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المحور األول:  إصالحات النظام المصرفي الجزائري قبل 

 والقرضإصدار قانون النقد 

إصالحات عديدة تزامنت  1990عرف النظام المصرفي الجزائري خالل مرحلة ما قبل 

 دية التيمع األوضاع االقتصادية التي مرت بها الجزائر آنذاك، وتمثلت أهم اإلصالحات النق

 ميزت هذه المرحلة فيما يلي:

ة ث عن كيفيتمثل االهتمام األساسي الذي ميز هذه المرحلة في البح :1971إصالح سنة  .1

ن عألجنبية استمرار تمويل النشاط االقتصادي لندرة الموارد المالية من جهة، وتخلي البنوك ا

ة دورها التمويلي من جهة أخرى، وفي ظل العجز الكبير الذي حققته المؤسسات العمومي

ر بعد ومن أجل خلق شروط تحقيق قطاع مالي مرتبط باختيارات السياسة المنتهجة في الجزائ

 الستقالل والمعتمدة أساسا على التسيير المخطط مركزيا، قررت الجزائر إجراء عدةا

لية، الذي أخضع البنك المركزي  لسلطة وزارة الما 1971إصالحات  كان أولها إصالح سنة 

تكلفة  إضافة إلى أن اآلليات التقليدية للسياسة النقدية استعملت بشكل ضيق جدا، كما أن

 ريا.القرض كانت تحدد إدا

عملت التناقضات التي ظهرت على مستوى النظام النقدي على : 1986إصالح سنة  .2

الصادر في  12-86بموجب القانون رقم  1986إدخال إصالحات جديدة عليه سنة 

ح المتعلق بنظام البنوك والقرض، حيث كان المضمون األساسي لهذا اإلصال 19/08/1986

ة من شاط البنكي، فقد أرسى هذا اإلصالح مجموعيتمثل في إرساء القواعد الكالسيكية للن

يما المبادئ التي أصبحت تشكل معالم النظام النقدي الجديد والتي تتمثل على الخصوص ف

 يلي:

كزية نوك المراستعادة البنك المركزي لدوره كبنك البنوك، وأصبح يتكفل بالمهام التقليدية للب.أ

 مقيدة؛وإن كانت هذه المهام تبدو في أحيان كثيرة 

وضع نظام بنكي على مستويين تم بموجبه الفصل بين البنك المركزي كملجأ أخير .ب

 لإلقراض وبين نشاطات البنوك التجارية؛

يع استعادة مؤسسات التمويل لدورها داخل نظام التمويل من خالل تعبئة االدخار وتوز.ج

ما الودائع مه القروض في إطار المخطط الوطني للقرض، فأصبح بإمكان البنوك أن تستلم

ا خذها، كمكان شكلها ومدتها، وأن تقوم بمنح القروض دون تحديد لمدتها أو لألشكال التي تأ

 استعادت حق متابعة استخدام القرض واسترداده؛

 تقليص دور الخزينة في نظام التمويل وتغييب مركز الموارد المالية. .د

، 88-06تحت رقم  12/01/1988صدر قانون استقاللية المؤسسات في : 1988إصالح  .3

وجاء هذا القانون معدال ومتمما لنظام البنوك والقرض، نظرا لما تطلبته التغيرات االقتصادية 

من االحتياجات في الميدان النقدي، ويعتبر هذا القانون كنهاية لنظام التخطيط، ويعتبر البنك 
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كانت تمارسها  مؤسسة تجارية وليس مصلحة عمومية، وكذلك فك االرتباط والوصايا التي

