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 كممة شـــكر
ذ َتَأذَن َربُُّكْم َلِئن َشَكْرُتْم ََلَِزيَدنَُّكمْ يقوؿ الّمو تعالى : )   (7( )ابراىيـ اآلية  َواِ 

ِتي َأْنَعْمَت َعَميَّ َوَعَمى َواِلَديَّ َوَأْن َأْعَمَل َصاِلًحا َتْرَضاُه َوَأْدِخْمِني َربِّ َأْوزِْعِني َأْن َأْشُكَر ِنْعَمَتَك الَّ )
اِلِحين (19( )النمؿ اآلية ِبَرْحَمِتَك ِفي ِعَباِدَك الصَّ  

 بيف طيات ىذا العمؿ اليسعني إال أف أتقدـ بالشكر الجزيؿ إلى األستاذ :

رشاداتو المفيدة وتوجيياتو  بف يحي أبوبكر الصديؽ  الذي لـ يبخؿ عميّ   بنصائحو القيمة وا 
 الصائبة وتشجيعو المحفز .

مجنة الحكـ الموقرة الذيف خصصوا جزًء مف وقتيـ الثميف لكما أتوجو بعظيـ الشكر ووافر اإلمتناف 
عطائيـ لنصائح و مالحظات ستكوف بال ريب سراجا لي في  لقراءة ىذه الرسالة المتواضعة وا 

 مشواري العممي .

لوالية الجمفة عمى  –جماؿ الديف بف سعد  –كما ال أنسى المكتبة الرئيسية لممطالعة العمومية 
 الدعـ المقدـ مف طرفيا وأخص بالذكر :

 األستاذ : قانة لخميسي و األستاذ : بختي مراد .

 وكؿ مف ساىـ في إنجاز ىذا البحث .

 كما أتقدـ بأسمى آيات الشكر و العرفاف

الوطف الدبموماسي طاىر تواتي رحمة اهلل عميو .إلى والدة شييد    

 فمكم جزيل الشكر وعظيم اإلمتنان

 عبد الّمو تواتي



 
 

 كممة شــــكر
 

 بمناسبة ىذا العمؿ المتواضع أتقدـ بالشكر الجزيؿ و كؿ االمتناف

عمى توجيياتو ونصائحو القيمة . بن يحي أبو بكر الصديقلألستاذ المشرؼ :    

قشة مف رئيسا ومقررا ومناقشا عمى سعة صدورىـ وعمى توجيياتيـ كما أشكر لجنة المنا

 العممية .

 كما أشكر طاقـ التدريس و الطاقـ االداري لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية 

 

 إلييم جميعا بالغ الشكر و التقدير

 

 

 العربي أحمد        

 

 



 
 

 اإلىـــــــداء
 

 

  

 

 

 إلى كل روح طاىرة .. أىدي ثمرة جيدي .

 

 

 

 

 عبد اهلل تواتي              

 

 

 

 

 



 
 

 اإلىــــــداء
 إليي اليطيب الميؿ إال بشكرؾ ، وال يطيب النيار إال بطاعتؾ .

 وال تطيب الدنيا إال بذكرؾ، وال تطيب اآلخرة إال بعفوؾ.

 إلى مف بمغ الرسالة و أدى األمانة ، ونصح األمة ، نبي الرحمة ونور العالميف

 عميو وسمـ سيدنا محمد صمى الّمو

إلى معنى الحب و الحناف، إلى بسمة الحياة وسر الوجود، إلى مف كاف دعائيا سر 
 نجاحي، وحنانيا بمسـ جراحي .

 إلى أغمى الحبايب

 أمي.... أمي....أمي. ....

 إلى تاج رأسي وقرة عيني إلى أحف وأكبر قمب ، إلى صاحب الفضؿ

 الجزيؿ والدعـ المتواصؿ.

 ئ و األخالؽ عمى صفحة بيضاء أبي العزيزإلى مف خطى لي المباد

 إلى زوجتي و أوالدي.

 كما ال أنسى زمالئي في العمؿ .

 إلى كؿ مف وسعتيـ ذاكرتي ولـ تسعيـ مذكرتي .

 إلى كؿ ىؤالء أزؼ أجمؿ ما تحممو عبارات الود و اإلخاء أىدي ثمرة جيدي .

  العربي أحمد



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 مـقـدمــــة
 



 
 

 

 

 ــــــة :مـقـدمــــــــــ

إف النظػػػػػرة التاريخيػػػػػػة والحػػػػػػروب التػػػػػػي مػػػػػػرت بيػػػػػا البشػػػػػػرية واألحػػػػػػداث و المت يػػػػػػرات التػػػػػػي طػػػػػػرأت 
عمػػػػػػػػػى الفكػػػػػػػػػر االقتصػػػػػػػػػادي العػػػػػػػػػالمي والثػػػػػػػػػورات التشػػػػػػػػػريعية والعرفيػػػػػػػػػة والنظاميػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػي تعكػػػػػػػػػس 
أيػػػػديولوجيات الػػػػدوؿ والتسػػػػابؽ نحػػػػو اقتصػػػػاد قػػػػوي فػػػػي ظػػػػؿ األزمػػػػة الخانقػػػػة التػػػػي يمػػػػر بيػػػػا العػػػػالـ 

  بػػػػػػات مػػػػػػف الضػػػػػػروري ت ييػػػػػػر المفػػػػػػاىيـ االقتصػػػػػػادية مػػػػػػف أجػػػػػػؿ بنػػػػػػاء وفػػػػػػرض تشػػػػػػريعات اليػػػػػػـو ،
مػػػػػػػف شػػػػػػػأنيا أف تحػػػػػػػدث صػػػػػػػعيدا فػػػػػػػي عالقػػػػػػػة البنػػػػػػػؾ المركػػػػػػػزي بالحكومػػػػػػػة وعػػػػػػػدـ ميػػػػػػػؿ السػػػػػػػمطة 
التنفيذيػػػػػة إلػػػػػى تحقيػػػػػؽ أىػػػػػدافيا السياسػػػػػية عمػػػػػى أنقػػػػػاض النقػػػػػد واسػػػػػتقرار األسػػػػػعار وال يتػػػػػأ تى ىػػػػػذا 

سػػػػػػػػػػتقاللية البنػػػػػػػػػػؾ المركػػػػػػػػػػزي بشػػػػػػػػػػكؿ تػػػػػػػػػػػػػاـ ومنحػػػػػػػػػػو األمػػػػػػػػػػر إال بػػػػػػػػػػالتمحيص والتحصػػػػػػػػػػيف فػػػػػػػػػػي ا
الصػػػػػػػػالحيات كػػػػػػػػي يكػػػػػػػػوف فػػػػػػػػي منػػػػػػػػأى عػػػػػػػػف سياسػػػػػػػػات وقػػػػػػػػرارات السػػػػػػػػمطة التنفيذيػػػػػػػػة و السػػػػػػػػمطة 

التشػػػػػػػػريعية وأف يكػػػػػػػػوف سػػػػػػػػيدا فػػػػػػػػػي قراراتػػػػػػػػو ، إال أنػػػػػػػػو منػػػػػػػػذ أف شػػػػػػػػػرعت الجزائػػػػػػػػر فػػػػػػػػي تطبيػػػػػػػػػؽ     
المػػػػػػؤرخ  144-62بنػػػػػػؾ الجزائػػػػػػر بمقتضػػػػػػى القػػػػػػانوف رقػػػػػػـ التشػػػػػػريعات و االصػػػػػػالحات ، أصػػػػػػبح 

مؤسسػػػػػػػة عموميػػػػػػػة وطنيػػػػػػػة يتمتػػػػػػػع بالشخصػػػػػػػية المعنويػػػػػػػة واالسػػػػػػػتقالؿ   1962ديسػػػػػػػمبر  13فػػػػػػػي 
يخضػػػػػع  المػػػػػالي وال يخضػػػػػع إلجػػػػػراءات المحاسػػػػػبة العموميػػػػػة ورقابػػػػػة مجمػػػػػس المحاسػػػػػبة ، كمػػػػػا ال

إلػػػػى إلتزامػػػػات التسػػػػجيؿ فػػػػي السػػػػجؿ التجػػػػاري ، وىػػػػذا مػػػػف أجػػػػؿ تنظػػػػيـ اآلليػػػػات الممنوحػػػػة  لبنػػػػؾ 
ومػػػػػػة القػػػػػػدرة عمػػػػػػى المراقبػػػػػػة الالزمػػػػػػة ومنػػػػػػو ومػػػػػػف خالليػػػػػػا تتمتػػػػػػع إدارة بنػػػػػػؾ الجزائػػػػػػر ومػػػػػػنح الحك

 الجزائر باالستقاللية وباالستقرار في ممارسة صالحياتو القانونية .

ليؤكػػػػػػػػػد عمػػػػػػػػػى دور الفاعػػػػػػػػػؿ لبنػػػػػػػػػؾ  19881جػػػػػػػػػانفي  12المػػػػػػػػػؤرخ فػػػػػػػػػي  06-88جػػػػػػػػػاء القػػػػػػػػػانوف 
سػػػػقوؼ إعػػػػادة الخصػػػػـ، وىػػػػذا الجزائػػػػر فػػػػي إطػػػػار السياسػػػػة النقديػػػػة وتسػػػػيييا كمػػػػا أوكػػػػؿ لػػػػو تحديػػػػد 

وُغيػػػػػػػػػرت تسػػػػػػػػػمية البنػػػػػػػػػؾ  2 1990أفريػػػػػػػػػؿ 14المػػػػػػػػػؤرخ فػػػػػػػػػي   10-90طبقػػػػػػػػػا ألحكػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػانوف 
كمػػػػػا أصػػػػػبح حامػػػػػؿ صػػػػػفة السػػػػػمطة النقديػػػػػة المكمفػػػػػة  –بنػػػػػؾ الجزائػػػػػر   -المركػػػػػزي الجزائػػػػػري ب : 

 بالتحقيؽ والعمؿ عمى المياـ الموكمة لمبنؾ المركزي ، كما منحت لمجنة المصرفية أحكاـ 

                                                           
. 30، ص  2، عدد  1988جانفي  13أنظر في الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية ،مؤرخة في   - 1   
. 9، المادة : 04-10،  11-03المعدؿ والمتمـ باالمريف ، ،  14/04/1990المؤرخ في  10/90قانوف النقد و القرض   - 2   

 عن انحكىمة انجزائرمدي استقالنية بنك  مقــدمـــة 
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فسػػػػػػػحة واسػػػػػػعة فػػػػػػػي ميػػػػػػداف المراقبػػػػػػػة دوف حػػػػػػدود، وىػػػػػػػذا فػػػػػػي إطػػػػػػػار إصػػػػػػػالح  10-90القػػػػػػانوف 
 النظاـ النقدي ومف خالليا استعاد بنؾ الجزائر مكانتو كمركز ليذا النظاـ .

و بػػػػػػػات بنػػػػػػػؾ الجزائػػػػػػػر يمعػػػػػػػب دورا فػػػػػػػاعال وأساسػػػػػػػيا فػػػػػػػي الػػػػػػػدفع نحػػػػػػػو القػػػػػػػدرة الشػػػػػػػرائية لمعممػػػػػػػة 
ىمتو الفاعمػػػػػػة عمػػػػػػى اسػػػػػػتقرار األسػػػػػػعار الداخميػػػػػػة  ، كمػػػػػػا الوطنيػػػػػػة داخميػػػػػػا وخارجيػػػػػػا وذلػػػػػػؾ بمسػػػػػػا

يعمػػػػػؿ عمػػػػػى متابعػػػػػة ومراقبػػػػػة االلتزامػػػػػات الماليػػػػػة لمدولػػػػػة وتطػػػػػور مػػػػػديونيتيا الخارجيػػػػػة وضػػػػػبطيا 
وتسػػػػػػػييرىا وتنفيػػػػػػػذ االتفاقيػػػػػػػات المتعمقػػػػػػػة باالسػػػػػػػتدانة الخارجيػػػػػػػة و الداخميػػػػػػػة و العقػػػػػػػود ، ويتػػػػػػػدخؿ 

العممػػػػػػػة األجنبيػػػػػػػة القابمػػػػػػػة لمتحويػػػػػػػؿ إضػػػػػػػافة  كػػػػػػػذلؾ بنػػػػػػػؾ الجزائػػػػػػػر فػػػػػػػي إدارة االحتياطيػػػػػػػات مػػػػػػػف
لمػػػػػػػػذىب كمػػػػػػػػا يسػػػػػػػػيرعمى تػػػػػػػػوفير العمػػػػػػػػالت األجنبيػػػػػػػػة لمسػػػػػػػػمطة التنفيذيػػػػػػػػة مػػػػػػػػف أجػػػػػػػػؿ األغػػػػػػػػراض 

 التجارية . 

 اَلىمية :

تتجمػػػػػػػػػى أىميػػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي تمتػػػػػػػػػع بنػػػػػػػػػؾ الجزائػػػػػػػػػر باالسػػػػػػػػػتقاللية عػػػػػػػػػف السػػػػػػػػػمطتيف التنفيذيػػػػػػػػػة 
ىػػػػػػػػو مػػػػػػػػف يقػػػػػػػػـو بتخطػػػػػػػػيط ورسػػػػػػػػـ  والتشػػػػػػػػريعية وأي مؤسسػػػػػػػػة آخػػػػػػػػرى ، باعتبػػػػػػػػار بنػػػػػػػػؾ الجزائػػػػػػػػر

السياسػػػػػػة النقديػػػػػػة فػػػػػػي جميػػػػػػع المتطمبػػػػػػات التػػػػػػي مػػػػػػف شػػػػػػأنيا تػػػػػػأمف االسػػػػػػتقرار النقػػػػػػدي ، بػػػػػػالموازاة 
مػػػػػػع مرافقػػػػػػة السياسػػػػػػة االقتصػػػػػػادية ألف االسػػػػػػتقرار االقتصػػػػػػادي يسػػػػػػاىـ مباشػػػػػػرة ترتيػػػػػػب الصػػػػػػحيح 

 االقتصاد الوطني الجزائري في ظؿ األزمة العالمية .

 دراسة الى :تيدؼ ىذه ال  اَلىداف :

/ تحديػػػػػػد إسػػػػػػتقاللية بنػػػػػػؾ الجزائػػػػػػر عػػػػػػف الحكومػػػػػػة وفقػػػػػػا لقػػػػػػانوف النقػػػػػػد والقػػػػػػرض واألمػػػػػػريف  1 -
 المحدداف لو ؟ 

 / استقاللية بنؾ الجزائر وأثرىا عمى السياسة النقدية والسياسة الحكومية ؟ 2 -
 / المؤشرات والمعايير الدالة عمى استقاللية بنؾ الجزائر ؟  3 -
 بنؾ الجزائر لدى السمطة التنفيذية ؟/ مفيـو استقاللية  4 -
 وبناءا عمى ما سبؽ يمكف طرح السؤاؿ الجوىري التالي: -
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 االشكالية :

 مامدى إستقاللية بنك الجزائر عن السمطة التنفيذية ؟   

 عمى أساس ىذه اإلشكالية يمكننا طرح مجموعة التساؤالت الفرعية التالية:/  1 -

 جزائر ؟/ لماذا  ؟ إستقاللية بنؾ ال 2 -

/ مػػػػػػػاىي األسػػػػػػػس و الضػػػػػػػوابط التػػػػػػػي جػػػػػػػاء ت بيػػػػػػػا السياسػػػػػػػة النقديػػػػػػػة بيػػػػػػػا قػػػػػػػانوف النقػػػػػػػد  3 -
 ؟ 10/04و 11/03و  01/01والقرض و األوامر 

 / كيؼ يمكننا القوؿ بأف بنؾ الجزائر يتمتع بإستقاللية مطمقة ؟ 4 -
/ مػػػػػػػاىي األىػػػػػػػداؼ التػػػػػػػي تػػػػػػػـ تحقيقيػػػػػػػا فػػػػػػػي رحػػػػػػػاب السياسػػػػػػػة النقديػػػػػػػة واسػػػػػػػتقاللية بنػػػػػػػؾ  5 -

 جزائر ؟ال

 الفرضيات:

 لمعالجة إشكالية البحث ، تـ اإلعتماد عمى الفرضيات التالية :

/ اليػػػػػػتـ االسػػػػػػتقرار النقػػػػػػدي فػػػػػػي مسػػػػػػتوى األسػػػػػػعار إال إذا إلتػػػػػػـز بنػػػػػػؾ الجزائػػػػػػر بمسػػػػػػؤولياتو 1 -
 األساسية ويحقؽ استقالليتو .

النقديػػػػػة  إلرسػػػػػاء معػػػػػالـ السػػػػػمطة/ جػػػػػاء قػػػػػانوف النقػػػػػد والقػػػػػرض واألوامػػػػػر المتممػػػػػة والمكممػػػػػة 2 -
 في الجزائر 

 حدود الدراسة : -
تعػػػػػػػرض الدراسػػػػػػػة مامػػػػػػػدى اسػػػػػػػتقاللية بنػػػػػػػؾ الجزائػػػػػػػر عػػػػػػػف الحكومػػػػػػػة واإلطػػػػػػػار المفػػػػػػػاىيمي   -

لمعالقػػػػػة المتداخمػػػػػة بينيمػػػػػا فػػػػػي تحقيػػػػػؽ السياسػػػػػة النقديػػػػػة والمصػػػػػرفية ، كمػػػػػا تتطػػػػػرؽ الدراسػػػػػة 
               الػػػػػػػػػػػى تقيػػػػػػػػػػػيـ تجربػػػػػػػػػػػة الجزائػػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػػي مجػػػػػػػػػػػاؿ اسػػػػػػػػػػػتقاللية بنػػػػػػػػػػػؾ الجزائػػػػػػػػػػػر خػػػػػػػػػػػالؿ الفتػػػػػػػػػػػرة

 (1990 – 2015 ) 
 

 عن انحكىمة انجزائرمدي استقالنية بنك  ــدمـــة مق

 

3 



 
 

-  

-  

 منيج البحث: -
بػػػػػػػراز  - ال شػػػػػػػؾ أف الوصػػػػػػػؼ ىػػػػػػػو تشػػػػػػػخيص الظػػػػػػػاىرة وكشػػػػػػػؼ جوانبيػػػػػػػا وتحديػػػػػػػد سػػػػػػػماتيا وا 

              عناصػػػػػػػػػػرىا ، وىػػػػػػػػػػو تعريػػػػػػػػػػؼ األشػػػػػػػػػػياء والظػػػػػػػػػػواىر والمؤسسػػػػػػػػػػات بػػػػػػػػػػذكر أقسػػػػػػػػػػاميا وشػػػػػػػػػػرح
كمػػػػػػػا  إعتمػػػػػػػدنا فػػػػػػػي ىػػػػػػػذا البحػػػػػػػث عمػػػػػػػى المػػػػػػػني  الوصػػػػػػػفي التحميمػػػػػػػي لممناقشػػػػػػػة    1ىيئتيػػػػػػػا

إعتمػػػػدنا عمػػػػى تقػػػػاير خاصػػػػة لمحػػػػافظ بنػػػػؾ الجزائػػػػر ومجموعػػػػة مػػػػف المػػػػداخالت ، مػػػػف أجػػػػؿ 
            الحصػػػػػػػػػوؿ عمػػػػػػػػػى إحصػػػػػػػػػائيات مػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػأنيا تثػػػػػػػػػري موضػػػػػػػػػوعنا ، فضػػػػػػػػػال عػػػػػػػػػف مجموعػػػػػػػػػة

 مف الكتب والمقاالت .

 أقسام الدراسة :

قدمػػػػػػة لدراسػػػػػػة الموضػػػػػػوع  دراسػػػػػػة وافيػػػػػػة، تناولنػػػػػػا الموضػػػػػػوع فػػػػػػي فصػػػػػػميف، تسػػػػػػبقيما فػػػػػػي ذلػػػػػػؾ م 

 وتمييـ خاتمة.

وذلػػػػػؾ مػػػػػف خػػػػػالؿ تقسػػػػػيـ ىػػػػػذا الفصػػػػػؿ النظػػػػػاـ القػػػػػانوني لبنػػػػػؾ الجزائػػػػػر ، يتنػػػػػاوؿ الفصػػػػػؿ  األوؿ  
                          بنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ الجزائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿإلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى مبحثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف، خصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػص األوؿ منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  لدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

أسػػػػػاليب و طػػػػػػرؽ عمػػػػػػؿ البنػػػػػػؾ . أمػػػػػػا المبحػػػػػػث الثػػػػػاني فقػػػػػػد خصػػػػػػص لدراسػػػػػػة ،. 10-90قػػػػػانوف 
  ة أساسػػػػػػػا السياسػػػػػػػة النقديػػػػػػػة و المصػػػػػػػرفية وطػػػػػػػرؽ تنفيػػػػػػػذىا ، وكيفيػػػػػػػة تمويمػػػػػػػو لمحكومػػػػػػػة . المتمثمػػػػػػػ

أمػػػػػػا فػػػػػػي الفصػػػػػػؿ الثػػػػػػاني عالقػػػػػػة بنػػػػػػؾ الجزائػػػػػػر بالحكومػػػػػػة فقػػػػػػد تػػػػػػـ تقسػػػػػػيمو  ىػػػػػػو اآلخػػػػػػر إلػػػػػػى 
مبحثػػػػػػػيف ، خصػػػػػػػص األوؿ منػػػػػػػو  لرقابػػػػػػػة الحكومػػػػػػػة عمػػػػػػػى بنػػػػػػػؾ الجزائػػػػػػػر وكػػػػػػػذا الحصػػػػػػػانة التػػػػػػػي 

ية الماليػػػػػػػة والعضػػػػػػػوية والوظيفيػػػػػػػة ، فػػػػػػػي حػػػػػػػيف خصػػػػػػػص يتمتػػػػػػػع بيػػػػػػػا بنػػػػػػػؾ الجزائػػػػػػػر واالسػػػػػػػتقالل
                المبحػػػػػػػث الثػػػػػػػػاني لدراسػػػػػػػة تقيػػػػػػػػيـ األداء أو عالقػػػػػػػة بنػػػػػػػػؾ الجزائػػػػػػػر بالحكومػػػػػػػػة مػػػػػػػف رقابػػػػػػػػة ماليػػػػػػػػة

 ، ليتـ في نيايتو التطرؽ إلى مدى استقاللية بنؾ الجزائر عف الحكومة . إداريةو 
 

                                                           
 . 114، ص  2003، عنابة ، منشورات جامعة باجي مختار ،  منيجية البحث القانونيعبد النور ناجي ،  - 1

 عن انحكىمة انجزائرمدي استقالنية بنك  مقــدمـــة 

 

4 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول

النظام القانوني لبنك 

 الجزائر
 



 
 

 

 

 القانوني لبنك الجزائر . الفصل اَلول : النظام
                             المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤرخ 04 – 10تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ تعزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدابير التشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريعية الجديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة ) األمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر رقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ 

اإلطػػػػػػػػػار القػػػػػػػػػانوني الػػػػػػػػػذي يػػػػػػػػػنظـ القطػػػػػػػػػاع المصػػػػػػػػػرفي فػػػػػػػػػي الجزائػػػػػػػػػر  1(  2010أوت  26فػػػػػػػػػي 
                صػػػػػػػػػةالقػػػػػػػػػانوني لالسػػػػػػػػػتقرار المػػػػػػػػػالي كميمػػػػػػػػػة صػػػػػػػػػريحة لبنػػػػػػػػػؾ الجزائػػػػػػػػػر ، خا اإلرسػػػػػػػػػاءوتقػػػػػػػػػوي 

مػػػػػػف زاويػػػػػػة مراقبػػػػػػة الخطػػػػػػر النظمػػػػػػي ، ويػػػػػػأتي ىػػػػػػذا لتعزيػػػػػػز االجػػػػػػراءات التنظيميػػػػػػة المتخػػػػػػذة فػػػػػػي 
ىػػػػػذه السػػػػػنوات االخيػػػػػرة ،عمػػػػػى ضػػػػػوء بعػػػػػض نقػػػػػاط الضػػػػػعؼ التػػػػػي تمػػػػػت معاينتيػػػػػا ال سػػػػػيما فػػػػػي 

الػػػػػذي رفػػػػػع بصػػػػػفة جوىريػػػػػة الػػػػػرأس المػػػػػاؿ  2008المػػػػػؤرخ فػػػػػي ديسػػػػػمبر  04 – 08النظػػػػػاـ رقػػػػػـ 
 2009المػػػػػػػػػؤرخ فػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػاي  03 – 09ؾ والمؤسسػػػػػػػػػات الماليػػػػػػػػػة والنظػػػػػػػػػاـ رقػػػػػػػػػـ األدنػػػػػػػػػى لمبنػػػػػػػػػو 

المتضػػػػػػػمف القواعػػػػػػػد العامػػػػػػػة الخاصػػػػػػػة بشػػػػػػػروط البنػػػػػػػوؾ و المتعمقػػػػػػػة بالمخػػػػػػػاطر عمػػػػػػػى المنتجػػػػػػػات 
 .2المالية 

 و عميو سنتطرؽ في الفصؿ األوؿ إلى :

 . 10-90مفيـو بنؾ الجزائر في ظؿ قانوف النقد والقرض   المبحث اَلول: -   

  السمطة النقدية لبنؾ الجزائر.  المبحث الثاني: -   
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ــــر فــــي ظــــل قــــانون النقــــد و القــــر   ــــك الجزائ المبحــــث اَلول : مفيــــوم بن
99-09 . 

يعتبػػػػػػر البنػػػػػػؾ المركػػػػػػزي مػػػػػػف أىػػػػػػـ المؤسسػػػػػػات الماليػػػػػػة فػػػػػػي أقطػػػػػػار العػػػػػػالـ بتوليػػػػػػو ميػػػػػػاـ إصػػػػػػدار 
جػػػػػوده ضػػػػػروري لتنفيػػػػػذ السياسػػػػػة و  اعتبػػػػػارالنقػػػػػد و ميػػػػػاـ الرقابػػػػػة بجميػػػػػع أنواعيػػػػػا باإلضػػػػػافة إلػػػػػى 

لمدولػػػػػػة ، ىػػػػػذا مايػػػػػػدفعنا لمتطػػػػػرؽ إلػػػػػػى تعػػػػػاريؼ لمبنػػػػػػؾ  االقتصػػػػػاديةالماليػػػػػة لمحكومػػػػػة و السياسػػػػػػة 
المركػػػػػػزي نػػػػػػذكر منيػػػػػػا أف: البنػػػػػػؾ المركػػػػػػزي يعتبػػػػػػر المصػػػػػػرؼ الػػػػػػذي يتربػػػػػػع عمػػػػػػى قمػػػػػػة الجيػػػػػػاز 

يقيػػػػػة ، المصػػػػػرفي ويسػػػػػتطيع تحويػػػػػؿ األصػػػػػوؿ الحقيقيػػػػػة إلػػػػػى نقديػػػػػة ، واألصػػػػػوؿ النقديػػػػػة إلػػػػػى حق
 1وشؤوف النقد في البالد . االئتمافكما أنو يحتكر عممية إصدار النقد ويدير ويوجو 

 11فػػػػػػػػي مادتػػػػػػػػو  1990أفريػػػػػػػػؿ  14الصػػػػػػػػادر فػػػػػػػػي  10/90ويعػػػػػػػػرؼ قػػػػػػػػانوف النقػػػػػػػػد و القػػػػػػػػرض  
البنػػػػػػؾ : مؤسسػػػػػػة وطنيػػػػػػة تتمتػػػػػػع بالشخصػػػػػػية المعنويػػػػػػة و االسػػػػػػتقالؿ المػػػػػػالي ، تقػػػػػػـو بالمعطيػػػػػػات 

                 اؿ الجميػػػػػػػػػػػػػػور لتقػػػػػػػػػػػػػـو بتوزيعيػػػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػػػػف طريػػػػػػػػػػػػػؽ القػػػػػػػػػػػػػػروضالبنكيػػػػػػػػػػػػػة و ىػػػػػػػػػػػػػي تتمقػػػػػػػػػػػػػػى أمػػػػػػػػػػػػػو 
 2يضا تقديـ و تسييؿ وسائؿ الدفع".و أ

الصػػػػػػػادر  04-10الػػػػػػػذي جػػػػػػػاء بػػػػػػػنفس المفيػػػػػػػـو لالسػػػػػػػتقاللية ، وعقبػػػػػػػو األمػػػػػػػر  11-03واألمػػػػػػػر 
 المتعمؽ بالنقد والقرض . 11-03، يعدؿ ويتمـ األمر  2010غشت  26

 

 

 

 

                                                           
 76-75المنظور العممي ، الطبعة األولى ، دار وائؿ لمطباعة والنشر ، عماف ، ص –د.جميؿ الزيدانيف ،أساسيات في الجياز المالي  - 1
 . 1990-04- 14، الصادر في 90-10، مف قانوف النقد والقرض  11المادة ،   - 2
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 الجزائر وعالقتو بالحكومة .المطمب اَلول : بنك 
إف عالقػػػػػة بػػػػػيف بنػػػػػؾ الجزائػػػػػر والحكومػػػػػة مشػػػػػتقة مػػػػػف خصػػػػػائص الوحػػػػػدة والممكيػػػػػة العامػػػػػة لبنػػػػػؾ  

الجزائػػػػر حيػػػػث يقػػػػـو ىػػػػذا األخيػػػػر بتجييػػػػز الحكومػػػػة بػػػػاألوراؽ النقديػػػػة مػػػػف حسػػػػابيا الجػػػػاري لديػػػػو 
فػػػػػػع الشػػػػػػيكات لػػػػػػدفع األجػػػػػػور والرواتػػػػػػب وتسػػػػػػديد المصػػػػػػروفات اإلداريػػػػػػة واالسػػػػػػتثمارية األخػػػػػػرى ود

جػػػػػػراء التحػػػػػػويالت النقديػػػػػػة مػػػػػػف حسػػػػػػاب إلػػػػػػى أخػػػػػػر ونقػػػػػػؿ  المسػػػػػػحوبة عمػػػػػػى الخزينػػػػػػة العموميػػػػػػة وا 
المبػػػػػػالغ مػػػػػػف مكػػػػػػاف إلػػػػػػى أخػػػػػػر داخػػػػػػؿ الػػػػػػوطف لمصػػػػػػمحة الحكومػػػػػػة وأداء المػػػػػػدفوعات الخارجيػػػػػػة 
لمدولػػػػػػة باإلضػػػػػػافة إلػػػػػػى ذلػػػػػػؾ يقػػػػػػـو بنػػػػػػؾ الجزائػػػػػػر بإمػػػػػػداد الحكومػػػػػػة بػػػػػػاألمواؿ لمسػػػػػػاعدتيا عمػػػػػػى 

اجيػػػػة التزاماتيػػػػا كمػػػػنح قػػػػروض نقديػػػػة مباشػػػػرة قصػػػػيرة األجػػػػؿ فػػػػي بدايػػػػة السػػػػنة تسػػػػيير عمميػػػػا ومو 
الماليػػػػػػػة لمقابمػػػػػػػة نفقاتيػػػػػػػا المسػػػػػػػتمرة وريثمػػػػػػػا يػػػػػػػتـ تحصػػػػػػػيؿ اإليػػػػػػػرادات الحكوميػػػػػػػة مػػػػػػػف الضػػػػػػػرائب 
والرسػػػػػـو وعمػػػػػى اف تمتػػػػػـز الحكومػػػػػة باسػػػػػترداد المبػػػػػالغ المسػػػػػتمفة قبػػػػػؿ نيايػػػػػة السػػػػػنة الماليػػػػػة لمنػػػػػع 

 تراكـ الديف الحكومي .

