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شكلة عندما ال يستطيع شراء كل ما يحتاج إليه من السلع مثل تغيير سيارته يواجه الفرد م

كما أن المؤسسات تواجه . أو تأثيث منزله ألن دخله ال يسمح له بتغطية هذه النفقات

إن عدم . مشكلة عندما ال تسمح لها مواردها باقتناء التجهيزات والتموين بالمواد األولية

سواء بالنسبة للفرد أو للمؤسسة تدفعانهما إلى االقتراض أو كفاية مصادر التمويل الخاصة 

  .االستدانة إذا كانت تسمح لهما مداخيلهما المستقبلية بالتسديد
بعد دراستك للنصوص االقتصادية المقدمة في الوثيقتين التـاليتين أجـب عـن األسـئلة     

  .المطروحة

  تعريف النظام المصرفي 

  أهمية النظام المصرفي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 
 
  

 تعريف النظام المصرفي. 1

 )1(الوثيقة

                                                                                                                                                             
  
  

                                                                                                                         
  

                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                          

  
  

                                                      



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

)2(وثيقةال

 

 
 

وخاصة تلـك المتعلقـة   , يشمل النظام المصرفي كامل النشاطات التي تُمارس بها العمليات البنكية<< 

 غيـره  عن المصرفي النظام ويختلف .المرآة العاكسة للنظام االقتصادي بتمويل المؤسسات فهو يعتبر

  .فروعه وتوزيع الكثافة الحجم،:  هي خصائص عدة حسب األنظمة من

تمويل النشاط االقتصادي وتوفير السيولة الكافية التي تُتيح لالقتصاد الوطني أن ب يقوم النظام المصرفي 

ق تجميع االدخار وتقديم مختلف أنـواع القـروض للمؤسسـات    ينمو نمواً متوازناً ومستقرا، عن طري

 .>> واألفراد

  ؟) 1(شعارات الواردة في الوثيقةالمؤسسات المبينة بالماذا تمثل  

 .وبين أهميته عرف النظام المصرفي 



 

  

  

  

  

مختلف البنوك والمؤسسات المالية التي يتكون ) 1(تمثل المؤسسات المبينة في الوثيقة  

 بنـك الجزائـر  حيث نالحظ أن هناك بنكا مركزيا يمثله  النظام المصرفي الجزائريمنها 

  .البنوك العمومية واألجنبيةومجموعة من 

  :ية الجزائرية أساس النظام المصرفي الجزائري وهيتشكل البنوك العموم

  

  

  تاريخ التأسيس  التسمية  الشعار

  

  13/12/1962  بنك الجزائر 

  BAN(  13/06/1966(البنك الوطني الجزائري 

 

  CPA(  14/05/1967(القرض الشعبي الجزائري 

  BEA(  19/10/1967(البنك الخارجي الجزائري 

  BAD(  30/06/1971( البنك الجزائري للتنمية 

  BADR(  13/03/1982(بنك الفالحة والتنمية الريفية 

 

  
 

  BDL(  30/04/1985(بنك التنمية المحلية 

 التحليل واالستنتاج



 

  

  والمعدل سنة  1990باإلضافة إلى البنوك العمومية فقد فسح قانون النقد والقرض لسنة 

والمؤسسات  المجال إلنشاء بنوك خاصة سواء وطنية أو أجنبية، كما سمح للبنوك 2003

 Société(على غرار البنكين الفرنسيين . المالية األجنبية بفتح فروع لها في الجزائر

Générale Algérie،BNP Algérie  (وبنك البركة الجزائري.  

. يتكون النظام المصرفي من مجموعة البنوك والمؤسسات المالية العاملة في بلد ما 

البنوك التي يتكون منها وطبيعة ملكية هذه  ومن أهم مميزات النظام المصرفي هو حجم

  ).بنوك وطنية أو أجنبية(وأصل هذه البنوك ) بنوك عمومية أو خاصة(البنوك 
 

 ):المصارف(البنوك . 2
 في التفكير إلى دفعته استثمارها و أمواله، لحفظ آمنة أماكن إيجاد إلى اإلنسان حاجة إن

 التي المصارف أو البنوك هي المؤسسات هذه توكان الغايات، لهذه خاصة مؤسسات إقامة
 فوائد تتقاضى أخرى جهة ومن جهة من لديها المودعة األموال على عمولة تتقاضى كانت
 االقتصادي النشاط في البنوك دور تعاظم الزمن مرور ومع. للغير المقرضة األموال على

  .أنواعها وتعددت
  . لمطروحةا األسئلة عن أجب التالية للوثائق دراستك بعد

  تعريف البنوك 

  أنواع البنوك 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

 
  إلى وتعود ايطالي بنك كلمة أصل إن<< 

  كلمة من مأخوذة وهي م13 القرن 
>>Banco<< "تعني كانت التي" بانكو   

  الصيارفة كان التي) المصطبة( الخشبة
  لتحويلها المختلفة النقود عليها يضعون 
  .أخرى إلى عملة من 

