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  تطبيقات حول النقود:  1الدرس رقم  
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قبائل، وكل قبيلة ختتص يف إنتاج سلعة معينة، وميكننا إعطاء جدول ) 03( نفرتض أنه لدينا
ئل املكونة هلذا اتمع، ونرى التبادل عن طريق املقايضة إذا اعتربنا كل يظهر الفائض احملقق حسب القبا

  .شروطه حمقق
�א�&��1א��0-ض��د.�א����-ل�:�)01((دول��'מ �

  الوحدة  الكمية  الفائض  القبيلة

  قنطار  100  قمح  01

  رأس  50  غنم  02

  دلو  80  زيت  03

  .يف اقتصاد حقيقي ال جمال فيه للنقد) املقايضة(مث يف اجلدول املوايل نبني طريقة التبادل العيين
3
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  مشرتي

  بائع

  مج  03  02  01

01  00  60  40  100  

02  30  00  20  50  

03  50  30  00  80  

  230  60  90  80  مج

  ويف اجلدول الثالث نبني األسعار النسبية للسلع يف ظل نظام املقايضة
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الوحدات املباعة أفقيا لكل اقبائل مقابل 
  وحدة واحدة عموديا لقبيلة ما

  03القبيلة  02القبيلة   01القبيلة

  0x X12=2  X13=0.8=11  01القبيلة 

  X21=0.5  X22=00  X23=0.75  02القبيلة 

  X31=1.25  X32=1.5  X33=00  03القبيلة 



  .2مقابل شراء وحدة واحدة من الغنم من القبيلة01حدات املباعة من ناتج القبيلة الو : x12معىن  
كم تتخلى أي قبيلة أفقيا يف سبيل احلصول على وحدة واحدة : وميكن تقدمي املعىن حسب السؤال التايل

  عموديا؟
مقابل ، 1وحدة للقبيلة 30على  2اعتمادا على القاعدة الثالثية تتخلى القبيلة : x21=0.5حساب 

  1وحدة من القبيلة  60لـ  2شراء القبيلة

ط�
ق:� �

  )ن.و مليار: الوحدة( 1990لدينا معطيات حول الوضع النقدي لبلد ما عام    
، وأيضا 72.923: ، أشباه النقد134.941: ، النقود القانونية املتداولة  270.682:النقد

  : ، فيطلب إجياد ما يلي50:احتياطات مطلوبة مقابل ودائع
 .، واستنتاج الرصيد النقدي للدولة لكتلة النقدية باملعىن الواسعا -1

 ماذا متثل أشباه النقود؟ وما رأي فريدمان فيها؟ وكيف مساها؟ -2

 .أوجد مبلغ ودائع حتت الطلب -3

 )t=1990(ومكوناته يف  M2أرسم منحىن  -4



  حول عملية خلق النقود   تتطبيقا:  2الدرس رقم  

  �1:املثال التايلولتوضيح ذلك جيدا نورد      

وأن نسبة  دينار، 1000حصل على وديعة من شخص مقدارها) أ(لنفرتض أن أحد البنوك التجارية 

أو األصلية   تسمى هذه الوديعة بالوديعة األولية، من حجم الوديعة، % 20االحتياطي اإلجباري هي 

  وهكذا …جـ،  د  ب،  أ،ومن خالل نظرية تعدد البنوك يف اجلهاز املصريف أي يتكون من عدة بنوك 

دينار  200= %20×  1000جيب على البنك أن حيتفظ مببلغ االحتياطي لدى البنك املركزي وهو

دينار كاحتياطي إضايف وتصبح ميزانية البنك  800وبعد احتفاظه ذا املبلغ يصبح لديه اآلن مبلغ

  :كما يلي) أ(التجاري 
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  احتياطي:  200

  قروض:  800

  )أولية(وديعة أصلية  1000

هي كمية النقود اليت تزيد عن االحتياطي القانوين وبالتايل ميكنه أن مينح هذا املبلغ   800إذن املبلغ     
  فإن عرض النقود يزيد) ×(كقرض، فإذا فرضنا أن هذا املبلغ أقرض إىل شخص آخر يشرتي سلعة 

دما يضيف البنك ذلك املبلغ من النقود إىل احلساب اجلاري للمقرتض، وهكذا مل تتناقص كمية دينار عن
) أ(النقود لدى أحد، فما زال حلد اآلن الشخص الذي أودع الوديعة األولية حيتفظ يف حسابه بالبنك 

السلعة  عندما يشرتي املقرتض) ×(دينار لشراء السلعة  800دينار، كما أن املقرتض لديه 1000مبلغ
) ب(دينار ويقوم التاجر بإيداع هذا الشيك يف البنك  800فإنه يدفع الثمن للتاجر بشيك مببلغ) ×(

سوف يزول عندما يدفع ) أ(وحيدث عند تصفية هذا الشيك أن االحتياطي الفائض لدى البنك 
ال بد أن دينار نقدا كوديعة  800) ب(، ولكن عندما يتلقى البنك )ب(دينار إىل البنك  800مبلغ

دينار وأما  160=  %20×  800وتساوي قيمة االحتياطي  800من الوديعة %20حيتفظ بنسبة
دينار وهذا املبلغ ميثل االحتياطي اإلضايف الذي  640=  160 – 800دينار فهو 800الباقي من

  كما يلي          ) ب(يستطيع أن يقوم بإقراضه وتصبح ميزانية البنك التجاري 
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  خصـوم  صـولأ



  )ب(ميزانية البنك التجاري ): 2(جدول رقم    

  خصـوم  أصـول

  احتياطي قانوين:  160

  قروض     :   640

  ودائع حتت الطلب:  800

 640بإقراض ما لديه من احتياطي إضايف تزداد ودائع املقرتضني مببلغ) ب(وحني يقوم هذا البنك        
 1000ما زال املودع األول حيتفظ بـ دينار وحىت اآلن  640دينار، وبذلك يزداد العرض النقدي مببلغ

) ب(دينار يف حسابه بالبنك  800مببلغ  (x)كما حيتفظ تاجر السلعة ) أ(دينار يف حسابه بالبنك 
  دينار، وبالتايل فإن عرض النقود تزايد حلد اآلن مببلغ 640كما أن مقرتضا جديدا تسلم حاال مبلغ 

  .دينار  2440=  640+  800+  1000
أن العملية ستستمر يف ظل االفرتاضات املذكورة سابقا ويوضح اجلدول التايل عملية خلق  ومن الواضح 

  .دينار جزائري 1000النقود الناجتة عن إيداع مبلغ

  خلق النقود في البنوك التجارية) : 3(جدول رقم 

ودائع نقدية جديدة اليت   البنك

  تستلمها البنوك

  االحتياطي القانوين

20%   

ناشئة  ودائع حتت الطلب

  عن قروض جديدة

  أ
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.  
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200 

160 

128 

102.4  

.  
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409.6  

.  

