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داءــــــــــــاإله  

 
أهٖ الحث٘ثح الغال٘ـــــــــح:  إلٔ هِجح فؤادٕ ًّثع الحٌاى الصافٖ  

أتٖ العـــــــــضٗض:  إلٔ ّتش للثٖ ّعضج ًفسٖ  

إخْتٖ األعــــــــــــضاء: إلٔ سفماء ح٘اتٖ  

إلٔ ششكاء أحالهٖ ّسفماء دستٖ كل األصذلاء ّالضهالء فٖ الواجست٘ش ّخاسج 

 الواجست٘ش

 إلٔ كل هي شجعٌٖ للوضٖ لذها ّلْ تكلوح طّ٘ثـــــــــــــــــح

 إلٔ كل ُؤالء أُذٕ جِذ سٌــــــــــْاخ

                                                                      

وفاء عجـــــــــــــرود               

 التشكـــــرات

  الشكش أّال ّأخ٘شا ّدّها لصاحة الفضل الشّصاق الوْفك اهلل عض ّجل، الزٕ هّي 
ّٖ ّ أّصلٌٖ إلٔ ها أًا فَ٘، ّ الزٕ هٌحٌٖ الصثش ّاإلسادج إلتوام ُزا الثحث . عل



ثن أتمّذم ّ أًا أًِٖ ُزا الثحث تأخلص عثاساخ الشكش ّاالهتٌاى إلٔ كل هي كاى لِن 
األستــــار الذكتــْس : الفضل فٖ إتوام ُزا العول الوتْاضع ّاًجاصٍ، ّعلٔ سأسِن

: الفضل الوحتشم

هٌتشٕ هسعْد علٔ لثْلَ اإلششاف علٔ ُزا الثحث هخصصا لٖ جضءا هي ّلتَ 
. الثو٘ي، ّكزا علٔ كل تْجِ٘اتَ ّعلٔ حسي الوعاهلح ّالتمذٗش ّالّتفِن

تي لطشش عثذ الُْاب ّطاشْس عثذ الحف٘ظ، علٔ : إلٔ األساتزج الذكاتشج األفاضل
لثْلِن هٌالشح ُزا الوْضْع، ّعلٔ كل ها تمّذهْا تَ هي تْجِ٘اخ فٖ سث٘ل تحس٘ي 

. هستْٓ الثحث العلوٖ

ّتالوٌاسثح أتمذم تالشكش إلٔ كل األساتزج فٖ جو٘ع هستْٗاخ الذساسح تصفـح عاّهح ّ 
ّكل األسشج الجاهع٘ح ّطالن اإلداسج - لسٌطٌ٘ح-أساتزج كل٘ح الحمْق تجاهعح هٌتْسٕ

. ًادٗح التٖ ًتؤٌّ لِا الشفاء العاجل، تصفح خاّصح: علٔ سأسِن

. كل ُؤالء شكشا جضٗال

                                                                    
 وفاء عجــــــــــــرود
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 ةةـــــمقدم
ة المستقلّة والمسّماة بالّسلطات المستقلّة أو بسلطات الّضبط  ٌّ تعتبر الّسلطات اإلدار

مؤّسسات جدٌدة من مؤّسسات الّدولة فً الجزائر
(1)

، أصبحت منوطة بمهّمة الّضبط فً جمٌع 

ز الّنشاط االقتصادي الجزائري لفترة معتبرة من . الّنشاطات مهما كان طابعها ٌّ فبعد أن تم

الزمن بهٌمنة الّدولة وسٌطرتها على كل جوانبه، حٌث كانت المنّظم والمنفّذ أّدى هذا األسلوب 

ة حاّدة مّست جمٌع المٌادٌن، فأصبح من  ٌّ التّدخلً إلى آثار سلبٌة تسّببت فً أزمة اقتصاد

ة  ٌّ ٌفها بصورة جدٌدة تتأقلم مع التحّوالت الّداخل ٌّ الضروري إعادة النظر فً الوظائف وتك

ٌّرة إلى دولة ضامنة ة الجدٌدة، لٌبرز تطّور دور الّدولة من دولة مس ٌّ والعالم
(2)

أصبحت بذلك . 

ة العمود الفقري للّضبط  ٌّ ة والمال ٌّ ة المستقلّة الفاصلة فً المواد االقتصاد ٌّ الّسلطات اإلدار

، البرٌد والمواصالت، الطاقة ةاالقتصادي فً مختلف القطاعات، فً نشاط البورص

ة، المناجم، المنافسة، نشاط التأمٌنات، النشاط المصرفً وحدٌثا نشاط النقل والمٌاه ٌّ  .الكهربائ

إّن هذه الّسلطات الجدٌدة تحتوي عناصر تجانس وعناصر تنافر
(3)

، إالّ أّنه رغم اختالف 

ة الممنوحة لها فً إطار ممارسة  ٌّ ٌرها والوسائل القانون ٌّ الّتسمٌة الملقاة علٌها، جهاز تس

ة ٌّ اتها فهً تشترك فً ثالث خصائص أساس ٌّ ة الّسلطة التً ثار بشأنها جدل : صالح ٌّ خاص

كبٌر، حول مشكلة إدماج هذه الهٌئات فً الّنظام المؤّسساتً ومدى اعتبارها سلطة رابعة، 

ة  ٌّ األمر الذي أّدى إلى مناقشة اختصاصاتها لمعرفة ما إذا كانت طبٌعة هذه االختصاصات وكٌف

ة ومبدأ الفصل بٌن الّسلطات المكرّسان فً دولة القانون ٌّ ة الدستور ٌّ . ممارستها، ٌمّسان بالشرع

وقد خطا المجلس الدستوري الفرنسً فً ذلك خطوات كبٌرة هذا إلى جانب اشتراكها فً 

ة للّنصوص المنشئة لها ذات  ٌّ ة، بما فً ذلك القٌمة القانون ٌّ الّطابع اإلداري وعنصر االستقالل

ة لمواجهة الّسرعـة  . الّطابع التشرٌعً ٌّ كما أّنها تعتبر نتٌجة حتم

                                                   

  .8 و7 ص ،2001، لسنة 01 السلطات اإلدارٌة المستقلة، مجلة إدارة، عدد ناصر لباد،- (1)

  سنة 24، مجلة إدارة، عـدد "وجه جدٌد لدور الدولة :الّسلطات اإلدارٌة المستقلة فً المجال المصرفً"منى بن لطرش،- 2))

  .57 ، ص 2002

(3)- ISRAEL (Jean- Jacque), « Diversité et hétérogénéité », disponible sur:  

www.gip-recherche-justice.fr  
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اتها إلى ضمان  ٌّ ة، فتسعى من خالل صالح ٌّ والمرونة التً تتمّتع بها المعامالت االقتصاد

 .التوازن بٌن المصلحة العاّمة والمصلحة الخاّصة

والجدٌر بالذكر أّن الجهاز المصرفً ٌحّتل مكانة هاّمة فً الّنشاط االقتصادي حٌث ٌعّد 

ة وذلك من خالل  ٌّ ة واالجتماع ٌّ القلب الّنابض له والمحّرك االستراتٌجً للتنمٌة االقتصاد

ة بمختلف أنواعها ٌّ  .مؤّسسات القرض التً تعّد حلقات عبور للّنشاطات المصرف

ة سلٌمة،  ٌّ ونظرا إلى تصاعد الّرهان حول إقامة نظام مصرفً مستقر فً ظل بٌئة تنافس

ة وغٌرها من المؤّسسات اختالفا ملحوظا،  ٌّ خاصة وأّن البنوك تختلف عن المؤّسسات المال

حٌث أّنها ال تمتلك أصوال ثابتة لتعوٌض الدائنٌن فً حالة اإلفالس فهً تعمل بأموال اآلخرٌن، 

أي المودعٌن وتحٌط بها فً أثناء ممارسة هذه الوظٌفة مجموعة من المخاطر على اختالف 

ونظرا إلى أّن إفالس البنوك كما نعلم جمٌعا ٌعنً هدم الّنظام المالً وبالتالً القضاء . أشكالها

على البنٌة االقتصادٌة، هذا تماما ما حدث على اثر إفالس مجموعة من البنوك العالمٌة التً 

تسّببت فً أزمة مالٌة عالمٌة حاّدة أسفرت عن أزمة اقتصادٌة، فقد أّدى ذلك إلى إعادة الّنظر 

ٌرها، كما  ٌّ فً مجموعة من الّنقاط الهاّمة التً من بٌنها تشكٌلة المؤّسسات المالٌة، إدارتها وتس

كان من بٌن التعّهدات التً خرج بها زعماء قّمة العشرٌن فً لندن فً سبٌل إنعاش االقتصاد 

العالمً، هو إصالح المؤّسسات المالٌة العالمٌة وتشكٌل جهاز عالمً لمراقبتها ألّن نجاح مثل 

هذه المؤّسسات ال ٌتأّسس على حجم انتشار فروعها وشبكاتها وحجم نشاطها وإّنما فً 

.   مردودٌة خدماتها ونشاطاتها الممارسة

وباعتبار أّننا لسنا فً منأى عّما ٌحدث فً الّساحة الدولٌة فان التحّدٌات أمام المشّرع 

الجزائري تّظل فً تزاٌد مستمر، رغم أّنه ال ٌمكن إغفال مجهوداته بصفة عاّمة والسلطة 

 بإصدار مجموعة من القوانٌن واألنظمة التً تحّدد لالنقدٌة بصفة خاّصة منذ فجر االستقال

ٌّات الدخول إلى المهنة المصرفٌة وأنماط التسٌٌر فٌها، إلى جانب إرساء قواعد لتنظٌم  كٌف

 . الرقابة علٌها
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ة المدنٌة والجنائٌة،  ٌّ ة إلى جانب كّل من المسؤول ٌّ ة التأدٌب ٌّ بذلك أصبح تكرٌس المسؤول

ة وتثار بمجرد مخالفة االلتزامات  ٌّ ة للمهنة البنك ٌّ أمر حتّمً ألّنها تمّثل دعامة للحماٌة القانون

. المنصوص علٌها فً القانون المصرفً بمفهومه الواسع

هكذا كان الّنشاط المصرفً على رأس الّنشاطات التً شهدت تأسٌس مثل هذا الّنوع من 

ة، هذه األخٌرة تعتبر عصب  ٌّ الّسلطات، فكان مٌالد مجلس النقد والقرض واللّجنة المصرف

ٌّات الّرقابة والتأدٌب التً أوكلت إلٌها  .الّضبط فً المٌدان نظرا لصالح

ة تتعلّق، أوالها بالمبادئ  ٌّ ة ٌتمحور أساسا حول ثالث نقاط رئٌس ٌّ إّن تنظٌم الّرقابة البنك

ة فً  ٌّ ٌّة، ضف إلى ذلك وفً ظل دخول الّدولة الجزائر التً ٌسٌر علٌها هٌكل اللّجنة المصرف

ة فً ظل رحاب العولمة، فانه ٌظهر فً مستوى ثان  ٌّ صراع االندماج فً وتٌرة التجارة العالم

ٌّة  مدى قدرة اللّجنة فً الّتعاون مع مثٌالتها فً الّدول األخرى، كما ترتكز أخٌرا على كٌف

ة الممنوحة لها فً سبٌل ذلك ٌّ  .ممارسة الّرقابة والوسائل القانون

ة المستقلّة فً القطاع، تدعو إلى التساؤل  ٌّ إّن مهّمة الّضبط التً تتمّتع بها الّسلطات اإلدار

حول مركزها والدور المنوط بها
(1)

وباعتبار اللجنة المصرفٌة هٌئة ضابطة فً القطاع . 

المصرفً فان هذا ٌحتم علٌنا إلقاء الضوء على مركز هذه األخٌرة والدور الذي تقوم به فً 

 . هذا المجال

وعلى ضوء هذه المعطٌات نتساءل عن ما مدى التأطٌر القانونً لمهّمة الّضبط المنوطة 

ة فً الجزائر وظروف ممارستها لها؟ وما هو الّدور الذي تلعبه فً هذا  ٌّ باللّجنة المصرف

 المٌدان؟

أي السؤال ٌكمن فً الهدف من البحث فً التأطٌر القانونً لمهّمة الّضبط الموكلة إلى 

ة والظروف التً تمارس فٌها والّدور الذي تلعبه اللّجنة من خاللها فهل تمارس  ٌّ اللّجنة المصرف

تها؟  ٌّ ة وظٌفة الّضبط دون قٌد، وما مدى فعال ٌّ اللّجنة المصرف

 

 

                                                   

(1) - PAULIAT (Hélène), « Les autorités administratives indépendantes et les nouvelles formes 

de régulation », disponible sur : www.gip-recherche-justice.fr 
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ونعتمد فً دراستنا على المنهج الّتحلٌلً الوصفً على ضوء القانون الفرنسً، كلّما 

اقتضى األمر ذلك، نظرا إلى أّن المشّرع الجزائري قد لجأ إلى اقتباس معظم القواعد القانونٌة 

. من المشّرع الفرنسً

وكأّي بحث علمً فقد صادفتنا فً سبٌل انجاز هذا العمل، العدٌد من الصعوبات على 

. رأسها مشكلة ندرة المراجع المتخّصصة فً الموضوع

 

وبناءا على كل ما سبق، سوف نتناول هذا الموضوع بالدراسة والتحلٌل من خالل فصلٌن 

: هما

 .اإلطار التنظٌمً للجنة المصرفٌة: الفصل األول

 . اإلطار الوظٌفً للجنة المصرفٌة:الفصل الثاني
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الفصل األّول 

  اإلطار التّنظيمي للّجنة المصرفيــة

ة تعتبر أحد وسائل الّضبط فً المجال االقتصادي، ظهرت إلى  ٌّ إّن اللّجنة المصرف

10-90الوجود بموجب قانون النقد والقرض
(1)

ة التً  ٌّ  ، هذا بعد جملة اإلصالحات االقتصاد

ة ٌّ عرفتها الجزائر ابتداءا من القانون الّتوجٌهً للمؤّسسات العمومٌة االقتصاد
(2)

. 

 المتعلق 11-03ونظرا إلى االختصاصات الواسعة التً أصبحت تتمتع بها فً ظل األمر

بالنقد والقرض
(3)

نا أن نستّهل دراستنا هذه بالتعّرؾ  ٌّ ، فٌما ٌخّص ضبط الّنشاط البنكً، ارتأ

ة  ٌّ ة الجدٌدة والؽامضة وعلٌه فإّننا سنتطّرق فً هذا الفصل إلى ماه ٌّ إلى هذه الوسٌلة القانون

ة، ثم نتطّرق فً المبحث الثانً إلى مركزها بٌن سلطات الّضبط االقتصادي  ٌّ اللّجنة المصرف

ة. األخرى ٌّ  :وهذا ٌكون وفق الخّطة التال

ة: المبحث األّول ٌّ ة اللّجنة المصرف ٌّ  .ماه

ة بٌن سلطات الّضبط االقتصادي األخرى:المبحث الّثانً ٌّ  . مركز اللّجنة المصرف

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 18، صادرة فً 16، ٌتعلّق بالنقد والقرض، معدل ومتمم، ج ر عدد 1990 أفرٌل 14، مؤّرخ فً 10-90  قانون رقم- (1)
  .1990أفرٌل 

، ٌتضّمن القانون التوجٌهً للمؤّسسات العمومٌة االقتصادٌة، ج ر عدد 1988 جانفً 12، مؤّرخ فً 01-88قانون رقم - (2)
 .1988 جانفً 13، صادرة فً 02

 . 2003 أوت27، صادرة فً 52، ٌتعلّق بالنقد والقرض، ج ر عدد 2003 أوت 26، مؤّرخ فً 11-03أمر رقم- (3)
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 المبحث األول

ة ٌّ ــة اللّجنة المصرف ٌّ  ماه

ة المستحدثة بموجب  ٌّ ة ورٌثة اللّجنة التقنٌة للمؤّسسات المصرف ٌّ تعتبر اللّجنة المصرف

71/47األمر
(1)

حٌث أّن هذه األخٌرة كانت تتمّتع بدور .  ، المتضّمن تنظٌم مؤّسسات القرض

استشاري وتخضع لسلطة وزٌر الّمالٌة
(2)

86/12تّم إلؽاء هذه اللّجنة التقّنٌة بالقانون رقم . 
(3)

 ،

ة ٌّ لتعّوض بعد ذلك بجهاز ٌدعى لّجنة الرقابة على المؤّسسات المصرف
(4)

 . 

ة بموجب القانون رقم  ٌّ  46-84أّما فٌما ٌخّص القانون الفرنسً، فقد حلّت اللّجنة المصرف

 جوان 13 محّل لجنة مراقبة البنوك المستحدثة بموجب القانون 1984 جانف24ًالمؤّرخ فً 

1941
(5)

. 

ومن المؤّكد أّن التعدٌالت المتوالٌة للقوانٌن فً مختلؾ المجاالت تهدؾ فً مجملها إلى 

ة؟. تطوٌر اإلطار القانونً ٌّ  فما هو حال الّنظام القانونً بالنسبة للّجنة المصرف

:  تكون اإلجابة عن هذا التساؤل وفقا للمطلبٌن التالٌٌن

ة :المطلب األول  ٌّ ة وطبٌعتها القانون ٌّ . تشكٌلة اللّجنة المصرف

 .عالقة اللجنة المصرفٌة بالسلطات األخرى: المطلب الثانً 

 

 

 

 

                                                   

 جوٌلٌة 06، صادرة فً 55، ٌتضّمن تنظٌم مؤّسسات القرض، ج ر عدد 1971 جوان 30، مؤّرخ فً 47-71أمر رقم - (1)

1971. 
 . من نفس األمر14، 13، 12، 11، 10، 09المواد - (2)

 أوت 20 ، صادرة فً 34، ٌتعلّق بنظام البنوك والقرض، ج ر عدد 1986 أوت 19، مؤرخ فً 12-86قانون رقم - (3)
1986.  

جمٌلة بلعٌد، الرقابة على البنوك و المؤسسات المالٌة، مذكرة لنٌل شهادة ماجستٌر فً القانون، فرع قانون األعمال، كلٌّة -(4) 
  .47، ص 2002-2001الحقوق، جامعة مولود معمري، تٌزي وزو، 

)5(-Direction de la communication note d'information n°:  132 , la commission bancaire, 

disponible sur : www.banque-france.fr 
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 المطلب األّول

ة ٌّ ة وطبٌعتها القانون ٌّ  تشكٌلـة اللّجنة المصرف

ة فً الكتاب السادس من األمر ٌّ ، 11-03لقد نّص المشّرع الجزائري على اللّجنة المصرف

المتعلّق بالنقد والقرض والذي ٌحمل عنوان مراقبة البنوك والمؤّسسات المالٌة وخّصص لها 

الفرع )ولمعرفة هذا الجهاز عن قرب البد من التطّرق بداٌة إلى تشكٌلته . الباب الخامس منه

(. الفرع الثانً)ثم تبٌان الّتكٌٌؾ القانونً له  (األّول

الفـرع األّول 

ة ٌّ   تشكٌلة اللّجنة المصرف

ة تتشّكل من العنصر البشري إلى جانب  ٌّ كأي جهاز داخل الدولة فاّن اللّجنة المصرف

ٌّة ٌّاكل إدار  .سنحاول استعراضها وتبٌان مختلؾ خصائّصها فً القانون الجزائري. ه

 .التركٌبة البشرٌة: أّوال

تتكون اللّجنة " : ، المتعلّق بالنقد والقرض على أنه11-03 من األمر106/1تنص الماّدة 

 :المصرفٌة من

 المحافظ رئٌسا،- 
  أعضاء ٌختارون بحكم كفاءتهم فً المجال المصرفً والمالً والمحاسبً،3ثالثة - 

 ٌنتدبان من المحكمة العلٌا ٌختارهما الرئٌس األول لهذه المحكمة بعد 2قاضٌان - 
 ".      استشارة المجلس األعلى للقضاء

 : أعاله، نستنتج106من خالل استقراء الماّدة 

 :الّطابع الجماعً للّتشكٌلة .1

ة المستقّلّة، باستثناء وسٌط  ٌّ ة مثلها مثل معظم السلطات اإلدار ٌّ اللّجنة المصرف

ة ٌّ الجمهور
(1)

-ملؽى-
 

ة ٌّ   144ٌّتضح هذا بالرجوع إلى نّص الماّدة . تتشّكل من تركٌبة جماع

 

 

                                                   

 31، صادرة فً 20، المتعلّق بوسٌط الجمهورٌة، ج ر عدد 1996 مارس 23، مؤّرخ فً 113-96مرسوم رئاسً رقم - (1)

 .ملؽى. 1996مارس 
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10-90من القانون
(1)

، حٌث نالحظ أّن المشّرع كان ٌبحث دائما عن التعّددٌة فً الّتشكٌلة، فبعد 

أن كانت اللّجنة تتشّكل من خمسة أعضاء، أضاؾ عضوا سادسا من ذوي الكفاءة فً المجال 

هذا المسعى وان كان ٌهدؾ إلى شًء فهو ٌهدؾ إلى خلق . المصرفً والمالً والمحاسبً

. التوازن المستّمر بٌن جهات أخذ القرار

وقد اّتجه المشّرع الفرنسً نفس االتجاه، حٌث رفع عدد األعضاء إلى سبعة بعدما كان 

ٌقّدر بخمسة فً ظل لجنة مراقبة البنوك
(2)

. 

 :الّطابع المختلط للّتشكٌلة .2

ة على ؼرار نظٌرتها فً  ٌّ ٌّة ألعضاء اللّجنة المصرف نالحظ اختالؾ المراكز القانون

فرنسا
(3)

 :، إذ تتشّكل من

ة-  ٌّ ٌّات قضائ عضوان بصفة قاّض، ما ٌسمح لها بممارسة السلّطة التأدٌبٌة على : شخص

 .أكمل وجه

ٌّات خبٌرة فً المجال المالً والمصرفً والمحاسبً-  نظرا للّطابع االستثنائً : شخص

ة ٌّ . للمهّنة المصرف

 

 

                                                   

تتألؾ اللجنة المصرفٌة من المحافظ أو من :" ، المرجع السابق، على أّنه10-90 من القانون رقم 144/2تنص الماّدة - (1)

 : نائب المحافظ الذي ٌحل محله كرئٌس ومن األعضاء األربعة التالٌن
 .قاضٌان ٌنتدبان من المحكمة العلٌا ٌقترحهما الرئٌس األول لهذه المحكمة بعد استطالع رأي المجلس األعلى للقضاء- 
عضوٌن ٌتم اختٌارهما نظرا لكفاءتهما فً الشؤون المصرفٌة والمالٌة و خاصة المحاسبٌة، ٌقترحهما الوزٌر المكلؾ - 

 ".بالمالٌة
(2) - « Aux termes de l'article 15 de la loi du 2 décembre 1945: la commission de contrôle des 

banques est composée de la façon suivante: le gouverneur de la banque de France, président, le 

président de la section des finances du conseil d'état, le directeur du  trésor au ministère des 

finances, ou leur suppléant nommé par arrêté du ministre des finances ; un représentant des 

banques ou son suppléant nommés par arrêté du ministre des finances sur présentation de 

l’association professionnelle des banques ;un représentant du personnel des banques ou son 

suppléant, nommés par arrêté du ministre des finances sur présentation des organisation 

syndicales les plus représentatives ».  

– RIVES-LANGE (Jean Louis), « Banques et établissements financiers : organes de direction et 

contrôle – commission de contrôle des banques », Dalloz : Encyclopédie, Droit commercial 1, 

1972, n° 144, p 10. 

(3) - Art L613-3(Loi n°2005-1564 du 15 Décembre 2005 art 14 J.O du 16 Décembre 2005) du 

CMFF, disponible sur : www.lexinter.net 
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ٌترأّس محافظ بنك الجزائر إلى جانب اللّجنة : إلى جانب محافظ بنك الجزائر رئٌسا- 

ة، كّل من بنك الجزائر ومجلس النقد والقرض، األمر الذي ٌجعله على دراٌة  ٌّ المصرف

ة الرقابة ٌّ . كافٌة بما هو أصلح للجهاز المصرفً، وبالتالً فاّن صفته هذه تدعم فعال

 .األمانة العاّمـة: ثانٌا

 :على أّنه (المذكورة سابقا) 106/2تنّص الماّدة 

 تزّود اللجنة بأمانة عامة ٌحّدد مجلس إدارة البنك صالحٌاتها وكٌفٌات تنظٌمها  "

  ".وعملها، بناءا على اقتراح اللجنة

من خالل نّص الماّدة نالحظ أّن اللجنة المصرفٌة فً الجزائر تتكّون من هٌكل دائم ٌتمثل 

ٌّن فً الرسالة العامة رقم   دٌسمبر 08 مؤرخة فً 317فً األمانة العامة، هذا الهٌكل مب

تسند له مهّمة تحضٌر وتنفٌذ قرارات اللجنة. 2004
(1)

، حٌث ٌتولّى إرسال االستدعاءات إلى 

ٌّن - الجلسات وعلى اثر انتهاء كل جلسة، ٌرفع األمٌن العام وفً حالة ؼٌابه  أمٌن الجلسة المع

ة  ٌّ محضرا ٌحتوي خاصة على إثبات حضور األشخاص - من قبل رئٌس اللّجنة المصرف

ٌستطٌع ممّثل الخاضع تفّحص الملؾ . المعنٌة، مختلؾ النقاط المناقشة والقرارات المّتخذة

التأدٌبً على مستوى األمانة العاّمة، وفً األخٌر ٌضمن األمٌن العام تنفٌذ القرارات
(2)

. 

ة فً القانون الجزائري تشبه تلك فً  ٌّ من خالل ما تقّدم نستنتج أّن تشكٌلٌة اللّجنة المصرف

القانون الفرنسً مع بعض االختالفات سواء من حٌث عدد األعضاء أو من حٌث توزٌع 

ٌن والتً تهدؾ إلى تمثٌل المصالح  ٌّ ٌّات المصرف مراكزهم، إالّ أّن ما ٌجمعهما هو ؼٌاب جمع

ـة وتزوٌد أعضائها والجمهـور   ٌّ ٌّمـا لدى الّسلطـات العمـوم ٌّة ألعضـائها الس الجمـاع

 

                                                   

(1)- FORT (Jean –Louis), « l’organisation du contrôle bancaire », Revue conseil d’état, n°06, 

2005, p 06.  

، المتعلّق بقواعد 2005 افرٌل20، المؤّرخ فً 04-2005 من القرار رقم 25،23،17،14،13،11،10،8،5المواد - (2)

ؼٌر منشور فً الجرٌدة  )1993 دٌسمبر 06، المؤّرخ فً 01-93تنظٌم وعمل اللّجنة المصرفٌة الذي ألؽى القرار رقم 

أّنها قواعد فً ؼاٌة األهمٌة نأسؾ فعال لكونها ؼٌر مشروعة ال من الّناحٌة : ، وقد قالت األستاذة بن لطرش منى (الرسمٌة

 .الموضوعٌة بسبب عدم اختصاص اللّجنة المصرفٌة بإصدار هذه القواعد ، وال من الناحٌة  الشكلٌة ألّنها  ؼٌر منشورة 
 .81بن لطرش، المرجع السابق، ص منى- 
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ة المسائل المّتصلة بممارسة الّمهنة، الّسٌما . بالمعلومات وتحسٌسهم ٌّ تدرس هذه الجمع

ٌّات البنوك والقروض وتحفٌز المنافسة وإدخال تكنولوجٌا جدٌدة وتنظٌم خدمات  تحسٌن تقن

ٌٌّرها وتكوٌن المستخدمٌن والعالقات مع ممثلً المستخدمٌن الصالح العام وتس
(1)

 .

الفـرع الثانً 

 الّطبٌعــة القاّنونٌة للّجنة المصرفٌة

 : على ماٌل11ً-03 من األمر 105/1       تنص الماّدة 

 ."(...) لجنة مصرفٌة تدعى فً صلب النص اللجنة وتكلف بما ٌأتًستؤس "

، ٌمكننا 10-90 من قانون النقد والقرض143 وبمقارنة نّص الماّدة أعاله مع نّص الماّدة 

أن نالحظ أّن المشّرع الجزائري لم ٌضؾ شٌئا فٌما ٌخّص تحدٌد طبٌعة اللّجنة المصرفٌة، 

إالّ .  التً تدل فقط على ترّدد المشّرع فٌما ٌخّص هذا الموضوع(اللّجنة )واكتفى بحشر كلمة 

ة فً هذا المجال ٌّ  .أّننا سنحاول عرض مجموعة من اآلراء الفقه

ة: أّوال ٌّ  .الّطابع االزدواجً للّجنة المصرف

، ٌفّرق بٌن (11-03 من األمر 107المادة  ) من قانون النقد والقرض146إّن نّص الماّدة 

ة القابلة للّطعن اإلداري وتلك الّتً ال تقبل ذلك ٌّ فمجّرد تحدٌد أّنه ٌمكن . قرارات اللّجنة المصرف

ٌٌّن مدٌر مؤقت أو مصّؾ والجزاءات التأدٌبٌة وحدها موضوع طعن أمام  أن تكون قرارات تع

مجلس الّدولة، ٌّدل بمفهوم المخالفة أّن باقً القرارات كاألوامر أو التحذٌر التً لم تذكر 

صراحة، تمثل قرارات إدارٌة تخضع لنظام المنازعات المرتبط بهذه التصّرفات، بمعنى طعن 

.  باإللؽاء

اللّجنة المصرفٌة تكون إذن سلطة إدارٌة مستقلة عندما تنطق بأمر أو تحذٌر ومحكمة 

ٌّن مصّؾ أو مدٌر مؤقت إدارٌة عندما تنطق بجزاء تأدٌبً أو عندما تع
(2)

هذا ما ذهب إلٌه . 

األستاذ دٌب السعٌد فً تحلٌله الذي ٌمكن القول عنه أّنه مستوحى من القانون الفرنسً، حٌث  

 

                                                   

 .، المرجع السابق 11-03 من األمر رقم 96/3،2،1المادة - (1)

)2(- DIB (Saïd), « La nature du contrôle juridictionnel des actes de la commission bancaire en 

Algérie », Revue de conseil d’état , n° 3, 2003, p121. 
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ٌّؾ المشّرع صراحة اللّجنة المصرفٌة الفرنسٌة بأّنها هٌئة قضائٌة عندما تتصّرؾ فً إطار  ك

الّسلطة القمعٌة الممنوحة لها
(1)

بناء علٌه أضفى الفقٌه الّطابع اإلداري والقضائً للّجنة . 

ة الصرٌحة للمشرع فاّنه البد من تحلٌل حالة الّهٌئة  ٌّ المصرفٌة، حٌث اعتبر أّنه فً ؼٌاب الن

 :المعّنٌة وشروط ممارستها لوظٌفتها وبالّتالً توّصل إلى استخراج المعاٌٌر الّتالٌة

ٌعتبر الجهاز هٌئة قضائٌة إذا كانت اإلجراءات المّتبعة أمامه قرٌبة من تلك    المّتبعة  -

 .(الّسٌما فٌما ٌخّص إجراء المواجهة )أمام المحاكم 

 .بما أّن تشكٌلة اللّجنة المصرفٌة تحتوي على قضاة فهذا دلٌل على الّطابع القضائً لها -

كما أّن ما ٌكّرس الّطابع االزدواجً هو معٌار التسبٌب، الذي ٌعتبر إلزامً للقرارات  -

القضائٌة فً حٌن أّنه لٌس كذلك إذا تعلّق األمر بقرار تنفٌذي إالّ إذا تّم النّص على ذلك 

صراحة
(2)

. 

حسب رأٌه ٌقود إلى مجموعة من  (10-90القانون  )146كما أّن نّص الماّدة  -

أوالها تهدؾ إلى إقّصاء التدابٌر اإلدارٌة المتمّثلة فً التحذٌر واألوامر من : القراّءات

ففً الّواقع ٌؤّكد االجتهاد القضائً أّن الّطعن . الّطعن القضائً، وهذا أمر ؼٌر معقول

باإللؽاء موجود بالّنسبة لكّل التصّرفات اإلدارٌة حتى بعدم وجود نّص قانونً ٌقضً 

هذا راجع حسب الفقه إلى وجود مبدأ عام أسمى . بإمكانٌة الّطعن اإلداري أو القضائً

من القانون
(3)

، القراءة الثانٌة تهدؾ إلى أّن المنازعة اإلدارٌة تتعلّق فقط بالقرارات 

 من قانون النقد والقرض، هذا ما ٌجعل باقً 146المنصوص علٌها بحكم الماّدة 

  من قانون 07القرارات من اختصاص القاضً العاّدي، ؼٌر أّنه وباعتماد المـاّدة 

 

                                                   

)1(- Art L 613-23-I du CMFF, dispose : «  Lorsque la commission bancaire statue en application 

de l'article L. 613-21, Elle est une juridiction administrative », disponible sur : www.lexinter.fr 
)2(- DIB (Saïd), « La nature du contrôle juridictionnel des actes de la commission bancaire en 

Algérie », op.cit, p125. 
 07، المؤّرخ فً 338-96، المنشور بموجب المرسوم الرئاسً رقم 1996 نوفمبر28 من دستور 143تنّص الماّدة -  (3)

ٌنظر القضاء فً الطعن فً قرارات السلطات :"  على أّنه1996 دٌسمبر 08، صادرة فً 76، ج ر عدد 1996دٌسمبر 

 ".اإلدارٌة
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اإلجراءات المدنٌة
(1)

ٌّار العضوي لتحدٌد مجال المنازعة اإلدارٌة وبالتالً   على المع

أما فٌما ٌخّص القراءة األخٌرة ٌرى  .القاضً اإلداري، تجعل منها قراءة دون جدوى

الكاتب أّنها مالئمة أكثر، إذ تقّسم الماّدة الّطعون ضّد قرارات اللّجنة المصرفٌـة إلى 

فٌما )وطعون باإللؽاء  (فٌما ٌخّص القرارات المذكـورة فً نّص الماّدة )طعـون بالّنقـض 

أخٌرا فاّن تحدٌد المشّرع آلجال تقدٌم الطعون  .(ٌخّص تلك الّتً لم تنّص علٌها الماّدة

 .ٌضفً على قرارات اللّجنة المصرفٌة قّوة الّشًء المقضً فٌه

 .اللّجنة المصرفٌة سلطة إدارٌة مسّتقلة: ثانٌا

ٌعتبر األستاذ زواٌمٌة رشٌد اللّجنة المصرفٌة سلطة إدارٌة مستقلة، فهو ٌرى أّن هدؾ 

هذه الهٌئات هو الحفاظ على تطبٌق القانون فً مجال االختصاص المحّدد لها، إلى جانب أّن 

األعمال الصاّدرة عنها بمثابة أعمال اإلدارة، فالقرارات النافذة من صالحٌات الّسلطة العامة، 

تقلٌدٌا معترؾ بها للّسلطات اإلدارٌة
(2)

، فٌنتقد بذلك الّرأي القائل بإضفاء الّطابع القضائً 

علٌها
(3)

 :على الّنحو التالً 

فعال حضور قاضٌٌن ضمن تشكٌلة اللّجنة المصرفٌة ٌعتبر دلٌل على الّطابع القضائً  -

لكّنه لٌس قاطعا، ذلك أّن بعض الّسلطات اإلدارٌة المسّتقلة تّضم قضاة دون أن تستفٌد من 

ٌٌّؾ القضائً  .هذا هو حال لجنة تنظٌم ومراقبة البورصة. التك

فٌما ٌخّص اقتصار اختصاص الهٌئات القضائٌة فً مجال العقوبات التأدٌبٌة، أمر ؼٌر  -

صحٌح إذ ٌالحظ شؽؾ المشّرع فً االحتفاظ بهذه الّسلطة، لسلطات إدارٌة مستقلة فً 

 ففً مجال البـورصة ال تكتسً الؽرفة التأدٌبٌة فً  .المجال االقتصادي والمالـً

لجنة تنظٌم ومراقبة البورصة الّطابع القضائً، رؼم إصدارها لعقوبات تأدٌبــٌة فً 

 
 

                                                   

 ت وانمتضّمه قاوون اإلجزاءا2008 أفزيم 23 انمؤّرخ في 09-08 بموجب انقاوون -محم إنغاء-قاوون اإلجزاءات انمدوية - (1)

 .23/04/2009انمدوية واإلدارية انذي يكون ساري انمفعول في 

)2(- ZOUAIMIA( Rachid) , « Les autorités de régulation  indépendantes dans le secteur financier 

en Algérie », Edition Houma, Alger, 2005, p14 .
 
  

)3(- Ibid, pp 51-55. 
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ٌّات البورصة حٌث نلمس الّطابع اإلداري لها مواجهة الوسطاء فً عمل
(1)

. 

فٌما ٌخّص إجراء المواجهة كدلٌل على الّطابع القضائً، ٌرى أّن مثل هذه القاعدة لم  -

تنتج عن نّص تشرٌعً بل عن الّنظام الّداخلً الذي تصدره اللّجنة نفسها، فً حٌن أّن 

 .السؤال دائما ٌبقى مطروح حول شرعٌة هذا األخٌر

ة الجهاز لٌس حكرا على الهٌئات القضائٌة فإنشاء الّسلطات اإلدارٌة المسّتقلة  - ٌّ استقالل

 .تعكس الّنظرٌة الّتقلٌدٌة لألشخاص الّعامة

اقتصار إجراء التبلٌػ حسب قانون اإلجراءات المدنٌة على القضاء لٌس معٌارا قطّعٌا،  -

حٌث أّن مجلس النقد والقرض ٌعتبر سلطة إدارٌة مستقّلة فً المجال البنكً والمالً، إالّ 

أّنه ٌعتمد على قانون اإلجراءات المدنٌة فً تبلٌػ بعض قراراته
(2)

. 

 90/10قانون  )التسبٌب ال ٌقتصر فقط على القضاء، حقٌقة النصوص التشرٌعٌة -

لم تشر إلى مسألة تسبٌب اللّجنة لقراراتها، حٌث تعتمد هذه األخٌرة فً  (03/11واألمر 

ذلك على نظامها الّداخلً، ؼٌر أّنها ملزمة بذلك باعتبار أّن القرارات الفردٌة تمّس 

 .بحقوق األفراد

إّن استبدال مصطلح الّطعن اإلداري بمصطلح الّطعن القضائً ال ٌضٌؾ شٌئا فٌما  -

ٌٌّؾ اللّجنة المصرفٌة فالّطعن بسبب التعّسؾ فً استعمال الّسلطة والمّوجه ضّد  ٌخّص تك

الهٌئات اإلدارٌة ٌعتبر طعن قضائً على ؼرار الّطعن بالّنقض ضّد أّي قرار نهائً 

فهذا المصطلح ٌؤّكد على أّن الّطعن ٌكون أمام هٌئة قضائٌة . صادر عن هٌئه قضائٌة

 .بمعنى أّنه ال مجال للتظلّم

 

                                                   

، المتعلّق ببورصة القٌم المنقولة، ج ر عدد 1993 ماي 23، المؤّرخ فً 10-93 من المرسوم التشرٌعً رقم 57المادة - (1)
، صادرة 03، ج ر عدد 1996 جانفً 10، المؤّرخ فً 10-96، معّدل ومتّمم باألمر رقم 1993 ماي 23، صادرة فً 34

 . 2003 فٌفري 19، صادرة فً 11، ج ر عدد 2003 فٌفري 17، المؤّرخ فً 04-03، و بالقانون رقم 1996سنة 

ٌصدر المحافظ القرارات فً مجال النشاطات  :"، المرجع السابق، على أّنه 11-03 من األمر 65/3تنّص الماّدة - (2)

فً الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة وتبلػ (  وج( و ب (المصرفٌة وتنشر القرارات المتخذة بموجب الفقرات ا
 ".القرارات األخرى طبقا لقانون اإلجراءات المدنٌة
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ٌٌّؾ اللّجنة كهٌئة إدارٌة ٌقودنا إلى إقصاء اإلجراءات اإلدارٌة  - أخٌرا فٌما ٌخّص أّن تك

 من الّدستور فاّن 143من مجال المنازعة، أمر ؼٌر معقول حٌث أّنه وحسب الماّدة 

 .القضاء ٌنظر فً الّطعن فً قرارات الّسلطات اإلدارٌة

، أّنه ال جدوى من اعتبار اللّجنة المصرفٌة Thierry Bonneauكما ٌرى األستاذ 

الفرنسٌة محكمة إدارٌة
(1)

 .

