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Résumé  
La monnaie électronique est considérée comme le moyen de paiement le plus actuelle, elle est 

caractérisée par un ensemble de critères posant ainsi un des grand défis face aux activités des banques 

centrales, ce qui a donné lieu à de nombreux questionnements et problématiques et surtout son rôle 

adéquat dans la gestion de la politique monétaire. 

    Cette étude est destinée à analyser ces effets et montré ses aspect par : 

_La définition des banques centrales et de la politique monétaire ; 

_La définition de la monnaie électronique ; 

_Excrétion des différents effets résultants de l’utilisation de la monnaie électronique sur le rôle des 

banques centrales dans la gestion de la politique monétaire. 
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 :إشكالية البحث

 

 ما مدى تأثير النقود االلكترونية على دور البنوك المركزية في إدارة السياسة النقدية ؟
  :حثفرضيات الب  

 

 

 

  :أسباب اختيار الموضوع
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  :خطة البحث

  .المركزي والسياسة النقدية البنك: ولالمحور األ

 .السياسة النقديةتأثير النقود االلكترونية على دور البنك المركزي في إدارة  :  المحور الثاني

 .ضوابط إصدار النقود االلكترونية: الثالث المحور

 .والتوصيات  نتائج اختبار الفرضيات: المحور الرابع

 البنك المركزي والسياسة النقدية  : ولالمحور األ

. 

 : ، خصائصو ووظائفو، مفيومو تيريفوالبنك المركزي: أوال

 :المركزيةتعريف البنوك  _1
 

التعريف األول_  

نيالتعريف الثا_ 
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خصائص البنك المركزي2
 

 

 

26

05

  :وظائف البنك المركزي_ 3
 

 :النقدي  وظيفة اإلصدار_
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:وظيفة بنك الحكومة _

 

 

 :وظيفة بنك البنوك _
 

 
 

 
 

:قبة وتوجيو االئتمانوظيفة مرا _

 

: وأدواتيا  أىدافيا  ،تعريفيا  السياسة النقدية  :ثانيا

 
  :تعريف السياسة النقدية_ 1
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 :أىداف السياسة النقدية_2 

 

 السياسة النقدية  إستراتيجية(: 01)الشكل رقم  

 

 

 يحدد أو يقرر طريق  يتدخل البنك المركزي عن

 

 

 

 

 

 التاثير جلأل               باستعمال  

 

 

Source : Sergio Rossi, Macroéconomie Monétaire Théories et Politiques, éditions juridiques associées LGDJ, 
Paris , 2008, P , 218 

 البنك المركزي

 :األدوات

 عمليات السوق المفتوحة -
 مويلعمليات إعادة الت -
 سعر الف ائدة -
 االحتياطات الق انونية -

 

 

 :األىداف النيائية

 استقرار لألسعار -
 التشغيل الكامل -
 نمو اقتصادي حقيقي -
 توازن ميزان المدفوعات -

 

 األىداف الوسيطة:

 المجمعات النقدية -
 معدل الف ائدة في السوق   -
 معدل نمو القرض البنكي -
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 سياسة النقديةالمستويات الثالث ألىداف ال(: 02)الشكل رقم  

 

 

 

 

éditions juridiques associées LGDJ,  ,Macroéconomie Monétaire Théories et PolitiquesSergio Rossi,  : Source
Paris , 2008, P : 226.

 

  :أدوات السياسة النقدية_3

 أدوات السياسة النقدية(: 03)الشكل رقم  

 

 

 

 

 اإلقناع األدبي  -          تأطير القروض                    -                    سعر إعادة الخصم       -
 المباشرةت  اإلجراءا  -                     انتق ائية للقرض          -           السوق المفتوحة                  -
 التفتيش المباشر  -                 تعديل نسبة االحتياطي الق انوني                                           -

 ، دار الفجر للنشر والتوزيع،المنيج التنموي البديل في االقتصاد اإلسالميصالح،   يصالح_   :باالعتماد على: المصدر

 أدوات السياسة النقدية

 أدوات كمية   أدوات مباشرة   أدوات كيفية

النيائية فااألىد  

الوسيطة فااألىد  

األولية األىداف  
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 .481: ، ص2006الجزائر،   ،سطيف

     
 

 زي في إدارة السياسة النقديةتأثير النقود االلكترونية على دور البنك المرك:  المحور الثاني

. 