  

  4000  1000  5000  اإلمجايل

  



  النظريات النقدية:  3الدرس رقم   

  نظرية كمية النقود نموذج 

  

  .تتناول هذه النقطة مفهوم نظرية كمية النقود، مث العيوب اليت تشوا  
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تركز النظرية الكمية للنقود عند الكالسيك على أمهية عرض النقود، يف حني تم النظرية   
كما أن النظريتني تؤكدان . النيوكالسيكية بالطلب على النقود وتأثريه على الكمية املعروضة يف التداول

  . قودعلى أن املستوى العام لألسعار عبارة عن دالة يف كمية الن
وتقوم النظرية على مطابقة حسابية أساسها أن أي مبادلة جتري بني البائع واملشرتي تتطلب   

ويرتتب على ذلك حقيقة مفادها أن قيمة النقود . استبدال النقود بالسلع أو اخلدمات أو األوراق املالية
ففي أي حلظة .        بالنقودجيب أن تساوي قيمة السلع أو اخلدمات أو األوراق املالية اليت مت تبادهلا 

من الزمن جيب أن تتساوى قيمة السلع واخلدمات واألوراق املالية مع عدد املعامالت يف تلك 
ستكون مساوية إىل قيمة التدفق ) PT(وعليه فإن). P(مضروبا يف معدل سعر املعامالت) T(اللحظة

عن هذه ويتم التعبري ) V(لنقودمضروبا يف سرعة تداول ا) M(النقدي الذي يتمثل يف كمية النقود
  :املطابقة كالتايل

MV = PT …………….. (1) 

   
  :حيث

  M :عامل خارجي يتحدد مقداره من طرف البنك املركزي.  
  T : ثابتة يف االمد القصري( دالة يف مستوى الدخل(  
  V :ثابتة ومستقلة عن باقي املتغريات األخرىM ،P ،T   

  :ويكون مستوى السعر كالتايل



P = 
T

MV ………………. (2)  

يظهر أن مستوى السعر يعتمد على كمية النقود، وأن التغري يف السعر ) 2(من املعادلة رقم   
يكون مبقدار التغري يف كمية النقود، أي أن السعر يتضاعف اذا تضاعفت كمية النقود، مع ثبات كل من 

V ،T . 

  :املوايل وميكن التعبري عن النظرية بيانيا بالشكل  
  

  مستوى األسعار وكمية النقود: عنوان الشكل

  مستوى األسعار                  
                                )P(              
                                        
                                                      
                  C                                    

                                                     
                      B                               

                                                     
                          A                            

                                                     
                                                      

)         MV(كمية النقود        

3M  
M2 M1                           

  )1(مت إعداد هذا الشكل بناء على معطيات املعادلة رقم : املصدر
  
انعكست هذه الزيادة على أسعار  (1)1ة تداوهلا،فإذا زادت كمية النقود املعروضة مع زيادة سرع -

صرف العملة من خالل ارتفاع املستوى العام ألسعار السلع واخلدمات، االرتفاع الذي يظهر على 
مستوى الصادرات وارتفاع تكاليفها، األمر الذي جيعلها ضعيفة من حيث درجة املنافسة يف األسواق 
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ا حمليا وخارجيا، حبيث يؤول األمر كله إىل ارتفاع الطلب وبالتايل، اخنفاض الطلب عليه. اخلارجية
على السلع واخلدمات اخلارجية  وهو ما يعين ارتفاع الطلب على العملة األجنبية ومنه تدين سعر 

  .صرف العملة احمللية
أما إذا نقصت كمية النقود املعروضة وتراجعت سرعة تداوهلا، فيحدث العكس أي تقل تكاليف  −

نه زيادة الطلب على السلع واخلدمات مما يؤدي إىل ارتفاع قيمتها اخلارجية وأخريا الصادرات، وم
  .ارتفاع سعر الصرف بسبب زيادة الطلب على العملة

إن الزيادات املفرطة يف عرض النقود، ترتتب عنها مستويات عالية من التضخم، تنعكس على ميزان  −
غيري سعر الصرف متاشيا مع املستوى العام املدفوعات، خملفة أوضاعا خمتلفة، وهو ما يتطلب ت

 .لألسعار اجلديدة

  

  عيوب نظرية كمية النقود -2
يرى كينز وأتباعه أن نظرية كمية النقود ال ميكن أن تتحدد باملستوى العام لألسعار فقط، كما ال   

فإن التغريات ميكن اعتبار التغريات يف مستوى األسعار تعتمد على التغريات يف كمية النقود وبالتايل، 
احلاصلة يف سعر الصرف ال ميكن ربطها ذه التغريات فقط، وكمثال فإن املارك األملاين مل تنخفض 

  .قيمته خالل احلرب العاملية األوىل برغم الزيادة احلاصلة يف عدد املاركات املتداولة
الطلب على النقود  اكثر من جمرد زيادة )1(كما يرى كينز أن الزيادة يف كمية النقود ال أثر هلا  

ويف هذه احلالة ال ميكن للسياسة . عندما تسود حالة الكساد، ويقع االقتصاد يف نطاق مصيدة السيولة
  .النقدية التأثري على مستوى األسعار



  1واالقتصاد المالي االقتصاد العيني :  4الدرس رقم  

“ احلقيقي أو العيين قتصاداال” عليه نطلق أن ميكن ما بني أساسية تفرقة هناك أنجيب إدراك 
 فهو Real Assets العينية باألصول يتعلق ما وهو” العيين االقتصاد فأما. “املايل االقتصاد” وبني

 مباشر غري بطريق أو) االستهالكية السلع( مباشر بطريق احلاجات تشبع اليت احلقيقية املوارد كل يتناول
 .)االستثمارية السلع(

 أيضاً  وهي الكهرباء، وحمطات الطرق، وهي املصانع، وهي راضياأل هي“ العينية فاألصول”
 من مباشرة اإلنسان حاجات تشبع اليت االستهالكية السلع جمموع هي أخري وبعبارة. البشرية القوي
 .صحية وخدمات وتعليم ومواصالت وترفيه وملبس مأكل

 ومراكز زراعية وأراض مصانع من) االستثمارية( السلع هذه تنتج اليت األصول تتضمن أيضاً  ولكنها
 عليها يتوقف اليت احلقيقية الثروة هو العينية األصول أو العيين فاالقتصاد وهكذا. إخل.. والتطوير للبحوث

 فقد تقدمهم، وسبيل البشر حياة يف األساس هو العيين االقتصاد كان وإذا.وتقدمها البشرية بقاء
 مالية بأدوات يزود أن البد بل يكفي ال وحده العيين داالقتصا هذا أن مبكر وقت منذ البشرية اكتشفت

 .أخري ناحية من املستقبل أجل من املشرتك والعمل ناحية، من التبادل عمليات تسهل

 أويل لعل. العينية الثروة يف التعامل تسهل“ وسائل” أو“ أدوات” إيل احلاجة ظهرت هنا ومن
 من جزء هي الزراعية فاألرض. العينية الثروة علي “احلقوق” فكرة ظهور هي املالية األدوات هذه صور
 وأحياناً  السكن ورمبا املأكل من اإلنسان حاجة تشبع اليت الزراعية احملاصيل تنتج اليت وهي العينية الثروة

 أو تبيعها لكي رأسك علي األرض حتمل ال فإنك األرض هذه يف تتصرف أن أردت إذا ولكنك .امللبس
 هذه علي“ امللكية حق” امسه جديداً  مفهوماً  تكتشف أن للبشرية البد انك وإمنا للغري، تؤجرها
 استغالل يف احلق صاحب الوحيد) املالك( بأنك اجلميع يعرتف أن يعين“ القانوين احلق” فهذا. األرض

 Financial “املالية األصول” امسه جديد مفهوم ظهور بدأ وهكذا .فيها والتصرف األرض هذه

assets، ممثالً  باعتبارها“ املالية األصول” علي يتم التعامل وأصبح .العينية الثروة علي حقاً  باعتبارها 
 . العينية لألصول