 .موقف مجلس الدولة: ثالثا

 فً قضٌة بٌن ٌونٌن بنك 2000 ماي 08فً قراره الصادر بتارٌخ  اعتبر مجلس الّدولة

معتمدا . و بنك الجزائر، أّن اللّجنة المصرفٌة سلطة إدارٌة مستقلة بمعنى جهاز ؼٌر قضائً

، ؼٌاب قواعد اإلجراء القضائً وعلى (ؼٌاب المنازعة)فً ذلك على معاٌٌر ترتبط بالّنزاع 

وقد كان قرار المجلس . طبٌعة الّطعن فً قرارات اللّجنة المصرفٌة والذي ٌعتبر طعن باإللؽاء

 :مسّبب كاآلتً

حٌث أّنه من الّثابت أّن القرار المطعون فٌه ٌذكر أّن رئٌسها صرح قبل مناقشة "

 .الموضوع أّنها تشّكل جهة قضائٌة مختّصة

لكن حٌث أّن الجهات القضائٌة تفصل بٌن األطراف فً حٌن أّن اللّجنة المصرفٌة تشّكل 

 .هٌئة رقابٌة عقابٌة مهنٌة

حٌث أّنه من جهة أخرى فاّن اإلجراءات المطّبقة أمام الجهات القضائٌة تحّدد عن 

طرٌق القانون فً حٌن أّن أغلبٌة اإلجراءات المطّبقة أمام اللّجنة المصرفٌة قد تم تحدٌدها 

. عن طرٌق نظام داخلً

حٌث أّنه فً األخٌر الّطعن ضّد قرارها ٌشّكل طعن بالبطالن ٌجعل تصنٌف قرارها ضمن 

ن القول كما استقر علٌه الفقه أّن اللّجنة المصرفٌة  ٌّ القرارات اإلدارٌـة، ومن ثّم ٌتع

 

 

                                                   

)1(- « La qualification de juridiction administrative est inutile puisque l'on sait bien que lesdits 

pouvoirs ne sont pas dépendants de cette qualification aussi peut-on estimer, sans s'en tenir à la 

qualification légale que la commission bancaire est une autorité administrative indépendante ». 

- BONNEAU (Thierry), Droit bancaire, 5
ème

 Ed, Montchrestien, Paris, p105. 
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"تشّكل هٌئة إدارٌة مستقلة
(1)

.  

كما أّنه أّكد على الّطـابع اإلداري للّجنة المصرفٌـة فً قرار صدر له بمناسبة قضٌة  

 ضّد محافظ البنك المركزي ومن معــه(AIBشركة )بٌن الجٌرٌان أنتارنسٌـونل بنك 
(2)

. 

علـى الرؼم من فصل مجلس الدولـة فً الموضوع إالّ أّنـه تعّرض إلى العدٌـد من  

االنتقادات
(3 )

 :نذكر منها

  اعتبار المجلس أّن المنازعة ؼائبة معٌار ؼٌر قطعً باعتبار أّن الرابطة بٌن المنازعة

والقرار القضائً لٌست مطلقة، حتى واّن سلّمنا بمثل هذا المعٌار فٌمكن القول بوجود 

ومن جهة  (ممثلٌن من طرؾ الدولة)منازعة، األطراؾ فٌها هم من جهة المودعٌن 

 .أخرى البنك المرتكب للمخالفة

 العقوبات التأدٌبٌة من اختصاص القضاء اعتبار. 

  حقٌقة اإلجراءات المّتبعة أمام اللّجنة المصرفٌة تكون طبقا لنظامها الداخلً ولٌس طبقا

لقانون اإلجراءات المدنٌة، إالّ أّن الّنظام فً مضمونه ٌحترم مبادئ اإلجراء المدنً كحق 

 .االّطالع على الملؾ وحق الّدفاع

  القول بأّن طبٌعة الّطعن فً قرارات اللّجنة هً طعون باإللؽاء، أمر ؼٌر منصوص

 (.11-03 من األمر 107المادة ) من قانون النقد والقرض146علٌه فً الماّدة 

ٌٌّؾ اللّجنة المصرفٌة كسلطة إدارٌة مستقلة أقرب إلى  فً األخٌر ٌمكن القول أّن تك

الصّواب حٌث أّنه فً رأٌنا، الهٌئات القضائٌة ال تمّثل أمام هٌئات قضائٌة أخرى لتبرٌر 

 : التً تقضً بأّنه11-03 من األمر 140هذا خالفا لما جاء فً نّص الماّدة . أحكامها

 

 . إجراء أييمكن المحافظ أن يكون طرفا مدنيــا، بحكم صفته، في" 

                                                   

)1(- FENNICHE (Kamel), « La jurisprudence du conseil d’état en matière de contentieux 

bancaire »,  bulletin de magistrats, N° 60, 2006, p 319. 

ضد محافظ البنك المركزي و من معه،  (AIBشركة )، الجٌرٌان أنتارنسٌونل2003 أفرٌل 01قرار مجلس الدولة، -  (2)
حٌث ومن جهة أخرى فان هذا القرار ":جاء فً هذا القرار ماٌلً. 67-64، صص 2005، 06مجلة مجلس الدولة، عدد 

ة عمال بالماّدة  ٌّ  من القانون المذكور ال ٌشكل تدبٌرا ذا طابع تأدٌبً  02 فقرة 155المتخذ بمبادرة من اللّجنة المصرف
ا ال ٌخضع لإلجراءات المنصوص علٌها فً الماّدة  ٌّ  ." و ما ٌلٌها من القانون156وإنما تدبٌرا إدار

)3(- DIB (Saïd), «la nature du contrôle juridictionnel des actes de la commission bancaire en 

Algérie », op.cit, pp 124-126. 
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ٌمكن المحكمة فً جمٌع مراحل المحاكمة أن تطلب من اللجنة المصرفٌة كل رأي وكل    

 . "معلومات مفٌدة 

فرؼم أّن المشرع لم ٌعترؾ صراحة للّجنة المصرفٌة بأن تتأّسس كطرؾ مدنً على 

خالؾ المشّرع الفرنسً
(1)

 . إالّ أّن المحافظ ٌمثلها فً كّل األحوال

كما أّن باعتبار اللّجنة المصرفٌة تمّثل المودعٌن فهً ال ٌمكن أن تكون طرفا وحكما فً 

 .نفس الوقت

كذلك اللّجنة ال تصدر أحكامها باسم الّشعب
(2)

. 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 المطلب الثـانً

 عالقــة اللّجنة المصرفٌة بالّسلطات األخرى

                                                   

)1(- Art L613-24 du CMFF, disponible sur: www.lexinter.net 

 . ، المرجع السابـق1996 من دستور 141المادة - (2)
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 كأّي جهاز فً الّدولة فإّن اللّجنة المصرفٌة تربطها عالقات مع بعض الّسلطات 

الوطنٌة، كما تربطها عالقات مع مثٌالتها من الّسلطات الرقابٌة األجنبٌة وهذا ما قد ٌعكس 

ة  ٌّ ٌٌّؾ القانونً للّجنة المصرفٌة، من خالل تحدٌد نوع العالقة وتبدٌد الؽموض حول إمكان التك

. تداخلها مع سلطات أخرى

ثم  (فرع أول )لهذا سنركز على دراسة عالقة اللجنة المصرفٌة بالسلطات النقدٌة الوطنٌة

. (فصل ثان )نتناول عالقتها بالسلطات الرقابٌة األجنبٌة

الفرع األول 

 عالقة اللّجنة المصرفٌة بالّسلطات الّنقدٌة الوطّنٌة

 .، ومجلس النقد والقرضرتتمّثل الّسلطات الّنقدٌة فً مجال النقد والقرض فً بنك الجزائ

 .عالقة اللّجنة المصرفٌة ببنك الجزائر: أّوال

ٌعتبر بنك الجزائر جهازا مسّتقال
( 1)

 عن اللّجنة المصرفٌة، رؼم وجود نقاط مشتركة 

بٌنهما تتمّثل فً ترأّس محافظ بنك الجزائر لكلٌهما، تنسٌق عملٌة الرقابة بٌن اللجنة  والهٌئات 

الموجودة على مستوى البنك، إلى جانب سهر اللجنة على احترام الّنصوص التنّظٌمٌة الصادرة 

 .عنه

 :عالقة اللّجنة المصرفٌة بهٌئات الرقابة الّداخلٌة .1

ة  ٌّ ة المخاطر، مركزٌة المستحقّات ؼٌر المدفوعة ومركز ٌّ تتمثل هذه الهٌئات فً مركز

ٌّات، تلتزم البنــوك فً إطار عملها باالنضمام إلى هذه المصالح المٌزان
(2)

، بما فً ذلــك  

 
تعاونٌات االّدخار 

(3)
. 

ة المخاطر . أ ٌّ  :مركز

                                                   

 . ، المرجع السابق11-03 من األمر رقم 09المادة - (1)

ٌّة المخاطر وعملها، ج 1992 مارس 22، المؤّرخ فً 01-92 من الّنظام رقم 03المادة : - المواد- (2) ، ٌتضّمن تنظٌم مركز
  =1993 فٌفري 07، صادرة ف08ًر عدد 

ٌّة المبالػ ؼٌر المدفوعة 1992 مارس 22، المؤّرخ فً 02-92 من الّنظام رقم 01المادة            = -  ، ٌتضّمن تنظٌم مركز

 .1993 فٌفري 7، صادرة فً 08وعملها، ج ر عدد 
، ٌتضمن تنظٌم مركزٌة المٌزانٌات 1996 جوٌلٌة 03، مؤرخ فً 07-96 من النظام رقم 03 و 02المادة                - 

 .1996 أكتوبر 27، صادرة فً 64وسٌرها، ج ر عدد 

، 15، ٌتعلق بتعاونٌات االدخار والقرض، ج ر عدد 2007 فٌفري 27، المؤرخ فً 01-07 من القانون 57المادة - (3)

  .2007 فٌفري 28صادرة فً 
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: ، على أّنه01-92 من الّنظام 1/1تنّص الماّدة 

".  ٌحدث بنك الجزائر ضمن هٌاكله مركزٌة األخطار" 

ٌّر مصلحة لمركزة المخاطر من خالل المادة أعاله فإّن بنك الجزائر ٌّنظم وٌس
(1)

 وكما 

ٌّدل اسمها فهً تسعى إلى تركٌز المعلومات المرتبطة بالقروض والمستفٌدٌن منها من أجل 

بالتالً فهً هٌئة استعالم، تمنح البنوك والمؤّسسات . كشؾ وتدارس المخاطر المرتبطة بهم

 والزبائن الّتً تشّكل مخاطر محتملةضالمالٌة المعلومات الضرورٌة المرتبطة بالقرو
(2)

كما . 

أّنها تعتبر هٌئة إعالم
(3 )

وهو ما ٌبرز العالقة بٌنها وبٌن اللّجنة المصرفٌة التً تعّد هٌئة رقابة 

خارجٌة، إذ تقوم بإخطار هذه األخٌرة بكل مخالفة للّنظام المذكور أعاله وبذلك تضمن فعالٌة 

 .الرقابة المصرفٌة

 : مركزٌة المستحقات غٌر المدفوعة . ب

، على هٌكل ثان من هٌاكل بنك الجزائر، والذي 11-03 من األمر98/5تنّص الماّدة 

ٌضطلع بمرحلة استرجاع القروض، بمعنى ٌقوم بجمع المعلومات حول عوائق الّدفع
 

أو 

المشاكل الّتً لها عالقة باستعمال مختلؾ وسائل الّدفع
(4)

 لٌهّتم بأهّم 03-92، وقد جاء الّنظـام 

وسٌـلة وهً الّشٌـك، لتركٌـز المعلـومات المتعلّقة بعوائق دفع الّشٌــكات النعدام 

 

 
أو عدم كفاٌة مقابل الوفاء

(5)
 02-92 وتعلم الهٌئة اللّجنة المصرفٌة بكل مخالفة ألحكام الّنظام 

03-92والّنظام 
(6)

 . 

ات. ج ٌّ ة المٌزان ٌّ  :مركز

 :، على أّنه07-96 من الّنظام 10 تنص المادة 

                                                   

 .، المرجع السابق 11-03 من األمر رقم 98/1المادة - (1)

  .195 ، ص 2000 ، 02 الطاهر لطرش، تقنٌات البنوك، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الجزائر، ط -(2)

ٌتم إعالم اللجنة المصرفٌة بمخالفات أحكام هذا الّنظام : " ، المرجع السابق، على أّنه01- 92 من الّنظام رقم 10المادة - (3)

 ". وأحكام النصوص الالحقة
  .، المرجع السابق02-92 من الّنظام رقم 04المادة - (4)

، ٌتعلق بالوقاٌة من إصدار الشٌكات بدون مؤونة 1992 مارس 22، المؤرخ فً 03-92 من الّنظام رقم 3المادة - (5)

 .(ؼٌر منشور فً الجرٌدة الرسمٌة )ومكافحة ذلك 
 .، المرجع السابق02- 92 من النظام رقم 5المادة - (6)

 .، المرجع السابق03-92 من النظام رقم 12المادة    - 
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ٌتم التصرٌح بمخالفات أحكام هذا النظام وكذا أحكام النصوص الالحقة إلى اللجنة " 

". المصرفٌة 

ٌّتضح من الّنص أّن هذا الهٌكل على ؼرار سابقٌه ٌقوم بإعالم اللّجنة المصرفٌة بكل 

مخالفة للّنظام، وتكمن المهّمة األساسٌة له فً مراقبة توزٌع القروض الممنوحة وجمع 

ة المتعلّقة بالمؤّسسات المستفٌدة من هذه القروض، ومعالجتها  ٌّ ة والمال ٌّ المعلومات المحاسب

 .ونشرها

ة العاّمة لبنك الجزائر  -2 ٌّ ة العاّمة للمفتش ٌّ  :عالقة اللّجنة المصرفٌة بالمدٌر

ة العاّمة لبنك الجزائر تضم مدٌرٌتان ٌّ ة العاّمة للمفتش ٌّ ة : إّن المدٌـر ٌّ مدٌرٌـّة المفتش

ة، األولى مركزٌة  ٌّ ة الخارج ٌّ ة المفتش ٌّ ٌّات تضّم  الّداخلٌة ومدٌر ٌّة   مدٌر ة   نٌابة :  وهً   فرع ٌّ   مدٌر

ة  ٌّ ة   والّرقابة   المال ٌّ ة   ، نٌابة   الهٌكل ٌّ ٌّة   مدٌر ٌّات،   ورقابة   المال ة    هذه العمل ٌّ   فقط   مكلفّة   المدٌر

الجزائر   بنك   بمراقبة 
(1)

أّما الثانٌة وهً ما ٌهّمنا فً هذا الموضوع فتقوم بالّرقابة على سٌر . 

البنوك، حٌث تعمل بالتنسٌق مع اللجنة المصرفٌة من خالل إشرافها على نٌابة مدٌرٌة الرقابة 

بعٌن المكان أو الرقابة المٌدانٌة ونٌابة مدٌرٌة الرقابة على الوثائق، هذا التقسٌم كان سارٌا إلى 

ٌّة2001ؼاٌة نوفمبر ٌم ونٌابة مدٌر ٌّ ة البرمجة والتق ٌّ التنسٌق  ، لٌتم تزوٌدها بعد ذلك بنٌابة مدٌر

ة لبنك الجزائر ٌّ .  والمهّمات المٌدان

 
ٌّات الّرقابة فً الفصل الثانً  .كٌفٌة القٌام بهذه الّرقابة، سوؾ نتطّرق إلٌها ضمن آل

 .عالقة اللّجنة المصرفٌة بمجلس النقد والقرض: ثانٌا

: ، على أّنه11-03 من األمر 58تنص الماّدة 

 ...".ٌتكون مجلس النقد والقرض الذي ٌدعى فً صلب النص المجلس" 

من خالل النّص ٌّتضح أّن مجلس النقد والقرض ٌشترك مع اللّجنة المصرفٌة فً كونه ال 

ة وال بالتكٌٌؾ القانونً، ؼٌر أّنه ٌعتبر أداة مشّرعة فً المجال  ٌّ ة المعنو ٌّ ٌتمّتع ال بالشخص

، ٌضطلع بإصدار األنظمة والقرارات الفردٌة ًّ البنك
(2)

  .

                                                   

، متوفر على 14/01/2007، "تفتٌشات لبنك الجزائر أكّدت أّن بنك الخلٌفة تنظٌم خارج على القانون 10" ،ج لعالمً- (1)
                                                                                        www.echouroukonline.com  : موقع االنترنٌت

 . ، المرجع السابق11-03 من األمر رقم 62المادة - (2)

http://www.echouroukonline.com/
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ٌرى األستاذ دٌب السعٌد
(1)

وإن كان حقٌقة أّن قانون النقد والقرض قد جاء بفصل :  أّنه

إالّ  (اللّجنة المصرفٌة)والجهاز الذي ٌراقب  (مجلس النقد والقرض)ّتام بٌن الجهاز الّذي ٌنّظم 

، ( من قانون النقد والقرض150الماّدة )11-03 من األمر109أنه ال ٌمكن أن نؽفل أّن الماّدة 

ٌّن أّن هذه األخٌرة تحّدد  عرفت قدرة خاصة للّجنة المصرفٌة فٌما ٌخّص الّتنظٌم، ألّنها تب

هذه االمتٌازات الممنوحة للّجنة المصرفٌة . قائمة، نموذج وآجال تحوٌل الوثائق والمعلومات

تركها لها المشّرع للّتنظٌم عن طرٌق تعلٌمات ومناشٌر،  ( faculté ) ٌمكن أن تترجم كقدرة

وٌتعلق األمر مثال بتحدٌد . األمور الّتً تحتاج إلى توضٌحات أو وضع طرق تطبٌقٌة محّددة

صٌؽة الحاالت الّدورٌة الّتً ٌجب أن تنقل فٌها التقارٌر، تحدٌد طرٌقة لحساب بعض الّنسب 

ٌّات كما نستطٌع من خالل . الخ...الّتنظٌمٌة أو كذلك عرض المخطط الحسابً لبعض العمل

ة تفوٌض سلطة أخذ إجراءات ذات طابع تنظٌمً 109قراءة أحكام الماّدة  ٌّ ، أن نستّشؾ إمكان

للّجنة المصرفٌة من قبل مجلس النقد والقرض، وفً المجاالت التً تدخل مباشرة فً حقل 

اتها ٌّ . صالح

 

 

 

أّما بالنسبة للمشّرع الفرنسً، فقد الحظنا أّنه أزاح الّسلطة الّتنظٌمٌة عن اللّجنة المصرفٌة 

الفرنسٌة وأوكلها إلى مجلس النقد والقرض
(2)

 تحدٌد قائمة، 613/8لٌبقى لها فقط حسب الماّدة . 

نموذج وآجال نقل الوثائق والمعلومات
(3)

هكذا . وهذا ال ٌعتبر سلطة تنظٌمٌة بمعناه الحقٌقً. 

ال تتداخل مهام اللجنة ومجلس النقد والقرض بل تتكامل حٌث تسهر األولى على احترام 

 .النصوص التنظٌمٌة الصادرة عن هذا األخٌر

                                                   

)1 ( - DIB(Said), « Le contrôle est confié à la commission bancaire et aux service de l’état : 

l'encadrement législatif et réglementaire de l'activité bancaire », El Watan, économie, 29 janvier 

2007. 

كانت لجنة مراقبة البنوك صاحبة االختصاص األصلً فً الّتنظٌم حٌث كانت تضع األنظمة البنكٌة كما أّنه منذ إنشائها  (-2)

 . منشور موّجه من جهة إلى البنوك ومن جهة أخرى للمؤّسسات المالٌة170 نظام وأصدرت أمانتها 150أصدرت 
- RIVES-LANGE (Jean Louis), « Banques et établissements financiers : organes de direction et 

contrôle – commission de contrôle des banques », op.cit, n° 168-171, p11. 

)3(-Bonneau( Thierry), 5
ème

 Ed, op.cit, p 103 
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فً األخٌر نستنتج أّن العالقة بٌن الّسلطة النقدٌة واللّجنة المصرفٌة هً عالقة تكاملٌة 

ولعّل . دائمة، حٌث تبرز من خالل الّتعاون على إرساء نظام مصرفً ٌحظى بثقة المودعٌن

ة فً تأدٌته ٌّ  .االفصل فً الّمهام ٌرجع إلى تكرٌس الفعال

 الفرع الثانً

ة ٌّ  عالقــة اللّجنة المصرفٌة بالّسلطات الّرقابٌة األجنب

ة التجارة والّصناعة ٌّ فً إطار تكرٌس مبدأ حر
(1)

 من قبل المشّرع الجزائري، نالحظ 

تأسٌس العدٌد من البنوك والمؤّسسات المالٌة األجنبٌة وفتح فروع لها، ونالحظ أّن المشّرع 

 المالٌة تالجزائري قد أخضعها إلى نفس نظام الّرقابة المسلّطة على البنوك والمؤسّسا

الوطنٌة
(2)

. ، لهذا سنحاول معرفة كٌفٌة التنسٌق مع الّسلطات الرقابٌة األجنبٌة

 .إطار التعاون: أّوال

 ( من قانون النقد والقرض151/2المادة  ) 11-03 من األمر 3-2 /110تنص الماّدة 

 :على أّنه

  

 
وٌمكن توسٌع مراقبة اللجنة المصرفٌة فً إطار اتفاقٌات دولٌة، إلى فروع الشركات "

 .الجزائرٌة المقٌمة فً الخارج

 كما ٌمكن تبلٌغ نتائج المراقبة فً عٌن المكان إلى مجالس إدارة فروع الشركات 

الخاضعة للقانون الجزائري والى ممثلً فروع الشركات األجنبٌة فً الجزائر كما تبلغ إلى 

 ".محافظً الحسابات

ٌفهم من خالل الّنص، أّن الّرقابة الممارسة على فروع البنوك والمؤّسسات المالٌة 

الجزائرٌة المقٌمة فً الخارج تقوم بمقتضى االّتفاقٌات، التً تبرمها الجزائر مع الدول األجنبٌة 

                                                   

 . ، المرجع السابـق1996 من دستور 37المادة -(1)

ٌّة وشروط إقامة فرع بنك 2006 سبتمبر 24، مؤّرخ فً 02-06نظام رقم - (2) ، ٌحّدد شروط تأسٌس بنك ومؤّسسة مال
ٌّة، ج ر عدد  ٌّة أجنب  جانفً 3، المؤّرخ فـً 01-93 ، ٌلؽً أحكام الّنظام رقم 2006 دٌسمبر02، صادرة ف77ًومؤّسسة مال

  .2000 أفرٌل 2، المؤّرخ فً 02-2000 المعّدل والمتّمم بالّنظام 1993
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، قصد تشجٌع التعاون بٌنها فً مجال القطاع المصرفً وتطوٌر الخدمات المصرفٌة وتحقٌق 

التناسق فٌما بٌنها وبٌن الدول األخرى
(1)

. 

 المؤّرخ فً 678-68بالنسبة للّجنة المصرفٌة الفرنسٌة، ٌمكنها عند مخالفة أحكام القانون 

، المتعلّق بإبالغ الوثائق والمعلومات ذات الّطابع االقتصادي، الّتجاري، 1968 جوٌلٌة 26

الّصناعً، المالً والّتقنً، إبرام اّتفاقٌات مع الّسلطات المكلّفة بمهّمة مماثلة لها، والتً تنتمً 

إلى دول لٌست طرؾ فً االّتفاق االقتصادي األوروبً بهدؾ تمدٌد التفتٌش المٌدانً، لفروع 

مؤّسسات القرض المقامة فً الخارج، القٌام بتحقٌق رقابة مٌدانٌة بطلب من الّسلطات األجنبٌة 

على المؤّسسات الخاضعة لرقابتها فً فرنسا والتً تشكل فروع مؤسسات خاضعة لرقابة هذه 

وأخٌرا تحدٌد الشروط التً . هذه الّرقابة قد تّتم بالمشاركة مع هذه الّسلطات األجنبٌة. الّسلطات

ٌمكن للّجنة المصرفٌة من خاللها تحوٌل، استقبال أو مبادلة المعلومات الضرورٌة لممارسة 

اتها وتلك الخاصة بالّسلطات األجنبٌة المكلّفة برقابة مؤّسسات القرض ٌّ أّما بالنسبة . صالح

لسلطات الّرقابة التً تنتمً إلى دولة طرؾ فً االّتفاق االقتصادي األوروبً فاألمر ٌختلؾ، 

إذ أّنه عندما ترٌد هذه األخٌرة وفً حاالت محّددة، التحقٌق  وفحص معلومات حول أحد 

مؤّسسات القرض والتً مقّرها االجتماعً فً فرنسا، ٌجب على اللّجنة المصرفٌة دائما فً 

إّما  .  أن تستجٌب إلى طلباتها678-68إطار خرق أحكام القانون 

 
فً حال لم تقم . بأن تقوم بعملٌة الّرقابة بنفسها أو تسمح لممثلً هذه الّسلطات بالقٌام بذلك

. الّسلطة مقّدمة الطلب بمهّمة التفتٌش، ٌمكنها إذا أرادت ذلك أن تكون شرٌكة فً العملٌة

الّرقابة المٌدانٌة هذه ٌمكن أن تمّدد إلى فروع مؤّسسات القرض التً مقّرها فً دولة أخرى 

ة التفتٌش  ٌّ طرؾ فً االتفاق، حٌث تطلب اللّجنة المصرفٌة منها الترخٌص لها بأن تمارس عمل

فإذا لم تباشرها بنفسها ٌمكن أن تكون شرٌكة  فً ذلك . وٌمكنها تعٌٌن ممثلٌن لها للقٌام بذلك

إن أرادت، ولضمان فعالٌة الّرقابة ٌمكن للّجنة أن تطلب من الفروع المقامة فً دولة أخرى 

طرؾ فً االّتفاق كل المعلومات الضرورٌة والعمل من طرؾ ممثلٌها على انجازها، بعد 

                                                   

 .138جمٌلة بلعٌد، المرجع الســابق، ص - (1)
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كما ٌمكنها تبادل كل . إعالم الّسلطات المكلّفة بضمان رقابة مؤّسسات القرض فً هذه الّدولة

 المذكورقالمعلومات الضرورٌة مع مثٌالتها األطراؾ فً االّتفا
(1)

. 

ثم ٌحصر المشّرع الفرنسً هذا الّتفتٌش فقط، فً مراقبة احترام المقاٌٌس االحترازٌة 

. للّتسٌٌر فً الدولة المعنٌة، من أجل السماح برقابة الوضعٌة المالٌة للتجّمعات البنكٌة أو المالٌة

كما ٌشٌر إلى أّنها تكون موضوع تقرٌر أمام اللّجنة المصرفٌة التً تخّتص وحدها بإصدار 

ومن أجل ضمان  فعالٌة . عقوبات فً مواجهة فروع مؤّسسات القرض المراقبة فً فرنسا

األداء تلتزم الفروع بإمداد الّسلطات الّرقابٌة األجنبٌة بكل المعلومات، دون االحتجاج بالّسر 

إالّ أّن اللّجنة المصرفٌة ترفض كل طلب للّسلطات األجنبٌة إذا كان تنفٌذه ٌضر . المهنً

بالّسٌادة، باألمن وبالمصالح االقتصادٌة الجوهرٌة أو النظام العام الفرنسً، أو إذا تّم فتح 

إجراء عقابً حول نفس الوقائع وضّد نفس األشخاص فً فرنسا، أو تّم معاقبة هذه األخٌرة 

بقرار نهائً من أجل نفس الوقائع
(2)

كذلك تمارس اللّجنة المصرفٌة الّرقابة على التجّمعات، . 

إذا كانت المؤّسسة األم التً تنتمً إلى المجتمع األوروبً أو القطاع االقتصادي األوروبً، 

هً مؤّسسة قرض تخضع لرقابتها، وتضمن بذلك تنسٌق جمع وتبلٌػ المعلومات المفٌدة، 

التخطٌط والتنسٌق لنشاطات الرقابة االحترازٌة بالمشاركة مع  

 
الّسلطات المخّولة المعنٌة

(3)
  .

من أجل تسهٌل ممارسة رقابة التجّمعات على قاعدة متٌنة، ٌمكن للّجنة المصرفٌة بأن 

تنجز مع الّسلطات المؤّهلة للّدول األخرى األعضاء فً المجتمع األوروبً أو على مستوى 

القطاع االقتصادي األوروبً، اتفاقات تحّدد طرق خاصة باّتخاذ القرار والّتعاون، من أجل فهم 

كٌفٌة ممارسة هذه األخٌرة بعض مهام وصالحٌات اللجنة المصرفٌة والعكس بالعكس
(4)

 .

تخطر اللجنة المصرفٌة بطلب ترخٌص حول استعمال المقاربة الداخلٌة لتقٌٌم المخاطر لحساب 
                                                   

)1(- Art L613-12 et L613-13 (ordonnance 2007-571 du 19 avril 2007 art 5, J.O du 20 avril 2007) 

du  CMFF, disponible sur : www.lexinter.net  
)2(- Art L613-14( Ordonnance 2007-571du 19 avril 2007 art 5, J.O du 20 avril 2007) du CMFF, 

disponible sur : www.lexinter.net  

)3(-Art L613-20-1( Inséré par Ordonnance nº 2007-571 du 19 avril 2007 art. 5, J.O n°3 du 20 

avril 2007)  du CMFF, disponible sur : www.lexinter.net 

)4(- Art L613-20-2 ( Inséré par Ordonnance nº 2007-571 du 19 avril 2007 art.5, J.O n°3 du 20 

avril 2007) du CMFF, disponible sur : www.lexinter.net 
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العدٌد من مؤّسسات القرض الّتابعة لنفس التجّمع وتوجد على األقل فً دولتٌن عضو وتتشاور 

مع السلطات المعنٌة من أجل الوصول إلى قرار ٌكون موضوع اتفاق بٌنهم، إذا لم ٌتم 

عندما تطلب دولة . الوصول إلى هذا القرار تنطق وترسل القرار المّتخذ إلى الّسلطات المعنٌة

عضو فً المجتمع األوروبً أو طرؾ فً االّتفاق االقتصادي األوروبً من اللّجنة المصرفٌة 

ترخٌص حول استعمال المقاربة الداخلٌة لتقٌٌم المخاطر والتً حجزتها باعتبارها هٌئة رقابة، 

اللّجنة المصرفٌة تتعاون من أجل الوصول إلى قرار ٌكون موضوع اّتفاق من طرفها
(1)

 .

 .(مبدأ المعاملة بالمثل)حدود الّسر المهنً : ثانٌا

على  ( من القانون النقد والقرض158/3المادة  )11-03 من األمر 3ؾ/117تنص الماّدة 

 :أّنه

ٌمكن بنك الجزائر واللجنة المصرفٌة تبلٌغ المعلومات إلى السلطات المكلفة بحراسة " 

البنوك والمؤسسات المالٌة فً بلدان أخرى، مع مراعاة المعاملة بالمثل، وشرٌطة أن تكون 

هذه السلطات فً حد ذاتها خاضعة للسر المهنً بنفس الضمانات الموجودة فً الجزائر كما 

 ". المالٌة أن ٌتلقى المعلومات الضرورٌة لنشاطهةٌمكن مصفً البنك أو المؤسس

 
ٌستخلص من نّص الماّدة، أّن الّتعاون ٌتم عن طرٌق تبادل المعلومات وفً هذا الصدد ال 

تخضع اللّجنة المصرفٌة إلى الّسر المهنً فً مواجهة الّسلطات الّرقابٌة األجنبٌة، ذلك إذا 

نفس االّتجاه . كانت هذه األخٌرة تخضع هً األخرى للّسر المهنً بنفس الضمانات فً الجزائر

ذهب إلٌه المشرع الفّرنسً سواء بالّنسبة للّدول األعضاء فً االّتفاق االقتصادي األوروبً أو 

                                                   

)1(- Art L613-20-4 ( Inséré par Ordonnance nº 2007-571 du 19 avril 2007 art.5,  J.O n°3 du 20 

avril 2007) du CMFF, disponible sur : www.lexinter.net 
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 تلك الخارجة عنه
(1)

ٌٌّض .  ًّ للتعاون الدولً ٌتمّثل فً إطار مكافحة تب ولعّل المثال الح

األموال
(2)

. 

بأّنها القٌام عن علم بنقل أو تحوٌل أو : "بصفة عاّمة ٌمكن تعرٌؾ جرٌمة ؼسٌل األموال

إٌداع أموال متحّصلة عن نشاط ؼٌر مشروع أو المساعدة فً ذلك، وذلك بقصد إخفاء حقٌقة 

ٌسري هذا التعرٌؾ كذلك على الحاالت التً ٌتم فٌها اكتساب ملكٌة األموال ". هذه األموال

المشبوهة أو حٌازتها أو استعمالها مع العلم وقت تلقٌها أّنها متحّصلة عن جرٌمة أو عن 

المساهمة فٌها
(3)

 . 

ٌٌّض األموال تعّد جرٌمة عابرة للحدود للوطنٌة، أي أّنها تّتسم بتوسٌع  وبما أّن جرٌمة تب

وامتداد ركنها المادي على اعتبار أّنها جرٌمة مستمرة، الشًء الذي أوجب التفكٌر فً آلٌات 

، جملة من المبادئ  01-05للتعاون الدولً وتطوٌره، ولهذا الؽرض بالّذات تضّمن القانون 

و القواعد ذات الصلة
(4)

. 

 

 
 

لكن ما ٌمكن أخذه على النصوص السابقة، أّنها ال تمثل قواعد آمرة وهذا ما ٌّدل علٌه 

ما ٌثٌر التساؤل حول .  بمعنى أّن اللّجنة المصرفٌة ؼٌر ملزمة بذلك،"ٌمكن"لفظ الجواز 

فعالٌة الّرقابة؟ 

                                                   

)1(- ArtL613-20-III (Ordonnance 2007-571du 19 avril 2007 art 5 J.O du 20 avril 2007)  du 

CMFF dispose: « Par dérogation aux dispositions de la loi nº 68-678 du 26 juillet 1968 précitée, 

la commission bancaire peut transmettre des informations aux autorités chargées de la 

surveillance des personnes mentionnées au I dans d'autres pays, sous réserve de réciprocité et à 

condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel avec les mêmes 

garanties qu'en France », disponible sur : www.lexinter.net 

ٌٌّض األموال و تموٌل اإلرهاب 2005 فٌفري 06، المؤّرخ فً 01-05 من القانون رقم 27المادة  (-2) ، ٌتعلق بالوقاٌة من تب
 .2005 فٌفري 9صادرة فً  ،11و مكافحتها، ج ر عدد 

 .39، ص 2004 فً مكافحة ؼسٌل األموال، دار الجامعة الجدٌدة للنشر، اإلسكندرٌة، كدور البنو جالل وفاء محمدٌن،- (3)

، المتعلق بالوقاٌة من 2005 فٌفري 6، المؤرخ فً 01-05 مذكرة تحلٌلٌة بخصوص القانون رقم "رشٌد مزاري، - (4)

 .205، ص 2006، 60، نشرة القضاء عدد "تبٌٌض األموال وتموٌل اإلرهاب ومكافحتها والمراسٌم التنظٌمٌة المطبقة له
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فً األخٌر نقول، أال ٌمكن لدول المؽرب الكبٌر أن تبرم اّتفاقٌة تخلق من خاللها لجنة 

مصرفٌة مؽاربٌة
(1)

تسهر على ضمان نظام مصرفً جدٌر بثقة المودعٌن، وتسهل عملٌة . 

 . الرقابة على مستوى هذه الدول وتدعم تبادل الخبرات فً هذا المجال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 المبحث الثانً

 مركـز اللّجنة المصرفٌة بٌن سلطات الضبط االقتصادي

                                                   

 .على ؼرار اللجنة الخاصة باالتحاد النقدي لؽرب إفرٌقٌـا- (1)

- « La convention portant création de la commission bancaire de l'union monétaire ouest 

Africaine », disponible sur: www.banque-france.fr 
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انه حٌن نتكلم عن سلطات الّضبط االقتصادي، فإّننا نتكلّم عن فئة قانونٌة ؼٌر معروفة، 

بالتالً فاّن القول بنموذج قانونً متماثل لكل سلطات الّضبط أمر ؼٌر حقٌقً
(1)

، رؼم 

اشتراكها فً بعض العناصر والمتمّثلة فً القٌمة القانونٌة للّنصوص المنشئة لها، حٌث تعتبر 

كلها ذات طابع تشرٌعً
(2)

، كذلك طرٌقة التعٌٌن والوسائل المالٌة التً تستعملها فً اإلنفاق، 

أو  (بالنسبة لمجلس المنافسة)حٌث تعتمد على الدولة باإلضافة إلى رقابة القضاء العادي 

 .اإلداري

كما أّن مفهوم سلطات الّضبط ٌختلط بمفهوم الّسلطات اإلدارٌة المستقّلة، حٌث عمد 

لجنة ضبط البرٌد والمواصالت، لجنة ضبط : المشّرع صراحة إلى هذه التسمٌة فٌما ٌخصّ 

الكهرباء والؽاز ولجنة ضبط النقل
(3)

 1989 هذا المصطلح استعمله المشّرع ألّول مّرة سنة .

بمناسبة قانون األسعار
(4)

طرٌقة " : وٌمكن تعرٌفه كاآلتً. 1990، ثم ظهر من جدٌد فً سنة 

للتنسٌق الدائم بٌن العدٌد من التصّرفات وآثارها، وهً التً تسمح بضمان توازن الحركة فً 

الّضبط ٌستوفً الّتنظٌم بمعنى، وضع قوانٌن ورقابة تنفٌذها، وكذلك ....الّنظام غٌر المستّقر

"التكٌٌف الضروري
(5)

إن صح التعبٌر لضبط الّنشاط  وباعتبار اللّجنة المصرفٌة جاءت. 

: البنكً، فسوؾ نتطرق فً هذا المبحث إلى مطلبٌن

 
.  الّسلطات الممنوحة للجنة المصرفٌة ومدى دستورٌتها:المطلب األول

 .درجة استقاللٌة اللجنة المصرفٌة: المطلب الثانً

 المطلب األول

                                                   

)1  ( - KHELLOUFI (Rachid)  , « Les institutions de régulation en droit Algérien », Revue Idara, 

n° 28, 2004, p 85  
ٌّة لسنة - (2)  .2003بالنسبة لسلطة ضبط النقل فاّن النص ٌعتبر ذو طابع تشرٌعً فردي، ألّنه متضّمن فً قانون المال
 ، ٌحّدد القواعد العاّمة المتعلّقة 2000 أوت 05، المؤّرخ فً 03-2000 من القانون رقم 10المادة : - المواد التالٌة -(3)

ٌّة ، ج ر عدد  ٌّة والالسلك  . 2000، صادرة سنة 48بالبرٌد والمواصالت السلك
 الؽاز وتوزٌع  المتعلق بالكهرباء2002 فٌفري 05، المؤرخ فً 01-02 من القانون رقم 111المادة        -               

  2002 فٌفري 06 ، صادرة فً 08بواسطة القنوات،ج ر عدد 
 لسنة المالٌة، المتعلق بقانون 2002 دٌسمبر 24، المؤرخ فً 11-02 من القانون رقم 102المادة -                        

 .2002 دٌسمبر25، صادرة فً 86، ج ر عدد 2003
.       1989 جوٌلٌة 19، صادرة فً 29، ٌتعلّق باألسعار، ج ر عدد1989 جوٌلٌة 05، مؤّرخ فً 12-89قانون رقم - (4)

 ملؽى 
(5)- KHELLOUFI (Rachid), op.cit, p 114. 



 .اإلطار انتّىظيمي نهّجىة انمصزفية/ انفصم األّول

 

 
28 

ة ومدى دستورٌتها ٌّ  الّسلطات الممنوحـة للّجنة المصرف

 :من خالل الّتعرٌؾ أعاله، نستنتج أّن مفهوم الّضبط ٌّتسع لمجموعة من الّسلطات وهً

الّسلطة الّتنظٌمٌة، الّسلطة القمعٌة، سلطة االعتماد، سلطة توجٌه األوامر، سلطة الّتحكٌم وحل 

 .النزاعات وسلطة الّتحقٌق

 فماذا بخصوص اللّجنة المصرفٌة؟

والمالحظ على بعض الّسلطات أّنها فً األصل من اختصاص سلطات أخرى، ما ٌجعلنا 

نطرح سؤاال آخر عن مدى دستورٌتها؟ نجٌب عن الشق األول من خالل الفرع األول الذي 

ٌّن  نوعٌة الّسلطات الممنوحة للّجنة المصرفٌة، وعن الشق الثانً من خالل الفرع الثانً ٌب

ة الّسلطات الممنوحة للّجنة المصرفٌة ٌّ . الذي ٌتطّرق إلى مدى دستور

 الفرع األول

 نوعٌـة الّسلطات الممنوحة للّجنة المصرفٌة

بعد دراسة عالقة اللّجنة المصرفٌة بمختلؾ الّسلطات فً المبحث األول من هذا الفصل، 

واستقراء مختلؾ نصوص األمر المتعلّق بالنقد والقرض نستنتج أّنها تتمّتع بسلطة الّرقابة 

ة، ؼٌر أّنها ال تتمّتع بالّسلطة التنظٌمٌة التً تبقى حكرا على مجلس  ٌّ والّتحقٌق والّسلطة القمع

 .  النقد والقرض

 .سلطة الّرقابة والّتحقٌـق: أّوال

تضطلع ؼالبٌة الّسلطات اإلدارٌة المستقلّة فً المجال االقتصادي والمالً بسلطة الّرقابة 

. والّتحقٌق فً مجال النشاط الذي توكل إلٌها مهّمة ضبطه

:  على أّنه11-03 من األمر108وقد نصت الماّدة 

 

 

تخّول اللجنة المصرفٌة بمراقبة البنوك والمؤسسات المالٌة بناءا على الوثائق وفً عٌن " 

 ..."المكان



 .اإلطار انتّىظيمي نهّجىة انمصزفية/ انفصم األّول

 

 
29 

 (بناًءا على الوثائق ) ٌفهم من نّص الماّدة أّن سلطة الّتحقٌق تترجم فً الّرقابة المستندٌة 

، وتعتبر الّرقابة فً كلتا الحالتٌن خارجٌة إذ رأٌنا أّن (فً عٌن المكان )وفً الّرقابة المٌدانٌة 

هناك رقابة داخلٌة تجسّدها مجموعة من الهٌاكل
(1)

. 