  للبنوك واسعا انتشارا م71القرن عرف    
 انجلترا هولندا، البرتغال، اسبانيا، فرنسا، خاصة دولها، في البنكية األعمال ازدهرت كما أوربا، في الخاصة 

 الجغرافية االكتشافات بفضلها تمت التي األوربية النهضة بسبب النفيسة دناوالمع الخيرات تدفق نتيجة
 تقوم بنوك ظهور أي النقدي، الورق ظهور الفترة هذه عرفت فقد هذا إلى باإلضافة ،)المباشر غير االستعمار(

  المركزية، بالبنوك سميت الحقا والتي باإلصدار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

)3(الوثيقة

 البلـدان  فـي  المركزية البنوك ظهرت ثم 1656 عام المصرفي السويد بنك هو العالم في مركزي بنك وأول 

 1817 عـام  النمسا ، 1814عام هولندا ،1800 عام فرنسا ، 1694عام إنجلترا: منها نذكر األخرى األوروبية

 البنـوك  وظائف ازدادت وهكذا 1914. عام األمريكي االحتياطي والمصرف 1882 عام اليابان إلى باإلضافة

 .>> االئتمانية والتسهيالت االقتراض في وتوسعت

، إذ أنها تقرض المال بواسطة أموالها )القروض(سسات متخصصة في منح االعتمادات إن البنوك هي مؤ<< 

  .طا بين طالبي رأس المال السائل وعارضيهيوهي تُعد، بهذا المفهوم، وس. الخاصة، وال سيما ما تقترضه بذاتها

  .البنوك المركزية والبنوك التجارية: والبنوك على عدة أنواع يمكن تصنيفها في فئتين

المركزي عبارة عن منشأة مصرفية ملك للدولة ويدعى ببنك البنوك أو بنك الدولة نظراً للدور المهم الذي  فالبنك

يقوم به على صعيد إصدار النقود ومراقبة البنوك التجارية وإدارة أموال الدولة أي بصفة عامة دوره الكبير في 

  .إدارة السياسة النقدية للدولة

هناك نوعان كبيران تبعا لتخصصها في ف تتعامل بصورة رئيسية مع األفراد والمؤسساتالتي التجارية أما البنوك 

 .العمليات القصيرة األجل أو الطويلة األجل

) 4(الوثيقة



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

نالحظ أن البنوك لم تنشأ في صورتها ) 4(و) 3(بالرجوع إلى الوثيقة  :تعريف البنوك 

ئات الراهنة ولم تظهر دفعة واحدة مكتملة المعالم وإنما كانت هذه النشأة وليدة تطور دام م

بأنها مؤسسات تهتم بشكل أساسي بجمع النقود الفائضة <<ويمكن تعريف البنوك . السنين

لدى األفراد والمؤسسات والحكومة في شكل ودائع وأشكال أخرى تكون مدينة بهذه 

  .>>األموال وتقوم باستخدامها في عمليات مختلفة لتحقيق أقصى ربح ممكن

يمكن تلخيص أنواع البنوك في الجدول ) 4(و) 1( بالرجوع إلى الوثيقة :أنواع البنوك  

  .التالي مع تحديد بعض وظائفها

 بعض وظائفها  أنواع البنوك

المصرفي، فهو يشرف على النشاط  النظاميعتبر البنك المركزي قلب   البنك المركزي

  :ومن مهامه ما يلي المصرفي بشكل عام،

  .متها، والمحافظة على استقرار قياألوراق النقدية إصدار -

حيث يتولى القيام بالخدمات المصرفية للحكومة " بنك الحكومة"  -

  .ويشاركها في رسم السياسات النقدية والمالية

لديه، ويقوم بإجراءات البنوك حيث يحتفظ بحسابات  " بنك البنوك"  -

التجارية وغيرها من المؤسسات  للبنوكالمقاصة بينها، وتقديم القروض 

  .تجاريةالوراق األدة خصم ، وكذلك يقوم بإعاالمالية

. إن بنوك الودائع تلتمس إيداع أموال تسددها عند الطلب أو بعد أجل مسمى وتدفع عنها فائدة معينة) أ

وسندات ألمر أو  )الكمبياالت( وبواسطة هذه األموال، تمنح بنوك الودائع اعتمادات عن طريق خصم السفاتج

  .تقديم السلف

  .تمادات طويلة األجل من قبل مؤسسات تتفاوت في اختصاصهاتمنح االع) ب

ال تمنح اعتمادات طويلة المدى فحسب، بل تهتم أيضا بإحداث مؤسسات جديدة عن " بنوك األعمال " إن 

وتبقى هذه األسهم في صناديق البنوك بانتظار إعادة بيعها بربح . طريق االكتتاب باألسهم التي تصدر عند إنشائها

