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 قائمة المختصرات

 أوال: باللغة العربية:

 دون بلد النشر. ن:د ب 
 .د د ن: دون دار النشر

 م: دون سنة  المناقشة. س د
 دون سنة النشر. ن: د س 

 ص: الصفحة.
 : من الصفحة إلى الصفحة.ص .ص

 ط: الطبعة.
 ق إ م إ ج: تقنين اإلجراءات المدنية واإلدارية.

 ثانيا: باللغة الفرنسية:
 

AJDA : Actualité juridique de droit administratif. 

AMF : Autorité  des marchés financiers. 

CE : Conseil d’Etat.   

CMC: Conseil du la  monnaie  et du  Crédit 

CNCL: La Commission  Nationale de  la Communication et des libertés.  

CNMA: Caisse nationale de mutualité agricole.  

COSOB: Commission d’organisation  et de surveillance  des opérations de Bourse. 

CSA: Conseil supérieur de l’Audiovisuel. 

Ibid. : Ibidem (même référence). 

LGDJ: Libraire  générale  de  droit et de jurisprudence. 

Litec: Libraire  techniques. 

N°: Numéro. 

Op-cite: Ouvrage précédemment cité. 

P:  Page. 

PP : De la page à la page.  

PUF: Presse Universitaire de France. 

RARJ: Revue  académique de la recherche juridique. 

RASJEP: Revue Algérienne  des sciences juridique économiques  et politiques.  

RDP: Revue de droit public. 

RFDA : Revue française du droit administratif. 

SPE: Sans pays  d’Édition. 

Vol : Volume. 
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 كلمة شكر

 

 أتقدم بالشكر الجزيل وعظيم االمتنان إلى األستاذة:  
التي تفضلت بقبول اإلشراف على هذه    زرارة صالحي الواسعة الدكتورة  

تتبعها  من نصائح وتوجيهات سديدة، وعلى  و ما أف ادتني به  األطروحة، 
إلى أن وصل إلى ما    في جميع مراحل إنجازه  بالمراجعة والتصويبلهذا البحث  

 ، فجزاها اهلل عني كل خير.اآلنهو عليه  
 بنعمته تتم الصالحات.  الذي  والحمد هلل من قبل ومن بعد
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  نكناوا كببا كواوان.ا...كا يدنا مل

مت مككهذ ك وعملك......زاويتككك كمل نكناوتكب اد كيلكيفك  

كمل نكأ .ار كيلكبييتك.............بنت يكبريي نكاكهن لككككككك

كتا ذناوا كببا كوتعلما ...كأ ب تكك نملكككك

كمل نكناوا كعا.اكوا ...كككك

كمل ن............

  ملتا ضع.هنديكهذ ك وعملك

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 مقدمة  

 

1 

 

 مقدمة: 
        
تسدي المؤسسة البنكية خدمات متعددة، فييا تجمع مدخرات األفراد و المؤسسات         

إلعادة ضخيا في تمويل مختمف الوحدات االستثمارية العمومية منيا والخاصة، إلى درجة 
 المناداة باعتبارىا مرافق عامة فمن دونيا ال ترقى االقتصاديات الدولية وال تتطور.     

ى مجموع التغيرات الحاصمة عمى مستوى ممارسة المينة البنكية، فقد توسعت وبالنظر إل    
كمفت بيا بمقتضى  أدوار دائرة نشاط البنوك من  مجرد عقود وعمميات وخدمات إلى

مجموعة من النصوص الصادرة مؤخرا والتي تعدت في جوىرىا وفمسفتيا حدود وظائفيا 
وفي مجال الرقابة  1ة الشيك بدون رصيد،التقميدية، مثل دورىا في مجال التصدي لجريم
 3، وفي مجال الوقاية من الفساد ومكافحتو.2ومكافحة جرائم تبيض األموال وتمويل اإلرىاب

 حتى وصل الحال إلى درجة المناداة باعتبارىا مرافق عامة.
بإعادة من بينيا الحكومة الجزائرية   لتمك األىمية تأىبت العديد من حكومات الدول      

جل تطويعيا لمتطورات أالنظر في ىيكمة المنظومة المصرفية الموروثة عن االستعمار من 
 الحديثة واالندماج فييا بما يتوافق وموقعيا المميز في النيوض باالقتصاد. 

حيث أصبح ليا  سيطرتيا عمى القطاع المصرفيمع منتصف الستينات بسطت الدولة ف      
التبعية الخارجية، تييكل في بادئ األمر إلى بنك مركزي جيازا مصرفيا مستقال تماما عن 

وبنوك ائتمان أخرى. عرف نظامو القانوني عدة تعديالت متوالية تجاوبا مع التأثيرات 
 الداخمية و الخارجية عمى حد سواء. 

وفعال لم تستقر المنظومة البنكية عمى حاليا، حيث مرت بعدة تحوالت عمى المستوى       
أىميا مرحمة اإلصالحات االقتصادية العميقة التي تبنتيا الدولة مع نياية ثمانينات الوطني، 

يا من خالل زخم من القوانين والتشريعات الخاصة بالتنظيم تالقرن الماضي، التي جسد
 والتحسين في طرق تسيير األنشطة البنكية وكذا المراقبة الصارمة لمقطاع.      

                                                 
 .0550، لسنة 11العدد  . رجوالمتمم لمقانون التجاري، ، المعدل 0550فيفري  11المؤرخ في  50-50 قانون رقم -1

، 0550فيفري  51بالوقاية من تبيض األموال وتمويل اإلرىاب ومكافحتيما، الصادر بتاريخ المتعمق  51-50قانون  -2
 ومتمم.، معدل 0550لسنة  11لجريدة الرسمية عدد ا

 11، المتعمق بالوقاية من الفساد ومكافحتو، الجريدة الرسمية عدد 0551فيفري   05المؤرخ في  51-51قانون رقم  -3
 المعدل والمتمم.، 0551سمار  53المؤرخة في 
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ده إلى عجز الدولة الجزائرية عن تحقيق أىدافيا االقتصادية تبني ىذه اإلصالحات، مر      
 عن ذلك حدوث نكبة اقتصادية حادة بصفة عامة و البنكية بصفة خاصة، حيث تمخض

تمثمت في انفجار أزمة المديونية وارتفاع نسبة البطالة، مما دفع بصناع القرار لمتفكير في 
ة األنظمة التي أثبتت فعاليتيا عمى نظام جديد من شأنو تحسين الوضع القائم و مواكب

 المستوى الدولي في المجالين االقتصادي و المالي.
نظام اقتصاد السوق قاطعة والءىا لقواعد التنظيم  اختيارحينيا استقر تنظيرىا عمى       

1434وآليات األداء المماثمة لمنظام االقتصادي اإلداري. تبنى ىذا التصور الجديد دستور 
4 

نقطة ىامة بل منعرجا لمتحوالت االقتصادية والسياسية التي عرفتيا الجزائر وذلك  إذ يعتبر
باعتناقو األسس التي تعتمد عمييا الديمقراطيات الغربية المبرالية المتمثمة في تكريسو لمبدأ 

1441دستور  الفصل بين السمطات واعترافو بحماية الممكية الخاصة. ثم بعد ذلك جاء
من  5

   مبدأ حرية االستثمار والتجارة.ه اإلصالحات وتعميقيا  حيث أقر أجل تأكيد ىذ
بموجب ىذا النمط الجديد في التنظيم بدأ النشاط البنكي يتحرر من سطوة االحتكار      

الذي كرستو البنوك العمومية مند االستقالل، وأضحى ىناك مكانا خصبا لممقاولة الخاصة 
 المصرفية الجزائرية. مار في السوقوطنية أو أجنبية لالستث

دخل تكريس التحرير البنكي حيز النفاذ، بموجب ميالد قانون النقد و القرض سنة  ولقد     
1445

0552الذي أعيد تعميقو سنة  6
معبرا  حطة وقفت عندىا المنظومة البنكيةحامال أىم م 7

عن اإلرادة التشريعية القوية لممضي قدما نحو اقتصاد السوق، مؤكدا عمى مبدأ حرية 
المنافسة في المجال البنكي و محددا لمقواعد و األحكام المتعمقة بضبط عممية  الدخول إلى 

 المينة البنكية و شروط  ممارستيا.  

                                                 
 ، ممغى.1434مارس  1، صادر في 4، ج.ر، عدد 13-34ر بالمرسوم الرئاسي رقم صاد، 1434/ 0/ 03 دستور -4

، الجريدة الرسمية، 1441ديسمبر  52مؤرخ في  123-41، الصادر بالمرسوم الرئاسي رقم 1441نوفمبر  03 دستور -5
 ، المعدل والمتمم.1441ديسمبر  03، صادر في 21عدد 

أفريل 13مؤرخة في   11، يتعمق بالنقد والقرض، الجريدة الرسمية  عدد 1445أفريل 11المؤرخ في  15-45قانون رقم  -6
 مغى.الم ،1445

أوت  02مؤرخة في   00، يتعمق بالنقد والقرض، الجريدة الرسمية عدد  0552أوت  01المؤرخ في   11-52أمر رقم  -7
 .، المعدل والمتمم 0552
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تاح الذي دخمت بواسطتو مجموعة فعال كان قانون النقد والقرض المذكور بمثابة المف      
بنوك المن المصارف الخاصة إلى السوق الجزائرية، وبدأت في مزاولة نشاطيا إلى جنب 

  طيمة عقود من الزمن دون أي منافس.احتكر ىذه السوق  التي العمومية
ومن جية أخرى، اقتضى تحرير القطاع المصرفي ضرورة استعادة  دور السوق       

وتقميص دور الدولة في تقديم الخدمات المصرفية عن طريق البنوك والقطاع الخاص 
عمى  اعد تتضمن جوانب تنظيمية ورقابيةالعمومية، حيث أصبح دورىا يقتصر عمى وضع قو 

 الدخول إلى المينة البنكية.  
لممنظومة البنكية دون دعمو بإطار  يإال أن قصر اإلصالح عمى اإلطار التشريع     

مؤسساتي فاعل بغية تجسيده، لن يؤتي أكمو، بل يبقى إصالح غير مكتمل وغير محفز عمى 
االستثمار في المجال البنكي، األمر الذي تفطن إليو المشرع،  مستحدثا في سبيل ذلك 

قا، حيث أوكل سمطتين ضبط جديدتين حمتا محل الدور الذي كانت تمعبو وزارة المالية ساب
 ليما ميام الضبط والتقنين والرقابة  في المجال المذكور.

 وقد فوض المجمسالنقد و القرض والمجنة المصرفية،  تسمى ىذين الييئتين مجمسو      
في حين  ، يتمثل أساسا في ضبط الدخول إلى المينة البنكية ،ال يستيان بو كبيربدور 

مى ممارسة النشاط البنكي، من خالل قمع الممارسات ع ةأوكمت لمجنة ميمة الرقابة الالحق
البنكية المنافية لألحكام المصرفية السارية المفعول. إال أن ىذا الجانب األخير سوف نخرجو 

 ي ىذه الرسالة.من إطار دراستنا ف

إذ  أىم و أخطر النشاطات االقتصادية النشاط المصرفي من بينومن المتفق عميو يعد       
يتضمن مخاطر ال تمس فقط بمصمحة الفاعمين االقتصاديين، بل قد تصل إلى حد عدم 
استقرار النظام المالي لمدولة، لذلك أحيط تنظيمو بنصوص قانونية صارمة  مع ضمان 

متخصص و قادر  احتراميا عن طريق مجمس النقد والقرض الذي يبدو كإطار مؤسساتي
عممية الدخول إلى المينة البنكية، بما يسمح باحترام عمى ضمان تنظيم جيد وضبط محكم  ل
يجاد صيغ التو  بين حرية المستثمرين والمصمحة العامة. كما  فيقالتوازن بين المصالح  وا 

اإلطار المؤسساتي القديم الذي كان يطبع المرحمة  استبدال يساىم ىذا األسموب في
 االحتكارية واالستعاضة عنو بإطار مرن يستجيب لتطورات النشاط المصرفي.          
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بمقتضاىا  يمتمكىامة ضبط  وفي ذات السياق، يتمتع مجمس النقد والقرض بسمطة     
توجيو السوق المصرفية  يستطيع من خالليا ،وتنظيميةسمطة إصدار قرارات إدارية فردية 

وما قد  المصرفية السوقمن ولوج  غير المؤىمين وضبطيا والحيمولة دون تمكين المستثمرين
   ينجر عمى ذلك من مخاطر.

وعمى ىذا األساس يضطمع المجمس باختصاصين رئيسيين: يتمثل األول في ممارسة      
 ية ألحكام قانون النقد السمطة التنظيمية، التي بموجبيا يتم وضع النصوص التطبيق

تأسيس بنك فحص ممفات طمب طة سميرتبط اختصاصو الثاني بممارسة  القرض، في حينو 
 وفقا لما يقتضيو التشريع الساري المفعول.أو مؤسسة مالية 

في المجال البنكي لمحيمولة دون تدخل الدولة المباشر لتحقيق مزيد ىذه اآلليات  ظيرت     
من الفعالية والشفافية بعد فقدان الثقة تجاه الدولة كونيا الحامي األكبر ليذا القطاع سابقا، ثم 

 أعمنت رغبتيا في عقالنة تسيره في إطار أحكام وقواعد تنظيمية ورقابية جديدة. 
والقرض استعمال سمطاتو، من خالل مخالفتو لمقواعد لكن قد يسيء مجمس النقد      

القانونية المؤطرة لعممو، ألنو في حالة عدم مراعاتو ليذه األحكام فإن القرارات التي يصدرىا 
ع بشأن تنظيم وضبط الدخول إلى المينة البنكية ستكون وباال عمى حرية االستثمار في القطا

يستوجب إخضاع قرارات ضبط تأسيس  األمر الذي المصرفي وعمى المخاطبين بيا،
لمرقابة القضائية، طالما أن القاعدة في أعمال اإلدارة ىي أن تتقيد  ياالستثمار المصرف

 بحدود المشروعية، في حين يتولى القضاء اإلداري رقابة احترام ىذه الحدود.
والتنظيمية تكمن العمة من وراء تكريس رقابة القاضي اإلداري عمى القرارات الفردية و      

المتعمقة بقواعد ممارسة المينة البنكية في تفادي مخاطر تعسف المجمس المحتمل وضمان 
قر المشرع صراحة تمكين أومن أجل تحقيق ذلك  رية االستثمار في المجال المصرفي،ح

القاضي اإلداري من النظر في مدى مشروعية القرارات التي يصدرىا مجمس النقد والقرض 
أو القرارات  تأسيس البنوك والمؤسسات المصرفية،المتضمنة رفض طمبات سواء الفردية 

 التنظيمية المتعمقة بقواعد تأسيسيا وممارسة نشاطيا.
إن ىذا االختصاص الممنوح لمقاضي اإلداري، يجعمو يشارك حتما في رقابة تنظيم      

س النقد والقرض الدخول إلى السوق المصرفية، طالما أنيا ىي الميمة التي قد يسيء  مجم
المقرر قانونا، وتكريس سياسة  يحرية االستثمار المصرفبالمساس  أداءىا فينتج عن ذلك
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االحتكار وتقويض المنافسة الحرة في ممارسة النشاط البنكي، وىذا بدوره يؤثر تأثيرا سمبيا 
 عمى المجالين االجتماعي واالقتصادي.

وترجع المبررات الفمسفية والقانونية في فرض رقابة القضاء عمى سمطات الضبط ومنيا       
حرية االستثمار في السوق  نو يعد الضمانة األساسية لحماية في كو  ،مجمس النقد والقرض

المتان المصرفية بشكل أكثر من أي كان، ألنو يتوفر عمى صفتي االستقاللية والحياد 
وىذا ما يعطي بعدا لمثقة في نفوس المستثمرين. وأيضا لكون األحكام التي العدالة،  نتضمنا

تصدر عن القضاء تتمتع بحجية األمر المقضي بو، وتمزم الجميع بما يضمن الفعالية من 
 . إلزام المجمس وخصومو عمى تنفيذىاحيث 

 أوال: أهمية الموضوع      
الجزائري مينة البنكية وفقا لمقانون ق بالمن دون شك، يحمل موضوع تنظيم االلتحا      

كما تتجمى  ، لمموضوع تعرضت التي متخصصةال ومنيا قمة الدراساتأكثر من أىمية، 
 بشكل خاص يمن حيث اىتمام العديد من الدول بتنظيم االستثمار المصرفأيضا  أىميتو
بذلك من حيث مسايرتو لتشريعات ىذه الدول، من حيث أنو  الجزائري البنكي التشريع ومقارنة

 . االلتحاق بالمينة البنكية أو منفر منيا ىمحفز عم
السمطة التي ومن ناحية أخرى تظير أىمية دراسة الموضوع المذكور من خالل إبراز طبيعة  
ري االستثمار المصرفي ودور القاضي اإلدا تأسيسضبط في النقد والقرض  مجمسمتمكيا ي

 .في حالة تعسف المجمس في ضمان مبدأ المشروعية في المجال البنكي

 

 ثانيا: أسباب اختيار الموضوع
في التشريع الجزائري في  بالمينة البنكيةأسباب دراسة موضوع تنظيم االلتحاق  زتبر       

منو في مذكرة الماجستير، ولما وجدناه من  ارغبتنا في دراسة ىذا الموضوع حيث تناولنا جانب
التحفيز والدعم من بعض األساتذة الميتمين بالمجال البنكي، ولحداثة الموضوع و قمة 
الدراسات األكاديمية فيو، ناىيك عن اتسامو بأىمية كبيرة عمى الصعيد االقتصادي والمالي، 

را كبيرا في تمويل المشاريع البنكي التي تمارسو مؤسسات القرض يمعب دو  طباعتبار النشا
 االستثمارية داخل الدولة. 

 ثالثا: أهداف الدراسة
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 أن وبناء عمى ما تقدم، فعمى الرغم من تحرير القطاع البنكي مند أكثر من عقدين إال     
مساىمة القطاع المصرفي الخاص في التنمية االقتصادية ال تزال محدودة جدا، األمر الذي 

باب ذلك من خالل مناقشة وتحميل وتقييم طبيعة الشروط واإلجراءات يدفعنا لمبحث عن أس
ومدى مالئمة ىذه   ـلمينة البنكيةإلى امن طالب الدخول  ـالقانونية الواجب احتراميا 

في قانون النقد و القرض. ثم البحث في  ة المقرر  االلتحاق بالمينة البنكية حريةالضوابط مع 
طرف سمطة النقد والقرض. وأخيرا بتحميل  ىذه الحرية منوضبط كيفية تطبيق أحكام تنظيم 

مدى أىمية وقدرة القاضي اإلداري الجزائري عمى ضمان حرية الدخول إلى المينة البنكية 
 وذلك عن طريق الفصل في منازعاتيا.

األحكام والقواعد التشريعية والتنظيمية  حصر كافة كما نسعى من خالل ىذا البحث إلى      
 .البنكية ةالمين االلتحاقالمتعمقة بعممية ضبط وتنظيم  المتفرقة

 رابعا: اإلشكالية المطروحة
 بعد الوقوف عمى أىداف الدراسة ليذا الموضوع، نصل إلى اإلشكالية التالية:       
بتنظيم  التنظيمية المتعمقةو القواعد التشريعية  وضعفي  الجزائريإلى أي مدى وفق المشرع   

 ؟ تحول دون  ىذا الدخول  عوائق دون من   لمينة البنكيةإلى ا الدخول
 وتحت ىذه اإلشكالية العامة، تأتي بعض التساؤالت الجزئية اآلتية:      

 ما مدى جدية المشرع  في تحرير القطاع البنكي أمام االستثمار الخاص ؟ - 
و المؤسسات من يمارس السمطة الفعمية في منح الترخيص واالعتماد لتأسيس البنوك  - 

المالية، ىل ىو مجمس النقد و القرض باعتباره السمطة المختصة قانونا أم تتدخل في ذلك 
 جيات أخرى ؟

 ما مدى دستورية األنظمة الصادرة عن مجمس النقد و القرض ؟ -
 لمينة البنكية ؟ا إلى حرية الدخول  ىل يمكن لمقاضي اإلداري الجزائري ضمان -
 
  

 المتبعةخامسا: مناهج البحث 
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تنظيم االلتحاق بالمينة البنكية في القانون  –من خالل القراءة األولية لموضوع بحثنا       
يستوجب عمينا االعتماد عمى أكثر من منيج و بشكل أوسع نعتمد المنيجين  –الجزائري 

 الوصفي و التحميمي.                             
النظام القانوني المطبق عمى االلتحاق  لتحديدئم نعتمد المنيج الوصفي كونو المال      

لتحميمي ذلك كما نعتمد المنيج االفصل في المنازعات الناتجة عن  كذاو  ةالبنكيبالمينة 
مدى انسجاميا مع و لمينة  ىذه ااألحكام القانونية الني تنظم و  لمكشف عن طبيعة القواعد

المنيج المقارن لمقارنة بعض جوانب  اناعتماد وأخيراالحرية المقررة في المجال البنكي. 
مع بعض النظم المصرفية  النظام القانوني المصرفي الجزائري الذي ينظم االستثمار البنكي

 المقارنة.
 سادسا: خطة الدراسة

إلى بابين: تم تقسيم موضوع البحث  ،هولإلجابة عمى اإلشكالية المعروضة أعال      
األول من الرسالة إلى تحميل مدى تجانس اإلطار ونيدف من خالل البحث في الباب 

ونيدف  المصرفيحرية االستثمار مع  لاللتحاق بالمينة البنكية المنظموالتنظيمي  القانوني
تحميل قدرة الضمانات القانونية اإلجرائية والقضائية  إلىمن خالل البحث في الباب الثاني 

 ذكور.  عمى حماية حرية االستثمار المكرس في المجال الم
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 :األولالباب 
 :ةالبنكي ةاللتحاق بالمهن حرية ضبطب المتعمق  اإلطار القانوني

مف  43/1كذلؾ بمكجب أحكاـ المادة  كمبدأ دستكرماالستثمار لقد اعتمد مبدأ حرية        
كتمارس في  معترؼ بيا ةكالتجار االستثمار  :" حريةما يمي احيث جاء فيي ،1996دستكر 

عمى تكضيح االتجاه االقتصادم الجديد  1989عجز دستكر أف بعد  كىذا إطار القانكف"
ف كاف قد  مف النصكص الدستكرية التي تعبر بصكرة ضمنية عف  اتضمف عددبشكؿ دقيؽ كا 

 .ىذا المبدأ
ألف األصؿ ىك الحضر كاالستثناء   المبدأ في المجاؿ البنكي، اىذتجسيد   لكف ال يمكف     

التحرير المصرفي ضمف سياؽ اإلصبلحات البنكية كالقرض  أقر قانكف النقد ىك الحرية. كلقد
التي تحكؿ دكف حرية الدخكؿ إلى المينة البنكية. العكائؽ التي تقكـ عمى التحرر مف 

المنافسة في قطاع الخدمات درجة فالتخفيؼ مف المعكقات مف شأنو أف  يؤدم إلى زيادة 
كالمؤسسات  لمتاحة أماـ األفرادىذه الخدمات ا كيكسع مف نطاؽ االختيار بيف المصرفية

 . القركض البنكية االستثمارية التي تحتاج إلى
. دكر الدكلة مف دكلة مسيرة إلى دكلة ضابطة انتقاؿ ،المصرفيكقد فرض تكريس التحرير 

Un Etat régulateur كلقد استعمؿ مصطمح الضبط في النظاـ القانكني الجزائرم بمكجب
 07-90ثـ القانكف رقـ  ، 8المتعمؽ باألسعار 1989يكليك  05المؤرخ في  12-89قانكف رقـ 
ؼ بعض الييئات استعمؿ ىذا المصطمح لتكيي كما9عبلـ،المتعمؽ باإلأفريؿ  03المؤرخ في 

 10.: لجنة ضبط البريد كالمكاصبلت السمكية كالبلسمكيةاإلدارية المستقمة مثؿ
 تكريسو بمكجب حد التأكيد عميو كية ال يكفي عندتحرير الدخكؿ إلى  المينة البنإف      

نما يجب أف تشمؿ أيضا تجسيد تمؾ القكاعد مف ضمف اإلطار التشريعي أك التنظيمي ، كا 

                                                 
كليك ي 19صادر في  29، يتعمؽ باألسعار، الجريدة الرسمية، عدد 1989يكلي  05مؤرخ في  12-89قانكف رقـ  -8

 22، صادر في 09، يتعمؽ بالمنافسة، الجريدة الرسمية، عدد1595يناير  25مؤرخ في  06-95أمر رقـ ب. الممغى 1989
 .1995فيفرم 

أفريؿ   04، صدر في14، يتعمؽ باإلعبلـ، الجريدة الرسمية عدد 1990أفريؿ  03مؤرخ في  07-90رقـ قانكف  -9
 ، الممغى. 1990

، 48عدد  السمكية كالبلسمكية، جريدة رسميةبالبريد كالمكاصبلت يحدد القكاعد العامة  المتعمقة  ، 03-2000قانكف رقـ  -10
 .2000أكت  06صادر في 
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الناحية العممية مف طرؼ مجمس النقد كالقرض المخكؿ لو ممارسة الرقابة السابقة عمى 
 بمكجب قرارات فردية يتخذىا. تأسيس االستثمار المصرفي

ذا كانت         ال تعني أبدا فتح الباب أماـ  كؿ مف ىب كدبالمصرفي االستثمار  حريةكا 
بؿ تستكجب كضع جممة مف االلتزامات كالضكابط التي مف شأنيا  ةالبنكيلبللتحاؽ بالمينة 

انتقاء األحسف مف المستثمريف مف حيث القدرة كالكفاءة كالنزاىة لتأسيس بنؾ أك مؤسسة 
قصاء  مف ال تتكفر فييـ تم ؾ المؤىبلت. كذلؾ العتبار يتعمؽ بحماية النظاـ مالية، كا 

نتيجة المخاطر التي قد تنطكم عمى امتياف النشاط البنكي مف دكف  االقتصادم كالبنكي،
كالحكاجز  دبالقيك كمكاجيتو  المستثمرال يعني أيضا تكبيؿ حرية  ، فإنو في المقابؿ،ضكابط

 .)الفصؿ األكؿ(مصرفيمف االستثمار ال المنفرةأك المبالغ فييا  غير المبررة
كما ال يتكقؼ تحفيز أك تنفير المستثمر مف زاكية اإلطار التشريعي كالمؤسساتي      

دكره سمطة ال تقؿ أىمية كخطكرة عف  النقد كالقرض سمجملخكؿ فحسب، فمف جية أخرل 
بسف لو   حالبنكي تسم رمجاال الستثما زكد  بسمطة تنظيمية في ثحي السابقةفي الرقابة 

أحسف  افإذ ،البنكيتتحدد بمكجبيا ضكابط التأسيس لممارسة النشاط  ،عد عامة كمجردةقكا
أىداؼ  ، فيككف قد حقؽصياغتيا بما يتكافؽ مع مصمحة المستثمر كمصمحة السكؽ المصرفية

ذا أساء ذلؾالضبط  .)الفصؿ الثاني(يعيؽ حرية تأسيس المؤسسات البنكيةفقد  ،، كا 
 :الفصل األول

 :التأسيس البنكيلشروط  دني المحدالقانو اإلطار 
المعدؿ  النقد كالقرضالمتعمؽ  11-03بمكجب القانكف  فسح المشرع الجزائرم دلق        

 ةلممارس الجزائرفي مؤسسات القرض تأسيس المجاؿ ل الكطنيف كاألجانب فكالمتمـ لممستثمري
 حريةاعترؼ صراحة ب ديككف قكبذلؾ  لمقطاع العاـ، تمؾ المممككةإلى جانب  ،النشاط البنكي
 البنكي. القطاع ياالستثمار ف

جراءات الدخكؿ إلى المينة البنكية مف شأنو أف  تبسيط ك مما ال شؾ فيو أف      شركط كا 
يحقؽ مصمحة ثبلثية األبعاد، أما البعد الشخصي فيتمثؿ  في مصمحة المستثمر في إنجاز 

فيك اقتصادم محض فكمما كثرت استثماره بسيكلة كتحقيؽ الربح، كأما البعد الثاني 
المؤسسات البنكية في السكؽ المصرفية كمما تحركت العجمة االقتصادية أكثر، أما البعد 
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ه ذالجميكر عمى الخدمات المصرفية التي تقدميا ى إقباؿيتمثؿ في  ،الثالث فيك اجتماعي
 المؤسسات.

إلى درجة  تثمار البنكيتقميص كتيسير ضكابط كشركط إنجاز االسفي المقابؿ ال يمكف      
تمييع السكؽ المصرفية كممئيا بمؤسسات بنكية مؤىمة كغير مؤىمة باسـ الحرية البنكية، 

كبيذا يككف مف في ىذا المجاؿ  يفيككف ذلؾ مف باب قمة الحيطة كالحذر التشريعي كالتنظيم
بلثة التي الصعكبة بمكاف درء المخاطر الناتجة عف الممارسة البنكية كتحقيؽ أبعادىا الث

بيف حرية تأسيس المؤسسات المصرفية  ايحقؽ تكازن اىا. لذا يقع عمى عاتؽ المشرع أفذكرن
كضكابط تأسيسيا، فبل تكضع الشركط كاإلجراءات إال  بقدر درء مخاطر ممارستيا لمنشاط 

 .البنكي
ميو فإف ممارسة النشاط البنكي قد تنطكم ع ؿ الحرية البنكية كاقتصاد السكؽ،ظكفي       

المؤسسة البنكية نفسيا أك  العديد مف المصالح العامة كالخاصة، منيا عدة مخاطر تمس
سيس بنؾ أك تأفإف  ليذا السبب .، أك المستثمريف أك االقتصاد الكطنيأصحاب الكدائع

بؿ  )مبحث أكؿ( ،مكضكعية شركط ريكفي تكافال  طبقا لمتشريع المصرفي مؤسسة مالية
 يعتـز فيحترميا ميجب أف  ،غير مألكفةخاصة البعض مف ىذيف ، إجرائية شركطا ستدعيي

 .)مبحث ثاف(الدخكؿ إلى المينة البنكية

 :المبحث األول
 :لمدخول إلى المهنة البنكية الشروط الموضوعية

لمقانكف الجزائرم   كفقا  La profession bancaireيخضع  االلتحاؽ بالمينة البنكيةبداية     
 المكضكعية  التي يجب أف يستجيب ليا الراغب في تأسيس بنؾ أكلمجمكعة مف الشركط  

مف  مف جية فرضت ىذه الشركط .يةأجنب أك مؤسسة مالية إقامة فرع بنؾ مؤسسة مالية أك
قد تنطكم عمى ككذلؾ لمكقاية مف مخاطر كمضار كبيرة بمكغ أىداؼ االستثمار البنكي،  أجؿ

خطر فقداف السيكلة  ،  Risque du crédit، مثؿ مخاطر القرضممارسة النشاط البنكي
Risque d’i liquidité،  كمخاطر الصرؼRisque de change. 

ميما كضع مف  المخاطر تماما مف الكجكد المصرفي درء ؿيكاد يستحي كمف المعمـك أنو    
حجـ  التقميؿ منيا أك مف ، ىك إمكانيةااللتزامات عمى عاتؽ المستثمريف، لكف ما ىك متاح

 .خطكرتيا
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 يقانكن نظاـػ -المقارنة كغيره مف التشريعات -التشريع الجزائرم كضع كبناء عميو،         
 كعميو البنكؾ مف االنحرافات كاألخطاء مف الشركط تيدؼ إلى حماية مجمكعةيتضمف 

تحمؿ تكاليؼ معتبرة، كتجنيد كسائؿ مادية كبشرية متخصصة بيدؼ  المؤسسيستدعي مف 
 .البنكية المخاطر ضماف حماية نسبية مف

عمى تأسيس كافة عمييا ك  عامة )مطمب أكؿ( تنسحبالشركط، بعضيا مكضكعية  تمؾ   
المؤسسات  فقط تأسيس ، تخصمكضكعية خاصة شركطالتجارية، كبعضيا األخر  الشركات

 التنظيمية ذات الصمة دكالقكاعكالقرض تضمنيا قانكف النقد  غير مألكفة البنكية، كىي شركط
 .)مطمب ثاف(

 المطمب األول:
 :بنكلتأسيس  الشروط الموضوعية العامة

عمى تكافر شركط  في شكؿ عقد يتـ بناء أالبنكؾ كالمؤسسات المالية ىي شركات تنش     
عمى اتحاد الشركة عقد  ذلؾ يقكـ إلى جانب )الفرع األكؿ( العقكد، سائرمعينة تخضع ليا 

 لفرع الثاني(. بيف أطرافو كليس عمى تقابميا أك تعارضيا )ا المصالح

 الفرع األول:
 :البنك شركة

تقكـ الشركة كجكدا كعدما مع كجكد العقد، كفي عقد الشركة يككف األثر القانكني الممـز       
 11بالمساىمة في المشركع المالي. يالتزاـ قانكنكىك الشركاء،  تطابؽ إرادةالناشئ عف 

تضاه شخصاف عمى األقؿ مف تعرؼ الشركة عمى أنيا عقد أك اتفاؽ يمتـز بمقك       
ف يساىمكا  لتحقيؽ مشركع قصد تحصيؿ الربح، بتقديـ أاألشخاص الطبيعية أك االعتبارية  ب
، ككضعيا في ية أك عينية أك كانت حصصا مف عمؿحصص سكاء كانت مالية أك نقد

 12أك خسارة. اخدمة ىذا المشركع، يقتسـ الشركاء الناتج فيما بينيـ سكاء كاف ربح

                                                 
تاال سعكد الشكا،  صفاء محمكد  السكيممييف، التشريعات التجارية  كتشريعات األعماؿ، الطبعة  الثالثة، دار كائؿ   -11

 .216، ص2009لمنشر  كالتكزيع، األردف، 

12
، 78، يتضمف القانكف المدني، الجريدة الرسمية عدد 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58—75رقـ  مف األمر  416المادة   - 

 ، معدؿ كمتمـ.1975سبتمبر  30مؤرخة في 
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 كجكد يعامة فبصفة تتمثؿ األركاف المكضكعية لعقد الشركة  ىذا التعريؼ، خبلؿ فم     
، نبغي تناكؿ ىذه األركاف بالتحميؿكال ي (.ثالثاكالسبب ) (، )ثانياالمحؿالرضا، )أكال(  ركف
 .فاؽ الشركاء عمى تأسيس الشركة البنكيةكننا نريد إبراز مدل تكافرىا في اتكل

 في قبكؿف: يتمثؿ األكؿ جكىري فالعقد دكرية الخاصة في مجاؿ لئلراد الرضا:ركن أوال: 
االرتباط العقدم مف حيث المبدأ، بينما يتمثؿ الثاني في تحديد مضمكف اتفاقية العقد في 

 13تحديد اآلثار المترتبة عف االتفاؽ.
 ىذا كيتـ بو جميع الشركاء إال إذا رضي عمى الكجو الصحيحيقـك عقد الشركة  كعميو ال    

كيثبت عمميا  ،المتعاقديفمف  يصدر ؿإيجاب كقبك طريؽ  عفConsentementالتراضي 
كما يجب  14.ينصب عمى شركط العقد جميعابالتكقيع عمى عقد الشركة المكتكب كيجب أف 

ال كاف ،...كالغمط كاإلكراه كالتدليسخاليا مف العيكب،  اأف يككف ركف الرض  الشركةعقد كا 
 15قاببل لئلبطاؿ.

 جميع لدل La capacité juridiqueالقانكنية  يجب أف تتكفر األىمية ة التراضي كلصح    
 عقد الشركة كال يككف ىذا العقد صحيحا إال إذا كاف صادرا مف ذم أىمية  النعقادالشركاء 

، تصرؼأم؛ أف الشريؾ البد أف يككف أىبل لم كااللتزاـفاألىمية تمنح الشخص حؽ التصرؼ 
التصرفات  يدرج ضمف عقد الشركة مع العمـ أف، ك سفو أك جنكفـ يحجر عميو لعتو أكل

 16.الدائرة بيف النفع كالضرر
ىك مكضكع الشركة الذم يتمثؿ في المشركع المالي الذم يسعى   L’objetالمحل: ركن ثالثا:

 قاببل؛ أم محؿ العقد ممكنا يجب أف يككف ،طبقا لمقكاعد العامة الشركاء إلى تحقيقو، ك
 ؿمما يدخيككف  يجبأم   17؛كغير مخالؼ لمنظاـ العاـ كاآلداب العامة عاكمشرك  ؽلمتحق

                                                 
طبعة ال الشركات التجارية –الممكية الصناعية كالتجارية  -ىاني دكيدار،  القانكف التجارم،  التنظيـ القانكني لمتجارة  -13

 .543، ص 2008األكلى،  منشكرات الحمبي الحقكقية ، بيركت لبناف، 

، ص ص 1994إلياس نصيؼ، مكسكعة الشركات التجارية: األحكاـ العامة لمشركات، الجزء األكؿ، د.د.ف بيركت،  -14
74 ،81  

  .، يتضمف القانكف المدني58—75رقـ  مف أمر 105إلى  92مف المكاد  -15

الشركات التجارية(، دار  -التاجر –كجيز في شرح القانكف التجارم الجزائرم، ) األعماؿ التجارية ، العمكرة عمار -16
 .149، ص2000المعرفة، 

، أحكاـ الشركات طبقا لمقانكف الجزائرم،)شركات األشخاص(، دار ىكمة لمطباعة كالنشر، الجزائر، فكضيؿ نادية -17
 .31، ص1997
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يككف الغرض منو إدارة محؿ  الذم كبالتالي يقع باطبل عقد الشركةفي دائرة التعامؿ فيو، 
 .رة أك االتجار في المكاد المخدرةلمدعا
ح كاقتساميا بغية تحقيؽ األربا الشركة يتمثؿ في انجاز محؿ  La cause:السبب ركن رابعا:

مف فركع النشاط التجارم فيما بيف الشركاء عف طريؽ القياـ بمشركع مالي كاستغبلؿ فرع 
كبعبارة أخرل لكال سعي الشركاء  إلى تحقيؽ الربح  ال ما أقدمكا عمى  تأسيس  ؛كالصناعي

 18.،  كىذا ما ينطبؽ أيضا عمى الشركة البنكية الشركة
ألرباح كالخسائر  ركنا خاصا في عقد الشركة كقد مف اقتساـ اكقد جعؿ الفقو التجارم     

يبدكا في ذلؾ تناقضا بيف  اعتبار ىدؼ تحقيؽ الربح سببا لعقد الشركة  كاعتبار اقتساـ 
ركنا مكضكعيا خاصا فيو، كلكف يجب التمييز بيف تحقيؽ المشركع المالي  راألرباح كالخسائ

الشركة، كبيف اتجاه إرادتيـ  إلى تكزيع  ما كىك ما يرمي إليو الشركاء، فيعد سببا لعقد  لمربح 
 19قد ينشأ عف ىذا المشركع مف ربح أك خسارة  كىك مف المظاىر الخاصة لعقد الشركة.

 :الفرع الثاني
 :الشركاءبالشروط المتعمقة 

الشركاء)ثانيا(،  ص(، حص)أكال تكافر شركط تتعمؽ أساسا بتعدد الشركاءت أف يجب    
 .رابعا() ؾنية االشتراك ائر)ثالثا(،  رباح كالخسكاقتساـ األ

لـ تحدد النصكص القانكنية المنظمة لممينة La pluralité des associes:: تعدد الشركاءأوال
416بما أف المادة ك  المطمكب لتأسيس بنؾ أك مؤسسة مالية.البنكية عدد الشركاء 

مف 20
فمف  21فترض،تعدد الشركاء أمر مفإف  أف الشركة عقد، نصت عمى القانكف المدني

كىذا ما كاف  أم شركةلتأسيس  شريكيف عمى األقؿ متعاقديف أكالضركرم كجكد شخصيف 
ال انتفى كاضحا في التعريؼ السابؽ لمعقد. فإذا انتقمت  ،حالصحي بالمعنىالشركة قياـ  كا 

 22جميع الحصص إلى شريؾ كاحد كانتفى تعدد الشركاء زاؿ العقد كزالت الشركة.

                                                 
 .545ىاني دكيدار، مرجع سابؽ، ص -18

 .نفس المرجع كالمكضع. -19

 القانكف المدني الجزائرم، مرجع سابؽ.مف  -20

 .55أبك زيد رضكاف، الشركات التجارية في القانكف المصرم المقارف، دار الفكر العربي، القاىرة، )د.س.ف(، ص -21

 –الحساب الجارم  -رية المؤسسة التجا –القانكف التجارم العاـ  –سعيد يكسؼ البستاني، قانكف األعماؿ كالشركات  -22
 .258، ص2008السندات القابمة لمتداكؿ، منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت لبناف، 
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ذا كانت المينة ال     اشترط المشرع عند تأسيس  ، ك23بنكية مينة تجارية بطبيعتياكا 
ىي  فإف أحكاـ القانكف التجارم الخاصة أف تتخذ شكؿ شركة المساىمة  البنكية الشركات

لعدد الشركاء  كالذم ال يجكز أف  أدنى  االتي تطبؽ في ىذا المجاؿ، كقد كضع المشرع حد
 .24أعضاء (7)عف سبعةيقؿ 

كعميو، يجب   لدائنيا يعتبر رأسماؿ الشركة  بمثابة  الضماف العاـ :تقديم الحصص ثانيا:
25عمى كؿ متعاقد في تأسيس بنؾ أك مؤسسة مالية تقديـ الحصة

Apporte التي تعيد بيا، كال
يمـز أف تككف حصص الشركاء متساكية كلكنيا يجب أف تككف مقدرة أم تتحدد بما تعادلو 

كفي  نصيب الحصة في األرباح كالخسائر عرفةف ىذا التحديد يتكقؼ عميو ممف قيمة أل
.فائض التصفية عند حؿ الشركة كتصفيتيا

26 
أم مبمغا مف النقكد، أك  Apport en numéraireكقد تككف حصة الشريؾ حصة نقدية     

في شكؿ عقارا أك منقكؿ ماديا أك معنكيا أك تككف حصة  Apport en natureحصة عينية 
27لشريؾ بعمؿ يؤديو إلى الشركة كالخبرة الفنية.يتعيد ا Apport industrie ، عمؿ

 

كليس أف تككف الحصص التي يمتـز الشركاء بتقديميا متساكية، إال أنو يجب أف تقدر قيمتيا 
28عمى أساس حساب نصيب كؿ شريؾ مف األرباح كالخسائر.

 

ية بشكؿ عاـ كالبنك في عقد الشركة ايعتبر ركنا جكىري : اقتسام األرباح والخسائر:ثالثا
فالشركة نظاـ نفعي ييدؼ دائما  ،الجمعيةعف ىا الذم يميز  ىك عيار الريحمك  بشكؿ خاص

                                                 
، مجمة المنتدل القانكني، العدد السابع، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة محمد "الجريمة البنكية"ىناء نكرم،   -23

 .229خيضر، بسكرة، )د.ف.ف(، ص

، يتضمف القانكف التجارم، الجريدة الرسمية 1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75األمر رقـ مف  592المادة    -24
، معدؿ كمتمـ. في حيف يكفي أف يشترؾ شخصاف عمكمياف عمى األقؿ لشركة 1975سبتمبر  30في  صادر، 78عدد

 المساىمة في شكؿ بنؾ عمكمي.انظر في ىذا الشأف الفقرة الثانية مف المادة نفسيا.
-
 419 416اد: المك  نقدية أك عينية أك بالعمؿ، أنظر ر اإلشارة إلى أف ىذه الحصص عمى أنكاع ثبلث فيي قد تككفتجد25
 .مف القانكف المدني 793ك 423، 422، 421،  420، 
  ة (الدار الجامعية الجديدة لمنشرالعربي محمد فريد  كآخركف ، مبادئ القانكف التجارم )دراسة في األدكات القانكني-26

 .188.ص 1998مصر، 
، ص 2001محمد فريد العريني، القانكف التجارم: النظرية العامة لمشركات، دار المطبكعات الجامعية، اإلسكندرية،  -27

 . 34، 33ص 

 .260سعيد يكسؼ البستاني، مرجع سابؽ، ص -28
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إلى تحقيؽ الربح المادم، بينما الجمعية ىي ىيئة مككنة مف عدة أشخاص طبيعية أك 
 29اعتبارية لغرض غير الحصكؿ عمى ربح مادم.

بيف الشركاء  31المشركع خسائر الربح كتكزيعشرط اقتساـ فإف  30لمقكاعد العامة،ككفقا     
يقع باطبل كؿ  يفي البنكؾ أك المؤسسات المالية البد مف تكفره في العقد التأسيسي، كبالتال

 اتفاؽ يخالؼ ذلؾ.
، كتعرؼ البنكية لمشركة تعتبر نية االشتراؾ ركنا مف األركاف األساسية  : نية االشتراك:رابعا

يما بينيـ تعاكنا ايجابيا كعمى قدـ المساكاة مف بأنيا رغبة إرادية تدفع الشركاء إلى التعاكف ف
، كيككف ذلؾ عف طريؽ كقبكؿ المخاطرة الناتجة عف ذلؾ 32،أجؿ تحقيؽ أىداؼ الشركة

 33اإلشراؼ كالرقابة عمييا.
كىك الذم يميز عقد الشركة عف العقكد األخرل كعقد القرض كعقد االستخداـ، حيث      

 ىذا34في تحمؿ خسائر المشركع.أك العامؿ  رضتقالماكف تعتنتفي فييما ىذه المساكاة، لعدـ 
فيجب أف تنصرؼ إرادة الشركاء إلى   كعف عقد االستخداـ مف جية أخرل، ، مف جية

كاف ىذا  ىالمساىمة في رأس ماؿ الشركة سكاء كانت مساىمة نقدية أك عينية أك بعمؿ، مت
 35خبرة الفنية أك إدارة الشركة.األخير يعكد بالنفع عمى الشركة أك كاف لو قيمة مادية كال

إضافة إلى اقتساـ  ما قد ينشأ عف استغبلؿ المشركع  المالي  مف ربح أك خسارة  كتكزيع 
36س الماؿ.أرباح كالخسائر  بحسب االتفاؽ أك بنسبة حصة كؿ شريؾ في ر األ

 

 

 

 

                                                 
 .264المرجع نفسو، ص -29

 مف القانكف التجارم، مرجع سابؽ. 592أنظر المادة -30
 مف القانكف المدني، مرجع سابؽ. 416ادة أنظر الم31

 .188العريني محمد  فريد كآخركف،(، مرجع سابؽ، ص -32

 .173عزيز العكيمي، القانكف التجارم، دار الثقافة، عماف، )د.س.ف(، ص -33

، 2008، أكـر ممكي، القانكف التجارم، الشركات، دراسة مقارنة، الطبعة األكلى، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف -34
 .20ص

 .217تاال سعكد  الشكا، صفاء محمكد  السكيممييف، مرجع  سابؽ، ص -35

 المرجع كالمكضع نفسو. -36
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 المطمب الثاني:
 :لتأسيس البنوك الشروط الموضوعية الخاصة

أف لمنشاط المصرفي أىمية  كبيرة  في المجاؿ االقتصادم، إذ يعد  مما ال شؾ فيو،       
مف أىـ  مصادر  تمكيؿ المشاريع االقتصادية كأفضؿ أسمكب  الستقطاب الكدائع  بما يعني 
إمكانية تأثيره في عرض النقكد زيادة أك نقصانا بحسب تكسعو أك تقميمو لحجـ االئتماف  

باالقتصاد الكطني أك   تمس جر عنو أضرارا كبيرةنقد ت كفي المقابؿ 37الذم يمنحو أك يقبمو،
 38.أك بالمؤسسات البنكية ذاتيا بأمكاؿ المكدعيف

كمف  .بشرية لعمى تكفر مقكمات مادية كأخر  يتكقؼ ،بنكيمشركع إف سر نجاح أم      
تقع عائقا في كجو  خاصةمكضكعية  رأل المشرع ضركرة كضع ضكابط ،ؾذلتحقيؽ  أجؿ

ا النكع ىذ النشاط البنكي،كاحتراؼ  االلتحاؽ بالمينة البنكيةالسيئة مف  ياالنكا كدكمالمغامريف 
مف الشركط ىك الذم يميز خصكصية إنشاء البنكؾ كالمؤسسات المالية عف المشركعات 

ف كانت  التجارية األخرل. لكنيا تشكؿ ضمانا  المؤسسيف ال تركؽكما أف ىذه القكاعد كا 
 لبنكي أكثر صبلبة كمتانة.يحمي المكدعيف كيجعؿ النظاـ ا

 زالشركط تتميما إذا كانت ىذه  الكقكؼ عمىلكف قبؿ مناقشة ىذه الشركط فمف الكجاىة 
بتحقيؽ التكازف بيف مصمحتيف متعارضتيف، مصمحة المستثمر كالمصمحة العامة أـ أنيا فييا 

بالمينة حرية االلتحاؽ  حماية المكدعيف كالنظاـ العاـ البنكي عمى حساب مبالغة  في
 البنكية.
المكضكعية العامة Conditions d’accèsؽااللتحا شركطفإلى جانب  كفي ىذا الصدد،      

يتعيف عمى المؤسسيف أف يحترمكا مجمكعة مف الضكابط المكضكعية  ،التي أشرنا إلييا سابقا
ه ذىبمساىمي كمسيرم  تعمؽي كمنيا ما)فرع أكؿ( ،بالمؤسسة البنكيةالخاصة، منيا ما يتعمؽ 

 .ثاف( فرع) المؤسسة

 

 

                                                 
37

Ben nadji  - Chérif, « La notion d'activité règlementée »,  Revue  Idara , N°2,Vol/10, p24. 
فرع  الماجستير الجزائرم، مذكرة لنيؿ شيادة ،مكانة القاضي اإلدارم  في مجاؿ البنكؾ في التشريع أعميكر فرحات -38

   .12،ص2006قانكف اإلصبلحات االقتصادية، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة جيجؿ، 
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 الفرع األول:
 الشروط المتعمقة بالمؤسسة البنكية:

سكاء كانت ػ المتعمقة بتأسيس المؤسسة المصرفية المكضكعية الخاصة قصد بالضكابطي   
الذم ينبغي  القانكني الشركط المرتبطة بيذا الشخص المعنكم  كالشكؿ ػبنكا أك مؤسسة مالية

 برنامج  ك)ثانيا( لو  يككف مالكا أفلمرأس الماؿ الذم يجب  ىاألدنالحد ك ) أكال( يتخذه أف
 إثبات قدرتو عمى تحقيؽ ضركرة كأخيرا، )ثالثا(الذم يمتـز بتقديمو داخميالتنظيـ النشاط ك ال

 .)رابعا( األىداؼ المرجكة مف كراء تأسيسو
المتعمؽ بالنقد  كفالقان مف71ك 70المادتيف  بتصفح :أوال: الشكل القانوني لممؤسسة البنكية

حيث  أف المشرع لـ يبيف طبيعة الشخص المخكؿ لو ممارسة المينة البنكية، يتضح ،كالقرض
بصفة  شاممة 71المادة نص ككممة المؤسسات المالية في70المادة نص ردت كممة بنكؾ فيك 

 39أف تمارسيا ىذه المؤسسات. العمميات التي يمكفبتحديد  ك عامة، مكتفيا
عمى  في فقرتيا األكلى، حيث نصت نفس القانكفمف 83المادة  في ذلؾل فطفت غير أنو    

ما يمي:" يجب أف تؤسس البنكؾ كالمؤسسات المالية الخاضعة لمقانكف الجزائرم  في شكؿ 
 40."تعاضديوشركات مساىمة، كيدرس المجمس جدكل اتخاذ بنؾ أك مؤسسة مالية شكؿ 

لما يتميز  يعكد Société par actionكأصؿ ىمةلشكؿ شركة المسا عإف في اختيار المشر     
الكبرل اؿ لمنيكض بالمشاريع االقتصادية فائقة عمى جمع األمك ل تيابو ىذا النمكذج مف  قدر 

،  يمكف عمى ىذه القاعدة ءكاستثنا.41مضاىاتو التي يعجز أماميا األفراد كشركات األشخاص
، تعاضديوؿ سسة مالية شكبنؾ أك مؤ لمجمس النقد كالقرض أف  يدرس جدكل اتخاذ  

de mutualitéتحصؿ عمىة لمصندكؽ الكطني لمتعاكف الفبلحي الذم كما ىك الشأف بالنسب 
 01.42-95بعمميات البنكؾ بمكجب النظاـ رقـ  لمقياـص يرخالت

                                                 
المتعمؽ بالنقد القرض الممغى، أنو يجب عمى البنكؾ  10- 90مف القانكف رقـ  115ك 114في حيف صرح في المادتيف -39

 كتسي طابع الشخص المعنكم، كبالتالي استبعاد قياـ الشخص الطبيعي باإلعماؿ المصرفية.ك المؤسسات المالية أف ت
 .يتعمؽ بالنقد كالقرض، معدؿ كمتمـ، 11-03األمر  -40

سيـ  كذات المسؤكلية المحدكدة ( ديكاف العريني  محمد فريد، القانكف التجارم ) شركات المساىمة كالتكصية باأل -41
 .15، ص1999، صرالمطبكعات الجامعية، م

42
- Règlement n°  95-01 du 28 février 1995, portant dérogation en faveur de la caisse 

nationale de mutualité   agricole   CN MA,   pour effectuer des opérations de banque. www 

bank of Algeria dz. 
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، االختيار نفسومعظـ التشريعات المقارنة تبنت  ،كعمى غرار التشريع المصرفي الجزائرم    
التجارية شكؿ  المصرفية ةالكساط أعماؿذ المؤسسات التي تمارس حيث أكجبت أف تتخ

 .شركات المساىمة باستثناء فركع البنكؾ األجنبية المقيمة عمى إقميميا
قد استبعد اتخاذ البنكؾ كالمؤسسات المالية أم  الجزائرم يككف المشرع ،االختيار ىذاظؿ في 

أف المتأمؿ في نص المادة إال  غير شركة المساىمة. النماذج األخرلنمكذج مف 
األجنبية بمفيـك المخالفة أف ىذا الشرط ال يمـز البنكؾ كالمؤسسات المالية  يتضح،المذككرة83

 تتمتع بالشخصيةأف ىذه الفركع ال  عمى أساس بة في إقامة فركع ليا في الجزائر،الراغ
نما تبقى  شبابيؾ أجنبية تابعة المعنكية، كبالتالي ال تككف ممزمة باتخاذ أم شكؿ قانكني، كا 

إلى شركات مصرفية أجنبية ميما كاف شكميا القانكني الذم يتنكع كيتبايف تبعا لتنكع 
 تشريعات الدكؿ المستثمرة في القطاع المصرفي. 

المستثمر في  حريةمف  قيد   قد الجزائرم يتضح أف المشرع ،عمى ضكء ما تقدـ      
بعض  عمى عكس ة التي يرغب في تأسيسيا،اختيار النمكذج القانكني لممؤسسة البنكي

 511، حيث منح نص المادة اخر آالذم سمؾ مسمكا  المبناني كالتشريع التشريعات المقارنة
لمؤسسات القرض حرية اختيار أحد نماذج  43الفقرة األكلى مف القانكف النقدم كالمالي

 .الشركات التجارية المرخص إنشاؤىا
 تتأسس فيأف القرض مؤسسات ل بأنو يمكف يع الفرنسييقضي التشر  كعمى غرار ذلؾ،     

كمع التعديؿ الذم طرأ ،تكصية بسيطة أك شركة ذات أسيـ...شكؿ شركة تضامف أك شركة 
س أأصبح  يسمح حتى بتأسيس شركات  ذات ر عمى القانكف النقدم كالمالي السالؼ الذكر، 

 44.، صندكؽ القرض البمدمؿ قانكني مف نكع خاص كالتعاكنياتماؿ قابؿ لمتغيير يسمى شك
 قد، اشتراط المشرع إفراغ  مشركع البنؾ أك المؤسسة المالية في شكؿ شركة المساىمة إف    

ترؾ المجاؿ أف  ك .يؤدم إلى استبعاد المستثمريف الصغار مف الدخكؿ إلى المينة البنكية
ينة البنكية مف احتكار ممارسة الم يؤدم مف شأنو أفييمنة أصحاب رؤكس األمكاؿ الكبيرة، ل

الذم كاف سائدا مف  االحتكار كبالتالي نقؿ ،طرؼ فئة صغيرة مف المستثمريف الخكاص

                                                 
 08/2001/ 06ة في لبناف الصادر فيتعمؽ بتنظيـ مينة الصرافالم 347 -2001المادة الثانية مف القانكف رقـ  -43

                              www. Bdl. Gov.lb/laws/dowoad/49/ar-مكجكد عمى المكقع:  

44-Bonneau Théry,  Droit  bancaire, 4
éme

 édition,, Édition Montchrestien, Paris, 2001, P 91. 
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افى مع ركح ك ىذا يتن . في حيف أفجديدبأسمكب  لقطاع الخاص إلى ا طرؼ البنكؾ العامة 
المينة  ىالدخكؿ إلفي  أم مستثمر يرغب مبدأ المساكاة أماـ سالذم كر الدستكر مبادئ 
يشكؿ ، ذلؾ كما داـ الحاؿ عمى خبلؼ .ىذا المستثمربغض النظر عف حجـ   البنكية

 ؿالقبكؿ بكفاألصح  ،مالجزائر القطاع المصرفي  يف االستثمارعمى حرية  اقيد الشرط المعني
 .كالمؤسسات الماليةأشكاؿ شركات البنكؾ 

أك  ؾاؿ بنلرأسمإف تكفير الحد األدنى   : الحد األدنى لرأسمال المؤسسة البنكية:ثانيا
المشرع لخاصة التي فرضيا ا المكضكعية الشركط يضاؼ إلى أخر شرط ىكمؤسسة مالية 
كاالطمئناف لدل  الثقةالذم يكفر  فيك الضماف العاـ ،االلتحاؽ بالمينة البنكية عمى مف يريد

 مع المؤسسات البنكية.المتعامميف  مختمؼ
أم  يقدمولؾ المقدار مف الماؿ الذم ذ ،سياقنا ىذافي  ؿكنقصد بالحد األدنى لمرأسما     

يجب أف يككف مساكيا أك يفكؽ حده  حيث مف أجؿ تأسيس بنؾ أك مؤسسة مالية، مستثمر
 .حدده القانكف  الذم ألدنى
الرأس الماؿ   عإخضا الجزائرم المشرع رتألاط المصرفي اخصكصية النش كتأكيدا عمى     
 صيخت خاصةلقكاعد  ؤسسات البنكيةالمطمكب لتأسيس المLe capital minimalاألدنى
 دالقكاع نتناكؿسكؼ  ،كلتكضيح ىذه المسألة محؿ التنظيـ45،مجمس النقد كالقرض بتنظيمو
 ماؿال في رأس نشير إلى مساىمة الدكلة كأخيرا  مقدارهثـ ، تحريره كيفيةك  أىميتوف التي تبي
 .الخاصة لممشاريع البنكية  التأسيسي

سماؿ  المؤسسة أيؤدم الحد األدنى لر   المؤسسة البنكية: لمالأهمية الحد األدنى لرأس ا-1
 ، تتمثؿ فيما يمي:كبيرة أىميةذات  البنكية  ثبلث كظائؼ

 في نشاطو االستمرارعمى  مساعدتو يمكف كنعني بذلؾ أف رأسماؿ البنؾ :وظيفة الحماية-أ
إلى  إلى رأسمالو، حيث يبقى يزاكؿ نشاطو بالرجكع حتى في الحاالت التي يحقؽ فييا خسائر

ناىيؾ عف اعتباره ضمانا لمدائنيف، كمناط  46.الحد الذم تتساكل فيو األصكؿ مع الخصكـ
 تحديد المركز المالي كالسمعة المالية لمبنؾ.

                                                 
 .ض،  المتعمؽ بالنقد كالقر 11-03مف األمر  88المادة  -45

 ، النظاـ القانكني لضماف الكدائع المصرفية، مذكرة ماجستير، فرع قانكف األعماؿ، كمية الحقكؽ،مناد نايت  جكدم  -46
 .18، ص 2007جامعة  بكمرداس، 
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 كالتشريعات فيمتطمبات القكانيف  في تمبية الكظيفة التنظيمية تتجمى :الوظيفة التنظيمية-ب
أحد أك  بنؾ تجارمك ضركرم لصدكر التراخيص إلنشاء تكفير الحد األدنى لمرأس الماؿ، كى

 47.أك مؤسسة مالية أجنبية في السكؽ المحمية فركع بنؾ
، في لمحد األدنى لرأسماؿ المؤسسة البنكية الكظيفة العممية تتجمى الوظيفة العممية: -ج

كف إمكانية استغبلؿ ىذا الرأس الماؿ في تغطية بعض العمميات المفاجئة أك الخسائر المم
 48.المصرفي حدكثيا أثناء مزاكلة النشاط

عمى غرار التشريعات  كيفية تحرير الحد األدنى لرأس المال المؤسسة البنكية: -2
 نص خاص أحاط المشرع الجزائرم بالتنظيـ كيفية تحصيؿ ىذا الرأسماؿ بمكجب 49المقارنة،

01-90رقـ رد في المادة الثانية مف النظاـ اك 
دفع الحد  ينبغي : "أنو التي نصت عمىك 50

عمى األقؿ عند إنشاء الشركة  ككميا في أجؿ %75األدنى مف رأسماؿ االجتماعي  بنسبة 
 ."الثانية بعد الحصكؿ عمى االعتمادأقصاه نياية السنة 

تراجع عف ذلؾ في تعديؿ المادة الثانية بمكجب التعديؿ الصادر عاـ  قد المشرع أف  إال     
الحد األدنى لرأسماؿ شركات المساىمة بما فييا البنكؾ حيث تـ تكحيد تحرير 1993،51

 التقنيفمف  592فأصبح يخضع لمقكاعد العامة السيما أحكاـ المادة  ،كالمؤسسات المالية
...يجب أف يكتتب رأسماؿ بكاممو، كتككف األسيـ المالية :"ما يمي التجارم التي نصت عمى

متيا االسمية، كيتـ كفاء الزيادة مرة كاحدة عمى األقؿ مف قي 1/4مدفكعة عند االكتتاب بنسبة
اإلدارة أك مجمس المديريف حسب كؿ حالة كفي اجؿ  عدة مرات بناء عمى قرار مف مجمس أك

كتككف ،...خ تسجيؿ الشركة في السجؿ التجارمسنكات مف تاري 05ال يمكف أف يتجاكز 
 األسيـ العينية مسددة القيمة بكامميا حيف إصدارىا ".

                                                 
لدار الجامعية  محمد صالح الحناكم، عبد الفتاح عبد السبلـ، المؤسسات  المالية ، البكرصة كالبنكؾ التجارية، ا-  47

 . 309،ص1998، مصر، ةاإلبراىيمي

 .نفس المرجع كالمكضع  -48

، النظاـ القانكني لمبنكؾ في الجزائر، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانكف، فرع قانكف األعماؿ،  تدريست كريمة -49
 .95، ص2003تيزم كزك،  ممكد معمرم،  ، جامعةكالعمـك السياسية كمية الحقكؽ

، يتعمؽ بالحد األدنى لرأسماؿ البنكؾ كالمؤسسات المالية العاممة في الجزائر، 1990يكنيك  04مؤرخ  01-90ـ رقـ نظا -50
 ، ممغى.1991أكت  21، صادر في 39ية، عدد جريدة رسم

المتعمؽ  04/06/1990المؤرخ في  01-90، يعد ؿ كيتمـ النظاـ رقـ 04/07/1993مؤرخ في  03-93نظاـ رقـ -51
 .02/01/1994في  صادر،  1دنى لرأسماؿ البنكؾ كالمؤسسات المالية العاممة في الجزائر، الجريدة الرسمية عددبالحد األ
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المنظـ البنكي قد تساىؿ في السنكات األكلى مف  قا مف ىذه النصكص، يبدك أف انطبل    
األدنى لرأس الماؿ المؤسسة  دالح تحريرتحرير النشاط المصرفي أماـ القطاع الخاص بشأف 

مف الرأسماؿ التأسيسي  %75، حيث فرض أف تدفع بغية تشجيع االستثمار المصرفي البنكية
مف حصكؿ البنؾ أك ميا في أجؿ أقصاه السنة الثانية بتكممتو ك عند اإلنشاء، عمى أف يمتـز

 .المؤسسة المالية عمى االعتماد
لكف ىذا التساىؿ قد فتح المجاؿ أماـ العديد مف مؤسسات القرض الخاصة كسيؿ عمييا     

كف تممؾ األمكاؿ في الكقت الذم لـ ت الحصكؿ عمى االعتماد كممارسة النشاط البنكي،
كىك ما أثر عمى استقرار القطاع المصرفي كعمى السمعة المالية لبعض  أسيس،الكافية لمت

ليذا كضع حدا ليذا التساىؿ مند سنة  52.ىذه المؤسسات عمى الصعيديف الداخمي كالخارجي
مف القانكف التجارم عمى البنكؾ كالمؤسسات  596حيث تـ استبعاد تطبيؽ المادة  2004،53

، فرضت بمكجبيا سمطة النقد كالقرض عمى كؿ ة كصرامةالمالية، كعكضت بقكاعد أكثر شد
متكفر عند إعداد مشركع تأسيسيا، كأف يحرر  يامالس أيككف ر كالمؤسسات المالية أف  البنكؾ

54.المصرفي دخكؿ في ممارسة النشاطالبكاممو عند 
 

 11-03مف األمر  88ةتشير الماد مقدار الحد األدنى لرأسمال المؤسسة البنكية: -3
عمى البنكؾ كالمؤسسات المالية أف  ينبغيإلى أنو  المعدؿ كالمتمـ مؽ بالنقد كالقرضالمتع
مجمس  عف نظاـ يصدر األقؿ المبمغ الذم يحددهرأسماؿ يساكم عمى  أدنى مف احد تمتمؾ

 55.النقد كالقرض
 المتعمؽ بتحديد الحد األدنى مف الرأسماؿ المفركض عمى المصرفي لـ يستقر التنظيـ     

د التي عرفتيا الجزائر مننظرا لفترات عدـ االستقرار  ،كالمؤسسات المالية ؾالبنك  تأسيس

                                                 
مميكة أكباية، المعاممة اإلدارية لبلستثمار في النشاطات المالية  كفقا لمقانكف الجزائرم،  أطركحة لنيؿ شيادة  الدكتكراه   -52

، التخصص  .252ص 2016يزم كزك، ت–حقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة ممكد معمرم القانكف، كمية ال  :في العمـك

، يتعمؽ بالحد األدنى لرأسماؿ البنكؾ كالمؤسسات المالية 2004مارس  04المؤرخ في   01-04المادة الثانية مف نظاـ  -53
 ، ممغى.2004أفريؿ  28، الصادرة في 27دد العاممة في الجزائر، الجريدة الرسمية ع

54
-Dib Said,  " Actionnerait et capital des banques  et  des établissements financiers", Media 

Bank  (Le journal intérieur de la Bank d 'Algérie) N°42.1999.p11. 
حد عمى خبلؼ التشريع البنكي الجزائرم ، تذىب  بعض التشريعات العربية ، المصرية  األردنية....إلى التمييز بيف ال55

 :في ىذا اإلطار األدنى لمرأس الماؿ المسمكح بو لتأسيس البنكؾ في السكؽ المحمية،أنظر
-www.Arab Fund For. 
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أجمعت عمى  تنسبة الرأسماؿ األدنى عدة تعديبل تحرير النشاط المصرفي، حيث عرفت
 الرفع مف ىذه النسب بشكؿ يتناسب مع تدىكر قيمة الدينار في األسكاؽ العالمية. 

في  األدنى لرأسماؿ البنكؾ كالمؤسسات المالية عدة مرات تـ تعديؿ الحد ،ليدا السبب     
قدر مجمس النقد كالقرض الحد األدنى بالنسبة لمبنكؾ  البداية  فيف، فترات غير متباعدة

 ورفعثـ  56كبمائة مميكف دينار بالنسبة لممؤسسات المالية، ،بخمسمائة مميكف دينار جزائرم
بالنسبة لمبنؾ ك خمسمائة مميكف  بالنسبة مميار  2,5ما ال يقؿ عف إلى 2004سنة  في 

 بمكجب رفعو مرة أخرلإعادة  عند ىذا المستكل، حيث تقرر يستقركلـ  57،لممؤسسة المالية
لتأسيس المطمكب  الحد األدنى حيث أصبح ،2008ديسمبر 23المؤرخ في  04-08النظاـ رقـ 

 58.المالية تؤسسالممبالنسبة  دينارمميار   3,5كدينار  مميار10ال يقمعف  ؾالبنك 
األحكاـ عمى البنكؾ  نفس ، تطبؽ04-08ذات النظاـ رقـ  عمبل بالمادة الثالثة مفك      

يتعيف عمييا  حيث الجزائر،كالمؤسسات المالية الكائف مقرىا في الخارج كالتي ليا فركع في 
لفركعيا مبمغا يساكم عمى األقؿ الرأسماؿ األدنى المطمكب تأمينو لدل  تخصصأف 
 .ؤسسات المالية كالبنكؾالم

سمطة تعديؿ الحد األدنى أف لمجمس النقد كالقرض  ،أعبله المشار إليومف النظاـ نفيـ      
استجابة لمتغيرات الطارئة عمى الساحة االقتصادية بكجو عاـ كالمصرفية بكجو  لراس الماؿ

ة شيرا مؤسسات الصرافة ميمة اثنا عشر ل يعطى المقابؿ أم كقت شاء. في خاص أك في
ال تعرضت لسحب اعتمادىا  59.لتسكية أكضاعيا كا 

المؤسسات المالية عمى الرغـ ب نكؾ مبمغا ضخما مقارنةالب و فرض عمىما يبلحظ أن     
 مف ككف أف البنكؾ ليا مصادر متعددة في تمكيؿ نشاطاتيا عمى خبلؼ المؤسسات المالية

 تعتمد عمى أمكاليا الخاصة فقط. التي
                                                 

 يتعمؽ بالحد األدنى لرأسماؿ البنكؾ. ،01-90المادة األكلى مف النظاـ رقـ 56
، 1990يكنيك  04خ في المؤر  01-90، الممغي لمنظاـ رقـ 2004مارس  04المؤرخ في  01-04النظاـ مف  02المادة -57

 .سابؽ عيتعمؽ بالحد األدنى لرأسماؿ البنكؾ.، مرج
 04المؤرخ في  01-04، الممغي لمنظاـ رقـ 2008ديسمبر  23مؤرخ في  04-08المادة الثانية مف النظاـ رقـ  -58

، 72دة الرسمية العددائر، الجريالمتعمؽ بالحد األدنى لرأسماؿ البنكؾ كالمؤسسات المالية العاممة في الجز  2004مارس، 
 . 2008ديسمبر  24في  صادر

 المرجع نفسو.، 04-08كىذا باالستناد إلى نص المادة الرابعة مف النظاـ رقـ -59
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مبالغ يبدك أنو ، ا الحدذإلى ى لحد األدنى لرأسماؿ البنكؾ كالمؤسسات الماليةرفع افي إف     
امتياف يريد أنو يشكؿ عائقا أماـ مف السكؽ المصرفية ك  لبلستثمار فيغير مشجع كأنو  ،فيو

ا نجد المشرع في كؿ مرة يعمد إلى رفع ذلما يطرح أكثر مف سؤاؿ أنو كما النشاط البنكي، 
 الماؿ المطمكب لتأسيس البنكؾ كالمؤسسات المالية؟الحد األدنى لمرأس 

 يؤثر سكؼ ال المتكرر، الرفع غير المستقر بشأف ـالتنظي اذحقيقة األمر أف ىفي      
في تسبب  بؿ ،سبفقط عمى حرية الراغبيف في الدخكؿ إلى المينة البنكية فح بشكؿ سمبي

ه ذكاجيت ى ذإ، لكطنيالمؤسسات البنكية الخاصة ذات الرأس الماؿ ابعض  سحب اعتماد
 بػ: ، كيتعمؽ األمر عمى كجو الخصكصكبيرة في رفع رأسماليا األدنى اتباألخيرة  صعك 

عمى التكالي  امعتمادىاسحب تقديـ طمب   ىاضطرا إل "منى بنؾ"ك"أركك بنؾ"، حيث
المنصكص  ماليما إلى النسبرأسرفع  ا عمى مقدرتي بسبب عدـ60تصفيةالقيد  ماككضعي

ػ 04-08في النظاـ رقـ  دفعة كاحدة رفعو ما تـفما بالؾ عند ،01-04نظاـ  رقـ في ال اعميي
 .عف سابقو بثبلث أضعاؼ ػلمشار إليو ا

مف جية يقر بالحرية المصرفية كمف ف، متناقضا مع نفسو كاف الجزائرم يبدك أف المشرع     
رفع الحد بكتفي لـ ي إذممارستيا ميدانيا،  يضع قيكدا غير مبررة تتنافى مع ،جية أخرل

بؿ ذىب أبعد عدة مرات كفي فترات متقاربة  التأسيس لممؤسسات البنكية األدنى  لمرأس الماؿ
كبيذا  61.أف يثبت كؿ بنؾ كفي كؿ حيف أف أصكلو تفكؽ خصكمو حيث اشترط مف ذلؾ،

الدخكؿ إلى  مف يريد في طريؽػ ال يقؿ إعاقة عف سابقيػ اخر آقيدا كضع اإلجراء يككف قد 
 .ة البنكيةالمين
كمف جية أخرل، يبدك أف مسمؾ المشرع في عدـ تحديد حد أعمى لرأسماؿ المصرح بو       

لمبنكؾ كالمؤسسات المالية الخاصة لـ يكف سميما، ألف ذلؾ قد يؤدم إلى نشكء بنكؾ عمبلقة 
تعد مف المبادئ األخيرة  محتممة تحتكر النشاط المصرفي كتضعؼ المنافسة، عمما أف ىذه

 يقكـ عمييا اقتصاد السكؽ. التي
البد مف إعادة النظر في ىذه السياسة  التي فإنو  ،إليوكبناء عمى ما سبقت اإلشارة      

دكر إلى إقصاء  ، ألنيا تيدؼ أساسااالستثمار البنكيتتنافى  مع ركح  مبدأ حرية  يبدك أنيا

                                                 
60

-www.bank_of_Algria.dz. 
 .تعمؽ بالنقد كالقرض، معدؿ كمتمـالم 11-03مف األمر  89المادة -61
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 الييمنة كاستمرار إلى بسط كما تكحيتنمية السكؽ المصرفية،  فيالقطاع الخاص  مساىمةك 
 العاـ.  التابعة لمقطاع االحتكارية لدل البنكؾالنزعة 

 عالقطا يزاؿال  المؤسسات البنكية الخاصة:أسيس سهم نوعي لمدولة في رأسمال ت  -4
ذلؾ أف معظـ التدابير كاإلجراءات التي اتخذتيا  ،مف طرؼ الدكلة احاد يشيد تدخبل البنكي

لبنكؾ افي رأسماؿ  Action spécifiqueينيا إنشاء سيـ نكعيمف ب ،2008بداية مف الحككمة 
كقد تـ تكريس  .عميو غير محفزةك  معيقة لبلستثمار البنكيكانت  ،كالمؤسسات المالية الخاصة

، حيث تممت 2010سنة  11-03ضمف األحكاـ المعدلة لقانكف النقد كالقرض رقـ  طىذا الشر 
زيادة عمى ذلؾ، تممؾ الدكلة سيما نكعيا في رأسماؿ : " ك يتضمنت التالبفقرة ثالثة  83المادة 

البنكؾ كالمؤسسات المالية ذات رؤكس األمكاؿ الخاصة، يخكؿ ليا بمكجبو الحؽ في أف 
 تمثؿ في أجيزة الشركة دكف الحؽ في التصكيت".

مف  06/3كلقد استعمؿ المشرع الجزائرم مصطمح "السيـ النكعي ألكؿ مرة في المادة       
المتعمؽ بالخكصصة، حيث اتخذ منو آلية لمدفاع عف المصمحة العامة  62 22-95قـ األمر ر 

، سمحت بامتصاص الغضب الشعبي الذم خمفو التنازؿ عف كالحد مف تسريح العماؿ
 .المؤسسات االقتصادية المممككة لمدكلة

ة أما عف اليدؼ مف تكريس امتبلؾ الدكلة ىذا السيـ في رأسماؿ المؤسسات المصرفي     
  الخاصة، فيعكد حسب ما فندتو الحككمة لغرض إضفاء الشفافية عمى العمميات البنكية 

« Renforcer la transparence dans les activités bancaire ».  كفضبل عف ذلؾ جاء مف
ىذا اإلجراء ، ناىيؾ عف أف أجؿ الحفاظ عمى مصالح زبائف البنكؾ كالمؤسسات المالية

 يرل البعض كما  63.مف الدكؿ المتقدمة كذلؾ في العديدكجد جزائرم الجديد في القانكف ال
إلى استرجاع بعض معالـ االقتصاد المكجو كفرض نظاـ  ترمي ىذه القاعدة الغريبةأف 

مف أجؿ  64عمى مؤسسات القرض المصرفي التابعة لمقطاع الخاص La  tutelleالكصاية 
 حمؿ أعباء مالية.التأثير عمييا كالتحكـ فييا دكف أف يرفؽ ذلؾ بت

                                                 
مؤسسات االقتصادية العمكمية، الجريدة الرسمية عدد، ، يتعمؽ بخكصصة ال1995أكت  26مؤرخ  22-95أمر رقـ  -62

 ، ممغى.1995ديسمبر  03، صادر في 48

 .254، 253مميكة أكباية، مرجع سابؽ، ص ص -63
64

- Zouaimia Rachid, «  Le régime des investissements étrangers à l’épreuve de la résurgence 

de l’Etat dirigiste en Algérie ». R.A.S.J.E.P, n°2, 2011, p15 
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أف تأسيس مثؿ ىذا السيـ يسمح لمدكلة  برر مؤيدك ىذا اإلجراء عمى، نفسو كفي السياؽ    
فمف خبلؿ إنشاء نظاـ الرقابة كاإلشراؼ، يسمح استقرار النظاـ البنكي كالمالي، بالسير عمى 

لتسيير السميـ ككذا كا لمقكاعد االحترازيةمتثاؿ البنكؾ كالمؤسسات المالية بالتأكد مف مدل اليا 
في حيف تدخؿ ىذه الصبلحيات في إطار االختصاص  65،قكاعد حسف السمكؾ كاألخبلؽ

 66الرقابي لمجنة المصرفية عمى عمؿ البنكؾ كالمؤسسات المالية.
بسمطات  يتمتع النكعي أف مالؾ السيـ، الشرط المذككريرل معارضك  المقابؿفي      

، في حيف كأسرارىا مسار المؤسسة المصرفية الخاصة سمح لو بالتعرؼ الكامؿ عمىتكاسعة 
يؤدم بمسيرم المؤسسة المعنية  قد  وكما أن  67ؿ.األعماالماؿ ك عالـ مطمكبة في أف السرية 

لمتحايؿ عمى القانكف، بتنظيـ مجالس سرية يتـ فييا مناقشة المسائؿ الميمة التي ليا عبلقة 
تفيد مف المعمكمات المكصكلة إلييا مف قبؿ أف البنكؾ العامة قد تس ناىيؾ عفبتسييرىا، 

68.في المصاريؼ كالمؤسسات المالية الخاصة ممثمي الدكلة
 

فإف مكقفنا يتفؽ مع االتجاه الذم يعارض امتبلؾ الدكلة لمسيـ كبيف ىذا المكقؼ كذاؾ،     
يشكؿ نكعا مف   أف ىذا الشرط، عمى أساس ،النكعي في المؤسسات البنكية الخاصة

المستثمر يبقى كما أف  أىدافيا.عمى ىذه المؤسسات بالتشكيؾ في قدرتيا عمى بمكغ الكصاية 
؛ ألف ىذه عمى عدـ نقؿ ممثمك الدكلة أسرار مينتو البنكية إلى البنكؾ العامة غير مطمئف

 ،األسرار ىي التي تخمؽ جك المنافسة بيف البنكؾ المممككة لمدكلة كالبنكؾ المممككة لمخكاص
فإف مثؿ ىذا الشرط الذم كرسو قانكف النقد كالقرض الجزائرم ال يكجد أم ، كفي ذات السياؽ

نظير لو في بعض القكانيف المصرفية المقارنة التي تـ اإلطبلع عمييا كالتشريع السكرم، 
 اإلماراتي، السعكدم، المصرم، الفرنسي كالمغربي.

جاء في  كؾ الخاصة، كبالنتيجة لذلؾ، فإف شرط امتبلؾ الدكلة لمسيـ النكعي في البن    
يشكؿ عائقا  اآلخر إذف فيك، أم مستثمرعميو  قد ال يكافؽ، كلك كاف اختياريا فغير محمو

                                                 
65

- Ibid, p17. 
66
 .يتعلك بالٌمد والمرض، هعدل وهتون، 11-03هي األهر  105أًظر الوادة  - 

67
- Terki Nore-dine, «  La protection conventionnelle de l’investissement étranger en 

Algérie », R.A.S.J.E.P, vol 39, n°2, 2001, p13.   
68

-  Zouaimia Rachid, «  Le régime des investissements étrangers à l’épreuve de la résurgence 

de l’Etat dirigiste en Algérie ».op-cit, pp17.18. 
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 أجانب ـالخكاص سكاء كانكا كطنييف أ المستثمريف التي تكاجو العكائؽ يضاؼ إلى قائمة
 في الجزائر. يرغبكف في انجاز مشاريعيـ البنكية عندما

إلى جانب الشركط  عمى طالب التأسيس ظيم الداخمي لممؤسسة:ثالثا: برنامج النشاط والتن
المذاف  الداخمي التنظيـك Le programme D’activité ،برنامج النشاط أف يقدـالسالفة الذكر، 

ك مؤسسة أ ؾتأسيس بن أك رفض مف المعايير األساسية التي يبنى عمييا قرار قبكؿ يعتبراف
 .بية، كفقا لمقانكف الجزائرمؾ أك مؤسسة مالية أجننلية، أك فرع بما
:" ما يميالذم عمى  11-03مف أمر  91تنص المادة  مؤسسة البنكية:لا برنامج نشاط-1

الترخيص...، يقدـ الممتمسكف برنامج النشاط كاإلمكانيات المالية مف أجؿ الحصكؿ عمى 
 .كالتقنية التي يعتزمكف استخداميا..."

لنشاط المصرفي، كبالتالي القياـ باألعماؿ عمى القياـ با اكيككف مكضكع الطمب منصب
66المصرفية مثمما حددتيا المادة 

: " تتضمف العمميات المصرفية تمقي األمكاؿ كما يمي 69
دارة ىذه  مف الجميكر كعمميات القرض ككذا كضع كسائؿ الدفع تحت تصرؼ الزبائف كا 

 .الكسائؿ"
المصرفية  بدقة العمميات فمكضحي ،نشاطيـفعمى الممتمسيف أف يبعثكا ببرنامج      

أك  إذ تعد ىذه النقطة مف بيف المعايير التي يبنى عمييا قرار المكافقة ،في ممارستيا المرغكب
 التأسيس مف طرؼ السمطة المختصة. قرار رفض

، يبيف برنامج النشاط الكسائؿ المالية كالمعدات التكنكلكجيا محؿ االستعماؿ بناء عميو     
مف أجؿ أف يتسنى لمجية  كالتي تككف محؿ دراسة مدققة 70،البنكية في تنفيذ العمميات

ا كتحقيقيا لؤلىداؼ المنشكدة في المعنية التأكد مف أف المؤسسة قادرة عمى القياـ بنشاطي
قدرتيا في نفس  كإطار القكاعد كالضكابط التي تضمف السير الحسف لمنظاـ المالي كالبنكي، 

 71لعمبلئيا. الكقت عمى ضماف الحماية الكافية
تي تعتـز ممارسة النشاط أف تمتمؾ المؤسسة ال ،أيضا يشترط، إلى جانب ىذه االلتزامات     

 ضركرة ذلؾ يضاؼ إلى ،المعدات التكنكلكجيا المتطكرةك  اإلمكانيات التقنيةمف  المصرفي،
                                                 

 المعدؿ كالمتمـ.المتعمؽ بالنقد كالقرض، ،11-03مف األمر  -69

 المرجع نفسو.الفقرة األكلى  91المادة -70

كالعمـك  نة المصرفية، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير، فرع قانكف األعماؿ، كمية الحقكؽ، المركز القانكني لمج دمكش حكيمة71
 .78،  ص2005تيزم كزك،  ممكد معمرم،  ، جامعةالسياسية،
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حتى يسيؿ عمييا تنظيـ نشاطيا بشكؿ  ماكف كظركؼ تتناسب كطبيعة عمميا،اتخاذىا أل
 72قيمة لمف يمج ساحتيا. مصرفية ـ خدماتيكتقد أفضؿ
المبس كعدـ يكتنفو شيء مف  ،غير أف إنشاء ىذا االلتزاـ األخير عمى عاتؽ المستثمر     

فمف جية يشترط المشرع تقديـ الكسائؿ المادية ك التقنية في ممؼ طمب تأسيس  ،الكضكح
مما  ،الكسائؿ المطمكب تقديميلـ يحدد طبيعة ىذه ا ،كمف جية أخرل، بنؾ أك مؤسسة مالية

التي يحتكييا ممؼ  الكسائؿ التقنية يو في قبكؿ أك رفض يعني أف لييئة التأسيس سمطة تقدير 
تقييد حرية  مما قد يترتب عمى ذلؾ .كيمنحيا منفذا قد تستغمو لتجاكز السمطة التأسيسطمب 

 الدخكؿ إلى المينة البنكية.
لجنة  المشرع فكض ألف مجاؿ الكساطة في البكرصة، ال نجده في ىذا الغمكض القانكني    

تنظيـ كمراقبة البكرصة سمطة تحديد الكسائؿ المادية كالتقنية، كالتي مف بينيا حيازة محبلت 
ناىيؾ عف  ئؿ المعمكماتية كالخاصة باإلعبلـمبلئمة لضماف أمف مصالح الزبائف، كالكسا

، كىي عمى الخصكص المكارد حساباتتحديد اإلجراءات التي يجب أف تتكفر لدل ماسؾ ال
كىذا مف شأنو قطع  73،البشرية كالمحاسبية، كترتيبات حماية الزبائف، كترتيب المراقبة الداخمية

في تقدير الكسائؿ التقنية المطمكبة العتماد  مف طرؼ المجنة الطريؽ أماـ أم تعسؼ محتمؿ
 الكسطاء المالييف.

 لمجاؿ البكرصة إلى المجاؿ البنكيالتقييد مف ا نرل مف األجدر أف ينقؿ ىذا ،كعميو     
كبديؿ لمسمطة التقديرية التي يتمتع بيا مجمس النقد كالقرض، طالما أنو ليس ىناؾ ما يبرر 

لتقدير الكسائؿ التقنية التي يقدميا طالب التأسيس إلى جانب الشركط منح ىذه السمطة 
 .األخرل

متمسي يتعيف عمى م مف بيف المتطمبات التيكذلؾ  الداخمي لممؤسسة البنكية: النظام -2
أك المؤسسة المالية  أك  التنظيـ الداخمي لمشركع البنؾ   تقديـ، الدخكؿ إلى المينة البنكية

 74في ممؼ طمب التأسيس أماـ الجية المختصة.فرع البنؾ أك المؤسسة المالية األجنبية، 
                                                 

 المتعمؽ بالنقد كالقرض، المعدؿ كالمتمـ، مرجع سابؽ. 11-03الفقرة األخيرة مف األمر  91كىذا ما يستفاد مف المادة  -72

القيـ المنقكلة في القانكف الجزائرم، رسالة لنيؿ شيادة الدكتكراه في  يمكد، حماية االدخار المستثمر ففاتح آيت م -73
، تخصص  .363، ص 2012تيزم كزك،  –القانكف، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة ممكد معمرم  :العمـك

عدؿ كالمتمـ، مرجع سابؽ، ككذلؾ المادة الثالثة ، المتعمؽ بالنقد كالقرض، الم11-03مف األمر رقـ  91انظر المادة  -74
 . تأسيس البنكؾ كالمؤسسات المالية ، يتعمؽ بشركط02-06مف النظاـ رقـ 
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ؽ سمطة التأسيس مف مدل مطابقة تحق يالداخمي فأىمية التنظيـ إلى يجدر التنكيو ك      
 مف طرؼ مع البرنامج المقدـ البنكية أك المالية ةلمشركع المؤسس ةالعناصر البلزم

خدماتيا تبيف مدل استعدادىا الستقباؿ المكدعيف كالمقترضيف كتقديـ  اذ، ككمؤسسييا
مدل إمكانيتيا عمى مكاجية  إلى معرفة أيضا ييدؼكما  المصرفية عمى أفضؿ كجو.

ال بد أف يخطر بو  يطرأ عميو ككؿ تغيير75،في حالة تعرضيا لؤلزماتمخاطر كتغطيتيا ال
 فكرا الجية المعنية حسب األحكاؿ سكاء قبؿ قبكؿ التأسيس أك بعده.

رقـ مف النظاـ  03مف قانكف النقد كالقرض كالمادة  91كما تجدر اإلشارة إلى أف المادة     
طمح التنظيـ الداخمي كىك لفظ يراد بو  تمؾ الكثيقة السمؼ ذكرىما قد استعممتا مص 06-02

تنظـ عبلقات العمؿ كالتي يحررىا المستخدـ لتكف أساسا لضبط العبلقات بيف مختمؼ التي 
بؿ  قصكد مف النصيف السابقيف ليس ىذاالييئات العاممة كالمستخدمة، في حيف أف الم

لمكارد البشرية كالذم يقابمو مصطمح الجانب الييكمي لممؤسسة بمستكياتيا كتكزيعيا كتنظيـ ا
 النظاـ الداخمي.

 يقصد بالجدكل االقتصادية :لممشروع االستثماري البنكياالقتصادية شرط الجدوى رابعا: 
، بأنيا سمسمة مف الدراسات المترابطة كالمتتابعة التي تقكـ عاـ بشكؿ لممشركع االستثمارم

إلى اتخاذ القرار  بالسمطة المختصة معمى افتراضات معينة كأىداؼ معينة، كالتي تؤد
، كذلؾ باالعتماد عمى مجمكعة أك رفضو رماالنيائي المتمثؿ في قبكؿ المشركع االستثم

المعايير كالمعطيات التي تتأسس عمييا مدل قدرة المؤسسة عمى بمكغ األىداؼ المنشئة مف 
 76.أجميا
في   المؤسسات الماليةىذا الشرط في مجاؿ تأسيس البنكؾ ك  عمى كقد نص المشرع    

 بإضافة فقرة ثالثة، 2010المتعمؽ النقد كالقرض سنة  11-03التعديؿ الذم طرأ عمى األمر
الترخيص  منح السمطة المختصة إمكانية عدـ منحمنو كالتي تأكد عمى   91المادة تمـ 

في ىدافيا التنمكية عمى تحقيؽ أػ محؿ التأسيسػ لممتمسيو حتى تتأكد مف قدرة المؤسسة 
نكعية  مع ضماف خدمات مصرفية ظركؼ تتجانس مع السير الحسف لمنظاـ المصرفي 

                                                 
 .22فرحات  أعميكر، المرجع السابؽ، ص75

 عادؿ العترم، دراسة جدكل المشركعات االستثمارية، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في عمـك التسيير، كمية االقتصاد،، -76
 .21، ص2006، 2005جامعة الجزائر، 
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ما ىي المعايير التي تعتمدىا  ىذه السمطة لمكشؼ  :امطركحيبقى  مالذ السؤاؿلكف  .لمزبائف
 عف قدرة  أك عدـ قدرة  المؤسسة البنكية عمى تحقيؽ أىدافيا التنمكية ؟

تحميؿ كؿ  إلى، مف طرؼ السمطة المخكلة قانكنا ةتيدؼ دراسة الجدكل االقتصادي     
، ثـ تصدر التقرير النيائي حكؿ صبلحية المشركع معمكمات كالبيانات بصفة انفراديةال

دراسة الجدكل االقتصادية كؿ المعطيات المتعمقة بالقدرات  كيندرج في، لمتأسيس االستثمارم
 77يير.المالية كاألدبية لمشخص لممستثمر كمعمكمات حكؿ التس

 بنؾ أك مؤسسة مالية قيد التأسيس مف الصعكبة بمكاف التكيف بنجاح أك فشؿ غير أنو    
مف اإلمكانيات  المؤسسة البنكية تممؾقد  العنصر البشرم ك في النكعية ألنو قد تتكفر

تحقيؽ إال أنيا قد ال تقكل عمى  ،ياسعمى قبكؿ تأسيالمادية التي تحمؿ سمطة الترخيص 
أفضؿ الشركط فيي ليست حاسمة  عمى ألنو حتى كلك تكفرت المجاؿ البنكي،الفعالية في 
 يعد سابقا ألكانو الحكـ عمى نجاح أك فشؿ أم مشركعنسبي. إذا  نجاحيا أمر كيبقى تقدير

كبعبارة أخرل فيي دراسة استشرافية تخمينية تدرس  تجارم قبؿ تأسيسو كممارسة نشاطو،
عمى تحقيؽ األرباح ك عمى التنافس في المستقبؿ مدل قدرة مؤسسة القرض محؿ التأسيس 

أك إلحاؽ  كف اإلخبلؿ بالنظاـ العاـ البنكيد ،كتقديـ خدمات مصرفية نكعية لممتعامميف معيا
 مخاطر بالسكؽ المصرفية أك بمحيطيا.

كمما ال شؾ فيو إف فكرة دراسة مجمس النقد كالقرض الجدكل االقتصادية قبؿ البث في      
القرار المتخذ سكاء كاف بقبكؿ  78ك مؤسسة مالية تؤدم إلى ترشيدطمب تأسيس بنؾ أ

، كىذا مف شأنو أف يشكؿ دعامة قكية في تكفير النجاح كاألمف الترخيص أك برفض منحو
 البنكي داخؿ السكؽ المصرفية.

قد منحت لمجية الفاصمة في السالفة الذكر،  91الثالثة مف المادة  كبالتالي، فإف الفقرة      
في غير محميا، بحيث  يمكف أف تستخدميا بشكؿ   تبدكت الترخيص سمطة كاسعة طمبا

رفض منح الترخيص كربما إلى عدـ المساكاة في تقدير كتقييـ طمبات  تعسفي، مما يؤدم إلى
نسؼ  مبدأ  ، كىذه النتائج بدكرىا قد تؤدم إلىمف حيث الجدكل االقتصادية المستثمريف

                                                 
 .528، ص 2006عجة الجيبللي، الكامؿ في القانكف الجزائرم لبلستثمار، دار الخمدكنية، الجزائر،  -77

"دراسة الجدكل االقتصادية  بيف المتطمبات النظرية كاإلشكاالت العممية"، مجمة الباحث، عدد  نكر الديف  تمجغديف -78
 .286ص، 2009، جامعة كرقمة، 07
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أماـ  ممتمس التأسيس  ببساطة كية مف أساسو مف خبلؿ الدفعحرية الدخكؿ إلى المينة البن
عدـ انسجامو مع السير ب كأعمى تحقيؽ أىداؼ التنمية   االستثمارم بعدـ قدرة  مشركعو

 الحسف  لمنظاـ المصرفي.
 الفرع الثاني:

 :البنكية في المهنة نبالمتدخميالشروط المتعمقة 
بالحد  المؤسسكف متـزيشكؿ شركة المساىمة ك في  البنكية  الشركة قد يفرغ مشركع       

إال أنو ال يكفي كتقديـ األجيزة اآللية البلزمة،  األدنى مف الرأس الماؿ المحدد قانكنا
 . كسائميا البشريةالمرتبطة ب العتمادىا كبنؾ أك مؤسسة مالية دكف تكقر مجمكعة مف الشركط

 انتقاء األشخاص اط المصرفي يستكجبممارسة النشانات، فإف تكفر ىذه اإلمك فرغـ لذا     
، الذم يمكنيـ مف النشاط البنكيممارسة  في تنظيـ كأصحاب التككيف المتخصص 

، المؤسسات البنكيةتصاد تقنيات كاق خبايا كمعرفة مكمات الفنية كالمؤىبلت الضركريةالمع
ذا كاف أفراد إ تقديـ خدمات مصرفية متعددة كنكعية لممقبميف عميياألنو ال يمكف أف نتصكر 

 79.غير مؤىميف لتحقيؽ ذلؾالبنؾ المسيريف 
دكم  كخاصة، فييـاألشخاص المشككؾ  إبعادفببالغ األىمية  ، دكرالشركطإف ليذه     

في حقيـ أحكاما تتعمؽ بجرائـ األمكاؿ أك تعرضكا لعقكبات  تصدر  فالقضائية الديالسكابؽ 
 ، كغيرىا.الرشكةجنائية تتعمؽ بجرائـ القانكف العاـ كاإلفبلس ك 

المتعمقة  الضكابطقبؿ الدخكؿ في تفاصيؿ كتحميؿ ك المذككرة أعبله،  ؿ المقتضياتظفي ف    
 في البدايةكجب  ،مؤسسة مصرفيةأك إقامة أك إدارة أك تسيير  تأسيسب المعنية باألشخاص

الكقكؼ عمى الشركط التي يجب أف تتكفر فييـ )أكال( ثـ ،األشخاصمعرفة مف ىؤالء 
 .)ثانيا(كما أسمفنا  ،جابة إلى خصكصية المينة البنكيةاست
إف نكعية الخدمات المصرفية التي تقدميا : األشخاص المتدخمين في المهنة البنكيةأوال 

بشرم متميز  طاقـ البنكؾ ترجع أساسا إلى نكعية اليياكؿ القاعدية التي في حكزتيا يكازييا
. كعميو يجدر بنا ؽ األىداؼ المرجكة مف تأسيسوتحقيبغية  ىذا المشركع بمقدكره تسييريككف 

 كما حددىـ القانكف. المتدخميف في المينة البنكيةإلى بياف  صفة األشخاص التطرؽ 

                                                 
قريمس عبد الحؽ، المسؤكلية المدنية في مجاؿ الحسابات المصرفية، رسالة دكتكراه، كمية الحقكؽ، جامعة قسنطينة، -79

 .8، ص 2010-2011
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محددة مف خبلؿ تقسيـ ىؤالء األشخاص  بتعريفات 80المنظـ البنكي جاء في ىذا الصددك     
في حيف  فالمسيري يفالمستخدم إلى فئتيف ىما فئة األشخاص المؤسسيف كفئة األشخاص

 .81المساىميفاألشخاص  إلى فئة ثالثة كىي فئة   المشرع البنكي أشار
د حلـ تجمع التشريعات كال الدراسات الفقيية حكؿ مفيكـ كا المؤسسيين:  األشخاص -1

 كما يترتبفي قياـ الشركات كالمؤسسات بمختمؼ أنكاعيا  اىام ادكر  يمعب باعتباره ،لممؤسس
 .مف مسؤكليات  السيما في حالة فشؿ عممية التأسيس عمى ىذا الدكر

مجمكعة األعماؿ القانكنية  ،مكضكع ىذه الدراسة يقصد بالتأسيس في تعريف المؤسسين: -أ
أك مؤسسة  ؾبنؾ أك مؤسسة مالية أك فرع بن إلنشاءالقانكف  استكجبياالتي   كاإلجراءات

05-92رقـ  ـقدـ النظا، أجنبية، كفي ىذا السياؽمالية 
 lesلؤلشخاص المؤسسيف  اتعريف 82

fondateurs المؤسسكف ىـ األشخاص " :حيث تنص ،الفقرة ب ةمادتيا لثاني نصفي
الذيف يشارككف مشاركة مباشرة أك غير مباشرة في  كممثمك األشخاص المعنكييف فالطبيعيك 

 ."أم عمؿ غرضو تأسيس مؤسسة
مى كؿ مف شارؾ في التنظيمات صفة المؤسس ع يعني انسحاب ،ـالمفيك  ىذاإف مثؿ      

كىك مفيكـ كاسع 83البلئقة، سكاء بطريقة مباشرة أك غير مباشرة لتأسيس الشركة. كاإلجراءات
حيث  ،600إلى  595السيما المكاد مف  84قانكف التجارمالأيضا نصكص  اعتمدتو لممؤسس

شر إعبلف بطمب تحرير القانكف األساسي أك يقـك بن اعتبرت أف كؿ مف يتقدـ إلى المكثؽ
 المؤسسيف. قائمة االكتتاب أك يستدعي المكتتبيف لجمعية تأسيسية يندرج ضمف

المشرع المصرم في نص تبنتو بعض التشريعات المقارنة ككىك ذات التعريؼ الذم كاف قد 
حيث جاء فيو:" يعتبر مؤسسا لمشركة  ،1981لسنة  159رقـ مف القانكف (7)المادة السابعة 

كيعتبر مؿ المسؤكلية الناشئة عف ذلؾ...،ا فعميا في تأسيسيا بنية تحكؿ مف يشترؾ اشتراك
                                                 

، يتعمؽ بالشركط التي يجب أف تتكفر في مؤسسي البنكؾ كالمؤسسات 1992مارس  22المؤرخ في  05-92نظاـ رقـ  -80
 .07/02/1993، مؤرخة في 08لجريدة الرسمية عدد المالية  كمسيرىا كممثمييا ،ا

 .يتعمؽ بالنقد كالقرض، معدؿ كمتمـ، 11-03مف األمر  94/1المادة  -81

 .بنكؾ كالمؤسسات المالية  كمسيرىا، يتعمؽ بالشركط التي يجب أف تتكفر في مؤسسي ال، 05-92نظاـ رقـ  -82

نما بسطو ليشمؿ المؤسس  يعتبر عدـ قصر المشرع الجزائرم لكصؼ " المؤسس" عمى -83 المؤسس الظاىر فقط، كا 
الفعمي، أمر يتماشى كمصالح صغار المدخريف الذيف يقبمكف عمى كتضيؼ أمكليـ في الشركات، ألنو يقطع السبيؿ أماـ 

 التحايؿ عمى القانكف. 

 .ضمف القانكف التجارم، معدؿ كمتمـيت 59-75أمر رقـ  -84
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االبتدائي أك طمب الترخيص في تأسيس مؤسسا عمى كجو الخصكص كؿ مف كقع العقد 
 85الشركة أك قدـ حصة عينية عند تأسيسيا".

مكحد حكؿ  تتفؽ عمى مفيكـ فإنيا لـ ،التعريفات الفقيية مضاميف بخصكصأما       
 فمنيـ مف يرل أف المؤسس ىك كؿ شخص يشترؾ اشتراكا فعميا في ،لمؤسسالشخص ا

كبالتالي ال 86،تأسيس البنؾ أك المؤسسة المالية، بغية تحمؿ المسؤكلية الناشئة عف ذلؾ
يصدؽ ىذا الكصؼ عمى األشخاص الذيف يركجكف لمشركع المصرؼ كيقكمكف بعممية 

أف المؤسس ىك  الذم يرل تجاه فقيي أخراىب إليو ذكىك عكس ما  .لوأك التركيج الدعاية 
 87كؿ شخص يقكـ بالدعاية لمشركع الشركة كيقدـ ليا الخبرة كاالستشارة.

ىـ أكلئؾ الذيف يتخذكف  ف األشخاص المؤسسيففإ ،الفقو الفرنسي بعضكحسب في حيف 
 88.خمؽ الشركة يعممكف عمىالمبادرة في التأسيس كالذيف 

تكسيع أك  مف حيث بشأف مفيكـ المؤسس لتشريعية أك الفقييةالتعريفات اإنو كرغـ تبايف     
مف اإلجراءات التي يتخذىا  حكؿ غرض المؤسس كميا تتفؽ ، فإنياـالمفيك  اليذ تضيؽ

 .أك تأسيسيا كالمتمثؿ في خمؽ الشركة
يكتسي المركز القانكني لمؤسسي الشركات بصفة عامة  المركز القانوني لممؤسسين: -ب

ىذه  ،السيما خبلؿ مرحمة التأسيس ،عمى كجو الخصكص أىمية بالغة كالشركات البنكية
خاصة كأف المشرع الجزائرم   ،قد تستغرؽ كقتا يترتب خبلليا مجمكعة مف االلتزامات األخيرة

 باف الشركة التجارية ال تتمتع بالشخصيةمف التقنيف التجارم  549قد نص في المادة 
كقبؿ إتماـ ىذا القيد يككف األشخاص الديف ؿ التجارم المعنكية إال مف تاريخ قيدىا في السج

تعيدكا باسـ الشركة كلحسابيا متضامنيف مف غير تحديد ألمكاليـ إال إذا قبمت الشركة بعد 

                                                 
جارم: ) شركات المساىمة كشركات االستثمار...(، المجمد الرابع، دار المكتبة فكزم محمد سامي، شرح القانكف الت -85

 . 29، 28، ص ص 1997العربية، بيركت 

 .88، ص2007محمد يكسؼ ياسيف، القانكف المصرفي كالنقدم، منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت لبناف،  -86
، 1983ة الثالثة، دار النيضة العربية، جامعة القاىرة، سميحة القيمكبي، الشركات التجارية، الجزء الثاني، الطبع -87
 .40ص

 .41سميحة القيمكبي، المرجع نفسو، ص عف نقبل -88
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تأسيسيا بصفة قانكنية أف تأخذ عمى عاتقيا ىذه التعيدات، كعميو فإف المركز القانكني 
 89لممؤسسيف يتضح مف خبلؿ حالتيف:

شركع الشركة، فتحسب شخصيتيا المعنكية م: كىي الحالة التي ينجح فييا لىالحالة األو -
 إلى مجمكعة التصرفات التي تمت خبلؿ مرحمة التأسيس بالقدر البلـز لتأسيسيا.

لـ تسفر إجراءات التأسيس إلى قياـ الشركة كفي ىذه الحالة يككف  إذاكىي  الحالة الثانية: -
 كبالتضامف عف ديكف الشركة. مسئكليف ت األمكاؿ المؤسسكف عمى خبلؼ األصؿ في شركا

)ذ(،  اص المنصكص عمييـ في الفقرات )ج(ىـ مجمكع األشخ :ن المسيرينالمستخدمي -2
: المتصرفيف اإلدارييف كالمتمثميف في ،05-92مف النظاـ رقـ  الثانية )ق( مف المادة

 كالمسيريف كالممثميف، كالمعرفيف عمى النحك التالي:
ىـ األشخاص الطبيعيكف األعضاء في مجمس إدارة المؤسسات  :نيياإلدار فون المتصر  -أ

في مجمس إدارة مثؿ ىذه ييف الذيف يمثمكف األشخاص المعنك  كاألشخاص الطبيعيكف
 .كرؤساؤىاالمؤسسات 

ىك كؿ شخص طبيعي لو دكر تسييرم في مؤسسة كالمدير العاـ  :ينالمسير  األشخاص-ب
تصؿ إلى صرؼ  ؿ يتمتع بسمطة اتخاذ باسـ المؤسسة التزاماتأك المدير أك أم إطار مسئك 

 . ..األكامر بالصرؼ نحك الخارج األمكاؿ أك إصدار
مؤقتا سكاء كاف لو حؽ التكقيع  مؤسسة كلكىك كؿ شخص يمثؿ : ينالممثم األشخاص -ج

 أـ ال. 
نؾ أك يعتبر مساىـ كؿ مف يشارؾ اشتراكا فعميا في تأسيس الب :األشخاص المساهمين -3

 90.المؤسسة المالية، بغية تحمؿ المسؤكلية الناشئة عنيا
بعد تحديد األشخاص المتدخميف في  :لمتدخمين في المهنة البنكيةالمتعمقة با: الشروط ثانيا

 أفكعمى اعتبار ، لـ يتكقؼ األمر عند ىذا الحد ،المينة البنكية حسب ما نص عميو القانكف
ي نجاح البنؾ ك تحقيؽ أىدافو، مف أجؿ ذلؾ أكلت دكرا كبيرا ف يمعب العنصر البشرم

بالعنصر البشرم المتدخؿ في  اىتماما متبايناالجزائرم  عالتشريعات المقارنة كمف بينيا التشري

                                                 
 160، 159ص ص 2002نادية محمد عكض، الشركات التجارية، دار النيضة العربية، القاىرة،  -89

 .11محمد يكسؼ ياسيف ، القانكف المصرفي كالنقدم، المرجع  السابؽ، ص -90
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لمشركط الكاجب تكافرىا في العنصر المؤسس لمبنكؾ  تفنيدىاكذلؾ مف خبلؿ  ،المينة البنكية
 اىـ فييا.أك المس كالمؤسسات المالية أك في مسيرييا.

اىتـ سبلمة البنؾ ك سيكلتو الدائمة  استمراربغية  الشروط المتعمقة بالمؤسسين:  -1
عف  مسئكلكف جعؿ ىؤالءحيث  ،ك تأسيسوأفي تككينو  المؤسسيف المشرع الجزائرم بصفة

دارتو،   كؿ ما يمكف أف يضعؼ تسييره  مجمكعة مف الضكابط ضخولؾ مف خبلؿ كذكا 
 عمى إذ يشترط91،د طمب االلتحاؽ بالمينة المصرفيةفرىا عنينبغي تكاالخاصة التي 

المؤسسيف عند طمب الترخيص ذكر أكصاؼ األشخاص المساىميف ك عند االقتضاء ذكر 
 .كتبرير أمكاليـأكصاؼ ككبلئيـ 

 ممؼ يتضمف أف 92سبتمبر 24المؤرخ في  ،02-06مف النظاـ   03استمزمت المادةكقد      
مف  ةجمم أماـ الجية المختصة أجنبيفرع بنؾ  إقامة أك بتأسيس بنؾطمب الترخيص 

ذا اقتض األمركمبلءة المساىميف تقييـ صفةمف  االعناصر التي تمكني  .93ضامنييـ ، كا 
 22المؤرخة في  06-96بنؾ الجزائر التعميمة رقـ عف  صدر ، ليذه المادة اتطبيقك     

طمب ممؼ  شركطدراسة العند  ةصالجية المخت ةمادتيا الثانيالتي ألزمت  1996،94أكتكبر 
 أيضا أف تتحقؽ كتدقؽ ،أجنبيةمؤسسة مالية  أكفرع بنؾ  أكمؤسسة مالية  أكبنؾ  ستأسي
كمف  نزاىتيـ، كفضبل عف ذلؾىكيتيـ كمدل  مفك األمكاؿ ك مصدرىا مقدمي  صفة  في

معرفة  أيضامف خبلؿ دراسة كضعيتيـ االقتصادية ك المالية ك االجتماعية ك  يكفميـ
كالتي أحالتنا في الكقت نفسو عمى الممحؽ  ،المالية ك التقنية التي يتكفركف عمييا اإلمكانيات

ىؤالء المؤسسيف ح البيانات كالكثاؽ المطمكبة مف ة لتكضيماألكؿ كالثاني المرفقاف بيذه التعمي
 ك  تقديميا في ممؼ التأسيس.

                                                 
 ؽ بالنقد كالقرض، معدؿ كمتمـ.، يتعم11-03مف األمر  91لمادة ا -91

، يحدد شركط تأسيس بنؾ كمؤسسة مالية كشركط إقامة فرع بنؾ 2006سبتمبر  24مؤرخ في  02-06نظاـ رقـ   -92
ي المؤرخ ف 01-93، الممغي لمنظاـ رقـ 2006ديسمبر  02، مؤرخة في 77كمؤسسة مالية أجنبية، الجريدة الرسمية عدد 

 .1993مارس 14، صادر في 17، الجريدة الرسمية، عدد 1993يناير 03

مػػػف الناحيػػػة المحاسػػػبية كالماليػػػة يعنػػػي شػػػرط المػػػبلءة  رأس المػػػاؿ المسػػػاىـ أك ضػػػامنو أك كفايتػػػو أف أصػػػكلو أكبػػػر مػػػف -93
 خصكمو.

94
-Instruction n 06-96 du 22 octobre 1996  fixant  les conditions  de Banque  et  d’ 

Etablissement  financier  et  d’ Installation  de  succursale de  Banque  et d’ Etablissement  

financier  étranger.www bank  of algeria.dz. 
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جكدة الخدامات المصرفية  في األساس تقؼ :بالمستخدمين المسيرينالشروط المتعمقة -2
، ككف مقتضيات المحيط كفعاليات المينة العنصر البشرم الذم يقدميا لمجميكر عمى نكعية

كذلؾ بكجكد عناصر مسيرة ذات خبرة ككفاءة  ،المصرفية تستكجب التحمي بصفات االحترافية
ما كاف كعميو فكم .مجاال لميفكات كاألخطاءال تترؾ  ،عالية متحكمة في دكاليب التسيير
 حصتو السكقيةكارتقت التنافسية لمبنؾ  استمرارية القدرةالطاقـ البشرم أكثر تأىيبل زادت 

 95.الخدمة منافع العمبلء كازدادت ثقتيـ ككالؤىـ ليذا البنؾ مقدـ كارتفعت
جماعية في اقتضت اإلرادة التشريعية أف يسكد  مبدأ ال ،ىذا المبتغىمف أجؿ تحقيؽ      

كزيادة  كالنزاىة، مف الخبرة عالية عمى درجة مسيركىا كأف يككف البنكية،تسيير المؤسسة 
 L’ honorabilité et la qualificationالكفاءةباألخبلؽ ك  أف يتصفكا عمى ذلؾ يجب

، تنطكم عميو مخاطر كبيرةإف طبيعة النشاط المصرفي باعتباره نشاط عدد المسيرين:  -أ
كجكد  أكثر مف مسير عمى رأس كؿ  ممارستوذا يقتضي ل عناية فائقة كرقابة دقيقة،ستكجب ي

كتأكيد ، بمكغ أىداؼ المؤسسة البنكية كالتقميؿ مف مخاطر نشاطيامؤسسة مصرفية مف أجؿ 
 التشريعات المصرفية المقارنة كالتشريع األلمانيعمى أىمية ىذا المقتضى ذىبت العديد مف 

 96.إلى تكريسو
 المؤسسات البنكية فرض عمى لمشرع الجزائرم، حيثالذم اتبعو ا نفسو ؾالمسم كىك     
97". " قاعدة العيكف األربعةالتأسيس  قيد

«La règle des quatre yeux »،فإذا كانت  كعميو
أجنبية مالية مؤسسة بنكية  فرع  مؤسسة بنكية أكشركة المساىمة المراد تأسيسيا في شكؿ 

ف يككف إلى جانب رئيس مجمس اإلدارة يتككف جيازىا اإلدارم مف مجمس إدارة، فإنو ال بد أ
أف يتكلى  يجب كبعبارة أخرل ؛شخصا عمى األقؿ برتبة مسير عاـ يتكلى التسيير إلى جانبو

 98تحديد االتجاىات الفعمية لنشاطيا كيتحمبلف أعباء إدارتيا. كأدنى حد شخصاف
                                                 

، "جكدة  الخدمات المصرفية  كمدخؿ لزيادة القدرة التنافسية لمبنكؾ"، مجمة اقتصاديات  شماؿ إفريقيا، بريش عبد القادر -95
 .261، الجزائر، )د.س.ف(، ص03ددع

96
- Rives-Lange, Jean- Louis et Contamine- Raymaud Monique, Droit bancaire, 6 

éme
 édition, 

Dalloz, Paris, 1995, p97.  
 تعرؼ ىذه القاعدة بقاعدة األعيف األربعة، أنظر: -97
كمية  ير في الحقكؽ، فرع قانكف األعماؿشيادة الماجست، الرقابة عمى البنكؾ الخاصة ، مذكرة لنيؿ  بكستة زىر الديف  -

 .14، ص2008الحقكؽ،  جامعة  الجزائر، 

 .مؽ بالنقد كالقرض المعدؿ كالمتمـالمتع 11-03مف األمر  90المادة -98
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حسف  مافضلداخؿ المؤسسة البنكية،  التسيير الجماعي فرض مف كراء العمة تبدكك      
ال يكفر الضمانات الكافية  التسيير األحادم الذم قد كنجاحيا، كأسمكب بديؿ عف سيرىا

بشكؿ  لمبنؾ لتسيير شفاؼ كنزيو، كفضبل عف ذلؾ قد يتعذر تحديد االتجاىات الفعمية
كمف جية أخرل، فإف غياب أك االمتناع المؤقت ألحد المسيريف يضع استمرارية 99دقيؽ.

السمطات البنكية عمى حصكؿ  صعكبة إلى كىذا بدكره يؤدم ي خطرالمؤسسة البنكية ف
 100معمكمات ىذه المؤسسة.

لـ يعكدكا   إذا تبيف أنيـ، يمكف لممسيريف  الخمؿ كقكع ذلؾكمف أجؿ الحيمكلة دكف      
أف يتقدمكا أماـ المجنة المصرفية في المؤسسة البنكية،  مياـ التسيير كاإلدارةأداء  بإمكانيـ
كؿ لو الصبلحيات ختف مدير مؤقت مف قانكف النقد كالقرض بطمب تعيي 113لمادة بمكجب ا

أف يككف ىذا التعييف تمقائيا مف  كما يمكف. أك فركعيايا الضركرية إلدارة كتسيير أعمال
ب األصكؿ أك إذا سىذه المؤسسة ح إدارة طرؼ المجنة إذا اعتبرت أنو لـ يعد  باإلمكاف 

إلى عقكبة المنع مف ممارسة صبلحياتو لمدة معينة  أك  يريياتعرض كاحد أك أكثر مف مس
 101.أك عدـ تعيينو تعييف مدير مؤقتبعقكبة إنياء ميامو كذلؾ 

كعمى الرغـ مف أف مسمؾ المشرع في تحديد الحد األدنى لعدد األعضاء في مجمس      
ة لتككيف مجمس سة المالياإلدارة كعدـ تحديد الحد األعمى، قد يبرر بمنح البنؾ أك المؤس

مكانياتو المالية كالعمميات إدارتيا بالعدد البلـز  المصرفية التي إلدارتيا كفقا لحجـ البنؾ كا 
أف عدـ تحديد الحد  يرلػ   في ذلؾ البعض ػ كنحف نتفؽ معو ىب إليوذما  يقدميا، إال أف

كف أماـ إدارة المؤسسات المصرفية مكقفا غير سميـ؛ إذ قد نكاألعمى لعدد أعضاء مجمس 
، فيؤدم إلى تعطيؿ عمؿ المجمس مف خبلؿ عدـ االنضباط في عدد كبير مف األعضاء

 . 102...حضكر جمسات االجتماع  أك صعكبة اتخاذ القرارات
مبدأ التسيير الجماعي لمبنكؾ  تكريس إف :لممسيرين الكفاءة المهنية والشخصية-ب

تحقيؽ  فبل شؾ أف ،ا كبمكغ أىدافيالتأسيسي كحده كفييال  الذكر السالؼكالمؤسسات المالية 

                                                 

-
 .101تدريست، مرجع سابؽ، ص كريمة 99

100
- Bonneau Thiery  , Droit bancaire, 6

éme
  édition, Édition Montchrestien, Paris, 2005, p129. 

 .قانكف النقد كالقرض،  معدؿ كمتمـ، يتعمؽ ب11-03مف األمر  114المادة  -101

التنظيـ القانكني لتأسيس البنكؾ الخاصة: )دراسة مقارنة(، الطبعة األكلى  ئاالف بياء الديف عبد اهلل المدرس، -102
 . 110ص  2016منشكرات زيف الحقكقية،   بيركت لبناف، 
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 النتقاء بتأىب مؤسسييا مرىكف الخدمات التي تقدميا لمجميكركجكدة  الفعالية المطمكبة منيا
  مدل تمتع ىذه اإلطاراتب أيضا ، كمرىكفعمى درجة عالية مف التأىيؿ تككف مسيرة يد

 .كسبيا ثقة العمبلءالحميدة التي ت ؽباآلداب ك األخبل
عمى كضع مجمكعة الضكابط  كؿ الحرص تحرص التشريعات البنكية المقتضيات،ليذه      

 حتى كادت المؤسسات البنكية العامة كالخاصةالتي يجب أف تتكفر لدل الطاقـ المسير في 
كالميارات  كالتقنيةالمؤىبلت العممية  تتمثؿ في ،ىبلتؤ نكعيف مف المتتفؽ عمى ضركرة تكفر 

سمعة  ضركرة حسف كبالمكازاة ،أعضاء الطاقـ المسير ا جميعأف يمتمكي يجب التيكالخبرة 
 ىؤالء األعضاء. كأخبلؽ

صدارة شركط تأسيس بنؾ أك مؤسسة  103يتربع عامؿ الكفاءة المينية المؤهالت المهنية: -
كنظرا لذلؾ  104.مالية مف حيث نجاح أك فشؿ ىذه المؤسسات في ممارسة النشاط البنكي

أك مشرفا أك مديرا  بصفتوالشخص الذم يرشح ؤسس أك الم مقدـ الطمب أكعمى يتعيف 
كأف كدقائقيا  ألعماؿ البنكؾ العممية كالعممية بالمعرفة أف يككف ممما ،لمؤسسة بنكيةمراقبا 
نجاحيا  كقدرتيا عمى تحقيؽ  مف أجؿاإلدارية،  كاالحترافية قدر مناسب مف الخبرةيتمتع ب
أخطاء  ارتكابلتفادم الحيطة كالحذر  بمبدأ خذيجب أف يأ ، كفي المقابؿفي السكؽ المنافسة
زبائنيا السيما أك بنفسيا المؤسسة البنكية  تمحؽمعتبرة  تتسبب في خسائر فادحة مينية

 ، أك باالقتصاد الكطني.المكدعيف
صحيح لكظيفة المينة السميـ ك التسيير الضماف  عمى المصرفي كحرصا مف المشرع     

في  الخامسة في فقرتيا الثالثة، كالمادة ضمنتو المادة الثالثةمف خبلؿ ما ت، البنكية اشترط

                                                 
، بأف الكفاءة ىي مجمكعة المعارؼ كالقدرات التي تسمح   Gary Hamel et Ckprola Hardفاألستاذايرل  -103

 بالتحكـ في التكنكلكجيا كلكي يككف العامؿ أك المسير أك المكظؼ كؼء كمؤىؿ  يجب أف يتميز بما يمي:
 التي يسيرىا. أف تككف كفاءتو تمحؽ ميزة لدل الزبكف، كبالتالي تحقيؽ ميزة تنافسية لممؤسسة  -
أف تككف كفاءتو ال مثيؿ في السكؽ، أم تمؾ الكفاءة التي يمكف لممؤسسة أ تتفرد بيا كتحصؿ عمى مكانة كمستكل أعمى  -

 مف ذلؾ الذم يتميز بيا منافسييا.
تسيير "حسيف رحيـ،  . « C’est la compétence qui fait la différence »ككما يقاؿ في العبارة الشائعة:   -104
 "، مجمة االقتصاد كالمناجمنت العدد الثالثلمعارؼ كاستراتيجيات التجديد في المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة بالجزائرا

 .237، ص2004تممساف، 
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فر في المستخدميف المسيريف صفات اضركرة تك  05،105-92رقـ مف النظاـ  فقرتيا األخيرة
 ، مؤسسة البنكيةلم ـالسمي عمى التسيير التقنية كالقدرةمف حيث الكفاءة كالخبرة كمؤىبلت 
 .ب مخاطرىاقصد تجن

 05-2000التعميمة رقـ مف  الفقرة الثانية الثانيةدة افي مضمكف الم ءجا ىذا الصدد،     
الشركط الكاجب تكافرىا في مسيرم أك  تفصيؿ البيانات ك 106،التطبيقية لمنظاـ المشار إليو أعبله

 يمي: كما ممثمي البنكؾ
 .إظيار حسب الحالة أعضاء مجمس اإلدارة 

 ؿ يتمتع  بمسؤكليات عميا إلى كجكد عمى مستكل المؤسسة البنكية شخصا عمى األق
 جانب رئيس مجمس اإلدارة.

 تقديـ معمكمات عف أعضاء مجمس  ،يجب عمى البنكؾ التي تتمتع بمجمس المراقبة
 المدريف بما فييـ الرئيس.

 الذيف سبقت ليـ  مسؤكليات في مؤسسة  كجكد مدير كعمى األقؿ شخص مف المينييف
 األـ بالنسبة لفركع البنكؾ األجنبية .

الكثائؽ الكاجب عمى تعداد  دة الرابعة مف التعميمة نفسياكقد جاء في متف الما   
سكاء كانكا أعضاء في مجمس المدريف أك في مجمس المراقبة أك في  ،المسيريف تقديميا
ما بيف الخبرة المينية لممسير كبيف  كالمستندات، ىذه الكثائؽ تتراكح حيثمجمس اإلدارة، 

 مؤىبلتو.
 فيالمؤىبلت المشترطة  تبقى الغاية مف ا سبقت اإلشارة إليو،كفي ضكء م   

كتقديـ خدمات  تحقيؽ أمف مصرفي ىكالمستخدميف المسيريف لممؤسسات البنكية 
تنتج عنيا خسارة  لتمؾ قد  ،ةتسييري تفادم أخطاء مينية مصرفية نكعية، ناىيؾ عف

                                                 
، يتعمؽ بالشركط التي يجب أف تتكفر في مؤسسي البنكؾ كالمؤسسات المالية  كمسيرىا كممثمييا،  05-92نظاـ رقـ  -105

 مرجع سابؽ.
106

- Instruction  N°2000-05 du 30avril2000, Portant condition pour l’exercice des fonctions de 

dirigeant des banques et des établissements financiers ainsi que représentation et des 

succursales des banque et établissements financiers étrangers,  www. bank ـofـ algeria.dz. 
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س بسمعتيا كصحتيا المسا أك منيـ لزبائنيا، خاصة المكدعيف كأ نفسيا المؤسسات
 107.المالية

 قد أك احتراـ لمشركط المعنيةمف غير مسؤكلية    المسيركف كمف ثمة، فإذا تصرؼ     
كفقا لما  الخطأ المرتكب درجة يتعرضكف لعقكبات متفاكتة الشدة، تختمؼ درجاتيا حسب

نة . بحيث يمكف لمجالمذككر سابقا 05-92مف النظاـ رقـ  11ك 10المادتاف   نصت عميو
كأف تعمف إيقاؼ  المصرفية  بمكجب قرار مسبب يحدد فيو  خاصة خطأ التسيير المرتكب

أحد أك كؿ المسيريف عف العمؿ لمدة تتراكح بيف ثبلثة أشير كثبلث سنكات عف كؿ عمؿ 
ف أ يمكفك  ،تسيير عشكائي تعتبره المجنة مضر بالمؤسسة أك بزبائنيا المكدعيف أك بالغير

إلى جانب ذلؾ يمكف لمجمس النقد كالقرض سحب  ع المصرفي،يطرد نيائيا مف القطا
 108.اء مينية جسيمةخطأاالعتماد مف المسيريف الذيف يرتكبكف 

فإنما تدؿ عمى إلزاـ المسيريف عمى التصرؼ  ،ىذه العقكبات إف ذلت عمى شيء     
التي  تدخؿ ، حتى يبرىنكا عمى كفاءتيـ باحترافية مع األخذ بمبدأ الحيطة كالحذر في التسيير

المالية طمب تأسيس البنؾ أك المؤسسة ت المكافقة عمى ضمف الشركط التي عمى أساسيا تم
 المينيةلشرط الكفاءة المنظمة  ـعمى األحكاما يبلحظ  غير أفطرؼ الجية المختصة،  فم

يؤخذ  أنو  ،المذككريف سابقا05-2000كالتعميمة رقـ  05-92كؿ مف النظاـ رقـ في ةدالكار 
 مف زاكيتيف:عمييا 
شيء مف يكتنفيا في المسيريف  تشترط عنصر الكفاءة التي األحكاـف تمؾ فإ فمف جية،     
ك طبيعة المؤىبلت التي يجب أف أدرجة الكفاءة  بدقة  لـ تحدد ألنيا109،الغمكضك  العمـك

 ةتقيد الخبر  ، كالالماليةلبنكؾ كالمؤسسات اتسير  إلدارة ك يتميز بيا األشخاص المرشحيف
كمف جية 110يخضعكف المتحاف الكفاءة المينية، ىيؾ عف أف ىؤالء الامدة زمنية معينة، نب

                                                 
يتعمؽ بالشركط التي يجب أف تتكافر في مؤسسي كمسييرييا  ،05-92الفقرة األكلى مف النظاـ رقـ  05المادة  -107

 .كممثمييا البنكؾ

 .05-2000الرابعة مف التعميمة رقـ الفقرة  08المادة -108

ميف المقبميف عمى بيذا الشكؿ: يجب عمى المؤسسيف كالمستخد 05-92مف النظاـ رقـ  5ك 4الذم كرد في المادة  -109
 التسيير مؤىمكف لتأدية كظائفيـ.... أك أف تتكافر فييـ صفات كافية مف حيث الكفاءة التقنية كالقدرة عمى التسيير.

إف امتحاف الكفاءة المينية، يأتي ليدعـ ضمانات حماية السكؽ المصرفية كالقطاع ا البنكي ككؿ، فإذا كاف تأىيؿ   -110
صو مف شيادات المتحصؿ عمييا كمف الخبرة المينية، فإف ىذا االمتحاف مف شأنو ليس فقط ىؤالء المسيريف يمكف استخبل

 تقييـ كتقدير معارؼ ىؤالء في القطاع البنكي كالمالي لكف أيضا التأكد  مف الكفاءة في ممارسة النشاط المصرفي
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أخرل، ال تشترط أف تعـ  الكفاءة المينية جميع المستخدميف المسيريف، كيفيـ ىذا مف عبارة 
" كبالنسبة ا" كجكد عمى مستكل المؤسسة البنكية شخصا عمى األقؿ يتمتع بمسؤكليات عمي

الذيف سبقت ليـ  ف" كجكد شخص عمى األقؿ مف المينيي، البنكية األجنبيةلفركع المؤسسات 
 .مسؤكليات في مؤسسة األـ"

بكلكج إلى المينة البنكية  ،يمكف تمييع عنصر الكفاءة المينية ،في ضؿ ىذه المعطيات    
 مف لدييـ مستكلأك  ،مف يمتمؾ كفاءة مينية لكنو في غير المجاؿ الذم تتطمبو ىذه المينة

األحكاـ يمنح غمكض كعمكمية تمؾ  ،كمف جية أخرل مما تقتضيو المينة البنكية، أدنى 
المرفؽ  الطاقـ المسير أك رفض المكافقةسمطة تقديرية كاسعة في  اإلدارم المختص الجياز

 .بالطمب المقدـ
تقدير ممؼ طمب تأسيس  بسمطة في اعتقادنا مف غير المبلئـ أف تمتع الجية المختصة    

، كمف ثـ كاف عمى المشرع أك سسة مالية مف زاكية شرط كفاءة الطاقـ المسيربنؾ أك مؤ 
تتكفر في ىذا  أف  المنظـ البنكي تحديد كؿ تفاصيؿ كجزئيات الكفاءة المينية التي يجب

 عكض اإلشارة إلييا بشكؿ عاـ. الطاقـ
اءة المينية إساءة الجية المعنية استعماؿ تقدير الكف ألنو قد يترتب عمى عدـ التحديد    

في المجاؿ  التحرير المقررتقييد  عنو جفينت ،كالتقنية  لدل األشخاص المقبميف عمى التسيير
 ليس لسبب عدـ ،الدخكؿ إلى المينة البنكيةبعض األشخاص مف  البنكي مف خبلؿ حرماف

نماقدرتيـ عمى امتياف النشاط البنكي   كأجدارتيـ  ، غير مبررة تالعتبارا ذلؾقد يعكد  كا 
إعطاء ب جازؼتقد  ،في مقابؿ ذلؾك عمى حؽ أقره التشريع البنكي، كىذا يشكؿ تعد صارخ 

، مما قد مؤىميف الحتراؼ النشاط المصرفي غير مسيركه يككف ،إلنشاء بنؾ الضكء األخضر
البنؾ ذاتو أك زبائنو  منيا عمى سبيؿ المثاؿ ،جيات لمخاطرتعريض عدة  عمى ذلؾ  يترتب
 الغير..أك 
كضع مجمكعة مف المعايير التي  ،يقتضي التسيير الفعاؿ داخؿ المؤسسة البنكية اكليذ     

عمى أساسيا يمكف لمجمس النقد كالقرض أف ينتفي أحسف المسيريف كأكفأىـ، كما ىك الكضع 
عمى يشترط ، حيث ابطالضك  في تمؾ فصؿ تفصيبل دقيقا . ىذا األخيرفي التشريع الفرنسي

 يككف أف - شيادة البكالكرياباإلضافة عمى حصكلو عمى -البنكية االلتحاؽ بالمينة  مف يريد
يخضع ثـ بعد ذلؾ ىذا بالنسبة لمتعييف، ، مف سنتيف إلى أربع سنكات لو تككيف جامعي
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لمحصكؿ عمى ككادر مختصة كمبلئمة كذلؾ  ،لتككيف ميني يدـك مف خمس إلى ست سنكات
 111.في مجاؿ البنكؾ

بدقة الحاالت التي  لـ تحدداالسابؽ ذكرىما، 11ك 10يف فإف المادت كمف جية أخرل،    
 ، كعمى ىذا األساسالتي يرتكبيا مسيرم المؤسسات البنكية بالخطكرة األخطاء المينية تتسـ

يسمح لمسمطتيف المشار إلييما س ،تحديد ىذه األخطاء حصر ك يتضح جميا أف غمكض كعدـ
. رتكبيا المسير داخؿ المؤسسات المعنيةالتي قد يبالتعسؼ في تقدير كتقييـ تمؾ األخطاء 

االستثمار في ر الدقيقة  تنعكس سمبا عمى حرية كبالتالي فمثؿ ىذه النصكص الغامضة كغي
تنفر المستثمر مف طمب الدخكؿ إلى  قد  المجاؿ البنكي، كما تعد مف بيف األسباب التي

لخطأ الميني لممسير النقد كالقرض ا سفعمى سبيؿ المثاؿ إذا قدر مجم .المينة البنكية
غير مشركع  كاضح ك تعدم أال يعد ىذا اإلجراء  ه،اعتمادبالجسيـ تقديرا خاطئا كقاـ بسحب 

 رية ممارسة النشاط البنكي؟عمى ح
الكفاءة المينية، ىي صبلحية عمى أساسيا يتـ التأكد مف كفي األخير يمكننا القكؿ، أف      

ككفاءة في الميداف  ليـ تجربةك معنكييف أ فأف المسيريف سكاء كانكا أشخاص طبيعيي
كما يحممو ىذا الميداف مف مخاطر قد تؤدم إلى  بأمكاؿ الجميكر كالمالي لممتاجرةالمصرفي 

كبالتالي يستكجب عمى المشرع الجزائرم أف يكلي اىتماما أكبر بالطاقـ  األمكاؿ.إتبلؼ ىذه 
جعمو ييخضع لو ك الكفاءة الذم  نظاـمراجعة المسير لمبنكؾ كالمؤسسات المالية مف خبلؿ 

يسيؿ عمى السمطة المختصة انتقاء أحسف الكفاءات لتسير النشاط  حتى ،أكثر كضكحا كدقة
دارتو  .نحمي حقكؽ األشخاص مف تعسؼ ىذه السمطة، كحتى البنكي كا 

عمى  بكظيفة التسيير في المؤسسة البنكيةقد يككف الطاقـ المكمؼ  األهمية الشخصية: -
قد ال تتمكف  مف بمكغ ة بأبجديات المينة البنكية كخباياىا، إال أف ىذه المؤسسة دراية كافي

قبؿ كأثناء ممارسة  متطمبات الشرؼ كاألخبلؽ طاقميا المسير تتكفر في مرامييا إذا لـ
 النشاط المصرفي. 

رة المشاريع لذا تحرص العديد مف التشريعات عمى العنصر األخبلقي كشرط إلدا     
يتمتعكا بحسف السيرة  التأسيس أفات ينبغي عمى مقدمي طمبكالتجارية، حيث الصناعية 

التشريع  تطرؽ إليو كأىبل لمثقة، كىذا ما الخمؽ جا مشرفا لسمككالسمكؾ كأف يككنكا نمكذ

                                                 
111

- Claude J. Simon, Les banques, 3
éme

 édition, Édition La Découverte, Paris, 1994, p113. 
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مف غير الممكف تأسيس بنؾ أك مؤسسة حيث أكد أنو  ،التشريع المصرفيالجزائرم بما فيو 
متطمبات الشرؼ  دكف الجميكرية مفداخؿ إقميـ  الية أجنبيةمالية أك فرع بنؾ أك مؤسسة م

نظرا ألىمية ذلؾ في  ـكاألخبلؽ في مسيرييا كممثمييا قبؿ تعينيـ أك أثناء ممارسة كظائفي
 112.مسار الحياة المصرفية

المؤسسة الرقابية  أكضح تقرير .في الكادر المسير يألىمية العنصر األخبلق كدعما    
 أف مافي الكاليات المتحدة األمريكية،  مؤسسة مالية (90)فتسعك  عمى إثر إفبلس

بستيف  أدل ريف، ممايالمدإلى عامؿ االحتياؿ مف قبؿ  مرده ،اإلفبلسحاالت  مف%35تونسب
مبلييف دكالر لتدريس التربية األخبلقية  (5)مقدارىا خمسة  جامعة أمريكية إلى اعتماد مكازنة 

دارةلطمبة كمادة إلزامية   1990.113سنة األعماؿ ابتداء مف الحقكؽ كا 
التي  لتكضيح القدر البالغ مف األىمية فقطكمثاؿ  ، إالىذا التقرير ذكرالعمة مف  إف    

كقد استجاب  مسيرم البنكؾ كالمؤسسات المالية، عامؿ األخبلؽ كانعكاسو عمى يكتسييا
 النقد كالقرضمف قانكف  80مادة ال نصألىمية العامؿ األخبلقي كحسف السيرة في المشرع 

يجب عمى المسير أال يككف قد حكـ عميو بجناية أك جنحة كاختبلس  ،التي تنص عمى أنو
لنصب أك األمكاؿ العمكمية أك الخاصة أك تعاطي الرشكة أك قاـ بجرائـ الغدر كالسرقة كا

أك  ؿاالحتيا كبسب التقصير أ كأال يككف حكـ عميو باإلفبلسإصدار شيؾ بدكف رصيد...،
 قكانيف الصرؼ.مخالفة 
حكـ عميو في الخارج بحكـ نيائي عمى األفعاؿ التي تعد  قد أال يككف ،عف ذلؾ زيادة     
 كاإلتجار إدانتو في أم جريمة لـ يسبؽأف ك  ات أك جنح طبقا لمقانكف الجزائرم، جناي

سكاء قبؿ  الشرؼ كاألخبلؽتمس متطمبات  أك ،بالمخدرات كالفساد كتبيض األمكاؿ كاإلرىاب
 114.عيينو أك أثناء ممارستو لكظائفوت

                                                 
، مف النظاـ 08 07، 06تمـ، كالمكاد: المتعمؽ بالنقد كالقرض المعدؿ كالم 11-03مف األمر رقـ  80انظر المادة  -112
 .ؤسسات المالية كمسيرييا كممثمييا، المتعمؽ بالشركط التي يجب أف تتكفر في مؤسسي البنكؾ كالم05-92رقـ 
لقانكني لمبنكؾ كالمؤسسات المصرفية، في لبناف، الطبعة الثانية، مؤسسة مشار إليو في  مالؾ عببل، النظاـ ا -113

 .290ص ،منشكرات عمي سعدك  كشركاؤه، بيركت، )د.س.ف(

ؤسسات المالية ، المتعمؽ بالشركط التي يجب أف تتكفر في مؤسسي البنكؾ كالم05-92مف النظاـ رقـ  06المادة  -114
 .كمسيرييا كممثمييا
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الحيطة كالحذر قبؿ الجية المختصة أف تتخذ عمى  بأف يتضح مما سبؽ عرضو،     
سة رقابة خاصة عمى جممة مف خبلؿ ممار  ،المكافقة عمى تأسيس البنكؾ كالمؤسسات المالية

ة عديمي الكفاءبغية تحاشي دخكؿ  ،تتعمؽ بشخصية  المستخدميف المسيريفتفصيبلت 
 سكؼ ال محالة ، ألنيـإلى المينة البنكيةمف سيئيف السمعة دكم الشبيات أك مف  األدبية

 .منيا فيشكمكف خطرا كبيرا عمى ىذه المينة أك عمى المستنفذي
لما كاف اليدؼ مف ضبط   :ومبررات ذلك الشروط الواجب توفرها في المساهمين -3

 -ء عمى حد سكا-دعيف  كاالقتصاد المحمي، ىك حماية المك دائما  االلتحاؽ بالمينة البنكية
باعتبارىـ جزء مف شركط المؤسسة البنكية محؿ التأسيس -فإنو يجب أف يتمتع المساىمكف 

بسمطة تسمح ليـ بضماف التسيير السديد كالحذر لممؤسسة، كأف يككف ليـ مف المبلءة التي -
 المؤسسة في حالة عجزىا أك تعرضيا لصعكبات مالية.تدعـ 

األىمية البالغة لدكر المساىميف في مسار البنؾ  تممييا ،ىذه الشركط اإلشارة إلى أفينبغي ك  
مف حيث نجاحيا أك إخفاقيا في ممارسة النشاط المصرفي أك قدرتيا  ،أك المؤسسة المالية

 عمى المنافسة داخؿ السكؽ المصرفية.
زمرة العنصر البشرم  يدخؿ األشخاص المساىميف في المتعمقة بالمساهمين: الشروط -أ

ليذا يجد  في ىذا التككيف،كتتحدد مسؤكليتو حسب نسبة مساىمتو  ،المككف لممؤسسة البنكية
ىذه  ،بتقديـ المعمكمات كالبيانات المطمكبة عف المساىميفالمؤسس نفسو ممزما صراحة 

 115،يفعمى خبلؼ األشخاص المسير 11 -03النقد كالقرض رقـ قانكف الشركط لـ يأتي ذكرىا في 
 التي حددت تمؾ الشركط. 116 11-07رقـ التعميمةسد ىذا الفراغ بمكجب سرعاف ما  لكف
التي تخص األشخاص الذيف يقدمكف األمكاؿ  تقديـ الشركطكجكب ب تقضي ىذه التعميمة    

ألزمت المساىميف الذيف ليـ الحؽ في التصكيت  كفي ىذا اإلطارالمالية، لمبنؾ أك المؤسسة 
، كمف بيف األسئمة التي يجب المرفؽ بيا 1سئمة التي يتضمنيا الممحؽ رقـ اإلجابة عمى األ

سكاء كانكا أشخاص طبيعية  تمؾ المتعمقة باليكية كاألىمية القانكنية لؤلشخاص ا، اإلجابة عميي
كألقابيـ، تاريخ مكاف الميبلد، الجنسية، كالنشاط الذم  أك معنكية، كذلؾ بذكر أسمائيـ

                                                 
، مسؤكلية  البنؾ المركزم في مكاجية األخطار المصرفية في ضؿ القانكف الجزائرم، رسالة  لنيؿ آيت كازك  زاينة -115

 .291، ص2012تيزم كزك،  لكد معمرم، ك م شيادة دكتكراه في القانكف، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة

116-Instruction n° 11-07 du 13 décembre 2007 fixant les condition de constitution  de banque 

et d’établissement financier étranger. www.bank-of-algéria.dz. 
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ذا كاف الشكؿ القانكني، المقر االجتماعي، العنكاف   شخصا معنكيا، فيجب ذكر يمارسكنو، كا 
 كغيرىا مف المعمكمات التي تبيف ىكية كأىمية المساىميف.

، فإنو يجب عمى الجية المختصة أف كالمالي بالجانب األخبلقي بينما إذا تعمؽ األمر     
أف يبينكا فيما يتكجب عمييـ  إذ ،المساىميف ىؤالء تتأكد مف حسف األخبلؽ التي يتمتع بيا

تنظر أف  إذا كانكا محؿ تحقيؽ أك إجراء إدارم أك قضائي خبلؿ العشر سنكات األخيرة، أك
الجية  أيضا عمى كما يتعيف 117أف يككنكا محبل إلجراء أك تحقيؽ إدارم أك قضائي قريبا.

 تبحث عف مدل تكافر ىؤالء المساىميف عمى سمعة مالية جيدة كعمى أف المختصة
اإلمكانيات التي تجعميـ قادريف عمى ممارسة سمطة الرقابة كالتكجيو داخؿ البنؾ أك المؤسسة 

 .المالية
مف خصائص شركة المساىمة أنيا ال تقـك عمى  فيتبف أنو إذا كا ،كمف ىذا السياؽ     

االعتبار الشخصي لممساىميف كالمؤسسيف، فإف تحكؿ ىذه الشركة إلى بنؾ أك مؤسسة 
ض الخركج عف ىذه القاعدة، كجعؿ شخصية المساىميف محؿ اعتبار، حيث اىتـ مالية، فر 
المتعمؽ بالنقد كالقرض بصفة المساىميف كبمصدر أمكاليـ لدرجة اعتقاد  11-03األمر 

التأسيس قصدت بالدرجة األكلى ممارسة الرقابة عمى المؤسسيف أكثر  البعض أف أحكاـ 
 118منيا عمى المشركع االستثمارم.

تقـك السمطة المختصة بتفحص صفة المساىميف  تفحص شروط المساهمين: رراتمب -ب
لذلؾ  سبلمة البنؾ أك المؤسسة الماليةالحفاظ عمى  كبيرة فيكيبدك جميا أف لممساىميف أىمية 

مف األماف  التأكد  عدة مبررات كىي: فإف دراسة صفة األشخاص الديف يقرضكف األمكاؿ ليا
ألنيا تقكـ بنشاط بالغ الخطكرة ليس لمف يمارسو فقط  ،المالية المالي لمبنكؾ كالمؤسسات

 .كلكف بنسبة أكبر لممكدعيف كالمستثمريف كاالقتصاد الكطني بصفة عامة
كيمكف اعتبار المساىميف 119كعميو فالمشرع لـ يتطرؽ فقط لممساىميف بؿ حتى لضامنييـ،

حفاظ  عمى استقرار كال  مسؤكلكف  كيتحممكف المسؤكلية عمى تسيير المؤسسة البنكية،
كمف أجؿ بمكغ ذلؾ، يتكاصؿ دكر سمطة كدعميا كمما دعت الضركرة لذلؾ، كضعيا المالي 

                                                 
قانكف  :كريدة  مغني، نظاـ اعتماد البنكؾ كالمؤسسات المالية،  مذكرة لنيؿ شيادة ماجستير  في القانكف ، تخصص  -117

 .10 ، ص 2013، 2012، جامعة الجزائر، األعماؿ، كمية الحقكؽ
118

-Dib Said, op-cit, p09. 
 .يتعمؽ بالنقد كالقرض، معدؿ كمتمـ، 11-03مف األمر  91أنظر المادة  -119
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النقد كالقرض في مجاؿ الرقابة التي يخضع ليا المساىميف، حتى بعد حصكؿ البنؾ عمى 
االعتماد كممارسة العمميات المصرفية، فإنو يتعيف عميو أف يحيف سنكيا كؿ المعمكمات 

لمسمطة  يمكف لذا 120مف رأسمالو. %5لخاصة بالمساىميف الذيف يمتمككف عمى األقؿ ا
تككف حالة المساىميف ال  لماالمؤسسة البنكية المذككرة أف ترفض المكافقة عمى تأسيس 

إذا دعت الضركرة  ،أك ال تممؾ الضمانات المالية الكافية ليا كالحذر تضمف التسيير السميـ
 121.إلييا
ككف ىؤالء  ،التي حددىا القانكف كالصفات المساىميف عمى الشركط رات تكافرمف مبر ف     

كمجمس  مجمس اإلدارة مسيريفاختيار كتعييف ػ كلك بطريقة غير مباشرة ػ ليـ دكر في 
 122المالية. أك المؤسسة بإدارة كتسيير البنؾ المكمفيفالمراقبة 

ث المفاجئ لمصعكبات تقع أف سبلمة مؤسسة القرض في حاؿ الحدك  ،مف ىنا يظير جميا
، كبالتالي فتدخؿ المساىـ يككف عمى مدل قدرة ىؤالء المساىميف في تقديـ مصادر إضافية

في حالة إذا ما لحؽ عجز أك عائؽ في نشاط المؤسسة، يضف سيكلتيا لتستعيد نشاطيا 
 123كتتحمؿ التزاماتيا.

تنظيـ الذم يفرض أف تأسيس بنؾ أك مؤسسة مالية، يخضع لم ذكره يتضح مما سبؽ    
غير مألكؼ تبرره  البعض منيا حيث يبقىتكفر شركط مكضكعية مزدكجة عامة كخاصة، 

 .  البنكية كخصكصيتياالمينة  حساسية
 الحد األدنى لمرأسماؿ التأسيسيما ىك مبالغ فيو، كقيمة إال أنو مف ضمف ىذه الشركط     

المؤسسة البنكية شكؿ شركة  كمنيا ما ىك  مقيد كاشتراط المشرع  أف يتخذ مشركع 
ي يجب الخبرة كالكفاءة الت ، كمنيا ما ىك غير كاضح كدقيؽ، كيتعمؽ األمر بدرجةالمساىمة

 .المالية محؿ التأسيس ةالمؤسسالبنؾ  أك المقبؿ عمى تسيير في الطاقـ المسير تتكافر أف 
 
 

                                                 
120

 ، الوحدد لشروط تأسيس بٌك وهؤسست هاليت... هرجع سابك.02-06هي الٌظام رلن  15اًظر الوادة  -
121

-Dib Said, « L’actionnariat des banques et des établissements financiers », Revue 

stratigicas n° 12, Février, 2006 pp 21,22. 
 .11-07( مف التعميمة رقـ 01أنظر الممحؽ رقـ) -122

أعمر أحماف، النشاط البنكي، كنشاط اقتصادم، منظـ، رسالة ماجستير في القانكف، فرع قانكف األعماؿ، كمية  -123
 . 24، ص 2002، 2001الحقكؽ، جامعة الجزائر، 
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 المبحث الثاني:

 الشروط اإلجرائية لمدخول إلى المهنة البنكية:
نما  يخضع لمقانكف الخاص فقط،مصرفي  ال تقتصر المينة البنكية عمى ممارسة نشاط       كا 

 التيActivités Réglementées،ةتندرج ضمف األنشطة المنظم أساسيةة اقتصادية ىي كظيف
الدكلة  نتيجة تدخؿ السمطة  كاستثناء  لمبدأ انسحاب 124،تشكؿ قيدا عمى حرية االستثمار

125.ا لنظاـ الترخيص المسبؽك إخضاعي يافي تنظيم
 

مف 43نص المادة  ، أعبلىامتدرجة عدة نصكص قانكنية في  مصدره الترخيص ىذايجذ     
 ،مضمكنة كتمارس في إطار القانكف االستثمارحرية  أف  التي نصت عمى   1996دستكر 

ف  يفسراذات الصمة بيذا القانكف، المذاف التنظيـ ثـ قانكف النقد كالقرض تمييا أحكاـ 
 كيفصبلف كيفية الحصكؿ عمى الرخص لمممارسة النشاط البنكي. 

صكؿ عميو يقتضي الدخكؿ إلى السكؽ المصرفية كممارسة النشاط البنكي، ضركرة حبناء ك 
، كىما شرطاف شكمياف تمنحيما السمطة المختصة المستثمر عمى رخصتيف كاممتيف

التي سبؽ التعريج عاـ كالخاص الشركط المكضكعية بشقييا ال قائمةيضافاف إلى 126،خاصاف
 عمييا.
بؿ  كاحدة فرض رخصة ب يكتفي الغريب في األمر أف المشرع الجزائرم لـغير أف      

جعؿ ممارسة النشاط البنكي محاطا بضركرة حصكؿ المستثمر عمى رخصتيف بدال مف 
نة عمى حرية الدخكؿ إلى الميتأثير ذلؾ  حكؿ مدليدفعنا لمتساؤؿ مما  ، رخصة كاحدة

 البنكية؟
أماـ الجية خاصيف  فأف يباشر إجرائيي طالب التأسيسعمى ، يجب عمى ىذا األساسف     

دك  شكمي إجراء يتخمميما: إجراء الحصكؿ عمى الترخيص )مطمب أكؿ( كىما المختصة
أسيس أم يخضع لو ت إجراء كىك ،القيد في السجؿ التجارم ضركرة مثؿ فيتي طبيعة عامة،

                                                 
124

-  Ben  Nadji  cherif, op.cit, p25. 
125

- Zouaimia  Rachid,  Les  autorités  administratives  indépendantes  et la  régulation 

économique, Édition  Houma,  Alger,  2005, p65. 
126-

 :إلى ىذه الشركط ىذه الشركط تكجد شركط شكمية عامة تتمثؿ في باإلضافت 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 اإلطار الماًىًي لضبظ  حريت االلتحاق بالوهٌت البٌكيت                          الباب األول:        

 

47 

 

لممارسة النشاط  الحصكؿ عمى االعتماد ثـ إجراء  )مطمب ثاف(تجارية،  مشركع ذات طبيعة
 .(المصرفي ) مطمب ثالث

 المطمب األول:
 مالية:سة مؤسالترخيص إلنشاء بنك أو 

ركز القانكف البنكي عمى  ،تأكيدا عمى انتماء النشاط البنكي إلى مدكنة األنشطة المقننة    
فعمى  كعميورائي لتأسيس مشركع المؤسسة البنكية. شرط الترخيص اإلدارم المسبؽ كشرط إج

التي تمس بالنظاـ بعض األنشطة التجارية  الجزائرم اط المشرعقد أحف غرار النشاط البنكي 
ؿ أصحابيا ضركرة حصك  ،أك البيئةباألشخاص  ضررا تمحؽ مف شأنيا أف  التي العاـ أك

تسببو في  إمكانية يكف بمعزؿ عف عمى الرخصة لممارستيا. لذا فممارسة النشاط البنكي ال
 كاالجتماعييف.  فمخاطر كبيرة تصيب العديد مف الفاعميف االقتصاديي

المتعمقة  األسباب ال يمكف تأسيس الشركة طبقا لقانكف النقد كالقرض كاألنظمةليذه     
 تتخذه السمطة المختصة ،الترخيص طالب التأسيس عمى المستثمر بتطبيقو إال بعد حصكؿ

Autorisation―L)كال  رقابة الدخكؿ إلى المينة البنكية، كسيمة قانكنية لتنظيـ ك  ) فرع أكؿ
عمى حرية ىذه المينة إلى مدل أىمية كخطكرة استعماؿ مثؿ ىذه األداة يخفى عمينا اإلشارة 

كيتمثؿ مظير الخطر ىنا في رىف ىذا الدخكؿ عمى شرط مكافقة تمؾ السمطة كخاصة إذا 
 .يااستعمال تعسفت في

ىيكؿ المؤسسة  المختصة باختبلؼأماـ الجية  طمبات الترخيص المقدمةتختمؼ ك      
تتخذ طمبات  المصرفية محؿ طمب التأسيس كطبيعة النشاط المصرفي المراد ممارستو، كبيذا

)فرع عددة مت صكرا كأشكاالتقنيف النقد كالقرض حكاـ أ حسب باالستثمار البنكي الترخيص
 .ثاف(
إتباع المؤسس أماـ الجية إال ب ال يمكف الحصكؿ عمى الترخيص السياؽ،كفي ذات     

 .) فرع ثالث( نفس القانكفنص عمييا  التي اإلجرائيةالخطكات  مف مجمكعةالمانحة 
المنصكص عمييا  تكفقا لمشركط  كاإلجراءامحؿ الطمب  الترخيص ممؼكبعد تقديـ     

 .)فرع رابع( وقرارىا بشأن صدرتو، ثـ تبدراس تقـك السمطة المختصة  ،قانكنا
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 الفرع األول:
 :في منحه المختصة والسمطة الترخيص

 المالية إلىال ييدؼ فرض نظاـ الترخيص إلنشاء البنكؾ كالمؤسسات ، حقيقة األمرفي     
كما ال ييدؼ إلى تقييد حرية الدخكؿ إلى 127خمؽ االحتكار بقدر ما يفيد المنافسة كينظميا،

نما المينة البنكية؛ لمشركع  القدرة المادية التأكد عمىمف لمجية المختصة  تسمح كسيمةىك  كا 
 .بتأسيسيا القانكنية الخاصةمتطمبات النصكص  تجاكبيا مع كمدل الماليةلبنؾ أك المؤسسة ا

أك فرع بنؾ أك مؤسسة إجراء تشترطو عممية تأسيس بنؾ أك مؤسسة  فإف أكؿ كمف ثمة،     
 يطمبو)أكال(  ،عمى الترخيص الحصكؿ ىكلتشريع المصرفي،  أك تمثيمية أجنبية حسب ا

 .صاحبة االختصاص)ثانيا(السمطة مف  صاحب الشأف
جرت العادة عمى أال يجيد المشرع نفسو في إعطاء تعريفات جامعة  أوال: تعريف الترخيص:

 الترخيص في المجاؿ البنكيػ مانعة لبعض المسائؿ كالمكضكعات كما في قضية الحاؿ 
، كبيذا بؿ يترؾ أمرىا الجتياد كؿ مف الفقو كالقضاء ػ ة مف صكر الترخيص اإلدارمكصكر 

 ال يعتبر مقصرا في ذلؾ.
فقد تبايف رجاؿ  ،أما اصطبلحا ف كأجاز، ذبمعنى أ ؛الترخيص لغة مف الفعؿ رخصف    
يد كحعمؿ إدارم "128:عمى أنو "Pierre Livetقد عرفو األستاذ "ف .كالقانكف في تعريفو الفقو

تشريع صريح،  الطرؼ أم صادر مف جانب كاحد، ذم صبغة فردية صادر بناء عمى تأىيؿ
بحيث يتكقؼ عمى  تابعة ليا مباشرة مات أك ىيئاتظإما مف سمطات إدارية أصمية أك عف من

إصدارىا كتسميميا ممارسة نشاط معيف أك إنشاء كتأسيس منظمة معينة أك ممارسة حرية 
حرية ميما كانت حيكيتيا كأىميتيا أف تكجد كتمارس ال يمكف ألية التجمع كفي كؿ األحكاؿ 
 .بدكف إصدار القرار إدارم"

" كسيمة مف كسائؿ تدخؿ الدكلة في ممارسة النشاط الفردم لمكقاية كمنيـ مف عرفو بأنو:    
مف ضرر كذلؾ بتمكيف الييئات اإلدارية بفرض ما تراه مبلئما مف  ومما قد ينشأ عن

إذا كاف ال  بممارسة النشاط اإلذفرفض  أكالتي مف شأنيا منع ىذا الضرر االحتياطات 
                                                 

 نة ، المكتب الجامعي الحديث، مصرنافسة  كمنع االحتكار، دراسة مقار أمؿ  محمد شمبي، التنظيـ القانكني لمم -127
 .9، ص2008

128
-Pierre Livet, L’autorisation administrative préalable  et les libertés publiques, librairie 

générale de droit et de jurisprudence, Paris 1974, p188.   
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يكفي لمكقاية مف اتخاذ االحتياطات المذككرة أك كاف غير مستكفي لمشركط التي قررىا 
 129.المشرع سمفا"

ي كقائي إجراء بكليس" 130:كمنيـ مف عرؼ الترخيص انطبلقا مف ضركرتو كطبيعتو بأنو     
مف األضرار التي قد تنشأ عف  ة، كمقرر لكقاية الدكلة كاألفراديقـك عمى السمطة الضابط

قد يعكؽ تقدمو لك ترؾ  ممارسة الحريات كالحقكؽ الفردية أك لكقاية النشاط الفردم نفسو مما
 دكف تنظيـ".

" إذف بالتصرؼ يمنح حؽ 131:كمف جيتو عرفو األستاذ محمد جماؿ عثماف جبريؿ بأنو     
كىك قرار يصدر عف سمطة معينة يحمؿ في طياتو ضماف  ممارسة النشاط المرخص بو

 لممرخص لو كلمغير بقانكنية العمؿ المرخص بو".  
 ك السمطات العامة مف ممارسة رقابةإجراء يمكف اإلدارة أعرؼ الترخيص عمى أنو كما 

ساسة  أك التي تشكؿ ضررا عمى بعض األنشطة االقتصادية الحكمحكمة  صارمة 
طرا عمى البيئة المسماة باألنشطة المنظمة الخاضعة لقكاعد خاصة  أك تشكؿ خ لؤلشخاص

132.عمى رأسيا النشاط البنكي
 

لشخص  معيف  ةإجازة السمطة بمفيكميا الكاسع بالمكافقفيقصد بو 133أما بمعناه الحديث،    
ال يمكف ليذا األخير مباشرة ذلؾ النشاط قبؿ المركر عمى الرقابة القياـ يعمؿ ما، بحيث 

التحقؽ مف مدل أىمية كقدرة الشخص عمى ممارسة نشاطو محؿ  إلىالتي تيدؼ  اإلدارية 
 الطمب. 

 تمؾ المكافقة 134:يراد بو لمترخيص، مف منطمؽ أحكاـ قانكف النقد كالقرض المنظمةك     
السماح  أجؿ يقدمو المستثمر مفالطمب الذم  الصادرة عف السمطة المختصة عمى المسبقة

                                                 
ـ الترخيص كاإلخطار في القانكف المصرم )دراسة مقارنة(، رسالة دكتكراه دكلة، كمية محمد الطيب عبد المطيؼ، نظا -129

 .427، ص 1956الحقكؽ، جامعة القاىرة، 

 .224، ص1995عادؿ أبك الخير، الضبط اإلدارم كحدكده، الييئة المصرية العامة لمكتاب، مصر،  -130

 لحقكؽ جامعة، جامعة عيف شمس، مصراه، كمية امحمد جماؿ عثماف جبريؿ، الترخيص اإلدارم، رسالة دكتكر  -131
 .65، ص1992

مغريبي رضكاف ، مجمس النقد كالقرض ، مذكرة لمحصكؿ عمى شيادة الماجستير، فرع قانكف األعماؿ ، جامعة الجزائر  132
 .70،71، ص ص2004،

 .13صكستة زىر الديف، المرجع السابؽ، ب  -133
 ، المعدؿ كالمتمـ،  مرجع سابؽ. 11-03كالقرض رقـ  مف قانكف النقد  82،84،85 :أنظر المكاد -134
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 إال بعد  العمميات المصرفية ممارسة إمكانية دكفالبنكي  مارماالستث لو بتأسيس المشركع
 .استكمالو  لبقية اإلجراءات التي حددىا القانكف

 عمى أنو تصرؼ قانكني انفرادمبناء عمى التعاريؼ السابقة لمترخيص، يمكننا تعريفو ك     
ركة عمى تأسيس الش قانكنيالحضر الأك يزيؿ  رفعبمكجبو ي صادر عف الجية المختصة
عمى ترخيص  حصكليا النشاط إال بعد ليا بممارسةالسماح  دكف ،الخاضعة لمقانكف الجزائرم

 نيائي.
فإنيا تصب في كعاء  ،بشأف الترخيص المذككرة التعريفاتكميما اختمفت مضاميف     

المصرفي ككقايتو مف  مف شأنيا حماية النظاـكسيمة كقائية درئية  عتبر الترخيصت كاحد؛ إذ
نظاـ القكاعد القانكنية العادية  التي قد تصيبو لك ترؾ النشاط يمارس فقط في ضؿ األضرار

 التي تخضع ليا مجمؿ األنشطة التجارية.
السمطة المؤىمة قانكنا لصبلحية  ىي الترخيص: في منح قانونا السمطة المختصةثانيا: 

و الطالب صاحب البث في طمبات الترخيص لبللتحاؽ بالمينة البنكية استجابة لمسعى يبدل
لـ  أنو 11،135-03مف األمر  85ك 84، 83، 82يتضح مف نصكص المكاد . ك أماميا الشأف

المالية صبلحية خالصة لكزير  المالية،منح التراخيص إلنشاء البنكؾ كالمؤسسات  تعد سمطة
ىيئة جديدة عرفت بمجمس النقد  إلى تمؾ السمطة نقمت بؿ االستقبلؿ،مارسيا مند  التي

الدخكؿ إلى السكؽ  في ضبطمختصا بشكؿ حصرم  ىذا األخير أصبح حيث 136،كالقرض
قانكف النقد كالقرض  دلقكاعطبقا الفصؿ في طمبات الترخيص، عف طريؽ  المصرفية،
 .التطبيقية لوكاألنظمة 

 ،نزع ىذا االختصاص مف جياز إدارم تقميدم ك نقمو إلى جياز إدارم جديد يعكد سببك      
فتح السكؽ المصرفية عمى االستثمار  ىك حمة االنتقالية التي كاف ىدفياالمر استجابة لنداء 

فمف الجدير أف نشيد باستحداث مثؿ ىذا  كمف ناحية أخرل، ، الخاص الكطني كاألجنبي
فعالية  إلى مف شأنو أف يؤدم  الجياز، لما يتميز بو مف تخصص كاستقبللية، ىذا التميز

 مينة البنكية.ضبط كرقابة الدخكؿ إلى ال أداء حسفك 
                                                 

 ، يتعمؽ بالنقد كالقرض، معدؿ كمتمـ، مرجع سابؽ11-03أمر  -135

تختص المصارؼ المركزية كمؤسسات النقد في غالبية الدكؿ العربية في إصدار رخص التكاجد كالعمؿ في السكؽ  -136
 ، المغرب، السعكدية إلى كزارة المالية، أنظر في ىذا الصدد:المصرفية المحمية، في تعكد ىذه السمطة في كؿ مف: تكنس

-www.Arab Fund  For. 
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  137مجمس النقد كالقرض يجريياالتي  السابقة تعد الرقابة المذككر، زكفي ضكء ىذا التمي     
السميـ  نحك تككيف نظاـ بمثابة صماـ األماف لبلنطبلؽ  ،عمى الدخكؿ إلى المينة البنكية

مدل احتراـ المستثمر  التحقؽ فيه الرقابة في ذكتتضمف ى ،مصرفي متكازف  كمستقؿ
 .الترخيصأف يمتثؿ ليا طالب يجب  كاإلجرائية التيمشركط المكضكعية ل

بالمقكمات  ممف يتمتع البنكييفأحسف  اختيار إلى ، الرقابةه  ذى تسعىكتفصيبل لذلؾ، 
 كتجنباالقتصاد الكطني  ،  تساىـ في تمكيؿ المادية كالبشرية إلقامة مؤسسات بنكية صحية

 ضمف تقديـ خدمات نكعية لمعمبلء.تي نفس الكقت المكدعيف مف األضرار المحتممة، كف
 Des decisions individuelles مالطابع الفردذات  قراراتالمجمس  يتخذ كفي ىذا الصدد،      

بشأف طمبات  طات المصرفية"، تصدرا"بالقرارات في مجاؿ النش التي يصفيا المشرع:ك 
-03رقـ النقد كالقرض  تشريع مف  62قررتو المادة  تأسيسا عمى ما، المرفكعة إليوالترخيص 

كفي ىذا اإلطار  .مجمس النقد كالقرضالباب الثاني المتعمؽ بصبلحيات  في الكاردة  11
 : "يتخذ المجمس  القرارات الفردية  اآلتية:ما يأتيالفقرتاف أكب عمى  تنص

 ،اداالعتمب حكسكتعديؿ قكانينيا األساسية  ص يفتح البنكؾ كالمؤسسات الماليةالترخي-أ
 فتح مكاتب تمثيؿ البنكؾ األجنبية،الترخيص ب-ب
 تفكيض الصبلحيات في مجاؿ تطبيؽ التنظيـ الخاص بالصرؼ، -ج
 القرارات المتعمقة بتطبيؽ األنظمة التي يسنيا المجمس". -د

أحكاـ ىذه المادة يمكف أف نقسـ القرارات الفردية التي يصدرىا مجمس النقد  كبالنظر إلى
 :كىما اف البنكي إلى فئتيفكالقرض في الميد

 القرارات الفردية المتضمنة الترخيص لبللتحاؽ بالنشاط المصرفي. -
 القرارات الفردية المتعمقة بممارسة النشاط المصرفي. -

المتضمنة الترخيص لبللتحاؽ  ةتركيز الدراسة عمى القرارات الفردي ،إنو مف البدييي    
 مف ىذه القرارات تخرج عف نطاؽ ىذه الدراسة.، ألف الفئة الثانية بالنشاط المصرفي

                                                 
كالتي  رت في الحقؿ االقتصادم الجزائرم يعتبر مجمس النقد كالقرض مف أىـ السمطات اإلدارية المستقمة التي ظي -137

ب نكعيتيا كطبيعتيا الخاصة  كنكع ىي مغايرة في بعض النكاحي  لمييئات اإلدارية  التقميدية ، كقد سميت كذلؾ بسب
الكظائؼ الممقاة عمى عاتقيا كاليدؼ مف نشأتيا لما جعميا تتمتع بذاتية خاصة.  كلقد عيد ليا سمطة منح الرخص اإلدارية 

 راجع في ىذا اإلطار:  ةالتي كانت تخضع لمسمطة اإلدارية الكبلسيكي
 .20، ص2000مقارنة(، دار النيضة العربية،   عبد اهلل حنفي، السمطات اإلدارية المستقمة: )دراسة -
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إلى حفظ النظاـ في القطاع إذا تيدؼ القرارات المعنية التي يسنيا مجمس النقد كالقرض 
المينة البنكية أك تحد  إلىحرية الدخكؿ  تعرقؿ تقييد أكأف  كفي مقابؿ ذلؾ، يمكنيا البنكي،

 .إذا صدرت بشكؿ مخالؼ لمقانكف منيا خاصة
 اني:الفرع الث

 صور طمبات الترخيص:
المستثمر بتقديـ  أف يقـك ،البنكية الخاضعة لمقانكف الجزائرم الشركة تأسيسيقتضي      

نكع الترخيص الكارد بيف التراخيص محددا بدقة  مجمس النقد كالقرضطمب الترخيص إلى 
محؿ  ص، يمكف أف يتخذ الترخيؿ ىذا التنكعظ ، كفيالتي أكد عمييا قانكف النقد كالقرض

شكؿ إقامة فرع بنؾ أك مؤسسة في أك  )أكال(،مف األصؿمؤسسة بنكية  ءشكؿ إنشا الطمب
أك في شكؿ شراكة مع رؤكس أمكاؿ )ثالثا( ،ليا مكتب تمثيؿ أك بفتح) ثانيا( ،مالية أجنبية

 بتعديؿ القكانيف األساسية كأخيرا  الترخيص )رابعا( ،كطنية في بنكؾ أك مؤسسات مالية

 بنكية أثناء كبعد تأسيسيا )خامسا(.لممؤسسات ال
أك  ؾبإنشاء بنأف يرخص  ،كالقرضيمكف لمجمس النقد  :من األصل الترخيص باإلنشاءأوال: 

المتعمؽ 83ك 82كذا المادتيف  ك/أ 62ةطبقا لنص الماد ،جديدة برأسماؿ خاصمالية مؤسسة 
 .قانكنا مطمكبةال المستمزماتكافة ا استكفى ممؼ طالب الترخيص ذإ 138،بالنقد كالقرض

بنؾ أك مؤسسة  تأسيس طمباألجنبي مف ك  كؿ مف المستثمر الخاص الكطني إف تمكيف    
قد يعطي انطباعا كاضحا ك صادقا عمى رغبة المشرع الجزائرم  في  ،عمى حد سكاء مالية

 .1996مف دستكر  43لمادة ابدأ حرية الدخكؿ إلى المينة البنكية المستميـ مف نص تجسيد م
 . في تشريع النقد كالقرض عميو كدكالمؤ 
داخؿ السكؽ  اتنافسي اأف يخمؽ جك  شأنوعمى تأكيد ىذه المساكاة، مف إف الحرص      

 رتيا التابعة لمقطاع العاـأجنبية مع نظي كانت أك المصرفية بيف البنكؾ الخاصة كطنية
 تشمؿ قطاعات كجيات عدة.فائدتيا لتعـ  كبالنتيجة لذلؾ

جسد بصكرة عممية التحرير  يككف المشرع قد ىذا النكع مف الترخيص بتكريس كعميو    
القطيعة النيائية مع االحتكار الذم مكرس مف قبؿ البنكؾ العمكمية عمى  اضعاك  البنكي،

 النشاط البنكي أكثر مف ثبلث عقكد مف الزمف.     
                                                 

 ، المتعمؽ بالنقد كالقرض، المعدؿ كالمتمـ، مرجع سابؽ.11-03ألمر  -138
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2009لية التكميمي لسنة الكف باعتماد المشرع في قانكف الم    
شراكة كأسمكب أسمكب ال 139

، تراجع عف جزء مف التحرير البنكييككف قد  ،كحيد إلنجاز مشاريع  االستثمار األجنبي
المتعمؽ بتطكير  03-01منو التي تممت األمر رقـ  58بما جاء بصريح المادة كذلؾ

بالمادة الرابعة مكرر، ىذه األخيرة التي نصت في فقرتيا الثانية عمى أنو: " ال االستثمار 
 نجاز االستثمارات األجنبية إال في إطار شراكة..."يمكف ا

تأسيس بنؾ أك مؤسسة مالية ذات يجكز لممستثمر طمب  ، فإنو الككقكفا عند ىذا النص    
 يبلحظ بأف ىذا الشرط شراكة مع رأس ماؿ كطني. إال في إطاررأس ماؿ أجنبي خالص 

، البنكي برأسماؿ يممكو بالكمية يقيد مف حرية المستثمر األجنبي الراغب في انجاز االستثمار
 إطار شراكة مع المستثمر الكطني يالدخكؿ إلى المينة البنكية ف ليذا األخيرفقد ال يركؽ 

إعفاء  بمكاف الضركرمغير المرغكب فيو، يككف مف  الشرطأماـ ىذا ف ،ألم سبب كاف
الخبرات كالكسائؿ  الجزائرية لبلستفادة مف فما أحكج السكؽ المصرفية و،المستثمر األجنبي من

 ال تزاؿ أنياأقؿ ما يقاؿ عمييا  مر إلى سكؽثالتقنية الحديثة التي يمكف أف ينقميا ىذا المست
 . حديثة التحرير

 ينسحب فيك ،مف األصؿرخيص بتأسيس بنؾ أك مؤسسة مالية أما عف نطاؽ سرياف الت    
شركط تأسيس بنؾ مقارنة ب شدة لشركط أقؿ التي ىي تخضع في األساس  ،يافركع عمى 
عمى المستكل  مالية سكاء كميارات كسمعةيتمتع بخبرات ىذا األخير  السيما إذا كافاألـ، 

 .الكطني أك الدكلي
مجمس النقد مف  مقرر فردم بمكجب ،مف األصؿ بالتأسيس يمنح الترخيص ،أخيرا     

 كالقرض، يصدره محافظ بنؾ الجزائر.
 ؽالسك  لتحريراستجابة  سسة مالية أجنبية:الترخيص بإقامة فرع بنك أو مؤ  ثانيا:

ىذا التحرير مقتصرا فقط عمى نقؿ المكارد يعد لـ  األجنبية،أماـ المنافسة  الجزائرية المصرفية
ىذا النكع مف  ،المتطكرةليشمؿ التكنكلكجيا المالية مف الدكؿ المصدرة بؿ تعدل ذلؾ 

لمؤسسة بنكية  يمكف ساسكعمى ىذا األ 140.المباشراالستثمار  يدخؿ ضمفاالستثمار 
                                                 

، جريدة رسمية، 2009يتضمف قانكف المالية التكميمي لسنة    2009يكليك  22مؤرخ في  01-09رقـ  مف  األمر  -139
 . 2009يكليك  26، صادر في 44عدد 

ص  2007ة،  دار الفكر الجامعي، مصر، صكد محمد مبركؾ، اآلثار االقتصادية لبلستثمارات األجنبينزيو عبد المق -140
444 . 
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عف  كذلؾ ،المصرفية مف أجؿ الزيادة في قدرة المؤسسة األـ ع استثماراتيايتكسمف  أجنبية
 فتح فركعا ليا في الجزائر.ب طمب الترخيص طريؽ
بيف ىناؾ أم تمييز  إف مف يمعف النظر في نظاـ الترخيص السابؽ، يرل بأنو لـ يكف    

جراءات المستثمر الكطني كاألجنبي فيم  لكفلحصكؿ عمى الترخيص اا يخص شركط كا 
مبدأ  ليحؿ محمياالمعاممة  ىذه ما تراجع عف تكريس مبدأ المساكاة فيسرعاف المشرع 

عدة عقبات عندما يعمف يتكبد إذ يجد المستثمر األجنبي نفسو فييا  ،اميالمعاممة التمييزية بين
كالتي سكؼ  ،ك فرع مؤسسة ماليةفتح فرع بنؾ أ البنكي، عف طريؽرغبتو في االستثمار 
 نستعرضيا في حينيا.