لؾ مػػػػػػنح سػػػػػػمؼ اسػػػػػػتثنائي لمحكومػػػػػػة فػػػػػػي أوقػػػػػػات الحػػػػػػروب واألزمػػػػػػات االقتصػػػػػػادية كالكسػػػػػػاد كػػػػػػذ 
كمػػػػػػػا يمكػػػػػػػف لمبنػػػػػػػؾ الجزائػػػػػػػر أف يضػػػػػػػطمع بمسػػػػػػػؤولية إدارة الػػػػػػػديف العػػػػػػػاـ الػػػػػػػداخمي . االقتصػػػػػػػادي 

والخػػػػػػػارجي نيابػػػػػػػة عػػػػػػػف الخزينػػػػػػػة العموميػػػػػػػة حيػػػػػػػث إف الػػػػػػػديف الػػػػػػػداخمي المتكػػػػػػػوف مػػػػػػػف حػػػػػػػواالت 
الحكوميػػػػػة الطويمػػػػػة األجػػػػػؿ فيػػػػػي تسػػػػػاعد الخزينػػػػػة العموميػػػػػة الخزينػػػػػة القصػػػػػيرة األجػػػػػؿ والسػػػػػندات 

عمػػػػػى تسػػػػػويؽ الموجػػػػػودات الماليػػػػػة الحكوميػػػػػة وبيعيػػػػػا داخػػػػػؿ رؤوس أمػػػػػواؿ بعػػػػػد دراسػػػػػة األوضػػػػػاع 
الماليػػػػة لمسػػػػوؽ ومػػػػدى اسػػػػتعابيا ليػػػػا ، أمػػػػا الػػػػديف الخػػػػارجي فيتػػػػألؼ مػػػػف القػػػػروض التػػػػي تعقػػػػدىا 

إلنتاجيػػػػػػػة ويقػػػػػػػع عمػػػػػػػى عػػػػػػػاتؽ بنػػػػػػػؾ الحكومػػػػػػػة مػػػػػػػع العػػػػػػػالـ الخػػػػػػػارجي ل ػػػػػػػرض تمويػػػػػػػؿ فعاليتيػػػػػػػا ا
الجزائػػػػػػر مسػػػػػػؤولية مسػػػػػػؾ حسػػػػػػابات القػػػػػػروض الخارجيػػػػػػة وتسػػػػػػديد فوائػػػػػػدىا و أقسػػػػػػاطيا المسػػػػػػتحقة 
وال يتقاضػػػػػػى أيػػػػػػة عمولػػػػػػة لقػػػػػػاء خػػػػػػدمات إدارة الػػػػػػديف العػػػػػػاـ ، كمػػػػػػا يعتبػػػػػػر بنػػػػػػؾ الجزائػػػػػػر وكػػػػػػيال 

 اجية ومستشارا لمحكومة في المسائؿ النقدية فيما يخص السياسة المتبعة الواجبة لمو 
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         الظػػػػػروؼ فيػػػػػو طػػػػػرؼ اليمكػػػػػف فػػػػػي أي حػػػػػاؿ مػػػػػف األحػػػػػواؿ االسػػػػػت ناء عنػػػػػو فػػػػػي النظػػػػػاـ النقػػػػػدي
 . 1و المالي

 الفرع اَلول :

 بنك الجزائر: نشأة -أ  

ىػػػػػو وليػػػػػد األنظمػػػػػة المصػػػػػرفية التػػػػػي نشػػػػػأت فػػػػػي الػػػػػدوؿ ال ربيػػػػػة ، و قػػػػػد نشػػػػػأ أوال كبنػػػػػؾ تجػػػػػاري 
ا معػػػػػامالت السػػػػػوؽ المصػػػػػرفي فأصػػػػػبح يمكنػػػػػو التػػػػػأثير كبيػػػػػر ، و توسػػػػػعت معامالتػػػػػو لتشػػػػػمؿ كثيػػػػػر 

عمػػػػػى السػػػػػوؽ بعممياتػػػػػو المختمفػػػػػة ، و حيػػػػػث أّف المعػػػػػامالت البنكيػػػػػة فػػػػػي أوؿ نشػػػػػأة البنػػػػػوؾ ىػػػػػي 
عمميػػػػػػات قبػػػػػػوؿ الودائػػػػػػع و الخصػػػػػػـ ، فػػػػػػإّف ىػػػػػػذا البنػػػػػػؾ التجػػػػػػاري اليػػػػػػاـ كػػػػػػاف يتعامػػػػػػؿ فػػػػػػي جػػػػػػزء 

كػػػػاف يقبميػػػػا ، تطػػػػورت فيمػػػػا كبيػػػػر مػػػػف ىػػػػذه المعػػػػامالت و كػػػػاف يعطػػػػي إيصػػػػاالت بػػػػالودائع التػػػػي 
بعػػػػػد كمػػػػػا تبػػػػػيف مػػػػػف قبػػػػػؿ إلػػػػػى نقػػػػػود ورقيػػػػػة ، و أصػػػػػبح مثػػػػػؿ ىػػػػػذا البنػػػػػؾ يقػػػػػـو بإصػػػػػدار الجػػػػػزء 

 األكبر مف النقود الورقية و زيادة لمثقة فييا بدأت :

 مميات المصرفية .                                      خدمة الحكومة فيما يتعمؽ بالع

 نقدي لمبنوؾ .               االحتفاظ باالحتياطي ال

 إعادة خصـ األوراؽ التجارية و المالية لمبنوؾ و إقراضيا .                  

                                                                         البنوؾ.تسوية حسابات 

                               تنفيذ السياسة اإلنتمائية لمدولة .                            

 . 2بالعمالت األجنبية  احتياطمراقبة أحواؿ التجارة الخارجية و إدارة ما لدا الدولة مف 

 تعريف بنك الجزائر وىياكمو : -ب 
                                                           

 (  عالقة البنك المركزي بالبنوك التجاريةيري عبد الباقي / كراـ صالح / بمعياط الحواس / مذكرة تخرج ) فكا - 1

 ( المنظومة المصرفية الجزائريةمذكرة ) - 2
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يعتبػػػػػر البنػػػػػؾ المركػػػػػزي الجزائػػػػػري أوؿ مؤسسػػػػػة نقديػػػػػة يػػػػػتـ تأسيسػػػػػيا فػػػػػي الجزائػػػػػر المسػػػػػتقمة وذلػػػػػؾ 
وذلػػػػػػؾ بتصػػػػػػريح الجريػػػػػػدة الرسػػػػػػمية الصػػػػػػادرة  1962ديسػػػػػػمبر  13يخ بموجػػػػػػب القػػػػػػانوف رقػػػػػػـ بتػػػػػػار 

المتضػػػػػػمف قػػػػػػرار نشػػػػػػأتو وتحديػػػػػػد قانونػػػػػػو األساسػػػػػػي وأسػػػػػػند ليػػػػػػذا البنػػػػػػؾ  1962ديسػػػػػػمبر  28فػػػػػػي 
 . 1964صالحيات إصدار العممة الوطنية المتمثمة في الدينار الجزائري سنة 

 : 0االقتصادي لمبنك  تعريفال

تركة مسػػػػػاىمة تنصػػػػػب عممياتيػػػػػا الرئيسػػػػػية فػػػػػي اسػػػػػتقباؿ البنػػػػػؾ ىػػػػػو عبػػػػػارة عػػػػػف مؤسسػػػػػة مشػػػػػ   
رؤوس األمػػػػػػػواؿ التػػػػػػػي ال يحتاجيػػػػػػػا أصػػػػػػػحابيا و منحيػػػػػػػا كميػػػػػػػا أو جػػػػػػػزء منيػػػػػػػا لمػػػػػػػذيف ىػػػػػػػـ أمػػػػػػػس 
الحاجػػػػػػػة إلييػػػػػػػا و ذلػػػػػػػؾ عػػػػػػػف طريػػػػػػػؽ اإلقػػػػػػػراض بقواعػػػػػػػد معينػػػػػػػة أو اسػػػػػػػتثمارىا فػػػػػػػي أوراؽ ماليػػػػػػػة 

 محدود.

 :لمبنك التعريف القانوني 

المعػػػػػػػػػدؿ والمػػػػػػػػػتمـ  1990أفريػػػػػػػػػؿ  14الصػػػػػػػػػادر فػػػػػػػػػي  10-90عرفػػػػػػػػػو قػػػػػػػػػانوف النقػػػػػػػػػد والقػػػػػػػػػرض 
: بنػػػػػػػػػػػػػػؾ الجزائػػػػػػػػػػػػػػر مؤسسػػػػػػػػػػػػػػة وطنيػػػػػػػػػػػػػػة تتمتػػػػػػػػػػػػػػع  9، المػػػػػػػػػػػػػػادة  04-10و  03-11بػػػػػػػػػػػػػػاألوامر: 

بالشخصػػػػػػية المعنويػػػػػػة واالسػػػػػػتقالؿ المػػػػػػالي ، واليخضػػػػػػع إلجػػػػػػراءات المحاسػػػػػػبة العموميػػػػػػة ورقابػػػػػػة 
 2مجمس المحاسبة ، كما اليخضع إلى إلتزامات التسجيؿ في السجؿ التجاري .

 : 3ىياكل بنك الجزائر  -ج 

لقػػػػػػد أدخػػػػػػؿ قػػػػػػانوف النقػػػػػػد والقػػػػػػرض تعػػػػػػديالت ىامػػػػػػة ؼ يييكػػػػػػؿ النظػػػػػػاـ المصػػػػػػرفي فػػػػػػي الجزائػػػػػػر 
دارتو لجيازيف رئيسيف ىما :  فبموجبو يقـو بتسيير البنؾ المركزي وا 

 المحافظ ومجمسي اإلدارة والنقد والقرض وجياز ثانوي يتمثؿ في المديريات العامة .
                                                           

 .25، ص  27-26،مرجع سبؽ ذكره،ص  محاضرات في اقتصاد البنوكشاكر القزويني،   - 1
 .  9، المادة : 04-10،  11-03، المعدؿ والمتمـ باالمريف ،  14/04/1990المؤرخ في  10/90قانوف النقد و القرض   - 2
 . 04-10،  11-03، المعدؿ والمتمـ باالمريف ،  14/04/1990المؤرخ في  10/90قانوف النقد و القرض   - 3
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 : 0فظ ونوابو المحا – 0

يعػػػػيف المحػػػػافظ ونوابػػػػو بمرسػػػػـو رئاسػػػػي بنػػػػاءا عمػػػػى اقتػػػػراح مػػػػف وزيػػػػر الماليػػػػة إذ يحػػػػدد فػػػػي ىػػػػذه 
المراسػػػػػيـ رتبػػػػػة كػػػػػؿ واحػػػػػد مػػػػػف النػػػػػواب ويػػػػػتـ ت ييػػػػػر ىػػػػػذه الرتبػػػػػة تمقائيػػػػػا كػػػػػؿ سػػػػػنة حسػػػػػب ترتيػػػػػب 

 .معاكس لمترتيب الوارد في المرسـو 

 مجمس اإلدارة ومجمس النقد والقر  :  - 2

( المتعمػػػػػػػػؽ بالنقػػػػػػػػد والقػػػػػػػػرض تػػػػػػػػـ انشػػػػػػػػاء مجمػػػػػػػػس النقػػػػػػػػد 10-90جػػػػػػػػاء بػػػػػػػػو قػػػػػػػػانوف ) بنػػػػػػػػاء  لمػػػػػػػػا
والقػػػػػروض الػػػػػذي حصػػػػػرت ميامػػػػػو فػػػػػي وظيفتػػػػػيف أساسػػػػػيتيف بحيػػػػػث يمثػػػػػؿ مجمػػػػػس اإلدارة والبنػػػػػؾ 
المركػػػػػزي والسػػػػػمطة النقديػػػػػة المسػػػػػتقمة فػػػػػي آف واحػػػػػد وبػػػػػإجراء التعػػػػػديؿ وفػػػػػؽ القػػػػػانوف الصػػػػػادر فػػػػػي 

يف بإنشػػػػػػػػاء مجمػػػػػػػػس إدارة باإلضػػػػػػػػافة إلػػػػػػػػى أصػػػػػػػػبح يفصػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػيف ىػػػػػػػػاتيف الػػػػػػػػوظيفت 2000سػػػػػػػػنة 
 .مجمس النقد والقرض 

 مجمس إدارة بنك الجزائر - 2 – 0 :

يتكػػػػػػػوف ىػػػػػػػذا المجمػػػػػػػس مػػػػػػػف المحػػػػػػػافظ رئيسػػػػػػػا ونوابػػػػػػػو الثالثػػػػػػػة كأعضػػػػػػػاء باإلضػػػػػػػافة إلػػػػػػػى ثالثػػػػػػػة 
مػػػػوظفيف سػػػػاميف يػػػػتـ تعييػػػػنيـ بموجػػػػب مرسػػػػـو مػػػػف رئػػػػيس الحكومػػػػة نظػػػػرا لقػػػػدراتيـ فػػػػي الشػػػػؤوف 

يػػػػػػة ويػػػػػػتـ تعيػػػػػػيف ثالثػػػػػػة مسػػػػػػتخمفيف ليحػػػػػػؿ محػػػػػػؿ المػػػػػػوظفيف المػػػػػػذكوريف سػػػػػػابقا اإلقتصػػػػػػادية والمال
 عند الحاجة . 

 مجمس النقد والقر  : - 2 – 2

   يتكوف مجمس النقد و القرض مف :
 . اعضاء مجمس اإلدارة لمبنؾ المركزي -

                                                           
 04-10ـ مف رئيس الجميورية." األمر " يتولى إدارة بنؾ الجزائر محافظ يساعده ثالثة نواب محافظ ، يعيف جميعيـ بمرسو  13المادة :   - 1

.  
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 . ثالثة أشخاص مختاريف لقدراتيـ اإلقتصادية والنقدية ويتـ تعيينيـ بمرسـو رئاسي -

يجمػػػػػع مجمػػػػػس النقػػػػػد والقػػػػػرض كػػػػػؿ ثالثػػػػػي كمػػػػػا يطمػػػػػع المجمػػػػػس بصػػػػػالحياتو كسػػػػػمطة نقديػػػػػة  - 
 تصدر أنظمة

 المديريات العامة : - 3

زيػػػػػػػػادة عمػػػػػػػػى الجيػػػػػػػػازيف السػػػػػػػػابقيف المحػػػػػػػػافظ ونوابػػػػػػػػو ومجمػػػػػػػػس اإلدارة ومجمػػػػػػػػس النقػػػػػػػػد والقػػػػػػػػرض 
والتػػػػي تتفػػػػرع  يتكػػػػوف ىيكػػػػؿ بنػػػػؾ الجزائػػػػر مػػػػف المديريػػػػة العامػػػػة التػػػػي تتفػػػػرع إلػػػػى مػػػػديريات مركزيػػػػة

بػػػػػػػػدورىا إلػػػػػػػػى نيابػػػػػػػػة مػػػػػػػػديريات ولػػػػػػػػذلؾ سػػػػػػػػنكتفي بػػػػػػػػذكر اىػػػػػػػػـ المػػػػػػػػديريات العامػػػػػػػػة فقػػػػػػػػط تعريفػػػػػػػػا 
 :وتوضيحا كمايمي 

 المديرية العامة لمقرو  والتشريع البنكي : - 0 – 3

مػػػػػػف أىػػػػػػـ وظػػػػػػائؼ ىػػػػػػذه المديريػػػػػػة العامػػػػػػة القيػػػػػػاـ بعمميػػػػػػات إعػػػػػػادة تمويػػػػػػؿ البنػػػػػػوؾ والسػػػػػػير عمػػػػػػى 
 دي وكذلؾ التشريع البنكي والسيما تشريعات البنوؾ وتسييرىا .تسيير السوؽ المالي والنق

 المديرية العامة لممفتشية العامة : - 3 – 2

 وتعمؿ ىذه المديرية العامة عمى تسيير وكاالت البنؾ المركزي .

   المديرية العامة لمشبكة : - 3 – 3
 .وظيفتيا المساعدة عمى تسيير وكاالت البنؾ المركزي 

 يرية العامة لمموارد البشرية :المد - 3 – 4
 .وتختص في إدارة ممفات الموظفيف وتكوينيـ وتوفير الوقاية واألمف ليـ 

 المديرية العامة لمغدارة والوسائل : - 3 – 5
 تقـو ىذه المديرية بتسيير الوسائؿ العامة وكذلؾ تسيير واست الؿ وسائؿ اإلعالـ اآللي والمحاسبة 

 .والموازنة 

 عن انحكىمة انجزائرمدي استقالنية بنك   انفصم األول
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 المديرية العامة لمدراسات : - 3 – 6

ىذه المديرية العامة تقوـ بجمع اإلحصائيات والعالقات مع التنظيمات الرسمية والمتحدة األطراؼ 
  .وتعمؿ عمى تحميؿ الظروؼ اإلقتصادية ونشر الوثائؽ وترجمتيا 

 المديرية العامة لمعالقات المالية والخارجية : - 3 – 7
لح البنكية مع الخارج وذلؾ بتسيير األرصدة، العمميات األسواؽ تسير ىذه المديرية عمى المصا

 .والتمويالت الخارجية 

  المديرية العامة لمصرف : - 3 – 8
تختص ىذه المديرية في مراقبة عمميات الصرؼ وتسيير المديونية الخارجية وكذلؾ ميزاف 

 المدفوعات .

  المديرية العامة لمصندوق العام : - 3 – 9
ل اء األوراؽ النقدية ومراقبتيا ىذه المدير   .ية تعمؿ عمى إصدار وا 

  المديرية العامة لممدرسة العميا البنكية : - 3 – 09
تسير عمى التكوينات قصيرة األجؿ وطويمة المدى لمدراسات العميا في المجاؿ البنكي وكذلؾ طبع 

  .الوثائؽ البيداغوجية 

 خصائص بنك الجزائر . -د 

 بعدة خصائص عامة أىميا : يتميز بنؾ الجزائر
أنو مؤسسة نقدية ذات ممكية عامة فالدولة ىي التي تتولى إدارتيا واإلشراؼ عمييا مف خالؿ   -

القوانيف التي تسنيا وتحدد بموجبيا أغراضيا وواجباتيا وتشترؾ مع الحكومة في رسـ السياسة 
 .النقدية عف طريؽ التوجيو والمراقبة

 . لجياز المصرفي تحتؿ قمة الصدارة في ا  -
يتميز باألحادية حيث نجد بنؾ واحد في الدولة وىو ال يتوخى الربح إنما وجد لتحقيؽ الصالح   -

 .العاـ لمدولة

 عن انحكىمة انجزائرنية بنك مدي استقال  انفصم األول
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يتمتع بتحويؿ األصوؿ الحقيقية إلى أصوؿ نقدية ولو القدرة لمييمنة عمى إصدار النقد وعمميات   -
 . االئتماف في االقتصاد الوطني

 

 

 بنك الجزائر .وظائف  -ىـ 

غشػػػػػت سػػػػػنة  26الموافػػػػػؽ  1431رمضػػػػػاف عػػػػػاـ  16المػػػػػؤرخ فػػػػػي  04 – 10مػػػػػف خػػػػػالؿ األمػػػػػر 
 1424جمػػػػػػػػػػادى الثانيػػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػػاـ  27المػػػػػػػػػػؤرخ فػػػػػػػػػػي  11 – 03، يعػػػػػػػػػػدؿ ويػػػػػػػػػػتمـ األمػػػػػػػػػػر  2010
 . 10- 90والمتعمؽ بالقانوف  النقد و القرض  2003غشت سنة  26الموافؽ 

لّرقابة عمى البنوؾ و تنظيـ اإلئتماف ب رض تحقيؽ تتجمّى وظائؼ بنؾ الجزائر الرئيسية في ا 
 أىداؼ السياسة النقدية .

و لكف تختمؼ وظائؼ البنؾ المركزي مف دولة ألخرى و ذلؾ وفقا إلختالؼ األوضاع و السياسات 
  : اإلقتصادية الموجودة في تمؾ الّدولة و مف أبرز ىذه الوظائؼ

  : 0بنك اإلصدار  - 0
و يقـو  –المعدنية  – النقود الورقية ، و لو حؽ إصدار النقود المساعدةفيو ينفرد بحؽ إصدار 

بوضع خطة اإلصدار و حجـ النقد المتداوؿ و يشرؼ عمى تنفيذ الخطة و ىو المسؤوؿ عف 
  . غطاء العممة الورقية مف الذىب و العمالت الصعبة

  2: بنك الحكومة  - 2
 بودائعيا و ىو يقّدـ ليا ما تحتاج إليو مف قروضفيو مصرفيا و مستشارىا المالي و تحتفظ لديو 

                                                           
 11 – 03، يعدؿ ويتمـ األمر  2010غشت سنة  26الموافؽ  1431رمضاف عاـ  16المؤرخ في  04 – 10األمر  38أنظر المادة   - 1

       .   10- 90والمتعمؽ بالقانوف  النقد و القرض  2003غشت سنة  26الموافؽ  1424جمادى الثانية عاـ  27المؤرخ في 
ويتمـ  ، يعدؿ  2010غشت سنة  26الموافؽ  1431رمضاف عاـ  16المؤرخ في  04 – 10مف األمر  37مكرر و  36أنظر المادة   - 2

          .10- 90والمتعمؽ بالقانوف  النقد و القرض  2003غشت سنة  26الموافؽ  1424جمادى الثانية عاـ  27المؤرخ في  11 – 03األمر  
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مختمفة اآلجاؿ ، و ىو يمسؾ حسابات الحكومة و تنظـ عف طريقو مدفوعاتيا و يتولى خدمة 
الديف العاـ حيث يصدر الشيكات و الحواالت و ينظـ تصريفيا و يشرؼ عمى اإليفاء بالديف و 

سة الّدولة اإلقتصادية ، و ذلؾ عف طريؽ الّرقابة عمى دفع الفوائد و ىو األداة الرئيسية لتنفيذ سيا
 . اإلئتماف و توجييو عف طريؽ التحكـ بسعر الفائدة و سعر الخصـ

  : بنك البنوك - 3
فيو يقؼ عمى رأس النظاـ المصرفي ، حيث تمتـز البنوؾ التجارية بإيداع نسبة معينة مف أمواليا 

يساعده عمى إجراء التسويات الكتابية مف حقوؽ و السائمة و الفائضة عف الحاجة ، و ىذا ما 
  . ديوف عمى البنوؾ فيما بينيا عف طريؽ عممية المقاصة

 باإلظافة إلى الوظائؼ التالية التي ال تقؿ أىمية عمى الوظائؼ الثالثة السابقة الذكر :   -

 مراقبػػػػػة المصػػػػػارؼ و الضػػػػػماف ، تطبيػػػػػؽ الشػػػػػروط ، تأسػػػػػيس مصػػػػػارؼ جديػػػػػدة أو فػػػػػتح فػػػػػروع -
  . ليا و مدى التزاميا بالتشريعات المصرفية

يقػػػػػـو البنػػػػػػؾ المركػػػػػزي بتنظػػػػػػيـ لممحافظػػػػػة عمػػػػػػى قيمػػػػػػة العممػػػػػة المحميػػػػػػة داخميػػػػػا،أي أّنػػػػػػو يتػػػػػػولى  -
    مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤولية صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػياغة السياسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة النقديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

   1. وظيفتو كمؤسسة لمتنمية االقتصادية ضمف إطار الدولة  -

 ات الدولة .الفرع الثاني : الطرق القانونية إليداع حساب

إف احتفػػػػػػاظ بنػػػػػػؾ الجزائػػػػػػر بحسػػػػػػابات الدولػػػػػػة ىػػػػػػي نتيجػػػػػػة طبيعيػػػػػػة لوظيفػػػػػػة بنػػػػػػؾ الجزائػػػػػػر كبنػػػػػػؾ 
 لمحكومة ، والحساب رمز العالقة المالية المجسدة واقعيا بيف بنؾ الجزائر والحكومة ، بو 

 

                                                                                                                                                                                                 
   
  - .188ص ، 1995بيروت ، الدار الجامعية "،االقتصاد النقدي والمصرفي" ، شيد شيخىمصطفى ر   -1
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يػػػػػػتـ الرابطػػػػػػة الماليػػػػػػة بينيمػػػػػػا ، وفػػػػػػتح الحسػػػػػػابات إمػػػػػػا يكػػػػػػوف منصػػػػػػوص عميػػػػػػو قانونػػػػػػا أو يكػػػػػػوف 
 . يعني أف بنؾ الجزائر يفتح لمخزينة العامة  1اتفاؽ خاص بيف بنؾ الجزائر و الدولةب

باعتبارىػػػػػػػػا الممثمػػػػػػػػة الماليػػػػػػػػة لمحكومػػػػػػػػة حسػػػػػػػػابا جاريػػػػػػػػا ، تسػػػػػػػػجؿ فيػػػػػػػػو كػػػػػػػػؿ إيػػػػػػػػرادات الخزينػػػػػػػػة ، 
وتسػػػػػػحب منػػػػػػو المقػػػػػػادير التػػػػػػي تخرجيػػػػػػا الخزينػػػػػػة قصػػػػػػد اتفاقيػػػػػػا . معنػػػػػػى ذلػػػػػػؾ أف كػػػػػػؿ األمػػػػػػواؿ 

العامػػػػػة ميمػػػػػا كػػػػػاف أصػػػػػميا ) ضػػػػػرائب ، قػػػػػروض ، عائػػػػػدات الدولػػػػػة التػػػػػي تتحصػػػػػؿ بيػػػػػا الخزينػػػػػة 
....الػػػػػػخ( تػػػػػػدخؿ كميػػػػػػا فػػػػػػي حسػػػػػػاب الخزينػػػػػػة لػػػػػػدى بنػػػػػػؾ المركػػػػػػزي ويقيػػػػػػد فػػػػػػي الجانػػػػػػب الػػػػػػدائف 

 لمحساب .

            وعكػػػػػػػس ذلػػػػػػػؾ تخصػػػػػػػـ كػػػػػػػؿ نفقػػػػػػػات الدولػػػػػػػة ) مرتبػػػػػػػات ، إرجػػػػػػػاع الػػػػػػػديوف ، مػػػػػػػدفوعات الدولػػػػػػػة (
فػػػػي الجانػػػػب المػػػػديف منػػػػػو ، وىكػػػػذا فػػػػإف عالقػػػػة البنػػػػػؾ مػػػػف الحسػػػػاب ، فتقيػػػػد المقػػػػادير الخارجيػػػػػة 

 .2المركزي بالخزينة ىي عالقة بنؾ الودائع بيف المودعيف 

 الفرع الثالث : عممية منح القرو  لمحكومة من طرف بنك الجزائر .

رار العممة ، بحكـ أنو قتعتبر األىداؼ التي يسعى بنؾ الجزائر إلى تحقيقيا ، أىدافا تتناغـ مع إست
                              وجد ىدؼ العمالة أو التش يؿ ، ولكنيا أىداؼ متعددة ، وىذا طبقا ألحكاـالي

                                                      " يخوؿ المجمس صالحيات بصفتو سمطة نقدية في المياديف المتعمقة فيما يأتي :              -:  62المادة 
                   مف ىذا األمر  5و  4ار النقد ، كما ىو منصوص عميو في المادتيف إصد –أ 

 وكذلؾ ت طيو ،

مقاييس وشروط عمميات البنؾ المركزي ، السيما فيما يخص الخصـ والسندات تحت نظاـ  –ب 
                                                                       األمانة ورىف السندات العامة والخاصة والعمميات المتصمة بالمعادف الثمينة و العمالت ، 

 عمييا ومتابعتيا وتقييميا ، وليذا ال رض ، يحدد المجمس  اإلشراؼتحديد السياسة النقدية و  –ج 

                                                           
 12، 11ص، 2005،فرع الدولة و المؤسسات ، ، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانوف عالقة بنك الجزائر بالحكومةإحدادف فيروز ،  -1
. 

2 -  R- Houin . L’Etat et le systéme bancaires contemporaines . Etude de droit comparé . pari : libraire Sire 

.1965.pp100- 101 
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 األىداؼ النقدية السيما فيما يتصؿ بتطوير المجاميع النقدية والقرضية ويحدد استخداـ النقد وكذا
       ،                       اإلخالؿتفادي مخاطر  إلىقواعد الوقاية في السوؽ  ترمي  وضع

منتجات التوفير و القرض الجديدة ،                                                     –د          
                       إعداد المعايير وسير وسائؿ الدفع وسالمتيا ،                -ىػ          
شروط اعتماد البنوؾ و المؤسسات المالية وفتحيا ، وكذا شروط إقامة شبكاتيا ،  –و          

 السّيما تحديد الحد األدنى مف رأسماؿ البنوؾ والمؤسسات المالية وكذا كيفيات إبرائو ،           
مالية السيما فيما يخص ت طية شروط فتح مكاتب تمثيؿ البنوؾ و المؤسسات ال –ز          

 المخاطر و توزيعيا والسيولة والقدرة عمى الوفاء والمخاطر بوجو عاـ .                                      
                                                                       حماية زبائف البنوؾ والمؤسسات المالية السيما في مجاؿ العمميات مع ىؤالء الزبائف ،      –ط 
  مراعاةالمقاييس و القواعد المحاسبية التي تطبؽ عمى البنوؾ والمؤسسات المالية مع  –ي 

       التطور الحاصؿ عمى الصعيد الدولي في ىذا الميداف ، وكذا كيفيات وآجاؿ تبميغ الحسابات 
   وي الحقوؽ ، السيما منيا بنؾ الجزائر ، كؿ ذ إلىوالوضعيات  اإلحصائيةو البيانات المحاسبية 

الشروط التقنية لممارسة المينة المصرفية ومينتي االستشارة و الوساطة في المجاليف  –ؾ 
المصرفي و المالي ،                                                                                    

وكيفية ضبط الصّرؼ ،                                 تحديد أىداؼ سياسة سعر الصرؼ –ؿ 
الصرؼ ،                                                                احتياطاتتسيير  –ـ 
قواعد السير الحسف و أخالقيات المينة المطبقة عمى البنوؾ والمؤسسات المالية . يتخذ  –ف 

:                                                                المجمس القرارات الفردية اآلتية 
   االعتمادالترخيص بفتح البنوؾ و المؤسسات المالية ، وتعديؿ قوانينيا األساسية ، وسحب  –أ 

  الترخيص بفتح مكاتب تمثيؿ لمبنوؾ األجنبية ، –ب 
،                          تفويض الصالحيات في مجاؿ تطبيؽ التنظيـ الخاص بالصرؼ  –ج 
القرارات المتعمقة بتطبيؽ األنظمة التي يسنيا المجمس ، يمارس المجمس سمطاتو ، في إطار  –د 

ىذا األمر ، عف طريؽ األنظمة .                                                         
 األخير . وتستشير الحكومة يستمع المجمس لموزير المكمؼ بالمالية بناء عمى طمب مف ىذا 
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المجمس كمما تداولت في مسائؿ تتعمؽ بالنقد و القرض أو مسائؿ يمكف أف تنعكس عمى الوضع 
. وبالتالي يمكننا القوؿ بأف  0.60ومنو درجة الترتيبة تساوي : 04- 10مف األمر   -1النقدي." 

ليست مقتصرة عمى ىدؼ استقرار األىداؼ المرجوة مف بنؾ الجزائر تحقيقيا عديدة ومتنوعة ، و 
 حد ما التتعارض مع أىداؼ السياسة النقدية عموما .  إلى، ولكنيا  األسعار

 وحسب األمر ىناؾ ثالثة طرؽ أساسية لمنح القروض لمحكومة :
 

 السندات العامة لالكتتاب .
 السحب عمى المكشوؼ .
 خصـ السندات العامة .

