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شكر ٌعرفان
أٌا ٌقبل ذكر فضل اآخرين,
أشكر اه الذِ ٌفقي إمام هذا العملٌ ,تقدمه علُ هذو الشاكلة.
أتقدم جزيل الشكر ٌاامتهان ٌبأصدق عبارات التقدير ٌالعرفان إى كل من ساعدني ي إمام
هذا العمل ٌتذليل ما ٌاجًتي من صعوبات
ٌأخص بالذكر أستاذِ الفاضل
مبلي زهر ,امشرف علُ توجيًي إعداد هذا البحث
الدكتور سليمان ناصر علُ رحابة صدرو ٌتقدمه للهصح
كل أساتذتي ي مرحلة اماسر
الشكر موصول أيضا إى صديقاتي مسهادهن ٌباأخص
فرٌز ٌنسرين ٌجًاد ٌحورية
كل من ساهم من قريب أٌ بعيد ي إمام هذا العمل
إى كل هؤاء أقول ألف شكر

اإهداء
أهدِ مرة جًدِ هذو إى:
يهبوع احهان ٌاحبة الي تغمرني كل يوم حبًا ي مطلع كل مس ,زرعت الهور ي عيي ,علمتي أن العلم صرٌ ,بالصر
تتحقق اأماني  ...أمي احبيبة أدامًا اه ي قدٌتي ٌمثلي اأعلُ ي احياة
إى الذِ غاد كالهحل طلبا للرزق كي يسعدني ي احياة ,إى من بعث الهور ي ي الظام دليا إى رمز اأبوة اخالدة
...أبي الغاي رعاو اه ي
إى جدِ العزيز أطال اه ي عمرو ٌزٌجته
إى من مأ قلي أخوتي ٌخاصة أخي العزيز (طارق) راجية من اموى عز ٌجل أن يرعاو ٌيسدد خطاو
إى أخواتي الغاليات ,أحام ٌزٌجًا حسن ٌمية ٌزٌجًا نبيل ٌمرٌة ٌزٌجًا عبد الرزاق ,إى نسرين ٌأماني ٌهاني
ٌنور اليقن
إى من مأ البيت هجة ٌسرٌر أشواق ٌآمهة ٌرفيف ٌامد ٌنرجس
إى كل اأهل ٌاأقاربٌ ,إى كل رٌح طاهرة فارقت العائلة أدعوا ها سكهُ اجهان ٌجاٌرة امصطفُ العدنان عليه
أفضل الصاة ٌالسام
إى صديقات الدرب ٌرفيقات العمر ,إى كل طلبة كلية العلوم ااقتصادية جامعة حمد خيضر خاصة زميات ٌزماء
خصص نقود ٌمالية
إى كل من يعرف ناجية من قريب أٌ بعيد.

ناجية

: ا ملخص
،، م ااترريز ع، موضوع دور اابنك اامررزي فد إدارش ااسيواة اانقدية،يتم ااتطرق فد هذل اادراسة إا
 وذاك باعتبار أن اابنك اامررزي من أهم اامؤسسات اامااية ااتد تناط داخن اانظام،اامقارنة بين ااجزائر وتونس
.اابنوك بدرامة وفعااية اضمان استقرار هذا اأخير

، وااتد ينبغد متابعتها ومراصبتها أناطة مخت،اامدرفد

ها رن من بنك ااجزائر واابنك اامررزي،اآايات ااتد يستعم

،وسيتم من خان هذل اادراسة تحديد مخت

 ومحاواة تقييم مدى مواربة، هذا اامجان،، أهم اامستجدات ااتد طرأت ع،، ااتعر ع، باإضافة إا،ااتونسد
.رن من اابنرين اهذل ااتطورات
تطورات ااتد تعرفها ااساحة،وباارغم من مسايرش اأنظمة وااقوانين ااتد تحرم تنظيم اابنك اامررزي ا
 ورذا ااوض اتصتدادي ااذي، نظ ار امدى استقااية رن بنك، إت أن تطبيقها وفعاايتها يبقيا محدودين،اامااية
.يعمن فيه
. وااتضخم، سعر اافائدش، ااسياسة اانقدية، اابنك اامررزي:ا لمات ا مفتاحية
résumé :
Être abordées dans cette étude au sujet du rôle de la banque centrale en matière
de gestion de trésorerie , avec un accent sur la comparaison entre l'Algérie et la
Tunisie , et donc, que la banque centrale des institutions financières les plus
importantes qui sont actifs dans le système bancaire , qui devrait être suivi et la
surveillance des activités des différentes banques strictement et efficacement pour
assurer la stabilité de cette cette dernière .
Sera à travers cette étude était de déterminer les divers mécanismes utilisés par
chacun des la Banque d'Algérie et la Banque Centrale de Tunisie , en plus de
l'identification des développements les plus importants qui ont eu lieu dans ce
domaine , et d'essayer d'évaluer l'étendue des banques suivre avec tous ces
développements .
Malgré face aux lois et règlements relatifs à l'organisation de la Banque centrale
des développements qui définissent le domaine financier, mais l'application et
l'efficacité restent , limitée , en raison de l'indépendance de chaque banque , ainsi que
la situation économique dans laquelle elle opère .
Mots-clés: banque centrale , la politique monétaire , les taux d'intérêt et l'inflation.
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مقدمة:
يعد ااقطاع اامدرفد أحد أهم ااقطاعات ااحديثة ،نظ ار ادورل ااهام واارئيسد فد جمي مجاتت
اتصتداد واأعمان واامان ،فهو يعمن ع ،،حاد وتعبئة اامدخرات اامح،ية واأجنبية ،بهد

تموين اتستثمار

ااذي أدبح تطورل ومتانة أوضاعه معيا ار ا،حرم ع ،،سامة اصتداد اادواة ،ومدى صدرتها ع ،،جذب رؤوس
اأموان اامح،ية واأجنبية.
رما يمثن ااجهاز اامدرفد رريزش أساسية وتزمة تصتداد أي دواة دناعية رانت ذات اصتداد متاابك
ومررب ،أو دواة نامية ت تزان آايات اصتدادياتها فد طور اانمو وااتطوير ،فإذا ران ااقطاع اامدرفد واحد من
أهم ااقطاعات اتصتدادية ،فإن اابنك اامررزي يمثن اامحور اارئيسد اهذا ااقطاع ،وذاك اما يقوم به من إدارش
ا،سياسة اانقدية واامدرفية وااحفاظ ع ،،اتستقرار اتصتدادي واامااد ،وبااتااد إرساء أسس نمو اصتدادي صابن
ااستقرار.
اقد جاءت ناأش اابنوك اامررزية رغم أهميتها متأخرش بعض ااادء عن اابنوك ااتجارية ااتد ظهرت فد
فترش سابقة اها ،ففد بادي اأمر رانت اابنوك ااتجارية تتوا ،إددار اانقود وتقبن ااودائ  ،وع ،،ضوء بساطة
وتواض اانااط اتصتدادي واامااد خان ت،ك اافترش ام ترن هناك حاجة اوجود هيئة إارافية تتوا ،رسم ااسياسة
ااعامة ،إت أنه وبتوس بعض اابنوك فد إددار اانقود أدى ذاك إا ،حدوث أزمات مااية انعرست س،با ع،،
أداء اصتدادياتها ،اأمر ااذي استدع ،وجود مؤسسة تعن ،بتنظيم اانااط اامدرفد وتنظيم عم،ة اإددار
اانقدي ا،تحرم عرضها ،فرانت ناأش اابنوك اامررزية ااتد احتررت عم،ية اإددار اانقدي وااتحرم فد حجم
اتئتمان ااذي تقوم به اامدار بمخت،

أنواعها وفد عم،ية مراصبة اانقد وتنفيذ ااسياسة اامدرفية ا،دواة،

وبذاك أدبح اابنك اامررزي اامدر ااذي يترب ع ،،صمة ااجهاز اامدرفد ،ويستطي تحوين اأدون
ااحقيقية إا ،أدون نقدية ،واأدون اانقدية إا ،أدون حقيقية ،رما أنه يحترر عم،ة إددار اانقد ويدير ويوجه
اتئتمان واؤون اانقد فد ااباد.
ويعتبر اابنك اامررزي مؤسسة نقدية حرومية تهيمن ع ،،اانظام اانقدي واامدرفد فد اادواة ،وتق ع،،
عاتقه مسؤواية إددار اانقد وااعمن رورين مااد ا،حرومة ،ومراصبة اأجهزش اامدرفية ،رما تورن إايه مسؤواية
اإا ار

ع ،،ااسياسة اتئتمانية فد اادواة ،حيث يترتب ع ،،ذاك تأثيرات هامة ع ،،اانطاصين اتصتدادي

واتجتماعد.

أ

ورغم أن ارن دواة بنك مررزي اه سمات خادة تميزل عن غيرل من اابنوك اامررزية فد اادواة اأخرى،
إت أنه يمرننا تحديد سمات ووظائ

ماتررة بين اابنوك اامررزية فد اادون اامخت،فة ،فهذل اابنوك تتمت بامتياز

اإددار ،وبذاك فهد ااتد تتوا ،توجيه اانظام اامدرفد ،رما تجتم اديها أغ،ب عم،يات ااسوق اامدرفد،
اأمر ااذي دف اابنوك ااتجارية إا ،ااتعامن معها واتحتفاظ اديها بأموان روديعة ،هذا ما زاد من أهميتها فد
مواجهة اابنوك ااتجارية ،رما أنه وبإمرانها تقديم صروض ا،حرومة واسائر اابنوك اأخرى ،ومن ثم اامسؤواية فد
رسم ااسياسة اانقدية وفقا اما تقتضيه ااظرو

اتصتدادية ااخادة باادواة.

وباإضافة إا ،ما تقدم ،فإن اابنك اامررزي يعد اارصيب ع ،،اتئتمان فد اتصتداد ااقومد ،خادة وأن
اديه من ااوسائن ما تمرنه من توجيه اتئتمان اتحقيق ااسياسة ااعامة ا،دواة وهذا بعد بروز ااحاجة ادور اابنوك
اامررزية فد إدارش اارت،ة اانقدية بهد

تحقيق اتستقرار اتصتدادي ع ،،اامستوى اار،د ،اأمر ااذي دف باادون

إا ،ضرورش ااتحرم فد أعمان بنورها اامررزية بدورش دارمة ،رما أن ااتيارات اافررية اتصتدادية أردت ع،،
دور اابنوك اامررزية فد تحديد اامستوى اار،د ا،نااط اتصتدادي ،رما ينظر إا ،ااسياسة اانقدية باعتبارها جزء
من أدوات ااسياسة اتصتدادية بدفة عامة ،وأدبح ينظر ا،بنك اامررزي ع ،،أنه اامسؤون ااوحيد عن تنفيذ
ااسياسة اانقدية ،وأدبح استقرار اأسعار ااهد

اارئيسد إن ام يرن ااهد

ااوحيد اها ،أن دناع ااسياسة

متفقون ع ،،أن اآثار ااس،بية ا،معدتت اامرتفعة ا،تضخم اها آثارها ع ،،اانمو وااتاغين واإنتاجية فد اامدى
ااطوين.
ويتوا ،اابنك اامررزي تحقيق أهدافه من خان أدوات ااسياسة اانقدية اامباارش أو غير اامباارش ،ويعمن
ع ،،تبند آايات مخت،فة وترييفها إدارش ااسيواة وتوجيهها نحو أفضن اتستعماتت ااممرنة واستغااها
اتستغان اأمثن.
إش الية البحث:
وامعرفة مدى نجاعة اابنك اامررزي فد إدارش ااسيواة اانقدية وبناءا ع ،،ما سبق يمرن دياغة اإارااية ااتااية:
 -ري

تتم إدارش ااسيواة اانقدية من طر اابنك اامررزي ؟

واتحديد مجان اادراسة أرثر وحت ،يتسن ،انا اإامام بجوانب ااموضوع ران تبد انا من تجزئة اإارااية إا،
اأسئ،ة اافرعية ااتااية:
 -ماذا نعند باابنك اامررزي؟ وما ااهد

من استقاايته؟
ب

 ما هد آايات إدارش ااسيواة من صبن اابنك اامررزي؟ -ما اافرق بين إدارش ااسيواة فد رن من ااجزائر وتونس؟

فرضيات البحث:
ومن أجن اإجابة ع ،،ااتساؤتت انط،قنا من اافرضيات ااتااية:
 -إن استقااية اابنك اامررزي م ااتزامه بمسؤوايته اأساسية غاابا ما تهد

إا ،تحقيق اتستقرار

اانقدي بارن عام ،واتستقرار فد اامستوى ااعام اأسعار بارن خاص.
 اابنك اامررزي يتحرم فد إدارش ااسيواة اانقدية من خان أدوات ااسياسة اانقدية ،وااتحرم فد حجماارت،ة اانقدية اامطروحة وسعر اافائدش.
 يتمثن اافرق فد إدارش ااسيواة من طر رن من بنك ااجزائر واابنك اامررزي ااتونسد فد اآاياتاامطبقة من طر ر،يهما.
دوافع اختيار الموضوع:
الدوافع الذاتية:
-

اادور اارائد ااذي ي،عبه اابنك اامررزي فد مخت،

-

رونه يتع،ق بااتخدص.

-

من أجن إثراء اامرتبة.

اتصتداديات.

الدوافع الموضوعية:
-

اأهمية اابااغة ا،موضوع.

-

توضيح ااعاصة بين اابنك اامررزي وادارش ااسيواة.

الدراسات السابقة:
 دراسة موسى مبارك أحام (آلية رقابة البنك المر زي على أعمال البنوك في ظل المعايير الدولية– دراسة حالة بنك الجزائر)5887 -5887 , -
ج

حيث تهد

هذل اادراسة إا ،توضيح اإطار ااعام ادور اارصابة اامدرفية ااذي تمارسة ااس،طات

اإارافية ع ،،أعمان اابنوك ،ومحاواة فهم آايات تدخن اابنوك اامررزية فد مراصبة اانااط اامدرفد
ومتابعة مخت،

جوانب أداء اابنوك ،ومن أبرز اانتائج ااتد تود،ت إايها هذل اادراسة أن رصابة اابنك

اامررزي ع ،،أعمان اابنوك تتمثن عموما فد تدخ،ه ا،تأثير ع ،،حجم اارت،ة اانقدية ومسار اتئتمان فد
اتصتداد ورذا ااسيطرش ع ،،ااسيواة اامدرفية ،من خان استخدام مجموعة من اأدوات اانقدية ااتد
أثبت ااواص تراج فعااية اامباارش منها ادااح ت،ك غير اامباارش.
 دراسة حمني أحام (آليات رقابة البنك المر زي على البنوك التجارية وفعاليتها –حالة الجزائر-)5885 -5887,
تهد

هذل اادراسة إا ،محاواة ااتعر ع ،،مخت،

آايات وأساايب اارصابة اابنرية ااتد يمارسها اابنك

اامررزي ع ،،اابنوك ااتجارية ،وتقييم فعاايتها وواص تطبيقها فد
ااجزائر ،خادة فيما يتع،ق باارصابة اتحت ارزية ،ومن أبرز اانتائج ااتد تود،ت إايها هذل اادراسة أهمية
اادور ااذي ي،عبه اابنك اامررزي فد مراصبة ومدى تطبيق اابنوك ااتجارية اهذل ااقواعد واامعايير ،وذاك
من خان تطبيق آايات مخت،فة افرض هذل اارصابة ،رتايات اارصابة ااخارجية ورذا آايات اارصابة ااداخ،ية،
حيث أن رن من هذل اآايات يعمن ع ،،تدعيم وتطبيق اارصابة اتحت ارزية ،هذل اأخيرش ااتد تعد أهم
أس،وب ا،رصابة ااتد يسع ،اابنك اامررزي اتطبيقها.
حيث تميزت دراستد عن را اادراستين ااسابقتين أنها تناوات مخت،

اآايات ااتد يطبقها اابنك

اامررزي فد إدارش ااسيواة اانقدية ،وارن باامقارنة بين بنرين مررزيين اب،دين مخت،فين.
أهمية البحث:
ترمن أهمية اابحث فد رونه يمس جانبا حساسا فد اتصتداد وهو اابنك اامررزي من خان اأساايب واأدوات
ااتد يعتمدها فد إدارش ااسيواة ،ورذاك أهمية اابنك اامررزي واادور ااذي ي،عبه ،حيث يعتبر رريزش أساسية فد
مخت،

اتصتداديات.

أهداف البحث:
تهد

هذل اادراسة إا ،تحقيق مجموعة من اأهدا

تتمثن فد :

د

 إبراز دور اابنك اامررزي فد إدارش ااسيواة. معرفة فعااية ااسياسات اامطبقة من صبن اابنك اامررزي فد إدارش ااسيواة. محاواة ارتساب معار جديدش متع،قة بريفية عمن رن من بنك ااجزائر واابنك اامررزي ااتونسد.منهج الدراسة:
تم اعتماد مناهج ع،مية اما تقتضيه طبيعة اادراسة ،حيث تم اتستعانة باامنهج ااودفد فد ااجانب اانظري من
أجن جم اامع،ومات اامرتبطة باابنك اامررزي وااسيواة ،واامنهج ااتح،ي،د من خان تح،ين اامعطيات ،باإضافة
إا ،أس،وب دراسة ااحااة ،حيث تم اتعتماد ع ،،مداخات وتقارير خادة ببنك ااجزائر واابنك اامررزي ااتونسد
من أجن ااحدون ع ،،إحدائيات ذات د،ة بااموضوع ،فضا عن مجموعة من اارتب واامقاتت واامواص
اتارترونية ذات ااعاصة بااموضوع.
هي ل البحث:
اقد صسم اابحث ع ،،اانحو ااتااد:
ااجزء اأون :ااجانب اانظري ،وصد صسم إا ،فد،ين ،اافدن اأون :اإطار ااعام ا،بنك اامررزي حيث صسم هذا
اافدن إا ،ثاثة مباحث ،اامبحث اأون :مفاهيم عامة حون اابنك اامررزي ويتناون مفهوم اابنك اامررزي
وناأته ووظائفه وخدائده ،واامبحث ااثاند :ااجوانب اامااية ا،بنك اامررزي ويتناون ميزانية اابنك اامررزي
وأدوات ااسياسة اانقدية اامستخدمة من طر اابنك اامررزي ،واامبحث ااثااث :حيث تم ااتطرق فيه إا،
استقااية اابنك اامررزي وتناون مفهوم اتستقااية ودواف اتتجال نحوها ومعاييرها.
آما فيما يخص اافدن ااثاند ااذي يحمن عنوان اإطار اامفاهيمد ااعام ا،سيواة وآايات إدارتها من طر اابنك
اامررزي ،يضم ثاثة مباحث  ،اامبحث اأون :مفهوم ااسيواة ومروناتها ادى اابنوك وتناون مفهوم وأهمية
ومرونات وأنواع ااسيواة ،واامبحث ااثاند :تقييم رفاءش ااسيواة ادى اابنوك وتناون نظريات ومؤارات وااعوامن
اامؤثرش فد ااسيواة ،واامبحث ااثااث :حيث تم ااتطرق فيه إا ،آايات اابنك اامررزي فد اارصابة ع ،،ااسيواة
رأداش إدارش ااسياسة اانقدية وتناون اآايات اامباارش وغير اامباارش إدارش ااسيواة.
ااجزء ااثاند :ااجانب ااتطبيقد ويضم فدن واحد وهو إدارش اابنك اامررزي ا،سيواة فد رن من ااجزائر وتونس
(دراسة مقارنة) ،ويضم ثاثة مباحث ،اامبحث اأون :تقديم عام ابنك ااجزائر وتناون ناأش ومفهوم وااهيرن
ااتنظيمد ابنك ااجزائر وتطور مؤارات ااسيواة واارت،ة اانقدية
ه

اامبحث ااثاند :تقديم عام ا،بنك اامررزي ااتونسد وتناون مفهوم وناأش وااهيرن ااتنظيمد ا،بنك اامررزي ااتونسد
ورذاك ااوضعية اانقدية اتونس ،اامبحث ااثااث واأخير :مقارنة بين اآايات اامستخدمة من طر رن من بنك
ااجزائر واابنك اامررزي ااتونسد فد إدارش ااسيواة وتناون آايات إدارش ااسيواة من طر رن من بنك ااجزائر
واابنك اامررزي ااتونسد ثم اامقارنة بين هذل اآايات.
صعوبات الدراسة:
واجهتند عدش دعوبات أثناء اابحث ،خادة فد اافدن اأخير ،ومن أهمها دعوبة ااحدون ع،،
اامع،ومات اارافية ااخادة بعمن اابنك اامررزي ااتونسد فد ظن اأوضاع اتصتدادية ااحااية اتونس ،وااتعر
ع ،،طبيعة عم،ه فد ظن هذل ااظرو .

و

الفصل اأول :اإطار العام للبنك المر زي
تمهيد :
ي،ع ممب ااجه مماز اامدم مرفد أهمي ممة ربيم مرش ف ممد اانا مماط اتصتد ممادي وصم مد ازدادت ه ممذل اأهمي ممة ف ممد ااوص ممت
ااحاضممر نتيجممة اتأثرهمما بممااتحوتت ااعميقممة ااتممد ياممهدها اامحمميط اامممااد ااممدواد واذا رممان اات موازن فممد اانامماط
اتصتدمادي ع،مم ،اامسمتوى ااموطند يتوصم

ع،مم ،طبيعمة ااتموازن بمين ااتممدفقات ااحقيقيمة وااتممدفقات اانقديمة وبااتممااد

فممان أي اخممتان بممين هممذل ااتممدفقات تبممد وان يظهممر سممدال فممد اتصتدمماد ااموطند وااعمماامد وارممد نسممتطي اتبتعمماد
بقممدر اامسممتطاع ع،مم ،اتخممتاتت اانقديممة اامتسممببة فممد اأزمممات ااماايممة ومممن ثممم اتصتدممادية وجممب وجممود سمم،طة
حارمة ا،رت،ة اانقدية وجهة مترئسة ا،جهاز اامدرفد حيمث تتمثمن همذل اأخيمرش فمد اابنمك اامررمزي اامذي يعممن
ع،م ،ااتممأثير فممد مجممرى ااسياسممة اانقديممة و ذاممك مممن خممان ااوظممائ

ااتممد يمارسممها عممن طريممق اسممتخدامه أدواتممه

اامتنوع ممة م ممن اج ممن تج مماوز بع ممض اأزم ممات اامااي ممة رااتض ممخم ،اارس مماد  ،اارر ممود اتصتد ممادي  ..... .اا ممخ م ممن
ااماارن ااتد صد يمر بها اتصتداد ااوطند .
ومممن اج ممن ااتعمممق أرث ممر فممد معرف ممة صمممة ااجه مماز اامد مرفد أي اابن ممك اامررممزي س ممنتطرق فممد م مما ي ،ممد
وبااتفدين إا: ،
 مفاهيم عامة حون اابنك اامررزي . ااجوانب اامااية ا،بنك اامررزي . -استقااية اابنك اامررزي .
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الفصل اأول :اإطار العام للبنك المر زي
المبحث اأول  :مفاهيم عامة حول البنك المر زي
يعممد اابنممك اامررممزي اامؤسسممة ااتممد تق م

ع،مم ،صمممة ااجهمماز اامد مرفد فممد ااممباد  ،رممما تخت ،م

اابنمموك

اامررزية من حيث أهدافها عن اابنموك اأخمرى فقمد ت تسمع ،أوت إام ،تحقيمق اامربح أساسما بقمدر مما تعممن ع،م،
توفير اانقد ااازم و ااتنسيق بين مخت،

اابنوك و مراصبتها رما تت،ق ،ااودائ من اابنوك و تمنحها ااقروض.

المطلب اأول  :مفهوم البنك المر زي
يوجمد ااعديممد ممن ااتعمماري

اامخت،فمة ا،بنممك اامررمزي  ،اخت،فممت فمد اارثيممر ممن جوانبهمما ممن حيممث اامعمماند

واامدط،حات ارنها اتفقت فد مجم،ها ع،م ،اامدور اامذي يؤديمه اابنمك اامررمزي بترؤسمه صممة ااجهماز اامدمرفد ،
وصد اصتدرنا هنا ع ،،تقديم أهمها نذررها فد ما ي،د :
 يعر اابنك اامررزي بأنه اامؤسسة ااتد تترفن بإددار اانقود وترأس اانظام اانقدي فد رمن دوامة ،امذافهممو ياممر ع،مم ،ااتسمميير اانقممدي و يممتحرم فممد اابنمموك ااعام،ممة فممد اتصتدمماد ع،مم ،اعتبممار انممه بنممك ا،بنمموك وبنممك
ا،حروممة حيممث يعمودون إايممه عنمد حمماجتهم ا،سميواة ويقمموم هممذا اأخيمر بإعممادش تمويمن اامدممار عنمد ااضممرورش أممما
فيممما يخممص ااجانممب ااحرممومد فتحدممن منممه ع،مم ،ااتسممبيقات ااضممرورية فممد إطممار ااقموانين وااتامريعات ااسممائدش ،
وع ،،هذا اأساس يعد اابنك اامررزي اام،جأ اأخير اإصراض. 1
وفد ظن سياسته ااعامة يخض اامؤسسات اامااية اابنرية وغيرها إا ،اا،وائح و ااتوجيهات ااتد يددرها
من حيث حجم ااسيواة ااواجب اتحتفاظ بها أو ااقروض ااتمد يمنحهما مم إخضماعها ا،قواعمد ااتمد يحمددها عنمد
تدخ،ه فد ااسوق اانقدية ،رما يتدخن اابنك اامررزي فد سوق اادر بهد

دعم ااعم،ة ااوطنية مقابن ااعمات

اأجنبية .2
 رممما يعممر أيض مما بأنممه اامؤسسممة اانقدي ممة ااتممد تق م ف ممد صمممة ااهممرم ا،جه مماز اادمميرفد ا،ب،ممد  ،و اات ممدتنحدر مهمتها اأساسية فد إددار اانقود و رسم ااسياسة اانقدية ااتد تهد

اتحقيمق اتسمتقرار اانقمدي وثبمات

اأسممعار و اامحافظممة ع،مم ،صيمممة اانقممود  ،إضممافة إامم ،صيامهمما بمهمممة اأا م ار

ع،مم ،اامدممار ااتجاريممة وتوجيممه

نااطها بما يتاءم وااسياسة اتصتدادية.3
 ويعر اابنك اامررزي أيضا  ،ع ،،انه عبارش عن بنوك تأخذ ارن امررة مسماهمة حيمث تم،مك اادوامةااجزء اأربر من أسهمها ضمانا ا،سيطرش وترمون مم،ورمة بدمفة رام،مة ا،دوامة ااتمد تقموم بتوجيمه اابنموك بمما يخمدم
 1ااطاهر اطرش  ،تقنيات اابنوك  ،ديوان اامطبوعات ااجامعية  ،ط ، 4ااجزائر  ، 5002 ،ص. 11 :
2

اامرج أعال  ،ص. 15 :

3

محمود حسين ااوادي  ،راظم جاسم ااعيساوي  ،اتصتداد اار،د  ،دار ااميسرش ا،نار و ااتوزي  ،ط ، 1عمان اأردن  ،5002 ،ص. 505 :
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ااقوميممة  ،حيممث تخت،م

اأهممدا

اابنمموك اامررزيمة مممن حيممث أهممدافها عممن اابنمموك اأخممرى  ،صممد ت تسممع ،أساسمما

اتحقيق ااربح بقدر ما تعممن ع،م ،تموفير اانقمد اامازم وتنسميقه بمين اابنموك ومراصبتهما وت،قمد ودائعهما واص ارضمها عنمد
ااحاجة.1
 ويعتبر اابنك اامررمزي مؤسسمة مررزيمة نقديمة تتموا ،وظيفتمد بنمك اابنموك وااوريمن ااممااد ا،حروممة مممسؤواية إدارش اانظام اانقدي وذاك ارونه راس اامؤسسة اامدرفية فد ااباد . 2
أما اامفهوم ااواس ا،بنك اامررزي فهو مؤسسة نقدية مررزية تحتن اامرتبة اأوا ،فمد اانظمام اامدمرفدفد ااباد وااتد  ،رمما يخمون امه حمق اتحترمار ااراممن وااجزئمد اإدمدار اأوراق اانقديمة مم تنظميم حجمم ااعم،مة
واتئتمان فد ااب،د ومحاواة تحقيق استقرار اانظام اانقدي وخدمة مد،حة اتصتداد ااعام . 3
وصممد نظممر إامم ،اابنممك اامررممزي ع،مم ،أسمماس وظائفممه وذاممك باعتبممار انممه مؤسسممة مد مرفية تقمموم بجمي ماأعمان اامدرفية ا،دواة ،رما تمارس اارصابة اانقدية ع،م ،سياسمات اامدمار ااتجاريمة و غيرهما ممن اامؤسسمات
ااماايممة ،و رممان ااممداف وراء إنامماء اامدممار اامررزيممة رغبممة ااحرومممات فممد ااتممدخن باانامماط اامد مرفد و تنظمميم
إدارش عم،يات اإددار اانقدي ااتد تواتها سابقا اامدار ااتجارية. 4
ومن خان ااتعاري

ااسابقة يمرن أن نستنتج أن اابنك اامررزي هو عبمارش عمن مؤسسمة مدمرفية تامر

ع ،،اانااط اامدرفد ااصتداد وتمثن ااس،طة اانقدية ا،دوامة ويحتمن مررمز اادمدارش وصممة ااجهماز اامدمرفد ممن
جانب اإددار ومراصبة اتئتمان وعرض اانقود بدفة عامة  ،فاابنك اامررزي مؤسسة وحيمدش وذامك اعمدم إمرانيمة
تعدد ااوحدات اامددرش ا،نقود واامستق،ة عن بعضها اامبعض فمد دوامة واحمدش  ،رمما انمه مؤسسمة عاممة ت تهمد
اتحقيق ااربح بقدر ما تهد

1

اتحقيق اامد،حة ااعامة وتنظيم نااط اانقود واتئتمان .