الوزارة على البنوك وذلك تمهيدا للدخول في اقتصاد السوق، كما يسمح للبنك والمؤسسات 

المالية باللجوء إلى القروض متوسطة األجل في السوق الداخلية والخارجية. وكما منحت 

البنوك حرية اختيار متعامليها، أي تمتعها باالستقاللية في اتخاذ قرارات منح القروض 

ؤسسة العمومية والخاصة دون تمييز، وأكد هذا القانون من جهة أخرى على دور البنك للم

المركزي في إعداد وتسيير السياسة النقدية فيما يخص تحديد سقوف إعادة الخصم حسب 

من القانون مراعاة عامل الخطر في توزيع القرض، وما ينجر عنه من مردود  03المادة 

كس ما كان عليه من قبل، لما كانت الخزينة مسؤولة عن ضمانه سواء كان إيجابيا أو سلبيا ع

 سواء القرض الذي يعطى بدون مقابل مهما أدى إلى تأزم النظام البنكي.

 المحور الثاني: قانون النقد والقرض، أهدافه، مبادئه وأهم

 تعديالته

 بين والمتعلق بالنقد والقرض من 04/1990/ 14الصادر في  10-90يعتبر القانون رقم 

ق أهم النصوص التي شرعت لإلصالحات االقتصادية في الجزائر، ويتضمن هذا القانون بح

 حات أوالاعترافا بأهمية المكانة التي يجب أن يكون عليها النظام البنكي في إنجاح اإلصال

أهم وضمان تمويل كفء ومتناسق لالقتصاد الوطني، وبالرغم من أن هذا القانون قد أخذ ب

ا للمفهوم إال أنه أسس للنظام النقدي الوطني الجديد نظر 1986ي جاء بها قانون المبادئ الت

يمه الشامل الذي حمله حول ما سوف يكون عليه هذا النظام سواء كان ذلك على مستوى تنظ

 أو على مستوى أدائه. 

لقد سعي القانون إلى تحقيق هدفين المتعلق بالنقد والقرض:  10-90أهداف قانون  .1

 نذكرهما فيما يلي:أساسيين 

 :ياسة وذلك من خالل استخدام أدوات الس معالجة أوضاع المحيط المالي لالقتصاد الوطني

 النقدية التقليدية وذلك بتفعيل قوى السوق من خالل:

 تقليص دور الخزينة العمومية في تمويل االستثمارات العمومية؛ -

ليل المعلومات التي تساعد على التقالتركيز على المخاطر البنكية وذلك عن طريق جمع  -

 من المخاطر من خالل إنشاء مركزية المخاطر؛

ويل تنشيط السوق النقدية وتطويرها كي يتم تعظيم منفعة وتخصيص الموارد المتاحة لتم -

 االقتصاد.

 ة : من خالل السهر على اإلدارة الحسنة لاللتزامات الخارجيإدارة القروض الخارجية

 لسوق الصرف للتحكم في السوق الموازية.وضمان السير الحسن 
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اسية بني هذا القانون على خمسة مبادئ أسالمتعلق بالنقد والقرض:  10-90مبادئ قانون  .2

 نذكرها فيما يلي:

  لكمية اإتخاذ القرارات النقدية على أساس أهداف السياسة النقدية ال على أساس األهداف

تة، بل قتصاد لم تكن هناك أهداف نقدية بحلالقتصاد، حيث أنه في ظل التخطيط المركزي لال

قد كان الهدف هو تعبئة الموارد لتمويل البرامج المخططة للتنمية، وفي ظل قانون الن

 والقرض أصبحت القرارات تتخذ على أساس أهداف تحددها السلطة النقدية.

 د الفصل بين العمل المركزي كسلطة نقدية وعمله كممول لخزينة، ففي ظل قانون النق

قواعد، والقرض لم تعد هذه العملية تتميز بالتلقائية وبال حدود، بل أصبحت تخضع لبعض ال

ن عينة تكوفمثال القروض أو التسبيقات التي يمكن أن تستفيد منها الخزينة خالل سنة مالية م

سنة % فقط كحد أقصى من اإليرادات العادية لميزانية الدولة المسجلة في ال10في حدود 

ير متتالية يوما متتالية أو غ 240السابقة،  ويجب أن ال تتجاوز مدة هذه التسبيقات المالية 

 خالل  السنة  الواحدة، كما ينبغي تسديدها قبل انقضاء هذه السنة.