ـــــوم اإلقـــــرا حـــــدود ونسػػػػػتنت  كػػػػػذلؾ أف  ( : االقتـــــرا  9.5: الـــــوزن النســـــبي   2يالحك
الفقػػػػػػرة أ ، مػػػػػػف  46مسػػػػػػموح بػػػػػػو فػػػػػػي حػػػػػػدود مرنػػػػػػة ، حسػػػػػػب نػػػػػػص المػػػػػػادة  الغيــــــر مــــــورق:

 . 0.33، ومنو الدرجة الترتيبية تساوي :  04-10األمر 
ـــــرا  ـــــو اإلق ـــــي الت مػػػػػف  47مسػػػػػموح بػػػػػو فػػػػػي حػػػػػدود صػػػػػارمة ، حسػػػػػب نػػػػػص المػػػػػادة :  ريق

 . 0.67تيبية تساوي : نفس األمر السابؽ ذكره ، ومنو درجة التر 
شػػػػػػػػروط اإلقػػػػػػػػراض : تكػػػػػػػػوف حسػػػػػػػػب االتفاقيػػػػػػػػة بػػػػػػػػيف السػػػػػػػػمطة التنفيذيػػػػػػػػة و البنػػػػػػػػؾ المركػػػػػػػػزي 

 . 0.33الفقرتيف : ب + د ، ومنو درجة الترتيبة تساوي :  46حسب أحكاـ المادة 
، ومنػػػػو درجػػػػػة  46الجيػػػػة المقترضػػػػة : ىػػػػػي الحكومػػػػة المركزيػػػػة حسػػػػػبما تػػػػنص عميػػػػو المػػػػػادة 

 . 1.00الترتيبة تساوي : 
العاديػػػػة المثبتػػػػة فػػػػي الموازنػػػػة العامػػػػة لمدولػػػػة  اإليػػػػراداتحػػػػدود اإلقػػػػراض : تكػػػػوف بنسػػػػبة مػػػػف 

 . 0.33الفقرة : أ ، ومنو درجة الترتيبة تساوي :  46، وىذا وفقا ألحكاـ المادة 
يػػػػػػـو وىػػػػػػي  240مػػػػػػدة القػػػػػػرض أو إسػػػػػػتحقاقية القػػػػػػروض : تكػػػػػػوف خػػػػػػالؿ مػػػػػػدة زمنيػػػػػػة قػػػػػػدرىا 

 الفقرة : أ ، ومنو درجة  46ألقؿ مف سنة حسب المادة بالتالي مستحقة الوفاء 
                                                           

 . 04-10مف األمر  62المادة :  - 1

عزوز عمي ، قياس استقاللية البنؾ المركزي في ظؿ االصالحات المصرفية الجديدة ، مداخمة في إطار المؤتمر العممي الدولي الثاني  - 2
   .21، جامعة ورقمة ، ص : 2008مارس  12و  11جزائري في ظؿ التطورات العالمية الراىنة ، حوؿ إصالح النظاـ المصرفي ال
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حػػػػػدود أسػػػػػعار الفائػػػػػدة : ىػػػػػي أقػػػػػؿ مػػػػػف الحػػػػػدود الػػػػػدنيا إذ التتجػػػػػاوز  0.67الترتيبػػػػػة تسػػػػػاوي : 
 . 0.50مف األمر ، ومنو درجة الترتيبة تساوي :  49، حسب نص المادة   1%

لػػػػػػدخوؿ لمسػػػػػػوؽ مػػػػػػف األمػػػػػػر فػػػػػػاف البنػػػػػػؾ المركػػػػػػزي غيػػػػػػر ممنػػػػػػوع مػػػػػػف ا 40وحسػػػػػػب المػػػػػػادة 
 .1 0.00األولية ، وبالتالي فاف درجة الترتيبة تساوي : 

 
 

 المبحث الثاني : السمطة النقدية لبنك الجزائر .
السمطة النقدية عمى أنيا تقوـ بمياـ  1984يعرؼ دليؿ اإلحصاءات النقدية و المصرفية لسنة 

 ت النقدية بتزويد االقتصادعف إصدار العممة تقوـ السمطا المسؤوليةعديدة ، وبوصفيا الجية 
بأوراؽ نقدية وعمالت معدنية يتـ تداوليا بحرية كوسيمة الدفع المعترؼ بيا.وبوصفيا الجية 

الحائزة لالحتياطات الدولية باالقتصاد فاف السمطات النقدية مستعدة لقبوؿ أو توفير نقد أجنبي 
في ظؿ قيود ، أو إلجراء مقابؿ عمالتيا ألغراض ميزاف المدفوعات ، واف تـ ذلؾ أحيانا 

تعديالت بسعر صرؼ العممة الوطنية .                                                
ويطمب اإلشراؼ عمى النظاـ المالي قياـ السمطات النقدية بتحديد المستويات المالئمة لمسيولة 

المؤسسات  وبالتأثير عمى تطور أصوؿ وخصـو ، باالقتصاد المحمي ولدى البنوؾ أيضا
 2 المالية تبعا لذلؾ .

ويقـو البنؾ المركزي باالشتراؾ مع الحكومة ، في وضع وتنفيذ السياسة االقتصادية العامة 
لمدولة ، لذلؾ ال يمكف أف تدار ىذه البنوؾ إدارة مستقمة عف السياسة التي ترسميا الدولة 

دولة لمبنؾ المركزي ، لتضمف لتحقيؽ الصالح االقتصادي العاـ ، وىذا ما يفسر شرط ممكية ال
 ويعتبر البنؾ المركزي بمثابة المستشار المالي  ، بذلؾ تعاونا وثيقا بينو وبيف السمطة الحكومية

 
                                                           

 . 92عبد المجيد قدي ، مرجع سابؽ ،ص: - 1
، مداخمة في إطار المؤتمر العممي الدولي الثاني قياس استقاللية البنك المركزي في ظل االصالحات المصرفية الجديدة  عزوز عمي ، - 2

 .21، جامعة ورقمة ، ص : 2008مارس  12و  11النظاـ المصرفي الجزائري في ظؿ التطورات العالمية الراىنة ،  حوؿ إصالح
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لمدولة ، باإلضافة إلى ذلؾ فيو يقؼ عمى قمة النظاـ المصرفي سواء مف ناحية اإلصدار 
 .1يياالنقدي أو مف ناحية العمميات المصرفية وتحقيؽ الرقابة عم

 النقدية لبنك الجزائر . 3المطمب اَلول : السياسة
التػػػػػي يتخػػػػػذىا البنػػػػػؾ المركػػػػػزي لمػػػػػتحّكـ  اإلجػػػػػراءاتُتع ػػػػػّرؼ السياسػػػػػة النقديػػػػػة بأنيػػػػػا مجموعػػػػػة مػػػػػف 

 المصرفي ، وذلؾ مف أجؿ تحقيؽ  االئتماففي عرض النقود ومعدالت الفائدة وحجـ 
 

النمػػػػػػػػو االقتصػػػػػػػػادي أو الحػػػػػػػػّد مػػػػػػػػف الكميػػػػػػػػة ، مثػػػػػػػػؿ دفػػػػػػػػع عجمػػػػػػػػة  االقتصػػػػػػػػاديةبعػػػػػػػػض األىػػػػػػػػداؼ 
 . 2التضخـ ، وىذا باستخداـ أدوات يمارسيا البنؾ المركزي مف أجؿ ذلؾ

قسػػػػميف ميمػػػػيف :  إلػػػػىومنػػػػو رؤينػػػػا تقسػػػػيميا  إذا أردنػػػػا تقيػػػػيـ مسػػػػار السياسػػػػة النقديػػػػة فػػػػي الجزائػػػػر
 التنظيـ و التنفيذ .

 

 الفرع اَلول : عممية تنظيم السياسة النقدية .

( مػػػػػػف األمػػػػػػر  62زائػػػػػػر بصػػػػػػالحية تنظػػػػػػيـ السياسػػػػػػة النقديػػػػػػة فػػػػػػي أحكػػػػػػاـ )المػػػػػػادة يتمتػػػػػػع بنػػػػػػؾ الج
التػػػػػػي حػػػػػػددت فيػػػػػػو بشػػػػػػكؿ واضػػػػػػح وصػػػػػػريح مجػػػػػػاؿ  3المتعمػػػػػػؽ بقػػػػػػانوف النقػػػػػػد والقػػػػػػرض  10-04
السياسػػػػػػػػة النقديػػػػػػػػة " يخػػػػػػػػوؿ المجمػػػػػػػػػس صػػػػػػػػالحيات بصػػػػػػػػفتو سػػػػػػػػػمطة نقديػػػػػػػػة فػػػػػػػػي الميػػػػػػػػػاديف  إدارة

 المتعمقة فيما يأتي : 

                                                           
 . 50،العدد  2003أنظر الجريدة الرسمية الجزائرية ، - 1

 
 . 92،منشات المعارؼ،اإلسكندرية،ص:مذكرات في النقود والبنوكإسماعيؿ ىاشـ، - 2
نيا مجموع الوسائؿ التي تمتمكيا السمطات العامة مف اجؿ تنظيـ خمؽ النقود واستعماليا مف طرؼ األعواف السياسة النقدية تعرؼ بأ - 3

 . المصدر :االقتصادية بشكؿ يخدـ المنفعة العامة
prisat pierre,nalyse et dyna;iaue du ; arche des capitaux ,collection banque ITB,1995,P.23 
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مػػػػػػف ىػػػػػػذا األمػػػػػػر وكػػػػػػذا  5و  4ا ىػػػػػػو منصػػػػػػوص عميػػػػػػو فػػػػػػي المػػػػػػادتيف إصػػػػػػدار النقػػػػػػد ، كمػػػػػػ –أ 
 ت طيتو .

مقػػػػػػػاييس وشػػػػػػػروط عمميػػػػػػػات البنػػػػػػػؾ المركػػػػػػػزي ، السػػػػػػػيما فيمػػػػػػػا يخػػػػػػػص الخصػػػػػػػـ والسػػػػػػػندات  –ب 
تحػػػػػت نظػػػػػػاـ األمانػػػػػػة ورىػػػػػػف السػػػػػػندات العامػػػػػة والخاصػػػػػػة والعمميػػػػػػات المتصػػػػػػمة بالمعػػػػػػادف الثمينػػػػػػة 

عمييػػػػػػػػػا ومتابعتيػػػػػػػػػا وتقييميػػػػػػػػػا . وليػػػػػػػػػذا  ؼواإلشػػػػػػػػػراتحديػػػػػػػػػد السياسػػػػػػػػػة النقديػػػػػػػػػة  –والعمػػػػػػػػػالت ، ج 
النقديػػػػػػػة السػػػػػػػيما فيمػػػػػػػا يتصػػػػػػػؿ بتطػػػػػػػور المجػػػػػػػاميع النقديػػػػػػػة  األىػػػػػػػداؼال ػػػػػػػرض ، يحػػػػػػػدد المجمػػػػػػػس 

والقرضػػػػية ويحػػػػدد اسػػػػتخداـ النقػػػػد وكػػػػذا وضػػػػع قواعػػػػد الوقايػػػػة فػػػػي سػػػػوؽ النقػػػػد ويتأكػػػػد مػػػػف نشػػػػر 
                                                                                                                                               تفادي مخاطر االختالؿ .                   إلىمعمومات في السوؽ ترمي 

 منتجات التوفير والقرض الجديدة . –د 

 إعداد المعايير وسير وسائؿ الدفع وسالمتيا . -ىػ 

سػػػػػػػات الماليػػػػػػػة وفتحيػػػػػػػا ، وكػػػػػػػذا شػػػػػػػروط إقامػػػػػػػة شػػػػػػػبكاتيا ، شػػػػػػػروط اعتمػػػػػػػاد البنػػػػػػػوؾ والمؤس –و 
 السّيما تحديد الحد األدنى مف رأسماؿ البنوؾ والمؤسسات المالية وكذا كيفيات ابرائو .

 شروط فتح مكاتب تمثيؿ البنوؾ والمؤسسات المالية األجنبية في الجزائر . –ز 

اليػػػػػة السػػػػػيما فيمػػػػػا يخػػػػػص المقػػػػػاييس والنسػػػػػب التػػػػػي تطبػػػػػؽ عمػػػػػى البنػػػػػوؾ و المؤسسػػػػػات الم –ح 
 ت طية المخاطر وتوزيعيا ، والسيولة والقدرة عمى الوفاء والمخاطر بوجو عاـ .

حمايػػػػػػػة زبػػػػػػػػائف البنػػػػػػػػوؾ والمؤسسػػػػػػػػات الماليػػػػػػػػة السػػػػػػػػيما فػػػػػػػػي مجػػػػػػػػاؿ العمميػػػػػػػػات مػػػػػػػػع ىػػػػػػػػؤالء  –ط 
 الزبائف .

اة المقػػػػػاييس والقواعػػػػػد المحاسػػػػػبية التػػػػػي تطبػػػػػؽ عمػػػػػى البنػػػػػوؾ والمؤسسػػػػػات الماليػػػػػة مػػػػػع مراعػػػػػ –ي 
 التطور الحاصؿ عمى الصعيد الدولي في ىذا الميداف ، وكذا كيفيات و آجاؿ تبميغ 
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والوضػػػػػػعيات لكػػػػػػؿ ذوي الحقػػػػػػوؽ ، السػػػػػػيما منيػػػػػػا  اإلحصػػػػػػائيةالحسػػػػػػابات و البيانػػػػػػات المحاسػػػػػػبية 
 بنؾ الجزائر.

الشػػػػػروط التقنيػػػػػة لممارسػػػػػة المينػػػػػة المصػػػػػرفية ومينتػػػػػي االستشػػػػػارة والوسػػػػػاطة فػػػػػي المجػػػػػاليف  –ؾ 
 المصرفي والمالي .

 تحديد أىداؼ سياسة سعر الصرؼ وكيفية ضبط الّصرؼ . –ؿ 

 تسيير احتياطات الصرؼ . –ـ 

 قواعد السير الحسف وأخالقيات المينة المطبقة عمى البنوؾ والمؤسسات المالية . –ف 

 يتخذ المجمس القرارات الفردية اآلتية :

وتعػػػػػػػػديؿ قوانينيػػػػػػػػا األساسػػػػػػػػية ، وسػػػػػػػػحب  التػػػػػػػػرخيص بفػػػػػػػػتح البنػػػػػػػػوؾ والمؤسسػػػػػػػػات الماليػػػػػػػػة ، –أ 
 االعتماد .

 الترخيص بفتح مكاتب تمثيؿ لمبنوؾ األجنبية . –ب 

 تفويض الصالحيات في مجاؿ تطبيؽ التنظيـ الخاص بالصرؼ . –ج 

 القرارات المتعمقة بتطبيؽ األنظمة التي يسنيا المجمس . –د 

 ألنظمة .يمارس المجمس سمطاتو ، في إطار ىذا األمر ، عف طريؽ ا

يسػػػػػػػمع المجمػػػػػػػس لمػػػػػػػوزير المكمػػػػػػػؼ بالماليػػػػػػػة بنػػػػػػػاًء عمػػػػػػػى طمػػػػػػػب مػػػػػػػف ىػػػػػػػذا األخيػػػػػػػر . وتستشػػػػػػػير 
الحكومػػػػػػة المجمػػػػػػس كممػػػػػػا تػػػػػػداولت فػػػػػػي مسػػػػػػائؿ تتعمػػػػػػؽ بالنقػػػػػػد أو القػػػػػػرض أو مسػػػػػػائؿ يمكػػػػػػف أف 

 .1تنعكس عمى الوضع النقدي "

                                                           
 المتعمؽ بقانوف النقد و القرض .  04-10مف األمر 62المادة  - 1
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ة النقديػػػػػة وبنػػػػػاًء عمػػػػػى مقتضػػػػػيات المػػػػػادة فػػػػػإف بنػػػػػؾ الجزائػػػػػر ىػػػػػو المسػػػػػؤوؿ عػػػػػف تحديػػػػػد السياسػػػػػ
 وتنفيذىا في إطار السياسة االقتصادية الراىنة .

تحقيػػػػػؽ مجموعػػػػػة مػػػػػف األىػػػػػداؼ  إلػػػػػىومػػػػػف بػػػػػيف أىػػػػػداؼ السياسػػػػػة النقديػػػػػة تسػػػػػعى بصػػػػػفة عامػػػػػة 
 :   0االقتصادية نوجز أىميا فيما يمي

وىػػػػػو مػػػػػف أىػػػػػـ أىػػػػػداؼ السياسػػػػة النقديػػػػػة ، حيػػػػػث تسػػػػػعى كػػػػػؿ دوؿ  : اَلســـــعارتحقيـــــق اســـــتقرار 
، واحتػػػػػواء تحركػػػػػات األسػػػػػعار إلػػػػػى أدنػػػػػى مسػػػػػتوى ليػػػػػا ، ومػػػػػف ثػػػػػـ تحقيػػػػػؽ تالفػػػػػي التضػػػػػخـ  إلػػػػػى

 االستقرار النقدي واالقتصادي .                                                                                 
ــــزان المــــدفوعات وتحســــين قيمــــة العممــــة : ــــق تــــوازن مي ويػػػػتـ ذلػػػػؾ عػػػػف  المســــاىمة فــــي تحقي

الجزائػػػػػػػر بتكييػػػػػػػؼ سػػػػػػػعر إعػػػػػػػادة الخصػػػػػػػـ ، وبالتػػػػػػػالي تقميػػػػػػػؿ حجػػػػػػػـ االئتمػػػػػػػاف  طريػػػػػػػؽ قيػػػػػػػاـ بنػػػػػػػؾ
والطمػػػػػػب المحمػػػػػػي عمػػػػػػى السػػػػػػمع والخػػػػػػدمات ، األمػػػػػػر الػػػػػػذي يخفّػػػػػػض مػػػػػػف حػػػػػػّدة ارتفػػػػػػاع المسػػػػػػتوى 

تشػػػػػجيع الصػػػػػادرات وتقميػػػػػؿ اإلقبػػػػػاؿ عمػػػػػى  إلػػػػػىداخػػػػػؿ الدولػػػػػة ، وبالتػػػػػالي يػػػػػؤدي  لألسػػػػػعارالعػػػػػاـ 
أسػػػػػعار الفائػػػػػدة ، وىػػػػػو ّمػػػػػا  ارتفػػػػػاعأجنبيػػػػػة نتيجػػػػػة شػػػػػراء السػػػػػمع األجنبيػػػػػة ، ودخػػػػػوؿ رؤوس أمػػػػػواؿ 
 يساىـ في تقميؿ العجز في ميزاف المدفوعات .

تقػػػػػـو السػػػػمطات النقديػػػػػة بزيػػػػػادة المعػػػػػروض  المســـــاىمة فـــــي تحقيـــــق ىـــــدف التوظـــــف الكامـــــل :
 النقدي في حالة البطالة والكساد لتزيد الطمب الفعاؿ ، فيزداد بذلؾ االستثمار والتش يؿ .

تكػػػوف ميمػػػة السياسػػػة النقديػػػة ىنػػػا ىػػػي  تحقيـــق معـــدل نمـــو اقتصـــادي مرتفـــع : المشـــاركة فـــي
التػػػػػػأثير فػػػػػػي معػػػػػػدا االئتمػػػػػػاف مػػػػػػف خػػػػػػالؿ التوسػػػػػػع االئتمػػػػػػاني والمعػػػػػػروض النقػػػػػػدي ، وذلػػػػػػؾ حتػػػػػػى 
يمكػػػػف الوصػػػػػوؿ الػػػػى مرحمػػػػػة االنطػػػػػالؽ التػػػػي تضػػػػػع االقتصػػػػاد الصػػػػػحيح فػػػػػي مسػػػػار نحػػػػػو النمػػػػػو 

 .2السريع 

                                                           
 . (2010 -2000محمد راتوؿ،صالح الديف كروش،)تقييـ فعالية السياسة النقدية في تحقيؽ المربع السحري لكالدور في الجزائر خالؿ  - 1

 
رة ، مجموعة النيؿ العربية ، ( ، القاىالسياسات االقتصادية عمى مستوى االقتصاد القومي : تحميل كميعبد المطمب عبد الحميد ، ) - 2

   .    95 – 92،ص ص  2003

 عن انحكىمة انجزائرمدي استقالنية بنك   انفصم األول

 

53 



 
 

 

 

 سة النقدية المتبعة من طرف بنك الجزائر .الفرع الثاني : وسائل السيا

يعتمػػػػػػػد بنػػػػػػػؾ الجزائػػػػػػػر فػػػػػػػي تنفيػػػػػػػذ سياسػػػػػػػتو النقديػػػػػػػة مػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ التعػػػػػػػديؿ األخيػػػػػػػر لقػػػػػػػانوف النقػػػػػػػد 
لمتػػػػػػػأثير عمػػػػػػى حجػػػػػػـ ونػػػػػػػوع االئتمػػػػػػاف المصػػػػػػرفي عمػػػػػػػى مجموعػػػػػػة مػػػػػػػف  04-10والقػػػػػػرض األمػػػػػػر

ي يمكػػػػػػػف الوسػػػػػػػائؿ واألدوات التػػػػػػػي يسػػػػػػػتخدميا حسػػػػػػػب الظػػػػػػػروؼ االقتصػػػػػػػادية تمػػػػػػػؾ الوسػػػػػػػائؿ التػػػػػػػ
مػػػػػػػػػف خالليػػػػػػػػػا تنظػػػػػػػػػيـ نشػػػػػػػػػاطو والنشػػػػػػػػػاط المصػػػػػػػػػرفي بصػػػػػػػػػورة عامػػػػػػػػػة والتػػػػػػػػػأثير فػػػػػػػػػي المسػػػػػػػػػمار 
االقتصػػػػادي الػػػػوطني الجزائػػػػري وىػػػػذه الوسػػػػائؿ ىػػػػي مػػػػا يطمػػػػؽ عمييػػػػا بػػػػأدوات السياسػػػػة النقديػػػػػة ، 

 1 ألنو الجياز الوحيد القادر عمى وضع قاعدة نقدية وىو الذي يمنح السيولة لمبنوؾ .

 سعر إعادة الخصم :

قصػػػػػد بسػػػػػعر الخصػػػػػـ سػػػػػعر الفائػػػػػدة الػػػػػذي يعيػػػػػد بػػػػػو البنػػػػػؾ المركػػػػػزي، خصػػػػػـ األوراؽ التجاريػػػػػة وي
التػػػػػػػي سػػػػػػػبؽ وأف خصػػػػػػػميا البنػػػػػػػؾ التجػػػػػػػاري ، وىػػػػػػػو عبػػػػػػػارة عػػػػػػػف الػػػػػػػثمف الػػػػػػػذي يتقاضػػػػػػػاه البنػػػػػػػؾ 
المركػػػػػػػػزي، مقابػػػػػػػػؿ تقػػػػػػػػديـ القػػػػػػػػروض وخصػػػػػػػػـ األوراؽ التجاريػػػػػػػػة وأذونػػػػػػػػات الخزينػػػػػػػػة فػػػػػػػػي المػػػػػػػػدة 

    2القصيرة

 :3السوق المفتوحة 
 د ىذه الوسيمة مف أىـ الوسائؿ التي تتبعيا البنوؾ المركزية ب رض التأثير في حجـ االحتياطاتتع

                                                           
لبموغ السياسة النقدية المسطرة مف طرؼ مجمس النقد و القرض عند بداية كؿ سنة مالية ، يتوافر  10"أدوات السياسة النقدية : المادة :  - 1

التسييالت  -الحد األدنى لإلحتياطات إجبارية ،  -رض ، عمميات إعادة الخصـ و الق -لدى بنؾ الجزائر أدوات السياسة النقدية التالية : 
يتعمؽ بعمميات السياسة النقدية وأدواتيا و إجراءاتيا انظر الجريدة الرسمية الجزائرية ،  2009ماي  26 02- 09الدائمة " بنؾ الجزائر نظاـ 

 .19ص  53العدد 
 .244ص  ،1985 ،ية لمنشر، القاىرة، الدار الجامعاالقتصاد النقدي والمصرفيمصطفى رشدي شيحة،  - 2
: تجري عمميات السوؽ المفتوحة في السوؽ النقديدة بمبادرة مف بنؾ الجزائر الذي يعود إلي أيضا 13عمميات السوؽ المفتوحة : المادة " - 3

تكوف ذات فترات نض  مف سبعة  قرار اختيار معدؿ ثابت او مت ير الذي يتعيف تطبيقو عمى ىذه العمميات . يمكف عمميات السوؽ المفتوحة أف
 20ص  53( شيرا )عمميات ذات فترات نض  أطوؿ (" انظر الجريدة الرسمية العدد 12( أياـ )عمميات أسبوعية عادية ( إلى إثني عشر )7)

  .، المتعمؽ بعمميات السياسة النقدية وأدواتيا و إجراءاتيا  2009ماي  26المؤرخ في  02-09مف نظاـ رقـ 
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 ومف ثـ في قدرتيا عمى خمؽ االئتماف وخمؽ نقود الودائع . ، النقدية لمبنوؾ التجارية 
 شتريايقصد بسياسة السوؽ المفتوحة، قياـ البنؾ المركزي بدخوؿ سوؽ األوراؽ المالية بائعا أو م

لػػػػػػألوراؽ الماليػػػػػػة مػػػػػػف المتعػػػػػػامميف فػػػػػػي السػػػػػػوؽ الماليػػػػػػة سػػػػػػواء كػػػػػػانوا بنوكػػػػػػا أو أفػػػػػػرادا مػػػػػػف جميػػػػػػع 
األنػػػػػواع وخاصػػػػػة السػػػػػندات الحكوميػػػػػة،وذلؾ بيػػػػػدؼ خفػػػػػض أو رفػػػػػع قػػػػػدرة البنػػػػػوؾ التجاريػػػػػة عمػػػػػى 
مػػػػنح االئتمػػػػػاف، وقػػػػػد يصػػػػػؿ األمػػػػػر أحيانػػػػػا ليشػػػػػمؿ إلػػػػػى جانػػػػػب األوراؽ الماليػػػػػة الػػػػػذىب والعمػػػػػالت 

    1األجنبية

   نسبة االحتياطي اإلجباري :
يعرؼ االحتياطي القانوني بأنو احتياطي السيولة حيث أف البنوؾ التجارية يمكف أف تتضمف 

احتياطاتيا القانونية المحددة لدى بنؾ الجزائر نقود سائمة إضافة إلى األصوؿ السائمة األخرى 
 باألسيـ والسندات والذىب والعمالت الصعبة .

ؾ يفرض عمى البنوؾ التجارية باالحتفاظ بنسبة معينة مف إجمالي ودائعيا في شكؿ وعادة فإف البن
رصيد سائؿ لدى بنؾ الجزائر ويطمؽ عمى ىذه النسبة اسـ االحتياطي القانوني،حيث أف البنوؾ 
التجارية يجب عمييا وبصفة إجبارية وبمقتضى القانوف االحتفاظ بيا،ويترؾ لمبنؾ المركزي حؽ 

 . 2سبة حسب أىدافوتحديد ىذه الن

تبػػػػػػػػاطؤًا فػػػػػػػػي تػػػػػػػػراكـ االحتياطػػػػػػػػات الرسػػػػػػػػمية لمصػػػػػػػػرؼ ،  2009وبػػػػػػػػالنظر لمواقػػػػػػػػع عرفػػػػػػػػت سػػػػػػػػنة 
ترجمػػػػػػػػػت الصػػػػػػػػػدمة الخارجيػػػػػػػػػة ، بتراجػػػػػػػػػع فػػػػػػػػػػي االحتياطػػػػػػػػػات لمصػػػػػػػػػرؼ ، حيػػػػػػػػػث بمػػػػػػػػػغ قائميػػػػػػػػػػا 

مميػػػػػػػار دوالر  194.01مقابػػػػػػػؿ  2014مميػػػػػػػار دوالر فػػػػػػػي نيايػػػػػػػة  178.94)باسػػػػػػػتثناء الػػػػػػػذىب ( 
مميػػػػػػػػار  182.22و  2012مميػػػػػػػػار دوالر فػػػػػػػػي نيايػػػػػػػػة ديسػػػػػػػػمبر  190.66)  2013فػػػػػػػػي نيايػػػػػػػػة 

( . مػػػػػع ذلػػػػػؾ ، بقػػػػػي مسػػػػػتوى االحتياطػػػػػات الرسػػػػػمية لمصػػػػػرؼ  2011دوالر فػػػػػي نيايػػػػػة ديسػػػػػمبر 
   38.8و  2013في  35.4شيرا مف استيراد السمع و الخدمات )  30معتبرا ، ُممّثال 

                                                           
 . 267 – 266ص ص  ،1990، دار الثقافة الجامعية ، القاىرة، التحميل االقتصادي الكمي ، جامعأحمد  -1
 .  50 – 49ص ص  – 1996، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر،  النظريات والسياسات النقدية حميدات محمود ، - 2
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المػػػػػػنخفض تاريخيػػػػػػا لمػػػػػػديف  ( . إضػػػػػػافة الػػػػػػى ذلػػػػػػؾ ، وبػػػػػػالنظر إلػػػػػػى المسػػػػػػتوى 2010شػػػػػػيرا فػػػػػػي 
 .1مف إجمالي النات  الداخمي (  % 0.8الخارجي متوسط وطويؿ األجؿ )

 المطمب الثاني : بنك الجزائر الممّول المالي لمحكومة .
إف بنػػػػػػػػؾ الجػػػػػػػػػػػزائر ىػػػػػػػػػػو بنػػػػػػػػػؾ الحكػػػػػػػػػػومة ومستشػػػػػػػػػػػػػارىا المػػػػػػػػػػػالي قػػػػػػػػػػػدـ العديػػػػػػػػد مػػػػػػػػػف الخدمػػػػػػػػػػػات 

حكومػػػػػػة ( لكونػػػػػػو بنكػػػػػػا ليػػػػػػا ومحتكػػػػػػر عمميػػػػػػة إصػػػػػػدار النقػػػػػػد . إذ يقػػػػػػـو لمسمطػػػػػػػة التنفيذيػػػػػػة    ) ال
باالحتفػػػػػاظ بودائػػػػػع الحكومػػػػػة   إقػػػػػراض الحكومػػػػػة قػػػػػروض قصػػػػػيرة وطويمػػػػػة األجػػػػػؿ عنػػػػػد الحاجػػػػػة 
وذلػػػػػػؾ سػػػػػػواء فػػػػػػي حالػػػػػػة العجػػػػػػز المؤقػػػػػػت المفػػػػػػاج  الػػػػػػذي يطػػػػػػرأ عمػػػػػػى الموازنػػػػػػة أو فػػػػػػي حػػػػػػاالت 

ة والمصػػػػػػرفية داخػػػػػػؿ أو خػػػػػػارج الػػػػػػبالد   أخػػػػػػرى   وكيػػػػػػؿ الدولػػػػػػة فػػػػػػي معامالتيػػػػػػا الماليػػػػػػ اسػػػػػػتثنائية
 وسياسات  إجراءاتتقديـ المشورة شؤوف النقد و االئتماف واقتراح مايراه مناسبا مف 

إصػػػػػػدار النقػػػػػػد    امتيػػػػػػازتتطمبيػػػػػػا الحالػػػػػػة االقتصػػػػػػادية لمػػػػػػبالد   الحصػػػػػػوؿ مػػػػػػف الحكومػػػػػػة عمػػػػػػى 
الدولػػػػػة مػػػػػف احتياطػػػػػات خزينػػػػػة  إدارةاإلشػػػػػراؼ والمراقبػػػػػة عمػػػػػى سياسػػػػػة الدولػػػػػة الماليػػػػػة والنقديػػػػػة   

 .2الذىب والعممة الصعبة 

النشػػػػػػػاط االستشػػػػػػػاري ومسػػػػػػاىمة بنػػػػػػػؾ الجزائػػػػػػر فػػػػػػػي تمويػػػػػػػؿ  إلػػػػػػىوسػػػػػػنتطرؽ فػػػػػػػي ىػػػػػػذا المطمػػػػػػػب 
 الحكومة :

 

 

 

 
                                                           

، تدخؿ محافظ بنؾ الجزائر أماـ المجمس  2905وجيات لسنة وآخر الت 2904التطورات االقتصادية والنقدية لسنة بنؾ الجزائر ،  - 1
 . 2015 الشعبي الوطني ، ديسمبر

 (،المركز الجامعي بشار . 11-03مر واأل 10-90بحوصي مجذوب ، )استقاللية البنؾ المركزي بيف قانوف  - 2

 عن انحكىمة انجزائرمدي استقالنية بنك   انفصم األول

 

56 



 
 

 

 

 . 0الفرع اَلول : النشاط االستشاري لبنك الجزائر

حػػػػػػدد النشػػػػػػاط االستشػػػػػػاري لبنػػػػػػؾ الجزائػػػػػػر فػػػػػػي إطػػػػػػار قػػػػػػانوني يطػػػػػػرح بعػػػػػػض التسػػػػػػاؤالت خاصػػػػػػة 
ا يخػػػػػص طبيعػػػػػة ىػػػػػذه االستشػػػػػارة ، إذ اليقتصػػػػػر موضػػػػػوع النشػػػػػاط االستشػػػػػاري لبنػػػػػؾ الجزائػػػػػر فيمػػػػػ

عمػػػػػػى ذكػػػػػػر النصػػػػػػوص القانونيػػػػػػة التػػػػػػي تكػػػػػػوف محػػػػػػؿ االستشػػػػػػارة بػػػػػػؿ تمتػػػػػػد إلػػػػػػى موضػػػػػػوع ىػػػػػػذه 
مػػػػػػف  36االستشػػػػػػارة   إف المجػػػػػػاؿ القػػػػػػانوني لمنشػػػػػػاط االستشػػػػػػاري لبنػػػػػػؾ الجزائػػػػػػر حددتػػػػػػو المػػػػػػادة 

د والقػػػػػػرض ، تستشػػػػػػير الحكومػػػػػػة بنػػػػػػؾ الجزائػػػػػػر فػػػػػػي كػػػػػػؿ المتضػػػػػػمف قػػػػػػانوف النقػػػػػػ 04-10األمػػػػػػر 
مشػػػػػروع قػػػػػانوف ونػػػػػص تنظيمػػػػػي يتعمقػػػػػاف بالمسػػػػػائؿ الماليػػػػػة والنقديػػػػػة أو المسػػػػػائؿ التػػػػػي قػػػػػد تكػػػػػوف 
ليػػػػػػا انعكاسػػػػػػات عمػػػػػػى الوضػػػػػػع النقػػػػػػدي فػػػػػػي الػػػػػػبالد   يكػػػػػػوف مجػػػػػػاؿ النشػػػػػػاط االستشػػػػػػاري لبنػػػػػػؾ 