  .مناسب

وهناك أيضا بنوك متخصصة في بعض فروع الصناعة، والتجارة ، والزراعة، والعقارات، وهي تمنح 

م المتطلبات التمويلية لمشاريع التنمية في القطاعات االقتصادية المختلفة وذلك لإلسراع ئقروضا طويلة األجل تال

  .>>في عملية التنمية االقتصادية 

  .عّرف البنوك

  .حّدد أنواع البنوك 

التحليل واالستنتاج



 

  

 
 
 

لودائع حيث تمثل الودائع المصدر األساسي لمواردها إذ ببنوك ا ى كذلك سمت  البنوك التجارية 

تقوم بقبول أموال المودعين التي تستحق عند الطلب أو بعد فترة من الزمن، 

قروضا قصيرة األجل  يينكما تقوم بمنح التجار ورجال األعمال والصناع

تقوم أيضا ولحساب عمالئها بعمليات مكملة  البنوكوهذه . مختلفةبضمانات 

  :من بينها

  .تحصيل األوراق التجارية، وخصم وقبول الكمبياالت -

  .شراء وبيع العمالت األجنبية  -

  .فتح االعتمادات المستندية، وإصدار خطابات الضمان  -

  .لصالح عمالئها مقابل عمولة شراء وبيع األوراق المالية  -

 البنوكوالغرض من هذه  "أو بنوك االستثمار  األعمال بنوك" أيضا  ىسموت  ات الماليةالمؤسس

هو معاونة رجال األعمال والشركات الصناعية التي تحتاج إلى األموال 

األعمال بإصدار األوراق  بنوككما تقوم . النقدية لزيادة قدرتها اإلنتاجية

حتى تضمن الشركات تغطية المالية الخاصة بالشركات، والسندات الحكومية 

األسهم والسندات المعروضة على الجمهور خالل فترة عرضها لالكتتاب 

وهناك بنوك استثمار تقوم بشراء شركات خاصة أو عامة وإعادة هيكلة  .العام

  .أسهمها وبيعها للمستثمرين

البنوك والمؤسسات 

  المالية األجنبية

خاصة تقوم بكل العمليات  هي بنوك ومؤسسات مالية أجنبية سواء عامة أو

المصرفية غير أنها خاضعة لقواعد العمل المصرفي الذي ينظمه البلد 

ففي الجزائر مثالً على البنوك والمؤسسات المالية األجنبية . المتواجدة فيه

 1990الخضوع للقانون الجزائري السيما قانون النقد والقرض الصادر سنة 

  .2003والمعدل والمتمم سنة 

البنوك المتخصصة هي مؤسسات أنشأت بهدف منح القروض وتمويل   المتخصصةالبنوك

فالبنك الصناعي يتخصص في تمويل االستثمارات . نشاطات اقتصادية معينة

الصناعية والبنك العقاري يتخصص في تمويل المشاريع السكنية والبنك 

ويرجع السبب في هذا . الخ...الزراعي في تمويل المشاريع الزراعية 

لتخصص إلى ما تقتضيه ظروف التمويل في كل من هذه المجاالت ذات ا

  .الطبيعة المتباينة



 

  

 :العمليات المصرفية. 3
 في والحكومة والمؤسسات األفراد لدى الفائضة النقود بجمع أساسي بشكل البنوك تمته

 ربح ىأقص تحقيق هدفها مختلفة عمليات في باستخدامها وتقوم أخرى، وأشكال ودائع شكل

  .المصرفية تهاخدما بتقديم وذلك ممكنة تكلفة بأقل ممكن

  . المطروحة األسئلة عن أجب التالية للوثائق دراستك بعد

  قبول الودائع 

  توظيف األموال 

  معامالت مصرفية أخرى 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 إن البنك ال يعدو أن يكون مؤسسة ذات نشاط معين يتمثل في الوساطة المالية أو بعبارة<< 

إذ أن البنك يقترض من مجموعـة   في القروض على اختالف أنواعها،أوضح هو وسيلة التعامل 

مجموعة أخري من األفراد أو استثمارها  ىمن أفراد المجتمع، ثم يقرض األموال المودعة لديه إل

االستثمار، وتؤول إليه في النهاية األرباح المترتبـة علـى عمليتـي اإلقـراض      أوجه ىفي شت

  .واالقتراض

 وتستخدمها معا في عمليات, تتلقي أموال المساهمين وأموال المودعين ن البنوك التجارية إ

وإما في صورة قـروض  ) الكمبياالت(األوراق التجارية ) شراء(اإلقراض إما في صورة خصم 

 )األسهم والسندات(المالية  األوراق أي شراء رللعمالء بضمانات مختلفة، وإما في عمليات االستثما
.  

