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التحوالت االقتصادية الكربى اليت ش ِهدهتا
قانون البنوك  ،ىو من القوانُت ذات البُعد االقتصادي اليت أفرزهتا مرحلة ُّ
السوؽ  ،واليت افتتحها ادلشرع بإصدار َّأوؿ نص تشريعي ينظِّ ُم
الجزائر مطلع التسعينيات يف إطار سياسة ُّ
التوجو حنو اقتصاد ُّ
اجملاؿ النقدي والبنكي ىو القانوف  ، 10/90الذي عرؼ تعديالت ُمتتالية وجوىرية ،كاف المشرع الجزائري فيها مدفوعا
عرب عن سيادة الدولة المالية ُ ،كلِّلت بصدور
التطورات احلاصلة على ادلستوى الدويل يف ىذا اجملاؿ الذي يُ ِّ
بالرغبة يف مواكبة ُّ
َّ
األمر  11/03الذي ألغى التشريع أعاله  ،وعرؼ بدوره تعديالت الحقة دبوجب األمر  04/10مث القانوف  ، 10/17وكاف آخر
التعرض ضمن ىذا ادلقياس دلختلف األحكاـ اليت
تعديل قد حلِق النِّظاـ ادلصريف يف اجلزائر سنة  ، 2018ألجل ذلك سيتِ ُّم ُّ

جاءت هبا ىذه النُّصوص التشريعية يف رلاؿ تنظيم سوؽ النقد والقرض بالجزائر بالدراسة والتحليل وإجراء مقاربة بينها قصد
تقييم سياسة ادلشرع هبذا اخلصوص وذلك ضمن احملاور اآلتية :
األول  :عموميات حول قانون البنوك :
المحور َّ

التعرض ضمن ىذا احملور للعناصر اآلتية :
يقتضي ُّ

ّأوال  :مفهوم قانون البنوك :

المختصة في الدولة والتي
السلطة
َّ
" مجموعة القواعد التي تضعُها ُّ

عامة ىو :
انطالقا من اعتبار القانوف بصفة َّ
تنظِّم عالقات األفراد في المجتمع  ،وتقترن بجزاء قانوني عند المخالفة "  ،ديكن إعطاء تعريف لقانون البنوك باعتباره
فرعا من فروع القانوف على أنّو  " :مجموعة من القواعد القانونية المتعلِّقة بالعمليات المصرفية والقائمين بها على سبيل
االحتراف "  .من خالؿ ىذا ادلفهوـ ِ
ديكن استخالص ما يلي :

 أ ّف موضوع قواعد قانوف البنوؾ يتعلَّق أساسا بالعمليات ادلصرفية كمنح االعتمادات  ،فتح احلسابات ادلصرفية  ،تلقِّي األمواؿمن اجلمهور  ،منح القروض  ...؛
خاصة ُّ
متطورة من النَّاحيتُت التكنولوجيا والعملية
 أ ّف العمليات ادلصرفية تقوـ على عنصر االحًتاؼ باعتماد تقنيات َّوجد ِّ
سريتها ؛
حيث يعتمد النظاـ ادلصريف ألجل فعاليتو على ضرورة استعماؿ اإلعالـ اآليل والربرلة الدقيقة ونقل ادلعلومات وضماف ِّ
 أ ّف القانوف ادلصريف يتطلَّب ضرورة توافُر عنصر االحًتافية يف القائمُت بالعمليات ادلصرفية .ثانيا  :عناصر قانون البنوك :

يرتكز التشريع البنكي على عنصرين أساسُت مها :

نصت عليو ادلادة
تدخل ىذا األخَتة ضمن دائرة األعمال التجارية بحسب الموضوع حسب ما َّ
 .1العمليات المصرفية ُ :

2

من التشريع التجاري  ،حيث ُّ
الصفة
تعد تجارية دائما بالنِّسبة للبنك أو ادلؤسسة ادلالية الذي أو اليت يكتسب أو تكتسب ِّ
بغض النَّظر عن صفة ِ
ادلتعامل معو أو معها  ،وقد حصر التشريع النقدي والبنكي ىذه العمليات
التجارية بناءً على ذلك ِّ
تصرؼ الزبائن وإدارة ىذه الوسائل  ،عمليات
يف تلقِّي األمواؿ من اجلمهور  ،عمليات القرض  ،وضع وسائل الدَّفع ربت ُّ
الذىب وادلعادف الثَّمينة والقطع ادلعدنية الثَّمينة  ،توظيف ِ
الواردة على َّ
القيَّم ادلنقولة  ،اإلجيار العادي لألمواؿ
الصرؼ  ،العمليات َّ
ادلنقولة وغَت ادلنقولة .
-2-

ُ محاضرات في مقياس /

قانون البنوك  /السنة األولى ماستر /

تخصص تمويل وبنوك إسالمية
ُّ



 .2محترفو التجارة المصرفية  :إ ّف شلارسة ادلهنة ادلصرفية يف الجزائر حيدِّد شروطها بنك الجزائر شلثَّال يف رللس النقد والقرض
والذي منح ىذه ادلهنة حصرا للبنوؾ وادلؤسسات ادلالية مىت حصلت ىذه األخَتة على االعتماد أو الًتخيص ادلطلوب من طرفو
التعرض ذلا تفصيال ضمن احملاور ادلوالية .
واستوفت أركاهنا ادلوضوعية وشروطها الشَّكلية ادلنصوص عليها قانونا  ،واليت سيتِ ُّم ُّ

ثالثا  :الطبيعة القانونية لقواعد قانون البنوك :

يج من قواعد القانون العام مىت تعلَّق األمر ببنك الجزائر وىياكلو ادلختلفة تنظيما
قواعد القانوف ادلصريف  ،ىي مز ٌ

وخيتص بنظر منازعاتو القضاء اإلداري
وصالحيات  ،ويف ىذه احلالة خيضع ألحكاـ القانوف العاـ  ،أي قواعد القانوف اإلداري ،
ُّ

مقرىا الجزائر العاصمة .
ُشلثَّال يف مجلس الدولة العتباره مؤسسة وطنية ُّ

َّاا سواء التجارية منها مىت تعلَّق األمر بالشَّكل القانوين الذي
القانون الخ ِّ

كما تُعترب ىذه القواعد من طائفة قواعد
تتَّخذه ادلؤسسات ادلما ِرسة للمهنة ادلصرفية وبالتكييف القانوين للعمليات ادلصرفية العتبارىا أعماال ذبارية حبسب موضوعها .
أو المدنية منها  ،وذلك مىت تعلَّق األمر بدعائم إبراـ سلتلف العمليات ادلصرفية وسلتلف التأمينات ادلرافِقة ذلا اليت

أخضعها ادلشرع ألحكاـ القانون المدني ّ ،أما من حيث ادلنازعات الناشئة عن ىذه العمليات أو الشَّكل القانوين دلمارسة ادلهنة
ادلصرفية َّ
زبضع الختصاص القضاء العادي يف قسمو التجاري أو ادلدين على مستوى المحاكم االبتدائية مث الغرؼ
فإهنا ُ

التجارية أو ادلدنية على مستوى المجالس القضائية مث ذات الغرؼ على مستوى المحكمة العليا .
القواعد اآلمرة مىت تعلَّق األمر بتنظيم بنك الجزائر وسلتلف الصالحيات
كما تعتربُ قواعد القانوف ادلصريف مزجيا من
ادلنوطة بو أو هبياكلو ادلختلفة  ،واليت ال جيوز االتفاؽ على سلالفتها لتعلُّقها بالنظاـ العاـ ادلصريف الذي ِّ
يشك ُل امتدادا لسيادة
الدولة ادلالية .
كملة جيوز االتفاؽ على ُسلالفتها ما مل تكن متعلِّقة
التخصص  ،تعتربُ قواعد القانوف ادلصريف
وخارج ىذا
ُّ
قواعد ُم ِّ
بالنظاـ النظاـ أو سيادة الدولة ادلالية كما ىو الشأف بالنِّسبة دلختلف العمليات والعقود اليت تتوىل البنوؾ وادلؤسسات ادلالية

إبرامها ربت رقابة بنك الجزائر  .ىذه االزدواجية يف قواعد القانون المصرفي ميزة من ميزات القوانُت ذات البعد االقتصادي .
المحور الثاني  :الهيكل التنظيمي والوظيفي لبنك الجزائر :
ومهاما حبث ادلسائل التفصيلية اآلتية :
يقتضي ُّ
التعرض ذليكل بنك الجزائر إدارًة ً

ّأوال  :الطبيعة القانونية لبنك الجزائر :

استنادا لنص ادلادة  9من األمر  11/03ادلعدلة بادلادة  2من األمر  04/10ادلتعلق بالنقد والقرض ادلعدؿ وادلتمم  ،يُعترب
مؤسسة وطنية تتمتَّع بالشَّخصية ادلعنوية واالستقالؿ ادلايل  ،ويُ ُّ
عد تاجرا يف عالقاتو مع الغَت  ،حيكمو القانوف
بنك الجزائر َّ
السجل التجاري ّ ،أما رأمسالو
التجاري وال خيضع لرقابة رللس احملاسبة وال إلجراءات احملاسبة العمومية  ،وال إلجراءات القيد يف ِّ
فيعود كلية للدولة حسب ما أكدتو ادلادة  10من ذات التشريع .
من خالؿ ىذا النَّص  ،يكوف ادلشرع قد حدَّد أىم ما ُدييِّز ىذه ادلؤسسة الوطنية عن غَتىا من مؤسسات الدولة وذلك

على النَّحو اآليت :

 أ ّف اعتبار بنك الجزائر مؤسسة وطنية  ،ىو اعًتاؼ صريح من ادلشرع باعتباره من طائفة األشخاص ادلعنوية العامة ؛-3-

تخصص تمويل وبنوك إسالمية
ُ محاضرات في مقياس  /قانون البنوك  /السنة األولى ماستر /
ُّ
 -أ ّف بنك الجزائر من ادلؤسسات الوطنية ادلتمتِّعة بالشَّخصية ادلعنوية  ،واالستقالؿ ادلايل  ،لكن ادلشرع مل يتكلَّم دبوجب ىذا



الوصية ؛ رئيس الجمهورية ؛
السلطة َّ
النَّص عن االستقاللية اإلدارية  ،دبا جيعل استقالليتو منقوصة  ،كونو يبقى ربت رقابة ُّ
 أ ّف ادلشرع رغم إضفائو صفة ادلؤسسة الوطنية على بنك الجزائر  ،إالَّ أنّو يعترب ىذا األخَت تاجرا يف عالقاتو مع الغَت  ،دباجيعل طبيعتو مزدوجة  ،وىي االزدواجية اليت من ِ
شأهنا أف زبلُق إشكاالت على مستوى فكرة االختصاص القضائي الذي دينح

منازعات ادلؤسسات الوطنية الختصاص القضاء اإلداري  ،ومنازعات اخلواص الختصاص القضاء العادي  ،وىو ما يُ ُّ
عد
ادلستقر عليها يف رلاؿ االختصاص القضائي .
ذباوزا للمبادئ
ِّ
من مسات القوانُت االقتصادية اليت عرفت ُ
العامة اليت تضع كل
 استبعاد بنك الجزائر من إجراءات احملاسبة العمومية ورقابة مجلس المحاسبة  ،خروجا عن القواعد َّمؤسسات الدولة ربت طائلة رقابة مجلس المحاسبة  ،وإذا كاف ديكن تفسَت ىذا األمر بكوف ىذا األخَت َّ
يتوىل وضع ميزانيتو
وصرفِها بنفسو َّ ،
فإف ىذا االستثناء من شأنو أف يؤدي إىل نتائج سلبية  ،وإف كاف ادلشرع قد احتاط لذلك بإخضاع نشاطو
التخصص ؛
تفتقد لعنصر
ُّ
يف هناية كل سنة لرقابة ُّ
السلطة الوصية ؛ رئيس الجمهورية  ،وإف كانت رقابة منقوصة ُ

 أ ّف ادلشرع رغم اعتباره بنك الجزائر تاجرا يف عالقاتو مع الغَت وىو ما يعٍت خضوعو لذات االلتزامات اليت خيضع ذلا التجارالسجل التجاري .
فإنَّو بادلقابل من ذلك قد أعفاه من التزامات القيد يف ِّ

ىذه التناقضات اليت تكتنف الطبيعة القانونية لبنك الجزائر ُّ
تعد من مسات القوانُت االقتصادية اليت وضعها ادلشرع
التوجو حنو اقتصاد السوؽ دوف هتيئة البنية التحتية وادلؤسساتية الستقباؿ ِ
مثل ىذه ادلؤسسات وإدخاذلا يف نطاؽ التنظيم
يف فًتة ُّ
السوؽ
توجهو  ،ورسم معامل ىذا ُّ
اإلداري التقليدي  ،األمر الذي يتطلَّب التفاتة من ادلشرع قصد ربديد ُّ
التوجو على مقاس ُّ
اجلزائرية ال األجنبية .

