقتها 

                                                           
*

طرف السلطة العمومية الرامية إلى تحقيق عدة أهداف تتعلق بالحالة االقتصادیة، هي مجموعة من القرارات المتخذة من  السياسة القتصادية 
 .النمو االقتصادي، التشغيل الكامل، التوازن الخارجي، استقرار األسعار وتعرف بالمربع السحري : أو توجيه االقتصاد ومن أهمها 

18
دار  ،-وجهة يظر النقدويين -النقود والبنوك واإلقتصادالمجيد،  باري سيجل ترجمة طه عبد هللا منصوري وعبد الفتاح عبد الرحمن عبد 

.243، ص0437المریخ، مصر  



وطالما أن األمر كذلك فالبنك المركزي یتسم بعدم . بنمو العرض النقدي الذي یشكل هدف وسيط
 19.الثبات في استخدام هذه المجاميع

 سعر الفائدة في السوق النقدي -0-6-0

في السوق النقدي من األدوات التي یمارس عليها البنك المركزي رقابة  *سعر الفائدةیعتبر 
قویة، ویعني بشكل عام قدرة المقترضين ومواقفهم السریعة أو البطيئة من معدل نمو االئتمان ومدى 

 .ارتفاع وانخفاض أسعار الفائدة وشروط اإلقراض األخرى 

  األهداف الوسيطة -0-0

وسيطة هي المتغيرات النقدیة القابلة للمراقبة من طرف السلطات والمرتبطة بشكل األهداف ال      
وتعتبر األهداف الوسيطة  ،[20مقـدار النمو السنوي للكتلـة النقدیــة: ثابت ومقدر باألهداف النهائية مثـــل

معایير بمثابة إعالن عن إستراتيجية للسياسة النقدیة، لهذا یشترط في األهداف الوسيطة توفر ال
 21:التالية

 أن یكون الهدف الوسيط قابال للقياس؛ -

 أن یكون البنك المركزي قادرا على السيطرة على هذا المتغير؛ -

 .أن یكون للمتغير الوسيط آثار یمكن التنبؤ بها على األثر النهائي -

 .المجمعات النقدیة، سعر الصرف، سعر الفائدةویمكن تحدید األغراض الوسيطة في 

 سعر الفائدة كهدف وسيط -0-0-6

أن یتم  رون یعتبر سعر الفائدة من أهم وسائل التأثير على السياسة النقدیة حيث كان الكنزیون ی
تثبيت معدل الفائدة إلى الحد األدنى الممكن بينما ال یهتم النقدیون به كثيرا ألن كمية النقود هي 
                                                           

19
7992والسياسة النقدية مع اإلشارة إلى حالة الجزائر في الفترة النقود صالح مفتاح،  

- 

، أطروحة دكتوراه، قسم علوم التسيير فرع 0222
 .111صالسنة  ، ائرنقود ومالية، جامعة الجز 

*
 :یقصد به سعر الفائدة على األرصدة المركزیة أو على أدوات الخزینة بحيث فائدةسعر ال 

 .األرصدة المقترضة ليوم أو یومين/ سعر الفائدة = األرصدة النقدیة/الفائدة سعر
20

 Beziade Monique, La monnaie et son mécanisme, édition La découverte, paris, 1995,p 99 
21

004،ص  2114، دیوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،حاضرات في النظريات والسياسات النقديةمبلعزوز بن علي،     



،  22ت الفائدة ینبغي ارتباطها بمستواها الحقيقيالمهمة بالنسبة لهم، ویضيفون بأنه عندما نهتم بمعدال
إال أنه یجب على السلطات االهتمام بتقلبات معدالت الفائدة أو تحدید مستواها ألن المجال الواسع 
للتقلبات یمكن أن یحدث تذبذبا في االستقرار االقتصادي، وأن العمليات المتتالية من عدم التوازن یتولد 

كما أظهرت الدراسات أیضا أن سعر الفائدة . 23ية من التضخم والركودعليها أیضا حاالت متوال
منتظم، ولكن سعر الفائدة كهدف وسيط یطرح العدید  ومعدل استثمار ونم قعلى تحقي عالمستقر یشج

من المشاكل منها طبيعة العالقة بين معدالت الفائدة طویلة أو قصيرة المدى والنقود، كما أن السلطات 
تطيع تحدید النقود والطلب عليها، ولهذا السبب تكون السلطات مضطرة أن تترك هامش النقدیة ال تس

لخلق كمية من النقود أكبر أو أقل من تلك التي كان من المفروض تقييدها بالهدف الكمي بالنسبة 
 .للمجمعات النقدیة

 سعـــر الصرف -0-0-0

ك بتدخل البنك المركزي في سوق یمكن للسياسة النقدیة استخدام سعر الصرف كهدف وسيط وذل
الصرف والمحافظة على هذا المعدل قریبا من المعدل الذي یضمن القدرات الشرائية فيمكن ألي دولة 
أن تخفض من قيمة عملتها لتشجيع الصادرات وزیادة االستثمار، كما یؤدي رفع قيمة العملة إلى 

 24للسياسة النقدیة التقليص من حدة التضخم وهو ما یتوافق مع الهدف النهائي

  

ف غير إال أن استخدام معدل الصرف كهدف وسيط یظهر العدید من العيوب لكون أسعار الصر 
ن سوء تقدیر سعر الصرف له نتائج ثقيلة على االقتصاد؛ لذلك منتظمة فهي تتعرض لتقلبات،كما ا

مكن لها أن تركز جميع فإن االقتصادیات الواسعة والمتنوعة والتي تتميز باالنفتاح على الخارج ال ی
 .األهداف الوسيطة للسياسة النقدیة على معدل الصرف

 المجمعـات النقديــة كهـدف وسيــط -0-0-3

إن تحدید مستوى نمو الكتلة النقدیة عند مستوى قریب من معدل نمو االقتصاد الحقيقي یعتبر من 
الستقرار االقتصادي، وعلى األغراض الوسيطة الضروریة لتحقيق الهدف النهائي المتمثل في ا

السلطات النقدیة أن تستخدم كل الوسائل الموجودة بحوزتها حتى تضمن عدم تجاوز الكتلة النقدیة  
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 Phillipe Jaffrés, Monnaie et politique monétaire, 4éd économica, 1996 p102 
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 111، ص 2222، دار المنهل اللبناني، بيروت، النقود والسياسات النقدية الداخليةمالك وسام،  
24

 Patat Jean Pierre, Monnaie institution et politique monétaire, Economica, Paris, 1998 p388 



لكن تحدید الكتلة النقدیة والتي تمثل النقود المتداولة في المجتمع أصبح یمثل . 25لهذا المستوى المحدد
ل النقد ووجود االبتكارات المالية الحدیثة، فهل یتم مشكلة في السنوات األخيرة، نظرا لتغير سرعة تداو 

ابتكارات  دعند وجو M4و M3المجمع النقدي الواسع أو M2وM1 اللجوء إلى المجمع النقدي الضيق
.مالية مستمرة

  

إن من المالحظ أن المجمع النقدي الموسع هو الذي أصبح یجتذب اهتمام السلطات النقدیة من 
متخلفة على حد سواء، وعموما فإن حجم المجمعات النقدیة تختلف من دولة معظم الدول المتقدمة وال

.إلى أخرى فهي تتعلق بطبيعة االقتصاد ومستوى تقدم وازدهار الصناعة المصرفية والمنتجات المالية

  

 األهـداف النهائيــــة -0-3

سة النقدیة تتطابق مع باعتبار السياسة النقدیة إحدى أدوات السياسة االقتصادیة، فإن أهداف السيا
:یلي أهداف الرئيسية للسياسة االقتصادیة وعموما فإن األهداف النهائية للسياسة النقدیة تتمثل فيما

  

 في المستوى العام لألسعار؛ رتحقيق االستقرا -
 ؛ العمالة الكاملة -

 تحقيق معدل عال من النمو؛ -

 .توازن ميزان المدفوعات -
 مستــوى العـام لألسعـــار تحقيـــق الستقــرار في ال -0-3-6

تعتبر المحافظة على استقرار األسعار من األهداف النهائية المهمة للسياسة النقدیة، فالتغيرات 
المستمرة والعنيفة في مستوى األسعار وعدم استقرارها یعرض البنيان االقتصادي لهزات وأزمات كبيرة، 

ما یعيق عملية التنمية االقتصادیة في البلدان فتتعرض العملة لتدهور قيمتها في حالة التضخم، م
.المتخلفة اقتصادیا

  

 العمالــة الكاملـــة  -0-3-0

التشغيل من بين األهداف النهائية التي تسعى  منالمستوى العالي  أو إن ضمان العمالة الكاملة
ى تحقيقه و بقى هدفا طویل األجل ترسمه الحكومات وتسعى جاهدة إلیإليها ، و  السياسة النقدیة
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 Jean yves Capul et Garnier Olivier, dictionnaire d’économie et sciences sociales, éd Hatier, Paris, 1994 , 

p317. 



 ،الوصول إليه، لما للبطالة من مضار على االقتصاد، فهي تعبر عن هدر لطاقات المجتمع اإلنتاجية
وانتشارها یعيق النمو االقتصادي، ولتحقيق هدف العمالة الكاملة یجب أن تقوم السلطة النقدیة 

لعرض النقدي مما یؤدي بإجراءات لتنشيط الحياة االقتصادیة عن طریق تقویة الطلب الفعال بزیادة ا
إلى انخفاض أسعار الفائدة، وبالتالي زیادة االستثمار بتشغيل الموارد اإلنتاجية غير المستغلة فتنخفض 

.*البطالة ویرتفع االستهالك والدخل

  

 تحقيق معدل عال من النمو القتصادي -0-3-3

والنامية  متقدمةإن تحقيق النمو االقتصادي هو هدف تسعى جميع الحكومات في الدول ال
ویقصد به تحقيق الزیادة المستمرة والمالئمة في معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي ، لتحقيقه

على أن یقابله زیادة في متوسط دخل الفرد الحقيقي، وإذا ما نظرنا إلى دور السياسة النقدیة في تحقيق 
عتنا تحقيق ذلك من خالل تأثيرها على المعدل العالي للنمو االقتصادي الوطني نجد أنه باستطا

فالتغيرات التي تحدثها السياسة النقدیة في عرض النقود تنعكس على ،  26االستثمار كأهم محدداته
.التغيرات في سعر الفائدة، مما یؤدي زیادة االستثمار والبيع، و زیادة الدخل اإلجمالي

  

ل تحقيق هذا المعدل العالي للنمو  أن هناك عوامل أخرى غير نقدیة یجب توفرها من أجإال
االقتصادي والمحافظة عليه، كتوفر الموارد الطبيعية واليد العاملة الكفأة وكذلك توفر ظروف سياسية 

.ة النقدیة أن تعمل بالتنسيق معهاواجتماعية مالئمة، وعلى السياس

  

ي الدول المتقدمة، أما مما تجدر اإلشارة إليه أن النمو االقتصادي یعبر عن التطور االقتصادي ف
عند الحدیث عن الدول النامية فنستعمل مصطلح التنمية االقتصادیة، وبما أن الدول النامية تتميز 
بضعف القدرة على تنمية رأس المال المادي والبشري لتمویل االستثمارات المخططة في التنمية فإن 

ثيـر على معدل االستثمار، وزیادة معدالت دور السياسة النقـدیة هو تحقيـق معدل مرتفع لالدخار والتأ
التشغيل حتى یمكنها الوصول إلى مرحلة االنطالق التي تضع اقتصادیات على طریق النمو الذاتي 

.27السریع

  

                                                           
 .ستثمار بفعل عمل مضاعف االستثماریزداد الدخل بزیادة اال *

 .112مرجع سبق ذكره ، ص زكریاء الدوري ویسرى السمرائي، 26
27 54،ص1172دار النهضة العربية، الكتاب األول، القاهرة،  التنمية القتصادية،دمحم زكي الشافعي،    



 تحقيـــق تــوازن ميــزان المدفوعـــات -3-0-4

،اتسعى جميع الدول مهما اختلفت درجة تطورها إلى تحقيق التوازن في ميزان مدفوعاته
، وتقليل العجز في ميزان 28ویرى بعض االقتصادیين أن السياسة النقدیة تنجح بتحقيق التوازن الخارجي

المدفوعات من خالل قيام البنوك المركزیة باستخدام أدوات السياسة النقدیة لتشجيع الصادرات 
االستثمار، ألن وتخفيض الواردات فرفع سعر الخصم یؤدي إلى ارتفاع سعر الفائدة وبالتالي انخفاض 

األفراد سيقبلون على االدخار وهو ما یجعل األسعار تنخفض، هذا اإلجراء سيؤدي إلى تشجيع 
تخفيض االستيراد، كما أن ارتفاع أسعار الفائدة محليا سيؤدي إلى تدفق رؤوس األموال الصادرات و 

دور السياسة النقدیة في األجنبية وهذا ما یساهم في تخفيض العجز في ميزان المدفوعات، وهنا یبرز 
 .تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات كهدف نهائي
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:ویمكن توضيح إستراتيجية السياسة النقدیة كما في الشكل التالي   

 إستراتيجية السياسة النقدية(: 6-6)الشكل رقم 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

Source :Sergio Rossi, Macroéconomie Monétaire Théories et Politiques, éditions juridiques 

associées LGDJ, Paris , 2008, P 218. 

 



 التناقـض بين أهـداف السياســة النقديـــة 
إن أهداف السياسة النقدیة نادرا ما یتم تحقيقها وااللتزام بها بنفس الصرامة وذلك الختالف 
األهداف باختالف البرامج السياسية واالقتصادیة، وحتى إذا كان االلتزام بكل هذه األهداف تاما 

ن الظروف االقتصادیة تجعل من تحقيقها دفعة واحدة صعبا ألنه قد یكون هناك تعارض وصارما فإ
.بين األهداف ذاتها

  

فقد تؤدي محاولة زیادة االستخدام مثال في المدى القصير إلى التضخم الذي یؤدي بدوره إلى 
ا یكون خلق مشاكل في ميزان المدفوعات أو إلى تقلبات غير مرغوب فيها في سعر الصرف، وعندم

هناك تضارب بين األهداف فإن الحل یتمثل في جعل أدوات السياسة االقتصادیة مساو لعدد األهداف 
المراد تحقيقها؛ وعندما یكون هناك تعارض بين األهداف فإن بعض األهداف تكون كبدائل أي یوجد 

منحنيات سواء،  بينهما، فإذا مثلت التفضيالت بين األهداف المتعارضة بواسطة (trade-off)تناوب 
 ىفإنه یمكن تحدید عالقة تناوب تظهر قدرة السلطة على تحقيق تلك األهداف، وتكون التركيبة المثل

وبعض األهداف یمكن أن تكون مكملة عوض أن تكون بدائل فمثال .لألهداف محددة بتعظيم المنفعة
 .ان المدفوعاتیمكن أن یكون استقرار األسعار مساعدا على االحتفاظ بوضعية معينة لميز 

   فعالية السياسة النقدية -3
لقد أثار موضوع فعالية السياسة النقدیة جدال واسعا بين االقتصادیين، فقد اعتبر الكالسيك  أنها 

و عجز  0424األداة الفعالة لتحقيق االستقرار االقتصادي وتفادي حالة التضخم، لكن بعد أزمة 
كنزي الذي أعطى أهمية اكبر للسياسة المالية وأهمية اقل السياسة النقدیة عن معالجتها جاء الفكر ال

 .للسياسة النقدیة، لتأتي بعدها مدرسة شيكاغو التي أعادت للسياسة النقدیة أهميتها وفعاليتها

 نزي يفعالية السياسة النقدية في الفكر الكالسيكي و الك -3-6

م في اإلصدار النقدي أو بطریقة یمكن للسياسة النقدیة التأثير في العرض النقدي عن طریق التحك
غير مباشرة من خالل التأثير على قدرة البنوك في منح االئتمان و بالتالي على النقود التي یخلقها 

 . الجهاز المصرفي

 

 



 (LM)ویمكن إیضاح اثر السياسة النقدیة التوسعية أو االنكماشية من خالل تغيرات منحنى  

 نقديةفاعلية السياسة ل(: 0-6)الشكل رقم 
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( 3)الوسطى أما المنطقة  ةهي المنطق( 2)بالمنطقة الكنزیة، المنطقة ( 0)حيث تسمى المنطقة 
 .يةفتسمى بالمنطقة الكالسيك

یوضح الشكل السابق تأثير السياسة النقدیة على الدخل، فإذا حدث مثال زیادة في عرض النقود 
في المنطقة الكالسيكية في هذه الحالة یوجد فائض في األرصدة النقدیة یرید أصحابها التخلص منها، 

ر الفائدة عن طریق شراء سندات التي تزید الطلب عليها فترتفع أسعارها، وبالتالي تنخفض أسعا
الطلب النقدي للمضاربة یساوي صفر في هذه المنطقة و الطلب النقدي لغرض المعامالت یفترض )

و بالتالي انخفاض سعر الفائدة یشجع االستثمار و بالتالي زیادة ( أن یكون غير حساس لسعر الفائدة
 .الدخل، وهكذا یكون السياسة النقدیة كاملة الفعالية في المنطقة الكالسيكية



فتؤدي هذه الزیادة إلى زیادة  LMوإذا حدثت الزیادة في النقود في المنطقة الوسطى من منحنى 
، بسبب ميل األفراد لالحتفاظ .الدخل، ولكن تكون اقل من الزیادة التي حدثت في المنطقة الكالسيكية

.بجزء من النقود ألغراض المضاربة

  

ة تصبح ضعيفة المفعول، الن كمية النقود المعروضة أما في المنطقة الكنزیة فان السياسة النقدی
ال تؤثر على سعر الفائدة، و بالتالي االستثمار و الدخل ال یتأثران بالسياسة النقدیة و بالتالي تكون 

.هناك فعالية السياسة المالية اكبر في معالجة حاالت الكساد و استعادة حالة التشغيل

  

 لنقديينفعالية السياسة النقدية عند ا -3-0

لقد اعتبر النقدویون أن فعالية السياسة النقدیة أقوى من فعالية السياسة المالية، كما رأى الكنزیون 
الذین ركزوا على سعر الفائدة و االستثمار كآلية لالنتقال، حيث اعتقد النقدیون أن للسياسة النقدیة اثر 

بتغير سعر الفائدة و یتناسب عكسيا  على الدخل من خالل المتغيرات األخرى ،فاالستهالك قد یتغير
معه،حيث انه كلما ارتفع سعر الفائدة ضحى المستهلك بجزء من دخله لالدخار، و الزیادة في عرض 
النقود تؤدي إلى انخفاض سعر الفائدة و زیادة االستهالك الذي یدعم الطلب الكلي، و بالتالي یتزاید 

 .المستوى التوازني للدخل

سياسة النقدیة تكون فعالة إذا كان االستهالك یرتبط عكسيا مع سعر الفائدة، ونتيجة لذلك فان ال
كما تؤثر السياسة النقدیة على الدخل من خالل تغير نمط األصول التي یرغب األفراد في االحتفاظ 
بها، فإذا زاد العرض النقدي االسمي وبقي المستوى العم لألسعار ثابتا فان عرض النقود الحقيقي یتزاید 

 .، الذي یدعم الطلب الكلي و المستوى التوازني للدخلكو بالتالي تزید الثروة ومعها االستهال

وبالتالي فالسياسة النقدیة تكون فعالة حتى في ظل مصيدة السيولة، إذا كان االستهالك دالة في 
 .قدویينالثروة، في هذه الحالة تكون السياسة النقدیة أكثر فعالية من السياسة المالية حسب الن

بعد أن تطرقنا إلى أهداف السياسة النقدیة وفعاليتها نتعرف اآلن على مختلف األدوات التي 
.یستخدمها البنك المركزي لتحقيق مختلف هذه األهداف

  

 

 



III- أدوات البنـــك المركــزي في إدارة السياســـة النقديـــة 

االقتصادي مجموعة من األدوات بغرض یستخدم البنك المركزي في تأثيره على مستوى النشاط 
التحكم في حجم ونوع االئتمان المصرفي، ویختلف مدى اعتماد البنك المركزي على هذه األدوات 

باختالف النظام السائد في عمله

  

، وسنتطرق في هذا المبحث إلى مختلف أدوات البنك المركزي في 
 .لى أدوات أخرى إدارة السيولة النقدیة، الكمية منها والنوعية إضافة إ

 األدوات الكمية -6

وهي من أكثر األدوات المستخدمة للتأثير على الكتلة النقدیة المتداولة بما یخدم توجهات السياسة 
االقتصادیة، حيث یستطيع البنك المركزي أن یؤثر على حجم السيولة النقدیة باستخدام مجموعة من 

:الوسائل الكمية وهي

  

 صم؛سياسة معدل إعادة الخ -

 سياسة السوق المفتوحة؛ -

 .تغيير نسبة االحتياطي القانوني -

 سياسة معدل إعادة الخصم -6-6     

 تعريف -6-6-6
تعتبر هذه السياسة من أقدم األدوات التي یلجأ إليها البنك المركزي في التأثير على السيولة 

ورها مع بدایة سنة ، ویعتبر بنك انجلترا أول من ط0334واالئتمان، حيث استعملت أول مرة في 
سعر الفائدة التي  (rate bank)ونقصد بمعدل إعادة الخصم ویسمى أیضا بسعر البنك .  034329

یفرضه البنك المركزي مقابل إعادة خصمه ألوراق تجاریة أو مالية قصيرة األجل، أو عمليات اإلقراض 
التجاریة مع البنك  ، ص وتتعامل في هذا المجال البنوك30قصيرة األجل لمواجهة نقص السيولة
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، 31المركزي ألنها عاجزة عن خلق االئتمان وإعطاء القروض بصفة مستقلة دون توفر السيولة الالزمة 
.فتجدها تلجأ إلى البنك المركزي باعتباره الملجأ األخير لإلقراض

  

 مما یؤخذ على سياسة إعادة الخصم أنها محدودة األثر، إذ أن التغيرات التي تحدث في أسعار
، إضافة إلى أنه یمكن للبنوك  32الفائدة بسبب تغير معدل إعادة الخصم تكون في مجال محدود

التجاریة االستغناء عن البنك المركزي إذا ما توفرت لدیها أرصدة نقدیة عاطلة أو مصادر أخرى تعود 
الفائدة یزید إليها عند الضرورة كرؤوس األموال القادمة من الخارج بغرض التوظيف، كما أن رفع معدل 

من توجه األفراد والمؤسسات إلى االدخار للحصول على عوائد مرتفعة مما یؤدي إلى زیادة سيولة 
ومهما لقيت سياسة بنك المركزي، البنوك التجاریة وجعلها قادرة على منح القروض دون لجوئها إلى ال

تاج إلى وسائل أخرى تبقى محدودة األثر لذلك فهي تحفهي  إعادة الخصم من معارضة أو قبول، 
.مكملة لتحقيق فعالية أكبر

  

 تأثير معدل إعادة الخصم -6-6-0
:یؤثر تغير سعر إعادة الخصم في حجم االئتمان وذلك حسب حالة ومستوى النشاط االقتصادي   

ففي حالة التضخم تكون األسعار مرتفعة جدا نتيجة كمية النقود الكبيرة في التداول، وعندما تعتبر هذه 
ضرة باالقتصاد عندها یقوم البنك المركزي برفع معدل إعادة الخصم مما یؤدي إلى ارتفاع الوضعية م

 .تكاليف اإلقراض بالنسبة للبنوك التجاریة

كما یؤثر سعر إعادة الخصم على سعر الفائدة الذي تحدده البنوك التجاریة مما ینتج عنه 
باهظة، وبالتالي ینكمش حجم  انخفاض طلب القروض من عمالئها ألن تكلفة اإلقراض أصبحت

(.انخفاض االئتمان)القروض الممنوحة من البنوك التجاریة ومن ثم التأثير على حجم عرض النقود 

  

أما في حالة االنكماش أو الكساد فيحدث أن یقوم البنك المركزي بخفض معدل إعادة الخصم مما 
 :لة فيما یليیؤدي إلى حصول عكس النتائج السابقة في حالة رفعه، والمتمث

 زیادة توسع البنوك التجاریة في منح االئتمان بسبب زیادة القدرة اإلقراضية لها؛  -
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األفراد، )انخفاض معدالت الفائدة من قبل البنوك التجاریة سيؤدي إلى زیادة طلب العمالء   -
 على االقتراض بسبب انخفاض تكلفة القروض الممنوحة لهم؛( المؤسسات

 تجاریة على االقتراض من البنك المركزي؛زیادة طلب البنوك ال  -

 .زیادة كمية النقود في االقتصاد وبالتالي زیادة المعروض النقدي  -

سياسة إعادة الخصم من أهم األساليب التي كانت تتمتع بفعالية كبيرة في فترة سيادة قاعدة الذهب ف
ختفاء قاعدة الذهب أدى إلى لما لها من أهمية كبيرة في معالجة العجز في ميزان المدفوعات، ولكن ا

 تراجع استخدام هذه السياسة

 سعر إعادة الخصم بطريقة الكترويية -3 -6-6
البنك  االنترنت، حيث یقوم ظل النظام اإللكتروني سيتم خصم هذه األوراق عبر شبكةفي 

حالة  ففي ،باستخدام سعر إعادة الخصم حسب حالة االقتصاد إلكترونيا   بإدارة السياسة النقدیة المركزي 
النقدیة واالئتمان في االقتصاد فأنه یقوم بإعادة سعر خصم السيولة  التوسع ورغبة البنك في زیادة

تقوم البنوك التجاریة بإعادة خصمها لدیه، مما  التيالتجاریة  لألوراقمنخفض على شبكة األنترنت 
، أو الحصول المركزي ك لدى البن احتياطاتهایشجع هذه األخيرة على خصم تلك األوراق ومن ثم زیادة 

على كميات إضافية من النقود ویصبح بالتالي في مقدرتها فتح المزید من النقود االئتمانية مثل 
سعر إعادة  المركزي هذا من ناحية، ومن ناحية أخري خفض البنك   Credit cardبطاقات االئتمان 

ق التجاریة لعمالئها من الخصم یشجع البنوك التجاریة على خفض سعر الخصم عند خصمها األورا
 االقتراضلتالي تشجيع وبا األشخاص االقتصادیة، وهو یعنى هبوطا  في سعر الفائدة السائد في السوق،

 .ستهالكيةاالستثماریة و لألغراض اال

جتمع، فإنه یلجأ لرفع مأما في حالة رغبة البنك في تقييد االئتمان وحجم النقود المتداولة في ال
إعالن سعر مرتفع على شبكة األنترنت، ومن ثم یوقف الرغبة لدى البنوك سعر إعادة الخصم ب

لدیها من أوراق تجاریة، مما یؤدي لتقليل قدرتها على منح االئتمان،  إلعادة خصم ما التجاریة
یجري التعامل به، وهذا  الذيوالمعروض من النقود االئتمانية خالل رفع سعر الخصم وسعر الفائدة 

دوره إلى عدم تشجيع األشخاص االقتصادیة على طلب االئتمان من تلك البنوك سواء یؤدي ب االرتفاع
 .مباشرة أو حتى عن طریق طلب خصم األوراق التجاریة

 



 سياسة السوق المفتوحة -6-0

 تعريف -6-0-6

تتمثل سياسة السوق المفتوحة في تدخل البنك المركزي في السوق النقدیة ببيع وشراء األوراق 
وقد یصل األمر أحيانا إلى استخدام . والتجاریة بصفة عامة، والسندات الحكومية بصورة خاصة المالية

بهدف التأثير على سيولة السوق النقدیة حسب الظروف االقتصادیة السائدة . الذهب والعمالت األجنبية
، 33وأهداف السياسة االقتصادیة المرغوبة وهي موجهة لتعدیل تقلبات أسعار الفائدة یوميا

  

فعندما یرغب البنك المركزي بعالج التضخم یتدخل في السوق النقدیة عارضا أو بائعا لألصول 
وذلك بهدف امتصاص قيمتها النقدیة، وتكون في المقابل البنوك التجاریة هي ( كأذون الخزینة)المالية 

غرض البنك المركزي المشتریة لهذه األوراق، وبالتالي تنخفض سيولتها ومقدرتها اإلقراضية، إذا كان 
تقييد االئتمان؛ أما إذا كانت رغبة البنك المركزي التوسع في االئتمان فيقوم بشراء األصول المالية التي 
تعرضها البنوك التجاریة فتحصل في مقابلها على نقود مما یرفع سيولتها وهو ما یزید من مقدرتها 

.اإلقراضية

  

 تأثير سياسة السوق المفتوحة -6-0-0
السوق المفتوحة تأثيرا مباشرا على كمية النقود وكذا على سعر الفائدة، فإذا قام تمارس سياسة 

ویدفع ...( أذونات الخزینة، األوراق المالية والتجاریة)البنك المركزي بشراء كمية من األصول الحقيقية 
ادة سيولة مقابلها نقدا، فإن ذلك من شأنه زیادة حجم وسائل الدفع في شكل نقود قانونية وبالتالي زی

السوق النقدیة في جميع أعضائه المصرفية وغير المصرفية، مما یؤدي إلى زیادة قدرة البنوك التجاریة 
على خلق نقود الودائع، أي التوسع في منح االئتمان؛ ویمكن أن نتصور العملية العكسية عندما یقوم 

د في السوق النقدیة وبالتالي البنك المركزي ببيع األصول الحقيقية مما یؤدي إلى نقص كمية النقو 
 .نقص االئتمان

أما فيما یتعلق بسعر الفائدة فعند قيام البنك المركزي بشراء األصول المالية یزید الطلب عليها  
وینخفض بذلك سعر الفائدة، كما أن عرض النقود یؤدي أیضا إلى انخفاضه مما یرفع من حجم 

بع البنك المركزي سياسة نقدیة انكماشية فيتدخل كبائع االستثمار والدخل والعمالة، وهذا عندما یت
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لألصول المالية مما یؤدي إلى امتصاص الكتلة النقدیة مما یقلل من حجم االستثمار والدخل والعمالة 
.وتنخفض أسعار السندات الحكومية لترتفع بذلك أسعار الفائدة

  

محدود سواء  نجاحها لحاالت، ألنال یلجأ البنك المركزي إلى سياسة السوق المفتوحة في جميع ا
على رغبة جمهور المتعاملين وإقبالهم على  توقفوی ،في حاالت التضخم أو في حاالت االنكماش

االقتراض وهو ما یتوقف على طبيعة توقعاتهم بالنسبة لمستقبل معدالت األرباح؛ كما یتوقف من ناحية 
رغبة تضعف إذا كان هناك شعور بالخوف أخرى على رغبة المصارف في اإلقراض والواقع أن هذه ال

كما أن نجاحها یتوقف أیضا على . والحذر یتعلق بمستقبل هذه القروض وما یحدث في أوقات الكساد
مقدار ما في حوزة المصرف المركزي من أوراق مالية وإن كانت الحكومة تستطيع أن تصدر سندات 

 .جدیدة تضعها تحت تصرفه ویمكنه بيعها

السوق المفتوحة عن سياسة سعر الخصم بطبيعة العالقة بين البنك المركزي وتتميز سياسة 
والبنوك التجاریة، فإذا كانت سياسة إعادة الخصم تتميز  بوجود عالقة مباشرة بين البنك المركزي 
والبنوك التجاریة وفعاليتها تتوقف على مدى لجوء هذه األخيرة إلى البنك المركزي فإن سياسة السوق 

ة هي عالقة البنك المركزي بالسوق ككل مما یجعلها بيده یلجأ إليها متى یشاء و كلما رأى المفتوح
 .الظروف المناسبة

 سياسة السوق المفتوحة الكتروييا - 1-2-3

سـتعمل  ياسـةالس ههـذأن الحدیث عـن آليـة عمـل السـوق المفتوحـة إلكترونيـا   وفي ظل اإلشارةیجدر 
هــذه الســوق إمـــا مــن خــالل حقـــن  یتــدخل فـــي المركــزي البنـــك ، فمــن خــالل الســـوق الماليــة اإللكترونيــة 

اإللكترونــي ي ، حيــث یقــوم البنــك المركــز االقتصــاد بكميــات نقدیــة إضــافية والتوســع فــي مــنح االئتمــان 
بالتــدخل عبــر الشــبكة وإحــداث عمليــة شــراء لــألوراق الماليــة المختلفــة، ویقــوم بــدفع ثمنهــا إمــا فــي صــورة 

ظل النظام اإللكتروني بأن یقوم البنك بمنح ائتمـان إلكترونـي للعميـل یقيـد نقودا  حاضرة ویكون ذلك في 
باســتخدام طــرق الــدفع االلكترونيــة فــي جانــب الــدائن لــدى البنــك، ویمكــن للعميــل أن یقــوم بالســحب منــه 

جميعـــا  تجـــد طریقهـــا أمـــا إلـــى الطلـــب علـــى الســـلع  التـــي یتبناهـــا البنـــك ، وســـوف تجـــد هـــذه المـــدفوعات
كمـا أنهـا قـد . ستهالكية مما یحدث نوعا  من التوسـع االقتصـادي والتجـاري أو اال ،ستثماریةاالوالخدمات 

ع النقدیة لدى هـذه ائتجد طریقها إلى البنوك التجاریة في شكل ودائع، وهذا في حد ذاته یعنى زیادة الود



عفة لحجم تلك یؤدي إلى زیادة قدرتها على منح االئتمان والتوسع فيه أضعاف مضا الذيالبنوك األمر 
 .خلق البنوك التجاریة لنقود الودائعیتم بها  التيوذلك من خالل اآللية  ، 34المدفوعات

في ظل  بالتدخل في حالة التضخم في السوق  اإلضافيةالكميات النقدیة  بامتصاصوقد یقوم البنك 
لدیه أو بعض منها،  يالتحيث یقوم البنك ببيع األوراق المالية  ،االنترنتالنظام اإللكتروني على شبكة 

 التــيالنقــود اإللكترونيــة  أوجــزء مــن القيمــة النقدیــة للبطاقــات البالســتيكية  امتصــاصویترتــب علــى ذلــك 
تعــادل قيمــة األوراق الماليــة اإللكترونيــة التــي  ( األنترنــت)یملكهــا المشــترین لهــذه األوراق عبــر الشــبكة 

یــؤدي للتقليــل مــن حركــة  الــذيســيولة النقدیــة األمــر قــام البنــك بطرحهــا للبيــع، وبالتــالي تقــل حجــم ال التـي
والتقييــد مــن مــنح االئتمــان مــن خــالل الجهــاز المصــرفي  األســعار ارتفــاعالبيــع والشــراء حتــى یحــد مــن 

وتقليل حجم السيولة النقدیة واالئتمان المصرفي في  األسعار، ارتفاعاإللكتروني، وذلك بهدف الحد من 
 .ضخمالمجتمع، وذلك في حالة وجود ت
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 : ویبين الشكل التالي آلية إدارة السياسة النقدیة الكترونيا

 آلية اإلدارة الكترويية للسياسة النقدية(: 3-1) الشكل رقم

 

، على اإللكترويية أثير المتبادل بين األعمال المصرفية اإللكترويية والسياسة النقدية والتجارةالتشيماء جمال مجاهد، : المصدر
 :الموقع االلكتروني
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تتعامل بالنظام اإللكتروني توفر قاعدة ضخمة من المعلومات  التيننا نجد أن البنوك إمما سبق ف
 لتمكن عمالئها من شراء وبيع األوراق المالية المحلية والعالمية عبر شبكة األنترنت، وتقوم بتوفير
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یرغب العميل في بيعها أو شرائها وكل ما عليه أن یحدد الكمية  التياألسعار الفوریة لتلك األوراق 
في ( مشترى  – بائع)المراد التعامل فيها وتعبئة طلب البيع أو الشراء على الشاشة وعندما یتوافر 

و الخصم من حساب أ ضافةباإلالسوق الموجودة على الشبكة یقوم البنك اإللكتروني بتنفيذ العملية 
 .لى الشبكة وفي أقل وقت ممكنع العمليةالعميل مباشرة وبذلك تكون تمت 

اإللكتروني في اإلدارة الكمية للسياسة النقدیة باستخدام عمليات  المركزي وبذلك یتحكم البنك 
ة وليس هناك أدنى شك في أن هذه الوسيلة تكون أكثر سرع السوق المفتوحة إلكترونيا  عبر الشبكة،

وكفاءة من الوسيلة التقليدیة حيث تصل لقاعدة أوسع من العمالء داخليا  وخارجيا وبالتالي یمكن للتوازن 
إليه في النهایة أن تلك الوسيلة ستكون محدودة  شارةاإلیجدر  ولكن ما. أن یعود بصورة أسرع يالنقد

 .فتقارها لمعظم متطلباتهاالفعالية بدرجة كبيرة في الدول النامية ال

 سياسة الحتياطي اإلجباري  -6-3 

 تعريف -6-3-6

في إلزام وإجبار البنك المركزي للبنوك التجاریة باالحتفاظ  سياسة االحتياطي اإلجباري تتمثل
بنسبة معينة من التزاماتها الحاضرة على شكل رصيد دائن لدیه، ویمكن للبنك المركزي أن یقوم بتغيير 

والهدف من ذلك كان في البدایة حمایة للمودعين ضد أخطاء  ؛ 35مهذه النسبة بقرار منه عند اللزو 
تصرفات البنوك التجاریة ثم أصبح وسيلة فنية من شانها التأثيـر في قدرة البنوك التجاریة على خلق 

.االئتمان

  

 أثر سياسة الحتياطي اإلجباري  -6-3-0
م الودائع التي إن قدرة البنك التجاري على خلق االئتمان ومنح القروض یكون أساسها حج

یستقبلها من عمالئه، هذه السيولة النقدیة ال تتجمد كلية في خزائنه ولكن یقوم باستغاللها في أوجه 
متعددة كإقراضها أو شراء األوراق المالية أو التجاریة، وحتى ال تواجه البنوك التجاریة أزمة سيولة 

هة طلبات السحب المتوقعة من أصحاب یجب عليها أن تحتفظ بنسبة معينة لدى البنك المركزي لمواج
.الودائع، وتحدد هذه النسبة من طرف البنك المركزي 
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فالبنك المركزي یحدد هذه النسبة تبعا لتغير الظروف الهيكلية أو الموسمية لالقتصاد، فزیادة هذه 
ومنح  النسبة في حالة التضخم من شأنها أن تقلل من إمكانيات البنوك التجاریة في خلق االئتمان

القروض، ونقصانها في حالة الركود من شأنه أن یزید من قدرة البنوك التجاریة في خلق االئتمان 
.وزیادة الودائع ومنح القروض

  

والجدیر بالذكر أن سياسة تغيير االحتياطي اإلجباري تعتبر من أقوى األسلحة النقدیة التي یمكن 
و، حيث أن استخدام عمليات السوق المفتوحة یكاد للبنك استخدامها في الدول اآلخذة بأسباب النم

یكون مستحيال بسبب ضيق السوق المالي، هذا باإلضافة إلى أن سياسة تغيير سعر إعادة الخصم 
 . 36تكون محدودة األثر بسبب ضيق سوق الخصم في هذه الدول

  

 سياسة الحتياطي اإلجباري الكتروييا -6-3-3
من النقود سيكون في وصورة نقود إلكترونية وبطاقات  ياالحتياطي ظل النظام اإللكتروني فإن ف

یحدث العكس عندما یرید البنك ... ائتمان إلكترونية وذلك یكون أكثر یسرا  من النظام التقليدي وكذلك
مما یؤدي إلى تقليل الرصيد  النقدي يحتياطئتمان، یقوم برفع نسبة االالتقييد من منح اال المركزي 

ك التجاري التعامل فيه بحریة فيمنح االئتمان أي تقليل قدرة البنك على فتح یمكن للبن الذي النقدي
.المركزي حددها البنك  التيالنقدي  االحتياطياالئتمان بنسبة تفوق أضعاف نسبة الزیادة في 

  

 األدوات الكيفيــــة -0

وليس حجمه الكلي، یستخدم البنك المركزي األدوات الكيفية أو النوعية للتأثير على اتجاه االئتمان 
أي التأثير على حجم االئتمان وتكلفة القطاع أو بعض األنشطة االقتصادیة المحددة والتي ترید الدولة 
تشجيعها أو الحد منها دون غيرها، وتعمل هذه األدوات عن طریق تحدید األسعار أو الحد منها 

 .اته التنظيمية ، أو تحدید الكميات وذلك عن طریق اللوائح وسلط(معدالت الفائدة)
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 تأطير الئتمان -0-6

هو إجراء تنظيمي تستعمله السلطات النقدیة عندما یكون االقتصاد یشكو من درجة عالية من 
التضخم بتحدید سقوف لتطور القروض الممنوحة من قبل البنوك التجاریة بكيفية إداریة مباشرة كأن ال 

.ة زمنية معينةتتجاوز القروض الموزعة نسبة معينة خالل فتر 

  

تهدف هذه السياسة إلى تحدیـد نمو المصدر األساسي لخلق النقود، بشكـل قانوني وهـو القروض 
وكـذلك تقليص الفترة الزمنية لألوراق التجاریة ، 37الموزعة من طرف البنوك والمؤسسات المالية

 ج استقرار للكتلة النقدیةوعادة ما تكون سياسة تأطير القروض مرافقة ببرام الصالحة إلعادة الخصم،
یشمل كذلك التقليل من النفقات العمومية وتشجيع االدخار وإصدار السندات والقيام بكل الوسائل 

.38الكفيلة بتخفيض الكتلة النقدیة الفائضة

  

إن سياسة تأطير االئتمان أو السقوف االئتمانية كوسيلة للرقابة الكمية، یتم استعمالها كوسيلة 
كن أن تسعى السلطات النقدیة أحيانا إلى التأثير على توزیع القروض في اتجاه القطاعات كيفية، إذ یم

.39المعتبرة األكثر حيویة بالنسبة للتنمية، والتي تتطلب موارد مالية كبيرة 

  

 الحد األديى للسيولة -0-0

هم أو منح تعبر السيولة على قدرة البنك على مواجهة طلبات عمالئه باستمرار في سحب ودائع   
. 40التسهيالت االئتمانية، مما یتطلب من البنك توفير النقد السائل في أي وقت من األوقات

  

وتستخدم نسبة السيولة كأداة للسياسة النقدیة عن طریق إلزام البنوك باالحتفاظ بجزء من األصول في 
ن تهاون البنوك شكل سيولة وعدم توجيهها ألغراض اإلقراض قصد حمایة حقوق المودعين وخوفا م

 .بسيولتها من أجل تحقيق األرباح
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 212ص. 1111، (مصر)، الدار الجامعية، االسكندریة أسواق المالرسمية قریقاص،  



 هامش الضمان -0-3

یمثل هامش الضمان إلزام البنك المركزي العمالء بدفع جزء من أموالهم الخاصة لشراء األوراق 
المالية على أن یتم دفع الجزء الباقي عن طریق االقتراض من البنوك التجاریة، فإذا ما رأى البنك 

لبنوك التجاریة قد توسعت في منح االئتمان خاصة القرض الموجه للمضاربة، أو في المركزي أن ا
.حالة الرواج االقتصادي فإنه یرفع هامش الضمان والعكس صحيح

  

 الرقابة على شروط البيع الستهالكي -0-4 

المعمرة ظهر هذا النوع من الرقابة في الدول المتقدمة حيث یحتاج األفراد إلى السلع االستهالكية 
وبهدف الحد من الطلب على هذه السلع خاصة في أوقات التضخم، یتخل البنك المركزي بوضع 

أو / شروط لمراقبة االئتمان االستهالكي، كاشتراط دفع نسبة من قيمة السلعة مسبقا والتأثير عليها، و
.لبنك من أصول ا  أو عدم تجاوز هذه القروض نسبة معينة/تحدید قيمة األقساط وعددها، و

  

 وضع حد أعلى لسعر الفائدة الممنوح للودائع الجارية -0-5

إن المنافسة بين البنوك التجاریة بغرض زیادة ودائع العمالء بمنح فوائد على الودائع الجاریة أو 
التنازل عن شرط مرور الفترة الزمنية لسحب الودائع اآلجلة قد یؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة ارتفاعا 

ولذا فإن البنك المركزي قد یضع حد أعلى للفوائد الممنوحة وال یجب على البنوك التجاریة أن  كبيرا؛
. 41تتعداه، وبالطبع فإن هذا الحد یكون قابال للتغيير حسب الظروف االقتصادیة

  

 اإلقناع األدبي -0-1

نوك المركزیة تستخدم هذه السياسة في التأثير على البنوك والمؤسسات المصرفية، حيث تتمتع الب
العریقة والرائدة بهيبة كبيرة في النظام المصرفي لدولة ما مما یؤهلها إلى أن تقوم بالتأثير على البنوك 
التجاریة لتغيير اتجاه هذه المؤسسات إلى االتجاه المطلوب إتباعه لتنفيذ سياسة نقدیة معينة وتفضيل 

أشكال مختلفة منها إرسال مذكرات إلى ویأخذ هذا التوجيه األدبي  ،42سياسات معينة دون غيرها
المصارف األعضاء باالمتناع عن قبول أوراق معينة أو عدم اإلقراض لمشروعات معينة، كما تأخذ 
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شكل تحذیر بعدم قبول  الخصم لبعض األوراق التجاریة أو عدم تقدیم األموال المطلوبة كما تعمل 
 .مان لتلبية حاجات الصناعات األساسيةأیضا على إقناع البنوك التجاریة بالتوسع في االئت

عتمادات المستندیة، حيث بطریقة تشبه طریقة اال االنترنتشبكة  عبر النوعية اإلدارةتتم  یمكن أن
مـن أجلـه وذلـك عبـر  االقتـراضیرغـب فـي  الـذيتبـين نـوع المشـروع  التـيیقوم العميل بتقدیم المستندات 

منـه لينظـر البنـك فـي  االقتـراضیرغـب فـي  الـذيإلى البنـك أي یقدم مستندات إلكترونية  االنترنتشبكة 
 .أمر مشروعه ویتحكم بالوسائل السابقة

بمسـئولي البنــك  جتمــاعالااألدبــي، وبـذلك عــن طریـق  واإلقنـاعإلـى الحــث  المركــزي وقـد یلجــأ البنـك 
لبــات واألعمــال ومحاولــة شــرح متط االســتثمارمــع ضــمان البنــوك التجاریــة وغيرهــا، مثــل بنــوك  المركــزي 

وقد یكـون ، 43تمر بها الدولة ونوع السياسة النقدیة واالئتمانية الواجب إتباعها  التيالمرحلة االقتصادیة 
 .االنترنتذلك عبر شبكة 

 أدوات أخـــرى  – 3
ویقصد باألدوات األخرى تلك الوسائل التي قد تمزج بين مميزات األدوات السابقة، أي قد تكون 

الوقت، أو إلى جانب كونها كذلك قد تكون أداة للتدخــل أو التأثير المباشر،  أداة كمية ونوعَية في نفس
 :وقد تكون أداة خاصة ذات طبيعة مختلفة تماما، وأهمها 

 Plancher d'effets publics يظام الحد األديى لالكتتاب في السندات العمومية  -3-1
وباستمرار بحجم معين  االحتفاظجاریة تفرض البنوك المركزیة وفي كثير من الدول على البنوك الت

من السندات العمومية حسب التزاماتها تجاه الغير، و یمثل عادة نسبة مئویة من رقم المحفظة 
اإلجمالي من األوراق المالية للبنك، وبالتالي ال یمكن للبنوك أن تحولها إلى سيولة قبل استحقاقها وهذا 

ي تمویل الحكومة، وأیضا لتقليل فرص البنوك التجاریة لضمان حد أدنى لمساهمة الجهاز المصرفي ف
في التخلص من هذه السندات الحكومية من أجل زیادة قروضها لألغراض التجاریة العامة، أي 

 .اعتبارها أداة إضافية للتحكم في سيولة البنوك

أكتوبر  21في  Le plancher de bonsفي فرنسا طبق هذا النظام ألول مرة تحت اسم 
أما في الجزائر . وهو یعني إجبار البنوك على توظيف جزء من ودائعها في أذونات الخزینة ،1149
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 شيماء جمال مجاهد، مرجع سبق ذكره، 



من ودائعها في شكل   % 7كانت البنوك مجبرة على االكتتاب بـ 1112دیسمبر  31وإلى غایة 
 .111144فيفري  1 تاریخ أذونات الخزینة، إال أن هذا اإلجراء ألغي ابتداء من

 لقواعد الحذرة يظام المعدلت أو ا -3-2
هي تلك القواعد التي تضعها   Les règles prudentielles االحترازیة القواعد الحذرة أو

 45 :السلطة النقدَیة للبنوك، وتهدف إلى تحقيق ما یلي

 تفادي خطر التركيز في التعهدات على مستفيد واحد، أو مجموعة من المستفيدین؛ -
ان ودائع المودعين بتأمين حد أدنى من التغطية الدائمة منع اإلضرار بمعدل مالءة البنك، وضم -

 للقروض الموزعة بأمواله الخاصة؛
 .إحداث توافق بين عمليات القطاع البنكي والمالي، ومالءمتها مع المعایير المطبقة عالمـيا -

 النشر واإلعالن  -3-3
یة، وتتمثل في قيام البنك یعتبر النشر واإلعالن أداة نوعية غير مباشرة من أدوات السياسة النقد

المركزي بنشر ميزانيات البنوك التجاریة التي تظهر تطور أصول وخصوم البنوك التجاریة بصفة 
دوریة، أسبوعية أو شهریة، موازاة مع قيام البنك المركزي بنشر بيانات إحصائية عن بعض المتغِيرات 

ر واألجور، ومعدالت التوظف وحجم عرض النقود، ومستویات األسعا: النقدَیة واالقتصادیة، مثل
، وهذه الطریقة تعتبر بمثابة وضع ضغط أدبي على البنوك التجاریة، والهدف منها هو جعل ...اإلنتاج

.الجمهور على معرفة ودرایة بالسياسات التي یتبعها البنك المركزي والبنوك التجاریة

  

 الرقابة والتفتيش  -3-4
حيث یقوم البنك المركزي عن طریق موظفيه بإجراء فحص وتدعى أیضا باألسلوب الميداني، 

:دوري وميداني لسجالت البنوك التجاریة و كشوفاتها، ومراقبة عملياتها، وذلك بهدف 
  

التحقق من مدى سالمة البيانات الدوریة التي تقدم من البنوك التجاریة إلى البنك المركزي، وأنها  -
 تعكس األرصدة القائمة في سجالتها؛

حص نظام وإجراءات العمل، والتعرف على السياسة االئتمانية للبنوك التجاریة بفحص عينة من ف -
 القروض وملفَّات العمالء المدینين؛

 التحقق من مدى كفاءة القائمين على إدارة البنوك التجاریة وصالحيتهم للقيام بالعمل المصرفي؛ -
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 - Ben Halima Ammour, Monnaie et régulation monétaire ,éd Dallab, Alger, 1997, p58.59 
45

 - Bouyacoub Farouk, L’entreprise et le financement bancaire, casbah éditions, Alger, 2000, p28 



 خدمات المصرفية، وكذا أسعار الفائدة الدائنةالتحقق من مدى التزام البنوك التجاریة بأسعار ال -
 .والمدینة، خاصة عندما كان یتم تحدیدها من طرف البنك المركزي 

 خال صة الفصل

لقد حاولنا في هذا الفصل اإللمام بجميع الجوانب المتعلقة بالبنك المركزي الذي هو عبارة عن 
لجهاز المصرفي وفقا لما یتسم به من مؤسسة نقدیة تشرف على إدارة السياسة النقدیة و على عمل ا

خصائص ومميزات منها الوحدة واالستقاللية، عن طریق أدائه  مجموعة من الوظائف أبرزها اإلصدار 
النقدي، بنك البنوك و بنك الحكومة، كما یعمل على إدارة احتياطات العملة األجنبية و تنظيم االئتمان  

نقدیة ولتحقيق األهداف المرجوة حسب السياسة االقتصادیة تحت إشراف الدولة بهدف توجيه السياسة ال
 .التي تتبناها كل دولة

ویتمكن البنك المركزي من تحقيق أهداف السياسة النقدیة و أداء الوظائف المنوط به عن طریق 
استخدام مجموعة من األدوات منها الكمية المؤثرة على الحجم الكلي لالئتمان المصرفي دون االهتمام 

 .الت استخدامه، أما األدوات الكيفية فتستخدم للتحكم في نوعية االئتمانبمجا
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 تمهيد

، االقتصادقطاع  إلىلقد شهد العالم عدة تغيرات وتحّوالت هامة في مختلف القطاعات امتدت 
 باالقتصادمن مفهومه التقليدي إلى مفهوم مختلف وهو ما یسمى  انتقلذي تأثر بصورة كبيرة  فقد ال

وقد أتى هذا  الذي یرتكز أساسا  على المعرفة وتقنيات المعلومات التي حّلت محل رأس المال ، الرقمي
ساهمت  ، حيث االقتصادیة بعناصر عدیدة تحقق فوائد في جميع مجاالت الحياة االقتصادالنوع من 

، في  خالل فترة وجيزة (الشبكة يمستخدمعدد الذي تضاعف خاللها )اإلنترنت بنموها الهائل  شبكة
 .دور الشبكة حتى أصبحت نواة االقتصاد الرقمي ي فيهاتنام إلى قریة كونية صغيرة تحویل العالم

ة ووسائل االتصال ولقد شهدت الصناعة المصرفية تطورا كبيرا في استخدام التكنولوجيا الحدیث
الدول، فظهرت في أواخر القرن العشرین مجموعة  تنظرا لما یمثله القطاع من أهمية في اقتصادیا

من الظواهر التي افرزها هذا التقدم مثل الصيرفة االلكترونية والبنوك االلكترونية ونظم الدفع 
 .االلكترونية والنقود االلكترونية كتعبير عن االقتصاد الرقمي

ا لتشعب موضوع االقتصاد الرقمي، سنقتصر في هذا الفصل الدراسة على العناصر ونظر 
األساسية التي لها عالقة مباشرة مع البنك المركزي وهي الصيرفة االلكترونية، نظم الدفع االلكتروني، 

 :حيث سنقوم بتقسيمه إلى ثالثة مباحث كما یلي

IV. الصيرفة االلكترونية 

V. وسائل الدفع االلكتروني 

VI.  تامين نظم الدفع االلكترونيطرق 
 
 
 
  

      

 

 

 



I-  لكترويية الصيرفة ال 

البنكية، إذ تم االنتقال  االساحة المصرفية في السنوات األخيرة تطورا كبيرا في التكنولوجي عرفت
من البنوك التقليدیة التي لها وجود مادي في شكل فروع تتبادل فيها المستندات والنقود المعدنية، إلى 

الفتراضية التي تنشئ لها مواقع عبر شبكة االنترنيت، فتم بذلك إضافة أبعاد جدیدة للعمل البنوك ا
المصرفي وللخدمات المصرفية االلكترونية، وفي ظل هذه التطورات سنتعرف أوال على البنوك 

 .االلكترونية ثم الصيرفة االلكترونية وآلية عمل الصيرفة االلكترونية
 ماهية البنوك اللكترويية -7

االعالم واالتصال واالعتماد  اظهرت البنوك االلكترونية نتيجة التطور المتسارع في تكنولوجي
 على االنترنيت لتقدیم الخدمات المتنوعة

  تعريف البنوك اللكترويية -7-7
ید من المصطلحات التي تطلق على هذه البنوك أهمها البنوك االلكترونية هناك العد

Electronic banking نيت، بنوك االنترInternet banking  البنوك االلكترونية عن بعد ،
Remote électronic banking  البنك المنزلي ،Home banking البنك على الخط ،Online 

banking البنوك الخدمية الذاتية ، Self service bankingأو بنوك الویبWeb banking
؛ 46

ل بإدارة حساباته أو انجاز أعماله الخاصة وعلى اختالف المصطلحات فجميعها تشير إلى  قيام العمي
 47یتيح له من خالله انجاز كافة معامالته بالبنك الذي یتعامل معه عن طریق خط یوفره له البنك

سواء كان في المنزل أو في المكتب أو في أي مكان أو زمان یرغبه دون أن یضطر لالنتقال النجاز 
 .تلك األعمال

ها البنك لعمالئه، أصبحت البنوك االلكترونية تقدم مجموعة من ومع تطور الخدمات التي یقدم 
البرامج الالزمة لكي یتمكن العميل من الدخول إلى الكمبيوتر الخاص بالبنك والقيام بما یرید من أعمال 
وهو ما یسمى بالخدمات المالية عن بعد، بمعنى أن یزود الكمبيوتر الشخصي الخاص بالعميل بحزمة 

( pc)برمجيات اإلدارة المالية الشخصية یزود البنك جهاز الكمبيوتر الشخصي  البرمجيات تسمى
لقاء   PME Personal Financial Managementالخاص بالعميل بحزمة البرمجيات الشخصية 

 Meca's)وحزمة  (Ntuits Quiken )وحزمة   (Microsoft's Money)رسوم أو مجانا مثل حزمة 

Managing your money) . 
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 96، ص 2224بدون دار النشر، القاهرة،  ،التجارة اللكتروييةنهلة احمد قندیل،  
  یقوم هذا المصرف  أنیجب  إذهذا البنك هو بنك الكتروني،  أنانه لس كل موقع لبنك على شبكة االنترنيت یعني  إلىهنا  اإلشارةتجدر

 .شروط ومعایير عدیدة ومعقدة إلى باإلضافةبعمليات بنكية عبر الوسائل االلكترونية، 
 24ص ،2226 ،اإلسكندریةر الجامعي، ، دار الفكالنقود اللكتروييةمنير الجنبيهي وممدوح الجنبيهي،  47



إلى أن هناك ثالث أصناف أساسية للبنوك على شبكة المعلوماتية دراسات د أشارت عدة ولق
 :تتمثل فيما یلي 

 الموقع المعلوماتي: ألولا Informational  :المستوى األساسي والحد األدنى للنشاط  یمثل
وخدماته اإللكتروني المصرفي، ویسمح هذا الموقع للبنك بتقدیم معلومات حول برامجه ومنتجاته 

 .المصرفية 

 الموقع االتصالي: الثاني Communicative  : یسمح هذا الموقع للعميل بالتفاعل  والتواصل
مع بنكه كإرسال برید الكتروني،تعبئة طلبات أو نماذج على الخط، تعدیل معلومات القيود 

 .والحسابات
 الموقع التبادلي: الثالث  Transactional:   في یمارس البنك نشاطاته ویمكن من خالله أن

، وإدارة إلكترونيا من سداد قيمة الفواتيریمكن للعميل القيام بمعظم معامالته كما ، بيئة إلكترونية
 .التدفقات النقدیة، وإجراء كافة الخدمات االستعالمية سواء داخل البنك أو خارجه 

 مزايا البنوك اللكترويية - 0 -6

یم خدمات مالية للعميل تلبية الحتياجات العميل، وهو ما یحقق للبنك تتميز البنوك االلكترونية بتقد
 48:مزایا عدیدة مقارنة بغيره من البنوك التقليدیة و البنوك المنافسة، ومن أهمها ما یلي

 إمكايية الوصول إلى قاعدة أوسع من العمالء  -6-0-6

من العمالء دون التقيد بمكان تتميز البنوك اإللكترونية بقدرتها على الوصول إلى قاعدة عریضة 
أو زمان معين، كما تتيح لهم إمكانية طلب الخدمة في أي وقت وعلى طول أیام األسبوع وهو ما یوفر 

 .الراحة للعميل، إضافة إلى أن سریة المعامالت التي تميز هذه البنوك تزید من ثقة العمالء فيها 

 تقديم خدمات مصرفية جديدة  -6-0-0

إللكترونية كافة الخدمات المصرفية التقليدیة، وإلى جانبها خدمات أكثر تطورا عبر تقدم البنوك ا 
 49:األنترنت تميزها عن األداء التقليدي مثل 

                                                           
 15ص ،2221دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية،  ،البنوك اللكتروييةمنير الجنبيهي وممدوح الجنبيهي،  48
مصرفية الكترونية،  كلية  وأعمالنحو مناخ استثماري : ، المؤتمر العلمي الخامس بعنوان البنوك اللكتروييةصالح مفتاح فریدة معارفي،  49
 :عبر الموقع 6ص ،2227جویلية  5 -4، یومي األردن -جامعة فيالدیفيا، عمان والمالية، اإلداریةعلوم ال



   النشرات اإللكترونية اإلعالنية عن الخدمات المصرفية ؛ 

    إمداد العمالء بطریقة التأكد من أرصدتهم لدى المصرف. 

   للعمالء؛( من أسهم و سندات ) لمالية كيفية إدارة المحافظ ا 

   حسابات العمالء المختلفة  نطریقة تحویل األموال بي. 

 

 

 خفض التكاليف -6-0-3

من أهم ما یميز البنوك االلكترونية أن تكاليف تقدیم الخدمة منخفضة و بجودة عالية،مما یتيح 
والصيرفة االلكترونية وتحسين  اولوجيللعمالء فرصة التسوق الجيد، والجدول التالي وضح أهمية التكن

 .الخدمات المصرفية في تخفيض التكاليف
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 تقدير تكلفة الخدمات عبر قنوات مختلفة (:6-0)جدول رقم 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

   :مقال منشور على األنترنت على الموقع الصيرفة اإللكترويية، الدین كامل أمين مصطفى، عز: المصدر
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یتضح من الجدول جليا أن تكلفة العمل المصرفي على االنترنيت منخفضة بنسبة كبيرة مقارنة 
 .بالقنوات التقليدیة

 زيادة كفاءة البنوك اللكترويية -7-0-4

إن طبيعة عمل البنوك االلكترونية واتساع شبكة االنترنيت جعل انجاز األعمال سهال وسریعا، 
وبكفاءة عالية فاتصال العميل بالبنك عن طریق االنترنيت یسمح له بتنفيذ اإلجراءات بسرعة كبيرة 

 . نون منشغلون عنهمما لو انتقل العميل إلى مقر البنك شخصيا وقابل أحد موظفيه الذین عادة ما یكو 
 متطلبات يجاح البنوك اللكترويية -1-3

 :وهي تتمثل في عدة عناصر منها  

 البنية التحتية التقنية  -1-3-1

 ال فهيأیة مشروعات تقنية،  أومتطلبات البنوك االلكترونية  من أهمالبنية التحتية التقنية تعتبر 
 نأل ذلك ،یمكن أن تكون معزولة عن االتصاالت وتقنية المعلومات التحتية للدولة ومختلف القطاعات

لضمان  يية والتجارة االلكترونية ،  والمطلب الرئيسفي بيئة األعمال االلكترون عملالبنوك االلكترونية ت
هو ضمان نظام فعال للمعلومات ویتمثل في االتصاالت هذا یؤدي إلى توفير  أعمال الكترونية ناجحة

خدمة الربط بشبكة المعلومات الدولية ، وهذا التحدي أمام بناء المصارف االلكترونية یتطلب تدخال 
ي تمس البيئة المعلوماتية والتي تتمثل في األجهزة والبرامج والحلول جماعيا في رفع كل القيود الت

 تقدير التكلفة قناة تقديم الخدمة       

 خدمة عبر فرع البنك 

 خدمة من خالل مراكز االتصال الهاتفي  

 خدمة من خالل االنترنت  

 خدمة من خالل الصرافات اآللية  

 وحدة 215+

 وحدة 56+

 وحدة 4+

 وحدة 1+

http://www.bank.org/arabic/period%20يوم%2011/3/2012


المعدة لهذه العمليات التي تجعل العمل المصرفي قادر على بناء إستراتيجية في حقل االتصاالت 
  .الدولية لضمان جذب االستثمارات في هذا القطاع  توتقنية المعلومات في سوق االتصاال

ریة المعلومات ، من حيث األجهزة والبرمجيات والحلول والكفاءات البش تقنية إلى توفرباإلضافة 
وحده المطلب  راریة والمنافسة ، ولم یعد المال، وهذه دعامة الوجود واالستمالمدربة والوظائف االحترافية

ية استراتيجيات التواؤم مع المتطلبات وسالمة البرامج والنظم المطبقة لضمان تعميم التقن  ، بليالرئيس
  .والسليم لوسائل التقنية األمثلبصورة منظمة وفاعلة وضمان االستخدام 

تحتية خاصة بالمنشآت  توفر البنى التحتية العامة یبقى غير كاف دون مشاریع بناء بنىإن 
إنما خطط سليمة  ، المسألة ليست مسألة أموالف اتجاه تعمل عليه البنوك بجدیة، وهوالمصرفية 

  ,ة ترى المستقبل أكثر مما ترى الحاضروكفاءات إدارة مميز 

   لكفاءة األدائية المتفقة مع عصر التقنيةا -1-3-2

هم من ذلك أن هيلي والتدریبي، واألأتهذه الكفاءة القائمة على فهم احتياجات األداء والتواصل ال
واإلداریة المتصلة  اریةوالقانونية واالستش والتسویقية تمتد كفاءة األداء إلى كافة الوظائف الفنية والمالية

 .  بالنشاط البنكي االلكتروني

 التفاعل مع متغيرات الوسائل والستراتيجيات الفنية واإلدارية والمالية  -1-3-3

وإنما مع األفكار  ،أو مع البنى التقنية فقط ،والتفاعلية ال تكون في التعامل مع الجدید فقط
 أتي نتيجةلتسویقي والمالي والخدمي، تلك األفكار التي توالنظریات الحدیثة في حقول األداء الفني وا

 . تفكير إبداعي وليس تفكير نمطي

 الرقابة التقييمية الحيادية  -1-3-4

، ومن هنا أقامت غالبية للقادرین على التقييم الموضوعي إن واحدا من عناصر النجاح االرتكان
والنشر االلكتروني  والتسویق والقانون   يةمواقع البنوك االلكترونية جهات مشورة في تخصصات التقن

مؤشر على النجاح، إذ یسود فهم عام إن ليس عدد زائري الموقع  حيث إن. لتقييم فعالية وأداء مواقعها
على سالمة  حقيقيا   ن كان مؤشرا  أو  , كثرة زیارة الموقع دليل نجاح الموقع ، لكنه ليس كذلك دائما

 .المة الخطط الدعائية والترویجيةوس ،وضع الموقع على محركات البحث



 :مدخل للصيرفة اللكترويية -0
أصبحت  حيث،  جوهریة كانت ت تغيرا إلى االنترنت وانتشار التكنولوجي التطور أدىلقد 
 االنترنت یعتبر بل التعامالت لتسریع أداة  وليست إعالنية، أداة  بل فقط تسویقية أداة  ليست االنترنت
 الكثير دفع االتصال وسائل في السریع التطور إن و ،50المصرفية عةالصنا من جدید لشكل األساس

 لعمالئهم، الخدمة إلیصال جدیدة وسائل عن للبحث المالية المؤسسات فيها بما الخدمات شركات من
 قدرات وتطویر الخدمة ومزود المستخدم بين العالقة وتحسين التكاليف تخفيض أجل من وهذا

 .51المختلفة اتالخدم استخدام على المستخدم

 مفهوم الصيرفة اللكترويية  -0-6 

تعتبر الصيرفة االلكترونية آخر ما توصلت إليه الصناعة المصرفية لهذا سنتطرق إلى تعریفها 
 .وكذا نشأتها و مراحل تطورها

 الصيرفة اللكترويية تعريف -0-6-6 

 :یلي يرفة االلكترونية نذكر منها ماصلقد تعددت تعاریف ال 

 و الحكومية، و التجاریة الشركات و درااألف و المالية المؤسسات بين المالية المعامالت ميعج هي 
 طریق عن التشغيلية، المصروفات كخفض التكاليف خفض خالل من الربحية، تحسين إلى تهدف التي

 . 52للتكنولوجيا الحدیثة ترااالبتكا استغالل

 مجموعة بين فيما أو المصرف داخل سواء تتم التي و والمالية اإلداریة العمليات من مجموعة هيو  
 الكفاءة قلة أو بطء معالجة أجل من جاءت حدیثة إلكترونية وسائل باستخدام ذلكو  المصارف من

 .53العام النحو على المصرفي للنشاط والمالية اإلداریة
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االتصال الجدیدة اإلعالم و  اوهي إجراء العمليات المصرفية بطرق إلكترونية أي باستخدام تكنولوجي 
سواء تعلق األمر بالسحب أو بالدفع أو باالئتمان أو التحویل أو التعامل في األوراق المالية أو غير 

 .وفي ظل هذا النوع من الصيرفة یتم تجاوز الزمان والمكان 54ذلك من أعمال البنوك

 عبر أو بعد عن صرفيةالم الخدمة تقدیم أنها على اإللكترونية الصيرفة الدولية التسویة بنك یعرف 
 .55خارجه أو البلد داخل المقيمين لغير أو للمقيمين سواء إلكترونية قنوات خالل أومن الخط

الصيرفة االلكترونية هي القيام بالعمليات المصرفية  المختلفة باستعمال  ومن خالل ما سبق 
،الهاتف الثابت والنقال، المعلومات واالتصال، أي من خالل االنترنيت، الموزعات اآللية اتكنولوجي

 .الحاسب الشخصي وغيرها

 للصيرفة اللكترويية التاريخي التطور -0-6-0

بدایة الثمانينات، حيث برز  مرتبط بظهور النقد اإللكتروني مع إن ظهور الصيرفة اإللكترونية
دل النقد استخدام البطاقات ب الذي یعني تزاوج النقد بااللكترونيك، غير أن La monétiqueمفهوم 

القانوني كان مع بدایة القرن الماضي في فرنسا على شكل بطاقات كرتونية تستخدم في الهاتف 
  .العمومي، و في الوالیات المتحدة األمریكية بطاقات معدنية تستعمل على مستوى البرید

ه هذ ومع ذلك ظل االنتظار إلى غایة الخمسينيات أین شهد العالم  تحوال وتطورا كبيرا في
أول بطاقة بالستيكية لتنتشر  American Expressأصدرت  0453البطاقات حيث أصدرت في عام 

،  0443عام  Bank Americard""على نطاق واسع ، ثم قامت بعدها ثمانية بنوك بإصدار بطاقة  
العالمية، كما تم إصدار في نفس العام البطاقة الزرقاء  Visaالتي دولت بعدها لتتحول إلى شبكة 

Carte Bleue" "قامت اتصاالت فرنسا  0434وفي عام . من طرف ستة بنوك فرنسية"France 

Telecom"  بتزوید الهواتف العمومية بأجهزة قارئة للبطاقات الذاكرة(Cartes à mémoire)  لتصبح
تحمل بيانات شخصية  (Cartes à puce كل البطاقات المصرفية بطاقات برغوثيه  0442عام 

.لحاملها 
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خالل منتصف التسعينات في الوالیات المتحدة األمریكية یميز بين نوعين  ظهر أول بنك الكتروني 
 56:من البنوك، كالهما یستخدم الصيرفة االلكترونية

   تحقق أرباحا تصل إلى ستة أضعاف البنك العادي؛(:بنوك االنترنيت)البنوك االفتراضية 

  خدمات الصيرفة االلكترونيةت تقليدیة و لبنوك التي تقدم خدماالبنوك األرضية وهي ا. 

 :یرجع سبب انتشار النقود االلكترونية إلى عاملين أساسيين هما

  تنامي أهمية ودور الوساطة بفعل تزاید حركية التدفقات النقدیة و المالية إما في التجارة أو
 في مجال االستثمار الناتجة عن عولمة األسواق؛

  ةاإلعالم و االتصال، أو ما یعرف بالصدمة التكنولوجي اتطور المعلوماتية وتكنولوجي. 

 آلية الصيرفة اللكترويية -0-0
أنشطتها البنكية عن طریق شبكة المعلومات الدولية، فهي تقدم  تقوم البنوك االلكترونية بتسویة

لتطورات خدمات بنكية للعمالء و الزبائن باإلضافة إلى الخدمات التقليدیة، مع تغير في آليتها وفقا ل
 :واألوضاع، و هو ما سنتطرق إليه من خالل هذین العنصرین

 
 خدمات الصيرفة اللكترويية -0-0-7

اإلعالنية، التعامل  جميع الخدمات البنكية التقليدیة من إرسال للنشرات تقدم البنوك االلكترونية
جدیدة ومتميزة أهمها  خدماتبالكمبياالت ، إدارة المحافظ االستثماریة جدیدة وغيرها، إضافة إلى تقدیم 

 :ما یلي

 التحويل اللكترويي - أ

تعد التحویالت المالية من أهم العمليات البنكية التي تقوم بها البنك سواء كان البنك تقليدیا أو 
بنكا الكترونيا، وهي انتقال النقود من حساب آلخر بطریقة فنية  دون أن یستلزم األمر انتقال النقود 

الحسابين في بنك واحد أو في بنكين مختلفين، وال یختلف التحویل المالي مادیا، وسواء كان 
 .االلكتروني عن التقليدي كثيرا

البنية التحتية لعمل البنوك االلكترونية التي تعتمد TFE یمثل نظام التحویالت المالية االلكترونية 
المالية من حساب بنكي إلى  على االنترنيت، ویسمح هذا النظام بنقل التحویالت المالية أو الدفعات

                                                           
 بنك امریكي تسمح لعمالئها القيام بمختلف العمليات  122حيث یوجد حاليا في العالم حوالي  نوك االلكترونية بدرجة كبيرة جدالقد انتشرت الب

 .مليون عميل  للبنوك في العالم  یستخدمون التقنية االلكترونية 122ة عبر االنترنيت وهناك البنكي
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؛ ونقل المعلومات المتعلقة بها بطریقة آمنة ، وما تجدر اإلشارة إليه أن هذه 57حساب بنكي آخر
، كما قد  58التحویالت یجبان یسبقها اتفاقات الكترونية بين أطرافها وذلك من خالل العقد االلكتروني

 .ليةیشمل التحویل االلكتروني بنك ثالث كوسيط لتسویة العم
 :و تتخذ التحویالت المالية شكلين هما

 تبادل التحویالت المالية االلكترونية  المتعلقة ببطاقات الحسابات ما بين البنوك؛ 

 دار المقاصة اآللية. 

