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( العراق ) إلى عيد بابل  ترتقي  البدايات األولى لألنظمة المصرفية في العالم إن  
تعود لمعصور ف، أما فكرة المصرفة في حد ذاتيا المبسطوالتي كانت تظير في شكميا 

وفي  ،اآلنالوسطى، أين ظيرت البنوك و بدأت تتجسد عمى الحال الذي ىي معروفة عميو 
وفمورنسا شيدت ىذه  مع ازدىار المدن اإليطالية كجنوى عشر الرابعالقرن الثالث عشر و

الثروات أين ظيرت الحاجة إلى الحفاظ  ور الحروب الصميبية تكدسا لمنقود وعمى إث ،المدن
ذه الودائع في شكل قروض بفوائد كما ظيرت الحاجة إلى استثمار ه عمييا في شكل ودائع،

 .ة بالنقودالمتاجر وظيرت عمى إثر ىذا عممية التبادل 

نظاما حديثا النشأة بالمقارنة مع األنظمة أما في الجزائر فيعد النظام المصرفي 
ة المينية الكافية في ىذا وليذا حاولت الجزائر رغم نقص الخبر المصرفية في الدول الكبرى،

 .ووسائل تتالءم مع متطمبات االقتصاد الجزائري آلياتوضع  ،المجال

المؤسسات أىداف مختمف الي نتاجا لتطور ميام وحيعتبر النظام المصرفي الو
بر الحجر األساس لمسوق المصرفي خاصة البنوك التجارية التي تعتالمصرفية بكل أنواعيا و

لى المؤسسات باعتبار أنيا كانت أول المؤسسات المصرفية ظيورا باإلضافة إ،النقدي و
مالية لكونيا أداة تساعد في تزويد المؤسسات الإذ تظير أىمية البنوك و ،المالية بكل أنواعيا

 النشاط االقتصادي برأس المال النقدي الالزم لو، ومن ثم تحقيق التنمية االقتصادية الشاممة،
التجارة بل أصبحت المدعم الرئيسي قتصر عمى القيام بعمميات الصرف وولم يعد نشاطيا ي

 .لممشروعات االقتصادية

تدخمت مختمف الدول ومنيا  ية بيذه الدرجة،ة أىمالماليالمؤسسات لمبنوك و تولما كان    
إن كانت  السياسة الداخمية حول مبدأ تنظيميا لتوجيييا حسب ما يخدم مصمحتيا و الجزائر

 .كيفية التنظيم، تبعا الختالف طبيعة كل نظام اقتصاديقد اختمفت حول طريقة و
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ونظرا لمدور  ،ورة وظيفتياخطومع اتساع نشاط البنوك والمؤسسات المالية وأىميتيا و
ن خالل فرض رقابة صارمة أدى تدخل المشرع الجزائري م الحيوي الذي تقوم بو،

خضاعيا لتنظيم قانوني محكم سميمة لمرقابة  يعتمد كمو عمى توفير نظم وآليات ،عمييا،وا 
التزوير ف إلى منع حدوث الغش وتيدالبنك عمى حسن سير العمل فيو، و تطمئن إدارة

 .قبل أن يزداد ويستفحل أمرىاافيا إذا ما ارتكبت فور حدوثيا واكتشاألخطاء وس واالختالو

ط البنكي أكثر تعقيدا و أصبح النشا ،ات االقتصادية التي شيدىا العالممع التطورو
أساسا في تطور السوق المالية وعدم انتظام العمميات  ذلك راجع إلى عدة عوامل تتمثل

رؤوس زيادة حركة العمالت األساسية وفي قيمة  واالنخفاضوكذا االرتفاع  ،المصرفية
ت لمنظام المصرفي مجموعة من المخاطر ألزمت كل دولة األموال، كل ىذه العوامل خمق

المؤسسات المالية مما يقتضي مان أدنى حد من الحماية لمبنوك وبتحديد قواعد جديدة بض
 .و نظم جديدة لمرقابة المصرفية آلياتذلك وضع 

االىتمام بموضوعيا في العقود األخيرة تحديدا زدادت أىمية الرقابة المصرفية واقد و
بمبادرة من طرف البنوك المركزية  1974منذ إنشاء لجنة بازل لمرقابة المصرفية، أواخر عام 

تحت إشراف بنك التسويقات الدولية بمدينة بازل ، 1لمجموعة الدول العشر األكثر تقدما
 .بسويسرا

التعاون ة جيودا كبيرة من خالل التنسيق ول في السنوات األخيرنة بازوقد بذلت لج
 .الدولي في مجال الرقابة المصرفية

األساليب طرق والييئات بالرقابة بالبحث عن أفضل المختمف األجيزة و عملحيث ت
المؤسسات المالية بيدف الحفاظ عمى السير الحسن المتابعة من طرف البنوك ورصد ولل

 .رفيلمنظام المص
                                                           

.كندا، و م أ، فرنسا،إيطاليا،لكسمبورغ، السويد وسويسرا، اليايان، ألمانيا وبريطانيا: تقدما ىي لدول العشر األكثرا  -  1  
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استعممت فييا  ،ىا تغيرات مختمفة لمنظام المصرفيولقد شيدت الجزائر منذ استقالل
الدولة وسائل الرقابة المصرفية تماشيا مع طبيعة النظام االقتصادي السائد في كل فترة و 

سة اإلصالحات االقتصادية الجديدة، انتيجت سياسية مصرفية بتبني الدولة الجزائرية سيا
يعد المجال لسياسة المخطط الوطني لمقرض الذي كانت منتيجة في ظل مالئمة ، فمم 
حيث أن أىم ىذه اإلصالحات  القروض،المتعمق بنظام البنوك و 121-86القانون رقم 

القرض الذي جاء ليضع النظام البنكي عمى قانون النقد و 102-90جاءت في قانون 
لبنوك التجارية الموزعة او( لجزائربنك ا) سياسة النقدية مستويين،بنك البنوك المنظم لل

 .لمقروض

نوك ،أدى سيما إفالس عدة بىا الساحة المصرفية الجزائرية الوبعد األزمات التي عرفت
ة الجميور في البنوك وظيرت الحاجة عمى تدعيم ىذه ىذا األمر إلى زعزعة ثق

ي تولى التنظيم المتضمن قانون النقد و القرض الذ 113-03الرقابة،ونتيجة لذلك جاء األمر 
كما عدل  10-90المحكم ليياكل الرقابة وحدد بصرامة أساليب أعماليا وحل محل القانون 

 .044-10باألمر  11-03األمر 

 : عمى ضوء ما تقدم يمكن طرح التساؤالت التاليةو

و ما ىي  ؟ما مفيوم الرقابة المصرفية عمى البنوك و المؤسسات المالية وفيما تمثل      
 المكمفة بممارسة ىذه الرقابة عمى البنوك و المؤسسات المالية؟ األجيزة

                                                           
1
،الصادرة في   34العدد، ج ر ج لق بنظام البنوك و القرض، المتع 1986أوت  19المؤرخ في  12-86القانون رقم  - 

  . 1986أوت 20
ج  ر  و المتعمق بالنقد و القرض ،ج 1990أفريل  14 الموافق ل 1410رمضان  19المؤرخ في 10-90قانون رقم  - 2 
 .1990افريل  18،الصادر 16،ع  ج

.2003أوت  27،الصادر في  52يتعلق بالنقد والقرض ج رج ج،العدد  2003أوت  26المؤرخ في  11-03األمر    - 3  
 4
المتعلق  03/ 11يتمم األمر يعدل و 2010أوت سنة  26الموافق ل  1431رمضان سنة  16المؤرخ في  04-10األمر - 

  . والقرض دبالنق
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 ماىي الوسائل المتبعة لممارسة الرقابة عمى البنوك والمؤسسات المالية ؟  

و الخروج ببعض النتائج و االقتراحات سيكون المنيج  ولمعالجة التساؤالت سابقة الذكر      
باعتبارىما األنسب و األكثر مالئمة مع طبيعة  المتبع ىو المنيج الوصفي و المنيج التحميمي

المنيج الوصفي لموقوف عمى أىم المصطمحات و المفاىيم ذات  استخدمتالموضوع، فمقد 
الصمة بالنشاط المصرفي و المبادئ التي تقوم عمييا الرقابة ،في حين اتبعت المنيج التحميمي 

التي تحكم ىذا النشاط و الرقابة في شرح و تحميل مضمون النصوص القانونية و التنظيمية 
 .عمييا

شخصي باعتبار  أوليامجموعة من األسباب  ويرجع اختيارنا لموضوع المذكرة  إلى
ث سبق  حي انو سبق دراسة الموضوع خالل السداسي الثالث من الدراسة في طور الماستر 

أما السبب الثاني فيو موضوعي  ،الرغبة في التعمق أكثر في ىذا الموضوعمما ولد  في 
يتعمق بالواقع الذي نعيشو، خاصة في ظل األحداث التي شيدتيا المنظومة المصرفية 

 .الجزائرية والتي ال تزال تشيدىا إلى يومنا ىذا

قمة المراجع خصوصا في الجانب  المذكرةالتي واجيتنا في ىده صعوبات ال عن  أما
  .ال يمكن االستيانة بو  كذلكجانبا اقتصاديا ميما  خذأن الموضوع يأالقانوني عمى اعتبار 

ر التي تتناول ىدا الموضوع من الجانب تالماجس مذكراتفقد قمنا باستعمال 
 إلى باإلضافةالتي تتناول ىدا الموضوع من الجانب القانوني  المذكراتاالقتصادي وبعض 

 03/10 األمرعميو ىو الكتب المخصصة في المجال النقدي والمصرفي واىم ما اعتمدنا 
 .موضوع الدراسة  و ييمنا الذيالمتعمق بالنقد والقرض وىو  10/04 باألمروالمعدل 

ولإلجابة عن إشكالية البحث،تم تقسيم ىذه المذكرة إلى فصمين حيث الفصل األول 
يتناول ماىية الرقابة عمى البنوك و المؤسسات المالية و الفصل الثاني ممارسة الرقابة عمى 

 .بنوك و المؤسسات الماليةال
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النشاط المصرفي مف النشاطات اليامة كالحيكية التي ليا ارتباط كثيؽ الصمة يعد       
دكر فعاؿ كمؤثر في االقتصاد مف خالؿ تمكيؿ المشاريع  مف ليالما 1٬بالنشاط االقتصادم

. 2التنمكية كاالستثمارات الكطنية 

البنكي مف خالؿ تنظيمو اىتماما كبيرا لمنشاط كلقد أكلت التشريعات المختمفة لمدكؿ       
خمؽ جياز بيدؼ رض قكاعد تشريعية كتنظيمية شراؼ عميو عف طريؽ رقابة كؼاإلكمراقبتو ك

مصرفي سميـ كقكم كذلؾ عف طريؽ إحداث أجيزة كىيئات مكمفة بممارسة الرقابة عمى 
ية البنكؾ كالمؤسسات الماؿ الييئات كالمؤسسات القائمة ليذا النشاط كمف بيف ىذه المؤسسات

. دكر فعاؿ كتأثير ممحكظ في االقتصاد الكطني لما ليا مف

ية البد مف كلكي تقـك ىذه البنكؾ كالمؤسسات بدكرىا طبقا لمقكانيف كاألنظمة المصرؼ     
صاـر كدقيؽ كذلؾ لمتأكد مف سالمة احتراميا لمقكانيف التشريعية كضع نظاـ رقابة محكـ 

كالتنظيمية بممارسة النشاط المصرفي لذلؾ تتطمب دراسة ماىية الرقابة عمى البنكؾ 
المبحث ) التطرؽ إلى مفيـك الرقابة عمى البنكؾ ك المؤسسات الماليةكالمؤسسات المالية 

 .  (المبحث الثاني )لمؤسسات الماليةثـ لمكضكع الرقابة عمى البنكؾ كا (األكؿ 

 

 

 

 

                                                           
دار الكساـ لمطباعة ٬في المصارؼ ك المؤسسات المالية  األداءنظـ المحاسبة كالرقابة كتقييـ ٬السيسي صالح الديف   - 1

 .171ص٬ 1998لبناف ٬كالنشر 
عماؿ األقانكف فرع  ٬مذكرة لنيؿ شيادة الماستر في الحقكؽ ٬الرقابة عمى البنكؾ التجارية  ٬آليات حريرم فيصؿ  -  2
 .6ص٬ 2017-2016 ٬بسكرة  ٬جامعة محمد خيضر٬حقكؽ  كالعمـك السياسيةاؿكمية ٬
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 مفيوم الرقابة المصرفية عمى البنوك والمؤسسات المالية : األولالمبحث 

ية التي ال غنى عنيا في البنكؾ تعتبر الرقابة المصرفية مف بيف العمميات الضركر      
التي تستند عميو اإلدارة في أداء كظائفيا  1المؤسسات نظرا لككنيا تشكؿ محكر االرتكازك

عمى أكمؿ كجو٬عف طريؽ سمؾ معايير مكضكعية كفؽ األىداؼ المسطرة التي يتـ التخطيط 
 . ليا مسبقا

 إلىالمؤسسات المالية سنتطرؽ مف خالؿ ىذا المبحث كلمتعمؽ في دراسة البنكؾ ك     
المالية ٬حيث استيمنا دراستنا بالتعرؼ عمى البنكؾ المؤسسات ػػػػػػاىية الرقابة عمى البنكؾ كمػػػػػػػ

لعناصر ( نيالثا المطمب) في حيف خصصنا ( طمب األكؿالـ) ك المؤسسات المالية في 
 .المؤسسات الماليةالرقابة عمى البنكؾ ك

تعريف البنوك والمؤسسات المالية  :المطمب األول 

 شطة مختمفة كلكف ما ىك المعنىالبنكؾ كالمؤسسات المالية ىي مؤسسات تقـك بأف      
 .الصحيح كالدقيؽ ليذيف المصطمحيف

   10/04  نقد كالقرض كالمعدؿ كالمتمـ باألمرالمتعمؽ باؿ 03/11 األمربالرجكع إلى ك      
الجيكد المبذكلة مف قبؿ أصحاب االختصاص في ىذا المجاؿ لمحاكلة إيجاد  إلى باإلضافة

تقسيـ ىذا  ارتأيناؼ كاضح ك محدد لممؤسسات المالية يككف جامعا مانعا ليا ٬لذلؾ متعر
( الفرع الثاني)كالذم سنتعرؼ فيو عمى مفيـك البنكؾ بينما ( الفرع األكؿ) إلىالمطمب 

 .سنحاكؿ مف خاللو تعريؼ المؤسسات المالية

 

                                                           
 

 
كمية ٬فرع قانكف األعماؿ ٬لنيؿ شيادة الماجستير في الحقكؽمذكرة ٬آليات الرقابة عمى البنكؾ التجارية ٬شيح عبد الحق -1

.6ص ٬2010-2009 ٬بكمرداس ٬جامعة احمد بكقرة  ٬الحقكؽ بكداكد   
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تعريف البنوك   : األولالفرع 

صطالحي  االتعريف ال  :أوال 

كلكنيـ  ؼمتعارليس مف السيؿ إعطاء تعريؼ كاحد لمبنؾ فقد حاكؿ المؤلفيف إعطاء        
تعريفات  فنجد أف الدكتكر العديد مف اؿل إلى ظيكر اختمفكا في كضع تعريؼ كاحد مما أد

المصطبة كيقصد كممة مشتقة مف كممة بانكك االيطالية كالتي تعني "عرفو بأنو  حمد بمكذنيفا
ىي كممة مشتقة البندقية كبيا  المنضدة التي يقؼ عمييا الصراؼ لتحكيؿ العممة في مدينة 

. 1"مف المغة الالتينية القديمة التي يعكد أصميا  إلي عيد سيدنا عيسى عميو السالـ

فيو البنؾ يعني المكاف الذم تكجد فيو المنضدة كتجرم  أصبحكبعد عدة تطكرات      
كما تعد البنكؾ كؿ مؤسسة قرض تعمؿ لحسابيا الخاص عمى سبيؿ  2٬المتاجرة بالنقكد

 : تقـك بعمميات التالية كأساسياالمينية كاالحتراؼ 

  شكؿ كاف أمتجمع مف لدف الغير األمكاؿ لتكدعيا ميما كانت المدة الزمنية كتحت. 
  تمنح قركضا ميما كانت المدة أك الشكؿ. 
  القكانيف كالتنظيمات السارية  إطارتقـك بعمميات الصرؼ كالتجارة الخارجية في

 .المفعكؿ 
 تضمف كسائؿ الدفع. 
 3تقـك بعممية التكطيف كالقيد كالبيع كحراسة كبيع القيـ المنقكلة ككؿ منتكج مالي 

 يعرؼ البنكؾ فيقكؿ "   sadek Abdelkrim" في حيف نجد 

                                                           
 .9ص٬ 2009 ٬الجزائر٬دار البيضاء  ٬دار بمقيس لمنشر٬الكجيز في القانكف البنكي الجزائرم ٬احمد بمكذنيف   - 1
  2003٬الجزائر ٬قسنطينة   ٬بياء الديف لمنشر كالتكزيع  ٬الطبعة األكلى ٬االقتصاد النقدم كالمصرفي ٬محمكد سحنكف - 2
 .76ص ٬

 ٬الساحة المركزية٬ديكاف المطبكعات الجامعية  ٬طبعة ثانية٬الكجيز في القانكف المصرفي الجزائرم ٬ محفكظ لعشب  -  3
 .38ص ٬ 2006 ٬الجزائر٬بف عكنكف 
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«Ce sont des personnes morales qui effectuent à titre de profession habituelle 
des opérations de banques, ces intermédiaires peuvent effectuer certaines 

opérations connexes à leur acuité »1 . 

تعريف القانوني ال :ثانيا 

لـ يتمكف مف إال أنو  ٬لؼ الدكؿ قاـ بتنظيـ نشاط البنكؾالمشرع كاف كاف في مخت إف     
ا لمعديد مف التشريعات كبرجكعف ٬"البنؾ" مفيـك ؿكضع تعريؼ قانكني دقيؽ جامع كمانع  

عمى إبراز كتعداد الكظائؼ التي يقـك بيا "البنؾ"عتمدت في تحديد المصطمح نيا اأنالحظ 
. لضبط ماىيتو

في المادة  عرؼ البنكؾ 1975لسنة  120التشريع المصرم مف خالؿ القانكف رقـ ك       
 :عمى أنيا 15

تقـك بصفة معتادة بقبكؿ كدائع تدفع عند الطمب أك ألجاؿ محددة كتزاكؿ عمميات  مؤسسات"
التمكيؿ الداخمي كالخارجي كخدمتو بما يحقؽ أىداؼ الخطة التنمكية كسياسة الدكلة كدعـ 

م في الداخؿ كالخارج بما في االقتصاد القكمي كتباشر عمميات تنمية االدخار كالستثمار الماؿ
ذلؾ المساىمة في إنشاء المشركعات بما يتطمبو مف عمميات مصرفية كتجارية كفقا 

  2"لألكضاع التي يقررىا البنؾ المركزم

 : عمى أنيا* 1980أما المشرع الككيتي فقد عرؼ البنكؾ في قانكف التجارة لسنة 

                                                           
1
  -Sadek Abdelkrim , le système algérien ,la nouvelle réglementation les presses de l’imprimerie , Alger, 2004 

p28.  

 
 1995 ٬العراؽ٬النشر جامعة المكصؿ مديرية دار الكتاب كالطباعة ك٬النقكد كالمصارؼ   ٬الشمرم ناظـ محمد نكرم-   2
.  121ص  ٬

بتنقيح الدستكر عمى االمر  1976اكت سنة  29المكافؽ ؿ  1396رمضاف سنة  4الككيتي الصادر في قانكف التجارة * 
 .1981افريؿ  ٬25كبدا العمؿ بو اعتبارا مف  1980اكت  24المكافؽ ؿ  1400الميرم الصادر في شكاؿ سنة 
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تمارسو عادة قبكؿ الكدائع استعماليا في م ؤسسات التي يككف عمميا األساسي كالذالـ" 
عمميات مصرفية لخصـ األكراؽ التجارية كشرائيا كبيعيا كمنح القركض كالّسمؼ٬ك إصدار 

كقبضيا كطرح القركض العامة أك الخاصة كالمتاجرة بالعمالت األجنبية كالمعادف الشيكات  
ة أك قضى العرؼ باعتباره الثمينة كغير ذلؾ مف عمميات االئتماف٬أك ما نص قانكف التجار

 .1"مف أعماؿ البنكؾ 
أعطى تعريفا فقد بالنسبة لمتشريع الجزائرم كىك ما ييمنا كمكضكع الدراسة انو  أما       

شخص معنكم مينتو "البنؾ  أفنص عمى  إذ 10 -90رقـ لمبنؾ في قانكف النقد كالقرض 
أم  2"مف ىذا القانكف  113إلى  110العمميات المكصكفة في المكاد  إجراءالعادية كالرئيسية 

. القياـ بالعمميات المصرفية
صدد بنؾ البد مف تكافر عنصريف مف خالؿ ىذا التعريؼ نستنتج انو حتى نككف ب       

 :يتمثالف فيما يمي 
 كمنو ال يمكف ألم شخص طبيعي أف يككف ٬ضركرة أف يككف البنؾ شخصا معنكيا

 .بنكا
  ال يمكف إضفاء  مف ثـ فانو ك٬كجكب اتخاذ األعماؿ المصرفية مينة معتادة كرئيسية

 3.ة كمنفردةمضعر بصفة  مارس األعماؿ المصرفيةعمى المؤسسات التي تصفة بنؾ 
المتعمؽ بالنقد كالقرض ٬ لـ يقدـ المشرع الجزائرم في  90/10كعمى خالؼ القانكف 

دكف عمى إعطاء تعريؼ لمبنكؾ بؿ اكتفى في المادة كالنص عمييا  03/11 األمر

                                                           
النسر الذىبي  ٬األكؿالجزء ٬البنكؾ مف الناحيتيف القانكنية كالعممية  أعماؿمكسكعة ٬ إسماعيؿعمـ الديف محي الديف -  1

 .28ص٬  2001٬ مصر٬لمطباعة 
 .سالؼ ذكره ٬ 10-90القانكف رقـ  -2

. 11ص ٬مرجع السابؽاؿ٬الحؽ  شيح عبد - 3
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مخكلة دكف سكاىا بالقياـ بجميع العمميات " بذكرىا  70تعريفيا فقد نص في المادة 
 .1"أعاله بصفة عادية 68إلى   66المبينة في المكاد 

  تعريف المؤسسات المالية :الفرع الثاني 

ـ بإعطاء تعريؼ لممؤسسات المالية بؿ لـ يؽ  11-03األمر ف المشرع الجزائرم في إ
اليمكف المؤسسات المالية تمقي األمكاؿ مف العمـك ٬ كال إدارة كسائؿ  "71أشار في المادة 

 2" .الدفع أك كضعيا تحت تصرؼ زبائنيا كبإمكانيا القياـ بسائر العمميات األخرل 
المشرع عرؼ المؤسسات المالية في  أفنجد  10-90رجكع لقانكف النقد كالقرض باؿ ك

بأنيا أشخاص معنكية ميمتيا العادية كالرئيسية القياـ باألعماؿ المصرفية ما  115المادة 
 .3"111مف جميكر بمعنى المادة  مكاؿألاعدا تمقي 

متعمؽ بتعاكنيات االدخار كالقرض حيث أشار  07 -01كما تجدر اإلشارة إلى قانكف رقـ 
مبدأ لمالية ذات ىدؼ غير ربحي كىي ممؾ ألعضائيا كتسيير حسب إلى أف المؤسسات ا

ك كيعتمد عمى مكاردىا الخاصة في تمكيؿ نشاطاتيا ٬دخار االالتعاضدية كتيدؼ إلى تشجيع 
كما ال يمكنيا فتح حسابات بنكية لفائدة زبائنيا  ٬المساىمة في انجاز المشاريع االستثمارية

بإنشاء مؤسسة مالية كذلؾ بتحرير راس ماؿ أدنى قدره حيث يمكف أف يقـك شخص معنكم 
. 4مميكف دينار جزائرم 500ثالثة ماليير ك

 
 
 

                                                           
. ذكره سالؼ٬المتعمؽ بالنقد كالقرض  المعدؿ كالمتمـ 11-03رقـ  األمر - 1
 . ذكره  سالؼ  ٬المتعمؽ بالنقد كالقرض المعدؿ كالمتمـ11-03رقـ  األمرمف  71المادة    - 2
. ذكره  سالؼ ٬مف قانكف النقد كالقرض  115المادة   - 3
 

لراس ماؿ البنكؾ كالمؤسسات  األدنىيتعمؽ بالحد  2008ديسمبر  23مؤرخ في  04-08مف النظاـ رقـ  02المادة  - 4
 .2008ديسمبر 24 في لصادرا ٬ 72ع ٬ج رج ج  ٬الية في الجزائر الـ
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عناصر الرقابة عمى البنوك والمؤسسات المالية   :المطمب الثاني 
يجب معرفة كيؼ تككف الرقابة عمييا  حيثالبنكؾ كالمؤسسات المالية لقد عرفنا 

كلكف قبؿ ذلؾ نتطرؽ إلى عناصر ىذه الرقابة   ٬ككيفية تطبيقو لمقكاعد كتشريعات القانكنية
تـ خصكصيات الرقابة المصرفية ( الفرع األكؿ)سكؼ نتطرؽ إلى مضمكف فكرة ىذه الرقابة 

( . الفرع الثاني)
ك والمؤسسات المالية  مضمون فكرة الرقابة عمى البنو :الفرع األول 
  تطرؽاؿ حتـ عمينا كالمؤسسات المالية م دراسة مضمكف فكرة الرقابة عمى البنكؾإف 

. تحديد أىدافيا الرقابة ك تعرؼؿ
سكؼ نتطرؽ لتعريفيما المغكم ٬كلتحديد مفيـك فكرة الرقابة عمى البنكؾ كالمؤسسات المالية 

 :االصطالحي كالتالي  ك
 : التعريف المغوي : أوال

في المغة الفرنسية  أما"  كاإلخضاعالسيطرة " تعني كممة الرقابة في المغة االنجميزية 
ك المضاىاة اإلدارية  " examen" الفحص كالبحث "  أيضاكتعني "السيطرة المكرىة "فتعني 

 "la vérification administrative   "  المـك كالنقد كالمنع  أيضاكما تعني"censier  "1 أما 
المغة العربية نجد كممة الرقابة تعني الحراسة كالقيد كالحذر فكممة حراسة تعني التفقد كالمتابعة 

.  2كالمحافظة كالرعاية 
فالرقابة مف الناحية المغكية تحمؿ معاني عديدة تختمؼ مف لغة ألخرل اما بالنسبة 

تتركب مف لفظي  "  control"لعمـ االشتقاؽ فاف الرقابة كالتي يقابميا المغة الفرنسية 
 "centre    " كالذم يعني الضد ك" rôle  " 3كالذم يعني العمؿ ام ضد العمؿ  

                                                           
 .26ص ٬ مرجع سابؽاؿ ٬ شيح عبد الحؽ -  1
 .21ص ٬مرجع سابؽ اؿ٬حريرم فيصؿ  - 2
  ٬األعماؿفرع قانكف   ٬في القانكف مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير ٬عمى البنكؾ كالمؤسسات المالية  الرقابة ٬بمعيد جميمة  - 3

. 30ص ٬  2000٬تيزم كزك  ٬جامعة مكلكد مغمرم 
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التعريف االصطالحي   :ثانيا 
حيث لـ يتمكف الفقو مف اتخاذ تعريؼ جامع ٬لمرقابة مفيـك كاسع كدالالت عديدة 

مف زاكية معينة فمنيـ مف  إليوفكؿ ينظر 1٬مانع ليا إذ يصعب إعطاؤىا تعريفا دقيقا كثابتا 
 ٬يرل أف الرقابة مجرد التأكد كالتفتيش كمنيـ مف يرل أف الرقابة ىي التحقيؽ كالحراسة

. 2كيرجع ىذا االختالؼ في تعريؼ الرقابة لتعدد صكرىا كأىدافيا 
فيناؾ مف عرفيا بأنيا ذلؾ السمكؾ الذم يقصد منو معرفة مكاقع قكة كضعؼ المؤسسة      

ىذه األخيرة بكضع نظاـ يكجو السمككات نحك اإليجاب كالتأكد مف صحة كدقة لذلؾ تقـك 
التحقيؽ فيما إذا كاف كؿ شيء يحدث كفقا لمخطة  "كما يعرفيا فايكؿ 3الكثائؽ كالمستندات

المنشأة  كلمتعميمات الصادرة كالمبادئ التي يتـ إعدادىا٬ كمف أىدافيا تكضيح نقاط الضعؼ 
كالمكاد كالناس كالتصرفات  شيءكيمكف تطبيقيا عمى كؿ ٬رىاكاألخطاء بغرض منع تكرا

. 4كغيرىا 
العممية التي يمكف أف تتأكد بيا اإلدارة أف ما "  بأنيا" جكليت " ك " ىيكس " كما عرفيا     

 5"يحدث ىك ما كاف ينبغي أف يحدث٬ كٕاف لـ يكف فينبغي القياـ بعدة تصحيحات 
 : بأنياالرقابة " الفتاح حسف   عبد" كيعرفيا الدكتكر 

عممية الكشؼ عف االنحرافات أيا كاف مكقعيا سكاء كانت تمؾ االنحرافات عما يجب إنجازه 
 مرة أخرل فيأك عف اإلجراءات٬ كالعمؿ عمى مكاجيتيا باألسمكب المالئـ حتى ال تظير 

                                                           
فرع ٬مذكرة لنيؿ الماجيستر في القانكف ٬الرقابة العمكمية عمى ىيئات كمؤسسات مالية في الجزائر  ٬بكرايب اعمر - 1

.    07ص ٬ 2001-2000 ٬جامعة الجزائر٬كالمالية  اإلدارة
فرع  ٬ر في القانكفمذكرة لنيؿ شيادة الماجستي٬التنظيـ البنكي الجزائرم في ظؿ اقتصاد السكؽ  ٬القادر شاكي عبد -  2

 .15ص ٬2003 ٬جامعة الجزائر٬ األعماؿقانكف 
 .60ص ٬مرجع سابؽاؿ٬احمد بمكذنيف    - 3
 .27ص٬مرجع سابؽاؿ  ٬شيح عبد الحؽ  - 4
. 60ص ٬مرجع سابؽاؿ ٬بمعيد جميمة  - 5
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 1."المستقبؿ
التحقؽ مف مدل إنجاز األىداؼ عممية "فيعرفيا بأنيا " إبراىيـ شيخا"أما الدكتكر      

 ".فبكفاية كالكشؼ عف معكقات تحقيقيا كالعمؿ عمى تذليميا في أقصر كقت ممؾ المرسكمة
تركز عمى المعنى  جمي التعاريؼ  أفمف خالؿ ىذه التعاريؼ السالفة الذكر نالحظ    

مف اجؿ الكشؼ عف االنحرافات القائمة كالعمؿ  األىداؼلمرقابة كىك قياس تحقيؽ  األساسي
 . 2عمى تقكيميا كتصحيحيا كالقضاء عمى أسبابيا حتى ال تتكرر في المستقبؿ

تمتـز البنكؾ كالمؤسسات المالية ضمف الشركط  "2مكرر  97كحسب ما جاء في المادة     
قة احتراما المحددة بمكجب نظاـ يكضح جياز الرقابة ناجح ييدؼ إلى التأكد مف مطاب

. 3"مف ىذا األمر...لإلجراءات 

 .الرقابة عمى البنوك والمؤسسات المالية وأىدافخصائص  :ثالثا 
الرقابة ىي  أفلمرقابة عمى البنكؾ كالمؤسسات المالية نستنتج  ا السابؽ تعريففؿ بالرجكع     
كبو البنكؾ تفيي تسعى إلى اكتشاؼ الخمؿ كالخطأ الذم تر اإلداريةمف العممية  أساسيجزء 

التصحيحية في شكؿ قرارات فكرية لذا تعتبر  اإلجراءاتكمف اتخاذ كالمؤسسات المالية 
   .4عممية  مالزمة لكؿ منيما  األخرل٬كٕانما اإلداريةالرقابة كظيفة غير مستقمة عف الكظائؼ 

بغية  األخطاءعممية الرقابة عمى البنكؾ كالمؤسسات المالية ليس اليدؼ منيا البحث عف  أف
 اإلدارمفحسب بؿ ىي كما سمؼ الذكر جزء مف العمؿ عمييا تسميط العقكبة  أكتصحيحيا 

 أكتقكيمو  أكالعممي مف طرؼ البنكؾ كالمؤسسات المالية  األداءتيدؼ إلى التأكد مف صحة 
. تصحيحو

                                                           
م ؼ ٬مذكرة لنيؿ شيادة الماجيستر ٬المؤسسات العامة في الجزائر  أعماؿعممية الرقابة الخارجية عمى ٬قكاف سامية ع  - 1

  . 31ص ٬  2002-2001 ٬جامعة الجزائر ٬فرع قانكف المؤسسات ٬القانكف
 .28ص ٬مرجع سابؽاؿ ٬شيح عبد الحؽ  - 2

. سالؼ ذكره ٬المعدؿ كالمتمـ  11-03رقـ األمرمكرر مف  97انظر المادة   3-
 .208ص٬سابؽ اؿمرجع اؿ٬بكرايب احمد-   4
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استخداميا  تيكخطط كسياسات اؿ أىداؼفي حاؿ انحرافو كذلؾ عف طريؽ كضع       
إلى حماية مصمحة  أساساكمرشد مف طرؼ البنكؾ كالمؤسسات المالية إذ تيدؼ الرقابة 

أمكاليـ لدييا  أكدعكاسيما  الذيف لدائنيف كالمكدعيف لدل البنكؾ الالعامة مف خالؿ حماية ا
في حاؿ كجكد جياز ضماف الكدائع فتضمف حماية الجياز  الثقة كاالئتماف حتى أساسعمى 

كاالستغالؿ كاالختالس كفكضى التسيير كضماف  عبالتالالبنكي كالمالي لصالح العاـ مف 
 1.االستقرار

دكافع شخصية  أكرغبات  إرضاءتتصؼ ىذه الرقابة بالمكضكعية فيي ال تيدؼ إلى       
مكضكعية  كأسسبؿ تعتمد عمى معايير ٬اعتبارات ذاتية  أكالخضكع لمحددات  أك

كتكاجو الحقائؽ بصكرة مباشرة مف خالؿ السعي إلى  األمكربحيث تنطمؽ مف كاقع ٬ككاقعية
المرتكبة فالرقابة عمى البنكؾ  األخطاءالمكضكعة كالكشؼ عف  األىداؼمعرفة مدل تحقيؽ 

تتمثؿ في الكشؼ عف االنحرافات ليست غاية في حد ذاتيا بؿ ىي كسيمة لتحقيؽ غاية 
. 2كمحاكلة تصحيحيا 

 خصوصيات الرقابة المصرفية:الفرع الثاني 

فيي تيدؼ إلى ٬ اإلداريةال يتجزأ مف العممية  أساسيباعتبار الرقابة المصرفية جزء      
التشريعية كالتنظيمية المفركضة  األحكاـالتأكد مف البنكؾ كالمؤسسات المالية تمتـز بتطبيؽ 

كتقـك باإلجراءات كالتدابير الالزمة التي تمنع  األخطاءكما تقـك بتصحيح ٬  3عمييا كتحترميا
تنـ  كأشكاؿتعتمدىا  كأدكاتحدكثيا في المستقبؿ كلكي تقـك بيذا فيي لدييا مبادئ تتبعيا 

. مف خالليا متابعة كمراقبة جميع العمميات

 
                                                           

1
 .208ص٬سابؽ اؿمرجع اؿ٬أعمربكرايب  - 

 .419ص٬  2000٬ اإلسكندرية ٬الدار الجامعية ٬األعماؿ إدارة٬تكفيؽ جميؿ   - 2
 .41ص ٬سابؽاؿمرجع اؿ ٬شيح عبد الحؽ-   3
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لمرقابة المصرفية الفعالة   األساسية المبادئ : أوال