ثانيا  :هياكل بنك الجزائر :
يستنِ ُد بنك الجزائر يف آداء مهامو ادلالية واإلدارية على ىيكل تنظيمي ُزلكم من حيث تكوينو ومهامو :

 .1محافظ بنك الجزائر :

ِ
ويساعده يف آداء مهامو
عُت محافظ بنك الجزائر دبوجب مرسوـ رئاسي دلدة غَت زلدَّدة ،
 1.1تعيينه  :يُ َّ
وتتم إقالتو ىو ونوابو
يُعيَّنوف بنفس الكيفية استنادا ألحكاـ ادلادة  13من األمر  11/03ادلتعلق بالنقد والقرض ادلعدؿ وادلتمم ُّ ،
بنفس الكيفية وذلك يف حالة ثبوت ادلانع األديب ؛ العجز الصحي أو ادلانع القانوين كاخلطأ الفادح أو ادلتابعة القضائية َّ ،أما
األوؿ فالثَّاين فالثَّالث .
فيتم استخالفو بالنَّائب َّ
يف حالة شغور منصبو لذات األسباب ُّ
َّ
الوظائف مهما كاف نوعُها كالنيابة التشريعية وادلهاـ احلكومية  ،وال ديكن
إف وظيفة احملافظ ونوابو تتناىف مع سلتلف َّ
أي منصب خالؿ مدَّة واليتهم ما عدا سبثيل الدولة لدى ادلؤسسات العمومية الدولية ذات الطابع
للمحافظ أو نوابو أف يتولَّوا َّ

ثالثة ( )3نواب

ادلايل أو النقدي أو االقتصادي .
 15من ذات التشريع احملافظ ونوابو بعد هناية مدَّة واليتهم أف يُديروا أو يعملوا لدى مؤسسة خاضعة
وقد منعت ادلادة

لسلطة بنك الجزائر أو ُمراقبتو وال أف يعملوا كوكالء أو مستشارين دلدَّة سنتين ( )2من انتهاء ىذه العُهدة .
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ويتحملها بنك الجزائر دوف أف خيضعوا
مرسوم رئاسي
يتقاضى احملافظ ونوابو رواتبهم واالمتيازات اللَّصيقة هبا بناءً على
َّ
يف ذلك لقواعد الوظيفة العمومية اليت خيضع ذلا موظفي الدولة حسب ادلادة  14من ذات التشريع .



 2.1صالحيات محافظ بنك الجزائر  :يتمتَّع زلافظ بنك الجزائر بصالحيات واسعة تتمثَّل فيما يلي :
 -إدارة شؤوف بنك الجزائر ؛

الربح واخلسارة باسم بنك الجزائر باعتباره
بالسنوات ادلالية ونتائج َّ
 توقيع مجيع االتفاقيات واحملاضر ادلتعلِّقة َّالسنة وحسابات ِّ
ادلمثِّل القانوين لو ؛

السلطات العمومية وسائر البنوؾ واذليئات ادلالية الدولية والغَت وأماـ اجلهات القضائية سواء كمد ِ
َّعي
 سبثيل بنك الجزائر لدى ُُّ
َّعى عليو ؛
أو َمد َ
 -شراء وبيع مجيع األمالؾ ادلنقولة وغَت ادلنقولة ؛

 وضع القانوف األساسي دلستخدمي بنك الجزائر باالتفاؽ مع رللس النقد والقرض ؛ -توظيف وتعيُت ة ترقية وعزؿ مستخدمي بنك الجزائر ؛

زبص النقد والقرض .
 -تقدًن استشارة للحكومة يف ادلسائل اليت ُّ

 .2مجلس اإلدارة :

يُدير بنك الجزائر رللس إدارة  ،يتمتَّع بصالحيات واسعة :
 1.2تشكيلته َّ :
يتشكل مجلس إدارة بنك الجزائر استنادا ألحكاـ ادلادة  18من ذات التشريع من الفئات اآلتية :
 احملافظ ؛ رئيسا ؛ نواب احملافظ الثالثة ( )3؛ ثالثة ( )3موظَّفُت يُعيَّنوف دبوجب مرسوـ رئاسي من ذوي الكفاءات يف اجملاالت ادلالية واالقتصادية  ،ويف حالة غياهبميتوىل اجمللس ربديد ُمقابِل حضورىم وادلصاريف احملتملة لتنقُّالهتم حسب ما
حيل زللَّهم ادلستخلفوف الذين َّ
أو شغور منصبهم ُّ
نصت عليو ادلادة  21من ذات التشريع .
َّ

يتم استدعاء أعضاء مجلس اإلدارة من طرؼ احملافظ الذي ِ
حيد ُّد
 2.2دورات مجلس اإلدارة والنِّصاب القانوني َّ
لصحتها ُّ :
السنة بناءً على طلب من رئيسو  ،كما ديكنو عقد
جدوؿ األعماؿ وتاريخ ومكاف االجتماع  .يعقد ىذا األخَت دورة عادية يف َّ
دورة غَت عادية ُكلَّما دعت الضرورة إىل ذلك بناءً على طلب من ثالثة ( )3أعضائو .
أما اجتماعاتو فال ِ
أربعة ( )4أعضاء حسب ادلادة  24من ذات التشريع  ،وتػُتَّخ ُذ قراراتو باألغلبية
تص ُّح إالَّ حبضور
ّ
رج ُح صوت الرئيس  ،كما ال جيوز ألي عضو أف ينتدب من ديثِّلو
البسيطة ألصوات األعضاء احلاضرين ويف حالة التساوي يُ َّ
يتم استخالفو بأحد ادلستخلفُت  ،وذلك دلنع أي عضو من ادلشاركة يف ادلداوالت بصفتُت وللحفاظ
ففي حالة الغياب ُّ
على مصداقية ىذه ادلداوالت .
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 25من ذات التشريع أعضاء مجلس اإلدارة ِ
بالسريَّة ادلهنية خالؿ مدَّة عضويتهم  ،فال جيوز ذلم
ىذا وقد ألزمت ادلادة
مباشرة أو غَت ِ
أف يفشوا بصورة ِ
مباشرة وقائع أو معلومات اطَّلعوا عليها حبكم وظيفتهم  ،غَت أ ّف ىذا االلتزاـ يس ُقط يف حالة
واحدة ىي حالة اإلدالء بالشهادة يف دعوى جزائية .

 3.2صالحيات مجلس إدارة بنك الجزائر  :يتمتَّع مجلس إدارة بنك الجزائر باعتباره ىيئة ادلداولة يف البنك بصالحيات
واسعة حسب ما يُستفاد من أحكاـ ادلادتُت  19و  23من التشريع ادلتعلِّق بالنقد والقرض  ،تتمثَّل فيما يلي :
التداوؿ بشأف التنظيم العاـ لبنك الجزائر وكذا فتح الوكاالت أو الفروع التَّابعة لو أو إلغائها ؛
 ُ ضبط اللَّوائح ادلطبَّقة يف بنك الجزائر ؛ -ادلوافقة على القانوف األساسي دلستخدمي بنك الجزائر ونظاـ رواتب أعوانو وموظَّفيو ؛

زبص تنظيم النقد والقرض ؛
التداوؿ دببادرة من احملافظ بشأف مجيع العقود واالتفاقيات اليت َّ
 ُالتصرؼ فيها ؛
 -الفصل يف شراء العقارات و ُّ

البث يف جدوى الدعاوى القضائية ادلرفوعة باسم بنك الجزائر والًتخيص بإجراء ادلصاحلات وادلعامالت ؛
 ُّالسنوية لبنك الجزائر ؛
 -ربديد ادليزانية َّ

 ربديد شروط وأشكاؿ إعداد حسابات بنك الجزائر وضبطها ؛السنوي الذي يرفعُو زلافظ بنك الجزائر لرئيس الجمهورية ؛
 ادلوافقة على التقرير َّزبص تسيَت بنك الجزائر ؛
 االطِّالع على مجيع الشؤوف اليت ُّ ادلصادقة على النظاـ الدَّاخلي لمجلس اإلدارة . .3مجلس النقد والقرض :
اخلاصة اليت تتمتَّع بصالحيات ُشليَّزة يف رلاؿ النقد والقرض :
ىو من اذلياكل ذات األمهية َّ
 1.3تشكيلتو َّ :
يتشكل مجلس النقد والقرض استنادا ألحكاـ ادلادة  58من األمر  11/03ادلتعلِّق بالنقد والقرض ادلعدؿ وادلتمم
من الكفاءات اآلتية :

ِ
ادلستخلفُت ؛
السبعة ( )7دوف احتساب
 -أعضاء مجلس اإلدارة َّ

 59من ذات التشريع ذلاتاف
خولت ادلادة
 شخصيَّتاف (ُ )2زبتاراف حبكم كفاءهتما يف اجملالُت ادلايل واالقتصادي  ،وقد َّالشخصيَّتاف تعيُت عضوين باقًتاحهما الستخالفِهما على أف يكوف التعيُت دبوجب مرسوـ رئاسي  .وعن حقوؽ ىذاف العضواف
تضم إحدى عشر ( )11عُضوا .
فهما يتداوالف ويشاركِاف يف التصويت داخل اجمللس كباقي أعضائو  ،لتُصبح بذلك تشكيلتو ُّ
لصحتها  :يًتأَّس اجتماعات مجلس النقد والقرض احملافظ الذي
 2.3دورات مجلس النقد والقرض والنِّصاب القانوني َّ
ألزمتو ادلادة  60من التشريع أعاله باستدعاء أعضائو للحضور مع ربديد جدوؿ األعماؿ  ،حيث ِ
يعق ُد ىذا األخَت ِخالفا جمللس
السنة كما ديكنو إذا اقتضت ضرورات النقد والقرض ذلك عقد دورات غَت عادية دببادرة
اإلدارة أربع ( )4دورات عادية يف َّ
من احملافظ أو باقًتاح من عضوين ( )2من أعضائو اللَّذاف يلت ِزماف يف ىذه احلالة بتحديد جدوؿ أعماؿ الدَّورة غَت العادية .
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( )6من أعضائو على األقل  ،على أف تػُتَّخذ قراراتو باألغلبية البسيطة ألصوات

رحجا .
األعضاء احلاضرين  ،ويف حالة التساوي يكوف صوت الرئيس ُم َّ

ىذا وذبدر اإلشارة إىل أ ّف أعضاء مجلس النقد والقرض يتقاضوف عالوة على أجورىم كموظَّفُت يف البنك ِعالوات
ُمقابِل حضورىم الدورات العادية وغَت العادية – بدل الحضور – كما يتقاضوف تعويضات عن ادلصاريف احملتملة اليت تتطلَّبها
خيضع ذلا أعضاء مجلس اإلدارة .
تنقالهتم احملتملة  ،كما خيضعوف بدورىم لاللتزاـ ِّ
بالسر ادلهٍت بذات الكيفيات اليت ُ

وسعت ادلادة  62من األمر  11/03ادلعدلة بادلادة  6من األمر  04/10ادلتعلِّق بالنقد
 3.3صالحيات مجلس النقد والقرض َّ :
والقرض ادلعدؿ وادلتمم صالحيات مجلس النقد والقرض سواء بصفتو ُسلطة نقدية أو إدارية مع التأكيد على وجوب نشر

الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدديقراطية الشعبية.ىذه الصالحيات تتمثل فيما يلي:
الصالحيات الثالث()3األولى وجوبا يف اجلريدة َّ