أما عن آلية عملها فتتم بعد أن یقوم العميل بتوقيع نموذج معتمد واحد لصالح الجهة المستفيدة، 
لقيمة المحددة من حساب العميل وفق ترتيب زمني معين، ویصلح هذا یتيح لها بأن تقوم باقتطاع ا

النموذج إلجراء أكثر من عملية تحویل، وتتم عملية التحویل كاملة عبر شبكة االنترنيت بوسائط 
الكترونية آمنة، مع التأكد من كفایة رصيد العميل الذي یقوم بعملية التحویل لتغطية المبلغ المحول، 

د یتعامل البنك عبر دار المقاصة اآللية مع وسطاء ماليين وظيفتهم توفير وصحة توقيعه، وق
البرمجيات الضروریة، ویمكن إیجادهم عبر الشبكة، حيث تتم هذه التحویالت عن طریق الهاتف 

 .وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة المودم عوضا عن األوراق
 : خدمة الصرافات اللكترويية   - ب

لكترونية أجهزة الصرف اآللي التي تؤدي دورا هاما في توزیع من وسائل الصيرفة اال       
تربط أفرع البنك  االتصاالتاآللية على وجود شبكة من  الصرافاتتعتمد خدمة المنتجات المصرفية ، 

أفرع المصارف كلها في حالة أن تقوم ماكينة الصرف اآللي بخدمة أي عميل من أي  الواحد، أو
 : يفيما یلوتتمثل  لحاجة للوصول لبيانات حسابات العمالء فوریا  مصرف، وضرورة ذلك نبعت من ا

  الموزع اآللي لألوراق(D.A.B) Distributeur Automatique de Billes  
حاجة  كترونية بسحب مبلغ من المال دون هو آلة أوتوماتيكية تسمح للعميل عن طریق بطاقة ال 

 . اللجوء إلى الفرع 
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 1164: ، ص 2223ماي  12-12جامعة األمارات العربية المتحدة،  –كلية الشریعة والقانون  المصرفية االلكترونية بين الشریعة و القانون،
  التحویالت المالية االلكترونية  تشغيلها الى البنوك المشتركة بنظام وأحقيةهي شبكة تعود ملكيتهاEFT  أن، تتيح للشركات و المؤسسات  

بانها اسرع واقدر على معالجة ( الورقي)  متحصل على تحویالت مالية الكترونية من خاللها، وتتميز هذه الخدمة عن نظام التحویالت القدی
، البنوك االلكترونية، مرجع سبق منير الجنبيهي  -:كترونية ، انظرفي خدمات الصيرفة االل إليهامختلف خدمات التحویالت المالية؛  سنتطرق 

 .39-37: صذكره، 



 D.A.Bع اآللي لألوراق  الموز (: 2-2) جدول رقمال

 النتائج         التقنية                                     المبادئ العامة       

 

الموزع اآللي   
 لألوراق 

        D.A.B  

یسمح بالسحب لكل حائز  -
 على بطاقة السحب

یوجد في البنوك، الشوارع،  -
 أماكن أخرى 

 یعمل دون انقطاع  -

بوحدة جهاز موصول  -
مراقبة الكترونية تقرأ المدارات 

 المغناطيسية للبطاقة 

هذه األخيرة نسجل عليها  -
المبالغ المالية الممكن سحبها 

 أسبوعيا  

تخفيض نشاط السحب  -
 في الفروع 

ى المنظومة ، مداخلة مقدمة إلى ملتق النظم المعاصرة لتوزيع المنتجات المصرفية وإستراتيجية البنوك نعمون وهاب، : المصدر
دیسمبر  14/15الجزائر، یومي  -جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف  -واقع وتحدیات -المصرفية الجزائریة والتحوالت االقتصادیة 

   .273: ، ص2224

  الشباك اآللي للوراقGuichet Automatique Bancaire (G.A.B)    
ى خدمة السحب النقدي تقدم خدمات هو أیضا آلة أوتوماتيكية أكثر تعقيدا وتنوعا، فباإلضافة إل

إلخ وكل ذلك والشبابيك ...أخرى كقبول الودائع، طلب صك، عمليات التحویل من حساب إلى آخر 
 . األوتوماتيكية لألوراق متصلة بالحاسوب الرئيسي للبنك 

 G.A.Bالشباك اآللي لألوراق (: 3-2)جدول رقم ال

 النتائج                                     التقنية             المبادئ العامة        

 

ي لباك اآلشال  
 لألوراق 

       G.A.B 

یخول لكل حائز على البطاقة -
 : القيام بالعدید من العمليات منها 

معرفة الرصيد،  السحب،
 القيام بتحویالت، طلب شيكات  

جهاز موصول بالكمبيوتر -
الرئيسي للبنك یقرأ المدارات 

ية للبطاقة التي المغناطيس
تسمح بمعرفة الزبون للرصيد 

 بفضل رمز سري  

 

رف طیستعمل من  -
الزبائن في أوقات غلق 
البنوك، خاصة بالزبون 

 المستعجل 

 . 274: ، ص بقاسالمرجع النعمون وهاب، : المصدر

 

  نهائي نقطة البيع االلكترونية(T.P.V) Terminal Pointe de Vente     
نية بخصم قيمة مشتریات العميل من رصيده الخاص بعد أن یمرر موظف تسمح هذه التق    

نقطة البيع البطاقة االئتمانية على القارئ االلكتروني الموصول مباشرة مع الحاسوب المركزي للبنك 



أین تخصم القيمة من رصيده وتضاف إلى رصيد المتجر   (code pin)بإدخال الرقم السري للعميل 
 .إلكترونيا 

 T.P.V يهائي يقطة البيع اللكترويية(: 4-2)رقم  جدولال

 

 

 

نهائي نقطة البيع   
 االلكترونية

T.P.V 

 المبادئ العامة       

یوضع في  -
المحالت حيث یسمح 
للعميل بتسویة عملياته 
التجاریة بالبطاقة أثناء 

 التسدید 

 التقنية                                        

فروع موصولة  -
كة تجمع بنوكا بشب

 مختلفة 

 النتائج         

یحل مشاكل نقل  -
 األموال ویوفر األمن 

 . 275: ، ص سابقالمرجع ال نعمون وهاب،: المصدر

فات اآللية حيث أصبحت تقدم خدمات متقدمة باإلضافة لخدماتها األصلية في اتطور عمل الصر 
،  الخدمية، وتسدید الرسوم الحكومية وخالفهلتقوم بدفع الفواتير للمؤسسات ؛  صرف المبالغ النقدیة

 ه مقدمة الدفع من الصرافات ليقوموبدخول البطاقات الذكية مكن ذلك العميل من شحن بطاقت
 .59في نقاط دفع متعددة التزاماتهباستخدامها لدفع 

 الهاتف المصرفي  - ت

لك، مما یمكن تعتبر هذه الخدمة جسرا للتواصل الشخصي عالي المستوى بين البنك و المسته
البنك من الوقوف على بعض احتياجات و متطلبات المستهلكين بصورة سریعة و دقيقة، من خالل 

 .اتصال رجال البنك بالمستهلكين

كما یمكن إجراء االتصال عن طریق الهاتف المحمول، وهو النظام الذي  یتيح  استخدام 
لف الخدمات البنكية من إیداع و االنترنيت عن طریق الهاتف المحمول، حيث یمكن تقدیم مخت

، وتعتبر ألمانيا أول دولة تقوم بإدخال هذه الخدمة ...استفسار عن الرصيد و تحویل المبالغ النقدیة
هذه الخدمة ليحقق لعمالئه االتصال  2222في العالم، حيث قدم احد البنوك األلمانية في بدایة سنة 
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على االنترنيت من أي مكان من  Yahoo بالبنك من خالل الهاتف المحمول عن طریق موقع
.60العالم

  

 
 الصيرفة المنزلية - ث

هي من احدث الطرق التي یم تطبيقها فيما یخص توزیع الخدمات المصرفية، عن طریق 
كتروني الرئيسي الموجود بمبنى البنك  من ناحية، وبين الحاسوب االتصال عن بعد بين الحاسوب االل

، حيث یتمكن المستهلك من التحكم األمثل في 61اتصال هاتفي الشخصي للزبون المتصل بمودم  خط
 .جدول توقيته، من خالل تحریره من ضغوط الوقت و المسافة

 أوامر الدفع المصرفية اللكترويية وخدمات المقاصة اللكترويية  - ج
عام    "Banker Automated Clearing Services"تأسست خدمات المقاصة االلكترونية 

خاللها تحویل النقود من حسابات العمالء إلى حسابات أشخاص أو هيئات أخرى في ویتم من  0441
أي  فرع وألي مصرف في دولة أخرى كدفع المرتبات الشهریة من حساب صاحب العمل إلى حساب 
الموظفين، أو دفع المعاشات الشهریة من حساب هيئة التأمين والمعاشات إلى المستفيدین، أو دفع 

 .62من حساب العميل إلى مصلحة الكهرباء، الغاز وغيرهاالتزامات دوریة 

   (RTGS)كما یتم تسویة المدفوعات المصرفية عن طریق نظام التسویة اإلجمالية بالوقت الحقيقي 
"Real Time Settlement System"  ضمن خدمات المقاصة االلكترونية ویتيح هذا النظام بطریقة

لية من حساب بنكي إلى آخر بسهولة حيث تتم المدفوعات في الكترونية آمنة نقل وتحویل مبالغ ما
 .63نفس اليوم وبنفس قيمة اليوم دون إلغاء أو تأخير
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 J. Trotsky ,One and done ,banking stratégie,Novembre, Décembre 2001, p 20 
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 :و یمكن تلخيص خدمات الصيرفة االلكترونية من خالل الشكل التالي
 صور المعامالت المصرفية اللكترويية: ( 1-2)شكل رقم ال
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 آلية تحويل العمليات المصرفية إلى الكترويية -0-0-0

لبنوك تتطور مع مرور الزمان، وتختلف باختالف المكان، إن العمليات المصرفية التي تقوم بها ا
یؤثر على طبيعة ال استخدام الطابع اإللكتروني في القيام بها بالرغم من هذا التطور و االختالف فان 

فاختالف الشكل والتكوین وطریقة التعامل معها عن النظام  یمكنها تقدیمها، التيالعمليات المصرفية 
بل على العكس فأنها ستزید من كفاءة هذه  ،ى كم العمليات المصرفية ونوعيتهاالتقليدي ال یؤثر عل

 ا، لذلك فان البنوك االلكترونية یمكنهاألعمال على أساس سهولة هذا التعامل وسرعة إنجاز األعمال 
 لكن مع تغير فقط في آلية. كانت موجودة في ظل النظام التقليدي القيام بكافة األعمال  البنكية التي

وهذا ما سنتطرق إليه في هذا العنصر من خالل النقاط الثالثة ، وهي الودائع البنكية   عملها،
 :االلكترونية، الحسابات المصرفية االلكترونية، عمليات االئتمان االلكتروني كاآلتي

 
 

 التجارة االلكترونية للربط بين شبكات األعمال

 عن طریق  شبكات الكترونية

د االلكترونية قيمة مشتركة أولویات النقو 
 للمدفوعات مقدما

التحویل االلكتروني توفر خدمات التحویل 
 عن طریق قنوات الكترونية

خدمات ومنتجات أخرى للتأمين واالتصال 
 المباشر إلجراء العمليات المصرفية

تقدیم : المعامالت المصرفية االلكترونية
 المنتجات عن طریق تواصل الكتروني

    معامالت مصرفية عن طریق شبكة االنترنت       

معامالت مصرفية عن طریق الهاتف                

االلكتروني معامالت مصرفية عن طریق قنوات أخرى للتواصل  

http://www.bank.of.cd.com/


 
 الودائع البنكية اللكترويية - أ

األفراد أو الهيئات لدى البنك على  الودیعة البنكية أو الودیعة المصرفية هي األموال التي یتركها
أن یتعهد البنك بردها أو برد مبلغ مساو لها إليهم أو إلى شخص عند الطلب، بالشروط المتفق عليها 

 .مسبقا
جدر بنا اإلشارة إلى أن الودائع المصرفية تنقسم إلى إیداع النقود، إیداع الصكوك، إیداع األشياء ت

حدیثنا على إیداع النقود والصكوك فقط لمحاولة إبراز كيفية  الثمينة أو الشخصية، ولكن سيقتصر
 .تحویل هاتين العمليتين من الشكل التقليدي إلى الشكل اإللكتروني

  إيداع النقود:  أول
:دخل أداتين رئيسيتينت تتطلب عملية تحویل النقود     

  المعلومات المشفرة مستند أو صك أي بطاقة إلكترونية ذات قوام بالستيكي، تحوى تيارا  من
ووحدات الدفع المبرمجة في  .المتنقلة ومصنوعة بمواصفات تضمن سالمة المعلومات المنطویة عليها

هذه البطاقة تشتري إما مباشرة بواسطة نقود سائلة، ألجراء التخزین اإللكتروني لهذه القيمة النقدیة 
، (بطاقات الدفع المسبق)ة للبطاقة الستخدامها في تسویة المدفوعات لوحدات أخري غير تلك المصدر 

 (.بطاقات الدفع الالحق) بنكيأو من خالل دین یحمل على حساب 
  عملية تسجيل إلكترونية لمعلومات مالية، سواء  إلنجازمنفذ إلكتروني تستخدم فيه البطاقة

، أو ى األخر في البنوك أو غيرها من منافذ التوزیع ( الصراف اآللي)تمثلت في أحد منافذ التوزیع 
والتالي یمكن ألي شخص الدخول إلى ؛  64المتصل بشبكة األنترنتpc بتدخل الكمبيوتر الشخصي 

الموقع اإللكتروني للبنك المعنى وطلب فتح حساب سواء كان ذلك البنك في بلده أو في بلد آخر 
كان  لذياوبذلك نكون متفقين مع آلية التعامل التقليدي .65وذلك إذا كان البنك المعنى یسمح بذلك

في األمر هو تغير وسيلة التعامل إلى وسيلة  یجري على الودیعة النقدیة المصرفية، ولكن كل ما
 .إلكترونية

ویستطيع العميل التصرف في نقوده المودعة في حسابه بعدة طرق أما عن طریق السحب  
 .66من البنك أو عن طریق التحویل المصرفي، أو عن طریق النقل المصرفي  مباشرة

                                                           
مجلة مصر المعاصرة، القاهرة، العدد  بحث منشور في، (الغرض، المخاطر، اآلفاق)، اإللكتروييةسوق النقود عبد الباسط أو الوفا،  64

 . 212: ، ص2223أكتوبر  ،471/472
مؤتمر األعمال المصرفية األلكترونية بين الشریعة والقانون، كلية  ،واإلطار اإلشرافي اإللكتروييةلعمليات المصرفية اسعيد عبد هللا الحامد،  65

 .231، ص2223مایو  12-10الشریعة والقانون، جامعة األمارات العربية المتحدة، دبي، 


طریقتي النقل و التحویل المصرفي  فسيتم  ماأورقي ، ال الشيك إلىسحب  المباشر هنا یكون عن طریق الشيك االلكتروني دون الحاجة  
 الحقا  في الحسابات المصرفية إليهاالتطرق 



 

 إيداع الصكوك : ثاييا 
الشخص بإیداع الصكوك حيث قد یقوم یتضمن عقد الودیعة المصرفية أیضا إیداع للصكوك، 

یتطلبها الحفاظ على  التيلدى البنك بقصد حفظها من الضياع وتفویض البنك القيام بالعمليات 
 . 67الحقوق الناشئة عنها، ویقوم البنك بكافة األعمال الالزمة لتحقيق ذلك

هذه الحالة یكون بنقل هذه الصكوك إلكترونيا للبنك عبر  النظام االلكتروني في إلىالتحول  إن
، فالشيك اإللكتروني والكمبيالة اإللكترونية والسند ألمر ات بعد تحریرها إلكترونييشبكة األنترن

وذلك  ،مصدر لهاإليها یتم تحریرها إلكترونيا  من قبل ال اإلشارةاإللكتروني كل هذه الصكوك السابق 
بتحریر بياناتها بصورة إلكترونية وذلك عن طریق شریط ممغنط یصدر في كل منهم ثم ترسل إلى 

التعامل معه في رسالة موثقة وآمنة، ليقوم البنك بإجراء عليها نفس ما یجري  یرید المصدر الذيالبنك 
  68.من فحص الصكوك الورقية ولكن بصورة إلكترونية للتأكد من صحتها

 لحسابات المصرفية اللكتروييةا - ب
ویقوم العميل في النظام اإللكتروني باالتصال بالبنك من أي مكان عن طریق األنترنت، ویرد 

المخصص   PINعليه البنك ممثال  في جهاز الرد اآللي یستعلم من العميل عن أسمه والرقم السري 
ميل بدخول البنك ویكون له بذلك أن یقوم له من قبل البنك وبمجرد إدخال العميل لهذا الرقم یسمح للع

 ،69یرغب إجرائها على حسابه التيیقدمها هذا البنك وإجراء كافة العمليات  التيبطلب كافة الخدمات 
وتعطى هذه البطاقة    ATMیسمى ببطاقات السحب اآللي ما اویتم العميل كل ذلك مستخدم

 .70متفق عليه باآللية السابقة لصاحبها إمكانية سحب مبالغ نقدیة من حسابه بحد أقصي
وبالتالي یتمكن العميل من إتمام معامالته مع البنك من خالل شبكة األنترنت، في ثوان معدودة 

فيستطيع من خالل شبكة األنترنت أن  مع البنك، معامالتهیرید من  یجد العميل نفسه وقد أنهى ما
هناك . ع البنك بصورته التقليدیة وجها  لوجهیدیر حساباته، ویصدر أوامره للبنك كما لو كان یتعامل م

 .نوع آخر من الحسابات المصرفية سيلي عرضه وهو الحساب الجاري 
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فيما یتعلق  األخرى ن یختلف الحدیث في شأن ذلك النوع من الحسابات عما سبق في الحسابات ل
عن عقد یتم بين  فهو عبارة. من خالل شبكة األنترنت فيهبطریقة فتحه إلكترونيا  وتعامل العميل 

  .71أن یقيدا في الحساب مدفوعات متبادلة ومتداخلة الدیون  یتفقا على البنك والعميل بمقتضاه
متنوعة، فقد یطلب العميل و جراء عدة عمليات متعددة القاعدة العامة أن العميل یلجأ للبنك إل

ك بتحصيل أوراق العميل بمبلغ معين، مع تكليف البن اعتمادمن البنك، أو یبرم معه عقد فتح  اقرض
 .72ي ویفضل العميل إدراج جميع هذه العمليات في حساب واحد یطلق عليه الحساب الجار  ،التجاریة

إليها، وبذلك یتحول الحساب الجاري  اإلشارةویتم إجراء هذه العمليات إلكترونيا باآللية السابق 
الرقم السري له  اة األنترنت مستخدمإلى النظام اإللكتروني یتعامل العميل على حسابه باستخدام شبك

 . كما سبق تفصيله
 عمليات الئتمان اللكترويية  - ت

 اوتتخذ هذه األخيرة صور  ، من المتفق عليه أن البنوك تقوم بدور هام في عمليات االئتمان
متعددة في األنظمة التقليدیة واإللكترونية للبنوك مثل القرض المصرفي والكفالة المصرفية والخصم 

 عتمادات المصرفيةاإل ایضوأ
،  Crédit cardsیسمى ببطاقات االئتمان یكافئ هذا النظام الورقي في النظام اإللكتروني ما

وفيها یقوم البنك بتقدیم ائتمان للعميل یسمح له بالوفاء بواسطة هذه البطاقة بالقيمة النقدیة المطلوب 
یغطى القيمة النقدیة  له حساب ولكن الالوفاء بها حتى ولو لم یكن له حساب في البنك أو كان 

، على أن یلتزم خالل مدة معينة یتم تحدیدها بينه وبين مصدر البطاقة على سداد كافة  المطلوبة
، ویعتبر هذه األخيرة أداة ائتمان ووفاء حقيقية، تحصل  قام بدفعها مستخدما  هذه البطاقة التيالمبالغ 

تمنح ذلك االئتمان إال بعد الحصول  توفير ذلك، ولكنها ال الجهة المصدرة لها على فوائدها مقابل
 . على ضمانات عينية وشخصية

أما عن أن القرض یكون في حدود نطاق مالي معين فإن العميل یقوم باستخدام بطاقة االئتمان 
يث أن في الحدود االئتمانية المتفق عليها مادام العميل منتظما  في سداد الفوائد المستحقة شهریا ، ح

هذه إليه أن  اإلشارةهذه البطاقة یكون التسدید فيها على دفعات منتظمة أو غير منتظمة وما یجدر 
 ؛73خاصة في الدول الصناعية انتشاراالبطاقات من أكثر أنواع البطاقات 
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73 جامعة  –، مؤتمر األعمال المصرفية اإللكترونية بين الشریعة والقانون لكلية الشریعة والقانون بطاقات األئتمان مبارك جزاء الحربي، 
. 2162: ص ،2223مایو  12-12 األمارات العربية المتحدة،  



فيما یتعلق بالكفالة المصرفية فهي تتحول لصورة إلكترونية عن طریق بطاقة ضمان الشيكات 
 لة المصرفية عبر شبكة األنترنت؛الكفا عوضا عن

سيتم  الذيالخصم اإللكتروني فيكون عن طریق إرسال الكمبيالة اإللكترونية إلى البنك  عن أما
مقترنة بطلب الخصم، ثم یقوم البنك بالتوقيع  استحقاقهاالتعامل معه عبر جهاز الكمبيوتر قبل موعد 

م بالقواعد المنصوص عليها في القانون، ویتم إلكترونيا  عليها بقبول الخصم، ثم تتم عميلة الخص
التسدید عن طریق التحویل اإللكتروني، حيث یقيد قيمة الكمبيالة في الجانب الدائن لحساب المستفيد 

 .74یحدده الذيفي البنك 

II-  أيظمة الدفع اللكترويية 

ن عملية الدفع قبل التطرق  لمفهوم أنظمة الدفع االلكترونية وأنواعها وطرق تأمينها نشير إلى أ
هي القيام بتحویل الموجودات بين األطراف المعنية لتسویة العالقات المتولدة من جراء القيام 

؛ وهي تتمازج بشدة مع أنواع األنشطة المالية مثل 75بمعامالت تتعلق بالسلع و الخدمات والموجودات
 .المالية األوراقوتبادل  األجنبيالقروض، الصرف الودائع، 
واالتصاالت  تالمعلوماالتشغيل ونظم  اإلجراءاتوالهيئات و  األدوات الدفع فيقصد بها أنظمة أما

المدفوع  إلىفوعات ونقلها من القائم بالدفع توفير المعلومات المتصلة بالمد لغرض أوالالتي تستخدم 
 . ، وثانيا لتسویة المدفوعاتإليه

 التعريف و الخصائص:مفهوم أيظمة الدفع اللكترويي -7

اع نطاق المعامالت التجاریة االلكترونية سمح بتضاؤل دور النقود الورقية و الدفع التقليدي إن اتس
أمام ازدهار الدفع االلكتروني، حيث كانت النقود الوسيلة الرئيسية لتسویة المعامالت المالية وكان 

 .قليدیةالدفع یتم بصورة سائلة أو بواسطة وسيلة بدیلة كالشيك و غيرها من وسائل الدفع الت

لكن تلك الوسائل ال تصلح في تسهيل التعامل الذي یتم عن بعد في بيئة غير مادیة، كالعقود 
االلكترونية التي تبرم عبر شبكة االنترنت حيث تتوارى المعامالت الورقية، من هنا تظهر أهمية ابتكار 

 .اوسائل سداد تتفق مع طبيعة التجارة االلكترونية، لهذا یتم الدفع الكتروني

 الدفع اللكترويية  أيظمةتعريف  -6-6
 :تعددت تعاریف نظم الدفع االلكترونية نذكر منها ما یلي
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 1161مبارك جزاء الحربي، مرجع سبق ذكره، ص 
دارة و االقتصاد، العدد الثامن ، مجلة كلية االا على السياسة النقديةتطور تكنلوجيات المدفوعات اللكترويية وأثارهصبحي حسون،  75
 139، ص 2222الثالثون،و 



تعبر طرق الدفع االلكتروني عن الصورة أو الوسيلة االلكترونية التقليدیة للدفع و التي نستعملها 
تم كل عملياتها في حياتنا اليومية، الفرق األساسي بين الوسيلتين هي أن وسائل الدفع االلكترونية ت

  .76وتسير الكترونيا، وال وجود للحواالت وال للقطع النقدیة
 

عملية یتم من خاللها استبدال القيمة المالية "كما عرفت وسائل الدفع االلكترونية على أنها 
      .77"بالبضاعة، أو بالخدمات أو بالمعلومات، فهي تستخدم وسيطا لتسهيل عملية التبادل مثل البنك

عملية تحویل األموال هي في األساس ثمن لسلعة أو خدمة "الدفع االلكتروني على أنه  ویعرف
بطریقة رقمية أي باستخدام أجهزة الكمبيوتر، وإرسال البيانات عبر خط تلفوني أو شبكة ما أو أي 

 .78"طریقة إلرسال البيانات
نية من جهة، وعلى في عمليات دفع صادرة ومعالجة بطریقة الكترو  نظم الدفع تتمثلوعموما 

االلكترونية التي تصدرها المصارف ومؤسسات االئتمان، وهي نتيجة  تالتحویال و األدواتمجموعة 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             .و االتصال اإلعالم اتكنولوجيالتغيرات في عالم الوساطة المالية بفعل الصيرفة االلكترونية و تطور 

 خصائص يظم الدفع اللكترويي  -1-2
ما زاد من أهمية وسائل الدفع االلكترونية الخصائص التي تميزها عن وسائل الدفع التقليدیة والتي 

 :یمكن تلخيصها فيما یلي

أي أنه وسيلة مقبولة من جميع الدول، حيث یتم  یتسم الدفع االلكتروني بالطبيعة الدولية،*  
في المعامالت التي تتم عبر فضاء الكتروني بين المستخدمين في كل أنحاء استخدامه لتسویة الحساب 

العالم خاصة بما أن عمليات التجارة تتوسع إقليميا ودوليا، وبذلك تساعد وسائل الدفع االلكترونية على 
  .79تحسين السيطرة على عمليات التوزیع و النقل
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32:، ص2225نقود و مالية، جامعة الجزائر،   
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ة نقدیة تتضمنها بطاقة بها ذاكرة رقمية             وهي قيم یتم الدفع باستخدام النقود االلكترونية،*  
 أو الذاكرة الرئيسية للمؤسسة التي تهيمن على إدارة عملية التبادل،

حيث یتم إبرام العقد بين  یستخدم هذا األسلوب لتسویة المعامالت االلكترونية عن بعد،*  
من خالل المسافات بتبادل أطراف متباعدة في المكان، و یتم الدفع عبر شبكة االنترنت، أي 

المعلومات االلكترونية بفضل وسائل االتصال الالسلكية، یتم إعطاء أمر الدفع وفقا لمعطيات الكترونية 
 تسمح باالتصال المباشر بين طرفي العقد،

 :بأحد األسلوبين يیتم الدفع االلكترون*  

یتم إال بعد الخصم من  من خالل نقود مخصصة سلفا لهذا الغرض، و من ثم الدفع ال: األول
هذه النقود، وال یمكن تسویة المعامالت األخرى عليها بغير هذه الطریقة، ویشبه ذلك العقود التي یكون 

 الثمن فيها مدفوع مقدما،

من خالل البطاقات البنكية العادیة، حيث ال توجد مبالغ مخصصة مسبقا لهذا الغرض، : الثايي
يها بهذه البطاقات قابلة للسحب عليها بوسائل أخرى كالشيك لتسویة بل إن المبالغ التي یتم السحب عل

 أي معاملة مالية،

أي توفر أجهزة تتولى هذه العمليات التي تتم عن ، یلزم تواجد نظام مصرفي معد إلتمام ذلك*  
 بعد لتسهيل تعامل األطراف و توفير الثقة فيما بينهم؛

 :الشبكات من خالل نوعين من يیتم الدفع االلكترون*  

شبكة خاصة یقتصر االتصال بها على أطراف التعاقد، و یفترض ذلك وجود معامالت           : األولى
 و عالقات تجاریة و مالية مسبقة بينهم؛

شبكة عامة، حيث یتم التعامل بين العدید من األفراد ال توجد بينهم قبل ذلك روابط : الثايية
  .80معينة
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تسمح بتقليل وتخفيض تكاليف العمليات التجاریة، إضافة إلى أنها تنظم وهذه الخصائص بالتأكيد 
.الوقت، عالوة على تحسين إدارة النقد والشراكة التجاریة بين الممولين والعمالء

  

 طرق الدفع و السداد اللكترويي -0
ت، تعددت وسائل الدفع االلكترونية واتخذت أشكال تتالءم وطبيعة المعامالت عبر شبكة االنترني

 .تتمثل في البطاقات البنكية، البطاقات الذكية، الشيك االلكتروني، النقود االلكترونية
 البطاقات البنكية -2-1

 تعريف  -2-1-1  
عبارة عن بطاقة بالستيكية ومغناطيسية یصدرها البنك لصالح "تعرف البطاقات البنكية على أنها 

طيلة الشكل تحمل اسم المؤسسة المصدرة ، فهي بطاقة بالستيكية مست"عمالئه بدال من حمل النقود
لها، وشعارها وتوقيع حاملها، و بشكل بارز على وجه الخصوص رقمها، واسم حاملها ورقم حسابه 

فهي وسيلة دفع حدیثة تقدم مميزات أفضل من تلك التي تقدمها وسائل . 81وتاریخ انتهاء صالحيتها
 .دول العالم الدفع التقليدیة، ولذلك انتشر استعمالها عبر مختلف

كما تستخدم في شراء السلع و الحصول على خدمات، حيث تعطي لحاملها قدرا كبيرا من المرونة 
في السداد، وقدر أكبر من األمان وتكلفة أقل في إتمام العمليات، وبسرعة أكبر في إتمام التسویات 

لبالستيكية أو النقود وللبطاقة البنكية عدة مسميات فهناك من یطلق عليها بالبطاقة ا ،82المالية
البالستيكية على أساس أنها تصنع من مادة البالستيك، وتحل محل النقود في مختلف االلتزامات، 
بينما یسميها آخرون ببطاقات الدفع االلكترونية وذلك العتمادها على األجهزة االلكترونية في الحصول 

 .على التفویض أو إجراء التسویات المالية

من المرسوم التشریعي المؤرخ في  0-57الفرنسي بطاقات الدفع في المادة لقد عرف المشرع 
كل بطاقة تسمح لحاملها بسحب أو بنقل األموال، و ال یمكن أن تصدر إال " بأنها  31-01-0435
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042: ، ص2114ى، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندریة، ، الطبعة األولالتعاقد اللكترويي عبر اليتريتلرومي دمحم أمين، ا   
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رسالة دكتوراه، قسم العلوم االقتصادیة، فرع تخطيط،  دور التسويق في القطاع المصرفي حالة بنك الفالحة و التنمية الريفية،دمحم زیدان ،  

70، ص 2115-2114كلية العلوم االقتصادیة و علوم تسيير، جامعة الجزائر،   



من طرف هيئة قرض أو مؤسسة مالية أو مصلحة مرخص لها بوضع و إصدار البطاقات 
  .83"بریدكالمصارف، الخزینة العامة، مصالح ال

 ، مباشرة غير أو مباشرة بصيغة الوظيفة بهذه مرتبطة نقدیة وسائل عن عبارة أنهاب تعرف أو
نقدیة  بطاقة الجدیدة، النقود الجدیدة، النقدیة الصفة مثل التسميات من العدید تحت ونجدها

Monnaie carte ،عليها  و للبطاقة البنكية عدة مسميات فهناك من یطلق،  البالستيكية النقود
بالبطاقة البالستيكية أو النقود البالستيكية على أساس أنها تصنع من مادة البالستيك، و تحل محل 
النقود في مختلف االلتزامات، بينما یسميها آخرون ببطاقات الدفع االلكترونية وذلك العتمادها على 

في حين یسميها فریق  .ةاألجهزة االلكترونية في الحصول على التفویض أو إجراء التسویات المالي
، و الخدمات أو عثالث ببطاقة المعامالت المالية التي تمكن حاملها من الحصول على النقدیة، السل

   .84أي شيء له قيمة مالية

 الوالیات في البترولية الشركات بعض أصدرت عندما ، 1914 عام منذ البطاقات ظهور كان قد 
 المحطات من البترول مشتقات بعض ءار ش في استخدامها أجل من لعمالئها بطاقات األمریكية المتحدة
 بطاقات نشأة فبدایة إذا عليها، متفق زمنية مدة كل نهایة في العمليات هذه تسویة تتم و لها، التابعة

 حيث ،1950 عام كانت الحقيقية النشأة أما ،البعض یتصور قد كما مصرفية نشأة تكن لم االئتمان
 األعمال في هامة كوسيلة استخدمت و التجاري  المجال فيDiners Club  قةبطا األمریكيون  استعمل

 بعدها من و السفر، بطاقات ذلك بعد ثم التجاریة المحالت بطاقات تظهر بدأت ثم ، المصرفية
 بطاقات ثم ،Charge Cards اسم عليها یطلق التيTravel & Entertainment الترفيه بطاقات
 الدفع أنظمة تطورت ثم ، المبيعات حجم زیادة إلى البطاقات هذه أدت دق و Credit Card  االئتمان

  85.أنواعها بمختلف الخدمات ألداء المجاالت جميع في االستعمال واسعة أصبحت و اإللكترونية،
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 Jeantin Michel et Le Cannu Paul, Droit Commercial – Instruments De Paiement Et De Crédit -

Entreprise Difficulté -, 5° Edition, Précis Dalloz, Paris, 1999, p 2.                        
84 یمية العربية للعلوم المالية األكاد المصرفية،اسات المالية و مجلة الدر  ، أيواع بطاقات الئتمان و اشهر مصدريهانواف عبد هللا احمد باتورة،  

.44، ص 1119المصرفية، المجلد السادس، العدد الرابع، و   
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 هذا على تحفظ هناك أن إال البالستيكية، بالنقود البنكية البطاقة وصف شيوع من الرغم على
 شأنها لتداولها، أداة  مجرد هي إنما و ذاتها، حد في نقودا تمثل ال البنكية اقةالبط أن باعتبار الوصف

 یطلق التي و المصارف لدى العمالء حسابات من السحب في تستخدم التي الشيكات شأن ذلك في
 86 .الودائع نقود عليها

 أيواع البطاقات البنكية -2-1-2

نذكر منها  التقسيم معيار حسب وذلك ،أنواع عدة ىإل (البالستيكية النقود)البنكية  البطاقات تنقسم 

 :ما يلي

 :بها التعامل حيث من البنكية البطاقات أنواع - أ
 الدفع  بطاقات Debit Card  
 شركات أو البنوك الدفع تصدرها الفوري، بطاقات الدفع بطاقات و الخصم، بطاقات أیضاتسمى 

 صورة في لبنكا لدى للعميل فعلية أرصدة ودوج على تعتمد بطاقات عن عبارة هي و الدولية، التمویل
 تم كلما البطاقة لمبلغ التدریجي التخفيض ليتم المبلغ، بذلك البطاقة في الدخول فيمكن جاریة، حسابات

 ،االئتمانية البطاقات عكس مباشرة البنك في السحب یتم و مشتریاته، بتسدید له تسمح حيث استعمالها

 هذه تتميز حيث ،87 البطاقة لهذه استعماله عند البائع إلى له دةالعائ األموال یحول العميل فإن
 یحدث ما وكل البنك، لدى للعميل فعلية أرصدة وجود على تعتمد أنها بل ائتمانا تضمنها بعدم البطاقة

 وفاء أداة إذا فهي، اثنين أو یوم خالل البنك في العميل حساب من الصفقة قيمة خصم هو الشراء عند

 . ائتمان أداة األشكال من شكل بأي ارهااعتب يمكن ال

 في خاصة اإللكترونية، الدفع وسائل في نمو معدل أعلى البطاقات هذه استخدام یشهد حيث
 88:إلى استخدامها معدل ارتفاع یعود و المتقدمة، اإلقتصادات

 ؛عليها تعودهمزیادة ل التجار و العمالء قبل من یداز المت القبول 
 ؛البنوك جانب من الهجومية التسویق يبأسال إلى اللجوء یدتزا 
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 نظام بين الجمع لعب  ATM البيع نقطة و عند االستخدام  POS دورا واحدة بطاقة في 
 ؛ذلك في اير كب

 الجهات بعض لجوء المستقبل في متزایدة أهمية تكتسب التي و المهمة العوامل من لعل 
 المعاشات مثلDC  الحسم قةبطا طریق عن خدماتها لتأدیة المتقدمة في الدول الحكومية

 في استخدامها أو الفوري  الصرف آالت من النقدي بالسحب لمتلقيها یسمح حيث المرتبات،و 
 ؛الحساب من الفوري  الخصم و التسوق 
 في نقود إیداع طریق عن أخرى  مالية بمبالغ تحميلها إعادة یمكن حيث متجددة، بطاقات هي 
 .البنك

 كما ،االئتمان بطاقات في الحال هو مثلما لمستخدميها، عدیدة ئدفوا مزایا و البطاقات هذه وتحقق
 االستعمال عند التوقيع إلى الحاجة و البيانات إدخال من تواجهها التي المشكالت بعض تواجه

 ....التصدیق، وعند المحالت، في الشخصي

   الئتمان  بطاقةCredit Card  
ة، حيث یتمتع حاملها بائتمان فعلي من البنك هذه البطاقة تمثل ائتمانا حقيقيا لحامل البطاق

 تنظيما والعميل البنك بين العالقة تتضمن وعادة ،بالسداد فورا الوفاء یلزم ال حيث لها المصدر
 یبدأ التي السماح فترة حيث من سواء التسهيالت هذه وشروط للعميل المقدمة االئتمانية للتسهيالت

 أو استخدامها المسموح للمبالغ األقصى الحد االتفاق نیتضم كما العميل حساب من بعدها الخصم
 .90محدد ألجل دفع كوسيلة االئتمان بطاقة وتستخدم . 89بها الوفاء مواعيد

أما  البطاقة، هذه لمصدر المسبق الدفع عدم مبدأ على یقوم االئتمان بطاقات من النوع هذا فإن
 بشكل إنما و الشهر، نهایة في حقاتالمست كل یدفع ال البطاقة حاملف المستحقات دفع وقت عن

 قرضا یعتبر مستحقات من البطاقة حامل على یتبقى ما و الشهري، دخله مع متناسبة دوریة أقساط
 فتعتبر األخرى، األنواع في بيانه تم ما حسب تكون  الفائدة نسبة و عليه المستحقة الفوائد إلى باإلضافة

 .الوقت نفس في ائتمان و فاء و أداة 

  ألجل الخصم أو  الخصم الشهربطاقة Charge Card 
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 تستخدم قد االئتمان بطاقات من النوع هذا في متجددة،ال غير االئتمانية بالبطاقات أیضا تسمى و
 البطاقات، من النوع هذا مثل بإصدار البنك فيقوم الوقت،نفس  في وائتمان وفاء كأداة  البطاقة

للبنك المصدر في صورة حساب جاري، وإنما یطالب وإصدارها ال یتطلب من حاملها الدفع المسبق 
في نهایة كل شهر على أن یسددها في مدة  وسحوباتهالبنك المصدر حامل البطاقة بقيمة مشتریاته 

یوما  وإذا تأخر عن السداد یحمل البنك یحمل العميل بفائدة ینص عليها في  42و 25تالية تتراوح بين 
 .سنویا  % 21إلى % 19من  أيشهریا ، % 1.75، %1.5دلها بين اتفاقية إصدار البطاقة یتراوح معـ

 بطاقة ضمان الشيكات: 
 سحب أو المشتریات تسدید أجل من (كالشي تحریر ) الشيك إصدار عند تقدم التي البطاقات وهي

 الشيك قبول یتم ال حيث وبلجيكا، انجلترا من كل في بكثرة نجده ما وهو، البنوك شبابيك من األموال
 الشبابيك في للنجدة بيبنكية كأداة  البطاقة هذه إنشاء وتم. البطاقة بتقدیم مرفقا كان إذا إال رلتاجا عند

 بسداد البنك تعهد بمثابة هي البطاقة هذوه،  91البنكي الشيك و المؤشر الشيك تعوض كونها ، البنكية
 ورقم توقيعهو  هاحامل اسم تحمل أنها حيث ، معينة بشروط البطاقة صاحب یحررها التي الشيكات

 األخير هذا ویقوم البطاقة، حامل یحرره شيك كل عن بسداده البنك یتعهد الذي األقصى والحد حسابه
 صالحية تاریخ من یتأكد أن المستفيد على ویجب الشيك، على والتوقيع للمستفيد البطاقة بإبراز

 مع البطاقة، في به المصرح فالسق وهو به المسموح السقف تجاوز الشيك تحریر عند یمكن البطاقة،ال
 عليه المسحوب وبالتالي فالبنك التوقيع، صحة من التأكد وكذا الشيك ظهر على البطاقة رقم كتابة
 البطاقة حامل حساب في كاف رصيد وجود عن النظر بغض وهذا للمستفيد الشيك قيمة بتسدید ملزم
  .92عدمه من
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 لحاملها تمنح التي يااالمز  حيث من البنكية البطاقات أيواع -ب

 ألغلب تمنح و نسبيا منخفضة ائتمانية حدود ذات بطاقة هي : الفضية أو العادیة البطاقات 
 كالشراء المقدمة الخدمات أنواع جميع البطاقة هذه توفر و عليهم، المتطلبات من األدنى الحد العمالء

 93 .اآللية السحب أجهزة و المصارف من السحب و المتاجر، من
 البطاقة، راعية المنظمات بعض لدى عالية ائتمانية حدود ذات بطاقة وهي : الذهبية ةالبطاق 

 هذا فحامل ، American Express مثل البعض لدى معين بسقف محدود غير ائتمانو ، VISAمثل
 الحوادث، ضد التأمين :مثل مجانا له الممنوحة األخرى  یااز الم بعض إليه تضاف البطاقات من النوع

 أسبقية و العالم، أنحاء جميع إلى الرسائل توصيل یتم كما قانونية،و   طبية استشارات على والحصول
 الفضية البطاقة عن فيها االشتراك رسم یرتفع األحيان أغلب فيو  ،انير الط شركاتو  الفنادق في الحجز

 البطاقةو  ،ءار الخض البطاقة مثل زایاالم في وتةفامت أخرى  أنواع األخرى  المنظمات لدى توجد كما
 الطاقة لصاحب المالي التاریخ و المالي االئتمان فيكون  .إكسبریس أمریكان عن تصدر التي الماسية

 .له تصدر التي البطاقة نوع في محددا و لهمارا معيا
 أيواع البطاقات من حيث يوع الضمان - ث

 عينيا ماناض یقدم أن عميله من كبرى  مالية مؤسسة أو بنكا أكان سواء للبطاقة المصدر یطلب قد
 تاریخه و المالية مالءته و بالعميل ثقته على الضمان هذا قبول فيعتمد شخصيا أو (كليا أو جزئيا)

 أو جار حساب صورة تقدیم عمالئه من البطاقة مصدر كطلب المؤسسة، أو البنك مع المالي
 األدنى حده في الضمان قيمة تقل ال أن على ضمان، بصورة البطاقة مصدر عليه یحتفظ استثماري،

 94.للبطاقة األعلى الحد عن

التصنيفات السابقة وحسب الجهة  إلى فباإلضافةوعموما تتعدد أنواع البطاقات لعدة اعتبارات ، 
إصدارها جميع البنوك على مستوى  فيترعاها منظمة عالمية ویشارك  التيالمصدرة توجد البطاقات 

وتصدرها مؤسسة مالية واحدة مثـل بطاقة أمریكان ماستر كارد، وبطاقات ترعاها  العالم مثـل فيزا و
أكسبریس، وبطاقات تصدرها مؤسسات تجاریة لعمالئها ليشتروا منها فقط دون وجود بنك وسيط، كما 
توجد بطاقة ضمان الشيك، أما من حيث النظم التكوینية لها فتوجد البطاقة الممغنطة، والبطاقة 

 وجد البطاقات المحلية واإلقليمية والعالمية، الرقائقية، ومن حيث نطاق التعامل بها ت
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نكتفي بالتقسيمات السابقة ألن التقسيمات األخرى تندرج فيها وال تؤثر على ماهيتها  ولهذا سوف
حقيقتها بحسب  فيكثير فكل منها یمكن أن تكون بطاقة فضية أو ذهبية كما أنه ال تختلف البطاقات 

 .لها نيالتكویالمنظمة الراعية لها أو الشكل 

 البطاقات الذكية -2-2
 البرمجة خالل من األموال بتخزین یسمح دقيق معالج تحوي  بطاقة عن عبارة هي الذكية البطاقة

 صالحية تأكيد أو تفویض تتطلب وال الكمبيوتر أجهزة بقية مع التعامل تستطيع البطاقة وهذه األمنية
 .البائع إلى المشتري  من نقل أجل من البطاقة

 منظمة قبل من محددة معينة ومقایيس مواصفات ذات بالستيكية بطاقة عن عبارة ةالذكي البطاقة
ISO،  الكترونية رقاقة على البطاقة تلك وتحتوي  Chip"" تخزین یمكن بحيث آلي حاسب كشبه تعمل 

 االسم، مثل بحاملها الخاصة البيانات جميع تخزین عليها یتم واسترجاعها، البيانات عليها بعض
 95البنكية العميل حياة تاریخ وتاریخه، المنصرف المبلغ الصرف، أسلوب لها، لمصدرا العنوان،

 1975 سنة البطاقة هذه اخترعت)السبعينيات منتصف منذ الذكية البطاقة تكنولوجيا تطویر تم لقد
 استعماالتها انتشار في الكبيرة القفزة أن ، إال( Philips شركة طرف من 1981 سنة استخدامها بدأ و
 المحفظة وهي أساسية مجاالت ثالث في وذلك وآسيا أوروبا من كل في الثمانينات في تحققت قد

 تطورا شهدت أنها إال المدن؛ في الداخلي النقل وخدمات الصحية الرعایة تكاليف وتسدید اإللكترونية
 وعالن هذا الستعمال المالية الخدمات وشركات المصارف اهتمامات تضاعفت حيث 1994 سنة كبيرا
 :التالية لألسباب وذلك البطاقات من

 دوالر 2,5 -1)منها  الواحدة الوحدة تكلفة أصبحت حيث الذكية، البطاقة تكلفة تناقص 
 ؛(أمریكي
 الشخصية الحواسيب ، الهواتف عبر بعد عن بالتعامل االهتمام تعاظم. 
 دماتالخ ومجهزي  المصارف قبل من فقط ليس اإلیرادات لتحقيق جدیدة فرص عن البحث 

 الذكية البطاقة استخدام ومجاالت والحواسيب االتصاالت شركات قبل من حتى بل ،المالية
 . المتعددة
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 بمثابة تعد البطاقة هذه أن وذلك " Mondex card "الموندكس بطاقة الذكية البطاقة أمثلة منو 
 أنها أهمها من مزایاال من بالعدید الموندكس بطاقة تتمتع كما ،معلومات من تحتویه لما صغير كمبيوتر

 بطاقة أو ائتمانية كبطاقة استخدامها یمكن انه عن فضال مصرفيا إدارتها یسهل كما للنقود، بدیال تعد
 .العميل لرغبة وفقا فوري  خصم

 إجراء إمكانية عن فضال فيها، التالعب أو تزویرها یصعب بحيث باألمان البطاقة هذه تتسم كما

 طریق عن أخرى  بطاقة رصيد إلى الرصيد هذا من التحویل أو ارصيده إلى البنك من التحویالت
 الحاجة دون  ذلك و المحمول أو العادي التلفون  أجهزة استخدام طریق عن أو الذاتي الصرف آالت

 .الجاري  حاملها حساب به الذي الفرع مع للتعامل

 من تحتویه لما قاتالبطا من الجيل هذا تشجع األخيرة الفترة في الدولية المنظمات أن والمالحظ

 یرغبه لما طبقا ذلك و الفوري  الخصم بطاقة أو ائتمانية كبطاقة البطاقة هذه استخدام یمكن إذ، مميزات
 .العميل

 النقود اللكترويية -2-3
 تعريف النقود اللكترويية  -0-3-7    

قود الرقمية لقد تم استخدام مصطلحات عدیدة للتعبير عن مفهوم النقود االلكترونية، فنجد منها الن
Digital money أو العملة الرقميةCurency money  أو النقود االلكترونيةE-cash 

(Electronic cash)  ،كما ال یوجد اتفاقا بين االقتصادیين حول تعریف محدد للنقود االلكترونية ،
 .بسبب تنوع تقنيات تحویل األرصدة االلكترونية و التطور المتالحق فيها

بأنها قيمة  نقدیة مخزنة بطریقة الكترونية على وسيلة الكترونية  ةلمفوضية األوروبيولقد عرفتها ا
كبطاقة أو ذاكرة كمبيوتر، ومقبولة كوسيلة دفع بواسطة أفراد أو مشروعات غير المؤسسة التي 
أصدرتها، ویتم وضعها في متناول المستخدمين الستعمالها كبدیل عن العمالت النقدیة والورقية وذلك 

 .96هدف إحداث تحویالت ذات قيمة محددةب
بأنها قيمة نقدیة في شكل وحدات ائتمانية مخزنة  بشكل الكتروني  1112في  BISكما عرفها 

، 98،ولقد عرفها البعض بأنها نقود یتم نقلها الكترونيا 97أو على أدوات الكترونية یحوزها المستهلك 
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ها ليست مانعة ، حيث ال تستبعد دخول الوسائل ویالحظ على هذه التعریفات أنها غير دقيقة  كما أن
 .الدفع االلكترونية األخرى 

مدفوعة  قيمة نقدیة محددة مخزنة على وسيط الكتروني" ویمكن تعریف النقود االلكترونية بأنها 
مسبق، وتستخدم كأداة للدفع في أغراض متعددة، وغير مرتبطة بحساب بنكي، وتتمتع بالقبول  الواسع 

، ویتضح من هذا التعریف العناصر األساسية للنقود االلكترونية "مؤسسة المصدرة لهامن غير ال
 :يتتمثل فيما یل

   النقود االلكترونية قيمة نقدیة محددة تتضمن وحدات نقدیة صغيرة القيمة، ویعتبر من
ت المتعاملين العناصر المهمة المميزة للنقد االلكتروني، فقد نشأت النقود االلكترونية لمواجهة احتياجا

عبر شبكة االنترنيت كوسيلة مناسبة لتسویة المدفوعات صغيرة القيمة والتي ال تتناسب مع التعامل 
 .ببطاقات االئتمان

   تعبر النقود االلكترونية عن قيمة نقدیة مخزنة الكترونيا، فهي عبارة عن بيانات مشفرة یتم
أو على القرص الصلب للكمبيوتر  وضعها على وسائل الكترونية في شكل بطاقات بالستيكية

الشخصي للمستهلك، وهذا العنصر یميز النقود االلكترونية عن النقود القانونية واالئتمانية التي تعد 
وحدات نقدیة مسكوكة أو مطبوعة، ویتم دفع ثمن هذه البطات مسبقا أو یتم شراؤها من المؤسسات 

 التي أصدرتها؛

  عدم ارتباطها بحساب بنكي، حيث ال یلتزم مستخدم النقود  تتميز النقود االلكترونية بخاصية
االلكترونية بفتح حساب بنكي ، األمر الذي ساعد على انتشارها في المجتمع، وهذا ما یميز النقود 
االلكترونية عن وسائل الدفع االلكترونية، فهذه األخيرة عبارة عن بطاقات الكترونية مرتبطة بحسابات 

الخدمات التي یشترونها من القيام بدفع األثمان السلع و  هذه البطاقات، تمكنهم بنكية للعمالء حاملي
 مقابل عمولة یتم دفعها للبنك مقدم الخدمة ؛

  حيث أن كل مصدر یقوم بخلق وإصدار نقود إلكترونية  لنقود اإللكترونية ليست متجانسةا
بحسب عدد السلع والخدمات التي  فقد تختلف هذه النقود من ناحية القيمة، وقد تختلف أیضا  . مختلفة

 ؛ فهذه النقود ليست متماثلة أو متجانسة. یمكن أن یشتریها الشخص بواسطة هذه النقود

  على عكس النقود القانونية التي یتم إصدارها من قبل  :نقود اإللكترونية هي نقود خاصةال
ول عن طریق شركات أو مؤسسات البنك المركزي، فإن النقود اإللكترونية یتم إصدارها في غالبية الد

 .ائتمانية خاصة، ولهذا فإنه یطلق على هذه النقود اسم النقود الخاصة
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ویعني هذا العنصر ضرورة  بقبول واسع من غير من قام بإصدارهاااللكترونية  تحظى النقود  
. ارهاأن تحظى النقود اإللكترونية بقبول واسع من األشخاص والمؤسسات غير تلك التي قامت بإصد

فيتعين إذا  أال یقتصر استعمال النقود اإللكترونية على مجموعة معينة من األفراد، أو لمدة محددة من 
فالنقود، ولكي تصير نقودا  یتعين أن تحوز ثقة األفراد وتحظى . الزمن، أو في نطاق إقليمي محدد

 .بقبولهم باعتبارها أداة صالحة للدفع ووسيطا  للتبادل
 

 بيعة النقود اللكتروييةط -0-3-0     

هناك تساؤال  یثار حول طبيعة النقود فان  ابعد أن عرضنا تعریف النقود االلكترونية وخصائصه
لم تتفق األدبيات االقتصادیة على طبيعة النقود اإللكترونية، . اإللكترونية ومدى صحة وصفها بالنقود

وسيلة لإلبراء حيث ال یستطيع حائز هذه فقد اعتبرها البعض مجرد وسيلة للدفع مع عدم صالحيتها ك
من ناحية أخرى، فإن قدرة النقود اإللكترونية على الدوران محدودة، حيث . النقود أن یوفي بها دیونه

یتعين على البائع القيام بتقدیم البطاقة المخزن عليها النقود اإللكترونية، والتي تمثل أثمان السلع 
وذلك الستبدالها في مقابل نقود  ،Issuer نقود اإللكترونيةوالخدمات التي باعها إلى مصدر ال

وعلى النقيض من هذا، فقد ذهب البعض اآلخر إلى أن النقود اإللكترونية ال تختلف عن . 99يةقانون
 .100جميع أشكال النقود الموجودة اآلن وذلك باعتبارها وسيلة للدفع ووسيطا  للتبادل 

تشابه مع النقود العادیة في صالحية كال منهما كوسيلة للدفع، في الواقع، فإن النقود اإللكترونية ت
عالوة على تمتعهما بقدر واسع من القبول وإن كانت النقود العادیة تتمتع بقبول أكثر نظرا  لحداثة 

من . النقود اإللكترونية واعتمادها على تكنولوجيا متقدمة ربما ال تكون متوافرة إال في الدول المتقدمة
ى، فإن هذه التكنولوجيا قد تتباین داخل الدولة الواحدة مما یقلل من اعتماد السكان على ناحية أخر 

وكذلك، فإن النقود اإللكترونية تصلح . النقود اإللكترونية كوسيلة للدفع ویدفعهم إلى استخدام النقدیة
 .كمقياس للقيمة متشابهة في ذلك مع النقود العادیة

فالبنك المركزي في كل . ة تختلف عن النقود العادیة في عدة أمورومع هذا فإن النقود اإللكتروني
دولة هو الجهة العامة المنوط بها إصدار وطبع النقود القانونية بكل فئاتها وتحدید حجم هذه النقود 
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على العكس من هذا، فإن مصدر  و. التي یتم تداولها بالقدر الذي ال یؤثر في السياسة النقدیة للدولة
من ناحية . لكترونية هي مؤسسات ائتمانية خاصة قد تخضع لرقابة األجهزة الحكومية المعنيةالنقود اإل

ال تستطيع أن تغل فائدة وذلك لعدم قابلية  –على عكس النقود العادیة  –أخرى، فإن النقود اإللكترونية 
 .مربحوضعها كودیعة مما یتعارض مع ما تذهب إليه النظریة النقدیة من اعتبار النقود أصل 

وفي الواقع، فإنه على الرغم من الفروق الشكلية بين النقود العادیة واإللكترونية، فإننا نعتقد أن 
النقود اإللكترونية هي نقود عادیة متطورة فهي وإن كانت ال تتشابه معها في الشكل، فإنها تتفق معها 

جد ما یحول دون قيامها بوظيفة فالنقود اإللكترونية تصلح كأداة للدفع، كما أنه ال یو . في المضمون 
فعند إجراء صفقة تجاریة . النقود العادیة كوسيط للتبادل وبالتالي یساعد على سرعة تداولها ودورانها

بوضع بطاقتيهما في ( أي البائع والمشتري )بين شخصين باستخدام النقود اإللكترونية، یقوم كالهما 
وم بخصم ثمن السلعة أو الخدمة من بطاقة ، والتي تقElectronic Walletمحفظة إلكترونية 

من المتصور بعد ذلك أن یقوم البائع باستخدام حصيلة النقود . المشتري وتنقلها إلى بطاقة البائع
اإللكترونية في شراء سلع وخدمات من منتج أو من بائع آخر ليقوم ببيعها بعد ذلك، أو یستخدمها في 

 .إذا  إلبراء الذمة وذلك بنفس الطریقة سالفة الذكر فالنقود اإللكترونية تصلح. إبراء دیونه

من الواضح إذا  أن النقود اإللكترونية بأشكالها المختلفة تصلح للقيام بوظائف النقود القانونية 
فاألمر ینطبق هنا أیضا  على النقود الشبكية، حيث یقوم البائع والمشتري بإتمام الصفقة من خالل 

في الموقع الخاص بالبائع ویتم " یشتري "لبائع یقوم بالضغط على كلمة فا. استخدام شبكة اإلنترنت
بمقتضاها تحویل مبلغ مساو لقيمة السلعة أو الخدمة من ذاكرة الكمبيوتر الشخصي للمشتري إلى ذاكرة 
الكمبيوتر الشخصي للبائع ليقوم البائع بعد ذلك بشراء سلع وخدمات أو بتحویلها إلى نقود عادیة أو 

كما أنه من المتصور في [. إلى حساب بنكي في أي مكان في العالم عبر شبكة اإلنترنت بتحویلها
لهذا فإننا نخلص . المستقبل القریب أن تقبل النقود اإللكترونية كودائع وتصلح حينئذ ألن تدر أرباحا  

  .إلى القول باعتبار النقود اإللكترونية نقودا  عادیة متطورة

 الشيك اللكترويي -2-4
رات في مجال الصيرفة االلكترونية واالستفادة من امتيازات الشيك الذي یعتبر من التطو  لمواكبة

 .أكثر وسائل الدفع قبوال وانتشارا بعد النقود الورقية، لهذا تم تطویر ما یعرف بالشيك االلكتروني



ع والشيك االلكتروني مثل الشكل التقليدي فهو أمر بالدفع من الساحب إلى المسحوب عليه لدف
مبلغ إلى المستفيد أو حامله، إال انه یختلف عليه في انه یرسل الكترونيا عبر االنترنيت، كما أنها 

 :101تختلف من  بنك آلخر، وهي عموما  تحتوي على البيانات التالية
 وحدة ستدفع، التي القيمة المستفيد، اسم اسم البنك، رقم حساب الدافع، الدافع، رقم الشيك ، اسم

 .، التوقيع االلكتروني للشيك المستفيدالصالحية تاریخ ،للدافع اإللكتروني تعملة، التوقيعالمس العملة
 :ویكون الشكل العام للشيك االلكتروني كما یلي

 الشيك اللكترويي: (2-2)الشكل رقم 

 
 193: ، ص2225، دیوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، التجارة اللكتروييةبختي،  إبراهيم: المصدر

 الشيك مستلم إلى الشيك مصدر رسلهای مؤمنة و موثقة إلكترونية رسالةهو  اإللكتروني الشيكف
 أ البنك ليقوم ،أو شبكات االتصال األخرى  االنترنت عبر یعمل الذي للبنك یقدمه و ليعتمده (حامله)

 إعادته و كالشي بإلغاء یقوم ذلك بعد و .الشيك حامل حساب إلى النقدیة الشيك قيمة بتحویل وال
 أن الشيك لمستلم یمكن و فعال الشيك صرف تم قد أنه على دليال ليكون  الشيك، مستلم إلى إلكترونيا

.لحسابه المبلغ تحویل بالفعل تم قد أنه من إلكترونيا یتأكد

  

 :102حيث تتضمن دورة إجراءات استخدام الشيك االلكتروني الخطوات التالية
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  حيث یتم فتح حساب جاري ( البنك غالبا)اشتراك المشتري لدى جهة التخليص
 بالرصيد ویتم تحدید توقيع الكتروني  للمشتري وتسجيله في قاعدة بيانات جهة التخليص؛

  اشتراك لبائع لدى جهة التخليص نفسها حيث یتم أیضا فتح الحساب الجاري ویتم
 تحدید توقيع الكتروني  للبائع وتسجيله في قاعدة بيانات جهة التخليص؛   

 اختيار السلعة أو الخدمة التي یرغب في شرائها من البائع  المشترك یقوم المشتري ب
 لدى جهة التخليص نفسها ویتم تحدید السعر الكلي و االتفاق على أسلوب الدفع؛

 ثم  المشفر،المشتري بتحریر شيك الكتروني و یقوم بتوقيعه بالتوقيع االلكتروني  یقوم
 ؛رید االلكتروني المؤمن إلى البائعیقوم بإرسال هذا الشيك من الب

 الموقع من المشتري، ویقوم بالتوقيع عليه  يیقوم البائع باستالم الشيك االلكترون
 كمستفيد بتوقيعه االلكتروني المشفر و یقوم بإرساله إلى جهة التخليص؛

  تقوم جهة التخليص بمراجعة الشيك االلكتروني والتحقق من صحة األرصدة
اءا على ذلك تقوم بإخطار كل من البائع والمشتري بإتمام إجراء المعاملة والتوقيعات، وبن

                      (.خصم الرصيد من المشتري و إضافته إلى البائع)المالية 
 :ویوضح الشكل أدناه كل هذه المراحل

 دورة استخدام الشيك اللكترويي و إجراءاته: (3-2)الشكل رقم 
 
 
 

    تمام                      تمام                                     
 التخليص                   اشتراك لدى جهة    التخليص       التخليص                             اشتراك لدى جهة التخليص

 الشيك االلكتروني) الرسائل                             
 (بعد توقيعه من البائع                                   
 

 شيك الكتروني موقع من المشتري                                  
                                                

 اختيار السلعة وتحدید السعر الكلي و                             
 أسلوب الدفع                                                 

 .72 :رأفت رضوان، مرجع سبق ذكره، ص: المصدر

 

 

 جهة التخليص

Clearing House 

 المشتري البائع



 مستقبل وسائل الدفع التقليدية -3
لقد تضاربت اآلراء حول ما إذا كانت وسائل الدفع التقليدیة ستزول مع مرور الزمن خاصة 

ریبة من بظهور الوسائل الجدیدة للدفع و استمرار التطور التكنولوجي في خلق وسائل للدفع تكون ق
المثالية، و ما سنتناوله في هذا المبحث سيقربنا من حقيقة الوضع بمعرفة تطور الوسائل التقليدیة في 

 .ظل ظهور تلك الحدیثة

 تطوير طرق معالجة وسائل الدفع التقليدية  -3-6
لم تستعمل البنوك التطورات التكنولوجية الحاصلة لخلق وسائل دفع الكترونية جدیدة فقط، بل     
لتها أیضا لصالح وسائل الدفع التقليدیة حيث قامت بتحسين صورة تلك الوسائل و بتطویر طرق استغ

 .معالجتها

فقد ترتب عن استعمال البنوك للحاسبات اآللية انتشار ظاهرة المعالجة االلكترونية لبيانات األوراق     
     تمد عليها في معالجة الشيكات        ، حيث أن اإلجراءات التقليدیة المع(، السفتجة وغيرهاالشيك)التجاریة 

حتى التحویالت أصبحت عائقا حقيقيا یحول دون ترقية النشاط المصرفي، و السندات ألمر والسفتجة و 
إصدار لفرز المادي و اتتضمن عمليات تدوین المعلومات و  بسبب ما تفرزه من إجراءات طویلة و مرهقة
 .معقدة تستهلك الوقت و الجهد و المال الكشوف و إرسالها للتحصيل، فكلها عمليات

  :103قد تتم هذه المعالجة وفق صورتينرونية لتلك الوسائل التقليدیة، و لذلك تم اللجوء للمعالجة االلكت

یفترض أن الوسيلة التقليدیة للدفع قد أصدرت في شكلها التقليدي، أي في شكل صك متضمن  :أول
یمكن في هذه الحالة تداول الورقة و الحصول على ضمان كافة البيانات التي یشترطها القانون، و 

احتياطي بقيمتها أو الحصول على توقيع المسحوب عليه بقبول الكمبيالة، إلى أن یتم تسليمها للبنك،       
 ؛و حينئذ یبدأ البنك في معالجة بيانات الورقة الكترونيا تمهيدا  لمطالبة البنك الملتزم الصرفي بالوفاء

ترض أن منشئ الورقة أو المستفيد متصالن بالبنك عبر نظام اتصال الكتروني، یسمح له یف :ثاييا
 .بإعطاء أمر البنك بتحصيل قيمة نقدیة من بنك الملتزم الصرفي لصالح المستفيد
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.04،  ص 2113جدیدة للنشر، اإلسكندریة، دار الجامعة ال ،"المعالجة الكتروييا -الوفاء باألوراق التجارية "هاني دویدار،    



تمكن ( الشيك، السفتجة، السند ألمر)فالغایة من المعالجة االلكترونية لبيانات األوراق التجاریة 
لصرفي بالوفاء عبر قنوات االتصال ة أو حاملها الشرعي من مطالبة بنك الملتزم ابنك منشئ الورق

 .االلكتروني بين وحدات الجهاز المصرفي

هو ما یسمى بالسفتجة المسجلة لشكل الجدید والمتطور للسفتجة و وانطالقا  مما سبق ذكره ظهر ا
 la lettre de change "أي " L.C.R"أو " la lettre de change magnétique"ا الكتروني

relevé" ، وهي تعتمد في البدایة على السفتجة العادیة أو الكالسيكية حاملة كل البيانات الالزمة لكن
غير قابلة للتداول، وهي قابلة للدفع عن طریق جهاز الكمبيوتر، حيث بمجرد وضعها من قبل الساحب 

ها على شریط مغناطيسي و هذا فيما یتعلق بكل إلى بنكه یقوم هذا األخير باالحتفاظ بها ثم ینقل بيانات
الكمبياالت الخاصة بالساحب ثم على مستوى نظام االتصاالت فيما بين البنوك یتم وضع قائمة 
بالمبالغ المستحقة الدفع و ترسل لبنك المسحوب عليه، و بهذه الطریقة تم إلغاء الطابع المادي أو 

كذلك أصبحت هذه الوسيلة الجدیدة مفضلة . وم بالمعالجةحده یقورقي حيث أن الشریط المغناطيسي و ال
لدى المؤسسات الضخمة التي تمتلك جهازا الكترونيا مالئما، بحيث تسجل جميع البيانات المتعلقة 

و بنفس الصيغة . 104بالسفتجة على أسطوانة مغناطيسية و تسلم نسخ هذه االسطوانة إلى عمالئها
حيث أن الدائن یضع السند ألمر الكالسيكي بشكله لدى المدین  ظهر السند ألمر المعالج الكترونيا،

 ةالذي یعطيه لبنكه الذي بدوره یحول كل بياناته على شریط مغناطيسي، و هذه العملية خلقت معالج
أما الشيكات فهي األخرى خضعت . (2)آلية لفواتير العمالء و حلت األشرطة المغناطيسية محل الورق 

أي صورة " cheque image"حيث ظهر ما یسمى بـ  ا تطرقنا اليه سابقاموهو م لعملية التحسين
الشيك، حيث أصبحت المعالجة ال ترتكز على الوثيقة نفسها بل على الصورة المأخوذة من هذه 

 و الشكل الموالي یوضح كيفية العمل بصورة الشيك المعالج الكترونيا.الوثيقة،
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 العميل

 الساحب         بنك الساحب

                                                                                                       وضع الشيك في الرشيف                                                                   

  

 : Banque De Source ,les moyens de paiement en masseFrance,  

 www.banque-france.fr. Consulté Le:   31 Décembre   2103   

 

أدى إدخال هذه التقنية إلى خفض المعامالت الورقية، و خفض تكلفة إرسال الشيكات من فرع لقد 
 .إلى أخر و من بنك إلى أخر كذلك تكلفة العمالة المرتبطة بفرز و قيد هذه الشيكات یدویا

مختلف بلدان العالم خاصة المتقدمة منها، فعلى سبيل المثال و قد بدأت تستغل هذه التقنيات في  
من إجمالي وسائل  %05بشكل ملحوظ فقد كانت تمثل نسبة " صورة الشيك"في فرنسا تطورت تقنية 

و أصبحت هذه النسبة في  2112من خالل نظام المقاصة االلكترونية سنة  االدفع المعالجة الكتروني
 .ن المرتبة األولى تعود للبطاقات ، لك  %27,3نسبة  تمثل 2115أفریل 

 .حظوظ بقاء وسائل الدفع التقليدية -3-0
لقد توقع العدید من االقتصادیين اختفاء الشيك بعد ظهور موجة االلكترونيات حيث أصبح یهدد     

وجوده كل من البطاقات البنكية و الشيكات االلكترونية، لكن هذه الوسيلة بقيت في التداول ألن 
الحدیثة لم تكن مثالية، كما تم التخلص من بعض العيوب لهذه الوسيلة باالعتماد على الوسائل 



التكنولوجيا نفسها التي هددت وجوده، لكن رغم ذلك فقد تقلص استعمال الشيك منذ ظهور البطاقات 
 .البنكية، و یمكن أن نستشهد بالتجربة األوروبية و الفرنسية في ذلك

المتبادلة في دول  تمن إجمالي الشيكا %53األوروبية استعماال  للشيك بـ ففرنسا تعد أبرز الدول     
مليار شيك، أي أكثر  4إلى حوالي  2114االتحاد األوروبي، و قد وصل عدد الشيكات في فرنسا سنة 

 2114مليار عملية شيك تم تبادلها من خالل البنوك سنة  3,37)مليون شيك معالج یوميا  04من 
 (.مليار أورو 0743بمبلغ قدره 

  2,8%انخفض عدد الشيكات بـ  2114دون توقف، ففي سنة  ا  لكن رغم ذلك سجل الشيك انخفاض   
بينما كانت هذه النسبة  2114من عمليات الدفع سنة  30,7%، حيث كان یمثل 2113مقارنة بسنة 

 .، و یعود ذلك لظهور البطاقات البنكية 0434105سنة %44و  2112سنة   %34,7

 :     و الشكل الموالي یوضح ذلك %2إجمالي الدفع بالشيك انخفض بمعدل  0447ل سنة منذ فك    

 0224إلى  6997تطور الشيك مقارية بوسائل الدفع األخرى بفريسا منذ ( : 5-0)الشكل رقم 

 
cit-,op Fédération Bancaire De France, 11 Milliards D'opération De Paiement En 2004: Source      

                                                                    

 ا  تستعمل الشيكات بشكل كبير، كما شهدت انخفاضا فإن الدول األوروبية األخرى لعلى غرار فرنس
وقد قدرت الزیادة السنویة للبطاقات منذ  ،0441ة مقارنة بسن 2113عدد الشيكات سنة  محسوسا في

، و الشكل الموالي یوضح استمراریة تطور البطاقات من إجمالي عمليات الدفع في 10,7%بـ  0447
 .فرنسا
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 "Chiffre Chèque", Fédération Bancaire De France, sur le sit :  www.fbf.fr  Consulté le: 18-09-2005 à 

8 : 30 



من إجمالي عمليات الدفع في فريسا في الفترة البنكية  حصة الدفع بالبطاقات : (1-0)الشكل رقم 
6997-0224 

             Source: "Les Carte De Paiement", F.B.R Consulté le: 27-07-2000, op.cit  

و إذا ما قارنا بين تطور الشيك و البطاقات في فرنسا سنالحظ استمراریة انخفاض الشيك و تزاید 
 :استعمال البطاقات و هو ما یوضحه الشكل الموالي

 0224إلى سنة  6997مقارية بين تطور البطاقة و الشيك في فريسا من سنة : (7-0)الشكل رقم 

 

  

Source: Chèque – Chiffre, F.B.R , Consulté le: 27-07-2000 op.cit.   

الوسائل التقليدیة ففي ظل ظهور تلك الحدیثة سجلت انخفاضا بطيئا و مستمرا، لكنها  نالحظ أن
تطور التكنولوجي لصالحها حيث سمح لم تختف من الوجود و ذلك لسببين أولهما یعود الستغالل ال



فيها سواء للعمالء أو للبنك، فظهرت المقاصة  بالقضاء على بعض المشاكل التي كانت تتسبب
االلكترونية و المعالجة االلكترونية التي سمحت بتقليص التداول والتبادل الورقي لهذه الوسائل، والسبب 
الثاني یعود لعدم مثالية الوسائل الحدیثة التي وجدت لتعوض تلك التقليدیة و إذا بها تولد مشاكل و 

م المصارف، و هو ما جعل هذه الوسائل التقليدیة تحافظ على مكانة ال عيوب من نوع جدید في عال
 .بأس بها و إن كان ليس كالسنوات الماضية

III-  ييو اللكتر تأمين يظم الدفع 
التقليدیة بدرجة خطورة عالية بسبب استعمالها  الدفع وسائل عن االلكترونية الدفع وسائل تتميز

 دون  بعد عن بانعقادها اإللكترونية تتميز العمليات البنكية تميز، ت واعتمادها  على شبكة االنترنيت
 من النوع لهذا المعرقلة المخاطر بعض وجود إلى یؤدي مما عميل،اللبنك و ا بين المباشر اللقاء

   .الطرفين هذین بين تبادلها یتم التي المعلومات سریة و بأمن المتعلقة و التعامالت

 المعلومات خصوصا محتواها، ویقرأ تحول أن یمكن الشبكات شبكة عبر تدفقها أثناء فالمعلومات
 إلى المالية المؤسسات مواقع تتعرض أن یمكن كما (االئتمان بطاقات أرقام و الحسابات أرقام) المالية

 إلى أدى مما ، Internet hackers االنترنت لصوص طرف من التخریب و االختراق عمليات
 وسنورد،  والخصوصية واألمن السریة توفر والتي واألنظمة المعایير من مجموعة إلى اللجوء ضرورة

 :النقل األمن للمعلومات وهي لضمان المستخدمة واألنظمة الوسائل أهم یلي فيما

 االلكترونية المعامالت نظام،  الناریة الجدرانة و الرقمي الشهادات،يالتشفير و التوقيع اإللكترون

 .SSL اآلمنة تالطبقا بروتوكولو SET  اآلمنة
 التشفير و التوقيع اللكترويي -1

 التشفير -1-1
 على اإلطالع یمكن ال حتى معين برنامج باستخدام رسالة أو مستند استبدال هو عملية التشفير

 تحویل على التشفير عملية تنطوي  ولهذا مستقبلها، طرف من إال تغييرها أو تعدیلها أو محتواها
 لهذا أن یكون  شریطة مستقبلها، إلى إرسالها قبل (م،إشاراتحروف،أرقا)رموز إلى البسيطة النصوص

 التشفير مفتاح باستخدام األصلية صيغتها إلى الرسالة وتحویل الشفرة حل على القدرة األخير

 (السري  المفتاح)المتماثل المفتاح باستخدام التشفير -1-1-1



 من symmetric cryptography المفتاح نفس استخدام على المتماثل التشفير نظام یعتمد
 المخطط  وفقا وذلك ،106رموزه فك وإعادة الرسالة بتشفير للقيام إليه والمرسل الرسالة مصدر طرف
 :التالي

 المتماثل التشفير عملية (:7-2)الشكل رقم 

 
 من إعداد الباحثة :المصدر

 اتالبيان تشفير وفك encryption لتشفير  كبير جهد و طویل لوقت النظام هذا استغراق عدم إن
decryption استخدام یعترض أنه إال عليها، اإلطالع من المتنقلة الرسائل حمایة في كثيرا ساهم 

 لنقله، وخاصة مؤمنة وسيلة توفر عدم بسبب للسرقة عرضة فهو السري، المفتاح تبادل أمن مشكلة
 المفاتيح من الكثير امتالك عليه یتوجب المستقبلين من كبير عدد مع المرسل تعامل حالة في أنه كما

فإن  المستقبلين من عدد مع فقط واحد مفتاح استخدام المرسل فضل إذا أما منهم، واحد بكل الخاصة
 .السریة بمبدأ اإلخالل و المفتاح شيوع إلى یؤدي ذلك

 (:العام المفتاح)الالمتماثل المفتاح باستخدام التشفير -1-1-2
 في والمتمثلة المتناظر بالمفتاح رالتشفي نظام نقائص معالجة بغرض العام المفتاح نظام ظهر

 تجنب الممكن من أصبح العام المفتاح نظام فبفضل تبادله، أثناء أمنية أخطار إلى المفتاح تعرض
 الشكل یوضحه كما واحد، من بدال اثنين مفتاحين باستخدام البيانات تشفير طریق األخطار عن هذه

 :الموالي
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عبد  ،حجاز بيومي الفتاح  موذجيالن العربي القايون  في اإللكترويية التجارة  جرائم لمكافحة  الفكر  دار األولى، الطبعة واليتريت، الكمبيوتر 
 270ص ، 2006 مصر، اإلسكندریة، الجامعي،



 ماثلالالمت التشفير عملية (:8-2)الشكل رقم 

 
 من إعداد الباحثة: المصدر

 
 التوقيع اللكترويي  -1-2

 من عقبة الذي یمثل كوسيلة إثبات لمختلف المستندات و الوثائق،  اليدوي  التوقيع أصبحلقد 
 في الراهنة التطورات االلكترونية التجارة تعامالت مع وخاصة الحدیثة التكنولوجيا مع تكيفها المستحيل

  .الحدیث العصر مقتضيات مع یتماشى جدید توقيع ظهور ضرورة إلى أدى مما ، مجاالتال جميع

 في فقط ليس البلدان، بعض في قانونا به معترف اليوم أصبح الذي و اإللكتروني، التوقيع قضية
 الدول أكثر یبقى ذلك ومع ؛107اإللكترونية العقود و المعامالت مختلف وفي بل ،واالئتمان النقد قضایا

  .اإللكتروني بالتوقيع خاصا تشریعا بعد تضع لم الصناعية، الدول فيه بما العالم في

 على توضع الموقع، للشخص الكترونية بصمة على تحتوي  رقمية شهادة هو االلكتروني التوقيع
 المعروفة إحدى الهيئات من الشهادة على الحصول یتم و عليها، وقع من هویة و منشأها تؤكد وثيقة
 هذه تراجع حيث معينة رسوم مقابل وذلك Signature truste digital and version))مثل دوليا

 .108الشهادة تصدر ثم التوقيع، طالب یقدمها التي الرسمية األوراق الهيئات

 الحروف أو األرقام أو الرموز من مجموعة الإ هو ام االلكتروني التوقيع أن نرى  نحنلذلك 
 .رهغي دون  الموقع شخصية على تدل التي االلكترونية
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124ص   

108 تإستراتيجياعمار لوصيف ،  اإلشارة مع والعشرين الحادي للقرن  المدفوعات يظام  ، مذكرةالجزائرية التجربة إلى   العلوم في ماجستير 
16-15،ص2221-2229قسنطينة،  -، جامعة منتوري االقتصادیة  



 التي الوظائف من عدد أو وظيفة أداء بهدف حاليا المستخدمة االلكترونية التوقيعات أشكال تتعدد
 :یلي ما أهمها من و تؤدیها

 اللكترويي القلم باستخدام التوقيع -1-2-1
 المحرر هذا نقل المراد الملف إلى المحرر على اليد بخط المكتوب االلكتروني التوقيع نقل ومعناه

 باستخدام آخر شخص إلى صاحبه من عليه موقعا المحرر ینقل وعليه سكانير جهاز باستخدام إليه
 یمكن حيث الثقة عدم في تتمثل المعوقات من الكثير تواجه الطریقة تلك أن إال،االنترنيت شبكة

 عبر االنترنيت شبكة طریق عن استقبله الذي المحرر على الموجود التوقيع بهذا یحتفظ أن للمستقبل
 أن التأكد خاللها من یمكن طریقة أي وجود دون  لدیه آخر مستند أي على ووضعه انيرسك جهاز

 فإن عليه و الشخص هذا إلى بإرساله قام و المستند هذا على وضعه الذي هو التوقيع هذا صاحب
 .الثقة انعدام ضدها مأخوذ الطریقة تلك

 الذاتية الخواص باستخدام التوقيع -1-2-2
 :مایلي تشمل و لألفراد الطبيعية و الكيميائية الخواص على یعتمد التوقيع من النوع هذا

 ؛الشخصية البصمة 
 ؛البشریة العين مسح 
 ؛الصوت نبرة و مستوى  من التحقق 
 ؛البشریة اليد خواص 
 ؛البشري  الوجه على التعرف 
 الشخصي التوقيع. 