 مبجرد القدمي املالك من العينية امللكية إليه تنقل واملشرتي امللكية، حق املشرتي إيل ينقل فالبائع
 لكي كافيا) امللكية سندات( املالية األصول هذه علي يتم الذي التعامل وأصبح. امللكية سند يف التعامل
 .جديد مالك إيل قدمي مالك من) األرض( العينية األصول ملكية تنتقل
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 طريق عن التبادل أن البشرية اكتشفت بل بامللكية، مالية أصول ظهور علي األمر يتوقف ومل
“ النقود” كرةف ظهرت مث ومن ومكلف، معقد أمر أخري عينية بسلعة عينية سلعة ومبادلة“ املقايضة”

 هي وإمنا) معينة سلعة أو معينة أرض( بعينه أصل علي ليس“ حق” مبثابة أا مبعين مايل، أصل هي اليت
 .االقتصاد يف معروضة سلعة بأي يبادهلا أن يستطع نقوداً  ميلك فمن. كله العيين االقتصاد علي حق

 من يشاء ما ليع احلصول يف احلق صاحبه يعطي ماليا أصال أصبحت“ النقود” أن أي
 تشبع ال فهي سلعة، ليست ذاا يف والنقود. االقتصاد يف املعروضة واخلدمات السلع من أي االقتصاد،
 فقط احلياة، متاع من ذلك غري أو املسكن أو امللبس حاجة تشبع وال تؤكل، ال فهي احلاجات،
 .بذلك يسمح وخدمات سلع من العيين االقتصاد

 مع مببادلتها احلقيقية احلاجات بإشباع تسمح العيين االقتصاد علي اً حق باعتبارها النقود ولكن
 عن ممثل فهي العينية، األصول علي حق أو مايل أصل هي“ النقود” أن أي ،)السلع( العينية األصول
 .العينية السلع يف واملعامالت التبادل سهولة علي يساعد ا والتعامل وجودها ولكن العيين، االقتصاد

 علي مالية كحقوق النقود ظهور أو امللكية حق ظهور علي“ املالية األصول” تطور قفيتو  ومل
 تزداد االقتصادية الكفاءة أن أيضاً  البشرية اكتشفت بل جمموعه، يف االقتصاد علي أو حمددة عينية موارد
 للتداول بليةفالقا القطاعات، أو األفراد من حمدود عدد علي مقصوراً  يعد ومل املبادالت حجم اتسع كلما

 Negotiability قابلة األصول هذه تكون أن أمهية ظهرت هنا ومن. للموارد االقتصادية القيمة ترفع 
 .للتداول

 بعض علي امللكية حق متثل إما فهي شكلني، أحد عادة املالية األصول هذه تأخذ عام وبشكل
 وقد). شركة أو فرد( معني مدين ليع دائنية شكل تأخذ أو) ذلك غري أو مصانع أو زراعية أرض( املوارد

 تطورت كما املسامهة، الشركات ظهور مع) األسهم( للملكية املمثلة املالية األصول أشكال تطورت
 .والسندات التجارية األوراق تطور مع) املديونية أو( الدائنة املالية األصول أشكال

 املالية األصول حجم من زاد مما اتوسند جتارية وأوراق أسهم من املالية األوراق ظهور جاء وهكذا
 وتوسع انتشار علي املتنوعة املالية األصول هذه وجود وساعد. لالقتصاد العينية الثروة متثل واليت املتداولة

 املالية األصول هذه ظهور علي يقتصر مل األمر ولكن .االستدامة علي وقدرا ملكيتها وتداول الشركات
 تصدر قوية مالية مؤسسات ظهور تداوهلا انتشار علي ساعد بل) جتارية وأوراق وسندات أسهم( اجلديدة

 بني والسندات األسهم هذه تداول زيادة إيل أدي مما اجلمهور بثقة تتمتع وحيث بامسها األصول هذه
 درجة املتعاملني أعطي مما املالية األصول هذه فيها تتداول اليت البورصات ظهرت ناحية فمن .اجلمهور

 البنوك( الوسيطة املالية املؤسسات فإن أخري ناحية ومن املالية، األصول هذه سالمة يف“ ةالثق” من



 لدي كبرية بثقة تتمتع اليت البنوك هذه مديونية الواقع، يف حتل، فإا األفراد متول حني) خاص بوجه
 هذا ونيةومدي قرض، أو تسهيل علي للحصول للبنك يتقدم فالعميل. عمالئها مديونية حمل اجلمهور
 فيه، والثقة العميل هذا مالءة إيل تستند للبنك العميل

 نقوداً  كان لو كما التسهيل هذا يف يتصرف فإنه البنك تسهيل علي العميل حيصل إن ما ولكن
 إيل للعمالء اخلاصة املديونيات حتول البنوك فإن وهكذا. االقتصاد يف عامة بثقة تتمتع البنوك ألن

 .البنوك هذه يف يثقون ألم املتعاملون عليها فيقبل اجلمهور لدي كبرية بثقة تتمتع عامة مديونيات

 األصول حجم زيادة يف هائالً  دوراً  - عامة بصفة املايل والقطاع - املصريف القطاع لعب وهكذا
 لصلةا انقطاع بدء وهي املالية األزمات بذور أو بوادر بدأت هنا ومن. فيها الثقة وزيادة املتداولة املالية
 املتنوعة املالية األصول من متعددة أنواع بإصدار املايل فالتوسع. العيين واالقتصاد املايل االقتصاد بني

 يف حيدث عما بعيداً  اخلاصة حياا املالية لألسواق وأصبحت العيين االقتصاد عن مستقل بشكل
 ..العيين االقتصاد

 التوسع عن جنمت األويل بالدرجة“ مالية” مةأز  باعتبارها املعاصرة األزمة حقيقة تظهر هنا ومن
  كيف؟ ،“العيين االقتصاد” يف حيدث عما ـ كبري حد إيل ـ مستقل حنو علي املالية األصول يف الكبري

 االقتصاد حاجة من بأكثر املالية األصول إصدار يف أسرفت اليت املالية املؤسسات إيل ذلك يرجع
 املخاطر حجم بالتايل وزاد املدينني، عدد زاد املالية، األصول دارإص يف الكبري التوسع هذا ومع العيين،

 التوسع هذا وتفسر إليها اإلشارة ميكن متكاملة عناصر ثالثة وهناك السداد، عن أحدهم عجز إذا
 .املالية األصول إصدار يف انون

 فما ،Leverage الية امل الرافعة اسم عليه يطلق ما أو املديونية أحجام زيادة فهو األول العنصر أما
 مديونية، متثل وأصول امللكية متثل أصول املالية، األصول من نوعني هناك وبالتايل  بذلك؟ املقصود هو
 تأخذ وهي وشركات، ومصانع أراض من العينية املوارد ملكية أساساً  فهي امللكية متثل اليت األصول أما

 من إصداره ميكن ملا حدود ـ عادة ـ فهناك ملاليةا األصول من الشكل هلذا وبالنسبة أسهم، شكل عادة
 لألصول احلقيقية القيمة عن فيها مبالغ مالية بقيم أسهم بإصدار املبالغة ميكن أنه حقاً  للملكية، أصول