حيث تتمثؿ ىذه المبادئ التي بفضميا تتحقؽ رقابة فعالة عمى البنكؾ كالمؤسسات 
" بازؿ" بو لجنة  كأكصتكالذم تكصمت  ٬أؿ ىذه المبادئ خمسا كعشركف مبدالمالية كتشـ

 : 1حكؿ الرقابة البنكية الفعالة حسب األقساـ التالية

 : لرقابة بنكية فعالةالشروط التمييدية 

كاضحة لكؿ ىيئة  كأىداؼال بد أف يعيف نظاـ المراقبة المصرفية الفعالة مسؤكليات  -1
فعمى كؿ كاحدة منيا أف تييئ استقاللية عممية ٬مشاركة في مراقبة المؤسسات المصرفية 

. كمكارد مناسبة 

ترخيص المؤسسة : مفكذلؾ فإف اإلطار القانكني المالئـ يعد ضركريا لتغطية كؿ        
كالمراقبة عمػى أساس مستمر كدائـ؛ السمطات التي تسمح بتقرير احتراـ القكانيف كمسائؿ 

زيادة عمى ذلؾ٬ فال بد مف . األمف كاالستقرار؛ الحماية القانكنية لمسمطات االحترازية
اية سرية تنظيمات أك إجراءات تعمػؿ عمػى إدارة مبادلة المعمكمات بيف المؤسسة السابقة كحـ

 .ىذه المعطيات

  :ويضم المبادئ التالية: االعتماد وىيكل الممكية

إف األنشطة المرخصة لممؤسسات المعتمدة كالخاضعة لممراقبة االحترازية باعتبارىا بنككا  -2
ألسباب اجتماعية يجب أف يراقب " بنؾ "يجب أف تعرؼ بكضكح٬ كما أف استخداـ كممة 

. بقدر اإلمكاف

                                                           
1
Mme nouy ,les principes fondamentaux du comite de bal pour un contrat bancaire efficace ,séminaire sur la 

maitrise et la surveillance des risque bancaires dans les pays en développement , banque mondiale- 
commission bancaire ,paris ,1997,p 16. 
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ر الكفاءة أك تككف السمطة التي تمنح االعتماد قادرة عمى تحديد معاييال بد أف -3 
–كذلؾ٬ فال بد أف يقـك إجراء االعتماد . كرفػض ترشيحات المؤسسات غير المرضيةاألىمية٬

عمى تقييـ ىيكؿ الممكية؛ اإلدارييف كاإلدارة العامة لمبنؾ؛ خطػة االسػتغالؿ  -عمى األقؿ
. افة إلى الكضعية المالية المنتظرة٬ بما في ذلؾ األمكاؿ الخاصةكالرقابػات الداخميػة باإلض

كٕاذا كاف مف المنتظػر أف يككف المالؾ أك المؤسسة األـ بنكا أجنبيا٬ فال بد مف الحصكؿ 
. عمى المكافقة المسبقة لمسمطة الرقابية لمبمد األصؿ 

ػراح يسػعى إلػى عمى سمطات الرقابة المصرفية أف تككف قادرة عمى فحص كرفض كؿ اقت-4
 1.تحكيؿ حصص ميمة مف الممكية لمغير أك مساىمات رقابات البنكؾ المتكاجدة

عمى سمطات الرقابة البنكية أف تككف قادرة عمى تحديد معايير لفحص عمميات التممؾ -5
الكبيػرة أك استثمار البنؾ٬ كالتيقف مف أف ىذه االنتماءات أك ىياكؿ المؤسسػة ال تتعػرض 

فرطة٬ كال تتعارض مع الرقابة الفعالة لمخػاطر ـ

 :كيشمؿ المبادئ اآلتية : التنظيـ كالمتطمبات االحترازية

عمى سمطات الرقابة المصرفية أف تعيف لمبنكؾ متطمبات األمكاؿ الخاصة الدنيا التػي -6
تعكػس المخاطر التي تتعرض ليا٬ كتحدد تركيب أك عناصر أمكاليا الخاصة٬ مع األخذ 

كبالنسبة لتمؾ البنكؾ التي تعمؿ عمى . االعتبار قدرتيا عمى امتصاص الخسائربعيف 
المستكل الػدكلي٬ فػإف متطمبات األمكاؿ الخاصة ىذه ال بد أف ال تقؿ عف المعايير المحددة 

". بازؿ" في اتفاقية 

ػات سياسػات كتطبيؽ -كبكػؿ اسػتقاللية–يكمف العنصر الميـ لكؿ نظاـ احترازم في تقييـ  -7
كٕاجراءات البنكؾ في مجاؿ منح القركض كالتكظيفات٬ مثمما ىك الحاؿ بالنسبة لمتسيير 

 k.الجارم لممحافظ المعنية
                                                           

 
1
 Mme nouy ,op.cit,p16. 
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عمى سمطات الرقابة البنكية أف تككف قادرة عمى التيقف مف أف البنكؾ تعػيف كتتبػع  -8
ىا كمؤكناتاىا احتياطات كمالئمةسياسػات كتطبيقات كٕاجراءات مناسبة لتقييـ نكعية أصكليا 

. المخصصػة لمخسائر عمى القركض

عمى سمطات الرقابة المصرفية التأكد مف أف البنكؾ تعد أنظمة المعمكمات لإلدارة٬ كالتي  -9
تسػمح ليذه األخيرة بتحديد التمركزات المكجكدة في المحفظة٬ كعمييا أيضا أف تعيف عتبات 

. ة مقترضيفاحترازية تحدد التعرض لمخطر نحك مقترض أك مجمكع

لتفادم التجاكزات المرتبطة بمنح قركض لمقترضػي المؤسسػة٬ يكػكف عمػى السػمطات  -10
االحترازية إعداد معايير تشترط عمى البنكؾ أف تقرض المؤسسات كاألفراد حسػب ظػركؼ 

. كشركط السكؽ٬ كذلؾ يجب أف يخضع ىذا المنح إلى متابعة فعالة

التيقف مف أف البنكؾ مجيزة بسياسات كٕاجراءات مناسبة عمى سمطات الرقابة البنكية  -11
لتعريؼ كمتابعة كمراقبة خطر الدكؿ كخطر التحكيؿ في أنشطتيا الدكلية لإلقراض 

. كالتكظيؼ

عمى سمطات الرقابة البنكية التأكد مف أف البنكؾ قد أعدت أنظمة تسمح بإجراء قياس  -12
. كؽدقيػؽ٬ كمتابعة كمراقبة مالئمتيف لمخاطر الس

سيركرة إجمالية لتسيير  عمى سمطات الرقابة البنكية التأكد مف أف البنكؾ قد أعدت -13
لتعريؼ؛ قياس؛ ( تتضمف رقابة فعالة مف طرؼ مجمس اإلدارة كاإلدارة العامة)المخػاطر

. متابعة كمراقبة كؿ األخطار الكبيرة األخرل

ىزة لرقابات داخمية مكيفة مػع عمى سمطات الرقابة البنكية التيقف مف أف البنكؾ مج -14
. 1طبيعػة كأىمية نشاطاتيا

                                                           
1
 -Mme nouy,op.ct,p17 
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عمى سمطات الرقابة البنكية التأكد مف أف البنكؾ مجيػزة بسياسػات كٕاجػراءات . -15
كتطبيقػات مناسبة٬ خاصة المعايير الدقيقة كالصارمة لمتعرؼ عمى الزبائف٬ كالتي تضمف 

. الماليدرجة عالية مف األخالؽ كالمينية في القطاع 

  :كتحتكم عمى المبادئ التالية: طرؽ الرقابة البنكية المستمرة

 -بشكؿ أك بػآخر–ال بد أف يتضمف نظاـ الرقابة المصرفية الفعالة في كقت كاحد  -16
. مراقبػة ميدانية كمراقبة مستندية 

تحصؿ عمى عقكد متناسبة مع إدارة البنؾ٬ كمعرفػة  أفعمى سمطات الرقابة البنكية -17
. معمقػة بأنشطتيا

عمػى أسػاس فردم –عمى ىذه  السمطات أف تخصص كسائؿ تنظيـ كفحص كتحميؿ -18
.  التقارير االحترازية كالدراسات اإلحصائية المقدمة مف طرؼ البنكؾ -كمتيف

المعمكمات االحترازية مف خػالؿ القياـ  -بكؿ استقاللية –عمى  ىذه سمطات أف تراجع -19
. ك بالمجكء إلى مدققيف خارجييفبتفتيشات ميدانية أ

يتمثؿ العنصر األساسي لمرقابة البنكية في قدرة السمطات عمى مراقبة مجمكعة بنكيػة  -20
 .عمػى أساس متيف

عمى سمطات الرقابة البنكية التأكد مف تقيد كؿ بنؾ بدفاتره كسجالتو بطريقة مالئمة٬  -21
ـ عرضا حقيقيا كنظاميا لكضعيتو المالية طبقا التفاقيات كممارسات محاسبية متماسكة٬ كيقد

 .1ككذلؾ نشاطاتو ٬مردكدية 

 

                                                           
. 280ص ٬ 2007 ٬االسكندرية ٬دار الكفاء لدنيا الطباعة ك النشر  ٬  01ط ٬المصارؼ إدارة٬محمد الصيرفي -  1
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 :القدرات النظامية لمسمطات االحترازية

عمى سمطات الرقابة البنكية أف تمتمؾ أدكات مالئمة حتى تستخدـ إجراءات تصحيحية  -22
٬ أك تخالؼ (الخاصةكالمعايير الدنيا لألمكاؿ )عنػدما ال تعبئ البنكؾ المتطمبات االحترازية 

 .التنظػيـ٬ أك عندما تيدد حقكؽ المكدعيف بأم طريقة

 :كيضـ المبادئ التالي: النشاط البنكي الدولي 

عمى سمطات الرقابة البنكية أف تقـك بمراقبة متينة إجمالية٬ تضمف متابعة مالئمػة  -23
بنكية عمى المستكل كتطبيػؽ القكاعد االحترازية المناسبة لكؿ جكانب أنشطة المجمكعات اؿ

. العالمي٬ كأساسا في فركعيا كككاالتيا في الخارج

يكمف العنصر األساسي لمرقابة المتينة في المؤسسة في العقكد كمبادلة المعمكمات مع  -24
. مختمػؼ السمطات االحترازية األخرل المعنية٬ خاصة تمؾ التابعة لمبمد المستقبؿ

شترط خضكع أنشطة البنكؾ األجنبية العاممة عمى عمى سمطات الرقابة البنكية أف ت -25
. 1المسػتكل الكطني لمعايير أكثر صرامة مف تمؾ المطبقة عمى البنكؾ المحمية

الرقابة المصرفية   أدوات :ثانيا 

غير أنني سأحاكؿ فية في القياـ بمياميا ىناؾ أدكات عديدة تستعيف بيا الرقابة المصر     
 : التطرؽ إلى أىميا فيما يمي 

تعتبر جزء مف التخطيط حيث ليا دكر ىاـ كحيكم في عممية ك  : الميزانية التقديرية -1
كتجرم مقارنة ٬التقديرات المكضكعة في الميزانيةكتتـ بمقارنة النتائج الفعمية ب٬تخطيط البنؾ

                                                           
العمـك  ٬مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير ٬لتجارية كفعاليتيارقابة البنؾ المركزم عمى البنكؾ ا آليات ٬حمني حكرية-   1

. 84ص ٬2006٬قسنطينة  ٬جامعة منتكرم ٬االقتصادية  
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قصكر في حيف أف  أمكالعمؿ عمى تالقي ٬فكر حدكثيا  األخطاءخالؿ فترة دكرية الكتشاؼ 
. 1الميزانية التقديرية ىي قكائـ النتائج المتكقعة معبرا عنيا بقيـ مالية

تتضمف التقارير كؿ المعمكمات كالمعطيات الضركرية التي تمكف الييئات  : التقارير -2
 2تفادييا كالقضاء عمييا كٕامكانية٬ف الكقكؼ عمى المخالفات المرتكبةـ كالمسئكليفالرقابية 

قد تككف تقارير استشارية تقدـ  أك٬كالمياـ األعماؿقد تككف تنفيذية ىدفيا شرح كيفية سير 
. 3المساعدة كالمعمكمات لمنفذ القرار

استخداـ النسب المالية في تقييـ نشاطات البنكؾ كمؤسسات المالية  : المؤشرات الكمية -3
. أك السيكلة أك المالءة المالية ٬فيما يخص راس الماؿ

كتعتمد عمى االتصاؿ المباشر بيف المالحظ كالقائميف عمى  : المالحظة الشخصية -4
. 4ليةالتسجي األجيزةالعمؿ مف خالؿ المشاىدة أك االستماع المباشر أك عف طريؽ 

مف خالؿ اعتماده  كٕارشاديةكسيمة تعميمية  اإلدارم اإلشراؼيمثؿ  : اإلداري اإلشراف -5
 األخطاءكما يمثؿ في الكقت  كسيمة لكشؼ ٬عمى تكجيو المكظفيف نحك القياـ بالعمؿ السميـ

عمميـ  إتقافمعتمدا عمى مساعدة المكظفيف عمى ٬الالزمة  اإلجراءاتكاالنحرافات كتكقيع 
. 5أفضؿ أداءكتقييـ قدرتيـ عمى ذلؾ كبالتالي تكجيييـ نحك 

تمثؿ المراجعة الداخمية التقييـ المنظـ كالمستقؿ مف قبؿ مجمكعة  :المراجعة الداخمية  -6
سكاء محاسبية أك مالية أك غيرىا حيث  ٬مف المراجعيف الداخميف لمختمؼ عمميات المؤسسة

                                                           

 - 
 .٬423ص٬سابؽ اؿمرجع اؿ٬تكفيؽ جميؿ  1

 .38ص٬سابؽ اؿمرجع اؿ ٬شيح عبد الحؽ 2- 
 .160ص٬ 1987 ٬الرياض ٬مطابع الفرزدؽ ٬العامة اإلدارةالكقاية في  ٬باغي عبدالفتاح  3-
 .38ص٬سابؽ اؿمرجع اؿ٬شيح عبد الحؽ 4-

5
  .173ص ٬سابؽاؿمرجع اؿ ٬تكفيؽ جميؿ - 
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 أداءأف المفيـك الجيد لممراجعة الداخمية ال يقتصر عمى مراجعة الحسابات بؿ يشمؿ تقييـ 
 1.العمميات بصفة عامة مع قياس النتائج المخططة

 الرقابة عمى البنكؾ كالمؤسسات المالية  أشكاؿ : ثالثا

 :تتمثؿ في  أشكاؿيمكف أف تتخذ الرقابة عمى البنكؾ كالمؤسسات المالية  ثالث 

قابة السابقة لمتنفيذ الر .1

كىي الرقابة كقائية رادعة تيدؼ إلى التأكد مف تكفر متطمبات انجاز العمؿ قبؿ البدء       
أف الرقابة السابقة  أم٬التي تكفؿ سالمة ىذا التنفيذ اإلجراءاتفي التنفيذ كعمى ضكء ذلؾ 
كاالنحرافات كتقمص الفرؽ بيف النتائج المتكقعة كالنتائج  األخطاءلمتنفيذ تقمؿ مف الكقكع في 

الفعمية كتساعد إلى حد ما في مكاجيتو البنؾ كالمؤسسات المالية لممشاكؿ التي قد تكاجيو 
كما تيدؼ إلى التنبؤ أك تكقع الخطأ كاكتشافو قبؿ كقكعو كتساىـ في ٬عند القياـ مستقال 

  2األمافلمبنؾ سكاء مف حيث الربحية أك السيكلة أك المتكقعة  األكضاعالتعرؼ مستقبال عمى 

 :التنفيذ  أثناءالرقابة  -2

 األكقات ف ىذه الصكرة مف الصكر الرقابية البد مف استمرارىا كتأكيد في كؿإ
فيي تعتمد في متابعة تنفيذ العمؿ مف طرؼ البنؾ أك مؤسسة ٬كتنظيميا نظرا ألىميتيا

الحاصمة كالعمؿ عمى عالجيا أك  كاألخطاءكتحديد االنحرافات ٬المالية المعني باألمر
. 3تصحيحيا فكر حدكثيا كالتأكد مف أف العمؿ يسير كفقا لمخطط المكضكعة 

تفكؽ  أصكلو أفم كؿ حيف لطرؼ المعني أف يثبت ؼالتنفيذ تمـز ا أثناءكما أف الرقابة 
الكاجب تكفره عند تأسيسو مما يسمح  األدنىالرأسماؿ  األقؿفعال خصكمو بمبمغ يساكم عمى 

                                                           
 .173ص٬المرجع السابؽ  ٬السيسي صالح الديف حسف - 1
 .17ص٬مرجع سابؽ اؿ ٬جميمة بمعيد  - 2

. 41ص ٬مرجع سابؽاؿ ٬شيح عبد الحؽ   3-
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كمطمئنة عند منحو االئتماف كمتكفر عمى السيكلة  آمنةلو بذلؾ باف يككف في كضعية 
. الالزمة

عمقة بممارسة المتالقكاعد كالمعايير  كاحتراـكما تعرؼ ىذه الرقابة إلى مدل التزاـ 
. كالتي يضعيا البنؾ المركزم بشكؿ دائـ كمستمر٬النشاط المصرفي

كمدل احتراـ قكاعد الحذر في التسيير نظرا لما يقتضيو النشاط المصرفي مف دقة في 
كدعيف الـ أمكاؿبقدر التجاكب مع المتطمبات كيضمف سالمة  األصكؿالحسابات كتخصيص 

. كحقكؽ المتعامميف كالعمالء

 : رقابة الالحقة لمتنفيذال -3

 ٬بذلؾ اإلدارة كٕابالغة مراجعة كقياس النتائج الممحقة تيتـ الرقابة الالحقة لمتنفيذ بعممي
أف التركيز في ىذه الرقابة يتـ عمى األعماؿ التي  أممنيا مستقبال سعيا لعدـ حدكث السمبية 

فيي تسعى إلى التحقؽ مف مدل التزاـ البنكؾ ٬يتـ تنفيذىا مف طرؼ البنؾ كنتائجيا الفعمية 
كمدل تحقيقيا لألىداؼ  األساسيالبنكية كقانكنيا  كاألنظمةبنشاطاتيا المحددة كفؽ القكانيف 

.  1المقررة ليا

لتقييـ السياسات كاالستراتيجيات المختمفة  أداةة الالحقة كمنو يمكف اعتبار الرقاب
.   2التي يسعى البنؾ إلى تحقيقيا  األىداؼلمكقكؼ عمى مدل مساىمتيا في تحقيؽ 

 

 

 
                                                           

 30ص٬المرجع السابؽ  ٬رزقكاف سامية 1- 

 .399ص٬ اإلسكندرية٬بدكف دار نشر ٬الطبعة الثالثة ٬رات ابنكؾ التجارية مدخؿ اتخاذ القر إدارة ٬إبراىيـىدم منير  2- 
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موضوع الرقابة عمى البنوك والمؤسسات المالية   :المبحث الثاني 

 أكسعفتحت مجاؿ  إذاالعكلمة االقتصادية كثيرا عمى القطاع المصرفي  أثرتلقد 
كما ساعد التطكر التكنكلكجي  األرباحلمبنكؾ كالمؤسسات المالية في االستثمار كتحقيؽ 

كباستفادة البنكؾ مف حجـ التطكر   ٬تحكيؿ جذرم في العمؿ المصرفي أحداثالحاصؿ في 
ظيرت في مقابؿ عدة ٬السريع المسجؿ في القطاع المصرفي  كالمالي عمى مستكل العالمي 

كفرص المتاحة بؿ قد تعدد استقرار البنؾ ٬ت مف  شانيا التقميؿ مف حجـ المكاسب تحديا
كالتي تتمثؿ في المخاطر التي تكاجو العمؿ المصرفي ٬ذاتو أك النظاـ المصرفي بصفة عامة

  بإنشاءلذلؾ قاـ المشرع ٬ 1البنؾ كٕادارةكالتي قد تنشا مف العكامؿ الداخمية المتعمقة بنشاط ٬
كمراقبتو في ظؿ تصاعد المخاطر المصرفية كما ٬مف اجؿ العمؿ المصرفي  مساعدة أجيزة

لذلؾ سكؼ نقـك بدراسة ٬يشيده العالـ مف تطكر اقتصادم في جانبو المالي كالمصرفي 
كرقابة عمى ( المطمب األكؿ )نجد رقابة ترد عمى القركض  حيثالمكاضيع محؿ الرقابة 

 (.المطمب الثالث)ؼ رقابة عمى الصر( المطمب الثاني)التسيير 

الرقابة عمى القركض   :المطمب األول 

ليا ك٬ االستثماريةاألساسي لتمكيؿ مختمؼ المشاريع  القركض البنكية المكرد تعتبر
كضع سياسة إقراض  ٬كعميو يجب االقتصاديةميـ الذم تمعبو في المعامالت دكر  
.  القركض  كذلؾ عف طريؽ تكجيو كتنظيـ2٬محكمة

الفرع األكؿ بحيث أتعرض في في فرعيف  بمعالجة الرقابة عمى القركض  سأقـككعميو 
(. أنكاع الرقابة عمى القركض)كالفرع الثاني ( مفيـك القرض)

 
                                                           

 .26ص ٬مرجع سابؽاؿ ٬حريرم فيصؿ  1-
 .43ص ٬مرجع سابؽاؿ ٬شيح عبد الحؽ  - 2
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مفيوم القرض   :الفرع األول 

النشاطات التي تقـك بيا البنكؾ كالمؤسسات  أىـالقرض مف ابرز العمميات كمف 
(. ثالثا)ك خصائصيا ( ثانيا )كتبياف عناصرىا  (أكال)المالية لذلؾ سكؼ نتطرؽ إلى تعريفيا 

تعريف القرض   : أوال

مف التصديؽ كىك ممؾ الثقة في (  crédit) أصمياأف كممة القرض  : التعريف المغوي-1
. 1المستقبؿ اذ يعد كسيمة لمتعبير عف الثقة كالكفاء كمراعاة الكقت عند التسديد

أم اعتبره أمينا ك ائتمف فالف " ائتمف فالف فالنا'' يقاؿ كبالنسبة لمقرض كاالئتماف في المغة٬ 
. 2فالنا عمى كذا أم اتخذه أمينا عميو

: بأنو'' عبد التكاب معكض'' الدكتكر  نجد عدة تعريفات كما يعرفو: التعريف الفقيي-2
اتفاؽ بمكجبو يمتـز البنكي بكضع قرض ما في متناكؿ زبكف أك زبائف لمدة محددة أك غير 

يستعممو المستفيد في مصالحو الشخصية٬ متمقيا أمكاال أك سفتجة أك صؾ مف  محددة٬
البنؾ٬ أك ىك عقد بيف البنؾ كزبكنة يتعيد البنؾ بكضع مبمغ معيف مف النقكد تحت تصرفو 
خالؿ مدة معينة فيككف ليذا األخير سحبو بالصفة التي يريدىا مقابؿ أداة لمعمكلة المتفؽ 

كلـ يستخدـ القرض الممنكح لصالحو كما يمتـز برد المبمغ المسحكب  عمييا٬ كىك ممـز بأدائيا
. 3كالفكائد٬ إذا اشترطت

                                                           
ديسمبر ٬ 18 ع ٬مجمة العمـك اإلنسانية ٬نكيةمعالجة مكضكع المخاطرة في مجاؿ منح القركض الب٬ بكدح عبدالجميؿ   - 1

. 82-57ص-ص ٬ 2002
 .89ص٬ 1989 ٬الجزائر ٬ديكاف المطبكعات الجامعية٬ محاضرات في اقتصاد البنكؾ ٬قزكيني شاكر  - 2
ر في القانكف ٬فرع لنيؿ شيادة الماجست التنظيـ البنكي الجزائرم في ظؿ اقتصاد السكؽ ٬مذكرة ٬القادر شاكي عبد   - 3

 .117ص, 2003٬قانكف األعماؿ ٬الجامعة الجزائر
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يحدده  أخرالشخص  أكككذلؾ عرؼ انو اتفاؽ يتعيد بمقتضاه المصرؼ باف يكفر لمعميؿ 
 1غير محددة  أكىذا العميؿ خالؿ فترة محددة 

  :الذم يقكؿ  "    GAVALADA " كمف بيف الفقياء نجد الفقيو

« L’opération de crédit se reconnaitrait à trois éléments : 

1- Une avance de monnaie scripturale ou fiduciaire. 

2- Une rémunération de créditeur. 

3- Une restitution ».
2

 

 يرل أف عممية القرض تستندGAVALADA "  خالؿ ىذا التعريؼ نالحظ أف الفقيومف 
تجمع ثالثة عناصر أساسية٬ كىي تسميـ أمكاؿ عينية أك نقدية٬ أجرة المقرض٬ إلى ضركرة 

 .كأخيرا عنصر الكفاء أم استرجاع القيمة النقدية

البنؾ لمزبكف الثقة٬ كذلؾ بمنحو مبمغا مف  دـىك تمؾ العممية التي بمكجبيا يؽفالقرض 
كف باسترجاع المبمغ خالؿ ٬ مقابؿ تعيد الزب(االلتزاـ بالتكقيع)الماؿ أك منحو ضماف معيف 

كمنو يمكف تحديد أطراؼ القرض مف  :.الفترة المتفؽ عمييا كضمف الشركط المحددة في العقد
 :خالؿ تعريفنا لمقرض كىي 

 :الطرف األول

الذم يمنح ىذا القرض مع التكقيع بالحصكؿ عمى ما يعادلو في زمف  البنؾ  كىك
 .معيف محدد مستقبال باإلضافة إلى الفائدة

 :الطرف الثاني

                                                           
 األعماؿعباس عبد الغني٬ مسؤكلية المصرفي في القانكف الجزائرم ٬مذكرة لنيؿ شيادة الماجسيتر في القانكف٬ فرع   - 1
 .٬15 ص 2005جامعة مكلكد معمرم ٬تيزم كزك٬ ,

 .45ص ٬سابؽاؿمرجع اؿ٬شيح عبدالحؽ   - 2



[ مـــــــــــاهية الرقابة على البنوك و المؤسسات المالية :        الفصل األول ] 
 

26 
 

 .1كىك المديف الذم يتعيد بتسديد القرض في الكقت مستقبال إضافة إلى الفائدة
كما نالحظو مف خالؿ التعاريؼ السابقة االصطالحية لمصطمح القرض نجد أف الفقياء  -

أف ىذه التعاريؼ تشترؾ في ثالث عكامؿ رئيسية  إاللـ يستطيعكا كضع تعريؼ جامع ليا 
الثقة كالمخاطرة  ٬في عممية القرض كىي الكقت  كأساسية

التعريف القانوني   :ثالثا 

-86القانكف رقـ تعريؼ الذم جاء بو المشرع الجزائرم نجد أف في اؿكبالرجكع إلى 
بأنيا كؿ عمؿ  32المتعمؽ بنظاـ البنكؾ كالقرض٬ قد عرؼ عمميات القرض في المادة  12

ككاف يقصد بيا خالؿ تمؾ الفترة مؤسسات القرض ذات تقـك بو مؤسسة مؤىمة ليذا الغرض 
الصبغة العامة كمؤسسات القرض المتخصصة٬ بحيث تضع مؤقتا كبمقابؿ أمكاؿ تحت 

. 2تصرؼ شخص معنكم أك طبيعي أك تتعاقد بالتزاـ مكقع لحساب ىذا األخير

كمنو يعتبر قرض كؿ عممية ائتماف ككؿ تصرؼ تضع بمقتضاه مؤسسة محترفة أك 
صة كلك مؤقتا أمكاال تحت تصرؼ أشخاص طبيعييف أك معنكييف أك تتعاقد لفائدتيما متخص

. 3بالتزاـ مكقع

 المتعمؽ بالنقد كالقرض  المعدؿ كالمتمـ  11-03األمر رقـ  68المادة كبالرجكع إلى 
يشكؿ عممية قرض في مفيـك ىذا األمر٬ كؿ عمؿ لقاء عكض : نجدىا تنص عمى ما يمي 

ما أك يعد بكضع أمكاؿ تحت تصرؼ شخص آخر٬ أك يأخذ بمكجبو يضع بمكجبو شخص 
تعتبر بمثابة  .لصالح الشخص التزاما بالتكقيع كالضماف االحتياطي أك الكفالة أك الضماف

                                                           
 ٬(دراسة حالة الجزائر)سعدكني معمر٬ الحماية القانكنية ضد المخاطر البنكية في ظؿ التحكؿ نحك اقتصاد السكؽ   - 1

 . ٬5 ص 2005الجزائر٬ في القانكف٬ فرع قانكف األعماؿ٬ جامعة  مذكرة لنيؿ شيادة الماجيستر
 34ع ,ج ر ج ج ٬المتعمؽ بنظاـ البنكؾ كالقرض, 1986 أكت 19المؤرخ في ٬  12-86مف القانكف رقـ 32المادة   - 2
 .1986اكت 20الصادرفي ٬

 .46ص ٬سابؽاؿمرجع اؿ ٬شيح عبدالحؽ   - 3
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سيما عمميات القرض ال ٬المقركنة بحؽ خيار بالشراء اإليجارعمميات قرض عمميات 
. 1العمميات المنصكص عمييا في ىذه المادة إزاءااليجارم كتمارس صالحيات المجمس 

مف القانكف رقـ  32استيؿ مف المادة   11-03مف األمر رقـ  68فتعريؼ المادة 
عمى عمميات القرض جديدة  68المتعمؽ بنظاـ البنكؾ كالقرض حيث نص المادة  68-12

 .2"االعتماد االيجارم "المقركنة بحؽ شراء  اإليجارلـ تكف مف قبؿ متؿ عمميات 

المشرع لـ يعرؼ لنا القرض بمعنى دقيؽ في حد  أفنالحظ  68كما مف خالؿ المادة 
. د مف خاللو المقصكد بعممية القرضذاتو بؿ كضع تعريؼ حد

عناصر القرض   : ثانيا

 ٬كىي الكقت أساسيةكمف خالؿ تعاريؼ سابقة الذكر نستنتج أف ىناؾ ثالث عناصر 
. الثقة كالمجازفة 

  le tempsالوقت  -1

العناصر في عممية القرض فال يمكننا أف نتكمـ عف القرض  أىـكيعتبر الكقت مف 
 leكيككف مف طرؼ المقرض  األكؿدكف كجكد فترة زمنية تفصؿ بيف التزاميف االلتزاـ 

créditeur   حيث يقـك بكضع مبمغ مف الماؿ تحت تصرؼ الزبكف أك أف يعتمد بكضعو
( الزبكف )كىك المديف   le créditéكااللتزاـ الثاني مؤجؿ زمف معيف مف جانب المقترض 

. 3إرجاعوكيتمثؿ في الكعد الكتابي أك الضمني بتعكيض القرض أك 

قرض قصير ٬بيعة القرض حيث ىذه الفترة الزمنية التي تفصؿ بيف التزاميف تتعمؽ بط
. األجؿأك متكسط أك طكيؿ 

                                                           
. سالؼ ذكره ٬المعدؿ ك المتمـ 11-03مف االمر رقـ  68المادة   - 1
 .465ص ٬ 2007٬اإلسكندرية ٬ ارالفكر الجامعيدؾ في البيئة كالعكلمة كاالنترنت البنك إدارة ٬طارؽ طو  - 2
 .16ص ٬  المرجع السابؽ ٬عباس عبدالغني  - 3
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  la confianceالثقة  -2

كالثقة التي نقصدىا ىنا ىي ثقة المقرض ٬ األفرادالثقة بيف  أفعاؿأف القرض يعد مف 
ثقة  األكلىفيي تعد بالدرجة  األكبركالتي ترتبط باالعتبار المالي في جانبيا  ٬بالمقترض

 ٬مالية

ىذا ما يفسر المدة الطكيمة التي يستغرقيا ٬زمنية طكيمة لمبحث كالتحرم بحيث تتطمب فترة 
ضافة إلى العكامؿ المتعمقة بشخصية المقترض البنؾ حتى يعطي القرض لمف قدـ طمب باإل

. كاألمانة كالنزاىة كالكفاءة

( المقرض)ىذه الثقة تفرضيا الفترة الزمنية بيف التزاـ الدائف  أفكبالتالي يمكف القكؿ 
 1(المقترض)المديف ك

 

  le risque (المخاطرة ) لمجازفةا -3

المقترض كمدل قدرتو عمى استرجاع كسداد القرض  إمكانياتحيث يقصد بو تقييـ 
كمنو يتكجب عمى المقترض عند القياـ بعممية منح القركض اتخاذ االحتياطات 2٬الممنكح لو

 : كأىمياالالزمة التي تجنبو التعرض لممخاطر االئتمانية مف قبؿ العميؿ المقترض 

. مراعاة السمعة االجتماعية كالمينية  -

. حجـ القرض -

. الغرض مف القرض الممنكح -

                                                           
 .49ص٬مرجع سابؽ اؿ ٬شيح عبدالحؽ   - 1
 .16ص٬المرجع السابؽ٬عباس عبدالغني -   2
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. فترة مف سرياف القرض -

. لماليالمركز ا -

. القدرة عمى السداد -

. مراعاة الضمانات المقدمة -

يتطمب تكجيو كتنظيـ  ٬سياسة اقراضية محكمة بإتباعكلكي تقـك المؤسسة المالية كالبنؾ  -
.  كمرافقة ىذه القركض سكاء مف حيث نكعيتيا أك مف حيث كميتيا

الرقابة عمى القروض   أنواع :الفرع الثاني 

مما يتطمب ٬أف فكرة الرقابة عمى القركض تيدؼ إلى تحديد منبع عممية خمؽ النقكد
ذلؾ تدخؿ السمطات النقدية  

عمى القدرة  التأثيركمف ثـ ٬مف اجؿ التأثير عمى نشاط البنؾ كتكزيعو لمقركض 
. 1النقدية

فاف بنؾ الجزائر ٬٬المتعمؽ بالنقد كالقرض  المعدؿ كالمتمـ  11-03ككفقا لألمر رقـ 
) تكزيع القرض ٬مكمؼ بميمة تنظيـ الحركة النقدية كيكجو كيراقب بكؿ الكسائؿ المالئمة 

كجاءت بو  إليو أشارتكىذا ما ( كيسير عمى حسف التسيير التعيدات المالية تجاه الخارج
(. ثانيا )كالرقابة الكمية ( أكال)ية كيككف ذلؾ عف طريؽ الرقابة النكع٬. 2في الفقرة 35المادة 

الرقابة النوعية عمى القروض   أوال

القياـ بتأثير عمى الجيات التي يراد استعماؿ إلى تيدؼ الرقابة النكعية عمى القركض 
الذم يتـ منحيا  كاألشخاصكما يأخذ بعيف االعتبار نكع القركض ٬القركض المصرفية فييا 

                                                           
 .55ص ٬سابؽاؿمرجع اؿ ٬بمعيد جميمة  - 1
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المحددة  الكجوليـ كيتـ نجاح ىذا النكع مف الرقابة عمى المقترضيف  باستعماؿ القركض في 
 1ليا 

. كالمتفؽ عمييا عند الحصكؿ عمييا

التي تتـ  كاألساليب إجراءاتكلتحديد مضمكف الرقابة النكعية عمى القركض فما ىي 
. بيا 

 :الخاصة بالرقابة النوعية  اإلجراءات -1

 .تسيؿ عممية القركض كتبعد العقبات كالعراقيؿ اإلجراءاتحيث ىذه 
 :فيما يمي  اإلجراءاتتتمثؿ ىذه 

 

