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تطلبات الضررريي  لليارام ظائائ رال اسيايرا  يف ئرح الت رديات يعد حتديث النظام ادلصريف اجلزائري من ادل

اجلديدة اليت ت رضها العادل  ادلالا  ر اليت أليت ظظالذلا على أداء ر أعمال البناك، ر لكان النظرام ادلصرريف 

احملرك اسيايي ألي نظام اقتصرادي اران رضرن منراشغ ت ر اح ر أيرالاة تينار   ديبر  يف البنراك اجلزائرير  

علرررى يارررن و ررراءة ر أداء البنررراك اجلزائريررر  ر دتكنهرررا مرررن الاقرررام أمرررام ادلناا ررر  اس نباررر  رمااوبررر   يرررتعمح

 . التطايات الدرلا  يف رلال العمح ادلصريف

 .ادلصايم، البناك، النظام ادلصريف اجلزائري، حتديث البناك: الكلمات المفتاحية
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 ياير  راقعر  سؽلكرن لاشلهرا يف الاقرت الرراشن، ر  لر   را  -ظرال  ردال  –ليد أصب ت العادلر  ادلالار  
علررى صررعاد واارر  ادلعررامالت ادلالارر  ظا ررال عررام ر ادلصررراا  ظا ررال  ررا ، ايررد  أ دثتررال مررن تررجثَتات   ييرر 

ات ررت البرراية الرريت أ رردثتها العادلرر  ادلالارر  البرراو جلماررن ادلصررايم ر الزظررائن لعيررد ر إظرررام الصرر يات ادلالارر  
ايم متجراريين ظرر ل  وررح الياراد ر العراقاررح التيااديرر  ر التيلاديرر ، شلرا عمررح علررى  لر  ظا رر   ديرردة للمصرر

دتتررراي  ررردة ادلناا ررر  رايت ررراف اجلرررادة ادلصرررراا  رييرررادة اسنررردما ات ادلصرررراا  ر إيرررت دام ا ررردث التينارررات 
 .  احلديب  يف العمح ادلصريف

ر يف ئرررح شررر و التطرررايات الررريت تعراهرررا ال رررا   ادلصرررراا  الدرلاررر  ر احمللاررر   رررديرا ظنرررا ان نت يرررد أرضررراف 
ية علررررى إدياك شرررر ا التطرررراي العظررررا  يف اةررررال ادلصررررريف ر معرارررر  ادلصررررايم اجلزائريرررر  دلعرارررر  ا ا وانررررت قرررراد

الت ررديات الرريت تاا ههررا يف ال ررًتة الراشنرر  ر اسلاررات ادلنايررب  لت ررديث اليطرراف ادلصررريف اجلزائررري ر  علررال 
 .يديك ش ا التطاي ال ي شهدتال  ال ا   ادلصراا  الدرلا   ىت ي ت اد من ادلزايا اسغلاظا  للعادل  ادلالا 

شا ما ين ارل ان نليي علاال الضاء يف ش ا الب ث، من  الل تعريف العادل  ادلالا  ر حتديرد ارضراف  ر
 .ادلصايم اجلزائري ر الت ديات اليت تاجلهها ر آلاات حتديبها

 : العولمة المالية -1
 :تعريف العولمة االقتصادية 1-1

دي مبراال لرال  لر  انرال ي رمح ت رَتات تعترب العادل  اسقتصادي  مت رَت اقتصرادي ي ي رهد التراييق اسقتصرا 
رهترردم العادلرر  ائ هتا رر  اس ررااء العادلارر  دلر لرر  اقتصررادي   ديرردة تتماررز ظعرردة أظلررا  .   ييرر  يف اسقتصرراد

 ديب ، مبح ان تاح وح ما شا زللي على العاي اخلاي ي، رإل اء التمرورز الصرناعي ر ادلرات نتاجر  اليرديات 
 ررَتات ظلطارر  يررريع  يف اسنترراج راسيررتهالك ر  ررىت اسيررتبماي، رييررادة ايتبررا  اذلائلرر  يف احلرورر ، رنتاجرر  ت

رانرررردماج اذلرررراام، ظاحملرررراري، رال رررراء أدراي احلكامررررات يف الرررردا ح ر اخلررررايج رلررررا ظن ررررة مت ارترررر ، ريظرررر  
اسقتصرررادات الاةناررر   صرررا  ال رررروات الكرررربق، رايرررت دام ارررائ  لالتصررراست احلديبررر  سدترررام الصررر يات 

ادي ، شلا يعٍت ان اسقتصاد العادلي يف ةرييال ائ التكامح،  ارث ان ايراا العادلر  ر  اشرشرا يرماران اسقتص
ائ حتيا  اسعتماد اسقتصادي ادلتبرادل ظرُت درل العراي مرن  رالل ييرادة  جر  رتنراف ادلبرادست يف ال رلن 

 .1راخلدمات عرب احلدرد الاةنا ، رتعائ  التدايات الرأمسالا  الدرلا 
 :تعريف العولمة المالية   1-2

ؽلكن تعري ها على اهنا نتاج قاام عالقر  رةاردة يف النظرام ادلرات مرن  رالل اليارام ظعملارات الت ريرر ادلرات 
راسلرراو ضلررا اسن ترراح علررى األيرراا  الدرلارر ، رتزايررد تكامررح رايتبررا  يؤرا األمرراال احمللارر  ظالعرراي اخلرراي ي 
                                           

 .89-88،     2000، ظات احلكم ، ظ داد، العولمة االقتصادية ىيمنة الشمال والتداعيات على الجنوبزلماد  الد ادل اار،  - 1
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را األمرررراال رأ رررر شا ظالترررردا  عرررررب احلرررردرد لتصررررة يف األيرررراا  مررررن  ررررالل إل رررراء اليارررراد علررررى  رورررر  يؤ 
 .1العادلا 
  :دوافع العولمة المالية 1-3
 :انهيار االشتراكية وتنامي الرأسمالية المالية  - أ

ظعرررد اهناررراي اسحتررراد ال ررراااا  حترررال النظرررام الررردرت البنرررائي األةررررام إئ نظرررام أ رررادي، اتطرررا ي ظررر ل  
لرأمسررات مرن م ررررف إقلامري إئ م ررررف درت، رمرن ظا رر  اقتصرادي   ررَت م رررف اقتصراد ال ررا  راسقتصراد ا

متجان ررر  إئ ظا ررر  اقتصرررادي  متجان ررر  أي ت رررادشا قررراانُت متجان ررر  ت رررم   ريررر   روررر  ال رررلن ريؤرا 
 .2األماال

الار  ش ا ظاسضاا  ائ الدري اذلام ال ي يلعبرال النمرا ادلتزايرد يف يأا ادلرال ادل رتبمر يف صرناع  اخلردمات ادل
من  الل تناف ان طتال ر ييادة دي   تروزو شلرا اعطرى قراة دارن وبرَتة دل رَتة العادلر  ادلالار ،  ارث اصرب ت 
معردست الررظ  الريت ػلييهررا ياا ادلرال ادل رتبمر يف اصرال مالارر  تزيرد وبرَتا عرن معرردست الررظ  الريت حتييهررا 

 .3قطاعات اسنتاج احليايي
 :لفوائض الماليةعجز االسواق الوطنية عن استيعاب ا - ب

 رررردثت ما رررر  عايمرررر  مررررن ترررردايان يؤرا األمرررراال الدرلارررر  نالرررر  عررررن أ جررررام ضرررر م  مررررن ادلررررد رات 
رال رراائا ادلالارر  الرريت ضرراقت األيرراا  الاةنارر  عررن ايررتاعاجا االهررت ضلررا اخلررايج  بررا عررن اررر  ايررتبماي 

او األ جرام الضر م  ر أدق عردم قردية ظعرا األيراا  الاةنار  علرى ايرتاع أاضح رمعدست عائرد أعلرى
لاو ش و ال اائا إئ أياا   اي ا   با عن ارر  ايرتبماي أاضرح إمن ادلد رات ر ال اائا ادلالا ، إئ 

ر معرردست يظرر  أعلررى، ر لرردي ااشرراية شنررا أن معظرر  شرر و ال رراائا ادلالارر  الهررت ضلررا ت رراي  العجررز يف 
 .ات ادلت دة األمريكا مازان ادلدااعات لكبَت من الدرل ادلتيدم ،  اص  الاسي

 : 4ظهور االبتكارات المالية - ت

ايتبطررت العادلرر  ادلالارر  ظظهرراي ورر  شائررح مررن األدرات ادلالارر  اجلديرردة الرريت يا ررت ت ررتيطة العديررد مررن 
،أصررررب  شنرررراك العررررد يرررردمن ( األيرررره ، ال ررررندات )ادل ررررتبمرين ،اررررائ  انررررة األدرات التيلاديرررر  ادلتدارلرررر  

                                           
 .32،  2001، الداي اجلامعا ، مصر،العولمة واقتصاديات البنوكعبد ادلطلة عبد احلماد،  -1
 .156-155، 1991، داي العاي البالث، الياشرة، سات التحريرمحنة الديون وسيايوي يمزي،  -2
 .34،   1990يل ل  عاي ادلعرا ، اةلس الاةٍت للبياا  ر ال نان ر اسداو، الكايت  ، الرأسمالية تجدد نفسهااؤاد مايى ،  -3

اسةالف  تاريخ   html?&artid=247076-http://www.jamaa.cc/art247076.5العادل  ادلالا  ، على ادلاقن، 4
09/11/2010. 

http://www.jamaa.cc/art247076-5.html?&artid=247076%20تاريخ
http://www.jamaa.cc/art247076-5.html?&artid=247076%20تاريخ
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،  1ادلبررررررادست: دل ررررررتيات الرررررريت تتعامررررررح مررررررن التاقعررررررات ادل ررررررتيبلا  رت ررررررمحاألدرات اسيررررررتبمايي  منهررررررا ا
وح ش و األدرات تتا  للم تبمرين م ا   رايرع  ،  اخل ...4،اخلاايات 3،ال يف ر الياعدة 2ادل تيبلاات