 لمالية انخفاض التزامات الخزينة في تمويل االقتصاد مقابل استعادة البنوك والمؤسسات ا

 بصالحيات واسعة في تنوعها لمختلف القطاعاتلوظيفتها التقليدية في منح القروض، و

ا على االقتصادية ولمختلف اآلجال كما أصبح توزيع القروض ال يخضع لقواعد إدارية، وإنم

 مفهوم الجدوى االقتصادية للمشاريع.

 شتتة بينإلغاء التعدد في مراكز السلطة النقدية وتوحيدها، إذ بعد أن كانت هذه السلطة م 

وى رة المالية، الخزينة العمومية، البنك المركزي الذي ال يملك سثالث أطراف هي وزا

لى سلطة امتياز احتكاره إلصدار النقود، جاء قانون النقد والقرض ليعيد السلطة النقدية إ

ى بنك وحيدة ومستقلة هي البنك المركزي الجزائري الذي تحول اسمه بموجب هذا القانون إل

 هيئة جديدة وهي مجلس النقد والقرض. الجزائر، فأصبح يمارس هذه السلطة

 وات إعادة الصالحيات الكاملة للبنك المركزي ليمارس دوره كبنك للبنوك، وتوفير األد

لهذه  الالزمة لمراقبة نشاطها وعملياتها، واستغالل مركزه كملجأ أخير لإلقراض بالنسبة

 استه النقدية.البنوك في توجيه سياساتها اإلقراضية نحو خدمة األهداف العامة لسي

 المتعلق بالنقد والقرض: 10-90تعديالت قانون   .3

المتعلق بالنقد والقرض عدة إصالحات وتعديالت سمحت بتطوير  10-90عرف قانون 

 مثلت هذهالنظام النقدي وبنك الجزائر، وصوال إلى الشكل النهائي الذي وصل إليه اليوم. وت

 يلي: التعديالت فيما

نقد عرف قانون الالمتعلق بالنقد والقرض:  10-90المعدل والمتمم لقانون  01-01األمر  .1

، حيث جاء هذا األمر 27/02/2001المؤرخ في  01-01والقرض تعديال بموجب األمر 

 بهدف إجراء تعديالت، وتمثلت أساسا في تقسيم مجلس النقد والقرض إلى جهازين:
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وتسيير شؤون البنك المركزي حسب البنود  يشرف على إدارةجهاز مجلس اإلدارة:  .أ

 المنصوص عليها في القانون.

مكلف بأداء دور السلطة النقدية والتخلي عن دوره جهاز مجلس النقد والقرض:  .ب

 كمجلس إدارة لبنك الجزائر.

 11-03وبموجب األمر رقم  2003أوت  26في المتعلق بالنقد والقرض:  11-03األمر  .2

ي المتعلق بالنقد والقرض الصادر ف 10-90تم إلغاء قانون  والمتعلق بالنقد والقرض،

، وإعطاء حرية إضافية بغرض توفير الشروط المواتية في مجال النقد 14/04/1990

والقرض والصرف للتطور االقتصادي والسهر على تحقيق االستقرار الداخلي والخارجي 

 للعملة.

 ويهدف هذا األمر إلى: 

 ممارسة صالحياته بشكل أفضل من خالل:تمكين بنك الجزائر من .أ

 فصل إدارة البنك عن مجلس النقد والقرض؛ 

  توسيع صالحيات مجلس النقد والقرض في إدارة السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف

 والتنظيم والتسيير؛

 .إعطاء استقاللية أكبر للجنة المصرفية بإضافة أمانة عامة خاصة بها 

 ائر والحكومة في المجال المالي من خالل:تعزيز التشاور بين بنك الجز.ب

 يير إثراء مضمون وشروط عرض التقارير االقتصادية والمالية والتقارير المتصلة بالتس

 التي يرفعها بنك الجزائر إلى مختلف مؤسسات الدولة وخصوصا إلى رئيس الجمهورية؛

  الخارجية إنشاء لجنة مشتركة بين بنك الجزائر ووزارة المالية لتسيير األرصدة

 والمديونية؛

 ية توسيع وسائل ميزانية الدولة بتسيير نشط لالحتياطي وللمديونية العمومية الداخل

د أثناء والخارجية من أجل تمويل اإلعمار المتصلة باألحداث المأساوية التي عاشتها البال

 العشرية السوداء؛

 ث كم مكافحة الكوارسهولة أفضل في انسياب المعلومات المالية التي أصبحت ضرورة بح

وجه الكبرى المعاصرة، وظروف أمينة مالية أحسن لفائدة المؤسسات االقتصادية واألمة ب

 عام. 

 ضمان حماية أفضل للبنوك والساحة المالية واإلدخار العمومي من خالل:.ج

  دعم شروط ومقاييس اعتماد البنوك ومسيريها والعقوبات الجزائية التي يتعرض لها

 ات؛مرتكبو المخالف

  هذه لتعزيز صالحيات جمعية البنوك والمؤسسات المالية، وكذا اعتماد القانون األساسي

 الجمعية من بنك الجزائر؛
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 ي منع تمويل نشاطات المؤسسات التابعة لمؤسسي البنك ومسيريه من أموال البنوك الت

 يسيرونها؛ 

   .تعزيز وتوضيح شروط سير مركزية المخاطر 

  26/08/2010في  المتعلق بالنقد والقرض:  11-03المعدل والمتمم لألمر  04-10األمر  .3

رض والمتعلق بالنقد والقرض، بغ 11-03ليعدل ويتمم األمر  04-10تم إصدار األمر رقم 

 ين نوعيةتعزيز اإلطار المؤسساتي ومراقبة البنوك والمؤسسات المالية، حماية الزبائن وتحس

كي شاط البنومن أهم اعتباراته اتخاذ اإلجراءات التي من شأنها ممارسة الن الخدمات البنكية،

أسلوب والذي اعتمد الشراكة ك 2009في شكل شراكة باعتبار قانون المالية التكميلي لسنة 

 لجلب االستثمارات األجنبية.

قم تم إصدار القانون رالمتعلق بالنقد والقرض:  11-03المتمم لألمر  10-17القانون  .4

المتعلق بالنقد والقرض، ومس القانون  11-03متمما لألمر  11/10/2017في  17-10

كل مكرر، والتي نصت على أن بنك الجزائر يستطيع بش 45بإضافة مادة  45تعديل المادة 

استثنائي ولمدة خمس سنوات بتمويل الخزينة العمومية بشكل مباشر عن طريق شراء 

 في الحاالت التالية: السندات المالية التي تصدرها، وذلك

 تغطية احتياجات تمويل الخزينة؛.أ

 تمويل الدين العمومي الداخلي؛.ب

 تمويل الصندوق الوطني لالستثمار..ج

المحور الثالث: تنظيم وهيكلة النظام المصرفي الجزائري 

 وفق قانون النقد والقرض

 بنك الجزائر  .1

لعمومية إلجراءات المحاسبة ايتبع بنك الجزائر قواعد المحاسبة التجارية، فهو ال يخضع 

لخضوع اكما ال يخضع لرقابة مجلس المحاسبة وال إلى القيد بالسجل التجاري، كما يعفى من 

أس إلى جميع الضرائب، والحقوق، والرسوم واألعباء المتصلة بنشاطاته، وتعود ملكية ر

أى ذلك رن كلما ماله بالكامل للدولة، كما يستطيع أن يفتح فروعا أو وكاالت له في كل المد

رفية ضروريا. ويتكون بنك الجزائر من مجلس اإلدارة، مجلس النقد والقرض والرقابة المص

 واالحترازية.