 الالزمة اتالضمان وتوفير اإللكترونية التجارة وتسهيل تطویر على اإللكتروني التوقيع یساعد
 الكيلومترات آالف بعد على یتواجدان متعاقدین طرفين بين صفقات بإبرام سماحه خالل من إلجراءاتها،

 إثبات في كبيرة قوة االلكتروني فللتوقيع، شخصيا حضورهم إلى الحاجة دون  البعض بعضهما من
 بالتوقيع المرفقة لوثائقاكما ان  المتعاقدین، الطرفين هذین بين المتبادلة اإللكترونية المستندات
 في متخصصة هيئة من أصال صادرة كونها وذلك جهة، منأي مصادقة إلى تحتاج ال االلكتروني
 .عالميا بها معترف الشهادات

 



 ناريةالشهادات الرقمية و الجدران ال -2
 دات الرقميةاالشه -2-1

 تحالوان الخداع من عدیدة أشكال إلى االلكترونية مصرفيةال معامالت تعرضت لطالما
 و للمعلومات المتبادلة األطراف هویة من التحقق من البد الخداع هذا تجنب یتم ولكي الشخصيات،

 .المتعاملين شخصية تؤكد رقمية شهادات إلى باللجوء هذا

 عن عبارة فهي الهویة، لتعریف التقليدیة للبطاقة االلكتروني المكافئ بمثابة هي الرقمية فالشهادات
 الهيئة هذه وتقوم ،"االعتماد هيئة" یدعى دوليا به معترف مستقل كيان عن صادرة الكترونية شهادة
 بهذا و الرسالة، بهذه المحدد ذاته الشخص هو االلكترونية المعاملة أو الرسالة صاحب أن بإثبات
 و معلوماته كافة صحة وإثبات االلكترونية شخصيته تحقيق على صاحبها االلكترونية الشهادة تساعد
 وبالتالي والفردیة، التجاریة التعامالت أمن ضمان إلى یؤدي ما وهو المطلوبة، العملية صدق ضمان
 .االلكترونية لصيرفةا وانتشار تطور

هيئة  قامت والتي االلكترونية والمعلومات البيانات من مجموعة الرقمية الشهادة وتتضمن
 :109كما یلي بتحدیدها iso العالمية القياسية المواصفات

 ؛هویته تحدد المرسل عن اتبيان 
 صالحيتها انتهاء تاریخ و للشهادة تسلسلي رقم، للمرسل العام المفتاح من نسخة 
 للمرسل الرقمي التوقيع.
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أحمد  ،غنيم دمحم  لمكتبة، المستقبلا وتطلعات الحاضر آفاق االلكترونية، اإلدارة   327 ص ،2004 مصر، المنصورة، المصریة، 



 الشهادة:(9-2)الشكل رقم 

 الرقمية

   www.certinomis.com/c2/iso.jsp?b4ce9c3bf3lab8           : على الموقع االلكتروني:المصدر

 21:33: الساعة 12/12/2213یوم 

 لهویة تأكيدها خالل من كبير بشكل االلكترونية الصيرفة تطویر في الرقمية الشهادات تساهم

 من مجموعة على شهادة كل تحتوي  حيث التشفير، تقنية باستخدام المعامالت لسریة وضمانها الطرفين

 المصدرة للهيئة الخاص المفتاح وكذلك الشهادة لصاحب العام بالمفتاح الموقعة والمعلومات بياناتال
 بأن یؤكد هذا للهيئة، العام المفتاح باستخدام الشهادة شفرة فك في المستقبل نجح فإذا ، الشهادة لهذه

 .أصدرتها التي نفسها هي الشهادة على الموقعة الهيئة

 الجدران النارية -2-2
 كل على القضاء و معلوماتلل الكافية الحمایة تأمين األساسي هدفها برمجيات عن بارةع هي
 شبكة بين حاجز إقامة خالل من الویب، خوادم ملفات لها تتعرض التي التدمير و االختراق عمليات

http://www.certinomis.com/c2/iso.jsp?b4ce9c3bf3lab8


 الدخول عمليات كل فحص و بتصفية الحاجز هذا ليقوم ،(البنك) للمؤسسة الداخلية والشبكة االنترنت
 خطر لتجنب و المسجلين غير و لهم المصرح غير المستخدمين دخول لمنع الشبكة إلى والخروج

 . الدخيلة البرامج فيروسات

 

 SET"secure electronic transaction"  اآلمنة اللكترويية المعامالت يظام -3
 التي اراألخط و الدفع تأمين مشكل هو الصيرفة االلكترونية منه تعاني الذي الرئيسي المشكل

 فضاء على مفتوحة و األطراف متعددة مصرفية عملية باعتباره االلكتروني فالدفع عنه، تترتب قد
 ضمان هاجس المشتري  لدى تخلق والتي االعتداءات من عدیدة صور إلى یتعرض أن یمكنه دولي،
 على الزبون  قدرة ضمان في یرغب الذي للبائع كذلك االنترنت، عبر السلع شراء عملية وتأمين

 وأكثر فعالية أكثر الدفع جعل على قادرة حدیثة أمن وسائل إلى اللجوء في التفكير تم ولذلك التسدید،
 نظام الوسائل هذه أهم بين من البائع حقوق  ضمان و المستهلك حمایة على قدرة أكثر وكذلك سریة

 . SET اآلمنة االلكترونية المعامالت

  منةاآل اللكترويية المعامالت يظام تعريف -3-1
 الشركات من كبيرة مجموعة طورته بروتوكول عن عبارة هو اآلمنة االلكترونية المعامالت نظام

 األمان توفير هي األساسية ووظيفته،  (master card)كارد ماستر و visa))ا كفيز  لالئتمان العالمية
 والتجار البطاقات حاملي بين االنترنت عبورها أثناء ( االئتمانية) المصرفية البطاقات لمدفوعات

 .والبنوك

 إصدار خالل من االئتمانية للبطاقات المالية المعامالت أمن ضمان البروتوكول هذا ویستطيع
 ،االلكترونية التجارة بمعامالت قيامهم أثناء هویتهم بصحة تشهد والتجار للمستهلكين رقمية شهادات

 شهادة إلى باإلضافة تحتوي  والتي نية،االلكترو  المحفظة برمجيات في الشهادة بهذه االحتفاظ ویتم
 على المحفظة هذه تخزین یتم حيث ، انتهائها تاریخ و االئتمانية البطاقة رقم مثل أخرى  معلومات
 .وقت أي في االنترنت عبر الدفع بعملية للقيام استعمالها ليتم المستخدم كمبيوتر

 :في تتمثل األهداف من مجموعة تحقيق إلى البروتوكول هذا ویسعى

  ؛التشفير تقنية خالل من بالدفع الخاصة المعلومات سریة تأمين 



  التوقيع استخدام بفضل نقصان أو تغيير ألي قابلة وغير كاملة تكون  المحولة المعلومات 
 ؛االلكتروني

 الشرعية من الكثير تضفي االلكترونية فالشهادات والتاجر، البطاقة صاحب هویة تحدید 
 .شخصيتهما من تحقق قد البنك أن وتدل الطرفين على والموثوقية

 اآلمنة المالية الحركات بروتوكول يظام استخدام مراحل -3-2
 خالل من اآلمنة المالية الحركات بروتوكول نظام استخدام بها یتم التي المراحل توضيح یمكننا

 :التالي الشكل

 اآلمنة المالية الحركات بروتوكول يظام استخدام مراحل: (11-2)الشكل رقم 
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 خاص برنامج على الحصول بغية االئتمانية المؤسسات أو البنوك إحدى لدى الزبون  یشترك .1
 البطاقة على تحتوي  التي االلكترونية المحفظة برنامج وهو ) اآلمنة المالية الحركات ببروتوكول
 ؛(الكترونية شهادة و االئتمانية

 set  بروتوكول الستخدام برمجيات على ویحصل البنوك، أحد لدى حسابا أیضا التاجر یفتح  .2
 ؛( امالع المفتاح و set شهادة البرمجيات هذه تشمل)

 یستعمل كما ،حاجياته ویحدد set  ببروتوكول یتعامل الذي البائع موقع المشتري  یزور .3
 والكميات المطلوبة األصناف) الشراء طلب معلومات تشفير أجل من للتاجر العام المفتاحن الزبو 

 ؛(والقيمة
 والقيمة االئتمان بطاقة رقم ) الدفع معلومات لتشفير للبنك العام المفتاح الزبون  یستخدم .4

 المالية؛المعلومات إلرسال االلكترونية محفظته الزبون  هذا یستخدم كما ،(البائع واسم المدفوعة
 ؛البائع إلى االلكترونية والشهادة المشفرة

 بتوجيه ویقوم الخاص، مفتاحه باستخدام الشراء طلب معلومات تشفير التاجر یفك .5
 ؛الئتمانا شركة أو البنك إلى المشفرة المالية المعلومات

 ویعالج ،( الرقمية الشهادات باستخدام ) المشتري  و البائع هویة من البنك یتحقق  .6
 معلومات

 ؛البضاعة وشحن الصفقة معامالت بإتمام األخير هذا ليقوم البائع، إلى الموافقة رسالة ویرسل الدفع

 .المشتري  بنك و التاجر بنك بين المقاصة عملية تتم  .7
 SSL" secure socket layer " ةاآلمن الطبقات بروتوكول -4

 خاصة تجهيزات یتطلب وال والبساطة، األمان بين یجمع تشفير بروتوكول استعمال في الرغبة إن
 .الهدف هذا لتحقيق اآلمنة الطبقات بروتوكول تطویر إلى المختصين دفع للمشتري،

 اآلمنة الطبقات بروتوكول تعريف -4-1
 web ))الویب متصفحات ضمن ویعمل البيانات، رزم تشفير بروتوكول هو SSL بروتوكول إن

browser نقطة أي في االنترنت عبر إرسالها یجري  التي والمعلومات البيانات اعتراض منع أجل من 
 .110المعلومات و البيانات هذه انتقال أثناء
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 حاجة أي دون  والخادم المتصفح بين بأمان تتم المعلومات بث عملية بأن البروتوكول هذا یتميز

 هو SSL بروتوكول من لالستفادة فعله المرسل على ما وكل ، المتبادلة البيانات لتشفير المرسل دخللت
 http  من بدال https (secure http)ــ ب عنوانه یبدأ والذي آمن موقع وزیارة آمن متصفح استخدام

 .الشاشة أسفل مغلق قفل أو مفتاح على كذلك یحتوي  والذي

 اآلمنة قاتالطب بروتوكول عمل مبدأ  -4-2
 بمثابة وهي ، للرسائل ومنفصلة آمنة اتصال قناة تأسيس على SSLبروتوكول  عمل مبدأ یقوم

 بروتوكول یسمى ولهذا ، httpوبروتوكول بالنقل التحكم بروتوكول بين تربط ووسيطة خاصة إرسال طبقة
 االنترنت عبر بأمان المعلومات لبث اآلمنة الطبقات بروتوكول استخدام عملية وتمر ؛اآلمنة الطبقة

 :التالية بالخطوات

 مثال) المتصفح یتصل : (Netscape ب عنوانه یبدأ والذي آمن ویب بخادم  https؛ 
 الشهادات) الصالحيات تفاصيل تتضمن التي التعریف معلومات والخادم المتصفح یتبادل 

 ؛ 111(التشفير قدرات الرقمية،
 ؛للخادم الرقمية الشهادة من المتصفح یتحقق 
 ؛الطرفين بين المتبادلة المعلومات لتشفير یستخدم جدید سري  مفتاح بإنشاء المتصفح قومی  
 األخير لهذا ویرسله للخادم، العام المفتاح باستخدام الجدید المفتاح بتشفير المتصفح یقوم 

 الجدید، المفتاح هذا على التعرف من ليتمكن الخاص مفتاحه باستخدام التشفير بفك یقوم الذي
 .واحدة جلسة في إال للتبادل السري  المفتاح استخدام المتصفح و الخادم یستطيع وال
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 خالصة الفصل
 یعتبر التقدم التكنولوجي من العوامل المساعدة في تطویر تقنيات المعلومات واالتصاالت   

العمل على و بما یكفل انسياب الخدمات المصرفية بكفاءة عالية، االقتصادیة  وانتشار ظاهرة العولمة
مواكبة تحدیات ل الحدیث اإللكترونية هي من عوامل عصر المنظومة المصرفية تقنيةال استغاللتحسين 
 .العصر

 وسائل إیجاد ضرورة أوجب التجارة هذه شهدته الذي العظيم التطور أن تقدم ما خالل من خلصناو 
 من الوزن  زاد ما وهو لكترونية،اال التجارة نمو تعرقل وال العصر هذا متطلبات مع تتالءم الكترونية

 المعامالت مدفوعات لكافة والسریعة السهلة بالتسویة تسمح التي االلكترونية الدفع لنظم النسبي
 .الحدیثة االلكترونية الطرق  باستخدام التجاریة

العمل المصرفي االلكتروني یتجاوز الوظائف التقليدیة ویهدف إلى تطویر وسائل تقدیم وأصبح   
، حيث بما یتماشى والتكنولوجيات الحدیثةوتخفيض تكلفتها ات المصرفية، ورفع كفاءة أدائها الخدم

شهدت البيئة المصرفية جملة من المستجدات و التطورات تتمثل في تطویر طرق الدفع االلكتروني 
جملة من الضغوطات التي فرضتها الظروف العالمية واألدوات المالية الحدیثة، وواجهت البنوك 

 .تحدیات  تستدعي التعامل مها بجدیة الستيعاب آثارها السلبية وتعظيم آثارها االیجابية مامأوضعتها و 

تقنيات  وجود لضرورة الملحة ظهرت الحاجة لالنترنت التجاري  االستخدام لتزاید نتيجة أنه إال
التجارة  مالتلتعا المعرقلة المشاكل على بالتغلب واألنظمة تسمح المعایير من مختلفة ومجموعة

.والسریة والخصوصية األمنوتوفر بعض الخصائص ك  مدفوعاتهاو  االلكترونية

  

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 :لثالثا صلـالف

 

 

  
 

 
 
 
 



 :تمهيــد

الرقمي  دیشهد العالم تطورات تكنولوجية متسارعة في ظل التحول التدریجي نحو االقتصا
واالقتصاد الالنقدي واتساع التعامل عبر شبكة االنترنيت، حيث تطورت معها الصناعة المصرفية 
وانتشر استخدام وسائل الدفع االلكترونية الحدیثة ومنها النقود االلكترونية التي قد تحل محل النقود 

 .إلى خلق بيئة مالية شدیدة التعقيد يالقانونية التقليدیة، مما یؤد
 قد تثير مجموعة من اآلثار على السياسة النقدیةمال وسائل الدفع االلكترونية استع حيث أن

، وذلك بالتأثير على أدواتها وأهدافها، كما أن التعامل بالنقود وعلى دور البنوك المركزیة في إدارتها
 العدید من المخاطر التي تستلزم وجود إستراتيجية فعالةااللكترونية یمكن أن یفتح الباب أمام 

، وذلك في ظل غياب نظام قانوني موحد بين البلدان لتنظيم تداول النقود االلكترونية، ولهذا إلدارتها
 .هذه النقودكان من الضروري وضع ضوابط إلصدار 

 البنوك استخدام انعكاسات دراسة إلى مدعوة( المركزي  البنك )الرقابية السلطة فإن ذلك على بناء
 لها تتعرض قد التي التقليدیة غير و التقليدیة المخاطر على لمركزیة،ا الصيرفة خدمات توزیع لقنوات
 .العاملة البنوك

لهذا سندرس في هذا الفصل اآلثار المحتملة النتشار النقود االلكترونية على دور البنك المركزي 
 إلىالفصل في إدارة السياسة النقدیة وبحث الدور المستقبلي للبنوك المركزیة من خالل تقسيم هذا 

 :كما یلي عناصر أربعة
VII. ؛النقود االلكترونية على السياسة النقدیة تأثير 
VIII. ؛استشراف الدور المستقبلي للبنوك المركزیة 
IX.  السياسة النقدیة في ظل نظم الدفع  إدارةالتحدیات التي تواجهها البنوك المركزیة في

 ؛االلكترونية
X. المقترحة في مجال السياسة النقدیة اإلجراءات. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



I-   على السياسة النقديةووسائل الدفع اللكترويية  تأثير النقود اللكترويية: 
إن وسائل الدفع االلكترونية بما فيها النقود االلكترونية عبارة عن أدوات وفاء وائتمان حسب  

 طبيعة كل نوع منها، تم تصميمها من اجل تسهيل المعامالت التجاریة والبنكية عبر شبكة االنترنيت،
وأن اتساع التعامل بها من شأنه أن یؤثر على حجم التعامل بالنقود القانونية، مما قد یؤثر بالمعروض 
النقدي وعلى دور البنك المركزي في إدارة السياسة النقدیة، لهذا سنقوم في هذا المبحث بدراسة تأثير 

وات السياسة النقدیة والتأثير وسائل الدفع االلكترونية على وظائف البنوك المركزیة ثم التأثير على أد
. على أهدافها 

  

 لتأثير على وظائف البنوك المركزيةا -7

نتطرق في هذا العنصر إلى أثار انتشار النقود االلكترونية ووسائل الدفع االلكترونية األخرى 
 .على وظائف البنوك المركزیة ابتداء من اإلصدار النقدي إلى دورها كبنك البنوك 

 على البنك المركزي كبنك اإلصدار النقدي  اللكتروييةثر وسائل الدفع أ -7-7
تتركز وظيفة اإلصدار النقدي في ید البنك المركزي، فهو الوحيد بمقتضى المسؤوليات النقدیة 
الموكلة إليه، وعمومية نظرته لالقتصاد الوطني الذي یستطيع أن یحقق التوافق بين متطلبات النشاط 

المالية التي یتعين إصدارها؛ وفي ظل الوضع االحتكاري القانوني  الصناعي والتجاري وحجم األوراق
إلصدار النقود من طرف البنك المركزي، قدمت لنا التكنولوجيا الحدیثة بدیال للنقود الورقية 

، وهي نقود غير ورقية ولكن في شكل متطور للنقود وهي النقود االلكترونية كأحد وسائل (البنكنوت)
 .لحدیثةالدفع االلكترونية ا

من أهم خصائص النقود االلكترونية حریة إصدارها من طرف البنوك التجاریة أو المؤسسات 
المالية، ونتيجة المنافسة بين البنوك فمن الممكن أن یؤدي ذلك إلى إفالس البنوك، كما یؤدي إلى 

المصدرة بواسطة  تقليل المصداقية في هذه النقود، ومن ثم فان الشروط التي تؤدي إلى الثقة في النقود
 .ال تنطبق على النقود المصدرة بواسطة القطاع الخاص( البنك المركزي ) الحكومة

لمصدري  ةبالنسب ونشير في هذا المجال إلى أن النقود االلكترونية هي جزء من جانب الخصوم
لجدیدة هذه النقود، وبالتالي یجب االهتمام بجانب األصول لمصدري هذه النقود، فمصداقية النقود ا

وكذلك وسائل الدفع تتوقف على مراقبة مكونات األصول المحتفظ بها لدى مصدریها، إي ترتبط 
 .بمدى سالمة المركز المالي وعدم وجود أصول ذات مخاطر عالية عند مصدري هذه النقود

                                                           
  أدائها أویتعين عليه الوفاء بها  التي على البنك التجاري  تااللتزاماتتمثل الخصوم االلكترونية لدى البنوك التجاریة االلكترونية في 

طات القانونية حيث یلتزم البنك قانونا  االحتيا تنقسم األولى إلىتتكون من االحتياطات االلكترونية  والودائع االلكترونية،  وهي ،ألصحابها
ن لمواجهة و تكو  إجباریةاالحتياطات االختياریة وهي غير في البنك وتقویة مركزه المالي و  األمانلدعم الثقة و  رأسمالهباالحتفاظ بنسبة محددة من 

 .ألجلالودائع الجاریة و  في الودائع فتتمثل الودائع االلكترونية ، أماوالتطورات المستقبلية غير المتوقعة الطوارئ 



ویمكن القول بصفة عامة أن وظيفة اإلصدار النقدي عند البنك المركزي تتأثر إلى حد كبير 
 :112أطراف أخرى في عملية إصدار النقود االلكترونية، ولكن درجة التأثير تتوقف على ما یليبدخول 
  في حالة احتكار البنك المركزي إلصدار النقود االلكترونية، فسوف یحتفظ بوظيفته الخاصة

 بإصدار النقود ولكن  في شكل آخر؛

 دار النقود االلكترونية، في حالة استخدام الودائع تحت الطلب كاحتياطي كامل أو جزئي إلص
و وجود نظام مشترك للمدفوعات یجمع بين النقود التقليدیة والنقود االلكترونية، فان وظيفة 

 البنك المركزي كمصدر للنقود سوف تتأثر؛

  في حالة عدم استخدام الودائع تحت الطلب كاحتياطي كامل أو جزئي إلصدار النقود
وعات یجمع بين النقود التقليدیة والنقود االلكترونية، االلكترونية، ووجود نظام مشترك للمدف

 فان وظيفة البنك المركزي كمصدر للنقود سوف تتأثر بدرجة كبيرة؛
  في حالة عدم استخدام الودائع تحت الطلب كاحتياطي كامل أو جزئي إلصدار النقود

فان وظيفة البنك االلكترونية، ووجود نظام جدید للمدفوعات تسيطر عليه النقود االلكترونية، 
 .المركزي كمصدر للنقود سوف یتم إلغاؤها

كما تحقق البنوك المركزیة أرباحا كبيرة من وراء عملية إصدار أوراق البنكنوت بدال عن 
الحكومة، وأرباح اإلصدار هي الریع الذي یحصل عليه البنك المركزي مقابل إصدار العملة، ففي 

وم یقوم بصفة عامة على إصدار أوراق البنكنوت والتي ميزانية البنك المركزي فان جانب الخص
تصدر عند سعر الفائدة یساوي الصفر، أما جانب األصول فيتكون من األوراق المالية المدرة للفائدة 

مثل السندات الحكومية، لذلك فان البنك المركزي یمكن أن یحقق الفائدة من الفرق بين األصول  
 .أهم مصادر الدخل بالنسبة للبنك المركزي والخصوم، ویعتبر هذا الریع من 

وتتمثل الدخول الناتجة عن صك العملة  في الفرق بين القيمة االسمية للنقود و التكلفة التي 
تحملتها الحكومة عن صك هذه النقود، ومع ظهور النقود الورقية فان أرباحا كبيرة یمكن أن تدرها 

من قيمتها االسمية، وهو ما یحقق أرباحا ضخمة عملية اإلصدار؛ وذلك الن عملية طباعتها اقل 
 .113تدخل في ميزانية الدولة و تمثل إیرادا كبيرا لها

فإذا حلت النقود االلكترونية محل النقود التقليدیة الحاضرة فان ذلك سوف یؤدي إلى انكماش 
ن هذه األرباح ميزانية البنك المركزي، وبالتالي فان أرباح البنك المركزي سوف تنخفض، وعادة ما تكو 

أكبر من مصاریف التشغيل و بالتالي فان انخفاضها سوف یضع البنك في وضع ال یستطيع معه 
 .البنك المركزي  ةتغطية تكاليف التشغيل، مما یؤثر على استقاللي
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 وكملجأ أخير لإلقراض ثر النقود اللكترويية على البنك المركزي كبنك البنوكأ -7-0
بنك البنوك كما تم توضيحه في الفصل األول، ولكنه بوجود النقود كیقوم البنك المركزي بوظيفته 

االلكترونية وفي ظل العولمة المالية فان قدرة البنك على القيام بهذه الوظيفة سوف تتأثر وتتوقف 
درجة التأثير على مدى استخدام النقود الحالية كأساس كلي أو جزئي إلصدار النقود االلكترونية، ففي 

د عليها سوف یستطيع البنك التحكم في حجم االحتياطات لدیه، وبالتالي یمكن أن یستمر حالة االعتما
في أداء هذه الوظيفة؛ أما في حالة عدم استخدامها فسوف تتأثر احتياطات البنك المركزي وبالتالي 

 .سوف تكون هناك صعوبة للقيام بهذه الوظيفة
د االلكترونية على قدرة البنك في القيام بدور كما یؤثر انتشار وسائل الدفع االلكترونية والنقو 

الملجأ األخير لإلقراض، وذلك حسب نسبة االحتفاظ باالحتياطي النقدي، ففي حالة عدم االحتفاظ 
بأي احتياطات نقدیة لدیه فلن یستطيع القيام بهذه الوظيفة، وخاصة في ظل دخول مؤسسات أخرى 

 .غير البنك
للقيام بعملية التسویات بين البنوك االحتياطي النقدي، وخاصة وأن كما تتوقف قدرة البنك المركزي 

  114:هناك العدید من الحاالت یمكن فيها إجراء المقاصة بين البنوك مثل الحاالت التالية
  التسویات االلكترونية الثنائية بين البنوك دون الحاجة للرجوع إلى البنك المركزي حيث انه من

الصفقات الكترونيا، مع عدم قدرة السلطة المركزیة على مراقبة هذه الممكن أن یتم إجراء جميع 
 التحركات؛

 وجود بعض الهيئات الخاصة للقيام بعملية المقاصة بين البنوك. 

 التأثير على أدوات السياسة النقدية -0

ة النقدیة من سلى السياعثر النقود االلكترونية ووسائل الدفع االلكترونية أ سوف نقوم بدراسة
تأثيرها على أدوات السياسة النقدیة التي یمكن أن یتبعها البنك المركزي للتأثير على حجم خالل 

 :الطلب الكلي و حجم السيولة النقدیة كما یلي

  تأثير وسائل الدفع اللكترويية و النقود اللكترويية على سياسة السوق المفتوحة -0-7

لمركزي بعمليات شراء وبيع األوراق السوق المفتوحة على اساس تدخل البنك ا تقوم سياسة
 وأو التوسع من حجم المبالغ السائلة أالمالية الخاصة والحكومية في السوق النقدیة بغية الحد 

وذلك  ي لغرض التأثير على قدرتها في خلق االئتمانأ، يات النقدیة لدى البنوك التجاریةاالحتياط
 115. حسب الظروف االقتصادیة للدولة
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ن هـــدف عمليـــات الســوق المفتوحـــة المقامـــة مــن قبـــل البنـــك المركــزي هـــو ضـــمان افــوبتعبيــر آخـــر 
االســـتقرار المـــالي وتخفـــيض معـــدل التضـــخم عـــن طریـــق تنظـــيم مســـتوى الســـيولة فـــي النظـــام المصـــرفي 

، وعندما یكـون هنـاك مسـتوى الية الحكومية في السوق الثانویةالتجاري من خالل شراء وبيع األوراق الم
لة فــان الغــرض الــرئيس لعمليــات الســوق المفتوحــة مــن قبــل البنــك المركــزي هــو إزالــة مــن الســيو  "امرتفعــ
، ولهــذه الغایــة یســتخدم البنــك المركــزي مــثال  بيــع الســندات اطيــات الفائضــة عــن النظــام المصــرفياالحتي

الحكوميــة قصــيرة  ومتوســطة األجــل الــى المصــارف التجاریــة او األوراق الماليــة التــي كانــت مســتخدمة 
   .116یل جزء من دین الحكومة الى البنك المركزي لتحو 

ـــى أن  تـــدخل البنـــك المركـــزي فـــي الســـوق المـــالي عـــن طریـــق  سياســـة الســـوق  وتجـــدر االشـــارة ال
المفتوحة الیؤدي بالضرورة الى التأثير في حجم االئتمان، ألن سياسة السوق المفتوحة هي سياسة غير 

وفر مجموعة من الشروط، أهمها مقدار ما یحتفظ به البنك مباشرة ، وبالتالي فإن فعاليتها تتوقف على ت
المركــزي مــن األوراق الماليــة الحكوميــة للقيــام بعمليــة البيــع، أو مــا فــي حوزتــه مــن األوراق الماليــة للقيــام 
بعمليات الشراء ، أو مدى قدرته على تحمل الخسائر باإلضافة إلى حجم السيولة المتوفرة لـدى البنـوك، 

لمركــزي بشــراء األوراق الماليــة قــد الیشــجع البنــوك علــى زیــادة حجــم االئتمــان بســبب حجــم فقيــام البنــك ا
 .الودائع الموجودة لدیه، وكذلك وجود سوق مالي منظم ومتسع ویتمتع بالكفاءة

ومن حيث تأثير وسائل الدفع االلكترونية و النقـود االلكترونيـة علـى سياسـة السـوق المفتوحـة، فـإن 
بدرجة رئيسية على مدى انتشار هذه الوسائل ، فكلما كان التعامل ضـئيال كلمـا كـان هذا التأثير یتوقف 

تأثيرها ضعيفا على فعاليـة السـوق المفتوحـة التـي یقـوم بهـا البنـك المركـزي، وعلـى العكـس مـن ذلـك فـإن 
كـزي استخدام هذه السائل على نطـاق واسـع كبـدیل للنقـود التقليدیـة قـد یحـدث تـأثيرا علـى قـدرة البنـك المر 

 .على القيام بعمليات السوق المفتوحة

فقيام األفراد باستخدام النقود االلكترونيـة علـى نطـاق واسـع سـوف یـدفعهم تـدریجيا إلـى التخلـي عـن 
االحتفــاظ بــالنقود القانونيــة، وســوف یترتــب عــن هــذا قيــام البنــوك التجاریــة بــرد مــا یزیــد عــن حاجتهــا إلــى 

ياطي النقـدي لدیـه، وسـوف یـؤدي زیـادة حجـم اإلحتيـاطي النقـدي البنك المركزي بهدف زیادة نسبة االحت
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لــدى البنــك المركــزي إلـــى الحــد مــن قدرتــه علـــى القيــام ببيــع األوراق الماليــة لســـحب أجــزاء مــن الســـيولة 
 .الموجودة لدى البنوك التجاریة، وبالتالي التأثير على قدرتها في منح االئتمان 

االئتمان عن طریق شراء األوراق المالية من األفراد فإن األفراد وفي حالة رغبة البنوك المركزیة ببسط 
سوف یستخدمون النقود االلكترونية في شراء تلك األوراق، اال ان عدم وجود ارتباط بين النقـود االلكترونيـة 
 وبين أي أرصدة لدیهم لدى البنوك التجاریة فإن من شأن هذه العملية أال یكون لها أي تأثير على السياسة

االئتمانيـــة لتلـــك البنـــوك، وبالتـــالي ســـوف یحـــد  بـــدوره مـــن قـــدرة البنـــك المركـــزي فـــي اســـتخدام هـــذه السياســـة 
 .          117والتأثير على حجم االئتمان الذي تمنحه البنوك

يـات السـوق المفتوحـة یـؤثر فـي یالحظ في هذا المجال أن قيام البنك المركزي بالتدخل عن طریق عمل
ئدة و بالذات طویلـة األجـل ، حيـث أن قيـام البنـك المركـزي ببيـع بعـض األوراق الماليـة اتجاهات أسعار الفا

یــؤدي إلــى خفــض قيمتهــا الجاریــة فــي ســوق األوراق الماليــة مــع ثبــات العائــد الــذي تعطيــه ممــا یــؤدي إلــى 
ى االرتفـاع ارتفاع سعر الفائدة الحقيقي على هذه األوراق ، ویعتبر ذلك مؤشرا علـى اتجـاه أسـعار الفائـدة إلـ

فــي الســوق، ویعتبــر ذلــك مؤشــرا  للحــد مــن حجــم االســتثمارات ومــن ثــم تخفيــف حــدة التضــخم، و العكــس 
  118.صحيح

 لى سعر إعادة الخصمالنقود اللكترويية عتأثير وسائل الدفع اللكترويية و  -0-0

على ية بنوك التجاریة أو المؤسسات اإلیداعالخصم هو معدل الفائدة المفروض على الإعادة سعر 
التجاریة على بنوك قدرة ال فيالقروض التي تحصل عليها من البنك المركزي، ویؤثر البنك المركزي 

یتم تعدیل مستوى عرض  بهذه الطریقةالخصم  إعادة طریق زیادة أو تخفيض سعرعن اكتساب القروض 
 .  د ومستوى معدل الفائدةو النق

لفائدة على الطریقة التي یتم بها خلق النقود تتوقف قدرة البنك المركزي على السيطرة  في سعر ا
االلكترونية، ففي حالة قيام األفراد بشراء النقود االلكترونية في مقابل النقود التقليدیة، أو نظير ودائعهم 

خزینة البنوك وذلك الن مصدري النقود االلكترونية سوف یقومون بإیداع  يفسوف تدخل هذه النقود ف
وا عليها مقابل النقود االلكترونية في حساباتهم البنكية لدى البنك المركزي لحص النقود القانونية التي

 .والبنوك التجاریة األخرى 
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أي ستقوم البنوك باستخدام النقود في إنشاء ودائع لدى البنك المركزي ولذلك فان احتياطات البنوك 
من المؤسسات غير البنكية ومنح  إما أن تقوم بشراء الكثير من األصول: التجاریة سوف تختار بين أمرین
بشراء الكثير من األصول من البنك المركزي، وسوف تؤدي الزیادة على  مزید من القروض، وإما أن تقوم

الطلب في أسواق المال وكذلك منح المزید من القروض إلى انخفاض أسعار الفائدة نتيجة زیادة عرض 
 .119البدیل الثانيالسيولة عن الطلب عليها، لذلك فان البنوك تفضل 

وطالما أن البنك المركزي یقوم بتثبيت فائدة بعض األصول قصيرة األجل ، فان البنوك سوف تعيد 
شراء األصول من البنك المركزي، وهكذا تقوم البنوك باستخدام النقود المحصلة من وسائل الدفع 

 . 120االلكترونية في تخفيض خصومها في مواجهة البنك المركزي 
ق أنه في حالة أن یتم إصدار وسائل الدفع االلكترونية من جانب البنوك یتضح مما سب

والمؤسسات المالية واالئتمانية مع إلتزامها بوجود غطاء قانوني لهذه الوسائل التي یتم إصدارها فان 
 .البنك المركزي یحتفظ بقدرته على التحكم في أسعار الفائدة

البنوك، المؤسسات المالية، المؤسسات المالية )رونية وفي حالة إذا ما قام مصدري الوسائل االلكت
حيث أن الجهات غير البنكية عكس المؤسسات البنكية تخضع ( غير البنكية، المؤسسات غير المالية

لرقابة أقل صرامة، لهذا فإنه في حالة قيام هذه المؤسسات بعرض المزید من وسائل الدفع االلكترونية 
یتم تعویضها من خالل انخفاض النقود من مكان آخر، فمن المتوقع  دون غطاء قانوني، أي دون أن

 .في هذه الحالة أن یفقد البنك المركزي قدرته على التحكم في مستوى أسعار الفائدة
أوجب قصر إصدار وسائل الدفع االلكترونية ( 1114)فتقریر االتحاد األوروبي الصادر في 

النظام األمریكي لم یتضمن مثل هذا القيد، لهذا فانه یتعين والنقود االلكترونية على البنوك ، بينما 
على كل دولة وضع قواعد تنظيمية للتعامل مع وسائل الدفع االلكترونية بما یتماشى و الظروف 
االقتصادیة، وتحقق نوع من الثقة في هذه الوسائل من طرف المتعاملين  بها، وفي نفس الوقت تعمل 

في األسواق للتعامل بها من جانب العمالء وذلك في وجود غطاء  على تشجيع البنوك على طرحها
 .قانونيو كذا تشجيع روح المنافسة واالبتكار بين البنوك

 اثر وسائل الدفع اللكترويية على سياسة الحتياطي القايويي -0-3

، المركزي  البنكالتجاریة بنسبة معينة من حجم الودائع المتوفرة لدیها لدى  تحتفظ البنوك
قدرة البنوك  فيفعالة وللتحكم  أداة كما تعتبر  ،المودعين أموالبهدف حماية  اطي نقدي قانونيكاحتي

 .ن منح االئتما علىالتجاریة 
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من حيث تأثير  وسائل الدفع االلكترونية  على سياسة االحتياطي اإلجباري، تتوقف على درجة 
د القانونية، ففي حالة االستخدام المكثف انتشار التعامل بالنقود االلكترونية ومدى حلولها محل النقو 

للنقود االلكترونية فمن المتوقع في هذه الحالة أن یتقلص الطلب على االحتياطي النقدي لدى البنك 
ن استخدام األفراد للنقود االلكترونية كبدیل للنقود القانونية  یؤثر مباشرة على وسائل الدفع المركزي، أل

مما یشكل ضغطا على البنوك المركزیة لتخفيض نسبة االحتياطي  ،الجاریة بتخفيض الطلب عليها
 . القانوني للبنوك التجاریة لدیها

ـــع مـــن خـــالل أدواتهـــكمـــا  ـــى حجـــم الودائ ـــأثير عل ـــى الت ـــة إل  اوإجراءاتهـــ اتســـعى البنـــوك المركزی
عرض ة هذا المعدل في حركة المختلفة وذلك بغية التأثير في معدالت الفائدة القصيرة األجل ألهمي

النقد، أي أن سياسـة االحتيـاطي النقـدي تعتمـد علـى عمليـات السـوق المفتوحـة مـن اجـل التـأثير فـي 
أســعار الفائــدة و ثــم فــي المســتوى العــام لألســعار، فعــن طریــق اســتخدام عمليــات البيــع والشــراء فــي 

أو تخفـيض السوق المفتوحة للسندات و األوراق المالية األخرى، فـان البنـك المركـزي یسـتطيع زیـادة 
 . حجم الودائع لدى البنوك التجاریة ، ومن ثم التحكم في قدرتها على منح االئتمان وتقدیم القروض

ســـتخدم مـــن قبـــل البنـــوك المركزیـــة بوصـــفها تا ة مـــبمعنـــى آخـــر، أن متطلبـــات االحتيـــاطي عـــاد
فاظ بها بشكل باالحت سبة الموجودات التي تطالب البنوكوسيلة لسيطرة النقدیة، والقدرة على تغيير ن

  .للسيطرة على عرض النقداحتياطي، والتي هي وسيلة واضحة 

ــــي للمصــــرف  النقــــود ودائــــعإن إدخــــال حســــاب  ــــاطي القــــانوني الكل ــــة ســــيغير االحتي االلكتروني
التجاري بعد أن طرح النقـود االلكترونيـة، ویجـب أن یسـاوي معـدل االحتيـاطي القـانوني فيمـا یخـص 

 هـلن رصـيد النقـود االلكترونيـة فـإومـع ذلـك ، . لودائـع الجاریـة لالخـاص النقود االلكترونية المعدل 
 أن معظـم الـدول ال ذلـك ،ریـزال محـل جـدل فـي الوقـت الحاضـ تياطي القانوني الیتطلب نسبة االح

تضع متطلبات احتياطي فيما یخص النقود االلكترونية ولذلك یكون معدل االحتياطي القانوني فيما 
كبـر مـن ذلـك المعـدل الخـاص بحسـاب ودائـع النقـود االلكترونيـة وذلـك فـي یخص الحساب الجاري أ

ونتيجــة لــذلك ، فــإن المصــارف التجاریــة تســتفيد مــن النقــود االلكترونيــة . العدیــد مــن الــدول المعنيــة 
لتخفــيض مقــدار احتيــاطي الودائــع وبتلــك الوســيلة یــتم و قيــد االحتيــاطي القــانوني  جنــبتومشــتقاتها لت

األثـــر األول أن رصـــيد  نرصـــة البدیلـــة وتكلفـــه التحویـــل ، وكـــذلك قـــد یظهـــر أثـــراتخفـــيض تكلفـــة الف
للبنــــك المركــــزي ســــوف یقــــل ومــــن جهــــة أخــــرى فــــأن اآلليــــة التشــــغيلية  ةلودائــــع الكليــــل ياحتيــــاطالا

قدرة على تقليص أو توسيع خلق العملة والذي یمكـن تحقيقـه مـن الن أالحتياطي الودائع ستتضرر و 



يــاطي الودائــع القانونيــة مــن قبــل البنــك المركــزي ســوف تضــعف علــى نحــو خــالل جهــود تعــدیل احت
 .كبير

ویتبين من أعاله أن احتياطي الودائع سوف ینخفض نتيجة بروز النقود االلكترونية في حالـة عـدم 
ؤدي هـــذا إلـــى تخفـــيض مـــدى وجـــود متطلبـــات االحتيـــاطي للنقـــود االلكترونيـــة لـــدى البنـــوك المركزیـــة ویـــ

صـــعوبة تعـــدیل معـــدل الفائـــدة والســـيطرة أو الـــتحكم بـــت مـــن خـــالل  یزیـــد مـــنو  ( مالخصـــو ) الموجـــودات
إن البنـك المركـزي فـلكـن علـى الـرغم مـن ذلـك قبل البنـك المركـزي؛  عمليات السوق المفتوحة المنفذة من

تســـتخدم تحـــویالت  خـــالل الحقيقـــة القائلـــة البنـــوك یمكـــن أن یســـيطر أو یـــؤثر فـــي السياســـة المتبعـــة مـــن
ویة التــي تمتلكهــا بشــأن الودائــع لــدى البنــك المركــزي للقيــام بعمليــة تســویة االخــتالالت فــي أرصــدة التســ

كي تبدي رد فعل معين إزاء  ركزي یمكن أن یضع الحوافز للبنوكتدفقات المدفوعات الصافية والبنك الم
تجــاه زیــادة أو نقــص أرصــدة التســویة بطریقــة معينــة بحيــث یتولــد ضــغط علــى معــدل السياســة المتبعــة با

تخفيضــه أو رفعــه ، فمــن المعــروف أن البنــك المركــزي هــو المصــدر الوحيــد ألرصــدة التســویة وأن هــذا 
وشـــروط معينـــة تخلـــق علـــى االقتـــراض مـــن البنـــك المركـــزي عنـــد صـــيغ  قص أو العجـــز یـــرغم البنـــوكالـــن

یــؤثر  وهكــذا یمكــن أن. لتبــدي رد فعــل معــين أو تتفاعــل مــع إجــراءات البنــك المركــزي  الحــوافز للبنــوك
 .121البنك المركزي في معدل الفائدة القصيرة األجل 

أي أن هناك عدة أساليب فنيـة یمكـن اسـتخدامها بواسـطة البنـوك المركزیـة للتـأثير فـي سـعر الفائـدة 
دون اســتخدام شــرط االحتيــاطي القــانوني أو فــي الــدول التــي تكــون غيــر ملزمــة، مثــل اســتخدام سياســة 

 .سویات السوق المفتوحة أو ميزانية الت

 التأثير على أهداف السياسة النقدية -3

مـن خـالل التـأثير  واالسـتهداف المباشـر للتضـخم تهدف السياسة النقدیة إلى تحقيق التـوازن النقـدي
شير الهدف النقدي إلى الهدف الذي سيتحقق من خالل ی حيث، على عرض النقود والطلب على النقود

 . 122ئتمان من قبل البنك المركزي سلسلة من اإلجراءات لتعدیل النقود واال
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ولمـــا كانـــت النقـــود االلكترونيـــة هـــي عبـــارة عـــن وســـائل دفـــع الكترونيـــة تـــم تصـــميمها لالســـتعمال 
وتسویة المعامالت التجاریة عبر شبكة االنترنيت، فإن اتساع التعامل بالنقود االلكترونية من شانه أن 

ــالنقود القانونيــة وهــو مــا یــؤث ر بــدوره علــى السياســة النقدیــة التــي یمكــن أن یــؤثر علــى حجــم التعامــل ب
یتبعها البنك المركزي، حيث أن النقـود االلكترونيـة تثبـت كـل یـوم فاعليتهـا وكفاءتهـا فـي توسـيع نطـاق 
التعامالت النقدیة، لدرجة أنها من الممكن أن تحـل محـل أوراق البنكنـوت التقليدیـة التـي یصـدها البنـك 

ى كميـــة وســـائل الـــدفع و العـــرض النقـــدي، باإلضـــافة إلـــى تأثيرهـــا المركـــزي، وبالتـــالي  فهـــي تـــؤثر علـــ
المتوقــع علــى احتياطــات البنــوك المركزیــة، وعلــى أســعار الصــرف األجنبيــة ، ومــن ثــم إضــعاف قــدرة 

 .البنك المركزي في التحكم في عرض النقود

نقدیــة  بنــاء علــى مــا ســبق ســوف نقــوم بدراســة تــأثير النقــود االلكترونيــة علــى أهــداف السياســة ال
 .من خالل تأثيرها على عرض النقود و الطلب على النقود 

 تأثير النقود اللكترويية على عرض النقود -3-6

یتكون من أوراق البنكنوت والنقـود المسـاعدة والودائـع البنكيـة،  من المعروف أن عرض النقود
عوامــل أهمهــا  ةدیتوقــف علــى عــ  M1أن تــأثير النقــود االلكترونيــة علــى كميــة وســائل الــدفع الجاریــة 

، ةقــدرة الجهــاز البنكــي علــى التوســع فــي االئتمــان، واالحتيــاطي القــانوني ألرصــدة النقــود االلكترونيــ
والطلب على الودائع؛ كما یلعب البنك المركزي  دورا كبيرا في تأثير النقود االلكترونية على عرض 

 .النقود ألنه یملك كافة اإلجراءات لذلك

 قــود االلكترونيـة محـل أوراق البنكنــوت فـي كميـة وســائل الـدفع الجاریـةلدراسـة تـأثير إحـالل الن

M1  ، یجب أن یضاف إليها رصيد النقود االلكترونية 

إن التحـــول إلـــى اســـتخدام النقـــود االلكترونيـــة محـــل النقـــود االلكترونيـــة محـــل أوراق البنكنــــوت 
 123:سيؤثر على كمية وسائل الدفع الجاریة بطریقتين
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o  االلكترونيـة محـل أوراق البنكنـوت سـيؤثر مباشـرة علـى كميـة وسـائل الــدفع إن إحـالل النقـود
 بتخفيض الطلب على أوراق البنكنوت؛

o  إن هذا التحول سيغير من رصيد االحتياطي القـانوني للبنـوك التجاریـة لـدى البنـك المركـزي
ـــدفع  وبالتـــالي ســـيغير مـــن حجـــم الودائـــع الجاریـــة، ممـــا یغيـــر مـــن إجمـــالي كميـــة وســـائل ال

 .جاریةال

ــدفع الجاریــة  یعتمــد بدرجــة كبيــرة علــى  M1 إن تــأثير النقــود االلكترونيــة علــى كميــة وســائل ال
تحـتفظ البنــوك التجاریـة باحتياطـات قانونيــة إجباریـة لـدى البنــك  )االلتـزام بنسـبة االحتيــاطي القـانوني

ي الزیادة في ؛ كما أن توسع البنوك في منح القروض یعن(المركزي وأخرى اختياریة ألغراض أخرى 
حجــم الودائــع، وذلــك الن مــنح القــروض یــؤدي تلقائيــا إلــى خلــق ودیعــة جدیــدة ، وســوف یقبــل البنــك 
زیادة اإلقراض إذا كان اإلیراد الحدي للقرض اكبر من التكلفة الحدیة إلنشاء الودیعة، ومـع ضـرورة 

ة االحتيــاطي القــانوني االلتــزام بإیــداع احتيــاطي قــانوني لــدى البنــك المركــزي فــان االرتفــاع فــي نســب
 سوف تحد من على خلق ودائع جدیدة ، والعكس صحيح ؛ 

 :یظهر لنا هنا التساؤل حول مدى االلتزام بتكوین احتياطي قانوني، ونميز بين حالتين هما 

 حالة عدم التقيد بنسبة االحتياطي القانوني: 

ونيــة، مــع عــدم التقيــد بعمــل إلــى وحــدة مــن النقــود االلكتر  عنــدما تتحــول وحــدة مــن أوراق البنكنــوت
، فمن المتوقع في هذه الحالة تحقق حالة من التوازن فـي سـوق القـروض والودائـع، االحتياطي القانوني

وذلــك الن اإلیــراد الحــدي للقــروض یكــون مســاویا  للتكلفــة الحدیــة للودائــع، وهنــا تقــوم قــوى الســوق بــدور 
تخفض معدل الفائدة الجدي علـى القـروض،  هام، حيث أن زیادة البنوك في عرضها للقروض یجب أن

 .كما أن الفائدة السائدة للودائع لن تدفع البنوك إلى زیادة الودائع  ولن تعرض قروضا إضافية

ود البنكنوت وتتضمن عملية التحول من النقود الورقية إلى النقود االلكترونية انخفاض كمية نق
نفس الوقت سيزید ما لدى الجهاز البنكي من أوراق  المتداولة خارج الجهاز البنكي بنفس القدر، وفي

البنكنوت التي تعمل كغطاء للنقود االلكترونية بنفس المقدار؛ ومن ناحية أخرى فان البنك ال یرید أن 
یحتفظ بنقود تعمل كغطاء للنقود االلكترونية، الن معدل العائد عليها یساوي الصفر، بينما معدل العائد 

 .البنك المركزي یكون موجباعلى االحتياطي  لدى 

                                                           


 القانوني تساوي صفر في هذه الحالة تكون نسبة االحتياطي 



،  ‰122وبافتراض أن مصدري النقود االلكترونية یملكون احتياطات نقدیة تقليدیة لتغطيتها 
المعروض النقدي، و طالما أن البنوك ال ترید التوسع في االئتمان  فانه من المتوقع عدم تغير حجم 

الودائع بالعملة المحلية ألوراق  ومعدل العائد على القروض وتكلفة الودائع للتأثير على إحالل
البنكنوت التي یصدرها البنك المركزي، فيجب إما أن تغير من حجم العائد على القروض أو تكلفة 

وبما أن تحویل النقود الورقية إلى نقود الكترونية أي إلى احتياطات فان زیادة المعروض من . الودائع 
لفائدة في تسدید األرصدة، ومعنى ذلك أن البنوك هذه االحتياطات سيؤدي حتما إلى تخفيض معدل ا

 .ترید الحصول فقط على وحدة إضافية من االحتياطي عندما تتناقص التكلفة الحدیة لتسدید األرصدة
إن انخفاض تكلفة تسویة الرصيد ستؤدي حتما إلى خفض تكلفة إنشاء الودائع، ونتيجة لذلك فان 

ها الحدیة على اإلقراض وخلق الودائع، و هكذا فان الودائع البنوك التجاریة ینبغي أن تزید من قدرت
الجاریة بالعملة المحلية یجب أن تتزاید بطریقة واضحة، وعلى أیة  حال فان تأثير تحویل الودائع 
یعتبر معادال لتأثير التوسع في عمليات السوق المفتوحة، كما انه من المحتمل أن تؤدي الزیادة في 

العملة المحلية إلى تعویض النقص في حجم أوراق البنكنوت، وینتج عن هذا حجم الودائع الجاري ب
 . M1الزیادة في حجم  

وفي هذه  M1في مكونات  نية غير متضمنةوتتغير الصورة قليال إذا كانت أرصدة النقود االلكترو 
أن  بوضوح الن تغير حجم الودائع الجاري بالعملة المحلية یجب M1 الحالة یجب أن تزید مكونات

 M1وإذا كانت أرصدة النقود االلكترونية متضمنة في مكونات  یحدث بتوازن النقود االلكترونية،
 .فسوف یزید حجم المعروض النقدي بوضوح

  االحتياطي القانوني تكوینب االلتزامحالة: 

ي وهــو حالــة التــزام البنــوك التجاریــة  بتكــوین االحتيــاطي القــانون ســنقوم اآلن بدراســة الفــرض الثــاني
لــدى البنــك المركــزي مــن إعطــاء القــروض و التوســع فــي مــنح االئتمــان فــي ظــل المعــدل الســائد لســعر 
الفائــدة علــى القــروض وتكلفــة الودائــع، وســنجد فــي هــذه الحالــة أن التحــول مباشــرة إلــى اســتخدام النقــود 

د المتـداول التخفيض بطریقة مباشرة للنق من خالل M1االلكترونية سيؤثر في المعروض النقدي الضيق 
خارج الجهـاز البنكـي، وبطریقـة غيـر مباشـرة مـن خـالل التغييـر فـي مركـز احتياطـات البنـك الـذي یتلقـى 

 :وحدة من النقود االلكترونية، ولمعرفة كيف یتأثر مركز احتياطات البنك سوف نقدم المثال التالي

ه مـن النقـود االلكترونيـة دینار وفي نفس الوقت یزید رصيد 0111إذا قام احد العمالء بإیداع مبلغ 
ســواء كانــت بطاقــة االئتمــان أو الكمبيــوتر الشخصــي لــه، فــان ميزانيــة البنــك و االحتيــاطي لدیــه ســوف 

 :یتغير كما یلي



 دینـار وتزیـد خصـوم البنـك بـنفس المبلـغ، وهـو مـا یعـادل  0111تزید النقود في خزینة البنـك بمقـدار
 أیضا النقود االلكترونية؛

 دینــار ســتؤدي إلــى زیــادة احتيــاطي البنــك، الن الزیــادة فــي  0111النقــود بمبلــغ  الزیــادة فــي إجمــالي
كمية النقود االلكترونية  ال تتطلب حجز جـزء منهـا كاحتيـاطي، وإذا وجـد التـزام علـى البنـك بحجـز 

دینــار، وفــي  211مــثال علــى النقــود االلكترونيــة، فســوف یزیــد االحتيــاطي بمبلــغ  %21احتيــاطي 
 .تكون لدى البنك فائض في االحتياطيكلتا الحالتين ی

، M1یمكــن للبنــك المركــزي اتخــاذ إجــراءات لمنــع أي توســع غيــر مرغــوب فيــه لكميــة  وســائل الــدفع 
  :وعندئذ توجد أربعة خيارات متاحة أمام البنك المركزي وهي

 ة یستطيع البنك المركـزي أن یقـوم بإصـدار النقـود االلكترونيـة و معالجـة أرصـدتها بـنفس الطریقـ
 المتبعة في الرقابة على حجم االئتمان؛

  یستطيع البنك المركزي الحد من تكاثر نمو النقود االلكترونية لكي یمنع عملية إحاللها
 محل النقود الورقية؛

 كما یستطيع البنك المركزي زیادة االحتياطي القانوني ألرصدة النقود االلكترونية؛ 

 ة عن العمليات النقدیةیمكن للبنك  المركزي تجنب السيولة الناشئ 

بإصـــدار النقـــود  ضـــح ممـــا ســـبق انـــه مـــن المحتمـــل أن یقـــوم البنـــك المركـــزي فـــي المســـتقبلویت
االلكترونيــة كمــا یصــدر أوراق البنكنــوت حاليــا، وتعــد تجربــة البنــك المركــزي فــي فلنــدا رائــدة فــي هــذا 

ت التابعـة للبنـك التـي تصـدرها أحـد الشـركا Cash Cardالمجـال، حيـث قـام بتطـویر نظـام بطاقـات 
المركــــزي الفلنـــــدي، وفـــــي حالـــــة إحجـــــام البنـــــوك المركزیــــة عـــــن إصـــــدار األشـــــكال المختلفـــــة للنقـــــود 
االلكترونية، فإن ذلك سوف یقلل من المنافسة و الحـوافز المقدمـة للقطـاع الخـاص مـن أجـل ابتكـار 

 .أشكال جدیدة لوسائل الدفع االلكترونية

ركزیة بإصدار النقود االلكترونية فإنـه یجـب عليهـا أن تقـوم أما في حالة إذا ما قامت البنوك الم
بتكــوین احتياطــات للنقــود االلكترونيــة وتجــدر اإلشــارة فــي هــذا المجــال إلــى أن متطلبــات زیــادة هــذا 

تـأثير النقـود االلكترونيــة محایـدا مــع األخـذ فـي عــين االعتبـار التعریــف  االحتيـاطي یمكـن أن تجعــل
 .الضيق لعرض النقود
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فيرى البعض أن  ،لقد اختلفت اآلراء حول اآلثار المتوقعة النتشار التعامل بالنقود اإللكترونية

ولن یكون لها تأثير خطير على السياسة  عن النقود التقليدیة االنقود اإلليكترونية لن تختلف أساس
لتلبية  لنقود االلكترونية ووسائل الدفع األخرى ام استخدا فيوسع أن الت في حين یرى البعض ،النقدیة

ولمعرفة تأثير زیادة التعامل بالنقود اإلليكترونية على  ،احتمي اجارة الدولية سيصبح أمر معامالت الت
تضاؤل أو اختفاء التعامل بالنقود التقليدیة یجب اإلشارة إلى أن القاعدة النقدیة تتضمنها مطلوبات 

یحوزها  التيویتكون من جزءین ، الجزء األول یشمل العمالت التقليدیة ورقية ومعدنية  المركزي البنك 
تحتفظ بها البنوك  التيیشمل االحتياطيات القانونية  الثانيوالجزء  ،األفراد للتعامل بها كوسائل دفع 

ع حجم المعامالت وهى نسبة قانونية من حجم الودائع ، وهى تتناسب م المركزي التجاریة لدى البنك 
 . لظروف الدورة االقتصادیة اوفق المركزي یرسمها البنك  التي القانوني االحتياطيوسياسة 

سيزید من  G .Selginن عملية إحالل النقود االلكترونية محل النقود القانونية واالسمية حسب إ 
تغيرات في الطلب العام فاعلية السياسة النقدیة عن طریق تقليل تقلب مضاعف النقود الراجع إلى ال

تزاید النقود االلكترونية بالقدر الذي یجعلها تقلل : على العملة، وهو یتوقف على عاملين أساسيين هما
إدارة السياسة النقدیة عن طریق التحكم في بعض الكميات  بشكل جوهري من الطلب على العملة، و

 .املين محل شك كبيرالنقدي التي یعتبر البنك المركزي مسؤوال عنها، وكال الع

في حين یرى رأي آخر أن التوسع في استخدام النقود االلكترونية قد یؤدي إلى تقليل أو اختفاء 
دور البنوك المركزیة في إصدار النقود، ولكنه لن یؤدي إلى تالشي دورها في إدارة السياسة النقدیة و 

لتعامالت بين المؤسسات الخاصة  تسویة االلتزامات الناشئة عن التعامالت الضریبية أو عن ا
.124المصدرة للنقود االلكترونية

  

ولمعرفة تأثير زیادة التعامل بالنقود اإلليكترونية على تضاؤل أو اختفاء التعامل بالنقود التقليدیة 
 ، جزءین ویتكون من المركزي ت البنك یجب اإلشارة إلى أن القاعدة النقدیة تتضمنها مطلوبا

. یحوزها األفراد للتعامل بها كوسائل دفع  التيعمالت التقليدیة ورقية ومعدنية یشمل ال الجزء األول
وهى  المركزي تحتفظ بها البنوك التجاریة لدى البنك  التيیشمل االحتياطيات القانونية  الثاييوالجزء 

 يالت القانوني االحتياطي تتناسب مع حجم المعامالت وسياسة نسبة قانونية من حجم الودائع ، وهى
 .االقتصادیة لظروف الدورة اوفق المركزي یرسمها البنك 

بالنظر إلى مكونات القاعدة النقدیة فإن طلب القطاع الخاص على هذه األصول یتناسب 
النقدیة  ة، وبذلك یجرى تنویع عرض القاعدوطنياالقتصاد ال فيدیة للمعامالت بوضوح مع القيمة النق

                                                           
، مجلة البحوث القانونية و على دور المصارف المركزية في إدارة السياسة لنقدية لكترويية وتأثيرهاالنقود ال موسى ، الدین احمد جمال  124
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ومن هنا فمن المحتمل أن یؤدى انتشار . صورة نقدیة  فيتدفق اإلنفاق من یحد مباشرة  الذيو 
.كترونية إلى تقليص الطلب على النقود التقليدیةنقود اإللالتعامل بال

  

II- استشراف الدور المستقبلي للبنوك المركزية 
تقوم البنوك المركزیة بدور هام وأساسي في إدارة السياسة النقدیة و الحفاظ على االستقرار 

لرغم من الدور الذي تقوم به هذه البنوك في المجال النقدي واالقتصادي للحكومة إال النقدي، وعلى ا
انه ال یوجد نموذج محدد للبنك المركزي صالح للتطبيق في أي زمان ومكان، الختالف الظروف 
االقتصادیة من دولة ألخرى و عبر الزمن، ولقد اختلفت اآلراء حول اآلثار المحتملة النتشار النقود 

لكترونية ووسائل الدفع االلكتروني على الدور المستقبلي للبنوك المركزیة خاصة في مجال اال
اإلصدار النقدي و السياسة النقدیة و االئتمانية، فهناك من یرى منح البنك المركزي اإلشراف على 

ي حين عملية إصدار النقود االلكترونية ویرى البعض اآلخر إلغاء دوره في مجال السياسة النقدیة ف
یرى البعض اآلخر بقاءه مع  تطویر دوره في مجال السياسة النقدیة ، ولهذا سوف نستعرض رأي و 

 .حجة كل طرف
 إشراف البنك المركزي على عملية إصدار النقود اللكترويية -4

یرى أصحاب هذا الرأي أن یتولى البنك المركزي مهمة اإلشراف على عملية إصدار النقود 
د أمر إصدار النقود اسنإدف المحافظة على االستقرار النقدي والمالي، فعند االلكتروني وذلك به

اإللكترونية إلى البنك المركزي، فإن هذا من شأنه أن یقضي على المشكالت القانونية التي یمكن أن 
یثيرها وجود هذه النقود، من ناحية أخرى، فإن تولي البنك المركزي لهذه المسؤولية یجنب الدولة 

الدخول الناتجة عن صك العملة والتي كان من المتصور أن تفقدها في حالة ما إذا قامت جهة خسارة 
 . أخرى بإصدار هذه النقود

إن الدولة تستطيع أیضا  من خالل البنك المركزي أن تسيطر على حجم النقود اإللكترونية 
أ عن انتشار هذه األدوات وبالتالي تتجنب أي اضطراب في السياسة النقدیة واالقتصادیة یمكن أن ینش

تحكم في السياسات المتعلقة بهذه النقود مما یقلل من فرص التهرب الدولة لل كما یمكن. الجدیدة
 . الضریبي وغسيل األموال وتتخذ أیضا  اإلجراءات التي تكفل حمایة المستهلك

لى البنوك تجعل من الصعب ع" االنترنيت"طبيعة شبكة المعلومات الدولية ن فإ ومن جهة أخرى 
المركزیة حصر أرصدة المعامالت و المدفوعات االلكترونية، األمر الذي یؤدي إلى إضعاف سلطة 

 .البنوك المركزیة في توجيه  وإدارة السياسة  النقدیة
یواجه في تطبيقه صعوبات عملية كبيرة، فإخضاع إصدار النقود االلكترونية  الخيار كما أن

أن یقضي على االبتكار ویحد من المنافسة التي كان من المتوقع أن  من شأنهلرقابة البنك المركزي 



، خاصة وان هذه الوسائل تنشط فيما لو سمح للمؤسسات الخاصة بإصدار النقود اإللكترونية
 .الحدیثة تحتاج إلى مزید من الحریة التي تساعد على تطورها ةالتكنولوجي

 األوروبي المركزي البنك اقتراح  في هذا المجالالجدیرة بالدراسة والمطروحة  من الحلول العملية
إخضاع مصدري النقود اإللكترونية للنظام القانوني لمؤسسات االئتمان عموما، ومن ب 1119في أوت 

ثم الخضوع للرقابة الحصيفة المتفرعة عن هذا النظام، والوضع المقترح من البنك یتأسس على أن 
مصدري النقود اإللكترونية تتمثل بمصطلحات اقتصادیة، أموال األطراف االقتصادیة المودعة لدى 

نفس الحمایة ( هذه النقود مستخدمي)في ودائع قصيرة األجل، لهذا یتعين إعطاء أصحاب هذه الودائع 
، فال شك (الحصيف، وآليات حمایة الودائع البنكياإلشراف )النقود البنكية التقليدیة  لحائزي الممنوحة 

ومنها )وع المستهلكين هو إجراء التنافس بين مصدري مختلف أنواع النقود یحقق النفع لمجم أن ما
في مناخ متكافئ وواضح للجميع، وإن كان ذلك مشروط بعدم إعاقة آليات المنافسة، ( اإللكترونية

للرقابة وفي هذا  المؤسسيیستدعى تبنى نهجا  للرقابة أكثر تحررا بالتحول من التنظيم  الذياألمر 
 التيبعض النظم النقدیة لمؤسسات إصدار النقود اإللكترونية لذات قواعد األشراف  تخضع الشأن،

وبعضها یجعل هذا األشراف في حده األدنى عن طریق  تخضع لها مؤسسات إصدار النقود التقليدیة،
 :، على أن تحقق األهداف التالية بالحصول على ترخيص بذلك من قبل السلطات المختصة االكتفاء
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 يق تلك القواعد اإلشرافية التطور المحتمل في النقود االلكترونية  وال في المؤسسات التي أال تع

تقوم بإصدارها، فمن الواضح أن الحریة و عدم الخضوع للرقابة واإلشراف قد تكون أفضل من 
 القيود العدیدة  التي قد تؤدي إلى القضاء على فرص و مجاالت التجدید و االبتكار؛

  ر إفالس مصدري النقود االلكترونية بتوفير االستقرار واألمان لنظم الدفع و هو الحد من مخاط
 أمر ضروري و هام جدا؛

 االستجابة لمقتضيات المنافسة، وذلك بحمایة قواعد العدالة بين المتنافسين. 
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رة بالعولمة وأفكار التحرر االقتصادي و النقدي، توجد في الوقت الحاضر اتجاهات اقتصادیة متأث
 وتنادي بإنهاء العالقة التقليدیة بين النقود و السلطة السياسية، وصوال إلى حریة نقدیة؛ 

وطبقا لهذا االتجاه  فان إلغاء دور البنك المركزي ال یؤثر على األوضاع االقتصادیة ، حيث 
SWIFTبكة اإلدارة الذاتية المنشاة بين البنوك مثلأثبتت أنظمة إدارة النقود من خالل أنظمة ش

 

                                                           
125

 Jean Lemierre, Introduction de la monnaie électronique, Revue d'économie financière, La monnaie 

électronique , sous la direction de Benoît Coeuré n°53, 1999,pp 17-18. 

 Society of Word Interbank Financial Telecommunications      

  



فاعليتها في إدارة النقود ، كما توجد في الوقت الحاضر بدائل عن البنك المركزي وتؤدي وظائفه 
  . Free Bankingالصيرفة الحرة  وأعمال  Curency Boardبكفاءة وفعالية مثل مجالس النقد

هي نظام بنكي یخلو من البنك المركزي ویتم فيه  فاألعمال المصرفية الحرة White L.Hحسب 
المعامالت بإصدار النقود بأنواعها المختلفة والتي تشمل العمالت الورقية والمساعدة  والنقود البنكية 
بمعنى الشيكات دون عوائق قانونية لحریة البنوك الخاصة، ویشمل النظام في ظل األعمال المصرفية 

اإلصدار غير المنتظم لمطلوبات البنك غير قابلة للتحویل، إتباع قاعدة : الحرة عنصرین رئيسيين هما
نقدیة ذات عرض نقدي غير مقيد، وال یكون للحكومة دور في فيما یتعلق بكمية النقود المتولدة داخل 

 .أو خارج النظام البنكي
البنكنوت  تقوم فكرة البنوك الحرة على أساس إطالق الحریة للبنوك المتنافسة في إصدار أوراق

وحریة التعامل بهذه النقود، حيث یتم التخلص من رقابة البنك المركزي على عملية اإلصدار ولن 
تحتاج البنوك الحرة إلى المقرض األخير ألنه في ظل هذا النظام یتحقق االستقرار المالي واالستقرار 

والشرط األساسي لنجاح فكرة . النقدي بمحددات للعمالت المتداولة  طبقا آلليات السوق وسعر الفائدة
 .  البنوك الحرة هو أن ینشا نظام جدید للتسویات و المقاصة و التي تستخدم آليات الرقابة التلقائية

 :تتمثل أهم المالمح األساسية لنظام البنوك الحرة فيما یلي
 إطالق حریة إصدار أوراق البنكنوت ألكثر من بنك بحيث یرتكز إصدارها النقدي على قاعدة  

 سلعية معترف بها؛

 تبادل منتظم ألوراق البنكنوت بين البنوك المصدرة للنقد؛ 

  توفير حمایة لمصدري البنكنوت ضد الطلب الزائد المفاجئ على السيولة  عن طریق إدخال
 .شروط اختيار في عقود القابلية للتحویل

سياسة النقدیة أنها تعتمد یالحظ على أن اآلراء التي تنادي بإلغاء دور البنك المركزي في مجال ال
على فكرة الحریة االقتصادیة و حریة إصدار النقود الكترونية وفقا لقوى السوق و المنافسة  في 

تعتبر كضمانة أساسية لقيام النقود " وهي العناصر التي تعتمد عليها البنوك الحرة "إصدار النقود 
ظيفة النقود كوسيط للتبادل و كأداة لالحتفاظ االلكترونية الخاصة لوظائفها بكفاءة وفعالية ال سيما و 

بالقيم، باإلضافة إلى تحقيق التوازن النقدي بين العرض والطلب عليها، ومن ثم االستغناء عن وظيفة 
البنك المركزي كمقرض أخير للبنوك التجاریة ووظيفته في مجال الرقابة على عملية االئتمان 

 واإلصدار النقدي؛
فة إلى ما تتضمنه من مخاطر نقدیة واقتصادیة ومالية فهي وان كانت إن هذه اآلراء باإلضا

البلدان النامية، فاقتصاد البلدان  تتالءم البلدان المتقدمة فهي ال تتماشى مع أوضاع واقتصادیا
النامية تتميز بالمرونة الكافية لمواجهة التقلبات النقدیة عكس الدول النامية، فأي إسراف في إصدار 

لكترونية قد یؤدي إلى فقدان الثقة في النظام النقدي وفي نظام المدفوعات ككل، إذ یتوقع في النقود اال



حالة إصدار النقود االلكترونية دون إشراف حكومي عليها ضعف السيطرة على حجم النقود التي یتم 
 إصدارها مما یؤدي إلى ارتفاع معدالت التضخم في حالة زیادة اإلصدار على السلع والخدمات

 .المعروضة في السوق 
إلى  قد یؤدي ،عن طریقهاكما أن طبيعة شبكة االنترنيت واستخدام النقود االلكترونية عبر الحدود 

ما یعرف بالدوران الخفي للنقود االلكترونية، وهو ما یضاعف احتماالت عدم توقع اتجاهات ومعدالت 
هذه النقود كما هو الحال في حالة التضخم، خاصة في حالة عدم اشتراط االحتفاظ باحتياطي نقدي ل

 .النقود االئتمانية

 تقلص دور البنك المركزي في اإلصدار النقدي مع بقاء دوره في إدارة السياسة النقدية -6
 J.Jordanویعبر عنه  یعتبر هذا االتجاه إلى حد كبير موقفا وسطا بين االتجاهين السابقين،

 :يةحسب العناصر التال E .Stevensوادوارد ستيفن 
  ،إن التطور في أشكال النقود في الماضي أدى إلى خفض الطلب على نقود  البنك المركزي

ویحتمل أن یؤدي تطور النقود االلكترونية إلى المزید من تقليل الطلب على تلك النقود، غير أن 
 الوقت ال یزال مبكرا للتأكد من التغير الذي سيصيب هذا الطلب؛

 البنك المركزي من عمال ت وودائع واحتياطية للبنوك التجاریة  حسب هذا الرأي فان ما بحوزة
ستتالشى مثلما حدث للنقود السلعية، ومع ذلك فان السلطات النقدیة ستظل تحدد مستوى 
األسعار ما دامت التسویة النهائية للضریبة وغيرها من الدیون تتم باستخدام خصوم البنك 

 المركزي؛
 االحتفاظ بخصوم البنك المركزي  فان البنوك المركزیة  حتى مع انخفاض طلب الجمهور على

ستظل المصدر الوحيد لوحدات العملة الوطنية الالزمة لتسویة االلتزامات الضریبية وكذلك لتسویة 
التزامات الضریبية كذلك للتسویة النهائية بين مؤسسات القطاع الخاص المتنافسة المصدرة للنقود 

والسياسة النقدیة التي تمارسها البنوك المركزیة ستبقى مستمرة  حتى  االلكترونية، فادوار التسویة
 .مع غياب الطلب التقليدي على نقود البنوك المركزیة

البنك المركزي یستطيع أن یستمر في القيام بعمليات السوق المفتوحة في الدیون الحكومية كما 
النقدي على جانب الخصوم في یفعل في الوقت الحاضر، كما یستطيع أن یفرض شروط االحتياطي 

ميزانية البنوك التجاریة لتغطية إصدار النقود االلكترونية، ومن ثم تستمر في أن تكون مصدر النقود 
االلكترونية مأمونة المخاطر لتسویة المعامالت ضئيلة القيمة، وان كان انتشار النقود االلكترونية 

و اإلشراف و الرقابة عرض النقود، إال انه سيظل سيقلل من احتكار البنك المركزي لإلصدار النقدي 



كمقرض  هبنك الحكومة و له السلطة التدخل في األسواق المالية كما یعتبر بنك البنوك من خالل دور 
 126.أخير للبنوك التجاریة وقيامه بعمليات التسویة النهائية و المقاصة بين البنوك التجاریة

الدفع االلكتروني والتحدیات الناتجة عن التوسع في ولمواجهة التطورات المستمرة في وسائل 
خدمات البنوك االلكترونية یستلزم إجراء تغييرات جوهریة في مفهوم ونطاق إشراف البنك المركزي 
ورقابته على االئتمان الممنوح بواسطة البنوك التجاریة ، البنوك المركزیة سوف تحرص على التكيف 

ائل الدفع من اجل االستمرار في التأثير على أسعار الفائدة قصيرة والتجاوب مع تلك التطورات في وس
 . األجل ومن ثم التأثير في المستوى العام لألسعار

وخالصة هذا الرأي فان انتشار النقود االلكترونية والتوسع في العمليات المصرفية االلكترونية 
د التقليدیة، لكنه لن یؤدي إلى اختفاء سيؤدي إلى تقليل أو اختفاء دور البنك المركزي في إصدار النقو 

دورها في إدارة السياسة النقدیة وتسویة االلتزامات الناشئة عن الضریبة أو عن التعامالت بين 
المؤسسات المصدرة للنقود االلكترونية، فالبنوك المركزیة سوف تطور أدواتها وتكيف أوضاعها بحيث 

 .اللكترونيةتتجاوب والتطورات الحدیثة في وسائل الدفع ا

III- في ظل الصيرفة اللكترويية مخاطر وتحديات البنوك المركزية في إدارة السياسة النقدية 

في خضم العدید  التجدید في القطاع المصرفي تعتبر الصيرفة االلكترونية جانبا هاما من جوانب
مصرفي التعامالت ال أصبحتالتطورات و التحدیات التي یفرضها واقع االقتصاد العالمي، حيث 

جل أالمخاطر من  بإدارةیتطلب اهتماما متزایدا  تعقيدا  ومحفوفة بالمخاطر، وهو ما أكثراالقتصادیة و 
لهذا سنتطرق في هذا المبحث إلى تعریف المخاطرة وأنواعها  من وسالمة الجهاز المصرفي،أضمان 

صرفية وفق مقررات ثم إلى طرق إدارة المخاطر المصرفية و كمثال عن ذلك طرق إدارة المخاطر الم
 .لجنة بازل الدولية ثم نتطرق إلى طرق تامين المعامالت المصرفية االلكترونية

 تعريف المخاطرة و أيواعها  -1
 تعريف المخاطرة -2-6

قضية المخاطر هي جزء جوهري في انشغاالت أي مؤسسة، كيف ال و هي تمثل جميع األحداث 
من تحقيق أهدافه أو تعظيم أدائه، ذلك بتقویض التي قد تؤدي إلى منع هذا التنظيم جزئيا أو كليا 

استنفار حالة عدم التأكد، تقليص احتماالت النجاح، : المزایا المستدامة لكل نشاط ترافقه من خالل
. تخفيض الفرص وزیادة التهدیدات الناجمة عن تلك األنشطة في ثالثة أبعاد الربحية واالستمرار والنمو

رر في الموارد المادیة أو القيم المعنویة نتيجة عوامل غير متوقعة أو تفضي إلى رفع احتماالت الض
في اآلجال الطویلة أو القصيرة إلتمام العمل المصرفي المستهدف، بحيث یكون أثر هذه المخاطر 
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قابال للتقدیر من طرف العون االقتصادي بصفة موضوعية من خالل احتماالت رقمية محددة، بينما 
 .ترض أن العون ال یستطيع أن یحسب أیة قيم محتملة في تقييمه للموقففي حالة عدم التأكد یف

من ناحية السياسة األمنية للمؤسسة یمكن القول أن المخاطر هي محاوالت استغالل تهدیدات، و  
 .127الوضعية التنافسيةلمالي، كفاءة الجهاز التشغيلي، و الموقف ا: السيما التهدیدات الخاصة بـ

 اق يشوء المخاطرسيـ(: 1-3)الشكل رقم 

 
 
 

 http://www.c4arab.com: من إعداد الباحثة باالعتماد على الموسوعة االلكترونية باالنترنت: المصدر
 12:38 :الساعة  23/21/22214یوم 

فرص لبقائها و شاط المؤسسة أو التعرض هو محاولة تثبيط السير الحسن لن: (Menace)التهـديد .   أ
ك ثـالث مركبـات أساسـية هنـا .ظهور منافسين جدد أو نقص في الكفاءات والخبـرات: نجاحها، مثل

 :هيللتهدید، و 

 الخصوصيات بكشف المعلومات السریة للغير، : هو المحل الذي یریده المهاجم، مثلو : الهدف
إخفاء الوضعيات،  ، بزعزعة المواقف واألنظمةأو فعالية /السالمة بإلحاق الضرر بكفاءة و

 هجوم على مركز آخر بتغيير سجل األحداث؛
 أو غير ( أي لدیه منفذ دخول على النظام)التي تقود إلى الهدف، و قد تكون مباشرة  :الطريقة

، و یتم تحدید الطریقة المناسبة إلحداث التهدید بعد رصد (أي عن طریق وسيط)مباشرة 
 افع؛معلومات كافية عن الهدف وبعد تحدید الدو 

 الغش، االحتيال، االختالس، السرقة، إتالف : الواقعة التي تترتب عنها خسائر، مثل: الحدث
 .الوسائل، تقصير في واجب مهني، تزیيف بطاقات، قرصنة، التصنت على الرسائل

نقـــاط و مـــواطن الضـــعف فـــي المنظمـــة، والتـــي مـــن خاللهـــا یســـتطيع (: Vulnerability) الوهـــــن. ب
بالنسبة للعمل المصرفي یمكـن تصـنيفها . عرقلة المحل الذي هاجم من أجله/ریبتخ/المهاجم تدمير

 :128إلى خمسة أقسام أساسية
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 تـمس االقتصاد الذي ینشط فيه البنك أو مجتمع المدینين أو : وهن متعلق بالقتصاد الكلي
األسواق، وهي تعكس درجة التعرض االقتصاد إلى الصدمات و حاالت االختالل، مثل هذه 

 ارتفاع أسعار المواد األولية، معدل البطالة، معدل النمو، التضخم؛: واملالع
 تسبب تضخم الكتلة النقدیة، نتيجة االرتفاع السریع و حتى : وهن منبثق عن النقد الئتمايي

 المفرط في منح القروض، بحيث یكون األعوان االقتصادیون مثقلين بالدیون؛
 المشاركون في سوق یؤدي بهم إلى تقدیرها بقيمة أقل التي یقع فيها : مصيدة تقدير المخاطر

لهذا ( Spread)من القيمة الحقيقة، مثال مخاطر اإلقراض بالنظر إلى هامش االئتمان 
 القرض؛

 هو االنحصار المحتمل للمخاطر في عدد محدود من المؤسسات أو حول قطاعات و : التركيز
 ذات صلة بالبنك مثل قطاع التأمينات؛

 التشابك بين مختلف وحدات القطاع / التداخل/ التكامل/ ارتفاع أشكال التبادل :طتنامي التراب
 .المالي وحتى بين القطاعات االقتصادیة فضال عن اقتصادیات العالم

 أيواع المخاطر -2-7
على تكنولوجيا الخدمات المالية  االعتمادمع تطور الصناعة المصرفية، وتنوع األنشطة و زیادة    

د و عوامل أخرى كثيرة، أصبحت األعمال التي تقوم بها البنوك تتسم بالتعقيد و والتحرر من القيو 
 االلكتروني البنك أن نجد وعليه؛ بدرجة لم یسبقها مثيل، وأصبح العمل المصرفي محفوفا بالمخاطر

 أموال على الحفاظ مستوى  على سواء ، كبيرة مخاطره أن إال  129المميزات من الكثير له كانت وان
 .ككل القومي االقتصاد مستوى  على أو البنوك من وعيةالن تلك

 النحو على وذلك رئيسيتين مجموعتين إلى المصرفية المخاطر أنواع تقسيم یمكن وعليه
 :130التالي

 التقليدية المصرفية العمليات مخاطر : األولى المجموعة

 التسعير، طرمخا الفائدة، أسعار مخاطر الصرف، أسعار مخاطر االئتمانية، المخاطر وتشمل
 . اإلستراتيجية المخاطر االلتزام، مخاطر القانونية، المخاطر التشغيل، مخاطر ،ةمخاطر السيول
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 اإللكترويية المصرفية العمليات مخاطر : الثايية المجموعة

 مخاطر القانونية، المخاطر السمعة، مخاطر التشغيل، مخاطر اإلستراتيجية، المخاطر وتشمل
 .التقليدیة المصرفية العمليات على إللكترونيةا المصرفية العمليات

 التقليدية المصرفية العمليات مخاطر -1-2-1

 Credit Risk االئتمانية المخاطر - أ
 ،المالية األزمات معظم في المشترك القاسم كانت البنوك أن االقتصادیة الدراسات اغلب أوضحت

 سوء إلى باإلضافة االئتمان عن الناتجة المخاطر كانتلقد و  . المتقدمة أو النامية الدول في سواء
 . 131األزمات وحدوث البنوك تعثر أسباب أهم من اإلدارة

 عدم مثل ، المخاطر من بعدد ترتبط والتي ، للبنوك الرئيسية األنشطة من االئتماني التوسع یعد
 من الحمایة تجارة،ال باالقتراض، یتعلق فيما تهمبالتزاما للوفاء اآلخر الطرف أو العميل إحجام أو قابلية

 تحدید في البنك فشل أو االئتماني، التركيز مخاطر أو األخرى، المالية والعمليات التسدید ،رالخسائ
 أموال تعرض لتجنب الكافية المخصصات تكوین عدم من ذلك على یترتب وما األصول جودة

 مثل الميزانية خلدا البنود االئتمانية المخاطر وتشمل هذا ، 132محسوبة غير لخسائر المودعين
 المستندیة االعتمادات أو/و الضمان خطابات مثل الميزانية خارج والبنود والسندات القروض

 الصرف أسعار مخاطر - ب
 الرغم على وذلك ، الصرف أسعار لتحركات نتيجة أصولها من لجزء فقدها خطر البنوك تواجه

 ، المخاطر من النوعية لهذه نموذجية ةبصور  وتحدید شفافية من الراسخة المحاسبية القواعد تتيحه مما
 بعدم الصرف أسعار فيه تتسم وقت في ائهلعمال مفتوحة لمراكز البنوك تبنى فإن المثال سبيل على

 المفتوح المركز ویشمل البنك هذا لها یتعرض التي مخاطر السوق  زیادة في یسهم سوف، االستقرار
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 المشتقات مسمى تحت تندرج والتي ،المختلفة توالعمليا ، Spot Transactions الفوریة العمليات
 .Derivatives بأشكالها ةالمالية اآلجل

  Interest Rate Risk الفائدة أسعار مخاطر  - ت
 للبنك ملموسة خسائر تحقيق إلى یؤدى بما بالسوق  الفائدة أسعار تقلبات عن المخاطر هذه تنشأ

 في المخاطر هذه وتتصاعد ، واألصول اتااللتزام من كل على الفائدة أسعار اتساق عدم حالة في
 ومعدالت االلتزامات تكلفة معدالت على الوقوف من یمكنه البنك لدى معلومات نظام توافر عدم حالة

 من عملة لكل وااللتزامات األصول بين الفجوة مقدار تحدید على یساعده أو األصول، على العائد
 . الفائدة عارأس لمتغيرات الحساسية ومدى التسعير إعادة حيث

  Price Riskالتسعير مخاطر  - ث
 المالية، االستثمارات محفظة خاص وبوجه ، األصول أسعار في التغيرات عنالمخاطر  ههذ تنشأ

 الظروف في الخارجية العوامل وتتمثل ،التسعير مخاطر في تؤثر وداخلية خارجية عوامل وتوجد
 االقتصادیة بالوحدة فتتعلق الداخلية العوامل أما بالسوق، السائد األعمال ومناخ ،المحلية االقتصادیة

 .الداخلية الظروف من وغيرها التشغيل كفاءة ومدى النشاط ونتيجة، التمویلي الهيكل ومنها، نفسها

  Liquidity Risk السيولة خاطرم - ج
 زیادة تمویل أو الغير قبل التزاماته تلبية على البنك قدرة عدم عن السيولة مخاطر تنشأ

 التسبيل على القدرة عدم عند وخاصة البنك ربحية على السلبي التأثير إلى یؤدى ما وهو ،األصول
 . مقبولة بتكلفة لألصول الفوري 

    Operational Riskالتشغيل مخاطر - ح
 البنوك في األمور مجریات على اإلدارة مجلس سيطرة وضعف ، الداخلية الرقابة قصور یعد

 أو التدليس أو للخطأ نتيجة مالية خسائر إلى تؤدى أن یمكن التي التشغيل مخاطر أنواع أهم من
 كما ، مالئم غير بأسلوب المصرفي العمل ممارسة أو ، المناسب الوقت في القرارات تنفيذ تعطيل
  .المعلومات تكنولوجيا نظم في واألعطال الخطأ أیضا التشغيل مخاطر تشمل

 وعلى المصرفية، الصناعة في مختلفة معان له تعبير التشغيلية، المخاطر أن زلاب لجنة وترى 
  . التشغيلية للمخاطر الخاص تعریفها على تعتمد أن البنوك على فان ذلك



  Legal Risk القانونية المخاطر - خ
 الغير، قبل تهاالتزاما زیادة أو أصولها من جانب فقد إلى تؤدى قد قانونية لمخاطر البنوك تتعرض

 أنواع في الدخول أو ، القانونية المستندات كفایة عدم أو سليم يقانون رأى توافر عدم نتيجة وذلك
 عندما األحيان بعض في كذلك , المعامالت هذه ینظم قانون  وجود عدم مع المعامالت من جدیدة
 133 .االستحقاق اجل وفي كامال حقه على االئتمان مانح حصول إمكانية في یؤثر جدید تشریع یصدر

  Risk Complianceااللتزام مخاطر - د
 نشاط ممارسة من الحرمان أو مالية جزاءات شكل في سواء لعقوبات البنك تعرض بها ویقصد

 .تمخالفا الرتكابه معين

  Strategic Risk إستراتيجية مخاطر - ذ
 لتحقيق إتباعه الواجب المسار خاللها من یحدد مناسبة للبنك إستراتيجية لغياب نتيجة تنشأ يوه

 على واعتمادا   المنافسين وظروف العامة البيئية الظروف ضوء في الطویلو  القصير األجلين في أهدافه
 .الذاتية القوة تحليل

  اإللكترويية المصرفية العمليات مخاطر -1-2-2
 البنوك أمام جدیدة تحدیات خلق إلى اإللكترونية المصرفية العمليات أنشطة في الكبير النمو أدى
 التطورات لمالحقة الكافية الخبرة إلى بالبنوك والعاملين رةاإلدا افتقار ضوء في الرقابية والجهات

 على والغش االحتيال إمكانيات تصاعد إلى باإلضافة هذا ، االتصاالت تكنولوجيا في المتسارعة
 التأكد خاللها من یتم كان والتي التقليدیة الممارسات لغياب نتيجة ، اإلنترنت مثل المفتوحة الشبكات

 ؛134 عيتهوشر  العميل هویة من

 

  135: یلي ما نذكر اإللكترونية المصرفية العمليات عن تنشأ قد التي المخاطر أهم ومن
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  Strategic Risk اإلستراتيجية المخاطر - أ
 وأیضا لعمالئها المعلومات توفير أجل من اإلنترنت على تعتمد اإللكترونية المصرفية العمليات إن

 التنافس حدة ازدیاد و التكنولوجيا، في السریعة التطورات نأ في شك وال ،نهایطلبو التي العمليات تنفيذ
 حال في كبيرة مخاطر إلى المصارف تعرض قد ة،المصرفي غير المؤسسات وبين تهاذا المصارف بين
 . اإللكترونية المصرفية العمليات إلستراتيجية والتنفيذ التخطيط عمليات سالمة عدم

 الحفاظ في اإلنترنت إستراتيجية مساهمة لمدى متأن درس إلى بحاجة المصرف إدارة فإن وعليه
 المخاطر بنية في بها مرغوبة غير زیادة حصول عدم من التأكد مع وربحيتها، المؤسسة تنافسية على

اتها بخيار  المرتبطة والمحاذیر الفوائد بتقييم قيامها المصارف من تتوقع أن الرقابية السلطات وعلى
 . اإلستراتيجية

 يلالتشغ مخاطر  - ب
 تشكل التشغيلية المخاطر فإن ، التكنولوجيا على اإللكترونية البنوك نشاطات كل العتماد نظرا

 136،المصارف تواجهها التي المخاطر أهم

 یعتمد بنوكال من الكثير أن بحقيقة یرتبط ما أوال فهناك متعددة، مصادر لها التشغيلية والمخاطر
 بحيث اإللكترونية، البنوك عمليات لدعم المناسبة لوجيةالتكنو  التحتية البنية إلدارة ثالث طرف على

 على أخطاء، إلى تتعرض أن یمكن المصارف فإن وهكذا، .الثالث الطرف هذا بأنظمة أنظمته ترتبط
 . المطلوب بالشكل متكاملة غير اإللكترونية البنوك أنظمة كانت حال في العمليات، تشغيل صعيد

 یتعين كما مالئم، بشكل بها والتحكم مراقبتها یتم المعطيات هذه أن من تتأكد أن بنوكال على فيجب
 .137ذلك تحقيق على بنكال إلدارة المتواصلة القدرة مدى تقييم الرقابية السلطات على

 المفتوحة اإللكتروني التوزیع قنوات نأ إذ الحمایة، في یتمثل التشغيلية للمخاطر آخر مصدر وثمة
 وشرعيتهم العمالء هویة من والتأكد المعلومات، وتكامل سریة على الحفاظ قضایا بنوكال أمام تطرح