عمػػػػػػى أف النصػػػػػػوص الجزائػػػػػػر حسػػػػػػب المػػػػػػادة سػػػػػػابقة الػػػػػػذكر نسػػػػػػتنت  أف المشػػػػػػرع نػػػػػػص صػػػػػػراحة 
القانونيػػػػػػػػة التػػػػػػػػي تكػػػػػػػػوف محػػػػػػػػؿ استشػػػػػػػػارة بنػػػػػػػػؾ الجزائػػػػػػػػر تشػػػػػػػػمؿ مشػػػػػػػػاريع النصػػػػػػػػوص التنظيميػػػػػػػػة 

فقػػػػػط قصػػػػػد التفريػػػػػؽ   " مشـــــروع قـــــانون "والنصػػػػػوص التشػػػػػريعية ، وبمػػػػػا أف المشػػػػػرع ذكػػػػػر عبػػػػػارة 
الػػػػػػػذي يقدمػػػػػػػو رئػػػػػػػيس القـــــــانون "  اقتـــــــراح" بػػػػػػػيف مشػػػػػػػروع قػػػػػػػانوف الػػػػػػػذي يكػػػػػػػوف لمحكومػػػػػػػة و  2

  كمػػػػػا يكػػػػػوف إبػػػػػداء بنػػػػػؾ الجزائػػػػػر المشػػػػػورة فػػػػػي حػػػػػدود سػػػػػمطة  3لبرلمػػػػػاف الحكومػػػػػة أو أعضػػػػػاء ا
سػػػػػػػف القػػػػػػػوانيف أو المبػػػػػػػادرة بالتشػػػػػػػريع ليسػػػػػػػت مػػػػػػػف  ازدواجيػػػػػػػةالحكومػػػػػػػة التشػػػػػػػريعية طبقػػػػػػػا لمبػػػػػػػدأ 

اختصػػػػػػاص السػػػػػػمطة التشػػػػػػريعية منفػػػػػػردة بػػػػػػؿ تتقاسػػػػػػميا فػػػػػػي ذلػػػػػػؾ السػػػػػػمطة التنفيذيػػػػػػة ، ولمتمييػػػػػػز 
 في ذلؾ التميز  انتي فاف الدستور الجزائري بيف التشريع البرلماني والتشريع الحكومي 

                                                           
نوف ونص تنظيمي يتعمقاف بالمسائؿ المالية والنقدية . : " تستشير الحكومة بنؾ الجزائر في كؿ مشروع قا 36لالطالع أكثر أنظر المادة  - 1

 يمكف لبؾ الجزائر أف يقترح عمى الحكومة كؿ تدبير مف شأنو أف يحسف ميزاف المدفوعات وحركة األسعار و أحواؿ المالية العامة وبشكؿ عاـ
لو أف يطمب مف البنوؾ والمؤسسات المالية وكذا  تنمية االقتصاد . ويطمع الحكومة عمى كؿ طارئ مف شأنو المساس باستقرار النقد . ويحؽ

اإلدارة المالية أف تزوده بكؿ اإلحصائيات و المعمومات التي يرى فائدة منيا لمعرفة تطور األوضاع االقتصادية والنقد والقرض وميزاف 
تعمؽ األمر بقروض قامت بيا الدولة أو  المدفوعات واالستدانة الخارجية ويحدد عمميات كيفية االقتراض مف الخارج ويرخص بيا ، إال إذا

المتضمف  04-10لحسابيا .ويجمع كؿ المعمومات المفيدة لمراقبة ومتابعة االلتزامات المالية نحو الخارج ويبم يا لموزارة المكمفة بالمالية" األمر
 . قانوف النقد والقرض

لنيؿ شيادة الماجستير ، فرع قانوف األعماؿ ، جامعة الجزائر ،كمية ( مذكرة  عالقة البنك المركزي بالبنوك التجاريةضويفي محمد ،)  - 2
 . 27، ص  1999الحقوؽ بف عكنوف، دفعة 

 . 1996مف دستور  120 – 119المادة :  - 3
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اإلصػػػػػػػالحي ، فأصػػػػػػػطمح عمػػػػػػػى المبػػػػػػػادرة بػػػػػػػالقوانيف ذات األصػػػػػػػؿ البرلمػػػػػػػاني وعميػػػػػػػو فالنصػػػػػػػوص 
القانونيػػػػػػػة التػػػػػػػي تعػػػػػػػرض عمػػػػػػػى بنػػػػػػػؾ الجزائػػػػػػػر تقتصػػػػػػػر عمػػػػػػػى مشػػػػػػػاريع النصػػػػػػػوص ذات الطػػػػػػػابع 

وبالتػػػػػػػػالي  التشػػػػػػػػريعي وبصػػػػػػػػفة أدؽ النصػػػػػػػػوص التشػػػػػػػػريعية التػػػػػػػػي يبػػػػػػػػادر بيػػػػػػػػا الحكومػػػػػػػػة فقػػػػػػػػط ،
اسػػػػػػػػػتبعاد النصػػػػػػػػػوص التشػػػػػػػػػريعية المقترحػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف النػػػػػػػػػواب أو رئػػػػػػػػػيس الحكومػػػػػػػػػة ، وعميػػػػػػػػػو ىػػػػػػػػػؿ 

 المشاريع التي يبادر بيا النواب ىو مؤشر ضعؼ لدور االستشاري لبنؾ الجزائر ؟

 1إبداء بنؾ الجزائر المشورة في حدود سمطة الحكومة التنظيمية ؟

السػػػػػػػمطة التنفيذيػػػػػػػة و اإلدارة والػػػػػػػذي فػػػػػػػي  التنظػػػػػػػيـ يقصػػػػػػػد بػػػػػػػو التشػػػػػػػريع الالئحػػػػػػػي الػػػػػػػذي تصػػػػػػػدره
 شكؿ :

 الئحة تنفيذية    -

 الئحة تنظيمية  -

 الئحة الضبط و األمف – 

( ، ليجعػػػػػؿ مجػػػػػاؿ 122فالمؤسػػػػػس الدسػػػػػتوري حػػػػػدد مجػػػػػاؿ القػػػػػانوف عمػػػػػى سػػػػػبيؿ الحصػػػػػر )المػػػػػادة
التنظػػػػػيـ مجػػػػػاال مفتوحػػػػػا محػػػػػددا سػػػػػمبيا أي كػػػػػؿ مػػػػػايخرج عػػػػػف نطػػػػػاؽ اختصػػػػػاص التشػػػػػريع يكػػػػػوف 

 36نػػػػػص المػػػػػادة  إلػػػػػى( . وبػػػػػالرجوع 125صػػػػػاص السػػػػػمطة التنظيميػػػػػة لمحكومػػػػػة )المػػػػػادة مػػػػػف اخت
السػػػػػػػػػابقة نالحػػػػػػػػػظ أف بنػػػػػػػػػؾ الجزائػػػػػػػػػر مخػػػػػػػػػوؿ بتقػػػػػػػػػديـ المشػػػػػػػػػورة فػػػػػػػػػي النصػػػػػػػػػوص التشػػػػػػػػػريعية و 

مػػػػف إصػػػػدار النقػػػػد و التمويػػػػؿ مثػػػػؿ  انطالقػػػػاالتنظيميػػػػة التػػػػي تكػػػػوف فػػػػي المجػػػػاؿ النقػػػػدي والمػػػػالي 
صػػػػػػدار النقػػػػػػد . مجػػػػػػاؿ الصػػػػػػرؼ وتنظػػػػػػيـ حركػػػػػػة رؤوس األمػػػػػػو  الحظنػػػػػػا أنػػػػػػو مػػػػػػف بػػػػػػيف  وقػػػػػػداؿ وا 

ميػػػػػػػػاـ بنػػػػػػػػؾ الجزائػػػػػػػػر يخػػػػػػػػص الجانػػػػػػػػب االستشػػػػػػػػاري ومشػػػػػػػػاركتو بتقػػػػػػػػديـ مالحظػػػػػػػػات وأراء حػػػػػػػػوؿ 
النشػػػػػاط القػػػػػانوني لمسػػػػػمطة التنفيذيػػػػػة بمػػػػػا تتماشػػػػػى ، وأف بنػػػػػؾ الجزائػػػػػر بنػػػػػؾ الحكومػػػػػة وفػػػػػي ىػػػػػذا 

 عاؿ ، لكوف أف ، ف اعتقادناالصدد فالدور االستشاري المحدد لو في الجزائر ، حسب 
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االستشػػػػػارة تمتػػػػػد أيضػػػػػا إلػػػػػى النصػػػػػوص التنظيميػػػػػة التػػػػػي تعػػػػػدىا الحكومػػػػػة أي مسػػػػػاعدة الحكومػػػػػة 
 في إعداد ىذه النصوص .

لكػػػػف استشػػػػارة حػػػػوؿ كػػػػؿ نػػػػص يتعمػػػػؽ بػػػػاألمور الماليػػػػة والنقديػػػػة قػػػػد تثيػػػػر بعػػػػض ال مػػػػوض وكػػػػاف 
ال ايػػػػػة األساسػػػػػية  عمػػػػػى المشػػػػػرع تحديػػػػػد وبيػػػػػاف نػػػػػوع وطبيعػػػػػة ىػػػػػذه النصػػػػػوص ، ألف األجػػػػػدرمػػػػػف 

و اليػػػػػػدؼ المرجػػػػػػو مػػػػػػف إحػػػػػػداث الوظيفػػػػػػة االستشػػػػػػارية لبنػػػػػػؾ الجزائػػػػػػر يكمػػػػػػف فػػػػػػي الػػػػػػدور الػػػػػػذي 
عمميػػػػػة إعػػػػػداد القػػػػػوانيف التػػػػػي تصػػػػػدرىا ىػػػػػذه األخيػػػػػرة  فػػػػػييسػػػػػيـ بػػػػػو البنػػػػػؾ كمستشػػػػػار لمحكومػػػػػة 

تمػػػػػؾ المسػػػػػاىمة التػػػػػي تزيػػػػػد مػػػػػف قيمػػػػػة وكفػػػػػاءة ىػػػػػذه النصػػػػػوص القانونيػػػػػة النوعيػػػػػة والشػػػػػكمية لكػػػػػي 
وتسػػػػػػػاير متطمبػػػػػػػات وظػػػػػػػروؼ الحيػػػػػػػاة االقتصػػػػػػػادية متجنبػػػػػػػة فػػػػػػػي ذلػػػػػػػؾ أي شػػػػػػػكؿ مػػػػػػػف  تتماشػػػػػػػى

أشػػػػػػكاؿ المجػػػػػػوء إلػػػػػػى القضػػػػػػاء لمطعػػػػػػف بعػػػػػػدـ صػػػػػػحتيا أو نقصػػػػػػيا وقصػػػػػػورىا ، ممػػػػػػا يحقػػػػػػؽ فػػػػػػي 
 االنسجاـ وتكامؿ وتوازف ووحدة المنظومة القانونية . األخير

ريػػػػػػػة أـ إلزاميػػػػػػػة وتكػػػػػػػوف طبيعػػػػػػػة االستشػػػػػػػارة لبنػػػػػػػؾ الجزائػػػػػػػر حػػػػػػػوؿ البحػػػػػػػث عمػػػػػػػا إذا كانػػػػػػػت اختيا
 بالنسبة لمحكومة .

سػػػػابقة  136/1ليػػػػذه االستشػػػػارة مػػػػف نػػػػص المػػػػادة  اإللزامػػػػيغيػػػػر أنػػػػو يمكػػػػف اسػػػػتخالص الطػػػػابع 
" تستشـــير الحكومـــة البنـــك المركـــزي فـــي كـــل مشـــروع قـــانون ونـــص تنظيمـــي الػػػذكر مػػػف عبػػػارة 

ــــةيتعمقــــان بالمســــائل  ــــة " .  المالي بيػػػػا مشػػػػاريع  ىػػػػذه العبػػػػارة تعبػػػػر عمػػػػى مػػػػرحمتيف تمػػػػرو النقدي
 الحكومة. بإعدادىاالنصوص القانونية التي تقـو 

 لكف ماىي ىذه النتائ  المترتبة عف عدـ استشارة الحكومة لبنؾ الجزائر ؟

 ىؿ يمكف لمبرلماف والقاضي اإلداري إثارة ىذه المخالفة ؟

ر إف الصػػػػػالحيات المخولػػػػػة لمبرلمػػػػػاف تتمثػػػػػؿ فػػػػػي التشػػػػػريع أمػػػػػا فيمػػػػػا يخػػػػػص المخالفػػػػػة فػػػػػإف األمػػػػػ
 يتعمؽ بالمجمس الدستوري ، ألف األمر يتعمؽ بدستورية القوانيف .

 

 عن انحكىمة انجزائرمدي استقالنية بنك   انفصم األول
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أمػػػػػػػػا فيمػػػػػػػػا يخػػػػػػػػص القاضػػػػػػػػي اإلداري ، فػػػػػػػػإف اإلجابػػػػػػػػة تكػػػػػػػػوف بػػػػػػػػال ، ألف دور القاضػػػػػػػػي اإلداري 
يقتصػػػػػػر عمػػػػػػى تطبيػػػػػػؽ القػػػػػػوانيف المنشػػػػػػورة بصػػػػػػفة قانونيػػػػػػة ، لكػػػػػػف األمػػػػػػر يتعمػػػػػػؽ بمجػػػػػػرد مشػػػػػػروع 

 قانوف فقط .

إجباريػػػػػة التػػػػػي يفرضػػػػػيا البنػػػػػؾ دوف أف تكػػػػػوف  استشػػػػػارةستشػػػػػارة ىػػػػػي ومنػػػػػو نسػػػػػتنت  أف طبيعػػػػػة اال
الحكومػػػػة ممزمػػػػة بالتعيػػػػد بيػػػػا لػػػػدى اتخاذىػػػػا القػػػػرار ، وىنػػػػا تكػػػػوف الحكومػػػػة ممزمػػػػة بطمػػػػب الػػػػرأي 
لكنيػػػػػا غيػػػػػر مقيػػػػػدة بػػػػػو ، فحسػػػػػب اعتقادنػػػػػا أنػػػػػو يمكػػػػػف اسػػػػػتدراؾ نقػػػػػائص مشػػػػػروع نػػػػػص تشػػػػػريعي 

 عمى مستوى البرلماف .

حػػػػػػػػوؿ مشػػػػػػػػاريع النصػػػػػػػػوص  اقتراحػػػػػػػػاتالمجػػػػػػػػاؿ االستشػػػػػػػػاري يبػػػػػػػػدي  إف آراء بنػػػػػػػػؾ الجزائػػػػػػػػر فػػػػػػػػي
 نوعيػػػػػػػةالقانونيػػػػػػػة المقدمػػػػػػػة لػػػػػػػو والتػػػػػػػي تطػػػػػػػرح معرفػػػػػػػة طبيعتيػػػػػػػا ومػػػػػػػداىا ومػػػػػػػف شػػػػػػػأنيا أف تحػػػػػػػدد 

 ومكانة الدور االستشاري لبنؾ الجزائر .

فبنػػػػػػؾ الجزائػػػػػػػر يمػػػػػػػارس تػػػػػػػأثيرا عمػػػػػػػى القػػػػػػػرارات اإلسػػػػػػتراتيجية فػػػػػػػي المجػػػػػػػاؿ النقػػػػػػػدي عػػػػػػػف طريػػػػػػػؽ 
المباشػػػػػر بالحكومػػػػػة أو عبػػػػػر األعضػػػػػاء  اتصػػػػػاليـسػػػػػواء فػػػػػي  مسػػػػػؤوليةدييا كبػػػػػار اآلراء التػػػػػي يبػػػػػ

 الحكومية التي يشاركوف في عضويتيا.

فبنػػػػػػػؾ فالبنػػػػػػػؾ يعتبػػػػػػػر نفسػػػػػػػو صػػػػػػػاحب مسػػػػػػػؤولية رفيعػػػػػػػة فػػػػػػػي مجػػػػػػػاؿ االستشػػػػػػػاري فيمػػػػػػػا يخػػػػػػػص 
السياسػػػػػة النقديػػػػػة و الماليػػػػػة لمدولػػػػػة ، لػػػػػذلؾ فيػػػػػو يزودىػػػػػا ب رائػػػػػو وتطمعاتػػػػػو عمػػػػػى تطػػػػػورات السػػػػػوؽ 

اليػػػػػػة ، ويعػػػػػػزز نصػػػػػػائحو باإلحصػػػػػػائيات التػػػػػػي يممكيػػػػػػا و التػػػػػػي تعتبػػػػػػر أف مػػػػػػف واجبػػػػػػو إطػػػػػػالع الم
الحكومػػػػػة ، وىكػػػػػذا فػػػػػاف القػػػػػرارات اإلسػػػػػتراتيجية فيمػػػػػا يخػػػػػص مشػػػػػاريع النصػػػػػوص القانونيػػػػػة التػػػػػي 

 تتخذىا الحكومة ال تقرر عادة قبؿ استشارة بنؾ الجزائر .

ة آلراء بنػػػػػؾ الجزائػػػػػر االستشػػػػػارية ىػػػػػي ومػػػػػف طبيعػػػػػة آرائػػػػػو البحػػػػػث فػػػػػي موضػػػػػوع الطبيعػػػػػة القانونيػػػػػ
عمميػػػػػة ىامػػػػػة جػػػػػدا فػػػػػي نظرنػػػػػا لكونيػػػػػا المعيػػػػػار أو الصػػػػػورة التػػػػػي تعكػػػػػس األىميػػػػػة التػػػػػي يعطييػػػػػا 

 المشرع لموظيفة االستشارية لبنؾ الجزائر .

 عن انحكىمة انجزائرمدي استقالنية بنك   انفصم األول
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ولػػػػػػػذلؾ فالمقيػػػػػػػاس القػػػػػػػانوني الػػػػػػػذي نسػػػػػػػتعممو لمعرفػػػػػػػػة درجػػػػػػػة فعاليػػػػػػػة الػػػػػػػدور االستشػػػػػػػاري لبنػػػػػػػػؾ 
نونيػػػػػػة الممزمػػػػػػة التػػػػػػي يطبقيػػػػػػا عمػػػػػػى أراء البنػػػػػػؾ ، بمعنػػػػػػى ذلػػػػػػؾ ىػػػػػػؿ يمػػػػػػـز الجزائػػػػػػر ىػػػػػػو القػػػػػػوة القا

ويجبػػػػر المشػػػػرع بػػػػنص القػػػػانوف عمػػػػى صػػػػاحب المشػػػػروع المعػػػػروض عمػػػػى بنػػػػؾ الجزائػػػػر أف يتبػػػػع 
 رأي ىذا األخير أنو يفتح المجاؿ بإعطائو الحرية في االختيار ؟

يعتيػػػػػػا ، ىػػػػػػؿ ىػػػػػػي سػػػػػػابقة الػػػػػػذكر إلػػػػػػى ىػػػػػػذه اآلراء دوف الفصػػػػػػؿ فػػػػػػي طب 36قػػػػػػد أشػػػػػػارت المػػػػػػادة 
 موافقة أـ بسيطة ؟ 

وانطالقػػػػػػػا مػػػػػػػف القاعػػػػػػػدة العامػػػػػػػة التػػػػػػػي تعتبػػػػػػػر أف آراء بنػػػػػػػؾ الجزائػػػػػػػر ىػػػػػػػي مجػػػػػػػرد أراء إستشػػػػػػػارية 
التمػػػػػـز الحكومػػػػػة فػػػػػي شػػػػػي  بػػػػػؿ تعطػػػػػي ليػػػػػا الحريػػػػػة الكاممػػػػػة فػػػػػي االتبػػػػػاع وفػػػػػي الحقيقػػػػػة أف آراء 

ال الزمػػػػػت الحكومػػػػػة عمػػػػػى األخػػػػػذ بػػػػػرأي البنػػػػػؾ  البنػػػػػؾ المركػػػػػزي اليمكػػػػػف أف تكػػػػػوف إال بسػػػػػيطة ، وا 
المركػػػػزي ، كمػػػػا أف المشػػػػرع لػػػػـ يػػػػنص ولػػػػـ يشػػػػير إلػػػػى مايفيػػػػد إلػػػػزاـ الحكومػػػػة عمػػػػى األخػػػػذ بػػػػ راء 

 البنؾ المركزي .

ف إلزاميػػػػػػة أراء البنػػػػػػؾ بسػػػػػػيطة فإنيػػػػػػا تمػػػػػػس الجانػػػػػػب الشػػػػػػكمي والجانػػػػػػب الموضػػػػػػوعي لممشػػػػػػاريع  وا 
مركػػػػػػػزي تظيػػػػػػػر مػػػػػػػف القانونيػػػػػػػة المقدمػػػػػػػة لػػػػػػػو ، فمػػػػػػػف حيػػػػػػػث الجانػػػػػػػب الشػػػػػػػكمي فػػػػػػػإف آراء البنػػػػػػػؾ ال

خػػػػػالؿ تحػػػػػارير النصػػػػػوص القانونيػػػػػة فػػػػػي أسػػػػػموب صػػػػػحيح وواضػػػػػح ودقيػػػػػؽ ، أي توضػػػػػيح النقػػػػػاط 
ال امضػػػػػػػة و التناقضػػػػػػػات بػػػػػػػيف المػػػػػػػواد التػػػػػػػي مػػػػػػػف شػػػػػػػأنيا أف تػػػػػػػؤدي إلػػػػػػػى خمػػػػػػػؽ منازعػػػػػػػات عنػػػػػػػد 

 تفسير النصوص القانونية .

ي أمػػػػػػا مػػػػػػف حيػػػػػػث الجانػػػػػػب الموضػػػػػػوعي ، فتظيػػػػػػر ىػػػػػػذه اآلراء مػػػػػػف خػػػػػػالؿ الجانػػػػػػب القػػػػػػانوني أ
مػػػػدى سػػػػير البنػػػػؾ المركػػػػزي عمػػػػى تحقيػػػػؽ االنسػػػػجاـ بػػػػيف مشػػػػاريع القػػػػوانيف والنصػػػػوص القانونيػػػػة 

 اآلخرى .

ذا كانػػػػػػػت أراء البنػػػػػػػؾ المركػػػػػػػزي واسػػػػػػػعة بحيػػػػػػػث تسػػػػػػػمح أف يبػػػػػػػدي رأيػػػػػػػو فػػػػػػػي مالئمػػػػػػػة مشػػػػػػػاريع  وا 
 النصوص ، فاف مداىا تقمؿ مف أىميا نظرا لطابعيا البسيط وعدـ إشيارىا وبالمقابؿ نجد 
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المجػػػػػػػػػاؿ االستشػػػػػػػػػاري ، بحيػػػػػػػػػث يشػػػػػػػػػمؿ مشػػػػػػػػػاريع النصػػػػػػػػػوص التشػػػػػػػػػريعية والنصػػػػػػػػػوص اتسػػػػػػػػػاع 
 . 1التنظيمية مما يمكف القوؿ أنو يجعؿ مف البنؾ المركزي مستشارا فعاال لمحكومة

 الفرع الثاني: مساىمة بنك الجزائر في تمويل الحكومة .

 يقـو بنؾ الجزائر بتمويؿ الحكومة :

سػػػػػػػحبا عمػػػػػػػى المكشػػػػػػػوؼ لمحكومػػػػػػػة أو إلػػػػػػػى أي جيػػػػػػػة اليجػػػػػػػوز مػػػػػػػنح تسػػػػػػػييالت إئتمانيػػػػػػػة تمثػػػػػػػؿ 
 كانت .

يجػػػػػػػػوز لمبنػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػنح وضػػػػػػػػماف قػػػػػػػػروض لمحكومػػػػػػػػة لت طيػػػػػػػػة العجػػػػػػػػز الموسػػػػػػػػميبالمزانية بشػػػػػػػػرط أف 
يوافػػػػػؽ مجمػػػػػس النقػػػػػد و القػػػػػرض عمػػػػػى منحيػػػػػا وبحيػػػػػث اليتعػػػػػارض ذلػػػػػؾ مػػػػػع مسػػػػػؤولية البنػػػػػؾ فػػػػػي 

 تحقيؽ استقرار االسعار.

ليػػػػة مػػػػف السػػػػوؽ األوليػػػػة ويجػػػػوز لػػػػو ذلػػػػؾ ب ػػػػرض اليجػػػػوز أف يقػػػػـو بنػػػػؾ الجزائػػػػر بشػػػػراء أوراؽ ما
                   .2تنظيـ السوؽ 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                           
 . 59/60إحدادف فيروز ، المرجع السابؽ ، ص  - 1
 . 434لسابؽ ، ص منصور زيف ، نفس المرجع ا - 2
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عالقة الحكومة ببنك 

 الجزائر
 



 
 

 

 

 .الفصل الثاني : عالقة الحكومة ببنك الجزائر
ال شػػػػػػػػؾ أف ىنػػػػػػػػاؾ تجاذبػػػػػػػػا حاصػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػيف السػػػػػػػػمطة التنفيذيػػػػػػػػة  وبنػػػػػػػػؾ الجزائػػػػػػػػر، باعتبػػػػػػػػار األوؿ 

راشػػػػػػدة عامػػػػػػة وشػػػػػػاممة، والثػػػػػػاني أكثػػػػػػر مػػػػػػا يركػػػػػػز عمػػػػػػى أداء  يجسػػػػػػد سياسػػػػػػة اقتصػػػػػػادية حكوميػػػػػػة
نقػػػػػدي متميزفػػػػػي سياسػػػػػتو النقديػػػػػة ، يسػػػػػاىـ فػػػػػي إضػػػػػفاء التكامػػػػػؿ والتناسػػػػػؽ ييػػػػػدؼ إلػػػػػى اسػػػػػتقرار 
األسػػػػعار كيػػػػدؼ أساسػػػػي، وىػػػػو مػػػػا قػػػػد يتنػػػػاقض فػػػػي بعػػػػض األحيػػػػاف وأىػػػػداؼ السػػػػمطة التنفيذيػػػػة 

بة ، فيػػػػػػؿ ىػػػػػػي مضػػػػػػبوطة ، الشػػػػػػيء الػػػػػػذي يضػػػػػػع مسػػػػػػألة اسػػػػػػتقاللية بنػػػػػػؾ الجزائػػػػػػر فػػػػػػي صػػػػػػعو 
اسػػػػػػػتقالليتو أـ أنيػػػػػػػا موجيػػػػػػػة باتجاىػػػػػػػات الجيػػػػػػػاز التنفيػػػػػػػذي؟   ومػػػػػػػا أثػػػػػػػر كمييمػػػػػػػا عمػػػػػػػى اليػػػػػػػدؼ 

 األساسي لمسياسة النقدي

 وما مدى رقابة السمطة التنفيذية عمى بنؾ الجزائر؟

 المبحث اَلول : رقابة الحكومة عمى بنك الجزائر .

 
منية لكػػػػػػػػػوف بنػػػػػػػػػؾ الجزائػػػػػػػػػر مصػػػػػػػػػرفيا و إف رقابػػػػػػػػػة بنػػػػػػػػػؾ الحكومػػػػػػػػػة لبنػػػػػػػػػؾ الجزئػػػػػػػػػر رقابػػػػػػػػػة ضػػػػػػػػػ

مستشػػػػػػػارىا المػػػػػػػالي و تحػػػػػػػتفظ لديػػػػػػػو بودائعيػػػػػػػا و ىػػػػػػػو يقػػػػػػػّدـ ليػػػػػػػا مػػػػػػػا تحتػػػػػػػاج إليػػػػػػػو مػػػػػػػف قػػػػػػػروض 
مختمفػػػػػة اآلجػػػػػػاؿ ، و ىػػػػػو يمسػػػػػػؾ حسػػػػػابات الحكومػػػػػػة و تػػػػػنظـ عػػػػػػف طريقػػػػػو مػػػػػػدفوعاتيا و يتػػػػػػولى 
خدمػػػػػػة الػػػػػػديف العػػػػػػاـ حيػػػػػػث يصػػػػػػدر الشػػػػػػيكات و الحػػػػػػواالت و يػػػػػػنظـ تصػػػػػػريفيا و يشػػػػػػرؼ عمػػػػػػػى 

           فػػػػػػػػاء بالػػػػػػػػديف و دفػػػػػػػػع الفوائػػػػػػػػد و ىػػػػػػػػو األداة الرئيسػػػػػػػػية لتنفيػػػػػػػػذ سياسػػػػػػػػة الّدولػػػػػػػػة اإلقتصػػػػػػػػادية ، اإلي
                 و ذلػػػػػػػؾ عػػػػػػػف طريػػػػػػػؽ الّرقابػػػػػػػة عمػػػػػػػى اإلئتمػػػػػػػاف و توجييػػػػػػػو عػػػػػػػف طريػػػػػػػؽ الػػػػػػػتحكـ بسػػػػػػػعر الفائػػػػػػػدة

 1.و سعر الخصـ 

 
                                                           

  .188،ص1995"،الدار الجامعية،بيروتاالقتصاد النقدي والمصرفيمصطفى رشيد شيخى،"  -1
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 .0المطمب اَلول : حصانة بنك الجزائر 

 
ئػػػػػػػر تعتبػػػػػػػر إحػػػػػػػدى المسػػػػػػػائؿ اليامػػػػػػػة فػػػػػػػي إطػػػػػػػار البحػػػػػػػث عػػػػػػػف اإلطػػػػػػػار إف حصػػػػػػػانة بنػػػػػػػؾ الجزا 

المؤسسػػػػي الػػػػذي يسػػػػاعد السياسػػػػة النقديػػػػة فػػػػي إبقػػػػاء معػػػػدالت التضػػػػخـ عنػػػػد مسػػػػتوياتيا المتدنيػػػػة 
فػػػػػػػػي األجمػػػػػػػػيف المتوسػػػػػػػػط والطويػػػػػػػػؿ.  وتعنػػػػػػػػي االسػػػػػػػػتقاللية ىنػػػػػػػػا حريػػػػػػػػة بنػػػػػػػػؾ الجزائػػػػػػػػر وعالقتػػػػػػػػو 

وع لإلعتبػػػػػػػػػػارات أو التػػػػػػػػػػدخالت بالحكومػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي رسػػػػػػػػػػـ وتنفيػػػػػػػػػذ سياسػػػػػػػػػػتو النقديػػػػػػػػػػة دونمػػػػػػػػػا خضػػػػػػػػػػ
السياسػػػػػية.  وال تعنػػػػػي االسػػػػػتقاللية بػػػػػأي حػػػػػاؿ مػػػػػف األحػػػػػواؿ، االنفصػػػػػاؿ التػػػػػاـ بػػػػػيف بنػػػػػؾ الجزائػػػػػر 
والحكومػػػػػة، وانفػػػػػراد البنػػػػػؾ فػػػػػي تحديػػػػػد األىػػػػػداؼ النيائيػػػػػة لمسياسػػػػػة النقديػػػػػة، حيػػػػػث يمكػػػػػف االتفػػػػػاؽ 

ف االسػػػػػتقاللية عمػػػػػى ىػػػػػذه األىػػػػػداؼ بػػػػػيف البنػػػػػؾ والحكومػػػػػة.  وعمػػػػػى ذلػػػػػؾ، فػػػػػإف البنػػػػػؾ يبحػػػػػث عػػػػػ
فػػػػػػػػي تحديػػػػػػػػد األىػػػػػػػػداؼ الوسػػػػػػػػيطة وفػػػػػػػػي انتيػػػػػػػػاج األدوات المناسػػػػػػػػبة لبمػػػػػػػػوغ تمػػػػػػػػؾ األىػػػػػػػػداؼ مػػػػػػػػع 

   ضػػػػػػػػرورة الحفػػػػػػػػاظ عمػػػػػػػػى أكبػػػػػػػػر قػػػػػػػػدر ممكػػػػػػػػف مػػػػػػػػف االنسػػػػػػػػجاـ والتنػػػػػػػػاغـ بػػػػػػػػيف السياسػػػػػػػػة النقديػػػػػػػػة       
 و السياسة المالية 

إلضػػػػػػػػػػػػافة معيػػػػػػػػػػػػاري االسػػػػػػػػػػػػتقاللية الوظيفيػػػػػػػػػػػػة و االسػػػػػػػػػػػػتقاللية العضػػػػػػػػػػػػوية ، با 2، ومػػػػػػػػػػػػف بينيػػػػػػػػػػػػا 
 لالستقاللية المالية لتكوف معيارا ثالثا .

 الفرع اَلول : االستقاللية العضوية و الوظيفية لبنك الجزائر .