 :من اس تاايات عند اختا  قراياهت  اسيتبمايي  رقد ئهرت ش و األدرات اجلديدة حتت تجثَت عاملُت رعلا
ضطراظات اليت يادت يا  الصرم األ نيب ظعرد اسلراو ضلرا تعراًن أيرعاي صررم العمرالت ر اس 

ادلناا رر    ؛أيعاي ال ائدة  اث ظاتت الضررية مل   إئ ئهاي تل  اسظتكايات لتامُت احلماي  للم تبمرين
ألدرات ال ررديدة ظررُت ادلؤي ررات ادلالارر  سيرراما تلرر  الرريت د لررت  ررديبا إئ ال ررا  اايررت دمت شرر و ا

 .اجلديدة من أ ح لزئ  ادل اةر رحت ُت ال اال 
 : اثار العولمة المالية  1-4
 :ان من اظري اسثاي اسغلاظا  للعادل  ادلالا  ما يلي: االثار االيجابية - أ

 اررث يررتمكن ةالررة التمايررح مررن  :سهههولة الولههول الههى مصههادر التمويههل و تقليههل التكههاليف 
اضررل  ظررُت اسيررعاي يف رلماعرر  سلتل رر  مررن ادلررايدين ر اسقررًتا  ظالعملرر  الاصررال ائ اسيرراا  العادلارر  ر ادل 

اسوبررر  ا ظارر  ر اسقررح شررررةا،  رشرر ا عررن ةريرر  اسنًتنررت ار ال ررا  ادلالارر  رشرر ا مررا يراررن مررن ادل ررايين 
 .اسيتبمايي 

ليررد ترتررة عررن ايالرر  احلرراا ز ر العاائرر  ظررُت اسيرراا  : رفههع دههودة الخههدمات الماليههة المقدمههة 
الارر  ائ ييررادة ادلناا رر  رالرريت عملررت ظرردريشا ائ ياررن  ررادة اخلرردمات ادلالارر  الرريت تنتجهررا الدرلرر  راطل ررا  ادل

ايرررعايشا، ر ظالترررات اررران وبرررَتا مرررن الررردرل قرررد ختلرررت عرررن انتررراج ظعرررا اخلررردمات ادلالاررر  لعررردم قرررديهتا علرررى 
 .اا ا ادلناا   ر اصب ت تل  الدرل حتصح على  ا تها من درل ا رق ذلا مازة تن

رش عن ةري  انتيال ادل ايين اسيتبمايي  من ادلناة  ر الردرل  توزيع االلول و تقليل المخاطر 
ظايررتيراي يف ياايررتها اسقتصررادي  ر ظالرر ات مررا يتصررح منهررا تتماررز  ات ادل رراةر ائ درل اقررح  طرررا رالرريت 

                                           
أهنا عملا  ت م  دلتعامح ما ظايتبدال دين  ر  صررررائص معانرررررر  مياظح ديرن آ ررررر  ر  صرررائص أ ررررق ظ رر  ,  ؽلكن تعريف عيد التبادل ادلات 1

 .عند التعاقد يت   علاها
يكان ت م  ظالت ار  ظُت ةراُت  ال شراء ر ظان أصال مالا  أر مااد أرلا  ظ عر ػلدد يام الت ار  على أن تت  ادلعامل  يف أ ح م تيبلي ، ر 2

 .ش ا األ ح سلصص ر زلدد للمااص ات  يف األياا  ادلنظم  وان ادلنتجات  اضع  دلعااي ما د
يعر ال ائدة، رشا عباية عن ات ا  ظُت ةراُت يتعهد  ا بال ظائن ال يف ائ م ًتيال ظانال يف  ال  ايت اف يعر ال ائدة  ال يف ريال  لت ادي ايت اف 3

اما الياعدة  ائ م تاق اعلى من م تاق ال عر ادلت   علاال اانال يدان ائ م ًتي ال يف ااي  ادلبلغ مضررظا يف ادلبلغ النيدي ال ي مت است ا  علاال،
   لت ادي اطل ا  يعر ال ائدة، ييام  ا بال ظائن الياعدة ظدان ائ م ًتي الياعدة ال اي  النا   عن اطل ا  يعر ال ائدة أي اهنا تضمناهي ريال

 .لال َت  دا ادىن ل عر ال ائدة  ىت ران اطل ا يعر ال ائدة اطل اضا وبَتا
راء أصح ما ي تل  س يا ، ظ عر ػلدد ظتاييق است ا  ، من تااَت إمكانا  الًتا ن ظان أر ش  -لياء دان عالرة  -العيد اس تاايي شا ريال  ت م   4

 .ر عدم إدتام الص ي  للم ًتي  
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هرا مبرح شر ا اسيرتيراي، رور ل  ييرح ار ينعردم اااليت درل الظايعاي الصرم رايعاي ال ائدة ر س تتجال ائ 
ارا ا مرا تعرر   - رىت رلرا وانرت شر و الردرل قلالر  ادل راةر  –تايين ادل ايين اسيتبمايي  على عردة درل 

ظلررد مررا ائ  طررر معررُت ارران شرر ا الضررري س ؽلررس تاررن ادل ررايين سهنررا تا ررد يف درل ا رررق ر ظالتررات ارران 
 .ادل تبمر س ؼل ر وح اماالال

 :ظري اسثاي ال لبا  للعادل  ادلالا  ااما يليأتتمبح  :االثار السلبية - ب
ن مرررن اشررر  يرررلباات العادلررر  شررري اطل رررا  يررراادة الدرلررر  علرررى ياايررراهتا إ :اطل رررا  يررراادة الدرلررر  
ر اصر  دا رح  -يف اختا  ال اايات النيدي  ذلا شي مؤوردة   ر ظالتات اان ايدان ايتياللا  الدرل النيدي  

ن تكران متيايظر  يف اسقتصراديات ادلدينر  أالرقاظ  اسدايي  لليرر  ر النيراد تكراد رتصب   –ال ضاء اسرييب 
 ؛1ما يف اقتصاديات اسياا  ادلالا  اهي متصل  ظبعضها البعاأ

يعترب شررو األمراال الاةنار  إئ اخلرايج مرن أوررب ادل راةر  :سلاةر شررو اسماال الاةنا  ائ اخلايج 
رتضريت جا الدرل العرظا ،  اث أصب  ي ال األعمال يف الردرل العرظار  ي ضرلان اليت أاريهتا العادل  ادلالا  

ايتبماي أمااذلر   ايج ظلداهن  ةماع  من األيباو، ظالر   من أن ش و الدرل تعاين من إ تالست وبرَتة 
ت رتررًتارح اسيررتبمايا،  رييررادة  جرر  الرردين يف مؤشرررات اقتصررادشا الكلرري وزيررادة عجررز احل رراو اجلررايي

ملاررررراي درسي   رررررة تيرررررديرات ادلؤي ررررر  العرظاررررر  لضرررررمان  1000ائ  800العرظاررررر  يف اخلرررررايج مرررررا ظرررررُت 
  ؛اسيتبماي

العادلرررر  ادلالارررر  ياايتهررررا ر يراايهررررا حتيرررر  ايمررررات ر شررررزات مالارررر  ر سلرررراةر التعررررر  سيمررررات مالارررر   
جلهرررات عديررردة  اضرررطراظات اقتصرررادي ، رمرررا تتضرررمنال مرررن شررردي رضرررااف ر تبديرررد للمررراايد ر   رررائر ااد ررر 

نتاجرر  اسيمرررات ر اسضرررطراظات ر اذلرررزات اسقتصرررادي  ر ادلالارر  منهرررا  صاصرررا رالررريت  صرررلت ر حتصرررح ر 
 .2ؽلكن  صاذلا
إن تزايد العادل  ر إقرراي ات اقار   حتريرر اخلردمات ادلصرراا   مرن : اشتداد ادلناا   يف ال ا  ادلصراا  

 1995 منظمرر  التجرراية العادلارر  تطبايهررا مررن ظدايرر  ر تررات 1994اليارراد الرريت  رراءت جررا ات اقارر  احلررات 
 : علت ادلناا   ت تد يف ال ا  ادلصريف  اث صلدشا اخت ت ثالث  الاشات

 ادلناا   ظُت البناك التجايي ؛ :االتجاه األول 
 ادلناا   ظُت البناك ر ادلؤي ات ادلالا  األ رق؛  :االتجاه الثاني 
 اك ر ادلؤي ات  َت ادلالا  على تيدًن اخلدمات ادلصراا ادلناا   ظُت البن :االتجاه الثالث. 

                                           
 .2002، 2، رلل  العالام اسن انا ،  امع  زلمد  اضر ظ كرة، العدد العولمة المالية ،صا  م تاح 1
 .341،34،     2010، ، عاي الكتاو احلديثالعولمة االقتصاديةالا    ُت  لف،  2
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 : اوضاع المصارف الجزائرية -2
 حجم و دردة نمو القطاع المصرفي الجزائري  2-1
: من اش  ادلؤشرات الريت ايرت دمت يف العديرد مرن الديايرات رالريت تعكرس  جر  اليطراف ادلصرريف شري 

ت، ر اتررات اصررال البنرراك التجاييرر  ائ النرراتغ احمللرري اتررات اصررال البنرر  ادلروررزي ائ النرراتغ احمللرري استررا
استرررات رتعكرررس شررر و ادلؤشررررات اعلاررر  اخلررردمات ادلالاررر  الررريت تيررردم مرررن قبرررح ادلؤي رررات ظالن رررب  حلجررر  

 اسقتصاد، ظاسضاا  ائ الت رق  ظُت اسعلا  الن با  لكح ناف رظالتات شاكح رةباع  اخلدمات ادليدم 
 البنك المركزي و البنوك التجارية الى الناتج المحلي االدمالي الول: 01الجدول رقم 

مت ا ت او ظناء على الن رة اس صائا  للدرل العرظا  ،على ادلاقن  :المصدر
www.amf.ae.org. 