 اآلخر للشكل بالنسبة أما العينية، األصول هذه بوجود يرتبط ألنه حمدوداً، األمر يظل ولكن متثلها، اليت
 يف املالية املؤسسات بالغت وقد فيها، التوسع علي حدود توجد ال فيكاد املديونية، وهو املالية لألصول
 التوسع علي حدود وضع ضرورة فرضت قد السابقة التجارب وكانت للمديونية، األصول هذه يف التوسع

 االقرتاض، يف

  



  المالي اقتصاديات االستدانة واقتصاديات السوق:  5الدرس رقم  

هذا ما أدى إىل تقسيم و يات العامل منطني تطغى فيهما واحدة عن األخرى، جند يف اقتصاد
األنظمة املالية إىل منطني رئيسي، األوىل متجهة إىل الوساطة املالية، وهي ما تعرف باقتصاديات الدين 

Economie d'endettement وأنظمة مالية متجهة إىل السوق املايل وتعرف باقتصاديات ،
ويقدم النظام املايل خدمات ال . Economie de marcher financiersاألسواق املالية 

يتبني أن التمويل املباشر والغري مباشر ميثالن ميكانيزمني . ميكن االستغناء عنها يف االقتصاد املعاصر
  متكاملني لتمويل
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  :صاديات السوق املايلميكن تصنيف األنظمة املالية إىل اقتصاديات االستدانة واقت
��د
���א�د
ن�–�1.1�:א' �

يتميز اقتصاد االستدانة بسيطرة التمويل غري مباشر، الذي يسند فيه للنظام البنكي املسؤولية 
وينعكس هذا النوع من التمويل على السياسة النقدية املتبعة، ويتميز النظام . األوىل يف متويل االقتصاد 
  :   ملزايا التاليةاملايل القتصاد االستدانة با

القروض هي الطريقة األساسية لتمويل النشاط اإلنتاجي، بسبب ضعف معدل التمويل الذايت، وضيق  -
  ).فالسوق املايل ليس مغذى باالدخار بشكل كايف(السوق 

ال تقتصر البنوك على حتويل أجال استحقاق املوارد اليت مت مجعها من اجلمـهور، فهي ختلق من القـرض  -
  .لة متويلوسي
النظام يعمل حتت رقابة البنك املركزي وعدم كفاية التمويل يف السوق النقدي، أدى بالبنوك إىل  -

اللجوء املستمر إلعادة التمويل لدى البنك املركزي، وهذا األخري ال يرتدد للمحافظة على مستوى 
  . النشاط االقتصادي

  .البنك املركزياملؤسسات مدينة أمام البنوك والبنوك مدينة أمام  -
خلق النقود داخلي مبعىن أن املقابل األساسي لإلصدار النقدي هو القرض املطلوب من األعوان من  -

  . أجل إجناز مستوى معني من النشاط يف القطاع احلقيقي
  .معدالت الفائدة املطبقة هي معدالت إدارية، حمددة بطريقة بعيدة عن قوى السوق -
  .التنظيم األساسية للنشاط النقدي للبنوك تأطري القرض ميثل طريقة -
املوارد املتاحة يف السوق النقدي ضعيفة، ألن السوق بشكل عام ليس مفتوح إال للمؤسسات املالية  -

  .العارضة للفائض خزينتها لذوي العجز  



ويل كما يتميز اقتصاد االستدانة بكون عملية التكييف بني األعوان االقتصاديني الذين لديهم حاجة مت
وطاقة متويل ، كما أن القرض يعترب وسيلة متويل االقتصاد ويف الوقت ذاته وسيلة مراقبة الكتلة النقدية، 

وأهم ما مييز النظام يف ظل اقتصاد االستدانة ظاهرة الكبح املايل واليت  .وهي قروض غري قابلة للتداول
ملايل والبنكي، وتشمل معايري إدارية لتنظيم تعرب عن املستوى املرتفع نسبيا للقيود الرمسية على القطاع ا

الغرض من هذه السياسات متكني احلكومة من استخدام النظام . األسعار وحجم وختصص االئتمان 
  :املايل كمصدر للتمويل العام، وذلك نظرا لألسباب التالية

  .عدم وجود أسواق مالية منافسة -
  .فائدة منخفض يليه اخنفاض مستوى االدخار  يطرة الدولة على اجلهاز البنكي، وحتديد سعرس -
يقضي على احتمال وجود سوق مالية، وهذا ضعف استقاللية البنك املركزي وخضوعه للخزينة العامة  -

  .واسعة ومنظمة
  . تزايد حجم وجمال تدخل الدولة ومباشرا ملراقبة البنوك ألا بنوك مسرية من طرفها وتابعة هلا -
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يتميز اقتصاد السوق املايل بدور مهم لسوق رؤوس األموال يف متويل النشاط االقتصادي مقارنة 
وهـذا ال يعين ميش دور الوساطة يف التمويل، الذي ينعكس بدوره على نوع . باقتصاد االستدانة 

  : السياسة النقدية املطبقة يف هذا النظام، ويتميز هذا النظام
وسيط املايل يف هذا النظام يكمن أساسا يف حتويل آجال االستحقاق، وأداء اخلدمات وليس يف دور ال -

  .القرض وخلق وسائل الدفع
  .طاقة التمويل الذايت للمؤسسات مهمة جيدا، والقرض يلعب دور تكميلي يف متويل األعوان -
اقتصاد االستدانة أين متويل الدولة كثرية االستدانة ألن من خالل هذه األسواق متول ديوا عكس  -

  .الدين العمومي يتم خبلق النقود
تؤدي معدالت الفائدة وظيفة التسوية يف حتديد التوازنات وعلى هذا األساس فإنه يف هذا النظام يعرب  -

معـدل الفائدة يف نفس الوقت عن سعر التوازن بني العرض والطلب على رؤوس األموال وكذلك عن 
  .تكلفة املوارد

  .عترب السوق النقدي املكان املفضل إلعادة تكوين سيولة البنوكت -
  .يقوم كل من معدل الفائدة والقاعدة النقدية بدور حاسم يف التوازن النقدي -
  .السوق النقدي مفتوح بشكل كبري أمام األعوان املاليني والغري ماليني -



  .العجز العمومي تقوم اخلزينة العمومية بإصدار أوراق مالية متداولة لتمويل -
  .البنوك ميكنها االقرتاض من البنك املركزي دون قيود لذلك يطلق عليها السوق النقدي خارج البنك -
  .الوسطاء املاليني ميكنهم احلصول على التمويل بالتدخل يف سوق املال بإصدار أسهم وسندات -

التحرر املايل الذي ميكن تعريفه باملعىن جتعل هذه املميزات السابقة اقتصاد األسواق املالية يتميز بظاهرة 
الضيق باعتباره جمـموعة من إجراءات السياسية خلفض درجة القيود املفروضة على عمليات األسواق 
املالية أما باملعىن الشامل فيتضمن إجراءات لتعزيز كـفاءة النظام املايل وسالمته مثل تطوير األسواق املال، 

  .رة، إنشاء نظام إشرايف قوي الرقابة النقدية الغري مباش
  :ويتميز اقتصاد األسواق املالية  باخلصائص التالية

وجود منافسة بني املـؤسسات املالية، مما يؤدي إىل وجـود أسعار فائـدة حمددة عن طريق قوى السوق  -
  ).حيكمها العرض والطلب(
  .وق سعر الفائدةمتويل االستثمارات خيضع لعامل رحبيتها الذي جيب على األقل أن يف -
التحرر املايل جيـلب مدخـرات اتمع بوضع أسعار فائدة حقيقية وموجبة تساعد على تعبئة املدخـرات  -