 ) 5(الوثيقة



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 إن البنك ال يعدو أن يكون مؤسسة ذات نشاط معين يتمثل في الوساطة المالية أو بعبارة<< 

إذ أن البنك يقترض من مجموعـة   أوضح هو وسيلة التعامل في القروض على اختالف أنواعها،

مجموعة أخري من األفراد أو استثمارها  ىلديه إل من أفراد المجتمع، ثم يقرض األموال المودعة

االستثمار، وتؤول إليه في النهاية األرباح المترتبـة علـى عمليتـي اإلقـراض      أوجه ىفي شت

  .واالقتراض

 وتستخدمها معـا فـي عمليـات   , ن البنوك التجارية تتلقي أموال المساهمين وأموال المودعين إ

وإما في صورة قـروض  ) الكمبياالت(راق التجارية األو) شراء(اإلقراض إما في صورة خصم 

   )األسهم والسندات(المالية  األوراق أي شراء رللعمالء بضمانات مختلفة، وإما في عمليات االستثما

 )5(وثيقةال

 

أما البنوك المتخصصة فانه ليس لديها ودائع للعمالء ، بل إنها تعتمد علـى أمـوال المسـاهمين     

لقروض لعمالئها مـن  في منح ا) ما تصدره من سندات(حصيلة  ىوحدها وفي بعض األحيان عل

  .الزراع والصناع أو أصحاب العقارات

قدم خدمات أخري مستحدثة إلى  جانب خدماتها التقليدية، تغير أن معظم البنوك التجارية الحديثة 

لعمالئها كإيداع األشياء الثمينة المملوكة للعمالء في خزائن آمنـة،    بعض الخدمات الهامة إذ تقدم

هذا فضال عن قيام البنوك التجارية . األجنبية التي تؤول إلى العمالء قيمة الفواتير وتحصيـــل

األجنبي ، وقيامها بمهام الوكيل المفوض  بالمعامالت الخاصة باألسهم والسندات وعمليات الصرف

أو أمين االستثمار بل أصبح االتجاه اآلن في الواليات المتحـدة  ) مزاد مثالالالوصية أو (أو المنفذ 

 م الخدمات للعمالء، بما يخفف عنهم كثيرا من العناء ،يلمزيد من توسع البنوك في تقدمثال نحو ا

ـ   -من أمثلة ذلك قيام البنك بدفع ما يستحق على عمالئه . ويوفر لهم كثيرا من الوقت  ىبنـاء عل

من  الخ، وذلك خصمـا...التليفون وإيجار المساكن من قيمة فواتير المياه أو الكهرباء أو -طلبهم

 .>>ألرصدة الدائنة للعمالء لدي البنك ا

  .وظائف البنوك استخرج من الوثيقة مختلف



 

  

  

  :وظائف البنوك في المجاالت التالية يمكن حصر) 5(بالرجوع إلى الوثيقة 

  قبول الودائع: المجال األول 

ن فيصنإلى  عائودلوتصنف ا. مودعللأي رصيد موجب  ،مصرفال ةهي دين بذم وديعةلا

  .ع ألجلدائوالو لطلباع تحت ائيسيين هما الودئر

  :)ريةاالج(ع تحت الطلب ئالوداأ ـ 

ون كأن ي البنك ىلمسبق وع إعالمبدون  أرادوامتى  ادهاستردامودعين للع يحق ائود هي

  :في، وتتمثل ذلك بية لتل اهزاج

  : ب الصكوكاسح  •

 اندائه دون رصيك، ويجب أن ي)موظفينال(األفراد من طرف  استخدامه اعب شاوهو حس

ال  الودائعلنوع من ا اوهذ. لموجب اه دمن رصي ثركأ يستطيع أن يسحب ، أي الامائد

 .العكس فالمصرف يتقاضى أتعابا عند كل سحب بل دائفو عليهلبنوك افع دت

 :الجاري حسابال •

  :في نقطتين هما عنه نه يختلفإوك إال كالحساب الجاري يشبه حساب الص

  .يستخدم الحساب الجاري من طرف رجال األعمال أو المؤسسات الصناعية والتجاريةـ 

. دئعليه فوا بنوكلا ع، وفي هذا النوع من الودائع ال تدفدائنايكون الحساب الجاري ـ 

النوع من  هذا ، وفي)السحب على المكشوف(مدينا ب الجاري اويمكن أن يصبح الحس

تحسب على أساس  فوائد لذلك يأخذ المصرف مقرضاأي  دائناالودائع يعتبر المصرف 

  .مدينا الحسابالمدة التي يظل فيها 

  : جلألالودائع  ـ ب 

د عجل قصير عادة، وال تسترد قبل موألهي ودائع يودعها أصحابها في المصارف 

يحقق هذا النوع من الودائع للمودع . استحقاقها، ويقوم المصرف بدفع فوائد ألصحابها

لقاء عملية توظيف المبلغ  )فائدة( هدفين ، يتمثل الهدف األول في الحصول على عائد

في  لةسيوعلى ال لإمكانية الحصوي ودع في المصرف، أما الهدف الثاني فيتمثل فالم

ر المسبق طاد اإلخعسحب أي مبلغ من الوديعة في أي وقت ب(الوقت المناسب 

  ).للمصرف

  

