الرئيس الشرفي لليوم الدراسي  :أ.د كراجي مصطفى ،
عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة جياللي

ليابس -سيدي بلعباس

المسؤول عن اليوم الدراسي :األستاذة منصور بختة،
أستاذة محاضرة قسم ب .

أعضاء اللجنة العلمية

أ.د .بموسات عبد الوهاب ،أستاذ التعليم العالي ،رئيسا.

أ .صابونجي نادية ،أستاذة محاضرة قسم أ
أ .منصور بختة ،أستاذة محاضرة قسم ب

اإلشكــاليــة

يحتل القطاع المصرفي أهمية بالغة في مختلف المجاالت
االقتصادية باعتباره يمثل أحد المصادر الرئيسية لتمويل االقتصاد من
خالل تحكمه في سياسة القروض و توجيهها ،كما يعد الضامن األساسي
لتوفير السيولة ،و المبادالت بمختلف أنواعها من خالل توفير و تسيير و

سائل الدفع ،و هذا ما نظمه المشرع بموجب األمر  11/03المتعلق بالنقد

التأكد من سالمة مركزها المالي ،و رقابة توجيه االئتمان المصرفي

لتجنيبها خطر اإلفالس ضمانا لعدم تعثرها حماية للنظام المصرفي و
النظام المالي ككل -،..عمل على تخويله السلطة في ضبط العديد من
النشاطات و المجاالت المصرفية من خالل جهازين يتمثل األول في

أ .شريف مريم ،أستاذة محاضرة قسم ب

المصرفية و التي تعمل على الرقابة و القمع لضمان حسن سير المهنة

األستاذة باي عمر راضية ،أستاذة مساعدة قسم أ.

أ .قوسطو شهرزاد  ،أستاذة محاضرة قسم ب
أ .ناصر بدرية  ،أستاذة محاضرة قسم ب
أ .حجاج يمينة ،أستاذة مساعدة قسم أ
أ.عبار عمر ،أستاذ محاضر قسم ب
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الوظائف التي يقوم بها بنك الجزائر -رقابة البنوك التجارية من خالل

أ .بن دريس حليمة ،أستاذة محاضرة قسم أ

اللجنة التنظيمية

كلية الحقوق والعلوم السياسية

و القرض ،و رغبة من المشرع لتحقيق االستقرار االقتصادي و لتسهيل

سلطة النقد و القرض التي تعمل على ضبط النشاط المصرفي من خالل

أ .لوراد نعيمة ،أستاذة محاضرة قسم ب

جامعة جياللي ليابس  -سيدي بلعباس-

إصدار ق اررات (إصدار أنظمة) ،و يتمثل الجهاز الثاني في اللجنة
المصرفية .من هذا المنطلق تأتي إشكالية هذا اليوم الدراسي لمعرفة ما

مدى توفيق المشرع في منح سلطة الضبط ألجهزة البنك المركزي
في الجزائر؟

تعالج هذه اإلشكالية في المحورين التاليين :

المحور االول  :ضبط النشاط المصرفي عن طريق التنظيم.
 -مجلس النقد و القرض و طبيعته القانونية.

تنظــم يومــا دراسيــا حــول

"سلطة الضبط للبنك المركزي الجزائري"

 -مجاالت تدخل مجلس النقد و القرض في إصدار األنظمة.

 إختصاصات مجلس النقد و القرض في منح الترخيص واإلعتماد لممارسة األنشطة التجارية.
المحور الثاني  :ضبط النشاط المصرفي عن طريق الرقابة.
 -اللجنة المصرفية.