سبقت اإلشارة إلى أف المشرع  :فروع مؤسسة بنكية أجنبيةخصوصيات الترخيص بفتح   -1
 ،الجزائرم يسمح لممستثمر األجنبي بإقامة فرع بنؾ أك مؤسسة مالية عمى اإلقميـ الكطني

"يمكف أف  :أنو عمى حيث نصت ،مف قانكف النقد كالقرض 85المادة كىذا ما تؤكد عميو 
 "..كؾ كالمؤسسات المالية األجنبية..نيرخص المجمس بفتح فركع في الجزائر لمب

كإطار قانكني إلنشاء فركع البنكؾ كالمؤسسات المالية 85كبالنظر إلى نص المادة     
، األمر الذم دفع بالمنظـ األجنبية، نجد أنيا جاءت خالية مف تفاصيؿ شركط تأسيسيا

02- 06النظاـ  بنكي إلى التدخؿ بمكجبال
مكضع التطبيؽ  ضعونص كك ىا ال لتفصيؿ 141

 مف ىذا النظاـ. 3ك 2كفؽ ما نصت عميو المادة  شركطال تمؾ كتحديد مف خبلؿ تبياف
ىي شركات  ،البنكؾ كالمؤسسات المالية األجنبية فركعىذا كمف البدييي اإلشارة إلى أف    

تسمى شركة األـ التي تعتبر مختمفة عنيا  ،شركة أخرلتمتمؾ أكثر مف نصؼ رأسماليا 
 .ة كالماليةقتصادياال عبلقة التبعية في حيف تربطيا قانكنا،
تابع لدكلة  كتعرؼ شركة األـ عمى أنيا تمؾ الشركة التي تمتمؾ أصكال في شركة أك فرع     

ركة أك الفرع أخرل، غير الدكلة األـ، كعادة ما تأخذ الممكية شكؿ حصة في رأسماؿ الش
مف األسيـ %10تمتمؾ حصة تساكم أك تفكؽ  ، حيثرلمدكلة المستقبمة لبلستثماالتابع 

 142.في مجمس إدارة الشركة المسجمة يتالعادية أك قكة التصك 
                                                 

ة فرع بنؾ ، يحدد شركط تأسيس بنؾ كمؤسسة مالية كشركط إقام2006سبتمبر  24مؤرخ في  02-06نظاـ رقـ  -141
 .كمؤسسة مالية أجنبية

مباشر، سمسمة تعني بقضايا التنمية في األقطار العربية، المعيد عمي عبد القادر، محددات االستثمار األجنبي ال -142
 .4، ص2004العربي لمتخطيط، الككيت، 
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 التيشكاؿ األمف أىـ ،المذككر85في نص المادة المقيد  الترخيص يعد ،كالجدير بالذكر    
 حيث143ةمباشر ال مف االستثمارات ، ككنوطاع المصرفييتخذىا االستثمار األجنبي في الق

و يساىـ في خمؽ مناصب عمؿ جديدة مثؿ مصدر تمكيؿ ىاـ لبلقتصاد الكطني، كما أني
ال تزاؿ تراكح سكؽ مصرفية  إلى كميارات إدارية كتنظيمية فتية خبرات ناىيؾ عف نقؿ

ىذا كمف بيف البنكؾ  ،يةكفقا لممعايير الدكل خدماتيا المصرفية إلى تحسيف تسعى ،مكانيا
، البنؾ العربي ػ 144كالمؤسسات المالية المعتمدة في الجزائر: سيتي بنؾ ف.أ الجزائر

 ...145الجزائر
مبدأ عدـ  يشكؿ :في انجاز االستثمار و الوطني مظاهر التمييز بين المستثمر ألجنبي -2

 ي الدكلة المضيفةستثمر األجنبي فالم يتقرر لمصمحةالضمانات التي يجب أف أحد  التمييز
سنة  11-03قانكف النقد كالقرض  التي طرأت عمى إال أنو بالرجكع إلى التعديبلت

2010
المعاممة  عدة مظاىر تترجـ تكاجينا147 2009قانكف المالية التكميمي لسنة قبمو ك 146

جراءات في  المزدكجة كالتمييزية بيف المستثمر الكطني كاألجنبي، حيث تـ إلقاء أعباء كا 
 .المستثمر األجنبي غير ممقاة عمى المستثمر الكطنيمعاممة 
اقتراف منح الترخيص بمبدأ في إلزاـ المستثمر األجنبي ، تتجمى ىذه األعباء الجديدة     

ىذا المستثمر بنسبة رأسماؿ أقؿ في البنكؾ  شراكةاشتراط ناىيؾ عف  المعاممة بالمثؿ، 
ف كانت ىذه الصكر كالمؤسسات المالية الكطنية ة األخيرة سكؼ نتعرض ليا الحقا عندما ، كا 

                                                 
االستثمار المباشر ىك ذلؾ المشركع االستثمارم:" الذم يمتمكو الطرؼ األجنبي كميا أك جزئيا شخصا طبيعيا أك  -143

أنظر في  و لنفسو فيو بحؽ السيطرة كاإلدارة كاتخاذ القرار"معنكيا كيمارس فيو نشاطا سكاء كاف صناعيا أك تجاريا يحتفظ في
 ىذا الصدد:

المؤسسة العربية لمدراسات  ،حكمت شريؼ النشاشي، استثمار األرصدة كتطكر األسكاؽ المالية العربية، الطبعة األكلى -
 .53، ص1998كالنشر،  

مام  27، صادر في35دة الرسمية، عددمام، يتضمف اعتماد فرع بنؾ، الجري 18مؤرخ في  02-98مقرر رقـ  -144
1998. 

 25، صادر في71، يتضمف اعتماد فرع بنؾ، الجريدة الرسمية، عدد 2001أكتكبر  15مؤرخ في  02-01مقرر رقـ  -145
 .2001أكتكبر

، يتعمؽ بالنقد كالقرض،  جريدة 11-03، يعدؿ كيتمـ  األمر رقـ 2010أكت   26مؤرخ  قي  04-10أمر رقـ  -146
 .01/09/2010، صادر في  50د رسمية، عد

، معدؿ كمتمـ، مرجع 2009يتضمف قانكف المالية التكميمي لسنة    2009يكليك  22مؤرخ في  01-09أمر رقـ  -147
 سابؽ.
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كما تجد اإلشارة إلى تراجع المشرع  عف معاممة  نتطرؽ إلى الترخيص بالمساىمات األجنبية.
ك الدراسة باالستثمار التصريح  ئيإجراعمى تمييزية، تمثمت في إلزاـ المستثمر األجنبي 

 كأخيرا إقرار حؽ الشفعة لمدكلة. المسبقة،
مف قانكف النقد  85يستفاد مف عبارة المادة  ص بمبدأ المعاممة بالمثل:اقتران الترخي  -أ

مع مراعاة مبدأ المعاممة بالمثؿ" حالة أخرل تميز بيف المستثمر :"...،11-03كالقرض رقـ 
األجنبي كالمستثمر الكطني، تتمثؿ في شرط المعاممة بالمثؿ، كىك شرط يخرج تحقيقو عف 

كمف ىذا المنطمؽ فأم طمب استثمار ال  دكلة التي ينتمي إلييا.إلى ال إرادة المستثمر األجنبي
 ألنو سكؼ يككف ،صاحبو سيء الحظ سيككف ،ينطبؽ عمى ما تضمنو نص العبارة المذككرة

، طالما أف دكلة المستثمر األجنبي ال تكفر معاممة تأسيسالمحبل لمرفض مف طرؼ سمطة 
 بالمثؿ لممستثمر الجزائرم.

لؤلجانب اعتراؼ الدكلة الذم يضمف الشرط بالمثؿ،  بأنو ذلؾ  معاممةكيعرؼ مبدأ ال     
لرعايا الدكلة بذات الحقكؽ اعتراؼ دكلة األجانب مقابؿ الكطني،  ياتراب الحقكؽ داخؿ ببعض
بأف كما يقصد بو: " ذلؾ الشرط الذم تتعيد بمكجبو دكلة أكلى، إزاء دكلة ثانية  148.األكلى

الدكلة الثانية مماثمة لممعاممة التي تعامؿ بيا ىذه الدكلة الثانية تككف معاممتيا لرعايا كسمع 
بمعنى أف ىذه الصكرة تقـك عمى فكرة التطابؽ، إذ يتعيف عمى 149رعايا كسمع الدكلة األكلى"،

كؿ مف الدكلتيف منح ذات الحقكؽ لرعايا الدكلة األخرل المقيميف عمى إقميميا بما يفيد تطابؽ 
 يف.التزامات كؿ مف الدكلت

فإف الدكلة الجزائرية ال تسمح لمبنكؾ كالمؤسسات المالية األجنبية  ،كمف ىذا المنطمؽ    
لمقانكف الجزائرم، إال في طبقا في بنكؾ كمؤسسات مالية  ا ليا أك تقدـ مساىماتبإقامة فركع
 ا. عمى ترابيكفركعيا  الجزائريةالمؤسسات البنكية  مف إقامة الدكلة األجنبية سمحتحالة إذا 

قد  L’ Autorisation D’installation،بمبدأ المعاممة بالمثؿ إال أف اقتراف مبدأ الترخيص    
 قد الكبرل بعض الدكؿ، ألف المصرفي الجزائرم االستثمار األجنبي في القطاعمف حرية يعرقؿ 

مد المعاممة لرعايا الب ذات عف منح ، بينما تمتنعخارج إقميمياسمح لرعاياىا باالستثمار ت
ليس مف باب العدؿ  أنو ،كمف المبررات عمى عدـ كجاىة ىذا الشرط ،لبلستثمار المضيؼ

                                                 
 .528، ص 1968شمس الديف الككيؿ، الكجيز في الجنسية كمركز األجانب، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، مصر،  -148

 .29، ص2011الطبعة األكلى،  منشكرات زيف الحقكقية،  بغداد،  الدكلة األكثر رعاية،ىاني نعيـ المالكي، شرط  -149
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كاإلنصاؼ حرماف المستثمر األجنبي مف فتح فرع بنؾ أك مؤسسة مالية في الجزائر بسبب 
 عدـ تكفير الدكلة التي ينتمي إلييا المعاممة نفسيا لممستثمر الكطني الجزائرم. 

بصمة إلى يمت ا العبء الممقى عمى عاتؽ المستثمر األجنبي، ال إلى جانب ذلؾ، إف ىذ    
الحماية لفرع اعي ك بدليس  تكريسو ؛ إذ أفشركط الدخكؿ إلى المينة البنكية العمة مف فرض

البنؾ أك المؤسسة المالية نفسيا، أك لممتعامميف معيا أك لمقطاع البنكي مف مخاطر ممارسة 
ف ىذا الشرط كجكدا كعدما ليس لو أم تأثير يذكر سكاء . كبالتالي فإذا كاالنشاط المصرفي

 ألنو في ىذه الحالة ،، فمف الضركرم بمكاف التخمي عميوعمى المينة البنكية أك محيطيا
 يشكؿ قيدا عمى حرية المستثمر األجنبي في الدخكؿ إلى السكؽ المصرفية الجزائرية.

عمى االستثمار  م الجزائرمالقطاع االقتصاد إف حداثة انفتاحكمف جية أخرم،      
 كمف  األمكاؿ،رؤكس يستدعي  إلى انسياب الشركات األجنبية كما تحممو مف  ،الخاص

عمى المشرع أف  األكلىمف  كافلذا  .المجاؿ البنكيالكسائؿ التكنكلكجيا كخاصة خبرتيا إلى 
ما  سبيسقط ىذا الشرط تماما مف قانكف النقد كالقرض أك أف يككف تطبيقو بشكؿ مرف كبح

 .مصمحة القطاع المصرفيتقتضيو 
قد يشكؿ ىك  ،ف اقتراف الترخيص بالخضكع لمقانكف الجزائرمإف ،عما ذكرناهكفضبل      

، حيث يتعيف عمى المستثمر األجنبي  الذم األخر قيدا عمى حرية ىذه الفركع محؿ التأسيس
ي، فعؿ سبيؿ المثاؿ التكيؼ مع أحكاـ القانكف الداخم ،يرغب في  ممارسة النشاط المصرفي

، تحت طائمة البطبلف اتخاذ شكؿ شركة مساىمة ،يجب عمى فرع البنؾ أك المؤسسة المالية
 مف قانكف النقد كالقرض السالؼ الذكر.  83تطبيقا لنص المادة 

المتعمؽ بتطكير  03-01رقـ  في أحكاـ القانكف النظرفبإمعاف  ،كبعيدا عف ىذه العقبات    
 التسييبلت ضبع األجنبيلممستثمر  قدـ 30في المادة  بأف المشرعجد ن ،الممغىاالستثمار 

 عمى إقامةالثقة في نفسو  تبعث شيء مف فأ شأنياالتي مف  ةالمبادئ القانكنيمعززة ببعض 
 09.150-16رقـ  ، كىذا ما أكد عميو قانكف االستثمار الجديدبالجزائر استثماره

                                                 
، يتعمؽ بترقية االستثمار، الجريدة الرسمية، 2016أكت  03، مؤرخ في 09-16مف  القانكف رقـ   25انظر المادة   -150

عمؽ بتطكير يت،  2001أكت  20المؤرخ في  03-01رقـ  ؤلمرل. الممغي  2016أكت  03، صادر في 46عدد 
 ، 2001أكت   22،  صادر في 47،  الجريدة الرسمية، عدد االستثمار
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رفع المشقة عمى كعمى غرار سابقو ػ  انكفالقأف ىذا ػ فمف أىـ ىذه التسييبلت      
نظاـ الشباؾ الكحيد المتكاجد طريؽ  عفاستثماره المستثمر مف خبلؿ تسييؿ عممية إقامة 

النافدة  بإتباع نظاـ أك ما يسمى 151عمى مستكل الككالة الكطنية لتطكير االستثمار،
عند مراجعتو  الصعكبات التي قد تكاجيو تخفيؼيكفؿ لممستثمر  ىك نظاـك  152.الكاحدة

كفؽ  استثماره، حيث يكفؿ لو الحصكؿ عمى انجاز لمجيات الرسمية المتعددة كالمتباعدة
 إجراءات كشكميات بسيطة كسريعة.

كتفاديا ألية مفاجأة لممستثمر األجنبي، يبلحظ بأف المشرع قد أشار إلى إحدل      
 أكمبدأ االستقرار تكريس  فيتمثؿ ت كالتي المستثمر كحماية استثماره، ىذا طمأنةالضمانات ل

منو عمى 22نصت المادة  الثبات الكارد في قانكف االستثمار المشار إليو أعبله، حيثمبدأ 
ؿ التي قد تطرأ في المستقبتسرم اآلثار الناجمة عف مراجعة أك إلغاء ىذا القانكف  :" الأنو

 ".ذلؾ صراحةإال إذا طمب المستثمر  االستثمار المنجز في إطار ىذا القانكف عمى
بتحصيف  بمثابة تعيد مف جانب الدكلة ما جاء فيويعتبر انطبلقا مف ىذا النص، 

 عدـ تطبيؽ قكانيفاالستثمارات األجنبية المنجزة كالحفاظ عمى استقرارىا، مف خبلؿ 
 الحكافز التيأكبر  ىذا الضماف مف يعد كىكذا ،التي تمس بيذا االستقرار جديدةال االستثمار

دكلة السكؽ المصرفية المرعية ليذا  االستثمار في التكافد عمى إلى تثمريف األجانبدفع بالمست
 دكف خكؼ أك تردد.مف  الضماف

مف عرضنا لبعض محفزات االستثمار األجنبي التي تقدميا السكؽ  كعبلكة عمى ما تقدـ    
ائدات س الماؿ المستثمر كالعأالمنجز مف ضماف تحكيؿ ر  يستفيد االستثمار، الجزائرية

ف كاف  الناتجة عف التنازؿ أك التصفيةيشمؿ ىذا الضماف األمكاؿ ، كما الناتجة عنو حتى كا 
 153.في البداية ذلؾ أكبر مف رأسماؿ المستثمر

صحيح أف ىذه التسييبلت كالضمانات تعطي لممستمر األجنبي شيء مف االرتياح بشأف     
أف ما منح متضاربة أحيانا، يجد االستثمار، لكف المتأمؿ في أحكاـ المشرع المتعارضة كال

في ضؿ كجكد مثؿ تمؾ العكائؽ التي سبقت كعميو ك  ،باليد األخرل بيد سحب مف محفزات
                                                 

 بترقية  االستثمار. يتعمؽ ، 09-16رقـ القانكف  مف 36المادة  -151

، 14"، مجمة الككفة،  العدد 13رغد فكزم عبد الطائي، " سحب الترخيص في قانكف االستثمار العراقي رقـ محمد  -152
 .215، ص 2006

 .بترقية  االستثمار، يتعمؽ 2016أكت  03مؤرخ في  09-16مف الفنكف  رقـ  25/4أنظر المادة  -153
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 امحدكد، فإف حظكظ السكؽ المصرفية الجزائرية مف االستثمارات األجنبية يككف اإلشارة إلييا
 .جدا

ا داخؿ السكؽ المصرفية أك إحدل فركعي تكاجد المصارؼ األجنبيةف إ ،قابؿ ذلؾمفي       
الرقابية  التشريعية في حالة ضعؼ النظـىذه األخيرة  عمىالكطنية، قد يشكؿ مخاطر 

، مما قد السكؽ ىذه المصارؼ أف تمارس ضغكطا احتكارية فيلتمؾ يمكف  إذ ،ةكالتنظيمي
د استقرار االقتصاد يتيد  ، كمف ثمةبأمف كسبلمة الجياز المصرفي يؤدم إلى المساس

 .ككؿ نيالكط
فرع بنؾ أك  تحلف لنقدية  عند دراسة طمبات الترخيصالسمطة ا تقؼيجب أف  كعميو      

المتكفرة عف المصرؼ األجنبي األـ  بكجو عاـ، عمى المعمكمات مؤسسة مالية أجنبية 
استقطاب عمى  كقدرتو مف قبؿ ككاالت التقييـ الدكليةدرجة ترتيبو سمعتو دكليا، ك ك 

المصرفية إلى السكؽ  أك مياراتو خبراتونقؿ  عمى ككذلؾ كاألجانب،يف المستثمريف المحمي
 154.أخيرا مصدر رأسمالوك  المحمية

لمستثمر ا كافلقد   :الدراسة المسبقةو التصريح  تراجع المشرع عن التمييز في إجرائي -ب
ؾ يخضع لنظاـ استثنائي ال يشبو ذل ،2009قانكف المالية التكميمي سنة  جنبي  بعد صدكرألا

ممزما قبؿ إنجاز مشركعو االستثمارم بمباشرة  باتالذم يخضع لو المستثمر الكطني، حيث 
جراء الدراسة المسبقة.  كؿ مف إجراء التصريح كا 

98-08رقـدة الثالثة مف المرسـك التنفيذم عرفت الما :إلزامية إجراء التصريح -
التصريح  155

 لو المستثمر رغبتو في انجاز استثمارباالستثمار عمى أنو اإلجراء الشكمي الذم يبدم خبل
المتعمؽ  03-01رقـ السمع كالخدمات، في مجاؿ تطبيؽ األمرفي نشاط اقتصادم إلنتاج 

األساس نعني بالتصريح باالستثمار ػ في مكضكع دراستناػ  ذلؾ  ذاتباالستثمار. كعمى 
ستثماره في اإلجراء الشكمي الذم يبدم مف خبللو المستثمر األجنبي رغبتو في انجاز ا

 المجاؿ البنكي. 
بعدما كاف ىذا اإلجراء اختياريا إلجراء طمب منح المزايا بالنسبة لممستثمر الكطني أك     

لـ يعد كذلؾ بالنسبة لممستثمر األجنبي كذلؾ بعد  ،03-01ؿ قانكف االستثمار ظاألجنبي في 
                                                 

154
-www.Arab Fund For. 

، يتعمؽ بشكؿ التصريح باالستثمار كطمب مقرر منح المزايا 24/03/2008مؤرخ في  98-08مرسـك تنفيذم رقـ   -155
 .26/03/2008، صادر في 16ككيفيات ذلؾ، جريدة رسمية، عدد 
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أصبح  2009ي لسنة حكاـ قانكف االستثمار بمكجب قانكف المالية التكميمأإعادة صياغة 
لتطكير االستثمار،  باستثماره لدل الككالة الكطنية 156التصريح عمى األجنبي ممزماالمستثمر 

شكؿ انتياكا لمبدأ عدـ التمييز، ال. األمر الذم أـ ة مف المزايا سكاء رغب في االستفاد
جزائر أضؼ إلى ذلؾ عدـ تطابؽ ىذه األحكاـ مع مختمؼ االتفاقيات التي صادقت عمييا ال

التي تنص عمى عدـ  03-01مف األمر رقـ  14ككذا نص المادة  157في مجاؿ االستثمار،
 التمييز بيف المستثمر الكطني كاألجنبي مف حيث الحقكؽ كالكاجبات.

رقـ  لكف المشرع سرعاف ما تراجع عف التمييز المشار إليو في قانكف االستثمار الجديد     
تخضع األكلى عمى ما يمي:'  تيافقر في منو  04مادة حيث نصت ال ،السالؼ الذكر 16-09

االستثمارات قبؿ انجازىا مف أجؿ االستفادة مف المزايا المقررة في أحكاـ ىذا القانكف لمتسجيؿ 
 158.لدل الككالة الكطنية لتطكير االستثمار..."

حيث لـ يعد اإلجراء  ،في صياغتوقد كفؽ  أف المشرع ،ما يبلحظ عمى نص المادة    
نما ينطبؽ كذلؾ عمى المستثمر  يالمستثمر األجنبيخص مذككر ال  ، كماالكطنيفقط كا 

فإف إجراء التسجيؿ لدل الككالة  إذا ،المسبؽ بدال مف التصريحأصبح يسمى بإجراء التسجيؿ 
 ،التزاـ يقع عمى عاتؽ أم مستثمر كاف كطني أك أجنبي ىك الكطنية لتطكير االستثمار
أف  بشرط  اقتصادم آخر مجاؿ كفي ،سكاء في المجاؿ البنكي ،هيرغب في انجاز استثمار 

 159.الجبائية أك التخفيضات تالمتعمقة باإلعفاءا المزايا طمب االستفادة مفي
، ػ الذم أصبح يسمى في بإجراء الدراسة المسبقةيراد  إلزامية إجراء الدراسة المسبقة: -

حص الذم يتكاله المجمس الكطني ذلؾ الف قانكف االستثمار الجديد  بالمكافقة المسبقةػ

                                                 
 الستثمار، مناصب الشغؿ التي تحدثيبيف ىذا التصريح عمى كجو الخصكص مجاؿ النشاط،، تحديد  مكقع ا -156

 التكنكلكجيا المزمع استعماليا، مخططات االستثمار  كالتمكيؿ، ككذا التقكيـ المالي لممشركع....إلخ أنظر:
نكف يتضمف قا   2009يكليك  22مؤرخ في  01-09المادة الرابعة مف قانكف االستثمار المعدلة بمكجب األمر رقـ  -

 .2009المالية التكميمي لسنة 

المجمة األكاديمية  لمبحث  -القطاع المصرفي كنمكذج -نحك تجميد االستثمار  األجنبي في الجزائر، "نصيرة تكاتي،   -157
 .30، ص 2014، جامعة بجاية، 1، عدد 9، المجمد "القانكني

، الذم يحدد كيفية تسجيؿ االستثمار 09-16مف قانكف رقـ  04/2ـ المشار إليو في المادة في انتظار صدكر التنظي -158
المتعمؽ بتطكير االستثمار كىذا  03-01لدل الكطنية لتطكير االستثمار، يطبؽ التنظيـ السارم المفعكؿ في ضؿ األمر رقـ 

 مار.المتعمؽ بتطكير االستث 09-16مف قانكف  رقـ  36ما أشارت إليو المادة 

 ، يتعمؽ بترقية االستثمار.09-16مف القانكف رقـ  14ك 13، 12انظر عمى سبيؿ المثاؿ المكاد:  -159
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لبلستثمار، كالذم ينتيي بإبداء رأم بالمكافقة عمى إقامة المشركع الستثمارم عمى اإلقميـ 
االستثمار كف كقد تـ استحداث ىذا الشرط بمكجب تعديؿ قان 160.إقامتو برفض الجزائرم أك

لمستثمر الكطني؛ با نبي مقارنةكاىؿ المستثمر األج أثقمتكضع أحكاما ، أيف تـ 2009في 
بمعنى تكريس معاممة مزدكجة مف خبلؿ إخضاع المشرع بمكجب المادة الرابعة مكرر الفقرة 

كؿ استثمار أجنبي مباشر أك عف طريؽ الشراكة مع  03-01رقـ  الرابعة مف قانكف الستثمار
 يخضع إلجراء الدراسة المسبقة مف فبؿ المجمس الكطني لبلستثمار. كطنية رؤكس أمكاؿ

لكف عمى غرار تخمي المشرع عف المعاممة التمييزية بشأف إجراء التسجيؿ لدل الككالة     
نجده في  عمى المستثمر األجنبي دكف الكطنيلبلستثمار الذم كاف مفركضا فقط الكطنية 

لمحصكؿ بينيما مف حيث خضكعيما  لساك قد   أيضا 09-16رقـ  قانكف االستثمار الجديد
مسجؿ  ريككف االستثما شريطة أف المجمس الكطني لبلستثمار،ف م المسبقةعمى المكافقة 

ذج 5000000000) خمسة مبليير  وأك يفكؽ مبمغ يعادؿ لدل الككالة لتطكير االستثمار، كأف
السالؼ  03-01ؿ القانكف ظفي  مستثمر الكطني غير ممـز بوالكىك اإلجراء الذم كاف 161،(

 .الذكر
، فيجب التمييز بيف ما إذا كاف 162ليذا اإلجراء نكياالستثمار الب خضكع مف حيث أما    

ؾ أك مؤسسة مالية، فإذا كاف المستثمر يريد تأسيس بنؾ نمكضكع االستثمار يتعمؽ بتأسيس ب
 عمى أساس أفالمسبقة  الحصكؿ عمى المكافقة  اتخاذ إجراء أك فرع بنؾ أجنبي، تكجب عميو

، كىك مبمغ يفكؽ الحد مميار دينار 10الحد األدنى المطمكب لتأسيس البنكؾ ال يقؿ عف 
عمى مؤسسة مالية فإف  ينصب ليذا اإلجراء، أما إذا كاف مكضكع االستثمار المطمكب

 إلنشاء المؤسسيف غير ممزمييف باتخاذ اإلجراء المذككر ألف الحد األدنى المطمكب بالنسبة
لحد المفركض عف اؿ يق مبمغ  كىك 163فقط دينارمميار   3,5لممؤسسات المالية يقدر بػ 

 .دينار إلجراء المكافقة المسبقة  كالمقدر بػ خمسة مبليير
                                                 

 .31نصيرة تكاتي،  المرجع السابؽ، ص  -160
 ، يتعمؽ بترقية االستثمار.09-16الفقرة األكلى مف القانكف رقـ  14انظر المادة  -161

الفقرة الثانية مف  14إجراء المكافقة المسبقة المشار إليو في المادة  في انتظار صدكر التنظيـ المحدد لكيفية تطبيؽ  -162
المتعمؽ بتطكير  03-01المتعمؽ بتطكير االستثمار، يبقى التنظيـ المطبؽ ألحكاـ األمر رقـ  09-16القانكف رقـ 

 . 09-16مف القانكف رقـ  38االستثمار سارم المفعكؿ  بحسب المادة 

 .المالية تيحدد الحد األدنى لرأسماؿ البنكؾ ك لممؤسسا، 04-08اـ رقـ مف النظ 04انظر المادة  -163
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 المكافقةال يقتصر عمى إعداد  الكطني لبلستثمار  فإف دكر المجمس ،مف جية أخرلك   
نما يتعدل دكره إلى حسـ قبكؿ  المسبقة في دراسة المشركع بالنظر إلى مدل تكفر الشركط، كا 

كعمى ىذا األساس  164شركع لمتطمبات االقتصاد الكطني.الممؼ أك رفضو حسب استجابة الم
ترقى إلى  أنياباألجنبي  مشخصالمسبقة لممشركع االستثمارم لالدراسة يرل جانب مف الفقو 

مصاؼ االعتماد كالترخيص، خاصة كأف عدـ الرد باإليجاب يحكؿ دكف تجسيد ذلؾ 
 165المشركع.

ال فإنو  ،بلستثمار رفض ممؼ االستثمارطني لاؽ نفسو، فإذا قرر المجمس الك يكفي الس     
يخضع إلى  المجمس  ىذا ألف قرار ز مشركعو االستثمارم،تضيع مف المستثمر فرصة إنجا

ما كاف سائدا في قانكف االستثمار  خبلؼ كىذا عمى 166القضائي،أك  اإلدارم طعفالطريؽ 
رارات رفض المكافقة قبؿ إلغائو، كبالنتيجة لذلؾ فإف إمكانية الطعف بشقيو في ق 03-01رقـ 

تعد مف الضمانات اليامة  كخاصة إذا كاف متعسفا في ذلؾ، المسبقة مف طرؼ المجمس
 .بشكؿ عاـ األخرل االستثماراتك المصرفي بشكؿ خاص  االستثمار لحماية حرية الممنكحة

ف إخضاع  كؿ مف المستثمر الكطني فإ ،سابقابعد تحميمنا ألحكاـ المادة المذككرة      
 يعني طبقا لقانكف االستثمار الجديد نبي عمى حد سكاء إلجراء طمب المكافقة المسبقةكاألج

في االتفاقيات الدكلية  التي أبرمتيا الجزائر مع بعض احتـر مبدأ عدـ التمييز المكرس 
 الدكؿ.
بيف المستثمر الكطني كاألجنبي مف حيث  عف المعاممة التمييزيةإف تخمى المشرع      

ا اإلجراء ىذالمستثمر في المجاؿ البنكي مف خبلؿ إضافة  أمر محمكد، لكفسبقة المكافقة الم
كعميو أصبح االعتماد( ثـ المكافقة المسبقة، الترخيص يخضع لثبلثية الرخصة ) أصبح

الترخيص، مف االستثمار في القطاع المصرفي يمر عبر عدة ىيئات حتى يصدر بشأنو قرار 
                                                 

، يتضمف صبلحيات المجمس الكطني لبلستثمار كتشكيمو 10/2006//09المؤرخ في  335-06تنفيذم رقـ مرسـك  -164
 .11/10/2006،  صادر في 64كتنظيمو كسيره، جريدة رسمية، عدد 

165
-Zouaimia Rachid,  «  Réflexion sur la sécurité juridique de l’investissement étranger en 

Algérie »,   R.A.R.J, Faculté de droit, Université Abderrahmane Mira, Bejaia,  n°1, 2010, p 

42. 
، المتعمؽ بترقية االستثمار، حيث نصت عمى أنو:" يحؽ 09-16مف القانكف رقـ  11كىذا ما جاء في  المادة  -166

ر الذم يرل أنو قد غبف مف إدارة أك ىيئة مكمفة بتنفيذ ىذا القانكف  بشأف االستفادة مف المزايا أك كاف مكضكع لممستثم
إجراء سحب  أك تجريد مف الحقكؽ...،الطعف أماـ لجنة  تحدد تشكيمتيا كتنظيميا عف طريؽ التنظيـ  كذلؾ دكف المساس 

 بحقو في المجكء إلى الجية القضائية المختصة".
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إلى  المجمس الكطني لبلستثمار لكطنية لتطكير االستثمار،، الككالة ابيف ىذه الييئات نجد
مف التي  تدعـ ظاىرة البيركقراطية لقرض، كعميو فكثرة ىذه اإلجراءاتالنقد كاجانب مجمس 
 في الجزائر. بنكعيو الكطني كاألجنبي ستثمار المصرفياال تأسيس شأنيا إعاقة

 عمى غرار القطاعات جنبي:إقرار حق الشفعة لمدولة كآلية لرقابة المستثمر األ -ج
إثر التعديبلت الممحقة بقانكف النقد كالقرض أدرج المشرع الجزائرم 167،األخرل االقتصادية

عف أسيـ أك سندات التابعة  حؽ الشفعة لفائدة الدكلة عمى كؿ تنازؿ 2010سنة  11-03رقـ 
األجانب ريف ا ليا في الجزائر أك لممستثملبنكؾ أك مؤسسات مالية أجنبية التي تممؾ فركع

 168.الذيف يممككف مساىمات في البنكؾ كالمؤسسات المالية الخاضعة لمقانكف الجزائر
فإف أستحدث حؽ الشفعة كآلية لمرقابة حركية مشاريع االستثمار المصرفي  ،لئلشارة      

األجنبي عمى اإلقميـ الجزائرم، قد يؤدم إلى التعقيد مف حرية تنقؿ الرأسماؿ األجنبي مف 
كتبعا لذلؾ ال يحؽ لمطرؼ األجنبي طرح أسيمو لمبيع إال بعد  169ئر إلى الخارج،الجزا

كأكثر مف  مة مف طرؼ الدكلة،حصكلو عمى شيادة التنازؿ عف ممارسة حؽ الشفعة المقد
المتعمؽ  09-16مف قانكف رقـ  25ذلؾ إف تطبيؽ حؽ الشفعة يتعارض مع مضمكف المادة 

. أضؼ إلى تحكيؿ الرأسماؿ األجنبي كعدـ عرقمتو بتطكير االستثمار الذم يتضمف حرية
كالتي  مستثمر الكطني كالمستثمر األجنبيذلؾ فإف ىذا اإلجراء يشكؿ معاممة تمييزية بيف ال

 .قد تدفع ىذا األخير لمعزكؼ عمى االستثمار في القطاع المصرفي الجزائرم
تميزية بيف المستثمر عمى غرار المعامبلت ال: تمتع هيئة الترخيص بسمطة تقدير أوسع-د

لى تطرقنا إلييا سمفا ك التي  في مجاؿ االستثمار البنكي الكطني ك األجنبي أثارىا السمبية ا 
عف تقييد ىذه الحرية كتكسيع نطاؽ المعاممة ، لـ يتكانى المشرع عمى حرية المستثمر األجنبي

 .التمييزية  بينو كبيف المستثمر الكطني
المساكاة بيف  ـأخرل تتعمؽ بتكريس عد رة، تضاؼ حالةفإلى صكر التمييز المذكك      

فيما يخص السمطة التي يتمتع بيا مجمس النقد  كالمستثمر الكطني المستثمر األجنبي
 مف كذلؾ المقدـ ،مقدمة مف طرؼ المستثمر الكطنيالطمب الترخيص  عندما يدرسكالقرض 

                                                 
 ، يتعمؽ بترقية االستثمار.09-16الفقرة األكلى مف القانكف رقـ  30انظر المادة  -167

 ، يتعمؽ بالنقد كالقرض، المعدؿ كالمتمـ.11-03مف األمر رقـ  05الفقرة  94انظر المادة  -168

عكدة لمدكلة  سفياف زكابرم، "القيكد الكاردة عمى االستثمار األجنبي في ضؿ التشريعات الحالية:  ضبطا لمنشاط أـ -169
 . 119،  ص 2013، جامعة  عبد الرحماف ميرة، بجاية،  01المتدخمة"،  المجمة األكاديمية لمباحث، عدد
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 170يجب الترخيص"لعبارة " المشرع ما يستفاد مف استعماؿكىذا  ،األجنبيالمستثمر  قبؿ
ستعمؿ ا في حيف، مستثمر كطني الترخيصطالب ة  إذا كاف إلنشاء بنؾ أك مؤسسة مالي

  ،في المجاؿ البنكي ليااألجنبي المسمكح االستثمار  لؤلشكاؿ  171يمكف الترخيص حمصطم
فتح فركع  في شكؿ المؤسسات البنكية الكطنية أك  مساىمات في التي تأتي في شكؿ سكاء

 .مؤسسات ماليةلأك  نكؾ لب
مى طمبات الترخيص الكاردة النقد كالقرض لمرد ع ىيئةبالنظر إلى الكصؼ الذم تتدخؿ بو   

، نجد بكنا شاسعا مف حيث السمطة التي تتمتع بيا عندما تجيب عمى العبارتيف في ىذه
د عمى طمبات الترخيص المقدمة أماميا، حيث تتمتع بسمطة تقديرية أكسع بشأف دراسة كالر 

 .نظيره الكطني بطمب الترخيص الذم يقدمو ستثمر األجنبي مقارنةطمب الم
يشترط قانكف النقد كالقرض في  :أجنبية لمؤسسات بنكيةثالثا:الترخيص بفتح مكاتب تمثيل 

لبنكؾ أك  bureau de representation، كجكب الترخيص بفتح مكاتب تمثيؿ84/ب  ك62 مادتيو
الجزائر، كال يمنح ىذا الترخيص إال بعد استفاء  ىذه التمثيميات  مؤسسات مالية أجنبية  في

الصادر عف مجمس  172ا10-91جميع الشركط المنصكص عمييا ضمف أحكاـ النظاـ رقـ 
 النقد كالقرض.

 لممؤسسات بمكاتب تمثيؿ فإف الترخيص التي درسناىا، الترخيص كتمييزا عف صكرتي     
أك  المالية الكطنية كالمؤسساتكل الترخيص الممنكح لمبنكؾ ال يرقى إلى مست البنكية األجنبية

جراءات تبدكا أقؿ تعقيدا  .لبنكؾ كالمؤسسات المالية األجنبيةافركع ل كيخضع منحو لشركط كا 
 :173، تتمثؿ فيما يميمف صكر التراخيص األخرل

تب البنؾ أك المؤسسة المالية بطمب أماـ مجمس النقد كالقرض يتضمف فتح مك أف يتقدـ -
 تمثيؿ.

يرفؽ الطمب بممؼ أساسو استمارة تسحب مف مصالح بنؾ الجزائر، كبكؿ الكثائؽ  -
 كالمعمكمات التي تمكف المجمس مف فحصو كدراستو.

                                                 
 يتعمؽ بالنقد كالقرض، معدؿ كمتمـ.، 11-03مف األمر  82انظر المادة  - 170

 مف القانكف نفسو. ،85كالمادة  ةالفقرة الثاني 83انظر المادة  -171

، يتضمف شركط فتح مكاتب تمثيؿ البنكؾ كالمؤسسات المالية األجنبية، 1991أكت  14رخ في مؤ  10-91نظاـ رقـ  -172
 .1992أفريؿ   01، الصادرة في 25الجريدة الرسمية عدد 

 مف النظاـ نفسو. 04ك 03انظر المادة  -173

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 اإلطار الماًىًي لضبظ  حريت االلتحاق بالوهٌت البٌكيت                          الباب األول:        

 

65 

 

 يتـ اختيار مسؤكؿ المكتب مف بيف مكظفي البنؾ أك المؤسسة المالية. -
استكفى الطمب  إذا بعد دراسة مجمس النقد كالقرض يمنح الترخيص بفتح مكتب التمثيؿ -

 لشركط القانكنية المطمكبة. المقدـ ا
صبلحية الترخيص  تقدر، المذككر أعبله 10-91حسب نص المادة الخامسة مف النظاـ ك     

دكف  امزاكلة نشاطي يمكف لمكاتب التمثيؿكما  ثبلث سنكات قابمة لمتجديد. بمدة المعني
المصرفية، بؿ يقتصر التجارية أك بالعمميات قـك تال  بحكـ أنيا الحصكؿ عمى االعتماد،

بيف كالبحث عف عبلقات عمؿ  األـبمؤسسات فقط عمى دعـ العبلقات القائمة  ادكرى
 174الممثمة. كالمؤسسة البنكيةالمتعامميف االقتصادييف 

أنو يتعيف عؿ البنكؾ  ،السالؼ الذكر 10-91مف النظاـ  ةكتضيؼ المادة السابع     
سرياف رخصة فتح  مكاتب التمثيؿ الممنكحة ليا بإعبلـ  كالمؤسسات المالية خبلؿ مدة

مجمس النقد كالقرض عف كؿ تعديؿ أك تغيير يطرأ عمى كضعيتيا مقارنة مع العناصر 
 إعبلف سحب الترخيص منيا بإمكاف مجمس النقد كالقرض المقدمة في الطمب األصمي. كما

 ة:بمقرر يتخذه في الحاالت التالي التمثيؿ خبلؿ فترة صبلحية
 المعنية.بطمب مف البنؾ أك المؤسسة المالية  -
 إفبلس البنؾ أك المؤسسة المالية. -
 ط المؤسسة األـ أك تكزيع رأسماليا.تغير في مكضكع نشا -
 لقانكنية كالتنظيمية المعمكؿ بيا.عدـ احتراـ األحكاـ ا -

شيارمدكر  ا الشؾ فيو، أف ليذه التمثيمياتكمم       يكمف في ألىمية،غاية في ا إعبلمي كا 
لدل مؤسساتيا  لسكؽ المصرفية الكطنيةفرص االستثمار كالمزايا المكجكدة في اب التعريؼ

تتجاكب مع رغبتيا فبل شؾ أنيا سكؼ  المتاحة أف  تمؾ الفرص ةاألـ، فإذا ارتأت ىذه األخير 
د كىذا يعكد بالفائدة عمى كؿ مف المستثمر كالبم ب ببعض أمكاليا في ىذه السكؽ،تضار 

كمف مكاتب تمثيؿ البنكؾ األجنبية التي رخص بيا . عمى حد سكاء المضيؼ لبلستثمار
البنؾ مكتب تمثيؿ البنؾ البريطاني، مكتب تمثيؿ  يمي: مجمس النقد كالقرض نذكر ما

 الفرنسي كمكتب تمثيؿ البنؾ اإلسباني...

                                                 
كالمؤسسات بنكؾ ، يتضمف شركط فتح مكاتب تمثيؿ ال1991أكت  14مؤرخ في  10-91نظاـ رقـ  مف 10المادة  -174

 .المالية األجنبية
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ال يركؽ ي العادة ف :المؤسسات البنكية الوطنيةاألجنبية في بالمساهمات الترخيص رابعا: 
دارتو، بؿ  األجنبي بممكية رأسماؿالمستثمر  أف ينفرد دكؿ الناميةلم تحبذ المشركع التجارم كا 

دارتو، رأس الماؿ األجنبي مع رأس الماؿ الكطني  مشاركة في ممكية المشركع االستثمارم كا 
 بالمساىمة األجنبية في المشاريع االستثمارية الكطنية. يسمى كىذا ما

 في الترخيص بالمساىمة األجنبية صكرة صراحةب الجزائرفي ىذا الصدد أقر المشرع ك     
حيث  ،الترخيص باالستثمار األجنبي صكرمف  أيضا كىي، الكحدات المصرفية الكطنية

، مف مجمس النقد كالقرضعمى  الترخيص الحاالت التي تتطمب الحصكؿ مف  جعميا كذلؾ
، مف قانكف النقد كالقرض175ػبعد تعديمياػ قرتيا الثانية في ف 83المادة  يفيـ مف نص كىذا ما

في البنكؾ كالمؤسسات  األجنبيةيمكف الترخيص  بالمساىمات ال :" جاء فييا ما يمي التي
 إال في إطار شراكة  تمثؿ المساىمة الكطنية المقيمة   المالية التي يحكميا القانكف الجزائرم

 "عمى األقؿ مف رأس الماؿ...% 51بػ
في البنكؾ كالمؤسسات المالية الخاضعة لمقانكف  176بداية تعتبر المساىمة األجنبية     

 لبلستثمار األجنبي التي أقرىا التشريع البنكي  مف صكر الترخيص أخرل الجزائرم صكرة
جمع  :أنيا  المذككرة 83كيقصد بالمساىمة حسب نص المادة  في القطاع المصرفي، المباشر

الذم يظير  ،رفيا آخركف عمى أنيا نكع مف أنكاع الشراكة األجنبيةيعفي حيف  .عدة شركاء
فيي بذلؾ تأخذ طابعا  رأسماؿ مؤسسة مالية  بنكية أخرل مساىمة مؤسسة  في في شكؿ

المكارد المالية  االستفادة مفإلى  ا ىذه األخيرةتسعى مف كرائي 177،ماليا في مجاؿ االستثمار
 .المساىـ األجنبي لدل الطرؼ ةالتسيير المكجكد كأساليب

                                                 
 .، يتعمؽ بالنقد كالقرض11-03رقـ  ، يعدؿ كيتمـ  األمر2010أكت   26مؤرخ  قي  04-10بمكجب  أمر رقـ   -175

 كيمكف أف تتخذ المساىمة  األجنبية  في  مشركع بنؾ أك مؤسسة مالية  صكرا متعددة منيا: -176
 مالية مممكؾ لمكطنييف. مساىمة األجانب في رأسماؿ مشركع بنؾ أك مؤسسة -
 مساىمة الكطنيف في رأسماؿ مشركع بنؾ أك مؤسسة مالية يقـك بو األجانب عمى إقميـ الدكلة.   -
 .االتفاؽ بيف الدكلة كالمستثمر األجنبي عمى االشتراؾ في إنشاء مؤسسة بنكية -

األجنبية، الممتقى الكطني األكؿ حكؿ ، الشراكة كدكرىا في جمب االستثمارات بف حبيب، رحيمة بكمديف عبد الرزاؽ -177
 . 45االقتصاد الجزائرم في األلفية الثالثة، جامعة سعد دحمب، البميدة، ص
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فبل يقتصر تقديمو مف قبؿ بنؾ  ، أما عف مصدر الرأسماؿ الممثؿ لممساىمات األجنبية    
 فيياتمؾ التي يتكاجد  أجنبية غيرمف طرؼ بنؾ مقيـ بدكلة  يقترح كذلؾبؿ يمكف أف  ،أجنبي

 األـ.بأمر مف البنؾ  و يجب أف يصدرلكن ،مقرىا الرئيسي
دارة كأما عف نسبة الم        المالية الكطنية البنكؾ كالمؤسساتشاركة األجنبية في ممكية كا 
كبالتالي يبقى الحفاظ عمى نسبة  ،%49فإنو ال يمكنيا أف تتجاكز  ،المشار إليو النصحسب 
فبعدما  تخمى المشرع الجزائرم عمى شرط الشراكة باألقمية الذم  لمكطنييف.%51عف ال تقؿ 

الشتراكي بمكجب الشركات المختمطة، عاد مف جديد لتكريس كاف معمكال بو في ضؿ النظاـ ا
المادة  بمكجبككذلؾ  2009،178بمكجب قانكف المالية التكميمي لسنة  مثؿ ىذه األحكاـ 

ز نسبة ، فبمكجب ىذه األحكاـ ال يمكف أف تتجاك السالؼ الذكرمف قانكف النقد كالقرض 83
 .ي لممشركع االستثمارممف الرأسماؿ االجتماع% 49مساىمة المستثمر األجنبي

تجدر بنا اإلشارة إلى أف شرط الشراكة باألقمية يتعارض مع معيار اإلقامة المعمكؿ بو       
الدنيا أك الذم ال يعترؼ بالحدكد 179،النقد كالقرض المتعمؽ 11-03األمر  بمكجب أحكاـ

نما القصكل لممساىمات المالية يتيا لمقانكف مجرد اشتراط خضكع المساىمات أيا كانت جنس كا 
 180.الجزائرم

ذا كانت     في البنكؾ  الخارجيةعمى المساىمات  اشترطيا المشرع التي %51قاعدة كا 
القرار داخؿ  الخاضعة لمقانكف الجزائرم تيدؼ إلى إبعاد األجانب مف التحكـ في سمطة اتخاذ

مس كما قد ينجر عف ذلؾ مف أضرار قد تمحؽ بالبنكؾ ذاتيا أك تإدارات تمؾ البنكؾ 
 ممستثمر األجنبي الذمل مزعجةقاعدة  فإنيا في المقابؿ ىي ،لسيادة الكطنيةباباالقتصاد ك 

 .يراىا تشكؿ عائقا أماـ إنجاز استثماره
برأسماؿ كىكذا، فإف المشرع الجزائرم بعدما كاف يسمح بتأسيس بنؾ أك مؤسسة مالية     

منع  األمر عمى يقتصر ، حيث لـكمياىذا المسار  عف  تراجع مممكؾ لؤلجانب مئة بالمائة،
بؿ  اإلقميـ الجزائرم برأسماؿ أجنبي المستثمر األجنبي مف امتبلؾ بنؾ أك مؤسسة مالية عمى

بمشاركة أقؿ مع  إالاىمتو في ىذه األخيرة، حيث ال يسمح نسبة مس تحديد تعدل ذلؾ إلى
                                                 

 .2009انكف المالية التكميمي لسنة يتضمف ق 01-09الفقرة الثانية مف أمر رقـ  1مكرر 4أنظر المادة 178

لجزائر في مفيـك ىذا األمر كؿ شخص طبيعي أك التي نصت عمى أنو:" يعتبر مقيما في ا 125/1كذلؾ في المادة  -179
 ".معنكم يككف المركز الرئيسي لنشاطاتو االقتصادية في الجزائر

 .31مرجع سابؽ، ص "-القطاع المصرفي كنمكذج -نحك تجميد االستثمار األجنبي في الجزائر"نصيرة تكاتي،   -180
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ارات األجنبية االستثمقيدا عمى %49 -51كبالنتيجة لذلؾ يعتبر سف قاعدة  المستثمر الكطني.
، يترتب عنو األخذ بشكؿ البنكؾ كالمؤسسات المالية  المختمطة، فإذا رغب في المجاؿ البنكي

جاد في الجزائر فأكؿ عقبة تكاجيو ىي إيمستثمر أجنبي  في تأسيس بنؾ أك مؤسسة مالية 
ي ىذه كمنحيـ األغمبية في رأسماؿ المشركع البنكي، كف مستثمر أك مستثمريف جزائرييف

الحالة إما أف يجد شريؾ جزائرم حقيقي كينجز معو مشركع االستثمار أك قد يتراجع عف 
 .المقيد لحرية االستثمار  االستثمار كيذىب إلى دكلة أخرل ال يكجد فييا مثؿ ىذا الشرط

إف تبني مبدأ المشاركة باألقمية أك ما يسمى بالمشاركة الدنيا كشرط لقبكؿ المساىمات     
جعؿ العديد مف األصكات خاصة منيا  ،ية في البنكؾ كالمؤسسات المالية الكطنيةاألجنب

 حجاميـيتخذه كمبرر إلاألجانب  يفمستثمر لم غبقى كمسك يحتى ال  بإلغائو الخارجية تنادم
 .أك في مؤسسات كطنية أخرل مؤسسات النشاط البنكياستثمار أمكاليـ كمساىمات في  عف

في الجزائر في مستثمر األجنبي ممارسة النشاطات المصرفية فاألجدر السماح لمكبالتالي 
تنشأ بينو كبيف المستثمر الكطني  Etablissements partenariats ةإطار مؤسسات مشترك

عميو، كجعؿ الشراكة تخضع إلدارة كاتفاؽ المقيـ كذلؾ دكف فرض نسبة مساىمة معينة 
في المجاؿ التقني يحممكنو مف تفكؽ  ألف دخكؿ األجانب إلى السكؽ المصرفية كما الطرفيف.

التسييرم يدفع المؤسسات المصرفية الخاصة كالعامة إلى تحسيف خدماتيا لمكاجية المنافسة ك 
كمف أبرز المؤسسات  181،المحتممة، كىذا األمر سيصب في مصمحة االقتصاد الجزائرم

ساىـ في تككينو في إطار االستثمار المختمط "بنؾ البركة"، كالذم  تأسست المصرفية التي
 182.%50كالشركة دلو البركة السعكدية بنسبة  %50بنؾ الفبلحة كالتنمية الريفية بنسبة 

كعف الشركط  المشرع التراجع عف ىذه القاعدةاستجابة لتمؾ النداءات، يتعيف عمى     
ظيؼ أمكاليا التي تسعى في تك  شركات االستثمار األجنبيلدل  غير المرغكب فييا التعسفية

جراءات ميسرة تمنحيا أكبر قدر مف بشركط أخؼ  القطاع المصرفي الجزائرمفي  كا 

                                                 
" %49 -51جنبية المباشرة في الجزائر  بعد تطبيؽ قاعدة أماؿ زايدم، " األشكاؿ القانكنية المتاحة لبلستثمارات األ -181

، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسة جامعة  عبد الرحماف  ميرة  بجاية 01، عدد 13المجمة األكاديمية لمباحث القانكني، المجمد 
 .219، ص2016، لػ 

 .101أشارت إليو مميكة أكباية، مرجع سابؽ، ص -182
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مبدأ  مع . كمف جية أخرل فإف تمؾ القاعدة تتعارض183الضمانات القانكنية ىذا مف جية
 االنتقاؿ إلى اقتصاد سكؽ ال يزاؿ في بدايتو ؿظحرية االستثمار في المجاؿ البنكي في 

لتركم غميؿ قطاعاتو كخاصة منيا قطاعو  ،ة كغيرىامتعطشا لممساىمات المالية األجنبي
 .المصرفي
مؤسسة يتعيف عمى كؿ  لممؤسسات البنكية: األساسيةالترخيص بتعديل القوانين  خامسا:
ا ذا كاف ىذ، إبعد حصكليا  عمى  رخصة التأسيس األساسية  اتسعى لتعديؿ قكانينيبنكية 
، إحالتو إلى مجمس  سماليا أك المساىميفأك رأ نشاطياتعمؽ بمكضكع ي modificationالتعديؿ

 بالشركط اإلخبلؿ  ذلؾ التعديؿ مف شأنو  ألف ،لمحصكؿ عمى الترخيص 184النقد كالقرض
التعديؿ الذم ال يمس غرض  أف . في حيفحؽ التأسيسالتي عمى أساسيا  منح لممستثمر 

نؾ أك مؤسسة مالية المؤسسة أك رأسماليا أك المساىميف فييا ككذلؾ التنازالت عف أسيـ في ب
 185.محافظ  بنؾ الجزائر ، فإنيا تخضع لترخيص

 الفرع الثالث:
 :عمي الترخيصإجراءات الحصول  

 تأسيس بنؾ أك مؤسسة ماليةالذم يكد المؤسس أف يمتـز  يقتضي الحصكؿ عمى الترخيص 
اـ مجمس أم تقديموبعد ذلؾ يقـك بمرفؽ بالبيانات كالكثائؽ المطمكبة  )أكال(  ثـ  طمب تككيف

 .النقد كالقرض  متبعا في ذلؾ بعض اإلجراءات التي حددىا القانكف
ذا كاف مف المتفؽ عميو أف تعدد  إجراءات  يعد مف بيف العكائؽ التي  التأسيس كتعقيدىاكا 

ينطبؽ  فيؿ المصرفية،  تحكؿ دكف تدفؽ االستثمار الخاص الكطني كاألجنبي إلى السكؽ
مشاريع البنكؾ كالمؤسسات المالية حسب القانكف ىذا الكصؼ عمى إجراءات إنجاز 

 .)ثانيا(الجزائرم؟ 

                                                 
 :تخصص لة لنيؿ شيادة دكتكراه في العمـكقانكنية لممكية المستثمر األجنبي في الجزائر، رساحسيف ، الحماية ال نكارة  -183

 .2، 1، ص ص 2003مام  16تيزم كزك،   -، جامعة ممكد معمرمكالعمـك السياسية القانكف، كمية الحقكؽ

أك مؤسسة مالية أجنبية،  ،  يتعمؽ بشركط تأسيس بنؾ أك مؤسسة مالية أك فرع بنؾ02-06مف النظاـ رقـ  10المادة 184
 مرجع سابؽ.

 ، مف النظاـ  نفسو.11المادة 185
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يعتبر طمب الترخيص البادرة األكلى البلزمة لصدكر قرار الترخيص  أوال: طمب الترخيص:
، إال أف ىذا الطمب يجب أف  يككف  مرفقا بالكثائؽ كالبيانات المؤسسات المصرفيةلتأسيس 

 التي اشترطتيا النصكص البنكية. 
أم بنؾ  مف مجمس النقد كالقرض إلنشاء لمحصكؿ عمى الترخيص حقيقة إجراء الطمب: -1
يقع عمى  فيك التزاـ ضركرم ،تقديـ طمب إلى مجمس النقد كالقرض يجب، مؤسسة مالية أك

الحصكؿ عمى الترخيص بدكف تقديـ طمب  رذ، إذ مف البدييي القكؿ بأنو يتعالمؤسسيف عاتؽ
، السالؼ الذكر 02-06المادة الثانية مف النظاـ رقـ  ليو صراحةتشير إ الذماألمر  ،بذلؾ

"يكجو طمب الترخيص  بتأسيس بنؾ كمؤسسة مالية ككذا الترخيص  186حيث جاء فييا:
 بإقامة فرع بنؾ كمؤسسة مالية أجنبية لرئيس مجمس النقد كالقرض..."

يص اإلدارم  كجكدا عبلقة الطمب بالترخفي تبياف  اإلدارية كمف االجتيادات القضائية   
نشير إلى حكـ المحكمة اإلدارية العميا في مصر في مجاؿ تراخيص البناء الذم جاء  ،كعدما
لسنة  106مف القانكف رقـ  5ك 4  ،2ك 1مف حيث أنو يتبيف مف أحكاـ المكاد ،..."187:فيو

في شأف تكجيو كتنظيـ أعماؿ  البناء أف إجراء أم تعديبلت في المصانع تقتضي  1976
قامة مباني أك تعديميا أك ترميميا أك تعميتيا... يقتضي فضبل عف التصريح بيا... إ

البناء مف الجية المختصة... كال يتأتى الحصكؿ عمى ىذا الحصكؿ عمى ترخيص بأعماؿ 
فإذا ،بو البيانات كالمستندات...  امرفق،... بناء عمى طمب يقدمو صاحب الشأفالترخيص إال

صدار قرارا قدـ طمب الترخيص عمى ى ذا النحك يتعيف عمى الجية اإلدارية المختصة بحثو كا 
 بشأنو في المكاعيد المحددة في القانكف..."

طمب الترخيص يشكؿ مف الناحية القانكنية اإلجرائية السبب كمف جية أخرل، فإذا كاف     
لى المينة المباشر الدافع لتحرؾ مجمس النقد كالفرض لممارسة رقابتو السابقة عمى الدخكؿ إ

في  فإنو منح شخص ترخيصا دكف أف يطمبوالبنكية، إذ ال يمكننا تصكر قياـ المجمس ب
 ترخيص فعبل. ال و ليذاالمقابؿ ليس في معنى التقدـ بالطمب إلزاـ المجمس بمنح

                                                 
ك فرع بنؾ أك مؤسسة مالية ،  يتعمؽ بشركط تأسيس بنؾ أك مؤسسة مالية أ02-06المادة الثانية مف النظاـ رقـ  -186

 .أجنبية

 .183أشار إليو، محمد جماؿ عثماف، مرجع سابؽ، ص -187
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كما أشرنا ال يكتمؿ طمب الترخيص  بطمب الترخيص: ةالبيانات والمستندات المرفق -2
مانحة بشأف تأسيس بنؾ أك مؤسسة مالية إذا لـ يرفؽ  بمجمكعة المقدـ أماـ السمطة ال

 188:البيانات كالمستندات التي حددتيا النصكص البنكية كما يمي
 ،يمتد عمى خمس سنكات الذمبرنامج النشاط  -

 ،تنمية الشبكة ك الكسائؿ السخرة ليدا الغرض إستراتجية -

 ،استعمالو التي ينتظرالكسائؿ المالية مصدرىا ك الكسائؿ الفنية   -

 ،نكعية ك شرفية المساىميف ك ضامنييـ المحتمميف -

 ،كؿ كاحد مف المساىميف ك لضامنييـالقدرة المالية ل -

سيما فيما الصمبة" ضمف مجمكعة المساىميف ال النكاة"المساىميف الرئيسيف المشكميف  -
 عمى ،يتعمؽ بقدرتيـ المالية ك تجربتيـ ك كفاءتيـ في الميداف المصرفي ك المالي

 ،مساعدة يككف مجسدا في شكؿ اتفاؽ بيف المساىميف التزاميـ بتقديـك  ،العمـك

بما في دلؾ  األصميكضع المؤسسة التي تمثؿ المساىـ المرجعي السيما في بمدىا  -
 ،المؤشرات حكؿ سبلمتيا المالية

189مقيميفبصفة  األقؿيتمتع اثناف منيما عمى  أفيجب الرئيسيف ك قائمة المسيريف  -
 

 ،مؤسسة مالية أكبنؾ  بإنشاء اآلمرتعمؽ  إذا األساسيةالقكانيف مشاريع  -

بفتح فرع بنؾ  اآلمرتعمؽ  إذامؤسسة المؤسسة المالية لممقر  أكلمبنؾ  األساسيةالقكانيف  -
 ،فرع مؤسسة مالية أك

عدد المكظفيف المرتقب ككدا  إلى اإلشارةالمخطط التنظيمي مع  أم ،التنظيـ الداخمي -
 ،ة لكؿ مصمحةالصبلحيات المخكل

بطمبو حتى عمى أية حاؿ، ال يكفي أف يتقدـ طالب الترخيص إلى مجمس النقد كالقرض     
مرفقا بالبيانات مب في شكمو كمضمكنو أف يقدـ الطيتمكف مف الحصكؿ عميو، بؿ يجب عميو 

صدار قرار ايجابيحتى يقع لزاما عمى السمطة المانحة  ،كالمستندات المطمكبة بشأنو  بحثو كا 
 .الميعاد المحدد قانكنا أك في مدة معقكلة إذا لـ يكف ىناؾ ميعادفي 

                                                 
 .المتعمؽ بتحديد شركط تأسيس البنكؾ 02-06ظاـ رقـ حسب المادة الثالثة مف الن كىذا -188

 .بالنقد كالقرض، ا لمعدؿ كالمتمـ المتعمؽ 11-03مف األمر  90أنظر المادة  -189
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 عمى الترخيصتبدأ إجراءات الحصكؿ  الحصول عمى الترخيص:تقديم طمب ثانيا: إجراءات 
لدل رئيس   ممثمو القانكنيأك  بالسعي صاحب الشأفبمبادرة  بتأسيس بنؾ أك مؤسسة مالية،

بحكـ كظيفتو كميامو في تنظيـ أجيزة بنؾ  االختصاص ػ الذم يعكد إليومجمس النقد كالقرض
 بإيداع190باإلضافة  إلى تنفيذ القرارات  كدراسات الممفاتالجزائر، تكزيع المياـ  كمتابعة  

يرفؽ بممؼ كامؿ يتضمف النماذج المحددة في أنظمة مجمس النقد كالقرض  طمب خطي
نظاميا كبرنامج المحدد ل ككذا بيكية المؤسسة191المستخرجة مف مصالح بنؾ الجزائر،

 192نشاطيا بشكؿ دقيؽ.
قبؿ مديرية  مف كفحصو لدراستوالممؼ إلى المصمحة المختصة  يرسؿ ،ثـ بعد ذلؾ   

المسائؿ اإلدارية التقنية بالدرجة األكلى،  ىي مف. فقرارات الترخيص ىذه، كاالعتمادالتنظيـ 
كنية، فيي عممية تتعمؽ عمى أساس عممي كصحيح مف الناحية القان حيث يجب أف تبنى

لمشركط القانكنية  يائبفحص طمبات الترخيص كدراستيا كالتدقيؽ فييا مف حيث استقا
 المطمكبة تمييدا لمترخيص بتأسيس البنكؾ أك رفض ذلؾ.

تعاد الممفات مرفقة  ،كبعد أف تنتيي مديرية التنظيـ كاالعتماد مف التدقيؽ كالفحص   
كتقديـ اإليضاحات إذا اقتضت الضركرة  لممناقشة بشأنيا رضبالتقارير إلى مجمس النقد كالق

كىي مرحمة البث فييا  بقرارات إدارية تنفيذية إيجابية كحينئذ تصؿ المرحمة الحاسمة 193.ذلؾ
 كانت أك سمبية مف كجية نظر مقدمييا.

عامبل كابحا تشكؿ  ال تزاؿفإنيا ، االستثمار في الجزائر إلجراءات عاـ كتقييـ    
التزاـ ضركرة  عف البنؾ الدكلي، حيث كشؼ الصادر عف  رأكدىا لتقريكىذا ما مريف. لممستث

 ،عمى  تأسيس مؤسسة استثمارية كامبل كمختمفا لممكافقةإجراءا  (14)لمستثمر بأربعة عشر ا
                                                 

 .76مغربي رضكاف،  مرجع سابؽ، ص. -190

 .المتعمؽ بتحديد شركط تأسيس البنكؾ، 02-06أنظر المادة الثانية مف النظاـ رقـ -191

 .ظاـ نفسوالمادة الخامسة مف  الن-192

ييدؼ مجمس النقد كالقرض  مف دراسة كتدقيؽ الممفات المرفقة بطالبات التراخيص إلنشاء البنكؾ كالمؤسسات المالية   -193
إلى تحقيؽ غاية كقائية،  تتمثؿ في حماية  النظاـ العاـ البنكي مف المخاطر التي قد تتسبب فييا ىذه التراخيص. كبالتالي 

الرخص  لممستثمريف  المترشحيف  إذا قدر بعض دراسة ممفاتيـ كفحصيا أنيـ سكؼ يمحقكف فميس لممجمس أف يرفض منح 
أضرارا كأثارا سمبية  بالسكؽ المصرفية  أك بالقطاع البنكي ككؿ. كفي المقابؿ ليس مف حؽ المجمس رفض طمبات 

كط المتعمقة بطبيعة النشاط البنكي الترخيص  قبؿ فحصيا فحصا  كافيا  أك عندما تككف ىذه األخيرة قد استكفت كافة الشر 
 أك األشخاص الممارسيف لو.
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تفكؽ المتكسط المسجؿ في منطقة الشرؽ األكسط  كشماؿ إفريقيا التي ال  تتمؾ اإلجراءا
 (5)راءات، ففي المغرب ال يمر المستثمر عمى أكثر مف خمس إج (10)تتجاكز عشر 

 194مراحؿ إدارية.(7)المقررة في فرنسا بسبع   تإجراءات، بينما تعادؿ تكنس عدد اإلجراءا
ىا، يضاؼ إلييا طكؿ فترة كعمى غرار كثرة إجراءات تأسيس المشاريع االستثمارية كتعقيد    

نشاء مشركعو في الجزائر أف ينتظر مدة إنجازىا؛ إذ عمى المستثمر الراغب في اال ستثمار كا 
في حيف يبمغ المتكسط في المغرب  تتراكح ما بيف ثبلثمائة كستكف يكما لتجسيد استثماره،

 195سبعكف يكما، كال يتعدل في تكنس تسعكف يكما.
كبالنتيجة لما سبؽ، ال تزاؿ السكؽ االستثمارية في الجزائر، تكبد المستثمر عناء كبيرا     

مف أجؿ إنجاز استثماره، كينسحب ىذا الكصؼ عمى جميع القطاعات كباألخص في القطاع 
مع التي ىي عند جيراننا تكنس كالمغرب، فأقؿ ما يقاؿ البنكي، فيي سكؽ ال تقارف حتى 

عمييا أنيا بيئة منفرة لممستثمريف كطنيف كانكا أك أجانب نظرا لكثرة اإلجراءات اإلدارية 
 ف أف إنجاز ىذه المشاريع مكمؼ لمكقت كالجيد كالماؿ.كتعقيدىا، ناىيؾ ع

يتعيف  الحصكؿ عمى الترخص إجراءاتالمستثمر كافة بعد استنفاد كأخيرا نشير إلى أف  
 .إما بالقبكؿ أك الرفضالترخيص اتخاذ قراره بشاف طمب مجمس النقد كالقرض عمى 

 الفرع الرابع:
 الترخيص:بطمب  القرار المتعمق

فنا، فإف قرار الترخيص بالدخكؿ إلى المينة البنكية مف القرارات التي ال تصدر كما أسم     
ت و لممؼ يتضمف جميع االشتراطامإال بناء عمى طمب كسعي صاحب الشأف عف طريؽ تقدي

مجمس النقد كالقرض، كالذم يتكجب عمى ىذا األخير دراستو كفحصو  العامة كالخاصة أماـ
 كمشركعا. ف مف إصدار بشأنو  قرارا عادالفحصا دقيقا كمكضكعيا حتى يتمك

قرارا  وبشأن مجمس النقد كالفرض يتخذ، كفحصو تودراس تقديـ الطمب محؿ الترخيص ك كبعد 
 يسعىالغاية التي  كىيػ )أكال( ،إذا تكافرت شركطو بقبكؿ تأسيس المؤسسة البنكيةإما 

 ،تمؾ الشركطغياب  إذا اتضح لو  طمب الترخيص  أك برفض ،ػالكصكؿ إلييا المؤسسكف
                                                 

األجنبي في الجزائر، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير، فرع اإلدارة  رأشار إليو، عمار  زكدة،  محددات قرار االستثما  -194
 . 242، ص2008جامعة قسنطينة،  كمية الحقكؽ، المالية، 

في الجزائر كسبؿ تفعيمو،  مداخمة في الممتقى العممي الدكلي  راالستثماعمار عمارم كسعيدة بكسعدة،  معكقات  -195
 .235،236، ص ص2005الثاني، جامعة فرحات عباس، سطيؼ، نكفمبر 
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بالرد يمتنع فيو  سمبيا امكقف باتخاذه ( أكياكبالتالي حرماف المستثمر مف إقامة  استثماره )ثان
سحب ي يخارج ىذا اإلطار يقض .كما يمكف لممجمس أف يتخذ قررا)ثالثا( الطمب ىذا عف

 )رابعا(.الترخيص بعد منحو
ما إذا سابقة عف طريؽ التحقؽ رقابة  يمارس مجمس النقد كالقرض قرار منح الترخيص: :أوال

التي  الدخكؿ إلى المينة البنكية ضكابط قد أحتـر  ممتمس الحصكؿ عمى الترخيص كاف 
الشركط فإذا تبيف لممجمس أف  ممؼ طمب الترخيص قد استجمع  كافة القانكف،  حددىا

الترخيص شأف ، يتضمف منح صاحب الإيجابيا، فانو يتخذ بشأنو قرارا فرديا السالفة الذكر
 التي يعتـز  إنشاؤىا.المؤسسة البنكية لتأسيس 

المادة  استنادا لما جاءت بوليدخؿ ىدا الترخيص حيز التنفيذ ابتداء مف تاريخ تبميغو،     
02-06مف النظاـ رقـ  06

، حيث نصت عمى ما يمي :"يدخؿ الترخيص الممنكح ك 196
ص بإقامة فرع بنؾ أك مؤسسة مالية ا الترخيذالمتعمؽ بتأسيس بنؾ أك مؤسسة مالية ك ك
 .أجنبية حيز التنفيذ اعتبارا مف تاريخ تبميغو "

الترخيص مف  طالبجدا لدل  أجميف ىاميفأغفؿ قد نص ىذه المادة أن في األمر كالغريب    
مجمس النقد كالقرض بدراسة  فيو يمـز أجبل ، فمف جية لـ يحددأجؿ االلتحاؽ بالمينة البنكية

ىذا  فييايبمغ  التي لمدة الزمنيةلـ يشير إلى ا أخرلخبللو، كمف جية طمب الترخيص 
ألجميف  يخضعافالترخيص كتبميغو ممؼ طمب  كبالتالي يبقى، لطالبوالترخيص المجمس 

 .197مسمييف غير
يؤدم لجميع الطمبات المستكفية لمشركط المحددة قانكنا قد  منح التراخيص مما ال شؾ فيو أف

الذيف ينشطكف في السكؽ المصرفي، كىذا بدكره سيؤدم  فاف االقتصادييإلى ازداد عدد األعك 
ديف يعممكف في إزالة احتكار األقمية الذم يتمتع بو أكلئؾ ال تكريس حرية االستثمار ك إلى

                                                 
 .المتعمؽ بشركط تأسيس البنكؾ  ،02-06نظاـ رقـ  -196

المثاؿ التشريع العراقي، رنة، كمنيا عمى سبيؿ افي حيف ال نجد مثؿ ىذه الثغرات  في بعض التشريعات المصرفية المق-197
حيث نص عمى أنو في غضكف شيريف مف  تاريخ تقديـ الطمب  لمحصكؿ عمى الترخيص المصرفي يخطر البنؾ المركزم 

طمبو  البنؾ المركزم  ء( أشير مف تاريخ إخطار باستيفا6مقدـ الطمب إذا كاف  طمبو مستكفيا لمشركط،  كفي غضكف ستة )
 طمبو  أك رفضو. أنظر: مقدـ الطمب يقرر البنؾ قبكؿ

لقانكف البنؾ المركزم كالجياز المصرفي .، المعدؿ 2004( لسنة 94نص المادة الثامنة مف قانكف المصارؼ العراقي رقـ )
 ، 15/06/2003مكرر، صادر بتاريخ  24كالنقد كالمنشكر في الجريدة الرسمية،  العدد 

 عمى33ثانية مف المادة كذلؾ نص تشريع النقد المصرفي المصرم في الفقرة ال  
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كبالنتيجة لذلؾ تمكيف الزبائف االختيار مف بيف البنكؾ كالمؤسسات  ىذه السكؽ مند مدة،
الخدمات المصرفية، سعر العمكلة، إيجار الحسابات  كدةج المالية حسب مصالحيـ مف حيث

فكؿ ىذه العناصر يتـ حسميا حسب المنافسة المكجكدة داخؿ ،البنكية، شركط القركض...
 ىذه السكؽ.

االعتبار تدعيـ المنافسة  يضع في أف النقد كالقرضعمى مجمس  فمف الضركرم جدالذا      
ـ اليدؼ كذلؾ بأخذ قرارات الترخيص بما يخد صكترقيتيا عند دراستو لطمبات منح الترخي

؛ أم عمى المجمس تشجيع المستثمريف عمى باالقتصاد الكطنياألسمى المتعمؽ بالنيكض 
االلتحاؽ بالنشاط البنكي لتدعيـ المنافسة كتكريس الحرية المقررة في ىذا المجاؿ كذلؾ مف 

 البنكي كالمالي. خبلؿ تكظيؼ الترخيص بطريقة منطقية كفي صالح تنشيط القطاع
لمف ال تتكافر فيو  لكف مع كؿ ىذا ال يجكز منح تراخيص إلنشاء المؤسسات البنكية    

أك المؤىبلت المينية أك مف يمكنو المساس بالقكاعد األخبلقية التي تحكـ  الشركط األخبلقية
 المينة البنكية. 

 فيلمختص قانكنا ىك اإذا كاف مجمس النقد كالقرض  الترخيص: منح ثانيا: قرار رفض
 مسؤكليتوفبالنتيجة لذلؾ تنعقد  ،االلتحاؽ بالمينة البنكية السابقة عمى عمميةممارسة الرقابة 

نظرا لما قد يعرض السكؽ المصرفية  التي يمنحيا بصفة مخالفة لمقانكفالتراخيص عف كؿ 
 ط القانكنية.إلييا مف غير المؤىميف الذيف ال تتكفر فييـ الشرك دخكؿ اللبعض المخاطر جراء 

الكطنية أك  المؤسسات المصرفيةعف طمب رخصة تأسيس كبالتالي، فإف القرار الصادر      
 اتالتنظيـ المصرفي إمكانية صدكر قرار  أقر كتأكيدا لذلؾ، يككف دائما إيجابيا،قد ال األجنبية 

 ةالماد في ذلؾكجاء ، ، مف قبؿ مجمس النقد كالقرضالترخيص اترفض طمب ة تتضمفسمبي
يمكف أف يككف  ": ، حيث نصت عمى أنوالسالؼ الذكر 02-06مف النظاـ رقـ  السابعة

-03مف األمر  87المحددة في المادة  رفض منح الترخيص مكضكع طعف  كفقا لشركط
11."... 
ذا كاف النص قد      في المقابؿ  إمكانية صدكر القرار بالرفض، فإنو عفصراحة  عبركا 
مجمس النقد كالقرض  التي قد تؤدم إلى رفض كاالعتبارات بابالسككت بخصكص األس التـز
 .السكؽ البنكيةرخصة قبكؿ المستثمر في   منح
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ال يمكف أف تخرج أسباب الرفض كحتى في ضؿ ىذا السككت، فإنو مف الناحية المنطقية، 
استفاء ممؼ طالب الترخيص لمشركط التي حددىا كؿ مف التشريع كالتنظيـ عدـ عف 
ف حتى، يفالبنكي بصكرة  أنو أشار إلييا فإنوصراحة، عمى ذلؾ ينص  كاف المشرع لـ كا 

، حيث نصت عمى ما يمي:" يتـ عرض النظاـ المشار إليو ضمنية في المادة الخامسة مف
بعد مجمس النقد كالقرض قصد دراستو  ىعم،...،ماليةطمب الترخيص بتأسيس بنؾ كمؤسسة 
 لمممؼ التأسيسي..." المشكمة ،...،أف يتـ تقديـ كؿ العناصر كالمعمكمات

غير الترخيص جميع طمبات  مجمس النقد كالقرضأف يرفض  فمف البدييي كبناء عميو،
مف أجؿ  المتعمقة بتأسيس البنكؾ كالمؤسسات الماليةالمستكفية  لمشركط القانكنية كالتنظيمية 

قد  ار التياألخطبعض  مفكاالقتصاد الكطني مف جية ثانية  حماية المكدعيف  مف جية
 .ةيعمى المينة البنك فيتسبب فييا بعض االنتيازيي

كمف ناحية أخرل، فإف تحديد شركط الدخكؿ إلى المينة البنكية بدقة كبكضكح، مف      
شأنو أف يمنع سمطة النقد كالقرض مف تأسيس قرار رفض الترخيص عمى اعتبارات غير 

ذه السمطة مف ىذا الجانب ضمانة قكية المنصكص عمييا قانكنا، كفي المقابؿ يشكؿ تقييد ى
 في حالة تعسؼ المرفكض كميمة لممستثمر، حيث تمكنو مف إثبات أحقيتو في الترخيص

 السمطة المختصة في منحو.
يعتبر كتدبير  ،إف رفض سمطة النقد كالقرض الترخيص إلنشاء بنؾ أك مؤسسة مالية     

كذلؾ حماية االقتصاد الكطني التي قد ييدؼ إلى حماية المتعامميف مكدعيف أك مقترضيف ك 
إذ ىك التزاـ يقع عمى السمطة  يتسبب فييا بعض االنتيازييف أك الدخبلء عمى المينة البنكية.

المذككرة بأخذ الحيطة كالحذر عند دراسة طمبات الترخيص كالرد عمييا، حيث يتعيف عمييا 
 .لمنح الترخيصرفض جميع الطمبات غير المستكفية لمشركط المتطمبة قانكنا 

أماـ مجمس النقد كالقرض ال  المستثمر قدموي الترخيص الذمطمب  ممؼقد يككف لكف     
 كأنو ليس مف قبيؿ النقص الذم يمكف تداركو القانكف،يحتكم عمى كافة الشركط التي حددىا 

فيككف مصير  ،ىذه الشركط ىك مف أساء تقدير مجمسالأك قد يككف  ،كاستكمالو الحقا
في بعض األحياف يمكف لطالب الترخيص أف  وغير أن .حتما ىك الرفض لمقدـا الطمب

لك أف المشرع  قرار الرفض يمكنو تفادم يستدرؾ نقص بعض الكثائؽ كالمستندات كبالتالي
رفض طمب مف تبميغ  أشير (10)التي قد تجنبو انتظار ميمة عشرة ،منحو ىذه الفرصة
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ذا في مثؿ ىذه الحالة تظير الحاجة ممحة أف إ ،لتقديـ طمب ترخيص ثاف الترخيص األكؿ
يتدخؿ المشرع مف أجؿ تنظيـ ىذه اآللية التي بمكجبيا يمكف لممستثمر أف يتجنب قرار رفض 

انقضاء  كمشقة تقديـ طمب ترخيص جديد بعد الحصكؿ عمى الترخيص كالتي تجنبو عناء
عف ذلؾ التقميؿ مف مف تبميغ رفض طمب الترخيص األكؿ، كفضبل  أشير (10ميمة  عشرة )

 حاالت الفشؿ في تأسيس البنكؾ كالمؤسسات المالية الخاصة. 
كتيسير عممية  صدكر قرارات رفض الترخيص مف يذا اإلجراء دكرا كقائيالقد يككف  إذا      

مجاؿ البكرصة،  عمى خبلؼ البنكي إال أف المشرع لـ يتبناه في المجاؿ ،إنجاز االستثمار
 كالمستندات  ـ عمميات البكرصة كمراقبتيا إذا رأت نقصا في الكثائؽحيث يمكف لمجنة تنظي

 198.تطمب استكماليا أفمف طرؼ الكسيط المترشح لبلعتماد  المقدمة 
ف كاف المشرع لـ يكرس ىذا اإلجراء،  فإنو      لـ يقفؿ الباب قرر حبل ك  في القابؿ حتى كا 

فرصة المشرع  ائي، فقد منحوبشكؿ ني األكؿ ترخيصو رفض طمبالمستثمر الذم في كجو 
تسرم مف تاريخ   ،أشير(10)عشرة أكثر مف مركر ميمة  هانتظار طمب ثاف شريطة  تقديـ
 11-03قانكف النقد كالقرض رقـ تضمنو  لما استنادااألكؿ، كىذا  الترخيص طمب رفض تبميغ

التي  نصت عمى أنو:" ال يمكف الطعف  أماـ مجمس الدكلة في القراراتالتي  87في مادتو
بعد صدكر قراريف بالرفض، كال يجكز تقديـ الطمب الثاني إال بعد إال ىا المجمس...،ذيتخ

 .أشير مف تبميغ رفض الطمب األكؿ" (10مضي أكثر مف عشرة )
لبلستفادة مف حكـ ىذه المادة، يفترض أف يمتـز المستثمر المعني باستكماؿ ممؼ طمب 

ت كيقدمو في شكؿ طمب ثاف أماـ مجمس النقد باقي الكثائؽ كالبياناالترخيص المرفكض ب
 .كالقرض لفحصو كدراستو مجددا، ليتخذ القرار المناسب بشأنو

ذا كاف مف الكاجب      قراره  ف  يصدرأ في إطار اختصاصو مجمس النقد  كالقرض عمى كا 
الكثائؽ كالبيانات التي  الترخيص محؿ الطمبممؼ  إذا لـ يستجمعبرفض منح الترخيص 

كؿ  عمى صاحب الشأف أف ينتظر ، لكف لماذا  أشترط المشرع يا القانكف البنكينص عمي
 الثاني ؟    طمبولتقديـ  ػ أشير (10)عشرة تزيد عف  ػ التيميمة ال ىذه

                                                 
، التخصص:    -198 نكارة حمميؿ،  النظاـ القانكني لمسكؽ المالية الجزائرية، أطركحة مقدمة  لنيؿ درجة دكتكرة  في العمـك

 .98تيزم كزك، )د.س.ف( ص  –القانكف، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة ممكد معمرم 
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 إلى ىذه الميمة القانكنية انتظار كؿ مف فرضكاف المشرع ييدؼ   فكا  في اعتقادنا، حتى 
 تأسس التيا الشرط أك الشركط فيي يستدرؾ مف إعادة تقديـ طمب جديد المستثمرتمكيف 

انكنا لمصمحة المستثمر المقرر ق فإف ىذا الميعاد ،عمى غيابيا قرار رفض الترخيص األكؿ
 .كال يتبلءـ مع مقتضيات الدخكؿ إلى المينة البنكية بشكؿ مبالغ فيويبقى مداه طكيبل 

أك  شيريفاألكؿ في مدة تطمبو  تدارؾ النقائص التي طالت المستثمر قد فأ افترضنامك ف     
 ؟طمبو الثاني  أشير لتقديـ(8) أكثر مف ثمانية مضي االنتظارمماذا عميو ف ،أقؿ مف ذلؾ
قد يغتنميا ىذا المستثمر في استكماؿ بقية إجراءات التأسيس  المدة المتبقيةفخبلؿ ىذه 

يشكؿ ىذا  و أالكعمي لمدة طكيمة يبحث فييا عف الترخيص،مف بقائو  لممارسة النشاط بدال
 الدخكؿ إلى السكؽ المصرفية؟عمى حرية  ا االلتزاـ قيد

مجمس النقد كالقرض عف الرد  يسكتقد  طمب الترخيص: مىعدم رد المجمس عحالة ثالثا: 
سكاء قاـ بدراسة كفحص ممؼ طمب الترخيص أك لـ يقكـ  األكؿ كالثاني الترخيص طمبعمى 

 أـ قبكال ىؿ ىكفكيؼ يفسر ذلؾ السككت  خر،لسبب أك لؤل بالسككت سكاء بذلؾ مكتفيا
 ؟لدل المجمس  كما ىك مصير الطمبات المكدعة رفضا؟
عمى ىذا  األنظمة الصادرة في المجاؿ البنكيال ك  أحكاـ قانكف النقد كالقرض تجيبنا لـ    

نص  الثانية مفالفقرة  فحسب ،إلى القكاعد العامةيدفعنا لبلحتكاـ  الذم األمر  التساؤؿ،
التظمـ  سككت اإلدارة عمى الرد عف يعد199،مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية 830لمادة ا

 رفضا. ومف تقديم (2)شيريف  خبلؿ
طمب  كالقرض تجاهسككت مجمس النقد  يمكف تفسيرال  ،عمى ىذا الحكـكقياسا     

ك إقامة فرع يقضي بأنو ال يجكز تأسيس بنؾ أ القانكني فالمنطؽ ،الترخيص قبكال بؿ رفضا
كحتى إف جاز تطبيؽ القياس عمى ىذه ، ترخيصصدكر قرار  بنؾ أك مؤسسة مالية بدكف

يمة القانكنية لما ؿ غيابظبالتظمـ في الحكـ الخاصىذا  عمينا تطبيؽيتعذر فإنو 200الحالة،
كطالب الترخيص  لرد عمى طمب الترخيص خبللياباالتي تمـز مجمس النقد كالقرض 

 .المجمس رفضاسر سككت ، حتى يفابانقضائي
                                                 

، يتضمف  قانكف اإلجراءات المدنية  كاإلدارية، الجريدة الرسمية  2008ة فيفرم سن 25المؤرخ في  09-08قانكف  رقـ  -199
 .2008أفريؿ    23، الصادرة   في   21عدد 

مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية  يتعمؽ بأجؿ رد اإلدارة  عمى التظمـ اإلدارم كليس عمى  130ألف نص المادة -200
 ر إليو أعبله.طمبات  المقدمة بشأف  الترخيص كما ىك مشا
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02-2006في النظاـ  المشرع سكت عمى ذلؾ، أكيداكت    
لمدة القانكنية التي ا عف تحديد 201

المادة الخامسة  ينبغي فييا لمجمس النقد كالقرض دراسة طمب الترخيص، كىذا عمى خبلؼ 
01-93رقـ  مف النظاـ 

حيث نصت عمى أنو:" يمنح صاحب الطمب الترخيص  لممغى،ا 202
كالمعمكمات بعد تسميـ كؿ العناصر اه شيريف سيس بنؾ أك مؤسسة مالية...،في أجؿ أقصبتأ

حيث لـ يتـ  ىذا الحكـ الحقا استغنى عفبيذا يككف المشرع قد  ،التي يتشكؿ منيا الممؼ"
مف أجؿ منتقبل في ذلؾ  ،دكف مبررات تستدعي ذلؾ 02-06رقـ إدراجو ضمف أحكاـ النظاـ 

 .مسمىالترخيص إلى أجؿ غير  معمـك تدرس فيو طمبات
الترخيص بالنسبة لمرد عمى طمبات  203في قانكف المنافسة علمشر  يسمكو لـالمسمؾ  لكف ىذا

تجميع مف شأنو  منو عمى:" كؿ 17، حيث نصت المادة أماـ مجمس المنافسة 204التجميعب
مو المساس بالمنافسة كالسيما  بتعزيز  كضعية ىيمنة مؤسسة عمى سكؽ ما، يجب أف يقد

 أشير". (3)أصحابو إلى مجمس المنافسة الذم يبث فيو في أجؿ ثبلثة 
إلنشاء  االعتماديقدـ طمب  في فرنساف ،التشريعات المقارنة بعض تكعمى ىذا النحك سار     

أك بعدـ  االعتمادتخذ قرار سكاء بمنح ي الذم ،البنؾ المركزم األكركبيمؤسسات القرض أماـ 
 سجؿماشترط عمى  قد، 1997لسنة  21قانكف الشركات رقـ  في العراؽ فإفأما  205منحو.

طمب التأسيس أك رفضو خبلؿ ستيف  ىبالمكافقة عميقـك بإصدار قراره  البنكؾ أفشركات 
 206يكما مف تأريخ تقديمو.

التي تمـز سمطة النقد كالقرض  ؿ غياب الميمة القانكنيةظ كفي تلسكك ىذا امثؿ  فأماـ      
أصحاب  ينتظرهيجدر بنا التساؤؿ عف مقدار الفترة الزمنية التي خيص، التر بالرد عمى طمبات 

حرية االلتحاؽ كالتي تدرس خبلليا ىذه الطمبات كيتـ الرد عمييا؟ كما أثر ذلؾ عمى  الشأف
 بالمينة البنكية؟

                                                 
 بتحديد شركط تأسيس البنكؾ. ، يتعمؽ02-06نظاـ رقـ  -201

 يحدد شركط تأسيس بنؾ كمؤسسة مالية...، مرجع سابؽ، 1993جانفي  03مؤرخ في  01-93نظاـ رقـ -202

يكليك 20، المؤرخة في 43، يتعمؽ بالمنافسة، الجريدة الرسمية عدد 2003يكليك سنة  19مؤرخ في  03-03أمر رقـ 203
 ، معدؿ كمتمـ.2003

 المشار إليو أعبله. 03-03مف األمر  15حكؿ مفيـك التجميع: أنظر المادة 204
205

-Règlement au (UE)n° 1024 du conseil, du 15/10/2013. 
أشار إليو مؤيد أحمد محي الديف عبيدات،  الرقابة  الحككمية عمى تأسيس  الشركات ، دراسة مقارنة، الطبعة    -206

 .341، ص 2007مد، عماف  األردف ، لحااألكلى، دار ا
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إذا كاف لمجمس النقد كالقرض الحؽ في انتقاء أشخاص المينة البنكية كرفض طمبات     
عميو أف يعمف عف مكقفو  راىا غير مستكفية لمشركط المحددة قانكنا، فإفالترخيص التي ي

ال كاف متعسف أجبل لـ يحدد طالما أف المشرع ،معقكؿ كقتذلؾ في  ا في استعماؿ لذلؾ، كا 
فضو صراحة في شكؿ إال إذا أعمف ر ألنو ال يمكف التحقؽ مف مكقفو  السمطة الممنكحة لو
، فبل ينظر إلى ىذه الحالة إال مف زاكية التعسؼ في ككتبالسفإذا اكتفى ، مكتكب أك شفاىة

 الرفض.
مبرر غير  فراغاترؾ  قدالجزائرم يككف المشرع  ،بإغفاؿ الميمة القانكنية المشار إلييا      
طمبات الترخيص  عمىفعمى سبيؿ االفتراض لك تماطؿ مجمس النقد كالقرض في الرد  ،قانكنا

 ؟المجمس عمى دراسة الطمبات المقدمة أماموحمؿ كف باألمر لفما السبيؿ الذم يسمكو المعني
دراسة ممؼ  نجد ما يمـز مجمس النقد كالقرض عمى ال ،القكاعد العامة بالعكدة إلىحتى      
يتعمؽ بميعاد  ،ىذه القكاعد في عميومنصكص  ما ىك ، معينةخبلؿ مدة  ب الترخيصطال

غير أف الحؿ المناسب  كالمقدر بشيريف،ت المقدمة أماميا جكاب اإلدارة عمى التظمما
بالنسبة لمقدـ طمب الترخيص إذا كقع في ىذه الحالة أف ينتظر مدة قانكنية معقكلة ال تتجاكز 

، كبعد نفاذ ىذه الميمة يمكف لصاحب الشأف مف تاريخ تقديـ الطمبشيريف، يسرم ميعادىا 
ذا تمسك العكدة إلى سمطة النقد كالقرض لمعرفة نتيجة طمب الترخيص، السمطة المعنية  تكا 

 يعتبر ذلؾ السمكؾ رفضا.بالسككت 
التي  إىمالو لممدة القانكنيةأف المشرع لـ يكف محقا في كفي ضكء ىذا السياؽ، يتضح     

، ألف ترؾ المجاؿ دكف فكر انتيائيايشترط فييا عمى مجمس النقد كالقرض أف يصدر قراراه 
التأسيس البنكي عممية غير منتيية تخضع  لرغبة مدة، مف شأنو أف يجعؿ عممية تقييده ب

مع حرية  ما ال يتناغـدراسة ممؼ الترخيص قد تطكؿ، كىذا  مدة المجمس كأىكائو  كأف
 . االستثمار في المجاؿ البنكي

إف تسميـ الترخيص عمى النحك المكضح سابقا ال يعني  :المنحبعد  رابعا: سحب الترخيص
جراءات شركط أك قانكنية كفؽ كاقعية العتبارات  حبلمس فيك معرضأنو دائـ كأبدم،  كا 
 يشر في أم مف أحكامولـ نجد أف المشرع  البنكيقانكف ال إلى بالرجكع لكفيحددىا القانكف. 

عمى خبلؼ سحب االعتماد  المختصة بسحبو السمطةكال إلى  وإلى إجراءات  كأسباب سحب
 .الحقانتعرض إليو سكؼ  الذم
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د نص في قانكف البنكؾ الحالي يكرس إمكانية سحب الترخيص، ؿ عدـ كجك ظحتى في    
السماح لممستثمر فإذا كاف  فإنو مف المؤكد أف ىناؾ مؤيدات كاعتبارات عممية تفرض ذلؾ.

عمى الترخيص لو ممارسة النشاطات المصرفية كفقا لمتشريع الجزائرم ال يتكقؼ عند حصك ب
بالمحافظة عمى االلتزاـ  ص عمى صاحبوالترخي ىذايفرض  ، فإنومف مجمس النقد كالقرض

، كبالتالي باقي إجراءات التأسيس استكماؿ مف أجؿ ،كاإلتياف باألخرل مجمكعة مف الضكابط
 الممنكح لمسحب.أك عدـ االمتثاؿ لذلؾ يعرض الترخيص  فإف اإلخبلؿ

بأنو ربما  كفي ظؿ إغفاؿ المشرع ألسباب سحب الترخيص، فيدفع األمر إلى االعتقاد
كمف ىذا السياؽ  ،فيما سيأتيجيب لنفس أسباب سحب االعتماد التي سكؼ نتطرؽ إلييا يست

ىناؾ تساؤؿ ذك أىمية بالغة يدكر حكؿ مدل تناسب أسباب سحب االعتماد مع تمؾ التي 
 تخص الترخيص.

قانكف النقد تستدعي اإلجابة عمى ىذا التساؤؿ، ذكر األسباب المنصكص عمييا في      
 النص يقرر إمكانية السحب مف طرؼ المجنة المصرفية كعقكبة تأديبية فيذا 207،كالقرض

إما بناء عمى طمب مف البنكؾ كالمؤسسات المالية كفي  ككذا مف طرؼ مجمس النقد كالقرض
ألنو يطمؽ  الشركة الخاضعة لمقانكف الجزائرمىذه الحالة نقكؿ بناء عمى طمب المستثمر أك 

ما  208الحصكؿ عمى االعتمادكصؼ بنؾ أك مؤسسة مالية إال بعد  تمقائيا كذلؾ في كا 
 الحاالت الثبلث اآلتية:

 عندما تصبح الشركط التي يخضع ليا االعتماد ػ كفي ىذا المقاـ الترخيص ػ غير متكفرة. -
( 12) اثني عشر إذا لـ يكف االعتماد ػ كفي ىذا المقاـ الترخيص ػ محؿ استعماؿ لمدة -

 شيرا.
 أشير. (06) ػ كفي ىذا المقاـ الترخيص ػ ستةع االعتمادالنشاط مكضك إذا تكقؼ  -

التكيؼ مع  مف السحب التمقائياألكلييف  سببيفلمسبب اإلرادم أك لم أنو يمكف يبدك فعبل
أحد الشركط اإلجرائية الطمب اإلرادم لممستثمر أك تخمؼ  سحب الترخيص، فمف جية يؤدم

كمف جية أخرل  االعتماد، منح فضأك المكضكعية السالفة الذكر إلى سحب الترخيص كر 
شيرا ابتداء مف تاريخ  (12)يتعيف عمى المستثمر طمب االعتماد في أجؿ أقصاه اثني عشر 

                                                 
 .،  المتعمؽ بالنقد كالقرض، معدؿ كمتمـ11-03مف األمر  95انظر المادة  -207

 .،  المتعمؽ بالنقد كالقرض، معدؿ كمتمـ11-03مف األمر  الفقرة األكلى، 92انظر المادة  -208
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كبذلؾ عميو أف يستعمؿ الترخيص عف طريؽ طمب االعتماد خبلؿ المدة  الترخيص،تبميغ 
الكأف يحافظ عمى الشركط التي منح لو عمى أساسيا  المذككرة  ترخيصو سحب الترخيص كا 

 .بصفة تمقائية
إلى حد اآلف، يتجمى بكضكح بأف أسباب سحب االعتماد التمقائي تتناسب مع تمؾ التي      

ىناؾ سبب كحيد يستحيؿ في شتى األحكاؿ أف يؤدم  ىتخص سحب الترخيص، كلكف يبق
 إلى سحب الترخيص ك يتمثؿ في:

 .أشير(6)تكقؼ النشاط مكضكع االعتماد لمدة ستة  -
بما أنيا ال تشكؿ إال شرطا لقبكؿ  ،ف ليذا السبب أف يكلد سحب الرخصةفكيؼ يمك

فإذا كاف يجب أف يتحقؽ  ؟االستثمار في ميداف المينة المصرفية دكف السماح بممارستيا
السحب فبل يمكف أف يككف إال ذلؾ المتعمؽ باالعتماد، بما أنو ىك الذم يسمح بممارسة 

 .النشاط المصرفي
لضبط  تكريسا المشرع لـ يكترث بضمافأف  يبدك ،ت سحب الترخيصكعكدة إلى حاال    

الحاالت ىذه عندما أغفؿ صراحة حصر  ،إلى المينة البنكيةالمحكـ الذم يتعمؽ بالدخكؿ 
 بة لممستثمررغـ أىميتيا بالنس كتحديد  الجية المختصة بسحبو  ضمف قانكف النقد كالقرض
لتيف األخيرتيف دكف عممو أك لدفع احتجاجو تحقؽ كاحدة مف الحا مف أجؿ ضماف اجتناب

كمف ثمة كاف أكلى بالمشرع المصرفي أف يشير في قانكف النقد  ،ابعدـ اشتراطيا قانكن
حتى ال يسحب  تمؾ الحاالت التي ذكرناىا سابقا إذا تحققتكالقرض إلى سحب الترخيص 
 الترخيص خارج ىذه الحاالت.

المشرع صنعا عندما كضع تنظيما يخص  كعمى خبلؼ ما سبؽ عرضو، لقد أحسف     
بسحب ترخيص مكاتب تمثيؿ البنكؾ كالمؤسسات المالية األجنبية، إذ يمكف أف يعمف مجمس 

 209:كذلؾ إما النقد كالقرض بمقرر يتخذه عف سحب االعتماد مف ىذه المكاتب
 بطمب مف البنكؾ كالمؤسسات المالية المعنية. -

 الية:أك بطريقة تمقائية في الحاالت الت
 القانكنية كالتنظيمية السارية المفعكؿ. احتراـ األحكاـعدـ  -

                                                 
مف شركط فتح مكاتب تمثيؿ البنكؾ ، يتض1991أكت  14المؤرخ في  10-91مف النظاـ  رقـ  07انظر المادة  -209

 كالمؤسسات المالية  األجنبية، مرجع سابؽ.
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 إفبلس البنكؾ كالمؤسسات المالية. -
تغيير في القانكف األساسي لمبنكؾ كالمؤسسات المالية بطريقة تعديؿ مكضكع نشاط  -

 س األمكاؿ. ك مؤسسة األـ أك تكزيع رؤ 
 المطمب الثاني:

 تجاري:في السجل ال قيد الشركة المصرفية
سكل سمطة إنشاء  لممستثمر ال يمنح الترخيص الصادر عف مجمس النقد كالقرض      

 ت الماليةكمف أجؿ استكماؿ تأسيس البنكؾ كالمؤسسا المؤسسة التابعة لمقانكف الجزائرم،
أىمية ليذا القيد  ) الفرع األكؿ( كما أف،مر التسجيؿ في السجؿ التجارمالمستث ىيتعيف عم

 )الفرع الثاني(. أك لمغير أك االقتصاد الكطني لممؤسسة البنكيةبالنسبة كبيرة سكاء 

 الفرع األول:
 القيد في السجل التجاري: مفهوم

كضعيا قانكف النقد كالقرض كشرط القيد في السجؿ التجارم مف اإلجراءات الشكمية التي  
المككنة لمممؼ  إذ يشكؿ أحد الكثائؽ، المصرفيلممارسة النشاط  يخضع لو منح االعتماد 

عمى المستثمر استكماؿ انجاز  المرفؽ بطمب االعتماد. كعمى ىذا األساس، يستكجب
كذلؾ  بطمب القيد في السجؿ التجارم )أكال( بعد حصكلو عمى الترخيص مف  ،استثماره

 .مجمس النقد كالقرض )ثانيا(

 Le register deمالتجار السجؿ في  بالتسجيؿيقصد  أوال: تعريف القيد في السجل التجاري:

commerce بشركط  يتعمؽالذم  08-04مف القانكف  الفقرة األكلى 05المادة  مفيـك نصفي
 210.شطب تعديؿ أككؿ قيد أك التجارية ممارسة األنشطة 

" سجؿ منظـ تتكاله جية حككمية لو حجيتو القانكنية يقيد فيو 211:عمى أنوأيضا  كقد عرؼ
 .ؿ كشطب"بيانات التاجر كتجارتو مف قيد كتعدي

بيانات  أف القيد في السجؿ التجارم ىك دفتر ،القكؿ ناالتعريفيف يمكن كفي ضكء ىذيف
 .عف نشاطوك و صفحة لكؿ تاجر، تقيد فيو بيانات عنو يتخصص ف

                                                 
، 52، يتعمؽ بشركط  ممارسة  األنشطة التجارية، الجريدة الرسمية  عدد2004أكت  24مؤرخ في   08-04قانكف  -210

 ، المعدؿ كالمتمـ.2004أكت  18المؤرخة في 

ية في القانكف التجارم، دراسة مقارنة، المكتب الجامعي الحديث، خالد شمساف الطكيؿ، التزامات التاجر اإلجرائ -211
 .29، ص 2008اإلسكندرية، 
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لمراغب في  ال يمكف  القيد في السجل التجاري بعد الحصول عمى الترخيص: طمب ثانيا:
ك مؤسسة مالية طبقا لمقانكف الجزائرم ممارسة تأسيس بنؾ أك مؤسسة مالية أك فرع بنؾ أ

مف  -بعد حصكلو عمى الترخيص مف مجمس النقد كالقرض كما أسمفنا  -النشاط البنكي 
 لممارسة النشاط البنكي. دكف استكماؿ  بشكؿ منظـ  بقية إجراءات التأسيس

أككؿ  ماليةي يريد تأسيس بنؾ أك مؤسسة مستثمر كطن المشرع الجزائرم كؿحيث ألـز      
عمى  بعد حصكلو مستثمر أجنبي يسعى إلى تأسيس فرع بنؾ أك مؤسسة مالية في الجزائر

إال 212.أف يتبعو بإجراء طمب القيد في السجؿ التجارممجمس النقد كالقرض الترخيص مف 
عمى ما لـ يفرضو كشرط مف شركط الحصكؿ أنو لـ يحدد بدقة المرحمة التي يتـ فييا القيد، ك

رد ذكره في ممؼ طمب االعتماد ػ الذم سنتطرؽ إليو الحقا ػ كاعتبر تقديـ يكلف الترخيص، 
مما يعني أف  ،نسخة طبؽ األصؿ مف السجؿ التجارم إحدل الكثائؽ المككنة ليذا الممؼ

بإنشاء البنؾ أك المؤسسة التسجيؿ في السجؿ التجارم يتـ بمجرد الحصكؿ عمى الترخيص 
 213ماد.المالية كقبؿ تقديـ طمب االعت

كتأسيسا عمى ذلؾ، فإف  ممارسة النشاط  البنكي قبؿ استكماؿ إجراءات تأسيس البنؾ أك     
يشكؿ جريمة  بحكـ المادة  ،التجارمعدـ القيد في السجؿ  كالتي مف بينيا المؤسسة المالية،

:" يقـك األعكاف ما يمي نصت عمى التي، السالؼ الذكر 08-04رقـ  قانكفمف ال31
بغمؽ محؿ كؿ شخص طبيعي أك اعتبارم يمارس نشاط تجارم قارا دكف ،المؤىمكف...

 إجراءزيادة عمى   تكب الجريمة لكضعيتو،التسجيؿ في السجؿ التجارم إلى غاية تسكية مر 
214."دج000,100إلى دج10, 000يعاقب مرتكب الجريمة بغرامة  مف ،الغمؽ

 

 

 
 
 

 

 

                                                 
 بشركط ممارسة األنشطة التجارية. ، يتعمؽ08-04مف قانكف رقـ  6ك 4المادة  -212

213
-Dib Sid, " Le traitement de  la défiance bancaire en droit algérien",  Revue du conseil d’ 

Etat,  N°  7,  2005,  P47. 

 .، يتعمؽ بشركط ممارسة األنشطة التجارية، مرجع سابؽ08-04قانكف رقـ  -214
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 الفرع الثاني:
 :تجاريقيد الشركة البنكية في السجل الأهمية 

مع مركر الكقت، تطكرت كظيفة القيد في السجؿ التجارم، بحيث أف دكره لـ يعد يقتصر     
 عمى إعبلـ الغير بأكضاع التاجر القانكنية، بؿ أصبح لو أكثر مف كظيفة.

 دكره التقميدم المتعمؽقيد الشركات البنكية في السجؿ التجارم  كعمى ىذا األساس، يتخطى
لبيانات  يككف مصدراقد جديدة، فإلى أدكار  ، )أكال(تمؾ الشركات الغير بأكضاع بإعبلـ

، )ثانيا( بما يخدـ المصالح االقتصادية المصرفية السياسةتكجيو  الدكلة عمىتساعد إحصائية 
 .)ثالثا(كقد يمعب دكرا قانكنيا تترتب عنو بعض الحقكؽ كااللتزامات

فإف   ، ارة تقكـ عمى الثقة كاالئتمافبما أف التج :لمسجل التجاري أوال: الدور اإلعالمي
عمى م، يجعؿ الغير سكاء كانكا تجارا أك غير ذلؾ تسجيؿ الشركة البنكية في السجؿ التجار 

 .215كنشاطيا ليذه الشركة عمى الكضعية المالية كالقانكنية  كدائـ إطبلع كامؿ
ارم  لطمب يمجأ إلى مصمحة السجؿ التجففي ىذه الحالة، يمكف لصاحب المصمحة أف     

تخص تمؾ الشركة مف خبلؿ  تقديـ طمب استخراج نسخة مف البيانات الكاردة في معمكمات 
 السجؿ التجارم. 

التشريعات أىـ كسائؿ الشير القانكني، لذلؾ فإف معظـ  التجارم مفالسجؿ  يعتبر بيذا     
 تأخذ بالتسجيؿ اإلجبارم لجميع التجار في السجؿ التجارم.  الحديثة
التي  اإلخبارية كأإلى جانب الكظيفة اإلعبلمية  :لمسجل التجاري الدور اإلحصائي ثانيا:

ف عدد البنكؾ  سمح  ببيات، كظيفة إحصائيةيتمتع ب، في المجاؿ البنكي لسجؿ التجارميؤدييا ا
كالمؤسسات المالية العامة كالخاصة التي يمكف أف تدخؿ إلى السكؽ المصرفية إذا تحصمت 

، أك التي بدأت ممارسة النشاط المصرفي  سكؼ نتطرؽ إليو فيما بعد ذمعمى االعتماد ال
 في ىذه السكؽ.  

، تمكف السجؿ التجارم  مف أداء كظيفة  اقتصادية  عف مثؿ ىذه البيانات اإلحصائيةإف    
عمى السكؽ المييمف  بنكع الشركات المصرفية ريؽ جعؿ أجيزة الدكلة عمى دراية تامةط

انتمائيا لمقطاع العاـ أك الخاص أك مف حيث جنسيتيا كطنية أـ ، مف حيث المصرفية
مارسيا كقيمة الرأس الماؿ المصرفية التي ت العمميات أجنبية، ككذلؾ مف حيث نكع  كحجـ

                                                 
 .04، ص 2011، العدد الخامس، لبناف، السجؿ التجارم "، مجمة المحامكف عمي شعبلؿ عكاضة،  "أثار القيد في -215
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الرشيد لضبط كتنظيـ السكؽ  الدكلة عمى التدخؿ كؿ ىذه المعطيات يمكنيا أف تساعد الرائج،
 ية.االقتصاد مخططاتيايخدـ  المصرفية بما

ف األنشطة المقننة الذم ال يصنؼ النشاط البنكي ضم :لمسجل التجاري ثالثا: الدور القانوني
في السجؿ التجارم لممارستو، بؿ يستكجب عمييـ بعد  مؤسسك الشركة البنكية قيدىايكفي 

إتماـ ىذا اإلجراء  االلتزاـ بإجراء أخر  يتمثؿ في طمب الحصكؿ عمى االعتماد مف الجية 
 ة.المختص

كعمى ىذا األساس، فإف الشركات بشكؿ عاـ كالشركة البنكية بشكؿ خاص ال تستطيع     
ب بعض كخبلؿ ىذه الفترة قد ترتك ،نشاطيا إال بعد استكماؿ إجراءات التأسيسممارسة 

لكف  المسؤكلية الجزائية عمى مرتكبيا مف شأنيا ترتيب تشكؿ جرائـ قد  المخالفات التي
مف  تبدأ يؿف ،المساءلة الجزائية لمشركة البنكية كشخص معنكمر حكؿ يدك   السؤاؿ المطركح

 قبؿ ذلؾ؟ تاريخ قيدىا في السجؿ التجارم أـ
ال يقؿ الدكر القانكني لمسجؿ  القيد في السجل التجاري شرط لمحصول عمى االعتماد:-1

د لنص استنا نشاط تجارم المصرفي كاف النشاطإذا ف ،التجارم أىمية عف الدكريف السابقيف
 إجراءالنشاط دكف  ىذاممارسة يذا يعني أنو ال يمكف ف، المادة الثانية مف القانكف التجارم

"ال تتمتع الشركات التجارية تجارم:  549الكارد في نص المادة  القيد في السجؿ التجارم
 216.بالشخصية المعنكية إال مف تاريخ قيدىا في السجؿ التجارم"

كتعني الميف المقننة في محتكل الفقرة 217،مقنف جارما أف النشاط البنكي نشاط تكم    
الذم يتعمؽ بالسجؿ التجارم، جميع الميف  22-90مف قانكف رقـ  05الثانية مف نص المادة 

التي تتكقؼ ممارستيا عمى امتبلؾ شيادات أك مؤىبلت تسمميا مؤسسات يخكليا القانكف 
 218ذلؾ.

                                                 
 ، يتضمف القانكف التجارم. 59-75األمر رقـ -216

، يتعمؽ  بمدكنة النشاطات 1997جانفي  18المؤرخ في  39-97ثالثة مف المرسـك  رقـ استنادا لنص المادة ال -217
 .1997جانفي 19، مؤرخة في 05االقتصادية  الخاضعة لمقيد في السجؿ التجارم، الجريدة الرسمية  عدد

رم،  الجريدة ، يتعمؽ بالسجؿ التجا1990أكت  18مؤرخ في   22-90الفقرة األكلى مف القانكف رقـ  05المادة   -218
  .، معدؿ كمتمـ1990أكت  22، صادر في 36الرسمية العدد 
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، كؿ نشاط أك 10-97رسـك التنفيذم رقـ نص المادة الثانية مف الم حسبيا بكما يراد     
مضمكنيما محتكاىما ك مينة يخضعاف لمقيد في السجؿ التجارم، كيستكجباف بطبيعتيما ك 

 219كبالكسائؿ المكضكعة حيز التنفيذ تكفر شركط خاصة لمسماح بممارسة كؿ منيما.
أف المشرع  المتعمؽ بالميف المقننة، 05ما يبلحظ عمى التعريؼ الكارد في نص المادة      

كبالتالي فإف كؿ الميف التي تتطمب لممارستيا  ،لـ يأخذ في االعتبار بطبيعتيا التجارية
مؤىبلت أك شيادات عممية تدرج ضمف الميف المقننة دكف النظر إلى طبيعتيا. لكف المشرع 

 ،22-90المعدؿ كالمتمـ لمقانكف  07-96قد أعاد النظر في ذلؾ، كىذا بصدكر األمر رقـ 
مكرر، التي تنص عمى ما يمي:" تخضع الميف المنظمة ذات الطابع  05أدرجت المادة حيث 

  220التجارم ليذا القانكف، كتحدد شركط ممارستيا عف طريؽ التنظيـ".
كما يبلحظ عمى التعريؼ الثاني الكارد في نص المادة الثانية، أنو جاء بشكؿ عاـ كأكسع     

 221مؼ النشاطات االقتصادية.حيث يمكف أف ينطبؽ عمى مخت ،مف سابقو
،  فإف النشاط البنكي ىك نشاط مقنف  يتطمب تأطيرا  عف ىذا التخبط التشريعي اكبعيد    

قانكنيا خاصا، حيث تدخؿ المشرع  لتنظيمو بمكجب قكاعد صارمة  تتضمف مجمكعة مف 
عقكؿ فمف غير الم كمف ثـ . تأسيس المشركعات التجارية األخرلالشركط غير المألكفة في 
جراءات أف تخضع ممارسة األن التأسيس التي تكتفي ممارستيا شطة المقننة لنفس شركط كا 

 القيد في السجؿ التجارم .ب
تمؾ الشركط  السيما االستثنائية منيا، إلى العبلقة  التي تجمع  مجمكعكيعكد  تبرير      

كالتي لـ تكف  ة أخرل،مف جيكزبائنيا كالمستثمريف  بيف البنكؾ كاالقتصاد الكطني مف جية، 
 المخاطرفي تفادم تمؾ  مبالغةكاألضرار،  لكف يجب أال يككف ىنالؾ بمنأل عف المخاطر 

بكضع قكاعد تشريعية أك تنظيمية مف شأنيا جعؿ  تقييد حرية تأسيس البنكؾ كالمؤسسات 

                                                 
، يتعمؽ بمعايير تحديد النشاطات كالميف المقننة  الخاضعة  1997يناير  18مؤرخ  في  40-97مرسـك تنفيذم رقـ   -219

 كمتمـ. ، معدؿ1997جكاف  19، صادر في 05لمقيد في السجؿ التجارم  كتأطيرىا، الجريدة الرسمية العدد 

، يتعمؽ بالسجؿ التجارم، الجريدة 22-90، يعدؿ كيتمـ القانكف رقـ 1996يناير  10مؤرخ في  07-96أمر رقـ  -220
 .1996يناير  14، صادر في 23الرسمية عدد 

ه في أيت  ممكد  حماية االدخار  المستثمر  في القيـ المنقكلة  في القانكف الجزائرم، رسالة لنيؿ شيادة  دكتكرا فاتح  -221
، تخصص  .207 . ص2012تيزم كزك،   ممكد معمرم، ، جامعةكالعمـك السياسية القانكف، كمية الحقكؽ :العمـك
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ألف ذلؾ يتنافى مع جكىر كركح . إلى درجة حضر الدخكؿ إلى المينة البنكية 222المالية
الذم يدعك إلى تحرير القطاع االقتصادم عمى كجو العمـك  1996مف دستكر 43لمادة ا

 كالقطاع البنكي عمى كجو الخصكص. 
القانكنية المشار إلييا قد استثنت ممارسة النشاط البنكي مف حرية  فإذا كانت النصكص      

ا االستثناء يبقي النشاط الممارسة التمقائية بحكـ أنو يندرج في خانة األنشطة المقننة، فإف ىذ
ا أك ألم حد فركعيأطالما أنو ليس محجكزا صراحة  لصالح الدكلة أك  االبنكي نشاطا حر 

بؿ ىك مفتكح عمى المقاكلة العامة كالخاصة عمى حد  شخص خاص طبيعي أك معنكم،
سكاء كليس حكرا عمى أم طرؼ مف األطراؼ المذككرة، حيث يتكقؼ ممارستو عمى تكفر 

 كليس عمى اعتبارات أخرل.  كؿ مف التشريع كالتنظيـ لتي يحددىاالشركط ا
يمكف و ال فإن ،لشركط ممارسة األنشطة التجارية المنظمة عيخض البنكيكما داـ النشاط      
يمنح الحؽ في  ك ال مؤقت إال بعد الحصكؿ عمى ترخيص في السجؿ التجارم القيد ءإجرا
 نيائية. ةعمى رخصلحصكؿ إال بعد ا ليذا النشاطممارسة الحرة ال
المتعمؽ بشركط ممارسة  08،223-04مف القانكف رقـ 25المادة كىذا ما ذىبت إليو      

مينة مقننة خاضعة  نشاط أك"تخضع ممارسة أم  :، حيث جاء في محتكاىاةاألنشطة التجاري
السجؿ التجارم عمى رخصة أك  في تسجيمو قبؿ ؿإلى الحصك التجارم في السجؿ  لتسجيؿ

 الخاضعةالميف المقننة أك ممارسة األنشطة  الفعمي فيأف الشركع غير ..،ماد مؤقتاعت
 ،فالنيائي المطمكبياالعتماد المعني عمى رخصة أك  بحصكؿ ايبقى مشركط التجارم،لمسجؿ 
 ."....ةالمينة التجاري الييئات المؤىمة لممارسة كأ اإلداراتتسمميما المذيف 
ممشركة ال يمنح ػ ىك األخر ػ القيد في السجؿ التجارم فإف ،ةخركجا عف القكاعد العامف    

بحكـ أف  عممية مف عمميات النشاط المصرفي ممارسة أية الخاضعة لمقانكف الجزائرم حؽ
الحصكؿ  ممارستوالذم يتطمب  ػكما أشرنا سابقاػ  ضمف األنشطة المقننة جاألخير يدر ىذا 

                                                 
مدلكؿ تأسيس الشركة التجارية قانكنا إلى مجمكعة األعمػاؿ الماديػة كالقانكنيػة التػي يتطمبيػا خمػؽ ىػذا الييكػؿ  كينصرؼ-222

 خبلؿ النصكص التشريعية الحاكمة لو.  أنظر في ىذا اإلطار:القانكني عمى النحك الذم أراده المشرع كرسمو مف 
عباس مصطفى الحدرم، الضكابط القانكنية لنظرية األعماؿ التجاريػة، دار الجامعػة الجديػدة لمنشػر كالتكزيػع، اإلسػكندرية،  -

 .132، ص2005
 

 .ؽ بشركط ممارسة األنشطة التجارية، معدؿ كمتمـيتعم 08-04قانكف  223
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القيد في السجؿ  إجراء دكبالتالي يع 224.ةمف الجية المختص ترخيص أك اعتماد نيائي عمى
 أماـطمب االعتماد عند تقديمو أف تتكفر لدل المؤسس  أحد الشركط التي يجب التجارم

 الجية المختصة لمممارسة النشاط البنكي.
لقد تقررت   المعنوي: صالجزائية لمشخ ممساءلةلالقيد في السجل التجاري شرط  -2

مف القانكف  21بمكجب المادة  225نكم قديما في فرنساالمسؤكلية الجزائية لمشخص المع
في  إنجمترا في حيف تقررت  226،إال أف شارع الثكرة الفرنسية رفضيا ،1670الصادر سنة 

تضمنت الذم  "Interprétation Act "،، حيث أصدر البرلماف القانكف المسمى1889سنة 
إجماعا فقييا كتشريعيا في ىذه لـ تمؽ ىذه المسألة غير أف 227مادتو الثانية ىذه المسؤكلية.

قصرىا عمى مف  كمنيـ  الجزائية  لمشخص المعنكمالمرحمة، فمنيـ مف أيد قياـ المسؤكلية 
أما حديثا فبل تكاد كؿ مف التشريعات كالدراسات الفقيية تخمك مف  228الشخص الطبيعي.

يديكلالسيما مع تكسع نطاؽ تدخؿ الدكلة لحماية سياس ،التأكيد عمييا كجيتيا تيا كا 
 .االقتصادية

تبايف المكاقؼ تجمى في خرآقد أخذ منعرجا  ،ىذه المسألةحكؿ  الجديدلكف اإلشكاؿ     
ما إذا 230لمشركة كشخص معنكم إثارة المسؤكلية الجزائية بداية حكؿ مسألة 229التشريعية

 .مف مرحمة التأسيس أك مف تاريخ قيدىا في السجؿ التجارم تبدأ كانت

                                                 
 نفسو.الفقرة الثانية مف القانكف  04المادة  -224

حسيف يكسؼ غنايـ، "مسؤكلية الشركة  عف أعماؿ المدير في مكاجية الغير"، مجمة الشريعة كالقانكف، العدد السادس،  -225
 .519، ص 1992كمية الشريعة كالقانكف، جامعة اإلمارات العربية المتحدة، 

ؿ الغير، دراسة مقارنة، رسالة دكتكراه، كمية الحقكؽ جامعة عيف محمد زكي أحمد عسكر، المسؤكلية الجزائية عف فع  -226
 .139، 138، ص ص1990شمس، مصر، 

 .533حسيف يكسؼ غنايـ، المرجع السابؽ، ص  -227

 .520،530حسيف يكسؼ غنايـ المرجع نفسو،  ص ص  -228

 حيث انقسمت إلى ثبلث اتجاىات: -229
 مف تاريخ القيد في السجؿ التجارم.االتجاه األكؿ: يرل باف الشخصية المعنكية تبدأ  -
 االتجاه الثاني: تنشأ الشخصية المعنكية بمجرد تكقيع عقد الشركة. -
االتجاه الثالث: تعتبر الشركة بمجرد تككينيا شخصا قانكنيا، لكف ال يحتج بيا عمى الغير إال مف تاريخ إتماـ إجراء  -

 .النشر

الجزائرم كاف متباينا بشأف  إقرار المسؤكلية الجزائية لمشخص المعنكم.  ما تجدر اإلشارة إليو ، أف  مكقؼ المشرع  -230
التي نصت عمى أنو:" عندما تككف  55ففي البداية  فقد رفض إقرارىا إال بصفة جزئية  كيظير جميا في نص المادة 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 اإلطار الماًىًي لضبظ  حريت االلتحاق بالوهٌت البٌكيت                          الباب األول:        

 

90 

 

تاريخ  مف ألمشركة تبدالقانكنية أف الشخصية  231بيةيعات العربية كاألكر ل معظـ التشر تر     
يتضح مف نص حيث كفي ىذا المنحى سار المشرع الجزائرم،  التسجيؿ في السجؿ التجارم،

المعدؿ كالمتمـ التي تنص عؿ ما يمي:" ال تتمتع الشركة  مالتجار  القانكفمف  549المادة 
 .قيدىا في السجؿ التجارم..."بالشخصية المعنكية إال مف تاريخ 

استنادا إلى عبارات ىذا النص نستنتج نفي المسؤكلية الجزائية عمى الشركة البنكية ك إذا      
في مرحمة تأسيسيا ما دامت لـ تكتسب الشخصية المعنكية بعد. كما يؤيد ىذا الرأم، أف 

، فميس مف المعنكمالمسؤكلية الجزائية تستمـز ارتكاب كاقعة إجرامية تنسب إلى الشخص 
 المعقكؿ إسناد الجريمة إلى شخص لـ يكجد بعد.

التي تمت خبلؿ مرحمة تأسيس  المجرمة تبعا لذلؾ، استقر الفقو عمى أف األفعاؿ      
، ألف األمر فالشخص المعنكم ال يمكف أف ترتب إال مسؤكلية مؤسسييا كأشخاص طبيعيي

كما أف األفعاؿ التي تمت خبلؿ  232.يتعمؽ بأشخاص معنكية قد ال تظير لمكجكد أصبل
سأؿ عنيا الشركة البنكية، ألنيا ظيرت إلى الكجكد في مرحمة تمرحمة التأسيس ال يمكف أف 

 .الحقة الرتكابيا
بشأف المخالفات المتعمقة بتأسيس  مالتجار  القانكفىب إليو ذيدعـ ىذا الطرح ما ك      

رئيسيا كالقائمكف بإدارتيا كتتمثؿ ىذه ، حيث يسأؿ عنيا مؤسسك الشركات ك شركات المساىمة
 233في: عمى سبيؿ المثاؿ المخالفات

                                                                                                                                                         

ييا... باسـ كلحساب ىذه المخالفات المتعمقة بنظاـ الصرؼ  مرتكبة مف قبؿ متصرفي  كحدة معنكية  أك مسيرييا  أك مدير 
ديسمبر  31مؤرخ في  107-69الكحدة، تبلحؽ ىذه األخيرة نفسيا كيحكـ عمييا بالعقكبات المالية...."، مف  أمر رقـ  

 .1969ديسمبر  31، صادر في 110، يتضمف قانكف المالية، الجريدة الرسمية، عدد1969
تزايد عدد األشخاص المعنكية  كاتسع نطاؽ  نشاطيا كمخاطرىا    أما في المرحمة الثانية  كتماشيا مع اقتصاد السكؽ    

المسؤكلية الجزائية لؤلشخاص المعنكية بصكرة صريحة ألكؿ  2004أقر المشرع الجزائرم  بعد تعديؿ قانكف العقكبات سنة 
مكرر مف ىذا  51مرة عمى الجرائـ التي ترتكب باسميا كلحسابيا مف طرؼ أجيزتيا أك ممثمييا، حيث نصت  المادة 

القانكف عمى ما يمي:" باستثناء الدكلة  كالجماعات المحمية كاألشخاص المعنكية  الخاضعة لمقانكف العاـ  يككف الشخص 
المعنكم مسؤكال جزائيا  عف الجرائـ التي ترتكب لحسابو مف طرؼ  أجيزتو أك ممثميو الشرعييف  عندما ينص القانكف عمى 

 ذلؾ...." 

 .141ص المرجع نفسو،  -231

، المسؤكلية الجزائية لمشخص المعنكم عف جريمة تمكيث البيئة، مذكرة  لنيؿ شيادة الماجستير في بامكف لقماف  -232
 .108، ص 2011، 2010الحقكؽ، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة قاصدم مرباح، كرقمة،

 التجارم، مرجع سابؽ.،ا لمتعمؽ بالقانكف 59-75مف األمر رقـ  808، 807انظر المادتيف: -233
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 جرائـ اإلصدار غير الشرعي لؤلسيـ كالحصص. -
 جريمة صكرية االكتتاب أك الدفكع الكىمية. -
 جرائـ المفاكضات غير الشرعية لؤلسيـ.  -
كالقضاء  التشريع ، يسايره في ذلؾ كؿ مفقد خرج عف ىذه القاعدة لكف الفقو الفرنسي     

انتفاء المسؤكلية الجزائية لمشركات عدـ الخمط بيف  بمكاف مف الضركرم يرلف 234،يفالتكنسي
كاستمرار الشركة أك تنفيذىا لعمؿ يعد جريمة بعد حصكليا عمى   في مرحمة التأسيس

لتي الكقائع المجرمة اإمكانية تحميؿ الشخص المعنكم  يؤكد عمى الشخصية المعنكية، حيث
 235:كذلؾ في حالتيف المؤسسكفتكبيا ار 

إخفاء األشياء المتحصؿ عمييا مف جناية أك جنحة  : تتمثؿ في جريمةالحالة األولى
 كاالستفادة منيا بأية كسيمة عمى الرغـ مف العمـ بمصدرىا، حيث يعاقب المشرع الفرنسي

قاـ أحد  فإذا، فقرة أكلى مف قانكف العقكبات 321لنص المادة  اطبق عمى ىذه الحالة
المؤسسيف بالحصكؿ عمى مكاد لمصمحة شركة تحت التأسيس عف طريؽ مزاد عمني كلكنو 
عطؿ حرية ىذا المزاد كاستفادت الشركة بعد حصكليا عمى شخصيتيا مف ىذه المكاد تعد 

 مرتكبة ليده الجريمة كتسأؿ جزائيا.
إذا قامت بتنفيذ عمؿ  ،تثبت المسؤكلية الجزائية لمشركة حسب ىذه الحالة الحالة الثانية:

عمى اكتسابيا الشخصية المعنكية، كأف يتعاقد أحد مؤسسي الشركة باسميا مع  سابؽ
فإذا قامت ىذه الشركة  ،ككرامتيـ اإلنسانيةمجمكعة مف العماؿ كبشركط تمس بشرفيـ 

فقرة  225باستخداميـ بعد حصكليا عمى الشخصية المعنكية، فأنيا تعاقب طبقا لنص المادة 
قانكف العقكبات الفرنسي، بحكـ أنيا ارتكبت الجريمة بعد اكتسابيا لمشخصية  مف 16

 المعنكية.
كمما سبؽ عرضو، يمكف القكؿ أف التسجيؿ في السجؿ التجارم إجراء مف إجراءات      

، إال أف ىذا ، حيث يسمح ليا بممارسة النشاط التجارمبشكؿ عاـ تأسيس الشركات التجارية
اتو عندما يتعمؽ األمر بممارسة النشاط المصرفي، إذ أف ممارسة ىذا اإلجراء ال يكفي بذ

                                                 
نقبل عف محمكد داكد يعقكب، المسؤكلية في القانكف الجنائي االقتصادم، دراسة مقارنة  بيف القكانيف العربية  كالفنكف   -234

 . 267، 266، ص ص2008لبناف،  -الفرنسي، منشكرات الحمبي الحقكقية/، بيركت

 .143المرجع نفسو، ص   -235
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األخير يتطمب بشكؿ إلزامي حصكؿ المؤسسيف عمى االعتماد، طالما أف النشاط المصرفي 
 يندرج ضمف األنشطة المنظمة كما سبؽ اإلشارة إليو. 

 المطمب الثالث:
 :االعتماد لممارسة النشاط البنكي

أىمية إستراتجية  تكتسيالمصرفية  النشاطات بأف  _ؽ عرضومما سب -يتضح       
الحؽ  كتأكيدا لذلؾ فإف فرض المشرع التدخؿ المزدكج لمسمطة العامة، بليذا السب، خاصة

مجمس عمى الترخيص  مف نشاط البنكي، ال يتكقؼ عند حصكؿ المستثمر ال في ممارسة
ضركرة الحصكؿ عمى الرخصة  كالقيد في السجؿ التجارم، بؿ يتعدل إلى كالقرض دالنق

تأسيس الشركة  يسمح إال بتمكيف المستثمر مفال خيص األخيرة، فإذا كاف الحصكؿ عمى التر 
المصرفي إال بعد أف تطمب  الخاضعة لمقانكف الجزائرم  كال يمكنيا مف ممارسة النشاط

 .)اعتمادىا كبنؾ أك مؤسسة مالية  لدل الجية المختصة )الفرع األكؿ
شكؿ   كما ،لممارسة النشاط المصرفي اأساسي اطشر ضحى أ ،اإلجراء التزاـ بيذفاال     
كبالتالي فإف  ،لتأسيس االستثمار المصرفي يرا أخرا مف مظاىر اإلجراءات الخاصة مظ

نظاـ ازدكاجية خبلؼ  ىاالستثمار عم ليذا مشجع الكاحدة أمراالقتصار عمى نظاـ الرخصة 
 .الرخصة

عبر  ـطمبي كاطالبيو أف يكجيعمى  يتعيف L’agrément مادالعتكلمحصكؿ عمى ا     
 اخاذ قرار تتمكف الجية المختصة مف ات حتى )الفرع الثاني( ،اإلجراءات التي يحددىا القانكف

 )الفرع الثالث(. بشأنو
 الفرع األول:

 :في منحهاالعتماد والجبهة المختصة 
مجمس النقد كالقرض لصاحبيا إال  عف الرخصة األكلية الصادرة كما أسمفنا، ال تسمح     
بصفة  البنؾ أك المؤسسة المالية أك فرع البنؾ أك المؤسسة المالية األجنبية مشركع تأسيسب

 ىنيائي يسم ترخيص عمىأف  يحصؿ الترخيص عمى صاحب  يتعيف ة،كمف ثم مؤقتة،
 لذلؾ نكنا)أكال( تمنحو الجية المؤىمة قا ،، يسمح لو بممارسة العمميات البنكيةاالعتماد
 .)ثانيا(
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عمى عكس نظاـ ازدكاجية الترخيص الذم كرسو المشرع الجزائرم،  أوال: تعريف االعتماد:
تمنحو لجنة مؤسسات القرض  ،ره الفرنسي بنظاـ الرخصة الكاحدة تسمى االعتمادأخذ نضي

 .236في المجاؿ البنكي كاالستثمار لتأسيس البنكؾ كالمؤسسات المالية
عمى الحصكؿ عمى االعتماد لممارسة النشاط البنكي  في تي  تنطكم نظرا ألىمية الك     

 ، كاف ليمااالعتماد ك الترخيص محيأف مصطإلى  اإلشارةتجدر  237لسمطة العامة،امنظكر 
يمنحو جياز إدارم  كىك ترخيص ،، مفيـك كاحد10-90لقرض رقـ قبؿ صدكر قانكف النقد كا

المالية صبلحياتو بعد  الذم مارس كزير  238،أال كىك المجمس الكطني لمقرض ،تابع لمدكلة
لـ يعد  مصطمح  ،11-03األمر  هكمف بعد ،القانكف ىذالكف مع صدكر  ،االستقبلؿ

 .الترخيص ىك نفسو االعتماد
ركرة الحصكؿ أشار إلى ضبؿ  االعتماد تعريؼ المشرعيشأ  عمى غرار الترخيص لـك     

92المادة عميو في
يمكف ..،الترخيص.د الحصكؿ عمى "بع لذم تضمف نصيا ما يمي: ا239

 .'نؾ أك مؤسسة مالية حسب الحالة...أف تطمب اعتمادىا كب اكيمكني،..تأسيس الشركة.
تصرؼ إدارم  240:يعرفو بأنومف فيناؾ في تعريفو  كاختبلفا لقد عرؼ االعتماد تجاذبا      

 عينة. أك أنوعيف أك بكجكد ىيئة ممنفرد، تسمح اإلدارة مف خبللو بكجكد كممارسة نشاط م
كالمالية أك الجبائية ، يتضمف تقرير بعض المزايا ف قرار تصدره جية إدارية  مستقمةعبارة ع

 ييدؼ إلى تحقيؽ أك تنفيذ بعض المشاريع. 

ف خبلليا يمكف كالتي م، : بأنو عبارة عف أحد سمطات اإلدارة الماليةيعرفو البعضك     
البحث في مدل المساىمة  لخاصة، كبالتاليعمى المؤسسات البنكية افرض رقابة إدارية 

                                                 
236

- Jean-  Fhilippe  Kovar, Jérôme Lasserre Capdeville, Droit de la régulation bancaire, RB  .     

Édition   Paris, Novembre 2012, p43  
237

-  Mehdi Haroun  , Le régime  des investissements en Algérie, a la  lumière  des convention 

Franco,  à Algérienne, L.ITEC, Paris, 2000, p281. 
، يتعمؽ بنظاـ البنكؾ كالقرض، الجريدة الرسمية 1986أكت  19مؤرخ في  12-86مف  قانكف رقـ  29ة  الماد -238
، الجريدة 1988جانفي  12مؤرخ في  06-88، معدؿ كمتمـ بمكجب القانكف رقـ 1986أكت 20، صادر في 34عدد

 .1988جانفي  13، صادر في 02الرسمية العدد

 .كالقرض،  معدؿ كمتمـتعمؽ بالنقد الم 11-03مف األمر  -239
 71مغريبي رضكاف، مرجع سابؽ، ص240

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 اإلطار الماًىًي لضبظ  حريت االلتحاق بالوهٌت البٌكيت                          الباب األول:        

 

94 

 

لتمؾ المؤسسات في إنعاش الساحة المالية ك االقتصادية داخؿ اإلقميـ الكطني، بحيث  الفعمية 
 241يتعذر عمى أم مؤسسة أداء النشاطات المصرفية قبؿ حصكليا عمى االعتماد.

إجراء  أنوعمى البنكي كبناء عمى التعريفات المذككرة، يمكف تعريؼ االعتماد في المجاؿ     
مف مجمس النقد كالقرض كقيدت  عمى المؤسسة التي حصمت عمى الترخيصقانكني يفرض 

أف تطمب مف الجية المختصة اعتمادىا كبنؾ أك مؤسسة مالية أك كفرع  في السجؿ التجارم
 المصرفية. لعممياتلممارسة اأجنبية، بنؾ أك مؤسسة مالية 

، كىذا ما بينو كبيف الترخيصشرع لبلعتماد، فإنو قد أخمط كعبلكة عمى عدـ تعريؼ الم     
 نصت التي 242،الممغى 10-90رقـ  كالقرضف قانكف النقد م 126المادة  اتضح جميا في

إلى أف تحمؿ .،..الماليةالبنكؾ كالمؤسسات  مؤسسة خبلؼ"يمنع عمى كؿ  :عمى أنو
 ".رخص ليا أف تعمؿ كبنؾ أك مؤسسة مالية  االعتقاد أنو

 األكلى كالثانية الفقرة 81المادة في  ، 11-03األمرال أف ىذا الكضع تـ تداركو بمكجبإ   
أف ،.. المالية.مؤسسة مف غير لبنكؾ كالمؤسسات  كؿعمى :" يمنع التي جاء نصيا كما يمي

 .تحمؿ لبلعتقاد أنيا معتمدة كبنؾ أك مؤسسة مالية"
ح الترخيص ىك مف اختصاص من إذا كاف منح االعتماد: المختصة في سمطةالثانيا: 

مشركع  بتأسيس لمحاصؿ عميو إال يسمح ال مجمس النقد كالقرض كما كضحناه سابقا كالذم
 ،بغية ممارسة النشاط البنكي ،درخصة االعتمامنح صبلحية إف ، فنؾ أك المؤسسة الماليةبال

 Gouverneur de la banqueتعكد إلى محافظ بنؾ الجزائر   243،قانكف النقد كالقرض حسب

d’ Algérie  يمنح االعتماد  تنص:حيث  ،02-06مف النظاـ  09لمادة كىذا ما أكدت عميو"
أك اإلقامة حسب  شركط التأسيسكافة الطالب استكفى  الجزائر إذابمقرر مف محافظ بنؾ 

 ."الحالة
.كيعيف محافظ بنؾ الجزائر بمكجب مرسكـ رئاسي    

كتتنافى كظيفتو مع كؿ عيدة  244
يفة حككمية أك عمكمية كال يمكنو ممارسة أم نشاط أك مينة أثناء عيدتو ما انتخابية أك كظ

                                                 
241 - sadeg Abd el- karim, « Le système Bancaire Algérien, La réglementation relative Aux 

Banques  et  Établissements   financiers », Revue  misa jour,  2008, Alger, p88. 
 المتعمؽ بالنقد كالقرض.، 11-03الممغى بمكجب األمر  10-90رقـ  -242

 .، المتعمؽ بالنقد كالقرض، معدؿ كمتمـ11-03 مف األمر 92المادة - 243

 نفسو.، مف األمر 13المادة  -244
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عدا تمثيؿ الدكلة لدل المؤسسات العمكمية الكطنية كالدكلية ذات الطابع النقدم أك المالي أك 
 عمى نكابو. التي تسرمكىي ذات األحكاـ   245،االقتصادم

المعدؿ كالمتمـ  11-03مف األمر  في فقرتيا الثالثة 15عمى ذلؾ، تنص المادة  زيادة    
عمى أنو:" ال يجكز لممحافظ كنكاب المحافظ  خبلؿ سنتيف بعد نياية عيدتيـ  أف يسيركا أك 
يعممكا ا في مؤسسة لسمطة  أك مراقبة  بنؾ الجزائر أك شركة تسيطر عمييا مثؿ  ىذه 

 المؤسسة".
االعتماد إال بعد منح يأال  ائرمحافظ بنؾ الجز يجب عمى  ،كبالعكدة إلى مكضكع االعتماد     
لممارسة أىبل تجعؿ الطالب  الشركط التي حددىا القانكف، حيث بتكفرىامف تكفر  التأكد

المحترفيف أك  المتسمميف غير المصرفية مفالمينة  ممارسة كبالتالي تجنيب ،النشاط المطمكب
محافظ  كعميو فإذا قاـ Solvables،الميسكريفغير  النزاىة كالكفاءة كالخبرة أكال تتكفر فييـ ممف 
السكؽ ال محالة عرض يفسكؼ  ،دكف االعتداد بيذه الشركطمف االعتماد  ـالجزائر بتسميبنؾ 

 المصرفية لمخطر.
سكاء المرتبطة بتنظيـ حدكد مينة محافظ  ،الضكابط القانكنية المزدكجةفأماـ مثؿ ىذه      

فإنيا تيدؼ  قة بتنظيـ منح رخصة االعتمادأك المتعم بنؾ الجزائر كنكابو أثناء العيدة كبعدىا
عند ممارسة سمطتيا المتمثمة في منح أك رفض منح  أساسا، إلى تحييد السمطة النقدية

ف كؿ التأثيرات التي تعكر شفاؼ كنزيو بعيدا عليا أداء كظيفي  بما يضمف ،االعتماد
ى بشكؿ  إيجابي عم ألنو كمما كانت ىذه السمطة مستقمة كمحايدة كمما انعكس ذلؾ صفكتيا

 .  كرعاية ىذه الحرية دالمعنية بتجسيالجية  ىي ، باعتبارىاحرية االلتحاؽ بالمينة البنكية
 الفرع الثاني:

جراءات الحصول عمى االعتمادطمب و   :ا 
ممارسة العمميات المصرفية طبقا لقكاعد قانكف النقد  ال يمكف، مما سبؽ عرضو     

محصكؿ عتماد الذم يمنحو محافظ بنؾ الجزائر، لكف لالحصكؿ عمى اال إال بعد كالقرض
مستكفيا كامؿ الشركط البلزمة )أكال(  أف يقدـ  طمبو  ،األمرعميو يستكجب عمى مف يعنيو 

 احترامو  لمجمكعة مف اإلجراءات التي يحددىا القانكف )ثانيا(. إطارفي ، ك محافظالأماـ 

                                                 
 نفسو. مف األمر 14لمادة -ا245
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فإنو   02،246-06ة  الثامنة  مف النظاـ رقـ انطبلقا مما تضمنتو الماد أوال: طمب االعتماد:
مف مجمس النقد البنؾ أك فرع البنؾ المتحصؿ عمى الترخيص مؤسس مشركع يتعيف عمى 

شيرا مف  (12)كالقرض أف يطمب االعتماد  لدل محافظ بنؾ الجزائر  في أجؿ  اثنا عشرة 
لكاردة  في التأسيس اركط يستكفي صاحب الطمب كؿ شكيجب أف  ،تاريخ تبميغ الترخيص

كحسف ما فعؿ المشرع بتحديد المدة التي يمتـز  .مف قانكف النقد كالقرض 92أحكاـ المادة 
فييا مقدـ طمب الترخيص باستكماؿ إجراءات تأسيس بنؾ أك مؤسسة مالية  بتقديـ طمب 

 االعتماد ضمنيا، كذلؾ لمكقكؼ عمى جدية مقدـ الطمب في التأسيس. 
04-2000، حددت التعميمة رقـ 92ة لمحتكل الماد كتطبيقا      

طبيعة المستندات 247
المادة الثانية منيا، يتككف ممؼ  ىكمحتكل المعمكمات المرفقة بطمب االعتماد كبمقتض

 :التاليةنسخة تتضمف العناصر  نسخ كؿسبع  مف بالمرفؽ بالطماالعتماد 
مف قبؿ  مصادؽ عمييا مف قبؿ الجمعية العامة لممساىميف، مكقع عمييا تعيد رسالة -

 248.مف محافظ بنؾ الجزائر الرسالة بقرارىذه  نمكذجيحدد  ،إدارة البنؾمجمس رئيس 

األصؿ أك نسخة طبؽ  تكثيقيالنسخة األصمية لمقكانيف األساسية المحررة بمكجب عقد  -
 .األـاألساسية لممؤسسة  عمييا لمقكانيف مصادؽ

 نسخة طبؽ األصؿ مصادؽ عمييا لمسجؿ التجارم. -

ب في مكاف تكاجد الضرائ مصمحةريح بالكجكد محررة لدل صعمييا لمتنسخة مصادؽ  -
 .المقر االجتماعي

شيادة تحرير جزء مف رأس الماؿ أك التخصيص المكتتب لدل مكثؽ، كصكرة مصادؽ  -
 المبالغ المدفكعة فعبل في حساب بنكي. التصاؿعمييا 

 غير المقيميف. لممساىميف شيادة تحكيؿ العممة الصعبة بالنسبة -

                                                 
246

 ، يحدد شرك تأسيس بنؾ كمؤسسة مالية..... مرجع سابؽ.02-06نظاـ رقـ -

247-Instruction  N°04-2000, determinant les elements constitutifs du dossier de demande d’ 

agrément de banque ou d’ Etablissements financier. www. bank ػofػ algeria.Dz. 
248

- L’instruction N°05-2000, portant conditions  pour  L’exercice des fonctions  de  

dirigeants  des Banques et des établissements  financiers ainsi  que  des  représentations  et 

succursales  des Banques  et  établissements  financiers étrangères. www. bank ػofػ algeria. Dz. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 اإلطار الماًىًي لضبظ  حريت االلتحاق بالوهٌت البٌكيت                          الباب األول:        

 

97 

 

لمبنؾ  اإلدارةالرئيس أك محضر  يتضمف انتخاب التأسيسية،العامة  ضرا لجمعيةمح -
 المتعمؽ بالسمطات الممنكحة لمسيرم الفرع. األجنبي

الجمعية العامة العادية المتضمف تعييف أعضاء مجمس اإلدارة أك مجمس محضر  -
 المراقبة.

دارة مضر مجمس المراقبة لممؤسسة األـ المعيف عمى األقؿ لشخصيف مكمف - يف بنشاط كا 
 الفرع.

أك  ،ريف العاميفيالمد اإلدارة أكأعضاء مجمس  الجزائر عمىمصادقة محافظ بنؾ  -
دارة الفرع حسب  المكمفيف بالنشاطاألشخاص   الحالة.كا 

 العاـ أكلمدير  إدارة كتعيفانتخاب رئيس مجمس  إدارة المتضمفمحضر اجتماع مجمس  -
 ريف العاميف.يالمد

لممقرات أيف سيتكاجد البنؾ مع  اإليجارعقد الممكية أك د عمييا لسن نسخة مصادؽ -
 العنكاف كرقـ الياتؼ.

أك مسيرم فرع البنؾ  مؤسسي البنؾ ، يتعيف عمىالمستندات باإلضافة إلى ىذه     
 249:ما يمي تتضمف عرك أف يقدمكا دراسة مفصمة لممش األجنبي

 ؛الييكؿ التنظيمي لممؤسسة  -
 ؛يير مع بياف مسارىـ المينىكية كظيفة إطارات التسي-
 المؤسسة؛مخطط تطكر  -
 الخاصة بالتسيير؛ اإلجراءاتتقديـ نظاـ  -
 ؛المحاسبي ضركرة األخذ بعيف االعتبار المخطط -
 ؛ياألعبلـ اآللكضع حيز التنفيذ  -

تكتسب   االعتماد، الذم عمى أساسوالمحافظ  البيانات، يمنح كبناء عمى تكفر ىذه     
ا كصفتيا كبنؾ أك مؤسسة أك كفرع أك مؤسسة مالية أك ككسيط معتمد المؤسسة اسمي

                                                 
 .04-2000الثالثة مف التعميمة رقـ االمادة  -249
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 كالتجارة المصرفية، باستثناء عمميات الصرؼ كتباشر بشكؿ فعمي ممارسة األنشطة
 250.ؼمف المديرية العامة لمصر الخارجية التي تحتاج إلى ترخيص 

لسالؼ الذكر قد ا 11-03مف األمر رقـ  92أف نص المادة  إف ما تجدر اإلشارة إليو،    
حدد بشكؿ مختصر جدا شركط منح اعتماد البنكؾ كالمؤسسات المالية، مما استدعى 
اتخاذ نصكص تفسيرية كتطبيقية لتكضيحيا، لكف لكحظ عمى ىذه النصكص أنيا لـ 
نما جاءت بقكاعد جديدة فرضت شكبل أخر  تكتفي بدكرىا التفسيرم كالتطبيقي، كا 

 251.مستخدميف المسيريف إلى جانب اعتماد المؤسسةلبلعتماد، يتمثؿ في اعتماد ال
اعتبر ىذا اإلجراء اعتماد مف نكع خاص ال يتـ الحصكؿ عميو إال بمقتضى طمب  

 .252االعتماد يكجيو المؤسسكف إلى محافظ بنؾ الجزائر مرفكقا بممؼ إدارم خاص
لية عمى المحدد لشركط تأسيس البنكؾ كالمؤسسات الما 02-06رقـ كلقد أكد النظاـ      

بيذا اإلجراء، إجراءات تقديـ الطمب  فالنكع الجديد مف االعتماد، فحدد األشخاص المعنيي
بنصيا عمى ما يمي:" يجب  12/1الخاص بو كشركط الحصكؿ عميو مف خبلؿ المادة 

مف طرؼ إرساؿ قائمة أعضاء مجمس اإلدارة أك مجمس المراقبة الذيف تـ تعيينيـ 
لمبنكؾ أك المؤسسات المالية المرفقة بسيرتيـ المينية  بممفيـ  الجمعية العامة التأسيسية

 فظ بنؾ الجزائر قصد اعتمادىـ...".اإلدارم إلى محا
طالة  المشرعمف خبلؿ ما سبؽ، يتجمى بكضكح أف      الجزائرم تمادل في تعقيد كا 

ؽ طمبيف مستقميف، يتعم ـاشترط تقدياإلجراءات اإلدارية لمحصكؿ عمى االعتماد، حيث 
ليذه المؤسسة؛ إذ األكؿ باعتماد المؤسسة كيتضمف الثاني اعتماد المستخدميف المسيريف 

اعتمادىـ  ما ىي في الحقيقة إال شركط ألف يخضع ىؤالء الزدكاجية العتماد كالرقابة 
طمب الترخيص. كفي مقابؿ ذلؾ فإف تمؾ الشركط الكاجب تكافرىا في المسيريف عند 

اختصار كتخفيؼ إجراءات الحصكؿ عمى االعتماد، تقتضي متطمبات حرية االستثمار 

                                                 
 يحدد شركط تأسيس البنكؾ. ،02-06مف النظاـ رقـ  10المادة - 250

251-L’instruction N°05-2000, portant conditions  pour  L’exercice des fonctions  de  dirigeants  

des Banques et des établissements  financiers ainsi  que  des  représentations  et succursales, 

op. cit.   
252

- L’article trois, de. L’instruction N°05-2000. 
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تفصؿ الجية المختصة حتى في طمب كاحد،  االعتماد  طمبيفجمع حيث كاف باإلمكاف 
 فيذلؾ بقرار كاحد.  

يشترط المشرع الجزائرم عمى أصحاب  االعتماد:ثانيا: إجراءات الحصول عمى 
ات المالية  بعد حصكليـ عمى المصمحة  الستكماؿ إجراءات تأسيس البنكؾ كالمؤسس

 أف  يباشركا إجراءات الحصكؿ عمى االعتماد أماـ ،مف مجمس النقد كالقرضالترخيص 
 .محافظ بنؾ الجزائر

 ضمنا كؿ الشركط المذككرة أعبله،ممؼ طمب االعتماد مت ،الشأفصاحب  فبعد إعداد     
شيرا مف تاريخ  (12) عشرة اثناأجؿ  الجزائر في طمبو لدل محافظ بنؾ بتقديـ بعد ذلؾ يقـك
ال  الترخيصو تبميغ 253.رفض طمبوكا 

 

إلى مديرية التنظيـ كاالعتماد لدراسة ىذا  بتكجييوالمحافظ يقكـ  ،تقديـ الطبثـ بعد      
تقريرىا بشأنو، ثـ يعاد الممؼ إلى المحافظ مصحكبا بالتقرير، كعندئذ يقكـ ىذا الطمب كتقديـ 

قرض بقراره قبؿ تبميغو لؤلشخاص المعنييف أك نشره حسب األخير بإخطار مجمس النقد كال
 254الحالة.

 الفرع الثالث:
 القرار المتعمق باالعتماد:

 اتخاذ قرارات إذا كاف مجمس النقد كالقرض ىك الييئة الكحيدة التي تتمتع بصبلحية     
بنكؾ ا فركع الذالترخيص لمشاريع البنكؾ كالمؤسسات المالية ككالفردية المتعمقة بمنح 

 لمؤسسات مخكؿ لمحافظ بنؾ الجزائرفإف منح االعتماد ليذه ا األجنبية كمكاتبيا التمثيمية،
ا اإلجراء ال يخضع لقكاعد كنظاـ كأف ىذ ،الذم في الكقت ذاتو رئيسا لمجمس النقد كالقرض

كقكاعد د انعقاد المجمس مثؿ  قكاعلترخيص عمى مستكل المجمس  اتخاذ القرارات
عف صفة الشخص الذم يمنح االعتماد ىؿ ىك المحافظ يدعكا لمتساؤؿ مما ،..التصكيت

 الجزائر؟ ؾإدارة بنبصفتو رئيسا لمجمس النقد كالقرض أك بصفتو رئيسا لمجمس 
                                                 

 .المحدد لشركط تأسيس البنكؾ ،02-06النظاـ رقـ مف  08المادة - 253

 مشار إليو مف طرؼ: 254
 .323مميكة أكباية، مرجع سابؽ، ص  -
زياف عيد، شركط  االستثمار األجنبي في القطاع المصرفي،)دراسة تطبيقية في الجزائر(، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير   -

 .102، ص2001، 2000زائر، في القانكف، كمية الحقكؽ، جامعة يكسؼ بف خدة، الج
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رئيسا لمجمس النقد كالقرض سمطة االعتماد باعتباره  مارسحتى لك أف المحافظ كىك ي    
كذلؾ  جزائر كمجمس النقد كالقرض،بنؾ ال إدارةمف األجدر أف يفصؿ المشرع بيف  فإنو

كؿ جياز عف األخر في أداء المياـ المسندة  استقبللية تتعزز ، حتىرئيسا لكؿ منيمابتعييف 
جكد مثؿ ىذه التأثيرات عمى ك ألف  ،ميما كاف شكميا تأثيرات أك تدخبلتأم  بعيدا عف ،إليو

 ة التي نص عميياالحريمع  بشكؿ مباشر يتنافىالدخكؿ إلى السكؽ المصرفية،  تنظيـ
 .التشريع البنكي

يقـك محافظ بنؾ الجزائر بدراسة كفحص طمب االعتماد المقدـ ، مف خبلؿ ما سبؽ عرضو
أك كفرع  شاط المصرفي كبنؾ أك مؤسسة ماليةبممارسة النالمتضمف السماح لصاحبو  إليو ك 

أك سمبيا بيا  )أكال( إيجا يككف قدقرارا يتخذ بشأنو بعد ذلؾ   ثـ ،بنؾ أك مؤسسة مالية أجنبية
ال يعد نيائيا بؿ يمكف أف يككف محؿ  الحصكؿ عمى االعتماد أف، مع اإلشارة إلى )ثانيا(
 )ثالثا(. سحب

مف  قؽحتالبعد   ،مف محافظ بنؾ الجزائريمنح االعتماد بمقرر  أوال: قرار منح االعتماد:
التشريع كالتنظيـ ،  مثمما حددىا صاحب الطمب كؿ شركط التأسيس أك اإلقامةاستفاء 
 255.، ككذلؾ الشركط المحتممة التي يتضمنيا الترخيصييماالمعمكؿ 

مف قانكف النقد كالقرض، يمكف لمشركة  91طبقا لممادة  لترخيصاعمى  الحصكؿفبعد     
إف  256،الخاضعة لمقانكف الجزائرم أف تطمب اعتمادىا كبنؾ أك مؤسسة مالية حسب الحالة

أف المشرع قد  ـمالية، يفيمؤسسة  أف تطمب اعتمادىا كبنؾ أكيسيا الشركة التي تـ تأس إلزاـ
يتعامؿ مع بنؾ أك  خبلؿ عممو أنوجميكر مف لم، كىذا يشكؿ حماية حدد نطاؽ اعتمادىا

حيث أف البنؾ  يتقاسـ   ،كمف خبلؿ تعداد النشاطات التي يمارسيا كؿ منيما مؤسسة مالية،
كيزيد عنيا بعممية تمقي الكدائع مف الجميكر كعممية مع المؤسسة المالية عممية منح االئتماف 
 257.كضع كسائؿ الدفع تحت تصرؼ الزبائف

                                                 
 ، المتعمؽ بشركط تأسيس البنكؾ...، مرجع سابؽ.02-06، مف النظاـ رقـ  09المادة -255

 تعمؽ بالنقد كالقرض، معدؿ كمتمـ.، ي11-03مف أمر 92المادة  -256

 نفسو.مف األمر  71ك 70المادتاف  -257
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إذا يمنح االعتماد إذا تكافرت الشركط السالفة الذكر، لتنتيي بصدكره إجراءات التأسيس،    
كتبدأ مرحمة جديدة تصبح شركة المساىمة الخاصة بنكا أك مؤسسة مالية ليا حؽ ممارسة 

 .مصرفي المسمكح بوالنشاط ال
في حاؿ مكافقة محافظ بنؾ الجزائر عمى  258، 92الرابعة مف المادة  قد ألزمت الفقرةك     

الديمقراطية، مشتمبل نشر قرار االعتماد في الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية الشعبية 
 عمى البيانات التالية:

 تاريخ الحصكؿ عمى االعتماد. -

 تاريخ طمب االعتماد. -

 الشركة المعتمدة كطبعتيا القانكنية. صفة -

 مقر البنؾ أك المؤسسة المالية. -

 رأس الماؿ البنؾ أك المؤسسة المالية. -

 المسيريف الرئيسيف. -

 العمميات المصرفية الرخص بيا.   -

 حاالت سحبو. -

كفي ىذه الحالة تسجؿ المؤسسة المصرفية في القائمة المكجكدة عمى مستكل بنؾ      
بنؾ  محافظ في امتياف النشاط المصرفي بصكرة قانكنية، كما يتعيف تبميغالجزائر، كتنطمؽ 

 عناصر المككنة لممؼ طمب االعتماد.الجزائر بكؿ تغير في أحد ال
السالؼ الذكر  10-90مف الناحية العممية كبعد تحرير القطاع المصرفي بمكجب القانكف رقـ 

 مف بينيا:بدأت مؤسسات القرض ذات الرأسماؿ الخاص في الظيكر، ك 
عمى  تحصمالتي ،..261منى بنؾ 260البنؾ التجارم كالصناعي الجزائرم، 259الخميفة بنؾ،

 .1998االعتماد مف محافظ بنؾ الجزائر في سنة 

                                                 
 نفسو. األمر مف  -258

أكت  21، صادر 63تضمف اعتماد بنؾ، الجريدة الرسمية، عدد ، ي1998جكيمية  27مؤرخ في  04-98مقرر رقـ  -259
1998. 
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تماد بالطابع اإللزامي، فيك شرط يتميز إجراء الحصكؿ عمى االع كمف زاكية أخرل      
أحكاـ ع اإللزامي، فإف مخالفة ممارسة العمميات البنكية، كنظرا ليذا الطابجكىرم قبؿ 

أك التي 262،المعتمدةعف طريؽ ممارسة النشاط المصرفي مف غير المؤسسات  االعتماد
التي أقرىا قانكف  العقكبات العقكبات  سالمخالفة لنف المؤسسةيعرض سحب اعتمادىا 

 263.الجزائرم  بشأف جرائـ  النصب كالتدليس، زيادة عمى نشر الحكـ كتعميقو
تتجسد الممارسة غير المشركعة لمنشاط المصرفي في عدـ احتراـ  ،عمى ذلؾ كزيادة    

يو قانكف النقد كالقرض، كىك ما نص عم، لتسمية البنؾ أك المؤسسة الماليةالحماية المقررة 
استعماؿ  عمى أم مؤسسة خبلؼ البنؾ أك المؤسسة المالية عبأنو يمنفي بنكده حيث جاء 
معتمدة  كبنؾ أك  ثمة مؤسسة فأ لبلعتقادنيا  أف تحمؿ مية  مف شاأك تس  أية  إشارة

، كمنع أيضا أف تكىـ  بأنيا تنتمي إلى فئة غير الفئة التي اعتمد العمؿ مؤسسة مالية
 264.ضمنيا
إف الممارسة غير القانكنية لمنشاط المصرفي تؤدم إلى نتائج ال يستياف بيا، بحيث     

مثؿ النكع األكؿ في العقكبات التأديبية التي تعرض مرتكبيا إلى نكعيف مف العقكبات، يت
أما النكع 265،تفرضيا المجنة المصرفية في كضع المؤسسة قيد التصفية كتعيف مصفي ليا

الثاني في العقكبات الجزائية التي تتراكح بيف نكعيف تمؾ التي تفرض عمى األشخاص 
كؿ شخص قاـ عف الطبيعية كاألخرل التي تفرض عمى المؤسسة ذاتيا،  بحيث تفرض عمى 

ا ميات مصرفية سكاء لحسابو الشخصي أك لحساب شخص معنكم مخالفبعمغير حؽ 
أما فيما يخص المؤسسة التي ترتكب فييا مخالفة االحتكار  العقكبة المقررة بشأف االحتياؿ،

                                                                                                                                                         
 30، صادر في 73، يتضمف اعتماد بنؾ، الجريدة الرسمية، غدد 1998سبتمبر  24مؤرخ في  08-98مقرر رقـ  -260

 .1998سبتمبر 

صادر في  63د ، يتضمف اعتماد مؤسسة مالية، الجريدة الرسمية، عد1998جكيمية  27مؤرخ في  05-98مقرر رقـ  -261
 .1998أكت  25

 يتعمؽ بالنقد كالقرض، معدؿ كمتمـ.، 11-03مف أمر 76المادة  -262

 .يتعمؽ بالنقد كالقرض، معدؿ كمتمـ 11-03رقـ مف األمر  ،134المادة  -263

 .الفقرة األكلى كالثانية مف األمر نفسو 81لمادة ا -264

 مكرر مف األمر نفسو. 115المادة  -265
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المصرفي فقد تصدر الجية المختصة أمرا بإغبلقيا كما يمكف أف تأمر بنشر الحكـ في 
 266.مناسبة لذلؾ ىاالصحؼ التي ترا

اعتماد البنكؾ يأخذ امتناع محافظ بنؾ الجزائر في  االعتماد: منح عن عاالمتنا قرار ثانيا:
قرار  إما صكرة ،في الجزائر لمبنكؾ كالمؤسسات المالية األجنبية المالي كفركعكالمؤسسات 

 .لؾذعمى الرد عف  مكقفا بالسككتباتخاذه إما برفض طمب االعتماد أك 
يجابية بشأف طمبات أف يصدر قرارات الممحافظ  يمكف :فض منح االعتمادقرار ر  -1

إذا استكفت كؿ شركط تأسيس البنكؾ  البنكيبممارسة النشاط التي تسمح  لمقدميا  االعتماد
 267.مثمما حددىا التشريع كالتنظيـ المعمكؿ بيما ،كالمؤسسات المالية

ت تخمف بالرفض إذابنؾ الجزائر قراره  أف يصدر محافظ فمف البدييي ، كبمفيـك المخالفة    
طابع كقائي،  يذا الرفض لوفالذم يقتضييا الدخكؿ إلى المينة البنكية، االعتماد  شركط

كما ىذه المينة مؤىميف قانكنا الحتراؼ الغير ييدؼ إلى التصدم مف انفبلت المستثمريف 
 .نيعمى االقتصاد الكط كأذلؾ مف مخاطر سكاء عمى المكدعيف ينجر عمى 

أف مسألة رفض اعتماد المستخدميف المسيريف إمكانية لـ يحتمؿ  ،ما تجدر اإلشارة إليو    
ال عمى اإلجراءات الكاجب إتباعيا في حالة صدكر ال التشريع كال التنظيـ، فمـ ينص قياميا 

ىذه الحالة، بحيث  إمكانية الطعف فيو، غير أف الكاقع أثبت كجكد عمىالقرار بالرفض كال 
كاالفتراض إلى قياميا فعبل غير أف السمطة النقدية كحدىا أماـ فراغ االحتماؿ قؿ بيا مف انت

 قانكني في ىذا الشأف.
المتعمقة بدراسة طمبات  إذا كاف المشرع لـ يحدد اآلجاؿ القانكنيةف ،كمف جية أخرل    

ره رفض منح فإنو ينبغي عمى  محافظ بنؾ الجزائر أف يعمف  في قرا ،االعتماد كالرد عمييا
يفسر ىذا  كأال يتأخر في ذلؾ، حتى المعقكلة االعتماد لطالبو في أقرب اآلجاؿ أك في مدة 

التأخر أك عدـ الرد مف جية طالب االعتماد تعسؼ في استعماؿ الحؽ، كحتى ال يشكؿ ذلؾ 
 عائقا أماـ االستثمار في المجاؿ البنكي.

حصؿ عمى الترخيص مف  ذمال دطالب االعتماإطار ىذا الرفض يمنع عمى كفي     
 .المصرفية التي حددىا قانكف النقد كالقرض مباشرة العمميات كالقرضمجمس النقد 

                                                 
 نفسو.  مف األمر  135، 134أنظر المادتيف: ا -266

 .، المتعمؽ بشركط تأسيس البنكؾ02-06الفقرة األكلى مف النظاـ رقـ  09راجع المادة  -267
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 صاحب االعتماد لـ يشير المشرع إلى إمكانية تقديـالترخيص،  منح رفض كخبلفا لقرار   
التظمـ مف  يبقى طريؽفي حيف  ،رفض طمبو األكؿ الجزائر بعدطمب ثاف أماـ محافظ بنؾ 

 العامة تالحقكؽ كالحريالحماية المبلذ األخير  باعتباره مالقاضي اإلدار أماـ  رالقرا ىذا
 . تسمط اإلدارةكالخاصة مف 

سككت اإلدارة يعتبر قرار إذا كاف  العتماد: اتطمب مىالرد ع عنالمحافظ سكوت حالة  -2
قد فإنو 268ضمني بالرفض؛ أم أنو قرار سمبي نشأ عف صمتيا تجاه الطمبات المقدمة إلييا.

بالسككت مف قبؿ محافظ بنؾ  تجاه طمب االعتماد لممارسة النشاط البنكي مكقفا سمبيايتخذ 
يخضع النشاط  ، فيؿبو المؤسسكف لتنفيذ استثمارىـ خر إجراء  يمتـزآالسيما كأنو  ،الجزائر

البنكي باعتباره نشاط اقتصادم الذم يستكجب الحصكؿ عمى االعتماد مف المحافظ لنفس 
 ـ المذككر؟الحك
لـ تتناكؿ أحكاـ قانكف النقد كالقرض كال  عمى غرار مسألة الرد عمى طمبات الترخيص،    

التطبيقية لو مسألة سككت محافظ بنؾ الجزائر بشأف طمبات االعتماد المقدمة إليو النصكص 
فحينما ال تتضمف ىذه النصكص نصا صريحا بالرفض الضمني  مف طرؼ ذم الشأف،

يجب العمؿ بالقكاعد العامة لمقانكف اإلدارم، أم أف سككت المحافظ يعتبر  لبلعتماد، فإنو
ألنو ال  االعتماد مكافقةسككت المحافظ تجاه طمبات  يمكف تفسيرال إذا 269،رفض ضمني

لما قد ينجر عف ممارستو  يعقؿ أف يمارس النشاط المصرفي مف دكف صدكر مقرر االعتماد
 االقتصاد الكطني.مف مخاطر كبيرة تمحؽ باألفراد أك ب

عدـ  كما يزيد في تعقيد ىذه المسألة ىكالمشار إلييا أعبله،  تمؾ اإلشكاليةإلى جانب     
فيؿ محافظ بنؾ  كبالتالي االعتماد، اتالبلزمة لدراسة ممؼ طمب تحديد الميمة القانكنية

؟ مقيدالترخيص أـ ىك  اتطمببالنسبة ل الحاؿكما ىك اختيار زمف التدخؿ  الجزائر حر في
حرية  ككيؼ ينعكس  ذلؾ عمى ككـ ينتظر كيتريث طالبي العتماد صدكر قرار المحافظ؟ 

 المينة البنكية؟ لدخكؿ إلى

                                                 
نشأة القرار اإلدارم السمبي كخصائصو القانكنية'، مجمة  العمـك اإلدارية، العدد األكؿ، جكاف "عادؿ البطياشي،  -268

 .07، ص1994

 .جراءات المدنية  كاإلداريةإلمف قانكف ا 830راجع المادة   -269
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فإننا ال  نظمة  الصادرة في المجاؿ البنكيالنقد كالقرض كاألبالرجكع إلى أحكاـ قانكف       
عمى دراسة ممفات طمب  حكما كاحدا يحدد اإلطار الزمني الذم يمـز محافظ بنؾ الجزائر نجد

عمى الرغـ مف أف االستثمار المصرفي، استثمار عمى قدر كبير مف  مف خبللو االعتماد
 طريؽ التقاعسعف  الحؽأماـ المحافظ إلساءة استعماؿ مجاال كاسعا  يفسح قدا مم، األىمية

جابة التي ينتظركف أصحابيا اإل طمبات االعتماد عمىدراسة ىذه الممفات كالرد  فحص ك عف
 .عمييا
محافظ ما يتمتع بو فيـ باقيف تحت  ،كميما يكف األمر بالنسبة لمصمحة طالبي االعتماد    

 االذم لو كؿ الحرية في دراسة طمبات االعتماد كالرد عميي، مف سمطة تقديرية بنؾ الجزائر
مشكؿ ىذا المما قد يثني  ا بعد طكؿ انتظار المعنييف باألمر،أك حتى بعدـ دراستي ،متى شاء

 .بكؿ حرية كممارسة النشاط المصرفي البنكؾ كالمؤسسات الماليةتأسيس ىؤالء في مف عزيمة 
طمبات الرد عمى  عمى محافظ بنؾ الجزائر يجب التيالقانكنية  ةغياب الميم فأماـ،     

أحكاـ  كقكاعد القانكف  خبلليا، يعد ذلؾ مف بيف السمبيات ك النقائص التي تعترم داالعتما
اىمكا في إنشاء أف تضيع جيكد المؤسسيف الذيف س فالغياب يمكف في ضؿ ىذا أل .البنكي

عمى االعتماد  ـيتأخر حصكليالمشركع االستثمارم بعد حصكليـ عمى الترخيص، أكقد 
 لممارسة العمميات البنكية.

بنؾ الرياف الجزائرم، قد تحصؿ عمى الترخيص مف مجمس  مشركع  كتأكيدا لذلؾ، فإف    
عاـ كبنؾ إلى غاية في حيف لـ يمنح لو االعتماد  1998،270-11-28القرض بتاريخ النقد ك 
البنؾ مف ممارسة النشاط  لـ يتمكف  ىذاد عاميف  مف الحصكؿ عمى الترخيص فبع2000،271

ىذه المدة، عمى أساس أف  ممارسة الخدمات طيمة ، حيث بقي محظكرا عميو المصرفي
 الترخيص.  إلى جانبد بالحصكؿ عمى االعتما  المصرفية مرىكف

نكفمبر  22في  صحيث حصؿ عمى الترخي، "الجزائر العتماد "فرانسبنؾاألمر نفسو بالنسبة 
2005

 2006.273سبنمبر 07إال  بتاريخ يتـ اعتماده   كلـ 272

                                                 
270-Communique de la Banque d’Algérie, Media Bank, n°38, Alger, p10. 

، الصادرة 63، يتضمف اعتماد بنؾ، الجريدة الرسمية عدد 2000أكتكبر  08مؤرخ في  03-2000بمكجب مقرر رقـ  -271
 .2000أكتكبر  25في 
 .33ؽ، صأشار إلى ذلؾ،  بكستة  زىر الديف، مرجع ساب-272
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 مابسبب تأخر صدكر قرار اعتمادى يفالبنك يففرصة الكسب عمى  ىذ بيذا تـ تفكيتك     
 .  يفمف أىمية عامؿ الكقت لدل المستثمر بشكؿ غير معقكؿ، عمى الرغـ 

صالح  يخدـ إف تراخي محافظ بنؾ الجزائر، في اعتماد بنؾ الرياف الجزائرم، ال     
االقتصاد الكطني الذم ىك في حاجة إلى  خدمات مصمحة ، كال المستثمر الذم طاؿ انتظاره

 ؽ المصرفية.المستثمريف المحتمميف إلى السك  الكساطة البنكية، كال في استقطاب
امتناع المشرع عف تحديد الميمة القانكنية التي مف شأنيا كتأسيسا عمى ما تقدـ، فإف      

إذعاف محافظ بنؾ الجزائر عمى دراسة ممؼ طمب االعتماد  خبلليا،  ال  يتناغـ  مع  مبدأ 
 274.مالدستكر  المؤسسحرية  االستثمار في المجاؿ البنكي الذم كرسو 

خكؿ إلى المينة أماـ حرية الديشكؿ عائقا أخر  ،الفراغ القانكنيىذا كمف ثـ يبقى      
، كىذا عمى طمبات االعتماد  قد يستغرؽ  سنكات عديدة محافظ بنؾ الجزائر ردالبنكية، ألف 

ال يتماشى مع دكر الذم يجب أف تمعبو اإلدارة االقتصادية الحديثة في مجاؿ تنظيـ كضبط 
ه األخيرة تحتاج إلى السرعة كالمركنة، عمى خبلؼ األنشطة األنشطة التجارية، بحكـ أف ىذ

 األخرل.  
يعتبر  البنكؾ كالمؤسسات المالية سالممنكح لتأسيإف االعتماد  ثالثا: قرار سحب االعتماد:

 البنكيكالنظاـ  المصرفية لسكؽا ةلحماي ككسيمة، البنكية ةلممارسة المينترخيصا 
البلزمة كالضركرية استفاء الشركط المطمكبة  ح إال بعدىذا الترخيص ال يمنكأف  ،فكالمستثمري

 التي أشرنا إلييا سابقا. 
ال يعني ديمكمتو،  بؿ قد  ،الحصكؿ عمى االعتماد عمى النحك السالؼ الذكر كما أف     

تجريد أنو مف الطبيعي فيتـ سحبو، إذ  ، يحدث ما يفقد المستفيد منو أىمية التمتع بو
 همقرر تتخذ بالمسيريف بمكجأك مف  تمادىا بعد حصكليا عميو،مف اع المؤسسة البنكية
تحققت أسباب السحب التي حددىا إذا    Le retrait de L’Agrémentالسمطة المختصة

عنية كعمى القطاع األمر الذم يترتب عميو مف نتائج جد كخيمة عمى المؤسسة الم ،القانكف
 .المصرفي بأكممو

                                                                                                                                                         
، 62، يتضمف اعتماد "فرنسبنؾ الجزائر"، الجريدة الرسمية عدد 2006سبتمبر  07مؤرخ  في  03-06مقرر رقـ  -273

 . 2006أكتكبر  04الصادرة في 

 .، المعدؿ كالمتمـ1996مف دستكر  43المادة  -274
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طة المخكلة لمجية المختصة في سحب طبيعة السم يجدر بنا التساؤؿ عفمف ىنا      
السيما إذا  ذلؾ عمى حرية االستثمار المصرفي كمدل تأثير ،نطاؽ ىذا السحب ك ،االعتماد

 ؟ كما ىي الضمانات التي اقرىا تشريع النقد كالقرض لتفادم ذلؾ  تـ ذلؾ بشكؿ تعسفي

نقد كالقرض، يختص مجمس مف قانكف ال 95طبقا ألحكاـ المادة  :سحب االعتماد سمطة -1
بمكجب  بسحب االعتماد مف البنكؾ كالمؤسسات المالية بعد حصكليا عميو، النقد كالقرض

فقدانيا لمشركط التي عمى أك عدـ احتراميا  لمتشريعات البنكية، مؤسس عمى  فردم مقرر
 .ااعتمادى عمىبمكجبيا حصمت 

صياغة غير مكفقة مف  سحب"الممة "نرل في استخداـ مصطمح "اإللغاء" بدال مف كبداية     
المشرع، كذلؾ ألف السحب يزيؿ القرار كما نتج عنو مف آثار مف كقت صدكره؛ أم يعدـ 
كجكده بأثر رجعي كيعتبر كأف لـ يكف، أما اإللغاء فيعني كقؼ القرار عف إنتاج آثاره 

اضي، كال يمكف القانكنية لممستقبؿ فقط دكف المياس باآلثار القانكنية التي رتبيا في الم
زالة آثارهتصكر سحب  مند صدكره، ألنو قد يككف البنؾ المعني قد أبـر  قرار منح االعتماد كا 

يصعب إزالتيا، كبالتالي فمف حقكؽ كالتزامات  كمارس النشاط البنكي ترتبت عميو عقكدا
 الصكاب القكؿ بإلغاء قرار االعتماد كليس سحبو.

الجية المانحة لبلعتماد ليست ىي المخكلة لسحبو،  أف 95المادة  نفس ما يبلحظ عمىك   
إلى مجمس النقد  مف المؤسسات البنكيةصبلحية سحب االعتماد تؤكؿ فحسب ىذا النص 

أف صبلحية منح  استناد إلىمع قاعدة تكازم األشكاؿ، يتنافى ىذا الحكـ ، إال أف كالقرض
النقد  مجمسصاص الجزائر كليس مف اخت االعتماد تدخؿ ضمف اختصاص محافظ بنؾ

 275كالقرض.
ألصحاب أكبر  يعطي ضمانا قدىذه القاعدة، عف خركج  المشرع ، فإف كفي المقابؿ    

قرار جماعي يفترض  ىكعمى أساس أف قرار السحب الصادر عف المجمس  ،المينة البنكية
األحادم الذم قد يخضع ليكل  ببقرار السحكالمكضكعية مقارنة أنو مكصـك بالعدالة فيو 
 حافظ بنؾ الجزائر.م

                                                 
 .83مرجع سابؽ، ص مغربي رضكاف،275
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بيف صبلحية مجمس النقد كالقرض في سحب  تداخؿ، 95كما نممس في ذات المادة      
 276،االعتماد كصبلحية الجنة المصرفية التي تككف ليا ىي أيضا صبلحية سحب االعتماد

عمى المشرع أف يمنح صبلحية منح الترخيص كاالعتماد  اإلشكاؿ ينبغيكلتجاكز ىذا 
لتخفيؼ األعباء عمى المجمس ليتفرغ فقط لممارسة 277مجنة المصرفية،لممجمس كسحبو ل

 .ةالرقابة السابقة عمى الدخكؿ إلى المينة البنكية دكف البلحق
إف ما تجدر اإلشارة إليو، أف الكثير مف البنكؾ كالمؤسسات المالية الخاصة لـ تعمر     

مس النقد كالقرض كالمجنة ة تمك األخرل مف طرؼ مجدطكيبل، حيث تـ سحب اعتمادىا الكاح
سحب االعتماد  2003المصرفية بحسب الحالة، فبعد الفضائح المالية التي ظيرت مند سنة 

ماليتيف، مف بينيا )الخميفة بنؾ، البنؾ التجارم  (02) كمؤسستيفبنكؾ (08)مف ثماف 
 278كالصناعي الجزائرم، يكنيف بنؾ...(.