 إصدار النقد  ،وىي أىم صالحية يتمتَّع هبا مجلس النقد والقرض  ،حيث منحت ادلادة  4من نفس األمر ىذه الصالحيةبالسحب
حصرا لبنك الجزائر شلثَّال يف مجلس النقد والقرض  ،ماحنا ذلا – النقود  -قوة إبرائية ما مل تكن موضوع تدبَت َّ
للصرؼ يف أجل عشر ( )10سنوات من إصدا ِرىا  ،على أف تكتسب اخلزينة العمومية قيمتها ادلقابلة
التداوؿ إف مل تُقدَّـ َّ
من ُ
نصت عليو ادلادة  5من ذات التشريع ؛
حسب ما َّ

العامة
السندات ربت نظاـ األمانة وىي السندات َّ
 ربديد مقاييس وشروط عمليات بنك الجزائر السيما فيما ُّخيص اخلصم و َّ

اخلاصة والعمليات ادلتَّصلة بادلعادف الثَّمينة والعُمالت ؛
و َّ
 ربديد ِِ
الوقاية يف ُسوؽ
السياسة النَّقدية واإلشراؼ عليها ومتابعتِها
وتقييمها وربديد قواعد استخداـ النقد  ،ووضع قواعد ِّ
النقد و ُّ
السوؽ واليت ترمي إىل تفادي سلاطر االختالؿ النَّقدي ؛
التأكد من نشر ادلعلومات يف ُّ
 ربديد ُمنتجات التوفَت والقرض اجلديدة ؛اخلاصة هبا ؛
السهر على ُحسن سَت وسائل الدَّفع وسالمتِها وإعداد ادلعايَت َّ
 َِّ
 ربديد شروط اعتماد البنوؾ وادلؤسسات ادلالية ِشبكاهتا السيما فيما يتعلَّق بتحديد األدىن من رأمساذلا وكيفيات
وفتحها وإقامة
إبرائِو ؛
 -ربديد شروط فتح مكاتب سبثيل البنوؾ وادلؤسسات ادلالية األجنبية يف الجزائر ؛

خيص تغطية ادلخاطر وتوزيعِها وسيولتِها وقدرِهتا
 ربديد ادلقاييس والنِّسب اليت تُطبَّق على البنوؾ وادلؤسسات ادلالية السيما فيما ُّعلى الوفاء ؛
 محاية زبائن البنوؾ وادلؤسسات ادلالية السيما يف رلاؿ العمليات ادلربمة معهم ؛التطورات احلاصلة يف نفس اجملاؿ
 ربديد ادلقاييس والقواعد احملاسبية اليت تُطبَّق على البنوؾ وادلؤسسات ادلالية دبراعاة ُّالوضعيات لكل ذوي احلقوؽ السيما
على ادلستوى الدويل وكذا ربديد كيفيات وآجاؿ تبليغ احلسابات والبيانات احملاسبية و َّ
بنك الجزائر ؛

الوساطة يف اجملالُت ادلايل وادلصريف ؛
 ربديد الشروط التقنية دلمارسة ادلهنة ادلصرفية ومهنيت االستشارة و َّالصرؼ ؛
 -تسيَت احتياطات َّ
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السَت احلسن وأخالقيات ادلهنة ادلطبقة على البنوؾ وادلؤسسات ادلالية .
 -ربديد قواعد َّ

الواسعة عن طريق
إ ّف رللس النقد والقرض ديارس ىذه الصالحيات النقدية واإلدارية َّ

آلخر  ،واليت ديكنُو خالذلا حق ازباذ القرارات اآلتية :



األنظمة اليت يُصدرىا من وقت

الًتخيص بفتح البنوؾ وادلؤسسات ادلالية وتعديل قوانينها األساسية ؛-الًتخيص بفتح مكاتب سبثيل البنوؾ وادلؤسسات ادلالية األجنبية يف الجزائر ؛

بالصرؼ .
الصالحيات يف رلاؿ تطبيق التنظيم
اخلاص َّ
تفويض َِّّ
 -ازباذ القرارات ادلتعلِّقة بتطبيق األنظمة اليت يضعُها مجلس النقد والقرض .

مجلس النقد والقرض لصالحياتو  ،فتتمثَّل يف األنظمة  ،حيث ِ
يستمع ىذا األخَت إىل الوزير
وعن آليات شلارسة
الصدد َّ
يتوىل احملافظ تبليغ مشاريع األنظمة
المكلَّف بالمالية ويُستشار من قبل احلكومة يف مسائل النقد والقرض  ،ويف ىذا َّ

إىل الوزير المكلف بالمالية الذي دينحو ُمهلة عشرة ( )10أيام إلبداء رأيو خبصوصها خالؿ اليومين
خمسة ( )5أيام دلناقشة
مجلس النقد والقرض عليها  ،ويف ىذا احلالة يلتزـ احملافظ باستدعاء أعضائو لالجتماع يف أجل
اقًتاحات الوزير المكلَّف بالمالية  ،ليكوف بعدىا قرار اجمللس نافذا  ،على أف يُنشر ىذا النظاـ يف اجلريدة الرمسية ليُصبح ساري
تضمنتو ادلادة  64من األمر  11/03ادلتعلِّق بالنقد والقرض ادلعدؿ وادلتمم .
ادلفعوؿ يف مواجهة الغَت كأي نص قانوين حسب ما َّ
األنظمة دبسائل نقدية ُمستعجلة  ،فال يستل ِزـ األمر ادلرور على ىذه اإلجراءات  ،بل يُكتفى
ّأما إذا تعلقت ىذه
()2

المواليين دلوافقة

تصدراف يف مدينة الجزائر العاصمة  ،على أف ُحيتج هبذا النَّشر يف مواجهة الغَت .
بنشرىا يف يوميتان (ُ )2
ىذا وذبدر اإلشارة إىل أ ّف أنظمة

الصادرة هبذه الكيفية ديكن طلب إبطاذلُا من طرؼ الوزير المكلَّف
بنك الجزائر َّ

ادلؤىلة قانونا
بالمالية لعدـ احلصوؿ على استشارتو يف أجل أقصاه ستُّون ( )60يوما أماـ مجلس الدولة باعتباره اجلهة القضائية َّ
أثرا ُموقِ ًفا ؛ أي أنَّو رغم تقدديو ليس ىناؾ ما دينع من تنفيذ
للطَّعن يف قرارات ادلؤسسات َّ
الوطنية دوف أف يكوف ذلذا الطَّعن ً

مضموف ىذه األنظمة  ،على أف يكوف قرار اجلهة القضائية ُمل ِزما بعد صدوره سواء باإلبقاء على مضموهنا أو بإلغائها حسب ما
نصت عليو ادلادة  65من التشريع أعاله .
َّ
 .4اللَّجنة المصرفية :
ىي من أقدـ سلطات الضُّبط ِ
ادلستقلَّة يف ادليداف االقتصادي  ،واليت أوكل ذلا ادلشرع صالحية ضبط وتأطَت النشاط

ؤسس لجنة مصرفية
ادلصريف حسب ما يُستفاد من نص ادلادة  105من األمر  11/03ادلتعلِّق بالنقد والقرض ادلعدؿ وادلتمم  " :تُ َّ
صلب النَّص اللَّجنة  ، " ...وتتميَّز ىذه األخَتة بدور ىاـ يف رلاؿ الضبط ادلصريف حسب ما يتَّضح من خالؿ
تُدعى في ُ

تشكيلتها وصالحياهتا .
 1.4تشكيلة اللَّجنة المصرفية َّ :
تتشكل اللَّجنة المصرفية استنادا ألحكاـ ادلادة
من األمر  04/10ادلتعلِّق بالنقد والقرض ادلعدؿ وادلتمم من الكفاءات اآلتية :
 احملافظ رئيسا ؛ ثالثة ( )3أعضاء ُخيتاروف حبكم كفاءهتم يف اجملاؿ ادلايل وادلصريف واحملاسيب ؛-8-

 106من األمر  11/03ادلعدلة بادلادة
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األول  ،ويُنتدب الثَّاني من مجلس الدولة وخيتاره رئيسو بعد
األول من المحكمة العليا وخيتاره رئيسها َّ
 قاضيُت ( )2يُنتدب َّاستشارة المجلس األعلى للقضاء ؛

 شلثِّل عن مجلس المحاسبة خيتاره رئيسو من بُت مستشاريو  ،ويُ ُّعد ىذا األمر تناقضا مع ما أورده ادلشرع ضمن نص ادلادة

9

السابق اإلشارة ذلا  ،أين استبعد ادلشرع بنك الجزائر من رقابة مجلس المحاسبة  ،ليعُود ضمن تشكيلة ىذه األخَتة بقاض
َّ

من قضاهتا ؛

تضم تِسعة ( )9أعضاء يُعيَّنوف دبوجب مرسوم رئاسي
المكلَّف بالمالية  ،وبذلك تُصبِح تشكيلة ىذه اللَّجنة ُّ
 شلثِّل عن الوزير ُالسلطة اليت ذلا صالحية التعيُت .
دلدة خمس ( )5سنوات دوف إشارة إلمكانية ذبديد ىذه ادلدة  ،دبا جيعل األمر خاضعا لتقدير ُّ
ىذا وذبدر اإلشارة إىل َّ
أف أعضاء اللَّجنة المصرفية يتمتَّعوف بصفة ادلوظَّف العمومي ويتقاضوف أجورىم واالمتيازات
نصت
والعالوات ادلرتبطة هبا بنفس الكيفية اليت يتقاضى هبا احملافظ وأعضاء رللس اإلدارة والنقد والقرض رواتبهم حسب ما َّ
عليو ادلادة  106مكرر من األمر  11/03ادلضافة بادلادة  9من األمر  04/10ادلتعلِّق بالنقد والقرض ادلعدؿ وادلتمم  ،على أف
نصت عليو
يتحملها بنك الجزائر  ،كما خيضعوف لذات االلتزاـ ادلتعلِّق بالسريَّة ادلهنية وما يرد عنو من استثناءات حسب ما َّ
َّ
ادلادة  25السابق اإلشارة ذلا .

اللَّجنة المصرفية  ،يلتحق أعضاءىا دبناصبهم األصلية  ،وقد منحهم ادلشرع عالوات لقاء
بعد انتهاء ُمدَّة العضوية يف
ىذه العضوية يف حالة إحالتهم على التقاعُد أو الوفاة أو يف حالة عدـ تقلُّدىم أي منصب مأجور سابقا على مدة العضوية

يتحملها بنك الجزائر ما مل يثبُت يف حقِّهم ارتكاب أي خطأ
يتمثَّل يف تعويضات تُساوي مرتَّب سنتين ( )2ذلم أو لورثتهم َّ

مهٍت فادح .

ويف مقابل ىذا االمتياز منعهم ادلشرع وخالؿ مدة

سنتين ( )2من انتهاء عضويتهم يف اللَّجنة من تسيَت أو العمل

يف مؤسسة خاضعة لرقابتها سواء كوكالء أو مستشارين ذلذه ادلؤسسات حفاظا على تنافُسيَّتها ولتفادي استغالؿ ادلعلومات
ادلملوكة ذلم لإلضرار بالغَت ادلما ِرس للنَّشاط ادلصريف أو ادلايل .
ِ
ذبتمع اللَّجنة المصرفية يف دورة عادية بناءً على طلب
لصحتها :
 2.4اجتماعات اللَّجنة المصرفية والنِّصاب القانوني َّ
من رئيسها وليس ىناؾ ما دينعها من عقد دورات غَت عادية كلَّما دعت الضرورة إىل ذلك بناءً على طلب من بعض أعضائها .

