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  تأهيل املؤسسة املصرفية العمومية باجلزائر
  األسلوب واملربرات

  سليمان ناصر/                                                                                              د
  قتصاديةالة احلقوق والعلوم ا                                                                                     كلي

                                                                                                  جامعة ورقلة
Résumé : 

Le secteur bancaire public occupe 95 % du marché bancaire algerien, pour ainsi ce pourcentage est basé 
sur deux causes : l’une est expliquée à travers le nombre important de guichets et d’agences, l’autre s’explique 
par le soutien de l’état qui lui est attribué. 

Cette situation a fait qu’il y a une absence de concurrence entre le secteur public et le secteur privé. Par 
contre cette dernière est notée entre les banques publiques exclusivement. 

L’objectif demandé par les structures externes est la mise en œuvre de la concurrence après avoir fait 
une mise à niveau des banques publiques et les privatiser. Mais notre optique fait que cette concurrence doit étre 
en dehors de la privatisation avec d’autre procédures. 

  :مقدمـة 
 % 95لقد كثر اجلدل يف اآلونة يف األخرية حول القطاع املصريف العمومي باجلزائر، فبما أن هذا القطاع يستحوذ على حوايل 

ة الشبابيك والفروع من جهة و دعم الدولة هلذا القطاع من جهة أخرى؛ فقد أنتج ذلك انعدام من السوق املصرفية اجلزائرية بسبب كثر
 .املنافسة بني القطاع العام واخلاص واحنصارها بني البنوك العمومية

 وذلك ومن جهة أخرى، وبالرغم من تلك السيطرة فإن القطاع املصريف العمومي مل يؤد الدور املنوط به يف النهوض باالقتصاد،
نتيجة معاناته من إرث االقتصاد املوجه رغم الدخول يف اإلصالحات االقتصادية عموماً والبنكية خاصة مع صدور قانون النقد واالئتمان 

  .، وكذا عدم مسايرة هذا القطاع ألهم التطورات العاملية يف العمل املصريف)14/04/1990 الصادر يف 10/90القانون رقم (
احلتمية هلذه الوضعية هي دعوة اجلهات اخلارجية والدولية املتابعة لإلصالحات االقتصادية يف اجلزائر إىل لذا كانت النتيجة 

داء أحسن وتقدمي أفضل أخوصصة البنوك العمومية، أو عدد منها كمرحلة أوىل إلجياد املنافسة بني البنوك، وبالتايل الوصول إىل 
  .للخدمات البنكية يف اجلزائر

صة البنوك العمومية هي احلل الوحيد إلجياد تلك املنافسة وتطوير النظام املصريف اجلزائري ؟، أم أن تأهيل القطاع فهل تعد خوص
املصريف العمومي باجلزائر له مربرات ودوافع أخرى يفرضها الواقع غري إعداده للخوصصة ؟، وإذا كان األمر كذالك فما هي هذه 

  .ذلك التأهيل ؟، ذلك ما سنحاول اإلجابة عنه من خالل هذا البحثاملربرات ؟ وما هو األسلوب األجنع ل
  : واقع القطاع املصريف العمومي باجلزائر -1

سواء قطاع عام أو خاص، وقصد بناء نظام مصريف يكون ) أي مملوكة للجزائريني(غداة االستقالل مل تكن هناك بنوك جزائرية 
، مث 13/12/1962ضع أول لبنة يف هذا النظام بتأسيس البنك املركزي اجلزائري يف يف خدمة االقتصاد الوطين بادرت اجلزائر إىل و

 وذلك مللء الفراغ الذي أحدثه توقف بنوك كربى فرنسية كانت متخصصة يف 07/05/1963 يف BADالبنك اجلزائري للتنمية 
  . منح االئتمان متوسط وطويل األجل

  : تأسست ثالثة بنوك جتارية على أنقاض بنوك فرنسية كما يلي 1966ائر سنة بعد التأميمات اليت قامت ا السلطة يف اجلز
  .13/06/1966:   يف BNA  البنك الوطين اجلزائري  -
  . 14/05/1967: يف CPA   القرض الشعيب اجلزائري -
  .01/10/1967:  يف BEA  بنك اجلزائري اخلارجي -

 ليمول قطاع الفالحة بدالً عن البنك 13/03/1982: يفBADRلريفية  وبعد ذلك بسنوات مت إنشاء بنك الفالحة والتنمية ا
  .)CPA)1  وهو بنك جتاري انبثق عن القرض الشعيب اجلزائري 30/04/1985:  يفBDLالوطين اجلزائري، مث بنك التنمية احمللية 

إىل بنك  CNEP ين للتوفري واالحتياطبقي القطاع املصريف العمومي ممثالً يف هذه البنوك اخلمسة إيل غاية حتول الصندوق الوط
 ليكون البنك السادس يف هذا القطاع، وبعد أن كانت أعماله تقسم بالشمولية عاد مؤخراً لريكز علي قطاع 06/04/1997يف 

  .السكن
  : بعد حوايل أربعة عقود من تأسيس القطاع املصريف العمومي باجلزائر ميكن أن نربز واقعه يف العناصر اآلتيـة 

  :سيطرة القطاع العمومي على السوق املصرفية اجلزائرية  -1 –1
 مؤسسات مالية بني 6 بنكاً جتارياً و19 بنكاً منها 25يبلغ عدد البنوك العاملة باجلزائر واليت تشكل النظام املصريف اجلزائري 

  .)2(بنوك أعمال وبنوك متخصصة وشركات تأجري مايل
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ستة بنوك كما أسلفنا،  فإن بقية البنوك هي إما ملكية أجنبية مطلقة أو ملكية جزائرية وإذا كانت البنوك العمومية تتمثل يف 
  .خاصة خمتلطة مع امللكية األجنبية