التحقّق فٌما :"  بأّنها تعنً"فاٌول" وقد اختلؾ الفقه فً تعرٌؾ هذه الّرقابة، حٌث ٌرى 

إذا كان كل شًء ٌحدث، وفقا للخّطة المستخدمة وللتعلٌمات الصادرة وللمبادئ التً تّم إعدادها 

ومن أهدافها توضٌح نقاط الضعؾ واألخطاء بؽرض منع تكرارها وٌمكن تطبٌقها على كل 

: "  بأّنها"هٌكس وجولٌٌت" ، وٌعّرفها كل من "شًء كالموارد والّناس والتصّرفات وؼٌرها

العملٌة التً ٌمكن أن تتأّكد بها اإلدارة أّن ما ٌحدث هو ما كان ٌنبؽً أن ٌحدث، وإن لم ٌكن 

"كذلك فٌنبؽً القٌام بعّدة تصحٌحات
(2)

بناءا على هذا ٌمكن أن نعتبرها وسٌلة وإجراءات . 

مّتبعة تهدؾ فً مجال االقتصاد إلى المحافظة علٌه من سوء االستعمال واالستؽالل، وتنبع 

تها فً القطاع المصرفً من طبٌعة الخدمات المالٌة التً ٌقّدمها، وكذلك صّحة المعلومات  ٌّ أهم

المقّدمة وبممارسة اللّجنة لسلطة الّتحقٌق هذه، فإّنها تتحقق من مدى احترام البنوك والمؤّسسات 

المالٌة للّنصوص الّتشرٌعٌة والّتنظٌمٌة المعمول بها ابتدءا بالدخول إلى المهنة المصرفٌة 

وطٌلة ممارستها، كما تسهر على نوعٌة الّسٌر وطرٌقة مسك الحسابات، هذا ما ٌسمح بحماٌة 

وتمتد سلطة التحّري هذه لتشمل المساهمات . األطراؾ المتعاملة معها كالمودعٌن والمستثمرٌن

والعالقات المالٌة بٌن األشخاص المعنوٌٌن الذٌن ٌسٌطرون بصفة مباشرة أو ؼٌر مباشرة على 

بنك أو مؤّسسة مالٌة، وإلى الفروع التابعة لهما، كما تشمل فروع الشركات الجزائرٌة المقٌمة 

فً الخارج بناًءا على اّتفاقٌات
(3)

 .

 
ـة: ثانٌا ٌّ  .السلطة القمع

                                                   

 من هذه 19و18ص . مركزٌة المخاطر، مركزٌة المستحقات ؼٌر المدفوعة، مركزٌة المٌزانٌات: هذه الهٌاكل تتمثل فً- (1)

 .المذكرة 
  .4المرجع السابق ، ص  جمٌلة بلعٌد،- (2)

 .، المرجع السابق11-03 من األمر 110/1المادة - (3)
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إّن السلطة القمعٌة للهٌئات اإلدارٌة المستقلّة هً تلك األهلٌة التً ٌمنحها القانون لهذه 

الهٌئات للمعاقبة على خرق القوانٌن واألنظمة أي الرتكاب المخالفات
(1)

.
 

وتتمتع جمٌع 

الّسلطات اإلدارٌة المستقلّة الفاصلة فً المجال االقتصادي والمالً بهذه الّسلطة
(2)

، ماعدا 

مجلس النقد والقرض الذي ٌعتبر برلمان مصّؽر للبنوك والمؤّسسات المالٌة
(3)

فنجد فً مجال . 

ٌّات البورصة ومراقبتها توقع عقوبات مالٌة وؼٌر مالٌة، فً  البورصة أّن لجنة تنظٌم عمل

مجال المنافسة نجد مجلس المنافسة، فً مجال الكهرباء والؽاز نجد لجنة ضبط الكهرباء 

والؽاز، فً مجال االّتصاالت نجد سلطة ضبط البرٌد والمواصالت وفً مجال المناجم، الوكالة 

ة ٌّ ة للممتلكات المنجم ٌّ  .الخ…الوطن

 وبالرؼم من أّن سلطة العقاب المخّولة للّجنة المصرفٌة تشبه الّسلطة القمعٌة للقاضً من 

ناحٌة الؽاٌة، حٌث تلعب دور وقائً وردعً، إالّ أّن تزوٌد هذه األخٌرة بها فً المجال 

المصرفً، ٌعّبر عن هدؾ أساسً أال وهو إزالة الّتجرٌم فً المجال االقتصادي والمالً بصفة 

عاّمة
(4)

. 

وتتمثل هذه الظاهرة فً إزاحة سلطة العقاب للقاضً الجنائً بالعقوبات اإلدارٌة، هذه 

الّظاهرة تخّص فقط ما ٌعتبر جنائٌا
(5)

وبممارسة اللّجنة المصرفٌة لهذه الّسلطة فهً تمارس . 

سلطة توجٌه تحاول من خاللها الوصول بالبنوك والمؤّسسات المالٌة إلى بّر األمان، وذلك 

بإتاحة الفرصة لها فً حالة الخطأ، بتصحٌحه أو فً حالة إهمالها باّتخاذ التدابٌر الالزمة من  

 

 

                                                   

سمٌر حدري، السلطات اإلدارٌة المستقلة الفاصلة فً المواد االقتصادٌة والمالٌة ، مذكرة لنٌل درجة الماجستٌر فً - (1)
  .            109، ص 2006القانون ، فرع قانون األعمال ، جامعة أمحمد بوقره، بومـرداس، 

)2 -(  
« Le pouvoir répressif reconnu aux autorités administratives indépendantes constitue sans 

doute l'originalité la plus saillante qui caractérise ces nouvelles structures". 

- ZOUIMIA  (Rachid), Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique 

en Algérie, Edition Houma, Alger, 2005, p77. 

 .15منى بن لطرش، المرجع السابق، ص - (3)

، الملتقى الوطنً حول "اللجنة المصرفٌة كجهة قمعٌة فً مجال المساءلة المهنٌة للبنوك: " مداخلة بعنوان طباع نجاة ،- (4)
  .222، ص2007سلطات الضبط المستقلة فً المجال االقتصادي والمالً، جامعة عبد الرحمن مٌرة، بجاٌة، 

)5( - DECOCQUE, « La dépénalisation du droit de la concurrence:( Ou' en est la dépénalisation 

dans la vie des affaire?) », RJC,  n special, n°11, Novembre, 2001, p 89.
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وذلك باتخاذ قرارات فردٌة . أجل إعادة التوازن المالً إلى حاله أو تصحٌح أسالٌب إدارتها

تتمّثل فً التحذٌر
(1 )

وإصدار األوامر
(2)

أّما فً حالة استمرار الّوضع، فهً تقوم بإصدار . 

 .عقوبات فً حقّها

ة، لكل خرق لقواعد القطاع المصرفً، بعدما  ٌّ ما ٌجعلها تتصّدى بصفة مباشرة ونهائ

ة،  ٌّ ته طول المنازعة القضائٌة الجنائ ٌّ أظهر القمع الذي كان ٌمارسه القاضً الجنائً محدود

حٌث كان قمع المخالفات من اختصاص القضاء، ثم نقل هذا االختصاص إلى اللّجنة المصرفٌة 

 .90/10بموجب قانون 

 الفرع الثانـً

 مـدى دستورٌة الّسلطات الممنوحة للّجنة المصرفٌة

ا إذا كان ٌتطابق مع الّدستور والقانون المطّبق فً البلد الذي تّم فٌه  ٌّ ٌعتبر العمل شرع

ة مرتبطة مع القانون الوضعً، وهً منّظمة شأنها شأن القواعد القانونٌة  ٌّ ذلك العمل، فالشرع

ٌّن  ة دستورٌة، قانونٌة)وفق هرم مع ٌّ (الخ...شرع
(3)

 .

والسؤال المطروح هنا، هل تتطابق الّسلطات الممنوحة للّجنة المصرفٌة مع أحكام 

 الّدستور؟

ة سلطة الّتحقٌــق مدى: أّوال ٌّ  .دستور

 :1996 من دستور 138/3 تنص الماّدة 

ال ٌجوز حجز أي مطبوع أو تسجٌل أو أي وسٌلة أخرى من وسائل التبلٌغ واإلعالم " 

 . "إال بأمر قضائً 

ة مساسها بالحقوق األساسٌة  ٌّ ة أي سلطة هو إمكان ٌّ إّن ما ٌدفعنا للبحث عن دستور

لألشخاص الخاضعٌن لها، وفً مجال سلطة الّتحقٌـق ٌمكننا التفرٌـق بٌن الّتحقٌـقات ؼٌر  

 

 

                                                   

 .، المرجع السابق 11-03 من األمر رقم 111المادة - (1)

 . من نفس األمر112المادة - (2)
، دٌوان المطبوعات 1، ج"النظرٌة العامة للدولة والدستور "سعٌد بوالشعٌر، القانون الدستوري والنظم السٌاسٌة المقارنة، (-3)

  .88، ص1999الجامعٌة، 
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القسرٌة والّتحقٌقات القسرٌة
(1)

. 

ٌّات الّرقابة التً تحمل حق الدخول إلى محالت المؤّسسات  حٌث تتمثل األولى فً عمل

ٌّات البورصة  المعنٌة والحصول على المعلومات الالزمة، وتقوم بها كل من لجنة تنظٌم عمل

ومراقبتها، لجنة ضبط البرٌد والمواصالت الّسلكٌة والالسلكٌة، هٌئتً ضبط المناجم، لجنة 

ضبط الكهرباء ونقل الؽاز وأخٌرا اللّجنة المصرفٌة
(2)

.  

ٌّات الشرطة القضائٌة والتً ال تمتد فقط إلى المعاٌنة ولكن أٌضا  أّما الثانٌة فهً تشبه عمل

إلى بحث المخالفات، وعلى هذا األساس فإّن مثل هذه الّتحقٌقات تشمل الّتفتٌش والحجز، األمر 

الذي ٌجعلها تمّس بحقوق األفراد، ونجد هذا الّنوع خاصة فً مجال المنافسة
(3)

،
 

إالّ أّن المشّرع 

الجزائري لم ٌحطها بأّي من الضمانات التً كّرسها القانون الفرنسً، رؼم اقتباسه الواسع 

للّنصوص الفرنسٌة المنّظمة للمنافسة
(4)

أّما بخصوص اللّجنة المصرفٌة، فبما أّنها تنتمً إلى . 

. وبالتالً ال تمس بالدستور. الطائفة األولى فإّن سلطة الّتحقٌق بالنسبة إلٌها ال تتجاوز الحجز

 .دستورٌة الّسلطة القمعٌة مدى:ثانٌا

 ..."األحكام ٌختص القضاء بإصدار:" على أّنه 1996 من دستور146/1تنّص الماّدة 

الّنص الّدستوري واضح وٌّدل على أّن الّسلطة القضائٌة هً صاحبة االختصاص 

األصٌل فً العقاب، ما ٌجعلنا نتساءل عن مدى دستورٌة الّسلطة القمعٌة الممنوحة للّجنة 

 المصرفٌة؟

 

« L'exercice par les autorités administratives indépendantes de pouvoir de 

sanction pourrait en faire des autorités quasi-juridictionnelles et paraître contraire 

                                                   

، الملتقى الوطنً حول سلطات " الهٌئات اإلدارٌة المستقلة فً مواجهة الدستور:" عزالدٌن عٌساوي، مداخلة بعنوان- (1)
  .33، ص2007الضبط المستقلة فً المجال االقتصادي والمالً، جامعة عبد الرحمن مٌرة، بجاٌة، 

 .، المرجع السابق10-93 من المرسوم التشرٌعً رقم 37 المادة: - المواد التالٌة- (2)
 . ، المرجع السابق 03-2000 من القانون رقم 57المادة                     - 

، المتعلّق بقانون المناجم، ج ر            2001 جوٌلٌة 03، المؤّرخ فً 10-01 من القانون رقم 55المادة                     - 
  .2001 جوٌلٌة 04، صادرة فً 35عدد 

 .، المرجع السابق01-02، من القانون رقم 144 إلى 142مواد من                     - 
 .، المرجع السابق11-03، من األمر رقم 109 و 108المادتٌن                     - 

 جوٌلٌة 20، صادرة فً 43، ٌتعلّق بالمنافسة، ج رعدد2003 جوٌلٌة 19، المؤّرخ فً 03-03 من األمر رقم 51المادة - (3)
2003.  

)4(-ZOUIMIA (Rachid), Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique 

en Algérie, op.cit, p 92 et 93. 
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au principe de séparation des pouvoirs affirmé par l'article 16 de la déclaration des 

droits de l'homme et du citoyen de 1789 »
(1)

. 

معنى ذلك أّن اللّجنة المصرفٌة عندما تمارس الّسلطة القمعٌة، تعتبر سلطة شبه قضائٌة 

وهذا ما ٌؤّدي إلى المساس بمبدأ الفصل بٌن الّسلطات، هذا المبدأ المعتمد لتنظٌم الّسلطة العاّمة 

والذي ٌحمل فكرة التخصٌص فً الّسلطات
(2)

 أّن Marcel Waline كما أضاؾ األستاذ 

ممارسة العقوبات اإلدارٌة تعتبر خطٌرة جدا، إّنها تؤدي إلى ظهور وتطّور ظاهرة مقلقة فً 

ٌّؾ: القانون، وهو ما ٌسمى القانون الجنائً المز
(3)

. 

فً الحقٌقة إّن مسألة دستورٌة الّسلطة القمعٌة ال تثار بالّنسبة للّدول التً تعترؾ 

دساتٌرها لإلدارة بسلطة اّتخاذ العقوبات اإلدارٌة، كما هو حال الّدستور البرتؽالً 

واالسبانً
(4)

. 

أّما فً ؼٌرها من الّدول، فقد لعب اجتهاد القضاء الّدستوري دورا بارزا فً هذا المجال 

 1989 جوٌلٌة 28 الصادر فً 89/260حٌث نجد المجلس الّدستوري الفرنسً فً قراره رقم 

ال ٌمّثل مبدأ الفصل بٌن الّسلطات وال أّي مبدأ آخر قاعدة ذات قٌمة : " قد أكّد على أّنه

 دستورٌة، عقبة أمام االعتراف للّسلطة اإلدارٌة التً تتصّرف فً نطاق ما تتمّتع به 

 

 
"من امتٌازات الّسلطة العاّمة، بممارسة سلطة الجـزاء

(5)
. 

: إالّ أّنه اشترط

                                                   

)1(- FRISON-ROCHE (Marie-Anne),  « Les pouvoirs de sanction des AAI: Un pouvoir soumis 

au respect des droits fondamentaux », in Les autorités administratives indépendantes: Evaluation 

d'un objet juridique non identifié, disponible sur : www.Senat. Fr 

 :فً الحقٌقة مبدأ الفصل بٌن السلطات له مفهومان- (2) 

 أوالً مبدأ تخّصص فً السلطات،         - 
ا ٌحمل هذا المبدأ فكرة عدم الجمع بٌن سلطتٌن         -  ًٌ  .ثان

)3(- « Assez grave parce qu'elle contribue, avec les sanctions fiscales, à la création et au 

développement (qui est un des phénomènes Les Plus caractéristiques et les plus inquiétants de 

l'ascension récente du droit) de ce que l'on peut appeler un pseudo droit pénal ».                                                                                                  

 - FRISON-ROCHE (Marie-Anne), op.cit.  

)4 ( -  ZOUIMIA (Rachid),  Les autorités administratives indépendantes et la régulation 

économique en Algérie. op.cit, p 85. 

)5( - GELIN (J-P), « Les autorités administratives indépendantes », disponible sur :  
      www.prepa-isp.fr 
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ة  -1 ٌّ  ."exclusive de toute privation de liberté" أن ال تكون سالبة للحر

ٌّة -2 حٌث أّن المبادئ المتضّمنة : وأن تخضع لذات المبادئ التً تخضع لها العقوبة الجنائ

فً اإلعالن عن حقوق اإلنسان حسب المجلس الّدستوري الفرنسً، ال تخّص فقط 

العقوبات التً ٌحكم بها القاضً الجزائً فحسب وإّنما ٌجب توافرها لكل جزاء ذو طبٌعة 

ة ٌّ ردعٌة حتى ولو عهد المشّرع بسلطة توقٌع العقاب إلى جهة ؼٌر قضائ
(1)

. 

ة  ٌّ أّما بالّنسبة للمشّرع الجزائري فإّن تبّنٌه لفكرة القمع اإلداري، كانت نتٌجة حتم

ة، تتمّثل فً الموروث االستعماري، حٌث طّبق التشرٌع الفرنسً خاصة فً المجال  ٌّ تارٌخ

االقتصادي وما ٌشابهه، على اإلقلٌم الجزائري لمّدة من الزمن هذا من جهة، كما أّن تدّخل 

الّدولة المستمر فً الحقل االقتصادي دفعه إلى اختٌار القمع اإلداري محّل القمع الجنائً دون 

 .أن ٌكون للقاضً الّدستوري الجزائري رأي فً هذه المسألة

 

 

 

 

 

 

 

 
 المطلب الثانً

ة اللّجنة المصرفٌة ٌّ  درجـــة استقالل

                                                   

)1(- « Les exigences de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ne concernent pas 

seulement les peines prononcés par les juridictions répressives mais s'étendent à toute sanction 

ayant le législateur a laissé le soin de prononcer à une autorité de nature non judiciaire ».  

- Ibid.  
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   "Les autorités de régulation jouent donc un rôle: d'intermédiaires entre 

administration et justice, elles ne se substituent ni à l'une ni à autre, mais viennent 

compléter le dispositif d'encadrement de l'économie " 
(1)
    

، حٌث اعتبر سلطات الّضبط لم تأتً لتحّل محل القضاء J.P.Gelinهذا ما توّصل إلٌه 

 ولعّل المعٌار الرئٌسً فً المقارنة بٌن الّسلطات اإلدارٌة "Administration"وال اإلدارة

ة ٌّ وقد تطّرق األستاذ زواٌمٌة رشٌد إلى المفهوم . المستقلّة واإلدارة التقلٌدٌة ٌكمن فً االستقالل

ة أو  ٌّ ة رقابة سلم ٌّ ة، إذ اعتبره ٌّدل على عدم خضوع هذه الّسلطات أل ٌّ القانونً لالستقالل

ة أم ال، إذ ال تعتبر هذه األخٌرة  ٌّ ة المعنو ٌّ ة، وال ٌهّم بعد ذلك تمّتع الهٌئة بالشخص ٌّ وصائ

ٌّة معٌارا لقٌاس درجة االستقالل
 (2)

. 

ة بصورة  ٌّ فً الحقٌقة لم ٌعترؾ المشّرع الجزائري للّجنة المصرفٌة باالستقالل

صرٌحة
(3)

،
 

 :  على عكس الّسلطات األخرى الفاصلة فً المجال االقتصادي والمالً وهً

ٌّات البورصة  لجنة تنظٌم عمل
(4)

، سلطة ضبط البرٌد والمواصالت
(5)

ة  ٌّ ، الوكالة الوطن

ة ٌّ للممتلكـات المنجم
(6)

ٌّـة ة للجٌـولـوجٌا والمراقبة المنجم ٌّ ، الوكالة الوطن
(7)

 ، لجنة ضبط 

 

 

 

الكهربــاء والؽــاز
(8)

، مجلس المنافسة
(9)

 .

                                                   

)1(- GELIN (J.P), « Les autorités administratives indépendantes », op.cit. 
)2(- « La notion d'indépendance au sens juridique signifie que ces organes ne sont soumis ni à un 

contrôle hiérarchique, ni à un contrôle de tutelle, peu importe que l'organe jouit ou non de la 

personnalité juridique dans la mesure ou' un tel élément n'est point un caractère déterminant pour 

mesurer le degré d'une telle indépendance ». 

-  ZOUIMIA (Rachid), Les autorités de régulation indépendantes dans le secteur Financier en 

Algérie, op.cit, p 61.   

 .                       ، المرجع السابق11-03 من األمر رقم 58المادة  بالنسبة لمجلس النقد والقرض،:- لم ٌعترؾ بها أٌضا- (3)
 .، المرجع السابق04-03، المرجع السابق، بعد تعدٌلها بالقانون 10-93 من المرسوم الّتشرٌعً رقم 20المادة - (4)
 .، المرجع السابق 03-2000  من القانون رقم 10المادة - (5)

 .المرجع السابق  ،10 -01 من القانون رقم  44المادة - (6)
  . نفس القانون   من45المادة - (7)

 .، المرجع السابق 01-02 من القانون رقم 112المادة - (8)
، 2008 جوان 25،المؤرخ فً 12-08 من القانون رقم 09 ،المرجع السابق، معدلة بالمادة 03-03 من األمر 23المادة  –( 9)

 .2008 جوٌلٌة 2، صادرة فً 36ج رعدد 
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ؼٌر أّن هذا االعتراؾ فً الحقٌقة ٌبقى مشكوك فٌه
(1)

 .

ة ٌّ أّما فٌما ٌخّص سلطة ضبط سوق الّتبػ والمواد الّتبؽ
(2)

، فال ٌمكن اعتبارها بمثابة سلطة 

ة العاّمة  ٌّ اتها تمارسها المدٌر ٌّ ة، وصالح ٌّ سلطة إدارٌة مستقلّة ألّنها تابعة لوزارة المال

كذلك األمر بالّنسبة إلى سلطة ضبط المٌاه. للضرائب رٌثما ٌتم تنصٌبها
(3)

، التً أنشئت 

اتها وقواعد تنظٌمها وسٌرها الحقا ٌّ  .كسلطة إدارٌة مستقلّة، ٌتم تحدٌد صالح

ة الّسلطات اإلدارٌة  ٌّ ة مثل ؼالب ٌّ ة المعنو ٌّ كما أّن اللّجنة المصرفٌة ال تتمّتع بالشخص

 .المستقلّة األخرى

وفً ؼٌاب رأي المشّرع فً هذا الموضوع، ارتأٌنا محاولة البحث فٌما ٌخّص األبعاد 

ة فً ؼٌاب سلطة القرار ٌّ  .القانونٌة لقٌاس درجة االستقالل

Cette caractéristique est essentielle puisqu'on l'absence de décision c'est elle 

qui fonde son autorité. 

:  ٌقول األستاذ خلوفً رشٌد

 « Les éléments  qui permettent de mesurer cette indépendance se trouvent à 

un double niveau: organique et Fonctionnel »
 (4)
. 

ة المتمّثلة  ٌّ ة البد من البحث عن مظاهر االستقالل ٌّ ومنه نستنتج أّنه لقٌاس درجة االستقالل

 .(فرع ثانً)والمعٌار الوظٌفً  (فرع أّول)فً المعٌار العضوي 

 
 الفرع األول

 المعٌـــار العضوي

ٌن أعضائها من جهة، وفً ظروؾ  ٌّ ٌترجم هذا المعٌار فً تشكٌلة اللّجنة وطرٌقة تع

 . ممارسة الوظٌفة من جهة أخرى

                                                   

)1(- « Les autorités de régulation sont une partie inhérente de l'état, leur indépendance ne peut 

être ni absolue ni total ». 

- KHELLOUFI (Rachid), op.cit, p 95. 
، ٌتضمن نشاطات صنع المواد التبؽٌة 2004 أكتوبر 18المؤرخ فً  ،331-04 من المرسوم التنفٌذي رقم 44المادة - (2)

 . 2004 أكتوبر 20، صادرة فً 66ر عدد  واستٌرادها و توزٌعها، ج
 سبتمبر 4، صادرة فً 60، المتعلق بالمٌاه، ج ر عدد 2005 أوت 4، المؤرخ فً 12-05 من القانون رقم 65المادة - (3)

2005.  

)4(- Khelloufi (Rachid), op.cit, p 96.  
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ٌـن ا:أّوال ٌّ  .لتشكٌلة وطرٌقة التع

الّتشكٌـلة .1
(1)

: 

بالرجوع إلى تشكٌلة اللّجنة المصرفٌة، ٌمكننا مالحظة الّطابع الجماعً على ؼرار 

ة ٌّ مثٌالتها من الّسلطات اإلدارٌة المستقلّة باستثناء هٌئة وسٌط الجمهور
(2)

تعتبر . (تم إلؽاؤه)

ة، باإلضافة إلى الّطابع المختلط ألعضاء اللّجنة  ٌّ ة االستقالل ٌّ صفة الجماعة أحد عوامل تقو

ة، حٌث تتكّون من أعضاء ٌنتمون إلى  ٌّ الذي ٌظهر فً اختالؾ صفتهم ومراكزهم القانون

ة )قطاعات مختلفة تتراوح بٌن القضاء  ٌّ وذوي  (حٌث ٌفترض فً القضاة دائما االستقالل

ة فً ذلك . الخبرة فً المجال المصرفً والمالً والمحاسبً ٌّ تشترك اللّجنة المصرفٌة الجزائر

ٌّات البورصة ومراقبتها مع بعض الّسلطات اإلدارٌة المستقلّة األخرى كلجنة تنظٌم عمل
 

إالّ أّن 

ا إلى صفة أعضائها، األمر ٌتعلّق بلجنة ضبط  ٌّ هناك سلطات أخرى لم ٌتطّرق المشّرع نهائ

تٌن ولجنة ضبط الكهرباء والؽاز ٌّ البرٌد والمواصالت، بالوكالتٌن المنجم
(3)

. 

إالّ أّنه وفً نفس السٌاق ٌعاب على الّتشكٌلة خلّوها من المتعاملٌن، بمعنى أّن اقتصار 

ة ٌّ  .الّتشكٌلة على أعضاء تابعٌن لمختلؾ أجهزة الّدولة ٌحد من االستقالل

ٌن .2 ٌّ  :طرٌقة التع

ٌعٌن رئٌس الجمهورٌة أعضاء اللجنة لمّدة " :  على أّنه11-03 من األمر106/2تنص

 ..."  سنوات5

 
ٌن  ٌّ ة، هو صاحب االختصاص األصلً فً تع ٌّ نستنتج من نّص الماّدة أّن رئٌس الجمهور

10-90أعضاء اللّجنة المصرفٌة، خالفا لما علٌه الحال فً ظل القانون
(4)

أّما فٌما ٌخّص . 

ٌّن هو اآلخر بمرسوم رئاسً وهذا ما نّصت علٌه الماّدة  ٌّر األمر، حٌث ٌع  13المحافظ فلم ٌتؽ

ة بسلطة . (-ملؽاة-10-90 من القانون20الماّدة  )11-03من األمر ٌّ إن انفراد رئٌس الجمهور

ة اتجاه الحكومة، وهو ٌتمّتع بهذه الّسلطة فً كّل  ٌّ ٌن، ٌمنح اللّجنة نوع من االستقالل ٌّ التع

                                                   

 . من هذه المذكرة9-7فً تشكٌلة اللجنة المصرفٌة، صص - (1)

 .، المرجع السابق 113-96  رقمالمرسوم الرئاسً- (2)
)3(- Khelloufi (Rachid), Op. cit, p 89.  

 سنوات بمرسوم 5ٌعٌن األعضاء األربعة لمدة : "، المرجع السابق، على أنه10-90 من القانون رقم 144/2تنص المادة - (4)

 ...".ٌصدر عن رئٌس الحكومة وٌمكن تجدٌد تعٌٌنهم
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الّسلطات اإلدارٌة المستقلّة
(1)

ٌّات البورصة ومراقبتها التً تخضع فً  ، ماعدا لجنة تنظٌم عمل

ٌٌّن رئٌسها تع
(2)

ٌن أعضائها اآلخرٌن إلى قرار من الوزٌر المكلّؾ  ٌّ  إلى الحكومة، وفً تع

ة ٌّ بالمال
(3)

كذلك األمر بالّنسبة ألعضاء ؼرفة التحكٌم للجنة ضبط الكهرباء والؽاز حٌث ٌتم . 

ٌن أعضائها من طرؾ الوزٌر المكلّؾ بالّطاقة والوزٌر المكلّؾ بالعدل ٌّ تع
(4)

. 

ٌن التً توكل إلى سلطة علٌا فً الّدولة، تعّد ضمانة  ٌّ على الرؼم من أّن سلطة التع

نه، األمر الذي  ٌّ ٌّن الشعور باالمتنان اتجاه مع ة إالّ أّن ذلك قد ٌولد فً الشخص المع ٌّ لالستقالل

ة ٌّ  .ٌؤثر على قراراته لهذا فإّن االنتخاب ٌعتبر الوسٌلة األضمن لالستقالل

كما ٌؤخذ على النّص التشرٌعً، ؼٌاب جهات اقتراح األعضاء، إالّ فٌما ٌخّص فئة 

القضاة إذ ٌختار الرئٌس األّول للمحكمة العلٌا قاضٌان بعد استشارة المجلس األعلى للقضاء،  

 
أّما األعضاء الثالثة فرؼم أّنهم ٌختارون بحكم كفاءتهم فً المجال المصرفً والمالً 

لهذا نقترح تعّدد جهات اقتراح أعضاء اللجنة . والمحاسبً، إالّ أّننا ال نعرؾ من ٌقوم باقتراحهم

ة ٌّ  .المصرفٌة لضمان الحٌاد

نون بموجب قرار من الوزٌر  ٌّ  أّما اللّجنة المصرفٌة الفرنسٌة فإّن أعضائها األربعة ٌع

ة ٌّ المكلّؾ باالقتصاد والمال
(5)

. 

 .ظروف ممارسة الوظٌفة: ثانٌا

ة أعضاء الّسلطات  ٌّ تعتبر مّدة االنتداب ونظام الّتنافً عناصر مهّمة لضمان استقالل

اإلدارٌة المستقلّة
(1)

. 
                                                   

     من 11، المرجع السابق، معدلة ومتممة بالمادة 03-03 من األمر رقم 25مجلس المنافسة، المادة :- بالنسبة ألعضاء- (1)

 .، المرجع السابق12- 08القانون رقم                          

 . ، المرجع السابق10-01 من القانون رقم 84هٌئتً الضبط فً القطاع المناجم، المادة -                            
 .            ، المرجع السابق01-02 من القانون رقم 113هٌئة ضبط الكهرباء والؽاز، المادة -                            

     ، المؤّرخ04-06 مكرر من القانون رقم 206بالنسبة لرئٌس لجنة اإلشراؾ على التأمٌنات، المادة -                            

            ، المتعلّق 1995 جانفً 25، المؤّرخ فً 07-95، ٌعّدل وٌتّمم األمر رقم 2006 فٌفري 20فً                           

   .2006 مارس 12، صادرة فً 15بالتأمٌنات، ج ر عدد                       
 من 29،22،21، ٌتضّمن تطبٌق المواد 1994 جوان 13 مؤّرخ فً 175-94 من المرسوم التنفٌذي رقم 2تنص المادة - (2)

ٌعٌن رئٌس لجنة :" ،  على أّنه1994 جوان 26، صادرة فً 41، المرجع السابق، ج ر عدد 10-93المرسوم التشرٌعً رقم 
 سنوات بمرسوم تنفٌذي ٌتخذ فً مجلس الحكومة بناء على اقتراح الوزٌر 4تنظٌم عملٌات البورصة ومراقبتها لمدة نٌابة تدوم 

 ". المكلؾ بالمالٌة
 . من  نفس المرسوم 06المادة - (3)
 .، المرجع السابق 01-02 من القانون رقم 134المادة - (4)

)5(- Direction de la communication, note d'information n:132, la commission bancaire, op.cit. 
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 :"Le Mondât":ممارسة النٌابة .1

ٌن الرئٌس واألعضاء لمّدة ؼٌر محّددة قانونا، ال ٌّدل على  ٌّ فً الحقٌقة إّن النّص على تع

ة، نتٌجة جعل األعضاء عرضة للعزل فً أّي وقت من طرؾ سلطة  ٌّ ة العضو ٌّ االستقالل

ة ٌّ ة العضو ٌّ ٌنهم، األمر الذي ٌنفً االستقالل ٌّ تع
(2)

ة الّسلطات .  ٌّ وهذا ما ٌالحظ على ؼالب

اإلدارٌة المستقلّة، كسلطة ضبط البرٌد والمواصالت
(3)

، لجنة ضبط الكهرباء والؽاز
(4)

 

تٌن ٌّ الوكالتٌن المنجم
(5)

 ومجلس النقد والقرض
(6)

، على عكس ما ٌالحظ فً لجنة تنظٌم 

ٌّن رئٌسها وأعضاؤها لمدة  أّما فٌما ٌخّص اللّجنة .  سنوات5البورصة والقٌم المنقولة، التً ٌع

 على مّدة انتداب األعضاء األربعة المحّددة 11-03المصرفٌة، فقد أبقى المشرع فً ظل األمر 

بخمس سنوات
(7)

، وتراجع عن تحدٌد مّدة انتداب الّرئٌس
(8)

  .

 

 
هذا ما ٌجعله عرضة للعزل فً أّي وقت، كما أّن المشّرع لم ٌشر ال بصفة صرٌحة وال 

ة تجدٌد هذه المّدة، كما كان معمول به فً ظل القانون ٌّ ، وبالتالً أمام 10-90ضمنٌة إلى إمكان

سكوت المشّرع فً هذا الّشأن، تكون مّدة النٌابة قابلة للتجدٌد على أساس ؼٌاب أحكام صرٌحة 

مظهر ٌمّس بسٌر األعمال نتٌجة  (أي قابلٌة مّدة االنتداب للتجدٌد)هذه المسألة . تنّص على ذلك

ٌنهم من جهة  ٌّ ة األعضاء اتجاه سلطة تع ٌّ عدم استقرار الوظٌفة من جهة، وعدم استقالل

أخرى
(9)

ة المهلة للتجدٌد ٌّ كما  . وبالتالً كان من األفضل النّص بصفة صرٌحة على عدم قابل

ة إشارة إلى كٌفٌة إنهاء مّدة  ٌّ ة التً تنّظم اللّجنة المصرفٌة لم ترد فٌها أ ٌّ أّن الّنصوص القانون

                                                                                                                                                                    

)1(- Zouimia( Rachid) , Les autorités administratif indépendantes et la régulation économique en 

Algérie, op.cit, p 41.  

  .64،المرجع السابق، ص  حدري سمٌر- (2)
 .، المرجع السابق03-2000 من القانون رقم 15المادة - (3)
 .، المرجع السابق01-02 من القانون رقم 117المادة - (4)

 .، المرجع السابق10-01 من القانون رقم 48المادة - (5)
 .، المرجع السابق11-03 من األمر رقم 59المادة - (6)

 .(، ملؽاة10-90 من القانون 144/2المادة  ) من نفس األمر 106/2المادة - (7)
 .، المرجع السابق10-90من القانون - ملؽاة -22المادة - (8)

  .74، المرجع السابق، ص حدري سمٌر- (9)
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انتداب أعضاء اللّجنة الخمسة وال إلى أسبابها
(1)

 والتً 11-03 من األمر15، باستثناء الماّدة 

    :نّصت على أّنه

 بسبب حالة العزلٌتقاضى المحافظ ونواب المحافظ، أو ورثتهم عند االقتضاء إالّ فً "

 « ...خطأ فادح تعوٌضا عند انتهاء وظٌفتهم

 جاءت فضفاضة، تفتح المجال أمام "خطأ فادح"وٌالحظ من نّص الماّدة أّن عبارة 

ة  ٌّ ٌن لتحدٌد ما ٌدخل تحت هذا المفهوم وما ال ٌدخل، وبالتالً إمكان ٌّ الّسلطة التقدٌرٌة لجهة التع

ة المستقلّة األخرى ٌّ ٌّان بالنسبة للهٌئات اإلدار ماعدا لجنة . التعّسؾ فً عزل الّرئٌس، واألمر س

ضبط الكهرباء والؽاز
(2)

. 

 :"incompatibilités":نظام الّتنافً.2

ة، ٌجب احترام  ٌّ ٌّز سلطة الّضبط الفاصلة فً الماّدة الردع من أجل تفادي كل خطر لتح

ا فً حالة أٌن تتنافى وظٌفة أعضاء  ٌّ ا، ٌكون كل ٌّ اً أو جزئ ٌّ نظام الّتنافً، هذا األخٌر قد ٌكون كل

ة المستقلّة مع ممارسة أّي وظٌفة أخرى، مهما   ٌّ أجهزة اإلدارة فً الّسلطات اإلدار

 

 

 
ة وٌجب أن نضٌؾ  ٌّ ، وكذا مع كل عهدة انتخاب ًّ ة أو خاصة مع كل نشاط مهن ٌّ كانت عموم

ة ٌّ امتالك مصالح بصفة مباشرة أو بواسطة شخص قابل للمساس بحٌاد األشخاص المعن
(3)

. 

بالّنسبة للمشّرع الجزائري فقد كّرس نظام الّتنافً الجزئً بالّنسبة لرئٌس اللّجنة 

المصرفٌة، حٌث تتنافى وظٌفة المحافظ مع كل عهدة انتخابٌة وكل وظٌفة حكومٌة وكل وظٌفة 

عمومٌة وكذلك األمر بالّنسبة لوظٌفة نائب المحافظ، وال ٌمكن للمحافظ ونّواب المحافظ أن 

ٌمارسوا أّي نشاط أو مهنة أو وظٌفة أثناء عهدتهم، ماعدا تمثٌل الّدولة لدى المؤّسسات 

                                                   

حكٌمة دموش، المركز القانونً للجنة المصرفٌة، ملخص مذكرة لنٌل شهادة الماجستٌر فً القانون، فرع قانون األعمال، -(1)
 .74، ص2006كلٌة الحقوق، جامعة مولود معمري، تٌزي وزو، 

 .60نفس المرجع ، ص - (2)
)3(- ZOUIMIA (Rachid), Les autorités de régulations indépendantes dans le secteur financier en 

Algérie ,op.cit, p82. 
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ة الّدولٌة ذات الّطابع النقدي أو المالً أو االقتصادي ٌّ العموم
(1)

وتشترك فً ذلك مع كّل من . 

ٌّات البورصة ومراقبتها لجنة تنظٌم عمل
(2 )

وهٌئتً الّضبط فً المجال المنجمً
(3)

. 

 
كذلك األمر بالنسبة إلى مجلس المنافسة حٌث تتنافى وظٌفة أعضائه مع أّي نشاط مهنً 

آخر
(4)

،
 

باإلضافة إلى لجنة اإلشراؾ على التأمٌنات
(5)

وٌبقى هذا الّنظام مكّرس حتى بعد . 

نهاٌة مّدة النٌابة، حٌث ال ٌجوز للمحافظ ونّواب المحافظ خالل مّدة سنتٌن بعد نهاٌة عهدتهم أن 

ٌسٌروا أو ٌعملوا فً مؤّسسة خاضعة لسلطة أو مراقبة بنك الجزائر أو شركة تسٌطر علٌها 

مثل هذه المؤّسسة وال أن ٌعملوا كوكالء أو مستشارٌن لمثل هذه المؤّسسات أو الشركات
(6)

. 