نصت عليو ادلادة  107من األمر  11/03ادلعدلة بادلادة  10من األمر
أما قراراهتا فتُتَّخذ باألغلبية حسب ما َّ
الرئيس .
ادلتعلِّق بالنقد والقرض ادلعدؿ وادلتمم  ،ويف حالة التساوي يُ َّ
رجح صوت َّ
 3.4صالحيات اللَّجنة المصرفية  :انطالقا من الطبيعة ادلزدوجة لتشكيلة اللَّجنة المصرفية – إدارية  ،قضائية َّ -
فإف ىذه

04/10

األخَتة تتمتَّع بصالحيات واسعة دييِّػ ُز ادلشرع خبصوصها بُت نوعُت :
أ .صالحيات اللَّجنة المصرفية بصفتها ُسلطة إدارية  :حدَّدهتا ادلواد

 105و  108إىل  110من األمر  11/03ادلتعلِّق بالنقد

والقرض ادلعدؿ وادلتمم على النَّحو اآليت :

اخلاصة دبمارسة النشاط ؛
 ُمراقبة مدى احًتاـ البنوؾ وادلؤسسات ادلالية لألحكاـ التشريعية والتنظيمية َّالسهر على نوعية وضعياهتا ادلالية ؛
 ُّتفحص شروط استغالؿ البنوؾ وادلؤسسات ادلالية و َّ
-9-
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السهر على ُحسن احًتاـ قواعد سَت ادلهنة ادلصرفية .
َّ -

تخصص تمويل وبنوك إسالمية
ُّ



رقابتين إحدامها

التحري والتحقيق  ،وذلك من خالؿ
والضطالعها هبذه ادلهاـ  ،فقد َّ
خوذلا ادلشرع شلارسة صالحية ِّ
ادلفوضُت من قِبلها كما ديكن أف يقوـ هبا
دائمة سبا ِر ُسها اللَّجنة على أساس الوثائق وادلستندات يقوـ هبا مفتشو بنك الجزائر َّ
تتم ىذه الرقابة ِوفق برنامج تُعِدُّه اللَّجنة وربدِّد دبوجبو قائمة التقدًن وآجاؿ التبليغ
أي شخص وقع عليو اختياره من طرفِها ُّ .
خوذلا ادلشرع يف سبيل ذلك أف تطلُب من اذليئات اخلاضعة لرقابتِها كل ادلعلومات واإليضاحات واإلثباتات الالَّزمة دلمارسة
كما َّ
مهنتها ومن كل شخص تبليغها بأي ُمستند أو وثيقة ذات أمهية قُصوى دوف أف ُحيتج اذباىها بالسريَّة ادلهنية .
ربرياهتا وربقيقاهتا إىل ادلسامهات
ورقابة فُجائية للهيئات اخلاضعة لرقابتها  ،ويف ىذا الصدد َّ
خوذلا ادلشرع توسيع ِّ
مباشرة أو غَت ِ
والعالقات ادلالية بُت األشخاص ادلعنويُت الذين يسيطروف بصفة ِ
مباشرة على بنك أو مؤسسة مالية وإىل فروعهما

ادلقيمة يف الجزائر أو اخلارج دبوجب اتفاقيات دولية شرط تبليغ نتائج ادلراقبة يف عُت ادلكاف إىل رلالس إدارة فروع الشركات
اخلاضعة للقانوف اجلزائري وإىل شلثِّلي فروع الشركات األجنبية يف الجزائر وحلاافظي احلسابات .
ب .صالحيات اللَّجنة المصرفية بصفتها ُسلطة قضائية  :انطالقا من إدراج العُنصر القضائي ضمن تشكيلة

اللَّجنة

المصرفية َّ ،
فإف ىذه األخَتة أصبحت سبا ِرس صالحيات شبيهة بتلك اليت سبا ِر ُسها اذليئات القضائية  ،وذلك على النَّحو اآليت:
* اتخاذ التدابير الم ِ
التحري والتحقيق ويف حاؿ
ناسبة لوقف آثار المخالفات المصرفية َّ :
خوذلا ادلشرع واستكماال حللقات ِّ
ُ
اكتشافِها سلالفات مصرفية حق ازباذ التدابَت اآلتية :

دلسيَتىا بتقدًن
 -توجيو ربذير للبنوؾ وادلؤسسات ادلالية يف حالة إخالذلا بقواعد ُحسن سَت ادلهنة ادلصرفية مع إتاحة الفرصة ِّ

نصت عليو ادلادة  111من األمر  11/ 03ادلتعلق بالنقد والقرض ادلعدؿ وادلتمم ؛
مالحظاهتم حسب ما َّ
 ازباذ التدابَت اليت من ِشأهنا إعادة التو ُازف ادلايل أو تصحيح أساليب التسيَت مىت َّبرر ذلك وضعية البنك أو ادلؤسسة ادلالية
نصت عليو ادلادة  112من ذات التشريع ؛
حسب ما َّ
 تعيُت قائم ُمؤقَّت باإلدارة ونقل كافَّة الصالحيات الالَّزمة إلدارة أعماؿ ادلؤسسة أو فروعهابالجزائر وخارجها سواء بناءً
سيَتىا ما مل يعد باستطاعتهم شلارسة مهامهم بشكل اعتيادي  ،أو دببادرة من اللَّجنة مىت ق ّدرت أّنو مل يعد
على ُمبادرة من ُم ِّ
الراىنة  ،أو يف حالة إقرار عقوبات ضدَّىا حسب ادلادة  113من ذات التشريع ؛
باإلمكاف إدارة ادلؤسسة ادلصرفية يف الظروؼ َّ

يتسٌت ذلا تسجيلهم يف البطاقية الوطنية
 إرساؿ قائمة دبرتكيب ادلخالفات ادلصرفية البنكية وادلالية لإلدارة ادلركزية للضرائب حىت َّلمرتكبي أعمال الغش يف ىذا اجملاؿ أو شطبِهم منها مىت طرأت أسباب تُ ِّربُر ذلك .
ِ
المخالِفين  :إذا مل يُذعن البنك أو ادلؤسسة ادلالية ادلخالِفة للتحذيرات والتدابَت ادلتَّخذة
المناسبة على ُ
* توقيع العقوبات ُ
خوذلا ادلشرع حق توقيع العقوبات احملددة دبوجب ادلواد  114 ، 114مكرر 115 ، 115 ،
من طرؼ اللَّجنة المصرفية  ،فقد َّ
مكرر من التشريع ادلتعلق بالنقد والقرض  ،وادلتمثِّلة فيما يلي :
 اإلنذار ؛ التوبيخ ،صور احلد من شلارسة النشاط ادلصريف ؛
 ادلنع من ُشلارسة بعض العمليات كصورة من َّ- 10 -
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دلسَت أو أكثر مع تعيُت قائم ُمؤقَّت باإلدارة أو عدـ تعيينو ؛
 التوقيف ادلؤقَّت ِّادلسَتين أن ُفسهم مع تعيُت قائم ُمؤقَّت باإلدارة أو عدـ تعيينو ؛
 -إهناء مهاـ شخص أو أكثر من ىؤالء ِّ



 احلكم بعقوبة مالية تساوي على األكثر الرأسمال األدنى الذي يلتزـ البنك أو ادلؤسسة ادلالية بتوفَته  ،يتم ربصيلو لفائدةاخلزينة العمومية ؛
سحب االعتماد ّإما بناءً على طلب من البنك أو ادلؤسسة ادلالية  ،أو تلقائيا وذلك ما مل تُصبِح الشروط اليت خيضع ذلا
ُ
االعتماد متوفِّرة  ،أو مل يتم استغالؿ االعتماد دلدة اثني ( )12عشر شهرا  ،أو توقَّف النَّشاط موضوع االعتماد دلدة ستَّة ()6
أشهر .

ويًتتَّب على ىذا اإلجراء وضع البنك أو ادلؤسسة ادلالية ادلخالِفة قيد التصفية  ،كما ُّ
ديتد ىذا اإلجراء لكافَّة فروعها
نصت عليو ادلادة  115من األمر  11/03ادلعدلة
داخل أو خارج الوطن  ،ويف ىذا الصدد تقوـ اللَّجنة المصرفية حسب ما َّ

بادلادة  12من األمر  04/10ادلتعلِّق بالنقد والقرض ادلعدؿ وادلتمم دبا يلي :
 115من األمر  11/03مكرر
نصت عليو ادلادة
 تعيُت ُمصفِّي تُن َقل لو كافَّة ُسلطات اإلدارة والتسيَت والتمثيل حسب ما َّادلضافة بادلادة  13من األمر  04/10ادلتعلِّق بالنقد والقرض ادلعدؿ وادلتمم  ،على أف يلتزـ البنك أو ادلؤسسة ادلعنية هبذا اإلجراء
وخالؿ ىذه الفًتة بعدـ القياـ بأي عملية مصرفية ماعدا تلك الضَّرورية والالَّزمة لتطهَت وضعيتها ادلالية  ،وأف تذ ُكر يف ىذه
العمليات أ ّهنا قيد التصفية محاية للغَت ِ
ادلتعامل معها وأف تبقى خاضعة لرقابة اللَّجنة المصرفية .
إ ّف العقوبات اليت تُطبِّػ ُقها

اللَّجنة المصرفية على البنوؾ وادلؤسسات ادلخالِفة ألعراؼ وأخالقيات ادلهنة ادلصرفية ُّ
سبتد

لتطاؿ محافظي الحسابات دوف اإلخالؿ بالعقوبات التأديبية واجلزائية  ،وتتمثَّل ىذه العقوبات حسب ادلادة
 11/03ادلعدلة بادلادة  8من األمر  04/10ادلتعلِّق بالنقد والقرض ادلعدؿ وادلتمم فيما يلي :

 102من األمر

 التوبيخ ؛ ادلنع من مواصلة عمليات مراقبة البنوؾ وادلؤسسات ادلالية ؛ ادلنع من شلارسة مهاـ محافظ الحسابات لدى بنك أو مؤسسة مالية ما دلدَّة ثالث ( )3سنوات مالية متتالية ؛ ادلنع من احلصوؿ على أي قرض من قِبل بنك أو مؤسسة مالية خاضعة لرقابتها .4.4

ىذا وذبدر اإلشارة إىل أ ّف مثوؿ محافظي الحسابات أماـ اللَّجنة ادلصرفية يكوف عن طريق استدعائهم .
ختصة بالطَّعن في قرارات اللَّجنة المصرفية :
الم َّ
الجهة ُ

اللَّجنة المصرفية  ،ىي مجلس الدولة باعتباره اذليئة القضائية ادلؤىلة

َّ
ادلختصة بالطَّعن يف قرارات
إف اجلهة القضائية
َّ
قانونا للطَّعن يف قرارات سلطات الضَّبط ِ
ادلستقلة  ،وقد ُحدِّدت مدة الطعن بستُّون ( )60يوما ابتداءً من تاريخ تبليغ قرارىا
ُ
يتعُت عليو ادلثوؿ أمامها لإلطالع على مضموف القرار أو إرساؿ ُمالحظاتو خبصوصو يف أجل أقصاه ثمانية
للمعٍت باألمر والذي َّ

( )8أيام من تاريخ استالمو القرار  ،مع حقِّو يف االستعانة دبستشار  .ويتم تبليغ القرار للمعٍت باألمر بواسطة عقد غَت قضائي
باإلجراءات المدنية واإلدارية
أو عن طريق احملضر القضائي حسب ما ىو معموؿ بو ضمن التشريع ادلتعلِّق
– إجراءات التبليغ الرسمي –
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ُّ
اللَّجنة المصرفية أماـ مجلس الدولة ليس لو أي أث ٍر ٍ
ىذا وذبدر اإلشارة إىل الطَّعن َّ
موقف لتنفيذ مضمونو
ضد قرارات
على أنَّو بعد الفَّصل يف الطَّعن  ،يؤخذ قرار اجمللس بعُت االعتبار  ،فمىت كاف ُمؤيِّدا لقرار اللَّجنة المصرفية انتهى األمر َّ ،أما إذا
كاف قرار مجلس الدولة سلالِفا لقرار اللَّجنة المصرفية  ،فللمعٍت باألمر حق احلصوؿ على تعويض ي ِ
ما فاته
عاد ُؿ قيمة
ُ
من كسب وما ِ
لحقه من خسارة مع إمكانية إعادة احلاؿ إىل ما كاف عليو قبل صدور قرارىا .
اللَّجنة المصرفية اليت تكوف زلال للطَّعن أماـ مجلس الدولة فقد حصرهتا ادلادة  107من األمر
وعن طبيعة قرارات



ادلعدلة بادلادة  10من األمر  04/10ادلتعلِّق بالنقد والقرض ادلعدؿ وادلتمم فيما يلي :
 القرارات ادلتعلِّقة بتعيُت قائم ُمؤقَّت باإلدارة ؛ القرارات ادلتعلِّقة بتعيُت ادلصفي ؛ القرارات ادلتعلِّقة بالعقوبات التأديبية .ثانيا  :صالحيات بنك الجزائر :

ميَّز ادلشرع خبصوص صالحيات بنك الجزائر كمؤسسة وطنية ُمكلَّفة بوضع السياسة النَّقدية للدولة واإلشراؼ عليها