وبالرغم من العدد الكبري للبنوك اخلاصة واألجنبية فإن األرقام واإلحصائيات تشري إيل سيطرة شبه مطلقة للبنوك العمومية علي 
من إمجايل القروض املمنوحـة  % 95 من إمجايل الودائـع ومتنـح % 90إذ تستحوذ هذه البنوك علي القطاع املصريف اجلزائري، 

  .(3)  2001يف السـوق املصرفيـة اجلزائرية سنـة
ويعود ذلك باألساس إيل كثرة الفروع و الوكاالت اليت متيز القطاع املصريف العمومي عن القطاع اخلاص بناُء علي حداثة النشأة، 

 من  إمجايل هذه الوكاالت % 94,9 وكالة عرب التراب الوطين أي ما يشكل نسبة 1072لغ عدد الوكاالت والفروع لألول حيث ب
  .)4( يف نفس السنة % 5,1 وكالة للثاين وبنسبة 57، مقابل 2001على املستوى الوطين  سنة 

 87,5مومي، حيث استحوذ هذا القطاع على  إال أن السيطرة بقيت للقطاع الع2002وقد تراجعت هذه النسب قليالً سنة 
 القروض  من إمجايل% 85,7للقطاع اخلاص، كما مينح  األول  % 12,5 من إمجايل املوارد يف السوق املصرفية اجلزائرية مقابل %

لقطاع اخلاص ، وتشري إحصاءات بنك اجلزائر إىل تراجع مسامهة ا(5)  للثاين يف نفس السنة% 14,3املمنوحة يف هذه السوق مقابل 
مرة أخرى يف السنتني األخريتني من حيث املوارد أو القروض يف السوق البنكية اجلزائرية، حيث بلغت نسبة االستحواذ علي الودائع 

بنك اخلليفة والبنك التجاري الصناعي :  بعد أن اهتزت الثقة يف هذا القطاع إذ سحب االعتماد من مخسة بنوك خاصة هي % 6,5
  .يونيون بنك والبنك الدويل اجلزائري والشركة اجلزائرية للبنك وأخرياً و ليس آخراً آركو بنكاجلزائري  و

  : احنصار املنافسة يف السوق املصرفية اجلزائرية بني البنوك العمومية -2 –1
شبه الكلية لألوىل على لقد أوضحت األرقام السابقة أن املنافسة غري قائمة بني البنوك العمومية والبنوك اخلاصة بسبب السيطرة 

القانون رقم (السوق املصرفية اجلزائرية، إالّ أن هذه املنافسة بقيت قائمة بني البنوك العمومية نفسها، خاصة يف ظل قانون النقد واالئتمان 
فية األنشطة الذي فتح اال أمام هذه البنوك لتمويل خمتلف القطاعات االقتصادية وممارسة كا) 14/04/1990 الصادر يف 10/90

  .البنكية طبقا ملبدأ الشمولية
  :كما يالحظ أن هذه املنافسة تقتصر حالياً على بعض ااالت فقط منها 

 املنافسة على كسب أكرب حصة من السوق باالستحواذ على أكرب قدر من املوارد ومنح أكرب حجم من القروض، وتشتد املنافسة يف -
  .                              )CNEP-Banque )6 وBEA وBNA:ثـةهذا اال خاصة بني البنوك الثال

  وبدأ العمل به سنة  SATIM  الذي تشرف عليه شركةCIB االشتراك يف نظام السحب اآليل للنقود بالبطاقات ما بني البنوك -
الربكة اجلزائري، أي أن أغلبية  وبنك CCP، حيث يضم هذا النظام البنوك العمومية الستة إضافة إيل مركز صكوك الربيد 1995

  .األعضاء هم من البنوك العمومية
خاصــة يف  جمال أنواع القروض، ويالحظ أن التركيز ) وإن كانت قليلة( تقدمي أكرب حجم من اخلدمات البنكية وتنويع  املنتجاح -

  .يتم على قروض االستغالل للمؤسسات وقروض االستهالك لألفراد
  :التمويل قصري األجل خاصة للتجارة اخلارجية  التركيز على - 3 –1

فتح هلا ) 10/90رقم (يالحظ على البنوك العمومية تركيزها على التمويل قصري األجل بالرغم من أن قانون النقد واالئتمان 
أن القانون السابق فتح هلا جمال الشمولية لتقدمي القروض ملختلف اآلجال، كما أن هذا التمويل يتوجه أساساً إىل التجارة اخلارجية رغم 

  .جمال الشمولية أيضا لتمويل خمتلف القطاعات
د ذي قيمة مضافة متواضعة رولقد أدت هذه الوضعية إىل ديد االستثمار املنتج باجلزائر بصورة حقيقية على حساب إنتاج مسنو

- ثي القروض املمنوحة يف السوق املصرفية اجلزائرية بالنسبة لالقتصاد، وهو ما سبب صعوبات كبرية بالنسبة للمستثمرين، بدليل أن ثل
 مليار دج قدمت على شكل 1540 موجه أساساً لالسترياد بدل االستثمار، ومن جمموع -والبنوك العمومية تستحوذ على معظمها

 و 2001دات مابني  منها موجهة لعمليات التجارة اخلارجية، يف حني تضاعفت قيمة الوار% 70 إىل 60قروض لالقتصاد فإن نسبة 
 مليار دوالر 20 بأكثـر من 2005   ويرتقب أن تصل هـذه القيمـة إىل رقـم قياسـي سنـة ،% 50 بنسبة تتجاوز 2004
  .)7(أمريكي 