 :والتعميمات الممزمة الصادرة عن البنك المركزي  األوامر -أ

الخصـ كالقركض الممنكحة  إعادةالمتعمؽ بعمميات  01-2000طبقا لمنظاـ رقـ 
فانو يمكف لبنؾ الجزائر أف يقـك بإعادة خصـ السندات الممثمة ٬لمبنكؾ كالمؤسسات المالية 

لصالح البنكؾ  األجؿككذا سندات التمكيؿ التي تمثؿ قركضا متكسطة ٬لعمميات التجارية 
ط الشكؿ كلتحديد ىذه السندات بتعميمة بحيث يجب أف يستكفى شرك٬كالمؤسسات المالية 

المنصكص عميو في القانكف التجارم كمطابقة ال أحكاـ قانكف النقد كالقرض كمقكمة بالعممة 
 2.كتمكيؿ الصادرات كبناء السكف اإلنتاجالكطنية كاف تيدؼ إلى تطكير كسائؿ 

                                                           
 .31ص ٬سابؽاؿمرجع اؿ٬حريرم فيصؿ  - 1
تعمؽ بعمميات الخصـ كالقركض الممنكحة الـ, 2000فيفرم  13مؤرخ في  01 -2000رقـ نظاـ 10ك 2المادة -   2

. 2000مارس  12في  الصادر ٬ 12ع  ٬ج رج ج ٬لمبنكؾ كالمؤسسات المالية



[ مـــــــــــاهية الرقابة على البنوك و المؤسسات المالية :        الفصل األول ] 
 

31 
 

حيث يتدخؿ بصكرة مباشرة ٬إلى البنؾ المركزم  أساسايعكد  اإلجراءكلكي ينجح ىذا 
.  1لقركض كالتحكـ في اتجاىاتيا لمتأثير عمى تكزيع ا

 :اإلقناع األدبي  -ب

مف ٬حيث يقـك البنؾ المركزم بإعطاء تكجييات كنصائح لمبنكؾ كالمؤسسات المالية 
لعقد اجتماعات سكاء بالتقميؿ مف القركض لقطاع معيف أك زيادة  مسئكليياخالؿ دعكة 

. القركض كالتكسع في استثماراتيـ

 إجراءأف اإلقناع األدبي قد يككف ذا فائدة محدكدة مما يطر البنؾ المركزم إلى استخداـ  -
 2.التعميمات الممزمة

 طمب التبريرات  -ج

 36المتعمؽ بالنقد كالقرض في المادة  المعدؿ كالمتمـ 11-03رقـ  األمربمقتضى 
 اإلداراتالمالية ككذا فانو يحؽ لبنؾ الجزائر أف يطمب مف البنكؾ كالمؤسسات  ٬ 4الفقرة 

 األكضاعكالمعمكمات التي يرل فائدة منيا لمعرفة تطكر  اإلحصاءاتالمالية أف تزكد بكؿ 
. 3كميزاف المدفكعات كاالستدانة الخارجية .االقتصادية كالنقد كالقرض

. فمذلؾ يمكف القكؿ باف مف صالحيات بنؾ الجزائر طمب التبريرات 

ترخيصات الالزمة مف البنؾ الجزائر   -د

                                                           

-2006 ٬حمب٬ كالمطبكعات الجامعيةديرية الكتب ـ ٬ التشريعات المصرفية ٬شحادة حسيف الحسيف  1- 
 .137ص٬2007

. 53ص ٬سابؽاؿمرجع اؿ ٬شيح عبدالحؽ-   2
 .ذكره سالؼ ٬عدؿ كالمتمـالـ 11-03رقـ  األمرمف  36/4 المادة  3-



[ مـــــــــــاهية الرقابة على البنوك و المؤسسات المالية :        الفصل األول ] 
 

32 
 

المتعمؽ بالنقد كالقرض فاف مصمحة مركزية  11-03مف المر  98فحسب المادة  -
أسماء المستفيديف مف القػركض الممنكحة كسقفيا كالمبالغ المسحكبة  المخاطر مكمفة بجمع

  1.كالضمانات المعطاة لكؿ قرض٬ مف جميع البنكؾ كالمؤسسات المالية

بحيث  ٬غير أكلكم أكترخيص بإصدار قرض غير مالئـ  إعطاءبنؾ الجزائر يرفض فاؿ -
بمراقبة مدل احتراـ ىذا اإلجراء "  la centrale des risques"تكمؼ مصمحة مركزية المخاطر 

. مف طرؼ البنكؾ كالمؤسسات المالية  2

 :سياسة توجيو النوعية لمقرض االستيالكي  -ه

الرقابة النكعية دكر فعاؿ عمى القركض االستيالكية فيما يخص  إجراءاتأف 
 :القطاعات االقتصادية كيككف ذلؾ مف خالؿ 

النظر إلى مدة القرض  -

مبمغ القرض  -

لمفكائد  األقصىالحد  -

  3الخاصة أك رأسماليا أمالكياااللتزاـ الذم مكف أف تأخذ المؤسسات بالمقارنة مع  أىمية -
التي تضر بيا   أساليبالخاصة بالرقابة النكعية يمكننا استخالص  اإلجراءاتكبعد معرفة 

الرقابة النوعية   أساليب -2

المشرع لمبنؾ الجزائر بيدؼ تدعيـ كمف اىـ  أعطاىاخاصة بيا  أساليبلمرقابة النكعية 
 : األساليبىذه 

                                                           
 .ذكره سالؼ٬ عدؿ ك المتمـالـ 11-03رقـ  األمرمف  98المادة -   1

 .54ص ٬المرجع السابؽ٬الحؽ  شيح عبد  2-
3- Gavalda Christian et stouffet.jean .droit de la banque ,presse universitaire, paris,  1994, p61. 
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 .فائدة مختمفة حسب نكع القرض  أسعارتحديد  -
 .استحقاؽ القركض المختمفة كفقا ألكجو استخداميا  أجاؿتحديد  -
 .األصكؿتمييز بيف قركض حسب  -
.  الحصكؿ عمى مكافقة بنؾ الجزائر بالنسبة لقركض التي تتجاكز قيمتيا مقدار معيف -

في ....كيتكقؼ نجاح ىذه الرقابة عؿ مدل قياـ المقترضيف باستعماؿ القركض الممنكحة 
فاف الرقابة النكعية تقـك بالتفرقة كمعرفة القركض الممنكحة ٬ 1ىا المحددة ليا كالمتفؽ ؿ الكجو

كتنقيتيا كبإضافة إلى ىذه الرقابة ىناؾ الرقابة الكمية عمى القركض كىدفيا رقابة الحجـ 
. 2الكمي لمقركض

 

الرقابة الكمية عمى القروض  :ثانيا 

مباشرة عمى أف اليدؼ مف الرقابة الكمية عمى القركض ىك التأثير بطريقة غير 
الحجـ الكمي لقركض البنكؾ كالمؤسسات المالية كاستماراتيا بغض النظر عف كجكد 

. استخداميا

ىي إجراءاتيا؟   فما ىي دكافع استخداميا كما

 دكافع استخداـ الرقابة الكمية عمى القركض -1
 -ة في التأثير عمى تنظيـ االئتمافتعضيد كتقكية اثر الرقابة النكعي. 
 - يككف قصد تالقي العيكب التي قد تنجر عف االعتماد عمى الرقابة المجكء عمييا

. النكعية كحدىا
                                                           

 ٬1992بيركت٬دار نيضة العربية٬المالية األكراؽبكرصات  االستثمارالبنكؾ ك صناديؽ  إدارة ٬سكيمـ محمد  1- 
 .219ص٬

 .84ص٬ 1988  ٬الجزائر ٬الطبعة الثانية٬جامعية ديكاف المطبكعات اؿ,الرقابة المصرفية٬طيار عبدالكريـ 2- 



[ مـــــــــــاهية الرقابة على البنوك و المؤسسات المالية :        الفصل األول ] 
 

34 
 

 - ال يمكف االعتماد عمى الرقابة النكعية لكحدىا في  أىداؼقصد الكصكؿ إلى
. تحقيقيا

 1قصد تعزيز مفعكؿ الرقابة النكعية في التأثير عمى تنظيـ االئتماف 

 :المتعمقة بالرقابة الكمية عمى القروض  اإلجراءات -2

 :تتمثؿ في  اإلجراءاتىذه  أىـكمف 

  .اإللزامية اتاالحتياط إجراء -أ

 أعطتيابعد الحرب العالمية الثانية ظيرت نسبة االحتياط كأداة لمسياسة النقدية حيث 
 2.السمطة في تغيير نسبة االحتياطي كاستخداميا لمراقبة كتكجيو االئتماف

باالحتفاظ بنسبة الكدائع في صكرة نقدية كتتمثؿ فكرة ىدا اإلجراء في أف تمتـز البنكؾ 
كىي  المكدعة أمكاؿكتعد ىذه التقنية اليدؼ منيا  ىك حماية .3سائمة لدل البنؾ المركزم 

. حداثة ككسيمة الدائمة لمرقابة النقدية أكثر

 اإللزاميلنسبة االحتياطي  األدنىكما يخكؿ المشرع لمبنؾ المركزم سمطة تغيير الحد 
رأل البنؾ المركزم ضركرة تضيؽ سكؽ االئتماف فانو  فإذا. كفقا لمتطمبات السياسة النقدية
مما  د مف قدرة البنكؾ عمى منح القركضكبالتالي الح اإللزامييمجا إلى رفع نسبة االحتياطي 

 4.النقدية 022607يؤدم إلى تقمص حجميا كنتيجة لنقص السيكلة

الخصم   إعادةسياسة  –ب 
                                                           

 .222ص ٬1993بيركت  ٬الدار الجامعية ٬اقتصاديات النقكد كالبنكؾ ٬حشيش عادؿ أحمد-   1
 2014عماف ٬ األردف٬ 1ط٬دار الحامد لمنشر كالتكزيع  ٬مالمجنة المصرفية كضبط النشاط المصرؼ ٬عجركد كفاء -   2
 .95ص٬

 األعماؿقانكف , مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانكف ,القة البنؾ المركزم ب البنكؾ التجاريةع ٬ ٬ضكيفي محمد-   3
 .130ص ٬جامعة الجزائر ٬

 .57ص ٬المرجع السابؽ ٬شيح عبدالحؽ  4
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 ٬المركزم مف المصارؼ كالمؤسسات المالية البنؾم يتقاضو ذتمثؿ سعر الفائدة اؿ
 إعادة أكالبنؾ  أككتعتبر سياسة سعر الخصـ  ٬مقابؿ تكفير السيكلة النقدية الالزمة ليا

التقميدية التي يستخدميا البنؾ المركزم لمرقابة الكمية عمى  األدكات أقدـالخصـ مف 
 1.االئتماف

 2016ليك كم 28بتاريخ  05/2006كقد حدد مجمس النقد كالقرض في التعميمة رقـ 
 .% 3.5الخصـ ب  إعادةسعر 

  خاص بمعامل الخزينة إجراء -3

مف مجمكع  (  rapport minimal)المقصكد منو ىك احتفاظ البنكؾ برأسماؿ أدنى 
يعتبر  اإلجراءأف ىذا  إال٬المتمثمة في شكؿ قركض متكسطة المدل 2٬ أمكاليامكجكداتو أك 

. اإللزاميكاستبدؿ بإجراء االحتياط  1966غامض ألنو لـ يستعمؿ مند  إجراء

 االفتراضيةأف الرقابة عمى القركض ليا دكر ميـ كفعاؿ حتى تتماشى السياسة 
كمتطمبات السياسة النقدية كاقتصاد الدكلة كتستجيب لطمبات العمالء سكاء كانكا طبيعييف أك 

معنكييف كالى جانب ىذه الرقابة عمى القركض فيناؾ رقابة عمى التسيير فما ىك مفيـك 
. الرقابة عمى التسيير كما ىي القكاعد التي تنظـ  ىذه الرقابة 

سيير  الرقابة عمى الت  :المطمب الثاني 

النشاط الذم تقـك بو البنكؾ كالمؤسسات المالية يجعميا تمتـز بالعديد مف الكاجبات إف 
مف خالؿ التزاميا بالتسيير ٬السمطات النقدية الرسمية  أماـكااللتزامات باتجاه نفسيا كزبائنيا 

كتكازف الجيد لمنشاط المصرفي كاحتراميا لمقاييس التسيير المكجية لضماف السيكلة كالمالئمة 

                                                           
 .30ص٬ 1999 ٬المرجع السابؽ ٬حريرم فيصؿ   1
. 58ص ٬المرجع السابؽ٬شيح عبدالحؽ  - 2
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كىذا ما يجعميا في حاجة لكجكد رقابة فعالة كصارمة عمى التسيير كاف .1التركيبة المالية 
 إصدارمخالفة قكاعد التسيير يؤدم إلى التدخؿ مف طرؼ السمطات المختصة التي تستطيع 

. العقكبات المناسبة

ق بو يؤدم إلى تشكم اإلخالؿليذا ركزت السمطات النقدية عمى ىذا الجانب الف 
لذلؾ فاف السمطات النقدية المختصة قامت بكضع القكاعد كالضكابط ٬ 2سمعتيا كاستقرارىا

فنجد أف مجمس النقد .فييا البنكؾ كالمؤسسات المالية نشاطيا  3التي يجب أف تمارس
كالتي يجب عمى البنكؾ كالمؤسسات المالية  األنظمةكالقرض قد قاـ بإصدار جممة مف 

. مختمفة قد تتربت عنيا سحب اعتماداىا  إجراءاتتعرضت إلى  كٕاالاحتراميا كمراعاتيا 

ىي القكاعد التي تنظـ  ما لذا سكؼ نغطي تعريؼ مفيـك الرقابة عمى التسيير ك
. الرقابة عمى التسيير

مفيوم الرقابة عمى التسيير   : األولالفرع 

كعميو سكؼ  يختمؼ مفيـك الرقابة عمى التسيير باختالؼ مجاالت المختمفة لمتسيير
تـ المقصكد بيا في المجاؿ ( أكال)نقـك بتحديد مفيـك الرقابة عمى التسيير بصفة عامة 

(. ثالثا)الرقابة عمى التسيير  كأىداؼكخصائصيا ( ثانيا )المصرفي 

تعريف الرقابة عمى التسيير بصفة عامة   : أوال

لمفقياء حيث كؿ تعريؼ مكحد لمفيـك الرقابة عمى التسيير صعب بالنسبة  إعطاءأف 
مراقبة التسيير ىي "الحفيظ خماخـ  فقيو يعطي التعريؼ المناسب مف كجية نظره فحسب عبد

                                                           
 .85ص ٬سابؽمرجع اؿ٬عجركد كفاء   -  1
 .37ص٬مرجع سابؽ اؿ ٬حريرم فيصؿ - 2
 .60ص ٬مرجع سابؽاؿ٬شيح عبدالحؽ  - 3
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العممية المنجزة في مؤسسة اقتصادية لمتأكد مف التجنيد الفعاؿ كالمستمر لمطاقات كالمكارد 
. بغرض الكصكؿ إلى اليدؼ الذم سطرتو المؤسسة 

كما تعرؼ مراقبة التسيير ىي الطريقة التي مف خالليا نستطيع تكجيو مكارد المؤسسة 
. التنظيـ أىداؼلتحقيؽ  األمثؿكضمانيا نحك االستخداـ 

أف مراقبة التسيير ىي التأكد مف النتائج المحققة تطابؽ كتكافؽ تمؾ  المرسكمة مف 
الالزمة  اإلجراءاتا فتتخذ في الحاؿ قبؿ كاالنحرافات عف ىذه النتائج المرسكمة يتـ اكتشافو

إلى السير في الطريؽ المخطط ليا  األنظمةلتصحيحيا كفي الشكؿ الذم يضمف عكدة 
 1.كبالتالي تحقيؽ األىداؼ

التي بكاسطتيا يتحقؽ  اإلجراءاتالرقابة عمى التسيير ىي (  R.N.anthony)كحسب 
المسيركف مف أف المكارد الالزمة مكجكدة كمستعممة بفعالية بغرض تحقيؽ األىداؼ التي 

مف خاللو المسيركف مف أف المكارد يتأكد النظاـ الذم  بأنياكما تعرؼ  2٬ترسميا لممؤسسة 
. قد تـ الحصكؿ عمييا كتـ استعماليا بفعالية عالية كبصفة مستمرة 

ف التسيير ىي العممية التي تسمح ـتعاريؼ نستخمص أف الرقابة عمى كمف خالؿ اؿ
. المسطرة كاألىداؼخالليا التأكد مف ضماف السير الحسف كتحقيؽ الفعالية المستمرة 

مفيوم الرقابة عمى التسيير في البنوك والمؤسسات المالية :ثانيا 

عممية التزاـ البنكؾ كالمؤسسات المالية عند قياميا بمجمكعة مف القكاعد  مق
كيتـ ذلؾ عند احتراميا لشركط ٬كالتعميمات التي تضمف ليا حسف سير النظاـ المصرفي 

كااللتزاـ ٬ األدنىالماؿ  كالرأس٬ األكفاءالحصكؿ عمى الترخيص كاالعتماد كاختيار المسيريف 
                                                           

. 309ص ٬1994 ٬السعكدية ٬الرياض ٬مطبعة الفرزدؽ٬العامة  اإلدارةمبادئ ٬الفتاح باغي  محمد عبد  - 1
 ٬فرع المالية٬مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في عمـك التسيير ٬مراقبة التسيير في قطاع البنكؾ  ٬طالب الطاىر  أبك   - 2

. 41ص 2002/٬2003 ٬المدرسة العميا لمتجارة الجزائر
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فالنسبة لممسيريف البد ليـ مف التصرؼ بطريقة سميمة كاف ال بقكاعد الحذر في التسيير 
. 1مينية تسبب في خسائر لممؤسسة كزبائنيا أخطاءيرتكبكا 

كذلؾ  أكثرتسيير عشكائي تتخذ في حقو قرارا كالذم يقضي بإيقاؼ مسيريف أك  أم ك
 .2متعمؽ بالنقد كالقرض 10-03 األمرمف  144كفقا لممادة 

 :فما ىي  كأىداؼكمف خالؿ ذلؾ نستخمص أف لمرقابة عمى التسيير خصائص 

الرقابة عمى التسيير   وأىدافخصائص  :ثالثا 

 : خصائص الرقابة عمى التسيير -1

 :الخصائص في ما يمي  أىـتتمثؿ 

يتمثؿ في مجمكعة مف النشاطات التي تؤدم إلى حسف  إجراءالرقابة عمى التسيير ىي  -
. تسيير البنكؾ كالمؤسسات المالية

أف الرقابة عمى التسيير ال تقتصر عمى المؤسسات المالية كاالقتصادية فحسب بؿ تتعداىا  -
. لتشمؿ جميع المنظمات كالمؤسسات العامة كالخاصة

. سكاء كانت مالية أك بشرية لتطبيؽ الرقابة عمى التسيير البد مف تكفر مكارد  -

الغرض مف الرقابة عمى التسيير عممية التأثير عمى سمككيات األفراد مف اجؿ تحقيؽ -
. المسطرة األىداؼ

 :الرقابة عمى التسيير  أىداف -2

                                                           
 .85ص٬المرجع السابؽ ٬عجركد كفاء  - 1
 . سالؼ ذكره٬المعدؿ كالمتمـ باألمر  10-03 األمرمف  144انظر المادة   - 2



[ مـــــــــــاهية الرقابة على البنوك و المؤسسات المالية :        الفصل األول ] 
 

39 
 

اليدؼ مف الرقابة عمى التسيير ىك تحقيؽ السير الحسف لممؤسسات المصرفية مف اجؿ  -
. المسطرة كحماية زبائنيا  األىداؼتحقيؽ 

كما تقـك بتصحيح ٬تتدخؿ ىذه الرقابة في جميع المراحؿ التي تتخذ فييا البنكؾ القرارات  -
 .التي سبؽ كقاـ بيا البنؾ كاألعماؿالنشاطات 

. 1تساعد المؤسسات المصرفية عمى اتخاذ القرارات البعدية -

. 2المحددة اإلستراتيجيةالرقابة عمى التسيير تسعى إلى تحقيؽ األىداؼ المسطرة كفؽ  -

كبعد تحديد المقصكد بالرقابة عمى التسيير فما ىي القكاعد التي تنظـ الرقابة عمى التسيير 
في البنكؾ كالمؤسسات المالية ؟ 

القواعد التي تنظم الرقابة عمى تسيير في البنوك والمؤسسات المالية   :الفرع الثاني 

أف البنكؾ كالمؤسسات المالية يقع عمى عاتقيا كاجب االلتزاـ باحتراـ القكاعد المتعمقة     
كتعتمد السمطات ٬كألنيا ركيزة االقتصاد الكطني ىابالتسيير الجيد كذلؾ حفاظا عمى مصالح

رفة مدل االلتزاـ كالقكاعد كتطبيقيا مف طرؼ البنكؾ كالمؤسسات الرقابية المختصة في مع
. المالية كاىـ القكاعد التي تنظـ الرقابة عمى التسيير 

قواعد السيولة   : أوال

فثقافتيا النقدية سكاء الداخمية أك الخارجية  ٬كبيرة بالنسبة لمبنكؾ  أىميةإف لمسيكلة 
تفكؽ رأسماليا حيث يجب عمى البنكؾ كالمؤسسات المالية  االحتفاظ بحجـ كاؼ مف األمكاؿ 

ماؿ متكقؼ عمى سيكلة تحكيمو إلى  أمذلؾ أف مقدار السيكلة ٬السائمة أك المتشكمة بسرعة

                                                           
 .60ص ٬المرجع السابؽ ٬جميمةبمعيد -  1

. 62ص٬المرجع السابؽ  ٬شيح عبدالحؽ-   2
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ض المحافظة عمى يف ىما غر ترتيبيا يحقؽ ليا غرض أصكلياحيث تحاكؿ أف ترتب 1٬نقكد
. السيكلة كغرض تحقيؽ اكبر ربح ممكف

مما لديو مف  األجؿس بمقدرة البنؾ عمى الكفاء بااللتزامات قصيرة افنسبة السيكلة تؽ   
كمنو يمكف أف نعرؼ نسبة السيكلة .2سريعة التحكيؿ إلى نقدية أخرل أصكؿنقدية أك  أصكؿ

قدر ممكف  بأقؿالقابمة لمتحكيؿ الفكرم إلى قانكنية  صكؿاألاحتفاظ البنؾ نسبة كافية مف  أنيا
. 3مف الخسارة 

تحديد سيكلة البنؾ مف خالؿ التقارير التشريعية التي يرسميا إلى البنؾ المركزم  يتـ كما    
 :كالتزاـ البنكؾ كالمؤسسات المالية يرتكز عمى 

 إلنشاءاتياعمى مبمغ محددا لرأسماليا الخاص  أساسابامتالكيا  : األدنىاحتراـ الرأسماؿ  -
في حالة فركع لبنكؾ "   datation" المبمغ المطمكب أك تممؾ تخصص  األقؿيساكم عمى 

.  األدنىراس ماؿ  األقؿيساكم عمى ٬ أجنبية

أف البنكؾ كالمؤسسات المالية ممزمة بتقديـ تصريح لتؤكد التزاماتيا باحتراـ تقديـ الرأسماؿ  -
كيمكف التأكد مف ذلؾ عبر المعمكمات المحاسبية كالمالية المبمغة بمكجب التصريحات  األدنى

 4.القياـ بالرقابة عمى عيف المكاف أثناءالدكرية التي يقدميا البنؾ المركزم أك حتى 

مقدار رأسماليا  األقؿتتجاكز قيمة خصكميا بمقدار يساكم عمى  أصكؿأف تككف قيمة  -
تكاليؼ ٬ اإلنشاءكبالنسبة لمجمكعة العناصر المتعمقة بأصكؿ البنؾ تتمثؿ في تكاليؼ 

.   5تأسيس منقكالتيا كالمساىمات بأشكاؿ معينة في كؿ مؤسسة 
                                                           

 .63ص٬المرجع السابؽ  ٬شيح عبدالحؽ 1- 
 .444ص ٬المرجع السابؽ ٬إبراىيـىندم منير  2- 
. 63ص٬المرجع السابؽ  ٬الحؽ عبد حشي 3- 

. 97ص٬المرجع السابؽ  ٬القادر شاكي عبد -  4
 .64ص٬السابؽ المرجع ٬الحؽ  شيخ عبد 5- 
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قواعد المالءة  :ثانيا 

أف اليدؼ مف قكاعد المالءة ىك ضماف قدرة البنؾ عمى الكفاء بالتزاماتو كقد حدد 
كالثانية  األخطارعمى ضماف تغطية  األكلىائر نكعيف مف ىذه القكاعد تيدؼ بنؾ الجز

. اإلخطارضماف تكزيع 

  األخطارسبب تغطية  -1

الخاصة كمبمغ  مكاؿلألصافي اؿمبمغ اؿكؿ بنؾ أف يحتـر النسبة الدنيا  يجب عمى
كتسمى ىذه النسبة بنسبة تغطية ٬مجمكع المخاطر الذم يتعرض ليا بسبب عممياتو 

حيث أف ىذه النسبة جاء بيا .1 % 08ؿ عف تؽال كالتي حددىا بنؾ الجزائر باف  األخطار
مف طرؼ البنكؾ العمكمية لـ  ىاأف تطبيؽ إال 10-90المشرع الجزائرم في قانكف كالقرض 

آنذاؾ كىذه النسبة ىي نسبة عالمية فيي  األكضاعبسبب  1999مع نياية ديسمبر  إاليكف 
نسبة إلى  Cookeكىذه النسبة تسمى نسبة ٬تفرض عمى البنكؾ التي ليا اختصاص دكلي 

لدل بنؾ القكانيف الدكلية كالتي فرضت ىذه "  Bale" رئيس لجنة خبراء التي اجتمعت في 
  .%8النسبة التي تقدر ب 

 : األخطارنسبة توزيع  -2

ىي تمؾ العالقة بيف مبمغ األمكاؿ الخاصة  األخطارأك تقسيـ  األخطارنسبة تكزيع 
المتعمقة بمجمكعة  األخطارنسبة تكزيع  أيضاكىناؾ  ٬بالبنؾ كااللتزامات اتجاه نفس الزبكف

 2.المستفيديف مف القركض أك االلتزامات التي تفكؽ نسبة معينة مف األمكاؿ الخاصة بالبنؾ

                                                           

٬النظاـ القانكني لمبنكؾ في القانكف الجزائرم ٬مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانكف فرع قانكف تدريست كريمة  1- 
 .143ص 2003٬األعماؿ جامعة مكلكد معمرم ٬تيزم كزك ٬

2
 Dekewer ,deffossez française.droit bancaire, edition  dallaz,6

eme
edition,  paris.1999,p25. 
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التي يتعرض ليا البنؾ بسبب القركض الممنكحة لمزبائف  األخطارفيي مجمكعة 
كالمستفيديف كالتي تفكؽ نسبة معينة مف األمكاؿ الخاصة بالبنؾ كعميو يجب عمى البنكؾ 

فيي ممزمة بتكزيع  ٬جراء قياـ بعمميات المصرفية األخطاركالمؤسسات المالية تجنب تركيز 
. يجب احتراميا  األخطارالنسب التكزيع المخاطر حيث فرض بنؾ الجزائر عمييا نكعيف مف 

 : بين األموال الخاصة وااللتزامات اتجاه نفس الزبون األخطارنسبة توزيع  -أ

حيث يجب  احتراـ النسبة القصكل بيف مجمكع المخاطر التي يتعرض ليا بسبب 
 تعامؿ مع نفس الزبكف كمبمغ صافي األمكاؿ  مف األمكاؿ الخاصة بالبنؾ ككؿ تجاكز ليذه

. األخطارالنسبة يفرض تككيف ضماف ليذه 

بين األموال الخاصة وااللتزامات اتجاه نفس المجموعة من  األخطارنسبة توزيع  -ب
 :زبائن 

عمى البنؾ احتراـ النسبة القصكل بيف مجمكع المخاطر التي يتعرض ليا بسبب 
م تحصؿ كاحد منيـ عمى قركض تتجاكز نسبة معينة مف صافي ذيديف اؿعممياتو مع المستؼ

. 1أخرلكمبمغ صافي ىذه األمكاؿ الخاصة مف جية ٬األمكاؿ الخاصة مف جية 

المتعمقة بتحديد قكاعد الحذر في تسيير المصارؼ  94-74كحسب التعميمة رقـ 
كالمؤسسات المالية فاف ىذه النسبة يجب أف ال تتجاكز النسبة القصكل لألخطار التي 

يتعرض ليا البنؾ بسبب عممياتو مع مجمكعة مف المستفيديف عشر مرات األمكاؿ الخاصة 
مف  %15لمحتممة بالنسبة لكؿ مستفيد منيـ ال تتجاكز ا األخطاركانت  إذاكىذا  ٬الصافية 

كىذه النسبة تطبؽ كذلؾ عمى المستفيديف المنتميف إلى نفس  ٬األمكاؿ الخاصة بالبنؾ
. حيث يعتبرىـ كمستفيد كاحد٬المجمكعة 

                                                           

 .68ص٬المرجع السابؽ ٬عبدالحؽ ح شي 1- 
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لمخسارة التي  يمكف أف  األقصىىك تحديد الخطر  األخطاركاليدؼ مف قاعدة تكزيع 
. الزبائف يتعرض ليا البنؾ تجاه

قواعد المحاسبية   :ثالثا 

نظرا لخطكرة النشاط المصرفي فاف المشرع الجزائرم فرض عمى البنكؾ كالمؤسسات 
حيث تنص المادة  10-90جاء بيا قانكف النقد كالقرض رقـ ٬المالية قكاعد محاسبية خاصة 

كفقا  يجب عمى البنكؾ كالمؤسسات المالية أف تنظـ حساباتيا بشكؿ مكحد" منو  166
يجب عمى البنكؾ " منو  167كالمادة " لمشركط الذم يحددىا مجمس النقد كالقرض 

".  أخرلنشر معمكمات رسمية جريدة كالمؤسسات المالية أف تنشر حساباتيا السنكية في 

بمكجب  04-10المتعمؽ بالنقد كالقرض المعدؿ كالمتمـ  11-03رقـ  األمركما نص 
منو يتعيف عمى البنكؾ كالمؤسسات المالية أف تنظـ حساباتيا بشكؿ مجمع كفقا  103المادة 

. لمشركط التي يحددىا مجمس نقد كالقرض

كما يجب عمى كؿ بنؾ أك مؤسسة مالية أف تنشر حساباتيا السنكية خالؿ الستة اشير 
كالية لنياية السنة المحاسبية المالية في النشرة الرسمية لإلعالنات القانكنية االلزامية كفقا الـ

 1.أخرلكمف الممكف أف يطمب نشر معمكمات ٬لمشركط التي يحددىا مجمس النقد كالقرض 

فالبنكؾ كالمؤسسات المالية ممزمة بمسؾ كتنظيـ حساباتيا ضمف الشركط التي 
. قرض كتحت رقابة المجنة المصرفيةيحددىا مجمس النقد كاؿ

 :مجمس النقد كالقرض نظاميف  أصدر اإلطاركفي ىذا 

                                                           
 .سالؼ ذكره  لمعدؿ ك المتمـ٬ا 10-03 األمرمف  103المادة   1
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الذم يحدد المقصكد بالقكاعد المحاسبية المطبقة عمى البنكؾ  : 1 08-92النظاـ رقـ  -
بذات النظاـ المخطط  أرفؽكما  ٬كىي المبادئ المحاسبية العامة كقكاعد التقييـ الخاصة

. البنكؾ أف تسجؿ عممياتيا كفؽ ليذا المخطط المحاسبي المحاسبي يتعيف عمى

ديسمبر مف كؿ سنة كيجب أف  31فبمكجبو تمتـز البنكؾ بتقديـ حسابات سنكية في كؿ 
.  كاإلرباحتحتكم عمى تقارير أك حساب خسائر 

 إذيبيف الشركط المطمكبة إلعداد الحسابات الفردية كالسنكية لمبنكؾ . 09-92النظاـ رقـ  -
. 2لمممتمكات كلمكضعية المالية كنتائج البنؾ أمينةيجب أف تعكس صكرة 

كبمكجبو تمتـز البنكؾ كالمؤسسات المالية بإعداد حساباتيا كفؽ لمخطط الحسابات 
حساباتيا أف تنشرىا في جريدة  إعدادكبعد  أيضاكما يتعيف عمييا  ٬المرفؽ بيذا النظاـ 

.  3يكما التي تمي التصديؽ عمى الحسابات ثالثيف  30القانكنية خالؿ  اإلعالنات

ببنكؾ تعد ألكؿ مرة حسابتيا فانو يتعيف عمييا أف ترفؽ معيا  األمرتعمؽ  كٕاذا
.  4عمى الحسابات السابقة أدخمتالتفسيرات كالجداكؿ المناسبة لتبرير التغييرات التي 

لدكرية كتمتـز البنكؾ باف تقدـ لمصمحة مركزية المخاطر الكضعيات الشيرية كا
. 5لمقركض الممنكحة كتعتمد في ذلؾ  عمى شكميات محددة مف طرؼ البنؾ المركزم

                                                           
يتضمف مخطط الحسابات المصرفية كالقكاعد المحاسبية المطبقة ٬ 1992نكفمبر  17مؤرخ في  08-92نظاـ رقـ -   1

 .1993فيفرم  28مؤرخ في  ٬13 ع ٬٬ج ر ج ج عمى البنكؾ كالمؤسسات المالية 
المالية المتعمؽ بإعداد الحسابات الفردية السنكية لمبنكؾ كالمؤسسات  1992نكفمبر  17مؤرخ في  09-92نظاـ رقـ -   2

. 1993مارس  7مؤرخ في ٬ 15 ع ٬ج ر ج ج٬كنشرىا
 .سالؼ ذكره  ٬ 09-92مف النظاـ رقـ  2فقرة  15انظر المادة   -3

 .سالؼ ذكره  ٬-09-92مف النظاـ رقـ  16المادة  انظر  - 4
 .سالؼ ذكره٬المعدؿ كالمتمـ 11 -03رقـ  األمرمف  98انظر المادة  - 5
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كنشر حساباتيا  ٬القكاعد المحاسبية كالتزاـ البنكؾ كالمؤسسات المالية بيا أىميةكتكمف 
في انو بسمو لمييئات المكمفة بمراقبة كمتابعة الكضعية الحسابية ليذه البنكؾ كالتأكد مف 

. ت المقدمة مف طرؼ كؿ بنؾصحة المعمكما

الرقابية  األجيزةكعميو أف القكاعد الحسابية ىي مف مبادئ ككسائؿ التي تستند عمييا 
فيي تعتبر مف قكاعد الحدر كحسف  ٬في تتبع نشاط البنكؾ كمؤسسات المالية كتسييرىا

 ٬لى التنافسالتسيير ككنيا تيتـ بالتسيير الداخمي لمبنؾ كتبيف حقيقة  صحتو المالية كقدرتو ع
طريقة مف طرؽ الرقابة التي تسمح بحماية المكدعيف كالمقترضيف مف خالؿ  أنياكما 

 .1كمعرفة مدل شفافية عممياتيا المصرفية ٬عمى الكضعية الحقيقية ليا  اإلطالع

المشرع الجزائرم لـ يمـز البنكؾ بنشر حساباتيا فقط بؿ ترؾ ليا الباب مفتكح ىدا كٕاف 
معمكمة ضركرية كىذا مف اجؿ السكؽ المالية الداخمية كالخارجية بتكحيد  أملكي تقـك بنشر 

لنظاـ قانكني مكحد كفقا  إخضاعياخاصة  عف طريؽ  أىميةنشر المعمكمات التي تكتسي 
. 2القانكنية التي يصدرىا مجمس النقد كالقرض األنظمةالمحددة في  كاألطرلمعايير 

س مكالمؤسسات المالية احتراـ مقام٬فالرقابة عمى التسيير تفرض عمى البنكؾ  إذف
كلتيا المالية كقدرتيا عمى الكفاء اتجاه المكدعيف كالغير ككدا مالتسيير المكجية لضماف س

