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  : تعريف النظام المصرفي .1
  

مارس بها الذي يضم مختلف النشاطات التي تُ النظام المصرفي هو جزء من النظام المالي
عمليات مصرفية، و خاصة تلك المتعلقة بمنح القروض، و هو يشمل الجهاز المصرفي و المؤسسات 

 .العموميةركزي و الخزينة أي البنك الم المالية المتخصصة و السلطات المسؤولة عن السياسة النقدية
  . أما الجهاز المصرفي فهو مجموعة البنوك العاملة في بلد ما

 التي يتكون منها و عددها البنوكو من أهم الخصائص المميزة للجهاز المصرفي هي حجم 
  .البنوكو توزيع فروعها في البالد ثم ملكية هذه 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

يواجه الفرد مشكلة عندما ال يستطيع شراء كل ما يحتاج إليه من السلع مثـل تغييـر                 
  .لنفقاتسيارته أو تأثيث منزله ألن دخله ال يسمح له بتغطية هذه ا

كما أن المؤسسات تواجه مشكلة عندما ال تسمح لها مواردهـا باقتنـاء التجهيـزات               
  .والتموين بالمواد األولية

إن عدم كفاية مصادر التمويل الذاتي سواء بالنسبة للفرد أو للمؤسسة تـدفعانهما إلـى               
  .االقتراض أو االستدانة إذا كانت تسمح لهما مداخيلهما المستقبلية بالتسديد

و لكن من يؤمن لهما إمكانية االستدانة ؟ إنه النظام المـصرفي  و مختلـف البنـوك                  
  .العاملة ضمن هذا النظام

  فما هو النظام المصرفي ؟ و ما هي أهميته ؟ و ما دور البنوك ؟
  .   كل هذه التساؤالت سنجيب عليها ضمن هذه الوحدة



 

 

  :أهمية النظام المصرفي . 2
  

ام المصرفي خدمات عديدة و متنوعة على رأسها تقديم القروض و تجميع يؤّمن النظ
  .االدخار، فالجهاز المصرفي يحتل مكانة هامة في تحقيق أهداف السياسة االقتصادية للدولة

فالبنوك تلعب دور الوسيط بين عارضي النقود و طالبيها فهي تساهم في توفير مصادر 
  .التمويل للمؤسسات و المستثمرين

لنظام المصرفي اليوم أصبح بمثابة الدورة الدموية في جسم اقتصاد أي بلد بل و في و ا
 .االقتصاد العالمي أيضاً

  
 

   :LES BANQUESالبنوك . 3
  

   :نشأة البنوك. 1.3
   :)صرفم( معنى كلمة بنك:  أوال

 و هي تعني >> bancaبنكا  << من اإليطالية أصلها ) banque,bank( كلمة بنك
ثم . قصد بها في البداية المصطبة التي يجلس عليها الصرافون لتحويل العملةو كان ُي. bancمصطبة 

          التي يتم فوقها حساب ) le comptoir ()طاولة(َمبَسط السلع تطور هذا المعنى فيما بعد ليصبح 
 أي تاجرة بالنقودجري فيه المالعمالت، ثم أصبحت في النهاية تعني المكان الذي توجد فيه و تُ و تبادل

  .مكتب الصرافة
        رافو الَص. دنانير أخرىبلها بدراهم أو أما في العربية فيقال َصَرفَ الدنانير أي بّد

و الصرافة أو الصيرفة و هي .  هو من يبيع النقود بنقود أخرى-يارفة َص و جمعها -يرفي و الَص
  .االقتراض و اإلقراضبمؤسسة التي تقوم تعني ال) كلمة حديثة وهي(و الَمْصَرفْ . مهنة الصراف

  كيف نشأت البنوك و كيف تطورت عبر التاريخ ؟:  ثانياً
بابل ( تعود البدايات األولى للعمليات المصرفية إلى العهود القديمة، فقد عرفها العراق القديم             

بل الميالد بأربعـة    و حتى اإلغريق فقد عرفوا ق     . في األلف الرابع قبل الميالد    ) أو بالد ما بين النهرين    
  .قرون بدايات العمليات المصرفية مثل تبادل العمالت و حفظ الودائع ومنح القروض