عبد ااغفار حنفد  ،رسمية صريا صص  ،اأسواق و اامؤسسات اامااية  ،اادار ااجامعية اإبراهيمية ا،نار و ااتوزي  ،مدر  ،5004،ص. 55 :

2

ضياء مجيد ،اتصتداد اانقدي  ،مؤسسة اباب ااجامعة  ،اإسرندرية  ،مدر ،ص. 544 :

3

ضياء مجيد  ،اصتداديات اانقود و اابنوك  ،مؤسسة اباب ااجامعة  ،اإسرندرية مدر  ، 5002 ،ص. 544 :

4

حربد محمد موس ،عريقات  ،مبادي اتصتداد ااتح،ين اار،د  ،دار وائن ا،نار و ااتوزي  ،ط ، 1اأردن  ،5006 ،ص. 512 :
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المطلب الثاني  :نشأة وتطور البنك المر زي
ام ترن اابنوك اامررزية حديثة ااعهد و ااناأش و إنما صديمة  ،ارمن ناماطها و أهميتهما ازداد واخت،م

عمما

رانت ع،يه فد ااقديم .
الفرع اأول:نشأة البنك المر زي
اقد رانت ناأش اابنوك اامررزية عبارش عن مرح،ة متقدمة اتطور اابنوك ااتجارية خان ااند

ااثاند من

ااقرن ااتاس عار حيث تمنح هذل اأخيرش خااها س،طة اإددار من طر اادواة وأدبحت حينها بمثابة بنوك
عاممة تم،رهمما اادوامة  ،ويعممد اابنمك اامررممزي ااسمويدي ( بنممك ر يرمس ) أصممدم اابنموك اامررزيممة فمد ااعمماام  ،حيممث
تأسس سنة  1626ثم نظم ربنك ا،دواة عام  1668ورغمم ااتقمدم اام،حموظ اامذي امهدل همذا اابنمك اتان مدمر
انج،تم ار ااممذي أسممس سممنة  1694يعتبممر اأون عااميمما مممن حيممث تطبيقممه اوظممائ

اابنممك اامررممزي  ،وذاممك بتطمموير

اامبادي ااتد يقوم ع،يها فن ااديرفة ومنذ ذاك ااحين بدا هذا اانوع من اابنوك فمد اتنتامار وااتوسم خادمة فمد
ااقممارش اأوربيممة حيممث ظهممر بنممك فرنسمما سممنة  1800وبنممك فن،نممدا سممنة  1811ثممم تاهممما بنممك هوانممدا عممام 1814
وبنم مك اانمس مما س ممنة  ، 1812أم مما اا ممدنمارك ف ،ممم يظه ممر به مما إت ع ممام  1818وت،ته مما ب،جيرم ما اات ممد انا ممات بنره مما
اامررزي سنة

1

1820ومممما سممبق يتضممح انمما أن ااممدون اأوربيممة رانممت جممد سممباصة تحتضممان اابنمموك اامررزيممة ااتممد جمعممت فممد
مجم،ها تحت اسم اابنك اامررزي اأوربد وذاك عام 1998
وع ،،اادعيد ااعماامد فقمد انامات روسميا اابنمك اامررمزي تحمت اسمم اابنمك ااحرمومد سمنة  1860رمما أسمس بنمك
اايابممان سممنة  ، 1885أممما ااوتيممات اامتحممدش اأمريريممة فقممد ظهممرت بهمما بنمموك اتحتيمماط اافممدرااد سممنتد -1913
 1914ارد تقوم بدور اابنك اامررزي وران ااختام ببنك رندا عام .21934
وفممد ااعمماام ااعربممد ظهممرت اابنمموك اامررزيممة برممن مممن تممونس ومدممر وابنممان وفممد ااج ازئممر تحممت اسممم بنممك
ااجزائر سنة  1821تم أعيد تأسيسه عقب اتستقان سنة 1965

1

س،يمان نادر،عاصة اابنوك اإسامية باابنوك اامررزية  ،مرتبة ااريام ،ط،1ااجزائر ،5006،ص.94:

2

Forrest capie, Charles Goodhart, Stanly Fisher, and Norbet Schnadt," The Futur of Central Banking
", The Tercenttry Sumposium of the bank of England, Cambridge Univrsty Prss, 1994, P6.
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واسممتمر انتاممار اابنمموك اامررزيممة خممان ااقممرن ااعا مرين خادممة بعممد انعقمماد مممؤتمر برورسممن عممام  1950وااممذي
أودمم ،بضممرورش إنامماء اابنمموك اامررزيممة فممد رممن دواممة وذاممك بهممد

إعممادش اتسممتقرار اامد مرفد وتحقيممق ااتعمماون

اانقدي اادواد. 1
الفرع الثاني  :تطورات البنوك المر زية
سممابقا وصبممن بدايممة ااقممرن ااعا مرين  ،اممم يرممن هنمماك تحديممد واضممح امفهمموم اادمميرفة اامررزيممة حيممث اعبممت
اامزاجيممة و اختيممارات اإدارات اافرديممة ااممدور اأساسممد وعم،يممات اابنممك ااممذي يعممد آن ذاك مررممز اانظممام اانقممدي و
اامدم مرفد حي ممث انحد ممر دورل ف ممد تنظ مميم إد ممدار اأوراق اانقدي ممة بموج ممب ااضم موابط اات ممد تض ممعها اادوا ممة مم م
اامحافظمة ع،مم ،صاب،يممة تحوي،همما إامم ،ذهممب أو فضممة أو ر،يهممما بحسمب مقتضمم ،ممما رممان جاريمما  ،وصممد ارتسممبت هممذل
اامدار عبر اازمن ااعديد من ااوظائ

وااواجبات وااس،طات اأخرى أضفت ع،يها اادبغة ااعامة تحت اسمم

اابنوك اامررزية ويتج،م ،ذامك ب "ممنح اادوامة امدمر موجمود حمق إدمدار اأوراق اانقديمة اوحمدل أو تمواد مهممة
اإددار اارئيسية اها  ،أو مساعدتها ع ،،إنااء مدر
إددار جديد بداحيات وامتيازات خادة  ،متوافقة م سيطرش ورصابة حرومية بدرجات متفاوتة.2
و يرج ع،ماء اتصتداد أسباب ناأش اابنوك اامررزية إا ،عام،ين أساسيين هما:
_ ااحدون ع ،،ااتموين ااازم ا،حرومة سواء من خان بنوك خادة(مثن بنك انج،ت ار سمنة  )1694أو
بنوك تابعة ا،دواة ( مثن بنك اادواة ااروسد سنة )1812
_ توحيد إددار اابنرنوت (اأوراق اانقدية )  ،وادارش وحماية احتياطد اادواة ممن اامذهب واامعمادن  ،مم
تحسين نظام اامدفوعات (واتبعت ذاك رن ممن سويسم ار  ،ايطاايما وأامانيما وااحدمون ع،م ،اامنماف اتصتدمادية ممن
وراء هذا ااتوحيد "
وصد انحدر دو اابنك اامررمزي فمد همذين اامجمااين خادمة خمان ااندم

اأون ممن ااقمرن ااتاسم عامر وبدايمة

ااقممرن ااعا مرين ااممذي ت مزامن م م ااحاجممة اام،حممة ا،ممدور ااممذي ت،عبممه اابنمموك اامررزيممة فممد إدارش اارت،ممة اانقديممة بغيممة
تحقيق اتسمتقرار اتصتدمادي ع،م ،اامسمتوى اار،مد وهمذا مما جعمن اامدون تتمدخن وبامرن دمارم فمد أعممان اابنموك
اامررزية حيث أدبحت تدع ،بنوك اادواة .
رممما أن أحممداث اأزمممة اتصتدممادية ااربممرى ااتممد اممهدها ااعمماام مط،م ثاثينيممات ااقممرن ااماضممد صممد أثممرت
وباممرن ربي مر ع،مم ،تطممورات اابنمموك اامررزيممة حيممث أدممبح ينظممر ا،سياسممة اانقديممة باعتبممار أنهمما جممزء مممن أدوات

1

مجدي محمود اهاب  ،اصتداديات اانقود و اامان  ،دار ااجامعة ااجديدش  ،اإسرندرية مدر ، 5000 ،ص. 518 :

2

م ا ج دي روك  ،ااديرفة اامررزية  ،ترجمة عبد ااواحد اامخزومد  ،دار ااط،يعة  ،ط ، 1بيروت ابنان  ، 1982 ،ص.12 :
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ااسياسممة اتصتد مادية بدممفة عامممة  ،واامم ،اابنممك اامررممزي بدممفته اامسممؤون عممن تنفيممذ هممذل ااسياسممة  ،ومنممذ ذاممك
ااحين ارتسب اابنمك اامررزي وظيفة اارصابة ع ،،اتئتمان . 1
وصممد اممهدت فت مرش ااعقممود ااثاثممة ااتممد ت،ممت مممؤتمر بممر ورسممن انتامما ار واسممعا ا،بنمموك اامررزيممة فممد مخت ،م
أصطار ااعاام حيث ب،غت نسبة اازيادش حوااد بنرين سنويا إضافة غ،م ،صائممة اابنموك اامررزيمة ااسمابقة ،رمما سماهم
دندوق اانقد اادواد فيتوس حررة إنااء اابنوك اامررزية خادة فد ااب،دان حديثة اتستقان ردون امان إفريقيا
وجنمموب أسمميا وأمريرمما اااتينيممة وذاممك ع،مم ،أسمماس حرومممات هممذل ااممدون أن اابنمموك اامررزيممة أفضممن متعامممن م م
دندوق اانقد اادواد

2

المطلب الثالث  :وظائف البنك المر زي
يممؤدي اابنممك اامررممزي وفممد أي دواممة ااعديممد مممن ااوظممائ

ااتممد ي ارهمما مناسممبة حسممب حااممة اأزمممة ااتممد

يواجهها أو يخا ،ااوصوع فيها وعموما فتاترك اابنوك اامررزية فد اغ،ب اامهام واأدوار :
 -8اإصدار النقدي :
تتمت اابنوك اامررزية و اوحدها بوظيفة إددار اانقود ااقانونية ع ،،ارن عم،ة ورصية تتفق م ااسياسمة
ااعامة ا،دواة  ،رما يتوا ،اابنك اامررزي وض خطة اإددار ومراصبة حجم اارت،ة اانقدية اامتداواة .
واعن ابرز اأسباب ااتد وحدت ا،بنك اامررزي وظيفة اإددار تتمثن فد تزايد عدد اامدار اامؤسسة
فد رن دواة وااتد تتوا ،اإددارات اانقدية ااتد اهدت استعمات موسعا م اات ازيمد ااسمري ا،تجمارش وهمذا مما أدى
ااثقة فد اأوراق واااك فد مدداصيتها إضافة إا ،جم،ة من اأسباب اأخرى نوجزها فد ما ي،د :

إا ،ضع

" إن اأوراق اانقديم ممة تمثم ممن ااعم،م ممة اارئيسم ممية اامتداوام ممة أي عم،م ممة ااتم ممداون ااقم ممانوند اامع،نم ممة بموجم ممبتاريعد .
-

أن نقود ااودائ و ت ازيمدها ممن طمر اابنموك ااتجاريمة فمرض ع،م ،ااسم،طة إيجماد نموع ممن اارصابمة ع،م،

اتئتمان من صبن اابنك اامررزي .
ران من ااضروري ترريز اإددار فد مدر واحد يتمت بدعم ااحروممة ارمد يعطم ،اهمذل اأوراق صيممة متميمزش
وصبوت عاما بقوش ااقانون حيث تدبح عم،ة ااتداون ااقانوند بموجب ااتاري .
 -توحيد اانقد ارا ومضمونا .

1

س،يمان نادر  ،مرج سبق ذررل  ،ص. 96، 92 :

2

ضياء مجيد  ،مرج سبق ذررل  ،ص.543 :
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 -إن إدممدار اانقممود يمرممن و فممد ظممرو

ممما إن يرممون مدممدر ربممح عظمميم  ،اممذاك ررممزت اادواممة ع،مم،

ضممرورش إدممدار اامموراق اانقدي ممة فممد مدممر واحممد ( اابن ممك اامررممزي ) تفاديمما احممدوث تق،ب ممات نقديممة تواممد أزم ممة
اصتدادية .
 إن إحرام اإددار يجنب حدوث أو تررار اأزمات اامااية" .أمما عم،يمة اإدمدار فتقيمد بتموفير ااغطماء اامازم اهمذا اإدمدار ااجديمد فسمابقا وفمد ظمن اانظمام ااممذهبد ،
ران ااغطاء ذهب  ،وارن ااتخ،د عن صاعدش ااذهب وااعمات اأجنبية واأوراق اامااية وااتجارية و أذونات
ااخزينة. 1
وي،جا اابنك اامررزي اإددار عند :
 ااعجز فد اانفقات اادواة اتستثمارية أو ااتاغي،ية . وجود فائض فد ميزان اامدفوعات  ،حيث أن دخون رؤوس اأموان صديرش أو طوي،ة اأجن أو فائضفد ااميزان ااتجاري يتط،ب إددار أموان بقدرل .
 عند حاجة اابنوك إا ،سيواة .وتتم ااعم،ية بتحوين اأدون ااتد يحدن ع،يها اابنك اامررزي من ااحرومة أو اابنوك ااتجارية وااتد تتمثمن فمد
ااذهب وااعمات اأجنبية إا ،وحدات من ااعم،ة مساويا اما تم ااحدون ع،يه. 2
 -5بنك الدولة :
وهد من أهم ااوظائ

ااتد تقوم بها اابنوك اامررزية وذاك باعتبارل مؤسسة مدمرفية تابعمة ا،دوامة تقموم

بتنفيممذ ااسياسممة اانقديممة وااماايممة ااموضمموعة مممن طممر ااحرومممة عممن طريممق إدارتممه ا،حسممابات اامدمرفية ااخادممة
بااهيئممات واامامماري ااحروميممة  ،رممما يمرممن ا،بنممك اامررممزي أن يقممدم ااقممروض ا،حرومممة عنممد اتحتياجممات ،إضممافة
اامعامات ااخادة باراء وبي ااعمات اأجنبية ا،دواة وبدفة عامة يعن اابنك اامررزي رورين ومستاار مااد
ا،دواة عن طريق :
 تحدي،ه اايرات تسديد ااضرائب واارسوم . تسيير ومتابعة ااحساب ااجاري ا،خزينة ااعامة . -تحقيق ااتحويات اامط،وبة من اامحاسب ااعام. 3

1

داح اادين فهمد محمود  ،اانقود واابنوك ،مطبوعات جامعة اأزهر ،ااقاهرش ،بدون تاريخ ،ص .161

2

س،يمان نادر  ،مرج سبق ذررل  ،ص . 98 :

3

بخراز يعدن فريدش  ،تقنيات و سياسات ااتسيير اامدرفد  ،ديوان اامطبوعات ااجامعية  ،ااجزائر  ،5000 ،ص. 94 :
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ويعد بنمك انج،تم ار أون اامدمار ااتمد عم،مت روريمن ممااد ا،حروممة  ،فوجمودل فمد مدينمة انمدن سمنة  1800يسمر
ع ،،ااحرومة بي سندات ااخزينة وادارش دين ااحرومة بارن عام  ،وهذا ما زاد من اهرش اابنمك ورغبمة اامدمار
ااتجارية فد اتحتفاظ بودائعها فيه.
 - 5المسؤول عن ااحتياطيات النقدية للمصارف التجارية ( بنك البنوك ) :
تقوم اابنوك اامررزية باتحتفاظ باتحتياطيات اانقدية ا،مخت،م

اابنموك اأخمرى ع،م ،أسماس أن تقمدم همذل

اأخيمرش فممد اممرن صممروض مقابممن خدممم  ،رممما أن ازديمماد هممذل اتحتياطيمات يعتبممر مقيمماس اقمموش اانظممام اانقممدي فممد
دواة وذاك بتوسي اانظام اتئتمماند وااناماطات اتصتدمادية وبعمدها عمن اأزممات ااماايمة اامخت،فمة حيمث تسمتعمن
ت،مك اتحتياطيمات اانقديممة فمد ااظممرو

ااطارئمة إضممافة إام ،ذامك فاازيممادش اامعتبمرش فممد همدل اتحتياطيممات تزيمد مممن

سيواة اانظام اامدرفد وتنظيم اتئتمان عن طريق ااتحوين اافوري امخت،

أاران اانقود فيما بينها محققمة بمذاك

ااتوازن بين ااوحدات اامااية.1
وهممذل اامهمممة ت يمرممن تحقيقهمما عنممد عممدم تمموفر اابنممك اامررممزي ااممذي يممنظم عم،يممات اامقادممات ،وخ،ممق اانقممود
ااقانونية عند ضرورش تموين اأرددش ااس،بية امخت،

اادوائر اانقدية .2

 -7القيام على احتياطيات الدولة من العمات اأجنبية :
يتممدخن اابنممك اامررممزي رم ارصممب و مممنظم ااحتياطيممات اادواممة مممن ااعمممات اأجنبيممة و عم،يممات ااتحويممن
ااخممارجد  ،حيممث تمثممن ااعمممات اأجنبيممة وسممي،ة حمايتممه ا،عم،ممة ااوطنيممة مممن أي مخمماطر يمرممن أن تتعممرض اهمما
إضممافة إامم ،تمموفير ااسمميواة داخممن اتصتدمماد اامموطند عممن طريممق تحوي،همما اعمممات وطنيممة رممما اسممتخدم أيضمما فممد
ااحفاظ ع ،،استقرار أسعار اادر

و أدبح يسم ،فد ااعديد من ااب،دان بنك مررزيا ا،تحوين إذ يحدمن ع،م،

اافائض من ااعمات فد حااة وجود اافائض فد ااميزان مدفوعات رما يسد ااعجز فد حااة عجز ااميزان. 3
 -7آخر ملجأ اإقراض :
اقد رافقت هذل ااوظيفة اابنوك اامررزيمة منمذ ظهورهما حيمث رانمت تعمر سمابقا باسمم ( إعمادش ااقطم ) و
ااتد تطبق وفقط ع ،،اأوراق ااتجارية ااتد تج،ب إا ،اابنمك اامررمزي ممن صبمن اابنموك ااتجاريمة و بيموت ااخدمم
أو سم اسرش اأوراق اامااية ااذين هم بحاجة وصتية اأموان وت يمرنهم تمدعيم موجمود همم اانقمدي بمأي طريقمة أخمرى
أرثر فائدش من طريقة إعادش صطعها ا،بنمك اامررمزي و تمؤدي اابنموك اامررزيمة ت،مك ااوظيفمة عنمدما ي،جما إايهما ااقيمام
بذاك باروط وأوضاع معينة ومن اأهدا
1

ضياء مجيد  ،مرج سبق ذررل  ،ص.523 :

2

بخراز يعدن فريدش  ،مرج سبق ذررل  ،ص . 96 ،92 :

3

نفس اامرج ااسابق ،ص .92:

اامعتبرش ااتمد تحققهما همذل ااوظيفمة همد زيمادش سميواة ومرونمة ااتنظميم
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اتئتماند  ،رما انه توفر اأمان امخت،

اامدار ااتجاريمة واامؤسسمات ااماايمة وذامك باحتفاظهما بمأوراق مقبوامة

ومضمونة ادى اابنك اامررزي ااذي يضمن مساعدتها و إصراضها عند ااحاجة إضافة إا ،اامحافظة ع ،،سيوايها
ومواجهة ااسحوبات ااواصعة ع ،،ودائعها .
يتضمن اابنك اامررزي تقديم تسهيات مااية ا،مدار ااتجارية و مؤسسات اتئتمان اأخرى.1
 -5بنك المقاصة المر زية :
تقوم اابنوك اامررزية بوظيفة اامقادة و تسوية اافرو صات بين اامدار اامتعددش عن طريق استخدام
ااابرات فد تسديد صيمة اامعامات اايومية وااسحب ع ،،ودائ اأفراد ادى اابنوك تجعن بعضها دائنة واأخرى

مدينة وتسوى ااحسابات فد دفاتر اابنك اامررزي عن طريق استخدام اتحتياطيات اانقدية ااخادة باابنوك
ااتجارية وااموجودش اديه  ،وتتم ااعم،ية بسحب اابنك اامدين ايرا ع ،،اابنك اامررزي بمقادة حسابات اابنوك
.2
وتهد

هذل ااخادية إا ،استعمان اانقود فد ااعم،يات اامدرفية  ،خدودا فد اأمارن ااتد يرون فيها اابنك

اامررزي فروع فد أمارن متعددش فد اادواة وتستعمن هذل اافروع أغراض ااتسديدات اامح،ية  .وهد بذاك تقوي
عموما اانظام اامدرفد فد ااب،د.3
 -7وظيفة اإشراف و الرقابة على البنوك :
باعتبار أن اابنك اامررزي هو ااق،ب اانابض ا،جهاز اامدرفد واهذا أور،مت اادوامة امه مهممة اإام ار
اارصابة ع ،،اابنوك وتهد

و

من خااها إا ،تحسين ااقدرش اتئتمانيمة ا،جهماز اامدمرفد وحمايمة أمموان ااممودعين ،

ويمارس اابنك اامررمزي عمدد ممن اأسماايب تمرنمه ممن إجمراء رصابمة فعاامة ع،م ،اتئتممان ممن ناحيمة وع،م ،وحمدات
ااجهمماز اامد مرفد مممن جهممة أخممرى  ،ففيممما يتدممن باتئتمممان هنمماك ع مدش أسمماايب ا،رصابممة وسمميتم ااتطممرق إايهمما فممد
اامط،ب ااموااد

4

المطلب الرابع :مميزات وخصائص البنك المر زي
يخت،

اابنك اامررزي عن بقيت اابنوك ااعادية اأخرى ،و داك اتمتعه بجم،ة من ااموادفات تتمثن

أهمها فد خدمة

1

نفس اامرج ااسابق  ،ص .99 :

2

مجدي محمود اهاب  ،مرج سبق ذررل  ،ص . 550 :

3

ضياء مجيد  ، ،مرج سبق ذررل ،ص.526:

4

محمد سعيد أنور ااس،طان  ،إدارش اابنوك  ،دار ااجامعة ااجديدش  ،اتزارطية مدر ،5002،ص.11:
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مد،حة اتصتداد ااعمام دون ااعممن ع،م ،تحقيمق أدنم ،ربمح ممرمن  ،إضمافة إام ،عمدش م ازيما أخمرى نوجزهما فمد مما
ي،د :
-8وحدة البنـك المر ـزي :إن اابنمك اامررمزي همو مؤسسمة وحيمدش وت يمرمن تدمور تعمدد ااوحمدات اامدمدرش ا،نقمود
م اسمتقان بعضمها عمن اامبعض اأخمر  ،ف،رمن اصتدماد صمومد معمين وحمدش مررزيمة معينمة تدمدر اانقمود وتامر
ع ،،اتئتمان ،أي أن هناك بنك مررزي واحد ارن اصتداد وان وجدت بنوك مررزية فد اامحافظات  ،اامقاطعات
أو ااوتيممات فهممد ت تتعممدى رونهمما فروعمما تابعممة ا،بنممك اامررممزي اأم اامتواجممد فممد ااعادمممة  ،وذاممك بهممد تسممهين
اامهممام واأعمممان امميس إت ،وتجسممد ذاممك فممد ااوتيممات اامتحممدش اأمريريممة ااتممد تحتمموي ع ،م 15 ،وحممدش اإدممدار
اانقممدي موزعممة عب مر أصاايمهمما  ،ارممن ذاممك ت ينفممد مبممدأ وحممدش اابنممك اامررممزي فجمي م هممذل اابنمموك تتحممد ضمممن ممما
يس ممم ،بنظ ممام اتحتي مماط ااف ممدرااد اا ممذي يعتب ممر ااس مم،طة اامخ ممون اه مما اتخ مماذ ااقم م اررات و اا ممذي يرس ممم ااسياس ممة
اتصتدادية اامتع،قة باؤون اانقد واتئتمان و اام،تزمة ارن وحدات اإددار. 1
وفد ذا ااددد تاير اامح،،ة اتصتدادية في ار سمميث بمان اابنمك اامررمزي همو بنمك وحيمد فمد اادوامة يتموا،
اتحترار اارامن أو ااجزئد إددار اأوراق اانقدية . 2
 -5اســتقالية البنــك المر ــزي  :تتضمح هممذل ااخادمية فممد اسممتقااية همذل اابنمموك فممد إدارش ااسياسمة اانقديممة بعيممدا
عن تدخن ااس،طة ااتنفيذية  ،وبمما ت يسممح بتسمخير ااسياسمة اانقديمة اتمويمن ااعجمز فمد ااميزانيمة ااعاممة وهمو مما
يمرن أن يؤدي ارتفاع ااتضخم رما ترتبط استقااية اابنك اامررزي بطبيعة أهدا

ااسياسة اانقدية فبقدر ما ترون

متد،ة بغرض استق اأسعار بقدر ما ترون مستق،ة حيمث أن همذا اأخيمر يعبمر عمن ممدى اسمتقاايتها وذامك تن
ااعمن ع ،،تحقيق هذل اأهدا

يمرن أن يعيق ااس،طة اانقدية فد تحقيق هدفها اارئيسد.3

رم مما تتب ،ممور خاد ممية اتس ممتقااية ف ممد م ممنح اابن مموك اامررزي ممة ااحري ممة اارام ،ممة فم مد إدارش ا ممؤونها ااداخ،ي ممة
وتسييرها ا،رت،ة اانقدية مم عمدم تمدخن ااسم،طات  ،رمما تنوعمت همذل ااميمزش بمين اامرفض وااقبمون حيمث طبقمت صبمن
أثناء وبعد ااحرب ااعاامية اأوا ، ،وران ذاك امتمداد ا،حريمة اتصتدمادية  ،رمما أرمدت اسمتقااية اابنموك اامررزيمة
فممد مممؤتمر بممروك سممن  1950ثممم مممؤتمر جنمموش  1955وبح،ممون اأزمممة اتصتدممادية ااعااميممة ()1933- 1959
بدأت هذل اتستقااية بااتراج اتأخذ منح ،تأميم اابنموك اامررزيمة ااقائممة وحيمازش اابنموك اامررزيمة ااجديمدش ام،ريمة
اادواة  ،ارن ذاك ام يدم طويا نظ ار ااحترار اادواة ا،بنوك اامررزية بااضمغط واتصتمراض اتغطيمة نفقمات ااحمرب
ااعااميممة ااثانيممة ،وهنمما بممرزت ااحاجممة اام،حممة اتحديممد طبيعممة ااعاصممة بممين ااحرومممات واابنممك اامررممزي وتدممدرت
1

مدطف ،رادي ايحة  ،اانقود و اامدار و اتئتمان  ،اادار ااجامعية ااجديدش ا،نار ،اإسرندرية مدر  ، 1999 ،ص. 23 :

2

م ا ج دي روك  ، ،مرج سبق ذررل  ،ص . 50 :

3

عبد اامجيد صدي  ،اامدخن إا ،ااسياسات اتصتدادية اار،ية  ،ديوان اامطبوعات ااجامعية  ،ااجزائر  ،5003 ،ص . 94 ،93:
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نيوزي،ندا تئحة اادون ااتد تم فيها تحديد ااعاصة صانونيا بين ااحروممة واابنمك اامررمزي وتتفماوت درجمة اتسمتقااية
سويسر وأامانيا اامررزيين هما اأثر تمتعا باتسمتقااية وتقماس همذل اأخيمرش وفقما
ا
من دواة أخرى حيث يعد بنرد
اعدش مؤارات أهمها :
 مدى خضوع اابنك اامررزي ا،محاسبة واامسائ،ة .مدى ااتزام اابنك اامررزي بتموين ااعجز فد اإنفاق ااحرومد . مدى س،طة ااحرومة فد تعيين وعزن محافظد ااس،طة اامررزية وأعضاء ج،س إدارتها  ،ورذاس،طتها باان ميزانية اابنك اامررزي .1".
 -5تخويل البنك المر زي اإشراف عن السياسة النقديـة  :ع،م ،اعتبمار أن ااسياسمة اانقديمة همد موصم

ااسم،طة

ااسياسية تجال اانظام اانقدي ا،مجتم ااذي تحرمه ويعد اابنك اامررزي ااجهة اامسؤواة عن وض وتنفيذ ااسياسة
اانقديممة ااتممد ارتفمم ،بوضم اإطممار ااعممام ااسممنوي اهمما فممد اابدايممة ضمممن ممما يعممر باتسممتراتيجية ااماايممة متوسممطة
اأجن ااتد يتم اإعان عنها م ااموازنمة ااعاممة ممن صبمن و ازرش ااخ ازنمة  ،وصمد ابمد ذامك عبمر وجهمات اانظمر ااتمد
رانممت سممائدش خممان فت مرش ااثاثيني مات حيممث رانممت تنظ مر إامم ،ااسياسممة اانقديممة بممان اهمما دور مسمماعد فممد ااسياسممة
اتصتدادية ا،حرومة و استمر ذاك إا ،غاية ااسبعينيات أين وض حد ااتجال ااسابق بسبب:
 -حرص اابنك اامررزي ع ،،جعن استقرار اأسعار ااهد