ايت اف اصال البن  ادلروزي للناتغ احمللي استات عن واار  الردرل ر يعكرس لنرا يف اجلزائر نال ظ  
 ل  مدق اسيتبا  ظُت احلكام  رالبن  ادلروزي ر  لر  ظ رر  حتيار  اشردام التنمار ، اس ان اذلردم مرن 

  علررى قامرر  العملرر  زللاررا ر  اي اررا رت عاررح دريشررا الرقررايب ر البنرراك ادلروزيرر  يف الرردرل ادلتيدمرر  شررا احملااظرر
ستيام ظاي عملاات دتايح يف رلال التنما  اسقتصرادي ، ر شرا مرا أوردت علارال ايضرا الكبرَت مرن الديايرات 

رل مرت عر  الرد ح ظانمرا ترزداد اعلاترال يف دن اسعلا  الن با  للبن  ادلروزي تن  ا ولمرا حترونرا يف الراو الرجظ
 ل من  ض  الد ح؛الدر 

نال ررظ ان اسصرال ادلالارر  للبنراك يف اسيدن ت ررا   جرر  : ظالن رب  ألصررال البنراك التجاييرر  
الناتغ ر شا ما يعكس قدية البناك على دتايح التنما  ر أعلاتها ظالن ب  لالقتصاد، ر ظالن رب  للجزائرر ااهنرا 

حملردردة يف دتايرح التنمار  مياينر  ظراسيدن ا  ر شا مايدل علرى قرديهتا ا %69.33حتتح ادلرتب  البالب  ظن ب  
، ش ا ر لدي اسشاية ائ ان ص ر  ج  اسصال ادلالار  ظالن رب  لالقتصراد  %217.3ظل ت الن ب  ااها 

يعكس مدق قردية شر و اسقتصراديات علرى ايرتاعاو مؤي رات مالار   ديردة يرااء زللار  ام ا نبا ،ريعرد 

 الناتغ احمللي استات/اتات اصال البناك التجايي   الناتغ احمللي استات/اصال البن  ادلروزي  

 2006 2007 2008 
متاي  ال ًتة 

2006-
2009 

2006 2007 2008 
متاي  ال ًتة 

2006-
2009 

 69.33% %78 69% %61 89.33% 110% %82 %76 اجلزائر

 21.33% 21% 21% 22% 68.66% 71% 69% %66 تانس
 217.33% 197% 222% 233% 63% 58% 63% 68% اسيدن
 70.33% 73% 74% 64% 80% 94% 81% 65% ي دال عا 

http://www.amf.ae.org/
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سد رررراي يف اجلزائرررر مياينرررر  مرررن الرررردرل اس ررررق ا  ظل ررررت يف شررر ا عرررامال مررررن عاامرررح اطل ررررا  معررردست ا
 .%110ر اسيدن  %67ظانما ال عادي   %51 اات  2008

ر  رردير ظالرر ور ايضررا ان ادلؤي ررات الرريت تر ررة يف الررد ال ائ ال ررا  غلررة ان ختتلررف ن رراةاهتا     
لرح مرن  ردة ادلناا ر  امرام ا ررا  ا ررق، ر ظر ل  ن رتطان ان ني عن اسن ط  ادلتاارة يف ال ا ، رختدم 

 .البناك اليائم 
ر علاال اانال ظ ا النظر عن  ج  اليطاف ظالن ب  لالقتصراد، اران و راءة البنراك ر قرديهتا علرى اليارام    

ظدري الايا  تتاقف على شاكلها ر ما ا ا وران يتمترن ظدي ر  مناا ر  لعلرال ييرام ظردريو ظك راءة ر شرا مرا 
 .ينعراال يف العنصر ادلاات

 :ل الصناعة المصرفية ىيك 2-2

مصررررراا رمؤي رررر  مالارررر  ( 26)مررررن يررررت  رع رررررين  2009يتكرررران النظررررام ادلصررررريف اجلزائررررري يف هنايرررر  
حتايررح مصرررم التنمارر  الرر ي ورران يف  2009ر مت يف . معتمرردة، ييررن ميرشررا اس تمرراعي ظرراجلزائر العاصررم 
 . ةاي إعادة اذلاكل  إئ صندر  رةٍت لاليتبماي

 :ت اذلا ات ادلصراا  رادلؤي ات ادلالا  تتايف وما يلي، وان2009يف هناي  
 مصايم عماما ، من ظانها صندر  التااَت؛( 06)يت  
مصررراا  اصررا ظرررؤرا أمرراال أ نباررر ، مررن ظانهررا مصرررم را ررد ظرررؤرا أمررراال ( 14)أيظعرر  ع ررر  

 سلتلط ؛
 عماماتان؛( 02)مؤي ات مالا ، من ظانها اثنتان ( 03)ثالث  
 دل تعارنا  للتجمُت يف ادلادان ال ال ي؛مؤي   مالا  ن جت ظ 
  .لالعتماد ااغلايي( 02)شروتان  اصتان  

 : دردة التركز - أ
لرردي اسشرراية ائ ان ادلصررايم العمامارر  شرري ادل رراطرة علررى ال ررا   ادلصررراا  ا  ت ررت ا  علررى  رراات   
يم ضرررررمن ادلصرررررا. 2008٪ يف هنايررررر  90,8، مياظرررررح 2009يف هنايررررر   مرررررن اترررررات اسصرررررال  89%

٪ مياظررح 20,5٪ مررن رلمرراف أصررال اليطرراف رؽلبررح ادلصرررم البرراين 32,6العمامارر ، ؽلبررح ادلصرررم األرل 
أمررا اامررا يتعلرر  ظادلصررايم اخلاصرر ، ت رراري  صررتها . 2008٪ علررى الترراات يف هنايرر  19,1٪ ر38,3
٪ مررررن إتررررات 5,2دتبررررح ادلصررررايم اخلاصرررر  البالثرررر  األرئ . 2008٪ يف 9,2مياظررررح  2009٪ يف 11
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٪ علرى 52,1٪ ر4,8مياظرح  2009٪ من إتات أصال ادلصايم اخلاص  يف 47,3أصال ادلصايم ر
 .20081التاات يف هناي  

ان ايت رراف الًتوررز يف البنرراك يعكررس اطل ررا  دي رر  ادلناا رر  جلرر و ادلررد رات ر اتا تهررا ائ ادل ررتبمرين 
د ظنراك  ات ا جرام صر َتة ر شرا مرا ظك اءة، ر ايضا ال ا  ادلي   ائ ا زاء ص َتة يعد دلاح على ر را 

ظادل رر  مايعرر  علررى 11ظادل رر  مياظررح  89ظنرراك عمامارر  علررى  06يعكررس عرردم الك رراءة ايضررا، ا  ت ررت ا  
 .2009مصرم يف  20
ان لكرررح  1967الرر ي رضرررن يررن   Cameronيررنص ظلررا ج ورررامَترن  :الكثافههة المصهههرفية - ب

رم درت  اررث يررت  قارراا الكباارر  شرر ص ارررف را ررد لبنرر ، مبرردأ شرر ا النمررا ج مبررٍت علررى عرر 10000
 :ادلصراا  من  الل ادلعادل  التالا 

  

 اها العدد ادلبات للتايين 1= ا ا وانت الكباا  ادلصراا  
معناو ر اد انت اي وبَت للمصايم، شلا ي كح عب ا وبَتا من  اث التكل ر  علرى  1< الكباا  ادلصراا  

 .  البن ادلصايم ر ظالتات اطل ا  ي ا
معناو انت اي البنراك  رَت ورام رظالترات س تصرح اخلدمر  ادلصرراا  ائ شررػل  معانر   1> الكباا  ادلصراا  

 .من الناا شلن ش  يف  ا   ائ ش و اخلدم 
ر تعتررررب شرررر و الن ررررب  ضررررعا     ررررة معارررراي   2009يررررن   0.37رقرررد يررررجلت اجلزائررررر اجلزائررررر ن ررررب  

صررراا  س تصررح ائ شرررػل  مررن الزظررائن شلررن شرر  يف  ا رر  الاهررا، ا  يررجح ومرَترن ر ظالتررات ارران اخلدمرر  ادل
  2.ياونا 26700شباك ر ا د لكح 

  :دردة نشاط الوساطة المالية - ث
ان من اظري ادلؤشرات اليت تعكس الائائف اسيايا  للايطاء ادلالاُت علرى ادل رتاق الكلري شري ادلؤشرر  

  للنررراتغ  احمللررري استرررات، ر ادلؤشرررر البررراين  جررر  اسئتمررران اسرل  جررر  اسئتمررران احمللررري ادلمنررراح  ظالن رررب
ادلمناح من البناك ائ اليطاف اخلا  ن ب  ائ النراتغ احمللري استرات اكلمرا ايت عرت شر و الن رب  راطل را 

 . نصاة احلكام  ر اذلا ات احلكاما  يعكس و اءة يف الاياة  ادلالا 

                                           
 .114   2009ظن  اجلزائر، التيرير ال ناي  1
 ،داي رائح،    رقد ةاي ش ا النما ج ائ اس   ظعدد ال كان ادلنتجُت اي  ، انظر، تاح ياي الزيدانُت، أياياات يف اجلهاي ادلات، ادلنظاي العملي
1 ،1999   ،124. 
 .114  ، التطاي اسقتصادي ر النيدي للجزائر  2008،  التيرير ال ناي ظن  اجلزائرانظر  2
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 لناتج المحلي االدماليا/ حجم االئتمان المحلي : 02الجدول رقم 
 2008-2006متاي   2008 2007 2006 

 -0.95% -10% 0.13% %7% اجلزائر
 60.33% 59% 61% 61% تانس 
 115.1% 117% 115.6% 112.7% اسيدن

 11.2% -4.4% 16% 22% ال عادي  
العرريب ادلا ررد ، التيريررر 2008مرن اعررداد البا رث، اعتمررادا علرى التيريررر ال رناي لبنرر  اجلزائرر : ادلصردي
2009. 