ـــــــى أي قـــــــرار أو يعتبػػػػػػػر بنػػػػػػػؾ الجزائػػػػػػػر مسػػػػػػػتقال عمػػػػػػػى المسػػػػػػػتوى المؤسسػػػػػػػاتي عنػػػػػػػدما :   اليتمق
 و أن تعميمة من الحكومة ، حيث يستمزم أن يكون التتمقى البنوك المركزية المستقمة أ

 
                                                           

يا عمى ألـز الترتيب الجديد الحكومة استشارة البنؾ المركزي في األمور المالية والنقدية، واقتراح ىذا األخير أي إجراء يمكنو التأثير ايجاب - 1
الحكومة بكؿ ما لو تأثير عمى االستقرار النقدي، كما حدد القانوف عالقات البنؾ مع الييئات الخارجية مف خالؿ ميزاف المدفوعات و إخبار 

 .14/04/1990الصادر في  10-90مف قانوف النقد و القرض  57المادة  . عقد االتفاقات الدولية المتعمقة بالدفع والصرؼ والمقاصة
 . 20، ص 1992ورف ،)إستقاللية البنؾ المركزي(،مجمة التمويؿ و التنمية،مارسمارتا كستيمو و برانكو ومارؾ سوين - 2

 عن انحكىمة انجزائرمدي استقالنية بنك   انفصم انثاني

 

35 



 
 

 

 

تطمـــب أو أن تقبـــل أيـــة تعميمـــة مـــن حكومـــات الـــدول التـــي تعتبـــر تابعـــة ليـــا أو مـــن أي جيـــاز 
 ومنو يمكننا القوؿ بأف آخر ( 

االسػػػػػػػػػػتقاللية بيػػػػػػػػػػذا المسػػػػػػػػػػتوى تسػػػػػػػػػػتمـز عػػػػػػػػػػدـ تػػػػػػػػػػدخؿ أيػػػػػػػػػػة جيػػػػػػػػػػاز أو سػػػػػػػػػػمطة أو ىيئػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي 
   0إختصاصات بنؾ الجزائر .

 أ : االستقاللية العضوية لبنك الجزائر :

سػػػػػػتقاللية العضػػػػػػوية تتعمػػػػػػػؽ بشػػػػػػروط المسػػػػػػػيريف فػػػػػػي بنػػػػػػؾ الجزائػػػػػػػر وممارسػػػػػػتيـ لوظػػػػػػػائفيـ إف اال
المختمفػػػػػػػة، ويمكػػػػػػػف القػػػػػػػوؿ أنػػػػػػػو يشػػػػػػػترط تعيػػػػػػػيف المحػػػػػػػافظ ومػػػػػػػدة تعيينػػػػػػػو وكػػػػػػػذا حمايتػػػػػػػو ومػػػػػػػدى 
مشػػػػػػاركة السػػػػػػمطة التنفيذيػػػػػػة فػػػػػػي البنػػػػػػؾ فمػػػػػػثال فػػػػػػي الواليػػػػػػات المتحػػػػػػدة األمريكيػػػػػػة واليابػػػػػػاف ال يػػػػػػتـ 

زي، ولكػػػػػف فػػػػػي فرنسػػػػػا وىولنػػػػػدا وبمجيكػػػػػا، فإنػػػػػو يمكػػػػػف توقيفػػػػػو عمػػػػػى ت ييػػػػػر محػػػػػافظ البنػػػػػؾ المركػػػػػ
 ممارسة وظائفو، ومدة تعييف المحافظ تختمؼ مف دولة ألخرى، 

بدايػػػػػػة نتطػػػػػػرؽ الػػػػػػى طريػػػػػػؽ  ..2ولكػػػػػػف تحػػػػػػتفظ الحكومػػػػػػات بسػػػػػػمطة ىامػػػػػػة فػػػػػػي تعيػػػػػػيف المسػػػػػػيريف 
 التعييف ، ثـ طريقة التصويت واتخاذ القرار .

 اشر لمحافظ البنك ونوابو :طريقة التعيين المب - 0  - 0

المتعمػػػػػػؽ بتعػػػػػػديؿ قػػػػػػانوف النقػػػػػػد و القػػػػػػرض وكيفيػػػػػػة تعيػػػػػػيف محػػػػػػافظ  04-10ومػػػػػػف خػػػػػػالؿ األمػػػػػػر 
البنػػػػػؾ وقبػػػػػؿ التطػػػػػرؽ لكيفيػػػػػة تعيينػػػػػو نحػػػػػب أف نشػػػػػير أف المشػػػػػرع الجزائػػػػػري فصػػػػػؿ بػػػػػيف مجمػػػػػس 

 النقد و القرض وبيف مجمس االدارة ، ويعتبر تعييف محافظ البنؾ ونوابو مف قبؿ رئيس

مكرسػػػػػػػػػة ) يتػػػػػػػػػولى إدارة بنػػػػػػػػػؾ الجزائػػػػػػػػػر  04-10مػػػػػػػػػف األمػػػػػػػػػر  13الجميوريػػػػػػػػػة وتػػػػػػػػػأتي المػػػػػػػػػادة 
 .1محافظ يساعده ثالثة نواب محافظ ، يعيف جميعيـ بمرسـو مف رئيس الجميورية ( 

                                                           
 . 35،ص2007محمد يوسؼ ياسيف،القانوف المصرفي و النقدي،منشورات الحمبي الحقوقية،بيروت، - 1
سالة ماجستير غير منشورة، ، دراسة حالة بنؾ الجزائر، ر (أثر استقاللية البنؾ المركزي عمى فعالية السياسة النقدية)شمموؿ حسيبة، - 2

  . 97، ص 2001النقود والمالية، كمية العمـو االقتصادية و عمـو التسيير، جامعة الجزائر، سنة  تخصص
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 إف مف شأف ىذا التعييف يمنح لممحافظ مركزا قوي يتـ بموجب أعمى سمطة في الدولة .

ئاسػػػػية بنػػػػاءا عمػػػػى اقتػػػػراح مػػػػف وزيػػػػر الماليػػػػة إذ يحػػػػدد فػػػػي ىػػػػذه يعػػػػيف المحػػػػافظ ونوابػػػػو بمراسػػػػيـ ر 
المراسػػػػػيـ رتبػػػػػة كػػػػػؿ واحػػػػػد مػػػػػف النػػػػػواب ويػػػػػتـ ت ييػػػػػر ىػػػػػذه الرتبػػػػػة تمقائيػػػػػا كػػػػػؿ سػػػػػنة حسػػػػػب ترتيػػػػػب 

 .معاكس لمترتيب الوارد في المرسـو 

يتنػػػػاقص منصػػػػػب المحػػػػػافظ ونوابػػػػػو مػػػػع كػػػػػؿ وظيفػػػػػة حكوميػػػػػة أو بيانيػػػػة بحيػػػػػث ال يمكػػػػػف ممارسػػػػػة 
مينػػػػػػة خػػػػػػالؿ فتػػػػػػرة، كمػػػػػػا ال يمكػػػػػػنيـ تمقػػػػػػي أو إقػػػػػػراض أي مبمػػػػػػغ ألي مؤسسػػػػػػة  أي نشػػػػػػاط أو أي

جزائريػػػػػػة أو أجنبيػػػػػػة ويػػػػػػػرفض أي تعيػػػػػػد مصػػػػػػادر عػػػػػػػنيـ فػػػػػػي محفظػػػػػػة البنػػػػػػػؾ المركػػػػػػزي أو بنػػػػػػػؾ 
 عامؿ في الجزائر .

 :ال يتـ إنياء مياـ المحافظ ونوابو إال بمرسـو رئاسي وغالبا ما تكوف في حالتيف فقط 

نونيػػػػػػا والخطػػػػػػأ الفػػػػػػادح، وفػػػػػػي حػػػػػػدوث ىػػػػػػذا يجػػػػػػوز لممحػػػػػػافظ ونوابػػػػػػو العجػػػػػػز الصػػػػػػحي المثبػػػػػػت قا
وخػػػػػالؿ سػػػػػنتيف مػػػػػف االنتيػػػػػاء، وال يمكػػػػػف أف يػػػػػديروا أو يعمػػػػػال فػػػػػي أي مؤسسػػػػػة خاصػػػػػة بسػػػػػمطة 
مراقبػػػػة البنػػػػؾ المركػػػػػزي أي شػػػػركة تسػػػػيطر عمييػػػػػا ىػػػػذه المؤسسػػػػػة، كمػػػػا يمنعػػػػوف مػػػػػف القيػػػػاـ بػػػػػأي 

ف األشػػػػػكاؿ، ويمكػػػػػف تمخػػػػػيص مسػػػػػاعدات أو مشػػػػػاورات لممؤسسػػػػػات الخاصػػػػػة تحػػػػػت أي شػػػػػكؿ مػػػػػ
 :أبرز المياـ التي يقـو بيا المحافظ فيما يمي 

التوقيػػػػػػع باسػػػػػػـ البنػػػػػػؾ المركػػػػػػزي عمػػػػػػى كػػػػػػؿ االتفاقيػػػػػػات والعقػػػػػػود والتقػػػػػػدير والمحاضػػػػػػر المتعمقػػػػػػة  -
 .بالسنوات المالية ونتائ  نياية السنة، وحسابات الربح والخسارة والميزانية 

لعموميػػػػػػة وسػػػػػػائر البنػػػػػػوؾ المركزيػػػػػػة والييئػػػػػػات الماليػػػػػػة يمثػػػػػػؿ البنػػػػػػؾ المركػػػػػػزي لػػػػػػدى السػػػػػػمطات ا-
 وبشكؿ عاـ لدى ال ير.

  يشتري ويبيع جميع األمالؾ المنقولة وغير المنقولة -

                                                                                                                                                                                                 
 . 50، العدد  2010أنظر الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية ، - 1
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 يعمؿ عمى تنظيـ مصالح البنؾ المركزي وتحديد مياميا - 

القػػػػػانوف األساسػػػػػي  -مجمػػػػػس النقػػػػػد والقػػػػػرض –يحػػػػػدد المحػػػػػافظ مػػػػػع االتفػػػػػاؽ مػػػػػع مجمػػػػػس اإلدارة 
 .خدمي البنؾ المركزي وفقا ألحكاـ القانوف المعموؿ بو لمست

لػػػػػػو الحػػػػػػؽ فػػػػػػي توظيػػػػػػؼ وتعيػػػػػػيف وترقيػػػػػػة وعػػػػػػزؿ مسػػػػػػتخدمي البنػػػػػػؾ المركػػػػػػزي ضػػػػػػمف الشػػػػػػروط  -
 المنصوص عمييا في القانوف األساسي .

سػػػػػداد المشػػػػػورة لمحكومػػػػػة كممػػػػػا اقتضػػػػػت الحاجػػػػػة لمناقشػػػػػة مسػػػػػائؿ النقػػػػػد أو القػػػػػرض او مسػػػػػائؿ  -
                                                           ت .قػػػػػػػد تكػػػػػػػوف ليػػػػػػػا انعكاسػػػػػػػا

 يحدد مياـ وصالحيات كؿ واحد مف نوابو .

 تمثيؿ البنؾ المركزي كمدعي ومدعي عميو أماـ السمطة القضائي 

 مجمس إدارة بنك الجزائر : - 2 - 0

إلػػػػػػػى ثالثػػػػػػػة يتكػػػػػػػوف ىػػػػػػػذا المجمػػػػػػػس مػػػػػػػف المحػػػػػػػافظ رئيسػػػػػػػا ونوابػػػػػػػو الثالثػػػػػػػة كأعضػػػػػػػاء باإلضػػػػػػػافة 
مػػػػوظفيف سػػػػاميف يػػػػتـ تعييػػػػنيـ بموجػػػػب مرسػػػػـو مػػػػف رئػػػػيس الحكومػػػػة نظػػػػرا لقػػػػدراتيـ فػػػػي الشػػػػؤوف 
اإلقتصػػػػػػادية والماليػػػػػػة ويػػػػػػتـ تعيػػػػػػيف ثالثػػػػػػة مسػػػػػػتخمفيف ليحػػػػػػؿ محػػػػػػؿ المػػػػػػوظفيف المػػػػػػذكوريف سػػػػػػابقا 

 عند الحاجة

يػػػػػػرأس اجتماعػػػػػػات المجمػػػػػػس المحػػػػػػافظ وعنػػػػػػد ت يبػػػػػػو عنػػػػػػو النائػػػػػػب األوؿ أو المسػػػػػػتخمفوف ضػػػػػػمف 
 :الثة ما نص عمييا القانوف، وتتمثؿ ىذه الصالحيات فيما يمي الث

يحػػػػػدد المجمػػػػػس بػػػػػدالت حضػػػػػور المػػػػػوظفيف السػػػػػاميف الػػػػػثالث والشػػػػػروط التػػػػػي يػػػػػتـ فييػػػػػا تسػػػػػديد  -
   مصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريؼ تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنقالتيـ المحتممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة .

يجػػػػػػػػػوز لممجمػػػػػػػػػس أف يحػػػػػػػػػدث مػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػيف أعضػػػػػػػػػائو لجانػػػػػػػػػا مستشػػػػػػػػػارية ويحػػػػػػػػػدد صػػػػػػػػػالحياتيا  -
 كنو استشارة أي مؤسسة وأي شخص .وتكوينيا وقواعدىا، كما يم
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  في كؿ اتفاقية بناءا عمى طمب المحافظ -مجمس ال دارة  –يتداوؿ المجمس  - 

يبػػػػػث فػػػػػي شػػػػػراء وبيػػػػػع األمػػػػػواؿ المنقولػػػػػة وغيػػػػػر المنقولػػػػػة وفػػػػػي مالئمػػػػػة تقػػػػػدير الػػػػػدعاوى  - 
سػػػػػا التػػػػػي يرافعيػػػػػا لمحػػػػػافظ باسػػػػػـ البنػػػػػؾ المركػػػػػزي مػػػػػع مراعػػػػػات صػػػػػالحيات المحػػػػػافظ بصػػػػػفتو رئي

 لمجنة المصرفية ، كما يرخص إلجراء المصالحات والمعامالت .

  .يحدد الشروط والشكؿ الذي يضع لو البنؾ المركزي حساباتو ويوقفيا -

يحػػػػدد ميزانيػػػػة البنػػػػؾ المركػػػػزي فػػػػي نيايػػػػة كػػػػؿ سػػػػنة، وخػػػػالؿ السػػػػنة الماليػػػػة المواليػػػػة يمكنػػػػو أف  -
 يدخؿ عمييا التعديالت التي يراىا ضرورية .

 بتوزيع األرباح ويوافؽ عمى التقرير الذي يقدمو المحافظ لرئيس الجميورية باسمويقـو  -

 يطمع المحافظ مجمس اإلدارة عمى جميع األمور المتعمقة بالبنؾ المركزي -

 : 0مجمس النقد و القر  – 3 -0 

 يتكوف مجمس النقد والقرض مف :

 .اعضاء مجمس اإلدارة لمبنؾ المركزي - 

 اريف لقػػػػػػػػدراتيـ اإلقتصػػػػػػػػادية والنقديػػػػػػػػة ويػػػػػػػػتـ تعييػػػػػػػػنيـ بمرسػػػػػػػػـو رئاسػػػػػػػػيثالثػػػػػػػػة أشػػػػػػػػخاص مختػػػػػػػػ -
يجمػػػػػع مجمػػػػػس النقػػػػػد والقػػػػػرض كػػػػػؿ ثالثػػػػػي كمػػػػػا يطمػػػػػع المجمػػػػػس بصػػػػػالحياتو كسػػػػػمطة نقديػػػػػة  - 

 تصدر أنظمة وترعى تنفيذىا في إطار القانوف .

 : وتتمثؿ صالحيات مجمس النقد والقروض فيما يمي

 عميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانوف اإلصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدار النقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي وت طيتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو بحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػص -
 تحديد أسس وشروط عمميات البنؾ المركزي وال سيما قيما يخص الخصـ وقبوؿ  -

                                                           
 .  50، العدد18ة ،الماد04-10أنظر الجريدة الرسمية الجزائرية ،  قانوف النقد والقرض، أمر - 1
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 السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػندات تحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت نظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ األمانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ورىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػندات العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة والخاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة .
 وضػػػػػػػع األىػػػػػػػداؼ المتوخػػػػػػػاة فيمػػػػػػػا يخػػػػػػػص تطػػػػػػػور عناصػػػػػػػر الكتمػػػػػػػة الماليػػػػػػػة وحجػػػػػػػـ القػػػػػػػرض - 
 اإلشراؼ عمى تنظيـ غرفة المقاضاة - 

شػػػػػروط انشػػػػػاء المؤسسػػػػػات الماليػػػػػة والبنػػػػػوؾ وشػػػػػروط إقامػػػػػة شػػػػػبكات فروعيػػػػػا وشػػػػػروط تحديػػػػػد  -
 فػػػػػػػػػػػػػػػػػتح مكاتػػػػػػػػػػػػػػػػػب تمثيػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ البنػػػػػػػػػػػػػػػػػوؾ والمؤسسػػػػػػػػػػػػػػػػػات الماليػػػػػػػػػػػػػػػػػة األجنبيػػػػػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػػػػػي الجزائػػػػػػػػػػػػػػػػػر.

ضػػػػػبط المعػػػػػايير التػػػػػي تطبػػػػػؽ عمػػػػػى البنػػػػػوؾ والمؤسسػػػػػات الماليػػػػػة وخاصػػػػػة مػػػػػا تعمػػػػػؽ بشػػػػػروط  - 
 العمميات المعموؿ بيا .

ية التػػػػػي تطبػػػػػؽ عمػػػػػى البنػػػػػوؾ والمؤسسػػػػػات الماليػػػػػة وكيفيػػػػػات وضػػػػػع الػػػػػنظـ والقواعػػػػػد المحاسػػػػػب - 
تسػػػػػػػػميـ الحسػػػػػػػػابات والبيانػػػػػػػػات الحسػػػػػػػػابية واإلحصػػػػػػػػائية وسػػػػػػػػائر البيانػػػػػػػػات لكػػػػػػػػؿ صػػػػػػػػاحب عالقػػػػػػػػة 

 والسيما البنؾ المركزي .

تحديػػػػػػػػػد الشػػػػػػػػػروط التقنيػػػػػػػػػة لممارسػػػػػػػػػة ميػػػػػػػػػف اإلستشػػػػػػػػػارة والوسػػػػػػػػػاطة فػػػػػػػػػي المجػػػػػػػػػاليف المػػػػػػػػػالي  - 
 .والمصرفي

قبتػػػػػػو باإلضػػػػػػافة إلػػػػػػى ىػػػػػػذه الصػػػػػػالحيات بإمكػػػػػػاف مجمػػػػػػس النقػػػػػػد تنظػػػػػػيـ سػػػػػػوؽ الصػػػػػػرؼ ومرا - 
 والقرض اتخاذ قرارات فردية تنحصر فيما يمي :

 تفويض صالحيات فيما يخص تطبيؽ نظاـ الصرؼ . -

التػػػػػػػػرخيص بإنشػػػػػػػػاء البنػػػػػػػػوؾ والمؤسسػػػػػػػػات الماليػػػػػػػػة وطنيػػػػػػػػة كانػػػػػػػػت او أجنبيػػػػػػػػة وتعػػػػػػػػديؿ ىػػػػػػػػذه  - 
 التراخيص أو الرجوع عنيا .

 اتب تمثؿ البنوؾ والمؤسسات المالية األجنبية .الترخيص بفتح مك - 

 االستقاللية الوظيفية : ب :

 تظير االستقاللية الوظيفية في جممة مف المظاىر تتمثؿ كالتالي :
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ـــــــس لنظامـــــــو الـــــــداخمي :  - تتجمػػػػػػػى االسػػػػػػػتقاللية الوظيفيػػػػػػػة حسػػػػػػػب ىػػػػػػػذا  وضـــــــع المجم
مػػػػػػس النقػػػػػػد والقػػػػػػرض بصػػػػػػفة المظيػػػػػػر فػػػػػػي حريػػػػػػة السػػػػػػمطات االداريػػػػػػة المسػػػػػػتقمة بصػػػػػػفة عامػػػػػػة وج

         خاصػػػػػػػة فػػػػػػػػي اختيػػػػػػػػار مجمػػػػػػػوع القواعػػػػػػػػد التػػػػػػػػي مػػػػػػػف خالليػػػػػػػػا تتكػػػػػػػػرر كيفيػػػػػػػة تنظيميػػػػػػػػا  وسػػػػػػػػيرىا
( مػػػػػف قػػػػػانوف النقػػػػػد والقػػػػػرض أف لمجمػػػػػس النقػػػػػد والقػػػػػرض مطمػػػػػؽ 60. نصػػػػػت )المػػػػػادة 1الػػػػػداخمي 

الحريػػػػػػػة فػػػػػػػي اعػػػػػػػداد نظامػػػػػػػو الػػػػػػػداخمي ، ولػػػػػػػذلؾ أىّميػػػػػػػة بال ػػػػػػػة فػػػػػػػي عػػػػػػػدـ اسػػػػػػػتقالليتو الوظيفيػػػػػػػة 
ضػػػػػمانو لقيامػػػػػو فػػػػػي اطػػػػػار مػػػػػف االسػػػػػتقاللية والموضػػػػػوعية ذلػػػػػؾ أّف بنػػػػػود النظػػػػػاـ الػػػػػداخمي ىػػػػػي و 

 . 2التي تحدد كيفيات عمؿ وسير المجمس

ــــو بالســــمطة التنفيذيــــة : - لػػػػـ يتضػػػػمف قػػػػانوف النقػػػػد والقػػػػرض اي احكػػػػاـ مػػػػف شػػػػأنيا  عالقت
ير عمػػػػى عممػػػػو خمػػػػؽ روابػػػػط مباشػػػػرة مػػػػع السػػػػمطة التنفيذيػػػػة أو أي سػػػػمطة أخػػػػرى مػػػػف شػػػػأنيا التػػػػأث

تػػػػػأثير عمػػػػػى عمػػػػػؿ المجمػػػػػس مػػػػػف قبػػػػػؿ السػػػػػمطة التنفيذيػػػػػة . وبموجػػػػػب قػػػػػانوف  ، حيػػػػػث اليوجػػػػػد أي
النقػػػػػػػد والقػػػػػػػرض فػػػػػػػاف السػػػػػػػمطة التنفيذيػػػػػػػة الممثمػػػػػػػة بػػػػػػػوزير الماليػػػػػػػة اليممػػػػػػػؾ سػػػػػػػوى طمػػػػػػػب تعػػػػػػػديؿ 

أيػػػػػػاـ مػػػػػػف تػػػػػػاريخ  10مشػػػػػػاريع األنظمػػػػػػة التػػػػػػي تبمػػػػػػغ لػػػػػػو مػػػػػػف قبػػػػػػؿ المحػػػػػػافظ ، وذلػػػػػػؾ فػػػػػػي أجػػػػػػؿ 
د ذلػػػػؾ تكػػػػوف مػػػػداوالت المجمػػػػس نافػػػػذة ميمػػػػا كػػػػاف محتػػػػوى النظػػػػاـ ، أي أف اسػػػػتالمو لممشػػػػرع بعػػػػ

ألعضػػػػػاء المجمػػػػػس كامػػػػػؿ الحريػػػػػة فػػػػػي قبػػػػػوؿ أو رفػػػػػض طمبػػػػػات التعػػػػػديؿ التػػػػػي يتقػػػػػدـ بيػػػػػا وزيػػػػػر 
 .   3المالية

 

 

 

                                                           
1 -Rachid zouaimia ,(les autorités administives indépendantes et la régulation économique 

algérie),op.cit,pso. 
  . مف قانوف النقد والقرض ،المرجع السابؽ 60المادة  - 2

 . 11-03، مف قانوف النقد والقرض  63أنظر المادة  - 3
 

 عن انحكىمة انجزائرمدي استقالنية بنك   انفصم انثاني

 

40 



 
 

 

 

 : 0عدم خضوعو لمرقابة المالية المسبقة لمنفقات -

قابػػػػػػػة الماليػػػػػػػة المسػػػػػػػبقة عمػػػػػػػى يتمثػػػػػػػؿ عػػػػػػػدـ خضػػػػػػػوع المجمػػػػػػػس لألحكػػػػػػػاـ القانونيػػػػػػػة المنظمػػػػػػػة لمر  
النفقػػػػػات عػػػػػامال مسػػػػػاعدا السػػػػػتقالليتو ألف ذلػػػػػؾ يػػػػػنعكس إيجابػػػػػا عمػػػػػى سػػػػػرعة وسػػػػػيولة العمميػػػػػات 

 . 2المالية المتعمقة بالميزانية التي تيدؼ لحسف سيره

 الفرع الثاني : االستقاللية المالية لبنك الجزائر . 

، وكػػػػػػػذلؾ اسػػػػػػػتقالليتو الماليػػػػػػػة، تتحػػػػػػػدد بػػػػػػػالنظر إلػػػػػػػى مسػػػػػػػؤوليات وميػػػػػػػاـ وأىػػػػػػػداؼ بنػػػػػػػؾ الجزائػػػػػػػر
فكممػػػػا كانػػػػت أىػػػػداؼ السياسػػػػة النقديػػػػة غيػػػػر واضػػػػحة وعديػػػػدة كممػػػػا قمػػػػت درجػػػػة اسػػػػتقاللية البنػػػػؾ 

 .الجزائر

يحتػػػػػؿ موضػػػػػوع االسػػػػػتقالؿ المػػػػػالي لبنػػػػػؾ الجزائػػػػػر أىميػػػػػة بال ػػػػػة فػػػػػي تحديػػػػػد العالقػػػػػة بينػػػػػو وبػػػػػيف 
فيذيػػػػػة مػػػػػثال لتحديػػػػػد كيفيػػػػػة السػػػػػمطة التنفيذيػػػػػة ، فاشػػػػػتراط الحصػػػػػوؿ عمػػػػػى موافقػػػػػة مػػػػػف السػػػػػمطة التن

تسػػػػيير بنػػػػػؾ الجزائػػػػػري ألموالػػػػػو يعتبػػػػػر تػػػػػدخال ووسػػػػػيمة لمسػػػػػمطة التنفيذيػػػػػة لمتػػػػػأثير عمػػػػػى البنػػػػػؾ فػػػػػي 
تنظيمػػػػػػو لمنشػػػػػػاط المصػػػػػػرفي . فمػػػػػػف أىػػػػػػـ مصػػػػػػادر دخػػػػػػؿ بنػػػػػػؾ الجزائػػػػػػر مايتحصػػػػػػؿ عميػػػػػػو مػػػػػػف 
عمميػػػػػػػة إصػػػػػػػدار النقػػػػػػػود واإليػػػػػػػرادات الناتجػػػػػػػة عػػػػػػػف أرصػػػػػػػدة االحتيػػػػػػػاطي اإللزامػػػػػػػي الػػػػػػػذي تضػػػػػػػعو 

بنػػػػػػػوؾ و المؤسسػػػػػػػات الماليػػػػػػػة لػػػػػػػدى بنػػػػػػػؾ الجزائػػػػػػػر ، مػػػػػػػع اإلشػػػػػػػارة أف األربػػػػػػػاح التػػػػػػػي تتحصػػػػػػػؿ ال
عمييػػػػا البنػػػػوؾ المركزيػػػػة تضػػػػخ فػػػػي خزينػػػػة الدولػػػػة ، الف ىػػػػذه األخيػػػػرة ىػػػػي التػػػػي منحػػػػت البنػػػػوؾ 
المركزيػػػػة امتيػػػػاز إصػػػػدار النقػػػػود ، وعػػػػادة تحػػػػدد الحكومػػػػة نسػػػػبة األربػػػػاح التػػػػي تضػػػػخ فػػػػي خزينػػػػة 

يػػػػػػات المتحػػػػػػدة األمريكيػػػػػػة أيػػػػػػف تقػػػػػػرر البنػػػػػػوؾ المركزيػػػػػػة لمواليػػػػػػات نسػػػػػػبة الدولػػػػػػة ، كمػػػػػػا فػػػػػػي الوال
 االحتياطي الذي يجب دفعو لخزينة الدولة .

 
                                                           

، مذكرة تخرج لنيؿ شيادة الماستر في القانوف،تخصص  ، السمطات االدارية المستقمة في المجال المصرفيود أماؿ حامد نادية،حاج مسع - 1
 . 13/14، 1945ماي  8قانوف عاـ )منازعات ادارية( ، جامعة 
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تعتبػػػػػػر كػػػػػػذلؾ ، مػػػػػػف القنػػػػػػوات التػػػػػػي يمكػػػػػػف اف تشػػػػػػكؿ اتصػػػػػػاال بػػػػػػيف بنػػػػػػؾ الجزائػػػػػػر والحكومػػػػػػة ، 
امكانيػػػػػػػة تمويػػػػػػػؿ بنػػػػػػػؾ الجزائػػػػػػػر لمحكومػػػػػػػة . ففػػػػػػػي الحقيقيػػػػػػػة لػػػػػػػـ تمنػػػػػػػع مختمػػػػػػػؼ التشػػػػػػػريعات فػػػػػػػي 

 االنظمة المصرفية الموجودة 

ض ىػػػػذه االمكانيػػػػة ، لكػػػػػف وضػػػػعت ليػػػػا قيػػػػػودا مشػػػػددة وىػػػػػذا حتػػػػى التفػػػػرط الحكػػػػػػػومة مػػػػف االقتػػػػػرا
 .0ؾ الجزائر ) المركزي( ، الف ذلؾ سيؤدي المحالة الى حدوث مشكمة التضخـ ػػمف بن

ىػػػػذه القيػػػػود التػػػػي تمػػػػنح فػػػػي الحقيقػػػػة الػػػػى بنػػػػؾ الجزائػػػػر حػػػػؽ رفػػػػض القػػػػرض ، ويمكػػػػف اعتبػػػػار اّف 
 مظيرا مف مظاىر استقاللية بنؾ الجزائر . وىذا لألسباب التالية :

مػػػػػػؼ التشػػػػػػريعات تضػػػػػػع قيػػػػػػودا صػػػػػػارمة إذ تمنػػػػػػع أي فيمػػػػػػا يتعمػػػػػػؽ بالتسػػػػػػييالت النقديػػػػػػة ، مخت -
تسػػػػػييؿ لمحكومػػػػػة ىنػػػػػاؾ انظمػػػػػة مصػػػػػرفية تسػػػػػمح بتقػػػػػديـ تسػػػػػييالت نقديػػػػػة لمحكومػػػػػة ، ولكػػػػػف 
بشػػػػػػرط الحصػػػػػػوؿ عمػػػػػػى الموافقػػػػػػة مػػػػػػف البرلمػػػػػػاف ، كمػػػػػػا توجػػػػػػد انظمػػػػػػة وضػػػػػػعت سػػػػػػقفا لتمػػػػػػؾ 
 التسػػػػييالت اليمكػػػػػف تجػػػػػاوزه .   كمػػػػػا توجػػػػػد انظمػػػػة سػػػػػمحت بامكانيػػػػػة تقػػػػػديـ تسػػػػػييالت عمػػػػػى
شػػػػػكؿ نسػػػػػبة مئويػػػػػة مػػػػػف حجػػػػػـ االنفػػػػػاؽ الكمػػػػػي   او ايػػػػػرادات الدولػػػػػة . ااّل اّنػػػػػو توجػػػػػد حػػػػػاالت 
محػػػػػددة لمػػػػػف يضػػػػػع فييػػػػػا المشػػػػػرع أمػػػػػاـ الحكومػػػػػة اي قيػػػػػد اذ مارغبػػػػػت فػػػػػي االقتػػػػػراض مػػػػػف 

 البنؾ الجزائر ) المركزي( وتتمخص فيما يمي :
المركػػػػػزي أيػػػػػا مػػػػػف  بالنسػػػػػبة لسػػػػػندات الػػػػػديف العػػػػػاـ ، نجػػػػػد أف بعػػػػػض األنظمػػػػػة تمنػػػػػع عمػػػػػى البنػػػػػؾ -

تمػػػػػػؾ السػػػػػػندات التػػػػػػي تصػػػػػػدرىا الدولػػػػػػة أو وكاالتيػػػػػػا . فػػػػػػي حػػػػػػيف تجيػػػػػػز بعػػػػػػض األنظمػػػػػػة لمبنػػػػػػؾ 
حيػػػػػػازة بعػػػػػػػض سػػػػػػػندات الػػػػػػديف التابعػػػػػػػة لمدولػػػػػػػة فػػػػػػي إطػػػػػػػار عمميػػػػػػػات السػػػػػػوؽ المفتوحػػػػػػػة ، عمػػػػػػػى 
أسػػػػػاس أنيػػػػػا التمثػػػػػؿ إاّل مجػػػػػرد وسػػػػػيمة لتمويػػػػػؿ الخزينػػػػػة العموميػػػػػة ، اذ تعػػػػػد ايضػػػػػا بمثابػػػػػة أحػػػػػد 

 نقدية الفعالة التي تمجأ إلييا البنوؾ المركزية بيدؼ التأثير عمى الحكومة .األدوات ال
فيمػػػػػا يخػػػػػص االئتمػػػػػاف ، يػػػػػرى الكثيػػػػػر مػػػػػف المختصػػػػػيف أف فعاليػػػػػة الحػػػػػدود المفروضػػػػػة عمػػػػػى  -

 االئتماف المجو الى الحكومة اليمكف الجـز بيا ، فيذه القيود ، في الواقع ، عديمة 
                                                           

1 - cassou P.H. ,La réglememtation bancaie , éditions SaFi , Québec,1997 ,p32.Voir aussi :JAFFRE Ph. , 

Monnaie monétaire,4éme édition,Economica ,Paris ,1999,p20.   
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كػػػػػػػػزي اليتمتػػػػػػػػع باالسػػػػػػػػتقاللية . إذ أّنػػػػػػػػو اثػػػػػػػػر ذلػػػػػػػػؾ اليسػػػػػػػػتطيع الفعاليػػػػػػػػة إذا كػػػػػػػػاف البنػػػػػػػػؾ المر  -
االلتػػػػػزاـ بيػػػػػا ، وكػػػػػذلؾ اذا كػػػػػاف مسػػػػػتقال فمػػػػػف يمكػػػػػف الزامػػػػػو بوضػػػػػع مثػػػػػؿ ىػػػػػذه القيػػػػػود وىنػػػػػا 

وعميػػػػػػػػػو ، فػػػػػػػػػاّف مسػػػػػػػػػألة  .0سػػػػػػػػػيتحمؿ مسػػػػػػػػػؤولياتو فػػػػػػػػػي مجػػػػػػػػػاؿ تحقيػػػػػػػػػؽ االسػػػػػػػػػتقرار النقػػػػػػػػػدي 
 يقا بدرجة استقالليتو .مسؤولية البنؾ المركزي في تحمؿ التزاماتو مرتبطة ارتباطا وث

 

 المبحث الثاني : تقييم عالقة بنك الجزائر بالحكومة .