اخلاصة على النَّحو اآليت :
العامة و َّ
بُت صالحياتو َّ

العامة لبنك الجزائر  :حدَّدهتا ادلادتُت  35و  36و 36مكرر من األمر  11/03ادلعدلة وادلضافة بادلادتُت
َّ .1
الصالحيات َّ
و 3من األمر  04/10ادلتعلِّق بالنقد والقرض ادلعدؿ وادلتمم فيما يلي :

2

 احلرص على استقرار األسعار باعتباره ىدفا من أىداؼ السياسة النَّقدية ؛الصرؼ واحلفاظ عليها قصد ربقيق منو سريع لالقتصاد الوطٍت ؛
 توفَت أفضل الشروط يف ميادين النقد والقرض و َّالسهر على االستقرار النقدي وادلايل ؛
 َّالوسائل ادلالئِمة ؛
بكل َّ
 تنظيم احلركة النقدية ومراقبة توجيو وتوزيع القرض  ،وتنظيم السيولة ِّالصرؼ وال ُّ
ػتأكد من سالمة وصالبة النِّظاـ ادلصريف ؛
التعهدات ادلالية ذباه اخلارج وضبط سوؽ َّ
السهر على تسيَت ُّ
َّ -

خيص ادلسائل النَّقدية وادلالية ؛
 تقدًن استشارة للحكومة يف كل مشروع قانوف أو نص تنظيمي ُّ اقًتاح كل تدبَت من شأنو ربسُت ميزاف ادلدفوعات وحركة األسعار واألحواؿ ادلالية ؛نصت عليو ادلادة  36من األمر أعاله ؛
 -اطالع احلكومة على كل طارئ من شأنِو ادلساس باستقرار النقد حسب ما َّ

تطور األوضاع
التعاوف مع البنوؾ وادلؤسسات واإلدارات ادلالية خبصوص تزويده بكل اإلحصائيات وادلعلومات الضَّرورية دلعرفة ُّ
 ُاالقتصادية يف رلاؿ النقد والقرض ؛
نصت عليو ادلادة  36مكرر من األمر
الوضعية ادلالية للمديونية اخلارجية الجزائرية حسب ما َّ
 إعداد ميزاف ادلدفوعات وعرض َّالسابق ؛
َّ
 ربديد آليات وضوابط االقًتاض من اخلارج والًتخيص هبا ما مل تكن ىذه القروض باسم الدولة وحلساهبا ؛ -مجع كل ادلعلومات ادلفيدة دلراقبة ومتابعة االلتزامات ادلالية حنو اخلارج مع تبليغها لوزارة ادلالية ؛
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 ُمساعدة احلكومة يف عالقاهتا مع البنوؾ وادلؤسسات ادلالية ادلتعدِّدة األطراؼ والدولية وسبثيلها يف ادلؤسبرات واالتفاقيات ذاتالصلة باعتباره  -بنك الجزائر -اخلبَت ادلايل والنقدي .
ِّ

الخاصة  :تتمثل ادلهمة األساسية لبنك اجلزائر فيما يلي :
الصالحيات
َّ
َّ .2

السابق العناصر اآلتية :
يدخل يف نطاؽ تغطيَّتها حسب ادلادة  38من األمر َّ
 إصدار العُّملة النَّقدية الوطنية  :واليت ُالذىبية والنُّقود َّ
السبانك َّ
الذىبية ؛
 َّ العُمالت األجنبية ؛ سندات اخلزينة ؛الرىن أو الضماف .
 سندات مقبولة ربت نظاـ إعادة اخلصم أو َّالمتعلِّقة باالحتياطي من َّ
الذهب  :إ ّف االحتياطي من َّ
الذىب الذي يتوفَّر عليو
 -العمليات ُ

لك َّ
للدولة
بنك الجزائر ُم ٌ

وللبنك حصرا حق القياـ بكل العمليات ادلرتبطة بو من بيع وشراء واقًتاض ورىن حسب ادلادة  39من ذات التشريع وىي ذات
الصرؼ
احملررة بالعُملة األجنبية واألرصدة بذات العُملة  ،وكذا إدارة احتياطات َّ
احلقوؽ َّ
ادلخولة لو أيضا خبصوص سندات الدَّفع َّ

وتوظيفها واالقًتاض واالكتتاب حسب ادلادة  40من ذات التشريع .

 ديكن لبنك الجزائر أف دينح تسبيقات للبنوؾ من العُمالت األجنبية وسبانك َّاخلاصة حسب ادلادة
العامة و َّ
السندات َّ
الذىب و َّ
 42شرط أالَّ تتعدَّى مدَّة ىذه التسبيقات سنة ( )1واحدة ،كما ديكنو أف دينحها قروضا باحلساب اجلاري مكفولة بضمانات
تعهد ادلقًتض بتسديد مبلغ القرض يف األجل احملدَّد حسب ادلادة  44من ذات التشريع .
من نفس النَّوع ُمقابِل ُّ
تتم ىذه العمليات لصاحل
 َّالسندات العمومية أو َّ
اخلاصة شرط أالَّ َّ
يتدخل بنك الجزائر يف سوؽ النَّقد عن طريق بيع وشراء َّ
السندات حسب ادلادة  45من ذات التشريع .
اخلزينة العمومية أو اجلماعات اإلقليمية ادلصدرة ذلذه َّ
 45مكرر من األمر  11/03ادلضافة دبوجب ادلادة  1من القانوف  10/17ادلتعلِّق بالنقد
خولتو ادلادة
ويف ذات السيَّاؽ َّ

صدرىا اخلزينة العمومية
والقرض ادلعدؿ وادلتمم بصفة استثنائية ودلدَّة أقصاىا خمس ( )5سنوات حق شراء َّ
السندات ادلالية اليت تُ ُ

بعدما كانت ىذه األخَتة ُمستثناة من نطاؽ عمليات الشراء مىت كانت شللوكة ذلا من أجل ادلسامهة على وجو اخلصوص فيما
يلي :
 تغطية احتياجات سبويل اخلزينة العمومية ؛ سبويل الدين العمومي الداخلي ؛الوطٍت لالستثمار .
 سبويل الصندوؽ َّوكانت الغاية من ىذا

اإلجراء االستثنائي ىي الوصوؿ يف هناية ىذه الفًتة اليت يبدأُ
احتساهبا من تاريخ دخوؿ ىذا
ُ

القانوف حيز التنفيذ – النَّشر في الجريدة الرسمية بتاريخ  12أكتوبر سنة  - 2017وعلى مدار خمس ( )5سنوات من بلوغ
األىداؼ اآلتية :
 ضماف تو ُازنات خزينة الدولة ؛- 13 -
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 -ضماف تو ُازف ميزاف ادلدفوعات  ،كل ذلك يف إطار تنفيذ برنامج اإلصالحات اذليكلية االقتصادية وادلالية .

 ديكن لبنك الجزائر أف دينح اخلزينة العمومية كشوفات باحلساب اجلاري ال تتجاوز ُمدَّهتاخالؿ سنة ( )1تقويمية دبوجب عقد  ،وذلك فيما ِ
يعاد ُؿ عشرة ( )%10بالمائة من اإليرادات العادية للدولة .
240

يوما متتالية أو غَت متتالية

وجو حصريا لتسيَت ادلديونية اخلارجية العمومية حسب
 ديكن لبنك الجزائر وبصفة استثنائية أف دينح اخلزينة العمومية تسبيقا يُ َّادلادة  46من ذات التشريع ؛
يتوىل بنك الجزائر وبدوف مصاريف مسك احلساب اجلاري للخزينة العمومية ويش ِرؼ على مجيع العمليات ِ
 َّادلدينة والدَّائنة
ُ
ادلرتبطة هبا  ،كما َّ
اخلاصة َّ
صدرىا أو تضعُها َّ
بالدولة وباجلماعات
السندات َّ
الدولة وكذا قسائم َّ
يتوىل رلَّانا توظيف القروض اليت تُ ُ
اإلقليمية حسب ادلادة  50من ذات التشريع ؛
 ديكن لبنك الجزائر إجراء سلتلف العمليات ادلصرفية مع البنوؾ وادلؤسسات ادلالية يف الجزائر وكذا ادلؤسسات ادلماثِلة لوالتعامل معها بالعُمالت األجنبية ؛
شرط أف يكوف ُ
السَت احلسن لنُظم الدَّفع وفعاليتِها وسالمتِها ومراقبتِها حسب ادلادة
ص بنك الجزائر أخَتا على َّ
 -حي ِر ُ

 56من األمر ادلعدلة

بادلادة  4من األمر  04/10ادلتعلق بالنقد والقرض ادلعدؿ وادلتمم  ،مع حقِّو يف رفض إدخاؿ أي وسيلة دفع السيما تلك اليت ال
الصدد بإمكانو أف يطلُب من ُمقدِّمها ازباذ كل التدابَت لتأمُت سالمتِها .
ِّـ ضمانات كافية  ،ويف ىذا َّ
تُقد ُ
ثالثا  :حراسة بنك الجزائر :
أوكل ادلشرع دبوجب ادلادة  26من األمر  11/03ادلتعلق بالنقد والقرض ادلعدؿ وادلتمم حراسة بنك الجزائر لمراقبين
مهامهما كموظَّفُت عاديُت
يتم تعينُهما دبوجب مرسوم رئاسي شلَّن ديتلكوف كفاءات يف اجملاؿ ادلايل واحملاسيب  ،ديا ِرساف َّ
( )2اثنين ُّ
غَت َّأهنما يكوناف يف وضعية انتداب من إدار ْتيهما األصليتُت .
للمراقبين الذين أجازا ذلما ادلشرع حق حضور دورات مجلس اإلدارة دوف حق التصويت ماعدا
تتمثَّل ادلهاـ الرئيسية ُ

تقدًن االستشارة شرط إطالع ىذا األخَت على نتائج ادلراقبة اليت يقوماف هبا على وجو اخلصوص فيما يلي :
 -حراسة مجيع مصاحل بنك الجزائر وسلتلف العمليات اليت يقوـ هبا ؛

السوؽ النَّقدية ؛
 حراسة مركزية ادلخاطر ومركزية ادلستحقَّات غَت ادلدفوعة وتنظيم ُّ إجراء سلتلف عمليات التدقيق وادلراقبة بناءً على تقديرمها مع تبليغِها لمجلس اإلدارة ؛ تقدًن سلتلف االقًتاحات وادلالحظات ادلالئِمة لمجلس اإلدارة وذلما يف حالة رفض ىذه االقًتاحات وادلالحظات اطالعالوزير المكلف بالمالية بعد تسجيلها يف سجل ادلداوالت ؛
السنة المالية الذي ديكنو أف يطلُب منهما
 رفع تقرير إىل الوزير المكلف المالية خالؿ األربعة ( )4أشهر اليت تلي اختتاـ َّتدخل يف نطاؽ اختصاصهما  ،وتبليغ نُسخة أخرى حلالفظبنك الجزائر .
يف أي وقت توضيحات وتقارير حوؿ مسائل ُ

السنوية لبنك الجزائر :
رابعا  :الحسابات َّ

تطبيقا ألحكاـ ادلادة  28من األمر  11/03ادلتعلِّق بالنقد والقرض ادلعدؿ وادلتمم  ،تُق َفل حسابات بنك الجزائر بتاريخ

 31ديسمبر من كل سنة .
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السنة المالية تقريرا سنويا عن نشاط البنك لرئيس الجمهورية
يرفع احملافظ خالؿ
الثَّالثة ( )3أشهر اليت تلي قفل َّ
يتضمن عرض حاؿ سلتلف عمليات البنك ونشاطاتو السيما ما تعلَّق
السنوية وحسابات النتائج  ،وتقريرا آخر َّ
يُ ِّ
ضمنو احلصيلة َّ

ادلستخلصة من نشاط مركزية ادلخاطر
منها بنشاط اإلشراؼ البنكي ووضعية ُمراقبة البنوؾ وادلؤسسات ادلالية  ،والعرب
َ

الوصية
للسلطة َّ
على تُنشر ىذه احلصيلة يف الجريدة الرسمية بعد شهر ( )1واحد على األكثر من تاريخ تسليمها ُّ
كما يلتزـ احملافظ يف ذات السيَّاؽ بإرساؿ تقرير حوؿ اإلشراؼ ادلصريف إىل مجلس النقد والقرض واللَّجنة المصرفية .
تدخل يف صميم
إضافة إىل ذلك ألزمو ادلشرع بتسليم تقارير َّ
خاصة عن بعض العمليات ذات األمهية ال ُقصوى اليت ُ
األول ومجلس النقد والقرض  ،ويتعلَّق األمر بالعمليات اآلتية :
اختصاصو ٍّ
لكل من رئيس الجمهورية والوزير ّ

الصرؼ ؛
 تقرير حوؿ تسيَت احتياطات َّفصال حوؿ وضعية وآفاؽ وقُدرة اقتصاد َّ
الدولة على الوفاء بالديوف
يتضمن ربليال ُم َّ
 تقرير حوؿ تسيَت الديوف اخلارجية َّاخلارجية .