النهههاتج المحلهههي / حجهههم االئتمهههان الممنهههوح مهههن البنهههوك الهههى القطهههاع الخههها  :03الجهههدول رقهههم 
 *:االدمالي

 2006 2007 2008 2009 
متاي  
2002-
2005 

متاي  
2006-
2008 

 %31.3 %19.4 %35.6 %43.6 %23.6 %22.5 اجلزائر
 %54.2 %57.8 %54.8 %53.0 %55.1 %54.7 تانس
 %89.1 %77.0 %77.9 %83.1 %92.0 %94.2 اسيدن
 %83.8 %55.5 %92.4 %97.1 %81.4 %71.4 ال عادي 

 الناتغ احمللي استات لليطاف  َت الن طي ظالن ب  للجزائر ر ال عادي  * 
 .www.amf.ae.org الن رة اس صائا  للدرل العرظا  ،على ادلاقن  :المصدر

يال ظ من اجلدرلُت ال راظيُت ان ن رب   جر  اسئتمران احمللري ار اسئتمران اخلرا  ن رب  ائ النراتغ      
احمللرري استررات ضرررعا   ر صرر َتة يف اجلزائررر مياينررر  ظتررانس راسيدن ر ال ررعادي   ارررث ظلررغ متايرر  ن رررب  

 %60.33تررررانس ظن ررررب   تلاهررررا %115.1النرررراتغ احمللرررري استررررات يف اسيدن /  جرررر  اسئتمرررران احمللرررري 
ر شررررا اسمررررر الرررر ي يعكررررس ضررررعف ر نيررررص و رررراءة  %0.95-ر اجلزائررررر و  %11.2رال ررررعادي  و 

 . الاياة  ادلالا  يف اجلزائر، رتعكس ايضا الضعف يف  عملا  دتايح التنما 
 النراتغ/  ج  اسئتمان ادلمنراح مرن البنراك ائ اليطراف اخلرا ر ن س ال يء ظالن ب  دلتاي  ن ب       

ظانمرا ا تلرت اجلزائرر الرتبر  اس رَتة يف الردرل زلرح  %89.1احمللري استرات  ارث تصرديت اسيدن ظن رب  
 .، ر شا مايدل على زلدردي  اليطاف اخلا  يف الن ا  اسقتصادي %31.3ادلياين  ظن ب  

 %22.5ل ررت  اررث ظاس ررَتة يف اجلزائررر ر لرردي اسشرراية ائ ان الزيررادة ادلال ظرر  يف شرر و الن ررب       
. ، ر شا ما ي رَت ائ و راءة الايراة  ادلالار  رايرا لتدظارات ادل تل ر 2009يف  %35.6ر  2006ين  

انال مؤشر اغلايب على اسةال ، اان ي يكرن شر ا التايرن مصر او  ىإس أن ش ا التاين سؽلكن ا  و عل

http://www.amf.ae.org/
http://www.amf.ae.org/
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ار الردي رر  اررال ؽلكررن اليررال ان  ظك رراءة يف التاييررن را تارراي ادل ررررعات، ر اطل ررا  ن ررب  الررديان ادلعدرمرر 
 .شناك و اءة يف الاياة  ادلالا 

 :أداء البنوك الجزائريةكفاءة  2-3
، رترربي و راءة اسداء مرن 1ؽلكن تعريف و اءة البن  علرى اهنرا نتراج للك راءة التينار  رالك راءة اسقتصرادي 

 :    الل ادلؤشرات التالا
ؤشررر مررن اظررري ادلؤشرررات الرريت تيرراس دي رر   اررث يعترررب شرر ا ادل :مؤشههرات مههدا كفايههة رأس المههال 

سلرراةر يأا ادلررال الرريت يتعررر  ذلررا البنرر  ردي رر  ايررتيرايو، ر مرردق ايررتجاظتال دلتطلبررات جلنرر  ظررايل اكلمررا 
ولما اطل ضرت دي ر  ادل راةر الريت    %8ايت عت ش و الن ب  عن متطلبات احلد اسدىن أي لاريت ن ب  

 را  2يف معظر  الردرل العرظار  %13ن معدل و اي  يأا ادلرال لراري يتعر  ذلا البن ، رلدي اسشاية ائ ا
 ااها اجلزائر رشا ما غلعح ادلصايم اجلزائري  ت تجاة دلتطلبات ال الم  ادلصراا ؛ 

 رىت يكران أداء البنر  شلترايا سظرد مرن ان ػلير  عائرد مرت رن علرى اسصرال ر  :مؤشرات التشغيل 
 :يت تياس مؤشرات الر ا  صلداسماال اخلاص ، رمن أش  ادلؤشرات ال

 مردوديههة رأس المههال: (ROE ) Return On Equity  ياضرر  شرر ا ادلؤشررر مرردق قرردية
ارا ا وانرت ن رب  . ادلصرم التجرايي علرى تالارد العاائرد مرن تائارف امراال ادل راعلُت جردم تعظرا  ثرررهت 

اسيرتبمايي  رالت ر الا  يف ادلصررم ش ا ادلؤشر مرت ع ، ااهنرا تردل علرى قردية اداية ادلصررم يف اخترا  قراياترال 
 .3ظك اءة عالا 

 4متاي  اسماال اخلاص / النتاج  = مردردي  يأا ادلال  
 2006يف يررررن   %17.41ر قررررد يررررجلت البنرررراك اجلزائريرررر  ايت اعررررا مطررررردا يف شرررر و الن ررررب  ا ظل ررررت 

  23.4ظالن ب  للبناك العماما  مياظح 
للبنرررراك  %21.84ن ررررب  للبنرررراك العمامارررر  مياظررررح ظال 2009يف يررررن   %25.93للبنرررراك اخلاصرررر  ر 

البنرراك العمامارر  نتاجرر  للزيررادة ادلطررردة يف يف نتائجهررا، امررا  يف شرر و الن ررب  يف اخلاصرر ، ر نتجررت الزيررادة 
ادلصايم اخلاص  ايد عرارت ييرادة يف امااذلرا اخلاصر  اوبرر اعلار  مرن ييرادة نتائجهرا رشرا اسمرر الر ي  عرح 

 .52009ش و الن ب  تن  ا يف 

                                           
 .3 . 2011 زيران /ياناا  104و اءة البناك العرظا ،   ر التنما ، ادلعهد العريب للت طا  ظالكايت، العدد  1
 .20/07/2011الف تاييق اسة www.amf.org  ، على ادلاقن 2010التيرير اسقتصادي العريب ادلا د  2
 .206الرظاعي  او  زل ن، ياضي محد عبد احل ُت، مر ن ياظ ،    3
 .133   ،، ظن  اجلزائر2008التيرير  ال ناي  4
 .126  ، ظن  اجلزائر، 2009ر التيرير ال ناي  133    2008انظر التيرير ال ناي،  5

http://www.amf.org/
http://www.amf.org/
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  مردوديهههة االلهههول: (ROA )Return on Assets : ييررراس شررر ا ادلؤشرررر مررردق صلررراح
 .ادلصرم يف ايتبماي ما اداتال ر قديتال على تا اهها ضلا ار  ايتبمايي  مر  

رت رركح ادلا ررادات أيررراا د ررح ار عائررد العملارررات الت رر الا  يف ادلصرررم، ا  يتنايرررة اتررات العائرررد 
تبمرة يف اليرر  راسيتبمايات ادلصراا  ريعررب عرن العائرد ل رًتة يمنار  معانر  ةردا من  ج  ادلا ادات ادل 

ظال ل  استالا  سيت الل ادلصررم مرا لديرال مرن ما رادات رمردق الك اير  الريت يتمترن جرا يف ( ين  را دة)
 ايت الذلا، 

متايررر  اترررات / النتاجررر  =مردرديررر  اسصرررال : ر ييررراا معررردل العائرررد علرررى ادلا رررادات ظالعالقررر  التالاررر 
 .1اسصال

ر  2006يررن   0.75%   رقررد عراررت البنرراك اجلزائريرر  ييررادة ة ا رر  يف عائررد اسصررال  اررث ظل ررت 
ر  2006يرررن   %2.31ظالن رررب  للمصرررايم العماماررر  ر يف ادلصرررايم اخلاصررر   2008يرررن   0.99%
   صررررر  ر تعررررراد الزيرررررادة يف نتائجهرررررا ائ اسيت ررررراف يف  جررررر  ان رررررطتها راطل رررررا 2008يرررررن   3.27%

 ادلصاييف العام  يف صايف الناتغ ادلصريف 
  مضههاعف الرافعههة الماليههة(LM) Levarge Multiplier

:   تبررُت مؤشرررات الرااعرر  ادلالارر
قرردية اليرررايات ادلالارر  الرريت تت رر شا اداية ادلصررايم ظ ررجن ايررت دام اليرررر  يف شاكلهررا ادلررات، أي التمايررح 

ن اداياة اؤدي ائ تعظررا  معرردل العائررد علررى  رر  ادللكارر  رمررن   اررظالررديان مياينرر   يررا  ادللكارر ، ر  ررا يرر
ر شرررري اسمررررراال  ات الكل رررر  الباظتررررر  ار  -ادلصررررايم التجاييرررر  ت رررررت دم ظصرررراية وبرررررَتة آلارررر  الراررررن ادلرررررات 

لزيادة العائد على  يا  ادللكا  ائ ادل تاق ال ي تتنااس ظرال مرن العائرد سصر او ياا ادلرال  -ادلن  ض 
 .2رػل ة ظي م  اتات ادلا ادات على اتات  يا  ادللكا .  َت ادلالا يف ال روات 

 
 25ر يال ظ ان ادلصايم اجلزائري  العام  منها ر اخلاص   تعرم اطل اضا يف الرااع  ادلالا   ارث ظل رت 

 .3ظالن ب  للمصايم اخلاص  8ر    ظالن ب  للمصايم العام   2008يف ين  
                                           

 .133، مر ن ياظ ،   2008التيرير  ال ناي  1
 مُت على الادائن ال ديالا    ة مؤي   التا (FDIC ) يام يعد  ا يأا مال  اد، رن ب   %5ان ادلصرم ال ي ػلي  ن ب  يان مات اورب من