 
بنػػػػػػؾ الجزائػػػػػػر مػػػػػػف طػػػػػػرؼ الحكومػػػػػػة حػػػػػػوؿ كػػػػػػؿ مشػػػػػػروع قػػػػػػانوف أو نػػػػػػص يتعمػػػػػػؽ  2يستشػػػػػػار -

بالماليػػػػػة والنقػػػػػد.كما يمكػػػػػف لمبنػػػػػؾ أف يقػػػػػدـ لمحكومػػػػػة كػػػػػؿ اقتػػػػػراح يػػػػػراه ايجابيػػػػػا عمػػػػػى ميػػػػػزاف 
اليػػػػػػػػة العامػػػػػػػػة وكػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػا يػػػػػػػػراه ميمػػػػػػػػا لتطػػػػػػػػوير المػػػػػػػػدفوعات،حركات األسػػػػػػػػعار، وضػػػػػػػػعية الم

االقتصػػػػاد. ويقػػػػػـو بنػػػػػؾ الجزائػػػػػر كػػػػػذلؾ بػػػػػإعالـ الحكومػػػػة بكػػػػػؿ مػػػػػا يخػػػػػؿ باالسػػػػػتقرار النقػػػػػدي، 
ويمكنػػػػػػػػػػػػو أف يطمػػػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػػػف البنػػػػػػػػػػػػوؾ والمؤسسػػػػػػػػػػػػات الماليػػػػػػػػػػػػة واإلدارات الماليػػػػػػػػػػػػة أف تمػػػػػػػػػػػػده 
باإلحصػػػػػػػػػػائيات والمعمومػػػػػػػػػػات التػػػػػػػػػػي يراىػػػػػػػػػػا ضػػػػػػػػػػرورية لمتابعػػػػػػػػػػة وفيػػػػػػػػػػـ تطػػػػػػػػػػور الوضػػػػػػػػػػعية 

ادية لمنقػػػػػػػد والقػػػػػػػرض وميػػػػػػػزاف المػػػػػػػدفوعات والمديونيػػػػػػػة الخارجيػػػػػػػة. كمػػػػػػػا يعيػػػػػػػد لبنػػػػػػػؾ االقتصػػػػػػػ
 الجزائر أيضا:

تحديػػػػػد معػػػػػايير عمميػػػػػات القػػػػػرض مػػػػػع الخػػػػػارج وىػػػػػو مػػػػػف يمػػػػػنح القبػػػػػوؿ عمييػػػػػا ماعػػػػػدا عنػػػػػدما  -
 يتعمؽ االقتراض مف طرؼ الدولة أو لحسابيا .

زامػػػػػػػػات الماليػػػػػػػػة اتجػػػػػػػػاه القيػػػػػػػػاـ بتركيػػػػػػػػز كػػػػػػػػؿ المعمومػػػػػػػػات الضػػػػػػػػرورية لمراقبػػػػػػػػة ومتابعػػػػػػػػة االلت -
 الخارج ويبم يا إلى وزارة المالية.

                                                           
،ص ص 1993عباس عيسى ىالؿ،)مسؤولية البنؾ في عقود االئتاف( ، رسالة لنيؿ درجة الدكتوراه في الحقوؽ ،جامعة القاىرة،مصر، - 1

201 – 207 . 
2
   - Articles 36 et 37 de l’ordonnance n : 03-11 du 26 août 2003 relative a la monnaie et au crédit 
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مسػػػػاعدة الحكومػػػػة فػػػػي عالقاتيػػػػا مػػػػع المؤسسػػػػات الماليػػػػة الدوليػػػػة وعنػػػػد الحاجػػػػة يمثميػػػػا أمػػػػاـ  -
 المؤسسات أو في المؤتمرات الدولية.

المشػػػػػػػػاركة فػػػػػػػػي المفاوضػػػػػػػػات الدوليػػػػػػػػة الخاصػػػػػػػػة بالمػػػػػػػػدفوعات والصػػػػػػػػرؼ والمقاصػػػػػػػػة فيػػػػػػػػػو  -
 حساب الدولة.المكمؼ بتنفيذىا ل

ورغػػػػػـ ذلػػػػػؾ فػػػػػإف الحكومػػػػػة الحكومػػػػػة ممثمػػػػػة فػػػػػي وزيػػػػػر الماليػػػػػة يمكنيػػػػػا أف تطػػػػػرح تعػػػػػديالت 
   .1عمى ما   يصدر عف مجمس النقد والقرض مف قرارات مرة واحدة 

وليػػػػذا نتعػػػػػرض الػػػػى الرقابػػػػػة عمػػػػى األعمػػػػػاؿ فيمػػػػػا يخػػػػص قػػػػػرارات مجمػػػػس النقػػػػػد و القػػػػػرض .
  

 ك الجزائر .المطمب اَلول : الرقابة عمى أعمال بن

 
عمػػػػػى ماسػػػػػبؽ ذكػػػػػره وبػػػػػالنظر الػػػػػى اسػػػػػتخالص تمتػػػػػع مجمػػػػػس النقػػػػػد و القػػػػػرض الػػػػػى حػػػػػد مػػػػػا مػػػػػف 
االسػػػػػػػتقاللية إذا إف لػػػػػػػـ نػػػػػػػذىب بػػػػػػػالقوؿ االسػػػػػػػتقاللية المطمقػػػػػػػة وىػػػػػػػو السػػػػػػػيد فػػػػػػػي قراراتػػػػػػػو واتخػػػػػػػاذ 

عمػػػػػػى  11-03مػػػػػػف األمػػػػػػر 26االجػػػػػػراءات والمصػػػػػػادقة . ويتجمػػػػػػى لنػػػػػػا ذلػػػػػػؾ بمقتضػػػػػػيات المػػػػػػادة 
ة وحراسػػػػػػػة بنػػػػػػػؾ الجزائػػػػػػػر ىيئػػػػػػػة مراقبػػػػػػػة تتػػػػػػػألؼ مػػػػػػػف مػػػػػػػراقبيف يعينيمػػػػػػػا رئػػػػػػػيس أنػػػػػػػو يقػػػػػػػـو بمراقبػػػػػػػ

الجميوريػػػػػػػػة . والمالحػػػػػػػػظ اف المشػػػػػػػػرع الجزائػػػػػػػػري مػػػػػػػػنح المػػػػػػػػراقبيف االسػػػػػػػػتقاللية المطمقػػػػػػػػة والتامػػػػػػػػو 
 عف السمطة التنفيذية عمى تأدية مياميـ ووظائفيـ .

 الفرع اَلول : الرقابة االدارية   الداخمية ( .

 قة عن إصدار القرار : المرحمة الساب -أ 

 

                                                           
1-Article 63 de l’ordonnance n : 03-11 du 26 août 2003 relative a la monnaie et au crédit . 
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المتعمػػػػػؽ بقػػػػػانوف النقػػػػػد والقػػػػػرض فػػػػػي البػػػػػاب الثػػػػػاني مػػػػػف  04 – 10بػػػػػالنظر الػػػػػى أحكػػػػػاـ األمػػػػػر 
ــــى الــــوزير : "  63صػػػػالحيات المجمػػػػس ، السػػػػيما المػػػػادة  يبمــــغ المحــــافظ مشــــاريع اَلنظمــــة إل

ــــو أجــــل عشــــرة   ــــاح ل ــــذي يت ــــة ال ــــل إصــــدارىا 09المكمــــف بالمالي ــــب تعــــديميا ، قب ــــام لطم ( أي
خـــالل اليـــومين المـــذين يميـــان موافقـــة المجمـــس عمييـــا . ويجـــب عمـــى المحـــافظ أن يســـتدعي 

( أيـــام ويعـــر  عميـــو التعـــديل المقتـــرح . 5حينئـــذ المجمـــس لالجتمـــاع فـــي أقـــل أجـــل خمســـة  
ــــذا ميمــــا يكــــن مضــــمونو  ــــس ناف ــــذي يتخــــذه المجم ــــد ال ــــرار الجدي كمػػػػا يمكػػػػف  . 0"ويكــــون الق

ة االداريػػػػة او الرقابػػػػة الداخميػػػػة كونيػػػػا تػػػػتـ قبػػػػؿ اتخػػػػاذ القػػػػرار تسػػػػمية ىػػػػذه المرحمػػػػة بمرحمػػػػة الرقابػػػػ
شػػػػكمو النيػػػػائي وحيازتػػػػو القػػػػوة التنفيذيػػػػة فيػػػػو مػػػػازاؿ فػػػػي طػػػػوره األوؿ كمشػػػػروع ابتػػػػدائي فقػػػػط فبعػػػػد 
المصػػػػادقة االوليػػػػة لممشػػػػروع يقػػػػـو المحػػػػافظ بتيميػػػػغ ىػػػػذا المشػػػػروع الػػػػى وزيػػػػر الماليػػػػة خػػػػالؿ مػػػػدة 

( والػػػػػػػذي يحػػػػػػػؽ لػػػػػػػوزير الماليػػػػػػػة اف يطمػػػػػػػب 63لمػػػػػػػادة يػػػػػػػوميف كحػػػػػػػد أقصػػػػػػػى مػػػػػػػف المصػػػػػػػادقة ) ا
ايػػػػاـ حتػػػػى يقػػػػدـ كمػػػػا رأينػػػػا مالحظاتػػػػو بشػػػػأف ىػػػػذا المشػػػػروع واف كػػػػاف مجػػػػرد  10التعػػػػديؿ خػػػػالؿ 

رأي يقدمػػػػػػػػػو دوف أف يمتػػػػػػػػػـز المجمػػػػػػػػػس بإتباعػػػػػػػػػو كمػػػػػػػػػا رأينػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػمفا ويتعػػػػػػػػػيف عمػػػػػػػػػى المحػػػػػػػػػافظ اف 
تػػػػػرح ويكػػػػػوف القػػػػػرار أيػػػػػاـ ليعػػػػػرض عميػػػػػو التعػػػػػديؿ المق 5يسػػػػػتدعي المجمػػػػػس لالجتمػػػػػاع فػػػػػي أجػػػػػؿ 

 الجديد الذي يتخذه المجمس نافذا ميما يكف مضمونو .

والمراقبػػػػػػػاف عمػػػػػػػى صػػػػػػػمة مسػػػػػػػتمرة بػػػػػػػالوزير ود يطمعونػػػػػػػو عمػػػػػػػى بعػػػػػػػض االقتراحػػػػػػػات السػػػػػػػيما ليػػػػػػػـ 
الحػػػػػؽ فػػػػػي التصػػػػػويت )صػػػػػوت استشػػػػػاري( ، دوف أف ننسػػػػػى أنيػػػػػـ يمكنيمػػػػػا حضػػػػػور إجتماعػػػػػات 

 . مجمس إدارة بنؾ الجزائر وتقديـ تقريرىـ لموزير

 المرحمة الموالية الصدار القرار : –ب 

إف ىػػػػػذا النػػػػػوع مػػػػػف الرقابػػػػػة اليػػػػػتـ االبعػػػػػد صػػػػػدور القػػػػػرار وحيازتػػػػػو الصػػػػػي ة التنفيذيػػػػػة وىػػػػػذا سػػػػػواء 
 تعمؽ األمر بالقرارات الفردية التي يصدرىا المجمس او القرارات ذات الطابع التنظيمي ، 

 
                                                           

 .المتضمف قانوف النقد و القرض  04-10مف األمر  63المادة :  - 1
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المشػػػػرع يبػػػػيف انػػػػو يمكػػػػف أف تمتػػػػد الرقابػػػػة  وىػػػػذا عكػػػػس المرحمػػػػة السػػػػابقة عػػػػف اصػػػػدار القػػػػرار فػػػػاف
 عمى القرارات الفردية .

بمػػػػػػػا أف مجمػػػػػػػس النقػػػػػػػد والقػػػػػػػرض لػػػػػػػو صػػػػػػػالحيات اتخػػػػػػػاذ القػػػػػػػرارات التنظيميػػػػػػػة دوف األخػػػػػػػذ بعػػػػػػػيف 
االعتبػػػػار المقترحػػػػات المقدمػػػػة مػػػػف طػػػػرؼ وزيػػػػر الماليػػػػة فانػػػػو اليبقػػػػى ليػػػػذا االخيػػػػر سػػػػوى وسػػػػيمة 

يومػػػػػا مػػػػػف تػػػػػاريخ نشػػػػػرىا فػػػػػي   60أجػػػػؿ أقصػػػػػاه واحػػػػدة وىػػػػػي المجػػػػػوء الػػػػػى القضػػػػػاء وذلػػػػػؾ خػػػػػالؿ 
 الجريدة الرسمية.

وىػػػػػذا الطمػػػػػب البػػػػػد اف يػػػػػتـ تقديمػػػػػو مػػػػػف طػػػػػرؼ وزيػػػػػر الماليػػػػػة شخصػػػػػيا أمػػػػػا مجمػػػػػس الدولػػػػػة وىػػػػػذا 
عمػػػػػى أنػػػػػو   04 – 10مػػػػػف االمػػػػػر  65بمقتضػػػػػيات المػػػػػادة  1يعػػػػػد امتيػػػػػاز خػػػػػالص بػػػػػوزير الماليػػػػػة

أعــــاله موضــــوع طعــــن  64دة يكــــون النظــــام الصــــادر والمنشــــور كمــــا ىــــو مبــــين فــــي المــــا" 
ـــن أثـــر  ـــذا الطع ـــون لي ـــة ، واليك ـــس الدول ـــام مجم ـــة أم ـــف بالمالي ـــوزير المكم ـــو ال باالبطـــال يقدم

يومـــا ابتـــداًء مـــن تـــاريا نشـــره تحـــت طائمـــة  69موقـــف يجـــب أن يقـــدم الطعـــن خـــالل أجـــل 
لػػػػػػـ يشػػػػػػير الػػػػػػى دعػػػػػػوى االل ػػػػػػاء فقػػػػػػط  04 – 10" ومػػػػػػا يشػػػػػػد االنتبػػػػػػاه أف األمػػػػػػر رفضــــــو شــــــكال 

دعػػػػػوى التفسػػػػػير وتجػػػػػاوز السػػػػػمطة التػػػػػي ىػػػػػي مػػػػػف النظػػػػػاـ العػػػػػاـ ، كمػػػػػا سػػػػػكت عػػػػػف  وسػػػػػكت عػػػػػف
اختصػػػػػػاص القضػػػػػػاء العػػػػػػادي بمناسػػػػػػبة تنفيػػػػػػذ قػػػػػػرارات المجمػػػػػػس المتعمقػػػػػػة بالعمميػػػػػػات المصػػػػػػرفية .                                     

 محنػػػػػػد اسػػػػػػعد ىػػػػػػذا الموقػػػػػػؼ حيػػػػػػث يعتبػػػػػػر أف قػػػػػػرار 2وفػػػػػػي ىػػػػػػذه النقطػػػػػػة بالػػػػػػذات انتقػػػػػػد األسػػػػػػتاذ 
مجمػػػػػس النقػػػػػػد و القػػػػػرض قػػػػػػرارات تتميػػػػػز باالسػػػػػػموب التقنػػػػػػي المػػػػػالي البحػػػػػػث غالبػػػػػا فعنػػػػػػد طرحيػػػػػػا 
أمػػػػػػاـ مجمػػػػػػس الدولػػػػػػة فػػػػػػاف ىػػػػػػذا األخيػػػػػػر يعػػػػػػد محكمػػػػػػة قػػػػػػانوف ، واليسػػػػػػتطيع الفصػػػػػػؿ فػػػػػػي مػػػػػػدى 
مناسػػػػػػػػبة تمػػػػػػػػؾ األنظمػػػػػػػػة فػػػػػػػػي صػػػػػػػػدورىا مػػػػػػػػع الوضػػػػػػػػع االقتصػػػػػػػػادي و السياسػػػػػػػػي   فقػػػػػػػػد يصػػػػػػػػدر 

المتعمقػػػػػػػة باعػػػػػػػادة الخصػػػػػػػـ حتػػػػػػػى يوجػػػػػػػو السياسػػػػػػػة المجمػػػػػػػس نظػػػػػػػاـ معػػػػػػػيف يتعمػػػػػػػؽ برفػػػػػػػع النسػػػػػػػبة 
النقديػػػػػة حسػػػػػبما يػػػػػراه ضػػػػػروريا ، فػػػػػي حػػػػػيف أف وزيػػػػػر الماليػػػػػة ممػػػػػثال عػػػػػف الجيػػػػػاز التنفيػػػػػذي غيػػػػػر 

 مالئمة ذلؾ التعديؿ في الوقت الراىف ، فما العمؿ ؟ وبالتالي فاف مجمس الدولة ىنا 

                                                           
 . 84-83نفس المرجع السابؽ، ص أحدادف فيروز ، - 1
 . 3 ،ص2004جامعة الجزائر،كمية بف عكنوف ،،،بحث لنيؿ شيادة الماجستير،فرع قانوف األعماؿمجمس النقد و القر م ربي رضواف ،  - 2
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               النصػػػػػػػوص التشػػػػػػػػريعية يسػػػػػػػتطيع الفصػػػػػػػػؿ فػػػػػػػي الجانػػػػػػػػب الشػػػػػػػكمي ومػػػػػػػػدى مراعاتػػػػػػػو لإلجػػػػػػػػراءات و 
 . 1و التنظيمية وقد يعجز عف الفصؿ في مسائؿ تتعمؽ بمثؿ ىذه األمور التقنية

فػػػػػي حقيقػػػػػة األمػػػػػر إف كػػػػػاف ىػػػػػذا صػػػػػحيح مػػػػػف الناحيػػػػػة النظريػػػػػة فيجػػػػػب القػػػػػوؿ أف مجمػػػػػس الدولػػػػػة 
مؤىػػػػػػؿ لمفصػػػػػػؿ فػػػػػػي أي مسػػػػػػألة كانػػػػػػت  وذلػػػػػػؾ مػػػػػػف خػػػػػػالؿ اسػػػػػػتعانتو بػػػػػػالخبراء والتقنيػػػػػػيف حتػػػػػػى 

تطيع اسػػػػتخالص كػػػػؿ العناصػػػػر التػػػػي تسػػػػاعده فػػػػي قػػػػراره ، فاليمكػػػػف إبعػػػػاد القضػػػػاء عػػػػف ىػػػػذه يسػػػػ
المسػػػػػػألة بحجػػػػػػة تقنيػػػػػػة المسػػػػػػػألة وتحصػػػػػػف القػػػػػػرار مػػػػػػف أي رّد فعػػػػػػػؿ السػػػػػػّيما واف المشػػػػػػرع سػػػػػػػمح 

                        لمقضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء االسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتعانة بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالخبراء فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائؿ التقنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة و الفنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة .                                              
مػػػػػػف األمػػػػػػر  62أمػػػػػػا فيمػػػػػػا يخػػػػػػص القػػػػػػرارات الفرديػػػػػػة لممجمػػػػػػس و المتخػػػػػػّذة طبقػػػػػػا ألحكػػػػػػاـ المػػػػػػادة 

والمتعمقػػػػػة أساسػػػػػا بمػػػػػنح التػػػػػراخيص والعػػػػػدوؿ عنيػػػػػا لفػػػػػتح المؤسسػػػػػات البنكيػػػػػة  فإنيػػػػػا  04 – 10
ة ليػػػػػػػذه تكػػػػػػػوف نافػػػػػػػذة بمجػػػػػػػرد نشػػػػػػػرىا فػػػػػػػي الجريػػػػػػػدة الرسػػػػػػػمية وتبميػػػػػػػغ المعنيػػػػػػػيف بػػػػػػػاألمر ، بالنسػػػػػػػب

يومػػػػػا مػػػػػف تػػػػػاريخ تبميػػػػػػغ  60القػػػػػرارات يمكػػػػػف الطعػػػػػف فييػػػػػا أمػػػػػاـ القضػػػػػاء خػػػػػػالؿ مػػػػػدة التتجػػػػػاوز 
القػػػػػػرار لممعنػػػػػػي بػػػػػػاالمر ، إال أف ىػػػػػػذا الطعػػػػػػف القضػػػػػػائي إضػػػػػػافة الػػػػػػى شػػػػػػرط إحتػػػػػػراـ المػػػػػػدة فإنػػػػػػو 

 : 2يتضمف أخرى فيما يمي

المــــواد ال يمكــــن الطعــــن أمــــام مجمــــس الدولــــة فــــي القــــرارات التــــي يتخــــذىا المجمــــس بموجــــب 
،إال بعـــد قــــرارين بــــالرف  ، واليجــــوز تقـــديم الطمــــب الثــــاني إال بعــــد مضــــي  85و  84و  82

 .                                                  3 أشير من تبميغ رف  الطمب اَلول 09أكثر من عشرة 

 . 4 الفرع الثاني : الرقابة المالية  المصرفية (
                                                           

0
 - Lssad ,M , les aspecis juridiques de la loi 90-10, actualité juridique n°2, Nov .1990 .p06. 

5
 . 04 – 10مف األمر :  87: المادة  - 
3

يقصد بالنظاـ المصرفي مجموع المصارؼ العاممة في بمد ما وأىـ ما يميزه عف غيره ىو كيفية تركيب ىيكمو  : تعريف النظام المصرفي - 
شاكر القزويني ،  وحجـ المصارؼ التي التي يتكوف منيا وكيفية توزيع فروع المصارؼ عمى بمد ما ، ثـ ممكية المصارؼ ودمجيا وتوحيدىا .

 . 36، ص 2000محاضرات في اقتصاد البنوؾ ، ديواف المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 
 
4

التي تنصت " يرفع المحافظ لرئيس الجميورية خالؿ االشير الثالثة التي تمي اختتاـ  04-10مف األمر  29لمتوسع أكثر أنظر المادة :  - 
ئ  مع تقرير يتضمف عرض حاؿ عف عمميات بنؾ الجزائر ونشاطو ، والسّيما تمؾ المتعمقة بنشاط كؿ سنة مالية ، الحصيمة وحسابات النتا

 عن انحكىمة انجزائرمدي استقالنية بنك   انفصم انثاني
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الرقابػػػػة عمػػػػى بنػػػػؾ الجزائػػػػر مػػػػف خػػػػالؿ مػػػػدى تنفيػػػػذ الميزانيػػػػة ويظيػػػػر  تمػػػػارس السػػػػمطة التنفيذيػػػػة 
 التي تمي كؿ سنة مالية كما  4ذلؾ جمّي بارساؿ تقريرالحصيمة المالية كؿ االشير الثالثة

 

يرسػػػػػػؿ بنػػػػػػؾ الجزائػػػػػػر الػػػػػػى الػػػػػػوزير المكمػػػػػػؼ بالماليػػػػػػة وضػػػػػػعية الحسػػػػػػابات كػػػػػػؿ شػػػػػػير ، والمتامػػػػػػؿ 
ة التنفيذيػػػػػػػػػة باالشػػػػػػػػػراؼ وفعاليػػػػػػػػػة التنفيػػػػػػػػػذ و أف السػػػػػػػػػمط 04-10مػػػػػػػػػف األمػػػػػػػػػر 29فػػػػػػػػػي المػػػػػػػػػادة :

 التسيير . وتقـو السمطة التنفيذية ب :

الرقابػػػػػػػة الذاتيػػػػػػػة : التمػػػػػػػارس السػػػػػػػمطة التنفيذيػػػػػػػة رقابػػػػػػػة ماليػػػػػػػة ، بػػػػػػػؿ يتػػػػػػػولى رقابػػػػػػػة ذاتيػػػػػػػة عمػػػػػػػى 
حسػػػػػػاباتو بواسػػػػػػطة مػػػػػػدققيف لمحسػػػػػػابات المعينػػػػػػاف مػػػػػػف رئػػػػػػيس الدولػػػػػػة ، يقومػػػػػػاف بميمػػػػػػة التػػػػػػدقيؽ 

ر فػػػػػي نفػػػػػس الشػػػػػروط التػػػػػي يعمػػػػػؿ وفقيػػػػػا مراجعػػػػػوا الحسػػػػػابات ، عممػػػػػا فػػػػػي حسػػػػػابات بنػػػػػؾ الجزائػػػػػ
أف المشػػػػػػرع إشػػػػػػترط أف يتمتػػػػػػع ىػػػػػػؤالء المراقبػػػػػػاف بكفػػػػػػاءة خاصػػػػػػة فػػػػػػي مجػػػػػػاؿ المحاسػػػػػػبة وتكػػػػػػوف 
عمميػػػػػة تػػػػػدقيؽ الحسػػػػػابات فػػػػػي نيايػػػػػة السػػػػػنة الماليػػػػػة قبػػػػػؿ إقرارىػػػػػا مػػػػػف مجمػػػػػس إدارة بنػػػػػؾ الجزائػػػػػر 

حسػػػػػابات البنػػػػػؾ الػػػػػى مجمػػػػػس ادارة بنػػػػػؾ  ، بحيػػػػػث يجػػػػػب وضػػػػػع تقريػػػػػرىـ حػػػػػوؿ  5 ( 27)المػػػػػادة 
                                            يوما .                          15الجزائر دوف تحديد المدة ، مع العمـ أف قانوف النقد والقرض السابؽ حدد ب 

                                                                                                                                                                                                 

تنشر االشراؼ البنكي الجاري اثناء السنة المالية ، ووضعية مراقبة البنوؾ والمؤسسات المالية والعبر المستخمصة مف نشاط مركزية المخاطر . 
ة لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، بعد شير واحد عمى األثر مف ىذا التسميـ . ويرسؿ الحصيمة وحسابات الجزائر في الجريدة الرسمي

مـ المحافظ دوريا الى رئيس الجميورية ، تقريرا حوؿ االشراؼ المصرفي ، مع تبمي و الى مجمس النقد والقرض والى المجنة المصرفية . كما يس
تقرير حوؿ تسيير احتياطات  -التبميغ الى رئيس الحكومة ومجمس النقد والقرض ، الوثائؽ األتية : المحافظ سنويا الى رئيس الجميورية ، مع 

 ."تقرير حوؿ تسيير الديوف الخارجية يتضمف تحميال حوؿ وضعية وآفاؽ قدرة االقتصاد عمى الوفاء بالديوف الخارجية -الصرؼ ، 

ي تنصت " يرفع المحافظ لرئيس الجميورية خالؿ االشير الثالثة التي تمي اختتاـ الت 04-10مف األمر  29لمتوسع أكثر أنظر المادة :  - 4
كؿ سنة مالية ، الحصيمة وحسابات النتائ  مع تقرير يتضمف عرض حاؿ عف عمميات بنؾ الجزائر ونشاطو ، والسّيما تمؾ المتعمقة بنشاط 

نوؾ والمؤسسات المالية والعبر المستخمصة مف نشاط مركزية المخاطر . تنشر االشراؼ البنكي الجاري اثناء السنة المالية ، ووضعية مراقبة الب
ويرسؿ الحصيمة وحسابات الجزائر في الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، بعد شير واحد عمى األثر مف ىذا التسميـ . 

مصرفي ، مع تبمي و الى مجمس النقد والقرض والى المجنة المصرفية . كما يسمـ المحافظ دوريا الى رئيس الجميورية ، تقريرا حوؿ االشراؼ ال
تقرير حوؿ تسيير احتياطات  -المحافظ سنويا الى رئيس الجميورية ، مع التبميغ الى رئيس الحكومة ومجمس النقد والقرض ، الوثائؽ األتية : 

 ."وؿ وضعية وآفاؽ قدرة االقتصاد عمى الوفاء بالديوف الخارجيةتقرير حوؿ تسيير الديوف الخارجية يتضمف تحميال ح -الصرؼ ، 

5
يقـو المراقباف بحراسة عامة تشمؿ جميع مصالح بنؾ الجزائر ، وجميع العمميات التي يقـو بيا ويمارساف حراسة خاصة عمى  ":  27المادة  - 

 النقدية وسيره . يمكف اف يجري المراقباف معا أو كؿ عمىمركزية المخاطر ومركزية المستحقات غير المدفوعة وكذا حراسة تنظيـ السوؽ 
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االشػػػػػػير  كمػػػػػػا يقػػػػػػدـ المراقبػػػػػػاف تقريرىمػػػػػػا حػػػػػػوؿ ىػػػػػػذه الحسػػػػػػابات لمػػػػػػوزير المكمػػػػػػؼ بالماليػػػػػػة خػػػػػػالؿ
االربعػػػػػة التػػػػػي تمػػػػػي اختتػػػػػاـ السػػػػػنة الماليػػػػػة ، زيػػػػػادة عمػػػػػى ذلػػػػػؾ فػػػػػاف محػػػػػافظ بنػػػػػؾ الجزائػػػػػر يرسػػػػػؿ 
الػػػػػػى الػػػػػػوزير المكمػػػػػػؼ بالماليػػػػػػة حالػػػػػػة الحسػػػػػػابات الموقوفػػػػػػة فػػػػػػي نيايػػػػػػة كػػػػػػؿ شػػػػػػير وتنشػػػػػػر فػػػػػػي 

باالضػػػػػافة الػػػػػػى ذلػػػػػػؾ يسػػػػػػمـ المحػػػػػافظ الػػػػػػى رئػػػػػػيس الجميوريػػػػػػة  1 ( 31الجريػػػػػدة الرسػػػػػػمية )المػػػػػػادة 
الجزائػػػػػر وحسػػػػػاب االربػػػػػاح والخسػػػػػائر مػػػػػع تقريػػػػػر يبػػػػػيف أعمػػػػػاؿ البنػػػػػؾ . ويالحػػػػػظ أف ميزانيػػػػػة بنػػػػػؾ 

الرقابػػػػػػة التػػػػػػي يمارسػػػػػػيا المراقبػػػػػػاف مػػػػػػف طبيعػػػػػػة تقنيػػػػػػة محػػػػػػدودة تتعمػػػػػػؽ بالتػػػػػػدقيؽ فػػػػػػي الحسػػػػػػابات 
ويظيػػػػػر ذلػػػػػؾ مػػػػػف خػػػػػالؿ المعيػػػػػار المعتمػػػػػد فػػػػػي اختيػػػػػار المػػػػػراقبيف مػػػػػف حيػػػػػث وجػػػػػوب أف تتػػػػػوفر 

، ويعػػػػػػد ىػػػػػػذا الشػػػػػػرط شػػػػػػرطا جديػػػػػػدا اسػػػػػػتحدث فػػػػػػي ظػػػػػػؿ  فييػػػػػػا الكفػػػػػػاءة المينيػػػػػػة فػػػػػػي المحاسػػػػػػبة
 قانوف الند والقرض ، بحيث لـ يكف منصوص عميو في القانوف السابؽ .

كمػػػػػا يمتزمػػػػػاف بتقػػػػػديـ تقريػػػػػر سػػػػػنوي لػػػػػوزير الماليػػػػػة خػػػػػالؿ السػػػػػنة المنصػػػػػرمة والػػػػػذي يحػػػػػؽ لػػػػػو اف 
 يطمػػػػػب ذلػػػػػؾ فػػػػػي كػػػػػؿ حػػػػػيف حػػػػػوؿ نقػػػػػاط معينػػػػػة ، وىػػػػػذا مايػػػػػدؿ عمػػػػػى خضػػػػػوع المػػػػػراقبيف لػػػػػوزير

 المالية يعني أف الوزير المالية ىو السمطة الوصية لممراقبييف .