القطاع البنكي كضماف السير تقرار في إطار الحفاظ عمى اس :صور سحب االعتماد -2
البنؾ قـك بسحب االعتماد مف يالنقد كالقرض أف  لمجمس يمكف  ،الحسف لمسكؽ المصرفية

فركع البنكؾ كالمؤسسات المالية األجنبية أك مف مكاتب تمثيميا أك أك المؤسسة المالية أك مف 
 ارية المفعكؿ.يعية كالتنظيمية السمف مسيرييا في حالة مخالفتيا لمنصكص التشر 

يسير مجمس  ،المصرفية المينةنظرا لحساسية   :سحب االعتماد من المؤسسة البنكية  -أ
مف أجؿ ضماف حفاظ  ،عمى متابعة كمراقبة حالة مؤسسات الكساطة المصرفيةالنقد كالقرض 

عمى إثرىا اعتمدت كبنؾ أك مؤسسة مالية أك كفرع بنؾ أك  الشركط التيىذه األخيرة عمى 
فإف سحب االعتماد ىك  كفي ضكء ىذا السياؽ، ،مزاكلة النشاط البنكيلمالية أجنبية مؤسسة 

 أك مؤسسة مالية قد أخؿ بالتزاماتو أف بنؾلممجمس  فعندما يتبي، يجد تبريره إدارم قرار
أنبنى عمييا قرار اعتماده كالذم لو تأثير بدكف شؾ عمى السكؽ المصرفية  يالقانكنية الت
 .كمحيطيا

ار السحب كإجراء إدارم مف طرؼ مجمس النقد كالقرض كذلؾ إما بناء عمى يتخذ قر      
 طمب المؤسسة البنكية أك مف تمقاء نفسو. 

                                                 
 نقد كالقرض، مرجع سابؽ.، يتعمؽ بال11-03مف األمر رقـ  114انظر المادة  -276

277- Zouaimia Rachid, Les autorités  de régulation indépendantes dans le secteur  financier  en 

Algérie.  Édition Houma,  2005,  p136.   
 .99، مرجع سابؽ، ص مميكة أكباية -278

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 اإلطار الماًىًي لضبظ  حريت االلتحاق بالوهٌت البٌكيت                          الباب األول:        

 

109 

 

تتمخص حاالت سحب االعتماد اإلرادم في حالة كاحدة،  :داإلرادي لالعتماالسحب  1-أ
95المادة نفسياحيث نصت الفقرة األكلى مف 

ي قد عمى أنو:" دكف اإلخبلؿ بالعقكبات الت 279
تقررىا المجنة المصرفية في إطار صبلحياتيا، يقرر المجمس سحب االعتماد:بناء عمى طمب 

 البنؾ أك المؤسسة المالية،" 
 قد يتكقؼ البنؾ أك المؤسسة المالية عف ممارسة النشاط المصرفي المعتمد بصفة إرادية،    

يا المنافسة أك لسبب لعدـ قدرتو عمى فرض كجكده في سكؽ تشتد فيبغية تغيير نشاطو أك 
ليضع حدا  اعتماده سحب يتضمف  كالقرضطمبا إلى مجمس النقد بمحض إرادتو  فيقدـأخر، 

 ر التي تمحؽ الغير، السيما مف أجؿلنشاطو بطريقة تضمف أقؿ قدر ممكف مف الخسائ
يتكجب عمى كفي إطار ىذا المسعى  ،كالمالي المحافظة عمى استقرار النظاـ المصرفي

الكقتي كالنيائي كخصكصا التدابير  النشاط كطبعوف ذكر أسباب التكقؼ عف صاحب الشأ
 سحب االعتماد. المجمس في األخير ليقرر ،المتخذة لتصفية الكضع إزاء الدائنيف

إف طمب البنكؾ كالمؤسسات المالية ليس السبيؿ الكحيد  ائي لالعتماد:تمقالسحب ال 2-أ
بؿ أكثر مف ذلؾ يمكف أف يعمف  ،اعتمادىا الذم يتكفر عميو مجمس النقد كالقرض لسحب

 نفسيا كىي: 95الفقرة الثانية مف المادة  تضمنتيا عنو تمقائيا في حاالت ثبلث

 عمى الشركط التي منح عمى أساسيا االعتماد. المؤسسة تتكفرلـ تعد  إذا -

 .عشر شيرا (12)لـ يتـ استغبلؿ االعتماد لمدة اثني إف -
 280.أشير (6)كع االعتماد لمدة ستة النشاط مكضعندما يتكقؼ  -

عدـ إمكانية  ممارسة النشاط البنكي مف قبؿ أف يتبيف ب الفقرة،ىذه  كحسب ما جاء في     
كىك ما  عرضية تخرج عف إرادة ىذه المؤسسات  ، يمكف أف يككف  بصفةالمؤسسات البنكية

ركط منح االعتماد أك زكاؿ ش نتيجة إماالتي تككف  لبلعتماد، تترجمو حاالت السحب التمقائي
شيرا مف تاريخ  (12)عدـ ممارسة المؤسسة البنكية  لمنشاط المعتمد لمدة اثني عشر ل

 .اشير (6)الحصكؿ عمى الرخصة، أك إذا تكقفت عف نشاطيا لمدة ستة 

                                                 
 .معدؿ كمتمـ ، المتعمؽ بالنقد كالقرض،11-03مف أمر  - 279

280
( أشير  لكؿ مف  06جمس النقد كالقرض االعتماد نتيجة التكقؼ عف ممارسة النشاط المصرفي لمدة )حيث سحب م-

 يكنيف بنؾ  كبنؾ رياف الجزائر. أشار  إليو:
-Dib Said, « Banques, Retrait  d’Agrément », Revue N°10, Mars 2006, pp 06, 09. 
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إلى بالنظر إلى ىذه الحاالت، ليس ىناؾ مف شؾ في أف مبادرة مجمس النقد كالقرض     
ررة كمعقكلة، ألف الحؽ في بقاء االعتماد مرتبط باستمرار  بقاء سحب االعتماد تككف مب

الشركط التي منح عمى أساسيا كمرتبط أيضا بالتزاـ  مباشرة النشاط البنكي المسمكح في 
 و أكثر مف  الظرؼ الزمني المحدد.عف ممارستأك عدـ التكقؼ إطار الظرؼ الزمني المحدد 

م إلى تعريض السكؽ المصرفية لبلضطرابات كعدـ يؤد قدفعدـ االستجابة ليذه االلتزامات 
، كعمى ىذا األساس فإنو مف مقتضيات حماية ىذه السكؽ كالفاعميف فييا، يجب االستقرار

 عمى سمطة النقد كالقرض التدخؿ لسحب االعتماد.
مالية  مؤسسة بنؾ أكمالية أك لفرع ؤسسة مبنؾ أك لفباعتبار أف االعتماد الممنكح     

مجمس  مف طرؼ بصفة تمقائية لمزاكلة النشاط البنكي، فإف سحبوتبر ترخيص ، يعأجنبية
أدائو لـ يشرع في ممارسة النشاط إذا المنع مف بالنتيجة لذلؾ إما  ينجر عنو النقد كالقرض

كيجدر في  ىذه الحالة األخيرة مف السحب  تـ البدء في ممارستو.إذا و التكقؼ عن كأ دبع
المشرع أف يتريث قبؿ سحب االعتماد كذلؾ بإعطاء المؤسسة فترة التمقائي أنو كاف بإمكاف 
السحب الذم يؤدم إلى تجنب أك يتقرر إعادة ىيكمتيا حتى ن ممؤقتة ريثما يظير مشتر 

 تصفيتيا. 
حاالت  عندما قاـ بتحديد كحصرلقد كاف المشرع الجزائرم مكفقا كمف جية أخرل،      

ظيار والمستثمر عمى تنفيذ التزاماترغاـ فبيذا اإلجراء، يمكف إ، سحب االعتماد جدية في ال كا 
كمف شأف  أيضا ، البنكياالستثمارم كممارسة النشاط عو استكماؿ إجراءات تأسيس مشرك 

حالة  يدفع بجيميا فيال يتفاداىا أك  حتىمف اإلطبلع عمييا  كتمكينو صاحب االستثمارتنكير 
السالفة الذكر لـ تبيف  95نفس المادة لكف مف الجدير اإلشارة أف  اعتماده.تعرضو لسحب 

بدقة الكقت الذم يصبح فيو قرار منح االعتماد نافذا؛ أم لـ تحدد ما إذا كاف مف تاريخ 
 ف تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدكر القرار أك م

، نبلحظ أف المشرع قد أكرد ثبلث حاالت عمى سبيؿ الحصر التي كعبلكة عمى ما تقدـ،    
ألصحاب  ىاـ ، كىذا مبدئيا يشكؿ ضمافااالعتماد فييالنقد كالقرض بسحب  تسمح لمجمس

ال كصؼ  االعتمادلبنكية، حيث ال يمكف لممجمس سحب المينة ا في غير ىذه الحاالت كا 
 سحبو بالتعسفي.
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تساىؿ مع قد أف المشرع الجزائرم  السحب التمقائي تشير الحالة الثانية مف كفي المقابؿ    
أميمو سنة كاممة الستغبلؿ االعتماد بعد الحصكؿ عميو، كىى ميمة قانكنية حيث المستثمر 

معتبر طكيمة جدا ال تنسجـ مع مقتضيات السكؽ المصرفية. فمك افترضنا أنو تـ اعتماد عدد 
غير أف  السكؽ المصرفيةالبنكؾ كالمؤسسات المالية دفعة كاحدة استجابة الحتياجات  مف

مجمس النقد فإنو ال يمكف ل ا المصرفي لسبب أك لغير ذلؾ،ىذه المؤسسات لـ تباشر نشاطي
كحينيا  ،مف حصكليا عميوإلى بعد مركر سنة كاممة  اعتمادىاأف يتدخؿ لسحب  كالقرض

العجز عف تمكيؿ المشاريع التجارية  كبيرة بسب يككف االقتصاد الكطني قد تكبد أضرارا
في حيف كاف األكلى عمى  عتماد،إطالة مدة استغبلؿ ىذا اال كالصناعية كالخدمية بسبب

 .أك أقؿ مف ذلؾيحدد مدة معقكلة كنصؼ سنة بدال مف سنة  المشرع أف
السالفة الذكر لـ تبيف بدقة الكقت الذم يصبح فيو  95كمف الجدير اإلشارة أف المادة      

ره قرار منح االعتماد نافذا؛ أم لـ تحدد ما إذا كاف مف تاريخ صدكر القرار أك مف تاريخ نش
الجريدة الرسمية، تثار إشكالية بداية حساب مدة الثني عشر شيرا لسحب االعتماد إذا لـ  في

المادة بيف حالة عدـ ممارسة البنؾ أك نفس  لـ تميزتستغؿ ىذه الرخصة في خبلليا. ككذلؾ 
كم االمؤسسة المالية لمنشاط المرخص بو لمبرر شرعي أك دكف ذلؾ، كعميو فمف العدؿ أال نس

عدـ ممارسة النشاط طيمة المدة مياؿ البنؾ الذم لـ يشأ بإرادتو لحالتيف، حيث يمكف إبيف ا
نما كاف نتاج  ظركؼ خارجة عف ذلؾ كزيادة عمى ذلؾ أنو ليس مف مصمحة   .المحددة كا 

جراءات التأسيس أف يككن غير جدييف في  كامالكي البنؾ بعدما ما تحممكه مف تكاليؼ كا 
 .كتصفيتو كيـ لسحب اعتمادهنأك يعرضكا ب دة المحددة ممارسة النشاط  خبلؿ الم

مف السحب التمقائي ال تطرح أية   تافإذا كانت الحالتاف األخير باإلضافة إلى ما تقدـ، ف     
ممية، ال تككف المؤسسة فمف  الناحية الع ة األكلى تثير جدال في تفسيرىا.إشكالية، فإف الحال

ركط التي منح ليا عمى أساسيا االعتماد إال إذا قامت غير قادرة عمى تكفير الشالبنكية، 
بإدخاؿ التعديبلت التي مف شأنيا المساس بنظاميا األساسي التي أثرت عمى حسف 

، عندما ال المؤسسة البنكية في تمؾ الحالة  كفضبل عف ذلؾ، يتـ سحب اعتماد 281سيرىا،

                                                 
فرع  نيؿ شيادة  الماجستير في القانكفظؿ اقتصاد السكؽ، مذكرة ل شاكي عبد القادر، التنظيـ البنكي الجزائرم في -281

 .73ص جامعة الجزائر )د.س.ـ( ،قانكف األعماؿ، 
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ة عند تقديـ حساباتيا لبنؾ مف األمكاؿ الخاص  %8تتكفر أك لـ تتمكف مف االحتفاظ بنسبة 
 282الجزائر.

فإذا كانت بعض الشركط التي منح عمى أساسيا االعتماد لممؤسسة  ،كمف جية أخرل     
البعض  األمر ليس كذلؾ في البنكية لممارسة النشاط المصرفي كاضحة كدقيقة جدا فإف

تقديرية كاسعة ، حيث تمييز بالغمكض كالعمكـ، مما يمنح لمجمس النقد كالقرض سمطة األخر
 283تسمح لو بسحب االعتماد دكف االستناد إلى قكاعد كأسانيد مكضكعية كاضحة.

السالفة  11-07مف التعميمة رقـ  10المادة  حسب نص سحب االعتماد من المسيرين: -ب
اعتماد احد المسيريف دكف المساس بالمبلحقات  الجزائر سحبالذكر، يمكف لمحافظ بنؾ 

 ذلؾ في الحاالت التالية:، ك اإلدارية كالقضائية
مف  80إذا لـ يعد المسير يستجيب لمشركط القانكنية خاصة المنصكص عميو في المادة  -

 كفي التقنيف التجارم فيما يتعمؽ بمسيرم الشركات. المتعمؽ بالنقد كالقرض 11-03األمر 
مكاد خاصة ال المتعمؽ بالنقد كالقرض 11-03أحكاـ األمرإذا كاف ىناؾ خرؽ لحكـ مف  -

 منو. 103ك 81
 إذا لـ يعد يستجيب لمتطمبات النزاىة كاألخبلؽ. -
 إذا ارتكب خطأ ميني جسيـ أثناء ممارستو لكظائفو. -
يتضمف تاريخ 284رسحب االعتماد يككف بمقر إف مضمون قرار سحب االعتماد:  -3

سحب مقرر  كيصدر عميو،ا صفة الشركة التي تحصمت ذالحصكؿ عمى االعتماد كك

                                                 
بمعيد جميمة،  الرقابة  عمى البنكؾ كالمؤسسات المالية، مذكرة  لنيؿ شيادة  الماجستير في القانكف ، فرع قانكف -282

 .73، ص 2002تيزم كزك،  ممكد معمرم،  ةجامع كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية،  األعماؿ،

283-Zouaimia Rachid , Les autorités de régulation financière en Algérie, op, cit, p 41. 

 ىذه بعض القرارات الصادرة عف مجمس النقد كالقرض  المتعمقة سحب االعتماد: -284
، 02بنؾ"، الجريدة الرسمية عدد ؾ " منى ، يتضمف سحب اعتماد بن2005ديسمبر  26مؤرخ في  01-05مقرر رقـ  -

 .2006جانفي   15صادرة في 
، 02بنؾ"، الجريدة الرسمية عدد ، يتضمف سحب اعتماد بنؾ " أركك 2005ديسمبر  28مؤرخ  في  02-05مقرر رقـ  -

 .2006جانفي  15صادرة في 
ئرم"، الجريدة الرسمية عدد الجزا، يتضمف سحب اعتماد بنؾ "الرياف 2006مارس  19مؤرخ  في  01-06مقرر رقـ  -

 .    2006أفريؿ  02صادرة  في ، 20
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مجمس النقد كالقرض، يحدد تاريخ المداكلة في مضمكف  مداكلة مفبناء عمى  االعتماد
 .المؤسسة البنكية المعنيةالفرار، ثـ يقرر سحب اعتماد 

عممية س النقد كالقرض عمى مجمالتي يمارسيا  كبيذا يمكف لنا القكؿ بأف الرقابة القبمية    
مارسة النشاط المصرفي، كىك الشيء تأسيس البنكؾ كالمؤسسات المالية  ليا امتداد أثناء م

 أنبنىؽ أك سحب االعتماد الممنكح عند تعديؿ أك زكاؿ الشركط التي يالذم يبرر قرار تعم
 عمييا قرار قبكؿ االعتماد.

عمى المؤسسات المصرفية تي يقـك  بيا مجمس النقد كالقرض كمف ثـ، فإف الرقابة ال    
اعتمادىا، ال يمكف تمثيؿ تمؾ الرقابة أك مزجيا خبلؿ ممارستو نشاطيا التي قد تكمؿ بسحب 

الرقابة في كمتا الحالتيف   أف حيث 285بالرقابة المرتبطة بالسمطة التأديبية لمجنة المصرفية،
 خص، لكف ليس ليا مكضكع المر المؤسسة المالية كبداية النشاط  اعتماد البنؾ أكد بع تطرأ
 .كاحد
-كما ىك مشار إليو أعبله  - النقد كالقرض قبؿ  مجمس االعتماد مففأسباب سحب      

ىذه  ، حيث تراقبةسحبو مف طرؼ المجنة المصرفية  كسمطة تأديبيتختمؼ عف أسباب 
التي تفرضيا قكاعد ممارسة ت البنكية لبللتزامات كالكاجبات مدل احتراـ المؤسسا األخيرة

االعتماد عمى المينة البنكية، في حيف تقتصر رقابة المجمس عف طريؽ إجراء سحب 
عد اعتمادىا كبنؾ أك مؤسسة مالية، أك عندما الشركط كالمؤىبلت  لدل المؤسسة باستمرار 

ال تستعمؿ االعتماد خبلؿ الظرؼ الزمني المحدد أك تتكقؼ عف ممارسة النشاط أكثر مف 
 الظرؼ الزمني المحدد ليا.

ؾ أك مؤسسة مالية مف خبلؿ تعرضنا إلى حاالت سحب اعتماد بن أثار سحب االعتماد:-4
أك فرع بنؾ أك مؤسسية مالية أجنبية، يتضح لنا أف السحب تعتبر أشد عقكبة، لما ليا مف 

 .كاف طبيعيا أك معنكيا أثار سمبية عمى العكف االقتصادم، سكاء
إف سحب االعتماد، أك تعميقو، يؤدم إلى  :الطبيعي صالشخعمى  آثار سحب االعتماد -أ

باعتباره البنؾ أك المؤسسة المالية ،ممستثمر إذا كاف شخصا طبيعيا، فة لإعداـ الصفة التمثيمي
شخص معنكم، ال يمكف أف يسير أعمالو بنفسو، فيك يستعيف بشخص أك عدة أشخاص 

عمييا  طبيعييف لمقياـ بذلؾ، كعميو فإف اإلخبلؿ باألحكاـ التشريعية كالتنظيمية، يترتب
                                                 

 .يتمؽ بالنقد كالقرض، معدؿ كمتمـ ،11-03مف األمر  114المادة  -285
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كىذا ما  286،عف إرادتو عند ممارستو لميامو برأنو يععمى أساس  ،مسؤكلية الشخص الطبيعي
 كم.يؤدم إلى إصدار عقكبات بحقػو تتمثؿ في نزع صفة ممثػؿ الشخص المعنػ

مف أجؿ محاربة الفساد كاالنحرافات  لشخص المعنوي:ا ىعم االعتمادسحب أثار  -ب
كشخص معنكم،  ك مؤسسة ماليةأمف طرؼ أم بؾ الناتجة عف الممارسات غير المشركعة 

 كتصفيتو « Dissolution »تبني عقكبات تطاؿ ىذا الشخص كتتمثؿ في حمو  تـ
«Liquidation» كشطبو Radation» « مما يترتب عمى البنكؾ كالمؤسسات المالية قائمة .

ذلؾ زكاؿ الكجكد القانكني  لممؤسسة البنكية، مع بقاء شخصيتيا المعنكية إلى غاية انتياء 
كتتمثؿ في إعادة   ممية تأتي بعد انحبلؿ المؤسسةمرحمة تصفيتيا، كالتصفية ىي ع
 287.الحصص إلى الشركاء كتسديد ديكنيا

فيك أشد العقكبات، حيث  ،أما فيما يخص شطب المؤسسة المعنية مف قائمة البنكؾ     
تقـك سمطة النقد كالقرض مانحة االعتماد بتبميغ القرارات القاضية بسحبو إلى المركز الكطني 

يكما كيبمغ إليو كذلؾ القرارات القضائية في أجؿ  (15)م خبلؿ خمسة عشر لمسجؿ التجار 
 أشير.( 3) ثبلثة
يؤدم إلى  االعتماد مف المؤسسة المصرفية مف قبؿ مجمس النقد كالقرض بإذا بسح     

عندما كذلؾ  288يتبعو شطبيا  مف السجؿ التجارم تكقفيا عف ممارسة المينة المصرفية، ثـ
، فتصبح تمؾ المؤسسة السالفة الذكر 95في المادة  الكاردةسباب األتتحقؽ كاحدة مف 

المحتـك الذم يبلقي فركع البنكؾ الخاضعة لمقانكف الجزائرم قيد التصفية، كىك األثر 
 تقتدم األثر نفسو. يكالمؤسسات المالية األجنبية، الن

تأسيس  نستنتج  أف ،بالدخكؿ إلى المينة البنكية بعد دراستنا لمشركط الشكمية الخاصة     
أ السرعة كالمركنة ال يتجاكب مع مبد  بنؾ أك مؤسسة مالية يخضع لشركط شكمية معقدة

إلنجاز المستثمر عمى ، حيث فرض قانكف النقد كالقرض التي يتميز بيا القطاع المصرفي
استثماره  الحصكؿ عمى رخصتيف، فما الداعي إلى مف إلزاـ المؤسسة التي تحصمت عمى 

                                                 
سكىيمة  فكناس، السمطة التأديبية لمجنة المصرفية، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانكف، فرع القانكف العاـ  -286

 .22، ص 2009، 2008بجاية،   عبد الرحماف ميرة،  ،  جامعةالعمـك السياسيةك  األعماؿ، كمية الحقكؽ

 .79، ص 2002نادية  فكضيؿ، أحكاـ الشركة طبقا لمقانكف التجارم، دار ىكمة لمنشر كالتكزيع، الجزائر،  -287

الخاضعة  المقننة ، يتعمؽ بمعايير تحديد النشاطات كالميف40-97الفقرة ب، مف المرسـك التنفيذم رقـ  06المادة  -288
 .لمقيد في السجؿ التجارم
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لـ مف أف تعيد اإلجراءات ثانية لطمب االعتماد عمما أف القانكف المذككر أعبله  الترخيص
 ؟يحدد عناصر جديدة في ممؼ طمب االعتماد 

كما نبلحظ تراجعا غير مبرر لممشرع الجزائرم عف تقييد سمطة النقد كالقرض بميعاد     
ذم يفتح الباب ليذه قانكني محدد يجبرىا عمى دراسة طمبات الترخيص كاالعتماد، األمر ال

السمطة لمتعسؼ كالتراخي عف التدخؿ لمبث في ىذه الطمبات إما بالمكافقة أك بالرفض في 
أقرب اآلجاؿ الممكنة، كفي ىذه الحالة نجد المستثمر يفتقد ألىـ ضمانة قانكنية إجرائية 

 تضمف لو حرية الدخكؿ إلى المينة البنكية كممارسة النشاط.
بصفة  بنؾ الجزائر محافظرار منح أك رفض االعتماد يتخذه قأضؼ إلى ذلؾ، أف     

انفرادية، عكس الترخيص الذم يخضع إلجراء المداكلة كالتصكيت في الجمسة التي يعقدىا 
مجمس النقد كالقرض مما يضمف لمعكف االقتصادم حياد كمصداقية القرار الذم سيصدره 

 متحيزا.يمكف أف يككف المجمس، في حيف  أف القرار  الذم  يتخذه المحافظ 
. 
. 
. 
. 
. 

.. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
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 :ممخص الفصل األول
 14المؤرخ في  10-90جاء تحرير القطاع المصرفي مع صدكر قانكف النقد كالقرض رقـ     

اعترؼ حيث ،2003أكت  26المؤرخ في  11-03 ر قـ ىذا التحرير األمر أكدثـ  1990أفريؿ 
بأىمية المكانة التي يجب أف يككف عمييا ىذا القطاع الحساس مستقببل، مف  مالمشرع الجزائر 

خبلؿ إتاحة الفرصة أماـ المستثمريف الخكاص المقيميف كغبر المقيميف أيا كانت جنسيتيـ لتأسيس 
كممارسة المينة البنكية جنبا  85، ك84، 83، 82المكاد:  المؤسسات المصرفية كالمالية بمقتضى

 كؾ العمكمية، كىك بيذا كقع شيادة كفاة احتكارا لدكلة لمقطاع المصرفي.إلى جنب البن
ييدؼ التحرير المصرفي ػ الذم ينطمؽ مف مرحمة التأسيس ػ إلى خمؽ شركط المنافسة في      

السكؽ المصرفي كالحد مف االحتكارات كالتقميؿ مف الحكاجز كالعراقيؿ التي تحكؿ دكف التكسع في 
 ر بيئة مصرفية تنافسية لزيادة جمب االدخار.أنشطة البنكؾ كتكفي

كتعد المينة البنكية مف الميف المقننة نظرا ألىميتيا في االقتصاد الكطني كلممخاطر التي فد       
تنجـ عف سكء ممارستيا، سكاء التي تمحؽ بالمكدعيف أك المستثمريف أك بالقطاع المصرفي أك حتى 

النقد كالقرض كاألنظمة التطبيقية لو ممارستيا في السكؽ  بالبنؾ نفسو، كليذا السبب جعؿ تشريع
 الجزائرية مرىكنا باحتراـ المستثمر مجمكعة مف الضكابط  الشكمية كالمكضكعية.

المشركعات يخضع لو إنجاز جميع بخاصيتيف بعضيا مألكؼ ىذه الضكابط تتميز        
شكؿ شركة المساىمة كأصؿ  مثؿ اشتراط اتخاذ البنؾ أك المؤسسة المالية االستثمارية،

 البعض األخر  اأم،كشكؿ التعاضدية كاستثناء، تكفير حد أدنى مف الرأسماؿ المطمكب...
كاشتراط المشرع رخصتيف كاممتيف  البنكية االستثماراتفقط إنجاز فيي شركط خاصة تخص 

 كممارسة النشاط المصرفي. لتأسيس بنؾ أك مؤسسة مالية
كافة الشركط كاإلجراءات المحددة  ـ المستثمر التزابتأسيس مرىكنا يككف قرار قبكؿ الإذا     

. كفي المقابؿ يؤسس قرار رفض السارية المفعكؿ بمكجب النصكص التشريعية كالتنظيمية
في بناء قراراتيا  األخيرة  التأسيس عمى تخمؼ ىذه الضكابط. فالتزاـ السمطة النقدية بيذه

مثؿ في حؽ المستثمر في الدخكؿ إلى المينة البنكية حققت مصمحتيف: األكلى كتت قد  تككف
المصمحة الثانية  فيي عامة تتمثؿ في حماية القطاع البنكي  أما شركط الدخكؿ، إذا احتـر

مف المخاطر التي قد تنجر عف ممارسة النشاط البنكي مف دكف تكافر الشركط المطمكبة 
 قانكنا.
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 الفصل الثاني:
 ة عن طريق التنظيم:ضبط الدخول إلى المهنة البنكي

الصادرة عف  يخضع تنظيـ الدخكؿ إلى السكؽ المصرفية إلى نكعيف مف القرارات     
بالرقابة  ةإلييا المتعمقالتي سبؽ أف تطرقنا  فإلى جانب القرارات الفردية مجمس النقد كالقرض

ة تمكنو ياديبسمطة غير اعت المجمسيتمتع تأسيس البنكؾ كالمؤسسات المالية، عمى  ةالسابق
 .أنظمة بنكية يسنيا عف طريؽ مف تنظيـ ىذه السكؽ 

بأحكاـ قانكف النقد  الستثمار في المجاؿ البنكي  دارتباط تقييقد ال يقتصر كعميو ف     
نما قد  يرتبط أيضا لنقد كالقرضالفردية التي يصدرىا مجمس ابالقرارات  كالقرض أك ، كا 

أك تمس  تعيؽ حرية الدخكؿ إلى المينة البنكية قد يعنيا لتبالقكاعد التنظيمية الصادرة 
 ألحكاـلمقكاعد التفصيمية لبعض ا عند كضعوبالتكازنات المكجكدة في السكؽ المصرفية 

 )مبحث أكؿ(. تعسفي  ؿكالقرض بشكالعامة لقانكف النقد 
النقد كالقرض كسمطة ضبط في المجاؿ البنكي مف أجؿ معاممة المستثمريف مجمس جاء      
ال أف تحقيؽ ىذا المسعى يستكجب إ، نجاز استثمارىـ كفقا لمبدأ الحياد كالنزاىة كالمساكاةفي ا

لذلؾ تميز باستقبللية  مطة االقتصادية كاإلدارية لممجمستكريس مبدأ الفصؿ الحقيقي بيف الس
نما استجابة  افي مكاجية السمطات السياسية إذ لـ تكف استقبلليتو خيار  ليذه السمطات كا 

بالحياد المنصكص عميو دستكريا )مبحث  الحككمةألىداؼ التي فرضتيا تداعيات ابعض ل
 ثاف(.

 المبحث األول:
 ماهية االختصاص التنظيمي لمجمس النقد والقرض:

تستخمص فكرة السمطة التنظيمية لمجمس النقد كالقرض مف مجمكع القرارات التنظيمية     
الراغبيف كاسطتيا كتفرض التزامات تجاه ، تنشئ حقكقا بالتي يصدرىا في الحقؿ المصرفي

 في االلتحاؽ بالمينة البنكية دكف انتظار مكافقتيـ.
 تعكد  ىي في أصميا صبلحية ،التي يمارسيا مجمس النقد كالقرض ىذه السمطة التنظيمية    

ار في إط 10-90مجمس ػاعتبارا مف قانكف النقد كالقرض رقـ  ملمسمطة التنفيذية، خكلت ل
 قتصادم كتبني مبادئ اقتصاد السكؽ،مف مجاؿ النشاط اال لرامية  إلى االنسحابالدكلة ا
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حيث تـ  الممغي لمقانكف المشار إليو 11-03تـ التأكيد عمى ىذه الصبلحية بمكجب األمر لي
 .)مطمب أكؿ(مع بعض التعديبلت في الصياغة 10-90مف القانكف  44إدراج يحتكم المادة 

االلتحاؽ  ؿلمجاكتنظيـ ضبط  بدكره كسمطةالنقد كالقرض مف أجؿ اضطبلع مجمس ك      
 تزكيدهيستمـز بالشكؿ الذم يسمح لو بأدائو عمى أحسف كجو كبكؿ اقتدار بالنشاط البنكي 

 .)مطمب ثاف(القانكنيككسائؿ العمؿ  بأىـ سمطات
 المطمب األول:

 :مفهوم السمطة التنظيمية لمجمس النقد والقرض
 يتمتع 289،االقتصاديةعمى غرار بعض السمطات اإلدارية المستقمة الفاصمة في المكاد     

 الدخكؿ إلى ، تيدؼ إلى تنظيـفي المجاؿ البنكيبالسمطة التنظيمية  مجمس النقد كالقرض
مما يؤدم بنا إلى البحث عف المقصكد بالسمطة التنظيمية لمجمس النقد  المصرفية،السكؽ 

 كالقرض )فرع أكؿ(.
تعتبر مف المتعمقة بتنفيذ النصكص التشريعية  مسألة ممارسة السمطة التنظيمية ثـ أف    

 االتنفيذية يمارسيلصالح السمطة معظـ دكؿ العالـ بيف المكاضيع المكرسة ضمف دساتير 
لقرض في الكزير األكؿ، أماـ ىذا الكضع تطرح السمطة التنظيمية المخكلة لمجمس النقد كا

جميا  كيبد كمامقارنة بالسمطة التنظيمية المخكلة لمسمطة التنفيذية كاالت المجاؿ البنكي إش
بأف مسألة  ، المعدؿ كالمتمـ 1996 جزائرممف الدستكر ال الفقرة الثانية 143في نص المادة 

عف مدل دستكرية ىذه  كىنا يثار التساؤؿالتنظيـ تدخؿ ضمف صبلحيات الجياز التنفيذم، 
 .فرع ثاف()الممنكحة لممجمسالسمطة 

 الفرع األول:
 تعريف السمطة التنظيمية لممجمس:

غي تعتبر السمطة التنظيمية مف أىـ االختصاصات المخكلة لممجمس كعمى ىذا األساس ينب 
السمطة تحديد مفيـك  إلى 290الفقوجانب مف  ذىب لذا البحث في المقصكد بيذه السمطة،

)ثانييما( في المعيار ك ي المعيار العضكمتمثؿ)أكليما( فباعتماده عمى معياريف، ي التنظيمية
 الكظيفي.

                                                 

 
290

- Ziller (j), "Le contrôle du pouvoir réglementaire ", L’actualité juridique  du droit  

administratif, (A,J,D,A), France,  Édition   Group moniteur, Paris,  1999,  p639. 
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يقصد بالسمطة التنظيمية حسب ىذا المفيكـ:"   المفهوم العضوي لمسمطة التنظيمية:أوال: 
تصرؼ عاـ صادر عف ىيئة غير البرلماف كدكف أف يككف تصرؼ تشريعي، فيك بالضركرة 

 291إجراء إدارم".
     Le pouvoir  réglementaire est un acte normatif à portée  générale émis par une institution 

outre que le parlement, ne peut être un acte législatif, et donc nécessairement un acte 

administratif. 

أف السمطة  ألمانيا كيرللقد برز ىذا المفيـك في  :ثانيا: المفهوم الوظيفي لمسمطة التنظيمية
كىي سمطة تـ تفكيضيا  بشكؿ محدد لصالح مكف أف تككف سكل لتنفيذ القانكف ال يالتنظيمية 

تعرؼ بييئات التنظيـ المستقمة أك الييئات اإلدارية  ،الحككمة  أك لصالح ىيئة أخرل
كالتي تتمتع إضافة إلى صبلحية التنظيـ بسمطة اتخاذ القرارات الفردية ، المستقمة
 292كالجزائية.

و مند أن الجدير باإلشارة كؿ مف المفيكميف يكمؿ األخر، إال أف ر حقيقة األمفي      
بدأ المشرع الجزائرم يسير نحك المفيـك الكظيفي، حيث  التسعينات مف القرف الماضي،

لجياز يدعى مجمس النقد كالقرض، غير  293التنظيمية في القطاع البنكيت الصبلحية منح
 ة. خاضع لمسمطة التنفيذية كال لمسمطة التشريعي

 الفرع الثاني:
 مدى دستورية السمطة التنظيمية لممجمس:

بعد  ،لسمطة التنفيذيةا حكرا عمى السمطة التنظيمية في الجزائر 294يعكد اختصاص لـ      
تدخؿ المشرع في  لذلؾ أف أثبتت اإلدارة التقميدية عجزىا في تطكير القطاع االقتصادم،

                                                 
291

 28رضىاى هغريبي، الورجع السابك، ص  - 
292

 الورجع ًفسه  - 
تندرج كظيفة مجمس المنافسة ضمف كظيفة الضبط الخاص المتعمقة بالنظاـ العاـ االقتصادم، كيتميز المجمس بأدائو  -293

 عف باقي السمطات اإلدارية المستقمة بتكسيع مجاؿ اختصاصو لتشمؿ كؿ القطاعات.

294
ؿ اتخاذ تصرؼ معيف في نطاؽ اإلمكانيات يعرؼ االختصاص مف الناحية القانكنية بأنو: " القدرة عمى مباشرة عم-

القانكنية لمشخص الذم أصدر القرار اإلدارم، فاالختصاص أمر يسند دائما إلى القانكف، فيك ال يتغير طالما القانكف لـ 
 يتغير". أنظر:

ر لمنشر محمد فتكح محمد، عثماف، التفكيض في االختصاصات اإلدارية: دراسة مقارنة، الطبعة األكلى، دار المنا -
 . 60، 59، ص ص1986كالتكزيع، مصر، 

 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 اإلطار الماًىًي لضبظ  حريت االلتحاق بالوهٌت البٌكيت                          الباب األول:        

 

120 

 

ففي المجاؿ البنكي تـ نقؿ األصؿ. العديد مف المجاالت ككضع استثناءا عمى ذلؾ 
 .بدال مف كزير المالية النقد كالقرض إلى مجمس االختصاص التنظيمي

مف العراقيؿ التي كاجيت تكريس  التنظيمي كلقد اعتبرت دستكرية االختصاص    
في مقدمتيا مجمس النقد ك االختصاص التنظيمي لسمطات الضبط االقتصادم كالمالي 

قيية كقضائية حاكلت تبرير شرعيتو كناقشت كجكد عدة اتجاىات فبالرغـ  مف  ،كالقرض
 )أكال(. دستكريتو

ف ابتعدنا عف مشكمة دستكرية ىذا االختصاص الذم يمارسو المجمس  نجد       لكف حتى كا 
أف الرقابة المفركضة عميو أثناء ممارستو لبلختصاص التنظيمي كالقيكد التي ترد عمى ىذا 

 )ثانيا(.األخير يثبت محدكديتو 
لتنظيمية  ابالسمطة  ؼاالعترا أثارلقد  لممجمس: أوال: أساس شرعية السمطة التنظيمية

ىب أحد ذكسمطة ضابطة  في المجاؿ البنكي ػ نقاشا فقييا حادا، إذ ػلمجمس النقد كالقرض 
لى تعدد مراكز القرار ك  مف شانو أف ذلؾ الكتاب إلى اعتبار أف يؤدم إلى تفتيت الدكلة، كا 

 المجمس الكأف أنظمة 295حككمة مف جزء مف سمطتيا التنظيمي،ؤكلية، كحرماف الالمس
كال  296،في التشريع الفرنسي ىك الحاؿكما  Homologationتخضع لمكافقة كزير المالية 
 صة التي تخضع لمكافقة ىذا الكزير،كمراقبة عمميات البكر حتى مثؿ أنظمة لجنة تنظيـ 

نظيمية حقيقية، تمكنو مف إصدار كؿ النصكص أضؼ إلى ذلؾ أف المجمس خكؿ بسمطة ت
 تفكيض مف طرؼ السمطة التنفيذية. التطبيقية لقانكف النقد كالقرض دكف أم 

المسمى حسب التعديؿ الدستكرم  الحككمة ػتجريد رئيس  تـو كتجدر المبلحظة ىنا، أن    
 ذلؾ يمثؿمما  ا، دستكري المكرسة التنظيمية صبلحياتوجزء مف  مف 297الجديد بالكزير األكؿ ػ

ىك الذم منح ىذا االختصاص كىك  نكع مف التعدم عمى أحكاـ الدستكر باعتبار أف القانكف

                                                 
295

- www.crédéco.uncice.fr 
296

- Zouaimia Rachid,  Les autorités  de régulation indépendantes  dans le secteur financier en 

Algérie, op, cit, p 31. 
األكؿ زيادة عمى النشاطات التي تخكليا  يمارس الكزير الدستكر الجزائرم بعد التعديؿ عمى أنو:" مف 99تنص المادة  -297

 إياه صراحة أحكاـ أخرل في الدستكر الصبلحيات اآلتية: 
1- ..... 
مؤرخ في  01-16مع اإلشارة إلى أف التعديؿ كاف بمكجب القانكف رقـ يسير عمى تنفيذ القكانيف كالتنظيمات...."،  -2

 .2016رمارس07، صادر 14، الجريدة الرسمية، عدد2016مارس06
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بمعنى أخر ىؿ يحؽ لمبرلماف تعديؿ أحكاـ الدستكر مف أجؿ  ،في درجة أدنى مف الدستكر
 ؟منح السمطة التنظيمية لمجمس النقد كالقرض

التنظيمية الممنكحة لمسمطة  في الجزائر قضائي أككفي ضؿ غياب أم تبرير قانكني     
مادامت ىذه التجربة  ،النظاـ القانكني كالدستكرم الفرنسييف لممجمس، استمـز األمر العكدة إلى

الجزائر في مجاؿ الضبط باعتبارىا النمكذج الذم اقتدت بو  مستميمة مف التجربة الفرنسية
ليذه السمطة مع االنتقادات المكجية  ثـ في األخير نقؼ عف التبريرات الفقيية االقتصادم،

 ليا.
في غياب االعتراؼ الدستكرم  :في التشريع الجزائري السمطة التنظيمية شرعية أساس-1

إلى انقساـ أدل األمر  ،كبالسمطة التنظيمية المخكلة ليا قانكنا بسمطات الضبط المستقمة
كاـ الدستكر مستنديف في مع أح تمؾ السمطة تكافؽ بيف مؤيد كمعارض بشأف فقياء القانكف

 لعدة أسس كمبررات. ذلؾ
، نستشؼ مف خبلليا مركنة المعدؿ كالمتمـ  1996أحكاـ دستكر لكف عندما نتمعف في     

 ،االتساعنطاؽ السمطة التنظيمية المنصكص عمييا دستكريا، بحيث يمكنيا أف تحتمؿ 
باالختصاص بمدية زكدت فالييئات المحمية في الجزائر المتمثمة في كؿ مف الكالية كال

نو لـ تثر مسألة ال أإ، منح ليا بمكجب نص تشريعي كليس بنص دستكرم 298التنظيمي،
كاف منو ا ألحكاـ الدستكر إال ملذا يجب التخمي عف التفسير الضيؽ  الدستكرية بشأنو،

 كاضح تقييده.
اختصاص  ، بينمااعام اتنظيمي اكبالنتيجة لذلؾ، تمارس السمطة التنفيذية اختصاص    

تحصر مجاؿ سمطتيا التنظيمية، كأخرل  ،ىيئات الضبط المستقمة محاط بقيكد مكضكعية
لذا فالمشرع  - كىك ما سيتـ تكضيحو في حينو -شكمية تفرض عمييا عند ممارستيا، 

الجزائرم، يجعؿ مف محدكدية  كتقنية السمطة التنظيمية لمجمس النقد كالقرض كأمثالو مف 
 أساسا لمشركعية ىذه السمطة.ىيئات الضبط األخرل 

                                                 
298

 أنظر عمى التكالي: -
يكنيك  03صادر في  03يكنيك، يتعمؽ بالبمدية، جريد رسمية، العدد  22مؤرخ في  10-11مف القانكف رقـ  97المادة  -

2011. 
، صادر في 12، يتعمؽ بالكالية، جريدة رسمية، عدد 2012فبراير  21مؤرخ في  07-12مف القانكف رقـ  125المادة  -

 .2012فبراير 29
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القائـ حكؿ  كالتجاذب الفقييأماـ جدية النقاش  :في القانون الفرنسيالشرعية أساس  -2
دستكرية االختصاص التنظيمي لبعض سمط الضبط المستقمة، تدخؿ القضاء الفرنسي إلبداء 

 لة.مف اجتياد المجمس الدستكرم كاجتياد مجمس الدك  عف طريؽ ما تكصؿ إليو كؿ رأيو
لقد تدخؿ المجمس الدستكرم الفرنسي مرات عدة في   المجمس الدستوري: تاجتهادا-أ

الضبط المستقمة الفاصمة في المكاد  تشريعي لسمطاتمسالة السمطة التنظيمية المخكلة بنص 
 دستكرية سمطتيا التنظيمية. المحتدـ حكؿ، نتيجة لمصراع الفقيي كالمالية االقتصادية

بشأف السمطة التنظيمية الممنكحة لمجنة الكطنية  1986كؿ في سنة األككاف تدخمو     
ال  1958مف الدستكر الفرنسي لعاـ  21المادة  أفأقر  أيف)C N CL) 299،لبلتصاؿ كالحريات

السمطة ممارسة  األكؿفي الدكلة غير الكزير  أخرلعائقا عندما يمنح المشرع ىيئة تشكؿ 
التي تسمح  النصكص القانكنية كالتنظيمية في مجاؿ محدكد كمعرؼ بمكجب التنظيمية

 300بكضع قانكف ما حيز التنفيذ.
خر بمناسبة  نظره في آصدر عف المجمس نفسو اجتياد 1989جانفي 17كفي تاريخ      

، تضمف ما يمي:" حيث أنو إذا (CSA)السمطة التنظيمية لمجنة الكطنية السمعية البصرية 
ال ممارسة السمطة التنظيمية  عمى المستكل الكطني كانت ىذه األحكاـ تمنح لمكزير األكؿ 

منح المشرع لسمطة بالدكلة غير الكزير األكؿ، كالسير عمى تحديد قكاعد تسمح تحكؿ دكف 
بتطبيؽ القانكف، فإف ذلؾ مشركط بأف ال ترتبط ىذه األىمية إال بإجراءات ذات مدل محدد 

 301.ؿ التطبيؽ كال بالنسبة لمضمكنيا"ليا بالنسبة لمجا
قرارات السابقة، بمعنى إمكانية لم مؤيدةىيئات أخرل  قرارات بخصكصثـ تمتيا عدة     

شريطة احتراـ تسمسؿ الصبلحيات كمجاؿ  ،تكزيع ىذه السمطة بيف عدة ىيئات
قاؿ كممة الحسـ في ىذا  الفرنسي قدالدستكرم  كبذلؾ يككف المجمس302اختصاصيا.

 Limitéeإصدار قرارات تنظيمية محددة رية المستقمةبأحقية الييئات اإلدا المكضكع باالعتراؼ
                                                 

299
- Conseil Constitutionnel, Décision n° 86-217 DC du 18 septembre 1986 relative  à la  

Commission  nationale  de la communication et des libertés, Recueil, p141. Disponible sur le 

site internet : www. Assemblée- national.fr 
300

- Laget  annamayer A, La  réglementation des services publics en  réseaux, L.G.D.J, paris 

, 2002, p352. 
301

- Teitgen- colly ,C, « Les instances de régulation et la constitution », RDP, 1990, p174. 
ر في القانكف، فرع تكاني نصيرة، المركز القانكني لمجنة تنظيـ عمميات البكرصة  كمراقبتيا، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستي-302

 83 ص ،2005تيزم كزك، ممكد معمرم،   جامعةكمية الحقكؽ كالعمـك السياسية،  قانكف األعماؿ، 
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كمتميزة تمييزا ليا عف  الذم أنشئت ألجمو بالمجاؿ محددة  ألنيا ترتبط  spécialeكمتميزة
 السمطة التنظيمية العامة التي يتمتع بيا الكزير األكؿ.

عتراؼ مترددا بشأف االكاف مجمس الدكلة الفرنسي في البداية  اجتهادات مجمس الدولة: -ب
، كيتجمى بكضكح في باالختصاص التنظيمي الممنكح لبعض سمطات الضبط االقتصادم

، حيث أصدرت تحفظا حكؿ المبلئمة 1968سنة رأم الجمعية العامة لمجمس الدكلة المنعقدة 
 303.العاليلمشركع قانكف يمنح السمطة التنظيمية لممجمس الكطني لمتعميـ الدستكرية 

الشأف داعمة  ذلؾفي  واجتياداتمجمس عف ذلؾ، فجاءت ال لكف سرعاف ما تراجع    
االختصاص التنظيمي لمسمطات اإلدارية المستقمة  ستحسفاالدستكرم، حيث  مجمسولمقررات 

 304دده القانكف.حالذم  بالقدر
فإذا أسقطنا ىذه األحكاـ عمى السمطة التنظيمية لمجمس النقد كالقرض الجزائرم،  اكىكذ    

، تضبط مجاليف محدديف كؿ المجمس أف يصدر ألجؿ تنفيذ ميامو أنظمةنجد أف المشرع خ
، أما لمنقد كىي تخرج عف دراستنا قرارات تحدد القكاعد المنظمة األكؿ يصدر في المجاؿ

المجاؿ الثاني فيصدر فيو أحكاما كقكاعد تتعمؽ بتحديد شركط االستثمار في المجاؿ 
قانكف النقد ءات التقنية كالعممية لتطبيؽ أحكاـ المصرفي  كأخبلؽ المينة البنكية، كاإلجرا

ال يجكز أف تتعارض ىذه األنظمة مع أحكاـ النصكص التشريعية أك  أنو كما ،كالقرض
 تعدليا أك تمغييا بصفة مباشرة أك غير مباشرة.

الفقو إيجاد تبريرات لمسمطة التنظيمية التي جانب مف  لقد حاكؿ:الفقهيتبرير الأساس  -3
، بعض السمطات اإلدارية المستقمة أمثاؿ مجمس النقد كالقرض لتأكيد مشركعيتيا تتمتع بيا

فمنيـ مف استند لفكرة تفكيض االختصاص التنظيمي، كمنيـ مف قاؿ بالتنازؿ عف ىذا 
 لشرعيتو، كالبعض األخر استند لفكرة الضبط االقتصادم. كأساس  صاالختصا

دارية مستقمة إمجمس النقد كالقرض كسمطة  يتمتعكما أسمفنا،  فكرة تفويض االختصاص: -أ
التنظيمية التي يختص فييا أصبل الكزير األكؿ في  ةالبنكي بالسمطضابطة في المجاؿ 

                                                 
303

- Assemble générale de CE, Du 18 septembre 1968, avis n° 300-821, Cité par: 
لماجستير في القانكف، فرع االختصاص التنظيمي  لسمطات الضبط المستقمة، مذكرة لنيؿ شيادة ا فتكس خدكجة، --

 .94، ص  2010القانكف العاـ لؤلعماؿ، كمية الحقكؽ، جامعة عبد الرحماف ميرة،  بجاية، 
304

- CE avis du 20 mars 1992, préfet du calavados, RC, p123, cité  par Faureb, « Le problème  

du pouvoir  réglementaire des autorités administratives  secondaires », Cahier du conseil 

constitutionnel n°19, p 06, disponible sur le site internet:. www. Conseil- constitutionnel.fr. 
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إذ يعكد تبرير ىذه السمطة في نظر البعض إلى فكرة  ،المظير التطبيقي ليا
مف يرل السمطة صاحبة التفكيض، فمنيـ حكؿ  أنيـ تباينكا، إال المجمس ممارستيا305تفكيض

 السمطة التشريعية في حيف يرل البعض األخر أف التفكيض،أف السمطة التنفيذية ىي مصدر 
 .ىي صاحبة التفكيض

ينطمؽ أحد الفقياء في تبرير فكرة التفكيض مف  تفويض:الالسمطة التنفيذية صاحبة  1-أ
ف لـ تكف تخضع طرؼ السمطة التنفيذية لييئات الضبط المستقمة، ككف ىذه األخيرة  كا 

 في كضعية تبعية لمسمطة التنفيذيةلمسمطة الرئاسية أك الكصاية اإلدارية، لكنيا تكجد 
 فإف حينما اعترؼ قانكف النقد كالقرض باالختصاص التنظيمي ذات الطابع التقنيفكيضيؼ 

مسألة دستكرية ىذه األىمية ال تطرح حينما نجد اختصاص تنظيمي حقيقي مثؿ حالة مجمس 
أخذت ىذه السمطة مف منطمؽ التفكيض العادم مف السمطة ، حيث كالقرضالنقد 

 306التنفيذية.
األصيؿ لو بؿ اختصاص  ليس باالختصاصكبالتالي فاالختصاص التنظيمي لممجمس     

فقامت  االعبء عميي تخفيؼأم أف السمطة التنفيذية أرادت  ؛يمارسو عف طريؽ التفكيض
 307لفائدة مجمس النقد كالقرض. المجاؿ البنكي كالمالي يبتفكيض بعض اختصاصيا ف

في حيف يرل أحدىـ، أف منح سمطة التنظيـ لمجمس النقد كالقرض أك أم سمطة إدارية     
كأف في العرؼ  ييئات تعمؿ باسـ الدكلة كلحسابيا، ف ىذه الأل ،ال يعارض الدستكرمستقمة 

السمطة  الدستكرم ىناؾ ما يتماشى مع ىذا الطرح، حيث تعطي النصكص التي تعيد إلى
تفسيرا مف شأنو أف يمنح لتمؾ الييئات الحؽ في إصدار ميمة تنفيذ القانكف التنفيذية 
 308المكائح.

                                                 
يقصد بتفكيض االختصاص :" أف يعيد الرئيس اإلدارم  ببعض اختصاصو إلى مرؤكسيو لمباشرتيا دكف الرجكع  -305

.  فالتفكيض ال يعني ترؾ الرئيس اإلدارم لجميع سمطاتو ةختصاصات المفكضإليو، مع بقائو مسؤكال عف تمؾ اال
 التعريؼ: أشار إلى ىذاكاختصاصاتو، بؿ ىك مجرد طريقة أك إجراء لضماف إنجاز األعماؿ اإلدارية بسرعة كبكفاية". 

 . 143، ص1997باعة، األردف، خالد خميؿ الطاىر، القانكف اإلدارم، الطبعة األكلى، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالط -
306

-Zouaimia Rachid, « Les autorités administratives indépendantes et la régulation 

économique », op- cit, p26.  
 .72خديجة فتكس، مرجع سابؽ، ص  -307
البكرصة كسمطة ميات عمعبد اليادم بف زيطة، نطاؽ اختصاص السمطات اإلدارية المستقمة: دراسة حالة لجنة تنظيـ  -308

، الممتقى الكطني حكؿ سمطات الضبط المستقمة في المجاؿ االقتصادم  كالمالي، ةالبريد كالمكاصبلت السمكية كالبلسمكي
 .180، )غير منشكر(، ص2007مام  24، 23جامعة بجاية  أياـ 
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إال أف التسميـ بفكرة تفكيض السمطة التنفيذية االختصاص التنظيمي لمجمس النقد      
يكرس  فمف شركط صحتو أف ،النعداـ شركط صحة ىذا التفكيضأمر ال يستقيـ  ،كالقرض
تشير إليو النصكص القانكنية المنشئة كالمنظمة كىذا ما لـ  ،نكني صريحبنص قا

نو أزد عمى ذلؾ أف التفكيض ىك إجراء كقتي، يعني ، الختصاصات مجمس النقد كالقرض
يتمتع المجمس  حيففي  محدكد،محدد في مدتو، كبالتالي ال يتسـ باإلطبلؽ ألجؿ غير 

ممارسة االختصاص " :مع قاعدةكىذا يتنافى  ،دائـ غير محدد المدةبسمطة التنظيـ بشكؿ 
 ."التنظيمي مف صاحبو ىك األصؿ كتفكيضو ىك االستثناء

ذىب ىذا االتجاه إلى القكؿ أف الجية التي  تفويض:الالسمطة التشريعية صاحبة  2-أ
فكضت اختصاصيا التنظيمي لمجمس النقد كالقرض ىي السمطة التشريعية المنشئة 

تنص  التي 14في فقرتيا  1996مف دستكر  140ص المادة مستندا في ذلؾ إلى ن309لو
 يا لو الدستكر ككذلؾ في المجاالتعمى ما يمي:" يشرع البرلماف في المياديف التي يخصص

 اآلتية: )....(
 .نظاـ إصدار النقكد، كنظاـ البنكؾ كالقرض..." -

المجاالت التي  إصدار النقد كنظاـ البنكؾ تدخؿ ضمف صبلحية أف ،ما يمفت االنتباه     
يشرع فييا البرلماف كفي الكقت نفسو ىي ذات المياديف التي يقـك مجمس النقد كالقرض 

يفترض في كبالنتيجة لذلؾ  النقد كالقرض الصادر عف البرلماف، بتنظيميا بمكجب قانكف 
310السمطة التشريعية المالكة ليذا الميداف قد فكضت المجمس أف يشرع في ىذه المجاالت.

 

األصؿ أف يككف النص الذم يجيز لكف ما يؤخذ عمى ما ذىب إليو ىذا االتجاه، ىك أف      
في  المعدؿ كالمتمـ 1996فإذا كاف دستكر ،التفكيض مف مرتبة النص الذم يقرر االختصاص

الفقرة الثانية ىك الذم منح االختصاص التنظيمي التطبيقي لمسمطة التنفيذية  143مادتو 
، فإنو ال يجكز لقانكف النقد كالقرض الذم ىك أدنى مرتبة مف الدستكر ممثمة في كزيرىا األكؿ

أضؼ إلى ذلؾ  التطبيقية في المجاؿ البنكي يميةتفكيض مجمس النقد كالقرض السمطة التنظ
أف التفكيض يجب أف يصدر عف مف يممؾ االختصاص، كفي ىذه الحالة فإف السمطة 

                                                 
 .، يتعمؽ بالنقد كالقرض، معدؿ كمتمـ، مرجع سابؽ11-03مف األمر رقـ  62المادة  -309

 .34مغربي رضكاف، مرجع سابؽ، ص-310
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سمطة  أف تقكـيعقؿ  ؿالمعطى ىكبيذا عية، التنفيذية ىي مف تممكو كليست السمطة التشري
 أصبل؟ال تممكو  اختصاص ضبتفكي
الممنكحة  التطبيقية السمطة التنظيمية ىناؾ مف كييؼ فكرة التنازل عن االختصاص: -ب

، لكنيـ لـ يتفقكا لمجمس النقد كالقرض عمى أنو تنازؿ عف االختصاص لصالح ىذا الجياز
رده لمسمطة ض ىذا التنازؿ لمسمطة التنفيذية كالبعض األخر حكؿ الجية المتنازلة، فأسند البع

 311.التشريعية
لفائدة بعض سمطات الضبط المستقمة في مقدمتيا  االختصاص التنظيمي أف تبريرغير     

الكثير لـ يستسيغو  تبرير ،االختصاصمجمس النقد كالقرض عمى أساس فكرة التنازؿ عف 
كيؼ أف لمسمطة التنفيذية أف تتنازؿ عف يتساءؿ فمنيـ مف  مف الميتميف بيذا المجاؿ،

إذ  صكمف جية أخرل تقـك بمراقبة ىذا االختصا ،اختصاصيا التنظيمي في المجاؿ البنكي
ال يمكف لمجمس النقد كالقرض إصدار أنظمتو ككضعيا حيز النفاذ دكف عرضيا مسبقا عمى 

 312الكزير المكمؼ بالمالية لتقديـ رأيو بشأنيا.
ة أخرل، فإف األنظمة البنكية التي يصدرىا مجمس النقد كالقرض قابمة لمطعف كمف زاكي    

خبلؼ التشريع، كبالتالي فمف الغرابة التسميـ بفكرة عف طريؽ دعكل تجاكز السمطة عمى 
تنازؿ السمطة التشريعية عف جزء مف اختصاصيا لمجمس النقد كالقرض إلصدار أنظمة 

 بنكية تككف قابمة لمطعف القضائي.
عمى إثر اإلصبلحات االقتصادية  سمطة التنظيمية:لمفكرة الضبط االقتصادي كتبرير  -ج

التحررية كاالنفتاح عمى المبادرات الفردية، أرغمت السمطات العمكمية عمى اعتماد آليات 
رة كالصناعة كمبدأ حرية المنافسة، كمبدأ عدـ المساس االقتصاد الحر مثؿ مبدأ حرية التجا

 .بالممكية الخاصة
كسيمة  ،األمر الذم أدل بدكره إلى إنشاء أجيزة إدارية متخصصة لتأطير ىذا المسعى    

عمى كثير مف  مثؿ مجمس النقد كالفرض الذم استحكذ ،لئلصبلح االقتصادم المنشكد
 السمطات التي كانت تمارسيا كزارة المالية أىميا االختصاص التنظيمي. 

                                                 
 .77، 76ص ص  المرجع السابؽ، فتكس خدكجة، -311

 .36مغربي رضكاف، مرجع سابؽ، ص -312
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ار ىذا االتجاه في تبرير السمطة التنظيمية لمجمس ينطمؽ أنص بناء عمى ىذه الفكرة،     
النقد كالقرض مف البحث في األسباب الكاقعية كالعممية التي دفعت بالسمطات اإلدارية إلى 

سمطة الضبط االقتصادم إلى ىيئات ، حيث يرل في إسناد التكاجد في الحقؿ االقتصادم
المتمثمة في تفادم  لمظركؼ الممحةة كاستجاب313،مستقمة يعكد النسحاب الدكلة مف ىذا الحقؿ

كالتدخبلت السياسية مف طرؼ اإلدارة المركزية في القطاعات االقتصادية بما يخدـ التأثيرات 
 314المرحمة االنتقالية.

مف أجؿ رأسيا مجمس النقد كالقرض  االقتصادم عمىلذا تأسست سمطات الضبط     
يو في السابؽ، بما يستجيب لمختمؼ السماح لمدكلة بظيكر بثكب جديد يختمؼ عما كانت عم

كلتحقيؽ تمؾ األىداؼ، البد مف  315،اإلدارم التقميدم ياعمى خبلؼ نمط متطمبات السكؽ
بكؿ امتيازات ككسائؿ السمطة العامة لممارسة مياـ الضبط  تزكيد  سمطات الضبط الجديدة

ربة كبيرة في كضماف ممارستيا بح منحيا السمطة التنظيمية ىذه الكسائؿالفعاؿ كمف بيف 
 316.ةالكبلسيكيبالمقارنة مع اإلدارة  إصدار القرارات التنظيمية التطبيقية

 عنيانيا تتميز األساليب التقميدية ألكىكذا حمت سمطات الضبط المستقمة محؿ      
عند تدخميا في المجاؿ االقتصادم  دقة كالسرعة في اتخاذ إجراءات أكثر فعالية بالشفافية كال
 .التقميدية تمؾ األساليب بما كانت عميو ةخاص مقارنبنكي بشكؿ بشكؿ عاـ كال

 ةالتنظيمية التطبيقيالسمطة  االتجاه في منحلكف حتى كلك سممنا بمعقكلية تبرير أصحاب ىذا 
كعممية التي أشرنا إلييا، إال أف كاقعية  مؤيدات سمطات الضبط المستقمة عمى أساسلبعض 

 ؿالكثير مف المختصيف في ىذا المجامحؿ شؾ لدل  بقىت الشرعية الدستكرية ليذه السمطة
التنظيمي االختصاص  لمعالجة ىذا اإلشكاؿ بدسترة تطمب تدخؿ المؤسس الدستكرميمما 
 .الضبط االقتصادم كالمالي كما فعمت بعض الدساتير المقارنة كالدستكر المغربي تلسمطا

 يعية كالتنظيمية المنشئة كالمنظمةاألطر التشر  مف س:ثانيا: تقييد السمطة التنظيمية لممجم
تتجمى أىـ مظاىر تقييد السمطة  ،لسمط الضبط العاممة في الميداف االقتصادم كالمالي

                                                 
بف دعيدة عبد اهلل، " التجربة الجزائرية في اإلصبلحات االقتصادية "، مركز دراسات الكحدة العربية، العدد األكؿ،  -313

 . 359، ص1999لبناف، 

 .35جع نفسو، صمغربي رضكاف، المر  -314

 .78فتكس خدكجة، المرجع السابؽ، ص  -315
316

- Belmihoub. M CH, " Nouvelle régulation économique dans les services publics de 

réseaux: formation et institution", Revue Idara, n°  2, p15. 
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تكحي بعدـ تعارض ك ، التنظيمية لمجمس النقد كالقرض كباقي السمطات اإلدارية المستقمة
في  ىذه القيكد التنظيمية  مع أحكاـ الدستكر، كتتمخص أىـ  أحكاـ ممارسة المجمس سمطتو

حصره في مجاؿ تقني  ذلؾ إلىأضؼ ، ليذا االختصاص المخكؿ لوالصفة االستثنائية 
 كفني.

اص تظير الصفة االستثنائية  لبلختص الصفة االستثنائية لمسمطة التنظيمية لممجمس:  -1
االختصاص  ككف في ػ كسمطة ضبط في المجاؿ البنكي ػ التنظيمي لمجمس النقد كالقرض 

نما ىك التنظي السمطة تمتمكو  مع مافرعي مقارنة اختصاص مي لممجمس غير أصمي كا 
 يعتبر اختصاصيا التنظيمي اختصاص عاـ. الذم التنفيذية
 القطاعات عمى تنفيذ القكانيف كاألنظمة في كؿ، يسير األكؿفنجد أف الكزير      

معو مجمس النقد كالمجاالت، كبالنتيجة لذلؾ فيك يتمتع بسمطة تنظيمية عامة، يشترؾ 
القطاعات  بعض تنظيـ تطمبيألنو قد  317تنظيمية خاصة كبصفة فرعية. كالقرض بسمطة

كبصفة استعجاليو ال تتكافؽ مع اإلجراءات  خاصة اتخاذ إجراءات أمثاؿ القطاع البنكي
ليذا كانت الحاجة  ،العادية، التي قد تأخذ كقتا طكيبل  أماـ السمطة التشريعية أك التنفيذية

ة إلى كجكد ىيئة تتميز بالتخصص كالتدخؿ السريع  كييئة تنظيمية فرعية لتنظيـ كضبط ممح
 ىذا القطاع.

كيراد بالصفة الفرعية لبلختصاص التنظيمي الذم يحكزه المجمس عمى غرار لجنة      
عت مف السمطة التنظيمية األصمية أف سمطتو التنظيمية تفر تنظيـ عمميات البكرصة كمراقبتيا 

لـ تتخمى عف ممارسة  ىذه األخيرة  أفك ي مف اختصاص السمطة التنفيذية ى التي
 318.التنظيمي المكفكؿ ليا دستكرا يااختصاص

أف ممارسة  ،لمسمطة التنظيمية لمجمس النقد كالقرض الصفة االستثنائيةكمف مظاىر      
 11-03مف األمر  62المشرع في المادة  حيث منحقانكنا،  ىذه السمطة محدكدة كمحصكرة

حيث يكمف ، لو اإلشراؼ عميو المصرفي المخكؿالتنظيمية لممجمس في حدكد القطاع  السمطة
تحديد شركط اعتماد ك  في إصدار النقد، تحديد مقاييس كشركط عمميات البنؾ المركزم

 فاالختصاص التنظيميكبالتالي  ية كفتحيا ككذا إقامة شبابيكيا،البنكؾ كالمؤسسات المال
                                                 

317-Zouaimia Rachid, «  Les autorités administratives indépendantes et la régulation 

économique », Revue Idara,  volume 13, n°2, 2003, p20.  
 .97فتكس خدكجة، مرجع سابؽ، ص  -318
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ليس اختصاص عاما مثؿ اختصاص الكزير  62المادة  منظكررض مف لمجمس النقد كالق
 .أف يتدخؿ في كؿ المجاالت يمكنو ماألكؿ الذ

بعدـ تعارض أحكاـ ممارسة المجمس لمسمطة التنظيمية مع ىذا التحديد يؤدم لبلعتقاد      
تكل عمى مس ةممارسة السمطة التنظيميأحكاـ الدستكر لعدة أسباب، أىميا يكمف في كيفية 

كقد  يقيامحتكاىا كمجاؿ تطبالمجمس، حيث أحاطو المشرع بقيكد مكضكعية تتمثؿ في تحديد 
 1992.319يناير  15أكد عمى ىذه الفكرة المجمس الدستكرم الفرنسي في قراره الصادر في 

ليا ممارسة السمطة التنظيمية مف طرؼ  تخضع القيكد المكضكعية التي كزيادة عمى     
يا بعض القيكد الشكمية التي تتمثؿ في مجمكع اإلجراءات المتعمقة المجمس، تضاؼ إلي

 تمارسيا السمطة التنفيذية عمييا، حيث يالسابقة التتتخمميا الرقابة بإعداد األنظمة البنكية 
لطمب  أياـ (10)تبمغ  في شكؿ مشاريع إلى كزير المالية الذم يتاح لو ميمة عشرة  يستمـز أف

 320.تعديميا قبؿ إصدارىا
تقنية أغمب المجاالت االقتصادية  إف المجال التقني لمسمطة التنظيمية لممجمس: -2

بيف المعايير التي بررت كجكد سمطات الضبط المستقمة كتزكيدىا بالسمطة  تعد ،كالمالية
عمى  تقتصرىذا الطابع الفني يجعميا ككنيا أحسف خبير في ميداف نشاطيا، التنظيمية، 

 321ممارسة حؽ معترؼ بو قانكنا. مات أك شركطتبياف كتحديد بعض االلتزا
التنظيمي الممنكح لمجمس النقد كالقرض في نص المادة  صكبظيكر الطابع التقني لبلختصا

" يخكؿ عمى ما يمي:تنص  كالقرض كالتيالمتعمؽ بالنقد  11-03رقـ  /ؾ مف األمر62/12
 بما يأتي:)...( ،المجمس صبلحيات...

بؽ عمى البنكؾ كالمؤسسات المالية السيما فيما يخص تغطية المقاييس كالنسب التي تط -ح
 المخاطر كتكزيعيا كالسيكلة كالقدرة عمى الكفاء كالمخاطر بكجو عاـ، )....(

 ..المالية.المقاييس كالقكاعد المحاسبية التي تطبؽ عمى البنكؾ كالمؤسسات  -م
 .ؾ. الشركط التقنية لممارسة المينة المصرفية..."

                                                 
 .68، ص2000عبد اهلل حنفي، سمطات اإلدارة المستقمة: دراسة مقارنة، دار النيضة العربية، القاىرة،  -319

 .كمتمـ يتعمؽ بالنقد كالقرض معدؿ ،11-03األمر  مف65 المادة -320
321

- Zouaimia  Rachid, Les autorités  de régulation indépendantes dans le secteur financier en 

Algérie, op.cit, pp 31,32. 
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حيث تنحصر  ،كالقرض بالطابع التقنيالمخكلة لمجمس النقد  السمطة التنظيميةميز إذا تت     
بعد ثبكت عجز اإلدارة  في تحديد الشركط كالمقاييس البلزمة لممارسة النشاط البنكي.

 عف مسايرة مقتضيات الفعالية كالسرعة كالدقة التي يتطمبيا تنظيـ النشاط البنكي ةالكبلسيكي
 .داخؿ السكؽ المصرفية

 المطمب الثاني:
 :النقد والقرض سلمجم التنظيميةوسائل ممارسة لمسمطة 

الدخكؿ إلى السكؽ المصرفية، خكلت أغمب تشريعات العالـ  تنظيـ كضبط مف أجؿ      
سمطة تنظيمية لصالح سمطات الضبط، ىذه السمطة تختمؼ باختبلؼ التشريعات، فيناؾ مف 

لفرنسي، كىناؾ مف تمارسيا في صكرة أنظمة عديدة كالتشريع ا ،تمارسيا في شكؿ نظاـ كاحد
 322مختمفة كالتشريع الجزائرم.

كضماف قصد ضبط  لسمطة التنظيميةا مجمس النقد كالقرض سالبنكي يمار ففي المجاؿ      
إصدار تتراكح بيف  طرؽ مختمفة  لمسكؽ المصرفية، معتمدا في ذلؾ عمى  فالسير الحس
)فرع ثاف( كما يبدم  ،إصدار تعميمات كأ)فرع أكؿ(  ،رسميةالجريدة التنشر في  أنظمة ممزمة

 )فرع ثالث(.ذلؾ رأيو في المسائؿ النقد كالقرض إذا طمبت منو الحككمة
 الفرع األول:

 األنظمة: عن طريقلسمطة التنظيمية اممارسة 

يتمتع مجمس النقد كالقرض بسمطة إصدار قرارات فردية تحمؿ الرد عمى طمبات     
إلى جانب ػ التي سبؽ كأف سمطنا الضكء عميياػنشاء البنكؾ كالمؤسسات المالية الترخيص إل

يمتمؾ سمطة أخرل بالغة األىمية تمكنو مف تأسيس قكاعد قانكنية عامة كمجردة، تعد  ،ذلؾ
 ،ذات العبلقة المباشرة بتنظيـ  االلتحاؽ بالمينة البنكية امتدادا لنصكص قانكف النقد كالقرض

 .ييا مستكل األداء المصرفي كسبلمة المنظكمة المصرفيةكالتي يتكقؼ عم
ككف  في األنظمة البنكية، ربإصدا كالقرضثار مجمس النقد كتكمف العمة مف كراء استئ

ىذه األخيرة يحتاج إلى دقة  كتقنية عالية، تككف في حاجة  إلى كجكد ىيئة  صياغة 
ت كاألزمات  اتخاذ متخصصة كمجمس النقد كالقرض. كما أنو قد تتطمب بعض الحاال

مثؿ  ة كاإلجراءات العاديةالعادي ة بشكؿ سريع  قد ال تكفره الظركؼاإلجراءات الضركري
                                                 

 .184مرجع سابؽ، ص ، تكاتي نصيرة، المركز القانكني، لمجنة تنظيـ عمميات البكرصة -322
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أطر تنفيذه، ذلؾ أف مثؿ  أك صياغة لمتصكيت عميو عمى البرلماف القانكف شركعمعرض 
 323.ىذه اإلجراءات  قد تأخذ كقتا طكيبل  ال يتناسب كالكضع القائـ

ذا كاف مجمس الك      إلى ضماف  الضبط الحسف لمدخكؿ إلى نقد كالقرض ييدؼ أساسا ا 
بميمة تطبيؽ أحكاـ قانكف ، فإنو مف البدييي أف يرتبط اختصاصو في األصؿ المينة البنكية

 .)أكال( تنظيميةالنقد كالقرض  بكاسطة إصداره قرارات 
رض أف يضعيا في ىذه األنظمة بالتنكع كالتعدد كالتي يجب عمى مجمس النقد كالق تتميز     

خاصة المتعمقة بالميداف  ،كتتطابؽ مع القكانيف السارية المفعكؿ ىالذم تتماشالشكؿ 
بحرية كأف ال تمس  النقد كالقرض، قانكف المنافسة...االقتصادم كنعني باألخص قانكف 

 أك تفضيميةشركط تعجيزية ما قد تتضمنو مف الدخكؿ إلى السكؽ المصرفية مف خبلؿ 
 .)ثانيا(

كمف أجؿ بمكغ ىذه األنظمة ىدفيا كدخكليا حيز النفاذ قرر المشرع المصرفي أف يسير      
جراءات المنظـ  البنكي "مجمس النقد كالقرض"  عمى صياغتيا كفؽ المركر عمى مراحؿ كا 

ال افتقدت شرعيتيا مف الناحية الشكميةقانكنية محددة   )ثالثا(. كا 
ىي قرارات إدارية ليا صفة القانكف، تيدؼ إلى  :نظمة المجمسالقانونية أل  طبيعةالأوال: 

324تنفيذ أحكاـ القانكف، بناء عمى تفكيض كارد فيو.
 

تشريع النقد ، كذلؾ ليضع قانكنية يضعيا مجمس النقد كالقرضقكاعد باألحرل ىي  أك     
 كالقرض مكضع التنفيذ، فتمجأ إلى تفسير أحكامو كتبياف كيفية تطبيقو، كىكذا تتكلى المسائؿ

التي تأتي جمكعة القكاعد العامة  كالمجردة ىي مأك تناكليا ىذا القانكف. التفصيمية التي لـ ي
بالسمطة التنظيمية  سميتلكظيفتيا  استناداك ا. تشريعية كتنظيمية سابقة لي لتطبيؽ نصكص

 .التطبيقية
إطار  في المنظـ البنكيأف القرارات التنظيمية التي يصدرىا  ريفيفالتع مف ىذيفكيفيـ     

325المستقمة ائرة المكائح التنظيميةد عف سمطتو التنظيمية تخرج
Les règlements  autonomes 

                                                 
323-De courserque (s), La  banque: structure, marché  et gestion, Dalloz, 2

éme
édition, S.P.E 1996, p29.  

لبناف،   الحقكقية،  بيركتمنشكرات الحمبي  ، عصاـ نعمة اسماعيؿ ، الطبيعة القانكنية لمقرار اإلدارم،الطبعة األكلى -324
 .529، ص2009

كلة، ال تتقيد بأم تشريع صادر عف ىي قكاعد تضعيا السمطة التنفيذية ضمانا لتنظيـ المصالح كالمرافؽ العامة في الد -325
 طة التشريعية،  تعمؿ عمى تنفيذه.السم
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326،لكائح الضبط كالبكليس كعف
Lesrèglements de police   كتدخؿ ضمف المكائح التنفيذية

يتفؽ الفقياء حكؿ تشابو التنظيـ كالتشريع  كمف جية أخرل،لمنصكص التشريعية كالتنظيمية.
عامة مجردة كممزمة، بحيث تعتبر القرارات اإلدارية ث أف كمييما يضع قكاعد مف حي

عنو مف الناحية  التنظيمية مف الناحية المكضكعية نكعا مف التشريع كتختمؼ
، حيث يصدر درة لكؿ منيما يمكف التمييز بينيمافبالنظر إلى الجية المص327،العضكية

ا البلئحة فتصدر مف السمطة التنفيذية كبالتالي أم ،القانكف بعد إقراره مف السمطة التشريعية
.المعيار األنسب لمتمييز بيف القرار التنظيمي كالقانكف يعتبر المعيار الشكمي ىك

328 
 ذإ إليياتساؤؿ عف الفئة التي تنتمي ، يدفعنا لملمقكانيف 329إال أف تنكع المكائح التنفيذية     
لـ  دقيقة تكضع تفصيبلتتكلى لمقانكف،  مكممةتنفيذية ىذه المكائح إما في شكؿ قرارات  تأتي

أك ىي أحكاـ تنظيمية لمكضكعات محددة لـ يتناكليا  لمسمطة التشريعية كضعيايتيسر 
كتعرؼ بالقرارات  أك تككف مجرد تفسير لمتشريع ضيةالقانكف بالتنظيـ، كتعرؼ بالقرارات التفكي

 330نكف الذم تفسره.التفسيرية التي ال تضع أصكال كال تأتي بجديد عمى القا
منيا عمى سبيؿ ، 11-03رقـ  كبالعكدة إلى العديد مف نصكص قانكف النقد كالقرض     

يمكف لمبنكؾ كالمؤسسات المالية أف تأخذ  ":عمى ما يمي التي تنص 74المثاؿ المادة 
ثـ إلى  ،الحدكد التي رسميا مجمس النقد كالقرض"،مساىمات كتحكزىا كال يجكز أف تتعدل...

المالية  كالمؤسسات:" يجب أف يتكفر لمبنكؾ عمى أنوالتي نصت في فقرتيا األكلى  88ةادالم
 ..."مغ الذم يحدده نظاـ يتخذه المجمسرأسماؿ مبرأ كميا كنقدا يعادؿ عمى األقؿ المب

                                                 
تصدر كذلؾ عف السمطة التنفيذية بصفة مستقمة  عف أم تشريع تعمؿ عمى تنفيذه، تيدؼ إلى المحافظة عمى النظاـ  -326

 .العاـ  بعناصره الثبلث األمف ، السكينة  كالصحة العامة

 . 433، ص2004لقانكف اإلدارم، دار المطبكعات الجامعية، إسكندرية،حسيف عثماف محمد عثماف،أصكؿ ا-327

، ص 2003سامي جماؿ الديف، المكائح اإلدارية  كضماف الرقابة القضائية، منشأة المعارؼ باإلسكندرية، مصر،  -328
22 . 

شرة تمارسو السمطة ما تجدر اإلشارة إليو ىك  أف سمطة إصدار المكائح التنفيذية  ىك حؽ مستمد مف الدستكر مبا -329
دكف حاجة إذف أك تصريح أك دعكة مف البرلماف،  ككؿ ما يفعمو التكميؼ في إصدار البلئحة أف يكشؼ عف الحؽ  ةالتنفيذي

 في إصدارىا ال أف يخمؽ ىذا الحؽ. أنظر:
المكائح في فرنسا عمرك أحمد حسبك، السمطة البلئحية في دكلة اإلمارات العربية المتحدة: دراسة مقارنة لسمطة إصدار -

 92، 91، ص ص 1995كمصر كدكلة اإلمارات، دار النيضة العربية، مصر، 

 .529عصاـ نعمة إسماعيؿ،  مرجع سابؽ، ص    -330
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كالقرض تدرج ضمف لكائح المكائح التنفيذية لمجمس النقد  فأ أعبله مف تمؾ المادتيفجميا  يبدك
لمقانكف كال تأخذ كصؼ المكائح  المكائح التنفيذية التفسيرية التي تأتي في شكؿ لثةالثا الفئة

 .مكممةالتنفيذية ال القرارات كصؼ التنفيذية التفكيضية أك
المتعمقة بتنظيـ  كضبط  ئح التنفيذية لمجمس النقد كالقرضإف إسناد اختصاص كضع المكا   

 مف السمطةلمجمس يككف األكثر قدرة فا أمر منطقي،ىك الدخكؿ إلى المينة البنكية 
كمعرفة التفصيبلت  عمى اإلحاطة بالكسائؿ الضركرية التشريعية كحتى مف السمطة التنفيذية

مف  تعد ، كضمانا لمسرعة التيالخاصة بالتنفيذ كفقا لضركرات القطاع البنكي كظركفو
كتجنيبيا مف   متطمبات ىذه المينة، أضؼ إلى ذلؾ تخفيؼ العبء عمى السمطة التشريعية

 .الجزئية التفصيبلت
ذا       ىي مجرد تنفيذ تشريع النقد كالقرض الصادر  المنظـ البنكي،أنظمة  ةكانت ميمكا 

بحيث ال يجكز أف  ىذا الغرض، حدكد المجمس يمتـزعف السمطة التشريعية،  فمف السميـ أف 
 تتضمف إلغاء أك تعديبل لذلؾ التشريع.

مف  األكثر استعماالاألنظمة الكسيمة  تعد مقة بالمهنة البنكية:ثانيا: أنواع األنظمة المتع
مجمكعة مف القكاعد  تمثؿ  تسعى  إلى تنظيـ المينة البنكية، طرؼ مجمس النقد كالقرض،

 .11-03السيما تشريع النقد كالقرض رقـ  التطبيقية لنصكص تشريعية كتنظيمية سابقة
مؽ بالنقد كالقرض، نجد أف مجمس النقد المتع 11-03رقـ أحكاـ األمر كانطبلقا مف    

البنكية في مجاؿ المينة مف األنظمة و سمطة نقدية مخكؿ إلصدار نكعيف كالقرض بصفت
شركط التفصيمية لمدخكؿ إلى ىذه ال دتتعمؽ بتحديمجمكعة مف القكاعد  النكع األكؿ فيتضم
بيؿ المثاؿ  القكاعد منيا عمى س331،قكاعد ممارستيا ، في حيف يتمثؿ النكع الثاني فيالمينة
 األخير النكع أف ىذا إال،..، قكاعد الحذر في التسييرصة بالعمميات البنكية كالمحاسبيةالخا
 دراستنا. ستثنيو مف دائرة فاألنظمة سكفمف 

                                                 
 كمف بيف األنظمة الصادرة عف المجمس في ىذا المجاؿ: -331
المطبقة عمى البنكؾ ، يتضمف مخطط الحسابات المصرفية كالمحاسبية 1992نكفمبر  17مؤرخ في  08-92نظاـ رقـ  -

 .1993فبراير  28، صادر في 13كالمؤسسات المالية، الجريدة الرسمية، العدد 
، يحدد القكاعد المتعمقة بشركط البنكؾ المطبقة عمى العمميات المصرفية، 1994يكنيك  02مؤرخ في  13-93نظاـ رقـ  -

 .1994نكفمبر  06، صادر في 72لعدد الجريدة الرسمية، ا
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التي تطبؽ عؿ مختمؼ المتدخميف   مف األنظمةىذا الصدد  تنطمؽ دراستنا في كبالتالي    
 لتحديد ىذه األنظمة أساسا ؿحيث تتدخ، مؤسسات ماليةبنكؾ ك  في السكؽ المصرفية مف 

جراءاتشركط  قامتيا كا   المعدلة 62، تنص المادة هالقانكف المشار أعبلفحسب  ،تأسيسيا كا 
 اديف المتعمقة بما يأتي:يعمى أنو:" يخكؿ المجمس صبلحيات بصفتو سمطة نقدية في الم

السيما  شبكاتيا شركط إقامةكذا ، ك المالية كفتحياالبنكؾ كالمؤسسات  شركط اعتماد -ك
 إبرائو. سبؿ المالية ككذامف رأسماؿ البنكؾ كالمؤسسات  تحديد الحد األدنى

 ...".سات المالية األجنبية في الجزائرشركط فتح مكاتب تمثيؿ البنكؾ كالمؤس -ز
حك ية يتبف لنا بأف الفقرة األكلى ليذه المادة تحتاج إلى تعديؿ تصاغ عمى النابدفي ال     
ألف  ما جاء في محتكل  ،تي:" يخكؿ المجمس صبلحيات بصفة سمطة نقد كقرض..."اآل

نما لو فحسب  مسائؿ النقد تيتـ بشؤكفالمادة يشير إلى أف صبلحيات المجمس ال  كا 
 صبلحيات  تنظيـ االستثمار في المجاؿ البنكي عف طريؽ األنظمة التي يصدرىا. 

 بعضالقانكني كما يحممو في طياتو، يمكف حصر خبلؿ ىذا النص  فكم األساسكعمى ىذا 
الدخكؿ إلى المينة يد شركط تحديصدرىا مجمس النقد كالقرض، المتعمقة باألنظمة التي 

المتطمب  كأ، يالرأسمالمحد األدنى المقدر ل كأالقانكني لممؤسسة،  ؿالمحدد لمشك البنكية في
 .رطاقميا المسيفي 
كما اشرنا سابقا، كرس المشرع المصرفي  لممؤسسة: يناألنظمة المرتبطة بالشكل القانو -1

مف الشركات التي يمكف أف تكتسب صفتيا البنكؾ كالمؤسسات المالية كاحدا كأصؿ نكعا 
جدكل اتخاذ بنؾ أك مؤسسة مالية شكؿ المنظـ البنكي ، كيدرس كىي شركة المساىمة

 .لقرضمف األمر المتعمؽ بالنقد كا 83كذلؾ في صريح المادة تعاضدية، 
 منيا النظاـنظمة التطبيقية، العديد مف األ الصددفي ىذا  المنظـ البنكي كقد صدر عف    
النظاـ رقـ  ككذلؾ332.النشاطات التابعة لمبنكؾ كالمؤسسات المالية دالذم يحد ،06-95رقـ
06-02

نجد تحديد  كمف ىذه الشركط أم بنؾ أك مؤسسة مالية،  تأسيس طحدد شرك الذم  333
 القانكف األساسي لمبنؾ أك المؤسسة المالية...  اط ككضعالنشبرنامج 

                                                 
، المتعمؽ بالنشاطات التابعة لمبنكؾ كالمؤسسات المالية، الجريدة 1995نكفمبر  19مؤرخ في  06-95ـ نظاـ رق -332

 .1995ديسمبر  27، صادر في81الرسمية عدد

، يحدد شركط تأسيس بنؾ اك مؤسسة مالية أك إقامة فرع بنؾ أك 2006سبتمبر  24مؤرخ في   02-06نظاـ  رقـ  -333
 مؤسسة مالية، مرجع سابؽ.  
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-03مف األمر  88أقرت المادة   من قانون النقد والقرض: 88لممادة  األنظمة التطبيقية-2
" يجب أف يتكفر لمبنكؾ كالمؤسسات المالية  رأسماؿ مبرأ ما يمي:بالتعمؽ بالنقد كالقرض  11

 .م يحدده  نظاـ يتخذه المجمس..."كنقد يعادؿ عؿ األقؿ  المبمغ الذ كميا 
س أ، أف المشرع اشترط كجكب تكافر الحد األدنى مف ر نص ىذه المادة عمىما نبلحظو 

 أك فرععو في تأسيس بنؾ أك مؤسسة مالية الماؿ الذم يجب أف يمتـز بو المستثمر حيف شرك 
القرض لنقد ك لمجمس ا أمر تحديده أف يحدد قيمتو مخكالبنؾ أك مؤسسة مالية أجنبية دكف 

 04.334-08أخرىا كاف النظاـ رقـ األنظمة،الذم أصدر في ىذا الصدد العديد مف 
لمجمس النقد كالقرض  إف منح سمطة تحديد الحد األدنى لرأسماؿ البنكؾ كالمؤسسات المالية

فيك يرفعو  كالمكدعيف  االقتصاد الكطنيحماية  مقتضيات تطكرمف شأنو تكييؼ ىذا الحد مع 
تدخمو في كؿ  إلىعكس إذا كانت ىذه الشركط  محددة مف قبؿ المشرع تؤدم  كفؽ الحاجة،

 .مرة
في  80لقد أكد المشرع في نص المادة   :المسيرين بالمؤسسين و األنظمة المتعمقة -3

الذم يتعمؽ بالنقد كالقرض عمى أنو:" ال يجكز ألم كاف أف  11-03مف األمر  فقرتيا األكلى 
ة مالية، أك عضك في إدارتيا أك أف يتكلى مباشرة أك بكاسطة يككف مؤسسا لبنؾ أك مؤسس

كذلؾ دكف اإلخبلؿ  مالية أك تسيرييا أك تمثيميا..، شخص أخر، إدارة بنؾ أك مؤسسة
 "بالشركط التي يحددىا المجمس عف طريؽ األنظمة، لعماؿ تأطير ىذه المؤسسات

المتضمف الشركط الكاجب  05-92النظاـ رقـ  البنكي ـأصدر المنظكفي ىذا السياؽ     
كما حدد صفة  335تكافرىا في مؤسسي أك مديرم أك ممثمي البنكؾ كالمؤسسات المالية.

 النشاطيـ ممارسة النشاط المصرفي كشركط ككاجبات التحاقيـ بيذا المينييف الذيف بإمكان
كف ينبغي تسميـ قائمة عف المسيريف الذيف يرغبكف في تأسيس مؤسسة قرض تابعة لمقان اليذ

336فرع مؤسسة تخضع لمقكانيف األساسية لمشركات األجنبية.الجزائرم أك 
 

                                                 
المتعمؽ  2004مارس،  04المؤرخ في  01-04، الممغي لمنظاـ رقـ 2008ديسمبر  23مؤرخ في  04-08رقـ  نظاـ -334

 .  سسات المالية العاممة في الجزائربالحد األدنى لرأسماؿ البنكؾ كالمؤ 

لمؤسسات ، يتعمؽ بالشركط  التي يجب أف تتكفر في مؤسسي البنكؾ كا1992مارس  22مؤرخ في  05-92نظاـ رقـ  -335
 .كممثميياالمالية  كمسيرييا 

 المادة  األكلى  كالثانية مف النظاـ نفسو. -336
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مجاؿ الدخكؿ إلى المينة البنكية   يالبنكي فالمنظـ تكتسي األنظمة التطبيقية التي سنيا      
الكاجب  تالشركط الكاجب احتراميا كاإلجراءامعرفة ،  فبدكنيا ال يمكف لممستثمر أىمية كبيرة

نبية أك ؿ تأسيس بنؾ أك مؤسسة مالية أك  إقامة فرع بنؾ أك مؤسسة مالية أجإتباعيا مف أج
شكؿ بجاءت  11-03كف النقد كالقرض رقـ الكثير مف  قكاعد  قانمكتب تمثيميا، طالما أف 

فالمشرع ال يمكنو اإلحاطة بجميع   عاـ  يتعذر تطبيقيا دكف  كضع القكاعد التفصيمية  ليا.
القانكف. كىذا ما يبرر منح  لمنحى التقني أك التطبيقي لمضمكفسيما ذات االالتفاصيؿ  

 .لمجمس النقد كالقرض  كجياز ضابط في المجاؿ البنكيالسمطة التنظيمية 
مف خبلؿ تجاكز حدكد  السيما إال أف عدـ صياغة تمؾ األنظمة بالشكؿ المطمكب،     

كؿ ىذا قد يؤدم  ،ة مضمكنوأك بمخالف بالحذؼالقانكف الذم صدرت تنفيذا لو باإلضافة أك 
ال محالة إلى عرقمة حرية الدخكؿ إلى المينة البنكية التي أقرىا كؿ مف الدستكر كتشريع النقد 

امتناع مجمس النقد بحرية الدخكؿ  قد تصادر كمف جانب أخر كالقرض عمى التكالي.
السيما في  ،إصدارىا فيتأخره بأك  سنيااألنظمة التطبيقية الكاجب  ؾإصدار تمكالقرض عف 

كسمطة ضبط في السكؽ  ضؿ غياب نص قانكني يحمؿ المجمس مسؤكلية إخبللو بالتزاماتو
 . المصرفية

البكرصة نجد لجنة مراقبة كتنظيـ عمميات  337ففي مجاؿ البكرصة عمى سبيؿ المثاؿ،     
تسع  المعامبلت خارج البكرصة بأكثر مف المتعمؽ بتنظيـتأخرت في كضع النظاـ  قد

فعمى عكس مجمس النقد كالقرض، ترؾ المشرع الحرية المطمقة لمجنة تنظيـ  عميوك سنكات، 
338.البكرصة في كيفية اتخاذ أنظمتيا كصياغتيا عممياتكمراقبة 

 

يتمتع مجمس النقد كالقرض  يتبيف أف، 11-03كالقرض  أحكاـ قانكف النقدرجكعا إلى      
استعماليا أك في  احر  فيكك  يذه الصفةكب ،ةالسمطة التقديريمجاؿ في  تدخؿ ةبسمطة تنظيمي
عمى التدخؿ  إلصدار أنظمتو في زمف ، ألنو ال يكجد نص يحمؿ المجمس عدـ استعماليا

فإف عدـ انضباط المجمس كجديتو في  كبالتاليمعقكؿ، فيك حر في اختيار الكقت المناسب. 
كليذا  البنكي، المجاؿتقكيض حرية االستثمار في  مف شانوكضع المكائح التنفيذية كالتنظيمية 

                                                 
، يعدؿ كيتمـ المرسـك التشريعي 1996جانفي     10مؤرخ  في    10-96المادة الثانية الفقرة األكلى مف  األمر رقـ  -337
جانفي   14، صادر في 03ة الرسمية عدد، ، يتعمؽ  ببكرصة القيـ المنقكلة، الجريد1993مام  23مؤرخ في  10-93رقـ 

1996. 

 .78نكارة حمميؿ،  المرجع السابؽ، ص -338
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التقديرية لممجمس لمتدخؿ في إصدار تمؾ ترؾ السمطة  المشرع عدـ يتعيف عمىالسبب 
 المكائح.
تطبيؽ أحكاـ قانكف النقد كالقرض أك االمتناع عف  تأخيرالسمطة حؽ  ليذه ليسألنو      

ف أقانكني  بالتصرؼ، أك اتخاذ تدابير معاكسة. كيقع في ىذه الحالة عمى المجمس التزاـ  
تدابير التي تعتبر ضركرية مف أجؿ كضع النص المعني ال مف يتخذ خبلؿ ميمة معقكلة

 .مكضع التطبيؽ

إصدار أنظمة بنكية ممزمة في سبيؿ  :اإلجراءات التي يتبعها المجمس لسن األنظمةثالثا: 
مف لممتدخميف في السكؽ المصرفية، يتعيف عمى  مجمس النقد كالقرض أف  يتبع مجمكعة 

 تبدأ ،تشبو إلى حد كبير تمؾ المعمكؿ بيا في كضع التشريعات 339،المراحؿ كالخطكات
قشة مشركع النظاـ كالتصكيت عميو، مرحمة منا تمييالبلنعقاد، ثـ  بدعكة مجمس النقد كالقرض

عمى الكزير المكمؼ بالمالية إلبداء رأيو فيو خبلؿ مدة زمنية  النظاـ مشركعكأخيرا يعرض 
 .حيز النفاذ بعد نشره في الجريدة الرسمية معينة  ليدخؿ

 كالقرض يعقدحسب أحكاـ قانكف النقد  :ظام االجتماعاتبنالمجمس التزام ضرورة  -1
، يستدعيو لبلجتماع محافظ عمى األقؿ دكرات عادية في السنة (4) مجمس النقد كالقرض أربع

ستدعاء المجمس كمما ا كما يمكفاجتماعاتو، جدكؿ أعمالو ك يترأس  دالجزائر كيحدبنؾ 
 340دعت الضركرة إلى ذلؾ مف رئيسو أك مف عضكيف منو عمى األقؿ.

 إال أف ما تجدر اإلشارة إليو، أف المشرع لـ يشر إلى كيفية استدعاء األعضاء لحضكر     
نو جرت العادة أف يتـ ذلؾ برسالة مكجية إلى كؿ عضك قبؿ مدة انعقاد أالجمسات، غير 

يكما، كيجب أف تتضمف ىذه الرسالة سبب االجتماع كالخطكط  15ك 13 االجتماع تتراكح بيف
باإلضافة إلى ذلؾ أىمؿ مسألة إلزاـ أعضاء سمطة النقد كالقرض بالحضكر 341العريضة.

كعميو يجب  في ضماف السير الحسف كالمنظـ ليا لبلجتماعات عمى الرغـ مف أىمية ذلؾ
كإنياء العيدة في  ع تقرير عقكبات لممخالفيفلحضكر ماألمر بإشارتو إلى إلزامية اتدارؾ ىذا 

 حالة تكرار الغياب دكف مبرر شرعي. 

                                                 

 
 .ؽ بالنقد كالقرض، المعدؿ كالمتمـ، يتعم11-03مف األمر  60الفقرتاف األكلى كالثانية مف المادة  -340

 .18مغربي رضكاف، مرجع سابؽ، ص -341
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ػ يجب أف يحضرىا  ،تتمخض عنيا مف أنظمةقد ػكما  اجتماعات المجمس كلشرعية     
كال يجكز ألم عضك أف ينتدب ،(9)مف مجمكع تسعة  (6)المجمس أعضاء  األقؿ ثمثاعمى 

342مف يمثمو.
 

أف األحكاـ المنظمة الجتماعات مجمس النقد ، مف الناحية النظرية عمى األقؿيتضح      
نو يمكف في أباستقبللية، خاصة ، يدؿ عمى أنو يتخذىا تحضير قراراتو كالقرض ككيفية

، مف ىنا يظير اتساع السمطات عالمجمس لبلجتماالحاالت االستثنائية لعضكيف استدعاء 
كمف ناحية  .س قبؿ عرضيا لمتصكيتالتي منحت  لؤلعضاء في تحضير قرارات المجم

اتخاذ القرارات في المجاؿ البنكي دكف تدخؿ السمطة في أخرل يتمتع المجمس بسمطة تامة 
 .بدليؿ عدـ حضكر أم ممثؿ لمحككمة في اجتماعاتو التنفيذية

بعد حضكر أعضاء المجمس  :تالمناقشة والتصوي المجمس بقواعد ضرورة التزام -2
، كبعد االنتياء مف ىذه المرحمة شة كفحص مشاريع األنظمة بدقةلبلجتماع يقكمكف بمناق

 لؤلصكات كفيالذم يعتمد عمى تكفر أغمبية بسيطة نظاـ التصكيت، لتمؾ المشاريع  تخضع
كؿ عضك  إلى أفمع اإلشارة  343تساكم عدد األصكات يككف صكت الرئيس مرجحا،حالة 

ف يفكض مف يمثمو في يتمتع بصكت كاحد، كما ال يجكز ألم عضك في المجمس أ
 344اجتماعاتو.

ظاـ التصكيت عمى مشاريع األنظمة ن يشكؿ ،غرار نظاـ اجتماعات المجمس ىكعم     
األعضاء بما فييـ  عمى جميع، حيث أف حرية التصكيت تنسحب إحدل ضمانات استقبلليتو

عكس مما ين345،في المسائؿ االقتصادية كالنقدية الشخصيتاف المتاف تختاراف بحكـ كفاءتيا
، كىي بيذا الشكؿ تمثؿ أحسف تنظيـ لمسكؽ ذلؾ بشكؿ ايجابي عمى القرارات التي يصدرىا

 .المصرفية
فيو مف نقاش  يتـ تحرير محضر اجتماع  يحتكم كؿ ما دار ، تنياية التصكي كبعد     

كما تـ التكصؿ إليو، ثـ يتقدـ كؿ عضك بالتكقيع عميو سكاء شارؾ في التصكيت أك لـ 
لؾ رئيس المجمس بالتكقيع في نياية ذعارض أك رفض التصكيت، كيقكـ بعد يشارؾ أك 

                                                 
 .بالنقد كالقرض، المعدؿ كالمتمـعمؽ ، يت11-03رقـ الفقرة الثالثة مف األمر 60المادة  -342

 د كالقرض، معدؿ كمتمـ.، يتعمؽ بالنق11-03الفقرة األكلى، مف األمر  60المادة  -343

 نفسو. مف األمرالفقرة الثالثة،  60المادة  -344

 نفسو. مف األمر الفقرة الثانية 59المادة   -345
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فإف كميما يكف 346، محددا في الكقت نفسو مكعد االجتماع القادـ.المحضر كيرفع الجمسة
لف يمنحيا قكة كفؽ ما نص عميو قانكف النقد كالقرض  المجمس ظمةالتصكيت عمى مشاريع أن

كزير عرضيا عمى مف مف اإلجراءات  بقياستكماليا ما  إال بعد بؿ تبقى مجرد مشاريعالنفاذ 
 .في الجريدة الرسميةنشرىا  ثـ إلبداء رأيو فييا، المالية

 أنو ال يمكفمما تجدر اإلشارة إليو  عرض مشاريع أنظمة المجمس عمى وزير المالية: -3
ية نافذة في مكاج كال تككف التي يكافؽ عمييا أعضاء مجمس النقد كالقرض ةاألنظم نشر

خبلؿ عشرة  المخاطبيف بيا إال بعد عرضيا عمى الكزير المكمؼ بالمالية إلبداء رأيو فييا
كحينئذ 347،المقترحة تعديبلتمرفؽ بالأياـ كبعد ذلؾ يعيد الكزير مشركع النظاـ لممجمس  (10)

ليعرض  أياـ (5)المجمس لبلجتماع في أجؿ خمسة  أعضاء عمى المحافظ استدعاء يجب
يككف  حياليا سكؼالمتخذ يكف القرار الجديد  كميما 348فييا،ديبلت لمنظر عمييـ تمؾ التع

عمى الصعيد  كيحمؿ الحكـ الذم احتكتو ىذه العبارة األخيرة 349نافذا ميما كاف مضمكنو.
ضمانات استقبللية مجمس النقد كالقرض عف السمطة التنفيذية التي تسمح لو  لالنظرم أقك 

 .جاؿ البنكي بشكؿ حيادم كمكضكعيبممارسة كظيفتو التنظيمية في الم
إال أف ذلؾ ال يقمؿ مف أىمية الرقابة السابقة التي يمارسيا كزير المالية عمى السمطة      

 حيث تساىـ ،ممارستيا بشكؿ غير تعسفي إذا تمتخاصة  ،التنظيمية لمجمس النقد كالقرض
أك  نعو مف التعسؼم ككدا السكؽ المصرفية كفؽ مقتضياتمشاريع أنظمة المجمس  في إثراء
قدكره مف مكاف المجمس ليس بالكزير استعماؿ سمطتو ك إذا أساء  في حيف  .سمطتو تجاكز

لؾ اعتداء كاضح ، فيعد ذالناحية العممية رفض مقترح تعديبلت الكزير عمى مشاريع أنظمتو
أك إساءة  كميما يكف مصدر التعسؼ .المخكلة قانكنا لممجمس ةعمى السمطة التنظيمي

 .الستثمار في المجاؿ البنكي ةعمى حري، فإنو يؤثر بشكؿ سمبي ماؿ السمطةاستع
مما الشؾ فيو، أنو ال يمكف  :مشاريع األنظمةعمى  المسبقة اإلدارية إجراءات الرقابة -أ

كليذا السبب أقحـ  عف تضافر عدة جيكد رشيدة بمعزؿاستساغة قياـ سياسة مصرفية 
صرفي، حيث مكنيا مف المشاركة في إعداد القرارات المشرع كزارة المالية في القطاع الم

                                                 
 .19مغربي رضكاف، مرجع سابؽ، ص346

 .بالنقد كالقرض، معدؿ كمتمـ، يتعمؽ 11-03مف األمر  الفقرة األكلى 63المادة  -347

 نفسو. مف األمرالفقرة الثانية،  63المادة -348

 . نفسو ا الفقرة الثالثة، مف األمر63المادة  -349

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 اإلطار الماًىًي لضبظ  حريت االلتحاق بالوهٌت البٌكيت                          الباب األول:        

 

140 

 

، كذلؾ مف خبلؿ اقتراح المكاضيع كالتشاكر المتبادؿ قبؿ التنظيمية لمجمس النقد كالقرض
مف تعميمات  اتخاذ بعض التدابير بغية تفادم أم اختبلؼ أك تعارض  بيف ما تصدره الكزارة 

 .كبيف ما يصدره المجمس مف أنظمة
طار تساىـ كزارة المالية في بطريقة غير مباشرة إلى جانب السمطة النقدية كفي ىذا اإل     

مف  63في مضمكف المادة  الجزائرم التنظيمية، كىذا ما كرسو المشرعفي إعداد القرارات 
عمى ما يمي:"  فقرتيا األكلى كالثانية التي نصتالمتعمؽ بالنقد كالقرض  11-03األمر رقـ 

أياـ  (10)نظمة  إلى الكزير المكمؼ بالمالية  الذم يتاح لو عشرة يبمغ المحافظ مشاريع األ
ا  كيجب عمى قبؿ إصدارىا خبلؿ اليكميف المذيف يمياف مكافقة المجمس عميي ،لطمب تعديميا

أياـ كيعرض عميو التعديؿ  (5).، المجمس لبلجتماع في أجؿ خمسة المحافظ  أف يستدعي.
 .المقترح..."

بؿ البد مف  مكافقتو عميياة مجمس النقد كالقرض قابمة لمتنفيذ مف يـك ال تككف أنظمإذا      
كالذم  إلى الكزير المكمؼ بالمالية كميف الذيف يمياف مكافقتوقبؿ إصدارىا خبلؿ الييبمغيا أف 

 .أياـ (10)عشرة أجؿ  تعديميا فيلو الحؽ في طمب 
سكاء اقترح تعديبلت عمييا أك  كبعد انقضاء عشرة أياـ، يعيد الكزير مشاريع األنظمة لممجمس

المحافظ ػ بصفتو رئيس مجمس النقد كالقرض ػ ، كفي حالة اقتراح التعديبلت، يقكـ لـ يقترح
 أياـ كيعرض عميو التعديؿ المقترح. (5) خمسة باستدعاء المجمس لبلجتماع في أجؿ

ذا       ، إال أف اقكا  تراحاتو بإدخاؿ كاف عرض مشاريع األنظمة عمى كزير المالية إجراء ممـز
مف طبقا لمفقرة األخيرة  عمى ىذه األنظمة تبقى غير ممزمة لمجمس النقد كالقرض، تعديبلت
يكميتيف   أك في بعد نشرىا في الجريدة الرسمية إال القكة التنفيذيةتحكز  كال أعبله، 63المادة 

 350تصدراف في مدينة الجزائر في حالة االستعجاؿ.
اذ نص التنظيـ الذم يسرم مند انقضاء أجؿ عشرة أياـ لعرضو كما يشد االنتباه ىك نف    

كمف ثمة، فإف  ،عمى كزير المالية إف سكت، كبعد خمسة أياـ عمى األكثر إف اقترح تعديبل
مف تاريخ النشر في  التنظيـ يسرم مف تاريخ إصداره مف طرؼ المحافظ كليس نفاذ ىذا

 تيف يكميتيف تصدراف بالجزائر العاصمة.في جريد في حالة االستعجاؿ الجريدة الرسمية أك

                                                 
 .يتعمؽ بالنقد كالقرض، مدؿ كمتمـ ،11-03مف أمر رقـ  64أنظر المادة  -350
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أف المشرع قد أكلى اىتماما كبيرا لصياغة أفضؿ  أيضا ما يبلحظ في ىذه النصكص      
 ألنظمة مجمس النقد كالقرض كذلؾ مف خبلؿ:

في  لكزير المالية عندما تقدـ كيتضح ذلؾ،   :ميعاد تعديل مشاريع األنظمةتمديد  1-أ
النقد  مف قانكف الفقرة األكلى 46في المادةأقؿ مدتيا  شكؿ مشاريع أنظمة، حيث كانت

أياـ في  (10)عشرة  أياـ، ليتـ رفعيا إلى (3)بثبلثة  فكانت محددة ،10-90كالقرض الممغى
إذا  لمكزير مف مراجعتيا بدقة كيقترح التعديبلت المبلئمة ، كىك ما يسمح11-03األمر 

 .اقتضى األمر ذلؾ
التعديبلت  مناقشة ميمة ما بشأفأ :النعقاد المجمسدعوة األعضاء  تمديد مهمة 2-أ

حسب الفقرة ( 2)بمغت يكميف  فقد المقترحة مف قبؿ كزير المالية عمى مشاريع األنظمة،
 (5)خمسة  ىرفعيا إلتـ  ، ثـ أعبله  المشار إليو10-90مف قانكف 46المادة نص  الثالثة مف

 .11-03أياـ في األمر 
استدعاء كافة تمكيف المحافظ مف مف شأنو  المذككر منياإلطار الز تكسيع إف في      

حضكر جميع  ألف إلجراء مداكلة ثانية بشأف اقتراح التعديبلت،أعضاء مجمس النقد كالقرض 
كتبادؿ اآلراء كالعمؿ بجدية كمكضكعية بشأف ىذه   األعضاء  يؤدم إلى إثراء المناقشة

 خير إلى التكافؽ عمى إخراج أنظمة بنكيةذا يؤدم في األالتعديبلت التي اقترحيا الكزير كى
التي تريد الدخكؿ إلى المينة البنكية بأقؿ  مع إرادة المستثمرتتجاكب بالمكضكعية ك  تتميز

 القيكد كاإلجراءات.
إذا كاف ىناؾ ما يبرر فكرة الرقابة  نظمة:األ حاالت طمب تعديل مشاريع  تحديدعدم  -ب

كذلؾ لعدة  351،مة مجمس النقد كالقرض قبؿ إصدارىاالسابقة لكزير المالية عمى مشاريع أنظ
تفادم أم اختبلؼ  أك تعارض بيف ما تصدره الكزارة مف  ما ىك ييدؼ إلى  منيا ، اعتبارات
فكزير ، بالمسؤكليةكمنيا ما ىك متعمؽ  ،التنظيمية لممجمس تالقرارا كغيرىا كبيف تعميمات

                                                 
دار أنظمة عامة، ال تنشر في الجريدة الرسمية إال بعد (  بإصAMFفي فرنسا  تختص سمطة  السكؽ المالية )  -351

المكافقة عمييا  مف طرؼ الكزير المكمؼ باالقتصاد، حيث يضطمع بسمطة  الرقابة  كالتأكد  مف أف سمطة السكؽ المالية  
صالح ال ةعاتتصرؼ في إطار اختصاصيا  في إصدار األنظمة  كمدل مطابقتيا لممبادئ العامة  المتعمقة بالمساكاة  كمرا

 العاـ  المفركض عمى اإلدارة، أشار إلى ذلؾ:
-Teyssier David, La régulation des marchés financiers, thèse de doctorat  en droit, Université  

Paris- Panthéon- Sorbonne, 2008, pp 69,70. 
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ماـ البرلماف  كليس مجمس النقد القطاع المالي كالبنكي أ عفالمالية ىك مف يحاسب 
 كالقرض. 

ػ بما ال يخدـ  تعسؼ كزير المالية المحتمؿ تبررال عمى أية حاؿ، فإف ىذه االعتبارات      
التي تعرض طمب تعديؿ مشاريع األنظمة  االمتناع عف  في طمب أك الساحة المصرفية ػ
رية بشاف الحاالت التي يتمتع بسمطة تقدي وطالما أنمجمس النقد كالقرض عميو مف طرؼ 

 .ماداـ المشرع لـ يشير إلييا تدفعو إلى طمب تعديؿ تمؾ المشاريع
عمى إمكانية تعسؼ كزير المالية في استعماؿ كسيمة الرقابة السابقة عمى  لمتأكيدك      

كما سنبينو لمقانكف ػمخالفا  بشكؿ قد صدر ىذه األنظمةمف  البعض أنظمة المجمس، نجد أف
يتدخؿ  أيف رقابة كزير المالية مف ذلؾ؟ لماذا لـا ما يبرر كجاىة تساؤلنا التالي: كىذالحقا ػ 
 إساءة كزير المالية في استعماؿ رقابتو إمكانيةتظير الصكرة الثانية مف  ك تعديميا؟  لطمب

ف كاف  المجمس غير قد تككف في غنى عف التعديؿ تعديؿ مشاريع أنظمة بعندما يطم ، كا 
نظرية  ةاستقبللية المجمس مف ىذه الزاكية  ىي استقبللي ، لكفالمقترحة يبلتبتمؾ التعد ممـز 
التعديبلت التي لناحية العممية ال يجرؤ عمى رفض ، ألف مجمس النقد كالقرض مف افقط

 .يقترحيا كزير المالية بشأف  مشاريع أنظمتو
حديث عف سكؼ يأتي ال التي - تمؾ الييئة  صحة صكرية استقبلليةعمى  يؤكد مماك      

صدر عنيا أكثر مف  يتأسيسيا كالتسنة عمى  24مند أكثر مف  أنو ىك -أدؽ  ؿذلؾ بشك
كزير المالية بشأف بيف ك  أماـ القضاء بينيا يسبؽ أف حدث نزاع لـ قرار تنظيمي إال أنو 80

 .ىذه األنظمة
عرض لـ يتىك أف المشرع  ،زاكية أخرلمف  قانكف النقد كالقرض ما يعاب عمى أحكاـإن    

مما يفيـ   طمب تعديؿ مشاريع أنظمة المجمس  التي تدفع الكزير المكمؼ بالمالية لمحاالت
بتبرير   ، ألنو ال يجذ ما يمزمو أف لكزير المالية سمطة تقديرية كاسعة في ىذا المجاؿ

 .تمؾ المشاريعتعديبلتو المقترحة عمى 
 يمكف االستيانة بالدكر الذم ال نظمة:األ  مشاريع عمى المسبقةأثر الرقابة اإلدارية  -ج

التي يصدرىا مجمس النقد  البنكية تمعبو الرقابة اإلدارية السابقة لكزير المالية عمى األنظمة
، إال أنو في المقابؿ قد تؤثر ىذه كفؽ الحكامة االقتصاديةممارستيا  متى تمتكالقرض 
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ىذه يقاؿ عمى   التاليكب ،إذا استعممت بشكؿ تعسفي الرقابة  بشكؿ سمبي عمى تمؾ األنظمة
 .سيؼ دك حديفأنيا  الرقابة

 :المسبقة اإلدارية ايجابيات الرقابة 1-ج
بقكاعد المينة المتعمقة ى نفاذ أنظمة مجمس النقد كالقرض الرقابة اإلدارية القبمية عم تأخذ 

البنكية بعدا كقائيا مف المخاطر التي قد تتكبدىا السكؽ المصرفية، مما يتمخض عف  تمؾ 
 مف بينيا:  مجمكعة مف المزايا رقابةال
مف مدل احتراـ مجمس النقد كالقرض حة لكزير المالية، يمكنو التأكد بمكجب الرقابة الممنك  -

 لؤلحكاـ كالقكاعد القانكنية كالتنظيمية المكضكعية كاإلجرائية عند صياغتو لؤلنظمة البنكية.
ال  لتي يصدرىا مجمس النقد كالقرض األنظمة امضاميف  المكمؼ بالمالية أف تأكد الكزير -

مع التطكرات التي تشيدىا السكؽ كأنيا متبلئمة ، تعيؽ حرية الدخكؿ إلى المينة البنكية
  تعمؿ تنافسيةمصارؼ خاصة كطنية كأجنبية  االستثمار بإنشاءمما يشجع عمى ، المصرفية

 .ية نكعية لمزبائفكىذا بدكره يؤدم إلى تسكيؽ خدمات مصرف 352.إلى جانب البنكؾ العمكمية
بب مخاطر بعد نفاذىا ال تساألنظمة المرتبطة بقكاعد المينة مشاريع تحقؽ الكزير مف أف  -

بطريقة غير  أك االقتصاد الكطني، كذلؾ بالتصدم أك المقترضيف سكاء بالنسبة لممكدعيف 
 .أك القادريف عمى امتياف النشاط البنكيلممستثمريف غير المؤىميف مباشرة 

سمطتو إمكانية إساءة استعماؿ  كالقرض مفترشيد سمطة مجمس النقد  الرقابة السابقة يمكف -
المصرفية عف مصمحة السكؽ  شخصية بعيدةكذلؾ بكضع أنظمة لتحقيؽ أغراض  ،التنظيمية

بعض المستثمريف دكف  ينسجـ معبما  تمؾ السكؽشركط الدخكؿ إلى  بكضع بعض أك
 أك لمنع آخريف. غيرىـ

التنظيمية سكاء كاف إراديا أك غير  ممارستو سمطتو األخطاء أثناءجمس في قد يقع الم -
يجاد الحمكؿ المالية بكشفياكزير  يا، فيتصدل لذلؾ ، كيدخؿ ىذا التصدم في إطار ليا كا 

 353.الدكر التقميدم ألجيزة الرقابة

                                                 
الجزائر،  ثالثة، ديكاف المطبكعات الجامعيةال بف عمي بمعزكز، محاضرات في النظريات كالسياسات النقدية، الطبعة  -352

 .88، ص2008

 ة  الثانية، دار الثقافة، األردفحمدم سميماف القبيبلت، الرقابة  اإلدارية كالمالية عمى األجيزة الحككمية، الطبع -353
 .23،  ص2010
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 مما يضمف ،تعثرىاإفبلسيا كعدـ  المالية مخاطرالبنكؾ كالمؤسسات  تجنيبإمكانية  -
 354.المحتممة داخؿ الدكلة مف اليزات االقتصادية الخطيرة المصرفياستقرار النظاـ 

دكر الرقابة اإلدارية عمى  صحيح أنو ال يمكف إنكار :اإلدارية المسبقة سمبيات الرقابة 2-ج
المتعمقة بقكاعد النشاط البنكي كما  بما فييا قبؿ نفاذىا، كافة أنظمة مجمس النقد كالقرض

السيما إذا مارسيا كزير المالية   النتقادات مف بعض كذلؾ نيا قد ال تخمك كضحناه إال أ
 :نذكر ما يمي يابشكؿ تعسفي، كمف بين

عدـ كضكح العبلقة بيف مجمس النقد كالقرض  ككزير المالية، مما قد يؤدم ذلؾ إلى الحد   -
 ألنظمة.مف دكر الرقابة اإلدارية السابقة التي يمارسيا ىذا األخير عمى مشاريع ا

انتماء كؿ مف أعضاء مجمس النقد كالقرض كالكزير مف حيث التعيف إلى سمطة كاحدة  إف -
مف شأنو أف يضع السمطة التنظيمية لممجمس تحت ضغط  ،ممثمة في رئيس الجميكرية

كاألخطر مف ذلؾ فقد يتكاطأ الطرفاف  محؿ شؾ.استقبلليتو  حتصب ذلؾ، كفضبل عف الكزير
رقمة لحرية الدخكؿ إلى السكؽ المصرفية، مما يؤثر ذلؾ سمبا عمى عمى إصدار أنظمة مع

 .اقتصاد الدكلة كاستثماراتيا
، مما قد ة  محؿ اختصاص مجمس النقد كالقرضتدخؿ السمطة التنفيذية في كضع  أنظم -
كد  تحكيؿ عقبما يخص ؤدم إلى كقكع تداخؿ بيف اختصاصيـ، فعمى سبيؿ المثاؿ تدخميا في

 355الشركات التي تقـك بيا. يث إنشاءالفكاتير مف ح
العمميات المصرفية التي تقكـ تندرج ضمف  قرض،إال أف عقد تحكيؿ الفاتكرة ىك عممية     

كضع األنظمة في ىذا المجاؿ لمجمس  كيعكد اختصاصبيا البنكؾ كالمؤسسات المالية، 
د فييا المشرع ، التي أرامف القانكف التجارم 14مكرر 543النقد كالقرض تطبيقا لممادة 

 .تخصيص تمؾ الصبلحية لو ككنو صاحب االختصاص في مجاؿ النقد كالقرض
 
 
 

                                                 
 .42ص، 2010محمد أحمد عبد النبي، الرقابة المصرفية،  زمـز ناشركف كمكزعكف، األردف،  -354

، يتعمؽ بشركط تأىيؿ الشركات التي تمارس تحكيؿ الفكاتير، 1995أكتكبر 25مؤرخ في  31-95مرسـك تنفيذم رقـ  -355
 .  1995أكتكبر  29، صادر في 64الجريدة الرسمية، عدد 
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 الفرع الثاني:
 :التعميمات عن طريقالسمطة التنظيمية  ممارسة

 فيمكضركرة ت ،مجاؿ الدخكؿ إلى المينة البنكيةلمقتضيات الضبط الدقيؽ كالفعاؿ مف 
كسيمة األنظمة التي سبؽ انب فإلى ج ،ولممارست آليات قانكنيةعدة  مف مجمس النقد كالقرض

 .)أكال(المجاؿ في ذلؾ   سمطة إصدار تعميماتاإلشارة إلييا، لو 
في المجاؿ  محافظ بنؾ الجزائركمما شؾ فيو أف  لمتعميمات التي يختص في إصدارىا     

ف كاف ال يرقى إلى درجة األ نظمة البنكية التي يسنيا البنكي، أف ليا دكر كبير كا 
 )ثانيا(.سالمجم

اإلدارة  تعتبر التعميمات التي يصدرىاالبنكي:  بالتنظيم أوال: المقصود بالتعميمات المرتبطة
 356كتجسيد القكاعد كالنصكص القانكنية لتحديد كتخصيصتأتي بشكؿ عاـ  بمثابة نصكص 

قد ترد بعض األحكاـ الكاردة في األنظمة التي يسنيا مجمس النقد  ،كعمى ىذا األساس
 بشكؿ عاـ، فيتعذر تطبيقيا، مما يستكجب تدخؿ محافظ بنؾ الجزائر  إلصداركالقرض 

تتخذ خاصة  في  تطبيؽ بشكؿ سميـ، كمكضع التعميمات تكضح ىذا العمـك كتضع األنظمة 
تحديد الشركط العامة التي لالنشاطات المصرفية  التنظيمية التي مكضكعيا مجاؿ القرارات

إلنشاء بنؾ أك مؤسسة مالية أك الترخيص ح أك رفض منعمى أساسيا يتخذ المجمس قرار 
كبعبارة أخرل تتكجو إلى الفاعميف في  357،فرع بنؾ أك مؤسسة مالية أجنبية أك مكتب تمثيؿ

 الكسط البنكي.
 التعميمات التي صدرت في مجاؿ تنظيـ االلتحاؽ بالمينة البنكية ما يمي: بيف كمف      
فرع بنؾ أك مؤسسة  مالية أكبنؾ أك مؤسسة  سيسشركط تأتحدد ، 06-96التعميمة رقـ  -

 358.مالية أجنبية

                                                 
ة، دار ىكمة، نظرية القرارات اإلدارية  بيف عمـ اإلدارة  العامة كالقانكف اإلدارم، الطبعة الخامس  ،عكابدمعمار   -356

 . 100، ص2009الجزائر، 

 .، المتعمؽ بتحديد شركط تأسيس البنكؾ02-06مف النظاـ رقـ  8/3انظر المادة  -357
358

-Instruction N°06-96 du 22 octobre 1996, fixant  les conditions  de banque et  

d’Etablissement  financier  et d installation  de  succursale de Banque  et d’ Etablissement 

financier  étranger. ,  www. bank ػofػ algeria.dz. 
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المعدلة لمتعميمة رقـ  المحددة لشركط إقامة كاعتماد مكاتب الصرؼ ،13-97التعميمة رقـ  -
96-08.359 
، تتعمؽ بطبيعة الكثائؽ كالمعمكمات التي يجب أف ترفؽ بطمب 04-2000التعميمة رقـ -

 360االعتماد.
تحدد الشركط المتعمقة بمسيرم البنكؾ كالمؤسسات المالية أك فركع ،05-2000التعميمة رقـ -

361.البنكؾ كالمؤسسات المالية األجنبية
 

المتعمقة التعميمات  تحمؿ :في المجال البنكي ةالصادر  لمتعميماتالقانونية  قيمةالثانيا: 
 قد كالقرضأنظمة مجمس النتفسير بعض  ، تتجمى فيأىمية كبيرة بالدخكؿ إلى المينة البنكية

، فعمى إثر تفاصيؿ تمؾ الذم تصدر عميو العاـ ؿبعضيا بالشكر تطبيؽ التي يتعذ
تتخذ السمطة النقدية القرارات الفردية المتعمقة بالترخيص كاالعتماد لتأسيس البنكؾ  ،التعميمات

في  كفيرغب مف طرؼ المستثمريف الذيفكاجبة االحتراـ كاإلتباع   فيي كالمؤسسات المالية،
 دخكؿ إلى المينة البنكية كممارستيا.ال

كتختمؼ التعميمات التي يصدرىا محافظ بنؾ الجزائر باعتباره رئيس مجمس النقد      
يث ال ، حكالقرض عف األنظمة التي يصدرىا ىذا األخير، ككنيا تفتقد إلى الطابع الرسمي

رية السابقة أك الرقابة اإلدا إلجراء الرقابةكال  عممية النشر في الجرائد الرسمية تخضع إلى
إضافة  كالقرض دكفبتفسير أنظمة مجمس النقد  عمى أساس اكتفائيا ،ةالقضائية البلحق

 362.قاعدة جديدة، بؿ تتضمف شرحا ليا

                                                 
359

- Instruction  N°13-97 du 10  décembre 1997,modifiant et complétant  L’ Instruction N°08-

96  du 18 décembre  1996  fixant  les conditions  de création  et  d’ Agrément  des bureaux  de 

change,  www. bank ػofػ algeria.dz. 
 
360

- Instruction  N°04-2000, déterminant les éléments constitutifs du dossier de demande 

d’agrément de banque ou d’établissements financier. www. bank ػofػ algeria. dz. 
361

- Instruction  N°2000-05 du 30avril2000, Portant condition pour l’exercice des fonctions de 

dirigeant des banques et des établissements financiers ainsi que représentation et des 

succursales des banque et établissements financiers étrangers,  www. bank ػofػ algeria.dz. 
 

 .، يتعمؽ بالنقد كالقرض11-03رقـ  ألمرمف ا 65ك 64انظر المادتيف  -362
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الطبع التنظيمي  عمى أف التعميمات المجردة مفيؤكد مجمس الدكلة الفرنسي  لصددكفي ىذا ا
، كلكف إدا عمدت نشر التعميمات التنظيمية األحكاـ التنظيمية التي تفرضال تنطبؽ عمييا 

 363.فييا نشر التعميمات التفسيرية فإنيا تصبح قابمة لمطعفاإلدارة إلى 
 الفرع الثالث:

 :طريق االستشارة نعالتنظيمية ممارسة السمطة 
مميات الحيكية في المجاؿ تعتبر االستشارة مف أىـ العقبؿ الخكض في ىذه الفكرة،       
 النقائص عندا تساعد باالستعانة بآراء أىؿ الخبرة كالمعرفة عمى تفادم بعض ألني اإلدارم

فالمستشار يبدم رأيو بصفة مكضكعية كمحايدة  364،معيف رالقياـ بأم تصرؼ أك اتخاذ قرا
ينعكس بشكؿ إيجابي عمى الجية أف  كىذا مف شأنو ،في المسألة المعركضة عميو

365المستشيرة.
 

طريؽ  عف ياالختصاص التنظيم في مجمس النقد كالقرض ـساىي قد ،كمف ىذا المنطمؽ    
التنظيمي، عمى  الرسمي كغيررغـ طابعيا غير  ةالكسائؿ المعتمدمف  ةكىي كسيماالستشارة 

كتتعمؽ الستشارة بمكاضيع تستشير فييا  إلييا،)أكال(سبؽ اإلشارة التي  عكس األنظمة
قكة إلزامية   بصكرة كمية كمطمقة مف أية مجردة كخالية  أنياكما ، )ثانيا(الحككمة المجمس

 ؿمتساؤ كىذا ما يدفعنا لتجبر الحككمة عمى إتباعيا عند تحديد السياسة المالية كالمصرفية، 
 (.ثالثاعف قيمة اآلراء التي يقدميا المجمس  لمحككمة بشأف المسائؿ المستشار فييا )

بأنيا تعبير عف رأم بيدؼ إنارة  تعرؼ الميمة االستشارية :أوال: تعريف اآلراء االستشارية
 اإلدارم كلكفاتخاذ القرار  مشاركة فيسمطة القرار حكؿ كيفية ممارسة اختصاصيا، فيي 

ليست سكل أعماؿ تحضيرية  ليست مشاركة مباشرة في سمطة القرار، كاآلراء االستشارية
 366إلصدار القرار اإلدارم كال تككف قابمة لمطعف.

                                                 
 .529أشار إلى ذلؾ: عصاـ نعمة إسماعيؿ،  مرجع سابؽ، ص-363

 .259، ص 1989، الييئات  االستشارية  في اإلدارة الجزائرية ، المؤسسة الكطنية لمكتاب، الجزائر بك ضياؼأحمد  -364

نما تتمتع بحؽ المشاركة ىناؾ مف السمطات اإلدارية المستقمة التي ال تتتجدر اإلشارة  -365 متع بسمطة تنظيمية مباشرة، كا 
 في كضع التنظيمات مف خبلؿ إبداء أراء استشارية لمحككمة في كؿ مشركع نص تنظيمي يخص القطاع الذم تضبطو

 أنظر في ىذا الصدد:
-, Zouaimia Rachid,  Les autorités administratives indépendantes  et la régulation économique  

en Algérie, op.cit, p74. 
366

- Ibid, p406. 
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دارية المستقمة المختصة في ضبط النشاط المالي كاالقتصادم السمطات اإل بيف كمف     
، مجمس النقد كالقرض الذم حدد 367اآلراء لييئات إدارية أخرلالتي تتمتع بآلية إبداء 

المتعمؽ بالنقد كالقرض  11-03مف األمر  62المادة صاختصاصو االستشارم بمكجب ن
مي:" يستمع المجمس إلى الكزير المعدؿ كالمتمـ، حيث نصت في فقرتيا األخيرة عمى ما ي

المكمؼ بالمالية  بناء عمى طمب مف ىذا األخير. كتستشير الحككمة المجمس كمما تداكلت 
 في مسائؿ تتعمؽ بالنقد كالقرض أك مسائؿ يمكف أف تنعكس عمى الكضع النقدم". 

رة المشرع حدد جية كاحدة الستشا " تستشير الحككمة المجمس" أفكيفيـ مف عبارة      
أنيا ممزمة ليذه كأف فييا ما يدؿ داللة قاطعة عمى  ،مجمس النقد كالقرض ممثمة في الحككمة

ال كانت قراراتي ،المالية كالنقدية بشأف المسائؿكمما تداكلت األخيرة  في ىذه  المتخذة اكا 
كىذا ما يعكس رغبة المشرع في إشراؾ أىؿ االختصاص في إثراء تمؾ  ،المسائؿ باطمة

 المسائؿ. 

يمكف أف تستشير لـ تحدد بدقة الييئات التي  أنيا ،العبارة هعمى ىذ يعاب ما أفإال     
إلى  عمما يدف ،العمـكبصيغة  كرد مصطمح "الحككمة" مجمس النقد كالقرض كجكبا، ألف

 مف المجمس. طمب االستشارةىذه الييئات المختصة في  التساؤؿ عف
إلى جانب الكزير  بتمؾ االستشارةمف الكزارات معنية أف تككف كثيرا  العمـك بدييياكبيذا      
نمغير أنو ال يمكف حمؿ تمؾ العبارة عمى  ،األكؿ  ة باستشارةالمقصكد الجية اعمكميا كا 
القطاع المالي عف  ةباعتبارىا المسئكلالمالية ي كزارة ى ،مباشرة النقد كالقرض مجمس

 مسائؿ النقدنشغاالت الحككمة بشأف االكسيط في نقؿ دكر  معبمف ت يفي ةمثكالنقدم، كمف 
المكمؼ بالمالية  يستمع المجمس إلى الكزيرمف عبارة "  كىذا ما يفيـ ،مجمسالإلى  القرضك 

 األخير".بناء عمى طمب ىذا 
النقد  ستشارة الحككمة لمجمسا اتمكضكع بخصكص االستشارة: اتموضوعنطاق ثانيا: 
مؽ بمسائؿ محدكدة عمى سبيؿ الحصر كبشكؿ تتع لـ ألنيا ،العمكـتميز بتفإنيا  ،كالقرض

                                                 
المتعمؽ بالمنافسة المعدؿ كالمتمـ  03-03مف األمر  35نأخذ عمى سبيؿ المثاؿ مجمس المنافسة، حيث نصت المادة  -367

ح في عمى ما يمي:" يبدم مجمس المنافسة رأيو في كؿ مسألة ترتبط بالمنافسة إذا طمبت الحككمة منو ذلؾ، كيبدم كؿ اقترا
 .مجاالت المنافسة"
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في المسائؿ  كتستشير الحككمة المجمس كمما تداكلت العبارة التالية " كىذا ما كرد فيكاضح 
 ."المتعمقة بالنقد كالفرض أك المسائؿ التي تؤثر عمى النقد كالقرض

د فيو أيضا مف كما كر  الفقرة الثالثة السالفة الذكر، 62عمكمية نص المادة  كانطبلقا مف    
النقد  مجمسإخطار  يمكف368،كقياسا عمى مجمس المنافسة كلت في مسائؿ"امصطمح "كمما تد

مشاريع قكانيف أك مف قرارات فردية  فيما يخص تحضيركؿ ما تتخذه الحككمة   يكالقرض ف
لى كما ال يفكتنا اإلشارة إ ة بذلؾ. التي ليا عبلق أكنقدية أك بنكية تتناكؿ مسائؿ أك تنظيمية 

يربط المجمس بالسمطة التشريعية فتستشيره في المسائؿ النقدية كمسائؿ  غياب نص قانكني 
 االستثمار في المجاؿ البنكي باعتباره الخبير األكؿ في مثؿ ىذه المسائؿ. 

النقد  لمجمساستشارة  تعتبر مما سبؽ تكضيحو :المجمسالقانونية الستشارة  الطبيعة: ثالثا
د كالقرض الكسيمة الفعالة التي تكتسبيا الحككمة مف أجؿ إبراز دكرىا كالقرض في مسائؿ النق

ذا كاف في التأكيد عمى احتراـ سياسة النقد كالقرض كمبادئيا.  يتمتع باستشارة مجمس الكا 
369إجبارية

Consultation obligatoire  التي  المشار إلييا أعبله 63/3بحسب نص المادة
مشكرة المجمس  فإنو يتعيف عمى الحككمة أف تطمب،."نصت: "...تستشير الحككمة المجمس..

كمف ثمة يعتبر  ،صمة بالنقد كالقرض مشركع تشريعي أك تنظيمي لو بشأف أم إلبداء رأيو
مف دكف طمب االستشارة  تمؾ المشاريع تـ التداكؿ بشأف ، كبذلؾ إذا ما ىذا اإلجراء جكىرم

إلى بطبلف  عدـ احتراميا ىرية، فيؤدمتككف الحككمة قد خالفت قاعدة جك  الييئة المعنيةمف 
 عمميا.

النقد كالقرض ممـز بالرد عمى تمؾ  يككف مجمس فيؿ ،اإلجراءلكف لك سممنا باحتراـ ذلؾ     
يمكف بحيث ال مف الناحية الشكمية كالمكضكعية  لمحككمةمقيد ما يقترحو   االستشارات؟ كىؿ

                                                 
يستشار مجمس المنافسة في كؿ مشاريع النصكص التنظيمية كالتشريعية المتعمقة بالمنافسة أك التي ليا صمة  -368

 .متعمؽ بالمنافسة، المعدؿ كالمتمـ، ال03-03مف األمر رقـ  36بالمنافسة، أنظر في ىذا اإلطار: المادة 
 .46فتكس خدكجة، مرجع سابؽ، ص -

عكس االستشارة اإلجبارية، تعني االستشارة االختيارية الحالة التي ال تككف السمطة المستشيرة مجبرة عمى القياـ عمى  -369
بيا، تتحقؽ عند عدـ كجكد نص يمـز اإلدارة أك الييئة بأف تستشير جية أخرل قبؿ أداء عمميا. كبذلؾ فإف االستشارة ىنا 

االختيار في طمب المشكرة، كبالتالي إذا لـ تقـ الجية المعنية بطمب الرأم، فإف ليست تقييد قانكني لمييئة؛ إذ يككف ليا حؽ 
 ذلؾ لف يرتب أم أثر قانكني.

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 اإلطار الماًىًي لضبظ  حريت االلتحاق بالوهٌت البٌكيت                          الباب األول:        

 

150 

 

الناحية الشكمية، بحيث  تككف ممزمة بأخذ يقيدىا فقط مف  أـ أنو لو ةإال مكافق تياقرارا إصدار
 ؟تالرأم  عند إصدار تمؾ القرارا

، يتضح  بأف مف قانكف النقد كالقرض62المادة  الفقرة األخيرة مفمضمكف  ىاستنادا إل    
تتقدـ بيا الحككمة مف أجؿ االستفسار  ممـز بالرد عمى االستشارات التيمجمس النقد كالقرض 
بير المختص في التي ليا عبلقة بالجانب النقدم كالبنكي ككنو الخ عف المسائؿ القانكنية
طمب  االستشارة اإللزامية المقدمة مف الحككمة محؿفي حيف أف  مجاؿ النقد كالقرض،

 المجمس يمارس إذ أفليا أم أثر قانكني؛  مجرد اقتراحات ليستعدك أف تككف  ال المشكرة
باحتراـ اآلراء المقترحة طالبة االستشارة ممزمة  تككف الحككمة االستشارية كالدكر الييئة 

إال مف الناحية الشكمية، بحيث تككف ممزمة  . كبعبارة أخرل فإف الحككمة غير مقيدةعمييا
 .قبؿ تحديد سياسة النقد كالقرض دكف االلتزاـ بمضمكنو بأخذ الرأم

ذا كانت اآلراء       ي مسائؿ النقد أكسكاء ف لمحككمة مجمس النقد كالقرض االتي يقدمي كا 
، ألنيا تفتقد لمقكة التنفيذية كال تمحؽ ضررا ةغير ممزماالستثمار في القطاع البنكي  بشأف

 .بالمراكز القانكنية لدكم المصمحة فإف خضكعيا الرقابة القضائية غير ممكف
استشارة مجمس النقد كالقرض،  فالتشريعية مالييئة  دسبب إبعاالتساؤؿ عف  كما ال يفكتنا

كبالتالي يقتصر دكره االستشارم عمى مشاريع القكانيف كالنصكص  لرغـ مف أىميتيابا
 القكانيف مشاريع دكف اقتراح ،النقد كالقرض التي تقدميا الحككمةبمجاؿ  التنظيمية المتعمقة

 .المجاؿفي ذات  يبادر بيا النكاب في البرلماف قد التي
تبدك النقد كالقرض كالسمطة التشريعية عبلقة مجمس  بأف تضحي، كفي ضكء ىذه الفقرة    

 كجكد لتكريس بالرغـ مف أف ىناؾ أكثر مف داعي أكثر تباعدا مف عبلقتو بالسمطة التنفيذية 
التشريعية ىي صاحبة االختصاص األصيؿ في سف  كانت السمطةفإذا  ىذه العبلقة، ؿمث

كمجمس  ارل جياز األخىي  فإنو مف الضركرم بمكاف أف تستشير ،تشريعات النقد كالقرض
 منيا.بغية االستفادة  في مثؿ ىذه المسائؿالكبيرة مف الخبرة  بما لو النقد كالقرض

دائرة الجيات التي  تكسيع ؿتكفيقا حياأكثر المشرع كعمى خبلؼ المجاؿ البنكي، كاف    
 ةباستشارة عد ىالذم يحظ مجمس المنافسةمثؿ  يا أف تستشير سمطة الضبط الكاحدةيمكن

كالييئات  الحككمة، ككذا الجماعات المحمية متمثمة في في مجاؿ المنافسةفة جيات مختم
الجيات  كحتى ،االقتصادية كالمالية كالجمعيات المينية كالنقابية كجمعيات المستيمكيف
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 ةبالممارسات المقيدترتبط   قضيةإذا رفعت أماميا  مجمسالاستشارة  ليا حؽ القضائية
 371.لمجمس المنافسة أف يبدم اقتراحات مف تمقاء نفسو فيمكذلؾ كاألبعد مف  370،لممنافسة

االستشارم المتعمؽ بمجمس النظاـ  ـعمى أحكاالمسجمة  كالعيكب النقائصغرار  عمىك     
 دمياـ كحدك القكاعد كاألحكاـ التي تبيف  غيابفي  يتمثؿ رآخفراغ  ىناؾ، النقد كالقرض

د كالقرض أك التي لمسائؿ المتعمقة بالنقبشأف ا دكره االستشارمأداء  فيمجمس النقد كالقرض 
 دكر مجمس النقد كالقرض الصعكبة بمكاف تقييـ فذلؾ فم كفضبل عفليا عبلقة بذلؾ. 
بشأف  قتراحاتو كتكجيياتواالنقد كالقرض في ضؿ السرية التي تكتنؼ  مسائؿاالستشارم في 
لتفاصيؿ المتعمقة بيذا التي تطمعنا عمى كؿ ا النشرة الرسميةكذلؾ بسب غياب  ىذه المسائؿ،

 المكضكع.
النقد كالقرض  يقدمو مجمس ماالقتراح الذكحتى في ضؿ ىذه التعتيمات، فإف الرأم أك      

أم نص  ال نتصكر أف يتعدل إلى فحص مشركعية أك تفسير أك تأكيؿ ،لمجية المستشيرة
إف سمطة ، كبالتالي فيدخؿ في اختصاص السمطة القضائية ألف ذلؾ ،تشريعي أك تنظيمي

أف تككف عامة تقتصر عمى نظره فيما إذا كانت مشاريع  تعدكااء الرأم ال دالمجمس في إب
 أـ ال. تتبلءـ مع مقتضيات مجاؿ النقد كالقرض المقدمة النصكص التشريعية كالتنظيمية

أكثر مف ضركرة، ألف بدكنيا ال يمكف  أضحى كليذا فإف مطمب النشرة الرسمية     
مجاؿ النقد  في مجمس النقد كالقرض الدكر االستشارم الذم يمعبو اإلطبلع عمى حجـ

، كاألىـ مف ذلؾ المسائؿ المستشار فييا كالقرض ككذلؾ الجيات التي تستشيره كمضمكف
بياف التكجييات كالمقترحات التي أخذتيا الجية المستشيرة بعيف االعتبار كالتي لـ تكلي ليا 

 .اىتماما
كضكح  ـكعد انتقادات مفمما أخذ عمى قيمة ىذه االستشارة  رغـ كعمى الكفي األخير،      

بعاد العديد مف الجيات الميمة مف حقيا في طمبيا ك  ،الجية المستشيرة كمكضكع االستشارة ا 
مجمس يمعبو  قد مف أىمية الدكر االستشارم الذم ؿيمكننا التقمي بلإال أني،..مافمثؿ البرل

 يالحككمة أكفالتي تعدىا  كالتنظيمات القكانيف  مشاريع إثراء في ءكالقرض سكاالنقد 
دارؾ إذا ت االمجمس السيم ايصدرىا ىذاألنظمة البنكية التي  عتعارضيا م دليا عن التصدم

                                                 
 عمؽ بالنقد كالقرض، معدؿ كمتمـ.، يت11-03مف األمر رقـ  38أنظر المادة  -370

 .نفسو مف األمر 36ك 34 فأنظر المادتي -371
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كسمطة استشارية في المجاؿ  هفعالية دكر  مف حدقد ت التي المشرع تمؾ العيكب كالنقائص
 .النقدم كالمالي

قد التي  اليامة كأ لآلراء النكعية ؿ الحككمة كؿ الميؿأف تمي مفمف الضركر  عمى ذلؾ دز     
ال فما الجدكل مف ىذه  ،باعتباره خبيرا في مجاؿ اختصاصو ،يقترحيا المجمس المقترحات كا 

تكشؼ بشكؿ شفاؼ  نشرة رسمية  ماسة لكجكدإذا ضرب بيا عرض الحائط؟ لذا فيناؾ حاجة 
 .ي المجاؿ البنكي كالماليف االستشارم لمجمس النقد كالقرض الدكرحجـ  كقيمة 

 :المبحث الثاني
 :النقدية عمى حرية التأسيس البنكيالسمطة  وكفاءة أثر استقاللية

يتمتع  ،مجمس النقد كالقرض ىك سمطة إدارية مستقمة يعمؿ كيتصرؼ باسـ الدكلة     
كبحكـ  يختص بتنظيـ كضبط القطاع البنكي التنفيذية، سمطةملبسمطة فعمية دكف خضكعو 

فعاؿ  رستو لسمطات ضبطية كتنظيمية، فيك يسعى إلى كضع إطار قانكني كأخبلقيمما
عمى تحقيؽ  اكقادر  يريدكف الدخكؿ إلى السكؽ المصرفية الديف فممزما لممستثمري يككف

 التكازف بيف المصالح المتقابمة.
 يستكجب منح مجمس النقد ،بمكغ سكؽ مصرفية بمستكيات عالية مف التنظيـ فإف، لذا    

: كؿ الصبلحيات كالمسؤكليات الضركرية لممارسة دكره مدعكمة بمقكميف أساسيفكالقرض 
)مطمب  الكاقع أساسو القانكف كمبناه ؿباستقبلؿ كاميحظى  جياز الضبط ىذاأكليما جعؿ 

 أكؿ(.
كفاءة ال اعتماد معيارضركرة سابقو كيتمثؿ في  أىمية عف كما ال يقؿ العامؿ الثاني    

ىذا كحكـ دارة إلكعمما كفنا  كالمؤىمة قانكنا قات المختصةااختيار أجكد الط كالدراية في
 كصناعة القرارات )مطمب ثاف(. الجياز

تكتمؿ مقكمات نجاح مجمس النقد كالقرض  بجناحيو المستقؿ كالمتخصص في ضبط بيذا    
 فشميا قميديةالمنظكمة اإلدارية الت أعمنت أف بعد كتكريس حرية الدخكؿ إلى المينة البنكية.

مف ضمنيا القطاع البنكي بسبب  الحساسة القطاعات االقتصادية إدارة كتطكير بعض في
لمحسكبية ا ،التي خمقتيا مف بيركقراطية كتركيز السمطة كانعداـ الشفافية المزمنة األمراض

 ..كاالحتكار.
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 :المطمب األول
 :البنكي حرية التأسيس السمطة النقدية عمى استقالليةأثر 

كضمانات  لبرلماني كليس لو الصفة القضائيةيتمركز مجمس النقد كالقرض خارج اليـر ا     
 ، كتبعدهتجعمو يحتؿ مكانا داخؿ فضاء اإلدارة ،تمنح لوالتي  ةالعضكية كالكظيفياالستقبللية 

بالشخصية   بغض النظر عف تمتعو، لمسمطة التنفيذية تبعية رئاسية أك كصائية ةمف أي
372.المعنكية

 

المشرع الجزائرم صراحة باستقبللية بعض سمطات  يعترؼفي ضكء ىذا السياؽ،       
 ؼىذا االعتراينسحب مضمكف  فيؿ 373،ليالضبط الناشطة في المجاؿ االقتصادم كالما

كما طبيعة تأثير ذلؾ  ؟ره سمطة ضابطة في المجاؿ البنكيالنقد كالقرض باعتبا عمى مجمس
 ية ؟عمى حرية الدخكؿ إلى المينة البنك

أنو ال يمكف الكصكؿ  أف المينة البنكية تعتبر مف الميف الحساسة ك فيو، ال مراءمما      
السيما في  ليذه المينة النقد كالقرضضبط كتنظيـ مجمس  المنتظرة مف كالشفافية إلى الفعالية

استقبلال عضكيا ، ا كاف مستقبل عف السمطة التنفيذيةذالتي يصدرىا إال إ مجاؿ األنظمة
 .، أك ما يسمى باالستقبللية العضكية  )فرع أكؿ(تككينوبنظاـ 
 كظيفي، مف خبلؿ عدـ ؿيعزز باستقبلمنقكصا إذا لـ  العضكم بقى االستقبلؿيفي حيف     

لمتعميمات كاألكامر التي تصدر عف الحككمة أك البرلماف أك أية جية  تمقي ىذا المجمس
 .()فرع ثافباالستقبللية الكظيفية  ما يعبر عنوأخرل، كىذا 

 
 

 

                                                 
372-Zouaimia Rachid, , Les autorités  administratives  indépendantes et  La régulation  

économique  en Algérie, op,cit, pp16,17. 
 منيا عمى  سبيؿ المثاؿ: -373
معدؿ  2003فيفرم 17مؤرخ في  04-03رقـ  مف القانكف 12لجنة تنظيـ عمميات البكرصة كمراقبتيا، في نص المادة  -

 .المنقكلة ، يتعمؽ ببكرصة القيـ93كمتمـ لممرسـك التشريعي 
 .ومن 10سمطة ضبط البريد كالمكاصبلت السمكية كالبلسمكية، بمكجب نص المادة  -
، يتعمؽ بالكقاية مف الفساد 01-06مف قانكف رقـ  18الييئة الكطنية لمكقاية مف الفساد كمكافحتو في مضمكف المادة  -

 .افحتو، معدؿ كمتمـكمك
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 :الفرع األول
 :السمطة النقديةاالستقالل العضوي 

 خاضعيفلمجمس النقد كالقرض عندما يككف أعضاؤه غير  االستقبللية العضكيةتتجسد      
لقياس درجة استقبللية ك  إلى أية سمطة كال يتمقكف األكامر كالتعميمات مف أم جية كانت.

، (أكال)العضكيةمنيا: التركيبة  ةمعايير عدمد نعت ؼالعضكم سك جانبيا  يف المذككر مجمسال
 )رابعا(.قكاعد التنافيك  )ثالثا( ،المتعمقة بالعيدة دالقكاع طبيعة )ثانيا(،األعضاء طريقة تعييف

االستقبلؿ بر معيارا حاسما  في معرفة درجة يعت أوال: من حيث التركيبة العضوية:  
، كمف ةه السمطذيحكـ النظاـ القانكني لي ا كاف مبدأ الجماعيةذإالعضكم لمسمطة النقدية ف

شأنو أف يخدـ استقبلليتيا البد مف إيجاد تركيبة متكازنة تضمف تمثيؿ مختمؼ الجيات 
 ه الصيغة مكجكدة في مجمس النقد كالقرض؟ذالمينية ذات الصمة بالقطاع المصرفي، فيؿ ى

 افإذ كالتخصصالشفافية أف اإلدارة الجماعية تحقؽ متطمبات الحياد ك يجمع الفقو عمى     
عي  يأخذ بعيف كأسيؿ فاف الضابط الجماالفردم يتخذ قراراتو بصكرة أسرع كاف الضابط 

فقد أفضت التجارب  ثمةكىك ما قد يعطؿ اتخاذ القرار، كمف 374،كاألداءاالعتبار المصالح 
كىك الحؿ  ضبط جماعية مع ترجيح صكت الرئيس سمطة، األجنبية إلى اقتراح حبل كسطا

 .في تركيبة مجمس النقد كالقرض الجزائرم لذم كرسو المشرعا

كذلؾ االستقرار، فقد تغيرت ثبلث مرات  الجماعيةنقد كالقرض تركيبة مجمس ال لـ تعرؼ    
عشرة  بػمركرا  2003أعضاء ستة  (9)تسعة  إلى 1990أعضاء سنة (7)سبعة  مف ابانتقالي

 .  2001سنة  أعضاء(10)

 2003أفضؿ، لكف رغـ تكسيع المشاركة في  كانت ة المجمس مكسعةتركيب كمما كانتف    
حسب نص  عضك 51الذم يتككف مف  تبقى غير كافية مقارنة بمجمس القرض الفرنسي

يمثمكف العديد ، كالمتمـ المعدؿ 1984يناير  24المؤرخ في  46-84مف قانكف رقـ  25المادة 
 (4) أربعة وكفي االقتصاد كالمالية،الكزير المكمؼ ب سىذا المجم حيث يترأس مف الجيات،
( 5، خمسة )كمدير العاـ لمبريد، مف بينيـ مدير الخزينة العامة، عف الدكلة فأعضاء ممثمي

أعضاء آخريف  يمثمكف  (3)كثبلثة أعضاء يمثمكف البرلماف كالمجمس االجتماعي كاالقتصادم

                                                 
374

- Gentot Michel, Les autorités administratives indépendantes 2
éme

 édition,  Montchrestien, 

paris, 1994, p53. 
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 (13)كثبلثة بات المينية أعضاء  يمثمكف النقا (10)عشرة  ك ، الجيات كالييئات اإلقميمية
 ...375مؤسسات القرض كاالستثمار،عشرة ممثبل عف 

القكية الستقبللية مجمس النقد  العكامؿ دالجماعية أحصفة التعتبر كمما سبؽ ذكره،      
كالفرض، ألنيا تخمؽ نكعا مف التكازف بيف تأثير مصالح مختمؼ السمطات كالجيات التي 

بشأف مشاريع األنظمة  تضمف مداكلة جماعية مى أنياعيعيف مف بينيا أعضاؤه، زيادة 
تضفى عمييا طابع الدقة  ،كالقرارات الفردية الضابطة لعممية الدخكؿ إلى المينة البنكية

االستثمار في المجاؿ  ةكمحترمة لحرييعطي ضمانة قكية  ذا في حد ذاتوكالمكضكعية، كى
 376.مقارنة  بتركيز السمطة في يد شخص كاحد البنكي

طراؼ إف إشراؾ الحد األقصى مف الجيات كاأل نيا: من حيث تنوع وتمثيل األعضاء:ثا  
يمكف أف يعطي لمجمس النقد كالقرض مشركعية  ،المختمفة كالفاعمة في القطاع المصرفي

 ديمقراطية غير مباشرة كاستقبللية كبيرة. فيؿ يتمتع المجمس بيده الخاصية؟
 سامييفمكظفيف  (3)أعضاء،  (9)كالقرض مف  يتككف مجمس النقد ،كما أشرنا سابقا   

بحكـ كفاءتيما في  تختاراف (2)كشخصيتاف  كالمالي المجاؿ االقتصادمفي  فمتخصصي
 عدـ تحديد. (4كأربع شخصيات)المسائؿ االقتصادية كالنقدية 

 تنكع مشاربأنيا تكاد تخمك مف خاصية  ،مجمس النقد كالقرض يبلحظ عمى تركيبةما     
 الييئات التمثيمية الكطنية، ممثمي الييئات مف رجاؿ القانكف، ؿمطمؽ لكىماؿ إ ،التمثيؿ

 مف أىمية عضكية ىذه بالرغـكاألساتذة  ممثمي البنكؾ كالمؤسسات المالية المينية الكطنية
كاحترافيتيـ كىذا بدكره يؤثر بشكؿ سمبي عمى خبراتيـ  ، مما يحـر المجمس مفطراؼاأل

 .لممينة البنكيةة ميمتو الضبطية كالتنظيمي
المثاؿ لضبط األخرل كمنيا عمى سبيؿ كىذا عمى خبلؼ ما نجده لدل بعض سمطات ا    
جاؿ  المصرفي ك المالي ك خمسة أعضاء  دكم خبرة في المتضـ  حيث المصرفية، ةالمجن

 377.عضكيف يندب األكؿ مف المحكمة العميا ك الثاني مف مجمس الدكلة، المحاسبي

                                                 
 . 50مرجع سابؽ، ص معشب، الكجيز في القانكف المصرفي الجزائرممحفكظ -375

محمد محمد عبد المطيؼ، "سمطة تنظيـ األسكاؽ المالية، اإلطار الدستكرم كالتنظيـ التشريعي"، بحث مقارف في كؿ  -376
 .90، ص 2009، لػ 02الككيت، المجمة الحقكقية، الككيت، العدد مف فرنسا، مصر، 

  .، يتعمؽ بالنقد كالقرض11-03، يعدؿ كيتمـ األمر 04-10المعدلة بمكجب المادة الثامنة مف األمر  106المادة -377
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مف  378،التأمينات اإلشراؼ عمىلجنة تتككف لنسبة لقطاع التأمينات، نفس الشيء با    
 ..التأمينات.عضكيف يحمبلف صفة القضاة، كخبير في ميداف 

 عضكيف مختص قاض،379لجنة تنظيـ كمراقبات عمميات البكرصة، كعمى غرار ذلؾ، تضـ
 عضك مختص في القيـ المنقكلة... ك ، أستاذ جامعيفي المالية

المتعمؽ بالنقد كالقرض  11-03مف خبلؿ األمر : عيار تحديد األعضاءمن حيث مثالثا: 
، مما يعطي لمجياز المختص58نص المادة نبلحظ أف  يكتنفو شيء مف الغمكض كالعمـك

 عتبارات سياسية.ال استنادا سمطة تقديرية كاسعة في تعييف أعضاء مجمس النقد كالقرض
 ىعنيا عمانكف ىك غياب رجاؿ الق ،رضعمى تشكيمة مجمس النقد كالقيعاب كذلؾ ما     

ما يصدره  سمطاتو عف طريؽ يمارس عمى أساس أنو، لمثؿ ىؤالءالرغـ مف حاجة المجمس 
 .في المجاؿ المصرفي تنظيمية كأ فرديةمف قرارات 

مكانية     تعييف أعضائو  في ضؿ ىذه النقائص التي تعترم تشكيمة مجمس النقد كالقرض كا 
ضمف حسف تنظيـ كال ي مسال يضمف استقبللية المجعية عمى أسس كمعايير غير مكضك 

 ف يجب مراعاة التخصص.المينة البنكية  إذ
إف تعدد كاختبلؼ الجيات المقترحة ألم  رابعا: من حيث جهات التعيين واقتراح األعضاء:

قد يؤثر ايجابيا عمى درجة  استقبلليتيا فيؿ يتمتع أعضاء مجمس النقد   ،سمطة إدارية
 ده الخاصية ؟كالقرض  بي

أنو لـ يأخذ بمبدأ  ،لمجمس النقد كالقرضالمنظـ  ما يبلحظ عمى النظاـ القانكني    
نما أخد بمبدأ األحادية في ى ،الجماعية في عممية اقتراح كتعييف أعضائو حيث  ا المجاؿذكا 

 380.لرئيس الجميكرية االقتراح كالتعييفخكؿ سمطة 

                                                 
 25رخ في  مؤ  07-95يعدؿ كيتمـ األمر رقـ  04-06مف القانكف رقـ  27التي أدرجتيا المادة  2مكرر  209المادة  -378

 .1995مارس  08، الصادر في13، يتعمؽ بالتأمينات، الجريدة الرسمية  عدد1995جانفي 

 ة القيـ المنقكلة.، يتعمؽ ببكرص10-93، يعدؿ كيتمـ المرسـك التشريعي رقـ 04-03مف األمر رقـ  13المادة  -379

ف كاف المشرع قد أخذ بمبدأ الجماعية في عممية اقتراح كتعيف األعضا -380  ء لدل بعض سمطات الضبط، منيا:كا 
تتككف قائمة الجيات التي تقترح أعضاء لجنة التأمينات مف  كزير المكمؼ بالمالية،  المحكمة العميا، كىذا ما نص عميو   -

، يتضمف تحديد القائمة االسمية  ألعضاء لجنة اإلشراؼ  عمى التأمينات،  2008جانفي   02المرسـك الرئاسي ، مؤرخ في 
 .2008جانفي  27، صادر في04ة الرسمية العددالجريد
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مف طرؼ  احتكار سمطة تعييف أعضاء المجمسس تكريالذم يدفعنا لمقكؿ، بأف  األمر     
ف، ، كزيادة تبعيتيـ ككالئيـ لسمطة التعيي، يعني إنقاص مف نكعية ىؤالء األعضاءجية كاحدة
بيف رئيس  381سمطة التعييفالسابؽ، الذم كزع  10-90قانكف النقد كالقرض  عمى خبلؼ

 382.مكظفيف( 03) بلثةالجميكرية كرئيس حككماتو، حيث خكؿ ليذا األخير صبلحية تعيف ث
مجمس النقد كالقرض إفراغ دكر مف شأنو  ،إف ىذا التركيز لسمطة التعييف في يد كاحدة    

لذلؾ يككف صكرية  ـ يمكف أف تككف استقبللية ىذه السمطة استقبللية تكمف  ،محتكاهمف 
 مةالبرلماف كالقضاء كالحكك  بيف سسمطة تعيف أعضاء المجمتكزيع حريا بالمشرع المصرفي 

ألف استئثار الحككمة بسمطة تعييف جميع أعضاء  ،كالجمعية المينية لممصرفييف الجزائرييف
 383األعضاء.ىؤالء  ةجديا الستقبللي يمثؿ تنكرا، ممثمة في رئيس الجميكريةالمجمس 

 ضماف االستقبلليةتدخؿ نظيره الفرنسي مف أجؿ  ،عمى خبلؼ المجمس الدستكرم الجزائرمك 
فمقد اشترط مثبل أف يعيف أعضاء المجنة الكطنية دارية المستقمة، لمسمطات اإل الفعمية

،  كرئيس محكمة النقض، مف طرؼ رئيس مجمس الدكلة (CNIL)،لبلتصاالت كالحريات
384كرئيس مجمس المحاسبة.

 

 رغبة اتركيبتي إف السمطة اإلدارية المستقمة الكحيدة في الجزائر التي كانت تعكس    
فعمية، ىي المجمس األعمى لئلعبلـ، حيث تساىـ عدة استقبللية  في تمكينيا مف تشريعية

، فثبلثة أعضاء يعينيـ رئيس الجميكرية، كثبلثة عشر الثنيا جيات في تعييف أعضائو

                                                                                                                                                         

تضـ قائمة الجيات التي تقترح أعضاء لجنة تنظيـ كمراقبة عمميات  البكرصة ، كؿ مف كزير العدؿ، كزير التعميـ  -
. كىذا ما فالعالي، محافظ بنؾ الجزائر، المصفي الكطني لمخبراء المحاسبيف ، محافظي الحسابات، كالمحاسبيف المعتمد يي

 ، يتعمؽ ببكرصة القيـ المنقكلة، معدؿ كمتمـ، مرجع سابؽ.10-93مف المرسـك التشريعي رقـ  22ضمنتو المادة  ت

كفي ذات السياؽ قمؿ جانب مف الفقو مف شأف آلية اختيار األعضاء عف طريؽ التعييف، مرجحا تقنية االنتخاب.،  -381
 أنظر:

--Essaid  Taib,  « Les autorités Administratives indépendantes en Algérie ». Article non édité, 

p02. 
 ، متعمؽ بالنقد كالقرض، الممغى، مرجع سابؽ.10-90، مف قانكف 32المادة  -382

383-Aoun  Charbel, «L’indépendance de  l’autorité de  régulation des communications  

électroniques  et des postes » Thèse  doctorat  en droit, Université  de  Cergy Pontoise, Paris, 

2006,  p29. 
384-Note conseil  constitutionnel N°86 DC, AJDA, 1987, p113. 
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انتخاب األعضاء الباقكف بأغمبية آخركف يعينيـ رئيس المجمس الشعبي الكطني، كيتـ 
385.المحترفيف فالمطمقة مف بيف الصحفيي

 

ىك أيضا مف المعايير Le régime du mandatنظاـ العيدة  نظام العهدة:  حيثمن  خامسا:
كقد ثار التساؤؿ بيف الفقو حكؿ تعيف األعضاء لعيدة  386،لضماف استقبللية المجمس اليامة

أطكؿ مف عيدة السمطة السياسية التي تعينيـ، كىك مف شأنو أف يفصؿ بيف المسار الزمني 
 . افة إلى تحديد كعدـ تجديد العيدةا إضذيني لممجمس، كىالسياسي كالمسار الزمني الم

د كالقرض المدة القانكنية المخكلة ألعضاء مجمس النق ،اإلطاركيقصد بالعيدة في ىذا     
ارتكاب في حالة  تسريحيـ إاللممارسة مياميـ خبلليا، حيث ال يمكف عزليـ أك كقفيـ أك 

 .جسيـ أخط
لطمبات   دـ كقكعيـ تحت أم ضغط أثناء مناقشتيـكعكىذا يعد ضمانا الستقبلليتيـ      

حيف التداكؿ  ، كمف جية أخرل،جية مف ىذا البنكؾ كالمؤسسات المالية إلنشاءالترخيص 
 .بالدخكؿ إلى المينة البنكية كممارستيابشأف  مشاريع  األنظمة ذات الصمة 

عض أعضاء لقد كرس المشرع المصرفي نظاـ العيدة بالنسبة لب :أهمية نظام العهدة -1
الفقرة  22نص المادة  في الثبلثة كنكابومجمس النقد كالقرض، كيتعمؽ األمر بكؿ مف المحافظ 

كبيذا  2001.388في تعديؿ  ذلؾعف تراجع لكف سرعاف ما  ،10-90مف القانكف   387ىاألكل
يككف المشرع قد عمد إلى انتزاع بعض مظاىر استقبللية مجمس النقد كالقرض، حيث ألغت 

ىذا األمر نظاـ العيدة التي كاف يتمتع بيا المحافظ كنكابو الثبلثة، كالتي مف  10المادة 
، مما يفتح المجاؿ كانت تشكؿ الحصانة بالنسبة ليؤالء مف العزؿ كاإلقالة أيا كانت مكاقفيـ

 لرئيس الجميكرية لعزؿ ىؤالء في أم كقت أراد.
كسمطة ضبط كتنظيـ الدخكؿ  -ألعضاء مجمس النقد كالقرض كبالنتيجة لذلؾ، ال يمكف     

إال إذا كانكا مطمئنيف عمى  حيادمإلييـ بشكؿ أداء المياـ المكككلة  -البنكية إلى المينة 

                                                 
   ممغى.  ، يتعمؽ باإلعبلـ،1990أفريؿ  03مؤرخ في  07-90مف  قانكف رقـ  72المادة  -385

386-Gnedon Marie- José, Les autorités  administrative indépendantes, L.G.D.J, Paris, 

1991,p70. 
 .عمى النحك التالي:"يعيف المحافظ لمدة ست سنكات كيعيف كؿ نكاب المحافظ لمدة خمس سنكات...."-387

 1990أفريؿ  14المؤرخ في  10-90، يعدؿ كيتمـ القانكف رقـ 2001فيفرم   27مؤرخ في  01-01أمر رقـ  -388
 .2001فيفرم  28، صادر في 14مية، عدد المتعمؽ بالنقد كالقرض، الجريدة الرس
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السيما مف طرؼ  ، كعدـ تعرضيـ ألم شكؿ مف أشكاؿ الضغطاالستمرار في مناصبيـ
 .السمطة التي عينتيـ

ذا كاف المشرع الجزائرم لـ يستشعر بقدسية نظاـ الع     يدة في المجاؿ البنكي، فإنو بمغ كا 
في تشريعات بعض الدكؿ مكانة دستكرية، كفي البعض األخر أخذ المشرع عمى عاتقو 

 389.بشأنوالنص الصريح 
مف شأنو التقميص مف العيدة  ـكالقرض بنظاتحصيف أعضاء مجمس النقد إف عدـ     

لسمطة التقديرية لجية  ، مف شأنو تكسيع اكأف التعييف خارج أية عيدةخاصة ، تواستقبللي
 . تمكنيا مف عزؿ األعضاء في أم كقت شاءت التيالتعييف 

لـ يسحب المشرع نظاـ العيدة كتحديد المدة عمى أعضاء  تحديد مدة العهدة: عدم  -2
 391ك لجنة تنظيـ كمراقبة البكرصة 390مجمس النقد كالقرض كما فعؿ مع مجمس المنافسة

لنقد كالقرض ال يستفيدكف التالي فإف أعضاء مجمس ا، كب392كالمجنة المصرفية بصفة جزئية
عيدة أك حصانة تجاه السمطة التقديرية لمسمطة المعينة، خاصة  كأف المشرع ألغى مف أية 
، كىك ما ييدد استقرار كاستقبللية  المجمس كسمطة  السالفة الذكر22طة المادة كبكؿ بسا

 مطة التنفيذية.ضابطة  لممينة المصرفية، كيجعمو عرضة لتكجيات الس
ا الصدد، حتى في الكقت الذم كرس فيو المشرع نظاـ العيدة الجزئي، لـ يسمـ ذكفي ى     

محافظ بنؾ الجزائر مف العزؿ، الذم ىك يمارس في الكقت نفسو كظيفة رئيس مجمس النقد 
ا العزؿ الفقرة ذفيؿ طبقت عمى ى  393كالقرض قبؿ نياية عيدتو المحددة بست سنكات،

                                                 
389

-  ,Sabourin, P, « Les  autorités  administrative  indépendantes, une  catégorie  nouvelle », 

AJDA, N°1, Dalloz, Paris, 1989, p283. 
رئيس المجمس كنائب المنافسة  عمى أنو:" يعيف ب، المتعمؽ 03-03األمر رقـ ، الفقرة األكلى  من25تنص المادة   -390

 ( سنكات قابمة لمتجديد...". 5الرئيس  كاألعضاء اآلخركف ... لمدة خمس)

المتعمؽ ببكرصة القيـ المنقكلة: عمى أنو:  يعيف ،  10-93المرسـك التشريعي تنص المادة في فقرتيا األكلى مف  -391
 ( سنكات..."4أعضاء المجنة لمدة أربع )

( 5لنقد كالقرض، عمى أنو:"... يعيف رئيس الجميكرية أعضاء المجنة لمدة خمس )، مف قانكف ا106تنص المادة  -392
 سنكات..."

، 28، الجريدة الرسمية عدد 1990أفريؿ  15تـ تعييف محافظ بنؾ الجزائر، بمكجب  المرسـك الرئاسي  المؤرخ في  -393
، الجريدة  الرسمية 1992جكيمية   21، ثـ تمت إقالتو مف منصبو، بمكجب المرسـك الرئاسي في 1990جكيمية  11صادر 
 .1992جكيمية  26، صادر في 57عدد 
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التي تنص عمى أنو" يتـ إقالة المحافظ كنكابو في حالة العجز الصحي  22مف المادة  الثالثة 
 المثبت قانكنا أك الخطأ الفادح بمكجب مرسـك رئاسي يصدره رئيس الجميكرية "؟

فإذا ثبت العكس، فإف استقبللية مجمس النقد كالقرض تصبح مكضكع نقاش كاألكثر       
 زؿ المشرع عمى نظاـ العيدة؟مف ذلؾ كيؼ يككف الحاؿ بعد تنا

العمؽ ألف إصابة االستقبللية العضكية لممجمس في  يعني ،االنتدابإف عدـ تحديد مدة 
عدـ في ضؿ  ،مف طرؼ سمطة التعيف في أم لحظة عرضة لمعزؿ أعضاء المجمس يككنكا

مف تعسؼ ىذه  كما يعني غياب الحماية ليؤالء األعضاء، انصياعيـ لرغباتيا كتكجياتيا
 لسمطة في استعماؿ حقيا في التعييف كالعزؿ.ا
 "بقرار أكردنك"المعركؼ  1998عف مجمس الدكلة الفرنسي قرار سنةصدر  مقابؿ ذلؾفي     

المستقمة  قبؿ  السمطات اإلداريةال يمكف إنياء  مياـ أعضاء   حيث جاء في محتكاه، أنو
صدر عف المحكمة العميا  القرار نفسو394.ف كانكا  بمغكا سف التقاعدا  إنياء عيدتيـ  حتى ك 

مف  تعضك مف إحدل الككاالالذم جاء فيو:" إف إنياء مياـ  1935،395األمريكية، سنة  
 .قبؿ إنياء عيدتو القانكنية العادية، يعتبر ذلؾ عمبل غير شرعي"طرؼ الرئيس األمريكي 

حدد مرتب يعمى ما يمي:"  11-03مف ألمر رقـ15كمف جية أخرل، نصت المادة 
 .المحافظ..

يتقاضى المحافظ كنكاب المحافظ أك كرثتيـ عند االقتضاء، إال في حالة العزؿ بسبب خطأ 
 .فادح ..."

الكاردة في نص ىذه المادة، بأنيا جاءت Foute lourdeيبلحظ عمى عبارة "خطأ فادح"     
لتقرير مدل اعتبار فضفاضة، مما قد يفتح المجاؿ أماـ السمطة التقديرية لجية التعييف 

كبالتالي قد  يتعرض المحافظ  يستدعي عزلو، المرتكب مف رئيس المجمس خطأ فادحا الخطأ
النقد  زماـ مجمسكما ىذا إال دليؿ أخر عمى تحكـ الحككمة في  ،كنكابو  لمعزؿ يشكؿ تعسفي

فإف أبدل الرئيس  و بداية مف تعيينو كانتياء بعزلو،كالقرض عف طريؽ سيطرتيا عمى رئيس

                                                 
394

-Poulet- Gibot  Lectlerc  Nnadine, Droit administratif, sources – moyens –control, 3
éme

 

édition, Bred, Paris,  2007, p44. 
395-Gentôt M, Les autorités administratives  indépendantes, 2

éme
 édition, Montchrestien, 

Paris,1994, p21.  
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بقكا في مناصبيـ كقد يحضكف بتجديد  كالعزؿ لسمطة التعييف طاعةكاألعضاء الكالء كال
ف خالفكا ذلؾ تعرضكا لمعزؿ تحت أم مبرر   .ىذه السمطة تسكغوعيدتيـ كا 

 يد عيدة أعضاء مجمس النقد كالقرضتشكؿ عدـ قابمية تجد : تجديد العهدة قابمية-3
تقبللية ىده السمطة، غير أف إضافة إلى عدـ إمكانية تسريحيـ أك إقالتيـ ضمانة جكىرية الس

كمجمس  396المشرع خرج عف ىدا المبدأ بالنسبة لسمطات الضبط االقتصادم بصفة عامة
ة صريحة كال حيث لـ يشير المشرع في قانكف النقد كالقرض ال بصف ،خاصة النقد بصفة

تككف قد  كبالتالي فعيدة أعضاء المجمس تككف قابمة لمتجديد  ك ،ضمنية إلى عدـ تجديدىا
 محؿ مساكمة  مف قبؿ سمطة التعييف.

تككف ضمانة  فمف جية 397مف زاكيتيف، العيدة لمتجديد العبرة فيعدـ قابميةتكمف ك     
لبلستقبللية، بالمعنى الذم يككف فيو أعضاء مجمس النقد كالقرض يسعكف لمحصكؿ عمى 

فالعيدة كمف جية أخرل،  ،تبعيتيـ ليا مقابؿ فسمطة التعييخبلؿ مغازلة  أخرل مفعيدة 
التعييف لتحديد مدل قابمية تممؾ سمطة  التيلمدة كاحدة ال تمنح السمطة التقديرية لمجية 

 .العيدة لمتجديد
إف تعيف أعضاء مجمس النقد كالقرض ػ كسمطة منظمة كضابطة لعممية الدخكؿ إلى     

يبرر  مما  ،المينة البنكيةػ لمدة غير محددة يتنافى مع االستقبللية العضكية  ليذا المجمس
أف تككف مدتيا شريطة ، المجمسعمى عضكية أعضاء العيدة  نظاـ دخاؿإلتدخؿ المشرع 

لثمث إال قابميتيا لمتجديد  أك، قطعيا إال ألسباب يحددىا القانكفمع عدـ إمكانية  ،معقكلة
التي اكتسبكىا  تجربتيـ كخبرتيـ ؿفييـ كينق ألف ذلؾ يقكم ركح الجدية كالعمؿ ،وأعضائ

 مف يعزز كؿ ىذالمف يمييـ،  لينقمكا بدكرىـ ىذه الخبرة لزمبلئيـ الجدد ار عيدتيـطكاؿ مشك 
عمى حد  التنظيمية كالرقابية المجمس تيعمى استقرار كظيف ظاألعضاء كيحافاستقبللية ىؤالء 

 .سكاء

التبعية  تعني قطع لما كانت استقبللية مجمس النقد كالقرض :من حيث مبدأ الحيادسادسا: 
سممية ك الكصاية اإلدارية، فإف مبدأ حياده أثناء أداء كظيفتو تجاه الييئة التي لمسمطة ال

                                                 
ديب نذيرة،  استقبللية  سمطات الضبط المستقمة في القانكف الجزائرم، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانكف،  -396

 .28، ص2011تيزم كزك،   ممكد معمرم، تخصص تحكالت الدكلة، كمية الحقكؽ  كالعمـك السياسية، جامعة
397

- Khalloufi  Rachid, « Les institutions de régulation en droit algérien », Revue  idara, N° 

28,  Alger, 2004, pp 98,99. 
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خبلؿ تكريس نظاـ  تتكلى مراقبتو أك اإلشراؼ عميو، يعتبر كجيا آخر لتمؾ االستقبللية، مف
جراء االمتناع  .  التنافي كا 

ي كظيفة مستقمة ىكظيفة العضك في السمطات اإلدارية ال إف: الوظيفي حاالت التنافي-1
ىذا ة  كمع أية عيدة نيابية برلمانية، ، فإنيا تتنافى مع الكظائؼ الحككميعمكمية، كمف تـ

التنافي حاالت 1986سبتمبر 18المجمس الدستكرم الفرنسي في قراره المؤرخ كقد لخص 
كىك نفس الحاؿ  ية، كظيفة عمكمية أك نشاط ميني ":" التنافي مع كؿ عيدة انتخابقائبل

 مقانكف الجزائرم.بالنسبة ل
فإنيا تتنافى  ثـ ، كمفمس النقد كالقرض ىي كظيفة عمكميةكظيفة العضكية في مجإذا     

مجمس ك المجنة المع الكظائؼ الحككمية كمع أية عيدة نيابية برلمانية. كعميو بخصكص 
إذ تتنافى كظائؼ  ،عمى الحاالت السابقة نفسيا 398ينص قانكف النقد كالقرض المصرفية،

ظ كنكابو مع أية عيدة نيابية أك مينة حككمية أك أية كظيفة عمكمية، كىي حاالت المحاف
 مشتركة بيف الييئتيف.