  :مالمح أخرى للقطاع املصريف العمومي باجلزائر  -4–1
ائري فهناك مميزات أخرى ال تعبر عن واقع مبا أن القطاع املصريف العمومي يسيطر بشكل شبه كلي علي النظام املصريف اجلز

  :هـذا القطـاع فحسب بـل عن القطاع املصريف اجلزائـري بشكل عام وهي 
 تعامل البنوك العمومية يف معظمه يتركز علي منح قروض للمؤسسات االقتصادية العمومية، ومبا أن معظم هذه املؤسسات يعاين من -

 مليار دج 1274واليت بلغت بالنسبة للنظام املصريف اجلزائري عموما حوايل , ة مثقلة بالديون،عجز مايل فقد أفرز هذا التعامل وضعي
  .)8(معظمها للبنوك العموميـة بالنسبـة للطـرف الدائن وللمؤسسات العموميـة بالنسبـة للـطرف املدين 

     -م فيه البنوك الدولية أكثر من  تقدمي خدمات مصرفية تقليدية ال تتماشى و متطلبات التطور احلاصل يف اتمع، ففي الوقت الذي تقد
التصل حىت إىل مستوى خدمات باقي الدول النامية واملقدرة ) والبنوك العمومية يف مقدمتها( خدمة لزبائنها؛ فإن البنوك اجلزائرية 360
   .)9( خدمة40بـ 
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الذي تستغرق فيه دراسة ملف طلب قرض عدة شهور وقد تتجـاوز             يف املعامالت البنكية، ففي الوقت       ة ثقل اإلجراءات والبريوقراطي   -
  .           Société Generaleتستغرق أسبوعاً يف بنك أجنيب باجلزائر وهو سوسيييت جنرال  السنة يف البنوك العمومية خاصة، فهي ال

صاد اجلزائري بالنظر إيل اتساع جماالت  تسجيل جزء كبري من السيولة النقدية غري املوظفة، وهو ما يعترب خسارة حقيقية لالقت-
معظمها  (2005 مليار دج يف اية جوان 1405االستثمار ووتفشي ظاهرة البطالة، فبالرغم من حتصيل البنوك اجلزائرية ألكثر من 

 النقدية تصل ، وهو األمر الذي جعل معدالت الفائدة يف السوق)10( من هذا املبلغ غري موظف% 50فإن أكثر من ) للبنوك العمومية
  .  %1 و 3إيل مستويات متدنية تتراح بني 

  :  مربرات تأهيل القطاع املصريف العمومي باجلزائر -2
 مع ما هو منتظر منه يف حتقيق التنمية بإن القدرات املالية واهليكلية اليت يتوفر عليها القطاع املصريف العمومي باجلزائر ال تتناس

  :ملربرات اليت تدعو إىل تأهيل هذا القطاع ميكن أن نتناول أمهها فيما يلي االقتصادية، فهناك العديد من ا
  :الترتيب اجليد للبنوك العمومية اجلزائرية يف تصنيفات جهات أجنبية  -1–2

 أكرب مصرف عريب جاء ترتيب البنك الوطين 100  مبوجب الترتيب الذي بعده سنوياً احتاد املصارف العربية، ومن بني الـ 
حجم : ، وهو الترتيب الذي يعتمد على عدة مؤشرات هامة يف العمل املصريف أمهها 2001 سنة 28 يف املرتبة BNAئري اجلزا

  .(11)األصول، حجم الودائع، حقوق املسامهني، صايف الربح
 رأس املال حجم: لف بنك الكربى يف العامل والذي يعتمد علي مؤشرات أخرى منها ويف ترتيب آخر يعده اإلحتاد بالنسبة لأل

األساسي، حجم األصول، معدل كفاية رأس املال حسب اتفاقية بازل، العائد على رأس املال، العائد علي األصول، فقد كان ترتيب 
  :)12(ثالثة بنوك عمومية جزائرية يف هذه القائمة كما يلي 

  . عامليا676ً عربياً و 50 يف املرتبة  BEA بنك اجلزائر اخلارجي  -
 . عامليا709ً عربياً و 52 يف املرتبة CPAاجلزائري  القرض الشعيب  -
 . عامليا866ً عربياً و63 يف املرتبة BNA البنك الوطين اجلزائري  -

فإذا كانت البنوك العمومية اجلزائرية تسيطر على السوق املصرفية اجلزائرية بنسبة كبرية وحتتل مراتب حسنة يف التصنيفات 
  .ئها سوف  يعزز بالتأكيد هذه املكانة بل قد حيسنها أكثراخلارجية، فإن تأهيلها وحتسني أدا

   :  الضغوط اخلارجية إلصالح القطاع املصريف العمومي باجلزائر وخوصصة معظمه-2–2
هناك ضغوط خارجية متارس علي اجلزائر حالياً لفتح رأس مال البنوك العمومية وخوصصتها كوسيلة إلعادة التوازن إىل السوق 

  .زائرية اليت تسيطر عليها تلك البنوكاملصرفية اجل
فمن بني املقترحات اليت تقدَّم ا صندوق النقد الدويل لإلصالح املايل باجلزائر اإلسراع يف خوصصة بنكني عموميني يتمتعان 

  .)13(ديةبصحة مالية جيدة، وإعطاء مهلة مخس سنوات خلوصصة البنوك العمومية املتبقية، مث التخلي عن العملية إذ مل تكن جم
 و انطلق يف 1995الذي انبثق عن لقاء برشلونة سنة " MEDAميدا "يف إطار برنامج (كما أن اللجنة األوروبية باجلزائر 