 الغش ازدیاد مع خاصة ،تهمحسابا إلى الشرعيين العمالء بنفاذ والتحكم المصرفية، للحسابات بالنسبة
 . األصليين العمالء وحسابات العالمية اإلنترنت لشبكة الشرعي غير واالختراق واالحتيال والخداع
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 بما الداخلية أنظمتها وإدارة المالئمة الحمایة أنظمة تطویر المصارف على یتوجب هنا من
 التوقيع وشرعية العمالء هویة من التأكد أصعدة على دوليا عليها المعمول والقواعد والمعایير یتناسب

 عملية تشجيع الدولية السلطات على یتعين الدولي، المستوى  وعلى ؛وخالفه والتشفير اإللكتروني
 . والخارجية الداخلية الحمایة بتعرضات المرتبطة المخاطر دارةإل شامل منهج تطویر

 هاما مكونا تعتبر والتي المعلومات، تكامل بمسألة یرتبط التشغيلية للمخاطر الثالث والمصدر
 إدارة أجل من وعبره المصرف داخل العمليات تداخل قدرة تحسين بنوكال على يجبم، فالنظا لحمایة

 وضع یتم وریثما . الخارجيين الخدمات ومزودي األخرى  والمصارف العمالء مع فاعل كلبش العالقات
 إقامة تحدي مواجهة في تستمر سوف المصارف فإن إلكترونيا، المعلومات إلدارة محددة معایير

 كما. ونقلها عليها الحصول تتم التي المعلومات وتكامل دقة ضمان أجل من الفاعلة الضبط إجراءات
 و تهامعلوما تكامل لمدى الدائمة المتابعة على المصارف بتشجيع تقوم أن الرقابية سلطاتال على

  .لدیها المخاطر إدارة أنظمة بواسطة المستخدمة

 على الرقابة على بنوكال قدرة عدم في تتمثل ، التشغيلية للمخاطر أخرى  مصادر إضافة إلى
 حاجة مما یستلزم اإللكترونية، البنوك نتجاتوم خدمات تقدیم أجل من تهاذا اإلنترنت شبكة توافر

 حصول حالة في الخدمات لتوزیع بدیلة وسائل إلى توافرها المطلوب الطوارئ  خطط من كجزء بنكال
 . اإلنترنت شبكة في معين خلل

 مركبات المخاطر التشغيلية لدى البنوك وفق لجنة بازل: (5-2)الشكل رقم 
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 اإللكترونية العمليات بواسطة األموال تبييض مخاطر  - ت

 في عرفته حيث ناصرهاع وحددت العملية لهذه تعریفا األموال لغسل األوربية اللجنة عرفت لقد
 إلى دفته جرميه أنشطة من عليها المحصل األموال تحویل عملية'' اأنهب 1990 عام الصادر دليلها
 جرما ارتكب شخص أي مساعدة أو األموال لهذه والمحظور الشرعي غير المصدر إنكار أو إخفاء

 .138   ''الجرم هذا بمحصالت االحتفاظ عن القانونية المسؤولية ليتجنب

 التبييض بعمليات القيام أساليب فإن تتطور األموال (غسل) تبييض مكافحة وسائل كانت ذاإ
 Cross الدول لحدود العابرة العمليات والسيما ، المذهل التكنولوجي التقدم جراء ، األخرى  هي تتطور

border operations إلكترونيا  المنفذة المصرفية والعملياتE-banking  ،المصرفية باتالحسا فتح ومنها 
 اإللكترونية المصرفية العمليات وسائر التحویل وكذلك ،Internet Banking  اإلنترنت شبكة باستخدام

  On-line.مباشرة  تنفذ أن یمكن التي

 العملية وقيمة المصرف لبلد المحلي التوقيت معرفة ممكنا أصبح العمليات هذه لخصائص وتبعا
 ، الحساب لصاحب الحقيقية الهویة تحدید یصعب إنما ، للحساب المشترك تحریك عند ونزعها المنفذة

 وجودهما مكان وتحدید منها وللمستفيد العملية لمنفذ الحقيقية الهویة بيان المستحيل من یكون  یكاد ألنه
 أن دون  عينه الوقت في الحسابات من عدد إدارة بمفرده شخص بوسع أنه یستتبع الذي األمر فعال،

 العمليات هذه ألن نظرا ، الحسابات هذه تمسك التي المؤسسات أو المؤسسة انتباه بالضرورة یسترعي
 لمبدأ إعماال ذلك اشترط أن للمصرف سبق إذا إال ، المصرف إلى الزبون  حضور بالضرورة تستلزم ال

 معرفة عدم من تتأتى التي المخاطر من الحد ذلك شأن من ألن، Know Your Customer عميلك اعرف
 . نالزبائ

 هو اليوم السائد فاالتجاه ، حدودها داخل في التعامالت شروط إمالء الدول باستطاعة كان وإذا
 أجنبية مؤسسات في اإلنترنت شبكة عبر مصرفية حسابات فتح من مواطنيها منع بوسعها ليس أنه

 ؤالتتسا جملة تثير التي المصرفية البطاقات إشكاليات إلى إضافة، Online مصرفية خدمات تقدم
 غسل مكافحة بطرق  النظر إعادة یقتضي لكن ،ابه المعمول األنظمة لتعدد تبعا األموال بتبييض تتعلق

 تطورات وسط عموما، المالية والسالمة المصرفي األمان بأنظمة وكذلك ا،تهوإجراءا وبتدابيرها األموال
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 بعمليات القيام على وفاعلة یعةسر  أداة  أشكالها أحد في توفر أن نهاشأ من هائلة وإلكترونية تكنولوجية
 139 .أموال تبييض

 :السمعة مخاطر - ث
 التأثير إلى یمتد قد الذي األمر ، البنك تجاه سلبي عام رأى توافر حالة في السمعة مخاطر تنشأ

 .140لها مؤثر اختراق حدوث أو بكفاءة نظمه إدارة على البنك مقدرة عدم نتيجة ،ى أخر  بنوك على

 لخدماته المصرف تقدیم تعترض أن یمكن التي المواتية غير التطوراتب تتعلق السمعة مخاطر إن
 بها موثوق  لشبكة بنكال امتالك أهمية تكمن هنا منية، اإللكترون المصارف قنوات خالل من ومنتجاته

 ،اإللكترونية بنوكال حقل في أنشطته لدعم

 المصرفية ماتالخد توفير عدم حال في فادحة ألضرار المصرف سمعة تتعرض أن یمكنكما 
 لحاجات الفوریة واالستجابة واالستمراریة والتوقيت والدقة والسریة األمان معایير وفق اإلنترنت عبر

 األداء معایير ومتابعة ورقابة تطویر عليه یتعين المصرف حمایة أجل ومن ، عمالئه ومتطلبات
 اإللكترونية المصارف عمليات إلى بالنسبة

 :القانونية المخاطر - ج
 عن الناتجة القانونية وااللتزامات للحقوق  الواضح التحدید عدم عن الناجمة المخاطر كتل وهى
 الزالت المصرفية العمليات تلك أداء وسائل من العدید وان السيما ،141اإللكترونية المصرفية العمليات

 تالسجال وتلقى إرسال وقواعد اإللكترونية والعقود والتوقيعات السجالت مثل التطویر طور في
 انتهاك كذلك واإلفصاح، السریة وإحكام اإللكتروني، التصدیق وقواعد بسلطات واالعتراف اإللكترونية،

 . األموال غسيل بمكافحة المتعلقة تلك خاصة المقررة الضوابط أو القواعد أو القوانين

 في يتهاحج االلكترونية للتعاقدات القانون  قبول تحدي في متمثلة القانونية التحدیات أهم وتبرز
 ،االلكترونية التواقيع ،الشخصية إثبات ،الضریبية التحدیات ،الدفع وسائل ،المعلومات امن ،142اإلثبات
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 التقنية إجرام مخاطر من وأمنها المعلومات سریة، االلكتروني أو النقدي المال ،النقدي الدفع أنظمة
 ،االلكترونية لمراسالتا حجية ،والمخاطر األخطاء عن المسؤولية ،العميل خصوصية، العالية

 أو المصرف معلومات وقواعد لبرمجيات الفكریة الملكية مسائل ،االلكترونية المصرفية التعاقدات
 للتقنية المزودة الجهات مع المصرف وتعاقدات عالقة ،بها المرتبطة أو المصرف موقع من المستخدمة

 . 143 المعلوماتية والتعاون  والمشاركة اجاالندم مشاریع ،الحليفة المواقع مع أو تهالخدما الموردة أو

 :األخرى  المخاطر - ح
 مثل ، األخرى  التقليدیة المصرفية للمخاطر بالنسبة انعكاسات اإللكترونية البنوك توزیع لقنوات إن
 تقليل أو زیادة فقط ليس القنوات هذه بإمكان حيث ، والسوق  الفائدة وسعر والسيولة التسليف مخاطر

 . األحيان بعض في معقدة طرق  ووفق المخاطر هذه في تحول تحقيق أیضا بل ، بنكال مخاطر بنية

 یمكن ال قد اإللكترونية القنوات وفق المصرفية الخدمات توزیع فإن ، التسليف لمخاطر بالنسبة
 اإلحاطة عدم وبالتالي ،ةالخارجي األسواق في أو محليا ومخاطره وق سال آليات حقيقة إدراك من بنكال

 عملية في أساسية شروطا تعتبر والتي المتاحة ضماناته من والتأكد االئتمانية العميل ةوأهلي ویةبه
 . السليمة االئتمانية القرارات صنع

 تنتقل أن یمكن المصرف عن صحيحة غير أو سلبية معلومات أي فإن السيولة، لمخاطر بالنسبة
 أن كما. سيولة ألزمة یعرضه قد ما بسرعة ودائعهم سحب على عمالئه وتحمل اإلنترنت عبر بسرعة

 لدى تهمحسابا على یحافظون  الجدد المودعين أن طالما الودائع، حركة زیادةنها بإمكا ترنتناإل بنوك
 سيولته مراقبة على المصرف حرصی أي یجب أن الفائدة، ومعدالت شروط وفق ذلك أو بنكال ههذ

 .ودقيق مستمر بشكل وقروضه ودائعه في الحاصلة التغيراتو 

 في المخاطر لهذه یتعرض أن یمكن المصرف فإن األجنبي، القطاع بمخاطر یتعلق فيما خيراأ
 المخاطر هذه أن كما،األجنبية بالعمالت مقومة حسابات فتحه و أجانب عمالء من الودائع قبوله حال

 .خرى األ الدول في السلبية االجتماعية و السياسية و االقتصادیة اتر التطو  حاالت في تزداد أن یمكن
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 البنوك ميدان في ألنشطته المصرف إطالق أن من التأكد الرقابية السلطات على یتعين هنا من
 المناسبة األنظمة امتالك مع تماما یتماشى دولته حدود عبر اإللكترونية الخدمات على تعتمد التي

 144.البنكية المخاطر هذه إلدارة

 نشوء لكيفية المحددة الطرق  لكن، جدیدة يستل اإللكترونية البنوك المرتبطة المخاطر فإن وعليه
 إلدارة بالنسبة جدیدة تكون  أن یمكن ،فالمصار  على تأثيرها وسرعة المحتمل لحجمها المخاطر هذه

 لالبتكار المتسارع االتجاه فإن ذلك، إلى باإلضافة؛  سواء حد على الرقابية والسلطات المصرف
 بعض واعتماد خارجية، جهات إلى األنظمة إسناد درجة یادةوز  اإللكترونية، للبنوك الداعم التكنولوجي

 إلى الحاجة یضاعف ، اإلنترنت مثل المفتوحة الشبكات استخدام على المتنامي والخدمات المنتجات
 .وهو ما سنتطرق إليه للمخاطر ودقيقة متواصلة إدارة عملية

  إدارة مخاطر الصيرفة اللكترويية -2
 المخاطر قياس فإن وعليه، المخاطر إدارة فن على نهاضموم في المصرفية الصناعة ترتكز

 من عددا البنوك في الجدیدة المخاطر إدارات به تخدم أساسي دور هو فيها والتحكم مراقبتها بغرض
 .البنوك بهذه الهامة الوظائف

 إدارة مخاطر الصيرفة اللكتروييةمبادئ  -2-1

  :145التالي النحو على وذلك متابعةوال والرقابة التقييم على المخاطر إدارة تشتمل

 المخاطر تقييم -2-1-1

 :یلي ما التقييم ویشتمل

 عليه تأثيرها ومدى، البنك لها یتعرض قد التي المخاطر تحدید. 
 المخاطر هذه مع التعامل نتيجة خسائر من یتحمله أن للبنك یمكن لما قصوى  حدود وضع. 
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  للمخاطر التعرض على الرقابة -2-1-2

 146:على الرقابة هذه وتشتمل

 :إلى دفته التي األخيرة هذه :التأمين وإجراءات سياسات تنفيذ - أ
 ؛التصدیق / النظم مع التعامل شخصية تحدید 
 ؛القنوات عبر انتقالها أثناء العمالء رسائل على تعدیالت إجراء عدم ضمان 
 ؛ العمالء معامالت سریة على الحفاظ ضمان 
 لها الرسالة مرسل إنكار عدم ضمان. 

 :اإللكترويية للنقود دفع وسائل بإصدار الخاصة اإلضافية التأمين إجراءات -ب   

o ؛التزیيف من للحمایة المركزي  المشغل أو البطاقات مصدر مع المباشر االتصال 
o ؛الفردیة العمليات متابعة 
o ؛األموال غسيل عمليات لتتبع مركزیة بيانات بقاعدة االحتفاظ 
o على یخزن  لما أقصى حد وضع مراعاة مع غيرها أو الذكية قاتالبطا في األمان شروط توافر 

 ؛البطاقة
o العاملين وبين عليا وإدارة إدارة مجلس من ،بالبنك المختلفة المستویات بين االتصاالت تدعيم 

 ؛للعاملين المستمر التدریب وتوفير النظم أداء سالمة بشان

o ؛الخدمات وتطویر تقدیم استمرار 
o الدعم لتقدیم البنك خارج مصادر على االعتماد حالة في مخاطرال من للحد ضوابط وضع 

 .الفني

 المخاطر متابعة -2-1-3

 النحو على وذلك والخارجية الداخلية المراجعة وإجراء النظم اختبار في المخاطر متابعة تتمثل
  147:التالي
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 :ضمنها من یكون  والتي للنظم دوریة اختبارات إجراء - أ
 خالل من البيانات تدفق وتعزیز وعزل تحدید إلى یهدف الذي تراقاالخ إمكان اختبار إجراء 

 ؛لالختراق العادیة غير المحاوالت من النظم لحمایة إجراءات وإتباع· ؛النظم
 مدى على والوقوف التأمين إجراءات فاعلية من للتأكد النظم خالل من دوریة مراجعة إجراء 

 .المقررة التأمين وإجراءات سياسات مع اتساقها
   :الخارجيةة و الداخلي جعةار الم راءاتإج - ب

 حجم تخفيض و الكفاءة عدم حاالت و راتالثغ تتبع في الخارجية و الداخلية جعةار الم تساهم
 .بها البنك زاموالت مطورة ءاتاإجر  و سياسات توافر من التحقق بهدف المخاطر

 اإللكترويية الصيرفة مخاطر على رقابةال  -2-2

 المخاطر إدارة إلى الهادفة الممارسات وتشجيع تنمية في الرقابة سلطات وربد بازل لجنة اهتمت
 و الخاصة األموال كفایة قمتها في المخاطر، مع التعامل أدوات في القصور ومعالجة البنوك، في

 السياسات تعزیز الداخلية، الضوابط :ك الداخلية الرقابة وسائل عن فضال اإلفصاح، بمتطلبات زامااللت
 غرار على) ثان كمحور رازي االحت- الرقابي فار اإلش على اللجنة تركز، ف ...بالمخصصات قةالمتعل
 السلطات وتحث، II بازل التفاقية السليم التطبيق نحو (السوق  انضباطية و الخاصة األموال كفایة

 معالجة مث من و رافاتاالنح الستخراج المصرفي تنظيمها علىII  بازل معایير بتنفيذ المعنية الرقابية
 . 148المخاطر إدارة مجال في النقائص

 من تمارس رقابة وهي المصرفية، الرقابة عن نتكلم فإننا البنوك على الرقابة عن نتكلم وعندما
 السلطات هذه تقوم بحيث للدولة، النقدیة السلطة أو المركزي  للبنك تابعة  البنك خارج من جهات طرف

 التابعة الهيئات و المركزي  البنك عن الصادرة والتعليمات لألوامر البنوك امتثال متابعة بمهمة الرقابية
 مع الحوار أبواب فتح وكذا التنظيم، بحكم أو القانون  بحكم المسجلة التجاوزات معالجة ثم من و له

 الرقابة لجنة فعالية من تحد أو المصرفية للمؤسسة الحسن السير تعرقل التي القضایا في للبحث البنوك
 مناسبة إجراءات اتخاذ ثم ، المصرفي المحيط بفعل االحترازي  التنظيم في قصور أي جةلمعال أو

 لمواجهة المالية االحتياجات تقييم بعد إستراتيجية الرقابة سلطة تعتمد مثالع، الوض لتصحيح سریعة
 أو اإلجمالية المخاطرة من محددProfil) ) بشكل تتميز التي بالبنوك العنایة مفادها ،المخاطر
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 التي التعليمات بين فمن الوطني، االقتصاد في هاما نشاطا لمزاولتها أو حساسا موقعا الحتاللها
 . 149المصرفية الرقابة إطار في مصرفي تنظيم أو بنك اتجاه تطلقها

 اإلجراءات وتنفيذ السياسات إعداد -2-2-1 

 مخاطر لتغطية نكالب إدارة تنتهجها التي السياسات تحكم ترتيبات الرقابية السلطات تصدر
 السياسة تتطلبها التي الممارسات أهم من المتطلبات، لهذه البنك امتثال من بعد فيما وتتحقق أنشطته،

 المصرفية العمليات االعتبار بعين یأخذ بحيث الحالي، البرنامج تطویر أو شامل برنامج إعداد األمنية
 التدابير إلى باإلضافة األطراف، لجميع مهامال و المسؤوليات بالتفصيل یحدد و الجدیدة، االلكترونية

 تقدیر المعالجة ترتيبات ضمن یتطلب وهذا ،األمنية الخطوط خرق  حال في البنك بها سيقوم التي
 .النشاط هذا عن المترتبة المخاطر بدرجات دوریا اإلدارة مجلس وموافاة االختراق تكلفة

 تدفقها وقنوات المعلومات كثافة -2-2-2

 المؤسسة لدى التوثيق أو التقاریر أنظمة و المعلومات أنظمة بتقييم الرقابة سلطات تقوم
 عاتق على الملقاة المهام أداء تشویه إلى تؤدي التي الضعف مواطن تحدید بغرض المصرفية،

 .القرارات وانحراف والتنفيذیة العليا اإلدارات

  العالقة ذات األطراف بين النزاعات-2-2-3

 في البنك دعم ةيالرقاب سلطات على یتعين للبنوك، الرشيدة اإلدارة أي مةالحوك متطلبات ضمن
 من لها ما لتنال واجبات من عليها ما جهة لكل بتوضيح به، الصلة ذات األطراف مع العالقات ضبط

 مآرب نحو اإلستراتيجية خصوصا القرارات وتوجيه المصالح تضارب المؤسسة تجنيب أو حقوق،
 المدققين على عالوة ، التنفيذي الجهاز المقترضين، المساهمين، كبار دارة،اإل مجلس بين شخصية،
 .والخارجيين الداخليين

 الرقابة سلطة اتجاه ومسؤولياته اإلدارة مجلس دور -2-2-4

 و السياسات رسم في مهمته فتتمثل ، اإلدارة مجلس على أساسي بشكل البنك إدارة مسؤولية تقع
 هو بالتالي ، البنك أمالك و المودعين حقوق  على المحافظة و تنفيذها المةس من التأكد و النظم إقرار
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 وشفافية المالي المركز متانة السيما ، ونتائجه البنك أداء عن الرقابية السلطات أمام األول المسؤول
 اإلدارة مجلس لعضویة بمرشحين إشعارهم ذلك في بما الرقابية، السلطات إلى اح بهالمصر  المعلومات

 .التعيين و التنفيذیة اإلدارة أو

 جانب إلى الكترونية مصرفية خدمات تقدیم في البنك إستراتيجية على المصادقة عليه یتعين لذا،
 طریق عن الداخلية الرقابة نظام تقييم و المخاطر إدارة في التنفيذیة اإلدارات سياسات على الموافقة

 150 . له تابعة مختصة لجان

 الرقابة سلطة اتجاه ومسؤولياته نفيذيالت الجهاز دور -2-2-5

 تتولى التي البشریة الموارد في توفرها الواجب الشروط إمالء على الرقابية السلطات تعمل
 السمعة ، العلمية األهلية ، العملية الكفاءة : ذلك بين من ،151البنك في التنفيذیة اإلدارة مسؤوليات

 من جملة كفرض أخرى  ناحية من ، الخ...عدلية بقسوا من خلوه ، األمانة ، مناسبة وخبرة الجيدة
 السياسات وفق البنك شؤون  تصریف نحو التنفيذیة اإلدارة أفعال تحكم البنوك على المتطلبات
 و اإلدارة هذه بين العالقة نوع نحو : القوانين بجميع االلتزام ظل في إدارته مجلس قبل من المرسومة
 قبل من المطلوبة واإلحصائية االحترازیة التقاریر نحو ، ابيةالرق السلطات ترسلهم الذین المفتشين

 .الرقابية السلطات أو اإلدارة مجلس

 والخارجين الداخلين المدققين أعمال توجيه -2-2-6

 و الداخلي المدقق حول تصدرها معایير خالل من البنوك تشجيع الرقابية السلطات على یتعين
 و (والجزائية المدنية المهنية،) متهومسؤوليا المدققين تعيين يمتنظ نهاشأ من الخارجي، المدقق أعمال
 مجلس إلى التدقيق دائرة تبعية في والموضوعية الحياد یكفل بشكل الرقابية، بالسلطات متهعالقا

 ضغوط عن وحتى البنك إدارة عن مهنته أداء في المدقق استقاللية كذل إلى إضافة ویضمن اإلدارة،
 .المساهمين
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 قطاع في أنه إال المؤسسات، على فأكثر خارجي مدقق تعيين تفترض القوانين أن من وبالرغم
 ویحق العمومية، الجمعية قرار جانب إلى المختصة الرقابية السلطة موافقة على الحصول یتعين البنوك

 تراها بمهام تكلفه أن في الحق مع الزمة إیضاحات أو بيانات أي على منه الحصول الرقابية للسلطات
 ضمن الرقابية السلطات إلى الرجوع له یخول حين في رقابية، ألغراض المعني البنك على ضروریة
 152.العمل متطلبات

 من مالئما هامشا الرقابة سلطات إلى البالد قوانين توفر أن بازل لجنة تدعو ، األحوال جميع في
 وجه، أكمل على مهامها أداء أجل من تقنية أو بشریة أو مالية سواء كافية إمكانيات وكذا االستقاللية
 في النقدیة السلطة أو المركزي  للبنك تابعة محددة هيئات إلى المصرفية الرقابة إسناد نوالهدف م

 قد التي النقدیة السياسة و البنوك على الرقابة بين التضارب في الوقوع مخاطر سد هو الدول أغلب
 البنك على یوفر الرقابي الجهاز هذا وتوفير ن،للوط االقتصادیة الحياة على وخيمة آثار إلى تؤدي

 تقييمات على اإلطالع دوره یصبح بحيث ، البنوك أعمال على اإلشراف في كبيرا جهدا المركزي 
 .المصرفي التنظيم إلى المالئمة التوجيهات لصياغة الرقابية اللجان

 راءاتواإلج السياسات ضعبو  البنوك قيام أهمية إلى المصرفية للرقابة زلاب لجنة أشارت فقد هذا
 كما ومتابعتها، عليها والرقابة تقييمها خالل من اإللكتروني المصرفي العمل مخاطر إدارة تتيح التي

 .المخاطر هذه إلدارة مبادئ 200  ماي و1998 مارس خالل أصدرت

 إدارة مخاطر الصيرفة اللكترويية وفق يموذج لجنة بازل  -3
 أدنى إلىخسائر تدنية ال إلىمخاطر التي تمت دراستها تهدف الرقابة على ال إجراءاتجميع  إن

مستوى وليس الغرض من إدارة المخاطر هو تجنبها ألن ذلك أمر مستحيل، لهذا سوف نتطرق في 
نموذج  إلى اإلشارةسياق اإلدارة السليمة لمخاطر العمليات المصرفية االلكترونية مع  إلىهذا العنصر 

 .لجنة بازل

  السليمة لمخاطر العمليات المصرفية اللكترويية اإلدارة -3-1  

جميــع الترتيبــات اإلداریــة و الممارســات التــي تهــدف إلــى حمایــة أصــول البنــك و أرباحــه ، القصــد 
االحتواء )منها هو التعرف على وجودها وتحدید هویتها وقياسها ومن ثم وضع األنظمة الكفيلة بضبطها

أو مضادة لها، بمعنى آخر التي تشمل أساليب وتقنيات وقائية  (أو الحد من شدتها/أو االستئصال و/و
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 3 ، ص سبق ذكره معراج ، مرجع هواري و حسين رحيم 



وحتـى المختصـين بشـأن المخـاطر، بحيـث  أن اإلدارة السـليمة  وأخرى عالجية المقبول لدى لجنة بازل
 :153ال تنقصها الجزئيات التالية

 أدوات إدارة المخاطر(: 6-2)الشكل رقم 

 

 

  

 

 

 
 

 

 
منشورة  بحثية ورقة ،الدولية بازل لجنة معايير وفق اإللكترويي ةالصيارف مخاطر إدارة ي،طب حمزة و خليل الرزاق عبد :المصدر
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في نفس السنة وقع شدید على الساحة   Franklin National Bankوالبنك األمریكي 1174جوان   Herstattكان إلفالس البنك األلماني  
لدولي بين البنوك المصرفية، فاهتدت السلطات الرقابية إلى ضرورة العمل بقواعد إشراف موحدة لضبط األعمال المصرفية في إطار التعاون ا

من أجل ذلك أنشأت لجنة تحت إشراف بنك التسویات الدولية تعمل على إیجاد هذا اإلطار المشترك بين دول مجموعة العشر في . المركزیة
حاليا من طرف محافظي البنوك المركزیة وممثلي سلطات الرقابة لدول مجموعة العشر، أعضاء اللجنة  1174أسست لجنة بازل نهایة . البدایة

ابتداء من  كندا، فرنسا، بلجيكا، ألمانيا، إیطاليا، اليابان، لكسمبورغ، السوید، سویسرا، هولندا، المملكة المتحدة، الوالیات المتحدة وإسبانيا،:هم
یقع ببنك مقرها . ندوات ألعضاء اللجنة لمناقشة االنشغاالت المطروحة في الصناعة المصرفية 4أو 3ینظم في مجرى السنة  1175فيفري 

 .التسویات الدولية بمدینة بازل السویسریة
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 Comité de Bâle sur contrôle bancaire, Gestion du risque opérationnel, BRI, Bâle, sans date. Aussi: 

Comité de Bâle sur contrôle bancaire, Saines pratiques pour gestion et la surveillance du  risque 

opérationnel, BRI, Bâle, février 2003. 

 اخلرائطية

توجيهات حول التدقيق الرقابة و 
(طرق احلماية)اية األموال اخلاص كف  

حتليل دوري 
ةللمخاطر  

 

 

 

قاعدة معطيات 
 حول احلوادث

 

مؤشرات 
خاطر امل

مستويات و
 اإلنذار



  التحقق و تحديد هوية المخاطر و مصادر الضرر -3-1-1 

يــق األهــداف، لــذا التحدیــد هــو اكتشــاف تحمــل هــذه القاعــدة بمقتضــى الســعي إلــى الكمــال فــي تحق
التفــاوت بــين مــا هــو منجــز ومــا هــو متوقــع، نتيجــة عوامــل تنقلــه مــن الــربح إلــى الخســارة، منهــا عوامــل 

هيكــل البنــك، طبيعــة األنشــطة، نوعيــة المــوارد البشــریة و تعــدیل التنظــيم و األنظمــة، و : داخليــة، مثــل
و . التي تمـس القطـاع المصـرفي، التقـدم التكنولـوجي احتدام المنافسة و الصدمات: عوامل خارجية مثل

مالئــم یســهر ( مخطــط)كــذا الحتاللهــا موقــع األســاس لتحضــير معــایير احترازیــة ضــد المخــاطرة و نظــام 
 على متابعة تحركات المخاطرة و التحكم فيها؛

  قياس المخاطرة -3-1-2

 روریة إلدارتهـــا، یمكـــنالمـــوارد الضـــألجـــل رصـــد دقيـــق و جيـــد لمســـار المخـــاطرة، و مـــن ثـــم حشـــد 
 :االستعانة بأدوات التقييم التالية

 یقوم على إعداد قائمة بالعناصر القابلة للتعرض إلى المخاطر ، وقياس : التقييم الذاتي و التقييم
مــدى التغيــرات الحاملــة للخســائر بواســطة مصــفوفة محتــواة فــي جــدول القيــادة، ی مكــن مــن تحویــل 

 ؛نشاط الكمية للمخاطرة المترتبة من  القياسات الكيفية إلى تقييمات
  الخرائطيــة(Cartography :) تحدیــد أصــل الضــعف ومكــامن التضــرر و وصــف الحالــة حســب

  ؛الوحدات المتنوعة للبنك أو بداللة وظائفه التنظيمية أو وفق سالسل العمليات
  مؤشرات المخاطرة(Indicateurs of risk:) بـا مـا أو مقـایيس متنوعـة، غال/هي إحصائيات و

هذه . تكون ذات طبيعة مالية، والتي یمكن أن تعطي فكرة دقيقة حول تعرض البنك إلى المخاطرة
 ؛إلنذار البنك بتغيرات حاملة لخسائر( كل شهر أو كل فصل)المؤشرات یعاد النظر فيها دوریا 

 تقـــدير حجـــم المخـــاطرة (Quantification :) تتبـــع بعـــض المؤسســـات المصـــرفية هـــذه المقاربـــة
السالســل الزمنيــة حــول الخســائر : دیر تعرضــها إلــى المخــاطرة مــن خــالل اســتخدام أدوات، مثــللتقــ

 (الـــتحكم)یمكـــن أن تـــزود بمعلومـــات نافعـــة ألجـــل تقيـــيم التعـــرض و إعـــداد السياســـة الكفيلـــة بقبـــول
 .التخفيف من هذه المخاطرة

  المـتابعة -3-1-3

نظم علـى دورات مكيفـة مـع تكــرار وطبيعـة من أجل إدارة دیناميكيـة، یتعـين تأسـيس نظـام متابعـة مـ
یكشــــف و یجــــري تصــــحيح فــــوري للنقــــائص الموجــــودة فــــي سياســــات . التغيــــرات فــــي المحــــيط العمليــــاتي



إضـــافة إلـــى تهيئـــة مؤشـــرات متقدمـــة للتنبـــه إلـــى المخـــاطر و البحـــث عـــن . إجـــراءات و عمليـــات البنـــك
 .تدفع إلى تطور الخسائر أو وجودهاالمصادر المحتملة التي  (لتقدیر) األساليب الفنية الكتشاف

 ف من المخاطرةالتخفو  السيطرة -3-1-4

خــاطر هــو محــور اإلدارة الســـليمة، مــن المعلــوم أن االنشــغال الــذي فحــواه الحيلـــة المناســبة لــدرء الم
أیضا أنه كلما استثمر البنك في أنشطة جدیدة أو طور أنشطة تقليدیة كلما ارتفعـت احتمـاالت تعرضـه و 

بــل أن الــبعض منهــا قــد تالزمــه خســارة ذات تكــرار قليــل لكنهــا جســيمة النتــائج، فانطالقــا مــن للمخــاطر، 
متابعة الميل و ترصد تحركات المخاطر یتبنى البنك في إدارة مخاطره اإلستراتيجية المناسبة التي تتخـذ 

اط أو الوجــه األول الـتحكم بهــا أي حصـرها فـي مســتوى معـين أو استئصــالها بحـذف النشــ: عـادة وجهـين
مـن آثارهـا حسـب طبيعـة المخـاطرة أو التطلـع إلـى ( Attenuation)عدم الخوض فيه؛ الثاني التخفيـف 

 أهداف كامنة وراء نشاط ال یمكن االستغناء عنه، من خالل أدوات مناسبة؛

 خطط النجدة  -3-1-5

مــن تمــام معالجــة قضــية المخــاطر، وضــع خطــط القصــد منهــا بعــث اســتغالل أصــول البنــك و  
التعطــل أو العطـب، ذلـك أن ثمــن التوقـف تـنقص مـن الوقــت وبالتـالي مـن أربــاح  حـالئناف أنشـطته اسـت

اإللكترونــي )البنــك، و أحيانــا تتوقــف قــدرة البنــك فــي اغتنــام الفــرص علــى القــدرة فــي اســتعادة األرشــيف 
ار للبــــــرامج المعــــــدة بغــــــرض االســــــتمر بتكييــــــف دوري  أوو اســــــتقدام الخدمــــــة العاطلــــــة فــــــورا، ( والمــــــادي

 . االستئناف وتجنب الوقوع في حالة اضطراب في النشاط، حسب سيناریوهات معقولةو 

 يموذج لجنة بازل -3-2
 إداري  نظام المصارف لدى أن التأكد عليها اإلشرافو  المصارف قبةار م عند السلطات على یجب

 هذه النظر وجهة من انطالقا و المخاطر، هذه على للسيطرة كافية و محددة  واضحةإستراتيجية و  جيد
 الدولي، التسویة لبنك التابعة نفسها هي و بازل للجنة التابعة التسویة نظام و المدفوعات لجنة أعدت

 النقود نظام لحمایة األساسية العناصر النموذج هذا وفق ،154اإللكترونية األموال نظام لحمایة نموذجا
                                                           
موسى  154 ،اإللكترويية للصيرفة الناظمة القايويية القواعد متري، خليل  ،االقتصادیة و القانونية من الوجهتين المصارف أعمال في الجدید   
ضمن مقدم بحث لتقنياتا في الجدید األول، الجزء العربي، بيروت جامعة الحقوق، لكلية السنوي  العلمي المؤتمر أعمال   منشورات المصرفية، 
 270 .ص ، 2002 بيروت، الحلبي، الحقوق 



 و المسؤوليات بين الفصل و لمستمرةا الداخلية قبةالمرا و دوریا المحاسبة تتضمن اإللكترونية
 ألجهزة المستمر التطویر و الفحص إلى إضافة، المصرف موظفي إلى تصل التي المعلومات
 هذه مجموعة إلكترونيا، المنقولة للمعلومات المادي االستخدام و فيها المعلوماتية أنظمة و الحاسوب
 .المخاطر ضد للحمایة األول الخط تشكل العناصر

 للمخاطر الجدیدة األوجه لمواجهة المصارف عند متكاملة تيجيةراإست وضع بازل لجنة رحتقت لذلك
 ءاتإجرا أنها على إیجازها یمكن أساسية عناصر ثالثة تتضمن اإلجراءات وهذه المصرف، في المالية
 النحو على شرحها یمكن والتي؛ الخطر وإدارة له، التعرض إمكانية على والسيطرة الخطر لتقدیر

 :155تاليال

  المخاطرة تقدير -3-2-1

  :حلار م ثالثة تتضمن ءاتراإج وهي

 ؛لها یتعرض أن للمصرف یمكن التي المخاطرة تحدید 
 ؛المصارف إدارة مجلس قبل من اتخاذه الواجب الخطر مقدار تحدید 
 مواجهته إمكانية و قدرة تحدید و المخاطر من غيره مع الخطر مقارنة. 

  اطرللمخ التعرض من الحد-3-2-2

  :طریق عن المخاطر هذه من الحد و إدارة یجب اللجنة هذه حاتار اقت وفق

o ؛إلكترونيا المصرف حمایة اءاتجر إ و سياسات وضع 
o فيه العليا تااإلطار  و المصرف إدارة بين المستمر الحوار في المتمثلة و الداخلية، االتصاالت 

 ؛إتباعها الواجب اإللكترونية الصيرفة سياسة حول
o ؛اإللكترونية المتطلبات تحدیث 
o ؛العميل تثقيف و إرشاد 
o اإللكترونية لألعطال مضادة خطة وضع. 
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، جامعة اقتصادیةدكتوراه علوم  أطروحة، الجزائر فريسا: دراسة مقارية–ثر الصيرفة اللكترويية على السياسة  النقديةأیش ، ابلع ميادة 
 122، ص رالجزائبسكرة، –دمحم خيضر 



 المخاطر قبةار م -3-2-3

  :أساسيين عنصرین تتضمن

 الدوریة قبةار الم و الفحص نظام. 
 المتخصصة الشركات و ءار ببالخ ةناعباالست ذلك و الحسابات تدقيق. 

 اإللكترونية والنقود الصيرفة في المخاطر مواجهة كيفية إلى تطرق  كونه بازل لجنة نموذج ویتميز
 قضایا إلى تتطرق  لم أنها إذ محددة غير أنها إال ومتباینة، متجانسة وتوجيهات نصائح إلى باإلضافة

 .اإللكترونية الصيرفة عمليات على المطبق والقانون  اإللكتروني التوقيع مثل مهمة

IV- لنقديةاإلجراءات المقترحة في مجال السياسة ا 
أي تنظيم قانوني لموضوع النقود اإللكترونية ال یتعين عليه فقط تحدید طبيعة أو شخصية إن 

وإنما عليه أیضا  أن یضع مجموعة من الضوابط التي تضمن في  ،تلك الجهة التي تتولى إصدارها
تلك . لنقودالنهایة درء المخاطر االقتصادیة والقانونية التي من المتوقع حدوثها عند إصدار هذه ا

الضوابط قد تكون شكلية أي تتعلق بشكل وصياغة النصوص القانونية المنظمة لموضوع النقود 
اإللكترونية، وقد تكون موضوعية أي تتعلق سواء بالجهة المصدرة للنقود اإللكترونية أو لجهات رقابية 

 :مستقلين عنصرینوسوف نلقي الضوء على هذه الضوابط في ، على المؤسسات المصدرة لتلك النقود

 الضوابط الشكلية للتنظيم القايويي للنقود اإللكترويية -1
البد أن تتميز نصوص التنظيم القانوني المتعلق بالنقود اإللكترونية بالوضوح الشدید فيتعين على 
السلطة التشریعية أن تحدد بدقة مفهوم النقود اإللكترونية وتميزها عن وسائل الدفع اإللكترونية وعن 

 .اقات اإللكترونية ذات الغرض الواحد أو محدودة األغراضالبط

من ناحية أخرى، ومع األخذ، في االعتبار الترتيبات التعاقدیة التي یمكن أن تنشأ بين األطراف 
المختلفة المتعاملة بالنقود اإللكترونية، فإنه یجب على التشریع المتعلق بالنقود اإللكترونية أن یوضح 

تزامات وحقوق مصدر النقود لفاال. ق كل طرف في مواجهة األطراف األخرى بدقة التزامات وحقو 
اإللكترونية والعمالء والتجار واألطراف األخرى المستخدمة لهذه النقود یجب أن تتسم بالشفافية 

فيجب إذا  أن یكون من السهل على كل طرف أن یدرك ویعي مركزه القانوني وذلك من  ،والوضوح
كما یجب أن ینصب التنظيم التشریعي المقترح على توضيح ، ة واضحة وسهلخالل مصطلحات قانوني



الخسائر التي یمكن أن تلحق بكل طرف في حالة ما إذا أعلن إفالس المؤسسة المصدرة للنقود 
 .اإللكترونية

باإلضافة إلى هذا، فإن التشریع المقترح یجب أن یوضح بصورة جلية ما إذا كانت دیون مصدر 
ویتعين . ترونية قد تم تغطيتها بضمان ودائع أو بضمانات أخرى تذكر في نفس التشریعالنقود اإللك

المنازعات والهيئة  ات موضحا  بصفة خاصة آلية فض هذهعليه أیضا  أن یضع ترتيبات لحل المنازع
  .(مثل قواعد عبء اإلثبات)وتطبيقها  إتباعهاأو المحكمة المختصة والقواعد اإلجرائية التي یجب 

ذلك فإن التعامل في النقود اإللكترونية قد یكون عابرا  للحدود، وهنا فإنه یتعين على أي تشریع وك
یتصدى لموضوع النقود اإللكترونية أن ینطوي على نصوص معالجة لتلك المشكالت التي یمكن أن 

 رفلكل طتنشأ عن تشعب وتدویل آثار النقود اإللكترونية وذلك من خالل المسؤولية القانونية 
 .والمحكمة المختصة بنظر النزاعات التي تثيرها هذه النقود

 ضوابط الموضوعية للتنظيم القايويي للنقود اإللكتروييةال -3
المصدرة  ینطوي على قيود تلتزم بها الجهة یتعين على أي تنظيم تشریعي للنقود اإللكترونية أي

تهدف إلى حمایة األطراف المتعاملة في تلك القيود ما هي إال مجموعة من الضوابط التي . لتلك النقود
النقود اإللكترونية وتحول دون استغالل مصدري النقود اإللكترونية لبقية األطراف ومن أهم هذه 

 :الضوابط ما یلي

 :خضوع المؤسسات المصدرة للنقود اإللكترويية لإلشراف والرقابة الدقيقة -3-1
ونية، ففي هذه الحالة لن یكون هناك حاجة إذا تولى البنك المركزي عملية إصدار النقود اإللكتر 

إلى إشراف من جهة أخرى حيث یعتبر البنك المركزي هو بنك الحكومة إال أن الصعوبة تثور حينما 
في . ائتمانية لبنوك أو مؤسسات ائتمانية أو غيریعهد بأمر إصدار هذه النقود إلى جهة مصرفية كا

إلشراف دقيق ورقابة صارمة من قبل جهات حكومية مثل هذه الحاالت البد من خضوع تلك الهيئات 
متخصصة كالبنك المركزي مثال  وذلك لتوقي ودرء المخاطر التي یمكن أن تنتج عن إصدار تلك 

وعلى الجهة الرقابية أن تتأكد بصفة خاصة من أن رأس مال المؤسسة . المؤسسات للنقود اإللكترونية
ذه المؤسسة ما یكفي من الضمانات المالية لتغطية أي المصدرة ال یقل عن مستوى معين وأن تقدم ه



كذلك یتعين على الجهات المصدرة أن تتبع سياسة إدارة قویة فيما یتعلق . مخاطر مالية متوقعا  حدوثها
 .بالمخاطر الخاصة بأنشطة النقود اإللكترونية

المؤسسة االئتمانية  على 2222ولقد اشترطت الالئحة األوروبية المنظمة للنقود اإللكترونية لسنة 
كما ال یجب أن ینخفض هذا المبلغ  ،المصدرة لهذه النقود بأال یقل رأس مالها المبدئي عن مليون یورو

من ناحية أخرى، فقد نص هذا التشریع أیضا  على ضرورة . عن هذا الحد في أي وقت من األوقات
زیادة على المبلغ الكلي الممثل % 2لى احتفاظ مؤسسات النقود اإللكترونية دائما  بما یساوي أو یزید ع

لحجم الخصوم المالية الحالية المتعلقة بالنقود اإللكترونية غير المدفوعة أو متوسط حجم هذه الخصوم 
في آخر ستة أشهر، وإذا لم یكن قد مر ستة أشهر على إنشاء المؤسسة المالية فيجب أن یتساوى هذا 

الكلي لحجم الخصوم المالية المتعلقة بالنقود اإللكترونية غير  زیادة على المبلغ% 2المبلغ أو یزید عن 
المدفوعة المستخدمة خالل ستة أشهر ویستدل على هذا المبلغ من خالل الخطة المالية المقدمة من 

 .156المؤسسة المصدرة إلى السلطة المختصة

 ة دوريةالتزام الجهة المصدرة للنقود اإللكترويية بتقديم تقارير إحصائية يقدية بصف -3-2
كما سبق أن بينا، فإن إصدار النقود اإللكترونية قد یؤثر على السياسة النقدیة من خالل تأثيرها 

لهذا فإنه من الضروري أن تقوم المؤسسات االئتمانية المسموح لها  اوتحسب. على عرض النقود
المتخصصة كالبنك بإصدار النقود اإللكترونية بتقدیم بيانات إحصائية دوریة إلى السلطات النقدیة 

ویجب على هذه التقاریر أن توضح حجم . المركزي مثال  وذلك من أجل رفع كفاءة السياسة النقدیة
 .النقود اإللكترونية التي تم إصدارها أو المزمع إصدارها وذلك خالل فترة زمنية محددة

 إلزام المؤسسات المصدرة للنقود اإللكترويية بقبول تحويلها إلى يقود   -3-3
على أي تنظيم قانوني للنقود اإللكترونية أن یتضمن النص على التزام مصدري النقود  یتعين

وذلك عند ( أي تلك التي یصدرها البنك المركزي في الدولة)اإللكترونية بقبول تحویلها إلى نقود قانونية 
أنه في حالة ویرجع هذا إلى . سعر التعادل أو التكافؤ في أي وقت یطلب فيه حامل هذه النقود تغييرها

عدم وجود عالقة بين النقود اإللكترونية والنقود القانونية فإن من شأن هذا أن یغري المؤسسات 
االئتمانية بالتمادي في إصدار النقود اإللكترونية بال حدود مما یؤدي في النهایة إلى خلق ضغوط 

                                                           
156

 The European Parliament and the Council of the European Union, Electronic Money directive,  2000, Op 

Cit., pp.2. 



حویل النقود اإللكترونية من ناحية أخرى، فإن تعهد المصدرین بقبول ت. تضخمية على اقتصاد الدولة
إلى نقود قانونية سوف یقلل نم خطر فقدان النقود اإللكترونية لوظيفة النقود باعتبارها وحدة محاسبة في 

 .حالة ما إذا لم تقبل المؤسسات االئتمانية تغييرها عند سعر التعادل

ه یجوز لحامل النقود على أن 2222هذا ولقد نصت المادة الثالثة من التشریع األوروبي الصادر سنة 
اإللكترونية أن یطلب من مصدرها أن یحولها إلى نقود قانونية عند سعر التعادل أو أن یحولها إلى 
حسابه الخاص وذلك دون تحمل مصروفات أو رسوم غير تلك التي تكون ضروریة لتنفيذ هذه العملية 

قود اإللكترونية وحاملها على ولقد أوضحت هذه المادة ضرورة احتواء العقد المبرم بين مصدر الن
  .ویمكن للعقد أن یتضمن حدا  أدنى للتحویل . شروط تحویل النقود اإللكترونية إلى نقود قانونية

 إلزام مصدر النقود اإللكترويية بالحتفاظ باحتياطي لدى البنك المركزي  -3-4
النقود یتعين على البنك المركزي أن یفرض قيودا  خاصة باالحتياط النقدي على مصدري 

اإللكترونية وذلك تحسبا  ألي زیادة كبيرة في خلق النقود اإللكترونية مما یؤثر في النهایة على السياسة 
وبخضوع مصدري النقود . النقدیة ومن شأن المحافظة على هذا االلتزام أن یؤدي إلى استقرار األسعار

ن المساواة مع الصور األخرى للنقود اإللكترونية لهذا الشرط، فإن النقود اإللكترونية تقف على قدر م
 .والتي تخضع عند إصدارها لمتطلبات االحتياطي النقدي

 :ضرورة توافر ضوابط أمنية مع ضرورة وجود تنسيق وتعاون تشريعي دولي  -3-5
النقود اإللكترونية تعتمد في وجودها على التقدم التكنولوجي وأنه من السهل التعامل بهذه النقود  إن

وینتج عن هذا عدة صعوبات تتعلق بتحدید التنظيم القانوني . طریق شبكة اإلنترنت عبر الحدود عن
الذي یمكن أن تخضع له المعامالت والصفقات التجاریة التي تتم بواسطة النقود اإللكترونية، وحتى لو 

المنظمة قامت هذه الدول بتقنين التعامل بتلك النقود فإنه ليس بالضرورة أن تتشابه القواعد القانونية 
. لهذه المسألة مما یثير في النهایة صعوبة تحدید القانون الواجب التطبيق عند حدوث مشكلة قانونية

من هذا المنطلق، وكنتيجة للبعد الدولي للنقود اإللكترونية، فإن التنظيم القانوني الوطني لهذه النقود لن 
ضحى إذا  من الضروري أن تتعاون الدول لقد أ. یكون فعال  ما لم یستكمل بتنظيم وتنسيق وتعاون دولي

 .من خالل اتفاقيات جماعية وثنائية یوضح فيها مسؤوليات مواطني كل دولة



هذا وقد حددت لجنة بازل للنقود اإللكترونية عددا  من القضایا التي یمكن أن تثيرها النقود اإللكترونية، 
، ن هذه المسائل الشفافية، الخصوصيةویمكن للتعاون الدولي أن یحل المشكالت الخاصة بها ومن بي

 .وغسيل األموال

التشریع المتعلق بالنقود اإللكترونية أن یعالج المشكالت المالية المتوقع حدوثها  لهذا یجب على
مثل غسيل األموال أوالمسائل األمنية، ولهذا فإن االهتمام ال یجب أن ینصب فقط على الجهة 

 النقود اإللكترونيةیجب أن یركز هذا التشریع أیضا  على أنواع وأشكال المصدرة للنقود اإللكترونية وإنما 
فعلى سبيل المثال، یجب وضع حد أقصى لقيمة النقود اإللكترونية التي یسمح . 157المقرر إصدارها

للنقود  Operatorsبالتعامل بها بين المستهلكين وتجار التجزئة ومن الممكن أیضا  أن یلتزم المشغلون 
 .ة برقابة الصفقات المبرمةاإللكتروني

من ناحية أخرى، فإنه یتعين على المخططين للنقود اإللكترونية أن یوفروا وسائل للرقابة 
األمنية تسمح باكتشاف النقود المزورة وأن تسمح باتخاذ اإلجراءات الوقائية والعالجية الالزمة في حالة 

إصدار النقود اإللكترونية أن یكونوا یجب بصفة خاصة على القائمين ب. ظهور مثل هذه المشكالت
قادرین على مراقبة مستوى وحجم مدیونية المؤسسة من النقود اإللكترونية مقابل حجم ما تم إصداره من 

وعلى السلطات والجهات المتخصصة إجراء التدریبات الكافية ووضع الترتيبات الالزمة لتقليل . نقود
ویجب التوصل إلى طریقة یتم بها االحتفاظ . اإللكترونية مخاطر التزیيف واالحتيال في مجال النقود

البد أن . ببيانات خاصة عن كل صفقة واألطراف المبرمة لها وذلك عند استخدام النقود اإللكترونية
یكون هناك مجاراة للتطور التكنولوجي فيما یخص تحدیث الوسائل األمنية الضروریة لمجابهة التحایل 

 .اإللكترونية والتزویر وتزیيف النقود
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 خالصة الفصل
تتأثر وظيفة اإلصدار النقدي حسب مصدر النقود االلكترونية وحسب درجة العتماد عليها في 

 .االحتياطي اإلجباري كودائع تحت الطلب
ن إدخال واستخدام النقود االلكترونية بشكل واسع یتحدى السياسة النقدیة أویتضح مما سبق ، 

وتؤثر النقود االلكترونية الى حـد معـين فـي السياسـة النقدیـة وتقـوض القـدرة  التقليدیة وعرض النقد ،
على السيطرة االقتصادیة الكلية من قبل البنك المركزي، ولـذلك فـإن البنـك المركـزي یجـب أن یعـزز 
البحث بشأن الهيكل النقدي ویحـدد سياسـة إدارة مالئمـة ونظـام مالئـم طبقـا  لطلـب التطـور النقـدي ، 

راف علـــى إصـــدار النقـــود االلكترونيـــة وتـــداولها ووضـــع القـــوانين واألنظمـــة ذات الصـــلة ویجـــب األشـــ
لتكيــف تحــدي النقــود االلكترونيــة إزاء النظــام المــالي التقليــدي والتأكــد مــن وضــع نظــام نقــدي مســتقر 

 .ومالئم 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

:لرابعا صلـالف
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 تمهيــد

لذلك لجأت ، لما خلفه االستعمار زائري بعد االستقالل مشاكل عدیدةعرف الجهاز المصرفي الج
األهم للنهوض باالقتصاد الوطني بهدف  باعتبارهالحكومة إلى تطبيق عدة إصالحات في هذا القطاع 

خاصة وبعد  ة أخرى ي االقتصاد العالمي من جهومواكبة التطور الحاصل ف ،تحسينه وتماشيه من جهة
           .االنتشار الكبير لطرق الدفع االلكتروني واالتجاه نحو الصيرفة االلكترونية و البنوك االلكترونية

وفي ظل اإلصالحات المتعاقبة للنظام المصرفي في الجزائر التي كان أهمها إصدار القانون 
 عرفت السلطة النقدیة 2223سنة  11-23واألمر  1112سنة  12-90المتعلق بالنقد والقرض 
 1112تطورا ملموسا أدى إلى تغير مسار السياسة النقدیة، فابتداء من سنة  الممثلة في بنك الجزائر

على رأسها محاربة  ،ووضع إطار قانوني للسياسة النقدیة وأهداف محددة لها ،بدأ الوضع یتغير
باإلضافة إلى  ،مستوى العام لألسعارالتضخم والمحافظة على استقرار العملة الوطنية واستقرار ال

، لهذا سنحاول في هذا ك المركزي في كل األمور النقدیةإدخال أدوات السياسة النقدیة وتحكم البن
الفصل اإلشارة إلى الجهاز البنكي الجزائري وأهم اإلصالحات التي شهدها، ودور بنك الجزائر كسلطة 

تجاوبه مع التطورات العالمية في المجال النقدي والبنكي، لتوضيح مدى  نقدیة في إدارة السياسة النقدیة
 :وذلك من خالل تقسيم هذا الفصل إلى العناصر التالية

XI. ؛الجزائري  يبنكال الجهاز تطور حول عامة نظرة 
XII. ؛شراتهؤ هم مأ الجزائري و  هيكل الجهاز البنكي 
XIII. السلطة النقدیة: بنك الجزائر. 

  
 

  
 
 
 
 
 
 



I- الجزائري  لمصرفيا الجهاز تطور حول عامة يظرة 
 1990 سنة إصالح أهمها من كان والتي تطوره، في مراحل بعدة الجزائري  المصرفي الجهاز مر

الجهاز المصرفي  عرف أین 1112أفریل  26في  12-12من خالل إصدار قانون النقد و القرض 
 أجنبية بنوك عدة نشاط مركز الجزائریة المصرفية السوق  وأصبحت الخارجي، العالم على انفتاحا

 األساسي الممول بوصفه الوطني االقتصاد عصب الجهاز هذا ویشكل ،بنكية غير مالية ومؤسسات
 منذ الجزائري  المصرفي الجهاز إلى مختلف مراحل تطور هنا سنتعرض و .االقتصادیة األنشطة لمختلف

 .االستقالل

 تطور النظام المصرفي الجزائري قبل صدور قايون النقد القرض -1
م المصرفي الجزائري كامتداد للنظام المصرفي الفرنسي، ونتيجة لذلك فقد تواجدت شبكة نشأ النظا

المالية قبل االستقالل بالجزائر، فأول مؤسسة تأسست بموجب القانون  تواسعة من المصارف والمنشآ
كفرع لبنك فرنسا، حيث بدأ هذا المصرف فعال بإصدار النقود مع بدایة  1943-27-11الصادر في 

حيث اقتصرت "المصرف الوطني للخصم"ي مؤسسة تمثلت فيثان، و *ولكنه لم یستمر طویال 1949
دون حق اإلصدار ومع قلة الودائع الموجهة إليه تعذر عليه القيام بمهمته وأوقف  االئتمانمهمته على 

 .نشاطه

یدة في ، ولكنه وقع في أزمة شد1951الذي أنشئ عام " بنك الجزائر"أما ثالث مؤسسة فتمثلت في 
نتيجة اإلسراف في منح القروض خاصة الزراعية منها، مما دفع بنقل مقره إلى  1122-1992الفترة 

فقد هذا البنك حق اإلصدار " 1159-21-11"، وفي "بنك الجزائر وتونس"باریس مع تغيير اسمه إلى 
، وظل كذلك "جزائربنك ال"السياسي لتصبح تسميته األصلية  لالستقاللبالنسبة إلى تونس بعد تحقيقها 

 .، أین حل محله البنك المركزي الجزائري 1162دیسمبر  31إلى غایة 

 الستقالل بعد -1-1
ورثت الجزائر غداة االستقالل نظاما مصرفيا مبنيا على القواعد التي تحكم السوق البنكية الفرنسية 

برالي ال یخدم التطلعات وعلى خدمة األقلية االستعماریة، كما أنه كان نظاما قائما على االقتصاد اللي
 بالسلطات دفع ما وهذا ،الجدیدة المتمثلة في بناء مجتمع یسير على طریق الرفاهية والعدالة االجتماعية

 وكذلك الفرنسي لالقتصاد التبعية من التخلص بهدف كبير جهد بذل إلى مباشرة االستقالل بعد الجزائریة
                                                           

 .وإعالن الجمهوریة الثانية، ألغي المشروع في جویلية من نفس السنة وإقصاء لویس فليبس 1949فيفري  29ثورة   *



 السلطات اتخذتها التي اإلجراءات أهم بين ومن يةوطن عملة وإنشاء النقد إصدار في حقها استرجاع
 :یلي  ما نذكر الجزائریة للدولة الوطنية السيادة ترسيخ بهدف

  الخزينة العمومية -1-1-1
 األنشطة التقليدیة إليها أوكلت قد و 1962 أوت 08 بتاریخ الجزائریة العمومية الخزینة إنشاء تم     

 للقطاع االستثمار قروض منح یخص فيما واسعة صالحيات لها أعطيت قد و الخزینة، بوظيفة الخاصة
 الهيئات طرف من مهمة مبالغ من یستفد لم والذي الفالحي للقطاع التجهيز قروض و االقتصادي،

 ؛الدولة حددتها التي التنمویة البرامج تمویل مهمة تولت نجدها لذلك و لنشاطه، الالزمة الموجودة البنكية

   (BCA) زائري الج المركزي  البنك إيشاء -1-1-2
 جانفي 01 في المستقلة الجزائر في تأسيسها تم نقدیة مؤسسة أول البنك المركزي الجزائري  یعتبر

 دیسمبر 13في  التأسيسي المجلس قبل من عليه المصادق 441 -62رقم  القانون  بموجب  1963
 ؛158األساسي قانونه وتحدید المركزي  البنك بإنشاء والمتعلق ، 1962

   (CAD)للتنمية الجزائري  ق الصندو إيشاء -1-1-3
 على طرأ الذي التغيير وبعد ،165-63 القانون رقم بموجب 1963 ماي 07 في تأسس والذي

 مباشرة وضع والذي (BAD) للتنمية الجزائري  البنك ليصبح اسمه تغير الصندوق  لهذا األساسي النظام
 والمخططات البرامج إطار يف المنتجة االستثمارات بتمویل مكلف وهو المالية، وزارة وصایة تحت

 الصناعة وتشمل الوطني االقتصاد من كبيرا جزءا نشاطه قطاعات وتغطي ، باالستثمارات الخاصة
 والدواوین الصناعية والمناطق والتوزیع والتجارة والنقل السياحة وقطاع والمناجم الطاقة قطاع فيها بما

 ؛159االنجاز ومؤسسات الصيد وقطاع الزراعية

 ( CNEP)دوق الوطني للتوفير و الحتياطالصن إيشاء -1-1-4
 المدخرات جمع مهمة إليه أسندت وقدا227-64القانون رقم  بموجب 1964 أوت 10 في تأسس

 العمليات من أنواع ثالثة لتمویل مدعو الصندوق   فإن القرض مجال في أما واألفراد للعائالت الصغيرة
 إطار وفي .الوطنية المنفعة ذات الخاصة العمليات وبعض المحلية والجمعيات البناء تمویل هي

العمومية ،  الخزینة تصدرها التي التجهيز سندات بشراء القيام بإمكانه الصندوق  فإن األخيرة، العمليات
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 كبنكواالحتياط  للتوفير الوطني تكریس الصندوق  تم المالية وزارة من وبقرار 1971 سنة من وابتداء 
 العائالت مدخرات زیادة عن الناجمة المالية موارده زیادة نتيجة قویا دفعا أعطاه مما للسكن وطني
 لهذا االقراضية السياسة شملت وقد ،الصندوق  برامج إطار في سكن على الحصول في الراغبة

 تعاونية في مشاركة المقترض تمویل أو جدید سكن شراء أو سكن لبناء إما القروض منح الصندوق 
 .160عقاریة

 في العاملة والمصرفية المالية المؤسسات من الكثير تأميم 1967 و 1966 سنتي شهدت وقد
 :في والمتمثلة الثالثة العمومية التجاریة البنوك عنه نتج الجزائر، والذي

 للتخطيط أداة  ليكون  1966 جوان 13 في أنشئ والذي  (BNA ):الجزائري  الوطني البنك - أ
 وقد، 1966 جوان13في المؤرخ179-66رقم  األمر بموجب والزراعي االشتراكي ودعامة للفكر المالي

 العقاري  التسليف بنك في تتمثل والتي له المشابهة األنظمة ذات البنوك جميع ذلك بعد  البنك هذا ضم
،  1967جویلية شهر في والتجاري  الصناعي التسليف بنك ، 1966جویلية شهر في التونسي الجزائري 

؛  1968 جوان شهر في المنخفضة والبالد اریسب بنكو  1968 جانفي شهر في الوطني باریس بنك
زراعيا،  أو كان صناعيا العمومي االقتصادي القطاع تمویل الجزائري  الوطني البنك أنشطة أهم ومن
 .اإلیداع ببنوك الخاصة التقليدیة المصرفية العمليات جانب إلى

 رقم رسومالم بموجب 1966 دیسمبر 29 في أنشئ والذي  (CPA):الجزائري  الشعبي القرض - ب
 الشعبية البنوك ليخلف 1967 ماي 11في المؤرخ 75-67 رقمر باألم والمتمم المعدل 66-36

 التجاري  الشعبي البنك هي البنوك وهذه التاریخ ، هذا قبل الجزائر في متواجدة كانت التي العدیدة
 لعنابة ناعيوالص التجاري  الجهوي  البنك للجزائر، والصناعي التجاري  البنك الوهراني، والصناعي

 القرض إثرها على وأنشئ البنوك هذه جميع دمج تم وقد الجزائري  الشعبي للقرض والبنك الجهوي 
 ،1968 جانفي أول في المصري  الجزائري  البنك بضم ذلك بعد تدعيمه تم الذي الشعبي الجزائري 

 في نكوالب للتسليف الفرنسية والشركة ، 1968جوان 30 في للبنوك المارسيلية الشركة وضم
 القطاع تمویل إلى باإلضافة التقليدیة، المصرفية العمليات جميع البنك هذا ، ویمارس 1971سنة

 عدد بتمویل یقوم أنه كما البحري  والصيد والري  والبناء العمومية واألشغال السياحة وخاصة العمومي
 .رةالح والمهن والتقليدیة المحلية تدعيم الصناعة قصد الخاصة المؤسسات من كبير

 "كبن امتلك حيث ،1967أكتوبر 01في أنشئ والذي  (BEA):الجزائري  الخارجي البنك - ت
 وفي الخارجية للتجارة الفرنسي البنك ضم قد بدوره كان والذي ، 1967أكتوبر 12 في "الليوني كریدي
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 بنكو  للجزائر الصناعي والبنك باركلين وبنك العامة الشركة الجزائري  الخارجي البنك تملك 1968 سنة
 مع العمليات في إنشائه عند البنك هذا تخصص وقد الشمال، تسليف وبنك المتوسط األبيض البحر

 .آخر جزائري  بنك كأي التقليدیة المصرفية العمليات یمارس جميع أنه كما الخارج
 تسيطر وطني مصرفي لنظام الفعلي التأسيس مرحلة بمثابة هي المرحلة هذه بأن القول ویمكن

 أغراض لخدمة األجنبية البنوك أنقاض على قامت التي الوطنية البنوك تكریس خالل من الدولة عليه
 بتمویل بنك كل تكفل خالل من البنوك لتلك القطاعي التخصص فكرة تطبيق تم حيث الوطنية، التنمية
 .معين اقتصادي قطاع

 ( 1971- 1985) الثايية المرحلة -1-2

 المالية للوساطة بارز دور إعطاء إلى الذي یهدف 1971 سنة بإصالحالمرحلة لقد تميزت هذه 
 :أهمها من نذكر النقائص من عدد لوجود وذلك

 االستثمار عمليات تمویل خاصة التمویل عمليات في مباشرة بصفة العمومية الخزینة تدخل 
 ؛فقط االستغالل قروض منح في البنوك نشاط وحصر

 ؛مبعثرة قوانين هناك كانت ولكن ،المالية الوساطة ینظم موحد قانون  أي ظهور عدم 
 تداخل هناك كان حيث النقدیة السلطات مستوى  على یقع أولهما مستویين، على نزاعات وجود 

 ثانيهما وأما ،المالية ووزارة المركزي  البنك من كل طرف من المتخذة واألوامر المهام في وتناقض
 في یتدخل بعضها وكان تخصصال مبدأ األخيرة هذه تحترم لم حيث البنوك مستوى  على یقع

 .اختصاصه من ليست قطاعات تمویل
 كما التمویل لعالقات جدیدة رؤیة متضمنا 1971 لسنة المالي اإلصالح جاء األساس هذا على  

ما  نذكر الطرق  تلك بين ومن والمبادئ، األسس من العدید وفق العمومية االستثمارات طرق تمویل حدد
 161:یلي

 البنك لدى الخصم إلعادة قابلة سندات إصدار بواسطة تتم األجل متوسطة بنكية قروض 
 ؛المركزي 

 ؛للتنمية الجزائري  البنك مثل متخصصة مالية مؤسسات طرف من ممنوحة األجل طویلة قروض 
 الخزینة طرف من المعبأة االدخار وموارد الجبائية اإلیرادات في القروض هذه مصادر وتتمثل

؛المتخصصة المالية المؤسسات هذه إلى سيرهاتي أمر منح والتي العمومية،
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 األولية والبنوك العمومية الخزینة طرف من المكتتبة الخارجية القروض طریق عن التمویل 
  .والمؤسسات

 :162في فتتمثل المرحلة هذه في التمویلية السياسة حكمت التي للمبادئ بالنسبة أما

 العمومية الخزینة في المالية الموارد حصر یتم أساسه على حيث  :المالية الموارد مركزیة مبدأ -أ
 ؛أمثل بشكل استغاللها بغرض التجاریة والبنوك

 االستثمارات وقسمت البنوك إلى المالية الوساطة عملية أسندت حيث  :لالئتمان المخطط التوزیع -ب
 طویلة تجةمن استثمارات العمومية، الخزینة طرف من مباشرة العامة تمول المشاریع إلى استثمارات

 وقصيرة متوسطة منتجة العمومية، واستثمارات الخزینة موارد حساب على تمویلها یتم األجل
 ؛(البنوك بواسطة تمول)األجل

 تمر الذي الوسيط كونها المراقبة بوظيفة البنوك تقوم حيث :المالية الموارد استعمال مراقبة مبدأ  -ت
 المالية ووزارة المركزي  للبنك ووثائق محاضر بتقدیم التزامها مع للمؤسسات الممنوحة عبره األموال

 ؛لألموال المؤسسات استعمال كيفية تتضمن

 تركز وبالتالي واحد، بنك مع بالتعامل مؤسسة كل تلتزم حيث :الموحد المصرفي التوطين -ث
 ؛المالية الموارد استعمال مراقبة مبدأ تدعيم بغرض وهذا واحد بنك في وعملياتها حساباتها

 مجبرة فهي الذاتية مواردها من استثماراتها تمویل للمؤسسات یمكن ال حيث :الذاتي التمویل منع -ج
 ؛البنوك من التمویل طلب على

 نفس في تعمل مؤسسات أو معينة قطاعات تمویل في بنك كل یتخصص حيث :البنوك تخصص -ح
 ؛القطاع

المخطط  مع تزامنت هيكلية تإصالحا (1195-1192)الفترة  شهدت قد أنه إلى اإلشارة وتجدر
البنك و  الجزائري  الوطني البنك من كل هيكلة إعادة نتائجها من كان( 1195-1192)األول الخماسي

 :هما جدیدین بنكيين عنها نتج اللذین الجزائري  الشعبي
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المرسوم  بموجب 1982 مارس 13 في أنشئ والذي  ( BADR) :الریفية والتنمية الفالحة بنك .1
 ؛ 1982 مارس 13 في رخالمؤ  82 -106

 .95-95المرسوم  بموجب 1985 أفریل 30 في أنشئالذي  (BDL) :بنك التنمية المحلية .2
 163 :أهمها من نقائص بعدة تميزت المرحلة هذه بأن القول ویمكن

 تمویل لعملية العمومية الخزینة احتكار والمالية التخطيط وزارتي في النقدیة السلطة قرار انحصار 
 ؛ والمصرفي المالي النشاط أوجه على وهيمنتها طنيالو  االقتصاد

 تمویل في المركزي  والبنك التجاریة البنوك دور فيه یتداخل واحد مستوى  ذو مصرفي نظام وجود 
 ؛النشاط االقتصادي

 التدفقات لنقل إداري  وسيط مجرد كان الجهاز هذا لكون  المصرفي الجهاز دور یميز كبير قصور 
 السلطات استدعى ما وهذا .العمومية االقتصادیة المؤسسات إلى موميةالع الخزینة من المالية
 .1196إصالحات  في تجسدت عميقة مصرفية إلجراء إصالحات النقدیة

 (1989-1986)الثالثة  المرحلة -1-3

  :التالية المصرفية باإلصالحات المرحلة هذه تميزت

  1986سنة  في المصرفي اإلصالح -1-3-1

 والذي البنوك بنظام المتعلق 1986 أوت 19 في المؤرخ 12-96 رقم نون القا إصدار تم حيث
 164 :التالية اإلجراءات تضمن

 ؛المصرفي النظام صالحيات وتنظيم تعریف 
 ؛المركزي  البنك إلى استثنائية بصفة والمخولة للدولة التابعة النقود إصدار امتياز 
 ؛القرض ونظام للقرض الوطني المخطط 
 جلب یخص فيما القرض هيئات بها تتمتع التي واالمتيازات بضمانات تتعلق خاصة إجراءات 

 .العمالء لدى الدین أیام وعموالت األموال رؤوس
 :165التالية النقاط في تتجسد القانون  تضمنها التي األفكار أهم كانت كما
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 ؛للبنوك كبنك لدوره المركزي  البنك استعادة 
 لإلقراض أخير كملجأ المركزي  البنك بين الفصل تم حيث مستویين على مصرفي نظام وضع 

 ؛التجاریة البنوك وبين نشاطات
 القروض وتوزیع االدخار تعبئة خالل من التمویل نظام داخل دورها التمویل مؤسسات استعادة 

 الودائع تتسلم أن البنوك بوسع القانون  هذا بعد وأصبح للقرض الوطني إطار المخطط في
 ؛ورده القرض متابعة حق استعادت كما مدةوال كان الشكل مهما القروض وتمنح

 ؛المالية الموارد مركزیة وتغييب التمویل نظام في العمومية الخزینة دور تقليل 
 أخرى  استشاریة وهيئات المصرفي الجهاز على رقابة هيئات إنشاء. 

ال ورغم أن هذا اإلجراء القانوني الذي قامت به السلطات االقتصادیة والذي كان یهدف إلى استعم
البنك المركزي لمكانته واستعادة الجهاز المصرفي لوظيفة تعبئة المدخرات وإبعاد الخزینة عند إدارة 

جانفي  12التمویل إال انه لم یتمكن من تحقيق األهداف المرجوة ، ولقد تم تعدیله بقانون تكميلي في 
-96المتمم والمعدل لقانون  26-99حظي فيه النظام المصرفي بأهمية كبيرة بإصدار قانون  1199

فجعلها مؤسسات عمومية مالية مستقلة تأخذ بمبدأ الربحية " نظام مؤسسات القرض" ـب والخاص 12
والمردودیة في تسيير نشاطها، وكلف البنـك المركزي بتطبيق أدوات السياسة النقدیة بما فيها تحدید 

 .الشروط المصرفية

  إلصالحا وتكييف 1988 سنة قايون  -1-3-2

 لالقتصاد الجدید التنظيم مستوى  على طرأت التي المستجدات مع للتوافق القانون  هذا یهدف
 1988 جانفي 12في الصادر 21-88 القانون  مع باالنسجام كمؤسسات للبنوك یسمح بحيث

جاء القانون  بالذات اإلطار هذا وفي  .االقتصادیة العمومية للمؤسسات التوجيهي القانون  والمتضمن
 الذكر، ومضمون  السالف 12-96للقانون  والمتمم المعدل 1988 جانفي 12 في الصادر 99-26

 كما والمؤسسات لالقتصاد الجدید التنظيم إطار في للبنوك االستقاللية إعطاء هو 1988 سنة قانون 
 166 :یلي فيما تتمثل والتي القانون  هذا بها جاء التي األساسية العناصر من استنتاج جملة یمكن

 ·؛المالي والتوازن  المالية االستقاللية لمبدأ تخضع تجاریة معنویة شخصية البنك اعتبار  -

                                                                                                                                                                                
 115-114الطاهر لطرش، مرجع سبق ذكره، ص  165
166

 111نفس المرجع السابق، ص   



 لمؤسسات یمكن كما المالي التوظيف بعمليات تقوم أن المصرفية غير المالية للمؤسسات یمكن  -
 ؛ الخارجي االقتراض أو الطویل المدى على الجمهور من االقتراض القرض

 .النقدیة السياسة تسيير في المركزي  البنك دور دعم تم ىالكل المستوى  وعلى - 

 :یلي بما المرحلة هذه تميزت وعموما

 لتمویل الالزمة والموارد االدخار تعبئة إمكانية عدم خالل من المصرفي الجهاز ضعف 
 ؛الوطني االقتصاد

 ؛التمویل بعمليات القيام أجل من البنوك لدى السيولة نقص 
 ؛الفترة هذه خالل متتالية تخفيضات الجزائري  الدینار عرف 
 العمومية المؤسسات تمویل عن العمومية الخزینة تخلت كما الوحيد اإلجباري  التوطين إلغاء 

 .المصرفي الجهاز إلى ذلك ليسند االقتصادیة
 المصرفي الجهاز مستوى  على االختالالت بعض وجود والثانية األولى النقطتين وتوضح

لم تعد أدوات السياسة النقدیة تهم بقدر ما  هذه الفترة أفرزتهاالتي  األحداثع التمویلية، وم والسياسات
یهم تهدئة الوضع، و تداخلت بذلك الوظائف بين مختلفة السلطات، وكان الفصل بين السياسة المالية 

حيث كان مستوى السيولة یتحدد ، والسياسة النقدیة یعد مسألة شكلية ال تتعدى الجانب الظاهري فقط
وضع الميزانية العامة للدولة، وكثيرا ما وجدت السلطات النقدیة صعوبة في التحكم في اتجاه الكتلة ب

 .1112سنة  إصالحفي  أساساأخرى تتجسد  بإصالحات القيام استدعى ما وهذا ،النقدیة

 النظام المصرفي بعد صدور قايون النقد و القرض -2
 قانون  على المصادقة نتيجة كان والذي ، 1990 سنة منذ ملحوظا تطورا المصرفي الجهاز عرف 

لتبني التوجهات الجدیـدة واالنتقال إلى اقتصاد  ، 1990أفریل 14 في الصادر 12-12النقد والقرض 
السوق تماشيا مع التحوالت االقتصادیة نحو االنفتاح الكلي، بهدف وضع حد لمشاكل المدیونية، 

تنظيمه عن طریق آليات السوق، ولهذا الغرض أنشأ التضخم، التسيير االحتكاري، تعبئة االدخار و 
 .سلطة تنظيم مستقلة مكلفة بتنفيذ هذه األهداف ووضع المبادئ التأسيسية العملية لها

 

 



 مبادئ قايون النقد والقرض -2-1
 :یلي من بين المبادئ التي تضمنها قانون النقد والقرض ما

 الفصل بين الدائرة النقدية والدائرة الحقيقية -2-1-1

كانت تتخذ القرارات في ظل التخطيط المركزي لالقتصاد على أساس كمي حقيقي في هيئة  
التخطيط، فلم تكن األهداف نقدیة بحتة والهدف األساسي هو تعبئة الموارد الالزمة لتمویل البرامج 

لى كل المخططة، وتبنى قانون النقد والقرض الفصل بين الدائرة النقدیة والدائرة الحقيقية للقضاء ع
المصادر المحفزة لتفاقم المدیونية والتضخم فأصبح اتخاذ القرارات على أساس األهداف النقدیة 

 :المسطرة من طرف السلطة النقدیة، وهذا المبدأ یسمح بتحقيق مجموعة من األهداف

ة استعادة البنك المركزي لدوره في قمة النظام النقدي واعتباره المسؤول األول عن تسيير السياس -
 النقدیة؛

لوظائفه التقليدیة وتوحيد استعماالته داخليا بين المؤسسات العمومية  الجزائري  استعادة الدینار -
 والعائالت والمؤسسات الخاصة؛

تحریك السوق النقدیة وتنشيطها واحتالل السياسة النقدیة لمكانتها كوسيلة من وسائل الضبط  -
 االقتصادي؛

سعر الفائدة من طرف البنوك وجعله یلعب دورا هاما في اتخاذ القرار  إیجاد مرونة نسبية في تحدید -
 .المرتبط بالقرض

 الفصل بين دائرة ميزايية الدولة ودائرة القرض -2-1-2

سيطرت الخزینة في المرحلة السابقة على تمویل االستثمارات المخططة، واسترجعت البنوك  
قانون بإبعاد الخزینة عن تمویل االقتصاد، ویصبح وظيفتها التقليدیة بمنح القروض من خالل هذا ال

 .تمویل القروض ال یخضع لقواعد إداریة إنما یرتكز أساسا على الجدوى االقتصادیة للمشاریع

 الفصل بين الدائرة النقدية ودائرة ميزايية الدولة -2-1-3



أي اللجوء إلى كانت الخزینة في السابق تلجأ إلى تمویل نفقاتها باللجوء إلى عملية القرض، 
الموارد المتأتية عن طریق اإلصدار، فوضع القانون حدا لحریة الخزینة في االقتراض من البنك 

 .المركزي بفصل الدائرتين النقدیة والمالية، وأصبح تمویل عجز الخزینة قائم على بعض الشروط 

 إيشاء سلطة يقدية وحيدة ومستقلة -2-1-4

ئية تشتت مراكز السلطة النقدیة التي كانت موزعة على عدة سوى قانون النقد والقرض بصفة نها
الوزارة المالية، الخزینة والبنك المركزي؛ فمسؤولية الدفاع عن قيمة العملة داخليا و خارجيا تدفع : جهات

مجلس النقد "إلى وضع سلطة نقدیة وحيدة تضمن انسجام السياسة النقدیة، وهى هيئة وحيدة سميت بـ 
باالستقالل لتضمن تنفيذ السياسة النقدیة والتحكم في تسيير النقد من أجل تحقيق تتميز " والقرض

 .األهداف النقدیة

 قايون النقد و القرض أهداف -2-2
 :قانون النقد والقرض إلى تحقيق األهداف التالية في إطار المبادئ العامة التي رأیناها یطمح 

 وضع حد نهائي للتدخل اإلداري في القطاع المصرفي؛  -

رد االعتبار للبنك المركزي لتسيير وتوجيه السياسة النقدیة داخل المنظومة الكلية للسياسة   -
االقتصادیة من أجل تحقيق أهدافها بعد أن فقد دوره الفعلي في ظل التخطيط المركزي، وفعال بمجيء 

بنك البنوك من هذا القانون استرد البنك المركزي دوره كمركز للنظام التمویلي بدال من الخزینة، وك
 خالل عالقته بالبنوك التجاریة، وكبنك الحكومة من خالل عالقته بالخزینة؛

تشجيع االستثمار األجنبي باعتباره مورد مالي هام، ولقد أدرج قانون النقد والقرض إجراءات محفزة  -
حيات في على االستثمارات األجنبية، وأعطي للبنك المركزي من خالل مجلس النقد والقرض كل الصال

، كما یملك المجلس حق تحدید (193المادة )تحدید شروط دخول األجانب إلى السوق الجزائري 
مقایيس تطبيق القوانين الخاصة بحركة رؤوس األموال من وإلى الجزائر وكذلك أشكال تحویل رؤوس 

 األموال الخاصة األجنبية المتعلقة بتمویل األنشطة التي ليست مخصصة للدولة؛

ير المالي للمؤسسات العمومية، فعلى المؤسسة أن تكون في وضعية مالية سليمة حتى تتمكن التطه -
من أداء دورها في محيط اقتصادي جدید یتميز بالمنافسة وقواعد السوق، ولذلك تبنى هذا القانون 



ت آليات جدیدة لتطهير مدیونية المؤسسات بمنح الخزینة دورا أساسا في شراء جزء من دیون المؤسسا
 بنية تطهير وضعها المالي؛

تنظيم االئتمان بالشكل الذي یحافظ على أموال البنوك ویضمن أن ال یقدم اإلئتمان إال للزبائن الذین  -
یستحقونه، لتحقيق ذلك یجبر قانون النقد والقرض البنوك والمؤسسات المالية على احترام ضوابط 

فظة على أموال الغير، وفي هذا اإلطار شدد مجلس التسيير الفعال بهدف ضمان توازنها المالي والمحا
وأن یتم متابعة هذا  االئتمانالنقد والقرض بأن تلتزم البنوك بالقواعد واألعراف المصرفية في مجال منح 

باالنخراط في مركزیة المخاطر بالبنك  م القانون كافة البنوك، وألز  في حدود األغراض المرجوة االئتمان
اعد أدائها، وقد سمح هذا الوضع بتوفير الظروف المناسبة لتحسين مستوى أداء المركزي واحترام قو 

البنوك فيما یتعلق بتعبئة الموارد المالية وتوزیعها والحد من ظاهرة التسرب النقدي خارج القطاع 
 .المصرفي

المتعلق بالنقد والقرض إعادة هيكلة القطاع البنكي والمؤسسات  12-12یعـد صدور قانـون   
لعمومية بعد أن كانت البنوك مجرد صنادیق تابعة للخزینة تقوم بتمویل االستثمارات مما أضعف ا

الحالة المالية للقطاع البنكي، وللتصدي لهذه المشكلة أخذت الخزینة على عاتقها التطهير المالي 
ستغالل للبنوك والمؤسسات العمومية باعتبارها مؤسسات مستقلة، بهدف تحسين الوساطة البنكية وا

واسترجع البنك المركزي السلطة النقدیة ومهمة إدارة السياسة النقدیة ولقد تزامن ذلك مع  أمثل للموارد؛
توازن  لجوء الجزائر إلى صندوق النقد الدولي والبنك العالمي قصد تعزیز المجهودات للقضاء على الال

 .االقتصادي الذي لم تستطع اإلصالحات الذاتية المنتهجة تصحيحه

إال أنه وبعد عشریة كاملة من صدور هذا القانون تعرض لالتهام والمعارضة، فهو لم یعد یواكب 
التطورات والتوجهات الحدیثة بسبب بعض الثغرات التي هزت النظام البنكي والمالي حتى كاد یفقد 

اد عن مهامه مصداقيته، فالنظام البنكي في هذه المرحلة مازال یخضع لوزارة المالية ویعرف جمود وابتع
في تمویل التنمية، كما أن عملية التطهير المالي بإعادة شراء مكشوف المؤسسات العمومية بتقدیم 

هذا . سندات الخزینة لم تكن مجدیة بالنظر إلى أجل السندات وعدم قابليتها للتحویل في السوق المالي
وارتفاع  ل االستثمارما أدى إلى وضعية صعبة لالقتصاد ظهرت في شكل انخفاض اإلنتاج ومعد

البطالة مع هياكل قاعدیة هشة، فهذه الوضعية تطلبت عدة إصالحات على المنظومة البنكية معدل 
 .كأداة لخدمة التنمية



 البنكية بعد قايون النقد و القرض اإلصالحات -3
 والبنك الخليفة بنك إفالس إلى أفضت والتي الجزائر، شهدتها التي المصرفية األزمات دفعت قدل

 والتي للقانون  معدلة وتنظيمات أوامر إصدار إلى العمومية السلطات الجزائري، والصناعي التجاري 
 :یلي ما في تتمثل

 (2113-2111)تيإصالحات مابين سن -3-1
:تتمثل هذه اإلصالحات فيما یلي    

  2001فيفري   27في والصادر 12-12 القانون  ألحكام والمكمل المتمم: 11-11األمر -3-1-1
تعدیل مكونات مجلس لنقد  تم 21-21بموجب االمر الجزائر لبنك والرقابية اإلداریة بالقوانين قوالمتعل

 :هيئتين إلىالقرض و ذلك بفصله 

o  وتسيير شؤون البنك المركزي ضمن حدود المنصوص عليها  إدارةالذي یشرف على  :اإلدارةمجلس
 ؛في القانون 

o  بنك  إدارةطة النقدیة و التخلي عن دوره كمجلس دور السل بأداءوهو مكلف : مجلس النقد و القرض
بتغيير كبير على نشاط بنك الجزائر، حيث  أتیهذا التعدیل لم یكن له اثر و لم  أن إال،الجزائر

  إلىالمراقبة التي یستخدمها بنك الجزائر، فاضطرت الجزائر  آلياتاتضح بعد ذلك مدى ضعف 
 .اإلصالحاتاالستمرار  في  القيام بعملية 

 للبنوك الداخلية بالرقابة والمتعلق  2002نوفمبر  14في الصادر : 13-12رقم التنظيم  -3-1-2
 قضيتي نتيجة المصرفي النظام له تعرض ما خلفية على التنظيم هذا جاء وقد - المالية والمؤسسات

 .الجزائري  والصناعي التجاري  والبنك الخليفة

صدر هذا القانون :  2223 أوت 26القرض في المتعلق بالنقد و :  11-13رقم  األمر -3-1-3
الرقابة والتحكم من طرف البنك المركزي  آلياتالخاصة التي كشفت عن ضعف  بعد فضائح البنوك

عضوان تابعين لوزارة المالية في مجلس  إضافة األمرتم من خالل هذا  إذباعتباره كسلطة نقدیة ، 
 :إلىا التعدیل النقد و القرض من اجل تدعيم الرقابة، ویهدف هذ

 من خالل مهامه و صالحياته بشكل أوسع  من ممارسة الجزائر تمكين بنك: 
o القرض، و النقد ومجلس اإلدارة مجلس بين ئرزاالج بنك مستوى  على التفرقة 
o القرض و النقد مجلس صالحيات توسيع، 



o للرقابة، هيئة تأسيس 
o المصرفية اللجنة استقاللية تدعيم . 