 جزئي عمى ؿإال بشكأنيا ال تسرم  التنافي تعمى حااليبلحظ ما لمكىمة األكلى،     
مف مجمكع المحافظ كنكابو الثبلث أعضاء مجمس النقد كالقرض، فيي تقتصر فقط عمى 

 399.لممجمسالمشكمة  تسعة أعضاء
مف  الحدمف شأنو ، لجميع أعضاء مجمس النقد كالقرضحاالت التنافي إف عدـ شمكلية     

األنظمة التداكؿ بشأف مشاريع عمى ي سمب بشكؿ يؤثرقد كىذا بدكره ، العضكية ستقبلليتوا
غير لؤلعضاء الخمسة التي يصدرىا كالتي قد تككف الترخيص ك االعتماد  البنكية أك قرارات

إلى السكؽ الدخكؿ تتنافى مع حرية كشفافية  مصالح فييالنظاـ التنافي  فالخاضعي
 .المصرفية

                                                 
 .يتعمؽ بالنقد كالقرض، معدؿ كمتمـ، 11-03في فقرتيا األكلى كالثانية مف األمر  14المادة -398

اء ىيئة عمكمية  تتنافى مع ممارسة أية نظاـ التنافي نكعاف قد يككف  كمي مطمؽ، عندما  تككف كظيفة جميع  أعض -399
كظيفة أخرل سكاء كانت عمكمية أك خاصة كأية عيدة انتخابية باإلضافة إلى امتناع امتبلؾ األعضاء لممصالح بصفة 

مباشرة  أك غير مباشرة . كقد يككف التنافي جزئيا نسبيا عندما ال تشمؿ حاالتو جميع أعضاء الييئة العامة، أك عند عدـ 
 ب جميع حاالت التنافي عمى األعضاء.انسحا
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حدد فيو حاالت الذم  01،400-07كتدخؿ بمكجب األمر لذلؾ قد تفطف ،إال أف المشرع    
لنظاـ التنافي فيو بأسمكب ال مكاف ، المناصب كالكظائؼالتنافي كااللتزامات الخاصة ببعض 

 منو عمى ما يمي:"  األكلىيث نصت المادة الجزئي، ح
 ...التنافي تحديد حاالتإلى  ييدؼ ىذا األمر

الييئات   فا لمدكلة  يمارسكنيا ضمكظيفة عمي يطبؽ عمى شاغمي منصب تأطير أك   
ا عمى مستكل سمطات الضبط ذكك،االقتصادية...كالمؤسسات العمكمية العمكمية  تكاإلدارا

 .مياـ الضبط أك المراقبة أك التحكيـ" مماثمة تتكلى أك كؿ ىيئة عمكمية أخرل
 المادة الثانية مف ذات األمر ما يمي:" دكف المساس بحاالت التنافي كتضيؼ     

المنصكص عمييا في التشريع كالتنظيـ المعمكؿ بيما، يمنع  شاغمكا المناصب كالكظائؼ  
، بأنفسيـ أك ة نشاطيـمف أف تككف ليـ خبلؿ فتر في المادة األكلى أعبله   المذككركف

داخؿ الببلد أك خارجيا، مصالح لدل المؤسسات أك الييئات التي  آخربكاسطة أشخاص 
يتكلكف مراقبتيا أك اإلشراؼ عمييا أك التي أبرمكا صفقة معيا أك صدكر رأيا بغية صفقة 

 .معيا"
نتياء بعد احتى Le régime des incompatibilitésذلؾ، يسرم نظاـ التنافي مفكأبعد     

 ة األكلى كالثانية السالفة الذكرفي الماد كفي حالة عدـ االلتزاـ بما كرد401.األعضاء مياـ
، كغرامة مف إلى سنة كاحدة أشير( 6)بيف ستة يتعرض العضك لعقكبة الحبس تتراكح  ما 

 402.دج 300000إلى  دج100000
ـ التنافي الكمي عمى كبذلؾ يككف المشرع، قد قضى عمى نظاـ التنافي الجزئي كعمـ نظا    

جميع أعضاء السمطات اإلدارية المستقمة بما فييـ أعضاء مجمس النقد كالقرض، كما قاـ 
 .وبتكسيع حاالت

 كتدليبل عمى ذلؾ، فقد حدد المشرع حاالت منع أخرل، تتعمؽ خاصة بضركرة      
مكف ، حيث ال يالميني المضبكط في المجاؿ البنكي األعضاء تجاه القطاعاستقبللية 

                                                 
، يتعمؽ بحاالت التنافي كااللتزامات الخاصة ببعض المناصب 2007مارس  01مؤرخ في  01-07أمر رقـ  -400

 معدؿ كمتمـ. .2007مارس  07، صادر في 16كالكظائؼ، الجريدة الرسمية عدد

 نفسو.المادة الثالثة مف األمر  -401

 .سومف األمر نف المادة السادسة، -402
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، أك أف يتكلكا أم منصب خبلؿ مدة كاليتيـ ما عدا افظ  كنكابو ممارسة أم نشاط مينيلممح
 .تمثيؿ الدكلة لدل المؤسسات العمكمية ذات الطابع االقتصادم كالمالي

مجمس النقد  كيجدر التنكيو بأىمية نظاـ التنافي، ككنو أحد مقكمات االستقبللية ألعضاء    
السمطة النقدية عند  تحييدمسكؽ المصرفية، مف خبلؿ تعزيز كسمطة ضابطة ل كالقرض

في  كاطمئناف ممارسة رقابتيا السابقة  عمى الدخكؿ إلى المينة البنكية، مما يزيد ذلؾ ثقة
-2.الكطنيف كاألجانب الراغبيف في انجاز استثمارىـ في المجاؿ البنكي المستثمريفنفكس 
 Procèdeاالمتناعإجراء يكجد افي، يأتي إلى جانب نظاـ التن االمتناع:إجراء 

l’empêchement مجمس النقد كالقرض كحياده في  ةدعائـ استقبلليبدكره يعد أحد  الذم
فيؿ تبنى المشرع ىذه الدعامة في . ممارسة كظيفة تنظيـ الدخكؿ إلى السكؽ المصرفية

 المجاؿ البنكي؟
مف المشاركة في المداكلة  بإجراء االمتناع في ىذا اإلطار، منع بعض األعضاء كيراد    

التي تعقدىا إحدل السمطات العامة نظرا لكضعيـ الشخصي تجاه شخص أك مؤسسة تككف 
403.طرفيا التنظيـ مفمحؿ المتابعة أك الرقابة أك 

 

نو كبيف أحد أطرافيا عبلقة قرابة أك بي مسألة لمعضك مصمحة مباشرة فيفإذا ثبت أف  ،كعميو
ضمانا لشفافية الحضر مف التداكؿ في تمؾ القضية تحت فيقع  أك شيء مف ىذا القبيؿ،

 كنزاىة المداكلة. 
 ذلؾلـ  يكرس ، فإف المشرع البنكي المطركح أعبلهعمى السؤاؿ  اإلجابةأما فيما يخص     

، عمى غرار باقي التشريعات المنشئة لمسمطات اإلدارية في مجاؿ النقد كالقرض اإلجراء
 404،الذم يخضع مجمس المنافسة ليذا اإلجراء افسةلمستقمة، ما عدا  تشريع المنا

ال يمكف أم عضك في مجمس المنافسة في فقرتيا األكلى عمى أنو: "29حيث نصت المادة 
أف يشارؾ في مداكلة تتعمؽ بقضية لو فييا مصمحة أك يككف  بينو كبيف أحد أطرافيا صمة 

 طراؼ المعنية".قرابة إلى الدرجة الرابعة  أك يككف قد مثؿ أك يمثؿ أحد األ
أعضاء مجمس النقد كالقرض  كمقدـ بيف أحد  أك مصمحة فقد تككف ىناؾ عبلقة قرابة   

 يؤثر ذلؾ عمى دراسة ىذا الطمب قد طمب الترخيص بإنشاء بنؾ أك مؤسسة مالية، مما

                                                 
403

- Zouaimia Rachid,   Droit de la régulation, économique, Berti Édition, Alger, 2006, p79. 
 .، يتعمؽ بالمنافسة، معدؿ كمتمـ03-03أمر رقـ  -404
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قد تحصؿ المكافقة عمى الترخيص  كمف ثمة ،فيو بحياد كشفافية ؿمكضكعي كالتداك بشكؿ 
نمتكفر شركطو القانكنية أك برفض منحو ليس لتخمؼ ىذه ليس استنادا ل  االشركط كا 

 العتبارات أخرل.
كامؿ  ىتعميمو عمحبذا لك تـ  ،المادة سياؽما جاء في ك كأماـ أىمية ىذا اإلجراء    

المستقمة بما فييا أعضاء مجمس النقد كالقرض، كما فعؿ مع نظاـ  أعضاء سمط الضبط
ىؤالء األعضاء ضركرة استحداث نصا قانكنيا أخر يمـز فيو  ىرة إلاإلشاكال تفكتنا . التنافي

 دلتشت كظيفتيـ الضبطية بكؿ صدؽ كأمانة كبتجرد كنزاىةكنية عمى أداء بأداء اليميف القان
 حيادا كاستقبللية. المستحدثة تمؾ الييئات

 الفرع الثاني:
 :االستقالل الوظيفي لمسمطة النقدية

مباشر عمى الجانب الكظيفي الذم ذكرناه لو تأثير  بلؿ العضكماالستقالشؾ فيو، أف  مما  
ذا كاف مشفكعا إال إ ،كامؿ الستقبلليةمجمس النقد كالقرض  يحكزلف كما  .لممجمس

، كال تتجسد ىذه األخيرة إال عندما تككف قرارات المجمس محصنة مف باستقبللية كظيفية
 اإللغاء كالتعديؿ مف قبؿ سمطة أعمى منو. 

 الصبلحياتحجـ  فم انطبلقاالفعمية لممجمس،  الكظيفية ةاالعتداد باالستقبلليال يمكف كما    
مف االستقبللية العضكية إف  حتىالممنكحة لو أك المياـ الحساسة الممقاة عمى عاتقو ك 

في مجاؿ اختصاصو ال تصطدـ بأم   إذا كانت قرارات المجمس التي يصدرىاكجدت، إال 
السمطة  مف  لمتعديؿ أك اإللغاء أك االستبداؿ ذلؾ عدـ خضكعيا كثر مف أك عائؽ أك مانع 
 .اإلدارية العميا

 ػخاصة منيا ػكبالتالي كيؼ نتصكر طبيعة القرارات التي يصدرىا مجمس النقد كالقرض    
كما  ؟إذا كاف ىذا األخير غير مستقبل كظيفيا ،المنظمة لعممية الدخكؿ إلي المينة البنكية

 المجاؿ البنكي؟رية االستثمار في ذلؾ عمى ح تأثيرمدل 
مدل  :أساسيفكلقياس درجة استقبللية المجمس الكظيفية يجب االنطبلؽ مف عنصريف 

 .ك)ثانيا( كبمتطمبات مادية، )أكال( تزكيده بكسائؿ قانكنية
القكاعد ىذه الكسائؿ في مختمؼ تتمثؿ  أوال: الوسائل القانونية لالستقاللية الوظيفية:

التي صنعيا المشرع لتمكيف السمطات اإلدارية المستقمة ػ منيا مجمس  يميةكالتنظ القانكنية
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النقد كالقرض كسمطة ضبط في المجاؿ البنكي ػ مف ممارسة صبلحياتيا كاتخاذ القرارات التي 
ف كانت ىذه الدراسة .مف أم جية كانتلبلضطبلع بمياميا دكف أم قيكد   تراىا مناسبة  كا 

تبدك ميمة  لمعرفة درجة االستقبلؿ الكظيفي  قانكنية تآليا ثبلث ذكر تركز فقط عمى سكؼ
الشخصية بالرئاسية أك الكصائية أك تمتعو  ةخضكعو لمرقاب: مدل لممجمس كتنحصر في

 .ضعو لنظامو الداخميإمكانية ك  كأالمعنكية 
يتقمد مجمس النقد كالقرض كغيره مف  :السمطة النقدية لمرقابة اإلدارية مدى خضوع -1

اإلدارية المستقمة عمى المستكل اإلدارم كظائؼ خاصة، حيث يسير عمى تطبيؽ  السمطات
فبل يمكف  ،المتمثؿ في تنظيـ كضبط السكؽ المصرفية 405الخاص،القانكف في مجالو 

بالنظر إلى  اتصنيؼ ىذا الجياز ضمف الييئات اإلدارية التقميدية، كمع ذلؾ يبقى إداري
نظر إلى اختصاص القضاء اإلدارم في المنازعات التي بال كأطبيعة القرارات التي يصدرىا، 

الرئاسية أك الكصاية عو لمسمطة في مدل خضك كبيذا الكصؼ يمكف البحث  يككف طرفا فييا.
 اإلدارية. 

السمطة الرئاسية بأنيا مجمكعة تعرؼ  :ةلرئاسيلمرقابة االنقدية  سمطةال مدى خضوع  -أ
جية مرؤكسيو، تجعؿ ىؤالء المرؤكسيف االختصاصات التي يباشرىا كؿ رئيس في مكا

تمارس ىذه السمطة بقكة القانكف، دكف الحاجة إلى  تبطكف بو برابطة التبعية كالخضكع، ير 
 406نص يكرسيا.

كبناء عمى ىذا المعطى، تمارس السمطة الرئاسية عمى ىيئة تكجد في ىـر إدارم ما       
كالقرض، فيك ال ينتمي إلى لنقد كىذا ليس حاؿ مجمس ا ، تككف مرؤكسة كخاضعة لرئيس ما

القانكنية  صاستنادا لمنصك  سمـ إدارم كال كجكد لييئة تعمكه تمارس عميو مثؿ ىذه السمطة،
 المنشئة كالمنظمة لو. 

                                                 
 أنظر في ىذا اإلطار: -405
 .56حمميؿ نكارة، المرجع السابؽ، ص  -
ممقاة في الممتقى الكطني حكؿ سمطات الضبط المستقمة في راشدم سعيدة، مفيـك السمطات اإلدارية المستقمة، مداخمة  -

 .404، ص2007مام  23،24المجاؿ االقتصادم كالمالي، المنظـ مف طرؼ جامعة عبد الرحماف ميرة، بجاية، يكمي
 .29حدرم سمير، المرجع السابؽ، ص -

 .25، ص1983صالح فؤاد مبادئ القانكف اإلدارم الجزائرم، دار الكتاب المبناني، بيركت،  -406
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بما تممكو  407يعبر عف السمطة الكصائية، :النقدية لمرقابة الوصائية ةخضوع السمطمدى -ب
تجد مبررات ىذه  كعمى أعماليا، ليا الييئة الكصية مف سمطات عمى الييئة الخاضعة

السمطة في حماية المصمحة العامة، مف خبلؿ فرض احتراـ المشركعية اإلدارية، أم مطابقة 
عمى الييئات ف قبؿ الييئات المركزية أعماؿ الييئة لمقكانيف. تمارس ىذه السمطة م

408ة دنيا.، أك مف قبؿ الييئات البلمركزية العميا عمى ىيئات المركزيةالبلمركزي
 

تطبيؽ الرقابة اإلدارية الكصائية التي تمارس عمى المؤسسات  يتنافى عمميا ابتداء،    
فإف  . كبالتاليكظيكر سمطات الضبط الجديدة التقميدية، مع تبني اقتصاد السكؽ العمكمية
 فيك غير تابع ألية جية بطة في المجاؿ البنكيالنقد كالقرض باعتباره سمطة ضامجمس 

إلى الييئات البلمركزية، كىذا ما يستفاد مف  مف األحكاؿ حاؿ أم في ينتمي إدارية كال
إشارة إلى تمقي أعضائو  ةحيث ال تكجد أي ،النصكص القانكنية المنشئة كالمنظمة لممجمس

 .لتعميمات مف أم جية سكاء كانت تشريعية أك تنفيذية
لترخيص إلنشاء البنكؾ بمنح ا المتعمقةكزيادة عمى ذلؾ، فإف جميع قراراتو الفردية     

الرقابة  أنكاع عيا ألم نكع مفقابمة لمتنفيذ الفكرم كالمباشر، دكف خضك  المالية كالمؤسسات
تعد  كما ال يمكف الطعف في صحتيا إال عف طريؽ القضاء. كفضبل عف ذلؾ الخارجية،
لمجرد استكماؿ إجراءاتيا دكف حاجة إلى مصادقة صحيحة  النقد كالقرض مجمسمداكالت 

 ا. أية جية عمي
لمرقابة اإلدارية مف طرؼ الكزير المكمؼ  التنظيمية قراراتوخضكع كحتى في ظؿ      

كما أشرنا  ،يبقى غير مؤثر عمى استقبلليتو ،بالمالية، إال أف ىذا اإلجراء مف الناحية النظرية
ز قكتيا عمى عكس مثيمتو لجنة تنظيـ كمراقبة عمميات البكرصة، فإف أنظمتيا ال تحك  ،سابقا

كاألكثر مف ذلؾ يمكف ليذا األخير الحمكؿ  409،عمييا التنفيذية إال بعد مكافقة كزير المالية

                                                 
تمارس السمطة الكصائية بكسائؿ  تتمثؿ في الرقابة عمى الييئة المشمكلة بالكصاية  كالرقابة عمى أعماليا بمكجب  -407

 التصريح ، التصديؽ، التكقيؼ، اإللغاء، كأخيرا الحمكؿ، لمزيد مف التفصيؿ أنظر:
 .116، 106صالح فؤاد، المرجع نفسو، ص ص  -

 .101 ،100المرجع نفسو، ص ص  -408

 .كرصة القيـ المنقكلة، معدؿ كمتمـ، يتعمؽ بب10-93مف المرسـك التشريعي رقـ  32المادة  -409
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بنظيرىا  ارنةمق ه الناحية منقكصةمف ىذ كبالنتيجة لذلؾ تصبح استقبلليتيا 410محؿ المجنة،
 مجمس النقد كالقرض.

نصكص المنشئة لو ترتيبا عمى ما سبؽ دراستو، يتمتع مجمس النقد كالقرض بمكجب ال    
كمف  411.تقصيو مف إدراجو في الييكؿ اإلدارم التقميدم لمدكلة األخيرة ه، ىذباالستقبللية

جية أخرل، فيك يمثؿ الدكلة التي انسحبت مف المجاالت االقتصادية ػ بما فييا البنكي ػ 
 األجيزةىذه  ليمثؿ إحد فمجمس النقد كالقرض ح ىيئات الضبط القطاعية المتخصصة،لصال

 .المخصص ليا كتنظيـ المجاؿضبط  يالتقميدية فالتي حمت محؿ اإلدارة 
تيدؼ إلى ضبط كتنظيـ  مجمس النقد كالقرض مياـ إدارية  كفي ىذا المقاـ، يؤدم    

المجمس طرفا  التي يككف المنازعات. كما يختص القاضي اإلدارم في السكؽ المصرفية
 ك ال يمكف تصنيفو ضمف الييئات تقميديةكمف جية أخرل، فيك ليس بسمطة إدارية  فييا،

  لسمطة أك ىرمية لسمطة رئاسية تبعيتويستبعد  كمف ثمة، البلمركزية كأالمركزية  اإلدارية
 عندما يضطمع بميامو. كصائية

لـ تعد دراسة مكضكع الشخصية  بالشخصية المعنوية:لمسمطة النقدية  عدم االعتراف -2
رم، إذ بظيكر السمطات اإلدارية المستقمة التي الزالت تبحث المعنكية حكرا عمى القانكف اإلدا

عف مكقع ليا بيف باقي أجيزة الدكلة، عاد الحديث عف الشخصية المعنكية لمكاجية لكف ىذه 
 412المرة في مجاؿ أخر ىك القانكف االقتصادم.

سمطات الضبط التي تنشط في  تحضىإلى أحكاـ قانكف النقد كالقرض، ال  كرجكعا     
بالشخصية المعنكية كاالستقبلؿ  –مجمس النقد كالقرض كالمجنة المصرفية  –مجاؿ البنكي ال

لمثؿ ىذه السمطات بالشخصية  االعتراؼاألمر الذم أثار جدال فقييا حكؿ أىمية 413المالي،
 414.المعنكية كمدل تأثيرىا عمى استقبلليتيا

                                                 
 نفسو. المرسـك التشريعي   ، مف50المادة  -410

 .59حمميؿ نكارة، المرجع السابؽ، ص -411

 .67ص   ،نفسو المرجع    -412

413
 د:مف بيف سمطات الضبط المستقمة التي تتمتع بالشخصية المعنكية نج-
 .، معدؿ كمتمـ03-03، مف األمر 23/1مجمس المنافسة، المادة  -
-93، يعدؿ كيتمـ المرسـك التشريعي رقـ 04-03، مف القانكف رقـ 12لجنة تنظيـ كمراقبة عمميات البكرصة، المادة  -

 .، يتعمؽ ببكرصة القيـ المنقكلة10
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ت الضبط المستقمة يرل بأف منح الشخصية المعنكية لسمطا ،جانب مف الفقوإال أف    
ف كاف الفقو في ا  حتى ك 415،كتمتعيا بيا ليس بعامؿ حاسـ كفعاؿ لقياس درجة استقبلليتيا

 416مجممو يرحب بخطكة كيذه مف المشرع.
 ـيرتب أثارا إيجابية تدعقد فاالعتراؼ لمجمس النقد كالقرض بالشخصية المعنكية      

كأخيرا تحميمو تبعات التقاضي، التعاقد  ةيتمتعو بأىممف بيف ىذه اآلثار ك  استقبلليتو كظيفيا،
 .لمسكؽ المصرفية كظيفتو الضبطية فيرتكبيا بشأيمكف أف  أخطائو الجسيمة التي

 :عدم تمتع السمطة النقدية بأهمية التقاضي - أ

فسو بنفسو  لدل يؤىمو إلى تمثيؿ ن ، سكؼإف االعتراؼ لممجمس بالشخصية المعنكية    
 ةتبعيتو لكزار مف  مدعى عميو، كىك األمر الذم يحررهأك  بصفتو مدعيالجيات القضائية 

في ضبط كتنظيـ المختصة الضبط  ةتمتع سمطلـ يقدر أىمية المالية، إال أف المشرع 
 . بالشخصية المعنكية الدخكؿ إلى المينة البنكية 

ف كاف ىذا الحد ال يؤثر فيحتى      ة، مف الناحية العممي استقبللية مجمس النقد كالقرض كا 
الشخصية بتمتعو جياز ما أنو مستقؿ دكف لكف مف ناحية التكييؼ القانكني، ال يمكف تصكر 

 لصالح الدكلة كلحسابيا. ؿككنو يعمإذ ال يمكنو تحمؿ تبعية أعمالو القانكنية، 
ترفع ضد الدكلة التي  ،فالطعكف المرفكعة ضد قرارات مجمس النقد كالقرض كبالنتيجة لذلؾ،

نما بصفة محافظيس بصفتو رئيسا لممجمس ل محافظاليمثميا  بنؾ الجزائر كىك ما أكدت  كا 
يتخذ :" جاءت بما يميالمتعمؽ بالنقد كالقرض، حيث  11-03مف األمر  16عميو المادة 

                                                                                                                                                         

كمكافحتو، معدؿ  بالككالة لمراقبة الفساد، يتعمؽ 01-06ـ مف القانكف رق 18الككالة الكطنية لمكافحة الفساد، المادة  -
 .كمتمـ

 مف أىـ النتائج المترتبة عمى اكتساب المجمس لمشخصية المعنكية ما يمي: -414
 تمتع رئيس المجمس بحؽ المجكء إلى القضاء كمدعي أك مدعى عميو. -
 إمكانية التعاقد مع  نظرائو في إطار التعاكف الدكلي. -
 كلية األخطاء التي يرتكبيا أثناء أداء كظيفتوتحممو مسؤ  -

 .72مرجع سابؽ ص -دراسة مقارنة-نصيرة تكاتي، ضبط سكؽ القيـ المنقكلة الجزائرم -أنظر في ىذا اإلطار: -415

- Zouaimia Rachid,   Droit  de  la régulation  économique, op.cit., p80. 

 
416

- Ibid, p26. 
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ترفع الدعاكل القضائية كيدافع عنيا بناء عمى ،جميع تدابير التنفيذ...،.محافظ بنؾ الجزائر..
 .متابعة..."

ذا كاف التشر      يع المصرفي لـ يعترؼ بالشخصية المعنية لمسمطات الضبط في المجاؿ كا 
لمعديد مف سمطات الضبط العاممة في المجاؿ  قد أقرىا مقابؿ ذلؾ،في  نجده ،البنكي

مجمس ك 417،االقتصادم كالمالي، منيا عمى سبيؿ المثاؿ لجنة الكيرباء كتكزيع الغاز
 418.المنافسة

مجمس  يمنح  إذا كاف المشرع المصرفي لـ  :تعاقدعدم تمتع السمطة النقدية بأهمية ال-ب
يبقى معزكال خاصة عف المحيط الخارجي، حيث النقد كالقرض الشخصية المعنكية، فإنو 

مف السمطات اإلدارية المستقمة  نظيراتويتعذر عمى ىذا األخير التعاقد أك إبراـ االتفاقيات مع 
المشاركة في األبحاث العممية كالمناقشات  يؤدم إلى حرمانو مف مماكاألجنبية،  منيا الكطنية

كبالنتيجة لذلؾ  ك االستفادة مف الخبرات األجنبيةذات الصمة بنشاطو أ كالمسائؿ في القضايا
 ال يمكنو االرتقاء بميمتو الضبطية في مجاؿ الدخكؿ إلى المينة البنكية.  

ع في قانكف البريد قد أقرىا المشر  ىذه األىمية كخبلفا لمجمس النقد كالقرض، فإف    
تتعاكف أف  كالمكاصبلت تستطيعالتي تنص عمى أف سمطة البريد 13كالمكاصبلت في المادة 

ذات الييئات الكطنية كحتى األجنبية  األخرل أكإطار مياميا مع سمطات الضبط  كفي
 419اليدؼ المشترؾ.

المنظمة  تتمتع لجنة البكرصة الجزائرية بصفة العضكية في المستكل العممي، ىكذلؾ عم    
البكرصات  ىبالرقابة عمالتي تضـ كافة الييئات المختمفة  (OICV)القيـ  العالمية لمجاف

 420كاألسكاؽ المالية العالمية.
مجمس  الذم يميزإف طابع االستقبللية  :أعمالها مسؤولية السمطة النقدية تحملعدم   -ج

لمباشرة عف اؤكلية المسعدـ إعفائو مف  يدفع إلىالنقد كالقرض عف اإلدارة الكبلسيكية، 
 األخطاء الجسيمة التي قد تسببيا قراراتو في مجاؿ تنظيـ كضبط الدخكؿ إلى المينة البنكية

                                                 
، يتعمؽ بالكيرباء كتكزيع الغاز بكاسطة القنكات، 2002فيفرم  05مؤرخ في  01-02مف قانكف رقـ  112المادة  -417

 .2002فيفرم  06، صادر في08الجريدة الرسمية عدد 

 .، يتعمؽ بالمنافسة، معدؿ كمتمـ03-03مف أمر رقـ  23المادة  -418

 .د كالمكاصبلت السمكية كالبلسمكية، يتعمؽ بالبري03-2000قانكف رقـ  -419

 .76، مرجع سابؽ، صرمحد سمير -420
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ما تقتضيو مصمحة السكؽ  ةجديتو كخدم يضمفك  دفع التعكيض مف ذمتو الماليةبك 
 .السيما تجاه كزارة الماليةليتو استقبل باإلضافة إلى تعزيز ،المصرفية

 سمنـ سابالشخصية المعنكية لمجمس النقد كالقرض كمع ما يمثمو  االعتراؼـ إال أف عد    
ؽ  باألضرار التي تسببيا ، كباألخص فيما يتعممف تحمؿ مسؤكليتوالستقبلليتو، يعفيو 

 .الجسيمة التي قد تمحؽ مصالح ك جيات عدة أخطاؤه
ي اتخاذه بعض عمى سبيؿ المثاؿ، أف مجمس النقد كالقرض قد تعسؼ ف فمك افترضنا    
إلنشاء بنؾ  ، كأف  يصدر قرار برفض منح الترخيص رات المتعمقة بالنشاطات المصرفيةالقرا

، المطمكبة قانكنا البيانات كالشركطكافة طالب الترخيص  استجماع ممؼأك مؤسسة مالية رغـ 
 .ممستثمرلففي ىذه الحالة يككف المجمس قد أخطأ كتسبب في تفكيت فرصة الكسب المحتمؿ 

يتضمف منح الترخيص دكف استفاء كما يمكف في الحالة المعاكسة يمكف أف يصدر قرارا 
السكؽ المصرفية مستثمر غير مؤىؿ قانكنا قد يمحؽ أضرارا كخيمة إلى فينفمت  شركطو،

 طني.بالمكدعيف كباالقتصاد الك 
مترتبة الاألضرار دفع التعكيضات المستحقة قصد جبر  حمؿ الدكلةتىذه الحاالت ت ففي    
كعمى ىذا  في كضعية تبعية لمسمطة التنفيذيةمما يجعمو  كالقرض،أخطاء مجمس النقد  فع

يمكف تصكر استقبللية المجمس، في حيف أف الدكلة ىي مف تتحمؿ تبعة  األساس كيؼ
 في المنتظرة منوكالمكضكعية أمر محفز لو عمى عدـ التزامو بالجدية  برأيناكىذا  ؟أخطائو
ط  الدخكؿ إلى المينة البنكية، مما قد يشكؿ ذلؾ خطرا ييدد حرية ىذا كضب ـتنظي مجاؿ

 .خاصة إذا تعسؼ في استعماؿ سمطاتو الدخكؿ
يشكؿ تحميؿ كيفية إعداد قكاعد  :نظامها الداخميضع و في  السمطة حيث أهمية من -2

تنظيـ ك سير عمؿ ىذه السمطة كمدل ككف ىذه الصبلحية مف اختصاصيا إحدل المعايير 
إف كيفية عمؿ مجمس النقد كالقرض محدد  .قياس درجة استقبللية المجمس كظيفياللخاصة ا

طريؽ القانكف كىك مستقؿ عف أية مكرسة عف  مو الداخمي، فإف كاف نشأة المجمسفي نظا
 كضع نظاميا الداخمي. في سمطة رئاسية، فمف  المفترض أف تككف ليذه الييئة حرية 
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 ي لمجمس النقد كالقرض بصبلحية تحديد قكاعد تنظيمو كلـ يعترؼ المشرع  المصرف    
  60حيث نصت المادة،2003صدكر قانكف النقد كالقرض الجديد سنة  بعدإال   421عمموسير 

: "يرأس المجمس محافظ بنؾ الجزائر الذم يستدعيو لبلجتماع ما يميالفقرة األكلى عمى 
 ...."يكيحدد المجمس نظامو الداخمكيحدد جدكؿ أعمالو، 

المظير تتجمى في حؽ كحرية المجمس في اختيار مجمكع  فاالستقبللية الكظيفية، حسب ىذا
القكاعد التي مف خبلليا تقرر كيفية تنظيمو كسيره  دكف مشاركتو مع أية جية أخرل خاصة 

 كزارة المالية.
مف خبلؿ عدـ خضكع النظاـ الداخمي لممجمس لممصادقة  ،كما تظير االستقبللية أيضا     

 422عميو مف طرؼ السمطة التنفيذية كعدـ قابميتو لمنشر.
تعتبر الكسائؿ المالية مف أىـ أدكات العمؿ  الستقاللية المجمس: الماليةثانيا: المتطمبات 

بالنسبة لمجمس النقد كالقرض، لذا تعتبر االستقبللية المالية مف بيف مقكمات االستقبللية 
ذا كانت العديد مف ا لتشريعات اعترفت باالستقبلؿ المالي لمسمطات الكظيفية لممجمس، كا 

 مجمس النقد كالفرض ضمنيا؟يندرج  ؿ، فياإلدارية المستقمة
إف لتدخؿ السمطة التنفيذية في أعماؿ السمطات اإلدارية بصفة عامة كمجمس النقد     

كالقرض بصفة خاصة يؤدم إلى نسؼ استقبلليتيا الكظيفية، مما يؤثر ذلؾ سمبا عمى 
ستتطرؽ إلى الجكانب المتعمقة بالمسائؿ المالية  كفي ىذا الصدد، التي تنشط فييا، المجاالت

مع  ية ثـ نقؼ عمى طبيعة عبلقتو، كمدل تكفره عمى مكارد خارج الميزانيمتمكيا المجمسالتي 
 السمطة التنفيذية.

ـ بيف أىـ الركائز التي تدعيعتبر االستقبلؿ المالي مف  حيث الوسائل المالية: من -1
يقكم مف  الخاصة فالتمكيؿ عف طريؽ مكاردهاالستقبللية الكظيفية لمجمس النقد كالقرض، 

 .كعدـ تبعيتو استقبلليتو

                                                 
بالنص كلك نسبيا  41إلى  33ىذه المسألة كاكتفى مف خبلؿ مكاده  1990كذلؾ بعد أف اغفؿ قانكف النقد كالقرض  -421

 عمى بعض القكاعد الخاصة بنظاـ الجمسات ككيفية التداكؿ.

 .80،  مرجع سابؽ، صحدرم سمير -422
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باالستقبلؿ المالي لمعظـ سمطات الضبط مف الناحية  الجزائرم مبدئيا أعترؼ المشرع    
لمجمس جعؿ المشرع  فيؿ كعميو ،ميزانية شاممة تتماشى كحاجياتيا النظرية، كما أقر ليا

 ؟  النقد كالقرض ميزانية خاصة مستقمة عف ميزانية الدكلة
معالجة إشكالية الستقبلؿ المالي لمجمس النقد كالقرض يقتضي في البداية تحديد مفيكـ ل    

كمدلكؿ ىذا المصطمح مف الناحية النظرية، كعمكما يمكف ليذا المصطمح ثبلث حقائؽ 
 مختمفة.

يمكف التساؤؿ عف  ،ظرم لمصطمح االستقبلؿ الماليانطبلقا مف ىذا المدلكؿ الن    
ككيؼ يمكف أف تؤثر ىذه  جمس النقد كالقرض مع ىذا المحتكلالكضعية المالية لم

 ؟قبللية مف عدميا عمى نشاط المجمساالست
نعالج الرقابة المالية  ثـ، النقد كالقرض مجمس، سنتطرؽ إلى طرؽ تمكيؿ ث ذلؾكلبح    
 .الكظيفية ارضيا مع استقبلليتوتكافقيا كتع كمدل عميو

ال تتمتع  423استنادا إلى أحكاـ قانكف النقد كالقرض، النقد والقرض: سمطة طريق تمويل -أ
 –مجمس النقد كالقرض كالمجنة المصرفية  –سمطات الضبط التي تنشط في المجاؿ البنكي 

 ية خاصة.ميزانبكال  Autonomie  financièreاالستقبلؿ المالي،ك بالشخصية المعنكية 
كمية  افىيئتاف تابعتاف ماليا إلى بنؾ الجزائر إذ تخضع ىما كالمجنة سفإف المجم كبالتالي،

المشرع لتحصيؿ إيرادات مالية خارج ىذا  ما، حيث لـ يؤىمينية العامة لمدكلةلتمكيؿ الميزا
 424السيما مف المستثمريف المصرفييف.، اإلطار
 ةيعتمد بالكميبذمة مالية مستقمة إذ  425رنسي، يتمتع مجمس القرض الفذلؾعمى عكس     

كمف تـ تعتبر التبعية المالية عائقا كبيرا عمى  أمكالو الخاصة عند ممارسة كظائفو،عمى 
كىك يمارس كظيفة ضبط كتنظيـ االلتحاؽ بالمينة البنكية، بحيث يمكف  استقبللية المجمس

                                                 
 .تمـقد كالقرض، معدؿ كم، يتعمؽ بالن11-03مف أمر رقـ  -423

لـ يكرس المشرع االستقبلؿ المالي لممجمس  كما ىك الشأف  عند معظـ السمطات اإلدارية المستقمة  عمى الرغـ مف -424
اعتباره مف بيف أىـ الركائز األساسية المبنية الستقبلؿ الكظيفي. كبالتالي يبقى المجمس تابع تبعية مطمقة لمسمطة التنفيذية 

 مف حيث التمكيؿ.

المعدؿ ك المتمـ، حيث نصت عمى ما  1984يناير  24المؤرخ في  46-84مف قانكف رقـ  27دتو المادة كىذا ما أك -425
 يمي:  

 « Le conseil national du crédit et … dispose pour son Fonctionnement des ressources 

financiers propres  » disponible sur:www.creditconseildefrance.com/ 
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تنظيـ كرقابة عمميات عمى خبلؼ لجنة أف يككف محؿ ضغط مف طرؼ الجية التي تمكلو، 
 426البكرصة كمجمس المنافسة المذاف يتـ تمكيميما مف مصدرىما.

كما اشرنا سابقا ال يتمتع مجمس النقد  :النقد والقرضسمطة  الرقابة المالية عمى-ب
ذا كانت  كالقرض باالستقبلؿ المالي، كمف تـ فإف المكارد المالية تأتيو مف كزارة المالية، كا 

كصاية عمى األمر بالصرؼ بؿ مجرد ضمانة لحماية  ال تشكؿ مجمسالعمى الرقابة المالية 
ىذه  قد تخرج فإنو  ي ال تتعارض مع استقبللية المجمس،قكاعد النفقة العمكمية، كمف ثـ في

 لتأثير عمى، حيث يمكف أف يستعمميا الكزير المكمؼ بالمالية ككسيمة عف مسارىا الرقابة
 المصرفي. القطاع في لبلستثمار اختصاصو التنظيمي

ىك معيار حاسـ في تقدير االستقبللية  :المالية ةالنقدية بوزار السمطة من حيث عالقة  -2
المركزية كالسمطة  باإلدارة الكظيفية لمجمس النقد كالقرض في طبيعة العبلقة التي تربطو

 .السيما كزارة المالية التنفيذية
عدـ انسحاب الدكلة كميا يكحي ب ،لمجمسإف تحميؿ كتمحيص النصكص المتعمقة بسمطة ا    

نقد ، أيف يقع  مجمس الت خصكصا في المجاؿ النقدم ك الماليبعض القطاعا مف تأطير
سكاء تعمؽ األمر بالرقابة المركزية عمى قراراتو التنظيمية، كالقرض تحت تكاجدىا الرقابي 
 إضافة إلى أشكاؿ رقابية أخرل.

ضبط  ككسمطة تنظيـ -كالقرض  دالنق كالقرضلنقد يتمركز مجمس ا ،بداية ككما أسمفنا    
حيث ال  كزارة الماليةعف  منفصبل، خارج السمـ اإلدارم -لمدخكؿ إلى المينة المصرفية

طعف الأك  Le pouvoir d’instruction تسمطة التعميماكباألخص  يمكنيا أف تكجو لو أكامر
 .إداريا في قراراتو

اإلدارية رقابة عمى عدـ إمكانية تطبيؽ ال نب مف الفقويؤكد جا ،كفي ضكء ىذه البداية    
ال تتمتع بالشخصية  عندماأك التسمسمي عمى السمطات اإلدارية المستقمة، بشقييا الكصائي 

 427المعنكية كال تتمركز داخؿ  نظاـ البلمركزية اإلدارية.

                                                 
426

- Essaid Taib, op.cit, p 04.. 
427

-Guedon  Marie –José, op.cit., pp79,81. 
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ذا كاف ىذا ىك حاؿ مجمس النقد كالقرض      ئوأعضامقي ال نجد أم إشارة إلى ت فإننا ،كا 
ال يخضع ألم نكع  وجية أخرل، مما يعني أن أكبشكؿ عاـ  مف السمطة التنفيذية تتعميما

 عمى األقؿ مف الناحية النظرية. مف التبعية
يتمتع مجمس النقد كالقرض  ،عمى غرار لجنة تنظيـ كمراقبة البكرصةمف جية أخرل، ك ك     

خيرة  مة كمجردة ،تخضع  ىذه األبسمطة إصدار تنظيمات تتخذ شكؿ قكاعد قانكنية عا
لنيائي  قبؿ اتخاذ القرار التنظيمي شكمو اكزير المالية  لمرقابة اإلدارية المسبقة مف طرؼ

 428.قكة التنفيذيةلمكحيازتو 
 10إلى كزير المالية الذم يمتمؾ  المصادقة عمييا مف طرؼ المجمس حيث ترسؿ بعد     

أياـ  05مى المحافظ أف يجمع المجمس خبلؿ أياـ مف أجؿ طمب تعديميا ػ كما ينبغي ع
كيعرض عميو التعديؿ الذم يككف قد طمبو الكزير ػكيككف القرار الجديد نافد ميما كاف 

 429مضمكنو.
لمكىمة األكلى، يتضح أف مجمس النقد كالقرض ليس لديو أية تبعية تجاه كزارة المالية،     

كما غير ممزمة لممجمس، ية بشأف األنظمة قبؿ كزير المال طالما أف التعديبلت المقترحة مف
 430القاضي اإلدارم. التعديؿ أماـسكل مخاصمة النظاـ محؿ رفض  أماـ الكزيريبقى 

لمقرارات  ةالجية المصدر مف كؿ  أف تحظىالنظرية، يستدعي  بيذه االستقبلليةإف التسميـ    
ال كبيرة، استقبللية ب تنظر في مخاصمة ىذه القرارات محؿ الطعفالتي الجية ك  ةالتنظيمي كا 

 .  كاستقبللية مجمس النقد كالقرض استقبللية صكرية يصبح قرار رفض أم تعديؿ بدكف جدكل
 غير أف األىمية مف تسميط الضكء عمى ىذه النقطة محؿ الدراسة، تقتضي الجكاب عمى    
طمب تعديؿ ىؿ حدد المشرع الحاالت التي بمكجبيا يتقدـ كزير المالية ب ، منيالتساؤالتعدة 

ما ىك السبيؿ إذا لـ يطمب كزير ك ؟ كتبرير ذلؾ مشاريع أنظمة أماـ مجمس النقد كالقرض
المالية تعديؿ األنظمة التي قد يصدرىا المجمس مخالفة ألحكاـ القانكف كالسياسة المصرفية 

 العامة لمدكلة؟

                                                 
 .تعمؽ بالنقد كالقرض،  معدؿ كمتمـ، الم11-03مف األمر  65المادة  -428

429
 .نفسو مناألمر 63/3المادة -

 نفسو.  مف األمرا،65/1المادة  -430
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األسباب التي تدفع قانكف النقد كالقرض لـ يشير إلى الحاالت أك  كما أشرنا سابقا، فإف     
كزير المالية طمب تعديؿ مشاريع األنظمة، كلـ يمزمو بتبرير التعديبلت التي يدخميا عمى 

 مشاريع األنظمة مما يفيـ أف لمكزير سمطة تقديرية كاسعة في ىذا المجاؿ.
كعميو، فإف أم تعديؿ يقترحو كزير المالية يككف خارج تكممة النقص الذم يعترم أم نظاـ 

أك أىداؼ قانكف النقد كالقرض،  البنكيالنظاـ العاـ السكؽ المصرفية أك محة يخدـ مص
تنظيـ  المتمثؿ فييصبح ذلؾ التعديؿ تعدم كاضح عمى اختصاص مجمس النقد كالقرض 

 .المسائؿ البنكية
ف شأنو فييا شكؿ كمضمكف صدكرىا م فإف صدكر أنظمة بنكية ال يراعىكمف ثمة،     

في ىذه  المنافسة في ىذا المجاؿ الحيكم. كالمؤسسات المالية ك بمصالح البنكؾ المساس 
عمى السياسة المالية   الحالة يجب أف تثكر مسؤكلية كزير المالية  باعتباره المشرؼ الرئيسي

مجمس الرقابة عمى أنظمة  كفي ىذا الصدد تطرح بحدة مسألة عدـ تكسيع دائرة في الببلد،
 التي تمسيا مباشرة. األطراؼة كاف لتشمؿ اكالقرض كمخاصمتيالنقد 

اإلبقاء عمى ىذا فالرغـ مف الطابع التنفيذم ليذه األنظمة  كميما كاف مضمكنيا  ىكذلؾ كعم
اإلجراء مف شأنو  إعاقة عمؿ المجمس، خصكصا كأف المشرع لـ يتطرؽ إلى صمت كعدـ 

 رد كزير المالية في اآلجاؿ المحددة.
النقد كالقرض لرقابة  سالسنكية لمجمنشاطات ال تعرضت، باإلضافة إلى ما تقدـ    

، خبلؿ األشير الثبلثة التي تمي اختتاـ كؿ سنة حيث يمتـز محافظ بنؾ الجزائر 431،الحككمة
حصيمة كحسابات النتائج مع تقرير يتضمف عرض حاؿ عف عمميات بنؾ الجزائر مالية 

 432ثناء السنة المالية.كنشاطاتو، كالسيما تمؾ المتعمقة بنشاط اإلشراؼ البنكي الجارم أ
جد كاسعة في ضؿ  يتمتع بصبلحياتسبؽ، أف مجمس النقد كالقرض كاف  كنستنتج مما    

بصبلحياتو  رنةالتنفيذية مقاكبأقؿ تبعية لمسمطة  الممغى 10-90قانكف النقد كالقرض 
 المتعمؽ بالنقد كالقرض المعدؿ كالمتمـ. 11-03كاستقبلليتو في ظؿ األمر 

                                                 
 ابة، منيا عمى سبيؿ المثاؿ:لـ تسمـ الكثير مف السمطات اإلدارية المستقمة مف ىذا النكع مف الرق -431
 .، يتعمؽ بالمنافسة، معدؿ كمتمـ03-03مف أمر رقـ  27/1مجمس المنافسة، المادة  -
، يحدد القكاعد العامة المتعمقة بالبريد كالمكاصبلت 03-2000، مف قانكف رقـ 13/11لجنة البريد كالمكاصبلت، المادة  -

 بلسمكية.السمكية كال

 .يتعمؽ بالنقد كالقرض، معدؿ كمتمـ، 11-03، مف أمر 29/1المادة  -432
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 :المطمب الثاني
 :البنكي حرية التأسيس النقدية عمى ةكفاءة السمطأثر 

في تنظيـ كرقابة الدخكؿ فعالية دكر مجمس النقد كالقرض  اكتماؿ ال يمكف الحكـ عمى     
إلى المينة البنكية، حتى كلك سممنا باستقبلليتو العضكية كالكظيفية إذا لـ يبلزميا عامؿ 

كتعني  434،ميقتطبيقيا مف أبرز تحديات القرف الر فكجكدىا ك  .تركيبتو البشريةفي  433الكفاءة
مف  أعضاء المجمس تمكفككؿ القدرات التي  المعارؼ كالميارات كالخبراتمجمكع  ةالكفاء

 .أداء كظيفتيـ بشكؿ مطمكب
في طميعتو ، النقد كالقرض سيمارسو مجمالذم  طحساسية النشاتبرره حتمية ىذا العامؿ      

فضبل عف بتنظيـ االلتحاؽ بالمينة البنكية ما يتعمؽ  منيا ،دةكمجر عامة  دكضعو لقكاععمى 
إصداره ذلؾ، إجراء الرقابة السابقة عمى عممية إنشاء البنكؾ كالمؤسسات المالية، عف طريؽ 

التراخيص، كبالتالي  تتضمف منح أك رفض في مجاؿ النشاطات المصرفية، قرارات فرديةل
حرية الدخكؿ إلى المينة البنكية  كالمصمحة  تحقيؽ التكازف بيف مقتضيات فيك يسعى إلى

كالجيد الراقي  ءالكفاءة كاألداعامؿ  بيف كبالنتيجة لذلؾ فثمة عبلقة ارتباط قكية االقتصادية.
 كسمطة ضابطة في المجاؿ البنكي. سممجمل

 يعالية فكفاءة العضك عمى  مجمس النقد كالقرض تكفر تتطمب العضكية في ،لذلؾ    
لما لتمؾ الكفاءة كالدراية مف انعكاس ايجابي عمى أدائو المتمثؿ  فرع أكؿ()،مجاؿ اختصاصو

 عففبل حديث  .القطاع المصرفيعمى كجو الخصكص في ضبط كتنظيـ االستثمار في 
دكف تركيبة بشرية تككف عمى درجة عالية  كتحقيؽ تنظيـ محكـ ليذه السكؽ المجمس نجاح

 .)فرع ثاف(يا ىذا التنظيـمف المؤىبلت العممية كالفنية التي يحتاج
 

                                                 
 عرؼ مدلكؿ الكفاءة تعريفات عدة  لدل الفقياء منيا:  -433
عرفيا لكيس دينكا بأنيا: "مجمكعة سمككيات اجتماعية كجدانية، ككذا ميارات  نفسية  كحركية، تسمح بممارسة دكر ما   -

 أك كظيفة  أك نشاط بشكؿ فعاؿ". أنظر:
كلح سماح، تسيير الكفاءات: "اإلطار  المفاىيمي  كالمجاالت الكبرل"، مجمة أبحاث اقتصادية منصكرم كماؿ،  ص  -

دارية، العدد   .50، ص 2010،  جكاف 07كا 
الفارس سمماف،  دكر إدارة  المعرفة في رفع كفاءة أداء المنظمات، 'دراسة ميدانية عمى شركة الصناعات التحكيمية  -434

 .60، ص2010، العدد الثاني، 26دمشؽ لمعمـك االقتصادية كالقانكنية، المجمد الخاصة بدمشؽ"، مجمة جامعة 
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 الفرع األول:
 :السمطة النقدية الكفاءة شرط العضوية في

يعد مكضكع الكفاءة مف أبرز المكاضيع التي جمبت اىتماـ الكثير مف الباحثيف في العديد     
الدافع مف دراسة ىذا المكضكع  مف بينيا مجاؿ اإلدارة كاالقتصاد، كيعكدمف المجاالت 
 داخؿفي تحقيؽ كتحسيف األداء الفردم كالجماعي  ةى إبراز دكر الكفاءكاالىتماـ بو إل

 . كالييئات كغيرىا المؤسسات
يمثؿ نظاـ الكفاءة سياجا حصينا كسدا منيعا  ففي مجاؿ تنظيـ االلتحاؽ بالمينة البنكية،

النقد كالقرض  عضكية مجمسالمكاىب إلى حكؿ دكف تسمؿ غير األكفاء أك محدكدم ي
تعييف أعضاء ىذا ي القطاع البنكي مما يدفعنا لمتساؤؿ عف حدكد خضكع  فكسمطة ضابطة 

 المجمس ليذا النظاـ ؟
في مجمس النقد كالقرض مف أداء كظيفتو الضبطية يتمكف  يك مما ال جداؿ فيو أنو،     

أف  أعضائو فالمختصة بتعييعمى السمطة  ينبغي ،كعمى أكمؿ كجوالمجاؿ البنكي بفعالية 
تستبعد أم أساس أخر  أفك  الذم يجب أف يشمؿ جميع األعضاء )أكال(لكفاءةتتقيد بعامؿ ا

 .)ثانيا( لبلختيار
تنكعت تعريفات الفقو لعنصر الكفاءة بيف النظاـ اإلدارم  :المهنية تعريف الكفاءة: أوال

ف كانت تتفؽ في مجمميا عمى أف المعرفة بأنكاعيا ػ اإلسبلميالنظاـ اإلدارم  الكضعي ك كا 
كاحد  ؼنكتفي بتعري إال أننا سكؼالذم تقـك عميو الكفاءة ػ ىي العنصر األساسي المختمفة 
 نظاـ.كؿ حسب 

فحسب منظكر النظاـ اإلدارم  :الوضعي في النظام اإلداري المهنية تعريف الكفاءة -1
عدة، منيا ما الشخص، تتككف مف عناصر  ذاتية فيالكفاءة ىي صفات الكضعي، فإف 
ما ىك متعمؽ بالذكاء كالنشاط  ا، كمنياإلدارية كالفنيةالمعمكمات  المعرفة مف يتصؿ بدرجة

السمكؾ بحسف كالتفرغ لو كالعناية بو كمنيا ما يتصؿ  كحسف االستعداد لمعمؿ كاإلقباؿ عميو
 435.كالسمعة

                                                 
صبرم جمبي  أحمد عبد العالي، نظاـ الجدارة في تكلية الكظائؼ العامة: دراسة مقارنة بيف النظاـ اإلدارم الكضعي  -435

 .83،84، ص ص2008كاإلسبلمي، دار الجامعة الجديدة، مصر، 
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الفكر تعني الكفاءة في  :اإلداري اإلسالميالفقه  نظر في المهنية تعريف الكفاءة -2
 436يفة معينة".ظدرة المادية كالمعنكية لمقياـ بعمؿ محدد أك ك اإلدارم اإلسبلمي:" الق

كىي تقكـ عمى  لتي تعني الكفاية كالخبرة الفنية،كتتمثؿ القدرة المادية في معيار القكة كا     
أمريف صحة البدف كسبلمة العقؿ. كمف ناحية أخرل الدراية التامة بمياـ الكظيفة 

يستطيع العامؿ أك المكظؼ أك العضك أداء العمؿ  كبعبارة أخرل تعني القدرة أف437.العامة
 438.المككؿ إليو بالدرجة المطمكبة مف اإلتقاف

معيار الكفاية الخمقية. في  فالمراد بو" ،المعنكية"مصطمح  التعريؼ مفأما ما كرد في     
 حيف نقصد بعبارة "القياـ بعمؿ محدد أك كظيفة معينة" العمؿ المؤقت أك المينة الطارئة التي

 تنيي دكر مف أسندت إليو بعد مركر فترة زمنية.

و اإلدارم الكضعي يتفؽ جميا بأف مفيـك الكفاءة لدل الفق لنا كمف خبلؿ ما تقدـ، يبدكا      
في النظاـ اإلدارم اإلسبلمي مف حيث المبدأ مف الناحية النظرية، حيث يشترط  مع مفيكمو

نيا ما ىك لمكظيفة العامة، ممتقدـ المجمكعة مف الصفات كاألكصاؼ في في كؿ منيما 
مرتبط بالكفاءة الفنية، كمنيا ما يتصؿ  بمتطمبات كخصائص متعمقة بالكظيفة كالذكاء 

 لمعمؿ. االستعدادكحسف 
ففي الكقت الذم يطبؽ فيو نظاـ  .نجد تباينا كاضحا بينيما ،لكنو مف الناحية التطبيقية     

 ؼ العامة، سياسية كانت أك إداريةكافة الكظائ عمىالنظاـ اإلدارم اإلسبلمي الكفاءة في 
إال في  النظاـ، فبل يعمؿ بيذا مدنية أك عسكرية، نجد العكس في النظاـ اإلدارم الكضعي

المختصة شغميا عف طريؽ المسابقة، أما الكظائؼ العميا فيي  الكظائؼ التي ترل السمطة
  ءيخضع لمكاللتكظيؼ فييا غالبا ما فاعف تطبيؽ نظاـ الكفاءة عمييا،  غالبا ما تككف بمنأل

 الحزبي أكثر منو إلى الكفاءة. كأالسياسي 

                                                 
 .129المرجع نفسو، ص  -436

دار  ،الطبعة األكلى محمد باىي أبك يكنس: االختيار عمى أساس الصبلحية لمكظيفة العامة في النظاـ اإلسبلمي، -437
 . 05، ص1999، مصر، الجامعة الجديدة لمنشر

مسغكني منى، تسيير الكفاءات  األداء التنافسي المتميز لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة في الجزائر، أطركحة  مقدمة  -438
قاصدم مرباح، كرقمة،  يادة الدكتكراه في عمـك التسيير، كمية العمـك االقتصادية كالتجارية  كعمـك التسيير، جامعةلنيؿ ش
 ،  239، ص2013
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ال يمكننا أف  كما أسمفنا :الكفاءة عمى أعضاء السمطة النقدية عنصر سرياننطاق  ثانيا:
نتصكر تنظيـ كضبط محكـ لمدخكؿ إلى لمسكؽ المصرفية في غياب عامؿ الكفاءة كالجدارة 

 عمى أف كؿ الحرص حريصا لقد كاف المشرع الجزائرمض. في أعضاء مجمس النقد كالقر 
مجاالت  الكفاءات في خبراء كأصحاب مف ياالقتصادم كالمالالضبط معظـ ىيئات تتألؼ 

ف كاف ذلؾ بدرجات مختمفة اختصاصيـ  ككالة منيا عمى سبيؿ المثاؿ ف، بعضياباستثناء كا 
فما مكقع مجمس النقد  440كلجنة ضبط الكيرباء كالغاز، 439ضبط البريد كالمكاصبلت،

 كالقرض مف ذلؾ؟
عمى ما يمي:" يتككف مجمس النقد  58في مادتو  11-03ضمف قانكف النقد كالقرض ت     

 كالقرض الذم يسمى في صمبو النص المجمس مف:
 ،أعضاء مجمس إدارة بنؾ الجزائر-
 شخصيتيف تختاراف بحكـ كفاءتيما في المسائؿ االقتصادية كالنقدية." -

 مف ذات القانكف عمى ما يمي:" يتككف مجمس اإلدارة مف: 18المادة  كما تنص
 ،المحافظ رئيسا  -
 ،نكاب المحافظ الثبلثة -
ثبلثة مكظفيف دكم أعبل درجة معينيف  بمكجب مرسـك مف رئيس الجميكرية بحكـ  -

 "...كفاءتيـ في الجانب االقتصادم كالمالي
 ةىذه التشكيم أعضاء، (9)القرض مف تسعة انطبلقا مف النصيف يتككف مجمس النقد ك     

أعضاء ذات كفاءة أما الفئة الثانية  (5)الفئة األكلى تضـ خمسة  مف األعضاء، فئتيفتضـ 
 أعضاء عدـ تحديد.   (4)فتضـ أربعة 

بمجمس النقد كسمطة ضابطة  المناطيفرض الدكر  :ذات الكفاءةبخصوص الشخصيات  -1
اعتبار عمى ، تتناغـ مع كضيفتو متنكعة ؤه مف كفاءاتتشكؿ أعضافي المجاؿ البنكي أف ي

التفصيمية التي تحدد شركط االلتحاؽ بالمينة البنكية  أضؼ القكاعد في كضع المختص  وأن
                                                 

، 03-2000مف القانكف رقـ  15المادة  "،رئيس الجميكرية تتشكؿ الككالة مف سبعة أعضاء مف بينيـ رئيس يعينيـ -439
 بريد كالمكاصبلت السمكية كالبلسمكية، مرجع سابؽ.يحدد القكاعد العامة المتعمقة بال

 ؼ( مديريف يتـ تعيينيـ بمرسـك رئاسي بناء عمى اقتراح مف الكزير المكم3" تتشكؿ المجنة المديرة مف رئيس كثبلثة )-440
ة ، يتعمؽ بالكيرباء كتكزيع الغاز بكاسط2002فيفرم  05مؤرخ في  01-02مف القانكف رقـ  117/1، المادة بالطاقة

 .2002فيفرم  06، صادر في 08القنكات، الجريدة الرسمية عدد 
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إلنشاء البنكؾ كالمؤسسات سمطة فحص طمبات التراخيص المقدمة أنو يمارس  إلى ذلؾ
القرارات  عمى اتخاذية كتجسيدىا يساعده بالكفاءة العالىؤالء األعضاء  فتمتعالمالية. كبالتالي 
 .اإلدارية الرشيدة

المجاالت كفاءة في أعضاء ذات  (5)أشترط خمسةعندما المشرع أحسف  قد، فكعميو     
ىذا في مجمس النقد كالقرض عمى أساس أف كظيفة  لمعضكية 58ك 18حددتيا المادتاف  التي

الذم يطرح نفسو ىؿ كؿ مف ىك كؼء  لكف السؤاؿ .تىذه الكفاءامثؿ  المجمس تحتاج إلى
ممارسة كظيفة المجمس المتمثمة في ضبط  بإمكانوفي الحقؿ االقتصادم كالمالي كالنقدم 

 أليس مجمس النقد ،كمف جية أخرلكتنظيـ  كتجسيد حرية االستثمار في القطاع البنكي؟ 
ت السالفة تمؾ المجاال جة أيضا إلى كفاءات أخرل مف خارجكالقرض بحكـ كضيفتو في حا

أخر ال يقؿ عنو أىمية في  الكفاءة بعامؿأضؼ إلى ذلؾ ىؿ دعـ المشرع عامؿ الذكر؟ 
 أال كىك عامؿ الخبرة؟ الكظيفة الضبطية لممجمستأىيؿ 

مما الشؾ فيو، أف  اعتماد نظاـ  عمومية نظام الكفاءة في اختيار األعضاء األكفاء:  -أ
أفضؿ العناصر البشرية  األخيرض  يمد ليذا الكفاءة في اختيار أعضاء مجمس النقد كالقر 

 الحزبي.أك الكالء السياسي كذلؾ مف طة كالمحسكبية، ك كمف ثـ تحصينو مف الكسا
مجمس النقد كالقرض ػ كسمطة  ةاشترط المشرع أف يختار ضمف تشكيم ليذا السبب    

 فاءةدكم الكأعضاء مف  (9)مف مجمكع تسعة  ضابطة في المجاؿ البنكي ػ خمسة أعضاء
منيـ مكظفيف ساميف نظرا لكفاءتيـ في المجاؿ االقتصادم كالمالي  كعضكيف  (3)ثبلثة 

 يختاراف  بحكـ كفاءتيما في المسائؿ االقتصادية كالنقدية.
ما يعاب عمى نظاـ الكفاءة المحدد لكيفية تعييف األعضاء الخمسة لشغؿ عضكية  إف    

لـ يحدد بدقة نكع الكفاءة التي يحممكنيا ىؤالء  اتسـ بالعمكـ؛ إذ مجمس النقد كالقرض، أنو
عبارة يختاركف مف المجاؿ:" االقتصادم، المالي كالنقدم" جاءت طالما أف سياؽ  .األعضاء

 قد ال تندرج تحت ىذا المجاؿ كالتي عمى أساس اتساع كتعدد التخصصات التي بشكؿ عاـ،
 .مينة البنكيةتنظيـ كضبط  الدخكؿ إلى ال كظيفة مع البعض منياينسجـ 
مف دكم الكفاءة  فعمى سبيؿ المثاؿ لك عمدت سمطة التعييف إلى اختيار ىؤالء األعضاء     

مف الناحية  سميمة تبقى تيناالتعي ىذه فإف ،في التسكيؽ أك المحاسبة أك المالية العامة
الي تندرج ضمف المجاؿ االقتصادم كالم إليياالمشار  ىذه التخصصات طالما أف ،القانكنية

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 اإلطار الماًىًي لضبظ  حريت االلتحاق بالوهٌت البٌكيت                          الباب األول:        

 

182 

 

 ال االمذككرتيف لكنيمف قانكف النقد كالقرض  58ك 18المادتيف  المحدد بمكجب كالنقدم
مع طبيعة الكفاءة التي يحتاجيا مجمس النقد كالقرض لضبط االستثمار في المجاؿ  تتناسب
 .البنكي
ألم تفاديا  ،تعييف عمى إطبلقيا ةتتمتع بسمط الجية المختصة ترؾ ـغير السميمف  ذإ    

في كظيفة  النقد كالقرض نجاح مجمسألف  ،استعماليا إمكانية إساءة أك محتمؿ تعسؼ
ىذه  تتناغـ معأف  يجب أعضائو التي كفاءة بنكع فالبنكي مرىك الضبط كالتنظيـ لممجاؿ 

 .الكظيفة

 تبيف بأف 441بعد دراسة أحكاـ قانكف النقد كالقرض،  محدودية تنوع األعضاء األكفاء: -ب
تنكيع مف حيث فقيرة  القرض رغـ اتساميا بالجماعية إال أنيا تبدكمجمس النقد ك  تشكيمة
 (5)اختيار خمسة  بتقتصر فقط عمى نكع كاحد كىك كجك  إذ، في أعضائو الكفاءة مصادر
 .المالي كالنقدمبفرعيو الفضاء االقتصادم في  دكم الكفاءةمف أعضاء 

ذا كاف ال يمكف االستيانة بأىمية كجكد المتخصصيف فك       ي المجاليف االقتصادم ا 
يعتمد عمييـ كتقنيف في تحديد ما يتطمبو تنظيـ لنقد كالقرض، كالمالي كأعضاء في مجمس ا

كضبط السكؽ المصرفية، فإف ىذا النكع مف الكفاءة ال يكفي كحده  إلضفاء الفعالية  عمى 
 القرارات الفردية أك التنظيمية التي يصدرىا المجمس في المجاؿ البنكي.

اعميف مف أنيا تفتقد إلى العديد مف الف ،لممفت إلى تركيبة أعضاء مجمس النقد كالقرضفا إذا
 يالخبرة فكأصحاب  الكفاءات قؿ عدد كنكع الذا فكمم. فكالمينييالخبراء كرجاؿ القانكف 

 في تنظيـ كضبط الدخكؿ إلى المينة البنكية.ضعفت سيطرتو كتحكمو  كمماتركيبتو العضكية 
مجمس النقد فعالية  محدكدية  ب التنكع العضكم، فيؤدم ذلؾ حتما إلى كفي ضؿ غيا     

فالمشرع في ىذا اإلطار لـ يساير نفسو  في مجاؿ اختصاصو. وممارسة نشاطفي  كالقرض
فعمى سبيؿ المثاؿ نجده في مجاؿ المنافسة، أنشأ مجمسا لضبط في ضبط بعض المجاالت، 

تتراكح بيف الخبراء كالقانكنييف  كاالقتصادييف المنافسة بتشكيمة جماعية متنكعة الكفاءة، 
كىي الصكرة النمكذجية التي كاف يجب تطبيقيا عمى أعضاء مجمس النقد  442كالمينييف،
 بالنظر إلى الدكر الياـ كالحساس الذم يضطمع بو في المجاؿ البنكي.كالقرض 

                                                 
 .متعمؽ بالنقد كالقرض، معدؿ كمتمـ، ال11-03مف أمر  85ك  18أنظر المادتيف  -441
442

 .الوعدل والوتون، الوتعلك بالوٌافست، 03-03هي األهر رلن  24الوادة  -
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ة ألعضاء لمينيتعكس الخبرة ا :في تعيين أعضاء المجمس طكشر  الخبرةعامل  إقصاء -ج
كطالما أف أداء تمؾ الضبط في المجاؿ البنكي ميمة  الميارة في أداء مجمس النقد كالقرض

كرس المشرع الجزائرم عامؿ الخبرة  فيؿ بيذا الكصؼتحتاج إلى مكظفيف  الميمة 
 ؟ذلؾ المجمسكشرط لمعضكية في  443المينية

58ك 18بالعكدة إلى أحكاـ المادتيف     
الخبرة  إلى عامؿيشير  ، نجد بأف المشرع لـ444

مف شركط العضكية في مجمس النقد كالقرض، كبالتالي تتمتع سمطة التعييف ممثمة في  كشرط
 مطمقة في تعييف أعضاء المجمس سكاء مف دكم أصحاب الخبرة أكرئيس الجميكرية بحرية 

 طالما أف المشرع لـ يمـز سمطة التعييف بذلؾ. ،مف غيرىـ
24حيث اشترط  نص المادة لمنافسة، عكس مجاؿ ا كىذا عمى     

مف قانكف المنافسة  445
عضاء يتـ أ (6)تتألؼ الفئة األكلى مف ستة  تككف مجمس المنافسة مف ثبلث فئاتعمى أف ي

شيادة جامعية   شيادة الميسانس أكاختيارىـ ضمف الشخصيات كالخبراء الحائزيف عمى 
نكات عمى األقؿ في المجاؿ القانكني ك س (08)مماثمة عمى األقؿ كخبرة مينية مدتيا ثمانية 

ؿ /أك االقتصادم كالتي ليا مؤىبلت في مجاالت المنافسة كاالستيبلؾ كالتكزيع  كفي مجا
يف المؤىميف  كتضـ الفئة الثانية أربعة أعضاء يتـ اختيارىـ ضمف  الميني الممكية الفكرية،

عمى شيادة جامعية متمتعكف  أك الذيف مارسكا نشاطات ذات مسؤكلية  كالحائزيفالممارسيف 
سنكات عمى األقؿ في مجاالت اإلنتاج كالتكزيع  كالخدمات  (5)بخبرة مينية  مدتيا خمس 

تشمؿ الفئة الثالثة عضكاف مؤىبلف يمثبلف جمعيات حماية في حيف  كالميف الحرة.
 المستيمكيف، أما رئيس المجمس فيتـ اختياره ضمف أعضاء الفئة األكلى.

الذم يخضع لو أعضاء  الكفاءة ـنقؿ نظا أجؿ يتدخؿ مف أفعمى المشرع  جبك  ،كعميو    
عمى كافة الييئات اإلدارية  كشرط مف شركط العضكية مجمس المنافسة كنمكذج كتعميمو

                                                 
ؼء  لممياـ المعقدة غير الييكمية بطريقة متميزة، اعتمادا عمى بأنيا  المقدرة  عمى األداء الك ، تعرؼ  الخبرة المينية -443

 اـ، أنظر:المعرفة التراكمية في مجاؿ معيف، كاإلجراءات المحددة  ألداء  مثؿ تمؾ المي
معاد طاىر صالح القطرم، "أىمية التخصص الميني لممراجع في تحسيف تقدير مخاطر المراجعة"، مجمة جامعة دمشؽ  -

 .413، ص2011، العدد الرابع، سكريا، 27دية كالقانكنية، المجمد لمعمـك االقتصا
 . متعمؽ بالنقد كالقرض، معدؿ كمتمـ، ال11-03مف أمر  -444

 .12-08لقانكف رقـ ا بمكجب، يتعمؽ بالمنافسة المعدلة 03-03أمر رقـ  -445
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المستقمة مف بينيا مجمس النقد كالقرض بيدؼ تحقيؽ األداء الحسف لكؿ ىيئة حسب مجاؿ 
 اختصاصيا.

ىـ جزء ك  ،مف مجمكع  تسعة أعضاء(4)عددىـ أربعة  أعضاء عدم التحديد: بخصوص-2
 يختاركا التعييف أفسمطة  يشترط المشرع عمىلـ  ، حيثالنقد كالقرض أعضاء مجمسمف 
كاسعة لمجياز النقد كالقرض منحت سمطة تقديرية بؿ أف أحكاـ قانكف أصحاب الكفاءة،  مف

تأثر 446معايير ذاتية المختص، مما يبقي المجاؿ مفتكحا في اختيار األعضاء عمى أساس
الدخكؿ إلى المينة البنكية، مما قد  يترتب عميو المساس بحرية  طعمى ضببشكؿ سمبي 

 .االستثمار في المجاؿ البنكي
ما تجدر اإلشارة إليو، أنو مف بيف األعضاء األربعة الذيف لـ يقيد المشرع رئيس إف    

، حيث لـ يس مجمس النقد كالقرضالجميكرية في تعينيـ بكصفات قانكنية محددة المحافظ رئ
كفاءة في المجاؿ  معينة أك  خبرةجامعية أك شيادات  أك تككيف خاص  أف يككف لديو يشترط

المسؤكليات الممقاة عمى عاتقو،  ىميةبشكؿ عاـ، عمى الرغـ مف أ المصرفي أك االقتصادم
ذلؾ يككف  كيحدد جدكؿ أعمالو،  كفضبل عف فيك مف يرأس المجمس كيضع نظامو الداخمي،
مثبل  448،كىذا عمى خبلؼ القانكف المبناني447صكتو مرجحا في حالة تساكم عدد األصكات.

الذم يشترط في حاكـ مصرؼ لبناف حيازة شيادة جامعية كالخبرة التي تستكجبيا ممارسة 
باقي  عدد األعضاء المعينيف مف أصحاب الكفاءة عفك ميما فاؽ أية حاؿ  ىكعم كظيفتو

الذيف ليـ دراية أك جدارة في  رىـ مفعمى اختيايمـز المشرع سمطة التعيف  لذم لـاألعضاء ا
نقدية مف طرؼ مجمس مع مقتضيات ممارسة السمطة الفإف ذلؾ ال ينسجـ  ،المجاؿ البنكي

ساسية كخطكرة كدقة  الدخكؿ إلى المينة البنكية نظرا لحالنقد كالقرض كمنيا تنظيـ كضبط 
 ىذا االختصاص.

مجمس  نتداب كؿ أعضاء  اليقيد سمطة التعييف با ف لزاما عمى المشرع أفكمف ثـ كا     
في  . كما فعؿكالقانكني في المجاؿ البنكي كالمالي ةكالخبر  مف دكم الكفاءات كاالختصاص

                                                 
446

- Zouaimia Rachid, Les autorités de régulation indépendantes dans le  secteur  financier en  

Algérie, op.cit., p22. 
 .مؽ بالنقد كالقرض، المعدؿ كالمتمـ، يتع11-03مف األمر  60/1انظر المادة -447

448
، 1963سبتمبر  01النقد كالتسميؼ المبناني الصادر في  فالمتضمف قانك ، 13513مف المرسـك  رقـ  18انظر المادة -

 .124رجع سابؽ، ص معدؿ  كمتمـ، أشارت إليو مميكة  أكباية م
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إلى لمدخكؿ  ، حتى تتفاعؿ عناصره بشكؿ يؤدم إلى تنظيـ كضبط مقبكؿمجاؿ المنافسة
 ف جميع المصالح. البنكية بما يحقؽ التكازف بي ةالمين
 كالقرض بشكؿ جزئيأعضاء مجمس النقد  تعييف اشتراط المشرع صفة الكفاءة في في إف    

قد يؤدم ينعكس بشكؿ سمبي عمى دكر كعدـ اشتراط عنصر الخبرة بشأف جميع األعضاء، 
ضبط االستثمار  سمطةك حيث يتصرؼ، البنكي حساس كالقطاع تنظيـ قطاعفي  المجمس

 قرارات فردية كتنظيمية لتنظيـ االلتحاؽ بالمينة البنكية.يتخذ إذ  المصرفي، 
إذا، فإف تعميـ عامؿ الكفاءة عمى جميع أعضاء مجمس النقد كالقرض مف جية       

المينة  إلىكاشتراط عامؿ الخبرة مف جية ثانية، قد يساىـ  في تعزيز حماية حرية الدخكؿ 
ضاء إذا كانكا أكفاء كلدييـ خبرة في القطاع ىؤالء األعالبنكية، حيث يفترض أف يصدر مف 

 .تتميز  بالمكضكعية كالحياد فردية كتنظيمية البنكي  قرارات
 الفرع الثاني:

 :السمطة النقدية دور الكفاءة في دعم
كم الكفاءات كالمؤىميف في مجاؿ ذمجمس النقد كالقرض مف  ءأعضا إف اختيار    

عينتيـ، كفي المقابؿ كع كالخنكع لمجية التي الخض غالب األحياف ييجنبيـ فاختصاصيـ 
يبعث الثقة في نفكس المستثمريف الراغبيف في الحصكؿ عمى التراخيص المتياف النشاط 

 مف جية )أكال(. االمصرفي ىذ
تكفر عامؿ الكفاءة لدل أعضاء مجمس النقد كالقرض مف بيف  رأخرل يعتبكمف جية     

االستثمار في المجاؿ إنجاز  ضبط كتنظيـ  مس فيالمجأداء  لنجاح  الدعائـ األساسية 
غير أشخاص  تحت إشراؼ كتأطيرالمعقكؿ خمؽ سكؽ مصرفية رشيدة  ي، فمف غيرالبنك

 .)ثانيا(كال فنيا كال مينيا عمميا مؤىميف 
 مما ال مراء فيو أف تمتع  مجمس :السمطة النقدية دعم استقالليةدور الكفاءة في  أوال:

يؤدم إلى دعـ استقبلليتو  قد البنكؾ ذك كفاءة عالية في مجاؿبشرم برأس النقد كالقرض 
ميما  مساكمات كأألية إمبلءات  فاألصؿ أف العضك الكؼء ال يخضع لمتبعية كال يستجيب

مف  ةاختراقو كخاصمف فالكفاءة بيذا المعنى تعد حصنا منيعا ليذا  ،مصدرىاأك شكميا كاف 
 المالية.كالسيما كزارة  التنفيذية قبؿ السمطة
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أننا نشؾ في شمكؿ عامؿ الكفاءة جميع  ،ا تجدر اإلشارة إلى ما سبؽ ذكرهملكف      
 ئوف المشرع لـ يمـز رئيس الجميكرية أف يعيف جميع أعضاأعضاء مجمس النقد كالقرض، أل

 (4)لو الحرية المطمقة في اختيار أربعة الخبرة كالكفاءة، فالرئيس  بأصحا دكم مف التسعة
ف يشاء سكاء كانكا مف دكم الكفاءة أك مف غيرىـ، كلك افترضنا أنو أختارىـ مف أعضاء مم

فكيؼ يتصرفكف في مناقشات كمداكالت المجمس إذا جاءتيـ تكصيات أك  الصنؼ الثاني،
 ؟ ىذا المجمس ميمةكما تأثير ذلؾ عمى  أكامر فكقية

تو صبح استقبلليت ،المذككر ؿبالشك كالقرضمجمس النقد  أعضاء ضتعييف بعفي  إف    
ألنيـ  ،لسمطة التعيف العمياء نتكقع منيـ الطاعةحيث الكاقعية، مجرد كىـ في الممارسة 

مستكاىـ العممي  تفكؽ السامية التيالكظيفة التعييف في تمؾ  بجميؿ ليا فأنيـ مدنييدرككف 
يككف  الك  يشكؿ عبئا عمى أداء مياـ المجمس فالعضك غير الكؼءكالميني، كبالنتيجة لذلؾ 

 .تكظيفو ؼعميو بشر قكيا أماـ مف امتف 
تشكيمة مجمس النقد   بعد بحثنا في :السمطة النقديةدعم نشاط  دور الكفاءة في ثانيا:

البنكي، تبيف أنو يتككف في جزء غالب  القطاعضبط  في كالقرض باعتباره سمطة مختصة
فردية  المتخذة في مجاؿ مف أعضاء أكفاء، ىذه الكفاءة تمعب دكرا ميما في دعـ قراراتو ال

تراخيص لتأسيس البنكؾ كالمؤسسات المالية بمنح التتعمؽ أساسا  يكالت المصرفيةطات االنش
ىذه الكفاءة تدعـ أيضا قرارات المجمس التنظيمية، كىك ما يعبر  كما ىك مشار إليو سابقا،

ض اختصاصيا كتفكي كالمحيط المالي بيف الدكلةالحككمة في تحكيؿ العبلقات ما عف رغبة 
التخمص . كبالنتيجة لذلؾ في مجاؿ الضبط لصالح ىيئة تقنية كخبيرة كمجمس النقد كالقرض

 449مف مساكئ السمطة التقديرية لئلدارة الكبلسيكية.
حيث  ،لمجمس النقد كالقرض كالرقابية ىذا كمو لو أثر إيجابي عمى الميمة التنظيمية    

مع  متطمبات السكؽ المصرفية نكية تتفاعؿ مف خبلؿ صياغة أنظمة بشقو األكؿ  يتبمكر
 العممية كالمكضكعيةالدراسة مف خبلؿ الثاني  يتبمكر .معرقمة لحرية االستثمار فيياكغير 

 .إلنشاء البنكؾ كالمؤسسات المالية التراخيص لطمبات 

                                                 
عيساكم  عزالديف، السمطة القمعية لمييئات اإلدارية المستقمة في المجاؿ االقتصادم كالمالي، مذكرة لنيؿ  شيادة  -449

، 2005السياسية،  جامعة ممكد معمرم،  تيزم كزك،  ـالماجستير في القانكف، فرع قانكف األعماؿ، كمية الحقكؽ كالعمك 
 .88ص
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 ،لممارسة النشاط البنكي المؤىؿ يرالكؼء الترخيص لممستثمر غحيث ال يمنح المجمس     
سكاء عمى المدخريف أك عمى االقتصاد عمى ذلؾ  حجـ  المخاطر التي تنطكم يقدرألنو 

 رفض منح الترخيصي مارأس الماؿ المستثمر عندقابؿ يدرؾ نتائج شؿ مكطني، كفي الال
 بشكؿ تعسفي.

ال نتصكر أف تككف ىناؾ فعالية كنجاح  ،عمى تمؾ المعطيات السالفة الذكر إال أنو كبناء   
قد ينعكس سمبا عمى  ، كىذاالنقد كالقرض في مجاؿ ضبط السكؽ المصرفية كبيريف لمجمس

 .ليا كذلؾ لسببيف اثنيف محكـغير  بتنظيـ كضبطتكريس حرية االستثمار في ىذه السكؽ، 
إمكانية كلكج أربعة أعضاء داخؿ مجمس النقد كالقرض مف غير ا في أكليم حيث يتمثؿ     

أف  بحكـفي مناقشات كمداكالت المجمس  الخمسة ـزمبلئي مع يشارككف ،أصحاب الكفاءة
 تمتعمى أسس ال ، حيث يحتمؿ تكظيفيـ ـمعيار اختيارىالمشرع لـ يحدد لسمطة التعييف 

نما إلى عكامؿبصمة   الجيكية.. ، القرابة أكأخرل كالكالء السياسي إلى عامؿ الكفاءة كا 
المجمس ال يخدـ لعكامؿ تمؾ ا المجمس عمى أساس مف أعضاء ضبع انتدابأف  إال     

 ف ىذا الصنؼ مفأل ،كظيفتو الضبطية لمسكؽ المصرفية كال يتماشى مع أداء اإطبلق
فاقد الشيء ال  قاعدة أساسعمى  ،في أعماؿ المجمس ةمؤىؿ لممساىمغير  ،المنتدبيف
لسمطة  كالمكاالة ةبعبء التبعي كمف ناحية أخرل فيك أسيؿ ما يككف مخترؽ كمديف يعطيو،
 .فالتعيي
، مف الكفاءة أخرل لنكعيات النقد كالقرض سمجم تشكيمة افتقاريعزل إلى ف، أما ثانييما    

مجمكعة بشرية بالييئة  هىذ تعزز األمر يستدعي أف أف جدو، نكظائف إلى رننظ فعندما
فقط عمى أصحاب الكفاءة في المجاؿ  مقصكرة رالكفاءات غيمف  كمتكازنة متنكعة

ف ماالقتصادم كالنقد  .مجمس كتقنييف أك فنييفداخؿ ال شأنيـكاف ال يمكف التقميؿ مف  كا 
ضبط كتنظيـ النقد كالقرض في نجاح مجمس بأف فمف الناحية النظرية  يمكف الحكـ      

كالخبراء في المجاؿ إقصاء كؿ مف رجاؿ القانكف  سكؼ يككف نسبيا بسبب السكؽ المصرفية
 .داخؿ المجمس ىاـ دكرلما ليذه الشخصيات مف مف العضكية  البنكي

سكاء تعمؽ األمر بإصدار القرارات الفردية المتعمقة أدرل مف غيرىـ  ىـ فرجاؿ القانكف
 تتضمف صياغةبالتراخيص إلنشاء البنكؾ كالمؤسسات المالية أك القرارات التنظيمية التي 

 .قانكف النقد كالقرض لقكاعدأحكاـ تفصيمية تطبيقية 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 اإلطار الماًىًي لضبظ  حريت االلتحاق بالوهٌت البٌكيت                          الباب األول:        

 

188 

 

أحسف  فكمينييف يضمخبراء مف  السكؽ المصرفية مف ءمشاركة أعضا في حيف أف    
، كممارستيا المينة البنكية الدخكؿ إلى  عند إصداره لمقرارات حكؿ مبلبساتإعبلـ لممجمس 

 السكؽ كالتفاعؿ بمركنة معيا. ىذه كما يضمف أحسف تكييؼ لتمؾ القرارات مع كاقع
المصرفية إذا لـ يتدارؾ المشرع تنظيـ كضبط محكـ كرشيد لمسكؽ  عمى ال يمكف التعكيؿ    
بعامؿ ما يرتبط منيا مجمس النقد كالقرض شابت و المستقبمية نقائص كعيكب تعديبلتفي 
مف أىـ أسرار  المينية، ىذاف العامبلف يعتبراف كمنيا ما يتصؿ بعامؿ الخبرة اءة،الكف

 كفاءتياثرية مف حيث تنكع  تككف إلى  نسخة مف األعضاءما يككف  نجاحو، فيك أحكج 
 المككف التي احتكت عمى كفاءة جميع أعضاء ىذا المجمس مجمس المنافسة ةكخبرتيا كنسخ

 450مف قانكنييف كمينييف كخبراء كاقتصادييف.
النقد كالقرض، بالكفاءة المينية كباالستقبللية  ةاتصفت سمطكتأكيدا لذلؾ، فإذا      

ذا تعزز  كأف  رشيدة  مكانيا أف ترسـ سياسة نقديةبالككادر البشرية البلزمة فبإ تكالشفافية، كا 
تمارس ميمة الرقابة المصرفية بجدارة، كأف تحمي االقتصاد الكطني مف اليزات المالية. 

في فسمعة سمطة النقد كالقرض ككفاءتيا المينية تشكؿ عنصرا ىاما في تعزيز الثقة المطمكبة 
 المجاؿ البنكي بالنسبة لممستثمريف المحمييف كاألجانب.

. 

. 

. 

. 

. 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
 .12-08، يتعمؽ بالمنافسة المعدلة بمكجب القانكف رقـ 03-03األمر رقـ  فم 24أنظر المادة  -450
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 ممخص الفصل الثاني
جراءات الدخكؿ          إلى جانب تبني المشرع المصرفي اإلطار القانكني المنظـ لشركط كا 

اإلدارية المستقمة  السمطات فئة ينتمي إلى ااستحدث إطارا مؤسساتيا جديد ،إلى المينة البنكية
س النقد كالقرض، مجميسمى ، أك كما يسمييا البعض بييئات الضبط االقتصادم كالمالي

 ؿ تجسيد كتطبيؽ السياسة البنكية.كذلؾ مف أج
جانب دكره كسمطة ضبط عممية الدخكؿ إلى  ىالمجمس إللقد خكؿ قانكف النقد كالقرض      

السابقة عمى الطمبات المقدمة لو ك التي قد تكمؿ بمنح  المينة البنكية عف طريؽ إجراء الرقابة
، يتمتع باختصاص معتبر يؤىمو لممارسة سمطة ك بالرفضأ لممارسة المينة البنكيةالرخص 

، كىك أخطر مف سابقو عمى الحرية المقررة تنظيمية حقيقية لتنظيـ المجاؿ البنكي كالمصرفي
 في المجاؿ البنكي كممارستيا في حالة استعمالو عمى كجو مخالؼ لمقانكف.

القكاعد التنظيمية  النقد كالقرض مجمسيضع  ،المذككر أعبله االختصاص فبمكجب     
ككذا  ،الخاضعة لمقانكف الجزائرم المتعمقة بترخيص كاعتماد البنكؾ كالمؤسسات المالية

يضطمع  كما  بالجزائر، تمثيؿ لياالشركط العامة لقياـ البنكؾ األجنبية بفتح فركع أك مكاتب 
 ةلمتعمقبدكر استشارم يؤىمو إلبداء رأيو  بشأف المسائؿ النقدية ككذا المسائؿ اأيضا 

 منو ذلؾ.  الحككمة باالستثمار البنكي عندما تطمب
 تضماناخكلو المشرع  ،القياـ بالمياـ المذككرة لمجمس النقد كالقرضحتى يتسنى ك      

قانكنية مف أجؿ رفع درجة فعالية سمطتو الضبطية بما ينعكس بشكؿ إيجابي عمى القطاع 
عف كاضحة استقبللية عضكية ككظيفية تمتعو ب المصرفي كالمالي، كيتجمى ذلؾ بكضكح في

ف كانت  لجيازا لـ يشترط ، كفضبل عف ذلؾ ال تزاؿ محدكدةىذه االستقبللية التنفيذم كا 
 .أعضاء المجمسجميع المشرع  عنصر الكفاءة في تعييف 
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 الباب الثاني:
 :ةالبنكيبالمينة  حرية االلتحاق عدم التعسف في تقييد ضمانات

التطبيقي  نظم  األمما الشؾ فيو أف اإلطار القانكني الذم رسمو قانكف النقد كالقرض  ك       
كتكبر ىذه  في المجاؿ البنكي االستثمار ميـ  لمغاي  في خمؽ مناخ يتبلءـ كمتطمباتلو 

حكـ الدكل  في االقتصاد إلى نظاـ يستند بصكرة تقؿ مف نظاـ يسكد فيو األىمي  عندما ننت
فقط ما يتضمنو مف قكاعد مكضكعي  . فالقانكف المصرفي ال يقصد بو كبيرة عمى قكل السكؽ

جرائي  في القكانيف كالمكائح نما يشمؿ أيضا الطريق  التي يتـ بيا تطبيؽ ىذه  كا  كالقرارات، كا 
تأسيس ىذا  منازعاتكخاص  في حؿ  ليا ؽالبشرم المطبالكادر  يالقكاعد كدرج  الكفاءة ف

 .االستثمار
ذلؾ أف مف أكثر األشياء اىتماما لدل المستثمريف ىك مدل تكافر حماي  كافي  ليـ في      
أف  ؿالتقاضي بكالقيكد  كالتباطؤ الشديد في إجراءات ، ككذا مدل تكاجد التعقيدات نكفالقا

ير لضماف تنفر مف المجكء إلى القضاء باعتباره المبلذ األخ أفعا كيذه مف شأنيا أكضا
 .حري  الدخكؿ إلى المين  البنكي  كمنيا ،الحقكؽ كالحريات العام 

المحددة  ساالستثمار المصرفي قيد التأسيليست القكاعد المكضكعي  الضابط  لعممي   إذ     
 بؿ ،ىذا االستثمارحري   ؿأك تعرق تعيؽ قدالتي الكحيدة ، يتطمبياجراءات التي اإلشركط ك مل

 انعقاد مندتتحرؾ في  التي يمكف أف جرائي اإلقكاعد ال مجمكع  مف تكجد إلى جانبيا
أماـ الجي  القضائي   غاي  الفصؿ فييا إلىمنازعات تنظيـ االلتحاؽ بالنشاط البنكي 

م  ميضمان  سكؼ تشكؿ ، فدكف تعسؼ أك مبالغ  صيغت ىذه األحكاـفإف  ،المختص 
 )الفصؿ األكؿ(. ألصحاب المصمح 

 فإف ترشيد الطابع اإلجرائي الذم يحكـ المنازع  البنكي  ال يكفي كمف ناحي  أخرل،     
كالقرض فسمك المركز القانكني لسمط  النقد  ،حري  االلتحاؽ بالمين  البنكي لضماف  كحده

لترخيص كاالعتماد إلقام  ا طمبات الفردي  منيا في مكاجي  سيماكالالتنظيمي ،  بقراراتيا
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في بشكؿ تعسفي  حري  المستثمريفتقييد  قد يؤدم إلى ،البنكؾ كممارس  النشاط المصرفي
 .تقرير ضمانات كافي  لحماي  حري  ىؤالءتضى يق مما المبالغ  في استعماؿ سمطتياحال  

زات سمط  امتيا التي تسعى إلى إقام   تكازف بيف كيأتي عمى رأس الضمانات القانكني     
  آليإلى المين  البنكي   الدخكؿ في يفكبيف حماي  حقكؽ كحريات المستثمر النقد كالقرض 

قد تقع فيو  مالشطط الذمف  ال محيد عنو لحماي  ىذه الحريات الرقاب  القضائي  كمدخؿ
 .عند تنظيميا المعني سمط  ال
سمطات الضبط صرفات جميع ت  الدكل  التقميدي ، تخضع غرار مؤسساتعمى ، ك ليذا      

حيات الممنكح  ليا لمرقاب  القضائي ، فالصبل سمط  النقد كالقرضفييا أعماؿ  االمستقم  بم
يجب أف تخضع  ليذا السبب، كالمستثمريف راالستثماليست باليين ، كتأثيرىا كبير جدا عمى 

ي  الدخكؿ حر  مع احتراـمى نحك يتكافؽ كؿ تصرفاتيا لمرقاب  القضائي ، مف أجؿ تقكيميا ع
ال يستياف بو في جدب  ادكرا أساسييمارس مقضاء أف ل فيمكف ،إلى المين  البنكي 

، إذا منحت لو المصرفي  الساح  المستثمريف الخكاص سكاء كانكا كطنيف أك أجانب إلى
كاف متخصصا كعادال كسريعا حينما يفصؿ في منازعات ضبط ك  سمطات كافي  ألداء دكره 

 .)الفصؿ الثاني(بنكيااللتحاؽ بالنشاط ال
 الفصل األول:

 :التأسيس البنكيحماية حرية في اإلجرائية الضمانات 
مف  ،لتحقيؽ األىداؼ المنشكدة مف كراء مباشرة دعكل اإللغاء في المجاؿ البنكي        

الدخكؿ إلى المين  عمى حري  قد يحصؿ مف طرؼ سمط  النقد كالقرض الذم  التعسؼ
يع  المنازع  البنكي  مع طبتنسجـ قكاعده  تككف قانكف إجرائي كجكديتطمب األمر البنكي ، 

 الطاعنيف في المجكء إلييا عند الحاج . ال تعيؽ كي ،إجراءات الطعف تبسيط التي تقتضي
المجكء إلى القضاء ككثرت كمما كانت اؿ فيو  أنو كمما تعقدت إجراءات كمما ال جد      

كفي ىذا  ،مف الحريات عمى المحؾ كصعب  المناؿحري   أم الحماي  القضائي  لممارس 
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رات اقر التي تحكـ دعكل اإللغاء ضد عمى القكاعد اإلجرائي   الحكـىذا ينطبؽ  فيؿ الصدد
 سمط  النقد كالقرض التي تصدرىا في مجاؿ النشاطات المصرفي ؟ 

أماـ لبنكي  تنظيـ االلتحاؽ بالمين  االمنظـ لمنازعات  ياإلجرائ القانكفبالرجكع إلى      
تخضع  أحكاـ إجرائي  عام :نكعيف مف األحكاـ اإلجرائي ،مزج بيف ي هالقضاء اإلدارم، نجد

 ىذه الدعكلبيا تستأثر  خاص  كأحكاـ إجرائي (ؿأك  مبحثجميع الدعاكل اإلداري  )ليا 
 بشكؿ عاـ كالبنكي بشكؿ خاص ، تبررىا خصكصي  منازعات القانكف االقتصادمالبنكي 

 .(مبحث ثاف)
 األول:المبحث .

 :التأسيس البنكي لدعاوى المنظمة ةاألحكام العامطبيعة 
عريض  افتتاح الدعكل بشاف  التطبيقي  لو قانكف النقد كالقرض كال األنظم  يخصلـ      

لتشريع اإلجرائي العاـ ا عف إطاربشركط تخرج الدخكؿ إلى المين  البنكي  تنظيـ منازعات 
، كالمتمثؿ في قانكف اإلجراءات المدني  الدعاكل اإلداري  تخضع لو كاف  عرائضالذم 
ف ، كبالتالي يعد ىذا األخير المرجع العاـ لكؿ قكاني2008لسن  09-08 ـرق ري كاإلدا

مضمكف عريض  الدعكل كشركط قبكليا كنظاـ الجمس ، اإلجراءات القضائي ، فيما يخص 
 .كقكاعد الفصؿ في الخصكم 

اإلداري  بشكؿ تحكـ سائر المنازعات التي العام  منظكم  اإلجرائي  لكف باستقرائنا لم      
بعض الثغرات كالعكائؽ التي استكقفتنا  ،كمنازعات االلتحاؽ بالمين  البنكي  بشكؿ خاصعاـ 

جو صاحب الشأف عندما يمجأ إلى ممارس  حؽ الطعف اتعترم ىذه المنظكم  منيا ما يك 
يض  الدعكل مف حيث المبالغ  في الشكميات التي )مطمب أكؿ( أك المتعمق  بعر ،القضائي
ما ىك مرتبط كأخيرا  )مطمب ثاف( .تحتـر لقبكليا أماـ الجي  القضائي  المختص يجب أف 

 .بتنظيـ الدكر اإلجرائي لمقاضي اإلدارم في ىذه المنازعات )مطمب ثالث(
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 :المطمب األول
 :يق الطعن القضائيالبنكي يع الرد عمى طمبات االستثمارآجال  عدم تقييد

كما أسمفنا، تصنؼ المين  البنكي  ضمف الميف المقنن ، كعميو فإف الكلكج إلييا     
ػ  الترخيص ثـ االعتمادرخصتيف كاممتيف ػ ىالمستثمر عما، يتكقؼ عمى حصكؿ ارستوكمم

ذا كانت ىذه األخيرة غير ممزم  بالمكافق  عمى الطمبات المقدم   مف سمط  النقد كالقرض، كا 
عمى عمييا أف تجيب فإنو في القابؿ يتعيف  ، كالمتضمن  تأسيس بنؾ أك مؤسس  مالي ،أماميا

القرارات المتخذة   ػالحال حسب ػ نشر ثـ تقـك بتبميغ أك ، بالقبكؿ أك الرفض االطمبات إم
أم  مف حؽف ،خبلؿ أجؿ معقكؿ إذا كاف غير محددخبلؿ اآلجؿ المحدد قانكنا أك  بشأنيا

شيء  بيذا يتحقؽ ،تجاه طمبوالنقد كالقرض  سمط مـ بالرأم الذم استقرت عمبو ر العستثمم
 التكازف بيف طرفيف غير متكافئيف. مف
تكفير حماي  تأسيس البنكؾ كالمؤسسات المالي   مقتضيات  تفرضعمى غرار ذلؾ     

لمقدـ عندما تقـك سمط  النقد كالقرض بدراس  طمب الترخيص كاالعتماد ا إجرائي  لممستثمر
 التكقيت القانكني الذم كاف محددا في اكجبرىا عمى تنفيذ التزاماتيىا كذلؾ بتقييد مف طرفو

مف حسـ مكقفو   المستثمر ، حتى يستطيع معمكـميعاد معقكؿ، إذا كاف غير أك في  سمفا ليا
التي تتضمف رفض منح الترخيص كاالعتماد  إما بقبكليا أك السمبي   السيما مف القرارات 

 .      في حال  رفضو ليا لطعف في عدـ شرعيتيا أماـ القاضي اإلدارمبا
 المرحم  الممتدة مف تقديـ طمبات الترخيص كاالعتماد إلى غاي  البث فييا زإذا تتمي     

التي قد تتكج إما بتمكنو مف إنجاز استثماره أك برفض  لممستثمر بالمرحم  الحاسم  بالنسب 
منح الكنفس الشيء ينطبؽ عمى تبميغ أك نشر قرارات  ،غير ذلؾمعقكؿ أك  أجؿ استثماره في

 لمرخصتيف المذككرتيف. رفضالأك 
مف   حساسالالستثمار البنكي في ىذه المرحم  ا  عرقم تقييد إمكاني مف كعمى الرغـ      
بضمانات  دالمستثمريف كاالعتما، إال أف المشرع لـ يحصف النقد كالقرض سمط  طرؼ

بإنشاء تسمح  يالت كاالعتمادبدراس  طمبات الترخيص السمط  بإلزاـ ىذه رائي  تتعمؽ إج
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باألمر في  فبشأنيا لممعنييالقرارات المتخذة  أك تبميغ ) فرع أكؿ(، البنكؾ كالمؤسسات المالي 
 .)فرع ثاف( آجاؿ محددة أك عمى األقؿ في آجاؿ معقكل
 ول:األ فرع ال

 :البنكي االستثمار عدم تحديد ميعاد الرد عمى طمب
مف مباشرة نشاطو االستثمارم في المجاؿ البنكي، فيذا متكقؼ عمى  ليتمكف المستثمر      

بالرفض أك القبكؿ ففي حال   ىاا قد تصدر قرار باعتبارى قرار سمط  النقد كالقرض اإلداري 
  كيمارس النشاط المصرفي تأسيس المؤسس  البنكيبفإف المستثمر سكؼ يقـك  القبكؿ

 المعتمد.
تأسيس البنؾ أك المؤسس   أما في حال  صدكر قرار بالرفض، فيمنع المستثمر مف       

رار رفض ممارس  النشاط، كيتقرر لو حؽ الطعف القضائي سكاء ضد ق المالي ، كمف ثم  مف
 طمبميعاد الرد عمى طمب الترخيص ك يخص لكف فيما  ،الترخيص أك رفض االعتماد

 الطمبيف آجاؿ الرد عمى بأىمي  تحديد تعمؽت األكلى ،كمتيفمش كاجوي الطاعف فإف االعتماد،
 )ثانيا(.الطمبيف ىذيف هالمختص  تجاسمط   تسكك  بحال فتتعمؽ أما الثاني  أكال( )

 الحصكؿ بما أف إجرائي  :الرد عمى طمبات الترخيص و االعتماد أجال دأىمية تحديأوال: 
مباشرة النشاط ك  المؤسسات المالي لتأسيس البنكؾ ك  االعتماد، إلزاميك الترخيص  عمى

لـ يمـز سمط  النقد كالقرض، عمى ضركرة اإلجاب  عمى  الجزائرم المشرع إال أف، المصرفي
أك تقاعسيا  ىاتأخر كعميو فإف في آجاؿ محددة.  ت المقدم  سكاء بالرفض أك القبكؿالطمبا
 االستثمارم. يؤدم إلى حدكث أضرار سكاء بالنسب  لممستثمر أك مشركعو ذلؾ سكؼ عف
أك رفض  منح تقييد سمط  النقد كالقرض بإصدار قرارفي ىنا تظير األىمي  البالغ  مف     

إجراءات باستكماؿ يقكـ  بالقبكؿ فإف المستثمر الترخيص بأجؿ محدد، فإذا كاف قرارىا
طمب االعتماد مف محافظ بنؾ كفي  القيد في السجؿ التجارمفي المتمثم  ك  المتبقي  التأسيس
بالرفض فإنو يستكجب عميو انتظار ميم  قانكني  تقدر بعشرة  ىاقرار أما إذا كاف  451،الجزائر

                                                 
 ، يتعمؽ بالنقد كالقرض، معدؿ كمتمـ، مرجع سابؽ.11 -03مر رقـ األمف  92/4المادة  - 451
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كفي حال   452أماـ سمط  النقد كالقرض،جديد طمب ترخيص ـ يتقدإذا أراد  أشير (10)
أماـ القضاء اإلدارم. كنفس األىمي   في القرار الرفض لممرة الثاني  يجكز لممستثمر الطعف

يمتـز مف خبلليا  بآجاؿ محددة تماد، فإف تقييد سمط  محافظ بنؾ الجزائربشأف قرار االع
باإليجاب مكف المستثمر مف ممارس  النشاط  قراره ، فإذا صدربمنح االعتماد أك رفض منحو

ـ ىذا األخير طريؽ الطعف أما المصرفي الذم يرغب فيو، في حيف إذا صدر باالمتناع فتح
 .453القضائي

مرد عمى ل كالقرض بميعادأف عدـ تقييد المشرع لسمط  النقد  ،سبؽ إذا نستنتج مما     
تقدير الميم  الزمني  التي مف يعطي ليذه الييئ  سمط   سكؼ ،طمبات الترخيص كاالعتماد

أك قرارات سكاء بالمكافق  كاتخاذ بشأنيا الطمبات المقدم  أماميا   تتدخؿ لدراسخبللو 
ال غير مبرر كغير مرتبط  الممنكحنب التقديرم ىذا الجا لكف مف كجي  نظرنا بالرفض.

 السمط  المانح  تعسفتإذا  االسيم المستثمريفمصمح  ببتحقيؽ مصمح  القطاع البنكي كال 
 .تراخيص المطمكب الإلصدارىا  الذم تتدخؿ فيو في اختيار اإلطار الزمني المناسب

سبيؿ المثاؿ كعمى  القرض،تعسؼ سمط  النقد ك مف  حاالت عدةقد شيد  العمميالكاقع ف     
في  ،1998عمى الترخيص في سن   حيث تحصؿ" الشرك  العام  الجزائر"  مع بنؾما كقع 
إلى حرماف  تطكيم  أدكىي مدة  ،1999454نكفمبر 04بتاريخ االعتماد إال  يمنح لو لـحيف 

 فرص  الكسب. عميو المستثمر مف مزاكل  النشاط المصرفي، كتفكيت
إذا كاف سككت اإلدارة   :طمبات الترخيص واالعتماد الضبط تجاهطة أثر سكوت سم ثانيا:

 -يعتبر قرار ضمني بالرفض، فيؿ يطبؽ ىذا الحكـ في حال  سككت سمط  النقد كالقرض 
مف  المقدـ االعتمادعف الرد عمى طمب الترخيص ك  -كييئ  مف ىيئات الضبط المستقم  
 ؟كممارس  النشاط المصرفي ضمؤسسات القر  طرؼ األعكاف االقتصادييف إلنشاء

                                                 
 مف األمر نفسو. 87المادة  - 452
 .مف األمر  نفسو 65/5المادة  - 453
 17، صادر في 81د ، يتضمف اعتماد بنؾ، الجريدة الرسمي ، عد04/11/1999مؤرخ في  03-99رر رقـ مق - 454

 .1999نكفمبر 
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بالنسب   لمعكف في غاي  األىمي  مسأل   النقد كالقرض قانكف مف غير المعقكؿ أف يغفؿ     
تتمثؿ في عدـ معرف  ىذا األخير مصير طمبو  إذا اتخذت سمط  النقد كالقرض  ،االقتصادم

السمط   عاد الذم يمـزلممي المذككر القانكف إغفاؿبشأنو، كقد زاد األمر تعقيدا  مكقؼ السككت
ف كاف  كالرد عمييادراس  طمبات الترخيص كاالعتماد ك فحص ب المعني  السككت في حد  كا 

، حيث قانكني معيف الطمب لك قيدت ىذه السمط  بأجؿ إشكالي  العمـ بنتيج ذاتو ال يطرح 
رفضا  يتضمف بميبلد قرار سمبي السككت ذلؾبانقضاء ىذا األخير سكؼ يفسر 

 لمنح الترخيص أك االعتماد.  ا« Refus tacite »455ياضمن
 الحاالتيجيب عمى جميع فإف الحؿ الكارد فييا ال  ،القكاعد العام  كحتى بالعكدة إلى      

فض سمط  النقد كالقرض عندما تر  كىك كعميو فيناؾ حال  كحيدة ينطبؽ عمييا ىذا الحؿ
، ألف  قبكؿ 456يـ  طمب ثانيبتقد أمامياظمـ تالترخيص األكؿ، فيمكنو أف يصراح  طمب 

 مشركطا برفض طمب المستثمر مرتيف الطعف القضائي في قرارات رفض منح الترخيص 
نككف أماـ قرار  يتضمف  رفض ضمني عمى الطمب دكف الرد  457انقضاء شيريففي حم  ف

 لمنح الترخيص، كمف تـ يمكف  لممتضرر منو أف يقدـ طعنو أماـ الجي  القضائي  المختص .
الكارد في القانكف اإلجرائي العاـ، فتكمف في  الحؿ  ـ مع جتنس ال أما عف الحاالت التي     

طمب الترخيص األكؿ، ككذلؾ طمب االعتماد الذم برفضو لـ يشترط لقبكؿ الطعف القضائي 
ميعاد ىك  القانكف ػكالمحدد بشيريف ػ ذلؾ، ألف الميعاد المقرر في اضده تظمما إداريا مسبق

عمى التظممات المرفكع  أماميا ضد القرارات الصادرة عنيا ييئات اإلداري  يخص جكاب ال
 الطمبيف المعنييف. مرة، كالتي مف بينياؿ كليس لمطمبات المقدم  إلييا ألك 

حال  سككت سمط  النقد كالقرض كعميو فإذا أجزنا إعماؿ القياس في ىذا الباب فإف      
ضمني يفسر ذلؾ برفض سلدراستيا كالبث فييا فبشأف طمبات الترخيص كاالعتماد المقدم  

                                                 
جكاف   ار العمـك اإلداري ، العدد األكؿالسمبي كخصائصو القانكني "،  مجم  د البطباشي، "نشأة القرار اإلدارم عادؿ - 455

 .7، ص 1994
 .يتعمؽ بالنقد كالقرض، معدؿ كمتمـ، 11-03مف األمر رقـ  87نظر المادة ا - 456
 .المدني   كاإلداري  ، يتضمف اإلجراءات09-08رقـ مف القانكف  830نظر المادة ا - 457
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عمى ذلؾ يكنيف بنؾ، حيث أف ىذه المؤسس  تقدمت إلى مجمس النقد كالقرض لطمب  ؿكالمثا
مميكف، إال أف الطمب قكبؿ بالرفض الضمني ألنيا  500بػبرأسماؿ يقدر  2000االعتماد سن  

 458رفض الضمني.ك بالتالي فسر سككتيا بال ،لـ تتمقى أي  إجاب  عمى طمبيا
النقد كالقرض عف اإلجاب  عمى طمب الترخيص مجمس ىذا الصدد أف سككت كنرل في      

ألف مف  ي ، يعد بمثاب  الرفض ليذا الطمبأك طمب االعتماد لتأسيس بنؾ أك مؤسس  مال
المؤسسيف غير الممكف أف نعد ذلؾ قبكال، ألف المشرع لك أراد أف يعد السككت قبكال لما ألـز 

لك أراد أف يعد ذلؾ قبكال،  أنو أضؼ إلى ذلؾ  بأخذ مكافق  المجمس عمى التأسيس،أصبل
فيذا يعني أف الرقاب  السابق  التي جاء بيا المشرع عمى االلتحاؽ بالمين  البنكي  ال قيم  ليا 
نيائيا. كما أف منح الترخيص يحتاج إلى إجراءات تتبعو، تتمثؿ في طمب القيد في السجؿ 

طمب االعتماد لممارس  النشاط البنكي، كىذه اإلجراءات جميعيا ال يمكف أف  التجارم ثـ
، كزيادة عمى ذلؾ بؿ البد مف صدكر مكافق  صريح  تبنى عمى سككت مجمس النقد كالقرض

ىذه  ممارستويتطمب  ل عمى االقتصاد الكطني فإف النشاط البنكي كما يحممو مف خطكرة كبيرة
 .المكافق 
إلنشاء بنؾ رد عمى طمبات الترخيص كاالعتماد شرع عف تحديد ميعاد الالمإف سككت      

عمى  لويعد فراغا قانكنيا في تشريع النقد كالقرض كفي األنظم  التطبيقي   ،أك مؤسس  مالي 
الطمبات  لنتيج  459عمى التبميغ أك النشر اإللزامي صراح  نصت قد الرغـ مف أف أحكامو

الترخيص  كبيذا يككف طالب460كاني  الطعف القضائي.كعمى إم سكاء بالرفض أك بالقبكؿ
بالنشاط االلتحاؽ   حريممارس  الحؽ في  لحماي   بالنسب   ىام مفتقدا لضمان  إجرائي  

                                                 
تأثير النظاـ المصرفي عمى حرك  االستثمار في الجزائر، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانكف، ليمى  بف مدخف، 458

 .79، 78ص ص   .،2007قانكف اإلصبلحات االقتصادي ، كمي  الحقكؽ، جامع  جيجؿ،  :تخصص
كالقرض  كسائؿ العمـ  بالقرارات الصادرة عف سمط  النقد كالقرض في كسيمتيف:  كسيم  النشر  لقد حصر تشريع النقد  -459

االعتماد  لممارس   الترخيص ك في الجريدة الرسمي  بالنسب  لمقرارات التنظيمي   ككذلؾ القرارات الفردي  المتعمق  بقبكؿ منح
نظر المادة ارفض منح االعتماد. بالترخيص أك   رفضب المتعمق   النشاط البنكي، ككسيم  التبميغ الشخصي لمقرارات الفردي 

 .قد كالقرض، معدؿ كمتمـ، يتعمؽ بالن11-03الثاني  كالثالث  كالرابع  مف األمر رقـ  الفقرات: 65
 ، المرجع نفسو.87الفقرة األكلى كالمادة  65نظر المادة ا - 460
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ذا مضت ىذه اآلجاؿ البنكي المرغكب فيو دكف صدكر ىذه  تتمثؿ في تحديد آجاؿ الرد كا 
 .الرخص عدت الطمبات مرفكض 

 :الفرع الثاني
 :االستثمار البنكي تبميغ قرارات رفض عادعدم  تحديد مي

ف يكك  رارات السمطات اإلداري  المستقم في ق أف ميعاد الطعف القضائي مف المتفؽ عميو     
 462النقد كالقرضقانكف كىذا ما أكد عميو  461،بصدكرىا الشأفحاب صأمف تاريخ إعبلـ 

د لتأسيس بنؾ أك االعتمارفض منح  كأبشأف القرارات التي تتضمف رفض منح الترخيص 
نصت عمى ما يمي: " يجب أف يقدـ الطعف  كالتيالفقرة األخيرة،  65مؤسس  مالي  في المادة 

ر القرار أك تبميغو حسب يكما  ابتداء مف نش (60)تحت طائم  رفضو شكبل خبلؿ الستيف 
 .."الحال ..

بالميعاد دراي   فباعتبار مدة الطعف محددة قانكنا، فسيسمح لممستثمر بأف يككف عمى      
مف تاريخ تبميغ قرار ميعاد الطعف القضائي  يبتدئ بمعنى أف  ؛لمجكء إلى القضاء القانكني

ذا كان ،الترخيص أك رفض منح االعتماد رفض منح األنظم  البنكي   ال ت مسأل  العمـ بكا 
 ف فيياكزير المكمؼ بالمالي  الطعلم د نشرىا في الجريدة الرسمي  يمكففبعيطرح أم إشكاؿ، 

قرارات الفردي  المتعمق  بتنظيـ النشاطات المصرفي  لمعمـ بالفإف األمر ليس كذلؾ بالنسب  
القرارات السمبي  التي تصدر برفض الترخيص أك رفض االعتماد إلنشاء بنؾ أك  منيا السيما

ف كافمؤسس  مالي  ا بتبميغي المشرع في النص المشار إليو  قد ألـز سمط  الضبط البنكي ، كا 
 أجبل لذلؾ. ليا  إال أنو لـ يحدد

خاص  في  ،رار رفض الترخيص أك رفض االعتمادر تبميغ قيتأخ تقاعس أكحال   فيف     
المستثمر سكؼ يكاجو معضم  كبيرة إف  فإف ،ميعاد قانكني محدد يمزميا بذلؾ ضؿ غياب

                                                 
ص  2004، 2003الكتب المصري ، مصر،  ضاء اإلدارم، دار فتحي فكرم، كجيز دعكل اإللغاء طبقا ألحكاـ الق - 461

160 . 
 .قد كالقرض، معدؿ كمتمـ، يتعمؽ بالن11-03 رقـ األمر - 462
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ذا  .ئيالقضا الطعف طريؽعف  حماي  حقوأراد  فإف  جزائرمكاف ىذا ىك حاؿ التشريع الكا 
ئات اإلداري  عمى لـ يقتصر فقط عمى إلزاـ الييحيث  ،لـ يحدك ذات النيجنظيره الفرنسي 

جب ، يمف قانكف المحاكـ اإلداري  104تطبيقا لممادة ىب أبعد مف ذلؾ، فذبؿ  ،تبميغ قراراتيا
 وكف المخاطبيف بو مف معرف  شكممكؿ العناصر التي تعمى م أف يحتكم القرار اإلدار 

 463.فيو كأف يتضمف شركط كمكاعيد الطعف القضائي وضمكنكم
منح  قد النقد كالقرض قانكف ، نستنتج أفالمشار إليو ىذا الفراغ القانكنيبناءا عمى       

فيو  الذم تبمغ الكقت حري  اختيار تمنح ليا، غير مبررة لييئ  النقد كالقرض سمط  تقديري 
الرافض  لتأسيس بنؾ ك مؤسس  خيص كاالعتماد الفردي  الفاصم  في طمبات التر  ياقرارات

كفي المقابؿ حرماف المستثمر مف ضمانات حقكؽ ، مالي  أك فرع بنؾ ك مؤسس  مالي  أجنبي 
 الدفاع، في حال  إحجاميا عف إخطاره بالقرار الذم اتخذتو.

سمط  النقد كالقرض في استعماؿ سمطتيا في ىذا فت إذا تعسف كتأسيسا عمى ذلؾ،    
تثمارىـ في أقؿ اسإنجاز  الذيف يعتزمكفبالمستثمريف  ضررا ال محال  يمحؽفسكؼ  ،اؿالمج

 معرف  نتيج بلممستثمر  تسمحيجب كفال  القانكف لضمانات إجرائي   كعميو ،فترة زمني  ممكن 
إذا رفض  الطعف القضائي ممارس  مف نويتمككذا كعدـ إطال  انتظاره ك  طمبو الرد عمى

ميعاد قانكني  في الترخيص أك االعتماد منع تبميغ قراربالجي  المعني   كذلؾ بتقييد ،طمبو
 .محدد بصف  معقكل 

القرار السمبي في إطار نشأة  الترخيص أك االعتماد يؤدم إلى يالرد عمى طمب عدـ إف     
المذاف يسمحاف  فطمبيالمكضكع  ىذه الدراس ، عندما تتجاىؿ سمط  النقد كالقرض بالرد عمى 

مر بإقام  مؤسس  القرض كممارس  النشاط المصرفي، كذلؾ بعدـ إصدار أم قرار لممستث
كعميو يعتبر عدـ الرد عمى ، ذلؾسكاء يكحي بالمكافق  أك الرفض، حيث تمتـز السككت تجاه 

 طمب الترخيص قرارا سمبيا بالرفض 

                                                 
463- Pacteau, B, Contentieux administratif, 4

éme
 édition, P.U.F, Paris, 1990, p166.  
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المقدم  بدراس  طمبات الترخيص  المعني سمط  الكبما أف الكاجب يقضي بأف تبادر       
إلييا ثـ تصدر بشأنيا قرارا صريحا يتضمف إما الترخيص أك منعو، فإذا امتنعت عف ذلؾ 
دكف كجو حؽ اعتبر ذلؾ قرارا سمبيا غير مشركع يستكجب الرقاب  القضائي  عف طريؽ 

ىب القضاء اإلدارم المقارف أبعد مف ذلؾ، حيث اتجو إلى ذدعكل اإللغاء. كفي ىذا الصدد 
التي ال خبلؼ حكؿ تمتع السمط   ة عمى القرارات اإلداري  السمبي ئي  مشددفرض رقاب  قضا

 464اإلداري   في شأنيا بسمط  تقديري  كاسع .
كمف ىنا تقتضي حماي  حري  االستثمار المصرفي مف إمكاني  اتخاذ سمط  النقد       

ضي اإلدارم عيا لرقاب  القاكالقرض لمقرارات السمبي  بصمتيا حياؿ طمبات الترخيص إخضا
ف ىذا عف طريؽ الطعف بقرارات الرفض الصريح  كسائر القرارات اإلداري  األخرل كيكك أسكة 

كذلؾ في أم كقت شاء، حيث   465صاحب الشأف لممطالب  بإلغاء القرار السمبيالذم يرفعو 
دكف التقييد بميعاد الطعف المنصكص عمي   يجيز القضاء اإلدارم الطعف في القرار السمبي

لفقرة األخيرة مف قانكف النقد كالقرض  الذم يحكـ  قرارات رفض الترخيص  ا65  لمادةفي ا
 .محدد بستيف يكما مف تبميغ القرارالصريح  كال

يستند في عدـ تقييد مكاعيد الطعف في القرارات اإلداري  السمبي  عمى فكرة استمرار ك      
في حيف  466ثار في كؿ لحظ ،أثارىا مف حيث الزماف عمى فترات طكيم ، كتجدد ىذه اآل

                                                 
مصر  ،دار الفكر كالقانكف يو، )دراس  مقارن (،القرار اإلدارم السمبي كأحكاـ الطعف ف جكاد مطمؽ محمد العطي، - 464

 .167،168، 166ص ص  2015
ما تجدر اإلشارة إليو، أف الطعف  في القرار السمبي  يخضع لذات الشركط  التي  تنطبؽ عمى القرارات اإلداري    - 465

التي ال تتناسب  مع طبيع  بكجو عاـ، غير أنو مف الناحي   المكضكعي  ، فإف الطعف  باإللغاء  يستثني بعض الشركط  
القرار السمبي،  كمف  أىـ ىذه االستثناءات  ما يتعمؽ بميعاد الطعف، حيث يجيز القضاء اإلدارم  لدكم الشأف  الطعف 
باإللغاء ضد القرار السمبي  في أم كقت دكف التقييد بميعاد الطعف المحدد  قانكنا بالنسب   لمقرارات اإليجابي  ، عمى أساس 

لقرار اإلدارم السمبي ذاتو، فيذا النكع مف القرارات ال يتـ  إببلغو كال نشره، كمف ثـ ال يسرم الميعاد  في حؽ طبيع  ا
 :لمتكضيح أكثر أنظرالطاعف  ما لـ يعمـ بالقرار  السمبي عمما يقينيا. 

 .391، ص 1990مصطفى أبك زيد فيمي، القانكف اإلدارم، الطبع  الثالث ، بدكف دار نشر،  -
 .86ص 1998النيض  العربي ،  )د.ب.ف(،  رأفت فكدة، النظاـ القانكني في دعكل اإللغاء، )دراس  مقارن (، دار -466
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فالقرار اإلدارم السمبي ال يتـ  بيع  القرار اإلدارم السمبي ذاتوذلؾ إلى ط البعض  كيرجع
 467.إعبلنو أك نشره، كمف ثـ ال يسرم الميعاد في حؽ الطاعف ما لـ يعمـ بو عمما يقينيا

مقدـ طمب  كبناء عمى ما تقدـ، فإف امتناع سمط  النقد كالقرض عف اإلجاب  عمى     
الترخيص إلنشاء بنؾ أك مؤسس  مالي  ينتج عنو قرار إدارم سمبي يتجدد عند تقديـ كؿ 

ـ القاضي اإلدارم مفتكحا  طمب مف صاحب الشأف، كمف ثـ يضؿ ميعاد طمب إلغائو أما
في القرار السمبي باالمتناع عف إصدار قرار بقبكؿ كيككف مف حؽ صاحب الطمب أف يطعف 

 فض مف دكف التقييد بميعاد طعف محدد.الترخيص أك بالر 
الترخيص لكف في الكقت الذم اشترط فيو قانكف النقد كالقرض ضركرة الحصكؿ عمى      

ر إلى  إمكاني  الطعف اإلدارم في القرار السمبي لـ يش فإنو لتأسيس بنؾ أك مؤسس  مالي ،
كما ىك  أماميا المترتب عف سككت سمط  النقد كالقرض حياؿ طمبات الترخيص المقدم 

كمف ىنا يجدر  468،منصكص عميو ال يتعدل القرارات المتضمن  رفض الترخيص الصريح 
 بنا التساؤؿ عف مدل إمكاني  الطعف في القرارات السمبي  التي قد تصدر في ىذا المجاؿ؟

 زجيكاإلداري  يالقكاعد العام  المنصكص عمييا في قانكف اإلجراءات المدني   حسب     
مف ىذا  819باإللغاء في القرار اإلدارم السمبي، فقد نصت المادة الطعف لجزائرم االمشرع 
" يجب أف يرفؽ  مع العريض  الرامي  إلى إلغاء أك تفسير أك تقدير مدل 469بأف:القانكف 

مشركعي  القرار اإلدارم، تحت طائم   عدـ قبكؿ القرار اإلدارم المطعكف فيو  ما لـ يكجد 
أف ىذا المانع يعكد إلى امتناع اإلدارة مف تمكيف المدعي مف القرار  مانع مبرر،  فإف ثبت

المطعكف فيو أمرىا القاضي المقرر بتقديمو في أكؿ جمس  كيستخمص النتائج القانكني  
 المترتب  عمى ىذا االمتناع".

                                                 
 .391، 385ص ص مرجع سابؽ،  مصطفى أبك زيد فيمي، القانكف اإلدارم،  - 467
 .لقرض،  المعدؿ كالمتمـ، يتعمؽ بالنقد كا11-03مف األمر رقـ  87أنظر المادة  - 468
 .ات المدني  كاإلداري ، يتعمؽ بقانكف اإلجراء09-08قـ قانكف ر  - 469
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بالرد عف  تناعمااليحمؿ ىذا النص في طياتو، إمكاني  خضكع القرار السمبي الناتج عف      
اإلدارم مثمو مثؿ قرارات  يضامبات الترخيص إلنشاء بنؾ أك مؤسس  مالي  لرقاب  القط

رفض الترخيص الصريح ، كيككف ىذا عف طريؽ الطعف الذم يرفعو مقدـ الطمب لممطالب  
يجيز  كنعتقد ىنا أنو ال بد  مف إيراد نص خاص في قانكف النقد كالقرضبإلغاء ىذا القرار. 
عمى القرارات السمبي  التي تمتنع فييا الجي  المختص   باإلجاب  داري  الرقاب  القضائي  اإل

مف أىمي  بالغ  في حماي  حري  يذه الرقاب  عمى طمبات الترخيص المقدم  أماميا، لما ل
 االستثمار في المجاؿ المصرفي.

كمف ناحي  أخرل، فإذا كانت القاعدة العام  تقضي بأف يككف لكؿ قرار إدارم سبب      
ككاف  470معيف، كأف اإلدارة بالمقابؿ غير ممزم  بتعميؿ قراراتيا إال إذا أك جب القانكف ذلؾ

فكيؼ يمكف الطعف في عيب السبب في القرار  471الطعف مقصكرا عمى القرارات اإليجابي ،
السمبي الذم قد ينتج عف سككت سمط  النقد كالقرض تجاه طمبات الترخيص؟ عمى اعتبار 

قرار افتراضي، كال يتجسد في شكؿ خارجي، كأف عنصر السبب ال يمكف أف القرار السمبي 
كمف ىنا قد تجد سمط  الضبط كسيم  مشركع   النتياؾ حري  472أف يظير في ىذا القرار.

 .طمبات الترخيصالرد عمى  عفغير المبرر االستثمار في المجاؿ البنكي كذلؾ بسككتيا 
يرة، فإذا تـ الطعف في رفض سمط  النقد إف اإلجاب  عمى ىذا التساؤؿ ال تبدك عس    

القاضي اإلدارم سكؼ يستكضح   كالقرض أك امتناعيا عف الفصؿ في طمبات الترخيص، فإف
كيطمب منيا بياف أسباب امتناعيا أك رفضيا اتخاذ القرار الكاجب عمييا اتخاذه، فإذا تبيف لو 

إذا تبيف لو  في حيفالطعف، أف ىذا االمتناع أك الرفض كاف مبنيا عمى أسباب مشركع  رد 
 أنو قاـ عمى أسباب غير مشركع  حكـ بإلغاء القرار السمبي المطعكف فيو.

                                                 
 .336ص ، 2009القضاء اإلدارم، دار الثقاف ، عماف  نكاؼ كنعاف، - 470
 .143، ص1994 طبكعات الجامعي ،  الجزائر،محفكظ لعشب، المسؤكلي  في القانكف اإلدارم، ديكاف الم - 471
 .133جكاد مطمؽ محمد العطي، المرجع السابؽ،  ص - 472
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دارم المصرم بخصكص ىذا العيب جاء في إحدل كمف تطبيقات محكم  القضاء اإل    
" إذا ثبت أف البناء المطمكب يمتـز خطكط التنظيـ كجب عمى السمط  473قراراتيا ما يمي:

كيككف امتناعيا في ىذه الحال  عف اـ التنظيـ  إعطاء رخص  البناء، تنفيذ أحكالقائم  عمى 
إعطاء الرخص  قرارا إداريا مخالفا قانكنيا، أما إذا كاف البناء يتداعى عمى خطكط التنظيـ  

 .كجب رفض الترخيص..."
ي ناء عمى ىذه األساس يمكف لمقاضي اإلدارم رقاب  عيب السبب في القرار السمبب      

لغاء ىذا القرار إذا شابو عيب  الناتج عف عدـ الرد عمى طمبات الترخيص إلنشاء البنكؾ كا 
السبب، كىنا نككف قد كفرنا ضمان  قكي  لحماي  حري  االستثمار في القطاع البنكي .لكف 
يجب اإلشارة إلى أف سمط  قاضي اإللغاء عندما يطعف أمامو ضد القرار السمبي تقؼ عند 

محؿ سمط  النقد كالقرض في إصداره كالتي تعتبر نتيج   إلغائو، كليس ليحؿمجرد الحكـ ب
حتمي   لحكـ  اإللغاء كعمى ذلؾ فإف حكـ اإللغاء ينحصر أثره في إلزاميا بإصدار قرار 
رفض اتخاذه، فبل تتحقؽ أثاره بمقتضى حكـ اإللغاء ذاتو ؛ فعند إلغاء ذلؾ القرار يجعؿ 

 474انكنيا بإصدار قرار جديد لـ يرتب نتائجو القانكني  مسبقا.السمط   المعني  ترتب أثرا ق
 :المطمب الثاني

 :المبالغة في شكميات عريضة دعوى اإللغاء
قرارات ضبط االلتحاؽ بالمين  في  بإمكاني  الطعف اعتراؼ المشرع المصرفيرغـ      
ىا مجمس النقد ، سكاء تعمؽ األمر بالفردي  منيا أك التنظيمي  التي يختص بإصدار البنكي 

عمينا الرجكع إلى  يتعيفكفي ىذه الحال  ، كالقرض، إال أنو لـ يبيف كيفي  إجراء ىذا الطعف
، أيف نجد أف الطعف يجب القكاعد العام  التي نص عمييا قانكف اإلجراءات المدني  كاإلداري 

                                                 
خالد الزبيدم، "القرار اإلدارم السمبي في الفقو كالقضاء اإلدارم،  دراس  مقارن "، مجم  الحقكؽ، جامع  الككيت،  - 473

 .278، ص30/09/2006، لػ 03العدد 
، 1971 القاىرةكف،  كمي  الحقكؽ، جامع  عبد المنعـ جيرة، أثار حكـ اإللغاء، رسال  لنيؿ شيادة الدكتكراه في القان - 474
 .352ص
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ف م 15475بمكجب عريض  مكتكب ، تتضمف البيانات المنصكص عمييا في المادة أف يرفع 
 ىذا القانكف.

تنظيـ االلتحاؽ بالمين   بصف  عام  كدعكل لغاءاإلتخضع عريض  دعكل  ىذا ك      
القاضي أماـ   الطاعنيفتزيد مف أعباء  ،مبالغ فيياأقؿ ما يقاؿ عنيا أنو  البنكي  إلى شكميات

الطعف بالقرار محؿ الرامي  إلى طمب اإللغاء  العريض إرفاؽ  كجكب تكمف في كالتي ،اإلدارم
معتمد لدل مجمس  حاـتكقيعيا مف طرؼ م ( ك إلزامي  )فرع أكؿما لـ يكجد مانع مبرر

 .(فرع ثاف)شكبل  كتحت طائم  عدـ القبكؿ  الدكل 
 :الفرع األول.

 :اإلداري المطعون فيو عريضة الدعوى بالقرار شرط إرفاق
الرامي  إلى إلغاء  ض  مف ؽ.إ.ـ.إ عمى دكم الشأف أف يرفقكا العري 819 أكجبت المادة     

بالقرار المطعكف فيو ما لـ يكجد مبرر مانع، كذلؾ تحت طائم  قرار مجمس النقد كالقرض 
 .رفضو شكبل

شكؿ  في إما ،كيتخذ القرار اإلدارم محؿ منازعات تنظيـ الدخكؿ إلى المين  البنكي       
حؽ الطعف  الكحيد المخكؿ لوبالعريض  التي يقدميا كزير المالي  باعتباره  ؽتنظيمي يرفقرار 
رفض يرفؽ بالعريض   التي يقدميا مف  أك في شكؿ قرار فردم ،النكع مف القراراتىذا  في

 .سمط  النقد كالقرضالطمبو بالترخيص لو بإنشاء بنؾ أك مؤسس  مالي  مف طرؼ 

                                                 
، المتضمف قانكف  اإلجراءات المدني  25/02/2008، المؤرخ  في 09-08مف  القانكف رقـ   15تنص المادة   -475

 كاإلداري ، عمى ما يمي:" يجب أف تتضمف عريض  افتتاح  الدعكل تحت طائم   عد قبكليا شكبل البيانات التالي :
 الجي  القضائي  التي ترفع أماميا الدعكل.-1
 المدعي كمكطنو. اسـ كلقب-2
 اسـ كلقب كمكطف المدعى عميو، فإف لـ يكف لو مكطف فآخر مكطف لو.-3
 .تفاقياالتماعي كصف  ممثمو القانكني أك اإلشارة إلى  التسمي  كطبيع  الشخص المعنكم، كمقره االج-4
 عرض مكجز لمكقائع كالطمبات كالكسائؿ التي تؤسس عمييا الدعكل.-5
 إلى المستندات كالكثائؽ المؤيدة لمدعكل. اإلشارة عند االقتضاء-6
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ي عريض  الدعكل بالقرار المطعكف فيو، يكمف  فاشتراط المشرع إرفاؽ إف الغرض مف     
يمكف لمجي   رفض الترخيصككنو يتيح معرف  كامم  لجكانب النزاع البنكي، فمف خبلؿ قرار 

مصدرة قرار الرفض. كما  القضائي   التعرؼ عمى الطمب المكجو إلى سمط  النقد كالقرض
البنؾ أك المؤسس  المالي  مف  منازع  تأسيسالطرؼ األخر في  األخيرة باعتبارىا يمكف ليذه

التي  الطعف، كذلؾ لتجييز كاف  المبررات كاألسانيد فيو كسببقرار المطعكف التعرؼ عمى ال
ارتكزت عمييا حيف إصدارىا ىذا القرار كذلؾ قبؿ انعقاد الجمس  حتى ال تضطر إلى 

 تأجيميا، ألف ىذا اإلجراء األخير ال يصب في مصمح  طالب التأسيس. 
مبرر لعدـ إرفاؽ عريض  الدعكل  فمتى تبيف لمقاضي اإلدارم عدـ كجكد مانع  اإذ     

فيو كؿ عاـ بالقرار اإلدارم المطعكف البنكي  بشكؿ خاص كسائر الدعكل اإلداري  بش
كالمتضمف رفض منح الترخيص أك رفض منح االعتماد إلنشاء مؤسس  القرض، قضى بعدـ 

  أف ىذا الشرط متعمؽ بالمصمحك ما يكحي بأف المشرع  قد اعتبر قبكؿ ىذه الدعكل، كى
 العام .
نشر القرار محؿ دعكل اإللغاء أك تسميمو  عف مجمس النقد كالقرض  إال أنو قد يمتنع      

عمى أصحاب الشأف الحصكؿ عميو،  فيستعصي ، منتشيا بامتيازات السمط  العام  لممدعيف
لمنص القانكني السالؼ كفقا  القضاء اإلدارم أماـ  المرفكع   عدـ قبكؿ دعكاىـكمف تـ 

اإلدارم عمى عمى رقاب  القاضي  المجمس كقيدامف  المكقؼ تعسفا. كعميو يشكؿ ىذا الذكر
كىذا ما يؤكده كاقع اإلدارة الجزائري ،  مشركعي  قراراتو، كعمى حري  االلتحاؽ بالمين  البنكي .

في الكثير مف الحاالت نجد المتقاضي يعاني مف صعكب  الحصكؿ عمى القرار محؿ أف إذ 
 476.الطعف القضائي

 حيث نصت ،عمى المتقاضيف يخفؼ مف عبء ىذا الشرط أراد المشرع أف ليذه األسباب    
ذا ثبت أف ىذا المانع يعكد إلى امتناع ،المادة نفسيا، عمى ما يمي:"... الفقرة الثاني  مف كا 

                                                 
 .285صفياف بك فراش، مرجع سابؽ، ص -476
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أمرىا القاضي المقرر بتقديمو في أكؿ  ،اإلدارة مف تمكيف المدعي مف القرار المطعكف فيو
 ستخمص النتائج القانكني  ليذا االمتناع".يجمس ، ك 

يفيـ مف خبلؿ ما جاء في الفقرة المعني ، أنو  في حال  ما إذا امتنعت السمط  النقدي       
الطاعف أف يشير إلى ىذا عف تبميغ القرار المطعكف فيو أك نشره حسب الحال ، يتعيف عمى 

 .بأمرىا عمى تسميمو في أكؿ جمس االمتناع في عريض  الدعكل، ليقـك  القاضي اإلدارم 
إرفاؽ العريض   كجكب متشددا فيكحده مف كاف  يكف التشريعكفي ذات السياؽ، لـ       

تراجع عف ىذا  لكنو سرعاف ما ،مف قبؿ فقد سايره القضاء في ذلؾبالقرار المطعكف فيو 
عريض   إلى جانب الشرط نظرا لمعديد مف الدعاكل التي تـ رفضيا شكبل لعدـ  كجكده

الذم استقر قضاؤه عمى عدـ إلزاـ ،"...477:. كىذا ما كرسو مجمس الدكل الدعكل اإلداري 
 .المدعيف الطاعنيف بأف يرفقكا القرار المطعكف فيو بعريض  افتتاح الدعكل إذا لـ يبمغكا بو"

ي  بعد صدكر قانكف اإلجراءات المدني  كاإلدار ك كبناءا عمى ما تقدـ، يمكننا القكؿ أنو      
عقب  ذلؾ الشرط، كلـ د  في طريقو إلى القاضي اإلدارم لـ يعد المتقاضي يج  2008سن  

 دعكاه عريض حاؿ دكف إرفاؽ  عد ترفض دعكاه بسبب تخمفو في حال  ثبكت مانع  مبررت
بسط رقابتو القاضي اإلدارم مف تمكيف  عمى عمؿ ىذا التكجويكما  ،فيو بالقرار المطعكف

، كالتي تعذر فييا اإلداري  بما فييا قرارات سمط  النقد كالقرض المطعكفكاف  القرارات  عمى
 الحصكؿ عمييا بسبب امتناع الجي  اإلداري  عف تبميغيا ألصحابيا أك ننشرىا.

مف ؛ فتدخمو ىذا إعفاء المدعيف مف ىذا الشرط كحسنا فعؿ المشرع عندما عمؿ عمى      
 حتمؿ مف ىذه الزاكي ، كفي القابؿقد كالقرض المشأنو أف يقطع الطريؽ أماـ تعسؼ سمط  الن

حماي  حري  االلتحاؽ أصحاب الشأف مف  تمكيف فيتساىـ  يعتبر مف بيف الضمانات التي
 بالمين  البنكي  كممارستيـ لمنشاط  المصرفي الذم يرغبكف فيو.

 

                                                 
، قضي  فريؽ ـ.ج ضد 28/06/2006الصادر بتاريخ  024638قرار مجمس الدكل ، الغرف  الرابع ، ممؼ رقـ  - 477

 .224، 221، ص ص2006،الجزائر،  08بمدي  األبيار، مجم  مجمس الدكل ، العدد 
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 الفرع الثاني:
 :قيع محامضرورة إرفاق العريضة بتو 

في  بكاسط  محامي أماـ القضاء يالتمثيم الدكر أىمي  تجاىؿي كاف أفال يمكف ألم        
فالمحامي باعتباره مف أعكاف القضاء، كمف خبلؿ  ،لما لو مف مزايا بشكؿ عاـ المادة اإلداري 

في الكصكؿ إلى حكـ أك  كمساعدة مككمو القاضي بتنكيرعريض  الدعكل أك المذكرات يقـك 
عض عمى أف يؤكد البكفي ىذا الصدد  .مكضكع الخصاـيفصؿ في  كمنصؼ قرار عادؿ

؛ أىمي   كبيرة بالنسب  لممتقاضي كمجمس الدكل  في نفس الكقتيكتسي دكر المحامي 
ف تأسيسيا عمى أم سبب مف فالطعف أماـ ىذه الجي  القضائي  ليست دعاكل عادي  يمك

نما ىي طعكف يغمب عمى معظميا الطابع القان األسباب كني، ال مف الكاقع أك القانكف، كا 
يمكف التحكـ فيو كتأسيسيا عميو كمكاصم  الخصكم  فييا إال مف أصحاب الخبرة القانكني ، 
كما يستبعد مف ىذه الدائرة الطعكف التي ال جدكل مف كرائيا، األمر الذم يخفؼ في األخير 

 478عف كاىؿ مجمس الدكل .
عمى الصعيد  اعائقالتمثيمي عمى أنو يشكؿ  إلى دكر المحاميينظر  المقابؿ قد في    

 صف  بعض المتقاضيف كخصكصي  بعض المنازعات. إذا أخدنا في الحسباف اإلجرائي
يعكد   "منازعات ضبط كتنظيـ االلتحاؽ بالمين  البنكي  كبما أننا أماـ منازع  إداري  "      

مجمس الدكل ، فإف مف بيف الشركط التي يجب أف تتكفر في اختصاص الفصؿ فييا إلى 
ال كاف  عريض   اإللغاء أف تككف مكقع  مف طرؼ محامي معتمد لدل مجمس الدكل  كا 

التي اإلجراءات المدني  كاإلداري  قانكف مف  905المادة  جاء في ما حسبف. مصيرىا الرفض
، تحت طائم  عدـ  تنص عمى ما يمي:" يجب أف تقدـ العرائض كالطعكف كمذكرات الخصـك

ىذا مف  827...". في حيف نصت المادة س الدكل  معتمد لدل مجم رؼ محاـالقبكؿ مف ط
بكاسط  محامي لؤلشخاص المعنكي  المركزي  اإلجبارم إعفاء مف التمثيؿ القانكف عمى 

                                                 
كمي   تكراه الدكل ، فرع القانكف العاـإجراءات الخصكم  أماـ مجمس الدكل ، أطركح  لنيؿ شيادة  دكبشير محمد،  -478

 .223الحقكؽ بف عكنكف، جامع  الجزائر،  دكف سن  مناقش ، ص
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حيث كردت عمى سبيؿ الحصر كىي الدكل  مف القانكف نفسو،  ،800المذككرة في المادة 
 مدعي  أك مدعى عمييا. صف ب كانت ءكالكالي  كالبمدي  كالمؤسسات ذات الصبغ  اإلداري  سكا

تكقيع عرائضيا  يكفيياالتي مف القانكف نفسو  828ك 826،827كأكدت ىذا اإلعفاء المكاد 
كرئيس المجمس  الشعبي  كالكاليكزير كمذكرات دفاعيا كتدخميا مف طرؼ ممثمييا كىك ال

 البمدم...
طارات بإمكانيا  كتـ تبرير ىذا االستثناء أف ىذه األشخاص تممؾ كفاءة بشري          كا 

تسيير ممؼ المنازع ، ففي كؿ كالي  كفي كؿ بمدي   كفي الكزارات كالمؤسسات اإلداري  نجد 
محاـ. دكف المجكء إلى التي باستطاعتيا التكفؿ بممؼ المنازع   اإلطارات الجامعي  كالحقكقي 

 479.العمكمي ىذه الييئات مف المجكء إلى محاـ، يؤدم إلى ترشيد النفقات كقيؿ أف إعفاء 
محافظ  دكف االلتحاؽ بالمين  البنكي  كطرؼ في خصكم   المستثمر ىذا اإلجراء يخص     

ككر ذالذم يستثنى مف الشرط الم مجمس النقد كالقرضممثؿ  باعتباره رئيس كبنؾ الجزائر 
المجمس  يدخؿ ضمف الييئات اإلداري   أفبصفتو مدعي أك مدعى عميو عمى أساس  سكاء 

 مف قانكف اإلجراءات المدني  كاإلداري  800يا االستثناء الكارد في نص المادة التي يشمم
 .السالؼ الذكر

الذم يمثؿ أحد أجيزة الدكل  ذات الصبغ  اإلداري   - محافظ بنؾ الجزائرإف إعفاء         
يعد إخبلال بمبدأ  ،اإلدارممف التمثيؿ بمحامي أماـ القضاء  -حسب المعيار المكضكعي

ثقؿ أتعاب  أفأضؼ إلى ذلؾ  480.اة في القكاعد اإلجرائي  التي يخضع ليا المتقاضيفالمساك 
كمف  لى عدـ المجكء إلى القضاءإ قد يؤدم بالكثير 481،جراءات كتعقيدىاالمحاميف ككثرة اإل

                                                 
مسعكد منترم،  "أثار إلزامي   تأسيس محاـ عمى مستكل المجالس القضائي  كالمحاكـ اإلداري  في ممارس  حؽ  - 479

 .178. 177"،  العدد السابع، كمي  الحقكؽ، جامع  عناب ، )ذ.س.ف(، ص ص التقاضي
جامع  ، 9مجم  االجتياد القضائي، العدد ، "عبلق  مبدأ المساكاة  أماـ القضاء بكفال  حؽ التقاضي"عتيق  بمجبؿ،   - 480

 .170، ص 2013بسكرة، 
 09مجم  االجتياد القضائي، العدد التقاضي"،  حسين   شركف، "ضركرة تدعيـ مجاني  القضاء  لكفال  الحؽ في - 481

 .116، ص 2003جامع  بسكرة، 
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اإلداري   مف رقاب  القضاء كتشجيع اإلدارة عمى خرؽ القانكف مف القرارات  إفبلت العديد ثم 
خصـك سمط  النقد كالقرض في غنى فقد يكف  ،كمف جي  أخرل .ىذا مف جي  كعدـ احترامو

اإلطارات كالكفاءات  ، حيث أف االعتماد عمىالقاضي اإلدارمأماـ  عف التمثيؿ اإلجبارم
مف الشركط المطمكب   بؿ تعد في مف يريد ممارس  نشاطا مقننا كالنشاط البنكيأمر مفترض 
ات منازعات رفض أحد ىؤالء الخصـك التكفؿ بممف مقدكرفب كعمى ىذا األساس ،قانكنا لذلؾ

كعميو فقد  .القضاءدكف الحاج  لمحاـ ينكب عنيـ أماـ  تأسيس البنكؾ كالمؤسسات المالي 
أعباء  فيكزيادة في ىذه الحال  اإلجراء محؿ اإللزاـ يشكؿ تعقيدا لئلجراءات  يصبح 
يمس  بحؽ الطاعف  ىذا اإلجراء   أفناىيؾ عف ، في غنى عنيا الذيف الشؾ أنيـالمدعيف 

مف  08تضمنتو المادة  في ممارس  التقاضي، كىك حؽ دستكرم  كحؽ مف حقكؽ اإلنساف
كما أف إعفاء بعض الييئات العمكمي  ذات الطابع  482،اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف

  لمبدأ يعد مخالفالمذككر  اإلجرائي الشرطمف ػ كمف ضمنيا مجمس النقد كالقرض ػ اإلدارم
 483المساكاة  في التقاضي  الذم نص عميو الدستكر

يمكننا  ،يحممو مف عقبات في كجو المتقاضيف قد انطبلقا مف إلزامي  ىذا الشرط كما      
أف ك كجكبو  أف يعدؿ عف المذككرة، مما يستكجب األمر عتباراتلبل القكؿ أف المشرع لـ يكفؽ

في منازعات سمطات الضبط االقتصادم اختيارم  السيما  شكمي شرط يجعؿ منو مجرد
تتطمب تخفيؼ  فمثؿ ىذه المنازعات ، منازعات الدخكؿ إلى المين  البنكي  عمى رأسياك 

الدخكؿ عف طريؽ  ىذا تقييد حري  فلذلؾ فإ. كبالنتيج  إجراءاتيا كسرع  الفصؿ فييا
 الخكاص مريفالمستثتنفير مف شأنو القاضي اإلدارم أماـ إجراءات التقاضي في  المبالغ 
كمف ثم  القضاء  دخكؿ السكؽ المصرفي ، أك أجانب مف كانكا فكطنيي كالمحتمميفالجدد 
فساح المجاؿ أماـ ك  المنافس  الحرة عمى ممارس  النشاط البنكي  حتكارال القطاع العاـبنكؾ ا 

                                                 
: ابتساـ القراـ، المصطمحات القانكني  في التشريع الجزائرم، قامكس بالمغتيف العربي  كالفرنسي ، قصر الكتاب، انظر -482

 .1998البميدة الجزائر،
 .2016، قبؿ تعديؿ 140المادة  التي كانت تقابميا ،1996مف دستكر  158/2لمادة  انظر ا - 483
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كما  ،إلى المستكل المطمكبترقى  ال إلى يكمنا ىذا التي ال تزاؿك تقديـ الخدمات المصرفي  ك 
 عبينيا القطاكمف  القطاعات االقتصادي تطكير ل حقيقي  ، في ضؿ غياب إرادة سياسي كنكعا
 .البنكي

 المطمب الثالث:
 :التنظيم البنكي تمنازعا تسييردور القاضي اإلداري في 

فيما يتعمؽ بتسيير منازعات تنظيـ االلتحاؽ بالنشاط البنكي،  يمكف االعتماد  بدرج       
تمثؿ ذلؾ بدكره اإلجرائي كالذم يتعمؽ بتحضير  دكر القاضي اإلدارم سكاء  أساسي  عمى 

   الدعكل، )فرع أكؿ( أك تجسد في الدكر المكضكعي مف خبلؿ استخبلص القرائف القضائي
 فرع ثاف(.)

 :الفرع األول
 :الدور اإلجرائي لمقاضي اإلداري

في منازعات تنظيـ الدخكؿ إلى مما ال شؾ فيو أف الدكر اإلجرائي لمقاضي اإلدارم        
إعادة التكازف  بيف أطراؼ  تكجيو اإلجراءات كقيادتيا ككذا في ةكبير أىمي  المين  البنكي  لو 

في  أما الطرؼ الثاني ،لجزائر الذم يعتبر الطرؼ األقكلالدعكل المتمثميف في محافظ بنؾ ا
ك مؤسس  مالي  أك لتأسيس بنؾ أأك االعتماد  المستثمر طالب الترخيصفيك  النزاع

حال  رفع دعكاه  جدير بالحماي  في ىك الطرؼ األضعؼ كالك المسحكب منو ىذا الترخيص 
 أماـ القضاء اإلدارم. 

ليذا السبب كرس المشرع حماي  إجرائي  خاص  لمطرؼ المتخاصـ مع اإلدارة )محافظ       
لدعكل اإلداري  بعد بنؾ الجزائر( تتجمى في تخكيؿ القاضي اإلدارم سمطات ىام  بشأف ا

تحريكيا مف قبؿ أحد األطراؼ الذم يككف في العادة الشخص العادم كليست اإلدارة، عندىا 
 ، التي تعد أىـ مرحم  حيث يتكلى القاضي اإلدارمالقاضي بتحضير الدعكل كمباشرتيا يقـك

جراء التأكالمف أجؿ الحكـ فييا )تكجيو اإلجراءات كقيادتيا   .(يابشأنيا )ثانحقيقات البلزم  ( كا 
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يقصد بتحضير الدعكل مجمكع  الكسائؿ التي  :المقصود بتحضير الدعوى البنكية :أوال
تتخذ اعتبارا مف تاريخ عريض  الدعكل  بقصد تييئتيا لمفصؿ فييا، حيث أف بدأ التحضير 
يخضع إلرادة المدعي المطمق  الذم يختار تاريخ إيداعو عريض  الدعكل، أما فيما يخص 

 484االنتياء فيخضع إلرادة القاضي اإلدارم كتقديره لمدة صبلحي  الدعكل لمبث فييا.تاريخ 
المتضمن  رفض الدخكؿ إلى المين  تبدأ إجراءات تحضير الدعكل ار، كفي ىذا اإلط      

البنكي  بعد إيداع المدعي العريض  االفتتاح الدعكل بشاف المنازع  البنكي  بأمان  ضبط 
فع الرسـك القضائي ، يسمـ لو أميف الضبط كصبل يثبت إيداع العريض  مجمس الدكل  مقابؿ د

، كبعد دلؾ يتـ جدكلتيا بعد تسجيميا في بتاريخ أكؿ جمس  تعرض فيو الدعكلكيؤشر عميو 
 485السجؿ الخاص بالقضايا.

لى خصكمو        ك تبمغ نسخ مف عريض  افتتاح الدعكل إلى محافظ بنؾ الجزائر كا 
حيث يسمح ىذا  ف الرد عمييا عف طريؽ محضر قضائي،يف الطرفيف مكمذكرات الرد لتمك

اإلجراء  بتبادؿ المذكرات، مما يؤدم ذلؾ إلى  إقام  تكازف بيف طرفي الخصكم . كؿ ىذه 
اإلجراءات يمكف تبريرىا بالنظر إلى امتيازات الييئات اإلداري  بشكؿ عاـ كسمط  النقد 

لمنازعات اإلداري ، كمنيا سمط  اتخاذ القرار كالقرض عمى كجو الخصكص كتأثيرىا عمى ا
يذ المباشر لو، أضؼ إلى ذلؾ حيازتيا كالتنفكالسبلم  اإلداري  ليذا القرار  اإلدارم،

ستندات اإلداري . أما فيما يخص اآلثار المترتب  عف االمتيازات عمى الدعكل اإلداري   لمم
 عي  استثناءا.بشكؿ عاـ  كقكؼ الشخص العادم مدعي عادة كاإلدارة مد

لسير في بااإلدارم  قاضيكما أشرنا، يختص ال :ةالبنكي الدعوىمباشرة إجراءات  :ثانيا
كفي ىذا الصدد  ،مفصؿ فييافيك الجي  المختص  في تييئ  القضي  ل ،الدعكل كمباشرتيا

                                                 
، المجم  الجزائري  لمعمـك القانكني  ""الدكر اإلجرائي لمقاضي اإلدارم  في الدعكل اإلداري  ،بف سنكسيفاطم   - 484

 .124، ص2007كاالقتصادي  كالسياسي "، العدد الرابع، 
 .   كاإلداري ات المدني، يتضمف قانكف اإلجراء09-08مف قانكف رقـ  824المادة   أنظر  - 485
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تبرز سمطاتو مف خبلؿ تكميؼ أطراؼ الخصكم  بإيداع المستندات الضركري  لفض النزاع 
 .و التام  باألخذ بكسائؿ اإلثباتتفي حريك 
يتكلى تحضير الدعكل اإلداري  بصف   :الجية المختصة في تييئة القضية لمفصل فييا -1

باعتبار ىذه األخيرة فرع مف فركع ػ عام  كدعكل منازع  الدخكؿ إلى المين  البنكي  
قا لما نصت عميو في النظاـ القضائي الجزائرم القاضي المقرر كىذا طب ػالمنازعات اإلداري 

يعيف رئيس تشكيم    كاإلداري  كالتي جاء فييا:"...مف قانكف اإلجراءات المدني 844المادة 
الحكـ القاضي المقرر الذم يحدد بناء عمى ظركؼ  القضي  األجؿ الممنكح لمخصـك مف 
أجؿ تقديـ المذكرات اإلضافي   كالمبلحظات كأكجو الدفاع كالردكد، كيجكز أف يطمب 

 .".ـك كؿ مستند أك أي  كثيق  تفيد في فض النزاع..الخص
مف خبلؿ ىذه المادة، يتضح لنا أف دكر القاضي المقرر يتمثؿ في القياـ بإجراءات      

 تبميغ عريض  الدعكل لؤلطراؼ، كفضبل عف ذلؾ يقـك بتحديد اآلجاؿ التي يخطرك  التحقيؽ،
ثائؽ المطمكب ، كما يقـك بتبميغ جميع كالجكاب كتقديـ الك بيا الخصـك مع منحيـ أجبل لمرد 

 486طراؼ المعني .األعماؿ اإلجرائي  الخاص  بالتحقيؽ إلى األ
كفي نياي  التحقيؽ يقـك القاضي المقرر بتحديد تاريخ اختتاـ التحقيؽ، كتصبح القضي        

مييأة لمفصؿ فييا بمكجب أمر غير قابؿ ألم طعف، يبمغ لمخصـك في أجؿ ال يقؿ عف 
بعد ذلؾ يحاؿ التقرير 487،يكما قبؿ تاريخ اختتاـ التحقيؽ المحدد في األمر( 15)عشر خمس  

كممؼ القضي  كجكبا ككؿ الكثائؽ المرفق  بو إلى محافظ الدكل ،  ليحرر تقريرا مكتكبا خبلؿ 
المطبق   كالنصكص القانكني يتضمف عرض مكجز لمكقائع 488،تاريخ استبلموكاحد مف  (1)شير

 إلى جانب طمبات الخصكـ.، بتحديد طمباتو الخصكم كتقديـ رأيو في 

                                                 
، 2005  خمدكني  لمنشر كالتكزيع، الجزائر، شرح كجيز لئلجراءات المتبع  في المكاد اإلداري ، دار الطاىرم حسيف - 486

 .49، 48ص ص 
 .ءات المدني  كاإلداري ، يتضمف قانكف اإلجرا09-08مف قانكف  رقـ   852نظر المادة ا - 487
 مف  القانكف نفسو. ، 897نظر المادة ا -488
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أف المقرر ال يبدم رأيو كال يقترح الحؿ عمى قضاة الحكـ كىنا  اإلشارة إليتجدر ك      
مكمف الفرؽ بيف القاضي المقرر في النظاـ الجزائرم كمفكض الدكل  في النظاـ القضائي 

قتراح الحؿ عمى قضاة المكضكع الفرنسي، فالمفكض في ىذا النظاـ األخير لو الحؽ في ا
 .  489كفي غالب األحياف يأخذكف  بآرائو كمقترحاتو

تييئتو لمدعكل الدكر السمبي لمقاضي المقرر مف ىذه الناحي  إال أف  كعمى الرغـ مف      
تعتبر مسأل  ميم   كأساسي  في اإلجراءات باعتبارىا الكعاء الذم  تستجمع فيو عناصر 

مما يسيؿ  قاضي الحكـ  في اإلحاط  بكقائع الدعكل كمبلبساتيا، اإلثبات كمف ثـ تنكير
 يؤذم ذلؾ إلى إعادة التكازف بيف  طرفييا.، كمف جي  أخرل عميو الفصؿ فييا بسرع 

مكضكعي فاصبل  حكـ قضائي ينتج عنو، قد بشكؿ صحيح  البنكي  فتكجيو  مسار المنازع
ف الضمانات القانكني   لحماي   حري  في ىذه المنازع ، كىذا في حد ذاتو يشكؿ ضمان  م

 االلتحاؽ بالنشاط البنكي.
مف المتكقع أف تتعسؼ سمط  النقد كالقرض ممثم  في  :التكميف بإيداع المستندات -2

محافظ بنؾ الجزائر مف تقديـ ما لدييا مف مستندات طكاعي  كىذا ما يشكؿ صعكب  لممدعي 
ا راجع إلى طرفي الدعكل البنكي  غير الذم ىك المستثمر مف أجؿ إثبات دعكاه، كىذ

المستثمر بينما قرض ىي الطرؼ القكم في المعادل  المتكازنيف كالمتكافئيف فسمط  النقد كال
 ىك الشخص العادم الذم يككف دائما الطرؼ الضعيؼ.

بيف أطراؼ الخصكم   العادؿ أجؿ إحداث التكازفكدرءا ليذا التعسؼ المحتمؿ كمف       
كحتى يتمكف مف الفصؿ فييا لو سمط   490ب القاضي اإلدارم دكرا إيجابيا فييا،يمع ،البنكي 

طمب كؿ المعمكمات التي يراىا ضركري  مف األطراؼ فباستطاعتو أف يطمب منيما تقديـ 
، المرفكض ػإلنشاء بنؾ أك مؤسس  مالي ػ كثيق  ما مف ممؼ طمب الترخيص أك االعتماد 

                                                 
كىيب  بمباقي، اإلثبات في المكاد اإلداري ، مذكرة  لنيؿ شيادة الماجستير في القانكف العاـ، كمي  الحقكؽ، جامع   - 489

 . 74، ص2010تممساف، 
490

اإلجراءات المدني   التي يتصؼ بيا دكر القاضي بالسمبي  أك الحيادي   إلى حد بعيد، حيث يترؾ  لمخصـك  خبلؼب-
 أنظر: ميم  إدارة إجراءاتيا.
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، كالتي نكف اإلجراءات المدني  كاإلداري قرتيا الثاني  مف قافي ف 844كىذا تأسيسا عمى المادة 
كيجكز لو أف يطمب مف الخصـك كؿ مستند أك أي  كثيق  تفيد في ،....نصت عمى ما يمي:"

 فض النزاع..."
كفي ػ 491أحد أطراؼ الخصكم  البنكي  تقديـ الكثائؽ المطمكب فإذا رفض كعميو،       

فإف القاضي اإلدارم ىنا سكؼ  ػ ،مط  النقد كالقرضالغالب قد يحصؿ الرفض مف طرؼ س
كبالتالي  492يستنبط مف النتائج التي ال تككف في غير مصمح  مف رفض تقديـ تمؾ الكثائؽ.

فإذا رفض مجمس النقد كالقرض تقديـ المستندات المطمكب  منو فإف القاضي اإلدارم قد يعتبر 
ك فض منح الترخيص أك منح االعتماد أالمستثمر المتعمق  بعدـ شرعي  قرارات ر  ادعاءات

، كما يؤدم ذلؾ إلى زعزع  الثق  بيذه القرارات، سحب ىذه الرخص بعد منحيا صحيح 
 كخمع عنيا قرين  الصح  المفترض تكافره فييا.

كالمبلحظ عمى ىذا اإلجراء، أنو جاء مخالفا لقكاعد اإلثبات في المكاد المدني ، إذ ال       
ه القاعدة في الخصكم  ديـ دليؿ ضد نفسو، إال أنو يمكف الخركج عف ىذيجبر الفرد عمى تق

يكفي أف يؤكد مف ثم   ك   493،تحقيؽ شيء مف التكازف بيف أطراؼ الخصكم اإلداري ، ل
بيا كعمى المدعى عمييا اإلدارة  "محافظ بنؾ  صح  الكقائع المدعى"المدعي "المستثمر 
 إثبات عدـ صحتيا. الجزائر"
  القاضي المقرر القياـ بتسيير كتكجيو الدعكل، منح اآلجاؿ لتقديـ الممفات إف كظيف     

. االدعاءبتقديـ البيانات كاألدل  التي تثبت صح  ككذا المذكرات، طمب أطراؼ الخصكم  
كما أنو ىك الذم يقرر ما إذا كانت القضي  مييأة لمفصؿ فييا أـ ال، كبعد تقريره في ذلؾ 

                                                 
أف القاضي اإلدارم في البداي  اتبع مبدأ حظر تكجيو األكامر لئلدارة مف خبلؿ عدة قرارات  إف ما تجدر اإلشارة إليو -491

 .المتضمف قانكف اإلجراءات المدني  كاإلداري  09-08صدرت عنو، إال أف ىذا الحظر المفركض رفع بمكجب القانكف 

 .122، ص  2006لغاء، الطبع  األكلى، دار قنديؿ لمنشر كالتكزيع، األردف،  خالد خمؼ القطارن ، إثبات دعكل اإل - 492
قانكف،   شيادة دكتكراه في القانكف، تخصص االزدكاجي  القضائي  في الجزائر، رسال  لنيؿ، بف منصكر عبد الكريـ- 493

 .89، ص 2015، 2014 ،جامع  ممكد معمرم، تيزم كزك، كمي  الحقكؽ كالعمـك السياسي 
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مختصر لكقائع الدعكل، أكجو دفاع أطرافيا أك طمباتيـ الختامي  الذم يجب أف يتضمف سرد 
 494دكف أف يقدـ فيو رأيو.

لكف رغـ ىذه المركن  في اإلثبات ك الصبلحيات التي يحكزىا القاضي اإلدارم، إال أنو       
ال يممؾ سمط  إلزاـ سمط  النقد كالقرض عمى تقديـ مستند معيف خبلؿ مراحؿ سير 

ال  رفض تقديـ المستندات المطمكب  أك الحضكر أماـ القضاء لتقديـ اإلجراءات. كفي ح
التكضيحات المطمكب ، حينئذ يجد القاضي نفسو في مكقؼ حرج ىؿ يقـك بالفصؿ في 
الدعكل بناء عمى سماع المدعيف أـ يصرح بعدـ قبكؿ الدعكل لعدـ تكفر األدل  كالبراىيف، 

 495.ا ما يقع عمى المدعياإلثبات في الدعاكل اإلداري  غالب عبءالف 
تشريع البنؾ المركزم العراقي الذم شدد الخناؽ عمى المكظؼ الذم  كىذا عمى خبلؼ     

يمتنع عف تقديـ المستندات كالكثائؽ التي تطمبيا محكم  الخدمات المالي  لمفصؿ في 
عمى أف تغيير أم مستند يطمب منو  67منازعات النشاطات المصرفي ، حيث نصت المادة 

جريم  يعاقب عمييا بدفع غرام  ال تزيد عف  ازه أك إخفاؤه أك تدميره، يعتبر ديمو أك منع إبر تق
 496أك كبلىما معا. أك بالسجف لمدة ال تزيد عف سنتيف مميكف دينار (25)خمس  كعشركف 

لحري  الدخكؿ إلى يكفر حماي  غبر مباشرة  سكؼ النص التشريعي ىذا  مثؿ ال شؾ أفك 
تبني عمى أساسو   خدمات المالي  بإجراء تحقيؽ فعاؿحيث يسمح لمحكم  ال، المين  البنكي 

 .حكميا الفاصؿ في مكضكع النزاع
تعتبر الكجاىي  في اإلجراءات القضائي  اإلداري  التزام القاضي باحترام مبدأ المواجية: -3

مبدأ أماـ القاضي اإلدارم. كيعتبر  تبصف  خاص  العمكد الفقرم الذم يسير كؿ اإلجراءا
كىك حؽ 497الكجاىي  مبدأ مف المبادئ التي يرتكز عمييا قانكف اإلجراءات المدني  كاإلداري ،

                                                 
 .274، 273بشير محمد، مرجع سابؽ، ص ص  -494

مكسى  ماحي ىني، طبيع  القضاء الجزائرم كمدل فاعميتو في مراقب  أعماؿ اإلدارة، مذكرة ماجستير، معيد العمـك  - 495
 .126، ص 1985القانكني  كاإلداري ، الجزائر، 

 ، مكجكد عمى المكقع اإللكتركني:2004، لسن  56راقي، الصادر باألمر االئتبلفي رقـ العقانكف البنؾ المركزم  - 496
-WWW. Investpromo.gov.iq/wp…/Central-Bank-2004. 

 ، المتعمؽ باإلجراءات المدني  كاإلداري ، مرجع سابؽ.09-08انظر المادة الثالث  مف القانكف رقـ  -497
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دك طبيع  إجرائي  مكفكؿ أماـ كؿ جي  قضائي  كخبلؿ جميع مراحؿ الدعكل كذلؾ احتراما 
كبالتالي فالكجاىي  قاعدة مف النظاـ العاـ، بحيث ال يصح التحقيؽ في ، لحؽ دفاع األطراؼ

م  اإلداري  كال يتـ الفصؿ في الدعكل إال باحتراميا مف القاضي ككذا الخصكـ رغـ الخصك 
 498عدـ اإلشارة الصريح  إلييا في القانكف.

إف تطبيؽ مبدأ الكجاىي  في مجاؿ منازعات تنظيـ االلتحاؽ بالنشاط البنكي بشقييا       
اضي اإلدارم بكؿ )منازعات األنظم  كمنازعات تأسيس البنكؾ(، يعني كجكب قياـ الق

ببلغيـ بكؿ  اإلجراءات بحضكر الخصـك أك بعد استدعائيـ كفقا لما يشترطو القانكف، كا 
أك كثيق  أك سند أك تمكينيـ منو، ككذلؾ تمكيف كؿ خصـ مف الرد عمى خصمو عريض  

 .خبلؿ آجاؿ معقكل ، كاالستماع إلى الخصكـ أك ممثمييـ عند إجراء التحقيقات المختمف 
يحقؽ مبدأ المكاجي  عدال  منصف  بيف طرفي المنازع  البنكي  المتمثبلف في  إذا     

المحافظ الممثؿ لمجمس النقد كالقرض كالمستثمر طالب تأسيس بنؾ أك مؤسس  مالي  ممثبل 
يترتب عمى ذلؾ بطبلف  المذككر مبدألمألنو في حال  إىدار القاضي المحقؽ  .بمحاميو

 499.بطبلف الحكـ المستند إليوالتقاضي، مما يستتبع  جراءاتإ
-03لؤلمررقـمف خبلؿ استقرائنا األخذ بوسائل اإلثبات: في حرية القاضي اإلداري  -4

كالقرض، نجد أف المشرع لـ يخصص أحكاما تتعمؽ بكسائؿ اإلثبات في المتعمؽ بالنقد 11
اري  ىك األخر ني  كاإلدمنازعات تنظيـ االلتحاؽ بالمين  البنكي ، كحتى قانكف اإلجراءات المد

                                                 
لمبادئ  العام (، الممتقى الكطني مسعكد بكصنكبرة،  االتجاىات الحديث   في قانكف اإلجراءات المدني  كاإلداري ، )ا -498

قالم ، ص  2008، مام، 18ك17حكؿ  سمطات القاضي في المنازعات اإلداري ،  قسـ  العمـك القانكني   كاإلداري ، يكمي 
 .08،09ص

:" تقيد العريض  حاال في سجؿ خاص تبعا ما يمي مف قانكف اإلجراءات المدني  كاإلداري  عمى 16تنص المادة  -498
 مع بياف أسماء  كألقاب الخصـك  كرقـ القضي  كتاريخ أكؿ جمس . لكركدىا 

يسجؿ أميف الضبط رقـ القضي  كتاريخ أكؿ جمس  عمى نسخ العريض  االفتتاحي ، يسمميا لممدعي بغرض تبميغيا رسميا     
."  لمخصـك

، 2008 شأة المعارؼ، اإلسكندري اري ، منعبد العزيز عبد المنعـ خميف ، إجراءات التقاضي كاإلثبات في الدعكل اإلد -499
 .369ص
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نما أحاليا إلى األحكاـ العام  لـ يخصص  لممنازع  اإلداري  كسائؿ إثبات خاص  بيا كا 
ذا كانت الدعكل المتعمق   منازعات تنظيـ الدخكؿ بالمشترك  بيف جميع الجيات القضائي . كا 

عمييا كسائؿ  إلى المين  البنكي  تعد صكرة مف صكر الدعاكل اإلداري ، فإنو سكؼ تنسحب
الخبرة، الشيادة،  في المعاين ، اإلقرار أساسا ، كالمتمثم األخرل الدعاكلاإلثبات شأنيا شأف 

 ..كاالستجكاب.
في منازعات تنظيـ االلتحاؽ بالمين   كبحكـ اختصاصو القاضي اإلدارما يمكف إذ    

  اقع  مادي  تقني  أك عمميكسائؿ التحقيؽ، قصد تكضيح ك أم كسيم  مف  استخداـالبنكي  
فخصكصي  منازعات السمطات  500أك غير ذلؾسماع الشيكد  نتقاؿ لممعاين  أككاالمحض  

كالخبرة الكافي ،   أحكج ما تككف  لمتحقيؽ الدقيؽ اإلداري  المستقم  مف ضمنيا المنازع  البنكي
نظرا لعدـ اختصاص القاضي اإلدارم في المسائؿ التقني  التي تثيرىا مثؿ ىذه المنازعات. 

فإف إجراء التحقيؽ أمر ال مفر منو  بالنظر إلى السمط  التقديري  الكاسع   ل،ي  أخر كمف ناح
أك خيص لمدخكؿ إلى المين  البنكي ، التي يتمتع بيا مجمس النقد كالقرض في منح الترا

بالنظر إلى الصعكب  التي يجدىا القاضي اإلدارم  لرقاب  المبلئم   عمى السمط  التقديري  
نما يقـك بدكر كبير في البحث كال يت لممجمس. رؾ ميم  اإلثبات عمى عاتؽ الخصـ كحده كا 

عف الحقيق  مع احترامو إلرادة األطراؼ، بحيث ال يحكـ بأكثر مما طمبكه كال يبني حكمو إال 
 أرادكه.عمى األساس الذم 

يتـ  أماـ مجمس الدكل  في جمس  عمني  إما أك إجراء الخبرة باشر التحقيؽيمكنو مكما       
فييا سماع الشيكد كاألطراؼ أك باالنتقاؿ إلى المكاف المعني كبحضكر األطراؼ بعد 

  501إخطارىـ بإجراء التحقيؽ كليـ إحضار الشيكد في الساع  كاليـك المحدديف في القرار.
كفي ىذا الصدد يمكف لسمط  النقد كالقرض إخفاء الكثائؽ كالمستندات قصد اإلضرار 

                                                 
اإلدارم أف يمعب دكرا إيجابيا كميما، عمى عكس نظيره القاضي الخصكم  اإلداري  يمكف لمقاضي   في إدارة مراحؿ  -500

 المدني الذم  يعتبر دكره سمبيا  كغير منتج في الدعكل، ألف عبئ اإلثبات يقع عمى المدعي. 
 .50ص طاىرم حسيف، المرجع السابؽ، -501
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 يطمب منيا تقديـ مستندات أكد أجاز المشرع  لمقاضي اإلدارم أف بخصكميا، ليذا السبب ق
تككف بحكزتيا أك تحت سيطرتيا، خبلؿ فترة زمني  محددة، يرل فييا القاضي ضركرة ثائؽ ك 

ذا رفضت ذلؾ صراح  أك ضمنا اعتبر القاضي  النزاع،الفصؿ في اإلطبلع عمييا لغرض  كا 
عمما بأف قرارات سمط  النقد حيح ، بنؾ أك مؤسس  مالي  ص تأسيسالب ط إدعاءات
تبقى ساري  المفعكؿ كنافذة حتى يصدر  المتضمن  رفض الترخيص كاالعتماد كالقرض 

 بشأنيا حكما قضائيا يمغييا.
كفي ضكء ىذا السياؽ، يتمتع القاضي اإلدارم بسمطات مستقم  في البحث عف اإلثبات      

القاضي اإلدارم لمذىب حري  اإلثبات، فإنو  ألنو ال يخضع إلرادة الطرفيف. كنظرا العتناؽ
غير مقيد باإلثباتات التي يقدميا طرفا النزاع، كىذا ألنو يعتبر مسؤكال عف إصدار الحكـ 

كلمقاضي اإلدارم أيضا سمط  كاسع  لمرقاب  عمى  502كعدالتو في الدعكل المرفكع  أمامو.
تدابير التحقيؽ التي   مبلئم مدل  اإلثبات، فيك ال يفحص فقط الكاقع  الكاجب إثباتيا كأيضا

يطمبيا الخصكـ، قصد إثبات تمؾ الكاقع ، فيجب أف تككف الكاقع  المراد إثباتيا متعمق  
بالنزاع قد ثبت كقكعيا، كما يجب أف تككف ذات تأثير حاسـ بصف  أك أخرل عمى الحكـ 

 503في النزاع. الصادر في النزاع كترفض كؿ طمبات التحقيؽ التي تؤدم إلى تأجيؿ الفصؿ
كعمى غرار ما تقدـ، يمكف لمقاضي اإلدارم أف يستعيف بكسائؿ اإلثبات، كلو سمط        

فيك الذم يقرر كبكؿ حري  ما إذا كانت المعمكمات المكجكدة في الممؼ  ،تقديري  في ذلؾ
أـ أف ىناؾ حاج  إلجراء جديد، كما يجكز لو أف يطمب مف الخبراء  ،كافي  لمفصؿ في النزاع

، حيث تككف الحاج  ماس  إلى الممؼكالفنييف أف يشرحكا لو العناصر التقني  المكجكدة في 
بيف كزير المالي  كمجمس النقد كالقرض  تثار ىؤالء التقنيف بشكؿ أقكل في المنازعات التي

                                                 
 .132فاطم  بف سنكسي، المرجع السابؽ، ص  - 502
، المجم  المصري  لمدراسات القانكني  دارم  في إثبات الدعكل اإلداري "خديج  عبد السبلـ، "دكر القاضي اإل - 503

 .234، ص 2014كاالقتصادي ، العدد األكؿ، مارس 
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بقراراتو الفردي  التي يصدرىا بشأف     التي يصدرىا ىذا األخير مقارنبشاف األنظم  البنكي
 الترخيص كاالعتماد إلنشاء البنكؾ كالمؤسسات المالي .طمبات 
لمقاضي اإلدارم في مجاؿ إثبات الدعاكل اإلداري  بصف   يالدكر اإلجرائإذا يرتكز       

عام  كالبنكي  بصف  خاص  بيدؼ تييئتيا لمحكـ فييا، حيث ينطكم ىذا التحضير عمى 
دم إلى سرع  الفصؿ في النزاع دراس  دقيق  لمممفات في حدكد طمبات الخصكـ، مما يؤ 

 البنكي كىذا مف مقتضيات حري  تأسيس البنكؾ كالمؤسسات المالي .  
 الفرع الثاني:

 :الدور الموضوعي لمقاضي اإلداري في مجال اإلثبات
  البنكي  الدعكل إلثبات   اإلدارمالذم يتمتع بو القاضي  اإلجرائيكعمى غرار الدكر      

استخبلص يتمثؿ في يقـك عمى التكازم معو بدكر مكضكعي  ا،قصد تحضيرىا لمفصؿ فيي
 .، كالذم ال يقؿ عف دكره اإلجرائي أىمي  )ثانيا()أكال( القرائف القضائي 

 ئي المفاىيـ الفقيي  الخاص  بتعريؼ القرائف القضاتعددت  تعريف القرينة القضائية: أوال:
ستنباطيا لمقاضي اإلدارم مف ظركؼ القرائف التي يترؾ أمر افيناؾ مف يعرفيا عمى أنيا "

" أنيا القرائف التي يستنتجيا القاضي باجتياده كىناؾ مف يعرفيا عمى 504القضي  كمبلبساتيا"
عمى أنيا تمؾ  القرين  القضائي كيمكف تعريؼ  505.كذكائو مف مكضكع الدعكل كظركفيا"

 .النتائج التي يستخمصيا القاضي مف كاقع  معمكم  لمعرف  كاقع  مجيكل 
ألف  يبل غير مباشر، يتضح لنا بأف القرين  القضائي  تعتبر دلىذه التعاريؼ خبلؿ مف     
نما عمى كاقع  أخرل، فيي تعتبر كسيم  ىام  في  ت ال يقع عمى الكاقع  المدعى بيااإلثبا كا 

قاضي اإلدارم فعندما يخمك ممؼ الدعكل مف أدل  اإلثبات الكافي  يمكف لم اإلثبات اإلدارم
تأسيس حكمو عمى القرائف المستقاة مف األمارات  كء ما يتمتع بو مف حري  اإلثباتفي ض

                                                 
 1982لجامعي ، اإلسكندري ،  مصر، لثقاف  اتكفيؽ فرج حسف، قكاعد اإلثبات في المكاد التجاري ، مؤسس  ا - 504
 .207ص
 . 199، ص 2008عايدة الشامي، خصكصي  اإلثبات في الخصكم  اإلداري ، المكتب الجامعي الجديد، اليمف،   - 505
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يستعيف حيث  أكراؽ الممؼ كالتي تشكؿ في مجمميا قرائف قضائي عمييا تنبني كالشكاىد التي 
 بكاقع  معمكم  مف أجؿ إثبات أخرل مجيكل .