 يتكون جهاز مجلس اإلدارة حسب قانون النقد والقرض من: جهاز مجلس اإلدارة:   .أ

 :ميعهم يتولى إدارة بنك الجزائر محافظا يساعده ثالثة نواب يعينون ج إدارة بنك الجزائر

بمرسوم رئاسي، ويعين المحافظ لمدة غير محددة بعد ما كان يعين لمدة ستة سنوات قابلة 
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المتعلق بالنقد والقرض، ويقوم محافظ بنك  10-90من القانون  22للتجديد وفقا ألحكام المادة 

 الجزائر بأداء المهام التالية:

طار بجميع األعمال في إ إدارة شؤون بنك الجزائر ويتخذ جميع تدابير التنفيذ ويقوم -

 القانون؛

الحصائل ويوقع باسم بنك الجزائر جميع االتفاقيات والمحاضر المتعلقة بالسنوات المالية  -

 وحسابات النتائج؛

جنبية يمثل بنك الجزائر لدى السلطات العمومية في الجزائر ولدى البنوك المركزية األ -

 ام؛ولدى الهيئات المالية الدولية ولدى الغير بشكل ع

جراءات رفع الدعاوي القضائية والدفاع عنها بناء على متابعته وتعجيله، ويتخذ جميع اإل -

 التحفظية التي يراها ضرورية؛

زائر شراء األمالك العقارية المرخص بها قانونا والتصرف فيها، وينظم مصالح بنك الج -

 ويحدد مهامها؛

القانون األساسي  يوظف أعوان بنك الجزائر وفقا للشروط المنصوص عليها في -

 للمستخدمين ويعينهم في مناصبهم ويرقيهم ويعزلهم ويفصلهم؛

مثيل يعين ممثلي بنك الجزائر في المجالس والمؤسسات األخرى عندما يكون مثل هذا الت -

 مقررا.

  :ة إلى يتكون مجلس اإلدارة من المحافظ كرئيس والنواب الثالثة باإلضافمجلس اإلدارة

ن أعلى درجة معينين بموجب مرسوم رئاسي بحكم كفاءتهم في المجاليثالثة موظفين ذوي 

 االقتصادي والمالي، ويقوم بإدارة بنك الجزائر بتمتعه بالصالحيات التالية:

 ئها وكذاالتداول بشأن التنظيم العام لبنك الجزائر وكذا فتح الوكاالت والفروع أو إلغا -

ر ع على جميع الشؤون التي تخص تسييالفصل في شراء العقارات والتصرف فيها واالطال

 بنك الجزائر؛

ين ضبط اللوائح المطبقة في بنك الجزائر والموافقة على القانون األساسي للمستخدم -

 ونظام رواتب أعوان بنك الجزائر؛

موجبها تحديد ميزانية بنك الجزائر لكل سنة والشروط والشكل اللذين يعد بنك الجزائر ب -

 حساباته وضبطها؛ 

ئيس زيع األرباح ويوافق على مشروع التقرير الذي يرفعه المحافظ باسمه إلى رضبط تو -

 الجمهورية.

  :تتضمن حراسة بنك الجزائر هيئة مراقبة تتكون من مراقبين إثنين حراسة بنك الجزائر

ويعينان بمرسوم رئاسي، ينتدب هذان المراقبان على أساس الدوام الكامل، ويتم اختيار 

ر على أساس كفاءتهم ومعارفهم في المجاالت المالية والمحاسبية الخاصة مراقبي بنك الجزائ
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بالبنوك المركزية، وتمتد مهام المراقبان إلى حراسة بنك الجزائر عامة تشمل جميع مصالحه 

وجميع العمليات التي يقوم بها كما يمارسان حراسة خاصة على مركزية المخاطر ومركزية 

إلى حراسة تنظيم السوق النقدية وسيرها، ويقوم المراقبين  المستحقات غير المدفوعة إضافة

 بكل عمليات التدقيق والمراقبة التي يعتقدان أنها ضرورية ومفيدة بالنسبة لحسن تسيير البنك.