  

  

 التحليل واالستنتاج



 

  

  : خاريةدالودائع اال ـ ج

من  النوعوهذا ، جل طويل مقابل فائدةها في المصارف ألبودعها أصحاودائع ي هي

حيث ال برة، تتمثل في الحصول على فوائد معي اواحد اودع سوى هدفالودائع ال يحقق للم

  .نةيستحقاق إال بشروط معاالودع سحب أي مبلغ من الوديعة قبل حلول تاريخ لمليحق 

  

  :توظيف األموال : المجال الثاني

  :أ ـ االئتمان

 صور وله عدة ،ريةاتجلالمصارف ا اهالتي تقوم بالمعامالت تمان من أهم ئاال ربيعت

  :يلي اأهمها م

 :اعتمادات الصندوق •

للحساب الجاري المدين، لقاء حصول  المستمر ها تستهدف التمويلنوتسمى بهذا االسم أل

 .تمانئوبطاقات اال الشخصيةكذلك القروض  ومنها، دة محددةئالمصرف على فا

   :القرض بضمان أوراق مالية أو تجارية •

 .معينة دةئويكون هذا مقابل فا

 :الخصم •

صم جزء من قيمتها ويدعى خ مقابل هو تسديد قيمة الورقة التجارية قبل موعد استحقاقها

قة التجارية الورحالة يقوم المصرف التجاري بدفع قيمة لففي هذه ا خصم،لبمبلغ ا

حتى التجاري ة المصرف يازالورقة التجارية في ح وتظل .منها مبلغا معينا امخصوم

 .فيتحصل المصرف التجاري على قيمتها االسمية استحقاقها يحين أجل

 :خطابات الضمان •

األمر بعقد كتابي يتعهد  يتعلق لحالة ال يقوم المصرف بمنح قروض وإنمافي هذه ا

تجاه طرف ثالث، مقابل عمولة امعين  مبلغ بموجبه المصرف بكفالة العميل في حدود

 .يتقاضاها البنك من هذا العميل

 :االعتماد المستندي •

األجنبي  رصدالسلع المستوردة للم قيمة هو عبارة عن تعهد من طرف المصرف بتسديد

ر قيمة السلع في بلده من صدهذا األخير بالتجهيز الفعلي للسلع، ويتسلم الم مفي حالة قيا

 در نيابة عن المصرف األول الذي تعهصدفي نفس بلد الم موجود خرآطرف مصرف 

  .عمولة يتقاضاها المصرف  مقابل بالدفع

  



 

  

  :ب ـ التوظيف في االستثمار

 شاطالن حاجات عبعد إشبا ـضة ئف األموال الفاالمصارف التجارية بتوظي تقوم

االستثمار  ملياتع وتأخذ. استثمارات طويلة األجل نسبيا ـ في االقتصادي من القروض

، شراء األوراق حكوميةال السندات: التي تقوم بها المصارف التجارية عدة صور أهمها

  .ينة العموميةزالخ )سندات(أذون  ،المالية

  :المصرفي هازالج التوظيف في إطار ج ـ

، فهي نفسه من أموالها داخل الجهاز المصرفي االمصارف التجارية بتوظيف بعض تقوم

مسبق مقابل  بإخطار عئمنها في المصارف التجارية األخرى في شكل وداع بعضا ودتُ

ارف المتخصصة نظير مصال والطويلة منسطة ات ذات اآلجال المتودوشراء سن، دةئفا

  .دةئفا

 :ات الصرفد ـ عملي

  ). الصرف(تقوم البنوك بعمليات بيع وشراء العمالت األجنبية 

  

  :معامالت مصرفية أخرى: المجال الثالث

 .ه نظير عمولة تحصيليلقيمة األوراق التجارية نيابة عن عمالبنك تحصيل  •

 .ت النقدية بين العمالء مقابل عمولةالالقيام بالتحوي •

 .ن الحديديةئتأجير الخزا •

، كأن األموال ليات أمناء االستثمار نيابة عن العمالء من توظيف وإدارةالقيام بعم •

عميل مقابل لسندات نيابة عن الا دئوفوا ألسهمامصرف تحصيل أرباح لى اليتو

 .عمولة

 بلامق العاملالكتتاب ات كرض أسهم وسندات الشرعرية باتقوم المصارف التج •

 .نةعيولة معم

د ئوفوا مألسها أرباحشركات المساهمة توزيع عن  ةابينية جارتالمصارف ال تتولى •

 .عمولةابل قم ات الشركةسند
 
 