كما يتعيف عمييا تنظيـ حساباتيا بشكؿ مجمع كنشرىا كفؽ الشركط  ٬تكازف بنيتيا المالية
 3.التي يصدرىا مجمس النقد كالقرض ةاألنظـالمحددة بمكجب 

كىذا مف اجؿ حماية المكدعيف كالمقترضيف كالمحافظة عمى استقرارىا المالي كبعد 
ىي  التعرؼ عمى الرقابة عمى القركض كالرقابة عمى التسيير فيناؾ الرقابة عمى الصرؼ فما

 الرقابة عمى الصرؼ؟  
                                                           

. 71ص, المرجع السابؽ ٬شيح عبدالحؽ   1-
. 111ص٬المرجع السابؽ  ٬شامبني ليندة  2-
. ذكره سالؼ ٬المتمـالمعدؿ ك 11 -03رقـ  األمرمف  01 فؽ 103ك  1فؽ 97انظر المادتيف   3-
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 الرقابة عمى الصرف  :المطمب الثالث 

تعكد فكرة عمميات الصرؼ إلى عدـ كجكد عممة عالمية مكحدة تستعمميا كؿ الدكؿ 
إلى كجكد عمالت يتـ تحديد سعرىا تحديدا إداريا  أدلالعالـ في معاممتيا االقتصادية مما 

 األخيرةكطبقا لقكاعد القرض كالطمب حيث سعت ىذه ٬مف طرؼ السمطات النقدية المختصة 
الرقابية المختصة إلى فرض رقابة صارمة عمى  أجيزتياؿ إلى فرض رقابة صارمة خال

كلدراسة الرقابة عمى  1الصرؼ بيدؼ الحفاظ عمى اقتصادىا الكطني كحماية عممياتيا 
البنكؾ اليكمية تخضع ىذه العممية  أعماؿالصرؼ يتطمب حيث تعتبر عمميات الصرؼ مف 

رتباط أك تأثير عمى التكازنات الكمية نظرا لما ليا مف ا2لمرقابة مف طرؼ البنؾ المركزم لمدكلة
كلدراسة كمعرفة الرقابة عمى صرؼ سكؼ نقـك بدراستو مف خالؿ فرعيف  3لالقتصاد القكمي

الفرع )كتطكر الرقابة عمى الصرؼ في الجزائر ( الفرع األكؿ )مفيـك الرقابة عمى الصرؼ 
(. الثاني

مفيوم الرقابة عمى الصرف   :الفرع األول 

تـ ( أكال)مفيـك الرقابة عمى الصرؼ سكؼ نتطرؽ إلى تعريؼ الصرؼ قبؿ دراسة 
(. ثالثا )كبعد ذلؾ خصائص كأىداؼ الرقابة عمى الصرؼ ( ثانيا )الرقابة عمى الصرؼ 

تعريف الصرف   :أوال 

الصرؼ ىك عبارة عف عمميات تظير عندما يتـ تبادؿ مختمؼ العمالت فيما بينيا 
تظير الضركرة إلى كستعمؿ في عمميات الدفع الداخمية فكؿ دكلة ليا عممتيا الخاصة ت

عندما تقـك عالقات تجارية أك مالية ( عمالت الدكؿ األخرل)استعماؿ العمالت الخارجية 
                                                           

 .33ص ٬سابؽاؿمرجع اؿ٬حريرم فيصؿ -  1
إعادة الطبعة االكلى ٬ديكاف المطبكعات الجامعية ٬الساحة المركزية ٬التقنيات البنكية كعمميات التاميف  ٬سميماف ناصر 2- 

 .134ص2015٬بف عكنكف ٬الجزائر ٬
 .95ص2003٬الجزائر ٬ديكاف المطبكعات الجامعية , تقنيات البنكؾ٬طاىر لطرش   3- 
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بيف شركات تعمؿ داخؿ الكطف مع شركات تعمؿ خارجو كتتـ عمميات الصرؼ فيما يسمى 
كىك المكاف الذم يتـ في تبادؿ العمالت المختمفة  " marché de change" بسكؽ الصرؼ 

.   cambistesكىك شبكة العالقات المكجكدة بيف ككالء الصرؼ 

المتعمؽ بقكاعد  07-91عرؼ الصرؼ مف خالؿ النظاـ  فقد المشرع الجزائرم أما
 :الصرؼ كشرطو كما يمي 

الصعبة الحسابية كؿ تبادؿ بيف العمالت ٬حيث يقصد بالصرؼ في مفيكمو ىذا النظاـ " 
. 1"كالدينار أك العمالت الصعبة فيما بينيا 

" كيتـ ىذا التبادؿ كفؽ سعر معيف يسمى  أجنبيةتبديؿ العممة الكطنية بعممة  أم 
كىك عدد الكحدات مف عممة معينة الكاجب دفعيا لمحصكؿ عمى كحدة كاحدة " سعر الصرؼ 

ىك التسعير عمى كحدة التسعير بكاسطة طريقاف لتسعير العمالت ك٬ 2 أخرلمف عممة 
. المباشرة كالتسعير الغير المباشر

الذم حدد " سكؽ الصرؼ"تتـ فيما يسمى  ىده  الصرؼعمميات كما ذكرنا سابقا أف ك
. 1985المؤرخ في ديسمبر  08-95مف خالؿ النظاـ رقـ  كأحكاموالمشرع تنظيمو 

. نقدا أك ألجؿ  أماحيث تتـ عمميات الصرؼ 

 

 

 

                                                           

ج ر  ٬المتعمؽ بقكاعد الصرؼ كشركطو  1991 أكت 14المؤرخ في   07-91مف النظاـ رقـ  2 في فؽ 18 المادة  1-
 .1992مارس  25الصادرة  في  ٬ 24ع  ٬ ج ج 
 .  96ص  ٬سابؽ اؿمرجع اؿ٬طاىر لطرش  2- 
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 : نقداالصرف  -1

عقد  إبراـكاف تسميـ كاستالـ العمالت يتـ لحظة  إذاتعتبر عممية الصرؼ نقدا 
كفي الحقيقة فاف فترة الصرؼ  أيضاالعقد  إبراـالصرؼ مطبقيف سعر الصرؼ السائد لحظة 

. 1العقد إبراـساعة مف لحظة  48نقدا تمتد إلى غاية 

 األجنبيةعممية شراء لمعمالت عمى انو بة لممشرع فقد عرؼ الصرؼ نقدا بالنس أما
. 2"سعر الصرؼ "مقابؿ الدينار بسعر يسمى 

 3كتنفذ ىذه العمميات مف طرؼ البنكؾ المعتمدة بعد حصكليا عمى طمب مقدـ مف الزبائف 

  : األجلالصرف  -2

إذا كاف تسميـ ك استالـ العمالت يتـ بعد فترة معينة مف تاريخ  جؿالصرؼ ا يككف 
 4العقد إبراـمطبقيف سعر الصرؼ بحسب بناء عمى سعر الصرؼ السائد لحظة ٬إبراـ العقد 

تحديد عمميات " 07-91مف النظاـ رقـ  16في المادة  أشارالمشرع الجزائر  أفحيث 
. مف زبائف األكامركتتـ ىذه العممية بعد تمقي 5٬الصرؼ ألجاؿ بتعميمية يصدرىا بنؾ الجزائر

تعريف الرقابة عمى الصرف   :ثانيا 

تاميف استخداـ المكارد مف العمالت الصعبة المتكفرة  بأنياعرؼ الرقابة عمى الصرؼ 
ىي تمكيف السمطات النقدية كالمالية  بأنياكما يمكف تعريفيا  ٬كالمرتقبة كفقا لمصالح الكطنية

 األجنبيةتحكـ كممارسة التأثير بصفة مباشرة عمى العرض كالطمب  لمعمالت المختصة مف اؿ
                                                           

 .97ص٬سابؽ  اؿمرجع اؿ٬طاىر لطرش  1- 
ج رج , عد الصرؼ كشركطوالمتعمؽ بقكا 1991 أكت 14المؤرخ في08-95مف النظاـ رقـ  8٬ ٬7٬6٬ 5انظر المكاد  2- 

 .       1992مارس  25المؤرخ في ,24ع ,ج
 .74ص٬مرجع السابؽ اؿ,شيح عبدالحؽ -   3

 .105ص ٬المرجع السابؽ٬لطرش طاىر   4-
 .171ص ٬1996الجزائر ٬ديكاف المطبكعات الجامعية  ٬مدخؿ لمتحميؿ النقدم ٬محمكد حميدات-   5
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مما ينتج عنو تكزاف في ميزاف  ٬الصرؼ أسعارمف اجؿ تحقيؽ استقرار في  ٬كتحديد صرفيا 
. 1المدفكعات

 03مؤرخ في  01-07فقرة مف النظاـ رقـ  07المشرع الجزائرم في المادة  أفحيث 
المتعمؽ بالقكاعد المطبقة عمى المعامالت الجارية مع الخارج كالحسابات ٬ 2007فيفرم 

باف ممارسة الرقابة عمى الصرؼ في الجزائر مف "نص عمى مايمي بالعممة الصعبة 
ىناؾ البنؾ الجزائر  أفكما "صالحيات  بنؾ الجزائر كفقا لمسمطات التي يخكليا القانكف 

. 2ليياع كاإلشراؼمكمؼ بميمة ضبط سكؽ الصرؼ 

 خصائص وأىداف الرقابة عمى الصرف : ثالثا

إف المشرع الجزائرم عند كضعو ليده الرقابة عمى الصرؼ جعميا تتميز بخصائص كدلؾ 
 لتحقيؽ أىداؼ 

 خصائص الرقابة عمى الصرف  -1

خالؿ شركط حيازتيا لمعممة إف القكانيف الخاصة بالصرؼ تككف صارمة كدلؾ مف    
 22-26رقـ األمركىذا ما جاء في  ٬ 3كاف مخالفة قكانينيا تخضع إلى جزاءات الصعبة

المتعمؽ بقمع مخالفة التشريع كالتنظيـ  الخاصيف بالصرؼ كحركة رؤكس األمكاؿ المعدؿ 
.الخاص بقانكف النقد كالقرض 03-10كباألمر 4٬ 01-03كالمتمـ باألمر رقـ

                                                           
 .75ص٬المرجع السابؽ ٬شيح عبدالحؽ  - 1
 .سالؼ ذكرهاؿ٬ المعدؿ ك المتمـ 11-03رقـ  األمرمف  2 فؽ 35المادة   - 2

 .35ص ٬المرجع السابؽ٬حريرم فيصؿ -  3
ج ر ج ,  األمكاؿالمتعمؽ بقمع مخالفة التشريع كالتنظيـ الخاصيف بالصرؼ كحركة رؤكس  22-26رقـ  األمرانظر   4-

مؤرخ  في   ٬50ع ٬ج جج ر  ٬ 03-10 كاألمر  ٬ 12ع٬ر ج ج  ج٬  01-03المعدؿ المتمـ باألمر رقـ  ٬ 43 ج ٬ع 
01/09/2010 . 
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 : بالصرف  صرامة القوانين المتعمقة -أ

تكار الدكلة لمتجارة الخارجية كبالتالي كاح٬مف خالؿ شركط الحيازة لمعمالت الصعبة 
الصرامة عمى القكانيف التي ينـ  فاءإضمما يستدعي ٬ 1تحكميا في المبادالت الخارجية

. تطبيقيا عمييا

فقد كانت مراقبة الصرؼ نشاط مباشر كمرخص  : عدم قابمية الدينار الجزائري لمتحويل -ب
كلكف ىذه 2لمدكلة فيما يخص عرض كطمب العمالت أك فيما يخص معدؿ سعر الصرؼ 

. الخاصية تغيرت في منتصؼ التسعينات

يعكد السبب في ذلؾ نتيجة احتكار بنؾ  إذ : عدم وجود سوق صرف داخل الجزائر-ج
ىناؾ سكؽ صرؼ ما بيف  أصبحت٬ة تغيرت أف ىذه الكضعي إالالجزائر ليذه الصالحيات 

البنكؾ بمشاركة بنؾ  الجزائر حيت يتـ تحديد سعر الصرؼ طبقا لقاعدة العرض كالطمب 
. 3  األجنبيةعمى العممة 

 :الرقابة عمى الصرف  أىداف -2

 : أىمياعديدة  أىداؼأف الدكر مف فرض رقابة عمى الصرؼ ىك تحقيؽ 

 : انعكاسات االقتصاد العالميحماية االقتصاد الوطني من  - أ

االقتصادية  األزماتاالعتماد عمى العالـ الخارجي كحماية االقتصاد الكطني مف 
 األجنبيةكذلؾ بتنظيـ تجارتيا الخارجية كحماية السكؽ الكطنية مف منافسة السمع  4العالمية

. المستكردة مف الخارجية

                                                           
 .176ص٬سابؽ اؿمرجع اؿ٬حميدات  محمكد -  1
 .76ص ٬المرجع السابؽ ٬شيح عبدالحؽ - 2
 .سالؼ ذكره ٬ 08-95مف النظاـ رقـ  2انظر المادة -   3
 .78ص ٬المرجع السابؽ٬شيح عبدالحؽ -   4
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 :حماية القيمة الخارجية لمعممة الوطنية  -ب

يؽ احتفاظ كىذا عف طر٬حتى تككف لمعممة الكطنية قيمة معتبرة في الخارج كىذا 
الف ذلؾ يؤدم إلى حدكث التضخـ كما ينجـ  ٬ـ القياـ بتخفيضوالدكلة بسعر صرفيا كعد

. عنو تدىكر االقتصاد الكطني

  :تحقيق التوازن لميزان المدفوعات  -ج

سياسة  كٕاتباع ٬المدفكعاتمكاجية االختالالت التي يتعرض ليا ميزاف  دكذلؾ عف
كفيمة لمتصدم ليذه االختالالت كذلؾ بفرض الرقابة عمى الصرؼ عف طريؽ تحديد كمية أك 

.  كفرض قكانيف صارمة األجنبيةحجـ العممة 

 :ضمان استقرار سعر الصرف  -د

أف الدكلة ىي  أمكذلؾ بالنص صراحة عمى أف يككف سعر الصرؼ الرسمي تابتا 
. 1التي تتكلى تحديد عممتيا بما يتماشى مع ظركفيا االقتصادية

 :مكافحة تيريب األموال  -ه

دكف ٬سند ديف أك كرقة مالية تككف محددة بالعممة الكطنية  أمبحيث يمنع تصدير أك استراد 
ظاـ كجكد ترخيص لذلؾ مف بنؾ الجزائر فمكافحة تيريب األمكاؿ إلى الخارج يتـ كفقا لف

كىذا ما جاء  ٬قانكنية صارمة تمنع تيريبيا إجراءاتالرقابة عمى الصرؼ مف خالؿ  كضع 
كمكافحتيا ٬ اإلرىابالمتعمؽ بالكقاية مف تبيض األمكاؿ كتمكيؿ  01-05بو القانكف رقـ 

. 03-12المعدؿ كالمتمـ باألمر رقـ

                                                           

 .78ص ٬المرجع السابؽ٬شيح عبدالحؽ  1- 
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عائدات مباشرة  نياأيعتبر تبيض األمكاؿ كؿ األمكاؿ التي يتـ نقميا مع عمـ الفاعؿ  
 أممساعدة  أملمصدر غير المشركع لتمؾ األمكاؿ أك تمكيمو ا إخفاءأك غير مباشرة بغرض 

. 1 األصميةشخص متكرط في ارتكاب الجريمة 

كخصائصو فما ىي مراحؿ تطكره في  كأىدافياكبعد تعرؼ عمى الرقابة عمى الصرؼ 
الجزائر؟ 

مراحل تطور الرقابة عمى الصرف في الجزائر   :الفرع الثاني 

الجزائر إلى نظاـ الرقابة عمى الصرؼ مند االستقالؿ كمرت بعدة مراحؿ ككؿ  لجأت
تتماشى كمتطمبات االقتصادية الخاصة بميا فما ىي المراحؿ التي  أدكاتمرحمة قد اعتمدت 

 :مرت بيا 

 : 1970إلى  3196الممتدة من  األولىالمرحمة  -1

عمى تطبيؽ  دت إلى عـ 1963طقة الفرنؾ الفرنسي سنة تخمي الجزائر عف مفبعد 
حيث كانت قابمية تحكيؿ الدينار ٬نظاـ الرقابة عمى الصرؼ مع جميع البمداف المتعاممة معيا 

حيث كاف نظاـ الرقابة ييدؼ إلى حماية  2محدكدة جدا كمقتصرة عمى المقيميف فقط
الرئيسية التي تـ االعتماد  األدكاتكتمثمت  ٬سة األجنبية االقتصاد الكطني الناشئ مف المناؼ

عمييا في تنظيـ الرقابة عمى الصرؼ خالؿ ىذه الفترة في نظاـ الحصص كاالحتكار مف 
حيث يخص نظاـ الحصص  ٬أخرلمف جية  األطراؼاالتفاقيات الثنائية  مبدأ كأعماؿ٬جية 

كالتي اصبحت ٬كؿ عمميات التجارة الخارجية ككذا العمميات المسددة بالعمالت الصعبة 
خاضعة إلى ترخيص مف قبؿ كزير المالية إلى جانب االحتكار المباشر لمتجارة الخارجية مف 

                                                           

 اإلرىابكتمكيؿ  األمكاؿيتعمؽ بالكقاية مف تبيض  2005فبراير  6مؤرخ في  01-05مف القانكف رقـ  2انظر المادة   1- 
 . 15/02/2012في  مؤرخ ٬ 11ع ٬ج ر ج ج 03-12معدؿ كمتمـ باألمر رقـ ٬ 11ع ٬ ج ر ج ج ٬ كمكافحتيا 

 .116ص ٬المرجع السابؽ ٬ضكبفي محمد  -2
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المسيرة  الرقابة عمى العمميات التجارية مع الخارج بكاسطة مجمكعة مف الييئات إقامةخالؿ 
كاف ٬كلجكء السمطات المختصة في الدكلة إلى اتخاذ كؿ ىذه االجراءات  1مف طرؼ الدكلة

اليدؼ منو ىك إضفاء صفة الشدة كالصرامة عمى رقابة  عمى الصرؼ فيما يتعمؽ بالعمالت 
. 2التجارية كالمالية مع الخارج

 1978إلى  1971المرحمة الثانية  -2

االحتكارات المسيرة مف طرؼ الشركات  إنشاءتميزت ىذه المرحمة بتكتيؼ عممية 
كلقد جاءت ىذه المرحمة في ٬الكطنية لحساب الدكلة كىذا ما نتج عنو تمركز الصالحيات 

ظركؼ يسكدىا نظاـ قانكني لمتجارة الخارجية كانت بدياتيا بالعادة تنظيـ التجارة الخارجية 
. 3ليا عف طريؽ مؤسسات كدكاكيف عمكمية مف خالؿ احتكار الدكلة

فيفرم  11المؤرخ في  02-78كقد تـ تكريس ىذا االحتكار بإصدار القانكف رقـ 
الذم ينص عمى تأميـ جميع عمميات شراء كبيع السمع كالخدمات مع الخارج كمنح 1978٬

لتجارة الكسطاء الخكاص مف مجاؿ  ا كأقصى ٬بمكجبو التككيؿ لمشركات الكطنية كالدكاكيف
.  4الخارجية

 1988إلى  1979المرحمة الثالثة الممتدة من  -3

نظاـ  إطارتميزت ىذه المرحمة بمكاصمة احتكار الدكلة لمتجارة الخارجية في 
 أيضاكتميزت  5الكسطاء الخكاص مف مجاؿ التجارة الخارجية كٕازاحة٬بالتخطيط الكطني 

                                                           

 .117ص ٬المرجع السابؽ ٬ضكبفي محمد1- 
. 181ص ٬المرجع السابؽ٬حميدات محمكد   2-
. 117ص ٬المرجع السابؽ٬ضكيفي محمد   3-
 07ع٬ج ر ج ر٬ يتضمف احتكار الدكلة لمتجارة الخارجية  1978فيفرم 11المؤرخ في  02-78انظر القانكف رقـ   4-

 .1978فيفرم  14مؤرخ في ٬

 فرع قانكف  ٬في القانكف مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير ٬المصرفي في الجزائر لإلصالحالمظاىر القانكنية ٬عدة مريـ   5-
. 82ص ٬ 2001- 2000٬الجزائرجامعة  ٬ األعماؿ
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بتكسيع النظاـ السابؽ لمكاردات المتمثؿ في نظاـ الحصص كاالحتكار ليشمؿ مجاؿ 
كؿ السمع كالخدمات التي تقع تحت النظاـ  أصبحت اإلجراءالصادرات كمف خالؿ ىذا 

. 1االحتكار خاضعة لمترخيص المسبؽ لمتصدير

لى صدكر عدة نصكص قانكنية تيدؼ معظميا إ٬أف ىذه المرحمة عرفت فيما بعد  إال
 مسئكلة كأصبحترفعت القيكد في عممياتيا مع الخارج  إذ٬استقاللية المؤسسات العمكمية 

المتعمؽ بنظاـ البنكؾ كالقرض كالذم مكف البنكؾ  12-68التزاماتيا كصدكر قانكف رقـ  أماـ
التشريعات  إعدادمف استعادة صالحياتيا في مجاؿ الصرؼ تدريجيا عف طريؽ المشاركة في 

. 2المتعمؽ بالصرؼ كالتجارة الخارجية كالتنظيمات 

 :الى وقتنا الحالي 1988المرحمة الرابعة الممتدة من  :رابعا 

خالؿ ىذه المرحمة تـ التخطيط لتاميف االنسجاـ في برامج االستيراد كالتصدير مع 
كؿ مف الترخيص لالستيراد كتصدير السمع  إلغاءذلؾ إلى  أدلكسائؿ الدفع الخارجية مما 

مع  3بؿ تتقاسميا ٬كالخدمات كلـ تعد الرقابة عمى الصرؼ مف صالحيات كزارة المالية فقط
. بنؾ الجزائر

ىدا  أعطى ٬المتعمؽ بالنقد كالقرض  10-90كبصدكر قانكف النقد كالقرض رقـ 
 كأعطى٬ة عمى الصرؼ الحرية لممبادالت التجارية في ظؿ نظاـ الرقاب مبدأاألخير 

مجمس النقد كالقرض  أصدرحيث ٬كزارة المالية ؿدكف تدخؿ الصالحية لبنؾ الجزائر  كحده 
تتضمف كيفية تنظيـ كمراقبة عمى الصرؼ كالتجارة الخارجية كما صدرت في ىذا  أنظمة
 مرباألالمتعمؽ بالنقد كالقرض المعدؿ ك المتمـ  11-03رقـ  األمر أخرىاعدة قكانيف  اإلطار

10-04 .
                                                           

. 72ص ٬المرجع السابؽ ٬بمعيد جميمة  1- 
 .117ص ٬المرجع السابؽ ٬ضكيفي محمد  2- 
 .83ص ٬المرجع السابؽ ٬شيح عبدالحؽ  3- 
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قد كرس صراحة كبصفة مباشرة  10-90حيث أف قانكف النقد كالقرض رقـ 
 ٬االستقاللية لبنؾ الجزائر في مجاؿ التنظيـ النقدم أعطىميكانيزمات اقتصاد السكؽ حيث 

ليتكلى ميمتيف ىما   1كتكسيع صالحياتو في مجاؿ الرقابة عمى التصرؼ كالتجارة الخارجية

 .النقدميمة الرقابة عمى  -
. ميمة تطكير االقتصاد -

المتعمؽ بقانكف النقد كالقرض المعدؿ ك المتمـ   11-03رقـ األمربمكجب  تأكيدهكىك ما تـ 
المعدؿ كالمتمـ  ليصبح بنؾ الجزائر بتعاكنو مع السمطات العمكمية يعمؿ عمى تحقيؽ 

 :سياستيف ىما 

. سياسة الرقابة عمى الصرؼ مف جية -

. 2أخرلمف جية  األجنبيالستثمار سياسة فتح المجاؿ ؿ -

لكف في الحقيقة ىدؼ الدكلة مف خالؿ ىاتيف السياستيف ىك تحصيؿ اكبر قدر ممكف 
مف العممة الصعبة كمراقبتيا حسف استعماليا كتسييرىا عف طريؽ نظاـ الرقابة عمى 

 3الصرؼ

 

 

 

 
                                                           

 .117ص ٬المرجع السابؽ ٬ضكيفي محمد - 1
 .83ص ٬المرجع السابؽ ٬شيح عبدالحؽ   - 2
فرع قانكف   ٬مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانكف  ٬نظاـ الرقابة عمى الصرؼ في الجزائر  ٬بمحارث ليندة -  3

 .17-15ص-ص٬ 2005 ٬ تيزم كزك ٬جامعة مكلكد معمرم  ٬االعماؿ
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مف بحثنا ىذا بدراسة ماىية الرقابة عمى البنكؾ  األكؿكبعد أف قمنا في الفصؿ  إذف
كالمؤسسات المالية كالتطرؽ إلى مفيـك الرقابة عمى البنكؾ كالمؤسسات المالية كالى مكضكع 

تطرؽ بفي الفصؿ الثاني مف البحث إلى  الرقابة عمى البنكؾ كالمؤسسات المالية سكؼ نقـك
المكمفة بالرقابة  األجيزةف خالؿ معرفة ممارسة الرقابة عمى البنكؾ كالمؤسسات المالية ـ

. كالكسائؿ الممارسة في الرقابة عمى ىذه البنكؾ كالمؤسسات المالية اآللياتكالتطرؽ إلى 
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نظرا ألىمية المكانة التي يحتميا النشاط المصرفي في اقتصاديات الدول بصفة عامة       
. واقتصاد الجزائر بصفة خاصة فيو عصب النشاط االقتصادي

وان نجاعة النشاط االقتصادي وفعاليتو مقرونة بمدى نجاعة وفاعمية النشاط المصرفي     
سالمة النظام المالي واالقتصادي  إن٬والمصرفية وقد أكدت التجارب والتطورات المالية .

. تتوقف عمى سالمة أجيزتيا البنكية

ازداد تدخل الدول في النشاط المصرفي عن طريق إرساء قواعد وأسس متينة لمتحكم      
. وتطوير الجياز المصرفي

جراءات تسيير ومتابعة ا أنحيث      ألخطار الرقابة الخاصة بالمؤسسات النقدية والمالية وا 
وعمى وجو الخصوص توجو ٬ليا األىمية بما كان لضمان وفعالية الوساطة المالية و البنكية 

كما تسمح  ٬تكون دائمة ومستمرة لحماية المودعين والمستثمرين أنوالتي ينبغي  أيضاالرقابة 
. بتجنب مختمف المخاطر المصرفية 

ي المنظومة المصرفية العالمية النظام المصرفي وعمى غرار باق أنوفي الجزائر نجد     
انتيج ىذا المسار حيث فتح المجال أمام المبادرة الخاصة الوطنية واألجنبية والذي يعتمد 

عمى قواعد السوق يتطمب أن تكون لمسمطة النقدية آليات وىيئات مكمفة بممارسة الرقابة عمى 
النصوص المصرفية البنوك والمؤسسات المالية حتى يكون عمميا موافقا مع القوانين و

وفي إطار نظام ٬ووسائل ويكون تدخل ىذه األجيزة الرقابية عن طريق آليات٬المعمول بيا 
قانوني محدد بقواعد وتقنيات ال يجب تجاوزىا حتى يتحقق السير الفعال واألمثل لمنشاط 

.  والمؤسسات المالية   1البنوك

ومن اجل معرفة والتعمق فيما يتعمق بممارسة الرقابة عمى البنوك والمؤسسات المالية    
 األجيزة األولمدخمين حيث نتطرق في المبحث  إلىيتطمب منا التطرق وتقسيم الفصل 

                                                           
 .85ص ٬المرجع السابق ٬عبدالحقح شي  - 1
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في ممارستيا  األجيزةوالوسائل المستخدمة من طرف ىذه  اآللياتثم مختمف ٬المكمفة بذلك 
. الثاني ليذه الرقابة في المبحث
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. المكمفة بممارسة الرقابة عمى البنوك والمؤسسات المالية  األجيزة : األولالمبحث 

نجد أن  لمعدل والمتمم باألمر المتعمق بالنقد والقرض وا 11-03رقم  األمرحسب     
) الجزائر األجيزة المكمفة بممارسة الرقابة عمى البنوك و المؤسسات المالية تتمثل في بنك 

المطب ) و مجمس النقد و القرض ( المطمب الثاني ) و المجنة المصرفية ( المطمب األول 
 (.الثالث 

بنك الجزائر   : األولالمطمب 

يصبح مستقال فمم يكن لمجزائر خالل الحقبة  أنالبنك المركزي مر بعدة مراحل قبل  إن   
عمى النظام  واإلشرافالنقدي  اإلصداراالستعمارية جياز مصرفي مستقل يقوم بميمة 

كانت السياسة النقدية تشرف عمييا  أين٬بل كان تابعا لمجياز المركزي الفرنسي٬المصرفي
. 1وزارة المالية الفرنسية وكذا البنك المركزي الفرنسي

الجزائر ٬عمدت من قواعد النظام المصرفي أساساالنظام المصرفي الجزائري و نظرا ألىمية 
ى عل أيضا أعمنتكما ٬مند االستقالل عمى استرجاع سيادتو المالية والنقديةكل ما في وسعيا 

البنك المركزي الجزائري بموجب  إنشاءفتم 2٬يرتيا الفرنسية ظاستقالل خزينتيا العمومية عن ن
وعرف تطورا بصدور القانون رقم 19623٬ديسمبر  13المؤرخ في 144-62القانون رقم  

الجذرية لمنظام  اإلصالحاتالمتعمق بنظام البنوك والقروض وكذلك من خالل  86-12
-03رقم  واألمر 10-90المصرفي التي باشرتيا الجزائر بموجب قانون النقد والقروض رقم 

                                                           
الجامعة  ٬الطبعة األولى ٬ (السياسة النقدية ٬البنوك التجارية ٬لمبنوك االلكترونية )االقتصاد المصرفي٬خبابة عبداهلل  -  1

. 182-180ص-ص ٬   2008 ٬اإلسكندرية 
. 47ص٬مرجع سابق ٬لعشب محفوظ    -2
 المتعمق بإنشاء البنك المركزي الجزائري وتحديد قانونو األساسي٬ج  1962ديسمبر  13مؤرخ في  144-62قانون رقم  -3

  .1962ديسميبر  ٬28 مؤرخ في  10ج ٬ع  جر 
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ووجوب فرض رقابة  عمى البنوك والمؤسسات المالية وضرورة ٬ 04-10 األمركذلك  11
حيث يعتبر البنك   إنشائو إلى دتأيعتبر من بين دوافع التي ٬تنظيم االئتمان

البنك المركزي الجزائري؟  إنشاءالجزائري سمطة البنكية لذلك نتساءل عن ما ىي ظروف 

. (الثالث

( بنك الجزائر )بنك المركزي الجزائري  إنشاءظروف  : األولالفرع 

ما توصل  إلىالبنك المركزي في الجزائر مر بعدة مراحل لكي يصل  أنكما ذكرنا سابقا     
عطائوالجياز المصرفي من تقدم وتطور  إليو النقد وفرض الرقابة عمى  إصدارميمة  وا 

. البنوك والمؤسسات المالية لذلك سوف نقوم بدراسة ذلك

. 114 -62ظروف نشأة بنك المركزي بموجب القانون رقم  : أوال

 13المؤرخ بتاريخ ٬ 144 -62البنك المركزي الجزائري بموجب القانون رقم  إنشاءتم     
 أولمن  ابتداء٬التأسيسي ليحل مكان بنك الجزائر من طرف المجمس ٬ 1962ديسمبر 
.  1اإلصدارخالل الفترة االستعمارية ىو من يتولى ميمة  األخيركان ىذا  إذ٬ 1963جانفي 

مند ذلك  فأصبح٬مؤسسة نقدية في الجزائر المستقمة  أولويعد البنك المركزي الجزائري      
والمشرف عمى السياسة النقدية واالئتمانية ٬النقود وتدميرىا  إصدارعن  المسئولالوقت ىو 

. النقدي اإلصدارمن خالل تمتعو بسمطة ٬

مؤسسة عمومية وطنية تتمتع  األساسيلذا يعتبر البنك الجزائري وفقا لقانونو         
ية المعنوية واالستقالل المالي ويعد تاجرا في عالقتو مع الغير ويخضع ألحكام بالشخص

                                                           
 .94ص ٬المرجع السابق ٬لعشب محفوظ  -1
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ورأسمالو مكتتب بالكامل من قبل ٬ األساسيالتشريع التجاري التي ال تتعارض مع قانونو 
 1.ومقدار محدد عن طريق القانون٬الدولة 

في  ساسياألوتتمثل الميام واالختصاصات الممنوحة لمبنك المركزي بموجب قانونو 
السياسة  إطاروتسيير ومراقبة توزيع القروض بكل الوسائل المناسبة وفي ٬تنظيم تداول النقد 

. المحددة من قبل السمطات العمومية

عمى خمق الظروف المناسبة من اجل تطور ىر في مجال النقد والقرض والصرف ويس 
ارجي لمعممة الوطنية كما والمحافظة عمى االستقرار الداخمي والخ٬منتظم لالقتصاد الوطني 

 أساسحدد القانون األساسي لمبنك المركزي العمميات المنشئة لإلصدار النقدي والمستعممة 
  :في 

 .األجنبيةعمميات عمى الذىب والعمالت  -
 .عمميات عمى القرض -
 .عمميات عمى السوق النقدي -
 .المساعدات المقدمة لمدولة -

 أعالهالمذكور   144 -62ومن خالل الميام المنوطة بالبنك المركزي في ظل القانون 
الضرورة غداة  أن إال٬ك المركزية في البمدان المتطورةليمارس ادوار البنو انشأيتضح لنا انو ٬

وىو ما تقوم ٬تدخمو لمنح قروض لمقطاع الفالحي  إلىبطريقة غير مباشرة  أدتاالستقالل 
. 2مركزية في غالبية البمدان النامية بو البنوك ال

                                                           
لجزائري المتعمق بإنشاء البنك المركزي ا٬ 1962ديسمبر  13المؤرخ في  144-62من القانون   4  ٬3 ٬2٬ 1المواد   - 1

. 10 ع٬ ج ر ج ج  ٬وتحديد القانون األساسي
 .88ص ٬سابق المرجع ال٬الحق  شيح عبد   - 2
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الواقع اثبت  أن إال٬القانون قد حدد بدقة و وضوح ميام البنك المركزي  أنلذا ورغم 
 أنه في الميدان وذلك بسبب ماكن لو سمطة فعمية تسمح بتكريس مولم ت األخيرىذا  أن

نما ٬لم تكن تخضع لسمطتو٬ األجنبيةبما فييا البنوك  أنداكالبنوك التجارية  تخضع لسمطة  وا 
. مما حال دون قيامو بميامو المنوطة بيا قانونا ٬وزارة المالية

كما انو لم يتمكن من السيطرة عمى السوق النقدية والمالية التي كانت في يد فروع 
ىا بسبب تمويل٬كبيرة باالقتصاد الوطني  أضرارا األخيرةىذه  ألحقتبحيث ٬ األجنبيةالبنوك 

. تمركز نشاطيا في شمال البالد إلىدى أ وىذا ما٬فقط لمنشاطات التي تراىا مربحة 

المتعمق بنظام البنوك  12 -86البنك المركزي الجزائري في ظل القانون رقم  :ثانيا 
. والقرض

استعاد البنك المركزي ٬المتعمق بنظام البنوك والقرض  12-86بصدور القانون رقم 
يمارس جميع الميام والوظائف التقميدية  إصدارىامو كبنك لمبنوك وكبنك الجزائري بموجبو لم