ترى أن النظام املصريف اجلزائري الذي يسيطر عليه القطاع العمومي ال يزال يعاين من إرث االقتصاد املوجه بسبب ) 1998أكتوبر 
 القطاع، حيث أن البنوك العمومية معتادة على العمل دون خماطر مع مؤسسات عمومية ومتنحها حتت تدخل الدول من خالل ذلك

الضغط قروضاً يتم تسديدها من السلطة العمومية، وهذا ال خيدم االقتصاد اجلزائري، وال ميكـن تغيري هـذه الوضعيـة إالبتدخـل 
  .)14(البنوك السلطات العموميـة لفتـح السـوق وإدخال املنافسة بني 

فضالً على , وتشترط العديد من البنوك الدولية إعادة رمسلة البنوك العمومية وتطهري حمافظها من الديون غري مضمونة الدفع 
 من رأمسال البنك للدخول يف أي عملية خوصصة لبنك عمومي جزائري، وقد قبلت السلطات % 51احلصول على نسبة األغلبية أي 

، والبنك الوطين CPAالقرض الشعيب اجلزائري : ني فتم إعادة بعث مشروع فتح رأمسال ثالثة بنوك عمومية هي العمومية ذين الشرط
 ألن النسبة املقترحة 2001، وذلك بعد أن فشل هذا املشروع مع البنك األول سنة BDL، وبنك التنمية احمللية BNAاجلزائري 

  .% 49للملكية األجنبية كانت  
للقيام ا يف ) روتشيلد فرانس( حيث متّ مؤخراً اختيار بنك األعمال الفرنسي  CPAة من هذا البنك أي وسوف تبدأ العملي

  . األوفر حظا للفوز ذه الصفقةSociété Generaleظرف سنة، ويعترب البنك الفرنسي سوسيييت جنرال 
لى السلطات اجلزائرية لتأهيل البنوك العمومية والذي يبدو لنا من خالل هذه املعطيات أن األطراف األجنبية متارس ضغوطاً ع

بغرض خوصصتها كحلّ وحيد إلجياد املنافسة بني البنوك، بينما نرى أن التأهيل تتطلبه الظروف العاملية الراهنة، وأن إجياد تلك املنافسة 
ية هلما تصنيف جيد على املستويني العريب لن يكون بالضرورة خبوصصة البنوك العمومية حيث رأينا أن اثنني من املقترح منها هلذه العمل

  .والعاملي، وإمنا بإجراءات أخرى سوف نتعرض هلا الحقاً
  ) : مقررات جلنة بازل(تغريات الدولية احلديثة يف القطاع املصريف  امل-3–2

ية، فقد وضعت معياراُ  إىل تنظيم القطاع املصريف وفق معايري عامل1975 عمدت جلنة بازل للرقابة املصرفية منذ تشكيلها سنة 
 اية سنة أجل أقصاهق تدرجيياً إىل ، ليطب1988َّ وذلك سنة I بازل ق، وهو ما عرف باتفا% 8لكفاية رأس املال حده األدىن  

  .  ليضم أيضاً خماطر السوق1998 و 1996، مث أدخلت عليه تعديالت بني سنيت  فقط وهو يعاجل خماطر االئتمان،1992
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 والذي أضاف إيل معاجلته نوعاً أخر من ، ليحلّ حمل االتفاق األولII صدرت الوثيقة النهائية التفاق بازل 2004ويف جوان 
اية سنة املخاطر وهي خماطر التشغيل، وح دتكآخر أجل لتطبيق هذا االتفاق2006د .  

ت اإلشرافية ملختلف بلدان العامل، فإن املالحظ بل السلطا وبالرغم من أن هذه املقررات غري ملزمة التطبيق إالّ بعد اعتمادها من ِق
  .أن هذه البلدان تسعى إىل تطبيق هذه املعايري وااللتزام ا من طرف البنوك العاملة فيها ليكون هلا قبول على املستوى الدويل

يف تسيري البنوك واحلذر د لقواعد احليطة احملد 14/08/1991: الصادر يف  19/09التنظيم رقم وبالنسبة لنا يف اجلزائر فإن 
كانت مسايرة حة لكيفية تطبيق التنظيم السابق؛ املوض 29/11/1994:  الصادرة يف 74/94 رقم ةالتعليمواملؤسسات املالية، مث 

  . عاملياً االتفاق أي بعد سبع سنوات من أجل تطبيق1999نتهي سنة ي للتطبيق برناجماًدت ، وحدIالتفاق بازل 
 والذي جيرب البنوك 14/11/2002:  بتاريخ 02/03 فقد أصدر بنك اجلزائر التنظيم رقم ،IIق بازل أما بالنسبة التفا

متاشياً مع ) االئتمانية، السوقية، التشغيلية(تساعدها على مواجهة خمتلف املخاطر  ،لمراقبة الداخليةواملؤسسات املالية على تأسيس أنظمة ل
 يتميز بالكثري من التعقيد وبالتايل الصعوبة يف التطبيق، مما يتطلب من بنك اجلزائر إصدار IIازل  إالّ أن اتفاق ب،تفاقالا هذاما ورد يف 
 لتوضيح كيفية تطبيق التنظيم السابق، وذلك حىت ال يتأخر عن األجل احملدد له عاملياً كما حدث مع اتفاق Instructionsتعليمات 

        .Iبازل 
 Appui à la Modernisation دعم عصرنة القطاع املايل اجلزائري- AMSFA آمسفا" ويف هذا الصدد فإن برنامج 

du Secteur Financier Algerien /  "ميدا "قه اجلزائر حالياً يف إطار برنامج الذي تطبMEDA " قد متكّن من تأسيس
نك الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط ب:  لدى ثالثة بنوك عمومية فقط حلد اآلن وهي IIنظم للمراقبة الداخلية حسب اتفاقية بازل 