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 األهم للتذآر

 النظام المصرفي. 1

  :تعريف النظام المصرفي. 1.1

. المصرفية التي تتعامل باالئتمان في بلد ما ساتؤسالمصرفي مجموعة الم) الجهاز( يقصد بالنظام

والمصارف المتخصصة، المصارف التجارية:  مكن للنظام المصرفي أن يشتمل علىوبصفة عامة ي ،

  . والمصرف المركزي، حيث يقف هذا األخير على قمة النظام المصرفي ألي بلد

  :أهمية النظام المصرفي. 2.1

للنظام المصرفي أهمية بالغة حيث يعتبر الركيزة األساسية في اقتصاد أي بلد من البلدان، فعن طريقه 

ن ومنح التسهيالت االئتمانية والقروض بمختلف يتم تجميع المدخرات من مختلف األعوان االقتصاديي

  .أنواعها وآجالها لمن يطلبها

  ):المصارف(البنوك . 2

  :تعريف البنوك. 1.2

عبارة عن مؤسسات هدفها التعامل في النقود واالئتمان، حيث تقوم بتجميع النقود الفائضة عن ي ه    

  .عينة أو استثمارها في أوجه متعددةحاجة مختلف األعوان االقتصاديين بغرض إقراضها وفق أسس م

 :أنواع البنوك. 2.2

  ):بنك الجزائر(البنك المركزي  

 2003أوت  26هـ الموافق  1424جمادى الثانية عام  27المؤرخ في  03/11وفقا لألمر

. المتعلق بالنقد والقرض، فإن بنك الجزائر هو مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي

وييقع . تمتلك الدولة رأسمال بنك الجزائر كله . ر، ويحكمه التشريع التجاريا في عالقته مع الغيعد تاجر

ال يهدف . ي مدينة الجزائر، ويمكن له فتح فروع أو وكاالت في كل المدن حيث يرى ضرورة لذلكفمقره 

من وجهة نظر (البنك المركزي إلى تحقيق الربح وإنما هدفه الرئيسي هو خدمة الصالح االقتصادي العام 

  .وال يتعامل مع األفراد ،)كومةالح

  :يتولى أمور بنك الجزائر مجلسان 

مجلس اإلدارة الذي يتولى الشؤون اإلدارية للبنك ويتكون من محافظ ويساعده في ذلك ثالثة  •

 .نواب محافظ

مجلس النقد والقرض الذي يتولى السلطة النقدية في البالد ويتكون من أعضاء مجلس إدارة  •

  .ختاران بحكم كفاءتهما في المسائل االقتصادية والنقديةين تُبنك الجزائر وشخصيت

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :لبنك الجزائر وظائف أساسية تتمثل في

  .ملة النقدية ، لذا يدعى ببنك اإلصدارالحق في إصدار الع

مقابل فائدة، ويقوم بإعادة خصم  ايعتبر بنك البنوك، ويقدم للبنوك التجارية عند الحاجة قروض •

ن خصمتها مقابل فائدة معينة تدعى بسعر أزتها والتي سبق ويااألوراق التجارية التي تقع في ح

 .صارف التجارية عن طريق المقاصةإعادة الخصم وأيضا يقوم بتسوية الحسابات بين الم

الترخيص بفتح البنوك والمؤسسات المالية، وتعديل قوانينها األساسية وسحب االعتماد، وكذلك  •

 .الترخيص بفتح مكاتب تمثيل البنوك والمؤسسات المالية األجنبية في الجزائر

 .الزبائن حماية زبائن البنوك والمؤسسات المالية السيما في مجال العمليات مع هؤالء •

هو بنك الحكومة حيث يقوم المصرف بمختلف األعمال المصرفية الخاصة باإلدارة الحكومية حيث  •

أن هذه األخيرة تودع ما لديها من أموال في هذا المصرف، وهو بدوره يقدم لها ما تحتاجه من 

ك عن طريق قروض مختلفة اآلجال، ويتولى البنك المركزي تنفيذ السياسة االقتصادية للحكومة وذل

 .الرقابة على االئتمان

  ):بنوك الودائع(البنوك التجارية  

لمصارف نشأة، وهي أساس أي نظام مصرفي، وهي تلك المصارف التي تقوم اتعتبر البنوك التجارية أقدم 

بصفة معتادة بقبول الودائع من األفراد والهيئات ، وتلتزم بدفعها عند الطلب أو في موعد متفق عليه، وهي 

ويقصد بوسائل . تصرف الزبائن وإدارة هذه الوسائل قوم بعمليات القرض، وكذا وضع وسائل الدفع تحتت

: الدفع كل األدوات التي تمكن كل شخص من تحويل أموال مهما يكن السند أو األسلوب التقني المستعمل مثل 

  .الخ... )الكمبيالة( النقود، الصك ، السند ألمر، السفتجة

  :اليةالمؤسسات الم 

المؤسسات المالية هي عبارة عن أشخاص معنوية مهمتها العادية والرئيسية القيام باألعمال 