  .وتوجيهما لتمويل عملية التنمية االقتصادية
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ملصريف ويف السوق النقدية، فهو مؤسسة من الدرجة يعترب البنك املركزي أهم مؤسسة يف اجلهاز ا
األوىل، حيث يرتبع على هرم اجلهاز املصريف ويقوم مبجموعة من الوظائف ال يهدف من ورائها إىل الربح 

فقد أسندت للبنك املركزي جمموعة من الوظائف ومن وإمنا خلدمة املصلحة العامة، وحىت يتسىن له ذلك 
بينها إصدار النقود القانونية وتدمريها، وإن هذه العملية ال تتم من فراغ بل نتيجة حصول البنك املركزي 
على أصول خمتلفة، كما أن حجم اإلصدار املذكور يتحدد طبقا ألداة التسيري النقدي وهي السياسة 

  .ون انكماشية أو توسعيةالنقدية، وهذه ممكن أن تك
ولتحقيق ذلك يتم التأثري يف قدرة البنوك التجارية على خلق االئتمان ومضاعفاته عن طريق      

  .استخدام ما يسمى بأدوات السياسة النقدية املباشرة وغري املباشرة للتأثري يف االئتمان
نوك التجارية، وأيضا إمكانيات الرقابة اليت ولنا أن نتصور قدرة البنك املركزي على التأثري يف سيولة الب     

  ميارسها البنك املركزي عليها لتحقيق سياسة نقدية معينة
�.;دوא��א�3
�3!�א�&�د
!����&�9א����ز% �

إن البنك املركزي ال يصدر أوامر إلجبار الشركات والعائالت على رفع أو خفض االتفاقات      
ياطي البنوك وأسعار الفائدة يف حماولة حث األفراد على تغيري اإلمجالية، بدال من ذلك فهو يغري من احت

  .إنفاقام
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ميكن للسياسة النقدية أن تؤثر يف السياسة االقتصادية الكلية، من خالل استخدامها لألدوات 
  :  ري احتياطي البنوك يف عرض النقود، وتتمثل فيما يليالكمية بطريقة توسعية أو انكماشية لتغ
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إن عمليات السوق املفتوحة أكثر األدوات أمهية يف السياسة النقدية، ويقصد ا دخول بنك      
اق للسوق النقدية من أجل التأثري يف عرض النقود عن طريق شراء أو بيع األور ) بنك اجلزائر(اإلصدار 

  .املالية والتجارية، فبنك املركزي من خالل هذه األداة يقوم بشراء السندات أو بائعا هلا
  : فعالية سياسة السوق املفتوحة -



تظهر فعالية هذه األداة من خالل التأثري على حجم االئتمان، ويتوقف ذلك على قدرة البنك      
يث مسؤولية البنك املركزي ال تكفي لتحقيق ذلك، ح. املركزي يف حتقيق سيولة أوال داخل السوق النقدية

  .بل يتوقف ذلك على حجم وطبيعة السوق النقدية من خالل البنوك التجارية واملشروعات األخرى
فمثال قد تتفق املصاحل وقد تتعارض، فيزيد البنك املركزي من مشرتياته من أصول حقيقية فريتفع      

  نفس الوقت ال يستخدم هذه السيولة يف زيادة االئتمان حجم السيولة يف السوق النقدية ويف 
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دف هذه األداة إىل التأثري يف العرض النقدي لدى البنوك التجارية يف التوسع االئتماين، ويتوقف      
  ائدةهذا على قرار البنك املركزي وفقا ألهداف السياسة النقدية، والظروف االقتصادية الس

ويظهر أثره يف سيولة البنوك من خالل التوسع أو ختفيض يف منح القروض ومضاعفة االئتمان، أي      
  ).النقود، الودائع(قدرة البنك التجاري على خلق االئتمان 
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له النقدية، وودائعه يف هو التزام كل بنك جتاري باالحتفاظ جبزء أو نسبة معينة من أصو : التعريف األول
هي النسبة اليت يفرضها البنك املركزي على ودائع : التعريف الثاينو .شكل رصيد دائم لدى البنك املركزي

  .البنوك التجارية واليت تقتطع وحيتفظ ا بالبنك املركزي
ة، حيث إذا تظهر نتائج العمل ذه اآللية للتأثري على االئتمان وفقا ملقتضيات الظروف االقتصادي   

الحظ البنك املركزي التوسع يف حجم االئتمان من طرف البنوك التجارية جتاوز األهداف املسطرة 
للسياسة النقدية، فإنه يلجأ إىل رفع هذه النسبة أي زيادة احلد األدىن لالحتياطات النقدية ومنه ختفيض 

أي احتياطات السيولة النقدية . كسيةمنح القروض من طرف البنوك التجارية وبنفس العملية يف احلالة الع
وهذا كله من أجل حماربة التضخم، تنشيط مضمون النشاط االقتصادي من . ترتفع لدى البنوك التجارية
  .خالل متغري الكتلة النقدية
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نه على تعد هذه السياسة من أهم األدوات املستعملة يف التأثري على احتياطات البنوك التجارية وم     
يقصد بسياسة سعر اخلصم هو سعر الفائدة الذي يتقاضاه البنك املركزي من البنوك التجارية و  .االئتمان

سعر إعادة اخلصم هو سعر البنك، أيضا هو سعر الفائدة الذي : عن منح االئتمان والتعريف الثاين
  . ةيتقاضاه البنك املركزي على إعادة خصم األوراق التجارية للبنوك التجاري

نستنتج أن سعر اخلصم عبارة عن حق البنك املركزي نتيجة لتمويله للبنك التجاري : من خالل التعريفني
  ). السيولة(باألموال اجلاهزة 



  :لنفهم آلية عمل هذه األداة نفسر من خالل احلاالت اآلتية
فهو الذي حيدد سعر سعر البنك يف هذه احلالة يتم العمل به على أساس التصرف املطلق للبنك املركزي، 

الفائدة مقابل منح االئتمان إىل البنك التجاري يف هذه الوضعية البنك التجاري سعر البنك تكلفة جيب 
  . سدادها لذا يلجأ إىل رفع سعر الفائدة لتغطية هذه التكلفة

ارية اليت سعر اخلصم يف هذه احلالة يلجأ البنك التجاري إىل البنك املركزي، بطريقة اخلصم لألوراق التج
  . ميلكها مقابل نسبة معينة من اخلصم حىت مدة استحقاقها لصاحل البنك املركزي
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  :  هذا النوع من الرقابة و اليت نوضحها كما يلي االئتمانميارس البنك املركزي يف عملية التنظيم 

1�–��=0
�"ئتمان بصرف النظر عن كميته وحجمه، يقصد ا التأثري على أوجه استخدام اال :
ويرجع أساسا استخدام هذه الرقابة إىل تالقي العيوب اليت ميكن أن تنشأ على استخدام الرقابة الكمية، 

  .أي الرقابة النوعية دعامة للرقابة الكمية
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  : تسعى هذه األداة إىل األهداف اآلتية
  .ت القروض املصرفية وتوجيهها إىل خدمة املقتضيات واألهداف االقتصاديةحماولة ترشيد استخداما

  .معاجلة القطاعات احليوية من النشاط االقتصادي دون التأثري على اهليكل االقتصادي
  .التحكم يف وضع ميزان املدفوعاتو  .توجيه القروض االستهالكية
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السلف املمنوحة مبختلف الضمانات حبيث تكون نسبة السلف التحكم يف احلد األعلى لقيمة 
  .بالضمانات عالية يف النواحي املرغوب فيها، ومنخفضة يف النواحي غري املرغوب فيها