 جهاز مجلس النقد والقرض: .ب

ارة يكلف مجلس النقد والقرض بأداء دور السلطة النقدية والتخلي عن دوره كمجلس إد

لبنك الجزائر، ويتكون مجلس النقد والقرض من أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر 

مرسوم  وشخصيتين تختاران بحكم كفاءتهما في المسائل االقتصادية والنقدية وتعينان بموجب

ات عادية برئاسة محافظ بنك الجزائر الذي يستدعيه رئاسي. يعقد المجلس أربع دور

ورة لالجتماع ويحدد جدول أعماله، ويمكن أن يستدعي إلى انعقاد اجتماع كلما دعت الضر

ال إلى ذلك، وبمبادرة من رئيسه أو من عضوين منه، ويقترحون في هذه الحالة جدول أعم

ن أعضائه على األقل وال مجلس النقد والقرض ويستلزم عقد االجتماعات بحضور ستة م

 يمكن ألي مستشار أن يمنح تفويضا لتمثيله في اجتماع المجلس.

 وتتمثل مهام وصالحيات مجلس النقد والقرض فيما يلي:

 إصدار النقود؛ 

 تحديد المعايير والشروط الخاصة بعمليات بنك الجزائر؛ 

 تحديد السياسة النقدية واإلشراف عليها ومتابعتها وتقييمها؛ 

 منتجات التوفير والقروض الجديدة؛ 

 إعداد معايير وسير وسائل الدفع وسالمتها؛ 

 تحديد األهداف الخاصة بتطور المكونات المختلفة للكتلة النقدية وحجم القرض؛ 

  وضع الشروط الخاصة بإنشاء البنوك والمؤسسات المالية وفتحها، وكذا شروط فتح

الحد  ية األجنبية في الجزائر والسيما شروطمكاتب تمثيل خاصة بالبنوك والمؤسسات المال

 األدنى من رأس مالها وكذا كيفية إبرائه.

 الرقابة المصرفية واالحترازية: .ج

يقصد بالرقابة المصرفية عموما مجموعة من القواعد واإلجراءات واألساليب التي تسير 

ها المالي من عليها أو يتخذها البنك المركزي على البنوك، بهدف الحفاظ على سالمة مركز

أجل ضمان تكوين جهاز مصرفي سليم يساهم في دفع عجلة التنمية االقتصادية ويحافظ على 

                                                             
  إعادة الخصم، إيداع ورهن السندات العمومية والخاصة. هذه العمليات تتمثل في 
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صدر بنك  حقوق المودعين والمستثمرين. ففي هذا الصدد وتنفيذا لمقررات لجنة بازل

، المتضمن المراقبة الداخلية للبنوك 14/11/2002المؤرخ في  03-02الجزائر النظام رقم 

منه مجموعة من التدابير الرقابية منها: نظام  3ت المالية، حيث ورد في المادة والمؤسسا

مراقبة العمليات، التنظيم المحاسبي ومعالجة المعلومات، أنظمة تقييم المخاطر والنتائج 

 ونظام التوثيق اإلعالم. 

 

 تتمثل هيئات الرقابة المصرفية وفق قانون النقد والقرض فيما يلي:

  ض، المتعلق بالنقد والقر 11-03من األمر  105تنص المادة  المصرفية:لجنة الرقابة

لتنظيم على تأسيس لجنة مصرفية تعمل على مراقبة مدى احترام البنوك والمؤسسات المالية ل

هذا  المصرفي مع المعاقبة على أي اختالالت في حالة مخالفة هذا التنظيم، ومن ثم تسهر

وثائق  يث تعتمد هذه اللجنة في مراقبتها علىاللجنة على احترام قواعد حسن سير المهنة ح

 للجنة منتراها مفيدة وتطلبها من أي بنك أو مؤسسة مالية في إطار تحرياتها، وتتكون هذه ا

جلس مالمحافظ وثالث أعضاء مختصين في المسائل النقدية والمالية، وقاضيان منتدبان من 

لف ، والمتمثل في الوزير المكالمحكمة العليا ومجلس الدولة وممثل عن مجلس المحاسبة

 بالمالية على أن تكلف هذه اللجنة وأعوانها بالرقابة الميدانية في عين المكان.