 والقرض النقد ومجلس الجزائر بنك إدارة بين الفصل. 
 الجزائر وتعزيز التشاور بينهما في المجال  وبنك المالية وزارة هيئتي في النقدية السلطة حصر

 :من خالل المالي
o ؛(31إلى 28 من المواد)الجزائر بنك وتسيير المالية و االقتصادیة التقاریر وشروط محتوى  إثراء 
o المدیونية و الخارجية الموجودات لتسيير المالية زرة ا وو  زئر ا الج بنك بين مشتركة لجنة إنشاء 

 ؛الخارجية
o المالية للمعلومات الجيد التداول. 
  وذلك من خاللللبنوك و ادخار الجمهور  أفضلتهيئة الظروف من اجل حماية: 
o الجزائية  العقوبات اقرار و ومسيریها البنوك اعتماد بتراخيص المتعلقة المعایير و الشروط تعزیز

 ؛(15-92المواد) امخالفيه ىعل
o ؛المصرفية المهنة ممارسة في زاتالتجاو  أو االنحرافات كل على العقوبات تشدید 
o ؛(104المادة) فيها المساهمين أو لمسيریها التابعة المؤسسات نشاط تمویل البنوك على یمنع 
o المالية المؤسسات و البنوك جمعية صالحيات تعزیز  ABEF (44المادة)؛ 
o ؛(98المادة (المخاطر مركزیة عمل طشرو  تدعيم 
o بعالوة الصندوق  هذا في بالمشاركة البنوك تلتزم حيث الودائع، ضمان صندوق  في المساهمة 

 .ودائعها مبلغ من األكثر على   1%بنسبة سنویة ضمان
 زیرتكووجود نظام معلومات فعال  أكفاءالبد من تكوین موظفين ومراقبين  األهدافولتحقيق هذه 

التعدیالت  مهأ  نالمعلومات وميات تحویل معلومات سریعة و التحكم الجيد  في تكنولوجيا على تقن
 :هي  11-23التي جاء بها االمر

و مجلس النقد و  رةاداإلمجلس : جهازین منفصلين هما إلىتقسيم مجلس النقد و القرض  -
 ؛القرض

ليات البنك و القرض عدا البنوك و المؤسسات المالية من ممارسة عم األشخاصیمنع على كل  -
الت السلكية و الالسلكية مع رفع المنع على الخزینة افيها المصالح المالية للبرید و االتص بما

 ؛ *العمومية
نجدان بعض المواد جاءت بنفس محتوى مواد القانون  11-23 لألمرمن خالل القراءة القانونية  -

 :، ونذكر على سبيل المثال ما یلياإلغاؤهالكثير من المواد قد تم تعدیلها و  أنكما  12-12
                                                           

*
 نة العمومية و مصالح المالية للبريد واالتصاالت السلكية لالسلكيةعلى الخزي12-12تم رفع المنع في القانون   



  المتعلق بالنقد و  11-23 األمرمن  99 التي عدلت بالمادة  12-12من القانون  33المادة
و  كليا امبرر المال  رأسسسات المالية ؤ المیتوفر  للبنوك و  أنیجب :" القرض والتي تنص

 ..."نظام یتخذه المجلس المبلغ الذي یحدد األقلنقدا یعادل على 
ق بالنقد و القرض یمكننا القول المتعل 11-23 األمرواهم التعدیالت  أهدافن خالل استعراض م

من خالل  األجنبيدعما جدیدا لالستثمار  أعطىقد ساعد على تطهير المؤسسات، كما  األمرن هذا أب
 .أجنبيةكل الصالحيات لبنك الجزائر في تحدید شروط فتح فروع بنوك  كإعطاء إجراءاتعدة 

 بنك صالحيات تدعيم في إیجابياتها من وبالرغم القرضو  النقد لقانون  السابقة التعدیالتإن 
 السلطة استقاللية راجعت في بآخر أو بشكل ساهمت أنها إال والنقدي، الماليقرار االست وتحقيق زائرالج

 .الجزائر في النقدیة

 بها قام التي راسةالد أهمها لولع زائرالج بنك استقاللية قياس حاولت ساتار د أبحاث عدة وهناك
 من عربي بلد 11 في المركزیة البنوك استقاللية درجة تقييم أجل من 1996 في العربي النقد صندوق 

 التي التطبيقية الدراسات من المستوحاة االستقاللية معایير على اعتمادا وذلك ،زائرالج بنك بينها
 إلى باإلضافة ،المتقدمة الدول خصوصا دول عدة في المركزیة البنوك استقاللية درجة لقياس أجریت

 درجة راجعت تؤكد األبحاث هذه نتائج كانت وعموماجزائریين،  اقتصادیين باحثين عدة محاوالت
عدیل لسنة الت ظل في 0.4642 إلى القرض و النقد قانون  ظل في 0.4966 من بانخفاضها االستقاللية

2223.* 

  (2118-2114) التعديالت خالل الفترة -3-2
 :یلي ما 2229و 2224التعدیالت بين سنتي  تضمنت

 2114التعديالت خالل سنة  -3-2-1
 ـ مال البنوك ب لرأس ألدنىالذي یحدد الحد  2224مارس 24الصادر في  24-21القانون رقم

مليون دینار جزائري بالنسبة للمؤسسات  522ـ مليار دینار جزائري والمؤسسات المالية ب 2,5

                                                           
:إلى ارجع للتفاصيل  * عزوز   أعمال ضمن مقدمة مداخلة الحدیثة، المصرفية االصالحات ظل في المركزي  البنك استقاللية قياس علي، 

راتالتطو  ظل في الجزائري  المصرفي النظام إصالح حول الثاني الدولي الملتقى . عالميةال  هنةا الر    12-11،جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، 
،2229مارس  -45 38ص 



فكل مؤسسة تخالف هذه الشروط سوف ینزع منها االعتماد، وهذا  التي تنشط داخل الجزائر،
  .ما یدعم تحكم السلطات النقدیة في الجهاز المصرفي

  اإلجباري الذي یخص شروط االحتياطي  2224مارس  24الصادر في  24-22القانون 
 . أقصىكحد % 15 إلىلدى دفاتر بنك الجزائر، وبصفة عامة یصل هذا المعدل 

  الذي یخص نظام ضمان الودائع المصرفية،  2224مارس 24الصادر في  24-23القانون
 ضمان صندوق  لدى الودائع إجمالي من %1 ـ ب تقدر نسبية عالوة بإیداعالبنوك  تقوم حيث

 .ودائعهم من بنوكهم على حصولهم عدم حالة في المودعين تعویض بهدف الودائع

 2118تعديالت سنة  -3-2-2
بجهاز النوعية لمواجهة عملية إصدار الصكوك بدون رصيد  2229سنة ل 21-29یتعلق القانون 

 :وینص على ما یلي
 ؛نوضع قوانين لمكافحة إصدار الصكوك بدون رصيد بمشاركة كل األعوان االقتصادیي

التركيز على نظام المركزیة للمعلومات المتعلقة بحوادث سحب الصكوك بسبب الخطأ أو  -
 نقص الرصيد ؛

 .، تتفقد المصالح المالية الملف المركزي عند منح صكوك لزبائنها526طبقا للمادة  -
بشان الحد األدنى لرأس مال البنوك والمؤسسات  2229فيفري  21الصادر في  24-29قانون 

 .المالية العامة في الجزائر

 (2111-2119) التعديالت خالل الفترة -3-3
:یلي فيما ت هذه التعدیالت تمثل   

 2119تعديالت  -3-3-1
  :یلي منت ماتض
  المتعلق بأرصدة العملة الصعبة  2221فيفري  17الصادر في  21-21األمر رقم

لألشخاص المدینين غير المقيمين یسمح لهم بفتح أرصدة من العملة الصعبة لدى البنك 
 الوسيط المعتمد؛

  المتعلق بالمعامالت و أدوات إجراء  2221ماي  26الصادر في  22-21األمر رقم
 نقدیة؛السياسة ال

   المتعلق بوضع القواعد العامة لالوضاع  2221ماي  26الصادر في  23-21األمر رقم
 المصرفية المتعلقة بالقطاع؛



 (2113تعديل قايون النقد و القرض لسنة  )2111إصالح  -3-3-2
أوت  26المؤرخ في  24- 12عن طریق األمر رقم  2212جاء اإلصالح المصرفي لسنة  

المتعلق بالنقد والقرض حيث جاء هذا اإلصالح بالنقاط  21 – 23م لألمر رقم المعدل والمتم 2212
 167:التالية
  أتى اإلصالح بتعریف لبنك الجزائر وتحدید صالحياته ومهامه، حيث یكلف بتنظيم الحركة

النقدیة فيوجه ویراقب بكل األدوات المناسبة توزیع القرض وتنظيم السيولة والسير الحسن للتعهدات 
استقرار األسعار باعتباره هدفا من أهداف  ىة اتجاه الخارج وضبط سعر الصرف ، حرصا علالمالي

 لتوفير أفضل الشروط في ميدان النقد و القرض و الصرف؛ السياسة النقدیة و
  في إطار سالمة النظام المصرفي وصالبته، فرض بنك الجزائر على المصارف العاملة في

دائن معه لتلبية حاجات عمليات التسدید بعنوان نظم الدفع، لكي الجزائر أن یكون لها حساب جاري 
 نیحرص على السير الحسن لهذه النظم وفعاليتها و سالمتها، كما حدد القواعد المطبقة عليها ع

 طریق نظام یصدره مجلس النقد و القرض؛
 یحرص مجلس النقد و القرض على عدم منح الترخيص بالمساهمات الخارجية في البنوك و 

المؤسسات المالية التي یحكمها القانون الجزائري إال في إطار شراكة تمثل المساهمة المقيمة ب 
على األقل من رأس المال، وزیادة على ذلك تملك الدولة سهما نوعيا في رأسمال البنوك و  51%

جهزة المؤسسات المالية ذات رؤوس األموال الخاصة التي یخول لها واجبها الحق في أن تمثل في أ
 .الشركة دون الحق في التصویت

II - هيكل الجهاز البنكي الجزائري وأهم مؤشراته: 
دور بارز في إعادة تشكيل وهيكلة الجهاز   12-12لقد كان لصدور قانون النقد والقرض 

المصرفي الجزائري في شكله الحالي، خاصة و أنه وافق الرغبة في االنضمام إلى اقتصاد السوق 
نية إنشاء بنوك ومؤسسات مالية خاصة و أجنبية و مزاولة أنشطتها البنكية في حيث أتاح إمكا

 .الجزائر، لهذا سنحاول في هذا المبحث هيكل الجهاز البنكي الجزائري و دراسة مؤشراته 

 :هيكل الجهاز البنكي الجزائري  -1
طاعات من بنك الجزائر و ثالث ق( 2214 -2222)خالل الفترة الحالي  بنكيیتكون الجهاز ال

 (.1-4)شكل ما یبينه ال حسبالمالية ومكاتب التمثيل و سات أساسية وهي البنوك التجاریة و المؤس
مصرفا ومؤسسة مالية، تتوزع المصارف  21من  2214یتشكل الجهاز المصرفي في نهایة سنة 

 :و المؤسسات المالية كما یلي
  مصارف عمومية؛( 26)ستة 
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 (22( )22)المادتين  2212سبتمبر 21المتعلق بالنقد و القرض ، المؤرخ في  24-12االمر رقم  



 برؤوس أموال ( 21)موال أجنبية ومصرف واحدمصرفا خاصا برؤوس أ( 13)ثالثة عشر
 مختلطة؛

  عموميتان؛(22)مؤسسات مالية من بينها اثنتان ( 23)ثالثة 
  خاصتان؛(22)شركات لالعتماد االیجاري منها اثنتان ( 25)خمسة 
  2221تعاضدیة التامين الفالحي معتمدة للقيام بالعمليات المصرفية و التي أخدت في نهایة 

 .ةصفة مؤسسة مالي
، تواصل المصارف (1-4)فيما یخص هيكل الجهاز المصرفي وحسب ما یوضحه الشكل رقم 

العمومية هيمنتها على القطاع البنكي من خالل أهمية شبكات وكاالتها الموزعة على كامل التراب 
الوطني رغم تسارع وتيرة إنشاء وكاالت المصارف الخاصة  في السنوات األخيرة، حيث تساهم الزیادة 

لمستمرة في نشاط المصارف الخاصة في ترقية المنافسة سواء تعلق األمر بجمع الموارد أو بتوزیع ا
 .الحدیثة تالقروض  وعرض الخدمات  البنكية األساسية للزبائن من خالل استخدام تكنولوجيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2114سنة  الجزائري  المصرفي الجهاز هيكل: (1-4)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

-I العمومية البنوك: 

 .الجزائري  الوطني البنك -1

 .الجزائري  الشعبي القرض -2

 -واالحتياط للتوفير الوطني الصندوق  -3
 بنك

 .الجزائري  الخارجي البنك -4

 .الریفية والتنمية الفالحة بنك -5

 -الفالحي للتعاون  الوطني الصندوق  -6
 بنك

-II المختلطة البنوك: 

 .ي الجزائر  البركة بنك  -1

 

-III األجنبية الخاصة البنوك:  

 .الجزائر – بنك سيتي -1

 .الجزائر – المصرفية العربية المؤسسة -2

 .الجزائر –بنك ناتكسيس -3

-I مؤسسات المالية العامةال: 

 الجزائري للتنمية البنك -1

 اإلیجاري  لالعتماد الجزائریة الشركة -2
 المنقول

 الرهني التمویل إعادة شركة -3

 التوظيف و ستثمارلال المالية الشركة -4

 

II- مؤسسات المالية المتخصصة ال: 

 الجزائر- المالي لإلیجار العربي الشركة -1

 الجزائر- سالم -2

 الجزائر- المالي لإلیجار المغربية الشركة -3

 

 بنك سيتي -1

 المليوني القرض-2

 البریطاني العربي البنك-3
 التجاري 

 الفرنسية العربية البنوك اتحاد -4

 والتجاري  الصناعي القرض -5

 الفالحي القرض -6

 الدولي تونس بنك -7

 بنك الجزائر

 

 المؤسسات المالية غير المصرفية  البنوك التجارية

 

  مكاتب التمثيل

 



 .الجزائر –بنك جنرال سوسييتي -4

 .الجزائر –العربي البنك -5

 .الجزائر –الباریسي الوطني البنك -6

 .الجزائر –بنك ترست -7

 .ائرالجز  –بنك هاوسينغ -9

 .الجزائر – الخليج بنك -1

 .الجزائر –بنك فرانس -12

 .الجزائر –بنك كاليبون  -11

 الجزائر –السالم مصرف -12

 

 :على االعتماد الباحث إعداد من :لمصدرا

Banque d’Algérie, banque et établissement Financières, a partir de site d’internent : 

2015consulté le : 31/12/ , algeria.com.htm-OF-www.bank 

 الجزائري  مؤشرات الجهاز المصرفي -1
التي عرفتها المنظومة المصرفية الجزائریة في العشریة األخيرة في  لقد ساهمت اإلصالحات

 المتعاملينالنهوض بهذا القطاع وزیادة دوره في تجميع المدخرات ومنح التسهيالت االئتمانية لمختلف 
لذلك نرى من األهمية في هذا  ،مصادر تمویل البنوك أن الودائع من أهم وعلى اعتبار، االقتصادیين

إلى بعض المؤشرات الخاصة بالجهاز المصرفي الجزائري من حيث هيكل الودائع و التطرق اإلطار 
 .القروض المجمعة

http://www.bank-of-algeria.com.htm/


 الودائع هيكل  -2-1
كية الجزائریة لقد عرف نشاط جمع الودائع من قبل البنوك التجاریة الموجودة في السوق البن

                                 :تطورات ملحوظة، وهذا ما یتبين من خالل الجدول التالي
 (1114-2111) الفترة خالل الجزائري  المصرفي للجهاز الودائع هيكل(: 1-4)الجدول رقم 

 مليار دینار: الوحدة                                                                                                      
 0272 0277 0270 0273 0274 

 ,44348 353185 335684 ,34958 0,1281 الودائع تحت الطلب

 3112,1 2142,2 2823,3 3211,8 2121,1 البنوك العمومية

 122,1 111,3 133,1 422,2 321,2 البنوك الخاصة

 42,381 369781 333386 01,185 050483 الودائع ألجل

 3113,2 3382,4 3213,2 2112,3 2333,1 البنوك العمومية

 348,8 324,2 295,9 272,4 253,7 الودائع بالعملة الصعبة

 212,1 311,3 282,2 231,2 112,8 البنوك الخاصة

 56,0 45,7 43,3 31,2 35,4 الودائع بالعملة الصعبة

 59982 55,80 54,82 44981 40487 ودائع لضمانات

 414,4 411,4 422,2 311,1 323,1 البنوك العمومية

 1,4 3,0 3,8 1,2 3,3 الودائع بالعملة الصعبة

 124,2 138,8 121,8 18,2 121,2 البنوك الخاصة

 1,9 1,4 1,1 1,6 6,5 الودائع بالعملة الصعبة

 977185 11,184 103,82 613382 5,7987 مجموع القروض المجمعة

 %81,1 %82,2 %81,1 %81,1 %81,8 البنوك العمومية

 %12,3 %13,4 %12,1 %12,1 %12,2 البنوك الخاصة

 76، ص2214التقریر السنوي لبنك الجزائر سنة : المصدر



ارتفع نشاط جمع الموارد تحت الطلب و ألجل للبنوك و الودائع المخصصة كضمان في سنة  
، 2212في سنة  %7,5، ونسبة 2213سنة  %7,6مقابل  17,1حيث بلغ نمو الودائع نسبة  2214
 . *2211في سنة  %15,7ونسبة 

كما تعرف حصة الودائع تحت الطلب المجمعة من طرف البنوك العمومية انخفاضا لصالح  
 معتبرةالودائع ألجل، وتبقى حصة الودائع ألجل المصارف العمومية رغم كونها في انخفاض تدریجي 

مقارنة  %12,6نسبة  2214حيث بلغ معدل نموها في سنة مقارنة بحصة الودائع البنوك الخاصة ، 
، كما هو الحال بالنسبة للمصارف 2212سنة  %11,6، في مقابل 2213سنة  %12,7بنسبة 

، مما جعل حصة  2212في سنة  %11مقابل  2213سنة  % 11,2الخاصة حيث بلغت نسبة 
 2211في سنة  %44,4تقل من الودائع ألجل في إجمالي الودائع تحت الطلب و ألجل المجمعة تن

سنة  %47,1، وأخيرا تراجعت إلى 2213في سنة  %51,1ثم إلى  2212في سنة  %41,9إلى 
الودائع تحت الطلب بذلت البنوك العمومية خالل السنة األخيرة جهدا في جمع  كما،  2214

رة في فقد سجلت أیضا زیادة كبي المصارف الخاصةأما ، (2213في عام  %4.2مقابل  26.2%)
وهو ما یعكس التحسن المستمر في ، 2213في عام  %11,2مقابل %21.4بنسبة  2214عام 

 .السيولة المصرفية لدى البنوك الجزائریة مما یعكس قدرتها على منح القروض

 الشكل أنظر( المصرفي القطاع داخل الودائع هيكل على تهيمن العمومية البنوك وعموما ال تزال
 الودائع إجمالي من %15ـ ال حاجز مجتمعة تتخطى أن الخاصة البنوك عتستط لم حيث ،)أدناه

 أن األول رئيسيين، لسببين الوضعية هذه نرجع أن ویمكن ،(2214-2212) الفترة خالل المجمعة
 الوطني االقتصاد على یهيمن یزال ال العمومية المؤسسات من بالعدید ممثال المحروقات قطاع

 أما العمومية، البنوك إلى األولى بالدرجة سيعود القطاع هذا بتجميعها یقوم التي الودائع فان وبالتالي
 البنوك من النوع هذا في الثقة على كبير بشكل أثرت والتي الخاصة البنوك بأزمة فيتعلق الثاني السبب
 .لدیها أموالهم إیداع في یترددون  المودعين وجعل

 

 

                                                           
*

 للسنة الماضية مجموع القروض/ (مجموع القروض للسنة الماضية–مجموع القروض المجمعة للسنة الحالية : )تحسب هذه النسب عن طریق  



 (2114-2111) للفترة الودائع إجمالي صة منوالخا العمومية البنوك حصص(: 2-4)الشكل رقم 

  
 للجزائر والمالية النقدیة الوضعية حول الجزائر بنك تقریر من مأخوذة باالعتماد على معطيات ةباحثال إعدادمن : المصدر

 2214و  2213 تيلسن

 بينها العالقة نربط لبنكية،ا الودائع حجم ارتفاع ایجابية مدى على الحكم من نتمكن وحتى
 قدرة یعكس المؤشر فهذا المصرفية، للودائع المتوسط بالميل یعرف والذي الخام المحلي الناتج وبين

 أن إلى Tybout یشير حيث الخام، المحلي الناتج من لحصتها وفقا الودائع جذب على البنوك وفاعلية
 المحلي الناتج إلى )االدخاریة)وللتوفير ألجل ائعالود بنسبة تقاس اقتصاد أي في المالية األسواق قوة

 اإلیداع في التغير معدل یقيس الذي المصرفي لإلیداع الحدي الميل على نعتمد كما اإلجمالي،
 تحدد أن البنوك تستطيع المؤشر هذا طریق وعن اإلجمالي، الناتج في التغير عن الناتج المصرفي

 .168ذلك في ضعفها مدى أو المصرفي اإلیداع نحو الميل اتجاهات تغيير في قدرتها مدى

 المصرفي األداء لتقييم التحليلية المعایير كأحد المصرفية للودائع الدخلية المرونة مفهوم ویبرز
الذي یحصل في  یحدد درجة استجابة الودائع للتغير إذ، جذب الودائع خالل من المدخرات تعبئة في

 .ةه االستجابة منتظمة أو غير منتظم، وهل هذيالناتج المحلي اإلجمالي الحقيق
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، االكادیمية للدراسات االجتماعية و االنسانية، تطور مؤشرات الداء ومسار الصالحات في القطاع المصرفي الجزائري عبد الرزاق حبار،  

 56ص ،1،2213العدد 



 للفترة الجزائرية البنوك لدى المصرفية للودائع والحدي المتوسط الميل(: 2-4)الجدول رقم

 (2111-2114) 

 0274 0273 0270 0277 0272 السنوات

 1111,1 1181,4 1238,2 2133,2 1811,1 (1)الودائع إجمالي

 4283,1 3211,1 3333,2 2181,1 2124,3 (2)ألجل الودائع

 17205,1 16569,3 16115,4 14526,6 11991,6 (3) الخام المحلي الناتج

 0,53 0,47 0,45 0,46 0,49 =1 /3 الودائع إلجمالي المتوسط الميل

 0,24 0,22 0,21 0,19 0,21 /3 2=ألجل للودائع المتوسط الميل

 = للودائع الحدي الميل

ΔالودائعΔ/ 2,09 1,21 0,32 0,36 2,33 الخام المحلي الناتج 

 Δ)= المصرفية للودائع الدخلية المروية
 الخام المحلي الناتج/Δ (الودائع / الودائع

 4,45 2,69 0,69 0,74 )الخام المحلي الناتج /

 

لسنة  ئرللجزا والمالية النقدیة الوضعية حول الجزائر بنك ریراتق من مأخوذة معطياتمن إعداد الباحثة باالعتماد على : المصدر
 .2214و  2213و 2 221

 في اتزایدو  األول في تذبذبا هناك أن ألجل وللودائع الودائع إلجمالي المتوسط الميل نتائج تظهر
 تحفيز في البنوك فاعلية على تحسن نسبي في یدل الذي األمر )2214-2212) الفترة خالل الثاني
 منتظمة وغير متذبذبة تظهر المصرفي یداعلإل الحدي الميل نتائج أما المصرفية، الودائع على الطلب
ولكنها زادت  ،12  22و 2211و 2212 ضعيفة كانت المحلي الناتج لتغير استجابتها فدرجة كذلك،

 تستطيع حتى المتبعة السياسات فاعلية زیادة من فالبد وعليهفي السنتين  التاليتين ، بدرجة ملحوظة 
 .المصرفية الودائع على الطلب وتحفيز المصرفي اإلیداع نحو الميل اتجاهات تغيير البنوك

 انخفاضا المعدل هذا عرف فقد سابقاتها، مثل كانت فقد للودائع الدخلية المرونة یخص وفيما
 االستقرار بعدم تفسيره یمكن ما وهو التاليتين،ليرتفع في السنتين  2211و 2212 السنتين في متواصال

 في زیادة الدخل في زیادة كل تصاحب أن المفروض منف الودائع، لحركة عام اتجاه وجود وعدم



 على سواء واضحا كان المحروقات قطاع تأثير أن كما ،)الودائع من للرفع للبنوك اللجوء( االدخار
 .الخام المحلي الناتج على أو الودائع

 القروض المجمعة -2-2
 :التالی لالجدو  تبينه ما وهذا ملحوظة، تطورات بدوره اإلقراضي النشاط شهد لقد

 (1114-2111) الفترة خالل الجزائري  المصرفي للجهاز القروض هيكل(: 3-4)الجدول رقم 
 نهایة المدة مليار دینار: الوحدة                                                                                           

 0272 0277 0270 0273 0274 

 1608,7 1423,4 1361,6 1363,0 1311,0 قروض قصيرة األجل

 1091,0 936,4 973,9 999,6 1045,4 البنوك العمومية

 517,7 487,0 387,7 363,4 265,6 البنوك الخاصة

قروض متوسطة و 

 طويلة األجل

1955,7 2361,7 2924,0 3731,1 4894,2 

 4621,1 3521,0 2742,2 2194,4 1790,4 البنوك العمومية

 273,1 210,1 181,8 167,3 165,3 البنوك الخاصة

مجموع القروض الممنوحة 

 الصافية
3266,7 3724,7 4285,6 5154,5 6502,9 

 %24,7 %6,27 %31,8 %36,6 %40,1 القروض قصيرة األجل

 %75,3 % 72,4 %68,2 %63,4 %59,9 القروض طويلة األجل

 .2214و  2213تي لسن لجزائرل والمالية النقدیة الوضعية حول الجزائر بنك ریراتق: المصدر

  2214یؤكد هيكل  قائم القروض من طرف القروض الموزعة من طرف المصارف  في نهایة
 %75,3االتجاه التصاعدي للقروض المتوسطة و الطویلة األجل و التي بلغت حصة نسبية قدرها  

ه ظهر منذ سنة بالنسبة القروض قصيرة األجل، وهو اتجا %24,7من قائم القروض الموزعة مقابل 
في  %31,1مقابل  %69,2)، و یعود خصوصا إلى االرتفاع في القروض طویلة األجل 2226
 .لتمویل االستثمارات في قطاعي الطاقة والماء (2212

ساهم االرتفاع في القروض الرهنية والقروض الموجهة لتمویل سلع معمرة أخرى لفائدة األسر في 
 .و طویلة األجلاالتجاه التصاعدي للقروض متوسطة 



، بقيت حصة المصارف 2213فيما یخص تطور استحقاقات المصارف على الدولة  في نهایة 
الخاصة متواضعة نسبيا ، وتتمثل استحقاقاتها على الدولة  في أذونات الخزینة المكتسبة و موجوداتها  

تطهير ذمة المؤسسات في الحسابات الجاریة لدى الخزینة العمومية على الدولة مهيمنة ، وذلك بفعل 
 .العمومية التي قامت بها الدولة عن طریق إصدار السندات

تبقى الودائع بالدینار المجمعة من طرف المصارف اعلي من القرض الداخلي للمصارف 
، ففي نهایة ( صافي االستحقاقات على الدولة +قروض موجهة لالقتصاد ) العمومية و الخاصة 

في نهایة  %77,1من ودائعهم المجمعة بالدینار مقابل  %92,1بنوك یمثل القرض الداخلي لل 2213
بالنسبة للمصارف الخاصة؛  %72,2بالنسبة للمصارف العمومية و  %93,6أي بمعدل   2212

وهذا ما یشير إلى أن فائض سيولة البنوك  ال یزال مرتفعا في ظرف یتميز بأموال خاصة ومؤونات 
زیع القروض مرتفعة سواء من طرف البنوك العمومية أو البنوك مكونة هامة ، لذلك تبقى قدرة  تو 

 . الخاصة

 التحديات التي يواجهها الجهاز البنكي الجزائري  -2
 وحداته بمقدرة وثيق بشكل ترتبط والتطور النمو على الجزائري  المصرفي الجهاز مقدرة إن

 یمكن والتي تواجهها، التي دةالجدی التحدیات مواجهة على (الجزائریة العمومية البنوك بالذكر نخصو )
 :إلى تقسيمها

 الداخلية لتحدياتا -3-1

 :یلي فيما ذكره یأتي ما أهمها ومن

 المصرفي العمل ممارسة في الحترافية فقدان -3-1-1   

 جمع سياسة بواقع األمر تعلق سواءفقدان االحترافية في ممارسة مختلف االعمال المصرفية 
 :ض، كما یليأو سياسة منح القرو  الودائع

 هذا في كبير ضعف من تعاني الجزائریة العمومية البنوك زالت فال :الودائع جمع سياسة - أ
 :منها أسباب لعدة ذلك رجعوی المجال،
 ؛ محددة أجل في مستقرة لموارد الجزائریة المصرفية المنظومة افتقاد 
 اإلفالس حالة في ئعالودا بضمان یتعلق فيما للبنوك بالنسبة الجمهور لدى الثقة عامل تذبذب 

 ؛ البنوك من االعتماد·سحب أو
 ؛ المودع المبلغ على للتفاوض قابل فائدة سعر وجود عدم 



 المدن على البنكية الوكاالت وتركيز اقتصار.  
 :أهمها نقائص عدة توجد السياسة لهذه بالنسبة حيث : اإلقراض سياسة  -ب

 كما الحظنا  (العام القطاع تمویل تفضل التي) اإلقراضي النشاطعلى  العمومية البنوك سيطرة
 السوق  في المنافسة حدة من یضعف ما وهوذلك في مؤشرات الجهاز المصرفي الجزائري، 

 ؛ الجزائریة المصرفية
 ملفات دراسة عند الجزائریة البنوك قبل من تفرض والتي االستثمار، على المشجعة غير الشروط 

 .القروض هذه لمنح المطلوبة اناتالضم تحقيق صعوبة عن ناهيك القروض، طلب

 المصرفي الجهاز فعالية عدم -3-1-2

 169 :مستویين علىعدم فعالية الجهاز المصرفي  تتضح

 تقدمها التي الخدمات بتكلفة المصرفية المنظومة فعالية تقاس حيث  :المالي المستوى  - أ
 ویعزي  الفعالة، من النوع هذا إلى الجزائریة البنوك وتفتقر العمالء، متناول في تضعها التي والمعلومات

 :إلى ذلك

 زال ما التي االحتكار وضعية على االعتماد ظل قي المصرفية السوق  في حقيقة منافسة غياب 
 ؛المنظومة لهذه یكفلها االقتصادي النظام

 ؛الجزائریة البنوك قبل من اآللي اإلعالم استعمال وضعف التكنولوجي التأخر 
 التنافسية قدرتها من یخفض ما وهذا والتطور، البحث مراكز على ئریةالجزا البنوك اعتماد عدم 

 ؛المقدمة الخدمات تشكيلة ضعف ظل في
 الحسابات وتدقيق مراقبة في الكبير العجز. · 

 الدفع لنظام جيد بتسيير قامت إذا فعالة المصرفية المنظومة تعتبر حيث :القتصادي المستوى  - ب
 بنود على البنوك لدى المتاحة األموال توزیع عملية الموارد تخصيصب ویقصد للموارد، أمثل وتخصيص
 وهما والربحية، العائد وتحقيق السيولة احتياجات بين المالئمة تضمن وبطریقة المختلفة االستخدام
 الودائع جمع بسياسة تتعلق أسباب نتيجة فيهما قصورا تعاني الجزائریة البنوك الزالت اللتان المسألتان

 .قروضال ومنح
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 139، صمرجع سبق ذكره زقریر عادل، 



  الجزائرية العمومية البنوك ملكية هيكل -3-1-3

 وقد رأسمالها، في الوحيد المساهم هي فالدولة كملكية البنو  هيكل على العام القطاع یسيطر  
 عن یعبر ما وهو المصرفية، األصول إجمالي من  92.2℅ ىعل الستة العمومية البنوك استحوذت

 األصول مجموع على البنوك من قليل عدد استحواذ في تتجسد التي المصرفي التركز ظاهرة
 الناتج من ℅ 80.6و المصرفية الشبكة من 84.8℅ على البنوك هذه استحواذ عن ناهيك المصرفية،
 هذه مثل في ألنه المنافسة من یحد أن شأنه من الذي األمر وهو ،2227170 سنة نهایة في المصرفي
 الصناعة وتطویر األخرى  البنوك أداء على هامة انعكاسات البنوك بعض لممارسات یكون  الحاالت

 .المصرفية

 الجزائرية البنوك رأسمال حجم صغر -4 -3-1

 بالنسبة دج مليون  500 و للبنوك بالنسبة دج مليار 2.5 ب المال لرأس األدنى الحد تحدید رغم
 المال رأس لمعيار وفقا الحجم صغيرة تزال ال الجزائریة العمومية البنوك أن إال ،171المالية للمؤسسات

 قدراتها من یحد كما البنوك لهذه خطيرة مالية مشاكل یثير ما وهذا .األجنبية بالبنوك قورنت ما إذا
   .عمالقة مصرفية تكتالت من العالمية المصرفية الساحة تشهده ما ظل في التنافسية

 دج مالیير 10 إلى لالما لرأس األدنى الحد رفع أقر قد والقرض النقد مجلس أن بالذكر والجدیر
 یتم أن على 25/12/2229 بتاریخ وذلك المالية للمؤسسات بالنسبة دج مليار 3.5 و للبنوك بالنسبة
 ·.اإلجراء بهذا للتقيد شهرا مهلة تحدید

 المتعثرة القروض مشكلة -3-1-5 

 ليةالفعا قواعد عن النظر بغض الجزائر انتهجتها التي التوسعية اإلقراضية السياسات أمام 
 وبفعل االئتمان منح خاصة وبصفة المصرفي النشاط تحكم التي المالية المردودیة و االقتصادیة

 القروض ظاهرة عنها وتولدت البنوك وضعية تفاقمت والمصرفية المالية للقضایا اإلداري  التسيير
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 ،27د العد ، 2004 مارس 4 في المؤرخ بالجزائر العاملة المالية البنوك والمؤسسات لرأسمال األدنى بالحد المتعلق 01 - 04 رقم النظام 
 2224 -4-29ي ف الصادر

http://www.bank-of-algeria.com.htm/


 قائمةال القروض إجمالي من ℅ 50 ب 1997 لسنة متوفرة بيانات حسب حجمها قدر والتي المتعثرة
 .172القروض تلك واسترجاع تسيير على المقدرة فقدان بسبب المصرفي النشاط عرقلة إلى أدى مما

 التكنولوجيا استخدام ضعف -3-1-6

 المصرفية التكنولوجيا في االستثمار مستوى  زیادة إلى الجزائري  المصرفي الجهاز یحتاج حيث 
 .وخارجيا داخليا المنافسة تحدي مواكبة على قادرا یكون  حتى العصریة البرامج وتطبيق الحدیثة

 المخاطر إدارة سياسة ضعف-3-1-7

 مخاطر إدارة مجال في المطبقة المقایيس العتماد مهيأة غير الجزائریة البنوك الزالت حيث 
 واقع معطيات ظل في بازل اتفاقية تطبيق أن إلى الخبراء أحد أشار فقد الداخلية والرقابة االئتمان
 الزالت الجزائریة فالبنوك منه ینتظر لما ومعاكس فعال غير سيكون  الجزائر في يالمصرف الجهاز
 .173المفاجئة المالية األزمات وتجنب إدارة عليها یصعب مما تقليدیة بطریقة المخاطر مع تتعامل

 والتنظيمية المحاسبية القيود -3-1-8

 وطرق  الحسابات طيةتغ في بالبنوك الخاص القطاعي المحاسبي المخطط مالئمة عدم منها 
 البنوك، هذه واقع مع مكيفة دقيقة بنكية تحليلية محاسبة غياب وكذلك المصرفية العمليات معالجة
 مما المسؤولية، خطوط وطول المصالح مختلف بين التنظيمي االتصال منظومة ضعف عن ناهيك

 174 .القرار اتخاذ عملية على سلبا ینعكس
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 ،اإليجاري  لالعتماد الجزائرية والشركة الريفية والتنمية الفالحة بنك حالة دراسة بازل واتفاقيات الجزائري  المصرفي النظام تومي، اهيمإبر  
 الجزائر، بسكرة، جامعة وتمویل، نقود تخصص االقتصادیة، العلوم قسم التسيير، وعلوم االقتصادیة العلوم كلية منشورة، غير ماجستير مذكرة

2007-2229 

173 131:، صزقریر عادل، مرجع سبق ذكره  

 182 : ص ،بق ذكرهس مرجع ، بوعمامة علي 174



 الكفاءة اتذ البشرية اإلطارات يقص -3-1-9

 اإلطارات هذه تزال ، لكن الالموظفين من كبير عدد من الجزائریة العمومية البنوك تحوزه ما فرغم 
 عدیدة لعوامل نتيجة وهذا لدیها، واإلبداع المبادرة روح وانعدام فعاليتها وضعف مردودیتها قلة من تعاني

 :منه

o ؛البنوك تسيير في المختصة عاهدالم المستوى  على التكوین ضعف أي القاعدي، التكوین ضعف 
o بهدف البشریة للموارد الدائمة والرسلكة المستمر التأهيل لضرورة فنظرا والرسكلة، التأهيل عملية ءبط  

 یحافظ ما واألخرى  الرسكلة بين ما المدة وطول التأهيل عملية بطئ هو الغالب فإن المردودیة، زیادة
 ؛التسيير في التقليدیة لطرق وا باألساليب التعامل استمرار على دائما

o ؛المهنية المشاكل وكثرة المحفزات نقص 
o للبنوك والحدیث العقالني بالتسيير المتعلقة المعارف جملة بها یقصد والتي المصرفية، الثقافة غياب 

 لدى غيابه یلمس الذي األمر وهو ،والعصرنة التقدم من المزید نحو تتطلع دائما یجعلها مما
 ؛البشریة اإلطارات

o  روح من خال روتيني بشكل وظائفها بأداء أغلبها في تكتفي والتي الجزائریة، للبنوك المسيرةطبيعة 
 .التطویر في والرغبة االبتكار وعقلية اإلبداع

 الجزائر في المصرفية الكثافة ضعف -3-1-11

 عدیدة نماذج وهناك بأخرى ، أو بطریقة االنتشار مبدأ على المصرفيين من الكثير تحدث حيث
 ینص حيث،  1167 سنة وضع والذي Cameron كاميرون  نموذج ومنها المجال، هذا في وضعت

 المصرفية الكثافة یقيس دولي عرف على مبني النموذج هذا ومبدأ ،فرع ساكن 10000 لكل أن على
:175التالية المعادلة خالل من
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 124 : ، ص 1999األردن، والنشر، للطباعة وائل دار ،العملي المنظور)المالي الجهاز في أساسيات الزيدانين، سالم جميل

عدد) =  المصرفية الكثافة (السكان عدد/الفروع   *11111 



 فهناك الواحد من أكبر كانت وإذا زیع،للتو  المثالي العدد فهو الواحد تساوي  النسبة هذه كانت فإذا
 إليه الحاجة من أكبر االنتشار هذا یكون  وقد للبنوك، كبير انتشار هناك أن بمعني موجب انحراف

 أقل كانت وإذا ربحيتها، انخفاض وبالتالي البنوك هذه على التكلفة حيث من كبيرا عبء یشكل قد مما
.المصرفية الخدمات إليهم تصل ال الناس من شریحة هناك أن بمعني سلبي انحراف فهناك الواحد من

 ال المجتمع من شریحة هناك یعني، الواحدهي اقل من  ةالنسب هن هذ‘ف الجزائر، حالة وفي  
 .المصرفية الخدمات إليهم تصل

 والثايوي  األولي والنقدي المالي السوق  ضيق -3-1-11

 خاللها من یتم والتي ومتطورة، منظمة نقدیة سوق  وجود إلى المصرفي الجهاز یحتاج حيث
 النشاط تمویل البنوك هذه تستطيع ذلك خالل ومن للبنوك، الدفع أدوات وتوفير النقدیة السيولة تأمين

 وفتية حدیثة الجزائر بورصة تبقى السياق، نفس وفي ممكنة تكلفة بأقل قطاعاته بمختلف االقتصادي
 التمویل، خالل من السوق  هذه مع التعامل مزایا من ریةالجزائ البنوك حرم مما التعامالت بقلة تتسم كما

القدرة و الكفاءة الفنية  ذات المتخصصة الخبرات وتوفير واإلصالح الجهود من المزید یتطلب ما وهذا
 .العالية

 الخارجية التحديات  -3-2

 بل الذكر، فةسال الداخلية التحدیات عند الجزائري  المصرفي الجهاز تواجه التي التحدیات تتوقف ال
 العالمية والتطورات المستجدات في تتمثل والتي الخارجي، المستوى  على التحدیات لتشمل تمتد

 من جزاء الجزائري  المصرفي الجهاز یعتبر والتي الحدیثة، المصرفية البيئة تشهدها التي المعاصرة
 أداء على الجزائریة البنوك رةقد على یؤثر أن شأنه من الذي األمر وهو بمتغيراتها،ر یتأث كما مكوناتها
  :یلي فيما التحدیات هذه أهم نذكر أن ویمكن  وظائفها،

  

 والمالية المصرفية الخدمات عولمة -3-2-1

 أساسا یتمثل إیجابي بشكل سواء الجزائریة التجاریة البنوك أداء على مباشر بشكل ستؤثر والتي 
 الخدمات تحسين ذلك عن فيتولد المصرفي التحریر ظل في المنافسة حدة زیادة في المساهمة في

 في أساسا مثلیت سلبي بشكل وإما ،العالمية للمستویات بها واالرتقاء البنوك أداء كفاءة ورفع وتنویعها



 الجزائریة البنوك مقابل الجزائر إلى نشاطها یمتد التي األجنبية التي البنوك مع المتكافئة غير المنافسة
 االنضمام ترتيبات استكمال فإن الصدد، هذه وفي .المنافسة هذه لمواجهة يلهاتأه إعادة إلى تحتاج التي
 یجعل والمصرفية المالية الخدمات بتحریر یتعلق فيما خاصة بها وااللتزام للتجارة العالمية المنطقة إلى

 وغير المباشر التأثير لها یكون  والتي والتطورات، المستجدات هذه تفرضه جدید واقع أمام البنوك
 كيفية في النظر تعيد الجزائریة البنوك یجعل والذي الجدید، البنوك وواقع المصرفي العمل على المباشر

 :یلي بما البنوك تتأثر أن المتوقع من إذ المحتملة المنافسة لمواجهة المقدمة وخدماتها عملها

 اضعوتو  حجمها لصغر نظرا األجنبية البنوك مع متكافئة الغير المنافسة من نوع خلق 
 ؛خدماتها

 غير خدمات تقدم والتي المرتفعة التشغيلية والتكاليف المتدنية الكفاءة ذات البنوك بعض تأثر 
 ؛تنافسية

 أزمة إلى یؤدي أن شأنه من الذي األمر وهو مصالحها، وفق لألموال األجنبية البنوك تحریك 
 .المصرفية سوق لل األجنبية البنوك احتكار مخاطر على عالوة ، (السيولة نفاذ) مالية

 والتصال المعلومات تكنولوجيا تحديات -3-2-2
 األسواق على تؤثر أنها إذ الدول اقتصادیات مستقبل في مهما دورا التكنولوجيا هذه تلعب حيث

 على ویتوجب معامالتها، على قيودا تضع أن دولة أیة على الصعب من أصبح أنه درجة إلى المالية
 .المطلوبة النمو معدالت تحقيق أجل من یتعاونوا أن الجميع

 :یلي ما خالل من البنوك لكافة حقيقي تحدي بمثابة لتصبح المعلومات تكنولوجيا دور ویتعاظم

 ؛الحمائية واإلجراءات القيود وضع على التأثير 
 ؛تقدیمها وطرق  الخدمات نوعية على التأثير 
 الربح هامش على التأثير. 
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 الدولية بالتفاقيات اللتزام-2-3

 معيار) المالية المالءة نسبة مثل بازل اتفاقيات في جاء بما االلتزام الجزائریة البنوك على یجب 
 .أخرى  جهة من المصرفي القطاع بتحریر وااللتزام جهة، من ( المال رأس كفایة



 التحدیات وهو ما نلمسه من هذهخذ بعين االعتبارأالنظام المصرفي الجزائري  أنیمكننا القول و  
 بشيء إليه سنتعرض الذي األمر وهو) تطویر الصيرفة االلكترونية نحو المستمرة وتوجهه صالحاتاإلخالل 

 .التحدیات تلك مواكبة بهدف وهذا( الفصل الخامس في التفصيل من
 
III- السلطة النقدية: بنك الجزائر 

رة السياسة والمسؤول عن إدا صاحب السلطة النقدیة الحقيقي في الجزائر "بنك الجزائر"باعتبار 
على السياسة النقدیة وتنفيذها  اإلشرافسنقوم بدراسة هذه الهيئة ومختلف الهياكل التي تتولى النقدیة، 

  . 12-12 والتي تبلورت معالمها في ظل قانون النقد و القرض
 :مفهوم بنك الجزائر -1

دة مراحل قبل تقدیم تعریف لبنك الجزائر سنتطرق إلى نشأة و تطور بنك الجزائر الذي مر بع
كانت تتناسب بدورها مع توجهات  يتتناسب و اإلصالحات التي مر بها الجهاز البنكي الجزائري والت

 .االقتصاد و أهداف  السياسة االقتصادیة المحددة
 وتطور بنك الجزائر يشأة -1-1

یعتبر البنك المركزي الجزائري أول مؤسسة نقدیة تم تأسيسها في الجزائر المستقلة، وأنشئ هذا 
في هيئة إصدار، ویعتبر من الناحية  1162دیسمبر  13الصادر في  62/144بالقانون رقم  خيراأل

 42القانونية مؤسسة عامة وطنية لها شخصية معنویة واستقالل مالي، وكان یقدر رأسماله حوالي 
 ، ویرأس إدارة البنك محافظ معين بمرسوم رئاسي وباقتراح من176مليون فرنك مملوك بالكامل للدولة

، ویساعده في ذلك مدیر عام معين أیضا بمرسوم رئاسي، وباقتراح من المحافظ 177وزیر االقتصاد
عشرة إلى ثمانية عشر عضوا من  من، باإلضافة 178موافق عليه من طرف الوزیر المكلف بالمالية

والمختصين، ویتم تعيينهم كذلك بمرسوم رئاسي لثالث سنوات حيث یمارس البنك  المسئولينكبار 
ركزي وظائفه التقليدیة المتمثلة في إصدار النقود القانونية، وتوجيه ومراقبة القروض إلى االقتصاد الم

خصوصا عن طریق إعادة الخصم باإلضافة إلى تسيير احتياطات الصرف، كما كلف بمنح القروض 
المركزي له  حيث أن البنك. للقطاع الفالحي ت وهذا بصفة استثنائية وانتقاليةالمباشرة في شكل تسبيقا

الحق الكامل في اإلصدار النقدي واإلشراف على بعض البنوك بصفته بنك البنوك وال یقوم بأي عملية 
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مع اآلخرین الخواص إال في حالة الضرورة التي تقتضيها المصلحة، وأوكلت له بعض المهام والمتمثلة 
 179 :في

 احتكار وظيفة اإلصدار؛ 

 الرقابة على البنوك واالئتمان؛ 

 خصم السندات واألوراق التجاریة بهدف زیادة السيولة؛ إعادة 

، الذي 1165ولم یتمتع البنك المركزي بهذه المهام لفترة طویلة، إال بموجب قانون المالية 
أعطى له الصالحية الكاملة لخدمة الخزینة العامة بمنحها تسبيقات، مما أدى إلى بروز اختالفات 

ومن ناحية التنظيم القانوني واإلداري للبنك المركزي  ،د الوطنينقدیة تركت آثار سلبية على االقتصا
الجزائري كانت له شخصية معنویة واستقالل مالي، وحدد مقره بالجزائر العاصمة، وله عالقات مع 
المؤسسات األخرى وسمي ببنك البنوك، وخول القانون له فتح فروعا له عبر كافة أرجاء البالد حسب 

نرى من خالل ذلك أن التنظيم القانوني للبنك المركزي یتمتع بسلطات واسعة ما تستدعيه الحاجة، و 
 .داخل الوطن وكما أسندت له مهمة إصدار العملة الوطنية الجزائریة إلى البنك المركزي الجزائري 

الوظائف األساسية المتعارف عليها للبنك المركزي وأعطته دورا  1171لقد أهملت إصالحات 
لة لتنفيذ مقررات وزارة المالية، وهذا ما یبرر أنه لم یعتمد على معایير الربحية ثانویا، فأصبح وسي

والفعالية في توجيه القروض أو الرقابة على تداولها، كذلك على عدم االعتماد على فعالية معدالت 
 .180الفائدة بسبب التحدید اإلداري لها، مما أثر على االدخار و رفع االكتناز

ت حدثت إصالحات هيكلية لالقتصاد خاصة مع المشاكل التي طرحتها مع بدایة الثمانينا
إصالحات السبعينيات من تدهور لوسائل الدفع الخارجية بسبب انخفاض أسعار الصرف والوضعية 
السيئة للمؤسسات العمومية التي تراكمت عليها الدیون بسبب خضوعها ألهداف الحكومة، ونظرا لكون 

، *جزأ من القطاع االقتصادي ككل فقد كان البد من إخضاعه لإلصالحالقطاع المصرفي جزءا ال یت
بعدة تغيرات على مستوى هياكل النظام البنكي إذ فرق بين البنك  12-96فلقد جاء القانون البنكي 
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المركزي، البنوك التجاریة والبنوك المتخصصة ، وأصبح البنك المركزي یتكلف بأداء مهامه األصلية 
 :المتمثلة في

 كار حق اإلصدار وتنظيم التداول النقدي؛احت 
 ضبط ومراقبة توزیع االئتمان لالقتصاد؛ 
 تسيير احتياط الصرف وتنظيم أنسب الظروف الستقرار العملة. 

 11باإلضافة إلى ذلك استعاد البنك المركزي صالحيات في تنفيذ السياسة النقدیة من خالل المادة 
لسقف إعادة الخصم المفتوحة لمؤسسات القرض بهدف  ، بما في ذلك من تحدید12-96من القانون 

 .الحد من التمویل باإلصدار النقدي

ورغم أن هذا اإلجراء القانوني الذي قامت به السلطات االقتصادیة والذي كان یهدف إلى استعادة 
ارة البنك المركزي لمكانته واستعادة الجهاز المصرفي لوظيفة تعبئة المدخرات وإبعاد الخزینة عند إد

جانفي  12التمویل إال انه لم یتمكن من تحقيق األهداف المرجوة ، ولقد تم تعدیله بقانون تكميلي في 
-96المتمم والمعدل لقانون  26-99حظي فيه النظام المصرفي بأهمية كبيرة بإصدار قانون  1199

أ الربحية فجعلها مؤسسات عمومية مالية مستقلة تأخذ بمبد" بنظام مؤسسات القرض"والخاص  12
 .والمردودیة في تسيير نشاطها

 القانون  تم إصدار التقنية و االقتصادیة و النقدیة الدوافع جانب إلى ورغم كل اإلصالحات السابقة
 إلى التحول منطق فرضه حاسما منعطفا صدوره الذي یمثل و والقرض، بالنقد المتعلق 12-90 رقم

 منحو  النقدیة، والسياسة النقد دور إبراز و  المالية الوساطة وظيفة تنشيط أعاد السوق حيث اقتصاد
 عن مستقلة حقيقية نقدیة سلطة واعتباره "الجزائر بنك"یسمى  أصبح الذي المركزي  للبنك استقاللية
 ذلك و تنظيمه إعادة جانب إلى البالد، في النقدیة السياسة توجيه و إدارة تتولى المالية السلطات

 توسيع على 00-13 عمل األمر، في حين مراقبته و إدارته و البنك سييرت تتولى جدیدة بظهور هيئات
 . ممارستها یمكنه التي العمليات و ووظائفه الجزائر بنك صالحيات

 تعريف بنك الجزائر -1-2
 البنك 181القرض و بالنقد و المتعلق  2223 أوت 26الصادر في   11-23رقم  األمریعرف  

یدعى في  و المالي االستقالل و المعنویة تتمتع بالشخصية ةوطني مؤسسة أنه على الجزائري  المركزي 
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القوانين التي ترعى التجارة   ألحكام یخضع و تاجرا یتعامل بصفته و الجزائر ببنك عالقته مع الغير
التجاري، كما ال  السجل في للتسجيل یخضع انه ال إالجال القانونية الخاصة به، بقدر ما تنص اآل

ية  التنظيمية  المتعلقة بالمحاسبة العمومية و لمراقبة مجلس المحاسبة، بل یتبع القانون لألحكامیخضع 
 مدینةب موقعه و للدولة كاملة رأسماله ملكية وتعود .القواعد المادیة التي تطبق في المحاسبة التجاریة

 .مناسبا ذلك رأى متى مراسلين یختار و فروعا ووكاالت یفتح أن یمكن أنه إال الجزائر

 :ل التنظيمي لبنك الجزائرالهيك -2
 یمكنه التي العمليات و ووظائفه الجزائر بنك صالحيات توسيع على 00-13 عمل األمرلقد 

 خالل من وضحت فقد ،الجزائر بنك وتنظيم إدارة بشأن وأما ، 57لىإ 35 المواد خالل من ممارستها
 الجزائر بنك إدارة مجلس تركيبة 18 المادة تحدد حيث ر،األم هذا من الثاني الكتاب من الثاني الفصل

 معينين درجة، أعلى ذوي  موظفين وثالث للمحافظ نواب ثالث ، رئيسا المحافظ من یتكون  الذي
 .المالي و االقتصادي المجالين في كفاءتهم وبحكم الجمهوریة رئيس من مرسوم بموجب

  يوابه و المحافظ -2-1

، ویتم *سنوات كاملة 26هوریة وذلك لمدة یعين محافظ بنك الجزائر بمرسوم یصدره رئيس الجم
عزله في حالة ارتكابه خطأ فادح، وذلك بموجب مرسوم رئاسي، ویحل محله النائب األول في حالة 

 :شغور المنصب، وتتمثل المهام الرئيسية للمحافظ فيما یلي

 اتخاذ جميع اإلجراءات التنفيذیة؛ 
   ك المركزیة التابعة لدول أخرى والهيئات المالية یقوم بتمثيل البنك لدى السلطات العمومية والبنو

 الدولية؛
 التوقيع على جميع االتفاقيات والمحاضر المتعلقة بالسندات المالية ونتائج نهایة السنة؛ 
  انعكاساتمستشار الحكومة في سائر المسائل المتعلقة بالنقد والقرض مباشرة أو التي تكون لها 

 . ت طبيعة نقدیة في أساسهاعلى الوضع النقدي دون أن تكون ذا
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90 القانون  من 22 المادة أحكام المادة هذه تلغي / ستة سنوات   المحافظ والیة تجدید یمكن . خمس سنوات لمدة المحافظ نواب من كل ویعين 
تالمثب الصحي العجز حالة في ونوابه المحافظ إقالة تتم. واحدة مرة ونوابه رئيس یصدره مرسوم بموجب الفادح الخطأ أو قانونا   . الجمهوریة 
 العمومية الوظيفة لقواعد ونوابه المحافظ الیخضع



أما نواب المحافظ وعددهم ثالثة فيتم تعيينهم بنفس الطریقة لمدة خمسة سنوات قابلة للتجدید، 
ویقوم المحافظ بتحدید مهام وصالحيات كل واحد منهم، ویمكن له كذلك أن یستعين بمستشارین فنيين 

اصين لتلبية متطلبات العمل لمدة معينة من خارج دوائر البنك المركزي، وأن یعين من بينهم وكالء خ
 (.31المادة )وألعمال محددة 

 النقد والقرض مجلس -2-2   

جاء  التي المصرفية اإلصالحات في بارزا ومعلما نوعيا تحوال والقرض النقد مجلس إنشاء یعتبر
 نظرا المركزي  البنك إدارة هيكل مستوى  على كبيرا تغييرا أحدث ، إذ 12-12بها قانون النقد و القرض 

 المركزي  البنك إدارة مجلس یمثل فأصبح . أكتسبها التي الواسعة والسلطات إليه أسندت التي للمهام
 إستشاریة لجانا أعضائه من یشكل أن له یجوز حيث القانون  في عليها المنصوص الحدود ضمن
س صالحياته ، كما أنه یمار  لذلك ضرورة رأى إذا شخص أي أو مؤسسة أیة یستشير أن له ویحق

 . القانون  من (43)و( 42)ضمن الحدود المنصوص عليها في القانون حسب المادتين 

 21-01األمر خالل من 2001 عام خالل والقرض النقد قانون  على أدخلت التي التعدیالت إن
 : جهازین إلى القرض النقد و مجلس تقسيم إلى أساسا دفته

 ضمن المركزي  البنك شؤون  وتسيير إدارة لىع یشرف الذي اإلدارة مجلس من یتكون  األول 
 . القانون  في عليها المنصوص الحدود

 عن والتخلي النقدیة السلطة دور بأداء مكلف وهو والقرض النقد مجلس من یتكون  الثاني 
 .الجزائر لبنك إدارة كمجلس دوره

لمادة ا نصت حيث نقدیة كسلطة والقرض النقد مجلس مهام توسيع 11-23 األمروفق  كما تم
 لسلمجا یحدد ولهذا , وتقييمها ومتابعتها , عليها واإلشراف النقدیة للسياسة بتحدیده "ج" الفقرة  (62)

 وكذا النقد استخدام ویحدد , والقرضية النقدیة اميعلمجا بتطور یتعلق فيما السيما النقدیة األهداف
 مخاطر إلى ترمي السوق  يف معلومات نشر من ویتأكد , النقدیة السوق  في الوقایة قواعد وضع

 المعامالت مجال في المالية والمؤسسات البنوك زبائن حمایة مهمة للمجلس أوكلت وهكذا . االختالل
 وذلك , المالي الجانب یخص فيما والحكومة الجزائر بنك مابين والتنسيق التشاور المصرفية وتدعيم

 : خالل من



 ؛ليةوالما االقتصادیة التقاریر وشروط مضمون  إثراء  
 ؛الخارجي والدین الحقوق  لتسيير المالية ووزارة الجزائر بنك بين مشتركة لجنة إنشاء 
 ؛البلد في تقع التي الطبيعية الكوارث عن الناجمة ناءبال إعادة تمویل 
  للمعلومة المالية أفضلالعمل على انسياب. 

 اإلدارةمجلس   -2-3

 : من اإلدارة مجلس یتكون 

 رئيسا المحافظ  
 عضاءأك الثالثة محافظال نواب 
 ثالثة تعيين یمكن و الجمهوریة رئيس یصدره مرسوم بموجب یعينون  سامين موظفين ثالثة 

 الضرورة عند المذكورین الموظفين محل ليحلوا خرینآ مستخلفين
الجزائر  بنك إدارة مجلس تشكيل بكيفية 11-23 الرئاسي األمر من (18) المادة أشارتحيث   

 القائمة التشریعية السلطة یعتبر والذي اإلدارة مجلس ووظائف مهام على (19) المادة نصت ، كما
 في للبت قانونا المخول أنه كما , الجزائر بنك في المطبقة التنظيمية والقواعد النصوص إصدار على

 . القضائية الدعاوي  في مدني كطرف والتأسيس المنازعات

 : بالوظائف التالية اإلدارة مجلس یقوم و 

  ؛ اإقفاله و ووكاالته فروعه فتح و المركزي  للبنك العام التنظيم حول مداوالت اءإجر 
 عليهم؛ تطبق التي األنظمة و رواتبهم سلم و مستخدميه نظام على یوافق 
 ؛ بيعها و المنقولة غير و المنقولة األموال شراء بصالحية یتمتع  
 السنة خالل عليها الضروریة دیالتالتع إدخال و المركزي  البنك ميزانية بتحدید سنة كل یقوم 

 التالية؛
 باسمه؛ المحافظ یقدمه الذي السنوي  التقریر على یوافق و األرباح بتوزیع یقوم - 
 المركزي  للبنك العائدة الخاصة األموال توظيف شروط یحدد. 

 هيئات الرقابة في الجهاز المصرفي -3
 یتسنى حتى وذلك للرقابة وهيئات تبآليا النقدیة والقرض تم تزوید السلطة النقد قانون  في ظل

 ویتعلق اإلطار هذا في الصادرة القوانين مع االنسجام من نوع في أعماله المصرفي ممارسة للنظام
 :ما یليب األمر



 لجنة الرقابة المصرفية -3-1

 المادة في ذلك ویتضح المالية والمؤسسات البنوك على الرقابة إلى والقرض النقد قانون  تطرق  لقد
 البنوك لها تخضع التي واألنظمة القوانين تطبيق حسن بمراقبة مكلفة مصرفية لجنة تنشأ" منه 143

 اللجنة هذه صالحيات القانون  هذا حدد كما." ...المثبتة  المخالفات وبمعاقبة المالية والمؤسسات
 المصرفية يئاتاله وبقية الجزائر بنك بينها وبين المتواجدة العالقة وشكل المصرفي النظام في وموقعها

من المحافظ أو نائبه الذي یحل محله كرئيس، ومن أربعة  182وتتألف اللجنة المصرفية الجزائریة،
 :أعضاء آخرین وهم

 قاضيان ینتدبان من المحكمة العليا بعد معرفة رأي المجلس األعلى للقضاء؛ -

ما من طرف رئيس عضوان كفؤان في الشؤون المصرفية والمالية وخاصة المحاسبية یتم تعيينه -
 الحكومة وباقتراح من وزیر المالية؛

 .یتم تعيين األعضاء األربعة لمدة خمس سنوات قابلة للتجدید -

 الزیارات طریق عن وكذلك المستندیة، الوثائق تفقد أساس على الرقابية أعمالها اللجنة وتمارس
 من اإلیضاحات طلب إلى اللجنة هذه صالحيات تمتد أن ویمكن المالية، والمؤسسات الميدانية للبنوك

 المؤسسة أو البنك قبل من للتحفظ مبررا ذلك ن یكو أن دون  الرقابة بموضوع عالقة له شخص أي
 من جملة تتخذ اللجنة هذه فإن الرقابية العمليات لممارسة المهني، ونتيجة السر بدافع المالية

 هؤالء من أكثر أو شخص مهام إنهاء،  يخالتوب، اإلنذار) التأدیبية كالعقوبات والتدابير اإلجراءات
 ...(االعتماد سحب، تعيينه عدم أو مؤقتا باإلدارة قائم تعيين مع أنفسهم األشخاص

 مساویة تكون  معا، أو السابقة العقوبات عن بدال مالية عقوبة تفرض أن للجنة یمكن كما

 اللجنة بإمكان أخيرا و توفيره، المالية المؤسسات و البنوك یلزم الذي األدنى للرأسمال األكثر على
 لها یرخص ال التي المالية المؤسسات و للبنوك مصفيا تعّين و التصفية قيد تضع أن المصرفية

 .المصرفي العمل ممارسة

 : نذكر المجال هذا في المصرفية اللجنة اتخذتها التي العقوبات و اإلجراءات بين من
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 االتحاد بنك المالية ةالمؤسس مستوى  على باإلدارة مؤقت قائم تعيين "  Union Bank "  في
 1997 أفریل

 الجزائري  الصناعي و التجاري  البنك " مسير باتجاه توقيف بعقوبة یقتضي قرار BCIA، و 
 ؛2222سنة  في البنك لهذا مالية عقوبة كذا
 بنك محافظ عن الصادر 19-24 رقم القرار بمقتضى "بنك خليفة أل" لبنك االعتماد سحب 

 ؛2223ماي  29 بتاریخ الجزائر
 المقرر بمقتضى بنكا بصفته " الجزائري  الصناعي و التجاري  للبنك" الممنوح االعتماد سحب 

  21بتاریخ ذلك و 1998 سبتمبر 24بتاریخ  الجزائر بنك محافظ عن الصادر  19-29 رقم
 . 2223أوت 

 مركزية المخاطر  3-2

 والقرض، المتعلق بالنقد 12-12 القانون  من 162 المادة بموجب المصلحة هذه سستأت
عن بنك الجزائر تنظيم مركز المخاطر  1112مارس  22الصادرة في  21-12وتتضمن الالئحة 

وطرق عملها، فحسب المادة األولى منها تعتبر مركزیة المخاطر من بين هياكل بنك الجزائر، وتشكل 
تعلق بالمستفيدین من القروض في واقع األمر هيئة للمعلومات على مستوى البنك ترتبط بكل ما ی

 االنضمامالبنكية، وقد فرض بنك الجزائر على كل هيئات القرض التي لها نشاط على التراب الوطني 
 .إلى مركزیة المخاطر واحترام قواعد عملها حرفيا

وینبغي عليها في هذا اإلطار أن تقدم تصریحا خاصا بكل القروض المقدمة إلى الزبائن سواء 
طبيعيين أو معنویين أو حتى تلك المقدمة لمدیري هيئات القرض أو المساهمين فيها  كانوا أشخاص

من قانون النقد والقرض، فال یمكن للهيئة المالية أن تمنح قروضا مصرحا بها لدى ( 169)وفقا للمادة 
مركزیة المخاطر على أنها قروض ذات مخاطر إلى زبون جدید إال بعد استشارتها، في حين تتحمل 

 .183ئات القرض األعباء المباشرة لتشغيل هذه الهيئةهي

 الصادر 24-12 األمر خالل من تعدیلها تم و 11-23 األمر من 98 المادة في ولقد تكررت
 المخاطر مركزیة و للعائالت المخاطر مركزیة من مكونة أصبحت بحيث 2212أوت  26في 
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اطر فإن وجودها یسمح بتحقيق أهداف باإلضافة إلى الوظيفة اإلعالمية لمركزیة المخ، 184للمؤسسات
 :185یلي متعددة نذكر منها ما

مراقبة ومتابعة نشاطات المؤسسات المالية ومعرفة مدى احترام قواعد العمل في ظل الخضوع  -
 إلى معایير الحذر وتسيير المخاطر التي یحددها بنك الجزائر،

القروض المتاحة على أساس منح البنوك والمؤسسات المالية فرصة القيام لمفاضالت بين  -
 معطيات سليمة، وتعزیز التشاور بين هيئات الفرض التخاذ القرار المناسب،

تركيز المعلومات الخاصة بالقروض ذات للمخاطر في خلية واحدة ببنك الجزائر تسمح بتسيير  -
 أفضل لسياسة القرض

 مركزية المستحقات غير المدفوعة -3 -3

غير المستمر في المحيط االقتصادي وارتفاع نسبة المخاطر لدى نظرا لعدم االستقرار والت 
مؤسسات القرض وعدم إلغاء المخاطرة كلها رغم إنشاء مركزیة المخاطر، قام بنك الجزائر بموجب 

بإنشاء مركزیة المستحقات غير المدفوعة وفرض على  1112مارس  22المؤرخ في  22-12النظام 
مؤسسات المالية والخزینة العمومية ومصالح البرید والمواصالت وكل البنوك، ال: كل الوسطاء الماليين

المؤسسات األخرى التي تضع بحوزة الزبائن وسائل الدفع وتسييرها االنضمام إلى مركزیة المستحقات 
غير المدفوعة التي تم إنشاؤها من أجل تنظيم المعلومات المرتبطة بكل الحوادث والمشاكل التي تظهر 

القروض أو تلك التي لها عالقة باستخدام وسائل الدفع، ومهمة مركزیة المستحقات غير عند استرجاع 
  186 :المدفوعة یمكن أن نلخصها فيما یلي

  تنظيم ملف مركزي لعوارض الدفع وما قد ینجم عنها وتسييرها، ویتضمن هذا الملف كل
 الحوادث المسجلة بشأن مشاكل الدفع أو تسدید القروض؛
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 -KPMG, guide des banques et des établissements financiers en Algérie, Edition 2012, p74. 

185
 - Banque d’Algérie,Instruction N°70-92 du 24 nouvembre1992,Relative à la centralisation des risque  

bancaires et des opération de crédit-bail 
186

 Banque d’Algérie,Instruction N°92-01 du 22 mars1992,portant l’organisation et fonctionnement de la 

centrale des impayés. 