ائي  كسيم  ىام  في اإلثبات تعد القرائف القض :اإلثباتانيا: أىمية القرائن القضائية في ث
اإلدارم، حيث يستطيع بكاسطتيا القاضي اإلدارم في ضكء ما يتمتع بو مف حري  في 

 اإلثبات مف دحض إدعاء المدعي أك إثباتو.
دعاكل تنظيـ الدخكؿ  بالقرائف في مجاؿ اإلثبات في الدعاكل اإلداري  كمنيااالستعان  إف     

بنقمو إلى   506،المدعياإلثبات عمى كاىؿ  عبء ى تخفيؼالبنكي  قد يؤدم إل إلى المين 
ممثبل في محافظ بنؾ الجزائر كما أشرنا إليو ػ جانب المدعى عميو كىك مجمس النقد كالقرض 

ف كاف ذلؾ بصف  مؤقت ، إال أنو قد يؤدم في بعض الحاالت إلى إنياء الدعكل  ػسابقا كا 
كىذا ما يؤدم إلى  ت عكس ىذه القرين أك فشؿ في إثبا المحافظلصالح المدعي إذا تقاعس 

 تحقيؽ التكازف بيف  طرفي الخصكم .
  يمكف أف  أف نسكقيا في ىذا الصدد  كالتي مكفكمف أمثم  القرائف القضائي  التي ي     

يستخمصيا القاضي اإلدارم في مرحم  التحقيؽ اإلدارم، حال  سككت محافظ بنؾ الجزائر 
مكضكع  أك إدعاءات الكزير المكمؼ بالمالي   أم حسب إدعاءات المستثمر عفعمى الرد 

األنظم  البنكي  أك ضد  القرارات الفردي  المتعمق  برفض منح المنازع  ما إذا كانت ضد 
االعتماد لتأسيس البنكؾ كالمؤسسات المالي  أك سحب ىذه الرخص مف  أك منحالترخيص 

ضمني بصح  الكقائع كاإلدعاءات طرؼ سمط  النقد كالقرض، ىذا السككت يؤدم إلى إقرار 
 المكجي   لمسمط  المعني .

لمترخيص أك االعتماد في  أيضا منح مجمس النقد كالقرضكمف األمثم  القرائف القضائي       
جراءات معين   كفي الم مف قبؿ رفضو لطمبات أخرل عمى الرغـ طمبات سابق  كفؽ شركط كا 

ن  قضائي  عمى تعسؼ ىذا المجمس في تضمنيا لمشركط كاإلجراءات نفسيا، فيذه قري
 استعماؿ السمط .  

                                                 
 .264، ص السابؽخديج  عبد السبلـ، المرجع  - 506
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كبناء عمى ما تقدـ، نستنتج بأف خضكع  منازعات الدخكؿ إلى المين  البنكي  أك      
منازعات سمطات الضبط االقتصادم بشكؿ عاـ لبعض األحكاـ اإلجرائي  اإلداري  أماـ 

ت، نظرا لما تنفرد بو ىذه األخيرة  مع ىذه المنازعا يتناغـ البعض منياالقضاء اإلدارم ال 
، ال نجدىا في المنازعات اإلداري  العادي ، كعميو يتعيف عمى المشرع 507مف خصكصيات

إعادة النظر في اإلجراءات المعيق ، أك التي تعرقؿ لمسير الحسف لمخصكم  االقتصادي  
ثؿ ىذه بشكؿ عاـ كالبنكي  بشكؿ خاص، حتى تسيؿ مياـ القاضي اإلدارم لمفصؿ في م

 المنازعات، كتضمف حري  االستثمار في مختمؼ األنشط  التجاري  لمقطاعات االقتصادي . 
 :المبحث الثاني

 :التأسيس البنكيوى ادع األحكام اإلجرائية الخاصة مع مدى مالئمة
إف منازعات ضبط الدخكؿ غمى المين  البنكي  المنعقدة أماـ القاضي اإلدارم ال تجد       

نما كذلؾ في نصكص  ػكما أشرنا سابقاػ في القكانيف اإلجرائي  العام   فقط اتيامصدر إجراء كا 
س النقد إجرائي  أخرل كردت في نصكص متفرق  في قانكف النقد كالقرض كأنظم  مجم

إجرائي  متميزة، شأنيا في ذلؾ شأف بنصكص المشرع كالقرض، متعمق  بمنازعات خصيا 
 م .كاف   منازعات سمطات الضبط المستق

دعاكل منازعات المحدد لئلجراءات الخاص  لقبكؿ  ال أف ما يتميز بو اإلطار القانكنيإ     
ط اإلجرائي  غير مكحد بيف الطعف في ، أف بعض ىذه الشرك تنظيـ االلتحاؽ بالمين  البنكي 

في إطار ضبط كتنظيـ التي تصدرىا سمط  النقد كالقرض  كالتنظيمي القرارات الفردي  
 .)مطمب أكؿ( في المجاؿ البنكي االستثمار

ذا كانت ك        المتعمؽ  11-03األمر رقـ  بالمين  البنكي ، حسب منازعات تنظيـ االلتحاؽا 
ه المنازعات تحتاج إلى ىذ مثؿ ، فإفقرض تدخؿ ضمف اختصاص مجمس الدكل كال دبالنق

حداث ، ك تحمي حري  تأسيس البنكؾ كالمؤسسات المالي التي جرائي الضمانات اإل بعض  ا 

                                                 
507
خ االلتصاديح انتي تتطهة  إجراءاخ طعٍ ألٌ يُازعاخ  تأسيس انثُىن وانًؤسساخ انًانيح تُدرج ضًٍ انًُازعا  - 

 تسيطح وسرعح انفصم فيها أياو انمضاء.
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بعض التكازف بيف أطراؼ الخصكم ، باعتبار أحد أطرافيا ىك مجمس النقد كالقرض كىك 
 .(ثاف مطمب)طرؼ غير عادم يتمتع بامتيازات السمط  العام  

 :المطمب األول
 :البنكي مالتنظي قراراتفي  الخاصة الطعن إجراءات

مف الشركط اإلجرائي   فئتيفعمى كجكد  11-03نصكص قانكف النقد كالقرض رقـ تؤكد       
لقرض التي تختص في قرارات سمط  النقد كاضد القضائي  الطعف ايخضع لي تيالخاص  ال

قام  االستثمار البنكي، حيث تنظيـ  الطعف  كؿ مف ىالفئ  األكل شمؿتكضبط عممي  إنجاز كا 
لمؤسسات كالطعف في القرارات الفردي  المتعمق  برفض تأسيس البنكؾ كا األنظم  البنكي 

، مف الشركط اإلجرائي مختمفيف  ففتتضمف نكعيالفئ  الثاني  )فرع أكؿ( في حيف أف ،المالي 
 .حسب نكع القرار المطعكف فيو )فرع ثاف( كؿ نكع طبؽي

 الفرع األول:
 :القرارات الفردية والتنظيمية بين الطعن المشتركةشروط 

القرارات  دض إلدارم ماـ القاضي، يخضع قبكؿ الطعف أتشريع النقد كالقرضلكفقا      
االلتحاؽ بالمين  البنكي  كممارس  النشاط المصرفي إلى الخاص  بتنظيـ  الفردي  كالتنظيمي 
ىذه  بالنظر في الطعكف ضد بالجي  المختص مر األ ، سكاء تعمؽالمشترك بعض الشركط 

 .القرارات )أكال( أك بآجاؿ الطعف فييا )ثانيا(
باعتباره ػ ال يخضع مجمس النقد كالقرض  :م أماميا الطعن القضائيالتي يقدالجية  :أوال

  508لنظاـ التنظيـ العاـ الذم تخضع لو األجيزة اإلداري  في الدكل  ػسمط  إداري  مستقم 
المتعمق   المجمسأنظم  سكاء المنازعات التي تثيرىا  في ففيما يخص اختصاص الفصؿ

 منح برفض الفردي  المتعمق  قراراتو أكبنكي  بكضع الشركط التفصيمي  لقكاعد المين  ال
 مجمس ىيالتراخيص إلنشاء البنكؾ كالمؤسسات المالي ، يعكد الفصؿ فييا لجي  كاحدة ك 

                                                 
دار  - 508 مرجع  ي  المستقم  في المجاؿ االقتصادمعز الديف عيساكم، الرقاب  القضائي  عمى السمطات القمعي  لمييئات اإلإ

 .174سابؽ، ص 
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المتعمؽ بالنقد  11-03 مر رقـاألاألكلى مف في فقرتيا  65الدكل ، كىذا ما صرحت بو المادة 
مكضكع طعف باإلبطاؿ ،شكر..يككف النظاـ الصادر كالمن" كالقرض، حيث نصت عمى أنو:

مف األمر نفسو  87كما تنص المادة يقدمو الكزير المكمؼ بالمالي  أماـ مجمس الدكل ...."
في القرارات التي يتخذىا المجمس بمكجب س الدكل  عمى ما يمي:" ال يمكف  الطعف أماـ مجم

 ...."أعبله، إال بعد قراريف بالرفض 85ك 84ك 82المكاد 
إ تقضي مف قانكف إ.ـ. 901إلى اختصاصات مجمس الدكل ، نجد أف المادة كبالرجكع       

بأنو:" يختص مجمس الدكل  كدرج  أكلى كأخيرة بالفصؿ في دعاكل اإللغاء كالتفسير كتقدير 
 المشركعي  في القرارات الصادرة عف السمطات اإلداري  المركزي .    

المادة كتنص  ،كجب نصكص خاص "خكل  لو بمكما يختص بالفصؿ في القضايا الم      
لمقانكف العضكم المتعمؽ 13-11مف القانكف رقـ المعدل  بمكجب المادة الثاني   09

" يختص مجمس الدكل  كدرج  509باختصاصات مجمس الدكل  كتنظيمو كعممو عمى ما يمي:
عف  ةالقرارات الصادر كتقدير المشركعي  في كأخيرة بالفصؿ في دعاكل اإللغاء كالتفسير أكلى 

 الكطني . مات الميني ظالعمكمي  الكطني  كالمن تالمركزي  كالييئاالسمطات اإلداري  
 كيختص أيضا بالفصؿ في القضايا المخكل  لو بمكجب نصكص خاص ".        
 كالفردي  ، فإف الطعف في القرارات التنظيمي القانكني  المذككرةانطبلقا مف النصكص       

متعمق  بضبط االلتحاؽ بالمين  البنكي  يؤكؿ إلى مجمس الدكل  لما لمجمس النقد كالقرض ال
ذا كاف المشرع لـ يحدد الطبيع  القانكني  لمجمس النقد كالقرض،  ينعقد كدرج  أكلى كأخيرة. كا 

تنتمي إلى القرارات التي ما إذا كانت  ،فتجدر اإلشارة إلى البحث عف مكاف إدراج قراراتو
ضمف ىي تصنؼ ك أ ،الييئات العمكمي  الكطني  كأ ،المركزي  تصدر عف السمطات اإلداري 

 قرارات منظمات ميني  كطني ؟. 

                                                 
جريدة  مجمس الدكل  كتنظيمو كعممو صاصات، يتعمؽ باخت30/05/1998مؤرخ في  01-98قانكف عضكم رقـ  - 509

مؤرخ في  13-11، معدؿ كمتمـ بمكجب القانكف العضكم رقـ 01/06/1998، صادر في 37رسمي ، عدد 
 .03/08/2011، صادر بتاريخ 43، جريدة رسمي ، عدد26/07/2011
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كما  مات الميني  الكطني ظمف فئ  المنمف البدييي عدـ إدراج مجمس النقد كالقرض ض      
تضـ الييئات المركزي   ةفيذه األخير ال يمكف إدخالو ضمف فئ  السمطات اإلداري  المركزي ، 

بقي فقط أف نتساءؿ ما إذا كاف يمكف إدراجو ضمف الييئات العمكمي   510،لمدكل  التابع 
 الكطني ؟ 

أنو يراقب مشركعي  القرارات التنظيمي   نجدمجمس الدكل ،  تاختصاصا إلىالعكدة ب      
 511كالفردي  لمعديد مف الييئات ذات االختصاص الكطني باإلضاف  إلى الييئات المركزي .

ي، يمكف تكييؼ النصكص المنشئ  لسمطات الضبط االقتصادم كالمال كقياسا عمى بعض
بييئ  عمكمي  كطني ، فإذا رجعنا إلى النص الذم أنشأ مجمس المنافس   مجمس النقد كالقرض

 512،يفو بأنو ىيئ  تتمتع باالستقبلؿ اإلدارم كالمالييأكؿ مرة، نجد أف تشريع المنافس  قد ك
 ط  إداري  مستقم  تتمتع بالشخصي أنو سمب قانكنا ؼأصبح يكصكبعد كضع النص الجديد، 
العمكمي ،  بالصفقات ؽالنص المتعمعف الدالل  الثاني   كيكشؼ513،المعنكي  كاالستقبلؿ المالي

ال تطبؽ أحكاـ ىذا المرسـك إال عمى الصفقات محؿ "514إذ تنص المادة الثاني  منو عمى:
 .نفقات

 اإلدارات العمكمي ، -
 ..."  « Des institutions nationales  autonomes »لمستقم   الييئات الكطني  -

                                                 
510

- Zouaimia Rachid, Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie, 

Édition Belkeise, Alger, 2012, p215. 
داري  المكضكع راجع عمىأكثر  لئلطبلع  - 511 : عزالديف عيساكم، الرقاب  القضائي  عمى السمطات القمعي  لمييئات اإلإ

 .179 ، 176المستقم  في المجاؿ االقتصادم، مرجع سابؽ، ص ص 
 Le:ييؼ كرد في النص بالمغ  الفرنسي ، ىذا التك ، يتعمؽ بالمنافس25/01/1995مؤرخ في  06-95أمر رقـ  -512

Conseil de la concurrence est une institution jouissant de l’autonomieadministratve et 

financière.             في حيف أف النص بالمغ  العربي  ال يتضمف مصطمح ىيئ ، حيث نص المشرع عمى:" يتمتع
 ؿ المالي كاإلدارم.مجمس المنافس  باالستقبل

 .المنافس ، معدؿ كمتمـ، يتعمؽ ب25/01/1995مؤرخ في  03-03مف األمر  23المادة  - 513
 58ت العمكمي ، جريدة رسمي ، عدد ، يتضمف الصفقا07/10/2010مؤرخ في  236-10مرسـك رئاسي رقـ  - 514

 ، معدؿ كمتمـ.08/10/2010صادر في 
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كمف ىنا، فإف الييئات الكطني  المستقم  كفي مقدمتيا مجمس النقد كالقرض يقصد بيا        
حتما الييئات اإلداري  المستقم . كمف ناحي  أخرل، فإف النصكص المنشئ  لمجمس النقد 

كل ، كال يمكف قبكؿ ىذه الرقاب  إال بإدخالو ضمف كالقرض تخضع قراراتو لرقاب  مجمس الد
كما ال يمكف إدخاؿ مجمس النقد كالقرض أبدا ضمف نمكذج  ،مكمي  الكطني الييئات الع

 المنظم  الميني  الكطني  أك ىيئات اإلدارة المركزي .
ي  األدل  التي تستبعد إدراج مجمس النقد كالقرض مف فئ  السمطات اإلدار  بالنسب أما      

المركزي ، نستعرض بعض اجتيادات مجمس الدكل  قياسا عمى المجن  المصرفي  التي تعتبر 
إحدل سمطات الضبط في المجاؿ البنكي إلى جانب المجمس، فقد قرر مجمس الدكل  بشأف 

" حيث أف المجن  المصرفي  ليست كال يمكف أف ترقى  515الطعف في قرار المجن  المصرفي :
يكما مف تاريخ  60قرارات المجن  تخضع لمطعف باإللغاء في أجؿ  إلى سمط  مركزي  كأف

 تبميغ القرار مباشرة أماـ مجمس الدكل ...
نما صادر عف ىيئ  تأديبي  يطعف       حيث أف قرار المجن  المصرفي  ليس بقرار مركزم كا 

 فيو مباشرة أماـ مجمس الدكل  خبلؿ الميم  المذككرة سابقا".
يضاؼ ميعاد ار القانكف اإلجرائي االقتصادم في إط :القضائي الطعن : ميعاد مباشرةثانيا

الشكمي  لقبكؿ الطعف في منازعات االلتحاؽ بالمين  البنكي  أماـ القضاء  طالشرك  إلىالطعف 
اإلدارم،  كأف عدـ احترامو  يؤدم إلى  رفض الدعكل شكبل ألف مكاعيد الطعف مف النظاـ 

المساىم  في  حماي  حري  اد الطعف لو أثر كبير عمى يـ ميعالعاـ. كال شؾ في أف تنظ
 االلتحاؽ بالمين  البنكي  أك في عرقمتيا أك تقييدىا.

ضد  قرارات سمط   المكحد ػكما سنكضحو الحقا ػ كفي ذات السياؽ يندرج ميعاد الطعف     
كط شر الضمف  المصرفيالناظم  لعممي  االستثمار  الفردي  أك التنظيمي  النقد كالقرض

في القانكف اإلجرائي العاـ كىك ما يظير خصكصي  تنظيـ المنازعات   المألكف غير جرائي اإل

                                                 
، قضي   بكىمبي  نعماف 19/03/2005، صادر في 019598سـ األكؿ، قرار رقـ مجمس الدكل   الغرف  الثاني ، الق - 515

 ضد محافظ بنؾ الجزائر، ) قرار غير منشكر(.
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البنكي  التي تحتاج إلى إجراءات ميسرة المنازع  مف ضمنيا التي  االقتصادي ، ك كأالمالي  
 . مجمس الدكل  صاحب االختصاص تسيؿ سرع  الفصؿ فييا أماـ

إف المكاعيد المنصكص عمييا في قانكف  :طعن القضائيالطابع االستثنائي لميعاد ال -1
، تستثني تمؾ المنصكص اإلجراءات المدني  كاإلداري  بالنسب  لمطعكف أماـ مجمس الدكل 

كفعبل بالرجكع إلى النصكص اإلجرائي  في منازعات  516نصكص خاص . ىبمقتضعمييا 
 نصكص ىا بمقتضياتتنظيـ االلتحاؽ بالنشاط البنكي، نبلحظ أف المشرع نظـ مكاعيد

حيث أقرت آجاال غير ، عف القكاعد العام  الساري  المفعكؿ عمى بقي  المكاد خاص  تختمؼ
 ىذه المعركف  في قانكف اإلجراءات المدني  كاإلداري .

عمييا في قانكف اإلجراءات المدني   ذا األساس، فإف المكاعيد المنصكصكعمى ى      
قانكف تمؾ المنصكص عمييا بمقتضى  مجمس الدكل  تستثني لمطعكف أماـ كاإلداري  بالنسب  

 في فقرتييا 65المادة نصفيكمف ىذه المقتضيات ما كرد  11،517-03النقد كالقرض رقـ 
يختص مجمس الدكل  في الطعكف المرفكع  مف قبؿ  حيث ،ىذا القانكف مف كاألخيرةاألكلى 

المرفكع  مف ، كفي الطعكف لبنكي ا الكزير المكمؼ بالمالي  ضد أنظم  مجمس النقد كالقرض
األشخاص الطبيعييف كالمعنكييف المستيدفيف مف القرارات الفردي  المتعمق  بالنشاطات 

بشقييا الفردم  ككؿ ىذه القرارات،أك منح االعتماد()رفض منح الترخيص  المصرفي 
 تدخؿ في إطار تنظيـ االستثمار المصرفي قيد التأسيس. كالبلئحي

ي ، المنظم  لميعاد مف قانكف اإلجراءات المدني  كاإلدار 829ص المادة  كحسب ن       
أشير مف تاريخ  (04)، فإنو يجب أف يرفع الطعف خبلؿ أربع  الدكل  مجمسالطعف أماـ 

ف ضد قرارات مجمس تبميغ القرار الفردم أك نشر القرار التنظيمي. في حيف أف ميعاد الطع
أك في شكؿ قرارات فردي ، يجب أف تقدـ في كؿ لكائح النقد كالقرض سكاء التي تصدر في ش

                                                 
 .ءات المدني  كاإلداري المتعمؽ باإلجرا 09-08مف قانكف رقـ   956ك 950نظر:  المادتيف  ا - 516
 .بالنقد كالقرض، معدؿ كمتمـ، يتعمؽ 11-03أمر رقـ  - 517
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ال نشرىا في الجريدة الر اريخ أك مف تيكما ابتداء مف تاريخ التبميغ (60)أجؿ ستيف  سمي   كا 
 518.أماـ القضاء كانت محبل لمرفض شكبل

  الصادرة عف سمط  كما تجدر اإلشارة أف بداي  حساب الطعف ضد القرارات الضبطي      
خص كضع في المجاؿ البنكي،  يختمؼ بيف ما إذا كانت قرارات تنظيمي  تقرض النقد كال

التفصيمي  لعممي  الدخكؿ إلى المين  البنكي  كط المحددة لمشر القكاعد العام  كالمجردة 
بنؾ ك  لتأسيس  أك رفض االعتماد كممارستيا أك قرارات فردي  تخص رفض منح التراخيص

مف  األكلىحيث يبدأ ميعاد الطعف في  مالي  أجنبي ، مؤسس  مالي  أك فرع بنؾ كمؤسس 
 .لطالبي التأسيس خرل مف تاريخ تبميغياتاريخ نشرىا في الجريدة الرسمي ، كيبدأ في األ

كخبلفا  ضد القرارات السالف  الذكريظير الطابع غير المألكؼ لميعاد الطعف  ككذلؾ    
تقضي بأف نفاذ التشريعات، يككف بعد  لؤلحكاـ العام  المقررة في القانكف المدني، التي

فإف نفاذ أنظم  مجمس النقد  519،في الجريدة الرسمي  مضي يـك كامؿ مف تاريخ نشرىا
في  في الجريدة الرسمي  إمانشرىا بمجرد  يككف ػباعتبارىا قكاعد عام  كمجردةػ كالقرض 

 520ل  االستعجاؿ.في حا كىذا يكميتيف تصدراف  في مدين  الجزائرأك في  الحاالت العادي 
لـ يضع  سابقا المذككر 65نص المادة ألكؿ كىم  أف  يبدك، انطبلقا مف ىذه األحكاـ    

نكف اإلجراءات استثناءا عف تقديـ  الطعف في أجؿ شيريف مف تاريخ التبميغ الكاردة في قا
كبل  الستيف يكما  تعادؿ الشيريف، غير أنو في الحقيق  المدني  كاإلداري ، فيقاؿ أف مدة 

قد تزيد عف الستيف يكما كشيرم ديسمبر كجانفي أك  األجميف مختمفيف، فميم  الشيريف 
كيمكف أف تنقص في حال  ما إذا كنا أماـ شير فيفرم دك الثماني  كعشركف يكما ،.جكيمي .

 مع شير مارس.

                                                 
 نفسو. الفقرة الثاني  كاألخيرة مف األمر 65: المادة نظرا - 518
 .لمدني، المعدؿ كالمتمـ، يتضمف القانكف ا26/09/1975مؤرخ  58-75مف القانكف رقـ  04نظر: المادة ا - 519
 .قد كالقرض، معدؿ كمتمـ، يتعمؽ بالن11-03مف األمر رقـ  64نظر: المادة ا - 520
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ـ عف تطبيؽ ميعاد الطعف القضائي العاـ الذم يحك الجزائرم نبلحظ خركج المشرعإذا      
الدعاكل اإلداري  عمى دعاكل منازعات النقد كالقرض كخصيا بميعاد أقؿ مدة مما ىك سارم 
المفعكؿ في القكاعد العام ، كباالنتقاؿ مف الحساب باألشير  إلى معيار الحساب باألياـ، 
ىذا األخير الذم  يتميز  بسيكل  حسابو كثباتو عمى عكس الحساب باألشير الذم يختمؼ 

 لمنازعاتيعكس الطابع االستثنائي الت التي تتكالى فييا ىذه األشير. كىذا ما باختبلؼ الحا
ال تحتمؿ خصكماتيا أف  يالت كالمالياالقتصادم لممجاليف  الناظم  المستقم  الضبط تسمطا

إنجاز االستثمارات يطكؿ آجاؿ الطعف فييا  أماـ القضاء أك الحكـ فييا عمى أساس أف 
رارات المكافق  أك الرفض في الطمبات المقدم  مف المستثمريف يقتضي السرع  في اتخاذ ق

  ؿ في المنازعات التي تثكر بشأنيا.أماـ ىذه السمطات ككذا سرع  الفص
الجزائرم المشرع أف  ،القكؿيمكننا أف  ما سبؽ ذكرهم :القضائي كيفية تفعيل ميعاد الطعن-2

لى األياـ، في مجاؿ  منازعات عندما أنتقؿ مف حساب ميعاد الطعف مف األشير إ قد كفؽ
 مف عمى الطاعف حساب مدة الطعف التي تـ التيسير حيث ،تنظيـ االلتحاؽ بالمين  البنكي 
عكس حسابيا  521مجمس الدكل  مف دكف لبس أك غمكضخبلليا يمكف رفع دعكاه أماـ 

الطاعف حؽ يؤدم إلى  سقكط  قدالخطأ في حساب ميعاد الطعف أف  عمى أساسباألشير، 
 .الطعف، الف مكاعيد الطعف مف النظاـ العاـ ال يجكز مخالفتيا في
نظيـ مف االستحساف الذم لقي ميعاد الطعف ضد قرارات ضبط كت كعمى الرغـ      

يحتاج  ال يزاؿ  اإلطار القانكني اإلجرائي المنظـ ليذا الميعادإال  أف  ،االستثمار المصرفي
لىإلى محك بعض العيكب الذم تكتنفو ك  كذلؾ  لتأىيمو ك  تتخممو  تيال الثغراتبعض  سد ا 

المين  حماي  حري  االلتحاؽ بفي تعزيز  نصيب الي التيعمو مف الضمانات اإلجرائي  ج
 العمميات المصرفي  المحددة قانكنا.البنكي   كممارس   مختمؼ 

مجمس فميعاد ستكف يكما التي يمكف لمكزير المكمؼ بالمالي  الطعف خبلليا ضد أنظم        
ضد القرارات الفردي  المتعمق  الطعف المعنييف لؤلشخاص  رض، أك التي يمكفالنقد كالق

                                                 
521

 -Gustave Peiser, Contentieux administratif, 10éme édition, Dalloz, Paris, 1997, p106. 
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محقو أثار ىذه األنظم  لما قد تبالنظر برفض الترخيص أك االعتماد، يبدك طكيبل نكعا ما 
 ثاراآل قد يصعب محك كالتيكاضطرابات عمى الساح  النقدي  كالمصرفي ، مف أضرار 

ال يكقؼ طعف القضائي تزداد حدتيا بشكؿ كبير عمى أساس أف الالتي قد ك  المترتب  عمييا،
كعمي ، فمف  قد يطكؿ.مجمس الدكل  أماـ  تنفيذىا، كأف أمد الفصؿ في عدـ مشركعيتيا 

بالمين  البنكي   ميعاد الطعف القضائي في مقررات ضبط االلتحاؽ  تقميصالضركرم بمكاف 
يكما بدال مف ستيف  (30)معقكؿ ال يزيد عف ثبلثيف  كالتنظيمي إلى ميعادبشقييا الفردم 

في ىذه المنازعات يتماشى مع ، فالتقميؿ مف اآلجاؿ القانكني  كسرع  الفصؿ يكما( 60)
دائما إجراءات تمتاز  الذم يقتضي تثمار في المجاؿ التجارم كالماليمنطؽ إنجاز االس

 .عند التطبيؽ كالمعقكلي  كالمركن  بالسرع 
ؾ مف مقتضيات حري  االستثمار أف يعمـ المشرع قاعدة عدـ االحتجاج بسرياف  كذلك       

ف  قرارات إال إذا بيف في مضمكنو أجؿ الطعف عمى كا 522،ميعاد الطعف ضد قرار إدارم
كعمى رأسيا مجمس النقد كالقرض، ألنو فيو تنبيو لدكم الشأف بمدة ىيئات الضبط المستقم  

 سرياف الطعف.
ىناؾ المؤاخذات التي سيقت  بشأف  ميعاد  الطعف المذككر، نجد أف   إلى باإلضاف        

غمكض كاضح بشأف بداي  حساب ميعاد الطعف في قرار سحب االعتماد مف طرؼ مجمس 
ف تاريخ نشره في الجريدة أـ م قرار السحب تبميغيبدأ حسابو مف يـك  يؿ ف النقد كالقرض،

 الرسمي ؟
 كفرنسا مطركحا في بعض األنظم  المقارن  لـ يعد المقبكؿ،إف مثؿ ىذا الكضع غير       

اإلشكاؿ مف طرؼ محكم  النقض لصالح  ذلؾ فبالنسب  لمجن  عمميات البكرص ، تـ حؿ

                                                 
 ، يتعمؽ بالمنافس ، معدؿ كمتمـ، حيث 19/07/2003، المؤرخ  في 03-03جاءت ىذه القاعدة  في األمر  رقـ -522

يجب أف تبيف ىذه ،....تخذىا مجمس المنافس   لتنفيذىامنو  عمى ما يمي:" تبمغ القرارات  التي  ي 47نصت المادة  
 لقرارات  تحت طائم   البطبلف آجاؿ الطعف  ككذلؾ أسماء  الجيات المرسؿ  إلييا، كصفاتيا  كعناكينيا".ا
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اإلدارم  المشرع أك القضاءمف العمؿ المطمكب إف  كعميو 523،النشر في الجريدة الرسمي 
كلما  ،المخاطبيف بيذه القراراتأماـ  ىك ضركرة التدخؿ لتكضيح األمر كرفع المبس ييفالجزائر 

 ال مسايرة ما دىب إليو القضاء الفرنسي في ىذه المسأل .  
 الفرع الثاني:

 :التنظيميةبالقرارات الفردية و بالخاصة شروط الطعن 
كما أسمفنا، يخضع  قبكؿ دعاكل المنازعات البنكي ، سكاء ضد القرارات التنظيمي  أك       

في إطار تنظيـ االستثمار البنكي إلى بعض عف مجمس النقد كالقرض التي تصدر الفردي  
الشركط المشترك  عندما يطعف في أيا منيا، كالمتمثم  في الجي  القضائي  صاحب  النظر في 

في  كاحد منيا الطعف في كؿ قبكؿ ينفردتمؾ المنازعات، أك في ميعاد الطعف. في حيف 
)ثانيا( ببعض الشركط  المصرفي  المتعمق  بالنشاطات الفردي  راتالقرافي  أكاألنظم )أكال(
 .  طعف ألخرتختمؼ مف  التي كاإلجراءات

جراءات الطعن الخاصة أو  التي يمكف  المحتمم  أماـ المخاطر :باألنظمة البنكيةال: شروط وا 
أف تنتج عف ممارس  الصبلحي  التنظيمي  مف طرؼ مجمس النقد كالقرض كالقمؽ مف ضماف 

 11-03األمر رقـ فقد أخضع بتأسيس البنكؾ كالمؤسسات المالي  ص المعنييف حقكؽ األشخا
تقدمو عف طريؽ دعكل اإللغاء  ىذه األنظم  لمراقب  القاضي اإلدارم المتعمؽ بالنقد كالقرض
خبلؿ أجؿ قدره ستكف يكما مف تاريخ نشرىا في الجريدة الرسمي   الجي  المختص  قانكنا

 .قم المست لمجميكري  الجزائري 
ػالمحددة لشركط إنجاز االستثمار  لنقد كالقرضا مجمسإال أف قبكؿ الطعف ضد لكائح      

التي تميزىا عف يخضع لمجمكع  مف الشركط كاإلجراءات  أماـ القضاء اإلدارم المصرفي ػ
 سحبيما كالتيأك  دمنح االعتماالمتعمق  برفض منح الترخيص أك ػ فردي  القرارات ال ضدالطعف 

ال كافجستك ي  الدكل .  أماـ مجمس رفضال مصيره ب مراعاتيا، كا 

                                                 
الرقاب  القضائي  عمى السمط  القمعي   لمييئات اإلداري  المستقم  في المجاؿ االقتصادم، مرجع  عزالديف عيساكم، -523

 .224سابؽ،  ص 
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ممثم  في  إلى جي  كاحدةيشير المشرع  :الجية المختصة في رفع الطعن ضد األنظمة -1
حؽ الطعف بإبطاؿ أنظم  مجمس النقد كالقرض أماـ لو  الكزير المكمؼ بالمالي  دكف سكاه،

 08/05/2000الصادر في  2138ه رقـ ، كىذا ما أكده مجمس الدكل  في قرار 524مجمس الدكل 
محافظ بنؾ الجزائر، جراء سحب صف  الكسيط المعتمد مف طرؼ ضد في قضي  ينيف بنؾ 

مف النظاـ   15مديري  رقاب  الصرؼ، حيث أف المدعي  تمتمس التصريح بعدـ قانكني  المادة 
و ػ محافظ بنؾ عمي ىلمتعمؽ بمراقب  الصرؼ، لكف المدعا23/12/1995المؤرخ في  07-95رقـ 

 الجي  المختص  قانكنا كىك مطالب  بو إال مف طرؼالجزائرػ تمسؾ بأف إبطاؿ نظاـ ال يمكف ال
 525.بالمالي الكزير  المكمؼ 

كاحدة ممثم  في كزير حؽ الطعف ضد األنظم  البنكي   كجعمو  في يد إف قصر       
د العام ، حيث أعطى مفيكما اإلجراء قد خالؼ بذلؾ القكاع كفؽ ىذاالمشرع  يككف المالي ،

 األنظم  قد تمحؽ أضراراضيقا لممصمح  العام ، متناسيا في الكقت نفسو أف محتكيات ىذه 
مف الجيات جراء تطبيقيا كالسيما أشخاص المين  البنكي ، كىذا  لمعديد بالمصمح  الخاص 

يحتج باألنظم  مف القانكف نفسو عندما استعمؿ عبارة "  64/1ما بدا كاضحا في نص المادة 
 تجاه الغير بمجرد نشرىا".

مصالح األشخاص تعريض قد يؤدم حؽ الطعف المعترؼ بو لمجي  المذككرة إلى  اإذ     
التي تمارس النشاط  بنكؾ كالمؤسسات المالي لمبالنسب   خاص  ،البنكي  األنظم بالمخاطبيف 
عندما  ، كذلؾخاطرلمم فيالتحاقيـ بالنشاط المصر المستثمريف المحتمميف  ، ككذاالمصرفي
كزير المالي  بالطعف  يبادرغير مشركع  كلـ  بصف   أنظم  عف مجمس النقد كالقرضتصدر 
السالؼ  65بمكجب نص المادة  ضدىا الطعفلدكم الشأف  طالما أنو غير مسمكحك فييا، 
ف  طعف حتى ك الذكر،    صمحبالمالمتعمؽ الشؽ  يدافع عففقد في ىذه المكائح  كزير المالي كا 

                                                 
524

 تعهك تانُمد وانمرض، يعدل ويتًى.انً 11-03يٍ األير رلى  65/1انًادج  - 
، قضي  يكنيف بنؾ ضد محافظ بنؾ 08/05/2000، قرار 002138مجمس الدكل ، الغرف  الخامس ، ممؼ رقـ  - 525

 .79، 78، 77، 76، 75، ص ص 2005، لػ 6الجزائر، مجم  مجمس الدكل ، العدد 
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قد ال يعير ليا أم ف ،الخاضعيف ليا ؤلشخاصلالخاص    المتعمؽ بالمصمح دكف، العام 
 .اىتماـ
نص صراح  عمى أف الطعف ضد أنظم  لـ يكف مكفقا حينما  ،كتأسيسا عمى ما تقدـ      

مجمس النقد كالقرض  بيدؼ إبطاليا ال يقبؿ  تقديمو إال مف طرؼ الكزير المكمؼ 
تعيؽ مشاريع البنكؾ قد   جراء تطبيقيا ىذه األنظم آثار لرغـ  مف أف ا ، عمى526بالمالي 

كالمؤسسات المالي  قيد التأسيس أك بحري  ممارس  نشاطيا المصرفي بعد الحصكؿ عمى 
في الطعف ضد  مف الطعف تتأكد أحقي  بعض الجيات المقصي ك ليذه األسباب ، االعتماد
أشخاص المين   البنكؾ كالمؤسسات المالي ، طالبي تأسيس البنكي  كعمى رأسيـ م األنظ

 جمعي  المصرفييف... البنكي ، 
لـ يؤكد المشرع عمى ىذا الشرط بشكؿ  :طمب تعديل مشاريع األنظمة مإلزامية تقدي-2

نما يستفاد ضمنيا م -03مف األمر  63ك 65المادة  صيف العبلق  المكجكدة بيف نصريح، كا 

 مسأل  الطعف تنظـ التي 65ال يمكف تطبيؽ أحكاـ المادة الذم يتعمؽ بالنقد كالقرض، إذ  11
دكف األخذ بعيف االعتبار عف مجمس النقد كالقرض  البنكي  التي تصدر حضدا لمكائ القضائي

 .63األحكاـ الكاردة في نص المادة 
ىذه األخيرة تؤكد عمى ضركرة عرض مجمس النقد كالقرض مشاريع أنظمتو قبؿ        

عشرة  أجؿ ال يتعدلر المكمؼ بالمالي . الذم يتاح لو طمب تعديميا خبلؿ نشرىا عمى الكزي
كبعد ذلؾ فإذا اقترح الكزير إدخاؿ بعض التعديبلت عمييا ، استبلميامف تاريخ  أياـ (10)
ىذه الحال  ينشر النظاـ محؿ التعديؿ  ففي ،عمى التعديبلت المقترح  سمكافق  المجمتمت ك 

جيب مجمس ا لـ يستإذ ، لكف في المقابؿ يحدث العكسمس كالكزيربيف المج أم نزاعثار كال ي
ي ىذه فف ؿمراعاتو لمتعدي مف دكفلنظاـ ا، كقاـ بإصدار الكزير تلتعديبل كالقرضالنقد 

النظاـ محؿ الخبلؼ. كىذا ما ممزما بمباشرة الطعف القضائي ضد الحال  يككف كزير المالي  

                                                 
526
 المعدؿ كالمتمـ.، النقد كالقرضالمتعمؽ ب 11-03رقـ  األيريٍ  65أَظر انًادج  - 
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مكضكع طعف باإلبطاؿ يقدمو ،...در كالمنشكرالصاالنظاـ " يككف  527يستفاد مف عبارة:
 . "الكزير المكمؼ بالمالي 

بحيث  ف النصيف المذككريف عند تطبيقيماكبناء عمى ما تقدـ، يتضح بأف ىناؾ تبلـز بي     
لـ يكف  ماال يقبؿ الطعف ضد أم نظاـ اتخذ شكمو النيائي بعد نشره في الجريدة الرسمي  

 ، أكسابقاس النقد كالقرض تعديمو خبلؿ المدة القانكني  المحددة كزير المالي  قد طمب مف مجم
 الكزير. ر عمى التعديبلت التي يقترحياىذا األخي في حال  مكافق  

كإجراء قانكني يترتب عمى مخالفتو عدـ ػ كفي األخير، تبرز خصكصيات ىذا الشرط      
الطعف حيث قصره المشرع في تضييؽ دائرة ػ  قبكؿ الطعف في أنظم  مجمس النقد كالقرض

في طبيعتو القانكني  ككنو تظمـ مف نكع خاص تختمؼ أحكاـ ك عمى الكزير المكمؼ بالمالي ، 
اإلدارم المسبؽ المنصكص عمييا في قانكف التظمـ تنظيمو عف األحكاـ التي تنظـ 

 اإلجراءات المدني  كاإلداري .
مف األمر  63تنص المادة :الية عدم موافقة السمطة النقدية عمى تعديالت وزير الم -3.

المتعمؽ بالنقد كالقرض عمى ما يمي:" يبمغ  المحافظ األنظم   إلى الكزير المكمؼ  03-11
 أياـ لطمب تعديميا، قبؿ إصدارىا... (10)بالمالي  الذم يتاح لو عشرة 

 كيككف القرار الجديد الذم يتخذه المجمس  نافذا ميما كاف مضمكنو."      
مشاريع أنظم  بشأف  بالمالي  المسبق استشارة الكزير المكمؼ  تإذا كانفنص، حسب ىذا ال

؛ إذ يبقى مجمس النقد كالقرض غير ممـز باألخذ  إلزامي ، فإف دكره االستشارم غير ممـز
بعد نشرىا في  مباشرة أنظمتو، حيث تحرز القكة التنفيذي  باقتراحات الكزير في إصدار
 528كف لمطعف الذم يرفع ضدىا أثر مكقؼ.الجريدة الرسمي ، دكف أف يك

قد نص صراح  عمى أف  11-03نجد أف قانكف النقد كالقرض رقـ  ،كفي ىذا الصدد      
الطعف ضد أنظم  مجمس النقد كالقرض  بيدؼ إبطاليا ال يقبؿ  تقديمو إال مف طرؼ الكزير 

                                                 
 . قد كالقرض، معدؿ كمتمـ، يتعمؽ بالن11 -03مر رقـ األمف  65/1الكاردة في المادة  -527
 المتعمؽ بالنقد كالقرض، معدؿ كمتمـ. 11-03 مف األمر 65/1ك 64/1نظر المادتيف ا - 528
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 مف المصالحبالعديد  أف مثؿ ىذه األنظم   قد تمسمف رغـ العمى المكمؼ بالمالي  
األنظم  السيما أشخاص ضد ىذه  في الطعف بعض الجيات حؽتأكد يىنا  ، كمفالخاص 

 كما سبقت اإلشارة إليو. المين  البنكي  كجمعي  المصرفييف
جراءات الطعن الخاصة بقرارات النشاطات المصرفية طثانيا شرو  عمى الرغـ مف اشتراؾ   :وا 

 تحاؽ بالمين  البنكي   إلنشاء بنؾ أك مؤسس  مالي  أكالقرارات الفردي  المتعمق   برفض االل
جراءات قبكؿ الطعف مع األنظم  البنكي  في بعض فرع بنؾ أك مؤسس  مالي  أجنبي   شركط كا 

ىي  األخرل  تنفرد ببعض شركط جعميا  النقد كالقرض قانكفل ، إال أف فييا أماـ مجمس الدك 
جراءات الطعف فييا  .عمى غرار األنظم  كا 

ىناؾ كفي ىذا السياؽ، كبعد استقراء أحكاـ التشريع المذككر في ىذا الخصكص نجد أف     
القرارات المشار إلييا  بالطعف ضدفي بعض األحكاـ المتعمق   غمكضالك  مف التضاربنكع 
 .كالذم سكؼ نكضحو في حينو أعبله

ف القانكف شرطيلقد حدد  :الطعن في قرارات رفض التراخيص بعض شروطخصوصية -1
يخصاف قبكؿ الدعكل القضائي  ضد القرارات الفردي  المتعمق  برفض التراخيص أك سحبيا 

 . إلنشاء البنكؾ كالمؤسسات المالي 
لـ يترؾ المشرع المصرفي مجاال كاسعا بشأف األشخاص  :نالطع بمباشرةالمعنية الجية  -أ

مجمس النقد كالقرض الذيف يحؽ ليـ الطعف أماـ مجمس الدكل  ضد القرارات التي يصدرىا 
، سكاء تعمؽ بذكاتيـالصف  فقط ألشخاص معينيف في مجاؿ النشاطات المصرفي ، حيث تثبت 

التبميغ طبقا لقانكف  ؽليا طريالتي يعتمد رىا في الجريدة الرسمي ، أك تمؾ تي يتـ نشبال األمر
 القانكني . قد مست بمراكزىـ ، كالتي تككفاإلجراءات المدني  كاإلداري 

باإلبطاؿ  بتكجيو الطعففإنو ال يسمح   529،الفقرة الخامس   65لنص المادة  ااستنادك إذا      
 يف  المستيدفيف مف القرار مباشرةالطبيعييف أك المعنكي أك باإللغاء إال مف قبؿ األشخاص

                                                 
 .د كالقرض،  معدؿ كمتمـ، يتعمؽ بالنق11-03رقـ مف  األمر   -529
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ال يمس إال بمصالح األشخاص المعنييف ييي، ألف ىذا النكع مف القرارات كىك أمر بد
 الطعف فيو. الذيف  يحؽ ليـ صحاب المصمح بالقرار، كىـ أ

ضائي ضد قرارات  أنو ال يمكف ألم كاف التمسؾ بالطعف الق المذككر كمؤدل النص     
إال لؤلشخاص  المعنييف باالستثمار  منح االعتماد أك سحبو  رفض أك رفض منح الترخيص

 بدق  تحديدتكلى يلـ  أنو النص المشار إليويؤخذ عمى  أف ما غير ،مجاؿ البنكيالفي 
ف كاف ذلؾ  األشخاص دكم الصف  كالمصمح  الذيف يجكز ليـ طمب المراجع  القضائي ، كا 

المتعمؽ بالنقد  11-03مف األمر  80530المادة  نص يستفاد بصكرة ضمني  مما جاء في
 ، كبالتالي يمنح ىذا الحؽ لػ:كالقرض

 كؿ شخص مؤسس لبنؾ أك مؤسس  مالي . -
 يرم في بنؾ أك مؤسس  مالي  كمدير عاـ أك إطار مسؤكؿ.كؿ شخص لو دكر تسي -
 كؿ األشخاص الذيف ليـ صف  تمثيمي  عمى مستكل البنؾ أك المؤسس  المالي . -

اشترط في الشخص الذم قد كبناء عمى ما سبؽ ذكره، نجد أف المشرع المصرفي       
ؽ بالمين  البنكي  أف يباشر الطعف القضائي في القرارات الفردي  المتضمن  رفض االلتحا

ف كالمعنكييف األشخاص الطبيعييتؤكده عبارة " فر فيو الصف  كالمصمح  كىذا ماتتك 
كبالتالي الفقرة الخامس  السالف  الذكر.  65مف القرار" الكاردة في المادة المستيدفيف مباشرة 

س مجممف طرؼ  مرفكض  شكبلالبنكي  الدعكل  الشرطيف تككف شرط مفتخمؼ ي حال  فف
 .الدكل 

                                                 
ال يجكز ألم كاف  أف يككنا مؤسسا لبنؾ  أك مؤسس  مالي   أك عضكا في  مجمس  يمي: " التي تنص  عمى ما  - 530

إدارتيا  كأف يتكلى مباشرة  أك بكاسط  شخص أخر ، إدارة بنؾ  أك مؤسس  مالي   أك تسييرىا أك تمثيميا، بأم صف  كانت، 
، لعمؿ ا  المجمس عف طريؽ  ىذه األنظم ىكأف  يخكؿ حؽ التكقيع  عنيا: كذلؾ دكف  اإلخبلؿ  بالشركط  التي يحدد

 تأطير  ىذه المؤسسات 
 إذا حكـ   عميو  بسبب ما يأتي:   
 جناي ، -أ 
 '.دكف رصيد أك خيان  األمان ، ... اختبلس أك غدر أك سرق  أك نصب أك إصدار شيؾ-ب
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المتعمؽ  11-03األمر رقـ  فيالمشرع  يسمحلـ  :برفض الترخيص قرارينصدور شرط  -ب
التي تتخذىا  531بالنقد كالقرض الطعف أماـ مجمس الدكل  ضد قرارات سمط  النقد كالقرض

الخاص   بتأسيس بنكؾ أك مؤسسات مالي  كفتح مكاتب تمثيؿ ،85ك، 84، 82بمكجب المكاد 
 فميمقد لطمبيفيف األجنبي  إال بعد رفضفركع البنكؾ كالمؤسسات المالي   كلبنكؾ أجنبي ، أ
شير كامم  أ (10)عشرة   مضي إال بعدالثاني  الترخيص طمب يقدـ عمى أال مف المؤسسيف

  تخمؼ حال ذلؾ ففيكتأسيسا عمى  ،األكؿ طمب الترخيص رفضمف تاريخ تبميغ قرار 
ذكم قبؿ المرفكع مف  باإللغاء الطعف ال محال  ػ ػ الدكل  مجمسالشرط المذككر سكؼ يرفض 

 .الشأف
إلنشاء بنؾ أك مؤسس   إقرار حؽ الطعف في قرار رفض الترخيصمما ال شؾ فيو أف      

  يعتبر ضمان 532ليا في الجزائرفرع بنؾ أك مؤسس  مالي  أجنبي  أك مكتب تمثيؿ  مالي  أك
مجمس التعسؼ الذم قد  يصدر عف صد ل المجكء إلييايمكف قانكني   لممستثمريف ككسيم 

متتالييف؛ بمعنى لطمبيف  رفضيف صدكر إال بعد  اممارستي يمكفإال أنو ال  ، النقد كالقرض
أف ينتظر ىؤالء  ىعم لممعنييفرفض منح الترخيص كيبمغو يقضي ب اأف يصدر المجمس قرار 

أماـ الجي   أخر طمبقرار الرفض، ثـ يتقدمكا بأشير عمى األقؿ مف تبميغيـ (10)عشرة أجؿ 
 صدكر قرارا ثاف مرة أخرل فمنتظري الترخيصمف جديد عمى  منيا الحصكؿ نفسيا، يمتمسكف 

 فالمطمكب سيكك الشرط كفي حال  عدـ مراعاة ، مع تبميغو ليـيقضي برفض منح الترخيص 
 .أماـ مجمس الدكل  ىك الرفض شكبل ـمصير دعكاى

ك ذأنيا جاءت بتظمـ  ،ف األمر المتعمؽ بالنقد كالقرضم 87نص المادة يبلحظ عمى  ماإف       
عمى التظمـ المسبؽ المنصكص عميو في قانكف اإلجراءات المدني   ؼيختم خاص طبيع  

فإذا كاف التظمـ المنصكص عميو في قانكف  ، مف حيث األحكاـ المنظم  لوكذلؾ  كاإلداري  

                                                 
 لنقد كالقرض، المعدؿ كالمتمـ.ا، المتعمؽ ب11-03مف األمر رقـ  87أنظر المادة  - 531

، يتعمؽ بالنقد كالقرض معدؿ 11-03ألمر مف ا 85ك  84، 82صكر ىذه التراخيص منصكص عمييا في المكاد  - 532
 .كمتمـ
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أشير (10)رض إال بعد انقضاء عشرة النقد كالقرض ال يمكف مباشرتو أماـ سمط  النقد كالق
لمنصكص عميو في القكاعد ف مباشرة التظمـ افإمف تاريخ  تبميغ قرار رفض منح الترخيص، 

مصدرة القرار خبلؿ أربع  مح  إجراؤه أماـ الجي  اإلداري  لصاحب المص زيجي العام 
 533.سمي في الجريدة الر  أك نشره يسرم ىذا األجؿ مف تاريخ تبميغ القرارأشير (4)

فيما يخص الطعف في  تمؾ القكاعدالمشرع قد خرج عف ىذا األساس، فإف انطبلقا مف ك      
بعض قرارات سمطات الضبط  كذلؾالقرارات الفردي  المتعمؽ بضبط النشاط البنكي ك 

ال يمكف الطعف أماـ مجمس الدكل  في القرارات التي يتخذىا مجمس النقد إذ  534،االقتصادم
أنو في حال  رفض الترخيص بإنشاء بنؾ أك  ذلؾ . كيعني؛قراريف بالرفضكالقرض إال بعد 

أك بفتح فركع   بفتح مكتب تمثيؿ لمبنكؾ األجنبي مؤسس  مالي  يحكميا القانكف الجزائرم، أك 
ا أف يقدـ تظمم عمى طالب التأسيس في الجزائر لمبنكؾ كالمؤسسات المالي  األجنبي ، يجب

أشير مف رفض  (10)بعد مضي عشر  لكف كجب طمب ثافمجمس النقد كالقرض بم أماـ
 الطمب األكؿ.

ضد  كىذا ما استند إليو مجمس الدكل   في رفض الطعف الذم  تقدمت بو يكنيف بنؾ      
محافظ بنؾ الجزائر، كالتي تمتمس فيو إبطاؿ القرار الضمني بالرفض الصادر عف مجمس 

كطمب اعتماد كبنؾ،  لزيادة رأسماؿ المؤسس : الترخيص النقد كالقرض، الرافض لطمبيف كىما
 132حيث جاء في إحدل حيثيات قرار مجمس الدكل ، أف الطاعن  لـ تحتـر مقتضيات المادة 

 11-03رقـ مف األمر  87الممغى التي تقابميا المادة    10-90مف قانكف النقد كالقرض رقـ 
رفضيف  إال بعد  ر قابم  لمطعف فيياالمتعمؽ بالنقد كالقرض، التي تتضمف أف  ىذه القرارات غي

 535شريط  أف يقدـ الطمب الثاني بعد مركر عشرة أشير عمى رفض الطمب األكؿ.

                                                 
 .ف اإلجراءات  المدني  كاإلداري المتعمؽ بقانك  09-08، مف قانكف  رقـ  830، 829نظر:  المادتيف  ا- 533
 .تعمؽ بالمنافس ، المعدؿ كالمتمـ، الم03-03،  مف األمر رقـ 21منيا قرارات مجمس المنافس ، المادة  -534
، قضي   يكنيف  بنؾ  ضد محافظ  بنؾ الجزائر، الطعف  في  006614مجمس الدكل ، الغرف  الثاني  ، ممؼ  رقـ   - 535

 .62، 61، ص ص 2005،  06قرار  رفض طمب اعتماد  بنؾ، مجم  مجمس  الدكل   الجزائرم،  العدد 
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عف القاعدة العام  الكاردة في كؿ مف المادة خركج المشرع أيضا  كبيذا الشكؿ يتبيف      
مادة المنظـ الختصاصات مجمس الدكل ،  ككذلؾ  ال 01-98مف القانكف العضكم رقـ  09

اإللغاء أف تنصب مف قانكف اإلجراءات المدني  كاإلداري ، المتاف تشترطاف لقبكؿ دعكل  901
 .السالف  الذكر 87كليس عمى قراريف  كما ىك الحاؿ في المادة عمى قرار إدارم 

شرع  ليذا الشرط المتعمؽ يتضح أيضا أف ىناؾ تدبدب في تنظيـ الم كفضبل عف ذلؾ،   
بشأف  قرارات رفض بالمين  البنكي ، حيث لـ يشترطو رفض االلتحاؽ في قرارات بالطعف 

منح االعتماد أك سحبو؛ فالطعف باإللغاء  أماـ مجمس الدكل  في مثؿ ىذه  القرارات  ال 
نما يتطمب يتطمب حصكؿ طالبي تأسيس بنؾ أك مؤسس  مالي   عمى قراريف  بالرفض   كا 

 بشأف قراراتالتظمـ  كجكب 87اشترطت فيو المادة الكقت الذم كفي ذات  ،قرارا إداريا كاحدا
ألحكاـ اإلجرائي  فإف ا ،مجمس النقد كالقرض لقبكؿ الطعف القضائي أماـ مجمس الدكل 

أكده مجمس ىك ما ك المصرفي  قد خرجت عف ىذا المفيكـ المجن   المنظم  لمطعف ضد قرارات
ر المجن  المصرفي  المتضمف "حيث أف الطعف بالبطبلف في قرا 536:وأحد قرارات الدكل  في

مف قانكف النقد كالقرض المؤرخ  146تعييف متصرؼ إدارم ىك طعف يدخؿ في إطار المادة 
 المتعمؽ بالنقد كالقرض. 14/04/1990في 

حيث أف ىذه المادة تخرج عما ىك مقرر في قانكف اإلجراءات المدني  ك اإلداري  فيما       
نما اشترط فقط أف يرفع يخص اإلجراءات كاآلجاؿ، بحيث ال  تنص عمى طعف مسبؽ كا 

 .يكما" 60الطعف في أجؿ 
عندما نص عمى عدـ  مكفقا الجزائرم لـ يكف المشرع ،كعمى ضكء ما سبؽ عرضو      

إمكاني  الطعف أماـ مجمس الدكل  في قرار رفض الترخيص األكؿ الصادر عف مجمس النقد 
نما   عمى الرغـ  مف أف  الثاني طمب الترخيص قرار رفضضد  الطعف كرس حؽ كالقرض، كا 

أدل بذاتو، كىك ما يشكؿ مساس بحري   طالبي كؿ قرار مف القراريف قادرا عمى أف يمحؽ  
عمى أساس ككف الطعف  ك فرع بنؾ أك مؤسس  مالي  أجنبي تأسيس بنؾ أك مؤسس  مالي  أ

                                                 
 .64، صفح  06، مجم  مجمس الدكل ، عدد رقـ 01/04/2003، قرار 12101لثالث ، ممؼمجمس الدكل ، الغرف  ا - 536
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اصم  قرارات رفض يجب أف يستفيد منيا ىؤالء لمخضائي مف الضمانات األساسي  التي الق
 الترخيص.

إذا فمف الغراب  التمييز بيف قرار رفض الترخيص األكؿ كالثاني ألف ليما نفس اآلثار       
طالبي التأسيس مف إقام     حيث كبلىما يمنع، عممي  الدخكؿ إلى المين  البنكي تجاه 

  بالقيد في السجؿ المتعمقكمف استكماؿ إجراءات التأسيس  اضع  لمقانكف الجزائرمالشرك  الخ
 محافظ بنؾ الجزائر.  أماـالتجارم كتقديـ  طمب االعتماد 

كما ال يكجد لدل المشرع ما يبرر تحصيف قرار الرفض األكؿ مف الرقاب  القضائي        
عمى أساس أف مثؿ ىذه القرارات ال تدخؿ  مس الدكل ، عف طريؽ دعكل اإللغاءأماـ مج

األخيرة، تصدر عف اإلدارة باعتبارىا سمط  حكـ ال ككف ىذه  537ضمف أعماؿ السيادة،
بإعبلف حال  الطكارئ، أك إعطاء شخص مف رئيس الجميكري   سمط  إدارة، مثؿ صدكر قرار

 حؽ المجكء السياسي.
كعميو يعد الشرط المذككر برأينا إسراؼ مف المشرع في القيكد التي ترد عمى تأسيس      

ضد قرارات رفض الترخيص لطعف أماـ القاضي اإلدارم كعمى االبنكؾ كالمؤسسات المالي  
ير قد تعسؼ في قرار رفض الصادرة عف مجمس النقد كالقرض، فمك افترضنا أف ىذا األخ

 ثـ  مند البداي  فما الجدكل مف إلزاـ طالب التأسيس مف تقديـ  طمب ترخيص ثاف،الترخيص 
 الترخيص الجديد.رد عمى طمب في ال لممرة الثاني  السمط  المعني  تعسؼعدـ مف يضمف 

سكاء  تلئلجراءا كتعقيداأال يعد ذلؾ مضيع  لمكقت ىذا مف جي ، كمف جي  أخرل       
تككف  الحال ىذه لطعف أماـ مجمس الدكل ، ففي مثؿ أك با بااللتحاؽ بالمين  البنكي المتعمق  

ف أماـ طمب ترخيص ثالمجكء إلى القضاء كليس في تقديـ مصمح  صاحب الشأف في ا
كما أف الشركط المفركض  عمى  .كالفصؿ فيو مف جديدلدراستو مجمس النقد كالقرض 

المؤسسيف إلنشاء بنؾ أك مؤسس  مالي  ليست عمى درج  كاحدة مف األىمي  كبالتالي كاف 

                                                 
اإلداري  كقاعدة عام  لرقاب  القضاء، غير أف ىناؾ طائف  مف القرارات ال تخضع ليذه الرقاب ،  القراراتتخضع كؿ  -71

 يصطمح عمييا بأعماؿ الحككم  أك أعماؿ السيادة.
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عمى المشرع أف يجيز مجمس النقد كالقرض إذا كجد أف طمب التأسيس غير مستكفي  األجدر
اركيا مطالب  مقدمي طمب الترخيص إجراء التعديبلت المطمكب  لشركط بسيط  يسيؿ تد

أشير لتقديـ طمب  (10)كبعد ذلؾ انتظار ال يقؿ عف كليس إصدار قرار رفض الترخيص، 
مخالفات  ناؾىالمجمس أف ثـ أف رفض الترخيص يجب أف يصدر عندما يجد ترخيص ثاف، 

 .ال يمكف في زمف كجيز تجاكزىا جسيم  في طمب الترخيص
إذا كاف المشرع قد جعؿ شرط التظمـ اإلدارم المسبؽ في الدعاكل اإلداري  العادي   ثـ       

فمف باب أكلى أف يجعمو كذلؾ  في 538،شرط اختيارم  لمطاعنيف أماـ القضاء اإلدارم
لما   539النشاطات االقتصادي  بشكؿ عاـنشاطات البنكي  بشكؿ خاص كدعاكل دعاكل ال
لذا فاشتراط التظمـ  تبسيط اإلجراءات كتخفيفيا ال إطالتيا كتعقيدىا.مف ىذه الدعاكل تقتضيو 

عف أماـ مجمس اإلدارم المسبؽ ضد قرارات رفض منح الترخيص بيذه الصيغ  لقبكؿ الط
اإلجراءات األكثر إعاق  لممستثمر الذم يسعى إلى تأسيس بنؾ أك الدكل ،  يعتبر مف 

 .القاضي اإلدارمف القضائي أماـ مؤسس  مالي  ك المقيدة لو في مباشرة الطع
بضبط  أخرج الخصكمات المتعمق قد  الجزائرم يتبيف مما سبؽ، أف المشرعكبيذا       

مف دائرة الخصكمات الفردي  ي تثيرىا القرارات التنظيمي  أك االلتحاؽ بالنشاط البنكي الت
 .مات اإلداري ال تخضع ليا سائر الخصك التي  خاص الجراءات اإلببعض  العادي  كميزىا

                                                 
، أصبح شرط التظمـ 09-08بمكجب القانكف   2008اءات المدني  كاإلداري  سن  عمى إثر صدكر قانكف اإلجر  - 538

اإلدارم المسبؽ ليس كاجب التقديـ أماـ الجي  المصدرة لمقرار اإلدارم قبؿ رفع الدعكل أماـ القاضي اإلدارم بالنسب  لكؿ 
الفقرة   830المادة  بلؼ ذلؾ، قانكف عمى خالقرارات اإلداري  التي تككف محبل لمطعف أماـ القضاء اإلدارم  إال إذا نص ال

"يجكز لمشخص المعني بالقرار اإلدارم تقديـ تظمـ  إلى الجي   األكلى مف القانكف المذككر أعبله  إذ نصت عمى أنو:
 اإلداري  مصدرة القرار..."

قرارات سمط  ضبط  ما تجدر اإلشارة إليو أف الطعكف المرفكع  ضد قرارات بعض سمطات الضبط االقتصادم،  مثؿ -539
معفاة مف شرط التظمـ اإلدارم المسبؽ. أنظر: منصكر ،البكرص  كمراقبتيا... عممياتـ البريد كالمكاصبلت كلجن  تنظي

، مجم  المفكر، العدد الثاني  عشر، المركز الجامعي "الرقاب  القضائي   عمى منازعات ضبط النشاط االقتصادم"داكد، 
 .569نكني ، )د. س.ف(، صتيسمسيمت، معيد العمـك القا
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إلى  الخاص النصكص اإلجرائي  العام  كال في  الالمشرع  يشيركمف ناحي  أخرل  لـ       
ردي  التنظيمي  أك الف بفحص مشركعي  القراراتبتفسير أك  المتعمؽ  بالطعف  المكاعيد الخاص

ال  فىذا الطعالعم  في ذلؾ أف تبقى مفتكح ، ك بؿ تركيا  الضابط   لبلستثمار المصرفي
 تنشأ عف ىذه القرارات.  إلى إلغاء أك المساس بالمراكز القانكني  التييرمي 

شؾ أف عدـ دق  بدكف  :واالعتماد قرارات الترخيص أحكام لطعن في ضبع دقةعدم -2
القرض في كتعارض األحكاـ الناظم  لحؽ الطعف ضد القرارات التي يصدرىا مجمس النقد ك 

منحيا لتأسيس  أك رفضتتعمؽ أساسا بمنح التراخيص  مجاؿ النشاطات المصرفي ، كالتي
بعض ستؤثر عمى نفسي  المستثمر، حيث ستفقده البنكؾ كالمؤسسات المالي  أك فركعا ليا 

  الجكىري  لحماي ضماناتالالتي تعتبر مف أىـ أماـ مجمس الدكل ، الثق  في آلي   الطعف 
المباشرة  التي قد  األسباب فقد تككف مف كاألبعد مف ذلؾ  في المجاؿ البنكي.ار االستثمحري  

 .عف االستثمار في المجاؿ البنكي المستثمريف المحتمميفالعديد  مف إحجاـ تتسبب في 
إلعبلـ   حسف المشرع المصرفي صياغ  القكاعد الناظم لـ ي، ذكره سبؽ تأكيدا لماك      

في مجاؿ النشاطات  الفردي  التي تتخذىا سمط  النقد كالقرضأصحاب الشأف بالقرارات 
حيث  االستثمار البنكيمشاريع المصرفي  تجاه طمبات الحصكؿ عمى الترخيص كاالعتماد إلنجاز 

 في الجريدة الرسمي . مط بيف القرارات التي يجب أف  تبميغ كالقرارات التي يجب تنشرأخ
 11-03األمر  مف 87ك 65، 62 نصكص المكاديبدكا كاضحا في  عدـ االنسجاـف     

حيث جاء في نص 02540-06مف النظاـ رقـ  06 ةلمادا نصمع  ،لمتعمؽ بالنقد كالقرضا
 ما يمي:"...يتخذ المجمس القرارات الفردي  اآلتي : 62المادة 

 ،الترخيص بفتح البنكؾ كالمؤسسات المالي  كتعديؿ قكانينيا، كسحب االعتماد-أ
 ،الترخيص بفتح مكاتب التمثيؿ-ب
 ؿ تطبيؽ التنظيـ الخاص بالصرؼ..."تفكيض الصبلحيات في مجا-ج

                                                 
أك مؤسس  ، يحدد شركط تأسيس بنؾ أك مؤسس  مالي  كشركط إقام  بنؾ 24/09/2006، مؤرخ 02-06نظاـ رقـ  - 540

 .مالي  أجنبي 
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ػ التي تحيمنا في تطبيقيا عمى نص  الفقرة الثالث  65المادة  كفي ذات السياؽ تنص     
يصدر المحافظ القرارات في مجاؿ النشاطات المصرفي  كتنشر  عمى أنو:"ػ المذككرة 62المادة 

 ..."سمي .الر في الجريدة  القرارات المتخذة بمكجب القرارات أ( ك ب( كج(
في القرارات ال يمكف الطعف أماـ مجمس الدكل   تي:"كاآل 87جاء نص المادة في حيف      

يجكز تقديـ إال بعد قراريف بالرفض، كال ...8ك84ك 82بمكجب المكاد التي يتخذىا المجمس 
 .األكؿ" ( أشير مف تبميغ رفض الطمب10الطمب الثاني إال بعد مضي أكثر مف )

أعبله ىك األخر يحيمنا عمى المكاد  87أف تطبيؽ نص المادة  نبلحظ ،ذلؾ إضاف  إلى     
 الترخيص بإنشاءالمتعمؽ بالنقد كالقرض، كالتي تشير إلى  11-03مف األمر  85ك 84ك 82

فركع بنكؾ أك مؤسسات مالي  أجنبي  أك مكاتب  بفتح صكالترخي المالي ات البنكؾ أك المؤسس
 يا.تمثيم
:" يدخؿ الترخيص الممنكح جاء فيو إليو فقد مف النظاـ المشار 06أما نص المادة     

الترخيص بإقام  فرع بنؾ أك مؤسس  مالي   مالي  ككذاكالمتعمؽ بتأسيس بنؾ أك مؤسس  
 حيز التنفيذ مف تاريخ تبميغو". أجنبي 
المادة إذا يتبيف مف خبلؿ سرد ىذه النصكص القانكني ، أف ىناؾ تعارض بيف نص       

عمى أف  ، حيث تنص األكلى541مف النظاـ المذككر 06نص المادة في فقرتيا الثالث  مع  65
مف تاريخ حيز النفاذ يككف  بنؾ أك مؤسس  مالي  الترخيص إلنشاءقرارات منح  دخكؿ 

، في حيف تدخؿ ىذه القرارات حيز النفاذ حسب النص الثاني نشرىا، كليس مف تاريخ تبميغيا
 مف تاريخ نشرىا.مف تاريخ تبميغيا كليس 
:" عمى أنو حيث نصت مف قانكف النقد كالقرض لتزيؿ ذلؾ المبس، 92إلى أف جاءت المادة 

يمكف تأسيس الشرك  الخاضع  لمقانكف الجزائرم كيمكنيا ،....الترخيص ىعم الحصكؿبعد 
 أف تطمب اعتمادىا كبنؾ أك مؤسس  مالي  حسب الحال .

                                                 
 المحدد لشركط تأسيس البنكؾ كالمؤسسات المالي  كفركع البنكؾ كالمؤسسات المالي  األجنبي . 02-06رقـ  - 541
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حافظ كينشر في الجريدة الرسمي  لمجميكري  الجزائري  يمنح االعتماد بمقرر مف الم،...    
 الديمقراطي  الشعبي ".

كبالتالي أصبح مف الكاضح أنو البد مف التمييز بيف قرارات الترخيص كاالعتماد مف       
صياغ  المادة  لـ يحسف  حيث كسيم  إعبلـ المخاطبيف بيا لدخكليا حيز النفاذ فالمشرع 

، مع العمـ أف الذم جاء في الفقرات أ( ك ب( كج( االعتمادخيص بالتر  حيث كاف يقصد ،65
الترخيص يختمؼ عف االعتماد، ككف االلتحاؽ بالمين  البنكي  يفرض عمى العكف االقتصادم 

، حيث تسمح الرخص  األكلى عمى إقام  الشرك  الخاضع  لمقانكف معا االثنيفالحصكؿ عمى 
 .قانكنا المصرفي المعتمدمارس  النشاط  الرخص  األخرل بم الجزائرم، بينما تسمح

القرارات المتعمق   االحتجاج بنفادال يمكف  ،كبناء عمى النصكص السالف  الذكر     
لتأسيس بنؾ  االعتمادالترخيص أك رفض منح  منح بالنشاطات المصرفي  المتضمن  رفض

فتككف مف تاريخ نشرىا  سحبو كأاالعتماد  منحأك مؤسس  مالي   إال مف تاريخ  تبميغيا، أما قرارات 
 في الجريدة الرسمي  لمجميكري  الجزائري  الديمقراطي  الشعبي .

بخبلؼ قرارات رفض منح الترخيص  :الطعن في بعض القرارات ةبإمكانيالتصريح عدم -3
ضد قرارات حؽ الطعف في المجاؿ البنكي  لممستثمريفالمشرع   أك سحب االعتماد لـ يكرس

، مما يثير الجدؿ حكؿ مدل قابمي  542دضد قرارات رفض منح االعتماسحب الترخيص أك 
زيادة عمى ذلؾ ، كينافي فكرة دكل  القانكف المكرس  دستكريا، ك ىذه القرارات لمطعف القضائي

يشكؿ خركجا عف مبدأ المشركعي  الذم يقضي بخضكع جميع السمطات اإلداري   لسمطاف 
 .كرقاب  القضاء القانكف

قانكف النقد كالقرض لـ ينص  :قرارات سحب الترخيص ضدلطعن القضائي عدم تكريس ا -أ
الممنكح  إلنجاز  اإلدارم في قرارات سحب الترخيصالقضاء  الطعف أماـعمى إمكاني  

كما أشرنا سابقا ػمما أصبل ػ  كأسبابو لـ تنظـ السحبمسأل   االستثمار المصرفي، طالما أف

                                                 
المحدد لشركط تأسيس بنؾ أك  02-06النظاـ رقـ  في كال النقد كالقرضالمتعمؽ ب 11-03ـ كذلؾ ال في األمر رق - 542

 .مؤسس  مالي  
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 ،بدم كال يمكف لمجي  المانح  سحبويبقى أ ترخيصيحمؿ عمى االعتقاد أف الحصكؿ عمي ال
المحدد لشركط تأسيس البنكؾ  01-93ىذا عمى خبلؼ ما كاف مقرر في إطار النظاـ رقـ 

لنفس أسباب سحب كالمؤسسات المالي  كفركعيا، الذم أقر إمكاني  سحب الترخيص 
 543.االعتماد
سحب الترخيص، يخمؽ مسأل  لمصرفييف  لا التشريع كالتنظيـتطرؽ كؿ مف إف عدـ       

سيف مدل خضكع قرار السحب لمطعف القضائي، خاص  كأف المؤسفراغا قانكنيا حكؿ 
شيرا مف تاريخ تبميغ  (12)اثني عشرفي أجؿ أقصاه ممزمكف بتقديـ طمب االعتماد 

مما يعني أف عدـ تقديـ ىذا الطمب ضمف ىذه المكاعيد سيجعؿ  مجمس النقد  544الترخيص،
 . كبيرة ، مما سيمحؽ بدكف شؾ بالمؤسسيف خسائربسحب الرخيص كالقرض يقـك

 فإف يصرح بإمكاني  سحب المجمس لمترخيص نص تشريعيكحتى في ضؿ غياب  وإن      
 نتبقى إذ ذلؾ مف ال يكجد نص يمنع القكاعد العام  تجد سبيميا في التطبيؽ، أضؼ إلى أنو
تبقى الحاج  ممح  إلى إدراج  ك اردةإمكاني  قياـ مجمس النقد كالقرض بسحب الترخيص ك 

مف كتمكيف المستثمريف  سحب الترخيصنص خاص في قانكف النقد كالقرض ينظـ مسأل  
بالنسب  لقرارات رفض منح سحب أماـ القاضي اإلدارم كما ىك الشأف مخاصم  قرار ال

 بطتنظيـ كضالترخيص  كقرارات سحب االعتماد. كىي كميا قرارات فردي  تدخؿ في إطار 
قكاعد الطعف المنصكص عمييا في بعض ف تطبيؽ ، ألاالستثمار في القطاع المصرفي
قد ال ينسجـ مع طبيع  المنازعات االقتصادي  بشكؿ عاـ  قانكف اإلجراءات المدني  كاإلداري 

 كالبنكي  بشكؿ خاص.
 كما أشرنا إليو سابقا، يقتضي :قرارات رفض االعتماد ضدتكريس الطعن القضائي  عدم-ب

رخيص ثـ قرار االعتماد، كما تصاحب الشأف عمى قرار الامتياف النشاط المصرفي حصكؿ 
                                                 

 .الذم، يحدد شركط تأسيس بنؾ كمؤسس  مالي  ،01-93مف النظاـ رقـ  07المادة  - 543
رع بنؾ أك مؤسس  ، المحدد لشركط تأسيس بف أك مؤسس  مالي  أك إقام  ف02-06مف النظاـ رقـ  8/2تنص المادة  - 544

( 12عشر )اثنامالي  أجنبي  عمى ما يمي:" يجب أف يرسؿ طمب االعتماد المرفؽ بالمستندات كالمعمكمات... في أجؿ أقصاه 
 شيرا مف تاريخ تبميغ الترخيص المذككر أعبله".
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يقتضي ضماف حماي  حري  االستثمار في ىذا المجاؿ تمكيف المستثمر مف الطعف في كبل 
األحكاـ  القانكني  الناظم  لمنازعات االلتحاؽ  نابعد فحصالقراريف إذا صدرا بالرفض. إال أن

المؤسسات البنكي ، كعمى الرغـ مف أىمي  االعتماد في مسار مرحم  تأسيس  ، بالمين  البنكي
، كال إلى الجي  رفض االعتماد  الطعف في قرارات لـ يشير إلى إمكاني نجد أف المشرع المصرفي

 545.رخيصبالطعف عمى خبلؼ  قرارات رفض التالقضائي  المختص  
فيما يخص  النقد كالقرض لقانكني لسمط ا تبايف النظاـ، نبلحظ كفي ضكء ىذا السياؽ     

الطعف القضائي في القرارات المتعمق  بالترخيص كاالعتماد، ىذا التبايف لو مف التأثير إمكاني  
المنظـ لضمانات حماي  حري  االستثمار  قانكف النقد كالقرضتجاه  ثق  المستثمر ما يزعزع

رفض صدكر قرار يتضمف  إمكاني  عف مدل كمف ىنا يمكننا أف نتساءؿ ،في المجاؿ البنكي
مجمس الدكل  أماـ لمطعف  خضكعو إمكاني  ، كعفمنح االعتماد إلنشاء بنؾ أك مؤسس  مالي 

 خارج نطاؽ التشريع المذككر؟
أم نص صريح يشير إلى إمكاني   11-03رقـ  لـ يرد في أحكاـ تشريع النقد كالقرض       

 لو منح االعتماد لممؤسس  التي تحصمت عمىاتخاذ محافظ بنؾ الجزائر قرار يرفض مف خبل
 عض أنو ال مجاؿ لصدكر ىذا القراراعتبر البك ليذا  ،الترخيص لممارس  النشاط المصرفي

مستنديف في ذلؾ إلى عدـ تطرؽ النصكص السالف  الذكر لحال  رفض منح االعتماد، كمف 
 546ثـ تبرر عدـ نصيا عمى عدـ إمكاني  الطعف في ىذا الشأف.

أحكاـ  منطمقيف في ذلؾ مف، نتفؽ معو إال أننا الاالعتقاد،  ىذاكعمى الرغـ مف كجاى       
االعتماد لمشرك   أنو يمنحنص عمى  الذم المتعمؽ بالنقد كالقرض 11-03األمر رقـ 

إذا استكفت أك لفركع البنكؾ كالمؤسسات المالي  المرخص ليا  الخاضع  لمقانكف الجزائرم
يمكف صدكر قرار برفض  ليده الفقرة . فبمفيـك المخالف 547ىا القانكفجميع الشركط التي حدد

                                                 
 .،قد كالقرض، معدؿ كمتمـالمتعمؽ بالن 11-03مف األمر  87ك  65،  62كىك ما تؤكده المكاد:   - 545
 .333صمرجع سابؽ،  مميك  أكباي ،  - 546
 ، المعدؿ كالمتمـ.قد كالقرض، يتعمؽ بالن11-03مر رقـ األ الفقرة الثاني  مف 92أنظر المادة  - 547

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 حًايح حريح االنتحاق تانًهُح انثُكيح عدو انتعسف في تمييد ضًاَاخ        انثاب انثاَي:       

 

246 

 

 الجزائر عدـ استفاء طمب االعتمادمنح االعتماد بصكرة ضمني  إذا ثبت لمحافظ بنؾ 
 المحافظ لقرار إذا تبقى فرضي  اتخاذ لشركط اإلنشاء أك اإلقام  ليذه البنكؾ أك لفركعيا.

 ي نشكء المنازع  البنكي  ىي األخرل ممكن  الكقكع.الحدكث، كبالتالممكن  االعتماد  رفض
عف مسأل  الطعف القضائي ضد  قانكف النقد كالقرضسككت لكف كعمى الرغـ مف      

كىك حكـ مشابو لمحكـ الذم أشرنا إليو عند سككت القانكف  ،االعتمادقرارات رفض منح 
 كسبيا حصان  قضائي ال يفإف ىذا  نفسو عف إمكاني  الطعف في قرارات سحب الترخيص،

 مف الدستكر 161نص المادة  ىاستنادا إلكىذا مشركعيتيا، ل مف رقاب   مجمس الدكل  
القرارات  حيث جاء فييا ما يمي:" ينظر القضاء في الطعف في ،1996الجزائرم لسن  

التي  01548-98مف القانكف العضكم رقـ  09نص المادة  بالنسب  إلىنفس الشيء  ،"اإلداري 
ينظر كأكؿ كأخر درج  في الطعكف باإللغاء المقدم   ىي األخرل عمى أف مجمس الدكل تأكد 

مجمس النقد   ، كالتي مف ضمنيا  ضد القرارات الصادرة عف الييئات العمكمي  الكطني
 .درسناه سابقاسحبنا عميو ىذا الكصؼ فيما  كالقرض الذم

ميع القرارات اإلداري  لمطعف إلى جانب اإلطار التشريعي الذم كرس حتمي  خضكع ج     
حيث أكد أف كؿ القرارات سمؾ مجمس الدكل  الجزائرم نفس المسار، أماـ القضاء اإلدارم، 

يا باإلبطاؿ، إدا شابيا عيب مف عيكب المشركعي  ذات الطابع اإلدارم قابم  لمطعف في
ظر حتى في أنو ن الجزائرم . كاألبعد مف ذلؾ، سبؽ لمجمس الدكل الخارجي  الداخمي  أك

عمى عدـ قابميتيا لمطعف القضائي، كمف األمثم  عمى ذلؾ، بعض القرارات التي نص المشرع 
مف القانكف األساسي لمقضاء التي تنص عمى عدـ  99ما جاء في الفقرة الثاني  مف المادة 

، إال أف المجمس قد أقر بأف المكاد التأديبي  لمطعف القضائيم  في قابمي  القرارات الفاص

                                                 
، يتعمؽ باختصاصات مجمس الدكل  30/05/1998، مؤرخ في 01-98مف القانكف العضكم رقـ  09المادة أنظر  - 548
 .ـممتالمعدؿ ك اليمو كعممو، كتنظ

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 حًايح حريح االنتحاق تانًهُح انثُكيح عدو انتعسف في تمييد ضًاَاخ        انثاب انثاَي:       

 

247 

 

، كبيذه الصف  المجمس األعمى لمقضاء، تعد قرارات صادرة عف سمط  إداري  مركزي  قرارات
 549.تككف قابم  لمطعف باإلبطاؿ

أك  قرارات رفض منح االعتماد كؿ مف  انطبلقا مف ىذه النصكص العام  تخضع     
يا شأف لمطعف باإللغاء أماـ مجمس الدكل  شأن ػالتي سبؽ دراستياػ قرارات سحب الترخيص 

غير تبقى ، ألف ضماف  حماي  حري   االلتحاؽ بالمين  البنكي   قرارات رفض منح الترخيص
الطعف في قرار رفض منح الترخيص دكف قرار رفض مف  صاحب الشأف انإذا مك كافي 

الحصكؿ ألف  االعتماد رخص  ميات البنكي  تتكقؼ عمىأف ممارس  العمبحكـ ، االعتماد
 الشرك  الخاضع  لمقانكف الجزائرملصاحبو سكل سمط  إنشاء  عمى الترخيص ال يمنح

 دكف ممارس  النشاط. كاستكماؿ إجراءات التأسيس 
المتضمن  رفض منح  إذا في غياب األحكاـ الخاص  المنظم  لمطعف في قرارات     

ى لكف اإلشكاؿ الذم يبق القكاعد العام  ىي الكاجب  التطبيؽ في ىذه الحال ، االعتماد، فإف
جراءات الطعف الكاردة فيانسجاـ ىك عدـ مطركحا  القكاعد مع دعاكل ىذه  شركط كا 

 مف التي تتميز بالبطء كالتعقيد  مقارن   مع ما  تحتاج إليو مثؿ ىذه الدعاكل االستثمار المصرفي
جراءاتو.  سرع  الفصؿ فييا كىذا ال يتحقؽ إال بتيسير شركط الطعف القضائي كا 

جراءاتو  لمطعف القضائيبعدـ تكريسو  شريع البنكيالتكعميو، فإف       بمكجب نصكص كا 
أحاؿ دكم  قد ، يككف خاص  ضد قرارات سحب الترخيص أك قرارات رفض منح االعتماد

حيث يتميز البعض منيا ، 550عف المنظـ بمكجب القكاعد العام طريؽ الطالشأف أف يسمككا 
المستثمريف كطنيف كانكا أك ؿ الكافي   لتنفير كالتعقيد، كىذا العامؿ قد يككف مف العكام بالبطء

 .كتركو الحتكار البنكؾ العمكمي  أجانب مف االستثمار في القطاع المصرفي الجزائرم
 

                                                 
 ،83، ص ص2002، مجم  مجمس الدكل  الجزائرم، العدد األكؿ، 27/07/1998، مؤرخ في 172994قرار رقـ  - 549
، ص ص 2002، مجم  مجمس الدكل  الجزائرم، العدد األكؿ، 27/01/2000، مؤرخ في 182491رقـ  قراركذلؾ .، 84

109 ،110. 
 ني  كاإلداري .، المتضمف اإلجراءات المد09-08الكاردة في قانكف رقـ  - 550
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 المطمب الثاني:
 :البنكيالتأسيس دعاوى الخاصة باإلجرائية غياب بعض الضمانات 

 أك االختصار لتيسيراإف تشجيع  االستثمار في المجاؿ البنكي ال يقتصر فقط عمى       
المطمكب  قانكنا لتأسيس بنؾ أك مؤسس  مالي  أك فركعا ليما، بؿ في الشركط كاإلجراءات 

أثناء سرياف المستثمر ماي  حري  حيتعدل ذلؾ إلى تكفير مف الضمانات اإلجرائي  بما يكفي 
نقد بسمط  ال  باعتباره الطرؼ األضعؼ مقارن الخصكم  البنكي  أماـ القاضي اإلدارم

 كالقرض.
مف الضمانات اإلجرائي  الميم  بالنسب  لممستثمر في حال  حدكث  كفي ىذا الصدد، فإف    

األخير منح المكافق  إلنجاز تتعمؽ برفض ىذا منازع  بينو كبيف سمط  النقد كالقرض 
مكاني  طمب كقؼ )فرع أكؿ(  التقاضي عمى درجتيف ستكري البنكيفي المجاؿ  استثماره كا 
 فيالقاضي اإلدارم   إطال عدـكأخيرا  )فرع ثاف(لقرارات المتخذة في ىذا المجاؿ،تنفيذ ا

 .المذككرة الخصكم الفصؿ في 
 :األولالفرع 

 :يندرجت عمى يا لتقاضحق التشريع البنكي عدم تكريس
 محكمتيف عمىكؿ خصـ في أف تنظر دعكاه أماـ  حؽ ىك درجتيفالتقاضي عمى      
الثاني  أعمى درج  مف محاكـ الدرج  األكلى، بحيث تعرض عمييا ، تككف المحكم  التتابع

 كتتدارؾ ما شاب حكـ أكؿ درج  مف أخطاء.فتراجعيا  ،الدعكل لممرة الثاني 
المشرع  اإلجراءات المدني  كاإلداري  مبدأ التقاضي عمى درجتيف، لكف كلقد كرس تشريع     

خكؿ إلى المين  البنكي  نازعات تنظيـ الدعف ىذا المبدأ بعض المنازعات. كتعد مقد استثنى 
. عمى الرغـ  مف خر درج آإلى مجمس الدكل  كقاضي أكؿ ك إذ ترفع الطعكف مباشرة إحداىا، 

كعميو فإف مجمس الدكل  قد يفصؿ في ( أكال)،يفمف ضمان   لممتقاضي لما يكفره أىمي  المبدأ
 .(ثانيا)التي تخصيا بعض المنازعات ابتدائيا كنيائيا نظرا لبعض االعتبارات 
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لك أف المشرع البنكي    :التنظيم البنكيأىمية التقاضي عمى درجتين في منازعات : أوال
االلتحاؽ بالمين   تبمنازعاالمتعمؽ  طعففي ال منظرلمنح االختصاص لممحاكـ اإلداري   

مجمس أماـ  ىذا الحكـأف يطعف في حكـ المحكم  إذا لـ يقبؿ لكاف يمكف لممدعي البنكي ، 
التنظيـ التشريعي السارم المفعكؿ  أما في ضؿ551،في التقاضي درج  الدكل   باعتباره ثاف

 درجتيف عمى الرغـ مف أىمي  ذلؾ. عميو التقاضي عمىفإنو يتعذر 
كعميو فاالختصاص االبتدائي النيائي لمجمس الدكل   في منازعات االستثمار البنكي      

لذم يعتبر مف المبادئ التي يقـك عمييا النظاـ القضائي ا ينتيؾ مبدأ التقاضي عمى درجتيف
 سيحجب طريقيف االعتراؼ لمجمس الدكل  باالختصاص االبتدائي كالنيائي أفالجزائرم؛ ذلؾ 

   كاإلداري في قانكف اإلجراءات المدني   يفمكرسالقضائي، مف طرؽ الطعف 
غير عادم كيتمثؿ في الطعف  ، كالثاني طريؽطريؽ االستئناؼيتمثؿ في عاديا  ؿفاألك      

 القضائي  كعمىغير المعقكؿ أف نتصكر أف نفس الجي  بالنقض، كمف ىنا نستنتج فمف 
جي   ابتدائي  أكمستكل كاحد تنظر في نفس القضي  مف حيث المكضكع كدرج  قضائي  

ضد إعادة النظر  التماس  يجكز ممارسنو أغير 552،القانكف كجي  نقضحيث  استئناؼ كمف
الغير أك اعتراض  كـ غيابيارض  إذا كاف الحامجمس الدكل  إذا تكافرت شركطو، كالمع تقرارا

صحيح عف الخصكم  بالنسب  لمف لـ يكف طرفا في الحكـ، كما تجكز دعاكل ت الخارج
 األخطاء المادي  ضد قراراتو.

 ماثؿ في مختمؼ اإلجراءات المدني  أكإف تبرير مبدأ التقاضي عمى درجتيف مت      
ضمف المنازعات اإلداري   االلتحاؽ بالمين  البنكي  كتدرج منازع  554الجزائي أك  553اإلداري 
 . مجمس الدكل  كقاضي أكؿ كأخر درج  ايفصؿ فيي التي 

                                                 
551

األصؿ أف مجمس الدكل  يعتبر قاضي درج  ثاني ؛  أم قاضي استئناؼ لؤلحكاـ الصادرة عف المحاكـ اإلداري ، إال أنو -
 قد ينظر في بعض المنازعات كقاضي أكؿ كأخر درج .

 .411ص 2008لجزائر، ي ،  اديكاف المطبكعات  الجامع ،رشيد خمكفي، قانكف المنازعات اإلداري ، الطبع  الرابع  - 552
 .ءات المدني  كاإلداري ،، يتعمؽ باإلجرا09 -08مف قانكف رقـ   952إلى  949نظر المكاد:  مف ا - 553
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في مكضكع النزاع أمر مستنبط مف حسف سير كال شؾ أف  مراجع  الحكـ القضائي       
تقدير الكقائع  في  ر قد يصيب أك يخطئيسمح بتدارؾ خطأ القاضي باعتباره بشالعدال ، إذ 

فيصدر حكما مخالفا لمقانكف، كما  تطبيؽ النصكص، في  حيف فصمو في النزاع أك يسيء
 عجز أك يمكف الخصكـ مف تدارؾ ما فاتيـ تقديمو مف أدل  كدفاع أماـ المحكم  األكلى عف

 كـ عنكانا لمحقيق كيأتي الح فتستكمؿ جكانب القضي  المطركح  عمى القضاء سيك أك تقصير
السيما أف قضاة محاكـ الدرج  الثاني  دافعا لممساكئ الناجم  عف مثؿ ىذه االحتماالت، ك 

األمر تعمؽ لى، سكاء مف قضاة الدرج  األك فييـ أف يككنكا أكثر خبرة  كحنك  كدراي   يفترض
 555أك القانكف. عبالكقائ
يضمف بما   في مكضكع النزاع، كعمى ضكء ذلؾ، يحكـ قضاة الدرج  الثاني  بسيكل      

 لمقضي ، سكاء مف فالفحص الجديد ،الدخكؿ إلى المين  البنكي في المستثمر  حري  حماي  أقكل ل
شكؿ الحكـ األكؿ  كاإلجراءات  المتخذة  إلصداره، أك مف جي  أخرل مف جي  مراقب  صح  حيث 

الحكـ الثاني أف يتميز في  يفترضحيث تقدير الحؿ المقترح في مكضكع النزاع، كمف تـ  
 .بمكضكعي  أكبر عف الحكـ الصادر عف محكم  الدرج  األكلى

ثاني  الدكل  باعتبارهمجمس  الطعف إلى اختصاص هبإسناد كالقرضقانكف النقد إف      
، ألف مجمس الدكل  في درج ، فقد أكصد باب الطعف أماـ المحككـ لو أماـ المحاكـ اإلداري 

أماـ أم لمطعف  كال سبيؿ أماـ المدعي ،بالنسب  لمطعف ؿ كأخر درج ىذه الحال  يعتبر أك 
جي  أخرل، كبالتالي فقد حـر المشرع المدعي مف إحدل درجتي التقاضي، كىك الذم يعد 

ضعافا لضمانات حماي  حري   إىدار لمضمانات المقدم  في  االلتحاؽ بالمين  البنكي لؤلفراد كا 
 نفس الكقت.

                                                                                                                                                         
، يتضمف قانكف اإلجراءات  1966جكاف  08مؤرخ في  155 -66أمر رقـ  مف  438إلى   416ظر المكاد: مف نا - 554

 ، معدؿ كمتمـ.1966جكاف  20، صادر في 48رسمي ،  عدد الجريدة  الالجزائي ، 
 -سحر عبد الستار إماـ، "آليات تدعيـ دكر محكم  النقض الفرنسي  في تحقيؽ العدال  لبلختصاص بإبداء الرأم - 555

 .61، ص2014الطعف لتجاكز السمط "، المجم  المصري  لمدراسات القانكني  كاالقتصادي ، العدد األكؿ، مارس 
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النقد كالقرض الجزائرم بعض ب المتعمؽ  11-03األمر رقـ  لـ يسايركبيذا اإلجراء       
جعؿ مف أحكاـ ا التشريع البنكي العراقي، الذم التشريعات المصرفي  المقارن ، كمف بيني

الفاصم  في منازعات النشاطات المصرفي  كمف ضمنيا منازعات رفض محكم  الخدمات المالي  
تصدر بدرج  أكلى، قابم  لمطعف فييا أماـ محكم  ككال  أك  إلنشاء بنؾ أك فرع بنؾمنح الترخيص 

 556تعد محكم  االستئناؼ الدرج  الثاني  مف درجات التقاضي في ىذه المنازعات.ك  ستئناؼ،اال
إف غياب االستئناؼ ضد قرارات مجمس الدكل  الفاصم  في منازعات تأسيس البنكؾ       

، كفي حال  التأكيد فإف إلى حسف سير العدال  كالمؤسسات المالي  كتنظيميا، منتقد بالنظر
ىذا الغياب سيجؿ ضمف سمبيات اإلجراءات، الشيء الذم يستدعي تعديؿ ىذه األكضاع 
 لتستجيب لحقكؽ كحريات المتقاضييف، مف أجؿ تحقيؽ التكازف في مسار المحاكم   بتكريس

 557قضاء االستئناؼ. درج  
باستثناء المادة  عمى درجتيف متبع بطريق  نسبي ضي كالجدير بالذكر أف مبدأ التقا      

 .، لكف يبقى أساسو كقيمتو القانكني  ليس مؤكديفأيف يتمتع بتكريس تشريعي كبير الجزائي 
كما سبقت اإلشارة  :التنظيم البنكيالتقاضي عمى درجتين في منازعات  غيابمبررات  :ثانيا

، إذ أف مجمس ل  أساسا لمقضاء اإلدارممخك  زعات السمطات اإلداري  المستقم إليو، أف منا
الدكل  ينعقد كقاضي أكؿ كأخر درج ، كىي القاعدة بشأف قرارات سمط  النقد كالقرض ذات 

 .المصرفي  كتنظيـ ممارستيا الضبطي  لمنشاطاتالصبغ  
مرده إلى خصكصي  المنازع   قد يككففتبرير غياب التقاضي عمى درجتيف،         

ف الطعف في قرارات مجمس النقد كأ اـ كالمنازع  البنكي  بشكؿ خاص،االقتصادي  بشكؿ ع
سحب  أك تأسيس البنكؾ كالمؤسسات المالي  برفضالتنظيمي  المرتبط  ك كالقرض الفردي  

                                                 
، لسن  56في رقـ مف قانكف البنؾ المركزم العراقي، الصادر  باألمر االئتبل 70مادة أنظر: الفقرة  الرابع  مف ال - 556

2004 . 
مرجع  ي  المستقاة في المجاؿ االقتصادمعزالديف  عيساكم،  الرقاب  القضائي  عمى السمط  القمعي  لمييئات اإلدار  - 557

 .308سابؽ، ص 
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ياب االستئناؼ يحتاج لمفصؿ فيو بسرع ، كمف المؤكد أف غ اعتمادىا مف طرؼ ىذا المجمس
 .ليذه المنازعات نيائييسمح بكجكد حؿ سريع ك في مثؿ ىذا الطعف 

إطال  النزاع البنكي قد يمحؽ أضرارا بالمستثمر طالب تأسيس بنؾ أك كعميو فإف       
كمف   ،سحب اعتمادىا قبؿ بداي   ممارس  نشاطياأك بالمؤسس  البنكي  ذاتيا التي  مؤسس  مالي 

األنظم  ي    بسب طكؿ أمد الفصؿ في مشركعقد تمحؽ اضطرابات بالسكؽ المصرفي خرآجانب 
أك المؤسسات المالي ، باعتبار ىذه األخيرة أنيا المحرؾ  البنكي  المحددة لشركط إنشاء البنكؾ

 األساسي  ألم  نشاط اقتصادم. 
ضمف  تدخؿ ناحي  أخرل، فإذا كانت منازعات االلتحاؽ بالمين  البنكي  كمف      

ط  النقد كالقرض الطعف فييا اختصاص مجمس الدكل  كدرج  أكلى كأخيرة، فإنو ال يمكف لسم
 لتحقيؽ ىدفيا في عرقم  تنفيذ أحكاـ القاضي اإلدارم الصادرة ضدىا. 

الضبط غياب  قضاة متخصصيف في منازعات سمطات فإف باإلضاف  إلى ما سبؽ،       
ال يعطي  أمر منتقد، إذ كالضبط البنكي عمى كجو الخصكصاالقتصادم عمى كجو العمـك 

ماذا ينتظر كبعبارة أخرل  ناؼ أحكاـ القضاء اإلدارم بشأف ىذه المنازعات،قيم  كبيرة الستئ
المتقاضي مف التقاضي عمى درجتيف  إذا كاف كؿ مف قضاة الدرج  األكلى كقضاة الدرج  

كال يتمتعكف إال  ك لدييـ تككيف كاحد الثاني  غير متخصصيف في المنازعات البنكي 
، كيجعؿ االعتبارات يدتيـ كنزاىتيـيشكؾ  في ح، تجعؿ المتقاضي باستقبللي  محدكدة

 ؟ السياسي   كزنا في أحكاميـ
فائدة لدل الطاعف مف الدرج  الثاني  في  الؿ ىذه المعطيات المذككرة،  فإنو ظفي ك      

في  ؿمفصأخرل للفترة   هاالستئناؼ كانتظار إجراءات تحمؿ عبء  مباشرة التقاضي سكل 
 ؿمتخصص كمستق قضاء إلى استحداث الحاج  الممح كمف ىنا تظير ، نزاعومكضكع 
منازعات تنظيـ كمف صكرىا في منازعات سمطات الضبط كاالقتصادم كالمالي  لمفصؿ

 االستثمار المصرفي.
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بشكؿ كبير كالفت عف مكاكب  الكثير مف التشريعات  الجزائرمالمشرع  لقد تأخر      
العراقي الذم أدرؾ ىذه يؿ المثاؿ القانكف سبنأخذ منيا عمى ك ، تطكير القضاء في 558المقارن 

 منازعاتالتمخضت عف إنشاء قضاء متخصص لمحكـ في الحاج  كلك ببداي  بسيط  
الدخكؿ إلى المين  البنكي  التي  شط  المصرفي  كعمى رأسيا منازعاتالمتعمق  بممارس  األن

أك  الترخيص، إلغاء ىذاإلنشاء مؤسس  مصرفي  أك أك تصريح تتضمف رفض منح الترخيص 
كذلؾ تحت اسـ " محكم  الخدمات  أك ترخيص ماإضاف  شرط أك قيد عند إصدار تصريح 

  559".المالي 
أعضاء أف يككنكا  (3)تتألؼ ىذه األخيرة مف خمس قضاة يشترط في تعيف ثبلث   حيث      

القانكف مف العالميف بالقانكف ممف لييـ خبرة عممي  في مجاؿ القضاء أك المحاماة أك تدريس 
دك خبرة بالمحاسب  أما القاضياف اآلخراف فيجب أف يككف أحدىما  560بالجامعات العراقي ،

حاصؿ عمى اسب قانكني أك مدير مؤسس  مالي  بحكـ الممارس  العممي ، كأف يككف مح
شيادة أكلي  في القانكف، كتككف لؤلخر خبرة عممي  كاسع  في مجاؿ المعامبلت، كمف يعمؿ 

 561.و شيادة جامعي  في القانكفبالتجارة كلدي
مبدأ التقاضي عمى درجتيف  إقصاء بشأف سيقتالتي  التبريرات كجاى كعمى الرغـ مف       

كال يغير مف  مف أىميتو كما أشرنا إليو سابقافي منازعات التنظيـ البنكي، إال  أنيا لـ تقمؿ 

                                                 
 ا كمكانيا لمفصؿ في المنازعات االقتصادي . أنظر:كالتشريع  المصرم الذم  أنشأ محاكـ متخصص   نكعي -558
، معدؿ 21ديتعمؽ بإنشاء المحاكـ االقتصادي ،  جريدة رسمي ، عد 05/2008/ 18(، مؤرخ في 120قانكف رقـ ) -

 .كمتمـ
 56الصادر  باألمر االئتبلفي رقـ مف قانكف البنؾ المركزم العراقي،  63مف  المادة  ىنظر:  نص الفقرة األكلا - 559

 . 2004لسن  
لسن   56الصادر  باألمر االئتبلفي رقـ مف قانكف البنؾ المركزم العراقي، ، 63المادة  نظر: نص الفقرة الثاني . مفا - 560

2004 . 
الصادر  باألمر االئتبلفي رقـ مف قانكف البنؾ المركزم العراقي،  مف ف، 64نظر: نص الفقرة السادس  مف المادة ا - 561
 . 2004لسن   56
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 يجب أف تككف الرغب  ، فبلكمغالطات تتعارض مع المنطؽ السميـ رات ذلؾ ما قيؿ مف تبري
 .تحقيؽ العدال  كطمأن  المتقاضيفكاإلجراءات عمى حساب صار الكقت في اخت
 في المقابؿ صحيح أف اختصار الكقت كاإلجراءات كسرع  الفصؿ أمر محمكد، لكف      
لممتقاضي طالب تأسيس بنؾ أك مؤسس  مالي  فرصتيف لمطعف في قرار رفض  حمننلما 

ف درج  االستئناؼ  سكاء ألغى لحكـ القضائي الصادر الذم يصدر عيككف اقد   التأسيس
أقرب إلى اإلنصاؼ كالمكضكعي  بالنسب   لطرفي ىك  أك أيدهحكـ محكم  الدرج  األكلى 

 النزاع مقارن  لك أف ىذا الحكـ صدر ابتدائيا كنيائيا.
 مثؿ فيالمتأف يبمغ ىدفو  مصمح  المستثمرمف  يككف وفإن  ،كفضبل عف ذلؾ       

إذا صدر عف محكم  ممارس  النشاط البنكي حصكلو عمى المكافق  مف السمط  المختص  ل
محكم   حكـاستئنافو ل بسببحتى كلك جاء ذلؾ بشكؿ متأخر الدرج  الثاني  حكما لصالحو 

 الدرج  األكلى المؤيد  لمقرار المتضمف رفض منح الترخيص.
لمقضاء اإلدارم  الدكل  باعتباره جي  عمياباإلضاف  إلى ذلؾ أف االعتراؼ لمجمس      

كدرج  أكلى كأخيرة في منازعات االلتحاؽ بالنشاط البنكي، أمر مف شأنو أف يبعث عمى 
نازعات أماـ مجمس الدكل  يستكجب تقديـ الطعف تعقيد اإلجراءات القضائي ؛ فالفصؿ في الم

ؿ الزمف ميـ لمغاي ؛ حيث إف بما يكمؼ ذلؾ مف أعباء في الكقت كالجيد كالماؿ، ثـ أف  عام
عرض القضي  عمى المجمس قد يأخذ زمنا طكيبل لمفصؿ فييا بحكـ أف ىناؾ ىيئ  كاحدة 
"مجمس الدكل " عمى الصعيد الكطني تتكفؿ بكؿ قضايا السمطات المركزي  كالييئات العمكمي  

 .كالسمطات اإلداري  المستقم  كالمنظمات الميني  الكطني 
نرل أنو مف األىمي  بمكاف أف يخكؿ المشرع  لمف رفضت طمباتيـ  في مف جانبنا ك      

عمى مرحمتيف، مرة أماـ محكم  الدخكؿ إلى المين  البنكي  الحؽ في أف تنظر دعكاىـ 
في ادعائيـ  كلك بتشكيم  خاص  الدرج  األكلى "المحكم  اإلداري "، حيث تنظر ىذه المحكم 

النزاع مرة أخرل أماـ محكم  الدرج   يعرضدىا، ثـ بتقرير حريتيـ أك بر  ابتدائيا كتقضي
الثاني ، كتسمى بمحكم  االستئناؼ "مجمس الدكل "، كالتي تقـك بنظر النزاع مرة أخرل، فإذا 
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نككف قد أعدنا  حكـ األكؿ كأصدرت حكما بديبل عنو،  بيذاكجدت غير ذلؾ، قضت بإلغاء ال
لنظر في المنازعات المذككرة ابتدائيا بإعفاء مجمس الدكل  با األمكر لنصابيا الطبيعي

 كنيائيا، كحققنا ضمان  التقاضي عمى درجتيف في مثؿ ىذه المنازعات.
 التي يقكـأىـ المبادئ  مف بيفالتقاضي عمى درجتيف  يبقى مبدأكبالنتيج  لما سبؽ،      

ائر نزاع االلتحاؽ بالمين  البنكي  كس. فنظر عمييا التنظيـ القضائي المنصؼ كالعادؿ
كترسيخ  562العدال  حسف سير المنازعات األخرل أكثر مف مرة يعد أحد الضمانات لتحقيؽ
 حقكؽ الخصـك كحماي  حري  االستثمار في المجاؿ البنكي. 

 :الفرع الثاني
 :عدم تكريس التشريع البنكي نظام وقف التنفيذ

االلتحاؽ بالمين   ضبطيؽ مبدأ كقؼ التنفيذ عمى قرارات إنو لمف األىمي  بمكاف، تطب     
أماـ القضاء اإلدارم، لما لو مف خصكصي  في مثؿ ىذه القرارات، فيك أكثر مف أف البنكي  

 ألشخاص المين  البنكي  كمصالحيـ يعتبر إجراء فقط، بؿ يمعب دكرا ذك أىمي  كبيرة بالنسب 
ال  قد  ككنو يشكؿ ضمان  ليـ في مكاجي  سمط  النقد كالقرض،  تكمف في درء الضرر الذم

قد تصدر مف القرارات ا وكخاص  إذا كضعنا في الحسباف أنيمكف لدعكل اإللغاء إصبلحو، 
 . الجزائري  الخطيرة المعيق  لحري  المستثمريف في التكاجد داخؿ السكؽ المصرفي 

فمف األىمي  بمكاف تكريس نظاـ كقؼ التنفيذ في مجاؿ منازعات تنظيـ االلتحاؽ       
يمكف لمقاضي  يصرح بذلؾ، إذ حتى كلك في غياب نص قانكني خاصبالنشاط البنكي 

كذلؾ  (أكال)في ىذا المجاؿ نفيذالتقب  طمبات كقؼ اإلدارم مف خبلؿ سمطتو التقديري  أف يرا
 (.ثانيا)المحددة قانكنا شركط المتى تكافرت 

القضائي   قد يطكؿ أمد الفصؿ : لوقف التنفيذالتنظيم البنكي إمكانية خضوع قرارات أوال: 
في منازعات تنظيـ االلتحاؽ بالنشاط البنكي، عف طريؽ دعكل اإللغاء، سكاء التي يرفعيا 

                                                 
زالديف عيساكم،  الرقاب  القضائي  عمى السمطات القمعي  لمييئات اإلداري  في المجاؿ االقتصادم، مرجع سابؽ، ص ع 562

 .309، 308ص  
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الكزير المكمؼ بالمالي  ضد األنظم  البنكي  أك التي يرفعيا األعكاف االقتصادييف ضد 
فتصبح  يص أك سحبيا إلنشاء مؤسسات القرضالقرارات الفردي  المتعمق  برفض منح التراخ

دعاكل بدكف جدكل السيما إذا قامت سمط  النقد كالقرض بتنفيذ قراراتيا فكر صدكرىا ىذه ال
 كدكف انتظار.

حري  االستثمار البنكي تقتضي تكفير حماي  مؤقت  ليذه فإف ضماف حماي  كمف ثـ        
كعييا: المتخذة في شكؿ نالحري ، عف طريؽ إخضاع قرارات ضبط االستثمار المصرفي ب

)أكال(  أك في شكؿ قرارات فردي  متعمق  بالنشاطات المصرفي   )ثانيا( لنظاـ قكاعد عام  
 كقؼ التنفيذ، كخاص  إذا صدرت بشكؿ تعسفي.

 بالرجكع إلى النصكصطمبات وقف تنفيذ الموائح البنكية: عمى رقابة القاضي اإلداري  -1
أنو يجكز لكزير ، نجد بالمتعمق  بمخاصم  أنظم  مجمس النقد كالقرض الخاص  اإلجرائي 

يكما  (60)أماـ مجمس الدكل  في أجؿ ستيف  يطعف في أنظم  سمط  النقد كالقرضالمالي  أف 
 .563مف تاريخ نشرىا في الجريدة الرسمي ، كليس ليذا الطعف أثر مكقؼ

بأف األنظم  البنكي  التي يصدرىا مجمس  الفقرة السابق  يتضح مف خبلؿ مضمكف       
لمطعف أماـ مجمس الدكل ، كعمى الرغـ مف خطكرتيا إذا صدرت بشكؿ النقد كالقرض قابم  

إف الطعف  فييا ال يكقؼ مخالؼ لمقانكف أك بشكؿ تعسفي عمى حري  االستثمار المصرفي، ف
يتأكد لنا ىذا االستبعاد بنص صريح، فميس لمطعف باإلبطاؿ أماـ مجمس الدكل  أم  ،تنفيذىا

 انفراد كزير المالي  بيذا الطعف كا ىذا األمر راجع إلىأثر مكقؼ لتطبيؽ تمؾ المكائح، كيبد
 564الذم يحؽ لو تقديمو.

كمف ىنا يمكننا أف نتساءؿ بغراب  عف سبب تبايف النصكص التي تنظـ سمطات       
 الضبط المستقم  التي تمارس االختصاص التنظيمي فيما يخص تكريس نظاـ كقؼ التنفيذ

كرس  نص عميو المشرع في القطاع البنكيخبلؼ ما  فعمى ،تصدرىا يالمنازعات التتجاه 

                                                 
 المعدؿ كالمتمـ. المتعمؽ بالنقد كالقرض، 11-03مف األمر رقـ  الفقرة األكلى 65المادة  أنظر - 563

 .572منصكر داكد،  المرجع السابؽ، ص  - 564
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كىك ما    لجن  عمميات البكرص  كمراقبتياالمشرع بصف  صريح  إمكاني  كقؼ تنفيذ أنظم
يأمر يمكف في حال  حصكؿ طعف قضائي أف التي تنص عمى ما يمي:"  33565تؤكده المادة 

ما يمكف أف تنجر عنو نتائج بتأجيؿ تنفيذ البلئح  المطعكف فييا، إذا كانت ىذه األحكاـ م
 .كاضح  الشدة كاإلفراط أك طرأت كقائع جديدة بالغ  الخطكرة مند نشرىا"

فإف المشرع قد منح االختصاص التنظيمي عف طريؽ  بالرجكع إلى ما سبؽ عرضو،       
كلجن  تنظيـ عمميات البكرص  كمراقبتيا (CMC)األنظم  لكؿ مف مجمس النقد كالقرض

(COSOB) يصدرىا المجمس أنظم  تعنى بتنظيـ المين   يمكف أف يف األنظم  التيفمف ب
جراءات إقام   ليا االبنكؾ كالمؤسسات المالي  كفركع المصرفي ، عف طريؽ تحديد شركط كا 

ككذا شركط فتح مكاتب تمثيؿ لمبنكؾ كالمؤسسات المالي  األجنبي  في الجزائر أك إقام  
تراه مناسبا مف أنظم  مف أجؿ تنظيـ سير سكؽ  في حيف تسف المجن  ما 566،شبابيؾ ليا

 567القيـ المنقكل .
، أنو بإمكاف األنظم  التي تصدرىا المشار إلييا 33لقد تأكد بمكجب مضمكف المادة      

كاألعكاف المتدخميف فييا تمحؽ بسكؽ البكرص  يـ عمميات البكرص  كمراقبتيا أف لجن  تنظ
يا التي تككف محؿ دعكل القاضي اإلدارم في منازعات فصؿي أفال يمكف تداركيا بعد أضرارا 
كاضح  " إذا كانت ىذه األحكاـ مما يمكف أف تنجر عنو نتائج  :قره عبارةت كىك ما اإللغاء، 

 ة مند نشرىا".لخطكرأك طرأت كقائع جديدة بالغ  ا الشدة كاإلفراط
 يحمؿ ىذا الكصؼاء اإللغأف ثم  نظاـ محؿ دعكل  ارتأل القاضييذا السبب فإذا كل      

التي قد تضرر  دعكل المكضكع، حماي  لممصالحيمكنو أف يكقؼ تنفيذه إلى غاي  الفصؿ في 
 مف أثار تنفيذه. 

                                                 
 القيـ المنقكل ، المعدؿ كالمتمـ  ، يتعمؽ ببكرص 23/05/1993، مؤرخ في 10-93مف المرسـك التشريعي رقـ  - 565
 .القرض، المعدؿ كالمتمـ، المتعمؽ بالنقد ك 11-03)ز( مف األمر رقـ  فقرات )ك( ك 62لمادة لنص ا كذلؾ تطبيقا - 566
، يتعمؽ ببكرص  القيـ المنقكل   23/05/1993في ، مؤرخ 10-93مف المرسـك التشريعي رقـ  31نظر المادة ا - 567

 .المعدؿ كالمتمـ
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نقيض ذلؾ مع أنظم  مجمس النقد كالقرض، حيث نص صراح   ىعم كاف لكف المشرع     
ألنظم  التي كعميو فيؿ ىذا يعني أف ا عمى أف الطعف باإللغاء فييا ال يكقؼ تنفيذىا،

عنيا نتائج كاضح  الشدة أك الخطكرة عمى السكؽ  أف تنجرال يمكف  سيصدرىا المجم
كقؼ طمب عف  أصحاب الشأف تغني قد المصرفي  كالمتدخميف فييا، أك أف دعكل اإللغاء

 تنفيذىا؟
في حقيق  األمر أف االختبلؼ الكحيد بيف أنظم  لجن  تنظيـ عمميات البكرص        

كأنظم  مجمس النقد كالقرض ال يتعدل المجاؿ الذم تنظمو كؿ سمط ، بينما فيي  كمراقبتيا
ألعكاف تتشابو في حجـ األضرار كالمخاطر التي قد تتسبب فييا قراراتيا التنظيمي  عمى ا

كذلؾ فمف المعقكؿ أف تنطبؽ عمى  األمرما داـ بالتالي ك  ،االقتصادييف الخاضعيف ليا
، مف حيث كقؼ التنفيذ البكرص  التي تخضع ليا أنظم  لجن أنظم  المجمس نفس األحكاـ 

 .    كالضرر في الخطكرة تكازيياما دامت 
كعمى خبلؼ االجتياد القضائي الجزائرم، خطى المجمس الدستكرم الفرنسي خطكة      

غير مسبكق ، حيث كرس فكرة كقؼ تنفيذ القرارات الصادرة مف الييئات اإلداري  المستقم  
ساسي  لحماي  مصالح األعكاف االقتصادييف المتعامميف معيا، كذلؾ بمناسب  النظر كضمان  أ

المتعمؽ بالمنافس  كحري   01/12/1986في  مف األمر الصادر 15في دستكري  المادة 
أف الطعف ضد قرارات مجمس المنافس  ال يكقؼ التنفيذ، " 568األسعار الفرنسي التي تنص:

المادة تجرد المتقاضي مف إحدل الضمانات األساسي  قضى المجمس الدستكرم بأف ىذه 
لمدفاع ككف أف العقكبات التي يكقعيا المجمس صارم ، فطمب المتقاضي لكقؼ تنفيذ القرار 

 المطعكف ضده تعتبر ضمان  أساسي  لحؽ الدفاع".
 كالقرض ال شؾ أف االعتراؼ الصريح القاضي باستبعاد  كقؼ التنفيذ  ألنظم  مجمس النقد     

ىذا ال يعني أنيا محصن  مف إال أف يشكؿ خطرا جديا عمى المعنييف بطمب إلغاء تنفيذىا، 

                                                 
 .126، 125ذكرت نص القرار،  األستاذة  نكارة حمميؿ، مرجع سابؽ، ص ص  -568
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ىذه الحال  تجد رقاب  القاضي اإلدارم عف طريؽ  طمب كقؼ تنفيذىا، ألف القكاعد العام  في 
 .سبيميا في التطبيؽ

لدكل  بنص المادة اإلداري  أماـ مجمس ا كفي ىذا اإلطار كرس المشرع كقؼ تنفيذ القرارات      
مف  837إلى  833أحالت تطبيقو إلى المكادالتي  قانكف اإلجراءات المدني  كاإلداري مف  910

في فقرتيا الثاني ، أنو يمكف لمجمس الدكل  أف  833فحسب نص المادة   569القانكف نفسو،
ذا اإلشكاؿ في ىكقؼ تنفيذ أنظم  المجمس، غير أف يأمر، بناء عمى طمب الطرؼ المعني ب

، يدكر حكؿ الجي  التي ليا األحقي  في طمب كقؼ تنفيذ أنظم  المجمس أماـ الجي  الصدد
 يحددىا.طالما أف المشرع لـ القضائي  

في البدء أف مجمس الدكل  ىك المختص في طمبات كقؼ تنفيذ أنظم  ينبغي اإلشارة      
ائيا كنيائيا في دعاكل الجي  المختص  بالفصؿ ابتد ىك مجمس النقد كالقرض عمى أساس أنو

الكزير المكمؼ بالمالي  ىك المخكؿ الكحيد قانكنا لمطعف كما داـ اإللغاء ضد ىذه األنظم ، 
باإللغاء  فإف  تقديـ طمبات كقؼ التنفيذ يعكد إليو أيضا عمى أساس  قاعدة مف يممؾ الكؿ 

غاء، كبالتالي ال يممؾ الجزء، كأف المشرع ال يجيز لممخاطبيف باألنظم  الطعف فييا باإلل
 المطالب  بكقؼ تنفيذىا.  ـيمكني
يجب أف يتعدل النظر إليو مف مجرد الحديث  ،كقؼ التنفيذ إجراء حنجاعمى  إف الحكـ     

غير أنو مف الناحي  العممي  لـ  .تطبيقو عمى أرض الكاقع عف اإلجازة القانكني  التخاذه إلى
ف فيو أف الكزير المكمؼ بالمالي  طمب في يكـ يتبيأم  قرار  يرد عف مجمس الدكل  الجزائرم

مف ككف ف مجمس النقد كالقرض، عمى الرغـ مف األياـ كقؼ تنفيذ كلك نظاـ كاحد صادر ع
بالمتكاجديف  أكيف في االلتحاؽ بالسكؽ المصرفي  ىذه األنظم  قد تمحؽ أضرارا سكاء بالراغب

 .فييا
قد يطكؿ الفصؿ فيياػ  دعكل اإللغاء ػالتيعندما تعجز قد يتأكد حدكثيا المخاطر  ىذه     

عندما قاـ المجمس برفع الحد األدنى لرأسماؿ البنكؾ كقد حدث ىذا فعبل  ،عف تداركيا
                                                 

 .جراءات المدني  كاإلداري ، يتضمف اإل25/02/2008، مؤرخ  في  09-08قانكف  رقـ  - 569
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كالمؤسسات المالي  بشكؿ مفرط، كالذم أذل إلى مكاجي  البعض منيا صعكبات كبيرة في 
ادىا ككضعيا قيد لينتيي بيا المطاؼ في األخير إلى سحب اعتم 570رفع رأسماليا األدنى،

 التصفي .
رض في إطار يتبيف مف ىذا السياؽ أنو يمكف أف يصدر عف مجمس النقد كالق اإذ     

األنظم  التي تحتاج إلى  طمب كقؼ تنفيذىا، السيما إذا تضمنت مف سمطتو التنظيمي   مف 
  البنكي ، قبؿ أف تككف خطرا عمى حري  الدخكؿ إلى المينفلغ فييا، االشركط المفرط  أك المب

فإنيا تككف أشد  خطكرة عمى األشخاص الممارسيف ليا، إلى جانب ذلؾ يظير السياؽ 
أحقي  الجيات التي قد تتضرر مف تمؾ األنظم  في الطعف ك ضركرة  المذككر أيضا مدل

 القضائي ضدىا، كمف باب أكلى طمب كقؼ تنفيذىا.
اؽ بالمين  البنكي  ت االلتحكما يؤاخذ فيما سبؽ عمى فكرة استبعاد خضكع منازعا     

عدـ إمكاني  استئناؼ األحكاـ الصادرة بشأف طمبات  ، ينطبؽ عمىباالستئناؼلطريؽ الطعف 
كقؼ تنفيذ األنظم  البنكي  التي يسنيا مجمس النقد كالقرض، ألف الطعف في ىذه األنظم  ػ 

كأف ، خر درج كما أشرناػ  يدخؿ ضمف المنازعات التي يفصؿ فييا مجمس الدكل  كأكؿ كأ
  571.الدرج  الثاني  في التقاضيير يشكؿ في جياز القضاء اإلدارم ىذا األخ
ىذا  كعمى استئنافوفي عدـ جكاز القانكف  حكـ حسـيستأنؼ في  الجائز أففمف غير       

ف كاف ىذا األمر  كقؼ األساس، فإف استئناؼ طمبات التنفيذ بشأف األنظم  أمر مستبعد. كا 
 يتناغـ مع مقتضى تعزيز الضمانات القضائي  لحماي  حري  االلتحاؽ بطبيع  الحاؿ ال
 بالمين  البنكي .

                                                 
 انظر: زائري  لمبنؾ" ك "منى بنؾ" ك "أركك بنؾ"عمى كجو الخصكص بػ  " الشرك   الجكيتعمؽ األمر  - 570

-www.bank-of- Algéria.dz 
مف قانكف اإلجراءات  911في استئناؼ طمبات كقؼ التنفيذ  استنادا لمفقرة األكلى مف المادة يختص مجمس الدكل   - 571

ض   رفع كقؼ التنفيذ  المأمكر بو مف يجكز  لمجمس الدكل  ، إذا  أخطر  بعري المدني  كاإلداري  ، كالتي جاء فييا ما يمي:"
طرؼ المحكم  اإلداري   أف يقرر رفعو حاال، إذا كاف مف شأنو  اإلضرار بمصمح  عام   أك بحقكؽ المستأنؼ ، كذلؾ إلى 

 غاي   الفصؿ في مكضكع االستئناؼ".
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لذا يستكجب عمى المشرع ضماف آلي  رقاب  القاضي اإلدارم عمى أنظم  مجمس النقد       
نظم  إذا ، فخطكرة ىذه األبمكجب نص خاص الطعف بكقؼ التنفيذ تبني عف طريؽ قرضكال

عمى حري  االلتحاؽ بالمين  البنكي  ك ممارستيا شديدة، كما أف  صدرت بشكؿ غير قانكني
كثرة القضايا عمى مستكل مجمس الدكل  قد يطيؿ ميعاد الفصؿ في األنظم  محؿ دعكل 

تفعيؿ نظاـ مف أجؿ  إلييا معالج  النقائص المشارإلى تدعكا الظركؼ اإللغاء، كؿ ىذه 
 . طرؼ المجمس مف يالمصرف راالستثماحري   عدـ تقييد ضمافلكقؼ التنفيذ، 

فيو، مما الشؾ  :رقابة القاضي اإلداري عمى طمبات وقف تنفيذ قرارات النشاطات المصرفية-2
حري  االلتحاؽ بالمين  البنكي  بإخضاع األنظم  المحددة لشركط  كتمؿ ضماف حماي  يأنو ال 

رقاب  القاضي تأسيس البنكؾ كالمؤسسات المالي   الصادرة عف  مجمس النقد كالقرض ل
اإلدارم عف طريؽ نظاـ كقؼ التنفيذ، إذا لـ تتبعيا القرارات الفردي  الصادرة في مجاؿ 
النشاطات المصرفي ، خاص  أف ىذه القرارات ىي قرارات حاسم  إذ  يتكقؼ عمييا إما مكافق  

تأسيس المؤسس  البنكي  كممارس  النشاط المرغكب فيو، أك رفضو  طمبات المجمس عمى
 .ذلؾل

الفقرة الرابع  مف قانكف النقد  65تصريح المشرع في نص المادة مف كعمى الرغـ  
لؤلشخاص الطبيعييف كالمعنكييف عف طريؽ دعكل بقابمي  الطعف  11-03رقـ كالقرض 

  اإللغاء في لقرارات الفردي  التي يتخذىا مجمس النقد كالقرض في مجاؿ النشاطات المصرفي ،
منح االعتماد  إلنشاء بنؾ أك رفض  أكالترخيص سحب قرارات كالتي تتمثؿ أساسا في  

 مؤسس  مالي ، أك فتح مكاتب تمثيؿ لممؤسسات البنكي  األجنبي ، أك فركعا ليا في الجزائر،
ذا كاف حاؿ النص القانكني المذككر كما ىك  إال أنو قد سكت عف تحديد أثر ىذا الطعف، كا 

االعتماد ال تخضع لنظاـ  منحرفض خيص أك التر عميو، فيؿ ىذا يعني أف قرارات سحب 
 ؟كقؼ التنفيذ

سحب قد يتخذ قرار   رفض االعتماد:و إمكانية وقف تنفيذ قرارات سحب الترخيص  -أ
حيث إيجابيا أك سمبيا،  افإما أف يككف قرار  :دل الصكرتيفإحاالعتماد  رفضك الترخيص 
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 ت الترخيص أك رفضإرادتيا  بسحب طمبا فع ىاألكلالنقد كالقرض في تفصح سمط  
ىذه الطمبات رغـ أف قانكف النقد كالقرض  يمزميا  عفالرد  ى  عمالثانيكتمتنع في االعتماد 

 ذلؾ.   ب
سحب  الترخيص أك  أك السحب، فإف الضرر المترتب عف كأم كانت صكرة الرفض     

 ييا، السيما إذا طاؿ أجؿ الفصؿ فرفض منح االعتماد ال يمكف لدعكل اإللغاء إصبلحو
لذلؾ فإف كقؼ تنفيذ القرارات الفردي  الرافض  لبللتحاؽ بالمين  البنكي  لو أىمي  كبيرة لدرء 

 الضرر الذم قد  يمحؽ  بالمؤسسيف كحتى بمصمح  االقتصاد الكطني.
ذا كاف مجمس النقد كالقرض ىك السمط  المختص  التي تراقب كتقدر مدل أىمي        كا 

منح  فإفكممارستو، كاالعتماد لبللتحاؽ بالنشاط المصرفي  لنيؿ الترخيصتأسيس الطمبات 
يترتب عنو تأسيس الشرك  الخاضع  لمقانكف الجزائرم في شكؿ   -كما أشرنا -ص الترخي

عمى الحصكؿ بممارس  النشاط إال بعد ألصحاب الشأف  السماحدكف شرك  مساىم  لكف 
 الرخص  الثاني  التي تسمى االعتماد.

المحتمؿ أف تتعرض الشرك  المذككرة في مراحميا التأسيسي  إلى سحب  غير أنو مف      
الترخيص مف طرؼ سمط  النقد كالقرض أك يرفض منحيا االعتماد لممارس  النشاط البنكي 

ليا بتحقيؽ ال يسمح  الشرك  إذا كاف فما الجدكل مف إنشاء كعميو  ،أك يسحب ىذا االعتماد
يعتبر ىذا األثر بمثاب  مخاطرة مف قبؿ المؤسسيف  أنشئت مف أجمو؟ ثـ أالاليدؼ الذم 

 ؟الشرك  ىذه الذيف أقبمكا عمى إنفاؽ أصكؿ معتبرة لتأسيس
مف المؤكد أف يؤدم  قرار سحب الترخيص إلنشاء بنؾ أك مؤسس  مالي  إلى  تكقؼ       

يد المؤسسيف عف استكماؿ إجراءات التأسيس، كتتعمؽ أساسا بحرمانيـ  مف تقديـ  طمب الق
أف حصكؿ المعنييف ك  محافظ بنؾ الجزائر. أماـطمب االعتماد أك تقديـ في السجؿ التجارم، 

أشير أك لسنكات، لذا فإف  لعدة عمى حكـ إلغاء قرار السحب مف القاضي اإلدارم قد يطكؿ
قرار  فطالما أتأسيس مف أمكاؿ كجيد ككقت، الىؤالء سكؼ يتضرركف مما قدمكه في سبيؿ 
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يصدر متأخرا ال يصمح اآلثار المترتب  عمى قرار سحب الترخيص كال يستدرؾ  عندمااإللغاء 
 .التي فكتت عمييـ الكسبكال فرص المؤسسيف إلنجاز استثمارىـ،  ضاع عمىالكقت الذم 

دراكا       أف سبؽ لمقضاء اإلدارم المصرم ، تالشركا تأسيسحؿ بمرا  بالمخاطر المحيطكا 
مو ػ كىك يستحؽ كؿ الثناء ػ، حيث يقكؿ في إحدل أكد عمى ذلؾ في العديد مف أحكا

باف قرار الجي  اإلداري  ...كمف حيث أنو سبؽ ليذه المحكم  أف قضت " 572اجتياداتو:
عبلـ الطالب باالشتراطات المطمكب   بالمكافق  عمى مكقع المحاؿ مكضكع طمب الترخيص كا 

السير في إجراءات كبتنفيذىا خبلؿ األجؿ المضركب، يحكؿ بينيا كبيف العدكؿ عف 
الترخيص إذا لـ تكف ىناؾ أسباب جدي ، لـ تكف  تحت نظرىا لدل المعاين ، حيث ينطكم 

 573كفي اجتياد آخر لو يقكؿ: المترتب  عمى المكافق  السابق ذلؾ عمى مساس بحقكؽ الطالب 
  " ال يجكز لجي  اإلدارة مانح  الترخيص طبقا ألحكاـ في شأف المحاؿ الصناعي  كالتجاري
 أف تيدر المراكز القانكني  المترتب  عمى الترخيص، إال بناء عمى أسباب قانكني  صحيح ".  

كؿ ىذه المخاطر تجعؿ لجكء المستثمريف إلى طمب كقؼ تنفيذ قرارات سحب الترخيص      
األساسي لحماي  حري   الضمافأماـ القاضي اإلدارم حتمي  ال مفر منيا، إذ يعتبر 

ي كذلؾ عف طريؽ  التصدم ألم تعسؼ محتمؿ مف سمط  النقد كالقرض االستثمار المصرف
يترتب عميو  سحب ترخيص الشرك  الخاضع  لمقانكف الجزائرم التي ىي قيد االنتظار 

 لمحصكؿ عمى االعتماد لممارس  النشاط البنكي.
قرار سحب الترخيص المذككر، يمكف لسمط  النقد كالقرض أف  كعمى غرار مخاطر      
قرارا برفض منح الرخص  الثاني  المسماة االعتماد، الذم بدكره قد  يؤدم  إلى   تصدر

كبالتالي ينطبؽ عميو نفس األحكاـ  ،حرماف دكم الشأف مف ممارس  النشاط المصرفي
ف كاف يتفاكت عمي أعبله، بشأف قرار سحب الترخيص ةالمذككر  في الخطكرة، فرفض منح  وكا 

                                                 
مصر،  ار أبك مجد لمطباع جزء الثاني، دحمدم ياسيف عكاش ، مكسكع  القرار اإلدارم في قضاء مجمس الدكل ، ال - 572

 .1413، ص 2001
 .1491، صنفسو المرجع  573
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إلنشاء الشرك   كفب الترخيص الذم تحصؿ عميو المؤسسسح ىتمقائيا إلاالعتماد يؤدم 
بمراكز قانكني  سابق ، تتعمؽ بممكي  الحصص  574ابتداءخاضع  لمقانكف الجزائرم كالمساس ال

 كاألسيـ بالشرك ....
كبناءا عمى األدل  التي سيقت بشأف خطكرة قرارات سحب الترخيص أك قرارات رفض       

يمـز  قرض، ك في ضؿ غياب نصاف قانكنيافالنقد كال منح االعتماد الصادرة عف سمط 
كيمـز الثاني  ؤسسات المالي لمعمى طمبات تأسيس البنكؾ كابالرد خبللو  -ىذه السمط   ؿاألك 

اإللغاء ضد قرارات الرفض ىذه، فإنو مف بالفصؿ خبللو في دعكل  -ػالقاضي اإلدارم 
قؼ التنفيذ ضمانا لحماي   حري  االلتحاؽ األىمي   بمكاف  إخضاع اإليجابي  كالسمبي  منيا لك 

 مف السمط  المذككرة. محتمم مف أم إعاق  أك عرقم   بالنشاط المصرفي
كقؼ التنفيذ إال ضد القرارات التي أجاز المشرع ف إعماؿ نظاـ مف الناحي  القانكني  ال يمك   

نقد كالقرض في الب المتعمؽ 11-03األمر رقـ الطعف فييا باإللغاء، كمف ىنا فإف سككت 
أك رفض منح االعتماد مف حيث سحب الترخيص بشأف قرارات  87575ك65/5المادتيف 

إمكاني  الطعف عمييا باإللغاء، يؤدم لمتساؤؿ عف إمكاني   طمب كقؼ تنفيذ ىذه القرارات 
 أماـ الجي  القضائي  الناظرة في دعكل اإللغاء كما ىك الشأف في القرارات اإلداري  األخرل؟

بشأف إمكاني  النقد كالقرض قانكف يترتب عف سككت  ال يطرح أم إشكاؿفي الحقيق       
الطعف باإللغاء في قرارات سحب الترخيص أك رفض منح االعتماد إلنشاء بنؾ أك مؤسس  

-08مالي ، ألف القكاعد العام  المنصكص عمييا في قانكف اإلجراءات المدني  كاإلداري  رقـ 

لغاء ضد جميع القرارات السالؼ ذكرىما تجيز الطعف باإل 01-98ـ القانكف العضكم رقك  09
، بما فييا القرارات المعني ، كمف ثم  إمكاني  طمب كقؼ تنفيذىا. كال يطرح اإلشكاؿ اإلداري 

أيضا فيما يخص تطبيؽ نظاـ كقؼ التنفيذ عمى قرار ت سحب الترخيص ألنيا تنتمي لفئ  
                                                 

يمي:" بعد  المعدؿ كالمتمـ عمى ما 11-03مف األمر المتعمؽ بالنقد كالقرض رقـ  92تنص الفقرة األكلى مف المادة  -574
ا كبنؾ أك مؤسس  يمكف تأسيس الشرك  الخاضع  لمقانكف الجزائرم كيمكنيا أف تطمب اعتمادى،الحصكؿ عمى الترخيص...

 مالي ، حسب الحال ".
 .المعدؿ كالمتمـ 11-03المتعمؽ بالنقد كالقرض رقـ مف األمر  -575
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خص فقط القرارات اإلداري  الرافض  كالتي مف ضمنيا القرارات اإليجابي ، لكف اإلشكاؿ ي
 .قرارات رفض منح االعتماد

أكال لقم   ،أف الحصكؿ عمى اإلجاب  ليذه المسأل  أمر في منتيى الصعكب في ال شؾ      
األبحاث العممي  في المكضكع كثانيا لضآل  األحكاـ القضائي  المتعمق  بمسأل  كقؼ تنفيذ 

لرافض ، ىذه الصعكب  تتأكد بغياب نصكص خاص  تشير إلى تنظـ ىذا القرارات اإلداري  ا
 المسعى. 

في الحقيق  لف نجد في النصكص القانكني  العام  المنظم  لكقؼ التنفيذ ما يحضر أك       
يمنع كقؼ تنفيذ القرار اإلدارم بالرفض أك االمتناع شأنيا في ذلؾ شاف القرارات اإلداري  

ما ذىب إليو القضاء اإلدارم المصرم في يمكف في ىذا الصدد تأييد كبالتالي  ،اإليجابي 
 576عدـ التفرق  بيف القرار اإليجابي كالقرار السمبي في مجاؿ كقؼ التنفيذ.

نبلحظ أف مجمس الدكل  قد رفض دكما قبكؿ كقؼ  ،أما فيما يخص القضاء الجزائرم      
ذا كاف إبقاء القرار بالرفض يؤدم إلى تغيير تنفيذ القرارات اإلداري  الرافض ، إال في حال  ما 

 577حال  قانكني  أك فعمي  كانت مكجكدة مف قبؿ.
المتعمؽ باإلجراءات المدني   09-08رقـ القانكف أما بالنسب  لممشرع، فبعد صدكر ك      

قد سارع  إلى تكريس أحدث ما تكصؿ إليو نظيره الفرنسي في قانكف  و كاإلداري   نجد أن
 919بخصكص إمكاني  كقؼ تنفيذ قرارات الرفض، حيث أدرج نص المادة   30/06/2000

التي أكجدت نكعا أخر مف كقؼ تنفيذ القرارات اإلداري  المتعمق   578في القانكف المشار إليو، 
مف  1521-1التي تقابميا المادة رم أماـ قاضي االستعجاؿ اإلدارم بحال  االستعجاؿ الفك 

                                                 
عبد الباسط محمد فؤاد، كقؼ تنفيذ القرار اإلدارم، )الطابع االستثنائي لنظاـ الكقؼ، محؿ الكقؼ كشركطو، حكـ  -576

 .  132، ص2007الكقؼ(، دار الجامع  الجديدة لمنشر، اإلسكندري ، 
 . 18، ص2003، الجزائر، 04محمد بف ناصر، " إجراءات  االستعجاؿ في المادة اإلداري "، مجم  الدكل ، العدد  - 577
يجكز  ككف مكضكع طمب إلغاء كمي أك جزئيكالذم جاء فيو:" عندما يتعمؽ األمر بقرار إدارم كلك بالرفض، كي - 578

 ر أك كقؼ أثار معين  منو متى كانت ظركؼ االستعجاؿ تبرر ذلؾ...."لقاضي االستعجاؿ، أف يأمر بكقؼ تنفيذ ىذا القرا
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لقاضي االستعجاؿ اإلدارم أف يأمر بكقؼ تنفيذ القرار  حيث  تجيز579القانكف الفرنسي،
 قانكنا.  التنفيذ الشركط المقررةاإلدارم كلك كاف بالرفض طالما تكافرت إليقاؼ 

لدكم الشأف طمب كقؼ تنفيذ قرارات سحب الترخيص أك كعمى ىذا األساس يمكف       
كل ، لكف عمى المستكل رفض منح االعتماد إلنشاء بنؾ أك مؤسس  مالي  أماـ مجمس الد

العممي ال يزاؿ ىذا األخير يسمؾ  طريؽ القضاء الفرنسي القديـ فيك ال يقبؿ طمبات كقؼ 
تنفيذ القرارات اإلداري  الرافض ، إال في حال  ما إذا كاف بقاءىا يؤدم إلى تغيير حال  قانكني  

 580أك فعمي  كانت مكجكدة مف قبؿ.
لغرف  اإلداري  لمحكم  االستئناؼ الذم يعفي خاضع قرار ا كمف األمثم  عمى ذلؾ،      

الضريب  مف الحقكؽ كالرسـك المفركض  عميو  كالتي ىي مكضكع متابع  مف طرؼ إدارة 
الضرائب فيذا القرار يعتبر قرار بالرفض، ألنو ال يحتكم عمى أم تدبير  يستكجب التنفيذ، 

 ، لككنو يؤدم إلى تغيير حال  لكف يمكف أف يككف محؿ طمب كقؼ تنفيذ أماـ مجمس الدكل
قانكني  كانت مكجكدة مف قبؿ كالمتمثم  في استحقاؽ الضريب  لصالح اإلدارة، حتى في حال  

 581كجكد طعكف قضائي .
كمف التطبيقات العممي  لمجمس الدكل  الجزائرم في مجاؿ كقؼ تنفيذ القرارات اإلداري        

رض قضي  يكنيف بنؾ ضد محافظ بنؾ الرافض  كالصادرة في المجاؿ البنكي، نستع

                                                 
فائزة  جركني، طبيع   قضاء كقؼ تنفيذ القرارات  اإلداري   في النظاـ  القضائي الجزائرم، أطركح  لنيؿ شيادة - 579

، 2010 لسياسي ة، كمي  الحقكؽ كالعمـك ابسكر  -دكتكراه  عمـك  في الحقكؽ، تخصص قانكف عاـ، جامع  محمد خيضر 
 .195، 194، ص ص2011

لـ يكف  مجمس الدكل  الفرنسي مساكيا في بداي  األمر  بيف القرارات  اإليجابي  كالقرارات السمبي  مف ناحي  القابمي    - 580
كـ  لطمب كقؼ التنفيذ،، إذا كاف  يضيؽ  مف نطاؽ الكقؼ بالنسب   لمنكع الثاني  مف ىذه القرارات، كفؽ مبادئ  تضمنيا ح

 "Amoros  كالذم جاء فيو:" أنو ال يمكف الحكـ  بكقؼ التنفيذ إال في مكاجي  قرارات إداري  تنفيذي ، أما القرارات اإلداري  "
السمبي ، فإنو ال يقبؿ  كقؼ تنفيذىا  كقاعدة عام ..... كال يستثنى مف ذلؾ  إال حال  تسبيب  القرار اإلدارم السمبي  في  

 ركز القانكني أك الكاقعي ألصحاب الشأف. أنظر في ىذا الشأف:إحداث  تعديؿ في الم
، كقؼ تنفيذ القرار اإلدارم  في أحكاـ القضاء اإلدارم، )دراس  مقارن (،  الطبع  الثاني  بسيكني عبد اهلل  عبد الغني -

 .64، ص2007منشكرات الحمبي الحقكقي  ، بيركت، 
 18محمد بف ناصر، المرجع السابؽ، ص - 581
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فع دعكل أماـ مجمس الدكل  تمتمس المدعي   قامت بر كقائعيا أف  حيث تتمخص 582الجزائر،
كقؼ تنفيذ  رسالتيف صادرتيف عف األميف العاـ لمجمس النقد كالقرض، تدعي  فييا أف السيد 

لى رفع رأسماليا، إ العاـ قاـ بعرقم  طرح طمبيا عمى مجمس النقد كالقرض، الراميألميف 
السيد "إ.ج" رئيس مجمس إدارتيا، مقدـ الطمب ال يتمتع بالصف ، مما يعني عمى أساس أف 

 إلزاـ ىذا األخير باعتماده مسبقا مف طرؼ محافظ بنؾ الجزائر. 
كقد جاء في إحدل حيثيات قرار مجمس الدكل  عند نظره في التماس المدعي  ما يمي:"      

رل أف يكنيف بنؾ قدمت بالممؼ مذكرة تفيد بأنو قد عرض ممفيا حيث يتبيف مف جي  أخ
عمى مجمس النقد كالقرض، الذم قرر إرجاء الفصؿ في طمبيا،  2000أكتكبر  29بتاريخ 

كبما أف القضي  الحالي  ترمي فقط إلى كقؼ تنفيذ رسالتيف باعتبارىما تشكبلف عرقم  لعرض 
ؿ أف العرقم  زالت كمف ثـ أصبح طمبيا ىذا طمبيا عمى مجمس النقد كالقرض، فيتعيف القك 

 دكف مكضكع".
إف ما تجدر اإلشارة إليو، أف التشريع الفرنسي ذىب أبعد مف مجرد تبني  ما تكصؿ      

إليو القضاء مف حيث إمكاني  كقؼ  تنفيذ القرارات السمبي  إذا تكفرت شركط معين ، حيث 
ؼ التنفيذ، كذلؾ بضـ قرارات الرفض بغير ساكل بيف القرار اإليجابي كالسمبي في نظاـ كق

قيكد كشركط إلى نطاؽ القابمي  لكقؼ التنفيذ؛ إذ لـ يشترط أف يككف قرار الرفض  يؤدم إلى 
تغييرا في مركز قانكني أك كاقعي سابؽ، لتبقى االستجاب  لمطمب في ىذه الحال  مف عدميا 

 583عدمو.مرتين  بمدل تكافر الشركط المكضكعي  لمقضاء بالكقؼ مف 
عمى غرار قرارات رفض منح الترخيص  االعتماد: قرارات سحب إمكانية وقف تنفيذ-ب

كاالعتماد، سكتت النصكص المنشئ  لمجمس النقد كالقرض عف أثر الطعف باإللغاء في 
قرارات سحب اعتماد بنؾ أك مؤسس  مالي ،  رغـ تصريح المشرع بإمكاني  الطعف فييا 

                                                 
، قضي  محافظ  بنؾ الجزائر ضد يكنيف بنؾ، مجم  006570جمس  الدكل  ، الغرف   الخامس ، ممؼ  رقـ  م - 582

 .82، 80، ص ص 2005لػ   06مجمس الدكل ، العدد  
، 221، ص ص200، كقؼ تنؼ القرار اإلدارم، دار الجامع  الجديدة لمنشر، اإلسكندري ،  دعبد الباسط محمد فؤا- 583

222. 
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ألخذ بالقكاعد  العام  لتقنيف عمينا ايتكجب  كفي ىذه الحال   584.باإللغاء أماـ مجمس الدكل 
 اإلداري . القراراتالتي تقضي بمبدأ األثر الفكرم في تنفيذ  585كاإلداري إلجراءات المدني  

يمكف لسمط  النقد   586-كإجراء إدارم- ،في إطار ضبط االلتحاؽ بالنشاط المصرفي
بنؾ أك مؤسس  مالي  أك فرع بنؾ أك مؤسس  كالقرض أف تقـك بشكؿ تعسفي بسحب اعتماد 

بشكؿ تعسفي، إذا صدر مخالفا  كيتخذ قرار سحب االعتماد  مالي  أجنبي  بعد منحو.
نصيا حيث يخكؿ  587السالف  الذكر،95لمحاالت الكاردة عمى سبيؿ الحصر في المادة 

أك المؤسس  إما  بناء عمى طمب مف البنؾ  االعتماد، جمس النقد كالقرض أف يقكـ بسحبلم
عدـ استغبلؿ  المؤسس  عندما تصبح شركط االعتماد غير متكفرة، أك في حال   المالي ، أك

 أشير. (06)شيرا أك تكقفت عف ممارس  النشاط لمدة ست   (12)اعتمادىا لمدة اثني عشر 
ذا كاف ال يمكف لمجمس النقد كالقرض أف يتخذ  قرار سحب االعتماد  بشكؿ تعسفي      كا 

استعماليا لبلعتماد الممنكح ليا لمدة  ذاتيا أك لعدـ     طمب ذلؾ مف  المؤسس  البنكي في حال
فإف األمر  إثنا عشر شيرا، أك إذا  تكقفت عمى ممارس  النشاط المصرفي لمدة  ست  أشير

التي منح عمى أساسيا  عندما يككف السحب  نتيج  لتخمؼ شرط مف الشركطليس كذلؾ 
ف كانت بع ض الشركط كاضح  يسيؿ التحقؽ مف تخمفيا، فإف الكضع  ليس االعتماد، كا 
 كذلؾ مع باقي الشركط. 

يجعؿ المجمس بإمكانو أف يسحب كعدـ دقتيا كعميو فغمكض بعض ىذه الشركط      
 588كأسانيد مكضكعي  كاضح .االعتماد دكف االستناد إلى قكاعد 

                                                 
 .قد كالقرض، معدؿ كمتمـ، يتعمؽ بالن11-03مف األمر رقـ  56قرة الرابع  مف المادة نظر الفا - 584
 .ت المدني   كاإلداري ، يتضمف قانكف اإلجراءا 09-08مف قانكف رقـ  910نظر  المادة ا- 585
المادة   االعتماد  كذلؾ  مف طرؼ  المجن  المصرفي  كعقكب  تأديبي ، كما ىك  كارد  في ق في نصيمكف  سحب   - 586

   .القرض، المعدؿ كالمتمـ، الذم يتعمؽ بالنقد ك 11-03مف األمر رقـ   114
 ، المعدؿ كالمتمـ.، يتعمؽ بالنقد كالقرض11-03رقـ  مف األمر - 587

588
- Zouaimia  Rachid,  Les autorités de régulation indépendantes dans le secteur financier en 

Algérie, op.cit., p41. 
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ب عنو فقداف مؤسس  القرض ألىمي  يترتقد كما أف التنفيذ الفكرم لقرار سحب االعتماد،      
ككضعيا قيد التصفي ، كأخيرا يشطب اسميا مف  مارس  النشاطات المصرفي  المرخص م

قائم  البنكؾ كالمؤسسات المالي  كال يبقى في كسع المتضرريف إال سبيؿ الطعف القضائي 
 ضد قرار السحب أماـ مجمس الدكل .

 صدكر الحكـ القاضي بإلغاء قرار السحب مف ىذا السياؽ يثار التساؤؿ عف جدكل     
لتأخر الفصؿ تنفيذه،  كنتيج  جراء أثر فكري  ضرر بمصالح المستثمر الف ألحؽ الذم قد يكك 
خاص المين  البنكي  كاستغراقيا القرض ك أش  سحب االعتماد بيف مجمس النقد ك في منازع

جى مف النطؽ بإلغاء قرار قرار السحب، يبدك أال فائدة تر  طكيبل لمفصؿ في مشركعي كقتا 
 المجمس بعد أف أصبح كجكد المؤسس  محؿ التصفي  في تعداد الماضي.

كسائر المنازعات إمكاني  استغراؽ المنازعات البنكي  عمى كجو الخصكص  ىتأكيدا عمك     
نأخذ عمى سبيؿ المثاؿ البنؾ الدكلي الجزائرم  شكؿ عاـ كقتا طكيبل لمفصؿ فييا،اإلداري  ب

(AIB) المصرفي  الصادرباإللغاء أماـ مجمس الدكل  ضد قرار المجن   وـ طعنيبتقدقاـ  الذم 
في حيف فصؿ مجمس الدكل  القاضي يتعيف مدير مؤقت  ليدا البنؾ، في 03/01/2002في 

شيرا مف صدكر قرار  13أم  بعد مركر حكالي  01/04/2003،589مكضكع الطعف بتاريخ 
 المجن .

  بؽ، فإف لحكـ إلغاء قرار سحب اعتماد البنؾ أك المؤسس  الماليباإلضاف  إلى ما س      
إعادة الحال  إلى ما كانت عميو قبؿ ف تنفيذه يؤدم إلى أك حجي  مطمق  في مكاجي  الكاف ، 

صدكره؛ أم استرداد المؤسس  المعني  العتمادىا كالعكدة إلى ممارس  النشاط البنكي بصكرة 
ضائي المذككر أف ينتج مثؿ ىذا األثر إذا كاف مجمس طبيعي ، لكف كيؼ يمكف لمحكـ الق

في مقرر السحب باإللغاء ال نفيذ القرار كأنتج جميع أثاره؟  فمجرد الطعف النقد كالقرض قاـ بت
مؤسس  مالي  رغـ الطعف  بنؾ أك ذ قرار سحب االعتماد مفيكقؼ تنفيذه؛ بمعنى أخر أف تنفي

                                                 
، لسن  06( ضد محافظ بنؾ الجزائر، مجم  مجمس الدكل ، عدد AIBمجمس الدكل ، الغرف  الثالث ، قضي  )شرك   - 589

 .66، 65، 64، ص ص2005
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طمكب، كيجعؿ الحكـ الصادر بإلغائو ال قيم  لو مف فيو باإللغاء يعد بمثاب  مصادرة عمى الم
 590الناحي  العممي  كمستحيؿ التنفيذ.

  النقد الذم يحكـ بو عمى الدكل  نياب  عف سمط التعكيضكمف جي  أخرل، فإف       
 كال، ى ما كانت عميو قبؿ تنفيذ القرارال يمكف أف يعيد الحال  إلكالقرض ميما كانت قيمتو 

بسحب اعتماد البنؾ أك المؤسس   ىك الحاؿ بالنسب  لمقرار القاضياقع، كما يصحح الضرر الك 
التي  المعني   بالمؤسس المتعامميففقداف ثق  إلى يؤدم ذلؾ فقد  المالي . كعبلكة عف ىذا الضرر

 . حسف السمع  كتعتمد عمى الثق     قد تخسر عمبلءىا، طالما أف المعامبلت التجاري 
يكتسي تطبيؽ نظاـ كقؼ التنفيذ لقرارات سحب اعتماد  ،سبؽ عرضوكبالنظر إلى ما      

بنؾ أك مؤسس  مالي  أىمي  كبيرة،  ذلؾ أنو يسمح بجبر الضرر الذم ال يمكف لدعكل 
القضائي  المستثمر مف مباشرة اإلجراءات كمف ثم  البد إذف مف تمكيف  ،حواإللغاء إصبل

ذلؾ عف طريؽ إرفاؽ دعكل اإللغاء بطمب مف أجؿ تجميد تنفيذ قرار السحب فكر صدكره، ك 
 591كقؼ تنفيذ ىذا القرار مف أجؿ تفادم اآلثار المترتب  عنو.

إحدل الضمانات التي يمجأ إلييا المستثمر فمثؿ ىذا المقتضى يمثؿ في الحقيق        
يكقؼ تنفيذ قرار ك ه الحال  أف يجيب طمبو ذلحماي  استثماره ك عمى القاضي اإلدارم في ى

مف التصفي  متى تكافرت الشركط المحددة النقاد المؤسس  البنكي  المعني  العتماد سحب ا
ال تحققيا دعكل اإللغاء، كدفعو  سيحقؽ حتما نتائج قد ، ألنو مف الناحي  العممي  قانكنا

 لسمبيات المماطم  في سير إجراءات الفصؿ في دعكل اإللغاء.
يمثؿ إجراء كقؼ التنفيذ  :تنظيم البنكيالشروط الحصول عمى وقف تنفيذ قرارات ثانيا: 

تقدما كبيرا لصالح تقكي   مبدأ المشركعي  في المجاؿ البنكي، بحيث يمكف لمقاضي اإلدارم 
إخضاع سمط  النقد كالقرض لمقانكف عف طريؽ كقؼ تنفيذ قرارات تنظيـ  المين  البنكي ، 

                                                 
 .13،14، ص ص  مرجع سابؽ كقؼ تنفيذ القرار اإلدارم،  اهلل،  عبد الغني  بسيكني عبد  - 590
،  04مجم  اإلدارة، العدد  ؿ المصرفي  كجو جديد  لدكر الدكل "،اإلداري  المستقم  في المجامنى بمطرش، "السمطات  - 591
 .80ص  ،  2002لػ
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ت، إذ يمثؿ ىذا اإلجراء ضمان  كذلؾ  بالنظر إلى المصالح المالي  الخطيرة محؿ ىذه القرارا
 أساسي   لؤلشخاص المستثمريف.

ذ كقؼ تنفي  لممين  البنكي  مف تحديد شركط كفي ضؿ خمك النصكص الخاص  المنظم      
القاضي يجد نفسو ممزما بإسقاط أحكاـ كقؼ التنفيذ فإف  قرارات سمط  النقد كالقرض،

الحال . كالمحددة عمى سبيؿ الحصر ال  ىذهييا في القكاعد العام  عمييا في المنصكص عم
 خرل مكضكعي  )ثانيا(.أالتمثيؿ في شركط شكمي ، )أكال( ك 

النقد كالقرض المتعمؽ  مجمسيدخؿ كقؼ تنفيذ قرارات  الشروط الشكمية لوقف التنفيذ: -1
بتنظيـ المين  البنكي ، سكاء كانت فردي  أك تنظيمي  في صميـ  المنازع  اإلداري   

ـ الشركط يتنظالنقد كالقرض التي تكفؿ  قانكف ي غياب القكاعد الخاص  فييو. كفاالستعجال
المنصكص الشكمي  لكقؼ تنفيذ ىذه القرارات، يمكنا االىتداء إلى تطبيؽ األحكاـ العام   

حيث نجد  592.عاـبكجو  عمييا في قانكف اإلجراءات المدني  كاإلداري  المتعمق  بالمنازع  اإلداري 
شأف في صاحب ال عمى تكافر شرطاف: فلقبكؿ الطمب مف الناحي  الشكمي   شترطأف المشرع ي

فيو  أماـ مجمس الدكل ، عمى أساس أف ىذا  البداي   تقديـ طمب بكقؼ تنفيذ القرار المطعكف
األخير ال يقضي بو مف تمقاء نفسو، ك أف يككف تقديمو متزامنا مع دعكل اإللغاء أك تظمـ 

 .إدارم
صراح  عمى 834/1593تنص المادة  قف التنفيذ في عريضة مستقمة:تقديم طمب و  -أ

"تقدـ  عريض  مستقم  عف عريض  دعكل اإللغاء بقكليا: ة تقديـ طمب كقؼ التنفيذ فيضركر 
 الطمبات الرامي  إلى كقؼ التنفيذ بدعكل مستقم ".

  طمب كقؼ التنفيذلـ يكف المشرع مكفقا حيف اشتراط أف يقدـ حسب كجي  نظرنا      
تعقيد في إجراءات الدعكل كزيادة في تكاليؼ الطاعف، إطال  ك  ألف في ذلؾبدعكل مستقم ، 

                                                 
 المستقم ببعض السمطات اإلداري   عمى خبلؼ األحكاـ المنظم  لمجمس النقد كالقرض، نجد أف النصكص المتعمق  -121

البكرص   عممياتؿ: لجن  تنظيـ صراح  إلى القكاعد العام  في تقديـ طمب كقؼ التنفيذ، كمنيا عمى سبيؿ المثا تحيؿ
 ضبط الكيرباء كالغاز... ، لجن كمراقبتيا، مجمس المنافس 

 .ءات المدني  كاإلداري ، يتعمؽ باإلجرا09-08قانكف رقـ المف  - 593
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كما ال يكجد أم تبرير لذلؾ؛ بحكـ أف قاضي دعكل اإللغاء ىك نفسو قاضي كقؼ 
ضد قرارات سمط  النقد كالقرض المتعمق  كة عمى ذلؾ أف دعكل كقؼ التنفيذ كعبل594التنفيذ.

قتضي تخفيؼ كتيسير اإلجراءات أماـ القضاء بحكـ أف مثؿ ىذه بضبط المين  البنكي ، ت
مب القرارات الضابط  لممارس  األنشط  االقتصادي  كالمالي  التي تتطات تندرج ضمف القرار 

 بغيرىا مف الدعاكل اإلداري .  سرع  أكبر لمفصؿ فييا مقارن
جراءات المدني  اإلتقنيف مف   837إلى  833ما يؤخذ كذلؾ عمى نصكص المكاد مف      

ييا يمـز قاضي اإللغاء  أف كاإلداري  لمتعمق  بأحكاـ كقؼ التنفيذ، أنو ال يكجد أم حكـ ف
بالنص عمى  835/1في طمب كقؼ التنفيذ خبلؿ مدة محددة، كاكتفت بنص المادة يفصؿ 

قميص اآلجاؿ  كجكب أف يتـ التحقيؽ في طمب كقؼ التنفيذ بصف  عاجم ، يتـ معيا ت
المعني  مصدرة القرارات. كعميو فإذا تعسؼ قاضي كقؼ التنفيذ في الطمب لئلدارات  الممنكح 

فإف دعكل كقؼ التنفيذ ستفقد جكىرىا ك كنييا كضمان  مف  ،المقدـ إليو بتأخير الفصؿ فيو
 ضمانات حماي  حري  االلتحاؽ بالمين  البنكي . 

شتراط المشرع كجكد محامي في كمف االنتقادات المكجي  أيضا لنظاـ كقؼ التنفيذ، ا     
طمبات كقؼ التنفيذ، فإذا كاف ىناؾ ما يبرره بالنسب  لدعكل اإللغاء، فإف األمر غير ذلؾ 

كعميو كاف األفضؿ عمى المشرع أف ؼ التنفيذ، ككنيا تتصؼ بالعجم ، بالنسب  لطمبات كق
 595نسي.يترؾ الحري  ألصحاب الشأف في االستعان  بالمحاميف كما فعؿ المشرع الفر 

لقبكؿ طمب   أن يقدم طمب وقف التنفيذ متزامنا مع دعوى اإللغاء أو تظمم إداري: -ب
كقؼ تنفيذ القرارات اإلداري  بصف  عام  كقرارات سمط  النقد كالقرض الخاص  بتنظيـ 

القضائي  الناظرة  في دعكل ي المجاؿ البنكي عمى كجو الخصكص أماـ الجي  االستثمار ف

                                                 
 .المتضمف اإلجراءات المدني  كاإلداري ، 09-08قانكف رقـ ال مف 836المادة    - 594
 ك 126ص ص ، مرجع سابؽ اإلدارم في أحكاـ القضاء اإلدارمتنفيذ القرار ، كقؼ عبد اهلل بسيكني عبد الغني - 595

134. 
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عاة شرطا أخر؛ يتمثؿ في كجكب أف يرفؽ المدعي بعريض  دعكاه  ما اإللغاء، يجب مرا
 يثبت أنو رفع دعكاه في المكضكع أك أنو كجو تظمما إداريا مسبقا.

نكف اإلجراءات المدني  مف قا 834ىك نص المادة ليذا الشرط فاألساس القانكني     
دارم ما لـ يكف متزامنا مع كالذم جاء فييا:" ال يقبؿ طمب كقؼ تنفيذ القرار اإل كاإلداري 

 أعبله". 830دعكل مرفكع  في المكضكع  أك في حال  التظمـ المشار إليو في المادة 
كفقا لمفيـك المادة  السالف  الذكر، نجد  بأنو ال يمكف لطمب كقؼ التنفيذ أف يقبؿ أماـ      

القرار محؿ إال إذا كاف مصاحبا لطمب أصمي ممارس فعبل مف أجؿ إلغاء  ،مجمس الدكل 
طمب كقؼ التنفيذ، كبالنتيج  لذلؾ فإف طمب كقؼ تنفيذ قرارات سمط  النقد كالقرض  يرتبط 

كلزكما في مكاعيده  كاختصاص نظره، كىذا اإللغاء كجكدا كعدما، فيستتبعو بالتالي  بطمب
 596عمى غرار ما ىك سارم المفعكؿ في كؿ مف فرنسا كمصر.

أف  ب كقؼ التنفيذ كذلؾ العريض  محؿ الطمب، فيجبكما يشمؿ الطابع  التبعي لطم     
عريض  الطالب األصمي في التبرير أك التعميؿ، فعمى الطالب  تككف ىذه األخيرة مختمف  عف

بياف مظاىر االستعجاؿ مف جي ، باإلضاف  إلى الشؾ الجدم المتعمؽ بمشركعي  القرار مف 
الكقت نفسو، أك قبؿ تقديـ طمب جي  أخرل، كيجب أف يقدـ  ىذا الطعف األصمي إما في 

 597كقؼ التنفيذ.
كحسنا ما فعؿ المشرع إذ كفؽ إلى حد كبير عندما ربط طمب كقؼ التنفيذ بضركرة      

ألنو في حال  عدـ اشتراط تقديـ الطمب األصمي،  598كجكد دعكل إلغاء القرار المطعكف فيو،
فكمما صدر قرار ضدىـ  فقد يسيء أشخاص المين  البنكي  استعماؿ طمب كقؼ التنفيذ، 

مما قد يؤدم ذلؾ إلى عرقم  أعماؿ سمط  النقد كالقرض في المجاؿ لو بيذا اإلجراء،  تصدكا

                                                 
 . 55فائزة جركني، المرجع السابؽ،  ص  - 596
عزالديف عيساكم، الرقاب  القضائي  عمى السمط  القمعي  لمييئات اإلداري  المستقم   في المجاؿ االقتصادم، مرجع  597

 .298سابؽ، ص
 .2008في  مف قانكف اإلجراءات المدني   الممغى كغيرىا   283ك  170المكاد  في   ىذا الشرط  لـ يرد - 598

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 حًايح حريح االنتحاق تانًهُح انثُكيح عدو انتعسف في تمييد ضًاَاخ        انثاب انثاَي:       

 

274 

 

البنكي، ألف قراراتيا مرتبط  بتنظيـ مشاريع استثماري  ك أعماؿ تجاري  ال تقبؿ منع أك  
 تأخير تنفيذىا.

كقؼ التنفيذ مع عريض  كمف ناحي  أخرل، يرل جانب مف الفقو، أف تزامف طمب       
الطعف باإللغاء يسمح لمجمس الدكل  بالكقكؼ عمى جدي  الكسائؿ كمدل تأسيسيا؛ إذ أف  

ىذه الكسائؿ كتأسيسيا دكف الرجكع  إلى ىذا الشرط يبرز صعكب   فحص جدي  مثؿ 
    599المطمكب كقؼ تنفيذه.عريض  الطعف المقدم  في المكضكع مف أجؿ إلغاء القرار 

ػ بحسب اعتقادناػ إسناد نفس التشكيم  ق  تبررىا كذلؾ ى ذلؾ، فإف الخمفي  السابكزيادة عم
التي تنظر في دعكل المكضكع األصمي اختصاص الفصؿ في الطمب الرامي إلى كقؼ تنفيذ 

 600القرار المطعكف فيو.
كقد سمح أيضا القانكف لقاضي اإللغاء في حال  رفع التظمـ اإلدارم أف يكقؼ تنفيذ       

قرار اإلدارم إذا طمب منو أصحاب الشأف المتضرريف مف ذلؾ دكف انتظار رد سمط  النقد ال
كالقرض كدكف رفع دعكل اإللغاء لعدـ حمكؿ أكانيا، شريط  أف يقدـ طمب كقؼ التنفيذ القرار 

 601اإلدارم في نفس المدة التي يرفع فييا التظمـ اإلدارم.
فا لمشركط الشكمي  التي يقتضييا قبكؿ خبل الشروط الموضوعية لطمب وقف التنفيذ: -2

طمب كقؼ تنفيذ القرارات اإلداري  بشكؿ عاـ كقرارات سمط  النقد كالقرض عمى كجو 
  ليذا الكقؼ. الخصكص لـ يحدد المشرع لقاضي اإللغاء بشكؿ صريح الشركط المكضكعي

كقؼ  أنو ال يمكف ي ، نجدىا تتفؽ عمى غالبي  االجتيادات الفقيي  كالقضائلكف  بالعكدة إلى 
مف شأنيا إحداث عكاقب كخيم  عكف فييا باإللغاء  إال إذا كاف تنفيذ القرارات اإلداري  المط

                                                 
 .98بشير محمد،  المرجع السابؽ، ص  - 599
، يتضمف 2008فيفرم  28المؤرخ في   09-08الفقرة األكلى مف القانكف رقـ  836كىذا ما أكدت عميو المادة   - 600

ما يمي:" في جميع األحكاؿ  تفصؿ التشكيم  التي تنظر في  قانكف اإلجراءات المدني  كاإلداري  ، حيث نصت عمى
 المكضكع  في الطمبات الرامي   إلى كقؼ التنفيذ  بأمر مسبب".

 .، يتضمف اإلجراءات المدني  كاإلداري 09-08قانكف  مف 834نظر الفقرة الثاني  مف المادة ا - 601
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لممجمس مف العريض   كمف  لبدتيصعب تداركيا أك ما يسمى بحال  االستعجاؿ، أك إذا 
 خبلؿ التحقيؽ أف  إلغاء القرار المطعكف فيو ىك األكثر ترجيحا.

لمدني  لـ يرد في قانكف اإلجراءات اكما ذكرنا أعبله  ج يتعذر تداركيا:توخي وقوع نتائ -أ
كالتي  -  لكقؼ تنفيذ القرارات اإلداري  يحدد الشركط المكضكعيكاإلداري ، أم نص قانكني 

أماـ الجي  القضائي  الناظرة  في دعكل اإللغاء.  -مف بينيا قرارات سمط  النقد كالقرض 
"يتـ التحقيؽ  تنص: المذككر نجدىاقانكف المف  835المادة ألكلى مف كف عندما نقرأ الفقرة اكل

اآلجاؿ الممنكح  لئلدارات المعني  تقديـ عاجم ، كيتـ تقميص في طمب كقؼ التنفيذ بصف  
ال اس  ..".تغني عف ىذه المبلحظات دكف إعذارالمبلحظات حكؿ ىذا الطمب، كا 

جاؿ بصكرة ضمني  كشرط مكضكعي االستع نبلحظ أف المشرع يشترط تكفر عنصر      
لكقؼ تنفيذ القرارات اإلداري ، كيستفاد ذلؾ مف عبارة "يتـ التحقيؽ في طمب كقؼ التنفيذ، 
بصف  عاجم  " فيجب البحث فيما كراء إلزاـ القاضي بالسرع  في التحقيؽ في طمب كقؼ 

م  التشريعي   لعالتنفيذ، كال نرل ذلؾ في دعكل اإللغاء، كزيادة عمى ذلؾ يجب البحث في ا
، أك ـ مبلحظاتيا حكؿ طمب كقؼ التنفيذكراء  تقصير آجاؿ رد اإلدارات  المعني  بتقديمف 

 حتى عدـ انتظار مبلحظاتيا.
عمى ضكء ىذه األحكاـ، يمكف القكؿ مف جي  أف السرع  التي فرضيا المشرع عمى     

 يترجـ حال  االستعجاؿأمر قاضي كقؼ التنفيذ إلجراء التحقيؽ في طمبات كقؼ التنفيذ 
فالحقكؽ التي ىي محؿ الحماي  القضائي  عف طريؽ ىذه الطمبات قد تضيع أك تضرر في 

قد يؤدم تأخر تدخؿ الحماي  القضائي  إلى عجاؿ  لحمايتيا، كبالنتيج  لذلؾ حال  عدـ االست
لمطعكف التنفيذ الفكرم القرارات اإلداري  اإذا تـ حدكث ضرر أك نتائج ال يمكف إصبلحيا 

 فييا باإللغاء، كمف ثم  تبطؿ الحكم  التشريعي  مف  تكريس المشرع لدعاكل كقؼ التنفيذ.
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لسن  ( 12) مف قانكف  محكم  العدؿ العميا األردني  رقـ 20كلقد أكضحت المادة رقـ       
"... إذا رأت نتائج تنفيذ القرار  602بقكليا:لكقؼ التنفيذ المقصكد بالضرر المبرر  1992

طعكف فيو، يتعذر تداركيا". كعبر مجمس الدكل  الجزائرم عف ىذا الشرط في أحكامو الم
أف المدعي  يكنيف بنؾ " حيث يتبيف مف الممؼ  603:المتعددة في منازعات البنكؾ،، فقضى

عف  03/08/2000قامت برفع الدعكل الحالي  ممتمس  كقؼ تنفيذ رسالتيف صادرتيف  بتاريخ 
 قد كالقرض..يف العاـ  لمجمس الناألم
عناصر  القضي  عمىحيث أف المدعى عميو يمتمس رفض الطمب لعدـ تكفر       

 االستعجاؿ...
فقط إلى كقؼ تنفيذ رسالتيف  القضي  الحالي  ترمي أف،...حيث يتبيف مف جي  أخرل      
عرقم  لعرض طمبيا عمى مجمس النقد كالقرض، فينبغي القكؿ أف العرقم  زالت كمف ثـ  تشكؿ
 بح طمبيا ىذا دكف مكضكع".أص

في صف  العارضيف جمس "حيث كدكف الحاج  إلى الفصؿ لنفس الم أخر كجاء في قرار     
ذا كاف القانكف ال ينص عمى أم تعارض  التي يتكلى قضاة المكضكع  الفصؿ فييا، فإنو كا 

كح بيف ممارس  مين  محافظ الحسابات لدل بنؾ كبيف مين  المصفي، فإف  كجكد نزاع مطر 
أماـ المحاكـ بيف البنؾ الخارجي الجزائرم كالبنؾ التجارم الصناعي الجزائرم مف شأنو أف 

 يجعؿ العارضيف يشككف في حياد المصفي.
كأف ىذا االرتياب بالرغـ مف عدـ ثبكتو بأم دليؿ مف شأنو إعاق  التسيير المنصؼ     

ذيف تعنييـ التصفي ... لعمميات التصفي  التي مف شأنيا إلحاؽ ضرر بمجمكع الغير ال
 604"..21/08/2003المؤرخ في  09فالمجمس يأمر بكقؼ تنفيذ القرار رقـ 

                                                 
602
القرارات  اإلداري ،" مجم  الشريع  كالقانكف، العدد مكسى  مصطفى  شحادة، "الشركط  المكضكعي  لكقؼ تنفيذ   - 

 .356، ص 2001الخامس عشر، جامع  اإلمارات العربي ، 

 .82، 81، 80ص ص ..، مرجع سابؽ، 27/02/2001، قرار 006570س ، ممؼ مجمس الدكل ، الغرف  الخام - 603
، 2005، لسن  06مجمس الدكل ، عدد ، مجم  30/12/2003، قرار 18091مجمس الدكل ، الغرف  الخامس ، ممؼ  - 604

 .72، 71ص ص 
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كذلؾ بفحص شرط  الجزائرم كبيذا نحف نتفؽ مع ىذا النيج الذم سمكو مجمس الدكل      
ه كلـ يكتفي باإلشارة إلى الضرر بشكؿ مباشر عند إصداره لقرار كقؼ التنفيذ المذككر أعبل

كقؼ التنفيذ كما ذىبت إليو محكم  العدؿ العمي  األردني  في الكثير مف  شركطتكافر 
نما تشير إليو أحكاميا، حيث لـ تفصح مباشرة عف الضرر كشرط مبرر  لكقؼ التنفيذ، ك  ا 

كمف المؤكد أف   605بإقرارىا كقؼ التنفيذ نظرا لتكفر الشركط  القانكني .بطريؽ غير مباشر 
قؼ التنفيذ غاي  في األىمي  باعتباره أىـ شركط كقؼ فحص شرط الضرر مف قبؿ قاضي ك 

 تنفيذ القرارات اإلداري . 
الشرط  La condition de moyens séreuxيعد شرط األسباب الجدي   وجود أسباب جدية: -ب

الثاني في األىمي  ػ بعد شرط الضررػ بيف الشركط المكضكعي  البلزم  لقبكؿ كقؼ تنفيذ 
عممي  الدخكؿ إلى المين  درة عف مجمس النقد كالقرض الضابط  لالقرارات اإلداري  الصا

كيقصد بشرط الجدي  ىك أف يقدـ المدعي أسباب جدي  تبعث عمى اعتقاد قكم بأف  ،البنكي 
احتماؿ إلغاء القرار قكم كأف االستمرار في تنفيذ القرار محؿ اإللغاء سيخمؽ كضعي  صعب  

 606يستحيؿ تداركيا.
يفو أيضا بأنو تمؾ األسباب التي تبدك لمقاضي في مرحم  تقديـ الدعكل كما يمكف تعر       

 لمكىم  األكلى أسبابا جدي  مف شأنيا إلغاء القرار اإلدارم المطعكف فيو.
لـ يظير شرط الجدي  بصريح  ،كعمى الرغـ مف أىميتو كعمى غرار شرط االستعجاؿ      

عندما ،.لف  الذكر التي تنص عمى أنو:".ساال 835607العبارة في الفقرة الثاني  مف المادة 
عريض  افتتاح الدعكل كمف طمبات كقؼ التنفيذ أف رفض ىذه  يظير لممحكم  اإلداري  مف

 الطمبات مؤكد، يجكز الفصؿ في الطمب بدكف تحقيؽ".

                                                 
 لئلطبلع عمى أحكاـ المحكم  التي صدرت بيذا الشكؿ، أنظر: - 605
 .360، 359، 358مكسى مصطفى  شحادة، مرجع سابؽ، ص ص   -

 .120، ص2012محمد الصغير بعمي، القضاء اإلدارم، دعكل اإللغاء، دار العمـك لمنشر كالتكزيع، الجزائر،  - 606
 .ءات المدني  كاإلداري ، يتعمؽ  باإلجرا09-08مف قانكف رقـ  - 607
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يفيـ مف مضمكف النص أعبله أف إجراء التحقيؽ سكاء مف عريض  افتتاح الدعكل أك       
تنفيذ،  لمحكـ بكقؼ تنفيذ القرارات اإلداري  أك يرفض ذلؾ، ينصب عمى مف طمبات كقؼ ال

التي يقدميا المدعي إلثبات عدـ مشركعي  القرار الذم ىك بصدد فحص الظاىرم لممستندات ال
لمقاضي مف الفحص غير المعمؽ ألدل  اإلثبات  أف ت كعميو فإذا  ثب طمب كقؼ تنفيذه.

لئللغاء قضى بكقؼ تنفيذه، في حيف إذا تبيف لو أف القرار المطمكب كقؼ تنفيذه مرجح  
 القرار مشركع بحسب الظاىر مف تمؾ األدل  يأمر برفض كقؼ التنفيذ.

كمؤدل ىذا التحميؿ، أف المشرع لـ يكرس شرط الجدي  ػ كإحدل الشركط المكضكعي       
خاص ػ بصكرة لكقؼ تنفيذ القرارات اإلداري  بشكؿ عاـ كقرارات سمط  النقد كالقرض بشكؿ 

نما جاء بصكرة ضمني  كىذا ما يستفاد مف نص المادة  مف قانكف اإلجراءات  835صريح  كا 
 . المدني  كاإلداري  السالؼ الذكر

أف يتجنب مثؿ ىذه اإليحاءات، كينص صراح  ع كنرل أنو كاف باألحرل عمى المشر       
غير دقيق  لنص ىذه ت سباب الجدي " لتفادم أم تأكيبل" األالشرط باصطبلح  عمى ىذا

المادة  كما قد ينجر عف ذلؾ مف المساس  بدعكل كقؼ التنفيذ  كضمان  مف ضمانات  
حماي  حقكؽ كحريات األفراد كمنيا حري  االستثمار في المجاؿ البنكي مف أم تعسؼ 

 محتمؿ مف سمط  النقد كالقرض.
ذ قرار سمط  النقد كالقرض إال لطمب كقؼ تنفي يمكف االستجاب ، ال كفي ضكء ىذا السياؽ      

إذا كاف يستند عمى أسباب جدي  تبرره، يجسدىا خرؽ ىذه السمط  لمقتضيات القانكف البنكي 
كمساسو بحري  ممارس  المين  البنكي ، كقد عمد مجمس الدكل   في الكثير مف قراراتو إلى 

كلو أك رفضو  فجاء في االستناد عمى جدي  الكسائؿ المعتمد عمييا في طمب كقؼ التنفيذ  لقب
إحدل قراراتو:" حيث أف  مساىمي البنؾ التجارم كالصناعي الجزائرم يمتمسكف  كقؼ تنفيذ  

المتخذ مف طرؼ المجن  المصرفي  المتضمف سحب االعتماد، التصفي  كتعييف  08القرار رقـ 
 مصفي.
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ضد البنؾ  جراء تأديبيحيث أف المخالفات المعاين  مف طرؼ المجن  المصرفي  لمشركع في إ      
تبدك جدي  كليس مف شأف األكجو المثارة عمى ضكء ما (BCIA)التجارم الصناعي الجزائرم 

 608كصؿ إليو التحقيؽ الحالي في الممؼ تبرير كقؼ تنفيذ القرار المطعكف فيو".
كعمى ضكء ما عرضنا حكؿ المكضكع المذككر، يتبدل لنا كاضحا،  بأنو لف تكتمؿ بعد      
يف  البلزميف يإال باالىتماـ بالشرطيف األكلذ القرارات اإلداري  في الجزائر كقؼ تنفي نظري 

برازىما بكضكح  كبصراح  في نصكص  لكقؼ التنفيذ كىما شرط الضرر كشرط الجدي  كا 
المنظم  لكقؼ تنفيذ القرارات  537إلى  533قانكف اإلجراءات المدني  كاإلداري  مف المادة 

 ي  قضاء دعكل اإللغاء. اإلداري  أماـ  كج
بكقؼ تنفيذ القرار المطعكف فيو باإللغاء أك ف جي  أخرل، يخضع  الحكـ القاضي كم      

يتكافر في طمبات كقؼ يري  لمقاضي اإلدارم، الذم يقدر ما إذا كاف بالرفض لمسمط  التقد
حيث تنص  833/2،609إليو المادة  مف شرط االستعجاؿ كالجدي ، كىذا ما تشير كؿ التنفيذ 

يمكف  لممحكم  اإلداري  أف تأمر  بناء عمى  طمب الطرؼ المعني بكقؼ تنفيذ  "عمى أنو: 
 القرار اإلدارم".