ذا كػػػػػاف المشػػػػػرع قػػػػػد حػػػػػدد الجيػػػػػة التػػػػػي تقػػػػػـو بالمراقبػػػػػة ومحتواىػػػػػا ، إال أنػػػػػو لػػػػػـ يحػػػػػدد التػػػػػدابير  وا 
واالجػػػػراءات المتخػػػػذة فػػػػي سػػػػبيؿ القيػػػػاـ بػػػػذلؾ ، بحيػػػػث يقتصػػػػر األمػػػػر عمػػػػى مجػػػػرد إطػػػػالع وزيػػػػر 

دوف أف يحػػػػػػػدد مػػػػػػػايمكف أف يفعػػػػػػػؿ ىػػػػػػػذا األخيػػػػػػػر ، الشػػػػػػػي   الماليػػػػػػة عمػػػػػػػى نتػػػػػػػائ  أعمػػػػػػػاؿ الرقابػػػػػػػة
الػػػػػذي يعيػػػػػب ىػػػػػذه الرقابػػػػػة والتػػػػػي تبقػػػػػى بػػػػػدوف محتػػػػػوى ، نظػػػػػرا لعػػػػػدـ تحديػػػػػد االجػػػػػراءات والتػػػػػدابير 

 المتخذة .

ويالحػػػػػظ أيضػػػػػا أف الجيتػػػػػز الػػػػػذي يقػػػػػـو بالرقابػػػػػة يتكػػػػػوف مػػػػػف مراقبػػػػػاف ، ونحػػػػػف نعمػػػػػـ أف الرقابػػػػػة 
 ية وبشرية ضخمة ، فكاف عمى األقؿ أف تتطمب وجود جياز تكوف لو إمكانيات ماد

                                                           
0

                        : " يرسؿ بنؾ الجزائر الى الوزير المكمؼ بالمالية وضعية حساباتو المقفمة في نياية كؿ شير . وتنشر ىذه الوضعية  31المادة  - 
 .المتعمؽ بقانوف النقد و القرض  04-10." األمر في الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
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يعطػػػػػػػػي المشػػػػػػػػرع المػػػػػػػػراقبييف صػػػػػػػػالحية االسػػػػػػػػتعانة بمستشػػػػػػػػارييف فػػػػػػػػي أداء مياميػػػػػػػػا خاصػػػػػػػػة وأف 
 . 1الصالحيات المخولة لبنؾ الجزائر جد واسعة

وتبعػػػػػا لػػػػػذلؾ فػػػػػاف بنػػػػػؾ الجزائػػػػػر يتمتػػػػػع باسػػػػػتقالؿ مػػػػػالي شػػػػػبو كامػػػػػؿ ، فمجمػػػػػس إدارة ىػػػػػو الػػػػػذي 
( ويقّرىػػػػػػا ويعػػػػػػدليا عنػػػػػػد االقتضػػػػػػاء ، وعنػػػػػػد إقػػػػػػرار الميزانيػػػػػػة 19)المػػػػػػادة يضػػػػػػع ميزانيتػػػػػػو السػػػػػػنوية

مػػػػػػػف مجمػػػػػػػس االدارة تصػػػػػػػبح نافػػػػػػػذة دوف حاجػػػػػػػة إلػػػػػػػى موافقػػػػػػػة مسػػػػػػػبقة مػػػػػػػف وزيػػػػػػػر الماليػػػػػػػة أو أي 
مرجػػػػػػع حكػػػػػػومي عمييػػػػػػا ، إال أف وزارة الماليػػػػػػة تطمػػػػػػع عمػػػػػػى الوضػػػػػػع المػػػػػػالي لمبنػػػػػػؾ مػػػػػػف خػػػػػػالؿ 

 . 2قبييف لدى بنؾ الجزائرالرقابة المالية الالحقة التي يجرييا المرا

 

 المطمب الثاني : مدى إستقاللية بنك الجزائر عن الحكومة .

 
إف إسػػػػػػتقاللية بنػػػػػػؾ الجزائػػػػػػر مػػػػػػرتبط باسػػػػػػتقالليتو فػػػػػػي أدائػػػػػػو لسياسػػػػػػتو النقديػػػػػػة بعيػػػػػػدا عػػػػػػف عػػػػػػف 
تػػػػػػدخؿ السػػػػػػمطة التنفيذيػػػػػػة ، فاالسػػػػػػػتقاللية إذًا تعنػػػػػػي حجػػػػػػـ السػػػػػػػمطة والحريػػػػػػة المخولػػػػػػة والمطمقػػػػػػػة 

نػػػػػػؾ الجزائػػػػػػر فػػػػػػي وضػػػػػػع تصػػػػػػوراتو فػػػػػػي بنػػػػػػاء وتنفيػػػػػػذ سياسػػػػػػتو النقديػػػػػػة ومػػػػػػف نحػػػػػػف الممنوحػػػػػػة لب
.                                                             3المصػػػػػػػػػػػمحة العامػػػػػػػػػػػة تحقيػػػػػػػػػػػؽ أجػػػػػػػػػػػؿ بحاجػػػػػػػػػػػة مسػػػػػػػػػػػؤوليف يقومػػػػػػػػػػػوف باالنفػػػػػػػػػػػاؽ العػػػػػػػػػػػاـ مػػػػػػػػػػػف

تحديػػػػػػد األدوات  كمػػػػػػا يتعػػػػػػيف التمييػػػػػػز بػػػػػػيف االسػػػػػػتقاللية فػػػػػػي تحديػػػػػػد األىػػػػػػداؼ واالسػػػػػػتقاللية فػػػػػػي
:االسػػػػػػػتقاللية فػػػػػػػي تحديػػػػػػػد األىػػػػػػػداؼ : إذا كانػػػػػػػت أىػػػػػػػداؼ بنػػػػػػػؾ الجزائػػػػػػػر أو األىػػػػػػػداؼ السياسػػػػػػػة 
النقديػػػػػة محػػػػػددة بدقػػػػػة يعنػػػػػي أف االسػػػػػتقاللية فػػػػػي تحديػػػػػد األىػػػػػداؼ ضػػػػػعيفة و العكػػػػػس فػػػػػإذا كانػػػػػت 

 األىداؼ غير محددة غير محددة تكوف إستقالليتو أكبر ، كما أف إذا كانت األىداؼ 
                                                           

، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في العمـو القانونية واالدارية،فرع األعماؿ،لسنة  المصارف و اَلعمال المصرفية في الجزائرشامبي ليندة ، - 1
 .48،ص 2002

 . 87إحدادف فيروز ، مرجع سابؽ ، ص  - 2
 ية بنؾ الجزائر بيف إ ستقالليتيف ىما في تحديد األىداؼ وتحديد األدوات و سيتـ التطرؽ إلييا .يتبيف التمييز بيف استقالل - 3
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رة و متعػػػػػػددة فػػػػػػإف األىػػػػػػداؼ تتنػػػػػػاقض وبالتػػػػػػالي تقػػػػػػؿ االسػػػػػػتقاللية فػػػػػػي تحديػػػػػػدىا ، كػػػػػػذلؾ إذا كثيػػػػػػ
.                                                           1كانػػػػػػػػػػت ميمػػػػػػػػػػة بنػػػػػػػػػػؾ الجزائػػػػػػػػػػر ىػػػػػػػػػػي إسػػػػػػػػػػتقرار األسػػػػػػػػػػعار فإنػػػػػػػػػػو يكػػػػػػػػػػوف أكثػػػػػػػػػػر إسػػػػػػػػػػتقاللية

 لبنؾ الجزائر ىو المحافظة عمى اإلستقاللية في تحديد األدوات : لتحديد اليدؼ الرئيسي 
 

إسػػػػػػتقرار األسػػػػػػعار والعممػػػػػػة ، ويجػػػػػػب إسػػػػػػتعماؿ عػػػػػػدة أدوات لمسياسػػػػػػة النقديػػػػػػة سػػػػػػواء المباشػػػػػػرة أو 
غيػػػػػػػػر المباشػػػػػػػػرة ، فػػػػػػػػإذا كانػػػػػػػػت ىػػػػػػػػذه األدوات مفروضػػػػػػػػة عمػػػػػػػػى بنػػػػػػػػؾ الجزائػػػػػػػػر فػػػػػػػػال تكػػػػػػػػوف لػػػػػػػػو 

أىدافػػػػػو فيكػػػػػػوف إسػػػػػتقاللية ، أمػػػػػا إذا كانػػػػػت لديػػػػػو القػػػػػدرة عمػػػػػػى إختيػػػػػار األدوات الناجعػػػػػة لتحقيػػػػػؽ 
لػػػػػو مجػػػػػاؿ واسػػػػػع فػػػػػي االسػػػػػتقاللية. وبػػػػػالطبع فػػػػػإف اإلسػػػػػتقاللية التػػػػػي يسػػػػػعى الييػػػػػا بنػػػػػؾ الجزائػػػػػر 
تتركػػػػػػػز حاليػػػػػػػا وأساسػػػػػػػا عمػػػػػػػى إعطائػػػػػػػو حريػػػػػػػة التصػػػػػػػرؼ كاممػػػػػػػة ، فػػػػػػػي وضػػػػػػػع وتنفيػػػػػػػذ السياسػػػػػػػة 
ختيػػػػػػار األدوات المناسػػػػػػبة والالزمػػػػػػة لتحقيػػػػػػؽ ىدفػػػػػو ، خاصػػػػػػة وأف اليػػػػػػدؼ الرئيسػػػػػػي قػػػػػػد  النقديػػػػػة وا 

نحصػػػػر فػػػػي ضػػػػرورة تحقيػػػػؽتحػػػػدد بال إســــتقرار اَلســــعار والمحافظــــة عمــــى قيمــــة العممــــة  فعػػػػؿ وا 
ويجػػػػػػد ر بنػػػػػػا التنويػػػػػػو  إلػػػػػػى أف إسػػػػػػتقرار األسػػػػػػعار ينقسػػػػػػـ إلػػػػػػى إسػػػػػػتقرار داخمػػػػػػي ) المسػػػػػػتوى ، 2

العػػػػػػاـ لألسػػػػػػعار( واسػػػػػػتقرار خػػػػػػارجي )سػػػػػػعر الصػػػػػػرؼ( مػػػػػػع وجػػػػػػود عالقػػػػػػة تػػػػػػأثير قويػػػػػػة ومتبادلػػػػػػة 
لية السػػػػػػمطة النقديػػػػػػة بيػػػػػػدؼ االسػػػػػػتقرار الػػػػػػداخمي و الخػػػػػػارجي بينيمػػػػػػا ، وبالتػػػػػػالي فإرتبػػػػػػاط اسػػػػػػتقال

لألسػػػػػعار إمػػػػػا ينبػػػػػع مػػػػػف التعػػػػػارض الػػػػػذي يحػػػػػدث بػػػػػيف السياسػػػػػة الماليػػػػػة و السياسػػػػػة النقديػػػػػة مػػػػػف 
جيػػػػػة نتيجػػػػػة ميػػػػػؿ الحكومػػػػػة لتمويػػػػػؿ عجػػػػػز الميزانيػػػػػة تمػػػػػويال تضػػػػػخميا ، والتعػػػػػارض الػػػػػذي ينشػػػػػأ 

ى نتيجػػػػػة لقيػػػػػاـ الحكومػػػػػة بتحديػػػػػد بػػػػػيف سياسػػػػػة سػػػػػعر الصػػػػػرؼ والسياسػػػػػة النقديػػػػػة مػػػػػف جيػػػػػة أخػػػػػر 
أىػػػػػػداؼ لسػػػػػػعر الصػػػػػػرؼ وبالتػػػػػػالي تتعػػػػػػارض مػػػػػػع أىػػػػػػداؼ السياسػػػػػػة النقديػػػػػػة التػػػػػػي يضػػػػػػعيا بنػػػػػػؾ 
الجزائػػػػػػر لتحقيػػػػػػؽ اسػػػػػػتقرار األسػػػػػػعار .  وبالتػػػػػػالي فػػػػػػإف الرغبػػػػػػة فػػػػػػي جعػػػػػػؿ بنػػػػػػؾ الجزائػػػػػػر مسػػػػػػتقال 
 التكمػػػػػف فقػػػػػط فػػػػػي أىميػػػػػة عزلػػػػػو عػػػػػف الضػػػػػ وط السياسػػػػػية كعػػػػػالج لميػػػػػؿ الحكومػػػػػة نحػػػػػو التمويػػػػػؿ

نما أيضا إلعطاء بنؾ الجزائر الحرية في صياغة السياسة النقدية مف   التضخمي ، وا 
                                                           

 . 275: ، ص 2003، دار الجامعة الجديدة ، الطبعة األولى ، مصر ،  مبادئ اإلقتصاد النقديمحمد دويدار ، أسامة الفولي ،  - 1
، تدخؿ محافظ بنؾ الجزائر أماـ  2905وآخر التوجيات لسنة  2904لنقدية لسنة التطورات االقتصادية واولمتوسع أكثر أنظر إلى  - 2

 . 2015المجمس الشعبي الوطني ، ديسمبر 
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خػػػػػػالؿ إدارة القاعػػػػػػدة النقديػػػػػػة بحيػػػػػػث يصػػػػػػبح قػػػػػػادرا عمػػػػػػى رفػػػػػػض تنفيػػػػػػذ سياسػػػػػػة سػػػػػػعر الصػػػػػػرؼ 
                               1 التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي تضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعيا الحكومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة والتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد يترتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب عنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائ  تضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخمية .

 إلى :   وسنتطرؽ بالتفصيؿ
 

 الفرع اَلول : إستقاللية بنك الجزائر.

 . 09-99عمى ضوء قانون  -0

 26ظيػػػػػػر ىػػػػػػذا القػػػػػػانوف فػػػػػػي  11-03إف واقػػػػػػع ظػػػػػػاىرة إسػػػػػػتقاللية بنػػػػػػؾ الجزائػػػػػػر حسػػػػػػب األمػػػػػػر 
بعػػػػػػدما الحظػػػػػػت السػػػػػػمطات الضػػػػػػعؼ الػػػػػػذي الزاؿ يتخػػػػػػبط فيػػػػػػو أداء الجيػػػػػػاز البنكػػػػػػي  2003أوت 

يعة ، خاصػػػػػػػػػة بعػػػػػػػػػد فضػػػػػػػػػيحة بنػػػػػػػػػؾ الخميفػػػػػػػػػة والبنػػػػػػػػػؾ بالمقارنػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػالتحوالت االقتصػػػػػػػػػادية السػػػػػػػػػر 
التجػػػػػاري و الصػػػػػناعي ، حيػػػػػث إتضػػػػػح ضػػػػػعؼ آليػػػػػات المراقبػػػػػة التػػػػػي يسػػػػػتعمميا بنػػػػػؾ الجزائػػػػػر . 

 2 فجاء ىذا األمر بعدة نقاط تسمح لبنؾ الجزائر بممارسة صالحياتو حيث :

د تػػػػػػػـ الفصػػػػػػػؿ بػػػػػػػيف مجمػػػػػػػس اإلدارة المكمفػػػػػػػة بتسػػػػػػػيير البنػػػػػػػؾ كمؤسسػػػػػػػة ، وبػػػػػػػيف مجمػػػػػػػس النقػػػػػػػ -
 والقرض الذي يمارس اختصاصات جوىرية في مجاؿ سياسة النقد والقرض .

توسػػػػػػػيع صػػػػػػػالحيات مجمػػػػػػػس النقػػػػػػػد والقػػػػػػػرض المخػػػػػػػوؿ باختصاصػػػػػػػات فػػػػػػػي مجػػػػػػػاؿ السياسػػػػػػػة  -
 النقدية ، وسياسة الصرؼ ، والتنظيـ واإلشراؼ ، وأنظمة الدفع .

نشػػػػػػاطات المتصػػػػػػمة إقامػػػػػػة ىيئػػػػػػة رقابيػػػػػػة ، مكمفػػػػػػة بميمػػػػػػة متابعػػػػػػة نشػػػػػػاطات البنػػػػػػؾ والسػػػػػػيما ال -
 بتسيير مركزية المخاطر ومركزية المستحقات غير المدفوعة والسوؽ النقدية .

 
                                                           

،جامعة الشمؼ ، مداخمة حوؿ استقاللية  2004، ديسمبر  المنظومة المصرفية الجزائرية والتحوالت االقتصاديةالممتقى الوطني حوؿ  - 1
 .426-425فعالية السياسة النقدية ، منصوري زيف ، ص :البنؾ المركزي وأثرىا عمى 

المنظومة ( ،ورقة مقدمة في الممتقى الوطني ، وضعية النظام المصرفي في ظل برنامج االصالح الييكمي رحماني موسى ،مسمش نجاة ،) - 2
 . بجامعة جيجؿ 07/06/2005-06تقنيات ، يومي -مخاطر -منافسة  – المصرفية في اَللفية الثالثة
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يعػػػػػػػزز القػػػػػػػانوف التشػػػػػػػاور بػػػػػػػيف بنػػػػػػػؾ الجزائػػػػػػػر و الحكومػػػػػػػة فػػػػػػػي المجػػػػػػػاؿ المػػػػػػػالي ويشػػػػػػػير ىػػػػػػػذا  -
المضػػػػػػموف إلػػػػػػى شػػػػػػروط عػػػػػػرض التقػػػػػػارير االقتصػػػػػػادية والماليػػػػػػة والتقػػػػػػارير المتصػػػػػػمة بالتسػػػػػػيير ، 

 بنؾ الجزائر إلى مختمؼ مؤسسات الدولة . التي يرفعيا

ينشػػػػػػػأ لجنػػػػػػػة مشػػػػػػػتركة بػػػػػػػيف بنػػػػػػػؾ الجزائػػػػػػػر ووزارة الماليػػػػػػػة لإلشػػػػػػػراؼ عمػػػػػػػى تسػػػػػػػيير المديونيػػػػػػػة  -
 الخارجية .

 
 

يػػػػػػػػنظـ سػػػػػػػػيولة أفضػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػي انسػػػػػػػػياب المعمومػػػػػػػػات الماليػػػػػػػػة التػػػػػػػػي أصػػػػػػػػبحت ضػػػػػػػػرورية بحكػػػػػػػػـ  -
 مكافحة اآلفات المعاصرة " تبييض األمواؿ " .

مايػػػػػػػة أفضػػػػػػػؿ لمبنػػػػػػػوؾ والسػػػػػػػاحة الماليػػػػػػػة واالدخػػػػػػػار العمػػػػػػػومي ومػػػػػػػف شػػػػػػػأنو يسػػػػػػػمح بضػػػػػػػماف ح -
أيضػػػػػػا أف يعػػػػػػزز شػػػػػػروط ومقػػػػػػاييس اعتمػػػػػػاد البنػػػػػػوؾ ومسػػػػػػيري البنػػػػػػوؾ والعقوبػػػػػػات الجزائيػػػػػػة التػػػػػػي 

 يتعرض ليا مرتكبوا المخالفات .

يصػػػػػػدر مجمػػػػػػس النقػػػػػػد والقػػػػػػرض يحػػػػػػدد الحػػػػػػد األدنػػػػػػى الجديػػػػػػد لرأسػػػػػػماؿ البنػػػػػػوؾ و المؤسسػػػػػػات  -
عمػػػػػػى ىػػػػػػذا األسػػػػػػاس بنػػػػػػؾ الجزائػػػػػػر عمػػػػػػى تعزيػػػػػػز التقيػػػػػػيـ لطمبػػػػػػات االعتمػػػػػػادات  الماليػػػػػػة وسػػػػػػيعمؿ

 الجديدة .

يشػػػػػكؿ قاعػػػػػدة لمرقابػػػػػة عمػػػػػى الوثػػػػػائؽ والمسػػػػػتندات ، ويسػػػػػمح بػػػػػالتقييـ واالطػػػػػالع السػػػػػريع عمػػػػػى  -
 1تطور الوضعية المالية الخاصة لكؿ بنؾ .

 :00-93عمى ضوء اَلمر  - 2

 

                                                           
( ،مجمة  00-93واَلمر  09-99بين قانون النقد والقر   –مؤسسة الرقابة االولى –استقاللية بنك الجزائر بحوصي مجذوب ،)  - 1

 2012، 16الواحات لمبحوث والدراسات ،العدد 
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مطات الضػػػػػعؼ الػػػػػذي ال زاؿ يتخػػػػػبط فيػػػػػو أداء الجيػػػػػاز جػػػػػاء ىػػػػػذا القػػػػػانوف بعػػػػػد أف الحظػػػػػت السػػػػػ
البنكػػػػػػي، وخاصػػػػػػة بعػػػػػػد الفضػػػػػػائح المتعمقػػػػػػة ببنػػػػػػؾ الخميفػػػػػػة وبنػػػػػػؾ الصػػػػػػناعة والتجػػػػػػارة الجزائػػػػػػري، 
والػػػػػػػذي كشػػػػػػػؼ عمػػػػػػػى ضػػػػػػػعؼ آليػػػػػػػات الرقابػػػػػػػة والػػػػػػػتحكـ مػػػػػػػف طػػػػػػػر ؼ البنػػػػػػػؾ المركػػػػػػػزي باعتبػػػػػػػاره 

كػػػػاف واضػػػػحا فػػػػي ذلػػػػؾ المسػػػػئوؿ كسػػػػمطة نقديػػػػة وربمػػػػا تقريػػػػر المجمػػػػس االقتصػػػػادي واالجتمػػػػاعي 
 : 1  حينما حدد طبيعة اإلصالح بإتباع الخطوات التالية

وىػػػػػذا مػػػػػف خػػػػػالؿ تطييػػػػػر  تشـــــريعية و تنظيميـــــة لتـــــأطير ىـــــذه الوظيفـــــة : وضـــــع نصـــــوص -
 محافظ البنوؾ العمومية . 

 

ـــره مباشـــرة : - وىػػػذا حتػػػى يتكيػػػؼ مػػػع كػػػؿ النشػػػاطات  إعـــادة تنظـــيم الجيـــاز البنكـــي بعـــد تطيي
نجػػػػػػػدىا فػػػػػػػي البنػػػػػػػوؾ عالميػػػػػػػا، مػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ إسػػػػػػػتراتيجية طموحػػػػػػػة تعتمػػػػػػػد عمػػػػػػػى والوظػػػػػػػائؼ التػػػػػػػي 

دخػػػػػاؿ وسػػػػػائؿ المعموماتيػػػػػة وسياسػػػػػة تسػػػػػويؽ مصػػػػػرفي اتجػػػػػاه العمػػػػػالء  تكػػػػػويف المػػػػػوارد البشػػػػػرية وا 
تسػػػػػػمح بتعبئػػػػػػة ادخػػػػػػار العػػػػػػائالت وتػػػػػػوفير القػػػػػػروض الالزمػػػػػػة لتمويػػػػػػؿ االسػػػػػػتثمارات المنتجػػػػػػة.كما 

ضػػػػػفاء التنافسػػػػػية، مػػػػػف خػػػػػالؿ مختمػػػػػؼ يتحػػػػػتـ عمػػػػػى الجيػػػػػاز البنكػػػػػي التوجػػػػػو إلػػػػػى ال تخصػػػػػص وا 
المنتجػػػػات الماليػػػػة التػػػػي يطرحيػػػػا فػػػػي السػػػػوؽ لتمبيػػػػة كػػػػؿ االحتياجػػػػات التمويميػػػػة لالقتصػػػػاد، وىػػػػذا 

 ما يعني فتح المجاؿ لممشاركة الخاصة سواء الوطنية أو األجنبية .

ـــة ال - ـــوك العمومي ـــواة صـــمبة مـــن البن ـــي باالســـتناد عمـــى ن مطيـــرة إعـــادة تنظـــيم النظـــام البنك
ــــــــا والعصــــــــرية : ذلػػػػػػػػؾ أنيػػػػػػػػا سػػػػػػػػتتحمؿ عػػػػػػػػبء إعػػػػػػػػادة الييكمػػػػػػػػة االقتصػػػػػػػػادية والصػػػػػػػػناعية  مالي

 لممشاركة في إعادة انطالؽ االقتصاد الوطني.

ــــاء  - ــــة إعــــادة البن ــــة ماليــــة ميمــــة فــــي مواكب أىميــــة إيجــــاد بورصــــة لمقــــيم باعتبارىــــا مرحم
 ية االقتصادية يصبح إذ أف البمد الذي ىو في حاجة كبيرة إلى أمواؿ لمتنماالقتصادي: 

                                                           
1  -Extrait du rapport du CNES sur la reforme du système bancaire et financier(16 eme session 

plénière du 20/11/2000. 

 عن انحكىمة انجزائرمدي استقالنية بنك   انفصم انثاني

 

55 



 
 

-  

 

لوجػػػػػػود مؤسسػػػػػػات فيػػػػػػو، مثػػػػػػؿ البورصػػػػػػة والسػػػػػػوؽ الماليػػػػػػة أىميػػػػػػة بال ػػػػػػة فػػػػػػي اسػػػػػػتيعاب األمػػػػػػواؿ 
 المدخرة الضرورية لالستثمارات واليياكؿ القاعدية الحيوية .

وىػػػػػػذا يسػػػػػػمح بػػػػػػاحتواء األمػػػػػػواؿ المكتنػػػػػػزة،  العمــــــل عمــــــى وضــــــع منتجــــــات ماليــــــة جذابــــــة : -
   .  1يؼ المجيودات اتجاه أسواؽ البورصات األجنبيةخاصة عند القطاع الخاص وتكث

 2: 94-09عمى ضوء اَلمر  – 3

إف معيػػػػػار اسػػػػػتقاللية بنػػػػػؾ الجزائػػػػػر بػػػػػالنظر لمصػػػػػعوبة الكبيػػػػػرة التػػػػػي تواجييػػػػػا الدراسػػػػػات المعنيػػػػػة 
 باستقاللية بنؾ الجزائر في قياس درجة استقالليتو ّكميا وبشكؿ دقيؽ لما يحكمو مف 

 

قيميػػػػة ونسػػػػبية ، لػػػػذلؾ فػػػػاف ىنػػػػاؾ عػػػػدة معػػػػايير يمكػػػػف مػػػػف خالليػػػػا النظػػػػر عوامػػػػؿ تحمػػػػؿ أحكامػػػػا 
فػػػػػػي مػػػػػػدى اسػػػػػػتقالليو ومػػػػػػف جانػػػػػػب آخػػػػػػر يتمثػػػػػػؿ بحريػػػػػػة بنػػػػػػؾ الجزائػػػػػػر باختيػػػػػػار أدوات السياسػػػػػػة 

-10النقديػػػػػة المنتيجػػػػػة والحػػػػػػدود المفروضػػػػػة وقدرتػػػػػػو عمػػػػػى تمويػػػػػؿ الحكومػػػػػػة بمقتضػػػػػيات األمػػػػػػر 
 استقالليتو : . ومف أىـ المعايير التي يتـ بيا قياس مدى04

ســـمطة وحريـــة بنـــك الجزائـــر فـــي وضـــع وتنفيـــذ السياســـة النقديـــة ومـــدى  – 0-3
ــــومي : ــــدخل الحك مػػػػف األمػػػػر  35اف بنػػػػؾ الجزائػػػػر لديػػػػو سػػػػمطة واسػػػػعة بمقتضػػػػيات المػػػػادة  الت

" تتمثػػػػؿ ميمػػػػة بنػػػػؾ الجزائػػػػر فػػػػي الحػػػػرص عمػػػػى اسػػػػتقرار األسػػػػعار باعتبػػػػاره ىػػػػدفا مػػػػف  10-04
تػػػػػػوفير أفضػػػػػػؿ الشػػػػػػروط فػػػػػػي ميػػػػػػاديف القػػػػػػرض والنقػػػػػػد والصػػػػػػرؼ  أىػػػػػػداؼ السياسػػػػػػة النقديػػػػػػة وفػػػػػػي

والحفػػػػػػاظ عمييػػػػػػا لنمػػػػػػو مػػػػػػدعـ لالقتصػػػػػػاد مػػػػػػع السػػػػػػير عمػػػػػػى االسػػػػػػتقرار النقػػػػػػدي والمػػػػػػالي . وليػػػػػػذا 
 ال رض ، يكمؼ بتنظيـ الحركة النقدية ، ويوجو ويراقب ، بكؿ الوسائؿ المالئمة ، توزيع 

 
                                                           

 بوحوصي مجذوب ، مرجع سابؽ ، المركز الجامعي بشار . - 1
: " بنؾ الجزائر مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالؿ المالي ، ويعّد تاجرا في عالقتو مع ال ير ، ويحكمو  9المادة  - 2

واعد المحاسبة التجارية واليخضع الجراءات المحاسبة العمومية ومراقبة مجمس التشريع التجاري مالـ يخالؼ ذلؾ أحكاـ ىذا األمر ، ويتبع ق
 المحاسبة ، كما اليخضع الى التزامات التسجيؿ في السجؿ التجاري".
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ير التعيػػػػػػػػدات الماليػػػػػػػة تجػػػػػػػػاه الخػػػػػػػػارج القػػػػػػػرض و تنظػػػػػػػػيـ السػػػػػػػيولة ، ويسػػػػػػػػير عمػػػػػػػى حسػػػػػػػػف تسػػػػػػػي
 ".41وضبط سوؽ الصرؼ والتأكد مف سالمة النظاـ المصرفي وصالبتو 

فػػػػػي وضػػػػػع وتحديػػػػػد السياسػػػػػة النقديػػػػػة الػػػػػى حػػػػػد مػػػػػا ودوره الفاعػػػػػؿ فػػػػػي التنسػػػػػيؽ والمشػػػػػاركة مػػػػػع 
األجيػػػػػػزة الحكوميػػػػػػة المختصػػػػػػة فيمػػػػػػا يتعمػػػػػػؽ بتحديػػػػػػد واختيػػػػػػار قطاعػػػػػػات وانشػػػػػػطة خطػػػػػػط التنميػػػػػػة 

المسػػػػػتيدفة يكػػػػػوف اكثػػػػػر اكثػػػػػر اسػػػػػتقالالمف ناحيػػػػػة صػػػػػياغة السياسػػػػػة النقديػػػػػة والعمػػػػػؿ  االقتصػػػػػادية
عمػػػػػػى اسػػػػػػتقرار االسػػػػػػعار والػػػػػػتحكـ فػػػػػػي معػػػػػػدالت التضػػػػػػخـ فػػػػػػي الػػػػػػداخؿ والخػػػػػػارج ومػػػػػػف خاللػػػػػػو 

 يكوف ىناؾ غموضا يكتنؼ االستقاللية والواقع العممي في التنفيذ وتحديد األىداؼ .