ى رأسمالها، وعلى المدخرات لوهي تعتمد أساسا ع). الودائع(المصرفية ماعدا تلقي األموال من الجمهور 

  .طويلة األجل، واالقتراض من الغير مقابل فوائد تتحملها هذه المؤسسات

  :ك والمؤسسات المالية األجنبيةالبنو 

والمعدل والمتمم سنة  90/10أصبح بإمكان البنوك والمؤسسات المالية األجنبية بعد صدور القانون 

المتعلق بالنقد والقرض فتح فروع لها بالجزائر يحكمها القانون الجزائري، ويتعين عليها أن تخصص  2003

دنى المطلوب حسب الحالة من البنوك والمؤسسات المالية التي لفروعها مبلغا مساويا على األقل لرأسمال األ

  .يحكمها القانون الجزائري

  :البنوك المتخصصة 

هي بنوك حديثة، النشأة نسبيا، حيث ظهرت لتلبية حاجات التطور االقتصادي في مجاالت مختلفة مثل 

  .الزراعة والصناعة والسكن، وهذه المجاالت تحتاج إلى استثمار طويل األجل



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الودائع طويلة األجل، واالقتراض من الغير في لذا فهذه البنوك تعتمد على أموالها في المقام األول، وعلى 

وتقتصر معامالتها على إقراض المؤسسات قروضا متوسطة . شكل سندات مقابل فائدة يتحملها المصرف

  .وطويلة األجل مقابل الحصول على فائدة، وكذلك تمويل المشاريع المختلفة عن طريق االشتراك في رأسمالها

  :العمليات المصرفية. 3

لمصارف التجارية بمجموعة من المعامالت يمكن تصنيفها إلى ثالثة أنواع رئيسية وذلك كما تقوم ا

  :يلي

  قبول الودائع •

  توظيف األموال •

  معامالت مصرفية أخرى •

  :قبول الودائع. 1.3

ودع، وتصنف الودائع إلى صنفين رئيسيين هماالودائع هي ديون بذمة البنك أي رصيد موجب للم:  

ودعين استردادها متى أرادوا بدون إعالم مسبق وعلى هي ودائع يحق للم ):الجارية(لطلب أ ـ الودائع تحت ا

 .الحساب الجاريو حساب الصكوك :، وتتمثل فيطلباتهمالمصرف أن يكون جاهزا لتلبية 

عادة، وال تسترد قبل موعد  ةل قصيراودعها أصحابها في المصارف آلجهي ودائع ي :جلأل ب ـ الودائع

  .ا، ويقوم المصرف بدفع فوائد ألصحابهااستحقاقه

ودع ال يحق للموجل طويل مقابل فائدة، ودعها أصحابها في المصارف ألهي ودائع ي :ج ـ الودائع االدخارية

   .سحب أي مبلغ من الوديعة قبل حلول تاريخ االستحقاق إال بشروط معينة

  :توظيف األموال. 2.3

المعامالت التي تقوم بها المصارف التجارية، وله عدة صور أهمها ما  يعتبر االئتمان من أهم :أ ـ االئتمان

  :يلي
 اعتمادات الصندوق -

 القرض بضمان أوراق مالية أو تجارية -

  )الكمبياالت(األوراق التجارية  خصم -

  خطابات الضمان -
  االعتماد المستندي  -            



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  :ويكون ذلك بعدة صور منها :ب ـ التوظيف في االستثمار

  السندات الحكومية -
  شراء األوراق المالية  -
  أذونات الخزينة العموميةشراء   -

في شكل ودائع بإخطار مسبق مقابل فائدة، وشراء ويكون ذلك  :الجهاز المصرفي ج ـ التوظيف في إطار

  .سندات ذات اآلجال المتوسطة والطويلة من المصارف المتخصصة نظير فائدة

  شراء وبيع العمالت األجنبية: د ـ عمليات الصرف

  :معامالت مصرفية أخرى. 3.3

  .عن عميله مقابل عمولة يدفعها هذا األخير للبنكتحصيل قيمة األوراق التجارية من طرف البنك نيابة  •

 .القيام بالتحويالت النقدية بين العمالء مقابل عمولة •

 .تأجير الخزائن الحديدية •

القيام بعمليات أمناء االستثمار نيابة عن العمالء من توظيف وإدارة األموال، كأن يتولى المصرف تحصيل  •

 .عميل مقابل عمولةأرباح األسهم وفوائد السندات نيابة عن ال

 .تقوم المصارف التجارية بعرض أسهم وسندات الشركات لالكتتاب العام مقابل عمولة معينة •

تتولى المصارف التجارية نيابة عن شركات المساهمة توزيع أرباح األسهم وفوائد سندات الشركة  •

 .مقابل عمولة
  



 

  

  