  دوریة لعوارض الدفع وما یمكن أن ینتج عنها من تبعات وتبليغها على نشر قائمة بصفة
 .الوسطاء الماليين أو أیة سلطة أخرى معينة

 رصيد بدون  الشيكات إصدار مكافحة جهاز -3-4

 وسيلة بأهم العمل قواعد ضبط ليدعم رصيد بدون  الشيكات إصدار مكافحة جهاز إنشاء تم لقد
الجهاز  فهذا ، 1992مارس 22 في المؤرخ  23-12 النظام وجببم إنشاؤه تم و الشيك، دفع وهي

 بإیصال الرصيد، والقيام كفایة لعدم الشيكات دفع بعوارض المرتبطة المعلومات تجميع في متخصص
 لدیهم وقعت الذین الماليين الوسطاء على یجب و المعنيين، الماليين الوسطاء إلى المعلومات هذه

 في الدفع عوارض مركزیة إلى بذلك یصرحوا أن أصال رصيد وجود دملع أو كفایة لعدم دفع عوارض
 قبل الدفع عوارض كل إلى تبليغها و استغاللها یتم حتى؛ 187الشيك استالم تاریخ من أیام 24 أجل

 .للزبون  شيكات دفتر أول تسليم

 إلى باإلضافة رصيد بدون  الشيكات إصدار ومكافحة للوقایة مركزیة إنشاء أن المالحظ من
 الغش، عنصر على ترتكز التي المعامالت من البنكي النظام تطهير إلى یهدف ،اإلعالمية ظيفتهو 

 أهم على معتمدا للرقابة آليات وضع إلى یهدف كما الثقة، أساس على المالي للتعامل قواعد وخلق
 .بها التعامل مزایا من تطویرها واالستفادة بغية المعاصر، االقتصاد في المستعملة الدفع وسائل

 مركزية الميزاييات -3-5

16 النظام من األولى المادة بموجب الميزانيات مركزیة الجزائر في أنشئت  23 في المؤرخ 27 -
یكمن دور مركزیة الموازنات في جمع ومعالجة المعطيات، وتبليغ المعلومات ضمن ، 1116 جویلية

مؤسسات التي اجتازت االختبار المالي الشروط المحددة للمعلومات المحاسبية والمالية المتعلقة بال
للحصول على القروض من البنوك والمؤسسات المالية والتي تم التصریح بها في مركزیة المخاطر 
ببنك الجزائر، وعليه وجب انخراط البنوك والمؤسسات المالية وشركات قروض اإلیجار في مركزیة 

ال المعلومات المالية والمحاسبية للسنوات الثالثة الموازنات لبنك الجزائر، واحترام قواعد التشغيل وإرس
 :األخيرة المتعلقة بزبائنها وفق نموذج محدد من طرف بنك الجزائر، وتهدف هذه المركزیة أساسا إلى
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  مراقبة توزیع القروض وتعميم استخدام الطرق المعياریة للتحليل المالي في المؤسسات ضمن
 النظام البنكي؛

 ة المعلومات المحاسبية في مجال التحليل وتحدید المركز المالي الحقيقي تحسين شفافية ومصداقي
 للزبائن؛

  التخلي على التصميم الساكن للمحاسبة، واعتماد البعد الدیناميكي لتطور الوضعية المالية
 .للمؤسسة من خالل أدوات التسيير المالي التقدیري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خالصة الفصل 

 من ي،زائر الج المصرفي القطاع واقع تشخيص على الفصل هذا في منصبا اهتمامنالقد كان 
-12قانون النقد و القرض  وبعد قبل المصرفية المنظومة مست التي اإلصالحات إلى التطرق  خالل

 على التفصيل من بشيء وقفناالنقدي، حيث  مسارالباعتباره النقطة الفاصلة في  1112سنة  12
 منذ المصرفي القطاع بها مني التي اإلصالحات من بالرغمعده، و ت بجاء التي األساسية اإلصالحات

 للنشاط المالئمة البيئة توفير مجال في الجزائریة الدولة لتهاذب التي المعتبرة والمجهودات ، 1112
 والقانونية المؤسسية لألطر توفيرها خالل من المصرفية البيئة في نوعية نقلة أحدثت حيث المصرفي،

 لاز ی إال أن جهاز البنكي ومن خالل  تطرقنا إلى مؤشراته الالسوق، اقتصاد طلباتومت تنسجم التي
العمومية ، حيث ال تزال البنوك المتسارعة العالمية التحوالت ظل في السيما المطلوب المستوى  دون 

الرأسمالية،  واألصول والقروض الودائع حجم حيث من المصرفي القطاع هيكل غالبية تهيمن على
عدم استجابة الودائع و القروض للتغيرات في الدخل، وقصور االدخار خاصة لدى  إلى ةباإلضاف

 . تهاشهدالتي  األزماتالبنوك الخاصة بعد 

كما عرفت السلطة النقدیة ممثلة ببنك الجزائر بدورها تطورا ملموسا یتماشى وإصالحات الجهاز 
دوره في إدارة السياسة النقدیة  1112 ابتداء من سنة رسترجع بنك الجزائالمصرفي الجزائري حيث ا

ليتجاوب مع التطورات العالمية في المجال النقدي  ك المركزي في كل األمور النقدیةوتحكم البن
 وليست األولى بالدرجة قوانين مشكلة ليست ةزائریالج البنوك تعانيه الذي القصورلكن والبنكي، و 

 الشبكة إدخالزات التجهيو  وعصرنة تشریعيةال النصوص بتعدیل فاالكتفاء ؛بحتة فنية مشكلة
 .األهداف وتحقيق األداء لرفع كاف غير وفنيا، إداریا راداألف وتكوین والبنوك الفروع بين المعلوماتية
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  تمهيــد

نجد حيث التي یقوم عليها اقتصاد كل الدول في العالم  األساسيةم المصرفي الركيزة النظا یعتبر
لى بدرجة كبيرة ع ، ونقصد بهذه االخيرة االعتمادالرقمنة توجه إلىلي وواسعا بهذا القطاع  اهتماما كبيرا
ومن ذلك ما یسمى باقتصاد المعرفة  إلى االقتصاد المعلومات واالتصال ليصل اتكنولوجيالتطور في 

، و اإللكترونية التي لم تعرف الحدودفظهرت الصيرفة  ،رقمي شيءاالقتصاد الرقمي حيث یصبح كل 
 .رالجزائمن بينها  رفية والمالية على مستوى العالممختلف األنظمة المص اعتمدتها

 تركز جدیدة إستراتيجيات وفق المصرفي قطاعها إصالح سبيل في االجزائر جهود ولقد بذلت
، حيث المصرفية الخدمات وتحدیث الحدیثة الدفع ووسائل اإللكترونية المصرفية لمعامالتا على

تسعى في السنوات األخيرة إلى تطویر الخدمات وآلية عمل المصارف من أجل مواكبة هذه التطورات 
عة الحاصلة، بما یتوافق وسلم التطور العالمي بدءا من البنية التحتية لمنظومات شبكات الربط الواس

وصوال إلى أرقى النظم المصرفية وتوفير أفضل الخدمات للزبائن، من أجل تحقيق منافسة قویة و 
و لكن هذا ال یمنع أن الجزائر الزالت . تحسين نوعية الخدمات وجلب الزبائن وتقدیم أفضل العروض

ب وعوامل تعاني من بطء شدید في عملية التحول نحو الصيرفة اإللكترونية، نظرا لوجود عدة أسبا
وسائل الدفع االلكترونية و  انتشارتحدید والعوامل المؤثرة على لو  ،هذه األخيرة فيها انتشارتعيق 

 : ما یلي الفصل إلىقات في الجزائر سنتطرق في هذا و أهم المعو اإللكترونية الصيرفة 
XIV. ؛في الجزائر رقمنة وسائل الدفع االلكترونية 
XV. ؛واقع الصيرفة االلكترونية في الجزائر 
XVI. في الجزائر عصرنة وتحدیث نظام الدفع. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



II- رقمنة وسائل الدفع اللكترويية في الجزائر: 
 العالمية والشبكات الرقمي األسلوب الستخدام الدولية والمنافسة التكنولوجي التسابق ازدیاد إن

 من واالستفادة اإللكترونية الصيرفة تبني في للمماطلة مجال أي للجزائر یترك ال الصفقات إلبرام
، ولقد بذلت الجزائر جهودا من اجل تبني هذا الخيار وهو ما سنقوم بدراسته في توفرها التي المزایا

 .هذا العنصر
 اإلعالم و التصال اواقع تكنولوجي  -2
 السباق في مكانة وافتكاك اإللكترونية الصيرفة تطبيق مجال في تقدمال لتحقيق الوحيد السبيل إن
وهو ما  واالتصاالت المعلومات لتكنولوجيا متطورة تحتية بنية توفير هو الحالي ماتيوالمعلو  العلمي

 تسعى الجزائر جاهدة لتحقيقه من خالل  شبكة االنترنيت، آالت الكمبيوتر،

 شبكة اليترييت  -1-1
و بالتالي االقتصاد  المعرفة اقتصاد نحو التحول اعتماد الصيرفة االلكترونية في الجزائر رغبة إن

 إلكتروني كوسيط اإلنترنيت وتطور نضوج مع الواقع أرض على دوتتجس تتحقق أن لها یفترضقمي الر 
 إنجاز في والسرعة الكفاءة ورفع التكاليف وتخفيض الحواجز وإزالة المسافات تقریب إلى یؤدي

 ةممه إسناد في الجزائر عن طریق اإلنترنيت تقنية، وكانت أولى  خطوات االستفادة من تالمعامال
 العلمي واإلعالم البحث لمركز 1993  سنة الدولية بالشبكات وربطها وطنية شبكة إنشاء
  .العلمي والبحث العالي التعليم لوزارة التابع CERIST"188"يوالتقن

 إیطاليا طریق عن1891994  مارس شهر فية العنكبوتي بالشبكة لالرتباط الفعلي االنطالق كان
 ههذ ولكن ثا، / (ثنائي حرف)ایت ب كيلو 9,6 تتعدى وال داج ضعيفة آنذاك الخط سرعة كانت حيث

 بالقمر بواشنطن الجزائر "CERIST"ربط  بفضل ثا / بيت ميغا 1 لتبلغ وتتطور تنمو فتئت ما السرعة
  مرة200 من بأكثر السرعة هذه تضاعفت سنوات 10 مرور وبعد،  1998سنة األمریكي الصناعي

 .190ثا /یتاب ميغا 6530 لتبلغ
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 centre de recherche et d’information scientifique et technique : CERIST ، 1989ولقد تم انشاؤه في 
189 براهيما   ( 196 ص ذكره، سبق مرجع ،''التسويق مجال في وتطبيقاتها اإلنترنيت دور'' بختي، 

190 االتحاد  ةالعربي الدول- 2009 لعام المعلومات لمجتمع اإلحصائية الخصائص'' لالتصاالت، الدولي   (: اإللكتروني  الموقع على متوفر ،''

http://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/ind/D-IND-RPM.AR-2009-PDF-A.pdf 

http://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/ind/D-IND-RPM.AR-2009-PDF-A.pdf


 صدور حّتى الدولة قبل من محتكرا القطاع ظلّ  فقد اإلنترنيت خدمات تقدیم یخص فيما أما
 الواسع الباب وفتح االحتكار وأنهى القطاع هذا ررح والذي ، 1998أوت 25 في 98-257 القانون 

 في ملحوظ بشكل ساهم مما نشاطهم، لممارسة والعموميين الخواص اإلنترنيت خدمات مزودي أمام
ولون فتح المجال للمتعاملين في نفس السنة قرر المسؤ الجزائریين،  اإلنترنيت ستخدميم عدد تطور

ليصبح العدد مع  ممونا   28 ،2000الخواص حيث أصبح عددهم في نهایة الثالثي األخير من سنة 
من حيث عدد  10أن تحتل المرتبة  ر، وهذا العدد قد مكن الجزائ80أكثر من   2004نهایة سنة

 .191مستعملي االنترنيت من حيث عدد 71المرتبة الممونين، و 

بالتالي نالحظ أن الجزائر قد بذلت وال زالت تبذل جهودا لتطویر و تعميم فكرة االنترنت لدى 
.المؤسسات و الهيئات األفراد و

  

 ولقد انتقلت الجزائر بفضل الجهود المبذولة خاصة من قبل القطاع الخاص الذي یستثمر أكثر
 الجزائر في باالنترنيت الخاصة ألرقاما على فاعتمادا؛  نتائج جد جيدة إلىكنولوجيا فأكثر هذه الت

 01/03/2004:192في االتصال و اإلعالم وتكنولوجيا البرید وزیر من عنها المصرح

 الرقم هذا ووصول فيفري  نهایة في موزع 95إلى 2000 سنة 04من  االنترنت مقدمي عدد ارتفع 
 ال فعليا ینشطون  الذین الموزعين عدد أن إلى اإلشارة یجب ر أنهغي، 2004 نهایة في 120إلى

 .20یتجاوز
 الویب مواقع أما  Cite Webموقع  2500إلى 2000 سنة في موقع 20 منا عدده فقد ارتفع

في  25000إلى ووصل ،2004 في نهایة 5000الرقم تضاعف وقدر با وهذ 2004 فيفري  في
 في 4800إلى 2000 سنة نادي 100فع عددها من حواليفارت االنترنت نوادي أما ،2005 نهایة
حدث العكس  2005في لكن 2004 في نهایة 6000إلى العدد هذا ارتفع ، كما2004 فيفري 

 .للمنازل االنترنيت بسبب دخول
 :فنوضحها من خالل الجدول التالي اإلنترنيت، خدمات مزودي سوق  واقع عن ماأ
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 279، ص ذكره  نعمون وهاب ، مرجع سبق 
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 Le facteur (communication d’Algérie poste), publication, mensuelle des postier, N°09, mars 2004, P02 



 (2118-2111)الجزائر خالل الفترة ليترييت فيمزودي ا عدد تطور (:1-5)الجدول رقم 

 

 2222 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2229 

 75 74 72 65 122 92 74 - 12 عدد المزودين

 والالسلكية السلكية والمواصالت البريد ضبط لسلطة السنوية التقارير على اعتمادا الباحثة إعداد :المصدر

* Autorité de régulation de la post et de télécommunication, ‘‘Rapport annuel 

2002’’,‘‘rapport annuel 2007’’, ‘‘rapport annuel 2008’’, disponible sur le site : 

www.arpt.dz/fr/pub/raa 

 

 من األولى الفترة خالل كانت ودینالمز  عدد محققة في نمو نسبة أكبر أن یوضح السابق الجدول 
 و 2000 سنتي بين % 900 قدره نمو معدل تسجيل تم فقد باإلنترنيت، التزوید خدمة انتشار بدایة

 بعدة االنخفاض هذا ویفسر ،% 35بنسبة 2005 سنة ملحوظا اضاانخف العدد هذا شهد ثم ، 2004
 ممنوحة رخصة 75 بين فمن النشاط اإلنترنيت عن خدمات مزودي من العدید توقف بينها من أسباب

 النشاط توقف عملية وراء الكامنة األسباب عن أما، النشطاء المزودین عدد هو  25فقط 2008 سنة
 هيمنة تشهد اإلنترنيت خدمات فسوق  بين المتعاملين، والمنافسة المردودیة غياب ومنها متعددة، فهي

 وفي؛ الهيئة هذه خالل من نشاطهم ارسون یم الخدمة، مزودي وكل الخدمة على الجزائر اتصاالت
Med&Com مؤسسة أجرتها الجزائري  اإلنترنيت مستعمل سلوك حول دراسة

 أن تبين  2008سنة 193
 كانت حيث اإلنترنيت، مشتركي من نسبة أكبر على المستحوذ الموزع هي وفروعها الجزائر اتصاالت

، ADSL ي ر فو  االشتراك خالل من تباإلنترني مّتصلين المشاركين من %23,7: كاآلتي النتائج
 التصاالت تابعة ّكلها وهي (بجوا للمزود مشتركين  Easy ADSL،% 2,5 ـ ل بالنسبة 23,5%

 عن المهني التعليم مؤسسة'' EEPADاالنترنيت  موزع في مشتركين  15,2%حين في ،)الجزائر
 الجزائریة الحكومة رغبة فإن أخرى  جهة ومن ،17 %تتجاوز فلم اآلخرین الموزعين حصة أما ،''بعد
 عن ممثلينتضم  باإلنترنيت الخاصة الوزاریة اللجنة تضم اعهدف اإلنترنيت مستخدمي عدد زیادة في
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 Etude sur le comportement de l’internaute algérien, réalisé par Med & Com, pendant l’année 2008 

échantillon de 3980 personnes. disponible sur le site : www.medncom.com.emarketing-rapport.php 

http://www.arpt.dz/fr/pub/raa


 واالتصال، الثقافة والمواصالت، البرید الداخلية، المالية، الخارجية، الشؤون  الوطني، الدفاع وزارة
 .التجارة و العلمي والبحث العالي التعليم

 :كما یلي 2215، 2214، 2213دول التالي عدد مشتركي االنترنيت خالل السنوات ویوضح الج

 (2115-2113)تطور عدد مشتركي اليترييت خالل الفترة (:2-5)الجدول رقم

  طبيعة الشتراك  2013 2014 2115 2115التطور لـ

 ADSLمشتركي  1283241 1518629 1939412 %21,06

 GTLE 4يل الرابع للهاتف الثابت الج -- 80693 423292 +%424,56

 3Gمشتركي الجيل الثالث  308019 8509053 16311227 +%91,78

 WIMAX   ویماكس -- 2221 2229 -%0,64

 VSATمشتركي  171 542 620 +%14,39

 مجموع مشتركي االنترنت 1511431 12112139 18583427 +%83,80

: تاریخ االطالع www.mptic.dz اإلعالم واالتصال  توجيامقتبس من موقع وزارة البرید وتكنول :المصدر
  16:42الساعة   25/24/2216
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 (2115-2113)تطور عدد مشتركي اليترييت خالل الفترة (:1-5)الشكل رقم

 

 سابق إعداد الباحثة اعتمادا على الجدول ال :المصدر

شهدت سوق اإلنترنت زیادة كبيرة مقارنة بالسنة  من خالل الجدول والشكل السابقين یتضح أن
و  3Gالسابقة، وترجع هذه الزیادة بصورة رئيسية إلى إطالق خدمات االنترنت النقال من الجيل الثالث 

مليون  12,111الثابت وبالتالي، فقد انتقلت حظيرة مشتركي االنترنت من 4GLTEالجيل الرابع 
مشترك مسجل في االنترنت  16,311مليون مشترك، منهم  19,593إلى  2214مشترك في سنة 

حين تبقى في ، (2215سنة % 97,9المشتركين مقدرة بـ  نسبة)  3Gالنقال للجيل الثالث 
ال فبالرغم من ارتفاع األسعار نسبيا لتقنية الجيل الثالث، إ. تكنولوجيا الوایماكس قليلة االستخدام

أن المواطن الجزائري یفضل استعمال الجيل الثالث لكونها تقدم خدمات االنترنت وأیضا لسهولة 
 وغيرهالولوج إليها، هذا فضال عن وسائل التواصل المتنقلة من هواتف ذكية ولوحات إلكترونية 

 

 

 



 يتتطور كثافة اليتري(: 2-5)الشكل رقم       تطور كثافة اليترييت(: 3-5)الجدول رقم

 
 

 

 

 

 

 www.mptic.dzاإلعالم واالتصال  توقع وزارة البرید وتكنولوجيام: المصدر

إلى  2214ة في سن %25,62 ، انتقلت الكثافة الهاتفية لإلنترنت من194االنترنيتعن كثافة  أما
 .نقطة 22,42 بصاف یقدر  أي ما یعادل تطورا ،  2215في سنة  46%

 آلت الكمبيوتر -2-     1

 النفاذ تتيح التي الحاسوب أجهزة توفر هي اإللكترونية الصيرفة تطبيق مستلزمات أهم بين من إن
 لتبني حقيقية رصةف للجزائر تتيح التي العوامل جميع توفير من البد ولهذا اإلنترنيت، شبكة إلى

 الجدول خالل من ونستعرض، الشخصي الحاسوب أجهزة هابين ومن الحدیثة اإللكترونية المعامالت
 (.2229-1112) فترة خالل الجزائر في الحاسبات عدد تطور وتيرة الموالي
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ب  لإلحصائياتد السكان بحسب الدیوان لوطني دبلغ ع 2215دیسمبر  31في  نسمة،122كثافة االنترنيت  تمثل عدد المشتركين في  

 مليون نسمة 42,4

 2214 2215 

 %46,22 +25,60% كثافة اليترييت

http://www.mptic.dz/


 (2118-1991)الجزائر خالل الفترة في الحاسوب أجهزة عدد تطور(: 4-5) الجدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :المتحدة األمم ومنظمة لالتصاالت الدولي االتحاد بيانات على اعتمادا الباحثة إعداد من :المصدر

* United nations statistics division, "millennium development goals indicators: 

personalcomputers",available at: 

=www.mdgs.un.org/unsd/mdg/SeriesDetail.aspx?srid=606&crid 

D/icteye/DisplayCountry.aspx?countryId=11-www.itu.int/ITU*  

 

 األجهزة ددع السنوات

1990 25000 

1991 39000 

1992 48000 

1993 60000 

1994 72000 

1995 85000 

1996 130000 

1997 140000 

1998 160000 

1999 180000 

2000 200000 

2001 220000 

2002 242000 

2003 265000 

2004 290000 

2005 350000 

2006 386667 

2007 429167 

8002 471667 

http://www.mdgs.un.org/unsd/mdg/SeriesDetail.aspx?srid=606&crid
http://www.itu.int/ITU-D/icteye/DisplayCountry.aspx?countryId=11


 (2008-0990)الجزائر خالل الفترة في الحاسوب أجهزة عدد رتطو (:3-5)الشكل 

 

 بيانات الجدول السابق على اعتمادا الباحثة إعداد من : :المصدر 

-1114) فترة خالل شهد الحاسب قطاع فإن السابقين (3-5)والشكل )4-5)رقم  للجدول فوفقا
 ألف فقط 25 من بذلك مرتفعا % 1786,66 قدره نمو معدل لوسج هائلة، متسارعة تغيرات( 2229

 سنوات في الجزائر في الحاسوب أجهزة استعمال بدأ وقد 2008 سنة ألف471,6 إلى 1990 سنة 
 وبعض النصوص معالجة في استعماله واقتصر جدا، ضعيفة كانت انتشاره نسبة أن إالّ  الثمانينات
  .العلمي البحث مجال في خاصة فشيئا شيئا تعمالهاس نمى ذلك بعد ثم الحسابية، العمليات

 الباحثين لفائدة باإلنترنيت المجاني باالتصال السماح هو المجال هذا في استعماله زوما عز 
 مصلحة إنشاء خالل من لإلنترنيت التجاري  االستعمال بدأ الموالية السنة وفي ،1994سنة العلميين
 عدد نمو على انعكس ما م التجاریة، السجالت أصحاب نم زبائنها كل كان الشبكة، بهذه اشتراك

 .% 50 فاق عالي جد بمعدل الحاسبات

 الثقافة وسع مما الخواص، على اآللي اإلعالم تجهيزات سوق  انفتاح زاد التالية السنوات وفي

 عتسری أجل من الترقویة، واألهداف المصالح تخدم جدیدة آفاقا وفتح المجتمع، فئات لمختلف الرقمية



اإلعالم و  ستطاعت الجزائر بفضل إستراتيجيتها لتطویر تكنولوجياتولقد ا .المعلومات مجتمع بناء
 .2216كأحد البلدان األكثر حيویة في هذا المجال خالل سنة  االتصال من فرض نفسها

حققت الجزائر خالل هذه السنة تقدما معتبرا في إطار سياستها الرامية إلى بناء مجتمع  الفعلوب
لمعلومات واالقتصاد الرقمي من خالل تحسين مكانتها بتسع مراتب ضمن التصنيف الذي أعده ا

 2216االتحاد الدولي لالتصاالت السلكية والالسلكية في قراره المتعلق بمجتمع المعلومات خالل سنة 
. 

في العالم فان الجزائر توجد هذه السنة ضمن البلدان الثالثة األولى  2216هذا التقریر لسنة وحسب 
في  نقطة 3.74 التي حققت تقدما أكثر في مجال مؤشر تطور تكنولوجيات اإلعالم و االتصال من

في ظرف سنة  123إلى المرتبة  112ـ ـأي من المرتبة ال ،2216في سنة  4.42إلى  2215سنة 
 .واحدة

 114مرتبة لم تتقدم الجزائر سوى بمرتبة واحدة لتنتقل من ال 2215و 2212ویذكر أنه ما بين 
بلد في مجال مؤشر تطویر تكنولوجيات  167في التصنيف العالمي الذي شمل  112إلى المرتبة 

 .اإلعالم و االتصال
و  عالماإلوعليه فان إستراتيجية الجزائر االلكترونية التي اعتمدها قطاع البرید و تكنولوجيات 

نها االنترنت ذو التدفق السریع و بهدف تنویع تكنولوجيات االتصال الحدیثة م 2213االتصال سنة 
 . السریع جدا للهاتف الثابت و النقال بدأت في إعطاء نتائج ملموسة

 لالتصالت العامة الشبكة -3-     1

 من كلم 22000 ب تقدر بشبكة الوطني ابتر ال غالبية ئراالجز  في االتصاالت شبكة تغطي
 ریفي، نظام 100 و أرضية محطة 50 لككذ البصریة األلياف من كلم 15000و الهرتيزیة الخطوط

 1992  سنة منذ استغاللها بدأ التي ،DZPAC بالجملة المعطيات إلرسال شبكة إلى باإلضافة
 بالجملة المعطيات إلرسال الخاصة الشبكة أیضا،  2000سنة في خط 45000 إلى ووصلت

MEGAPAC المؤسساتية لشبكةا إلى باإلضافة االتصال و اإلعالم وزارة تصرف تحت وضعت التي 
 تمقا ما هي اإللكترونية االتصاالت شبكات حول الجزائر في تجربة أول وإن  .البرید بقطاع الخاصة

 إقامة في Lucent Technologies  األمریكي الموزع مع بالتعاون  المواصالت و البرید إدارة به



 الوطن، والیات كل شبكاتها فتستهد بحيث ،راداألف و للمؤسسات كموزع االنترنت خدمات لتقدیم شبكة
  195.مشترك 1.000.000 لها یكون  أن یتوقع و خط 10.000 تفوق  قدرتها

 :مؤشرات تطور شبكة الهاتف الثابت والهاتف النقال في الجزائر وسنوضح فيما یلي
 مؤشرات تطور شبكة الهاتف الثابت -1 -1-3

و السداسي  2214، 2213یوضح الجدول أسفله أهم مؤشرات الهاتف الثابت للسنوات 
 .2215األول من 

 2115و 2114، 2113تطور عدد المشتركين في الهاتف الثابت خالل : (5-5)الجدول رقم 
 بالجزائر

 المؤشرات 2013 2014  2115

 عدد المشتركين في الهاتف الثابت 3138914 3098787 3267512

 الكثافة الهاتفية % 8.11 7,85% 8.08%

 عدد الشتراكات السكنية 2692264 2669241 2756875

 يسبة الولوج لكل منزل 41,23% 40,04% 41,65%

 عدد الشتراك المهنية 446650 429546 435189

 :االطالعتاریخ  www.mptic.dz اإلعالم واالتصال  تمقتبس من موقع وزارة البرید وتكنولوجيا: المصدر
 صباحا 11:42اعة الس  25/24/2216

                                                           
195 : ص،2222العدد األول، , ، مجلة الباحث، كلية الحقوق و العلوم االقتصادیة، جامعة ورقلةاليتريت في الجزائرابراهيم بختي،    23 
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 2115 و 2114، 2113عدد المشتركين في الهاتف الثابت خالل  تطور:(4-5)الشكل رقم

 بالجزائر

 إعداد الباحثة اعتمادا على الجدول السابق  :المصدر

 نحو یتجه تطور الهاتف الثابت في الجزائر من خالل الجدول والشكل السابقين یتضح أن
ظتها في العالم بأسره تقریبا بحيث یعرف عدد مشتركي الهاتف االستقرار، وهي ظاهرة تمت مالح
یستفيدون من خدمات  122أشخاص من أصل  29أن  فالمالحظ الثابت انخفاضا من سنة إلى أخرى 

، ویرجع السبب في ذلك لتوجه المواطنين نحو تكنولوجيا الهاتف ( الكثافة الهاتفية) الهاتف الثابت
 .النقال

 كات الهاتف النقالمؤشرات تطور شب-1-3-2
، 2212یوضح الجدول التالي أهم المؤشرات المتعلقة بالهاتف النقال بالجزائر خالل السنوات

 .2214و 2213
 
 
 
 



 2114و 2113، 2112تطور عدد المشتركين في الهاتف النقال خالل  (:6-5)رقم الجدول
 بالجزائر

 لمؤشراتا 2012 2013 2014

 (مليون )راكات في الهاتف الخلوي بالدفع المسبق عدد الشت 34,914 35,942 38,502

 (مليون )عدد الشتراكات في الهاتف الخلوي بالدفع البعدي  2,613 3,575 4,796

 :االطالعتاریخ  www.mptic.dz اإلعالم واالتصال  تمقتبس من موقع وزارة البرید وتكنولوجيا: المصدر
 صباحا 11:42الساعة   25/24/2216

 بالجزائر 2114و 2113، 2112عدد المشتركين في الهاتف النقال خالل (:5-5)الشكل رقم

 
 إعداد الباحثة اعتمادا على الجدول السابق: المصدر

شهدت خدمات الهاتف النقال في الجزائر تحسنا ملحوظا، حيث تجاوزت نسبة تغطية 
 39المشتركين إلى وهذا ما یفسر ارتفاع عدد  2214عام % 11بكة الهاتف النقال السكان بش

 الحصة األكبر ،المسبقة الدفع، حيث تشكل فيه فئة االشتراكات 2214مشترك سنة  مليون 

 :اآلتي شكله على أصبح أن إلى عدة بخطوات االتصاالت قطاع مر لقد
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 لعام 03 رقم القانون  هو االتصاالت لقطاع جدید قانون  إصدار في األولى الخطوة تتمثل
 بين فاصال حدا وضع و والمواصالت، البرید لنشاطات الدولة احتكار إلنهاء جاء والذي  2000
 البرید ضبط سلطة"إنشاء تم القانون  هذا صدور ومع الشبكات، إدارة أو واستغالل التنظيم نشاطي

 سوق  على وتهيمن ،المختلفة هاتالج بين حكما تقف مستقلة سلطة تعتبر والتي واالتصاالت
 االتصاالت خدمات تقدم والتي للحكومة التابعة و األم الشركة وهي "الجزائر اتصاالت" االتصاالت

 في المحمول الهاتف خدمات قدمت التي األولى الشركة تكن لم ولكنها والمحمولة، الثابتة الهاتفية
 في المحمول الهاتف لتشغيل رخصة أول على المصریة "أوراسكوم "شركة حصلت حيث الجزائر

 شركة رايوأخ "Mobilis" شركتها لالتصاالت الجزائریة تطلق أن قبل Djezzy شركتها عبر ائرز الج
 ال فترة خالل الشركات هذه ونجحت Nedjma شركة خالل من ثالث كمشغل "الكویتية الوطنية"

 مليون  34من أكثر إلى مولالمح الهاتف خدمات مشتركي بعدد الوصول في سنوات أربع تتجاوز
 الدولة إعالن رغم هذا .االنترنت خدمات انتشار على واضح بشكل یؤثر الذي األمر ، مشترك

 تجتذب التي القطاعات أهممن  یصبح یكاد حيث االتصاالت بقطاع كبيرا اهتماما تبدي بأنها الجزائریة
 .النفطية الثروة بعد المستثمرین

 والدفع و تعميم النقد اآللي في البنوك الجزائريةمشروع تطوير يظام المعلومات  -3
لقد باشرت البنوك الجزائریة إدخال النقود اآللية أو ما یصطلح عليه الصيرفة اإللكترونية منذ نهایة 

السباق إلى طرح بطاقة السحب  1191سنة   CPAالثمانينات، بحيث كان القرض الشعبي الجزائري 
La carte de retrait  اآللية للنقود من الموزعاتDAB  وتلتها فيما بعد بقية البنوك العمومية ،

األخرى وذلك بهدف إعطاء المرونة في التعامل مع الزبائن والتقليل من االنتظار أمام الشبابيك، ولكن 
 :العملية لم تعرف النجاح المنتظر لعدة عوامل لعل أهمها

o فع ویفضل التعامل نقداغياب الثقافة المصرفية  في مجتمع ال یتعامل بوسائل الد. 
o ضعف اإلقبال على استخدام وساءل الدفع اإللكترونية نظرا لعدم الثقة والجهل بهذه التقنيات. 
o تكاليف تركيب وصيانة اآلالت والتجهيزات اإللكترونية بالنسبة للبنوك ارتفاع. 

جزائریة بادرت كترونية في البنوك اللالا ةلجيد بمسالة إدخال وتعميم الصيرفجل التكفل اأو من 
 1995سنة  SATIMالسلطات المالية إلى إنشاء شركة تألية المعامالت المصرفية والنقدیة المشتركة 

مليون دینار  26وهي شركة مساهمة بين البنوك العمومية الجزائریة وبلغ رأسمالها عند التأسيس 
                                                           

  SATIM: société algérienne d'automatisation des transactions interbancaires et de monétique          



و تعميم النقد اآللي و  وأوكلت لها مهمة اإلشراف على عملية تحدیث وعصرنة نظام الدفع، جزائري 
 .العمل على تعميم استخدام البطاقات البنكية في الوسط المصرفي الجزائري 

 :بالمهام التالية SATIMكما تكفلت شركة 

 المشاركة في إنجاز برامج حيازة الشبابيك األوتوماتكية وتسيير الشبابيك المنشأة ومراقبة 
 ؛العمليات وضمان الصيانة

 ؛المختصة في مجال التكنولوجيا المصرفية إلنجاز البرامج التعاقد مع المؤسسات 
  ؛اإلشراف على إصدار الصكوك البنكية ومنح الرمز السري 
 العمل على تطویر نظم المعلومات المالية والمصرفية بالتعاون مع اتصاالت الجزائر. 

دفع وتعميم لية نظام المعلومات والألإلسراع في وتيرة ت SATIMوبالرغم من تأسيس شركة      
الصيرفة اإللكترونية، إال أن ذلك لم یتحقق بالقدر الذي كان منتظرا نظرا لتأخر مشروع الربط الشبكي  

لقيام بإنجاز الدراسات الخاصة ، فبعد ا" RISریس "بين البنوك والمؤسسات المالية وما عرف بمشروع 
مالیين  23المشروع بتكلفة تقدر بحوالي بمساعدة البنك العالمي، وبعد اختيار شركة برتغالية لتنفيذ  به

، إال أن المشروع لم یتم انجازه وتم التخلي 1111من سنة  ادوالر على أن یبدأ العمل في تنفيذه إبتداء
، وهذا بضغط من األوساط المالية الخارجية، ألن تأخر 2221عنه، ليتم إعادة إحيائه من جدید سنة 

 .ة النظام المصرفي الجزائري تنفيذ هذا المشروع أصبح یسيء إلى صور 

إطار الورشة المفتوحة في مجال تطویر الصيرفة اإللكترونية والنقد اإللكتروني تجدر اإلشارة  و في    
إلى الجهود القائمة، سواء كانت محلية أو مع الشریك األجنبي، من أجل إقامة هذا المشروع، ولكن 

أولهما تتمثل في   :وسوف نشير هنا إلى حالتينبطء عمليات اإلنجاز تجعلنا نتساءل عن األسباب، 
 Ingenicoوالشركة الفرنسيةSatim  ما بين شركة ساتيم 2223العقد المبرم في شهر أبریل من سنة 

Data Systems  من أجل تعميم النقد اإللكتروني في البنوك الجزائریة، وكان من المقرر أن تبزغ
بطاقة دفع مصرفية، ثم إصدار أول بطاقة دولية في  ثمرته في نوفمبر من نفس السنة بإصدار أول

، أما الحالة الثانية فتتعلق باتفاق شراكة تم في نفس الفترة ما بين 2224الثالثي األول من سنة 
، الرائدة في مجال البرمجيات المتعلقة الصيرفة اإللكترونية و "Diagram-Edi"المجموعة الفرنسية 

 Softو   MAGACT Multimédiaثالث مؤسسات جزائریة هي أمن تبادل البيانات المالية، و 

Engineering  و مركز البحث في اإلعالم العلمي والتقني(Cerist) لتنشأ على إثره شركة مختلطة ،



، ( AEBS : Algeria E-Banking Service)" الجزائر لخدمات الصيرفة اإللكترونية"سميت بـ 
مشروع الصيرفة على الخط في الجزائر، و هو حل یهم والهدف من إقامة هذه المؤسسة هو تحقيق 

 . 196طبعا كل المصارف الجزائریة

 شركة أعدت 1996 سنة في  :المصارف بين ما النقدية الشبكة  SATIM مشروعا إلیجاد
 في تمثلت 1997 سنة العمل في بدأ الذي المشروع لهذا مرحلة أول و المصارف، حل للنقد بين

 المتعلقة الخدمات إال تغطي ال الشبكة هذه الجزائر، في المصارف بين نيةإلكترو  نقدیة شبكة إعداد
 للمصارف یمكن بالتالي و محليا اآللي الموزع من بالسحب الخاصة المصرفية البطاقات بإصدار
 الموزعات تكامل و السحب، خدمة زبائنهم كل إلى یقدموا أن العامة  الخاصة األجنبية و الوطنية

 المشاركين، مصارف جميع في البطاقة قبول تأمين إلى باإلضافة هذا المصارف من عدد مع اآللية
 كشف و المزورة البطاقات اقبةر م على الشركة هذه تعمل كذلك المقاصة، عن المسؤولة المؤسسة 

 197.التالعبات كل
 شركة تشرف  :المصارف بين ما النقدية لمعالجة مركز SATIM النقدیة المعالجة مركز على 
 الوطنية، الشبكة عبر خطوط بواسطة الخدمة بمقدم اآللي الموزع ربط على تعمل و مصارف،ال بين

 إلى یوجه ترخيص بطلب تتم السحب فعملية .المزورة أو الضائعة البطاقات على لالعتراض مركز و
 السقف المركز بقار ی القبول حالة في و الطلب، یرفض أو یقبل الذي بالوكالة الترخيص مركز

 یتم الذي السحب أن كما السریة، اإلشارة المركز هذا اقبر ی كما زبون  لكل أسبوعيا به المسموح
 الصفقات كل بمعالجة المركز یقوم الصفر الساعة على و ذلك، بعد فيه الرجوع یمكن ال بالبطاقة

 جميع و المركز بين الشبكة في موجود مصرف كل حسب تنظيمها و اليوم، ذلك في قامت التي
 في المقاصة عملية إجراء یتم و المصارف، جميع لدى العمليات تسجل و لمشاركة،ا المصارف

 .بالمصارف الخاصة الحسابات كل لها التي البریدیة الصكوك مركز
 المصارف بين شبكة فتوجد مباشر، نصف أسلوب في تتم السحب عملية أن القول یمكن لهذا و

 بهذه التعامل على الناس إحجام إلى افةإض المخاطر، من نوعا یخلق ما وهذا SATIM شركة و
  .198عدیدة ألسباب ضعيفا عليها اإلقبال  یجعل مما الوسائل،

 شبكة التصالت في النظام المصرفي الجزائري والبنية التحتية للصيرفة اللكترويية  -4
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 و المالية الخدمات و المنتجات لتوزیع جدید لعصر أساسا اليوم االنترنت شبكة أصبحت
زائري الج المصرفي النظام في اعتمادها فرض الذي الشيء الشبكة، هذه تتيحه ما بفضل ة،المصرفي

 أداء تحسين في تساهم طریقة فهي المصرفية، الخدمة تحسين و المنافسة مجال في أكبر دیناميكية
 اله ئریةاالجز  البنوك جميع إن و  199.التكاليف تقليل و الكفاءة في أكبر زیادة و المصرفية الخدمة

 :ما یليفي عناصرها زنبر  االنترنت شبكة على مواقع

 مجموعة فيه تظهر  www.bank‐of‐algeria.dz االنترنت على موقعه ئراز الج لبنك بالنسبة
 فمثال متجددة، غير ولكنها مختلفة إحصائيات و المالية و النقدیة السياسة عن والبيانات المعطيات من

 معلوماتية خدمة أي یقدم ال هو و ، 2215 سنة تقریر وه الموقع على موجود سنوي  تقریر آخر
 اإللكترونية الدفع أنظمة على یشرف بعضها التي و العالم في المركزیة البنوك مواقع بعكس إلكترونية،
 .اإللكتروني موقعه من انطالقا الدول تلك لمصارف

 لم ومعظمها نفسها عن المعلومات من مجموعة تعرض فمواقعها التجاریة، للمصارف بالنسبة أما
 للزبائن)الرصيد على باإلطالع تسمح مصارف هناك أن نذكر أن یجب أنه إال مدة، منذ یجدد

 الوطني الصندوق  موقع :البنوك تلك مواقع أمثلة ومن ،األخرى  العمليات وبعض( النظام في المشتركين
 عمليات تقدم لكنها و یفية،الر  والتنمية الفالحة بنك ئري،االجز  الشعبي القرض واالحتياط، للتوفير

 .نوعيتها أو الخدمة نطاق حيث من سواء محدودة

 التسدید و للدفع إلكترونية شبكات بتطویر المالية و المصرفية المؤسسات بعض بادرت قد و
 التخليص بنظام خاصة شبكة إنجاز تم 2002 سنة ففي الوطني، بار تال من محدودة نقاط في منتشرة

 العالمية البنوك لمختلف الشبكي بالنظام ربطها بعد فيما ليتم الوطني لمستوى ا على ذلك و التجاري 
 البنوك بين ما العالقات شبكة في السحب نظام إلى الدخول طریق عن بالدفع النظام هذا یسمح بحيث
 إلى  200 من راكاشت تضمنت تجریبية مرحلة في وذلك النظام هذا في راكاشت للتاجر یكون  أن بشرط
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 على التجربة هذه في مصرفية ومؤسسة بنك 40 دخول احتمال مع أشهر 8 لمدة ذلك و جرتا  500
 .200الوطني التراب والیات كل على بعد فيما تعميمها ليتم العاصمة، الجزائر مدینة مستوى 

 عن یتوقف البنوك بعض جعل اإللكترونية، االتصال شبكات تسيير في التحكم على القدرة عدم إن
 و متوافقة غير و مستوردة أنظمة و حلول على المؤسسات هذه اعتماد بسبب ذلك و خدماته أداء

 من كان األخير هذا الخدمات، هذه على الطلب یدتزا عدم كذلك و ئریة،از جال السوق  خصائص
 بعض بادرت لقد ذلك رغم و الوسائل، بهذه العمل مواصلة على المؤسسات هذه یشجع أن الممكن

 لمؤسسة DAB اآللية فاتار صال من السحب بطاقات :مثل السحب، بطاقات بإصدار المؤسسات
 الوطني الصندوق  الخارجي، ئراز الج بنك الریفية، والتنمية الفالحة بنك ئري االجز  الشعبي القرض البرید،
 "البنوك بين التلقائية والعالقات اآللي النقد شركة قامت وقد ؛ي زائر الج البركة بنك ،االحتياط و للتوفير

 االنترنت شبكة على المنتوجات لشراء االلكتروني الدفع عملية بإطالق 2009 جویلية شهر في " ساتيم
 شراء تكاليف دفع البطاقات هذه مستعملي تمكن التي االلكترونية الدفع بطاقات استخدام خالل من

 االلكترونية البطاقات ءةار لق  أجهزة یمتلكون  الذین التجار عند من أو االنترنت عبر سواء المقتنيات
 مشروع تتضمن والتي 2213 االلكترونية الحكومة مشروع إطار في العملية وتدخل منها، واالقتطاع

 القطاع بتطویر" ساتيم "تكفلت أخرى  جهة ومن، "E-Commerce" االلكترونية التجارة بقطاع خاص
ر عب للتجارة وجهةم االلكتروني للدفع معلوماتية أرضية وضع خالل من بالجزائر والتجاري  المصرفي

 شركة أعدت قد و .االنترنت عبر تتم التي التجاریة التعامالت كل لمتابعة التقنية القيادة لوحة
SATIM 2010 .سنة من الثاني السداسي نهایة في اآللي بطاقات الدفع  

 و المكاتب و الوكاالت جميع إلى الحاسوب إدخال تم فقد فيما یتعلق بعمليات تحدیث اإلدارة  و
 بالحسابات المتعلقة العادیة العمليات في یكون  یكاد استعمالها أن غير المصارف جميع في المصالح

 .الوثائق استخراج و

 مثل الشبكة عبر خدمات ابتقدیمهشوطا كبيرا " الجزائر برید " وفي هذا اإلطار فقد قطعت مؤسسة
 فاتورة تسدید إمكانية لىإ باإلضافة البریدي الصك طلب و البریدي الحساب كشف على اإلطالع
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، 2224دیسمبر  15-14المنظومة الجزائري والتحوالت اإلقتصادیة ،  ، الملتقى الوطني حول البنوك اإللكتروييةیوسف مسعداوي ،  
 230 .ص ،جامعة الشلف



 لالستعالم الصوتي الموزع خدمة إنشاء البریدي، الحساب عبر"موبيليس" بفرع الخاص النقال الهاتف
 .و الغاز و الماء الكهرباء فواتير ودفع البریدي الحساب حول

 على الجزائریة المصرفية المؤسسات رواد منBADR  الریفية التنمية و الفالحة بنك یعد و
 متخصصة هي و الوطن، مناطق جل تعم اتصاالت شبكة یمتلك فهو االتصاالت نظام مستوى 

 للنشاط دعم BADR ـ ل الدفع و السحب بطاقة تعتبر وا، وكاالته من المباشر المالي للتحویل
     .المصرفية خدماتها لتحسين وسيلة و لمواردها زیادة و للمؤسسة المصرفي

III-   جزائرالصيرفة اللكترويية في الواقع 
لقد أدركت الجزائر حتمية تحسين خدماتها البنكية وتحدیث جهازها البنكي السيما وسائل الدفع 
التي لم ترقى في االقتصاد الجزائري إلى المكانة و األهمية التي تتسم بها الدول المتقدمة، لذلك فأمام 

عتبار لوسائل الدفع التقليدیة النظام المصرفي الجزائري الكثير من الخطوات الواجب إتباعها إلعادة اال
وإدخال ثقافة وسائل الدفع االلكترونية حتى تتخلص من الطابع النقدي التقليدي الذي یميز االقتصاد 

 .عصرنة وتحدیث نظام الدفعوسنتناول في هذا المبحث 

  تطوير استخدام وسائل الدفع اإللكترويية في الجزائر -1
أغلبها وال  فيمصرفي الجزائري تتميز بأنها تقليدیة إن وسائل الدفع المستعملة في النظام ال

تتناسب مع الواقع العالمي الجدید، و لكن تبعا لحرص الجزائر على مواكبة األحداث والتطورات 
التكنولوجية في العمل المصرفي خاصة في مجال الصناعة المصرفية، وسعيها نحو الصيرفة 

 .هو ما سنشير إليه في هذا العنصرالدفع الحدیثة و في تقدیم وتبني بعض وسائل  شرعت اإللكترونية

 الصرافات اإللية -7-7

 اآللية الموزعات من كاف عدد وجود اآللي للنقد نظام أي إلنجاح توفرها الواجب الشروط أهم من
 .زمان أو مكان أي في البنكية البطاقة استعمال على یساعد واسع نطاق على عهایتوز و  النقدیةق اور لأل

  40وضع تم 1998 عام وفي ، 1997سنةزائر بالج للنقود اآللي السحب آالت لإدخا بدأ قدلو 
 :هي و مالية هيئات 3 على توزیعهم تم أوتوماتيكي موزع

 10 جهاز DAB الریفية التنمية و ألفالحي البنك لوكاالت  BADR؛ 
 10جهاز DAB ئري از الج الخارجي البنك لوكاالت BEA؛ 
 20 جهاز DAB البریدی الصكوك مركز لوكاالت CCP. 



 :التالي التوزیع حسب الخدمة في DAB جهاز 86 وضعتم  1999 عام في

o 26 الوطني الشعبي القرض بنك لوكاالت جهازCPA ؛ 
o 30 االحتياط و التوفير صندوق  لوكاالت زجها.CNEP 

 الجزائر في المتاجر كبریات عبر اآللي فاالصر  ماكينات تعميم تم 2009 سنة نهایة وفي
 ،الجزائریة المدن كبریات على موزعة جهاز 250 إلى األجهزة عدد ليصل بالسكان، هلةاآل والمناطق

 وال جهاز 600 المغرب و جهاز 500 بتونس المقارنة على اقتصرنا إذا ضعيفا العدد هذا یعتبر و
 باستخدام الفوري  السحب على الزبائن إقبال یبقى أخرى  جهة ومن الصناعية، بالدول للمقارنة مجال

 للنقود اآللي الموزع استخدام على لنفورهم الزبائن هار یبر  التي األسباب من و، 201ضعيفا األجهزة هذه
 :202هي

 ؛الهاتف شبكة إلى المسؤولون  یرجعها التي و المستمرة األعطاب 
 ؛األخطاء 
 ؛الشارع في الناس أمام المالي الزبون  وضع حول معلومات إظهار عن اإلحجام و للسریة الميول  
  البنوك يةطقرابيرو.  

، ویوضح الجدول الزبائن مع واالتصال اإلعالم نقص إلى هذاراد األف إقبال نقص یرجع من هناك
 :عدد الصرافات اآللية للنقود الموزعة حسب البنوك ( 7-5) رقم

 

 

 

 

 

 2015ل سنة في الجزائر خال  DABعدد الموزعات اآللية للنقود (  : 7-5) رقمالجدول 
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 جامعة دمحم خيضر بسكرة، العدد الثاني، ، مجلة العلوم االنسانية،النظام المصرفي الجزائري والصيرفة اللكتروييةتطار دمحم منصف،  
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 SATIMالباحثة اعتمادا على معطيات موقع شركة  إعدادمن : المصدر

موزع،  700  حوالي 2005 سنة مجموعها كان والتي للنقود اآللية الموزعات عدد تطور الحظن
آلي  موزع 622عدد  SATIM الموزعة من قبل شركة  و للصرافات اآللية اإلجمالي حيث بلغ العدد

 اآلليةالموزعات  إضافةعند  1250 إلى العدد ليصل الوطني التراب كامل عبر 2215في سنة 
 ستلزمها الذي و اآلالت لهذه الجيد االنتشار على هو ما یدل و ن طرف برید الجزائر،الموزعة م

 .البنكية البطاقات مستوى  على الحاصل التطور

 اختالل هناك أن إال بنك، كل یكتسبها التي الموزعات من مهم عدد هناك أنأنه رغم هذا  نالحظ
 على الموزعات بتركيب تقوم البنوك كل أن ثحي، اإلستراتيجية المناطق على الموزعات هذه توزیع في

 اآللیة اتالموزع عدد المؤسسة

 المنجزة

Albaraka bank 24 
Essalem Bank 17 

Arab 18 
Arab Golf 11 

BDL 138 
BEA 82 
BNA 138 
CNEP 143 

FransaBank 13 
Houssing bank 17 

HSBC 13 
NATIXIS 31 

Trust Banque 18 



 استعمال على تحفز التي المناطق مستوى  على آلية توجد موزعات حيث ال فقط، وكاالتها مستوى 
وهو ما یعرقل النشاط المصرفي فيجب على البنوك إعادة النظر في استراتيجيها في هذا  البطاقات،

 .المجال

 يهائي يقاط الدفع اللكترويي -7-0
 اآللي بالنقد الخاصة لألمان الدولية للمعایير موافقة وهي التجار، لدى استعمالها و بهاتركي یتم

Normes EMV
 قيم تسدید خاللها من یمكن التي والدفع للسحب CIB البطاقات وتقبل ،203

 یتم أيOn-line العمليات هذه كانت سواء البنكية، ى التجار القابلين للتعامل بالبطاقاتلد المشتریات
 كانت أو ،)الكالسيكية البطاقات حالة في (خيصراالت مركز إلى ترخيص من قبل طلب إرسال فيها

 ذهبية بطاقات حالة في( خيصراالت مركز من ترخيص طلب إلى اللجوء دون  أي Off-line عمليات
 حیوض التالي والجدولا، مع الدولية و الوطنية البطاقتين كلتا أو CIB الوطنية البطاقات تقبل كما ،)

 2005 سنة البنوك حسب لدى التجار في الجزائر TPE ـلـ ا انتشار بدایة

 (2117-2115)تي سنمن TPE  بنظام المزودين الجزائر في التجار عدد(: 8-5)الجدول

 المجموع لكل بنك 2007 2006 2005 
BNA 12 04 19 35 
BDL 44 20 49 113 
BEA 20 03 06 29 
CPA 102 118 226 446 

BADR 14 00 18 32 
ALP(CCP) 43 07 02 52 
El Baraka 08 01 00 09 

SGA 03 20 09 32 
 748 329 173 246 المجموع

   SATIMالتقاریر السنویة الخاصة بالنقد اآللي لـ  :المصدر   
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 Europay Mastercard Visa  :مصدري البطاقات البنكية في العالم وهم هي عبارة عن معيار دولي تم وضعه من قبل اهم 

Mastercard  وVisa وهو آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال تامين التعامالت بالبطاقة 



 التي البنوك بين الصدارة یحتل كان الفترة هذه في CPA الجزائري  الشعبي القرض أن نالحظ
 النهائيات من59.62%  یمتلك أنه حيث، اإللكتروني الدفع نهائيات لها عينالتاب للتجار وفرت

 لم التي النهائيات أن رغم ،اآللي النقد وظيفة تنمية و تطویر إلى یسعى كان فهو وبالتالي المستعملة،
  1066 ب یقدر البطاقة قبول عقود بإمضاء قاموا ینذال  البنك لهذا التابعين التجار لدى تركيبها یتم

 خارج اآلالت هذه تركيب عملية انطالق أن حيث الوطني، المستوى  على الكتروني دفع نهائي
 ،2007 نوفمبر شهر نهایة مع كان العاصمة

نظام  وفق یعمل إلكتروني دفع نهائي 151 یوجد 446الـ ـ النهائيات هذه بين من أن كما 
GPRS النقال الهاتف متعامل لدى مستعملة وهي Djezzy بينه وبين المبرمة تفاقيةلإل تبعاCPA ،

 یقبل أي والدولية ، الوطنية الوظيفتين بكلتا التعامل یقبل إلكتروني دفع نهائي44 نجد  وكذلك
 منها نجد BNAنهائي لـ  35، أما Mastercardو Visa الدولية والبطاقات CIBالوطنية  البطاقات

 .Cash Advance 204مى نقاط یس ما أي النقود لسحب البنكية الوكاالت داخل تستعمل 19

  البطاقة البنكية -7-3
حيث ، CIBتسعى الجزائر جاهدة إلى تطویر نظم الدفع لدیها من خالل استعمال البطاقة البنكية 

 في محاولة للمرور العالمي البنك و (بنك الجزائر) المركزي  البنك بين اتفاقيات 1995 عام في جرت
 اآللي النقد شركة ظهور بذلك تسنى وقد الجزائر، في اقاتالبط استعمال یخص فيما الواقع األمر إلى

 لمختلف البطاقات إصدار بهدف 1995 عام أسست والتي Satimالبنوك  بين التلقائية العالقات و
 في و، البطاقات بهذه المجرات المعامالت كل قبةاومر  تسيير ومعالجة، الجزائریة المالية المؤسسات

 .CCP البریدیة الصكوك بطاقة لمركز ألف 20 یقارب ام الشركة هذه أصدرت 1998 عام

 قام أنه حيث ، 1999سنة منذ الجزائر برید عليه تهيمن الجزائر في البطاقات إصدار نظام إن
في  المشاركة البنوك مجمل قبل من إصدارها تم التي السحب بطاقات مجموع من89%  بإصدار

 الجزائر وبرید البنوك قبل من إصدارها تم التي قاتالبطا عدد التالي الجدول ویوضح، عملية اإلصدار
 .2004  غایة إلى 1999 سنة من
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 Cash Advance هي نقاط سحب النقود لكن من خالل نهائيات الدفع االلكتروني :  TPE وليس من خالل الموزعات االلية ،  DAB 



 2004 و 1999 بين البنوك خالل الفترة السحب بطاقات إصدار:  (9-5)الجدول

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

 CCP 62.523 104.311 130.094 153.415 177.069 182.432بريد الجزائر

التنمية بنك الفالحة و 
 BADRالريفية 

24 1.193 2.163 4.339 4.058 3.795 

 BEA 914 1.781 2.559 3.622 4.684 8.600 البك الخارجي

 القرض الشعبي الجزائري 

CPA 

28 2.670 4.192 4.816 4.988 4.856 

 البنك الوطني الجزائري 
BNA  

0 0 14 5.528 5.945 5.326 

 208 183 164 140 111 0 بنك البركة

صندوق الوطني للتوفير و ال
 CNEP  الحتياط

0 0 61 530 824 1.905 

 BDL 0 0 0 651 1.629 2.069 بنك التنمية المحلية

 209.933 199.380 173.066 139.233 110.066 63.489 المجموع

 5,02% 13,19% 19,54% 20.94% 42,31% - يسبة النمو

 SATIMیر  السنویة لـ من إعداد الباحثة باالعتماد على التقار  :المصدر

 هو السحب لبطاقات مصدر أكبر أن یتبين أعاله الجدول في الموضحة المعطيات خالل منو 
 ،من إجمالي البطاقات المصدرة  2004سنة  86,9% حيث بلغت حصته نسبة إصداره الجزائر برید
  .نسبيا ضعيف لنموا هذا أن رغم البنوك باقي قبل من المحقق النمو إلى بالنسبة تراجع في حصته لكن

 بنوك هي البنوك بين ما التلقائية والعالقات اآللي النقد شركة رأسمال في المساهمة البنوك كل
 فعال بشكل العملية في انخرطت قد البنوك بعض أن هو إليه اإلشارة تجدر مما، للبطاقات مصدرة



 لينتقل 2001سنة  طاقةب 14 إال یصدر لم الذي BNA الجزائري  الوطني البنك : بنوك ثالث وهي
 الفالحة وبنك الجزائري  الشعبي القرض و سحب، بطاقة 5528 ب 2002 سنة منذ الثاني الصف إلى

 فهي البنوك باقي أما البطاقات، إصدار مجال في فعالة بجهود یقومان بدورهما اللذان الریفية والتنمية
  الجزائري  الخارجي البنك أما واهامست على اآللي النقد بمجال النهوض مجال في صعوبات من تعاني
BEA سنة البطاقات من مهم عدد إلى وصلو  مبكرا للسحب بنكيةلا البطاقات إصدار في بدأ الذي 

 .سحب بطاقة 8600 بإصداره 2004

وبما أن وضع نظام للدفع بالبطاقة سوف لن یكون ناجحا إال إذا كان نطاق قبولها كآلية للدفع ذو 
البنوك ، فقد شعر النظام البنكي الجزائري بأهمية وضع نظام بنكي مشترك  نطاق واسع من قبل جميع

 و البنوك بين ما الدفع بطاقات إدخال تم  2005 عاملوسائل الدفع یستجيب رغبات المتعاملين، وفي ال
 التنمية و الفالحة بنك ئري،از الج الوطني البنك :وهي مالية مؤسسات و بنوك تسعة بمشاركة ذلك

 الوطني الصندوق  و المحلية، التنمية بنك و ئري،از الج الخارجي البنك الوطني، الشعبي القرض الریفية،
 .البركة وبنك الفالحية، للتعاونيات الوطني الصندوق  إلى إضافة ،الجزائر وبرید واالحتياط للتوفير

 ألجل حفيزیةت تدابير إتباع إلى اللجوء مع تجریبية بمرحلة مر قدإن االنطالق في هذا المشروع  
 بين ما التلقائية والعالقات اآللي النقد وشركة البنوك أن حيث البطاقة بهذه والتعریف الواسع النشر

 .العاصمة الجزائر منطقة مستوى  على تجریبية بمرحلة تبتدئ أن قررت البنوك،

 تجریبية بعمليات القيام خاللها تم واحد شهر دامت التي التجریبية العملية من األولى المرحلة
 اقتنائهم مقابل دفع عمليات بإجراء بقيامهم ودلك للبنوك، تابعين بطاقة حامل 200 قبل من مباشرة
 استقرار من بالتأكد SATIM ل ستسمح المرحلة وهذهر، التجا من محدود عدد عند الخدمات و للسلع
 للعملية الثانية مرحلةال لتحضير متوقعة،ال غيرو  اإلختالالت الظاهرة تصحيح ومحاولة المتبعة النظم

 و بطاقة50.000  البطاقات حاملي من أهم عدد مع أكتوبر شهر غایة إلى ستدوم التي التجریبية
.الوطنيتراب ال لكامل الدفع بطاقة استخدام تعميم تم 2005 نهایة مع و ،تاجر  1.600

  

 ساتالدرا ازنجبإ أجنبي دراسات مكتب مع بالتعاون  SATIM شركة قامت الغرض ذاهول
 یدتحدو  البنوك، ينب كتر مش نيترو إلك نقدي لنظام والتقنية العملية الخصائص یدتحد تتضمن الالزمة،

 الجوانب بجميع التكفل لضمان البنوك لدى یوضع وذجينم تنظيم وكذلك SATIMـ ل تطوري  نظام



 المشروع و تقييم إلى ، إضافةالدفع بطاقة لطرح وتسویق اتصال ططمخ حتراواق بالنقدیات، تعلقةمال
 . المتوصل إليها النتائج

في  لإلسراع في تألية نظم الدفع وتعميم الصيرفة االلكترونية SATIMمن تأسيس شركة  بالرغمو 
الجزائر إال أن ذلك لم یتحقق بالقدر الذي كان منتظرا نظرا لتأخر انجاز عدة مشاریع شراكة مع 

 طرف من عليها اإلقبال أن إال البنكية لبطاقاتل نتشار الواسعورغم االفي هذا المجال، شركات أجنبية 
 فيه مصرفية ثقافة غياب أي المجتمع، في السائدة الثقافة إلى هذا ومرد ا،متواضع یعتبر الجمهور

 خاصة الموزعات هذه إلى اللجوء من مفرا الزبون  یجد ولم ،...الموزعات تلك تصيب التي والتعطيالت
 .205البنكية الشبابيك من السحب فيه كثری التي الفترات و المواسم بعض في

 األساس في إنشاءها أن رغم طویلة ولمدة فقط للسحب بقيت البنوك مابين الدفع بطاقة كما أن
 لدفع الستعمالها محدودة تجارب رغم وهذا الجزائر، في االلكتروني الدفع آليات تطویر أجل من كان

ا محدود وبشكل الفواتير بعض  بها القيام تم التي للتعامالت یلي فيما سنتعرض .المثال سبيل وعلى جد 
 خالل من السحب عمليات في سواء المالية، المؤسسات و البنوك لكل بنكيةال البطاقات بواسطة

 قابلي عند الخدمات و السلع من المشتریات قيم تسدید عمليات في أو النقدیة، لألوراق اآللية الموزعات
 .2007 و 2006، 2005سنوات خالل اذه و البنكية، بالبطاقات الدفع
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 329ري ، مرجع بق ذكره، ص رحيم حسين و معراج هوا 



 البنكية بالبطاقات التعامالت حجم(: 11-5)رقم جدولال

 2007سنة  2006سنة  2005سنة  

 عدد عمليات عدد عمليات عدد عمليات البنوك

 المجموع السحب الدفع المجموع السحب الدفع المجموع السحب الدفع 

BNA 144 688 832 67 6.394 6.461 157 6.078 6.235 

BEA 28 3.277 3.305 57 17.104 17.161 26 12.932 12.958 

BADR 30 11 41 41 2.353 2.394 26 5.324 6.393 

CPA 328 3.094 3.422 618 51.421 52.039 355 126.476 126.831 

Baraka 49 05 54 27 294 321 01 264 265 

CCP 65 648 713 47 22.228 22.275 25 154.584 154.609 

BDL 372 1.291 1.663 341 24.790 25.131 154 44.433 44.587 

SGA 09 20 29 65 15.455 15.510  60.587 60.685 

CNEP 35 18 53 09 1108 1.117 154 44.433 44.587 

CNMA 01 00 01 00 00 00 00 00 00 

NATEXIS 00 00 00 00 00 00 04 10 144 

AGB 00 00 00 00 2707 2707 00 1096 1096 

BNP 00 00 00 00 1.760 1.760 109 67.819 67.906 

 485.906 484.898 1.008 146.876 145.604 1.272 10.113 9.052 1.061 المجموع

  SATIMمن إعداد الباحثة باالعتماد على التقاریر  السنویة لـ : المصدر

 باختالف الصادرة لبطاقاتا لدیها اكبر عدد من الجزائر برید أن المعطيات هذه خالل من نالحظ
 السحب وظيفة في تخصصها إلى راجع وهذا فقط، سحب بطاقات هي البطاقات أغلبية أن إال أنواعها،

 لألجراء هي المؤسسة هذه مستوى  على الجاریة الحسابات من المهم العدد وكذا الدفع، وظيفة دون 



 الجزائري، الشعبي القرض یليها مث لرواتبهم، السحب عمليات في بطاقاتهم استعمال یفضلون  اللذین
 سحب بطاقات أغلبها2007 و 2226 ،2225 السنوات مدى على بطاقة67.603 على یحوز والذي
 برید انسحاب إلى راجع وهدا 2006 لسنة بالنسبة 2007 سنة البطاقات عدد تراجع نالحظ كما ودفع،

  .فقط سحب طاقاتب تعتبر والتي بنفسه بطاقاته بإصدار قيامهو  SATIM  من الجزائر

 عدد لكن ، 2012 سنة حساب مليون  14.5 بلغ البریدیة الحسابات عددكما بلغ مجمل 
 العدد تشكل وهي 206بطاقة مالیين 6 حوالي إلى تصل الجزائر برید أصدرها التي اإللكترونية البطاقات

 عدد نصف من أقل یشكل البطاقات عدد فإن وبالتالي CIBالبنوك  بين ما الدفع بطاقات من األكبر
 التي البطاقات عدد وصل فقد 2014 سنة وبدایة ، 2013لسنة وبالنسبة البریدیة، الحسابات مالكي

ا یزال ال العدد لكن ،207بطاقة مليون  7 حوالي الجزائر برید أصدرها  الحسابات مالكي عدد عن بعيد 
حالي ا حساب مليون  24 یتجاوزون  والذین البریدیة

208. 

ا تتم الجزائر في المالية المعامالت معظم جعل األمر هذا   كالشيكات أخرى  بوسائل وليس نقد 
، و یوجد الكتابية أو الخطية حساب على االئتمانية النقود من الكتلة تضخم وبالتالي البنكية، والبطاقات
في  إصدارهایتم  الوطن، داخل أي محلي نطاق وعلى حالي ا الجزائر في المستعملة البطاقات نوعين من

 :البنوك وهي مابين الدفع بطاقة م الدفع بالبطاقة طرفنظا

 الكالسيكية البطاقةCLASSIC  :تقدم وهي ،البنكي والسحب الدفع خدمات توفر بطاقة هي 
 .أخرى  مواصفات أو أهميتهم أو الزبائن كمداخيل ، بنك كل یحددها شروط وفق البنوك لزبائن
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208 دمحم  البطاقة،الشایب  ينب ما اآللي النقد لشبكة تقييمية دراسة والمتطلعات؛ الواقع بين الجزائري  المصرفي القطاع في البيبنكية   البنوك، 
لثاني،المجلد والعشرون، الثانية السنة والمصرفية، المالية للعلوم العربية األكادیمية والمصرفية، المالية الدراسات :مجلة  الثاني، العدد والعشرون، 
 47ص ، 2014 یونيو



 البطاقة الكالسيكية(: 6-5)الشكل رقم 

 

 

  البطاقات الذهبيةGOLD : لشروط وفقا اختيارهم یتم زبائن إلى البنوك قبل من أیضا مقترحة 
 مع إضافية، خدمات توفر البطاقة هذه فإن والسحب الدفع خدمات إلى باإلضافة لكن محددة،

 .نسبيا مرتفع ودفع سحب سقف
 البطاقة الذهبية(: 7-5)الشكل رقم 

                

 

ا قليل ها عدد یزال فال الدولية البنكية بطاقاتلل بالنسبة أما  في البنكية الحسابات بعدد مقارنة جد 
 إضافة والخاصة، العمومية البنوك بعض التي أصدرتها  VISA بطاقة خاصة في وتتمثل الجزائر،

 يالرئيس السبب ویعود مؤخر ا، AGB الجزائر الخليج بنك أصدرها التي الدولية  Master Cardبطاقة 
 یقتصر إذ الجزائریة، السوق  في ستخدامهاا أماكن قلة إلى الدولية البنكية البطاقات إصدار قلة يف

 ومعظم األعمال، رجال بكبار الخاصة الخدمات شركات بعض أو الفخمة الفنادق بعض على األمر
 .الخارجية األسفار في بها للتعامل إنما یطلبونها الذین

 

 



 الشيك اللكترويي -7-4
 اإللكترونية الصيرفة خدمات وسائل من وسيلة عن عبارة هو الجزائر في لكترونياإل الشيك إن

 خالل من البنوك على تفرض استخداماته مبادئ و شروط أن حيث الوطني، و المحلي الطابع ذات
 یحتوي  هو و الوطني، المستوى  على موحد بشكل الشيكات هذه طبع عملية وتتم التشریعات، و القوانين

 من مجموعة إلى باإلضافة ،(...العميل حساب رقم اللقب، ،االسم)  بحامله خاصة تمعلوما على
 على الشيك هذا مرور وعند أنه حيث ،...الفرع الوكالة، البنك، على تدل التيو  التسلسلية األرقام

 من أو آخر بنك من العملية تمت إذا األصلي البنك إلى ترسل و المعلومات هذه تحفظ السكانير
 .المبلغ لقيمة الضوئي المسح واسطة ATCIنظام  خالل من الشيك هذا تجرید خرى، ویتمأ منطقة

 ما الدولة لتبني رجع ا هذا و استعماال الدفع وسائل أكثر من ئراالجز  في اإللكتروني الشيك یعتبر
 مركزي ال للبنك بالنسبة سواء سهال أمرا المقاصة عملية من جعلت والتي اإللكترونية، بالمقاصة یسمى

.التجاریة للبنوك بالنسبة أو

  

 الصيرفة على الخط في الجزائر -0
إن احد أهم أوجه الصيرفة اإللكترونية هي الصيرفة على الخط، و في إطار سعي الجزائر لتبني 
مشروع الصيرفة اإللكترونية عملت على إیجاد هذا النوع من الخدمة في السوق المالي الجزائري، لكن 

هنا جاءت فكرة إنشاء مؤسسة تقدم أو تساعد من ائریة لم تسمح بذلك، و قدرات المصارف الجز 
 ."الجزائر لخدمات الصيرفة اإللكترونية"المصارف الجزائریة على تقدیم هذا النوع من الخدمات فكانت 

 " الجزائر لخدمات الصيرفة اإللكترويية " التعريف بـ  -0-7
الرائدة في  DIAGRAM EDIنسية شراكة بين المجموعة الفر  اتفاقنتجت هذه الشركة عن 

وثالث مؤسسات  ة ،مجال البرمجيات المتعلقة بالصيرفة اإللكترونية و أمن تبادل البيانات المالي
ومركز البحث في  SOFT ANGINERINGو MAGACT MULTIMEDIA: جزائریة هي

اإللكترونية لتنشأ شركة مختلطة سميت الجزائر لخدمات الصيرفة  CERISTاإلعالم العلمي و التقني 
تقدم هذه الشركة خدماتها المتعلقة بالمصارف عن بعد و تسيير و أمن تبادل البيانات المالية لجميع 

شركات، تجار، مؤسسات كبرى، مجموعات ) أصناف زبائنها  باختالفالبنوك و المؤسسات المالية 
 ( ...مهنيين، خواص 



 209.المة في أداء العمليات بتقدیم تشكيلة من الخدمات بدرجة عالية من األمن و س

تدعيم  موجهة البدایة ركزت على عمليات تطویر و ، في  2224أنشئت هذه الشركة في جانفي 
 .جهودها بصفة رئيسية نحو عصرنة الخدمات البنكية و أنظمة الدفع اإللكترونية 

  AEBSخدمات  -0-0
برمجيات  باقتراحية إن هذه الشركة أنشئت من أجل هدف أساسي هو تلبية حاجات المؤسسات المال

 210: ذلك من خالل و  DES PROGICIELSتقدم خدمات عن طریق برمجيات متعددة 

 ؛ حلول المصارف عن بعد من جهة اقتراح 
  تبسيط و تأمين المبادالت اإللكترونية متعددة األقسام من جهة أخرى. 
 : قسمين على نفس الدرجة من التطور التكنولوجي  الخدمات المقدمة توجد علىو 

  الصنف الخاص  بالبنك :DIAGRAM . E - BANKING  
  صنف التبادل اإللكتروني للبياناتEDI  متعدد الوجهات و األقسامDIAGRAM . E- FILES 

و تضمن تزوید زبائنها بكل تطور تكنولوجي و وظيفي یعرفه القطاع و تقدیم خدماتها یكون بصفة 
  211:مستمرة طوال مدة االستفادة منها كما یلي 

تقوم بعمليات تدقيق الحاجات و الموجودات و دراسة المحيط دراسة دقيقة : تحليل األولي ال .1
 .لتقدیم حلول تتناسب مع المؤسسة و مع محيطها 

و یتمثل في تقدیم الخدمة و اإلشراف على العمليات مع ما تشمله من خدمات : التركيب  .2
 .مرفقة 

، ین، المساعدة، المساعدة عن بعدنة، التكو و تكون بتقدیم خدمات الصيا: المتابعة المستمرة  .3
 .لضمان اإلنتاجية المستمرة للعمليات 
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 Modernisation des systèmes des paiement, P.21, voir le site : www.bank-of-algeria.dz 
211 یت زیان كمال، ایت زیان حوریة، الصيرفة االلكترونية في الجزائر، مداخلة مقدمة الى المؤتمر العلمي الخامس نحو مناخ استثماري آ 

  17 ، ص 2227جویلية  5- 4وأعمال مصرفية الكترونية،جامعة فيالدلفيا ، عمان، 



 AEBSأهداف   -0-3
 212:تهدف أساسا إلى

 حلول معتمدة أساسا على الخدمات متعددة ( بنوك مؤسسات مالية ) على الزبائن  االقتراح
 . القنوات و فعالية عالية مع تأمين تام لمبادالت المعلومات

 ت وفق حاجات كل زبون و وفق رغباته تكييف الخدما. 
  نظام معلومات ممتد على مجاالت عدیدة و هذا بما یتوافق مع  باكتسابتسمح لزبائنها

 .مستلزمات كل واحد منهم 
  العدید من المصارف الجزائریة على  اعتمدتلقدAEBS  و  االنترنتفي تقدیم خدمات عبر

 : ذلك من خالل إمضاء عقود ، نذكر منها 
  لتزوید البنك بخدمات 2225مع القرض الشعبي الجزائري في جویلية عقدDIAGRAM 

EDI 
  عقد مع البنكBNP  لتزوید هذا البنك الخاص  2225نوفمبر  21في : باري باس الجزائر

 . DIAGRAM . E - BANKINGبخدمات 
عبارة عن خدمات ( من طرف المصارف الجزائریة) االنترنتومعظم الخدمات المقدمة عبر 

 .      اإلطالع على الرصيد  و نطمح أن تتنوع هذه الخدمات في المستقبل القریب

تعتبر بحق أول خطوة للجزائر في مجال الصيرفة اإللكترونية بما حققته من  AEBSإن شركة 
توفير هذه الخدمات،ولكن هذا ال یمنع وجود شركات أخرى لتقدیم خدمات الصيرفة اإللكترونية و هذا 

افسة من جهة وتوسيع قاعدة هذه الخدمات من جهة أخرى من أجل تطویر النظام لتحقيق المن
 . المصرفي و المالي و محاولة اللحاق بركب الدول األخرى التي قطعت أشواطا كبيرة في هذا المجال

IV- عصرية وتحديث يظام الدفع 
عدید من المستمر في تحسين إجراءات الدفع و التحصيل في ال يلقد ساهم التطور التكنولوج

 المنافسة وتكثيف المؤسسات وتطویر المصرفية الوساطة مجال في التقدم إلى أدى مماالدول المتقدمة، 
 ارتأت الدولي المستوى  على الحاصلة التطورات ولمواكبة الدفع، ووسائل أدوات تنویع طریق عن

 .الدولية للمعایير تستجيب المصرفي للدفع حدیثة أداة  تدخل أن الجزائر
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نظام الدفع الذي تم إدخاله هيئات الوساطة المالية، وأدوات ووسائل الدفع، وطرق والدفع یشمل 
والتحصيل والى جانب هذه العناصر الثالث یتم إعادة إدماج نظام المعلومات بين هيئات الوساطة 

 :213المالية ویهدف مشروع تحدیث وعصرنة نظام الدفع  إلى

  معالجة العمليات مابين البنوك والسوق المالي، وخاصة وضع بنية أساسية ذات فعالية كبيرة في
 ؛تطویر نظام المدفوعات للمبالغ الكبيرة

  ؛تطویر معایير ومقایيس النظام المستقبلي لتعویض التحویالت ذات المبالغ الصغيرة 
   ،تحدیث وعصرنة نظام المعلومات لبنك الجزائر كعنصر ضروري من أجل فعالية الرقابة المصرفية

 ؛تسيير وإدارة السياسة النقدیةوحسن 
  بين بنك الجزائر ومختلف البنوك والمؤسسات المالية، لتسهيل المبادالت و  االتصاالتتقویة بنية

 ؛تبادل المعلومات
 ؛الوصول إلى نظام دفع وتحویل المعلومات واألموال بطریقة سریعة وفعالة وآمنة 
 اإللكترونية، كطرق اإلثبات اإللكتروني والتوقيع  تحدید اإلطار القانوني الذي یحدد قواعد المعامالت

 .اإللكتروني
، تكفل بنك الدولية للمعایير ویستجيب البنوك بين للدفع جدید نظام دخلت قد الجزائر وباعتبار

الجزائر بتحضير اإلطار التنظيمي المتضمن نظم الدفع وعملها وكذلك النظام المتعلق بتامين أنظمة 
، 214 2005 سنة أنظمة في نهایة  (03)ام مجلس النقد و القرض بإصدار ثالثةالدفع، ولهذا الغرض ق

ونظام المقاصة  المستعجل والدفع الكبيرة للمبالغ الفوریة اإلجمالية بالتسویة خاص نظام اعتماد تم و
 .االلكترونية بين البنوك
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  ذكره ، مرجع سبق2224تقریر بنك الجزائر لسنة    
214 :تتمثل هذه االنظمة التشریعية  فيما یلي    

القانون  - أكتوبر 13في    05-04رقم   (ARTS)*المستعجل والدفع المرتفعة للمبالغ الحقيقي الوقت في اإلجمالية التسویات نظام حول2005 

- في  صةالمقا نظام حول تنظيم 2005 دیسمبر 15   األخرى؛ الدفع ووسائل بالشيكات الخاص 

 .الدفع أنظمة بأمن یتعلق تنظيم 2005 دیسمبر 28 في -



   " ARTS" الدفع اإلجمالي الفوري للمبالغ الكبيرة و الدفع المستعجلتطبيق يظام  -1
 الذي RTGS 215المستعجل والدفع لكبيرةا المالية للمبالغ الفوریة اإلجمالية التسویة نظام هو

 ،2005أكتوبر 13 يالصادر ف   05-04القانون رقم من 02م رق لمادةطبقا لالجزائر  بنك أنشأه
، (Algeria Real Time Settlement)  تسميته من األولى  األحرف إلى نسبة ARTS والمسمى

 أو الحسابات، بين ما مبالغ بتحویل المتعلقة الدفع ألوامر البنوك بين ما للتسویة نظام بأنهعرف 
   .به للمشتركين المستعجلة الدفع بعمليات القيام أو مرتفعة مبالغ سحب

   التعريف بالنظام -1-1
 :ه ما یليب ویقصد

 الفوریة  اإلجمالية التسویة :(règlement brut temps réel )تنفيذها یجري  مليةع كل أن 
 استمراریة على یدل، كما الرصيد كفایة من التأكد بعد إجمالي أساس على یكون  الجزائر بنك في

 الوقت في یتم التسویة عملية إتمام أن كما لها، تأجيل هناك یكون  أن ودون  انقطاع دون  العمليات
 ؛ذاته

 التحویل أوامر لتنفيذ رومستم نهائي إجمالي فوري  أساس على یعمل إلكتروني مركزي  نظام 
 المركزیة الحسابات خالل من ما بلد في العاملة التصفية ألنظمة تسویة نقطة ویوفر الدائنة

 ؛216للمصارف
 جزائري  دینارمليون  1قيمتها تفوق  التي والمستعجلة الكبيرة للمبالغ البنوك بين دفع نظام هو 

؛ أما التحویالت التي تقل سماح ةفتر  بدون  الحقيقي الوقت في التحویل أوامر بتنفيذ ویسمح
 عن هذا المبلغ باإلضافة إلى الشيكات فيتم معالجتها على مستوى المقاصة االلكترونية؛

 الذي بنك الجزائر وهو أال النظام لهذا المنظمة الهيئة باألحرى  أو الجزائري  المشرع كما عرف 
 نظام" :أنه على ، (ARTS) الفوریة للتسویة الجزائر بنظام المسمى آرتس لنظام قانون  وضع

 أو الكبيرة للمبالغ البریدیة أو المصرفية التحویالت طریق عن الدفع ألوامر البنوك بين للتسویة
 .217النظام في هذا المشاركون  بها یقوم التي المستعجل الدفع

                                                           
 RTGS ) )Règlement Time Grossعلى المستوى الدولي یسمى نظام التسویة اإلجمالي في الوقت الحقيقي للمبالغ الكبيرة   215
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 أسس عمل النظام -1-2
 األمرسواء تعلق  تتم بين المشاركين في هذا النظاممختلف العمليات التي  (ARTS)یعالج نظام  

 للمشتركين النظام لخدمات به وموردا متعامال وكذا التحتية ولبنيته للنظام باعتباره مالكا الجزائر ببنك
 الخزینة عن ممثال كونه فيه ل الحقيقي الدور للنظام؛ یتمثل الحسن السير عن المسؤول فيه و

 بين المقاصة قبل ما مركز خالل من هایمارس التي التسيير آلية خالل من للنظام مراقبا و العمومية
وخاصة،  عمومية التجاریة أو بين المشاركين في هذا النظام و المتمثلين في البنوك (CPI) البنوك

.البنوك بين المقاصة قبل ما الجزائر و مركز برید العمومية، الخزینة

  

 :التالية األسس وفق الجزائري الفورية اإلجمالية التسويات نظام يعمل

 بفتح القيام مباشرین غير أو مباشرین كانوا سواء بالنظام المشتركين على  :التسویة اباتحس 
 واحد؛ حساب فتح له یحق مشترك وكل المركزي، البنك لدى للتسویة حسابا

 قاعدة  تطبيق:FIFO المؤسسة قبل من إرسالها ترتيب ضمن التحویالت كل معالجة تتم 
 FIFO (First in- First out) قاعدةل طبقا الكمبيالة أو للشيك المحررة

 الرصيد كان إذا ما حالة في لها الحقيقي الوقت في العمليات تنفيذ یتم  :الرصيد من التحقق 
 االقتطاع؛ بهذا یسمح

 یقوم المطلوبة العملية إلتمام كاف التسویة حساب رصيد یكن لم إذا :االنتظار خطوط تسيير 
 أولویتها لمستوى  طبقا معالجتها النظام ویباشر االنتظار، خطوط ضمن بتسجيلها النظام

 الزمني؛ وترتيبها
  التالية األولویة لمستویات تبعا التحویل أوامر بمعالجة النظام یبدأ :األولویة مستوى: 

 الجزائر؛ بنك طرف من المرتبة للعمليات تمنح األولى األولویة 
 المقاصة؛ أرصدة باقتطاع خاصة الثانية األولویة 
 مستعجلة؛ بأنها المشترك قبل من بها المصرح لألوامر تعطى لثالثةا األولویة 
 عادیة أنها بها المصرح األوامر تخصص الرابعة األولویة. 

 العمليات التي يقوم بها النظام -1-3
 :وهما أال عليها االعتماد یجب عمليتين یوجد نظام لكل

 

 



 عملية السحب -1-3-1

وفق ( 9-5)الشكل  يبينه ما حسب الفورية ماليةاإلج التسويات نظام وفق السحب عمليات تتم 
 :الخطوات التالية

 الفورية اإلجمالية التسويات نظام في السحب عمليات (:8-5)الشكل 

 
Source  :Jacqueline E Lacoste.  

 

 البنك المركزي؛ إلى االئتمانية النقود من المتوقعة احتياجاتهم بتحویل بالنظام المشتركون  یقوم (01)

  المقرات؛ لمختلف والیة كل مستوى  على الخاصة االحتياجات بجمع المركزي  البنك یقوم (02)

 الحجز؛ بعملية الخاصة التحویل أوامر ARTSبنظام  المشاركون  یرسل (03)

 اإلشعار هذا یحتوي  مدین، الحساب بجعل إشعار مع الحجز عملية بإقرار ARTS نظام  یقوم (04)
 تصریح؛ال رقم وكذا المبلغ قيمة على

 المختلفة؛ فروعها إلى أیضا والمبالغ التصریح رقم إبالغ مسؤولية بالنظام المشاركون  یتحمل (05)



 والمبلغ التصریح رقم مع الجزائر بنك بمقرات الشبابيك إلى بالنظام المشتركة البنوك فروع تتقدم (06)
 ؛سحبه سيتم الذي

 رقم بإدخال یقوم ثم ،األولية المراقبة دعن الوثائق الجزائر بنك في الصندوق  أمين یحوز (07)
 .الحجز مع تطابقها من للتأكد وذلك االئتمانية العملية رقم البنك، اسم ،التصریح

 عملية اإليداع  -1-3-2

 :التالي بالشكل موضحة هي كما اإليداع عملية تتم

 الفورية اإلجمالية التسويات نظام في اإليداع عمليات (:9-5)الشكل رقم 

      
Source: Jacqueline E Lacosteo , cit-op  

 

وفق الخطوات  (9-5)الشكل  يبينه ما حسب الفورية اإلجمالية التسويات نظام وفق اإليداع عمليات تتم
 :التالية

 عن األموال إیداع عملية بإجراء الفوریة اإلجمالية التسویات بنظام المشاركون  األطراف یقوم (01)
 اإلیداع؛ كشف وفق الجزائر بنك بمقر شباك لدى لها الرئيسي الفرع طریق

 المبلغ وقيمة البنك اسم العملية، رقم إدخال ثم الوثائق بفحص الجزائر ببنك الصندوق  أمين یقوم (02)
 المودع؛ المالي



 إیداع عملية بكل الخاصة الدائنة الحسابات بإشعارات المشاركين بإبالغ  ARTSنظام یقوم (03)
 .المودعة المبالغ بقيمة دائنة الحسابات علبج مباشرة والقيام

  ARTS يظام تقييم -1-4

 المتأتية المعامالت تقييممن خالل نشاطه، حصة و حجم العمليات،  ARTSنظام  مسنقوم بتقيي
 :المستعجلة للمدفوعات المحقق الخارجية والحجم األنظمة من

 الكلي، للحجم بالنسبة لحقيقيةا وقيمتها المنجزات العمليات عدد في آرتس نظام نشاط یتمثل 
 : التالي الجدول إلى انظر األخير هذا نشاط ولتقييم

 2006-2014خالل الفترة ARTS يشاط يظام (: 11-5) رقم الجدول

 

 السنوات

يسبة 
تداول 
 يظام

ARTS 

 

 عدد العمليات

قيمة 
العمليات 
المنجزة 
 مليار دج

 معدل النمو المتوسط الشهري 

عدد 
 العمليات

غ مبل
العملية 
 الشهري 

عدد أيام 
 العمل

 القيمة العمل

2006 - 142373 750,6 630 1 5421,4 226 - - 

2007 - 176900 313373 705 1248,5 251 24+ 85+ 

2008 99,34 195175 607138 16265 50595 252 10,3+ 93,7+ 

2009 99,56 205736 649740 17145 54145 253 5,4+ 7+ 

2010 99,93 211561 587475 17630 48956 254 2,8+ 9,6- 

2011 99,77 237311 680123 19776 56676 251 12,8+ 15,8+ 

2012 99,77 269557 535234 22463 44603 252 13,6+ 21,3- 

2013 99,99 290418 358026 24202 29835 253 7,7+ 33,1- 

2014 99,99 314357 372394 26196 31033 253 8,2+ 4,00+ 

  2006-2014 من الجزائر لبنك السنویة تقاریر إلى باالعتماد الباحثة إعداد من :المصدر 



 یفوق  النظام هذا داولت 2014 سنة غایة إلى 2008 سنة منذ من خالل الجدول أنه نالحظ
 بشكل بشأنها المتفق والذي الدولية للمقایيس مطابقة 218على نسبة توافر ربتع ، وهي% 99 نسبة

 .عام بشكل الكبيرة للمبالغ الفوریة اإلجمالية التسویة ألنظمة العملياتية ةالموثوقي لقياس مشترك

 عدد ارتفاع هو هذا على والدليل النظام بهذا العمل في كبيرا ارتفاعا األخيرة السنواتكما سجلت 
 أیام عدد في تغير إلى راجع ألخرى وهذا سنة من یختلف والذي العمليات عدد نمو معدل العمليات

؛ ورغم هذا، نالحظ تراجع في قيمة  الزمنية المدة حسب وذلك سنة  كل في المبرمجة آرتس منظا فتح
  النمو معدالت فيتذبذبا  النظام هذا یعرف كما 2012 سنة منذالعمليات المنجزة 

 حيث المصارف مابين عمليات وهو به للتعامل طریقتين یوجد آرتس نظام خالل من 
 دليل وهذا المصرفي النظام في كبيرة مكانة یحتل آرتس نظام في رفالمصا مابين العمليات أن نالحظ

     سنة النظام لهذا الفعلي النشاط بدایة منذ بحيث والتسيير، به التعامل  في عالية كفاءة وجود على
 حجم، أما 95% ب آرتس نظام تداول نسبة تفوق  جدا كبيرة مكانة یحتل فإنه هذا یومنا إلى 2008

 وصل أن إلى 54,8% إلى 2008 سنة وصل بحيث انخفاض فهو البنوك مابين دفعال الوسيلة هذه
 219.التوالي على % 30,9و % 32 نسبة إلى 2014و2013 تي سن في

  األطراف المتعددة األرصدة تسویة بموجب الخارجية األنظمة من المتأتية المعامالت هيكلإن 
 ددع فقط عبرها یمر التي اليدویة المقاصة مع مقارنة االلكترونية للمقاصة جوهري  نشاط إلى یشير

 حداثةلل راجع وهذا ، الفردیة، لألجور اإلجمالية والتحویالت الموحدة غير الشيكات من قليل جدا
 واستعمال المعامالت، لتسهيل ةبطالق االلكترونية المقاصة الستعمال ستيعابومدى اال  التكنولوجية

 حسابا تسویة في تماما مستبعدة اليدویة المقاصة أصبحت لذا ،جدا قصير وقت خالل مكثف حجم
 غرفة بواسطة المقاصة مدفوعات لمقطع التدریجي التقلص یتواصل كما ، األطراف بين األرصدة
 فقط تستخدم موحدة بحيث غير بالصكوك المتعلقة باألحكام نشاطها یرتبط التي اليدویة المقاصة
  .ةعاصمال بالجزائر الجزائر لبنك العامة بالمدیریة

 يظام المقاصة اإللكترويية -2
                                                           
218 تقاس نسبة   بالساعات عنها التعثر معبر ومدة للمعامالت للنظام االسمية االفتتاح مدة بين بالعالقة آرتس توافر 

219 زغدار احمد وحميدي كلثوم،  ، ص مرجع سبق ذكره  19-18 



 الجزائریة البنوك بين المقاصة عمليات إلتمام متطور نظام إنشاء السابقة اإلصالحات عن نتج
 : 220(ATCI)" البنوك بين بعد عن الجزائریة المقاصة" اسم عليه أطلق

 ATCI يظام ماهية -2-1

 "ATCI" أو نظام "الجزائریة البنوك بين بعد عن بالمقاصة"المسمى المقاصة نظام تطبيق تم لقد
 ممثل یدیره البنوك بين االلكترونية المقاصة عمليات إلجراء نظام عن عبارة وهو الجزائر، بنك قبل من
CPI البنوك بين المقاصة قبل ما مركز عن

 الدفع وسائل بمعالجة االلكترونية المقاصة نظام ، یقوم 221
 :ب ممثلة بالجملة

 الشيكات؛ -

 جزائري؛ دینار مليون  1 عن قيمتها تقل التي المالية تالتحویال -

 السحوبات؛ -

 اّلتجاریة؛ األوراق -

 .البنكية بالبطاقات الدفع -

 في المستخدمة األدوات وضع في تمثلت أولية بخطوة القيام النظام هذا تشغيل في البدء تطلب
 توحيد لجنة قبل من مدةالمعت (normaliser)الموحدة المعایير ضمن الشيكات وباألخص الدفع

  لمعالجة والتحسب إلكترونيا، معالجتها من الحدیث النظام یتمكن حتى وذلك البنوك بين المعایير
 في البدء عند االعتيادیة المقاصة غرف في للمعایير بعد إخضاعها یتم لم التي المحولة الشيكات

 .)الشيكات دفاتر (دفاترها توزیع عن نهائيا التوقف یتم حتى انتقالية كمرحلة وذلك النظام، تشغيل

 وسائل بتحویل تقوم باعتبارها إجباریة بصفة االلكترونية المقاصة بنظام اّلتجاریة البنوك تشترك
 تتم .بالنظام المتعاملة األطراف من الجزائر وبنك العمومية الخزینة تعتبر كما وتسييرها، الدفع

 عن طریق أوARTS  نظام في للتسویة حساب الكبامت مباشرةبطریقة  إماATCI  بنظام المشاركة

                                                           
220

Algérie Télé Compensation Interbancaire 

221
 centre de pré-compensation interbancaire 



 نظام في حساب وامتالك ATC نظام في مباشر مشترك تقنيات باستعمال مباشرة غير مشاركة
ARTSالعمومية الخزینة حالة وهي. 