 التسييالت االئتمانية لمحكومة : مدى التزام بنك الجزائر بمنح  – 2-3

بنػػػػػؾ الجزائػػػػػػر اكثػػػػػػر اسػػػػػػتقالال عنػػػػػػدما يزيػػػػػػد مػػػػػػف فػػػػػػرض القيػػػػػػود المحػػػػػػددة عمػػػػػػى تقػػػػػػديـ االقتػػػػػػراض 
 العاـ لمقطاعات الحكومية ، وىذا يمثؿ أحد المظاىر الميمة لالستقاللية التي يتمتع بيا 

 

الحكومػػػػػة بنػػػػػؾ الجزائػػػػػر : " تستشػػػػػير  36المػػػػػادة  - 2البنػػػػػؾ فػػػػػي تحديػػػػػد وتنفيػػػػػذ السياسػػػػػة النقديػػػػػة
فػػػػػػػي كػػػػػػػؿ مشػػػػػػػروع قػػػػػػػانوف ونػػػػػػػص تنظيمػػػػػػػي يتعمقػػػػػػػاف بالمسػػػػػػػائؿ الماليػػػػػػػة والنقديػػػػػػػة . يمكػػػػػػػف لبػػػػػػػؾ 
الجزائػػػػػر اف يقتػػػػػرح عمػػػػػى الحكومػػػػػة كػػػػػؿ تػػػػػدبير مػػػػػف شػػػػػأنو أف يحسػػػػػف ميػػػػػزاف المػػػػػدفوعات وحركػػػػػة 
االسػػػػػعار و أحػػػػػواؿ الماليػػػػػة العامػػػػػة وبشػػػػػكؿ عػػػػػاـ تنميػػػػػة االقتصػػػػػاد . ويطمػػػػػع الحكومػػػػػة عمػػػػػى كػػػػػؿ 

شػػػػػػأنو المسػػػػػػاس باسػػػػػػتقرار النقػػػػػػد . ويحػػػػػػؽ لػػػػػػو اف يطمػػػػػػب مػػػػػػف البنػػػػػػوؾ والمؤسسػػػػػػات  طػػػػػػارئ مػػػػػػف
الماليػػػػػة وكػػػػػذا االدارة الماليػػػػػة اف تػػػػػزوده بكػػػػػؿ الحصػػػػػائيات و المعمومػػػػػات التػػػػػى يػػػػػرى فائػػػػػدة منيػػػػػا 
لمعرفػػػػػػػػػػة تطػػػػػػػػػػور األوضػػػػػػػػػػاع االقتصػػػػػػػػػػادية والنقػػػػػػػػػػد والقػػػػػػػػػػرض وميػػػػػػػػػػزاف المػػػػػػػػػػدفوعات واالسػػػػػػػػػػتدانة 

راض مػػػػػػف الخػػػػػػارج ويػػػػػػرخص بيػػػػػػا ، إال إذا تعمػػػػػػؽ األمػػػػػػر الخارجيػػػػػػة ويحػػػػػػدد عمميػػػػػػات كيفيػػػػػػة االقتػػػػػػ
بقػػػػػػػروض قامػػػػػػػت بيػػػػػػػا الدولػػػػػػػة أو لحسػػػػػػػابيا .ويجمػػػػػػػع كػػػػػػػؿ المعمومػػػػػػػات المفيػػػػػػػدة لمراقبػػػػػػػة ومتابعػػػػػػػة 

 حيث وضعت معظـ  -االلتزامات المالية نحو الخارج ويبم يا لموزارة المكمفة بالمالية" . 
                                                           

  . 304-10مف األمر  35المادة  - 1
 المتضمف قانوف النقد والقرض . 04-10مف األمر  36المادة : - 2
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ف بنوكيػػػػػا المركزيػػػػػة خشػػػػػية أف يػػػػػؤدي البمػػػػػداف قيػػػػػودا مشػػػػػددة عمػػػػػى إمكانيػػػػػة إقػػػػػراض الحكومػػػػػة مػػػػػ
اإلفػػػػػػػػراط فػػػػػػػػي االقتػػػػػػػػراض إلػػػػػػػػى التضػػػػػػػػخـ . إال أف ىنػػػػػػػػاؾ بمػػػػػػػػداف سػػػػػػػػمحت بإتاحػػػػػػػػة مثػػػػػػػػؿ ىػػػػػػػػذه 
التسػػػػييالت النقديػػػػة بصػػػػورة غيػػػػر مباشػػػػرة مػػػػف خػػػػالؿ السػػػػوؽ الثانويػػػػة ، وفػػػػي ىػػػػذه الحالػػػػة يكػػػػوف 
تػػػػػػػدخؿ البنػػػػػػػؾ المركػػػػػػػزي فػػػػػػػي السػػػػػػػوؽ الثانويػػػػػػػة فقػػػػػػػط ب ػػػػػػػرض تنظػػػػػػػيـ سػػػػػػػوؽ النقػػػػػػػد حتػػػػػػػى اليػػػػػػػتـ 

ت الؿ عمميػػػػػػات السػػػػػػوؽ المفتوحػػػػػػة لتمويػػػػػػؿ الحكومػػػػػػة باالتفػػػػػػاؽ مػػػػػػع البنػػػػػػؾ المركػػػػػػزي ، وىػػػػػػذا اسػػػػػػ
 .1الجانب يعزز مف درجة استقاللية البنؾ المركزي 

وعـــــزل محـــــافظ البنـــــك ونوابـــــو وأعضـــــاء  2ســـــمطة الحكومـــــة فـــــي تعيـــــين – 3-3
ــــي وظــــائفيم :  ــــدل اســــتقرارىم ف ــــتيم ومع مػػػػف المالحػػػػظ أف مجــــالس االدارة ومــــدة والي

معظػػػػـ بمػػػػداف العػػػػالـ يػػػػتـ تعيػػػػيف محػػػػافظ وكبػػػػار مسػػػػؤولي البنػػػػوؾ المركزيػػػػة مػػػػف قبػػػػؿ السػػػػمطة فػػػػي 
 التنفيذية ) الحكومة ( وىذا اليتعارض مع استقاللية البنوؾ ، إال انو في التي تتمتع 

 

بنوكيػػػػا المركزيػػػػة بدرجػػػػة عاليػػػػة مػػػػف االسػػػػتقاللية فػػػػاف ىنػػػػاؾ قيػػػػود ومحػػػػددات عمػػػػى الحكومػػػػة فػػػػي 
قالػػػػػػة محػػػػػػافظي البنػػػػػػوؾ المركزيػػػػػػة وأعضػػػػػػاء مجػػػػػػالس إدارتيػػػػػػا ، زمػػػػػػف أىػػػػػػـ ىػػػػػػذه  مجػػػػػػاؿ تعيػػػػػػيف وا 

 القيود :

 ضرورة وجود نسبة مف التعميمات تحد مف انفراد الحكومة في ىذا المجاؿ .  -أ 
عنػػػػػد تعيػػػػػػيف كبػػػػػار المسػػػػػػؤوليف فػػػػػي بنػػػػػػؾ الجزائػػػػػر يشػػػػػػترط أخػػػػػذ موافقػػػػػػة البرلمػػػػػاف قبػػػػػػؿ  –ب 

 التعييف .
 
 
 

                                                           
تطبيقية  –دراسة تحميمية  –كاسات المتغيرات المعاصرة عمى القطاع المصرفي ودور البنوك المركزية انعمحمد عمي ، أحمد شعباف ،) - 1

 . 2007( الدار الجامعية ، االبراىيمية ، مصر ،  لحاالت مختارة من البمدان العربية
 المتضمف قانوف النقد والقرض . 04-10، مف األمر  13و 18لالطالع أكثر أنظر المادة :  - 2
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المنصػػػػػب بحيػػػػػث تكػػػػػوف طويمػػػػػة نسػػػػػبيا .وعمػػػػػى ىػػػػػذا االسػػػػػػاس تحديػػػػػد فتػػػػػرة البقػػػػػاء فػػػػػي  –ج 
فانػػػػػػو كممػػػػػػا كانػػػػػػت المػػػػػػدة القانونيػػػػػػة لمحػػػػػػافظ بنػػػػػػؾ الجزائػػػػػػر وبػػػػػػاقي أعضػػػػػػاء مجمػػػػػػس االدارة 

 .1أطوؿ فاف البنؾ يكوف اكثر استقاللية 

 الفرع الثاني : إستقاللية بنك الجزائر من خالل التجربة والواقع االقتصادي العالمي . 

كانػػػػػػػت األداءات  2014ر مػػػػػػػف خػػػػػػالؿ التطػػػػػػػورات االقتصػػػػػػادية والنقديػػػػػػػة لسػػػػػػنة إف تجربػػػػػػة الجزائػػػػػػ
، خصوصػػػػػػػػػػػػػا تحسػػػػػػػػػػػػػف  2008 – 2001االقتصػػػػػػػػػػػػػادية و الماليػػػػػػػػػػػػػة المسػػػػػػػػػػػػػجمة خػػػػػػػػػػػػػالؿ الفتػػػػػػػػػػػػػرة 

الوضػػػػػػػػعية الماليػػػػػػػػة الخارجيػػػػػػػػة ، وتػػػػػػػػراكـ مػػػػػػػػوارد االدخػػػػػػػػار الميزانػػػػػػػػي ، قػػػػػػػػد سػػػػػػػػمحت لالقتصػػػػػػػػػاد 
والتػػػػػػي نجمػػػػػػت  2009ثت سػػػػػػنة الػػػػػػوطني أف يصػػػػػػمد أمػػػػػػاـ الصػػػػػػدمة الخارجيػػػػػػة الكبيػػػػػػرة التػػػػػػي حػػػػػػد

عػػػػف تفػػػػػاقـ األزمػػػػػة الماليػػػػة الدوليػػػػػة واألزمػػػػػة االقتصػػػػادية العالميػػػػػة .ويشػػػػػيد ذلػػػػؾ تعزيػػػػػز الوضػػػػػعية 
 ودرجة االستقرار النقدي و المالي . 2013 – 2010المالية الخارجية خالؿ سنوات 

 انخفاظػػػػػا حػػػػػادا 2014وفػػػػػي ىػػػػػذا السػػػػػياؽ مػػػػػف التطػػػػػورات المتباينػػػػػة عمومػػػػػا سػػػػػجمت أيضػػػػػا سػػػػػنة 
فػػػػػي اسػػػػػعار البتػػػػػروؿ العالميػػػػػة ، خاصػػػػػة بسػػػػػبب المسػػػػػتوى العػػػػػالي النتػػػػػاج البتػػػػػروؿ الصػػػػػخري فػػػػػي 
الواليػػػػػػات المتحػػػػػػدة . كمػػػػػػا سػػػػػػجمت ىػػػػػػذه السػػػػػػنة انخفاظػػػػػػا معممػػػػػػا فػػػػػػي اسػػػػػػعار السػػػػػػمع االساسػػػػػػية 

 ارتباطا بتباط  الطمب في البمداف الناشئة ومنطقة األورو . وقد ساعد ذلؾ عمى إبقاء 

 
 

منخفظػػػػػػػة ، أو حتػػػػػػػى تخفيضػػػػػػػو أكثػػػػػػػر ، األمػػػػػػػر الػػػػػػػذي ي ػػػػػػػذي خطػػػػػػػر التضػػػػػػػخـ عمػػػػػػػى مسػػػػػػػتويات 
 االنكماش ، السيما في منطقة األورو .

وأمػػػػػاـ ىػػػػػذه التطػػػػػورات ، بقيػػػػػت السياسػػػػػات النقديػػػػػة ميسػػػػػرة ، مػػػػػع تباطػػػػػأ وتيػػػػػرة التعزيػػػػػز الميزانػػػػػي 
ب يػػػػػة ترسػػػػػيخ جيػػػػػد لالنعػػػػػاش ) الواليػػػػػات المتحػػػػػدة األمريكيػػػػػة ( ، أو لمواجيػػػػػة تحّولػػػػػو إلػػػػػى ركػػػػػود 

 اباف( أو الى تسريع وتيرتو )منطقة األورو( . ولـ يساعد ىذا في خفظ المستويات )الي

                                                           
0

 . محمد عمى ، احمد شعباف ، نفس المرجع السابؽ - 
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المرتفعػػػػػػة تاريخيػػػػػػا لمػػػػػػديف العػػػػػػاـ ، السػػػػػػيما فػػػػػػي العديػػػػػػد مػػػػػػف البمػػػػػػداف المتقدمػػػػػػة . كمػػػػػػا أدت ىػػػػػػذه 
التطػػػػػورات إلػػػػػى تحركػػػػػات واسػػػػػعة فػػػػػي أسػػػػػعار صػػػػػرؼ العمػػػػػالت الرئيسػػػػػية ، انعكسػػػػػت فػػػػػي ارتفػػػػػاع 

 1اـ معظـ العمالت الرئيسية .حاد لقيمة الدوالر أم

فػػػػػي مثػػػػػؿ الوضػػػػػع الػػػػػراىف لالقتصػػػػػاد الػػػػػدولي ، واصػػػػػمت الجزائػػػػػر فػػػػػي المحافظػػػػػة عمػػػػػى االسػػػػػتقرار 
فػػػػػي وضػػػػػع يتميػػػػػز بعجػػػػػز فػػػػػي ميػػػػػزاف المػػػػػدفوعات الخارجيػػػػػة  2014النقػػػػػدي والمػػػػػالي خػػػػػالؿ سػػػػػنة 

 واسػػػػػػػتقرار العجػػػػػػػز الميزانػػػػػػػي ، ىػػػػػػػذا وقػػػػػػػد اشػػػػػػػتدت ىشاشػػػػػػػة االقتصػػػػػػػاد الجزائػػػػػػػري تجػػػػػػػاه الصػػػػػػػدمة
، تحػػػػػت تػػػػػأثير االنخفػػػػػاض اليائػػػػػؿ ألسػػػػػعار  2014الخارجيػػػػػة ابتػػػػػداء مػػػػػف السداسػػػػػي الثػػػػػاني مػػػػػف 

جيػػػػػػػػودات االسػػػػػػػػتثمارية مالبتػػػػػػػػروؿ واسػػػػػػػػتمرار الركػػػػػػػػود فػػػػػػػػي قطػػػػػػػػاع المحروقػػػػػػػػات ، بػػػػػػػػالرغـ مػػػػػػػػف ال
المبذولػػػػة فػػػػي ىػػػػذا القطػػػػاع . عمػػػػى الػػػػرغـ مػػػػف الركػػػػود فػػػػي قطػػػػاع المحروقػػػػات ، ولػػػػو بػػػػوتيرة أقػػػػؿ 

انتعاشػػػػػػا لمنشػػػػػاط االقتصػػػػػادي بمعػػػػػػدؿ نمػػػػػو قػػػػػػدره  2014قة ، شػػػػػيدت مػػػػػف وتيػػػػػرة السػػػػػػنوات السػػػػػاب
يتميػػػػػػػػػػػز بتراجػػػػػػػػػػػع أداء النمػػػػػػػػػػػو خػػػػػػػػػػػارج 2، فػػػػػػػػػػػي وضػػػػػػػػػػػع  2013فػػػػػػػػػػػي  % 2.8مقابػػػػػػػػػػػؿ  % 3.8

نقطػػػػػػة مئويػػػػػػة مقارنػػػػػػة مػػػػػػع األداء الجيػػػػػػد لسػػػػػػنتي  1.5المحروقػػػػػػات . بالفعػػػػػػؿ ، أي بتراجػػػػػػع قػػػػػػدره 
كمػػػػػػػػي لمعػػػػػػػػدؿ توسػػػػػػػػع (. مػػػػػػػػع ذلػػػػػػػػؾ ، يبقػػػػػػػػى االتجػػػػػػػػاه اليي % 1.7و  % 7.2) 2013 – 2012

 القطاعات خارج المحروقات .

يمكػػػػف لنػػػا أف نػػػػوجز أىػػػػـ المعػػػػايير التػػػي تقػػػػاس بيػػػػا مػػػػدى  معــــايير اســــتقاللية بنــــك الجزائــــر:
 استقاللية البنؾ المركزي مف عدمو وىي :

سػػػػمطة وحريػػػػة بنػػػػؾ الجزائػػػػر فػػػػي وضػػػػع وتنفيػػػػذ السياسػػػػة النقديػػػػة ومػػػػدى التػػػػدخؿ الحكػػػػومي فػػػػي  -
 يف الطرفيف في حاؿ االختالؼ بشأف ىذه السياسة .ذلؾ والييئة الفاصمة ب

 مدى التزاـ بنؾ الجزائر في تمويؿ العجز في الميزانية . -

                                                           
، تدخؿ محافظ بنؾ الجزائر، أماـ المجمس الشعبي الوطني  2905و آخر التوجيات لسنة  2904التطورات االقتصادية و النقدية لسنة  - 1

 .  2015، ديسمبر 
 . 2015لسنة و آخر التوجيات  2014نفس المرجع ، التطورات االقتصادية و النقدية لسنة  - 2
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 المباشرة . مدى التزاـ البنؾ بشراء أدوات الديف الحكومية -

 مدى التزاـ البنؾ بمنح التسييالت االئتمانية لمحكومة ومؤسساتيا . -

محػػػػػػافظي البنػػػػػػوؾ المركزيػػػػػػة وأعضػػػػػػاء مجػػػػػػالس إدارتيػػػػػػا سػػػػػػمطة الحكومػػػػػػة فػػػػػػي تعيػػػػػػيف وعػػػػػػزؿ  -
 ومؤسساتيا ومدة واليتيـ ومعدؿ استقرارىـ في وظائفيـ .

 سمطة الحكومة بشأف ميزانية بنؾ الجزائر . -

مػػػػػػدى تمثيػػػػػػؿ الحكومػػػػػػة فػػػػػػي المجػػػػػػالس ومػػػػػػا إذا كػػػػػػاف التمثيػػػػػػؿ لمحضػػػػػػور واالسػػػػػػتماع أـ يمتػػػػػػد  -
 ذ القرارات .إلى حؽ التصويت والمشاركة واالعتراض عف اتخا

 مدى أىمية ىدؼ المحافظة عمى استقرار األسعار وقيمة العممة كيدؼ أساسي .  -

 1مدى مساءلة بنؾ الجزائر أماـ الييئات األخرى .
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 الخـــاتمة

 الماليػػػػػػةاليػػػػػػـو فػػػػػػي ظػػػػػػؿ األزمػػػػػػة النقديػػػػػػة و  االقتصػػػػػػاد العػػػػػػالمي يمػػػػػػر بيػػػػػػاالتػػػػػػي  الت يػػػػػػراتإف    
المحػػػػػػػرؾ المػػػػػػػالي  باعتبػػػػػػػاره بنػػػػػػػؾ الجزائػػػػػػػرعمػػػػػػػى  كبيػػػػػػػر، ليػػػػػػػا تػػػػػػػأثير المجػػػػػػػاالتعمػػػػػػػى مختمػػػػػػػؼ 

أمػػػػػػػاـ منافسػػػػػػػة قويػػػػػػػة تفػػػػػػػرض  ووجػػػػػػػد نفسػػػػػػػو، إلقتصػػػػػػػاد الجزائػػػػػػػراألساسػػػػػػػية  والقاعػػػػػػػدة والمصػػػػػػػرفي
يتمثػػػػػؿ أساسػػػػػا فػػػػػي قدرتػػػػػو ئػػػػػو ، فأدا ، وذلػػػػػؾ طبعػػػػػا مػػػػػف خػػػػػالؿ تحسػػػػػيف أدائػػػػػوهعميػػػػػو إثبػػػػػات وجػػػػػود

التػػػػػػي  تتطػػػػػػابؽ مػػػػػػع الخطػػػػػػط واألىػػػػػػداؼ المرسػػػػػػومة باالسػػػػػػت الؿ األمثػػػػػػؿ عمػػػػػػى تحقيػػػػػػؽ  النتػػػػػػائ   
مػػػػػف  لبنػػػػػؾ الجزائػػػػػرلممػػػػػوارد الموضػػػػػوعة  تحػػػػػت  تصػػػػػرفو، و بالتػػػػػالي فػػػػػأف تحسػػػػػيف األداء يسػػػػػمح 

، و الرفػػػػع مػػػػف مسػػػػتوى الخػػػػدمات التػػػػػي وزيػػػػادة عوائػػػػدىا، و التخفيػػػػؼ مػػػػف المخػػػػاطر التػػػػػي تواجيػػػػ
 و .مواجية المتطمبات المنوطة بميامقدميا حتى ي

و بػػػػػالرغـ مػػػػػف حداثػػػػػة وعػػػػػدـ إكتمػػػػػاؿ البنػػػػػاء المػػػػػالي و المصػػػػػرفي وضػػػػػبابية العالقػػػػػة بػػػػػيف بنػػػػػؾ    
ألػػػػػػػـز الترتيػػػػػػػب الجديػػػػػػػد الحكومػػػػػػػة استشػػػػػػػارة البنػػػػػػػؾ المركػػػػػػػزي فػػػػػػػي الجزائػػػػػػػر و السػػػػػػػمطة التنفيذيػػػػػػػة و 

األمػػػػػػور الماليػػػػػػة والنقديػػػػػػة، واقتػػػػػػراح ىػػػػػػذا األخيػػػػػػر أي إجػػػػػػراء يمكنػػػػػػو التػػػػػػأثير ايجابيػػػػػػا عمػػػػػػى ميػػػػػػزاف 
ظػػػػػؿ بنػػػػػؾ الجزائػػػػػر  وعات و إخبػػػػػار الحكومػػػػػة بكػػػػػؿ مػػػػػا لػػػػػو تػػػػػأثير عمػػػػػى االسػػػػػتقرار النقػػػػػديالمػػػػػدف

أىدافػػػػػػو الرئيسػػػػػػية فػػػػػػي ظػػػػػػؿ إقتصػػػػػػاد السػػػػػػوؽ، ىػػػػػػو تحقيػػػػػػؽ الربحيػػػػػػة و ضػػػػػػماف إسػػػػػػتمراره  يمػػػػػػارس
فػػػػػػي ممارسػػػػػػة نشػػػػػػاطو، إضػػػػػػافة إلػػػػػػى مسػػػػػػتوى معػػػػػػيف مػػػػػػف النمػػػػػػو و اإلسػػػػػػتقرار، و كػػػػػػذلؾ تػػػػػػوفير 

تحقيػػػػؽ ذلػػػػؾ يجػػػػب تحديػػػػد المسػػػػار  و ممارسػػػػة النشػػػػاط.األمػػػػواؿ الالزمػػػػة لمواجيػػػػة اإللتزامػػػػات 
الواجػػػػػػػب إتباعػػػػػػػو الػػػػػػػذي يضػػػػػػػمف تعبئػػػػػػػة فعالػػػػػػػة و دائمػػػػػػػة لكافػػػػػػػة الطاقػػػػػػػات و المػػػػػػػوارد المتاحػػػػػػػػة، 
وصػػػػػػوال إلػػػػػػى ترسػػػػػػيخ التسػػػػػػيير الحسػػػػػػف، و الفعاليػػػػػػة المسػػػػػػتمرة التػػػػػػي تػػػػػػؤدي لموصػػػػػػوؿ إلػػػػػػى غايػػػػػػة 

ىػػػػػػػي وضػػػػػػع  معػػػػػػػايير  المؤسسػػػػػػة . مػػػػػػف بػػػػػػػيف األدوات و الوسػػػػػػائؿ المعتمػػػػػػدة فػػػػػػػي ىػػػػػػذا المجػػػػػػاؿ،
يجػػػػب عميػػػػو إختيػػػػار المؤشػػػػرات و المعػػػػايير التػػػػي تسػػػػمح  بنػػػػؾ الجزائػػػػر لقيػػػػاس و تقيػػػػّيـ األداء ،

 لو بتقييـ و الحكـ عمى أدائو المالي خالؿ فترة معينة.
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 نتـائج البحث:
يتخػػػػػػذ أشػػػػػػكاال آخػػػػػػرى  بنػػػػػػؾ الجزائػػػػػػرفػػػػػػي النيايػػػػػػة أف اسػػػػػػتقاللية  توصػػػػػػمنا إلييػػػػػػاإف النتيجػػػػػػة التػػػػػػي 

 المعايير التي ذكرناىا سالفا .حسب 

مسياسة النقدية مف خالؿ عزلو عف أية ل تواالستقالؿ الكامؿ في إدار  بنؾ الجزائر إف منح
ض وطات سياسية مف قبؿ السمطة التنفيذية مف ناحية ومنحو حرية التصرؼ في السياسة النقدية 

يمثؿ محور االستقاللية ومف ناحية وىذا ىو المفيـو األكثر ارتباطا بعمؿ البنؾ المركزي حاليا وىو 
أخرى االستقاللية مف جانب األىداؼ واألدوات إذ يتمتع البنؾ المركزي باستقاللية في تحديد 

األىداؼ إذ ما خوؿ لو سمطة السياسة النقدية بشكؿ جيد دوف أي تحديد آخر وعمى النقيض ال 
ددة بشكؿ جيد دوف أي تحديد آخر يتمتع البنؾ المركزي بأية استقاللية إذا ما كانت أىدافو مح

وعمى النقيض ال يتمتع البنؾ المركزي بأية استقاللية إذا ما كانت أىدافو محددة بشكؿ دقيؽ 
وقاطع كذلؾ إذا ما كانت ميمتو في تحقيؽ استقرار أسعار غير مرتبطة بأىداؼ رقمية فإنو يتمتع 

و يعتبر مستقال إذا كانت لو حرية بحرية أكبر في تحديد أىدافو... أما مف ناحية األدوات ف ن
التصرؼ الكاممة في وضع وتنفيذ السياسة النقدية التي يراىا مناسبة والزمة لتحقيؽ أىدافو وغير 

 . مستقمة إذا كاف ممتزما بقاعدة محددة

 اختبار صحة الفرضيات :

لو إمكانية  ، يتيحبنؾ الجزائرإف إعتماد قياس و تقّيـ األداء مف قبؿ إدارة  :ألولىالفرضية ا
 و تحديد أسبابيا و كيفية معالجتيا. االنزالقات وكيفية التساير مع السمطة التنفيذيةتحديد 

إستقاللية بنؾ ىذه الفرضية صحيحة فاليدؼ األساسي مف عممية التقييـ ىو معرفة ما مدى 
و كيفية ، و بالتالي يمكف تحديد االنحرافات و تحديد أسبابيا  الجزائر عف السمطة التنفيذية

 معالجتيا و الحد مف وقوعيا في المستقبؿ.
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البيانات السيما في تدخؿ محافظ بنؾ الجزائر ) التطورات االقتصادية جمع  : لثانيةالفرضية ا
 خطوة ميمة تسيؿ عممية تقييـ األداء المالي.يتوفر عمييا بنؾ الجزائر التي  و النقدية (

أدوات ووسائؿ السياسة  في الفصؿ الثاني ، طرؽ إليوالتىذه الفرضية صحيحة و ىذا ما تـ   
األداء، فيي تعد بمختمؼ أنواعيا مف الوسائؿ التي تمجأ إلييا  يضفي تحسيف تقنينيا النقدية 

 امةالمؤسسة لتحسيف  أدائيا  االقتصادي، والحصوؿ عمى مزايا  تنافسية، وتحقيؽ التنافسية المستد
 لمبنؾ .

 التوصيات واالقتراحات: 
فإننا نوصي ونقترح بعض التدابير والتوصيات الممكنة في تحسيف األداء  نتيجة البحثمف  دايةب

 والتي في اعتقادنا تنحصر في النقاط التالية:بنؾ الجزائر بعيد عف التدخؿ الحكومي وفعالية 

 .السماح لمبنؾ المركزي باستخداـ أفضؿ لصالحياتو -

 .ض داخؿ بنؾ الجزائرالفصؿ بيف اإلدارة ومجمس النقد والقر  -

 تقوية استقاللية المجنة البنكية  وىذا بإضافة أمانة عامة. -

 .توسيع صالحيات مجمس النقد والقرض -

 . تكثيؼ التشاور بيف بنؾ الجزائر و الحكومة في المسائؿ المالية -

 .   تقوية شروط ومعايير اعتماد البنوؾ ومسيري البنوؾ والجزاءات الالزمة لممخالفيف -

                          . مضاعفة الجزاءات بالنسبة لالنحرافات المتعمقة بالنشاطات البنكية -
 .تمويؿ إعادة االعمار المرتبطة باألحداث المأساوية داخؿ البمد -

 سيولة المعمومات المالية وتأميف مالي أحسف لمبمد. -

 . لمالية وتسيير بنؾ الجزائرإثراء محتوى وشروط المناقصات لمعالقات االقتصادية وا -
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 . إنشاء لجنة مختمطة بيف البنؾ ووزارة المالية لتسيير اإليرادات الخارجية والمديونية -

 .السماح بحماية أحسف لمبنوؾ فيما يخص توظيؼ وادخار الجميور -

 منع تمويؿ نشاطات المؤسسات العائدة لمؤسسي ومسيري البنؾ  -

واعتماد قوانينيا األساسية مف طرؼ   ABEFلبنوؾ والمؤسسات الماليةتقوية صالحيات جمعية ا -
 .بنؾ الجزائر

 تقوية وتوضيح شروط عمؿ إدارة الخطر. -

العمؿ عمى تمويؿ االقتصاد بواسطة موارد السوؽ والتي تتطمب نظاما بنكيا قويا وبعيدا عف كؿ  -
 الض وط. 

 أفــاق البحث :
باف ىناؾ جوانب ىامة جديرة بالدراسة والبحث  تقفي والبحثالتقصي واللقد تبيف لنا مف خالؿ  

 في المستقبؿ وىي: نتمنى أف تكوف محؿ دراسة وتحميؿونقترحيا لتكوف إشكاليات بحوث ودراسات 

 لبنؾ الجزائر.التجارب العالمية و حقيقة االستقاللية المطمقة  -
 . مسار السياسة النقدية -
 . ديةوالسياسة النق بنؾ الجزائراستقاللية  -
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 قائمة المراجع :

 الكتب بالغة العربية : -0
  ، 2003عبد النور ناجي ، منيجية البحث القانوني ، عنابة ، منشورات جامعة باجي مختار  
  المنظور العممي ، الطبعة األولى ، دار وائؿ –د.جميؿ الزيدانيف ،أساسيات في الجياز المالي

 باعة والنشر ، عماف .لمط
 1995بيروت ، الدار الجامعية "االقتصاد النقدي والمصرفي"، ، مصطفى رشيد شيخى . 
 1999 إسماعيؿ ىاشـ،مذكرات في النقود والبنوؾ،منشات المعارؼ،اإلسكندرية . 
  عبد المطمب عبد الحميد ، )السياسات االقتصادية عمى مستوى االقتصاد القومي : تحميؿ

 .2003اىرة ، مجموعة النيؿ العربية ، كمي( ، الق
 1985 ،مصطفى رشدي شيحة، االقتصاد النقدي والمصرفي، الدار الجامعية لمنشر، القاىرة . 
  ، 1990التحميؿ االقتصادي الكمي، دار الثقافة الجامعية ، القاىرة، أحمد جامع، 
 ، معية، الجزائر، ، ديواف المطبوعات الجا والسياسات النقديةالنظريات  حميدات محمود

1996  . 
 ،2007محمد يوسؼ ياسيف،القانوف المصرفي و النقدي،منشورات الحمبي الحقوقية،بيروت.  
  محمد دويدار ، أسامة الفولي ، مبادئ اإلقتصاد النقدي ، دار الجامعة الجديدة ، الطبعة

 . 2003األولى ، مصر ، 
 عمى القطاع المصرفي ودور  محمد عمي ، أحمد شعباف ،)انعكاسات المت يرات المعاصرة

تطبيقية لحاالت مختارة مف البمداف العربية ( الدار  –دراسة تحميمية  –البنوؾ المركزية 
 . 2007الجامعية ، االبراىيمية ، مصر ، 

 .شاكر القزويني، محاضرات في اقتصاد البنوؾ، ديواف المطبوعات الجامعية 
 
 

  قائمة انمراجع
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 وأطروحات جامعية: رسائل -2 

زىية ، فعالية السياسة النقدية لمكافحة التضخـ في ظؿ العولمة :دراسة حالة الجزائر ،  برىاف -
أطروحة الدكتوراه في عمـو االقتصاد ،كمية العموـ االقتصادية وعمـو التسيير ، جامعة 

 .2010الجزائر،
، فرع ضويفي محمد ،) عالقة البنؾ المركزي بالبنوؾ التجارية ( مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير  -

 . 1999قانوف األعماؿ ، جامعة الجزائر ،كمية الحقوؽ بف عكنوف، دفعة 
، دراسة حالة بنؾ (أثر استقاللية البنؾ المركزي عمى فعالية السياسة النقدية)شمموؿ حسيبة، -

النقود والمالية، كمية العمـو االقتصادية و  الجزائر، رسالة ماجستير غير منشورة، تخصص
 .2001ة الجزائر، سنة عمـو التسيير، جامع

حامد نادية،حاج مسعود أماؿ ، السمطات االدارية المستقمة في المجاؿ المصرفي ، مذكرة  -
ماي  8تخرج لنيؿ شيادة الماستر في القانوف،تخصص قانوف عاـ )منازعات ادارية( ، جامعة 

1945. 
كتوراه في الحقوؽ عباس عيسى ىالؿ،)مسؤولية البنؾ في عقود االئتاف( ، رسالة لنيؿ درجة الد -

 .1993،جامعة القاىرة،مصر،
م ربي رضواف ، مجمس النقد و القرض،بحث لنيؿ شيادة الماجستير،فرع قانوف األعماؿ ،  -

 .2004جامعة الجزائر،كمية بف عكنوف ،
شامبي ليندة ،المصارؼ و األعماؿ المصرفية في الجزائر ، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في  -

 .2002االدارية،فرع األعماؿ،لسنة العمـو القانونية و 
إحدادف فيروز ، عالقة بنؾ الجزائر بالحكومة ، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانوف ،فرع  -

 ، 2005الدولة و المؤسسات ،
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 الممتقيات الوطنية : - 3

  ، عزوز عمي ، قياس استقاللية البنؾ المركزي في ظؿ االصالحات المصرفية الجديدة
ي إطار المؤتمر العممي الدولي الثاني حوؿ إصالح النظاـ المصرفي الجزائري مداخمة ف

 ، جامعة ورقمة ، 2008مارس  12و  11في ظؿ التطورات العالمية الراىنة ، 
  الممتقى الوطني حوؿ المنظومة المصرفية الجزائرية والتحوالت االقتصادية ، ديسمبر

البنؾ المركزي وأثرىا عمى فعالية  ،جامعة الشمؼ ، مداخمة حوؿ استقاللية 2004
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