.  1من ىذا القانون 19وىذا ما يتضح من خالل نص المادة ٬المخولة لمبنوك المركزية 

صفة المؤسسة العمومية االقتصادية عمى البنك المركزي بموجب القانون  إضفاءكما تم      
المكور  12-86المعدل والمتمم لمقانون رقم ٬ 1988جانفي  12المؤرخ في  06 -88

. أعاله

من القانون  02والمعدلة بموجب المادة  12-86من القانون رقم  15فتنص المادة 
  :ما يمي  أعالهلمذكورة  88-206

                                                           
. سالف ذكره٬المتضمن نظام البنوك والقرض  12-86من القانون  19تنص المادة  - 1
المتعمق  1986أوت  19المؤرخ في  12-89يعدل و يتمم القانون  1988جانفي  12مؤرخ في  06-88قانون رقم  -2 

.1988جانفي ٬13 الصادر في  2البنوك والقرض ٬ ج  ر ج ج ٬ ع  بنظام  
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تتمتع بالشخصية المعنوية ٬لمركزي ومؤسسات القرض مؤسسات عمومية اقتصادية البنك ا" 
". وتقوم بمقتضى وظيفتيا االعتيادية بالعمميات المصرفية ٬واالستقالل المالي 

 أحكاميكون رأسمال البنك المركزي ممكا لمدولة وتسري عمى رأسمال مؤسسات القرض       
يناير  12ه الموافق ل 1408عام  األولجمادى  22المؤرخ في  06 -88القانون رقم 

 1.أعالهالمذكورة  1988

السالف الذكر عمى دور البنك المركزي  06-88وقد تم التأكد من خالل القانون رقم 
 السياسة النقدية بما فييا البنوك أدواتفي ميدان السياسة النقدية فيو المكمف بميمة تسيير 

مع احترام ٬الخصم المخصصة بمؤسسات القرض  إعادةومنيا تحديد الحدود القصوى لعممية 
. مبادئ المجمس الوطني لمقرض 

الجذرية لمنظام المصرفي   اإلصالحاتبنك الجزائر في ظل  :ثالثا 

 إصدارالجذرية لمنظام المصرفي التي باشرتيا الجزائر من خالل  اإلصالحاتمع 
تغيير  األخيرالمتعمق بالنقد والقرض تم بموجب ىذا  10-90قانون النقد والقرض رقم 

يعتبر ىذا القانون من التشريعات  إذ٬في معامالتو مع الغير :بنك الجزائر "  إلىتسميتو 
.   2جديدة تتعمق بتنظيم النظام البنكي وأداءه  أفكاراحمل  باعتباره لإلصالحات األساسية

التعددية في مركز السمطة النقدية بإنشاء سمطة نقدية وحيدة  إزالةكما تم بموجبو 
مجمس " ييا تسمية عل أطمقتىيئة جديدة  إلى وأسندىاومستقمة وقد وضعيا في الدائرة النقدية 

 10-90المعدل والمتمم لمقانون رقم  01-01 األمروىو ما تم تأكيده بموجب  "النقد والقرض
. المتعمق بالنقد والقرضالمعدل والمتمم  11-03 اآلمروكذلك 

                                                           
أكاديمية , اقتصاديات وادارة النقود والبنوك في ايطار عالمية القرن الحادي والعشرون  ٬سمير محمد عبد العزيز - 1

 .25ص ٬ 2008  ٬ اإلسكندرية, المكتب العربي الحديث ,األولىالطبعة , اإلداريةالسادات لمعموم 
 .189ص,مرجع السابق ال٬ابة عبداهلل خب-  2
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عادةخاصة في مجال الوساطة المالية ٬يعتبر قانون النقد والقرض كبرنامج لإلصالحات   وا 
رساءىيكمة القطاع المصرفي فيو يعمل عمى نزع االحتكار  قواعد المنافسة بين البنوك في  وا 

 la loi sur les capitaux)ولة كما ساىم قانون الرأسمال السمعي لمد ٬الميدان المالي
marchand de l’état   ) وكبنوك ابتدائية البنوك كمؤسسات اقتصادية عمومية في جعل

. وتجارية خاضعة لمقانون التجاري 

عمى  ٬تتخمى الدولة عن الدائرة االقتصادية التنافسية  أنوبيذا القانون من المفروض 
. 2الشركات القابضة  إلىبتحويل ممكيتيا  1( EPE)تتم خوصصة محفظة  أن

تشكيمة بنك الجزائر  :الفرع الثاني 

ييره ويساعده في ذلك ثالثة نواب وتس إدارتويتشكل بنك الجزائر من المحافظ الذي يتولى 
( . ثالثا)تو بمراقبان يقومان برقا ومن٬(ثانيا ) اإلدارةومجمس (  أوال)

محافظ بنك الجزائر ونوابو   –أوال 

فان المشرع الجزائري قد ٬نظرا ألىمية الوظيفة التي يشغميا كل من المحافظ ونوابو 
من حيت الميام  أوبمركز قانوني خاص سواء من حيث طريقة تعيينيم  أحاطيم

. واالختصاصات الواسعة التي يمارسونيا

تعيين المحافظ ونوابو   -1

يختص بيا رئيس الجميورية يعتبر المحافظ ونوابو من بين الوظائف الدستورية التي 
 21و 20المعدل والمتمم  وقبميا المادتان  11-03رقم  اآلمرمن  13حيث جاءت المادة 

                                                           
1

-: EPC : établissement public 
 .189ص٬سابق الالمرجع ٬خبابة عبداهلل - 2



ممارسة الرقابة على البنوك و المؤسسات المالية:  الثــــــــــانيالفصل    
 

65 
 

ن المحافظ ونوابو يتعي أنتنص عمى  إذ٬كمكرسة لذل 10 -90قد والقرض رقم من قانون الن
 1.يتم بموجب مرسوم رئاسي يصدر عن رئيس الجميورية 

 10 -90جب قانون النقد والقرض رقم منصب نواب المحافظ استحدث بمو أن إلىنشير  -
قبل ذلك فكان المحافظ يساعده المدير العام الذي كان لو نفس المركز القانوني لمنواب  أما

. المحافظ

ونيا لكل من المحافظ ونوابو تمنح مركزا قان أننيا أفي التعيين من شىذه الطريقة  إن
سمطة في الدولة ممثمة في رئيس  أعمىين يتم مباشرة من طرف سيما وان ىذا التعيوال٬

البنك  إنشاءالمتضمن  144 -62بينما كان ىذا التعيين في ظل القانون رقم ٬الجميورية 
( المرسوم الرئاسي )يتم بنفس الوسيمة القانونية  األساسيالمركزي الجزائري وتحديد قانونو 

 2.وىو ما يجعل المحافظ نوعا ما غير المستقيل٬لكن بناء عمى اقتراح من وزير المالية 

الممغى بموجب  10-90وبخصوص مدة التعيين في ظل قانون النقد والقرض رقم 
كان المحافظ  01-01رقم  اآلمروقبل تعديمو بموجب المعدل والمتمم  11-03رقم  اآلمر

. واحدة  وىي غير قابمة لمتجديد عمى مرة٬وخمس سنوات لنوابو ٬يعين لمدة ست سنوات 

بيل في  حالتين فقط واردتين عمى س الإكل من المحافظ ونوابو  إقالةكما انو ال يمكن 
وذلك بموجب  ٬وحالة الخطأ الفادح٬وىما حالة العجز الصحي المثبت قانونا ٬الحصر 

ما عدا ىاتين الحالتين ال يمكن حتى ليذا  أي٬مرسوم رئاسي يصدره رئيس الجميورية 
وتتمثل الوسيمة الوحيدة إلقالتيم خارج ىاتين الحالتين في ٬محافظ ونوابو يعزل ال أن األخير

. تعديل القانون

                                                           

. سالف ذكره ٬المتعمق بالنقد والقرض 11-03رقم  اآلمرمن  13المادة   1
. 12ص٬سابق المرجع ال,شامببي ليندة   2
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محافظ بنك الجزائر المعين بموجب  أنحيث  ٬لكن من الناحية العممية ال نجد ذلك
من منصبو  إقالتوقد تمت ٬ولمدة ستة سنوات  1٬ 1990 أفريل 15مرسوم رئاسي بتاريخ 

جويمية  11وذلك بموجب مرسوم رئاسي صادر بتاريخ ٬نو بمرور سنتين فقط من تعيي
1992 .

من قانون النقد والقرض 22المذكورتين في المادة  اإلقالةدون توفر حالة من حالتي 
 10.2-90رقم 

المعدل والمتمم لمقانون رقم  01-01رقم  اآلمرىذه المادة بموجب  الفاءغير انو وبعد 
 أصبح٬والقرض  دمتعمق بالنقالمعدل والمتمم ال 11 -03رقم  اآلمروبصدور ٬ 90-510

ذكرت عبارة  ٬اآلمرمن ىذا  14المادة  أنفرغم ٬تعيين المحافظ ونوابو يتم لمدة غير محددة 
 أو أسبابمدة ىذه العيدة كما انو لم تعد ىناك  إطالقالكنيا لم تحدد ٬..."عيدتيم  أثناء"

 التقييدوقت ودون  أييتم ذلك في  أنيمكن  إذ٬ونوابو حاالت محددة إلقالة كل من المحافظ 
وبمفيوم المخالفة فانو يمكن عزل  10-90من قانون النقد والقرض رقم  22بشروط المادة 

الممغاة  وكذا ( 22)حتى في غير الحاالت المذكورة في المادة ٬المحافظ ألي بسبب كان
. 3بالنسبة لنواب المحافظ 

وفضال عن ذلك تنافي وظيفة ٬وقت ألي سبب كان أيفي  أعضائو إقالةبحيث يمكن 
وال يمكن لممحافظ 4٬عمومية أوعيدة انتخابية وكل وظيفة حكومية  أيالمحافظ ونوابو مع 

                                                           
 11المؤرخ في   ٬ 28ع٬ج ر ج ج  ٬1990افريل  15لممرسوم الرئاسي الذي يتضمن تعين محقق بنك الجزائر بتاريخ   1

. 1990جويمية 
. 1992جويمية  11المؤرخ في ٬ 57ع ٬ج ر ج ج  ٬ 1990محافظ سنة بالنسبة لممرسوم الرئاسي الذي يتضمن اقالة  2
 ٬فرع القانون االعمال٬مذكرة لنيل شيادة الماجستير في القانون  ٬المركز القانوني لمجمس النقد والقرض ٬اقرشاح قاطمة   3

 .31ص٬  2002٬وزوتيزي  ٬جامعة مولود معمري
مجمة ٬ 02ع  ٬إدارة  ٬وجية جديدة لدور الدولة٬المستقمة في المجال المصرفي  اإلداريةالسمطات ٬بن لطرش منى   4

 . 2002 ٬ المدرسة الوطنية لإلدارة
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ما عدا تمثيل ٬منصب خالل مدة واليتيم أييتولوا  أومينة  أونشاط  أييمارسوا  أنونوابو 
كما ال ٬االقتصادي أوالمالي  أوع النقدي الدولة لدى المؤسسات العمومية الدولية ذات الطاب

تعيد عميو توقيع  أيوال يقبل ٬أجنبية أممؤسسة جزائرية كانت  أيةمبمغ من  أييمكن اقتراض 
 1.مؤسسة عاممة في الجزائر أياحدىم في محافظة بن الجزائر وال في محفظة 

فانو يتم تحديدىا بموجب ٬وفيما يتعمق بمرتبة المحافظ ومرتبة كل واحد من نوابو 
ما عدا ٬ورثتو عند االقتضاء أوكما يتقاضى المحافظ ونوابو . مرسوم يصدره بنك الجزائر

تعويضا عند انتياء ممارسة وظيفتيم يساوي سنتين يتحممو ٬حالة العزل بسبب الخطأ الفادح 
 أنكما ال يجوز لممحافظ ونوابو ٬ينفعو ىذا البنك أخراء كل مبمغ ستثنوذلك با٬بن الجزائر 

شركة تسيطر عمييا  أومراقبة بنك الجزائر  أويعمموا في مؤسسة خاضعة لسمطة  أويديروا 
خالل ٬الشركات أومستشارين لمثل ىذه المؤسسات  أويعمموا كوكالء  أنوال  ٬ىذه المؤسسة

. 2سنتين بعد نياية عيدتيم

لمشرع الجزائري كمن كل ىذا ىو جعل كل من محافظ بنك الجزائر ونوابو وىدف ا
ومن ٬والتي تؤثر عمييم  ٬معنوية أوبعيدين عن كل الضغوطات والتأثيرات سواء كانت مادية 

 فما ىي مختمف ىذه الوظائف والصالحيات ؟ ٬إلييمبوظائفيم الموكمة  اإلخاللثمة 

 :صالحيات المحافظ ونوابو  -2

كان المشرع الجزائري قد سوى بين المحافظ ونوابو من حيث التعيين والعزل فان  إذا    
 . يخص تحديد صالحيات كل واحد منيم يختمف فيما اآلمر

-03رقم  اآلمرلذا البد من التفرقة بين صالحيات المحافظ التي يستمدىا مباشرة من     
ه التي تدخل ضمن حدود وصالحيات نوابوالمتمم المتعمق بالنقد والقرض  المعدل 11

                                                           
. سالف ذكره ٬ المعدل والمتمم  11-03رقم  األمرمن  14المادة   1
 .سالف ذكره ٬ المعدل والمتمم  11-03رقم  األمرمن (  15)المادة   2
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وىذا ما  ٬1ىو الذي يممك صالحية تحديدىا األخيرىذا  أنبحيث  ٬واختصاصات المحافظ
التي تنص  األولىالمعدل والمتمم في فقرتيا  11-03رقم  اآلمرمن  17المادة  إليو تأشار

 :عمى ما يمي 

 ." يحدد المحافظ صالحيات كل نائب من نواب المحافظ و يوضح سمطاتيم "

نما صالحيات نوابو منو يمكن القول أن مصدر صالحيات المحافظ ىو القانون٬ بيو  
 .سمطة المحافظ التي يمارسيا عميو في إطار القانونتخضع إلدارة و

 بحيث يصعبفظ مباشرة من القانون جد واسعة٬الصالحيات التي يستمدىا المحا وتعتبر    
 من األمر16 في الفقرة األولى من المادة يظير ذلك من خالل عموم النص الواردتحديدىا٬و

التي تنص عمى أن المحافظ يتولى إدارة شؤون البنك الجزائر٬  المعدل والمتمم 11-03رقم
ألمر دون أن يحدد ما المقصود بيذه الشؤون٬ فيل يقصد بيا ما ورد في الكتاب الثالث من ا

 ؟"لجزائر وعممياتوصالحيات بنك ا:"السالف الذكر تحت عنوان
" في الفقرة الثانية منيا التي تنص السابقة الذكر٬و من خالل نص نفس المادة غير أنو 

٬ فيذا إطالق النص يفيد عموميتو و منو يمكن "ويقوم بجميع األعمال في إطار القانون 
 . لكن في إطار القانونبممارسة صالحيات بنك الجزائر٬و لممحافظ القيام

 مجمس إدارة بنك الجزائر: ثانيا  

دارة بنك الجزائر٬ و الذي عرف تطورا ا  جانب المحافظ و نوابو يوجد مجمس إلى        
مجمس النقد و "تحت اسم  كان يعرف90- 10القرض رقم ٬قانون النقد و ىاما٬ ففي ظل

ىذا األخير الذي كان يمارس اختصاصا مزدوجا٬ فكان من جية يمارس اختصاصا "القرض
 .آنذاك و من جية أخرى كسمطة نقديةكمجمس غدارة البنك المركزي 

أصبح مجمس 90- 10المعدل و المتمم لمقانون رقم  01- 01بصدور األمر رقم  و    
                                                           

. سالف ذكره,11-03رقم  اآلمرمن  أولى فق 17المادة   1
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إدارة بنك الجزائر باعتباره سمطة نقدية مكمفة بميمة إصدار القرارات التنظيمية و الفردية 
 03- 11جاء بو األمر رقم   ا٬ وىو ماالمؤسسات المالية االلتزام بوالبنوك و عمى الواجب

شكيمة مجمس إدارة بنك المعدل و المتمم المتعمق بالنقد والقرض٬ لذا نتساءل عن ما ىي ت
 ما ىي اختصاصو ؟الجزائر؟ وطريقة تسييره؟ و

 :تشكيمة مجمس إدارة بنك الجزائر  -1

 :يتكون مجمس اإلدارة من
 المحافظ رئيسا -
 نواب المحافظ الثالثة -
فين أعمى درجة معنيين بموجب مرسوم من رئيس الجميورية بحكم كفاءتيم في ثالثة موظ -

 .المجالين االقتصادي و المالي
 .1كما يتم تعيين مستخدمين يحموا محل الموظفين في حالة غيابيم أو شغور وظائفيم       

في يجوز ليم االشتراك خضع لو المحافظ و نوابو٬ بحيث الخالفا لمنظام القانوني الذي يو
إدارة أخرى٬ فإن الموظفين المستخدمين يمكن ليم ذلك٬ فيم يعممون بكل حرية عن اإلدارة 

. التي ينتمون إلييا

 طريقة تسييره -2

يجتمع مجمس إدارة بنك الجزائر بناه عمى استدعاء من المحافظ الذي يترأس   
يرأس  ضرورة ذلك٬ و في حالة تغيبودوراتو٬ كمما دعت ويحدد جدول أعمال ه جمسات
 ٬نائبو الذي يتولى نيابتو٬ كما يجتمع المجمس بناء عمى طمب ثالثة أعضاء  الجمسة

 2.و يتعين في ىذه الحالة عمى الرئيس توجيو الدعوة من أجل االجتماع

                                                           
. ٬سالف ذكره المعدل والمتمم  11-03رقم  األمرمن  أولى فق 18المادة   1
 .سالف ذكره  ٬المعدل والمتمم  11-03رقم  اآلمرمن  أولىق ف 22المادة   2
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 و يكون حضورا أربعة أعضاء في مجمس اإلدارة عمى األقل ضروريا لعقد اجتماعو
األعضاء الحاضرين٬ و في حالة تساوي وتتخذ قراراتو باألغمبية البسيطة ألصوات 

األصوات يكون صوت الرئيس مرجحا٬ و يكون حضور األعضاء شخصيا  عدد
بحيث أنو ال يجوز إنابتيم بأشخاص آخرين  كما يمتزم أعضاء مجمس اإلدارة بالسر 

. 1الميني٬ فال يجوز ليم إفشاء المعمومات إال في حدود ما يفرضو القانون

اختصاصو  -3

يتمتع مجمس اإلدارة بأوسع الصالحيات إلدارة بنك الجزائر٬ إذ خول لو القانون السمطات     
 :اآلتية

 .الفروع أو إلغائياك الجزائر٬وكذا فتح الوكاالت ويتداول بشأن التنظيم العام لبن -
 .يضبط الموائح المطبقة في بنك الجزائر -

 .رواتب أعوان بنك الجزائرنظام تخدمين ويوافق عمى القانون األساسي لممس  -
 .يتداول بمبادرة من المحافظ بشأن جميع االتفاقيات  -

 .يفصل في شراء العقارات و في التصرف فييا  -

بيت في جدوى الدعاوى القضائية التي ترفع باسم بنك الجزائر و يرخص بإجراء  -
 .والمعامالت المصالحات

 .يحدد ميزانية بنك الجزائر لكل سنة -

 .يضبطياو د بنك الجزائر بموجبيا حساباتوالشكل المذين يعالشروط ويحدد  -
يوافق عمى مشروع التقرير الذي يرفعو المحافظ باسمو إلى رئيس يضبط توزيع األرباح و -

 .الجميورية

                                                           
 .٬سالف ذكره  والمتمم المعدل 11-03رقم  اآلمرمن  أولى فق 25المادة  1
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. 1يضطمع بجميع الشؤون التي تخص تسيير بنك الجزائر -

 أنونحن نعمم ٬مراقبان فقط الجياز الذي يقوم بالرقابة يتكون من  أن أيضاويالحظ    
 أن األقلفكان عمى ٬مادية وبشرية ضخمة  إمكانياتالرقابة تتطمب وجود جياز تكون لو 

خاصة وان ٬ميميما  أداءيعطي المشرع لممراقبين صالحية االستعانة بمستشارين في 
. الصالحيات المخولة لبنك الجزائر جد واسعة

 صالحيات بنك الجزائر: الفرع الثالث

صالحيات "ت عنوان خالل استقرائنا ألحكام المواد الواردة في الكتاب الثالث تحمن 
القرض المتعمق بالنقد و المعدل والمتمم03- ٬11 من األمر رقم"بنك الجزائر وعممياتو 

صالحيات٬ تتمثل أساس في توفير أفضل أن بنك الجزائر يقوم بعدة ميام ونستخمص 
م كما يقو( ثانيا)يمعب دور المستشار لمحكومة ٬و(أوال) سريع لالقتصاد الوطنيالشروط لنمو 

(. رابعا)يعد بنكا لمبنوك و مقرضيا األخير ٬و(ثالثا)بميمة إصدار النقود 

توفير أفضل الشروط لنمو سريع لالقتصاد الوطني : أوال

الصرف في توفير أفضل لقرض وتتمثل ميمة بنك الجزائر في ميادين النقد و ا
ع السير عمى االستقرار الداخمي ملييا لنمو سريع لالقتصاد الوطني٬الحفاظ عو  الشروط

توجيو لو ميمة تنظيم الحركة النقدية٬وأسندت ومن أجل تحقيق ىذا الغرض٬ ٬الخارجي لمنقدو
 السير عمى حسن تسييرتخدام كل الوسائل المالئمة لذلك٬وتوزيع القروض باس مراقبةو

 2.سوق الصرفضبط التعيدات المالية تجاه الخارج و

 

                                                           
 . هسالف ذكر٬ المعدل والمتمم  11 -03رقم  األمرمن  أولى فق 19المادة   1
 .٬ سالف ذكرهالمعدل والمتمم  11 -03رقم  األمرمن  35المادة   2
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باعتباره مستشارا لمحكومة : ثانيا

نص تنظيمي ي كل مشروع قانون وف تقوم الحكومة باستشارة بنك الجزائر بحيث 
من جيتو يمكن لبنك الجزائر أن يتقدم لمحكومة باقتراحات ووالنقدية٬ يتعمقان بالمسائل المالية
ألسعار وأحوال المالية العامة حركة اىا أن تحسن ميزان المدفوعات وتتضمن تدابير من شأن

. بشكل عام تنمية االقتصاد وتطويرهو

٬  و يساعدىا 1كما يطمع الحكومة عمى كل طارئ من شأنو المساس باستقرار النقد 
عالقاتيا مع المؤسسات المالية المتعددة األطراف و الدولية٬ و يمثميا لدى ىذه  في

و يشارك في التفاوض بشأن عقد اتفاقيات المؤسسات وفي المؤتمرات الدولية عند الحاجة٬ 
. 2دولية لمدفع والصرف و المقاصة٬ و يتولى تنفيذىا

يعقد كل تسوية تقنية تتعمق بكيفيات انجاز ىذه االتفاقيات٬ و يجري تنفيذ بنك و
كما يراقب عممية التمويل الخارجي عن طريق إعداد  ليذه االتفاقات لحساب الدولة  الجزائر
 ٬بذلك و السير عمى تطبيقيا٬ومطالبة البنوك والمؤسسات المالية بالمعموماتمتعمقة  قوانين

 المؤسسات المالية بالمعموماتالسير عمى تطبيقيا٬ومطالبة البنوك ومتعمقة بذلك و
 ميزانمعرفة تطور األوضاع االقتصادية والنقد والقرض وواإلحصاءات التي تفيده في 

خارج ويرخص يحدد كيفيات عمميات االقتراض من الو ٬االستدانة الخارجيةالمدفوعات و
 .3قامت بيا الدولة أو لحسابو إال إذا تعمق األمر بقروضبيا٬

 كما يقوم بجمع كل المعمومات المفيدة لمراقبة و متابعة االلتزامات المالية نحو الخارج
 .ويبمغيا لموزارة المكمفة بالمالية

                                                           
 .٬ سالف ذكرهالمعدل والمتمم  11-03من األمر رقم  36المادة   1
 .٬ سالف ذكرهالمعدل والمتمم  11-03مر رقم من األ 37المادة  2
 .٬ سالف  ذكره المعدل والمتمم  11-03رقم  األمرمن  36المادة  3
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 إصدار النقود: ثالثا

 النقود في كامل التراب الوطني إلى الدولة التي تفوضو إلى بنكيعود امتياز إصدار 
 ٬القطع المعدنيةنقود التي تشمل الوراق النقدية وفيو الوحيد المحتكر لحق إصدار ال الجزائر٬

 ذلك عن طريق التنظيم بتعريف األشكال التي تأخذىا الوحداتكما يقوم بنك الجزائر و
 .1متياالنقدية خاصة ما يتعمق بحجميا و قي

  38جزائري ىذه المسألة في المادةفيما يتعمق بكيفية إصدار النقد٬ فقد نظم المشرع الو
المتعمق بالنقد و القرض٬ بحيث يجب أن يصدر المعدل و المتمم  03- 11من األمر رقم 

 62ددة عن طريق التنظيم وفق المادة النقدية ضمن شروط التغطية المح بنك الجزائر العممة
 .فقرة أولى من األمر المذكور أعاله

يتعين  إذ٬ 2تشمل تغطية النقد مجموعة من العناصر حددىا المشرع عمى سبيل الحصرو   
إن كان المشرع قد قيد ىذا األخير بيذه العناصر إال الجزائر التقييد بيا٬ غير أنو و عمى بنك
 .نقدية لتحديد شروط التغطيةكسمطة السمطة التقديرية  القرض لمجمس النقد و أنو أعطى

 سبق مرونة النظام الذي أخذ بو المشرع الجزائري في طريقة ويتضح لنا من خالل ما   
إصدار النقد٬ فالمبدأ و إن كان قد قيد بنك الجزائر بتحديده لمعناصر التي تتضمنيا التغطية٬ 

ألحوال أن يصدر ويعد ىذا التقييد قانوني بحيث ال يجوز لبنك الجزائر في أي حال من ا
نقود ورقية مغطاة بغير ىذه العناصر٬ إال أنو أعطى لمجمس النقد و القرض السمطة 

التغطية٬ و ىنا يجب اإلشارة إلى أنو يجب التفرقة بين الجية  التقديرية لتحديد شروط
المختصة بإصدار النقد وىو امتياز يمارسو بنك الجزائر نيابة عن الدولة٬ و بين الجية 

بإصدار شروط تنظيم عممية إصدار و الذي يمارسو مجمس النقد و القرض  المختصة
كسمطة نقدية مخولة بمقتضى القانون٬و بالتالي ال يمكن لبنك الجزائر أن يتدخل في ىذا 

                                                           
 .سالف ذكره  ٬المعدل والمتمم  11-03رقم  األمرمن  02المادة  1
 .سالف ذكره ٬المعدل والمتمم  11-03رقم  األمرمن  2 فق 38المادة   2
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 .االختصاص٬ باعتبار أن اختصاصو ال يقتصر إال عمى وظيفة اإلصدار
 دد وفق النظرة التقديرية لبنكو في الحقيقة٬ فإن حجم اإلصدار النقدي في النياية يتح

 الجزائر حول الوضع العام االقتصادي و النقدي٬ كما يأخذ بعين االعتبار في ىذا المجال ك
العناصر التي يمكن أن تؤثر عمى وضع السيولة العامة٬ مثل سرعة التداول النقدي و قدرة 

. كتابيةالبنوك التجارية عمى توسيع ىذه السيولة من خالل إصدارىا لمنقود ال

 بنك الجزائر باعتباره بنك لمبنوك : رابعا

من خالل عالقتو التقميدية مع البنوك التجارية٬ يمارس بنك الجزائر دورا توجيييا      
شرافياعمى البنوك التجارية٬ إذ ينصرف التوجيو بالخصوص  عمى الحجم المالئم لرأس 1وا 

 .الخ...االستثمارالمال ومعدالت الفوائد عمى الودائع٬ و سياسات 

 كما يقوم البنك المركزي بتسيير الحسابات الجارية لمبنوك فيقوم بتسوية المعامالت فيما   
 .بينيا عن طريق ما يسمى بالمقاصة

 و يعتبر البنك المركزي بنكا لمبنوك٬ من حيث أنو يفوقيا سمطة في تدرج النظام النقدي٬   
يؤثر فييا بطريقة أو بأخرى و ذلك حسب حيث يتحكم نسبيا في سيولتيا٬ و يمكن أن 

 .األىداف المرسومة

 و يعتبر كذلك بنكا لمبنوك باعتباره الممجأ األخير لإلقراض٬ و من ىذه الزاوية فإن البنك   
المركزي من حيث أنو المصدر األول لمسيولة ٬ تمجأ إليو بنوك الودائع في آخر المطاف 

٬كما  المصادر األخرى لمتزود بيا أمر غير ممكن لمتزود بالسيولة٬ حيث يصبح المجوء إلى
 :يقوم بنك الجزائر أيضا

                                                           

 . 1 95 ص ٬1993 ٬الجزائر٬ديوان المطبوعات الجامعة ٬تقنيات التسيير المصرفي   ٬بخرز يعدل فريدة
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 بالعمميات عمى الذىب و العمالت األجنبية حرة التداول٬ و يقوم بإعادة الخصوم لمبنوك
والمؤسسات المالية٬ و بالعمميات ضمن السوق النقدية و سائر العمميات مع الدول و 

. لعمميات المصرفية مع البنوك و المؤسسات الماليةالمؤسسات العامة٬ كما يجري جميع ا

 .يقوم بإنشاء غرف المقاصة و تنظيميا و إقفاليا

تحديد مختمف النظم المطبقة عمى البنوك و المؤسسات المالية و تنظيم عممياتيا مع   
 1.تنظيم الصرف و حركة الرأسمال مع الخارج ٬زبائنيا

 المجنة المصرفية :المطمب الثاني

المجنة  نجد ٬في النظام البنكي قمة  اعمي عتبارباالبنك المركزي الذي  إلىضافة إ    
التي  71/47المستحدثة بموجب االمر " مؤسسة المصرفية للالمجنة التقنية " مصرفية وريثة ال

وتخضع  ٬كانت تتمتع بدور استشاري اكثر منو رقابي لتمارسو تحت سمطة وزير المالية 
. 2 71/191ألحكامو المرسوم 

كانت ىذه المجنة  مكمفة بتقديم آراء و توجيياتيا في جميع المسائل التي تيم المينة إذ      
بتسييل تنسيق النشاط الذي تمارسو البنوك واتخاذ تدابير التقويم و التصحيح المصرفية٬ وكذا 

التي تراىا ضرورية بعد جمع اآلراء التقنية الالزمة تحت وصاية وزير المالية الذي كانت 
تابعة لو بصفة مباشرة ومجبرة بأخذ آرائو قبل اتخاذ أي تدبير من التدابير االستشارية 

 3.لمتقويم

تبدال المجنة لمؤسسات المصرفي بجياز يدعى لجنة رقابة العمميات المصرفية وقد تم اس   
  .36/12بموجب القانون 

                                                           
. 45ص ٬المرجع السابق٬بمعيد جميمة   1
تعمق بتشكيل وتسيير المجنة التقنية لمؤسسات ٬ الم 1971جوان  30مؤرخ في  71/196المرسوم التنفيذي رقم   2

. 1971ية جويل 06في  الصادرة  ٬ 55  ٬ع  ر ج ج  ج٬المصرفية 
3
 Ammor benhalima ,le système bancaire agerien ,edition DAHLAB,2éme édition ,alger, 2000 ,p .  
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 بالمجنة المصرفية" أصبحت تسمى 90-10و بصدور قانون النقد و القرض رقم     
commission bancaire  المتعمق المعدل والمتمم  03- 11و ىو ما جاء بو أيضا األمر رقم

ية في الكتاب السادس من حيث نص المشرع الجزائري عمى المجنة المصرف   بالنقد والقرض
والباب " مراقبة البنوك والمؤسسات المالية "المعدل والمتمم تحت عنوان  11-03االمر 

. الثالث لبيان تشكيمتيا والصالحيات المنوطة بيا

ت المجنة المصرفية وصالحيا( الفرع االول )لذا نتساءل ونجيب عن تشكيمة المجنة المصرفية 
( . الفرع الثاني)

 تشكيمة المجنة المصرفية : األولالفرع 

تشكيمة المجنة المصرفية لقد عرفت المجنة المصرفية عدة تغييرات شيدتيا التعديالت التي   
. طرأت عمى قانون النقد والقرض

المعدل والمتمم باألمر   90/10في ظل القانون   تشكيمة المجنة المصرفية : أوال  
01/01  

المتعمق بالنقد  90/10بموجب القانون  إليو اإلشارةالمجنة المصرفي كما سبقت  أنشئت  
 :منو تشكيمتيا عمى النحو التالي  144الذي حدد في المادة  ٬والقرض

. نائب المحافظ الذي يحل محمو كرئيس أوالمحافظ    -

. أعضاء يختارون بحكم كفاءتيم في المجال المصرفي و المالي و المحاسبي ثالثة  -

لمقضاء يقترحيما  األعمىالمجمس  رأيينتدبان من المحكمة العميا بعد استطالع    قاضيين -
. ليذه المحكمة األولالرئيس 
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 عضوين يتم اختيارىما نظرا لكفاءتيما في الشؤون المصرفية والمالية وخاصة المحاسبية -
. يقترحيما الوزير المكمف بالمالية٬

سنوات (  05)ولقد اضافت نفس المادة بان تعيين االعضاء االربعة يكون لمدة خمسة    
بينما يعين المحافظ ونوابو  . ويمكن تجديد تعيينيم ٬بمرسوم يصدر عن رئيس الحكومة

(  05)وخمسة سنوات بالنسبة لممحافظ (  06)بمرسوم من رئيس الجميورية لمدة ستة 
. 1سنوات بالنسبة لمنواب

التعدد والى الطابع  إلى ولالوص إلىبان المشرع سعى  أعاله 144يتبين من نص المادة    
يعدل منيا بل  أولم يغير  01/01 األمر إن إلى اإلشارةالجماعي في تشكيمة المجنة وتجدر 

. 2احتفظ بنفس التشكيمة 

 : 03/11 األمرتشكيمة المجنة المصرفية في ظل  : ثانيا

منو التي عرفت تغييرا  106عمى تشكيمة المجنة المصرفية في المادة  03/11 األمرنص  
 :تضم  أصبحتطفيفا بحيث 

. المحافظ رئيسا -

 .أعضاء يختارون بحكم كفاءتيم في المجال المصرفي و المالي و المحاسبي  ثالثة -
 ينتدبان من المحكمة العميا يختارىما الرئيس األول ليذه المحكمة بعد استشارة  قاضيين   -

. المجمس األعمى لمقضاء

المجنة لمدة  أعضاءنفس المادة بان رئيس الجميورية ىو المؤىل لتعيين  أضافتولقد    
. خمس سنوات

                                                           

.٬سالف ذكرهالملغى  10-90من قانون  144انظر المادة   1
  

والمتعمق  1990افريل  14المؤرخ في  10/90يعدل ويتمم القانون  2001فيفري  27المؤرخ في  01/01رقم  األمر  2
 .2001فيفري  28الصادر في  ٬14والقرض٬ ج ر ج ج ٬ ع  دبالنق
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منيا تزويد المجنة المصرفية بأمانة عامة يحدد  األخيرةفي الفقرة  106كما قررت المادة    
. بنك الجزائر صالحياتيا وكيفية تنظيميا وعمميا إدارةمجمس 

بمقارنة التشكيمة الجديدة لمجنة المصرفية بسابقتيا نجد تغيير طفيف يتمثل في زيادة عضو   
والمحاسبي الذين يختارون بحكم كفاءتيم في المجال المصرفي والمالي   األعضاءجديد من 