 البنوك بين األولية المقاصة مركز بواسطة للنظام مسيرا باعتباره الجزائر بنك مسؤولية تحدد
 :المجال ضمن

 المنفذة؛ التقنية للعمليات الحسن للسير الضروریة المتابعة إجراء *

 وصبها المتعددة األطراف بين االلكترونية المقاصة عملية عن الناتجة الصافية األرصدة حساب *
 ARTS.في

 :عن مسؤولياتهم فتتحدد النظام في المشاركون  أما

 الالمباالة؛ أو التأخير مادیة، أعطال عن الناتجة األضرار *

 وحمایته؛ النظام لتشغيل الالزمةCPI طرف من المحددة والشروط للقوانين التام التطبيق على السهر *

 .للنظام التحتية البنية عمل استمراریة على السهر *

 النظام عمل كيفية  -2-2

 إلى الورقي شكلها من تحویلهاب القيام یستدعي البنوك بين االلكترونية المقاصة بنظام العمل إن
 آلة على اّلتجاریة واألوراق الشيكات تمرر ذلك ولتحقيق النظام، هذا طبيعة مع یتناسب رقمي شكل

  (scanner).المسح

 المسحوب البنك إلى تحول الكمبيالة أو للشيك المودع البنك عن الصادرة الرقمية المعلوماتإن 
 یقوم صحيحة غير المعلومات أن تبين فإذا ،...(الرصيد التوقيع،) منها والتحقق بفحصها ليباشر عليه

 ذلك، في السبب حسب البنك من رفضه فيحدث كاف غير الرصيد كان إن أما تلقائيا ، برفضها النظام
 .الكمبيالة أو للشيك المودع البنك إلى آليا وأسبابه الرفض تحویل ویتم

 إلى توجه م،النظا من وقبولها لها، الرقمي الطابع إلى المادي طابعها من الشيكات تحویل بمجرد
ة األرصد بحساب االلكترونية المقاصة نظام یقوم صحتها إثبات بعد منها، للتحقق عليه المسحوب



 البنك إلى الرقمية الصور انتقال یضمن أن للشيك المودع البنك ویتحمل .المتعددین ألطرافها الصافية
 (vignettes) .لتوثيقها عليه المسحوب

 موضح هو كما مفتوحين یومين على البنوك بين االلكترونية صةالمقا نظام في التداول یوم یمتد
  :اآلتي بالشكل

 ATCI يظام في العمليات معالجة :(11-5) رقم شكلال

 
Source: Jacqueline E Lacosteo , cit-op  

 

 في یتم حيث الدفع وسائل معالجة سرعة بتعظيم یسمح (12-5)رقم بالشكل التنظيم الموضح هذا
 تحویلها یجري  الالحقين اليومين نصفي وخالل الزبائن، من المقدمة الشيكات استالم(J)  میو  أول بدایة
 .التبادل بيوم الفترة هذه وتسمى المادي شكلها من وتجریدها الرقمي الشكل إلى

 ذلك من یومين بعد تتم (J)التبادل بيوم الخاصة  ARTSنظام في الشيكات تسویة عمليةإن 
 .J+2))عند أي التاریخ

 الخزینة من أو الجزائر بنك من المقدمة الشيكات معالجة تتم العاصمة الجزائر مستوى  على
 .العمومية الخزینة لحساب الشيكات سوى  فيها تعالج ال الفروع بقية أن حين في العمومية

 



 المقاصة أرصدة حساب  -2-3

 رصيده على تطرأ التي التغيرات متابعة االلكترونية المقاصة بنظام مشترك طرف أي یستطيع
 على للموافقة النظام قبل من رسميا إليه المشار اليوم هو التسویة یوم ویعد التبادل، عمليات أثناء

 االعتراض، لمشتركل یمكن متوقع هو لما مطابقا الرصيد یكن لم فإن تسویته، تتم الذي المقاصة رصيد
 اليوم خالل الرصيد على الطارئة للتغيرات المتابعة هذه الضروریة، المراجعة بإجراء حينئذ النظام ویقوم
 راجعةمل كافية مدة له مشترك ، فكلسيسدد الذي الفعلي الرصيد عن اإلعالن عند التصادم تجنب
 التسویات نظام في العمليات قيمة باقتطاع یسمح كان إن والتأكد به الخاص التسویة حساب رصيد

 .الفوریة اإلجمالية

 تتم لكي الفوریة اإلجمالية التسویات نظام إلى البنوك بين ونيةااللكتر  المقاصة أرصدة تحول
 :التالي بالشكل موضح هو كما تسویتها،

  ARTS يظام في اللكترويية المقاصة أرصدة تسوية  :( 11-5) رقم شكلال 

 
Source: Jacqueline E Lacosteo , op-cit  

 



 منها باالقتطاع تسمح المدینة األرصدة كانت إن أوال الفوریة اإلجمالية التسویات نظام یتحقق
 الحالة في .والمدینة الدائنة األرصدة وتسوى  العملية تنفذ ذلك كان فإن المعنية، التسویة حسابات لفائدة

 هذه تقدیم إلعادة االلكترونية المقاصة نظام إلى رفضه الفوریة اإلجمالية التسویات نظام یحول العكسية
 .يومال نفس خالل الحقا العملية

 األرصدة من باالقتطاع القيام في الفوریة اإلجمالية التسویات نظام فيها یفشل التي الحاالت في
 بأمين اتصال یجري  األخير هذا  ATCIنظام إلى المرفوضة العمليات كل بإرجاع یقوم المدینة

 إتمام في الفشل تكرر فإن التسویة، یوم نفس خالل أخرى  مرة المحاولة إلعادة المعني الصندوق 
 .الممكنة الحلول لمناقشة أزمة خلية تشكيل یتم العملية

 النظام وأمن العمليات متابعة -2-4

 :ب العمليات سير متابعة تسمح

 التقدم مستوى  فيه، المشاركين وضعية االلكترونية، المقاصة نظام الشتغال مستمر تقييم إجراء 
 ؛المواعيد جدول احترام مدى األخطاء، واكتشاف تتبع بواسطته، المنجزة العمليات في

 ؛تكوینه سيتم الذي األمان هامش حجم تقدیر 
 التي باألخطار بالنظام المشتركين لتحسيس المتعددة لألطراف حدود وضع األخير في 

 .معالجتها تتم التي المالية التدفقات من لها یتعرضون 

 في المطبقين البنوك بين االلكترونية المقاصة ونظام الفوریة اإلجمالية التسویات نظام یعتبر
 الشيكات بوضع القيام أن كماك، البنو  في االلكترونية الصيرفة تبني في أولى وخطوة تجربة الجزائر
 الدفع وسائل اعتماد إلى التحول بداية هي الرقمي الشكل إلى وتحویلها الدولية المعایير ضمن

 .االلكترونية

 قدرتهم بفضل وذلك ألموالهم دقيقة بإدارة نظامبال المتعاملين لألطراف تسمح العناصر هذه كل
 یتم البيانات كل ألن حقوقهم حمایة وكذا حساباتهم، من والخارجة الداخلة المالية التدفقات تقدیر على

 .االلكترونية المقاصة نظام على بالرقابة المكلف باعتباره الجزائر بنك قبل من تحليلها



 تطبيق على یسهر الذي الجزائر بنك قبل من ترونيةااللك المقاصة نظام على الرقابة تؤمن
كما یسهل من عمل بنك الجزائر في إدارة السياسة النقدیة و التحكم في الكتلة  لها، والخضوع القوانين

 التي السنوات مدى وعلى التطبيق في النظام وضع من ابدء النقدیة مما یساعد على تطویر عمله
 .عليه تطرأ التي يراتالتغ مع نسخه بمختلف فيها، یتطور

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 خالصة الفصل 

في الجزائر نلتمس جهودا كبيرة للنهوض بقطاع  ةالصيرفة االلكترونيطلع على واقع ضإن الم
                                                                                                                                                                                                                            اإلعالم و االتصال الذي یعتبر الركيزة األساسية لالقتصاد الرقمي                                               اتكنولوجي

لم یتحقق فمازال في مرتبة متأخرة  ي صفة عامةالنظام المصرفمن جهة عصرنة هذا  لكن
نظرا لتأخر انجاز ،  على المستوى العالميمقارنة باألنظمة المصرفية األخرىبالقدر الذي كان منتظرا 

  البنكية لبطاقاتنتشار الواسع لفرغم اال في هذا المجال،عدة مشاریع شراكة مع شركات أجنبية 
 ا ألسباب متعددة منهامتواضع یعتبر الجمهور طرف من عليها لاإلقبا أن إالووسائل الدفع األخرى 

الصيرفة اإللكترونية التي ف ، ...الموزعات تلك تصيب التي التعطيالت و فيه، مصرفية ثقافة غياب
م اعتماد الجزائر نظامين هما نظام غمازالت مجرد مشروع یعرف العدید من التأخير و المماطالت ر 

یة و المقاصة عن بعد و إصدارها لبعض البطاقات اإللكترونية و تطویرها التسویة اإلجمالية الفور 
لشبكة االتصاالت و البرید تبقى الجزائر بعيدة كل البعد عن التطور الحاصل في مجال القطاع 

 ةالمصرفي

  

األمر الذي یتطلب إعادة دراسة للنظام ككل بسياسته و  كما نجد غياب إستراتيجية واضحة،
.ائفه باعتماد أساليب و وسائل مختلفةمؤسساته و وظ

  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

:لسادسا صلـالف
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



  تمهيد

 تمعاتلمجا في المركزیة البنوك لعمل الرئيسي اللمجا وتنفيذها لنقدیةا السياسة وضع یعتبر
، ومع انتشار الصيرفة الميدان هذا في كاملة تكون  تكاد سيطرة من لبنوكا لهذه لما  الرأسمالية

 إلى مما أدى اإللكترونية، المصرفية األنشطة على متزاید بشكل تركز المركزیة البنوك بدأتااللكترونية 
 هذه في التحكم عملية تجاه جدیدة تحدیاتك، وهو ما یخلق البنو  مخاطر تركيبة في تغيير إحداث

 .المخاطر

ولقد شهدت الجزائر انتشارا كبير الستخدام النقود االلكترونية ووسائل الدفع االلكتروني األخرى  
في ( بنك الجزائر)كما تطرقت الدراسة إليه في الفصل السابق ، مما قد یؤثر على دور البنك المركزي 

بل وبعد اعتماد أساليب لهذا سنحاول في هذا الفصل دراسة السياسات النقدیة ق. إدارة السياسة النقدیة
 . الصيرفة االلكترونية لمعرفة مدى تأثر بنك الجزائر بوجودها

 :ولقد تم تقسيم هذا الفصل إلى المباحث التالية

XVII.  ؛السياسة النقدیة إدارةتحليل سياسات البنك  المركزي الجزائري في 
XVIII.  السياسة النقدیة بعد اعتماد الصيرفة إدارةتحليل سياسات بنك الجزائر في 

 ؛االلكترونية
XIX.  ك الجزائر؛استشراف الدور المستقبلي لبن 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



I- تحليل سياسات البنك  المركزي الجزائري في إدارة السياسة النقدية 
 أن طبيعيمن الو ،  المركزیة البنوك لعمل الرئيسي اللمجا وتنفيذها النقدیة السياسة وضع یعتبر 
 األوضاع االقتصادیة بمقتضيات وتنفيذها بوضعها المركزي  البنك یقوم التي االئتمانية السياسة تتأثر

 النقود حجم في وبالتالي االئتمان حجم في التأثير لبنك المركزي الجزائري لالسائدة، حيث یمكن 
 وتنفيذ تتفق وجهة االئتمان توجيه في أدوات السياسة المركزي  البنك یستخدم ما وعادة، المصرفية

 .ائتمانية سياسة

 سياسته تنفيذ في الجزائري  المركزي  البنك ستعملهاا التي الوسائل اختلفت طاراإل هذا وفي
 البنك الجزائر ویسعى مرت التي والمالية االقتصادیة لألوضاع تبعا وذلك تأسيسه منذ االئتمانية
للسياسة النقدیة والتي اختلفت بدورها حسب  العامة األهداف تحقيق إلى نشاطه خالل من المركزي 
 .القتصاديالواقع ا

 1962-2000))مسار السياسة النقدية في الجزائر تطور -7

 االقتصادي النظام طبيعة إلى ترجع والتي التطورات من بالعدید الجزائر في النقدیة السياسة مرت
 بصفة النقدیة بالسياسة و عموما المطبقة االقتصادیة السياسات على إدارته أسلوب ینعكس الذي

 بعدة الجزائرت قام المنشودة األهداف تحقيق و الحاصلة التطورات ذهه مسایرة أجل من و خاصة،
 السياسة معالم أهم إبراز نحاول حيث تم التطرق إليها في تطور الجهاز البنكي الجزائري  إصالحات

  .اإلصالحات تلك في النقدیة
بتقسيمها  قمنا 1962-2000))سنة  من الطویلة الفترة خالل ذلك دراسة السياسة النقدیة أجل من

  :فترات ثالث إلى

 1962-1979))السياسة النقدية في الجزائر  -7-7

 لمتطلبات تابع المصرفي القطاع لجع مما مركزیا الموجه االقتصادي لنظاما الجزائر اختارت لقد
 لألنشطة التمویلية االحتياجات تلبية في القطاع هذا مهام فانحصرت العامة، االقتصادیة الخطة

  النقدیة السياسة كانت بالتالي و الوطني، االقتصاد بناء أجل من للدولة تابعة كانت التي االقتصادیة
 القرار دائرة عن النقدیة الدائرة أبعدت حيث الكلية، االقتصادیة السياسة أهداف لتحقيق الفعالية عدیمة

 .االقتصادي

 في األولویة رفيالمص القرض فيها یأخذ ائتمانية سياسة عن عبارة كانت النقدیة السياسةأما 
 الكتلة لمراقبة المميزة األداة  أن و المالية للسياسة كبير حد إلى تابعة كانت و االقتصادي النشاط تمویل



 عن بعيدا القرض مجال في األولویات بعض لتحقيق أدواتها فاستخدمت ،222القرض هي النقدیة
 .النقدي االستقرار متطلبات

 التخطيط، وانتهاج المصرفي النظام وتكوین النقدیة للسلطة الجزائر باسترجاع المرحلة هذه تميزت
 الذاتي التمویل قدرة لضعف وذلك اإلنتاجي النشاط لتمویل الرئيسي النمط المصرفي القرض ویشكل
 النقدیة الكتلة مقابالت فإن وعليه االستثماریة، المشاریع لنقص نتيجة المصرفية القروض على والطلب

 ومعدالت الحقيقي، القطاع في النشاط من معين مستوى  لتحقيق األعوان نم المطلوبة القروض كانت
 البنكي النشاط ضبط في الرئيسي النمط القرض تأطير ویشكل إداریا، تحدد كانت المطبقة الفائدة
 فعندما كبير اهتمام لها یولي لم الفترة هذه في النقود طبيعة أما مركزیا، التأطير هذا یكون  بحيث

 الدولية عالقاتها في تستعملها لم و للتنمية نشيطة كأداة  تستعملها لم الوطنية العملة أصدرت
 أدوات من وأداة  المخططة االستثمارات لتمویل كوسيلة المصرفي الجهاز استعملها حيث ،223الوطنيةو 

 للتداول السلبية النتائج من أو الضرر به تلحق أن یمكن التي التصرفات ضد الوطني االقتصاد حمایة
 المالية قانون  ذلك یؤكد ما و ،224األجنبية االستثمارات و األموال رؤوس كتهریب األجنبي نقديال

 تمویل كان حيث العامة للخزینة المركزي  البنك لتسبيقات األقصى الحد أو السقف ألغى الذي 1966
 طریق عن التجاریة البنوك طرف من و تسبيقات شكل في المركزي  البنك طرف من أليا الميزانية عجز

 المهام أما المصرفي، الجهاز تجاه للخزینة دین عنه نتج الذي الخزینة، لسندات اإلجباري  االكتتاب
 لالقتصاد منظمة لتنمية المالئمة الظروف توفير في تتمثل فنجد أنها المركزي  البنك بها كلف التي

 موارد جميع عمالاست ترقية خالل من والصرف، والقرض النقد ميدان في عليها الحفاظ و الوطني
 .خارجيا و داخليا النقد استقرار ضمان على الحرص مع  اإلنتاج

 عليها یرتكز التي األسس في النظر السلطة أعادت 1965 سنة من ابتداءو  الظروف لهذه نظرا
 اإلصالح خالل من ككل، النقدي واالقتصاد النقدیة السياسة التجارية البنوك المركزي  البنك عمل

 على للتخطيط أولویة أعطى والذي اإلجباري، المركزي  التخطيط على ینص الذي 1971 لسنة المالي
 الرباعي المخطط تنفيذ عند مؤكدا ذلك وأصبح ،225السياسة النقدیة على المصرفية والمنظومة العملة
 تسييره و االقتصاد لتنظيم كنظام المركزي  للتخطيط النهائي رالخيا كرس الذي (1970-1973) األول
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 بالعملة و البنكية حساباتها بواسطة تسدیداتها بكل القيام العمومية المؤسسات ألزمت حيث ميته،تن و
 الكميات احتساب من تمكن القطاع داخل للتدفقات المحاسبية للمراقبة كأداة  تستعمل التي الكتابية

 اإلصالح حتىو  المخططة، االستثمارات تمویل لغرض التخطيط عليها ینص التي وبالكيفية الرأسمالية
 و التداول ووسيلة حساب كوحدة بقيت بل المال رأس لتكوین كوسيلة النقود تدرج لم 1971 لعام المالي
 االقتصاد بتمویل تسمح حتى إصدارها الواجب النقود كمية یمثل النقود عرضفحيادي،  و سلبي دورها

 تغييب في تسبب مما 226ة االستدان اقتصاد على القائم  المركزیة الخطة ألهداف وفقا تسييره و
 .دورها تأدیة في النقدیة السياسة

 (1989 -1980)مسار السياسة النقدية في الجزائر للفترة  -7-0

  سنة في أكثر زاد الذي و االستقالل منذ الجزائري  االقتصاد عرفه الذي المتكافئ غير الوضع إن
 نتيجة عرفها التي المالية باتالصعو  و االستثمارات تمویل في المعتمدة التمویل لسياسة نظرا 1986
 بنسبة االقتصاد تمویل في المحروقات موارد على الجزائر اعتماد وبسبب ، المحروقات أسعار تدهور

 14 من اقل إلى 1985 سنة للبرميل دوالر من27 النفط أسعاروتراجع  أخرى  صادرم دون  % 95
 عوائد على مباشرة انعكست التي و الصعبة العملة من الدولة إیرادات تانخفض 1986 سنة في دوالر

 .الصادرات

 السلطات على لزاما كان الكلي االقتصادي التوازن  لمؤشرات المتدهورة الوضعية هذه أمام
 القطاعات من و االقتصادیة، المستویات و القطاعات مختلف على اإلصالحات في اإلسراع الجزائریة

 الحكومة به قامت ما ذلك فعال والمالية، ةالمصرفي المؤسسات قطاع مباشرة اإلصالح مسها التي
 و للحساب وسيلة تعد فلم للنقود النظرة غير الذي 1986 سنة البنك و النقد بقانون  انطالقا الجزائریة،

 أصبحتو  االقتصادیة، المتغيرات على اإلیجابي والتأثير والتنمية للقرض أداة  أصبحت بل فقط التبادل
 ليس و البنكية التوازنات و الكلي االقتصاد حاجات و متطلباتل تخضع المصرفي االئتمان سياسة

 كانت مما أحسن تتعزز  النقدیة السياسة جعلت للنقود الجدیدة النظرة وهذه المؤسسات، الحتياجات
 البنك مهام وضح حيث المصرفية اإلصالحات في الهامة القوانين من یعتبر والذي 1986 قبل عليه

 و النقدیة السياسة أدوات تسيير الخصوص على المركزي  البنك تولىحيث  ،التجاریة والبنوك المركزي 
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 نالحظه ما هذا و فعال لمؤسسات القرض، المخصصة الخصم إعادة لعمليات العليا السقوف ضبط
 للفترة 5%لى إ 1986سنة  % 2.75 من الخصم إعادة معدل انتقال خالل من1986  سنة من ابتداء

 یرجع و ،(1989-1990) لفترة10.5% و (1987 - 1989 ) ترةللف7% إلى ثم (1987-1986)
 تطبيق مع المتزامن لالقتصاد المالي التطهير بسبب التجاریة البنوك نشاط زیادة إلى ذلك في السبب

 تدخل ضرورة ظهرت بالتالي و التضخم ظهور في تسبب مما شاملة و عميقة اقتصادیة إصالحات
 دليال هذا وكان النقدي االستقرار و التوازن  إلحداث الخصم إعادة معدل أداة  خالل من المركزي  البنك
 أسعار بتعدیل قامت و المركزي، البنك قبل من النقدیة السياسة إدارة في جدیدة تحوالت عن معبرا

 هيكل في نسبية مرونة أدخلت وبالتالي االدخار، مستوى  لرفع االسمي، مستواها رفع خالل من الفائدة
 فيها المتدخلون  بتوسيع النقدیة السوق  1989 جوان في لتنشأ البنوك طرف من لمطبقةا الفائدة أسعار

 .التأمين كشركات مصرفية غير مالية مؤسسات إلى

 التي المزمنة لإلختالالت نظرا ، فيه المرغوب المستوى  إلى تصل لم اإلصالحات هذه كل لكن
 تدهور و الصادرات حصيلة من % 80 تأخذ أصبحت التي المدیونية في أساسا متمثلة منها تعاني
 ميزان اختالل التضخم، البطالة، دوالر، مليار 09.05 من أكثر إلى وصلت التي الدین خدمة شروط

 احتياطات في كبير انخفاض مع العالمية المالية األسواق إلى اللجوء إمكانية انعدام مع المدفوعات،
 الداخلية المتغيرات و الظروف هذه أمام بالجزائر دفع مما ضغوط، من تشكله ما و العملة من الجزائر

 بسياسته مستنجدة ، 1989 نهایة في الدولية النقد لمؤسسات اللجوء مرة ألول الصعبة  الخارجية و
 .227تامة سریة في جرت التي و المدعمة التمویل اتفاقيات إطار في نصائحه من واالستفادة توجيهاتهو 

 (2000 -1990 ) للفترة الجزائر في النقدية السياسة مسار -1-3
 عدة، مستویات على هيكلية و مؤسساتية تغيرات 2000 إلى 1990 من الممتدة الفترة عرفت

 إلى وصوال، الدولية النقد مؤسسات مع الجزائریة الحكومة أبرمتها التي الموسعة اإلصالحات نتيجة
 ووضح النقدیة ياسةللس القانوني اإلطار وضع الذي و القرض، و بالنقد المتعلق 1990 إصالح

فالبنك المركزي الجزائري لم یكسب دوره كسلطة نقدیة ومن ثم كمشرف على السياسة  تطورها، مسار
التدخل  كانيةمإو   نقدیة جدیدة أدواتفي ظل هذا القانون الجدید الذي منحه  إالالنقدیة في البالد 
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، مذكرة ماجستير علوم (2119-2111)العرض النقدي في الجزائر خالل الفترة  طالسياسة النقدية ودورها في ضب، اكن لونيس 
 167ص  ،2211-3،2212ائر اقتصادیة، كلية العلوم االقتصادیة و التجاریة وعلوم التسيير، جامعة الجز 



وسندرس في .السيولة النقدیة في السوق النقدي ليس كوسيط ولكن كسلطة نقدیة مسؤولة عن تنظيم
 .هذا العنصر الكتلة النقدیة و مقابالتها

   *الكتلة النقدية -1-3-1
الكتلة النقدیة من بين أهم العوامل المؤثرة على مستوى النشاط االقتصادي، وتشكل مقابالت الكتلة 

ت هذه النقدیة أساس إصدار العرض النقدي، في حين تعتبر احتياطات الصرف األجنبي أبرز مكونا
وعليه، تسند عملية التحكم في الكتلة النقدیة للبنك المركزي عن طریق استخدام مجموعة . المقابالت

لهذا ، من اإلجراءات یطلق عليها السياسة النقدیة، والتي یعد العرض النقدي المؤشر األساسي لها
و  حسب الجداول 2222 إلى 1112في الجزائر خالل الفترة الممتدة من نقوم بدراسة الكتلة النقدیة س

:التالية األشكال

  

 (2111 - 91)تطور هيكل الكتلة النقدية  للفترة (: 1-6)الجدول رقم 

 %  :الوحدة                                                                                              

 0222 6999 6998 6997 6991 6995 6994 6993 6990 6996 6992 بيان

 النقود الئتمايية

 النقود الكتابية

 شبه النقود

39,3 

40,96 
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37,77 

40,54 

21,68 

35,90 

35,85 
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33,68 

37,70 

28,77 

30,82 

34,95 

34,23 

31,24 

33,68 

35,08 

31,79 

32,59 

35,62 

31,22 

30,78 

38,01 

30,34 

32,84 

36,82 

30,03 

30,48 

39,47 

29,3 

33,17 

37,51 

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 لة النقديةالكت

 1114و 1111الدیوان الوطني لإلحصاء وتقاریر بنك الجزائر للسنوات :من إعداد الباحثة باالعتماد على :المصدر
 2222و1117و

                                                           
مضافا  1Mفهي عبارة عن  M2التي تضم األوراق النقدیة والودائع تحت الطلب وأما الكتلة  M1تتكون الكتلة النقدیة من المتاحات النقدیة  *

 إليها أشباه النقود 
1M  یدیة الجاریةتتكون من األوراق النقدیة والقطع النقدیة باإلضافة إلى الودائع الجاریة كالحسابات البر. 

M2 باإلضافة إلى الموجودات النقدیة   M1 .الموجودات شبه النقدیة التي تتمثل في الودائع ألجل في الجزائر   

M3 شـركات ,تتمثل في السيولة اإلجمالية التي تأخـذ فـي عـين االعتبـار الودائـع ألجـل لـدى المؤسسـات الماليـة غيـر المصـرفية مثـل مراكـز البریـد، 
+ السندات الصادرة عن الخزینة العمومية والودائع ألجل لدى المؤسسات غير المصرفية ,الدخارصنادیق ا,التأمين  M2 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 من إعداد الباحثة باالعتماد على جدول تطور هيكل الكتلة النقدیة: المصدر

ما الحظنا  تطور الكتلة النقدیة ومن خالل معطيات الجداول السابقة نالحظ أن الموجودات  إذا
( األوراق النقدیة)نتيجة ارتفاع االحتفاظ بالنقود المتداولة  1112شهدت ارتفاعا منذ سنة  M2النقدیة 

في والودائع الجاریة لدى المؤسسات المصرفية وغير المصرفية، ففي كل سنة نسجل ارتفاعا 
في االقتصاد، وأما تفسير النقود المتداولة التي كانت تأخذ حصة كبيرة، ویتم  M1الموجودات النقدیة 

تداولها خارج الدائرة المصرفية في الفترة ما قبل اإلصالحات یعود إلى برنامج التعدیل الهيكلي 
 % 29,3 بحيث انخفضت نسبة النقود االئتمانية إلى( 1998-1995)وبرنامج ( 1994 -1993)

 ((.1-6)أنظر الجدول رقم) 2222في سنة 
ولهذا فإن الزیادة في  ،(M1)من المتاحات النقدیة والودائع تحت الطلب  M2وتتكون الكتلة النقدیة 

M1  ستنعكس على الكتلة النقدیةM2  1112وهذا ما الحظناه منذ. 
ت نسبتها في الكتلة إذ وصل 1112كما أن كتلة شبه النقود فقد عرفت ارتفاعا محسوسا منذ 

ونسبة  % 29,3وهي أكبر من نسبة النقود االئتمانية  % 37,51إلى  2222في سنة  M2النقدیة 
وهذا یعود إلى تأثير اإلصالحات المصرفية في سلوك المدخرین، باإلضافة  % 33,17النقود الكتابية 

متداول خارج الجهاز إلى السياسة النقدیة الصارمة التي أدت إلى امتصاص الفائض النقدي ال
، حيث أصبحت شبه النقود تمثل أكبر حصة من 1116المصرفي، ونالحظ هذا من الزیادة منذ سنة 
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، ویفسر هذا بأن معظم عمليات التبادل بين األفراد والمؤسسات أصبحت تتم عن M2الكتلة النقدیة 
دي التي قامت به طریق الجهاز المصرفي، وسبب ذلك یعود إلى عمليات التطهير المالي والنق

وصلت الكتلة النقدیة إلى  1117السلطات عند امتصاص السيولة الفائضة من التداول، وخالل سنة 
كان النمو  1117 -1113وطوال الفترة  1116بالمقارنة مع  % 18,66مليار دج بزیادة  1295.9

ولة االقتصاد الذي یسمح بتحسين صافي في سي % 11,6في مستوى  M2السنوي المتوسط بالنسبة لـ
في مستوى  M2ونسبة النقود االئتمانية بالنسبة إلى الكتلة النقدیة ، 1117في 0,40التي انتقلت إلى 

 0,31 ثم  1115في  0,33 ،1113في 0,37 تحت الطلب تراجعت إلى وبالمقابل فإن ودائع  0,31
 M2به النقود بالنسبة لـ وبالموازاة مع ذلك فإن الودائع ألجل سجلت زیادة وانتقلت نسبة ش ،1117في 

 .1117في   %2.39و  1115في  %2.35إلى  1113في  %2.21من 
فالتداول . عرف هيكل الكتلة النقدیة استقرارا نسبيا بالمقارنة مع السنوات السابقة 1119في سنة و 

رغم  1117في سنة  31,22مقابل  1119ن الكتلة النقدیة في م 30,34%االئتماني یمثل
يف فإن تفضيل االحتفاظ باألوراق النقدیة یبقى مسيطرا في المبادالت بأداة المتاحات االنخفاض الضع

بينما حصة الودائع تحت الطلب لألعوان لدى البنوك، الخزینة العامة ومركز الصكوك البرید  ،النقدیة
إلى االنخفاض  1111لتعود في سنة  1119في  32,84%إلى  1117 سنة 30,78%انتقلت من 

 .2222في سنة  33,17%ترتفع إلى نسبة  قليال  ثم
لصالح شبه النقود، وهذا یعود إلى  2222إلى سنة 1113تطور هيكل الكتلة النقدیة من سنة 

  :التاليأنظر الشكل  ،نتائج  إطار برنامج التعدیل الهيكلي
خالل الفترة  في الجزائر DTشبه  النقود ، M7 ،M0 تطور الكتلة النقدية (:2-6)الشكل رقم 

(1991-2111) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2-6)من اعداد الباحثة باالعتماد على معطيات الجدول رقم : المصدر

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000

M1

M2

DT



مليار دج مقابل  1463,4إلى ما یقارب  M2، ارتفعت الكتلة النقدیة 1111دیسمبر  31وفي 
في  % 19,1وهو ما یمثل إبطاء إلیقاع نموها الذي انتقل من 1119مليار دج في نهایة  1287,9

 14,6%وهذا المعدل أقل من معدل نمو قيمة الناتج الداخلي الخام  ،1111في  %13,6 ىإل 1119
 1111في  %43,2 إلى 1119في  %42,6 الذي عدل قليال نسبة سيولة االقتصاد التي انتقلت من

مليار دج في  280,71هذا التوسع النقدي یأتي رغم تقلص الموجودات الخارجية التي انتقلت من 
وهي نتيجة طبيعية النخفاض احتياطات  ینار جزائري مليار   174,5إلى 1119 نهایة دیسمبر

 .الصرف اإلجمالية
، وهو أكبر من 1111في نهایة دیسمبر  % 21,9أما معدل مجمع شبه النقود فقد ارتفع إلى  

أیضا الودائع تحت الطلب لدى البنوك فقد تقلصت بقوة فقد . % 15,7وهو  1119ذلك المسجل في 
 .1111في نهایة  % 6,1إلى  1119في نهایة   % 25,1ت من انتقل

وتشكلت في النقود األكثر  M2هذه الزیادة في عرض السيولة ناشئة من التوسع في الكتلة النقدیة 
 % 19,5مقابل 1111 سنة في % 21,9وهي ودائع ألجل التي ارتفعت بمعدل ( أقل سيولة)استقرارا 

 .فتميزت بنمو ثابت M2ى الكتلة النقدیة شبه النقود عل ، أما نسبة1119في 
هذا ما یدعونا إلى التفكير بأن مكونات الكتلة النقدیة هي نسبيا أقل سيولة وهي ليست نفس 

رغم التعبئة الكبيرة  1119بالمقارنة مع سنة  1111في سنة  0,7الحالة ألن معدل السيولة ارتفع إلى 
 .ير كافيةلالدخار من القطاع المصرفي التي تبقى أیضا غ

تحليل هيكل سيولة الكتلة النقدیة یظهر السيطرة الواسعة للودائع تحت الطلب التي تشهد استقرارا  
هذه الودائع كانت أكبر من كتلة األوراق المتداولة ولكن انطالقا من  1115 – 1114نسبيا في الفترة 

اق المتداولة والودائع تحت الطلب ،  فان القيمتين تقتربان وتعمالن على اتجاه النسبة بين األور 1116
 .نحو الواحد

بعدما كانت  1111كما یجب أن نسجل أن نسبة السيولة قد شهدت انخفاضا ابتداء من سنة  
من تخفيض السيولة  الجزائر مكنتتوبفضل برامج التعدیل الهيكلي المتوالية  1113في سنة مرتفعة 

 .الناتج الداخلي الخاممع بالمقارنة 
وكذلك ودائع الصندوق الوطني للتوفير , M2التي تضم الكتلة النقدیة  M3ت االقتصاد سيوال اأم

 :یمكن معرفة تطورها بفضل الجدول التالي( CNEP)واالحتياط 
 
 
 
 
 



 (7991-7992)خالل الفترة  M3سيولة القتصاد ( : 3-6)الجدول رقم 
 الوحدة مليار دج                                                                                                 

 97 96 95 94 93 92 91 12 البيان

 M2 343,00 416 ,2 519,90 627,42 723,19 799,6 915,1 1085,5الكتلة النقدیة 

 85,5 98,2 118,2 132,0 141,9 148,9 165,4 177,9 (CNEP)ودائع 

 M3 428,5 514,4 638,1 759,42 865,4 948,5 1080,5 1263,4سيوالت االقتصاد 

 182,9 132 83,1 106,1 121,32 123,7 85,9 - معدل التغيير في السيولة

  www.bank-of-algeria.dz بنك الجزائر عبر الموقع االلكترونيد الباحثة امن إعد : المصدر

رى وأكبر زیادة یالحظ أن سيولة االقتصاد تتزاید من سنة ألخ: ومن خالل الجدول المبين أعاله
والسبب هو زیادة شبه النقود وكذلك زیادة الودائع  ،1117إلى  1116لسيولة االقتصاد كانت من سنة 

وهي  1115و  1114لدى الصندوق الوطني للتوفير واالحتياط بكمية أكبر، وأقل زیادة كانت بين 
 .الوطني للتوفير واالحتياط مليار دج والسبب هو الزیادة القليلة في قيمة الودائع في الصندوق  83,1
 مقابالت الكتلة النقدية  -1-3-2

مجموع  "تمثل مقابالت الكتلة النقدیة الغطاء الذي على أساسه یتم إصدار النقد، وتعرف بأنها
لتحدید عناصرها یتم االعتماد على 228" الدیون العائدة لمصدري النقد التي تكون سببا للكتلة النقدیة

 :دها كما یليفنحد ميزانية البنك المركزي 
یكتسي أهمية بالغة ضمن مقابالت الكتلة النقدیة، وهو عبارة عن : تياطي الصرف األجنبياح -

تلك األصول الخارجية التي تكون متاحة بسهولة للسلطات النقدیة والتي تتحكم فيها من أجل التمویل 
خل في أسواق الصرف المباشر إلختالالت المدفوعات والتنظيم غير المباشر لكمياتها من خالل التد

 ؛229للتأثير في سعر صرف العملة أو ألغراض أخرى 
حيث تقترض الحكومة من القطاع البنكي لتمویل عجزها في : القروض المقدمة للخزینة العمومية -

 ؛230شكل سلف مباشرة قصيرة األجل، كما یمكنها إصدار سندات وبيعها
التجاریة لألعوان االقتصادیين مباشرة تتمثل في االئتمان الذي تقدمه البنوك : قروض لالقتصاد -

 .وبخصم األوراق التجاریة أو فتح إعتمادات مما یؤدي إلى خلق نقود الودائع
مقابالت الكتلة النقدیة في الجزائر خالل الفترة ( 4-6)من خالل الجدول رقم لهذا سندرس 

(1112-2222.)  
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 11صالح مفتاح، مرجع سبق ذكره، ص  
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نرى بأنها عرفت تياطي الصرف، تتبع تطور صافي األصول األجنبية التي تتكون أساسا من احب
انخفاضا شدیدا خالل فترة التسعينات وخاصة في هذه الفترة نتيجة لتدهور عائدات البترول، إال أنها 

وهو  1116مليار دینار في سنة  134مليار دینار مقابل  352,3لتبلغ  1117عرفت تحسنا في سنة 
نتيجة أزمة أسعار البترول لتبلغ  1119، كان ذلك قبل انخفاض سنة %261,4ما یمثل زیادة بنسبة 

 2222مليار دینار وفي سنة  161,6لتبليغ  1111مليار دینار وتستمر في االنخفاض سنة  229,7
حدث تحسن واضح للوضعية الخارجية أدى إلى تدعيم االستقرار النقدي ولتضع األرصدة بالعمالت 

 .الصعبة المورد األساسي لإلنشاء النقدي

 ة النقديةالسياس  أدوات -2
 األدوات من متنوعة تشكيلة ضمنت 14-16 رقم التعليمة فإن النقدية السياسة أدوات بشأن أما
 :231في أساسا تمثلت والتي النقدیة للسياسة مباشرة غيرو  المباشرة

 الخصم إعادة سياسة -2-1

 اأنه خصوصا ،زائرالج بنك طرف من البنوك تمویل إلعادة استعماال األكثر األسلوب تعتبر
 النصوص تشرححيث ، النقدي اإلصدار إلى اللجوء من الحد في النقدیة السلطات هدف مع تتوافق

  كما الخصم إعادة عملية عليها تتم التي المواضيع 1990 لعام والقرض بالنقد المتعلقة القانونية

  :التالي الجدول خالل من التسعينيات خالل الخصم إعادة معدل تطور ویظهر

 (1999-1991)تطور معدل اعادة الخصم في الجزائر خالل الفترة  :(5-6)الجدول رقم

 % :الوحدة                                                                                              

 99 98 97 96 95 94 93 92 91 91 السنوات

معدل اعادة 
 الخصم

12,5 12,5 11,5 11,5 15 15 13 11 1,5 9,5 

www. Donnée .banquemondiale.org                                     : المصدر 
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 الجزائر في النقدیة السياسة وأدوات بأهداف والمتعلقة ، 1994 أبریل 09 في الصادرة 14-16التعليمة -: انظر 
       Ilmane Mohamed Cherif, Efficacité de la politique monétaire en Algérie, op.cit, p 9-11- 



 1990 سنة % 10,5 من رامستم ارتفاعا شهد الخصم إعادة معدل أن الجدول خالل من یتضح
 في البنوك رط ا إف بسبب تضخمية توسعات ظهور إلى االرتفاع ذاه ویرجع ، 1995 سنة15% إلى
 انخفاضا الخصم إعادة معدل عرف التضخم مستویات تراجع مع ولكن، االئتمانية التسهيالت منح

 معدل في التحكم مدى یبين ما وهو ، 1999سنة 8,5% إلى 1995 سنة  15%من وانتقل، منظما
 هذه فعالية أن اإلشارة تجدر وهنا،  المصرفي االئتمان جمح على والتضييق الحد طریق عن التضخم

 إعادة سياسة جعل مما الجزائر، بنك من التمویل لطلب ولجوئها البنوك سيولة ترجع لضعف إنما األداة 
 . التسعينيات عشریة طيلة المصرفي التمویل إلعادة مهمة أداة  الخصم

 الفائدة أسعار سياسة -2-2

 باألحرى  أو محددة كانت نهاأل وذلك التسعينيات من الفترة هذه خالل ورهاد السياسة هذه تلعب لم 
 برنامج إطار في اتخذ رارق أول كان ولذلك سلبية، جعلها مما مسقفة

 التحریر في إثرها على زائرالج بنك وشرع الفائدة، معدالت أسقف إزاحة هو االقتصادي راراالستق

 .البنكية القروض تكلفة مستوى  على رافاتانح ألي اتفادی المعدالت لهذه المتمهل و التدریجي

 الفائدة معدالت هيكل ليصبح البنكية الوساطة هامش تسقيف في زائرالج بنك شرع السياق هذا في

 :یلي كما

 ؛%15 ب الخصم إعادة معدل تحيدید 
 ؛ 20%ب النقدیة السوق  في جزائرال بنك تدخل معدل تحدید 
 ؛%24ب الجاري  الحساب في للبنوك التسبيقات معدل تحدید 
 و بين الدائنة الفائدة ومعدالت23.5%و 18.5% بين المدینة البنكية الفائدة معدالت تحدید 

 .18% و  %16.5
 .2223من ابتداء الحقا إال المعدالت هذه تحریر یتم ولم

 القروض زايداتم سياسة -2-3

 حذرة بطریقة زائرالج بنك فطر  من تستعمل ولكنها مباشرة غير أداة  هي األداة  هذه أن إلى نشير
 . المفترضة مرونتها عنها یزیح مما المسقفة الحدود إطار وفي الخصم إعادة زاة وبالموا



 القايويي الحتياطي سياسة -2-4

 ظل في الحتسابه كأساس المعتمدة المبالغ من 28% نسبة تتعدى ال بنسبة االحتياطي هذا حدد
 1994  ریلفأ  19بتاریخ الصادرة 94-16 رقم لتعليمةا بموجب ولكن ،12-90النقد والقرض قانون 

 شكل في لدیها االحتياطات من معينة بمبالغ االحتفاظ على ملزمة المالية والمؤسسات البنوك فإن
 رقم تحت زائرالج بنك عن الصادرة التعليمة في المذكورة الشروط ظل فيالجزائر  بنك لدى ودائع
 معدل وحدد، الوطني االقتصاد في السيولة تنظيم بهدف وذلك 1994 دیسمبر 28 بتاریخ 73-94

 الثانية المادة في المذكورة العناصر مجموع على 2.5% بنسبة التعليمة هذه في اإلجباري  االحتياطي
 . التعليمة هذه من

 توفر من بالرغم وذلك المرحلة هذه خالل فعلي بشكل تستعمل لم السياسة هذه أن اإلشارة تجدر
 هذه طيلة المصرفية المنظومة تشهدها كانت التي السيولة نقص لحالة راجع وذلك عيالتشری إطارها

 . األداة  هذه استعمال في یتحفظ بنك جعل مما العشریة،

 المفتوحة السوق  سياسة  -2-5

 للسندات المركزي  البنك راءش في والمتمثلة 1996 عام خالل المفتوحة للسوق  عملية أول تمت 
 مالية سوق  وغياب النقدیة السوق  لضيق  رانظ ولكن، أشهر ستة مدتها جاوزتت ال التي العمومية

 بعمليات زائرالج بنك قيام تصور الصعب من فإنه الفائض أصحاب من الموارد إليها تجلب متطورة
 . المصرفي االئتمان حجم في للتأثير المفتوحة السوق 

 السياسة النقدية في الجزائر األهداف -3
تتمثل مهمة و النقدیة من دولة إلى أخرى ومن فترة ألخرى في نفس الدولة،  تختلف أهداف السياسة

بنك الجزائر في ميادین النقد والقرض والصرف في توفير أفضل الشروط والحفاظ عليها من خالل 
إنماء جميع الطاقات اإلنتاجية لتحقيق نمو سریع لالقتصاد مع السهر على االستقرار الداخلي 

هذا الغرض یكلف بتنظيم الحركة النقدیة فيوجه ویراقب بكل الوسائل المناسبة ویعمل والخارجي للنقد، ول
 .232على حسن تسيير التعهدات المالية اتجاه الخارج وضبط سوق الصرف
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وضع اإلطار القانوني للسياسة النقدیة ووضع مسار تطورها  12-12فقانون النقد والقرض      
 . اربة التضخم وتحقيق النمو االقتصاديوأهدافها، وتم التركيز أساسا على مح

 :ونالحظ أن هذه األهداف تتميز  بالخصائص التالية       

 تعدد األهداف؛ -
 التشغيل مع استقرار األسعار؛ تضارب األهداف كهدف النمو أو -
 .عدم اعتبار استقرار األسعار كهدف رئيسي ووحيد للسياسة النقدیة -
ه األهداف في األمر الرئاسي المعدل والمتمم للقانون ولقد أكدت الجزائر مرة أخرى على هذ 

والتي ركزت على تحقيق النمو اقتصادي منتظم  11-23من األمر  35من خالل المادة  12-12
وعليه سنقوم بدارسة أهداف السياسة  ،ر كأهداف رئيسية للسياسة النقدیةوالحفاظ على استقرار األسعا

 .النقدیة في الجزائر

 خممعدل التض -3-1

إن استقرار المستوى العام لألسعار یعتبر أحد األهداف الرئيسية للسياسة النقدیة نظرا للنتائج  
السلبية المتعددة التي تفرزها ظاهرة التضخم والتي تتعدى الحدود الوطنية فيخفض كفاءة استخدام 

ى تحقيق االستقرار وقد ركز برنامج التثبيت االقتصادي عل. األرصدة النقدیة ومعدل النمو االقتصادي
 .%12المالي بتخفيض معدل التضخم إلى أقل من 

وعلى الرغم من تعدد أسباب التضخم في الجزائر من أسباب مؤسساتية، هيكلية ونقدیة لكن  
باستطاعة السياسة النقدیة معالجة األسباب األخيرة مباشرة، واألسباب األخرى بطریقة غير مباشرة من 

 .القروض في االقتصاد، والجدول التالي یبين تطور هذه الظاهرة في الجزائرم §خالل التأثير على حج
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 (2001-6992)طور معدل التضخم ت (:3-6)الشكل رقم 

 
 من إعداد الباحثة باالعتماد على معطيات الجدول السابق: المصدر

نالحظ من الشكل ارتفاع معدالت التضخم خالل السنوات األولى من التسعينات، أین 
على هوامش األرباح  كان الرقم القياسي لألسعار خاضعا إما لحدود قصوى سعریة أو لحدود

حيث نتج عن ذلك انتشار نقص السلع، وأدت عمليات تخفيض قيمة العملة تحت ضغوطات 
صندوق النقد الدولي إلى تزاید معدالت التضخم مما أدى إلى ارتفاع تكلفة الواردات وتكلفة 

قد تم خدمته الدیون الخارجية، فارتفع عجز الميزانية وتضاعفت خسائر المؤسسات العمومية، ول

http://www.ons.dz/


سنة  %03تمویل االختالالت من خالل اإلصدار التضخمي للنقود فارتفع معدل التضخم من 
 .0442سنة %32ليصل إلى أعلى معدل على اإلطالق  0441

كان التحكم الرسمي في التضخم، إذ نالحظ  0444ویمكن القول أنه ابتداء من سنة 
قتصادي على مؤسسات النقد الدولية انخفاض معدالته خالل فترة تطبيق برنامج اإلصالح اال

نتيجة لإلجراءات المتخذة في هذا البرنامج من تحریر األسعار ورفع أسعار الفائدة وتقليص نمو 
.الكتلة النقدیة والتخلي عن اإلصدار النقدي في تمویل العجز الموازي 

  

دة جدا ورغم أن الدولة قد نجحت في تخفيض معدالت التضخم إال أنها كانت تعتبر بعي
عن المعدل المسطر المراد تحقيقه ضمن أهداف البنك النقدیة، ولكن یعتبر ذلك ایجابيا بالمقارنة 
مع السنوات السابقة وبالظروف االقتصادیة النسبية التي تعيشها البالد في تلك الفترة مما یؤكد 

. االتجاه السليم لعملية اإلصالح والتحكم في التضخم

  

یتبين بوضوح سيطرة بنك الجزائر على ظاهرة التضخم بإتباع سياسة مالية  0447منذ مطلع سنة      
نقدیة وسياسة دخول متشددة وموقفا حازما تحت ضغوط خارجية قویة شدیدة اللهجة في هذا المجال 

مقابل أعلى فائض محقق في خزینة الدولة  %1,34إلى أدنى مستوى له یعادل  2111ليصل في سنة 
 .یبين التطور المالئم ألهم المؤشرات النقدیة وذلك ما %01بحوالي 

في وجود نسبة  %4,2ليصل إلى  2110إال أن معدل التضخم عرف ارتفاعا ملحوظا في سنة 
بسبب مخطط اإلنعاش االقتصادي مما یوضح خطورة التوسع في السيولة  2111سنة  %44,7سيولة 

 233في ظل ظروف اقتصادیة جيدةنحو االنخفاض  2113 -2112على االقتصاد ليتجه خالل سنتي 
. 

من خالل العرض السابق لمعدالت التضخم، یتبين أن بنك الجزائر لم یتحكم جيدا في هذه 
الظاهرة خالل السنوات األولى من التسعينات إال أن معدالت التضخم في االنخفاض باتجاه مستویات 

مما یؤكد  2111خالل سنة  %1,34لتصل إلى أدناها  0447سنویا ابتداء من  %5مقبولة لم تتعدى 
.نجاح بنك الجزائر في مكافحة شبح التضخم مما یعطيه مصداقية عالية في هذا المجال
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 معدل النمو القتصادي -3-0

إن عالقة استقرار األسعار بالنمو االقتصادي معقدة، فهما یتعارضان في المدى القصير إال  
مو اقتصادي سریع مع معدل تضخم منخفض، أنه في المدى الطویل یكون من المحتمل حدوث ن

 .وبالتالي یصبحا متكاملين فيما بينهما وليس متعارضان

وقد عرف معدل النمو االقتصادي في الجزائر مراحل حرجة منذ مطلع التسعينات نتيجة  
انخفاض الصادرات وضعف المؤسسات االقتصادیة وجمود الجهاز اإلنتاجي وارتفاع معدالت التضخم 

 :ویمكن توضيح ذلك من خالل الجدول اآلتي وغيرها،

 (0224-6993) تطور معدل النمو القتصادي (:7-1)جدول              

 %: الوحدة                                                                                   
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و  %2,0-مستویات سالبة بقيمة 0444-0443خالل سنتي لقد عرف معدل النمو االقتصادي       
كانت  0445على الترتيب نتيجة تحریر األسعار وارتفاع مؤشرات استهالك ولكن ابتداء من  1,4% -

انطالقه النمو بعد عدة سنوات من الركود بفضل ارتفاع إیرادات المحروقات وتحسين المردود الزراعي، 
إال أنه یعتبر غير كاف ألنه ال یحسن من  % 3.3إلى  0444و  0445وارتفع متوسط النمو سنة 

مستوى معيشة السكان وخاصة الطبقات األكثر حرمانا، وقد ذهب العدید من المختصين إلى القول بأن 
نتيجة ارتفاع  %5,0حوالي 0443، وقد بلغ سنة %7و  %4الجزائر بحاجة إلى نمو سنوي یتراوح بين 

بسبب المردود الزراعي الضعيف ليشهد انخفاضا كبيرا سنة  0444أسعار المحروقات لينخفض في 
نتيجة الصدمة الخارجية من جهة وتراجع اإلنتاج من جهة أخرى، ولتحليل  %0,3بمعدل  2110
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أسباب ضعف معدل النمو االقتصادي نحتاج إلى عرض مفصل وطویل، وسنكتفي بالعوامل األساسية 
المنتج واالستثمار بسبب سوء تسيير عملية تطهير وإعادة لعدم كفایة اإلنعاش االقتصادي للقطاع 

هيكلة المؤسسات والقطاع المنتج، وعدم احترام النصوص القانونية وقواعدها المتعلقة برؤوس األموال 
 .التجاریة وتسيير الشؤون العمومية

حصيلة  ویعود ذلك إلى ارتفاع %4,3فقد عرفت نموا اقتصادیا قویا یبلغ حوالي  2112أما سنة 
إلى جانب موسم  %4,2ونمو قوي للقطاع الصناعي العمومي بنسبة % 4,7إیرادات المحروقات بنسبة 

زراعي خصب لم تشهد البالد مثله منذ سنوات، إال أن هذا المعدل للنمو یبقى مبالغ فيه بسبب 
.خالل هذه الفترة الحساسة التي تمر بها البالد السياسية الظروف

  

رنا أن معدل النمو هو الهدف األساسي لسياسة النقدیة فإننا نالحظ تذبذب في وأخيرا إذا اعتب
رغم الجهود المبذولة من طرف بنك الجزائر ،معدالته وعدم إمكانية الوصول إلى معدالت نمو منتظمة 

لتحسين أداء القطاع المنتج الموجود وتوسيع القاعدة اإلنتاجية من خالل توفير محيط مالئم 
وتنمية القطاع الخاص بتوفير التمویل الالزم والضروري باعتباره أفضل وسيلة لتحقيق  لالستثمارات

.التنمية االقتصادیة وتوفيرها حسب الشغل وحسب الثروة مما یعني عدم تحقيق هذا المعدل

  

 هدف التشغيل -3-3

عكس یرتبط هدف التشغيل بهدف تحقيق نمو االقتصادي، لذا فإن عدم تحقيق الهدف األخير ین
آخر یظهر من خالل تزاید معدالت  اسلبا على هدف التشغيل مما یحمل السياسة النقدیة انتكاس

 2111لتبلغ ذروتها سنة  0445سنة  %23لترتفع إلى  0444سنة  %24,3البطالة التي وصلت إلى 
 ..%24,5بمعدل 

، 2111ى غایة سنة یعد ارتفاع هذه المعدالت شيء منطقي تبرره السياسة اإلنكماشية المطبقة إل
مما ینعكس سلبا على الطلب الكلي واالستثمار والعمالة إلى جانب وجود تفاوت بين معدل النمو 
السكاني ومعدل النمو اإلقتصادي المتدبدب، ولقد بدأت معدالت البطالة في التراجع ابتداء من سنة 

ل مشكلة البطالة عن طریق حف ،والتي تزامنت مع بدأ تطبيق برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي 2110



تنشيط الطلب الكلي الفعال ویتطلب ذلك تنشيط االستثمار عن طریق تخفيض معدالت الفائدة لالقتراب 
. 234من العمالة الكاملة

   

وتبقى معدالت البطالة مرتفعة ما یعني أن السياسة النقدیة لم تستطع تحقيق هذا الهدف ألسباب 
المرحلة االنتقالية لخوصصة المؤسسات العمومية وعدم توفر  عدیدة منها نقص االستثمارات وطول

.المناخ المناسب الستقطاب االستثمار األجنبي المباشر وعدم تشجيع االستثمار الخاص

  

II- السياسة النقدية بعد اعتماد الصيرفة  إدارةالمركزي الجزائر في  تحليل سياسات البنك
 اللكترويية

كتلة النقدیة في الجزائر بعد اعتماد الصيرفة االلكترونية و تطور ال إلى عنصرسنتطرق في هذا ال
االقتصادیة واإلصالحات  التطورات ظلفي  (20002215-)السياسة النقدیة المنتهجة خالل الفترة 

 .المستمرة
 تطور الكتلة النقدية في الجزائر بعد اعتماد الصيرفة اللكترويية -3

الوحدات  وسلوكي نتيجة لتداخل عدة قرارات الكتلة النقدیة المتداولة في االقتصاد ه إن
تقوم االقتصادیة في المجتمع، وليست نتيجة لقرارات وسياسات السلطة النقدیة وحدها، فالسلطة النقدیة 

المتمثلة في النقود القانونية من األوراق والقطع النقدیة، التي تضخها في و  بتحدید حجم القاعدة النقدیة
تحت الطلب )نما تقوم البنوك التجاریة بخلق نقود الودائع المختلفة االقتصاد من وقت آلخر، بي

، أما الطرف اآلخر في عملية النمو المتزاید في العرض النقدي، فيتمثل في سلوك الجمهور (وألجل
الذي یقوم بتوظيف أصوله النقدیة بين الخيارات المتاحة له من السيولة للمعامالت اليومية والودائع 

ائع التوفير، وودائع االستثمار، هذه الخيارات المتاحة لجمهور المتعاملين االقتصادیين الجاریة، وود
نابعة أساسا من حجم أو مستوى النشاط االقتصادي للبلد الذي یتطلب فعال هذا القدر أو ذاك من 

 حجم عرض النقود المتداول في االقتصاد بمختلف أجزائه أو مكوناته

تطلب ( مشاریع و بنى تحتية)ثماریة توسعية هامة وبناءات اقتصادیة إن تبني الجزائر لسياسة است
من عرض النقود من أجل انجاز هذه االستثمارات، حيث عرف العرض النقدي في  امنها ذلك مزید

الجزائر نموا  مستمرا ، وربما نموا متسارعا في بعض المراحل، وهو ما جعل السلطات النقدیة الجزائریة 
دیة تهدف أساسا إلى تقليص حجم الكتلة النقدیة، وعليه فإن تحليل تطور عرض تتبنى إصالحات نق
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من أجل  2215إلى سنة  2000النقود یعتمد على دراسة فترة زمنية معينة والمحددة هنا من سنة 
 .معرفة و استنتاج مصدر التوسع و االنكماش النقدي وأهم مسبباته وعالقته بالصيرفة االلكترونية

 2000النقدي في الجزائر بعد  سنة العرض   -1-1

بارتباطها  10-90 تميزت سياسة عرض النقود في الجزائر بعد صدور قانون النقد والقرض
باألوضاع االقتصادیة والظروف العالمية التي أثرت على سياسة عرض النقود، وفيما یلي تحليالت 

 :ومن خالل الجدول التالي لتطور عرض النقود لهذه الفترة

خالل هذه المدة و نتيجة التزام  2002-2000في الفترة نالحظ ( 9-6)ل الجدول رقممن خال
 13% السلطات الجزائریة ببنود االتفاقية مع صندوق النقد الدولي فقد انخفض نمو الكتلة النقدیة إلى

نتيجة إتباع سياسة التقشف الصارمة، إضافة إلى خفض  1998 سنة14% ,9 مقابل 2000سنة 
  .ية و تجميد أجور العمال، وتقليص حجم اإلنفاق العامعجز الميزان

النقدیة  فقد قدرت نسبة نمو الكتلة (M2)فقد شهدت أعلى نسبة نمو للكتلة النقدیة  2001أما سنة 
ولعل سبب . مليار دینار في ظرف سنة واحدة 451أي أن الكتلة النقدیة قد زادت بمقدار22% ,3بـ 

یعود إلى انطالق المشاریع االقتصادیة التي أقرها رئيس  2001في سنة  هذه الزیادة في الكتلة النقدیة
ما أدى إلى ارتفاع حجم . الجنوب الجمهوریة والمتمثلة في برنامج اإلنعاش االقتصادي و برنامج تنمية

أي    2000 مليار دینار سنة 2222,5مليار دینار جزائري مقابل 2473,5إلى  M2الكتلة النقدیة 
 :و یرجع ذلك إلى% 22,3 لنقدیة بنسبةنمو الكتلة ا

 ؛ زیادة األرصدة النقدیة الخارجية 
  مليار  520 الذي رصد له حوالي 2001انطالق تنفيذ برنامج اإلنعاش االقتصادي في أفریل

 .( مليار دوالر 07) دینار جزائري 
 2001سنة 68% ارتفاع حجم القروض المقدمة لالقتصاد إلى: 2004 إلى سنة 2001 من سنة

مليار دج  73 ,98إلىمليار دج موزعة 107 ,72من إجمالي الدیون الداخلية، أي بمبلغ یقدر بـ 
 سنة 30% دج قروض للقطاع الخاص بينما كانت ال تتجاوز مليار 33.74قروض للقطاع العام و

مليار 7 ,712 مليار دج للقطاع العام و12 ,4مليار دج موزعة إلى   22 ,0207أي بمبلغ 1993
 .طاع الخاصدج للق



زاد نمو العرض النقدي حسب ما أكده بنك الجزائر،حيث أكد  :2007إلى 2005لفترة الممتدة منا
 2007 سنة جزائري  مليار دینار 200واليــبلغ ح (األوراق و القطع النقدیة)أن تدفقات النقد القانوني 

 قطع و) القانوني من تدفقات النقد 400 أي ما یعادل نمو یفوق  2225مليار سنة 161 ,8 مقابل
ومن جانب آخر أوضح بنك الجزائر أن قيمة مخزون النقد  ،2007و 2005بين سنتي ( أوراق نقدیة

 2007خالل شهر سبتمبر دینار جزائري مليار 1242 ,16القانوني المتداول خارج بنك الجزائر بلغ 
عن تزاید الكتلة م، مما یكشف 2006مع نهایة شهر دیسمبر  ینار جزائري مليار د 1092 ,1مقابل 

وقد أرجع بنك الجزائر هذا النمو في الكتلة النقدیة  ،النقدیة والسيولة النقدیة لدى البنوك و المصارف
 :خاصة في جانب النقود القانونية إلى

 ولم تعد إلى المسالك البنكية؛ 2226و 2225 تسجيل عمليات سحب مالية كبيرة بين سنتي 
 كما أنه یبرز فرضية 1,3و 1,6ية حيث تراوحت بين تباطؤ سرعة تداول النقود القانون ،

 الكتناز المتزاید لألوراق النقدیة،و تداولها خارج المسالك البنكية؛ا
 األموال تنامي السوق الموازیة و تهریب العملة الوطنية وعمليات تبيض. 

وراق أنه أمام تزاید حجم السحوبات النقدیة وضعف المداخيل من األ هذا وأوضح بنك الجزائر
            إذ سجلت الحركة النقدیة ضخا  من األوراق النقدیة الجدیدة ،الجزائر دالنقدیة سيما من بری

 2008.235مليار دج لألشهر التسعة األولى من سنة154 ,638 بقيمة

 عرفت هذه الفترة تذبذب في معدل تغير عرض النقود:  2010إلى سنة  2007 من سنة

 2009مستوى له على مدار تطور عرض النقود في الجزائر سنة  أدنى M2 نمو لحيث بلغ معد

السبب  وذلك لسببين رئيسين، 2008 عن سنة3% ,2 مليار دینار، وبمعدل نمو 7173 ,1 بمبلغ 
وكما أشار إليه تقریر بنك الجزائر هو التأثر باألزمة االقتصادیة العالمية و انخفاض معدل زیادة  األول

 . 2008سنة 38% ,18 مقارنة بـ  2009سنة 6% ,23 األصول الخارجية إلى

 فيعود إلى انخفاض أو تقلص الودائع تحت الطلب حيث انخفضت من أما السبب الثاني
 أي انخفاض بمعدل ،2009 سنة جمليار د3114 ,8 إلى 2008 سنة ارمليار دین 3424,1

ليبدأ بعد ذلك من ؛ 236(نقودأشباه ال)، وهو ما أثر سلبا  على قدرة البنوك على خلق االئتمان 1,25%
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العرض النقدي في النمو و الزیادة نتيجة تحسن األوضاع االقتصادیة الخارجة و استقرار  2010سنة 
األزمة المالية في أمریكا و ارتفاع أسعار المحروقات والتي ارتفع معها صافي األصول الخارجية، ليبلغ 

، أي 2009سنة  3% ,2 بعدما كان15% ,4 نسبة  2010معدل نمو العرض النقدي في نهایة سنة 
، كما تغيرت الودائع تحت 2009مليار دینار سنة 7173 ,1مليار دینار مقابل8280 ,7 بمبلغ قدره

بعدما كان األول سالب 13% ,25و17% ,:43الطلب وأشباه النقود بمعدل نمو بلغ على التوالي
 .والثاني منخفض

بمعدل  2011حجم العرض النقدي في سنة  فيالحظ نمو 2013و 2011في الفترة الممتدة 
 ,9 ، أي بمعدل نمو فاق 2215إلى سنة  2222سنة یعتبر ثالث اكبر معدل خالل الفترة الممتدة من 

لدى -تحت الطلب و ألجل- ، ونجد مصدر هذا النمو في تحسن أو ارتفاع حجم الودائع بنوعيها%19
ض النقدي في االقتصاد من العر 74% ,10 ة البنوك وهو ما ساهم في خلف االئتمان الذي شكل نسب

 .2010مليار دینار عن سنة 1648 ,5مليار دینار وبزیادة فاقت 9929 ,2و الذي بلغ

 19% ,9 لينخفض معدل النمو من 2012بينما تراجع معدل نمو العرض النقدي خالل سنة 
جع محافظ بنك مليار دینار، وقد ار  11215,1 مستوى العرض النقدي مبلغ ، إذ بلغ%12,7إلى

الجزائر ذلك إلى التأثر باألزمة األوربية و انخفاض حجم صافي األصول الخارجية التي تعتبر 
 .237المصدر األساسي لإلنشاء النقدي

 

 الكتلة نمو متوسط كان أین ،2214- 2212 الفترة مع كلي تعارض وفي، 2215 سنة فيأما 

 لدى الودائع باحتساب( الم جمعة النقدیة ةالوضعي تميزت سنویا، 13,4% بنسبة یقدر M2 النقدیة
 یّتسم وضع في0,13%  النقدیة للكتلة منعدم شبه بنمو  )البریدیة الصكوك مركز و العمومية الخزینة

الواسع  بمفهومها النقدیة للكتلة جدا الضعيف النمو نجم ،المتزامن المدفوعات، ميزان في كبير بعجز
 القطاع، هذا ودائع باستثناء (%41,1-) المحروقات طاعلق ألجل للودائع القوي  االنخفاض عن

 . 2,8% متواضع جد بشكل M2 النقدیة الكتلة ارتفعت
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 (2115-2118)في الجزائر خالل الفترة  M2 تطور الكتلة النقدية (: 4-6)الشكل رقم 

 

 (9-6)من إعداد الباحثة باالعتماد الجدول رقم  :المصدر 

فيما یخص  ،تباینات كثيرة في تطور مكوناتها  M2الواسع بمفهومها النقدیة الكتلة تطور برزی
سنة  ٪ 3,6 قدره تقلصا سجل فقد( ٪16,4) 2214 في معتبر بشكل ارتفع الذي  M1المجمع النقدي

 بينما )٪ 12,2المصارف مستوى  على( ٪ 13,3ب الطلب تحت الودائع تقلص أثر تحت ، 2215
 .٪12,3ب تقدر مرتفعة بوتيرة توسعها الورقية نقودال استأنفت

 النظام مستوى  على المجمعة الموارد تقلص أنّ  إلى األخير، في المتعارضة، راتالمؤش هذه تشير
 راجعبت أیضا تجسد قد الوطني، االقتصاد على الخارجية الصدمة حدة عن الناجم والمالي، المصرفي

 النقدیة، الكتلة هيكل تغير حدة زایدت  )ثانيا(و المحروقات رجخا القطاعات موارد نمو وتيرة في واضح
 في   26,7% مقابل 2215 نهایة في %32 إلى M2 ضمن الورقية للنقود النسبية الحصة انتقلت إذ

 .2214 نهایة

 

 



  رئجزالتطور مكويات عرض النقود في ا -1-2
ودائع تحت الطلب والتي تمثل من النقود القانونية وال M2كما ذكرنا سابقا تتكون الكتلة النقدیة 

، إضافة إلى أشباه النقود التي تمثل الودائع ألجل، تطور هذه M1الكتلة النقدیة بالمعنى الضيق 
 :كان كما یلي 2215إلى  2000 المكونات عبر الفترة من

 النقود القايويية -1-2-1

نمو النقود القانونية خالل  فقد شهد نموا  مستمرا ، إذ یقدر متوسط النقود القانونية فيما یخص حجم
ما یعني أن النقود القانونية تشكل نسبة هامة من حجم  ،15% ,9 بحوالي (2000-2013)الفترة 

 :في االقتصاد، حيث أن أقل نسبة لها من بين مكونات عرض النقود األخرى هيM2) ) عرض النقود
مليار 1321,3و ار،دینمليار 921   بمبلغ قدره 2007في سنة 20% ,27و 2005سنة %22 ,2

 یقارب ما 2004و  2003بينما كانت في سنة . م على التوالي2007م و 2005سنتي  دینار
، أما أعلى نسبة للنقود القانونية كمكون للعرض النقدي 238على التوالي دینارمليار 882 ,4 و 4,781

  .2223 سنة27% ,08بنسبة فاقت  2012 فكانت سنة 

 ع تحت الطلبئالودا -1-2-2

تبر الودائع تحت الطلب أكثر سيولة مقارنة بالودائع ألجل، نظرا لسرعة تحویلها إلى نقود، تع
 :وتتكون هذه الودائع من M1ولذلك تندرج مع النقود القانونية لتشكل المستوى األول من الكتلة النقدیة 

االدخار، وودائع  البنوك التجاریة، الودائع الجاریة لدى مراكز البرید وصنادیق الودائع الجاریة لد
 .األموال الخاصة في الخزینة

 نتيجة اإلصالحات النقدیة والمصرفية التي انتهجتها السلطات الجزائریة بدایة من قانون النقد 

  2002من مجموع الكتلة النقدیة سنة  30%  شكلت نسبة الودائع تحت الطلب نسبة والقرض، حيث

مليار دج 2949 ,1 ، و 4,2096 لالرتفاع بعد ذلك إلى مليار دج، ثم تعود قيمتها751 ,6 بما قيمته
لنفس  49% ,19 و42% ,49 على التوالي أي بنسبة من الكتلة النقدیة تقدر بـ 2006،2007سنتي

 .السنتين
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مسجال أعلى  19% ,33فقد فاق ( 2000-2013)أما متوسط معدل نموها خالل فترة الدراسة 
حيث شهدت السنوات . على التوالي45% ,2 و51% ,5 بـ2007 و 2004 نسبة نمو له سنتي 

 دینارمليار  3657,8الثالثة األخيرة نمو مستمر في الودائع تحت الطلب حيث بلغت قيمتها 
على  2012و 2011و 2010 في كل من سنة دینارمليار  4776,34و دینارمليار  4570,2و

نتيجة الطفرة أو التحسنات التي  ، هذا ما یوحي بتحسن مستوى الفوائض المالية لدي األفرادالتوالي
منظومة األجور في السنوات األخيرة، وكذلك زیادة عدد األشخاص الذین فتحو حسابات على  عرفتها

 . مستوى مؤسسة البرید أو البنوك الوطنية

  ع ألجلئالودا -1-2-3

إضافة إلى  الودائع ألجل أو أشباه النقود والتي تعتبر المكون الثاني في تركيب العرض النقدي 
M1 ویندرج ضمنها الودائع (فائدة)، فهي بذلك عبارة عن أموال مجمدة لفترة معينة وتعطي مقابال ،

 . االدخارألجل لدى البنوك والودائع لدى صندوق التوفير واالحتياط، وتؤشر هذه الودائع إلى 

 و األمنية  ها فكانت متفاوتة من فترة إلى أخرى حسب األوضاع االقتصادیةنسبة نمو  عنأما 

 %ـ22,3 ب 2002وسنة 26% ,8 بـ 2001 فنجد أول أعلى نسبة نمو في سنة ،التي مرت بها البالد
وكان ذلك نتيجة للجوء األفراد و المؤسسات إلى إیداع أموالهم في بنك الخليفة . 2003سنة 16% ,1و

 الفائدة إلى حد اإلغراءالذي كان أنشط البنوك في هذه الفترة قبل حله بعد ذلك نتيجة ارتفاع أسعار 
وكانت النتيجة بعد حل بنك الخليفة أن معدل نمو الودائع  ، التي كان یمنحها على الودائع %17

، غير أن تدخل الدولة آنذاك أدى إلى إعادة   2007سنة0% ,3 ألجل سجل نسبة نمو سالبة بلعت 
 ثم إلى13% ,1إلى 2008ة نمو معد الودائع ألجل أین وصل سن الثقة في الجهاز المصرفي وعودة

 .2013  سنة %19 ,45

 تطور مقابالت الكتلة النقدية -1-3 

تمثل مقابالت الكتلة النقدیة مجموع األصول والدیون التي تقابلها عملية إصدار وخلق النقود من 
والقروض  ،هي صافي األصول الخارجيةهذه المقابالت  .طرف البنك المركزي والبنوك التجاریة

 التي العمليات بتحدید النقدیة الكتلة مقابالت دراسة تسمحو ،  مة لالقتصاد، والقروض للخزینةالمقدَّ 



 )زائرالج بنك لدى ودائع شكل في المصارف موارد( المصرفية والسيولة النقدیة الكتلة تطور على تؤثر
:نهذه المقابالت و سنستعين بالجدول و الشكلين التاليي وسنقوم في هذا العنصر دراسة

  

 (2115-2111 )خالل الفترة  جدول تطور الكتلة النقدية ومقابالتها في الجزائر  :(9-6) الجدول رقم

 الوحدة مليار دج                                                                        

 المتغير

 

 قروض القتصاد

 

 قروض للحكومة

 

 صافي األصول

 خارجية

2000 993,7 677,5 775,9 

2001 1078,4 569,7 1310,8 

2002 1266,8 578,6 1755,7 

2003 1380,2 423,4 2342,6 

2004 1535 20,6- 3119,2 

2005 1779,8 933,2- 4179,7 

2006 1905,4 1304,1- 5515 

2007 2205,2 2193,1- 7415,5 

2008 2615,5 3627,3- 10246,9 

2009 3086,5 3488,9- 10885,7 

2010 3268,1 3392,9- 11996,5 

2011 3726,51 3406,6- 13992,6 

2012 4297,6 - 3334,2       14132,7 

2013 5156,3 -3235,4 15267,2 

2214 6524,6 -1112,3 15924,5 

2215 7277,2 567,5 15522,5 
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رة ـخالل الفت رــتطور الكتلة النقدية ومقابالتها في الجزائل التمثيل البيايي : (5-6)الشكل رقم 
(2111-2111) 

 

 الجدول السابق اعتمادا على ةالحسابات من إعداد الباحث : رالمصد

 :صافي الصول الخارجية -1-3-1
ية مجموع وسائل الدفع الدولية الموجودة لدى الجهاز المصرفي من الذهب تشمل األصول الخارج

بالصادرات من البترول،  والعمالت األجنبية، أما تطورها في االقتصاد الوطني فكان مرتبطا  أساسا
  .لذلك نالحظ أنه كلما كانت أسعار النفط مرتفعة كلما ارتفعت معها األصول الخارجية والعكس

األصول  ع المستمر ألسعار النفط وارتباط عائدات الجزائر الخارجية به فقد شهدتونتيجة االرتفا
دینار مليار   1755,7حيث بلغت الخارجية تسجيل معدالت نمو ایجابية في صافي األصول الخارجية

وكان بمعدل نمو منخفض،   2009في سنة  دینار مليار 10885,7، ثم وصل إلى 2002في نهایة 
ة المالية التي شهدتها كل من الوالیات المتحدة األمریكية وأوروبا التي رافقها انخفاض ذلك نتيجة األزم

 الموجودات تجاوزت النقدیة الوضعية حول الجزائر بنك تقاریر وحسب؛ في الطلب على المحروقات
 سنة منذ خاصة النقدیة الكتلة النقدي لإلصدار رئيسي كمصدر الجزائر، بنك لدى الصافية الخارجية
 الداخلية الموجودات لصافي كبير تقلص حدث الفترة نفس خالل أنه یالحظ أخرى  جهة من 2005
 تراكم ستمراراو  العمومية الخزینة لمدیونية التدریجي االنخفاض إلى ذلك ویرجع النقدیة، للكتلة كمقابل

 الخزینة تبرتع اإلیرادات ضبط صندوق  لدى الموارد تزاید مع و الخزینة، طرف من المالية اإلدخارت



 النقدیة للموارد التراكم هذا كل ویساهم ، 2004 سنة منذ البنكي القطاع موعلمج صافيا دائنا العمومية
 .البنكي النظام سيولة رفع في

 (2115-2111)رة ـخالل الفت رــتطور مقابالت الكتلة النقدية في الجزائ :(6-6)الشكل رقم 

 
 الجدول السابق اعتمادا على ةن إعداد الباحثم: رالمصد

 )بالدینار عنها الم عّبر الصرف احتياطيات(  الخارجية الموجودات صافي عرف2215في سنة 
 احتياطيات كلآت التدفق أهمية االعتبار بعين أخذا الطفيف، التقلص هذا ی فّسر ،٪2,28 بنسبة تقلصا

 .األمریكية العملة مقابل الدینار قيمة راجعبت بالدوالر، الصرف

 المقدمة للدولة   القروضو القروض المقدمة لالقتصاد  -1-3-2
 :القروض المقدمة لالقتصاد - أ

القروض المقدمة لالقتصاد هي القروض الممنوحة من الجهاز المصرفي لألعوان االقتصادیين 
 :من اجل مواجهة احتياجاتهم، وتشمل نوعين من القروض وهي

 ولة النقدیة زائر إلى البنوك التجاریة لتلبية حاجاتها من السيالقروض المقدمة من طرف بنك الج
 .في إطار عمليات االقتراض منه وسياسة إعادة الخصم

 قروض المقدمة من البنوك التجاریة لصالح األعوان االقتصادیين باستعمال الشيكات و أدوات ال
 .السحب 

سنة   مليار دینار 111,3مقدار لقد شهدت هذه القروض نمو مستمر االرتفاع إذ نجد أنها بلغت 
 ما ووه 2215مليار دینار سنة  7277,2و  2225مليار دینار سنة  1779,8، لتصل إلى  2222