كتتكقؼ السمط  التقديري  لمجمس الدكل  في منح كقؼ تنفيذ قرارات سمط  النقد       
ص ففيما يخ ،المكضكعييف المشار إلييما أعبله كالقرض في فحص مدل تكافر الشرطيف

شرط الجدي ، فإف تقدير المجمس لمدل تكافره يككف مف خبلؿ الفحص الظاىرم لؤلسباب 
كمف ىنا ال يجكز  ، التي بني عمييا الطاعف دعكاه لطمب إلغاء القرار المطمكب كقؼ تنفيذه

 أف يتعدل إلى البحث الداخمي في تككيف القرار، ألف ذلؾ يؤدم إلى المساس بأصؿ الحؽ.لو 

                                                 
 06، مجم  مجمس الدكل ، عدد 30/12/2003،  قرار 254910مجمس الدكل ، الغرف  الخامس ، ممؼ رقـ  - 608

 .86، ص2005
 .اري ، يتعمؽ باإلجراءات المدني  كاإلد09-08مف قانكف رقـ  - 609
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يخص شرط االستعجاؿ، فإف المشرع لـ يحدد درج  الضرر التي تبرر كقؼ  أما فيما     
التنفيذ، مما يمنح لقاضي كقؼ التنفيذ سمط  تقديري  كبيرة في تقدير مدل خطكرة الضرر في 

 كؿ حال .
ال يتكقؼ ىاجسيـ عمى صعكب   نقد كالقرضىذا كيبقى الطاعنيف في قرارات مجمس ال      

أساء  قاضي كقؼ  التنفيذ  حصكؿ عمى كقؼ التنفيذ كحسب، فإذالمإثبات األسباب الجدي  
ىؤالء قد فقدكا إحدل الضمانات اليام  لحماي  حريتيـ فيذا يعني أف  ،استعماؿ ىذه السمط 
كاألنظم  انكف النقد كالقرض كالسيما ق لنصكص القانكني  الساري  المفعكؿالمكرس  بمكجب ا

  كتفعيميا يستكجب إلزاـ القاضي بالجدي  كالدق  ىذه اآللي التطبيقي  لو. لذلؾ فمف أجؿ حماي 
كتعزيز ضمانات استقبللو كحياده حتى يفصؿ في فحص الشركط المطمكب  لكقؼ التنفيذ 
 بمكضكعي  كشفافي  في طمبات كقؼ التنفيذ. 
 :لثالثاالفرع 
 :البنكي التنظيم وىادعفصل في لمعدم  تقييد القاضي بميعاد  

آجاؿ البث القضائي في منازعات ضبط كتنظيـ االلتحاؽ بالمين  البنكي   إف تحديد      
العادل  عمى كجو الخصكص كسائر المنازعات عمى كجو العمكـ يعد تحقيقا لمبادئ المحكم  

اإلجرائي  التي ليا أىمي  كبيرة  في حماي  حري  الدخكؿ إلى الضمانات  كالناجزة، فيك مف
التي  الفصؿ في ىذه المنازعات اإلسراع في إلىقاضي اإلدارم المين  البنكي ، حيث تدفع ال

 تتعمؽ باالستثمار، ألنيا ال تقيؿ طكؿ أمد الفصؿ فييا.
بالنظر إلى األحكاـ المنظم  لمنازعات تأسيس البنكؾ كالمؤسسات المالي ، نجدىا قد ك 

نح )أكال( كىذا عمى عكس بعض المنازعات كالمتعمق  برفض م ،تجاىمت تمؾ الضمان 
 .االعتماد لمكسطاء في عمميات البكرص  )ثانيا(

ال تزاؿ القضايا اإلداري   :ةالبنكي المينةلفصل في منازعات االلتحاق باأجل  غيابأوال: 
أف نستثنى منيا قضايا رفض يمكف كال  610فييايتأخر الفصؿ أماـ مجمس الدكل  يكمنا ىذا 
                                                 

 .108سابؽ، صعبد الكريـ بف منصكر، المرجع ال - 610

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 حًايح حريح االنتحاق تانًهُح انثُكيح عدو انتعسف في تمييد ضًاَاخ        انثاب انثاَي:       

 

281 

 

صدكر قرار رفض منح الترخيص أك  االلتحاؽ بالمين  البنكي . فقد يطكؿ األجؿ ما بيف
االعتماد إلنشاء بنؾ أك مؤسس  مالي  ك الحصكؿ عمى حكـ قضائي مف مجمس الدكل  قابؿ 

لـ يمـز القاضي اإلدارم  السالؼ الذكر 11-03قانكف النقد كالقرض رقـ تنفيذ، طالما أف مل
طكيبل، انطبلقا مف في ىذه المنازعات، فقد تستغرؽ كقتا  ل  بالفصؿ في ميم  قانكني  معقك 

تسجيؿ القضي  إلى تتابع الجمسات كتبادؿ الطمبات بيف أطراؼ الخصكم ، إلى التحقيؽ 
القضائي كصكال إلى مرحم  الحكـ، كبالتالي فقد يستغرؽ الفصؿ فييا عدة اشير إذا لـ نقؿ 

نجاز سنكات، فكيؼ ينعكس ذلؾ عمى  االستثمار  في المجاؿ المصرفي؟  تأسيس كا 
مف القانكف األساس لمقضاة ك  10في ظؿ األحكاـ العام  الكاردة في نص المادة  حتى      

" يجب عمى القاضي أف يفصؿ في القضايا المعركض  عميو في 611:التي تنص عمى أنو
عمى البث في الدعاكل  لحمؿ القاضي تبقى ىذه الضمان  غير كافي ، اآلجاؿ"أحسف 

ف  "أحسف اآلجاؿ :عبارةالمرفكع  أمامو، ألف  " تتسـ بطابع فضفاض، يصعب إدراكيا، كا 
كانت ىناؾ مؤشرات تساعد عمى تقييـ تصرؼ القاضي  بشأف احتراـ المبدأ كتأجيؿ النظر 

 لمفصؿ فييا.  مييأةفي قضي  معين  لعدة جمسات رغـ أنيا  
يتمثؿ االنتقاد    :لمنص المشار إليوانتقاديف  إلى جانب ما ذكر، فإنو ينبغي تكجيو      

المشرع  لـ يقيد القاضي بمدة معقكل  لمفصؿ في المنازعات المعركض  عميو،  أففي  ألكؿ ا
بعقكبات تسمط عمى القاضي  في  10أما االنتقاد األخر، فيكمف في عدـ إرفاؽ نص المادة 

في إطار ىذه ف كعميو حال  التراخي عف الفصؿ في ىذه المنازعات مف غير مبرر شرعي.
سائر  في معالج  القضايا أك تماطؿ مجمس الدكل  تأخر كقع مشكؿالمعطيات يمكف أف نت

 . القضايا اإلداري  كعمى رأسيا قضايا تنظيـ االلتحاؽ بالنشاط البنكي
إذا كمما الشؾ فيو، أف طكؿ انتظار المستثمر في الحصكؿ عمى الحكـ القضائي      

اره في أقؿ كقت ممكف  السيما إذا كاف في صالحو، سيشكؿ عائقا مف عكائؽ إنجاز استثم

                                                 
عدد  األساس لمقضاة، الجريدة الرسمي  ، يتضمف القانكف2004سبتمبر  06، مؤرخ في 11-04قانكف عضكم رقـ  - 611
 .08/09/2004، صادر في 57
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ضمف العكامؿ التي يعتمد عمييا يدخؿ  ميـ جدا ك  أم مستثمر لدل فعامؿ الزمف  بالنسب 
 االستثمارم. ومشركعفي تقدير  نجاح  أك فشؿ 

كعمى ىذا األساس تحتاج منازعات القانكف االقتصادم بشكؿ عاـ كمنازع  تأسيس       
ديد إلى سرع  الفصؿ فييا كعدـ تأجيميا، نظرا البنكؾ كالمؤسسات المالي  عمى كجو التح

لؤلىمي  القصكل لمخدمات البنكي  في دكراف العجم  االقتصادي ، إذ ال يصح أف يككف عمؿ 
القاضي اإلدارم متراخيا إلى حد يضر بالمصالح الخاص  لممستثمريف كالعام  االقتصاد 

 الكطني.
منازعات رفض االلتحاؽ بالمين   قد يؤثر طكؿ ميم  الفصؿ في مف ذلؾ،كاألىـ       

البنكي  بشكؿ سمبي عمى فعالي  الرقاب  القضائي ، ثـ عمى حري  المستثمر االلتحاؽ بالمين  
ظم  مجمس النقد دعكل اإلبطاؿ ضد أنما قد تمحقو مف أضرار، خاص  كأف البنكي  ك 

رفض الترخيص  لمتعمق  بت الفردي  ، شأنيا في ذلؾ شأف القرارانفاذال  كالقرض غير مكقف
 .عميو ؿالحصك  بعدكاالعتماد أك سحب الترخيص  كسحب االعتماد 

كما أف طكؿ انتظار المتقاضي آلجاؿ إضافي  بسبب تأخر كصكؿ المستندات المتعمق        
كفحص  ابمكضكع النزاع  مف مجمس النقد كالقرض إلى القاضي اإلدارم  لئلطبلع عميي

عمى ترؾ الخصكم  كعدـ ك ألم سبب أخر، قد تحممو ركعي   القرار محؿ الطعف أمدل مش
مكاصم  السير فييا لفقدانو األمؿ في الحصكؿ عمى حقو أك حريتو، كقد يبمغ األمر إلى  

 612التشكيؾ حتى  في نزاى  كحياد القاضي.
تزكؿ مصمح  المدعيف في دعكاىـ، ككثيرا ما تتحقؽ قد إف األسكأ مف ىذا كمو، أنو       

طمب، بتحققو في كقت معقكؿ، فإذا مضى ىذا الكقت زالت ىذه المصمح ، المصمح  في ال
كىذا ينطبؽ عمى أف لك مجمس النقد  كبالنتيج  لذلؾ، يصبح الحكـ الصادر بدكف جدكل،

                                                 
اإلسكندري ،  ،، الطبع  الثامن ، منشأة المعارؼيسرل أحمد، أحكاـ المبادئ في القضاء اإلدارم المصرم كالفرنسي -612

 .163، ص 1991
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كالقرض قاـ بسحب اعتماد بنؾ أك مؤسس  مالي ، ثـ تـ تصفي  ىذا البنؾ قبؿ أف يفصؿ 
 شركعيتو.    القاضي اإلدارم بإلغاء قرار السحب لعدـ م

ككعيا باآلثار السمبي  الناجم  عف طكؿ آجاؿ الفصؿ في المنازعات، نجد بعض       
الدساتير تحرص عمى ضماف سرع  الفصؿ في القضايا المطركح  أماـ القضاء لمرفع مف 
فعاليتو كدكره في ضماف حماي  الحقكؽ كالحريات العام  لؤلشخاص الطبيعي  كالمعنكي ، 

عمى ما يمي:"  1971مف الدستكر المصرم لسن   68ثاؿ تنص المادة فعمى سبيؿ الم
 613التقاضي حؽ مضمكف كمكفكؿ لمناس كاف ، كتكفؿ الدكل  سرع  الفصؿ في القضايا".

خبلفا لممنازعات   البورصة: مجالالفصل في قرار رفض الوسطاء في  أجلثانيا: تحديد 
بأجؿ لمفصؿ فييا، فإف  المشرع قد أحسف التي يككف فييا مجمس الدكل   غير مقيد  البنكي ،

صنعا عندما قيد المجمس بمدة زمني  لمفصؿ في منازعات رفض اعتماد الكسطاء في 
المتعمؽ  10-93رقـ  مـ لمقانكفالمعدؿ كالمت04614-03عمميات البكرص ، ضمف القانكف رقـ 

  بمكجب المادة المعدل 09ببكرص  القيـ المنقكل ، الذم كاف قد أغفميا، حيث صرحت المادة 
بما يمي:" تعتمد لجن  تنظيـ عمميات البكرص  كمراقبتيا الكسطاء في عمميات  06

 البكرص ...
( 1)يجكز لطالب االعتماد أف يرفع طعنا باإللغاء أماـ مجمس الدكل  في أجؿ شير       

 .د مف تاريخ تبميغ قرار المجن ..كاح
أشير مف تاريخ ( 3)در قراره خبلؿ ثبلث  يبث مجمس الدكل  في الطعف باإللغاء كيص     

فقرتيا األخيرة مف القانكف نفسو  المجمس أف  في  57كعمى غرار ذلؾ تمـز المادة  ،تسجيمو"
أشير مف تاريخ ( 06)يفصؿ في قرارات الغرف  الفاصم  في المجاؿ التأديبي في أجؿ 

 تسجيمو.

                                                 
 .111ص نفسو،  المرجع  يسرل أحمد، - 613
مؤرخ في  10-93، يعدؿ كيتمـ المرسـك التشريعي رقـ 17/02/2003، مؤرخ في 04-03قانكف رقـ  - 614
 .نقكل ، المعدؿ كالمتمـ، المتعمؽ ببكرص  القيـ الم23/05/1993
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الدكل  بالفصؿ في قرارات رفض  ىك تقييد مجمس 9إف أىـ ما جاء في تعديؿ المادة       
أشير مف تاريخ تسجيؿ الطعف إذ تعتبر ( 3)اعتماد الكسطاء في عمميات خبلؿ مدة ثبلث  

 ىذه الميم  ضمان  لصالح طالب االعتماد الذم سكؼ يعرؼ مصير طعنو خبلليا.
ذا كاف المشرع المصرفي لـ يرسـ حدا لآلجاؿ التي يفصؿ فييا القاضي اإلدارم في   كا 
تأخر في الفصؿ في ىذه المنازعات فإف احتماؿ التنظيـ االلتحاؽ بالنشاط البنكي، ازعات من

مما يؤثر سمبا عمى حري  االستثمار المكرس  في متكقعا عمى مستكل مجمس الدكل ، 
المجاالت المالي  كاالقتصادي ، لذا  فمثؿ ىذه المنازعات التي تتميز بالطابع االستعجالي  

 رىا إلى سرع  الفصؿ فييا كال تحتمؿ التأخير.تحتاج أكثر مف غي
المشرع أف  عمىاإللحاح كبالنظر إلى أىمي  الضمان  اإلجرائي  المذككرة أعبله  ينبغي       
ىذه اآلجاؿ عمى سائر منازعات سمط الضبط االقتصادم كالمالي بما بتعميـ يقـك  ك  يتدخؿ

كأف يمـز  القاضي  إلى المين  البنكي ، فييا منازعات سمط  النقد كالقرض المتعمق  بالدخكؿ
بمراعاتيا كفي حال  تجاكزىا يعتبر مخطئا تستكجب مسؤكليتو السيما إذا كاف التأخر غير 

 .مبرر أك غير اعتيادم
. 
. 
. 
. 
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 ممخص الفصل األول:
 دعاكل منازعات تنظيـ االلتحاؽ بالمين  البنكي ، سكاء التي يرفعيا الكزير تخضع       

أك التي يرفعيا األشخاص  المفصم  لشركط االلتحاؽ المكمؼ بالمالي  ضد األنظم  البنكي 
أماـ  بنؾ أك مؤسس  مالي  سكاالعتماد لتأسيمنح الترخيص  ضد القرارات المتعمق  برفض

بعض الشركط كاإلجراءات الكاردة في القانكف اإلجرائي العاـ الذم يسرم عمى لمجمس الدكل  
، السيما فيما يخص مضمكف عريض  الدعكل، شركط قبكليا، ات اإلداري سائر المنازع

 التحقيؽ فييا كأخيرا الفصؿ فييا.
، تخضع دعاكل منازعات االلتحاؽ ةكاإلجراءات المذككر كفضبل عف ىذه الشركط       

جراءات خاص  نص عمييا األمر  بالمين  البنكي  مف أجؿ قبكليا أماـ مجمس الدكل  لشركط كا 
، شأنيا في ذلؾ شأف دعاكل المنازعات االقتصادي  التي المتعمؽ بالنقد كالقرض 11-03رقـ 
كنذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ شرط ميعاد الطعف  سمطات الضبط المستقم  طرفا فييا، تككف

 الذم حدد باألياـ كليس بالشيكر، شرط حصكؿ المستثمر عمى قراريف برفض منح الترخيص
 ..كليس عمى قرار كاحد

في قانكف اإلجراءات المدني  بعض  االمنصكص عمييكما تكفؿ القكاعد العام        
في حال  انتياؾ سمط   حماي  حري  االلتحاؽ بالنشاط البنكيمف أجؿ  الضمانات اإلجرائي 

تمكيف أصحاب المصمح  مف طمب كقؼ  تىذه الضمانابيف  ، مفالنقد كالقرض ليذه الحري 
الفردي  كالتنظيمي  أماـ مجمس الدكل  في حال  تكافر كؿ كالقرض تنفيذ قرارات مجمس النقد 

 لشركط الشكمي  كالمكضكعي  المحددة قانكنا.  امف  
. 
. 
. 
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 :الفصل الثاني.
 :ةالبنكي لمينةباالضمانات القضائية لحماية حرية االلتحاق 

عي لدعاكل لقانكف اإلجرائي المحكـ بكسعو ضماف السير الطبيامما ال شؾ فيو، أف      
يكفر بعض الحماي  كي نحكل القضاء، كفي الكقت نفسو منازعات االلتحاؽ بالنشاط البن

في ىذه  مجمس الدكل لحري  االستثمار المصرفي، لتكتمؿ ىذه الحماي  عندما ينظر 
 القانكف بعيد عف األىكاء كالضغكطات.  بميزاف  المنازعات كيفصؿ فييا

الدخكؿ إلى  رقاب  القاضي اإلدارم عمى قرارات تنظيـؼ مف كمف الميـ البياف، أف اليد     
ف اإلجرائي  سمط  النقد كالقرض لمشرعي ، أم لمقكاني حتراـاالمين  البنكي ، ىك ضماف 

كلكف ينبغي أال يفيـ أف حماي  القاضي لحري  االلتحاؽ بالمين  البنكي  المرعي . كالمكضكعي  
ضركرة الحفاظ عمى النظاـ البنكي مف  يضع نصب عينومطمق  ببل حدكد فيجب أف 

 .المخاطر التي قد يتسبب فييا ذلؾ االلتحاؽ
في ي  الدخكؿ إلى المين  البنكي  تنحصر سمطات القاضي اإلدارم في ضماف حر  ك     

إال أف ىذه الحماي   )مبحث أكؿ( ،المتعمق  بضبط االلتحاؽ بالمين  البنكي  تلقراراإلغاء ا
السمط  المذككرة لـ يصاحبيا احتراـ  اكافي  إذكغير  تبقى منقكص   ليذه الحريالقضائي  

 .)مبحث ثاف( دكف تقاعس أك تماطؿ ضدىا مفالصادرة أحكاـ القضاء تنفيذ 

 األول:المبحث 
 :بالمينة البنكية منازعات تنظيم االلتحاق في سمطات القاضي

بحري  االلتحاؽ بالمين   كمساسيا احتماؿ خركج سمط  النقد كالقرض عف القانكفإف       
، كيتحقؽ ميدانيا إما عندما تصدر قرارات رفض منح الترخيص أك رفض البنكي  أمر كارد

، أك عندما تصدر قرارات تنظيمي  تحدد شركطا ؾ أك مؤسس  مالي منح االعتماد إلنشاء بن
 مف منح ىذا الترخيص أك االعتماد. تقيد
عمى مدل مباشرة مجمس اضي مف خبلؿ الرقاب  القأىمي  دكر  تبرزكفي ىذا الصدد      

يمكنو حيث ، النقد كالقرض لسمطتو الضبطي  لممين  البنكي  في اإلطار المحدد لو قانكنا

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 حًايح حريح االنتحاق تانًهُح انثُكيح عدو انتعسف في تمييد ضًاَاخ        انثاب انثاَي:       

 

287 

 

أك أكؿ( )مطمب  بشقييا الفردم المجمسقرارات  النظر في مكضكع دعاكل اإللغاء ضد
 (.فالتنظيمي )مطمب ثا

 :األول مطمبال
 :المصرفيةالفردية ابة القرارات سمطات القاضي اإلداري في رق

الفردي  المتعمق  بضبط كتنظيـ النشاط المصرفي مف عيكب عدـ  القرارات يشكبقد        
رقاب   لمقاضي اإلدارم  . كىذا ما يبررالمشركعي ، سكاء مف حيث الشكؿ أك المكضكع

عندما ض سمط  النقد كالقر كارد  عف  تعسؼ  أم مف أجؿ منع  القرارات ىذه الطعكف ضد
بالنظر إلى مكقع خاص  البنكؾ كالمؤسسات المالي  بالرفض ك  سطمبات تأسيتتعامؿ مع  

، أك بالنظر اـ الناشئ عف ىذا التأسيسالخص األضعؼ  في الطرؼالذم  يشكؿ  المستثمر
 .بيا ىذه السمط  إلى االمتيازات التي تتمتع

طمبو في  لمف رفضيمكف لبنكي، في مقابؿ السمطات الكاسع  الممنكح  لسمط  الضبط ا     
الحصكؿ عمى الترخيص أك االعتماد تعسفا كظمما الطعف أماـ القاضي اإلدارم مؤسسا 

 أكؿ( أك)فرع  ،طعنو عمى العيب الذم شاب القرار سكاء مف حيث المشركعي  الخارجي  لو
 (.)فرع ثاف المشركعي  الداخمي مف حيث 

 :الفرع األول
 :رفض الترخيص البنكيلخارجية لقرار ا ةلممشروعي القاضيرقابة 

عند مخالفتيا لممشركعي  الخارجي   حري  البنكي الأف تمس بلسمط  النقد كالقرض  يمكف      
فإذا انعدمت ، الضابط  لعممي  االلتحاؽ بالمين  البنكي  تالشكمي  لمقراراالمتعمق  باألركاف 

 .محؿ دعكل اإللغاء يكب كاف القرارالعأحد ىذه األركاف أك شابيا عيب مف 
 -كالتي يمكف لمقاضي اإلدارم - فالعيكب التي تصـ قرارات رفض االلتحاؽ بالنشاط البنكي،

تتعمؽ بعيب  حماي   حري   االستثمار البنكي ػ -كمف ثـ -مراقبتيا ككزنيا بميزاف الشرعي  
 .)ثانيا(الشكؿ  كاإلجراءات عيب ك ختصاص)أكال( اال
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ال يقتصر  :في قرار رفض الترخيص الموضوعي عدم االختصاصرقابة القاضي لعيب  أوال:
مف ىذه  أممبدأ الفصؿ بيف السمطات الذم تقتضيو دكل  القانكف عمى عدـ خضكع 

بؿ يتعدل ذلؾ إلى تحديد االختصاصات  ،أك تحديد اختصاص كؿ سمط السمطات ألخرل 
 615بدق  في السمط  الكاحدة.

رقابتو  الفرنسي كؿ عيب استيؿ بو مجمس الدكل بشكؿ عاـ، يعتبر عدـ االختصاص أ     
إمكاني  مباشرة تصرؼ قانكني عمى مشركعي  القرارات اإلداري ، كيقصد بيذا العيب، عدـ 

 616أخرل.المشرع جعمو مف صبلحيات سمط   معيف، ألف
 لتحاؽ بالمين  البنكي ، عف طريؽاالختصاص في ممارس  كظيف  ضبط االإف مكضكع      

المالي  ككذلؾ القرارات ت الترخيص كاالعتماد لتأسيس البنكؾ كالمؤسسات إصدار قرارا
احتراميا  يجبقكاعد مكضكعي   محددة مبني عمى  التأسيس،التنظيمي  المفصم  لشركط ىذا 

النقد كالقرض ب المتعمؽ 11-03األمر  كفي ىذا الصدد خكؿ أثناء اتخاذ ىذه القرارات.
لمجمس النقد  ط الدخكؿ إلى المين  البنكي كتفصيؿ ضكاب ،صبلحي  منح الترخيص

 618.منح االعتماد لمحافظ بنؾ الجزائرصبلحي  أما  617كالقرض،
ي مقيد  مف حيث يتضح  بأف االختصاص في ضبط االستثمار المصرفكمف ىنا،      

مف  صدكر تمؾ التراخيص عدـ احتراـ ىذه القكاعد ك   كعميو، فإنو في حالالجيات اإلداري  
أك مف مجمس إدارة بنؾ  كأف تصدر مف الكزير األكؿ ؛المختص  مكضكعيات غير الجيا

                                                 
 لمتفصيؿ في المكضع أكثر أنظر: -615
  بع ،  دار الفكر العربي، القاىرةاب األكؿ: قضاء اإللغاء، الطبع  الساالكت سميماف محمد  الطماكم، القضاء  اإلدارم -

 .590، ص 1996
-Gomel Max, Introduction au  droit public, 2

éme
  édition, Montchrestien, Paris, 1989, p144. 

جستير في القانكف، فرع السعيد سميماني، دكر القاضي اإلدارم  في حماي  الحقكؽ كالحريات العام  ، مذكرة  ما - 616
 .89، 86، ص  ص 2003جامع  تيزم كزك،  كمي  الحقكؽ كالعمـك السياسي ،  القانكف الدكلي  لحقكؽ اإلنساف،

 .يتعمؽ بالنقد كالقرض، معدؿ كمتمـ، 11-03مف األمر رقـ  85، 84، 82، 62نظر المكاد: ا - 617
 مف األمر نفسو. 92/4نظر المادة ا - 618
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 االختصاصاالعتماد بعيب عدـ  رفض منح الترخيص أك رفضمقررات تكصـ .،س.الجزائر
 .امف قبؿ مجمس الدكل  عمى أساس عدـ مشركعيتي امما يستدعي إلغاؤى

قرارات  الرقاب  عمىمارس  قاـ مجمس الدكل  في إطار م ،الجانب العممي مف حيث أما     
سمطتي ضبط السكؽ المصرفي  بإلغاء بعض القرارات المتعمق  بالمجن  المصرفي  كمجمس 

 ، كمف األمثم  عمى ذلؾ:النقد كالقرض استنادا لعيب عدـ االختصاص
في قضي  يكنيف بنؾ ضد محافظ بنؾ الجزائر، إذ جاء  2000قرار مجمس الدكل  لسن        

ال تتمسؾ بأف القرار المطعكف فيو يشكؿ عقكب  تأديبي  حيث أف المدعي   "619:في حيثياتو
-90مف القانكف رقـ 156يمكف إصدارىا إال مف طرؼ المجن  المصرفي  كذلؾ تطبيقا لممادة 

كالمتعمؽ بالنقد كالقرض كبالتالي مشكب بعيب تجاكز  14/04/1990المؤرخ في  10
 السمط ...

قرض يتمتع بصبلحيات مف بينيا إعداد األنظم  في مسائؿ حيث أف مجمس النقد كال      
الصرؼ كاتخاذ قرارات بتفكيض السمط  في مسائؿ تطبيؽ تنظيـ الصرؼ التي يصدرىا 

 كينفذىا المحافظ.
مسائؿ تنظيـ  قرارات فيمف ذلؾ أنو ال يمكف لممحافظ اتخاذ  حيث أنو يستخمص     

 .مف طرؼ مجمس النقد كالقرض الصرؼ، لكنو ممـز بتنفيذ المقررات المتخذة
حيث أف المحافظ كباتخاذه مقرر السحب المؤقت لصف  الكسيط الممنكح  لممدعي  فإنو  

 كبالتالي فإف مقرره مشكب بعيب البطبلف" ،تجاكز سمطتو
 06" حيث تبيف مف أحكاـ المادة 620:ا عف مجمس الدكل ، جاء فيو كما صدر قرارا أخر      

يتكفؿ بتحضير الممفات التي  مس النقد كالقرض أف األميف العاـمف النظاـ الداخمي لمج

                                                 
ص ص  مرجع سابؽ ، يكنيف بنؾ ضد محافظ بنؾ الجزائر،08/05/2000، مؤرخ في 002138قرار رقـ   -619

76،77. 
، محافظ بنؾ الجزائر ضد يكنيف بنؾ، مجم  مجمس الدكل  الجزائرم، 27/02/2001، مؤرخ في 006570قرار رقـ  -620

 .81، ص2005العدد السادس، 
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يمكف لو أف يناقش كيفسر القانكف أك يحؿ محؿ اختصاص ال عمى المجمس كمف تـ  تعرض
 مجمس النقد كالقرض".

تقسيـ العمؿ بيف سمطات الضبط في المجاؿ  يمكننا القكؿ أف كبناء عمى ما تقدـ،     
لمحريات المقررة لممستثمريف  ىام  كالمجن  المصرفي  ضمان قرض البنكي بيف مجمس النقد كال

عدـ فإف  مى األخرل. كزيادة عمى ذلؾفي ىذا المجاؿ؛ إذ ال يمكف أف تتعدل سمط  ع
إخضاع االختصاص المكضكعي في ضبط كتنظيـ االستثمار المصرفي لمسمط  التقديري  

ح أك صدكر قرارات من في  أبفرضالتسميـ لممستثمريف عمى أساس أخرل  يشكؿ ضمان  
طابع يو كسمط  النقد كالقرض ػسكؼ يضفي عم رفض الترخيص مف سمط  مختص  

في اإلحاط   مف غيرىا ألدرلأنيا   ىذه السمطالمكضكعي  كالحياد، ألنو يفترض في  
 القطاع البنكي. دقائؽبخصكصيات  ك 

النقد كالقرض، الذم بمكجب قانكف  ، فإف تقييد االختصاص المذككرأضؼ إلى ذلؾ     
يسيؿ عمى القاضي  ،حسب الحال يمنحو لمجمس النقد كالقرض كمحافظ بنؾ الجزائر 

في قرارات رفض منح  فحص عيب عدـ االختصاص المكضكعيعممي  رقاب  اإلدارم 
ال محال  في مصمح  يصب  ، كىذا بدكرهعتماد لتأسيس بنؾ أك مؤسس  مالي الترخيص كاال

القاضي ثمار المصرفي كذلؾ مف خبلؿ قدرة االست في حماي  حريتيـ في المستثمريف المتمثم 
  لبلستثمار مف الجي  المختص . كفضبل اإلدارم عمى ضماف أف تصدر القرارات الرافض

عف ذلؾ حيث يحؽ إثارة  الدفع بعدـ االختصاص في أم مرحم  كاف عمييا النزاع، كما 
 621، ألنو مف النظاـ العاـ.يجكز لمقاضي إثارة ذات الدفع مف تمقاء نفسو

التي  أيضا مف العيكب :في قرار رفض الترخيص الشكلاإلجراءات و  لعيب رقابة القاضي ثانيا:
يمكف لمقاضي اإلدارم مراقبتيا في قرارات رفض منح الترخيص أك االعتماد عيب الشكؿ 

كتنظيـ الشكؿ كاإلجراءات في إصدار القرار اإلدارم المتضمف ضبط ضكابط كاإلجراءات ف

                                                 
 .194، ص1976ربي ، القاىرة، سعاد الشرقاكم، المنازعات اإلداري  ، دار النيض  الع - 621
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سمط  الترخيص في مكاجي  أساسي  لممستثمريف   تمثؿ ضمان، الدخكؿ إلى المين  البنكي 
 . كاالعتماد

مف قبؿ القاضي  الخارجي  لمقرار محؿ الطعف المشركعي كعميو فإف نطاؽ فحص     
بؿ تتعدل إلى صداره إقبؿ  ات كالخطكات التي أكجبيا القانكفاإلجراء ال تقتصر عمى اإلدارم

 .رلشكؿ الذم أفرغ فيو محتكل القراا
إلنشاء الشرك  الخاضع   إف الترخيص :جراءاتاإلفحص القاضي اإلداري مشروعية  -1

إلجراءات كقكاعد يخضع نقد كالقرض كييئ . كبالتالي فيك يمنحو مجمس ال لمقانكف الجزائرم
لممارس   عتمادأف االك ، التصكيتك  رالمجمس كالحضك عمى  مستكل  اتخاذ القرارات اإلداري 

بنؾ الجزائر، في حال  استفاء جميع الشركط الخاص   محافظ يمنحو النشاط المصرفي
بالترخيص. كبالتالي فيي مراقب  ثاني  لمترخيص، لكف إجراءات منح االعتماد تختمؼ عف 

 .كما أسمفنا منح الترخيص، فيك ال يخضع لمتصكيت إجراءات
االختصاص عند إصدار قرارات  قكاعدلمدل احتراـ إذا عمى غرار رقاب  مجمس الدكل       

يمكنو مراقب  مدل  التأسيس،تأسيس البنكؾ أك القرارات التنظيمي  المحددة لقكاعد رفض 
. كىذا يعد ضمان  اإلجرائي  كمراحؿ إصدار ىذه القرارات دلمقكاع كالقرضاحتراـ مجمس النقد 

 أخرل لحماي  حري  االستثمار في القطاع البنكي.
مف قانكف النقد كالقرض  60بينت المادة  :اجتماعات مجمس النقد والقرضرقابة صحة -أ

المجمس  نقد كالقرض، فنصت عمى أنو:" يرأسداخؿ مجمس ال الحضكرأحكاـ 11-03رقـ 
 .لبلجتماع كيحدد جدكؿ أعمالو...المحافظ بنؾ  الجزائر  الذم يستدعيو 

كيمكف أف يستدعى إلى االنعقاد    عمى األقؿيعقد المجمس أربع دكرات عادي  في السن      
كمما دعت الضركرة إلى ذلؾ، بمبادرة مف رئيسو أك مف عضكيف منو، كيقترحكف في ىذه 

 الحال  جدكؿ أعماؿ المجمس.
 يمكف أم، كال مف أعضائو عمى األقؿ( 6)ستمـز عقد اجتماعات المجمس حضكر ست  يك  

 "ع المجمس...تفكيضا لتمثيمو في اجتما يمنح مستشار أف
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ضبط االلتحاؽ  تقراراإجراءات  كشركط صح  إصدار مؤدل ىذا النص أنو يحدد     
لذلؾ كفي ىا، ر إلصدا مجمس النقد كالقرض اجتماعكيفي  بياف  فيالمتمثم  ، بالمين  البنكي 

، يقـك القاضي اإلدارم  بمراقب  مدل احتراـ شركط صح  وشرعي  إجراءاتإطار فحص مدل 
 المحددة في المادة المذككرة. مجمساجتماع ال

حضكر أعضاء مجمس  دعكة مف صح  بداي  عمى التأكدالقاضي  رقاب  بحيث تنص    
الدعكة ىذه  لـ ترفؽأك عضكيف منو، أك  ورئيسكجيت مف غير  ، فإذاكالقرض لبلجتماعالنقد 
ف النظاـ أك كا،...رئيسواالجتماع غير أك ترأس ، عضاءاأللكاف   لـ تكجوأك  عماؿ،أ بجدكؿ

 .في  اإلجراءاتعيب باطبل لقرار رفض الترخيص 
 دالمنظـ النعقاالتنظيـ إلجرائي أف ما يعاب عمى  ينبغي اإلشارة إلى كالجدير بالذكر     

كعدـ  إلزامي لبلجتماعإلى  أعضاء المجمس جعؿ حضكر  مجمس النقد كالقرض، ىك عدـ
مف الفقرة الرابع  مف المادة عدـ اإللزاـ  ، كيستفادعضك يتخمؼ عنو أمتطاؿ تقرير عقكبات 

ما يمي:"...يحدد المجمس بدؿ حضكر أعضائو كالشركط حيث نصت عمى المذككرة،  60622
 التي تسدد بمكجبيا المصاريؼ التي قد يقـك بيا أعضاؤه..."

مكتمم   راألحياف غيالكثير مف  يكالقرض فاجتماعات مجمس النقد بحيث قد تصبح      
 النقد كالقرض  التي فقانك  أحكاـتطبيؽ ، مما تتعطؿ االنعقادشرعي   يتكافر لديو النصاب كال

. كذلؾ مف جراء عدـ إتاح  الفرص  لتأسيس بنكؾ القطاع البنكي في حري  االستثمار تكرس
مجمس المكمؼ عدـ اكتماؿ النصاب القانكني في اجتماعات ال بحج  جديدة مالي  كمؤسسات 

عضاء عمى حضكر األعدـ إجبار السيما في ضؿ ترخيص البفحص كدراس   طمبات 
 الرفض عمى طمباتببالرد سكاء بالمكافق  أك  تقيد المجمس بميم  تمزمو االجتماع  كعدـ

 أك إصدار األنظم  التي تفصؿ شركط االلتحاؽ بالمين  البنكي . التأسيس
إجراءات  اإلدارم عمىال تقتصر رقاب  القاضي  التصويت:رقابة صحة المناقشة و -ب

قرارات تنظيـ   لضماف صح ، ألف ذلؾ يككف غير كافي اجتماع مجمس النقد كالقرض
                                                 

 .قد كالقرض، معدؿ كمتمـ، يتعمؽ بالن11-03مف األمر رقـ  -622
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، إذ يجب التداكؿ حكؿ االلتحاؽ بالمين ، بؿ تتعدل إلى إجراءات المناقش  كالتصكيت
، ػ سكاء تعمؽ األمر بدراس  مشركع نظاـ، أك طمب المسائؿ المدرج  عمى جدكؿ األعماؿ

ػبشيء مف البحث كالتمحيص كتبادؿ كجيات النظر  مؤسس  مالي ترخيص إلنشاء بنؾ أك 
 623استنادا لمقاعدة القائم  " الحقيق  بنت الخبلؼ". بغي  الكصكؿ إلى أفضؿ النتائج،

تصدر قرارات مجمس النقد  أف في المشرع يرغب، بمكغ ىذه النتائج أجؿ لذا فمف      
اتخاذىا كالمكضكعي  في  المناقش  فبؿ  يضمف جديحتى جماعي،  كالقرض بشكؿ

بدكف دراس  يصدر القرار الذم ، فعضكيف عضك أكمف مضمكنيا، عمى خبلؼ أف تصدر 
عدـ الجدي  في اتخاذ ف قرار صكرم يجانب القانكف، مما يستكجب اإلبطاؿ. كمناقش  ى كأ

المصرفي   طر بالسكؽقد يؤدم إلى إلحاؽ مخا ضبط االستثمار في المجاؿ البنكي قرارات
، قد المعاكس  في الحال المؤىبلت كالمتطمبات القانكني ، ك مف ال تتكفر فييـ كلكج  نتيج 

لمف البنكي  نتيج  رفض منح الترخيص  عمى حري  االلتحاؽ بالمين  ءاالعتدا إلىيؤدم ذلؾ 
 يستحقكنو قانكنا.

إذ يتعيف  624مجمس النقد كالقرض، القاضي اإلدارم نصاب التصكيت داخؿ راقبكما ي     
، الحاضريفمف نصؼ األعضاء رات منح الترخيص أك رفضو بأكثر األنظم  أك قراتتخذ  أف

محؿ الطعف  القرار ءحكـ بإلغا األغمبي  البسيط تـ التصكيت ليس كفؽ نظاـ  اكعميو فإذ
 التصكيت.لعيب في إجراء 

د قرارات مجمس النق بمكجبو خذتت الذميط  األغمبي  البسلكف ما يبلحظ عمى نظاـ       
ىذه الناحي ، ككف  مف لمنشاط البنكي  طكبيرا لضب، أف المشرع لـ  يكلي اىتماما كالقرض

كالخطيرة في ذات الكقت،  كالحساس ، ةاألىمي  الكبير ذات  يدخؿ ضمف األنشط  طالنشا ىذا

                                                 
عمي  خطار  شطناكم، مكسكع   القضاء اإلدارم، الجزء الثاني، الطبع  األكلى، دار الثقاف  لمنشر كالتكزيع، عماف،  - 623

 . 789، ص2008
تعمؽ بالنقد كالقرض عمى ما يمي: ".... كتتخذ  القرارات  الم 11-03الفقرة األكلى مف األمر  60تنص المادة  - 624

 باألغمبي   البسيط  لؤلصكات، كفي حال   تساكم عدد األصكات  يككف  صكت  الرئيس مرجحا".
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أغمبي  خاص  أك مشددة، حيث تككف ىذه األخيرة حتما  بالقرارات يتطمفاتخاذ مثؿ ىذه 
 ، كلتكف بالثمثيف أك ثبلث أرباع أعضاء المجمس.ي  المطمق أعمى مف األغمب

يجب آخريف  إجراءيف ،بشأف  القرارات الفردي  ،جتماع كالتصكيتاالإجرائي عف كيزيد      
شاريع األنظم  قبؿ : عرض مفي لمكائح البنكي  كيتمثبلف  بالنسبمجمس اليما ب أف يمتـز

أما اإلجراء  625يا خبلؿ الميعاد القانكني المحدد،إلبداء رأيو في  المالي كزيرإصدارىا عمى 
 626.في الجريدة الرسمي ىا نشر  بضركرة األخر، فيتعمؽ

ضبط فيما يخص الكاجب إتباعيا  تلئلجراءاه بتحديدعمى العمكـ، حسنا فعؿ المشرع      
ألف ىذا  سمفا،االنتقادات التي ذكرناىا ، عمى الرغـ مف بعض بالنشاط البنكي ؽااللتحا

يباشر  ماحين مجمس النقد كالقرضمف  محتمؿ تعسؼأم الطريؽ أماـ  عشأنو قطمف  حديدالت
قراراتو سكاء كانت فردي  أك تنظيمي   ما داـ أف سمطتو مقيدة إلصدار  القانكني  اإلجراءات

مباشرة اإلجراءات يؤدم حتما إلى إعاق  حري  تأسيس  في إساءة أي  ، ألف مف ىذه الناحي 
ثباتيا الكشؼ عف عيكب اإلجراءاتىذا التحديد   عف ذلؾ  يسيؿ كفضبل البنكؾ.  عندما  كا 
 .القضائي محبل لمطعفتككف 

مف بيف الشركط التي تقتضييا شرعي  القرار : شكلالمشروعية  القاضي اإلداري فحص -2
المتعمؽ برفض تأسيس بنؾ أك مؤسس  مالي  مف حيث شكمو أف تفصح السمط  النقدي  عف 

كاألىـ مف ذلؾ  ،ياشكؿ مكتكب، كأف يككف محدد تاريخ الصدكر، كيحمؿ تكقيعإرادتيا في 
 كاقعي  أك القانكني   المؤسس  لو.أف يحمؿ في طياتو األسباب ال

يمـز سمط  الترخيص بتعميؿ قراراتيا السمبي  التي  ـكالقرض لألف قانكف النقد  لكف األمر مختمؼ،
 . يتوعمى الرغـ مف أىمتأسيس الطمب تتضمف رفض 

 كضبط عمميات الدخكؿ إلى المين  البنكي في مجاؿ تنظيـ  كنعني بو .تعريف التسبيب: -أ
تمؾ المبررات كالدكافع القانكني  أك الكاقعي  التي حممت سمط  النقد كالقرض عمى رفض منح 

                                                 
 .يتعمؽ بالنقد كالقرض، معدؿ كمتمـ، 11-03مف األمر رقـ  1/ 63أنظر المادة  - 625
 مف األمر نفسو. 64/1أنظر المادة  - 626

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 حًايح حريح االنتحاق تانًهُح انثُكيح عدو انتعسف في تمييد ضًاَاخ        انثاب انثاَي:       

 

295 

 

مف أجؿ السماح ليـ  بتأسيس بنؾ أك مؤسس  مالي  االعتماد لممستثمريف الترخيص أك منح 
 .قانكف النقد كالقرضالنشاطات البنكي  المحددة في   لممارس

اآلثار المترتب  مف أىمي  عمى الرغـ  :االستثمار البنكيرفض تعميل مقرر  عدم إلزامية -ب
 ، لـ يتبنى 11-03األمر رقـ  أف إال تعميؿ القرارات الصادرة عف السمطات اإلداري آلي  عمى 

، نشاء مؤسس  بنكي إل لترخيصمنح    برفضت المتعمقلمقرارا بالنسب مسأل  التعميؿ الكجكبي 
 رفض صريح  أك ضمني . السكاء كانت قرارات 

 ،النقد كالقرض نصكص مف خبلؿ قراءة :الصريح الترخيص رفضقرار  تعميلضرورة  1-ب
المتضمن   قراراتال تعميؿ عمى سمط  النقد كالقرضخمت مف حكـ يجبر  قد يايتضح بأن

-06 ـقانكف رقالإلى بالرجكع  لكف 627.سيس بنؾ أك مؤسس  مالي لتأمنح الترخيص  رفض

عاـ منو جاء بشكؿ  11المادة  أف نصنجد   628المتعمؽ بالكقاي  مف مكافح  الفساد، 01
 Décisionػ- الضمني  دكف -الصريح   يمـز األجيزة اإلداري  عمى تعميؿ القرارات اإلداري 

simplicités   إلضفاء الشفافي  عمى وكرد فيما  يسا عمى تأس كىذا ،بالرفضعندما تصدر ":
 أساسا:   تسيير الشؤكف العمكمي ، يتعيف عمى المؤسسات كاإلدارات كالييئات أف تمتـزيكيف

 ....تسبيب  قراراتيا عندما تصدر في غير صالح المكاطف..."
 الكطني  كحتى تشريعاتالخبلفا لمتشريع المنظـ لسمط  النقد كالقرض، نجد بعض      

 قد كرست صراح  إلزامي  تسبيب ،السمطات اإلداري  المستقم تنظـ أعماؿ  يالمقارن  الت
                                                 

أف ىذا الشرط قد كرد في العديد مف التشريعات المصرفي  المقارن ، منيا التشريع المغربي، حيث نصت المادة  . غير- 627
عمى ما يمي: " يبمغ كالي بنؾ المغرب مقرر منح االعتماد أك إف اقتض األمر الحاؿ رفضو المعمؿ بكجو قانكني إلى  32/5

 المنشأة طالب  االعتماد.... " أنظر:
مغربي ، كزارة التجارة كالمالي ، مديري  الخزين  كالمالي  الخارجي  ؽ.ـ.// ـ ب، مذكرة تقديمي  لمشركع  القانكف ال المممك  -

 14المتعمؽ بمؤسسات االئتماف كالييئات المعتبرة في حكميا، ص  34-03رقـ 
نصت عمى أنو: " يرفض طمب ، التي 34كما أقره قانكف البنؾ المركزم كالجياز المصرفي كالنقد المصرم في مادتو     

 التسجيؿ بقرار مسبب مف مجمس إدارة البنؾ المركزم...." أنظر:
بشأف إصدار قانكف البنؾ المركزم كالجياز المصرفي كالنقد كالمنشكر في الجريدة  2003( لسن  88القانكف رقـ )   -

 ، معدؿ كمتمـ. 15/06/2003مكرر بتاريخ  24الرسمي  العدد 
 .عمؽ بالكقاي  مف الفساد كمكافحتو، يت20/02/2006، مؤرخ في 01-06قانكف رقـ  - 628
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لجن   ؿ ذلؾامث ،القرارات الضبطي  الصادرة عف ىذه السمطات بحسب المجاؿ الذم تنظمو
  629،القانكف تسبيب قرار رفض منح الترخيصعمييا قد اشترط ف ،البريد كالمكصبلت

عات المقارن ، فقد كرس التشريع الفرنسي ضمان  تسبيب العديد بعض التشري ماأما في      
لمجمس كيظير ىذا التكريس صراح  بالنسب   630مف قرارات السمطات اإلداري  المستقم ،

التي مف القانكف التجارم  404/2الفقرة الثالث  مف المادة في المنافس  كعمى كجو الخصكص 
يجب أف تككف مؤسس   ىمالي  المحددة قانكنا عمعندما تكقع إحدل العقكبات ال جاء فييا أنو

 .مسبب 
رنسي، بشأف تسبيب القرارات المصرم حذك المشرع الفكعمى غرار ذلؾ، حدا المشرع      
تصدرىا الييئ  العام  لسكؽ الماؿ، كيظير ذلؾ عمى كجو الخصكص ضمف أحكاـ التي 
:" يجكز كقؼ إذا وأن حيث نصت عمى 1992،631 لسن  95مف القانكف  رقـ  30المادة 

 الييئ  الصادرة تنفيذا لوقرارات إدارة مجمس خالؼ أحكاـ ىذا القانكف أك الئحتو التنفيذي  أك 
المخالف  أك استكماؿ  إذا فقدت أم شرط مف شركط الترخيص كلـ تقـ بعد إنذارىا بإزال  أك

ثبلثيف   كيصدر بالكقؼ قرار مسبب مف رئيس الييئ  لمدة ال تتجاكز،...شركط الترخيص
 ..."يكما

، في إلغاء  بعض القرارات  مجمس الدكل  الجزائرماستند   دفق مشرعوعمى خبلؼ ك       
فعمى أساس ، لف  الجي  المعني  لعنصر التسبيبمخا ىالبنكي  عممجاؿ المنازعات في 

في قضي  يكنيف بنؾ  ضد محافظ بنؾ الجزائر،  مجمس، تصدل اللمقانكفالعام   المبادئ
" إف المقرر المتضمف كقؼ االعتماد جاء غير مسبب، مخالفا 632بما يمي:فييا  ىحيث قض

                                                 
 ، يحدد القكاعد العام  المتعمق  بالبريد05/08/2000، مؤرخ في 03-2000مف القانكف رقـ  04الفقرة  40المادة  - 629

 .كالمكاصبلت السمكي  كالبلسمكي 
630-www.legifrqnce.gouv.fr 
631- www.alexcham.org 

، قضي   اتحاد البنؾ المؤسس  المالي  في شكؿ شرك  المساىم  " يكنيف 09/02/1999، مؤرخ  في 13قرار رقـ  - 632
 .193، ص 1999بنؾ' ضد محافظ بنؾ الجزائر، مجم  إدارة، المدرس  الكطني  لئلدارة، العدد األكؿ، 
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بذلؾ المبادئ العام  لمقانكف، التي تشترط في ىذه الحال  تسبيب القرار الذم يضر بالطرؼ 
 اآلخر".

في قضي  01/04/2003كما قضى مجمس الدكل  أيضا في قرار آخر، صادر في      
مضمكف  جاء فيفضد محافظ بنؾ الجزائر كمف معو،  (AIB) الجيرياف أنثر ناشيكناؿ بنؾ

"حيث كبشأف انعداـ التسبيب، فإف القرار المطعكف فيو تأسس عمى 633:ما يمي حيثياتو ضبع
 معمكمات بمغت إلى عمـ بنؾ الجزائر مف شأنيا اإلخبلؿ بالشركط العام  لمتسيير.

 10-90مف قانكف النقد كالقرض رقـ  155حيث أف ىذا التسبيب كاف بناء عمى أحكاـ المادة      
 كالتي تحدد الظركؼ المستكجب  لتعييف متصرؼ إدارم مؤقت".  14/04/1990المؤرخ في 

في سبيؿ خطكة رائع  لقضاء اإلدارم الفرنسي ا خطى مجمس الدكل  الجزائرم كعمى غرار 
ر المسبب ، كىذا ، عندما قاـ بتخفيؼ عبء اإلثبات في القرارات غيإقام  رقاب  قضائي  أعمؽ

كآخريف، تتمخص كقائع ىذه الدعكل في قياـ الكزير المختص  « Barel »ما أثبتتو قضي  
بإصدار قرار يستبعد فيو السيد باريؿ كأربع  مف زمبلئو مف المشارك  في مسابق  الدخكؿ 
ء لممدرس  الكطني  لئلدارة، حيث كاف القرار غير مسبب، ككاف سبب اإلقصاء يعكد إلى انتما

ي مف الكزير طمب القاض ب الشيكعي، كبعد الطعف في القرارىؤالء المعنييف إلى الحز 
 634اإلقصاء فمـ يجيب، فقاـ  بإلغاء القرار لعدـ التسبيب.اإلفصاح عف أسباب 

       
مف  ةدر اصال، االمشار إليي تلمقرارا الجزائرم كعمى الرغـ مف تصديات مجمس الدكل      

 كجكب تعميؿ قرارات سمط  النقد كالقرضيكرس خاص  صنغياب فإف دكف تسبيب، 
يمثؿ  في القطاع البنكيلتأسيس مؤسسات القرض منح تراخيص   بصف  صريح  الرافض 

                                                 
(، ضد محافظ  AIBك  أنثر ناشيكناؿ بنؾ ) شر  ، قضي  الجيرياف01/04/2003في    ، مؤرخ12101قرار رقـ   - 633

 .67،  64، ص ص2005بنؾ الجزائر  كمف معو، مجم  مجمس الدكل  الجزائرم، العدد السادس، 
 اإلسكندري الجامعي ، مصطفى أبك زيد فيمي، القضاء اإلدارم كمجمس الدكل ، قضاء اإللغاء، دار المطبكعات  - 634

 .810، ص2008
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إحدل أىـ الضمانات كيفقد المستثمر ، النقد كالقرضب المتعمؽ 11-03رقـ األمر  عيبا في
 الشكمي  لحماي  حريتو في االلتحاؽ بالنشاط المصرفي.

  :الضمني الترخيص ضقرار رف تعميل مكانيةإ 2-ب
تعتبر طمبات الترخيص كاالعتماد المجاؿ الخصب لمقرارات الضمني ، كمف ىذه        

ارات المجاالت مجاؿ االستثمار البنكي، إذ يمكف أف تصدر عف سمط  النقد كالقرض قر 
المقدم  إلييا مف أك االعتماد إلنشاء بنؾ أك مؤسس  مالي ، الرفض الضمني لمنح الترخيص 

فمف  النكع مف القرارات عميؿ ىذاقانكني يفرض تطرؼ المستثمريف. كفي غياب نص 
 .غير المبرر تجاه طمبات التأسيس ابسككتي المذككرة سمط التعسؼ تالمحتمؿ أف 

أف مشكؿ تعميؿ القرارات اإلداري  الضمني  لـ يظير في  ،إف ما تجدر اإلشارة إليو     
ي اإلجرائي الجزائرم، فقد كاف محؿ جداؿ فقيي كتشريعي كقضائي في فرنسا النظاـ القانكن

مكاني  إل، لقد رفض مجمس الدكل  الفرنسي جمم  كتفصيبل االتجاه المنكر 1979قبؿ عاـ 
الطعف في عدـ مشركعي  القرار الضمني عمى أساس عدـ التسبيب، بؿ عمؿ عمى تقريب 

رار الصريح، فقرر إلغاء القرار الضمني في حال  عدـ النظاـ القانكني لمقرار الضمني مف الق
الحصكؿ عمى رأم سابؽ مف األقساـ اإلداري  لمجمس الدكل  التي يككف فييا أخذ الرأم 
كجكبا. ناىيؾ عما جاء في إحدل أحكامو، حيث قرر أنو في حال   اشتراط المشرع التسبيب 

 635.فتصبح فكرة القرار الضمني غير مشركع
ال ينطبؽ إال عمى ك الفرنسي لـ يكف كافيا الدكل  الحؿ الذم جاء بو مجمس  لكف ىذا     

ال يمنع ىذا النكع مف مشرعو القرارات الصريح  كال يحؿ مشكم  القرارات الضمني  طالما أف 
 القرارات، كال يمـز اإلدارة أف تصدر قراراتيا بشكؿ صريح.

                                                 
كاردة عمى مبدأ التسبيب  الكجكبي  لمقرارات اإلداري  الفردي  في فرنسا " أنيس  فكزم عبد المجيد، " االستثناءات ال- 635

،   ص ص 2012مجم  الشريع  كالقانكف ، العدد. الخمسكف، كمي  القانكف، جامع   اإلمارات العربي  المتحدة، أفريؿ 
341 ،342. 
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قكؽ األفراد كحرياتيـ، صدر القانكف كفي خضـ ىذا التخبط كانعكاساتو السمبي  عمى ح     
لمعالج  ىذه اإلشكالي  جذريا، حيث جاء في نص المادة  1979يكليك  11مؤرخ في  587رقـ 

فإف القرار  تي يجب فييا صدكر قرار صريح مسببالخامس  منو ما يمي:" في الحال  ال
ذكك الشأف طمب  الضمني ال يعتبر قرارا غير مشركع ػ  ألنو ال يمكف تسبيبو ػ إذ يستطيع

كعمى اإلدارة أف  ات الضمني  خبلؿ شيريف مف صدكرىامعرف  األسباب الحقيقي  لمقرار 
تستجيب إلى طمب ذم الشأف بتكضيح أسباب القرار خبلؿ الشير التالي لتقديـ الطمب، فإف 
تخمفت اإلدارة أك تقاعست كاف لذم الشأف الحؽ في الطعف القضائي في ىذه القرارات لعدـ 

 636.كعي  األسباب التي تستند إلييا"مشر 
يتضح مف ىذا النص أف المشرع الفرنسي قد كفؿ لممتقاضي ضمان  إجرائي  ميم       

 إصدار القرار لحماي  حقكقو كحرياتو تكمف في تمكينو مف مطالب  اإلدارة بتكضيح أسباب
ي دارة ف، كمف جي  أخرل، فقد حافظ عمى سمط  اإلالضمني قبؿ الطعف فيو أماـ القضاء

في الذم اعتبر أنو  القضاء اإلدارمىب إليو ذمناقضا بذلؾ ما  إصدار القرارات الضمني 
 لكنو ح القرار الضمني قرارا غير مشركعالحال  التي يتعيف عمى اإلدارة تعميؿ قراراتيا يصب

قراراتيا تعميؿ ألزميا بقابؿ لـ يترؾ الحري  المطمق  لئلدارة في ممارس  ىذا االمتياز بؿ مفي ال
 المذككر 587رقـ  كما عمؿ القانكف 637ما إذا طمب منيا ذكم الشأف ذلؾ.في حال   الضمني 

 إلى شيريف كامميف بعد صدكرىا، كبالتالي تىذه القرارا عمى مد الميم  القانكني  لمطعف ضد
 عمى أسبابيا، بؿ كعمى فحصيا جيداألصحاب المصمح  لئلطبلع تكفير الكقت الكافي 

 638.مكقؼ المناسب بشأنياالتخاذ ال

                                                 
 .346، 345، ص ص سابؽ مرجععبد المجيد، أنيس فكزم -636
ارة إليو  أف ا المشرع الفرنسي قد استثنى  ثبلث  أنكاع  مف القرارات الفردي   التي ال تخضع  إف  ما تجدر اإلش - 167

أنظر في ىذا الشأف:  .كالقرارات الضمني  االستعجاؿ المطمؽالقرارات التي تكتنفيا السري .لمتعميؿ  الكجكبي، كىي كاآلتي:
سبيب الكجكبي لمقرارات اإلداري  الفردي   في فرنسا، مجم  الشريع  أميف فكزم عبد المجيد، االستثناءات الكاردة عمى مبدأ الت

 .318، ص2012كالقانكف، العدد خمسكف ، كمي  الحقكؽ، جامع  اإلمارات العربي  المتحدة،  أفريؿ 
 .346، صالسابؽ أنيس  فكزم عبد المجيد ، المرجع  - 638
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لـ يفرض عمى مجمس  المتعمؽ بالنقد كالقرض 11-03األمر رقـ  كاف إذاعمى أي  حاؿ      
الدخكؿ إلى المين  عممي   ضبط المتعمق   ب الرفض الضمني  النقد كالقرض تعميؿ قرارات

ال يجكز  فإنو ،تأسيس بنؾ أك مؤسس  مالي  يلطالب البنكي  عمى الرغـ مف أىميتو بالنسب  
 ىذاك  ا قانكنيارفض منح الترخيص أك منح االعتماد دكف سبب حقيقي مستخمص استخبلص

 ،الفقرة الثاني  92المنصكص عمييا في المادة  ومف أحكام بمفيـك المخالف يمكف استنتاجو  ما
التي تنص:" يمنح االعتماد إذا استكفت الشرك  جميع الشركط التي حددىا األمر كاألنظم  

ذة لتطبيقو، لمبنؾ أك المؤسس  المالي  ككذا الشركط الخاص  التي يمكف أف تككف مقترن  المتخ
 بالترخيص عند االقتضاء".

ات رفض الترخيص مف أجؿ قرار تعميؿ  يحظى: البنوك إنشاء رفض اتتعميل قرار  أىمية-ج
 مريفبالنسب  لممستث ىام  يمثؿ ضمان  ألنو639، بأىمي  بالغ ،تأسيس بنؾ أك مؤسس  مالي 

 .ر الشفافي  اإلداري النقد كالقرض يعد أحد مظاى لمجمستعميؿ بالنسب  الكمف ثـ فإف االلتزاـ ب
مف عنصرا ىاما في الرقاب  القضائي  المتخذة  الكجكبي التعميؿ يمثؿكمف ناحي  أخرل،      

مكافقتيا الترخيص كاالعتماد كمدل  رفض قرارات في فحص كتقييـطرؼ مجمس الدكل  
 .فك لمقان
 تلمقرارا النقدي إف تعميؿ قرارات السمط   :لممستثمرين بالنسبة الوجوبي أىمية التعميل1-ج

فيـ تاريع البنكي ، يمثؿ ضمان  ىام  لالمش  الضمني إلقام الصريح أك رفضالالمتضمن  
، كمف ثـ تحديد المركز القانكني بشأف رفض منح الترخيص أك العتمادأسباب القرار المتخذ 

تبيف ليـ  إذاإما أف يقتنعكا بقرار الرفض فكتحديد مكقفيـ منو،  ،يف عمى كجو يقينيمعنيلم
 .لمتخمص منو ال يقتنعكا فيسمككا سبيؿ الطعف القضائيأك ، صكابو

                                                 
مف معاىدة ركما أف تككف كاف   190فقد أكجبت المادة  كما يحضى بيذه  األىمي   في مجاؿ القانكف األكركبي ،  - 639

 المكائح كالتكجييات كالقرارات المتخذة  بكاسط  البرلماف األكركبي كالمفكضي  مسبب   تسبيبا كافيا. أنظر:
يادة أسام  فتحي عبادة يكسؼ، إجراءات الرقاب  عمى عمميات التركيز االقتصادم، )دراس  تحميمي  مقارن ( رسال  لنيؿ ش -

 .20الدكتكراه في القانكف، تخصص القانكف التجارم، جامع  المنصكرة، كمي  الحقكؽ، مصر، )د.س.ف( ص 
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أساسا إلى إطبلع ىؤالء عمى أسباب  ييدؼ التعميؿ، فإف االلتزاـ بكمف ناحي  أخرل     
القرار عندىـ  كاضحا كمفيكما، ألنو ال يمكف في  رفض الدخكؿ إلى المين  البنكي ، إذ يجعؿ

شؾ أف إعبلف األسباب القانكني   فبل كاف لقرار ما كىك جاىبل ألسبابو، الكاقع أف يمتثؿ أيا
النقد  مجمسيجعمو كسيم  لئلقناع كليس مجرد ممارس  لمسمط  مف طرؼ  وكالكاقعي  في صمب

 كالقرض.
نقد كالقرض بتعميؿ قرارات رفض منح الترخيص إف قياـ سمط  الف عبلكة عمى ذلؾ،     
طمبات دراس  كفحص  ، يعني عمى كجو االفتراضنشاء بنؾ، أك فتح فرع بنؾ أجنبيإل

يتماشى مع  مقتضىكىك  ،بعيدا عف التسرع  كاالرتجالي  ،بشيء مف التركم كالجدي  سالتأسي
ف المكضكعي  كالشفافي  نكعا م يالبنكي كيضفمتطمبات حري  االستثمار المكرس  في المجاؿ 

دفع عنو الشؾ في عدـ تك  بسمط  النقد كالقرض ثق  المستثمر جسكر اإلداري   التي تعزز
 640تنفيذه.  عرقم دكف بحض إرادتو هفيمتثؿ لمحتكا، مشركعي  القرار المتخذ

ما تقدـ، يجب أف تككف قرارات الرفض سكاء كانت صريح  أك ضمني  كعمى غرار      
ط  النقد كالقرض ال تعيد النظر في طمب رفض الترخيص إال بتقديـ طمب معمم ، ألف سم

 ،طمب الترخيص األكؿالعتبار أسباب الرفض المبين  في جديد يأخذ فيو المستثمر بعيف ا
 ؾبذل متفاديا ،استثمارهابق  كبالتالي يحصؿ عمى الترخيص إلنجاز فيتدارؾ النقائص الس

  641.رفضللمطعف في قرار ا ءالقضا إلىالمجكء 
االلتحاؽ لمقررات رفض  ياإللزام التعميؿ ؿيشك ذكرىا الحجج السابؽإلى  استنادا     

استقطاب في  ك بالمين  البنكي  ضمان  شكمي ، تساىـ في حماي  حري  االستثمار المصرفي
لسمط   الطيب  كحسف المعامم  اإلداري ؿ ركاج السمع  ظ، في إلى القطاع البنكي المستثمريف

 .كالقرض النقد

                                                 
 .316أنيس فكزم عبد المجيد، المرجع السابؽ، ص - 640
 .يتعمؽ بالنقد كالقرض، معدؿ كمتمـ، 11-03مف األمر رقـ  87أنظر المادة  - 641
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ال تنحصر أىمي  تعميؿ قرارات سمط  النقد  بالنسبة  لمقاضي:الوجوبي  التعميلأىمية  2-ج
سكؽ المصرفي  فيما يمنحو لؤلشخاص الخاضعيف الدخكؿ إلى ال برفضكالقرض المتعمق  

رفض منح  فتعميؿ مقررات ؛يياي  عمليا، بؿ تمتد إلى المساىم  في فعالي  الرقاب  القضائ
إلقناع القاضي ذات أىمي   كسيم  ، يعتبر أيضاالمصرفي  الشركاتلتأسيس  التراخيص

 السمط تعسؼ في استعماؿ ال احتماؿ اإلدارم بمشركعيتيا، كفي الكقت نفسو، يحد مف
  .مف قبؿ الييئ  المذككرة التقديري 
، ال يكفي لصح  قرارات رفض منح الرخيص أك االعتماد أف يككف كفي ذات السياؽ     

نما يمـز أف يككف كامبل مبينا بدق الت أف  يتعيف عمىفعمى سبيؿ المثاؿ  ، سبيب قائما، كا 
 كاف  عدـ استفاء  مقدـ الطمبعمى  تأسيس بنؾ أك مؤسس  مالي رفض  ريتأسس قرا

كلصح   كفاءتيـأك  مف حيث عددىـفي المسيريف، مثبل  القانكني  الكاجب تكافرىا طالشرك 
ففي المثاؿ السابؽ يجب   ددا بكاقع  بذاتيا أك بشخص بعينو،التسبيب أيضا، أف يككف مح

 .قرار الرفض تحديد  أسماء  المسيريف  غير المؤىميف لممارس  النشاط البنكي في
بإعطاء القاضي اإلدارم سمط  رقاب  مدل مشركعي   يسمح ،ألف التعميؿ الكامؿ كالدقيؽ     

قراراتو، يككف قد يعمؿ النقد كالقرض، فعندما لمجمس   السمط  التقديريالقرارات الصادرة عف 
اجتياد القضاء  استقر عميو، حينئذ تصبح خاضع  لرقاب  القاضي. كىذا ما قيد مف سمطتو

ف كاف يدخؿ في صميـ السمط  642:بما يميالمغربي، إذ قضت المحكم  اإلداري  بمكناس  " كا 
تصرؼ اإلدارة في حال  تعميؿ التقديري  لئلدارة، إال أف ذلؾ ال يمنع القاضي مف مراقب  

 قرارىا".  
التعميؿ كسيم  ميم  لبسط رقاب  قضائي  فعال  عمى قرارات سمط  النقد  رإذا يعتب     

ؤدم  في أخر المطاؼ إلى تكفير الحماي  لحري  األشخاص في  إنشاء يس ألنوكالقرض، 
رات بو قرا تعمؿر الذم يرغبكف فيو، إذ بالقدنكي  مف أجؿ مزاكل  النشاط الذم المؤسس  الب

                                                 
الي ضد كزير الفبلح ، أشار ، في قضي  بف البق1995جكيمي   27اريخ حكـ كرد في المجم  اإلداري  بمكناس، بت -642
 .147سابؽ، صالصفياف بكفراش، المرجع   إليو:
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لمقاضي  تسمح ، بقدر ما تصبح السمط  المعني   مقيدة، رفض الترخيص أك رفض االعتماد
قرار القانكني  التي بنى عمييا  كأاألسباب الكاقعي  مدل مكضكعي  أك صح  اإلدارم بفحص 

 عيب في الشكؿ.لقضى بعدـ مشركعيتو  تياالرفض، فإذا تبيف لو عدـ صح
 ي:الفرع الثان

 :التأسيس البنكيقرار رفض لممشروعية الداخمية لرقابة القاضي 
الصادرة عف سمط   لبللتحاؽ بالمين  البنكي ال تتكقؼ سبلم  القرارات الفردي  الضابط      

بؿ تمتد إلى مشركعي  أركانيا الداخمي ،  ،الخارجي النقد كالقرض عمى مشركعي  أركانيا 
 رقاب الخارجي  إلى  المشركعي  رقاب ارم بشكؿ طبيعي اب  القاضي اإلدكعميو تتعدل رق

 القراراتتستيدؼ مطابق   ،الداخمي ، حيث تعتبر ىذه األخيرة رقاب  مكضكعي  المشركعي 
 .المفعكؿ  الساري لؤلحكاـالرافض  لبللتحاؽ بالنشاط المصرفي  

 الداخمي ركعي  ، يجرم القاضي اإلدارم رقابتو عمى المشضىكفي سبيؿ تحقيؽ ىذا المقت    
أخيرا المحؿ )ثانيا( ك كعيب أ)أكال(،عيب السبعمى  :بشكؿ أساسيخيص ارفض التر  تلقرارا
 الغاي  )ثالثا(. عيب 

مف بيف ما قد يحيط بقرار رفض :في قرار رفض الترخيص  السبب بلعيالقاضي أوال: رقابة 
 يكب قد تصمو بعدـمنح الترخيص كاالعتماد لبلستثمار في المجاؿ البنكي مف مبلبسات كع

فقد تتعسؼ سمط  النقد  الذم دفع إلى تقرير رفض الترخيصعيب السبب ىك ، المشركعي 
إلنصاؼ طالب تأسيس بنؾ يستكجب تدخؿ القاضي اإلدارم مما كالقرض في سبب الرفض، 

 .  التأسيسحرياألخير لحماي   اعتباره الممجأعمى أك مؤسس  مالي  
قرار قتضي دراس   عيب السبب في ت :ار رفض الترخيصعيب السبب في قر ب التعريف -1

ـ أف تتطرؽ بداي  إلى تعريؼ ركف السبب، ثرفض منح الترخيص إلنشاء مؤسس  بنكي  
 .توالكقكؼ عمى شركط صح

عيب السبب كجيا مف اعتبار اإلدارم عمى  القانكف يجمع فقياء تعريف عيب السبب: -أ
د أف درج القضاء اإلدارم المقارف عمى ممارس  رقابتو كالسيما بع ،أكجو إلغاء القرار اإلدارم
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كؿ قرار لعمى ىذا األساس يصبح   ك 643محؿ دعكل اإللغاء، عمى سبب القرار اإلدارم
فإذا صدر القرار  الركف إلى جانب أركانو األخرل،إدارم سبب يقـك عميو حتى يتحقؽ ىذا 

مستحقا  السبب يبمكصكـ بعدكف أف يستند إلى سبب مكجكد كصحيح، فإنو يككف 
 644لئللغاء.

لى جاب       السبب في  لركفنجد أنو ال يكجد تعريؼ كاحد  ،رالمذكك  الفقيياإلجماع كا 
 بعض منيا:الكسنقتصر عمى ذكر  القرار اإلدارم

كني  التي تدفع إلى إصدار لقاناالحال  الكاقعي  أك بأنو  سبب القرار اإلدارميعرؼ      
، تحدث قبؿ إصدار القرار فتحمؿ اإلدارة عمى مكضكعي  ل أم أف السبب ىك حا القرار؛
تككف  ، كعيب السبب ىك عدـ المشركعي   الذم يصيب القرار اإلدارم في سببو، بأفإصداره

 645.القانكني الكاقع  التي يقـك عمييا القرار غير مكجكدة أك غير صحيح  مف حيث تككينو
ف رجؿ اإلدارة كمستقم  عف البعيدة ع القانكني ك أ الحال  الكاقعي كيعرؼ أيضا بأنو:" تمؾ      

 646.إرادتو، تتـ فتكحي لو بأنو يستطيع أف يتدخؿ كأف يتخذ قرارا ما"
تسكغ لرجؿ  بأنو قياـ حال  كاقعي  أك قانكني  ،كما يعرفو األستاذ محمد فؤاد عبد الباسط

 647اإلدارة إصدار القرار اإلدارم.
يمتقكف بشأف ركف  اإلدارمفقياء القانكف يتضح  أف  ،تالتي سيق منطمؽ التعريفاتكمف      

ـك خارجا عمى أنو الكاقع  المادي  أك القانكني  التي تحدث كتق السبب في القرار اإلدارم
السمط  اإلداري  المختص  فتحركيا كتدفعيا إلى اتخاذ قرار إدارم كبعيدا عف ذىني  إرادة 

                                                 
 .332ص المرجع السابؽ، ،نكاؼ كنعاف - 643
 . 231المرجع نفسو،  ص - 644
 .154،  ص 2010ماجد الحمك، دعاكل القضاء اإلدارم، دار الجامع  الجديدة، اإلسكندري   - 645
 .200، ص1996يماف الطماكم، القضاء اإلدارم، الطبع  السابع ، دار الفكر العربي، القاىرة،  سم - 646
 .170، ص 2000محمد فؤاد عبد الباسط، القرار اإلدارم، دار الفكر الجامعي، اإلسكندري ،  - 647

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 حًايح حريح االنتحاق تانًهُح انثُكيح عدو انتعسف في تمييد ضًاَاخ        انثاب انثاَي:       

 

305 

 

 ىناؾ نكعاف مفعمى أف اتفقكا كما قانكني ، ه الكاقع  المادي  أك المعيف في مكاجي  ىذ
 648:في يتمثبلف اإلداري  األسباب في القرارات 

كىذه األسباب يقتضي أف يككف السبب الذم استندت إليو اإلدارة في   األسباب القانونية: -
ا اتخاذ قرارىا متفقا مع أحكاـ القانكف، كىذا ما يكحي لرجؿ اإلدارة بالتدخؿ كاتخاذ القرار، فإذ

 ، يككف قراره الصادر مكصـك بعدـ شرعي  ركفلى أسباب غير التي حددىا  المشرعاستند إ
 السبب.

كتتمثؿ في الحال  الكاقعي  التي استند إلييا القرار كقت صدكره، كاف  األسباب الواقعية:
ال  مف الناحي  القانكني تاريخ صدكر القرار، كأف يككف تكييفيا صحيح  كجكدىا حتىيستمر  كا 

 اف القرار معيب أيضا مف حيث ركف السبب.ك
ذا كانت األسباب القانكني  كافي  إلصدار القرارات اإلداري   العام ، فإف إصدار ك       ا 

يقتضي  خيص مف أجؿ ممارس  النشاط البنكيالقرارات الفردي  كمنيا المتعمق  بطمبات التر 
اقع  في قرار رفض الترخيص كما يتخذ سبب الك  قياـ األسباب القانكني  كالكاقعي  معا.

كاالعتماد إلنشاء بنؾ أك مؤسس  مالي  صكرة عدـ استفاء الشركط الشكمي  كاإلجرائي  التي 
 649يتطمبيا التأسيس.

ال يعني صدكر قرار رفض الترخيص  قرار رفض الترخيص:  سبب شروط صحة -ب
ط معين  ال بد استنادا لسبب حقيقي أنو قاـ عمى سبب صحيح، بؿ يجب أف تتكافر فيو شرك 

                                                 
 .131، صالمرجع السابؽ جكاد مطمؽ محمد العطي، - 648
عنصر السبب في القرار اإلدارم ثبلث مظاىر أساسي  ، متمثم  إما  في صكرة   تتخذ األسباب الكاقعي   التي تشكؿ  - 649

عمؿ معيف، مثبل  طمب االستقال   الذم يتقدـ  بو المكظؼ. كقد تتخذ صكرة حال  معين   تتمثؿ في مجمكع  مف األعماؿ  
تجاكز حدكد السمط ،  كالتغيب عف أك األفعاؿ  سكاء كانت إيجابي  أك سمبي ، مثبل ارتكاب المكظؼ  أثناء أداء ميامو 

العمؿ بدكف مبرر.  كأخيرا قد تتخذ ىذه األسباب الكاقعي   في شكؿ صف  معين  في شخص  أك في شيء  بمثاب  شرط 
ضفاء صف  المشركعي ، مثبل استفاء شركط التكظيؼ في المرشح لشغؿ  مكضكعي  كضركرم  إلصدار القرار اإلدارم كا 

 ي ىذا الشأف:الكظيف  العام .  أنظر ف
 ار الثقاف  لمنشر كالتكزيع، عمافعمي  خطار الشطناكم، مكسكع  القضاء اإلدارم، الجزء األكؿ، الطبع  الثاني ، د -

 .869، ص2008
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حتى يككف مشركعا، كىي ذات الشركط التي تخضع ليا كاف  القرارات اإلداري ،  مف مراعاتيا
 كالتي يمكف أف نجمميا فيما يمي:

 تككف الكقائع قد حدثت فعبل أف؛ بمعنى رار رفض الترخيصالسبب في قعنصر أف بقـك -
سبب يككف  ، بحيثترخيصاريخ إصدار قرار رفض منح الكأف تستمر ىذه الكقائع حتى ت

بعبارة أدؽ،  650صحيحا مف الناحي  المادي  كالقانكني ، ليس كىميا أك صكرياقرار الرفض 
، كىك ما أقر بو طمب الترخيص لبعض الشركط التي يتطمبيا القانكف ثبكت عدـ استفاء

يقدر " حيث أف قانكني  ىذا القرار 651ما يمي: إحدل قراراتو، حيث جاء في مجمس الدكل 
في مبلئم  الكقائع المتمسؾ  كدكف الفصؿحيث كبالتالي ،...إلى صح  الكقائع المثارةالنظر ب

بيا حتى كلك عف طريؽ الخطأ الكاضح في التقدير يتضح عند ىذه المؤسس  بكجكد كثائؽ 
بأم بطبلف ناتج عف خطأ حيث أنو غير مشكب  ،..تثبت الظركؼ الغير عادي  لتسيير البنؾ

 مف شأنو أف يؤدم إلى تجاكز السمط ".في تقدير الكقائع 
فيتعمؽ باستمرار الكقائع حتى إصدار قرار  الشرط األكؿمف الثاني  لمشؽأما بالنسب       

ذ ال يجدم تحقؽ ككف تحديد مشركعيتو تقتضي الرجكع إلى تاريخ إصداره، إ 652؛الرفض
الشركط  إلى استمرار عدـ استفاء طمب الترخيص لتمؾ آخر بمعنى  السبب بعد إصداره؛

 كقت إصدار قرار رفض منح الترخيص. 
رفض الترخيص محددا؛ أم ال يككف بناء  رسبب قراأف يككف  يتمثؿ الشرط الثاني في ك -

عمى سبب عاـ أك مجيكؿ، كىذا يرتبط أساسا بالقرارات اإلداري  التي ال يشترط فييا أف 
ي  دكف كجكد نص قانكني يمزميا تككف مسبب  أك التي تقـك السمط  اإلداري  بتسبيبيا طكاع

                                                 
 1996عات الجامعي ،  اإلسكندري ، سامي جماؿ الديف، أصكؿ القانكف اإلدارم، الجزء الثاني، دار المطبك  - 650
 .679ص
سمطات  يد بكجمميف، يكنيف  بنؾ  ضد محافظ بنؾ الجزائر، ذكره كل27/02/2001  المؤرخ في قرار مجمس الدكل - 651

 .171الضبط االقتصادم في القانكف  الجزائر، دار بمفيس لمنشر،  الجزائر) د.س.ف(، ص
، دكف تاريخ سمير صادؽ، المبادئ العام  في القضاء كاإلدارم المصرم، دار الفكر الحديث  لمطبع كالنشر، القاىرة - 652

 .192النشر، ص
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غير أف ىذا الشرط ال ينطبؽ عمى قرارات رفض الترخيص إلنجاز االستثمار البنكي 653بذلؾ.
 ت اإلشارة إليو.، كما سبقياتعميمقانكف النقد كالقرض لـ يشترط ألف 

أف يككف قرار رفض الترخيص مشركعا: إلى جانب في  الثالثيتمثؿ الشرط  كأخيرا - 
رفض مطابقا لمشركط التي حددىا اليجب أف يككف سبب قرار حيث بؽ الذكر، الشرط السا

لقرض بمنع الترخيص خارج ىذه ، فإف قامت سمط  النقد كاالقانكف لتأسيس مؤسس  القرض
 .الرفض يككف غير مشركعط فإف سبب الشر 
 يعطي التشريع المصرفي :لعيب السبب في قرار رفض الترخيص حدود تصدي القاضي -2

طمب الترخيص كتقدير مدل  في تقييـ ممؼ لمجمس النقد كالقرض تقديري  كاسع  سمط 
ذا كاف ك لشركط المنصكص عمييا قانكنا، احتراـ المشركع البنكي محؿ التأسيس ا مف  بعضالا 

األخر مجاال  بعضالفي  فإف ،أي  سمط  تقدير بشأنو ترؾبكضكح ال ي امحدد ىذه الشركط 
 .ويفائاست في تقييمو كتقدير كاسعا
لكف ما تجب اإلشارة إليو ىك اختبلؼ سمط  القاضي اإلدارم في الرقاب  عمى عيب       

السبب في القرارات الخاص  برفض منح رخص  تأسيس المؤسسات المصرفي ، حسب 
ككف ركف سبب يبسمط  كاسع  عندما الصبلحي  المعطاة لمجمس النقد كالقرض، حيث يتمتع 

بسمط  تقديري  في  المجمس محدكدة في حال  تمتع توككف سمطرار الرفض مقيد، بينما تق
 654.رفض الترخيص اختيار سبب

 
 

                                                 
محمد باىي  أبك يكنس، الرقاب  القضائي  عمى مشركعي   الجزاءات اإلداري  العام ، الجامع  الجديدة لمنشر،   - 653

 .178، ص2000اإلسكندري ، 
، لعميا أىميا عمى إذ أنو كما تكجد القرارات المقيدة بالكامؿ كالقرارات التقديري  بالكامؿ، تكجد طائف  ثالث  مف القرارات - 654

 أشار إلى ذلؾ: ي جانبيا األخر. اإلطبلؽ كأكثرىا شيكعا، ىي تمؾ القرارات التي تككف تقديري  في جانب منيا كمقيدة ف
مجم  الشريع  كالقانكف، العدد الثالث، كمي  قديري  لئلدارة، دراس  مقارن "، " القرار اإلدارم كالسمط  التسامي جماؿ الديف،  -

 .  329، ص1989القانكف، جامع  اإلمارات العربي  المتحدة، يكليك، الشريع  ك 
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 :تجاه سبب رفض الترخيص السمطة المقيدة حاالت -أ
مظاىر السمط  المقيدة لمجمس النقد كالقرض مف النصكص المرجعي  التي تؤكد بعض      

رقاب   مثؿ ذلؾ ؤسسات القرضص إلقام  ممنح الترخيفي ركف سبب القرار المتعمؽ برفض 
مقدار الرأسماؿ األدنى، عدد المسيريف ككذلؾ الشكؿ القانكني الذم يجب أف  يتخذه مشركع 

 ...البنؾ الذم ىك قيد التأسيس
إلنشاء  شرط الحد األدنى لمرأسماؿ المطمكبا مثؿالنقد كالقرض  لمجمس لـ يترؾ إذا     

 قرار منح التخذ  سمط  تقدير تكافره الي  أجنبي بنؾ كمؤسس  مالي  أك فرع بنؾ أك مؤسس  م
التأكد ال تتعدل   توكبالتالي فإف سمط 655ف المشرع قد حدد مقداره مسبقا،الترخيص أل أك منع

فض  ر ي ؼسك  قانكنا المؤسسكف المقدار المطمكب يحتـركعميو فإذا لـ  ،مف تكفر ىذا المقدار
 .ذككرالمعدـ  استفاء الشرط طمب الترخيص ال محال  ل

منح لمجمس النقد ، حيث لـ تالمسيريف دبعد المتعمؽ مشرطلبالنسب   الشيءنفس       
المتعمؽ بالنقد  11-03مف األمر رقـ  90المادة ما داـ  ،المطمكب كالقرض سمط  تقدير العدد

كبالنتيج  لذلؾ ال تخرج سمط  المجمس عف التأكد  ،عمى األقؿ قد حددتو بمسيريف كالقرض
؛ إذ ال يجكز لو الرفع مف قائم  المسيريف المرفق  بطمب الترخيصذا العدد في مف تكفر ى

ال كاف قرار الرفض مكصكممكجب القانكف أك تقميصوالعدد المحدد ب  بعيب السبب ا، كا 
 اإللغاء. يستكجب
قد كالقرض عف السمط  كعمى غرار الشرطيف السابقيف، ال تخرج سمط  مجمس الن      

 لمشكؿ القانكني الذم يجب أف يفرغ فيو مشركع البنؾ أك المؤسس  المالي و رقابت المقيدة عند
ثم   كمف 656،، حيث اشترط المشرع أف تؤسس البنكؾ في شكؿ شركات مساىم قيد التأسيس

                                                 
، المتعمؽ بالحد األدنى لرأسماؿ البنكؾ 2008ديسمبر  23مؤرخ في  04-08الثاني  مف النظاـ رقـ  أنظر المادة - 655
 .سسات المالي  العامم  في الجزائركالمؤ 
 .كالقرض، معدؿ كمتمـقد ، يتعمؽ بالن11-03مف األمر رقـ  83أنظر المادة  - 656
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إذا اشترط  بحيث السبمنح الترخيص لممؤسسيف مف  يتضمف رفض قرار الغيا أم ريعتب
 .دده القانكفغير الشكؿ الذم ح لمنح الترخيص أخر شكبل
المقدم  بشاف مظاىر السمط  المقيدة لمجمس النقد كالقرض مف  األمثم خبلؿ كمف      

حيث ركف السبب في قرارات رفض الترخيص إلنشاء بنؾ أك مؤسس  مالي  طبقا لمقانكف 
في مجمس إال سمط  التأكد مف تكافر تمؾ الشركط مأف المشرع لـ يخكؿ ل يتضح ،الجزائرم

 يا.تطبيقكل  كمف ىنا تتميز القكاعد المنظم  لبلختصاص المقيد بسي. ممؼ الترخيص
عرض النزاع أماـ القاضي اإلدارم الذم يجد نفسو في لصاحب المصمح  يمكف  كما     

يعكد  الترخيص،  كىذاىذه الحال  في كضعي  مريح  تجاه رقاب  عيب السبب في قرار رفض 
يتمثؿ في  مطالب  سمط  النقد قاضي اإلدارم ل، حيث أف دكر اومنح دق  ككضكح شركطإلى 
سبب قرار الرفض المستند مطابق  ببياف أكجو النقص في طمب الترخيص، ثـ يقكـ بقرض كال

قرار  يصرح بإبطاؿىذه األسباب  دأح مخالف فإذا اتضح  .مع السبب الذم حدده القانكفإليو 
رفض  غير ذلؾا تبيف لو حيف إذلعدـ مشركعيتو مف حيث ركف السب، في منع الترخيص 

 .المقدـ لعدـ التأسيس الطعف
اإلدارم الجزائرم ال ييمو البحث في السبب أك  اضيالق ، أفلكف ما تجدر اإلشارة إليو      

عناء دكف  ييمو إلغاء القرار المطعكف فيوالعيب الذم يستخمص منو نتيج  حكمو بقدر ما 
تفي بإلغاء القرار بناء عمى عيب حيث يكفي البحث عف السبب المحدد عمى كجو التدقيؽ، 

 وأكدتكىذا ما أحيانا أخرل، األساس القانكني  داـأك عمى انع تجاكز السمط  في الغالب
قرار الغرف  اإلداري  منيا عمى سبيؿ المثاؿ ، ةمناسبات عدلقضائي  اإلداري  في ا ـاألحكا

انكنا أف حاالت منع منح " مف المقرر ق657ما يمي: الذم جاء فيو 25/02/1989الصادر في 
 االستغبلؿ مقررة قانكنا، كعمى سبيؿ الحصر.سحب رخص  

                                                 
، المجم  القضائي ،  العدد الثالث، 25/02/1989، الصادر في 52661اري   بالمحكم  العميا رقـ قرار الغرف  اإلد - 657

 .156، ص1989الجزائر، لػ 
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كمف ثـ فإف المقرر المتضمف سحب رخص  مخزف المشركبات مف الفئ  الثالث  دكف      
 االستناد عمى أم حال  مف الحاالت المنصكص عمييا قانكنا يعد منعدـ األساس القانكني.

المقرر المطعكف فيو مف الحاالت المنصكص عمييا بطاؿ كمتى كاف كذلؾ استكجب إ     
 قانكنا".
 ضمف االختصاص يدخؿ ،المطعكف فيو القرار فأ الدىفمكىم  األكلى يتبادر إلى ل     
رخص  لمنع منح المحددة قانكنا  يترتب عمى مخالفتيا لؤلسبابحيث ، لئلدارة المقيد

ارة في عب الحكـ القضائي ىك ما أشار إليولخطأ في التكييؼ القانكني الصحيح، ك ااالستغبلؿ 
المقرر"، دكف أف يحدد " كمتى كاف ذلؾ استكجب إبطاؿ  قاؿثـ  ،"انعداـ األساس القانكني"

صراح  عيب محددػ التكييؼ القانكني الصحيح ػ الذم أدرجو القضاء المقارف ضمف عيب 
 قانكنا في قضي  الحاؿ. ىك محددالسبب الذم 

مف المقرر أف يحؽ " 21/04/1990:658أخر لذات المحكم  الصادر في جاء في قرار ك      
لكؿ مكظؼ الذم يحاؿ عمى لجن  المكظفيف التي تجتمع في مجمس تأديبي، أف يطمع عمى 

التأديبي ، كيمكف أف يقدـ أم تكضيح كتابي   ممفو التأديبي فكر الشركع في إجراءات القضي 
 .ه لمدفاع عنوعيف بأم مدافع يختار يست أفأك شفكم، كما 

دكف احتراـ المقتضيات  ػ متخذف قرار فصؿ الطاعف ػ في قضي  الحاؿ كمف ثـ فإ     
 القانكني  كالتنظيمي  يعد مشكبا بعيب تجاكز السمط .

 كمتى كاف ذلؾ استكجب  إبطاؿ القرار المطعكف فيو".     
 إال أفممكظؼ، نا لحقكؽ الدفاع المقررة قانك  ضمف حماي أنو  ، حيث  الحكـرغـ كجاى

، كليس عيب تجاكز السمط  العيب الدقيؽ في القرار المطعكف فيو ىك عيب مخالف  القانكف
 .الذم استند إليو القاضي في إبطاؿ القرار

                                                 
ث، ، المجم  القضائي ، العدد الثال21/04/1990، الصادر في  75502قرار الغرف  اإلداري   بالمحكم  العميا رقـ   - 658

 .151، ص1990الجزائر، لػ 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 حًايح حريح االنتحاق تانًهُح انثُكيح عدو انتعسف في تمييد ضًاَاخ        انثاب انثاَي:       

 

311 

 

عدـ تكضيح القاضي اإلدارم بشكؿ دقيؽ لمعيب الذم يستند إليو في إبطاؿ  إف      
عمى  يصعبد ، قبشكؿ خاصخيص القرارات اإلداري  بشكؿ عاـ كقرارات رفض منح التر 

 غمكض أكجو، كذلؾ بسبب حريتيـ في االستثمار المصرفيكيفي  الدفاع عف الطاعنيف 
 مناقشتيا أماـ الجي  القضائي  الفاصم  في النزاع. ، كمف ثم  صعكب  االنحراؼ

عمى يجب  ،السبب في قرار رفض الترخيص بفعاؿ لعيالتصدم بشكؿ كمف أجؿ      
ضركرة أخذىا مف زاكي  تقيد  صمترخيل الناظم التشريعي  لنصكص اسير عند تفالقاضي 

أف يراعي عند مباشرتو لسمط  الرقاب   يوعم يجب ،كعبلكة عمى ىذا االلتزاـ ،المانح  سمط ال
ذاتو كاألسباب التي دعت سمط  النقد كالقرض في ىذا المجاؿ الغاي  مف فرض الترخيص 

، كذلؾ مف خبلؿ التأكد مف الكجكد المادم لمكقائع، وإلى عدـ المكافق  عمى منحو لطالب
يا بالشركط كصحتيا كتكييفيا القانكني،  كزيادة عمى ذلؾ تقدير ىذه الكقائع مف حيث صمت

 659الترخيص المطمكب.في منع إلييا  القانكني  التي استند
د كالقرض يتمتع مجمس النق :رفض الترخيص قرار سببحاالت السمطة التقديرية في -ب

لتأسيس بنؾ  مف تدخؿ القانكف لتحديد أسباب رفض منح الترخيصبسمط  تقديري   بالرغـ 
عبارات تحدد شركطا  كذلؾ باستخداـ ،كمؤسس  مالي  أك فرع بنؾ كمؤسس  مالي  أجنبي 

مف حري   اأعطى قدر عام  غير محددة تحديدا دقيقا، كفي ىذه الحال  يككف المشرع قد 
 . شركط عمى ممؼ طمب الترخيصالتقدير عند تطبيؽ ىذه ال

التي تستند إلييا سمط  النقد ػ كعميو فمف باب أكلى أف تخضع أسباب رفض الترخيص      
عمى الرغـ مف الصعكبات  لرقاب  القاضي اإلدارم ػ كالقرض في إطار اختصاصيا التقديرم

 .لؼ الذكرالسابرقابتو عمى االختصاص المقيد   مقارن مباشرة الرقاب  عندالتي تكاجيو 
     

                                                 
أشار إلى ذلؾ: محمد جماؿ عثماف جبريؿ، السككت في القانكف اإلدارم  في التصرفات الفردي ،  دكف دار النشر،  - 659

 .209، 208، ص ص 1996جامع  المنكفي ،  مصر، 
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عمى درج  كاحدة مف المفركض  قانكنا التأسيس  شركطنجد كؿ مف النادر أف كما سبؽ      
لمنافاتيا فمسف  فرض نظاـ الترخيص عمى النشاط البنكي، تمؾ الفمسف   الدق  كالكضكح

أف مف القائم  عمى تحميؿ السمط  المختص  جيدا إضافيا لمتدقيؽ في األمكر كالتأكد 
تكضيح نطاؽ سمط  كل660.ر بالترخيصظالنظاـ البنكي ال تضار جراء مخالف  الحمصمح  
نستعرض بعض الحاالت الدال  فيما يخص ركف السبب في قرار رفض الترخيص  التقدير

 عمى ذلؾ فيما يمي:
لقد فرض المشرع  :القطاع البنكي وممحة المستثمرين مصمحة الموازنة ب األولى: الحالة

كالمؤسسات المالي  المزمع إنجازىا تتماشى كالترتيبات لمبنكؾ يص التدخؿ لجعؿ التراخ
المحددة كاألىداؼ المسطرة، إذ تكجد سمط  النقد كالقرض في مكقع يسمح ليا ػ إعماال 

يجد  لممستثمر بيف أىداؼ المصمح  العام  كالمصالح الخاص بأف تكازف  لسمطتيا التقديري ػ
" كما تؤخذ نصت عمى:التي  91661نص المادةخيرة مف األىذا الحكـ مصدره في الفقرة أساس 

بعيف االعتبار قدرة المؤسس  الممتمس  عمى تحقيؽ أىدافيا التنمكي  في ظركؼ تتجانس مع السير 
 .، مع ضماف خدمات نكعي  لمزبائف"الحسف لمنظاـ المصرفي

 دبمجر  مالي  مؤسس أك بنؾ  يرخص ألم فمجمس أمليجكز أنو ال  النصىذا  يفيـ مف     
جانب المنافس  إلى قدرتيا عمى عدـ  كأ تحقيؽ األىداؼ التنمكي ، ىقدرتيا عم ـيتكقع عدأف 

 .التي تمارس النشاط المصرفيالبنكؾ 
مف  بسبب التخكؼعمى شرط الجدكل االقتصادي  لقد كاف المشرع حريصا كؿ الحرص      

درة عمى تحقيؽ اك ىي غير قإذا ما تأسست مؤسس  القرض  المساىميفضياع أمكاؿ 

                                                 
 .260رجع السابؽ،  صمعبد الرحماف عزاكم، ال - 660
 2010أكت  26المؤرخ  في   04-10مف األمر  رقـ  06لمادة  بمكجب االمعدل     91 يتضح  مف خبلؿ المادة -661

المتعمؽ بالنقد كالقرض  أف المشرع البنكي  قد  تراجع المشرع  بشكؿ كبير  عف حري   11-03المعدؿ كالمتمـ  لؤلمر رقـ 
 االستثمار المصرفي. 
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 كاألضرار المحتمم ناىيؾ عف المخاطر  662التي كانت الدافع لتأسيسيااألىداؼ التنمكي  
 ، االقتصاد الكطني...(.البنكؾ )المكدعيف، : التي قد تمس

كفي إطار سمطتو التقديري   قد   النقد كالقرض مجمسكما يفيـ مف النص المذككر أف      
نشاؤىا عمى تحقيؽ أىداؼ ـ قدرة المؤسس  المزمع إعد بال يرفض منح الترخيص لسب

الظركؼ الخاص   كأالترخيص كالمصمح  االقتصادي  العام   نما لعدـ اتفاؽكا  التنمي  
رفض منح الترخيص الذم يبمعنى أخر  663؛و فييافرعلمنطق  المطمكب تأسيس البنؾ أك با

أك مؤسس  مالي  في  أك الذم يسمح  بإنشاء بنؾ ككؿ يشكؿ خطرا عمى النظاـ المصرفي
ف  مما يتكقع عدـ نجاحيا، صرفيئض كبير مف أداء النشاط الممنطق  معين   تككف فييا فا كا 

 أخرىاأمكن  إلى مؤسسيف إلى تغيير المكاف ال تكجيو نظرمف األجدر  تفي ىذه الحاالكاف 
 .ابتداء رفض التأسيسيأف  بدال مف بنكؾ تكجد بيا 

النقد كالقرض فيما يخص المكازن  بيف  سالممنكح  لمجمديري  بالنظر إلى السمط  التق     
مصمح  المستثمر في الحصكؿ عمى الترخيص لممارس  النشاط البنكي ك مصمح  النظاـ 

تترتب البنكي المتمثم  في حماي  االقتصاد الكطني، ككذا المتعامميف مف المخاطر التي قد 
، رفض الترخيص مشكب  بعيب السبب نتكقع صدكر قرارات، المذككر طممارس  النشاعف 
 حري  االستثمار المصرفي.تيديد  ثم كمف 

نظرا لخطكرة الدكر الذم يمارسو المسيريف في  : تقدير شرط الكفاءة والخبرة:الحالة الثانية
مجمس إدارة مؤسس  القرض مف خبلؿ تكجيو استثمارات المتعامميف مع المؤسس ، فقد كضع 

الفقرة  05المادة  تحيث اشترط، الختيار ىؤالء المسيريفم  بط صار المشرع المصرفي ضكا
ػ السالؼ الذكرػ عمى المؤسسيف كالمسيريف لمبنكؾ كالمؤسسات  05-92مف النظاـ رقـ  02

في امتبلكيـ كفاءات كمؤىبلت كظيفي ، تؤىبلىـ لتأدي   المالي  استفاء شركط ميني  تتمخص
                                                 

)دراس  مقارن (، الطبع  األكلى، دار الحامد مؤيد محي الديف  عبيدات، الرقاب  الحككمي  عمى  تأسيس الشركات،  - 662
 .09،  08، ص 2008لمنشر كالتكزيع، عماف األردف، 

،  2006مصطفى كماؿ طو، كائؿ أنكر بندؽ، أصكؿ القانكف  التجارم، دار الفكر  الجامعي، اإلسكندري ،   -663
 .883ص
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، لكف مف دكف تحديد إلييا كزبائنيا الخسارة كظائفيـ عمى نحك يجنب المؤسس  التي ينتمكف
 .لطبيع  ىذه المؤىبلت كالكفاءات كال لطرؽ اكتسابيا أك معايير تقديرىا

أنو  11664-03رقـ  األمر الثالث  مفالفقرة  91 المادة اإلطار اشترطتىذا كفي      
قائم   كالقرض أف النقد عمى المؤسسيف أف يثبتكا أماـ مجمس الترخيص يجبلمحصكؿ عمى 

المبلحظ أف  لكف، يبالمجاؿ المصرف لدييـ تجرب  كدراي المسيريف ىـ مف األشخاص الذيف 
حديد سنكات الخبرة التي يجب أف تتكفر في مسيرم مؤسسات القرض المشرع تغاضى عف ت

 .ليـ بممارس  مياـ التسيير في مؤسس  القرض المستقبمي يرخص حتى 
بالشكؿ الدقيؽ  ريفالمسي المطمكبتيف في الخبرةك  الكفاءة شرطي تحديدكفي ضؿ عدـ     

مف  ىمافي تقدير مدل تكافر  تقديري  كاسع النقد كالقرض سمط   يبقى لمجمس ،كالمفصؿ
في تقديرىما كارد أيضا، فإذا أراد أف يمنع تعسفو ، كيبقى خبلؿ ممؼ طمب الترخيص

 الشرطيف. ليديف لمسيريفعمى أساس عدـ استفاء افإنو يبرر رفضو  ،الترخيص
لمجمس النقد كالقرض إذا أساء التي خكليا المشرع لكف األخطر في السمط  التقديري      

 رخيص عمى حري  االستثمار المصرفياستعماليا بالنسب  لركف السبب في قرار رفض الت
الشركط  عمى  ةطمب زيادأخرل يحددىا بالنسب  لكؿ ي  إضافتو شركط إمكانتتجمى في 

جعؿ الترخيص الممنكح مقتصرا عمى السماح إمكاني   ككذلؾ في665،الترخيصالمطمكب  لمنح 
 666بممارس  بعض النشاطات المصرفي  دكف البعض األخر.

جمس النقد مفي غير محمو، فإذا أراد  كمذككرتيف يبدال لئلمكانيتيفالتخكيؿ الصريح إف     
كفي ىذه  جيزياعميو شرطا إضافيا تع فرضيس، منح الترخيص لمستثمر ما ضرف كالقرض

الحال  رغـ صعكب  الرقاب  القضائي  عمى سبب قرار رفض منح الترخيص، فإف مقتضى 
حماي  حري   االستثمار المصرفي تستكجب عمى القاضي اإلدارم أف ينظر  حتى في الحال  

                                                 
 .القرض، المعدؿ كالمتمـالذم يتعمؽ بالنقد ك  - 664
 المحدد لشركط تأسيس بنؾ كمؤسس  مالي .  ، 02-06ف النظاـ رقـ م 05أنظر المادة  -665
 الفقرة الثاني ، المرجع نفسو. 09أنظر المادة  -666
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 رفض منح الترخيص في غير أحكاؿسبب تقدير مجمس سمط  ملفييا المشرع  منحالتي 
ما إذا كاف الرفض ألسباب قانكني  يشدد النظر في أفك مف ىذا القانكف،  الحرماف المستفادة

 قكي  تبرره.  
السمط  التقديري  لمجمس النقد كالقرض في تقدير تكافر جانب مف  منحف إ في الكاقع    

تأسيس البنكؾ كالمؤسسات المالي   حري لمناقضا  بذلؾيكف  لـبعض الشركط لمنح الترخيص 
نما كاف كممارس  األعماؿ  المؤسسات مف  ىذه سبلم مف أجؿ ضماف المصرفي ، كا 

 .جاؿ االقتصاد الكطنيالمخاطرة عمى نحك ال يفسح المجاؿ لمعبث كالفكضى في م
نح السمط  التقديري  في م فيما ذىب إليو نحف نؤيد المشرع  مف حيث المبدأف كبالتالي     

تحقيؽ أىداؼ التنمي   مف خبلؿ  في ما يخص تقدير تكفر شرط  قدرة مشركع البنؾ عمى 
عدـ  ، ككذاالمؤسسيفمف قبؿ  المسخرةالمالي  كالتقني   كاإلمكانياتفحص برنامج النشاط 

نعارض كبشدة عدـ ، فإننا لكف في الكقت نفسو، تسببو في اضطراب النظاـ البنكيإمكاني  
قائم   قيس عميويلتي امتجرب  لالحد األدنى ك الكفاءة  يحدد درج  ربمعيا مجمسالتقييد سمط  

ال ف في ىذه الحال  أل شاط مؤسس  القرض محؿ طمب الترخيصالمسيريف المرشحيف إلدارة ن
 تقدير تكفر شرطي الكفاءة كالتجرب  عند فحصيما.لتكجد ىناؾ ضركرة 

ف كاف  كذلؾ     المشرع  يعترؼ لمجمس النقد كالقرض  ببعض السمط  التقديري  حتى كا 
في تقدير سبب قرار رفض الترخيص إال أنو ال يمكف ممارستيا بصف   لمجمس النقد كالقرض

كىي  ضاع سبب التصرؼ التقديرم لرقابتومطمق   كيبقى  لمقاضي اإلدارم الحؽ في إخ
رقاب  حقيقي  يقرىا الفقو كالقضاء دكف تردد نظرا لمعبلق  الكثيق  بيف الحريات العام  التي 

 667.تي تمس بيذه الحرياتيحمييا القضاء كبيف سمطات الضبط ال
يجب االعتراؼ أف رقاب  القاضي اإلدارم عمى ركف السبب في قرار رفض  بداي     

كما يزيد في المسأل   في إطار السمط  التقديري  لمجمس النقد كالقرض أمر معقد،الترخيص 
النقد كالقرض يحث عمى تعميؿ قرارات رفض منح الترخيص قانكف ىك غياب نص في  تعقيدا

                                                 
 .367، 366مرجع سابؽ ، ص ص"، دارم كالسمط  التقديري  لئلدارةالقرار اإل"سامي جماؿ الديف،  - 667
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تصبح رقاب  القاضي أمرا غاي  في الصعكب . كىذا عمى خبلؼ رقاب  القاضي   ف ثمكم
يكليك  11اإلدارم الفرنسي، حيث أصبحت لديو مف األمكر اليسيرة بعد صدكر قانكف 

حيث ألـز جي  اإلدارة بضركرة تعميؿ قراراتيا اإلداري  التي مف شأنيا إلحاؽ الضرر ،1979
 668ف ذلؾ كاف دليبل عمى صح  إدعاءات الطاعف.باألفراد، كفي حال  عجزىا ع

أنو يمكف تدليؿ بعض الصعكبات التي تكاجو القاضي اإلدارم كىك و يرل جانب مف الفق     
، إذ يمكنو أف  يكسع أحيانا مف دائرة بشكؿ عاـ بصدد الرقاب  عمى السمط  التقديري  لئلدارة

لئلدارة، فينتقؿ مف نطاؽ المبلئم   ى حساب دائرة المبلئم  المتركك مبدأ المشركعي  عم
أنيا مف الخير خضكعيا لرقابتو كيعتبرىا داخم  في نطاؽ مبدأ لمسائؿ التي يرل با

 669.المشركعي ، لتسرم عمييا رقابتو
المقيد  يمكف لمقاضي أف يخمؽ أحيانا حاالت جديدة لبلختصاص أنو يرل كىناؾ مف    

ال تعرض تصرفيا لئلدارة كيمزميا بإتباعو  ىذاحاب كيستند أص 670المخالؼ لئللغاء، كا 
في إضاف  مبادئ  ؿكالذم يتمث إلى دكر القاضي اإلدارم اإلنشائيفي تبرير ذلؾ  هاالتجا

 671قانكني  عام  لمنصكص المكتكب .
يمكف لمقاضي اإلدارم أف يمغي قرار  ،ضؿ الحاالت الصعب  أك األكثر تعقيد كحتى في     

عمى أساس كجو جديد مف أك السبب شاب ركف  عمى أساس عيب ليس الترخيص رفض
نما ،أكجو اإللغاء حتى ال لو  كىك مخرج 672،إلى عيب إساءة استعماؿ السمط  باالستناد كا 

كفي نفس الكقت يعتبر ضمانا لحري   يناقش السمط  التقديري  لمجمس النقد كالقرض،
 االستثمار المصرفي.

                                                 
، 2003 اني ، منشأة المعارؼ، اإلسكندري ء، الطبع  الثسامي  جماؿ الديف، الدعاكل اإلداري  كاإلجراءات أماـ القضا - 668
 .313ص
 .105ص، 1991محسف خميؿ، القضاء اإلدارم كرقابتو عمى أعماؿ اإلدارة، منشأة المعارؼ،  القاىرة،  - 669
 .78، ص1970كماؿ ليمى،  الرقاب  عمى أعماؿ اإلدارة، )الرقاب  القضائي (، الطبع  الثاني ، القاىرة، - 670
 .217  سكاكني، المرجع السابؽ، ص باي - 671
 1986ار الفكر العربي، القاىرة، سميماف محمد الطماكم، القضاء اإلدارم، )دعكل اإللغاء(، الكتاب األكؿ،  د  - 672
 .954ص

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 حًايح حريح االنتحاق تانًهُح انثُكيح عدو انتعسف في تمييد ضًاَاخ        انثاب انثاَي:       

 

317 

 

ي الحدكد أك االختصاص التقديرم، ألنو فثـ ال كجو لمتميز بيف االختصاص المقيد       
يصبح مقيد بحكـ التقديرم ختصاص االفإف قرارات الرفض،  التي يمغي فييا القاضي 

 االلتزاـ باألحكاـ القضائي  الممغي  لقرارات المحككـ ضدىابحيث يككف عمى عاتؽ 673اإللغاء،
  .منحالكذلؾ بإصدار قرارات  الرفض

إلى جانب عيب السبب  :في قرار رفض الترخيص المحلثانيا: رقابة القاضي عمى عيب 
الذم ال يقؿ خطكرة عف العيكب التي تمس بمشركعي   القرار اإلدارم المحؿ  بعي يكجد

 تمكيف يستدعيألمر الذم  .عمى كجو التحديد يالبنك رفض االستثمار قرارك بصف  عام  
ذلؾ مف أجؿ ترشيد ، ك السببعيب دارم مف التصدم لو شأنو في ذلؾ شأف القاضي اإل

مخاطبيف الحقكؽ لكحماي   في المجاؿ البنكي القرارات الضبطي  التي تصدرىا سمط  النقد كالقرض
 مكصكم  بعيب المحؿ.التي قد تصدر القرارات بيذه 
السمطات  فعكؿ فرار إدارم صادر ييدؼ  تعريف ركن المحل في القرار اإلداري: -1

أثر قانكني معيف، كىذا األخير ىك ما إحداث  حقيؽ أكتإلى كاف أك تنظيمي  اإلداري  فردم
الدراسات الفقيي  كاالجتيادات القضائي   ، كالذم تكاد تجمعيعرؼ بمحؿ القرار اإلدارم

كىك ما سكؼ نؤكده مف خبلؿ سرد البعض مف ىذه  اإلداري  عمى تعريؼ مكحد لو، 
 تي:عمى النحك اآل التعريفات 

أك  674اإلدارم نكني الفكرم المباشر الذم يترتب عمى صدكر القراراألثر القا ،يقصد بالمحؿ     
بمعنى أخر، يقصد بو مشركع القرار أك فحكاه الذم تترجمو اآلثار القانكني  التي يحدثيا 

 675القرار مباشرة في المراكز القانكني  باإلنشاء أك التعديؿ أك اإللغاء.

                                                 
 1984ع مجمس الدفاع الكطني، مصر، حسني عبد الكاحد، تنفيذ أحكاـ القضاء اإلدارم، الطبع  األكلى، مطاب - 673
 .256ص
مصر،  01، مجم  العمـك اإلداري ، العدديد محمد إبراىيـ، "رقاب  القضاء اإلدارم عمى الكقائع في دعاكل اإللغاء"الس - 674

 .61، ص1963
 ، الككيت2اإلدارة"، مجم  الحقكؽ، العدد ليندة يشكم، "السمط  التقديري  كمفيـك المبلئم  كامتياز مف  امتيازات  - 675

2010 ،302. 
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ني الذم يترتب عميو مباشرة كيؤدم إلى يعرؼ محؿ القرار اإلدارم، باألثر القانك كما      
إحداث تغيير في التنظيـ القانكني السائد، كذلؾ بإنشاء مركز قانكني جديد أك تعديؿ أك إلغاء 

 676مركز  قانكني قائما.
" المركز 677كقد عرفت محكم  القضاء اإلدارم في مصر محؿ القرار اإلدارم بأنو:     

ثو، كاألثر القانكني الذم ترتب عمو حاال كمباشرة، الذم تتجو إرادة مصدر القرار إلى إحدا
إنشاء حال  قانكني  معين ، أك تعديميا أك إلغائيا، كبيذا يتميز محؿ العمؿ كىذا األثر ىك 

 .القانكني المادم الذم يككف دائما نتيج  مادي  ككاقعي "
ىي محؿ في حيف يتحقؽ المحؿ في القرارات المتعمق  بالنشاطات المصرفي  التي      

في األثر القانكني الذم ترتبو بحسب نكع القرار كىك إما السماح بإنشاء مركز قانكني دراستنا 
تمنح سمط  النقد كالقرض عندما كذلؾ  ،يتمثؿ في المكافق  عمى إنشاء مؤسس  القرض

قد ينعقد  ، كفي ىذه الحال عف منحيما ، أك إما باالمتناعالتأسيس الترخيص كاالعتماد لطالب
 تـ كالذم قد ينتيي بحكـ قضائي إذا نزاع بيف طالب االستثمار كالسمط  الرافض  لذلؾ.ال
 طعف فيو.ال
 مخالف  سمط  النقد كالقرضإف  :رفض الترخيص قرارالواردة عمى محل  بصور العيو  -2

تككف  قدمف خبلؿ قرارات الضبط الخاص  باالستثمار في القطاع البنكي لقكاعد الترخيص 
تككف  قدكميا أك جزئيا، أك  قانكني القاعدة السمط  الضبط  ؾ عندما تتجاىؿمباشرة، كذل

كأف صرام  القاعدة كالتشدد في لخطأ في تفسير القاعدة القانكني . عف ا ناتج  المخالف 
حري  االستثمار البنكي، كذلؾ عف طريؽ حكـ اإللغاء تطبيقيا تمثؿ الضماف األكيد الحتراـ 

 رم في حؽ القرار المطعكف فيو.إلداالذم يصدره القاضي ا
تجدر اإلشارة إلى أف الفقو اإلدارم استقر  قرار لمقانون:المخالفة فحص القاضي عيب  -أ

معنى أضيؽ، بحيث ينحصر في العيب المتعمؽ بعمى استخداـ اصطبلح مخالف  القانكف 

                                                 
 .37، ص2010النظري  العام   لمقرارات اإلداري  كالعقكد اإلداري ، دار اليدل،  الجزائر، عادؿ بكعمراف،   - 676
 .400، ص2001األكؿ،  ءالجز ،.الدكل .اإلدارم في قضاء مجمس  حمدم ياسيف عكاش ،  مكسكع  القرار - 677
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 عف ص المحدد بالقانكف، أك الخركجبمحؿ القرار، كال يمتد إلى عيب مخالف  االختصا
عيكبا مخالف  لمقانكف بمعناه ... إذ تعتبر في جميع األحكاؿ ، الشكميات كاإلجراءات المحددة

عيكب دعكل اإللغاء عمى اإلطبلؽ كأكثرىا تطبيقا مف كما يشكؿ ىذا العيب أىـ  678الكاسع.
رقاب  خارجي  بعيدة عف محتكل  ىي...االختصاص، الشكؿعيب الناحي  العممي ، فرقاب  

مطعكف فيو، بينما رقابتو فيما يتعمؽ بمخالف  القانكف فيي رقاب  مكضكعي  تستيدؼ القرار ال
 .مطابق  القرار لؤلحكاـ الساري  المفعكؿ

ي  سمط  النقدال، عندما تتجاىؿ النقد كالقرض المتعمؽ 11-03األمر رقـ تتحقؽ مخالف  ك      
يانيا تصرفا تمنعو أك ، كذلؾ بإتلتي تحكـ عممي  االستثمار المصرفيقكاعد الترخيص 

 قد تككف إيجابي ، أك تككف سمبي .مخالف  ال ىذه أفأم امتناعيا عف تصرؼ تكجبو؛ 
السارم  فالقانك  أحكاـبطريق  عمدي  عمى  خركجالتتمثؿ المخالف  اإليجابي  في حال       

لممارس  النشاط  رفض منح االعتمادب اقرار  صدريالمفعكؿ. كمف األمثم  عمى ذلؾ، أف 
 كفي  679عشرة شيرا مف تبميغ الترخيص 12المحدد بػ قبؿ انقضاء األجؿ القانكني  المصرفي
إثبات عيب محؿ قرار رفض منح الترخيص،  فمف السيؿ عمى دكم الشأف الحال  مثؿ ىذه

 .القاعدة القانكني  التي يستند عمييا اضيأماـ  القفما عمييـ إال أف يثبتكا 
عف لمقانكف، في حال  امتناع سمط  النقد كالقرض لسمبي  مخالف  االتتمثؿ في حيف      

كاألمثم  في ىذا الصدد  تفرضو عمييا مف التزامات،  أك برفضيا لما القانكفتطبيؽ أحكاـ 
ألحد  يص، منح الترخالضبط سمط ترفض  عندماالمذككرة تتحقؽ المخالف  كثيرة، كعميو 
كما تتحقؽ عندما  .المطمكب  ط القانكني جميع الشرك  المقدـ طمبالرغـ استفاء المستثمريف 

الصكرة كىي  بنصكص صريح تمتنع عف اتخاذ أم قرار بشأف طمبات الترخيص رغـ إلزاميا 
  تأسيس البنكؾ.حري   عمى األخطر

                                                 
ني، العدد الخامس، جامع  محمد ىني  أحميد، " عيكب القرار اإلدارم، حاالت تجاكز السمط (،  مجم  المنتدل القانك  - 678

 .53خيضر، بسكرة،   )د.س.ف(، ص
 ، يحدد شركط تأسيس بنؾ كمؤسس  مالي .02-06مف النظاـ رقـ  8/2نظر المادة ا- 679
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أف مخالف  محؿ القرار اإلدارم المتضمف رفض تأسيس بنؾ أك  كما تجدر اإلشارة إليو     
لمخالف  إيجابي  أك سمبي ػ ال يقتصر عمى مخالف  النصكص مؤسس  مالي ،ػ سكاء كانت ىذه ا

نما تمت أك تشريعي  أك  د إلى أي  مخالف  لقاعدة قانكني ، سكاء كانت دستكري الخاص  كا 
الئحي  أك عرفي  أك مستمدة مف المبادئ القانكني  العام ، فكميا مخالف  لمقانكف بمفيكمو 

 680الكاسع
 La violationمخالف  لمقانكف،لعيب سمط  النقد كالقرض رتكبت نتيج  لما تقدـ، فإذا ابالك     

de la loi  تجعؿ طمبات الترخيص كاالعتماد   تجاهسمبيسكء أكانت ىذه المخالف  إيجابي  أك ،
المستثمريف في تأسيس  ضمان  لحري كىي  قراراتيا معيب  كقابم  لئللغاء أماـ القاضي اإلدارم

 المصرفي. مؤسسات القرض لمممارس  النشاط
مف العيكب التي تشكب ركف  أيضا القانون: مخالفة تفسير بالقاضي عيفحص  -ب

  La fausseتفسير القانكف المحؿ في قرار رفض االلتحاؽ بالمين  البنكي  صكرة عيب مخالف  

interprétation de la loi سمط  ذلؾ أف  صكرة خفي  األني الصكرة السابق  كأخطر مف ؽفيي أد
نما  ا كما في حال  المخالف  المباشرةا ال تتنكر  لمقاعدة القانكني  أك تتجاىميىنالضبط  كا 

معنى غير الذم أراده المشرع مف  تفسرىا بطريق  خاطئ ، مما ينتج عف ذلؾ إعطائيا
  681.كضعيا

خطأ  في تفسير أحكاـ القانكف البنكي متعمدا أك غير متعمدا، كفي كبل الكقد يككف      
 األمثم  التي يمكف أف نسكقيا كمف  االلتحاؽ بالنشاط البنكي.قد يعيؽ حري   والحالتيف فإن

تشمؿ حاالت لكي بمد نطاؽ القاعدة القانكني  أف تقـك سمط  النقد كالقرض  في ىذا الصدد،
عدـ قبكؿ الطعف ضد قرارىا األكؿ تدفع أماـ القاضي اإلدارم ب ال تدخؿ فييا أصبل، كأف 

مؽ أف الشرط المدفكع بو ال يتععدـ صدكر قراريف بالرفض، في حيف لالرافض لمنح االعتماد 

                                                 
 .256، ص2003سامي جماؿ الديف، القضاء اإلدارم، منشأة المعارؼ، اإلسكندري ،  -680
 2007دار النيض  العربي ، مصر،   ب  عمى أعماؿ اإلدارة،محمد عبد العاؿ الستار،  مبدأ المشركعي  كالرقا - 681
 .522ص

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 حًايح حريح االنتحاق تانًهُح انثُكيح عدو انتعسف في تمييد ضًاَاخ        انثاب انثاَي:       

 

321 

 

كما ىك منصكص عميو  قرارات رفض منح االعتمادب كليسإال بقرارات رفض منح الترخيص 
طا شر ، يتضمف حكما جديدا فتضيؼ صاتفسر نعندما  كقد يتحقؽ ىذا العيب أيضا682قانكنا.
، كقد ألخرل المحددة بنص القانكفشركط اعمى الترخيص يضاؼ إلى ال لمحصكؿ جديدا

قد يتسبب في  مما استعماؿ السمط ، المغاالة كسكءمف  عمى نكعينطكم تعسفيا  يككف شرط
في  األمر الذم يدخمو ،و تمبيتولعدـ استطاعتعمى الترخيص مف الحصكؿ  المستثمرحرماف 

ف كاف ذلؾ مف كجي  نظ في نزاع  بدعكل إلغاء لعيب ر سمط  النقد تفسير القانكف، حتى كا 
 ىمخاطر عمكقكع  كالقرض، ييدؼ إلى الزيادة في الضمانات التي يجب تكفيرىا ضد احتماؿ

 .سكؽ المصرفي  أك االقتصاد الكطنيال
 قراراليتمثؿ ركف المحؿ في  :النقد والقرض في ركن المحل مجمس سمطةطبيعة  -3

د عنو حاال كمباشرة كالذم في األثر الذم يتكلالمتعمؽ بضبط االلتحاؽ بالنشاط المصرفي  
، منعو مف ذلؾ إلىإما  أك إلنشاء المؤسس  البنكي منح المستثمر الترخيص  إلىإما  قد يؤدم

 كما ييمنا في ىذه المسأل  حال  رفض االستثمار.  
المتعمؽ بالترخيص أك  قرارالفي محؿ  النقد كالقرض لمجمسالسمط  التقديري  كتتجمى      

بعد البث  تبميغالأك  لدراستو تدخؿالإرادتو في اختيار كقت  صداره عمىفي تكقؼ إ االعتماد
 الحتماؿ كقكع تعسؼ مف المجمس.حاج  ماس  لمرقاب  القضائي  ، كىنا نككف في فيو
التشريعي   ألحكاـلمعديد مف  كفقا :إلصدار القرار الضبطيإلزامية تدخل المجمس   -أ

سمط  التقدير في محؿ القرار المتضمف ضبط سمط  النقد كالقرض  تمتمؾال كالتنظيمي  
االعتماد أك أك  مف حيث التدخؿ إلصداره سكاء بالمكافق  عمى الترخيص تأسيس البنكؾ
 االرد عميي ـث المستثمريفطمبات  كفحص لدراس  ياتدخمستمـز ي حيث 683،رفض منحيما

 سبيؿ المثاؿ: كنذكر بعض مف تمؾ األحكاـ عمى

                                                 
 .تعمؽ بالنقد كالقرض، معدؿ كمتمـي، 11-03مف األمر رقـ  87ك 85، 84، 82أنظر المكاد:  - 682
إذ بمفيـك المخالف ، ا تممؾ اإلدارة  السمط  التقديري  في التدخؿ أك عدـ  التدخؿ إلحداث ذلؾ األثر القانكني في  - 683
 لقرار اإلدارم طالما  أف المشرع لـ يمزميا بالتدخؿ بنص صريح بشأف الحال  المعركض  عمييا. ا
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:" يجب نصت عمىحيث 684مف األمر المتعمؽ بالنقد كالقرض،  82ما جاء في المادة       
أف يرخص المجمس بإنشاء بنؾ أك مؤسس  مالي  يحكميا القانكف الجزائرم، عمى أساس ممؼ 

لى ذات أعبله" 80أحكاـ المادة  يتعمؽ بمراعاةيحتكم خصكصا عمى نتائج تحقيؽ  اإللزاـ  كا 
"يجب أف يرخص المجمس  جاء فييا: الذمك  ،السالؼ الذكرمف األمر  84المادة  إليو ذىبت

 .تح مكاتب تمثيؿ لمبنكؾ األجنبي "بف
حري  التدخؿ تجاه  مف حيث كالقرض مقيدةسمط  النقد تبدك  ،انطبلقا مف المكاد المذككرة    

حيث ال يمكنيا أف تختار بيف أف تقـك بفحص كدراس  الطمبات كالرد  ،طمبات الترخيص
 .حيث المنح أك الحرماف إذف مقيدة مف، فيي ؾعمييا كبيف أال تقـك بذل

تعد حري  مف الحريات االقتصادي  بالنسب   ،حقيق  منح الترخيص أك االعتمادإف  
نجد في  كالقرض، كىذا لعدة أسباب كمعطياتلممستثمريف كليس مزي  مف سمط  النقد 

  االستثمار كىك مقدمتيا ارتباطيا العضكم بحؽ الممكي  كىك حؽ دستكرم، ككذلؾ بمبدأ حري
 685كذلؾ مبدأ دستكرم.

صبلحي  تقديري    المختص السمط ؛ فمنح ىذا التقييد الذم أكده المشرع يستحؽ الثناء     
 يياي المجاؿ البنكي الذم ال يفرض عمفي ىذا الشأف ال تتماشى مع مقتضيات االستثمار ف

 التدخؿ ىذا لسرع  فيالتدخؿ لتقرير مصير طمبات الترخيص كاالعتماد فحسب بؿ يشترط ا
القاضي  قد يمكف ـالحك بيذاالمشرع فإف المنازع  البنكي ،   . كحتى مف ناحي  يافيلمبث 
الترخيص  طمبات كفحص التدخؿ لدراس  عف امتناعياحال   في يامف إلزام اإلدارم

 .كاالعتماد
 ذلؾسكؼ يترتب عف المذككر  عف التدخؿامتناع سمط  النقد كالقرض في حال  ف      
ضي اإلدارم بالبحث عف مدل سمط  القاتتحدد  ىنابحري  االلتحاؽ بالنشاط البنكي، ك مساسا 

                                                 
 .متمـ، المتعمؽ بالنقد كالقرض، المعدؿ ك 11-03رقـ  - 684
 ، المعدؿ كالمتمـ.1996مف دستكر  64ك 43انظر المادتيف  -685
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ىذا االمتناع قد سبب بأف  تبيف لوكمتى حؽ طالب التأسيس في الحصكؿ عمى الترخيص، 
 686.فعبل ضررا لصاحب الشأف فيقضي بإلغاء القرار السمبي  أك الحكمي

عما ىك  المتعمؽ بالنقد كالقرض 11-03األمر رقـ خركج  كفي ضكء ما سبؽ، يبلحظ     
فإنو  تقييد االختصاص بشأف محؿ القرار إذا اتجو إلىأف القانكف حيث غالب في العادة، 

جعؿ جانب االختصاص المقيد  إلى لكف 687،بشأف ركف السبب يمجأ إلى تقييد سمط  اإلدارة
 سابقا.لركف كما أشرنا التقدير في ىذا ا سمط لقرض مجاال كاسعا للسمط  النقد كا

طالب تأسيس  ال يتمتع، كما أشرنا :في الرد وتبميغ القرار التقديرسمطة ب تمتع المجمس-ب
قرار الترخيص كاالعتمادػ باعتبارىما بضمانات كافي  قبؿ صدكر  بنؾ أك مؤسس  مالي 

لنقد   اسمطماداـ أف المشرع قد خكؿ الرخصتاف المتاف تسمحاف بامتياف النشاط البنكي ػ
 ،طمبات الترخيص كاالعتمادفي  ثمبالتدخؿ ل سمط  تقديري  كاسع  في اختيار كقتكالقرض 

 .كانت بالرفض اإذ بشأنياتبميغ القرارات المتخذة كذا ك 
مظاىر السمط  التقديري  ذ القرار يعد أبرز اتقدير الكقت المناسب التخإف في منح حري       

 المناسب اإلطار الزماني  حال  عدـ تحديد يترتب عفقد ف  كمف ثم  ،لمجمس النقد كالقرض
 ،البث فييا يرتأخب الترخيص كاالعتماد أك طمباتتجاه  بالسككت ومكقف ذالذم يتخ لمتدخؿ،

 خمؽت الظركؼ. ىذه أك في تبميغ القرارات المتخذة بشأنيا، كخاص  منيا القاضي  بالرفض
اه تجسكاء  مو في كضعي  غامض تجعحيث  ،صاحب الشأف صعكبات كبيرة تكاجو  بدكرىا

إذا المقبكل   غير المعامم  اإلداري ىذه ، فمثؿ مجمس النقد كالقرض تصرؼ  كأالقانكف 
كخاص  منيـ لمستثمريف ا التي ال تركؽ العكائؽ كالعراقيؿسمسم   إلى تضاؼ ، فإنيامكرست
 .في المجاؿ البنكي االستثمارالذيف يرغبكف في ، األجانب

                                                 
 .588، ص1978العربي ،  القاىرة، فكؤاد العطار،  القضاء اإلدارم، الطبع  الثالث ، دار النيض   - 686
القضاء اإلدارم المبناني، )دراس  مقارن (، منشكرات الحمبي الحقكقي ، بيركت  لبناف،  ،عبد الغني بسيكني عبد اهلل، - 687

 .45، ص2001
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ر يتأخأك قرارات الرفض  ت المتجاىؿ تجاه طمبات الترخيص أك عدـ تبميغإذا يشكؿ السكك 
ذلؾ ػ في ضؿ غياب آجميف قانكنيف ىاميف يمزماف سمط  النقد كالقرض عمى التصرؼ 

في انتياؾ حري   ىا، كأخطر خبلليماػ أفدح صكرة مف صكر التعسؼ في استعماؿ السمط 
 محددة أك جاؿآفي تصرؼ أف ىذه السمط  ت االستثمار في القطاع البنكي  بالمقارن  مع لك

قكل  بالرد عمى ىذه الطمبات كتبميغيا حتى كلك كانت قرارات الرفض مشكب  بأحد عيكب عم
 .المشركعي 

 ،في استعماؿ السمط  التعسؼ ىذاكالغريب في األمر أف المشرع قد تجاىؿ حدكث مثؿ      
يضع طالب الترخيص في قد  الكضع ألف ىذا كبالتالي غياب ضكابط معالج  ىذه المشكم ،

، أك مف حيث حيرة مف أمره، سكاء مف حيث الكقت الذم ينتظره لمبث في طمبو كتبميغو لو
تعتبر مسأل  المكاعيد بالغ  األىمي   ليذاضاء. قضاءه لمطعف أماـ القالكقت الذم ينتظر ان

 688.اإللغاء لقاضيكذا ك  الترخيصبالنسب  لطالب 
التدخؿ قد منح لمجمس النقد كالقرض سمط  تقدير كقت  المشرع فكا إفحتى ك لكف      

عندما   ، كذلؾ ياالتعسؼ في استعمال ، فبل يحؽ لوعمى طمبات الترخيص كتبميغيا اإلجاب 
، ألف ىذا حسب مشيئتوإلى ما النياي   قراراتو تأجيؿ إصدارمخادع أك بصمت بيمكذ 

مصمح  القطاع البنكي، كىي المصمح   التصرؼ يجانب عم  المنح الذم يتكقؼ عمى تحقيؽ
كىك ما أكد عميو القضاء  ، كالتي تبرر تدخؿ القاضي اإلدارم لحمايتيا.ذلؾ المرجكة مف

اإلدارم الفرنسي في أكثر مف مناسب ، حيث حكـ عمى اإلدارة بالتعكيض لتراخييا في اتخاذ 
   دكف مبرر في تسميـ كنأخذ عمى سبيؿ المثاؿ تأخرىا أكثر مف سن 689الكثير مف القرارات،

كال يختمؼ القضاء اإلدارم  المصرم عف نظيره الفرنسي في أحد األفراد ترخيصا بالبناء. 
" إف حري  الجي  اإلداري   في اختيار 690:ما يمي حيث جاء في أحد اجتياداتو ،ىذا الشأف

                                                 
 .84 83، ص ص2002،  الجزائر، لػ02عدد حسيف فريج ، "إجراءات دعكل اإللغاء في الجزائر"، مجم  إدارة، - 688
 152، ص2003الرياض، د.د.ف، ، 1طحمد عمر حمد، السمط  التقديري  لئلدارة كمدل الرقاب  القضائي  عمييا،  - 689
 جزء الثاني، منشأة المعارؼ،، مصرحمدم ياسيف عكاش ، مكسكع  القرار اإلدارم في قضاء مجمس الدكل ، ال - 690

 .1367،ص 2010
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ف كانت مطمق ، إال أف إطبلقيا ال يعن ي اإلسراع الكقت المبلئـ إلصدار قرارىا بالترخيص كا 
في استعماليا، ذلؾ أنيا تجد حدىا الطبيعي في الكقت المعقكؿ لكي تبث الجي  أك التراخي 

 اإلداري  خبللو في طمب الترخيص". 
ستكجب تمكيف طالب الترخيص أك ، ياإلشكالي  المطركح معالج  في اعتقادنا أف       

أماـ القاضي  تقديـ الطعفمف 691شيريفال تقؿ عف  معقكل  انتظار مدة قانكني  بعداالعتماد 
، عمى أساس أف غالبي  اجتيادات الفقو كالقضاء ضد قرار إدارم سمبي بالرفض اإلدارم

اإلدارييف المقارنيف انتيت إلى تفسير السككت رفضا في حاؿ سككت المشرع عف تبيانو 
إذ ىك أقرب إلى المنطؽ منو إلى المكافق ، حتى ال يقع  692بنص صريح قاطع الدالل ،

الخاطئ لمقانكف البنكي فيمارسكف النشاط البنكي دكف المعنييف باألمر في مطبات تفسيرىـ 
 ترخيص مسبؽ. 

لتعسؼ سمط  النقد كالقرض في دراس   تصدم القاضي اإلدارم كعمى الرغـ مف كجاى       
لحماي  حري  االستثمار  غير كافي، ، إال أف ذلؾ يبقىفيياطمبات الترخيص كاالعتماد كالبث 

بؿ يجب أف يتعدل إلى رقاب  حال  تعسؼ ىذه السمط  تجاه تبميغ البنكي كتسييؿ إنجازه، 
في تمؾ الطمبات منحا أك منعا إذا  مف الفصؿألنو ال جدكل  .قرارات الرفض إلى أصحابيا

   .لـ تبمغ ليـ
ائي  لحري  االلتحاؽ بالمين  البنكي  مف الناحي  المشار إلييا إذا تتحقؽ الحماي  القض     
إجبار سمط  النقد كالقرض عمى طالبي التأسيس، كذلؾ عف طريؽ  بالتيسير عمى ، أعبله
بصرؼ الترخيص  أك االعتماد أك  كالرد عمييا سكاءس  كفحص طمبات االستثمار البنكي درا

 انفسو تأديبآجاؿ معقكل  قد يحددىا القاضي  لذكم الشأف كذلؾ في تبميغوثـ برفض صرفو، 

                                                 
الذم  01-93فعكؿ في ضؿ النظاـ  رقـ عتماد كانت ساري  الم،كىي مدة معقكل  لمرد عمى طمبات الترخيص كاال - 691

-06يحدد شركط تأسيس بنؾ كمؤسس  مالي  أك فرع بنؾ أك مؤسس  مالي  أجنبي   قبؿ تراجع المشرع عنيا في النظاـ رقـ 
 .، السارم المفعكؿ02
 .356عبد الرحماف عزاكم، المرجع السابؽ، ص  - 692
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سمط  التقدير الممنكح  ليا قانكنا في اختيار كقت إساءة استعماليا المعني  عمى لمسمط  
 تجاه الطمبات المقدم  إلييا.الفردي  التخاذ  القرارات  التدخؿ 
جم  عف كبيذا، كحتى في ضؿ كجكد سمط  تقديري  غير معتادة في ضؿ القرارات النا     

تفرد سمط  النقد كالقرض في تقدير لحظ  اتخاذ قرار منح أك رفض الترخيص إلنشاء بنؾ أك 
  إلى سمط  مقيدة مف يمكف لمقاضي اإلدارم أف يقمب سمطتيا التقديريمؤسس  مالي ، فإنو 

أف تتخذ  خبللو   يفرض عمييا تحديد اإلطار الزمني الذم  ، كذلؾ عف طريؽىذه الزاكي 
 التدخؿ.حظ  ، كمف ثـ إلغاء امتياز اختيار للمناسبالقرار ا

عادة ما يتخمى المشرع عف تقييد  عدم تمتع المجمس بحرية اختيار مضمون القرار: -ج
اإلدارة، بحيث يتجنب تحديد ما يمكف لسمطات اإلدارة أف ترتبو مف أثار قانكني ، مكتفيا 

حال  أف تحدد بحري  محؿ القرار الذم بتحديد الغاي  مف القرار، فتستطيع اإلدارة في ىذه ال
خكليا القانكف حؽ إصداره، عمى أساس أف كاف  الحمكؿ التي يمكف اختيارىا تعد جائزة 

 693كمشركع .
لكف بالرجكع إلى النصكص المنشئ  لمجمس النقد كالقرض ػ كجياز ضبط لمنشاط      

مس مف حيث مضمكف البنكي ػ نجدىا، قد خرجت عف تمؾ األحكاـ كذىبت إلى تقييد المج
 األمر المتعمؽ  مف الفقرة الثاني  كالثالث  /92القرار الذم يصدره، كما ىك كارد في المادة 

يمنح االعتماد إذا استكفت  الشرك  جميع الشركط  ما يمي:" التي تضمنتالنقد كالقرض، ب
كذا الشركط أك المؤسس  المالي  ك األنظم  المتخذة لتطبيقو، لمبنؾ مر ك التي حددىا ىذا األ

 .الخاص  التي يمكف أف تككف مقترن  بالترخيص، عند االقتضاء
يمنح االعتماد لفركع البنكؾ كالمؤسسات المالي  األجنبي  المرخص ليا بمكجب أحكاـ      
 أعبله، بعد أف تستكفي الشركط نفسيا...". 88المادة 

                                                 
كد الرقاب  القضائي  عمى سمط  اإلدارة التقديري ، )دراس  مقارن (، رسال  لنيؿ شيادة خالد سيد محمد محمكد حماد، حد- 693

 . 204، ص 2011الدكتكراه في القانكف، كمي  الحقكؽ، جامع  القاىرة، 
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إزاء محؿ لسمط  التقديري  المذككر أف سمط  النقد كالقرض ال تتمتع با مف النصيفيـ      
مالي   حيث لـ أسيس البنكؾ كالمؤسسات اللتالقرارات التي تتخذىا بشأف طمبات االعتماد 

ىي ممزم  باتخاذ أحد القراريف، إما بمنح  االختيار بيف عدة حمكؿ؛ إذ يترؾ ليا إمكاني  
كعميو إذا خرج  يافي حال   تخمف االعتماد إذا تكفرت الشركط المطمكب  قانكنا أك رفض منحو

محؿ القرار عف أحد ىاتيف الصكرتيف كصـ بعدـ المشركعي  كاستكجب اإللغاء مف قبؿ 
 القاضي اإلدارم.

مف لممستثمر  يعطي ضمان  قكي سكؼ  أكيد ،في ىذا المجاؿكباختفاء السمط  التقديري       
ىذه كره مف قبؿ صد حتمؿأم تعسؼ م ، مفشأنيا حماي  حريتو في االلتحاؽ بالنشاط البنكي

سيككف  إما بقبكؿ طمب   مف خبلؿ عممو المسبؽ بأف  مضمكف القرارالسمط ، كذلؾ 
التأسيس أك برفضو،  ككؿ ذلؾ متكقؼ عمى تكفر أك عدـ تكفر الشركط التي حددىا 

 مف ىذه الناحي  سكؼ يسيؿ عمى القاضي اإلدارم دلتقييىذا ا فإف ،. كمف جي  أخرلالقانكف
 عمى عيب محؿ ىذا القرار. ومباشرة رقابت

أف  مف المحتمؿ :في قرار رفض الترخيص عيب الغاية رقابة القاضي اإلداري عمى ثالثا:
ردي  قرارات في القطاع البنكي مف خبلؿ إصدار حري  االستثمار فسمط  النقد كالقرض تقيد 

ميات عمسمط  رقاب  ال تتناغـ مع ىدؼ المشرع مف منحيا في مجاؿ النشاطات المصرفي  
 عيب ركف الغاي .مشكب   ب ىذه القرارات تأسيس مؤسسات القرض، فتككف 

عمى فحص مشركعي  محؿ أك  ال تتكقؼ سمط  القاضي اإلدارم عمى أساس ىذا االعتبار،
ت التي ، إذ يمكنو إبطاؿ مثؿ ىذه القرارارفض االستثمار في المجاؿ البنكي سبب قرارات

 .ارىاصدتيدؼ إلى غاي  غير مشركع  مف  إ
في  عيب الغاي مكحد ل يكاد يتفؽ الفقو المقارف عمى تعريؼ  التعريف بعيب الغاية: -1

التي تعترم  العيكب ضمف ىذا العيب يدخؿك  كعمى صعكب  اكتشافو،، القرار اإلدارم
 يتخذ صكرا كأشكاؿ عدةك ، إلى جانب عيبي السبب كالمحؿ ارلمقر   الداخمي  المشركعي  
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بكاف  الكسائؿ لمتصدم لو مف أجؿ حماي  الحقكؽ  اإلدارم مكيف القاضيتاألمر الذم يستمـز 
 .كالحريات العام  التي تكفميا مختمؼ القكانيف الساري  المفعكؿ

كيعبر  ر اإلدارم، ىك عيب يمس ركف اليدؼعيب الغاي  في القرا :عيب الغاية تعريف -أ
استعماؿ السمط ، تجاكز التعسؼ في استعماؿ السمط ، إساءة  تسميات عنو الفقو بعدة

 694السمط .
بالحال  التي تستخدـ فييا اإلدارة سمطاتيا لتحقيؽ ىدؼ غير ذلؾ  ،أيضا كيعرؼ ىذا العيب      

 695الذم كمفت بتحقيقو، فاالنحراؼ في استعماؿ السمط  ىك انحراؼ في تحقيؽ األىداؼ.
إلدارة سمطتو التقديري  "استعماؿ رجؿ ا696العميد سميماف محمد الطماكم بأنو:كما عرفو      

 لتحقيؽ غرض غير معترؼ بو".
ما يبلحظ، أف ىناؾ تقارب فقيي كبير بيف مختمؼ التعريفات التي سيقت بشأف عيب       

يطبؽ ىذا العيب عمى نفس األمر ساعد عمى كجكد قضاء مقارف االنحراؼ بالسمط ، كىذا 
 النيج تقريبا.

النيائي  التي تسعى سمط  النقد   اس  النتيجالدر مكضكع  الغاي  محؿ كنقصد بركف     
إلنشاء  ت تعبر عف رفض طمبات المستثمريف كالقرض إلى تحقيقيا مف خبلؿ اتخاذىا قرارا

فإف قرارات  المصمح  العام عف تحقيؽ  تفإذا انحرف، كبالنتيج  لذلؾ االستثمارات المصرفي 
 .معرض  لئللغاء مشكب  بعيب الغاي  ك الرفض ىذه تككف

كمما تقدـ، نستنتج الفرؽ الكاضح بيف األركاف الداخمي  لقرار رفض منح الترخيص       
فرفض منح الترخيص ىك محؿ  في ركف السبب كالغاي  كالمحؿ تتمثؿ ، كالتيلتأسيس البنكؾ
، أما اليدؼ استفاء ممؼ مقدـ الطمب لمشركط كاإلجراءات المحددة قانكنا عدـالقرار، سببو 

                                                 
رمضاف محمد بطيخ، "أركاف القرار كشركط صحتو كعيكبو" مجم  القضاء اإلدارم، المنظم  العربي  لمتنمي  اإلداري ،  -694
 .147، ص2005ع  الدكؿ العربي ، جام
 .40، ص 1966سميماف محمد  الطماكم، نظري  التعسؼ في استعماؿ السمط ، دار الفكر العربي، القاىرة،  - 695
 1996دار الفكر العربي، القاىرة، سميماف محمد الطماكم، القضاء اإلدارم، )قضاء اإللغاء(، الطبع  السابع ،   - 696
 .72ص
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شاط المذككر دكف مف المخاطر المحتمم  مف ممارس  الن نظاـ البنكيمنو ىك حماي  ال
 الشركط المطمكب .

إلدارم المصرم تبياف ىذه الفركؽ في قرار المحكم  اإلداري  العميا كقد سبؽ لمقضاء       
تصرفا قانكنيا،  رالقرا باعتبار،..."697:، حيث جاء فيو ما يمي12/07/1958الصادر بتاريخ 
قانكني   كاقعي  أكصرؼ قانكني بغير سببو، كالسبب في القرار اإلدارم ىك حال  كال يقـك أم ت

تحمؿ رجؿ اإلدارة عمى التدخؿ بقصد إحداث أثر قانكني ىك محؿ القرار كابتغاء كجو 
 الصالح العاـ الذم ىك غاي  القرار". 

سمط   عندما تتصرؼ يتحقؽ ىذا العيب مظاىر انحراف ىيئة النقد والقرض بالسمطة:  -ب
النقد كالقرض برفضيا لتأسيس بنؾ أك مؤسس  مالي   لمصمح  خاص  بعيدة عف المصمح  

 مصمح  تحقيؽيجب عمييا  عندما تتخذ قرار رفض منح الترخيص لممستثمر العام ؛ أم 
كمف ىنا يمكف تشبيو  عف إرادة المشرع. قيؽ مصالح خارج لتحليس النظاـ العاـ البنكي، ك 
كمجمس النقد ػ بعض الييئات في مجاؿ الضبط االقتصادم كالمالي،  الدكر الذم تقـك بو

 بذلؾ الذم تقـك بو سمطات الضبط اإلدارم في مجاؿ صيان  النظاـ العاـ. ػ كالقرض
عكد عمى ت ، تحقيؽ مصالح شخصي الترخيص بسمط مجمس الكمف مظاىر انحراؼ      

منح التراخيص لبعض  عف طريؽ رفضوكذلؾ 698،أك عمى غيرىـ، محاباة ليـ ئوأعضا
محاباة البنكؾ العمكمي  أك الخاص  المتكاجدة  المستثمريف لتأسيس مؤسسات القرض بيدؼ

 المنافس . مف متقميؿل دخكؿ منافسيف جدد  عبمن االحتكارفي السكؽ لتكريس 
ات رفض منح التراخيص قرار  كراء مف عندما يستيدؼ االنحراؼ أيضا كيمكف أف يتحقؽ     

ح سياسي  ال تمت بصم  لممصمح  العام ، فقد تتحقؽ ىذه الصكرة حينما يحابي تحقيؽ مصال
دكف في منح الترخيص مف  ماأنصار حزبي ؾ الجزائرمجمس النقد كالقرض كرئيسو محافظ بن

مراعاة الشركط القانكني   الساري  المفعكؿ، كفي المقابؿ قد يرفض منح الترخيص لمشاريع 

                                                 
 . 199ص2003ات الحمبي الحقكقي ، بيركت، لكىاب، القضاء اإلدارم، الكتاب األكؿ، منشكر محمد رفعت عبد ا- 697
 .369، ص1993عبد الغني  بسيكني عبد اهلل، القضاء اإلدارم، )قضاء اإللغاء(، الدار الجامعي ،  - 698

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 حًايح حريح االنتحاق تانًهُح انثُكيح عدو انتعسف في تمييد ضًاَاخ        انثاب انثاَي:       

 

330 

 

 مثؿ يرل أفكفي ىذا الصدد ىناؾ مف  تقاما  مف معارضيو.بنكي  تكفرت فييا الشركط ان
إذ أف االمتيازات التي منحت  ؛699اإلطبلؽىي أخطر صكر االنحراؼ عؿ  تىذه الحاال

تنقمب إلى سبلح خطير  القطاع البنكي العاـ  في لسمط  النقد كالقرض بغي  تحقيؽ الصالح
جاء في  الدكل  الجزائرم إذ مجمس   ما لـ يؤيده ىذاك 700في يدىا لجمب األذل كالشر لؤلفراد.

ليا مف طرؼ المشرع  تالتي أعطيحؽ السمط  كامتيازات اإلدارة "... 701:أفات قرار الإحدل 
 .الصالح العاـ، ال يعني المساس بحقكؽ األشخاص..." لخدم 
 رضبط االستثما، يجب عمى سمط  النقد كالقرض أف تصدر قرارات عمى أي  حاؿ     

يفترض نح الترخيص تحقيؽ المصمح  العام ، فحيف تصدر قرار برفض مابتغاء  المصرفي
 اإلضرار ض أكفييا أف ال تقصد مف قرار الرفض حرماف المستثمر مف تأسيس مؤسس  القر 

في حماي  المكدعيف،  تحقيؽ مصمح  عام  تتمثؿ تقصدعمييا أف  بو أك االنتقاـ منو، بؿ
منح  لك بيذه المصالح جميعيا التي قد تمحؽ مف المخاطر أك االقتصاد الكطنيالمقترضيف، 

 .كمكرس النشاط الترخيص
 حادتقد  المعني سمط  ال إذا تبيف لمقاضي اإلدارم أف فلممقتضى المشار إليو،  كخبلفا     

إلنشاء مؤسسات القرض قرارات منع الترخيص إصدارىا ل عف تحقيؽ المصمح  العام ؛ إذ أف
، فإنو المذككرة مصالحال ت بصم  لمقتضياتيمال  آخر ألم سبب كأ ألسباب سياسي ، كاف

 .يقضي بإلغاء تمؾ القرارات مستندا في ذلؾ إلى عيب االنحراؼ بالسمط 
ال تكتمؿ  مف المؤكد أنو :النقدية سمطةالعيب انحراف  عمى القاضي رقابةأىمية  -ج

استعماؿ ي رقاب  القاضي اإلدارم عمى سمط  النقد كالقرض إال ببحث عيب االنحراؼ ف
سمطتيا  تجاه طمبات الترخيص كاالعتماد إلنشاء مؤسسات القرض، كيدؿ ذلؾ عمى مدل 

                                                 
 24جع السابؽ، صسميماف  محمد الطماكم، نظري   التعسؼ في استعماؿ السمط ، )االنحراؼ  بالسمط (، المر  - 699
 .296ص 1979م(، المطبع  الجديدة، دمشؽ، عبد اهلل طمب ، الرقاب  القضائي  عمى أعماؿ اإلدارة، )القضاء اإلدار  - 700
 ، غير منشكر.15/04/2003، قرار صادر بتاريخ 008959مجمس الدكل ، الغرف  األكلى، ممؼ رقـ  - 701
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فض كعمى مدل أىمي  فحص ىذا العيب، نكسع رقاب  القاضي اإلدارم  لمشركعي  قرارات الر 
 كغايتو.قانكف النقد كالقرض  في فرض رقاب  عمى مخالف  ركح 

 في المجاؿ مط  النقد كالقرض حري  االستثمارستنتيؾ  قد ، أنوكمما ال مراء فيو     
 لمخكل  لتنظيـ كرقاب  الدخكؿ إلى، كذلؾ عندما تنحرؼ في استعماؿ السمط  االمصرفي

 ىذه الحري  عف طريؽيؤدم ذلؾ إلى حرماف المستثمر مف ممارس   ، مماالمين  المصرفي 
 الطرفيف.بيف  الكاجب تكافرىاكزعزع  الثق  ، مالي   مؤسس كأتأسيس بنؾ 

ذا كانت       الغاي  تتمتع بقرين  قانكني  مفادىا صح   رفض الترخيص أك االعتماد قراراتكا 
 فإف حقيؽ الصالح العاـت ىك دائما أف الغاي  أك اليدؼ منياأك اليدؼ منيا؛ أم يفترض 

 المبلذعكل اإللغاء، فيك القاضي اإلدارم عف طريؽ د  لمرقاب ياإخضاعالشيء اإليجابي ىك 
 .سمط لااستعماؿ لعيب االنحراؼ في األخير لمتصدم 

انطبلقا مف ىذا السياؽ، يمثؿ عيب االنحراؼ في استعماؿ السمط  كجو مف أكجو      
ثـ كجب عمى القاضي اإلدارم ػ متى  حري   االلتحاؽ بالنشاط البنكي كمف عمى  عتداء اال

القرار متى ثبت لو قيامو، فيمغي ب رفع األمر إليو ػ أف يتدخؿ لتسميط الجزاء عمى ىذا العي
 .بعيب االنحراؼ بالسمط  الذم يمنع منح الترخيص أك االعتماد  بالمعي
، حيث جعؿ الرأمىذا  المشرع الجزائرمتبنى  ،الخطكرة في السياؽ المذككرككعيا بيذه       

نو كك  في استعماؿ السمط  مف تمقاء نفسوفي مكقع قكم لمتصريح بعيب االنحراؼ قاضيو 
إف مثؿ ىذا المقتضى 703عكس نظيره الفرنسي.702استدعاء رجؿ اإلدارة كالتحقيؽ معويممؾ 

قد  عمى أساس أنو السكؽ المصرفي  االستثمار فيحماي  حري   ببل شؾ في ساىـسكؼ ي
 المصرفي.كلد رغب  لدل المستثمريف بالمجكء إلى االستثمار يشجع كي

                                                 
، ما يمي:" يجكز لتشكيم  الحكـ أك 09-08لمدني  كاإلداري  رقـ مف قانكف اإلجراءات ا 860جاء في نص المادة   - 702

 القاضي المقرر الذم يقـك بسماع الشيكد، أف  يستدعي أك يستمع تمقائيا إلى أم شخص  يرل سماعو مفيد.
 كما يجكز سماع أعكاف اإلدارة أك طمب حضكرىـ لتقديـ اإليضاحات".      

، 72سؼ في استعماؿ السمط ، )االنحراؼ بالسمط (، مرجع سابؽ، ص  صسميماف محمد الطماكم، نظري   التع - 703
73. 
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عمى النحك المشار إليو، إال أنو ال يكجد  قضائي ال أىمي  الرقاب  كعمى الرغـ مف لكف      
أم اجتياد قضائي بشأف االنحراؼ في استعماؿ مف الناحي  العممي  ػ ما يثبت ىذه األىمي  ػ 

كقد أرجع جانب مف الفقو ذلؾ إلى الطبيع  القانكني   ،النقد كالقرضسمط  الضبط لمجمس 
يجعميا في منأل عف  ما وبتتصؼ  الذم لييئات الضبط المستقم ، فصف  االستقبلؿ كالحياد

 704إثارة ىذا العيب، إذ يفترض أف تككف بعيدة عف السياس  كالماؿ.
ننا ال نتفؽ مع ىذا التبرير بالكمي ، ألف سمطات إال أ ىذا االعتقاد عمى الرغـ مف كجاى      

ما رأيناه تتمتع إال باستقبللي  محدكدة كىذا  حسب النصكص المنشئ  ليا الالضبط المستقم  
جمس النقد كالقرض، الشيء الذم ال يضمف الحياد الكامؿ م الستقبللي في دراستنا السالف  

تصكر منيا نكحتى كلك سممنا بحيازتيا عمى استقبللي  تام ، فيذا ال يمنع أف  ليذه السمطات،
 الذم قد يأخذ عدة  مظاىر.  ي استعماؿ السمط االنحراؼ ف

عيب االنحراؼ في استعماؿ السمط  كسبب مف أسباب الحكـ  تاإف تطبيقعمى العمكـ،      
 ما قضىمنيا نأخذ ك  705،جدا ظاـ القضائي الجزائرم قميم لنفي ا باإللغاء في دعكل اإللغاء

حيث جاء  فايت دفي قضي  طياف مكي ضد بمدي  أكال09/04/1999مجمس الدكل   بتاريخ  بو
المستأنؼ مبمدي  المستأنؼ عمييا أف تحـر " كزيادة عمى ذلؾ ال يمكف ل706في إحدل حيثياتو:

 لكف لـ تنزع منيـ ادكا مف حصص أرضي  في نفس المكافكحده ألف مكاطنيف آخريف استف
بالرغـ مف ككنيـ لـ يباشركا في بناء مساكنيـ، ليذا فالقرار الذم اتخذه رئيس بمدي  أكالد 

الدرج  األكلى فإنيـ أساءكا  فايت غير قانكني كيستمـز البطبلف،  كلما قضى بغير ذلؾ قضاة
 .في تطبيؽ القانكف كيجب إلغاء قرارىـ"

                                                 
عزالديف عيساكم، الرقاب  القضائي ، عمى السمط  القمعي   لمييئات  اإلداري  المستقم  في المجاؿ االقتصادم، مرجع  - 704

 .257سابؽ،ص 
الجزء  جزائرم، )نظري  الدعكل اإلداري (ال عمار عكابدم، النظري  العام  لممنازعات اإلداري  في النظاـ القضائي - 705

 .543، 542، ص ص2005ديكاف المطبكعات الجامعي ، الجزائر،   Kالطبع  الرابع  الثاني،
زيع، لحسيف بف شيخ آث  ممكيا، دركس في المنازعات اإلداري ، )كسائؿ المشركعي ، دار ىكم  لمطباع  كالنشر كالتك  -706

 .343، 342،  ص ص2006الجزائر 
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رار أخر عبر مجمس الدكل  عف عيب االنحراؼ بالسمط  بعبارة تحكيؿ السمط  قكفي      
ذلؾ أف رئيس البمدي  قاـ بمنح قطع   ،03/05/1999ألغراض شخصي ، صادر بتاريخ 
الح أحد أبنائو مرتكبا بذلؾ عيب لص 04/11/1984أرضي  بمكجب مداكل  مؤرخ  في 

االنحراؼ بالسمط ، إذ استعمؿ سمطتو ليس لتحقيؽ الصالح العاـ، بؿ لفائدتو الشخصي  
 707.أبنائوالمجسدة في احد 

في مجاؿ  األىداؼقاعدة تخصيص تكريس المشرع ؿ عدـ ظكفي كمف ناحي  أخرل      
ىك أمر  اء رفض منح الترخيصد اليدؼ مف كر تحديف البنكي، فإ ضبط  االلتحاؽ بالنشاط

يمكف في ىذه الحال  لمقاضي أف يحدد عمى ىذا األساس  يخضع  لكالي  القاضي اإلدارم،
في ذلؾ عمى األخص  اليدؼ مف ىذا الرفض بما لو مف كالي  االجتياد كالتفسير مسترشدا

 ػ مثبل ػ أف سمط  النقد كالقرض أصدرت قرارا برفضتبيف لو فإذا  ،بأىؿ االختصاص
حماي  النظاـ كىي استيدفت تحقيؽ الغاي  الكقائي ،  مف أنياالترخيص، فإنو يمكنو أف يتأكد 

 .شاط المصرفيالبنكي مف المخاطر التي قد تنجر عف ممارس  الن
المقارف يسمـ القضاء اإلدارم  :النقدية سمطةالانحراف  عمى عيب الرقابة معوقات -2

ثباتواالنحراؼ بالسالكبيرة بخصكص مراقب  عيب  بالتعقيدات  مط  سكاء مف حيث اكتشافو كا 
تتمتع  السمط  اإلداري  ، كخاص  إذا كانتألنو مف العيكب الخفي  تطبيقوحتى مف حيث  كأ

 .باالختصاص التقديرم
عيب االنحراؼ بالسمط  ككجو مف أكجو : يةة التقدير بالسمطتمتع مجمس النقد والقرض  -أ

، ألف المشرع قد حدد بعض شركط ل  االختصاص المقيدكؿ كبير في حااإللغاء ال يظير بش
نى لرأسماؿ أك عدد منح الترخيص لتأسيس شركات القرض تحديدا دقيقا، كالحد األد

ناحي   مشركع مفففي ىذه الحال  ال يمكف أف يككف قرار رفض الترخيص غير ،المسيريف...
المحددة القانكني   الشركط إذا تكافرت  والغاي ، ما دامت سمط  النقد كالقرض ممزم  بمنح

                                                 
، قضي  رئيس البمدي  ضد مكي مبركؾ ، غير 121، رقـ الفيرس  03/05/1999قرار مجمس الدكل ، بتاريخ   -707

 .170منشكر، نقبل عف باي  سكاكني، مرجع سابؽ، ص
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تحديدا كاضحا كدقيقا، كبالتالي فبل ييـ ألم باعث أصدرت قرارىا ما دامت التزمت  مسبقا
ؿ ظ. كعمى ىذا األساس ال يمكف تصكر عيب االنحراؼ بالسمط  في حدكد القانكف

عيب عدـ  كأصدده إال عيب مخالف  القانكف باالختصاص المقيد الذم ال يمكف أف يثار 
 708االنحراؼ. عيب كال مجاؿ لمبحث عف،...ختصاص كالشكؿاال

بجزء كبير مف سمط  النقد كالقرض ػ كما أشرنا ػ  ععندما تتمت تماما لكف الكضع يختمؼ     
  مؤسسأك ؾ طمبات التراخيص إلنشاء بنعمى  كالرد صفحالحينما تقـك ب السمط  التقديري ،

يمكف أف  ذحينئ التأسيسشركط بعض  تقييـي اختيار كقت التدخؿ كف في تقدير، كذلؾ مالي 
، عمى أساس بالسمط  حراؼعيب االنبمشكب  المتخذة بشأف الطمبات المقدم   قراراتتككف ال

 709.لمسمط  التقديري مف العيكب المبلزم  أف ىذا العيب يعتبر 
ف "إ710كىك ما أكدت عميو محكم  العدؿ العميا األردني  في إحدل اجتياداتيا بقكليا:     

عيب إساءة استعماؿ السمط  ال يككف محؿ إثبات إال عند استعماؿ اإلدارة لسمطتيا 
التقديري ، كال يتصكر إثارتو عندما تككف سمطتيا في إصدار قرارىا مقيد بشركط محددة 

 ".فيككف قرارىا سميما عند تكفرىا كغير سميـ عند عدـ تكافرىا
ي حد ذاتو محبل يمكف أف يككف ف ك الغاي  الينبغي اإلشارة إلى أف عنصر اليدؼ أ كما     

ما يعتد بو كىذا  ،تقديرم أك مقيد سمط  النقد كالقرضسكاء كاف اختصاص  لمسمط  التقديري ،
أف المصمح  العام  غاي  مقيدة كمحددة عمى ككف في ذلؾ  االتجاه الغالب في الفقو مستندا

في  كلكف .ار تفرضيا المصمح  العام كال يمكف لرجؿ اإلدارة تقديرىا، كأف الغاي  مف القر 

                                                 
ف كاف يرل  فرص  االنحراؼ بالسمط  أماـ مصدر القرار  تزداد  في مجاؿ السمط   - 708 غير أف جانب مف الفقو كا 

 ا ال يمنع  مف إمكاف كجكد  ىذا العيب في مجاؿ االختصاص المقيد. أشار إلى ذلؾ:التقديري ، لكف ىذ
، 2001 ، دار الفكر الجامعي، اإلسكندري عبد العزيز عبد المنعـ خميف ، االنحراؼ بالسمط  كسبب إللغاء القرار اإلدارم  -

 . 64ص
م  العدؿ األردني  عمى سمط  اإلدارة في التقدير"، فيصؿ عب الحافظ،  الشكابك ،  محمد السعيد الشباب، "رقاب  محك - 709

، ص 2014 عمـك اإلسبلمي  العالمي ، األردفدفاتر الشريع  كالقانكف، العدد، العاشر، كمي  الشريع  كالقانكف، جامع  ال
279. 

 .279صنفسو،  فيصؿ عب الحافظ،  الشكابك ،  محمد السعيد الشباب ، المرجع   - 710

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 حًايح حريح االنتحاق تانًهُح انثُكيح عدو انتعسف في تمييد ضًاَاخ        انثاب انثاَي:       

 

335 

 

إذا كبيف اإلدارة مقيد، تخصيص اليدؼ كالذم يككف فيو اختصاص بيف  يجب التفريؽالمقابؿ 
كتختار أف تقدر في ىذه الحال  سمط  اإلداري  ال عمى لـ يكف ىناؾ تحديد صريح ليدؼ معيف، فإف

 711بيف األىداؼ التي تندرج ضمف تحقيؽ المصمح  العام . مف
 ضبط مراحؿ تأسيس مؤسسات القرض كراء كعمى الرغـ مف أىمي  تحديد اليدؼ مف     

مف  سمط  النقد كالقرض ىدؼيتكؿ تحديد لـ إال أف المشرع  ،عمى حري  االستثمار البنكي
سمط  أنيا تتمتع  يعنيىذا ال لكف ، فق  عمى طمبات الترخيص كاالعتمادالمكاكراء رفض 

يجب أف يككف منع أم مستثمر مف بؿ  مف كراء عدـ المكافق .تحديد اليدؼ في  تقديري  
 .كي مرتيف بتحقيؽ المصمح  العام االستثمار في القطاع البن

لميدؼ مف كراء رفض منح الترخيص أك عدـ تحديد المشرع   ؿظحتى في ك  وأن كما     
النشاط ضبط االلتحاؽ بفي   تقديرالبسمط   قد كالقرض مجمس النكتمتع   منح االعتماد

ف كاف ىناؾ  عف ركف الغاي  إفبلتال  ينجر عنو  فإف ذلؾ ، البنكي القاضي اإلدارم كا 
مف كراء  الني صعكب  في إجراء ىذه الرقاب ،  ألف القاضي في ىذه الحال   يبحث عف 

. كىذا عمى خبلؼ لك أف المشرع سطر كصعب المناؿ ليس باليسيركىك أمر الرفض، 
أف المصمح  العام   كماا جراء تنظيـ االلتحاؽ بالمين  البنكي . األىداؼ التي يجب تحقيقي

ىامشا كاسعا تتصرؼ بنكع مف الحري   المختص سمط  متترؾ لىي فكرة كاسع  كفضفاض ، 
فكرة نسبي  مف حيث  العام  تعدكفضبل عف ذلؾ فإف المصمح    712،ترخيصتجاه طمبات ال
 713ع.كال يكجد ليا تعريؼ جامع كمانالزماف كالمكاف 

                                                 
البرزنجي، السمط   التقديري   لئلدارة كالرقاب  القضائي  عمييا، رسال  دكتكراه، جامع  القاىرة،  عصاـ عبد الكىاب - 711

 .498، ص1970القاىرة، 
 أنظر في ىدا الصدد:- 712
محمد خميفي، الضكابط  القضائي   لمسمط  التقديري  لئلدارة، )دراس  مقارن (، رسال  لنيؿ شيادة الدكتكراه في القانكف   -

 .116 115، ص ص 2016، 2015،، تممساف،، كمي  الحقكؽ  كالعمـك  السياسي ، جامع  أبي بكر بمقايد العاـ،
محمد مصطفى حسف،" المصمح  العام  في  القانكف  كالتشريع اإلسبلمي"، مجم  العمـك  اإلداري ، الشعب  المصري   -

 . 14، ص1983،، القاىرة، لػ 01لممعيد الدكلي لمعمـك اإلداري   العدد
 .44عصاـ عبد الكىاب البرزنجي، المرجع السابؽ، ص - 713
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عدـ أف ، ك تمتع سمط  النقد كالقرض بالسمط  التقديري أف استنتاج كمما تقدـ يمكف       
صعكب   يؤدم إلى قد الغاي  مف رفض طمبات تأسيس البنكؾ كالمؤسسات المالي تحديد 
حجج السمط  المعني  أماـ القاضي اإلدارم تتفقد في ىذه الحال ، ة الرقاب  القضائي  مباشر 

المطعكف فيو بفكرة النظاـ ي قرار رفض الترخيص أك االعتماد عيب الغاي  ف بمناسب  فحص
 العاـ البنكي.

صحيح أف المشرع لـ يحدد أىداؼ ضبط االلتحاؽ بالمين  البنكي ، لكف استنادا إلى       
، يجب أال تخرج تمؾ األىداؼ عف تجسيد حري  االستثمار في قانكف النقد كالقرضركح 

لؾ مف خبلؿ قبكؿ جميع طمبات الترخيص كاالعتماد لمكلكج إلى السكؽ المجاؿ البنكي كذ
ساري  المفعكؿ، كفي المقابؿ منع المصرفي  متى استكفت كاف  الشركط كاإلجراءات القانكني  ال

أم مستثمر غير مؤىبل قانكنا الحتراؼ النشاط البنكي حماي  لمنظاـ البنكي بما فيو حماي  
مف المخاطر التي قد يتسبب فييا منح  يف كاألعكاف االقتصادييفالمصالح المشركع  لممستيمك

 ذلؾ الترخيص.
كعميو إذا تبيف لمقاضي اإلدارم أف اليدؼ مف قرار رفض إنشاء بنؾ أك مؤسس  مالي        

دكم النكايا أك فرع بنؾ ىك ليس حماي  النشاط البنكي مف المستثمريف غير المؤىميف أك 
الرفض مصمح  المكدعيف أك المقترضيف، قرر إلغاء قرار  ىك ليس حماي  السيئ ، أك

إذ أصبحت ىذه األخيرة غاي  كؿ نشاط  ،ؽ المصمح  العام عمى تحقيسمط  لبلنحراؼ بال
 714إدارم، بؿ ىي أساس السمط  في المفيكـ الحديث لمدكل .

كف أخطر خمؿ يماألىداؼ المشار إلييا بقرار رفض الترخيص عف يعد الخركج  كبيذا      
إلى زعزع  الثق   مكيؤد كجكدىاكالقرض، لككنو يناقض سبب أف يصيب تصرؼ سمط  النقد 

 ب  قياميا بينيا كبيف المستثمريف.الكاج
اضي ، فإف القبالرفض ؿ عدـ تحديد المشرع لميدؼ مف إصدار القرارظكفي  إذا حتى      

تجاه طمبات  ـ في تدخبلتيابأف تتقيد بتحقيؽ الصالح العا سمط  النقد كالقرضيمـز  اإلدارم
                                                 

714-Marie Paulne, Deswart, « L’intérêt général, Bien commun »,R.D.P,  Paris, 1988, p1309. 
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كليذا االتجاه اىتدت المحكم  العميا في مصر كىي تميز بيف السبب  ،الترخيص كاالعتماد
 كاقعي  أكالسبب في القرار اإلدارم ىك حال  ،..." 715كاليدؼ في القرار اإلدارم إلى القكؿ:

ابتغاء كجو  اإلدارة عمى التدخؿ بقصد إحداث أثر قانكني ىك محؿ القرار قانكني  تحمؿ
 الصالح العاـ الذم ىك غاي  القرار".