ار اوبر ياعد ادلصرم حتت م تاق يأا ادلال ادلطلاو، ر ا ا اطل ا معدل الران ائ اقح  %4ار اوبر يكان  ا يأا مال مالئ ، ر حتت  %4يان 
ار اقح اان ادلصرم ي تير ائ  د وبَت من يأا ادلال، شلا  %2ير ائ يأا ادلال ظ كح وبَت، را ا اطل ا معدل الران ائ اان ادلصرم ي ت %3من 

 (.152الرظاعي  او ،   ) غلعح ادل رعُت ال اديالاُت يض طان على ادلصرم س بايو على تياي  مروزو ادلات 
 .207ياظ ،    الرظاعي  او  زل ن، ياضي محد عبد احل ُت، مر ن 2
 .133،   2008التيرير ال ناي لبن  اجلزائر  3
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  ام، ادلصرررريف ظي رررم  صرررايف النررراتغ ادلصرررريف علرررى متايررر  اترررال ػل رررة اذلررر :الههههامل المصهههرفي
  2006يف  %5.69اسصال، ر قد عررم اذلرام، ادلصرريف للمصرايم اخلاصر  ايت اعرا  ارث انتيرح مرن 

ظانما عرم اذلام، ادلصريف للمصايم العامر  اطل اضرا ة ا را  ارث ايرتير عنرد  2008يف  %7.73ائ 
 .2006يف  %2.97مياظح  2008يف  2.47%

ر ظعررررد شرررر ا العررررر  استررررات ظاسعتمرررراد علررررى مؤشرررررات احلجرررر  ر اذلاكررررح ر الن ررررا  يف رلررررال        
الايراة  ادلصررراا  رمؤشرررات اسداء، صلررد ان اجلزائررر تتمتررن ظيطرراف مصررريف صرر َت مررن  اررث احلجرر  ر يًتوررز 

الردرل زلرح الدياير   ين من يلباات وبَتة مياينر  مرن  رَتو مرناعلى ناف را د ر شي البناك التجايي ، ر يع
 .من  اث شاكح اليطاف ر دي   ادلناا   ر الًتوز رص ر احلج  البناك

من وح ما يب  ؽلكن اليال أن العمح ادلصريف يف عصر العادل  عرم حتراس  ر ييا  ارث اشتمرت البنراك 
طايعهررا اشتمامررا وبررَتا ظتكباررف اسيررت ادة مررن أ رردث تيناررات ادلعلامررات راستصرراست راحلاايررة اسلارر  رت

ظك رررراءة عالارررر  ظ ارررر  اظتكرررراي  رررردمات مصررررراا  م ررررت دث  رتطرررراير أيررررالاة تيرررردؽلها  ررررا يك ررررح ان ررررااو 
اخلرردمات ادلصررراا  مررن البنرراك إئ العماررح ظدقرر  ريررهال  ري ررر األمررر الرر ي يتررااءم مررن ادلتطلبررات ادلعاصرررة 

جر  عملااترال رأيظا رال مرن نا ار  رادلتزايدة دل تلف شرائ  العمالء من نا ار  رػلير  للبنر  ظلراار مطرردار يف  
 .أ رق
 1: التحديات التي توادو القطاع المصرفي -3
 : تحدي خلق الكفايات االدارية القادرة 3-1

ان التطراير ػلترراج ائ قرراق اداييرر  رانار  تيررادو، ر لرر  مبررح شرر و اليراق يتطلررة  لرر  و ايررات ظ ررري      
ان  لر  ،   ا ت هر  العملارات ادلصرراا  ادلعاصررةت ه  اسداية ادلصراا  ادلعيدة، رت ه  ادلنتجات احلديب  وم

شرررر و الك ايررررات ػلترررراج ائ ايررررتبمايات ضرررر م  يف التاشاررررح ر التررررديية، رتعررررريا الكرررراادي ادلصررررراا  ائ 
البيااررررات ادلصررررراا  العادلارررر ، ر التطررررايات ادل ررررتجدة علاهررررا رعلررررى ادلصررررايم اجلزائريرررر  ان تعاررررد النظررررر يف 

 . ري ، رالًتواز على الناف على   او الك  ياايتها ادلتعلي  ظادلاايد الب
 : تبني مفهوم حديث الدارة ميزانية المصرف  3-2

سيت ي  الرظ  للمؤي ات ادلصراا  مرن شراام، اسقررا  ا  رة، ظرح ؽلكرن ان يت ير  ميرداي         
  مررن الرررظ  سييررح عررن  لرر ، ري ررا يزيررد، مررن  ررالل اداية اسصررال ر اخلصررام، راسيررت ادة مررن اررر  الرررظ

                                           
، ندرة دلروز الديايات اسيًتاتاجا  يف اجلامع  اسيدنا  عمان القطاع المصرفي االردني التحديات المستقبلية في اقتصاد منغيرم ل  زلمد عيح ،  1

 .351- 345،      1996-01-20اسيدن 
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الرريت قررد ؼلليهررا مبررح شرر ا اسيررلاو يف اداية ادلازانارر ، الرر ي يعتمررد علررى تروابرر  ايررت ياقات ادلا ررادات ر 
ادلطلاظات ر ال جاة ادلتكان  من  ل ، رمن ترواب  العمالت اليت يتعامرح جرا، ر اراية اسريا  ادلالار  الياظلر  

    . للمتا رة
يف اسداية ادلالاررر  للمصرررايم، ظرررح شرررا رايرررن  ااس  ديررردان شررر ا اسيرررلاو يف اداية مازاناررر  البنررر  لررر   

ادلتطرراية، رقررد يصررح اعتمرراد ادلصررايم ادل ررتنَتة ظررال يف حتيارر  مررا ييررايو  اسنت رراي يف ادلصررايم ادلتيدمرر  ر
 .من ايظا ها 70%
 :تحدي التغيير في تركيبة الدخل  3-3

ر قررد حتالررت مكانررات اعتمرردت ادلصررايم تيلاررديا، علررى مررا حتصررح علاررال مررن ااائررد ر عمررالت،        
الرررد ح قلررراال مرررن ال اائرررد ضلرررا العمرررالت، امرررا اسن اررران الرررد ح مرررن ادلصرررايدي التيلاديررر  قرررد ترا رررن وبرررَتا، 
راصب  سػلي  ةماح اسيظاح لدق ادلصايم، راصب  شناك الكبرَت مرن الرد ح الر ي يت ير  نتاجر  سداية 

تطرراظ  يف اسيررت يا  ر ادلروررز يف ايررعاي ادلا ررادات ر ادلطلاظررات ر ورر ل  نتاجرر  اليبررال   رراةر عرردم ال
رؽلكرن ان يضررو . الا   ات ايعاي اائدة ثاظت  ر عائمر ، ر َتشرا مرن ادلنتجراتمريا  أ، ر  ااية م الصر 
 اررث ورران قبررح يررناات ػلصررح علررى  BARCLAYSذلرر ا الت ررال يف العرراي شررا البنرر  العريرر   اسمبرر

 % 90تمبلر  يف اسقررا ، امرا اسن اانرال ػلصرح علرى من د لال من العملاات ادلصراا  التيلادير  ادل 90%
ان ادلصررايم   .مررن شرر ا الررد ح مررن شرر و ادلنتجررات اجلديرردة مررن  ررالل اداية شررامل  دلا اداتررال رمطلاظاتررال

اجلزائريرر  مررا يالررت يف حتيايهررا الرررظ  تعتمررد علررى ادلصررادي التيلاديرر ، رعلاهررا البرردء ظاسيررتعداد دلر لرر  ت اررَت 
 .الرظ  على ادلصادي التيلادي  ر   ة، ر اظلا على اسداية ال امل  للمازانا  قادم  س يعتمد ااها

 :موادهة ضغط الهوامل الربحية 3-4

دق ريراؤدي أان  دة ادلناا  ، ريرهال  انت راي ادلعلامرات، ر تايرن معرايم ادليًتضرُت رقرديهت         
ان ت رتعد لرال ادلؤي رات ادلصرراا   ا امرر غلرة شرر . ائ ادلزيد من الضر   علرى اذلراام، الر ار  للمصرايم 

اجلزائريررر  مرررن  رررالل يررراطرة ااضرررح علرررى تكرررالاف اسنتررراج، ر و ايررر  اعلرررى يف العمرررح، ائ  انرررة تايررران 
نتجررات الرريت ييرردمها ادلصرررم، ائ  انررة  دماتررال التيلاديرر  مبررح ال ررا ، رعرردد العمررالء ر ييررادة عرردد ادل

يا  ادلالاررر  لتعرررايا ال ررر  الضرررائع  نتاجررر  لتررردين اسيت ررايات ر صرررنادي  اسيرررتبماي، ر الايرراة  يف اسر 
 .ش و اذلاام،

  : تطوير فعال لسوق ما بين المصارف 3-5

يررا   لرر  لتنظررا  اسيررت ادة مررن ال رراال  ادلتا رر  يف اسقتصرراد اليررامي ، سن تطرراير شرر ا ال ررا          
لررراس شررر ا . ائ ا ررررق يرررا ت  اسارررا  ر اةررراست الاايرررع  ل رررهال  انتيرررال ال ررراائا النيديررر  مرررن مؤي ررر 
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ا  ة ظح ان تطاير ش ا ال ا  يا ت  آااقا دل ايو  مصايم من  رايج اجلزائرر اارال، يف ئرح التا هرات 
 .ضلا العادلا  ر اسن تاح رال اء اليااد

  :صالتتحدي االستثمار في تكنولوديا المعلومات واال   3-6

 انرة، ائ  انرة ات راف اسيراا  ر ان تزايد ادل اةر اليت اصب ت حتا  ظالعمرح ادلصرريف مرن ورح     
ال ررع  يف اسصلرراياليت يتطلررن الاهررا العمرالء لعررح ادلصررايم امررام حترد لاليررتبماي يف تكنالا اررا ادلعلامررات ر 