أما فكرة ممارسة التجارة بالنقود فقد بدأت في العصور الوسطى بظهور الـصراف الـذي               
  .يكتسب دخله من مبادلة العمالت المحلية و األجنبية

بسبب ) 14 و   13القرن  (أواخر القرون الوسطى    أما البنوك بشكلها الحالي، فقد ظهرت في        
   . Florence فلورنسه و Genovaازدهار التجارة في المدن اإليطالية وخاصة مدينة جنوه 



 

 

يارفة هذا االزدهار خلق تكدساً في األموال و نمواً متزايداً للعمليات المصرفية، فأصبح الصَ            
ي قبول الودائع للمحافظة عليها من الضياع مقابل        يقدمون خدمات جديدة للتجار و للناس عموماً تتمثل ف        

 نقل الحق في    ( خرآل تمنح لهم، ثم أصبحت تلك الشهادات تُتداول بين الناس من شخص             اسميةشهادات  
أي بدون (بحضور الطرفين، و فيما بعد بمجرد التظهير وأخيرا ظهرت شهادات اإليداع لحاملها    ) قيمتها
  ).بثقت عنها الشيكات و النقود الورقيةين اسم المستفيد، و التي انيتع

يارفة بمجرد قبول الودائع فقد عمدوا إلـى اسـتثمار أمـوالهم الخاصـة               و لم يكتف الصَ   
استثمار الودائع التي لديهم ـ أي مـال الغيـر ـ    ب قاموا فوائد و في نفس الوقت مقابلبإقراضها للغير 

ـ         اً كبير اًدبعد أن الحظوا أن عد     (فوائد مقابلبإقراضها لألفراد    سحب  من هذه الودائع تبقى بـدون أن تُ
  ).باإلضافة إلى استمرار اإليداع

 بنك حمل هذا االسم في تاريخ       أقدمراف إلى بنك، و     هكذا تطورت الممارسات المالية من صَ     
  ).1401(البنوك هو بنك برشلونة 

 BANCA باسم 1587عام  Venise بنك حكومي فقد تأسس في مدينة البندقية أقدمأما 
DELLA PIZZA DI RALTA ،أمستردام بنك وتبعه Amsterdam  1609عام.   

 و بسبب تعاظم دور البنوك خاصة في مجال إصدار النقود الورقية فقد تدخلت الدول فـي                
تنظيم أعمال البنوك و منحت حق إصدار النقود لبنوك معينة عرفت بالبنوك المركزيـة التـي تـأخر                  

 الجزائـر    1800، فرنـسا    1694، إنجلترا   1668السويد  . وك األخرى ظهورها نسبياً مقارنة بالبن   
1962. 

  : تعريف البنوك 
و األشخاص المعنوية للمعامالت التي تتعلق برأس  هي مؤسسات تهدف إلى إشباع حاجات األفراد

  .المال و النقود و االئتمان
  

   :أنواع البنوك. 2.3
  :يمكن تقسيم البنوك إلى أربعة أنواع رئيسية

    :بنوك الودائع:  نوع األولال
تتركز عملياتها أساسا في تقديم القروض القصيرة األجل و هي تخدم قطاع التجارة و تعتمد               

  .ودع التي تكون غالباً قابلة للسحب متى شاء الُمزبائنهافي تمويلها على ودائع 
   :بنوك االستثمار:  النوع الثاني

متى شاء  لهذا فهي تحتاج ألموال غير قابلة للطلبو . عملياتها موجهة للمشاريع االستثمارية  
 )طويلة األجل  (ودع، أي أنها تعتمد في إقراضها على رأسمالها بالدرجة األولى و على الودائع ألجل             الُم

  .و االقتراض من الغير



 

 

   :مؤسسات االدخار و التوفير:  النوع الثالث
وتكون في الغالب على ) لىصغار المدخرين بالدرجة األو(و هي تجمع مدخرات األفراد 

  .شكل فتح دفتر ادخار
   :بنوك األعمال:  النوع الرابع

تقتصر عملياتها على المساهمة في  و) غير مفتوحة للجمهور(هي بنوك ذات طبيعة خاصة 
 أو االستحواذ  المشروعات أو االشتراك في رأسمالتقديم القروضتمويل و إدارة المشاريع عن طريق 

  ).السوق المالي ( المالرأسعليها في سوق 
  
  