كالفرنسي عمى حد  اإلدارم المصرم استقر القضاء ،الجزائرمالقضاء اإلدارم  خبلؼ كعمى      
عمى أف  ة بشأف السمط  التقديري  لئلدارةالدائـ في أغمب قراراتو الصادر سكاء عمى التذكير 

ف خمص في األخير إلى عمى أىدافيا، حتى ىذه األخيرة ال تفمت مف الرقاب  المنصب   كا 
 . كنضرب مثاال عف ىذا مف قرار صادر عف المحكم مشركعي  القرار اإلدارم المطعكف فيو

 المبلئمات"ال محؿ لرقاب  القضاء اإلدارم عمى  اإلداري  المصري ، كمما جاء فيو أنو:
سكاء مف حيث اختيارىا  راراتيااري  المختص  عند إصدار قالتقديري  التي تباشرىا السمط  اإلد

ما داـ أف ذلؾ يككف في إطار الشرعي  كسيادة  ،لمحؿ القرار أك كقت تنفيذه أك أسمكب تنفيذه
كذلؾ ما لـ تتنكب اإلدارة  بالغاي  كتنحرؼ عف تحقيقيا إلى غاي  لـ يقصدىا  ،القانكف

خاص  ال صم  ليا  ندما خكليا تمؾ السمط  التقديري ، أك تتعمد تحقيؽ غاياتالمشرع  ع
 716".بالصالح العاـ

أماـ القاضي بالسمط   عيب االنحراؼ تكتسي مسأل  إثبات صعوبة إثبات عيب الغاية: -ب
أىمي  بالغ  نظرا لمصعكب  التي تحيط بعممي  الكشؼ عف ىذا العيب، الذم يعد أشد  اإلدارم

 العيكب خفاء كدق .
لتحاؽ االفي مجاؿ ضبط  ط  أك عيب الغاي إال أف القكؿ بكجكد عيب االنحراؼ بالسم      
العكامؿ الخفي  التي  عمى القاضي اإلدارم أف يمد رقابتو إلىفيستمـز المصرفي،  بالنشاط

 . البنكؾقرار رفض منح الترخيص لتأسيس كانت كراء 
                                                 

عمار بكضياؼ،  " أكجو  إلغاء القرار اإلدارم في ضكء تطبيقات مجمس الدكل  الجزائرم"،  المجم  المصري     -715
 .61، ص 2015انكني   كاالقتصادي ، العدد السادس، مصر، ديسمبر لمدراسات الق

ص  2005  امع  الجديدة لمنشر، اإلسكندري ،محمد فؤاد عبد الباسط، القضاء اإلدارم، )مبدأ المشركعي (، دار الج- 716
 .38، 37ص
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؛ إذ أف اليدؼ أمر بالغ الصعكب  بالسمط  فإف إثبات االنحراؼكترتيبا عمى ما تقدـ،       
ذاتي  مف طبيع  نفسي ، كالبحث عنو جراء رفض منح الترخيص ىك البحث عف  معطي 

الكشؼ عف صعكب   يزيد مفك  ،عمييا اإلطبلعالقاضي كشفيا أك  عمى ذرقد يتع التي نكاياال
، فكؿ قرار إدارم بما فيو قرار رفض الطاعفعيب االنحراؼ إلقاء عيب اإلثبات عمى كاىؿ 

 عكسالصح  كالسبلم ، كعمى مف يدعي  متمتعا بقرين  ريصد مالي أك مؤسس   إقام  بنؾ
 .عميو إقام  البين ، ذلؾ
مف  القاضي اإلدارمالذم مف شأنو تمكيف  تأىمي  اإلثباالكاقع العممي عف  يكشؼ     

المتعمؽ بالنقد  11-03األمر رقـ غير أف ، في عيب االنحراؼ في استعماؿ السمط لفصؿ ا
سمط  النقد  يدفع مما قد  717،ؿ إثبات ىذا العيبلى كسائخبل مف اإلشارة إقد  كالقرض
المستثمركف يكاجو قد  كفي المقابؿفي طمبات الترخيص  فصميا حيف وارتكاب إلىكالقرض 

إفبلتو مف رقاب  القضاء يؤدم إلى ، كىذا ما قد عيب االنحراؼ صعكب   كبيرة في إثبات
 .فقداف الحري  المقررة في المجاؿ البنكيكمف ثـ  

السباؽ إلى القضاء الفرنسي  كاف ،استخداـ السمط  االنحراؼ فيكلمعالج  عيب       
ىذا العيب  بشكؿ ممحكظ في الرفع مف درج  االعتماد عمى ساىمت عدة ابتكار كسائؿ إثبات

بيف كسائؿ إثبات مباشرة  مف فحكل القرار تتكزع ىذه الكسائؿ  ،العديد مف القراراتإللغاء 
 718.ك غير مباشرة مستمدة مف القرائف المحيط  بالنزاعكمف ممؼ الدعكل أ

عيب الغاي  الناتج كف لمقاضي اإلدارم أف يكشؼ كجكد ففيما يتعمؽ األمر بكسيم  القرار، يم 
، االلتحاؽ بالنشاط البنكي كتنظيـ ضبطسمط  استعماؿ  عف إساءة مجمس النقد كالقرض في

، كخاص  إذا كاف خيص أك االعتمادرفض التر  المتضمف قراركذلؾ مف خبلؿ قراءتو لم

                                                 
نصكص عمييا في قانكف كىنا  يمكف  إثبات  عيب االنحراؼ بالسمط   استنادا إلى القكاعد العام  لئلثبات الم -717

 . 09-08ات المدني  كاإلداري   رقـ اإلجراء
سمير دادك، االنحراؼ  في استعماؿ السمط  في القرارات اإلداري ، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانكف، فرع  -718

 .71،   ص2012تحكالت الدكل ، كمي  الحقكؽ كالعمـك السياسي ، جامع  ممكد معمريػ تيزم كزك، 
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مسببا، فمف خبلؿ مراجع  أسباب الرفض يمكنو أف يستشؼ حياد ىذا القرار عف المصمح  
 .العام 
 تككف غير مجدي  في أكثر األحكاؿ أنيا قد م  اإلثبات ىذه،يإال أف ما يؤخذ عمى كس     

و عمى إظياره صرفض كحر نظرا لمحيط  التي قد ينتيجيا مجمس النقد كالقرض مصدر قرار ال
ىذا القصكر الشديد الذم اعترل كسيم  نص القرار كآلي  إلثبات إف  في كامؿ المشركعي ،

عف استعماليا في عيب االنحراؼ بالسمط  كاف كافيا لعدكؿ القاضي اإلدارم الفرنسي 
، أيف سمح لنفسو بالبحث عف العيب 1911ىذا العيب، ككاف ذلؾ بداي  مف سن   الكشؼ عف

 719ممؼ القضي . مفلمذككر ا
كلتكضيح ىذه األداة في إثبات عيب االنحراؼ بالسمط  يمكننا استعراض ىذا المثاؿ      

عمى  الترخيص لممارس  النشاط المصرفي قد يصدر قرار يقضي برفض طمبفاالفتراضي، 
الذم يتضمف  كمف خبلؿ ممؼ الدعكلأساس عدـ استفاء الطمب شرط الكفاءة، لكف 

بشأف مداكل  أف أثناء المناقش  كاليتضح لمقاضي اإلدارم  الكثائؽ كالمستندات، مجمكع  مف
ػ الذم لـ ،أقرا بتكفر شرط الكفاءةقد  مف مجمس النقد كالقرض عضكافالقرار المذككر أف 

مف دكف تقديـ يركف عدـ استفاء الشرط  أعضاءخمس  بينما  يحدد بدق  مف حيث درجتو ػ 
 .بشأف ذلؾ في اتخاذ قرار حاسـ األخيراف عضكافلا،  في حيف تردد أم مبرر

كتردد أعضاء  دكف تقديـ مبرر كرفض مكافق  المتمثم  في ،المذككرة انطبلقا مف المعطيات
مف ممؼ ، يمكف لمقاضي اإلدارم أف يستشؼ طمب الترخيص تجاه النقد كالقرض مجمس

مما يتعيف عميو  ممجمس،  الضبط الممنكح  لسمطفي استعماؿ نحراؼ االعيب الدعكل 
 .إبطاؿ قرار رفض الترخيص

في  إثبات االنحراؼعمى غرار كسيم  فحص القرار اإلدارم، ال يكفؿ المجكء إلى ك      
 الكتشاؼ ىذا العيب، ألف ذلؾ متكقؼاستعماؿ السمط  مف ممؼ الدعكل إال فرص  ضئيم  

                                                 
مارسمكف كآخركف، أحكاـ المبادئ  في القضاء اإلدارم الفرنسي، ترجم  أحمد يسرل، الطبع  العاشرة، دار الفكر  -719

 .58، ص1995العربي، اإلسكندري ،  
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 قدرة القاضي مىع تثبت كجكده، أك المستندات التيعمى مدل قدرة المدعي عمى تقديـ 
كقد جاء التأكيد عمى  .كالبيانات كثائؽال عمى تقديـ  النقد كالقرض مجمسعمى حمؿ  اإلدارم

كيشترط  "720:نصفي حكـ صادر عف محكم  القضاء اإلدارم المصري ، حيث  داالعتقا ىذا
إللغاء ىذه القرارات أف يثبت المكظؼ المفصكؿ مف كاقع عناصر الممؼ أف قرار الفصؿ 

 .سقط حقو في اإللغاء"شكبا بإساءة استعماؿ السمط ، فإذا لـ يثبت ذلؾ كاف م
كعمى أعقاب ىذا االنتقاد، كانطبلقا مف حرص القضاء اإلدارم عمى التخفيؼ مف       

، نجده قد تجاكز ممؼ الدعكل في الخصكم  الممقى عمى عاتؽ الطرؼ العادم عبء اإلثبات
في نكايا أم  التي مف شأنيا التشكيؾ721ع  القرائفإلى مجمك  في مجاؿ إثبات عيب االنحراؼ

أك في سبلم  ىدفيا مف كراء إصدار قرارات  سمط  إداري  كأخص بالذكر ىنا سمط  النقد كالقرض
رفض االلتحاؽ بالنشاط البنكي. حيث ينقؿ عبء اإلثبات عكس ىذه القرائف إلى ىذه السمط ، فإذا 

 يما بادعاءات المستثمريف. اعتبر ذلؾ تسمامتنعت عف دحض تمؾ القرائف 
 قراراتاإلدارم أف يتخذ منيا أساسا إللغاء لمقاضي  فمف قرائف االنحراؼ التي يمكف      

مؤسسات القرض  الترخيص لبعض المستثمريف لتأسيسيمنح أف رفض االستثمار البنكي، 
كط ، عمى الرغـ مف أف  الطمبات المرفكض   قد استكفت نفس  الشر كيمنع البعض األخر

 النقد كالقرض مجمسأف القاضي ستشؼ يطمبات الترخيص المقبكل . مف ىنا المكجكدة في 
بعض دكف  حابى  ، حيثمف المعامم  التمييزي  بيف المستثمريف قد أساء استعماؿ السمط 

 األخر، مف دكف أساس قانكني. 
فض منح قرار ر  فالمساكاة  أف يؤدم  إلى بطبلالشؾ أف مف شأف اإلخبلؿ بمبدأ      

لمخالفتو لمقانكف، إال أنو يصعب أحيانا  الترخيص أك منح االعتماد المشكب بيذا العيب
إثبات التفرق  في المعامم  بيف الحاالت المماثم  كعيب قد يمحؽ محؿ قرار الرفض لعدـ 

                                                 
 ، نقبل عف  سمير دادك، مرجع سابؽ657، ص3، س 28/04/1949، جمس  المصرم محكم  القضاء اإلدارم -720
 .76ص
 كاقع  معمكم  لمعرف  كاقع  مجيكؿالنتائج التي يستخمصيا القانكف أك القاضي  مف  القرائف بكجو عاـ  ىي تمؾ -721

 بمعنى استنباط أمر غير ثابت مف أمر ثابت .
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، كمع ذلؾ يرل ب التماثؿ في المراكز القانكني تكافر شركط ىذه المخالف ، كخاص  كجك 
ارم إلغاء القرار اإلدارم لعيب الغاي   إذا كاف مف شأنو التمييز في المعامم   القاضي اإلد

 ، دكف أف يككف ليذا التمييز أساس أك مبرر مشركع أك معقكؿ.االستثمار  يبيف طالب
حيث  ،19/04/1999كقد اعتمد مجمس الدكل  عمى ىذه القرين  في قراره الصادر في      

نو استفاد   الممؼ كالكثائؽ المقدم  مف طرؼ المستأنؼ أ" حيث يتضح مف دراس722جاء فيو:
نو زيادة عمى ذلؾ ال يمكف لمبمدي  أك ،،...ثـ استفاد برخص البناء،بقرار منح قطع  أرض...

في ف مكاطنيف آخريف استفادكا بحصص أرض تحـر المستأنؼ كحده أل المستأنؼ عمييا أف
فميذا فإف القرار الذم  كا في بناء مساكنيـأنيـ لـ يباشر رغـ نفس المكاف لكف لـ تنزع منيـ 

 .اتخذه رئيس بمدي  أكالد فايت غير قانكني كيستمـز البطبلف"
الطمب  منح ترخيصيا لمقدـ  كمف القرائف أيضا، أف ترفض سمط  النقد كالقرض     
لبنكؾ   ليست في حاج  ىذه األخيرة بحج  أففي المنطق  المطمكب   مؤسس  القرض تأسيسل

ي  لمستثمر أخر  لممارس  العمميات المصرف أنيا منحت ترخيصيابعد ذلؾ  ثـ يتضح ،جديدة
إلى مثؿ ىذه الحاالت . كمف ىنا يجب عمى القاضي اإلدارم أف يتفطف في المنطق  ذاتيا

 التي قد تصدر عمى ىذا النحكلحماي  حري  االلتحاؽ بالنشاط البنكي، كذلؾ بإلغاء القرارات 
 .بالسمط عمى أساس االنحراؼ 

كقد أطمؽ بعض الفقو اإلدارم عمى ىذا النكع مف القرائف تسمي  اإلثبات مف ظركؼ      
لفرنسي في النصؼ الثاني مف .  كىذا ما أكدت عميو أحكاـ مجمس الدكل  اخارج  عف النزاع

عيب االنحراؼ  البحث عف، حيث كصمت إلى الحد األقصى مف كسائؿ فالعشري القرف
قضاؤه إلى البحث عف دليؿ االنحراؼ بالسمط  حتى في الظركؼ الخارج  ، إذ دىب بالسمط 

 723عف النزاع كالتي ال تمت بصم  إلى النزاع المعركض بشكؿ مباشر.
                                                 

، ص 2002لحسف الشيخ  آث ممكيا، المنتقى في قضاء  مجمس الدكل ، الجزء األكؿ، دار ىكم ، الجزائر،  - 722
 .110، 109ص
  التقديري  لئلدارة كدعاكل االنحراؼ بالسمط  في األحكاـ الحديث  لمجمس الدكل  أحمد حافظ عطي  نجـ، " السمط - 723

 .88، 87، ص ص 1982، القاىرة، لػ 01الفرنسي"،  مجم  العمـك اإلداري ،  العدد 
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ال  ، فإنياالمقارف في القضاء أما فيما يخص التطبيقات العممي  لعيب االنحراؼ بالسمط      
تعمؽ بالييئات اإلداري  المستقم  في فرنسا تؤكد دراس  االجتياد القضائي المإذ   ،تزاؿ نادرة

استعماؿ السمط  لكف بعبارات غامض ، ال  لعيب االنحراؼ فياستعماؿ القاضي اإلدارم 
 رقاب التسمح بتحديد كبصف  كاضح  العناصر المشكم  ليذا العيب، األمر الذم يؤيد صعكب  

 724ركف الغاي  في القرار اإلدارم. القضائي  عمى
 األحياففي الكثير مف اإلثبات التي سردناىا، إال أنو  كسائؿالرغـ مف بعض  فعمى إذا    
قرارات رفض االلتحاؽ ضمنيا  مف  كالتيػ ضد القرارات اإلداري   الطاعنكفيفمح  القد 

في استعماؿ السمط  الذم أثاركه، فيبقى ىذا العيب  إثبات االنحراؼ في بالمين  البنكي ػ 
حتى قيؿ أف عيب  725.دفع بالقاضي اإلدارم إلى تجنب فحصومستترا، األمر الذم قد ي

لئللغاء، ال يمجأ القاضي إليو إال إذا لـ  ىك كجو احتياطياستعماؿ السمط   االنحراؼ في
ػ كعيب و عمى أم كجو أخريتمكف مف تممس باقي العيكب األخرل، فإذا تمكف مف بناء حكم

مى ىذا األساس دكف أف يتعدل لمبحث في السب أك المحؿ أك الشكؿ ػ فإنو يقضي باإللغاء ع
 البحث في ركف الغاي  الذم ال يرجع إليو فيالقاضي  عف كما يغني726.عيب االنحراؼ

 بالسمط  التقديري . مجمس النقد كالقرض الجانب الذم ال يتمتع فيو
ما أثاره العارضكف عندما فصمفي المقتضى، كذلؾ ىذا القضاء اإلدارم الفرنسي كيؤيد       

المتعمؽ  برفض اعذار الشركات  مف االحتجاج بعدـ شرعي  قرار الضبط "SACD "ي قضي ف
القرار   فإف غايلطاعنكف المعني  مف طرؼ المجمس األعمى لمسمعي البصرم، كحسب ا

                                                 
مرجع  تقم  في المجاؿ االقتصادمعز الديف عيساكم، الرقاب  القضائي ، عمى السمط  القمعي   لمييئات  اإلداري  المس - 724

 .254سابؽ ص 
 .248، ص2011بكحميدة عطاء اهلل، الكجيز في القضاء اإلدارم،)عمؿ كتنظيـ كاختصاص، دار ىكم ، الجزائر،- 725
 المطبكعات الجامعي ، اإلسكندري  مصطفى أبك زيد فيمي، قضاء اإللغاء، )شركط القبكؿ، أكجو اإللغاء(، دار - 726

 .347، ص2003
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لـ يكف تأسيس القاضي اإلدارم لحكمو في ىذه  إال أنو رض مع القانكف،اعيت فيو المطعكف
 727  الغرض المتكخى بؿ عمى عدـ مشركعي  السبب.القضي  عمى أساس عدـ مشركعي

 التقميدي  فياألساليب  في تبني اإلدارم الجزائرم نظيره الفرنسي كقد ساير القضاء      
رقاب  عيب السبب  اقتصر عمى، حيث مف القراراتالكثير  لئلدارة في التقديري رقاب  السمط  

ف كان728ؿ السمط .عيب االنحراؼ في استعما يعتمد عمىكالمحؿ دكف أف  ت الرقاب  عمى كا 
ألي  كسيم  أف ترقى بفحص ال يمكف ارم ميما كاف المجاؿ المتخذ فيو أىداؼ القرار اإلد
 729كسيم  عيب االنحراؼ. مستكل ىذه  األىداؼ  إلى

، أف  تككف لو نظرة جدي   تجاه كسائؿ مجمس الدكل  الجزائرم عمى يتعيفكأخيرا        
ط ، حيث ذلؾ يتفؽ مع الدكر اإليجابي الذم يجب أف يمعبو في االنحراؼ بالسمإثبات 

 رفض الترخيص إلنشاء مؤسسات القرضالكشؼ عف أكجو عدـ المشركعي  في قرارات 
في كؿ مكاف كال يقتصر عمى أكراؽ الدعكل كحدىا،  بالتكسع في أدل  اإلثبات كالبحث عنيا

قد يعجز عف مكاجي  السمط  ترخيص في دعكل االنحراؼ بكاضعا نصب عينو أف طالب ال
سمط  النقد كالقرض، بسبب عدـ قدرتو عمى الحصكؿ عمى األدل  التي تبيف صح  دعكاه، 

 كعمى قضائنا اإلدارم أف يعينو  في ىذه المرحم  العسيرة.
 :نيثاالمطمب ال

 :لرقابة القاضي اإلداريالسمطة النقدية أنظمة  خضوع قابمية
لمقررات الفردي  المتعمق  بإمكاني  خضكع ا المشرع اعتراؼ  إنو كعمى الرغـ مف أىمي       
المصرفي الدخكؿ إلى النشاط إال إف حماي  حري   ،لمرقاب  القضائي  منح الترخيص برفض

 .األنظم  البنكي أيضا عمى كافي  إذا لـ تسحب ىذه الرقاب   تبقى غير

                                                 
ب  القضائي ، عمى السمط  القمعي   لمييئات  اإلداري  المستقم  في المجاؿ االقتصادم، عز الديف عيساكم، الرقا  - 727

 ،265مرجع سابؽ، ص 
العربي زركؽ، "التطكر القضائي لمجمس الدكل  الفرنسي في رقاب  السمط  التقديري  لئلدارة كمدل  تأثر القضاء   - 728

 .   125، 124، ص ص2008،  لػ  08الجزائرم بيا"، مجم  مجمس الدكل ، العدد 
 .123سمير دادك، المرجع السابؽ، ص  - 729
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كاني  الرقاب  القضائي  عمى ، إمالمتعمؽ بالنقد كالقرض 11-03أقر األمر رقـ مف أجؿ ذلؾ 
أساسا إلى تقكيـ تيدؼ ىذه الرقاب   .االلتحاؽ بالمين  البنكي  طشرك  تحديداألنظم  التي 

 .البنكي في المجاؿ لحري  االستثمار حماي  ركعيتيامدل مش
مف  طريؽ الطعف المباشر كفؽ، أماـ مجمس الدكل  البنكي  نظم األ كتتـ مخاصم        
المتضرريف، أف  لؤلشخاص القضاءإلى جانب ذلؾ يسمح  )فرع أكؿ(،لي كزير الماطرؼ 
 عف طريؽ الطعف غير المباشر في حال  التطبيؽ الفردم ليا )قرع ثاف(. تيامراجع يطمبكا

 الفرع األول:
 :البنكية نظمةاأل المباشر ضد  القضائي الطعنطريق 

، عمى  القرارات اإلداريضمف ي  السمط  النقد عفالتنظيمي  الصادرة  القرارات تندرج       
منح  المشرع قدأف ك ، كطني   ىيئ  عمكمي عمى أنو سلمجما ييؼكقد أساس أف الفقو 

 .)أكال( في المنازعات الناشئ  عنيا االختصاص لمجمس الدكل  بنظر الطعف
 غبر أنو  .االلتحاؽ بالمين  البنكي  شركطبتنظيـ  ،ختص جانب مف ىذه األنظم ي      
حري   حضر، كما يترتب عمى ذلؾ مف إمكاني  سمطتول النقد كالقرض سلمجم لتجاكز كتحسبا

 حؽ الطعف فييا أماـ مجمس الدكل .  منح المشرع لكزير المالي  المصرفياالستثمار 
كعميو تقتضي حماي  حري  تأسيس البنكؾ كالمؤسسات المالي  عدـ إفبلت األنظم        

رم، كىذا بدكره يقتضي تييئ  كاف  السبؿ التي تسمح بإجراء البنكي  مف رقاب  القاضي اإلدا
الفردي  التي تتضمف  تالقرارا عمى الرقاب ككذا .)ثانيا(الرقاب  عمييا لضماف مشركعيتيا 

 النشاط البنكي كالمتخذة بناء عمى ىذه األنظم .)ثالثا(.بااللتحاؽ رفض 
النقد كالقرض باعتباره  سمجم كضعإف  :المباشر ضد األنظمة الطعنأسس ومبررات  أوال:

إشكاال في ىذا المجاؿ كال شؾ في عدـ خضكعو أم  سمط  نقدي ، ليس مف شأنو أف يطرح
 البنكي  منازعات األنظم في حيف يطرح اإلشكاؿ حكؿ  ،كصائي  أك سممي  إداري   ألي  رقاب 

 .القانكني  توما داـ المشرع لـ يحدد طبيع التي يصدرىا
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في  اإلداري  معتمداالقرارات مف البنكي  تندرج ضاألنظم  أف انب مف الفقو لقد اعتبر ج      
 ؼيدي كالقرضالنقد  مجمس، ككف نشاط معياريف: األكؿ متمثؿ في المعيار المادمذلؾ عمى 

عف صكرة  راألنظم  تعب. كما أف في المجاؿ المخصص لوإلى السير عمى تطبيؽ القانكف 
فيتمثؿ  أما الثاني .السمطات اإلداري عترؼ بيا لصالح الم ممارس  امتيازات السمط  العام 

لمكزير المكمؼ بالمالي  إذ يمكف 730،في المعيار العضكم كالخاص بمنازعات قرارات المجمس
 731الدكل . أماـ مجمسطمب إبطاليا دكف سكاه 

 01-98مف القانكف العضكم رقـ  09المادة  نص تعديؿ ضكء ىذا السياؽ كبعد فيك       
أصبحت دعاكل اإللغاء التي يختص فييا مجمس  13،732-11ب القانكف العضكم رقـ بمكج

التي تنص عمى: ك  09الدكل  كاردة عمى سبيؿ المثاؿ، حيث أضيفت الفقرة األخيرة لممادة 
 كتطبيقا ليذه الفقرة، ،ايا المخكل  لو بمكجب نصكص خاص "كيختص أيضا في القض،..."

حؽ الطعف باإللغاء المتعمؽ بالنقد كالقرض عمى أف 11-03مف األمر رقـ  65المادة  نصت
 الدكل . اختصاص مجمسيككف مف  ضد أنظم  مجمس النقد كالقرض

النقد  التي يصدرىا مجمس البنكي  لؤلنظم رقاب  القاضي اإلدارم إف مما الشؾ فيو أف      
مط  فسكؼ ىذه الساستعماؿ أك ممارس   إساءة ألنو في حال  ،كالقرض غاي  في األىمي 

عرقم  حري  تأسيس البنكؾ  في تتمثؿك ، أضرار تمحؽ باألشخاص المخاطبيف بياعنيا تتكلد 
كىذا ما اعترؼ بو المشرع صراح  في مجاؿ تنظيـ سكؽ القيـ  كالمؤسسات المالي .

 734المعدؿ كالمتمـ، 10-93المرسـك التشريعي رقـ  مف 33المادة  حيث تنص733،المنقكل 

                                                 
 .25كليد بكجمميف، سمطات الضبط االقتصادم في القانكف الجزائرم، مرجع سابؽ، ص - 730
 المتعمؽ بالنقد كالقرض، المعدؿ كالمتمـ. 11،-03الفقرة األكلى مف األمر رقـ  65انظر المادة  -731

، مؤرخ في 01 -98، يعدؿ كيتمـ القانكف العضكم رقـ 03/08/2011في  ، مؤرخ13 -11قانكف عضكم رقـ  - 732
30/05/1998. 
مف بيف األنظم  التي تسنيا لجن  تنظيـ كمراقب  عمميات البكرص   األنظم  المتعمق  بفئ   بالمتدخميف في بكرص    - 733

ضكف الكرق   لمبيع ألكؿ مرة، كالمستثمريف الذيف القيـ المنقكل ، كتتككف  ىذه الفئ  مف المصدريف  لمقيـ  المنقكل ؛ الذيف يعر 
المرجع   أنظر في ىذا الشأف، خدكج   فتكس يتقدمكف لشراء تمؾ األكراؽ، كأخيرا  مف الكسطاء الذيف يتكسطكف بينيما،

 . 67، 66السابؽ، ص ص
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أف يأمر القاضي بتأجيؿ تنفيذ حكـ البلئح  صكؿ طعف قضائي بأنو يمكف في حال  ح
المطعكف فييا إذا كانت ىذه األحكاـ مما يمكف أف ينجر عنو نتائج كاضح  الشدة كاإلفراط 

 .أك طرأت كقائع جديدة بالغ  الخطكرة مند نشرىا
مميات عمى أف المكائح التي تصدرىا لجن  تنظيـ ع السالؼ الذكر 33المادة  نصإف دؿ     

عمى أف البكرص  قد تصدر بشكؿ مقيد لحري  ممارس  نشاط البكرص ، فإنما يدؿ أيضا 
يا نتائج كاضح  الشدة كاإلفراط، يمكف أف تنجر عنمجمس النقد كالقرض  يضعياالمكائح التي 
فتفاديا ليذه النتائج  .السالؼ الذكر النصاسا عمى ، كذلؾ قيالبنكي بالنشاط ؽعمى االلتحا

 رع حؽ الطعف القضائي لكزير المالي  ضد األنظم  البنكي .أقر المش
كما أسمفنا يتمتع مجمس النقد كالقرض بسمط   :األنظمةضد الطعن المباشر  قاتمعو ثانيا: 

إصدار أنظم  بنكي ، تتضمف تحديد بعض الشركط الكاجب احتراميا لطالب تأسيس بنؾ أك 
قد مخالف  لمقانكف  فاديا لصدكر أنظم مف أجؿ ممارس  النشاط المصرفي، كت مؤسس  مالي 
حري  االستثمار في القطاع البنكي منح المشرع كزير المالي  حؽ ب المساسيترتب عنيا 

 .ىاالطعف القضائي ضد
لكف عندما يمارس الكزير المكمؼ بالمالي  الطعف أماـ مجمس الدكل  ضد األنظم        

طريؽ الطعف المباشر، كمف ثم  قصكر ىذا  و عدة عكائؽ تحكؿ دكف فعالي يكاجتالبنكي  قد 
 الطريؽ في حماي  حري  اإللحاؽ بالنشاط البنكي.

 ر االلتحاؽ بالمين  البنكي في إطا :تحديد الحاالت المستوجبة لطمب تعديل األنظمة عدم -1
تقع منازع  بيف مجمس النقد كالقرض ػ عمى أساس أنو صاحب االختصاص في ضبط قد 

ؿ األنظم  البنكي  التي يسنياػ كبيف الكزير المكمؼ بالمالي  باعتباره ىذا الدخكؿ مف خبل
مسئكال مباشرا عف السياس  العام  في المجاؿ المالي كالمصرفي. إال أف قانكف النقد كالقرض 

                                                                                                                                                         
 .المنقكل ، معدؿ كمتمـ ، يتعمؽ ببكرص  القيـ10 – 93مرسـك تشريعي رقـ  - 734
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األنظم   أضؼ إلى ذلؾ أنو لـ يحدد الحاالت بشأف لـ يشر إلى مكضكع النزاع المحتمؿ 
 735المعركض  عميو. األنظم  تعديؿ  مشاريع إلى طمب لكزيراب تدفعالتي 
في حالتيف:  الحال  األكلى   البنكي  ألنظم بشأف  لكف مف الناحي  العممي  ينعقد النزاع      
قبؿ تبميغيا لمكزير المكمؼ البنكي  مجمس النقد كالقرض بنشر األنظم  عندما يقـك كتقع 

في حيف تقع القانكف  يستكجبو راءا شكميابالمالي ، كبالتالي يككف في ىذه الحال  قد خالؼ إج
الكزير إدخاليا عمى رفض المجمس لمتعديبلت التي طمب  األخرل مف النزاع في حال الصكرة 

 مشاريع األنظم .
سمطات د تمحكر حكؿ حدك تىذا السياؽ، مضمكف  ايثيرى ياإلشكاالت الت كما أف     

ؿ عدـ تحديد ظكزير في اليا مف طرؼ القاضي اإلدارم في رقابتو عمى األنظم  المطعكف في
عف حدكد التعديؿ ، كفضبل عف ذلؾ عدـ  اإلجاب  ياالمشرع لمحاالت المستكجب  لطمب تعديم

 ىؿ تنصب الرقاب  عمى المشركعي  أـ  عمى المبلئم ؟ك ما إذا كاف جزئيا أك كميا 
عمى مشركع  الطعف القضائي المقدـ مف كزير المالي  يككف ضد رفض إدخاؿ التعديبلت إف 

المقترح   في اعتقادنا  تتعمؽ  د كالقرض، كمحتكل ىذه  التعديبلتالنظاـ مف قبؿ مجمس النق
 بجانب  المبلئم  أكثر مف جانب المشركعي .

اإلدارم سكؼ يقـك  بفحص األنظم  يخص جانب المشركعي  فإف القاضي  ففيما      
إذا تبيف لو بأف نظاـ مف ىذه األنظم  البنكي  مف حيث مشركعيتيا الداخمي  أك الخارجي ، ف

 صدر بشكؿ مخالؼ لمدستكر أك القانكف كخاص  أحكاـ قانكف النقد كالقرض حكـ بإلغائو.
أما فيما يخص جانب المبلئم  فقد يرل الكزير المكمؼ بالمالي  أف تقدير بعض الشركط      

المالي  كرفع الحد  المطمكب  لحصكؿ المستثمر عمى الترخيص إلنشاء البنؾ أك المؤسس 
األدنى لمرأسماؿ التأسيسي الذم حدده النظاـ  بشكؿ مبالغ فيو، قد ينتج  عنو عزكؼ 
المستثمريف كطنيف كانكا أك أجانب عف االستثمار في القطاع البنكي أك يرل حكما مف 

                                                 
المفيد  النص عمى  قكاعد  لتفصيؿ  العبلق  المكجكدة  بيف مجمس النقد كالقرض  كالكزير المكمؼ بالمالي ، إنو مف   - 735

 .ي    البنكاألنظم مكضكعي  كشرعي حتى يتمكف ىذا األخير  مف المساىم   في 
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األحكاـ الكاردة في مشركع النظاـ المشار إليو ال ينسجـ مع السياس  المالي  كالمصرفي  
 لعام  لمدكل  فيطمب مف المجمس تعديؿ ذلؾ البند أك إلغائو. ا

يكجو إلى القاضي اإلدارم  في الغالب أف الكزير المكمؼ بالمالي ف ،كتأكيدا ليذا المسعى     
طمب إلغاء نظاـ لمجمس النقد كالقرض الذم يمس المعايير العام  ذات األىمي  كالتي تمس 

ت المالي ، عمى غرار األعكاف االقتصادييف البنكؾ كالمؤسسا كبيربشكؿ رئيسي 
مع ىذه األنظم  تصدر بشكؿ مبلئـ ف يتحقؽ مف أف لمكزير أ يمكف ك  736كالخكاص.

تاجيا الدخكؿ إلى األكضاع التي يح كأالتطكرات التي تشيدىا الساح  االقتصادي  كالمالي  
ى زيادة أنشط  البنكؾ إلا أف يتأكد مف  كجكد أنظم  تيدؼ كما يمكنو أيض ،المين  البنكي 

را عف ظكأال تتضمف إجراءات أك شركط مف شانيا أف تفرض ح 737مردكديتيا، مفكترفع 
  .االلتحاؽ بالنشاط البنكي

كمف زاكي  أخرل، قد تككف الرقاب  التي يمارسيا الكزير المكمؼ بالمالي  عمى األنظم        
إلى السكؽ المصرفي . فإذا رأل أف ثم  إيجابيا أك سمبيا عمى حري  الدخكؿ  االبنكي  ليا دكر 

دراس  طمبات الترخيص  كأف يطمب إضاف  نص يحدد فيو ميعاد ؛في مشركع نظاـ ما عيب
المتعمق  بإنشاء بنؾ أك مؤسس  مالي  أك بالتخفيؼ مف الغمك في بعض شركط كاالعتماد 

قيم  الحد ض مف التأسيس  إلى الحد المعقكؿ، كنذكر عمى سبيؿ المثاؿ أف يطمب بتخفي
تجيبا لمقتضيات . ففي ىذه الحال  نقكؿ أف مسعى الكزير كاف مسالمفركض األدنى لمرأسماؿ
قد يككف تدخمو مف خبلؿ التعديبلت التي ينكم إدخاليا عمى  المقابؿ . فيالسكؽ المصرفي 
المستثمريف  تنفيرفمعنى ذلؾ االستثمار، غمك كتشديد في شركط فييا مشاريع األنظم  

 .مصرفي مف الدخكؿ إلى السكؽ الالخكاص 

                                                 
736

- Zouaimia  Rachid, Droit de régulation économique op.cit., 2006, p26. 
 ، مجم  االجتياد القضائي، العدد الثالث"الرقاب   اإلداري   عمى أنظم   مجمس النقد كالقرض“ريمس، عبد الحؽ ق - 737

 . 233، ص 2006كمي  الحقكؽ كالعمـك السياسي ، جامع  بسكرة، مارس 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 حًايح حريح االنتحاق تانًهُح انثُكيح عدو انتعسف في تمييد ضًاَاخ        انثاب انثاَي:       

 

349 

 

عمى أي  حاؿ كاف تدخؿ الكزير المكمؼ بالمالي ، فإف عدـ استجاب  مجمس النقد       
 مجمس الدكل  فيؿ بمقدكركالقرض لطمباتو سكؼ يؤدم ذلؾ إلى حدكث نزاع بيف الطرفيف، 

 أف يفصؿ في مثؿ ىذه المنازعات؟
ي اإلدارم بشأف الطعف المباشر في أنظم  كما أشرنا فيما سبؽ، يكمف دكر القاض      

 مجمس النقد كالقرض في تقدير مدل انسجاـ التعديبلت التي قد يطمبيا كزير المالي  مع 
، ك بعبارة أخرل فيك مطالب بحماي  مصمحتيف متعارضتيف، إذ يقـك بإبطاؿ النظاـ القانكف

في  المستثمريفبحري   ال تمسـ يستجيب ليا مجمس النقد كالقرض ألف التعديبلت التي ل
االلتحاؽ بالمين  البنكي  كفي المقابؿ ال  تشكؿ خطرا عمى النظاـ البنكي. أما إذا خرجت  

، فإف القاضي  يرفض طعف الكزير  في ىذه الحال  سكؼ تمؾ التعديبلت عف ىذا المفيـك
 ليبقى النظاـ محؿ رفض الطعف سارم المفعكؿ.

أف إنجاز ىذه الميم  أمر معقد كصعب لمغاي  لدل لكف مف الناحي  العممي  يبدك       
القاضي اإلدارم الجزائرم في ضؿ افتقاره لمقكميف جكىريف: فمحدكدي  استقبلليتو قد  تجعمو 
ينحاز إلى  كزير المالي  في مثؿ ىذه المنازعات الحساس ، كىذا إذا سممنا جدال أف مجمس 

 لقاضي اإلدارم الجزائرم غير مؤىؿالنقد كالقرض سمط  مستقم . كمف جي  أخرل، فإف ا
في المجاؿ لمفصؿ في مثؿ ىذه القضايا التي تحتاج إلى تككيف متخصص  بحكـ تككينو

محؿ شؾ  المصرفي . كعميو فغياب ىذاف العامبلف يجعؿ ضماف حري  االستثماريالبنك
 مجمس أك الكزير.الكغير مأمكن  مف أم تعسؼ محتمؿ سكاء كاف مصدره 

أف مف  تبيف لنا مف خبلؿ ما سبؽ،  المستوجبة لمطعن القضائي: تالالحا حصر عدم-2
رضيا عمى الكزير ع بكجك  البنكي المراحؿ التي يمر عمييا إعداد ككضع القرارات التنظيمي  

ف كاف  إدخاؿ عميياالمكمؼ بالمالي ، الذم يمكنو أف يقترح  مجمس النقد بعض التعديبلت، كا 
 كما. بحيث يمكنو أف يصدر النظاـ بصيغتو األصمي  يبلتالتعدمراعاة ب غير ممـز كالقرض
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باإلبطاؿ أماـ مجمس  ياالطعف في المخاطبيف باألنظم بل يجكز لؤلشخاص تبيف لنا أيضا أني
 738.ما عدا كزير المالي  الدكل 
المتعمؽ بالنقد كالقرض  11-03رقـ مف األمر  65/1المادة تنص ىذا السياؽ كفي       
مكضكع طعف باإلبطاؿ يقدمو الكزير ،ف النظاـ الصادر كالمنشكر..."يكك  :ما يمي عمى

 ". ...المكمؼ بالمالي  أماـ مجمس الدكل 
كذلؾ  تطبيقو  كاضح في يثير التباس وأن المذككر، يبلحظ بعد القراءة األكلي  لمنص      

 فيتو، حيث يتجمى ىذا االلتباس بسبب سكء صياغ، بالنظر إلى النصكص ذات الصم  بو
إذا كاف يخص أم فيما كالمتمثؿ بالطعف في األنظم  غير كاضح  ككف اإللزاـ الذم يحممو

نظاـ يصدره مجمس النقد كالقرض حتى كلك لـ يطمب الكزير المكمؼ بالمالي  تعديمو قبؿ 
مجمس لتعديبلت اليستجيب  استجاب فييا أك لـإصداره أـ الطعف يخص فقط األنظم  التي 

ر حسب مقتضى النص المشار إليو ممـز بالطعف أماـ مجمس الدكل  في ، إذ أف الكزيالكزير
 بغض النظر عف االحتماالت المثارة. مجمس النقد كالقرض كؿ نظاـ يصدره

كأماـ عمكمي  النص محؿ االلتباس في التطبيؽ، فإف األقرب إلى الصكاب أف اإللزاـ      
ب  مجمس النقد كالقرض الذم تضمنو ال يخص سكل األنظم  التي تصدر دكف استجا

إلبداء رأيو  أك التي تـ نشرىا دكف عرضيا عميو لمتعديبلت التي كاف كزير المالي  قد اقترحيا،
أضؼ إلى ذلؾ لك كاف مراد المشرع الطعف في أم نظاـ لما منح كزير المالي  حؽ  739.فييا

في النظاـ الذم ال يككف إال إلزاـ الكزير بالطعف ، كما أف طمب تعديؿ األنظم  قبؿ نشرىا
إلى األنظم  التي لـ يطمب الكزير  الطعف يتعدلفمف المنطقي أال  كبالتالي ،طمب تعديمو
 .المجمس التعديبلت المقترح  قبؿالتي تعديميا أك 

                                                 
 .القرض، المعدؿ كالمتمـ، المتعمؽ بالنقد ك 11-03 مف األمر 65ك 63المادتاف ىذا ما نصت عميو  - 738
ال مف قريب كال مف بعيد  إلى  ىذا النزاع المحتمؿ  الذم قد يقع بيف كزير المالي   كمجمس لمشرع  لـ يشر كذلؾ ا - 739

النقد كالقرض،  في حال   عدـ  التزاـ ىذا األخير  بعرض  مشاريع  األنظم  عمى  الكزير إلبداء رأيو فييا قبؿ  نشرىا في 
 الجريدة الرسمي .
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أف يتغاضى عف  بالمالي  قانكناكمف جي  أخرل، نستنتج أنو ال يمكف لمكزير المكمؼ      
كف مقترحاتو فيو محبل لمرفض مف طرؼ مجمس النقد في أم نظاـ نشر، تك الطعف القضائي

كالقرض، باعتباره ممثبل لممصمح  العام ، المتمثم  في حماي  القطاع المصرفي مف مخاطر 
، تمس بحري  االلتحاؽ بالمين  البنكي األنظم  التي قد تصدر بشكؿ تعسفي، كمف بينيا التي 

 ألنو بمكجب النص المشار إليو ممـز بالطعف فييا.
جراءات كاضح   مف شأنيا أف تعزز التعاكف بيف مجمس النقد إ تكريسىك  بإف المطمك      

الذم يحدث طفرة نكعي  متماسك  لكؿ المتدخميف في المالي  الكزير المكمؼ بك كالقرض 
 ، قد يؤدم إلى نزاعاتالمذككر النصالغمكض في  ألف ..740السياس  المالي  كالمصرفي 
. كبالتالي يجب العمؿ ؤدم إلى شؿ العمؿ المصرفيتبشكؿ  سخطيرة بيف الكزير كالمجم

قام كتحديد المسؤكليات  يماح بينك العبلق  بكضعمى تحديد  بما  مناخ مبلئـ مف الثق  بينيما كا 
 .لتحاؽ بالمين  البنكي لبلإصدار أنظم  مبلئم  يضمف 

ارم ىك أف القاضي اإلد الشؾ في :حق الطعن في األنظمة من إقصاء بعض الجيات-3
لجميع األفراد، كمف ثم  يستكجب عمى المشرع  كالحريات العام المبلذ األخير لكفال  الحقكؽ 

 القضائي لكؿ مف تضرر مف أعماؿ السمطات اإلداري . لكف بالرجكع إلى ضماف حؽ الطعف 
، البنكي  نظم األضيؽ مف حؽ الطعف في  والنقد كالقرض  نجد أنالمتعمؽ ب 11-03األمر 

أحكاـ ىذه األنظم  قد  ، عمى الرغـ  مف أف تطبيؽو حؽ خالص لكزير المالي حيث جعم
في االستثمار في المجاؿ ألشخاص الراغبيف اتضرر منيا العديد مف الجيات مف بينيا ي

 القد ف عيؽ تأسيس البنكؾ كالمؤسسات المالي  كمع ذلؾبشكؿ يصدر تأف البنكي، إذ يمكف 
كال  تعرض عميو  بعد أفتعديميا  بطمب بحسف أك بسكء الني ػػ سكاء كاف  المالي كزير  يتدخؿ

  .بعد نشرىا مجمس الدكل طعف فييا أماـ ي
رض عمى  في أف قصر حؽ الطعف القضائي ضد أنظم  مجمس النقد كالق شؾكال       

حري   تنافيلصدكر أنظم  بنكي   الكزير المكمؼ بالمالي ، قد يساىـ في إفساح المجاؿ
                                                 

 .54، ص2004، مرجع سابؽالقانكف المصرفي الجزائرم، ،  الكجيز في بمحفكظ لعش - 740
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ـ  الكزير المعني كلك طعنا يقدىك عدـ ت كما يدعـ  ىذا التشكيؾ ، مين  البنكي االلتحاؽ بال
مند سن   مند نشأة مجمس النقد كالقرض التي  صدرت األنظم  عشرات قضائيا كاحدا ضد

 نزاع كاحد بيف الكزير كالمجمس أف ال يحدث كالكبالتالي فمف الغراب  إلى يكمنا ىذا،  1990
 سن . (25)عشركف في مدة تزيد عف خمس  ك 

فإما أف تككف جميع ال ثالث ليما:  عف تفسيريفال يخرج ىذا االستغراب  إف مؤدل     
حسب رأم  ال تحتاج إلى طمب تعديميا النقد كالقرض عف مجمس تصدر األنظم  التي 

الكزير كبالنتيج  لذلؾ ال يمكف الطعف فييا أماـ القضاء لككنيا جاءت بشكؿ يخدـ المصمح  
كىك عدـ رفض ػ  راجحاكالخاص  عمى حد سكاء. أما التفسير األخر ػ ك الذم نراه العام  

، كفي ىذه الحال  جدير بنا أف كزير المالي  عمى مشاريع األنظم  يقترحو أم تعديؿمجمس ال
لطعف نشكؾ في استقبللي  ىذا المجمس، ألنو لك عارض يكما ما تعديبل مف تعديبلت الكزير 

 مس الدكل .أماـ  مجىذا األخير 
كمف ىذا السياؽ، نستنتج أف  الكزير المكمؼ بالمالي  ىك صاحب السمط  الفعمي  في       

 تككف  فأ ، كليس مجمس النقد كالقرض الذم ال تتعدل سمطتو مفسف األنظم  البنكي 
مع مقتضيات الدكر الجديد لمدكل  المراد بو انسحاب ىذه شكمي ، كىذه الممارس  تتنافى 

كأسمكب  مف الحقؿ االقتصادم كترؾ أمر ضبطو ك تنظيمو لييئات الضبط المستقم األخيرة 
الكزير المكمؼ إف تدخؿ  ، التي ثبت عجزىا في أداء مثؿ ىذا الدكر.بديؿ لمسمطات التقميدي 

غير مقبكؿ اعتداءا مف كجي  نظرنا يعد بالمالي  في مجاؿ األنظم  البنكي  بالشكؿ المذككر، 
لكضع التفاصيؿ  الجياز األجدر كالمناسب نعدهالنقد كالقرض الذم اختصاص مجمس  عمى

مثؿ  ىذه المجاالت تحتاج   ستثمار في المجاؿ البنكي عمى أساس أف  تنظيـ لبلالجزئي   
 كالفني .سمط  متخصص  في المسائؿ التقني  إلى 
ضائي ضد أف يمنح المشرع لمكزير المكمؼ بالمالي  حؽ الطعف القإذا ليس الشأف في     

نما الشأف في ممارس  ىذا الطعف عمميا ككما سبؽ كأف  ، أنظم  مجمس النقد كالقرض، كا 
،  أكضحنا ال نتصكر أف يككف ىناؾ طعف قضائي مف الكزير ضد القرارات التنظيمي  لممجمس
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كمف ثم   ميزاف الرقاب  القضائي مف  البنكي  األنظم مما يزيد احتماؿ إفبلت العديد مف 
 المساس بحري  االلتحاؽ بالمين  البنكي . إمكاني  

 كذلؾ عمى األنظم  البنكي ، القضائي  الرقاب آلي   فعؿتأف  كبالتالي فمف األىمي  بمكاف     
، كعمى جديرة بو تبدك أنوبعض الجيات التي لتشمؿ  عف طريؽ تكسيع دائرة حؽ الطعف

 ...كالمؤسسات المالي  مصرفييف كالبنكؾال جمعي األخص 
إف تمكيف جمعي  المصرفييف مف حؽ الطعف القضائي ضد أنظم  مجمس النقد      

في تحسيف  كالمتمثؿ  741ينسجـ بشكؿ طبيعي مع اليدؼ الرئيس مف تأسيسيا، قد كالقرض،
المين  البنكي ، كتحفيز المنافس  كمحارب  العراقيؿ التي تمس ىذه المنافس ، كعمى ىذا 

ير المكمؼ بالمالي  كمجمس النقد كالقرض حكؿ  حرماف حدث تكاطؤ بيف الكز األساس، فإذا 
أف تكشفو  القاضي اإلدارم مف الرقاب  عمى األنظم ، فإنو بإمكاف جمعي  المصرفييف

لحري  االلتحاؽ معرقم    بأف ىذه األنظمتقدر  ييا عندماتتصدل لذلؾ عف طريؽ الطعف فك 
 .بالمين  البنكي 

المالي  القائم  مف الطعف القضائي في األنظم   كما أف تمكيف البنكؾ كالمؤسسات     
 المعني  حتمي  ال مناص منيا، ألف الكثير مف أحكاـ كقكاعد ىذه األنظم  تطبؽ عمييا
مباشرة، مما قد يؤدم إلى المساس بحريتيا في ممارس  النشاط البنكي، فمك افترضنا أف 

برفعو  بشكؿ مفرط  التأسيسي مجمس النقد كالقرض قد عمد إلى تعديؿ الحد األدنى لرأسماؿ
كغير مبرر، فإف المؤسسات البنكي  في ىذه الحال  تككف بيف خياريف إما  أف ترفع  الحد 

ككف الحاج  ممح  إلى ، كمف ىنا تإما أف تنسحب مف السكؽ المصرفي  األدنى لرأسماليا أك
 .ضد األنظم  التي تمس مصالحيا ؤسسات حؽ الطعف القضائيالمىذه  منح 
كبناء عمى ما تقدـ عرضو، يبقى طريؽ الطعف المباشر ضد أنظم  مجمس النقد       

كالقرض قاصرا مف دكف تكسيع دائرة حؽ الطعف كقصره عمى الكزير المكمؼ بالمالي  ليشمؿ 

                                                 
 المسائؿ المتصم   بممارس  المين : "تدرس ىذه الجمعي   11-03مر مف األ 3/ 96كىذا ما تشير إليو  المادة    - 741

  ..،  العراقيؿ  التي تعترض المنافس السيما تحسيف تقنيات البنكؾ  كالقركض،  كتحفيز المنافس   كمحارب
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خاص  جمعي  المصرفييف كالبنكؾ كالمؤسسات المالي ، ألنو كمما أشركنا العديد مف الجيات 
مف    فبلتاإلمف  األنظم  البنكي  غير المشركع  أك غير المبلئم عدد الفاعم ، كمما تقمص 
 .رقاب  القاضي اإلدارم

غرار الصكر التي عمى : األنظمة تأخير إصدار أو عامتنا عمىالقضاء  رقابة غياب -4
األنظم   دخكؿ إلى السكؽ المصرفي  عف طريؽحري  ال عيؽت كالتي مف شأنيا أفأكضحناىا 

صكرة أخرل  ىناؾ742لنقد كالقرض باعتباره صاحب ىذا االختصاصا التي يصدرىا مجمس
ألحكاـ صدار األنظم  التطبيقي  إلتدخؿ العدـ إمكاني   كىي، عرقم  ليذه الحري ال تقؿ 
 .إصدارىا بشكؿ متأخر أك المتعمؽ بالنقد كالقرض 11-03رقـ  األمر
مف  كالقرض مجاال كاسعا ، كترؾ لمجمس النقدىذه الحال الحؿ في  المشرع لـ يقدـ لنا     

بما لو مف سمط  تقديري  في اختيار الكقت  البنكي  تعسؼ في إصدار األنظم ي خبللو قد
نما الذم يتدخؿ فيو استعماليا،  إذا أساء. إال أف العيب ال يتعمؽ بما خكؿ مف ىذه السمط  كا 

مما قد  مياأك تعديىا في إصدار  مبالغ فيويتأخر بشكؿ  ال يتدخؿ  عمى اإلطبلؽ أك كأف
 المصرفي . السكؽ إلىكلكج الراغبيف في ال فبالمستثمري اإلضراريؤدم إلى 

المشرع أف ينص عمى  عمىيستكجب، المذككر  إمكاني  حدكث  التعسؼ لتفادم ك إذا     
ؿ األنظم  التطبيقي  لقانكف النقد كالقرض في يعدلسف أك تمجمس النقد كالقرض تدخؿ كجكب 

ه الحال  ينقمب اختصاص المجمس مف اختصاص تقديرم إلى كفي ىذ ،ميعاد محدد
فسر تصرفو  دكف تدخمو األجؿ  انقضاء؛ ففي حال  اختصاص مقيد، حيث يسيؿ رقابتو

ارا سمبيا يجكز الطعف فيو ينتج عف ذلؾ قر ك  ،باالمتناع  عف  إصدار قرار يستكجبو القانكف
 ص  في رفع ىذا الطعف ؟ مف ىي الجي  المخت، لكف السؤاؿ المطركح القضاءأماـ  
منح حؽ الطعف في األنظم  التي يسنيا مجمس النقد  743كما سبؽ كأف أكضحنا،     
، كبالتالي  فإف حال   التأخر في كضع األنظم  أك لقرض إلى الكزير المكمؼ بالمالي كا

                                                 
 ، يتعمؽ بالنقد كالقرض، المعدؿ كالمتمـ.11-03الفقرة األكلى مف األمر رقـ  62ظر المادة أن - 742
 .نفسو مف األمر 65ك   64، 63ر المكاد: أنظ - 743
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 يذه المسأل  أصبل عمىلطرؽ ت، بمعنى أف المشرع  لـ يفي اإلطار المذككرتعديميا لـ ترد 
إلزاـ في صاحب الصف  كالمصمح   يو فقياسا عمى حؽ الطعف، يككفعمك الرغـ مف أىميتيا. 

، الذم ارم ىك الكزير المكمؼ بالمالي مجمس بسف أك تعديؿ ىذه األنظم  أماـ القاضي اإلدال
ككنو في مباشرة ىذه الدعكل  أحقيتوكما تثبت  مبييمكنو تأسيس دعكاه عمى أساس القرار الس

المالي الضابط   لممجاؿ تنفيذ أحكاـ قانكف النقد كالقرض كاألنظم  التطبيقي   ىعم مسئكال
 كالبنكي.
مجمس  عدـ أك تأخر الناجـ  عفالطعف في القرار السمبي  فع الكزيرقد يتقاعس لكف      

ما يؤدم إلى  تعطيؿ م، الذم يحتاج إلى تعديؿأك تعديؿ النظاـ  في سفالنقد كالقرض 
االلتحاؽ  المستثمريف في  عرقم عنو جقدم نتكف النقد كالقرض، كىذا بدكره تطبيؽ أحكاـ قان
 .بالمين  البنكي 

قانكني د مجمس النقد كالقرض بميعاد يقيتتكجب ي ،تعسؼ محتمؿ مكتفاديا ألإذا       
النقد كالقرض مكضع األمر المتعمؽ ب تضع أحكاـ  يعدؿ خبللو األنظم  التيأك  يصدر

 المحدد لكؿ المجمس بالميعادحال  عدـ التزاـ  القضائي فيحؽ الطعف  يمنحأف ك التطبيؽ 
 السيما طالبي الدخكؿ إلى المين  البنكي . متضرر مف ذلؾ.

ىذه المسأل  باإليجاب  فأجاب ع الذم 744.مجمس الدكل  الفرنسي كىذا ما ذىب إليو      
برفع الدعكل أماـ  بتفسيره المرف لمنصكص القانكني  التي تسمح ألصحاب المصمح كذلؾ 

حتى كلـ يككنكا بشكؿ مباشر، مصالحيـ  القضاء اإلدارم، متى كانت القرارات البلئحي  تمس
ىك الحؿ المنطقي الذم قضى بو في إحدل القضايا التي ك  أطرافا في الخصاـ القائـ.

اع ، كآخريف  كانكا متعاقديف مع الدكل  في كزارة الزر  "Melatتتمخص كقائعيا، في أف السيد "
أكجب عمى الحككم  ضركرة اتخاذ اإلجراءات  11/01/1984كأثناء العمؿ صدر قانكف في 

عف ذلؾ، مما دفع قد تقاعست  المعني  الكزارةلكف  البلئحي  لتحكيؿ المكظفيف إلى دائميف،

                                                 
، 2003  (، دار النيض  العربي ، القاىرةحمدم عمي عمر، سمط  القاضي في تكجيو أكامر لئلدارة، )دراس  مقارن - 744
 .150ص
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لـ يرد  إال أف ىذا األخير ببعض المكظفيف إلى مطالب  كزير الزراع  باتخاذ ىذه اإلجراءات 
في ىذا القرار أماـ  أصحاب الشأف  طعف  فمما مما شكؿ قرار ضمني بالرفض.عمييـ، 

 مجمس الدكل   قاـ بإلغائو.
سمط  النقد  قرار يسبؽقد  :ممغاة تنفيذا لالئحة الصادر الترخيصقرار رفض  إلغاء ثالثا:

غير  تنظيميمقرر لتأسيس مؤسسات القرض، منح الترخيص المتضمف رفض  كالقرض
كىنا  غير القانكني ،التأسيس شركط بب تكريسو  لبعض بسجمس الدكل  أبطمو م مشركع

  ؟ىالممغ لمنظاـ تنفيذا مصير قرار الرفض الصادريجدر بنا التساؤؿ عف 
إلى مبدأ مفاده أف  745ػ مف بينيـ الدكتكر إبراىيـ شحات ػ الفقو اإلدارمغالبي  يميؿ       

المتخذة بناء عميو، يقضي بأف ت الفردي  الطعف في قرار تنظيمي دكف أف يطعف في القرارا
إلغاء القرار التنظيمي يترتب عميو إلغاء كاف  القرارات الفردي  المترتب  عميو كبأثر رجعي، 

ىب ذكمنيـ مف  حكـ باإللغاءأف ىذه القرارات تزكؿ آليا كتمقائيا كبمجر صدكر التبركا عكا
 صدرت تنفيذا لمقرار التنظيمي الممغى إلى القكؿ بأنو مف كاجب اإلدارة سحب القرارات التي

 746.لككف ىذه القرارات أصبحت معدكم 
إف الكاقع العممي يكشؼ عف أىمي   تطبيؽ المبدأ المذككر عمى القرارات الفردي        

قد اتخذت تطبيقا لؤلنظم  البنكي  التي المجاؿ البنكي التي في المتعمق  برفض الترخيص 
كذلؾ مف خبلؿ إلغاء قرارات الرفض، كالذم يستكجب تدخؿ باإللغاء، قضى فييا القاضي 

سمط  النقد كالقرض إلى إصدار قرارات جديدة تمنح فييا الترخيص الذم رفضت تسميمو 
 .، عمى أساس زكاؿ سبب الرفض الذم تقرر في  النظاـ المعدؿ أك الممغىسابقا

                                                 
القكؿ بأف تحقيؽ أثار إلغاء القرار األصمي مف شأنو إلغاء القرارات التي تعتبر تطبيقا لو، فبيذا تعاد حيث قاؿ:"يجب  - 745

 الحال  إلى ما كانت عميو، كتتحقؽ فكرة األثر الرجعي عمى أحسف نحك".
في تحقيقيا"، مجم  مجمس إبراىيـ فيمي شحات ، " اآلثار اإليجابي   لؤلحكاـ الصادرة  بإلغاء قرارات الترقي  كدكر اإلدارة  -

 .279، ص09/10/1960الدكل  المصرم، السن  الثامن ، لػ  
 .157نقبل عف  اسماعيؿ  بكقرة، مرجع سابؽ، ص  - 746
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ح الترخيص غير المطعكف تأكيدا عمى إمكاني  تطبيؽ أثر اإللغاء عمى قرارات رفض من     
فييا، أف طبيع  ىذه القرارات ال تدخؿ ضمف القرارات الفردي  التي يعارض فييا كؿ مف الفقو 

بالحقكؽ  عمى أساس أف ذلؾ يؤدم إلى المساستطبيؽ ىذا األثر عمييا كالقضاء اإلدارييف 
دم إلى تعديؿ بعبارة أخرل فإف رفض ىذه التراخيص ال يؤ ك 747،التي منحتيا لؤلفرادالمكتسب  

 أك إلغاء مركز قانكني سابؽ.
المبدأ المشار إليو أعبله مف الناحي  العممي ، جنح القضاء اإلدارم عمى تجسيد كتأكيدا      

حيث  04/10/1964عمى تطبيقو في حكـ صادر عف مجمس الدكل  الصادر في الفرنسي 
قضي بإلغاء القرار صدر عف المحكم  اإلداري  حكـ يتتمخص كقائع المنازع ، في أنو 

إيفياف، كذلؾ لمخاف   رخيص بفتح عيادة خارجي  بمستشفىبالت 05/07/1954الصادر بتاريخ 
صدر  28/07/1955كفي  ،17/04/1943 مف مرسـك 25الممنكح ألحكاـ المادة الترخيص 

أفريؿ، كطبقا ليذا التعديؿ منحت اإلدارة الترخيص لمعيادة،  17مرسـك يعدؿ أحكاـ مرسـك 
 748ي  بذلؾ قرار الرفض األكؿ.ممغ
نظم  ، يجب أف يترتب عميو بالتمقائي  األكبناء عمى ما سبؽ عرضو، نرل أف إلغاء       

بنؾ أك مؤسس   لتأسيسإلغاء كاف  القرارات الضبطي  التي تتضمف رفض منح الترخيص 
صبحت سحبيا، ألنيا أ ، كما يجب عمى سمط  النقد كالقرضمالي ، التي صدرت تنفيذا ليا

تحقيقا  انكني، كذلؾ عف طريؽ إصدار قرارات جديدة تتضمف منح الترخيص قبدكف أساس 
 .الف ما بني عمى باطؿ فيك باطؿالمصرفي حري  االستثمار حماي  ل
 
 
 
 

                                                 
 .158ص ، لمتفصيؿ أكثر:  أنظراسماعيؿ  بكقرة، مرجع سابؽ  - 747
 .177المرجع نفسو، ص  - 748
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 الفرع الثاني:
 :البنكية ةضدا ألنظمالطعن غير المباشر طريق 

 والبلئح ، إال أن المتضمن  إلغاء داألفرا اتيرفض طمبكاف مجمس الدكل  الفرنسي في البداي        
عف مكقفو يعطي لؤلفراد الحؽ في ذلؾ، ثـ سرعاف ما تراجع  10/01/1930أصدر قرارا بتاريخ 

 . مف جديد منع ىذا الحؽ حيث10/01/1964،749بصدكر قرار أخر بتاريخ 
قد كالقرض ػتتميز أنظم  مجمس الن ككما تمت اإلشارة إليو في الباب األكؿ مف ىذه الرسال       

، اللتحاؽ بالمين  البنكي اطب أساسا المستثمريف الراغبيف في  ابخاصي  العمكمي  كالتجريد فيي تخ
إال  االطعف بإبطالي بحري  االلتحاؽ إال أف المشرع لـ يقرر حؽ ياكعمى الرغـ مف إمكاني  مساس

يبقى أماميـ ل، ضدىا الطعف استعماؿ لممتضرريف منيا المالي . كبالنتيج  لذلؾ ال يمكف  لكزير
 .ير المباشر لمدفع بعدـ مشركعيتياطريؽ الطعف غسمكؾ سكل 
ىذا  ساسأعمى  ؼسكؼ نق ،البنكي  نظم األطريؽ الطعف بعدـ مشركعي  كلتكضيح      

 رنشيثـ بعد ذلؾ  )ثانيا( ،بالمين  البنكي في ضماف حري  االلتحاؽ )أكال( ثـ جدكاه  ،الطعف
شرعي  القرار  الدفع  بعدـ في تمكيف  أصحاب الشأف مف إثارةائي االجتياد القض إلى دكر

 .)ثالثا(أماـ السمط  اإلداري  المصدرة لوالتنظيمي 
  ػكسمط  نقدي ػ يقـك مجمس النقد كالقرض :البنكية ةمشروعية األنظم مدعوى عدأساس  أوال:

لشركط التي تتضمف انظم  األ عف طريؽ النشاط المصرفي بتنظيـ كضبط الدخكؿ إلى
البنكي، المقررة في المجاؿ محري  ل معرقم قد تصدر  االتفصيمي  لتأسيس البنكؾ، غير أني

 إقبالو عميو رغـ يرغب فيو أكعف االستثمار الذم كاف بعزكفو فيتضرر منيا المستثمر سكاء 
 .شركطو المرىق  كالمعقدة

ذا      فإف  ممكف قانكنا، غيرالمستثمر  لدل البنكي   ألنظما بإلغاءكاف سبيؿ الطعف  كا 
بعدـ المشركعي   طريؽ الطعف أمامو إذ يبقىو، يب الطعف لـ تكصد بالكمي  في كجاأبك 

                                                 
، 1995 ائرم )دراس  مقارن (، ديكاف المطبكعات الجامعي ، الجز عبد العزيز السيد الجكىرم، القانكف كالقرار اإلدار  - 749
 .308ص
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ؽ يعف طر  تأخذ الرقاب  القضائي لاألنظم ،  عمى ىذهر لبلحتجاج يكىك طريؽ أخمفتكحا، 
 االستثمار في المجاؿ البنكي.  تأسيس في ضماف بالغ   الطعف أىمي ىذا 
المجكء إلى القكاعد  اعمين يفرضنظم  األأساس دعكل عدـ مشركعي   عف البحثف إ     

 ؿ خمك ظ، كاالجتياد القضائي  في قانكف اإلجراءات المدني  كاإلداري كؿ مف إلى  أم العام ؛
 .النقد كالقرض مف نص يشير إلى ذلؾ المتعمؽ 11-03األمر رقـ 

مد رقاب  القاضي اإلدارم عمى تست  :األنظمة مشروعيةاألساس القانوني لدعوى عدم -1
مف حؽ التقاضي  عدـ المشركعي  أساسيادعكل  عف طريؽأنظم  مجمس النقد كالقرض 

يمثؿ : "... أنو تنص عمىمنو 171نجد المادة ف750،الدستكر الذم أعبله في التشريع المكرس
لعضكم رقـ القانكف ا ثـ ..."،مقكم  ألعماؿ الجيات القضائي  اإلداري الييئ  مجمس الدكل  ال

" يختص مجمس الدكل  كدرج  عمى أنو: كالمتمم  المعدل  1/ 09إذ تنص مادتو 98-01751
اإلداري  الصادرة عف كتقدير المشركعي  في القرارات ،..خيرة بالفصؿ في دعاكل.أكلى كأ

ثـ يميو  ،السمطات اإلداري  المركزي  كالييئات العمكمي  الكطني  كالمنظمات الميني  الكطني "
يختص مجمس  التي تنص:" 901لمادةا كبالضبط في752يف اإلجراءات المدني  كاإلداري تقن

رة كتقدير المشركعي  في القرارات اإلداري   الصاد،الدكل  كدرج  أكلى كأخيرة بالفصؿ في...
 .عف السمطات اإلداري  المركزي 

 كما يختص بالفصؿ في القضايا المخكل  لو بمكجب نصكص خاص ".       
 عمى القرارات التي مشركعي ال مدل دعكل تقدير ، تنصب القاعدة العامستناد إلى باالك 

حيث  البنكي  نظم األعمى  إف ىذا الحكـ ينطبؽ753،تصمح أف تككف محبل لدعكل اإللغاء
مجمس النقد كالقرض ألف ، اسابق تبيفيجكز لمكزير المكمؼ بالمالي  الطعف فييا باإللغاء كما 

                                                 
 .،  معدؿ كمتمـ1996نكفمبر  28تكر دس -750
 .لدكل  كتنظيمو كعممو، معدؿ كمتمـ، يتعمؽ باختصاصات مجمس ا01-98قانكف عضكم رقـ  - 751
 .ي  كاإلداري نكف اإلجراءات المدن، يتضمف  قا25/02/2008، مؤرخ  في  09-08قانكف  رقـ   - 752
 .195، ص 2005، الكجيز في المنازعات اإلداري ، دار العمـك لمنشر كالتكزيع، الجزائر، بعمي محمد الصغير - 753
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يجعمو سمط  إداري ، كمف ثم  فقراراتو التنظيمي  تخضع لمرقاب  يحمؿ مف المميزات ما 
 القضائي  عف طريؽ دعكل اإللغاء. 

تقدير  دعكلالقاضي اإلدارم في  سمطاتأف  الصددال يفكتنا أف نشير في ىذا  كما      
كال يتعدل  عدـ مشركعيتيا أك امشركعيتي عمىاإلعبلف ال يتعدل  البنكي  األنظم  مشركعي 

 754إلغائيا.إلى 
يتمثؿ األساس القضائي في دعكل  :األنظمةاألساس القضائي لدعوى عدم مشروعية -2

في الدفع الذم عدـ مشركعي  أنظم  مجمس النقد كالقرض في اجتياد مجمس الدكل  الجزائرم 
مف النظاـ رقـ  15بنؾ في مكاجي  محافظ بنؾ الجزائر، حكؿ المادة يكنيف أثارتو قضي  

 .لحؿ المعتمد مف قبؿ مجمس الدكل ا كبالصرؼ  المتعمؽ 95-07
الطعف في أنظم   منح صبلحي  إف:70-55من النظام  15الدفع بعدم مشروعية المادة -أ

األشخاص الطبيعييف أك  مف دكف غيره المالي المكمؼ  مكزيرل مجمس النقد كالقرض
ال  تطبيقو، كىك حتى كلك كاف النظاـ المصدر يمس بمراكزىـ القانكني  في ح ،المعنكييف

األمر الذم أرتكز عميو دفاع بنؾ الجزائر، حينما رد بشأف الدفع بعدـ المشركعي  بأنو حؽ 
كبأنو ليس لممدعي  الصف   46،755دكف أم شخص أخر حسب المادة لمكزير المكمؼ بالمالي 

ا بيف كالحقيق  أف الدفاع قد أخمط م ر تنظيمي،في إثارة ىذا الدفع ماداـ األمر يتعمؽ  بمقر 
 بعدـ المشركعي . باإللغاء كالطعفحالتي الطعف 

 ال يككف إال مف طرؼ كزير األنظم  البنكي ف تكجيو الطعف باإللغاء ضد فإ، كعميو      
لتحاؽ المنافي  لبلالعديد مف األنظم  المخالف  لمقانكف ك  إفبلتقد ينجر عنو  ، مماالمالي 

  .كزيرال يطعف فيياإذا لـ  سيماال ل ،الدك  مجمسمف سمطاف رقاب  بالمين  البنكي  
مف أجؿ تحصيف  عدـ كفاي  دعكل اإللغاء الذم يمارسيا كزير المالي  عمىكتأكيدا       

الدفع الذم أثارتو  كقائع كالقرض مف العيكب التي قد تشكبيا، نشير إلىأنظم  مجمس النقد 

                                                 
 .39، ص 2004المنازعات اإلداري ، ديكاف المطبكعات  الجامعي ،، الجزائر، عمكر سبلمي، الكجيز في قانكف   -754
 .ض، المتعمؽ بالنقد كالقر 10-90كف مف قان - 755
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المتعمؽ بمراقب   07-95مف النظاـ رقـ  15المادة بشأف عدـ مشركعي   بنؾ نيفقضي  يك 
عمى قرار مديري  مراقب  الصرؼ، القاضي بسحب  اعتماد فع ردا دالصرؼ، حيث جاء ىذا ال

 .بنؾ بشأف القياـ بعمميات الصرؼ يكنيف
بنؾ  ففي المقابؿ كاف األساس الذم اعتمده بنؾ الجزائر لتبرير سحب اعتماد يكني      

ما يمي:"  تضمفالذم  07-95ف النظاـ م 15لمباشرة عمميات الصرؼ ىك نص المادة 
بإمكاف بنؾ الجزائر سحب صف  الكسيط المعتمد  في أم كقت مف أم مستفيد لجزء أك كؿ 

 العمميات المرخص بيا في حال  عدـ تطبيؽ النصكص الساري  المفعكؿ".
ؽ غير شرعي لممعاقب  تحت كمثمما ىك كاضح، فإف بنؾ الجزائر قد منح لنفسو ح      

ف بنؾ ػ مساسا بالفصؿ بيف السمطات كىك ما يشكؿ ػ حسب دفاع يكنيا النص ذغطاء ى
في ىذه  756المنظـ بمقتضى قانكف مؤسس لمحري  البنكي ، مع اإلشارة ىنا أف سكء الصياغ 

ال تؤدم معنى دقيؽ  كمحدد،   ف عبارة "بنؾ الجزائر"المادة قد يككف سببا كراء ىذا العيب أل
فيو )مجمس اإلدارة كرئيسو المحافظ( أك عمى الجيات اإلدارة كيمكف أف تحمؿ عمى جيات 

 المخكل  بيذه الصبلحي  قانكنا ) مجمس النقد كالقرض، كالمجن  المصرفي (.
ال يمكف أف تتـ، حسب أحكاـ األمر المتعمؽ بالنقد المعتمد  كأف سحب صف  الكسيط 

ما داـ أنو  757قرارات الفردي في إطار اتخاذه لمالنقد كالقرض، كالقرض، إال مف  فبؿ مجمس 
مؤىؿ قانكنا لمنحو أك مف طرؼ المجن  المصرفي   باعتباره أقصى حد  لمعقكبات التأديبي   

الصبلحي   غير ىاتيف المذككرتيف مباشرة ىذه أخرلكبالتالي ليس لجي   758.التي تنطؽ بيا
ديري  الصرؼ(، كلك كاف بنؾ الجزائر ذاتو ممثبل في المحافظ أك مف يعمؿ تحت سمطتو )كم

المذككرة قد جاءت مخالف  ألحكاـ قانكف النقد كالقرض المتعمق   15فإف مقتضى المادة  كلذلؾ
 .بسمط  العقاب في المجاؿ البنكي كالدفع الذم  قدمو محامي يكنيف بنؾ جاء مؤسسا

                                                 
عبد الحؽ قريمس، مراقب  القضاء اإلدارم  لعمؿ السمطات اإلداري  المستقم  ، حال  مجمس النقد كالقرض جامع    - 756

 .،  غير منشكر2005حقكؽ كالعمـك السياسي  ، جيجؿ، كمي  ال
 .قد كالقرض، معدؿ كمتمـ، يتعمؽ بالن11-03مف األمر رقـ  95راجع المادة  - 757
 األمر  نفسو.مف   ،114راجع المادة  - 758
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إف الحؿ الذم اعتمده مجمس الدكل   بشاف  الحل المعتمد من طرف مجمس الدولة: -ب
المتعمؽ بمراقب  الصرؼ، كرد ضمف  07-95مف النظاـ رقـ  15دـ مشركعي  المادة الدفع بع
كاف مف " حيث أنو إذا   كما يمي: 08/05/2000الصادر بتاريخ 2138القرار رقـ  منطكؽ

فإنو  ال  10-90رقـ  إعداد األنظم   المتخذة تطبيقا  لمقانكفصبلحيات مجمس النقد كالقرض 
عمى أنو  ... ، حيث انو عندما نص مجمس النقد كالقرضيستطيع أف يضيؼ إلى النص

فإنو قد    الكسيط المعتمد  لعمميات الصرؼيمكف لبنؾ الجزائر )دكف تحديد آخر( سحب صف
لمجن  االختصاص ىذا  التي تؤكد 156مقتضيات القانكف كالسيما مقتضيات المادة  تجاىؿ

مف النظاـ  15مقتضيات  المادة  نو في ىذه الحال  يتعيف التصريح بأفأالمصرفي ، حيث 
إف مجمس الدكل ... ر فيما يخص الدعكل الحالي  فقط، المذككر أعبله باطم  كعديم  األث

 يفضي...
عمى ىذه  23/12/1995المؤرخ في  07-95مف النظاـ  15بالتصريح بعدـ قابمي  المادة     

 .القضي ..."
عميو فقيا ما ىك مستقر يككف قد لخص كبيذا القرار يككف مجمس الدكل  بقراره ىذا      

إثارة  مثؿ ىذا الدفع ضد أم قرار  تنظيمي بحيث يمكف  759،بشأف الدفع  بعدـ المشركعي 
كضع قكاعد عام  كمجردة  قميدي   كانت أك مستقم   تمارس صادر  عف سمط   إداري  ت

صؼ أعماؿ لنصكص المشرع ، إذا كانت ال تحكز ك انفس أبعاد كمظاىر تأخذ في تطبيقيا 
 760.فائيا إلجراء التصكيت كاإلصداريبسبب عدـ است السيادة
أل  إف الدفع بعدـ المشركعي ، مثؿ الدفع بعدـ الدستكري  ال تتـ إثارتو إال إذا كاف مس      

كىك ما تـ في  761فييا،أكلي  كضركري   يتكقؼ الفصؿ في مكضكع الخصكم  عمى الفصؿ 
 01/02/1999رار الصادر عف مديري  الصرؼ في قضي  الحاؿ، حيث استدعى إبطاؿ الق

                                                 
مرجع  مستقم  ، حال  مجمس النقد كالقرضعبد الحؽ قريمس، مراقب  القضاء اإلدارم  لعمؿ السمطات اإلداري  ال  - 759

 .10، 09سابؽ، ص
جكرج  قكداؿ، دلفكلفيو بيار، القانكف اإلدارم،  ترجم  منصكر القاضي، الطبع  األكلى، المؤسس  الجامعي   - 760

 .33، ص2001، لمدراسات ، بيركت
 .83، ص1998عبد العزيز محمد سمماف، قيكد الرقاب  الدستكري ، دار النيض  العربي ، القاىرة،  - 761
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لنص المادة تخذ مف طرؼ بنؾ الجزائر استنادا التطرؽ إلى مسأل  مدل مشركعي  اإلجراء الم
 .التي اعتمدت كأساس لتبرير اإلجراء الذم قامت بو المديري  07-95مف النظاـ  15

يح بعدـ قابميتو نص تنظيمي يتكقؼ عند حد التصر ثر ثبكت مشركعي  أكما أف       
لمتطبيؽ عمى الحال  المعركض  عمى القضاء، استجاب  لمدفع المثار بشأنيا مف قبؿ 

التصريح إلى حد ز في رقابتو لعيب عدـ المشركعي  المتقاضيف، كال يمكف لمقضاء أف يتجاك 
أك تعديؿ النص المشكب بيذا العيب، كىذا ما قرره مجمس الدكل  المصرم أيضا، بإلغاء 
كالطريؽ مكاعيد المقررة  قانكنا، كمف حيث أف إلغائيا لمجاكزة السمط  في ال"762كؿ:حيث يق
يطمب عدـ األخذ  بيا دكف التصدم إللغاء   .،اشر كذلؾ في أم كقت عند تطبيقيا.غير المب
 البلئح ".
ف في قضي  يكني كبناء عمى الحؿ الذم اعتمده مجمس الدكل  الجزائرم، خبلؿ فصمو      

 رفض طمبو في الحصكؿ عمى الترخيص أك االعتمادأنو قد اعترؼ لمف  بنؾ، نستنتج
بحؽ إثارة الدفع بعدـ مشركعي  ىذا بمكجب قرار فرديا جاء تطبيقا لنظاـ مخالفا لمقانكف 

 بمجمس الدكل .أماـ النظاـ 
منطكؽ القرار الصادر  أكدلقد  :األنظمة البنكيةتقييم طريق الطعن غير المباشر ضد : ثانيا
مف النظاـ رقـ  15المادة  المتضمف إقرار صح  الدفع  بعدـ مشركعي ػمجمس الدكل   عف 
ف بنؾ ضد قرار مديري  مراقب  الصرؼ لبنؾ الجزائر القاضي الذم تقدـ بو دفاع يكني 95-07

المباشر ضد أنظم  بسحب اعتماد صف  الكسيط المعتمد ػ عف أىمي  طريؽ الطعف غير 
ىذا الدفع لصالح أشخاص المين  القضائي  االجتياد قر أ، حيث مجمس النقد كالقرض

تحصنت لعدـ الطعف فييا باإللغاء مف  التي ،األنظم  النيائي  غير المشركع بشأف البنكي  
 ارىا دكف إلغائيا كذلؾ في أم كقت، بحيث يقضي إلى استبعاد أثالكزير المكمؼ بالمالي قبؿ 

، جاءت  رخيص أك االعتمادرفض منح الت، تتعمؽ بكفي سياؽ الطعف في قرارات فردي 
 ليا كلك أصبحت نيائي . تطبيقا

                                                 
 .568سميماف محمد الطماكم،  القضاء اإلدارم، الكتاب األكؿ: قضاء اإللغاء،  مرجع سابؽ، ص  - 762
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أىمي  دكر القاضي اإلدارم في حماي  الحري  المعترؼ بيا قانكنا في عمى  كما أكد       
، عندما المجاؿ البنكي، سكاء تعمؽ األمر بحري  االلتحاؽ بالمين  البنكي  أك بممارستيا

لو أف يتصدل  القانكف ال يجيز ، ألفمراقب  مدل مشركعيتياتعرض عمبيو مثؿ ىذه األنظم  ل
 ليا مف تمقاء نفسو.

ذا كاف ك       مشركعي  ضد األنظم  المشار التقميؿ مف شأف طريؽ الدفع بعدـ ال ال يمكفا 
لي  لحماي  حري  الدخكؿ إلى المين  آك في اعتماده ، إال أنو يبقى طريقا محدكد الفعالي  إلييا

، كالتي عدة نقائص تضمنيا قانكف النقد كالقرضكشؼ مضمكف القرار السابؽ حيث  .البنكي 
بشكؿ كبير  تؤثرالتي ك  البنكي  مشركعي  األنظم تحد مف دكر القاضي اإلدارم في رقاب   قد 

 كمف بينيا ما يمي: االستثمار المصرفي تأسيسعمى ضماف 
الكزير المكمؼ بالمالي   القضائي عف طريؽ الدعكل األصمي  عمى الطعفاقتصار حؽ  إف-

لـ  السيما إذا  دكف سكاه، قد يؤدم إلى إفبلت العديد مف األنظم  مف رقاب  المشركعي 
 يطعف بشأنيا الكزير المكمؼ بالمالي  أماـ مجمس الدكل . 

إذا  المدفكع بعدـ شرعيتو النظاـسمط  القاضي اإلدارم االمتناع عف تطبيؽ  ال تتعدل كما-
، كىذا ما نص عميو منطكؽ القرار السابؽ، إلى إلغائو االمتدادفع دكف اتضح لو صح  الد

أضؼ إلى ذلؾ، أف  .لمقانكفالمخالف   15الذم أكد صراح  عمى بقاء سرياف مفعكؿ المادة 
ىك الحاؿ في األركاف التي يقكـ  معنى كاضح لمقرار الغامض كما حديدبتالقاضي ال يتمتع 

ار المطعكف فيو إذا كانت أركانو  مطابق  كمكافق  لمنظاـ عمييا في التصريح بمشركعي  القر 
 763القانكني السائد أك العكس إذا كانت مشكب  بعيب مف العيكب.

لىك - بعدـ جدكل طريؽ  الدفع ف، يبدك أجدر باالعتبار أخر عيب ىذه العيكب يضاؼ ا 
لقضائي . كبالتالي فإف القرار اىك طريؽ نسبي؛ أم مقصكر عمى مقدـ الدفع المشركعي  

 أخرل مماثم  لمدعكل التي فصؿ فيياذا الطعف ال يسرم عمى أي  دعاكل الصادر بشأف ى
في قضي  الحاؿ ال يمنع  البلئح  المحكـك بعدـ شرعيتيا تطبيؽ استبعاد كبالنتيج  لذلؾ فإف

                                                 
 .126، ص 2004، الجزائرلمنشر كالتكزيع، محمد الصغير بعمي، القضاء اإلدارم، مجمس الدكل ، دار العمـك   - 763
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مف  ا لـ يدفع الخصكـ بعدـ قانكنيتيام مجمس الدكل  نفسو عف تطبيقيا عمى دعاكل الحق 
ذا عمى خبلؼ ما عرؼ عف تطبيقات ىذا المبدأ في لبناف، حيث قضى االجتياد ىك  ،جديد

إبطاؿ قرار إدارم صادر تطبيقا لنظاـ غير شرعي، يكجب إبطاؿ كؿ " 764القضائي بأف:
 التطبيقات الفردي  لو...". 

مجمس الدكل    يفرض عمى مف ىذه الزاكي   حري  االلتحاؽ بالنشاط البنكي فصيان       
أف يمـز مجمس النقد كالقرض مف ناحي  أخرل ا االجتياد، كما يفرض عمى مشرعو ىذمسايرة 

كما ىك الشأف  صؿ القاضي اإلدارم بعدـ مشركعييابتعديؿ أك إلغاء األنظم  البنكي  التي يف
كي ال تبقى عمميا مخالف  لمبدأ المشركعي ، فبل يحؽ لممجمس بالتمسؾ  ،15بالنسب  لممادة 

مف خبلؿ إبطالو لمقرار  المادة التي انتيى مجمس الدكل  إلى عدـ شرعيتيامستقببل بنص ىذه 
كعميو فإف مجمس النقد كالقرض ممـز بأف تككف كؿ  الفردم الصادر عف مديري  الصرؼ.

أعمالو القانكني  مستيدف  تحقيؽ مصمح  القطاع البنكي، كمصمح  ىذا األخير أال تبقى 
 مف تعديميا أك إلغائيا. المادة المذككرة إلى األبد بؿ البد

إذا يمكننا القكؿ بناء عمى ما سبؽ ذكره أف طريؽ الطعف غير المباشر ضد أنظم       
االستثمار في المجاؿ  ز بمحدكدي  فعاليتو في ضماف كحماي  حري مجمس النقد كالقرض يتمي

 .عتبارات المشار إلييااال كمرد ذلؾ إلى البنكي،
طكر االجتياد القضائي لقد  :بعدم شرعية األنظمةلسمطة النقدية انية الدفع أمام اثالثا: إمك

أماـ القضاء كأجاز الدفع غير المشركع  فع بعدـ تطبيؽ األنظم  اإلداري  المبناني نظري   الد
، اأماـ السمط  اإلداري  التي أصدرت في معرض التطبيقات الفردي  لي يابعدـ جكاز تطبيق

 765عف قضائي  إلى مراجع  إداري .حيث تحكؿ ىذا الدفع مف كسيم  ط

                                                 
شفيق  بف صاكل ، إشكالي   تنفيذ اإلدارة لمقرارات اإلداري  القضائي  ، دراس  مقارن ، دار ىكم ، الجزائر، ص  - 764
 . 307، 306ص
 .305، ص، مرجع سابؽشفيق  بف صاكل   - 765
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إف في مسايرة ىذا االجتياد في الجزائر سكاء في إطار تشريعي أك قضائي، ذا أىمي       
خاص   بالنسب  لممستثمريف، كمف بينيـ المستثمريف في القطاع البنكي، حيث يمنحيـ  حؽ 

، كيسمح ؿ كقتالدفع أماـ سمط  النقد كالقرض بعدـ تطبيؽ األنظم  غير المشركع  في ك
لتحاؽ بالمين  البنكي ػ الفردي  التطبيقي  ػالمتعمق  برفض اال اتالقرار بإزال  كؿ  أالمبد ىذا

الدكل  غير المشركع ، كذلؾ مند إبطاؿ أحد ىذه القرارات الفردي  مف قبؿ مجمس لؤلنظم  
م الذم كاف أساس صدكر ىذه القرارات التطبيقي ؛ أم يسر بسبب عدـ مشركعي  النظاـ 

التطبيقي عمى كؿ القرارات التطبيقي  األخرل دكف حاج  إلجراء طعف قضائي، إبطاؿ القرار 
ف قرارىا الفردم قد تـ إبطالو أماـ أماـ سمط  النقد كالقرض بأ صاحب الشأف أف يدفع فيكفي

 .ي  القرار التنظيمي المستند إليوالقضاء لعدـ شرع
 تتحققإذا  إال المذككر الدفع تطبيؽ طريؽف  تقدـ  نستنتج  أنو ال يمك كمف سياؽ ما    

 الشركط التالي :
صدكر قرار قضائي مف مجمس الدكل  يعمف فيو بطبلف قرار فردم استند إلى نظاـ غير  -

 .مشركع صادر عف مجمس النقد كالقرض
 أف يككف القرار الفردم الممغى جاء تطبيقا لمنظاـ غير المشركع.-
 مجمس يتضمف سحب القرار غير المشركع.البؽ أماـ أف يقدـ صاحب الشأف طمب مس -

يكتسي طريؽ الدفع  أماـ سمط  النقد كالقرض بعدـ  ،سبؽ ذكرهإضاف  إلى ما  كأخير ك     
اء شرعي  أنظمتيا أىمي  أخرل، تتجمى في تخميص المستثمر مف أعباء المجكء إلى القض

الفصؿ في المنازع  الذم قد يطكؿ، اإلدارم كمف إجراءاتو المعقدة، كزيادة عمى ذلؾ مف أمد 
الذم  يتطمب السرع  في انجازه  ككؿ ىذه المعطيات تتنافى مع مقتضيات االستثمار

 منازعاتو.  فيكالتسييؿ مف إجراءات الفصؿ 
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 المبحث الثاني:
 :المتعمقة بتنظيم االلتحاق بالمينة البنكية أحكاموتنفيذ  في سمطات القاضي

ممزم  بصكرة نيائي  بأف تنفذ األحكاـ القضائي  بحسف ني   ضسمط  النقد كالقر  إف     
كيبرز  نكفسمطاف القا كيعمياإلجراء الطبيعي الذم ينيي الخصكم  البنكي    ،باعتبار التنفيذ

ر مشركع تجاىميا لقكة الشيء المقضي فيو عمبل غيفي حيف  يعتبر  ،ىيب  السمط  القضائي 
 .االلتحاؽ بالنشاط البنكيحري  ب سالمسا عف  المباشرة مسؤكليتيا يثير
حد عند  غير مجدميبقى  الدخكؿ إلى المين  البنكي   اإلدارم لحريالقاضي  ضماف إف      

قرارات غير المشركع  التي تتضمف رفض منح الترخيص إلنشاء البنكؾ ال ءاالكتفاء بإلغا
إللغاء الصادرة في ىذا أحكاـ ا تنفيذ  مما يستكجب كفال  ،دكف تنفيذىاكالمؤسسات المالي  

 )مطمب أكؿ(. المحتمم  في ىذا المجاؿ عدـ التنفيذ صكرمف أجؿ مكاجي   الشأف
ال فما يجدم أف يجتيد القاضي في إيجاد الحمكؿ الناجع   بما       حري  الدخكؿ يضمف كا 

 .تنفيذ )مطمب ثاف(ال فسمط  النقد كالقرض عأك تتعنت  تقاعستإلى المين  البنكي   إذا 
 ، زاد الضغط عمى سمط  النقد يفعال أكثر أنو كمما تعددت آليات التنفيذ ككانتكما       

 )مطمب ثالث(. حتراـ تنفيذ حجي  الشيء المقضي فيواستجابتيا الب، كالقرض
 المطمب األول:

 :القضائيكم حالتنفيذ  السمطة النقدية عن امتناع صور
ضائي  النافذة كالمذيم  بصيغ  التنفيذ يشكؿ لؤلحكاـ الق سمط  النقد كالقرض إف تجاكز    

 .ؾ حري  االلتحاؽ بالمين  البنكي انتيا يؤدم إلىمما قد شطط في استعماؿ السمط ، 
 أىميا رفضمف أشكاؿ، عدة  االمتناع عف االمتثاؿ لحجي  الشيء المقضي فيو كيأخذ    

 تاتخاذ إجراءا في نحراؼاال أك)فرع ثاف( ،هتأخير تنفيذ أك )فرع أكؿ(،تنفيذ الحكـ القضائي
 .تأسيس البنكؾ ىذه التصرفات منافي  لحري  ككؿ )قرع ثالث( ،التنفيذ
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 الفرع األول:
 :القضائي حكمالرفض سمطة النقد والقرض تنفيذ 

عف تنفيذ أحكاـ القضاء اإلدارم الفاصم  في منازعات الدخكؿ  يعتبر االمتناع اإلرادم      
مؤسس  مالي ، غير مشركع، ألنو يمس بحري  تأسيس بنؾ أك  إلى المين  البنكي   تصرفا

ما أف يككف  )أكال( رفضا صريحا أف يككف إماف إحدل الصكرتيف، ضىذا الرف يأخذك  رفضا كا 
 . ضمنيا )ثانيا(

التنفيذ يتجمى امتناع السمط  النقدي  عف  :اإللغاء حكمتنفيذ عن  الصريح االمتناع أوال:
الصريح الذم ال يدع  مكقفيابإعبلنيا  بالنشاطات المصرفي   القرارات المتعمقصراح  في 
المتعمؽ برفض منح الترخيص إلنشاء بنؾ أك برفض الحكـ الصادر ضدىا  مجاال لمشؾ

القرارات  مؤسس  مالي ، خبلؿ الفترة المقررة لمتنفيذ، في حيف يتأكد عدـ التنفيذ الصريح في
مرار خضكع طمبات الترخيص كاالعتماد لنفس است عندما يبقى عمى سبيؿ المثاؿ، التنظيمي 
 .التي كانت ساري  المفعكؿ قبؿ اإللغاء كاإلجراءات الشركط
غير عابئ  ، القضاءقرارا صريحا برفض تنفيذ أحكاـ  سمط  النقد كالقرض تصدر قد      

خطكرة مكقؼ ىذه السمط ، حيث انتيكت ينا تبدك فكقفيا مف أثار سمبي ، بما يرتبو م
قيم  أحكاـ القضاء رغـ ما تنطكم قكة القكانيف ك  المقررة في المجاؿ البنكي كأىدرت الحريات

ف عف أحكاـ القانكف مجاىرتيا بالخركجفي  يدع الشؾكىذا ما ال 766،مف حجي  اعميي ، كا 
تتجنب ألف اإلدارة في العادة تسعى دائما إلى أف بر ىذه الصكرة أقؿ حدكثا، كانت تعت

 767ف حجي  الشيء المقضي بو.بشأ المكاجي  مع القضاء
أم دكل ، مف الدكؿ يعبر عف مدل تقدـ ىذه  فيقكة الشيء المقضي بو إف احتراـ       

رئيس حككم  بريطاني  السابؽ كنستكف تشرشؿ  ؽ ديمقراطياتيا، كىذا ما عبر عنوالدكل  كعم

                                                 
ش    -766    .34ص  2008كاالتو الكقتي ، دار الفكر الجامعي، عبد العزيز عبد المنعـ خميف ، تنفيذ األحكاـ اإلداري  كا 
حسين  شركف، امتناع اإلدارة  عف تنفيذ األحكاـ كالقرارات القضائي  اإلداري ، مذكرة لنيؿ درج  الماجستير في القانكف  - 767

 . 62، ص 2003، 2002العاـ، كمي  الحقكؽ جامع  محمد  خيضر، بسكرة، 
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جمترا قد ىزمت ال بد مف تنفيذ الحكـ، فإنو أىكف أف يكتب التاريخ أف ان"768:الشييرة بمقكلتو
 في الحرب مف أف يكتب فيو أنيا امتنعت عف تنفيذ حكـ قضائي".

" إف امتناع  769أيضا دىيت محكم  القضاء اإلدارم المصرم لمقكؿ: ىذا اإلطاركفي       
يائي حائز لقكة الشيء المقضي بو ككاجب النفاذ ىك مخالف  عف تنفيذ حكـ قضائي ناإلدارة 

في بمد  يميؽ بحككم ال ،ك ...رة عف التعكيضاتكلي  اإلداقانكني  صارخ  تستكجب مسؤ 
متحضر أف يمتنع عف تنفيذ األحكاـ النيائي  بغير كجو قانكني، مما يترتب عمى ىذه 

 المخالف  الخطيرة مف إشاع  الفكضى كفقداف الثق  في سيادة القانكف".
حضارة األمـ بمدل  أف الحكـ قد قاسفي ىذا السياؽ، يبلحظ  كبيذا المقتضى المقرر      

ي  في األىمي ،  إذ يترجـ مدل احتراـ نظاـ ااحتراميا لتنفيذ أحكاـ القضاء، كىك أمر غ
، غير أف امتناع اإلدارة عف التنفيذ كالخضكع قكاعد القانكني  كالحقكؽ الفردي بأكممو لمالدكل  

متى كاف العتبارات  لما يفرضو عمييا القانكف ال يشكؿ دائما خطأ االمتناع عف التنفيذ، كىذا
 770تتعمؽ باألمف  العاـ التي يرجع تقديرىا لقاضي المكضكع.

لتنفيذ أحكاـ  عمى خبلؼ الرفض الصريح :اإللغاء حكمتنفيذ عن الضمني  االمتناعثانيا: 
ىذه ففي مثؿ 771،مف جانب اإلدارةشيكعا ، يعتبر الرفض الضمني أكثر القضاء اإلدارم

صؿ االفالدكل  لقرض قرارا صريحا برفض تنفيذ حكـ مجمس الحال  ال تصدر سمط  النقد كا
نما يفيـ مف  في منازع  الدخكؿ إلى المين  البنكي ،  كالسبؿ التي تتخذىا أنيا اإلجراءات كا 

 أنيا تيربت مف التنفيذ.، ضننا منيا الفضائيت راغب  في تنفيذ الحكـ ليس

                                                 
لتيديدي  كجزاء لعدـ تنفيذ أحكاـ القضاء اإلدارم  الصادر ضد اإلدارة، دار الجامع  منصكر محمد أحمد، الغرام  ا - 768

 .01، ص 2002الجديدة لمنشر، 
شكاالتو الكقتي ، مرجع سابؽ، ص - 769  .34عبد العزيز عبد المنعـ خميف ، تنفيذ األحكاـ اإلداري  كا 

770-Mokhtari Abd Elhafid  , " De quelques réflexions  sur l’article 138 bis du code pénal " , 

Revue du Conseil d’ État n° 02,  Alger,2002, p24. 
، مجم  الحقكؽ، العدد "الغرام  التيديدي  ككسيم  إلجبار اإلدارة عمى تنفيذ األحكاـ اإلداري "محمد باىي أبك يكنس،   - 771

 157، ص 2005األكؿ،  مارس 
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أف تمتـز السككت  لنقد كالقرضسمط  المتنفيذ أف تكتفي ي نالرفض الضم مف مظاىرف      
فبعد  772،لمتنفيذ المحددة أشير إزاء القرار القضائي الصادر ضدىا طكاؿ فترة ثبلث 

مما يعطي لطالب التنفيذ حؽ  لى ميبلد قرار ضمني برفض التنفيذ،إسككتيا انقضائيا يؤدم 
مظاىر  بيقي  عفاألمثم  التط فكم التنفيذعمى  ىاإلجبار القانكني  البلزم  اتخاذ اإلجراءات 

قرارا مضادا لمحكـ المطمكب تنفيذه كأف  أف تصدر المجن  المصرفي  عدـ التنفيذ الضمني
 773.قضي بعدـ شرعي  قرار سحب اعتمادهبنؾ بعد صدكر حكـ ي  بتصفيا قرار تصدر 

ء كاف امتناع صريحا أك أف االمتناع عف تنفيذ أحكاـ اإللغاء سكا ،كما يمكف قكلو     
، مع اإلشارة أف مجمس الدكل المجكء إلى  بطالب االلتحاؽ بالمين  البنكي  إلى ، يؤدمضمنيا
أسمكبا مكشكفا ال يتناسب مع إدارة ،.".774دائما ظاىرا، ألنو يعتبر: سالتنفيذ ليعف امتناع 

بؿ ىي في أحياف كثيرة قد تتذرع بدكاعي النظاـ يؽ المصمح  العام ...،متحضرة ىدفيا تحق
بما يسمح ليا بإصدار الشكميات القانكني   جأ إلى االنحراؼ في اإلجراءاتالعاـ، كأحيانا تم

 775.لكنيا تيدؼ لنتيج  كاحدة كىي عرقم  تنفيذ القرارات القضائي  اإلداري 
 الفرع الثاني:

 :سمطة النقد والقرض في تنفيذ الحكم القضائيتراخي 
فيو، كالمتضمف إلغاء  حجي  الشيء المقضييتـ تنفيذ  إنو لمف مصمح  المستثمر أف    

أك عمى األقؿ  كتبميغو صدكره دبمجر  مالي لتأسيس بنؾ أك مؤسس  قرار رفض الترخيص 
ىذه  قد تتجاكز ذبالتنفيالمعني  السمط  أشير التي حددىا المشرع، إال أف الثبلث  خبلؿ ميعاد 
ؾ اعتداء عمى ذل يعدكمتا الحالتيف في ألسباب قد تككف مبررة أك غير ذلؾ، ك الميم ، سكاء 

                                                 
 .ءات المدني  كاإلداري ، المتضمف قانكف اإلجرا09-08لى  مف قانكف رقـ الفقرة  األك   987راجع المادة   - 772
 .ض، المعدؿ كالمتمـ، يتعمؽ بالنقد كالقر 11-03مف اآلمر رقـ  114راجع المادة  - 773
ي  إبراىيـ أكفائدة، تنفيذ الحكـ اإلدارم الصادر ضد اإلدارة، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير، فرع اإلدارة كالمالي ، كم - 774

 .187، ص1986الحقكؽ، جامع  الجزائر، 
زيف العابديف بمماحي، الكسائؿ القانكني  لضماف تنفيذ القرارات  القضائي  اإلداري ، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في  - 775

 .65، ص2008، 2007 تممساف  -بي بكر بمقايد  القانكف العاـ، كمي  الحقكؽ، جامع  أ
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يتعيف عمييا   تأخير  التنفيذعف مخالف    تياحتى ال تثار مسؤكلي، ك حري  التأسيس المذككر
عمى  ريىذا التأخ )أكال( كأف يستند ،يتطمبيا تنفيذ الحكـ القضائي التي المدةتعدل تال  أف 

 )ثانيا(. أسباب مشركع 
قد كالقرض ا كاف مف حؽ سمط  النإذ :ىو محدد استغراق تنفيذ الحكم أجال أكثر مما أوال:

أف تعطى فسح  مف الكقت لترتيب األكضاع التي سيتناكليا تنفيذ حكـ إلغاء قرار رفض منح 
 كقت أكثر مف كتأخذ الترخيص إلنشاء مؤسس  بنكي ، فبل يعني ذلؾ أف تتراخى في ذلؾ 

 لبنكي ،المين  ابااللتحاؽ حماي  لحري   كذلؾ لقاضي اإلدارما يقدرهأك  عالمشر  الذم يحدده
امتناعيا  أعتبر ،بعد نفاذ الكقت المحددالتنفيذ امتنعت دكف كجو حؽ عف ىذا كعميو فإذا 

 .فلمقانك قرارا سمبيا مخالفا 
مف الصكر الشائع  كالحاالت التي يصعب فييا اإللغاء صكرة تنفيذ أحكاـ  رييعتبر تأخك      

مما يؤدم ،  نقد كالقرض بشكؿ خاصكسمط  ال776بشكؿ عاـ لدل اإلدارةالني   إثبات سكء
 777.الترخيص طالبالتنفيذ كتفكيت فرص  الكسب  أىمي  ؼإضعا إلىذلؾ 
عمى أف الكثير مف أحكاـ القضاء اإلدارم لـ تنفذ في  شاىد خير الكاقع العممي كيبقى     

ي  اإلدارة في تنفيذ األحكاـ القضائ تراخي أمثم  فمف ،امكعدىا، بؿ جاء تنفيذىا متأخر جد
 /21/12الصادر في  3750رقـ  القرار الدكل  الجزائرم في مجمس اإلداري ، ما كرد عف

األحكاـ الصادرة في حقيا فحسب،  اإلدارة احتراـحيث ال يجب عمى "778:فقد جاء فيو 2004
كبما أنيا  ،كعف المرحـك ب.ز في حؽ الخكاص القرارات الصادرةتنفيذ  المساعدة فيبؿ 

تنفيذ ىذا  العمكمي  فيئي أصبح نيائيا، كاف مف حقيا االعتماد بالقكة قرار قضا استفادت مف

                                                 
 .147رجع السابؽ، ص عبد الكريـ بف منصكر، الم  776
، 2008  ، دار الفكر العربي، اإلسكندري صبلح يكسؼ عبد العميـ، أثر القضاء اإلدارم عمى النشاط اإلدارم لمدكل - 777
 .333ص
نقبل عف  آماؿ يعيش تماـ، سمطات القاضي اإلدارم في  تكجيو أكامر لئلدارة، أطركح  لنيؿ شيادة الدكتكراه عمـك   - 778

 .93ص 2012 ،2011السياسي ، جامع  محمد خيضر، بسكرة،، الحقكؽ كالعمـك ص  قانكف عاـ، كمي  في القانكف، تخص
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رفض اإلدارة مساعدة ب.ز خارج األجؿ القانكني لمتقاضي يشكؿ خطأ مف فإف ،...القرار
 .شأنو إقام  مسؤكليتيا..."

لـ يذكر صراح  مسأل  التأخير، إال أف مضمكف  وحكـ مجمس الدكل  أنما يبلحظ عمى      
ف التأخير في تنفيذ األحكاـ القضائي  يشكؿ مخالف  أعترؼ بشكؿ غير مباشر بالحكـ ي

مف قانكف اإلجراءات  983المشرع في المادة  ذلؾ  ذىبكخبلفا ل .تستكجب مساءل  اإلدارة
في حال  عدـ التنفيذ الكمي أك الجزئي، أك في حال  التأخير في " :أنوإلى المدني  كاإلداري ، 
 اإلداري  بتصفي  الغرام  التيديدي  التي أمرت بيا".القضائي  التنفيذ تقـك الجي  

مف كاجب "779:حيث يقكؿ القضاء اإلدارم في مصر،االتجاه استقر اجتياد ىذا  عمى     
عبلنيا، فإف ىي  الجي  اإلداري  أف تقكـ بتنفيذ األحكاـ في كقت مناسب مف تاريخ صدكرىا كا 

يذ في كقت مناسب أعتبر ىذا االمتناع بمثاب  تقاعست كامتنعت دكف كجو حؽ عف ىذا التنف
 قرار سمبي مخالؼ لمقانكف يكجب لصاحب الشأف التعكيض" 

قد  المشرع  تنفيذ أحكاـ القضاء اإلدارم نجد كتفاديا لمجكانب السمبي  الناتج  عف عدـ     
 ، تنفيذ أحكاـ القضاء خبلؿ ميم عمى كجو الخصكصسمط  النقد كالقرض أكجب عمى 

كيمكف لمقاضي  ،اإلداري  لقرارات القضائي تبميغيا باأشير، مف تاريخ   ثبلث األقصىحدىا 
ضمان   تكفير. مما يعني أف يضمف قراراتو بغرام  التيديد المالي بعد فكات ىذه الميم 

كفي ذات الكقت  ،تنفيذ األحكاـ في التراخيحال  تعسؼ في أم ليـ ضد قانكني  لممحكـك 
ناىيؾ  ذلؾ، ضترف فيي لـ تقـ بالتنفيذ خبلليا إذاف780،يامعرف  مكقف مف فيي كسيم  تمكنيـ

عف اعتبارىا قاعدة أساسي  بالنسب  لمقاضي ليحدد عمى ضكئيا ما إذا كانت نفذت الحكـ في 
 مكعده أـ جاء تنفيذىا متأخرا. 

                                                 
 ، نقبل عف:1997جكاف  30، صادر في 6255قرار محكم  القضاء اإلداري  المصري  في القضي  رقـ  - 779
 . 147عبد الكريـ بف منصكر، المرجع السابؽ،  -

 .ات المدني  اإلداري اءمف قانكف اإلجر  987أنظر المادة   - 780

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 حًايح حريح االنتحاق تانًهُح انثُكيح عدو انتعسف في تمييد ضًاَاخ        انثاب انثاَي:       

 

373 

 

 رةالمقد لمدةا ميم  ما تحممو ىذه الضمان  مف أىمي  إال أننا نتحفظ عمىمكعمى الرغـ      
كغير مبلئم  لتنفيذ أحكاـ القضاء التي تفصؿ في  تبدك طكيم  نسبيابحكـ أنيا بثبلث  أشير 

المستثمر  بأف منازعات االستثمار كعمى رأسيا االستثمار في المجاؿ البنكي، كحتى لك سممنا
قد  يحتمؿ انتظار كؿ ىذه الميم ، فإف بعد ىذا االنتظار كانقضاء ىذه الميم  ال يعني 

 .حكموتنفيذ  يحصؿ عمى كرة أنو  سكؼبالضر 
يمكف لسمط  النقد كالفرض أف تتجاكز المدة  :التنفيذ ثانيا: عدم وجود أسباب مقبولة لتأخير

إلقام  بنؾ أك المحددة لتنفيذ حكـ القضائي الذم ألغى الفرار المتخذ برفض منح الترخيص 
فيو الذم يعبر عنو  سمككيا معارضا لحجي  الشيء المقضي عتبرمؤسس  مالي ، كال ي

بالتأخير أك التراخي في التنفيذ، إذا كاف ىذا التجاكز يستند عمى سبب مقبكؿ، فإف انتفى ىذا 
 السبب عدا ذلؾ تقاعسا كامتناعا عف التنفيذ.

 إما عف مجرد تأخر فيو مف طرؼ سمط  النقد كالقرض تنتج المماطم  في التنفيذإذا قد      
الصكرة األكلى المخالف  األكثر ارتكابا مف طرؼ الجيات اإلداري  كتعتبر   ،أك عف سكء نيتيا
ألحكاـ القضاء كال تمقي باال لمصالح المحكـك لو التي  اىتماماتعير  عندما البشكؿ عاـ، كذلؾ 

 تعطميا بسبب تأخرىا في التنفيذ.
ذا كاف المشرع لـ يتناكؿ صكر       صكرة بما فييا  أحكاـ اإللغاءمتناع عف تنفيذ االكا 

  تحديد حاالت التأخير المبررة، فإف أمر تقديرىا يعكد إلى القاضي اإلدارمالتراخي ك كذا 
تتخذىا السمط  المعني  بالتنفيذ فعمى  ر ناتج عف طكؿ اإلجراءات التييفقد يككف سبب التأخ

العديد مف قد يتطمب الحكـ الممغي لقرار منع الترخيص إلنشاء مؤسس  القرض  سبيؿ المثاؿ
 تبدأ بدعكة أعضاءالتي  ،طمب الترخيص مف جديد كالبث فيوجراءات إلعادة فحص اإل

كقد يتزامف طمب التنفيذ مع  إلى غاي  المداكالت،  تستمر اإلجراءات ثـ، لبلجتماع المجمس
، ففي ىذه الحال ، قد يككف التأخر تحتاج البث فييا التي العديد مف طمبات الترخيصتراكـ 
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فإذا ، التخاذ اإلجراءات البلزم  معقكل مدة يجب منح لمسمط  المختص  ذا ل ررابفي التنفيذ م
 781.حكـ عمييا التراخي في التنفيذال يمكف ياتجاكزت

 الفرع الثالث:
 :منع التنفيذ بإجراء تشريعي أو الئحي

مف تنفيذ األحكاـ القضائي  الصادرة  صقانكني  لمتممبحجج المختص  سمط  التتذرع قد      
 الئحي بسف قرارمجمس النقد كالقرض  أك )أكال(،تشريعث يقـك المشرع بإصدار ضدىا، حي

عمى الحكـ القضائي القاضي بإلغاء رفض منح )ثانيا( يتـ بمكجبو تصحيح أثار تترتب 
 الترخيص لتأسيس بنؾ أك مؤسس  مالي . 

قرض عف تمتنع سمط  النقد كال يمكف أف :أوال: منع تنفيذ الحكم القضائي بإجراء تشريعي
المتعمق  برفض منح الترخيص  أحكاـ القاضي اإلدارم المتضمن  إلغاء القرارات الفردي  تنفيذ

يصحح  البرلمافنص تشريعي يصدر عف لأك منح االعتماد إلنشاء مؤسسات القرض استنادا 
القكاعد كاألحكاـ   بتعديؿفي ىذه الحال   782قرارات الرفض ىذه، كيتجسد التصحيح التشريعي

رفض رارات دة لشركط االلتحاؽ بالنشاط البنكي،  حيث  تقرر القكاعد الجديدة سرياف قالمحد
الترخيص غير المشركع ، مما ينتج عف ذلؾ، منع القاضي مف ممارس  رقابتو عمى ىذه 

 القرارات أك إلباسيا ثكب الشرعي  إذا كاف قد ألغاىا.
بإلغاء  د ألثار الحكـ القاضيكضع ح، أف اإلجازة التشريعي  ىنا تيدؼ إلى لنا إذا يتضح    

مف ، السمط  النقدي مع البرلماف عندما يتكاطأ تحدث ىذه اإلجازة قرار رفض الترخيص، كقد 
 كاالمتثاؿ ألحكامو. ف الخضكع لسمطاف القضاء م ةتيرب ىذا األخير أجؿ 

                                                 
 لغاء في قضاء محكم  العدؿ العميانكاؼ سالـ كنعاف، "المبادئ التي تحكـ تنفيذ أحكاـ اإل لمتفصيؿ أكثر راجع:   - 781

 .269، 266، ص ص 2001، الككيت، لػ 04دراس  مقارن  في مصر كاألردف"، مجم  الحقكؽ، العدد
لذم بكاسطتو يستطيع المشرع أف يعيد إلى القرار اإلدارم المعيب يعرؼ التصحيح التشريعي عمى أنو:" اإلجراء ا - 782

 سريانو كمكانو في النظاـ القانكني، سكاء بمنع القاضي مف إلغائو أك إلباسو ثكبا مف الشرعي  إف كاف قد ألغي". أنظر:
 2007ي، اإلسكندري ، الفكر الجامعصبلح يكسؼ عبد العميـ، أثر القضاء اإلدارم عمى النشاط اإلدارم لمدكل ، دار  -

 .348ص
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المقام   عف دعكل اإللغاءكلقد فصؿ مجمس الدكل  الفرنسي فيما يخص اآلثار المترتب        
 مميزا في ذلؾ بيف حالتيف: ،القرار اإلدارم محؿ التصحيح التشريعي ضد
الطاعف مف الرسـك كىذا في حال  ما إذا صدر الدعكل غير ذات محؿ، كيعفي  يحكـ بأفإذ 

التشريع المصحح لمقرار المعيب في الكقت الذم تككف فيو دعكل إلغاء القرار ال تزاؿ منظكرة 
نو إذا رفعت الدعكل بعد صدكر ذلؾ التشريع، فقد استقرت أحكاـ غير أ783،أماـ القضاء

 784.عمى الحكـ بعدـ قبكليا، مع إلزاـ الطاعف بالمصركفاتجمس لدكل  م
كأماـ استحال  تنفيذ أحكاـ القضاء في كمتا الحالتيف، جنح القضاء اإلدارم الفرنسي       

تشريعي  كبديؿ لحماي  حقكؽ عف أعماؿ السمط  ال إلى ابتكار ما يسمى بفكرة التعكيض
كحريات األفراد، بسبب عدـ قدرتو عمى فرض الرقاب  عمى أعماؿ السمط  التشريعي  

 785المكصكم  بعيب االنحراؼ.
مؤسسات تأسيس منازعات  عمى مستكل التطبيؽ العممي لئلجراء المذككر بشأفك      

بمكجب  اع البنكيص لبلستثمار في القطفإف تصحيح قرارات رفض منح التراخي ،القرض
مرفكع  أمامو أك بعد إلغاء قرارات الإلدارم لدعكل نص تشريعي، سكاء أثناء نظر القاضي ا

الرفض ىذه، سكؼ يضع حد لسير ىذه الدعاكل أك يعطي  لسمط  النقد كالقرض سندا 
قانكنيا تبني عميو امتناعيا عف تنفيذ أحكاـ اإللغاء، ألنو ال يمكف لمقاضي اإلدارم في 

صحح قرارات رفض منح يالذم  فحص العيب الذم شاب النص التشريعي نا الدستكرمنظام
كليس مف  786مف اختصاص المجمس الدستكرم التراخيص المذككرة، فيذه الصبلحي 

مف  أصحاب الشأف. كمف ىنا نتساءؿ عف السبيؿ الذم يجب أف يسمكو اختصاص القضاء
                                                 

 ع  الثالث ، دار الجامع  الجديدةمحمد باىي أبك يكنس، الغرام  التيديدي ، الطب متفصيؿ أكثر في ذلؾ، أنظر:ل - 783
 .141، 140، ص ص2011لمنشر، اإلسكندري ، 

784-Marie Christine Roualt, Droit administratif, Galion édition, 5
éme

 édition, Paris, 2009, 

p210. 
 .344صبلح يكسؼ عبد العميـ، مرجع سابؽ، ص -  785
 خكلتيا إياهفي فقرتيا األكؿ عمى:" باإلضاف  إلى االختصاصات األخرل التي  1996مف دستكر  186تنص المادة  -786

 ....". كالتنظيمات فدستكري  المعاىدات كالقكاني برأم فيأحكاـ أخرل في الدستكر، يفصؿ المجمس الدستكرم 
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يمكف ال  إذ ؟لمقررة في المجاؿ البنكيلحري  التصدم لمنص التشريعي  كالدفاع عف اأجؿ ا
حكـ إلغاء قرار رفض الترخيص مف دكف إلغاء النص التشريعي المكصكـ بعيب  تنفيذ

 بالسمط . االنحراؼ
إف ىذا التساؤؿ الكجيو كالميـ، يجد اإلجاب  عميو في ما جاء بو التعديؿ الدستكرم لسن       

يمكف إخطار المجمس ما يمي:"  لتي نصت عمىا  188787كبالضبط في المادة  ،2016
الدستكرم بالدفع بعدـ الدستكري  بناء عمى إحال  مف المحكم  العميا أك مجمس الدكل  عندما 
يدعي أحد األطراؼ في المحاكم  أماـ جي  قضائي  أف الحكـ التشريعي الذم يتكقؼ عميو 

 مآؿ النزاع ينتيؾ الحقكؽ كالحريات التي يضمنيا الدستكر".
حؽ الدفع أماـ مجمس الدكل   بعدـ  لصاحب الشأفادا ليذا النص، فإنو يتاح استن     

دستكري   النص التشريعي المصحح  لقرار رفض الترخيص الذم أسست عميو سمط  النقد 
أف  ، مؤسسا دعكاه عمىرفضالتنفيذ الحكـ القاضي بإلغاء قرار  عف عقرارىا باالمتناكالقرض 

كعميو فإذا رأل مجمس  الدستكر. تضمنو الذم  االستثمار حريمبدأ قرار االمتناع ينتيؾ 
كالذم بدكره إذا تبيف  لممؼ مباشرة إلى المجمس الدستكرمذلؾ الدفع، قاـ بإحال  االدكل  جدي  

ف النص التشريعي المطعكف  في عدـ دستكريتو غير دستكرم قاـ بإلغائو، كمف ثـ ألو ب
نفيذ  الحكـ  القضائي المتضمف إلغاء قرار يترتب عمى ذلؾ بطبلف قرار االمتناع  عف  ت
 رفض الترخيص إلنشاء بنؾ أك مؤسس  مالي .

أف التعديؿ الذم جاء بو المؤسس الدستكرم في نص المادة قمنا  مبالغ  إذاإنو ال يعتبر      
البنكي  كسائر الحقكؽ  الحري  نو تعديؿ محمكد يستحؽ الثناء لما قد يكفره  مف حماي بأ ا188
كاف إخطار المجمس الدستكرم   ،2016يات العام  لؤلفراد، فقبؿ التعديؿ الدستكرم لػ كالحر 

يقتصر عمى ثبلث سمطات كىي: رئيس الجميكري ، رئيس المجمس الشعبي الكطني، كرئيس 

                                                 
 ، المعدؿ كالمتمـ،.1996مف دستكر  188المادة  - 787
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السمطات في إخطار المجمس الدستكرم لما ىذه قد يؤدم إلى تقاعس  كىذا788،مجمس األم 
حتى كلك كاف ثم  نص قانكني  أك  لؤلفراد  العام كالحرياتكؽ يتعمؽ األمر بالدفاع عف الحق

 جي . تنظيمي  مشكككا في دستكريتو ىذا مف
إف  الغاي  مف إحداث الرقاب  عمى دستكري  القكانيف، تتمثؿ أساسا كمف جي  أخرل،       

سي  في السير عمى احتراـ أحكاـ الدستكر الذم يكفؿ حماي  الحقكؽ كالحريات العام  األسا
 حؽ الدفاع عف حقكقو لؤلفراد، كىذا ما يجعمو مف المنطقي أف يخكؿ لمفرد أك المكاطف

الدفع بعدـ دستكري  القكانيف التي يراىا غير التي يحمييا الدستكر، كذلؾ عف طريؽ  كحرياتو
 أماـ جيات القضاء العادم أك اإلدارم. دستكري 

ذا كاف ال يمكف ألحد إنكار مدل أىمي   م      نح المؤسس الدستكرم لؤلفراد آلي  الدفع كا 
لحماي  حقكقيـ كحرياتيـ مف تعسؼ السمط   بعدـ دستكري  القكانيف أماـ الجيات القضائي  

 تعطيمياالتشريعي ، لكف تبقى ىذه اآللي  مف دكف جدكل إذا ما لـ يتـ تفعيميا، إذ يمكف 
فإذا فعؿ ذلؾ ، ص تشريعي ماالسيما إذا أساء القاضي تقدير جدي  الدفع بعدـ دستكري  ن

 يككف قد قطع الطريؽ أماـ المجمس الدستكرم لمنظر في دستكري  القانكف المطعكف فيو. 
كعميو لضماف جدكل طريؽ الدفع بعدـ دستكري  القكانيف، ينبغي إرساء األسس البلزم       
بناء عمى  يم  لضماف استقبللي  جياز القضاء، كىذا لتجنيب المتعامؿ مع  الدفكعكالكف

د مف إحال  الطعكف التأكالعمؿ عمى ، ك اعتبارات ال تمت بصم  إلى الشرعي  القانكني 
أيضا تككيف قضاة متخصصيف في  المؤسس  فعبل عمى المجمس الدستكرم. كما يستكجب

بث في تمؾ الدفكع للتمكينيـ مف ا عاـ كالقانكف الدستكرم بشكؿ خاص،القانكف العاـ بشكؿ 
 كم  العميا أك مجمس الدكل  حسب الحال .  عمى مستكل المح

                                                 
 2016مف التعديؿ الدستكرم لػ  187، المعدؿ كالمتمـ، تقابميا المادة 1996الممغاة مف دستكر  166نظر المادة ا - 788

 كالتي عمى أنو:" يخطر المجمس الدستكرم رئيس الجميكري  أك رئيس مجمس األم  أك   رئيس المجمس الشعبي الكطني، أك
 الكزير األكؿ.

 ( عضك في مجمس الدكل ....".30( نائبا كثبلثيف )50كما يمكف إخطاره مف خمسيف )      
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قرار رفض منح قم  تنفيذ عر  مف أجؿ :ثانيا: منع تنفيذ الحكم القضائي بقرار الئحي
البنكي  لبلئح   مخالفتو بسببالترخيص أك منح االعتماد إلنشاء بنؾ أك مؤسس  مالي  

يا بتعديمع  البلئح  ب  االختصاص إلى مراج، فتعمد سمط  النقد كالقرض صاحالساري  النفاذ
قرارا فرديا جديد بمضمكف  ربإصدا تقكـ لبللتحاؽ بالمين  البنكي ، ثـ  شرط جديد  بإضاف
 عدـ استفاء طمب الترخيص لمشرط ىرفضيا عمحيث تؤسس خاليا مف العيكب،  ؿاألك  القرار
 . حكـ إلغاءتنفيذ  كبح لبعد التعديؿ، كىذا  البلئح الذم جاء في  الجديد
اإلدارة إلى تعديؿ المكائح  تجاءاللالدكل  الفرنسي أمثم  صارخ   قضاء مجمسي كف     

ما قضى بو مف إلغاء المرسـك الصادر منيا ، الحكـ بإلغائو سبؽ بقصد تحقيؽ أثر قرار
بتعديؿ شركط االلتحاؽ بكظيف   محافظ، بعد أف تبيف أف ىذا المرسـك قد صدر بعد الحكـ 

غاء تعييف أحد األفراد في ىذه الكظيف  المخالف  لمقكاعد القائم ، بإل الدكل  الصادر عف مجمس
 789كأف ىذا التعديؿ كاف يستيدؼ تعطيؿ تعييف ذلؾ الفرد في تمؾ الكظيف .

 الحكـ القضائييمكف لسمط  النقد كالقرض أف تعطؿ أثر تنفيذ  في ضكء ما سبؽ، إذا    
 البحث عفل لذلؾ، مف خبلؿ ، إال أنو يمكف لمقاضي اإلدارم أف يتصدالصادر ضدىا
السمط  المعني  لبلئح  بعد صدكر حكـ إلغاء رفض الدخكؿ إلى المين  البنكي ، ىدؼ تعديؿ 

كليس جاء لتحقيؽ المصمح   فإذا ما تأكد أف التعديؿ شرع  بقصد عرقم  الحكـ القضائي
نحراؼ المشكب  بعيب االإلغاء قرار الرفض المتخذ تطبيقا لبلئح   عميو ، تعيفالعام 

 بالسمط ، كحماي  لحري  االستثمار في القطاع البنكي.
 المطمب الثاني:

 :إمكانية حمول القاضي اإلداري محل السمطة النقدية مدى
 عدـ مشركعي  في فحص كتقدير مدل مشركعي  أكتنحصر سمطات القاضي اإلدارم      

ردي ، التي تصدرىا سمط  النقد قرارات ضبط االلتحاؽ بالمين  البنكي  بصكرتييا التنظيمي  كالف
أما في حال  ثبكت  اكالقرض، كفي حال  ثبكت تأكده مف عدـ مشركعيتيا يقضي بإبطالي

                                                 
 .342صبلح يكسؼ عبد العميـ، مرجع سابؽ،  ص - 789
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لكف في حال  قضائو بعدـ مشركعي ، تمؾ قضي برفض الدعكل لعدـ التأسيس. مشركعيتيا في
و قد غير أن ،الشرك  المصرفي تأسيس في يعني ثبكت أحقي  صاحب الشأف  وفإنالقرارات 

تنفيذ الحكـ القضائي، مما يدفعنا لمتساؤؿ  السمط  المعني  عفامتناع  يحكؿ بينو كبيف ذلؾ
عف قيم  ىذا الحكـ في غياب سمط  حمكؿ القاضي اإلدارم محؿ الجي  المعني  )فرع  

 أكؿ(.
ذا كاف المبدأ       ة لعدة اعتباراتفي عمؿ اإلدار  القاضي اإلدارم حظر تدخؿ ىكالعاـ  كا 
ت التي قيدت مف إطبلقو، حيث لكجكد بعض الحاال عمكمو عمى بو ألخذ ا ال يمكف وأن إال

 .سمط  الحمكؿ محؿ اإلدارة إذا لـ تمتـز بما يكجبو عمييا القانكف )فرع ثاف(خكلت 
 الفرع األول:

 :اإلداري لسمطة الحمولالقاضي افتقاد 
كمنطقي   نتيج  قانكني ك إال إف مبدأ حضر حمكؿ القاضي اإلدارم محؿ اإلدارة ما ى      
بياف سمطتو عند حد ، حيث تقؼ عاـ، مفاده أف القاضي اإلدارم يقضي كال يدير لمبدأ

الكضع القانكني مف التصرؼ دكف أف يقكـ محؿ السمط  اإلداري  ليستخمص مف ىذا  الكضع
 .ما يقتضيو مف قرارات التي تترتب عميو منطقيا جالنتائ

منازعات رفض تأسيس بنؾ أك عمى القاضي عندما تعرض رفي، ففي المجاؿ المص       
، فإذا كانت قرارات مؤسس  مالي ، فإنو يتكلى البث فييا عف طريؽ تطبيؽ القانكف بشأنيا

ذا كانت مخالف مطابق  لمقانكف رفض دعكل اإللغاءرفض التأسيس  قاـ بإلغائيا مف دكف  ، كا 
بارات النظري  كالعممي  التي ال تسمح لو بالحمكؿ نظرا لمعديد مف االعت )أكال( ،أف يتعدل ذلؾ

 محؿ سمط  النقد كالقرض في منح التراخيص المطمكب  )ثانيا(.
قاعدة عدـ أحقي  القاضي تطبيؽ  إف: الترخيصعدم جواز حمول القاضي محل سمطة أوال: 

محؿ اإلدارة في مباشرة اختصاصاتيا، ال تقتصر عمى السمط   790اإلدارم في الحمكؿ

                                                 
الحمكؿ كسيم   لمرقاب  اإلداري  تمارسيا  اإلدارة  عمى مرؤكسيا، كيشترط لممارستيا، أف يككف التصرؼ  الذم يقكـ  - 790

صيؿ  مف حيث طبيعتو إداريا، فيممؾ الرئيس اإلدارم في مكاجي   مرؤكسو  في نطاؽ  السمط  الرئاسي ، سمط  بو األ
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تطبيؽ مبدأ كما أف   791ديري  المخكل  لئلدارة، بؿ تشمؿ أيضا حاالت السمط  المقيدة لياالتق
تنظيـ حظر تدخؿ القاضي اإلدارم في عمؿ اإلدارة بشكؿ عاـ ينسحب أيضا عمى منازعات 

ذا كانت سمط  اإل الدخكؿ إلى المين  البنكي . كسيم  الحمكؿ  أساسا عند استخداـدارة مقيدة كا 
د أف يحؿ محؿ   اإلداري ، فإف الحظر يككف منطقيا في مكاجي  القاضي، إذا أراداخؿ الكظيف

في منح التراخيص، طالما خمت أحكاـ قانكف النقد كالقرض أك األحكاـ سمط  النقد كالقرض 
 ذلؾ الحمكؿ. االذم يجيز لي القانكنيمف األساس  المنصكص عمييا في القكاعد العام 

 ندما يفصؿ القاضي بعدـ مشركعي  قرار رفض منح الترخيصعف ،تطبيقا ليذا الحظر     
 كأ قرار الرفض تتعدل إلى تعديؿ  السمط  القاضي  فإف، إلنشاء بنؾ أك مؤسس  مالي 

ف كاف ،كالقرض دالنق سمط  حمكلو محؿ  حصكلو عمى الطاعف فييؤكد عمى أحقي  حكمو  كا 
  .لسمط  كحدىاليذه اكل  ألف ىذه الصبلحي  مخ، الترخيص

لمقرار المتضمف رفض منح  إلغاء القاضي اإلدارم بأف البعض، يعتقد ىذا الشأف كفي     
ف كاف ال يعني الضمني لمقاضي اإلدارممف صكر الحمكؿ  بمثاب  صكرةالترخيص يعد  ، كا 

سمط  إال أنو عمميا يقيد سمط  كتقدير  ،مف جانب القاضي الصريح بالممارس الترخيص 
ال كاف مصير القرار  اخر آف تتخذ قرارا الترخيص، فبل تستطيع أ غير منح الترخيص، كا 

 792الجديد  محبل لئللغاء.
ف كاف  كالقرض،تقدير القاضي تقدير سمط  النقد كىنا يعمك       مقرر اإللغاء ال حتى كا 

السمط   عمى نما يفرضفإ كال يسمح بممارس  العمميات المصرفي  يعادؿ منح الترخيص،
صدار قرار جديدالمعني  التدخؿ مف جد كىذا نكع مف التأثير ، يمنح الترخيص لمستحقيو يد كا 

                                                                                                                                                         

الحمكؿ محمو. أنظر في ىذا الشأف:  حسف السيد بسيكني، دكر القضاء في المنازع   اإلداري ، )دراس  تطبيقي  مقارن  في 
 .339ص ،1988مصر كفرنسا كالجزائر(، عالـ الكتب، القاىرة، 

791-  ، باي  سكاكني ، دكر القاضي اإلدارم، في حماي  الحقكؽ كالحريات األساسي ، رسال  لنيؿ شيادة دكتكراه في العمـك
 . 210، ص 2011معمرم ، تيزم كزك،  ممكد  كمي  الحقكؽ كالعمـك السياسي ، جامع  تخصص قانكف،

  تطبيقي  لمنظـ القضائي  في مصر فرنسا، )دراس  مقارن  حسف السيد  بسيكني،  دكر القضاء في المنازع  اإلداري ، - 792
 .347الجزائر(، مرجع سابؽ، ص 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 حًايح حريح االنتحاق تانًهُح انثُكيح عدو انتعسف في تمييد ضًاَاخ        انثاب انثاَي:       

 

381 

 

كتأكيد  رم عمى السمط  المذككرة إلعادة األمكر إلى نصابيا.المفركض مف القاضي اإلدا
 أحقي  طالب الترخيص في التأسيس. 

 يجب أف يصدر، تجدر بنا اإلشارة إلى أف القرار الجديد الصادر بعد حكـ اإللغاءلكف      
كليس استنادا لؤلسباب القانكني  القائم  كقت باب القانكني  القائم  كقت صدكره، كفقا لؤلس

فمك تغيرت تمؾ األسباب قد كالقرض قبؿ رفع دعكل اإللغاء، رفضو أكؿ مرة مف قبؿ سمط  الن
 اتصدر قرار  تدرس الطمب مف جديد، ثـ  مف كاجب سمط  الترخيص أفف بعد حكـ اإللغاء،

قانكني جديد يستمـز تكافر  الجديدة؛ فقد يصدر نص  باالعتبار األسباعيف ا يأخذ بجديد
فيككف مصير ىذا الترخيص  طمببعض الشركط القائم   لقبكؿ أك تعديؿ شركط إضافي  

تعكيض يبقى لصاحب الشأف إال المطالب  بال الحال  الكفي ىذه  رل،الطمب الرفض مرة أخ
التي نص مراعيا في ذلؾ الشركط الجديدة ، طمبا جديداتقديـ أك  باالستناد إلى حكـ اإللغاء

 عمييا القانكف.
إال انو ليس مف المعقكؿ أف يطعف طالب الترخيص بقرار رفض منح الترخيص إلنشاء       

مؤسس  القرض، كيطمب إلغاءه، مستندا إلى أحقيتو في ىذا التأسيس، كيقرر القاضي اإلدارم 
المحكـك لو بقرار جديد ينطكم عمى رفض  النقد كالقرض إلغاء قرار الرفض، ثـ تفاجئ سمط 

المذككر مستندة ػ كبكؿ بساط  ػ إلى أساس أف بعض الشركط  التي كانت  منح الترخيص
 مطمكب   لمترخيص لحظ  الرفض غير المشركع تـ تعديميا. 

بحسب فقياء القانكف  :ثانيا: مبررات عدم إمكانية حمول القاضي محل سمطة الترخيص
سمط  النقد كالقرض في منح ضي اإلدارم محؿ يستند مبدأ حضر حمكؿ القادارم، اإل

لثاني نظرم كا منحو إلى نكعيف مف األسس، األكؿ التراخيص بناء عمى حكـ إلغاء قرار رفض
استقبلؿ الكظيف  اإلداري  عف الكظيف  القضائي  كنتيج  في عممي، يكمف األساس النظرم 

رئيسا ليا  اإلدارم سمطات، فاإلدارة ال ترغب في أف تجعؿ مف القاضيمنطقي  لمبدأ الفصؿ بيف ال
 793أك ىيئ  عميا تفرض عمييا إرادتيا.

                                                 
 .342صالمرجع نفسو، - 793
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لمقاضي كقفا  أكد في قضي  عرضت عميو، أنو ال يسعأف  كقد سبؽ لمجمس الدكل       
" أنو نظرا لمبدأ الفصؿ 794:حيث قاؿ لمبدأ الفصؿ بيف السمطات التدخؿ في شؤكف اإلدارة،

أف تحؿ محؿ السمط  المؤىم  قانكنا كىي  االسمطات، فإف السمط  القضائي  ال يمكني يفب
 .كزارة الداخمي ..."

حيث  25/03/2003المغربي الصادر بتاريخ قرار المجمس األعمى  تبناه االجتياد نفس      
إلغاء قرارات السمط  مف اختصاص القاضي اإلدارم البث في طمبات  جاء فيو:" إذا كاف

ماداـ الترخيص المطمكب إلداري ...  فإف ليس مف صبلحياتو منح تراخيص لمقياـ بعمؿ ا
ف التجاكز في استعماؿ  تستأثر بمنحو السمط  اإلداري  عمبل بمبدأ الفصؿ بيف السمطات، كا 

 795."...لتي حصر القانكف سمطتو في إطارىاالسمط  يكمف في خرؽ القاضي لمحدكد ا
أف يحؿ محؿ سمط  النقد كالقرض بعد  لمجمس الدكل كف ال يمعمى أساس ىذا السياؽ 

تأسيس البنؾ أك المؤسس  صدكر حكـ اإللغاء بمنح الترخيص الذم رفضت منحو لطالب 
 796.دستكرمالمالي  احتراما لمبدأ الفصؿ بيف السمطات الذم جعؿ لمشرع منو مبدأ 

 لمقاضي ع  الكظيفي الطبيالحمكؿ إلى  فيرجع حظراألساس العممي،  يخص أما فيما      
 دكف أفحيث تقتصر ميمتو عمى مجرد الفصؿ في المنازع ، كذلؾ بإنزاؿ حكـ القانكف 

اإلدارم في دعكل  ىذا الدكر ىك االختصاص الطبيعي لمقاضي797،يحدث أثرا قانكنيا جديدا
 .كعي  القرار اإلدارم المطعكف فيوعمى فحص مشر  الذم تتركز سمطتو اإللغاء

محؿ سمط  النقد كالقرض  مجمس الدكل حمكؿ  كلك استثنيناكحتى  إلى ذلؾباإلضاف        
نيا يتميز مف مبدأ الحظر، فميس باستطاعتو تقييـ شركط االستثمار المصرفي، ألف العديد م

                                                 
 .131 128ص ص  ،2003لػ ، 04الدكل  العدد  ، مجم  مجمس06/05/2003الصادر في  0055814الفرار رقـ -794
 .93،  ص2003ى المغربي، ، التقرير السنكم لممجمس األعم194/02، ممؼ عدد 302قرار عدد  - 795
المعدؿ كالمتمـ عمى ما يمي:" تقـك الدكل  عمى مبادئ التنظيـ الديمقراطي  96مف دستكر  15/1تنص المادة  - 796

 كالفصؿ بيف السمطات كالعدال  االجتماعي ".  
 .  344ص مرجع سابؽ.حسف السيد بسيكني،  - 797
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 كتككف ء ىذه الشركط، يتطمب سمط  متخصص كبالتالي فتقدير استفابالطابع التقني كالفني، 
غير متكفرة في القاضي يات القطاع البنكي، كىذه الميزة صدراي  كبيرة بدقائؽ كخصك ليا 

لكف التساؤؿ يطرح في المقابؿ بشأف إمكاني  لمقاضي عمى منح الترخيص  ،اإلدارم الجزائرم
قرار رفض منح الترخيص الصادر عف سمط  النقد  بعد إلغاءمؤسس  القرض  إلنشاء
 ؟كالقرض
اضي اإلدارم أف يتصدل لمدل مبلئم  مقررات بل يمكف لمقالمبدأ أنيمف حيث إذا كاف       

أف مشركع  قدرتأنيا إذا تخذىا بناء عمى سمطتيا التقديري ، حيث سمط  النقد كالقرض التي ت
البنؾ أك المؤسس  المالي  المراد تأسيسو ال يمكنو تحقيؽ األىداؼ المرجكة مف تأسيسو أك مف 

ا سكؼ ترفض إقام  ذلؾ المشركع، فإني 798شأنو المساس بالسير الحسف لمنظاـ المصرفي،
لى ال فمف باب أك  ط األخرل في ممؼ محؿ طمب الترخيصحتى كلك تحققت جميع الشرك 

 في منحو. يمكنو الحمكؿ مكانيا
عمى الترخيص بمجرد حكـ  تحصؿ المستثمرمف جي  أخرل، فمك سممنا جدال أف ك      

 ثـ ، صاحب االختصاصقرضمجمس النقد كالمف دكف صدكر قرار جديد  مف  اإللغاء؛ أم
ممحق  في الكقت نفسو أضرارا  كخسائر كبيرة  ،في تحقيؽ أىدافيا البنكي  المؤسس  تبيف فشؿ

 ؟ مسؤكلي  خطأ منح الترخيص تحمؿ تالجي  التي  ىي باالقتصاد الكطني، فمف
ب  بميم  الرقا مف المفيد أف يقكـ القاضي اإلدارم إليو، يككفما سبقت اإلشارة  ضكء في    

أف يعني ذلؾ أنو سكؼ يحؿ محؿ سمط  النقد كالقرض في منح  عمى تنفيذ أحكامو دكف
كما ال يمكف لطالب الدخكؿ إلى المين  البنكي   رخيص أك االعتماد الذم رفضت منحو.الت

السمط   النشاط المصرفي الذم رفضتأف يحتج بحكـ اإللغاء كسند يسمح لو بممارس  
نما يستدعي تدخؿ ىذه األخيرة لمنح الترخيص بقرار جديد كا  المختص  الترخيص لو بو، 

 امتثاال لحكـ اإللغاء.
 

                                                 
 .، المتعمؽ بالنقد كالقرض11-03رقـ  األمر مفالفقرة األخيرة  91كىذا ما أشارت لو المادة  -798
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 الفرع الثاني:
 :حمول القاضي اإلداري محل اإلدارةإمكانية 

ال يعتبر مطمقا، حيث يمكنو أف يكسع  إف مبدأ استقبلؿ اإلدارة عف القضاء اإلدارم      
، التي ضع حد لتعسؼ الييئات اإلداري مجاؿ رقابتو ألعماؿ اإلدارة باستمرار، مف أجؿ ك 

 تصدر قراراتيا في مختمؼ المجاالت، كالتي مف ضمنيا القطاع البنكي.
خركجو في بعض األحياف عف  ،في مجاؿ رقابتولقاضي اإلدارم تكسع امظاىر  كمف     

ؿ ىك في األصؿ يدخؿ ضمف اإلدارة لمقياـ بعمالقاعدة التي مفادىا عدـ جكاز حمكلو محؿ 
اإلدارة إذا أف يحؿ  مقاـ  يمكف لمقاضي  االتي بمكجبيالحاالت فيناؾ مف  صاصيا،اخت

 بناء عمى دعكة المشرع إما  يككف ىذا الحمكؿل ،امتنعت عف القياـ بما يفرضو عمييا القانكف
 )أكال(  ،في أنكاع معين  مف المنازعات، بحيث ال تقؼ سمطتو عند حد إلغاء القرار اإلدارم

 (.ا)ثاني الممارس  كالتطبيؽؿ بصكرة تمقائي ، تفرضو يككف الحمك  أك
يمكف لمقاضي اإلدارم أف يحؿ  :أوال: حمول القاضي اإلداري محل اإلدارة بموجب القانون

ىذه  كمف ضمفنص القانكف المكرس لذلؾ، استنادا إلى محؿ اإلدارة في بعض المنازعات 
أك رقاب  مدل عمى إلغاء الضريب   يتكقؼ دكره حيث ال799،الضريبي المنازعات ، المنازعات

كما 800،شرعيتيا، بؿ يممؾ أف يمغييا إذا تبيف عدـ شرعيتيا، أك يخفضيا أك يزيد في مبمغيا
 801.لمقاضي إلغاء قرار الكزير المختص في تحديد الكعاء الضريبي الخاص بضريب  معين 

يحؿ محؿ اإلدارة،  نفس الشأف بالنسب  لممنازعات االنتخابي ، يمكف لمقاضي اإلدارم أف    
رشح أك بطبلف القائم  االنتخابي ، بؿ يتعدل حيث ال يتكقؼ دكره عند إلغاء قرار الت

ذا تـ تسجيؿ أم خطأ أك مخالف  مف  اختصاصو إلى تحديد المترشح  كفحص األصكات، كا 
طرؼ اإلدارة، تدخؿ لتصحيح النتيج  النيائي  لؤلصكات التي تحصؿ عمييا كؿ مترشح سكاء 

                                                 
أحسف بكسقيع ، تكزيع االختصاص بيف النظاميف القضائييف  العادم كاإلدارم في  مجاؿ المنازعات  اإلداري   - 799

 . 49، ص 2002،  02الجمركي ، مجم  مجمس الدكل ، العدد 
 . 163ص  مرجع سابؽ،  حسف السيد بسيكني، - 800
 .249، 248ص  المرجع نفسو، ص  - 801
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كفي األخير يقـك القاضي بإصدار القرار الذم يتضمف الفائز في  802.قاص أك بالزيادةباإلن
، لكف  ال بد أف يككف االنتخابات بغض النظر عف النتائج التي سبؽ لئلدارة أف أعمنتيا

عبلنو النتيج  دكف تحقؽ يعتبر  متأكدا مف نتيج  النتخابات، ألف بحمكلو محؿ اإلدارة  كا 
 803.بلبا مباشرا عمى إرادة الشعبكانق تجاكزا لمسمط 

ىناؾ مف انتقد بشدة أساس حضر : سمطة النقد والقرضقاضي محل لا حمولإمكانية  ثانيا:
ف أك  بمبدأ حظر تكجيو أكامر لئلدارة، التكجو شبييامعتبرا ىذا  ؿ القضاء محؿ اإلدارة،حمك 

الدكؿ العديد مف الحظر، بدليؿ أف القضاء في  مبررا ليذامبدأ الفصؿ بيف السمطات ليس 
ف األمر ال يعد إال أك  الحظر المذككر تعرؼ أشكاؿال  تأخذ بمبدأ الفصؿ بيف السمطات التي

 804.القاضي اإلدارم عمى نفسو أف يككف مجرد تقييد ذاتي يفرضو
نطاؽ الطمبات كالتكجييات  لقاضي اإلدارماأساليب  تتجاكز ، األساساستنادا إلى ىذا     

 العامم   بشكؿ غير مباشر الحمكؿ محؿ الييئ  اإلداري إلى حد لتصؿ في بعض األحياف 
ف ذلؾ صراح ،  ألف استقبلؿ اإلدارة في مكاجي  القضاء يعد مسأل  نسبي ، كىذا دكف أف يعم

كيتجسد ذلؾ يعكد لككف القضاء يكسع مجاؿ رقابتو عمى تصرفات اإلدارة بصف  مستمرة، 
إذ يمكف  805.لمقرارات اإلداري  L’annulation partiellesخصكصا في مجاؿ اإللغاء الجزئي 

لمقاضي أف يمغي جزءا مف مضمكف القرار محؿ الخصكم  كلك طمب الخصـ اإللغاء الكمي، 
مف محؿ القرار، مع اإلشارة إلى أف  ىكذلؾ إذا كاف الجزء الممغى قاببل لبلنفصاؿ عما تبق

ف يؤدم إلى التعديؿ في نطاؽ ، إنما يمكف ألجزئي ال يتناكؿ محؿ القرار فحسباإللغاء ا

                                                 
 .164ص   ،مرجع سابؽ حسف السيد بسيكني، -802
فايزة براىمي، األثر المالي لعدـ تنفيذ  األحكاـ القضائي  اإلداري ، مذكرة لنيؿ درج  الماجستير في الحقكؽ،  -803

 .17، ص 2012، 2011تخصص: إدارة كمالي ، كمي  الحقكؽ كالعمـك السياسي  ، جامع  أمحمد بكقرة ، بكمرداس، 
بكبشير محند  أمقراف، عف انتفاء السمط  القضائي  في الجزائر، أطركح  لنيؿ درج  الدكتكراه في القانكف، كمي   -804

 .292، ص2006، 2005الحقكؽ، جامع   ممكد معمرم، تيزم كزك، السن  الجامعي ، 
 .165مرجع  سابؽ، صحسف السيد بسيكني،  - 805
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ىذه تمثؿ إصبلحا ، كدكف شؾ فإف سمط  اإللغاء الجزئي مف حيث المكاف كالزماف تطبيقو 
 806لمقرار المطعكف فيو.

ففي  لقضاء اإلدارم غير قابم  لمتجزئ إذا كانت القرارات المطعكف فييا أماـ اعميو، فك      
ؿ إلغاء جزء مف القرار دكف إلغاء الجزء ىذه الحال  ال يمكف لمقاضي بأم حاؿ مف األحكا

األخر، ألف سمط  القاضي ترتكز عمى الحكـ بإلغاء القرار المنظكر في صحتو إلغاءا كميا أك 
كىذه صكرة ، رفض الطعف المرفكع إليو، ألف اإللغاء الجزئي لمقرار اإلدارم يأخذ حكـ التعديؿ

قرار في جزء مف سمطتيا، كلكف في مصدرة ال اإلدارة مكاف دارممف صكر حمكؿ القاضي اإل
 807.إطار الخصكم  فقط

بإلغاء األثر  إمكاني  التدخؿ اإليجابي كالحكـ اإلدارم أقر القضاء مف ناحي  أخرل،     
كعبلكة عمى  808متى تبيف أنو مخالؼ لمقانكف، كلكف دكف المساس بجكىره. لمقرار اإلدارمالرجعي 

لترقي ، كذلؾ بإلغاء القرارات الفردي  المتعمق  بالمكظؼ أف يتدخؿ في منازعات ا ذلؾ يمكف لمقاضي
 809.إذا كاف الطاعف يستحؽ الترقي  كأخرييفالتالي لمطاعف في القائم  

كعمى غرار ذلؾ، يبلحظ أف مجمس الدكل  اإليطالي قد كضع لنفسو منيجا شديد      
كؿ مف القاضي الفعالي  لضماف تنفيذ أحكامو، خصكصا إذ أعطى لطالب التنفيذ حؽ الحص

مف كالذم يتض Jugement d’obtempération،الحكـ باإلذعاف خاص يدعىاإلدارم عمى حكـ 
كالعممي  التي تتعمؽ بالفصؿ في دعكل المكضكع، كزيادة عمى األمر يكؿ النتائج القانكني  

شأنيا ذلؾ،  يستطيع أف يعيف مفكضا عنو يتكلى اتخاذ كؿ اإلجراءات القانكني  كالعممي  التي مف 

                                                 
 .18، 17، ص1992لمقرارات اإلداري  ، دار النيض  العربي ، القاىرة ،  كىيب  عياد سبلم ، اإللغاء الجزئي   - 806
عبد الحكيـ بدرخاف، " مركز السمط  القضائي  في  الدستكر  اإلنجميزم " المجم  المكريتاني  لمقانكف كاالقتصاد، عدد   -807
 .15، ص 1993، لسن  02
 .74عبد الكريـ بف منصكر، المرجع السابؽ، ص -808
 .295حند أمقراف، المرجع السابؽ، صبكبشير م  -809
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يمكف كالتي 810إجبار السمط  اإلداري  الناكم  عمى مراعاة االلتزامات الناجم  عف األحكاـ القضائي ،
 811أف تصؿ بالقاضي اإلدارم  في النياي  إلى الحمكؿ محؿ اإلدارة الممتنع  عف التنفيذ.

مو في تنفيذ أحكا جد كاسع  سمطات سكسكني األنجمك قاضي في النظاـ يممؾ الفي حيف      
يصؼ . مما أدل خضكع اإلدارة لمقضاء، ما جعؿ البعض بالنظاـ الجزائرم كالبلتيني  مقارن

، فإلى جانب إمكاني  تكجيو القاضي "ىذه األخيرة في ضؿ ىذا النظاـ " باإلدارة القاضي 
أكامر لئلدارة كالحمكؿ مكانيا، يمكنو إثارة المسؤكلي   الشخصي   لممكظؼ عف األضرار التي 

ىذا كيككف الحكـ  عميو العقكب   الجزائي  أك التعكيض الماليكتكقيع   ييا عدـ التنفيذ،تسبب ف
 812.إلدارة بتنفيذهالقضائي في ىذا النظاـ كاجب التنفيذ بعد صدكره كمف دكف أف يطمب مف ا

كفي ختاـ ىذا المطمب نرل أنو مف األىمي  بمكاف عدـ تطبيؽ مبدأ عدـ جكاز حمكؿ       
فائدة كبيرة تعكد عمى رم محؿ سمط  النقد كالقرض عمى إطبلقو لما لذلؾ مف القاضي اإلدا

. لكف تطبيؽ ىذا الحمكؿ في مجاؿ تكفير ضمان  لحماي  حري  االستثمار في المجاؿ البنكي
عندما يقـك القاضي بإلغاء القرار إعمالو فقط  اللتحاؽ بالنشاط البنكي، يجبمنازعات تنظيـ ا

لقرض رخيص الذم  يدخؿ في االختصاص المقيد لسمط  النقد كاالمتعمؽ برفض منح الت
 كليس في اختصاصيا التقديرم. 

منح الترخيص بمجرد إلغاء القاضي اإلدارم لقرار الرفض لعيب شاب تصرؼ  أف إذ     
الشركط التي ، ألف سمط  النقد كالقرض في إطار اختصاصيا المقيد ال يطرح أم إشكاؿ

بل تكجد أي  ف كبالتالي ت محددة  تحديدا دقيقا مف المشرعلمذككرة  كانالجي  ا إلييا  استندت 
، كال الشرك  البنكي  التي يرغب فييا تأسيس  في المستثمرأحقي    لتأكد  مفاصعكب  في 

حتى يصدر  نتظار بدال مف اال لو الترخيص   مخاطر  عندما يمنح حكـ اإللغاءتترتب أي
كىذا بخبلؼ لك اتخذت سمط   يتضمف منح الترخيص،  النقد كالقرض،مف سمط  قرار جديد 

                                                 
810-Costa. J, P, L’exécution des décisions de justice, A.J.D.A, Paris, 1995, p232.  
811

-  Fraisseix. P, «  La reforme de la juridiction administrative par la loi n° 95-125 du 

08/02/1995, relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et 

administrative », R.D.P, Paris, p1071. 
 .241مرجع سابؽ، ص الآماؿ يعيش تماـ،  - 812
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الترخيص قرار الرفض في إطار سمطتيا التقديري ، لبعض الشركط العام  التي لـ يكضحيا 
 المشرع بشكؿ دقيؽ.

 :الثالثالمطمب 
 :تنفيذ أحكام القضاءعمى الضبط البنكي سمطة حمل  آليات

  بإلغاء القرارات المتعمق  برفض تأسيس القضاء اإلدارم الخاص ـلصدكر أحكاإذا كاف       
فإف القاضي  ،لدخكؿ إلى المين  البنكي لضماف ابنؾ أك مؤسس  مالي  تشكؿ الخطكة األكلى 

اكتفى بإصدار  اكجو إذعمى أكمؿ  ىذه المين ال يككف مؤديا لدكره في حماي  حري   اإلدارم
ف يتأكد مف إزال  حال  عدـ قرارات اإللغاء دكف التفكير في مشكم  تنفيذىا، فميمتو أ

 المشركعي  تماما كتمكيف ذم الحؽ مف حقو.
اإللغاء لحماي  حري  الدخكؿ إلى المين  البنكي ، فإف ذلؾ أحكاـ تنفيذ  ىمي أل كنظرا    

ضد الصادرة يقتضي كضع أماـ القاضي اإلدارم مف الكسائؿ التي تمكنو مف تنفيذ األحكاـ 
 متناعيا عف التنفيذ. سمط  النقد كالقرض في حال  ا

يتضح لنا  نكف اإلجراءات المدني  كاإلداري المنصكص عمييا في قا دإلى القكاعبالرجكع       
بأف المشرع قد تبنى آليات التنفيذ، التي يمكف لمقاضي اإلدارم أف يستعمميا في تنفيذ 

بالرغـ   رن بعض اآلليات التي كرستيا بعض األنظم  المقا ؿأغف لكنو (، )فرع أكؿأحكامو
 (.)فرع ثافمف أىميتيا 

 الفرع األول:
 :التشريع الجزائريأحكام اإللغاء في  ذالمتاحة لتنفي لياتاآل

أحكاـ القضاء اإلدارم الصادرة  بإلغاء امتناع سمط  النقد كالقرض عف تطبيؽ  يشكؿ      
في تأسيس  تيديدا لمصالح المستثمريف الراغبيف قرارات رفض االلتحاؽ بالمين  البنكي 

 .مؤسسات القرض لممارس  النشاط المصرفي
كرس المشرع بعض اآلليات التي  ،الكقكعكمف أجؿ تفادم سمكؾ عدـ التنفيذ المحتمؿ     

عف  تامتنع اإذ كالقرضسمط  النقد عمى  المالي الحكـ بغرام  التيديدبمكجبيا يمكف 
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في رفع دعكل اإللغاء مف جديد أك )ثانيا(،كالمدة البلزم  لمتنفيذتحديد اإلجراءات ك (أكال)،التنفيذ
ضماف  تعزيز كسعيا نحك( ثالثا،)األمر المقضي فيوحاؿ الرفض الصريح أك الضمني لتنفيذ 

لذات حؽ المجكء إلى القاضي الجزائي عند االقتضاء  حقكؽ المتقاضي نص المشرع عمى
 رابعا(.)اليدؼ
دي  مف ابتداع القضاء الفرنسي الذم دأب نظاـ الغرام  التيدي يعد: الغرامة التيذيدية أوال:

قد خطى المشرع  كعمى ىذا النحك29/01/1834.813عمى تطبيقيا مند الحكـ الصادر بتاريخ 
، كالمادتيف يالقانكف المدنمف  175، 174، حيث أخذا بنظاـ الغرام  ضمف المادتيف الجزائرم

 مف 985إلى  980: كادفي المأدرجو  ثـ المدني  الممغىمف قانكف اإلجراءات  340،471
 .كاإلداري   قانكف اإلجراءات المدني

كما أف تردد القاضي اإلدارم . إف تحديد مفيـك الغرام  التيديدي  يقتضي تعريفيا     
 تـ في ضؿ قانكف اإلجراءات المدني  الممغى قمؿ مف أىميتيا ثـي تطبيؽ الغرام  الجزائرم ف

نكف اإلجراءات المدني  ؿ اإلدارم بمكجب قابصف  خاص  في المجا الغرام  نظاـ تكريس
األحكاـ  ذكآلي  لتنفيالكقكؼ عمى أىمي  غرام  التيديد المالي  ما ييمنا ىكك  .كاإلداري 
 المؤسسات البنكي . سرفض تأسيقرارات  بإلغاءالمتعمق  

إف المتصفح لمنصكص التشريعي  المتعمق  بأحكاـ الغرام   :الغرامة التيديدية تعريف-1
نما اكتفى بتبياف األحكاـ لغرام ليذه اديدي ، يمحظ أف المشرع لـ يقدـ تعريفا قانكنيا التي ، كا 

كالجي  المختص  بذلؾ إلى جانب اآلثار  تطبيقياالتشريعي  المنظم  ليا مف حيث شركط 
 المترتب  عف الحكـ بيا.

 رجكع إلىينا ال، فإنو يستكجب عمالمالي كأماـ سككت المشرع عف تعريؼ غرام  التيديد      
  ا:لذلؾ سكؼ نتطرؽ لمبعض مني اإلدارم فقو القانكف تعريفات

                                                 
 . 73، ص 1998رمضاف أبك السعكد، أحكاـ االلتزاـ، دار المطبكعات الجامعي ، اإلسكندري ،  -813
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مبمغ مف الماؿ يحكـ القاضي عمى المديف " 814:بأنياالعدكم  يعم جبلؿعرفيا  فقد      
يمتنع فييا المديف عف التنفيذ  لزمني  أخر بدفعو عف كؿ يكـ أك أسبكع أك شير أك أم كحدة 

 ."ا بتمؾ الغرام العيني الذم حكـ بو مقترن
عمى المديف عف كؿ فترة  بو القاضيمبمغ مف النقكد يحكـ "815:كىناؾ مف عرفيا بأنيا     

يقضي  زمني  معين  ال يتـ فييا تنفيذ المديف اللتزامو عينا، حيث يككف ىذا التنفيذ العيني
 .تدخبل شخصيا مف جانبو"

الغرام  التيديدي  لمدالل  عمى أنيا كلقد استقر الفقو في الجزائر عمى استعماؿ مصطمح      
، تيدؼ  لمضغط عمى المديف ، كىي إكراه ماليكسيم  مف كسائؿ التنفيذ غير المباشر

جباره عمى تنفيذ التزامو.  816الممتنع عف التنفيذ قصد إرغامو  كا 
مف تكقع عميو، ال تيدؼ إلى معاقب  أف الغرام  التيديدي  ما سبؽ  نستنتج مف خبلؿ      
نما أساسا لمضغط عمى المديف كسيم  غير مباشرة مف كسائؿ التنفيذ العيني، تيدؼ ىي  كا 

، كما تيدؼ عمى تنفيذ الحكـ الصادر ضده تنفيذا عينيا كامبل كصحيحاكحثو المتعنت 
غاء ضد قرارات كبطريق  مباشرة إلى ضماف تنفيذ األحكاـ القضائي ، بما فييا أحكاـ اإلل

 .شركع  المتعمق  بضبط االلتحاؽ بالمين  البنكي الم رغي كالقرضسمط  النقد 
القضاء  مكقؼلـ يعرؼ  :2772قبل  الغرامة تطبيقالغرامة التيديدية بقاضي تردد -2

مع التكجو الغالب إلى ضد اإلدارة،  اإلدارم الجزائرم االستقرار في النطؽ بالغرام  التيديدي 
متعارض . كعميو فقد أجاز مجمس الدكل  كىذا ما ترجمتو العديد مف قراراتو ال، ياعدـ قبكل

في قضي  بمدي  ميم  ضد السيد  08/03/1999القضاء بالغرام  في قراره الصادر في 

                                                 
 . 81، ص 1996نشأة المعارؼ، اإلسكندري ، جبلؿ عمي العدكم، أصكؿ أحكاـ االلتزاـ كاإلثبات، م - 814
)د.س.ف(  ظري  العام  لبللتزاـ، دار الطبعفتحي عبد الرحيـ عبد اهلل، أحمد شكقي محمد عبد الرحماف، شرح الن -  815
 .15ص 
 2005، لسن   4لدكل ، العدد رمضاف غنام،  عف مكقؼ مجمس الدكل  مف الغرام  التيديدي ، مجم  مجمس ا  - 816
 .152ص

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 حًايح حريح االنتحاق تانًهُح انثُكيح عدو انتعسف في تمييد ضًاَاخ        انثاب انثاَي:       

 

391 

 

بتصفي  الغرام   ىمجمس قضاء قسنطين  الذم قضبكعركج، حيث أيد القرار الصادر عف 
 817.المحكـك بيا ضد اإلدارة

الكقت نفسو حظر النطؽ  و معمنا فيالقضاء اإلدارم عف مكقفما تراجع  سرعاف لكف     
   06 بتاريخ رالصاد العمياكم  كىذا ما تبيف مف قرار المحبالغرام  التيديدي  ضد اإلدارة، 

حيث مف المبادئ العام   كالتشريع الحالي  " 818:في حيثياتوالذم جاء   2002/ 02/
ضد  بالغرام  يا كانت طبيعتيا الحكـ ال يجكز لمييئ  القضائي  أ كاإلجياد القضائي

 المؤسسات ذات الطابع العمكمي مثؿ الدكل  أك المجمكعات المحمي ، أك الييئات اإلداري ".
ضد  المالي ار يتجمى بكضكح أنو يرفض تكقيع غرام  التيديدحيثيات ىذا القر  مف      

كىذا اإلدارة في جميع األحكاؿ سكاء كاف ذلؾ أماـ القاضي اإلدارم أك القاضي العادم.
المتعمؽ بغرامات  ،16/07/1980 الصادر بتاريخ 539-80بالتشريع الفرنسي رقـ  داءاقت

 819في المجاؿ اإلدارم كتنفيذ األحكاـ مف قبؿ أشخاص القانكف العاـ.التيديد 
بعدما تردد القاضي : 2772التيديد المالي بعد  غرامةإمكانية تطبيق القاضي اإلداري -3

 قانكف اإلجراءات المدني  الممغى ضد اإلدارة في ضؿلي الما بالتيديداإلدارم تجاه الحكـ 
تدخؿ  ضد األشخاص العام  ني الصريح الذم يسمح لو النطؽ بوبحج  غياب النص القانك 

نياء كؿ االجتيادات كالتأكيبلت الممكن   بيدؼ كضع حد ليذه الحجج الكاىي  المشرع كا 
 تحت عنكاف: في تنفيذ  كاإلداري  نكف اإلجراءات المدنيكذلؾ بإدراجو لباب في قا ،مستقببل

 820أحكاـ الجيات القضائي  اإلداري .
                                                 

 .غير منشكر،  97، فيرس رقـ 08/03/1999قرار مجمس الدكل ، الصادر بتاريخ  - 817
 .33عزالديف مرداسي، المرجع السابؽ، ص  - 818

819- Pierre Bon, un progrès de l’Etat de droit, La loi du16 Juillet 1980 relative aux astreintes 

en matière administrative et L’exécution des jugements par la  puissance publique, R.D.P , 

1980,  pp 5 et  6. 
 فرض أسمكبلمجمس الدكل   كالذم أجاز،  1980 في فرنسا سن ىذا المجاؿ  حرك  اإلصبلح التشريعي فيبدأت  - 820

،  "مدل سمط    .  انظر:التيديد المالي عمى اإلدارة إلجبارىا عمى تنفيذ أحكامو قاضي اإللغاء  في  منصكر إبراىيـ العتـك
،  2015، لػ 01، عدد 42، المجمد تكجيو أكامر لئلدارة لضماف تنفيذ حكمو، دراس  مقارن "، دراسات عمـك الشريع  كالقانكف

 .35ص 
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ىذا الحكـ  في قانكف اإلجراءات المدني  كاإلداري  سكؼ يعطي اطمئنانا إذا بتكريس      
  سمط مف جراء تعسؼ مخاكفيـكبيرا في نفكس المستثمريف في القطاع البنكي  كيبدد مف 

ف مثؿ ىذه األحكاـ تضمف إ درة ضدىا،القضاء الصا مف عدـ تنفيذ أحكاـالنقد كالقرض 
. كعمى ىذا األساس بإمكاف المصرفي كممارس  النشاطالمؤسسات البنكي  لممستثمريف إقام  

اإلدارم أف يساىـ  ىك األخر في ضبط االلتحاؽ بالمين  البنكي  مف خبلؿ األحكاـ  القاضي
 .البنكي  حري  االلتحاؽ بالمين في حال  عرقم  التي يصدرىا 

تكريس يتكقؼ عند حد ضماف تنفيذ أحكاـ اإللغاء ال  مف الكجاى  القكؿ، أفلكف      
تحقيؽ  مقدكرىاب ليس، إذا كاف از الحكـ بالغرام  التيديدي الجديد بصكرة صريح  جك القانكف 

أحكاـ القاضي عمى تنفيذ  سمط  النقد كالقرض الغاي  المرجكة منيا، كالتي تتمثؿ في جبر
 .دارم الصادرة ضدىااإل
 سمط  النقد كالقرض يمكف أف نتكقع مف  :التيديد المالي غرامة معوقات تطبيق -4

المحددة لشركط  األنظم  البنكي  دالصادرة ض سكاء عف تنفيذ أحكاـ اإللغاءاالمتناع 
تتضمف رفض الترخيص كاالعتماد  التيضد القرارات الفردي   كأ البنكيااللتحاؽ بالنشاط 

أسمكب التيديد  لجدك  مدل عفكفي ىذا الصدد نتساءؿ  ،ء بنؾ أك مؤسس  مالي إلنشا
 التنفيذ؟ ىعم الضبط سمط ككسيم  لحمؿ المالي 
، الكاردة في قانكف اإلجراءات المالي المنظم  لغرام  التيديد القراءة األكلي  لؤلحكاـبعد       
ىذه الكسيم  في تي تقمؿ مف أىمي  العكائؽ ال بعضيتبيف لنا بأف ىناؾ  ،09-08رقـ  المدني 

 .تنفيذ أحكاـ القضاء اإلدارم
عمى فرض أف القاضي اإلدارم قد  :توقيع الغرامة التيديديةبتقييد حرية طالب األمر -أ

 ـعمى المحكك ترخيص إلنشاء بنؾ أك مؤسس  مالي ، غير أنو تعذر ال ألغى قرار رفض منح
 اإلجرائي  دإلى القكاع النقد كالقرض. فاستنادابتنفيذ حكـ اإللغاء بسبب امتناع سمط   لو

طريؽ  عف ، يتعيف عمى المحكـك لصالحو إذا أراد إكراه السمط  المعني  الممتنع العام 
 :، مع احتراـ الشركط التالي أماـ مجمس الدكل التيديد المالي أف يقدـ طمبو 
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 التيديدي  مفالغرام  ع يكقتمجمس الدكل  لال يمكف  :شرط رفض تنفيذ الحكم القضائي 1-أ
 .مف تمقاء نفسو بالمين  البنكي  االلتحاؽمنازعات  أجؿ تنفيذ األحكاـ القضائي  الفاصم  في

فحسب فقرتيا مف قانكف اإلجراءات المدني  كاإلداري ،  987كىذا ما نصت عميو المادة 
ري  لتنفيذ جؿ األمر باتخاذ التدابير الضرك أمف  يجكز تقديـ طمب إلى القاضي األكلى، ال

النيائي كطمب الغرام  التيديدي  لتنفيذه عند االقتضاء إال بعد رفض التنفيذ مف طرؼ  حكمو
طمب  لتقديـفي حال   االستعجاؿ أكامرفيما يخص نفسو شرط ينسحب الالمحكـك ضده. كما 

 821بشأنيا.
إال  رضإذا حسب ىذا النص ال يمكف الحكـ بالغرام  التيديدي  ضد سمط  النقد كالق      

تنفيذ الحكـ القضائي الحائز لقكة الشيء المقضي فيو، في األجؿ  في حال  امتناعيا عف
تعتبر بالغ  الخطكرة باعتبار نيايتيا . الف حال  رفض التنفيذ المحدد أك في أجؿ معقكؿ

 .شاط البنكياستثماره كممارس  الن تؤدم إلى حرماف المستثمر مف إقام 
يمكنو إذ سمط  كاسع  في ىذا الشأف، بمجمس الدكل  الفرنسي  ذلؾ يتمتع عمى خبلؼك      

بالغرام  إذا رأل مكجبا لذلؾ فسو كمف دكف طمب صريح مف الخصـك مف تمقاء نأف يحكـ 
عمى إمكاني  فرض ىذه الغرام  حتى قبؿ إثبات حاؿ، ىذا كقد جرل العمؿ القضائي حسب ال

في حال   التي قد تتعرض ليا الجزاءاتكـ امتناع اإلدارة عف التنفيذ، كذلؾ ببياف في الح
، فقد  قرر المجمس أيضا، أضؼ إلى ذلؾ 822عف تنفيذ حجي  الشيء المقضي فيو.امتناعيا 

نما يشمؿ كؿ أف حؽ طمب الغرام  التيديدي  ال يقتصر فقط عمى أطراؼ  الخصكم  كا 
و يقبؿ طمبات ، فإنذلؾكفضبل عف 823،األشخاص المعنييف مباشرة بالقرار الذم أثار الخصكم 

 824الغرام  مف أصحاب المصمح  حتى دكف تككيؿ محاـ.
                                                 

 نفسو. قانكفالمف  987الثاني  مف المادة أنظر: الفقرة   -821
 .462، ص السابؽ آماؿ يعيش تماـ، المرجع- 822
الفرنسي عمى أنو: " في حال  عدـ تنفيذ حكـ صادر مف جي   1980يكليك  16مف قانكف  نصت المادة الثاني   - 823

قضاء إدارم، فإف لمجمس الدكل  كلك مف تمقاء نفسو أف يقضي بغرام  تيديدي  ضد األشخاص  المنكي  لمقانكف العاـ  
 لضماف تنفيذ ىذا الحكـ..."

 و الفرنسي:، راجع  في الفق03/07/1995مف  الئح   11المادة  -824
-Chapus. R, Droit du contentieuse administratif, Montchrestien – Delta, Paris, 1995, p313. 
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ال يكفي تحقؽ ، 987/1المادة   ـمراجعتنا ألحكاكمف  أشير: (3)شرط انقضاء ثالث  2-أ
المحككـ ضدىا عف تنفيذ الحكـ القضائي لقبكؿ طمب  سمط  النقد كالقرض ط امتناعر ش

 خر آغرام  التيديدي ، فيناؾ شرط تكقيع ال فاإلدارم المتضمأماـ القاضي المتقاضي 
أشير يبدأ في السرياف مف تاريخ   (3) يستكجب أال يقدـ ىذا الطمب إال بعد انقضاء ثبلث

أف ذلؾ يقتصر تطبيقو فقط عمى الحال  التي يطمب فييا كفي تقديرنا  ،ـالرسمي لمحكالتبميغ 
التي يقدـ فييا الحال   تكقيع الغرام  بشكؿ الحؽ عمى صدكر الحكـ في المكضكع، دكف  تمؾ
ف الحكـ بيا في ىذه طمب الغرام  ابتداءا كبالتزامف مع الطمبات المقدم  في المكضكع، أل

يككف مندمجا مع الحكـ األصمي، الذم يفترض بدء سرياف المدة المذككرة مف الحال  األخيرة 
 تاريخ تبميغو.

ي الحال  التي يحدد فييا فاألجؿ حدد يلـ  أنوالمذككر  المادةنص ما يبلحظ عمى      
ال يجكز  ألنو التخاذ تدابير معين ،  ضدهـ في حكمو محؿ التنفيذ أجبل لممحكك  مجمس الدكل 

 825.أشير( 03)المحدد بثبلث  تقديـ  طمب الغرام  التيديدي   إال بعد انقضاء األجؿ
ديد المدل كما يبلحظ كذلؾ، تمتع قاضي الغرام  التيديدي  بسمط  كاسع  في نطاؽ تح     

أف يحدد مدة معين  يستغرقيا سريانيا، يتكقؼ عند نيايتيا لتبدأ بعد  فيك إما، ياالزمني لسريان
سمط  النقد ببل تحديد، فتضؿ ساري  حتى يرل أف تنفيذ  ياترك، أك ذلؾ إجراءات تصفيتيا

 كتتكقؼ حينئذ عف السرياف. صفيتيايعد أمرا  ميئكسا منو، فيقـك بت ـكالقرض لمحك
ذا كاف المشرع  الجزائرم  قد      اإلدارم   اضينص عمى شركط تقديـ الطمب إلى الق كا 

 المالي غرام  التيديد بكطم النيائيمف أجؿ األمر باتخاذ التدابير الضركري  لتنفيذ حكمو 
ني بشأف قبكؿ طمب تكقيع لتنفيذه عند االقتضاء، فإنو قد احتفظ بالشرط األكؿ كاستثنى الثا

  تقديـ كبالتالي يجكز لصاحب المصمح826،ـ تنفيذ أكامر قضاء االستعجاؿحال  عد الغرام  في
 ذ المعجؿ.يرجع إلى طبيع  ىذه األكامر التي تتطمب النفا ىذا الطمب بدكف أجؿ. كىذا

                                                 
 .نكف اإلجراءات المدني  كاإلداري ، يتضمف قا09-08،  مف قانكف  رقـ 987/3مف المادة   - 825
 . نكف اإلجراءات المدني  كاإلداريقا ، مف 987ف المادة الفقرة الثاني  م -826
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 أف يطمب مف القاضي اإلدارم تكقيع الغرام  ضكء ما تقدـ، ال يمكف لممحكـك لوفي      
 أشير (3)كانقضاء ميم  ثبلث  سمط  الضبط البنكيفيذ مف قبؿ التيديدي  إال بعد رفض التن

أف يمكف لسمط  الضبط غير أنو  ،يسرم مفعكليا مف تاريخ التبميغ الرسمي لمحكـ القضائي
لو  مف مصمح  لممحكـكفيؿ أياـ مف تقديمو (5)خمس  أجؿ التنفيذ فيالطمب محؿ  ترد عمى

حتى لكف  ؟ مف األجؿ المذككر يكما (85)مانيفكثالمدة المتبقي  كالمقدرة بخمس   مف انتظار
ف صرحت لطالب التنفيذ بعدـ التنفيذ، فيي قد ال تعطيو إثباتا عمى رفضيا كبالتالي الرجكع  كا 

 .بميعاد ثبلث  أشير كالتقييد
تنفيذ أحكاـ  الضبط لىذا كما يؤخذ كذلؾ عمى مقدار ىذه المدة التي تعطى لسمط       

 طكيم  جدا س  القرض، ىي مدة تبدكخيص أك االعتماد إلنشاء مؤسإلغاء قرارات رفض التر 
ال تكجد أي  فائدة مف إعطائيا كؿ ىذه اآلجاؿ، طالما أف حكـ اإللغاء كاضح كالتنفيذ  إذ
كأف متطمبات االستثمار المصرفي تقتضي اختصار  ،اجب كال سمط  تقديري  ليا في ذلؾك 

نو مف األىمي  بمكاف تقصير ىذه أنرل  ليذايط اإلجراءات عمى صاحب الشأف، الكقت كتبس
 فقط. شير كاحدأشير إلى اآلجاؿ، مف ثبلث 

  التنفيذم حتميفرض النزاع  :عدم االعتراف التمقائي لمقاضي بفرض الغرامة التيديدية-ب
تكمف في ضركرة تزكيد القاضي اإلدارم بصبلحي  ميم  لمكاجي  الييئات ال مر منيا 

في  ؿكالقرض تتمثكسمط  النقد  الفاعم  في المجاؿ االقتصادم كالمالي أك اإلداري  التقميدي 
قد اعتبرىا كسيم  قانكني  ال  987،827. لكف نص المادة الفرض التمقائي لمغرام  التيديدي 

يمكف لمقاضي أف يحكـ بيا مف تمقاء نفسو، بؿ يككف بناء عمى طمب صاحب الشأف بعد 
المتضمف إلغاء قرار رفض  ريخ التبميغ الرسمي لمحكـأشير ابتداء مف تا (3)انقضاء ثبلث  

 .الترخيص أك االعتماد لتأسيس بنؾ أك مؤسس  مالي 
فرض أف ي ك يترؾ لمقاضي اإلدارم قيد ىذه الكسيم  بيذا الشرطتكاف األجدر أال      

 شريط  ،في المكضكع نفس الحكـ الفاصؿ يف كالقرض  النقد سمط ضدالغرام  التيديدي  
                                                 

 .ءات المدني  كاإلداري ، يتعمؽ  بقانكف اإلجرا09-08مف قانكف  رقـ   827
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المشرع الفرنسي الذم ترؾ لمجمس الدكل   ؾأك عمى األقؿ سمؾ مسم بل معقكال لمتنفيذأج منح
  828.تنفيذالحري  فرض الغرام  التيديدي  مف تمقاء نفسو في حال  عدـ 

 :تقديرية لألمر بالغرامة التيديدية ةبسمط القاضي تمتع -ج
الذم  ام  التيديدي بفرض الغر  اإلدارم عدـ االعتراؼ التمقائي لمقاضي جانب إلى     

أك االعتماد إلنشاء بنؾ أك  صيحكـ رفض الترخ تنفيذ  يف فعاليتيااعتبرناه كقيد يحد مف 
بسمط  يتمثؿ في تمتع  القاضي ىذه الفعالي ، مف ؿ ميق أخر قد عامبل يكجد، مؤسس  مالي 

الب طمف طمبيا بمجرد لو أمرا غير ممـز  اجعؿ تكقيعي؛ أم تقديري  تجاه طمب الغرام 
:" يجكز لمجي  القضائي  اإلداري  ما يمي مف  ؽ.إ.ـ.إ عمى 980نصت المادة  ذ، إالتنفيذ

  المطمكب منيا أمر بالتنفيذ أف تأمر بغرام  تيديدي   مع تحديد تاريخ سرياف مفعكليا"
تقدير  يفيد أف القاضي اإلدارم حر في في نصيف مختمفيف "يجكز" مصطمحإف استخداـ      

يذه الصيغ  كب عف التنفيذ،سمط  النقد كالقرض إذا امتنعت  ضدالغرام  تمؾ ب الحكـ مبلئم   طمب
ليـ يتحكـ فييا لمحكـك ا بدال مفمف آلي  التنفيذ ىذه ممكا لمقاضي اإلدارم المشرع قد جعؿ يككف 

ضد قرارات ىذا ال يخدـ أساسا مقتضيات تنفيذ أحكاـ اإللغاء عمى الرغـ  مف أف  .كيفما يشاء
 .لترخيص أك االعتمادرفض ا
سمط   الحكـ بغرام  التيديد المالي في   القاضي اإلدارمجعؿ سمط بمكاف ىمي األ إنو لمف      
عندما يرفض االستجاب  لطمب  يويجب عم، كما المذككرة يحكـ بيا بمجرد تكافر شركطيا مقيدة،
 ـ القضائي اإلدارم، أف يككف لرفضو سبب جاد يصب في ىدؼ ضماف التنفيذ الحسف لمحكالغرام 

 لحماي  حري  االلتحاؽ بالنشاط البنكي.
كاسع  في مجاؿ تحديد المعدؿ المالي  ي الغرام  التيديدي  سمط  تقديرلقاضمف جي  ك      
تـ  افإذ لذا ،د أقصى أك أدنىلـ تحدد مبمغا معينا أك ح ليا فالنصكص المنظم ، لمغرام 

في حال  امتناعيا عف  يالبنك الضبطسمط  تحديد مقدارىا بشكؿ غير كافي لمضغط عمى 
عدـ  إلىتنفيذ حكـ إلغاء قرار رفض إنشاء بنؾ أك مؤسس  مالي ، فإف ذلؾ قد يؤدم 

                                                 
 ." عمى:" يجكز لمجي  القضائي   تخفيض الغرام  التيديدي  أك إلغائيا عند الضركرة    987تنص المادة   - 828
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أف يأخذ بعيف االعتبار الشيء المقضي فيو. لذا يجب عمى القاضي ستجاب  لمقتضيات اال
 لغرام  ميددة فعبلاشانيا أف تجعؿ ديد المالي العناصر التي يرل مف عند تقدير قيم  التي

 .ككفيم  بدفعيا إلى التنفيذ الممتنع سمط  مل
 984829في المادة الضركرة" الكاردة عند "إف استعماؿ المشرع عبارة  أخرل، جي كمف       

أك إلغائيا عند تخفيض الغرام  التيديدي   يجكز لمجي  القضائي  "  أنو: عمىالتي تنص 
التي األحكاـ في مراجع  تقديري  كاسع  رم سمط  مقاضي اإلدال مف شأنيا منح ،الضركرة"

أمكنو  ياكبفإذا رأل بكج ،ىذه الضركرة أمر تقديرإليو  حيث يعكد ،التيديد الماليأمر  ؿتحم
ـ تكضيح المقصكد مف ىذه ؿ عدظلكف في  .ىذا التيديدقيم  أك تصفي  تخفيض أك إلغاء 

السيما إذا كاف  ائيا دكف تعميؿ ذلؾالقضاء بيا نيقد يفتح المجاؿ لمقاضي بعدـ العبارة  
بشكؿ تعسفي  عف االستجاب   كعمى ىذا األساس فإذ امتنع القاضي تحت ضغكط معين ،

نو قاـ بتعطيؿ أىـ آلي  لتنفيذ أ أك أساء تقدير ىذه الضركرة، فيعني ذلؾ المتقاضيف، لطمب
 .لمخطر الراغبيف في االستثمار المصرفي  حريكتعريض  أحكامو
ذا نظرنا إلى التعديؿ كطريق  يمكف مف خبلليا رفع مبمغ التيديد المالي، فيمكف ك  ىذا      ا 
مف شأنو زيادة التيديد كبيذا تككف الغرام  ػ نظريا ػ أنجع لكف المادة المذككرة لمتك بأف القكؿ 

ال تنص إال عمى تخفيض مبمغ الغرام  أك إلغائيا. فالمشرع لـ ينص عمى سمط  تعديؿ 
أك إلغائيا، مع العمـ أف تخفيضيا يككف  بؿ فقط بخفضيا د المالي بزيادة قيمتيام  التيديغرا

في تنفيذ الحكـ القضائي، إذف فمف المنطقي أف يككف لقاضي التنفيذ  مباشرةالعف ناتجا 
برفع  قيمتيا عند استمرار كزيادة  تعنت سمط  النقد كالقرض تجاه سمط  تعديؿ الغرام  

 التنفيذ.
أف المشرع لـ يبيف  نجدمتنفيذ ل  إلى ما يؤخذ عمى آلي  التيديد المالي كضمان  باإلضاف      

في حكمو كيحدد سريانيا مف يا، فقد يحكـ بيا القاضي اإلدارم كنياي  سريان تحديد بداي 
بعد كيمكنو  لككف الحكـ  لـ يكتسب الصف  النيائي النطؽ بيا، كىذا يجانب الصكاب تاريخ 

                                                 
 . المتضمف قانكف اإلجراءات المدني  كاإلداري  09-08قانكف رقـ  مف  -829
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ف كاف ىذا ال يمكف تصكر حدكثو بالنسب  لتنفيذ األحكاـ ػ ، الدكل  أماـ مجمس استئنافو كا 
ف األحكاـ الفاصم  في ىذه المنازعات تصدر ، ألالمتعمق  بتنظيـ االلتحاؽ بالنشاط البنكي

.ػ  كقد ال ينص القاضي أصبل عمى تاريخ  بدء سرياف الغرام  بصكرة  ابتدائي  كنيائي 
سمط  ديد بدأ سريانيا مما يفتح أماـ ما يستند عميو في تحالتيديدي   عمى أساس عدـ كجكد 

 مجاؿ التراخي كالمماطم  في تنفيذ االلتزامات المفركض  عمييا. النقد كالقرض
قتضي إذا كاف حسف الني  ي :القضائي : تحديد اإلجراءات والمدة الالزمة لتنفيذ الحكمثانيا
المتضمن  إلغاء مقررات  الدكل   أحكاـ مجمس اإلجراءات اتخاذسمط  النقد كالقرض مف 

أك منح االعتماد( أك إلغاء المقررات  )رفض منح الترخيصرفض االلتحاؽ بالمين  البنكي  
التنظيمي  المتعمق  بتحديد ضكابط تأسيس البنكؾ كالمؤسسات المالي ، فإنيا مف ناحي  أخرل 

ال اعتبر البطء ممزم  بتنفيذ ىذه األحكاـ  اذ ىذه اإلجراءات معارض  في اتخفكر صدكرىا، كا 
 ، كفي الكقت نفسو تعدم عمى حري  االلتحاؽ بالمين  البنكي .لمتنفيذ
كحرصا مف المشرع كضمانا منو لتنفيذ سمط  النقد كالقرض ألحكاـ اإللغاء الصادرة      

ضدىا، فقد جعؿ بيد القاضي اإلدارم إلى جانب كسيم  الغرام  التيديدي  كسيم  أخرل ال تقؿ 
المدة كتحديد  Les injonction de procéduresبإصدار أكامر اإلجراءات  تتعمؽ أىمي ،  عنيا

القاضي قرار رفض منح الترخيص إلنشاء  يما يمغفعند. خبلليا البلزم  لتنفيذ أحكامو
الحكـ  ضىثـ يأمر بتنفيذ الحكـ، فاألمر في ىذه الحال  تفرع منطقيا مف مقت مؤسس  قرض

كيمكف لمقاضي في ىذه الحال  أف يحدد اإلطار الزمني الذم يجب أف بإلغاء قرار الرفض، 
كذلؾ ػ دكف شؾ ػ  مف سكاء أثناء أك بعد إصدار حكـ اإللغاء، ينفذ اإلجراء التنفيذم ضمنو، 
 .شأنو أف يعزز مف فعالي  األمر

 " :عمى أنو978830تنص المادة  اإللغاء:تنفيذ حكم  محدد يقتضيوإجراء  األمر باتخاذ-1
تخضع أك ىيئ   إلزاـ أحد األشخاص المعنكي  العام  القرار أكيتطمب األمر أك الحكـ  ماعند

منازعاتيا الختصاص الجيات القضائي  اإلداري  باتخاذ تدابير تنفيذ معين ، تأمر الجي  
                                                 

 .ءات المدني  كاإلداري ، يتعمؽ باإلجرا09-08مف قانكف رقـ  - 830
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في نفس الحكـ القضائي بالتدبير المطمكب مع ،...المطمكب منيا ذلؾ القضائي  اإلداري 
 .يذ عند االقتضاء "تحديد أجؿ لمتنف

أثناء الفصؿ في دعكل اإللغاء أف يدرج في  انطبلقا مف النص يمكف لمجمس الدكل       
 القضائيأمرا يتضمف  إلزاـ سمط  النقد كالقرض  بإجراء تنفيذم محدد لتنفيذ الحكـ  حكمو

 سمط  القاضيبنؾ أك مؤسس  مالي ، إال أف  سالترخيص لتأسيإلغاء قرار رفض  فالمتضم
 ، إذ أف ىذا اإلجراء يجب أف يككففي ىذه الحال  في تكجيو ىذا األمر ليست مطمق  اإلدارم
القاضي بإلغاء قرار رفض  عندما يحكـ ؛ أمبالضركرة عف مقتضى الحكـ القضائي  متفرع

يمكنو في ذات الحكـ أف يمـز السمط  المذككرة بتسميـ الترخيص محؿ الطمب  الترخيص
مقتضى الحكـ بإلغاء قرار  المحدد، فالتسميـ ىنا تفرع منطقيا عف لممحكـك لو في األجؿ

 .الرفض
كذلؾ مف خبلؿ تقييد الحري  التي أعطاىا  978ىذا اإلشكاؿ تداركو المشرع في المادة       

ات كالحؿ في ذلؾ ىك إلزامو بتحديد إجراء ،ارم في تحديد اإلجراءات مف عدميالمقاضي اإلد
إتباعيا، ككذلؾ المدة البلزم  التي عميو تنفيذ حكـ اإللغاء  كالقرضمعين  تمـز مجمس النقد 

التي تعبر عف  الصددفي ىذا تطبيقات القاضي اإلدارم الفرنسي الصادر ضده خبلليا. كمف 
قضى  ،جيو أكامر لئلدارةالمتضمف عدـ جكاز تك  يد مف المناسبات عف المبدأ العاـخركجو في العد

 كما 831،مع إلزاـ اإلدارة بتسميمو في أجؿ شير فض تسميـ ترخيصكل  بإلغاء قرار ر مجمس الد
مف كظيفتو  مكظؼ حقرار تسري بإلغاء (Strasburg)قضت المحكم  اإلداري  الفرنسي  في 

لزاـ  832.اإلدارة بإرجاعو إلى منصب عممو كا 
 ذات أىمي  متعددة الجكانب، فمف جي  تساعد التنفيذ ىذه آلي عمى ىذا األساس تعتبر      

التدابير اإلجرائي  التي حددىا  خبلؿ إتباعاإللغاء مف  عمى تنفيذ أحكاـ سمط  النقد كالقرض
أك  التماطؿطريؽ أماميا  قطع محدد ي ؿبأج تقييدىا، فإف القاضي اإلدارم، كمف جي  أخرل

االستثمار البنكي بشكؿ مع تنظيـ ، ألف مثؿ ىذه الممارسات ال تتماشى فيذفي التنتأخر ال
                                                 

831
.-C E, 04 juillet 1997, M et Mm Bourezek, R.F.D.A,  1997, pp 815, 819. 