CNEP-Banque وبنك التنمية احمللية BDL  وبنك الفالحة والتنمية الريفية  BADR)15(. ومن املعلوم أن تطوير أنظمة الرقابة 
  .IIالداخلية للبنوك يعد إحدى األركان الثالثة األساسية التفاقية بازل 

  : ديثة  التخلف يف استعمال وسائل الدفع احل-4–2
تأهيلها، فعلى سبيل املثال وبالرغم من اهليئات اليت ليعد التخلف يف استعمال أنظمة الدفع لدى البنوك العمومية أهم املربرات 

من املعامالت التجارية يف اجلزائر  % 80أنشئت على مستوى بنك اجلزائر ملكافحة ظاهرة إصدار الشيكات بدون رصيد؛ فال زالت 
  . مليار دج تتداول خارج دائرة البنوك1400بب التهرب الضرييب واخنفاض معدالت الفائدة فإن أكثر من تتم نقداً، وبس

 وبالنسبة لنظام الدفع اإللكتروين الذي بدأ من خالل إصدار بطاقة الدفع ما بني البنوك فقد  انضمت له كل البنوك العمومية يعد 
 اآليل وليست بطاقة دفع ف هذه البطاقة هو كوا بطاقة سحب فقط من أجهزة الصرا، إالّ أن ما يعاب على1995بداية العمل به سنة 

 ضعف التعامل ذه البطاقة، فعلى سبيل املثال ومبا أن هذه البطاقة تكاد تكون الوحيدة ىلإكما يشري اىل ذلك اسم النظام، هذا باإلضافة 
 ماليني شخـص مالك حلسـاب، يف حيـن يتجـاوز هـذا 10 بني  من ألفا250ًيف اجلزائر فقد بلغ عدد حاملي بطاقات الدفع 

  .)16( 2001 مليـون شخــص يف املغرب سنة 1,5الرقــم 
 VISA هو البنك العمومي الوحيد الذي أصدر بطاقة CPAوبالنسبة لبطاقات الدفع الدولية، فإن القرض الشعيب اجلزائري 

، منها بطاقة واحدة من وكالة )17( 2004 سنة 7 على  املستوى الوطين و2003 بطاقات سنة 6حلد األن، وبعدد ضعيف جداً بلغ 
، أي 2002 مليون بطاقة سنة 1071,8ورقلة، وهذا بالرغم من االنتشار الواسع هلذه البطاقة على املستوى العاملي حيث صدر منها 

 .)18( املصدرة يف العامل خالل تلك السنةت من جمموع البطاقا% 60,5 نسبة ىألكثر من مليار شخص، كما تستحوذ عل
  : اإلجراءات املقترحة لتأهيل القطاع  املصريف العمومي باجلزائر -3

 لقد تناولنا سابقاً أهم املربرات الداعية إىل تأهيل البنوك العمومية باجلزائر، وقد بذلت عدة حماوالت لإلصالح املصريف فيها 
بقي بعيداً عن أداء الدور املنوط به جتاه االقتصاد الوطين، فما هي أهم ) ك العمومية يف مقدمتهاوالبنو(عموماً، إالّ أن هذا القطاع 

  .اإلجراءات املقترحة يف هذا الشأن؟
  :  مراجعة املنظومة القانونية وتفعيل تطبيقها يف امليدان -1–3

 ثغرات قانونية يف النصوص التشريعية والتنظيمية لقد أظهرت اهلزات اليت تعرض هلا النظام املصريف اجلزائري مؤخراً وجود إما
  . للعمل املصريف يف اجلزائر، وإما عدم االلتزام بالتطبيق الفعلي والصارم هلذه النصوص يف حالة وجودها

وهناك أمور أخرى تكاد تكون غائبة يف التشريع االقتصادي اجلزائري رغم ضرورا يف تأهيل وعصرنة العمل املصريف، فعلى 
ل املثال ويف ظل االنتشار املتزايد للتجارة االلكترونية والعمل املصريف عرب االنترنت يف العامل، ال جند نصوصاً تنظيمية أو إطاراً قانونياً سبي

ألدوات، منظّما هلذا العمل يف اجلزائر، يتم مبوجبه تعريف الشيك اإللكتروين، واإلمضاء اإللكتروين، واحلماية القانونية للمتعاملني ذه ا
  .اخل...  وأشكال الرقابة عليها Virtual Banksوكيفية تأسيس البنوك االفتراضية 

   : تشديد إجراءات الرقابة ملكافحة اإلفالس وعمليات االختالس يف البنوك -2–3
  : الصادر يف03/11ئتمان وهو األمر رقم اللقد أثبت الواقع أن التعديل األخري الذي أدخل على قانون النقد وا

عتماد منها، بالرغم من أن هذا التعديل ظهر بعد إفالس بنك اخلليفة وبداية ال مل مينع إفالس البنوك وسحب ا26/08/2003
ظهر تشدداً مع املسؤولني يف البنوك إذ ثبتت مسؤوليتهم عن ، والذي يBCIAالصعوبات املالية للبنك التجاري والصناعي اجلزائري 

  . العمل املصريف ومبصاحل املودعنيضرار بإلعمال تؤدي إىل اأ
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 الذي فتح اال أمام إنشاء البنوك اخلاصة باجلزائر مث سحب 1990لسنة ) 10/90(ئتمان رقم الفمنذ صدور قانون النقد وا
  .كما أسلفنا، وليس هناك ما يضمن توقيف هذه الظاهرة يف ظل األوضاع والقوانني احلاليةاالعتماد خلمسة من هذه البنوك 