  :العمليات المصرفية . 4
  

ها، هذه العمليات عديـدة     عتقوم البنوك بعدة نشاطات تمثل الخدمات التي تقدمها للمتعاملين م         
  .مددهادات إلى القروض بمختلف أنواعها وو االعتما ومتنوعة تبدأ من فتح الحسابات و تقديم الضمانات

   : تلقي الودائع.1.4
 على شكل نقود    إماالودائع تكون    و. هي ديون بذمة البنك أي رصيد موجب للمودع       الودائع  
البنك ويتصرف فيها مقابل االعتراف بالدين، أو على شكل قـيم منقولـة             " يتملكها  " و في هذه الحالة     

 للزبون و يديرها البنك أي يتولى تحصيل قيمتها فـي           اًتبقى ملك ) الخ...، أوراق تجارية  أسهمسندات،  (
  : و ودائع الزبائن لدى البنوك نوعان. لموعد المحدد أو تحصيل فائدتها السنوية لحساب الزبونا

  : Dépôt à vueـ ودائع تحت الطلب أ 
ودع تعطى له، و ال هي ودائع رصيدها مستحق الطلب في الحال أي بمجرد أن يطلبها الُم

  . فوائدينتج عنها
والحساب هو ترجمة أو . ودع يفتح حساباً للُمأن البنكإن تلقي الودائع تحت الطلب تعني  
  : ودع و ما عليه لدى البنك، و هذا هو الحساب البنكي أو المصرفي، و هو أنواع متعددةبيان ما للُم

  : le compte chèquesالصكوكحساب  
ن يظل رصيده دائناً، أي أ  يفتح لألفراد والمؤسسات لتلبية حاجاتهم للسيولة، و هذا الحساب يجب أن

 .الزبون ال يستطيع أن يسحب إال ما هو موجود فعالً في رصيده
 
 
 
  



 

 

  : le compte courant الحساب الجاري 
يفتح لرجال األعمال من تجار و صناعيين و هو مثل حساب الصكوك، غير انه يمكن أن يكون مديناً، 

ه البنك أو يتفق  مما عنده من رصيد، عند حد معين يضعأكثرأي أن صاحب الحساب يمكنه أن يسحب 
  . و هذا ما ُيسمى بالسحب على المكشوفعليه الطرفان

  
  : مالحظة

 فوائد لصاحب الحساب باعتبار أن البنك هنا يقـوم          ينتج عنهما  حساب الصكوك و الحساب الجاري ال       
  .بدور أمين الصندوق

  
  :  le compte d’épargneالتوفيرحساب  

ب ح دفتر، و يتعاطى صا يمنحلكن و) chèques (هذا الحساب خاص باألفراد و ليس فيه صكوك
  .الحساب فوائد عليه

  :  Dépôt à terme ودائع ألجلالـ ب 
و هي الودائع المرتبطة بميعاد استحقاق معين و هي تختلف عن النوع السابق فـي كونهـا                 

  . االدخار أذونمثل .  عليهم فوائدادخارية بطبيعتها و مجمدة بالنسبة لمالكيها و هي تدّر
  )LE CRÉDIT القرض( منح االئتمان .2.4

 ، فهو يعني تسليم الغير ماالً، منقوالً أو غيـر منقـول           اًاالئتمان بلغة القانون له معنى واسع     
. على سبيل الدين، أو الوديعة، أو الوكالة، أو اإليجار، أو اإلعارة، أو الرهن، أو إلجراء أي عمل مـا                  

في جميع األحوال يتعلق األمر بتسليم مؤقت للمال مـع نيـة            و  . أجركل هذا سواء كان بأجر أو بغير        
  .استعادته

أما بلغة االقتصاد فاالئتمان يعنى تسليف المال الستثماره في اإلنتاج واالستهالك و هو يقوم على 
  .  الثقة و المدةيعنصر

مستفيدة  أو حسب الجهة الهيتخذ االئتمان عدة صور أو أنواع بحسب مدته أو الغرض من الحصول علي
  .منه و المانحة له
   :ـ أنواع االئتمان

  : ـ حسب مدته أ
الـذي يمـنح        و مدته سنة واحدة و مـن أمثلتـه االعتمـاد المـستندي               : االئتمان قصير األجل  ـ  