بالّنسبة للقاضٌٌن، فإّن هذا الّنظام شًء مفترض نظرا للمركز القانونً الذي ٌتمّتعان به 

11-04 من القانون العضوي18حٌث تنّص الماّدة 
(7)

:  على أّنه

 

 

 
ٌمنع على كل قاض، مهما كان وضعه القانونً، أن ٌملك فً مؤسسة، بنفسه أو " 

ة تسمٌة، مصالح ٌمكن أن تشكل عائقا للممارسة الطبٌعٌة لمهامه، أو  ٌّ بواسطة الغٌر تحت أ

". تمس باستقاللٌة القضاء بصفة عامة

تبقى مسألة األعضاء الثالثة أصحاب الكفاءة فً المجال المصرفً والمالً والمحاسبً 

ٌّا عدم خضوعهم لمثل هذا الّنظام، حٌث ٌقول األستاذ زواٌمٌة رشٌد فً هذا  والذي ٌظهر جل

الّشأن أّنه كان باستطاعة المشّرع على األقل التحّسب النعدام نظام الّتنافً فً مواجهة هؤالء 

هذا األخٌر ال ٌهدؾ إلى منع أعضاء إدارة . األعضاء وذلك بإخضاعهم إلجراء االمتناع

ة المستقلّة الجمع بٌن وظائفهم ووظائؾ أخرى أو امتالك مصالح فً أّي  ٌّ الّسلطات اإلدار

                                                   

 .، المرجع السابق11-03 من األمر رقم 14/2،1المادة - (1)
 .، المرجع السابق10-93 من المرسوم التشرٌعً 24المادة - (2)
 .، المرجع السابق10-01 من القانون رقم 49المادة - (3)

 .، المرجع السابق03-03 من األمر رقم 29المادة - (4)
 .، المرجع السابق04-06 من القانون رقم 1 مكرر209/2المادة - (5)

 .، المرجع السابق11-03 من األمر رقم 15/3المادة - (6)
 سبتمبر 08، صادرة فً 57، ٌتضّمن نظام القضاة، ج ر عدد 2004 سبتمبر 06، مؤّرخ فً 11-04قانون عضوي رقم - (7)

2004. 
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ة إّزاء المؤّسسات  ٌّ تهم الشخص ٌّ ة تقصً بعض األعضاء بسبب وضع ٌّ مؤسسة، بل ٌتمّثل فً تقن

المتابعة من مداوالت الجهاز
(1)

 :، على أّنه03-03 من األمر29تنّص المادة . 

ال ٌمكن أي عضو فً مجلس المنافسة أن ٌشارك فً مداولة تتعلق بقضٌة له فٌها " 

مصلحة أو ٌكون بٌنه وبٌن أحد أطرافها صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة أو ٌكون قد مثل أو 

 ".ٌمثل أحد األطراف المعنٌة

ا ٌسمح ألعضاء اللّجنة المصرفٌة بالّتداول فً  ٌّ وبناءا على ما تقّدم نالحظ فراؼا قانون

قضاٌا لهم فٌها مصالح، ما ٌجعلنا نطرح سؤاال حول مفهوم مبدأ الحٌاد الذي ٌفترض أن 

ة التً تتمّتع بها من أجل أداء وظٌفتها  ٌّ تخضع له اللّجنة المصرفٌة، وحول مدى االستقالل

 الّضبطٌة فً المجال المصرفً على أكمل وجه؟ 

 

 

 

 
 

 

 الفـرع الثانً

 المعٌــار الوظٌــفً

ة الوظٌفٌة لسلطة الّضبط تعتمد أساسا على مجموعة العناصر المتمّثلة فً ٌّ  :االستقالل

 طرق وضع قواعد تنظٌمها وعملها ، -

ة التً تنفقها ، - ٌّ  الجانب المتعلّق بالوسائل المال

طبٌعة عالقتها مع الّسلطة التنفٌذٌة -
(2)

 .

 .الّنظام الّداخلً: أّوال

                                                   

)1(- ZOUAIMIA (Rachid) , Les autorités de régulations indépendantes dans le secteur financier 

en Algérie, op cit, p83. 

)2(- KHELLOUFI( Rachid), op.cit, p 101  
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ة المستقلّة  ٌّ ة الّسلطات اإلدار ٌّ ة الوظٌفٌة حسب هذا المظهر، تتجلى فً حر ٌّ االستقالل

الّضابطة فً المجال االقتصادي والمالً فً اختٌار مجموع القواعد، التً من خاللها تقّرر 

كٌفٌة تنظٌمها وسٌرها دون مشاركتها مع أّي جهة أخرى وبالخصوص الّسلطة التنفٌذٌة، كما 

ة أٌضا، من خالل عدم خضوع الّنظام الّداخلً للهٌئات المستقلّة للمصادقة علٌه  ٌّ تظهر االستقالل

من الّسلطة التنفٌذٌة وعدم قابلٌته للّنشر
(1)

 . 

ة للّنصوص  ٌّ ة الّسلطات اإلدار ٌّ ٌرجع تحدٌد الجهة المخّولة بوضع النظام الداخلً ألؼلب

ٌّات البورصة.  لهاةالمنّظم حٌث تنّص القوانٌن المنّظمة للّجنة تنظٌم عمل
(2)

، لجنة ضبط البرٌد 

و المواصالت
(3)

 ولجنة ضبط الكهرباء والؽاز
(4)

على أّن ذلك ٌتم على مستوى هذه الهٌئات 

ة . ذاتها ٌّ ة، الوكالة الوطن ٌّ ة المنجم ٌّ ة للملك ٌّ بٌنما ٌتم بمرسوم رئاسً بالّنسبة للوكالة الوطن

ة ٌّ للجٌولـوجٌا والّرقابة المنجم
(5)

 وبمرسوم تنفٌذي بالنسبة لمجلس المنافسة
(6)

 الذي  

 

ة اقتراح الّنظام والمصادقة علٌه، ما ٌعّد مساسا 03-03جّرد فً ظل األمر ٌّ  من إمكان

ته فً ذلك ٌّ . باستقالل

 وال فً ظل 10-90أّما فٌما ٌخّص اللّجنة المصرفٌة فلم ٌرد أّي شًء ال فً ظل القانون 

-03 من األمر 107 ، بخصوص نظامها الّداخلً باستثناء ما جاءت به الماّدة 11-03األمر

 .التً حّددت كٌفٌة اّتخاذ القرارات (10-90 من القانون 145الماّدة  )11

إّن هذا األمر تفّطنت له اللّجنة المصرفٌة فً حّد ذاتها، وهو ما اضطّرها إلى إصدار 

ق بتنظٌم عمل 1993 دٌسمبر 06 المؤّرخ فً 01-93قرار ؼرٌب، هو القرار رقم  ّّ  المتعّل

ته المطلقة" الذي نكاد نعذره"اللّجنة المصرفٌة،  ٌّ رؼم عدم شرع
(7)

 .

                                                   

 .57سابق، ص المرجع الحدري سمٌر، - (1)

 .، المرجع السابق10-93 من المرسوم التشرٌعً رقم 26المادة - (2)

 .، المرجع السابق03-2000 من القانون رقم 20المادة - (3)

 .، المرجع السابق01-02 من القانون رقم 126المادة - (4)

 .، المرجع السابق10-01 من القانون رقم 51المادة - (5)

 . ، المرجع السابق12-08 من القانون 15، المرجع السابق، معدلة بالمادة 03-03 من األمر رقم 31المادة - (6)

 .81منى بن لطرش، المرجع السابـق، ص - (7)
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وٌحتوي الّنظام الّداخلً عموما على قواعد سٌر الخصومة التأدٌبٌة أمامها، وهً قواعد 

متعلّقة بكٌفٌة ضمان حقوق الّدفاع ، تحدٌد مواعٌد اجتماعات أعضاء اللّجنة وتبلٌػ 

 .20/04/2005 المؤرخ فً 05-04تم تعدٌله فٌما بعد بالقرار رقم . الخ...القرارات

 .االستقـالل المالً: ثانٌا

نة لالستقالل الوظٌفً، ؼٌر أّن لٌعتبر االستقال ٌّ ة المب ٌّ  المالً من بٌن أهم الّركائز األساس

ة المستقلّة ذاتها . ذلك ال ٌتوقّؾ عند مجّرد االعتراؾ به أم ال ٌّ إذ أّن إفراز الّسلطة اإلدار

ورؼم عدم اعتراؾ المشّرع . لمواردها المالٌة ٌعتبر من أهّم المظاهر التً تدعم ذلك

باالستقالل المالً، إالّ  (كذلك األمر بالنسبة لمجلس النقد والقرض )الجزائري للّجنة المصرفٌة

ة الهٌئات حٌث اعترؾ المشّرع لمعظمها باالستقالل المالً ٌّ أّنها لٌست أسوا حال من بق
(1)

 فً 

ة ٌّ ة ؼٌر مكّرس بصفة كل ٌّ ة لهذه الهٌئات تظهر أّن مظهر االستقالل ٌّ حٌن أّن المصادر المال
(2)

 ،

اها الّدولة ٌّ  .فهً تعتمد على اإلعانات التً تمنحها إ

 

ٌرها والقٌام  ٌّ بالتالً ٌمكن القول أّن اللّجنة المصرفٌة تعتمد على موارد الّدولة قصد تس

ٌر هذه األموال وهذا ما ٌعّد . بوظائفها ٌّ مّما ٌؤّدي بها إلى ممارسة نوع من الّرقابة على تس

ة  ٌّ ة للّسلطة التنفٌذ ٌّ  .تبع

 .طبٌعـة العالقة مع الّسلطة التنفٌذٌة: ثالثا

ة المستقلّة من سلطة فعلٌة الّتخاذ القرار، لكن هذه الّسلطة اكتسبتها  ٌّ تستفٌد الّسلطة اإلدار

أصال من الّسلطة التنفٌذٌة
(3)

فظهور مثل هذه الهٌئات ٌعتبر ترجمة النسحاب الّدولة من الحقل . 

، األمر الذي أّدى إلى إعادة النظر فً توزٌع االختصاصات والمهام لمساٌرة يالحقل االقتصاد

                                                   

       ، المرجع  12-08 من القانون 09/1، المرجع السابق، معدلة بالمادة 03-03 من األمر رقم 23/1المادة : - المواد - (1)

 .السابق               
 .، المرجع السابق03-2000 من القانون رقم 10المادة                - 

 .، المرجع السابق01 -02 من القانون رقم 112المادة                - 
 .، المرجع السابق10-93 من المرسوم التشرٌعً رقم 20المادة                - 

 . ، المرجع السابق10-01 من القانون رقم 45 و 44المادة                - 

)2(- KHELLOUFI (Rachid), op.cit, p103.  

)3(- « La diffraction du pouvoir étatique qui consiste à décharger le pouvoir exécutive d’un 

ensemble de taches et en la mise en œuvre d’une politique de transfert de telles compétences en 

matière de régulation du marché au profit de ces nouvelles structures que sont les autorités 

administrative indépendantes ».  
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ة  اإلصالحات، ٌّ وفً إطار هذه التعدٌالت تّم نقل اختصاص رقابة البنوك والمؤّسسات المال

ة تشترك فً  ٌّ ة للمؤّسسات المصرف ٌّ ة للّجنة المصرفٌة، بعد أن كانت اللّجنة التقن ٌّ بصفة كل

انجاز ذلك مع وزٌر المالٌة المكلّؾ بالمصادقة على كل أعمالها
(1)

 . 

بالتالً أصبحت اللّجنة المصرفٌة فً ظل قانون النقد والقرض، تمارس اختصاصاتها 

الّرقابٌة والتأدٌبٌة بصفة انفرادٌة، شأنها شأن مجلس المنافسة، اللجنتٌن المكلفتٌن بضبط قطاع 

الكهرباء والؽاز، لجنة ضبط قطاع البرٌد والمواصالت واللجنتٌن المكلفتٌن بضبط قطاع 

 .المناجم

إلى جانب ما تقّدم نسّجل عدم تدّخل الّسلطة التنفٌذٌة من أجل تعدٌل أو إلؽاء القرارات 

إذ . الصادرة عن اللّجنة المصرفٌة، حٌث تخضع فً الّرقابة على قراراتها إلى القضاء فقط

ٌختّص مجلس الّدولة فً النظر فً معظم قراراتها
(2)

  . 

ة  ٌّ رؼم أّن المشّرع الجزائري كسائر المشّرعٌن فً مختلؾ الّدول، تبّنى صراحة نظر

الشخص المعنوي لما لها من قٌـمة وأثر على الصعٌـد القانـونً، وألّن الدولة فضال عن  

 
ة كثٌرة تختلؾ فً موضوع  ٌّ وجودها كشخص معنوي تحتاج إلى أن تعترؾ بأشخاص معنو

ة   ٌّ ة واالجتماع ٌّ ة واالقتصاد ٌّ نشاطها ومهامها، حتى تساعدها فً أداء وظٌفتها اإلدار

وؼٌرها
(3)

ة الّسلطات ٌّ ة على خالؾ بق ٌّ األمر الذي . ، إالّ أّنه لم ٌعترؾ بها للّجنة المصرف

ا إلى الّسلطة التنفٌذٌة رؼم أّن األستاذ زواٌمٌة رشٌد ٌرى بأّن ذلك لٌس  ٌّ ٌجعلها تابعة نسب

ة ٌّ معٌارا محّددا ودقٌقا لقٌاس درجة االستقالل
(4)

 . 

باإلضافة إلى ذلك فاّن اللّجنة المصرفٌة تتعّرض إلى رقابة الحكومة التً تمارسها على 

ة لها، هذا ما نستخلصه من مضمون الماّدة  ٌّ  التً 11-03 من األمر29/1الّنشاطات السنو

ٌرفع المحافظ إلى رئٌس الجمهورٌة خالل األشهر الثالثة التً تلً اختتام كل سنة ": تنصّ 

                                                   

 -  ZOUAIMIA(Rachid) , Les autorités de régulations indépendantes dans le secteur financier en 

Algérie, op.cit p 14.  

  .المرجع السابق ،47-71 من األمر رقم 13 و6،7المواد - (1)

 .السابق ، المرجع11-03 من األمر رقم 107المادة - (2)

  .56عمار بوضٌاؾ ، الوجٌز فً القانون اإلداري، دار الرٌحانة، الجزائر، دون تارٌخ، ص - (3)

)4(- ZOUAIMIA (Rachid), Les autorités administratives indépendantes et la régulation 

économique en Algérie,op.cit, p 25.  
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مالٌة، الحصٌلة و حسابات النتائج مع تقرٌر ٌتضمن عرض حال عن العملٌات بنك الجزائر و 

نشاطاته، والسٌما تلك المتعلقة بنشاط اإلشراف البنكً الجاري أثناء السنة المالٌة، ووضعٌة 

 ".  (...)مراقبة البنوك والمؤسسات المالٌة والعبر المستخلصة من نشاط مركزٌة المخاطر

أخٌرا لم ٌنّص القانون وال الّنظام الّداخلً للّجنة، على تحدٌد مهام المستخدمٌن وتصنٌفهم 

ة، والذي من المفروض أن ٌكون تحت سلطة  ٌّ ة والتقن ٌّ وتحدٌد رواتبهم وتنسٌق المصالح اإلدار

 من الّنظام 03رئٌس اللّجنة، عكس لجنة تنظٌم عملٌات البورصة ومراقبتها حٌث تنّص الماّدة 

2000-03
(1 )

تحدد مهام وصالحٌات المصالح اإلدارٌة والتقنٌة للجنة بقرار من :" على أّنه

تحدد رواتب المستخدمٌن " : من الّنظام الّسابق أّنه07وتضٌؾ الماّدة . "رئٌس اللجنة

 كذلك األمر بالّنسبة لمجلس المنافسة حٌث ".وتصنٌفهم بقرار من الرئٌس بعد استشارة اللجنة

44-96 من المرسوم الرئاسً 04تنّص الماّدة 
(2 )

: على أّنه

 
ٌتولى الرئٌس اإلدارة العامة لمصالح مجلس المنافسة وفً حالة حدوث مانع له      "

 .ٌخلفه أحد نائبٌه

 ".وٌمارس السلطة السلمٌة على جمٌع المستخدمٌن

 .فالّنص على ذلك ٌدعم االستقالل اإلداري للهٌئة

 

 :خالصـة الفصل األّول

تها  ٌّ بعد التطّرق إلى اإلطار الّتنظٌمً للّجنة المصرفٌة، من خالل التعّرؾ على ماه

ة المستقلّة فإّننا نالحظ أّنه ٌّ  :ومركزها بٌن الّسلطات اإلدار

إلى جانب الّطابع الجماعً والمختلط لتشكٌلتها والعالقات التً تربطها ببعض السلطات 

وكذا موقؾ مجلس الدولة فً إرساء وتكرٌس استقاللٌتها فإّنها تتمّتع بسلطات الّرقابة والّتحقٌق 

ة القٌام بمهّمة الّضبط إالّ أّنه وعلى عكس لجنة . والعقاب ٌّ ما ٌجعلها عوامل تشارك فً فعال

                                                   

، ٌتضمن تنظٌم و سٌر المصالح اإلدارٌة و التقنٌة للجنة تنظٌم 2000 سبتمبر 28 ، مؤرخ فً 03-2000ّنظام رقم - (1)

  .2001 جانفً 31، صادرة فً 08عملٌات البورصة، ج ر عدد 

، 09، ٌحّدد الّنظام الّداخلً فً مجلس المنافسة، ج ر عدد 1996 جانفً 17 مؤرخ فً 44- 96المرسوم الرئاسً رقم - (2)

  .1996 فٌفري 22صادرة فً 
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ة وسلطات أخرى  ٌّ ٌّات البورصة، التً تجمع بٌن الّسلطة الّتنظٌمٌة والقمع تنظٌم ومراقبة عمل

ة تفتقد إلى الّسلطة الّتنظٌمٌة ٌّ  .فاّن اللّجنة المصرف

ة المستقلّة  ٌّ  وعلى الرؼم من أّن مجلس الّدولة الفرنسً فً قراره حول الّسلطات اإلدار

قضى بأّن بعض سلطات الّضبط ال تستفٌد من هذه الّسلطة، حٌث فقط إذا كان المجال تقنً 

قطاع البورصة، القانون ٌسند هذه الّسلطة إلى الّضابط : وضروري، على سبٌل المثال

المستقل
(1)

. 

ة ال تمتلك كل الوسائل ألداء وظٌفة الّضبط على أكمل  ٌّ فإّننا نقول أّن اللّجنة المصرف

 :وجه، ما ٌجعلنا نتساءل

 هل حقا تعتبر سلطة ضابطة فً المجال المصرفً؟

                                                   

)1(- KHELLOUFI (Rachid), op.cit, p116 et 117. 
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 الفصل الثانلل

ل إلطثرل اوظيلنلالجنةل امفرفيــة

ة تسوقنا إلى إلقاء ٌّ الضوء على اإلطار  إّن مهّمة الّضبط التً تتمّتع بها اللّجنة المصرف

اتها، الذي ٌتمّثل فً مجال الّرقابة من حٌث األشخاص ومن حٌث  ٌّ الموضوعً لصالح

ة)الموضوع، فاألشخاص الخاضعٌن لرقابتها هم مؤّسسات القرض ٌّ  (البنوك والمؤّسسات المال

 بٌنها من حٌث النظــــام القانونً 11-03سواء كانت عاّمـة أو خاّصـة، حٌث لم ٌفّرق األمر 

ة ٌّ ٌّات . المطّبق علٌها، الؽٌر الذي ٌمارس الّنشاط المصرفً بصفة ؼٌر قانون إلى جانب تعاون

االّدخار والقرض
(1 )

ة ذات هدؾ ؼٌر ربحً، وهً ملك أعضابها  ٌّ التً تعتبر مؤّسسة مال

ة، تهدؾ إلى تشجٌع االّدخار واستعمال األموال التً ٌودعها  ٌّ ٌّر بحسب المبادئ التعاضد وتس

ة لهم ٌّ ٌّر، . أعضاؤها معا لمنحهم قروضا وتقدٌم خدمات مال ٌّة شركة ذات رأس مال متؽ التعاون

ة ٌّ ة المعنو ٌّ تتمّتع بالشخص
(2)

ة .  ٌّ كذلك تختّص اللجنة بمراقبة فروع مؤّسسات القرض الجزابر

ة الموجودة فً الجزابر ٌّ ة األجنب ٌّ أّما . العابدة لها فً الخارج، فروع البنوك والمؤّسسات المال

ة فلها نظام خاص ٌّ  .البنوك اإلسالم

ة المتعلّقة بنشاطات  ٌّ ة والّتنظٌم ٌّ أّما موضوع الرقابة فٌتمّثل فً احترام األحكام التشرٌع

األشخاص المذكورة، شروط االستؽالل، احترام قواعد حسن سٌر المهنة والسهر على 

ة لها ٌّ ة المال ٌّ  .باإلضافة إلى المعاقبة على مختلؾ االخالالت المعاٌنة. الوضع

ٌّات،     أّما فٌما ٌخّص اإلطار اإلجرابً فٌتمّثل فً كٌفٌة ممارسة اللّجنة لهذه الصالح

ة علٌها ٌّ  .كذلك فاّن اّتساع مهّمة الّضبط تدعونا إلى التساؤل عن مدى تكرٌس الّرقابة القضاب

ٌّات اللّجنة  وعلٌه فإّننا سنتطّرق فً هذا الفصل إلى بٌان اإلطار الموضوعً لصالح

ة علٌها ٌّ ة، ثم نتطّرق إلى اإلطار اإلجرابً لها ومدى تكرٌس الّرقابة القضاب ٌّ وهذا . المصرف

 :ٌكون وفق الخّطة الّتالٌة

ة: المبحث األّول ٌّ ٌّات اللّجنة المصرف  .اإلطار الموضوعً لصالح

ة علٌها:  المبحث الثانً ٌّ ة والّرقابة القضاب ٌّ ٌّات اللّجنة المصرف . اإلطار اإلجرابً لصالح

                                                   

  .، المرجع السابق01-07 من القانون 54المادة - (1)
. من نفس القانون 02المادة - ( 2(  
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 المبحث األّول

ة ٌّ ات اللّجنة المصرف ٌّ  اإلطار المـوضوعً لصالح

ة، لهذا فإّننا  ٌّ ة من حٌث األشخاص أمر محّدد بصفة نهاب ٌّ إّن مجال رقابة اللّجنة المصرف

لهذا فستكون الدراسة وفقا للمطلبٌن . سنرّكز أساسا على مجال الّرقابة من حٌث الموضوع

:  التالٌٌن

ة :المطلب األول ٌّ  الدور الّرقابً للّجنة المصرف

 .  الدور الّتأدٌبً للجنة المصرفٌة:المطلب الثانً

 المطلب األّول

ة ٌّ  الدور الّرقابً للّجنة المصرف

ة، إلى جانب احترام شروط  ٌّ نتناول فٌه رقابة احترام شروط الّدخول إلى المهنة المصرف

 . ممارستها

 الفرع األّول

ة ٌّ  ضمان استمرار احتـرام شروط الّدخول إلى المهنة المصرف

ة أهم مرحلة لتحقٌق الهدؾ المرجو من الّرقابة، إذ تعّد  ٌّ ٌعتبر الّدخول إلى المهنة المصرف

وتتمّثل فً . بمثابة صّمام األمان لالنطالق السلٌم نحو تكوٌن نظام مصرفً متوازن ومستقل

ٌّرٌن ة وتلك الواجب توافرها فً المؤّسسٌن والمستخدمٌن المس ٌّ . رقابة احترام الشروط اإلجراب

مبدبٌا تعتبر من اختصاص مجلس النقد والقرض ولكن تسهر اللجنة على ضمان استمرارٌة 

. احترامها طٌلة ممارسة المهنة المصرفٌة

ة: أّوال ٌّ . احترام الشروط اإلجرائ

 :الّترخٌص واالعتماد .1

 حّددت شروط وإجراءات الّترخٌص واالعتماد للبنوك والمؤّسسات 1995منذ سنة 

ة بطرٌـقة واضحة وتّم العمل بها بشكل واسع ٌّ المــال
(1)

ـة  .  ٌّ فالبنـوك والمؤّسسات الوطن

                                                   

)1(- Ministère délégué à la participation et à la promotion de l’investissement MDPPI « Investir 

en Algérie », p 81,disponible sur : www.mdppi.dz 

http://www.mdppi.dz/
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ة فهً ملزمة  ٌّ ة الخاضعة للقانون الجزابري، لتتمّكن من ممارسة المهنة المصرف ٌّ أو األجنب

بالحصول على الّترخٌص فً مرحلة أولى واالعتماد فً مرحلة ثانٌة
(1)

التً ٌمنحهما لـها . 

مجلس النقد والقرض
(2)

تحّدد الشروط  الذي أصدر مجموعة من األنظمة فً هذا اإلطار، ،

الواجب توافرها للحصول على هذا االمتٌاز
(3)

. 

ة، فإّنها تتأّكد  ٌّ ة والّتنظٌم ٌّ ة تسهر على احترام الّنصوص التشرٌع ٌّ وبما أّن اللّجنة المصرف

ة التً تمارس الّنشاط المصرفً، ٌّ تدخل ضمن قابمة البنوك  أّن البنوك والمؤّسسات المال

ة المعتمدة قانونا ٌّ والمؤّسسات المال
(4)

كما تتأّكد من تواصل احترامها لمختلؾ الشروط . 

ة ٌّ ة والّتنظٌم ٌّ  .المنصوص علٌها فً الّنصوص الّتشرٌع

ؼٌر أّنها تعاٌن عند االقتضاء المخالفات التً ٌرتكبها أشخاص ٌمارسون نشاطات البنك 

ة دون أن ٌتّم اعتمادهم، وتطبق علٌهم العقوبات التأدٌبٌة المنصوص علٌها  ٌّ أو المؤّسسة المال

. ، المتعلّق بالنقد والقرض دون المساس بالمالحقات األخرى الجزابٌة والمدنٌة11-03فً األمر

 

 

 

 

 :الّشكل القانونً للمؤّسســة .2

                                                   

)1(- Instruction n° 06-96 du 22 octobre 1996 fixant les conditions de constitution de banque et 

d’établissement financier et d’installation de succursale de banque et d’établissement financier 

étranger, disponible sur : www.bank-of-algeria.dz 

    -Instruction n° 04-2000 du 30 avril 2000 déterminant les éléments constitutifs du dossier de 

demande d’agrément de banque ou d’établissement financier, disponible sur : 

 www.bank-of-algeria.dz. 

    - Instruction n° 05-2000 du 30 avril 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 des établissements financier étrangers, disponible sur : 

 www.bank-of-algeria.dz. 
 .، المرجع السابق11-03رقم   من األمر82المادة  (-2)

 :أصدر مجلس النقد والقرض فً هذا المجال- (3)
ٌّة    ، المتضمن شروط فتح مكاتب تمثٌل البنوك والمؤّسسات 1991 أوت 14، المؤرخ فً 10-91نظام رقم          - المال

ٌّة ،ج ر عدد    .1992 أفرٌل 01، صادرة فً 25األجنب
 .، المرجع السابق02-06نظام رقم         - 

-03 من األمر93ٌتولى محافظ بنك الجزابر إعداد هذه القوابم ونشرها فً الجرٌدة الرسمٌة وهذا حسب مقتضٌات المادة - (4)
 .، المرجع السابق11

http://www.bank-of-algeria.dz/
http://www.bank-of-algeria.dz/
http://www.bank-of-algeria.dz/


 .يةاإلطبر انىظيفي نهجنة انمصزف/ انفصم انثبني

 51 

ة الخاضعة للقانون الجزابري على شكل  ٌّ ٌجب أن تؤّسس البنوك والمؤّسسات المال

شركات مساهمة
(1)

ة تراقب مدى احترام البنوك والمؤّسسات .  ٌّ  وعلٌه فاّن اللّجنة المصرف

ٌّة ألحكام القانون التجاري، فٌما ٌخّص الشركات بصفة عاّمة وشركات المساهمة بصفة  المال

خاّصة
(2)

 :إذن فهً تسهر على. 

ٌر والمراقبة - ٌّ  .توفر مختلؾ أجهزة اإلدارة والتس

ة العاّمة - ٌّ مراقبة مشروعٌة مداوالت الجمع
(3)

. 

مطابقة الّتسمٌة المستعملة، حٌث ٌمنع على كّل مؤّسسة من ؼٌر البنوك والمؤّسسات  -

ة عبارات من شأنها أن  ٌّ ة أو إشهار أو بشكل عام أ ٌّ ة، أن تستعمل اسما أو تسمٌة تجار ٌّ المال

ة أن توهم . تحمل إلى االعتقاد أّنها معتمدة كبنك أو مؤسسة مالٌة ٌّ كما ٌمنع على أّي مؤّسسة مال

. بأّنها تنتمً إلى فبة من ؼٌر الفبة، التً اعتمدت للعمل ضمنها أو أن تثٌر اللّبس بهذا الشأن

ة، أن تستعمل الّتسمٌة  ٌّ ة أجنب ٌّ وٌجوز لمكاتب الّتمثٌل فً الجزابر الّتابعة لبنوك ومؤّسسات مال

أو االسم الّتجاري للمؤّسسات التً تنتمً إلٌها على أن توّضح طبٌعة الّنشاط المرّخص لها 

بممارسته فً الجزابر
(4)

. 

 :الحّد األدنى من رأس المال .3

ة، تّم وضع حّد أدنى لرأس  ٌّ ًّ وتشدٌد رقابة الّدخول إلى المهنة المصرف دعما للّتنظٌم البنك

المال، أقل منه ال ٌمكن ممارسة الّنشاط المصرفً، ٌختّص بتحدٌده مجلس النقد والقرض
(5)

 .

،  11-03فبعد صدور األمر

 

 

01-04أصدر المجلس الّنظام 
(1)

، لتصبح البنوك 01-90 لتطبٌقه والذي ألؽى الّنظام

ا ونقدا عند االكتتاب ٌساوي  ٌّ والمؤّسسات المالٌة ملزمة عند تأسٌسها بامتالك رأسمال محّرر كل

 :على األقّل

                                                   

 .، المرجع السابق11-03 من األمر رقم 1 /83المادة  (-1)
 المعّدل والمتّمم 1993 أفرٌل 25 المؤّرخ فً 08-93 من المرسوم التشرٌعً 29 مكرر 715 إلى 592من : المواد- (2)

  . 1993 أفرٌل 27، صادرة فً 27، المتضّمن القانون التجاري،ج ر عدد 1975 سبتمبر 26 المؤّرخ فً 59-75لألمر 
 .72المرجع السابق، ص  دموش حكٌمة،- (3)
 .، المرجع السابق11-03 من األمر رقم 81المادة -(4)

 . من نفس األمر2-1/ 88 المادة- (5)
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 .ملٌاران وخمسمابة ملٌون دٌنار، بالّنسبة للبنوك -

ة - ٌّ خمسمابة ملٌون دٌنار، فٌما ٌتعلّق بالمؤّسسات المال
(2)

. 

ة التً ٌتواجد مقّرها الّربٌسً فً الخارج، بأن تمنح  ٌّ كما تلتزم البنوك والمؤّسسات المال

ة فً الجزابر،  ٌّ ٌّات مصرف لفروعها التً رّخص لها مجلس النقد والقرض بالقٌام بعمل

تخصٌصا ٌساوي على األقّل الحّد األدنى للرأس المال المطلوب لتأسٌس البنوك والمؤّسسات 

المالٌة الخاضعة للقانون الجزابري المنتمٌة لنفس الفبة والتً تّم بموجبها الترخٌص بالفرع
(3)

. 

ما ٌمكن مالحظته فً هذا اإلطار أّن طرق التحرٌر لٌست نفسها فً القانون العام، فقد 

ٌجب أن ٌكتتب رأسمال بكامله، وتكون :"  من القانون الّتجاري على أّنه596نّصت الماّدة 

 ...".على األقل من قٌمتها االسمٌة¼ األسهم المالٌة مدفوعة عند االكتتاب بنسبة 

وعلى الّرؼم من أّن البنوك شركات مساهمة، إالّ أّنه فً القطاع المصرفً ٌستلزم أن 

ة الّنشاط  ٌّ ٌكون تحرٌر الحّد األدنى للرأس المال كامال عند االكتتاب وهذا نظرا لخصوص

 .المصرفً وارتباطه بمخاطر عدٌدة

ة، تسهر على احترام قٌمة الحّد األدنى لرأس المال وطرق  ٌّ وعلٌه فاّن اللّجنة المصرف

 .تحرٌره وٌنجر عن أّي مخالفة لذلك توقٌع العقوبات المناسبة

 لدراسة ملؾ البنك المتوّسطً 2006 فٌفري 02 جانفً و19 وقد تأّسست اللّجنة فً 

العام، الذي ثبت عدم احترامه ألحكـام تحرٌر الرأسمال المكتتب، وكشفت تسجٌله خسابـر  

 

 

 

ٌّة قّررت اللّجنة سحب االعتماد الذي تحصلت علٌه المؤّسسة ووضعه . متتالٌة وعدم قدرته المال

ٌٌّن مصفً قٌد الّتصفٌة مع تع
(4)

 .

رٌن  احترام الشروط الواجب توافرها فً المؤّسسٌن والمستخدمٌن:ثانٌا ٌّ  .المس

                                                                                                                                                                    

ٌّة العاملة فً 2004 مارس 04، مؤّرخ فً 01-04نظام رقم - (1) ، ٌتعلق بالحّد األدنى لرأسمال البنوك والمؤّسسات المال

 03-93 ، المعدل والمتمم بالنظام رقم1990 جوان 04، المؤّرخ فً 01-90الّنظام رقم -  حّل محلّ – 27الجزابر ،ج ر عدد 
  .01 ،ج ر عدد 1993 جوٌلٌة 04المؤرخ فً 

 . من نفس النظام2المادة  (-2)
 . من نفس النظام3المادة - (3)

)4(- Note d’information sur la supervision en Algérie : Commission Bancaire , in communique 

de presse du 02 février 2006 , disponible sur :  www.Bank-of-algeria.dz 
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ٌن الذٌن ٌشاركون :"المؤّسسون-  ٌّ ٌّون وممّثلو األشخاص المعنو هم األشخاص الطبٌع

".  مشاركة مباشرة أو ؼٌر مباشرة فً أّي عمل ؼرضه تأسٌس مؤّسسة

" ه"إلى " ج"فهم مجموع األشخاص المنصوص علٌهم فً الفقرة من : " أما المستخدمون

05-92 من الّنظام2من المادة 
(1 )

 : والمتمّثلون فً

ٌّون  المتصّرفون - ٌّون األعضاء فً مجلس إدارة : اإلدار وهم األشخاص الطبٌع

ٌن فً مجلس إدارة مثل  ٌّ ٌّون، الذٌن ٌمّثلون األشخاص المعنو المؤّسسات واألشخاص الطبٌع

 .هذه المؤّسسات ورؤسابها

ٌّر - ٌـري فً مؤّسسة كالمدٌــر العام :  المس ٌّ  وهو كّل شخص طبٌـعً له دور تس

أو المدٌر أو أّي إطار مسؤول، ٌتمّتع بسلطة اّتخاذ باسم المؤّسسة التزامات تصل إلى صرؾ 

 .األموال أو المجازفة أو األوامر بالّصرؾ نحو الخارج

 .وهو كّل شخص ٌمّثل مؤّسسة ولو مؤقّتا سواء أكان له حّق الّتوقٌع أم ال: الممّثل -

 :احترام الحّد األدنى للمسٌرٌن .1

ة لنشاط البنوك والمؤّسسات  ٌّ ٌجب أن ٌتولّى شخصان على األقّل تحدٌد االّتجاهات الفعل

ة الكابن مقّرها الربٌسً فً  ٌّ ٌّن البنوك والمؤّسسات المال ٌٌّرها، وتع ة وٌتحّمالن أعباء تس ٌّ المال

ة لنشاط فروعها فً الجزابر   ٌّ الخارج، شخصٌن على األقّل تولٌهما تحدٌد االّتجاهات الفعل

ٌــرها ٌّ ة تس ٌّ ومسؤول
(2)

إّن احترام هذه القاعدة ٌجٌـب على انشؽالٌن، أحدهما أّن ؼٌاب     . 

 

 

 

ٌر مؤّسسة القرض فً  ٌّ ة تس ٌّ ٌّرٌن ،ال ٌجب أن ٌضع استمرار أو االمتناع المؤقّت ألحد المس

ة من  ٌّ خطر، وذلك بمنع اتخاذ قرارات تتطلبها الظروؾ أو عدم السماح للّسلطات البنك

الحصول على معلومات من طرؾ المسؤول
(3)

 . 

 :الكفاءة ومتطلّبات الشـرؾ .2

                                                   

 ، ٌتعلق بالشروط التً ٌجب أن تتوفر فً مؤسسً البنوك والمؤّسسات 1992 مارس 22، مؤرخ فً 05-92نظام رقم - (1)
ٌّرٌها وممثلٌها، ج ر عدد ٌّة ومس  .1993 فٌفري 07، صادرة فً 08المال

 .، المرجع السابق 11-03 من األمر رقم 90المادة - (2)
)3(- BONNEAU(Thierry), Droit bancaire, 6 é, Montchrestien, Paris, 2005, p 129 .  
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ٌّرٌن، توفّرهم  ة والمستخدمٌن المس ٌّ ٌستلزم كذلك فً مؤّسسً البنوك والمؤّسسات المال

ٌر باإلضافة إلى متطلّبات الشرؾ واألخالق: على ٌّ ة والقدرة على التس ٌّ . الخبرة والكفاءة التقن

ٌّات البنوك وفروعها   ٌّرون فً الجزابر لممثل وٌخضع كذلك لنفس الشروط، المستخدمون المس

ة المرّخص لها ٌّ ة األجنب ٌّ كما ٌخضع اإلطارات والمستخدمون الجزابرٌون . والمؤّسسات المال

ة أو فروعها العاملة بالخارج، لنفس الشروط المفروضة على  ٌّ ٌّرون للمؤّسسات الجزابر المس

ٌّرٌن العاملٌن فً الجزابر بؽّض الّنظر عن الشروط وااللتزامات المفروضة علٌهم فً . المس

البلد أو المكان الذي ٌمارسون فٌه أنشطتهم
(1)

. 

ٌر . أ ٌّ ة والقدرة على التس ٌّ  :الكفاءة التقن

ٌّرٌن الّتصرؾ بطرٌقة سلٌمة وأن ال ٌرتكبوا أخطاءا مهنٌة  ٌجب على المستخدمٌن المس

ٌّما المودعٌن لدٌها أو تعّرضهم ألخطار ؼٌر  تتسّبب فً خسابر للمؤّسسة وزبابنها، الس

ة  ٌّ اعتٌادٌة أو ؼٌر مألوفة، وكل عمل تسٌٌر عشوابً أو تسٌٌر سٌا تالحظه اللّجنة المصرف

وتعتبره مّضرا بالمؤّسسة أو بزبابنها المودعٌن أو بالؽٌر، ٌمكن أن ٌّتخذ فً شأنه قرارا وفقا 

لهذا الؽرض ٌمكن للّجنة . (10-90 من القانون156المادة )11-03 من األمر114للماّدة 

ٌّرٌن عن العمل فترات تتراوح بٌن ثالث أشهر وثالث  ٌّر أو مس ة أن تعلن إٌقاؾ مس ٌّ المصرف

ٌر المرتكب ٌّ كما ٌمكن . سنوات، وٌعلن مثل هذا القرار وٌحّدد فٌه على الخصوص خطأ التس

ٌّر كان موضوع إٌقاؾ عن العمل، وذلك  ا من القطاع المصرفً والمالً أّي مس ٌّ أن ٌطرد نهاب

ومن نتابج ارتكاب خطأ مهنً جسٌم خالل الممارسة . فً حالة تكرار الخطأ

 

ٌّرٌن لمؤّسسة طوال  العاّمة لوظابفه هو حرمان الّشخص من أن ٌكون من المستخدمٌن المس

سنوات (3)فترة ال تقل عن ثالث
(2)

. 

 :متطلّبات الشرؾ واألخالق . ب

ٌن من الموانع المذكورة فً الماّدة  ٌّ  80ومقتضى هذا الشرط، هو خلّو األشخاص المعن

ال ٌجوز ألي كان أن ٌكون مؤسسا لبنك أو مؤسسة مالٌة أو :"، التً تنص11-03من األمر

عضو فً مجلس إدارتها وأن ٌتولى مباشرة أو بواسطة شخص آخر، إدارة بنك أو مؤسسة 

                                                   

 .، المرجع السابق05-92 من الّنظام رقم 9 و8: المواد- (1)
 .، المرجع السابق05-92 من الّنظام رقم 11 ،10 ،6: المواد- (2)
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مالٌة أو تسٌٌرها أو تمثٌلها بأي صفة كانت، أو أن ٌخول حق التوقٌع عنها، وذلك دون 

 :اإلخالل بالشروط التً ٌحددها المجلس عن طرٌق األنظمة، لعمال تأطٌر هذه المؤسسات

 :إذا حكم علٌه بسبب ما ٌأتً -

  جناٌـة - أ

 اختالس أو ؼدر أو سرقة أو نصب أو إصدار شٌك دون رصٌد أو خٌانة أمانة- ب

 حجز عمدي بدون وجه حق ارتكب من مؤتمنٌن عمومٌٌن أو ابتزاز أموال أو قٌم- ج

 اإلفالس- د

 مخالفة التشرٌع أو التنظٌم الخاصٌن بالصرؾ - ه

 التزوٌر فً المحررات أو التزوٌر فً المحررات الخاصة التجارٌة أو المصرفٌة - و

 مخالفة قوانٌن الشركات - ز

 إخفاء أموال استلمها اثر إحدى هذه المخالفات-ح

 .كل مخالفة مرتبطة بالمتاجرة بالمخدرات و تبٌٌض األموال و اإلرهاب - ط

إذا حكم علٌه من قبل جهة قضائٌة أجنبٌة بحكم ٌتمتع بقوة الشًء المقضً فٌه   -

 .ٌشكل حسب القانون الجزائري إحدى الجناٌات أو الجنح المنصوص علٌها فً المادة

إذا أعلن إفالسه أو الحق بإفالس أو حكم بمسؤولٌة مدنٌة كعضو فً شخص معنوي  -

". مفلس سواء فً الجزائر أو فً الخارج ما لم ٌرد له االعتبار

 

 الفـرع الثانً

ٌـر ٌّ ٌس الّتس ٌّ  احتــرام مقا

ٌر التً ٌمكن جمعها فً ثالث  ٌّ ة تنتج عن العجز فً طرق التس ٌّ ٌر الهٌكل ٌّ إّن أخطاء التس

ٌر : فبات ٌّ ٌّا فً تس ٌّا فً المخاطر، التحّكم الس ٌر، التحّكم الس ٌّ ٌّا فً رقابة التس التحّكم الس

خصم/أصل
(1)

. 