اأون ا،سياسة اانقدية

 إثبات أن استم اررية ااتضخم تعود إام ،عاممن ااعمرض اانقمدي وهمو عاممن يمرمن اامتحرم فيمه ممن خمانااسياسة اانقدية
 رما ساهم انهيار صاعدش تحوين ااعمات ااوطنيمة إام ،ذهمب ( وفقما امعمدن دمر ثابمت ) بامرن ربيمرفد تبند اانقديين افررش إا ار

اابنك اامررزي ع ،،ااسياسة اانقدية. 2

-7مل يــة البنــك المر ــزي للدولــة  :اقممد سممادت هممذل اافر مرش بعممد سممنة  1936و صبممن هممذل ااسممنة اممم ترممن اابنمموك
اامررزية مم،ورة باارامن ا،دواة حيث تمت همذل ااعم،يمة عمن طريمق تأميممات ااب،مدان ا،بنموك اامررزيمة بمين سمنتد
 1942 ،1936حيممث امتممازت جممن اابنمموك اامررزيممة ااتممد اناممات آن ذاك برونهمما هيئممات حروميممة رممما اسممتمرت
بارن ربير عقمب ااحمرب ااعااميمة ااثانيمة وع،م ،اامرغم ممن ذامك فدمفة ااتمأميم اار،يمة امم تسمد معظمم ااب،مدان حيمث
أن اابنمموك اامررزيممة تخض م امبممدأ اانسممبية فممد اام،ريممة ( تحممدد نسممبة مئويممة ام،ريممة ااحرومممة و اابمماصد ا،م،ريممة

1

س،يمان نادر  ،مرج سبق ذررل  ،ص .102 ،106:

2

أسامة اافواد  ،مجدي محمود اهاب  ،مبادي اانقود و اابنوك  ،اادار ااجامعية ااجديدش  ، 1999 ،ص .111 ، 110 ، 109:
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الفصل اأول :اإطار العام للبنك المر زي
ااخادممة )  ،وسمماد هممذا ااق مرار إامم ،غايممة يومنمما هممذا واممم يممؤثر وجممود اام،ريممة ااخادممة ع،مم ،صيممام اابنمموك اامررزيممة
بوظيفتها ع ،،أفضن وجه.1

المبحث الثاني  :الجوانب المالية للبنك المر زي
يتوص

اادور ااذي ي،عبه اابنك اامررزي فد إدارته ا،جهاز اامدرفد وتسييرل ا،رت،مة اانقديمة بهمد

تحقيمق

استقرار أسمعار اادمر وزيمادش ااناماط اتصتدمادي  ،ع،م ،جم،مة ممن اأدوات اامتنوعمة بمين اارميمة وااريفيمة ااتمد
تحمماون ااح ممد مممن اأزم ممات وااتق،بممات اتصتد ممادية ااماايممة و يتض ممح ذاممك بااموازن ممة ااعامممة ض مممن ميزانيممة اابن ممك
اامررزي .
المطلب اأول  :ميزانية البنك المر زي
مممن خممان ااعممرض ااسممابق مممن وظممائ
ميزانيته اامرتبطة فد ت،ك ااوظائ

وأدوات يسممتخدمها اابنممك اامررممزي يمرممن اسممتخاص أهممم بنممود

وتتفق هذل اأخيرش تقريبا ع ،،ااارن ااتااد :

الجدول رقم( :)8-8موجز لميزانية البنك المر زي
الخصوم

اأصول
 .1ااموجودات اأجنبية

 .1اتحتياطيات اانقدية

 .5حقوق ع ،،ااحرومة (مستحقات حرومية)

ا-عم،ة متداواة

 .3حقوق ع ،،اامدار ااتجارية

ب-ودائ اامدار ااتجارية
ج-ودائ اامؤسسات اأخرى

 .4حقوق ع ،،اامؤسسات اأخرى

 .5ااودائ ااحرومية

 .2موجودات أخرى

 .3اامط،وبات اأجنبية

 .4حسابات راس اامان
 .2اامط،وبات اأخرى
المصدر  :ناظم محمد نوري ااامري  ،اانقود واامدار واانظرية اانقدية  ،دار زهران ا،نار وااتوزي ،عمان اأردن ،5006،ص:

.128

1

س،يمان نادر  ،مرج سبق ذررل  ،ص .104:
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الفصل اأول :اإطار العام للبنك المر زي
ان ميزانية اابنك اامررزي تبين مدادر أموان اابنك و أوجه استخدامها ،وهد ت تخت،

عن ميزانية أي

مدر أخر من حيث بنود مروناتها اامتمث،ة فد اامط،وبات (اامدادر ،ااخدوم ) و ااموجودات
(اتستخدامات ،اأدون ) ،ويتمثن اتختا

اأساسد بين ميزانية اابنك اامررزي و ميزانية اامدار أو

اامؤسسات اأخرى فد اامرونات اارئيسية اجانبد اأدون و ااخدوم و بااذات فيما يتع،ق باتحتياطيات اانقدية
و أثرها ع ،،عرض اانقد وااسيواة اامح،ية ،إضافة إا ،مستحقات اابنك اامررزي ع ،،ااحرومة رونه وري،ها
اامااد. 1
الفرع اأول :جانب اأصول (الموجودات )
يبممين ه مذا ااجانممب مممن ميزانيممة اابنممك اامررممزي اسممتخدامات اابنممك اموجوداتممه ااتممد ترونممت مممن مدممادر
مخت،فة و تترون من:
 -8الموجــودات اأجنبيـــة  :وتامممن ه مذل ااموجممودات اأجنبيممة فممد رممن مممن  :ااممذهب ،ااعمممات اادوايممة (اانقممد
اأجنبممد )  ،ودائ م اابنممك اممدى اامدممار اأجنبيممة  ،وحممدات حقمموق ااسممحب ااخادممة  ،احتياطيممات اابنممك اممدى
دندوق اانقد اادواد  ،اتستثمارات اأجنبية .
 -5الحقـــوق علـــى الح ومـــة (مســـتحقات ح وميـــة )  :و هم مذل ااحقمموق تعرممس اصتممراض ااحر ممومة مممن اابن ممك
اامررزي اتموين إنفاصها من خان صروض مباارش أو غير مباارش عن طريق ااقيام ببي ااسندات ااحرومية أو بي
ااحروم ممة اح م ممواتت (أذونم ممات ) ااخزينم ممة ااتم ممد هم ممد أدوات ائتماني ممة صدم مميرش اأجم ممن تد م ممدرها ااح م ممرومة و تبيعهم مما
ا،مدم م م ممار اأخم م م ممرى م م م م ممن اجم م م ممن ،أو  ،اغم م م ممرض سم م م ممد عجم م م ممز تموي،هم م م مما صدم م م ممير اأجم م م ممن انفقاتهم م م مما ااجاريم م م ممة .
-5الحقـــوق علـــى المصـــارف  :و هممد عبممارش عممن صممروض يمنحهمما اابنممك اامررممزي ا،مدممار ااتجاريممة بدممورش
مباارش(س، ،صروض صديرش اأجن ) أو بدورش غير مباارش من خان صيام اابنك اامررزي بخدم اأوراق ااماايمة
اامقدمة اه من طر اامدار ااتجارية اغرض توفير ااسيواة ااازمة اتموين نااطها اتئتمماند ،مقابمن حدمون
اابنك اامررزي ع ،،سعر اافائدش يتمثن فد سعر خدم هدل اأوراق .
 -7الحقـــوق علـــى المؤسســـات اأخـــرى  :هممذل ااحقمموق تتمثممن فممد ااقممروض ااتممد يقممدمها اابنممك اامررممزي ابقيممة
اامؤسسات اامااية واامدرفية اأخرى وفد مقدمتها اامدار اامتخددة و مدار اتدخار و ااتنمية وغيرها
من اامدار واامؤسسات اامااية اأخرى .
 -7الموجـــــــودات اأخـــــــرى  :و تضم م ممم بقيم م ممة ااموجم م ممودات اأخم م ممرى ااخادم م ممة باابنم م ممك اامررم م ممزي ( راامبم م مماند و
اأجهزش . ).....
1

ناظم محمد نوري ااامري  ،اانقود و اامدار و اانظرية اانقدية ،دار زهران ا،نار و ااتوزي  ،عمان اأردن ،5006،ص . 128 :

04

الفصل اأول :اإطار العام للبنك المر زي
الفرع الثاني  :جانب المطلوبات ( الخصوم )
يمثن هذا ااجانب مط،وبات اابنك اامررزي أو مدادر أموااه (ااخدوم ) وتترون من :
 -8ااحتياطيات النقدية  :و تترون من مددرين أواهما يتمثن فد ااعم،ة اامتداواة ااتد أددرها اابنمك اامررمزي
وهممد عبممارش عممن أوراق نقديممة و مسممرورات معدنيممة مممن ااعم،ممة ااوطنيممة اامتداواممة خممارج ااجهمماز اامد مرفد ،أممما
اامد ممدر ااث مماند يتمث ممن ف ممد احتياطي ممات اامد ممار ا ممدى اابن ممك اامرر ممزي  ،و هم مذل اتحتياطي ممات اانقدي ممة تودعه مما
اامدار ادى اابنك اامررزي بحرم ااقانون أو بجرم اأع ار

اامدرفية ااسائدش  ،اهذا فأنها تتيح ا،بنك اامررزي

اامتحرم فممد سمميواة اامدمار ااتجاريممة ،و منممه ااتممأثير فمد مممنح اتئتمممان و بااتممااد ااتمأثير ع،مم ،عممرض اانقممود و
إجمااد ااسيواة اامح،ية .
 -5الودائــع الح وميــة  :و هممد ااودائم ااتممد تحممتفظ بهمما ااحرومممة اممدى اابنممك اامررممزي بدممفته بنممك ااحرومممة و
مستاارها و وري،ها اامااد اذا فانه يتوا ،تنظيم حساباتها و صبون ودائعها دون باصد اامؤسسات اأخرى .
 -5المطلوبات اأجنبيـة  :و همد اات ازممات اابنمك اامررمزي تجمال ااعماام ااخمارجد و همدل اتات ازممات تنحدمر فيمما
ي،د :
وحدات حقوق ااسحب ااخارجية  ،حسابات دندوق اانقد اادواد  ،أرددش اتفاصيات اادف ااثنائية .
 -7حسابات أرس المال  :و تمثمن اامموارد ااذاتيمة ا،بنمك اامررمزي وهمد راس ااممان ااممدفوع و اتحتياطيمات  ،إت
أن هذل ااحسابات ت تارن مدد ار رئيسيا انااط اابنك اامررمزي ممن ااناحيمة اامدمرفية و اتئتمانيمة اذ انمه يعتممد
ع ،،ااموارد اأخرى اتموين نااطه اامدرفد و اتئتماند .
 -7المطلوبات اأخرى  :و هد بقيمة اامط،وبمات اأخمرى ع،م ،اابنمك اامررمزي رامراء م أدمون معينمة بوسماطة
احد اامدار ااتجارية و غيرها من اامط،وبات. 1

1

نفس اامرج ااسابق  ،ص. 185 ،181 ،180 ،129 :
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الفصل اأول :اإطار العام للبنك المر زي
المطلب الثاني  :أدوات السياسة النقدية المستخدمة من طرف البنك المر زي
تتنمموع أدوات اارصابممة اامررزيممة ااتممد ناممأت وتطممورت مم تطممور اأنظممة اابنريممة إامم ،نمموعين أساسمميين فممد
أغ،بية اادون هما :
الفرع اأول :الرقابة ال مية
ويندرج تحت هذا اانوع من اارصابة ما ي،د :
 -8عمليات السوق المفتوحة :
تأثر هذل اأداش عن اتحتياطيات اانقدية ا،بنوك ااتجارية وتتم عن طريق صيام اابنك اامررمزي بامراء وبيم
اأوراق ااحرومية فقط وااتد بدورها تغير احتياطيات اابنوك ااتجارية ادى اابنك اامررزي  ،وبااتااد تتأثر إمرانيمة
هذل اابنوك فد خ،ق ااودائ

1

.

وامزيد من ااتوضيح نتطرق إا ،ما ي،د :
إذا أراد اابنممك اامررممزي أن يق،ممن مممن حجممم اتئتمممان فانممه يممدخن بائعمما فممد سمموق اأوراق ااماايممة وبااتممااد
تممزداد مديونيممة اابنمموك ااتجاريممة اممدى اابنممك اامررممزي وتقممن احتياطياتهمما مممن اانقممود ااسممائ،ة فتقممن تبعمما اممذاك مممدرش
اابنوك ااتجارية ع ،،خ،ق ااودائم  ،رمما يحمدث ااعرمس إذا افترضمنا أن اابنمك اامررمزي يمدخن مامتريا فمد ااسموق
وذامك تن ااامميك ااممذي يسممت،مه ااماممتري يرسممن إامم ،اابنممك اامررممزي عممن طريممق اابنممك ااتجمماري فيزيممد ردمميد اابنممك
ااتجمماري اممدى اابنممك اامررممزي وبااتممااد تزيممد احتياطيمماتهم اديممه  ،مممما يممؤدي إامم ،زيممادش صممدرش اابنممك ااتجمماري ع،مم،
ااتوس فد اتئتمان  ،وتؤدي هذل ااعم،ية أيضا إا ،ارتفاع أسعار اافائدش ااذي ينتج عنه زيادش ااط،مب ممن جانمب
أرباب اأعمان .
ويترتب عن استعمان اابنك اهذل ااسياسة جم،ة من اانتائج أهمها :
 زيادش أو نقص رميات اانقود ر،ما ااترى أو باع اابنك أوراق مااية . زيادش أو نقص ااقروض واتستثمارات ااتد تقوم بها اابنوك ااتجارية تبعا ازيادش أو نقمص احتياطياتهماادى اابنك اامررزي .2

1

س،يمان نادر  ،مرج سبق ذررل  ،ص.155 :

2

إسماعين محمد هاام  ،اانقود و اابنوك  ،اامرتب ااعربد ااحديث ،اإسرندرية مدر ،5002،ص. 86 ، 82 :
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الفصل اأول :اإطار العام للبنك المر زي
 -5سعر إعادة الخصم :
هو عبارش عن ااثمن ااذي يحدن ع،يه اابنك اامررزي مقابن اتئتمان ااذي يقدمه ا،بنوك ااتجارية ويعتبر
اابنك اامررزي هذا ااسبين روسي،ة يستمدها ممن وظيفتمه رم،جمأ أخيمر اإصمراض و يقموم اابنمك اامررمزي برفم سمعر
ااخدم أي زيادش
ااثمن ااذي يحدن ع،يه مقابن اتئتمان ااذي تط،به إذا ران اأمر فد توسي اتئتمان غير مرغوب فيه . 1
و تسمتند هممذل ااسياسممة ع،مم ،اانظريممة ااتمد تممنص ع،مم ،أن " ااتغيمرات فممد سمعر ااخدممم ااممذي يتعامممن بممه
اابنك اامررزي ستج،ب معها إا ،حد ما تغيمرات مماث،مة فمد معمدتت اافائمدش فمد سموق اانقمد اامح،يمة بدمورش عاممة
وان مثممن هممذل ااتغيمرات فممد أسممعار فائممدش اانقممود ومممن خممان تأثيراتهمما ع،مم ،ااعممرض وااط،ممب ع،مم ،اانقممود اتئتمممان
وع ،،ااتدفق اامدواد امراس ااممان سميرون اهما تمأثير ع،م ،إعمادش تسموية اامسمتويات اامح،يمة اأسمعار  ،ااترمااي

،

اإنتاج و ااتجارش  ،و إداح أي خ،ن فد ميزان اامدفوعات " . 2
-5نسبة ااحتياطي القانوني :
وهد اانسبة ااتد تحتفظ بها اابنوك ااتجارية ادى اابنك اامررزي ،وتتمثمن فمد ااحمد اأدنم ،امما يحمتفظ بمه
اابنك من أرددش سائ،ة امقاب،ة ااسمحوبات اايوميمة ممن طمر ااممودعين ،ويسمتعمن اابنمك اامررمزي همذل اأداش فمد
حاتت توس اانااط اتصتدادي بما يهدد بظهور موجة ممن ااتضمخم حيمث يرفم نسمبة اتحتيماط ااقمانوند بهمد
ربح جماحه حينئذ تضطر اابنوك ااتجارية إا ،تخفيض حجم اتئتممان إمما بااتامدد فمد ممنح ااقمروض ااجديمدش أو
باستدعاء ااقروض تحت ااط،ب .
رذاك إذا أراد اابنك اامررزي أن يحدث توسعا فد اانااط اتصتدادي فانه يخفض ممن همذل اانسمبة وهرمذا نجمد أن
اابنك اامررزي يستطي عن طريق تغيير اانسبة أن يؤثر فد مقدرش اابنوك ااتجارية ع ،،خ،ق اتئتمان.3
 -7الرقابة المباشرة :
ويقتدمر مفهموم اارصابمة اامباامرش ع،م ،اأواممر و ااتع،يممات اام،زممة اامذي يمرخص ااقمانون ا،بنمك اامررممزي
فمد إدمدارها سمواء رمان ذاممك ا،بنموك ع،م ،انفمراد أو ا،بنمموك ااتجاريمة عمومما بخدموص ممما تمارسمه ممن ناماط فممد
ميدان اإصراض و اتستثمار. 4

1

مجدي محمود اهاب ،مرج سبق ذررل  ،ص. 588 :

2

م ا ج دي روك  ،مرج سبق ذررل  ،ص. 134 :

3

إسماعين محمد هاام  ،مرج سبق ذررل  ،ص. 89،88 :

4

أحمد أبو اافتوح ااناصة  ،نظرية اانقود واابنوك واأسواق اامااية ،مؤسسة اباب ااجامعة ،مدر  ، 5000،ص.152 :

07

الفصل اأول :اإطار العام للبنك المر زي
رممما يقمموم اابنممك اامررممزي باارصابممة ع،مم ،وحممدات ااجهمماز اامد مرفد مممن خممان فحممص ااتقممارير واابيانممات
واإحدائيات إضافة إا ،ااقيام برصابة ميدانية يجريهما اابنمك اامررمزي ع،م ،طريقمة إيفماد مندوبيمة ا،تفتميش ع،م،
اابنوك ااخاضعة إامرافه بهمد

ااتأرمد ممن دمحة ااسياسمات ااتوظيفيمة ااتمد يتبعهما اابنمك ااتجماري وممدى سمامة

ااقروض ااتد يمنحها .
وممما سممبق نسمتنتج أن هممذا اانمموع ممن اارصابممة يهممد

إام ،ااتممأثير ع،م ،حجممم اتئتمممان اامذي تمنحممه اابنمموك

ااتجاريممة عممن طريممق مراصبممة حجممم اتحتياطيممات اانقديممة اامتمموفرش اممدى اابنمموك ونسممبة اتحتيمماطد اانقممدي اممدى اابنممك
اامررزي فد ااسيطرش ع ،،هذين ااعام،ين يمرنه من إحرام اانااط اتئتماند ا،بنوك. 1
الفرع الثاني :الرقابة ال يفية
ويتضمن هذا اانوع من اارصابة اأساايب ااتااية :
 -8اإقناع اأدبي :
يتعامممن اابنممك اامررممزي م م اابنمموك ااتجاريممة وفممق هممذل ااطريقممة عنممدما تقتضممد اامدمم،حة ااعامممة تدخ،ممه
اتوفير اتئتمان فد أنواع أو مناطق معينة رذاك عندما يرى من ااضروري عدم ااتوس فد منح اتئتممان فيط،مب
م ممن اابن مموك ااتجاري ممة ااتق،ي ممن مم من منح ممه دون اا،ج مموء إا مم ،اتخ مماذ إجم مراءات رمي ممة ررفم م س ممعر ااخد ممم أو نس ممبة
اتحتيمماطد ااقممانوند  ،رممما ت،تممزم اابنمموك ااتجاريممة بهممذا اإصنمماع نظممر ا،عاصممة ااوثيقممة ااتممد تربطهمما باابنممك اامررممزي
وذاك ع ،،اعتبار انه م،جأها اأخير ااصتراض. 2
 -5هامش الضمان المطلوب :
ويتمثممن فممد اامقممدار اامممااد ااممذي يمرممن أن يحدممن ع،يممه ااعممماء مممن اابنمموك ااتجاريممة اا مراء أو اتمويممن
نسبة معينة من صيمة اأوراق اامااية رقرض من هذل اابنوك وااباصد يدفعمه ااعمماء ممن أمموااهم ااخادمة ويسمم،
ت،ممك اانسممبة بهممامش ااضمممان ،وباسممتطاعة اابنممك اامررممزي تحديممد هممذل اانسممبة تبعمما ا،ظممرو

اتصتدممادية ااتممد

يواجهها ااب،د  ،ففد حااة اتنتعاش صد يط،ب اابنك اامررزي من اابنك ااتجاري رف هذل اانسبة  ،أي رف اامقمدار
ااواجب دفعه ااراء ااورصة اامااية من اأموان ااخادة وتق،ين مقدار ااقرض اامذي يمرمن أن يحدمن ع،يمه ااعميمن
من اابنك ااتجاري اهذا ااغرض  ،وتنخفض هذل اانسبة فد حااة اارساد من اجن تاجي حررة اتستثمار.

1

محمد سعيد أنور ااس،طان  ،مرج سبق ذررل  ،ص. 15 :

2

مجدي محمود اهاب  ،مرج سبق ذررل  ،ص. 535 :
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 -5الحد اأقصى لسعر الفائدة :
عادش اابنوك ااتجارية ت تدف فوائد ع ،،ااحسابات ااجارية فد حين تفرض فوائد ع ،،أدون ذات درجمة
ربيرش من ااسميواة رأذونمات ااخ ازنمة ممثا تدمن إام ، %3 ،وبااتمااد زيمادش ااودائم امدى اابنموك يمؤدي إام ،زيمادش
أرباحها  .حيث تتنمافس اابنموك ااتجاريمة فيمما بينهما ممن اجمن اامزيمد ممن ااودائم وأجمن ذامك ت،جما إام ،ممنح فوائمد
ع ،،ااودائ ااجارية اديها وهذا ااتنافس يؤدي إام ،رفم سمعر اافائمدش نحمو معمدتت فائمدش عاايمة جمدا  ،واهمذا ي،جما
اابنك اامررزي إا ،وض حد أع ،،اسعر اافائدش ااممنوح ا،ودائ ااجارية وت يمرن أن تتعدال اابنوك ااتجارية. 1
وبهذا يرون ااغرض ااتحرمد أسمعار اافائمدش اامذي عمادش مما تفمرض اتمييمز و تامجي ممنح اتئتممان اقطماع معمين
2

.

 -7الرقابة على شروط البيع :
إن نظام اابي بااتقسيط ا،س ،اامعمرش راأثاث و ااسيارات ينتار فمد اامجتمعمات ااحديثمة  ،وهمذا اانظمام
يؤدي ازيادش اتستهاك حيث انه يمرن اأفراد من ااحدون ع،م ،ااسم ،وان امم يتموفر امديهم صيمتهما اارام،مة حاامة
ااام مراء  ،وص ممد يق مموم اابن ممك اامرر ممزي بمراصب ممة اتئتم ممان اتس ممتهارد وذا ممك به ممد

ااح ممد م ممن ااط ،ممب ع ،مم ،اامم مواد

اتستراتيجية اامهمة ورذاك من اازيادات اامستمرش فمد ااقمدرش ااامرائية امدى اامسمته،رين تن همذا اانموع ممن اارصابمة
ياممترط دف م جممزء مممن صيمممة ااسمم ،مسممبقا م م تحديممد صيمممة اإصسمماط وعممددها حيممث ياممترط عممادش عممدم تجمماوز هممذل
ااقروض نسبة معينة من موجودات اابنوك ااتجارية.
 -7الرقابة على شروط الرهن العقاري :
ااقممروض أو ااممرهن ااعقمماري إحممدى أن مواع طوي،ممة اأجممن ااتممد تحممن ماممارن عديممدش وأبرزهمما أزمممة اإسممران
ااتد تعد إحدى ااماارن اارئيسية فد اامجتمعات ااحديثة حاايا  ،وصد يستطي اابنمك اامررمزي ااتخفيم

منهما عمن

طريق تسهين اروط اارهن ااعقاري إذا أرادت ااحرومة ااتوس فد برامج اإسران وذاك من خان تغيير اامقدم
وفترش اارهن ورذا سعر اافائدش  ،وفترش تسديد ااقرض. 3
ومممن خممان ممما سممبق يتضممح انمما أن ااتجمماء اابنممك اامررممزي إامم ،اسممتخدام هممذا اانمموع مممن اارصابممة اابسمميطة
واامممؤثرش فممد نفممس ااوصممت فممد حااممة وجممود عاصممة وطيممدش بينممه وبممين اابنمموك ااتممد يتمموا ،مراصبتهمما حيممث ت،جمما هممذل
اأخيرش إا ،ااتطبيق تفاديا تستخدام أنواع أخرى من اارصابة ترون أرثر سيطرش وجدية ( اارصابة اارمية ) .
1
2
3

ضياء مجيد  ،اتصتداد اانقدي ،مرج سبق ذررل  ،ص. 525 ،521 :
محمد دو يدار ،أسامة اافواد  ،مبادي اتصتداد اانقدي ،دار ااجامعة ااجديدش  ،اإسرندرية مدر  ،ص. 522 :
ضياء مجيد  ،اتصتداد اانقدي  ،مرج سبق ذررل ،ص . 525 :
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المبحث الثالث  :استقالية البنك المر زي
بمماانظر ا،ممدور ااربيممر ااممذي يمارسممه اابنممك اامررممزي فممد تحقيممق اتسممتقرار اانقممدي  ،فممإن اسممتقااية اابنممك
اامررممزي تع ممد م ممن أه ممم وأرث ممر اامواضممي اات ممد حض مميت بأهمي ممة ربيممرش فممد ااد ارس ممات اتصتد ممادية تس مميما اامااي ممة
واامدرفية منها.
المطلب اأول  :مفهوم استقالية البنك المر زي
وذاك من خان مجموعة من اامفاهيم نذرر منها :
المفهــوم اأول :يتمثممن فممد عممزن ااسياسممة اانقديممة عممن ااضممغط ااسياسممد اامسممتمر  ،اامتمثممن فممد تعيممين نمموع مممن
ااقواعد ا،سياسة اانقدية يتحتم إتباعها حت ،وان رانت هذل ااقواعد تحد من حرية اابنك اامررزي فد ااتدر عند
إدارته ا،سياسة اانقدية  ،إت أنها تضمن عدم وجود أي تدخن من ااس،طة ااسياسية وتضمن اه استقان عنها.1
المفهـــوم الثـــاني :يتمثممن مفهمموم اسممتقااية اابنممك اامررممزي فممد مممنح اابنممك اامررممزي اتسممتقان اارامممن ف ممد إدارش
ااسياسة اانقدية من خان عزاه عن أية ضغوط سياسية من صبن ااس،طة ااتنفيذيمة ممن ناحيمة  ،وممن خمان منحمه
حرية تدر رام،ة فد وض وتنفيذ سياسته اانقدية من ناحية أخرى  ،وهذا هو اامفهوم اأرثر ارتباطا بممارسمة
اابنوك اامررزية اعم،ها فد ااوصت ااحااد. 2
وهرم ممذا يتضم ممح أن اتسم ممتقااية تعنم ممد حريم ممة اابنم ممك اامررم ممزي فم ممد إدارش ااسياسم ممة اانقديم ممة دون ااخضم مموع
ااعتبمارات أو ااتممدخات ااسياسمية مممن صبمن ااحرومممة ممن خممان منحمه حريممة ااتدمر باممرن تمام فممد رسمم وتنفيممذ
سياسممته اانقديممة  ،وهممد بهممذا ت تعنممد اتنفدممان ااتممام بممين اابنممك اامررممزي وااحرومممة  ،وانممما يرممون هنمماك اتفمماق
وتنسيق فد تحقيق أهدا

ااسياسة اانقدية بينهما.

1

زينب عوض اه وأسامة محمد اافواد  ،أساسيات اتصتداد اانقدي واامدرفد  ،بيروت  ،مناورات ااح،بد ااحقوصية  ،5003 ،ص .584 :

2

عياش صويدر وابراهيمد عبد اه  ،أثر استقااية اابنك اامررزي ع ،،أداء سياسة نقدية حقيقية – بين اانظرية وااتطبيق  ، -م،تق ،اامنطزمة ااجزائرية

وااتحوتت اتصتدادية – واص وتحديات ، -يومد  14و  12ديسمبر  ، 5004جامعة حسيبة بن بوع،د  ،ااا. ،
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المطلب الثاني :أسباب أو دوافع ااتجا نحو استقالية البنك المر زي
من اأسباب اارئيسية ااتد أدت إا ،اامناداش باستقااية اابنوك اامررزية هد: 1
 .8عدم نجاح وتحرم وسيطرش ااحرومة بإدارش ااسياسة اانقدية ؛
 .5س ممعد ااحروم ممات ا،س مميطرش ع ،مم ،اابن مموك اامررزي ممة اتوجي ممه ااسياس ممة اانقدي ممة بم مما يخ ممدم سياس ممتها اامااي ممة
واتصتدادية من خان تطبيق بعمض ااسياسمات اانقديمة ااتمد تسماهم فمد ااتضمخم وتخمدم ااموازنمة ااعاممة
راإددار اانقدي بدون مقابن؛
 .5انهيممار نظممام ( بممروتن وودز ) وظهممور ظمماهرش ااتضممخم فممد رممن مممن ااممدون اا أرسمممااية اامتقدمممة وااناميممة ،
حيث ران ينظر إا ،ظاهرش ااتضخم رنتاج ا،سياسة اانقدية اامطبقة من صبن اابنك اامررزي ؛
 .7تأثير اتصتداد ااسياسد ع ،،ااسياسة اانقدية وهذا يظهر من خان تأثير نتائج اتنتخابات ع ،،ااوض
اتصتدادي صبن وأثناء اتنتخابات وااهمد

منمه إحمداث رواج اصتدمادي صبمن اتنتخابمات وان رمان صدمير

اامدى احين نجاحهم فد اتنتخابات ( وهذا ما يسم ،باادورش ااسياسية ا،نااط اتصتدادي ) ؛
 .7عدم فعااية ورفاءش ااسياسة اانقدية خدودا فمد مجمان مرافحمة ااتضمخم فمد بعمض اامدون نتيجمة اتمدخن
ااحرومة بدرجة ربيرش فد رسم ااسياسة اانقدية  ،إذ أظهمرت نتمائج بعمض ااد ارسمات أن هنماك عاصمة بمين
اسممتقااية اابنممك اامررممزي وخفممض معممدتت ااتضممخم دون ااتممأثير ااسمم،بد ع،مم ،معممدتت اانمممو  ،وهممذل
اادراسات نادت بضرورش استقااية اابنك اامررزي ؛
 .5إن استقااية اابنوك اامررزية عن ااحرومة تجع،ه ت يخض اها  ،وذاك فد حااة ط،بها أو إاحاحها ع،،
اإددار اانقدي اافائض أن ذاك سيؤدي إا ،ارتفاع اأسعار ( زيادش ااتضخم ) داخن إص،يم اادواة.