 :اشكاليالنقد االلكتروني وأمفوم  : والأ

:مفيوم النقد االلكتروني1

Digi cashE. cash

49914990Marktwain Bank

: النقود االلكترونية  تعريف_2

4992Bank for International Settlements (BIS)تعريف بنك التسويات الدولية

تعريف المفوضية األوروبية

 

تعريف البنك المركزي األوروبي
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  :األنظمة التي تتخذىا النقود االلكترونية_ 3

 Le porte-monnaie électroniqueمحفظة النقود االلكترونية: النظام األول

 

  

La carte à puce

  

 

Prépaiement 

 

 La monnaie virtuelleالنقود الرقمية أو االفتراضية: النظام الثاني_

Prépaiement

 : ثير النقود االلكترونية على وظائف البنك المركزيتأ: ثانيا

 

:النقود االلكترونية على وظيفة اإلصدار للبنك المركزيتأثير  _ 1
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 :احتمال أن تحل النقود االلكترونية محل النقود التق ليدية_ 
M1

45

45

 :مؤسسة اإلصدار_

 :تأثير النقود االلكترونية على وظيفة البنك المركزي بصفتو بنكا للبنوك _2

 

 :تأثير النقود االلكترونية على وظيفة البنك المركزي بصفتو بنكا للحكومة _3
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 :تأثير النقود االلكترونية على وظيفة البنك المركزي في مراقبة وتوجيو االئتمان_ 4

 

   :على أدوات السياسة النقديةالنقود االلكترونية  تأثير  : ثالثا

 :على سعر إعادة الخصمتأثير النقود االلكترونية   _1
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:على السوق المفتوحة تأثير النقود االلكترونية   _ 2  
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 :على االحتياطي الق انونيتأثير النقود االلكترونية   _3

 

على حجم االحتياطي المحتفظ بو لدى البنك المركزي

4555

4555

 

4555

 

4555

45

45 

: لمراقبة االئتمان  على فعالية سياسة االحتياطي الق انوني كأداة_ 

45

 

 ضوابط إصدار النقود االلكترونية: المحور الثالث
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:د االلكترونيةالضوابط الشكلية للتنظيم الق انوني للنقو : أوال

:كترونيةالضوابط الموضوعية للتنظيم الق انوني للنقود االل: ثانيا

 :خضوع المؤسسات المصدرة للنقود االلكترونية لإلشراف والرق ابة الدقيقة_1

   

 

: ضرورة توافر ضوابط أمنية_2

 :دورية التزام الجية المصدرة للنقود االلكترونية بتقديم تق ارير إحصائية نقدية بصفة_3

 

:  اللكترونية بقبول تحويليا إلى نقود عاديةإلزام المؤسسات المصدرة للنقود ا _4
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 :در النقود االلكترونية باالحتف اظ باحتياطي لدى البنك المركزيإلزام مص_ 5

 

 :ضرورة وجود تنسيق وتعاون تشريعي دولي _6

      . 

 

 والتوصيات  نتائج اختبار الفرضيات :المحور الرابع

اختبار الفرضيات:أوال

في ظل تحول االقتصاد    تحدث النقود االلكترونية تغييرا كبيرا على وظائف البنك المركزي: الفرضية األولى
 .لى اقتصاد رقمي افتراضيإ

التوسع في استخدام النقود االلكترونية من شأنو أن يق لص دور البنك المركزي في إصداره  : نيةالفرضية الثا
 .للنقد ولكن لن ييدد دوره في إدارة السياسة النقدية

 

النقدية ال بّد من وجود ضوابط  لكي تكون ىناك إدارة فعالة للبنك المركزي على السياسة  : ثالثةالفرضية ال 
  .إلصدار النقود االلكترونية
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: التوصيات: ثانيا

ATM

TPEHome banking

 

 

 

                                                           
1
 05610551
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