حتديد حدود للفائدة اليت حتصل عليها البنوك التجارية على أنواع االستثمارات، حيث تكون مكيفة مع 
  .على آخرأهداف البنك املركزي يف تشجيع قطاع 

  .اشرتاط احلصول على موافقة البنك املركزي على القروض اليت تتعدى حد معني
  .تنظيم عمل البنوك التجارية عن طريق إصدار تنظيمات تشريعية
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ظهرت احلاجة إىل هذا النوع نتيجة لقصور يف بعض األحيان الطريقتني السابقتني يف حتقيق أهداف      
لنقدية املعينة من طرف البنك املركزي، حيث جند أن الرقابة املباشرة تستعمل طريقة العمل السياسة ا

  :بالتعليمات والقوانني ولكن حمدودة يف جمال تطبيقها وإكماهلا طريقة أخرى هي



  .حتديد األغراض اليت من أجلها االئتمان ومدة القرض واإلجراءات التنظيمية -
  .االئتمان حتديد نوع الضمان املقدم مقابل -
  .الرقابة اإلدارية عن طريق التفتيش على حسابات البنوك التجارية -

  אA'&�ع�א6د�2

يتخذ هذا الشكل من أشكال الرقابة وتوجيه االئتمان و هو أداة ال تستعمل يف إجبار البنوك  
أين جند . ريالتجارية على تنفيذ األوامر وإمنا دف إىل فتح احلوار بني البنك املركزي و البنك التجا

حممد شهاب يعرفها على أا اجلهود اليت يبذهلا البنك املركزي من اجل إقناع البنوك التجارية يف إتباع 
  :طرق اإلقناع األديب فيما يليتتمثل  و .سياسة نقدية معينة

ن يساعدها إذا تعرضت لضائقة مالية أي يسهل عليها أإغراء البنوك التجارية مقابل سياسة معينة ك
  .تقدمي االقرتاحات وطلب التعاون وتوضيح االجيابيات -  .ليات االقرتاض أو اخلصمعم



  وتطبيقاتها السياسات النقدية والمالية: 7الدرس رقم 

  لعالج التضخم والركود
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يقصد بالسياسة املالية استخدام النفقات العامة واإليرادات العامة لتحقيق  :א�3
وهي السياسة اليت تستخدم الدولة يف ظلها اإلنفاق . جتماعية للدولةاألهداف االقتصادية واال

وتستخدم السياسة املالية كوسيلة . واإليرادات العامة للوصول إىل آثار مرغوبة وحتاشي اآلثار غري املرغوبة
عالجية للتحكم يف الظواهر االقتصادية من خالل تأثريها يف مستويات الطلب الفعال وتوازنه مع حجم 

  . ويتوقف جناح السياسة املالية على تكاثف السياسة االقتصادية خاصة السياسة النقدية. لعمالة احملققةا
�و !
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الشراء حيث  متيز هذا الطلب عن جمرد الرغبة يف" فعال"القومي على السلع واخلدمات ويالحظ أن كلمة 
تعين إنفاق " كلي"كما أن كلمة . بالنسبة هلذا الطلب ينبغي أن تقرتن هذه الرغبة بالقدرة على  الشراء

الوحدات االقتصادية يف جمموعها ومتيزه عن الطلب الفردي اخلاص بإنفاق الوحدة االقتصادية ويتكون 
نفاق اخلاص على سلع االستهالك من اإل) أو الطلب الفعال(اإلنفاق القومي على السلع واخلدمات 

  واإلنفاق اخلاص على االستثمار
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رغم وجود مدرستني متميزتني إحدامها نقدية واألخرى مالية يدور بينهما جدل كبري إال أن هذا 
ز إلحدى املدرستني دون األخرى مربرين مل مينع وجود العديد من االقتصاديني الذين يرفضون االحنيا

ذلك بأن استخدام إحدامها مبفردها ال يغين عن ضرورة استخدام األخرى يف نفس الوقت لتحقيق 
   .أهداف معينة تتعلق باالستقرار االقتصادي، أو التشغيل الكامل

وج من األزمات حيث أنه وبينما يقبل أنصار السياسة املالية مشاركة السياسة النقدية هلا يف اخلر 
االقتصادية وحتقيق االستقرار االقتصادي فإن أنصار السياسة النقدية يرفضون االعرتاف بأي دور 

وقد هيأ ذلك الرفض املناخ لقيام فريق مستقل دون املدرستني يؤمن بضرورة  .للسياسة املالية يف هذا اال
يف مزيج السياسات وكذا الدور الذي  استخدام السياستني معا، كيفية حتديد نسب استخدام كل سياسة

  .يلعبه مزج السياستني يف عالج املشكالت كالبطالة والتضخم أو حتقيق االستقرار االقتصادي
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ل أوضح أنصار مزج السياسات النقدية واملالية حملاربة األزمات االقتصادية املعاصرة أن أدوات ك  
سياسة تستطيع التأثري على القوة الكامنة يف االقتصاد واملغذية ألزمات التضخم والكساد أو البطالة 



وذلك بصرف النظر عما يثور من جدل بشأن أسباب نشوء خمتلف األزمات أو  . والركود التضخمي
وسيتم  ).ضخميالركود الت( كيفية تعاقبها، أو تغري كيفية اجتماع أزميت التضخم والكساد يف آن واحد

فيما يلي كيفية استخدام مزيج السياسات املالية والنقدية حملاربة كل نوع من األزمات االقتصادية على 
  :حدة وباختصار
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نظرا ألن ظروف التضخم تتميز بارتفاع املستوى العام لألسعار واجتاه األجور أيضا إىل الزيادة 
ويفرض وجود . زمن مث زيادة النفقات بشكل عام عن الناتج احمللي باضطراد تبعا لنقص قيمتها احلقيقية

توظف كامل يف االقتصاد الوطين فان استخدام كل من السياسة النقدية والسياسة املالية يؤدي ليس فقط 
إىل اخلروج من األزمة بل حتقيق توازن اقتصادي أيضا عند مستوى التشغيل الكامل والقضاء على الفجوة 

احمللي واإلنفاق القومي إذ تستطيع زيادة الضرائب وخفض اإلنفاق احلكومي وخفض املعروض  بني الناتج
الكلي إىل مستوى الناتج احمللي  اإلنفاقالعمل على اهلبوط مبستوى و  ،النقدي أو خفض معدل زيادته

  .وحتقيق التوازن العام
�!�  :א��ط��!;ز

أفراد قادرين على العمل وراغبني فيه  ومع  يف ظروف البطالة اإلجبارية يعاين االقتصاد من وجود
ذلك فهم ال يعملون نظرا ألن الطلب على العمل مشتق من الطلب على املنتجات اليت ميكنهم إنتاجها 
أو اخلدمات اليت يستطيعون تأديتها، وهكذا يكون الطلب الكلي أقل بكثري من العرض الكلي من 

خنفاض املستوى العام لألسعار واألجور وحدوث نوع من السلع واخلدمات، وهو ما يرتتب عليه أيضا ا
  .  الكساد غري العادي

وباستخدام كل من األدوات املالية واألدوات النقدية ميكن معاجلة هذه األزمة، حيث يؤدي زيادة 
وزيادة املعروض النقدي وخفض سعر الفائدة احلقيقي إىل ) أدوات مالية(اإلنفاق العام وخفض الضرائب