 مجاالت تدخل اللجنة المصرفية للرقابة. -أنواع الرقابة

الثالثــاء  12فيفـــــري2019
قاعــة المحاضرات (الجناح البيداغوجي)

افتتاح اليوم الدراسي "سلطة الضبط للبنك المركزي
الجزائري"

 -كلمة السيد كراجي مصطفى ،أستاذ التعليم العالي،

  10:45-10:30خالد بوكتاب ،باحث دكتوراه ،كلية  12:30-12:15 -بن دريس حليمة ،أستاذة ،كليةالحقوق و العلوم السياسية ،جامعة باجي مختار  -عنابة

عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة جياللي

" -رقابة مجلس الدولة الجزائري على سلطات الضبط

ليابس  -سيدي بلعباس.
-

كلمة افتتاحية للسيد بموسات عبد الوهاب ،أستاذ

التعليم العالي ،كلية الحقوق و العلوم السياسية،
جامعة جياللي ليابس -سيدي بلعباس.

الجلسة األولى برئاسة :أ /بموســات عبد الوهاب

 09:45-09:30 -بوعـزة ديـدن ،أستاذ ،كلية الحقوق

والعلوم السياسية ،جامعة أبو بكر بلقايد  -تلمسان -

"المسير المؤقت حماية للمدخرين أم إخالالت بنكية ".

 10:00-09:45 -الكيلي نادية ،أستاذة ،كلية الحقوق و

العلوم السياسية ،بالمركز الجامعي بلحاج بوشعيب –

عين تموشنت " -إختصاصات مجلس النقد و القرض

في منح الترخيص للبنوك و المؤسسات المالية".

 10:15-10:00 -طالب محمد كريم ،أستاذ ،معهد

الحقوق و العلوم السياسية ،المركز الجامعي –مغنية-

"إستقاللية مجلس النقد و القرض بين القانون و

التطبيق".

 10:30-10:15 -شيخ محمد زكريا ،أستاذ ،كلية

الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة عبد الحميد بن باديس
 -مستغانم " -الشروط االستثنائية لاللتحاق بالمهنة

المصرفية".

الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة جياللي ليابس -

المصرفي".
-

 11:00–10:45بوزيدي إلياس ،أستاذ ،معهد الحقوق

والعلوم السياسية ،المركز الجامعي  -مغنية-

"مساهمة

سيدي بلعباس " -الرقابة البنكية على عملية تبييض

األموال و أثرها على السرية المصرفية".

 12:45-12:30 -سعيدي شعاعة ،باحثة دكتوراه،

كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة جياللي ليابس
 -سيدي بلعباس " -دور اللجنة المصرفية في

مجلس النقد و القرض و اللجنة المصرفية في تأطير و
فعالية نظام الودائع المصرفية".

 11:30 – 11:00مناقشة

 11:45 – 11:30استراحة
الجلسـة الثانية برئـاسة :أ /بـوعـــزة ديـدن
  12:00–11:45حجاج أمينة ،أستاذة ،كلية الحقوقوالعلوم السياسية ،جامعة جياللي ليابس  -سيدي بلعباس
" -سلطة اللجنة المصرفية بين الرقابة و العقاب".

  12:15–12:00منصور بختة ،أستاذة ،كلية الحقوقوالعلوم السياسية ،جامعة جياللي ليابس  -سيدي بلعباس

" -مهام المصالح المشتركة كوسيلة و آلية لدعم اللجنة

المصرفية في رقابة البنوك و المؤسسات المالية للحد

من المخاطر البنكية".

محاربة جرائم الصرف".
-

 13:00-12:45خثير فريدة ،أستاذة ،كلية الحقوق

والعلوم السياسية ،جامعة جياللي ليابس -سيدي

بلعباس" -اشكالية الرقابة على البنوك اإلسالمية في

القانون الجزائري".

  13:15-13:00عكسة إسعاد ،أستاذة ،كلية الحقوقوالعلوم السياسية ،جامعة جياللي ليابس  -سيدي

بلعباس" -دراسة تحليلية لألزمات النقدية التي

يواجهها مجلس النقد و القرض لبنك الجزائر( La

dédollarisation-

العملة)".

وسائل

الدفع-

تسمم

 13:45-13:15مناقشــــــة و اختتـــــام
اليــــوم الدراســـــي.