التطور
وإضفاءً دلزيد من الشفافية على نشاط
بنك الجزائر  ،ألزمتو ادلادة  30من ذات التشريع بنشر تقرير سنوي حوؿ ُّ
للدولة يف اجملاؿ النقدي وادلايل من شأنو أف ِ
االقتصادي َّ
يساعد على تقييمو وتقييم السياسة النَّقدية للبالد وىو التقرير الذي
الرقابة الربدلانية على نشاط ىذه
عرض بدوره على المجلس الشعبي الوطني ليكوف موضوع نقاش مفتوح  ،وىو نوع من أنواع َّ
يُ َ
ادلؤسسة الوطنية واحلكومية .

خامسا  :اإلعفاءات واالمتيازات :
أعفى ادلشرع دبوجب ادلادة  32من األمر  11/03ادلعدلة بادلادة  2من األمر

04/10

الضرائب
بنك الجزائر من كل َّ

الرسوـ واحلقوؽ واألعباء اجلبائية مهما كانت طبيعتُها وذلك خبصوص كل العمليات ادلرتبطة بنشاطو بعدما كانت ىذه
و ُّ
اإلعفاءات يف ظل األمر ُ 11/03مرتبطة فقط بنشاطو ادلطبعي .
سبتد ىذه اإلعفاءات لكافَّة ادلستندات والعقود ادلتَّصلة بالعمليات اليت ي ِ
كما ُّ
باش ُرىا بنك الجزائر يف نطاؽ شلارسة
ُ

حيم ُل فيها ادلشرع البنك مثل ىذا االلتزاـ وكذا
صالحياتو  ،كما يعفى ىذا األخَت من تقدًن الكفالة أو التسبيق يف احلاالت اليت ِّ
الرسوـ القضائية حسب ادلادة  33من نفس التشريع .
ُّ

المحور الثَّالث  :كيفيات اعتماد البنوك والمؤسسات المالية :

زبضع شلارسة ادلهنة ادلصرفية حسب المشرع الجزائري إلجراءات شكلية صارمة يًتتَّب على زبلُّفها بطالف النشاط
ُ
ادلختصة دبنح الًتخيص أو االعتماد ادلطلوب سندا ذلذه ادلمارسة  ،ومنها ما ىو ُمتعلِّ ٌق
ىذه الشكليات منها ما ىو ُمتعلِّ ٌق باجلهة
َّ
بالشَّكل القانوين الذي ينبغي أف تتِ َّم يف إطاره ىذه ادلمارسة  ،ومنها ما ىو ُمتعلِّ ٌق بإجراءات احلصوؿ على الًتخيص أو االعتماد
وىو ما سيتِ ُّم تفصيلة ضمن النِّقاط اآلتية :

ختصة بمنح الترخيص بممارسة المهنة المصرفية :
الم َّ
َّأوال  :الجهة ُ

تعود صالحية منح الًتخيص باعتماد البنوؾ وادلؤسسات ادلالية حصرا وحسب ادلادة  82من األمر

11/03

ادلتعلِّق بالنقد

خيضع للتحقيق من قِبلِو ُّ
للتأكد من مدى
والقرض ادلعدؿ وادلتمم لمجلس النقد والقرض  ،وذلك بناءً على تقدًن ملف إداري ُ
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احًتاـ أحكاـ ادلادة  80من ذات األمر ادلعدلة بادلادة  6من األمر  04/10ادلتعلِّق بالنقد والقرض ادلعدؿ وادلتمم اليت منعت كل
ؤسس بنكا أو مؤسسة مالية أو أف يكوف عضوا يف رللس اإلدارة أو َّ
يتوىل إدارة بنك
شخص طبيعيا كاف أـ معنويا أف يُ ِّ
أو مؤسسة مالية أو ُخي َّوؿ حق التوقيع  ،وذلك مىت ُح ِك َم عليو بسبب ارتكاب إحدى اجلرائم ادلالية اآلتية :
 كل فعل موصوؼ بأنَّو جناية ؛ اختالس أو غدر أو سرقة أو نصب أو إصدار شيك بدوف رصيد ؛ حجز عمدي ودوف وجو حق ارتُكب ضد مؤَسبنُت عموميُت أو ابتزاز أمواؿ أو قيَّم ؛ اإلفالس ؛بالصرؼ وحركة رؤوس األمواؿ ؛
اخلاصُت َّ
 سلالفة التشريع والتنظيم َّاخلاصة التجارية أو ادلصرفية ؛
احملررات َّ
 التزوير يف َّ سلالفة قوانُت الشركات التجارية ؛ إخفاء األمواؿ ادلستلَمة من اجلمهور ؛ ارتكاب جناية أو جنحة بنكية باخلارج مع احلكم عليو من ُسلطات تلك الدوؿ ؛ كل سلالفة ُمرتبِطة بادلتاجرة بادلخدرات والفساد وتبييض األمواؿ وسبويل اإلرىاب .ثانيا َّ :
الشكل القانوني للبنوك والمؤسسات المالية :

أوجبت ادلادة  83من األمر  11/03ادلعدلة بادلادة  6من األمر  04/10ادلتعلِّق بالنقد والقرض ادلعدؿ وادلتمم أف يتِ َّم
اخلاصة هبذا التنظيم
تأسيس البنوؾ وادلؤسسات ادلالية يف شكل شركات مساهمة  ،دبا يعٍت وجوب احًتاـ إجراءات التأسيس َّ
السبب والمحل ُّ ،
تعدد الشركاء  ،نية
التجاري سواء من حيث أركانو ادلوضوعية (األهلية القانونية للشركاء  ،مشروعية َّ

اقتسام األرباح والخسائر  ،تقديم الحصص  ،نية االشتراك ) أو شروطو الشَّكلية (تحرير العقد التأسيسي للشركة أمام
السجل التجاري  ،اإلشهار القانوني )  ،وىي األركاف والشروط اليت يًتتَّب على زبلُّفها بطالف عقد الشركة
الموثق  ،القيد في ِّ

يتعُت على مجلس النقد والقرض قبل منح الًتخيص دبزاولة النشاط أف َّ
يتأكد من مدى نظامية
بطالنا ُمطلقا أو نسبيا  ،لذلك َّ
تأسيس الشركة عالوة على حبث ادلنع اجلزائي .
تضم مسامهُت أجانب  ،كما ديكن لذات
ىذا ومل دينع ادلشرع البنوؾ وادلؤسسات َّ
الراغبة يف مزاولة ادلهنة ادلصرفية من أف ُ

نصت عليو ادلادتاف  84و  85من ذات التشريع لكن
اجمللس أف ِّ
يرخص بفتح مكاتب سبثيل للبنوؾ األجنبية بالجزائر حسب ما َّ

الوطنية ادلقيمة واحد وخمسون ( )% 51بالمائة على األقل من رأس ادلاؿ  ،مع حق َّ
الدولة يف امتالؾ
شرط أف سبثِّل ادلسامهة َّ
خيوؿ ذلا دبوجبو احلق يف أف ُسبثَّل يف أجهزة إدارة الشركة
سهم نوعي يف رأمساؿ البنوؾ وادلؤسسات ذات رؤوس األمواؿ َّ
اخلاصة ِّ
دوف حق التصويت .

ثالثا  :إجراءات الحصول على الترخيص أو االعتماد :
يتعُت على الممثلين القانونيين للبنوؾ وادلؤسسات ادلالية تقدًن برنامج
استنادا ألحكاـ ادلادة  91من التشريع أعاله َّ ،
النَّشاط واإلمكانات ادلالية والتقنية اليت يعتزموف استخدامها وكذا صفة األشخاص الذين يُقدِّموف األمواؿ اليت يُشًتط يف مصدرىا
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قانون البنوك  /السنة األولى ماستر /

تخصص تمويل وبنوك إسالمية
ُّ

ُ محاضرات في مقياس /
الرئيس والقانوف األساسي للشركة سواء كانت وطنية
أف يكوف ُمربَّرا  ،وأف يسلِّموا لمجلس النقد والقرض قائمة ِّ
ادلسَتين و َّ
أو أجنبية وكذا النِّظاـ الدَّاخلي إىل جانب عقدىا التأسيسي  ،وبعد التحقُّق من نظامية ادللف اإلداري ادلقدَّـ يتِ ُّم منح الًتخيص



من طرؼ مجلس النقد والقرض ُشلثال يف احملافظ على أف يُنشر قرار ادلنح يف اجلريدة الرمسية تطبيقا ألحكاـ ادلادة  92من ذات
التشريع .
تنازؿ عن أسهم ىذه
يلتزـ احملافظ دبسك قائمة البنوؾ وادلؤسسات ادلالية زلينُت  ،وىو ادلؤىل قانونا بالًتخيص بأي ُ
البنوؾ وادلؤسسات ادلالية اليت سبلك الدولة حق الشفعة خبصوصها  .كما جيب نشر كل تعديل يطرأ على القانوف األساسي

يف اجلريدة الرمسية .
زبضع حسب ادلادة  97مكرر
بعد حصوؿ البنوؾ وادلؤسسات َّ
الراغبة يف مزاولة ادلهنة ادلصرفية على االعتماد ادلطلوب ُ ،
ُّ
من األمر  11/03ادلضافة دبوجب ادلادة  7من األمر  04/10لرقابة إدارية ُّ
السَت احلسن دلسا ِرىا
للتأكد من
التحكم يف نشاطاهتا و َّ
ادلهٍت  ،كما ألزمتها ادلادة  97مكرر  2بوضع جهاز لرقابة ادلطابقة يهدؼ ُّ
للتأكد من مطابقة القوانُت والتنظيمات واحًتاـ
السابق اإلشارة إليها .
اإلجراءات ربت رقابة اللَّجنة المصرفية اليت ديكنُها يف حالة ادلخالفة توقيع اجلزاءات اإلدارية وادلالية َّ

 100من األمر  11/03ادلعدلة بادلادة  8من األمر  04/10ادلتعلِّق
وتأكيدا ألمهية ادلهنة ادلصرفية  ،فقد أوجبت ادلادة
بالنقد والقرض ادلعدؿ وادلتمم  ،على ىذه األخَتة سواء كانت متو ِ
اجدة بالجزائر أو فروعها باخلارج تعيُت محافظين اثنين ()2

ادلسجلُت يف جدوؿ قائمة اخلرباء واحملاسبُت  ،يلتزموف حسب ادلادة
للحسابات على األقل من ضمن قائمة احملافظُت َّ

101

من ذات التشريع دبا يلي :
 -إعالـ احملافظ بكل سلالفة ترتكبها ادلؤسسة اخلاضعة لرقابتهم ؛

الرقابة اليت قاموا هبا يف أجل أربعة ( )4أشهر من تاريخ قفل كل سنة مالية ؛
 -تقدًن تقرير خاص حوؿ إجراءات َّ

دلسَتىا أو ادلسامهُت
 تقدًن تقرير للجمعية العامة حوؿ منح البنك أو ادلؤسسة ادلالية اخلَّاضعة لرقابتهم قروضا أو تسهيالت ِّفيها  ،وكذا نُسخة منو للمحافظ .
الرقابية َّ ،
اللَّجنة المصرفية اليت ديكنُها توقيع إحدى العقوبات التأديبية
فإهنم خيضعوف لرقابة
وخالؿ شلارسة مهامهم َّ
السابق اإلشارة إليها .
َّ

إ ّف البنوؾ وادلؤسسات ادلالية تلت ِزُـ استئناسا

ببنك الجزائر وتطبيقا ألحكاـ ادلادة  103من األمر  11/03ادلتعلِق بالنقد

الرمسية لإلعالنات
السنوية خالؿ ِّ
السنة ادلالية يف النَّشرة َّ
الستة ( )6أشهر ادلوالية لقفل َّ
والقرض ادلعدؿ وادلتمم بنشر حساباهتا َّ
اخلاص  ،سبديد ىذه ادلدة وذلك يف حدود
القانونية اإللزامية  ،وديكن للَّجنة المصرفية حصرا وبصفة استثنائية ووفق تقديرىا
ِّ