. بدال من خمسة أعضاءلتصبح المجنة مشكمة من ستة 

جاءت خالية مما يفيد  أعاله 106المادة  أنىو ٬ أيضاوما يمكن رفعو من فروقات     
الحمول محل المحافظ في رئاسة المجنة من قبل نائب ما خالف لما جاءت بو المادة  أمكانية
ءت بأمر جديد ىو تزويد المجنة المصرفية كونيا جا إلى إضافة٬من القانون الممغى  144

التي تسند ليا ميام عديدة السيما  منيا تنظيم العالقات  1العامة األمانةبييكل دائم يتمثل في 
متابعة تحقيق برنامج النشاط المحدد ٬مع البنوك والمؤسسات المالية وكذا محافظي الحسابات 

 االستدعاء إرسال٬السير عمى تحضير وتنفيذ قرارات المجنة ٬من طرف المجنة المصرفية 
 .الجمسات إلى

كن رفع الفرق المتعمق  بالجية المخول ليا صالحية تعيين يم ٬ما سبق إلىباإلضافة     
رئيس الحكومة يعينون بمرسوم من ٬باستثناء الرئيس ٬فان كانوا ٬المجنة المصرفية  أعضاء

. كميم يعينون بموجب مرسوم رئاسي أصبحوافقد  10-90في ظل القانون 

  : 10/04 األمرتشكيمة المجنة المصرفية في ظل  :ثالثا 

 08حيث جاءت المادة ٬ 10/04عدلت تشكيمة المجنة المصرفية مجددا بمقتضى االمر  
  :تتكون المجنة المصرفية من "تنص عمى انو  03/11 األمرمن  106منو المعدلة لممادة 

                                                           
 ٬ 2005افريل   20المؤرخ في ٬ 05/04من القرار رقم  25 ٬  23 ٬17  14 ٬13٬  11 ٬10٬ 08 ٬ 05٬المواد   1

الصادر ٬  1993ديسمبر   03المؤرخ في  ٬ 93/01المتعمق بقواعد تنظيم وعمل المجنة المصرفية الذي الغى القرار رقم 
 .(03ممحق رقم )٬  ج ر ج جائر غير منشور في عن محافظ بنك الجز
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 .المحافظ رئيسا  -

. يختارون بحكم كفاءتيم في المجال المصرفي والمالي والمحاسبي أعضاءثالثة  -

وينتدب الثاني من ٬ األولمن المحكمة العميا ويختاره رئيسيا  األولب  قاضيين ينتد -
. لمقضاء األعمىبعد استشارة المجمس  ٬مجمس الدولة ويختاره رئيس المجمس 

. ممثل عن مجمس المحاسبة يختاره رئيس ىذا المجمس من بين المستشارين االولين -

المجنة لمدة خمس  أعضاءورية يعين رئيس الجمو٬ممثل عن الوزير المكمف بالمالية -
" 1سنوات 

لسابقتيا ممثمين عمى التوالي عن  وأضافمن تشكيمة المجنة  10/04 األمرفقد وسع    
حيث لم يعودا  ٬كما مس التعديل القاضيان. مجمس المحاسبة وعن الوزير المكمف بالمالية 
. الثاني فينتدب من مجمس الدولة أماينتدبان من المحكمة العميا بل احدىما فقط 

وتعد مختمف التعديالت الطارئة عمى تشكيمة المجنة المصرفية امرا ايجابيا يضفي عمييا    
. الطابع الجماعي الذي يضمن تقوية استقالليتيا وجعيا ىيئة قائمة بذاتيا

. صالحيات المجنة المصرفية :الفرع الثاني 

المتعمق بالنقد و القرض٬   04-10المعدل والمتمم باألمر  03- 11من خالل األمر رقم 
(. ثانيا) و صالحيات تأديبية ( أوال)فإن المجنة المصرفية تتمتع بصالحيات رقابية 

الصالحيات الرقابية لمجنة المصرفية : أوال

 باألمرالمتعمق بالنقد والقرض المعدل والمتمم  11-03من األمر رقم  105فحسب المادة    
نجد أن المجنة المصرفية مكمفة بميمة مراقبة مدى احترام البنوك والمؤسسات  10-04

                                                           

.المتعلق بالنقد القرض ، سالف ذكره  04/10من  االمر  106انظر المادة  
1
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و بالمعاقبة عمى اإلخالالت التي تتم  ٬المالية لألحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عمييا 
 معاينتيا و لمخالفات المثبتة كما تعاين عند االقتضاء

ليم لمقيام بأعمال البنوك و المؤسسات المخالفات التي يرتكبيا أشخاص غير مرخص 
المالية٬ أي دون حصوليم عمى االعتماد فتسمط عمييم العقوبات التأديبية المنصوص عمييا 

 .في ىذا األمر

و بالمعاقبة عمى اإلخالالت التي تتم معاينتيا و لمخالفات المثبتة كما تعاين عند    
ص ليم لمقيام بأعمال البنوك و المخالفات التي يرتكبيا أشخاص غير مرخ االقتضاء

المؤسسات المالية٬ أي دون حصوليم عمى االعتماد فتسمط عمييم العقوبات التأديبية 
 .المنصوص عمييا في ىذا األمر

كما يمكن لمجنة المصرفية ان تضع قيد التصفية وتعين مصف لكل كيان يمارس بطريقة    
المالية الذي يخل بأحد الممنوعات  غير قانونية العمميات المخولة لمبنوك والمؤسسات

 مكرر من األمر 115من ىذا االمر وىذا حسب المادة   81المنصوص عمييا في المادة 
. متعمق بقانون النقد والقرضالمعدل والمتمم  03-11

 فالمجنة المصرفية تحدد المستندات و المعمومات و نماذجيا و مدة تسميميا٬ و كذلك   
الالزمة لممارسة مياميا٬ إذ يمكنيا أن تطمب من كل ذي عالقة  اإليضاحات و اإلثباتات

تسميميا أي مستند و إعطاؤىا معمومات دون احتجاج بالسر الميني تجاه المجنة وذلك حسب 
 .متعمق بالنقد والقرض مالمعدل والمتم 11-03من االمر  109المادة 

 أنيا تمنح" ديب سعيد " يرى األستاذ ٬من األمر السابق  109و بخصوص المادة  
 سمطة التنظيم لمجنة المصرفية و ىي سمطة خاصة و يبرر ذلك كون ىذه المجنة تحدد قائمة

المستندات المعمومات و نماذجيا٬ فكأن المشرع قد سمح ليا كي تشرع عن وطريق التعميمات 
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ات و نماذج عممية لتطبيق التنظيمات والمناشير و ذلك في المواد التي تتطمب توضيح
 .1المصرفية

 و فيما يخص مجال الرقابة٬ فإن الرقابة التي تقوم بيا المجنة المصرفية يمكن أن تمتد إلى   
المساىمات و العالقات المالية بين أشخاص يسيطرون بصفة مباشرة أو غير مباشرة عمى 

. 2بنك أو مؤسسة مالية و إلى الشركات التابعة ليا

إذن فالمجنة المصرفية تراقب مدى احترام البنوك و المؤسسات المالية لقواعد الحذر التي    
يصدرىا بنك الجزائر في مجال تقسيم و تغطية المخاطر و تصنيف الديون و تشغيل 

احتياطي لمخاطر القرض٬ فيي تمتمك سمطات واسعة لمرقابة و التحري بصفة يمكن معيا 
 3.مة التي يصدرىا مجمس النقد و القرضاحترام القوانين و األنظ

فالمجنة المصرفية و ىي تقوم بحماية النظام المصرفي تقوم من جية أخرى بحماية   
 4.المصمحة العامة وضمان

 ألن األمر يتعمق بكل النظام االقتصادي لمدولة٬ فإفالس خميفة بنك دليل عمى انييار ثقة  
 .السيما البنوك الخاصةالمستثمرين بالنظام البنكي الجزائري و 

الصالحيات التأديبية لمجنة المصرفية : ثانيا

المشرع الجزائري اسند كال الميمتين التأديبية والرقابية لمجنة المصرفية حيث نجد في  إن  
بعض الدول مثل لبنان نجد جياز خاص بالمراقبة وجياز اخر خاص بالتأديب وترتيب 

. العقوبات
                                                           

1
DIB Saïd : L’évolution de la réglementation bancaire algérienne, 3ème partie, depuis la promulgation de –la –

loi –sur la monnaie et crédit,3 eme partie ,la supervision des banques et des établissement financiers rêve media 

Bank 49 –aout-septembre 2000 ,p 23. 
 .سالف ذكره ٬مالمعدل والمتم  03 -11من األمر رقم ٬ االولى  فق110انظر المادة      2
 .111ص ٬المرجع السابق ٬شيح عبدالحق  3

4
 GAVALDA Christian et STOUFLET Jean ,Droit de la banque, Op.cit. p57. 
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 مخالفات التي يرتكبيا أشخاص غير مؤىمين قانونا و غير حيث تعاين و تبحث عن ال  
مرخص ليم لمقيام باألعمال المصرفية٬ أي أولئك األشخاص الذين ليس ليم صفة 

المصرفي٬ بل تحايموا من أجل ممارسة النشاط المصرفي٬ إضافة إلى الصالحيات التأديبية 
المصرفي أي يمارسون النشاط التي تتخذىا المجنة المصرفية ضد األشخاص الذين ليم صفة 

 1  .المصرفي و أثبتت المجنة مخالفات ارتكبوىا

و ىذه الصالحيات التأديبية لمجنة المصرفية تظير من خالل نصوص المواد   
و التي تخول  04-10المعدل والمتمم باألمر  03- 11من األمر رقم   114الى111من

 :االت ثالث و ىيلمجنة المصرفية إصدار عقوبات تأديبية وذلك في ح
إذا خالفت البنوك و المؤسسات المالية إحدى األحكام القانونية أو التنظيمية المتعمقة 1 -

 .بممارسة أنشطتيا المصرفية أو أخمت بقواعد حسن سير المينة

 إذا لم تمتثل ىذه المؤسسات المصرفية لطمب المجنة المصرفية الذي أصدرتو بخصوص2 -
. بياالوضعية التي تتواجد 

إذا لم تعمل البنوك و المؤسسات المالية وفق معايير احتياطية طمبتيا المجنة المصرفية  -3
   2.منيا عند إخالليا بقواعد حسن سير المينة

 مجمس النقد والقرض :المطمب الثالث 

 الفرع االول  التشكيمة و سير العمل

(  تكوينو) التشكيمة: أوال 

المتعمق بالنقد والقرض   11 -03من األمر رقم  58يتشكل مجمس النقد والقرض حسب   
المعدل والمتتم من 

                                                           
 .111ص ٬سابقالمرجع ال٬شيح عبدالحق   1
 .173ص٬سابق المرجع ال ٬عباس عبدالغني  2
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موظفين ذوي أعمى درجة  03نوابو و 03المحافظ و )مجمس إدارة بنك الجزائر  أعضاء -
 .والمالي االقتصاديفي المجال  مكفاقئتوبحكم 

. شخصيتين تختاران بحكم كفاءتيما في المسائل االقتصادية والمالية -

. أعضاء 09وعميو أصبح مجمس النقد والقرض يتكون من 

( اجتماعاتو) كيفية سير العمل في مجمس النقد والقرض: ثانيا

م إلى شروط صحة اجتماعات تمالمعدل والم  11-03من األمر  60لقد تطرقت المادة    
مجمس النقد والقرض كما تطرقت إلى كيفية اتخاذ القرارات عمى مستوى ىذه السمطة 

تمحور شروط صحة اجتماعات مجمس النقد والقرض حول طريقة استدعاء األعضاء ت 
لالجتماع الحد األدنى لالنعقاد الجمسات واإلجراءات الخاصة بسير نشاط المجمس حيث 

 60طريقة إستدعاء أعضاء مجمس النقد والقرض لالجتماع وذلك حسب نص المادة  تكمن
الة العادية والحالة الضرورة بالنسبة لكيفية ميز المشرع بين الح 11-03من األمر رقم 

مجمس النقد والقرض  أعضاءاستدعاء 

( الدورات العادية)أعضاء مجمس النقد والقرض في الحالة العادية  استدعاء -1

أعضاء  يتولى استدعاء إن محافظ بصفتو رئيسا لمجمس النقد والقرض ىو الذي     
المجمس لالجتماع بحيث تم تحديد عدد دورات مجمس النقد والقرض بأربع دورات عادية في 

طبيقا لنص المادة السنة عمى األقل كما أن المحافظ ىو من ينفرد بتحديد جدول األعمال ت
وعمى سبيل المقارنة فإن المشرع لم يحدد عدد دورات مجمس  03  -11ممن األمر رق1 60

 .إدارة بنك الجزائر

              (الدورات اإلستثنائية)الضرورة  حالة استدعاء أعضاء مجمس النقد والقرض في  -2
 أعضاءيمكن استدعاء  11-03من األمر رقم  60نطالقا من نص الفقرة من المادة ا   

                                                           

  .سالف ذكره٬المعدل و المتمم  11-03من االمر  60انظر المادة -1
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النقد والقرض في حالة الضرورة إما بمبادرة من المحافظ أو بمبادرة عضوين من س مجل
أعضاء المجمس وفي الحالة األخيرة يقترحان جدول األعمال لكن المشرع لم يحدد المقصود 

 .1بحالة الضرورة اذن فتقدير ىذه الحالة ترجع لرئيس وأعضاء مجمس النقد والقرض 

 60من المادة  2مجمس النقد والقرض بمقتضى نص الفقرة  الحد األدني النعقاد اجتماعات 
وحتى تكون اجتماعات مجمس النقد و القرض قانونية فقد اشترط  11-03من األمر رقم 

عمى األقل دون أن يشترط حضور أعضاء معينين  أعضاء( 6)المشرع حضور ستة 
ثة موظفين سامين بصفاتيم ألن تشكيمة مجمس النقد والقرض تضم ثالثة نواب لممحافظ وثال

وشخصيتين ذوي كفاءة في المجال االقتصادي و النقدي فمن ىذه التشكيمة نالحظ أنو ال 
تصح إجتماعات المجمس من دون حضور نائب محافظ أو موظف واحد عمى األقل حيث 

يوجد خمسة إحتماالت لمحضور وىي 

ذوي كفاءة   2وشخصيتين  2لممحافظ و موظفين  2نائبين   -

ذوي كفاءة   2وشخصيتين  1نواب لممحافظ وموظف  3ثالثة  -

ذات كفاءة   1وشخصية واحدة  2نواب لممحافظ و موظفين  3ثالثة  -

ذوي كفاءة   2موظفين و شخصيتين  3وثالثة  1نائب محافظ  -

موظفين بالنسبة ليذا اإلحتمال نالحظ أن اجتماع  3نواب لممحافظ و ثالثة  3ثالثة  -
من المادة  2نعقد بأعضاء مجمس إدارة بنك الجزائر لقد نصت الفقرة مجمس النقد والقرض ي

و ال يمكن ألي مستشار أن يمنح "عمى أنو  دل والمتمم نالمع 11-03من األمر رقم  60
 ."تفويضا لتمثيمو في اجتماع المجمس

 

 
                                                           

 .175-174ص -ص ٬ سابق الالمرجع ٬ محمد ضريفي 1
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القرض في مجال مراقبة البنوك نصالحيات مجلس النقد و :الفرع الثاني 

صالحيات السمطة  وأعطاهحدد المشرع المصرفي صالحيات مجمس النقد والقرض    
قرارات فردية تتعمق  إصدارالقانون صالحيات  أعطاهكما ٬التنظيمية في مجال النقد والقرض 

المينة المصرفية وكل شخص لو عالقة بالنشاط المالي  إلىباألشخاص الذين ينتمون 
 1. والمصرفي 

 أوت 26المؤرخ في  03/11من قانون النقد والقرض رقم  62ولقد نصت المادة      
عمى الصالحيات التنظيمية التي يتمتع بيا مجمس  04-10المعدل والمتمم باألمر  2003

  :يخول لو باعتباره سمطة نقدية  ما يمي  إذالنقد والقرض 

نفس القانون وكدا  من 05و  04النقد كما ىو منصوص عميو في المادتين  إصدار    
 األوراقتعريف  إشاراتوالقطع النقدية المعدنية ووضع  األوراق باإلصدارتغطيتو حيث يقوم 

وشروط وكيفيات مراقبة  وأنماطياومقاستيا  الوجييةالنقدية والقطع المعدنية ال سيما قيمتيا 
تالفصنع  البنك  ويقوم بوضع مقاييس و شروط عمميات ٬النقدية والمعدنية األوراق وا 

ورىن السندات العامة  ٬األمانةالمركزي السيما فيما يخص الخصم والسندات تحت  نظام 
. والعمميات  المتصمة بالمعادن ٬والخاصة

الشروط التقنية لمماسة المينة المصرفية ومينتي االستشارة والوساطة في المجالين    
. المصرفي والمالي

سياسة سعر الصرف وكيفية ضبط الصرف والتنظيم القانوني لمصرف  أىدافتحديد  -
 2.وتنظيم سوق الصرف وتسيير احتياطيات الصرف

                                                           
 .٬ سالف ذكرهالمعدل والمتمم  03/11رقم  نمن القانو 60/61المادتان   1
.  ٬المعدل والمتمم٬ سالف ذكره 03/11من القانون رقم  26المادة   2
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يدرس شروط عمل النظام البنكي  إذ٬وبالتالي فالمجمس يتمتع بسمطة تنظيمية ىامة     
والمالي خصوصا في عالقتو مع الزبائن وفي تسيير وسائل الدفع ويصدر تنظيمات تطبق 

وبالتالي فيو يساىم في ٬العمميات المصرفية مع نشرىا في الجريدة الرسمية  أنواعى جميع عل
. توجيو سياسة النقد والقرض عن طريق تمك التنظيمات التي يصدرىا 

فتتمثل " مجمس النقد والقرض " فيما يخص القرارات الفردية التي يتخذىا المجمس  أما    
  :في 

وتفويض الصالحيات في مجال تطبيق  األجنبيةالترخيص بفتح مكاتب تمثيل لمبنوك  -
التنظيم الخاص بالصرف والترخيص بفتح البنوك والمؤسسات المالية وتعديل قوانينيا 

ويصدر  ٬و سحب االعتماد القرارات المتعمقة بتطبيق األنظمة التي يسنيا المجمس األساسية
نافدا وينشر في الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية  المحافظ النظام الذي يصبح

 األنظمةوفي حالة االستعجال تنشر  ٬الشعبية  ويحتج بيذه األنظمة اتجاه الغير بمجرد نشرىا
ىذا  إتمامويمكن حينئذ االحتجاج بيا اتجاه الغير بمجرد  ٬في يوميتين في مدينة الجزائر

 1.اإلجراء

المكمفة بممارسة الرقابة عمى البنوك والمؤسسات المالية والذي  األجيزةعمى وبعد التعرف    
 اإلداريةوسمطات ( بنك الجزائر)تتمثل في السمطات البنكية المتمثل في البنك المركزي 

المستقمة المتمثمة في المجنة المصرفية ومجمس النقد والقرض ومعرفة تشكيمة كل جياز 
 03/11مشرع الجزائري من خالل قانون النقد والقرض لو ال أعطاىاوصالحياتو الذي 
عمى  األجيزةممارسة الرقابة من طرف ىذه  آلياتعن  التساؤلوجب  -المعدل والمتمم 

 آلياتالبنوك والمؤسسات المالية والتي سوف نقوم بدراستيا في المبحث الثاني تحت عنوان 
. ووسائل ممارسة الرقابة عمى البنوك والمؤسسات المالية

                                                           
.  سالف ذكره  ٬المعدل والمتمم  03/11من القانون  64المادة   1
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ات المالية  ووسائل ممارسة الرقابة عمى البنوك والمؤسس آليات :المبحث الثاني 

قانوني   إطارالمكمفة بالرقابة عمى البنوك والمؤسسات المالية يكون في  األجيزةقيام  إن    

بقواعد و آليات ال يجب تجاوزىا٬ حتى يتحقق السير الفعال و األمثل لنشاطيا٬و ذلك نظرا 
 .المعتبرة التي يمكن أن تواجو البنوك والمؤسسات الماليةلممخاطر 

البنكية  وأعماليا أنشطتياتخضع لنظام رقابي فعال يمارس عمى مختمف  بأنياحيث تتميز    
. وتقنيات محددة في ممارسة ىذه الرقابة آلياترقابية تستخدم  أجيزةويعتمد عمى ٬

المصرفية ومجمس النقد والقرض مكمفون بممارسة و المجنة كل من بنك الجزائر  أنوبما    
 آلياتمعرفة ماىي  إلىنتطرق في ىذا المبحث س  المالية  الرقابة عمى البنوك والمؤسسات

رقابة (  األولالمطمب )بنك الجزائر في ممارسة الرقابة عمى البنوك والمؤسسات المالية 
رقابة مجمس النقد ( المطمب الثاني )المجنة المصرفية عمى البنوك والمؤسسات المالية 

 (.المطمب الثالث)والقرض 

 بنك الجزائر في ممارسة الرقابة عمى البنوك والمؤسسات المالية آليات : األولالمطمب 

 بيدف ٬الوظائف التقميديةن ميعتبر اإلشراف و الرقابة عمى البنوك والمؤسسات المالية     
قد ازدادت أىمية وظيفة الرقابة في  ٬المحافظة عمى سالمة و استقرار الجياز المصرفي

السنوات األخيرة مع زيادة عدد المؤسسات المصرفية وحجم عممياتيا و التنوع المتزايد 
نوعية لممنتجات و الخدمات المصرفية و المالية التي تقدميا٬ مما أدى إلى زيادة حجم و 

 1.المشاكل و المخاطر التي تتعرض ليا ىذه المؤسسات

                                                           
 ٬ 1999الجديدة لمنشر٬ اإلسكندرية٬مبادئ النقود و البنوك ٬ دار الجامعية  ٬محمودالفولي أسامة محمد و شياب مجدي  1
 .204ص 
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لذا نجد بنك الجزائر يمجأ في ممارستو لوظيفة الرقابة عمى البنوك والمؤسسات المالية إلى    
بحيث يتدخل بواسطتيا مباشرة في مراقبة ( الفرع األول)عدة آليات ووسائل منيا المباشرة 

ال يتدخل مباشرة في ممارسة وظيفتو الرقابية٬ و إنما  البنوك٬ ومنيا غير المباشرة ٬ بحيث
إضافة إلى  ٬ (الفرع الثاني)يتحكم في ذلك عن طريق مجموعة من السياسات و المتغيرات٬

 .)الفرع الثالث)ممارستو ليذه الرقابة عن طريق مصالحو المشتركة 

 الرقابة المباشرة عمى البنوك والمؤسسات المالية :األولالفرع 

يمكن  الذيىي تمك الوسائل التي يتمكن بنك الجزائر بواسطتيا من التحكم المباشر والمحدد 
 .تمان الموجو لقطاع معينعمى حجم اإل تأثيرتمنحو٬ومن  أنلمبنوك 

سياسات  بإتباع بإقناعياعمى البنوك والمؤسسات المالية٬ بالتأثيرودلك من خالل قيامو 
 . أىدافتحقيقو من  إلىتنسجم مع ما يرمي 

الوسائل والكيفيات التي يعتمدىا بنك الجزائر في ممارستو الرقابة المباشرة عمى  أىمومن 
تحديد  إلى٬كما يمجا ( أوال )في التسيير الحذرالبنوك والمؤسسات المالية ٬قيامو بتحديد قواعد 

القروض تفرضو البنوك عمى  الذيتحديد معدل الفائدة  إلى باإلضافة (ثانيا )القسوةالحدود 
 .(ثالثا)

 في تسيير البنوك والمؤسسات المالية  الحذرتحديد قواعد :أوال

المعدل والمتمم المتعمق بالنقد والقرض ينص عمى انو  03/11 األمرنجد  اإلطاروفي ىدا 
ضمان سيولتيا  إلىاحترام ضوابط التسيير اليادفة  الماليةيتعين عمى البنوك والمؤسسات .

 1 والغير وكدا ضمان توازنيا المالي المودعينوقدرتيا عمى الوفاء اتجاه 

 

                                                           

. ذكرهسالف المعدل والمتمم ،  11-03مر رقم من األ األولىف ق  97ر المادة أنظ  1  
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 الخصم إلعادة القصوىتحديد الحدود :ثانيا

عمل خاصة بودائع الجميور وىي األموال التي تتمقى من المودعين قد ي تالبنوك الت إن  
تتعرض الزمة سيولة نتيجة سحب المودعين خاصة الودائع تحت الطمب ٬ومن اجل مواجية 

خصم  إلعادةبنك الجزائر  إلىالزبائن قد تمجا البنوك  أوامر ٬وتنفيداآلنيةطمبات السحب 
 خاصة أو مالدييا من سندات عامة 

خصم ىده السندات سواء الخاصة والتي تقوم  إلعادةيتدخل بنك الجزائر  اإلطارىدا  وفي  
السندات العامة التي تصدرىا  أووالشركات ٬ لألفرادالبنوك التجارية بموجبيا بمنح القروض 

الخصم لكل منيا سواء  إلعادة القصوىالدولة لصالح البنوك ٬بحيث تقوم بتحديد الحد 
 . 1ونسبة إجراءاتولكل منيا خاصة  أوسندات عامة 

 تحديد معدل الفائدة التي تفرضو القروض عمى البنوك :ثالثا

اليوم يشكل مركز اىتمام كبير بالنسبة لمبنوك المركزية باعتباره  أصبحمعدل الفائدة  إن  
ىده السياسة  إتباعبفعل  بأخرى أوبطريقة  يتأثروسيمة من وسائل السياسة النقدية ٬وىو 

من اجل تحقيق أىداف السياسة النقدية عميو التأثيرالبنوك المركزية تحاول  أصبحت بالتاليو
وكتقديم لوسائل الرقابة المباشرة التي يعتمد عمييا بنك الجزائر اليمكن إنكار قوتيا وفعاليتيا 
٬إال أن ىدا األخير ال يستعمل ىده الوسائل فقط لممارسة وظيفتو الرقابية بل يمجا إلى نوع 

الرقابة ٬وىي الرقابة الغير المباشرة التي تعتمد ىي األخرى عمى مجموعة من  أخر من
 2الوسائل

 

 

                                                           
.130شيح عبد الحق، المرجع السابق ص  
1
  

.134شيح عبد الحق،المرجع السابق ، ص  
2
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المباشرة عمى البنوك والمؤسسات المالية الغير  الرقابة  : ثاني الفرع ال

تتميز األدوات الغير المباشرة لمسياسة النقدية والتي يعتمد عمييا بنك المركزي في ممارسة 
والمؤسسات المالية ودلك من خالل إتباعو مجموعتا من األساليب رقابتو عمى البنوك 

 .والتقنيات 

ومن أىم الوسائل التي يعتمد عمييا بنك الجزائر في رقابتو الغير المباشرة عمى البنوك 
وتقنية او  (ثانيا )سياسة السوق المفتوحة  (أوال )والمؤسسات المالية نجد سياسة إعادة الخصم

( ثالثا )لالحتياط اإللزاميسياسة تغيير النسب 

 سياسة إعادة الخصم : أوال

التي يمارسيا بنك الجزائر   المباشرة  من وسائل الرقابة سياسة إعادة الخصم  تعتبر    
من خالل السيطرة عمى حجم االئتمان داخل عمى البنوك والمؤسسات المالية في الجزائر 

سعر إعادة الخصم٬ و بالتالي يكون االقتصاد الوطني عن طريق إجراء التغييرات في 
باستطاعة البنك المركزي السيطرة عمى حجم االئتمان الكمي عن طريق تأثيره غير المباشر 

 .  عمى معدالت الفائدة التي تفرضيا البنوك والمؤسسات المالية عمى القروض الممنوحة
المعدل  03- 11و لقد نص المشرع الجزائري عمى ىذه التقنية من خالل األمر رقم   

منو التي نصت عمى أن كيفيات و  1  41والمتمم المتعمق بالنقد و القرض و ذلك في المادة
شروط إعادة الخصم تحدد بموجب نظام يصدره مجمس النقد و القرض و قد قام ىذا األخير 

يتعمق بعمميات إعادة الخصم و  2000فيفري  13المؤرخ في  2000-01بإصدار نظام رقم 

                                                           
 . سالف الذكر ٬ 11-03رقم  األمرمن  41انظر المادة   1
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 .10-٬90في ظل قانون النقد و القرض رقم  1الممنوحة لمبنوك والمؤسسات الماليةالقروض 
2 

 عمقة بعمميات إعادة الخصم لمسنداو بموجب ىذا النظام تم تحديد المعايير و الشروط المت  
العمومية و الخاصة٬ و بعمميات منح القروض لمبنوك و المؤسسات المالية بحيث يمكن 

بإعادة خصم السندات الممثمة لمعمميات التجارية و كذا سندات التمويل  لمبنك الجزائر أن يقوم
 .التي تمثل قروضا متوسطة األجل لصالح البنوك و المؤسسات المالية

 :و من الشروط الواجب توافرىا في ىذه السندات

 .يجب أن تستوفي شروط الشكل المنصوص عمييا في القانون التجاري -

 .قانون النقد و القرضأن تكون مطابقة ألحكام  -

 .تنشا مقدار مبالغ تطابق القروض المستعممة فعال من المستفيد -

 .أن تكون مقومة بالعممة الوطنية -

و تتوقف القبولية الفعمية إلعادة الخصم المتعمقة بالسندات الخاصة عمى نوعيتيا التي    
يمكن ليذا الخير أيضا٬ سيتم تحديد شروط تقويميا في إطار تعميمة من بنك الجزائر٬ كما 
 3.أن يخصم السندات العمومية الصادرة أو المضمونة من قبل الدولة

و يعتمد بنك الجزائر عمى سياسة إعادة الخصم لمتأثير عمى سيولة البنوك والمؤسسات 
المالية وقدرتيا عمى منح القروض٬ و ىي تشكل بذلك وسيمة غير مباشرة لممراقبة و التحكم 

. االئتمانية التي تقوم بيا البنوك التجاريةفي العمميات 
                                                           

الخصم والقروض الممنوحة لمبنوك  إعادةتعمق بعمميات الم 2000فيفري  13مؤرخ في  01-2000النظام رقم   1
. سالف الذكر٬ والمؤسسات المالية 

. سالف ذكره ٬ 1-2000من النظام رقم  1المادة   2
 ٬حة لمبنوك والمؤسسات المالية الخصم والقروض الممنو إعادةيتعمق بعمميات  01-2000من النظام رقم  02المادة  3

 .سالف الذكر
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فإذا أراد بنك الجزائر الحد من النشاط االقتصادي٬ و تقميل كمية االئتمان الذي تمنحو    
التجارية يعمد إلى رفع سعر إعادة الخصم٬ فتضطر البنوك والمؤسسات المالية إلى  البنوك

ئدة عمى القروض ٬ فينخفض نتيجة رفع سعر الخصم٬ مما يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار الفا
لذلك الطمب عمى اإلقراض من البنوك والمؤسسات المالية ٬ و من ثم ينخفض حجم االئتمان 

المصرفي٬ و بالعكس إذا أراد بنك الجزائر التوسع في النشاط االقتصادي و زيادة كمية 
تضطر البنوك االئتمان الذي تمنحو البنوك التجارية يعمد إلى خفض سعر إعادة الخصم٬ ف

والمؤسسات المالية  إلى خفض سعر الخصم و بالتالي انخفاض أسعار الفائدة عمى 
القروض٬ مما يشجع ذلك األفراد و المؤسسات عمى االقتراض من البنوك والمؤسسات المالية 

 ٬.1 فيؤدي ذلك إلى ارتفاع في حجم االئتمان

في حالة الكساد مثال٬ بحيث يتوقف و رغم ىذا إال أن سياسة إعادة الخصم غير فعالة      
األفراد عن طمب القروض من البنوك والمؤسسات المالية نتيجة رؤوس األموال العاطمة عن 

العمل في االقتصاد الوطني٬ فإذا استمر انخفاض المستوى العام لألسعار فال يتوقع أن 
فإن فاعمية  يؤدي خفض نسبة إعادة الخصم إلى دفع االقتصاد نحو االنتعاش و عمى ذلك

سعر إعادة الخصم تواجو الكثير من العقبات خاصة و أن البنك المركزي ال يستطيع القضاء 
عمى حالة ارتفاع األسعار أو خفضيا بمجرد رفع أو خفض سعر إعادة الخصم كما أنو في 
بنك حالة توافر السيولة خاصة بالنسبة لمبنوك والمؤسسات المالية الكبيرة٬ فإنيا ال تمجأ إلى ال
المركزي إلعادة الخصم٬ و من ثم لن يؤدي التغيير في سعر إعادة الخصم إلى تحقيق 

 2.النتائج المطموبة من وراء إتباع سياسة تقييد أو توسيع االئتمان

                                                           
 . 215سويمم محمد٬ المرجع السابق٬ ص  1
 .٬264 ص   ٬2000  االسكندرية  ٬مؤسسة شباب الجامعة  ٬ اال قتصاد النقدي مجيد ضياء٬   2
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 و نظرا لوجود العديد من العوامل التي قد تحد من فاعمية استخدام سعر إعادة الخصم فإنو
 1.لتحقيق فاعمية أكبريتطمب ذلك تدخل أدوات أخرى مكممة 

سياسة السوق المفتوحة : ثانيا

 بأنيا تقنية شراء و بيع السندات العامة أو الخاصة من 2تعرف عمميات السوق المفتوحة   
طرف البنك المركزي بحيث تعتبر ىذه األداة أحد الوسائل غير المباشرة التي تستخدميا 

لمتأثير عمى حجم نشاط البنوك والمؤسسات البنوك المركزية السيما في الدول المتقدمة 
المالية٬ و ذلك من خالل التأثير عمى سيولة السوق النقدية بصفة عامة٬ و من ثم التأثير 

. عمى سيولة البنوك التجارية باعتبارىا أىم األطراف المتعاممة في ىذه السوق

اة االحتياطي و منو تختمف عمميات السوق المفتوحة عن أداة سعر إعادة الخصم أو أد 
اإللزامي في أن األخيرتين تمارسان تأثيرىما عمى سيولة البنوك والمؤسسات المالية ٬ األمر 

 .3الذي ينعكس في النياية عمى سيولة السوق النقدية

  45   و نجد أن المشرع الجزائري قد عرف عمميات السوق المفتوحة من خالل المادة   
من قانون النقد و  76  لنقد و القرض تقابميا المادةالمتعمق با 03- 11من األمر رقم   

و ىي تتمثل في تدخل بنك الجزائر في السوق النقدية لشراء أو بيع  90-10القرض رقم
سندات عامة أو خاصة يمكن قبوليا إلعادة الخصم أو لمنح التسبيقات٬ و ال يجوز بأي 

لجماعات المحمية المصدرة حال من األحوال٬ أن تتم ىذه العمميات لصالح الخزينة أو ا

                                                           
. 137ص٬المرجع السابق  ٬شيح عبدالحق  1
ألول مرة بنك إنجمترا المركزي٬ و قد من صنع النظام المصرفي االنجميزي ٬إذ قام لسوق المفتوحة مثل إعادة الخصم   2

لطرش الطاىر٬ مكانة : أنظر في ذلك1932منتظم إلى الواليات المتحدة األمريكية منذ عام ٬ انتقل استخداميا بشكل
رسالة لنيل شيادة الدكتوراه الدولة في عموم االنتقالية إلى اقتصاد السوق في الجزائر٬  النقدية و دورىا في المرحمةالسياسة 
 .٬51 ص  2004 ٬ الجزائر ٬المدرسة العميا لمتجارة  ٬ تسيير

. 138ص٬المرجع السابق  ٬شيح عبدالحق 3
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٬ و معنى ذلك أن المشرع ييدف من خالل عمميات السوق المفتوحة إلى التأثير  1لمسندات 
في السوق النقدية سواء بزيادة حجم الكتمة النقدية المتداولة أو إنقاصيا تبعا لميدف الذي يريد 