ذا كان اإلفالس هو الظاهرة املميزة للبنوك اخلاصة يف اجلزائر، فإن االختالس أصبح الظاهرة املميزة للبنوك العمومية فيها، وإ
وكالة  (BNA مليار سنتيم من البنك الوطين اجلزائري 200والذي سجل يف األشهر األخرية مبالغ ضخمة وصلت إيل أكثر من 

 مليار سنتيم من البنك اخلارجي 1400، )وكالة بئر خادم (BADRنك الفالحة والتنمية الريفية  مليار سنتيم من ب1200، )بوزريعة
  .، ومازال هذا املسلسل مستمراً)قسنطينة/وكالة اخلروب (BEAاجلزائري 

 ما يسمي وبالرغم من أن هذه املبالغ الضخمة تكفي ألن جتعل هذه البنوك تعلن إفالسها، إالّ أن هذه االختالسات مل تؤد إىل
 السائد يف أوساط املتعاملني هو أن د وذلك بسبب كون هذه البنوك عمومية واالعتقاbancaire la ruéeبظاهرة الذعر البنكي 

  .الدولة سوف تتحمل مجيع اخلسائر والديون املتعلقة بالقطاع العمومي
ما، رقابة داخلية من طرف البنوك وأخرى خارجية من  مكملتني لبعضه بوجود رقابيتنيإن مكافحة هاتني الظاهرتني لن يتأتى إالّ

طرف البنك املركزي، فبالنسبة للرقابة األوىل فإن تعليمة رئيس احلكومة بتعيني أعوان مكلّفني بالرقابة اليومية لكل العمليات البنكية 
 وليس تنون من طرف الوكاالوان يعيَّبسبب أن هؤالء األع) يف نظرنا( لن ينتظر منها الكثري تواحلسابات على مستوى كل الوكاال

  .من جهات خارجية مثل البنك املركزي أو وزارة املالية
أما بالنسبة للرقابة الثانية، وبالرغم من شروع البنك املركزي يف تطبيق أساليب رقابية خمتلفة   على البنوك منذ سنوات، مثل 

يب مل تبد جناعتها يف وقف عمليات اإلفالس أو االختالس قبل حدوثها، وهنا يتطلب الرقابة املفاجئة والرقابة املستمرة، إالّ أن هذه األسال
ختالالت حني حدوثها باالعتماد على سرعة تداول املعلومات، كما الاألمر تفعيالً كبرياُ لرقابة البنك املركزي مبا يؤدي إيل اكتشاف ا
 طرف املدرسة العليا للصريفة يكون عملهم  ميدانياً و مكمالً لرقابة يتطلب األمر أيضا تكوين مفتشني عموميني يف العمل املصريف من

  .البنك املركزي
  : إعادة النظر يف االمتيازات املمنوحة للبنوك العمومية من طرف الدولة -3-3

 معنوياً، إىل حد مبا أن البنوك العمومية مملوكة للدولة فقد سعت هذه األخرية إيل دعمها بكل الوسائل سواء كان دعماً مادياً أو
  .يتناىف وقواعد اقتصاد السوق والسعي إىل إجياد منافسة حقيقية بني خمتلف البنوك

وتتم حالياً إعادة رمسلة البنوك العمومية بضغط من اجلهات اخلارجية والدولية كشرط أويل قبل خوصصتها، وقد كلفت هذه 
 مليار دوالر، عرب سلسلة من العمليات 26 سنة املاضية أي مايقارب 15 مليار دج خالل الـ2400العملية خزينة الدولة ما يقارب 

  .)19( ماليري دوالر 3 وينتظر أن تصل إيل حوايل 2005بدأت آخرها يف أكتوبر 
وتعمد السلطات العمومية يف عملية إعادة الرمسلة إىل شراء الديون غري مضمونة الدفع نقدا واستبداهلا بسندات طويلة األجل 

  .لفائدة اخلزينة العمومية، بنسبة فائدة يتم حتديدها وفقاً ملعدهلا يف السوق النقدي)  سنة25إىل  20من(
  :وحنن نرى أن عمليات إعادة الرمسلة للبنوك العمومية مل ولن تؤِت بنتيجة نظراً لعدة مؤشرات يفرضها الواقع وهي 

 التسعينيات من القرن ل متّ التخلي عنه منذ بداية اإلصالحات يف أوائ إن معظم هذه الديون هي من خملّفات االقتصاد املخطط والذي-
  .  سنة، مما يفيد بعدم جدوى هذه العملية15املاضي، وعمليات إعادة الرمسلة والتطهري املايل تعد هذه األخرية الرابعة من نوعها طيلة 

مما يعين أن ملفات القروض هلذه املؤسسات مل تعالَج  إن معظم الديون هي لفائدة مؤسسات عمومية عاجزة أو مهددة باإلفالس، -
، مت تعزرت أكثر من خالل قانون النقد 1988بطريقة علمية، رغم أن القوانني املعمول ا منحت االستقاللية هلذه البنوك منذ سنة 

 القواعد هو أول خطوة يف سبيل ، وهذا مناف ألبسط قواعد التسيري احلديث للبنوك، وااللتزام ذه1990 لسنة 10واالئتمان رقم 
 .تأهيل هذه البنوك العمومية

 إن توجيهات السلطات العمومية اليت أدت إىل الوضعية السابقة الزالت مستمرة، مما يعين أن هذه السلطات تسبب الداء ومتنح الدواء -
ىل املؤسسات العمومية بعدم التعامل سوى مع هلذه البنوك يف آن واحد، وأوضح مثال لذلك تعليمة رئيس احلكومة منذ حوايل سنة إ