832
-C E , 29 décembre 1995, Karradia, R.F.D.A, 1996,p64. 
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مف دكف التنفيذ  األجؿ المحددنقضاء إف اف كفضبل عف ذلؾ، تطمب السرع  في إنجازه الذم ي
 الطعف في قرار ضمني يتضمف رفض التنفيذ. يخكؿ صاحب الشأف

تكجيو أكامر   نو يمكف لمقاضي اإلدارمأإذا يتضح مف نص المادة المذككر أعبله،      
دـ انصياعيا لتنفيذ أحكاـ ع في حال  سمط  المختص  في تنظيـ االلتحاؽ بالنشاط البنكيمل

إلنشاء البنكؾ كالمؤسسات لؤلفراد إلغاء قرارات رفض منح التراخيص  المتضمن  القضاء
حكاـ في مجرد إصدار األ يتكقؼ عمى كبالتالي لـ يعد اختصاص القاضي اإلدارم المالي ،

 لمقاضي الذميمكف ىؿ  نفسو ىك يفرضالسؤاؿ الذم  غير أفالدعاكل المرفكع  أمامو، 
أكامر لسمط  الضبط المذككرة في حكـ اإللغاء دكف طمب  الترخيص تكجيوألغى قرار رفض 

 صريح مف صاحب الشأف؟
المتضمف قانكف اإلجراءات المدني   09-08رقـ  نكفمف قا 979ك 978طبقا لممادة       

تى يمكنو ذلؾ أف المشرع قد اشترط عمى القاضي اإلدارم، ح كاإلداري  السالؼ الذكر، نجد
كعميو فإف كجيو أمر إلى سمط  الضبط البنكي، يتضمف ت اصريح االمدعي طمبأف يقدـ 

في عريض  دعكاه، كال يستطيع  الممتمس لذلؾسمط  القاضي في تكجيو األكامر مقيدة بطمب 
أف  يجكز لمقاضيتطبيقا لممبدأ القائؿ بأنو ال  األمر مف تمقاء نفسو اإلدارم إصدارالقاضي 

 833منو خصـك الدعكل. لـ يطمبوـ بما يحك
المشرع الجزائرم ػ كما سبؽ ذكره ػ لمطاعف الحؽ في رفع كفي ذات السياؽ، أعطى       

التخاذ ما يراه مناسبا لتنفيذ الحكـ،  الطمب األصمي في الدعكل األصمي  طمب مستقؿ عف
الطمبات أف تككف  لكف حسب رأينا فمف األفضؿ في مجاؿ منازعات االلتحاؽ بالنشاط البنكي

القضاء المتضمن  إلغاء قرارات لتنفيذ أحكاـ النقد كالقرض لسمط   المتمثم  في تكجيو أكامر
أيف يبحث مع الطمب األصمي في عريض  كاحدة سسات القرض رفض الترخيص إلنشاء مؤ 

القاضي كؿ المستندات كيقدر األسباب، أما إذا كانت بعريض  مستقم ، فإف ىذا يؤدم إلى 

                                                 
 .55عزاليف مرادسي،  المرجع السابؽ، ص   - 833
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 تنظيـ  تتناسب كال تتماشى مع  متطمباتع الكقت كطكؿ اإلجراءات، كىذه الظركؼ الضيا
 ممارس  األنشط  االقتصادي   كالفصؿ في منازعاتيا.  حري 
في سياؽ ما تـ ذكره، يمكف لمقاضي  :األمر باتخاذ قرار أخر بعد فحص جديد لمطمب -2

جراءات محددة لتنفيحكـ اإللغاء بمدة تضميف اإلدارم  أثناء اإلصدار. كلكف قد يحدث ذه كا 
العكس؛ أم أف القاضي يصدر حكـ اإللغاء ضد قرارات مجمس النقد كالقرض المتعمق  

 بتنظيـ  تأسيس البنكؾ كالمؤسسات المالي  دكف أف يحدد اإلجراءات كالمدة البلزم  لتنفيذه
ى كبناء عمحكـ إلغاء قرار رفض تأسيس مؤسس  القرض  عف تنفيذمتناع االلكف في حال  

اإلجراءات الكاجب  اإلتباع  ذباتخا لممجمسطالب التنفيذ، يممؾ القاضي اإلدارم سمط  أمر 
غير خر آبضركرة اتخاذ قرار في ىذه الحال  يتضمف أمرا ، فالحكـ القضائي لتنفيذ ىذا الحكـ

 يأمربمعنى أف القاضي اإلدارم ال  ؛كذلؾ بعد إجراء  تحقيؽ جديد 834الذم تمت مخاصمتو
نما يعيد إلييا الس  ممؼمط  الضبط في ىذه الحال  بتسميـ الترخيص ضمف ميم  ميين ، كا 

ا تتدارؾ فيو محدد، لتصدر خبللو قرارا جديدذلؾ ضمف إطار زمني لتقـك بفحصو مجددا ك 
 .الذم لحؽ قرار رفض الترخيص األكؿكجو عدـ المشركعي  

 أفالمذككرة سمط  العمى  يفرض القاضيعف األمر الصادر فإف إذا في ىذه الحال ،     
ال يعني بالضركرة  منح الترخيصإلغاء قرار رفض كما أف  ،تعيد فحص طمب الترخيص فقط

نما مف مقتضاه أف تعيد فحصالطمب المقدـ مف جدنو ستمنحو حينما تعيد فحص أ ثـ  ويد، كا 
 . صاحب الشأف في الحصكؿ عميوالمستجدة مدل أحقي  ضكء الظركؼ  ىتقرر عم

كما يبلحظ أف ىذه السمط  التي يتمتع بيا القاضي اإلدارم تعد ضمان  الحق  لتنفيذ      
الحكـ القضائي، كال يستعمميا إال بعد صدكر الحكـ الذم ال يتضمف أمرا لسمط  النقد 

أنو صدر الحكـ لصالحو طالب تأسيس البنؾ أك المؤسس  المالي   كبعد أف يبيف كالقرض،
                                                 

المتضمف قانكف  اإلجراءات المدني  كاإلداري ، التي  09-08 ، مف قانكف رقـ979كىذا ما تضمنو نص المادة   - 834
عندما  يتطمب األمر أك الحكـ أك القرار، إلزاـ أحد األشخاص المعنكي  العام  أك ىيئ  تخضع نصت عمى ما يمي:"  

عدـ طمبيا في منازعاتيا الختصاص الجيات القضائي  اإلداري  باتخاذ تدابير تنفيذ معين ، لـ يسبؽ  أف أمرت بيا بسبب 
 الخصكم  السابق  ، تأمر  الجي  القضائي   اإلداري  المطمكب منيا ذلؾ، بإصدار قرار إدارم جديد في أجؿ  محدد".
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أف   يبدك ، كبيذانفيذ حكـ إلغاء قرار رفض الترخيصا لـ تقـ بتـ ضدىكك حكأف السمط  الم
المشرع  الجزائرم أراد مف ذلؾ إعطاء فرص  لمجي  المعني  لتنفيذ الحكـ قبؿ استخداـ 

 .القاضي لسمطتو في إصدار األكامر
فيما يتعمؽ بالطمب الذم يقدـ بعد  اؽ ػ ككما أسمفنا ػ اشترط المشرعكفي نفس السي     

لكف  أشير مف تاريخ إعبلف حكـ اإللغاءالحكـ أف ال يقدـ الطمب إال بعد مركر ثبلث  صدكر 
ما إذا رفضت سمط  النقد كالقرض حكـ اإللغاء صراح   يبيف المشرع حال في الكقت نفسو لـ 

مند البداي ، فيؿ يجكز لطالب الترخيص في ىذه الحال  تقديـ الطمب دكف التقييد بالمعيار 
 المذككر؟

كجيا  إلى اإلدارة التي تضمنت  أمرا  مأحكاـ  القضاء اإلدارم الفرنسي  أمثم  كمف       
د فييا ما إذا كاف يستحؽ الحصكؿ عمى الترخيص  لتحديصاحب الشأف طمب بإعادة فحص 

  مدين  ليكف الذم قضت فيو بإلغاء قرار العمدة برفض منح شرك محكم  المطمكب، حكـ 
(Pegaz)  ادة فحص ممؼ طمب الشرك  المذككرةبإعت أمرا إلى العمدة يح بناء، ككجيتصر 

 835.كذلؾ خبلؿ ميم  ثبلث  أشير  مف إعبلف الحكـ إليو
لؾ  متزامنا مع إصدار ىذا حكـ اإللغاء ػ سكاء كاف ذإذا مف دكف شؾ، فإف إقراف       

قبؿ القاضي مف  طار زمني محددفي إباتخاذ التدابير الضركري  لتنفيذ  ذلؾ ػ الحكـ أك  بعد 
الزمني  في إصدار اإلدارم، مف شأنو أف يحكؿ دكف لجكء سمط  النقد كالقرض إلى المماطم  

يطمبيا صاحب   المالي تيديدالامات كخاص  إذا ربطت ىذه األكامر  بغر القرار الجديد 
تعزيز سبؿ حماي  حري   إلجراءات مف شأنيا اكبالنتيج  لذلؾ  فإف ىذه   836المصمح ،
 في المجاؿ البنكي. االستثمار

مف قانكف اإلجراءات المدني  كاإلداري ، قد يقمؿ مف شأف  981ما جاءت بو المادة لكف       
مى أنو:" في األمر الذم يكجيو القاضي اإلدارم إلى سمط  النقد كالقرض، حيث نصت ع

                                                 
،  مرجع سابؽ، ص - 835  . 36منصكر إبراىيـ العتـك
 .ءات المدني  كاإلداري ، يتضمف قانكف اإلجرا09-08مف قانكف رقـ  989راجع المادة   -836
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القضائي  ر التنفيذ، تقـك الجي  أك قرار قضائي كلـ تحدد تدابيأك حكـ حال  عدـ تنفيذ أمر 
يفيـ مف ىذا النص أف  بتحديدىا، كيجكز ليا تحديد أجؿ لمتنفيذ..". المطمكب منيا ذلؾ

اتخاذ  يتضمف مر إلى سمط  الضبط البنكيالقاضي اإلدارم ممـز  إذا طمب منو  إصدار األ
التدبير المناسب لتنفيذ حكـ اإللغاء، لكنو في المقابؿ  فيك غير ممـز  بتحديد أجبل ليذه 

، كىذا ما يستشؼ مف عبارة "كيجكز ليا تحديد أجؿ تنفذ خبللو ما طمب منيا حتى  ط السم
الكاردة في النص المذككر أعبله. فممقاضي اإلدارم السمط  التقديري  في تحديد أك  لمتنفيذ"
ف كنا وملتنفيذ حكبو لتنفيذ التدبير الذم أمر  تحديد ميعاداعدـ  نرل أنو مف األفضؿ لك ،  كا 

ألـز القاضي في الحكـ تحديد األجؿ الذم يجب أف تتقيد بو سمط  النقد كالقرض ع أف المشر 
تنفيذ أحكاـ اإللغاء، ألنو إذا  األكامر الصادرة عنو في حال  نككليا عف لتنفذ كغيرىا خبللو

فإف ذلؾ مف شأنو أف  يذ اإلجراء الذم تضمنو ىذا األمرليا أجبل لتنف لـ يحددك  اكجو أمر 
 .تنفيذال عف مماطم   كالتقاعسال ىيا عميشجع
ذا ىذا       تكجيو أكامر  يسمح لمقاضي اإلدارماإلجراءات المدني  كاإلداري   فكاف تقنيكا 

بيف الحال  التي يمجأ  التمييزىك كيؼ يمكف الكجيو بالطرح  السؤاؿ، فإف النقد كالقرضلسمط  
الذم ف منح الترخيص يتضمباتخاذ إجراء تنفيذم محدد مر إصدار األالقاضي إلى  افيي

 طمبفحص ممؼ  ةالمعني  بإعادالسمط   ، كالحال  التي يكتفي فييا بأمررفض منحو لطالبو
 ؟غياب الضكابط التشريعي  التي تبيف ذلؾ يبشأنو فكاتخاذ قرار جديد  صالترخي

في الحقيق  إف التفرق  بيف   :واألمر بإصدار قرار جديدحالة إصدار األمر بإجراء معين  -3
إلى السمط  اإلداري  باتخاذ إجراء لقاضي اإلدارم إلى  تكجيو األمر لحال  التي يمجأ فييا اا

صدار  ف الحال  التي يأمرىا بفحص الطمبمعيف مف أجؿ تنفيذ حكـ اإللغاء، كبي مرة أخرل كا 
الفقو إلى قرار جديد بشأنو، تعد إحدل أكثر النقاط غمكضا لدل الفقو، لذلؾ ذىب جانب مف 

كيتمثبلف في معيار سبب إلغاء 837لمتميز بيف الحالتيف المذككرتيف،اد عمى معياريف االعتم
 .المصدرة ليذا القرار رار كمعيار طبيع  اختصاص اإلدارةالق

                                                 
 ذا اإلطار:راجع في ى - 837
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معيار سبب إلغاء القرار  حسبف :صالترخي برفضر سبب إلغاء القرار المتعمق معيا -أ
 ا القاضي اإلدارم أمر  ييا صدر فيتـ التميز بيف الحال  التي ي المتعمؽ برفض الترخيص،

أمرا  ااتخاذ إجراء معيف في كقت محدد،  كبيف الحال  التي يصدر فييبلسمط  النقد كالقرض 
، ار رفض الترخيصإلى سبب إلغاء قر باتخاذ قرار جديد خبلؿ مدة محددة مسبقا بالرجكع  

فإف األمر في  ض لمشركعي  الخارجي   لقرار الرفبسبب عيب مف عيكب افإذا تـ اإللغاء 
إال بإعادة فحص الممؼ ضمف مدة محددة تمييدا التخاذ  ه الحال  ال يمكف أف يككف متعمقاىذ

قابؿ لئلصبلح دائما. أما إذا كاف اإللغاء  رلمقرا الخارجي ديد، ألف عيب المشركعي  قرار ج
يجب فإنو ،،..لقرار الرفض مثؿ عيب السببراجعا إلى أحد عيكب المشركعي  الداخمي  

البحث ىؿ سمط  النقد كالقرض في مكقؼ االختصاص المقيد أك التقديرم في لحظ  صدكر 
 الحكـ باإللغاء.

معيار يقتضي تطبيؽ سمطة النقد والقرض تجاه الترخيص: معيار طبيعة اختصاص  -ب
البحث في طبيع  االختصاص الذم  ،سمط  النقد كالقرض تجاه الترخيصطبيع  اختصاص 

في مكقؼ ، فإذا كانت المقدم  أمامياحياؿ طمبات الترخيص سمط  ىذه التتمتع بو 
ضي اإلدارم يمكف أف يأمرىا االختصاص المقيد بعد إلغاء قرار رفض الترخيص، فإف القا

الستفاء الطمب كؿ الشركط التي حددىا  مباشرة خبلؿ مدة يحددىا، كذلؾ الترخيص تسميـ
ىا قديرم، فإف القاضي ال يمكف أف يأمر إذا كانت في مكقؼ االختصاص التأما  ،القانكف

نما يعيد إلييا الممؼبمنح الترخيص   صو مجددا كذلؾ في إطار زمني محددلتقـك بفح كا 
إلييا باإلجراء الذم يجب أف تقكـ بو، عمى أف تصدر قرارا جديدا تتدارؾ فيو  كدكف أف يشير

 .رخيصفض منح التكجو عدـ المشركعي  الذم لحؽ القرار األكؿ المتضمف ر 

                                                                                                                                                         

،  دمشؽ،  لػ 02، العدد 20القضاء اإلدارم كاألمر القضائي"، مجم  العمـك االقتصادي  كالقانكني ، المجمد ميند نكح،   -
 . 218، ص 2004

- Guettier Christophe, « L’administration et l’exécution  des décisions de justice », A.J.D.A, 

Paris, 1999, p68. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 حًايح حريح االنتحاق تانًهُح انثُكيح عدو انتعسف في تمييد ضًاَاخ        انثاب انثاَي:       

 

405 

 

ي اإلدارم الذم فصؿ سؤاؿ الجدير بالطرح في ىذا الصدد، ىؿ يمكف لمقاضلكف ال    
إلنشاء المؤسس  البنكي  أف يجرم تحقيقا إضافيا في الحال   بإلغاء قرار رفض منح الترخيص

ف جديد،؟ كذلؾ  اختصار الممؼ إلى مجمس النقد كالقرض لفحصو مالتي تستدعي إعادة 
كدكف تحقيؽ لبلجتماع  كالمداكل  إجراءات دعكة أعضاء المجمس  مبوتتطلمكقت الذم قد 

 إجاب   صاحب الشأف عمى طمبو.عف رغب  السمط  المعني  في المماطم   
قضاء اإلدارم الجزائرم عمى رأسو مجمس الدكل  عف أم لملـ يكشؼ الكاقع العممي       

، الذم أظير تمسكو الفرنسي ، كىذا عمى عكس نظيرهالمسأل  المذككرةاجتياد يجيب عمى 
 ئي  أف يجرم بنفسو تحقيقا إضافياباختصاصو بذلؾ المكضكع، حيث يمكنو كبصف  استثنا

دكف أف يطمب مف السمط  اإلداري  المختص  إجراء ذلؾ التحقيؽ ففي قضي  السيد 
ا إذا كاف قد حدث إببلغو عم مب مجمس الدكل  مف أطراؼ الخصكم ط دائما 838"بكرزاؽ"
كالصادر بحقو  قرار برفض منحو  كز القانكني أك الكاقعي لممعني باألمرفي المر  تغييرا

المحددة خكؿ إلى فرنسا، كلقد رد الطرفاف عمى المجمس خبلؿ خمس  عشر يكما تأشيرة  د
ما أكضح الطاعف أف لو الحؽ أم تغيير، ك يطرأ عميو ـالمركز القانكني كالكاقعي ل فليما بأ
، كبناء إياهمنحيا اإلدارة  التي رفضت لي أف يحصؿ عمى تأشيرة الدخكؿالحاكفي الكقت  دائما

 .شير كاحد عميو أصدر  القاضي أمرا لئلدارة  بمنحو التأشيرة المطمكب  خبلؿ
أف المشرع الجزائرم قد نيج نيجا متطكرا  النظرم، فإننا نعتقد أما مف حيث الجانب     

كالتي مف بينيا  الصادرة في اري  ء لمقرارات اإلدعمى صعيد تنظيـ مسأل  تنفيذ أحكاـ اإللغا
مف مجاؿ ضبط االلتحاؽ  بالمين  البنكي   لكف ال تزاؿ بعض أحكامو تحتاج إلى تعديؿ 

تندرج ضمنيا اإللغاء التي  ىؿ الطبيع  الخاص  لدعكلقد تجاأجؿ زيادة فعاليتيا. فالمشرع 
ستثماري  يحتاج إلى از المشاريع االدعكل منازع  تنظيـ االلتحاؽ بالمين  البنكي ، فإنج

كخاص   فيما يتعمؽ األمر بتنفيذ أحكاـ التقميؿ مف اإلجراءات كتبسيطيا أماـ المستثمر 
 األمرذلؾ أف المشرع  لكي يقكـ القاضي بإصدار . في حال  امتناع الجي  المعني  القضاء

                                                 
838-C E, 04 juillet 1997, M et Mm Bourezek, op- cit,  p 818. 
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ال بد مف تقديـ  طمب ، بغرام  التيديد الماليأك الحكـ عمييا إلى سمط  النقد كالقرض 
 .تنفيذالاستصدار األمر أك الحكـ  مف طالب 

ذا كاف ىذا الحكـ      ، فإننا نرل أنو ال  يتبلءـ مع يصمح في نطاؽ دعكل القضاء الكامؿكا 
دعكل عيني  نما ىي كا  رة ال تقـك عمى خصكم  بيف طرفيف دعكل اإللغاء، ذلؾ أف ىذه األخي

طعكف فيو كتبحث في مدل مشركعيتو، كبناء عميو رفض منح الترخيص المقرار تخاصـ 
ممارس  سمطاتو في تكجيو انسجاما مع دعكل اإللغاء، فمف الضركرم تمكيف القاضي مف ك 

الحاج  إلى  حكـ اإللغاء الصادر عنو دكف  ؽبمنطك  المالي األكامر كفرض غرام  التيديد
 .يقدمو الطاعفطمب 
 أكامرتكجيو  اإلدارم فيتشريعي لسمط  القاضي كمف جي  أخرل، كباستقراء التنظيـ ال    

مخالف  ىذه األكامر، مما  في حال  جزاءأم ، يتبيف أف المشرع لـ يرتب سمط  النقد كالقرضل
تسميـ  يانقاضي التنفيذ  مكعميو فإذا طمب  ،تنفيذىاإلى عدـ بيذه السمط  قد يؤدم 

التيديد إرفاؽ حكـ اإللغاء بغرام  يمكنو ، لطمبولـ تستجيب  ياإال أن محدد أجؿ الترخيص في
ف خزين  ىذا التيديد طالما أحتى بتكقيع لتنفيذ ا ىذه السمط  ألمر قد ال تستجيبك   ،المالي 

كبالتالي  بالشخصي  المعنكي  كاالستقبلؿ المالي.لعدـ تمتعيا  عنيا الدكل  ىي التي تتحممو
، إال رض إال المطالب  بالتعكيضفي النياي  ال يبقى أماـ طالب الترخيص إلنشاء مؤسس  الق

ف تـ الحكـ بو، فإنو ال يعكض  التعكيض ىذا أف  انتياؾ حري عف الضرر الناشئ كا 
 .البنكي طااللتحاؽ بالنشا

يتمتع محافظ بنؾ الجزائر الذم يمثؿ في  :ثالثا: إمكانية متابعة سمطة النقد والقرض جزائيا
كظؼ العمكمي، كبالتالي يمكف إثارة نفس الكقت رئيسا لمجمس النقد كالقرض بصف  الم

 مسؤكليتو الجنائي  جراء عدـ تنفيذه  ألحكاـ القضاء الفاصم  في عدـ مشركعي  القرارات 
أ المحككـ لو في حال  عدـ نجاع  كعميو فقد يمج ،االلتحاؽ بالمين  البنكي لعممي  المنظم  

جي  المحكـك ضدىا تنفيذ الحكـ التيديد المالي إلى استخداـ آلي  تجريـ فعؿ امتناع الآلي  
 ؟لفعالي  المرجكة منيا تحقيقيا أـ تتسـ بالمحدكدي  ، فيؿ تتميز ىذه اآللي  باالقضائي
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يذ األحكاـ القضائي  تنف ىعم المحافظ إيجابي  نحك إلزاـ ةالتنفيذ لخطك عدـ  إف تجريـ فعؿ    
ىدر حري  االستثمار  ثم كمف  ألف تركو مف دكف عقاب يؤدم إلى التمادم في عدـ التنفيذ

بيذه اآللي  يستكجب الكقكؼ عمى إمكاني   لجكء المحككـ   أىمي  اإلحاط إال أف المصرفي،
 .ذلتنفيإلى االمذككرة ك انصياع  الجي   اىاك جد لعمى مدثـ  ،لو إلييا

 عمق  بتجريـ فعؿإذا أسقطنا األحكاـ المت :المسؤولية الجزائية لمحافظ بنك الجزائرإثارة  -1
عمى محافظ بنؾ ، و عف تنفيذ أحكاـ القضاء اإلدارمفي حال  امتناعالمكظؼ العمكمي 

في   الفاصم األحكاـفيذ في حال  امتناعو عف تن قابم  لمتطبيؽ حكاـفإف ىذه األالجزائر 
 .باعتباره خصما في ىذه المنازعاتمنازعات تنظيـ االلتحاؽ بالمين  البنكي  

لجزائر عف تنفيذ حكـ القاضي اإلدارم بدكف سبب، يعتبر قد  إف امتناع محافظ بنؾ ا     
إال أف تحميمو ىذه  839يستكجب المسأل  الجزائي ، كليس مرفقيا ارتكب خطأ شخصيا

ىذا المسؤكلي  ال بد مف كجكد أساس قانكني يستند عميو القاضي الجزائي لتبرير الجزاء. 
التي دفعت بالمشرع  إلى تجريـ    فيما انبثؽ عف لجن  إصبلح  العدال  نفسو األسس يجد

كؿ مكظؼ  مكرر حيث كرد فييا:"138في محتكل نص المادة  فعؿ االمتناع  عف التنفيذ
أك عرقؿ  عمكمي استعمؿ سمط  كظيفتو لكقؼ تنفيذ حكـ قضائي، أك امتنع أك اعترض

 إلى 20.000مف سنكات  كبغرام  (3) ثبلث  ىأشير إل(6)مف ست  تنفيذه يعاقب  عمدا

المنصكص التكميمي   نفسو إلى العقكباتمف القانكف  139المادة  أشارت ، كمادج" 100.000
التي يمكف الحكـ بيا عمى المكظؼ الذم يمتنع أك يعرقؿ أك يعترض 14عمييا في المادة 

 .(10)( سنكات إلى عشر 5عمى تنفيذ الحكـ القضائي كذلؾ مف خمس )
                                                 

كقد أكد القضاء اإلدارم المصرم ىذا المسمؾ، حيث قرر:" أف إصرار الكزير عمى عدـ تنفيذ الحكـ ينطكم عمى   - 839
غير  مخالف  خطيرة كجسيم  لقكة الشيء المقضي  بو،  كما تنطكم  عميو مف خركج سافر عف القكانيف مما  يجعمو عمبل

عقكبات  فيما تنص عميو مف أف:" كؿ مكظؼ استعمؿ سطكة  كظيفتو يعاقب بالحبس 123مشركع يقع تحت طائم  المادة 
كالعزؿ، ىذا باإلضاف  إلى اعتبار خطأ الكزير الممتنع عف تنفيذ الحكـ خطأ شخصيا، يستكجب مساءلتو شخصيا في ذمتو 

، مجمكع  الخمس 29/061950اإلدارم الصادر في  محكم  القضاء الخاص   عف تعكيض األضرار المترتب  عميو". حكـ
 ، أشار إليو:1139، ص 12عشر سن ، جزء 

 .197فاركؽ خمؼ، مرجع سابؽ، ص  -
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يقضي بإلغاء قرار رفض  ر حكـ عف القاضي ، فعندما يصدالمادة نص انطبلقا مف      
إلى باستطاع  طالب التنفيذ المجكء   الترخيص أك رفض االعتماد إلنشاء مؤسس  قرض، فإنو

الذم  ل العمكمي  ضد محافظ بنؾ الجزائرككيؿ الجميكري  بشككل، قصد تحريؾ الدعك 
 م  بذاتيا:كالذم يعتبر كؿ فعؿ يشكؿ جريم  قائ صدرت عنو إحدل األفعاؿ التالي 

 لكقؼ تنفيذ الحكـ القضائي.النفكذ ممارس  سمط   -
 كـ القضائي .عف تنفيذ الح االمتناع  -
 االعتراض عمى تنفيذ الحكـ القضائي. -

حكاـ القاضي ألمحافظ ال إذا يمكف أف ترتكب صكر ىذه الجريم  جراء عدـ تنفيذ      
قد يمارس نتيج  لمضغط الذم  لبنكي ،اللتحاؽ بالمين  ااضبط  قرارات الصادرة ضد اإلدارم

لكقؼ تنفيذ بالمالي  أك الكزير األكؿ مى منو مرتب  مثؿ الكزير المكمؼ أعمكظؼ عميو مف 
 امتنع أك اعترض أك عرقؿ عمدا تنفيذه. ويككف بإرادت الحكـ، أك

بنؾ  ه محافظإلكراالتيديد المالي كبالرغـ مف جكاز  لجكء طالب التنفيذ إلى أسمكب لكف      
حكـ ال الجزائر عمى التنفيذ، فإف أسمكب التجريـ كالعقاب الجزائي يككف أكثر فاعمي  عمى تنفيذ

 ضده تحريؾ إجراءات التنفيذإلى التنفيذ بمجرد  المحافظ  يمجأ. عمى ىذا األساس باإللغاء
داري  إلى ذلؾ قد تبادر السمط  اإل ،مط عميوكالعقكب  التي سكؼ تستفاديا لممتابع  الجزائي  

كالغرام   بعقكب  السجف  ميدداتضحي بو كتتركو  عمى التنفيذ، إذ ال يعقؿ أف والعميا إلى حث
 840.المالي 
رئيس الجميكري  بمناسب  افتتاح السن   صرح  ىمي  المسأل  الجزائي ،أعمى كتأكيدا      

" 841:قائبل قضائيفعؿ االمتناع عف تنفيذ حكـ تجريـ ضركرة  عمى 2002/ 2001القضائي  
مف شأنيا أف تقمؿ مف  أف العقكبات المنصكص عمييا في حال  انعداـ تطبيؽ قرارات العدال 

                                                 
الكتاب الثاني، ) المسؤكلي  بدكف خطأ(، الطبع   خ، دركس في المسؤكلي  اإلداري ، لحسف  أث ممكيا بف الشي - 840

 121، ص2007لتكزيع، الجزائر، األكلى، دار الخمدكني  لمنشر كا
 .8، ص2002، 1راجع مجم  مجمس الدكل ، العدد  -841
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ض غير مشركع  ابعض أشكاؿ التعسؼ التي تنجـ عف االنحراؼ بالسمط  العمكمي  ألغر 
... " 

الجزائي  ما يكفي مف الفعالي  لممساءل  لمطركح في ىذا السياؽ ىك ىؿ لكف السؤاؿ ا     
فظ بنؾ الجزائر عمى تنفيذ أحكاـ القاضي اإلدارم الصادرة ضد مقررات سمط  لحمؿ محا

 ؟النقد كالقرض الضابط  لعممي  االلتحاؽ بالمين  البنكي 
 إذا كاف ال يمكف أف نتجاىؿ :بنك الجزائر ظلمحاف الجزائية ةآلية المتابع محدودية -2

الفاصم  في منازعات االلتحاؽ  القضائي  حكاـاألالمتابع  الجزائي  ككسيم  لتنفيذ  أىمي 
بعض الشركط التطبيقي  لنص طبيع  أف  النقدي  إالالسمط   بالمين  البنكي  الصادرة ضد

مف  ىذا النصكتخفيؼ مقدار العقكب  التي تضمنيا سالف  الذكرػ ال ػ مكرر 138المادة 
 .يذمف فعالي  ىذه الكسيم  في حمؿ السمط  المذككرة عمى التنف ؿالتقمي ماشأني

سمط   امتناعسمكؾ تجريـ إف   :الجزائية المسؤوليةطبيعة الشروط المفروضة لقيام  -أ
محافظ  عف تنفيذ أحكاـ القضاء اإلدارم كما يستتبعو مف تكقيع العقاب عمى  النقد كالقرض
الشيء المقضي فيو، كىذا بدكره  كقيم  لحجي المكمؼ بالتنفيذ يعطي ىيب  بنؾ الجزائر 
 .االلتحاؽ  بالمين  البنكي حري  المستثمريف في جابي عمى حماي  إيينعكس بشكؿ 

مف  الجنائي كما يحمموالخكؼ مف تكقيع العقاب أف ، مف الناحي  النظري  بدكف شؾ    
فحكل المادة في ما ىك كارد  المالي  حسببذمتو  الممتنع أكتبعات تمحؽ بحري  المكظؼ 

األقؿ نكع عمى حتراـ مبدأ المشركعي ، أك يشكؿ كالرضكخ ال قد تمزمو باالستسبلـ مكرر 138
 .ما تتضمنو أحكاـ النصكصلكف ىؿ الكاقع العممي يساير . مف الضغط المعنكم عميو

إف ما ييمنا في ىذا الصدد ىي تنفيذ األحكاـ القضائي   القاضي  في منازعات الدخكؿ      
امتناع نفيذ تمؾ األحكاـ في حال  لتإلى المين  البنكي  كعبلقتيا بالكسيم  الجزائي  كآلي  

الممغي لقرار  تنفذ الحكـ ىصاحب المصمح  عماآللي  تغني  ىذهمحافظ بنؾ الجزائر، فيؿ 
 ؟أـ أنو ال يمكف التعكيؿ عمييا  ترخيص إلنشاء بنؾ أك مؤسس  مالي رفض منح ال
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عدـ  ـرائصكر جالتحديد  قد تناكلت عمى كجو يانبلحظ بأنالمادة  نفس بالرجكع إلى     
 ،أك العرقم  أك االعتراض سا في فعؿ االمتناعكتتمثؿ أسا ،دكف السمبي  اإليجابي  التنفيذ

فإذا  ثم ، كمفالسككت التزاـ كبالتالي فإنو يخرج مف نطاقيا األفعاؿ السمبي  المتمثم  في 
 كؼالمادة س، فإف نص ىذه اتخذ محافظ بنؾ الجزائر مكقؼ السككت تجاه تنفيذ حكـ اإللغاء

إلغاء  أحكاـ ه لمحيمكل  دكف تنفيذيتخذ يمكف أف ، كىك المكقؼ الذماإلجاب  عفيبقى عاجزا 
امتناع  ففإ ثم  فاالعتماد كمقرارات التي قد تصدر في صكرة رفض منح الترخيص أك ال

جكد الجريم  لعدـ تنتفي ك  لمتنفيذ بمكجب قرار مكتكب الرافض  عف التعبير بإرادتو المحافظ
 842لمبدأ جريم  كال عقكب  بغير قانكف. كذلؾ احتراما ،ركانيااكتماؿ أ
عمديا، فقد   ، أف يككف تصرؼ المحافظباإلضاف  إلى ذلؾ، تشترط المادة المذككرة       

 الجنائيلمجرد اإلىماؿ، مما يؤدم ذلؾ إلى استبعاد تطبيؽ النص ينتفي القصد الجنائي 
مكرر  138إلى التقميؿ مف مفعكؿ المادة دفع يذم األمر ال مف العقاب. كبالنتيج  لذلؾ إفبلتو

ألنو ال تجد تطبيقا كاسعا ليا عمى المستكل العممي، إذ أف الكاقع لـ يشيد أي  متابع  جزائي  
بسبب االمتناع ،..محافظ بنؾ الجزائرلمكظؼ إدارم مف الحجـ الكبير مثؿ الكزير األكؿ، 

االمتناع مف  أف يقمؿ مف فعالي  آلي  تجريـ عف تنفيذ أحكاـ القضاء اإلدارم، كىذا مف شأنو
 843طرؼ المكظفيف العمكمييف.

كمف العراقيؿ أيضا التي قد تكاجو عممي  تنفيذ حكـ اإللغاء اصطداـ المتضرر بكاجب      
بنؾ ثؿ  في محافظ عمى أساس أف الممتنع يتم جي  المختص  إجراءات جزائي  خاص إتباع ال
 فقد توكحتى كلك تقرر إدان ، كىذا مف شأنو إطال  أمد النزاع،كل كىك عضك سامي في الدالجزائر 

 .كىذا الحكـ ال يرغمو عمى التنفيذ تكقع عميو عقكب  مكقكف  التنفيذ

                                                 
 ، المعدؿ كالمتمـ.، يتضمف قانكف العقكبات08/06/1966مؤرخ   في ، 156-66ة األكلى مف األمر رقـ الماد - 842
مناسب  ممتقى حكؿ القضاء عمار بكضياؼ، تنفيذ قرارات اإللغاء القضائي   في القانكف الجزائرم ، مداخم  ألقيت ب - 843

 .17، 01، ص ص2008اإلدارم )اإللغاء  كالتعكيض(، المممك  العربي  السعكدي ، 
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ف كانت تمؾ األحكاـ إ        تنطكم عمى غايات نبيم  إال أنيا  ػالتي سبؽ اإلشارة إلييا ػنو كا 
بكجكد  خرآكر جانب ألحكاـ اإلداري ، كال ينتصطدـ بكاقع مر في تطبيقيا كقصكر في تنفيذ ا

ما يمكف أف يقمؿ مف قيم  الدعكل الجزائي  في تحقيؽ أىداؼ كغايات التنفيذ بحج  غمكض 
 844الحكـ القضائي، مما يؤدم إلى فرار المكظؼ مف مسؤكلي  التنفيذ.

ر المشركع ، بناء عمى ىذه الصعكبات التي تكجو تنفيذ أحكاـ إلغاء القرارات اإلداري  غي    
 138المكرس  بمكجب المادة   الحماي  الجزائي  لحري  االلتحاؽ بالمين  البنكي  تجسيد تبقى

جراء العراقيؿ التي قد  تحكؿ دكف المساءل  الجزائي   بدكف جدكل،  ا ػرغـ أىميتيمكرر ػ 
ي ثق  ففقداف طالب االلتحاؽ بالنشاط البنكي ال عميويترتب قد  كىذا ،لمحافظ بنؾ الجزائر

 .سيادة القانكف
 138المادة  صمراجعتنا لنكب مع مقدار عقوبتيا: عدم تناسب جريمة عدم التنفيذ -ب

قكبات يمكف أف تطاؿ محافظ بنؾ الجزائر مف الع فكجدنا نكعي مف قانكف العقكبات مكرر
أشير  (6)ست   مف مدتيا لمحري    عقكب  سالبكىي األكلى تنفيذ أحكاـ القضاء،  عدـ عف
 ذج. 100.000إلى   20.000مالي  تتراكح بيف   عقكب  ىي الثاني ك سنكات،  (3) لى ثبلثإ

الحد مف  أجمو كىكالنص العقابي ال يفي باليدؼ الذم جاء مف أف  يمكف القكؿ ببساط     
تنفيذ األحكاـ القضائي ، لككف ما جاء فيو عقكب  رحيم   ال تتناسب مع جرائـ االمتناع عف 

الدينارات  كالتي قد تبمغ مميارات مفتنفيذ الر الناجم  عف جرائـ االمتناع عف جسام  األضرا
خبلؼ المشرع المبناني الذم نص عمى عقكبات  ىكىذا عم .عدـ التنفيذ أمد السيما إذا طاؿ

الجنائي  لتقنيفاا إذا ما قرناىا  بما نص عميي في شقيا المالي، جزائي  نراىا مقبكل  نسبيا
عمى أف كؿ  في فقرتيا الثالث مف نظاـ مجمس شكرل الدكل   93رد في المادة الجزائرم، فقد ك 

مكظؼ يستعمؿ سمطتو أك نفكذه مباشرة أك غير مباشرة  ليعيؽ أك يؤخر تنفيذ القرار 

                                                 
 اـ اإلداري  في القانكف الفرنسي"محمد باىي أبك يكنس، "الغرام  التيديدب  ككسيم  إلجبار اإلدارة عمى تنفيذ األحك -844

 .36، ص2000مجم  الحقكؽ، جامع  اإلسكندري ، العدد األكؿ، لسن  
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أماـ ديكاف المحاسب  بما ال يقؿ عف راتب ثبلث  أشير كال يزيد عف راتب يغـر  ..القضائي 
 845أشير. (6)ست  
أمثاؿ محافظ بنؾ  ،ألساس، فإذا نظرنا إلى راتب المكظفيف الكبار في الجزائركعمى ىذا ا   

يفكؽ بكثير الحد األقصى لمعقكب  الجنائي  في شقيا المالي الذم يبمغ  لكجدناه ،الجزائر
ذج كالتي يمكف لمقاضي الجنائي تسميطيا عمى أم مكظؼ عمكمي في حال  100.000

 امتناعو عف تنفيذ أحكاـ القضاء. 
ىذه العقكب ، نعكد إلى كمم  رئيس الجميكري   كفاي كمف الدالئؿ التي تؤكد عمى عدـ     

انعداـ تطبيؽ قرارات  عبارة " إف العقكبات المنصكص عمييا في حال  فيالسالف  الذكر، 
مف شأنيا أف تقمؿ مف بعض أشكاؿ التعسؼ..." إذ يفيـ مف استخدامو لمصطمح  العدال 

الصادرة ضد  أحكاـ القضاءالجزائي ال يمكنو ضماف تنفيذ جميع  "تقميؿ" أف ىذا النص
، نظرا لمشركط المعيق  لتطبيقو مف جي  كعدـ انسجاـ اإلدارة في حال  امتناعيا عف التنفيذ

 .مف جي  أخرل مقدار العقكب  المقررة مع جسام  جريم  فعؿ االمتناع عف التنفيذ
الجنائي  في الحكـ بعض المحاكـ  لغ مباخر، أف آيرل جانب كفضبل عف ذلؾ،       

، يجعؿ مسأل  النفاذ ي تصؿ أحيانا إلى أف تككف مكقكف كالت بعقكبات مخفف  كالغرامات
التنفيذ تتعطؿ كالدعكل الجزائي  ضعيف  الجدكل، أضؼ إلى ذلؾ طكؿ أجؿ المتابع  الجزائي  

لتنفيذ، كذلؾ بانتظار نتائج اإلدارة عف مسؤكلياتيا حياؿ ا، يسيؿ مف تقاعس كتعقيد إجراءاتيا
 846التحقيؽ في ىذه الدعكل.

عمى أي  حاؿ، ال يمكف لطالب الدخكؿ إلى المين  البنكي  أف يراىف كثيرا عمى        
اآلليتيف السالؼ ذكرىما، كالمتمثمتيف في الغرام  التيديدي  كتجريـ االمتناع عف التنفيذ مف 

حكاـ المتعمق  بإلغاء قرارات  رفض الترخيص األفع سمط  النقد كالقرض إلى تنفيذ أجؿ د
                                                 

، 2009 قكقي ، بيركت لبنافالقاضي جياد صفا، أبحاث في القانكف اإلدارم، الطبع  األكلى،  منشكرات الحمبي الح - 845
 .54ص 
إسماعيؿ بكقرة،  الحكـ في دعكل اإللغاء، أطركح  مقدم  لنيؿ شيادة دكتكراه عمـك في  الحقكؽ،كمي  الحقكؽ كالعمكـ  -846

 .226، ص  2013،باتن ، –لخضر جامع  الحاج   ،السياسي 
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لحري  ع الحماي  القضائي  ، يعني ضياتنفيذالإف عدـ كمف ثـ ف إلنشاء بنؾ أك مؤسس  مالي .
 847خضكع الجميع لسمطاف القانكف.بمبدأ ، كمساس الدخكؿ
عندما تمارس سمط  النقد كالقرض  :المخالف لحكم اإللغاء رإبطال القرا وىجدعدم  رابعا:
فتيا المتعمق  بضبط الدخكؿ إلى المين  البنكي ، فإف قراراتيا ال يجب أف تخضع لمبدأ كظي

الشرعي  عند إصدارىا فحسب، بؿ يتعيف عمييا أف تمتنع عف اتخاذ أم إجراء يمكف أف 
كفي  ،احتراما لحجي  األمر المقضي فيو ىا، كىذااإلبطاؿ الصادر ضدتعارض مع حكـ ي

 . ي  فإنيا تككف قد خالفت القانكفحال  تعدييا عمى ىذه الحج
حؽ المجكء  لممحكـك لو المشرع ، خكؿأحكاـ اإللغاء ذفرص تنفيأجؿ تعزيز  فكم ليذا     

ر رفض تأسيس أجؿ طمب إلغاء قرا مفمرة أخرل إلى القاضي اإلدارم لكف ىذه المرة ليس 
غاء الذم صدر مف أجؿ الطعف في قرار رفض تنفيذ حكـ اإلل كلكف بنؾ أك مؤسس  مالي  

ىذه  حث قادرة عمى  ىذه الكسيم المطركح ىؿ لكف السؤاؿ ، ضدىا في الدعكل األكلى
 تنفيذ حكـ اإللغاء؟عمى سمط  ال
ألف حصكؿ المعني عمى قرار ، تاآللي  إال تضييعا لمكق استخداـ ىذهحقيق  ال نرل في    

إذا   يغنيو في شيءقضائي يمغي بمكجبو قرار رفض تنفيذ حجي  الشيء المقضي فيو، ال
، كىكذا يمكف أف نتكقع رفضت سمط  النقد كالقرض مرة أخرل تنفيذ القرار القضائي الجديد

 مجمكع صدكر العديد مف قرارات رفض تنفيذ الحكـ الكاحد مف طرؼ ىذه السمط  تقابميا 
كام  البنكي  في د مما يدخؿ  طالب الدخكؿ إلى المين  القضائي  الممغي  ليا،مف األحكاـ 

 كمكمف . طكيم   ،مفرغ 
، الحال مف األحكاـ الشييرة التي تعبر بشكؿ كاضح عف ىذه  848" فابريكي"كيعتبر حكـ     

مف عممو كحارس  "فابريكي"ف مجمس الدكل  الفرنسي بإلغاء قرار عزؿ السيد عإذ صدر قرارا 

                                                 
 .المرجع كالمكضع  نفسو - 847
 :عمى المكقع 11/12/2012أحمد قدميرم، إشكالي  تنفيذ األحكاـ اإلداري ، منشكر في -848

-www.Marocdroit.com 
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تنفيذ تحت طائم  في البمدي  إال أف العمدة امتنع عف التنفيذ بإصدار قرار صريح بعدـ ال
استحال  إرجاع المكظؼ لحالتو األصمي ، ليتكلى بعد ذلؾ مجمس الدكل  مف جديد إلغاء 

إلدارة كاف  الكسائؿ فقد تستخدـ ا عمى ىذا األساس.مرات (07)كقد تكرر األمر سبع القرار 
يا ما ينطبؽ عمي اـ باإللغاءإلى سمسم  مف األحك يؤدممما  ،تنفيذ الحكـ القضائيلمتحمؿ مف 

 849"  "بالمبارزة بيف اإلدارة كالمجمس".Hauriouأسماه الفقيو " ىكريك  
لكسائؿ الممكن  لتنفيذ حكـ اإللغاء إال ا هيبقى لصاحب المصمح  بعد استنفاذكعميو لـ      

أنيا ال تعادؿ ما  أىمي  ىذه الدعكل إال  عمى الرغـ مفك طريؽ دعكل طمب التعكيض، 
 .ماي  حري  الدخكؿ إلى الميني  البنكي .مف ح تحققو دعكل اإللغاء.

 الفرع الثاني:
 :لبعض آليات التنفيذ المشرع إغفال

بعض تكريس  عف الجزائرم المشرعاستنكؼ  ،السالف  الذكر كعبلكة عمى اآلليات      
نراىا ذات أىمي  في ضؿ ازدياد   العديد مف النظـ القانكني  كالتيفي  الكسائؿ التي كردت

أصبحت تطالب بحماي  حقكقيا كحرياتيا التي جتمعات في العصر الحديث تطكر كعي الم
إمكاني  نشر كمف ىذه الكسائؿ: جمكح السمط  العام ، مف العام  أكثر مف أم كقت مضى 

شبو ف اكسيمتكما ىناؾ )أكال( ،قرارات اإلدارة التي تتضمف رفض تنفيذ أحكاـ القضاء
 ثالثا(.كسيط الجميكري  )ك ( ثانيا)، ساتكالدراالتقرير  ـقس إنشاءىما:  قضائيتيف

ـ يكرس المشرع الجزائرم ىذه ل:  : نشر قرارات السمطة النقدية المتعمقة برفض التنفيذأوال
 االكسيم  التنفيذي  ألحكاـ القضاء اإلدارم، عمى الرغـ مف أىميتيا، حيث يتعمؽ مضمكني

ضائي  التي فصمت في عدـ تنفيذ األحكاـ الق ىكالقرض عمالنقد   لسمط معنكمبإكراه 
عف طريؽ مشركعي  القرارات المتعمق  برفض منح الترخيص إلنشاء بنؾ أك مؤسس  مالي  

. ىذه الكسيم  عمييا عاإلطبل العاـمرأم ليمكف  تنفيذ ، حتىالالمتضمن  رفض  يانشر قرارات

                                                 
 .1074ص  مرجع سابؽ،  ء، سميماف الطماكم، القضاء اإلدارم، الكتاب األكؿ، قضاء اإللغا - 849
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فإذا امتنعت ، ءأحكاـ القضا كاحتراـسمطاف القانكف  خضكعيا لمبدأتكشؼ كاقع اإلدارة تجاه 
  تنفيذ ، فتصبح سمعتيا عمى المحؾ كتنزع الثق  منياالعف 

مجمس اليصدر  أف بضركرة األصكات التي تنادم في فرنسا مف فيناؾ كفي ىذا الصدد،
رتكبيا اإلدارة في مجاؿ تنفيذ أحكاـ الفضاء، تقريرا دكريا يتضمف المخالفات الصارخ  التي ت

 850.م العاـكؾ اإلدارة تحت رقابتو كرقاب  الرأالعاـ ليككف سم أماـ الرأمينشر 
مف قانكف مجمس الدكل   69مف ىذه األحكاـ ما يقابميا في التشريع المصرم في المادة      

تقريرا إلى رئيس مجمس الكزراء ....يقدـ رئيس مجمس الدكل  " 851الحالي، حيث نصت:
 .ت اإلدارة"أك حاالت إساءة استعماؿ السمط  مف أم جي  مف جيا.،..متضمنا

يكليك  30بتاريخ لجن  التقرير كالدراسات في فرنسا أنشئت  :التقرير والدارساتقسم  :ثانيا
التقرير  ترقي  المجن  إلى قسـ تـ ثـ  ف األقساـ اإلداري  بمجمس الدكل ، كىي تعتبر م1963

ث اإلدارة كمنحت لو آلي  التدخؿ لح ، ليمتحؽ بباقي األقساـ اإلداري  لمجمس الدكل كالدراسات
( 9)مف رئيس برتب  مستشار الدكل  كتسع  ىذا القسـ  تككفيك 852،عمى تنفيذ أحكاـ القضاء

مستشارا كمقررا كككيؿ  (12)عشر  اثني ـفأصبح عددىثبلث  مستشاريف دكل  كأضيؼ ليـ 
 853.دعكل
  ، كذلؾ لمتابعري  التي صدرت ضدىا أحكاـ إداري باالتصاؿ بالييئات اإلدا يقـك القسـ     

، بعد انتياء ميم  محددة عمى طمب مف صاحب الشأف المحككـ لو بناء ،األحكاـتنفيذ ىذه 
كما يعفى  أشير، (3)أشير مف تاريخ صدكر الحكـ، ثـ تـ تقميصيا إلى ثبلث   (6)ب ست  

مف انتظار ىذه المدة إذا كاف الحكـ اإلدارم متعمؽ برفض اإلدارة صراح  بعد تقديـ الطمب 

                                                 
 ي ،  الطبع  األكلى، بيركت لبنافحسيف عثماف محمد عثماف، قانكف القضاء اإلدارم، منشكرات الحمبي الحقكق - 850

 . 435، ص 2006
 .436، ص نفسومرجع ال، حسيف عثماف محمد عثماف - 851
، 2001تب  االستقبلؿ،  لبناف راس  مقارن  (، مكعباس نصر اهلل،  الغرام  اإلكراىي  كاألكامر في التنازع اإلدارم، )د - 852
 .165ص
 .38محمد باىي أبك يكنس، الغرام  التيديدي ،  المرجع السابؽ، ص - 853
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بتقديـ الطمب فيما يخص كقؼ تنفيذ القرار  في حيف يجكز لصاحب الشأف ذ، إلييا لمتنفي
عمى الفكر دكف حاج  النقضاء التقرير كالدراسات المطعكف فيو باإللغاء إلى  قسـ  دارماإل

 854أك تككيؿ محاـ نظرا لحال  االستعجاؿ. مدة الثبلث  أشير
يتكلى قسـ التقرير  رة عف التنفيذ،تتعمؽ بامتناع اإلدابعد تقديـ المحككـ ليـ طمبات      

قصد البحث في  بالجي  اإلداري  المعني  اتصالو عف طريؽ ميم  النظر فيياكالدراسات 
رفع األمر إلى الكزير المعني عند االقتضاء ليمارس سمطتو في يعدـ التنفيذ، ثـ أسباب 

د لفت انتباه بقص س الدكل تقريرا إلى مجمالقسـ رفع دارة الممتنع  التابع  لو، كما يمكاجي  اإل
 855رفع ىذا التقرير إلى رئيس الجميكري .الحككم ، كبعد ذلؾ ي

في تحقيؽ السرع  في  إف ما تجدر اإلشارة إليو أف آلي  قسـ التقرير كالدراسات قد ساىمت   
ؽ لممحكـك لو الحماي  التي ألف تنفيذ بعض األحكاـ يعقد معناه إذا تأخر كال يحق ،التنفيذ
كعميو عرفت الكثير مف أحكاـ القضاء اإلدارم سبيميا إلى التنفيذ في آجاؿ عادي   طمبيا،

كمف النتائج كذلؾ التي حققتيا تدخبلت 856.كمعقكل  عندما رفع األمر إلى القسـ دكف تأخير
ا التنفيذ خبلؿ المرحم  كحؿ قضاي االقتصار عمى اإلجراءات اإلداري قسـ التقرير كالدراسات، 

يتـ فييا اتصاؿ القسـ باإلدارة المعني  كاتخاذ كاف  المساعي التي مف شأنيا  التي اإلداري 
يا عمى التنفيذ كمساعدتيا في ذلؾ تحت إشراؼ المقرر المعيف ليذا الغرض، كذلؾ دكف حمم

االضطرار إلى افتتاح إجراءات قضائي  تقتضي تحكيؿ الممؼ إلى قسـ المنازعات كمثبل 
 857ديد المالي.فرض التي

                                                 
 ـ، المرجع السابؽ،منصكر عبد الكري - 854
 .39محمد باىي أبك يكنس، الغرام  التيديدي ، المرجع السابؽ، ص   - 855

856-La documentation Française, jurisprudence du Conseil d’ Etat principales décision, 

1974/1975 et rapport sur l’exécution des décisions des juridictions administratives, Paris, 

1976, p100. 
 ، أنظر:2010كقد كردت ىذه المبلحظ  ضمف التقرير السنكم العاـ لمجمس الدكل  لسن    857

- Conseil d’ Etat, Rapport public activité juridictionnelle et consultative des juridictions 

administratives. Documentation française, France, Année 2010, p268. 
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حقؽ ىذا التنظيـ تقدما مممكسا في تنفيذ األحكاـ القضائي  في بلكة عمى ما تقدـ، ع    
قسـ التقرير سنكات قدـ إلى  (5)اإلحصائيات، أنو خبلؿ خمس فرنسا، كما تفيد بذلؾ 

حكما كذلؾ في فترة زمني  (32)في تنفيذ اثناف كثبلثكف  طمبا، فنجح (90)تسعكف  كالدراسات 
التقرير كالدراسات كآلي  في تنفيذ قسـ ألىمي  نظاـ مى الرغـ مف كع 858.سنتيف كنصؼبمغت 

ف  في  الذم حققتو كاف النجاحأحكاـ القضاء، إال أف التشريع الجزائرم لـ يكرسيا، حتى كا 
يبقى كاـ القضائي  عف طريؽ استعماليا ضماف تنفيذ بعض األح فإف، انسبي مكطنيا األصمي

  .ءال شيأفضؿ مف 
عرفت العديد مف األنظم  السياسي  نظاـ الكسيط، ككاف   :الجميورية : نظام وسيطثالثا

، ثـ أعتمد ىذا النظاـ في الكثير مف الدكؿ تحت 1809أقدميا السكيد، حيث تبنتو سن  
كفي فرنسا بكسيط  ،1967باسـ المجن  البرلماني  لئلدارة عاـ  امسميات مختمف ، منيا بريطاني

 859كركبي  األخرل كاإلفريقي .ثـ الدكؿ األ 1973الجميكري  عاـ 
ثـ ألغي كمع كؿ أسؼ سن   1996،860الكسيط عاـعرفت الجزائر نظاـ  كقد     
 Le médiateur de laيحؽ لمف يعرؼ بكسيط الجميكري  1211-76كفقا لمقانكف رقـ ك 1999،861

république قرار قضائي أف يكجو أمرا لئلدارةفي حال   عدـ تنفيذ  في التشريع الفرنسي 
ذا بقي األمر دكف نتيج  يتـ إجراء عدـ التنفيذ في التقرير  لمعني  بتنفيذه في ميم  يحددىا،ا كا 

، إف في الجريدة الرسمي السنكم الذم يقدمو الكسيط لرئيس الجميكري  كلمبرلماف كالذم ينشر 

                                                 
شكاالتو الكقتي ، مرجع سابؽ، ص  - 858  .113عبد العزيز خميف  عبد المنعـ، تنفيذ األحكاـ اإلداري  كا 
 .165السابؽ، ص  منصكر عبد الكريـ، المرجع - 859
، يتضمف تأسيس كسيط الجميكري ، جريدة رسمي ، عدد 03/1996//23مؤرخ في  113 -96مرسـك رئاسي رقـ  - 860
، يتضمف تعيف كسيط 23/03/1996مؤرخ في  114-96، ككذلؾ المرسـك الرئاسي رقـ 31/03/1996، الصادر في 20

 .31/03/1996، الصادر في20الجميكري ، جريدة رسمي ، عدد 
، يتضمف إلغاء مؤسس  كسيط الجميكري ، جريدة رسمي ، 02/08/1999مؤرخ في  170-99مرسـك رئاسي رقـ  - 861

 . 08/1999//04، صادر في 52عدد 
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بلـ ععندما تنقؿ كسائؿ اإلمف شأف ىذا التقرير أف يساعد في حمؿ اإلدارة عمى التنفيذ، كذلؾ 
 862.فتفضح اإلدارة أماـ الرأم العاـ الخبر حكؿ التقرير المذككر

األكركبي  اإلتحادكنظرا لنجاح نظاـ الكسيط في الدكؿ األكركبي ، نشأ نظاـ الكسيط في     
إذ  ،1995كدخؿ نظامو حيز النفاذ عاـ  1992سن   " Mastricht اتفاقي  " ماستريش ىبمقتض

 فكركبي أك المبادرة بالتحقيقات مـ مف قبؿ المكاطف األيمكنو التدخؿ بناء عمى طمب يقد
 863.تمقاء نفسو

كتـ استبدالو بنظاـ  في فرنسا اـ كسيط الجميكري ظتـ إلغاء ن غير أف ما تجدر إليو أنو     
ابتداء مف  « Le défenseur des droits »يسمى المدافع عف الحقكؽ أك حامي الحقكؽ 

القانكف العضكم  كسيط الجميكري  إلى غاي   صدكر  عيدةغير أنو تـ تمديد ، 13/04/2004
 864.المتعمؽ باستحداث ىذا النظاـ الجديد333-2011رقـ
كىك  كيدي  يراد بيا المفكض أك الممثؿكىي كمم  س األمبكدسماف"" بػ كقد كاف يسمى    

كقد  865،كالحككم  كحماي  حقكقا ألفراد كحرياتيـ شخص مكمؼ مف البرلماف بمراقب  اإلدارة
كنظرا لنجاح ىذا النظاـ، فقد   866تطكر ىذا النظاـ حتى بات يطمؽ عميو " حامي المكاطف".

ثـ  ،1919ت العديد مف الدكؿ بأنظم  مشابي  كما حصؿ في فيمندا التي أخذت بو سن  أخذ
الحقكؽ  المدافع عف ثـ عرؼ في فرنسا بنظاـ الكسيط كأخيرا بنظاـ 1953،867عاـ الدنمارؾ 

 .2011سن  
كبناء عمى ما تقدـ، يقكـ المدافع عف الحقكؽ بحماي  حقكؽ كحريات األفراد بما فييا      

مساعدة المحكـك ليـ  بتنفيذ أحكاـ اإللغاء في حال  تقاعس اإلدارة عف ذلؾ إذ يكفر ربح 
النظاـ  مثؿ ىذالذا فاستحداث الكقت كالجيد كالماؿ مف خبلؿ اختزاؿ اإلجراءات القضائي ، 

                                                 
 .55القاضي جياد صفا، المرجع السابؽ، ص - 862
 .40محمد باىي أبك يكنس،  الغرام  التيديدي  المرجع السابؽ، ص  - 863

864  -  la loi organique n° 2011-333 du 19 mars 2011, relative au défenseur des droits. 

www.gisti.org/MG/decion_ddd_2015/02//03. 
 .61، ص 33حمدم عبد المنعـ، نظاـ األمبكدسماف، مجم  العدال ، أ أبك ضبي، العدد   -865
 .1، ص 1991ليمى  شكبل، األمبكدسماف، مكتب  األنجمك  مصري  ،  - 866
قاسـ، نظاـ األمبكدسماف السكيدم مقارنتا بنظاـ المظالـ كالمحتسب في اإلسبلـ ، مجم  العمـك اإلداري ، محمد أنس  - 867

 .77، ص1975، لسن  1القاىرة، عدد 
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 حًايح حريح االنتحاق تانًهُح انثُكيح عدو انتعسف في تمييد ضًاَاخ        انثاب انثاَي:       

 

419 

 

 في ضؿ استشراء الفساد اإلدارم مفضركرة أكثر مف أم كقت مضى  حأصب الجزائرفي 
ساءة استعماؿ السمط .  كثرة البيركقراطي  كالمحاباة كا 
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 حًايح حريح االنتحاق تانًهُح انثُكيح عدو انتعسف في تمييد ضًاَاخ        انثاب انثاَي:       

 

420 

 

 :ممخص الفصل الثاني
تصدر  االبنكي عندمفي المجاؿ  مبدأ المشركعي عمى سمط  النقد كالقرض  قد تتعدل    

فصيمي  لتأسيس البنكؾ كالمؤسسات المالي ، أك القرارات القرارات التنظيمي  المحددة لمشركط الت
لـ لذا  بشكؿ مخالؼ لمقانكف، الفردي  التي تجيب مف خبلليا عمى طمبات الترخيص كاالعتماد

يتكقؼ المشرع الجزائرم عند حد تكريس بعض الضمانات اإلجرائي  مف أجؿ حماي  حري  
 .ات قضائي بالنشاط المصرفي، بؿ تـ تعزيزىا بضمان ؽااللتحا
، كضمانا لحري  تأسيس المذككرمبدأ المشركعي  في المجاؿ لمخركج عف  اإذا كتفادي     

، يمكف لمكزير المكمؼ بالمالي  الطعف في القرارات التنظيمي  عف طريؽ مؤسسات القرض
فع أماـ نفس الجي  يجكز لمف تضرر منيا الدفي ذات الكقت ك  اإللغاء أماـ مجمس الدكل ،

يمكف لممستثمريف الطعف باإللغاء ضد  كاألىـ مف ذلؾ،.دستكريتياأك بعدـ  ركعيتيامشبعدـ 
 رفض الترخيص أك االعتماد لتأسيس بنؾ أك مؤسس  مالي .قرارات 

ككعيا مف المشرع بعدـ كفاي  حماي  حري  االلتحاؽ بالنشاط البنكي بمجرد أف يحكـ     
 امتناع تعنت أك في حاؿالمذككرة قرارات الالتصريح بعدـ مشركعي   إلغاء أكبمجمس الدكل  
اآلليات  كضع أماـ القضاء بعض،عف تنفيذ حجي  الشيء المقضي فيو السمط  المعني 
 أىميا: التنفيذ، فالقانكني  لضما

 .محافظ بنؾ الجزائرتكقيع غرام  التيديد المالي ضد  -
 أف تتبع لتنفيذ أحكاـ القضاء. تحديد اإلجراءات التي يجب -
 محافظ. الكقيع العقكبات الجزائي  عمى ت -
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بعد دراسة موضوع االلتحاق بالمينة البنكية في التشريع الجزائري، توصمت إلى        
 النتائج التالية:

جراءات االلتحاق بالمينة  أوال: من حيث اإلطار التشريعي والتنظيمي المحدد لشروط  وا 
البنكية، نجد بأنو غير مشجع عمى االستثمار المصرفي نظرا لمعديد من العوائق والعراقيل 

 التي تواجو مسار إنجاز االستثمار، ومنيا:
تتمثل   ةالبنكي ينةالملتحاق بكاممتين لالعمى رخصتين حصول المستثمر  ضرورة        

األولى في ترخيص يمنحو مجمس النقد والقرض باعتباره السمطة النقدية المشرفة عمى القطاع 
منيما من ا يمنح أي، وال محافظ البنك الجزائري يمنحو المصرفي و الثانية في اعتماد

أن معظم بعد استفاء مجموعة من الشروط  والخضوع لفحص إداري دقيق و  الرخصتين إال
في طمب الرخصة األولى  مس النقد والقرض من طرف المؤسسونأمام مج تقدمالتي الوثائق 

 يستوجب تقديميا لمحصول عمى الرخصة الثانية. وتأكد احتراميا،
كما أن المبالغة في رفع الحد األدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية إلى مستوى       

بل دفع بالكثير من  ،مشجعا ومستقطبا لممستثمرين فحسبتعجيزي وعدم استقراره لم يكن 
  حيث التصفيةالبنوك الخاصة إلى إعالن عجزىا عن رفع رأسماليا فكان مصيرىا محتوما ب

 تتحمل ىذا العبء سوى البنوك العمومية وبعض فروع البنوك األجنبية.لم 
اشتراط أن يكون لمدولة سيم نوعي في رأسمال البنوك والمؤسسات أضف إلى ذلك أن        

يعد  0313لسنة  11-30قانون النقد والقرض رقم المالية الخاصة الذي نص عمية تعديل 
عائقا حقيقيا أمام المستثمرين لما يترتب عميو من مخاطر عمى ىذه البنوك من كشف أسرارىا 

 وتدخل في عمميا.
ليس في محميا  ومن  التي  تقديريةالسمطة من ال النقد والقرض مجمس في منح  إن      
قانونية لمرد عمى طمبات الترخيص واالعتماد إلنشاء بنك تقييد المجمس بآجال  عدم ىامظاىر 

يفتح الباب أمام ىذه السمطة النتياك حرية قد  ،أو مؤسسة مالية أو فرع بنك أو مؤسسة مالية
ر البث فييا. يتأخميا السكوت تجاه ىذه الطمبات أو التزاااللتحاق بالمينة البنكية وذلك ب
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وزيادة عمى ذلك فإن منح السمطة المذكورة تقدير بعض الشروط المطموبة إلنجاز االستثمار 
المصرفي كتقييم شرط كفاءة وخبرة المسيرين المستخدمين في المؤسسة البنكية قد يؤدي إلى 

 استثماره.  المستثمر من إقامة  سوء تقديرىا لمثل ىذه الشروط ومن ثمة منع
قمصت  ، قد األجنبي الوطني والمستثمر لمستثمربين ا المعاممة التمييزية كما أن تكريس     

 ، حيث صدت جزئيا األبواب أماموستقطاب االستثمار األجنبي لمقطاع المصرفيمن نطاق ا
يتجسد إال في  عمى مبدأ المعاممة بالمثل وأال يتوقفالقطاع  ىذا استثماره في قبول وجعمت

عمى أن تمثل مساىمة ىذا األجنبي في ىذه الشراكة  مع الرأسمال الوطنيإطار الشراكة 
 .%94عن تزيد حصة ال 

ومن الواضح أن مثل ىذه القيود والعراقيل المشار إلييا مخالفة بوجو عام لما يقال عن      
التوجو نحو اقتصاد السوق الذي يقوم عمى مبدأ حرية االستثمار بما فيو االستثمار 

جراءات تأسيس البنوك والمؤسسات المالية وفي بعض األحيان و ، فكثرة شروط المصرفي ا 
 العتبار حماية المتعاممين وزبائن ىذه المؤسسات المحتممين وكذا تعقيدىا وعدم دقتيا يعطي

 في تأسيسيا المستثمرينحرية حماية االقتصاد الوطني األولوية مقارنة باعتبار حماية 
 ومزاولة النشاط البنكي.

جراءات االلتحاق بالنشاط البنكي ـ         وعمى غرار التوجو المذكور ـ التشدد في شروط وا 
المخول بضبط االستثمار  ـ المسمى مجمس النقد والقرض اإلطار المؤسساتي بأن يالحظ

من حيث تعيين األعضاء، غياب نظام  المصرفي، ال يتمتع باالستقاللية العضوية
، وذلك من حيث افتقاده لمشخصية المعنوية الوظيفية الالزمةالعيدة...وال يتمتع باالستقاللية 

لى الذمة المالية المستقمة   والتي تسمح لو بممارسة اختصاصو التنظيمي والرقابي بعيدا عنوا 
عمى سمبا لمالية، وىذا من شأنو أن  ينعكس السمطة التنفيذية السيما وزارة ا من تأثير أي

في القطاع البنكي، وتعزيز سياسة االحتكار لمنشاط المصرفي من حرية االستثمار الخاص 
 قبل البنوك التابعة لمقطاع العام.
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والتي من خالليا  مجمسملورية السمطة التنظيمية الممنوحة عدم دستكما أن التشكيك في      
مسألة  اق بالمينة البنكية يمكن أن يطرحيمكنو أن بضع أنظمة بنكية تفصيمية لشروط االلتح

مجمس بإصدار الموائح التطبيقية ىذا الوفي ذات السياق إن عدم إلزام  .مدى مشروعيتيا
، مما قد إلصدارىافي التدخل  وأو تماطم والنقد والقرض قد يؤدي إلى تقاعسألحكام قانون 

 ينتج عن ذلك عرقمة حرية تأسيس االستثمارات المصرفية.  
عمى الرغم من تكريس المشرع الجزائري العديد من الضمانات اإلجرائية والقضائية ثانيا:  

أنيا  إال الخاصة المؤسسات الماليةلحماية حرية االستثمار في القطاع البنكي بفتح البنوك و 
 تبقى محدودة  الفعالية نظرا لالعتبارات التالية:

ضي اإلداري في حماية وضمان حرية دور القا وضع ما يعبقن المشرع الجزائري قد إ      
عندما تناسى تحديد المدة القانونية التي تمزم سمطة النقد  السيما االلتحاق بالمينة البنكية،

الذي  تمكن المستثمر جوىرية وىي ضمانة  والقرض لمبث في طمبات االعتماد وتبميغيا،
تجاىمت  السمبي إذامن الطعن في قرار رفض منح االعتماد أو الطعن في القرار  رفض طمبو

 . بعد انقضائياىذه السمطة البث في طمبو 
في منازعات تنظيم االلتحاق  بالفصل مجمس الدولة اختصاص  فإن وفضال عن ذلك      
إقصاء تطبيق مبدأ التقاضي عمى درجتين في ىذه  كأول وآخر درجة، يعني ةالبنكي المينةب

حرية االستثمار  المقررة المنازعات  وحرمان الطاعن من إحدى الضمانات اليامة لحماية 
 في المجال البنكي.

 يتضح أن بعض الشروط المحددة قانونا لمطعن في قرارات رفض منح الترخيصو  ىذا       

ىذا الطعن أمام القاضي اإلداري، يق ممارسة إلنشاء مؤسسات القرض قد جاءت بشكل يع
اشتراط المشرع حصول طالب االلتحاق بالمينة البنكية عمى قرارين  عمى سبيل المثال، ومنيا

في  باإللغاء قصر حق الطعنأن من قرار واحد. أضف إلى ذلك  برفض منح الترخيص بدال
األنظمة البنكية المفسرة لشروط  تأسيس البنوك عمى الوزير المكمف بالمالية دون غيره، قد 

 رقابة المشروعية. إفالت العديد من ىذه األنظمة من يؤدي إلى
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وعمى الرغم من أىميتو إال أن فعاليتو  البنكية ن طريق الطعن بعدم مشروعية األنظمةإ      
نسبية، ألن نظر القاضي اإلداري ليذا حجية الشيء المقضي فيو تكون محدودة و  ىتبق

وال  حد أطراف الخصومة المعروضة أماموالطعن متوقف عمى إثارة ىذا الدفع من قبل أ
 اوز حد استبعاديمكنو أن يثيره من تمقاء نفسو، وفي الوقت نفسو، فإن سمطة القاضي ال تتج

 .تطبيق النظام غير المشروع عمى القضية المعروضة دون إلغائو
والذي  0312تضمنو التعديل الدستوري لسنة طريق الدفع بعدم الدستورية الذي أن ما ك    

بالرغم  أمام مجمس الدولة يسمح لذي الشأن الدفع بعدم دستورية أنظمة مجمس النقد والقرض
استقاللية  محدودية لظمحدود الفعالية وخاصة في  يبقى خراآل أنو ىوإال  أيضا من أىميتو،

دراسة جدية الدفع بعدم الدستورية، حيث وعدم تخصصو لما يكون بصدد لقاضي اإلداري ا
 يتوقف نظر المجمس الدستوري في الدفع المثار عمى إحالتو من طرف مجمس الدولة.

اري سمطات  بمنح القاضي اإلد 34-30بموجب القانون رقم  تدخل المشرع أما في       
عن  في حال امتناعيا سمطة النقد والقرض عمى، توجيو األوامر وفرض غرامة التيديد المالي

، يعد تطورا ميما ومحمودا، من شأنو توفير الضمانات تنفيذ أحكام اإللغاء الصادرة ضدىا
 .التأسيس قيد الالزمة لحماية حرية االستثمار المصرفي

ن أوجد ضمانات تساىم ال محالأن  إال      في التخفيف من ظاىرة عدم تنفيذ  ةالمشرع وا 
أن ىذه  من جذورىا، ألن الواقع يثبت ل ىذه المشكمةصدون أن تستأمن  لكن أحكام القضاء،

الضمانات ليس ليا الفعالية المطمقة لدفع األجيزة اإلدارية وعمى رأسيا سمطة النقد والقرض 
ذا كانت العديد من األحكام الصادرة  في المجاالت  لتنفيذ أحكام القضاء الصادرة ضدىا. وا 

 ألعمالألحكام المتعمقة بالمال واامن ذلك  فال يمكن أن تستثنى ،اإلدارية بقيت من دون تنفيذ
 المجال البنكي. في والتي من بينيا األحكام  الصادرة

ذا كانت القواعد العامة المنصوص عمييا في قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية تسمح       وا 
عمى تنفيذ  إلجبارىاسمطة النقد والقرض  المالي ضدبتوقيع غرامة التيديد  لمقاضي اإلداري

غير تبقى البنوك والمؤسسات المالية، فإن ىذه الوسيمة أحكام اإللغاء التي تسمح بتأسيس 
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ية، وىذا ما يجعمو يقصر في كافية لوحدىا، ما دام القضاء تحت تبعية وقبضة السمطة التنفيذ
أن يحكم بالغرامة التيديدية بالسمطات اإلدارية، وال يجرؤ م ويتجنب أن يصطددوره 

نما يستوجب طمبيا  نفسوبيا من تمقاء  النطقلك أنو ال يمكن لمقاضي ضدىا،أضف إلى ذ وا 
 من طالب تنفيذ الحكم القضائي.

مى غرار ع مكررـ 100بحسب المادة  بتجريم فعل محافظ بنك الجزائر أما فيما يتعمق      
النص تطبيق القضاء، فإن عرقمة أحكام المتمثل في وقف تنفيذ أو  باقي الموظفين العموميين

وبالتالي فإن  أضف إلى ذلك بساطة عقوبة الغرامة الجزائي عميو يطرح عدة صعوبات
غير كافية  تبقى عن تنفيذ أحكام اإللغاءالمحافظ المسؤولية الجزائية التي تترتب عمى امتناع 

 خيص إلنشاءالضمان تنفيذ أحكام القاضي اإلداري المتضمنة إلغاء فرارات رفض منح التر 
 .ضمؤسسات القر 

يخضع لعدة إن تأسيس البنوك والمؤسسات المالية في الجزائر وعالوة عمى ما تقدم ف     
التشريع المدني النقد والقرض و أنظمة مجمس النقد والقرض و  تشريع، مثل تشريعات

االستثمار و اإلجراءات المدنية واإلدارية...، ىذه تشريع العقوبات وكذلك تشريع و التجاري و 
 اإللمام بو.القوانين في مجموعيا تشكل نظاما قانونيا يصعب عمى المستثمرين 

 :يقتضي جنبياألوطني و الإذا فمن أجل تشجيع االستثمار الخاص      
صالح ىذا األخيرالنظام اإصالح  أوال: إعادة  الجزائري عمى المشرعيتعين   لبنكي والمالي، وا 

جراءات شروطبعض  النظر في وضبطيا عمى نحو  تأسيس البنوك والمؤسسات المالية وا 
وذلك بما  البنكييحقق التوازن بين حماية حرية الدخول إلى المينة البنكية وحماية النظام 

 واعدة، تنافسية  ونزيية تكون ،من المعوقات مصرفية خاليةيضمن الدخول السمس إلى سوق 
 .وفي المقابل  تكون خالية من مخاطر ممارسة النشاط المصرفي

من أجل ضمان حرية االستثمار نييب بالمشرع سرعة التدخل لوضع نص قانوني ف       
إحداىما  معقولتين من خالل تحديد ميمتين قانونيتينوذلك والمنافسة داخل السوق المصرفية، 

يص واالعتماد لتأسيس البنوك والمؤسسات الترخ النقد والقرض دراسة طمبات تمزم مجمس
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وذلك لغرض تفادي تعسف مجمس النقد  خالليا،والثانية عمى تبميغ قرارات الرفض  المالية
ىذا  .والقرض الذي من شأنو أن يطيل إجراءات تأسيس البنوك والمؤسسات المالية الخاصة

من القيود التي تواجو  الحل أقل ما يمكن اتخاذه لتحرير الدخول إلى المينة البنكية والتخفيف
 .المستثمرين

منع الدولة من امتالك أي نسبة في رأسمال البنوك والمؤسسات المالية إننا نقترح      
قتراح ينسجم اال، حتى ال يمكنيا السيطرة عمى إدارة سياساتيا، وكشف أسرارىا، وىذا الخاصة

مع اليدف المنشود من وراء تحرير القطاع المصرفي الجزائري، ودعم وتشجيع دور القطاع 
 وتقميص تدخل الدولة فيو. الوطنيالخاص في تنمية االقتصاد 

 نوصي المشرع بمنع االحتكار وتشجيع المنافسة بين البنوك والمؤسسات المالية       
لغاء كل مظاىر المعاممة التمييزية  الخاصة وبينيا وبين البنوك والمؤسسات المالية العامة، وا 

جراءات الحصول عمى الترخيص  بين المستثمر الوطني واألجنبي من حيث شروط وا 
التي يجد فييا المستثمر األجنبي قيدا ،%94-11واالعتماد إلنجاز االستثمار، وخاصة قاعدة 

مع دولة ، وأن تبرم الدولة اتفاقيات ثنائية الستثمار في المجال البنكيعمى حرية إنشاء ا
يتعرض ىذا األخير لالزدواج الضريبي الذي قد ينفره من  المستثمر األجنبي حتى ال

 .االستثمار
إن تمكين المستثمر من تأسيس استثماره في وقت وجيز، يعد من إحدى العناصر التي      

يتدخل إللغاء الميمة التي تمزم طالب أن  ينبغي عمى المشرع ثمار، لذاتدفعو عمى االست
حتى ال  األقل تقميصيا إلى الحد المعقول الترخيص انتظارىا لتقديم طمبو الثاني، أو عمى

، وأن ال يرفض التأسيس ابتداء إذا يتعارض ىذا االلتزام مع حرية الدخول إلى المينة البنكية
شروط المتخمفة في وقت وجيز وذلك لمتقميل من فشل كان بإمكان مقدم الطمب استدراك ال

 عممية التأسيس أو تقديم طمب جديد.   
     

 :اإلطار المؤسساتي حيثثانيا: من        

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


خاتمة                                          
 

427 
 

دور يتطمب تفعيل ن حماية وضمان حرية االلتحاق بالمينة البنكية في القانون الجزائري إ    
الذي يسير عمى ضبط وتنظيم  االستثمار مجمس النقد والقرض باعتباره اإلطار المؤسساتي 

من العزل  وأعضائو والتنصيص الصريح عمى حصانة رئيس المصرفي وذلك من خالل
تنويع  الخبرات الفنية والتقنية خاب ىؤالء األعضاء وفضال عن ذلك وتكريس آلية انت

جية واحدة  قصرىا عمى عضاء بدال منالمتخصصة في إطار تعيين واقتراح ىؤالء األ
تمثمة في رئيس الجميورية، أضف إلى ذلك ضمان تشكيمة متنوعة من األعضاء وكافية م

الستقالليتو دعما وسياسية شارب اقتصادية وقانونية م من تنتقى المنوط بو لمقيام بالدور
 والوظيفية.  العضوية

ذا كان لمقضاء اإلداري      خالل النظر في في حماية حرية االستثمار من  دورا ىاما وا 
الجزائري االىتمام المالية، فإنو يتعين عمى المشرع منازعات تأسيس البنوك والمؤسسات 

ن تخصصيم  في ىذين بتكوين قضاة متخصصين في ميدان المنازعات اإلدارية والبنكية، أل
دراكا لطبيعة ىذه المنازعات، وتكي القانونية فا مع المنظومة يالمجالين، يجعميم أكثر قدرة  وا 

كي وما الجديدة، بحيث تحقق في النياية نوع من المالئمة بين كل من متطمبات النظام البن
ضبطو من واالضطرابات التي قد تنتج عن سوء وحمايتو من المخاطر يو من استقرار يقتض
وما  بين متطمبات حرية االستثمار المصرفي سمطة النقد والقرض لمنشاط البنكي و  قبل

 منح التراخيص لألعوان االقتصاديين  لممارسة ىذا النشاط.تقتضيو من 
المتعمقة  فمن الضروري أن تكون إجراءات التقاضي في المنازعاتوزيادة عمى ذلك،      

وحسميا في  اتىذه المنازع وىادع بما ينسجم  وخصوصيةااللتحاق بالمينة البنكية بضبط 
واتصالو بمصالح فئة واسعة من و بالثقة نظرا لخطورة ىذا النشاط وعالقت ،أسرع وقت ممكن

الفصل فييا حتمل إطالة تال  وفضال عن ذلك كون منازعات البنوك قيد التأسيسالجميور، 
 بعض بتحديث ىذا إالوال يتأتى  ،أمام القضاء وذلك من أجل ضمان حرية ىذا التأسيس

 غاية الفصل في موضوع النزاع. تحكم  مباشرة الدعوى إلى التي اإلجرائية القواعد
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في منازعات  وفي ذات السياق، فمن الضروري إعمال مبدأ التقاضي عمى درجتين     
تنظيم االلتحاق بالمينة البنكية تماشيا مع ما ىو معمول بو في القضاء العادي عامة وذلك 
لضمان حماية أكثر لحرية تأسيس البنوك والمؤسسات المالية. ونقترح أيضا عمى المشرع أن 

ية نطاق األشخاص والييئات التي يحق ليا مباشرة رفع النزاع في الفرارات التنظيم من وسعي
جمعية المصرفيين البنوك والمؤسسات المالية بدال من قصر ىذا  والقرض مثللمجمس النقد 

لتفادي انفالت مثل ىذه القرارات من ميزان  ، وذلكلحق عمى الوزير المكمف بالماليةا
 .المشروعية ومن ثمة تأثيرىا السمبي عمى حرية االستثمار المصرفي

المجمس الدستوري فع بعدم الدستورية حتى نمكن طريق الدنعتقد بضرورة تفعيل و       
الجزائري من رقابة دستورية األنظمة البنكية التي يصدرىا مجمس النقد والقرض ونضمن 

وذلك من خالل لطالبي الدخول إلى المينة البنكية حرية تأسيس البنوك والمؤسسات المالية 
ستوري، باعتباره الجياز ضمان حياد مجمس الدولة وتخصص قضاتو في مجال القانون الد

، الذي قد يتوج حق الفصل في جدية الدفع بعدم الدستورية  الذي قد يثار أماموالذي لو 
 أصحاب المصمحة.بإحالتو أمام المجمس الدستوري لمنظر فيو، وىذا كل ما يسعى إليو 

 ىاآليات قضائية تمكن من فرض احترام أحكام القضاء وتنفيذ أيضا وضعكما نقترح      
التنفيذ" عمى مستوى مجمس الدولة  والغرف  منصب قاضيوذلك عن طريق استحداث 

ـ بما فييا الفاصمة اإلدارية بالمجالس القضائية، تكون ميمتو تنفيذ األحكام القضائية اإلدارية،
الممتنعة عن التنفيذ بسمطة النقد والقرض يتصل  في منازعات االلتحاق بالنشاط البنكي ـوأن 

لمعرفة أسباب ذلك، واتخاذ مختمف التدابير الالزمة لتدليل ما قد يعترض تنفيذ أحكام اإللغاء 
 من عقبات.  

وفضال عن ذلك، نرى ضرورة تفعيل موضوع غرامة التيديد المالي كآلية لتنفيذ أحكام      
ثمار المصرفي وذلك عمى القاضي اإلداري، والتي نعدىا ضمانة ميمة لحماية حرية االست

 النحو اآلتي:
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أن يقضي بيا مجمس الدولة من تمقاء نفسو، دون اشتراط طمبيا من الطاعن متر رأى      
 ذلك ضرورة ذلك في مضمون حكمو.

أن يتم تقميص ميعاد القضاء بيا المحدد بثالث أشير من تاريخ تبميغ حكم اإللغاء إلى     
وبذلك تكون وسيمة ضغط فعالة في مواجية سمطة النقد  ،من أجل تنفيذه السمطة المعنية

بعدم تفويت الفرصة عمى المستثمرين لمحصول عمى التراخيص لتأسيس البنوك  والقرض
والمؤسسات المالية في أقرب اآلجال، وعميو فاألجدر بالقاضي أن يحكم بيا إللزام السمطة 

 التأسيس.المذكورة بالتنفيذ الشبو الفوري  لحكم إلغاء قرار رفض 
تنفيذ مبمغ الغرامة التيديدية ية عن تحميل محافظ بنك الجزائر المسؤولضرورة       

في ذمتو المالية الخاصة في حالة االمتناع عن التنفيذ، باعتبار فعل  والتعويض عن الضرر
ضرورة تفعيل اآللية الجزائية في تنفيذ  وليس مرفقيا، واألىم من ذلكاالمتناع خطأ شخصيا 

 100أحكام القاضي اإلداري، وذلك من خالل رفع القيود التي تحول دون تطبيق نص المادة 
الحرص عمى نشر المتابعات مكرر من قانون العقوبات، وتشديد العقوبات الواردة فيو، مع 

لمواطنين مرفوقة بقرارات في صحيفتين يوميتين األكثر تداوال بين ا المحافظ الجزائية ضد
 رفض منح الترخيص إلنشاء بنك أو مؤسسة مالية التي تم إلغاؤىا من قبل مجمس الدولة. 

تنفيذ وعمى غرار التوصيات المشار إلييا، نرى أنو من الضروري بمكان تدعيم آليات      
لتي أثبتت عض النظم القانونية المقارنة واباإللغاء بآليات جديدة تم تكريسيا في أحكام 

جياز قسم ضد اإلدارة الممتنعة، ونخص بذلك نجاحيا في تنفيذ العديد من األحكام القضائية 
 .سات وجياز حامي الحقوق والحريات المعمول بيما في فرنساالتقرير والدرا

وكأخر توصية وأىميا لتطبيق كل التوصيات عمى أرض الواقع، البد من توفير كل      
من كل صور الضغط التي قد تواجيو عندما يمارس  اضي اإلداريالضمانات لحماية الق

ألنو  ، وذلك بمنحو االستقاللية الكاممة لوالرقابة عمى قرارات ضبط االلتحاق بالمينة البنكية
، لما يتمتع بو من نفوذ بحكم منصبو السامي، حيث يجب يحكم ضد محافظ بنك الجزائر
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إال بموجب قرار صادر عن ىيئة محايدة وبعيدا ضمان عدم تعرض القاضي لمعزل أو النقل 
 عن ضغط أي سمطة السيما التنفيذية منيا.
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 قائمة المصادر والمراجع
 :: قائمة المصادرأوال
قصر  العربية والفرنسيةلتشريع الجزائري، قاموس بالمغتين المصطمحات القانونية في ا ابتسام القرام، -1

 .1998الكتاب، البميدة الجزائر،
 :الوطنية النصوص القانونية -2
 :الدساتير -أ

، صادر 93، الجريدة الرسمية، عدد 42-23، الصادر بالمرسوم الرئاسي رقم 4323فيفري  82دستور  -
 ، ممغى.4323مارس  94في 

             07/12/1996المؤرخ في  438-96اسي ، الصادر بالمرسوم الرئ1996نوفمبر  28 دستور -
 والمتمم.، المعدل 08/12/1996ي ف، صادر 76الجريدة الرسمية، عدد 

 :التشريع العضوي - ب

، يتعمق باختصاصات مجمس الدولة وتنظيمو 30/05/1998مؤرخ في  01-98عضوي رقم  قانون -
عضوي رقم ال قانونبال ، معدل ومتمم01/06/1998صادر في  ،37رسمية، عدد الجريدة الوعممو، 

 .03/08/2011، صادر بتاريخ 43رسمية، عددالجريدة ال، 26/07/2011مؤرخ في  11-13
، يتضمن القانون األساس لمقضاة، الجريدة 2004سبتمبر  06، مؤرخ في 11-04قانون عضوي رقم  -

 .08/09/2004، صادر في 57الرسمية، عدد 
 التشريع العادي: - ج

جريدة  الالجزائية، ، يتضمن قانون اإلجراءات 1966ان جو  08مؤرخ في  155-66أمر رقم   -
 ، معدل ومتمم.1966جوان  20، صادر في 48رسمية،  عدد ال

، يتضمن قانون العقوبات، الجريدة الرسمية، عدد 1966جوان  08مؤرخ في  156-66أمر رقم   -
 ، معدل ومتمم.1966جوان  11، صادر في 49

 449لمالية، الجريدة الرسمية، عدد، يتضمن قانون ا4393ديسمبر  34مؤرخ في  491-93أمر رقم  -
 .4393ديسمبر  34صادر في 

المدني، الجريدة الرسمية عدد  ، يتضمن القانون1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75رقم  أمر -
 ، معدل ومتمم.1975سبتمبر  30في  صادر78
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التجاري، الجريدة الرسمية  ، يتضمن القانون1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75مر رقم أ -
 ، معدل ومتمم. 1975سبتمبر  30في صادر 78عدد

 ، يتعمق بنظام البنوك والقرض، الجريدة الرسمية عدد1986أوت  19مؤرخ في  12-86قانون رقم  -
جانفي  12مؤرخ في  06-88، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 1986 أوت 20، صادر في34

 ، ممغى.1988جانفي  13، صادر في 02عدد، ، الجريدة الرسمية1988
صادر  29ة، عدد الجريدة الرسمي ، يتعمق باألسعار،1989يولي  05مؤرخ في  12-89قانون رقم  -

 ، ممغى.1989يوليو  19في 
، صدر 14عدد ، يتعمق باإلعالم، الجريدة الرسمية 1990أفريل  03مؤرخ في  07-90رقم  قانون -

 ممغى.، 1990أفريل   04في
 01-01باألمر رقم  متممق بالنقد والقرض، معدل و عميت 1990أفريل  14مؤرخ في  10-90قانون  -

 ممغى. 2001فيفري  28، صادر في 14، الجريدة الرسمية، عدد 2001فيفري  27المؤرخ في 
الجريدة  ، يتعمق  ببورصة القيم المنقولة1993ماي  23مؤرخ في  10-93تشريعي رقم مرسوم  -

 10مؤرخ  في    10-96مر رقم ، معدل ومتمم، باأل1993ماي  23، صادر في 34الرسمية، عدد 
، والمعدل 1996جانفي  14، صادر في 03، يعدل ويتمم الجريدة الرسمية عدد، 1996جانفي 

فيفري  17، صادر في 11، الجريدة الرسمية، العدد 2003فيفري  17مؤرخ في  0304بالقانون رقم 
2003. 

المؤسسات االقتصادية العمومية، الجريدة  ، يتعمق بخوصصة1995أوت  26مؤرخ  22-95أمر رقم  -
 ، ممغى.1995ديسمبر  03، صادر في 48الرسمية عدد، 

، يتعمق بالسجل 22-90، يعدل ويتمم القانون رقم 1996يناير  10مؤرخ في  07-96أمر رقم  -
 .1996يناير  14، صادر في 23التجاري، الجريدة الرسمية عدد 

جريدة البالبريد والمواصالت السمكية والالسمكية، المتعمقة  عامةيحدد القواعد ال ،03-2000قانون رقم  -
 .2000أوت  06، صادر في 48رسمية، عدد ال

 47ستثمار، الجريدة الرسمية، عدد ، يتعمق بتطوير اال2001أوت  20مؤرخ في  03-01أمر رقم  -
 ، ممغى.2001أوت  22صادر في 

 ع الغاز بواسطة القنوات، يتعمق بالكيرباء وتوزي2002فيفري  05 مؤرخ في 01-02قانون رقم  -
 .2002فيفري  06، صادر في 08الجريدة الرسمية عدد 
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 43لمنافسة، الجريدة الرسمية عدد ، يتعمق با2003يوليو سنة  19مؤرخ في  03-03أمر رقم  -
، الجريدة 2008ن جوا 25المؤرخ في  12-08بالقانون  ، معدل ومتمم2003يوليو  20المؤرخة في 
أوت  15مؤرخ في ال 05-10رقم قانون بال،و 2008جويمبة  02، الصادر في 36الرسمية، عدد

 .2010أوت 18، في 46، الجريدة الرسمية، عدد 2010
 الجريدة،، يتعمق بالنقد والقرض8993بتمبر س 89مؤرخ في  44-93أمر رقم  11-03أمر رقم   -

جويمية  88المؤرخ في  94-93باألمر رقم  ، المعدل8993أوت  81، الصادر في 14الرسمية عدد، 
 89، صادر في 11الجريدة الرسمية، عدد ، 8993، يتضمن قانون المالية التكميمي لسنة 8993
صادر  19، الجريدة الرسمية، عدد 8949ت أو  89المؤرخ في  91-49باألمر رقم ، و 8993جويمية 

 .8949سبتمبر  94في 

األنشطة التجارية، الجريدة ، يتعمق بشروط  ممارسة 2004أوت  24مؤرخ في   08-04 رقم قانون -
 معدل ومتمم. ،2004أوت  18في صادر  ، 52الرسمية  عدد

بالوقاية من تبيض األموال وتمويل اإلرىاب  ، يتعمق8991فيفري  99في  مؤرخ 94-91رقم قانون -
 98-48رقم  ، معدل ومتمم باألمر8991 فيفري 93، صادر في 44عدد  الرسميةومكافحتيما، الجريدة 

، وبالقانون رقم 41/98/8948، صادر في 92، الجريدة الرسمية، عدد 43/98/8948مؤرخ في 
 .41/98/8941، صادر في 92، الجريدة الرسمية، عدد41/98/8941مؤرخ في  41-94

، يتعمق بالوقاية من الفساد ومكافحتو، الجريدة 2006فيفري  20مؤرخ في  01-06قانون رقم  -
 26المؤرخ في  05-10باألمر رقم ، معدل ومتمم 2006مارس  08، صادر في 14الرسمية، عدد 

 . 2010سبتمبر  01، صادر في 50، الجريدة الرسمية، عدد 2010أوت 
، يتعمق بالتأمينات، 1995جانفي  25 مؤرخ في 07-95قم يتمم األمر ر يعدل و  04-06قانون رقم  -

 .1995مارس  08، الصادر في13 الجريدة الرسمية عدد
، يتعمق بحاالت التنافي وااللتزامات الخاصة ببعض 2007مارس  01مؤرخ في  01-07أمر رقم  -

 ، معدل ومتمم.2007مارس  07، صادر في 16مية عددالمناصب والوظائف، الجريدة الرس
 رية، يتضمن قانون اإلجراءات المدنية  واإلدا2008فيفري سنة  25المؤرخ في  09-08رقم قانون  -

 .2008أفريل    23في    ، صادرة21الجريدة الرسمية  عدد 
 19ستثمار، الجريدة الرسمية، عدد ، يتعمق بترقية اال8949أوت  93مؤرخ في  93-49قانون  رقم  -

 .8949أوت  93صادر في 
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 :التنظيمية النصوص -د

 الرئاسية المراسيم: 

الجريدة  يتضمن تعيين محافظ البنك المركزي الجزائري، ،1990أفريل  15مرسوم رئاسي مؤرخ في  -
 .1990جويمية  11، صادر 28مية عدد الرس
الجريدة   يتضمن إنياء ميام محافظ البنك المركزي الجزائري، ،1992جويمية   21رئاسي في مرسوم  -

 .1992جويمية  26، صادر في 57الرسمية عدد 
، يتضمن تأسيس وسيط الجميورية، جريدة 03/1996//23مؤرخ في  113 -96مرسوم رئاسي رقم  -

 .31/03/1996، الصادر في 20، عدد رسمية
الجريدة جميورية، تعين وسيط ال ، يتضمن23/03/1996مؤرخ في  114-96رئاسي رقم مرسوم  -

 .31/03/1996صادر في، 20، عدد الرسمية
 تضمن إلغاء مؤسسة وسيط الجميورية، ي02/08/1999مؤرخ في  170-99مرسوم رئاسي رقم  -

 .08/1999//04، صادر في 52جريدة رسمية، عدد 
 ن الصفقات العمومية، جريدة رسمية، يتضم07/10/2010مؤرخ في  236-10رئاسي رقم  مرسوم -

 ، معدل ومتمم.08/10/2010، صادر في 58عدد 
 المراسيم التنفيذية: 

الشركات التي تمارس  بشروط تأىيل، يتعمق 1995أكتوبر 25في مؤرخ  31-95مرسوم تنفيذي رقم  -
 .  1995أكتوبر  29، صادر في 64تحويل الفواتير، الجريدة الرسمية، عدد 

، يتعمق  بمدونة النشاطات االقتصادية  الخاضعة 1997 جانفي 18المؤرخ في  39-97رقم مرسوم  -
 .1997جانفي 19فيصادر ، 05عدد ،لمقيد في السجل التجاري، الجريدة الرسمية

، يتعمق بمعايير تحديد النشاطات والمين 1997يناير  18مؤرخ  في  40-97رسوم تنفيذي رقم م -
جوان  19، صادر في 05عدد ري  وتأطيرىا، الجريدة الرسمية المقننة  الخاضعة  لمقيد في السجل التجا

 ، معدل ومتمم.1997
الوطني ، يتضمن صالحيات المجمس 10/2006//09المؤرخ في  335-06تنفيذي رقم مرسوم -

 .11/10/2006في صادر ، 64رسمية، عدد الجريدة المو وسيره، وتشكيمو وتنظي لالستثمار
، يتعمق بشكل التصريح باالستثمار وطمب مقرر 24/03/2008مؤرخ في  98-08تنفيذي رقم  مرسوم -

 .26/03/2008، صادر في 16، عدد الجريدة الرسمية، المزايامنح 
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  مجمس النقد والقرضأنظمة: 
، يتعمق بالحد األدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية 1990يونيو  04مؤرخ  01-90نظام رقم   -

نظام بالمعدل ومتمم  ،1991أوت  21، صادر في 39ية، عدد رسمالجريدة الفي الجزائر،  العاممة
 ممغى.، 1994جانفي  02في صادر ،1عددالجريدة الرسمية، 04/07/1993مؤرخ في  03-93م رق

، يتضمن شروط فتح مكاتب تمثيل البنوك والمؤسسات 1991أوت  14مؤرخ في  10-91نظام رقم  -
 ممغى، 1992أفريل   01في  ، صادر25الجريدة الرسمية عدد  المالية األجنبية،

، يتعمق بالشروط التي يجب أن تتوفر في مؤسسي 1992مارس  22المؤرخ في  05-92نظام رقم  -
، 07/02/1993في صادر ، 08الجريدة الرسمية عدد  ،وممثمييا ؤسسات المالية  ومسيرىاالبنوك والم

 ممغى.
، يتضمن مخطط الحسابات المصرفية والمحاسبية 1992نوفمبر  17مؤرخ في  08-92رقم  نظام -

، 1993فبراير  28، صادر في 13لعدد المطبقة عمى البنوك والمؤسسات المالية، الجريدة الرسمية، ا
 ممغى

، يحدد شروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية  وشروط 1993جانفي  03مؤرخ في  01-93نظام رقم  -
معدل  1993مارس  14في  ، صادر17نبية، الجريدة الرسمية عدد بنك ومؤسسة مالية أج إقامة فرع

، صادر في 27، الجريدة الرسمية، عدد 02/04/2002مؤرخ في  02-2000ومتمم بالنظام رقم 
 .ممغى ،10/05/2000

، يحدد القواعد المتعمقة بشروط البنوك المطبقة عمى 1994يونيو  02مؤرخ في  13-93رقم  نظام  -
 .1994نوفمبر  06، صادر في 72العمميات المصرفية، الجريدة الرسمية، العدد 

، المتعمق بالنشاطات التابعة لمبنوك والمؤسسات 1995نوفمبر  19مؤرخ في  06-95نظام رقم   -
 .1995ديسمبر  27، صادر في81ية عددالمالية، الجريدة الرسم

، يتعمق بالحد األدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية 2004مارس  04المؤرخ في  01-04نظام  -
 ممغى. ،2004أفريل  28في  ، صادر27زائر، الجريدة الرسمية عدد العاممة في الج

وشروط  ، يحدد شروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية2006سبتمبر  24مؤرخ في  02-06رقم  نظام -
 .2006ديسمبر  02في صادر ، 77إقامة فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية، الجريدة الرسمية عدد 

تعمق بالحد األدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات ي، 2008ديسمبر  23مؤرخ في  04-08نظام رقم  -
 . 2008ديسمبر  24في  ، صادر72عددة في الجزائر، الجريدة الرسمية المالية العامم
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 Instructions de la banque d’Algérie: 
- Instruction N°06-96 du 22 octobre 1996, fixant  les conditions  de banque et  

d’Etablissement  financier  et d’installation  de  succursale de Banque  et 

d’Etablissement financier  étranger.www. bank ـofـ algeria.dz 

- Instruction N°13-97 du 10 décembre 1997,modifiant et complétant  L’Instruction 

N° 08-96 du 18 octobre 1996, fixant les conditions création et d’agrément des 

bureaux de change. www. bank ـofـ algeria.dz 
- Instruction N°04-2000, déterminant les éléments constitutifs du dossier de 

demande d’agrément de banque ou d’Etablissements financier. www. bank ـofـ 
algeria.dz 

- Instruction N°05-2000 du 30 avril 2000, Portant condition pour l’exercice des 

fonctions de dirigeant des banques et des établissements financiers ainsi que 

représentation et des succursales des banque et établissements financiers étrangers  

www. bank ـofـ algeria.dz 

- Instruction N°11-07 du 13 décembre 2007, fixant les conditions de constitution de 

banque et d’établissement financier étranger. www.bank-of-algéria.dz. 
 القرارات الفردية: 
، صادر 31ماي، يتضمن اعتماد فرع بنك، الجريدة الرسمية، عدد 42مؤرخ في  98-32مقرر رقم  -

 .4332ماي  81في

 93اد بنك، الجريدة الرسمية، عدد ، يتضمن اعتم4332جويمية  81مؤرخ في  91-32مقرر رقم  -
 .4332أوت  84صادر 

، يتضمن اعتماد مؤسسة مالية، الجريدة الرسمية، 4332جويمية  81مؤرخ في  91-32مقرر رقم  -
 .4332أوت  81، صادر في 93عدد 

 13اد بنك، الجريدة الرسمية، غدد ، يتضمن اعتم4332سبتمبر  81مؤرخ في  92-32رقم  مقرر -
 .4332سبتمبر  39صادر في 

 81اد بنك، الجريدة الرسمية، عدد ، يتضمن اعتم04/11/1999مؤرخ في  03-99مقرر رقم  -
 .1999نوفمبر  17صادر في 

 63بنك، الجريدة الرسمية عدد ماد ، يتضمن اعت2000أكتوبر  08مؤرخ في  03-2000مقرر رقم  -
 .2000أكتوبر  25صادر في 
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الرسمية، عدد  ، يتضمن اعتماد فرع بنك، الجريدة8994أكتوبر  41مؤرخ في  98-94مقرر رقم  -
 .8994برأكتو  81، صادر في14

بنك"، الجريدة ، يتضمن سحب اعتماد بنك " منى 2005ديسمبر  26مؤرخ في  01-05قرر رقم  -
 .2006جانفي   15في  صادر، 02الرسمية عدد 

بنك"، الجريدة ، يتضمن سحب اعتماد بنك " أركو 2005ديسمبر  28مؤرخ  في  02-05مقرر رقم  -
 .2006جانفي  15في  ، صادر02الرسمية عدد 

ئري"، ، يتضمن سحب اعتماد بنك "الريان الجزا2006مارس  19مؤرخ  في  01-06مقرر رقم  -
 .    2006أفريل  02في  ، صادر20الجريدة الرسمية عدد 

ائر"، الجريدة ، يتضمن اعتماد "فرنسبنك الجز 2006سبتمبر  07مؤرخ  في  03-06مقرر رقم  -
 . 2006أكتوبر  04في  ، صادر62الرسمية عدد 

 :النصوص القانونية األجنبية -2
 .08/2001/ 06المتعمق بتنظيم مينة الصرافة في لبنان الصادر في 347 -2001قانون رقم  -

   www. Bdl. Gov.lb/laws/dowoad/49/arعمى الموقع: موجود
، بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجياز المصرفي والنقد المصري، 8993( لسنة 22قانون رقم ) -

 ، المعدل والمتمم. 41/99/8993مكرر، صادر بتاريخ  81المنشور في الجريدة الرسمية،  العدد 

المغربية، وزارة التجارة والمالية، مديرية الخزينة والمالية الخارجية ق.م.//م ب، مذكرة تقديمية  المممكة -
 المتعمق بمؤسسات االئتمان والييئات المعتبرة في حكمو. 31-93لمشروع القانون رقم  

لموقع ، موجود عمى ا2004، لسنة 56قانون البنك المركزي  العراقي، الصادر باألمر االئتالفي رقم   -
 اإللكتروني:

- www. Investpromo.gov.iq/wp…/Central-Bank-2004. 

 .8991( لسنة 31قانون المصارف العراقي رقم ) -
جريدة ، في مصر يتعمق بإنشاء المحاكم االقتصادية 05/2008/ 18، مؤرخ في (120)قانون رقم  -

 //:kenanaoline.Com/users/ibrahimkhlil/posts/341361 http، معدل21رسمية،  عدد 
 ، المتضمن قانون النقد والتسميف المبناني.43143 مرسوم رقم -

- Loi organique n° 2011-333 du 19 mars 2011, relative au défenseur des droits. 

www.gisti.org/MG/decion_ddd_2015/02//03. 
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 قائمة المراجع : ثانيا
I- بالمغة العربية: 

 :الكتب -1

الطبعة س البنوك الخاصة: )دراسة مقارنة(ئاالن بياء الدين عبد اهلل المدرس، التنظيم القانوني لتأسي -
 .8949منشورات زين الحقوقية،  بيروت لبنان،  األولى، 

 قارن، دار الفكر العربي، القاىرةأبو زيد رضوان، الشركات التجارية في القانون المصري الم -
 .()د.س.ن

، المؤسسة الوطنية لمكتاب، الجزائر الستشارية  في اإلدارة الجزائريةضياف، الييئات ابو أحمد  -
1989. 

 ولى، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، الطبعة األ(دراسة مقارنة )أكرم ممكي، القانون التجاري، الشركات، -
 .2008عمان، 

باألسيم وذات المسؤولية العريني محمد فريد، القانون التجاري ) شركات المساىمة والتوصية  -
 .1999، رالمحدودة (، ديوان المطبوعات الجامعية، مص

الدار الجامعية ، ()دراسة في األدوات القانونية :محمد فريد وآخرون، مبادئ القانون التجاري نيلعريا -
 .1998الجديدة لمنشر،  مصر، 

 المطبوعات الجامعية مشركات، دارالعريني محمد فريد، القانون التجاري: النظرية العامة ل -
 . 2001اإلسكندرية، 

القاضي جياد صفا، أبحاث في القانون اإلداري، الطبعة األولى،  منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت  -
 .2009لبنان، 

 شركات، الجزء األول، د.د.ن بيروتإلياس نصيف، موسوعة الشركات التجارية: األحكام العامة لم -
1994. 

، المكتب الجامعي (دراسة مقارنة)القانوني لممنافسة  ومنع االحتكار،  أمل محمد شمبي، التنظيم -
 .2008الحديث، مصر، 

 .2005بعمي محمد الصغير، الوجيز في المنازعات اإلدارية، دار العموم لمنشر والتوزيع، الجزائر،  -

وعات بن عمي بمعزوز، محاضرات في النظريات والسياسات النقدية، الطبعة الثالثة، ديوان المطب -
 .2008الجامعية، الجزائر، 
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 ىومة، دار (بوحميدة عطاء اهلل، الوجيز في القضاء اإلداري،)عمل وتنظيم واختصاص -
 .2011الجزائر،

صفاء محمود السويمميين، التشريعات التجارية وتشريعات األعمال، الطبعة  تاال سعود الشوا،  -
 .2009الثالثة، دار وائل لمنشر  والتوزيع، األردن، 

 اإلسكندرية،  مصر توفيق فرج حسن، قواعد اإلثبات في المواد التجارية، مؤسسة الثقافة الجامعية، -
1982. 

 .1996جالل عمي العدوي، أصول أحكام االلتزام واإلثبات، منشأة المعارف، اإلسكندرية،  -
ر الفكر رنة(، داالسمبي وأحكام الطعن فيو، )دراسة مقاطمق محمد العطي، القرار اإلداري جواد م -

 .2015والقانون، مصر، 
قودال، دلفولفيو بيار، القانون اإلداري، ترجمة منصور القاضي، الطبعة األولى، المؤسسة جورج  -

 .2001الجامعية لمدراسات ، بيروت، 
اإلدارية، )دراسة تطبيقية مقارنة في مصر وفرنسا بسيوني، دور القضاء في المنازعة حسن السيد  -

 .1988ب، القاىرة، والجزائر(، عالم الكت

حسين طاىري، شرح وجيز لإلجراءات المتبعة في المواد اإلدارية، دار الخمدونية لمنشر والتوزيع،  -
 .2005الجزائر، 

 .2007 ،حسين طاىري القانون اإلداري والمؤسسات اإلدارية، دار الخمدونية، الجزائر -
 ى، مطابع مجمس الدفاع الوطنيولحسني عبد الواحد، تنفيذ أحكام القضاء اإلداري، الطبعة األ -

 .1984مصر، 
 .2004سكندريةاإلأصول القانون اإلداري، دار المطبوعات الجامعية،  حسين عثمان محمد عثمان، -
 منشورات الحمبي الحقوقية الطبعة األولى،  حسين عثمان محمد عثمان، قانون القضاء اإلداري، -

 .2006بيروت لبنان، 
لمؤسسة ا الطبعة األولى األرصدة وتطور األسواق المالية العربية،حكمت شريف النشاشي، استثمار  -

 .1998 )د.ب.ن(، العربية لمدراسات والنشر،
 )د.د.ن(قضائية عمييا، الطبعة األولى، حمد عمر حمد، السمطة التقديرية لإلدارة ومدى الرقابة ال -

 .2003الرياض، 
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عمى األجيزة الحكومية، الطبعة  الثانية، دار حمدي سميمان القبيالت، الرقابة  اإلدارية والمالية  -
 .2010الثقافة، األردن، 

 اسة مقارنة(، دار النيضة العربيةحمدي عمي عمر، سمطة القاضي في توجيو أوامر لإلدارة، )در  -
 .2003القاىرة، 

أبو مجد دار حمدي ياسين عكاشة،  موسوعة القرار اإلداري في قضاء مجمس الدولة، الجزء األول،  -
 .2001لمطباعة، مصر 

حمدي ياسين عكاشة، موسوعة القرار اإلداري في قضاء مجمس الدولة، الجزء الثاني، منشأة  -
 .2010المعارف،، مصر، 

  ار قنديل لمنشر والتوزيع، األردنخالد خمف القطارنة، إثبات دعوى اإللغاء، الطبعة األولى، د -
2006. 

 لمنشر والتوزيع والطباعة، األردناألولى، دار المسيرة  خالد خميل الطاىر، القانون اإلداري، الطبعة -
1997. 

، المكتب (دراسة مقارنة )خالد شمسان الطويل، التزامات التاجر اإلجرائية في القانون التجاري، -
 .2008الجامعي الحديث، اإلسكندرية، 

 العربية،  )د.ب.ن((، دار النيضة رأفت فودة، النظام القانوني في دعوى اإللغاء، )دراسة مقارنة -
1998. 

 ان المطبوعات الجامعية،  الجزائرديو  ،الطبعة الرابعة رشيد خموفي، قانون المنازعات اإلدارية، -
2008. 

 .1998رمضان أبو السعود، أحكام االلتزام، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية،  -
 المطبوعات الجامعية،  اإلسكندرية الجزء الثاني، دارال الدين، أصول القانون اإلداري،سامي جم -

1996. 
سامي جمال الدين، الدعاوى اإلدارية واإلجراءات أمام القضاء، الطبعة الثانية، منشأة المعارف،  -

 .2003اإلسكندرية، 
 .2003سامي جمال الدين، القضاء اإلداري، منشأة المعارف، اإلسكندرية،  -
 منشأة المعارف باإلسكندرية، مصر بة القضائية،الرقا اإلدارية وضمانسامي جمال الدين، الموائح  -

2003. 
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 لقرارات اإلدارية، منشأة المعارفدعوى إلغاء ادين، إجراءات المنازعة اإلدارية في سامي جمال ال -
 .8991اإلسكندرية، 

 .1976سعاد الشرقاوي، المنازعات اإلدارية ، دار النيضة العربية، القاىرة،  -
 التجارية الحسابالمؤسسة  ،القانون التجاري العام:)يوسف البستاني، قانون األعمال والشركات سعيد -

 .2008، منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت لبنان، (السندات القابمة لمتداول ،الجاري
 .1966الطماوي، نظرية التعسف في استعمال السمطة، دار الفكر العربي، القاىرة، سميمان محمد  -
  ربياستعمال السمطة، الطبعة الثالثة، دار الفكر الغ ن محمد الطماوي، نظرية التعسف فيسميما -

 .1978القاىرة، 
القاىرة،  ، دار الفكر العربي(قضاء اإللغاء :)ي، القضاء اإلداري، الكتاب األولالطماو  محمد سميمان -

1986. 

 .1996الفكر العربي، القاىرة،  الطماوي، القضاء اإلداري، الطبعة السابعة، دار  محمد سميمان -
سميحة القيموبي، الشركات التجارية، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة، دار النيضة العربية، جامعة  -

 .1983القاىرة، 
 دار الفكر الحديثة لمطبع والنشر سمير صادق، المبادئ العامة في القضاء واإلداري المصري، -

 .س. ن(.د) القاىرة،
 ، دار ىومة(دراسة مقارنة)كالية تنفيذ اإلدارة لمقرارات اإلدارية القضائية، شفيقة بن صاولة، إش -

 .س. ن(.د)،الجزائر
 منشأة المعارف، اإلسكندرية، مصر شمس الدين الوكيل، الوجيز في الجنسية ومركز األجانب، -

1968. 
 .1983مبادئ القانون اإلداري الجزائري، دار الكتاب المبناني، بيروت،  ،صالح فؤاد -
دراسة مقارنة بين النظام )أحمد عبد العالي، نظام الجدارة في تولية الوظائف العامة: صبري جمبي  -

 .2008، دار الجامعة الجديدة، مصر، (اإلداري الوضعي واإلسالمي
 إلداري لمدولة، دار الفكر العربيصالح يوسف عبد العميم، أثر القضاء اإلداري عمى النشاط ا -

 .2008اإلسكندرية، 
 .1995أبو الخير، الضبط اإلداري وحدوده، الييئة المصرية العامة لمكتاب، مصر،  عادل -
 .2010 ود اإلدارية، دار اليدى، الجزائرلمقرارات اإلدارية والعقعادل بوعمران، النظرية العامة  -
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 .2008 ة، المكتب الجامعي الجديد، اليمنعايدة الشامي، خصوصية اإلثبات في الخصومة اإلداري -
عباس مصطفى الحدري، الضوابط القانونية لنظرية األعمال التجارية، دار الجامعة الجديدة لمنشر  -

 .2005والتوزيع، اإلسكندرية، 
(، مكتبة االستقالل، التنازع اإلداري، )دراسة مقارنة عباس نصر اهلل، الغرامة اإلكراىية واألوامر في -

 .2001لبنان، 
)الطابع االستثنائي لنظام الوقف، محل الوقف  :القرار اإلداريفؤاد، وقف تنفيذ  عبد الباسط محمد -

 .2007وشروطو، حكم الوقف(، دار الجامعة الجديدة لمنشر، اإلسكندرية، 
عبد العزيز السيد الجوىري، القانون والقرار اإلداري )دراسة مقارنة(، ديوان المطبوعات الجامعية،  -

 .1995الجزائر، 
 قرار اإلداري، دار الفكر الجامعيالمنعم خميفة، االنحراف بالسمطة كسبب إللغاء ال عبد العزيز عبد -

 .2001اإلسكندرية، 
 لمعارفعبد العزيز عبد المنعم خميفة، إجراءات التقاضي واإلثبات في الدعوى اإلدارية، منشأة ا -

 .8992، اإلسكندرية

 .2008 لفكر الجامعيشكاالتو الوقتية، دار اعبد العزيز عبد المنعم خميفة، تنفيذ األحكام اإلدارية وا   -
 .1998عبد العزيز محمد سممان، قيود الرقابة الدستورية، دار النيضة العربية، القاىرة،  -
 .1990عبد اهلل، وقف تنفيذ القرار اإلداري، منشأة المعارف، القاىرة، مصر،  بسيوني عبد الغني -
 .1993لبنان  ضاء اإللغاء(، الدار الجامعية، )ق :عبد اهلل، القضاء اإلداريالغني بسيوني  عبد -
 قارنة(، منشورات الحمبي الحقوقيةالقضاء اإلداري المبناني، )دراسة م ،عبد الغني بسيوني عبد اهلل -

 .2001بيروت  لبنان، 
القضاء اإلداري، )دراسة  عبد الغني بسيوني عبد اهلل، وقف تنفيذ القرار اإلداري  في أحكام -

 .2007منشورات الحمبي الحقوقية،  بيروت،  ،الثانيةالطبعة مقارنة(
 .8999، دار النيضة العربية، القاىرة، (دراسة مقارنة)سمطات اإلدارة المستقمة: العبد اهلل حنفي،  -
 اإلداري(، المطبعة الجديدة، دمشق)القضاء  :اإلدارة عبد اهلل طمبة، الرقابة القضائية عمى أعمال -

1979. 
 .2006عجة الجياللي، الكامل في القانون الجزائري لالستثمار، دار الخمدونية، الجزائر،  -
 .2008عزالدين  مرادسي، الغرامة التيديدية  في القانون الجزائري، دار ىومة، الجزائر،  -
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 عزيز العكيمي، القانون التجاري، دار الثقافة، عمان، )د.س.ن(. -
 منشورات الحمبي الحقوقية ، الطبعة األولى، الطبيعة القانونية لمقرار اإلداري،إسماعيلعصام نعمة  -

 .2009بيروت  لبنان، 
عمي خطار الشطناوي، موسوعة القضاء اإلداري، الجزء األول، الطبعة الثانية، دار الثقافة لمنشر  -

 .2008والتوزيع، عمان، 
الثاني، الطبعة األولى، دار الثقافة لمنشر شطناوي، موسوعة  القضاء اإلداري، الجزء العمي  خطار  -

 .2008والتوزيع، عمان، 
عمي عبد القادر، محددات االستثمار األجنبي المباشر، سمسمة تعني بقضايا التنمية في األقطار  -

 .2001 ،العربية، المعيد العربي لمتخطيط، الكويت

الشركات  -التاجر –التجارية  األعمال) :في شرح القانون التجاري الجزائريعمار عمورة، الوجيز  -
 .2000 )د.ب.ن(، التجارية(، دار المعرفة،

 ، الطبعة الخامسةعمم اإلدارة العامة والقانون اإلداريبين ظرية القرارات اإلدارية نعوابدي،  عمار -
 .1999دار ىومة لمنشر والتوزيع، الجزائر، 

القضائي الجزائري، )نظرية الدعوى  عوابدي، النظرية العامة لممنازعات اإلدارية في النظام عمار -
 .2005الجزائر،  ديوان المطبوعات الجامعية، ،الطبعة الرابعة اإلدارية(، الجزء الثاني،

دراسة مقارنة لسمطة )عمرو أحمد حسبو، السمطة الالئحية في دولة اإلمارات العربية المتحدة:  -
 .1995العربية، مصر،  ، دار النيضة(إصدار الموائح في فرنسا ومصر ودولة اإلمارات

 .2004 ان المطبوعات الجامعية،، الجزائرالمنازعات اإلدارية، ديو عمور سالمي، الوجيز في قانون  -
 .1978فؤاد العطار،  القضاء اإلداري، الطبعة الثالثة، دار النيضة العربية،  القاىرة،  -
 ة العامة لاللتزام، دارفتحي عبد الرحيم عبد اهلل، أحمد شوقي محمد عبد الرحمان، شرح النظري -

 .الطبع، )د.س.ن(
  اإلداري، دار الكتب المصرية، مصرفتحي فكري، وجيز دعوى اإللغاء طبقا ألحكام القضاء  -

2004. 
فوزي محمد سامي، شرح القانون التجاري:) شركات المساىمة وشركات االستثمار...(، المجمد  -

 . 1997 ،الرابع، دار المكتبة العربية، بيروت

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 قائمة المصادر والمراجع

111 

 

 القاىرة )د.د.ن(، الرقابة عمى أعمال اإلدارة، )الرقابة القضائية(، الطبعة الثانية،ليمى،  كمال -
1970. 

 الجزء األول، دار ىومة، الجزائر آث ممويا، المنتقى في قضاء مجمس الدولة، بن الشيخ لحسن -
2002. 

ىومة لمطباعة ممويا، دروس في المنازعات اإلدارية، )وسائل المشروعية، دار لحسن بن شيخ آث  -
 .2006والنشر والتوزيع، الجزائر 

 المسؤولية بدون خطأ() :، دروس في المسؤولية اإلدارية، الكتاب الثانيث مموياآلحسن بن الشيخ  -
 .2007الطبعة األولى، دار الخمدونية لمنشر والتوزيع، الجزائر، 

 .1991 )د.ب.ن(، ،ودسمان، مكتبة األنجمو  مصريةليمى  شكال، األمب -
 .2010 ،جد الحمو، دعاوى القضاء اإلداري، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندريةما -
مارسمون وآخرون، أحكام المبادئ  في القضاء اإلداري الفرنسي، ترجمة أحمد يسرى، الطبعة  -

 .1995العاشرة، دار الفكر العربي، اإلسكندرية، 
لبنان، الطبعة الثانية، مؤسسة مالك عبال، النظام القانوني لمبنوك والمؤسسات المصرفية، في  -

 منشورات عمي سعدو  وشركاؤه، بيروت، )د.س.ن(.
، الطبعة  (دراسة مقارنة) مؤيد أحمد محي الدين عبيدات، الرقابة الحكومية عمى تأسيس الشركات، -

 .2007 األولى، دار الحامد، عمان األردن،
 .1991ة المعارف، القاىرة، محسن خميل، القضاء اإلداري ورقابتو عمى أعمال اإلدارة، منشأ -
 .1994محفوظ لعشب، المسؤولية في القانون اإلداري، ديوان المطبوعات الجامعية،  الجزائر،   -
 وان المطبوعات الجامعية، الجزائرالوجيز في القانون المصرفي الجزائري، دي محفوظ لعشب، -

2004. 
 .2010المصرفية،  زمزم ناشرون وموزعون، األردن،  محمد أحمد عبد النبي، الرقابة -
 .2004، الجزائرمحمد الصغير بعمي، القضاء اإلداري، مجمس الدولة، دار العموم لمنشر والتوزيع،  -
 .2005 العموم لمنشر والتوزيع، الجزائر ، الوجيز في المنازعات اإلدارية، داربعمي محمد الصغير -
 .2012 العموم لمنشر والتوزيع، الجزائر اإلداري، دعوى اإللغاء، دارمحمد الصغير بعمي، القضاء  -
 ةالطبع اإلسالميوظيفة العامة في النظام االختيار عمى أساس الصالحية لم ،محمد باىي أبو يونس -

 .1999، مصر، دار الجامعة الجديدة لمنشر ، األولى
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اإلدارية العامة، الجامعة الجديدة  الجزاءات، الرقابة القضائية عمى مشروعية محمد باىي أبو يونس -
 .2000لمنشر، اإلسكندرية، 

 ، اإلسكندريةلمنشرمحمد باىي أبو يونس، الغرامة التيديدية، الطبعة الثالثة، دار الجامعة الجديدة،  -
2011. 

، جامعة )د.د.ن(في التصرفات الفردية، اإلداري  محمد جمال عثمان جبريل، السكوت في القانون -
 .1996صر، المنوفية،  م

 منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت محمد رفعت عبد الوىاب، القضاء اإلداري، الكتاب األول، -
2003. 

الدار  مالية، البورصة والبنوك التجاريةالبد الفتاح عبد السالم، المؤسسات ع محمد صالح الحناوي، -
 . 1998الجامعية  اإلبراىيمية، مصر، 

 مصر دار النيضة العربيةية والرقابة عمى أعمال اإلدارة، المشروعمبدأ محمد عبد العال الستار،  -
2007. 

 .2000محمد فؤاد عبد الباسط، القرار اإلداري، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية،  -
اإلسكندرية،   الجديدة لمنشر)مبدأ المشروعية(، دار الجامعة :فؤاد عبد الباسط، القضاء اإلداريمحمد  -

2005. 
، الطبعة األولى، (دراسة مقارنة)محمد، عثمان، التفويض في االختصاصات اإلدارية:  محمد فتوح -

 .1986دار المنار لمنشر والتوزيع، مصر، 
 .2007، مبي الحقوقية، بيروتمحمد يوسف ياسين، القانون المصرفي والنقدي، منشورات الح -
بين القوانين العربية  دراسة مقارنة ):ية في القانون الجنائي االقتصاديمحمود داود يعقوب، المسؤول -

 .2008لبنان،  -، منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت(والفنون الفرنسي
 .1990مصطفى أبو زيد فيمي، القانون اإلداري، الطبعة الثالثة، بدون دار نشر،  -
 إللغاء(، دار المطبوعات الجامعيةأوجو ا )شروط القبول، :صطفى أبو زيد فيمي، قضاء اإللغاءم -

 .2003اإلسكندرية، 
 اإللغاء، دار المطبوعات الجامعيةمصطفى أبو زيد فيمي، القضاء اإلداري ومجمس الدولة، قضاء  -

 .2008اإلسكندرية، 
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  ، دار الفكر الجامعي، اإلسكندريةمصطفى كمال طو، وائل أنور بندق، أصول القانون التجاري -
2006. 

 الصادر ضد اإلدارةعدم تنفيذ أحكام القضاء اإلداري منصور محمد أحمد، الغرامة التيديدية كجزاء ل -
 .2002 مصر، دار الجامعة الجديدة لمنشر،

)شركات األشخاص(، دار ىومة لمطباعة : م الشركات طبقا لمقانون الجزائرينادية فضيل، أحكا -
 .1997والنشر، الجزائر، 

 .2002، الجزائر، نادية  فوضيل، أحكام الشركة طبقا لمقانون التجاري، دار ىومة لمنشر -
 .2002نادية محمد عوض، الشركات التجارية، دار النيضة العربية، القاىرة،  -
 .2007ناصر لباد، الوجيز في القانون اإلداري، الطبعة الثانية، لباد لمنشر والتوزيع، الجزائر،  -
 الجامعيرات األجنبية، دار الفكر نزيو عبد المقصود محمد مبروك، اآلثار االقتصادية لالستثما -

 .2007مصر، 
 .2009عمان، ، القضاء اإلداري، دار الثقافة، نواف كنعان -
  ، الطبعة األولى(.…الممكية الصناعية ،التنظيم القانوني لمتجارة:)التجاري ىاني دويدار، القانون -

 .2008منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت لبنان، 
 .8944 منشورات زين الحقوقية،  بغداد ، لمالكي، شرط الدولة األكثر رعايةىاني نعيم ا -
 .1992وىيب عياد سالمة، اإللغاء الجزئي  لمقرارات اإلدارية، دار النيضة العربية، القاىرة،  -
يسرى أحمد، أحكام المبادئ في القضاء اإلداري المصري والفرنسي، الطبعة الثامنة، منشأة  -

 .1991المعارف، اإلسكندرية، 
 :الجامعيةالرسائل والمذكرات  -2

 :الرسائل الجامعية -أ
أسامة فتحي عبادة يوسف، إجراءات الرقابة عمى عمميات التركيز االقتصادي، )دراسة تحميمية  -

جامعة كمية الحقوق،  القانون، تخصص القانون التجاري، مقارنة( رسالة لنيل شيادة الدكتوراه في
 .مصر، )د.س.ن(، المنصورة

كمية   الحقوقدمة لنيل شيادة دكتوراه عموم في اإللغاء، أطروحة مقالحكم في دعوى  إسماعيل بوقرة، -
 .2013، باتنة–جامعة الحاج  لخضر  الحقوق والعموم السياسية،

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 قائمة المصادر والمراجع

111 

 

آمال يعيش تمام، سمطات القاضي اإلداري في توجيو أوامر لإلدارة، أطروحة لنيل شيادة الدكتوراه  -
 لسياسية، جامعة محمد خيضرقانون عام، كمية الحقوق والعموم  ا  :عموم في القانون، تخصص

 .2012، 2011، بسكرة
في حماية الحقوق والحريات األساسية، رسالة لنيل شيادة  باية سكاكني، دور القاضي اإلداري -

، تيزي معمري لودو م جامعة كمية الحقوق والعموم السياسية، قانون، :دكتوراه في العموم، تخصص
 .2011 وزو،

فرع  بشير محمد، إجراءات الخصومة أمام مجمس الدولة، أطروحة لنيل شيادة  دكتوراه الدولة، -
 .، جامعة الجزائر،  دون سنة مناقشةالقانون العام، كمية الحقوق

بوبشير محند  أمقران، عن انتفاء السمطة القضائية في الجزائر، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في  -
 .2005معمري، تيزي وزو،  دحقوق، جامعة  ممو القانون، كمية ال

 دارة التقديرية، )دراسة مقارنة(خالد سيد محمد محمود حماد، حدود الرقابة القضائية عمى سمطة اإل -
 .2011رسالة لنيل شيادة الدكتوراه في القانون، كمية الحقوق، جامعة القاىرة، 

 المصرفية في ضل القانون الجزائريالبنك المركزي في مواجية األخطار ، مسؤولية زاينة آيت وازو -
تيزي  ممود معمري،  رسالة  لنيل شيادة دكتوراه في القانون، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة

 .2012وزو، 
 عامقانون  :طروحة دكتوراه في الحقوق، تخصصسييمة دبياش، مجمس الدولة ومجمس المنافسة، أ -

 .2010، 2009لحقوق، جامعة الجزائر، كمية ا
 دكتوراه لنيل شيادة  عبد الحق قريمس، المسؤولية المدنية في مجال الحسابات المصرفية، رسالة -

 .2011-2010، جامعة قسنطينة، والعموم السياسية ، كمية الحقوقالعموم في قانون األعمال
 دة دكتوراه في القانونشيا سالة لنيلعبد الكريم بن منصور، االزدواجية القضائية في الجزائر، ر  -

 .2015 2014 جامعة ممود معمري، تيزي وزو، ،كمية الحقوق والعموم السياسيةقانون، :تخصص
دكتوراه في القانون، كمية الحقوق، جامعة  يل شيادةعبد المنعم جيرة، أثار حكم اإللغاء، رسالة لن -

 .1971 القاىرة،
ل في المجاعزالدين عيساوي، الرقابة القضائية عمى السمطة القمعية لمييئات اإلدارية المستقمة  -

لدكتوراه في العموم، تخصص: القانون، كمية الحقوق والعموم االقتصادي، أطروحة لنيل شيادة 
 .2015 تيزي وزو،–جامعة مولود معمري السياسية، 
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 ، رسالة دكتوراهلإلدارة والرقابة القضائية عمييارية ام عبد الوىاب البرزنجي، السمطة التقديعص -
 .1970 جامعة القاىرة،

ئري، أطروحة لنيل القضائي الجزافي النظام اء وقف تنفيذ القرارات اإلدارية قضطبيعة جروني، فائزة  -
جامعة  ،كمية الحقوق والعموم السياسيةقانون عام، :عموم  في الحقوق، تخصصشيادة دكتوراه 
 .2011، 2010 بسكرة، -محمد خيضر 

في القيم المنقولة  في القانون الجزائري، رسالة لنيل المستثمر ،  حماية االدخار فاتح أيت  ممود -
  ممود معمري ، جامعةوالعموم السياسية قانون، كمية الحقوق:شيادة  دكتوراه في العموم، تخصص

 .2012تيزي وزو، 
دكتوراه  درجة نيلالممارسات المنافية لممنافسة في القانون الجزائري، أطروحة لمحمد الشريف كتو،  -

 .2005 ، جامعة ممود معمري، تيزي وزواسيةيوالعموم الس في القانون، كمية الحقوق
الترخيص واإلخطار في القانون المصري )دراسة مقارنة(، رسالة  محمد الطيب عبد المطيف، نظام -

 .1956دكتوراه دولة، كمية الحقوق، جامعة القاىرة، 
 راه، كمية الحقوق جامعة، عين شمسمحمد جمال عثمان جبريل، الترخيص اإلداري، رسالة دكتو  -

 .1992مصر، 
اسة مقارنة(، رسالة لنيل شيادة )در محمد خميفي، الضوابط  القضائية  لمسمطة التقديرية لإلدارة،  -

 2015، تممسان، السياسية، جامعة أبي بكر بمقايدفي القانون العام، كمية الحقوق والعموم  دكتوراه
2016. 

محمد زكي أحمد عسكر، المسؤولية الجزائية عن فعل الغير، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كمية  -
 .1990الحقوق جامعة عين شمس، مصر، 

أوباية، المعاممة اإلدارية لالستثمار في النشاطات المالية وفقا لمقانون الجزائري،  أطروحة  مميكة  -
قانون، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة ممود :خصصتشيادة دكتوراه  في العموم،  لنيل

 .2016تيزي وزو، – ،معمري
 الصغيرة والمتوسطة في الجزائرات األداء التنافسي المتميز لممؤسس ، تسيير الكفاءاتمنى مسغوني -

دكتوراه في عموم التسيير، كمية العموم االقتصادية والتجارية  وعموم مقدمة لنيل شيادة أطروحة 
 .2006 ،ورقمة التسيير، جامعة قاصدي مرباح، 
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شيادة دكتوراه في نوارة حسين، الحماية القانونية لممكية المستثمر األجنبي في الجزائر، رسالة لنيل  -
ماي  16تيزي وزو، كمية الحقوق،  -،قانون، كمية الحقوق، جامعة ممود معمري:عموم، تخصصال

2003. 

لنيل درجة دكتورة  في  النظام القانوني لمسوق المالية الجزائرية، أطروحة مقدمة نوارة حمميل،  -
 تيزي وزو – ،لود معمريو عة مقانون، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامالعموم، تخصص: 

 .(م)د.س.
ويزة بمعسمي، المسؤولية الجزائية لمشخص المعنوي عن الجريمة االقتصادية، رسالة لنيل شيادة  -

 لود معمري، تيزيو قانون، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة م :تخصصالعموم، الدكتوراه في 
 .2014وزو، 

 المذكرات الجامعية: -ب

الصادر ضد اإلدارة، مذكرة لنيل شيادة الماجستير، فرع اإلدارة فائدة، تنفيذ الحكم اإلداري  إبراىيم أو -
 .1986والمالية، كمية الحقوق، جامعة الجزائر، 

منظم، رسالة ماجستير في القانون، فرع قانون  ن، النشاط البنكي، كنشاط اقتصاديأعمر أحما -
 .2002، 2001األعمال، كمية الحقوق، جامعة الجزائر، 

لقاضي اإلداري  في حماية الحقوق والحريات العامة ، مذكرة  ماجستير في السعيد سميماني، دور ا -
 لود معمريو م جامعة كمية الحقوق والعموم السياسية، القانون، فرع القانون الدولي  لحقوق اإلنسان،

 .2003تيزي وزو، 
 في القانون نيل شيادة  الماجستيرجميمة بمعيد،  الرقابة  عمى البنوك والمؤسسات المالية، مذكرة  ل -

 .2002تيزي وزو،  لود معمري، و م جامعة كمية الحقوق والعموم السياسية،  فرع قانون األعمال،

حسينة شرون، امتناع اإلدارة عن تنفيذ األحكام والقرارات القضائية اإلدارية، مذكرة لنيل درجة  -
 .2003، 2002الماجستير في القانون العام، كمية الحقوق جامعة محمد  خيضر، بسكرة، 

 دة الماجستير، فرع قانون األعمالحكيمة دموش، المركز القانوني لمجنة المصرفية، مذكرة لنيل شيا -
 .2005تيزي وزو،  لود معمري، و م ، جامعةوالعموم السياسية كمية الحقوق

االختصاص التنظيمي  لسمطات الضبط المستقمة، مذكرة لنيل شيادة الماجستير في فتوس  خدوجة، -
 ، جامعة عبد الرحمان ميرة  بجايةوالعموم السياسية نون، فرع القانون العام لألعمال، كمية الحقوقالقا

2010. 
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 ، مذكرة لمحصول عمى شيادة الماجستير، فرع قانون األعمال، مجمس النقد والقرضرضوان مغريبي -
 .   2004 ،معة الجزائرجا ،كمية الحقوق

الخاصة، مذكرة لنيل شيادة الماجستير في الحقوق، فرع قانون زىر الدين بوستة، الرقابة عمى البنوك  -
 .2008األعمال، كمية الحقوق،  جامعة  الجزائر، 

القضائية اإلدارية، مذكرة لنيل شيادة القانونية لضمان تنفيذ القرارات زين العابدين بمماحي، الوسائل  -
 .2007،2008تممسان، -يد الماجستير في القانون العام، كمية الحقوق، جامعة أبي بكر بمقا

في استعمال السمطة في القرارات اإلدارية، مذكرة لنيل شيادة الماجستير في  سمير دادو، االنحراف -
 .2012 لود معمريـ تيزي وزوو سية، جامعة مالقانون، فرع تحوالت الدولة، كمية الحقوق والعموم السيا

رة لنيل شيادة الماجستير في القانون، فرع سوىيمة  فوناس، السمطة التأديبية لمجنة المصرفية، مذك -
 .2009، 2008،  جامعة بجاية،  والعموم السياسية القانون العام األعمال، كمية الحقوق

 شيادة الماجستير في عموم التسييرعادل العتري، دراسة جدوى المشروعات االستثمارية، مذكرة لنيل  -
 .2006، 2005كمية االقتصاد،، جامعة الجزائر، 

القادر شاكي، التنظيم البنكي الجزائري في ظل اقتصاد السوق، مذكرة لنيل شيادة  الماجستير في  عبد -
 .(د.س.م )جامعة الجزائر كمية الحقوق،  القانون، فرع قانون األعمال،

عزالدين عيساوي، السمطة القمعية لمييئات اإلدارية المستقمة في المجال االقتصادي والمالي، مذكرة  -
 ،  جامعةوالعموم السياسية ة الماجستير في القانون، فرع قانون األعمال، كمية الحقوقلنيل  شياد

 .2005تيزي وزو،   لود معمري،و م

عمار زودة، محددات قرار االستثمار األجنبي في الجزائر، مذكرة لنيل شيادة الماجستير، فرع اإلدارة  -
 .2008، جامعة قسنطينة  كمية الحقوق والعموم السياسية، المالية،

عيد زيان، شروط  االستثمار األجنبي في القطاع المصرفي،)دراسة تطبيقية في الجزائر(، مذكرة لنيل  -
 .2001، 2000شيادة الماجستير في القانون، كمية الحقوق، جامعة يوسف بن خدة، الجزائر، 

لنيل درجة الماجستير في ألحكام القضائية اإلدارية، مذكرة ، األثر المالي لعدم تنفيذ  ياىيمبر  فايزة  -
، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس ة، كمية الحقوق والعموم السياسيةالحقوق، تخصص: إدارة ومالي

2011 ،2012. 
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في مجال البنوك في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شيادة مكانة القاضي اإلداري  عميور،ا فرحات -
 وق والعموم السياسية، جامعة جيجلالحق الماجيستير، فرع قانون اإلصالحات االقتصادية، كمية

2006. 

في القانون، فرع كريمة تدريست، النظام القانوني لمبنوك في الجزائر، مذكرة لنيل شيادة الماجستير  -
 .2003تيزي وزو،  لود معمري، و م ، جامعةوالعموم السياسية كمية الحقوققانون األعمال، 

المعنوي عن جريمة تمويث البيئة، مذكرة  لنيل شيادة لقمان بامون، المسؤولية الجزائية لمشخص  -
 .2010،2011 ورقمة ، جامعة قاصدي مرباحلماجستير في الحقوق، كمية الحقوقا

تأثير النظام المصرفي عمى حركة االستثمار في الجزائر، مذكرة لنيل شيادة ليمى بن مدخن،  -
 والعموم السياسية قانون اإلصالحات االقتصادية، كمية الحقوق :الماجستير في القانون، تخصص

 .2007جامعة جيجل،
الودائع المصرفية، مذكرة ماجستير، فرع قانون األعمال،  ، النظام القانوني لضمانمناد نايت جودي -

 .2007جامعة  بومرداس،  كمية الحقوق،
 بة أعمال اإلدارة، مذكرة ماجستيرمراقموسى ماحي ىني، طبيعة القضاء الجزائري ومدى فاعميتو في  -

 .1985معيد العموم القانونية واإلدارية، الجزائر، 
استقاللية  سمطات الضبط المستقمة في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شيادة الماجستير نذيرة ديب،  -

تيزي   لود معمري،و م والعموم السياسية، جامعةخصص تحوالت الدولة، كمية الحقوق في القانون، ت
 .2011وزو، 

ومراقبتيا، مذكرة لنيل شيادة الماجستير وني لمجنة تنظيم عمميات البورصة نصيرة تواني، المركز القان -
 تيزي وزو  لود معمريو م جامعة كمية الحقوق والعموم السياسية،  في القانون، فرع قانون األعمال،

2005. 
مذكرة لنيل شيادة ماجستير في القانون تماد البنوك والمؤسسات المالية، وريدة  مغني، نظام اع -

 .2013، 2012حقوق، جامعة الجزائر، تخصص قانون األعمال، كمية ال
وىيبة بمباقي، اإلثبات في المواد اإلدارية، مذكرة  لنيل شيادة الماجستير في القانون العام، كمية  -

 .2010الحقوق، جامعة تممسان، 
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 المقاالت والمداخالت: -3

 :المقاالت -أ

إبراىيم فيمي شحاتة، " اآلثار اإليجابية  لألحكام الصادرة  بإلغاء قرارات الترقية ودور اإلدارة في  -
 .09/10/1960تحقيقيا"، مجمة مجمس الدولة المصري، السنة الثامنة، لـ  

مجال المنازعات العادي واإلداري في  توزيع االختصاص بين النظامين القضائيين"أحسن بوسقيعة،  -
 .2002، 02، مجمة مجمس الدولة، العدد "اإلدارية الجمركية

أحمد حافظ عطية نجم، " السمطة التقديرية لإلدارة ودعاوى االنحراف بالسمطة في األحكام الحديثة  -
 .1982، القاىرة، لـ 01لمجمس الدولة الفرنسي"،  مجمة العموم اإلدارية،  العدد 

 اإللغاء"، مجمة العموم اإلدارية يد محمد إبراىيم، "رقابة القضاء اإلداري عمى الوقائع في دعاوىالس -
 .1963، مصر، 01العدد

العربي زروق، "التطور القضائي لمجمس الدولة الفرنسي في رقابة السمطة التقديرية لإلدارة ومدى   -
 .2008لـ    ،08تأثر القضاء  الجزائري بيا"، مجمة مجمس الدولة، العدد 

دور إدارة  المعرفة في رفع كفاءة أداء المنظمات، دراسة ميدانية عمى شركة " الفارس سممان، -
 26القتصادية والقانونية، المجمد الصناعات التحويمية الخاصة بدمشق"، مجمة جامعة دمشق لمعموم ا

 .2010،لـالعدد الثاني
بعد تطبيق قاعدة  ات األجنبية المباشرة في الجزائرر أمال زايدي، " األشكال القانونية المتاحة لالستثما -

، كمية الحقوق والعموم 94، عدد 43المجمة األكاديمية لمباحث القانوني، المجمد  ،" 13% -14
 .8949السياسة جامعة  عبد الرحمان  ميرة  بجاية ، لـ 

لمقرارات اإلدارية الفردية أنيس فوزي عبد المجيد، " االستثناءات الواردة عمى مبدأ التسبيب  الوجوبي   -
 جامعة اإلمارات العربية المتحدة في فرنسا " مجمة الشريعة والقانون، العدد. الخمسون، كمية القانون،

 .2012أفريل 
حسينة  شرون، "ضرورة تدعيم مجانية القضاء لكفالة الحق في التقاضي"، مجمة االجتياد القضائي،  -

 .2003، جامعة بسكرة، 09العدد 
، "تسيير المعارف واستراتيجيات التجديد في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر"حيم، حسين ر  -

 .2004مجمة االقتصاد والمناجمنت، العدد الثالث، تممسان، 
 .2002،الجزائر، لـ02حسين فريجة، "إجراءات دعوى اإللغاء في الجزائر"، مجمة إدارة، عدد -

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 قائمة المصادر والمراجع

113 

 

أعمال المدير في مواجية الغير"، مجمة الشريعة والقانون، حسين يوسف غنايم، "مسؤولية الشركة عن  -
 .1992العدد السادس، كمية الشريعة والقانون، جامعة اإلمارات العربية المتحدة، 

 .)د.س.ن(،33، مجمة العدالة، أبو ضبي، العدد "نظام األمبودسمان"حمدي عبد المنعم،  -
جامعة  ري،  دراسة مقارنة"، مجمة الحقوقوالقضاء اإلداخالد الزبيدي، "القرار اإلداري السمبي في الفقو  -

 .30/09/2006، لـ 03الكويت، العدد 
خديجة عبد السالم، "دور القاضي اإلداري في إثبات الدعوى اإلدارية"، المجمة المصرية لمدراسات  -

 .2014القانونية واالقتصادية، العدد األول، مارس 
 العدد الكوفة"، مجمة 13ار العراقي رقم ي قانون االستثمفوزي عبد الطائي، " سحب الترخيص فرغد  -

14 ،2006. 
، لسنة  4، مجمة مجمس الدولة، العدد "عن موقف مجمس الدولة من الغرامة التيديدية"رمضان غناي،  -

2005. 
مجمة القضاء اإلداري، المنظمة العربية  ،رمضان محمد بطيخ، "أركان القرار وشروط صحتو وعيوبو" -

 .2005لمتنمية اإلدارية، جامعة الدول العربية، 
 مجمة الشريعة والقانونقديرية لإلدارة، دراسة مقارنة"، سامي جمال الدين،" القرار اإلداري والسمطة الت -

 .1989العدد الثالث، كمية الشريعة والقانون، جامعة اإلمارات العربية المتحدة، يوليو، 
سحر عبد الستار إمام، "آليات تدعيم دور محكمة النقض الفرنسية في تحقيق العدالة لالختصاص  -

 انونية واالقتصادية، العدد األولالطعن لتجاوز السمطة"، المجمة المصرية لمدراسات الق -بإبداء الرأي
 .2014مارس 

التشريعات الحالية:  ضبطا لمنشاط أم سفيان زوابري، "القيود الواردة عمى االستثمار األجنبي في ضل  -
  جامعة  عبد الرحمان ميرة، بجاية ،94عودة لمدولة المتدخمة"،  المجمة األكاديمية لمباحث، عدد

8943. 

مجمة دار العموم اإلدارية، العدد  السمبي وخصائصو القانونية"،ري عادل البطباشي، "نشأة القرار اإلدا -
 .1994األول،  جوان 

مراقبة القضاء اإلداري  لعمل السمطات اإلدارية المستقمة، حالة مجمس النقد "مس، عبد الحق قري -
 .غير منشورمقال  ، 2005لحقوق والعموم السياسية ، ، جامعة جيجل، كمية ا"والقرض
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، مجمة االجتياد القضائي، العدد "الرقابة اإلدارية عمى أنظمة مجمس النقد والقرض"عبد الحق قريمس،  -
 .2006الحقوق والعموم السياسية، جامعة بسكرة، مارس  الثالث، كمية

تانية لمقانون المجمة الموري ،اإلنجميزي" ية في  الدستورعبد الحكيم بدرخان، " مركز السمطة القضائ -
 .1993، لسنة 02 واالقتصاد، عدد

مجمة كمدخل لزيادة القدرة التنافسية لمبنوك"، "جودة  الخدمات المصرفية  ،بريش عبد القادر -
 .، الجزائر، )د.س.ن(03اقتصاديات  شمال إفريقيا، عدد

 ة "، مركز دراسات الوحدة العربية، " التجربة الجزائرية في اإلصالحات االقتصاديبن دعيدةعبد اهلل  -
 .العدد األول، لبنان، )د.س.ن(

العدد  االجتياد القضائي، مجمة "عالقة مبدأ المساواة  أمام القضاء بكفالة حق التقاضي"عتيقة بمجبل،  -
 .2013، جامعة بسكرة، 09

 ، العدد الخامس، لبنانون"أثار القيد في السجل التجاري "، مجمة المحام عمي شعالل عواضة، -
8944. 

المجمة  تطبيقات مجمس الدولة الجزائري"، عمار بوضياف،" أوجو إلغاء القرار اإلداري في ضوء -
 .2015صادية، العدد السادس، مصر، ديسمبر المصرية  لمدراسات القانونية  واالقت

، المجمة الجزائرية لمعموم "في الدعوى اإلدارية"الدور اإلجرائي لمقاضي اإلداري ، بن سنوسيفاطمة  -
 .2007القانونية واالقتصادية والسياسية"، العدد الرابع، 

الحافظ الشوابكة، محمد السعيد الشباب، "رقابة محكمة العدل األردنية عمى سمطة اإلدارة  دفيصل عب -
في التقدير"، دفاتر الشريعة والقانون، العدد، العاشر، كمية الشريعة والقانون، جامعة العموم اإلسالمية 

 .2014العالمية، األردن، 
از من امتيازات اإلدارة"، مجمة الحقوق، العدد ليندة يشوي، "السمطة التقديرية ومفيوم المالئمة كامتي -

 .2010، الكويت، 02
، مجمة "بنظام المظالم والمحتسب في اإلسالم ةنظام األمبودسمان السويدي مقارن"محمد أنس قاسم،  -

 .1975، لسنة 01العموم اإلدارية، القاىرة، عدد 
، مجمة "عمى تنفيذ األحكام اإلدارية الغرامة التيديدية كوسيمة إلجبار اإلدارة"محمد باىي أبو يونس،  -

 .2005الحقوق، العدد األول،  مارس 
 ، الجزائر04العدد محمد بن ناصر، " إجراءات  االستعجال في المادة اإلدارية"، مجمة الدولة،  -

2003. 
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 الكوفة"، مجمة 43ار العراقي رقم سحب الترخيص في قانون االستثمرغد فوزي عبد الطائي، " حمدم -
 .8999، لـ41 العدد

 اإلداريةالتشريع اإلسالمي"، مجمة العموم حسن،" المصمحة العامة في القانون و  محمد مصطفى -
 .1983،، القاىرة، لـ 01الشعبة المصرية لممعيد الدولي لمعموم اإلدارية  العدد

في مسعود منتري،  "أثار إلزامية  تأسيس محام عمى مستوى المجالس القضائية والمحاكم اإلدارية  -
 .ية الحقوق، جامعة عنابة، )ذ.س.ن(ممارسة حق التقاضي"،  العدد السابع، كم

 "أىمية التخصص الميني لممراجع في تحسين تقدير مخاطر المراجعة"معاد طاىر صالح القطري،  -
 .2011، العدد الرابع، سوريا، 27مجمة جامعة دمشق لمعموم االقتصادية والقانونية، المجمد 

 أوامر لإلدارة لضمان تنفيذ حكمو عتوم،  "مدى سمطة  قاضي اإللغاء  في توجيومنصور إبراىيم ال -
 .2015، لـ 01، عدد 42دراسة مقارنة"، دراسات عموم الشريعة والقانون، المجمد 

، مجمة المفكر، العدد الثاني "عمى منازعات ضبط النشاط االقتصاديالرقابة القضائية "منصور داود،  -
 .تيسمسيمت، معيد العموم القانونية، )د. س.ن(عشر، المركز الجامعي 

والمجاالت الكبرى"، مجمة   لمفاىيميااإلطار تسيير الكفاءات: "منصوري كمال،  صولح سماح،  -
دارية، العدد   .2010،  جوان 07أبحاث اقتصادية وا 

مجمة  منى بمطرش، "السمطات  اإلدارية المستقمة في المجال المصرفي  وجو جديد  لدور الدولة"، -
 . 2002،  لـ04اإلدارة، العدد،

العدد  20القتصادية والقانونية، المجمد "القضاء اإلداري واألمر القضائي"، مجمة العموم ا ميند نوح، -
 .2004،  دمشق،  لـ 02

 إلدارية،" مجمة الشريعة والقانونالموضوعية لوقف تنفيذ القرارات اشحادة، "الشروط مصطفى موسى  -
 .2001العدد الخامس عشر، جامعة اإلمارات العربية، 

المجمة  "-القطاع المصرفي كنموذج -األجنبي في الجزائر، نحو تجميد االستثمار "نصيرة تواتي،  -
 .2014، جامعة بجاية، 1، عدد 9األكاديمية  لمبحث القانوني، المجمد 

في قضاء محكمة العدل العميا، دراسة نواف سالم كنعان، "المبادئ التي تحكم تنفيذ أحكام اإللغاء  -
 .2001، الكويت، لـ 04مقارنة في مصر واألردن"، مجمة الحقوق، العدد

"دراسة الجدوى االقتصادية  بين المتطمبات النظرية واإلشكاالت العممية"، مجمة ، نور الدين تمجغدين -
 .2009، جامعة ورقمة، 07الباحث، عدد 
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 ع، كمية الحقوق والعموم السياسيةجمة المنتدى القانوني، العدد الساب، م"الجريمة البنكية"ىناء نوري،  -
 جامعة محمد خيضر، بسكرة، )د.ن.ن(.

 المنتدى القانوني، العدد الخامس ، مجمة"ىنية أحميد، "عيوب القرار اإلداري، حاالت تجاوز السمطة -
 .جامعة محمد خيضر، بسكرة،)د.س.ن(

 المداخالت: -ب

السمطات اإلدارية المستقمة، مداخمة ممقاة في الممتقى الوطني حول سمطات سعيدة راشدي، مفيوم  -
 بجاية م من طرف جامعة عبد الرحمان ميرةالضبط المستقمة في المجال االقتصادي والمالي، المنظ

 .2007ماي  23،24يومي
تقى الوطني ، الشراكة ودورىا في جمب االستثمارات األجنبية، الممبومدين رحيمة عبدالرزاق بن حبيب، -

 .حول االقتصاد الجزائري في األلفية الثالثة، جامعة سعد دحمب، البميدة األول
عمار بوضياف، تنفيذ قرارات اإللغاء القضائية  في القانون الجزائري، مداخمة ألقيت بمناسبة ممتقى  -

 .2008حول القضاء اإلداري )اإللغاء  والتعويض(، المممكة العربية السعودية، 
ري وسعيدة بوسعدة،  معوقات االستثمار في الجزائر وسبل تفعيمو،  مداخمة في الممتقى عمار عما -

 .2005العممي الدولي الثاني، جامعة فرحات عباس، سطيف، نوفمبر 
 ئ  العامة(االتجاىات الحديثة  في قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، )المبادمسعود بوصنوبرة،  -

يومي  اإلداريةالعموم القانونية  و ضي في المنازعات اإلدارية،  قسم القاسمطات الممتقى الوطني حول 
 .8992،  جامعة قالمة، ماي، 42و41

 : األحكام والقرارات القضائية-4
 األحكام والقرارات القضائية الوطنية: - أ

  ، المجمة القضائية25/02/1989في  ، صادر52661قرار الغرفة اإلدارية  بالمحكمة العميا رقم  -
 .1989العدد الثالث، الجزائر، لـ 

 ، المجمة القضائية21/04/1990في  ، صادر 75502قرار الغرفة اإلدارية  بالمحكمة العميا رقم  -
 .1990العدد الثالث، الجزائر، لـ 

لـ ، مجمة مجمس الدولة الجزائري، العدد األول، 27/07/1998، مؤرخ في 172994قرار رقم  -
2002 ، 
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اتحاد البنك المؤسسة المالية في شكل شركة  ، قضية09/02/1999في   ، مؤرخ13م قرار رق -
 المساىمة " يونين بنك' ضد محافظ بنك الجزائر، مجمة إدارة، المدرسة الوطنية لإلدارة، العدد األول،

 .1999 لـ
 .(غير منشور)، 97، فيرس رقم 08/03/1999قرار مجمس الدولة، الصادر بتاريخ  -
، قضية رئيس البمدية ضد مكي 121، رقم الفيرس 03/05/1999مجمس الدولة، بتاريخ  قرار -

 .(غير منشور)مبروك، 
لـ ، مجمة مجمس الدولة الجزائري، العدد األول، 27/01/2000، مؤرخ في 182491قرار رقم  -

2002. 
يونين ، محافظ بنك الجزائر ضد 27/02/2001، مؤرخ في  006570رقم  مجمس الدولة، ممف قرار -

 .2005 لـ بنك، مجمة مجمس الدولة الجزائري، العدد السادس،
، مجمة مجمس الدولة العدد 06/05/2003الصادر في  0055814رقم مجمس الدولة، ممف فرار -

 .2003 لـ ،04
غير )، 15/04/2003صادر بتاريخ ال، 008959جمس الدولة، الغرفة األولى، ممف رقم مقرار  -

 .(منشور
(، ضد محافظ AIB، قضية )شركة 01/04/2003مؤرخ في، 12101رقم  مجمس الدولة، ممف قرار -

 .2005 لـ معو، مجمة مجمس الدولة الجزائري، العدد السادس، الجزائر ومنبنك 
، مجمة مجمس 27/02/2001 الصادر بتاريخ ،006570مجمس الدولة، الغرفة الخامسة، ممف قرار  -

 .2005 ـ، ل06الدولة، عدد 
، قضية  يونين  بنك  ضد محافظ  بنك 006614مجمس الدولة، الغرفة الثانية، ممف رقم   قرار -

 لـ، 06الجزائر، الطعن  في  قرار  رفض طمب اعتماد  بنك، مجمة مجمس  الدولة  الجزائري،  العدد 
2005. 

، قضية  19/03/2005 بتاريخ صادرال، 019598رقم ممف الدولة الغرفة الثانية،   مجمسقرار  -
 بوىمبية نعمان ضد محافظ بنك الجزائر، )غير منشور(.

، مجمة مجمس 30/12/2003 الصادر بتاريخ ،18091مجمس الدولة، الغرفة الخامسة، ممف قرار  -
 .2005 لـ ،06الدولة، عدد 
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، قضية 08/05/2000 الصادر بتاريخ ،002138مجمس الدولة، الغرفة الخامسة، ممف رقم قرار  -
 .2005، لـ 6ونين بنك ضد محافظ بنك الجزائر، مجمة مجمس الدولة، العدد ي

، مجمة 30/12/2003 الصادر بتاريخ ،254910مجمس الدولة، الغرفة الخامسة، ممف رقم قرار  -
 .2005لـ ،  6مجمس الدولة، عدد 

ة فريق ، قضي28/06/2006الصادر بتاريخ  024638قرار مجمس الدولة، الغرفة الرابعة، ممف رقم  -
 .2006 لـ ،الجزائر، 08م.ج ضد بمدية األبيار، مجمة مجمس الدولة، العدد 

 االجتهاد القضائي األجنبي: - ب
 ، مجموعة الخمس عشر سنة29/06/1950الصادر في  المصري، اإلداري محكمة القضاءحكم  -

 .1139 12جزء 
، في قضية بن البقالي ضد وزير 1995 جويمية 27حكم ورد في المجمة اإلدارية بمكناس، بتاريخ  -

 .الفالحة
 .1997جوان  30، صادر في 6255في القضية رقم  قرار محكمة القضاء اإلداري المصري -
ضد وزير  ، قضية محمد الشكراني2000/ 05/ 03حكم صادر عن المحكمة اإلدارية بوجدة، بتاريخ  -

 .2009، المغرب، 43التربية، "، منشورات المجمة المغربية لإلدارة المحمية والتنمية، العدد 
 2003، التقرير السنوي لممجمس األعمى المغربي، 194/02، ممف عدد 302قرار عدد  -

- La documentation Française, jurisprudence du Conseil d’ Etat principales décision 

1974/1975 et rapport sur l’exécution des décisions des juridictions administratives 

Paris, 1976.   

- C E , 29 décembre 1995, Karradia, R.F.D.A, 1996. 

- C E, 04 juillet 1997, M et Mm Bourezek, R.F.D.A,  1997. 

- Conseil d’État, Rapport public activité juridictionnelle et consultative des 

juridictions administratives. Documentation française, France, Année 2010. 

 

 

II–  :باللغة الفرنسية 

1-Ouvrages : 

- Bonneau Théry,Droit  bancaire, 4
éme

édition, Montchrestien, Paris, 2001. 

- Bonneau Thiery, Droit bancaire,6
éme

édition, Montchrestien, Paris, 2005. 

- Chapus. R, Droit du contentieuse administratif, Montchrestien – Delta, Paris, 

1995. 

- Claude J. Simon, Les banques, 3
éme

 édition, Édition La Découverte, Paris, 1994. 
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- De courserque S, La  banque: structure, marché  et gestion, Dalloz, 2
éme

 édition, 

1996. 

- Gentôt Michel, Les autorités administratives  indépendantes, 2
éme

 édition, 

Montchrestien, Paris, 1994. 

- Gomel Max, Introduction au  droit public, 2
éme

  édition, Montchrestien, Paris, 

1989. 

- Jean-  Fhilippe  Kovar, Jérôme Lasserre Cap de ville, Droit de la régulation 

bancaire, RB Édition, Paris, Novembre 2012. 

- Guedon Marie-José, Les autorités administratives indépendantes, L.G.D.J, 

Paris, 1991. 

- Gustave Peiser, Contentieux administratif, 10éme édition, Dalloz, Paris, 1997. 

- Laget  annamayer A, La  réglementation des services publics en  réseaux 

L.G.D.J, paris, 2002.  

- Marie Christine Roualt, Droit administratif, 5
éme

 édition, Galion Édition, Paris, 

2009. 

- Mehdi Haroun, Le régime  des investissements en Algérie, a la  lumière  des 

conventions Franco,  à Algérienne, Litec., Paris, 2000.  

- Pacteau, B, Contentieux administratif, 4
ème

édition, P.U.F, Paris, 1990. 

- Pierre Livet, L’autorisation administrative préalable et les libertés publiques 

librairie générale de droit et de jurisprudence, Paris 1974. 

- Poulet- Gibot,  Lectlerc  Nnadine, Droit administratif, sources – moyens –

control, 3
éme

 édition, Bred, Paris,  2007. 

- Rives-Lange Jean- Louis et Contamine-Raynaud Monique, droit bancaire,  

6
éme

édition, Dalloz-Delta,  Paris, 1995. 

- Zouaimia Rachid, Les  autorités administratives indépendantes  et la  régulation 

économique, Édition  Houma,  Alger,  2005. 

- Zouaimia Rachid, Les autorités de régulation indépendantes dans le  secteur  

financier en  Algérie, Édition Houma,  Alger, 2005. 

- Zouaimia Rachid,  Droit de régulation économique, Berti, Algérie, 2006.  

- Zouaimia Rachid, Les instruments juridiques de la régulation économique en 

Algérie, Édition  Belkeise, Alger, 2012. 

2- Thèses doctorat: 

- Aoun Charbel, L’indépendance de l’autorité de régulation des communications  

électroniques et des postes. Thèse doctorat en droit, Université de Cergy 

Pontoise, Paris, 2006. 

- Teyssier David, La régulation des marchés financiers, Thèse doctorat  en droit, 

Université  Paris- Panthéon- Sorbonne, 2008. 
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3-Articles : 

- Belmihoub. M CH, «  Nouvelle régulation économique dans les services 

publics de réseaux:formation et institution », Revue Idara, N° spécial,  2005. 

- Ben nadji Chérif, «La notion d'activité règlementée », Revue  

Idara  N°2,Vol/10. 

- Communique de la Banque d’Algérie, Media Bank, n°38, Alger. 

- Costa. J, P, L’exécution des décisions de justice, A.J.D.A, Paris, 1995. 

- Dib Said, «Actionnerait et capital des banques et des établissements 

financiers », Media Bank,  N°42.1999. 

- Dib Said, « Le traitement de la défaillance bancaire en droit algérien», Revue 

du conseil  d’Etat n° 7, 2005.  

- Dib Said, « Banques, Retrait  d’Agrément », Revue N°10, Mars 2006. 

- Dib Said, L’actionnariat des banques et des établissements financiers, Revue 

stratigicas n° 12, Février, 2006. 

- Essaid  Taib,  « Les autorités Administratives indépendantes en Algérie ». 

Article non édité. 

- Fraisseix. P, « La réforme de la juridiction administrative par la loi n° 95-125 

du 08/02/1995, relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, 

pénale et administrative », R.D.P, Paris. 

- Guettier  Christophe, « L’administration  et l’exécution   des décisions de  

Justice », A.J.D.A, Paris, 1999. 

- Jobart. J.CH, «  Essai de définition du concept de régulation4 de L’histoire des 

sciences aux usages du droit » Revue de la recherche juridique, n° 1, 2004.  

- Khalloufi Rachid, « Les institutions de régulation en droit algérien », Revue  

Idara, N° 28, 2004. 

- Marie Paulne, Deswart, « L’intérêt général, Bien commun », R.D.P, Paris, 

1988. 

- Mokhtari Abd Elhafid, " De quelques réflexions  sur l’article 138 bis du code 

pénal ", Revue du conseil d’État n° 02, 2002. 

- Pierre Bon, « un progrès de l’État de droit, La loi du 16 Juillet 1980 relative aux 

astreintes en matière administrative et L’exécution des  jugements par la  

puissance publique », R.D.P, 1980. 

- Sabourin. P, « Les autorités  administrative  indépendantes, une  catégorie  

nouvelle », AJDA, N°1, Dalloz, Paris, 1989 

- sadeg Abd el- karim, «Le système Bancaire Algérien, La réglementation 

relative Aux Banques  et  Établissements   financiers », Revue  misa jour,  

Alger, 2008. 
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- Terki Nore-dine, « La protection conventionnelle de l’investissement étranger 

en Algérie », R.A.S.J.E.P, vol 39, n°2, 2001. 

- Teitgen- colly C, « Les instances de régulation et la constitution », RDP, 1990. 

- Ziller (j), "Le contrôle du pouvoir réglementaire ", L’actualité juridique  du 

droit administratif, (A,J,D,A), France,  édition   Group moniteur, Paris,  1999. 

- Zouaimia Rachid, «Les autorités administratives indépendantes et la régulation 

économique », Revue Idara, volume 13, n°2, 2003. 

- Zouaimia Rachid, « Réflexion sur la sécurité juridique de l’investissement 

étranger en Algérie », R.A.R.J, Faculté de droit, Université Abderrahmane 

Mira, Bejaia,  n°1, 2010. 

- Zouaimia Rachid, « Le régime des investissements étrangers à l’épreuve de la 

résurgence de l’Etat dirigiste en Algérie »,  R.A.S.J.E.P, n°2, 2011. 

1-Sites Internet: 

- www.alexcham.org. 

- www.Arab Fund For. 

- www. Assemblée- national.fr 

- www.bank_of_Algria.dz. 

- www. Bdl. Gov.lb/laws/dowoad/49/ar. 

- www.crédéco.uncice.fr. 

- www. Conseil- constitutionnel.fr. 

- www.creditconseildefrance.com. 

- www. Investpromo.gov.iq/wp…/Central-Bank-2004. 

- www.legifrqnce.gouv.fr. 

- www.Marocdroit.com. 
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 01 ......المبحث األول9 الشروط الموضوعية لمدخول بالمينة البنكية...................    
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  :ملخصال

مسار إداري صعب و  االلتحاق بالنشاط البنكي المستثمرين الراغبين في فرض على       
جراءاتشروط و  معقد وضعت بموجبه عدة يسهر على تطبيقها مجلس النقد  خاصة ا 

ذا كان ،عند دراسة طلبات الترخيص والقرض لحماية  ضروري و منطقيمنها بعض ال وا 
تأسيس البنوك  لحرية أو معرقل معيق هو ما فيه اآلخر البعضفإن القطاع البنكي 

في ظل محدودية بالحرية المذكورة مجلس ال تزداد إمكانية مساس كما .والمؤسسات المالية
 .استقالليته

تقييدها من إمكانية  حرية االلتحاق بالنشاط البنكيمن أجل حماية و  ذلك، مقابلفي و       
مجلس النقد والقرض، يمتلك أصحاب المصلحة مجموعة من الضمانات أهمها من طرف 

التي على اإلطالق الطعن القضائي أمام مجلس الدولة ضد القرارات التنظيمية والفردية 
، لكن تبقى هذه الضمانة غير كافية لعدم تخصص يصدرها المجلس في المجال المذكور

كل عام  والبنكية بشكل خاص  ولمحدودية القاضي اإلداري في المنازعات اإلدارية بش
    استقالليته. 

Résumé: 

 

      Le législateur à travers le conseil de la monnaie et du crédit a imposé 

aux  investisseur- candidats pour pratiquer Une profession bancaire- des 

procédures administratives difficiles et compliqués afin de protéger le 

secteur bancaire quoique les investisseurs se méfient de toutes ces 

procédures qui  représentent pour eux un obstacle au principe de la liberté 

d’investissement. 

 

     Cependant, le législateur a essayer de mettre en place des garanties qui 

assurent Le principe de la  liberté d'accès a la profession bancaire, tel que 

les recours judiciaires contre les décisions défavorables du conseil de la 

monnaie et de crédit, mais cette garantie est insuffisante si en prend pas 

en considération la Question de l’autonomie du conseil et la spécialisation 

du juge administratif.  
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