 .بنك الجزائر تحقيقو

 كطرف سواء بشراء أو بيع السندات العامة أويكون دخول بنك الجزائر في السوق النقدية    
الخاصة وفقا لمحدود و الشروط التي يحددىا مجمس النقد و القرض٬ و في ىذا اإلطار 

يتضمن تنظيم السوق 1991أوت 14مؤرخ في 91- 08أصدر ىذا األخير النظام رقم 
 .2النقدية

 موضحة شروط02- 2002و تطبيقا ليذا النظام صدرت عن بنك الجزائر تعميمة رقم   
 3.التعامل في السوق النقدية

 و بالرغم من أن المشرع الجزائري قد نص عمى عمميات السوق المفتوحة في قانون النقد   
منو و نظميا بنصوص تنظيمية صدرت عن 76   و ذلك في المادة  90-10والقرض رقم 

 درت عن بنكالمذكور أعاله  و تعميمات ص 91- 08مجمس النقد و القرض  نظام رقم 
و ىذا نظرا لحداثة 1996الجزائر تطبيقا ليذه األنظمة إال أنو لم يتم العمل بيا إال في نياية 

السوق المالية في الجزائر٬ و حسب مذكرة إعالمية صادرة عن بنك الجزائر٬ فإن أول تدخل 
.  1996ديسمبر30ليذا األخير في سوق السندات كان يوم 

والمؤسسات المالية  من المشاركة في السوق النقدية يجب أن و حتى تتمكن البنوك    
من النظام رقم  3ترخيص من مجمس النقد و القرض٬ و قد حددت المادة  تتحصل عمى

المؤسسات التي يمكن أن تدخل غمى ىذه السوق النقدية و ىي البنوك و  91-08

                                                           
 .٬ سالف ذكره المتعمق بالنقد والقرض المعدل والمتمم03- 11من األمر رقم   45المادة    1
 مارس29في  الصادر  24٬ ع٬ ج ر ج ج م السوق النقدية٬ أوت يتضمن تنظي14مؤرخ في 91-08النظام رقم   2

.1992 
 .132محمد ضويفي٬ المرجع السابق٬ ص 3
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د بيا المؤسسات المؤسسات األخرى وأية مؤسسة يرخص ليا مجمس النقد و القرض٬ ويقص
 .المالية
و فيما يخص نوع السندات التي يقوم بنك الجزائر بشرائيا أو بيعيا فيي تمك المستندات    

 1.أشير6التي يقل سريانيا عن 

 من خالل سياسة السوق المفتوحة يمكن لبنك الجزائر التأثير في حجم النشاط االفتراضي    
 لمبنوك التجارية٬ و لكن كيف يتم ذلك؟

 نقصذلك  وراء  عندما يبيع بنك الجزائر السندات في السوق النقدية٬ فإنو يقصد من     
حجم األرصدة النقدية الحاضرة لدى البنوك والمؤسسات المالية ٬ و يزيد في نفس الوقت من 

حجم أرصدتو النقدية٬ باعتبار أن المشترين لمسندات سيدفعون ثمنيا نقدا أو بشيكات إلى 
بنك الجزائر٬ و بيذا اإلجراء يقمص من حجم عرض النقود و من السيولة المحمية اإلجمالية 

لوطنين أما عندما يقوم بنك الجزائر بشراء السندات من السوق النقدية فإنو بذبك لالقتصاد ا
 2.يزيد من حجم األرصدة النقدية و السيولة المحمية لالقتصاد الوطني

 إال أن فعالية عمميات السوق المفتوحة مرتبطة بمدى وجود سوق مالي نشيط٬ ففي الدول
اتساع تدخل البنوك المركزية في سوق السندات٬ المتقدمة تظير فعالية ىذه السوق من خالل 

أما في الدول النامية فغن بساطة السوق ( البورصة)نظرا لوجود أسواق مالية متطورة جدا  
المالي فييا كالجزائر مثال٬ تجعل أىداف بنك الجزائر في إطار سياسة السوق المفتوحة 

 3.محدودة وبسيطة جدا

 

 
                                                           

 .سالف ذكره ٬ 91- 08من النظام رقم    4المادة  1
 .141تدريست كريمة ٬ المرجع السابق٬ ص  2
 .140ص ٬المرجع السابق ٬شيخ عبدالحق  3
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نسب القانونية لالحتياطي اإللزامي تقنية أو سياسة تغيير ال: ثالثا

 إن ىذه التقنية تعتبر من الوسائل الحديثة التي تمجأ غمييا البنوك المركزية لمتأثير في قدرة   
البنوك والمؤسسات المالية  عمى منح االئتمان أو خمق الودائع٬ و بالتالي فيي تشكل آلية 

 .عمى عمميات البنوك والمؤسسات الماليةمن آليات البنك المركزي في الرقابة غير المباشرة 
 تزامنا مع 1913و قد كان البنك المركزي األمريكي أول من لجأ إلى ىذه الوسيمة عام   

 تأسيس نظام االحتياطي الفيدرالي٬ و بعد ذلك أخذت بيا التشريعات الحديثة لمختمف الدول ٬
. 1كالتشريع الفرنسي و التشريع الجزائري

 االحتياطي اإلجباري بأنو نسبة قانونية من ودائع الجميور يفرضيا بنك الجزائرو يعرف    
 عند استالميا ليذه الودائع و االحتفاظ بيا في حساب باسم ىذه البنوك2عمى البنوك التجارية٬

 3.مفتوح لديو ال ينتج فوائد

تصر عمى و قد كان اليدف في بداية األمر من وراء فرض ىذا االحتياطي اإللزامي يق   
حماية حقوق المودعين ضد أخطار تصرفات البنوك والمؤسسات المالية  و ذلك في حالة 

عدم كفاية ما تحوزه ىذه األخيرة من سيولة لمواجية طمبات المودعين المتعمقة بسحب 
ودائعيم و لكن مع مرور الزمن تحولت ىذه الوسيمة من مجرد أداة وقائية لصالح المودعين 

ة يستعمميا بنك الجزائر لمتأثير عمى سيولة البنوك والمؤسسات المالية٬ و من إلى وسيمة تقني
 4.ثم التأثير عمى قدرتيا في خمق نقود الودائع و التوسع في القرض

                                                           
 .140ص ٬المرجع السابق ٬بمعيد جميمة  1
 من 02شكل االحتياطي اإللزامي شرط أساسي و إجباري لكل البنوك التجارية باعتبارىا بنوك إيداع٬ أنظر المادة    2

 .سالف ذكره٬ 04- 02النظام رقم ٬  
. 140ص٬المرجع السابق ٬شيح عبدالحق   3
. 54ص٬المرجع السابق ٬السوق  اقتصاد إلىالسياسة النقدية ودورىا في المرحمة االنتقالية  انةمك ٬الطاىر لطرش  4
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رفع نسبة االحتياطي اإللزامي من طرف البنك المركزي يعتبر إجراء انكماشيا الغرض بف   
الية٬ و تجميد جزء كبير من احتياطاتيا منو اإلقالل من سيولة البنوك والمؤسسات الم

النقدية٬ مما يقمل من القدرة عمى التوسع في اإلقراض٬ و العكس من ذلك عندما يخفض 
البنك المركزي من ىذه النسبة٬ و الذي معناه اإلفراج عن جزء كبير من األصول السائمة 

النقدي القانوني الالزم  لمبنوك والمؤسسات المالية و بالتالي تمكنيا من الحصول عمى الغطاء
 1.لقياميا بعممية االئتمان

فزيادة نسبة االحتياطي اإللزامي تؤدي إلى اإلقالل من إمكانيات البنك التجاري عمى     
خمقاالئتمان و منح القروض٬ و عميو فإن البنك المركزي يحدد ىذه النسبة تبعا لسياستو 

 .2االقتصادية و المالية الحاصمة في الدولةالنقديةواالقتصادية و تبعا لمتطورات 
و تعتبر سياسة االحتياطي اإللزامي ذا أىمية كبرى بين أدوات بنك الجزائر٬ ذلك أن طبيعة 

ال ترتبط بإرادة  ىذه السياسة في التأثير عمى السيولة التي تحوزىا البنوك والمؤسسات المالية
ائر٬ عمى عكس سياسة السوق المفتوحة فيي ىذه األخيرة في اإلذعان إلى ما يريده بنك الجز

ترتبط أكثر بإرادة البنك المركزي وفقا لسياستو و أىدافو الخاصة٬ و يمكن أن يعطي ذلك 
فعالية أكثر ليذه السياسة في تحقيق األىداف المحددة خاصة إذا ما توفرت الشروط و 

تحديد نسبة االحتياطي الظروف المالئمة لذلك٬ و لكن لبنك الجزائر اإلرادة المطمقة في 
اإللزامي٬ و بالتالي حجم السيولة الواجب عمى البنوك والمؤسسات المالية  أن تودعو في 

حساب ال ينتج فوائد مفتوح لدى البنك الجزائر٬ إال أن صفة اإلطالق ىذه ينبغي أن ال تكون 
ؤوليات ىو بدون ضوابط ٬ فبنك الجزائر لو مسؤوليات في النظام النقدي٬ و أىم ىذه المس

                                                           
 .149ص 1999٬بيروت ٬  ٬دار الجامعة الجديدة لمنشر٬ النقود والمصارف واالتمان شيحة مصطفى رشدي٬ 1
 .141ص, المرجع السابق, شيخ عبدا لحق  2
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تقميص السيولة حتى ال تظير بوادر التضخم٬ و لكن يجب أن ال يؤدي ىذا التقميص غمى 
. 1خمق أزمة نقص السيولة في االقتصاد الوطني

. مشاركة المصالح المشتركة لبنك الجزائر في رقابة عمى البنوك والمؤسسات المالية  :الفرع الثالث 

الداخمية عمى مستوى بنك  األجيزةنقصد بالمصالح المشتركة الدور الذي تمعبو بعض     
الجزائر في مراقبة العمميات المصرفية المتنوعة التي تقوم بيا البنوك و المؤسسات المالية مع 

المصرفية التي يكون مصدرىا الغير  األخطارفي مكافحة  األجيزةزبائنيا٬ ويقتصر دور ىذه 
 أوتمكن البنك  األجيزةمصرفية كما ىذه  أخطاءارتكاب  إلىوالتي تتوقع البنوك ٬أي الزبائن 

عمى الزبائن من خالل مختمف المعمومات التي يتمقاىا من  أكثرالمؤسسة المالية من التعرف 
تشارك في رقابة النشاط المصرفي والمالي بصفة  وأيضا٬طرف ىذه المصالح المشتركة 

البنوك  2األساسي الذي تقوم بو٬ فإن ىذه األجيزة معنية برقابة و نظرا ليذا الدور ٬عامة 
  .والمؤسسات المالية 

 و بالتالي تمثل المصالح المشتركة لبنك الجزائر الدعم الحقيق لمبنوك بالمعمومات و تعتبر   
. كوسيمة لمرقابة و تقدير أعماليا٬ و تحقيق سير سميم لمجياز المصرفي

جياز ( ثانيا)٬ مركزية عوارض الدفع (أوال)في مركزية المخاطر و تتمثل ىذه المصالح    
. )رابعا)٬ و مركزية الميزانيات (ثالثا) مكافحة إصدار الشيكات بدون مئونة 

 مصمحة مركزية المخاطر: أوال

مصمحة  إنشاء ٬منو  160من خالل المادة  90-10اقر قانون النقد و القرض رقم    
توكل ليا ميمة جمع أسماء المستفيدين من . نك الجزائر مركزية المخاطر ضمن ىياكل ب

                                                           
 .55ص٬المرجع السابق  ٬ققالية الى اقتصاد السوالسياسة النقدية ودورىا في المرحمة االنتة انمك ٬الطاىر لطرش 1
 .77بورايب أعمر٬ المرجع السابق٬ ص  2
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القروض طبيعة القروض الممنوحة و المبالغ المسحوبة و الضمانات المعطاة لكل قرض٬ 
 1.مخاطر القروضمن جميع البنوك و المؤسسات المالية ألجل 

المتعمق بالنقد والقرض المعدل والمتمم وكدا  11-03رقم  األمرمن  98المادة  وأكدت  
المتضمن مركزية  01-92النظام رقم  الغيالذي  ٬2 01-12من النظام رقم  3المادة 

عمى ضرورة انخراط البنوك والمؤسسات المالية في ىذه المصمحة ٬ وأعماليا األخطار
 أومعنوية  أشخاصنحيا لزبائنيا وتزويدىا بالمعمومات الالزمة  السيما المساعدات التي تم٬

 3.طبيعية

 تعاونية االدخار بإبالغ بنك الجزائر بصفة دورية وأيضاوتمتزم البنوك والمؤسسات المالية    
ميما بمغت  وأفرادبجميع القروض الممنوحة لزبائنيا من مؤسسات  ٬لفائدة مركزية المخاطر

وفق نفس الوتيرة الزمنية  أيضا قيمتيا وتكون القروض الممنوحة لمستخدمييا محل تصريح
المقب واالسم تاريخ " تتضمن القائمة المعمومات التالية  أنعمى ٬ 4طبقا لمتشريع المعمول بو 

. ومكان الميالد العنوان رقم الضمان االجتماعي ومبمغ القرض

التي تمزم  اإلعالناتيقوم بنك الجزائر بجمع  01-92من النظام رقم  5وحسب المادة     
 اإلعالناتتحصل عمى ىذه  إنويمكن لألجيزة القرض ٬البنوك والمؤسسات المالية بتبميغيا 

فقد اقتصر  01-12فيما يخص النظام رقم  أما٬بواسطة طمب كتابي تقدمو لبنك الجزائر 
المؤسسات المصرحة بان تعمم زبائنيا بالتصريح والتسجيل عمى مستوى مركزية  إلزامعمى 

دون المجوء الى ابرام اتفاق كتابي مع المدينين كما جاء .لمقروض التي منحت ليم المخاطر 
                                                           

مجمة ٬المجمد ب  ٬الجياز المصرفي في ظل التكيف مع المعايير الدولية لممراقبة المصرفية ٬بوراس احمد وعياش زبير  1
. 225ص٬ 2008 ٬30 ع ٬العموم االنسانية

 ج ج٬  ر ج٬وعمميا  واألمريتضمن تنظيم مركزية مخاطر المؤسسات  2012فبراير  20مؤرخ في  01-12نظام رقم   2
 . 2012يونيو  13المؤرخ في ٬ 36 ع
 .112ص ٬سابقالمرجع ال ٬ضويفي محمد 3
 .سالف ذكره٬  01-12من النظام رقم  6المادة   4
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ممغى ويكتسي نظام مركزية المخاطر اىمية بالغة فزيادة  01-92من النظام  6في المادة 
بالنسبة لمبنك المركزي والبنوك والمؤسسات المالية يمكن البنك  اإلعالميةعمى وظيفتو 

 ٬اط المصرفي بصفة عامة والحفاظ عمى التوازن واالستقرار الماليالمركزي من مراقبة النش
 1.كما يمكن البنك والمؤسسات المالية من اتخاذ القرار االئتماني المالئم 

مصمحة مركزية المستحقات غير المدفوعة  :ثانيا 

مركزية  إنشاءتم (   la central des impayés)مركزية المستحقات غير المدفوعة     
المتضمن   1992مارس  22المؤرخ في  92/02المستحقات غير المدفوعة بموجب النظام 

من  121و 113  -110-96مستندا  عمى المواد   2مركزية المبالغ غير المدفوعة وعمميا
 إلييابانتظام  3ويمتزم كل الوسطاء الماليين ٬المتعمق بالنقد والقرض  10-90القانون رقم 

توكل المركزية المستحقات غير المدفوعة  ميمة تنظيم المعمومات المرتبطة بكل الحوادث 
تمك التي ليا عالقة  باستعمال مختمف  أووالمشاكل التي تظير عند استرجاع القروض 

من خالل تنظيم وتسيير فيرس مركزي لعوائق الدفع وما قد يترتب عمييا من ٬وسائل الدفع 
معنية دوريا بقائمة عوائق الدفع وما  أخرىلوسطاء الماليين وكل سمطة  تبعات وميمة تبميغ ا

. 4قدر يترتب عمييا من متابعات

المتعمق بالنقد والقرض المعدل والمتمم في فقرتيا  11-03 األمرمن  98ونصت المادة 
مركزية المستحقات غير المدفوعة تحكميا النصوص التنظيمية ويتم وصميا  إنعمى  األخيرة
. الدفع التي يشرف عمييا بنك الجزائر بنظم

                                                           
 .225ص٬المرجع السابق  ٬بوراس احمد وعياش زوبير  1
 8ر ج ج٬ع  ج ٬المبالغ غير المدفوعة وعمميايتضمن تنظيم مركزية  1992مارس  22مؤرخ في  02-92نظام رقم   2
 .1993فبراير  07المؤرخ في٬

. سالف ذكره٬  02-92من النظام  2المادة   3
 .سالف ذكره ٬ 02-92من النظام  5المادة   4
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كما تمتزم البنوك والمؤسسات المالية بإعالم مصمحة مركزية المستحقات غير المدفوعة    
عمى القروض التي منحتيا وعمى وسائل الدفع الموضوعة تحت  تطرأبعوائق الدفع التي 
. 2ال سيما عند استعمال الشيك كوسيمة دفع  1تصرف عمالئيا 

تطمع  إنزبائنيا  إلىدد القانون التجاري عمى البنوك قبل تسميم دفاتر الشيكات حيث ش   
 3.فورا عمى فيرس مركزية المستحقات غير المدفوعة لبنك الجزائر

التزم تبميغ مصمحة المستحقات ٬الشيكات  إصدارالبنك قرار يمنع احد زبائنو من  أخدواذا    
وتسمح ىذه المصمحة لبنك الجزائر بممارسة الرقابة عمى عمميات منح  4غير المدفوعة فورا 

دارةاالئتمان  . الضبط والتحميل المالي آلياتوسائل الدفع وتعميم استعمال  وا 

الشيكات بدون رصيد  إصدارمصمحة مركزية مكافحة  :ثالثا 

المتعمق بترتيبات  01-08شيكات بدون رصيد  النظام رقم  إصدارينظم مركزية مكافحة     
 01-11المعدل والمتمم بالنظام رقم ٬الشيكات بدون رصيد ومكافحتيا  إصدارالوقاية من 
وتمتزم البنوك التي تقع لدييا عوارض دفع بسبب انعدام  ٬  2011  أكتوبر 19المؤرخ في 

لدفع لدى بنك الجزائر في غضون نقص في الرصيد التصريح بذلك لمركزية عوارض ا أو
ليا ميمة تجميع المعمومات  أوكمتالموالية لتاريخ تقديم الشيك والتي  أيام( 04) أربعة

المتعمقة بعوارض دفع الشيكات ونشرىا عمى مستوى البنوك والخزينة العمومية  والمصالح 
دفتر الشيكات  أولوال سيما عند تسميم .لبريد الجزائر قصد االطالع عمييا واستغالليا 

تطيير النظام البنكي من المعامالت التي تنطوي عمى  إلىلزبائنيا كما تيدف ىذه المصمحة 

                                                           
 .سالف ذكره ٬  02-92النظام رقم  من 4المادة   1
 101ع ٬ج ر ج ج  ٬المتضمن القانون التجاري1975سبتمبر 26المؤرخ في  59-75 األمرمن  1مكرر  526المادة   2
. المعدل والمتمم  ٬ 1975ديسمبر  19الصادر  ٬

 .سالف ذكره٬ 59-75 األمرمكرر من  526المادة   3

. سالف ذكره  ٬ 59-75 األمرمكرر من  526المادة  4
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لمرقابة  آلياتوضع  وأيضا.الثقة  أساسوخمق قواعد لمتعامل المالي يقوم عمى ٬عنصر الغش 
اليا وسائل الدفع المستعممة في االقتصاد المعاصر بغية تطوير استعم أىمعمى استعمال احد 

 1واالستفادة من مزايا التعامل بيا 

مركزية الميزانيات   :رابعا 

  072-92مصمحة مركزية الميزانيات لدى بنك الجزائر بموجب النظام رقم  إنشاءتم    
بيدف مراقبة توزيع القروض التي تمنحيا البنوك و المؤسسات المالية و قصد تعميم 

 استعمال طرق موحدة في التحميل المالي الخاص بالمؤسسة وتتمثل ميمة ىذه المصمحة 
في جمع المعمومات المحاسبية والمالية و معالجتيا و نشرىا٬ و المتعمقة بالمؤسسات التي 

بنوك و مؤسسات مالية و شركات اعتماد إيجاري الذي تحصمت عمى قرض مالي من 
 3.يخضع إلى تصريح لمركزية المخاطر

مصمحة مركزية الميزانيات  إلىواوجب النظام عمى البنوك والمؤسسات المالية االنضمام     
وتزويد ىذه المصمحة بالمعمومات المحاسبية والمالية التي تتعمق ٬ 4واحترام قواعد تسيرىا 

بنك الجزائر  5لزبائنيا من المؤسسات وفقا لنموذج موحد يضعو  األخيرة 3الثالث  بالسنوات 
 إقامتياكما يمكن لمبنوك استشارة ىذه المركزية فيما يتعمق بالمؤسسات التي تم تعينيا محل ٬

 6.شريطة وجود اتفاق تكتبو ىذه المؤسسات٬حديثا 
أن اإلشراف و الرقابة عمى نستخمص أن لبنك الجزائر دور حيوي بش أنمما سبق يمكن 

                                                           
. 209ص ٬المرجع السابق ٬لطرش الطاىر  1
٬ مؤرخ  64ج ر ج ج ٬ع تنظيم مركزية الميزانيات و سيرىا٬  المتضمن  1996جويمية 03مؤرخ في 96-07نظام رقم   2

 .1996أكتوبر 27في 

  
. سالف ذكره ٬07-96من النظام رقم  2المادة   3
 .سالف ذكره ٬07-96من النظام رقم  4المادة  4
. سالف ذكره   ٬07-96من النظام رقم  5المادة  5
 .السالف ذكره  ٬07-96من النظام رقم  8المادة  6
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أعمال البنوك والمؤسسات المالية  و التأكد من سالمتيا و مالءتيا المالية٬ و مدى توفر 
. نظم الرقابة الداخمية فييا

تمارس ىذه الرقابة وليا حتى صالحيات اتخاذ إجراءات  أخرىىناك مصالح  أنكما    
. اتجاه البنوك والمؤسسات المالية المخالفة لقواعد المصرفية وىي المجنة المصرفية 

 .رقابة المجنة المصرفية في الرقابة عمى البنوك والمؤسسات المالية  :المطمب الثاني 
 المجال أمام المبادرة الخاصةإن النظام المصرفي الجزائري الجديد ٬ الذي فتح    

الوطنية و األجنبية٬ و الذي يرتكز عمى قواعد السوق٬ يتطمب أن يكون لمييئة الرقابية 
المتمثمة في المجنة المصرفية آليات و تقنيات تعتمد عمييا في ممارسة اختصاصاتيا الرقابية 

ا مع القوانين و و التأديبية عمى البنوك والمؤسسات المالية٬ حتى يكون عمميم  منسجم
  . األنظمة المصرفية

المجنة المصرفية  إنالمعدل والمتمم عمى  03- 11من األمر رقم   105نصت المادة    
تكمف بمراقبة مدى احترام البنوك والمؤسسات المالية لألحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة 

والمعاقبة عمى  ٬عمييا وبفحص شروط استغالليا والسير عمى نوعية وضعياتيا المالية
. االختالالت التي تتم معاينتيا

يمارسون نشاط البنك  األشخاصا كما تعاين عند االقتضاء المخالفات التي يرتكبو   
وتطبيق عمييم العقوبات التأديبية المنصوص عمييا ٬يتم االعتماد  إنوالمؤسسات المالية دون 

. الجزائية والمدنية األخرىدون المساس بالمالحقات  األمرفي ىذا 

(  األولالفرع )وتعتمد في ذلك وسائل في ممارسة الرقابة عمى البنوك والمؤسسات المالية   
 (.الفرع الثاني)كما تتخذ تدابير والعقوبات الالزمة ضد المخالفات 

 .وسائل المجنة المصرفية في الرقابة عمى البنوك والمؤسسات المالية  : األولالفرع 
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تعتمد المجنة المصرفية لممارسة مياميا الرقابية عمى البنوك والمؤسسات المالية حسب    
 المتعمق بالنقد و القرض المعدل والمتمم وسيمة 03- 11من األمر رقم   108المادة  

(. ثانيا )والرقابة في عين المكان  )أوال)  الرقابة عمى الوثائق والمستندات 

 : (  الرقابة المكتبية )الرقابة عمى الوثائق و المستندات : أوال
المتعمق بالنقد و القرض المجنة المصرفية سمطة مراقبة البنوك 03-11خول األمر رقم   

والمؤسسات المالية بناء عمى الوثائق و المستندات قصد التحقق من االحترام الظاىر 
وكذا مدى احترام قواعد الحيطة والحذر في التسيير ٬السارية المفعول  واألنظمةلمتشريعات 

من اجل البحث عن مدى وجود اختالالت في  ٬تيالمبنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقاب
. المالي من عدمو التوازن

و يمنح المشرع الجزائري المجنة المصرفية ميمة تنظيم برنامج عمميات المراقبة التي تقوم   
تطمب من البنوك  أنبيا و تحديد قائمة الوثائق والمستندات و مدة تسميميا٬ كما يخول ليا 

 .والمؤسسات المالية جميع المعمومات و اإليضاحات و البيانات الالزمة لممارسة مياميا

 : 1الرقابة عمى الوثائق والمستندات في  أىميةحيث تتمثل 

والمؤسسات المالية  التي ترسل لمسمطات الرقابية مجموعة موحدة من   تسييل ميام البنوك -
. ية متناسقةالمعطيات يعتمد عمى منيج

تسمح ىذه الرقابة بكشف مخالفات التشريع و التنظيم المعمول بيما٬ و خرق قواعد حسن   -
. سموك المينة٬ أو وضعيات تبين عدم التوازن المالي الفادح

تسمح بالكشف عن أخطاء في تطبيق أسس االستغالل من طرف ىذه البنوك والمؤسسات  -
 .المالية٬ قبل الوصول إلى مخالفة

                                                           
 .152ص ٬المرجع السابق ٬شيح عبدالحق  1
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( . عين المكان )الرقابة عمى المستندات فان ىناك الرقابة عمى مراكز  إلىاإلضافة وب

 ( الرقابة الميدانية )الرقابة في عين المكان  :ثانيا 
تضطمع المجنة المصرفية بميمة الرقابة في مراكز   ٬إضافة إلى الرقابة عمى المستندات    

فبناء عمى نتائج الرقابة حسب الوثائق٬ قد نالحظ المجنة ضرورة  ٬البنوك والمؤسسات المالية
االنتقال لمعاينة ىذه الوثائق و التأكد من المعمومات التي بمغت بيا٬ أو حتى بمبادرة منيا 

والتحقق من صحة البيانات المقدمة من طرف البنوك والمؤسسات . أت ذلك ضروريامتى ر
 واألنشطةوكذا صحة تنفيذ عممياتيا المصرفية وسالمتيا بما يتفق مع القوانين ٬المالية 

 إضافةالمصرفية  األعرافبوما يتماشى مع ٬البنكية والتعميمات الصادرة عن البنك المركزي 
المراكز المالية لمبنوك والمؤسسات المالية ومن مدى كفاية نظام التحقيق من سالمة  إلى

. 1الداخمية الذي تطبقو 

المجنة المصرفية مراقبة   المعدل و المتمم 03/11من األمر  108ت المادة وقد خول   
البنوك والمؤسسات المالية المعدل والمتمم منو كما يمكن لبنك الجزائر أن يقوم ىو اآلخر 

بواسطة أعوانو بإجراء التفتيش في مراكز البنوك والمجنة المصرفية  لحساب المجنة 
. الرقابة المصرفية٬ ويمكن ليذه األخيرة أن تأمر أي شخص يقع عميو اختيارىا القيام بيذه

وتدعيما ليذا جاءت قوانين تكرس دور المجنة المصرفية في معاينة الجرائم من خالل    
المتعمق بمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين  96/22بنك الجزائر فنجد القانون  أعوان

 قد نص عمى مساىمة٬من والى الخارج المعدل والمتمم  األموالبالصرف وحركة رؤوس 

. 2لتقصي عن الجرائم عن طريق المعاينة وتقديم المعمومات ا األعوانىؤالء 

                                                           
. 216ص ٬المرجع السابق ٬السيسي صالح الدين حسين  1
المتعمق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف ٬ 1996يونيو  09المؤرخ في  96/22من القانون  07المادة   2

 .من والى الخارج األموالوحركة رؤوس 
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 اإلرىابوتمويل  األموالالمتعمق بالوقاية  من تبييض  05/01القانون  أنكما    
نص صراحة عمى الدور المباشر الذي تتطمع بو المجنة المصرفية في الرقابة  1ومكافحتيما

لذي يعده مفتشو  بنك الجزائر عمى البنوك والمؤسسات المالية من خالل تقرير سري ا
. المراقبة  في عين المكان إطارالمفوضين من قبل المجنة المصرفية في 

محافظو حسابات البنوك  وأعمالكما يمكن لمجنة المصرفية ممارسة الرقابة عمى تقارير    
 األمرمن  102والمؤسسات المالية التي يمكنيا انو تسمط عمييم المنصوص عمييا في المادة 

. المعدل والمتمم 03-11

  2حيث تيدف الرقابة في مراكز البنوك والمؤسسات المالية    

التأكد من صحة المعمومات التي تم جمعيا من خالل استغالل الوثائق و المستندات  -
 .الدورية التي بعثت بيا البنوك التجارية لمجنة المصرفية و بنك الجزائر

دة في الوثائق المحاسبية التي ترسميا البنوك والمؤسسات التأكد من دقة المعمومات الوار  -
المالية  لمجنة المصرفية٬ وفحص شروط االستغالل المطبقة من طرف البنوك والمؤسسات 

 .المالية

 .معالجة بصفة معمقة لتنظيم و تسيير النشاطات و الوضعية المالية لمبنك -
 .المعمول بيما من عدمياالتيقن من مدى وجود مخالفات لمتشريع و التنظيم   -
 3.تقييم الحالة اإلجمالية لمبنك الخاضع لمرقابة عمى المستوى التنظيمي و المالي   -

وان حصل واكتشفت المجنة المصرفية من خالل رقابتيا عمى الوثائق والمستندات او رقابتيا  
في مراكز البنوك والمؤسسات المالية ان ىذه االخيرة قد خالفت  القوانين واألنظمة المصرفية 

                                                           
.   ٬ سالف ذكره05/01ون القان  1
. 156ص ٬المرجع السابق ٬شيح عبدالحق  2
 .148ص ٬المرجع السابق  ٬شامبي ليندة  3
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وتعميمات بنك الجزائر فإنيا ممزمة باتخاذ تدابير االدارية الالزمة لتصحيح الوضع و توقيع 
قوبات المنصوص عمييا قانونا إذا اقتضى األمر ذلك و ىو ما سوف نتطرق عميو في الع

 .الفرع الثاني

التدابير و العقوبات الصادرة عن المجنة المصرفية : الفرع الثاني

تبعا لنتائج التحقيق حسب الوثائق و المستندات٬ و في مراكز البنوك والمؤسسات المالية    
لقواعد الحذر في التسيير٬ قد تالحظ المجنة المصرفية وجود  و مدى احترام ىذه األخيرة

مخالفات لألحكام القانونية و التنظيمية المتعمقة بممارسة النشاط المصرفي و أعراف المينة 
أو التدابير التي يفرضيا بنك الجزائر بمقتضى صالحياتو القانونية أو تقديم بيانات و 

لمحقيقة ن أو وجود عجز أو أخطاء لدى بنك ما ٬ معمومات خاطئة أو ناقصة وغير مطابقة 
فإن المجنة المصرفية و في إطار صالحياتيا الرقابية و التأديبية تقوم باتخاذ التدابير الالزمة 

و إذا تطمب التحري و الفحص  1رقابتيا المستندية لمواجية أية مخالفة تكتشفيا من خالل
 2.المذين قامت بيما المجنة توقيع العقوبة فإنيا تقوم بتسميط العقوبات الالزمة

. )ثانيا(٬ والعقوبات)أوال(لذا سوف نتطرق إلى ىذه التدابير الصادرة عن المجنة المصرفية 

التدابير الصادرة عن المجنة المصرفية   : أوال

تقوم باتخاذ تدابير  والقرض  من قانون النقد 115و 113 ٬ 112٬ 111طبقا لممواد    
 واجراءات إدارية  وىي وقائية غرضيا ضمان حسن سير البنوك والمؤسسات المالية بالنظام 

فيي ال تيدف غمى توقيع العقاب بل ىي إجراءات تيدف إلى التصحيح و النيوض 
 :البنوك والمؤسسات المالية وتكون إما  3بوضعية

                                                           
1 RIVES- LANGE Jean – Louis et CONTAMINE RAYNAUD Monique, Op.cit. p80. 

 .122ص ٬لمرجع السابقا٬بمعيد جميمة   2
3 - RIVES- LANGE Jean – Louis et CONTAMINE RAYNAUD Monique, Op.cit. p80. 
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 : ذيرالتح -1

 :المعدل والمتمم والتي تنص عمى ما يمي  11-03 األمرمن  111حيث تنص المادة    

إذا أخمت إحدى المؤسسات الخاضعة لرقابة المجنة بقواعد حسن سير المينة٬ يمكن المجنة " 
 أنمما يدل " أن توجو ليا تحذيرا٬ بعد إتاحة الفرصة لمسيري ىذه المؤسسة لتقديم تفسيراتيم 

لحضت انو اخل لقواعد  إذالمؤسسة المالية  أوالمجنة توجو تحديرا لممسؤولين عن البنك 
 .تكون قد طمبت منيم تفسيرات أنحسن سموك المينة بعد 

من  114العقوبات المنصوص عمييا في المادة  إلىإذا لم يراع ىذا التحذير يتم المجوء     
. المعدل والمتمم  11-03 األمر

الخاضعين لرقابتيا التخاذ تدابير معينة دعوة  -2

تدعوا أي  أنالمعدل والمتمم يمكن لمجنة  11-03 األمرمن  112حيث تنص المادة    
مؤسسة مالية عندما تبرر وضعية ذلك ليتخذ في اجل معين كل التدابير التي من  أوبنك 

ىدا وتصدر المجنة المصرفية "تسيره  أساليبتصحح  آوتدعم توازنو المالي  آوتعيد  أنشانيا 
ىو  اإلجراءنتيجة مالحظتيا الوضعية المالية المنشورة في الحسابات واليدف من ىذا  األمر

العقوبات  إلىتفادي وقوع عجز محتمل ليذه المؤسسة وان لم يتم احترام ذلك يتم المجوء 
. ل والمتمم المعد 11-03 األمرمن  114الموجودة  والمنصوص عمييا في المادة 

 :تعيين قائم باإلدارة مؤقتا  -3

المعدل والمتمم المتعمق بالنقد و  03- 11من األمر رقم     113 طبقا لنص المادة    
يمكن لمجنة  تعين قائم باإلدارة مؤقتا تنقل لو كل السمطات " القرض٬ الذي ينص عمى  

 إعالنفرعوىا في الجزائر وتسييرىا ويحق لو  أوالمؤسسة المعنية  أعمالالالزمة إلدارة 
كما يتضح لنا أيضا من خالل نص نفس المادة٬ أن تعيين قائم     "التوقف عن الدفع 
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 ٬ عندما يروا بأنيم لم1باإلدارة مؤقتا يتم إما بناء عمى طمب من مسيري البنك المعني
يونيم ٬ و إما مباشرة من يستطيعوا ممارسة مياميم بشكل عاد٬ كعدم قدرتيم عمى استرداد د

 2قبل المجنة المصرفية عندما تتيقن أنو لم يعد باإلمكان ٬ إدارة البنك المعني في ظرف عادية
أو عندما تقر ذلك إحدى العقوبات التأديبية المنصوص عمييا في الفقرتين الرابعة و الخامسة 