  .للمستوردين
 سنوات، وموضوعه في الغالب هـو تمويـل         5إلى  سنة  من  أكثر   و هو    : االئتمان المتوسط األجل  ـ  

  .و المعدات ت مشتريات التجهيزا



 

 

 المال، و تمنحه رأس سنوات وموضوعه غالباً هو تكوين 5 و مدته تزيد عن : االئتمان طويل األجلـ 
  .الكفالةالبنوك لقاء ضمانات كالرهن الرسمي أو 

  :  ـ حسب الجهة المانحة لالئتمان ب
ـ   اً صناعي اً ائتمان ، و اً تجاري اًو هكذا نجد ائتمان   . و يتعلق األمر بأنواع البنوك طبقاً لتخصصها        اً، و ائتمان

  .الخ...اً زراعياً و ائتماناًعقاري
  :  ـ حسب شخص المستفيد منه جـ

عندما تقترض الدولة أو الجماعات المحلية فهو ائتمان عام أو دين عام أو قرض عام، أمـا إذا تعلـق                    
  .األمر باألفراد أو المؤسسات فهو ائتمان خاص

  :  ـ حسب الغرض منه د
  : الئتمان موجهاً إلحدى األغراض التاليةقد يكون ا

  .ائتمان استثماري، و هو عادة طويل األجلفهو  : لتمويل االستثمارـ 
  .  فهو ائتمان إنتاجي بغرض زيادة القدرات اإلنتاجية و هو عادة متوسط األجل: لتمويل اإلنتاجـ 
  . فهو ائتمان استهالكي، و هو عادة قصير األجل: لتمويل االستهالكـ 

يمكن تعداد  و). الصرف(تقوم البنوك بعمليات بيع و شراء العمالت األجنبية   :عمليات الصرف.3.4
  : بعض الحاالت التي يتم فيها شراء و بيع العمالت األجنبية

  : )تحويل الدينار بالعمالت األجنبية(ـ شراء العمالت األجنبية  أ
  . السائح المسافر إلى خارج البالد -
  . المستورد -
  .العملة األجنبيةإلى نسبة من أجورهم  يحق لهم تحويل  العمال األجانب الذين-

  : )تحويل العمالت األجنبية بالدينار(ـ بيع العمالت األجنبية  ب
  . السائح األجنبي-
  .ر الذي استلم من المشتري األجنبي ثمن البضاعة بالعملة األجنبية المصّد-
  . المقترضون الوطنيون من الخارج-
   :عمليات الخصم.4.4

تتخصص بعض البنوك في خصم األوراق التجارية لقاء عمولة تحسب على أساس معدل الخصم، كما 
إن عملية . يمكن للبنوك أن تعيد خصم تلك األوراق لدى البنك المركزي على أساس معدل إعادة الخصم

حاجة إلى السيولة، فالخصم هو ن مع البنوك والبنوك أنفسهم عندما يكونون بوالخصم يلجأ إليها المتعامل
من خالل سعر الخصم يستطيع البنك المركزي تنظيم حجم من أشكال االئتمان قصير األجل، وشكل 

 االئتمان بتغيير سعر الخصم زيادة إذا أراد التقليص من االئتمان قصير األجل أو نقصاناً إذا أراد 
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  :العة المط. 5 
  

 النظام المصرفي الجزائري
LE SYSTEME BANCAIRE ALGERIEN 

  
   :لجهاز المصرفي الجزائريل التطور التاريخي. 1

ورثت الجزائر بعد االستقالل نظاماً مصرفياً  كانت تحكمه قواعد السوق المصرفية الفرنسية 
رنسية لتحقيق حاجة المستعمر و قائماً على خدمة المعمرين، حيث أنشئت البنوك و وكاالت للبنوك الف

فتناقضت فوراً هذه الوظائف مع األهداف التي كانت . ولتمويل بعض العمليات خصوصاً إنتاج الخمور
االستقالل عدة  غداة و لهذا السبب فقد اتخذت السلطات الجزائرية. تطمح إليها الجزائر بعد استقاللها