ريعتيررد ان اشرر  ادلعاقررات امررام أي تا ررال  .استصررال لضررب  سلاةرشررا، ر لتايرران ايررااقها ر حت ررُت  رردماهتا
 .يف ش ا اةال، شا ول   ش ا اسيتبماي يف ئح ئررم تتعر  ااها ايظاح ادلصايم لض ا  شديدة

 :تقديم الخدمات و المنتجات المصرفية الحديثة 3-7

ات ما يالرت البنراك عنردنا ميتصررة علرى عردد زلردرد مرن اخلردمات ادلصرراا  التيلادير ، امرا ادلنتجر        
ر  ارررررايات العملررررر ، ر ارررررايت ال اائرررررد،  SECURITIZATIONادلصرررررراا  احلديبررررر  مترررررح التاييررررر  

ر اايات مبادست ال اائدر، امرا يالرت معراتنرا جرا نظرير  ري ن رتطن اد اذلرا سيرباو ت رريعا  ار ثيااار  ار 
 .ادايي  را ا وان سظد من التطاير امن الضررية البدء يف رقت مبكر

 : لنظام المصرفي الجزائريدوافع تحديث ا  -4

شنرراك العديررد مررن الرردراان ر اسيررباو الرريت لعررح حتررديث النظررام ادلصررريف امرررا ضررررييا ر ظررالغ اسعلارر  ر   
 : تتجلى اظري ش و الدراان يف النيا  التالا 

 :فقدان االحترافية  4-1

ائرررر  لل ررررلطات إئ اس ًتااارررر  الاليمرررر  ، اهرررر و ادلصررررايم ختضررررن ظ رررركح د ت تيررررد ادلصررررايم اجلزائريرررر 
العمامارر  يف اختررا  قراياهتررا علررى مررن   اليرررر  للمؤي ررات العمامارر  ، ر ظالتررات مايالررت ظعارردة عررن احلريرر  

 .اسقتصادي  ر متطلبات اقتصاد ال ا  
 : 1رما يربي  عدم ا ًتااا  اجلهاي ادلصريف ، ما يلي

                                           
 من اتات اسصال ر ظالتات اهي ادلهامن  على اليطاف ادلصريف، انظر التيرير ال ناي  %90.8العماما  ت ت ا  على  لدي اسشاية ائ ان ادلصايم

 .102التطاي اسقتصادي ر النيدي للجزائر ،    2008
علام اسقتصادي  رعلام ، ييال  ما  تَت، ولا  النحو تاىيل النظام المصرفي الجزائري الدمادو في الالقتصاد العالميعلي ظن يا  ،  1

 .122 ، 2007-2006الت اَت، امع  اجلزائر،
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دث ا  اقردمت ال رلطات التمااز يف تيردًن اليررر  ر عردم تيردًن واار  انرااف اليررر  مبرح مرا  ر 
النيديرر  علررى منررن تيرردًن اليرررر  اسيررتهالوا  ادلا هرر  ل ررراء ال رراايات، ر شرر ا مررا ترررك اثررايا يررلبا  علررى 

 م تاق ال روات اليت تتا ر ظال اايات ر و ا على م تاق اساراد؛
 اس ال الطايل  للرد على ةلبات التمايح ر اس راءات ال َت راض   رادلعيدة؛  
 يرايات دلعايَت مرتبط  ظالضمانات قبح أي اعتباي آ ر؛ايتناد ال 
 صعاظ  الاصال إئ اليرر  ادلصراا  ر و ا البَترقراةا  رالت اَت ادلروزي؛ 
ااارررا  يف  جرر  اليرررر  ادلمنا رر  علررى شرركح م رر اظات علررى الك ررام للمؤي رر  العمامارر   

الررر   مررن إ ررراءات التطهررَت الرريت ،الرريت س تتمتررن ظاضررعا  مالارر  ت ررم  ذلررا ظاحلصررال علررى اليرررر  علررى 
 اخت هتا ال لطات العماما ؛

 . ااو عملاات اخلص  يف ظعا ادلصايم  
 :عدم فعالية المنظومة المصرفية  4-2

 :ؽلكن حتلاح صلاع  راعالا  ادلنظام  ادلصراا  ظالن ب  للاياة  ادلالا  على م تايُت  
 :عدم الفعالية المالية : المستوا األول  - أ

ادلصرررايم  ، ريررردمهاتادلنظامررر  الايررراة  ادلالاررر  ظكل ررر  إنتررراج اخلررردمات رادلعلامرررات الررريت  تيررراا اعالاررر   
        :اجلزائري   ات تكل   مرت ع  ظ بة 

 ضعف ت كال  اخلدمات ادليدم  ؛ 
قلرر  ايررتعمال أ هررزة ااعررالم است ظادلياظررح اسيررتعمال ادل ررر  للمرراايد الب ررري  دلعاجلرر  العملاررات  

 التجايي  ؛
 أنظم  ااعالم است ر اليت تعترب من اورب النيا  ال لبا  يف ادلنظام  ادلصراا ؛ضعف  
 . اوتظاظ ايتيبال الزظائن رالعجز الكبَت يف مراقب  رتدقا  احل اظات الدا لا  

 :عدم الفعالية االقتصادية : المستوا الثاني  - ب

ان ر صصرت ادلراايد ختصاصرا  ارد ، تعترب منظام  الاياة  اعال  إ  قامت ظت اَت  اد لنظرام الرد      
تل ر  سلرييصد ظت صراص ادلراايد العملار  الريت  ا بهرا تاييرن األمراال ادلتا ر  للمصررم علرى ظنراد ايرت دام 
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رظطرييرر  تضررمن ادلالئمرر  ظررُت اس تاا ررات مررن ال رراال  رحتيارر  الر ارر  رالعائررد رتعرراد أيررباو ضررعف تررن 
 1:األماال إئ 

 لت جان اسد اي من قبح ادلصايم ؛ عدم ر اد ايًتاتاجا  راض   
 ر اد مبالغ وبَتة وادائن يف البناك ر عدم ايتبماي ش و اسماال يف ادل ايين ادلنتج ؛ 

نيص ثير  اجلمهراي يف ادلصرايم ،  اصر  ضرمان ردائعهر  يف  الر  ااارالا أر ير ة اسعتمراد  
 ؛( ال  ظن  اخللا    َت مبال)من ادلصرم 
 ات  احل اظات  اجلايي  رالتجايي  ؛ البَترقراةا  رالصعاظ  يف 
 نيص البي  يف ال ا  من  الل ايتعمال النيد يف ادلعامالت التجايي  ؛ 
 س يا د يعر اائدة قاظح للت ار  على ادلبلغ ادلادف ؛ 
 ضعف وبَت يف اذلااوح رالاواست  ادلصراا   ايج ادلدن الكربق ؛ 
 . 2عدد ادل ت دمُت من 16%،س يتجاري ن بته   1996عجز التجةَت ين   

 : آليات تحديث القطاع المصرفي الجزائري -5
 : تفعيل عمليات الرقابة 5-1
 :تعريف الرقابة - أ

الرقاظرر  شرري عبرراية عررن ت تررا، ر حتلاررح واارر  ن رراةات البنرر  للتاوررد مررن يررالم  ا ررراءات البنرر ، ر   
أن التعررديح الررر ي  ر مررا يال ررظ يف الاضرررن اجلزائررري شررا،  مطاظيتهررا للررنظ  الصررادية مررن ال رررلط  النيديرر 

ي ؽلنرررن إارررالا  26/08/2003: الصرررادي يف  03/11أد رررح علرررى قرررانان النيرررد راليرررر  رشرررا األمرررر 
ادلصرررايم، ظرررالر   مرررن أن شررر ا التعرررديح ئهرررر ظعرررد إارررالا ظنررر  اخللا ررر  رظدايررر  الصرررعاظات ادلالاررر  للبنررر  

  . التجايي الصناعي اجلزائري
 ي ارت  اةرال أمرام إن راء ادلصرايم  اخلاصر  ظراجلزائر، الر 10/90امن  صدري قانان النيد رالير  يق 

ظن  اخللا ر ، البنر  الصرناعي التجرايي ، : مت ي ة اسعتماد رااالا مخ   من ادلصايم اخلاص ، رشي 
رلراس شنراك مرا يضرمن تاقارف شر و الظراشرة يف ئرح . ياناان ظن ، البن  الدرت اجلزائري رال رو  اجلزائرير 

 .الا  األرضاف رالياانُت احل

                                           
 .123،   مر ن ياظ علي ظن يا  ،  1
 .375:   مر ن ياظ ، علي ظن يا  ، 2
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رإ ا وررران ااارررالا شرررا الظررراشرة ادلمنا ررر  للمصرررايم اخلاصررر  اجلزائريررر ، اررران اس رررتالا أصرررب  الظررراشرة 
ملاراي يرنتا  مرن البنر  200ادلمازة للمصايم العماما  اجلزائري ، رال ي يجح مبالغ ضر م  رصرلت إئ 

 BADRالري اررر  ملاررراي يرررنتا  مرررن ظنررر  ال ال ررر  رالتنماررر  1200، ر(روالررر  ظايييعررر ) BNAالررراةٍت 
ق رنطان  /روالر  اخلرررو) BEAملااي يرنتا  مرن البنر  اجلزائرري اخلراي ي  1400، ر(روال  ظ ر  ادم )
 .1رمايال ادل ل ح م تمرا ( 
 : 2اسس الرقابة الفعالة - ب

 :ت تند الرقاظ  ال عال  ائ ثالث  يوائز شام  شي      
 :التشريعات المصرفية 

حتديررد م هررام ادلصرررم ر ورر ا غلررة ان تك ررح الت ررريعات ادلصررراا   غلررة ان تك ررح الت ررريعات ادلصررراا  
 .كصال اات ريلط  الرقاظ  على البنا 

 :السلطة الرقابية  

 ررىت تيررام ال ررلط  الرقاظارر  ظرردريشا علررى اومررح ر ررال غلررة ان تتمتررن ظاسيررتياللا  ومررا غلررة ان تكرران 
 .الدرل اضع  للم اءل  امام  ه  معان  تكان عادة الربدلان يف وبَت من 