                                                   

)1(- DURAME (Jean) & TOURIN ( Jean), « Les fautes de gestion des dirigeants des banques », 

RJC, n° 9, septembre 2000, p 75. 
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ٌر الموّجهة لضمان السٌولة،  ٌّ ٌٌّس الّتس لهذا فان مؤّسسات القرض ملزمة باحترام مقا

ة ٌّ ة التً . المالءة وتوازن التركٌبة المال ٌّ مخالفة هذه القواعد ٌؤّدي إلى تدّخل اللّجنة المصرف

تستطٌــع إصدار العقــوبات المناسبة
(1 )

 من األمر 97وهذا تماما ما نّصت علٌه الماّدة . 

ٌر المذكورة03-11 ٌّ ٌٌّس الّتس ة االّدخار والقرض باحترام مقا ٌّ ، كذلك تلتزم تعاون
(2)

، كما ٌجب 

أن تبّرر فً كل وقت أّن أصولها تتعّدى خصومها
(3)

 .

 .احترام مقاٌٌس الحـذر: أّوال

مقاٌٌس الحذر تعتمد على مفهوم األموال الخاصة التً تدل على مصدر مستقر فً 

ة واألموال الخاّصة  ٌّ متناول مؤّسسات القرض، وهً تنشأ من األموال الخاّصة القاعد

ة ٌّ التكمٌل
(4)

فاألموال الخاّصة تسمح باستمرار نشاط مؤّسسات القرض وحماٌة االّدخار، فهً . 

لهذا فاّن الّتنظٌم ٌفرض على مؤّسسات القرض . تمّتص الخسابر التً ال تؽّطى من األرباح

احترام متطلّبات عاّمة لألموال الخاصة واستعمالها كعنصر مرجعً فً رقابة الحذر الممارسة 

من سلطات الّرقابة، فهً تسمح خاصة بحساب الّنسب المنصوص علٌها فً تنظٌم الحذر
(5)

. 

 

 

ة فً قوانٌننا والتً ٌّتفق  ٌّ كان من نتابج اإلصالح المصرفً ، إدخال القواعد االحتراز

ٌّات الّدولٌة الكابن بمدٌنة بال السوٌسرٌة وهو بنك ٌعتنً " BIR"علٌها على مستوى بنك التسو

"قواعد بازل" بكل معاٌٌر سالمة البنوك والتحّكم فً المخاطر، وفق قواعد تسّمى
(6)

ولهذا .  

تها األولى ٌّ ة فً الجزابر الّتوصٌات الصادرة عن لجنة بازل فً اتفاق ٌّ  تبّنت الّسلطات النقد

"1988اتفاقٌة"
(7)

هذه القواعد تساهم خاصة فً اإلنقاص من المخاطر، التً ٌتم التحّكم فٌها  . 

                                                   

)1(- RIPPERT(G) & ROBLLOT(R), « Traité de droit commercial : Effets de commerce, banque 

et bourse, contrats commerciaux, procédures collectives » 16 Ed, LGDJ, Delta, p 323. 

  .، المرجع السابق01-07 من القانون رقم 55المادة - (2)
  . من نفس القانون56المادة - (3)

)4(- BONNEAU (Thierry), Droit bancaire,6 É, op.cit, p 175. 

)5(- Ibid, p 176  
، 2007 أٌلول 24، "ال ٌوجد ما ٌمنع من إدخال المعامالت الالربوٌة فً النظام المصرفً الجزابري" مصطفى دالع ، (-6)

. www.maktoobblog.com :متوفر على الموقع

لجنة استشارٌة فنٌة، ال تستند إلى أّي اتفاقٌة دولٌة وإّنما أنشبت بمقتضى قرار من محافظً البنوك : لجنة بازل هً- (7)

بلجٌكا، كندا، فرنسا ،ألمانٌا االتحادٌة، اٌطالٌا، الٌابان ،هولندا ،السوٌد، المملكة المتحدة، : المركزٌة للدول الصناعٌة العشر
و   ، تحت إشراؾ بنك التسوٌات الدولٌة بمدٌنة بازل بسوٌسرا1974الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة، سوٌسرا ولكسمبورغ ، سنة 

http://www.maktoobblog.com/
http://www.maktoobblog.com/
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بصفة سرٌعة ودعم ثقة المساهمٌن والزبابن فً المؤسسات المصرفٌة
(1)

ة .  ٌّ وبما أّن هذه االتفاق

ة، ٌّ ٌدفعها وٌحذوها فً ذلك ما  فقد عملت على تطبٌقها بشًء من التمّهل والتدّرج، ؼٌر إلزام

بما  ٌوفّره هذا اإلطار من إمكانٌة لربط رأسمال البنك باألخطار التً ٌمكن أن ٌتعّرض لها،

-03 من األمر62وقد خّول المشّرع الجزابري، فً المادة  .ٌعزز سالمة الوحدات المصرفٌة

ٌٌّس والّنسب التً تطّبق على البنوك والمؤسسات 11  لمجلس النقد والقرض سلطة تحدٌد المقا

ٌر المصارؾ 09-91فً هذا اإلطار أصدر الّنظام  .المالٌة ٌّ  الذي ٌحّدد قواعد الحذر فً تس

ة ٌّ  األهّم فً هذا الصدد94-74كما ٌعتبر ما جاءت به التعلٌمة . والمؤّسسات المال
(2)

 .

 

 

 

 

 

 :النسب االحترازٌة .1

 :( 3)(ratio de solvabilité)نسبة المالءة  . أ

هً العالقة بٌن قٌمة األموال الخاّصة للبنوك وقٌمة التزاماتها
(4)

، وتهدؾ إلى درء 

. استحالة تؽطٌة مؤّسسات القرض اللتزاماتها، وتحدٌد قٌمة هذه االلتزامات بجانب العمالء

وذلك بفرض عالقة، بٌن قٌمة األموال الخاّصة لمؤّسسات القرض وقٌمة مجموع مخاطر 

اتها، هذه الّنسبة تكون على األقّل  ٌّ %8القرض التً تتعّرض لها بسبب عمل
(5)

هذا ما نّصت . 

09-91 من الّنظام02علٌه الماّدة 
(6)

 .94-74 من الّتعلٌمة03 ، والماّدة 

                                                                                                                                                                    

قد حدث ذلك بعد أن تفاقمت أزمة الدٌون الخارجٌة للدول النامٌة وتزاٌد حجم ونسبة الدٌون المشكوك فً تحصٌلها التً 
 . المالرأس لكفاٌة ولهذا فهً تعتبر صٌؽة عالمٌة .منحتها البنوك العالمٌة وتعثر بعض هذه البنوك 

)1(- La lettre de la profession bancaire, « Contrôle de conformité : Les banques renforcent leur 

dispositif »,Actualité bancaire n° 497, 30 mars 2005, disponible sur : www.banque-france.fr 

)2(- Instruction n° 74-94 du 29 novembre 1994 relative à la fixation des règles prudentielles de 

gestion des banques et établissements financiers, disponible sur : www.bank-of-algeria.dz  

 . ، نسبة إلى ربٌس لجنة بازل"نسبة كوك" وتسمى كذلك- (3)
)4(- DEKEUWER- DEFOSSEZ (Françoise), Droit bancaire, 8 Ed, Dalloz, 2004, p 18. 

)5 (- BONNEAU( Thierry), Droit bancaire,6 Ed, op.cit, p 176. 

ٌّة ،ج ر عدد 1991 أوت 14، مؤّرخ فً 09-91ّنظام رقم - (6) ٌٌّر المصارؾ والمؤّسسات المال  ، ٌحّدد قواعد الحذر فً تس
  .04-95 ، معّدل ومتّمم بالّنظام24

http://www.banque/
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ة التً كانت تمر  ٌّ وقد جاء احترام هذه الّنسبة بصورة تدرٌجٌة تتوافق والمرحلة االنتقال

ة واالقتصاد عموما ٌّ  1996سنة% 5 إلى 1995سنة % 4حٌث انتقلت من. بها البنوك الجزابر

 وبهذا فقد عرفت الجزابر %. 8 فً 1999، لتستقر سنة 1998سنة % 7 و1997سنة% 6ثم 

، كٌفٌة حساب رأس المال 94-74 من التعلٌمة 05تحّسن فً نسبة المالءة وقد حّددت الماّدة 

 العناصر التً تحسب ضمن 07 و06الخاص للبنك فً جزبه األساسً، بٌنما حّددت المواد

ٌّنت الماّدة   من 09رأس المال التكمٌلً للبنك ومجموعها ٌشكل الرأس المال الخاص به، فٌما ب

 وفق أوزان 11الّتعلٌمة مجموع العناصر التً ٌتوفّر فٌها عنصر المخاطرة، ثم صّنفتها الماّدة 

 .المخاطرة الخاصة بهـا

ة تسهر على احترام البنوك لنسبة مالءة تقدر بـ  ٌّ  %.8وعلٌه فاّن اللّجنة المصرف

 :(ratio de division des risque) نسبة تقسٌم األخطار . ب

هً العالقة بٌن مبلػ األموال الخاّصة للبنك وااللتزامات اتجاه نفس الزبون، نسبة أخرى 

نة من األموال الخاّصة  ٌّ لألخطار تتعلّق بمجموع المستفٌدٌن من االلتزامات التً تفوق نسبة مع

للبنك وتسّمى الّرقابة على األخطار الكبرى
(1)

. 

 

هذه الّنسبة تهدؾ إلى تحدٌـد قٌـمة التزامات مؤّسسات القرض اتجاه نفس الزبـون أو 

مجموع الزبابن المستفٌدٌن
(2)

. 

 على وجوب 94-74 من التعلٌمة02 والماّدة 09-91 من الّنظام 02وقد نّصت الماّدة 

 .احترام البنوك لها

ـة - ٌّ  وهً الّنسبة القصوى بٌن مجموع المخاطر التً :نسبة تقسٌم المخاطر الفرد

اته مع المستفٌد ذاته، حددت سنة  ٌّ ، بعد أن %25 ب 1995ٌتعّرض لها بسبب عمل

إذن ٌجب أن تكون هذه األخطار . 1993سنة % 30 إلى1992سنة % 40انخفضت من 

 .أقل من ربع األموال الخاّصة للبنك

 وهً الّنسبة القصوى بٌن مجموع المخاطر التً :نسبة تقسٌم المخاطر الكبرى -

اته مع المستفٌدٌن، الذٌن حصل كل واحد منهم على قروض  ٌّ ٌتعّرض لها بسبب عمل
                                                   

)1(- DEKEUWER- DEFOSSEZ (Françoise),op.cit, p18.  

)2(- BONNEAU (Thierry), Droit bancaire,6 Ed, op.cit, p 177 
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نة من صافً األموال الخاّصة من جهة ومبلػ صافً األموال الخاّصة  ٌّ تتجاوز نسبة مع

 .من جهة أخرى

 :(ratio de liquidité)نسبة السٌولـة.ت

« La liquidité bancaire est généralement considérée comme étant « la capacité 

à faire face à ses obligations de trésorerie suivant leur échéance ».la littérature 

bancaire a tout d’abord retenu une définition étroite de la liquidité également 

appelée « liquidité de financement », cette notion recouvre la liquidité (c'est-à-dire 

les espèces ou les actifs susceptibles d’être convertis rapidement en espèces et  

détenus à cet effet) nécessaire pour satisfaire  les demandes de retraits de fonds à 

court terme émanant des contre parties ou pour couvrir leur opération ».
 (1)

 

 

 

 

وبهذا تفرض نسبة على مؤّسسات القرض مؤّداها االحتفاظ بقدر كافً من األصول 

السابلة أو سهلة التحوٌل إلى نقود وذلك لتفادي استحالة مواجهة، فً مّدة قصٌرة، طلبات سحب 

 . األموال

رٌن والمدٌرٌـن -د ٌّ  :نسبة تموٌـل المس

 : على أّنه11-03 من األمر104تنّص الماّدة 

رٌها وللمساهمٌن فٌها    "  ٌّ ٌمنع على كل بنك أو مؤسسة مالٌة أن تمنح قروضا لمس

 .أو للمؤسسات التابعة لمجموعة البنك أو المؤسسة المالٌة

رون فً مفهوم هذه المادة هم المؤّسسون وأعضاء مجلس اإلدارة والممثلون  ٌّ المس

 .واألشخاص المخولة لهم التوقٌع

رٌن والمساهمٌن وأقاربهم من الدرجة األولى ٌّ  ".وكذلك األمر بالنسبة ألزواج المس

ٌّرٌن أن ٌمتنع تحت طابلة عقوبات اللّجنة  كما ٌجب على كّل عضو من المستخدمٌن المس

ة تسهٌـالت أخرى فً الّدفع من مؤّسسة أو هٌبة  ٌّ ة، عن طلب قروض أو طلب أ ٌّ المصرف

                                                   

)1(-VALLA  (Nattacha) & SEAS-ESCORBIAC  (Béatrice) & TIESSET (Muriel), « liquidité 

bancaire et stabilité financière »,Revue de la stabilité financière ,n°9,décembre 2006, disponible 

sur : www.banque-france.fr 
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ة  ٌّ أخرى وثٌقة االرتباط بمؤّسسة خاضعة لها، وٌنطبق المنع نفسه على كّل مؤّسسة مصرف

ة أخرى بالجزابر ٌّ أجنب
(1)

 . 

 :نسبة حٌازة المساهمات- هـ

ة بامتالك 118سمحت الماّدة  ٌّ  من قانون النقد والقرض للبنوك والمؤّسسات المال

من % 50مساهمات فً رأسمال المؤّسسات الموجودة أو قٌد اإلنشاء ولكن دون أن تتعّدى 

 من القانون الّتجاري المقصود بكلمة 729األموال الخاّصة لمؤّسسة القرض، وقد حّددت الماّدة 

، التً تدل على كّل امتالك لحّق الّتصوٌت أو لرأسمال المؤّسسة المستهدفة الذي "مساهمة"

وقد كّرس . ، هذه الّنسبة تطّبق على المساهمات المباشرة وؼٌر المباشرة%50ٌقل عن 

 هذا الّتحدٌد بتكلٌؾ مجلس النقد والقرض بتحدٌد مستوى أخذ المساهمات بالنسبة 11-03األمر

للبنوك فقط
(2)

. 

 

اتها إلى المساهمات والعالقات  ٌّ ة، توّسع تحر ٌّ وفً هذا اإلطار نجد أّن اللّجنة المصرف

ٌـن الذٌن ٌسٌطرون بصفة مباشرة أو ؼٌر مباشرة على بنك   ٌّ ـة بٌن األشخاص المعنو ٌّ المال

ة فً إطار  ٌّ ة وإلى الفروع الّتابعة لهما، وٌمكن توسٌع مراقبة اللّجنة المصرف ٌّ أو مؤّسسة مال

ة المقٌمة فً الخارج ٌّ ٌّات دولٌة، إلى فروع الشركات الجزابر اتفاق
(3)

. 

ة، 11-03 من األمر75وقد جاء فً نّص الماّدة  ٌّ ، أن ال تمنع ممارسة الّنشاطات المصرف

المنافسة أو تحّد منها أو تحّرفها، وبما أّن أخذ المساهمات ٌعتبر أحد الوسابل إلقامة التجمٌعات 

،03-03 من األمر15حسب مفهوم الماّدة 
 

فهل معنى ذلك أّن اللّجنة . المتعلق بالمنافسة

ة تسهر على حماٌة المنافسة؟ ٌّ  المصرف

ٌّـة ضمن تلك المنصــوص علٌها فً المـاّدة  -03 من األمر03تندرج الّنشاطات المصرف

، المتعلق بالمنافسة وعلٌه فهً تخضع 12-08 من القانون 03، المعدلة والمتممة بالمادة 03

ٌٌّن فً مختلؾ  لرقابة مجلس المنافسة الذي ٌمارس رقابة أفقٌة على جمٌع األعوان االقتصاد

، معدلة 03-03 من األمر39وتنّص الماّدة . المٌادٌن، لضمان عدم االعتداء على المنافسة

: ، المتعلق بالمنافسة بأّنه12-08 من القانون 21بالمادة 

                                                   

 .، المرجع السابق05-92 من الّنظام 13المادة - (1)

 .، المرجع السابق11-03 من األمر 74المادة - (2)
 .، المرجع السابق11-03 من األمـر2-110/1المادة - (3)
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عندما ترفع قضٌة أمام مجلس المنافسة حول ممارسة تتعلق بقطاع نشاط ٌدخل ضمن "

اختصاص سلطة ضبط، فان المجلس ٌرسل فورا نسخة من الملؾ إلى سلطة الضبط المعنٌة 

 .إلبداء الرأي فً مدة أقصاها ثالثون ٌوما

ٌقوم مجلس المنافسة، فً إطار مهامه، بتوطٌد عالقات التعاون والتشاور وتبادل 

 ."المعلومات مع سلطات الضبط

ة أمام مجلس المنافسة، فاّنه ال ٌبقى لسلطة  ٌّ ٌفهم من نّص الماّدة أّنه إذا تّم رفع قض

ة)الّضبط فً المجال البنكً ٌّ سوى دور استشاري (اللّجنة المصرف
(1)

لكن إذا فرضنا أّن البنك . 

ة، فهل  ٌّ أو المؤّسسة المالٌة المخلّة بنظام المساهمات قد تعّرضت لعقوبات اللّجنة المصرف

ٌتصّور أن تعاقب لنفس الفعل أمام مجلس المنافسة؟  

 

إن اختصاص مجلس المنافسة ٌقتصر على المخالفات فً مجال المنافسة ولهذا ال ٌمكن تصور 

. تنازع االختصاص بٌنه وبٌن اللجنة المصرفٌة

ة، ال  ٌّ فً القانون الفرنسً كذلك أكّدت األستاذة فرانسواز، أن اللّجنة المصرفٌة الفرنس

ة الّسهر على احترام قواعد المنافسة ٌّ تملك صالح
(2)

. 

 :نسبة االلتزامات الخارجٌة- و

ة فً مجال  ٌّ ة، تلزم كل مصرؾ أو مؤّسسة مال ٌّ هذه الّنسبة لمخاطر التعامالت الخارج

ة  ٌّ  مّرات األموال 4نشاطها الخارجً باإلمضاء أن ال تفوق التزاماتها باإلمضاء الخارج

الخاصة
(3)

. 

 : االحتٌاطً اإللزامـً .2

                                                   

)1(- « Elle est appelée à donner son avis au cas d’infraction aux règles de concurrence. » 

- ALFANDARI (Elie), Droit des affaires, Paris, 1993, p 145.  

)2(- « Mais elle n’est pas compétente pour faire respecter les règles de la concurrence entre les 

établissements bancaires, ce rôle a été dépourvu au conseil de la concurrence (art 511-4) » 

- DEKEUWER-DEFOSSEZ (Françoise), op.cit, p 13. 
-BRECHON-MOULENES(Christine) &DEVOLVE(Pierre), «  Le  contrôle des concentrations  
économiques, 1-Dans le secteur bancaire », RFDA n°1, janvier-février 2004, pp 109-120. 

مذكرة لنٌل شهادة الماجستٌر فً العلوم - حالة الجزابر- نوال جمعون ، دور التموٌل المصرفً فً التنمٌة االقتصادٌة - (3)
 .  2005-2004االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر، تخصص نقود و مالٌة، جامعة الجزابر، 
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ة وأعطت الكثٌر  ٌّ ٌّاسة النقد ة الثانٌة، ظهرت نسبة االحتٌاطً كأداة للس ٌّ بعد الحرب العالم

ٌر نسبة االحتٌاطً واستخدامها كأسلــوب لمراقبة  ٌّ من الّدول، للّسلطات النقدٌة الّسلطة فً تؽ

وتوجٌه االبتمان
( 1)

.
 
 

02-04 من الّنظام 02وقد سارت الجزابر على نفس الّنهج، حٌث تنّص الماّدة 
(2)

 على 

 ".بتكوٌن االحتٌاطً اإللزامً...03/11 من األمر 70تلتزم البنوك حسب مفهوم المادة :" أّنه

ة  ٌّ ة بهذا اإلجراء، دون المؤّسسات المال ٌّ نستنتج من خالل الماّدة أّن البنوك وحدها المعن

ة مستثناة ٌّ كما أّن البنوك الموجودة فً حالة إفالس وتلك الموجودة فً حالة تسوٌة قضاب
(3)

 .

 

 

ة  ٌّ نة من أصوله النقد ٌّ هذا اإلجراء ٌلتزم بموجبه، كل بنك تجاري باالحتفاظ بجزء أو نسبة مع

وودابعه فً شكل رصٌد دابم لدى البنك المركزي
(4)

  .

دون أن تتعّدى هذه األخٌرة% 15و% 0وتتراوح نسبته بٌن 
(5)

. 

من مجموع العناصر % 2,5 بنسبة 94-74وقد تّم تحدٌد هذا االحتٌاطً فً ظل الّتعلٌمة

% 6,25 ثم رفع إلى 01-01وفقا للّتعلٌمة % 4المذكورة فً المادة الثانٌة، بعد ذلك رفعت إلى 

02-06فً الّتعلٌمة 
( 6)

ولعل ذلك راجع إلى شعور البنك المركزي بتمادي المصارؾ . 

ة، ثم عاد وانخفض فً ظل الّتعلٌـمة   ٌّ ـة فً منـح التسهٌـالت االبتمان ٌّ التجار

01-05
( 7 )

 %.1إلى 

ة  ٌّ ة بالّتبلٌػ عن كل تقصٌر تّم تسجٌله فً عمل ٌّ ٌلتزم بنك الجزابر أمام اللّجنة المصرف

ؼٌر أّنه ٌمكن للّجنة طبقا للمعاٌٌر . تكوٌن االحتٌاطً اإللزامً والعقوبات المتعلّقة به والمطّبقة

                                                   

إصالحات النظام المصرفً الجزابري و أثارها على تعببة المدخرات و تموٌل التنمٌة، شهادة دكتوراه دولة  علً بطاهر،- (1)

 .73 و72، ص2006-2005فً العلوم االقتصادٌة، فرع تحلٌل اقتصادي، جامعة الجزابر، 
 .، المرجع السابق02-04 من الّنظام رقم 02-04نظام رقم - (2)

 . من نفس الّنظام03المادة - (3)
 .مصطفى رشدي شٌحة ، االقتصاد النقدي والمصرفً، الدار الجامعٌة، اإلسكندرٌة، دون تارٌخ-  (4)

 .، المرجع السابق04/02 من الّنظام رقم 05المادة - (5)
)6( - Instructions n°06-02 du 11 décembre 2002,modifiant l’instruction n° 01-01 relative au 

régime des réserves obligatoires, disponible sur : www.bank-of-algeria.dz 

)7(- Instruction n°01-05 du 13 janvier 2005 ,modifiant l’instruction n° 02-04 relative au régime 

des réserves obligatoires, disponible sur : www.bank-of-algeria.dz 
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التً تكون قد حّددتها مسبقا، أن ترّخص لبنك بعدم تكوٌن االحتٌاطً اإللزامً لفترة ال تتجاوز 

 أشهر6
(1). 

 :احتٌـاطً الفوائـد .3

فً الحقٌقة هذا االحتٌاطً ال ٌنّص علٌه الّتنظٌم المالً، إّنما ٌنّص علٌه القانون الّتجاري، 

 : منه على أّنه721حٌث تنّص الماّدة 

فً الشركات ذات المسؤولٌة المحدودة، وشركات المساهمة ٌقتطع من األرباح سندات     " 

نصؾ العشر على األقل وتطرح منها عند االقتضاء الخسائر السابقة، وٌخصص هذا االقتطاع 

. لتكوٌن مال احتٌاطً ٌدعى احتٌاطً قانونً وذلك تحت طائلة بطالن كل مداولة مخالفة

 

". وٌصبح اقتطاع هذا الجزء ؼٌر إلزامً إذا بلػ االحتٌاطً عشر رأس المال

ة شركات مساهمة فهً تخضع  ٌّ ٌستنتج من نّص الماّدة وباعتبار أّن البنوك والمؤّسسات المال

 . لتكوٌن احتٌاطً قانونً، تعفى منه فً حالة بلوؼه عشر رأس المال

 :التأمٌـن على الودائع.4

ة المقترحة من طرؾ لجنة بازل، وتأّكد هذا  ٌّ ة األساس ٌّ      ٌعّد هذا اإلجراء من القواعد الوقاب

التوّجه إلقامة هذا اإلجراء مع األزمات التً تعّرض لها مؤّخرا الّنظام المصرفً وخصوصا 

(2)03-04وقد حّدد الّنظام . بنك الخلٌفة والبنك الّتجاري والّصناعً
، نظام ضمان الودابع 

ٌره شركة مساهمة تدعى ٌّ وتساهم فٌه البنوك " شركة ضمان الودابع البنكٌة:" والذي تقوم بتس

من إجمالً ودابعها نهاٌة كل سنة% 1بنسبة
(3)

. 

ال ٌمكن استخدام هذا الّنظام إالّ فً حالة توقّؾ بنك عن الّدفع، ماعدا حالة قٌام إجراء 

ة أو إفالس ٌّ ة قضاب ٌّ ة أن تصّرح بأّن الودابع لدى . خاّص بتسو ٌّ ٌّن على اللّجنة المصرف ٌتع

ته  ٌّ البنك أصبحت ؼٌر متوفّرة عندما ال ٌقوم البنك بدفع ودابع مستحقّة ألسباب مرتبطة بوضع

ة وعندما تعتبر اللّجنة أّن السداد مشكوك فٌه، ٌجب علٌها أن تصّرح بعدم توفّر الودابع  ٌّ المال

ٌوما بعد أن تكـون قد أثبتت للمــّرة   (21)فً أجل أقصاه واحدا وعشرٌـن

                                                   

 .، المرجع السابق02-04 من الّنظام رقم 17 و16المادة - (1)
 2، صادرة فً 35، ٌتعلّق بنظام ضمان الودابع المصرفٌة، ج ر، عدد 2004 مارس 4، مؤرخ فً 03-04ّنظام رقم - (2)

 .2004جوان 
 . من نفس النظام 07المادة - (3)
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ة ٌّ ته المال ٌّ تشعر اللّجنة . األولى بأّن البنك لم ٌدفع ودٌعة مستحقّة ألسباب قد ترتبط بوضع

ة بمعاٌنة عدم توفر الودابع، ٌعلم البنك فورا  ٌّ ٌّة شركة ضمان الودابع المصرف المصرف

ٌّن البنك أٌضا لكّل منهم  وبواسطة رسالة مسّجلة كّل من المودعٌن بعدم توفر ودابعهم كما ٌب

اإلجراءات التً ٌجب أن ٌقوم بها والمستندات االثباتٌة التً ٌجب أن ٌقّدمها إلى هذه الشركة 

تراجع الشركة بصفتها، المسؤولة . لالستفادة من تعوٌض صندوق ضمان الودابع المصرفٌة

على تسٌٌر صندوق ضمان الودابع المصرفٌة، مستحقّات المودعٌن المدرجة ضمن فبة الودابع 

أشهر، ابتدءا من الّتارٌخ الذي صّرحت   (6)ؼٌر المتوفّرة و تدفعها فً أجل أقصاه 

 

ة بعدم توفّر الودابع أو فً ؼٌاب ذلك، اعتبارا من تارٌخ حكم المحكمة  ٌّ فٌه اللّجنة المصرف

ة أو بإفالس البنك ٌّ ا التً تحكم بالتسوٌة القضاب ٌّ ٌمكن اللجنة المصرفٌة أن تجّدد . المختّصة إقلٌم

ة وٌتّم تحوٌل الودابع بالعملة  ٌّ استثنابٌا هذا األجل مّرة واحدة ، ٌتّم الّتعوٌض بالعملة الوطن

ة  ٌّ ة بالسعر المعمول به فً الّتارٌخ الذي أعلنت فٌه اللّجنة المصرف ٌّ الصعبة إلى العملة الوطن

ا التً تحكم  ٌّ عن عدم توفّر الودابع أو فً ؼٌاب ذلك، فً تارٌخ حكم المحكمة المختّصة إقلٌم

ة أو بإفالس البنك ٌّ ٌّما فٌما ٌتعلّق . بالّتسوٌة القضاب ٌجب على البنوك أن توفً بالتزاماتها الس

ة بأّي إخالل بهذه االلتزامات من . بدفع عالواتها ٌّ وتعلم شركة ضمان الودابع اللّجنة المصرف

كما تقّدم لها كّل المعلومات التً تساعدها على تقدٌر اإلخالل المبلّػ به واّتخاذ . طرؾ البنوك

ة عند اللّزوم ٌّ العقوبات القانون
(1)

  .

ة: ثانٌا ٌّ ة المال ٌّ  .احترام مقاٌٌس الشفاف

 :متابعة االلتـزامات .1

ة فً إطار تكرٌس قواعد الحذر، بالمتابعة المستمّرة  ٌّ تلتزم البنوك والمؤّسسات المال

للقروض الممنوحة وذلك من خالل ترتٌب ذممها حسب درجة المخاطرة وتكوٌن المؤونات 

 .94-74الالزمة لكل منها، هذا ما نّصت علٌه التعلٌمة

ة أن ٌّ  :وعلٌه ٌجب على كّل بنك أو مؤّسسة مال

 ٌفّرق بٌن القروض الممنوحة للعمالء حسب درجة الخطر الذي ٌتعّرض له إلى  -

ة و قروض مصّنفة ٌّ  .قروض عاد

                                                   

 .، المرجع السابق03-04 من الّنظام رقم 17، 16، 15، 14، 13: المواد- (1)
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 .إنشاء احتٌاطً مخاطر القرض -

 ٌسهر على المعالجة المناسبة لفوابد سندات الّدٌون والتً تحصٌلها لٌس مضمونا -
(1)

. 

 

 

 

 :التزامات المحاسبـة .2

ة التً ٌحّددها مجلس النقد والقرض، فهو المخّتص  ٌّ تعمل البنوك بااللتزامات المحاسب

ة التً تطبق علٌها ٌّ مع مراعاة التطّور الحاصل على . بوضع المقاٌٌس والقواعد المحاسب

ة  ٌّ ة اإلحصاب ٌّ الّصعٌد الّدولً وكذا كٌفٌات وآجال تبلٌػ الحسابات والبٌانات المحاسب

ٌّما منها بنك الجزابر والوضعٌات لكّل ذوي الحقوق، الس
(2)

وعلٌه تلتزم البنوك والمؤّسسات . 

ٌّة خالل  ة، أن تنشر حساباتها السنو ٌّ ة فً 6المال ٌّ ة المال ٌّ ة لنهاٌة السنة المحاسب ٌّ  أشهر الموال

ة، وفقا للشروط التً ٌحّددها المجلس، ومن الممكن  ٌّ ة اإللزام ٌّ ة لإلعالنات القانون ٌّ الّنشرة الرسم

أن ٌطلب منها نشر معلومات أخرى
(3)

تتكون الحسابات السنوٌة موضوع النشر وجوبا، من . 

المٌزانٌة وخارج المٌزانٌة وحساب النتابج والملحق
(4)

ة االّدخار .  ٌّ نفس االلتزام ٌقع على تعاون

والقرض
(5)

. 

ة، بناءا  ٌّ ة وحدها بمنح كل تمدٌد ألجل تراه مناسبا بصفة استثناب ٌّ تخّتص اللّجنة المصرف

على العناصر المقّدمة لتدعٌم طلب التمدٌد التً تقّدمها البنوك والمؤّسسات المالٌة
(6)

وتعاونٌات 

االّدخار والقرض
(7)

أشهر، تلتزم هذه األخٌرة قبل الّنشر أن تبلػ نسخة  (6)، فً حدود مّدة ستة

ة   ٌّ ة التً ٌمكنها أن تأمر المؤّسسات المعن ٌّ ة إلى اللّجنة المصرف ٌّ ة للحسابات السنو ٌّ أصل

                                                   

)1(- Ministre délégué chargé de la réforme financière, « Rapport final, Bancarisation de masse en 

Algérie opportunités et défis, mission conjointe du CGAP et de L’AFD sous le haut patronage du 

ministère des finances », juin 2006,  disponible sur : www.cgap.org 

 .، المرجع السابق11-03 من األمر62المادة - (2)

 . من نفس األمر2-103/1المادة - (3)
، ٌتعلق بإعداد الحسابات الفردٌة السنوٌة للبنوك 1992 نوفمبر 17، المؤرخ فً 09-92 من الّنظام رقم 02المادة - (4)

 . 1993 مارس 07، صادرة فً 15والمؤسسات المالٌة و نشرها، ج ر عدد 

  ، المرجع السابق01-07 من القانون 2-44/1المادة - (5)

  .، المرجع السابق11-03 من األمر 5-4-3/ 103المادة - (6)
  .، المرجع السابق01-07 من القانون 4-3/ 44المادة - (7)
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ة فً حالة وجود بٌانات ؼٌر صحٌحة أو وقوع سهو فً المستندات ٌّ ٌّات تصحٌح .بالقٌام بنشر
 

ة فً هذا اإلطار أمرا لٌونٌن بنك، ٌّ ا وقد أصدرت اللّجنة المصرف ٌّ اعتبره مجلس الدولة قانون
(1)

   .

 

 

 

ـة .3 ٌّ  :تنظٌم الّرقابة الداخل

03-02 من الّنظام 03تنّص الماّدة 
(2)

 : على أّنه

تحتوي المراقبة الداخلٌة التً ٌنبؽً على البنوك والمؤسسات المالٌة أن تقدمها، " 

 :السٌما على ما ٌأتً

 . نظام مراقبة العملٌات واإلجراءات الداخلٌة -

 .  تنظٌم محاسبً ومعالجة المعلومات -

 . أنظمة تقسٌم المخاطر والنتائج -

 . أنظمة الرقابة والتحكم فً المخاطر -

 ." نظام التوثٌق واإلعالم -

ة تلتزم بوضع نظام رقابة داخلً  ٌّ نستنتج من نّص الماّدة، أّن البنوك والمؤّسسات المال

ٌّن كذلك طبٌعة المخاطر التً تواجهها 03-02حّدده الّنظام  ة، ) الذي ٌب ٌّ المخاطر االبتمان

 .(الخ...مخاطر أسعار الفابدة، مخاطر السوق، مخاطر التشؽٌل،

ة فً إطار ممارسة هذه الّرقابة، بوضع مّرة على األقّل  ٌّ تلتزم البنوك والمؤّسسات المال

 :فً السنة تقرٌران

 . األول حول شروط ممارسة الّرقابة الّداخلٌة -

 . والثانً حول تقدٌر ومراقبة المخاطر التً تتعّرض لها -

 :الّتقرٌر الخاص بشروط ممارسة الّرقابـة . أ

 :وٌحتوي هذا التقرٌر بالخصوص على ما ٌأتً

                                                   

)1(- FENNICHE( Kamel),op.cit, p 321 et 322 . 

ٌّة، ج ر عدد 2002 نوفمبر سنة 14، مؤّرخ فً 03-02نظام رقم - (2) ، ٌتضّمن المراقبة الداخلٌة للبنوك والمؤّسسات المال
 .2002 دٌسمبر 18، صادرة فً 84
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ـما أهم الّنقابص المسّجلة  - ٌّ جرد الّتحقٌـقات المنجزة والّنتابج المستخلصة الس

ة المّتخذة ٌّ  .واإلجراءات التصحٌح

 .وصؾ الّتعدٌالت الهاّمة التً تّمت فً مجال المراقبة الّداخلٌة خالل فترة المراجعة -

 

 .وصؾ شروط تطبٌق اإلجراءات التً وضعت بالّنسبة للّنشاطات الجدٌدة -

تقدٌم أهم األعمال المرتقبة فً مٌدان المراقبة الّداخلٌة -
(1)

. 

 :تقرٌر خاص بتقدٌر ومراقبة المخاطر التً تتعّرض لها . ب

ة وأهم االستنتاجات التً ٌمكن أن تنجم  ٌّ ٌّما على العناصر األساس  ٌحتوي هذا التقرٌر الس

عن تقدٌر المخاطر التً تتعّرض لها باإلضافة إلى انتقاء مخاطر القرض وتحلٌل مردودٌة 

ٌّات القرض عمل
(2)

. 

هذان انتقزيزان ببإلضبفة إنى وجىة إرسبنهمب إنى هيئة انتّداول وهيئة انتّدقيق
(3)

ٌجب ، 

ة ٌّ أن ٌتّم تبلٌؽهما إلى اللّجنة المصرف
(4)

. 

ًّ الحسابات .4 ٌن محافظ ٌّ : تع

ٌجب على كل بنك أو مؤسسة مالٌة : "ّنهأعلى 11-03 من األمر 100تنّص الماّدة 

 ".على كل فرع من فروع البنك األجنبً أن ٌعٌن محافظٌن اثنٌن للحسابات على األقلو

 ًّ ٌٌّن محافظ وبما أّن مؤّسسات القرض تعتبر شركات مساهمة فهً ملزمة، فً تع

باحترام الشروط الواجب توفّرها فٌهم، وفقا ألحكام القانون الّتجاري الحسابات
(5)

إلى جانب . 

 المتعلّق بمهنة خبٌر المحاسب  08-91تلك المنصوص علٌها فً القوانٌن الخاّصة كالقانون

محافظ الحسابات والمحاسب المعتمدو
(6)

136-96كذلك المرسوم الّتنفٌذي. 
(7)

 المتضّمن قانون  

                                                   

 .، المرجع السابق03-02 من الّنظام 45المادة - (1)

 .نفس الّنظام   من46المادة - (2)
 .مجلس اإلدارة أو المجلس المراقبة: هٌبة التداول- (3)

هً لجنة ٌمكن أن تنشبها هٌبة التداول لتساعدها فً ممارسة مهامها، تقوم هٌبة التداول بتحدٌد تشكٌلة : لجنة التدقٌق   - 
وكٌفٌات سٌرها والشروط التً ٌشترك بموجبها مندوبو الحسابات أو أي شخص آخر تابع للبنك أو المؤسسة المالٌة المعنٌة فً 

 .أشؽال هذه اللّجنة كما تقوم هٌبة التداول بتحدٌد مهام لجنة التدقٌق المذكورة
 .، المرجع السابق03-02 من الّنظام رقم 47المادة - (4)
 .، المرجع السابق 08-93 من المرسوم التشرٌعً رقم 10 مكرر 715 إلى 4 مكرر 715من : راجع المواد- (5)

، ٌتعلّق بمهنة الخبٌر المحاسب ومحافظ 1991 أفرٌل 27، المؤّرخ فً 08-91 من القانون رقم 32 و30، 6: المواد - (6)
  .1991 ماي 1، صادرة فً 20الحسابات والمحاسب المعتمد، ج ر عدد 

، ٌتعلّق بمهنة الخبٌر المحاسب ومحافظ الحسابات  1996 أفرٌل 24، مؤّرخ فً 136-96مرسوم تنفٌذي رقم - (7)
   .1996 أفرٌل 27، صادرة فً 24والمحاسب المعتمد، ج ر عدد 
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وٌقع نفس االلتزام . أخالقٌات مهنة الخبٌر المحاسب ومفّوض الحسابات والمحاسب المعتمد

ة االّدخار والقرض ٌّ على عاتق تعاون
(1)

  .

ٌطلع مندوبو الحسابات، مجلس اإلدارة أو مجلس المدٌرٌن أو مجلس المراقبة حسب 

: الحالة بماٌلً

ٌّات ال .1 ٌّات المراقبة والّتحقٌق التً قاموا بها ومختلؾ عمل  .ر التً أّدوهايّسًتعمل

مناصب الموازنة والوثابق األخرى المتعلّقة بالحسابات التً ٌرون ضرورة إدخال  .2

ٌمٌة المستعملة فً إعداد  ٌّ ٌّة حول الطرق التق ٌٌّرات علٌها بتقدٌم كل المالحظات الضرور تؽ

 .هذه الوثابق

 .المخالفات التً قد ٌكتشفونها .3

ة  .4 ٌّ النتابج التً تسفر عنها المالحظات والتصحٌحات أعاله والخاصة بنتابج السنة المال

ة الّسابقة ٌّ مقارنة بنتابج السنة المال
(2)

. 