1

خ،

محمد حمد ااجبوري  " ،دور استقااية اابنوك اامررزية فد تحقيق أهدا

ااسياسة اانقدية م اإاارش إا ،ااتجربة ااعراصية فد ضوء صانون اابنك

اامررزي ااعراصد رصم  26اسنة  ،" 5004مج،ة ترريت ا،ع،وم اإدارية واتصتدادية  ،اامج،د  ، 2ااعدد  ، 53جامعة ترريت  ،ااعراق  ، 5011 ،ص ،84 :
.82
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المطلب الثالث  :معايير استقالية البنك المر زي
ومن أهم اامعايير ااتد تقاس بها درجة اتستقااية هد :1
 .8ســلطة وحريــة البنــك المر ــزي فــي وضــع وتنفيــذ السياســة النقديــة ومــدى التــدخل الح ــومي  :إن اابنممك
اامررزي ااذي يرون اديه س،طة واسعة فد وض وتحديد ااسياسة اانقدية ودور مؤثر وفاعن فمد ااتنسميق
واامامماررة مم اأجهمزش ااحروميممة اامختدممة فيممما يتع،ممق بتحديممد واختيممار صطاعممات وأناممطة خطممط ااتنميممة
اتصتدادية اامستهدفة يرون أرثر استقات ممن ناحيمة عندمر دمياغة ااسياسمة اانقديمة ،آمما عنمدما تحمدد
ااسياسة اانقدية من صبن ااحرومة ويتوا ،اابنك اامررزي تنفيذها وتحديد أهدافها فهنا يرون اابنك اامررزي
غير مستقن بن تاب ا،حرومة ويسير وفقا ا،توجهات ااتد ترسمها اه ورأنه جهاز من أجهزش اادواة.
 .5مدى التزام البنك المر زي بمنح التسـهيات اائتمانيـة للح ومـة :ترمون اابنموك اامررزيمة أرثمر اسمتقااية
عنمدما تزيممد مممن فمرض ااقيممود اامحممددش ع،مم ،تقمديم اإصمراض ااعممام ا،قطاعممات ااحروميمة  ،وهممذل تمثممن أحممد
اامظمماهر اامهمممة ااسممتقااية ااتممد يتمت م بهمما اابنممك اامررممزي فممد تحديممد وتنفيممذ ااسياسممة اانقديممة  ،حيممث
وضعت معظمم ااب،مدان صيمودا مامددش ع،م ،إمرانيمة إصمراض ااحروممة ممن بنورهما اامررزيمة خامية أن يمؤدي
اإفراط فد اإصراض إا ،ااتضخم .إت أن هناك ب،دان سمحت بإتاحة مثن هذل ااتسهيات اانقدية بدمورش
غير مباارش من خان ااسوق ااثانوية  ،وفد همذل ااحاامة يرمون تمدخن اابنمك اامررمزي فمد ااسموق ااثانويمة
فقمط بغمرض تنظمميم سموق اانقمد حتمم ،ت يمتم اسمتغان عم،يممات ااسموق اامفتوحمة اتمويممن ااحروممة باتتفمماق
م اابنك اامررزي  ،وهذا ااجانب يعزز من درجة استقااية اابنك اامررزي.
 .5سـلطة الح ومـة فـي تعيـين وعـزل محـافظ البنـك المر ـزي وأعضـاء مجـالس إدارتهـا ومؤسسـاتها ومــدة
وايــتهم ومعــدل اســتقرارهم فــي وظــائفهم  :مممن ااماحممظ انممه فممد معظممم ب،ممدان ااعمماام يممتم تعيممين محممافظ
وربممار مسممؤواد اابنمموك اامررزيممة مممن صبممن ااسمم،طة ااتنفيذيممة ( ااحرومممة ) وهممذا ت يتعممارض مم اسممتقااية
ت،ك اابنوك  ،إت أنه فد ااب،دان ااتد تتمت بنورها اامررزية بدرجة عااية من اتسمتقااية فمإن هنماك صيمود
ومحددات ع ،،ااحرومة فد مجان تعيين واصااة محافظد اابنوك اامررزية وأعضاء مجااس إدارتها .
 .7دور ممثلــي الح ومــة فــي البنــك المر ـــزي  :تخت ،م

درجممة اسممتقااية اابنمموك اامررزيممة مممن ناحيممة عممدد

أعضاء مج،س اإدارش ممن يمث،ون ااحرومة فد اابنك اامررزي  ،فر،ما انخفضت نسبة أعضاء ااحروممة
ااممث،ين فد مج،س إدارش اابنك فإنه يرون استقات.

1

محمد ع ،،وأحمد اعبان  ،انعراسات اامتغيرات اامعادرش ع ،،ااقطاع اامدرفد ودور اابنوك اامررزية ( دراسة تح،ي،ية – تطبيقية احاتت مختارش من

اادون ااعربية )  ،اادار ااجامعية  ،اإبراهيمية  ،مدر  ، 5008 ،ص .319 ،318 :
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 .7سـلطة الح ومــة بشــأن ميزانيــة البنــك المر ــزي ( ااســتقال المــالي ) :إن تممدخن ااحروممة باممان ميزانيممة
اابنممك اامررممزي مممن خممان اتاممتراط ع،مم ،حدممون موافقممة مسممبقة مممن ااحرومممة ا،موازنممة صممد تاممرن وسممي،ة
غير مباارش تستخدمها ااحرومة ا،تأثير ع ،،هذا اابنك عن طريق ااحد من صدرتمه ا،حدمون ع،م ،اامموارد
ااماايممة ااازمممة اممه فممد حااممة عممدم إتباعممه اتوجيهاتهمما .فر،ممما انخفممض تممدخن ااحرومممة باممأن ميزانيممة اابنممك
اامررزي ر،ما ران أرثر استقات.
 .5تحديـــد اأهـــداف  :يرممون اابنممك اامررممزي أرثممر اسممتقااية عنممدما يحممدد ااقممانون مهامممه بعممدد محممدد مممن
اأهدا

 ،فعندما يرون ااهد

اأساسد ا،بنك اامررزي هو تحقيق استقرار اامسمتوى ااعمام اأسمعار فمإن

مسؤواية ااسياسة اانقدية تنحدر فد اابنك اامررزي باامحافظة ع ،،استقرار اامستوى ااعام اأسعار.
وتجدر اإاارش إا ،أن استقااية اابنك اامررزي ت تتحدد فقط بما تنص ع،يه ااندوص ااتاريعية اامعينة  ،فهد
مرتبطممة أيضمما بعوامممن أخممرى  ،منهمما تعممدد اأهممدا

 ،واإمرانيممات اابامرية ااعام،ممة فممد اابنممك اامررممزي  ،وااتقاايممد

ااتممد تحر ممم عاص ممات ااعم ممن بممين ااس مم،طة اانقدي ممة وااحروم ممة  ،وااد ممفات اااخدممية ارب ممار اامس ممؤواين ف ممد اابن ممك
اامررزي  ،باإضافة إا ،امتمداد دماحية اابنمك اامررمزي اتاممن سياسمة سمعر اادمر وذامك اامدش ارتبماط فعاايمة
ااسياسة اانقدية بسياسة سعر اادر .1

1

ع،د توفيق اادادق وآخرون  ،ااسياسة اانقدية فد ااب،دان ااعربية  " :اانظرية وااتطبيق " ،فد مج،ة ااسياسات اانقدية فد اادون ااعربية ،

، 1996ص .91:
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خاصة الفصل :
اقممد حاواممت مممن خممان هممذا اافدممن اإامممام بجميم ااجوانممب اامتع،قممة باابنممك اامررممزي ااممذي هممو عبممارش عممن
مؤسسمة مررزيمة نقديممة تامر ع،مم ،عممن ااجهمماز اامدمرفد وادارش اارت،مة اانقديممة وفقما اممما يتسمم بممه ممن خدممائص
ومميمزات منحتممه ااوحممدش  ،اتسممتقااية  ،ضمممان اادواممة وااعمممن تحممت إامرافها بهممد
طريممق أدائممه اجم،ممة مممن ااوظممائ

توجيممه ااسياسممة اانقديممة عممن

اعممن أبرزهمما اإدممدار اانقممدي ااممذي يمنحممه سمم،طة خ،ممق وتممدمير اانقممود ااقانونيممة

رما يعمن ادااح اادواة عن طريق إدارته احساباتها اامدرفية وادارته ابنورها اامخت،فة بين ااخادة وااعامة عمن
طريق اارصابة ع ،،اتئتمان وتحقيق ااموازنة فد ااميزانية .
ويممتمرن اابنممك اامررممزي مممن أدائممه ات،ممك اأدوار اامخت،فممة عممن طريممق اسممتخدام مجموعممة مممن اأدوات وااتممد
منها اارمية اامؤثرش ع ،،ااحجم اار،د اائتمان اامدرفد دون اتهتمام بمجاتت استخدامه أما ااريفيمة فتسمتخدم
ا،تحرم فد نوعية ومجاتت اتئتمان .
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تمهيد:
تمثن ااسيواة أحد محاور اتهتمام اارئيسية باابنوك  ،فزيادش ااسيواة ااتد يحتفظ بها اابنك تعند
ااتضحية باأرباح ااتد ران من ااممرن تحقيقها أحسن استغان وتوظي

هذل اأموان ااسائ،ة  ،ومن جهة

أخرى فإن نقص ااسيواة اه آثار س،بية خطيرش ايس ع ،،اابنك فقط بن ع ،،ااجهاز اامدرفد واتصتداد ااقومد
ررن  ،واذا تتط،ب ااقوانين وااتاريعات اامدرفية حد أدن ،من ااسيواة.
اذا من أبرز ااتحديات ااتد تواجه اابنك اامررزي فد مزاواة نااطه إدارش ااسيواة اانقدية برفاءش عااية ،
وفد سبين ذاك ي،جأ اابنك اامررزي إا ،ااعديد من اأدوات ااتد تساعدل ع ،،تحقيق اامرونة فد إدارش ااسيواة
اانقدية .
واهذا سأتطرق فيما ي،د وبااتفدين إا: ،
 ماهية ااسيواة. تقييم رفاءش إدارش ااسيواة. -آايات اابنك اامررزي فد اارصابة ع ،،ااسيواة رأداش إدارش ااسياسة اانقدية.
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المبحث اأول  :مفهوم السيولة وم وناتها لدى البنوك
إن أبرز ااتحديات ااتد تواجه اامدار فد مزاواتها انااطها  ،إدارش سيواتها اانقدية برفاءش عااية
تحقق ااتوازن بين مط،ب تحقيق اأرباح ومط،ب ااوفاء باتاتزامات ااتد ع،يها  ،وفد سبين ذاك ت،جأ اامدار
إا ،ااعديد من اأدوات ااتد تساعدها ع ،،تحقيق اامرونة فد إدارتها اسيواتها اانقدية دون أن تتعرض امخاطر
من جراء ذاك.
المطلب اأول  :مفهوم وأهمية السيولة
الفرع اأول  :مفهوم السيولة
هناك ااعديد من ااتعاري

نذرر منها:

 تعند ااسيواة فد مفهومها اامط،ق اانقدية "  ،" Cash moneyآما ااسيواة فد معناها اافند فتعندصاب،ية اأدن ا،تحوين إا ،أدون سائ،ة امواجهة اتاتزامات اامستحقة اأداء حاايا أو فد غضون فترش
صديرش.1
 ااسيواة مفهوم نسبد يعبر عن ااعاصة بين نقدية وأدون سه،ة ااتحوين (أدون ابه نقدية) ،وبينااتزامات مستحقة مط،وب ااوفاء بها.2
 اقد عر دندوق اانقد اادواد ااسيواة بأنها " اامدى ااذي يمرن فيه اأدون اامااية أن تباع عندإاعار صدير بااقيمة ااسوصية أو صريب منها. 3
وبااتااد فإن ااسيواة اانقدية تعبر عن صدرش اامنااش ع ،،اادف أو جعن ااوسائن اامتاحة من أدون اامناأش بارن
سائن من أجن تغطية اتاتزامات ااتد تواجه اامناأش خان فترش صديرش اأجن أو بحسب جاهزية ااموجودات اتغطية
اتاتزامات ااتد تحدن بارن يومد أو فد وصت صدير بارن مباار
أي أن مفهوم ااسيواة اانقدية يعبر عن نقطتين أساسيتين :
1

عبد اامط،ب عبد ااحميد ،اابنوك اااام،ة عم،ياتها وادارتها  ،اادار ااجامعية  ،اإسرندرية  ، 5000 ،ص.530 :

2

محمد ااجموعد صرياد  " ،أهمية ااسيواة اانقدية وأهمية ااقطاع اامدرفد ااصتداد " ،اايوم اادراسد حون أزمة ااسيواة فد ااجزائر  ،جامعة ورص،ة 13 ،

أفرين  ، 5011ص.562 :

http://www.inf.org/external/pWas/ft/mfs/manual/pdf/mmfsch6.
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اأوا : ،يعبر عن مدى توفر نقدية جاهزش ادى اامناأش امواجهة ااتزاماتها ااتد تحدن خان وصت صدير.
ااثانية  :يعبر عن جاهزية أدون اامناأش ( اتستثمارات اامؤصتة) ا،تحون إا ،نقد سائن امواجهة ت،ك اتاتزامات
ااتد تحدن خان وصت صدير.
الفرع الثاني  :أهمية السيولة
تنب أهمية ااسيواة اانقدية من اأهدا

ااتد تخدمها هذل ااسيواة  ،فاإدارش تهد

من اتحتفاظ بااسيواة اانقدية

اامائمة إا ،ماي،د:1
 .1تدعيم ثقة مقترضيها بها عن طريق بناء سمعتها اتئتمانية وذاك بسداد ااتزاماتها اامترتبة ع،يها فد مواعيد
استحقاصها حسب ااسير ااطبيعد اأمور.
 .5اتستمرار فد ااتاغين عن طريق دعم دورتها ااتاغي،ية وااعمن ع ،،استم اررية هذل اادورش وعدم توصفها.
 .3مواجهة ااظرو

اتستثنائية ااطارئة ااتد تتط،ب فيها مبااغ نقدية جاهزش ترون فد متناون يدها فو ار.

 .4اتستفادش من فرص اتستثمارات ذات ااريعية ااعااية  ،وخادة فد اأوصات ااتد يدعب فيها ااحدون ع،،
صروض.
المطلب الثاني  :م ونات وعناصر السيولة
ُيمرن تقسيم مرونات ااسيواة اامدرفية إا ،جزأين رئيسين:
أواا :ااحتياطات اأولية:
ه ممد ت ،ممك ااموج ممودات اانقدي ممة اات ممد يمت،ره مما اامد ممر ااتج مماري دون أن يرس ممب منه مما عائ ممدا ،2وتت ممأا

ه ممذل

اتحتياطات ع ،،مستوى اامدر ااواحد من أربعة مرونات ،هد:
 -8النقد بالعملة المحلية واأجنبية في الصندوق:
يامن مجموع اأوراق اانقدية بااعم،ة اامح،ية واأجنبية واامسرورات .وتسع ،اامدار ااتجارية إا ،تق،ين
حد يم ّرنها من مواجهة ااتزاماتها اامدرفية تجال اآخرين .وا ّن ااسبب فد ذاك يعمود إام،
هذا اامجموع إا ،أصن ّ
1

طارق عبد ااعان حماد  ،إدارش ااسيواة فد اااررات واامدار (صياس وضبط ااسيواة)  ،اادار ااجامعية  ،اإسرندرية 5015 ،

 ، 5103ص.14113 :2

منير إبراهيم هندي  ،إدارش اابنوك  ،مدخن اتخاذ ااق اررات  ,ط ، 3اامرتب ااعربد ااحديث  ،اإسرندرية  ،1996 ،ص.58:
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مدر ّأيممة عوائممد ،رممما ّأنممه صممد يتع مرض إامم ،ااتاعممب مممن صبممن ااممموظفين فممد ااممداخن ،وصممد
ّ
أن هممذا ااردمميد ت ُيم ّ
يتعرض إا ،ااسرصة من ااخارج ،خادة فد اامناطق غير اآمنة.1
ّ
 الودائع النقدية لدى البنك المر زي:تنص ااتاريعات ااحديثة ع ،،إازام اامدر ااتجاري باتحتفاظ بنسبة من أموااه فد دورش نقد سائن ادى
اابن ممك اامرر ممزي ،وااتم مد تع ممر بنس ممبة اتحتي مماطد ااق ممانوند ،واابن ممك اامرر ممزي ت ي ممدف ّأي ممة فوائ ممد ع ،مم ،نس ممبة
اتحتياطد ااقانوند ااذي يودعه اامدر ااتجاري اديه ،وارن إذا زادت نسبة اإيداع عن اانسبة اامقمررش ااتمد
فإن اابنك اامررزي يدف فائدش ع ،،هذل اازائدش اامودعة اديه.2
ندت ع،يها ااقوانينّ ،
 الودائع لدى المصارف المحلية اأخرى:وهد اأمموان ااتمد يودعهما اامدمر ااتجماري امدى اامدمار اامح،يمة اأخمرى ممن أجمن مقادمة اادمروك
وتحدممين فق مرات أخممرى مممن ااممديون ،ويممزداد حجممم هممذل ااودائ م ر،ممما واجهممت اامدممار اامودعممة دممعوبة فممد
تاغين اانقد اديها أو زادت عاصاتها ااديرفية م اامدار اامراس،ة داخن ااب،د وخارجها.
 -5الص وك تحت التحصيل:
وتمثن اادروك اامودعة فد اامدار اأخرى ،وااتد ام يتم استام صيمتها احد اآن. 3
 -5الودائع لدى المصارف اأجنبية في الخارج:
ممما ت يزيمد ع،م ،نسمبة
تستطي اامدار ااتجارية اتحتفاظ بأرددش نقدية ادى اامراس،ين فد خارج ااب،دّ ،

معينة تحددها طبيعة ااسياسة اانقدية واتصتدادية فمد ذامك ااب،مد ،ممن مجمموع صميم اعتماداتهما اامسمتندية ااقائممة
وااتزاماتها اأخرى.

1

خ،ين محمد اااماع  ،إدارش اامدار  ،ط ، 5مطبعة اازهراء  ،بغداد  ، 1992 ،ص.323 ،325 :

2

رااد ااعدار و أواغا صمر  ،دراسات تطبيقية فد إدارش اامدار  ،دار اادفاء ا،نار وااتوزي  ،اأردن  ، 1991 ،ص.64 :
3

Hempel George H., Simonson, Donald F. and Goleman, Alan B. Bank management: text and cases, 4th de,
John wiley & sons, Inc, 1994 ,P51.
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وتنقسم اتحتياطات اأواية من حيث ماروطيتها ااقانونية إا ،نوعين ،هما:
 -1ااحتياطات القانونية:
تامممن مجممموع اأمموان اانقديممة واممبه اانقديممة ااتممد يحممتفظ بهمما اامدممر وفقماً ا،سياسممة اانقديممة ااتممد يحممددها
اابنممك اامررممزي ،فممااجزء اانقممدي مممن هممذل اأم موان يرممون ضمممن اتحتياطممات اأوايممة ااممذي يأخممذ اممرن نقممد فممد
اادممندوق ،وودائ م اممدى اابنممك اامررممزي .1وااجممزء اممبه اانقممدي يرممون ضمممن اتحتياطممات ااثانويممة ،ااممذي يأخممذ
دور حواتت ااخزينة وسندات ااحرومة.
وااحتياطات ااقانونية فوائمد ،أهمهما ّأنهما تُعمد عماماً واصيماً اسميواة اامدمر واامحافظمة ع،م ،سمامة مررمزل

ااتنافسد ،وذاك من خان تأدية اتاتزامات اامترتبة ع،يه فد مواعيد اتسمتحقاق اامتفمق ع،يهما ،رمما ّأنهما تعممن

مودعين وعممدم
ع،مم ،تعزيممز ثقممة ااسمم،طات اارصابيممة وثقممة اازبممائن بقممدرش اامدممر فممد اامحافظممة ع،مم ،أم موان اامم ّ

اامغاتش فد توظيم
اأخير اإصراض.

معينمة ،ويسمهن ع،يهما أن ترمون اام،جمأ
أمموان ااغيمر فمد أنامطة مما صمد يمنجم عنهما مخماطر ّ

رما وتعاند اتحتياطات ااقانونية من س،بيات أهمها ّأنها تتمثن فد تقييد صاب،ية اامدر فد منح ااقروض

ورأن هذل اتحتياطمات نموع ممن أنمواع ااترمااي
وااقيام باتستثمارات ،وهذا يؤدي إا ،تق،ين ربحيتهّ ،

ااتمد يجمب

أن تتحم،ه مما اامد ممار اق مماء ااقي ممام بأعمااه مما ،فر،م مما انخفض ممت ه ممذل اتحتياط ممات زادت صاب،ي ممة اامد ممر ع ،مما

اإصراض واتستثمار ،وبااتااد زادت ربحيته.
إن وجود جزء من اتحتياطات ااقانونيمة ع،م ،امرن حمواتت ااخزينمة وسمندات ااحروممة (أمموان امبه نقديمة)
ّ

اه غرضان هما:

اأول مساعدش اامدار ع ،،تحقيق أرباح متواضعة من بعض احتياطياتها ااقانونية.

1

فاح حسن ااحسيند ومؤيد عبد اارحمان اادوري  ،إدارش اابنوك مدخن رمد واستراتيجد معادر ،دار وائن ا،نار  ،اأردن 5000،

 ،ص.92 :
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والثاني تاجي اامدار ااتجارية ع ،،مسك اادين ااعمام ،اامذي همو عبمارش عمن صمروض مقدممة ممن اامدمار
إا ،ااحرومة ،وترون افترات صديرش اأجن ،رما فد حواتت ااخزينمة ،وطوي،مة اأجمن ،رمما فمد ااسمندات ،وهمد
تمثن َديناً ع ،،اادواة اتغطية ااعجز ااحادن فد ميزانيتها.1
 -5ااحتياطات العامة:
وهد اأموان اانقدية وابه اانقدية ااتد ت يحتفظ بها اامدر بموجب تاريعات ااس،طة اانقدية ،وانما
يحتفظ ببعض منها ويستخدم بعضاً آخر وفقاً اسياسته اامدرفية.2
ثاني ا :ااحتياطات الثانوية:
مدر اهمما عائممداً ،وتاممتمن ع،مم،
اتحتياطممات ااثانويممة فممد اامدممر ااتجمماري هممد عبممارش عممن موجممودات سممائ،ة تم ّ

اأوراق ااماايممة واأوراق ااتجاريممة اامخد ممومة ،وااتممد يمر ممن تحوي،همما إا مم ،نقممد س ممائن عنممد ااحاج ممة ،وتحقممق ه ممذل

اتحتياطات فمد مجمان ااسميواة فوائمد متعمددش ،منهما ّأنهما تسمهم فمد تمدعيم اتحتياطمات اأوايمة ،وفمد اسمتيعاب مما

يف مميض م ممن اتحتياط ممات اأواي ممة ع ممن متط،ب ممات اامد ممر  ،ور ممذاك ّإنه مما تس مماهم ف ممد تحقي ممق نس ممبة م ممن أرب مماح

اامدر .3

واتحتياطات ااثانوية تترون من جزأين:
اأول محدد صانونا ،ويسم ،باتحتياطات ااقانونية ،وااذي يأخذ ارن حواتت ااخزينة وسمندات ااحروممة ،ويظهمر
هممذا ااجممزء واضممحاً عنممدما تحتمماج اادواممة إامم ،أم موان اتمويممن ااعجممز ااحادممن فممد ميزانيتهمما نتيجممة ازيممادش اانفقممات
ااعامة ع ،،اإيرادات ااعامة ،أما الجزء الثاني من اتحتياطات ااثانويمة ،فيرمون محمدداً بحسمب سياسمة اامدمر
ااتجاري ذاتمه ،أي ّإنهما تعتبمر بمثابمة ادخمار ُيسمتخدم عنمد ااحاجمة إايمه ،رمأن يمتم تحويمن جمزء منمه إام ،احتياطمات
أواية ،أو تحوين جزء من اأخيرش إايه.

إن اامدار ااتجارية رغيرها من منامتت اأعممان ،تسمع ،إام ،زيمادش أرباحهما ،وبااتمااد اميس ممن مدم،حتها
ّ

اتحتفمماظ باحتياطيممات أوايممة تفمموق حاجتهمما اافع،يممة ،أي ّإنهمما يمرممن أن تسممتخدم جممزءاً مممن أموااهمما فممد اسممتثمارات

1

خ،ين محمد حسن اااماع  ،مرج سبق ذررل  ،ص،363:

2

رضا داحب أبو أحمد  ،إدارش اامدار  ،مدخن تح،ي،د رمد معادر  ،دار اافرر ا،طباعة واانار وااتوزي  ،اأردن  ، 5000 ،ص.189:

3

منير إبراهيم هندي  ،مرج سبق ذررل  ،ص.30 :
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فإنهمما تتمتم بسمميواة
صدمميرش اأجممن ،رامراء اأوراق ااماايممة ،واأوراق ااتجاريممة ااتممد هممد إضممافة إاممّ ،أنهمما مربحممةّ ،
عااية ،وهذل هد اتحتياطات ااثانوية.

المطلب الثالث  :أنواع السيولة
تقسم ااسيواة إا ،ثاثة أنواع هد :1
ااسيواة ااقانونية  ،ااسيواة اإضافية  ،وااسيواة اتحتياطية.
 .8السيولة القانونية :
تحرص اادواة ع ،،توفير عندر اتطمئنمان وااثقمة فمد اابنموك عمن طريمق تمدخن اابنمك اامررمزي  ،وفمد همذا
ااسبين يفرض اابنك اامررزي نسبة صانونيمة ا،سميواة ت،تمزم بهما اابنموك ااتجاريمة وات تعرضمت اعقوبمات ماايمة إذا مما
انخفضت ت،ك اانسبة عما هو مقرر.
وتترممون هممذل اانسممبة مممن مقممادير اأم موان ااتممد يحجبهمما اابنممك ااتجمماري عممن اإص مراض وتتضمممن هممذل اأم موان
ماي،د:
 احتياطد نقدي :وهو عبارش عن نسمبة مئويمة ممن ااودائم واأردمدش اامسمتحقة ع،م ،اابنمك ا،بنموك اامح،يمةواافروع واامراس،ين بااخارج  ،وأية مبمااغ ترمون مسمتحقة اامدف بواسمطة اابنمك بموجمب اميرات أو حمواتت
أو اعتمادات ويودع هذا اتحتياطد فد اابنك اامررزي.
 أدون سائ،ة :وهد نسبة مئوية من إجممااد ودائم اابنمك وااتزاماتمه وتاممن همذل اأدمون ااردميد اانقمديبخزائن اابنك وما يحوزل من سندات حرومية أو ذهب  ،واامبااغ ااتد ترون تحت ااتحدين من روبونات
اأسممهم  ،وفوائممد ااسممندات  ،وااامميرات وااحمواتت واأوراق ااماايممة وااعمممات اأجنبيممة وأيممه أدممون أخممرى
ذات سيواة عااية راارمبياتت ااجيدش.

1

سوزان سمير ذيب وأخرون  ،إدارش اتئتمان  ،دار اافرر ا،طباعة واانار وااتوزي  ،اأردن  ، 5015 ،ص.41 ،40 :
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 .5السيولة اإضافية :
تحممرص اابنمموك ااتجاريممة ع،مم ،تمموفير نسممبة مممن ااسمميواة أع،مم ،مممن اانسممبة ااقانونيممة اامفروضممة ع،يهمما  ،وذاممك
بغرض تدعيم ااثقة فيها واستغان أية فرص جديدش ا،توظي

تدر ع،يها عائدا عاايا وتب،غ نسبة ااسيواة اإضافية

عند اابنوك ما يقرب من  %30فد اامتوسط.
 .3السيولة ااحتياطية :
وهممد تمثممن اأدممون ااقاب،ممة ا،ممرهن اممدى اابنممك اامررممزي  ،حيممث يقممدم هممذا اابنممك ا،بنمموك ااتجاريممة تسممهيات
مدرفية تحقق اها ااسيواة ااازمة عند ااضرورش  ،وذاك نظير رهن أدواها  ،راارمبياتت ااجيدش اامخدومة أو
اأوراق ااماايمة ااممتممازش ااتمد يحممددها اابنمك أو بضممائ مرهونمة  ،وفمد ااعمادش ت،جممأ اابنموك ااتجاريممة إام ،اتصتمراض
من اابنك اامررزي امواجهة ااظرو

ااموسمية رتموين محدون ا،زراعة وهمذا ااتمويمن يقتضمد تموفر ااسميواة فمد

وصت معين  ،وتنتهد حاجة اابنك إايها بانقضاء ذاك ااوصت.
رذاك تحتاج اابنوك إا ،اتصتمراض ممن اابنمك اامررمزي عنمدما تواجمه ط،بمات سمحب غيمر متوصعمة  ،امذاك فمإن
اابنوك تحرص ع ،،اصتناء اأدون ااتد يقب،ها اابنك اامررزي ررهن  ،اتمثن سيواة احتياطية عندها وصت اا،زوم.