 :البيئة القانونية و المحاسبية 

يعترب تاار ظا   قانانا  امر ضرريي لت عاح عمح ادلصايم ،  اث تعرا  البا ر  اليانانار  البنر  مرن  ارث 
ت ررركالال، ادللكاررر  ر اسلتزامرررات للمرررالكُت،  يرررا  ادللكاررر ، الع رررر ادلرررات ر وررر ا احلررراست الررريت ػلررر  ااهرررا 

ر اامرررا ؼلرررص البا ررر  احملايررربا  ااجرررة ان ي رررتمح النظرررام احملايررريب علرررى ،  للررردائنُت ادلطالبررر  ظتصررر ا  البنررر 
جرررا يف وااررر  البنررراك، ر وررر ا ادلرا عررر  ادل رررتيل  مرررن قبرررح مررردقيُت  معرررايَت زلايررربا  مت ررر  علاهرررا يرررت  التيارررد

 . اي اُت، راساصاح عن الباانات ادلالا  ادلدقي 
 
  :3الرقابة بالتركيز على المخاطر 5-2

                                           
 امع  ، ادللتيى الدرت  ال تجشاح ادلؤي ات الص َتة رادلتايط  يف الدرل العرظا ، تأىيل المؤسسات المصرفية العمومية بالجزائرناصر يلامان،  1

 .596،  2006أاريح  18-17ال لف،
 .16،   2006، صندر  النيد العريب، اطر اساسية و معالرة في الرقابة على البنوك و ادارة المخاطرانظر ، اظراشا  الكراين  ،  2
 .47انظر ، اظراشا  الكراين ، مر ن ياظ ،    3
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نالا ي اصب  التا رال يف الرقاظر  علرى البنر  يتمبرح يف الًتوارز علرى ادل راةر الريت تعرًت  نظرا للتيدم التك
البنرر  ر معرارر  اسلرراو الرر ي ت ررَت الاررال ر ظالتررات زلارلرر  الرقاظرر  علررى شرر و ادل رراةر ر لرراس ت تررا، البنرراك 

اس دياير  الن را   عٌت ان دري ال رلطات الرقاظار  يراكان دري ايرتباقي رلر. على اياا الباانات التايؼلا 
ر ش ا ما يتطلة ال هر  الصر ا  خلصرائص البنر  ادلعرٍت رتعريرف رتل راص ادل راةر . ادلصريف ظعد  درثال

 . الرئا ا  لدق ش ا البن  رظالتات إعداد إيًتاتاجا  يقاظا  للتعامح من ش و ادل اةر
 : االتجاه نحو االندماج المصرفي و البنوك الشاملة 5-3
 : لمصرفياالتجاه نحو االندماج ا - أ

ان عملارررات اسنررردماج ر اسيرررت اا  ادلصرررريف اجلاييررر  يف ايررراا  ادلرررال العادلاررر ،  علرررت العمرررح ادلصرررريف  
ي رررهد تطرررايا رتناعرررا يرررريعا لرررن ترررتمكن ادلصرررايم الصررر َتة ر منهرررا اجلزائريررر  مرررن مااوبترررال دا رررح احلررردرد 

 ييرررادة  ررردة ادلناا ررر  ظرررُت اليطريررر ، شررر ا اضرررال عرررن ان ات اقاررر  حتريرررر اخلررردمات ادلالاررر ، يرررام ترررؤدي ائ
ادلصرررايم احمللاررر  ر ادلصرررايم الاااررردة ر الررريت دتتلررر  قرررديات مالاررر  ر تكنالا اررر  شائلررر ، دتكنهرررا مرررن تيررردًن 
 رردمات عالارر  اجلررادة ر ظتكررالاف من  ضرر ، شلررا يرراؤثر علررى ادلصررايم اجلزائريرر ، رمررن شرر ا ادلنطلرر  اانررال 

صررريف، ر التا ررال ضلررا التكتررح ر التكامررح خللرر  لمعررات يتا ررة علاهررا م ررايرة اسلرراو العررادلي لالنرردماج ادل
مصراا   ات  ج  اورب ر قاعدة ارين  ىت ترتمكن مرن ايرتاعاو التينارات احلديبر   ات الكل ر  ادلرت عر  

 . راسيتجاظ  دلتطلبات العادل 
 :االتجاه الى البنوك الشاملة - ب

اررر  رادلصرررراا  يف ئرررح ثررراية تكنالا ارررا مرررن التطررراي الكبرررَت رالالمتنررراشي الررر ي شرررهدتال اخلررردمات ادلال     
ادلعلامرررات ر اسظتكرررايات اجلديررردة يف اخلررردمات ادلالاررر ، رايديرررراد ادلناا ررر  ظرررُت ادلؤي رررات ادلالاررر  الدرلارررر ، 
تنامررت الضرر ا  علررى الر ارر  ر الررد ح شلررا داررن ادلصررايم التجاييرر  إئ تايرران قاعرردة  رردماهتا رن رراةاهتا 

صما  أعمرال الايراة  ادلالار ، مبرح قارام ظنر  ظ رت  شررو  ترجمُت أر رد اذلا يف رلاست  ديدة وانت من 
شلاييرر  أعمررال اسيررتبماي أر قاررام ال ررروات الياظضرر  ادلصررراا  امررن العديررد مررن األعمررال يف إداية را رردة  
تاييعار للم اةر رماا ه  للمناا  ، ل ا اانرال مرن الضررريي علرى ادلصرايم اجلزائرير  تبرٍت شر و اسيرًتاتاجا  

 .يت ادة من اغلاظااهتالال
 :تنمية الموارد البشرية و تعميق استخدام التكنولوديا  5-4
 :تنمية الموارد البشرية - أ

تعرررد ادلررراايد الب رررري  يف ادلصرررايم مرررن العاامرررح اسيايرررا  الررريت حتررردد مررردق ميررردية ادلصرررايم علرررى       
حتررديث ر تاشاررح ادلصررايم  ماا هرر  حتررديات العادلرر  ادلالارر  ظا اظااهتررا ر يررلبااهتا،  اررث ان وررح متطلبررات
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اجلزائريرر  يعتمررد ظ رركح ايايرري علررى هتا رر  راعررداد ادلرراايد الب ررري  للنهررا  ظاليطرراف ادلصررريف،  اررث تكرران 
تنمارر  ادلرراايد الب ررري  عررن ةريرر  التطرراير ر التررديية ر الرردريات التكاينارر   اررث تصررب  شرر و الكرراادي قررادية 

 .العادل   على قاادة الت اَت ضلا اس  ن رم ايرة متطلبات
 :تعميق استخدام التكنولوديا - ب

 ر عرررن نظررر  آليرررد اضررر ت الصرررناع  ادلصرررراا  مرررن الصرررناعات الررريت ستكررراد ت رررت ٌت ظ ررركح ار ظررر     
ن وبررَتا مررن اخلرردمات الرريت تيرردم مررن قبررح ادلصررايم س ؽلكررن أادلعلامررات ادلالارر  ادلعتمرردة علررى احلايررة، ا  

 .ح الصرام است ر حتايح اسماال الكًترنااس من  الل احلاية، مبإتيدؽلها ظ كح مالئ  
ر يكرران تعمارر  ايررت دام التكنالا اررا عررن ةريرر  اقتنرراء ا ررر اسصررديات مررن اس هررزة ر ورر ا الررربامغ ر 

 ارررث ؽلكررن الرررت ك  يف التكنالا اررا ادلصرررايم . تررديية العررراملُت علررى ايرررت دامها ر شرري النيطررر  اسشرر 
لعمح ادلصريف اسلكًترين ر اسي ادة من مزياو وت  راا التكل ر  ر اجلزائري  التيلادي  ائ تعما  ايت دام ا

 .يرع  اسداء ردقتال
 : تفعيل السياسة التسويقية 5-5

ن تتبررن ايررًتاتاجا  ت رراييا  ما هرر  ظالعماررح ظرردس مررن ان ج اررث يتا ررة علررى ادلصررايم اجلزائريرر  ظرر      
 –مات ادلصرراا ، رظت ركاالت رايرع  تكان ما ه  ظادلنتغ  اث ان رلرد ترااَت اوررب عردد شلكرن مرن اخلرد

سن اسلاو احلديث يف الت اي  ادلصريف يضن العماح يف قلرة اشتمامرات اداية الت راي   –سيك ي لا دو 
وارررد علرررى حتياررر  الترررااين ظرررُت اشررردام العماررررح جادلصرررريف اعلرررال نيطررر  اسيتكررراي يف اجلهرررد ادلصرررريف، ر ظالت

ادلصررايم اجلزائريرر  مرا عرر  ايررًتاتاجاتها الت رراييا  اخلاصرر  ، ر جرر ا اانررال يتا ررة علررى 1شرردام ادلصرررمأر 
نتررراج اخلدمررر  ادلصرررراا ، رت رررعَتشا ظ ررركح منرررااس، رتاييعهرررا لليطاعرررات ادل رررتهدا  مرررن العمرررالء إظكا اررر  

 .  ظ كح مالئ 
 :االتجاه الى حوكمة المصارف الجزائرية    5-6
 :تعريف الحوكمة  - أ

قبح رللس اسداية ر اسداية التن ا ي  للبن  اليت مرن شرجهنا  تتضمن احلاوم  أيالاة مراقب  األداء من    
أن تؤثر يف حتديد األشدام ر مراعاة  يا  محل  األيه  ر محاي   يا  ادلادعُت ر ال راعلُت الردا لاُت، 
ظاسضاا  ائ عالق  شرؤسء ظال راعلُت اخلراي اُت ر الريت حتردد مرن  رالل اسةراي التنظامري ر يرلطات اذلا ر  

                                           
 .27-21،    2002، عمان، ،داي رائح 2،  االلول العلمية للتسويق المصرفينا ي معال،  1
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 ، وما يت رن م هرام احلاومر  لا رمح دري العامر  ر شر  تارن ال راعلُت الر ين مرن شرجهن  الترجثَت علرى الرقاظا
 .1أ كام الرقاظ  على أداء البناك