من وجهة نظر ( إىل دفع الطلب الكلي ألعلى وتنشيط االقتصاد القومي)أدوات نقدية (ينةحدود مع
غري أن النقديني ) من وجهة نظر النقديني(وإىل زيادة كمية النقود املتداولة وزيادة اإلنفاق الكلي ).املاليني

طالة تركز على احلد ال يعرتفون سوى بالبطالة االختيارية ومن مث فإن معظم مقرتحام حلل مشكلة الب
  .األدىن لألجور ودور نقابات العمال وإعانات البطالة اليت تؤدي إىل تفضيل الراحة على العمل

ويعرتف أنصار استخدام مزيج من السياسات النقدية واملالية يف معاجلة األزمات بوجود كال 
 ويرجع ذلك إىل. واملاليني وعلى خالف كل من النقديني) اإلجبارية واالختيارية( النوعني من البطالة

العمل  ةأميام بازدواجية سوق العمل حيث يوجد سوق عمل أساسي يتميز بارتفاع األجور وجود



وظروفه املناسبة وحتقيقه آلمال وتطلعات العمال، وذلك بعكس سوق العمل الثانوية اليت تتصف 
  . اخل....باخنفاض األجور وسوء ظروف العمل ونوعيته
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وهي احلالة اليت تتصف باجتماع كل من التضخم والبطالة أو الركود يف آن واحد يف اقتصاد ما   
على النحو الذي حدث يف معظم الدول الصناعية خالل السبعينات، إذ أدى ارتفاع املستوى العام 

ت، وزيادة معدل لألسعار إىل زيادة األجور والتكاليف ومن مث اخنفاض الطلب على املنتجات واخلدما
  .البطالة يف الوقت الذي ما يزال فيه معدل التضخم مرتفعا

وميكن بواسطة مزج األدوات املالية مع األدوات النقدية التعامل مع هذه الظاهرة بنجاح ال يقل   
عما حيدث عند مكافحة كل أزمة على حدة، إذ بواسطة خفض أسعار الضرائب وأسعار الفائدة مثال 

املناسبة لدفع االستثمار وبالتايل االجتاه  مبعدالت البطالة إىل االخنفاض دون تغذية القوى يئة الظروف 
ويف نفس الوقت فان تقليل حجم املعروض النقدي وربط زيادة . اليت تؤدي إىل زيادة معدل التضخم

تضخم ميكن أن العام بزيادة الدين العام الداخلي وامتصاص جانب من القوة الشرائية املغذية لل اإلنفاق
  .يؤدي إىل اخلروج من أزمة التضخم

ويالحظ أن استخدام مزيج السياسات النقدية واملالية للخروج من أزمة الركود التضخمي يؤدي   
وملا كانت . إىل اخلروج من األزمة على مرحلتني تبدأ أوهلما بتحويل األزمة إىل تضخم فقط أو بطالة فقط

تفضيال من التضخم فعادة ما توجه األدوات املالية والنقدية إىل حماربة  البطالة شيء غري مرغوب فيه وأقل
أما املرحلة التالية فيتم فيها تعاون األدوات املالية والنقدية حلل أزمة  .البطالة وتعقب آثارها حىت تنتهي

 .   التضخم بالطريقة اليت ذكرت سابقا



  النظام المصرفي الجزائري:  8الدرس رقم 

 
 

 بنك الجزائر

 البنوك المؤسسات المالية مكاتب التمثيل

المؤسسات المالية 

 المتخصصة

المؤسسات المالية 

 العامة

  .البنك اخلارجي اجلزائري -
  .البنك الوطين اجلزائري -
  . بنك الفالحة والتنمية الريفية -
  .ةبنك التنمية احمللي -
  .القرض الشعيب اجلزائري -
  .صندوق التوفري واالحتياط -
  .بنك الربكة اجلزائري -
 -بنك العرب للتعاون  -

  .اجلزائر
  .الشركة اجلزائرية للبنك -
  .ناتكسيس بنك -
  .املؤسسة العامة للجزائر -
  .سييت بنك -
  .البنك املتوسط العام -
الصندوق الوطين للتعاون  -

  .الفالحي
  .كالريان بن -
  .اجلزائر –بنك العريب  -
  .البنك الوطين الشعيب باريبا -
  . بنك تروست اجلزائر -

  .بنك اجلزائر الدويل -
  .بنك املىن -
 .سويف ناس بنك -

  .البنك اجلزائري للتنمية -
  .السالم -
  .فيناالت -
عادة حتويل القرض مؤسسة إ -

  .العقاري
 .  القرض اإلجياري العريب للتعاون -

  .القرض الليوين -
البنك العريب الربيطاين  -

  .التجاري
  .احتاد البنوك العربية والفرنسية -
  .القرض الصناعي والتجاري -
  .القرض الفالحي -
  .بنك تونس الدويل -
 



  : يتضح من خالل الشكل أعاله أن النظام املصريف اجلزائري يتكون من   
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  هي البنوك اململوكة بالكامل للدولة وتستحوذ على اكرب حصة من السوق املصريف حاليا حوايل  و    
  : و هذه البنوك هي 1من السوق% 93 

 .BNAزائري البنك الوطين اجل - 

  .CPAالقرض الشعيب اجلزائري  - 
  .BEAبنك اجلزائر اخلارجي  - 
  . BADR بنك الفالحة والتنمية الريفية - 
 .BDLبنك التنمية احمللية  - 

  .CNEPصندوق التوفري واالحتياط  - 
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بنوك اخلاصة و البنوك األجنبية مبزاولة نشاطها يف السوق بعد صدور قانون النقد و القرض أصبح بإمكان ال    
املصرفية اجلزائرية طبقا لقواعد القانون اجلزائري، و كل بنك خاص وطين أو أجنيب جيب أن حيصل على اعتماد 
مينحه جملس النقد والقرض، وجيب أن تستعمل هذه البنوك رأس مال يساوي على األقل رأس املال األدىن 

  .2ينه من طرف البنوك و املؤسسات املالية اجلزائريةاملطلوب تأم
1993 /03/01املؤرخ يف  01-93كما حدد النظام     

شروط تأسيس أي بنك أو مؤسسة مالية و شروط  3
  :إقامة فروع لبنوك و مؤسسات مالية أجنبية، و من بني الشروط املطلوبة

 .ج نشاط البنكحتديد برنام -  القانون األساسي للبنك أو املؤسسة املالية - 

 .الوسائل املالية املستخدمة من طرف البنك أو املؤسسة املالية - 

صدور قانون النقد والقرض بإنشاء مؤسسات مصرفية جديدة خاصة وخمتلطة جزائرية وأجنبية،  مسح لقد    
ن املنافسة حيث ظهرت هذه البنوك لتدعيم البنوك العمومية واملسامهة يف ترقية النشاط املصريف و إحداث نوع م

  :بني البنوك يف تقدمي منتجات وخدمات مصرفية جديدة و من أهم هذه البنوك
  
  

                                                           
1 Rapport la banque d’algerie 2004. 

املـؤرخ يف  01-90ية العاملة يف اجلزائر يلغي النظام رقـم املتعلق برأس املال األدىن للبنوك واملؤسسات املال 04/03/2004املؤرخ يف  01-04انظر النظام رقم  2
04/07/1990. 