المبحث الثاني  :تقييم فاءة السيولة لدى البنوك
إدارش ااسيواة تعند ااتعر ع ،،احتياجات اامدر من اانقد  ،واأدون ااسائ،ة  ،وريفيمة مواجهمة همذل
اتحتياجات وااعوامن اامؤثرش فيها.
المطلب اأول  :نظريات إدارة السيولة
توجممد عممدش نظريممات إدارش ااسمميواة اامدممار  ،إت أن أهمهمما هممد نظريممة ااقممرض ااتجمماري ،نظريممة إمرانيممة
ااتحوين ،نظرية اادخن اامتوص  ،ونظرية إدارش اامط،وبات رما يأتد:
أوا :نظرية القرض التجاري:
تقوم هذل اانظرية ع ،،أساس أن سيواة اامدر ااتجاري تتحقق ت،قائيا من خمان ااتدمفية ااذاتيمة اقروضمه
ااتد يجب أن ترون افترات صديرش ،أو اغايات تموين رأس اامان ااعامن ،حيث يقوم اامقترضون بمرد مما اصترضمول
من أموان بعد إرمااهم ادوراتهم ااتجارية بنجماح  ،وطبقما اهمذل اانظريمة فمإن اامدمار ت تقمرض اغايمات ااعقمارات
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أو ااسمم ،اتسممتهارية أو اتسممتثمار فممد بعممض اأسممهم وااسممندات وذاممك اطممون فت مرش اتسممترداد اامتوصعممة فممد هممذل
اامج مماتت ،وتناس ممب ه ممذل اانظري ممة ف ممد ااس مميواة اامجتمع ممات ااتجاري ممة ،حي ممث تر ممون ااغاابي ممة ااعظم مم ،م ممن زب ممائن
اامدر من ااتجار محتاجة إا ،ااتموين ادفقات محددش وافترات صديرش  ،ويؤخذ ع ،،هذل اانظرية:1
 -1فامم،ها فممد سممد احتياجممات ااتنميممة اتصتدممادية واتجتماعيممة خادممة فممد ااب،ممدان ااناميممة ،فااتقيممد ااتممام بهممذل
اانظرية يمن اامدار من اامساهمة فد مااري اابن ،ااتحتيمة ،وااتمد تعممن ع،م ،إحمداث تغييمرات جوهريمة
فد اتصتداد ااقومد.
 -5حيااهمما دون تقممديم ااقممروض ااازمممة اتوسممي اامامماري اادممناعية ،وزيممادش خطمموط اإنتمماج ،واعممادش تجهيزهمما
باآتت ااحديثة ،وذاك اطون فترش هذل ااقروض ،وبااتااد عدم إمرانية تاغي،ها خان فترش صديرش.
 -3ام تأخذ هذل اانظرية بعين اتعتبار ااثبات اانسبد ا،ودائ بمخت،

أنواعها ،فااودائ ااجارية ت يتم سحبها

جميعهمما فممد وصممت واحممد ،بممن إن عم،يممة اإيممداع وااسممحب اهممذا اانمموع مممن ااودائم يرممون بدممورش مسممتمرش  ،أمما
باانسبة اودائ ااتوفير ،فرثرش عدد ت،ك ااحسمابات وطبيعتهما ممن حيمث أنهما فمد ااوضم ااطبيعمد تنممو وتربمر
يجع،ها تتمت بااثبات اانسبد  ،أما ااودائ ااثابتمة  ،فتمواريخ اسمتحقاصها معروفمة ا،مدمر وت يحمق ادماحبها
ااسحب منها إت فد مواعيد استحقاصها.
 -4صيامها ع ،،افتمراض إمرانيمة إرممان اامدورش ااتجاريمة بنجماح  ،وهمو أممر ت يتحقمق دائمما ،خادمة فمد أوصمات
اارساد واأزمات اتصتدادية.
ثانيا :نظرية إم انية التحويل:
تعتمد همذل اانظريمة أساسما ع،م ،أن سميواة اامدمر تعتبمر جيمدش ماداممت اديمه موجمودات يمرمن تحوي،هما إام،
نقممد بأسممرع وصممت ممرممن وبأصممن خسممارش ممرنممة  ،فممإذا اممم يتقممدم اامقتممرض ع،مم ،سممداد ممما بذمتممه مممن اات ازمممات ماايممة
مستحقة فمإن اامدمر يقموم بتحويمن بعمض ممن احتياطياتمه ااثانويمة رماأوراق ااتجاريمة وااماايمة إام ،نقمد ،أو يقموم
عقار أو أوراصا مااية ،أو غيرهما  ،وع،م ،أثمر ذامك يمرمن أن
ا
ببي جزء من ااضمان اامداحب ا،قرض ،سواء ران
تتوفر سيواة نقدية رافة ادى اامدر تمرنه من ااوفاء بااتزاماته اامااية.2

1

عبد اامعطد رضا أرايد ومحفوظ أحمد جودش  ،إدارش اتئتمان  ،دار وائن ا،نار  ،عمان  ، 1999 ،ص.101 ، 100 :

2

رضا داحب أبو حمد  ،مرج سبق ذررل  ،ص.193 :
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ثالثا :نظرية الدخل المتوقع:
تقوم هذل اانظرية ع ،،أساس أن إدارش اامدر يمرمن أن تعتممد فمد تخطيطهما ا،سميواة ع،م ،اامدخن اامتوصم
ا،مقتمرض ،وبااتمااد فإنهما تمدخن فممد اعتبارهما اامدخون اامتوصعمة ا،مقترضمين فممد اامسمتقبن  ،وهمذا يمرمن اامدممر
مممن مممنح صممروض متوسممطة وطوي،ممة اأجممن ،إضممافة إامم ،منحممه ا،قممروض صدمميرش اأجممن مادامممت عم،يممة سممداد هممذل
ااقروض ترون من اادخون اامتوصعة ا،مقترضين بارن أصساط دورية منظمة (رمن امهر أو رمن امهرين  )...اامذي
يجعن اامدر يتمت بسيواة عااية ،وذاك بسبب اتنتظام اانسبد ا،تدفقات اانقدية ،وامرانية توصعها.1
رابعا :نظرية إدارة المطلوبات:
تتررممز هممذل اانظريممة ع،مم ،جانممب اامط،وبممات  ،وتؤرممد ع،مم ،أن اامدممار ااتجاريممة اممديها ااقممدرش ع،مم ،تمموفير
ااسيواة فد جانب اامط،وبات ،رما هو ااحان فد جانب ااموجودات ،وذاك من خان اسمتحداث أنمواع جديمدش ممن
ااودائ م منهمما :اممهادات اإيممداع ااتممد يمرممن تممداواها ،وهممد اممهادات غيممر اخدممية يمرممن احام،همما ااتدممر فيهمما
بمماابي وااا مراء  ،وعممادش ممما ترممون ااقيمممة اتسمممية ات،ممك اااممهادات ربي مرش  ،وان معممدن فائممدتها وتمماريخ اسممتحقاصها
يتحددان بواسطة اامدر دون تدخن من اازبون  ،ورذاك اهادات اإيداع ااتد ت يمرن تداواها ،وهد اهادات
اخدممية تدممدر بمقتضمم ،اتفمماق بممين اامدممر واازبممون يتحممدد فيممه معممدن اافائممدش وتمماريخ اتسممتحقاق ،وت يجمموز
احام،همما ااتدممر فيهمما بمماابي  ،رممما ت يمرممن اممه اسممترداد صيمتهمما صبممن ااتمماريخ اامحممدد  ،وعممادش ممما ترممون صيمتهمما
اتسمية أصن من ااقيمة اتسمية ا،اهادات ااقاب،ة ا،تداون .2
رمما وتوجمد أنمواع جديممدش أخمرى رودائم أممر ااسممحب ااقاب،مة ا،تمداون وودائم سمموق اانقمد  ،وجميم همذل ااودائم
تساهم بارن ربير فد زيادش حدي،ة اامدر من ااموارد ااماايمة أي ممن سميواته اانقديمة ،إضمافة إام ،أنهما تعممن
ع ،،زيادش أرباح اامدر .

1

عبد اامعطد رضا أرايد جودش ومحفوظ أحمد جودش  ،مرج سبق ذررل  ،ص.101:

Raulett, J, money and Banking, an introduction to analysis and policy, 3rd ed, santa Barbara, Jones wiley
and son, 1977, P52.
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المطلب الثاني  :نسب ومؤشرات السيولة
تعتمممد اامدممار ع،مم ،عممدد مممن اانسممب ااماايممة امعرفممة رفايممة ااسمميواة اانقديممة فيهمما ،وبممما يجع،همما صممادرش ع،مم،
ااوفاء بااتزاماتها مما اديها من نقدية أو أدون أخرى سريعة ااتحوين إا ،نقدية  ،وااسيواة تمثن سيفا ذا حمدين ،
فإذا ازداد حجم ااسميواة عمن ااحمد اتصتدمادي اهما ،أي اتحتفماظ برميمات ربيمرش تزيمد ع،م ،ااحمد اامط،موب ،سمو
يممؤثر سمم،بيا فممد ربحيممة اامدممر  ،ومممن جهممة أخممرى إن انخفمماض ااسمميواة عممن ااحممد اامط،مموب سممو
حمماتت ااعسممر اامممااد ،ويحقممق ااضممع

يممؤدي إامم،

فممد رفايممة اامدممر عممن ااوفمماء باات ازمممات خادممة تجممال اامممودعين عنممد

سحب ودائعهم ،ورذاك عدم ااقدرش فد ت،بية ط،بات اتصتراض اامقدم اه وممن أبمرز اانسمب ااماايمة اامسمتخدمة فمد
إطار تقويم رفاية ااسيواة ما يأتد:
أوا :نسبة الرصيد النقدي:
تاممير هممذل اانسممبة إامم ،مممدى صممدرش اأردممدش اانقديممة ااموجممودش فممد اادممندوق ،وا مدى اابنممك اامررممزي ،واممدى
اامدممار اأخممرى ،وأيممة أردممدش أخممرى ،رممااعمات اأجنبيممة واامسممرورات ااذهبيممة ااموجممودش فممد اامدممر ع،مم،
ااوفماء باتات ازمممات ااماايمة اامترتبممة ع،م ،ذمممة اامدمر وااواجبممة ااتسمديد فممد مواعيمدها اامحممددش  ،ويمرمن ااتعبيممر
عن هذل اانسبة باامعاداة اآتية:1
نسبة اارديد اانقدي =
نقد فد اادندوق +نقد ادى اابنك اامررزي  +اأرددش ااسائ،ة اأخرى /
ااودائ وما فد حرمها ل 100
ويقدد بااودائ وما فد حرمها جميم اامط،وبمات ،باسمتثناء رأس ااممان ااممت،مك (حقموق اام،ريمة) ،وتبمين
اامعاداممة أعممال إامم ،أّنمه ر،ممما زادت نسممبة ااردمميد اانقممدي ،زادت مقممدرش اامدممر ع،مم ،تأديممة ااتزاماتممه ااماايممة فممد
مواعيدها اامتفق ع،يها ،أي أن هناك عاصة طردية بين نسبة اارديد اانقدي وااسيواة.

1

زياد رمضان ومحفوظ جودش  ،اتتجاهات اامعادرش فد إدارش اابنوك  ،دار وائن ا،نار  ،عمان  ، 500 ،ص.523 :
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ثانيا :نسبة ااحتياطي القانوني:
تحممتفظ اامدممار ااتجاريممة بردمميد نقممدي ودون فائممدش اممدى اابنممك اامررممزي يط،ممق ع،يممه اتحتيمماطد ااقممانوند،
ويتمثن هذا اارديد فد نسبة معينة من ودائ اامدر  ،ويحدد اابنك اامررزي هذل اانسبة وفقا ا،مدم،حة ااعاممة
 ،وينبغد ع ،،اامدار ااتجارية اتاتزام بها ،وصد ي،جأ اابنك اامررزي إا ،تغيير هذل اانسمبة تبعما اظمرو

ااب،مد

اتصتدممادية واانقديممة  ،أنهمما تمثممن إحممدى أدواتممه اامهمممة فممد ااتممأثير فممد حجممم اتئتمممان ااممنمموح فممد اتصتدمماد
ااقومد ،فإّنه يق،ن نسبة اتحتياطد ااقانوند فد ظرو

ااتوس اتصتدادي ،وبااعرس ،فإّنه إذا أراد إحداث حاامة

انرماش رعاج امار،ة ااتضخم اامااد مثا  ،فإنه يرف من نسبة اتحتياطد ااقانوند وهرذا.

ويمرن حساب هذل اانسمبة رياضميا ممن خمان صسممة ااردميد اانقمدي امدى اابنمك اامررمزي ع،م ،مجمموع ااودائم
وما فد حرمها ،رما فد اامعاداة اآتية:1
نسبة اتحتياطد ااقانوند =

اانقد ادى اابنك اامررزي
ااودائ وما فد حرمها

ل 100

توضممح اامعاداممة أعممال أّن مه ر،ممما زادت نسممبة اتحتيمماطد ااقممانوند زادت مقممدرش اامدممر ااتجمماري ع،مم ،ااوفمماء

بااتزاماته اامااية اامترتبة ع،يه ،خادة فد ااظرو

غير اتعتيادية ،وأوصات اأزمات وااتد تعجز فيها اأردمدش

ااموجودش ادى اامدار ااتجارية عن سداد ااتزاماته اامااية.
ثالثا :نسبة السيولة القانونية:
تمثن همذل اانسمبة مقياسما اممدى صمدرش اتحتياطيمات اأوايمة واتحتياطيمات ااثانويمة (اأردمدش اانقديمة واأردمدش
اممبه اانقديممة) ع،مم ،ااوفمماء باتات ازمممات ااماايممة اامسممتحقة ع،مم ،اامدممر فممد جمي م ظممرو

وحمماتت اامدممر ،

رذاك نعد هذل اانسبة من أرثر نسب ااسيواة موضوعية واستخداما فد مجان تقديم رفاية ااسيواة ،ويمرن ااتعبير
عنها رياضيا وفق اامعاداة اآتية:2

1

محمود يونس وآخرون  ،اصتداديات اانقود واامدار وااتجارش اادواية  ،اادار ااجامعية ا،طباعة واانار  ،مطاب اأوفسيت  ،بيروت  ، 1992 ،ص:

.168
2

رضا داحب أبو حمد  ،مرج سبق ذررل  ،ص.192 :
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نسبة ااسيواة ااقانونية =

اتحتياطات اأواية  +اتحتياطات ااثانوية
ااودائ وما فد حرمها

ل 100

وتاير اامعاداة أعال إا ،أّنه ر،ما زادت نسبة ااسميواة ااقانونيمة زادت ااسميواة ،أي أن هنماك عاصمة طرديمة بمين

هذل اانسبة وااسيواة.

رابعا :نسبة التوظيف:
وتستخرج نسبة ااتوظي

من صسمة ااقروض وااس،
نسبة ااتوظي

=

ع ،،ااودائ وما فد حرمها ،رما فد اامعاداة اآتية:1

ااقروض وااس،
ااودائ وما فد حرمها

ل 100

وتاممير هممذل اانسممبة إامم ،مممدى اسممتخدام اامدممر ا،ودائ م وممما فممد حرمهمما ات،بيممة حاجممات اازبممائن مممن ااقممروض
وااسم ، ،ور،مما ارتفعممت همذل اانسمبة دن ذاممك ع،م ،مقمدرش اامدممر ع،م ،ت،بيمة ااقممروض ااجديمدش  ،وهمد فممد ذات
ااوصت تاير إا ،انخفاض رفاية اامدر ع ،،ااوفاء بااتزاماته اامااية تجال اامودعين ،أي أنهما تظهمر انخفماض
ااسيواة ،اذاك ينبغد ع ،،اامدر أخذ ااحيطة وااحذر اتجال ط،بات ااقروض ااجديدش حت ،ت يرون فمد وضم
غير صادر ع ،،تأدية ااتزاماته اامااية م اآخرين.
خامسا :نسبة القروض السائلة وشبه السائلة إلى الودائع
وتحتسب من اامعاداة ااتااية :2
نسبة ااقروض ااسائ،ة وابه ااسائ،ة إا ،ااودائ = ااقروض ااسائ،ة وااابه سائ،ة /ااودائ وما فد حرمها

1

نفس اامرج ااسابق  ،ص.192 :

2

سوزان سمير ذيب وآخرون  ،مرج سبق ذررل  ،ص.44:
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وهذل اانسبة أرثر فعااية من نسبة ااتوظي

أنها تأخذ فد ااحسبان اامتحدات من ااقروض ااقائمة وطبيعة

ااقروض  ،وتقتدر ع ،،ااقروض ااسائ،ة وابه ااسائ،ة فقط واذا تعتبر أرثر تحفظا من نسبة ااتوظي .
رما يمرن اإاارش إا ،نسبة أخرى وهد :
سادسا :نسبة السيولة العامة
نسممبة ااسمميواة ااعامممة = اانقممد فممد اادممندوق +اانقممد اممدى اابنممك اامررممزي +اأدممون غيممر اانقديممة اممديدش
ااسيواة /إجمااد ااودائ ل100
وتتمثن اأدمون غيمر اانقديمة امديدش ااسميواة فمد ت،مك ااعنادمر ااتمد يمرمن تحوي،هما إام ،نقمد بسمرعة أو ااحدمون
بضمانها ع ،،نقد من اابنك اامررزي ،مثن :ااذهب ،ااايرات وااحواتت ،اأوراق اامااية وأذونات ااخ ازنمة ،أوراق
تجارية مخدومة تستحق اادف خان ثاثة اهور ،اامستحق ع ،،اابنوك...إاخ.
وياحممظ مممن نسممب ااسمميواة أعممال أنهمما جميع ما اهمما مقممام واحممد ،وهممو ااودائ م وممما فممد حرمهمما ،وأن نمماتج هممذل
اانسممب ت مرتبط جميعهمما بعاص ممة طرديممة م م ااسمميواة ،باس ممتثناء نسممبة ااتوظي م  ،فإنهمما تممرتبط بعاصممة عرسممية مم م
ااسيواة.
المطلب الثالث  :العوامل المؤثرة في السيولة
تؤثر ع ،،ااسيواة عوامن مخت،فة يمرن تقسيمها إا ،عوامن داخ،ية وعوامن خارجية.
 .1العوامل الخارجية:
فممد مثممن هممذل ااعوامممن تحرممم جميم اامناممتت وترممون إمرانيممة ااتممأثير بهممذل ااعوامممن متدنيممة  ،أنهمما
تحدد من صبن اادواة واأجهزش اأخرى وهد :1
 اروط اادف ااقانونية.
 ااقواعد ااناظمة ا،عقود.
 تحديد أسعار اادر واافائدش.
 استخدامات ااربح.
1

أحمد عبد اافتاح  " ،ص اررات اجنة بازن وادارش اأموان فد اامدار "  ،مج،ة اامدار ااعربية  ،ااعدد  ، 16مدر 1994،

 ،ص.42:
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وهنمما فممإن مهمممة إدارش اابنممك أن نقمموم باسممتغان هممذل ااعوامممن باممرن فعممان وأن تهممتم بتممأثير هممذل
ااعوامن.
 .5العوامل الداخلية:
إن سيواة اامدر ااتجاري ايست ثابتة بن فمد تغيمر مسمتمر وان ممن أهمم ااعواممن ااممؤثرش فيهما
ما يأتد:1


عمليات اإيداع والسحب على الودائع:

فد ااوصت ااذي تؤدى فيه عم،يات ااسحب ع ،،ااودائ نقدا  ،أي ص،ب ااودائ إا ،نقود صانونية
(ورصية ومعدنية) تنجاز اامعامات اايومية إا ،تخفيض نقدية اادندوق واحتياطيات اامدر
ااتجاري ادى اابنك اامررزي  ،وبااتااد إا ،تق،يص سيواته ،فان عم،يات اإيداع  ،أي تحوين اانقود
ااقانونية إا ،ودائ مدرفية تعمن ع ،،تحسين سيواة اامدر ااتجاري.


رصيد عمليات المقاصة بين المصارف:

تزداد سيواة اامدر ااتجاري إذا ظهر ان رديد حسابه ااجاري دائن ادى اابنك اامررزي نتيجة
تسوية حساباته م اامدار ااتجارية اأخرى ااعام،ة فد ااب،د  ،ففد هذل ااحااة تضا

موارد نقدية

جديدش إا ،احتياطياته اانقدية ااتد يحتفظ بها ادى اابنك اامررزي  ،مما يزيد من أرددته اانقدية.
وتجب ااماحظة هنا  ،ان عم،يات اامقادة ااتد تجري ع ،،مستوى ااجهاز اامدرفد ااتجاري ،
تؤدي إا ،إحداث تغير فد توزي ااسيواة اامتاحة بين اامدار دون أن يداحب ذاك أي تغير فد
اارمية اإجمااية ا،سيواة اامدرفية  ،أما ع ،،مستوى اامدر ااتجاري ااواحد  ،فان حجم ااسيواة
اامتوفرش سيتأثر نتيجة عم،يات اامقادة  ،فاامدر ااذي يحقق رديدا دائنا صبن اامدار اأخرى
سياهد تحسنا فد سيواته  ،وبااعرس


موقف البنك المر زي بالنسبة للمصارف:

يمت،ك اابنك اامررزي رممثن ا،س،طة اانقدية صدرش ااتأثير ع ،،ااسيواة اامدرفية من خان تزويدل
اامدار ااتجارية باانقد اامط،وب من اانقود ااورصية واامعدنية  ،فإذا اعتمد اابنك اامررزي سياسة
تق،يص عرض ااعم،ة ،فإنه سيعمن ع ،،تخفيض حجم اأرددش اانقدية ااحاضرش أو اتحتياطيات
اانقدية اامتوفرش اديها  ،ويق،ن صاب،يتها ع ،،منح ااقروض  ،وتعتمد سياسة اابنك اامررزي هذل ع،،
1

Ross and Peter, commercial bank management, 4th, ed, irwine, Mc Graw-hill, 1999
, P160 ,161.

78

الفصل الثاني  :اإطار المفاهيمي العام للسيولة واليات إدارتها من طرف البنك المر زي
رف سعر إعادش ااخدم وبي ااسندات ااحرومية فد ااسوق اامفتوحة  ،ورف نسبة اتحتياطد اانقدي
ااقانوند  ،ويحدن ااعرس فد حااة توسي عرض ااعم،ة  ،أن ذاك يؤدي إا ،زيادش اأرددش اانقدية
ا،مدار  ،ويوس سيواتها اامدرفية  ،مما يسمح فد ااتح،ين اأخير بتوسي صدرتها اتصراضية
ومواجهة مخت،

ااسحوبات من ااعم،ة.



رصيد رأس المال الممتلك:

يؤثر رديد رأس اامان ااممت،ك ع ،،سيواة اامدر حيث انه ر،ما زاد رديد رأس اامان ااممت،ك
زادت ااسيواة وبااعرس  ،أي ر،ما صن رديد رأس اامان ااممت،ك ص،ت سيواة اامدر  ،ومن ثم
تحددت صدرته اتصراضية وانخفضت مواجهته ع ،،تسديد ااتزاماته ااجارية.

المبحث الثالث :آليات البنك المر زي في الرقابة على السيولة أداة إدارة السياسة النقدية
فد إطار رصابة اابنك اامررزي ع ،،اابنوك من جانب متابعة تطور ااسيواة فد اتصتداد وااتحرم فد
ااوضعية اانقدية ا،جهاز اامدرفد ررن  ،يقوم اابنك اامررزي باستخدام مخت،

اآايات واامتمث،ة فد أدوات

ااسياسة اانقدية أساسا  ،باإضافة إا ،آايات أخرى .
المطلب اأول :اآليات المباشرة
تتمثن اآايات اامباارش فيما ي،د:
 .8التأثير على نسبة ااحتياطي اإلزامي:
وهد اأداش ااتد يستعم،ها اابنك اامررزي فد معظم ااب،دان ا،تأثير ع ،،مقدرش اابنوك ااتجارية ع،،
إنااء اانقود ااخطية أو نقود ااودائ  ،وبااتااد مقدرتها ع ،،ااتوس فد منح اتئتمان.
يجب عند استعمان هذل اأداش اأخذ بعين اتعتبار اأمور اآتية:1
إن مدى نجاح تطبيق هذل ااسياسة يعتمد ع ،،افتراض أن احتياطات اابنوك تقتدر فقط ع ،،اتحتياطد
ااقانوند  ،وبااتااد فأي تغيير فد نسبة اتحتياطد ااقانوند ت بد أن تستجيب اه اابنوك بسرعة وات تعرضت
اعقوبات  ،أما إذا رانت اابنوك تحتفظ باحتياطات إضافية بجانب اتحتياطد ااقانوند وهو ما يحدث باافعن ،

1

محمد ااسوي،م  ،إدارش اامدار ااتق،يدية واامدار اإسامية (مدخن مقارن)  ،مرتبة اإاعاع اافنية  ،اإسرندرية  ،مدر  ،1998 ،ص.141 :
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فإن زيادش أو خفض نسبة اتحتياطد ااقانوند صد ت يؤثر رثي ار ع ،،عرض اانقود  ،أو ع ،،اأصن بنفس ااقدر
اامستهد

 ،وبااتااد فإذا رف اابنك اامررزي نسبة اتحتياطد ااقانوند فإن إجمااد احتياطد اابنوك ان يتغير

وانما ما يتغير فقط هو إعادش توزي هذا اإجمااد بين صانوند مودع ادى اابنك اامررزي  ،واختياري مودع ادى
اابنك.
تؤثر هذل اأداش ع ،،رافة اابنوك أيا ران حجمها  ،فا فرق بين اابنوك ااربيرش واادغيرش  ،اذاك تفرض
بعض اادون اانسبة بدرجة تداعدية تبعا احجم ااودائ  ،مما يعطد ميزش نسبية ا،بنوك اادغيرش  ،رما أن بعض
اادون تجعن اابنوك تحدن ع ،،سعر فائدش ع ،،ما تحتفظ به من أرددش ادى اابنك اامررزي  ،بن صد تميز
بعض اادون فد هذل اانسبة بين أنواع ااودائ ودرجة استقرارها  ،حيث تقن اانسبة فد حااة ااودائ أجن نظ ار
اتمتعها باتستقرار.1
تعتبر هذل ااسياسة فعااة إا ،حد ربير فد أوصات اااتضخم  ،حيث ت تجد اابنوك مف ار من تخفيض حجم
ااقروض وااس،فيات  ،وتخفيض حجم ااودائ اديها ا،ودون إا ،ااحد اأدن ،انسبة اتحتياطد اامقررش واامحتفظ
بها ادى اابنك اامررزي  ،أما فد أوصات اتنرماش فإن هذل ااسياسة ت ترون فعااة وذاك نظ ار تن تخفيض هذل
اانسبة وزيادش مقدرش اابنوك ع ،،منح اتئتمان صد ت يقاب،ه ط،ب مرافئ ع ،،ااقروض  ،وترون اانتيجة وجود
طاصة تموي،ية عاط،ة ادى اابنوك  ،حيث من اامع،وم أن حجم اتئتمان يتأثر عموما بااظرو

اتصتدادية

واامااية ااسائدش  ،مثن حاتت اارواج وااررود اتصتدادي واأرباح اامتوصعة ...إاخ  ،فإذا رانت دواة ما تمر بفترش
ررود اصتدادي برن ما يداحبه من مظاهر  ،ورغبة من اابنك اامررزي فد إنعاش اتصتداد وتوفير ااسيواة
ا،بنوك فإنه يقوم بتخفيض نسبة اتحتياطد ااقانوند ازيادش مقدرش هذل اأخيرش ع ،،منح اتئتمان .2
 .5التأثير على نسبة السيولة العامة:
تفممد ااسمميواة ااعامممة صممدرش اابنممك ع،مم ،تحدممين ااقممروض وااسمم،فيات اممدى ااعممماء وفقمما ات مواريخ اسممتحقاصها
بدون خسمارش فمد ااقيممة  ،وااتمواؤم بمين تحدمين همذل ااقمروض وممنح صمروض وسم،فيات جديمدش  ،امذاك يتعمين ع،م،
اابنك دراسة وتح،ين موص

1

ااعماء  ،واستبعاد من يتضح عدم صدرته ع ،،سداد ااقرض من نسمبة ااسميواة ااعاممة

أحام موس ،مبارك ،آاية رصابة اابنك اامررزي ع ،،أعمان اابنوك فد ظن اامعايير اادواية – دراسة حااة بنك ااجزائر ، -مذررش مقدمة ضمن متط،بات

نين اهادش ماجستير فد ع،وم ااتسيير ،نقود ومااية ،ر،ية ااع،وم اتصتدادية وع،وم ااتسيير ،جامعة ااجزائر ، 5002-5004 ،ص.144:
2