ٌّات االّدخار والقرض،  ًّ الحسابات برقابة مؤّسسة القرض وتعاون وعلٌه ٌقوم محافظ

ة لها، ذلك من خالل القٌام بمختلؾ  ٌّ ة المال ٌّ فهما ٌلتزمان بإعطاء صورة وافٌة عن الوضع

ٌّات الّتدقٌق فً الحسابات وصّحة الوثابق الملزمة بحٌازتها قانونا والمصادقة على تقارٌر  عمل

 : بتقدٌم تقارٌر خاّصة11-03 من األمر101ٌلتزمان فً الّنهاٌة حسب الماّدة. الشركة

ة العاّمة - ٌّ  :ٌوجه تقرٌر إلى الجمع

ٌجوز لمندوب الحسابات أن ٌطلب توضٌحات من ربٌس مجلس اإلدارة أو مجلس 

ٌّن علٌه أن ٌرّد على كّل الوقابع التً من شأنها أن تعرقل استمرار  المدٌرٌن، الذي ٌتع

وفً حالة انعدام الّرد أو إذا كان هذا الّرد ناقصا . االستؽالل والتً اكتشفها أثناء ممارسة مهامه

ٌطلب مندوب الحسابات من الّربٌـس أو مجلس المدٌرٌـن، استدعاء مجلـس اإلدارة    

 

                                                   

  .، المرجع السابق01-07 من القانون 58المادة - (1)
 .، المرجع السابق 08-93 من المرسوم التشرٌعً رقم 10 مكرر 715المادة - (2)



 .يةاإلطبر انىظيفي نهجنة انمصزف/ انفصم انثبني

 69 

 

 

أو مجلس المراقبة للمداولة فً الوقابع المالحظة، وٌتم استدعاء مندوب الحسابات فً هذه 

 .الجلسة

وفً حالة عدم احترام هذه األحكام أو إذا الحظ مندوب الحسابات، أّنه رؼم اّتخاذ هذه 

القرارات بقٌت مواصلة االستؽالل معرقلة، فاّنه ٌقوم حٌنبذ بإعداد تقرٌر خاص ٌقّدمه ألقرب 

ة فً حالة االستعجال، ٌقوم هو نفسه باستدعابها  ٌّ ة عاّمة ؼٌر عاد ٌّ ة عاّمة مقبلة أو لجمع ٌّ جمع

لتقدٌم خالصاته
(1)

. 

ٌن أو  ٌّ كما ٌقّدمان تقرٌرا خاّصا حول منح المؤّسسة أّي تسهٌالت ألحد األشخاص الطبٌع

ٌن المذكورٌن فً الماّدة  ٌّ ة 11-03 من األمر104المعنو ٌّ  وفٌما ٌخّص البنوك والمؤّسسات المال

ة فٌقّدم هذا التقرٌر لممّثلٌها فً الجزابر ٌّ  .األجنب

 : ٌوجه تقرٌر إلى محافظ بنك الجزابر -

ٌكون حول المراقبة التً قاموا بها، ٌجب أن ٌسلّم هذا التقرٌر للمحافظ فً أجل أربعة 

ة (4) ٌّ إلى جانب تزوٌده بنسخة من تقارٌرهم الموّجهة . أشهر ابتداء من تارٌخ قفل كّل سنة مال

ًّ الحسابات بواجب إعالم محافظ بنك الجزابر بكّل  ة العاّمة للمؤّسسة، كما ٌلتزم محافظ ٌّ للجمع

ة المّتخذة  ٌّ مخالفة ترتكبها المؤّسسة الخاضعة لمراقبتهم، طبقا لهذا األمر والّنصوص الّتنظٌم

 .بموجب أحكامه

ًّ الحسابات بصفة مباشرة أو ؼٌر مباشرة عن أخذ قرض من البنـك أو  وٌمتنع محافظـ

ة الخاضعة لمراقبتهم ٌّ المؤّسسة المال
(2)

. 

ٌٌّض  ٌم مطابقة األنظمة الّداخلٌة الخاّصة بالوقاٌة من تب ٌّ كما ٌقوم مفّوضو الحسابات بتق

ة المعتمدة بالمقارنة مع  ٌّ األموال وتموٌل اإلرهاب ومكافحتهما، الّتابعة للبنوك والمؤّسسات المال

ة وممارسات الحذر السارٌة المفعول وٌرسل تقرٌرا سنوٌا بذلك إلى اللّجنة  ٌّ الممارسات المعٌار

ة ٌّ المصرف
(3)

. 

                                                   

 .، المرجع السابق08-93نفس المرسوم التشرٌعً رقم   من11 مكـرر715المادة - (1)
 .، المرجع السابق11-03 من األمر 102/2المادة - (2)
ٌٌّض األموال وتموٌل اإلرهاب  2005 دٌسمبر 15، المؤّرخ فً 05-05 من الّنظام 20المادة - (3) ، ٌتعلّق بالوقاٌة من تب

   .2006 أفرٌل 23، صادرة فً 26ومكافحتها، ج ر عدد 
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ة التً ٌمكنها  ٌّ ة لرقابة اللّجنة المصرف ٌّ ٌخضع محافظو حسابات البنوك والمؤّسسات المال

ٌّة ة أو الجزاب ٌّ  :أن تسلّط علٌهم العقوبات اآلتٌة، دون اإلخالل بالمالحقات التأدٌب

 .التوبٌخ .1

ٌّة .2 ٌّات مراقبة بنك ما أو مؤّسسة مال  .المنع من مواصلة عمل

ة ما لمّدة ثالث .3 ٌّ ًّ الحسابات لبنك ما أو مؤّسسة مال ( 3)المنع من ممارسة مهام محافظ

ة ٌّ سنوات مال
(1)

. 

 ًّ ة مخالفة أحد محافظ ٌّ أّما فً الّتشرٌع الفرنسً، عندما ٌصل إلى اللّجنة المصرف

ة للّسٌر الحسن  ٌّ ة الضرور ٌّ الحسابات ألحكام القانون أو عندما تكتشؾ أّن شروط االستقالل

لعملهما ؼٌر مكتملة، تطلب من المحكمة المختّصة بتنحٌته عن مهامه حسب أحكام الماّدة 

ة المختّصة بهذه المخالفات 823-7 ٌّ  من القانون الّتجاري، كما ٌمكنها إبالغ الّسـلطة التأدٌـب

ة للقٌام بعملها ٌّ وبكّل المعلومات الضرور
(2)

 .

ة: ثالثا ٌّ  .احترام المبادئ المصرف

ة، فإّننا سنتطّرق إلى ما استقرت  ٌّ ٌّات المهنة المصرف بما أّنه ال ٌوجد قانون خاّص بأخالق

ة من خصابص ومبادئ فً المجال ٌّ  .إلٌه األعراؾ والعادات المصرف

ة احتكار العمل المصرفً .1 ٌّ  :خاص

 معنوي أوٌمنع على كل شخص طبٌعً ":  على أّنه11-03 من األمر 76تنّص الماّدة 

من ؼٌر البنوك أو المؤسسات المالٌة،حسب الحالة، القٌام بالعملٌات التً تجرٌها تلك البنوك 

 أعاله، باستثناء عملٌات الصرؾ 74 إلى 72والمؤسسات بشكل اعتٌادي بموجب المواد من 

 ".التً تجرٌها طبقا لنظام المجلس

ة  ٌّ  من خالل نّص الماّدة نستنتج أّن العمل المصرفً حكر على البنوك والمؤّسسات المال

ة التً ٌنّظم قانون النقد والقرض نشاطها فهً المؤّسسات  ٌّ التً تعتبر األشخاص األساس

 

 

                                                   

 .، المرجع السابق  11-03 من األمر رقم 1 /102المادة - (1)

)2(- Art L613-9 (Ordonnance nº 2007-571 du 19 avril 2007 art. 5 J.O du 20 avril 2007) du 

CMFF, disponible sur : www.lexinter.net 
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ة القرض ٌّ التً تمارس عمل
(1 )

ٌّات  بشكل عادي وقد عّرفها القانون بمعٌار موضوعً تبعا للعمل

التً تمارسها
(2)

ٌّات القرض، .  ة تلقًّ األموال من الجمهور وعمل ٌّ ٌّات المصرف وتتضّمن العمل

وكذا وضع وسابل الّدفع تحت تصّرؾ الزبابن وإدارة هذه الوسابل
(3)

. 

ة دون سواها ٌّ ٌّات المصرف ولكن تنفرد البنوك باحتكار العمل
(4)

 وهذا ما ٌبرز الفرق بٌنها 

وبٌن المؤّسسات المالٌـّة التً ال ٌمكنها تلقًّ األموال من العمـوم وال إدارة وسابل الّدفع أو 

ٌّات األخرى  .وضعها تحت تصّرؾ زبابنها، ولكن بإمكانها القٌام بسابر العمل

األموال التً ٌتّم تلقٌّها من "، تعتبر أمواال متلقّاة من الجمهور،11-03وفً مفهوم األمر

ٌّما فً شكل ودابع، مع حق استعمالها لحساب من تلقاها، بشرط إعادتها ٌستثنى منها . الؽٌر،الس

ة فً الحساب والعابدة لمساهمٌن ٌملكون على األقّل  ٌّ من % 5األموال المتلقّاة أو المتبق

"رأسمال، وألعضاء مجلس اإلدارة والمدٌرٌن واألموال الّناتجة عن قروض المساهمة
(5)

كما . 

06-95ال تعتبر فً مفهوم الّنظام 
(6)

،
 
األموال المحّصلة أو المخّصصة الستعمال ما فً إطار "

.انجاز الّنشاطات الّتابعة أمواال متلقّاة من الجمهور
 

كما تعتبر وسابل دفع كل األدوات التً 

تمّكن كّل شخص من تحوٌل أموال مهما ٌكن السند أو األسلوب الّتقنً المستعمل
(7)

وبالتالً . 

ة بإطار الّنشاط المخّصص لها ٌعتبر إجباري وهنا  ٌّ فاّن التزام كّل من البنوك والمؤّسسات المال

ة فً مراقبة مدى احترام كّل واحد الختصاصاته، وقد صدر قرار  ٌّ ٌبرز دور اللّجنة المصرف

  11-03 من األمر71لمجلس الّدولة بشأن خرق أحكام الماّدة 

 

 

                                                   

ٌشكل عملٌة قرض، فً مفهوم هذا األمر، كل عمل : "، المرجع السابق، على أّنه11-03 من األمر رقم 68تنّص المادة - (1)

لقاء عوض ٌوضع بموجبه شخص ما أو ٌعد بوضع أموال تحت تصرؾ شخص أخر،أو ٌأخذ بموجبه لصالح الشخص األخر 
 .التزاما بالتوقٌع كالضمان االحتٌاطً أو الكفالة أو الضمان 

تعتبر بمثابة عملٌات قرض، عملٌات اإلٌجار المقرونة بحق خٌار بالشراء، السٌما عملٌات القرض االٌجاري وتمارس 

 ".صالحٌات المجلس إزاء العملٌات المنصوص علٌها فً هذه المادة
 .69منى بن لطرش، المرجع السابق، ص- (2)

 .، المرجع السابق11-03 من األمر رقم 66المادة - (3)
 . من نفس األمر70المادة - (4)

 . من نفس األمر67المادة - (5)
، ٌتعلق بالنشاطات التابعة للبنوك والمؤسسات المالٌة، 1995 نوفمبر 19، المؤّرخ فً 06-95 من الّنظام رقم 04المادة - (6)

   .1995 دٌسمبر 27، صادرة فً 81ج ر عدد 
 . ، المرجع السابق11-03 من األمر 69المادة - (7)
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ة  ٌّ ، حٌث أّن بنك الجزابر عارض حصولها على أموال "ٌونٌن بنك"من قبل المؤّسسة المال

الجمهور مؤّسسا اعتراضه على أحكام الماّدة المذكورة أعاله وقد استندت المّدعٌة إلى أّنها 

ٌّات ّتابعة لنشاطها الربٌسً بمفهوم الماّدة   من 116المادة )11-03 من األمر72تتمّثل فً عمل

 (قانون النقد والقرض

 مجلس الّدولة
(1)

ة ال ٌمكنها تلقًّ أموال من 71 اعتبر حسب الماّدة  ٌّ  أّن المؤّسسات المال

المادة )11-03 من األمر66الجمهور بعكس البنوك التً ٌعتبر نشاط أساسً لها حسب الماّدة 

 .( من قانون النقد والقرض110

اعتبر مجلس الّدولة أّن تلقّى األموال من الجمهور ٌشكل نشاط ربٌسً بالّنسبة للبنوك 

 . وأّن القانون قد استثناها من الّنشاطات الملحقة

ة عن  ٌّ ة بالّسهر على عدم خروج البنوك والمؤّسسات المال ٌّ كما تضطلع اللّجنة المصرف

إطار الّنشاطات الموكلة إلٌها، إذ ال ٌجوز لها أن تمارس بشكل اعتٌادي نشاطا ؼٌر الّنشاطات 

المذكورة فً المواد الّسابقة إالّ إذا كان ذلك مرّخصا لها بموجب أنظمة ٌّتخذها المجلس
(2)

. 

كما ٌمنع على أّي مؤّسسة من ؼٌر البنوك والمؤسسات المالٌة أن توهم بأّنها تنتمً إلى 

فبة من ؼٌر الفبة التً اعتمدت ضمنها أو أن تثٌر اللّبس لهذا الشأن
(3)

. 

ا  ٌّ كما أن إنكار هذا االحتكار معاقب عنه جزاب
(4)

. 

ة فً هذا المجال إلى الؽٌر وذلك لما نّصت علٌه المادة  ٌّ كما تمتد رقابة اللّجنة المصرف

ٌٌّن مصفًّ للمؤّسسات المخالفة76  أعاله، كما تستطٌع تع
 
 .

 

 

ة المصرفٌـة .2 ٌّ  :مبدأ الّسر

                                                   

(1)- FENNICHE (Kamal) , op.cit, p 321. 

 .، المرجع السابق11-03 من األمر رقم 75/1المادة  (-2)
 . من نفس األمر81المادة  (-3)

.  من نفس األمر134المادة - (4)
-« La méconnaissance de ce monopole est sanctionnée pénalement. Elle entraine aussi la nullité 

des conventions de crédit illégalement conclues ». 

- DEKEUWER-DEFOSSEZ (Françoise), op.cit, p 6. 
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ة من القواعد المستقّرة واللّصٌقة الّصلة بعمل البنوك، فتلتزم هذه  ٌّ ة المصرف ٌّ تعتبر الّسر

ـة، بحفظ أسرار العمالء  ٌّ األخٌرة بمـوجب القواعد العـاّمة فً القانون واألعراؾ المصرف

ة ما لم ٌكن هناك نّص فً القانون أو فً االّتفاق ٌقضً بؽٌر ذلك ٌّ اتهم المصرف ٌّ وعمل
(1)

  .

 عمالبهم وعدم أسرار التزام موظفً المصارؾ بالمحافظة على :"وٌقصد بالّسر المصرفً

، خاّصة وأّن عالقة المصرؾ  بها للؽٌر باعتبار المصرؾ مؤتمنا علٌها بحكم مهنتهاإلفضاء

ة، كرصٌد  ٌّ مع عمالبه تقوم على الّثقة التً عمادها كتمان المصرؾ ألسرار عمالبه المال

ٌّة "حسابه أو الضمانات التً قّدمها لقاء تسهٌالت مال
(2)

هذا االلتزام ٌتّم وفقا لنصوص خاّصة . 

ة المنصوص علٌها  ٌّ ة المهن ٌّ كما هو الحال فً لبنان وسوٌسرا، كما ٌمكن أن ٌقاس على الّسر

بموجب القانون العام كما هو الحال فً فرنسا ولكسمبورغ، أّما بعض الّدول فال تعترؾ بالّسر 

المصرفً ال بنّص عام وال بنّص خاص وإّنما تؤّسسه على العادات والّتقالٌد الّسابدة فً المجال 

المصرفً مثل العرؾ القانونً االنجلٌزي
(3)

فٌما ٌخّص المشّرع الجزابري فقد حذا حذو . 

، بعد تكرٌسه فً مختلؾ  ًّ المشّرع الفرنسً بإخضاعه للمبادئ واألحكام العاّمة للّسر المهن

 المتعلّق بنظام البنـوك  والقرض ومرورا 12-86القوانٌـن الصادرة ابتدءا من قانون

، محّددا بذلك األشخاص الملزمٌن به، وعلى رأسهم كّل 11-03 وأخٌرا األمر10-90بالقانون

عضو فً مجلس إدارة وكل محافظ حسابات وكل شخص ٌشارك أو شارك بأّي طرٌقة كانت 

ة أو كان أحد مستخدمٌها ٌّ ٌر بنك أو مؤّسسة مال ٌّ فً تس
(4)

ٌنصرؾ الّسر المصرفً إلى كّل . 

أمر أو معلومات أو وقابع تّتصل بعلم البنك عن عمٌله بمناسبة نشاطه أو بسبب هذا الّنشاط 

وٌستوي فً ذلك أن ٌكون العمٌل قد أفضى بها بنفسه إلى البنك  

 

 

                                                   

  .271، ص 1983، عوٌدات، بٌروت، 3، ج "عملٌات المصارؾ"  الٌاس ناصٌؾ، الكامل فً قانون التجارة- (1)
ٌّة عن إفشاء الّسر المصرفً- (2) ٌّة الجزاب ، دار النشر "دراسة مقارنة" محمد عبد الودود عبد الحفٌظ أبو عمر، المسؤول

 .24-23، صص،1999والتوزٌع، عمان،
 دون دار نشر دراسة فً القانون المقارن، بلجٌكا، فرنسا، لكسمبورغ، سوٌسرا، لبنان،: ؼب ، السرٌة المصرفٌةبنعٌم مػ -(3)

  .41-35، صص 1996 ودون تارٌخ،

 .، المرجع السابق11-03 من األمر117المادة -(4)
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أو أن ٌكون قد اّتصل علم البنك بها من الؽٌر
(1)

ة.  ٌّ ة الشخص ٌّ ذلك فً إطار حماٌة الحر
(2)

 

. ومنه حماٌة المصلحة العاّمة

ة  ٌّ وعلٌه فاّن إفشاء الّسر المصرفً ٌعّرض مؤّسسة القرض إلى جانب المسؤول

ٌّة الجزاب
(3 )

ٌّة ة المدن ٌّ والمسؤول
(4)

ة  ٌّ ة بسبب اإلخالل بالواجبات المهن ٌّ ة التأدٌب ٌّ ، إلى المسؤول

ة ٌّ ة، التً تسهر على حسن سٌر القواعد المهن ٌّ ؼٌر أّنه وكأّي . حٌث ٌأتً دور اللّجنة المصرف

ة استثناءا وعلٌه تسقط المتابعة إذا تعلّق األمر باألشخاص  ٌّ ة المصرف ٌّ قاعدة فاّن لمبدأ الّسر

م،  ٌّ ًّ والق ة فً مواجهتهم كممّثل العمٌل أو الوكٌل القانونً، الوص ٌّ اللّذٌن ال ٌحتج بالّسر

الورثة، وكٌل الّتفلٌسة والّشركاء فً الّشركة، أو إذا تعلّق األمر بأحّد حاالت اإلعفاء والمتمّثلة 

 :فً

ٌز برضاه  - ٌّ  رضا العمٌل نفسه شرط أن ٌكون هذا الّرضا صادر منه عن إدراك وتم

 .الّصرٌح أو الّضمنً، وأن ٌكون قابما وقت اإلفشاء

 .(ٌتّم ذلك بٌن المصارؾ فقط ) االستعالم المصرفً عن حالة العمٌل -

 . أداء الّشهادة أمام المحاكم -

ة لالّطالع علٌها - ٌّ  . تقدٌم الّدفاتر واألوراق المصرف

 . حجز ما للمدٌن لدى الؽٌر -

 . المحافظة على المصالح المشروعة للبنك -

 اإلبالغ عن الجرابم وأهّمها جرٌمة إصدار شٌك بدون رصٌد وجرٌمة ؼسٌل األموال  -

 .الملّوثة

 

 

ة والّنقدٌة وحقّها باالّطالع على الحسابـات  - ٌّ  الّسلطات الضرٌب
(5)

 . 

                                                   

 .85، ص2002 ، دار وابل للنشر، عمان ،1، ط- دراسة مقارنة- رمزي نجٌب القسوس، ؼسٌل األموال جرٌمة العصر- (1)

 .، المرجع السابق1996 من دستور 39المادة  (-2)
، ٌتضّمن قانون العقوبات، معّدل ومتّمم، ج ر عدد 1966 جوان 08، مؤرخ فً 156-66 من األمر رقم 301المادة  (-3)

  .1966 جوان 11، صادرة فً 49

، 78، ٌتضّمن القانون المدنً، معدل ومتمم، ج ر عدد 1975 سبتمبر 26، مؤرخ فً 58-75األمر رقم   من124المادة  (-4)

 .1975 سبتمبر 30صادرة فً 
 .108- 75محمد عبد الودود أبو عمر، المرجع السابق، صص، - (5)
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ة لمكافحة الفساد فً طلب كّل الوثابق أو المعلومات من أجل  ٌّ إلى جانب حّق الهٌبة الوطن

الكشؾ عن الفساد
(1)

كما تستبعد الّنصوص الّسر المصرفً فً مواجهة الّسلطات المكلّفة . 

برقابة مؤّسسات القرض أو حسن سٌر الجهاز المصرفً
(2)

 فً 109، حٌث أكّدت الماّدة 

ة ٌّ ة االحتجاج به فً مواجهة اللّجنة المصرف ٌّ  .فقرتها الخامسة على عدم إمكان

ٌٌّض األموال  تعتبر الجزابر من الّتشرٌعات الحدٌثة التً تحّد من هذا المبدأ فً حالة تب

ة وبٌن  ٌّ ة المصرف ٌّ صٌانة للصالح العام للمجتمع، حٌث عملت على الموازنة بٌن مبدأ الّسر

ة فً معامالت البنوك ٌّ اعتبارات الحذر المصرفً التً تتطلّب الحٌطة والشفاف
(3)

. 

ٌٌّض األموال)مبدأ اعرؾ زبونك .3  :(مكافحة جرٌمة تب

منع استؽالل واستخدام البنوك وؼٌرها من المؤّسسات " اعرؾ زبونك"ٌستهدؾ مبدأ 

ة  ٌّ ٌٌّض األموال، وهذا ٌقتضً قٌام المؤّسسات المال ة من جانب بعض العمالء كقنوات لتب ٌّ المال

ٌّما البنوك بتطوٌر معاٌٌر وطرق الحصول على المعلومات من العمالء وتوجب تعلٌمات . الس

بنك الجزابر على البنوك أن تكون بها سٌاسة مكتوبة ومعتمدة من مجالس إدارتها تتضّمن الحّد 

األدنى من المعلـومات والبٌانات التً ٌجب استٌـفابها قبل الموافقة على فتح الحسابات وبما 

ة الزبون، مهنة أو نشاط الزبون، مصادر دخله، الؽرض من فتح الحساب، وؼٌر  ٌّ ٌشمل هو

ذلك من معلومات، ونرى عدم اقتصار تلك السٌاسة على فتح الحساب بل ٌجب أن ٌنبسط 

تطبٌقها أٌضا على كافة المعامالت المصرفٌـّة بما فٌها ربط الودابع، منح التسهٌالت 

ـة  ٌّ ـٌر العمالت، التحوٌالت المصرف ٌّ ة، استبدال وتؽ ٌّ والقروض، إٌـجار الخزابن الحدٌـد

وؼٌرها
(4)

ة تحتل الصدارة فً  .  ٌّ لعّل تكرٌس هذا المبدأ ٌرجع إلى أّن األسالٌب المصرف

 

 

ٌٌّض األموال  ة،  )مجال تب ٌّ وتعتبر المرتع الخصب، لذلك أصبحت  (.....هناك أسالٌب قانون

ٌّات بالّنسبة لهذه الهٌبات ألّنه مهما ٌكن مصدر األموال القذرة، ٌبقــى  مكافحتـه من األولو

                                                   

، 14، ٌتعلق بالوقاٌة من الفساد ومكافحتهما، ج ر عدد 2006 فٌفري 20، المؤرخ فً 01-06 من القانون رقم 21المادة  (-1)
  .2006 مارس 08صادرة فً 

)2(- BOULOC (Bernard), « Les limites du secret bancaire », in mélanges , Jean Pierre Mattout & 

Hubert de Vauplane, AEDBF-France, 1997, p 78. 

ٌٌّض األموال ومكافحتها والوقاٌة منها" سامٌة دلندة ،-(3)   .271، ص 60، نشرة القضاة عدد "ظاهرة تب
 )4 .275نفس المرجع ، ص - ( 
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ة  ٌّ الظرؾ المناسب أكثر للكشؾ عنها عندما ٌحاول حابزها إدخالها فً الدورة االقتصاد

ة وخاّصة عبر وساطة الجهاز المصرفً ٌّ الّشرع
(1)

. 

ا، ٌتمّثل فً الّتحسٌـس والوقاٌة  ٌّ فً هذا الخصوص تلعب اللّجنة المصرفٌـّة دورا ثالث

والمعاقبة، حتى وإن كانت فً الواقع ال تشارك بصفة مباشرة فً قمع الجرٌمة، وإّنما هً 

ٌّات التً تحمل فً  تشارك بنشاط فً ٌّقظة فً مواجهة العمل ة ال ٌّ ة بأهم ٌّ تحسٌس األجهزة المال

اتها هذه الجرٌمة ٌّ ط
(2)

ة  ٌّ ة على أن تتوفّر البنوك والمؤّسسات المال ٌّ ، حٌث تسهر اللّجنة المصرف

ٌّما فٌما ٌخّص المعاٌٌر الدقٌقة المتعلّقة بمعرفة  على سٌاسات وممارسات وتدابٌر مناسبة الس

اته، الكشؾ والمراقبة باإلضافة إلى اإلخطار بالّشبهة مّما ٌضمن مستوى عال  ٌّ الزبون وعمل

ٌّات واالحترافٌة فً المٌدان المصرفً من األخالق
(3)

. 

ٌٌّض الذي ٌندمج فً نظام  هذا كله ٌدخل فً إطار برنامج الوقاٌة والكشؾ عن التب

ة الذي ٌتم إعداد تقرٌر سنوي بشأنه، ٌرسل إلى  ٌّ المراقبة الداخلٌة للبنوك والمؤّسسات المال

ة ٌّ اللّجنة المصرف
(4)

 المتعلّق بالفساد01-06، الذي أكّده بعد ذلك القانون 
(5)

. 

ة ما فً ظروؾ من التعقٌد ؼٌر عادٌة أو ؼٌر مبّررة أو تبدو أّنها ال تستند  ٌّ فإذا تّمت عمل

ـة   ٌّ ٌّن على البنـوك أو المؤّسسات المال إلى مبّرر اقتصادي أو إلى محّل مشروع، ٌتع

 

 

ة المشابهة األخرى، االستعالم حول مصدر األموال ووجهتها وكذا محل  ٌّ أو المؤّسسات المال

ٌن، ٌحّرر تقرٌر سّري بشأن ذلك وٌحفظ ٌّ ة المتعاملٌن االقتصاد ٌّ ة وهو ٌّ العمل
(6)

ٌتّم الّتأكد من . 

ة سارٌة الّصالحٌة متضّمنة للصورة ومن  ٌّ ة أصل ٌّ ة الّشخص الطبٌـعً بتقدٌم وثٌقة رسم ٌّ هو
                                                   

ٌٌّض األموال بمجموعة من المراحل- (1)  :تمر جرٌمة تب

ٌّة الّدخل النقدي وذلك بتحوٌله إلى ودابع مصرفٌة فً المؤّسسات : مرحلة التوظٌؾ      -  تتمثل فً التصّرؾ الماّدي فً كم
ٌّة  .المصرف
تهدؾ إلى فصل األموال عن مصدرها ؼٌر المشروع وإعطابها صفة مشروعة وتعتبر أخطر   : مرحلة الّتجمٌع      - 

 .مرحلة لما ٌستخدم فٌها من أدوات العمل المصرفً
 .تؤّمن الؽطاء الّنهابً للمظهر الّشرعً للثروة ذات المصدر ؼٌر الّنظٌؾ: مرحلة الدمج-       
   .268 و 267سامٌة دلنـدة، المرجع السابق، ص - 

)2(- G HOTTE (David), « La lutte contre le blanchiment des capitaux »,  LGDJ-EJA, 

Montchrestien, Paris, 2004,p 100 . 

  .، المرجع السابق05-05 من الّنظام 21/1المادة - (3)
. من نفس النظام01المادة - ( 4(  

 .، المرجع السابق01-06 من القانون 58المادة - (5)
 .  ، المرجع السابق01-05 من القانون رقم 10المادة - (6)
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عنوانه بتقدٌم وثٌقة رسمٌة تثبت ذلك، أّما بالّنسبة للّشخص المعنوي فٌكون ذلك بتقدٌم قانونه 

ٌّن  ته، وٌتع ٌّ ة وثٌقة تثبت تسجٌله أو اعتماده وبأّن له وجود فعلً أثناء إثبات شخص ٌّ األساسً وأ

على الوكالء والمستخدمٌن الذٌن ٌعملون لحساب الؽٌر أن ٌقّدموا إضافة إلى ذلك الوثابق التً 

ٌٌّن ة وعنوان أصحاب األموال الحقٌق ٌّ تثبت شخص
(1)

ة .  ٌّ كما تلتزم البنوك والمؤّسسات المال

ٌّات التً أجراها  ة الزبابن وعناوٌنهم والوثابق المتعلّقة بالعمل ٌّ بحفظ الوثابق المتعلّقة بهو

ٌّة خالل فترة   سنوات بعد ؼلق الحسابـات أو وقؾ عالقة التعامل بهذه 5الزبابن بعد تنفٌـذ العمل

الوثابق
(2)

. 

ٌٌّض  ة تقوم بدور وقابً فً مجال مكافحة تب ٌّ وعلٌه ٌمكن القول أّن اللّجنة المصرف

األموال، إذ تتولّى إرسال مفتشً بنك الجزابر المفّوضٌن من قبلها إلى البنوك والمؤّسسات 

ة وفروعها ألجل مراقبة الوثابق ٌّ المال
(3)

ٌّا ضّدها فً حالة ثبوت عجز   كما تباشر إجراءا تأدٌب

فً إجراءاتها الّداخلٌة الخاّصة بالّرقابة فً مجال اإلخطار بالّشبهة كما ٌمكنها الّتحري عن 

01-05 من القانون 10وجود الّتقرٌر المذكور فً نّص الماّدة 
(4)

. 

ة بإخطار الهٌبة المتخّصصة بنتابج اإلجراءات التً  ٌّ  فً األخٌر تلتزم اللّجنة المصرف

اّتخذتها
(5)

ة االستعالم المالً الذي ٌكمن دورها فً تلقًّ وتحلٌل .  ٌّ تتمّثل هذه األخٌرة فً خل

ومعالجة المعلومات التً ترد إلٌها من قبل الّسلطات المؤّهلة قانونا، كما تعمل على تحلٌـل  

 من  19ومعالجة اإلخطارات بالّشبهة التً ٌخضع لها األشخاص والهٌبات المذكورة فً الماّدة 

 

 

، وقد اقترح مجلس الخلٌة شكل اإلخطار بالّشبهة ونموذجه ومحتواه ووصل 01-05القانون 

 وٌمكن 2006 جانفـً 9 المؤّرخ فً 05-06استالمه وصدر فً شكل مرسوم تنفٌذي رقم 

ة ولمّدة أقّصاها  ٌّ ة أن تعترض بصفة تحفظ ٌّ ة ألّي 72للخل ٌّ ة بنك ٌّ  ساعة على تنفٌذ أّي عمل

ٌٌّض األموال ة تب ٌّ ة لعمل ٌّ شخص طبٌعً أو معنوي تقع علٌه شبهات قو
(6)

.
 
   

                                                   

   .278- 276سامٌة دلندة، المرجع السابق، صص - (1)
  .، المرجع السابق05-05 من الّنظام 08المادة - (2)

  .، المرجع السابق01-05 من القانون 11المادة - (3)
  . من نفس القانون 12المادة - (4)

  . من نفس القانون13المادة - (5)
ٌٌّض األموال، نشرة القضاة عدد - (6)   .214، ص60جادي عبد الكرٌم، دور خلٌة معالجة االستعالم المالً فً مكافحة تب
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  « principe de non ingérence » ::مبـدأ عدم التّدخل فً شؤون العمٌل .4

األصل أّنه ال التزام على البنك ال بمراقبة عمٌله وال ببذل الّنصٌحة إلٌه، والّسبب فً ذلك 

أّن القول بؽٌره ٌرهق البنك فوق إمكاناته، وٌترّتب علٌه أّوال، أّن العمٌـل لٌس له أن ٌشكـو 

ة اّتضح أّنها لم تكن موفقة وثانٌا، أن لٌس للؽٌر أن  ٌّ البنك، كونه لم ٌقّدم له الّنصح فً عمل

ٌّدعً بمسؤولٌة البنك الذي ٌراقب عمٌله كً ٌمنعه من اإلضرار بالؽٌر أما ثالثا فالبنك ال 

تها ٌّ ة وال مشروع ٌّ ٌّات العمالء من الّناحٌة القانون ٌضمن ألحد سالمة عمل
(1)

وترد على هذا . 

المبدأ قٌود تفرضها مصلحة جدٌرة باالعتبار للعمٌل نفسه أو للؽٌر ٌفرضها نّص القانون أو 

ة أو اتفاق البنك وعمٌله ٌّ العادة المصرف
(2)

فعلى البنك مثال فً مسألة منح االعتماد أن ٌزن . 

األمور حق قدرها، هذا فً إطار واجب االستعالم والّتحري وواجب حسن الّتقدٌر
(3)

. 

ة عن أعمال اللّجنة المصرفٌـّة أٌن كشفت عٌوبا   ٌّ ونجد مجموعة من األمثلة الّتطبٌـق

ٌر االعتمادات الممنوحة من طرؾ البنوك والمؤّسسات  ٌّ ٌّات تس ومخالفات كثٌرة فً عمل

ة كشفت اللّجنة أّنه من بٌن الحجم اإلجمالً العتمادات  ٌّ ة، فعلى مستوى وكالة بالبلد ٌّ المال

كانت % 42 ملٌون دج أي 207 ملٌون دج منحت إلى متعاملٌن من القطاع الخاص،882تفوق

ؼٌر مرّخصة، كما وإلى جانب ذلك لـوحظ منح اعتمادات بدون توفـّر الّضمـانات  

 

 

 

أو إن وجدت فال ٌمكن معرفة قٌمتها الحقٌقٌة، هذا واستفاد زبونان من اعتمادٌن بلؽا على 

 مالٌٌن دج دون أن ٌكون هناك أي ضمان3 و750000الّتوالً 
(4)

  .

 المطلب الثانً

 الـدور الّتأدٌبـً

،  05-92 من الّنظام10 والماّدة 114،112،111ٌجد أساسه القانونً ضمن المواد 

ة دون  ٌّ ة منحت قانونا سلطة إصدار جملة من الّتدابٌر والعقوبات الّتأدٌب ٌّ فاللّجنة المصرف
                                                   

ٌّات البنوك من الوجهة القانونٌة/ د- (1) دراسة للقضاء المصري و المقارن و تشرٌعات البالد " علً جمال الدٌن عوض، عمل

 .   1200، ص 1993العربٌة، المكتبة القانونٌة، القاهرة، 
   .1201نفس المرجع، ص - (2)

   .713- 711نفس المرجع، صص - (3)
 . 180نقال عن عباس عبد الؽنً، المرجع السابق، ص. ، المصادق علٌه97-96الّتقرٌر الّسنوي لمجلس المحاسبة - (4)
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ة، مع اإلشارة أّن البنوك الوسٌطة فً البورصة  ٌّ ة والجزاب ٌّ ة المالحقات المدن ٌّ المساس ببق

، من 55تخرج من دابرة اختصاصها، باعتبارها أشخاصا معنوٌة فهً تخضع لنّص المادة 

ممثل ) ، إالّ أّن الشخص الطبٌع04ً-03 المعّدل والمتّمم بالقانون 10-93المرسوم الّتشرٌعً

 . ٌخضع للعقوبات المقررة فً المواد أعاله (البنك

 الفرع األول

اإلجــراءات الوقائٌـّة 

 .إجراءات اللّـوم:أّوال

 (:la mise en garde)التحذٌـر .1

إذا أخلّت إحدى المؤّسسات الخاضعة لرقابة اللّجنة بقواعد حسن سٌر المهنة، ٌمكن اللّجنة 

ٌّرٌها لتقدٌم تفسٌراتهم أن توّجه لها تحذٌرا، بعد إتاحة الفرصة لمس
(1)

نفس االّتجاه سار إلٌه . 

 من قانون 42الماّدة  ) من القانون الّنقدي والمال15ً-631المشّرع الفرنسً طبقا لنّص الماّدة 

ٌّات، الّتخاذ (1984 ة إصدار توص ٌّ ة إضافة إلى ذلك إمكان ٌّ ة الفرنس ٌّ ، لكّنه منح اللّجنة المصرف

ٌر أو   ٌّ ة وتحسٌن طرق التس ٌّ ة المال ٌّ الّتدابٌـر المناسبـة لتدعٌم الوضع

 

 

 

 

ة أجل شهرٌن  ٌّ ضمان مالءمة تنظٌمها مع نشاطها أو مع أهدافها الّتنموٌة وتمنح المؤّسسة المعن

لإلجابة
(2)

. 

ما ٌجب اإلشارة إلٌه أّن مجال قواعد حسن سٌر المهنة ؼٌر محدود، ما ٌجعلنا نفّكر أّن 

ة لٌست مكلّفة من قبل المشّرع بوضع هذه القواعد ٌّ وفً ؼٌاب قانون خاص . اللّجنة المصرف

ة واسعة لقمع تطّور الممارسات المسٌبة  ٌّ ة، فهً تتمّتع بسلطة تقدٌر ٌّ ٌّات الّمهنة المصرف بأخالق

                                                   

 .، المرجع السابق11-03، من األمر 111المادة - (1)

)2(- Art L613-16, alinéa 1(Ordonnance nº 2007-571 du 19 avril 2007 art. 5 J.O du 20 avril 2007) 

du CMFF, disponible sur : www.lexinter.net 
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للّمهنة
(1)

كمثال على ذلك إلزام البنك لزبونه بتحوٌل كّل حسابه البنكً فً شّباكه من أجل أن  .

ة وما ٌنّجر عنها من  ٌّ ة الّمهنة المصرف ٌّ ٌوافق على منحه القرض، بالتالً ونظرا لخصوص

ة وعلى ضوء الظروؾ المحٌطة  ٌّ ٌّات خاّصة فً مواجهة الؽٌر، تقوم اللّجنة المصرف مسؤول

 .إلى المؤّسسة التً قد خالفت هذه القواعد (من عدمه)بفحص جدوى تقدٌم المالحظات 

نة .2 ٌّ  :(l’injonction)دعـوة الخاضعٌن للّرقابة الّتخاذ تدابٌر مع

ته ذلك، لٌّتخذ الّتدابٌر  ٌّ ة عندما تبّرر وضع ٌّ ٌمكن للّجنة أن تدعو أّي بنك أو مؤّسسة مال

ٌره ٌّ التً من شأنها أن تعٌد أو تدعم توازنه المالً أو تصّحح أسالٌب تس
(2)

 هذا ما جاءت به .

فعلى خالؾ إجراء  .(-ملؽاة-10-90 من القانون154الماّدة  )11-03 من األمر112الماّدة 

ة، بمعنى  ٌّ ٌر لمؤسسة القرض المعن ٌّ الّتحذٌر ٌستهدؾ هذا اإلجراء الّتوازن المالً وطرق الّتس

ٌّات ؼٌر المالبمة والتً تؤّثر على مالءتها وسٌولتها . كّل الوضع

 

 

 

ة، سٌاسة جمع المصادر،  ٌّ ة الكبٌرة فً المٌزان ٌّ ٌتعلّق األمر هنا بتوازن المراكز المال

ة  ٌّ توزٌع القروض، سٌاسة إعادة التموٌل، تؽطٌة الّدٌون، احترام معّدالت الّتؽطٌة ومركز

ٌن . الخ...المخاطر ٌّ عندما تسّجل اللّجنة المصرفٌة اختالال فً هذه العناصر فإّنها تدعو المعن

ٌر، فٌمكن لها أن  ٌّ ة وتصحٌح أسالٌب الّتس ٌّ ة المال ٌّ باّتخاذ التدابٌر التً من شأنها تعدٌل الوضع

ة للّرفع من رأسماله وان كان حّده األدنى محترما، هذا ما ٌعنً  ٌّ تراسل البنك أو المؤّسسة المال

ة بل ٌكفً أن ٌسّجل  ٌّ أّنه لٌس من الّضروري أن ٌكون البنك فً حالة إخالل بأّي قاعدة بنك

                                                   

)1(- DIB (Saïd), «  Le contrôle est confié à la commission bancaire et aux services de l’état…. », 

Op.cit. 