 .02/04/2000الصادر بتاريخ  02-2000مت تعديل هذا النظام بالنظام رقم  3
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برأمسال  17/11/1997مقرها البحرين حتصلت على االعتماد يف  و: ABCالشركة البنكية العربية  -
، املؤسسة %70 بنسبة ؤسسة العمومية املصرفيةمليون دوالر، ومت اكتتابه مبسامهة كل من امل 20اجتماعي قدره 
، الصندوق %10 بنسبة ، املؤسسة العربية لالستثمار%10بنسبة الدويل التابعة للبنك  SFIاملالية الدولية 

  .%5 بنسبة صامتعاملني جزائريني خو  و ،%5بنسبة   CAATاجلزائري للتأمني 

وك العاملية يف ميدان تسيري أسواق الصرف حتصل يعترب من أكرب البن: CITIBANKسيتي بنك األمريكي  -
   دينار جزائريمليار  1.2من جملس النقد والقرض برأمسال قدره  1998على االعتماد يف ماي 

 1998 /15/04باجلزائر يف  واليت فتحت فرعا: Société générale La الشركة العامة الفرنسية  -
 FIBASAلدينغ  هو و % 45امهت الشركة العامة بنسبة ، حيث سينار جزائريمليون د 500برأمسال قدره 

تتكفل  و ،%10البنك اإلفريقي للتنمية بـ  و ،%10بـ  SFI، و املؤسسة املالية الدولية %31بنسبة  للكسمبورغ
 .العمومية اتصة املؤسسخهذه الشركة بتمويل نشاطات التجارة اخلارجية مع ضمان متابعة تطبيق برنامج خص

يقع مقره يف عمان، حتصل على االعتماد من طرف : ARAB BANK PLCي األردني البنك العرب - 
 .دينار جزائريمليون  500جملس النقد و القرض برأمسال قدره 

مليون  500برأمسال قدره  لقد أنشئ هذا البنك:  NATEXIS ALAMANAبنك ناتكسيس األمانة   -
 1997ك الفرنسي للتجارة اخلارجية حيث أصبح منذ لقد جاء نتيجة دمج مابني القرض الوطين و البن و ج،د 

 .تابعا إىل جمموعة البنوك الشعبية املساهم الرئيسي يف رأمساهلا

أنشئ من طرف جمموعة الفيصل ومقره قطر برأمسال :  RAYAN BANK-ريان بنك -البنك القطري  -
 .مليون دوالر 30معتمد بـ 

و املسامهني  دينار جزائريمليون  500ال قدره أنشئ هذا البنك برأمس :  PG HERMES SPAبنك  -

  .باإلمارات العربية املتحدة  United groupمبصر و  EPG HERMES SPAالرئيسيني يف هذا البنك هم 

عبارة عن %8برأمسال قدره مليار دج منها  1998تأسس يف جوان  :BGM البنك العام المتوسط - 
املصرفية باإلضافة إىل ترقية تأسيس الشركات عن طريق مسامهات أجنبية، حيث يقوم مبجمل العمليات 

  .األسهم

مبسامهة بنك الربكة  1990 /12/ 06تأسس بتاريخ : BARAKAالبنك الجزائري المختلط البركة  2-2
مت توزيع حصص رأس مال يعطي   ، وBADRالدويل ومقره جدة يف السعودية وبنك الفالحة والتنمية الريفية 

أحكام الشريعة  هو بنك جتاري خيضع نشاطه املصريف بقواعد و ، و%51زائري بنسبة األغلبية للجانب اجل
  .الالربوياإلسالمية، ولقد تطورت أعماله يف جمال التمويل 

                                                           
1 REVUE (mutation), N°33,  Septembre 2000, P 65. 



  :بنوك خاصة برأسمال جزائري 2-3

   :لقد مت منح االعتماد هلذه البنوك برأمسال جزائري من طرف جملس النقد و القرض، ومن بني هذه البنوك    

برأمسال خاص خمتلط وطين  07/05/1995أنشئ هذا البنك يف : UNION BANKالبنك االتحادي  -  
 و مجع االدخار، متويل العمليات الدولية،: ترتكز أعمال هذا البنك يف أداء نشاطات متنوعة منها أجنيب، و و

  .واالستشارات املالية للزبائناملسامهة يف رؤوس أموال جديدة، كما يقوم أيضا بتقدمي النصائح و اإلرشادات 

حتصل على الرتخيص من طرف جملس النقد و القرض يف : EL KHALIFA BANK  بنك خليفةال - 
مبسامهة تسعة  04/98مبوجب القرار رقم  27/07/1998اعتمد من طرف بنك اجلزائر يف  ، و25/03/1998

موجه  بنك شامل هو  الرتاب الوطين، ووكالة موزعة عرب 29 لهمليون دوالر، و  8.6مسامهني برأمسال قدره 
سحب منه االعتماد  احلرة،و املؤسسات املتوسطة و الصغرية و املهن  النشاطات التجارية والصناعيةلتمويل 

29/05/2003الصادر بتاريخ  03/2003بقرار من اللجنة املصرفية رقم 
1.  

 %50البنك اخلارجي اللييب بنسبة  ما بني  1988 /06/ 11بتاريخ  ئأنش :B.A.M.I.Cالبنك المختلط  - 

، BADR CPA,BEA,BNAهي و األخرى %50جزائرية بنسبة  عموميةمبسامهة أربعة بنوك  من رأمساله و
التنمية التجارة يف بلدان املغرب العريب، باإلضافة إىل  خيص نشاطه فهو مكلف برتقية االستثمارات و أما فيما

  .املصرفيةكل العمليات ب القيام

القرض  حتصل على االعتماد من طرف جملس النقد و هو بنك جتاري و :MOUNABANKبنك منى  - 
  .املصرفيةهو يقوم جبميع العمليات  ، ودينار جزائريمليون  620برأس مال قدره  1998 /08/ 08بتاريخ 

مليون  500خاص أنشئ برأس مال قدره هو بنك  و: B.C.I.Aالبنك التجاري والصناعي الجزائري  - 
للقيام مبختلف النشاطات و العمليات املصرفية، خاصة يف جمال متويل التجارة اخلارجية ، سحب منه ج .د

بعد إخالله بقواعد العمل املصريف  21/08/2003بتاريخ  2003-08االعتماد بقرار من اللجنة املصرفية رقم 
   .الواردة يف قانون النقد والقرض وتعليمات بنك اجلزائر

حتصل على االعتماد من طرف جملس  : Algerian international bank جزائريالدولي ال بنكال - 
  .القرض برأمسال خمتلط وطين أجنيب النقد و

 حتصل هذا البنك على الرتخيص من طرف جملس النقد و :CA-BANK كالشركة الجزائرية للبن - 
يعترب شركة مسامهة  ، و1999 /11/ 02اعتمد من طرف بنك اجلزائر يف  ، و1999جوان  12القرض يف 

لقد مت اكتتابه مبسامهة  و ،دينار جزائريمليون  700أنشأت باألغلبية من طرف مشرفني جزائريني برأمسال قدره 
 2000  خالل عاملقد حتصل على أرباح  متويل أروبية، و اتشركمن  % 7و جزائرية  اتشرك من % 83

  .يمليار دينار جزائر  2.8حلصيلة قدرها  % 51.8بـ  قدرت
                                                           

 .01/11/2003بتاريخ  الصادر ،3923العدد  ،نشر منطوق القرار املذكور يف يومية اخلرب 1
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