  : اً و المالي بالخصوص و منهاإجراءات و قرارات هامة في المجال االقتصادي عموم
  . إنشاء البنك المركزي الجزائري و الخزينة العمومية الجزائرية-
  .1964سنة >> الدينار<< إصدار عملة وطنية -
 و الصندوق 1963سنة  ) ري للتنمية فيما بعدـالبنك الجزائ ( إنشاء الصندوق الجزائري للتنمية -

  .1964الوطني للتوفير و االحتياط عام 
  . على اثر تأميم البنوك األجنبية1966 إنشاء مجموعة من البنوك بداية من سنة -
   :1990هيكلة الجهاز المصرفي الجزائري قبل . 2

   و يمكن القول بان النظام المصرفي الجزائري يتكون من مجموعتين من البنوك
  : مصرفية مالية و تشمل: ـ المجموعة األولى

  ).B.Aالياً يدعى بنك الجزائر ح(  البنك المركزي الجزائري 
   .B.N.Aالبنك الوطني الجزائري 

  .C.P.Aالقرض الشعبي الجزائري 
   .B.E.Aبنك الجزائر الخارجي 

  .  و هو متفرع عن القرض الشعبي الجزائريB.D.Lبنك التنمية المحلية 
  .و هو بنك متخصص في الزراعة : B.A.D.Rالبنك الفالحي للتنمية الريفية 

  :ادخارية ـ استثمارية، و تشمل: ة الثانيةـ المجموع
   .B.A.D البنك الجزائري للتنمية 

  ..C.N.E.P الصندوق الوطني للتوفير و االحتياط 
  .SAA CAAR CAAT  مثل مختلف شركات التأمين

  



 

 

   :)البنك المركزي ( بنك الجزائر أـ 
ة عامة وطنية لها شخصية معنوية  و هو من الناحية القانونية مؤسس13/12/1962تأسس بتاريخ 

  . نه رئيس الجمهوريةو يرأس البنك شخص يدعى محافظ البنك المركزي  يعّي. استقالل ماليو
  : للبنك المركزي عدة اختصاصات أهمها

هو المسؤول عن تسيير و مراقبة  و.  واستبدال التالف منها- الورقية و المعدنية - إصدار العملة -
  .لسياسة النقديةالكتلة النقدية و ا

  . شراء و بيع الذهب و العمالت األجنبية-
وطه عن طريق تغيير سعر الفائدة  و تحديد شر)القرض ( البنك مسؤول عن تحديد سياسة االئتمان-
  .الخصممعدل نسب االحتياطي النقدي و و
البنك غرفة المقاصة موجودة في (وك فيما بينها عن طريق المقاصة  تتم فيه تسوية ديون البن-

  ).المركزي
 و هو ال يتعامل مع …و تجدر المالحظة أن البنك المركزي هو بنك الدولة يقدم لها السلف والضمانات

  .األفراد و المؤسسات بل مع البنوك و خزينة الدولة فقط
   : البنوك األخرىب ـ 

 بنـك    و هو بنك الودائع و االسـتثمارات و        13/06/1966 تأسس في    :  البنك الوطني الجزائري   
 .الشركات الوطنية، و له تعامالت مع الخارج

 و هو أساساً بنك ودائـع مهمتـه إقـراض           14/05/1967 تأسس في    : القرض الشعبي الجزائري   
الحرفيين و الفنادق و قطاعات السياحة والصيد و التعاونيات في ميادين اإلنتاج و التجارة و عموماً 

و طويلة   انه متخصص في تقديم قروض متوسطة     كما  . هو بنك المؤسسات الصغيرة و المتوسطة     
 .األجل في مجال البناء و التجهيز

 و هو بنك ودائع مملوك للدولـة مثـل سـائر            01/10/1967 تأسس في    :  بنك الجزائر الخارجي   
البنوك األخرى، وظيفته األساسية تسهيل المعامالت المالية بين المؤسسات المحلية و الخارج عن              

كما يمسك البنك حسابات    . ت عن االستيراد و الضمانات للمصدرين المحليين      طريق منح االعتمادا  
 والتعدين ةالبتروكيميائيالشركات الصناعية الكبرى في ميادين المحروقات والصناعات الكيميائية و      

 .و النقل البحري
تابع  و هو بنك ودائع      30/04/1985 انبثق هذا البنك عن القرض الشعبي في         :بنك التنمية المحلية   