ستَّة ( )6أشهر أخرى بناءً على طلب البنك أو ادلؤسسة ادلالية ادلعنية .
المحور الرابع  :العمليات المصرفية :

 11/03ادلتعلِّق بالنقد والقرض ادلعدؿ وادلتمم  ،يكوف ادلشرع قد حدَّد طائفة العمليات اليت
بالرجوع ألحكاـ األمر
تكوف رلاال خصبا دلمارسة ادلهنة ادلصرفية  ،ويتعلَّق األمر دبا يلي :
َّأوال ِّ :
تلقي األموال من الجمهور :
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تخصص تمويل وبنوك إسالمية
ُ محاضرات في مقياس  /قانون البنوك  /السنة األولى ماستر /
ُّ
ِ
استعماذلا من طرفها شرط ِ
إعادهتا مثلما وقع عليو االتفاؽ يف حاؿ طلبِها  ،ويُستثٌت
وذلك يف شكل ودائع مع حق
من دائرة األمواؿ ادلتلقَّاة من اجلمهور ما يلي :
 -األمواؿ ادلثبتة يف حساب ادلؤسسة ادلصرفية والعائدة دلسامهُت مالكُت على األقل



لـخمسة ( )% 5بالمائة من رأمساذلا

أو ألعضاء رللس اإلدارة ادلديرين ؛
نصت عليو ادلادة  67من التشريع أعاله .
 األمواؿ النَّاذبة عن قروض ادلسامهة حسب ما َّثانيا  :عمليات القرض :

ىي من أىم العمليات ادلصرفية اليت تقوـ هبا البنوؾ وادلؤسسات ادلالية حسب ادلادة  68من ذات التشريع  ،ودبوجبو
تصرؼ ادلقًتض ويأخذ دبوجبو لصاحل شخص آخر التزاما بالتوقيع كالضماف
يضع شخص ما أو يعِ ُد بوضع أمواؿ ربت ُّ
االحتياطي أو الكفالة .
ثالثا  :وضع وسائل الدفع تحت تصرف الجمهور :
وسائل الدَّفع ىي سلتلف األدوات اليت ِّ
ادلستعمل
السند أو األسلوب
سبكن أي شخص من ربويل األمواؿ مهما كاف َّ
َ
حسب ادلادة  69من ذات التشريع .
ىذا وذبدر اإلشارة إىل َّ
فخوؿ
أف ادلشرع قد ميَّز خبصوص ىذه العمليات بُت تلك اليت تقوـ البنوؾ وادلؤسسات ادلالية َّ ،

خوؿ للثانية حق القياـ بكل العمليات ادلصرفية ماعدا تلقِّي
لألولى حق تلقِّي األمواؿ من اجلمهور ومنح القروض  ،يف حُت َّ
خوذلما بصفة ُمشًتكة القياـ جبميع
األمواؿ من اجلمهور وإدارة وسائل الدَّفع حسب ادلادتُت  70و  71من ذات التشريع ،كما َّ
الذىب وادلعادف الثَّمينة والقطع ادلعدنية الثَّمينة وتوظيف القيَّم ادلنقولة و ِ
الواقعة على َّ
اكتتاهبا وشرائِها
عمليات َّ
الصرؼ والعمليات َّ
وتسي َِتىا ِ
وحفظها وعمليات االستشارة والتسيَت ادلايل واذلندسة ادلالية  ،وخارج ىذه العمليات ادلنصوص عليها يف ادلواد من 66

إىل  72من تشريع النقد والقرض  ،ينبغي احلصوؿ على ترخيص من مجلس النقد والقرض .
رابعا  :فتح حساب مصرفي أو بنكي :
صر (الذين يًتاوح سنُّهم بُت  13إىل  16سنة ) فتح حساب مصريف أو بنكي
أجازت ادلادة  119من ذات األمر لل ُق َّ
التدخل إالَّ إذا
تدخل وليِّهم الشَّرعي  ،مع حقِّهم بعد بلوغ سن  16سنة كاملة يف سحب مبالغ ُمدَّخراهتم دوف ىذا ُّ
دوف ُّ
اعًتض ىذا األخَت على ذلك دبوجب وثيقة تُبلَّغ حسب أصوؿ تبليغ العقود غَت القضائية – رسالة موصى عليها مع إشعار

باالستالـ – سواء كانت ىذه احلسابات فردية أو مجاعية  ،بتضامن أو بدونو حسب ادلادتُت  119و  120من ذات التشريع .
المحور الخامس  :المسؤولية القانونية للبنوك والمؤسسات المالية :
تتعرض البنوؾ وادلؤسسات ادلالية ادلما ِرسة للمهنة ادلصرفية يف حالة سلالفة أعراؼ وتقاليد وأخالقيات ادلهنة ادلصرفية
َّ
دلساءلة قانونية تتَّخذ ِعدَّة أشكاؿ :
َّأوال  :المسؤولية المدنية :
وتت ِ
َّخ ُذ ىذه األخَتة صورتُت :
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ُ محاضرات في مقياس /

قانون البنوك  /السنة األولى ماستر /

تخصص تمويل وبنوك إسالمية
ُّ



 .1المسؤولية العقدية  :تقوـ ىذه ادلسؤولية يف حالة إخالؿ البنوؾ وادلؤسسات ادلصرفية عرب العقود اليت ذبمعها بالغَت بدعائم
قياـ العقود ادلنصوص عليها ضمن قواعد القانون المدني  ،وادلتمثِّلة يف أىلية ادلتعاقدين ؛ أي البنك أو ادلؤسسة ادلالية و ِ
ادلتعامل
معها كعقود فتح احلسابات اجلارية  ،عمليات القرض وتلقِّي األمواؿ من اجلمهور .
لألولى باستكماؿ اإلجراءات
ض أف يكونا طرفاىا ُمتمتِّعُت بأىليتهما القانونية احملدَّدة بالنِّسبة
ىذه العمليات تف ًِت ُ
الشَّكلية اليت يتطلَّبُها شلارسة النشاط التجاري ادلصريف  ،وبلوغ سن  19سنة كاملة باستثناء عقد فتح حساب جاري بالنِّسبة
ِ
للمتعامل مع البنك أو ادلؤسسة ادلالية  ،إضافة إىل مشروعية سبب العقد وزللو دبا جيعلو باطال بُطالنا ُمطلقا أو نسبيا
فسخو يف حالة إخالؿ أحد ادلتعاقدين بالتزاماتو التعاقُدية احملدَّدة ضمن الوثيقة اإلدارية اليت ذبمع الطرفُت وتُ ِ
مع إمكانية ِ
ًتجم
ُ
العالقة التعاقُدية .
يتسبب يف ضرر
زبضع ادلمارسات ادلصرفية ألحكاـ ادلادة  124من القانون المدني اليت تُل ِزُـ كل من َّ
 .2المسؤولية التقصيرية ُ :
للغَت بتعويضو  ،وىكذا تقوـ مسؤولية البنوؾ وادلؤسسات ادلالية ادلصرفية مىت تسبَّبت خالؿ عالقاهتا بالغَت بأضرار ذلؤالء فتلت ِزُـ
حينها بتعويض الضرر سواء كاف ىذا الضرر ناذبا عن

ذاهتا مىت توفَّرت أركاف ىذه
فعل شخصي للبنك أو ادلؤسسة ادلالية َ

يتعُت على البنك أو ادلؤسسة ادلالية
ادلسؤولية ادلتمثِّلة يف اخلطأ والضَّرر وعالقة السببية بُت اخلطأ والضَّرر  .ولتفادي ىذه ادلسؤولية َّ

أخذ احليطة واحلذر حىت ال يتسبَّب يف أضرار للمتعاملُت معو من جهة وحفاظا على ُمسعتو ادلهنية من جهة أخرى .
كما قد تقوـ ىذه ادلسؤولية عن

نصت عليو ادلادة  138من القانون المدني اليت ِ
تعتربُ ادلتبوع
فعل الغير حسب ما َّ

مسؤوال قانونا عن أفعاؿ تابعو بعملو غَت ادلشروع  ،وىكذا تقوـ مسؤولية البنك أو ادلؤسسة ادلالية عن األخطاء ادلرتكبة
من قِبَل عُ َّم ِاذلا والتَّابعُت ذلا اذباه ادلتعاملُت معها فتلت ِزـ بتعويضها مىت ثبت يف حقِّها ارتكاب خطأ وحصوؿ ضرر ورابطة سببية

ذبمع بينهما – الخطأ والضرر . -
ُ
ثانيا  :المسؤولية التأديبية :

وىي النَّاذبة عن خرؽ البنوؾ وادلؤسسات ادلالية ِ
الصدد حدَّدت ادلادة  117من األمر
للسريَّة ادلهنية  ،ويف ىذا َّ
بالسر ادلهٍت على النَّحو اآليت :
ادلتعلِّق بالنقد والقرض اخلاضعوف لاللتزاـ ِّ
 كل عضو يف رللس إدارة وكل زلافظ حسابات وكل شخص شارؾ أو يشا ِرؾ بأي طريقة كانت يف رقابة أو تسيَت بنكِ
ستخدميها ؛
أو مؤسسة مالية أو كاف أحد ُم
السابقة ؛
 كل شخص شارؾ أو يشا ِرؾ يف رقابة البنوؾ وادلؤسسات ادلالية بالكيفيات َّادلخولة بتعيُت القائمُت بإدارة البنوؾ وادلؤسسات ادلالية ؛
السلطات العمومية َّ
السلطات ما عدا ُّ
 كل ُّالسلطة القضائية اليت تعمل يف إطار إجراءات ذات طابع جزائي ؛
ُّ -

11/03

الرشوة وتبييض األمواؿ وسبويل
السلطات العمومية ادللزمة بتبليغ ادلعلومات إىل ادلؤسسات الدولية ادلؤىلة السيما يف رلاؿ زلاربة َّ
 ُّاإلرىاب والفساد ؛
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تخصص تمويل وبنوك إسالمية
ُ محاضرات في مقياس  /قانون البنوك  /السنة األولى ماستر /
ُّ
للسلطات ادلكلَّفة حبراسة البنوؾ
 اللَّجنة المصرفية وبنك الجزائر اللَّذاف ديكنُػ ُهمااستثناء من ذلك  ،تبليغ ادلعلومات الالَّزمة ُّ
ً
حد ذاهتا خاضعة للمعاملة بادلثل و ِ
السريَّة ادلهنية  ،كما ديكن تقدًن ىذه
وادلؤسسات ادلالية يف بلداف أخرى شريطة أف تكوف يف ِّ
ُ
ادلعلومات دلصفِّي البنوؾ وادلؤسسات ادلالية .



ثالثا  :المسؤولية الجزائية :

تطبيقا ألحكاـ ادلادة  51مكرر من قانون العقوبات َّ
فإف بنك الجزائر كمؤسسة وطنية يُستثٌت من دائرة ادلسؤولية
الوصف اجلزائي مهما كاف
تأخذ َّ
اجلزائية اليت تبقى قاصرة على موظَّفيو بصفتهم أشخاص طبيعيُت يف حالة ارتكاهبم أفعاال ُ

تكييفها القانوين (مخالفة  ،جنحة  ،جناية )  ،على أف تبقى ىذه ادلسؤولية قائمة يف حق البنوؾ وادلؤسسات ادلالية بوصفها
خاصة .
أشخاصا معنوية َّ

ص َّور المسؤولية الجزائية البنكية :
ُ .1

صور :
تأخ ُذ ىذه ادلسؤولية عدَّة َّ
ُ

 1.1المسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي  :تقوـ ىذه ادلسؤولية يف حق من تتوفَّر فيهم صفة ُمعيَّنة حسب ادلادة
سَت أو زلافظ حسابات  ،وكل
من تشريع النقد والقرض  ،ويتعلَّق األمر بكل رئيس أو عضو رللس إدارة أو مدير عاـ أو ُم ِّ
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شخص يكوف يف خدمة ىذه البنوؾ أو ادلؤسسات ادلالية .