 . البنوك العمومية
 إن املاليري اليت تخصص لتطهري البنوك العمومية تدفع من ميزانية الدولة ومن اخلزينة العمومية، عوض دفعها يف جماالت أخرى أكثر -

 .لة غري موظفة كما أسلفناأولوية، وهذا يف الوقت الذي تعاين فيه هذه البنوك من فوائض مالية ضخمة وسيو
 إن الدعم املايل واملستمر للبنوك العمومية ميكن أن مينح الطمأنينة أكثر للمسؤولني عن هذه البنوك يف عدم اتباع األساليب العلمية -

 .والسليمة يف التسيري خوفاً من اإلفالس، وقد يكون نفس السبب الذي شجع على عمليات االختالس
عين يف نظرنا حقيقة واحدة، وهي أن التأهيل الذي يتطلبه القطاع املصريف العمومي باجلزائر جيب أن ميس إن هذه املؤشرات ت

بالدرجة األوىل اجلوانب التنظيمية واإلدارية والرقابية وأخريا البشرية قبل الدعم املايل، ألن هذا الدعم املتكرر يف غياب إصالح اجلوانب 
  .  من تبذير األموال العمومية وسوء تسيري يف هذا القطاعاألخرى لن يؤدي إالَ ملزيد

كما أ ن إجياد املنافسة بني البنوك يف اجلزائر لن يكون خبوصصة البنوك العمومية كما تطالب اجلهات اخلارجية، وإمنا بتهيئة 
ع املصريف العام، وجعل القطاعني ظروف النمو للقطاع البنكي اخلاص، ووقف االمتيازات املمنوحة من طرف السلطات العمومية للقطا

  .متساويني أمام أهم وأخطر عامل لنجاح العمل املصريف وهو الرقابة، وبالنتيجة التساوي أمام القانون و القضاء
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، فإن جملس النقد واالئتمان 14/04/1990صدر يف ) 10/90( سبيل املثال وبالرغم من أن قانون النقد واالئتمان رقم ى فعل
 مبناسبـة حتول الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط 1997اجلزائر مل مينح االعتماد للبنوك العمومية إال ابتداًء من سنة التابع لبنك 

CNEPبنك اجلزائر باخلارجي :   إىل بنك، وأخر هذه البنوك كانتBEA وبنك الفالحة والتنمية الريفية BADR وبنك التنمية  
 سنة خارج إطار الشرعية 12وهذا ما يعين أن هذه البنوك األخرية بقيت تعمل حوايل ، (20) 17/02/2002:  يفBDLاحمللية 
  .القانونية

  : إجراءات أخرى مساعدة على تأهيل القطاع املصريف العمومي باجلزائر-4 –3
للبنوك العمومية يف هناك بعض اإلجراءات األخرى املساعدة اليت البد من القيام ا من طرف اجلهات املعنية يف سبيل تأهيل أمثل 

  : اجلزائر وهي 
 بعد I ضرورة مسايرة هذه البنوك للمعايري العاملية يف القطاع املصريف، وقد رأينا أن التشريع البنكي يف اجلزائر قد ساير اتفاقية بازل -

تفاقية منذ الت بنوكها لتطبيق هذه ا تتسم بالكثري من التعقيد فإن معظم الدول يف العامل قد هيأIIزمن متأخر، فإذا كانت اتفاقية بازل 
- ، لذلك جيب على املسؤولني على النظام املصريف اجلزائري 2006مدة حىت تتمكن من ذلك يف األجل احملدَّد عاملياً وهو اية عام 

  .جلها احملددتفاقية يف أال أن يوفّروا الشروط القانونية والتنظيمية لتطيق هذه ا-والبنوك العمومية تشكل اجلزء األعظم منه
 اإلسراع يف حتديث أنظمة الدفع يف اجلزائر، خاصة ما تعلّق منها بالبنوك وباألخص العمومية منها اليت تستحوذ على معظم املعامالت، -

ي  فهناك برنامج لتوسيع استعماهلا لتصبح بطاقة سحب ودفع يف نفس الوقت، ويف أجل أقصاه الثالثCIBفبالنسبة لبطاقة ما بني البنوك 
، والحترام هذا األجل فإن ذلك يتطلب إجياد قبول عام هلذه البطاقة بتوسيع جماالت استخدامها، وهذا يعتمد 2006األول من سنة 

 .على توفري األجهزة الضرورية لذلك يف كل نقاط الدفع
  للتعامل 2006سبتمرب ومن جهة أخرى فقد منحت وزارة املالية للمتعاملني االقتصاديني فترة زمنية متتد من جانفي إىل 

 دج، وقد كان أحد أهم العوائق يف توسيع التعامل بالشيك طول 50.000بالشيك البنكي يف كافة املعامالت املالية اليت تفوق قيمتها 
بداية  تطبيقه يفر فترة حتصيله خاصة بني منطقتني متباعدتني من الوطن، وهو األمر الذي مت استدراكه بإجياد نظام جديد للمقاصة تقر

  . ال يسمح بزيادة فترة حتصيل الشيك عن مخسة أيام مهما تباعدت املناطق2006عام 
إن هذه اإلجراءات إذا مت احترام أجلها سوف تشكل أول خطوة يف طريق ختفيض الكتلة النقدية على شكل نقود قانونية واليت 

  . للنقود اخلطية أو الكتابية% 80 مقابل % 20ان املتقدمة ، يف الوقت تشكّل فيه هذه النسبة يف البلد% 80تشكّل حالياً نسبة 
 االهتمام بالعنصر البشري حيث أن نقص تأهيل هذا العنصر يعد مشكلة النظام املصريف اجلزائري عموماً، لذا جيب على مسؤويل -