نبين حااد  ،استقااية اابنوك اامررزية بين ااتأييد واامعارضة  ،اتحاد اامدار ااعربية  ،بيروت  ،1994 ،ص.28 :
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 ،ويممتم ذاممك مممن خممان د ارسممة ااتعممامات ااسممابقة مم ااعممماء  ،ومراصبممة عم،يممات ااسممحب واإيممداع ا،تعممر ع،مم،
أس،وب استخدام ااقرض  ،وامرانيات ااسمداد  ،ويمتمد ذامك إام ،اسمتخدام ااقمرض  ،وهمن اسمتخدم فمد اامجمان اامذي
منح من أج،ه  ،ومتابعة مررز ااعمين بدفة دورية حت ،يمرن تقييم سياسة منح اتئتممان  ،وتعمدي،ها إذا اصتضمت
ااضرورش ذاك.1
ويمرن تقسيم سيواة اابنك ااتجاري إا ،ثاثة خطوط دفاع:2
 أدون تامة ااسيواة عديمة ااربح :تامن ما يم،ره اابنك من أوراق اانقد ااقانوند واانقود اامساعدشوااعمات اأجنبية ،باإضافة إا ،رديد اابنك ادى اابنك اامررزي وااذي يمثن اتحتياطد ااقانوند
ا،بنك ،وهذل اأدون تامة ااسيواة وت تدر أية أرباح ،وتمثن خط اادفاع اأون ااذي ي،جأ إايه اابنك
امواجهة ط،بات ااسحب.
 أدون صريبة من ااسيواة ومدرش ا،ربح :وتتميز بقدر جزئد من ااسيواة ،وأنها تدر عائدا معقوت ا،بنك،ويستطي تحوي،ها إا ،سيواة م تحمن خسارش بسيطة ،وتمثن خط اادفاع ااثاند مثن :اأدون ابه
اانقدية (اامستحق ا،بنك ع ،،اابنوك اامح،ية واأجنبية ،صروض صب،ة ااسترجاع ،)...رمبياتت وسندات
إذنيه مخدودة ،أوراق مااية حرومية (سندات حرومية صديرش اأجن ،أذونات ااخزانة) ،صروض
وس،فيات صديرش اأجن.
وياحظ ع ،،هذل اامجموعة ااثانية أنه ر،ما زادت درجة سيواتها ص،ت ربحيتها ،وااعرس دحيح.
 أدون أصن سيواة وأرثر ربحا :وهذا مقارنة باامجموعة ااسابقة ،وهد تمثن أصن أدون اابنك سيواة،وتعتبر خط اادفاع ااثااث ،وت ي،جأ إايها اابنك إت امواجهة ط،بات ااسحب غير ااعادية ،ومن أمث،ة هذل
اأدون :اأسهم ،ااقروض بضمان أوراق مااية أو س ، ،ورن دور اتئتمان متوسط وطوين اأجن
ااذي توسعت فيه اابنوك ااتجارية نتيجة استقرار اأسواق اانقدية واامااية وتطورها ،وااذي زاد من ااسيواة
اانسبية اهذل اأدون.
وااماحظ ع،ميا أن اابنوك اامررزية عندما تفرض نسبا ا،سيواة ع ،،اابنوك ااتجارية وفد مخت،

اأنظمة

اامدرفية ،فإنها تدخن فد هذل اانسب أدون اامجموعة اأوا ،وجزءا ربي ار من أدون اامجموعة ااثانية.
1

سامر ج،دش  ،اابنوك ااتجارية وااتسويق اامدرفد  ،دار أسامة ا،نار وااتوزي ،عمان  ، 5009 ،ص.94:

2س،يمان نادر ،مرج سبق ذررل ،ص.195 :
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المطلب الثاني :اآليات غير المباشرة
وتتمثن فد:
 .8إجبار البنوك على اا تتاب بحد أدنى في السندات العمومية:
تفرض اابنوك اامررزية وفد رثير من اادون ع ،،اابنوك اتحتفاظ وباستمرار بحجم معين من ااسندات ااعمومية
حسب ااتزامها تجال ااغير ،أو يمثن عادش نسبة مئوية من رصم اامحفظة اإجمااد من اأوراق اامااية ا،بنك،
وبااتااد ت يمرن ا،بنوك أن تحواها إا ،سيواة صبن استحقاصها وهذا اضمان حد أدن ،امساهمة ااجهاز اامدرفد
فد تموين ااحرومة ،وأيضا اتق،ين فرص اامدار فد ااتخ،ص من هذل ااسندات ااحرومية من أجن زيادش
صروضها اأغراض ااتجارية ااعامة ،أي اعتبارها أداش إضافية ا،تحرم فد سيواة اابنوك.
 .5استعمال سياسة تأطير اائتمان:
وهد إجراء تنظيمد تستعم،ه ااس،طات اانقدية عندما يرون اتصتداد ياروا من درجة عااية من ااتضخم
بتحديد سقو

اتطور ااقروض ااممنوحة من صبن اابنوك ااتجارية بريفية إدارية مباارش رأن ت تتجاوز ااقروض

ااموزعة نسبة معينة خان فترش زمنية محددش ،ومبدأل ااتأثير ع ،،اامددر اأساسد إنااء اانقود ،أي منح
ااقروض من طر اابنوك واامؤسسات اامااية.
وياحظ ع،ميا أن سياسة ااسقو
أ .سق

اتئتمانية تطبق ع ،،عدش أاران أهمها اران:1

ائتماند نسبد :تتم فيه نسبة اتئتمان اامدرفد إا ،متغير أو عندر من عنادر اامررز

اامااد ا،بنك رإجمااد ااودائ أو إجمااد رصم ااميزانية أي حجم اأدون.
ب .سق

ائتماند مط،ق :يتم وض حد أصد ،يتعين أت يتعدال رصم اتئتمان فد فترش زمنية ما أو فد

نقطة زمنية محددش.

1

حورية حمند ،آايات رصابة اابنك اامررزي ع ،،اابنوك ااتجارية وفعاايتها – حااة ااجزائر ، -مذررش مقدمة انين اهادش ااماجستير فد ااع،وم اتصتدادية،

ر،ية ااع،وم اتصتدادية وع،وم ااتسيير ،جامعة منتوري ،صسنطينة ،5006 -5002 ،ص.149 :
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اادورش اأوا ،يمرن أن ترون عامة ،أي تطبيقها ع ،،جمي اابنوك ،وهد اأرثر تطبيقا فد ااسقو
اتئتمانية ،آما اادورش ااثانية فيع،ب ع،يها تطبيق رصم خاص ارن بنك ،ويمرن أن يرون ذاك بتحديد مب،غ
إجمااد ا،قروض ثم توزيعه ع ،،اابنوك.
ورما رأينا استعمان سياسة تأطير اتئتمان أو ااسقو

اتئتمانية روسي،ة ا،رصابة اارمية ،فيمرن استعمااها

روسي،ة ريفية ،إذ يمرن أن تسع ،ااس،طات اانقدية أحيانا إا ،ااتأثير ع ،،توزي ااقروض فد اتجال ااقطاعات
اامعتبرش أرثر حيوية باانسبة ا،تنمية ،أو ااتد تتط،ب موارد مااية ربيرش.1
وفد بعض اادون ،وعندما ت تدن اابنوك إا ،حدها اأصد ،فد منح ااقروض خان اهر معين مثا،
يسمح اها أن تستخدم ااقدر اامتبقد فد توزي ااقروض خان اأاهر ااموااية زيادش ع ،،ااحد اامقرر ،رما انه
يمرن ا،بنوك اامرتاحة فد ااحد اامقرر اها ااتخ،د ا،بنوك اأخرى عن حقها فد توزي ااقروض اامتبقية.2

1

عبد اامجيد صدي ،مرج سبق ذررل ،ص.80 :

2

بخراز يعدن فريدش ،مرج سبق ذررل ،ص.169 :
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خاصة الفصل:
اقد حاوات من خان هذا اافدن ااتعر ع ،،رن ما يخص ااسيواة من مفاهيم  ،عنادر ومرونات ،
ورذاك ااوصو

ع ،،أهم اامتغيرات وااعوامن ااتد تؤثر فد ااسيواة اانقدية .

حيث يتج،د ااهد

اأساسد من هذل اادراسة فد محاواة ااتعر ع ،،مخت،

أساايب وآايات اإدارش

اابنرية ااتد يمارسها اابنك اامررزي ع ،،اابنوك فيما يخص ااسيواة  ،وتقييم فعاايتها  ،واامتمث،ة أساسا فد
أدوات ااسياسة اانقدية ااتد تخت،

فعاايتها فد اادون اامتقدمة ااتد تمتاز أسواصها بتطورها وربر حجم ااتعامن

فيها  ،عنها فد ااب،دان اانامية ااتد تتسم عم،ية تطبيق هذل ااسياسة فيها بمحدودية فعاايتها  ،وذاك راج إا ،ما
تعانيه اصتدادياتها من تخ،

أسواصها وأجهزتها اامدرفية.
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تمهيد:
يلعب ل من ب ك ا جزائر وا ب ك ا مر زي ا تو سي دو ار هاما في إدارة ا سيو ة ا قدية ,من خال إدارة
ا سياسة ا قدية وتحقيق اأهداف ا مرجوة م ها وا متمثلة أساسا في تحقيق ااستقرار ا قدي ا تي يستهدف ل
ب ك مر زي تحقيقها في استقرار ا مستوى ا عام أسعار واستقرار سعر ا صرف وخلق هي ل أسعار فائدة ت سجم
مع ا ظروف ااقتصادية ا محلية وا دو ية.
حيث تتفاوت فعا ية هذ اأدوات في ل من ا جزائر وتو س ,وذ ك حسب ا وضع ااقتصادي ل
م هما ,وعمل ل من ب يهما ا مر زيان على تب ي آ يات م اسبة إدارة فعا ة لوضع ا قدي.
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المبحث اأول:تقديم عام لبنك الجزائر
في إطار رقابة ا ب ك ا مر زي على ا ب وك من جا ب متابعة تطور ا سيو ة في ااقتصاد وا تح م في
ا وضعية ا قدية لجهاز ا مصرفي

ل  ,يقوم ا ب ك ا مر زي باستخدام مختلف اآ يات وا متمثلة في أدوات

ا سياسة ا قدية أساسا  ,باإضافة إ ى آ يات أخرى .
المطلب اأول :نشأة ومفهوم بنك الجزائر
الفرع اأول :نشأة بنك الجزائر
أ شئ ا ب ك ا مر زي ا جزائري بمقتضى ا قا ون رقم  411-26ا مؤرخ في  41ديسمبر  , 4626على
ش ل مؤسسة عمومية وط ية تتمتع با شخصية ا مع وية وااستقال ا ما ي  ,ويعتبر أول مؤسسة قدية يتم
تأسيسها في ا جزائر ا مستقلة  ,زاول ب ك ا جزائر شاطه م ذ شأته بك إصدار وب ك ائتمان في آن واحد ,
وبعد صف قرن من شأته بدأت وظيفته تتقلص شيئا فشيئا إ ى أن تخصص بعد قرن من تاريخ تأسيسه ب ك
مر زي  ,ورث ا ب ك ا مر زي ا جزائري اختصاصات ب ك ا جزائر ا ذي تم تأسيسه في عهد ااستعمار ,
وبتأسيسه أرادت ا جزائر أن تبرز يتها ا تي تعبر عن سيادتها واستقا ها  ,وم ذ صدور قا ون ا قد وا قرض في
أفريل  ,4661أصبح ا ب ك ا مر زي ا جزائري يسمى في تعاماته مع ا غير ب ك ا جزائر  ,ويتواجد ا مقر
ااجتماعي لب ك با جزائر ا عاصمة
الفرع الثاني :تعريف بنك الجزائر
يعرف اأمر رقم ( )44-11ا صادر في  62أوت  , 6111وا متعلق با قد وا قرض في مواد رقم
( )46-44-41-16ب ك ا جزائر بأ ه " مؤسسة وط ية تتمتع با شخصية ا مع وية وااستقال ا ما ي  ,ويدعى
ا ب ك ا مر زي ا جزائري في عاقاته مع ا غير بب ك ا جزائر  ,ويعتبر تاج ار في عاقاته مع ا غير  ,وهو يخضع
أح ام ا قوا ين ا تي ترعى ا تجارة بقدر ما ت ص اآجال ا قا و ية ا خاصة به على خاف ذ ك  ,إا ا ه ا
يخضع لتسجيل في ا سجل ا تجاري  ,ما ا يخضع أح ام ا قا و ية ا ت ظيمية ا متعلقة با محاسبة ا عمومية
و مراقبة مجلس ا محاسبة  ,بل يتبع ا قواعد ا مادية ا تي تطبق في ا محاسبة ا تجارية ".
يتأ ف رأس ا مال اأول لب ك من تخصيص ت تتبه ا دو ة ليا ويحدد مبلغه بموجب ا قا ون  ,وهو قابل
لزيادة بإدماج ااحتياطات.
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يتو ى إدارة ا ب ك ا مر زي ا جزائري محافظ بمساعدة ثاث واب محافظ معي ين بمرسوم من رئيس ا دو ة  ,ويتم
تعيين اأعضاء ا مش لين مجلس إدارة ا ب ك ا مر زي ا جزائري ذ ك بمرسوم من رئيس ا دو ة  ,ويتمتع ا ب ك
ا مر زي ا جزائري بأهم ا صاحيات ا تي تتمتع بها افة ا ب وك ا مر زية فهو ب ك ا دو ة و ه سلطة مراقبة وتوزيع
ا قروض.1
المطلب الثاني :الهي ل التنظيمي لبنك الجزائر
 .8المحافظ ونوابه:
حسب اأمر رقم ( )44-11ا متعلق با قد وا قرض  ,وحسب ا مواد رقم ( )41-42-41-41-41من هذا
اأمر ,يقوم بإدارة ب ك ا جزائر مجلس إدارة يترأسه ا محافظ ,ومن بين أعضائه ثاث واب محافظ ,يعين
جميعهم بموجب مرسوم رئاسي ,ما تتم إقا ة ل م هم بموجب مرسوم رئاسي أيضا.
وا يم ن لمحافظ و وابه ممارسة أي شاط أو مه ة أو تو ي أي م صب خال فترة وايتهم ,ماعدا تمثيل
ا دو ة دى ا مؤسسات ا عمومية ا دو ة ذات ا طابق ا ما ي أو ا قدي أو ااقتصادي ,حيث تت افى وظائف
ا محافظ و وابه مع ا تمثيل اا تخابي أي مهمة ح ومية أو وظيفة عمومية ,ما ا يم هم اقتراض أي مبلغ من
أي مؤسسة جزائرية أو أج بية ,ويرفض أي تعهد صادر ع هم في محفظة ب ك ا جزائر ,وا أي ب ك عامل في
ا جزائر.
ما ا يجوز لمحافظ و وابه خال س تين بعد ا تهاء فترة وايتهم أن يديروا أو يعملوا في مؤسسة خاضعة
سلطة أو مراقبة ب ك ا جزائر ,أو شر ة تسيطر عليها هذ ا مؤسسة ,ما ا يجوز هم أيضا أن يعملوا و اء
أو مستشارين في شر ات هذ .
يتو ى ا محافظ إدارة شؤون ب ك ا جزائر ,حيث يتخذ جميع اإجراءات ا ت فيذية ,ويقوم بجميع اأعمال في
إطار ما ي ص عليه ا قا ون.2

1

ا مادة رقم  6إ ى  44من اأمر  44/11ا صادر في  62أوت .6111

2

ا مادة رقم  41إ ى  41من اأمر  44/11من قا ون ا قد وا قرض.
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 .6المديريات العامة:
إن هي لة وت ظيم ب ك ا جزائر تغيرت جذريا ,وأخذت بعدا آخر يتماشى في آن واحد مع ا تحوات ااقتصادية
ا وط ية وا دو ية ,وقد تم صدور قا ون ( )41-61ا متعلق با قد وا قرض ,وحا يا فإن هي ل ب ك ا جزائر
وباإضافة إ ى م صب ا محافظ و وابه ا ثاثة ومجلس اإدارة ومجلس ا قد وا قرض ,ه اك أيضا  44مديرية
عامة ,وا تي تتفرع بدورها إ ى مديريات مر زية وعددها  11مديرية مر زية ,وهذ اأخيرة بدورها تتفرع إ ى
يابات مديريات وعددها  16يابة مديرية ,وس تفي بذ ر ا مديريات ا عامة ,وهي ما يلي:
 ا مديرية ا عامة لقرض وا تشريع ا ب ي :ومن وظائفها ا قيام بعمليات إعادة تمويل ا ب وك ,وا سهر على تسييرا سوقين ا ما ي وا قدي ,و ذ ك ا تشريع ا ب ي وم ح ا رخص إ شاء ا ب وك ,باإضافة إ ى تسيير ا ب وك
ا تجارية.
 ا مديرية ا عامة لمفتشية ا عامة :وتقوم هذ ا مديرية في آن واحد بمراقبة و اات ب ك ا جزائر ,ومراقبة ا ب وكا تجارية وا مؤسسات ا ما ية.
 ا مديرية ا عامة لشب ة :ومهمتها ا مساعدة في تسيير و اات ب ك ا جزائر. ا مديرية ا عامة إدارة وا وسائل :وتقوم بتسيير واستغال وسائل اإعام اآ ي وا محاسبة وا موازة ,باإضافة إ ىتسيير ا وسائل ا عامة.
 ا مديرية ا عامة لموارد ا بشرية :ويتمثل دورها في إدارة ا موارد ا بشرية ,وا وقاية واأمن ,و ذ ك ا ت وين. ا مديرية ا عامة لدراسات :ووظيفتها ا قيام بجمع اإحصائيات وا عاقات مع ا ت ظيمات ا رسمية ا متعددةاأطراف ,وتحليل ا ظروف ااقتصادية و ذ ك شر ا وثائق وترجمتها.
 ا مديرية ا عامة لعاقات ا ما ية ا خارجية :ومهمتها تسيير اأرصدة وا عمليات ا خارجية ,وا سهر على ا مصا حا ب ية مع ا خارج ,و ذ ك على اأسواق وا تمويات ا خارجية.
 ا مديرية ا عامة لصرف :ومن وظائفها مراقبة عمليات ا صرف وتسيير ا مديو ية ا خارجية ,و ذ ك ميزانا مدفوعات.
 ا مديرية ا عامة لص دوق ا عام :وتقوم بإصدار وا غاء اأوراق ا قدية ومراقبتها. ا مديرية ا عامة لمطبعة :ووظيفتها طبع اأوراق ا قدية وا ميدا يات ,وا برمجة وا صيا ة. ا مديرية ا عامة لمدرسة ا عليا ا ب ية :وتسهر هذ ا مديرية على ا ت وي ات قصيرة وطويلة ا مدى ,و ذ ك طبعا وثائق ا بيداغوجية.
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 .1مجلس اإدارة ومجلس النقد والقرض:
قبل تعديل قا ون ا قد وا قرض في س ة  ,6114ان مجلس ا قد وا قرض دورين ,حيث ان يمثل مجلس
إدارة ب ك ا جزائر وا سلطة ا قدية في فس ا وقت ,وجاء هذا ا تعديل يفصل بين هذين ا دورين بإ شاء مجلس
إدارة باإضافة إ ى مجلس ا قد وا قرض ,وحسب ا مواد من  41إ ى  61من اأمر رقم ( )44-11ا متعلق
با قد وا قرض ,فإن مجلس إدارة ب ك ا جزائر يت ون من:
ـ ا محافظ رئيسا.
ـ واب ا محافظ ا ثاثة أعضاء.
ـ ثاثة موظفين سامين يتم تعيي هم بموجب مرسوم رئاسي ,ظ ار قدراتهم في ا شؤون ااقتصادية
وا ما ية ,ويتم تعيين ثاثة مستخلفين يحلوا محل ا موظفين ا مذ ورين سابقا ع د ااقتضاء.1
وحسب ا مواد من ا مادة  11إ ى ا مادة  26من اأمر رقم " )44-11وا متعلق با قد وا قرض ,فإن
مجلس ا قد وا قرض يت ون من اأعضاء اآتي ذ رهم:
ـ أعضاء مجلس اإدارة ب ك ا جزائر.
ـ شخصان يختاران ظ ار قدراتهما ااقتصادية وا قدية ,ويتم تعيي هما بموجب مرسوم رئاسي.
ويستدعي ا محافظ ا مجلس اجتماع ويرأس جلساته ويحدد جدول أعما ه ,وي ون حضور أربعة أعضاء من
ا مجلس على اأقل ضروريا عقد اجتماعه ,ما أن ا ق اررات تتخذ باأغلبية ا بسيطة أصوات ,ويجتمع ا مجلس
ب اءا على استدعاء من رئيسه لما دعت ا ضرورة إ ى ذ ك ,ما يجتمع إذا طلب ثاثة أعضاء ذ ك.2
يرأس مجلس ا قد وا قرض محافظ ب ك ا جزائر ا ذي يستدعيه اجتماع ويحدد جدول أعما ه ,ما تتم عملية
ا تصويت على ا ق اررات ب فس ا طريقة ا تي يعمل بها مجلس اإدارة.

1

ا مادة رقم  41إ ى  61من ا قا ون رقم  44/11من قا ون ا قد وا قرض.

2

ا مادة رقم  11إ ى  26من اأمر رقم  44/11من قا ون ا قد وا قرض.
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 .7مراقبة بنك الجزائر:
حسب ا مادتين ( )61-62من اأمر ( )44-11وا متعلق با قد وا قرض ,تتو ى مراقبة ب ك ا جزائر هيئة
م و ة من مراقبين ,يتم تعيي ها بموجب مرسوم رئاسي ,ما ت تهي مهامهما بموجب مرسوم رئاسي أيضا.
ويشترط في ا مراقبين أن يتمتع ل م هما ب فاءات ,اسيما في مجال ا ما ية ومحاسبة ا ب وك ا مر زي,
وتؤهلهما لقيام بمهمتهما.1
المطلب الثالث :تطور مؤشرات السيولة وال تلة النقدية
يمثل تطور معدل ا سيو ة في ااقتصاد (ا تلة ا قدية/ا اتج ا داخلي ا خام) مؤش ار جيدا وضعية
ا سيو ة في ااقتصاد ,و قد سجل هذا ا معدل زيادة وصلت إ ى  1قاط مئوية خال عام  ,6116وهي تقارب ما
تحقق في عام  6114وذ ك بعد تراجع عامي 4666و ,6111حيث وصل هذا ا معدل إ ى  %2154في عام
 6116مقاسا وفقا مفهوم ا تلة ا قدية  *M2إ ى ا اتج ا داخلي ا خام خارج ا محروقات ,معب ار بذ ك على
ضخامة ا توسع في ا سيو ة ا قدية وشبه ا قدية با سبة ل شاط ااقتصادي خارج ا محروقات ,غير أن معدل
مو ا تلة ا قدية ( )M2بدأ يعرف تراجعا ابتداءا من س ة  6111خاصة أث اء ا سداسي ا ثا ي س ة  ,6111إذ
قدر بـ %46هاية  6111مقارة بـ %6651س ة  ,6114مما يعبر على ا خفاض فائض ا سيو ة في ااقتصاد
ا وط ي بفضل تدخل ب ك ا جزائر عن طريق اأدوات ا قدية ا تي ساهمت بدورها في ا تح م في معدل ا تضخم

2

 ,وفي هذا اإطار جد أن أهداف ا سياسة ا قدية ب ك ا جزائر س ة  6111ا ت تحقيق مو في حجم ا تلة
بمفهوم ( )M2بمعدل س وي قدر  %4151مقارة ب سبة  ,6111هذ اأخيرة ا تي ان قد حدد ها ب ك ا جزائر
أهداف سياسته ا قدية ممثلة في تحقيق مو س وي في حجم ا تلة ا قدية يتراوح معد ه بين  ,%41-41و مو
س وي في حجم ا قروض اقتصاد يتراوح معد ه بين  %4151-4251با سبة س ة  6116فقد حدد مجلس ا قد
وا قرض أهداف ا توسع في ا تلة ا قدية من  %41-46مقابل  %6151-61خال  ,6111بي ما حدد معدل
مو ا قروض اقتصاد س ة  %61-66 ,6116مقابل معدل يتراوح بين  %42-41س ة .36111

1

ا مادة  61 ,62من اأمر رقم  44/11من قا ون ا قد وا قرض.

*

( M1 :M2ا قود ا ورقية في ا تداول وا ودائع تحت ا طلب)  +شبه ا قود (ا ودائع أجل وا ودائع با عمات اأج بية أو ا صعبة).

2

محمد صاسي" ,ا وضعية ا قدية وسير ا سياسة ا قدية في ا جزائر" ,ص دوق ا قد ا عربي  ,أبو ظبي .6111 ,

banque d'Algérie, rapport 2009:" évolution économique et monétaire en Algérie", p:180.
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إن ا زيادة في اادخارات ا ما ية لخزي ة ا عمومية ,و و ا ت بوتيرة ضعيفة في س ة  ,6146ساهمت
في ا تخفيف من أثر ت قيد ا موجودات اأج بية ,وساهم ا تأثير ا مزدوج لتعقيم من قبل ا خزي ة ا عمومية
واامتصاص ا فعلي فائض ا سيو ة من طرف ب ك ا جزائر في إرساء ا مزيد من ااستقرار ا قدي وا ما ي في
وضع يتميز بتراجع ا توسع ا قدي (توسع ا تلة ا قدية بمفهوم  )M2خال س ة  ,6146وذ ك بعد ا توسع
ا مسجل في  6141و %4151( 6144و %4656على ا توا ي) وا تي تلت وتيرة م خفضة في س ة
.)%154(6116
ظ ار لمستوى ا مرتفع لتضخم ا مسجل في  ,6146أي ا معدل اأ ثر ارتفاعا ا س وات ا خمسة عشر
اأخيرة ,أدخل ب ك ا جزائر ابتداءا من م تصف جا في  6141أداة جديدة لسياسة ا قدية ,وهي استرجاع
ا سيو ة ستة أشهر بمعدل فائدة قدر  ,%4511يهدف هذا ا تعزيز أدوات ا سياسة ا قدية امتصاص أ بر
لسيو ة ا مستقرة لمصارف ,ومن ثم تسيير أحسن فائض ا سيو ة في ا سوق ا قدية واحتواء أثرها ا تضخمي,
بعدما ا ت مستقرة في ا ثاثي اأول من س ة  ,6141تقلصت في ا ثاثي ا ثا ي إ ى  6116516مليار دي ار
في هاية جوان  6141مقابل  6121561مليار دي ار في هاية مارس  6141و 6112562مليار دي ار في
هاية ديسمبر  ,6146وبا تا ي فإ ه في ظرف يتميز بتقليص فائض ا سيو ة على مستوى ا سوق ا قدية ,سمحت
أدوات استرجاع ا سيو ة بامتصاص حصة معتبرة م ه (4111مليار دي ار) ,و تيجة ذ ك فقد ا خفض جوء
ا مصارف إ ى تسهيلة ا ودائع مدة  61ساعة ,أي بواقع  421561مليار دي ار في هاية جوان  6141مقابل
 111511مليار دي ار في هاية ديسمبر  ,6146من جهة أخرى وفي إطار ااحتياطات اإجبارية زادت
ا مصارف من موجوداتها في حساباتها دى ب ك ا جزائر ,عاوة على ذ ك استؤ فت ا قروض وااقتراضات ا بي ية
لمصارف في شهري ماي وجوان  6141في ا سوق ا قدية ما بين ا مصارف بمعدات فائدة م و ة في هذ
ا سوق تقارب.1 %6

1

محمد صاسي  " ,ا تطورات ااقتصادية وا قدية س ة  6146وع اصر ا توجه لسداسي اأول من س ة  ," 6141ا مجلس ا شعبي ا وط ي  ,ا جزائر,

ديسمبر .6141
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وا جدول رقم ( )16يبين تطور ا تلة ا قدية.
الجدول رقم( :)5 -5تطور ال تلة النقدية للجزائر
ال حدة  :مليار دج
البيان  /السنة
النق د M1
نسبة التغير السن ية
ـ النق د اأ را النقدية
المتدا لة
ـ ال دائع تح الطل

4 41,

4161,
%4 ,4
4,
8,1

14 4,
%66,1
,6
4181,

4

4 1 ,1
%41,4
66 ,1
%4 ,1
% 8
%16
% 4

4
,
% ,46 1,1
%41,1
%
%16
% 1

11 ,
4,

أشباه النق د
نسبة التغير السن ية

,1

الكتلة النقدية M2
معدل نم الكتلة النقدية M2
النق د/ M1الكتلة النقدية
M2
النق د اأ را النقدية
المتدا لة M2/
أشباه النق د الكتلة النقدية
M2/