)2( - Art 613-16  alinéa 2 (Ordonnance nº 2007-571 du 19 avril 2007 art. 5 J.O du 20 avril 2007) 

du CMFF dispose : « La commission bancaire peut, indépendamment des dispositions prévues à 

l'alinéa précédent, adresser à tout établissement de crédit, toute entreprise ou toute personne 

soumise à son contrôle en application de l'article L. 613-2 une injonction à l'effet notamment de 

prendre dans un délai déterminé toutes mesures destinées à restaurer ou renforcer sa situation 

financière, à améliorer ses méthodes de gestion ou à assurer l'adéquation de son organisation à 

ses activités ou à ses objectifs de développement », disponible sur :  www.lexinter.net 
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ا، ٌمكن أن ٌؤّدي مستقبال لحدوث نتابج مضاعفة من شأنها الّتأثٌر على الّتوازن  ٌّ اختالال مال

المالً له أو للجهاز المصرفً ككلّ 
(1)

. 

ة،  ٌّ ة للقٌام بنشرٌات تصحٌح ٌّ كما تخّول اللّجنة المصرفٌة إصدار أوامر للمؤّسسات المعن

فً حالة وجود بٌانات ؼٌر صحٌحة أو وقوع سهو فً المستندات المنشورة
(2)

نالحظ هنا أّن . 

سلطتها تتعّدى االلتزام الواقع على عاتق شركات المساهمة، المتمثل فً نشر حساباتها فً 

ة  ٌّ ة لإلعالنات القانون ٌّ ، المؤّرخ فً 08-92 من المرسوم الّتنفٌذي 4 و3الماّدة )الّنشرة الرسم

ة1992 فٌفري 07 ٌّ ، إذ أّنه حتى بعد الّترخٌص (المتعلّق بالّنشرة الّرسمٌة لإلعالنات القانون

ة العاّمة، ٌمكنها األمر فً حالة  ٌّ ًّ الحسابات والمصادقة علٌها من الجمع بالحسابات من محافظ

الخطأ أو اإلؼفال بنشرٌات تصحٌحٌة
(3)

. 

ة ٌمكنها أن تأمر مؤّسسات القرض، بحٌازة أموال خاّصة بقٌمة  ٌّ ة الفرنس ٌّ اللّجنة المصرف

أعلى من القٌمة الّدنٌا المنصوص علٌها من الّتنظٌم المطّبق، وتلزمهم بأن ٌطّبقوا على أصولهم 

سٌاسة خاصة لالحتٌاط ، كما ٌمكنها أن تأمرها بتحدٌد أو حصر نشاطها مؤقّتـا
(4)

  

 

 

 

وتوّجه هذه األوامر إلى الفروع، وإلى الجهاز المركزي
(5)

 .

ٌـر: ثانٌا ٌّ  .الّتدابٌر فً حالة أزمة فً التس

ٌن مدٌر مؤّقت .1 ٌّ  :تع

ة هذا اإلجراء طبقا لنّص الماّدة  ٌّ ، إما بشكل 11-03 من األمر113تّتخذ اللّجنة المصرف

ذاتً أي بمبادرة منها،
 

ذلك عندما ترى أّنه لم ٌعد باإلمكان إدارة مؤّسسة القرض حسب 

 114 من الماّدة 5 و4أو عندما تقّرر إحدى العقوبات المنصوص علٌها فً الفقرتٌن . األصول

                                                   

)1(- DIB( Saïd), « la nature juridictionnel des actes de la commission bancaire en Algérie », 

op.cit, p 116. 
 .، المرجع السابق11-03، من األمر103المادة - (2)

)3( - DIB( Saïd), « la nature juridictionnel des actes de la commission bancaire en Algérie », 

op.cit, p 117. 

)4(- Art L613-16, alinéa 3 (Ordonnance nº 2007-571 du 19 avril 2007 art. 5 J.O du 20 avril 2007) 

du CMFF, disponible sur : www.lexinter.net 

)5( - Art L613-17 (Ordonnance nº 2007-571 du 19 avril 2007 art. 5 J.O du 20 avril 2007) du 

CMFF, disponible sur : www.lexinter.net 
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وإّما بناءا على طلب  .بمعنى أّنه فً الحالة األخٌرة ٌكون إجراءا الحقا. من األمر أعاله

ة، إذا قرروا أّنه لم ٌعد بإمكانهم ممارسة مهامهم بشكل عادي ٌّ ٌّري المؤّسسة المعن مس
(1)

كما . 

ٌّة طلب ذلك من الجهاز المركزي فٌما ٌخّص أحد فروعه منح المشّرع الفرنسً إمكان
(2)

 . 

ة لها كامل " ٌمكن"ونالحظ من لفظ الجواز ٌّ الوارد فً نّص الماّدة، أّن اللّجنة المصرف

ة فً ذلك وبالتالً فهً ؼٌر ملزمة باّتخاذ هذا الّتدبٌر قبل أّي تدبٌر آخر قد  ٌّ الّسلطة التقدٌر

ٌٌّن مصّؾ للبنك مثال ، ٌّدل على "السلطات الالزمة" كما أّن مصطلح. ٌكون أخطر منه كتع

ٌّات والّسلطات الممنوحة للمدٌر المؤقّت عكس ما ورد فً الّتشرٌع الفرنسً  توسٌع الصالح

ٌّات اإلدارة وتمثٌل الّشخص المعنوي الذي حصرها فقط فً صالح
(3)

إلى جانب إؼفال . 

.   إخضاع المدٌر إلى أّي وصاٌة عكس المدٌر األصلً الذي ٌخضع لرقابة األجهزة الّنظامٌة

 

كما ٌؤخذ على قانون النقد والقرض، أّنه لم ٌشترط أن ال ٌكون المدٌر المؤقت مّمن لهم 

ٌن مدٌر . مصالح فً مؤّسسات قرض أخرى ٌّ ة بتع ٌّ األمر الذي جعل قرار اللّجنة المصرف

مؤقت لبنك الخلٌفة محّل انتقاد، إذ ظهر أّن اختٌار مدٌر القرض الّشعبً الجزابري الّسٌد محمد 

ٌنا  ٌّ ٌن مثل هذا الّشخص فً بنك الخلٌفة ٌعتبر تع ٌّ جالب كمدٌر مؤقّت، أمرا ؼرٌبا ألّن تع

لمدٌر بنك سابق منافس، األمر الذي ٌتعارض مع أحكام القانون الّتجاري الذي ٌمنع أن ٌحضر 

ة أشخاصا لهم مصالح فً الّشركات ٌّ  مجالس إدارة الّشركات التً فٌها صعوبات مال

المنافسة
(4)

  .

                                                   

)1(- Art L613-18, alinéa 1-2 (Ordonnance nº 2007-571 du 19 avril 2007 art 5, J.O du 20 avril 

2007) du CMFF, disponible sur : www.lexinter.net  

)2(- Art L613-19(Ordonnance nº 2007-571 du 19 avril 2007 art. 5 J.O du 20 avril 2007) du 

CMFF, disponible sur : www.lexinter.net 

)3( - Art L613-18 du CMFF (Ordonnance nº 2007-571 du 19 avril 2007 art. 5 J.O du 20 avril 

2007), alinéa 1-2, dispose : « La commission bancaire peut désigner un administrateur provisoire 

auprès d'un établissement de crédit, ou d'une des personnes mentionnées au premier alinéa de 

l'article L. 613-2, auquel sont transférés tous les pouvoirs d’administration, de direction et de 

représentation de la personne morale. Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants, 

lorsqu’ils estiment ne plus être en mesure d’exercer normalement leur fonctions, soit à  

l'initiative de la commission lorsque la gestion de l'établissement ou de l'entreprise ne peut plus=  

=être assurée dans des conditions normales, ou lorsque a été prise l'une des sanctions 

mentionnées aux 4 et 5 du I de l'article L613-21 », disponible sur: www.lexinter.net 

 .175عبد الؽنً عباس، المرجع السابق، ص -(4)
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باإلضافة إلى عدم تحدٌد المّدة األقصى واألدنى لإلدارة المؤقّتة، فبٌنما كانت جّد طوٌلة 

 شهرا، كانت جّد 14 بحٌث وصلت إلى Algerian international Bankبالّنسبة إلى 

 أشهر3قصٌرة بالّنسبة للخلٌفة بنك إذ لم تتعّد 
(1)

. 

ٌّة حسب ما جاء فً الماّدة  ٌّات 11-03 من األمر116تقوم اللّجنة المصرف ، بتحدٌد كٌف

 .وهذا ما ٌّدل على مدى اّتساع سلطات اللّجنة فً هذا اإلطار. اإلدارة المؤقّتة

ٌر أحد 2000-05 من التعلٌمة 07كذلك بالرجوع إلى نّص الماّدة  ٌّ ، نجد أّنه إذا تّم تؽ

ٌّرٌن فً بنك معتمد لسبب أو آلخر فاّنه البد من إعالم المحافظ عن نهاٌة مهام هذا  المس

ٌّر جدٌد البد من التماس حصوله على اعتماد من محافظ بنك الجزابر  ٌٌّن مس ٌّر، وذلك لتع المس

ٌر ٌطرأ على المعلومات . الذي ٌتأّكد من توافر الّشروط المطلوبة فٌه ٌّ باإلضافة إلى أّن كل تؽ

ٌّر البد أن ٌعلم بها فورا بنك الجزابر المقّدمة عن كّل مس
(2)

 . 

أخٌرا ٌحّق للمدٌر المؤقّت اإلعالن عن التوقّؾ عن الّدفع هذا حسب ما جاء فً نّص 

.  دابما113الماّدة 

 

ٌـن مصؾّ  .2 ٌّ  : تع

ة تالٌة النحالل شركة وتتمّثل فً تسدٌد دٌونها، إرجاع :"تعّرؾ الّتصفٌة بكونها ٌّ عمل

الحصص للشركاء أو ما ٌقوم مقامها، ثم اقتسام ما زاد على ذلك
(3)

. 

ٌٌّن مصّؾ لمؤّسسة القرض فً الحاالت الّتالٌة ة بتع ٌّ  :تقوم اللّجنة المصرف

 .إذا تّم سحب االعتماد منها -

ٌّة - ة بطرٌقة ؼٌر قانون ٌّ ٌّات المخّولة للبنوك والمؤّسسات المال  .إذا كانت تمارس العمل

(4)11-03 من األمر 81إذا انتحلت صفة مؤسسـة القرض، حٌث جــاءت الماّدة  -
 ،

ة أن تستعمل اسما أو تسمٌة  ٌّ لتمنع على كّل مؤّسسة من ؼٌر البنوك والمؤّسسات المال

                                                   

 .176نفس المرجع، ص - (1)
)2(- Art 05 et 06 et 07 de l’instruction n° 05-2000 du 30 avril 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 des établissements financiers  étrangers, disponible 

sur : www.bank-of-algeria.dz 

)3(-Yves Guyon, Droit des affaires, Tome 1, 6
ème

 Ed , Economica, Paris, 1990, p 206 . 
 .، المرجع السابق 11-03 ، من األمر رقم 115المادة - (4)
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ة عبارات ٌمكن أن تحمل إلى االعتقاد أّنه رخّص  ٌّ ة أو وسٌلة إعالن وبشكل عام أ ٌّ تجار

ة ٌّ  .لها بالعمل كبنك أو كمؤّسسة مال

ٌٌّن مصّؾ لمؤّسسة القرض، شطب هذه األخٌرة من قابمة البنوك  ٌترتب على تع

ة ٌّ  .والمؤّسسات المال

ٌّات االّدخار فً حالة حلّها وإن  ٌّن مصّؾ بالّنسبة لتعاون ة أن تع ٌّ كما ٌمكن للّجنة المصرف

ٌّا تعّذر ذلك فمن المحكمـة المخّتصة إقلٌم
(1)

كمبدأ إجراءات الّتصفٌـة تتّم وفقا لقواعـــد . 

الّتصفٌة الخاّصة بالّشركات فً القواعد العاّمة
(2)

. 

ة للّجنة فً تحدٌد وعلى ؼرار اإلجراء  ٌّ ولكن ترك المشّرع الجزابري الّسلطة الّتقدٌر

ٌّات المصفًّ على خالؾ المشّرع  ٌّات القٌام بهذه الّتصفٌة، ولم ٌتطّرق إلى صالح الّسابق كٌف

الفرنسً الذي نقل إلٌه كّل صالحٌات اإلدارة وتمثٌل الّشخص المعنوي
(3)

 كما لم ٌتطـّرق  .

 

فً هذا الخصوص ثار نزاع . إلى الشروط الواجب توفّرها فٌه، كخضوعه لمبدأ الحٌاد مثال

د  (BCIA)بٌن مساهمً البنك الّتجاري الّصناعً الجزابري ٌّ ة حول حٌاد الس ٌّ واللّجنة المصرف

ا للبنك المذكور، وفقا للقرار رقم  (أ،ب) ٌّ ٌّن مصف  فً 2003 أوت 21 المؤّرخ فً 09الذي ع

حٌن أّنه محافظ للحسابات بالبنك الخارجً الجزابري، الذي هو فً نزاع قضابً مع البنك 

ٌٌّن الّتجاري الّصناعً الجزابري، وقد قضى مجلس الّدولة بوقؾ تنفٌذ قرار الّتع
(4)

 .

ٌّات  تها، بأن ال تقوم إالّ بالعمل ٌّ ٌّـة خالل فترة تصف أخٌرا تلتزم البنـوك والمؤّسسات المال

ـة، أن تذكر بأّنها قٌـد الّتصفٌة وأن تبقى خاضعة لمراقبة اللّجنة ٌّ ة لتطهٌـر الوضع ٌّ الّضرور
(5)

 .

ة فتح إجراء الّتصفٌة  ٌّ ٌّد، حٌث نّص على عدم إمكان أّما المشّرع الفرنسً فقد نّظمها بشكل ج

                                                   

.، المرجع السابق01-07 من القانون رقم 60المادة - ( 1(  

 .79، ص2002نادٌة فوضٌل، أحكام الّشركة طبقا للقانون الّتجاري الجزابري، دار هومة للنشر والتوزٌع، الجزابر،- (2)

)3(- Art L613-22 du CMFF (Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art 75, J.O n°2 du 2 août 2003), 

alinéa 1, dispose : « Lorsqu'un établissement de crédit ou une des personnes mentionnées au 

premier alinéa de l'article L. 613-2 a fait l'objet d'une mesure de radiation ou lorsqu'une 

entreprise exerce irrégulièrement l'activité définie aux articles L. 311-1 et L. 511-1 ou enfreint 

l'une des interdictions définies à l'article L. 511-5, la commission bancaire peut nommer un= 

=liquidateur, auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de 

représentation de la personne morale », disponible sur :www.lexinter.net 

ٌّة، مجلة 2003 دٌسمبر 30قرار مجلس الدولة، - (4) ، مساهمً البنك التجاري و الصناعً الجزابري ضّد اللّجنة المصرف

  .  74-72، صص 2005، 06مجلس الدولة عدد 

 .، المرجع السابق11-03، من األمر رقم 3ؾ / 115المادة - (5)
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ة، كذلك األمر بالّنسبة إلجراء الّتسوٌة الوّدٌة ٌّ ة إالّ بعد أخذ رأي اللّجنة المصرف ٌّ القضاب
(1)

 فإذا 

ة  ٌّ ٌّة مصّؾ ٌعمل على بٌان موجودات الخصوم، وعمل ٌّن اللّجنة المصرف تّم فتح الّتصفٌة تع

الّتصفٌة حسب الشروط المنصوص علٌها فً القانون الّتجاري أّما فٌما ٌخّص المصفً 

ة  ٌّ القضابً فٌقوم فقط بالمهام المنصوص علٌها فً القانون الّتجاري باستثناء بٌان األرباح وعمل

الّتصفٌة
(2)

 إجراءات تصفٌة L613-31-3 إلى L613-31-1 كما أورد فً المواد من  .

مؤّسسات القرض التً تنتمً إلى المجتمع األوروبً واعتبرها تتعلّق بمؤسسات وفروعها، 

توجد على إقلٌم أحد الّدول طرؾ فً االتفاق االقتصادي األوروبً، كذلك تطّبق على فروع 

مؤّسسات القرض التً مقّرها خارج االتفاق بشرط أن تكون لها فروع على األقّل فً دولتٌن 

. عضو

 

 الفـرع الثانً

 الجـزاءات الّتأدٌبٌـّة

ة عند وجود مخالفات من قبل أعوان الّمهنة  ٌّ ة جـزاءات تأدٌب ٌّ توقّع اللّجنة المصرف

ة ٌّ المصرف
(3)

 : فٌما11-03 من األمر114 بالتالً فهً تتدّخل حسب أحكام الماّدة .

ة المتعلّقة بنشاطه-  ٌّ ة أو الّتنظٌم ٌّ  .إذا أخل بنك أو مؤّسسة مالٌة بأحد األحكام الّتشرٌع

 .  أو لم ٌذعن ألمر أو لم ٌأخذ فً الحسبان الّتحذٌر الذي وّجه إلٌه- 

ٌر الموّجهة لضمان سٌولة مؤسسات القرض  ٌّ ٌٌّس الّتس باإلضافة إلى حالة عدم احترام مقا

ة هذا حسب نّص المـاّدة ٌّ  97وقدرتها على الوفاء اّتجاه المودعٌن والؽٌر وكذا توازن بنٌتها المال

ٌـر من قبل . 11-03من األمر  ٌّ  كذلك فً حالة ثبوت وجود خطأ جسٌم فً الّتس

                                                   

)1(- Art L 613-27(Ordonnance nº 2004-1127 du 21 octobre 2004 art. 1 J.O du 22 octobre 2004) 

du CMFF, disponible sur : www.lexinter.net 

)2(- Art L 613-29(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 173 III J.O du 27 juillet 2005 en 

vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190) du CMFF, disponible sur : www.lexinter.net 

)3( -RIVE LANGE (Jean Louis) & RAYNAUD MONIQUE (Contamine) , Droit bancaire, Paris, 

1975, p 46. 
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ٌّر كما نّصت علٌه الماّدة  ، المتعلق بالشروط الواجب توفّرها فً 05-92 من الّنظام10المس

ٌّرٌن ؼٌر )كما تبحث اللّجنة فً المخالفات التً ٌرتكبها أشخاص ؼٌر مؤّهلٌن قانونا. المس

ٌّة حسب ما نّصت علٌه الماّدة  (مرّخص لهم  . 105/3للقٌام باألعمال البنك

ـة:أّوال ٌّ  .الجـزاءات المقّررة لممّثلً المؤّسسة المصرف

ر .1 ٌّ  :(أو إنهاء مهامـه)التوقٌؾ المؤّقت للمس

ٌّر، وحسب المادة  نا مفهوم المس ٌّ  فقد ٌترتب على توقٌؾ هذا األخٌر 114/4سبق وأن ب

ٌنه، حسب الظروؾ ٌّ ٌن قابم باإلدارة مؤقّت أو عدم تع ٌّ  .أثر ٌتمّثل فً تع

-03، كما فً األمر 10-90أّما بخصوص مّدة اإلٌقاؾ فلم ٌتطّرق لها المشّرع فً قانون

-92 من الّنظام رقم 10/2، إالّ أّن مجلس الّنقد والقرض تدارك هذا النقص، إذ تنّص الماّدة 11

 الصادر عنه على أّن مّدة اإلٌقاؾ تكون من ثالثة أشهر إلى ثالث سنوات، ٌعلن القرار 05

وٌحّدد فٌه الخطأ المرتكب
(1)

ا فً حالة تكرار الخطأ ٌّ  .، كما ٌمكن أن ٌطرد نهاب

 

 

ٌّرٌن ٌعنً شّل  وبما أّن البنك مؤّسسة تستقبل أموال من المّدخرٌن فاّن توقٌؾ كّل المس

ٌن قابم باإلدارة مؤقّت من عدمه ٌّ ة تع ٌّ ؼٌر . حركته ونشاطه، لهذا جاء كأثر لهذه العقوبة إمكان

ٌن مدٌر  ٌّ ٌّر واحد فقط فلن ٌكون هناك داع لتع أّننا نرى أّنه إذا كانت العقوبة تتعلّق بتوقٌؾ مس

ٌّرٌن فاألمر  مؤقّت، بذلك ٌواصل البنك نشاطه بشكل عادي، إالّ أّنه فً حالة توقٌؾ كّل المس

 على 11-03 من األمر 114مختلؾ وعلٌه كان باإلمكان صٌاؼة الفقرة الّرابعة من الماّدة 

 :النحو التالً

ٌن قابم باإلدارة مؤقّتا فً الحالة - 4" ٌّ ة تع ٌّ ٌّر أو أكثر مع إمكان التوقٌؾ المؤقت لمس

". األولى، ووجوب ذلك فً الحالة الثانٌة

 :نـزع صفة ممّثل البنك .2

ال ٌمكن أي شخص ٌرتكب " : المذكور سابقا على أّنه05-92 من الّنظام 11تنّص الماّدة 

 أعاله، أن ٌكون 10خطا مهنٌا جسٌما، خالل ممارسته العامة لوظائفه، وحسب مفهوم المادة 

                                                   

)1( -ZOUAIMIA (Rachid), Les autorités de régulation indépendantes dans le secteur économique 

en Algérie, op.cit, p 78. 
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 سنوات دون المساس 03من المستخدمٌن المسٌرٌن لمؤسسة، طوال فترة ال تقل عن ثالث

 ".بتطبٌق العقوبات التً ٌنص علٌها القانون

وبالتالً ٌتّم نزع صفة ممّثل البنك لمّدة ال تقل عن ثالث سنوات، بسبب ارتكابه خطأ 

الماّدة ) 11-03 من األمــر80جسٌما أو فً حالة توفّر أحد الموانع المنصوص علٌها فً الماّدة 

نة ( من قانون النقد والقرض125 ٌّ أو فً حالة انقطاع استٌفابه لشروط مع
(1)

. 

ٌنه ٌّ ٌـن قابم باإلدارة مؤقّت أو عدم تع ٌّ .  ومن آثار هذا اإلجراء تع

ة: ثانٌا ٌّ  .الجزاءات المقّررة للمؤّسسة المصرف

 :اإلنـذار والّتوبٌـخ .1

هذان الجزاءان ٌكتسٌان الّطابع الّتقوٌمً، فهما ٌهدفان إلى بعث نوع من الحذر لدى 

ٌّرٌها، التً هً بصدد اإلخالل بواجبات الّمهنة لقد استعمل المشّرع  . مؤّسسة القرض و مس

 بمصطلحً 11-03 مصطلحا التنبٌه واللّوم، لٌستبدلهما فً ظل األمر10-90فً ظل القانون

اإلنذار والّتوبٌخ، ورؼم أّنه لم ٌحّدد الحاالت التً تستوجب اإلنذار من تلك التً تتطلّب  

 

ة، ٌعطً  ٌّ الّتوبٌخ، إالّ أّن احتالل اإلجراء األّول، الدرجة األولى فً سلم العقوبات الّتأدٌب

االنطباع عن نوع األخطاء التً ٌقّرر بصددها، فكلما كان الخطأ ٌسٌرا، كان تقرٌر اإلنذار هو 

ٌّن حٌن ذاك االنتقال إلى الّتوبٌخ وقد تعّرض بنك الخلٌفة إلى . األنسب وكلما زادت شّدته، ٌتع

اإلنذار فً مرحلة أولى قبل أن تسلّط علٌه العقوبات األخرى وعلى الّرؼم من اعتبارها ، 

ة إالّ أّنها قد تمّس بعمق بسمعة مؤّسسة القرض ٌّ . جزاءات نسبٌة األهم

 :المنع من ممارسة بعض األنشطـة .2

ة  ٌّ ة أو تنظٌم ٌّ ة لقواعد قانون ٌّ ٌتم اللّجوء إلى هذا اإلجراء عند مخالفة بنك أو مؤّسسة مال

لكن من باب المنطق القانونً، فال ٌمكن أن ٌكون هذا اإلجراء . فً مجال نشاط من أنشطتها

ة لٌس لها الحق فً ممارستها ٌّ فاإلجراء ٌجب أن ٌكون . عقوبة لمؤّسسة قرض بالّنسبة لعمل

ة كان القانون ٌسمح بهما، فمن ؼٌر المجدي مثال أن   ٌّ عقوبة حقٌقٌة، بمعنى سحب حق أو حر

                                                   

.، المرجع السابق05-92 من الّنظام رقم 04المادة - ( 1( 
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ة عقوبة المنع من تلقًّ األموال من الجمهور، كعقوبة مقّررة على أساس  ٌّ تقّرر اللّجنة المصرف

ة خالفت القانون من هذه 156الماّدة  ٌّ  من قانون الّنقد والقرض، فً مواجهة مؤّسسة مال

الّناحٌة
(1)

 . 

ة منذ صدور قانون الّنقد والقرض، إالّ أّنه  ٌّ  وقد انعقد االختصاص فً ذلك للّجنة المصرف

-95فً مجال نشاط الّصرؾ وحركة رؤوس األموال من وإلى الخارج، تّم صدور الّنظام 

07
(2)

 منه، وفعال قام 15 الذي نقل هذا االختصاص إلى محافظ بنك الجزابر بموجب المادة 

ة  ٌّ التً قامت بالّطعن " ٌونٌن بنك"هذا األخٌر بإصدار قرار سحب صفة الوسٌط للمؤّسسة المال

وقد قضى مجلس الّدولة  . فً هذا القرار على أساس الّتعسؾ فً استعمال الّسلطة

 ال ٌمكن للمحافظ اّتخاذ قرارات فً مسائل تنظٌم الّصرؾ لكّنه ملزم بتنفٌذ المقّررات :"بأّنه

المّتخذة من طرؾ مجلس الّنقد والقرض، وأّن المحافظ باّتخاذه مقّرر الّسحب المؤّقت لصفة  

. الوسٌط الممنوحة للمّدعٌة فاّنه تجاوز سلطته وبالّتالً فاّن مقّرره مشوب بعٌب البطالن

ة وعلٌه فاّنه ال   ٌّ وأّنه من جهة أخرى فاّن سحب صفة الوسٌط المعتمد ٌشّكل عقوبة تأدٌب

 

-90ٌمكن الّنطق بها إالّ بموجب مقتضٌات ٌنّص علٌها القانون صراحة، وإذا نّص القانـون 

ـة من طرؾ مجلس النقـد والقرض 10 ٌّ ـة أو المال ٌّ ، على سحب اعتماد صفة المؤّسسة البنك

ة ٌّ فاّنه لم ٌنّص على سحب االعتمادات  (156/6ا والمادة /45الماّدة )رفقة اللّجنة المصرف

ات مجلس الّنقد و  ٌّ ة، وإذا كان من صالح ٌّ األخرى الممنوحة إالّ من طرؾ اللّجنة المصرف

.  فاّنه ال ٌستطٌع أن ٌضٌؾ إلى الّنص10-90القرض إعداد األنظمة المّتخذة تطبٌقا للقانون 

 23/12/1995 المؤّرخ فً 07-95حٌث أّنه عندما نّص مجلس النقد والقرض فً الّنظام رقم 

ات الّصرؾ  (دون تحدٌد آخر)على أّنه ٌمكن لبنك الجزائر ٌّ سحب صفة الوسٌط المعتمد لعمل

ما مقتضٌات الماّدة  ٌّ  التً توكل االختصاص للّجنة 156فاّنه تجاهل مقتضٌات القانون والس

ة فقط ٌّ ن الّتصرٌح بأّن مقتضٌات الماّدة . المصرف ٌّ  من الّنظام 15حٌث أّنه فً هذه الحالة ٌتع

ة ٌّ "المذكور أعاله باطلة وعدٌمة األثر فٌما ٌخّص الّدعوى الحال
(3)

. 

                                                   

  .76 و 75منى بن لطرش، المرجع السابق، ص - (1)

   .1996، سنة 11، ٌتعلق بالرقابة على الصرؾ، ج ر عدد 1995 دٌسمبر 23، المؤرخ فً 07-95الّنظام رقم - (2)
  .2005 ،06، ٌونٌن بنك ضد محافظ بنك الجزابر، مجلة مجلس الدولة عدد 2000 ماي 08قرار مجلس الّدولة فً - (3)
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ة هو المخّتص بذلك8 أصبح بموجب الماّدة 22-96ثم بصدور األمر  ٌّ .  منه، وزٌر المال

 المعّدل للقانون المذكور إلى محافظ بنك الجزابر01-03لٌعود االختصاص فً ظل األمر 
(1)

 .

 من تحوٌل رؤوس األموال إلى 24/11/2002الذي أصدر قرارا بمنع بنك الخلٌفة بتارٌخ 

 من 8الخارج، رؼم أّنه لم ٌكن صاحب االختصاص فً هذه الفترة ال على أساس الماّدة 

 من 114/3الماّدة ) من قانون الّنقد والقرض156/3 وال على أساس الماّدة 22-96القانون 

، هذا ما ٌؤّكد تواصل سلسلة الّتجاوزات فٌما ٌخّص ( المتعلّق بالّنقد والقرض11-03األمر 

ة ٌّ . اختصاص اللّجنة المصرف

فً األخٌر نالحظ أّن المشّرع لم ٌحّدد مّدة المنع من ممارسة نشاط ما، األمر الذي ٌوّسع 

ة على حساب مؤّسسة القرض ٌّ ة للّجنة المصرف ٌّ . من الّسلطة الّتقدٌر

 

 : سحب االعتمـاد .3

سحب االعتماد معناه، إلؽاء الّسماح بممارسة الّنشاط ومن اآلثار الّناجمة عن هذا اإلجراء 

وعلٌه تظهر خطورة مثل هذا الجزاء حٌث تفقد المؤّسسة . وضع مؤّسسة القرض قٌد الّتصفٌة

. نشاطها وتسٌر فً طرٌق الحّل والموت االقتصادي، مّما ٌؤثر سلبا على االقتصاد الوطنً

لهذا الّسبب جعلها المشّرع تحّتل الدرجة األخٌرة فً سلم الجزاءات، بمعنى أّنه البد من استٌفاء 

ة مؤّسسة القرض حتى ٌتسّنى الّتفكٌر فً توقٌع مثل هذه العقوبة ٌّ . جمٌع الحلول لمعالجة وضع

ة فً  ٌّ  سحب اعتماد 02/02/2006واألمثلة فً هذا المجال كثٌرة منها قرار اللّجنة المصرف

ووضعه قٌد  (2002 أفرٌل 30 مؤّرخ فً 02-2002اعتماد رقم )البنك العام المتوّسطً

ٌٌّن مصّؾ له الّتصفٌة وتع
(2)

 .

ـة .4 ٌّ  : الجزاءات المال

ـة أهّم الجزاءات التً ٌستعان بها لمواجهة خرق القوانٌن واللّوابح  ٌّ تعّد الجزاءات المال

ة أن تقضً بها إّما بدال عن العقوبات المذكورة فً نّص  ٌّ وفً هذا اإلطار ٌمكن للّجنة المصرف

ة .  وإّما إضافة إلٌها114المادة  ٌّ ؼٌر أّنه وإلخضاع هذه األخٌرة لنظام العقوبات الّتأدٌب
                                                   

، المتعلق بقمع مخالفة التشرٌع والتنظٌم الخاصٌن 2003 فٌفري 19، المؤرخ فً 01-03 من األمر رقم 10المادة - (1)

، 22-96 من األمر رقم 08، المعدلة للمادة 2003 ، لسنة 12بالصرؾ وحركة رؤوس األموال من و إلى الخارج، ج ر عدد 
، المتعلق بقمع مخالفة التشرٌع والتنظٌم الخاصٌن بالصرؾ وحركة رؤوس األموال من  1996 أوت 09المؤرخ فً 

  .، معدل ومتمم 1996، سنة 43وإلى الخارج، ج ر عدد 

)2(- Note d’information sur la supervision en Algérie : Commission Bancaire, op.cit. 
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ة، البد من إزالة الؽموض الذي ٌحٌط بها، ففً رأي األستاذة بن  ٌّ الصادرة عن اللّجنة المصرف

بة للّنص العربً من الماّدة  ٌّ  114الماّدة  ) 10-90 من قانون156لطرش منى فاّن الصٌؽة الس

الفقرة األخٌرة، ال ٌجب أن تترك مجاال للّشك فً طبٌعة هذه العقوبة،  (11-03من األمر

ة وكأّنها لٌست كذلك ٌّ ة األمر بها بدال عن العقوبات الّتأدٌب ٌّ فالّنص ٌتحّدث عن إمكان
(1)

هذا ما . 

ة؟ ٌّ  ٌجرنا إلى الّتساؤل حول ما إذا كانت هذه العقوبة عقوبة جزاب

 

 

 

 

 

ا ٌتمّثل فً دفع  ٌّ ة جزاءا مال ٌّ ة تعّد كالؽرامة الجناب ٌّ فً الحقٌقة، رؼم أّن الؽرامة اإلدار

مبلػ من الّنقود لصالح خزانة الّدولة، إالّ أّن بٌنهما ثّمة فروق تتمّثل أهّمها فً أّن الؽرامة 

ة ٌّ ة فتقّررها سلطات إدار ٌّ ة أّما الؽرامة اإلدار ٌّ ة ال تقّرر إالّ بواسطة الّسلطة القضاب ٌّ الجناب
(2)

. 

ة فرؼم أّنها تتمّتع باختصاص ذو طابع قضابً ٌّ األمر هنا ٌنطبق على اللّجنة المصرف
 

إالّ 

ة، إذ  ٌّ ة، كما أّنها ال تعّد فً أّي حال من األحوال من قبٌل الجزاءات المدن ٌّ أّنها تبقى سلطة إدار

مع ذلك فاّن الجزاء اإلداري المالً ٌنطوي . تحصل لصالح الّدولة و لٌس لصالح المجنً علٌه

عاّمة على معنى العقوبة والردع، إذ ٌفرض على كّل مؤّسسة قرض تهمل فً مراعاة القوانٌن 

وقد نّص المشّرع على حّد أقصى لهذه الؽرامة بحٌث تكون مساوٌة على األكثر . والّتنظٌمات

ة للّجنة  ٌّ ة بتوفٌره، تاركا الّسلطة الّتقدٌر ٌّ للرأسمال األدنى الذي ٌلزم البنك أو المؤّسسة المال

ة فً ذلك ٌّ ٌّدها . المصرف ٌّات البورصة ومراقبتها التً ق على خالؾ نظٌرتها لجنة تنظٌم عمل

بمبلػ محّدد قدر بعشرة مالٌٌن دٌنار أو بمبلػ ٌساوي الّربح المحتمل تحقٌقه بفعل الخطأ 

المرتكب
(3)

. 

                                                   

.77منى بن لطرش، المرجع السابق، ص - ( 1(  
ظاهرة الحد من العقاب، دار الجامعة الجدٌدة للنشر، : أمٌن مصطفى محمد، النظرٌة العامة لقانون العقوبات اإلداري- (2)

 .232، ص 1996اإلسكندرٌة، 
. ، المرجع السابق10-93 من المرسوم التشرٌعً رقم 55المادة - ( 3(  
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ة ال ٌنحصر فً مجرد الّنطق بالعقوبة وإّنما ٌمّتد إلى  ٌّ وعلٌه فدور اللّجنة المصرف

تقدٌرها، فال ٌعنً تحدٌد قانون الّنقد والقرض الحّد األقصى للجزاء المالً أن تتحلّل اللّجنة من 

.    كّل قٌد

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثانـً

ة علٌهـا ٌّ ة والّرقابة القضائ ٌّ ات اللّجنة المصرف ٌّ  اإلطار اإلجرائً لصالح

ة فً القطاع المصرفً تمّدها  ٌّ إّن وظٌفة الّضبط التً تتمّتع بها اللّجنة المصرف

تها، تتجلّى فً اختصاص رقابً وقابً واختصاص  ٌّ باختصاصات واسعة من أجل ضمان فعال

تأدٌبً ردعً، األمر الذي ٌقودنا إلى تقسٌم هذه الدراسة إلى  

ٌّـة:المطلب األول ٌّات اللّجنة المصرف .  اإلطار اإلجرابً لصالح

.   الرقابة القضابٌة على اللجنة المصرفٌـة:المطلب الثانً

 المطلب األول

ـة ٌّ ات اللّجنة المصرف ٌّ   اإلطار اإلجرائً لصالح

ة للقٌام  ٌّ نقصد باإلطار اإلجرابً، مجموع المراحل التً تنتهجها اللّجنة المصرف

ة  ٌّ ة، فكٌؾ ٌتّم تنظٌم هذه الّرقابة؟ وكٌؾ ٌتّم ممارسة الّسلطة القمع ٌّ اتها الّرقابٌة والّتأدٌب ٌّ بصالح

وما هً ضماناتها؟ 

 الفـرع األّول

 آلٌات الرقابة
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 فً 1183 إلى 2003فً نهاٌة سنة  (وكالة وفرع) شّباك 1145انتقلت شبكة البنوك من 

فً سنة % 90 و2003فً سنة % 88,7أٌن تمّثل شبابٌك البنوك العاّمة )2004نهاٌة سنة 

2004)
(1)

، هذا التكاثؾ جعل المشّرع ٌفّكر فً إحداث هٌبات متخّصصة من أجل تنظٌم 

ة، على خالؾ المشّرع الفرنسً الذي عهد بالمهّمة لألمانة العاّمـة للّجنة  ٌّ الّرقابة البنك

ة ٌّ ة الفرنس ٌّ المصرف
(2)

، حٌث ٌضع بنك فرنسا تحت تصّرفها بناءا على شروط محــــّددة  

 

ـة، أعوانا ووسابل لممارسة هذه الّرقابة وفـً هذا اإلطار ٌستطٌع األمٌن العام استدعاء  ٌّ باتفاق

كل شخص مؤّهل لذلك
(3)

. 

 بنكا 11 إلى 2007 والزالت مؤّسسات القرض تشهد تزاٌدا ملحوظا، إذ وصلت نهاٌة  

ا ٌّ ة وبنكا تعاضد ٌّ ة عموم ٌّ ة- و مؤّسسة مال ٌّ ة الفالح ٌّ عالوة على - الصندوق الوطنً للتعاضد

ة أي فً المجمل 17 ٌّ ة ذات رؤوس أموال مشتركة أكبر نسبة منها أجنب ٌّ  26 بنكا ومؤّسسة مال

بنكا
(4)

. 

ة وتستقبل اللّجنة  ٌّ كّل البنوك تخضع لمراقبة منتظمة ٌتّم القٌام بها على أساس تقارٌر دور

ة العاّمة  ٌّ ة، تقارٌر الّتفتٌش التً تقوم بها المفتش ٌّ ة إضافة إلى هذه المعلومات الدور ٌّ المصرف

ة بصفة مستمرة، حٌث . لبنك الجزابر، وهو ما ٌسمح لها بضمان متابعة البنوك ٌّ تتّم العمل

ة بما فً ذلك المنّسق رباسة اجتماعات العمل،  ٌّ ٌضمن األعضاء األربعة للّجنة المصرف

بالّتداول خالل ثالثة أشهر وحٌنما تكون الملفّات جاهزة للّدراسة فإّن جلسات العمل ٌترأّسها 

المحافظ أو نابب المحافظ، وٌمكن أن تمتد جلسة االجتماع إلى أكثر من ٌوم
(5)

. 

                                                   

)1(-Rapport de la banque d’Algérie, Chapitre VII : Contrôle et supervision bancaire, année 2005, 

p 120, disponible sur: www.bank-of-algeria.dz 
)2(- Art L613-6 du CMFF  dispose : « Le secrétariat général de la commission bancaire, sur 

instruction de la commission bancaire, effectue des contrôles sur pièces et sur place. La 

commission délibère périodiquement du programme des contrôles sur place. 