 االستثمارات تلعبه أصبحت الذي الكبير الدور وكذا المصرفية، للقروض األشخاص طلب على رثیؤ 
 سواء البنوك، بعض اعتمدتها التي االئتمانية التسهيالت إلى إضافة المصرفية، بالقروض الممولة
 قروض( العائلي اإلنفاق لتمویل أو المتوسطة، و الصغيرة للمؤسسات االقتصادیة المشاریع لتمویل

 .السيارات و العقار مجال في خاصة  )استهالكية

 الفترة خالل %12,13 ب المتوسط في لالقتصاد المقدمة القروض نمو معدالت وقدرت
و  22213سنة  %22,3بمعدل  االستقرار من نوع إلى األخيرة سنواتال في لتميل ،(2221-2229)

 .2215في سنة  %11,1و  22214سنة  26,1%

 القروض المقدمة للحكومة - ب
 المتبعة من المالية السياسة و التمویل منهج مع تماشيا   وانخفاضا   ارتفاعا   الخزینة قروض عرفت

مليار دینار خالل الفترة ( 423,4، 579,6، 561,7، 677,6)القروض هذه بلغت ألخرى وقد فترة
 السنوات في انخفض القروض هذه حجم أن والمالحظ على التوالي كما في الجدول،( 2222-2224)

 لتحسن نظرا وذلك سالبة، قيمتها أصبحت أین 2224 ابتداء ابتداء لالنتباه ملفت بشكل األخيرة
 .التنمية عملية في الخزینة دور وتقليل البترول أسعار وارتفاع االقتصادیة األوضاع

 شهد حين سالبة، في نمو معدالت 2227 غایة إلى م 2224 سنة من ابتداء قيمتها عرفت كما 

 نمو معدالت 2213 غایة إلى 2221 سنة من ابتداء األخيرة السنوات في للخزینة القروض نمو معد

 في العمومية الخزینة لعبته يالذ الدور نتيجة وذلك 3,9 تتجاوز لم حيث ما نوعا مستقرة و منخفضة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             توفير إطار في للشباب الممنوحة القروض و االستهالكية السلع بعض تمویل عمليات في الفترة هذه
  .الشغل مناصب

 2214دیسمبر بين معتبرا تقلصا المصرفي النظام على الدولة استحقاقات صافي عرف
 ضبط صندوق  موارد استعمال مليار دینار، تحت اثر 99,5الى 1112,4 من منتقال 2215ونوفمبر
 طرف من راءالش إعادة وعمليات العمومية الخزینة عمليات عجز تفاقم عن الناجم( FRR) الموارد
 من لزبائنها للمصارف الناجعة غير لالستحقاقات )سندات إصدار خالل من( العمومية الخزینة

 2225 سنة منذ مرة وألول ، 2215 دیسمبر نهایة في، و )دینار مليار (305,3  العمومية المؤسسات



 على المصرفي النظام قروض صافي بلغ حيث المصرفي، النظام تجاها صافي دائنا   الدولة تعد لم
 استحقاقات وارتفاع الموارد ضبط صندوق  قائم انخفاض أثر تحت دینار مليار 567,5 الدولة

 .الدولة على المصارف

 تجاه صافي مدین إلى صافي دائن من الدولة، وضعية وتغير الصرف احتياطيات تقلص أمام
 غير االستحقاقات راءش إعادة فيها بما لالقتصاد، الموجهة القروض واصلت المصرفي، النظام

 كأحد وبرزت ، 2214 في ٪ 26,15 مقابل ، ٪ 11,9 بمعدل ،22215 سنة خالل زایدهات الناجعة،
 أن المصارف، موارد رجعت ظرف في هذا، القروض توسع شأن ومن .النقدي التوسع مصادر أهم

 .2216ل خال زائرالج بنك لدى التمویل إعادة إلى المصارف بعض لجوء إلى یؤدي

 القصاد وسرعة تداول النقود -1-3
للحصول على معدل سيولة  PIBإذا ما تمت مقارنة الكتلة النقدیة بالناتج المحلي الخام 

 (حركية)، وسرعة تداول*سعار الجاریةباأل PIBاالقتصاد، الذي یمثل نسبة االلتزامات السائلة إلى 
 :النقود في االقتصاد الوطني نالحظ من خالل الجدول األرقام التالية

 المنحنى البيايي لتغير عرض النقود و الناتج الوطني و سيولة القتصاد :  (7-6)  الشكل رقم

 

 من إعداد الباحثة باالعتماد على الجداول السابقة: المصدر

ارتفاع معدل سيولة االقتصاد، الناتج عن عدة عوامل  (9-6) رقم( 1-6)ين دولمن الج المالحظ
في تطهير المؤسسات العمومية االقتصادیة، ما ، 1990 أهمها الشروع بعد قانون النقد والقرض سنة

، هذا التراكم ناتج عن عدة عمليات  2004 نهایة في ینارمليار د 1740أدى إلى تراكم تكاليف بلغت 
المترتبة على  أما الباقي من التمویل فقد تم عن طریق قيام الخزینة بشراء الدیون ، أنجزتمتعاقبة 



؛  239سنة 20لمدة  % 06 دة هذه البنوك بنسبةالمؤسسات لدى البنوك بواسطة إصدار سندات لفائ
الشروع في تطبيق برنامج اإلنعاش االقتصادي الذي تطلب ، ومن أسباب ارتفاع معدل سيولة االقتصاد

 في معدل االرتفاع هذا، خ أمواال جدیدة في االقتصاد الوطني من اجل تمویل عمليات التنمية ض
 نتيجة وكذلك االقتصادیة، العمليات في للنقود المفرط االستعمال على داللة ذو االقتصاد سيولة

 .240ةكبير  مالية وتعامالت مبالغ تتطلب والتي الضخمة االقتصادیة للمشاریع الحكومية التمویالت

 مكوناته في أن هو الوطني االقتصاد في النقدي العرض بنية في عموما مالحظته یمكن وما
 الجهاز خارج المتسربة العملة أخرى  بعبارة أو االئتمانية النقود تحتلها التي الحصة بوضوح تظهر

 للكتلة بالنسبة االئتمانية النقود نسبة قدرت حيث الكتابية النقود مع مقارنة الفترة هذه خالل المصرفي
  22.2 %ب النسبة هذه قدرت حيث مستویاتها أدنى إلى لتنخفض 1990 سنة 39.3% ب النقدیة

 اإلصالح هذا ظل في السلطات إصرار على وضوح بكل الحالة هذه تدل و 2006 و 2005 سنة
 خارج نقديال التسرب من التقليص على به الملحقة والتعدیالت والقرض النقد قانون  وفق الجدید النقدي
 .الكتابية النقود استعمال وتشجيع البنكي، الجهاز

 السياسة النقدية في الجزائر بعد تبني الصيرفة اللكترويية -4
 وضع األجنبية الموجودات فتراكم ،2221 سنة من إبتداء مفرطة نقدیة سيولة لتكوین فعل كرد

 بنك 10-90 القانون  ألزم جهة فمن شاملة، وطنية إستراتيجية لغياب نظرا صعبة وضعية البنك أمام
 ومن لإلقتصاد، السریع والنمو للموارد التام اإلستخدام وضمان النقدیة السياسة وتنفيذ بتحدید الجزائر

 إلستغالل األطراف جميع مشاركة یتطلب ظرف في النقدیة للسياسة وحيد هدف تحدید أخرى  جهة
 .البطالة مشكلة من فوالتخفي الحقيقي القطاع لتمویل وتحویله السيولة فائض

-2222 الفترة مدى على الودائع في فوائض هناك أن أیضا (9-6) لالجدو  نفس من یالحظ
 بنك محافظ وحسب .الجزائر بنك لدى التمویل إعادة عن النقدیة السوق   تراجع یفسر ما وهو 2221
 القياسي الرقم ن یكو  أساس سنة2003  بإعتبار و .خارج السيطرة أصبحت النقدیة السوق  فإن الجزائر
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 على قدرته المصرف وعدم الجهاز ضعف إلى ذلك كل یرجع و % 465,63هو2008  لسنة للسيولة
 .ذلك على تساعد مالية سوق  غياب إلى باإلضافة الموارد هذه إستغالل

 :أدوات السياسة النقدية -2-1

إلى  ببنك الجزائر دىأ قد 2002 سنة بدایة من اعتبارا النقدیة السوق  في السيولة فائض ظهور إنّ 
 إعادة أدوات دائما تشمل وهي الخصوص، على وجه النقدیة للسياسة المباشرة غير األدوات تعزیز

 أواخر منذ النشاط عدیمة األخيرة هذه ولكون  .السيولة بضخ تسمح أدوات بالتالي هي والتي التمویل
 أدوات استعمال إلى للجوءا ،إلى 2002أفریل شهر من ابتدءا ئر، الجزا بنك اضطر ، 2001 سنة

 في الجدیدة األدوات هذه وتتمثل .هيكليا أصبح الذي  السيولة فائض المتصاص النقدیة للسياسة جدیدة
  :فيما یلي

 أداة استرجاع السيولة -2-1-1

رقم  التعليمة)  2002أفریل  منذ مستعملة أداة  وهي ام،ـأی 7) ) سبعة لمدة السيولة استرجاع أداة 
 أوت في المدخلة أشهر ثالثة لمدة االسترجاعات وأداة ) 2222أفریل  11 في ؤرخةالم 22-2222

 (2225- 24التعليمة رقم)   2005جوان  شهر من للفائدة ابتداء الودائع المغلة تسهيلة و  2005
 ستة لمدة استرجاعات في تتمثل جدیدة أداة  بإدخال 2013 سنة وتميزت، 2005جوان 14 في المؤرخة

 استرجاعات) النقدیة السوق  في الجزائر بنك تدخالت عرفت .جانفي من ابتداء كوذل أشهر 26
 الوسيلة نوع حسب والقوائم التدفقات زاویة من تعدیالت (أشهر ولستة أشهر لثالثة أیام، لسبعة السيولة
 االسترجاعات الخصوص، تسمح وجه على ، المجال هذا في المطبقة الفائدة معدالت زاویة من وكذلك

 والتي المصارف بين النقدیة السوق  في لإلقراض القابلة األموال بامتصاص أشهر ولستة أشهر ثةلثال
 وهي ،(ساعة 24 لمدة الجزائر بنك الودائع لدى)الدائمة  بالتسهيلة یتعلق فيما ,نسبيا مستقرة تعتبر
 هذا یتغير الجزائر، بنك عنه یعلن ثابت بمعدل مكافأتها فيتم المصارف، من وبمبادرة بياض على

 .الجزائر بنك وتدخالت عمليات هيكل معدالت وتطور السوق  تقّلبات حسب المعدل

 الحتياطي اإلجباري  -2-1-2

 معظم امتصاص في معا تساهم والتي النقدیة للسياسة المباشرة غير األدوات هذه عن فضال
 أعيد والتي اإلجباریة طياتاالحتيا في النقدیة للسياسة النشطة الثالثة األداة  تتمثل السيولة، فائض



 خاصة مؤسساتية أداة  اإلجباریة الدنيا االحتياطيات تعتبر  2004 سنة في العملياتي إطارها تحدید
 الجزائر بنك لدى ودائع بتشكيل المصارف بإلزام ولكن الجزائر بنك بتدخالت تترجم ال النقدیة، للسياسة
 الشهر من 14 إلى الجاري  الشهر من 15 من الممتدة الفترة) شهري  معدل أساس على لتغطية،
 .241التنظيمية اإلجباریة االحتياطيات مستوى  (الموالي

 بنك لدى الصافية الخارجية الموجودات : هي للسيولة المسببة األساسية العوامل فإن لإلشارة
   .البنوك خارج النقدي التداول إلى باإلضافة الجزائر بنك لدیه الخزینة ودائع الجزائر

 عليها یعتمد یعد لم القروض، ومناقصات األمانات ونظام الخصم، إعادة أنإلى  اإلشارة تجدر
 .األمانات إلى لجوئها وعدم القروض مناقصات في البنوك اكتتاب عدم بسبب وذلك حاليا زائرالج بنك

 . السيولة من الفائض امتصاص بل السيولة ضخ هو یعد لم المركزي  البنك فهدف

 صدور بعد وذلك األدوات لهذه التنظيمي اإلطار تدعيم تم ، 2009 سنة في هأن كذلك ننوه كما
  النقدیة السياسة راءاتواج وأدوات بعمليات والمتعلق 2221ماي  26 في المؤرخ 22-21 رقم التنظيم

 (2112-2111)تطور معدلت عمليات بنك الجزائر خالل الفترة (: 11-6)الجدول رقم  

 %: الوحدة                                                                                               

 يداءات العروض     

معدل  السنوات
المكافئة في 
الحتياطي 
 الجباري 

معدل 
الحتياطي 
 الجباري 

معدل 
اعادة 
 الخصم

المعدل 
المستهدف لنظام 

 24المايات ل 
 ساعة

تسهيالت  استرجاع السيولة
 ائعالود

المعدل 
المستهدف 
لمناقصات 
 القروض

استرجاع 
السيولة ل 

 ايام 7

استرجاع 
السيولة ل 

 اشهر 3

2222 - - 6,22 12,75 - - - 9,25 

2221 - - 6,22 9,75 - - - 9,25 

2222 2,5 3,22 5,52 9,75 2,75 - - 9,25 
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2223 2,5 4,25 4,52 4,52 1,75 - - 9,75 

2224 1,75 6,25 4,22 4,52 2,75 - - 4,52 

2225 1,22 6,5 4,22 4,52 1,25 1,12 2,3 4,25 

2226 1,22 6,5 4,22 4,52 1,25 2,22 2,3 - 

2227 1,22 6,5 4,22 - 1,75 2,52 2,75 - 

2229 2,75 6,5 4,22 - 1,25 2,22 2,75 - 

2221 2,5 9,22 4,22 - 2,75 1,25 2,3 - 

2212 2,5 9,22 4,22 - 2,75 1,25 2,3 - 

2211 2,5 1,22 4,22 - 2,75 1,25 2,3 - 

2212 2,5 1,22 4,22 - 2,75 1,25 2,3 - 

Sources : - Bulletin statistique trimestriel N° 1/Sep 2007, p12, Bulletin statistique trimestriel 

N°5/Déc. 2008, p17,Bulletin statistique trimestriel N° 9/Déc. 2009, p17,Bulletin 

statistiquetrimestriel N° 21/Déc. 2010, p17,Bulletin statistique trimestriel N° 16/Dec2011, 

p17,Bulletinstatistique trimestriel, N° 21 mars 2013 , P 17,Bulletin statistique trimestriel, N° 

25mars 2014, P 17 

 سنة من ابتداء التطبيق حيز دخلت باري اإلج الحتياطي أداة أن الجدول خالل من جليا یظهر
 ،2002  سنة  4,25%بلغت فشيئا حيث شيئا االرتفاع في النسبة هذه لتبدأ،   3%بمعدل 2001

 هذه تتغير لم  .متتالية سنوات ألربع 6,5%مستوى  عند بعدها استقرت ثم ، 2003 سنة  %6,25
 إلى النسبة هذه ارتفعت حيث ، 2007 دیسمبر 24 في 13-27رقم التعليمة صدور بعد إال النسبة
 المؤرخة 23-21 التعليمة بموجب وذلك 2011 و 2010 سنة % 9 إلى ثم،  2008 سنة   %8

 التعليمة بموجب 11% إلى القانوني االحتياطي نسبة ارتفعت 2012 سنة وفي ، 2009فيفري  25 في
 .2012 أبریل 29 في الصادرة 12-21 رقم

 حيث الفترة بدایة في إال ئراالجز  بنك طرف من تستعمل لم فهي ، الخصم إعادة ألداة  بالنسبة أما
 لغایة مستمر بشكل االنخفاض في المعدل هذا ليبدأ ، 2000سنة 6% الخصم إعادة معدل بلغ



 طلب إلى البنوك لجوء النخفاض نتيجة إال هو ما االنخفاض وهذا ، 2004سنة %4 عند رارهاستق
 .المصرفية السيولة فائض بسبب زائرالج بنك طرف من التمویل إعادة

 العشریة هذه بدایة في األداتين هاتين استعملتا القروض، ومناقصات األمايات نظام وبشأن
 هاتين استعمال عن زئر ا الج بنك تخلى السنة هذه ومنذ ، 2005 سنة لغایة تباعا معدالتها لتنخفض
 . سابقا ذكرنا كما قدیةالن السوق  من السيولة امتصاص هو أصبح الهدف ألن الوسيلتين

 خالل نشاطا األكثر األداة  أنها األرقام خالل من فيبدو ،السيولة استرجاع أداة یخص فيما أما
 السيولة فاسترجاع ، االنخفاض و االرتفاع بين دوریة رت ا تغي معدالتها عرفت حيث العشریة، هذه

 سنة % 0,75 إلى المعدل اهذ لينخفض % 2,75 بمعدل 2002 سنة التطبيق حيز دخلت أیام 7 ل
 المعدل هذا ليستقر ، 2008 إلى 2005 سنة بين ما % 1,75 و % 1,25 بين راوحت ثم ، 2004

 حيز دخلت التي و أشهر 3 ل السيولة استرجاع أما 2012 ، ولغایة 2009 سنة منذ  0,75% عند
 بلغ أین 2007 إلى 2005 منذ محسوسا ارتفاعا ،شهدت% 1,90 بمعدل 2005  سنة التطبيق
 .2012  ولغایة 2009 منذ % 1,25 عند وتستقر یجيا تد االنخفاض لتعاود ، 2,5 %معدلها

  2005 سنة منذ السنوات أغلب في % 0,30 عند معدالتها استقرت ،الوديعة تسهيلة أداة  راوأخي
 إلى 2008 و 2007 سنة ارتفعت حيث ، كثيرة راتتغي المعدالت هذه تعرف ولم 2212 ولغایة

%0,75. 

 الجدیدة األدوات أي المالئمة، األدوات مستعمال بمرونة، النقدیة السياسة الجزائر لقد أدار بنك
 في الموارد فيه تزایدت الذي الوقت في التضخم في للتحكم السيولة، فائض المتصاص المخصصة

 أصبح الذي ،2008 و 2004بين ما تزایده رغم 2013 و 2009 سنتي باستثناء كلي، االقتصاد
 في الفائض لهذا الفعلي باالمتصاص الجزائر بنك طرف من النقدیة السياسة سمحت إدارة هيكليا،
 المرتفع المستوى  رغم وذلك الضمني، الهدف بقرب التضخم باحتواء تّم، ومن النقدیة السوق  في السيولة
في  21,50% ذروة قدرها سّجل والذي ،2009 سنةفي  الوتيرة المنخفضة باستثناء النقدي، للتوسع

 . 2227سنة 

 

 



 نقديةلهداف السياسة اأ -2-2

 قدرة لىع الوضع هذا مع الجزائر بنك تعامل طریقة وكذا السيولة حجم في التغير یثبت  
رار خالل فترة الصيرفة االستق هذا أر نق أن یمكن المسطرة األهداف تحقيق على النقدیة السياسة

اعتبار الحفاظ على استقرار االسعار الهدف الرئيسي االلكترونية من خالل دراسة معدل التضخم ب
 :التاليين البياني الشكل و الجدول خالل من التطور هذا یظهر و للسياسة النقدیة

 (2112-2112)تطور معدل التضخم خالل الفترة (: 11-6) الجدول رقم
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  www.ons.dz:الموقع االلكترونيمعطيات خالل  إعداد الباحثة من  من :المصدر

 (2112-2112)تطور معدل التضخم خالل الفترة (: 7-6)الشكل رقم

 
 من إعداد الباحثة باالعتماد على معطيات الجدول السابق :المصدر

 مع مقارنة منخفضة مستویات سجلت العشریة هذه خالل التضخم معدالت أن بوضوح نالحظ
 أدنى زائرالج عرفت حيث . االنخفاض و االرتفاع بين متذبذبا كان تطورها أن إال التسعينيات، عشریة
راءات اإلج إلى طبعا ذلك ویرجع ، 0.3%بمعدل 2000 سنةرة م وألول التضخم لمعدل مستوى 

  اإلشارة سبقت كما الهيكلي التعدیل برنامج إطار في الحكومة اتخذتها التي المتشددة

http://www.ons.dz/


 السنوات بعض في االنخفاض بين تذبذبا التضخم معدل شهد ، 2011 ولغایة 2002 من ابتداءف
 ليقفز ، 5,7%بلغ أقصى وحد 1,4% ب قدر أدنى حد بين تقلب حيث ، أخرى  سنوات في االرتفاع و

 معدالت في التذبذب هذا ویرجع 2012 سنة 8,89% بمعدل له مستوى  أعلى إلى التضخم معدل
 :یلي فيما نوجزها أسباب عدة إلى التضخم

 ؛ النقدیة الكتلة نمو معدل ارتفاع 
 ضخ تطلبت التي( والنم دعم وبرنامج االقتصادي اإلنعاش برنامج ( التنمویة رامجالب انطالق 

 ؛لتنفيذها كبيرة مبالغ لها خصصت حيث كبيرة أموال
 تقابلها أن دون  أي مقابل لها یكون  أن دون  الفترة هذه خالل األجور و الرواتب كتلة ارتفاع 

 ؛اإلنتاجية في زیادة
 ؛)المستورد التضخم (الغذائية المواد وخصوصا المستوردة السلع أسعار ارتفاع 
 البترول أسعار في التغير نتيجة رفالص احتياطات في راتالتغي. 

 ولكن . الفترة هذه خالل المسجلة التضخم معدالت في االرتفاع راءو  تقف التي هي العوامل فهذه
 الفترة هذه خالل النقدیة السياسة فإن السنویة تقاریره في زائرالج بنك رافاعت وحسب ذلك من بالرغم

 المستهدف التضخم معدل مع تتقارب بمستویات ضخمالت لمعدالت النسبي راراالستق تحقيق في نجحت
 أن من تخوفا الالزمة راءاتاإلج كل تتخذ النقدیة السلطات زالت وال ، 4% و 3% بين راوحیت والذي
 .جدید من الوطني االقتصاد التضخمية الضغوط تجتاح

 ةالصيرف تبني بعدو  قبل شهدت الجزائر في النقدیة السياسة أن یتضح سبق ما خالل من
 المسير الجزائري  المركزي  البنك لها مثل التي و أدواتها وآلياتها مستوى  على تغيرات عدة اإللكترونية

فإن  ذكرنا وكما. الدولة بتا مرت اجتماعية حتى و وسياسة اقتصادیة لعدة ظروف راجع هذا و الوحيد،
 فيها، هي التي السياسية و االجتماعية و اإلقتصادیة الحالة وفق تتغير الجزائر في النقدیة السياسة

الرقمية  ةبالصيارف تتأثر لم الجزائر في النقدیة السياسة فعالية أن دراستنا في یالحظ الذي الشيء لكن
 نجد لم المجال هذا في مختصين بمساعدة البحث و الدراسة فبعد اإللكترونية ، بالصيرفة یسمى ما أو
 الجزائر في النقدیة السياسة أدوات أن لنا یبرز مفل الجزائر، داخل اإلشكال لهذا واضحة نتيجة أي

 ما حسب و المفروض من أنه العلم مع اإللكترونية، الصيرفة لوسائل اإلصدار حجم بتغير تتغير
 بالكتلة و المركزي  للبنك النقدي اإلصدار بحجم اإللكترونية مفهوم النقود یرتبط سابقا إليه تطرقنا

 لدى النقود تداول كمية و المركزي  البنك وظائف من كل تغير إلى ؤديت اإللكترونية فالصيرفة النقدیة،



 في النقدیة السياسة على اإللكترونية الصيرفة ألثر اإلختفاء أو الغموض هذا سبب یعود قد و.الجمهور
 داخل قنواتها و الوسائل هذه تشهده الذي النقص إلى ككل، الجزائریة المصرفية وسط المنظومة

 الحقيقي، بالنقد یعمل و یؤمن یزال ال الجزائري  الجمهور معظم أن ذلك على ثالم أبرز و الوطن،
 .الحدیثة الخدمات لهذه سلبيات وجود من خوفا

III- الدور المستقبلي لبنك الجزائر 

 لتأثره نتيجة وذلك جوانب، عدة وفي كبير تخلف من یعاني الجزائري  المصرفي النظامإن 
 العدید فشل مع موازاة  العمومية، للبنوك بالنسبة خاصة سابق ا لالقتصاد المركزي  التسيير بمخلفات

 تلك في النظر إعادة یتطلب الذي األمر،  تطویره إلى سعت التي اإلصالح سياسات من
 الجهازإصالح  قاطرة فيما یتعلق بالبنك المركزي الذي یعتبر   خاصة فاعليتها، ومدى السياسات
  :لوذلك من خال اقتصادي نظام أيو  المصرفي

 :تطوير أيظمة الدفع  -7

 النقدیة الكتلة حجم من والتقليل الجزائري  االقتصاد في النقدیة المبادالت حجم لتقليص سبيل ال
بإشراف البنك المركزي باعتباره السلطة  الدفع أنظمة بتطویر إال قانونية نقود شكل على المتداولة

 تنفيذی ا مرسوم ا أصدرت الحكومة أن من غمفبالر  .االلكترونية والبطاقات بالشيكات خاصة ،النقدیة
 في جزائري  دینار ألف 52 مبلغها یفوق  التي المالية المعامالت في الشيك استعمال بإلزامية یقضي

 آخر تنفيذي  بمرسوم إلغاؤه تم أنه إال ، 21/21/2226242في  التنفيذ حيز دخل والذي 2005 سنة
 التحویل الشيك، استخدام بإلزامية یقضي 2010 ةسن آخر تنفيذي مرسوم إصدار ثم السنة، نفس في

 وذلك أخرى، كتابية دفع وسيلة وكل ألمر، السند السفتجة، الرصيد، من االقتطاع الدفع، بطاقة البنكي،
 حيز دخل والذي،  243جزائري  دینار ألف 500 قيمتها تفوق  التي والمالية التجاریة المعامالت كل في

 كبير، بشكل السيولة استعمال مشكلة على یقض لم ذلك أن، إال  31/23/2211 :من ابتداء التنفيذ
 :سببين إلى نظرنا في ذلك ویعود
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 تنص و ذلك رمجت الجزائریة القوانين أن رغم رصيد، بدون  الشيكات استعمال ظاهرة انتشار 
 الحصول أجل من الكثير یعاني الجریمة هذه من المتضرر أن إال وضوح، بكل العقوبات على
 .طویال وقت ا تأخذ التي التقاضي إجراءات بسبب القانوني حقه على

 العام القبول أن المعلوم من إذا وواسع، كبير بشكل الدفع بطاقات استعمال أماكن توفير عدم 
 .عنها ینوب ما أو النقود لتداول الشروط أهم هو

 الجزائر بنك ينب بالتعاون  وذلك لها، الالزمة الحلول وتوفير األسباب هذه معالجة یتوجب لذلك
 تطبيق فشل وبعد .القائمة القانونية النظم بتفعيل أو االقتصادیة، البرامج وضع عند سواء والحكومة،
 كل في بالشيك التعامل إلزامية وهو آخر، إجراء اتخاذ إلى السلطات إضطرت السابقة، اإلجراءات
 یلقى وقد ، 2015 جوان فاتح من اءابتد جزائري  دینار مليون  قيمتها تتجاوز التي التجاریة المعامالت

 .التطبيق في الفشل أسباب لم تعالج إذا سابقيه اإلجراء مصير هذا

 التيالرقابة الحذرة  إهمالیبرر  وفي نفس الوقت فان هدف العام لتطویر النقود اإللكترونية ال
دها بقاء یتعين أن تخضع لها مؤسسات االئتمان، وإال تعرض عرض وطلب النقود ألزمات حادة مر 

النقود اإللكترونية خارج حدود الرقابة، فال شك أن إخضاع مصدري النقود اإللكترونية لنظام 
هذه  مصدري مرونة كافية لتصحيح حجم السيولة لدى  المركزي ستمنح البنك  اإلجباري  االحتياطي

دف صعوبة هذه النقود قد یصا احتسابولكن یالحظ أن .النقود حسبما یقتضيه حال االقتصاد الوطني
ال تسجل  التي( االفتراضيةأو النقود )ترجع إلى عدم تسجيل جانب منها، على األخص نقود الشبكة 

مما یجعلها تتلخص  االنترنتبين المستخدمين على شبكة ( لوجه وجها)مركزیا ، نظرا  ألنها تتم مباشرة 
 .من كل تسجيل ممكن لها

 يظم تحسين و المصرفي األمن زيادة ابة،الرق و رافاإلش يظم إصالح :اإلشرافالرقابة و  -2
 األمن

و  بناء نظام فعال لألشراف على إصدار النقود اإللكترونية، فقد أدى ظهور النقود اإللكترونية،
وجود مؤسسات إصدار غير بنكية، إلى حدوث تنافس قوى بين البنوك من جهة، ومؤسسات  ةينامكإ

توجب المساواة بين كال الناحيتين في الشروط اإلصدار غير البنكية من جهة أخري، وهو ما یس
األوروبي إخضاع مصدري  المركزي یتم وفقا  لها ممارسة النشاط، لهذا یقترح البنك  التيواألوضاع 

النقود اإللكترونية للنظام القانوني لمؤسسات االئتمان عموما، ومن ثم الخضوع للرقابة الحصيفة 
رح من البنك یتأسس على أن أموال األطراف االقتصادیة المتفرعة عن هذا النظام، والوضع المقت



المودعة لدى مصدري النقود اإللكترونية تتمثل بمصطلحات اقتصادیة، في ودائع قصيرة األجل، لهذا 
النقود  لحائزي نفس الحمایة الممنوحة ( هذه النقود مستخدمي)یتعين إعطاء أصحاب هذه الودائع 

یحقق النفع  ، فال شك أن ما(الحصيف، وآليات حمایة الودائع كيالبناإلشراف )البنكية التقليدیة 
في مناخ ( ومنها اإللكترونية)لمجموع المستهلكين هو إجراء التنافس بين مصدري مختلف أنواع النقود 

یستدعى تبنى  يمتكافئ وواضح للجميع، وإن كان ذلك مشروط بعدم إعاقة آليات المنافسة، األمر الذ
تخضع بعض النظم  ر تحررا بالتحول من التنظيم المؤسسى للرقابة وفي هذا الشأن،نهجا  للرقابة أكث

تخضع لها مؤسسات إصدار  يالنقدیة لمؤسسات إصدار النقود اإللكترونية لذات قواعد األشراف الت
بالحصول على  االكتفاءوبعضها یجعل هذا األشراف في حده األدنى عن طریق  النقود التقليدیة،
 .من قبل السلطات المختصةترخيص بذلك 

ل تعدی هيو  أساسية قضية هتواج رفالمصا إدارةليه فوع مستمر تغير حالة في المصرفية البيئةف
هو   لالتعدی ذاهب مالقيا نم االدارة نتمك التي الوحيدة ةلالوسي و دائمة بصورة تيجيةرااإلستراتها خيا

 يةلالداخ هبيئت مع فالمصر  فتكيي حالة تعكس قابةالر  مةهم نأل لكذ ، الرقابة يةلبعم هاقيام راریةاستم
 البيئة عناصر مع لسياساتوا راءاتجإلا و لمخطط الموائمة لدرجة اختيار بمثابة وهو  والخارجية

 ناألم زیادة المصرفي القطاع ىلع یجب إذ تكفي ال اهوحد الرقابة يةلوعم ، 244الخارجية و يةلالداخ
 . المصرفي

  رافاإلش و الرقابة يظام تفعيل و إصالح -2-1

 غایة في يةلعم هالعمالئ وكالبن هتمنح الذي ناالئتما و النقدیة السياسة ىلع الرقابة إن عملية
 االقتصاد ىلع بالتالي و نالمودعي ىلوع هنفس نكالب عمى مخاطر نم ليهاع ینطوي  لما ميةهاأل
 . ناالئتما ىلع الرقابة في سةمدرو  و واضحة سياسة ركزیةمال وكبنلل نأ نجد لكلذ ،معا كلبش

 السيطرة في معينة أدوات و أساليب امباستخد المركزي  كالبن مقيا ناالئتما ىلع بالرقابة ویقصد
 اهبمول المع نالقواني لظ في اههوتوجي وكالبن بها متقو  التي المصرفية يالتهوالتس اراتاالستثم ىلع
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 223 ص ، 2009 ،نعما البدایة، دار ،البنوك ادارة في حديثة يمهمفا وآخروف، منعي عالء القادر عبد 



ن القيام بهذه م كزي المر  نكالب نليتمك الةفع وماتلمع منظ إیجاد ذاه بلویتط ، معينة يق أهدافلتحق
 .245المهمة على أكمل وجه

 تعتبر ، ورقابة البنك المركزي إلى  ةباإلضاف *تنقسم الرقابة إلى رقابة داخلية و رقابة خارجية
 أصبحت فقد اهميتهوأل ةلالشام المصرفية الرقابة نم وأوليا أساسيا جزء رفالمصا في يةلالداخ الرقابة

 خط اهباعتبار  خاصة عنایة اهتولي النقدیة طاتلالس و نالخارجيي نالمدققي و وكالبن تراإدا نم كل
 . رفالمص اهل یتعرض أن نیمك التي األخطاء و المخاطر موتحجي منع في ولاأل الدفاع

 محيثتقو  الكاشفة والرقابة الواقية الرقابة نقسمي إلى متنقس يةلالداخ الرقابة نأ إلى اإلشارة وتجدر
 والمخالفات األخطاء شفبك الثانية متقو  و رفالمص اهل یتعرض قد التي األخطار ليلوتق بمنع ىاألول

 لتطور راونظ ،مستقبال األخطاء ذهه ثلم في الوقوع لتفادي الضوابط یلتعد و اهمعالجت مث نوم
 .زةهأج متستخد رفالمصا ممعظ أصبحت حيث مالعال في المالية األنظمة

 التطور ذاه مع يفتتك و ءمتتال نإ یجب لككذ الرقابة يةلعم نفا االلكترونية الصيرفة وكذا الحاسوب
  :تتمثل فيما یلي االلكترونية والتجارة الصيرفة ىلع الرقابة باتلمتط وضع نم البد وماعمو 

  واألمن الحماية باتلمتط -2-1-1

 المصرفية ياتلالعم نأما ىلع بالرقابة الخاصة باتلالمتط نم مجموعة زلبا لجنة أقرت
 :االلكترونية

 الخدمات لي متقد نالذی العمالء ویةه نم قتحقلل المناسبة رءاتجالا اتخاذ فالمصار  ىلع 
 لهم؛تخوی طبيعة و االنترنت عبر

 النقض معد" ترویج تتولى نوأ المعامالت نم قالتحق ق طر  ماستخدا فالمصار  ىلع یحب" 
(Non-Repudiation )االلكترونية؛ المصرفية تالمعامال نع المساءلة تحدد نوأ 

 للتخویل ومن صالحيات نم لتحققل المناسبة الضوابط توافر نم فالمصار  تتأكد نأ یجب  
 التطبيقات؛ و البيانات قواعد إلى و االلكترونية المصرفية صالحيات الدخول للنظم
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 387 ص ، 2009 ،ناالرد ،6 ط ، نشرلل ئلوا دار ،الحديثة المحاسبية الطرق  المصرفية ياتلالعم أميف، خالد هللا عبد 
*

 لقد تم التطرق الى هذين النوعين في الفصل الخامس 



 ةالخاص البيانات مصداقية لحمایة المناسبة اإلجراءات توافر نتضم نأ رفالمصا ىلع یجب 
 ومات؛لالمع و السجالت االلكترونية المصرفية ياتلبالعم
 المصرفية المعامالت كلل واضحة تدقيقية راتمسا وجود رفالمصا نتضم نأ نم بد ال 

 االلكترونية؛
 ياتلبالعم الخاصة وماتلالمع نكتما لحمایة المناسبة اإلجراءات اتخاذ فالمصار  ىلع یجب 

 أو لهانق وبلالمط وماتلالمع حساسية درجة مع متوافقة راءاتجإلا ذهه ن تكو  نأ یجب كما االلكترونية
 .البيانات قواعد في اهخزن

 والتكنولوجية التقنية باتلالمتط -2-1-2

 االلكترونية الباألعم الخاصة االنترنت ومواقع والمعدات زةهواألج رامجالب مجموعة يهو 
 المتسارعة ذهه نم االستفادة إلى جةالحا نم مزیدا التكنولوجية راتالتطو  أحدثت حيث المصرفية،

 يف هذهوتوظ تنافسية ميزة يقلتحق راتالتطو  ذهه تواكب التي رفالمصا نبي المنافسة حدة الزدیاد
 التقنية باتلالمتط راسةد یجب بالتالي و العمالء خدمة صالح في التقني موالتقد التكنولوجيا

 .وكالبن في االلكترونية التجارة أنشطة قلتطبي ئمةالمال التحتية البنية توفر مدى حيث نم والتكنولوجية

 نم لالعم في المستخدمة التكنولوجيا ىلع الرقابية إلجراءاتا نم العدید قتطبي یجب هان كما
 راءبإج كوذل اهقصور  أو الهفش احتمالية ليللتق لاألمث كلالش ىلع الهعم راریةاستم نضما لاج
 .المستمرة الوقائية الصيانة ياتلعم

 القايويية و التشريعية باتلالمتط -2-1-3

 العصر راتمتغي مع وناجحة ةلمتواص مواكبة االلكترونية الصيرفة معال إلى الولوج بلیتط
 التكنولوجية الركائز ىلع لالعتماد اههواتجا نالزبائ باتلومتط احتياجات تطور مع خاصة االلكتروني،

 المستوى  ىلع قانونية تحدیات في المصرفيةت اإلدارا كذل ویضع خاص، لبشك وااللكترونية عموما
 .الدولي

 حمایة ىلعل تعم مناسبة قانونية بنية إیجاد بلیتط مما االنترنت عبر المصرفي لالعم أما 
 موتنظ تشرع التين القواني إیجاد ىلع لوتعم رافاألط ذههل القانونية ویةهال وتؤكد رافاألط كافة ق حقو 

 المتركزة لوالتباد بالغإلا ألساليب لكبدی االلكترونية البيانات لتبادو  بالغإلا لوسائ ماستخدا موتحك



 نم مجموعة لباز  لجنة أقرت وقد والسریة، لالعمي بحمایة الخاصة نالقواني و ورقي، أساس ىلع
 . االلكترونية المصرفية ياتلبالعم الخاصة السمعة ومخاطر القانونية المخاطر فدارة باتلالمتط

 اإلدارية باتلالمتط -2-1-4

 الاألعم في االلكترونية الصيرفة ماستخدا نأ والسيما ،مالمالئ موالتنظي الجيد التخطيط في لوتتمث
 ليكهال فتوصي داریةاإل باتلالمتط نوتتضم الواجبات، نبي لفصلل يدیةلالتق ئفالوظا نم راكثي غيلی

 في المتعارضة ئفالوظا نبي لوالفص لالعم راءاتإج وتحدید والمسؤوليات طاتلالس وتحدید التنظيمي
 المصرفية ياتلالعم ىلع يالالع دارةاالا و دارةإلا سلمج رافإش آلية وصياغة وماتلالمع منظ إدارة

 .االلكترونية

 المركزي  البنك رقابة-2-2

 األساسية الوظيفة نأ ىلع (KISH AND ELKIN) نوالك كيش و (SHAW) شو نم كل یؤكد
 ذاه میدع الدولية التسویات نكب نفا كوكذل النقدي ولوالتدا ناالئتما اقبةر م يه المركزي  نكبلل والحقيقة
 ذهه أنو  ،نواالئتما ةلالعم محج متنظي يةلعم یتولى الذي وه المركزي  نكالب نا یرى  حيث االتجاه
 الصيرفة و ةلالعم إلصدار محتكر هكون في ةلالمتمث هبوظائف نكالب امقي لخال نم تأتي الوظيفة

 ناالئتما متنظي و راقبةم مةهم أو مسؤولية نم تلجع ئفالوظا ذهكل ه ،وكالبن نكوب ، الحكومية
 إلى لإلشارة ماستخد المركزي  نكالب مو همف نأ ىلع یؤكد البعض نإ وحتى الكبير متماهباال تحظى

 أحسنت ما إذا فالوظائ ذهه لتعم حيث المصرفي امالنظ راقبةم في نكالب اهب میقو  التي ياتلالعم
 وتعطي المصرفيم النظا نع واالختالالت األزمات مخاطر إبعاد ىلع المركزي  نكالب لقب نم اهتإدار 
 ئلوسا راقبةوم مالتحك ىلع هقدرت لخال نم االقتصادي النشاط موحج مستوى  في بالتأثير اكبر قوة

هدف ب التجاریة رفالمصا ىلع والرقابة اإلشراف يةلعم زائرالج بنك  یمارس و ،)النقد عرض(الدفع
ومصالح المستثمرین كما انه یهدف إلى تفادي المخاطر االعتيادیة المترتبة عن  حمایة أموال المودعين

 :التالية رق بالط الرقابة ذهه ویمارس ، التسيير

 وأحكمت إال وكالبن نشاط نواحي نم ناحية المركزي  نكالب ن قانو  مواد ركتت مل :القوايين 
 فةلوالك والنوعية الكمية حيث نم ناالئتما متنظي يةلعم ركزي الم نكبلل ولیخ حيث اهيلع الرقابة

مراقبة  هل ولیخ كما المنشود، النقديرار واالستق االقتصادي النمو باتلمتط مع ناالئتما ذاه ليتجاوب



 هل كما ،نميهوالمسا نالمودعي وق حق نوضما راكزها الماليةم سالمة لیك بما المرخصةالبنوك 
 وتحدید الخارجية، و يةلالداخ الفروع فتح و اهرخص سحب و وكالبن رخيصت ىلع الموافقة صالحية

 الخارج والى نم الاألمو  رؤوس وحركة رفصلل وتنظيمية تشریعية مأحكا وضع و ال،الم رأسم حج
 القروض متنظي هدفب المرخصة رفمصالل يماتلتع یصدر نبا الصالحيات هل لكوكذ ،...

 راتهااستثما تحدید وكذا ا،هوأنواع اهوشروط راضهاوأغ اهكميت حيث نم فةلالمخت االئتمانية يالتهوالتس
 المخالفة رفالمصا حلب اهیتخذ التي العقوبات یحدد كذا ا،هخارج أو زائرالج خلدا

 .المركزي  نكالب نقواني و مألحكا

 تالمستندا أساس على الرقابة 
 ن مضمو  یحدد الذي ميوالتنظي القانوني طارإلا بواسطة مقننة المصرفية التقاریر تعتبر

 .وبلالمط التوقيع وجودة اهإرسال جالآ التصریحات، ذهه اهتغطي التي الفترة التصریحات،

 التنظيمية التصریحات أساس ىلع اهإنجاز  میت رقابة يةلعم يه المستندات أساس ىلع الرقابة نإ
 ،بنك الجزائر هياكل مختلف إلى التصریحات ذهه سلتر  المالية، والمؤسسات رفالمصا اهب متقو  التي

 ذهه ملتستع العامة، المفتشية مستوى  ىلع المستندات أساس ىلع بالرقابة فةلالمك المصالح السيما
 .اهوصالحيات اهامهم إطار في التقاریر هذه األخيرة المصالح

 عن عنها ومعلن محددة إستراتيجية بنك لكل یكون  أن یتطلب فانه الرقابة عملية تفعيل جلأ ومن
وق الس في المشاركة األطراف كافة یمكن بما والشفافية اإلفصاح مبدأ ظل في بها یقوم التي اتالعملي

 وتعزیز الحسابات محافظي دور وتفعيل اهكفاءت ىلع موالحك وكالبن مساءلة ىلع القدرة نم
 .هماستقالليت

 نم كبيرة انبجو  ملتش الخارجية الرقابة نقواني و المركزي  نكالب اهب جاء التي نالقواني أن لكذ
 في همسا نالقواني ذههل يلالفع و يلالك يقالتطب وكذا والشفافية اإلفصاح غياب أن إال الرقابي كليهال
 .الرقابية اإلجراءات فعالية في الحد نم كبير كلش

 في المشاركة رافلألط تخرج ال اهب الخاصة التقاریر نإ زائرالج في ةلالعام وكالبن ىلع یالحظو 
 العناصر بعض ىلع ملتش ال التقاریر ذهه نوا سنوات،3 إلى سنة نم ةلطوی فترة بعد إال وق الس

 وإجمالي القروض نبي والعالقة القروض تركز ثلم االئتمانية المخاطر نع فصاحإلا :ثلم امةهال



 قياسيا رق وط وق الس مخاطرول، لألص اقاالستحق وهيكل و آجال السيولة مخاطر ،المتعثرة القروض
 ذهه مواقع نإ إلى ضافةإلبا ،ن مكو  كلل والخصائص والشروطهيكل رأس المال  وناتمك ها،وإدارت

 ،وق الس في المشاركة رافلألط الضروریة البيانات و وماتلالمع ىلع تحتوي  ال االنترنت ىلع وكالبن
 .الشفافيةو   فصاحاإل مبدأ مع یتنافى الذي األمر ،ملتع ال مواقع اهل وكالبن وبعض

 المصرفي ناألم زيادة -2-3

 ىلع مثال المصرفية المعامالت فيشك وال المخاطرة درجة تخفيض المصرفي نباألم یقصد و
 رفالمصا نم الكثير نتؤم و اآللي، صرافال مباستخدا نالزبائ مقيا ىلع المترتبة ناألما درجة لكذ
 التأكد هيلع توجبی هفان ،الالمث يلسب ىلع هأموال یقرض عندما رفالمص نبا اهمن اعتقادا المبدأ ذاهب

 أن المصرف تأكد نباألما یقصد ناهو  ثانية، ستعود اهأن أي ،نأما حالة في الاألمو  ذهه نأ نم مالتا
 ودرجة همبحسابات قةلالمتع نالزبائ وماتلمع بسریة ناألما یرتبط كما المناسب، غرضلل بتهذ قد هأموال
 و البعيد، بلالمستق إلى تمتد وفس رفيالمص ناألما درجة نأ هفي شك ال ومما ،رفالمص مع لهمتعام
 :التالية األربعة ةلاألسئ ىلع جابةإلبا المصرفي ناألما لقیتع

 ؟نآم اهحقاتلم و المصرفية هيزاتالتج الاستعم هل 
 ؟نآم كلبش ن الزبو  اهیرید التي وماتلالمع و المستندات متقد هل 
 سري؟ و نآم كل بش نالزبائ بيانات و سجالت ملتستع هل 
 صحيح؟ كلبش متقد الخدمة نبأ ن الزبو  هل یثق 

 

 

 

 

 

 

 



 خالصة الفصل

دراسة مختلف المتغيرات النقدیة والسياسة النقدیة التي ینتهجها بنك الجزائر بعد قانون  خالل من
 أصبحت الذي یعتر نقطة تحول جوهریة في النظام المصرفي الجزائري،   12-12النقد و القرض 

 وتحقيق التضخمية الضغوطات في التحكم في تدریجيا دورها عبتل ئراالجز  في النقدیة السياسة
 تنمية جانب لى، إبمقابل النقود إصدار وضبط الفائدة معدالتر تحری بعد خصوصا النقدي راراالستق
 يظتح أصبحت ،االستهالكي للطلب زایدالمت االرتفاع من بالرغمرات االستثما لتمویل االدخاریة الموارد

 . والطلب العرض لقوى  وفقا مباشرال غير التدخل وأساليب السوق  ميكانيزمات نحو التدریجي بالتحریر

 فشيئا شيئا تنطلق أصبحت التي النقدیة للسياسة التدریجي التحریر استلزمت إذن المرحلة فهذه 
 و النقدیة الكتلة تطور قبةار م بشأن قرارات اتخاذ بعد خصوصا مباشرة، الغير الرقابة أساليب نحو

 و الخصم وإعادة االحترازیة القواعد و اإلجباریة االحتياطات إقرار و الفائدة معدالت وتحریر القرض
 السيولة راقبةلم جدیدة كأساليب للفائدة، المغلة الودیعة وتسهيلة السيولة واسترجاع المفتوحة السوق 
 .البنكية

 الناحية من فنجد یةالنقد السياسة على اإللكترونية للصيرفة المحتملة اآلثار یخص فيما أما
 الكتلة حجم تفاقم و المركزي  للبنك اإلصدار وظيفة على التأثير في معظمها تصب آثار عدة النظریة
سنة بدایة تبني  2222وباعتبار سنة  ئري االجز  المصرفي الواقع على وباإلسقاط الدولة، داخل النقدیة

الدفع االلكتروني ومبادىء الصيرفة الصيرفة االلكترونية، حيث اعتمدت البنوك الجزائریة وسائل 
 هذا فعال و النقدیة سياسته على إلكترونية مصرفية خدمات إلصدار تأثير أي أن نجد االلكترونية، ال

من جهة، كما  فيها الخدمات هذه لضعف جعار  هذا و النقدیة، البيانات و المعطيات من إستنتجناه ما
لى األوضاع النقدیة و االقتصادیة وتحقيق األهداف أن وضع السياسة النقدیة في الجزائر یتوقف ع

 .المسطرة 
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I- تمهيد 

 واألساليب المفاهيم كل تغيير في أسهمت التي الجذریة التحوالت من فترة یعيش العالم أصبح لقد
 عّما تماما مختلفة وتكنولوجية وسياسية اقتصادیة وأوضاعا مناخا وأوجدت التقليدیة، اإلداریة والهياكل

 جميع في الركيزةو  الخام المادة هي المعلومات أو المعرفة باتت حيث سنوات، بضع في سائدا كان
 له، یوفرها التي الفعاليةو  السرعة من یستفيد عالميال االقتصاد التطور، هذا جعل قد و، المجاالت

 المستمر، بالتجدید لها تسمح و راتالتطو  هذه تعكسها جدیدة اقتصادیة أفكار الوجود إلى وظهرت
 تعد لم التي الكالسيكية خدماته لتقدیم كحلول استغلها الذي المصرفي الجهاز إلى األفكار هذه فامتدت

 حيث من ال مالئمة، هذه الخدمات تعد فلم فادحة، خسائر تكبده و حياناأل غالب في ربحا   عليه تدر
 المنطقي من فكان وعمالئه، البنك بين ثقة أزمة حدوث في تسببت بل الفعالية حيث من ال و السرعة

  .ذلك لتحقيق اإلمكانيات و األدوات كل توفر راتتطو  ظل في عنها بدائل إیجاد الحل یعتبر أن

 المسرح على ظهرت التي و النقدیة، األنظمة بتطور تماما مرتبط لمصرفيا القطاع تطور وإن
 خاللها من والتي والمؤسسات واآلليات القواعد من هيكل على والمبنية آخر إلى وقت من الدولي
 المعروف من التيو   التقليدیة الصيرفة ضوابط أن لنا یفسر ما هذا و ، األعباء بتلك القيام یمكنها

 هي المحلي، باالقتصاد للتحكم عمله أساس المركزي  البنك یتخذها التي النقدیة السياسة يف تتمثل أنها
 الشكل أن من الرغم على ، اإللكترونية بالصيرفة تسمى ما أو الرقمية الصيرفة في تحكم التي نفسها

 في ختالفا وجود یبرز قد ما هذا و .وهمية الثانية أما. حقيقية فاألولى تماما، مختلف لهما العملي
 ظل وفي .لهما غيرها و الكمية و النوعية األدوات في المتمثلة و النقدیة السياسة أدوات تحكم طریقة

 المصرفية بمنظومتها االرتقاء الجزائر تحاول ، العالم في المصارف تعيشه الذي الشدید التنافس هذا
 المصرفية الخدمات ناحية من اءسو  ما، نوعا محتشم یعتبر موقعها أن رغم ، راتالتطو  هذه أبعاد إلى

 تطبيق في مشاكل تشهد أنها حيث فيها، النقدیة السياسة إجراءات ناحية من أو تقدمها التي اإللكترونية
 بعد خاصة حدیثا، ظهرت مصرفية خدمات مع الحال هو فكيف تحسينها، و التقليدیة الخدمات
 الخدمات ناحية من دول المتقدمة كذلك سواء اإللكترونية، الصيرفة مجال في خدماتبال مقارنتها
 توسيع أو ضبط إلى األحيان غالب في تهدف التي و تحكمها، التي واإلجراءات القوانين أو المقدمة

 .النقود هذه كمية

 



II- الفرضيات اختبار يتائج 

 اختبار لفرضياته إجراء یمكننا جوانبه ببعض اإلحاطة محاولة و الرسالة هذه دراسة موضوع بعد
 :یلي اكم

   یعتمد البنك المركزي إلدارة السياسة النقدیة على مجموعة من األدوات الكمية و  :األولىالفرضية
في الفصل األول حيث یعتمد البنك المركزي لدارة السياسة النقدیة و تحقيق  يؤكدهما  وهو النوعية

 .األهداف المرجوة على مجموعة من األدوات الكمية و النوعية
  إن الصيرفة االلكترونية هي إدخال التكنولوجيات الحدیثة في وسائل االتصال  :اييةالفرضية الث

عمال حيث نالحظ في الفصل الثاني أن معظم األ ،مقبولةأیضا  على التعامالت البنكية  التقليدیة وهي
لشيك ا ثلم)المالية األوراق في التعامل أو التحویل أولبنكية االلكترونية من سحب أو دفع أو االئتمان ا

 و ةكترونيلهي نفسها ولكن طریقة تنفيذها تتم بطریقة ا المصارف أعمال من ذلك غير أو (االلكتروني
 .الجدیدة االتصال و اإلعالم تكنولوجيات باستخدام المصرفية العمليات إجراء هي بالتالي
 على دور  ؤثرمن شانه أن ی اإللكترونية وسائل الدفع إن التوسع في استخدام :لفرضية الثالثةا

حسب ما نلمسه في الفصل الثالث عند دراسة  مقبولةوهي البنك المركزي في إدارة السياسة لنقدیة، 
 إجراءات عدة اتخاذ المركزي  البنك على یستلزم مماتأثير وسائل الدفع االلكتروني على السياسة النقدیة 

 النقدیة،  السياسة أدوات على قانونية و رقابية
  إن التوسع في استخدام وسائل الدفع الحدیثة من شأنه أن یؤثر على دور البنك  :عةالفرضية الراب

ولكن تتوقف على البنوك المركزیة مدى احتفاظ البنوك  مقبولة المركزي في إدارة السياسة النقدیة وهي
 . اإللزاميالتجاریة باالحتياطي 

  مرحلة عن الجزائري  المصرفي النظام في اإللكترونية الصيرفة واقع یعبر :الفرضية الخامسة 
 المصرفي، القطاع في الحدیثة التكنولوجيات بعض لإدخا و السحب، بطاقات إدخالل خال من أولية

 المشاریع بعض تبني خالل من الوطني باقتصادها النهوض المستمرة بجهودها تحاول ذلك رغم أنها إال
 الرقمي، االقتصاد نحو والتوجه واالتصال ماتالمعلو  تكنولوجيا لقطاعة التحتي البنية بتطویر المتعلقة

 في إال ثقة ال بفكرة یؤمن یزال ال الذي شعبها لدى الصيرفة اإللكترونية ثقافة نشر إلى باإلضافة
ال یمكن للجزائر االعتماد على التعامالت  لهذا هذا التأخر في كثيرا ساهم الذيو  الملموس، الشيء



إمكانياتها وكثرة المشاكل التي یعاني منها النظام، إضافة إلى عدم االلكترونية بدرجة كبيرة لمحدودیة 
 .صحة هذه الفرضية  يؤكدوهو ما  .تقبل الجمهور لهذه الثقافة

-III لدراسةا يتائج:  

تتعلق بواقع الصيرفة االلكترونية وببنك  تطبيقية و نظریة نيجزئ إلى هذه دراستنا نتائج قسمنا لقد
 :كالتالي هيو لجزائر وسياسته النقدیة 

 :النظرية النتائج - أ
 المعطيات من تتخذ التي و االقتصادیة السياسة مجاالت أهم إحدى النقدیة السياسة تعتبر  

 یشكله وما جهة، من االقتصادي بالنشاط النقود عالقة االعتبار بعين آخذة موضوعا لتدخلها النقدیة
 الواقع في تسعى وهي أخرى، جهة من دياالقتصا النشاط لممارسة مناخ مالئم من النقدي االستقرار

، التخلص من االقتصادیة التنمية تحقيق :في المتمثلة االقتصادیةالسياسة  أهداف نفس إدراك إلى
 و تحقيق  التوازن في ميزان المدفوعات؛ سعارأللالبطالة، استقرار المستوى العام 

السياسة النقدیة، فالبنك المركزي  رةإدا إليهاالنقدیة التي یخول  تعتبر البنوك المركزیة السلطة  
 ؛یمثل بنك البنوك و بنك الحكومة

 الصناعة مجال في التكنولوجي التطور مظاهر من كمظهر اإللكترونية الصيرفة ظهرت لقد  
 بطریقة تقدم التي المتطورة أو التقليدیة المصرفية الخدمات تلك عن تعبر أنها المصرفية،حيث

 لها أن كما المجاالت، من العدید في وتتواجد الخط، عبر الخدمات نت، أواالنتر  شبكة عبر الكترونية
 وكذا طلبات العمالء إلتاحة وسيلة وهي ،. ..الوقت والتكاليف في كاالقتصاد بالغة، وأهمية أهداف

 .الوطني واالقتصاد اإللكترونية التجارة دعم
 الدفع االلكتروني وأنظمة ونيةإلكتر  مصرفية خدمات من أنواع عدة اإللكترونية الصيرفة عرفت  

 من النوع هذا تجسيد أن علما المصرفي، واالنترنت اآللي فاالصر  وأجهزة االلكتروني المالي التحویلك
 و المعلومات تكنولوجيا على ترتكز إلكترونية بيئة وجود الواقع یتطلب أرض على المصرفية الخدمات

 .االتصال شبكات
 من مجموعة تعتریه ألن باآلمن ليس اإللكترونية األنظمة من النوع لهذا الهائل التطور إن  
 عدة على اإللكتروني المصرفي العمل ینطوي  بذلك و القرصنة، أهمها و كيانه تهدد  التي المخاطر
 عليها؛ الالزمة الرقابة إجراء من یمكنه بما عليها البنك اإلطالع على یجب مخاطر



 فإن متعددة، مخاطر من اإللكترونية المصرفية العمليات وإجراء إصدار یصاحب لما نظرا  
 مختلف لمسؤوليات الدقيق والتحدید المخاطر لهذه الجيدة ولإلدارة للمراجعة األسس وضع یستلزم األمر

 بالبيانات وموافاته البنك ترخيص من على الحصول یستلزم ما بها ، وهو العالقة ذات الجهات
 .الالزمة

 بالمعنى السيولة مفهوم تالشي إلى یؤدي قد اإللكترونية المصرفية بالخدمات العمل إن 
 إلى بدوره یؤدي الذي و النقدیة، بالكتلة التحكم في النقدیة السياسة أدوات دور زوال بالتالي و الحقيقي

 الحقيقي؛ بالمفهوم النقود إدارة في المركزي  البنك دور من التقليل
ات یعتمد بشكل كبير على كيفية تأثير انتشار إن أثر النقود االلكترونية في عرض االحتياطي  

وأثرها في الطلب على االحتياطيات لذي یعتمد . االلكترونية بكشوف ميزانية البنك المركزي  االتكنولوجي
 .أساسا على الترتيبات المؤسسية السائدة في دولة معينة 

ثر في إیراد رسم السك إن النقود االلكترونية تساهم في تغيير سرعة تداول النقود ، وكذلك تؤ   
 المصرفي باتجاه تخفيضه

 إدارةعلى دور البنك المركزي في  يااللكترونالنقود االلكترونية ووسائل الدفع  تأثيروقف تی  
 باإلضافة مدى انتشار استخدام هذه النقود و تداولها، أهمهاالسياسة النقدیة على مجموعة من العوامل 

مما  یمكن البنك المركزي من السيطرة على السيولة  اإلجباري حتياطي التزام البنوك باالحتفاظ باال إلى
 .النقدیة
 :النتائج التطبيقية - ب

 إلى ترق  لم الجزائریة المصرفية المنظومة مستوى  على بها القيام تم التي اإلصالحات إن 
 .المحيط في الحاصلة ت تالتطورا لمسایرة المطلوب المستوى 

 الخدمات نقص في من تعاني الجزائریة البنوك فإن ،الحالية الدراسات نتائج ضوء على 
 في مازال والذي البنكية، البطاقات بعض على تعاملها نطاق ینحصر اإللكترونية ، حيث المصرفية

 .بعد النور تعرف لم التي البرامج المعدة من الهائل العدد رغم البدایة
 في التراجع و النقدي لتوسعا في التحكم أن فنرى  الجزائر، في النقدیة للسياسة بالنسبة 

 أن و الداخلي، النقدي التوازن  على مؤشرات هي موجبة حقيقية فائدة بأسعار التعامل و التضخم
 دالةال مؤشرات هي الصرف احتياطي ارتفاع و الدین خدمات انخفاض و الخارجية المدیونية تقليص



 بتنظيم الجزائر لبنك سمحت جزائرال في السياسة النقدیة وأن .الخارجي المالي الموقف صالبة على
 .الفائدة لسعر أقصى حد منخفضة كسياسة فائدة فرض أسعار و التضخم من للحد المصرفية السيولة

 اإللكترونية البنية مع التجاوب و التأقلم على العمالء مساعدة الجزائر في البنوك على 
 البث إدخال خالل من االنترنت كاتشب توسيع الضروري  من أنه مالئمة، كما برامج باستعمال الجدیدة

 تحدیث خالل من التقنية هذه لتطبيق تستعد أن الجزائریة البنوك على فيجب ADSLال  طریق عن
 .المجتمع في إلكترونية مصرفية ثقافة نشر في المصرفي للمساهمة اإلعالم تطویر عن فضال خدماتها

 بين ما أو الواحد المصرف وفروع وكاالت مستوى  على الداخلية المصرفية الشبكة تعد 
 .اآلن في البنوك الجزائریة لحد غائبا یضل ما وهو العصرنة لعملية أولی مدخال المصارف
 هذا غياب نجد فإننا الجزائر، في النقدیة السياسة على اإللكترونية الصيرفة أثر إلى بالنظر 

 المصرفية المعامالت في المتمثل و األثر مسبب غياب إلى أصال جعار  هذا و ،انعدامه أو األثر
 .الجزائریة المصرفية داخل المنظومة اإللكترونية
 مصرفية ثقافة لتطبيق االستعداد الجزائریة البنوك على ینبغي المستجدة، التغيرات ظل في 

 اإلجراءات من مجموعة خالل من المصرفية السوق  أوضاع في المستمرة التغيرات االعتبار بعين تأخذ
 ال والمصرفية المالية العولمة ظل في المنافسة على قادر كيان مصرفي خلق أن كما والتوصيات،

 اإلدارة في الحدیثة التكنولوجيات االعتبار بعين ومناسبة، وتأخذ مدروسة إستراتيجيات بتبني إال یكون 
 .والتسيير

IV – التوصيات و القتراحات: 

 زنة بين مختلف األهداف بما في تصميم إطار تنظيمي مالئم للنقود االلكترونية یتضمن الموا
 ؛ذلك االستقرار واالستقامة المالية للمصدرین وحمایة المستهلكين وتعزیز المنافسة واالبتكار

  لمراقبة تطور أنظمة النقود االلكترونية بدقة ؛ الحذرالبقاء بحالة 
  ددمتصفية أو المقاصة عن طریق االستثمار في حاسوب عمالق بالمن الضروري إنشاء نظام 

 .منتظمة یحدد صافي جميع الحقوق المشتركة والمطلوبة 
 إذا أصدرت البنوك المركزیة النقود  هاقيام البنوك المركزیة نفسها بإصدار النقود االلكترونية ، الن

تمتع بمنافع وسائل دفع أكثر كفاءة دون فقدان البنوك یااللكترونية فان االقتصاد ككل یمكن أن 
 زز تلك القوةبل تعالمركزیة لقوتها 



 الالزمة، الخبرة الكتساب المصارف، في للعمال والتدریب التأهيل برامج تضع أن الدولة على 
 منها والحد الخدمات بهذه التالعب محاوالت فكش أجل من
 لخدمات المصدرة الجهة قدرة تكفل التي الشروط مجموعة یوضح قانون  صياغة ضرورة 

 .مستقبال النقود هذه عن الناشئة المختلفة طرالمخا إدارة على اإللكترونية الصيرفة
 محددة اقتصادیة أهداف على التركيز و للبالد، االقتصادي الوضع و تتماشى نقدیة سياسة إتباع 
 ...التشغيل سياسة التضخم، محاربة النمو، مثل
 لبيةالس تصحيح و منها اإلیجابية لمعرفة اإللكترونية الصيرفة عن الناجمة اآلثار بجميع التنبؤ 
 .فيها
-Vالموضوع آفاق:  

 السياسة إدارةدور لبنك لمركزي في  على اإللكترونية الصيرفة تأثير أهم إبراز هذا بحثنا في حاولنا
من خالل محاولة طرح نموذج واقتراحات من  اجل التحسين في  بنك الجزائر بدراسة أكتفينا و النقدیة،

 كدراسة لها التعرض دون  ي والصيرفة االلكترونيةانتشار وتوسيع استعمال وسائل الدفع االلكترون
 .أفضل نتائج ذات قياسية دراسة اإلشكالية هذه دراسة تكون  أن یمكن وبذلك قياسية،

 
 رامجالب ومتاهات مشاكل من تعانيزالت ما التي زائریةالج المصرفية المنظومة إصالح أهمية .1

 اإللكترونية الصيرفة و النظام نةعصر  على منها كبير جزء یعتمد التي المتعددة اإلصالحية
 .الخصوص وجه على

 مجال في االستثماري  اإلنفاق بزیادة ذلك و المصرفي للجهاز التحتية البنية تقویة من بد ال .2
 في التوسع و البنك، في للموظفين المستمر التكوین إلى باإلضافة المعلومات، تكنولوجيا
 و أعلى بكفاءة للعمالء الحدیثة الخدمات من متنوعة تشكيلة لتقدیم األنترنت شبكة إستخدام

 أقل تكلفة
 وتوفير اإللكترونية؛ الصيرفة خدمات إستخدام یخص فيما الجزائري  المجتمع ثقافة تنمية .3

 تقدیم وأماكن التجار لحاملها وفي المقابل تحفيز تمنحها التي وللمميزات لها، الكافية الدعایة
 تعامالتهم اإللكترونيةفي الصيرفة وسائل قبول على والمؤسسات والفنادق كالمطاعم الخدمات

 . زایاالم بعض بمنحهم وذلك
 2005 منذ زاات  ما والجزائر التنفيذ، في السرعة یقتضي الجدید اإلقتصاد في اإلندماج إن .4

 .اإللكتروني المصرفي المنتوج طرح مرحلة في



یتعين أن  التيالرقابة الحذرة  إهمالیبرر  ال وطرق  فان هدف العام لتطویر النقود اإللكترونية .5
تخضع لها مؤسسات االئتمان، وإال تعرض عرض وطلب النقود ألزمات حادة مردها بقاء 

 النقود اإللكترونية خارج حدود الرقابة،
 بتنظيم تهتم التي و الصيرفة خدمات رقمنة مئیال الذي التشریعي المناخ إهمال عدم من البد .6

 المرتكبة الجرائم تخص التي العقابية القوانين سن إلى اإلضافةب العملية، أطراف بين العالقات
 .حدوثها نسب بالتأكيد ضمما سيخف الوسائل هذه حق في

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

 



 المراجع باللغة العربية: أول

I- الكتب 

 النقد صندوق  ،المخاطر إدارة و لبنوكا على الرقابة في معاصرة و أساسية أطر الكرسانة، یمهإبرا .1
 . 2006 مارس ظبي، أبو العربي،

  .2225، دیوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، التجارة اللكتروييةابراهيم بختي،  .2
 ،لبنان للكتاب، الحدیثة المؤسسة ،العربية البلدان في اإللكترويي المصرفي العمل سفر، أحمد .3

2006. 
 .2229الحقوقية، لبنان،  الحلبي األولى، منشورات ، الطبعةإللكتروييةا الدفع أيظمة سفر، أحمد .4
ايعكاسات المتغيرات المعاصرة على القطاع المصرفي ودور البنوك أحمد شعبان دمحم علي،  .5

 .2226، الدار الجامعية، مصر، الطبعة األولى، المركزية
 المصریة، ، المكتبةمستقبلال وتطلعات الحاضر آفاق اللكترويية، اإلدارة غنيم، دمحم أحمد .6

  .2004مصر،  المنصورة،
، الدار الجامعية الجدیدة، مبادئ النقود والبنوكأسامة دمحم الفولي و مجدى محمود شهاب،  .7

 .1111اإلسكندریة، 
 .1192، دون دار النشر، مصر، التجارة الدوليةاسماعيل شلبي،  .8
، دار الطليعة، بيروت، الطبعة ركزيةالصيرفة المأم ج دي كوك، ترجمة عبد الواحد المخزوني،  .9

  1197األولى، 
النقود والبنوك باري سيجل ترجمة طه عبد هللا منصوري وعبد الفتاح عبد الرحمن عبد المجيد،  .11

 .1197دار المریخ،  ،-وجهة يظر النقدويين -واإلقتصاد
     التي والمخاطر المسندي العتماد في المصرف مسؤوليةحسين،  بایز صابر بختيار .11

 ، 2010 والبرمجيات، مصر، للنشر القانونية، دار شتات الكتب االولى، دار ،الطبعةتواجهه
، دیوان المطبوعات الجامعية، محاضرات في النظريات والسياسات النقديةبلعزوز بن علي،  .12

 2224الجزائر،
 2009 األردن، التوزیع، و للنشر الثقافة دار ،اإللكترويي الدفع وسائل الشورة، عاید جالل .13



 والنشر، للطباعة وائل دار ،(العملي المنظور)المالي الجهاز في أساسيات الزیدانين، سالم جميل .14
 . 1999 األردن،

 ، 1114، الدار الجامعية، بيروت، اقتصاديات النقود والمالحسين عوض هللا،  .15
 .1116، مكتبة زهراء الشرق، مصر، اقتصاديات التجارة الدوليةحمدى عبد العظيم،  .16
 .1111، (مصر)الدار الجامعية، االسكندریة  أسواق المال،ية قریقاص، رسم .17
، الطبعة األولى، دار المطبوعات الجامعية، التعاقد اللكترويي عبر اليتريتالرومي دمحم أمين،  .18

 .2224اإلسكندریة، 
ة ، دار اليازوري العلميالبنوك المركزية والسياسات النقديةزكریاء الدوري ویسرى السمرائي،  .19

  2226للنشر والتوزیع، األردن، 
 دار الجمل، اني مهديه ترجمة ،اإللكترويية التجارة في األساسي المرشد دانييل، زیليكوس .21

 ،  2002رة،هالقا العربية، النيل مجموعة
، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزیع لبنان اقتصاديات النقود والبنوكسلمان بوذیاب،  .21

 1116الطبعة األولى، 
األولى،  ،الطبعةالقايويية البنوك ومسؤولية لألموال اإللكترويي التحويلالزبن،  هللا ضيف سليمان .22

 212 ، ص201 2للنشر والتوزیع، مصر،  الثقافة دار
 للتنمية العربية المنظمة منشورات ،العولمة و اإللكترويية التجارة الخالق، عبد أحمد السيد .23

  ، 2008 مصر، اإلداریة،
، دار النهضة العربية، العربية العلمية للنشر التحليل القتصادي الكليعطية عبد الواحد، السيد  .24

 .2222والتوزیع، األردن، 
، .1112، دیوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، محاضرات في اقتصاد البنوكشاكر القزویني،  .25

 57ص 
، دار النهضة تصادية الدوليةالنقود والبنوك والعالقات القحي تادرس قربصة ومحمود العقاد،بص .26

 1193العربية، بيروت،
اثر استخدام النقود اللكترويية على دور المصارف المركزية على ادارة صفوت عبد السالم،  .27

 71،ص 2226دار النهضة العربية، القاهرة،  ،السياسة النقدية
 .2003 الجامعية، الدار اإلسكندریة، اإللكترويية، التجارة حماده، العال عبد طارق  .28



 ،3 ط ، 2003 ،الجزائر ،الجامعية المطبوعات دیوان البنوك، تقنيات ،لطرش الطاهر .29
 جرائم لمكافحة النموذجي العربي القايون  في اإللكترويية التجارة " حجاز، بيومي الفتاح عبد .31

 .2006 مصر، اإلسكندریة، الفكرالجامعي، دار ، األولى الطبعة ،"واليتريت الكمبيوتر
، دار النهضة العربية، بدون طبعة، األوراق التجارية وعمليات البنوكل دمحم أحمد، عبد الفضي .31

 بدون سنة نشر
 ،6 ط ، لمنشر ئلوا دار ،الحديثة المحاسبية الطرق  المصرفية ياتلالعم أميف، خالد هللا عبد .32

  2009 ،ناالرد
، دیوان -وتقييميةدراسة تحليلية  -مدخل إلى السياسات القتصادية الكليةعبد المجيد قدي،  .33

 2223المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
، البيان للطباعة والنشر، اقتصاديات النقود والبنوكعبد المنعم راضي وفرج عزت،  .34

 .2221اإلسكندریة،
الدار الجامعية اإلسكندریة،  ،النقود المصرفية والنظرية النقديةعبد النعيم مبارك وأحمد الناقة،  .35

1117 
 2221، لقاهرة، هال للنشرو التوزیع، التجارة  الكترويية وتامينها فاروق سيد حسين، .36
 .2223 – 2222، دار النهضة العربية، الطبعة الرابعة، القايون التجاري فایز نعيم رضوان،  .37
 .1191، دار الحداثة، بيروت، القتصاد السياسيفتح هللا ولعو،  .38
، دار ل كمي واستراتيجي معاصرمدخفالح حسن عداي الحسيني و مؤید عبد الرحمن الدوري،  .39

 . 2222وائل، دون بلد النشر، 
، 2223, اإلسكندریة, دار الجامعة الجدیدة للنشر, المسؤولية اللكترويية, دمحم حسين منصور .41

 122-122: ص
 .1172، دار النهضة العربية، الكتاب األول، القاهرة، التنمية القتصاديةدمحم زكي الشافعي،  .41
  ، 2000 الجزائر، الجامعية، المطبوعات دیوان ،النقدي للتحليل لمدخ حميدات، محمود .42
 دار ،اإلسالمية المصارف عمليات و معامالت في الشامل إرشيد، أحمد الكریم عبد محمود .43

 . 2007 األردن، التوزیع، و للنشر النفائس
 .1171، دار النهضة العربية للطباعة، اقتصاديات النقود والبنوكمحي الدین الغریب،  .44
  .2001 والتوزیع،القاهرة ،  والنشر للطباعة غریب ، دارمصرفية وتقنيات ادواتصادق، مدحت .45



 .1195، دار الجامعية، مصر، القتصاد النقدي والمصرفي مصطفى رشيد شيحة، .46
 .2225، دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة، البنوك اللكتروييةممدوح الجنبيهي، و  منير الجنبيهي .47
 .2226 ، دار الفكر الجامعي، االسكندریة،النقود اللكتروييةممدوح الجنبيهي، منير الجنبيهي و  .48
، دار زهران للنشر والتوزیع، النقود و المصارف و النظرية النقديةناظم دمحم نوري الشمري،  .49

   .2114االردن، 
 . 2224، بدون دار النشر، القاهرة، التجارة اللكتروييةنهلة  احمد قندیل،  .51
، دار وائل  النقود والمصارف والنظرية النقديةجنابي ورمزي یسع أرسالن، هيل عجمي ال .51

 2221للنشر والتوزیع، األردن، 
 2009 ،نعما البدایة، دار ،البنوك ادارة في حديثة مفاىيم وآخروف، منعي عالء القادر عبد .52

. 
 .2222 ، دار المنهل اللبناني، بيروت،النقود والسياسات النقدية الداخليةوسام مالك ،  .53
 الثانية، الطبعة ، التسويقي المزيج عناصر – اإللكترويي التسويق فارة، أبو أحمد یوسف .54

 .2007 ،فلسطين، للنشر وائل دار
 

II- الطروحات و المذكرات 
 والتنمية الفالحة بنك حالة دراسة بازل واتفاقيات الجزائري  المصرفي النظام تومي، إبراهيم .1

 العلوم كلية منشورة، غير ماجستير مذكرة ،اإليجاري  مادلالعت الجزائرية والشركة الريفية
 بسكرة، جامعة وتمویل، نقود تخصص االقتصادیة، العلوم قسم التسيير، وعلوم االقتصادیة

 .2229-2007 الجزائر،
السياسة النقدية ودورها في ضط العرض النقدي في الجزائر خالل الفترة ، اكن لونيس .2
لوم اقتصادیة، كلية العلوم االقتصادیة و التجاریة وعلوم ، مذكرة ماجستير ع(2111-2119)

 2211-2212، 3التسيير، جامعة الجزائر 
البتكارات الحديثة في أيظمة المدفوعات وتأثيرها في  جي،ـان حـســين الـبرزنمعــث بـرهـان .3

فة في العلوم دكــتوراه فلس ، رسالةيبإلى تجربة التحاد األور  استقرار السياسة النقدية مع إشارة 
 .2227جامعة بغــداد،، االقتصاد و  دارةكــلية اإل، االقتصادیة



الجزائر : دراسة مقارية–اثر الصيرفة اللكترويية على السياسة  النقديةیش ميادة، ابلع .4
قتصادیة و كلية العلوم اال، وتمویل نقود تخصصروحة دكتوراه علوم اقتصادبة، ط، اافريس

-2214بسكرة، الجزئر،–جامعة دمحم خيضر  نقود وتمویل ،: تخصص التجاریة وعلوم التسيير
2215. 

دراسة حالة الجهاز  -تحديث الجهاز العربي لمواكبة تحديات الصيرفة الشاملة زقریر عادل، .5
و التجاریة وعلوم  ةاالقتصادیعلوم اقتصادبة ، كلية العلوم  ، مذكرة ماجستيرالمصرفي الجزائري 

 .2221-2229بسكرة، الجزئر، –یل ، جامعة دمحم خيضرنقود وتمو : التسيير تخصص
رسالة  دور التسويق في القطاع المصرفي حالة بنك الفالحة و التنمية الريفية،زیدان دمحم،   .6

دكتوراه، قسم العلوم االقتصادیة، فرع تخطيط، كلية العلوم االقتصادیة و علوم تسيير، جامعة 
  .2221-2224الجزائر، 

، مذكرة ماجستير علوم اقتصادیة، ة اللكترويية حقيقتها وواقعها في الجزائرالتجار سمية دیمش،  .7
 ، 2212/2211قسنطينة،-تخصص تحليل واستشراف اقتصادي،جامعة منتوري 

، 0222-7992النقود والسياسة النقدية مع اإلشارة إلى حالة الجزائر في الفترة صالح مفتاح،  .,
 .ود ومالية، جامعة الجزائرأطروحة دكتوراه، قسم علوم التسيير فرع نق

، مذكرة دور البنوك و األسواق المالية في تفعيل النشاط القتصادي في الجزائر. ع، مصدفة  .9
 .2223و المالية، جامعة تلمسان،  ماجستير غير منشورة، تخصص النقود والبنوك

 ،الة الجزائرحالل وسائل الدفع المصرفية التقليدية باللكترويية دراسة حإعبد الرحيم وهيبة،  .11
 .2115مذكرة ماجستير في قسم علوم التسيير فرع نقود و مالية، جامعة الجزائر، 

 إلى اإلشارة مع والعشرين الحادي للقرن  المدفوعات يظام إستراتيجياتلوصيف عمار، .11
قسنطينة،  -، جامعة منتوري االقتصادیة العلوم في ماجستير ، مذكرةالجزائرية التجربة
2229-2221. 

دراسة  -الداخلية وقاتها ومع الجزائر في النقدية السياسة تأثير ليةاسمهان بقبق، آليلى  .70
روحة دكتوراه علوم اقتصادبة، كلية العلوم القتصادیة و التجاریة وعلوم التسيير طا،  -ةقياسي

 2215-2214، الجزئر،تلمسان -ابي لكر بلقایدجامعة  ، بنوكنقود و مالية : تخصص



 غير ماجستير رسالة ،التمويل يظام واصالحات المصرفي الجهاز دي،محدا الدین نور دمحم .13
 التحليل فرع االقتصادیة، لعلوما قسم التسيير، وعلوم االقتصادیة العلوم كلية منشورة،

  .2222-2221 الجزائر، الجزائر، جامعة االقتصادي،
  

III- المجالت و الدوريات 
، كليـة الحقـوق و العلـوم االقتصـادیة، جامعـة ، مجلـة الباحـثاليتريت في الجزائرابراهيم بختي،   .1

 23: ص،2222العدد األول، , ورقلة
، مجلة الباحث، كلية الحقوق و العلوم االقتصادیة، جامعة "اليتريت في الجزائرابراهيم بختي،  .2

 ،2222العدد األول، , ورقلة
زية في ادارة النقود اللكترويية وتاثيرهاعلى دور المصارف المركحمد جمال الدین موسى، أ .3

االقتصادیة ، كلية الحقوق جامعة المنصورة، و ، مجلة البحوث القانونية السياسة لنقدية
 2221، 21العدد

تقييم اداءيظام الجزائر للتسوية الفورية في  النظم المصرفي  كلثوم حميدي ، و زغدار حمدأ .4
امعة الدكتور مجلة البحوث و الدراسات العلمية، ج، 2006-2014الجزائري خالل الفترة 
 11، ص2015، دیسمبر 02جزء ال  09یحي فارس المدیة،العدد

 تحقيق ومتطلبات 3 و 2 بازل لمقررات وفقا المصرفية المخاطر ادارةالقادر،  عبد بریش .5
العلوم االنسانية،  ،مجلةالعالمية المالية الزمة بعد ما العالمي والمصرفي المالي الستقرار
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