1814,1
% 8
%16
% 4

Source :www.bank-of-algeria.dz/indicateurs.htm

من أهم مميزات ا وضعية ا قدية خال هذ ا س وات هو ذ ك ا فائض في ا سيو ة دى ا ب وك ا اتج عن
فائض في عرض ا سيو ة في ا سوق ا قدية ,يفسر هذا ا فائض بزيادة ودائع ا ب وك دى ب ك ا جزائر.
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المبحث الثاني :تقديم عام للبنك المر زي التونسي
ما هو ا حال دى ا ب وك ا مر زية في ا عا م ,فقد أصبح تحقيق ااستقرار ا قدي يعتلي سلم أو ويات
ا سياسة ا قدية لب ك ا مر زي ا تو سي في ا مرحلة ا حا ية.
المطلب اأول :نشأة ومفهوم البنك المر زي التونسي
الفرع اأول :نشأة البنك المر زي التونسي
أ شئ ا ب ك ا مر زي ا تو سي في  46سبتمبر  ,4611وفقا لقا ون رقم  61س ة  4611ا متعلق بإ شاء
وت ظيم ا ب ك ا مر زي ا تو سي ,وفي  1وفمبر دخل ا ب ك ا مر زي حيز ا شاط وطرح ا دي ار ا تو سي لتداول,
وهو مؤسسة عمومية تتمتع با شخصية ا مد ية وبااستقال ا ما ي و ه  46فرعا في ل من تو س ا عاصمة,
ب زرت ,سوسة ,صفاقس ,ابل ,ق بس ,قفصة ,ا قصرين ,ا قيروان ,ا م ستير ,ج دوبة ,مد ين ,يشرف على ا ب ك
محافظ و ائب ه ومجلس إدارة يجتمع شهريا.
الفرع الثاني :مفهوم البنك المر زي التونسي
هو ا مؤسسة ا ما ية ا مر زية ا م لفة بإصدار ا قد واإشراف على ا قطاع ا ب ي في تو س ,ما تقوم
بإدارة احتياطيات ا دو ة من ا قد اأج بي وادارة ا سياسة ا قدية ,يقوم ا ب ك أيضا بإصدار تقارير يقيم فيها
ا وضع ااقتصادي ا عام ويقوم باقتراح اإجراءات ا مم ن اتخاذها تحسي ه.1
وبمقتضى ا قا ون رقم  62س ة  6112ا مؤرخ في  41ماي  ,6112ا معدل وا متمم لقا ون اأساسي
ا متعلق بإ شاء ا ب ك ا مر زي ا تو سي ,تم إعادة وتحديد مهام ا ب ك ا مر زي ا ذي أصبحت مهمته ا رئيسية
ا حفاظ على استقرار اأسعار ,تدعيم سياسة ا شفافية ,وتدعيم استقا ية ا ب ك ا مر زي ا تو سي.2

1

2

ا ب ك ا مر زي ا تو سي .114 -1 -1 ,http://ar.wikipedia.org ,

ا قا ون رقم  62س ة  ,6112ا معدل وا متمم لقا ون اأساسي ا متعلق بإ شاء ا ب ك ا مر زي ا تو سي.
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المطلب الثاني :الهي ل التنظيمي للبنك المر زي التونسي
حسب ا قا ون عدد  14س ة  4621ا متعلق بت ظيم مه ة ا ب وك يتو ى تسيير ا ب ك ا مر زي وادارته
ومراقبته حسب ا ترتيب محافظ ومجلس إدارة يطلق عليه فيما يلي "ا مجلس" .
المحافظ:
يتو ى تسيير شؤون ا ب ك محافظ يعين بأمر من رئيس ا جمهورية ,يسمى ا محافظ مدة ستة أعوام,
وتستشير ا ح ومة ا محافظ لما ت او ت با بحث مسائل تتعلق با قد أو ااعتماد أو قد ت ون ها تأثيرات على
ا حا ة ا قدية.
يحجر على ا محافظ أث اء مدة قيامه بمأموريته أن يساهم أو يشارك بأية صفة ا ت في أي مشروع خاص,
حيث يسهر على تطبيق ا قوا ين ا متعلقة با ب ك ا مر زي و ظمه اأساسية ومداوات ا مجلس.
يمضي بمفرد باسم ا ب ك ا مر زي جميع ا معاهدات وااتفاقيات و ذ ك عرض حسابات ا س ة وا موازات
وحسابات اأرباح وا خسائر لب ك ا مر زي ,ويقوم بجميع ا دعاوى ا عد ية ويتخذ جميع تدابير ا ت فيذ وجميع
ا تدابير ا تي يراها صا حة.
يمثل ا محافظ ا ب ك ا مر زي دى ا سلطات ا عمومية وا ب وك ا مر زية اأخرى وا م ظمات ا ما ية وا دو ية
وبصفة عامة دى ا غير.
يساعد محافظ ا ب ك مدير عام يعمل تحت إشرافه وهو مو ل با سهر دوما على حسن سير جميع مصا ح
ا ب ك ا مر زي.
ويت ون ا هي ل ا ت ظيمي لب ك ا مر زي ا تو سي من مجموعة من اأقسام واإدارات مبي ة في ا ش ل ا تا ي:
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الش ل رقم ( :)8-5الهي ل التنظيمي للبنك المر زي التونسي

المح فظ

مج س اإدارة

مراقبي الحس ب

ن ئ المح فظ

ديوان مح فظ البن

الرق ب الع م

إدارة التنظي والجودة
وحسن اأداء
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متحف العم

اإدارا الع م

اإدارة الع م ل مص لح
ال نوني والكت ب
ال رة ل صف

اإدارة الع م
ل مح سب والمي

اإدارة الع م ل موارد
البشري

اإدارة الع م ل م
المشترك

اإدارة الع م ل خزين
الع م والدفوع

اإدارة الع م ل ف

اإدارة الع م ل م لي
الخ رجي

اإدارة الع م ل
الن دي

اإدارة الع م ل رق ب
المصرفي

اإدارة الع م لع
الصرف

اإدارة الع م
ل دراس والتكوين

اإدارة الع م
لاست رار الم لي
والوق ي من المخ

اإدارة الع م
لإحص ئي

اإدارة الع م لأ
المع وم تي

الفصل الثالث :إدارة البنك المر زي للسيولة النقدية في ل من الجزائر وتونس (دراسة مقارنة)
المطلب الثالث :تطور مؤشرات السيولة وال تلة النقدية
سجل تطور ا م و ات ا قدية في س ة  6146وخاصة ا تلة ا قدية ن 1تباطؤا يع س فتور مقاباتها
ا رئيسية ,اسيما مساعدات ا جهاز ا ما ي اقتصاد.
آما صافي ا مستحقات على ا خارج فقد ارتفع في شهر ديسمبر  6146بعد أن شهد ا خفاضا ملحوظا خال
ا س ة.
وعلى صعيد قيادة ا سياسة ا قدية وم ذ بداية س ة  ,6146تخلى ا ب ك ا مر زي ا تو سي عن سياسة
ا تخصيص ا لي اعتمادات دفع ا ب وك إ ى ترشيد ا تصرف في سيو تها على ا وجه اأمثل ,وأدى ا ترفيع في
سبة ا فائدة ا رئيسية في م اسبتين خال شهري أوت  6146ومارس  ,6141با تزامن مع ا توجهات ا جديدة
لسياسة ا قدية إ ى ارتفاع تدريجي سبة ا فائدة فيما بين ا ب وك.1
وعاوة على ذ ك وبهدف معا جة تفاقم عجز ا ميزان ا تجاري ,واا خفاض ا حاد احتياطات ا صرف
هال ا صف ا ثا ي من ا س ة ,قام معهد اإصدار بإرساء احتياطي إجباري ب سبة قدرها  %11على ل زيادة
في قائم قروض ااستهاك مقارة بمستوا ا مسجل في هاية شهر سبتمبر  ,6146وقد هدف هذا اإجراء
ا ظرفي إ ى ترشيد إس اد قروش ااستهاك وبا تا ي إ ى تخفيف ا ضغوط ا مسلطة على ا حسابات ا خارجية
وا حد من تراجع ا موجودات با عملة اأج بية ,وتم بداية من غرة أفريل  6141ا تخفيض في سبة هذا
ااحتياطي إ ى مستوى .2%11
وا جدول رقم ( )11يوضح ا وضعية ا قدية تو س لس وات ا ثاث اأخيرة.

1

Banque Centrale de Tunisie, rapport 2012: "construction d'un indicateur de condition monétaires pour La
tunisie", P:80.
2

ا مرجع أعا .
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الجدول رقم ( )5 -5الوضعية النقدية لتونس
ال حدة  :ملي ن دينار
المغايرة

التغيرا
بـ %
ديسمبر

ماعدا
اإشارة
ديسمبر

ديسمبر

ديسمبر

ديسمبر

ديسمبر

824

2

2

24

المسمى

انجازا

انجازا

انجازا

مجم ع
النقد
بم مه
(ن)4
مجم ع
النقد
بم مه
ال اسع
(ن )
مجم ع
النقد
بم مه
الضي
(ن )
المك نة
(ن -ن )
المك نة
(ن -4ن )
م ارد أخرى
المك نا =
المقابا
المستحقا
الصافية
على الخارج
القر ض
الداخلة

4

4 11

61

4121

116

441

181

4124

824

1 1

1

6 11

4428

826

1

1

61 1

4 26

2

412

1

18

6 1

1 24

4 2

482

4 11
11 41

4 1 6
18 6

14611
6 1

4121
4124

-121
12

482
4421

8

4 8

84 6

6

-

-6618

4 41

18 61

4121

4 21

82

4

181

1

11
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بم م ا
ال اسع
المستحقا
الصافية
على الد لة
قر ض
لاقتصاد

1

86

848

648

8 88

811

-41

4821

4

4

462

4661

2

المصدر :موقع ا ب ك ا مر زي ا تو سي www.bct.gov.tn

سجلت ا تلة ا قدية (ن )1لس ة ا رابعة تباعا ,تبطؤا في سق موها ا ذي بلغت  %1,1في س ة
 6146مقابل  %6,4في س ة  ,6144وبا ظر إ ى تسارع سبة ا مو ااقتصادي ا محتسبة على إجما ي ا اتج
ا محلي بحساب اأسعار ا جارية ( %6,4مقابل  %6,6في س ة  ,)6144وا ى تباطؤ مو ا م و ة ا قدية (ن)1
بحساب ا معدات ,فإن ا فارق بين هذين ا مؤشرين قد تقلص بش ل ملموس في س ة  ,6146وعرفت سرعة
ا تداول ا قدي ا تي بلغت مستوى  %4,11في س ة  6141ا خفاضا حادا في س ة  ,6144ثم سجلت ا تعاشة
طفيفة في س ة  6146حيث ارتفعت من  %4,11إ ى  ,%4,12ويع س هذا ا تطور استعادة محتشمة لثقة
تجا ااقتصاد ا تو سي بما أن هذا ا مؤشر يجسد تحديدا سلوك ا ع اصر ااقتصادية غير ا ما ية وتفضيلهم
لسيو ة ,اسيما خال ا فترات ا تي ي ون فيها ا ظرف ااقتصادي ا وط ي وا دو ي صعبا.
بيد أن اإجراءات ا متخذة من قبل ا ب ك ا مر زي ا تو سي في س ة  ,6144وا تي بدأ مفعو ها يظهر في
س ة  6146وا هادفة إ ى تشجيع ا قطاع ا مصرفي على تعبئة موارد على ا مدى ا متوسط وا طويل باإضافة إ ى
ا تعاشة ا شاط ااقتصادي في س ة  6146ا تي تزام ت مع ا عوامل ااجتماعية وااقتصادية ا سائدة في ا باد,
ان ها تأثير بير على تر يبة ا م و ات ا قدية.
وبا فعل ,فإن ا تخفيض في م اسبتين في سبة ا فائدة ا رئيسية لب ك ا مر زي ا تو سي وتشديد ا شروط
ا مصرفية لحسابات أجل وا واتج ا ما ية اأخرى وا لذان تم ا قيام بهما في س ة  6144قد ساهما في تدعيم
حر ة ااستبدال بين فئات اإيداعات ا قدية وا تي تم ا شروع فيهما م ذ ا عام ا سابق ,اسيما وأن فرص توظيف
اأموال و سب ا مردود ا سائدة في ا سوق ا ما ية تعتبر متواضعة سبيا.
وأدت هذ ا تطورات إ ى عمليات إعادة توظيف صلب ا م و ة ا قدية (ن )1لمتوفرات ا قدية ا تي
سجلت ا خفاضا ( %1,6-مقابل  )%1,61و ل قد ا تابي ا ذي شهد تباطؤ ( %44مقابل  )%41,6وذ ك
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فائدة اإيداعات شبه ا قدية ا تي تدعمت ( %41,4مقابل  ,)%6,2وتجدر اإشارة إ ى أن أهم ا مؤشرات
ا قدية قد استعادت تقريبا سق تطورها ا عادي بعد س ة اتسمت بعدم استقرار بعد ا ثورة.

المبحث الثالث :مقارنة بين اآليات المستخدمة من طرف ل من بنك الجزائر والبنك المر زي
التونسي في إدارة السيولة
ل ب ك طريقة في اإدارة ا قدية ,و ن ا هدف واحد وهو تحقيق ا توازن ااقتصادي من ا جا ب ا قدي.
المطلب اأول :آليات إدارة السيولة من طرف بنك الجزائر
الفرع اأول :آليات بنك الجزائر في ضبط السيولة
في ظل غياب أي جوء من طرف ا ب وك إعادة ا تمويل دى ب ك ا جزائر م ذ عام  ,6114و مواجهة
فائض ا سيو ة ا ذي ميز ا سوق ا قدية بين ا ب وك  ,جأ ب ك ا جزائر غرض ضبط ا سيو ة وا تح م في وتيرة
موها إ ى ا تدخل في ا سوق ا قدية واتجه ذ ك إ ى استخدام أدوات قدية غير مباشرة.
ّ
 .8التدخل في السوق النقدية:
وتعتبر ا سوق ا قدية أداة لسياسة ا قدية وضبط حجم ا تلة ا قدية ا متداو ة في ااقتصاد من خال تحليل
ومتابعة حر ات اأصول ا ما ية بين ا عارضين وا طا بين لقروض.
وعليه فا سوق ا قدية هي تجمع موضوعي وشخصي ,بهدف ا تعامل في اأصول ا قدية ,فموضوع ا مباد ة
في هذ ا سوق يتعلق ب وع خاص من اأصول ا رئيسية ,هي سيو تها ا سبية ,وهي تتعدد في أش ا ها وأحجامها
وأهمها :س دات ا خزي ة واأوراق ا تجارية وا ما ية ,وغيرها من اأدوات ا ما ية ا تي يطلق عليها شبه ا قود,
وا تي يتعين أن تتصف بسهو ة تباد ها دون فقات بيرة ,وهي لها تمثل س دات تعبر عن مديو ية قصيرة
اأجل.
عرفت ا سوق ا قدية مع مختلف أقسامها ومن زاوية م ا تها في إعادة ا تمويل تطو ار ملحوظا خال ا س وات
اأخيرة ,فم ذ بداية عام  6116أصبحت هذ ا سوق إعادة تمويل ا ب وك ا تي تحس ت سيو تها بصفة خاصة,
حتى وان هذا ا ميل قد تميز بفائض في ا سيو ة في ا سوق ا بي ية ,في حين أن إعادة تمويل ا ب وك دى ب ك
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ا جزائر ا ت قد هبطت لصفر في هاية عام  ,6114و قد ظهر هذا ا ميل ا خفاض إ ى عدم وجود جوء
ا ب وك إ ى إعادة ا تمويل دى ب ك ا جزائر بل ا عدامه تماما م ذ عام .6116
وقد تطورت ا سوق ا قدية بطريقة مدعمة م ذ عام  ,4661سواء من جا ب ابت ار اأدوات (اأما ات,
ا مزادات ,عمليات ا سوق ا مفتوحة )...أو من جا ب عدد ا متدخلين.
وعليه ,فإن ا تحسن ا مستمر لسيو ة دى ا ب وك وما ترتب ع ه من فائض في ا سيو ة في ظل غياب جوء
إ ى ب ك ا جزائر على إعادة ا تمويل ,أدى بب ك ا جزائر إ ى ا تدخل على مستوى ا سوق ا قدية باستعمال أداة
جديدة تسمى "استرجاع ا سيو ة با م اقصة " بغرض ضبط ومواجهة هذا ا فائض ,يتعلق اأمر ه ا بتق ية ا سحب
من سيو ة ا سوق ا قدية ا تي تم إدخا ها واستعما ها من قبل ب ك ا جزائر أداة غير مباشرة لسياسة ا قدية
ابتداءا من شهر أفريل .6116
من جا ب آخر ,سجلت ا سوق اأو ية قيم ا خزي ة (أذون وس دات ا خزي ة) ,بصفتها مقتصرة على ا سوق
ا قدية ارتفاعا جوهريا خال عام  ,6116حيث وصل ا رصيد ا قائم من هذ اأدوات إ ى حوا ي  11.1مليار
دي ار في هاية  6116مقابل  14.6مليار دي ار في هاية  ,6114وهذا بعد ااستقرار ا سبي لمبا غ
ا متفاوض عليها (أي ما يقارب  11مليار دي ار) خال عام  ,6114إا أن سوق قيم ا خزي ة ا از ت ضعيفة
في ا وقت ا ذي يجب على هذا ا قسم من ا سوق ا قدية أن يلعب ا دور ا مهم في تسيير ا سيو ة وم ه امتصاص
ا فائض م ها ,آما ا سوق بين ا ب وك ا تي برزت عام  6114مقصورة أساسية لسوق ا قدية ا ت أقل حيوية,
و قد ش لت ا عمليات اآجلة ا سبة ا برى وا واة اأساسية من بين ا عمليات ا متفاوض عليها في ا سوق ا بي ية
لب وك.
 .6آلية امتصاص السيولة
إن تواصل ا تحسن ا معتبر لسيو ة دى ا ب وك متأث ار بارتفاع صافي اأصول ا خارجية و وضعية دائ ة
صافية لخزي ة ا عمومية دى ب ك ا جزائر وطهور فائض بير م ها ا مصاحب ا ماش احتياجات ا ب وك
لسيو ة وا متزامن مع تطور خزي ة ا ب وك ,وهذا على ا رغم من ا سحب من هذ ا سيو ة من باب ااسترجاع من
طرف ب ك ا جزائر ,و ذ ك با ظر إ ى أهمية ودائع ا ب وك دى ب ك ا جزائر ا تي تجاوزت بوضوح احتياجات
ت وين اادخار اإجباري ,فإن مثل هذ ا وضعية تضع في ا واجهة ضرورة ا متابعة مراقبة صارمة سيو ة
ا ب وك من أجل تفادي تطور ا قروض غير ا اجعة لب وك ,وم ه ا وقاية من خطر ا تضخم.
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وعليه ,ومع غياب جوء ا ب وك إ ى إعادة ا تمويل دى ب ك ا جزائر م ذ  6116و مواجهة ا سيو ة ا زائدة في
ا سوق ا قدية ا بي ية لب وك ,واصل ب ك ا جزائر استعمال اأداة غير ا مباشرة لسياسة ا قدية ا متمثلة في "
استرجاع ا سيو ة با م اقصة " ا تي أدخلت آ ية جديدة امتصاص ا سيو ة س ة  6116بمبلغ قدر آ ذاك بـ411
مليار دج ,ثم تم رفع مبا غ عمليات استرجاع ا سيو ة ا تي وصلت إ ى  111مليار دج في هاية شهر ديسمبر
 ,1 6111وفي ا مقابل يقوم ب ك ا جزائر بخفض سبة ا فائدة على استرجاع ا سيو ة لما زادت مبا غ عمليات
استرجاع ا سيو ة.
الفرع الثاني :دور بنك الجزائر في إدارة السياسة النقدية
سأحاول فيما يلي توضيح آ يات ب ك ا جزائر في إدارة وتسيير ا سياسة ا قدية من خال تحديد أهداف هذ
ا سياسة وأدواتها ا تي سطرها تت اسب واأوضاع ااقتصادية وا تطورات ا قدية.
 .4تحديد أهداف السياسة النقدية:
يعرف ا قا ون ا متعلق با قد وا قرض وتعدياته اإطار ا مؤسساتي لسياسة ا قدية ويحدد مسؤو يات ب ك
ا جزائر فيما يخص ا سياسة ا قدية ,وتشير ا مادة  11من هذا ا قا ون إ ى هدف ا سياسة ا قدية " :تتمثل مهمة
ا ب ك ا مر زي في مجال ا قد وا قرض في توفير أفضل ا شروط مو م تظم اقتصاد ا وط ي وا حفاظ عليها
بإ ماء جميع ا طاقات اإ تاجية ا وط ية مع ا سهر على ااستقرار ا داخلي وا خارجي ل قد".
إن ا هدف ا هائي لسياسة ا قدية إذا هو ا محافظة على استقرار اأسعار ا ذي يفهم م ه زيادة محصورة في
اأرقام ا قياسية أسعار ااستهاك.
و تحقيق ا هدف ا هائي لسياسة ا قدية ,فقد تم وضع ا هدف ا وسيط لسياسة ا قدية ا ذي ان خال اأعوام
 4661-4661ممثا بصافي اأصول ا داخلية ب ك ا جزائر مع تثبيت اأهداف ربع س وية ,ثم برز م ذ عامي
 6116-6114ا قد اأساسي هدف وسيط ,ومن ا بديهي أن يعمل ا مضاعف ا قدي صا ح هذ ا مجاميع.2

Banque d’Algérie," Tendances monétaires et financières au second semestre 2004 ",Note de

1

Conjoncture, www.bank-ofalgeria.dz/notes.htm,04/04/2014.
2

محمد صاسي " ,ا وضعية ا قدية وسير ا سياسة ا سياسة ا قدية في ا جزائر " ,مرجع سبق ذ ر .
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إن ا هدف ا هائي إذا ا معبر ع ه باصطاح اأسعار على ا مدى ا متوسط بمع ى ا تضخم وا ذي يتم تحديد
مستوا اأد ى يم ن تحقيقه ,أي ا خفاض تضخم أسعار ااستهاك وبا تا ي ا خفاض وتيرة ا مو ا قدي ا ذي
يسمح بتحقيق ا هدف ا وسيط لسياسة ا قدية بواسطة تطبيق م ظم أدوات غير ا مباشرة لسياسة ا قدية
ا متمثلة في ااحتياطي اإ زامي و استعادة ا سيو ة وتسهيلة ا وديعة ا مغلة لفائدة.
 .6أدوات السياسة النقدية ومدى فعاليتها:
سمح إصاح أدوات ا سياسة ا قدية ا تي أرست دعائم تطبيقها م ذ عام  4661ب ك ا جزائر بتهيئة عدة
أدوات قدية غير مباشرة وجزها فيما يلي:
ــ آلية ااحتياطي اإجباري :في ا جزائر تعتبر سياسة ااحتياطي اإجباري من اآ يات ا رقابية ا تي استحدثها
قا ون  41-61حيث خصصها بمادة صريحة ,حدد فيها صاحيات ب ك ا جزائر في فرض هذ ا سبة بقيمة ا
تتعدى  %61إا في حاات ا ضرورة ا م صوص عليها قا و يا ,وفوض ه استخدامها إحدى أدوات ا سياسة
ا قدية ,إا أن اأمر  44-11ا معدل وا متمم لقا ون  41-61م يذ ر أداة ااحتياطي اإجباري بصورة
مباشرة ,غير أن ب ك ا جزائر أعاد تق ي ها عبر تعليمة صادرة ع ه س ة  ,6111وا تي حدد من خا ها خضوع
مختلف ا ودائع (ا جارية ,أجل ,س دات ا ص دوق ,دفتر ا توفير ,ا ودائع ا مشترطة في عمليات ااستيراد
وا ودائع اأخرى) معدل ااحتياطي اإجباري ا ذي يم ن أن يصل حتى  %41دون استث اء وب فس
اأسلوب ,1ويتم تحديد وعاء ااحتياطي بصورة شهرية تبدأ من م تصف ا شهر.
باإضافة إ ى ذ ك فإن تطبيق هذ ا سياسة في ا جزائر يتضمن م ح ب ك ا جزائر عائد على ااحتياطات
اإجبارية في ش ل فائدة ,يتم حسابها ا طاقا من حجم ااحتياطات ومدة م وثها دى ب ك ا جزائر.
إن رفع معدل ااحتياطي اإجباري م ذ  6116يعتبر تأ يدا من جا ب ا سلطات ا قدية على أهمية هذ
اأداة في ا تأثير على سيو ة ا ب وك ا تجارية ,وقد أدى تطور معدات ااحتياطي اإجباري بعد هذ ا س ة إ ى
تأثير ملحوظ في حجم حسابات ا ب وك ا تجارية دى ب ك ا جزائر تحت ب د ااحتياطي اإجباري.

1

ا مادة ,61ا قا ون .41-61
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ــ آلية استرجاع السيولة :1تعتبر آ ية استرجاع ا سيو ة عن طريق ا م اقصة من طرف ب ك ا جزائر أحد
ا تق يات ا تي استحدثها ب ك ا جزائر أسلوب سحب فائض ا سيو ة ,وا تي دخلت حيز ا ت فيذ م ذ شهر أفريل
 ,6116وتعتمد هذ اآ ية على ا بياض على استدعاء ب ك ا جزائر ا ب وك ا تجارية ا مش لة لجهاز ا مصرفي,
أن تضع اختياريا ديه حجم من سيو تها على ش ل ودائع مدة  61ساعة أو أجل ,في مقابل استحقاقها معدل
فائدة ثابت يحسب على أساس فترة ااستحقاق( , )n/12وذ ك عبر مشار تها في م اقصة يعل ها ب ك ا جزائر.
وتعتبر آ ية استرجاع ا سيو ة با م اقصة أسلوب مماثل آ ية ا مزادات على ا قروض ا تي استخدمها ب ك
ا جزائر ا طاقا من س ة  4661من أجل تمويل ا ب وك ا تجارية حي ما ا ت تعا ي عج از في ا سيو ة ,إا أن
حا ة إفراط ا سيو ة ا تي أصبحت تعا ي م ها ا ب وك ا تجارية بعد س ة  ,6114دفعت ب ك ا جزائر أن يستخدم
اأسلوب ذاته ن بع س اأطراف ,إذ أ ه يمثل ا طرف ا مقترض في حين أن ا ب وك ا تجارية هي ا مقرض,
وتظهر مرو ة آ ية استرجاع ا سيو ة عبر ا م اقصة في ا حرية ا تي تم حها ب ك ا جزائر في تحديد سعر ا فائدة
ا متفاوض عليه وفي حجم ا سيو ة ا تي يرغب في سحبها من ا سوق ,وا تي قد ا يتم تحقيقها عبر سياسة
ااحتياطي اإجباري ,خاصة وأن ب ك ا جزائر أصبح يتدخل بهذ اآ ية بصورة أسبوعية في ا سوق ا قدية م ذ
س ة  ,6116و ظ ار ما تتمتع به آ ية ا سيو ة عبر ا م اقصة من مرو ة ,فقد أصبحت تمثل اأداة ا رئيسية في
ت فيذ ا سياسة ا قدية ب ك ا جزائر م ذ س ة  ,6114وخاصة في ظل ما تشهد ا ب وك من فائض بير في
ا سيو ة.
وقد رفع ب ك ا جزائر بقوة مبا غ استرجاع ا سيو ة ابتداءا من م تصف جوان  6111مقابل ااتجا ا تصاعدي
لسيو ة ا ب ية على اعتبار أن ا عوامل ا مستقلة ا مساهمة في ا سيو ة يفوق مبلغ ا عوامل ا مستقلة ا مقلصة ها.
ــ تسهيلة الوديعة المغلة للفائدة :2جاء تطبيق آ ية تسهيلة ا وديعة ا مغلة لفائدة ا ع اسا استمرار ظاهرة فائض
ا سيو ة في ا ظام ا مصرفي ا جزائري ,وتعبر عن توظيف فائض ا سيو ة ا ب وك ا تجارية دى ب ك ا جزائر,
وذ ك في ش ل عملية على بياض تأخذ صورة قرض تم حه ا ب وك ا تجارية ب ك ا جزائر ,تستحق ع ه فائدة
تحسب على أساس فترة استحقاقها ومعدل فائدة ثابت يحدد ب ك ا جزائر.

1

Instruction banque d'Algérie, N°02-2002 du 11 avril 2002 portant Introduction de la reprise de liquidité sur
le marché monétaire.
Banque d'Algérie, rapport 2005:" évolution économique et monétaire en Algérie", p:158.
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وبا رغم من حداثة تطبيق هذ اآ ية إا أ ها أ ثر اأدوات شاطا س ة  6111وحتى في ا سداسي اأول من
س ة  ,6112ومعدل ا فائدة على ا تسهيلة ا خاصة با وديعة تمثل معدل فائدة مرجعي با سبة ب ك ا جزائر
وا سوق ا قدية في ظل ا عدام عمليات إعادة ا خصم واعادة ا تمويل دى ب ك ا جزائر.
تم ن ب ك ا جزائر من خال آ ية تسهيات اإيداع أن يسحب من ا ظام ا مصرفي سيو ة معتبرة م ذ بداية
تطبيقها س ة  ,6111وهو ما يؤ د على أهمية هذ اأداة في ا رقابة على ا سيو ة ا مصرفية على من ا خفاض
معدات ا فائدة عليها مقارة بتلك ا مطبقة على عمليات استرجاع ا سيو ة.
المطلب الثاني :آليات إدارة السيولة من طرف البنك المر زي التونسي
تدار ا سيو ة ا قدية في تو س على غرار افة بلدان ا عا م من قبل ا ب ك ا مر زي ا تو سي ,وذ ك في
إطار سوق تؤمن حسن سير ا ظام ا ب ي في هذا ا مجال وتم ن من ا رقابة على ا ـحوا ة اائتما ية في إطار
ا م ظومة ااقتصادية وا ما ية بصفة عامة وفي هذا اإطار  ,تجد ا ب وك ا تجارية ا مجال ا م اسب في عرض
قدر معين من مواردها ا ما ية ا با غة ا سيو ة أو ا حصول عليها ع د ا حاجة  ,ما يجد ا ب ك ا مر زي في هذ
ا سوق م فذ لتأثير على سياسة ا ب وك وذ ك باعتماد تق يات وسياسات مختلفة.
الفرع اأول :آليات البنك المر زي التونسي في ضبط السيولة
 .8التدخل في السوق النقدية:
حســب ا فصــل  ,11يســتطيع ا ب ــك ا مر ــزي حســب ا شــروط وا طــرق ا تــي يضــبطها مجلــس اإدارة أن
يشـتري مــن ا ب ــوك أو أن يشـتري م هــا مــع ا تعهـد بإعــادة ا بيــع ,ا سـ دات ا عموميــة ا قابلــة لتـداول ا قصــيرة اأجــل
وا تي تقل مدتها عن ستة أشهر و ذ ك ل دين أو قيمة على ا مؤسسـات وعلـى ا خـواص مدرجـة بقائمـة يضـبطها
ا مجلس هذا ا غرض وذ ك قصد ا تأثير على حجم ا قرض وتعديل ا سوق ا قدية.1
 .5التصرف في السيولة:2
تواصــل خــال س ـ ة  6146تقلــص ســيو ة ا ب ــوك ا ــذي ميــز س ـ ة  6144وا مــا بــوتيرة أقــل حــدة ,حيــث اتســم
باآثار ا تقييدية ا تي سلطتها في اآن فسه افة ا عوامل ا ذاتية لسيو ة.
1

ا قا ون عدد  446س ة  4611ا متعلق بت قيح ا قا ون عدد  61س ة  , 4611ا متعلق بإ شاء وت ظيم ا ب ك ا مر زي ا تو سي.