 :المتمثمة ودل والمتمم  قرض المعالمتعمق بالنقد و ال 03- 11من األمر رقم 114من المادة 
. التوقيف المؤقت لمسير أو أكثر مع تعيين قائم باإلدارة مؤقتا أو عدم تعيينو -

إنياء ميام شخص أو أكثر من ىؤالء األشخاص أنفسيم مع تعيين قائم باإلدارة مؤقتا أو  -
 .عدم تعيينو

 تعيين مصفى لمبنوك والمؤسسات المالية  التي ىي قيد التصفية -4
يصبح قيد " المعدل والمتمم عمى انو  11-03 األمرمن  115حيث تنص المادة    

كل بنك أو مؤسسة مالية خاضعة لمقانون الجزائري تقرر سحب االعتماد منيا٬ و  التصفية
 ".كذا كل فرع بنك و مؤسسة مالية أجنبية عاممة في الجزائر تقرر سحب االعتماد منيا 

 قيد التصفية و تعين مصفيا لكل مؤسسة تمارس بطريقةو يمكن لمجنة المصرفية أن تضع 
غير قانونية العمميات المخولة المؤسسات المصرفية٬ أو التي تخل بأحد الممنوعات 

المعدل والمتمم وىذا ما جاءت بو  03-11من األمر   81 المنصوص عمييا في المادة
. األمرمكرر من نفس  115المادة 

 :ة المالية  خالل فترة تصفيتوالمؤسس أوكما يتعين عمى البنك 

 .أال يقوم إال بعمميات الضرورية لتطيير الوضعية٬ أن يذكر بأنو قيد التصفية -
. أن يبقى خاضعا لمراقبة المجنة غمى غاية االنتياء من عممية التصفية -

                                                           

.161ص ٬المرجع السابق ٬شيح عبد الحق    1
  

 .161ص ٬شبح عبدالحق المرجع السابق  2
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المجنة  رأت إذاواتخاذىا لكن  إليياوبعد تطرق لمختمف التدابير الالزمة التي يمكن المجوء 
المؤسسة المرتكبة لممخالفة لم تقم باحتراميا واخذ بعين االعتبار فإنيا  تمجا  أنلمصرفية ا

. عقوبات تأديبية  إصدار إلى

العقوبات التأديبية التي تتخذىا المجنة المصرفية : ثانيا

المصرفية بصالحيات واسعة في توقيع العقوبات عمى البنوك والمؤسسات تتمتع المجنة    
لم تستجيب ألمر وكذا  أو ٬المالية التي ال تتقيد في نشاطاتيا باألحكام التشريعية والتنظيمية

  .في حالة تجاىميا لمتحذير الموجو ليا

 اإلنذارمم ما بين المعدل والمت 03/11 األمرمن  114وتتراوح العقوبات الواردة في المادة   
الحد من ممارسة النشاط  أنواعالمنع من ممارسة بعض العمميات وغيرىا من  ٬التوبيخ

 .والمنع من ممارسة صالحيات لمدة معينة٬

العقوبات التأديبية يخول قانون نقد والقرض المجنة  المصرفية سمطة سحب  إطاروفي    
قياميا بالرقابة وجود مخالفة  أثناءما عاينت  إذاالمؤسسة المالية  أواالعتماد من البنك 

كعقوبة بديمة  ٬عقوبة مالية إلى إضافةالمؤسسة المالية  أوتستدعي سحب االعتماد من البنك 
 :وتتمثل  أعاله1تكميمية لمعقوبات المنصوص عمييا في المادة المذكورة  أو

 :والتوبيخ  اإلنذار -1

المعدل والمتمم  المتعمق بالنقد و  03- 11من األمر رقم    114المادة  طبقا لنص    
المؤسسات المالية  بمخالفة قواعد المينة المصرفية٬  أوالقرض٬ فإنو إذا قاموا مسيرو البنوك 

. يمكن لمجنة المصرفية أن تنذرىم عن ىذا الخرق   أو تقوم  توبيخيم

                                                           
. 164ص ٬عبدالحق المرجع السابقشبح  1
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و عميو فإن أىمية اإلنذار و التوبيخ كعقوبتين تأديبيتين تمكن في بعث نوع من الحذر لدى   
المؤسسات المالية و مسيريو الذين أخموا بأحد األحكام التشريعية و التنظيمية  أوالبنك 

 .1المتعمقة بنشاطيم أو لم يذعنوا ألمر قد وجيتو المجنة المصرفية من قبل
. عقوبات اشد إلىفانو يمجا  اإلنذار أوخ وان لم يأخذ ىذا التوبي

 :المنع من ممارسة بعض العمميات و غيرىا من أنواع الحد من ممارسة النشاط  -2
المعدل والمتمم المتعمق  03/11 األمرمن  114من المادة  3وىذا ما نصت عميو الفقرة    

. الخارج إلى األموالبالنقد والقرض كمنع من تحويل 

  :ممارسة الصالحيات لمدة معينة المنع من  -3

بمكن لمجنة  المصرفية  ٬المعدل والمتمم  03-11من األمر   114  فحسب نص المادة    
أن تتخذ عقوبة ضد مسيري البنك او المؤسسة المالية٬ و المتمثمة في التوقيف المؤقت 

لمسير أو أكثر من خالل منعو من ممارسة صالحياتو لمدة معينة٬ مع تعيين قائم باإلدارة 
. عيين مقت لممديرحيث انو لم يقم بتحديد مدة منع او مدة ت.مؤقتا أو عدم تعيينو

 الميام  إنياء -4

و يتمثل ذلك في قيام المجنة الصرفية بإنياء ميام شخص أو أكثر من األشخاص    
 األمرمن  114من المادة  5المؤسسة المالية وىذا ما نجده في فقرة  أوالمقيمين عمى البنك 

. المعدل والمتمم 03/11

 :سحب االعتماد  -5

سحب االعتماد ىو أخطر عقوبة يمكن أن تصيب بنكا أو مؤسسة مالية٬ فباعتبار أن    
االعتماد بعد من الشروط الضرورية إلنشاء بنك او مؤسسة مالية و لوجوده القانوني فإن 

                                                           
 .75ص ٬المرجع السابق٬بن لطرش منى   1
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 المؤسسة المالية  أواألمر الذي ستتبعو طبعا تصفية ىذا البنك ٬سحبو يعني وضع حد لحياة 
فيو نوزع بين مجمس النقد و القرض و المجنة  1٬االعتمادفيما يخص مسألة سحب و

المصرفية الذي تتخذه إذا ما عاينت أثناء قياميا بالرقابة وجود مخالفة تستدعي سحب 
المؤسسة المالية عند سحب االعتماد قيام  أواالعتماد حيث يصبح من استحالة عمى البنك 

لزاموبأعمال مصرفية جديدة  . قبل سحب بوه التي قام بتسوية جميع عمميات وا 

عقوبة مالية ال يجوز  إضافةالعقوبات السابقة يمكن لمجنة المصرفية  إلى إضافةحيث     
. البنك أوالواجب توافره لدى المؤسسة المالية  األدنىتتعدى الرأسمال  أن

ىذه العقوبات التي  أنكما مكنيا استبدال العقوبة التأديبية بعقوبة مالية حيث نالحظ    
المعدل والمتمم لم تقترن بطبيعة المخالفة  11-03 األمرمن  1142جاءت بيا المادة 

المؤسسات المالية  و بالتالي لمجنة المصرفية الحق في توقيع  أوالمرتكبة من قبل البنوك 
وكما يمقى عمى عاتقيا تحديد العقوبة المناسبة بحسب طبيعة المخالفة الن . العقوبات 

 .القانون لم يحدد طبيعة المخالفة

 آلياتبنك الجزائر والمجنة المصرفية الذين يقومان بميمة الرقابة باستعمال  إلىوبإضافة   
ووسائل الضرورية في ممارسة الرقابة عمى البنوك والمؤسسات المالية فان مجمس النقد 

المطمب )في  إليووالقرض يقوم برقابة عمى البنوك والمؤسسات المالية وىذا ما سوف نتطرق 
. رقابة مجمس النقد والقرض( الثالث 

   .رقابة مجمس النقد والقرض :المطمب الثالث 

و 10-90وكما ذكرنا سابقا بأن مجمس النقد والقرض أسس بموجب قانون النقد والقرض    
تمم ٬ والذي يعتبر معمما بارزا المعدل والم 11-03 األمروتعديل بموجب  بإلغاءالذي حظي 

                                                           

.  77-76ص -٬ المرجع السابق٬صبن لطرش منى  1
    

.سالف ذكره ٬المعدل والمتمم  11-03من االمر  114انظر المادة    2
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يجسد اإلصالحات اإلقتصادية التي تميزت بيا تمك الفترة من أجل إعطاء تعريف لدور 
 .1مع اإلقتصاد وبصفة مع القطاع الماليوميام الدولة وعالقتيا 

وقد فوض مجمس النقد والقرض إمكانية تقنين مجاالت جد ىامة ٬كتحديد القواعد المطمقة    
عمى البنوك والمؤسسات المالية ٬أو حماية الزبائن وتحديد أىداف حجم القرض وتوزيعو ٬ 

مصرفية ينفذ بيا قانون  زيادة عمى ذلك من صالحياتو إصدار القرارات الفردية أو أنظمة
أما عن الطبيعة القانونية لممجمس ٬قيعد ىيئة إدارية ال تتمتع بالشخصية . النقد والقرض

القانونية  وتنتمي إلى الفئة الجديدة من الييئات العمومية والتي يطمق عمييا تسمية السمطات 
قد والقرض ومعرفة األمر الذي إستوجب إبراز طريقة تنظيم مجمس الن 2اإلدارية المستقمة 

صالحياتو في مجال الرقابة عمى البنوك والمؤسسات المالية وىنا تكمن رقابة مجمس النقد 
المطمب ) أنظر الصفحة التي تحتوي مجمس النقد والقرض المبحث الثاني  *.والقرض 
 (.الثالث

 
 

 

                                                           
 .11،ص2013٬ 1ع،،جامعة الجزائر   جوانب تنظيمية وجزائية–الرقابة عمى الصرف في الجزائر زعالني عبد المجيد ،  1

قزولي عبد الرحمان ٬ النظام القانوني لمبنوك التجارية في الجزائر ٬مذكرة لنيل شيادة الماجستير في القانون الخاص  2
. 166- 165 ص-٬ص 2015المعمق ٬قسم القانون الخاص ٬جامعة تممسان ٬

 .وما يمييا من ىده المذكرة(82)احالة لمصفحة *
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لمؤسسات المالية انتيجة لكل ما تطرقنا إليو في ىذه المذكرة استنتجنا أن لبنوك و 
لتشريع الجزائري بصفة ابيا تشريعات مختمف الدول بصفة عامة، و ىأىمية بالغة تحض

خاصة لكونيا تمثل القاعدة األساسية لمتنظيم البنكي ،وليا دور في تحريك مختمف فعاليات 
 .االقتصاد

لتنظيم نشاط البنوك و المؤسسات  آلياتو لذلك نجد أن المشرع الجزائري وضع 
المالية وتسييرىا،تتماشى و طبيعتيا من أجل حماية النشاط المصرفي و البنوك و المؤسسات 

المالية و أخضعو لمرقابة التي تضمن أن يتم في ظروف أمنة و في إطار منافسة قانونية 
 .ونزيية

نوك و المؤسسات المالية أخضعت أثناء قياميا بنشاطيا إلى و ليذا نجد أن الب
مجموعة من النصوص التشريعية و التنظيمية التي تحكم سيرىا و تحدد إطار قياميا 

بمياميا، وحماية ليا و لزبائنيا لالقتصاد الوطني من المخاطر التي تيدده، وجب فرض 
الجياز المصرفي و المتمثمة في رقابة صارمة من طرف ىيئات مكمفة بالسير عمى استقرار 

 .مجمس النقد و القرضو بنك الجزائر، المجنة المصرفية،

إن الرقابة تعتبر بمثابة نوع من الحماية ولضمان حسن سير البنوك و المؤسسات 
المالية ،والستقرار الجياز المصرفي ،وعميو يجب توفير الوسائل المادية والبشرية الفعالة التي 

ىذا الجياز و تطويره ،وذلك من خالل إعطاء مكانة لصالحيات الييئات تعمل عمى تحسين 
ميا عمى أحسن وجو،وتحديد اختصاص اللية تامة ومطمقة في القيام بمياالرقابية ومنحيا استق
 .كل منيا لمنع تداخميا

كما يجب عمى البنوك و المؤسسات المالية احترام اإلجراءات و النصوص المتعمقة 
القيام بأعماليا الرقابية عمى أكمل ب،وذلك يسيل عمى الييئات المكمفة بالرقابة بالنظام الداخمي

 .وجو
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نوك و المؤسسات المالية تيدف إلى التقميل من المخاطر وبما أن ىذه الرقابة عمى الب
التي قد تتعرض ليا ، و الحفاظ عمى مصالح المودعين و المساىمين ،فإن األجيزة المكمفة 

 .و الكثير من التحديات األخرى غسيل األموالكبحمايتيا تواجو مجموعة من التحديات أىميا 

ية محاولة إصالح منظومتيا البنكية لذلك سعت الجزائر إلى تطوير األجيزة الرقاب
لمواكبة التطورات البنكية التي تطبقيا بنوك العالم المتطور،ورغم ذلك نالحظ ضعف جياز 

الرقابة البنكي الجزائري سواء من حيث محدودية استقالليتو أو عدم تمتعو بالوسائل و 
طبيق األنظمة و القوانين اإلمكانيات المادية و البشرية الالزمة و التي يمكنو متابعة وحسن ت

 11-03في الواقع العممي من خالل األم الصادرة عن السمطات المختصة و ىو ما نالحظو
الذي ضيق استقاللية المجنة المصرفية جعل محافظ البنك تحت وصاية السمطة التنفيذية و 
 تبعيتيا مما يؤدي إلى التدخل في صالحياتو و الضغط في بعض األحيان لتحقيق أغراض

شخصية،وعمى الرغم من الفصل بين مجمس اإلدارة ومجمس النقد و القرض إال أنا ذلك 
مجرد حبر عمى ورق لسيطرة األغمبية المطمقة ألعضاء مجمس اإلدارة عمى مجمس اإلدارة 

 .عمى مجمس النقد و القرض

و عميو في إطار ىذه الدراسة يمكننا تقديم بعض االقتراحات التي من شأنيا الرفع من 
 .مستوى الرقابة المفروض عمى البنوك و المؤسسات المالية

   تحسين اإلطار القانوني لعممية الرقابة عمى البنوك و المؤسسات المالية من طرف
 .األجيزة المستقمة و إعطائيا نوع االستقاللية و عدم تقييدىا

 في  منح استقاللية أكبر لبنك الجزائر من الجنة المصرفية و مجمس النقد و القرض
 .القيام بمياميا الرقابية بكل حرية
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  مواكبة التطورات البنكية و ذلك من خالل القيام بدورات تكوينية مستمرة لموظفي و
أعضاء الييئات الرقابية المصرفية حتى لو كان ىذا من خالل احتكاكيم بالدول 

 .المتقدمة
  العالميةإصدار أنظمة رقابية فعالة و متطورة قادرة عمى مسايرة التطورات. 

بأنو لكي يصبح لدينا جياز مصرفي بصفة عامة و بنوك و  لو في األخير يمكن القو
مؤسسات مالية بصفة خاصة قوية و سميمة،ال بد من وجود نظام قانوني و رقابي محكم 

 .وصارم
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: بالمغة العربية: أوال

: الكتب-أ

دار البيضاء٬   ٬دار بمقيس لمنشر٬الوجيز في القانون البنكي الجزائري ٬احمد بموذنين  .1

 .2009 ٬الجزائر

 . 1993 ٬الجزائر٬ديوان المطبوعات الجامعة ٬تقنيات التسيير المصرفي   ٬بخرز يعدل فريدة .2

 .٬2000 اإلسكندريةتوفيق جميل٬ إدارة األعمال٬ الدار الجامعية٬  .3

 ٬مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية ٬التشريعات المصرفية ٬الحسين شحادة حسين .4

 .2006 ٬حمب

  .1993٬بيروت  ٬الدار الجامعية ٬اقتصاديات النقود والبنوك ٬حشيش عادل أحمد .5

   ٬الجزائر٬ديوان المطبوعات الجامعية  ٬مدخل لمتحميل النقدي ٬حميدات محمود .6

1996. 

السياسة -٬البنوك التجارية  –لمبنوك االلكترونية ')االقتصاد المصرفي ٬ة عبداهلل خباب .7

  ٬المسيمة ٬جامعة محمد بوضياف , كمية العموم االقتصادية و عموم التجارية( النقدية 

 .2008  ٬اإلسكندرية , مؤسسة شباب الجامعة ٬ األولىالطبعة  ٬الجزائر 

ديوان  إعادة الطبعة االولى ٬٬ليات التأمينسميمان ناصر٬ التقنيات البنكية وعم .8

 .٬2015الساحة المركزية بن عكنون ٬ الجزائر٬  المطبوعات الجامعية
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دارةاقتصاديات  ٬سمير محمد عبد العزيز .9 النقود والبنوك في ايطار عالمية القرن  وا 

المكتب العربي  ٬األولىالطبعة ٬ اإلداريةأكاديمية السادات لمعموم  ٬الحادي والعشرون 

  2008. ٬ اإلسكندرية ٬الحديث 

إدارة  ٬سويمم محمد .10

 دار نيضة العربية٬ الستثمار بورصات األوراق الماليةالبنوك و صناديق ا

 .2004بيروت٬٬

السيسي صالح  .11

دار  ٬نظم المحاسبة والرقابة وتقييم األداء في المصارف والمؤسسات المالية الدين٬

 .1998 ٬لبنان  ٬الوسام لمطباعة والنشر 

مديرية دار الكتاب والطباعة ٬النقود والمصارف ٬الشمري ناظم محمد نوري  .12

. 1995 ٬العراق٬والنشر جامعة الموصل 

يخة مصطفى رشيدي٬ النقود والمصارف االئتمان٬ دار الجامعية الجديدة٬ ش .13

 .1999 ٬ لمنشر والتوزيع٬ بيروت

 ٬الفكر الجامعي دار ٬واالنترنتادارة البنوك في البيئة والعولمة  ٬طارق طو .14

 .2007٬اإلسكندرية

 .٬2003الجزائر ٬ديوان المطبوعات الجامعية ٬تقنيات البنوك ٬طاىر لطرش  .15
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 ٬الطبعة الثانية ٬ديوان المطبوعات الجامعية٬ الرقابة المصرفية٬الكريم  طيار عبد .16

. 1988 ٬الجزائر 

دار الحامد لمنشر  ٬المجنة المصرفية وضبط النشاط المصرفي ٬عجرود وفاء .17

 .2014  ٬عمان٬األردن    ٬االولى الطبعة ٬والتوزيع 

البنوك من الناحيتين  أعمالموسوعة ٬عمم الدين محي الدين إسماعيل  .18

.  2001 ٬مصر٬النسر الذىبي لمطباعة  ٬الجزء األول ٬القانونية والعممية 

مبادئ النقود و البنوك ٬ دار ٬الفولي أسامة محمد و شياب مجدي محمود  .19

 . 1999 الجامعية الجديدة لمنشر٬ اإلسكندرية٬ 

 ٬ديوان المطبوعات الجامعية٬محاضرات في اقتصاد البنوك  ٬قزويني شاكر .20

. 1989 ٬الجزائر

 .  ٬2000  االسكندرية  ٬مؤسسة شباب الجامعة  ٬ اال قتصاد النقدي مجيد ضياء٬  .21

ديوان  ٬طبعة ثانيةال٬المصرفي الجزائري الوجيز في القانون ٬محفوظ لعشب  .22

  .2006 ٬الجزائر٬بن عكنون  ٬الساحة المركزية٬المطبوعات الجامعية 

محمد الصريفي٬ إدارة المصارف٬ دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر٬ الطبعة  .23

 .2007األولى٬ مصر االسكندرية٬ 

 ٬الرياض ٬الفرزدق مطابع ٬الوقاية في اإلدارة العامة ٬باغي عبدالفتاحمحمد .24

1987. 
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 ٬الرياض ٬مطبعة الفرزدق٬مبادئ اإلدارة العامة ٬الفتاح باغي  محمد عبد .24

 .1994 ٬السعودية

 ٬لمنشر والتوزيعبياء الدين  ٬االقتصاد النقدي والمصرفي ٬محمود سحنون .25

 .2003 ٬الجزائر ٬قسنطينة٬ ىالطبعة األول

الطبعة الثالثة  ٬اتخاذ القرارات مدخل ٬إدارة بنوك التجارية  ٬ىدي منير إبراىيم .26

 .٬1996اإلسكندرية ٬بدون دار نشر ٬

:  المجالت:ب

وجية جديدة لدور ٬السمطات االدارية المستقمة في المجال المصرفي ٬بن لطرش منى  .1

. 2002 ٬ 02عدد ال ٬إدارة مجمة المدرسة الوطنية لإلدارة ٬الدولة

مجمة  ٬ال منح القروض البنكيةمعالجة موضوع المخاطرة في مج ,بودح عبدالجميل  .2

.  2002ديسمبر ٬ 18عدد  ٬العموم اإلنسانية

الجياز المصرفي في ظل التكيف مع المعايير الدولية  ٬بوراس احمد وعياش زبير .3

 . 2002 ٬ 30العدد  ٬اإلنسانيةمجمة العموم ٬المجمد ب  ٬لممراقبة المصرفية

 ٬جوانب تنظيمية وجزائية–رالجزائالرقابة عمى الصرف في زعالني عبد المجيد ، . 4

 .2013٬ 1جامعة الجزائر  ،العدد
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: المذكراتالرسائل و:ج

: الدكتوراهاطروحة  -

اقتصاد السوق٬  إلىلطرش الطاىر٬ مكانة السياسة النقدية ودورىا في المرحمة اإلنتقالية  .1

رسالة لنيل شيادة الدكتوراه دولة في عموم التسيير المدرسة العميا لمتجارة٬ الجزائر٬ 

2004. 

 :المذكرات

سعدوني معمر٬ الحماية القانونية ضد المخاطر البنكية في ظل التحول نحو .10

فرع ٬ مذكرة لنيل شيادة الماجيستر في القانون٬ (دراسة حالة الجزائر)اقتصاد السوق 

 . 2005قانون األعمال٬ جامعة الجزائر٬ 

مذكرة لنيل ٬التنظيم البنكي الجزائري في ظل اقتصاد السوق  ٬شاكي عبد القادر.11

 . 2003 ٬جامعة الجزائر٬فرع قانون األعمال  ٬شيادة الماجستير في القانون

مذكرة لنيل شيادة الماجستير في ٬مراقبة التسيير في قطاع البنوك  ٬أبو طالب الطاىر  .2

. 2002 ٬الجزائر ٬المدرسة العميا لمتجارة ٬فرع المالية٬عموم التسيير 

مذكرة لنيل شيادة الماجستير  ٬المركز القانوني لمجمس النقد والقرض ٬اقرشاح قاطمة  .3

   .2002٬تيزي وزو ٬جامعة مولود معمري ٬فرع القانون االعمال٬في القانون 

مذكرة لنيل شيادة الماجستير   ٬نظام الرقابة عمى الصرف في الجزائر  ٬بمحارث ليندة .4

 . ٬2005تيزي وزو ٬جامعة مولود معمري  ٬األعمالفرع قانون   ٬في القانون



  قائمة المراجع
 

120 
 

مذكرة لنيل شيادة الماجستير في  ٬الرقابة عمى البنوك والمؤسسات المالية٬بمعيد جميمة  .5

. 2000 ٬تيزي وزو ٬جامعة مولود مغمري  ٬فرع قانون األعمال ٬القانون

مذكرة لنيل ٬الرقابة العمومية عمى ىيئات ومؤسسات مالية في الجزائر  ٬بورايب اعمر .6

.  2000٬/2001جامعة الجزائر ٬فرع اإلدارة والمالية ٬الماجيستر في القانون 

الجزائري٬ مذكرة لنيل شيادة تدريست كريمة٬ النظام القانوني لمبنوك في القانون  .7

 .٬2003 ي وزوالماجستر في القانون٬ فرع قانون األعمال٬ جامعة مولود معمري٬ تيز

مذكرة لنيل شيادة الماستر في ٬آليات الرقابة عمى البنوك التجارية , حريري فيصل .8

, جامعة محمد خيضر ٬بسكرة ٬كمية حقوق  والعموم السياسية٬الحقوق  قانون أعمال 

2016-2017. 

رقابة البنك المركزي عمى البنوك التجارية وفعاليتيا٬ مذكرة لنيل  آلياتحمنى حورية٬  .9

شيادة الماجستر في العموم االقتصادية٬ فرع البنوك وتأمينات٬ جامعة منتوري 

 .2006-٬2005قسنطينة٬ 

عممية الرقابة الخارجية عمى أعمال المؤسسات العامة في ٬سامية  رزقوان.  10

٬ جامعة فرع قانون المؤسسات ,في القانون  مذكرة لنيل شيادة الماجيستر ٬ الجزائر

. 2002-2001الجزائر٬ 

ي ليندة٬ المصارف واألعمال المصرفية في الجزائر٬ مذكرة لنيل شيادة بشام.11

 .2001/2002الماجستر في القانون فرع قانون األعمال٬ جامعة الجزائر٬
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في القانون ,مذكرة لنيل شيادة الماجستر٬ البنوك التجاريةالرقابة عمى ٬شيح عبد الحق . 12 

. 2010-٬2009 بومرداس٬جامعة احمد بوقرة ٬ كمية الحقوق بوداود٬ فرع قانون األعمال

مذكرة لنيل شيادة ,عالقة البنك المركزي ب البنوك التجارية  ٬ضويفي محمد.13

 .1999٬ر جامعة الجزائ ٬قانون األعمال ٬الماجستير في القانون  

عباس عبد الغني٬ مسؤولية المصرفي في القانون الجزائري ٬مذكرة لنيل شيادة .14

 . 2005جامعة مولود معمري ٬تيزي وزو٬  ٬الماجسيتر في القانون٬ فرع األعمال

مذكرة لنيل شيادة  ٬المظاىر القانونية لإلصالح المصرفي في الجزائر٬عدة مريم .15

 . 2001-2000 ٬جامعة الجزائر٬األعمال  قانونفرع  ٬في القانون الماجستير

 :نصوص القانونية ال (1

 :القوانين:اوال

المتعمق بإنشاء البنك المركزي ٬ 1962ديسمبر  13المؤرخ في  144-62القانون  .1

ديسمبر  28المؤرخ في ٬ 10العدد ٬ ج ر ج ج,لقانون األساسي الجزائري وتحديد ا

1962 

يتضمن احتكار الدولة لمتجارة   1978فيفري 11المؤرخ في  02-78القانون رقم  .2
 .1978فيفري  14مؤرخ في ٬ 07ددعال٬ج ر ج ر٬ الخارجية

 المتعمق بنظام البنوك٬ 1986أوت  ٬19 المؤرخ في  12-86القانون رقم  .3

 1986اوت 20الصادر في ٬ ٬34العددج ر ج ج والقرض٬
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 12-89 يعدل و يتمم القانون 1988جانفي  12مؤرخ في  06-88قانون رقم  .4

 02 ددعالج٬ ج ر المتعمق بنظام  البنوك و القرض ٬ج 1986أوت  19المؤرخ في 

 1988جانفي  ٬13مؤرخ في 

 1990أفريل  14الموافق ل 1410  رمضان 19مؤرخ في٬ 10-90القانون رقم  .5

. 1990أفريل  18الصادر في ٬ 16العدد ٬ج ر ج ج ٬بالنقد والقرض متعمق

المتعمق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم ٬ 1996يونيو  09المؤرخ في  22-96القانون  .6

 .الخاصين بالصرف وحركة رؤوس األموال من والى الخارج

يتعمق بعمميات الخصم والقروض  2000٬فيفري  13مؤرخ في  01 -2000 .7

مارس  12مؤرخ في  ٬ 12دالعد٬ ج ر ج ج ٬لمؤسسات الماليةالممنوحة لمبنوك وا

2000. 

يتعمق بالوقاية من تبييض االموال  2005فبراير  06خ في مؤر 01-05القانون رقم  .8

 باالمر  ٬ المعدل والمتمم 11وتمويل االرىاب ومكافحتيا ٬ج ر ج ج ٬ العدد 

 .٬15/02/2012مؤرخ في  ٬08ج ر ج ج ٬ العدد  03-12رقم

األوامر :ثانيا 

ج ر ج  ٬يتضمن القانون التجاري  1975سبتمبر  26مؤرخ في  59-75األمر رقم  .1

 . 1975ديسمبر  19مؤرخ في  ٬ 101ع  ٬ج 
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المؤرخ  10-90يعدل ويتمم القانون  2001فيفري  27المؤرخ في  01-01األمر  .2

مؤرخ  ٬ 14العدد  ٬ج ر ج ج  ٬و المتعمق ب النقد و القرض  1990ابريل  14في 

 . 2001فيفري  28في 

 1424الثانية عام جمادى  27المتعمق بالنقد والقرض مؤرخ 11-03األمر رقم  .3

المعدل  والمتمم ٬ 52العدد  ٬الجريدة الرسمية٬ 2003أوت  26الموافق ل  في 

. 2010أوت  26الموافق ل في 1431رمضان  16مؤرخ  04-10باألمر 

 2010أوت سنة  26الموافق ل  1431رمضان سنة  16المؤرخ في  04-10األمر  .4

  .والقرض  دالمتعلق بالنق 03/ 11يعدل ويتمم األمر 

المتعمق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة  22-26األمر رقم  .5

ر ج  ج ٬ 01-03المعدل المتمم باألمر رقم , 43ع, ر ج ج ج,رؤوس األموال 

 . 01/09/2010مؤرخ  في  ٬50ع٬ ج ج ج ر, 03-10واألمر ,  12ع٬ج

يل االرىاب ومكافحتيا  المتعمق ب الوقاية من تبييض االموال وتمو03-12األمر  رقم .6

 .٬15/02/2012مؤرخ في  ٬08ج ر ج ج ٬ العدد 

: المراسيم:ثالثا  

 ٬1990افريل  15لممرسوم الرئاسي الذي يتضمن تعين محقق بنك الجزائر بتاريخ  .1

. 1990جويمية  11المؤرخ في  28٬الجريدة الرسمية الجميورية الجزائرية لعدد
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يتعمق بتشكيل وتسيير  ٬ 1971جوان  30في مؤرخ  71/191المرسوم التنفيذي رقم  .2

جويمية  06مؤرخ في ال ٬ 55عدد ال ٬  ر ج ج ج٬المجنة التقنية لمؤسسات المصرفية 

1971 .

 تنظيماتال:رابعا 

وشروطو  المتعمق بقواعد الصرف 1991أوت  14المؤرخ في   07-91النظام رقم  .1

. 1992مارس  25في   الصادر٬ 24ع ٬ ج ر ج ج٬

 ج ر ج جمن تنظيم السوق النقدية٬ أوت يتض14مؤرخ في  91-08النظام رقم  .2

 .1992مارس29في خ مؤر24٬العدد ٬

يتضمن تنظيم مركزية المبالغ غير  1992مارس  22مؤرخ في  02-92نظام رقم  .3

 .1993فبراير  07المؤرخ في 8٬العدد ٬ ج جر ج٬المدفوعة وعمميا 

مخطط الحسابات المصرفية يتضمن  1992نوفمبر  17مؤرخ في  08-92م نظام رق .4

 ٬13العدد  ٬ ج ر ج ج٬لمؤسسات المالية والقواعد المحاسبية المطبقة عمى البنوك وا

 .1993فيفري  28مؤرخ في 

المتعمق بإعداد الحسابات الفردية  1992نوفمبر  17مؤرخ في  09-92نظام رقم  .5

 7ؤرخ في مال٬ 15العدد ٬  ج ر ج ج٬المالية ونشرىا السنوية لمبنوك والمؤسسات

. 1993مارس 



  قائمة المراجع
 

125 
 

ج  ٬عد الصرف وشروطوالمتعمق بقوا 1991أوت  14المؤرخ في 08-95النظام رقم  .6

 .       1992مارس  25المؤرخ في ٬ 24العدد٬ر ج ج

من تنظيم مركزية الميزانيات ضيت1996جويمية 03مؤرخ في 96-07نظام رقم  .7

 .1996أكتوبر ٬27 مؤرخ في  64وسيرىا٬ الجريدة الرسمية٬ العدد

نظيم مركزية مخاطر يتضمن ت 2012فبراير  20مؤرخ في  01-12نظام رقم  .8

. 2012يونيو  13المؤرخ في  36٬العدد ٬ ج جر ج٬وعمميا  المؤسسات 

يتعمق بالحد االدنى لراس مال البنوك و المؤسسات المالية في  04-08النظام  .9

 . 2008ديسمبر  02مؤرخ في  ٬ 72ع  ٬ج ر ج ج ٬الجزائر

: القرارات:خامسا

المتعمق بقواعد تنظيم وعمل  ٬ 2005افريل   20المؤرخ في ٬ 04-05القرار رقم  .1

  1993ديسمبر   03المؤرخ في  ٬ 93/01القرار رقم  الغيالمجنة المصرفية الذي 

 .(03ممحق رقم )الصادر عن محافظ بنك الجزائر غير منشور في الجريدة الرسمية ٬

: بالمغة األجنبية :ثانيا

A-  ouvrages generaux 

1. Ammor benhalima ,le système bancaire algérien ,édition 

DAHLAB,2éme édition ,Alger ,2002.  

2. Dekewer ,deffossez française,  droit bancaire, édition  

dallez,6
eme

edition .paris,1999. 
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3. Gavalda Christian et stouffet jean ,droit de la banque ,presse 

universitaire, paris,  1994.  

4. Michel gerwais , contrôle de gestion, économie,6eme Edition, 

France,1997. 

5. Sadek Abdelkrim , le système algérien ,la nouvelle 

réglementation les presses de l’imprimerie, Alger٬ 2004.  

 B- revue 

6.  DIB Saïd : L’évolution de la réglementation bancaire 

algérienne, 3ème partie, depuis la promulgation de –la –loi –

sur la monnaie et crédit,3 eme partie ,la supervision des 

banques et des établissement financiers rêve media Bank 49 –

aout-septembre 2000,  

C-journees d etudes et seminaires  

7. Mme nouy ,les principes fondamentaux du comite de bal 

pour un contrat bancaire efficace ,séminaire sur la maitrise 

et la surveillance des risque bancaires dans les pays en 

développement ,  banque mondiale- commission bancaire 

,paris ,1997. 
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: ممخص المذكرة

تحظى البنوك و المؤسسات المالية بأىمية بالغة في التشريعات الدولية عموما و التشريع 
 .الجزائري عمى الوجو الخصوص نظرا لدورىا في تحريك االقتصاد الوطني و دفعو لمتقدم

م عمل وسير نشاط و لقد تدارك المشرع الجزائري حقيقة ىذه األىمية ،فسخر ليا آليات لتنظي
البنوك و المؤسسات المالية فقام بعدة اصالحات تماشيا مع نظام االقتصادي السائد في كل 

الذي فتح المجال امام الخواص مما يؤدي  10-90فترة  اىما اصدار قانون النقد والقرض 
المتتم  المعدل و 11-03الى زيادة المخاطر و االخطاء البنكية والذي الغي بصدور االمر 

 . 04-10باالمر 
حيث تتمثل االجيزة المكمفة بممارسة الرقابة في بنك الجزائر،المجنة المصرفية و مجمس النقد 

ويكون تدخل ىذه االجيزة الرقابية عن طريق اليات ووسائل ،و في ايطارنظام  .والقرض
ظروف  قانوني محدد بتقنيات و قواعد ، كما أخضعيا لمرقابة بيدف ضمان سيرورتيا في

. أمنة ونزيية
الكممات المفتاحية  
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