  :أوالً

  :أمام العبارة غير الصحيحة في كل مما يلي) ×(حة و إشارة أمام العبارة الصحي) (ضع إشارة 

  .يضم الجهاز المصرفي كل المؤسسات التي تتعامل بالنقود. (  ) 1

  .تلعب البنوك التجارية دور الوسيط بين طالبي النقود وعارضيها. (  ) 2

  .من وظائف البنوك المركزية تطبيق السياسة النقدية والمالية للدولة. (  ) 3

الودائع تحت الطلب هي الودائع التي ال يمكن سحبها إال بعد مرور مدة زمنية (  )  .4

  .متفق عليها مع البنك

  .يعتبر من بين الودائع ألجل حسابات الصكوك. (  ) 5

  .االئتمان هو تسليف مؤقت للمال مع نية استعادته. (  ) 6

تستخدمها في تقديم تعتمد البنوك المتخصصة على ودائع الجمهور كموارد . (  ) 7

  . القروض

  .يتمتع بنك الجزائر باستقاللية مالية عن الحكومة. (  ) 8

  .يستخدم االعتماد المستندي في مجال التجارة الخارجية. (  ) 9

  . يقتصر النظام المصرفي الجزائري على البنوك العمومية فقط. (  ) 10

 : أنشطة التقويم الذاتي



 

  

  :ثانياً

البنوك وعمليات ال يسمح لها القيام بها وفق ما رتب العمليات التالية إلى عمليات تقوم بها 

  :جاء في قانون النقد والقرض الجزائري

 .إصدار النقود الورقية -1

 تلقي األموال من الجمهور -2

 .العمليات على الذهب والمعادن الثمينة والقطع المعدنية الثمينة -3

 .شراء وبيع السلع المختلفة -3

 .عمليات الصرف -4

 .والمساعدة في مجال تسيير الممتلكات االستشارة -5

 .عمليات القرض اإليجاري -6

 .وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن -7

 .إصدار النقود الكتابية -8

  :ثالثاً

  .اشرح أهم العمليات التي تقوم بها البنوك والمؤسسات المالية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

 : أجوبة التقويم الذاتي
  

  :أوالً

  :غير الصحيحة في كل مما يلي تحديد العبارة الصحيحة و العبارة

  .يضم الجهاز المصرفي كل المؤسسات التي تتعامل بالنقود) ×. (1

  .تلعب البنوك التجارية دور الوسيط بين طالبي النقود وعارضيها) . (2

  .من وظائف البنوك المركزية تطبيق السياسة النقدية والمالية للدولة) . (3

ائع التي ال يمكن سحبها إال بعد مرور مدة زمنية الودائع تحت الطلب هي الود) ×. (4

  .متفق عليها مع البنك

  .يعتبر من بين الودائع ألجل حسابات الصكوك) ×. (5

  .االئتمان هو تسليف مؤقت للمال مع نية استعادته) . (6

  

تعتمد البنوك المتخصصة على ودائع الجمهور كموارد تستخدمها في تقديم ) ×. (7

  . القروض

  .يتمتع بنك الجزائر باستقاللية مالية عن الحكومة ). (8

  .يستخدم االعتماد المستندي في مجال التجارة الخارجية) . (9

  .يقتصر النظام المصرفي الجزائري على البنوك العمومية فقط) ×. (10

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



 

  

  :ثانياً

ا جاء ترتيب العمليات إلى عمليات تقوم بها البنوك وعمليات ال يسمح لها القيام بها وفق م

  :في قانون النقد والقرض الجزائري
  

 العمليات المسموح
 للبنوك القيام بها

العمليات غير المسموح للبنوك القيام 
 بها

  .إصدار النقود الورقية. 1  تلقي األموال من الجمهور. 2
العمليات على الذهب والمعادن . 3

  .الثمينة والقطع المعدنية الثمينة
  .لفةشراء وبيع السلع المخت. 4

    .عمليات الصرف. 5
االستشارة والمساعدة في مجال . 6

  .تسيير الممتلكات
  

    .عمليات القرض اإليجاري. 7
وضع وسائل الدفع تحت تصرف . 8

  .الزبائن
  

    .إصدار النقود الكتابية. 9

  :ثالثاً

  :أهم العمليات التي تقوم بها البنوك هي

. فراد والمؤسسات والحكومة في شكل وديعةأي  تلقي األموال من األ: أ ـ تلقي الودائع

والودائع تنقسم إلى قسمين هما ودائع تحت الطلب مثل الحساب الجاري البنكي والودائع 

  .ألجل مثل حسابات التوفير واالدخار

تقوم البنوك بتسليف األموال لألفراد والمؤسسات من أجل ): القروض(ب ـ منح االئتمان 

  .استخدامها في تمويل عمليات االستهالك أو االستثمار

  ).الكمبياالت(جـ ـ عمليات خصم األوراق التجارية 

  .د ـ عمليات الصرف
  