 2.1المسؤولية الجزائية عن فعل الغير  :وتقوـ يف حق من ثبت ارتكابو سلالفة مصرفية بصفتو متبوعا أي مسؤوال عن أخطاء
لبعض أو ٍ
الوصف اجلزائي السيما يف احلاالت اليت يتِ ُّم فيها تفويض مدير البنك أو ادلؤسسة ٍ
جزء من صالحياتو
تابعيو ذات َّ
لفائدة ادلديرين التنفيذيُت ويف ىذا احلالة تقوـ مسؤولية الطرفُت معا  ،ولكل منهما حق نفي مسؤوليتو بإثبات انتفاء اخلطأ
ذباوز حدود التفويض ادلمنوح من طرؼ التَّابع  ،مع اإلشارة إىل أنَّو ليس ىناؾ ما دينع
الشَّخصي من طرؼ ادلتبوع  ،أو بعدـ ُ
من إقامة مسؤوليتهما ادلزدوجة يف حالة اخلطأ ادلشًتؾ .
للشخص المعنوي  :ويف ىذه احلالة تقوـ مسؤولية البنك أو ادلؤسسة ادلالية ادلر ِ
 3.1المسؤولية الجزائية َّ
تكبة للمخالفات

خاصا خاضعا للمساءلة اجلزائية تطبيقا ألحكاـ الفقرة الثانية من ادلادة  51مكرر من قانوف العقوبات
بصفتها شخصا معنويا َّ
وذلك عن اجلرائم ادلالية ادلرتكبة من طرؼ أجهزة وشلثلي ىذا األخَت الشَّرعيُت والقانونيُت  ،وبامسو وحلسابو َّ ،أما إذا ارتُ ِكبت

ىذه اجلرائم من طرؼ ىذه األجهزة وادلمثِّلُت الشَّرعيُت لإلضرار بو فتنتفي مسؤولية البنك أو ادلؤسسة ادلالية وتقوـ ادلسؤولية
الشَّخصية دلر ِ
تكب ادلخالفة بصفتو شخصا طبيعيا  ،مع اإلشارة إىل أنَّو ليس ىناؾ ما دينع من إقامة مسؤوليتهما ادلزدوجة يف
حالة اخلطأ ادلشًتؾ .
صور الجرائم البنكية :
َّ .2

حدَّدت ادلواد من  131إىل  137من األمر  11/03ادلتعلِّق بالنقد والقرض ادلعدؿ وادلتمم طائفة اجلرائم اليت تُػسأؿ عنها
خاصة أو عرب شلثِّليها الشَّرعيُت والقانونيُت على النَّحو اآليت :
البنوؾ وادلؤسسات ادلالية سواء بصفتها أشخاصا معنوية ُّ
 استعماؿ ُملك ادلؤسسة بسوء نيَّة أو عمدا أو أمواذلا استعماال ُمنافيا دلصاحلِها أو لتحقيق أغراض شخصية ذلم أو لشركة ذلمفيها مصاحل ؛
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ادلخولة ذلم لتحقيق مصاحل شخصية ؛
السلطات واألصوات َّ
 استعماؿ ُّتتضمن التزاما
زلررات أخرى َّ
 اختالس أو تبديد أو احتجاز حساب ادلالكُت أو احلائزين سندات أو أمواؿ أو أوراؽ أو أيَّة َّأو إبراء ِّ
للذمة ُسلِّمت ذلم على سبيل وديعة أو رىن أو سلعة فقط ؛
 عرقلة شلارسة اللَّجنة المصرفية دلهامها أو تلبية طلبات ادلساعدة معها السيما رفض تبليغها دبعلومات أو تزويدىا عمدادبعلومات غَت صحيحة ؛

 عرقلة أعماؿ التدقيق وادلراقبة اليت يقوـ محافظو الحسابات أو رفض تبليغهم بادلستندات الضَّرورية آلداء مهامهم ؛السنوية يف اآلجاؿ احملدَّدة أو عدـ نش ِرىا أو تزويد بنك الجزائر دبعلومات خاطئة .
 -عدـ إعداد حسابات اجلرد واحلسابات َّ

 .3أركان الجرائم البنكية :

العامة
يُشًتط لقياـ ادلسؤولية اجلزائية عن اجلرائم البنكية ضرورة توافُر أركاف اجلردية ادلصرفية وادلتمثِّلة طبقا للقواعد َّ
الركن َّ
 131إىل 137
جيرُـ سلتلف األفعاؿ ادلرتكبة إخالال بادلهنة ادلصرفية وىي ادلواد من
يف ُّ
الشرعي الذي يفًتض وجود نص ِّ
الركن المادي الذي يتجلَّى يف األفعاؿ ادلادية اليت حدَّدهتا ادلواد أعاله
من األمر  11/03ادلتعلِّق بالنقد والقرض ادلعدؿ وادلتمم  ،و ُّ
الركن المعنوي  ،الذي يف ًِتض دبوجبو ادلشرع سوء النية لدى القائِم هبذه األفعاؿ سواء بصفتو شخصا طبيعيا
إىل جانب ُّ
خاصا والذي ديكنو إثبات عكس سوء نيتو .
أو معنويا َّ

قررة للجرائم البنكية :
الم َّ
 .4العقوبات ُ

باكتماؿ أركاف اجلردية البنكية  ،خيضع مر ِ
تكبها إلحدى العقوبات اآلتية :

1.4

وتطاؿ ىذه األخَتة األشخاص الطبيعية ادلمثِّلة للبنك أو ادلؤسسة ادلالية يف صورة عقوبات
العقوبات األصلية ُ :

الواردة يف البند
للحرية حدَّدىا ادلشرع بالنِّسبة للجردية َّ

سالبة

بالسجن من خمس ( )5إلى عشر ( )10سنوات  ،وبالنِّسبة
َّ
األول ِّ

السجن من سنة ( )1إلى عشر
للجرائم َّ
الواردة يف البندين الثَّاني و الثَّالث يف ِّ

()10

السجن
سنوات  ،ويف باقي البنود يف ِّ

من سنة ( )1إلى ثالث ( )3سنوات  ،إىل جانب العقوبات المالية ادلتمثِّلة يف الغرامة ادلالية اليت تًتاوح بُت

خمسة

()5

إلى عشرة ( )10ماليين دينار جزائري .

السجن المؤبَّد و الغرامة المالية
ىذه العقوبات ديكن رفعُها مىت اقًتنت اجلردية ببعض الظروؼ ادلشدَّدة وذلك لتُصبِح ِّ
من عشرين ( )20إلى خمسين ( )50مليون دينار جزائري مىت كانت قيمة األمواؿ ادلختلَسة أو ادلبدَّدة تُسا ِوي أو تفوق عشرة
( )10ماليين دينار جزائري .

خاصا  ،فتتمثَّل يف الغرامة ادلالية اليت
أما بالنِّسبة للعقوبات اليت ُ
تطاؿ البنك أو ادلؤسسة ادلالية بصفتِها شخصا معنويا ِّ
ادلقررة للشخص الطبيعي مر ِ
نصت عليو
تكب نفس األفعاؿ حسب ما َّ
تسا ِوي من واحد ( )1إلى خمس (َّ )5
مرات الغرامة َّ
ُ
ادلادة  18مكرر من قانون العقوبات .

2.4

العقوبات التكميلية  :وتطاؿ ىذه األخَتة الشخص الطبيعي مر ِ
تكب األفعاؿ أعاله  ،وتتمثَّل يف احلرماف من احلقوؽ
ُ

ادلدنية والسياسية  ،ادلنع من اإلقامة من سنة ( )1إلى خمس ( )5سنوات  ،غلق ادلؤسسة  ،ادلنع من مزاولة ادلهنة ادلصرفية  ،نشر
احلكم ِ
يتعُت النُّطق ىا من طرؼ اجلهة القضائية .
وتعليقو  ،وىي عقوبات إلزامية َّ
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خاصا حسب ما
كما ديكن توقيع
عقوبات تكميلية على البنك أو ادلؤسسة ادلالية ادلخالِفة بصفتها شخصا معنويا َّ
نصت عليو ادلادة  18مكرر من قانون العقوبات كحل البنك أو ادلؤسسة ادلالية ادلخالِفة  ،ادلنع من مزاولة النشاط هنائيا أو دلدَّة
َّ

ال تتجاوز خمس ( )5سنوات  ،اإلقصاء من الصفقات العمومية لنفس ادلدَّة  ،ادلصادرة  ،غلق ادلؤسسة  ،نشر وتعليق حكم
اإلدانة .
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فهرس المحتويات :
الموضوع

تخصص تمويل وبنوك إسالمية
ُّ


الصفحة
ّ

الصفحة الرئيسية

01

ُم ِّ
قدمـ ـ ـ ــة

02

األول  :عموميات حول قانون البنوك
المحور َّ

02

ّأوال  :مفهوم قانون البنوك

02

ثانيا  :عناصر قانون البنوك

02

 .1العمليات ادلصرفية

02

 .2زلًتفو التجارة ادلصرفية

03

ثالثا  :الطبيعة القانونية لقواعد قانون البنوك

03

المحور الثاني  :الهيكل التنظيمي والوظيفي لبنك الجزائر

03

ّأوال  :الطبيعة القانونية لبنك الجزائر

03

ثانيا  :هياكل بنك الجزائر

04

 .1زلافظ بنك اجلزائر

04

 1.1تعيينو

04

 2.1صالحيات زلافظ بنك اجلزائر

05

 .2رللس اإلدارة

05

 1.2تشكيلتو

05

لصحتها
 2.2دورات رللس اإلدارة والنِّصاب القانوين َّ

05

 3.2صالحيات رللس إدارة بنك اجلزائر

06

 .3رللس النقد والقرض

06

 1.3تشكيلتو

06

لصحتها
 2.3دورات رللس النقد والقرض والنِّصاب القانوين َّ

06

 3.3صالحيات رللس النقد والقرض
 .4اللَّجنة ادلصرفية

07
08

 1.4تشكيلة اللَّجنة ادلصرفية
لصحتها
 2.4اجتماعات اللَّجنة ادلصرفية والنِّصاب القانوين َّ
 3.4صالحيات اللَّجنة ادلصرفية :

08
09
09

أ .صالحيات اللَّجنة ادلصرفية بصفتها ُسلطة إدارية
ب .صالحيات اللَّجنة ادلصرفية بصفتها ُسلطة قضائية
* ازباذ التدابَت ادل ِ
ناسبة لوقف آثار ادلخالفات ادلصرفية
ُ
* توقيع العقوبات ِ
ادلناسبة على ادلخالفُت
ختصة بالطَّعن في قرارات اللَّجنة المصرفية
الم َّ
 4.4الجهة ُ

09
10
10
10
11
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ثانيا  :صالحيات بنك الجزائر

تخصص تمويل وبنوك إسالمية
ُّ


12

العامة
َّ .1
الصالحيات َّ

12

اخلاصة
الصالحيات َّ
َّ .2

13

ثالثا  :حراسة بنك الجزائر

14

السنوية لبنك الجزائر
رابعا  :الحسابات َّ

14

خامسا  :اإلعفاءات واالمتيازات

15

المحور الثَّالث  :كيفيات اعتماد البنوك والمؤسسات المالية

15

ختصة بمنح الترخيص بممارسة المهنة المصرفية
الم َّ
َّأوال  :الجهة ُ

16

ثانيا َّ :
الشكل القانوني للبنوك والمؤسسات المالية

16

ثالثا  :إجراءات الحصول على الترخيص أو االعتماد

16

المحور الرابع  :العمليات المصرفية
َّأوال ِّ :
تلقي األموال من الجمهور

17
17

ثانيا  :عمليات القرض

18

رابعا  :فتح حساب مصرفي أو بنكي

18

المحور الخامس  :المسؤولية القانونية للبنوك والمؤسسات المالية

18

َّأوال  :المسؤولية المدنية

18

 .1ادلسؤولية العقدية

19

 .2ادلسؤولية التقصَتية

19

ثانيا  :المسؤولية التأديبية

19

ثالثا  :المسؤولية الجزائية

20

صور ادلسؤولية اجلزائية البنكية
َّ .1

20

 1.1ادلسؤولية اجلزائية للشخص الطبيعي

20

 2.1ادلسؤولية اجلزائية عن فعل الغَت

20

 3.1ادلسؤولية اجلزائية للشَّخص ادلعنوي

20

صور اجلرائم البنكية
َّ .2

20

 .3أركاف اجلرائم البنكية

21

قررة للجرائم البنكية
 .4العقوبات ادل َّ
ُ

21
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