2

م شور ا ب ك ا مر زي ا تو سي إ ى ا ب وك عدد  61س ة  6146ا مؤرخ في  61ديسمبر  6146وا م قح لم شور عدد  44س ة  6144ا مؤرخ في 46

سبتمبر .6144

57

الفصل الثالث :إدارة البنك المر زي للسيولة النقدية في ل من الجزائر وتونس (دراسة مقارنة)
وأمام تقلص اأموال ا جاهزة لب وك ,قام ا ب ك ا مر زي بضخ ا سيو ة طوال سـ ة  6146وذ ـك باأسـاس عـن
طري ــق طلب ــات ا ع ــروض ,وبل ــغ ا ق ــائم ا وس ــطي ه ــذ ا ت ــدخات  1.614ملي ــون دي ــار ف ــي سـ ـ ة  6146مقاب ــل
 6.121مليــون دي ــار فــي سـ ة  ,6144حيــث مثلــت  %66,1مــن مجمــوع عمليــات ا سياســة ا قديــة ,مــع اإشــارة
إ ى أن معهد اإصدار قد واصل تقديم طلبات ا عروض بثاثة آجال وهي  1أيام ,شهر واحد ,و 1أشهر.
ومــع ا تحســن ا تــدريجي لســيو ة ا مصـرفية فــي أواخــر سـ ة  ,6146تخلــى ا ب ــك ا مر ــزي فــي ــوفمبر 6141
على م ح طلبات ا عروض مدة  1أشهر ,ثم من فيفري  6141تخلى على م ح طلبات ا عروض مدة شهر.
الفرع الثاني :دور البنك المر زي التونسي في إدارة السياسة النقدية
طبقا لفصل ( 11جديد) من ا قا ون عدد  62س ة  6112ا مؤرخ في  41ماي  6112ا م قح لقا ون عدد
 61س ة  4611ا مؤرخ في  46سبتمبر  4611ا متعلق بإ شاء وت ظيم ا ب ك ا مر زي ا تو سي ,تتمثل ا مهمة
اأساسية لسياسة ا قدية في ا حفاظ على استقرار اأسعار.
وفعا ,يم ن ا تح م ا جيد في ا تضخم ما يع سه تطور مؤشر اأسعار ع د ااستهاك ,من ضمان مو ا
تضخمي يساهم في إحداث مواطن ا شغل بما يسهم في ا حفاظ على ا قدرة ا شرائية وتحسين ا رفا اإجتماعي.
هذا ا غرض يؤثر ا ب ك ا مر زي ا تو سي ,بواسطة أدوات موضوعة تحت ذمته ,على سبة ا فائدة في ا سوق
ا قدية ,ا تي تعتبر اأداة اأساسية قيادة ا سياسة ا قدية وذ ك غاية بلوغ ا هدف ا هائي ا متمثل في استقرار
اأسعار.
ويرت ز هذا اإطار من ا سياسة ا قدية ,إضافة لم و ات ا قدية وا قروض ,على تش يلة مت وعة من ا مؤشرات
ذات اارتباط ا وثيق با تضخم ,و ذ ر بهذا ا ع وان اأسعار ع د ا توريد وفجوة اإ تاج وا تضخم اأساسي ,إ خ.
و ظ ار أهمية توقع ا تضخم با سبة هذا اإطار من ا سياسة ا قدية ,يعمل ا ب ك ا مر زي ا تو سي على
وضع آ ية تحليل وتوقع ا تضخم على ا مدى ا قصير وا متوسط ,وا تي ستستخدم مرجع اتخاذ ا قرار في مجال
ا سياسة ا قدية و وسيلة لتواصل مع ا عموم.
وت درج هذ ا مقاربة في ا تماشي ا رامي إ ى تطوير ودعم اإطار ا تحليلي ا ذي يهدف إ ى تحسين ا تح م في
تصورية وقع تغير سبة ا فائدة ا رئيسية على ا متغيرات
مختلف ق وات ا تقال أثر ا سياسة ا قدية واعداد صيغ ّ
ااقتصادية اأساسية.
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 .8أدوات السياسة النقدية ومدى فعاليتها
بما أن ااقتصاد ا تو سي في حا ة ا ماش ويعا ي من مش لة في ا سيو ة فإ ه يعمل على ضخ ا قود وتوفير
ا سيو ة ,وذ ك وحسب ما أبرزته معطيات آخر بيان صدر عن مجلس إدارة ا ب ك ا مر زي ا تو سي في اجتماعه
ا م عقد يوم  61ديسمبر  6141فإن حاجيات ا ب وك من ا سيو ة قد ازدادت با معدل ا يومي يصل ا حجم ا عام
عمليات ا ضخ واعادة ا تمويل إ ى إجما ي قيمته با معدل ا يومي  1.161مليون دي ار ,وهو أمر اتج عن
ا فجوة بين اإيداعات دى ا ب وك عموما ا تي شهد سق تطورها تباطؤا سبيا في ا مدة اأخيرة وا تمويات
ا مم وحة اقتصاد ا تي تعرف موا  %154في موفى وفمبر  ,6141ويعود ذ ك باأساس إ ى تطور قروض
ااستهاك بشتى أص افها مما ا ع س على سبة ا فائدة ا وسطية ا تي اهزت  %1511وهو مستوى عال يؤثر
على أعباء اإقراض.
وا طاقا من هذ اإش اات سارع ا ب ك ا مر زي ا تو سي إ ى اتخاذ إجراءات عاجلة يم ن أن يطلق عليها
طابع اإصاح ا هي لي لحفاظ على ا توازات ا ما ية وضمان ا تمويل ا م اسب مختلف اأ شطة وا قطاعات
ااقتصادية حيث تمت مراجعة هوامش تسهيات اإيداع وا قرض وا تخفيض في سبة ا مدخرات اإ زامية لب وك
فضا عن مراجعة قيمة ا فوائد ا متعلقة باادخار وا ترفيع فيها واعتماد أدوات جديدة تعديل ا سوق ا قدية.1
 .4.4الترفيع في نسبة الفائدة المديرية بـ 78نقطة أساسية :ت تقل من %1
إ ــى  %1,1وا رجــوع إ ــى مجــال مت ــاظر تغيــر ســب ا فائــدة فــي ا ســوق ا قديــة بهــامش  61قطــة أساســية حــول
ســبة ا فائــدة ا مديريــة ,ويهــدف هــذا اإج ـراء ا ــذي ي تســي صــبغة ا تعــديل ا تق ــي إعطــاء إشــارة واضــحة لســوق
و مؤسسات ا قرض ,على أن ا ب ك ا مر زي يتابع ب ل حذر ا تطورات علـى مسـتوى سـبة ا تضـخم ,ويعمـل علـى
ا تصــدي تصــاعد ا ضــغوطات ا تضــخمية دون أن ي ــون هــذا اإج ـراء أثــر ملحــوظ علــى ســبة ا فائــدة ا وســطية
لسوق ا قدية.
وهو ما يع ي أن هذا اإجراء ن ي ع س سلبا على لفة تداين ا متعاملين ااقتصاديين باعتبار أن
ا تقليص في مجال تغير سب ا فائدة من  411قطة أساسية إ ى  11قطة وا عودة إ ى هوامش مت اظرة حول
سبة ا فائدة ا مديرية من شأ ه أن يجعل ا حد اأقصى ا ذي يم ن أن تبلغه سب ا فائدة فيما بين ا ب وك ا
يتجاوز مستور سب ا فائدة على تسهيل ا قرض أي  %1,11وهي فس ا سبة ا متعامل بها بين ا ب وك حا يا.

1

ا شاذ ي ا عياري " ,تحليل طبيعة و جاعة ا سياسة ا قدية " ,اجتماعات ا ربيع لب ك ا دو ي وص دوق ا قد ا دو ي 64-46 ,أفريل  ,6141واش ظن.
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 .5.8التخفيض في نسبة ااحتياطي اإجباري من  %5إلى  %8وتعديل قاعدة احتساب ااحتياطي:
يهدف هذا اإجراء باأساس إ ى إعطاء
ا ب وك مت فسا مواجهة شح ا سيو ة وبا تا ي سيؤدي إ ى تراجع جوئها إ ى إعادة ا تمويل من طرف ا ب ك
ا مر زي.
.7.8

إدراج مقايضة الصرف أداة للسياسة النقدية :يهدف هذا اإجراء إ ى

عصرة اإطار ا عملياتي لسياسة ا قدية من خال توسيع اأدوات ا متاحة لب ك ا مر زي تعديل ا سيو ة
ا مصرفية وا تح م في سبة ا فائدة فيما بين ا ب وك مما من شأ ه أن ي ع س ايجابيا على جاعة قيادة ا سياسة
ا قدية وقدرتها على بلوغ اأهداف ا تي أو لت إ يها وخاصة م ها ا حفاظ على استقرار اأسعار.
وفي اأخير ,تجدر اإشارة إ ى أن هوامش تحرك ا سلطات ا ما ية وا قدية تبقى محدودة في جميع ا حاات
 ,باعتبار أن اقتصاد ا سوق وتحرير ا معامات ا ما ية ا يم ن أن يتحمل تأطي ار بي ار حتى و و ا تسب صبغة
ا تعديل ا مؤقت فا م ظومات ا قدية ا عصرية تتطلب آ يات تيقظ استراتيجي هام من قبل ا فاعلين وا متدخلين
ا مختلفين في شان ا مال وا قد وذ ك ما يم ن أن يترتب عن قلة ا تحوط ومراقبة ا محيط من هزات قد تعرض
ا م ظومة برمتها إ ى تأرجح ي ع س في ا غا ب على ا قطاعات ااقتصادية ا مختلفة ,ويم ن أن يتسبب في
هشاشة ا دعائم ا ما ية.
المطلب الثالث :المقارنة بين آليات إدارة السيولة في ل من الجزائر وتونس
فيما يلي سأتطرق أوجه ا تشابه وااختاف في اإدارة ا قدية ل من ا ب ين.
الفرع اأول :أوجه التشابه في اإدارة النقدية
يعتبر ل من ب ك ا جزائر وا ب ك ا مر زي ا تو سي متشابهين في آ يات ضبط ا سيو ة ,وذ ك من خال
تدخلهما في ا سوق ا قدي ,و ذ ك في إدارة ا سياسة ا قدية.
الفرع الثاني :أوجه ااختاف في اإدارة النقدية
ي من ااختاف ا جوهري لب ين في آ يات إدارة ا سيو ة في اختاف ا طبيعة ااقتصادية ,حيث يقوم ب ك
ا جزائر باستعمال آ ية امتصاص ا سيو ة وذ ك ما ديه من فوائض ,آما ا ب ك ا مر زي ا تو سي فيتدخل من
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خال ا تصرف في ا سيو ة أو ضخ ا سيو ة ,وهذا تيجة ا رضوخ لحا ة ااقتصادية ا تي ت سوا اقتصاد ا بلد,
ما أ ه قام بخلق آ يات جديدة تتواءم وا طبيعة ااقتصادية ا سائدة.
فيما يخص ا مقارة بين اآ يات ,فإن اأمر يعتبر إشارة لوضع ااقتصادي ا ذي يميز ل من
ا بلدين ,حيث أن أدوات ا سياسة ا قدية هي فسها ا مطبقة من قبل ل ب ك مر زي ,اأمر يختلف فقط في مدى
فعا ية ل أداة حسب ا وضع وا مستوى ااقتصادي ا سائد ,ذ ك اأمر با سبة لجزائر وتو س ,حيث تعتبر
أدوات ا سياسة ا قدية خاصة اأدوات غير ا مباشرة فعا ة في تو س أ ثر م ها في ا جزائر وذ ك تطور سوق
ا س دات ا ح ومية.
إا أن ا وضع ااقتصادي ا متدهور خال ا س وات ا ثاث اأخيرة تو س تيجة عدم ااستقرار ا سياسي,
أدى إ ى تراجع فعا ية هذ اأدوات ,حيث أن ا سياسة ا قدية بعد ا ثورة وا هادفة إ ى مواجهة تحديات ا مو
ااقتصادي ,أخذت م حى جديد متمثل في وضع آ يات جديدة تتماشى وا حا ة ااقتصادية ا سائدة.
وفي اأخير يبقى ه اك تح م في إدارة ا سيو ة ا قدية رغم أن ل ب ك ه آ ياته ,وتبقى ا ب وك ا مر زية تلعب
ا دور اأ ثر أهمية في إدارة ا سيو ة ا قدية في مختلف ااقتصاديات من خال مختلف اآ يات ,واختاف
ا طبيعة ااقتصادية.
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خاصة الفصل:
وفي ختام دراستي موضوع ل من ب ك ا جزائر وا ب ك ا مر زي ا تو سي ,اتضح أن ل م هما
أهمية بيرة في ا ا دو تين ,من حيث تو يهما مهمة اإصدار ا قدي  ,وتسيير وتوجيه ا مصارف اأخرى,
و ذ ك إدارة ا سيو ة من خال أدوات ا سياسة ا قدية ,ومهما ا ت ا ظروف ااقتصادية ا سائدة.
حيث أخذ ا ا ب ين ا مر زيين يتبع اأسلوب غير ا مباشر في إدارة ا سياسة ا قدية من خال عمليات
ا سوق ا مفتوحة ,وهو اأسلوب اأ ثر شيوعا في إدارة ا سياسة ا قدية ع د ا ب وك ا مر زية ,وضمن هذا
اأسلوب يقوم ا ب ك ا مر زي باستخدام شهادات اإيداع ا تي أصدرها خصيصا هذ ا غاية أداة رئيسة
امتصاص ا سيو ة ا زائدة في ااقتصاد وبا تا ي م عها من ا تأثير على مستوى اأسعار بش ل عام من جهة,
وعلى سعر ا صرف من جهة أخرى.
وقد جأ ل من ا ب ين إ ى استحداث أداة شهادات اإيداع في ظل عدم فاية إصدارات أدوات ا دين
ا عام ا ح ومي وا تي ترتبط مباشرة بتمويل عجز ا موازة ا عامة من جهة ,وضعف ا سوق ا ثا وي تلك اأدوات
من جهة ثا ية ,وفي ا مقابل ,تساعد عمليات إعادة شراء شهادات اإيداع أجل أسبوع في ضخ ا سيو ة إ ى
ااقتصاد ع د ا لزوم فضا عن دورها في تسهيل مهمة ا ب وك في إدارة محافظها ا ما ية في اأجل ا قصير,
وا ى جا ب شهادات اإيداع ,يستخدم ا ب ك ا مر زي أيضاً أدوات سعر إعادة ا خصم و افذة اإيداع ليلة واحدة
في إدارته لسياسة ا قدية.
حيث يتب ى ب ك ا جزائر آ يات إدارة ا سيو ة حسب وضعية ااقتصادي ا وط ي ,وا ذي يتميز بااستقرار
سبيا ,آما ا ب ك ا مر زي ا تو سي و ظ ار لوضع ااقتصادي ا راهن ا ذي تميز حا ة ا ماش ,فقد قام بخلق
آ يات جديدة محاو ة ا تقليل من حدة ا وضع ومحاو ة اصاحه.
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خاتمة
من خان دراسة موضوع اابنك اامررزي وااسيواة اانقدية ااتد أدت إا ،معرفة أن اابنك اامررزي اه دور
متعدد فإنه ت يقتدر ع ،،تنظيم وتموين اامؤسسات اامااية ،بن يتعدى ذاك إا ،إددار ااعم،ة ومراصبتها وتحديد
صيمتها وضبط ااعاصة اامااية ااداخ،ية وااخارجية ا،دواة ،ورذا اإا ار

ع،يها ،رما يعتبر من بين اامساهمين فد

ااسياسة اامااية ا،دواة وذاك من خان صيامه بدور اامسير واامنظم واامراصب وااموجه أدوات ااسياسة اانقدية.
فدور اابنوك اامررزية فد اتصتداد هو دور ديناميرد مر بتبادتت عديدش منذ ناأش هذل اابنوك وحت،
اآن ،ومن ااطبيعد أن يوادن تطورل باستمرار طااما تطور هيرن اتصتداد واتسعت صاعدش اأدوات ااتد
يستخدمها اتنفيذ سياسته اانقدية ،وباانتيجة فقد أدبحت ااسياسة اانقدية ،ورغم مرورها بااعديد من ااتحوتت،
تررز ع ،،اتستقرار اانقدي ونقدد هنا اتستقرار ااداخ،د (استقرار اامستوى ااعام اأسعار) واتستقرار ااخارجد
(استقرار سعر اادر ) ،هذا فضاً عن توفير اامتط،بات اامااية ا،نااط اتصتدادي.
إن نجاح اابنوك اامررزية فد تحقيق هذا ااهد  ،أي اتستقرار اانقدي إنما تحددل مجموعة من ااعوامن
واااروط ااذاتية أو اامؤسسية تتع،ق بهيارن هذل اابنوك وتطورها ونوعية مواردها اابارية وغير ذاك من ااعوامن
ااخادة بهذل اابنوك ،رما ويتط،ب ذاك توافر مجموعة من اااروط ااموضوعية ،وأبرزها درجة استقااية اابنوك
اامررزية ومدداصية سياساتها واجراءاتها وتوفر صدر ربير من ااافافية فد عمن هذل اابنوك وخضوعها ا،مساءاة
إزاء مدى نجاحها فد تحقيق اأهدا

اامنوطة بها.

ورن بنك مررزي اه طريقة فد اإدارش اانقدية ،وارن ااهد
اانقدي ،وذاك من خان اتختا

واحد وهو ااتوازن اتصتدادي من ااجانب

فد اآايات اامطبقة من طر رن بنك ،رما هو ااحان ارن من بنك ااجزائر

واابنك اامررزي ااتونسد ،اا،ذان ي،عبان دور ربير فد إدارش ااسيواة اانقدية باارغم من اختا

ااطبيعة

اتصتدادية.
اختبار الفرضيات:
 -تهد

استقااية اابنك اامررزي إا ،تحقيق اتستقرار اانقدي بارن عام ،واتستقرار فد اامستوى ااعام

اأسعار بارن خاص.
 يتحرم اابنك اامررزي فد إدارش ااسيواة اانقدية من خان أدوات ااسياسة اانقدية وااتحرم فد حجم اارت،ةاانقدية اامطروحة وسعر اافائدش.
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 يتمثن اافرق فد إدارش ااسيواة من طر رن من بنك ااجزائر واابنك اامررزي ااتونسد فد مدى استقاايةرن منهما ونجاعة عم،ه ،باإضافة إا ،اآايات اامطبقة من طر ر،يهما.
النتائج:
انطاصا من هذل اادراسة تم ااتودن إا ،اانتائج ااتااية:
 إن اتستعمان ااعم،د أداش امتداص ااسيواة عن طريق مناصدات ااقروض سمح ابنك ااجزائر بتطبيقسحب إضافد ا،سيواة فد ااسوق اانقدي.
 -إن ااهد

اأساسد من تطبيق ااسياسة اانقدية هو استقرار اأسعار ع ،،اامدى اامتوسط.

 يعمن اابنك اامررزي ااتونسد جاهدا ا،حفاظ ع ،،اتستقرار اانقدي من خان اآايات ااتد انتهجها فدإدارته ا،سيواة وااتد تتواءم م ااحااة اتصتدادية ا،ب،د
التوصيات وااقتراحات:
بعد اادراسة واانتائج اامحدن ع،يها ،يمرن عرض بعض اتصتراحات وااتوديات:
 -عدم تجاهن اابعد اانوعد من اارصابة اامدرفية ،م ااتأريد ع ،،أن اإا ار

ع ،،اابنوك ايس مجرد

اتاتزام بمعايير رمية.
 ضرورش تدعيم وتقوية اأدوات اارصابية واآايات اإدارية ،وذاك باتحتراك اادائم بااهيئات اارصابية فداادون اأخرى.
آفاق البحث:
إن هذا اابحث ت يعدوا أن يرون محاواة إثراء واحدش من ااتحديات ااتد تارن بؤرش توتر حقيقية فد
اانااط اامدرفد ،وأتمن ،أن أرون صد وفقت فد تقديم اابحث بدورش مقبواة ،ع ،،أن يتم اإامام بجوانب
ااموضوع مستقبا ،وبهذا أرون صد فتحت اامجان إمرانية إثراء هذا ااموضوع ااذي يتط،ب اارثير من ااجهد
حت ،نوفيه حقه ع ،،مدى اأزمنة وأن يرون تمهيدا أبحاث يمرن أن نتعرض اها:
 تطوير آايات اابنوك اامررزية إدارش ااسيواة فد ظن متغيرات ااعوامة اامااية. -تطوير آايات اابنوك اامررزية فد مجان اارصابة ع ،،اابنوك امواجهة تحديات ااعمن اامدرفد.
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 -52منير إبراهيم هندي  ،إدارش اابنوك  ،مدخن اتخاذ ااق اررات  ,ط ، 3اامرتب ااعربد ااحديث  ،اإسرندرية
.1996 ،
 -56خ،ين محمد اااماع  ،إدارش اامدار  ،ط ، 5مطبعة اازهراء  ،بغداد .1992 ،

 -52رااد ااعدار و أواغا صمر  ،دراسات تطبيقية فد إدارش اامدار  ،دار اادفاء ا،نار وااتوزي  ،اأردن
.1991 ،

 -58فاح حسن ااحسيند ومؤيد عبد اارحمان اادوري  ،إدارش اابنوك مدخن رمد واستراتيجد معادر ،دار
وائن ا،نار  ،اأردن .5000،

 -59رضا داحب أبو أحمد  ،إدارش اامدار  ،مدخن تح،ي،د رمد معادر  ،دار اافرر ا،طباعة واانار
وااتوزي  ،اأردن .5000 ،
 -30سوزان سمير ذيب وأخرون  ،إدارش اتئتمان  ،دار اافرر ا،طباعة واانار وااتوزي  ،اأردن .5015 ،

 -31عبد اامعطد رضا أرايد ومحفوظ أحمد جودش  ،إدارش اتئتمان  ،دار وائن ا،نار  ،عمان .1999 ،
 -35زياد رمضان ومحفوظ جودش  ،اتتجاهات اامعادرش فد إدارش اابنوك  ،دار وائن ا،نار  ،عمان ،
.5000

 -33محمود يونس وآخرون  ،اصتداديات اانقود واامدار وااتجارش اادواية  ،اادار ااجامعية ا،طباعة واانار
 ،مطاب اأوفسيت  ،بيروت .1992 ،
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 -34محمد ااسوي،م  ،إدارش اامدار ااتق،يدية واامدار اإسامية (مدخن مقارن)  ،مرتبة اإاعاع اافنية ،
اإسرندرية  ،مدر .1998 ،

 -32نبين حااد  ،استقااية اابنوك اامررزية بين ااتأييد واامعارضة  ،اتحاد اامدار ااعربية  ،بيروت ،
.1994

 -36سامر ج،دش  ،اابنوك ااتجارية وااتسويق اامدرفد  ،دار أسامة ا،نار وااتوزي ،عمان . 5009 ،
 الملتقيات:
 -32عياش صويدر وابراهيمد عبد اه  ،أثر استقااية اابنك اامررزي ع ،،أداء سياسة نقدية حقيقية – بين
اانظرية وااتطبيق  ، -م،تق ،اامنطزمة ااجزائرية وااتحوتت اتصتدادية – واص وتحديات ، -يومد  14و
 12ديسمبر  ، 5004جامعة حسيبة بن بوع،د  ،ااا. ،
 -38محمد ااجموعد صرياد  " ،أهمية ااسيواة اانقدية وأهمية ااقطاع اامدرفد ااصتداد " ،اايوم اادراسد
حون أزمة ااسيواة فد ااجزائر  ،جامعة ورص،ة  13 ،أفرين .5011

 المجات:
 -39خ،

محمد حمد ااجبوري  " ،دور استقااية اابنوك اامررزية فد تحقيق أهدا

ااسياسة اانقدية م

اإاارش إا ،ااتجربة ااعراصية فد ضوء صانون اابنك اامررزي ااعراصد رصم  26اسنة  ،" 5004مج،ة
ترريت ا،ع،وم اإدارية واتصتدادية  ،اامج،د  ، 2ااعدد  ، 53جامعة ترريت  ،ااعراق .5011 ،
 -40أحمد عبد اافتاح  " ،ص اررات اجنة بازن وادارش اأموان فد اامدار "  ،مج،ة اامدار ااعربية  ،ااعدد
 ، 16مدر .1994،

 المذ رات واأطروحات:
 -41أحام موس ،مبارك ،آاية رصابة اابنك اامررزي ع ،،أعمان اابنوك فد ظن اامعايير اادواية – دراسة حااة
بنك ااجزائر ، -مذررش مقدمة ضمن متط،بات نين اهادش ماجستير فد ع،وم ااتسيير ،نقود ومااية ،ر،ية
ااع،وم اتصتدادية وع،وم ااتسيير ،جامعة ااجزائر. 5002-5004 ،
 -45حورية حمند ،آايات رصابة اابنك اامررزي ع ،،اابنوك ااتجارية وفعاايتها – حااة ااجزائر ، -مذررش مقدمة
انين اهادش ااماجستير فد ااع،وم اتصتدادية ،ر،ية ااع،وم اتصتدادية وع،وم ااتسيير ،جامعة منتوري،

صسنطينة.5006 -5002 ،

 الدراسات والتقارير:

 -43محمد ارداسد" ،ااوضعية اانقدية وسير ااسياسة اانقدية فد ااجزائر" ،دندوق اانقد ااعربد  ،أبو ظبد
.5004 ،
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 -44محمد ارداسد  " ،ااتطورات اتصتدادية واانقدية اسنة  5015وعنادر ااتوجه ا،سداسد اأون من سنة
 ،" 5013اامج،س اااعبد ااوطند  ،ااجزائر ،ديسمبر .5013

 -42مناور اابنك اامررزي ااتونسد إا ،اابنوك عدد  52اسنة  5015اامؤرخ فد  58ديسمبر  5015واامنقح
ا،مناور عدد  11اسنة  5011اامؤرخ فد  19سبتمبر .5011

 -46ااااذاد ااعياري " ،تح،ين طبيعة ونجاعة ااسياسة اانقدية " ،اجتماعات ااربي ا،بنك اادواد ودندوق
اانقد اادواد 51-19 ،أفرين  ،5013واانظن

 القوانين:
الجزائرية:

 -42اامادش رصم  9إا 11 ،من اأمر  11/30اادادر فد  56أوت .5003
 -48اامادش رصم  13إا 12 ،من اأمر  11/03من صانون اانقد وااقرض.

 -49اامادش رصم  18إا 52 ،من ااقانون رصم  11/03من صانون اانقد وااقرض.
 -20اامادش رصم  28إا 65 ،من اأمر رصم  11/03من صانون اانقد وااقرض.
 -21اامادش  52 ،56من اأمر رصم  11/03من صانون اانقد وااقرض
 -25اامادش ،93ااقانون .10-90
التونسية:
 -23ااقانون عدد  119اسنة  1988اامتع،ق بتنقيح ااقانون عدد  90اسنة  ، 1928اامتع،ق بإنااء وتنظيم
اابنك اامررزي ااتونسد.

 -24ااقانون رصم  56اسنة  ،5006اامعدن واامتمم ا،قانون اأساسد اامتع،ق بإنااء اابنك اامررزي ااتونسد.

ب .المراجع بالغة ااجنبية :
55- Hempel George H, Simonson, Donald F and Goleman, Alan B. Bank
management: text and cases, 4th de, John wiley & sons, Inc, 1994.
56- Ross and Peter, commercial bank management, 4th, ed, irwine, Mc Graw-hill,
1999.
57- Raulett, J, money and Banking, an introduction to analysis and policy, 3 rd ed,
santa Barbara, Jones wiley and son, 1977.
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58- banque d'Algérie, rapport 2009:" évolution économique et monétaire en
Algérie.
59- Banque Centrale de Tunisie, rapport 2012: "construction d'un indicateur de
condition monétaires pour La tunisie.
60- Banque d’Algérie," Tendances monétaires et financières au second semestre
2004 .

61- Instruction banque d'Algérie, N°02-2002 du 11 avril 2002 portant Introduction
de la reprise de liquidité sur le marché monétaire.
62- Banque d'Algérie, rapport 2005:" évolution économique et monétaire en
Algérie".
63- . Forrest capie, Charles Goodhart, Stanly Fisher, and Norbet Schnadt," The
Futur of Central Banking" , The Tercenttry Sumposium of the bank of England,
Cambridge Univrsty Prss, 1994.

: المواقع اال ترونية
64- http://www.inf.org/external/pWas/ft/mfs/manual/pdf/mmfsch6
65- www.bank-of-algeria.dz/indicateurs.htm
66- www.bct.gov.tn

78