و هـو يخـدم     . للدولة مهمته فتح حسابات جارية و حسابات توفير، تقديم القروض، الـضمانات           
 .متوسطة األجل  قصيرة واًبالدرجة األولى الجماعات المحلية بمنحها قروض



 

 

 و هو متخصص في تمويـل القطـاع         13/03/1982 تأسس في    :  البنك الفالحي للتنمية الريفية    
الحرف التقليدية في األرياف، بقصد تنمية األرياف و تطـوير           عية و الزراعي و الصناعات الزرا   

 .اإلنتاج الغذائي
  
 و هو بنك متخصص في تمويل خطط التنمية         07/05/1963 تأسس في    :  البنك الجزائري للتنمية   

 و دور البنك هـو      …سياحة، النقل و الصيد    الوطنية في جميع القطاعات ، صناعة، طاقة، تجارة،       
 . المال الثابت في تلك القطاعاترأس المتعلق بتكوين بتمويل الجان

  
 ، مهمته جمع مدخرات األفراد      10/08/1964 تأسس في    : الصندوق الوطني للتوفير و االحتياط      

تمويل مشاريع  و" السكن  "  بنك   من خالل تشجيع األفراد عليه و السيما بعدما تحول الصندوق إلى          
 . بالتقسيط طويل األجل الحصول على مسكنللمدخرينسكنية تسمح 

   :1990هيكلة الجهاز المصرفي الجزائري بعد . 3
باشرت الجزائر عدة إصالحات اقتصادية و منها إصالح الجهاز المصرفي فأصدرت السلطات عدة 
قوانين تهدف في مجملها إلى إصالح النظام المالي  و المصرفي فصدر قانون النقد و القرض الذي فتح 

  :ك و مؤسسات مالية خاصة و أجنبية نذكر منهاالمجال إلنشاء بنو
البركة الـسعودية و بنـك الفالحـة        أنشأ على شكل شركة بين مجموعة         بنك البركة الجزائري الذي    -
  .الريفية الجزائري التنميةو
  . سيتي بنك األمريكية-
  ).البحرين(  البنك العربي للتعاون-
  ).القطري( ريان بنك -
  .تينالفرنسي ل ناتكسيس و سوسيتي جنيرا-

 بشأن استمرار اإلصالحات المصرفية 1998 عليه سنة االتفاقبروتوكول تم  و تجدر اإلشارة إلى وجود
لمالية والبريد يقضي بوضع شبكة بنكية مشتركة مختصة في إرسال المعطيات بين القطاعات ا و الذي

  .ين البنوكب الموصالت لتقليص آجال معالجة و تحصيل كل العمليات والصفقات فيماو



 

 

  و البنكي هيئات أوروبية تقّيم القطاع المصرفي
  في الجزائر

 
أوروبية من بينها منظمة التعاون والتنمية االقتصادية  اعتبرت هيئات

ر، أن القطاع الجزائالفرنسية في  فضال عن المهمة االقتصادية
الهيئة   و البنكي ال يزال يعاني من نقائص، فيما وصفتالمصرفي

  ·الفرنسية القطاع بأنه ال يزال في حالة نقاهة
  

األوروبية على غرار المؤسسات المالية الدولية أن  تعتبر الهيئات
تزال بطيئة، وأنه يتعين على  وتيرة اإلصالحات في الجزائر ال

على اإلنفاق العمومي كما تعمد إليه السلطات  عب دور المحرك بدال من التركيزالمؤسسات المالية أن تل
االقتصادية الفرنسية بالجزائر، فإن القطاع البنكي الجزائري و إن  وحسب نشرية المهمة. العمومية حاليا

مائة  بال95إال أنه في حالة نقاهة، كما أن أول ميزة للقطاع أنه ال يزال بنسبة  عرف مسار اإلصالح،
البنوك ال   بنكا خاصا حاليا في الساحة، وهذه20البنوك العمومية، بينما يسجل وجود أكثـر من  بأيد

  · بالمائة من السوق و من المحافظ5تمثل سوى 
  

يعرف مرحلة عصرنة ال يلعب حاليا دور المحرك لالقتصاد، و يظل مثقال  القطاع المصرفي الذي
 مليار دينار و على 90ات الدفع و المكشوف البنكي الذي فاق بالديون غير مضمونة الدفع و مؤخر