شاء مدارس عليا متخصصة يف البنوك البنوك العمومية أن يعتمدوا يف التوظيف على العنصر البشري املتخصص، و هذا يتطلب بدوره إن
على غرار املدرسة العليا للصريفة، ومن جهة أخرى يتعين على هؤالء املسؤولني أيضا إقامة دورات تدريبية متخصصة ملوظفي و إطارات 

  .البنوك ملسايرة آخر التطورات يف العمل الصرييف
ستة، فإن بعضها قد نشأ يف البداية متخصصاً مث حتول إىل الشمولية بعد  تشجيع العودة إىل التخصص، فإذا كان عدد البنوك العمومية -

صاً يف الفالحة، و ت الذي كان خمBADR، مثل بنك الفالحة و التنمية الريفية )1990 لسنة 10رقم (ئتمان الصدور قانون النقد و ا
وك العمومية إىل ن هذه التخصصات، و قد بادر أحد الب يف التجارة اخلارجية، فال مانع إذن من العودة إىلBEAبنك اجلزائر اخلارجي 

لية و ليمارس الشم1997 الذي حتول إىل بنك سنة CNEP-Banqueحتياط ال للتوفري و اينذلك بالفعل و هو بنك الصندوق الوط
  .يف عمله، إالّ أنه قرر مؤخراً العودة إىل التخصص يف جمال السكن

مخاطر اليت لل إىل التخصص قد بدأا البنوك منذ سنوات يف بعض البلدان املتقدمة، نتيجة يذكر أن ظاهرة العودة من الشمولية
  .(21)أنتجتها العوملة، حيث أن األخطار البنكية أكرب من أن جتعل البنوك تغامر بالعمل يف جماالت غري معروفة لديها

 فمن املعروف أن البورصة أو سوق رأس املال هي الرئة اليت مل املصريف خاصة منها السوق املالية،عة للدتأهيل املؤسسات املساع -
 يف أسهم وسندات أو بيع هذه األخرية يف حال حاجتها إىل سيولة، إالّ أن املالحظ بالنسبة للجزائر تتنفس منها البنوك بتوظيف سيولتها

ث مل يزد عدد الشركات اليت تتداول أسهمها فيها هو ضعف هذه السوق وعدم منوها منذ افتتاحها يف التسعينيات من القرن املاضي، حي
عن ثالثة، ويف دراسة حديثة تبيَّن أن احلجم النسيب للقيمة السوقية لبورصة اجلزائر مقارنة مع احلجم اإلمجايل هلذه القيمة بالنسبة 

 % 13,83صة السعودية و  للبور% 46,65، مقابل 2004 خالل الربع الثاين من عام % 0,03لألسواق املالية العربية بلغ 
 .)22(  2004لبورصة الكويت خالل نفس الفترة، وذلك حسب نشرة صندوق النقد العريب للربع الثاين من سنة 

  :اخلامتــة 
ماردف إىل هاس على اجلزائر لتأهيل عدد من بنوكإن الضغوط اليت ت العمومية وخاصة منها اليت تتمتع حبالة مالية جيدة 

تايل إجياد منافسة حقيقية بني البنوك يف اجلزائر سواء منها العامة أو اخلاصة أو األجنبية، وحنن نرى أن هذه املنافسة ال خوصصتها، وبال
ميكن إجيادها بالضرورة عن طريق خوصصة البنوك العمومية، وإمنا باختاذ إجراءات أخرى أمهها معاملة السلطات الرمسية والرقابية يف 

 باملساواة، وإبعاد البنوك العمومية عن ضغوط السلطة التنفيذية اليت جتربها خاصة على التعامل مع املؤسسات اجلزائر جلميع البنوك
  .العمومية املهددة بااليار واإلفالس، مما أنتج حصيلة ثقيلة من الديون املشكوك يف حتصيلها أو املعدومة لدى هذه البنوك
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ون العمومية كان من املفروض أن يتم مرة واحدة بعد الدخول يف اإلصالحات كما أن تطهري البنوك العمومية من هذه الدي
االقتصادية بشرط االهتمام باجلوانب األخرى باملوازاة مع هذا التطهري، كالدراسة العلمية واملوضوعية مللفات القروض، وإعادة تأهيل 

لعمومية، إالّ أن غياب االهتمام ذه اجلوانب جعل عمليات  للبنوك اةالعنصر البشري، وكلّ ذلك يف إطار استقاللية فعلية ال صوري
التطهري و إعادة الرمسلة تتواصل لعدة مرات بكل ما يصاحب ذلك من تبذير لألموال العمومية وبالتايل تزايد الدعوات إىل خوصصة هذه 

  .البنوك
ملذكـورة سابقـاً بالتفصيل، كما ميكن االعتماد يف هذا             وبالنسبة ألسلوب تأهيل البنوك العمومية فإننا نوصي بإتباع اإلجراءات ا         

  2002هــذا األخري الـذي بـدأ فعليـاً سنـة        واملشار إليه سابقاً،     AMSFAاملسمى   " MEDAميدا  "الصدد على برنامج    
  :(23)وميتـد إىل أربـع سنوات ، وقـد حدد مخسـة أهـداف رئيسية للتحقيق هي 

  .املكلفة بالتنظيم من احلكم الراشد متكني اهليئات الوصية و -
  . تقدمي وسائل حديثة لؤسسات القطاع املايل-
  . حتسني تكوين العمال بإدراج التعليم داخل املؤسسات وبينها-

  . إنشاء قطب امتياز على مستوى البنوك وشركات التأمني عن طريق التوأمة مع شركاء          أوروبيني-
  . املالية املسامهة يف انطالق السوق -

  :اهلوامش و اإلحاالت 
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