 :11-03المعدل والمتمم لألمر  04-10من  األمر  98تنص المادة  مركزية المخاطر 

المتعلق بالنقد والقرض على تأسس مصلحة تسمى مركزية مخاطر المؤسسات، ومركزية 

ن لعائالت ومركزية المستحقات غير مدفوعة، ومهمتها جمع أسماء المستفيدين ممخاطر ا

فة القروض وطبيعة هذه القروض وسقفها والمبالغ المسحوبة منها وغير المسددة، باإلضا

  إلى الضمانات المصاحبة لهذه القروض في البنوك والمؤسسات المالية.

 :22/03/1992لذي تم تنظيمه في يعد هذا الجهاز الرقابي ا مركزية عوارض الدفع 

تحت اسم مركزية عوارض الدفع جهازا إعالميا، حيث يوفر  02-92بموجب النظام 

 معلومات مسبقة عن جمع المبالغ غير مستحقة في شكل قروض،  وإذا كان في البنوك أو

 ىجهاز علالمؤسسات المالية أو الخزينة العمومية أو البريد والمواصالت، كما يحتوي هذا ال

 المعلومات المتعلقة بكل المشاكل والحوادث التي تتعلق بتحصيل الدين.

 :92تم إنشاء هذا الجهاز بموجب النظام رقم  جهاز مكافحة إصدار الشيكات بدون رصيد-

، ويعمل هذا الجهاز على تجميع المعلومات المرتبطة 22/03/1992المؤرخ في  03

يام بتبليغ هذه المعلومات للوسطاء الماليين بعوارض دفع الشيكات لعدم كفاية الرصيد والق

                                                             
  ة، تجتمع لدول الصناعيهي لجنة استشارية فنية ال تستند إلى اتفاقية دولية، وإنما أنشأت بمقتضى قرار من محافظي البنوك المركزية ل لجنة بازل

نة ال يات هذه اللجنيين لدراسة مختلف جوانب الرقابة على البنوك ولذلك فإن قرارات أو توصأربع مرات سنويا ويساعدها عدد من فرق العمل من الف

 تتمتع بأي صفة إلزامية أو قانونية رغم أنها أصبحت مع مرور الوقت ذات قيمة فعلية كبيرة.
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المعنيين، ويجب على الوسطاء الماليين الذين وقعت لديهم حوادث دفع مرتبطة بعدم كفاية 

الرصيد أو بعدم وجوده أصال أن يصرحوا بذلك إلى مركزية المستحقات غير المدفوعة حتى 

ويجب عليهم في هذا المجال أن يمكن استغاللها وتبليغها إلى الوسطاء الماليين اآلخرين، 

 يطلعوا على سجل المستحقات غير المدفوعة قبل تسليم أول دفتر للشيكات لزبون معين.

 

     ك التجارية والمؤسسات الماليةالبنو  .2

 لقد عرف القطاع البنكي الجزائري عدة تعديالت وتغييرات على مكوناته وذلك منذ

القرض توالي االصالحات البنكية التي عرفتها الجزائر حيث أنه بعد إصدار قانون النقد و

مالية والتعديالت التي طرأت عليه منذ ذلك الوقت، أصبح عدد البنوك والمؤسسات ال 90-10

ثيل بنك ومؤسسة مالية معتمدة ومكتب تم 36ة للقطاع حيث يقارب ومكاتب التمثيل المكون

 مقسمة على النحو التالي: 

 بنك تجاري 20البنوك التجارية:  .1

 مؤسسة 09المؤسسات المالية:  .2

 مكتب تمثيل. 06مكاتب التمثيل:  .3

 

 