الخوصصة،  الهيئات المالية الدولية، فإن الهيئات األوروبية تنبه إلى ضرورة اإلسراع في وتيرة غرار
بالمائة من  13 تعد عملية خوصصة القرض الشعبي الجزائري أول مرحلة، حيث ستتيح تحويل نسبةو

وبالتالي فإنه من المرتقب  ، في انتظار خوصصة بنك التنمية المحلية أيضا،السوق إلى القطاع الخاص
، و هي نسبة ال تزال مع ذلك 2008 بالمائة من السوق خالل 25أن يمثل القطاع الخاص حوالي 
  ·متواضعة حسب العديد من الخبراء

  
القطاع  احة، مالحظة أنالسياق، أشارت الهيئة الفرنسية إلى اختفاء البنوك الجزائرية من الس في نفس

أنه ال يوجد في الساحة  الخاص في الجزائر تسيطر عليه المؤسسات المالية األجنبية، و نشير حاليا إلى
الهيئات األوروبية في تقاريرها أنه يتعين  المالية الجزائرية أي بنك خاص برأسمال جزائري، واعتبرت

تمويل االقتصادي عوضا عن الدولة، رغم أن األساسي في ال إيجاد آليات تضمن لعب البنوك الدور
   · مليار دينار كقروض للقطاع االقتصادي2000من  البنوك العمومية قدمت أكثـر

  
 



 

 

األول خاص بوسائل الدفع حيث ال تزال وتيرة انتشار وسائل الدفع بطيئة،             وتواجه البنوك حاليا تحديين   
مكاتب  العديد من الفضائح، وقد ساهمت العديد منالرقابة الداخلية خاصة بعد أن عرفت البنوك  والثاني

'' كـابي أم جـي  ''   على غرار2006 و2005الخبرة في عملية تقييم البنوك العمومية الجزائرية سنتي 
، حيث قامت هذه المكاتب بدراسات تدقيق حسابي حددت نقاط الضعف والقوة            ''بوز أالن أند هاملتون   ''و

دراسات قام بها البنك العالمي وفرعـه    الخصوص، أضيفت إلىفي القطاع عموما والبنوك على وجه
  ·الشركة المالية الدولية

  جريدة الخبر :المصدر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

 

  :أسئلة التقويم الذاتي . 6
  

  :   السؤال األول 
  :من بين اإلجابات المقترحة ما هو الجواب الصحيح عن األسئلة التالية 

  
  :في ما يلي يضم الجهاز المصر. 1

  . البنوك و المؤسسات المالية المتخصصة-) أ(
  . كل المؤسسات التي تتعامل بالنقود-) ب(
  . البنوك و شركات التأمين-) جـ(
  . كل ما سبق-) د(
  

  :تلعب البنوك التجارية دور . 2
  . محدد السياسة المالية في الدولة-) أ(
  . إصدار النقود الورقية-) ب(
  .عارضي النقود و طالبيها الوسيط بين -) جـ(
  . كل ما سبق-) د(

  : البنك المركزي فمن وظائ. 3
  . إصدار النقود الورقية و المعدنية المساعدة-) أ(
  . مراقبة البنوك التجارية-) ب(
  . تطبق السياسة النقدية للدولة-) جـ(
  . كل ما سبق-) د(

  :الودائع تحت الطلب هي الودائع التي . 4
  .ها إال بعد مرور فترة معينة ال يمكن سحب-) أ(
  . تكون مستحقة الطلب بمجرد أن يطلبها صاحبها-) ب(
  . تكون مستحقة الطلب بعد مرور سنة من إيداعها-) جـ(
  . كل ما سبق-) د(

  :يعتبر من بين الودائع تحت الطلب ما يلي. 5
  . حساب الصكوك-) أ(
  . الحساب الجاري-) ب(
  . حساب التوفير-) جـ(
  .ا سبق كل م-) د(



 

 

  :الودائع ألجل هي الودائع التي . 6
  . تكون مستحقة بمجرد الطلب-) أ(
  . تكون مرتبطة بميعاد استحقاق معين و بدون فوائد-) ب(
  . تكون مستحقة الطلب بعد فترة معينة و بفوائد-) جـ(
  . كل ما سبق-) د(