تعررٍت احلاومارر  ظصرر   عامرر  اسداية الرشررادة ر حتديررد : ومررا يلرري IIر تعري هررا جلنرر  ظررايل يف ات ررا  ظررايل 
ر ( اخل .....، دائنرررُت، يظرررائن، رللرررس اسداية، احلكامررر م ررراعلُت، مرررادعُت) العالقررر  ظرررُت شررررواء ادلصررررم 

زلارل  تاليف تعاي  ادلصا  ر  ل  من  الل شاكح تنظامي زلك  ػلي  مصا  اجلمارن، ر يضرمن اداية 
 2.ادلصرم  صاصا اداية ادل اةر ر ظصاية راض   ر ادة  ا يؤمن احملااظ  على ايتيراي النظام ادلصريف

 :مة الشركاتبواعث األىتمام  بحوك - ب

ليد ئهرت احلا   ائ احلاوم  يف العديد من اسقتصاديات ادلتيدم  ر الناش    الل العيراد اليلالر       
ادلاضرررا ،  اصررر  يف أعيررراو اسهنارررايات اسقتصرررادي  ر اسيمرررات ادلالاررر  الررريت شرررهدشا عررردد مرررن درل العررراي  

، ر اسيمرر  1997ر اسيمرر  ادلالار  اسيررااي  عرام ات مررن اليررن ادلاضري، ن راعتواسيمر  ادلالار  الت ررالا  يف ال
، ر و ال  ما شهدتال العديرد مرن  2008، رأ َتا اسيم  ادلالا  األمريكا  ر العادلا  1998ادلالا  الرريا  

ال رررروات العادلاررر  مرررن اهنارررايات مالاررر  ر زلايررربا  وجيمررر  شررررويت أنرررررن ر رريلرررد ورررام يف الاسيرررات ادلت ررردة  
اضررررا   ظنررر  اسعتمرررراد رالتجررراية الرررردرت، روايثررر  ظنرررراك اسد ررراي ر ااقرررررا  يف  ، ر2001 رررالل عرررام 

ر تزايرررردت اعلارررر  احلاومرررر  نتاجرررر  سلرررراو وبررررَت مررررن درل العرررراي ائ الت ررررال ائ الررررنظ  . الاسيررررات ادلت رررردة
اسقتصررررادي  الرأمسالارررر  الرررريت يعتمررررد ااهررررا ظدي رررر  وبررررَتة علررررى ال ررررروات اخلاصرررر  لت يارررر  معرررردست مرت عرررر  

تااصل  من النما اسقتصادي، ر قد أدق ات اف  جر  تلر  ادل رررعات ائ ان صرال ادللكار  عرن اسداية رم
ر شرعت تل  ادل ررعات يف الب ث عن مصادي للتمايرح أقرح تكل ر  مرن ادلصرادي ادلصرراا ، االهرت ائ 

انتيرراست يؤرا ر يرراعد علررى  لرر  مررا شررهدو العرراي مررن حتريررر لتيرراا  ادلالارر ، اتزايرردت . أيرراا  ادلررال
احلدرد ظ كح  رَت م ربا ، ر دارن ات راف  جر  ال رروات ر ان صرال ادللكار  عرن اسداية ائ  اسماال عرب

ضررعف آلاررات الرقاظرر  علررى تصررراات ادلررديرين، ر ائ ر قرراف وبررَت مررن ال ررروات يف أيمررات مالارر  شلررا دارررن 
 .3ظالدرل ائ اسشتمام ظاحلاوم 

                                           
تاييق اسةالف  www.uabonline.org    منتدق تطاير احلك  اجلاد يف ادلصايم العرظا  ر ا  ادلعايَت ر ادلماييات الدرلا ، على ادلاقن 1

01/02/2011. 
، 2011،  1، الاايريي، عمان اسيدن،   أثرىا في األداء المالي و المخاطرة حوكمة البنوك و الرظاعي  او  زل ن، ياضي محد عبد احل ُت 2

  31. 
 
، الن رة اسقتصادي ، العدد الباين، اةلد حوكمة الشركات: أسلوب ممارسة سلطات االدارة الرشيدة في الشركاتانظر البن  اسشلي ادلصري،  3

 .11،   2003ال ادا ر اخلم ان، مصر،

http://www.uabonline.org/
http://www.uabonline.org/
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كارررر  ر اسداية يف ال ررررروات ادلملاورررر  لتتجلررررى يف ال صررررح ظررررُت ادل ر علاررررال ارررران اعلارررر   اومرررر  ال ررررروات
للجمهاي، ا   البا ما يعمح ادل تبمررن ظتكلاف اش ا  ا رين من ا رح اداية شررواهت  ر شر ا قرد ير رن 

ر يف ئررح شرر و . ائ نيررص  رررباهت  يف رلررال اسداية ار قررد ير ررن ائ عرردم ر  رراد الاقررت للعمررح اسدايي
رين ر أعضرراء رللررس اسداية  لررن يتررجثررا ش ررائر ال رررو  ر ضررااف اسيظرراح ا ا مررا ا ررلت الاضررعا  ارران ادلرردي
ر ظالتات ااهن  قد يت  رن قرايات تضر ظايتبمايات ادل راعلُت، ار قرد ر قرد ي رةران يف . ال رو  يف أدائها

ورران لررديه    ادل رراةرات ا ا اصررب ت مناصرربه  مهررددة، أر قررد س ييامرران ظادل رراةرة ظالدي رر  الكااارر  ا ا
 .اس  اا ظاسمان يف مناصبه 

 :تحديث وسائل الدفع  5-7

ان تطاي ريائح الدان ر تناعها لال دري ظالغ اسعلا  يف تطاير النظام ادلصريف ر التيردم ظرال ائ اسمرام      
را رو ا يلعرة دريا اعراس يف ت ررين  رور  ادلعرامالت التجايير  ر اسقتصرادي  ، ظاسضراا  ائ وانرال يعتررب مؤشر

 ادا ل َت اقتصراد الدرل رر، لر ا ايارام الدرلر  ظعصررن  نظرام مردااعاهتا يعرد تطرايرا لنظامهرا ادلرات وران نظرام 
 .ادلدااعات ي مح الايطاء ادلالاُت رأدرات الدان ر ا راءات الدان ر الت طا  ادلالا 

صررريف يف اجلزائررر ر انطالقرا مررن شرر و ادلعطاررات عمررح ظنرر  اجلزائررر ظعررد ت رر اص للاضررن النيرردي رادل     
رشر ا ظان راء نظرامُت للردان ظرُت . على ايت داث رتطاير أنظم  دارن تتماشرى مرن تلر  ال رائدة يف العراي

 .2006ادلصايم انطالقا من ين  
 .خاتمة

يف هناي  ش ا الب ث، ر ظعد ان تطرقنرا للعادلر  ادلالار  مرن  ارث م هامهرا ر درااعهرا ر آثايشرا اسغلاظار  ر 
ت  اص أرضاف ادلصرايم اجلزائرير  ر إظرراي الت رديات الريت تاا ههرا يف ئرح العادلر  ادلالار ،  ال لبا ، ر ظعد

ر ا ررررَتا درااررررن حتررررديث ادلصررررايم اجلزائريرررر  ر آلاررررات شرررر ا الت ررررديث تاصررررلنا ائ رلماعرررر  مررررن النتررررائغ ر 
 .التاصاات
 :النتائغ

ر زللارا  ارث دتارزت ظايالرر   أ ردثت العادلر  ادلالار  رلماعر  مرن الت رَتات علررى العمرح ادلصرريف درلارا -1
تارررن الياررراد ر انت ررراي الصرررَتا  اسلكًترناررر  رال رررامل  ر اسنررردرلات ادلصرررراا  ر إيديررراد  ررردة ادلناا ررر  ظرررُت 

 .البناك
مرن اترات اسصرال  %89دتتاي البناك اجلزائري  ظ اطرة اليطاف العام  اث ي رت ا  علرى  راات  -2
نت راي البنراك  رَت ورام أن أ اا  مصراا  من  ض   اث، وما دتتاي ايضا ظص ر  جمها، ر وب2009يف 

، ر ورر ا رظالتررات س تصررح اخلدمرر  ادلصررراا  ائ شرررػل  معانرر  مررن النرراا شلررن شرر  يف  ا رر  ائ شرر و اخلدمرر 
 .ص ر  ج  ادلصايم مياين  من نظَتاهتا يف الدرل العرظا  ر اس نبا ، ر و ا زلدرديتها يف دتايح التنما 
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 : التوليات
ا من النتائغ ال اظي  ؽلكن ان نصاغ ظعا التاصاات الريت ت راعد ادلصرايم اجلزائرري علرى مااوبر  انطالق

 :الت َتات اجلديدي  يف الصناع  ادلصراا 
غلررة العمررح علررى  ص صرر  البنرراك العمامارر  لت  ررُت أدائهررا ر و اءهتررا ر  ررادة  رردماهتا عررن  -1

 .ةري  ادلناا   ر رضن قاانُت تزيد من ايتياللا  البناك 
 .العمح على عصرن  البناك ر ايت دام ا دث التيناات التكنالا ا  يف العمح ادلصريف -2
العمح على تجشاح ر يان و اءة العنصر الب ري عن ةري  التديية ر التكراين،  لر  سن العنصرر  -3

 .الب ري يعترب الروازة األيايا  لران األداء ادلصريف
 .قاظ  الدا لا  ر اخلاي ا  على ادلصايم اجلزائري  ان تكبف من عملاات الر  -4
على ادلصايم اجلزائري  اسلاو ضلا اسندماج ادلصريف ر الصَتا  ال امل  لتيلارح ادل راةر الريت ؽلكرن  -5

 .التعر  الاها
 .العمح على تناين ادلنتجات ادلصراا  ر العمح   اشا  الت اي  ادلصريف احلديث -6
 .حتديث ر يائح الدان  ان تعمح ادلصايم اجلزائري  على  اوم  ادلصايم ، ر -7
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