  :االئتمان هو . 7
  . منح القروض-) أ(
  .استعادته تسليم مؤقت للمال مع نية -) ب(
  . تسليف المال-) جـ(
  . كل ما سبق-) د(

  : السؤال الثاني 
  عّرف البنوك و ما هي أنواعها ؟

  
  : السؤال الثالث

  اشرحها ؟.تقوم البنوك بعمليات مصرفية متعددة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  :أجوبة التقويم الذاتي . 7
  

  :  الجواب على السؤال األول
  

  الجواب الصحيح  رقم السؤال
  )أ(  1
  )جـ(  2
  )د(  3
  )ب(  4
  )د(  5
  )جـ(  6
  )د(  7

  
  : الجواب على السؤال الثاني

  : تعريف البنوك. 1
هي مؤسسات تهدف إلى إشباع حاجات األفراد و المؤسسات للمعامالت التي تتعلق برأس المال و النقود 

  .و االئتمان
  :قسم البنوك إلى أربعة أنواع رئيسيةنت : أنواع البنوك. 2
    :بنوك الودائع:  لنوع األولا

 تعتمد في تمويلها على  وتقدم القروض القصيرة األجل و هي تخدم قطاع التجارةو هي البنوك التي 
  . تحت الطلبودائعال

  :بنوك االستثمار: النوع الثاني
 في  تعتمدو. عملياتها موجهة للمشاريع االستثماريةو هي البنوك التي تقدم القروض الطويلة األجل و 

  . و االقتراض من الغير)طويلة األجل (إقراضها على رأسمالها بالدرجة األولى و على الودائع ألجل
صغار المدخرين بالدرجة (و هي تجمع مدخرات األفراد  : مؤسسات االدخار و التوفير: النوع الثالث

  .تكون في الغالب على شكل فتح دفتر ادخار و) األولى
  البنوك األعم: النوع الرابع

ملياتها على المساهمة في تمويل وتقتصر ع) غير مفتوحة للجمهور( هي بنوك ذات طبيعة خاصة 
 أو االستحواذ عليها  المشروعات أو االشتراك في رأسمالتقديم القروضإدارة المشاريع عن طريق و

  ).البورصة ( المالرأسفي سوق 



 

 

  : الجواب على السؤال الثالث
 و متنوعة تبدأ من فتح الحسابات و تقديم القروض بمختلف أنواعها و مددهاعمليات عديدة بتقوم البنوك 

  :و هذه العمليات هي
  
 على شكل نقود أو على شكل قيم إماالودائع هي ديون بذمة البنك والودائع تكون  : ي الودائع تلقّ.1

  :ودائع الزبائن لدى البنوك نوعان و. منقولة 
ـ  هي ودائع رص : ـ ودائع تحت الطلبأ   ودع يدها مستحق الطلب في الحال أي بمجرد أن يطلبهـا الُم

الحساب البنكي أو المصرفي، و هو      و يعّبر عن الودائع تحت الطلب ب      .  فوائد ينتج عنها تعطى له، و ال     
   مثل حساب الصكوك و الحساب الجاري و حساب التوفير: أنواع متعددة

  :  ـ ودائع ألجلب 
تحقاق معين و هي تختلف عن النوع السابق فـي كونهـا ادخاريـة              و هي الودائع المرتبطة بميعاد اس     

  . عليهم فوائددة بالنسبة لمالكيها و هي تدّربطبيعتها ومجّم
   :)القرض( منح االئتمان .2

يتخذ االئتمان عدة صـور أو أنـواع      و  . الستهالك ل وأتسليف المال الستثماره في اإلنتاج      تقوم البنوك ب  
  . أو حسب الجهة المستفيدة منه و المانحة لههصول عليبحسب مدته أو الغرض من الح

   :عمليات الصرف.3
  ). الصرف( تقوم البنوك بعمليات بيع و شراء العمالت األجنبية 

   :عمليات الخصم.4
لبنوك أن تعيـد خـصم تلـك    ا  لتلكخصم األوراق التجارية لقاء عمولة، كما يمكن   ب بعض البنوك    تقوم

ن مع البنوك و البنوك أنفسهم عندما       و إن عملية الخصم يلجأ إليها المتعامل      .األوراق لدى البنك المركزي   
  .يكونون بحاجة إلى السيولة

  
  

 