Le secrétariat général de la Commission bancaire peut convoquer et entendre toute personne 

pour en obtenir des informations », disponible sur : www.lexinter.net 

)3(- Art L 613-7(Ordonnance n°2007-571 du 19 avril 2007 art 5, J.O du 20 avril 2007) du 

CMFF, disponible sur : www.lexinter.net 

، 2265، عدد 2008 أفرٌل 02، الشروق، " سنوات من البنوك العمومٌة7 إطار خالل 2500استقالة " ، معجاج بلقاس- (4)

  .2ص 

)5(- S. (Hafid), « M Abdlouaheb Keramane, ancien gouverneur de la banque d’Algérie répond à 

des question », El khaber, 7 et 8 février 2007, disponible sur : www.algeria-watch.org 
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تٌن اثنٌن، أوالهما تكون على أساس الوثابق والمستندات  ٌّ ة وفقا آلل ٌّ ٌتم تنظٌم الّرقابة البنك

ة وثانٌهما تكون على أساس زٌارات  إلى مراكز البنوك والمؤّسسات  ٌّ وتسّمى الّرقابة المستند

ٌّة ة وتسّمى الّرقابة المٌدان ٌّ . الّمال

ـة: أّوال ٌّ  .الّرقابة المستند

ة العاّمة  ٌّ تسّمى كذلك الّرقابة الّدابمة، وضعت بشأنها هٌبة متخّصصة فً إطار المدٌر

ة العاّمة لبنك الجزابر أنّ  وقد صرح. 2001لهٌبة الّتفتٌش العاّمة سنة  ٌّ  هذه  المدٌر العام للمفتش

األخٌرة تقوم بالّرقابة بناء على الوثابق المتوفّرة لدى مؤّسسات القرض والتً تكون فً 

المخاطر، إذ أّنها ملزمة  الّتصرٌح بخصوص: الؽالب، الّتصرٌحات التً تقوم بها، من بٌنها

 

ا وهو ما ٌعرؾ بالنموذج  ٌّ ة الّدراسات  ، كما(10ر)بالّتصرٌح شهر ٌّ تقوم بالّتصرٌح لدى مدٌر

ة تقوم به كّل سداسً، وقد حّددت التعلٌمة رقم  ٌّ ، 99-04وهو تصرٌح عن المخاطر الشهر

 نماذج هذه الّتصرٌحات، نفس الشهادات أشارت إلى أّنه منذ 1999 أوت 12الصادرة فً 

تلك الّتصرٌحات ترسل كل ثالثً، كما أّن هناك الّتصرٌح عن  ، أصبحت2002دٌسمبر 

 دٌسمبر 26، الصادرة فً 02-08اإلمضاء، حسب التعلٌمة مستوى االلتزامات عن طرٌق

ة القروض  ، باإلضافة إلى الّتصرٌح2002 ٌّ بالقروض المسلّمة لإلطارات الذي ٌتّم لدى مدٌر

ٌّة طلب 1999 أفرٌل 7، الصادرة فً 99-02كّل ثالثً، حسب التعلٌمة  ، باإلضافة إلى إمكان

اتها تقارٌر محافظً ٌّ ة للمراقبة من . الحسابات للبنوك ومٌزان ٌّ ٌعّد كل ما تقّدم الماّدة األساس

ة العاّمة، إلى جانب المعلومات التً ٌتّم طلبها من البنوك أو محافظً الحسابات، طرؾ ٌّ  المفتش

عالوة على األخذ فً الحسبان نظام  فتقوم بدراسة هذه الوثابق وتحلٌلها لتقدٌر المخاطر

ة منح المحاسبة للبنك وسٌر مجلس اإلدارة ونظام اإلعالم ٌّ   للزبابن   القروض   وكذا كٌف

ة بمعرفة البنوك التً  . وتسٌٌرها  ٌّ تعانً من  وأضاؾ نفس المسؤول أّن ذلك الّنظام ٌسمح للمفتش

تها أو تقرٌر ما ٌجب  ٌّ ٌر فتقوم بإخطارها لتسوٌة وضع ٌّ مخاطر أو التً لدٌها مشاكل فً الّتس

محافظ بنك الجزابر اّتخاذه، وترسل نسخة من هذا الّتقرٌر إلى
(1)

. 

 :وعلٌه فاّن مهّمة هذه الهٌبة تتمّثل فً

ة .1 ٌّ ة الصادرة عن البنوك و المؤّسسات المال ٌّ  .التأّكد من انتظام إٌصال المعلومات المال

                                                   

 .                          ، المرجع السابق " تفتٌشات لبنك الجزابر أكدت أن بنك الخلٌفة تنظٌم خارج على القانون10" ج لعالمً، - (1)
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 .الّسهر على احترام النماذج المنّظمة للّرقابة .2

 .التأّكد من صّحة المعلومات المتحّصل علٌها .3

ة .4 ٌّ  .الّسهر على احترام أن تكون الّتصرٌحات دور

 .التأّكد من احترام قواعد ونسب الحذر .5

 .ضمان معالجة المعلومات المتحّصل علٌها ومطابقتها مع الّتنظٌم .6

 

 

ة فً حالة رفض  الّتوبٌخ فً حالة عدم نقل الّتصرٌحات، .7 ٌّ ال بل إخطار اللّجنة المصرف

تقدٌمها أو تقدٌمها خاطبة
(1)

. 

ة تتأّسس على الّنتابج الموضوعة من طرؾ وتحت  ٌّ مّما تقّدم ٌّتضح أّن الّرقابة المستند

ة العاّمة لبنك الجزابر، بعد تحلٌل كل المعطٌات المتضّمنة فً الحاالت  ٌّ ة الّتامة للمفتش ٌّ المسؤول

ة المحّولة من طرؾ الخاضعٌن للّرقابة طبقا لنماذج وتوارٌخ مسبقة ٌّ الدور
(2)

. 

ة تحدٌد قابمة الّتقدٌم وصٌؽة وآجال تبلٌػ الوثابق والمعلومات التً  ٌّ تتولّى اللّجنة المصرف

تراها مفٌدة
(3)

. 

تعتمد اللّجنة فً إطار هذه الّرقابة كذلك على الوثابق العاّمة المنصوص علٌها فً القانون 

ة، حساب االستؽالل العام،  ٌّ ٌر لمجلس إدارة البنك أو المؤّسسة المال ٌّ الّتجاري مثل تقرٌر الّتس

ة ٌّ ة ومعلومات خارج المٌزان ٌّ  . حساب الّنتابج، المٌزان

ة، تتطابق وتلتحق 2004خالل سنة  ٌّ ة فً الجزابر أكثر عمل ٌّ ، أصبحت الّرقابة المستند

 :بالخصابص العاّمة للّرقابة على أساس الوثابق حسب لجنة بال، فكانت تتمحور أساسا حول

ة الّرقابة على أساس المستندات .1 ٌّ  .استؽالل الّتقارٌر لتحسٌن فعال

ة فً إطار الّرقابة اإلجمالً للّنظام  .2 ٌّ تحلٌل تصرٌحات البنوك والمؤّسسات المال

 .المصرفً

طلب المعلومات .3
(1)

. 

                                                   

)1( - Note d’information sur la supervision en Algérie : Commission Bancaire, op.cit. 

)2(- MAACHOU (Benaoumer),  « Présentation succincte de la commission bancaire dans sa 

dimension institutionnelle et quelques aspects de ses procédures », Revue conseil d’état n° 06, 

2005, p16. 
 . ، المرجع السابق03/11 ، من األمر 2ؾ / 109المادة - (3)
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 :وقد أدى تدعٌم هذه الّرقابة إلى تحّسن تجّسد فً

 .انخفاض الّتأخٌر فً تحوٌل الّتقارٌر -

ة الخزٌنة - ٌّ ة، خاّصة وضع ٌّ ة المال ٌّ  .تحّسن الوضع

 

 

ة - ٌّ ٌٌّس الّنسب االحتراز  .(...نسبة المالءة، نسبة تقسٌم األخطار )احترام مقا

ة باإلمضاء - ٌّ ٌٌّس االلتزامات الخارج احترام مقا
(2)

. 

ٌّة صعوبات وحتى قصور فً مساٌرة الّتنظٌم  بٌنما عرفت بعض البنوك والمؤّسسات المال

 .البنكً

 رسالة متابعة، 454، إرسال 2005بناءا على تقرٌر لبنك الجزابر فاّنه تّم خالل سنة 

 :2004 فً سنة 407مقابل . طلب شروح ومعلومات

 . ، تتعلّق بالّتأخر فً تحوٌل الّتقارٌر(2004 سنة 302) منها259 -

ٌٌّس الحذر(2004 سنة 29 ) منها40 -  . ، تتعلّق بعدم احترام مقا

 .، مرتبطة بتجاوزات أخرى(2004 سنة 34) منها110 -

ة(2004 سنة 42) منها45 - ٌّ  .، كان موضوعها طلب معلومات تكمٌل

ة رؼم بعض  ٌّ ة والّتنظٌم ٌّ كما تّم تسجٌل تحّسن فٌما ٌخّص احترام الّنصوص الّتشرٌع

ة ٌّ الّتأخٌرات بسبب نقص نظام االستعالم داخل البنوك والمؤّسسات المال
(3)

كما أرسلت سنة  .

ة والمصارؾ 2006 ٌّ   . رسالة مطالبة ومتابعة وطلب توضٌح واستعالم637 إلى الهٌبات المال

ة التً عاٌنتها ٌّ ة العاّمة أثناء الّرقابة على  وتفٌد األقوال أّن المالحظات األول ٌّ المفتش

منذ إنشاء هذا البنك، كانت تتمّثل فً  الوثابق والّتصرٌحات المقّدمة من طرؾ بنك الخلٌفة

 االلتزام بالّتنظٌمات المعمول بها، إذ ؼالبا ما  الّتأخر فً الّتصرٌحات المتعلّقة بالمخاطر وعدم

                                                                                                                                                                    

)1(- Rapport de la banque d’Algérie,  Chapitre VII: Contrôle et supervision bancaire,2005, op.cit, 

p 124. 
)2(- Rapport de la banque d’Algérie, année 2005, op.cit, p 125. 

)3( - SLIMANI( Salah), « Dégradation de la situation prudentielle au sein des banques –

Importante concentration de risques sur le privé », in El watan économie-du 24 au 30 juillet 

2006, p 3. 
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كاملة، كما أّن البنك كان ٌستعمل حساب الّتسوٌة كثٌرا،  كانت هذه الّتصرٌحات ناقصة أو ؼٌر

2001خاصة ابتداء من 
(1)

. األمر الذي جعله محّل رقابة مٌدانٌة. 

 

 

ـة: ثانٌـا ٌّ  .الّرقابة المٌدان

ة، بناء على ٌّ  الّتقرٌر اإلخباري لمحافظ بنك الجزابر، ٌقوم هذا  تسّمى كذلك الّرقابة الّدور

ة العاّمة ال  األخٌر بإعطاء تعلٌمات إلجراء ٌّ تفتٌش مٌدانً لدى البنك المعنً، كون المفتش

ا، إالّ طبقا ٌمكنها إجراء الّتفتٌش ٌّ الجزابر أو اللجنة    بنك   محافظ   من   لتعلٌمات   المٌدانً تلقاب

المصرفٌة
(2)

 .

كما أّنه فً إطار برنامج الّرقابة اإلجمالً للبنوك والمؤّسسات المالٌة المدخل ابتدءا من 

ة العاّمة لهٌبة الّتفتٌش العاّمة )، تقوم المصالح المؤهلة لبنك الجزابر2001سنة  ٌّ المدٌر

ة العاّمة للّصرؾ ٌّ ة فً عٌن المكان (والمدٌر ٌّ ٌّات رقابة إجمال  .بانتظام بعمل

 :هذا الّنوع من الّرقابة ٌمكن أن

ة - ٌّ  .ٌدخل فً إطار برنامج سنوي مقّرر من طرؾ اللّجنة المصرف

 .أن ٌكون منتظما -

 .أن ٌكون مضمونا ومحّددا بجزء من النشاط -

أن ٌكون محّددا بقسم بنكً معٌن -
(3)

. 

 :من أهدافها عموما

 .التأّكد من حسن سٌر واحترام قواعد المهنة -

ة وبالّتالً الّسهر على حماٌة  - ٌّ الّسهر بصفة دابمة على مالءة البنوك والمؤّسسات المال

 .المودعٌن

ة المحقّقة - ٌّ ٌّات المصرف  .تسمح بالتأّكد من انتظام العمل

 .التأّكد من مطابقة المعطٌات المنقولة مع المعطٌات المتحّصل علٌها فً عٌن المكان -

: كما تحمل العدٌد من األوجه

                                                   

 .، المرجع السابق" تفتٌشات لبنك الجزابر أكدت أن بنك الخلٌفة تنظٌم خارج على القانون10" ج لعالمً، - (1)

 .، المرجع السابق" تفتٌشات لبنك الجزابر أكدت أن بنك الخلٌفة تنظٌم خارج على القانون10" ج لعالمً، -(2)

)3(- Note d’information sur la supervision en Algérie : Commission Bancaire, op.cit. 
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ة، القرض  - ٌّ ة، اإلعالم ٌّ ة، خاّصة الّتركٌبة المحاسب ٌّ ٌم تنظٌم البنك أو المؤّسسة المال ٌّ تق

ة ٌّ ٌر الّتجارة الخارج ٌّ  .وتلك الخاّصة بتس

ة - ٌّ ٌم نشاط البنك بما فً ذلك جزء الّتجارة الخارج ٌّ  .تحلٌل وتق

ة - ٌّ ٌم الّتركٌبة المال ٌّ ة االلتزامات، نسب المالءة )تق ٌّ  .(...مخاطر القرض، وضع

 .تحلٌل الحسابات المختلفة -

ة - ٌّ ٌّات الّتجارة الخارج ٌر عمل ٌّ تبرٌر ) فحص احترام تنظٌم الّصرؾ فً مجال تس

(...الّتحوٌالت والّترحٌل إلى الوطن ومراجعة ملفات الّتوطٌن
(1)

. 

ة، التً تبلّؽها بدورها إلى  ٌّ هذه الّتفتٌشات ٌنتج عنها وضع تقارٌر تنقل إلى اللّجنة المصرف

ة لتقدٌم المالحظات  ٌّ ة المعن ٌّ مجلس اإلدارة ومحافظً الحسابات للبنوك والمؤّسسات المال

 110، حسب ما جاءت به المادة (شروح، تقوٌمات أو إجراءات تسوٌة )والّتعالٌق المحتملة 

ة متابعة11-03من األمر  ٌّ  .، قبل القٌام بأ

ة واحدة إلى الّرقابة 13، 2002 و2001تعّرض فً خالل سنتً  ٌّ  بنك ومؤّسسة مال

ٌّز برنامج الرقابة فً سنة  ة، كما لم ٌم ٌّ  : بٌن العام والخاص إذ تعلّق ب2004المٌدان

 .بنوك (6) رقابة شاملة لسّتة -

ة لتسع - ٌّ ة (9) رقابة الّتجارة الخارج ٌّ  .هٌبات مصرف

 .بنوك عامة (5) تقٌٌم محفظة خمس -

ٌّة4 تحقٌقات خاّصة مّست  -  هٌبات مصرف
(2)

. 

ٌم مستوى االحتٌاطً  ٌّ ة االلتزامات للبنوك وتق ٌّ هذه المهام تمحورت حول تقدٌر نوع

ٌر االحترازي للبنوك 94-74بالّنسبة لمخاطر القرض بتطبٌق التعلٌمة  ٌّ ، المتعلّقة بقواعد الّتس

ـة وقد أسفرت عن عدم كفاٌة فً إجراءات منـح القرض وفً الّتـحكم فً  ٌّ والمؤّسسات المال

ٌر القرض ٌّ تس
(3)

. 

 

 

                                                   

)1( - Note d’information sur la supervision en Algérie : Commission Bancaire, op.cit. 

)2(- Rapport de la banque d’Algérie, année 2005, op.cit, p 126. 

)3(- Ibid. 
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 تدّخل للمعاٌنة فً عٌن المكان من طرؾ 50حسب تقرٌر لبنك الجزابر فقد تّم تسجٌل 

، تعلّقت بشروط فتح ونقل (2004 تدّخل سنة 55مقابل  )2005مفتشً بنك الجزابر سنة 

ة ٌّ ة فقد تّم .الوكاالت ومقّرات البنوك والمؤّسسات المال ٌّ ٌّات الّتجارة الخارج أّما فٌما ٌخّص عمل

 2004 ملؾ سنة31 575 مقابل 2003 ملؾ سنة 34 395 ) ملؾ توطٌن28805مراقبة 

تشرٌع  ( ملؾ2292موافق ل  ) محضر مخالفة 40ما أّدى إلى وضع . (2002 سنة 5455و

من الملفّات التً تّم % 7,95الّصرؾ وحركة رؤوس األموال من وإلى الخارج مّثلت حوالً 

2004 ملؾ توطٌن ؼٌر نظامً، سنة 9178 محضر مخالفة موافق ل 51فحصها مقابل 
(1 )

2003 ملؾ توطٌن ؼٌر نظامً سنة 3497 محضر مخالفة موافق ل 42مقابل 
(2)

. 

   دٌّ ة العاّمة لبنك الجزابر، الس ٌّ  24فً  (خ م )وحسب تصرٌحات المدٌر العام للمفتش

ة التً تقوم بها 2006جانفً  ٌّ  على اثر سماعه كشاهد أمام العدالة ، فإّن الّتفتٌشات المٌدان

ة العاّمة ، بناء ٌّ ة أو المكتوبة، أو على تعلٌمات  المفتش ٌّ على تعلٌمات محافظ بنك الجزابر الشفو

ة المكتوبة، تكون محّددة المهّمة وطبقا لهذه الّتعلٌمات ، ولقد تعّرض بنك  اللّجنة ٌّ المصرف

ة (10)الخلٌفة لعشر  ٌّ تفتٌشات مٌدان
(3)

:  

ة األولى، بالمراقبة الّشاملة لبنك1999 مارس 22فبتارٌخ  - ٌّ ة الّتفتٌش ٌّ  ، انطلقت العمل

 من 139الماّدة  ، تّم التوّصل إلى ثبوت خرق أحكام1999 جوان 29الخلٌفة وامتّدت إلى ؼاٌة 

ٌّري بنك الخلٌفة  (11-03 من األمر 94المادة  )قانون النقد والقرض ٌر مس ٌّ المتعلّقة بتؽ

وأصبح خلٌفة رفٌق عبد المومن،  (ع.ق)إذ كان الربٌس المدٌر العام  والّتنازل عن األسهم،

ٌٌّر دون الحصول على الّرخصة المسبقة من محافظ بنك الجزابر، وعدم مسك  حٌث تّم هذا الّتؽ

ة العاّمة أو أعضاء مجلس اإلدارة من طرؾ  الّسجالت الخاّصة ٌّ بالحضور ألعضاء الجمع

ٌٌّن162المـاّدة  البنـك، كذلك خرق أحكام   من قانون النقد والقرض، وذلك لعدم تع

 

 

 

                                                   

)1(- SLIMANI( Salah), op.cit. 

)2(- Rapport de la banque d’Algérie,année 2005, op.cit, p 127.  

  .، المرجع السابق " تفتٌشات لبنك الجزابر أكدت أن بنك الخلٌفة تنظٌم خارج على القانون10" ج لعالمً،  - (3 )



 .يةاإلطبر انىظيفي نهجنة انمصزف/ انفصم انثبني

 99 

ٌر لعدم الّتحكم فً  (م.د)المحافظ  محافظ حسابات جدٌد بعد استقالة ٌّ وعدم الكفاءة فً الّتس

التً كانت موجودة آنذاك، وكذا انعدام إجراءات منح القروض  حسب الوثابق. قواعد المخاطر

  منعدمة الّرصٌد، وبعد نهاٌة هذا التفتٌش المٌدانً قاموا بإعداد ووجود تؽطٌة لحسابات جارٌة

  من   أوت   12   فً  الخلٌفة   لبنك   وبلّػ   1999   أوت   11   فً   الجزابر   بنك   محافظ   إلى  أرسل   تقرٌر 

ة بنكه   ودعاه   الخلٌفة   استدعى   الجزابر  بنك   محافظ  . الّسنة   نفس  ٌّ ٌّة وضع . لتسو

ة الّتفتٌش الثانٌة، امتّدت من 2000مارس  9 فً -    ٌّ  9 إلى 2000 جانفً 11، كانت عمل

، كانت عبارة عن تفتٌش كامل ومتّمم لألّول، تّم التوّصل من خالله إلى عدم 2000 مارس

ة بناء على الّتقرٌر األّول، رؼم تعّهدهم بذلك، عدم  التزام ٌّ ٌّري بنك الخلٌفة بتصحٌح الوضع مس

تقرٌر مفّصل عن ذلك لمحافظ بنك الجزابر وأرسل  تقدٌم ما ٌثبت الحسابات المختلفة، تّم إعداد

بنك الجزابر أرسل هذا الّتقرٌر إلى اللّجنة  ، وطبقا لتعلٌمات محافظ2000 مارس 9ٌوم 

ة التً قامت بتبلٌؽه لبنك الخلٌفة، ٌّ  تّم استدعاء رفٌق عبد 2000 أوت 26وبتارٌخ  المصرف

وتّم إرسال نسخة من المناقشات التً دارت  المومن وسماعه من طرؾ محافظ بنك الجزابر

ة ٌّ ٌر البنك إلى المفتش ٌّ العاّمة، أٌن قام محافظ بنك الجزابر بإعطاء تعلٌمات  بٌنهما بخصوص تس

ة بنكه وااللتزام بما ورد فً تقرٌر الّتفتٌش، باإلضافة وتوجٌهات للخلٌفة من أجل تسوٌة ٌّ   وضع

 . للطٌران   خلٌفة   وشركة   الخلٌفة   بنك   بٌن   الموجودة   العالقة   توضٌح  منه   طلب   ذلك   إلى 

ة الّتفتٌش الثالثة بتارٌخ -  ٌّ ، أٌن تّم مالحظة تزاٌد  الخروق 2000 سبتمبر 5وكانت عمل

ٌر ٌّ ة فٌما ٌخّص  من طرؾ الخلٌفة من حٌث الّتس ٌّ ومسك المحاسبة التً لم تكن لدٌها مصداق

ٌٌّر ٌّرة، باإلضافة إلى أّن البنك لم ٌكن  تبرٌر االلتزامات والّتؽ الّدابم والمتكّرر لإلطارات المس

أّن وكاالته والمقر العام كانوا محالت مستأجرة من الؽٌر، إلى جانب عدم  ٌمتلك عقارات، بل

ٌّرٌن% 8الحذر، وتجاوز البنك نسبة  احترام قواعد  من المخاطر ومنح قروض للمالكٌن والمس

من نسبة المخاطر، مع قٌام البنك بمنـح  % 25وتتجاوز % 20تتجاوز 
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على شكل تؽطٌة الحسابات الخالٌة من الّرصٌد، وبعد انتهاء فرق الّتفتٌش من عملها  قروض

 ، تّم إرسال نسخة منه2000 أكتوبر 12بإعداد تقرٌر أرسل إلى محافظ بنك الجزابر فً  قامت

ة بنفس الشهر طبقا لتعلٌمات محافظ بنك الجزابر ٌّ   .إلى اللّجنة المصرف

ة الّتفتٌش الّرابعة، امتّدت إلى ؼاٌة 2000جوٌلٌة  26 وفً-  ٌّ ، 2000 أوت 3، كانت عمل

 الّتفتٌش خاّص بمراقبة شاملة لبنك الخلٌفة وفروعه، تّم التوّصل من خالله إلى أنّ  وكان هذا

ة أسهم لشركات أخرى وأّن القروض الممنوحة ٌّ  بنك الخلٌفة لٌس لدٌه فروع وال ٌمتلك أ

ٌّرة   الجزابر   بنك   محافظ   إلى  التقرير   أرسل رأسمالها،   من   % 6. 73   تفوق   لإلطارات المس

ٌّة   واللّجنة    . 2000   نوفمبر  23   بتارٌخ   المصرف

ة الّتفتٌش الخامسة، كانت فً  - ٌّ ، 2001 جانفً 9وامتّدت إلى 2000 دٌسمبر 24 عمل

الزبابن إلى محافظ بنك الجزابر بعد  وكانت خاّصة بتفتٌش وكالة البلٌدة بناء على شكوى أحد

تحوٌل، مبّررا ذلك أّن المنع كان من بنك الجزابر،  أن قام مدٌر وكالة البلٌدة بمنعه من إجراء

ٌّن   وعند إجراء الّتفتٌش   أرسل  تقرٌر   إعداد   وتم   الوكالة   هذه   مدٌر   اّتخذه   بقرار   ٌتعلّق   األمر  أنّ    تب

 .2001   جانفً   30   فً   للمحافظ 

ة الّتفتٌش الّسادسة، التً امتّدت إلى 2001أكتوبر  16  بتارٌخ - ٌّ  نوفمبر 15، كانت عمل

 فً% 4تعلّقت بمراقبة نسبة المخاطر وتوّصلت إلى أّن هذه الّنسبة قد ارتفعت من  ،2001

، وقد ارتفعت المخاطر فٌما ٌخّص 2001فً شهر جوان % 5 إلى 2000شهر دٌسمبر 

بنسبة  فٌما ٌخّص القروض، وانخفضت% 46الممنوحة للزبابن بنفس الفترة إلى  القروض

ة، وقد تّم إعداد تقرٌر وأرسل إلى% 15 ٌّ محافظ بنك  فٌما ٌخّص القروض خارج المٌزان

ة فً  ٌّ   .2001 نوفمبر 29الجزابر واللّجنة المصرف

ة الّتفتٌش - ٌّ  أكتوبر 10 إلى 2001 ماي 15الّسابعة، كانت فً الفترة الممتّدة من  عمل

ة ، وكانت خاّصة2001 ٌّ ٌّات الّتحوٌل المتعلّقة باالستٌراد، توّصل فٌها إلى أّن تنظٌم مدٌر  بعمل

ة لم ٌكن مبنً على أسس تسمح بالّرقابة الّداخلٌة، وكان ٌمّثل خطرا   ٌّ الّتجارة الخارج
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ٌر ملؾ خلٌفة للطٌران ٌشكل خرقا جسٌما لنظام الّصرؾ، وتّم  حقٌقٌا ٌّ على البنك، وأّن تس

، (ع.ك)الذي استخلؾ المحافظ السابق  (م.ل)تقرٌر وأرسل إلى محافظ بنك الجزابر  إعداد

 18، والذي تّم إرساله إلى األمٌن العام لوزارة المالٌة فً 2001فً شهر دٌسمبر  وذلك

   (. ع . ت  ) عن طرٌق نابب المحافظ 2001 دٌسمبر

ة الّتفتٌش الّثامنة، من -  ٌّ نفس الّسنة،   أكتوبر من28 إلى 2002 أكتوبر 14امتّدت عمل

ٌّات الّتحوٌل التً قام بها بنك الخلٌفة لصالح خلٌفة للطٌران، وكان هذا  وكانت تتعلّق بعمل

ة مراقبة الّصرؾ، وقد ٌّ ة العاّمة ومدٌر ٌّ   توّصل إلى وجود نقص فً الّتفتٌش مشتركا بٌن المفتش

  لبنك   بها   مصّرح   ؼٌر   الخلٌفة   شركة   ودٌون   الوثابق  وجود   وعدم   وتنظٌمها   الملفّات   متابعة 

   . الجزابر 

ة الّتفتٌش الّتاسعة، كانت ما بٌن  - ٌّ تعلّقت  ،2002 دٌسمبر 29 و2002 نوفمبر 3عمل

ة ٌّ ة الّتفتٌش ٌّ ٌّات الّتحوٌل التً قام بها بنك الخلٌفة، وتوّصلت العمل إلى وجود  بتفتٌش عمل

ٌّري بنك الخلٌفة لهذه الّتجاوزات،  الخروق المتوّصل إلٌها فً الّتفتٌشات الّسابقة، ومواصلة مس

ة بتارٌخ  مّما جعل بنك الجزابر ٌّتخذ فً تلك الفترة قرارا بتجمٌد الّتجارة ٌّ  نوفمبر 27الخارج

مخالفة لقانون حركة رؤوس  ، من طرؾ المدٌر العام للّصرؾ، وتّم اكتشاؾ تحوٌالت2002

، كما تّم إرسال 2002 دٌسمبر 29الجزابر بتارٌخ  األموال، أرسل التقرٌر إلى محافظ بنك

ٌّة   اللّجنة   إلى   نسخة ٌّري   بتبلٌؽه   قامت   التً  المصرف    . الخلٌفة   بنك   لمس

ٌّة  -  جانفً 7 و2002 سبتمبر 22الّتفتٌش العاشرة واألخٌرة، ما بٌن  وكانت عمل

ة نظام المحاسبة ونظام  ، حٌث تّم تفتٌش شامل2003 ٌّ لبنك الخلٌفة، وتوّصل إلى عدم جد

من  %34.36القدرة على تحلٌل حساباته المختلفة، والذي كان ٌمثل  اإلعالم اآللً فٌه، وعدم

ة للبنك وعدم قدرته على ٌّ ة المعطٌات المحاسبات ٌّ ة، إلى جانب انعدام مركز ٌّ ة  المٌزان ٌّ خلق وضع

ة العاّمة،  داخلٌة لاللتزامات وعدم إقفال حسابات االستؽالل من طرؾ مجلس اإلدارة ٌّ للجمع

ٌر البنك وباقً فروعه، وأّن األموال ٌّ الخاّصة ببنك الخلٌفة  والخلط والمزج والّتداخل فً تس

  500ماله بمبلػ   ملٌار سنتٌم وأّنه كان بحاجة إلى رفع رأس636كانت سالبة بنسبة 
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ة العاّمة لم786ملٌار سنتٌم و ٌّ ٌكن ٌنعقد بصفة   ملٌار سنتٌم، وأّن مجلس اإلدارة والجمع

ة، وأّن البنك كان لدٌه مبالػ هاّمة من اإلٌداعات تقّدر بـ  ٌّ ملٌار سنتٌم مقابل  9300قانون

ألّن المدخول   ملٌار سنتٌم، وهو ما ٌّخل بنشاط أّي بنك،10500قروض ضعٌفة تقدر بـ 

تّم تدوٌن هذه  األساسً للبنوك هو الفابدة المتحّصلة من القروض الممنوحة للزبابن، وقد

ة  ٌّ  جانفً 14بتارٌخ  المالحظات فً تقرٌر أرسل إلى محافظ بنك الجزابر واللّجنة المصرف

2003           .  

وكانت مناسبة نزول محافظ بنك الجزابر ضٌفا على الؽرفة السفلى للبرلمان فرصة 

ة  ٌّ وقد أشار فً تقرٌره لعام لتأكٌده الّرقابة المتواصلة على المصارؾ والمؤّسسات المال

2007(1)
خضعت كّل الهٌبات  (2006 ـ 2002) إلى أّنه خالل الّسنوات الخمس األخٌرة 

ة للّرقابة الّشاملة بعٌن المكان، كما خضعت خالل سنة  ٌّ  ثالثة مصارؾ خاّصة 2006المصرف

ة  ٌّ ة إلى مراجعة مؤسس ٌّ لهذا الّنوع من الّرقابة فً الوقت الذي خضعت فٌه المصارؾ العموم

ة ٌّ ة بطلب من اللّجنة المصرف ٌّ د لكصاسً أّن الّنقابص على  ومال ٌّ وفً هذا السٌاق أّكد الس

ٌر لم ٌتّم بعد تجاوزها، رؼم التحّسن المسّجل فً مجال الّتحكم فً منح القروض  ٌّ مستوى الّتس

ٌر االلتزامات بالّتوقٌع، مشٌرا إلى أّن ثالثة مصارؾ كانت فً  ٌّ  موضوعا للّرقابة 2006وتس

ة حٌث تّم تسجٌل  ٌّ تدخال للمراجعة فً عٌن المكان من طرؾ مفّتشً البنك، إضافة  (76)الكل

(2)2006 ملؾ توطٌن فً 50631إلى مراقبة 
. 

وقد كشؾ تقرٌر حول نشاطات صندوق الّتعاون الفالحً عن تجاوزات خطٌرة بكّل 

ٌٌّس  انمطبّقة في انمحبسبة وانمبنيّة واننّشبطبت انبنكيّة وانمعبمالت انمصزفيّة ومنح المقا

 .انقزوض

 

 

 

                                                   

(1)- Rapport de la Banque d’Algérie, Chapitre VII : « Contrôle et supervision bancaire », année 

2007, p 120, disponible sur: www.bank-of-algeria.dz 

/ 06/11، "مؤشرات اقتصادٌة ونــقدٌة اٌجابٌة:  على النواب2006 سنة محافظ بنك الجزابر ٌعرض تقرٌر"ش، .زهٌة -(2)
  .www.el-massa.com: ، متوفر على موقع اإلنترنت2007

http://www.el-massa.com/
http://www.el-massa.com/
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، وارتكب "ٌنشط فً حالة عدم جدوى"وأبرز الّتقرٌر أّن صندوق الّتعاون الفالحً كان 

ٌّروه  ة التً تعمل بها البنوك"مس ٌّ . مخالفات ومعامالت خطٌرة اخترقوا بها األسس الّتنظٌم

ة جد مقلقة وحالة ال إنقاذ خطرة تتطلّب إعادة رسملة  ٌّ األمر الذي جعل الصندوق فً وضع

 . ملٌار سنتٌم13900أي "  ملٌار دٌنار139تقّدر بأكثر من 

وٌتضّمن الّتقرٌـر تفاصٌـل عن نتابج مهّمة للتحقٌق، الذي قامت بها أعضاء اللّجنـة 

ة من شهر مارس إلى شهر جوٌلٌة  ٌّ وتضّمـن .  فً صندوق الّتعاون الفالح2007ًالمصرف

ٌـم الّتشرٌـعً والّتنظٌـمً الذي ٌنشط فً إطـاره  ٌّ الّتقرٌر ثالث فصول، األّول تعلّق بالّتق

ـة التً كانت تتّم داخـل   ٌّ ـة والمحاسب ٌّ الّصندوق والثانً وقؾ على نظام المعلومـات المال

الّصندوق، فً حٌن وقفت اللّجنـة فً الفصل الثالث من الّتقرٌـر على مختـلؾ الّتجاوزات 

ة ٌّ ة والمحاسب ٌّ ة والمصرف ٌّ والمخالفات المرتكبة فً المعامالت البنك
(1)

   .

 الفرع الثـانً

ة ٌّ  سٌــر جلسات اللّجنة المصرف

ة، تجتمع اللجنة فٌها  ٌّ ة أّنها قد تكون جلسات عاد ٌّ ٌّن دراستنا لجلسات اللّجنة المصرف تب

ٌّما  ة، الس ٌّ وتتداول حسب األصول بحضور ثالثة أعضاء ٌرأسهم المحافظ أو جلسات ؼٌر عاد

ة والتً ٌكون حضور جمٌع أعضابها إلزامً ٌّ تلك بتشكٌلة تأدٌب
(2)

. 

ة خاّصة بالمدى الذي رأٌناه، تبرز  ٌّ ة العقاب المتاحة للّجنة المصرف ٌّ وبالّنظر إلى إمكان

ة أمامها ٌّ ة الّتأدٌب ٌّ ة تأطٌر المسؤول ٌّ األمر ٌجعلنا نحصر الّدراسة على سٌر الجلسات . أهم

ة المنّظمة لعمل اللّجنة أثناء انعقاد الجلسة، ثم  ٌّ ة فنركز ابتدءا على المراحل اإلجراب ٌّ الّتأدٌب

ة الالّحقة لها ٌّ . نعّرج على المراحل اإلجراب

ة: أّوال ٌّ  .الّتنظٌم اإلجرائً المالزم النعقاد الجلسة الّتأدٌب

ٌّز التنظٌم اإلجرابً المالزم النعقاد الجلسة :  بمرحلتٌن بصفة عاّمة ٌتم

 

 انعقاد جلسات اللّجنة كمرحلة أولى، -

 . القرارات الصادرة عنها كمرحلة ثانٌة -
                                                   

، متوفر على 2008 فٌفري 11، "النهار تنشر تقرٌر بنك الجزابر حول تعامالت صندوق التعاون الفالحً" ب،.محمد- (1)

    www.ennaharonline.com: الموقع

)2(- MAACHOU (Benaoumer), op.cit, p 19 et 20.  

http://www.ennaharonline.com/
http://www.ennaharonline.com/
http://www.ennaharonline.com/
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 :إجـراءات انعقاد الجلسة التأدٌبٌة .1

ة جلساتها بحضور ٌّ وفق )المحافظ ربٌس اللّجنة، كل أعضاء اللجنة : تعقد اللّجنة المصرف

ة(الّنصاب القانونً ٌّ  (.ممّثل مؤّسسة القرض) ، األمٌن العام، األطراؾ المعن

ة سٌر  ٌّ ة، شروط صّحة انعقاد الجلسة وكٌف ٌّ ونتناول ضمن إجراءات انعقاد الجلسة الّتأدٌب

 .أعمالها

ة . أ ٌّ  :شروط صّحة انعقاد الجلسة الّتأدٌب

 « Lorsque la commission bancaire décide, en session plénière, de l’ouverture 

d’une procédure disciplinaire à l’encontre d’une banque ou d’un établissement 

financier, un acte de griefs consignant les faits reprochés est établi par les services 

du secrétariat général de la commission bancaire. 

Après examen et adoption en session plénière, ledit acte est notifié par acte 

extra judiciaire ou selon les formes prévues à cet effet par le code de procédure 

civile »
 (1)

. 

ة، الوقابع المنسوبة إلٌها  ٌّ ة إلى علم البنك أو المؤّسسة المال ٌّ وعلٌه تنهً اللّجنة المصرف

بواسطة . بواسطة رسالة مضّمنة الوصول مع اإلشعار باالستالم، ترسل إلى ممّثلها القانونً

عقد ؼٌر قضابً أو وفقا لقانون اإلجراءات المدنٌة ٌحّدد فٌه أّن المرسل إلٌه ملزم بإرسال 

ة فً أجل محّدد ٌّ مالحظات مكتوبة إلى ربٌس اللّجنة المصرف
(2)

 من الّنظام 15حّددته الماّدة . 

ٌّة ب هذا األجل ٌمكن إرجاؤه .  ٌوما، تحسب ابتداءا من تارٌخ الّتبلٌػ15الّداخلً للّجنة المصرف

 المتضمن قانون 09-08ولكن فً ظل القانون . مّرة واحدة بطلب من الممّثل القانونً

اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة أصبح التبلٌػ بواسطة محضر قضابً
(3.)

 

 

 

                                                   

)1(- Art 14 du règlement intérieure de la commission bancaire . 

)2(- MAACHOU( Benaoumer), op.cit, p 22.  

 . المرجع السابق09-08 من القانون 416 إلى 404المواد من - (3)
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بمجرد تحدٌـد تارٌخ انعقاد الجلسة، ٌستدعى الممّثل القانونــً للمثـول أمام اللّجنة 

ة بنفس األسلوب لٌتّم سماعه ٌّ  ٌوما على 15هذا الّتكلٌؾ بالحضور ٌجب أن ٌصله . المصرف

تارٌخ الجلسة األقّل قبل
(1)

  .

ة إرسال االستدعاءات إلى إعالم األطراؾ بتارٌخ انعقاد الجلسة وهو ما  ٌّ وتهدؾ عمل

ة، من أجل إعداد مذّكراتهم التً ٌتدّخلون بها أمام  ٌّ ٌمكّنهم من االطالع على الملفّات الّتأدٌب

.  اللّجنة

ؼٌر أّن الّنظـام لم ٌنّص على الشروط التً ٌجب توفّرها فً العضو المشارك فً الجلسة 

 :حتى ٌسمح له بذلك والمتمّثلة فً

عدم وجود عالقة مصلحة بٌن العضو ومؤسسة القرض محل اإلجراء التأدٌبً فً  -

ة موضوع الجلسة ٌّ  (بمؤّسسة القرض موضوع اإلجراء الّتأدٌبً )القض

عدم وجود صلة قرابة حتّى الّدرجة الّرابعة بٌن العضو المشارك فً المداولة وأحد  -

ٌّة  .أطراؾ القض

ة  - ٌّ ة بالقض ٌّ أن ال ٌكون المشارك فً المداولة، قد مّثل أو ٌمّثل أحد األطراؾ المعن

 .موضوع الجلسة

علما أّن مثل هذه الّشروط تعتبر جّد هاّمة لدعم مبدأ الحٌاد الذي تّم دراسته سابقا، 

باإلضافة إلى ما تقّدم البد على األعضاء المشاركٌن فً المداوالت االلتزام بالّسر المهنً
(2)

. 

ة . ب ٌّ ة خالل الجلسة الّتأدٌب ٌّ  :احترام الضمانات األساس

ة لحقوق اإلنسان على أربع شروط، منها أّن 6/1تتضّمن الماّدة  ٌّ ة األوروب ٌّ  من االّتفاق

المحاكمة ٌجب أن تكون عادلة األمر الذي ٌفـرض احترام إجراء المواجهة وحقوق الّدفاع،  

 

 

 

                                                   

)1(- Art17, alinéa 2,du règlement intérieure de la commission bancaire . 

)2(- Art 11,alinéa 2,du règlement intérieure de la commission bancaire, dispose : « Le secrétaire 

de la séance et/ou toute personne qui participe directement ou indirectement aux travaux de la 

commission bancaire sont tenus au secret professionnel, conformément à l’article 117 de 

l’ordonnance n°03-11 du 26 aout 2003 relative à la monnaie et au crédit ». 
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ٌجب أن تكون معلومة ما ٌفرض اإلعالن عن الجلسات فً مواعٌد معقولة، وأن تكون صادرة 

عن محكمة مستقلّة ومحاٌدة
(1)

. 

ة؟  ٌّ فهل هذه الّضمانات مكّرسة أمام اللّجنة المصرف

 :« le principe de contradictoire »مبدأ المواجهة  -

ٌٌّن  :وٌضمن بصفة عاّمة تحقٌق مطلبٌن أساس

 األّول أّن ما ٌقّدم للقاضــً من مستندات أو أوراق أو أّدلة بواسطة أحد الطرفٌن ٌجب  -

 .أن ٌكون فً متناول الطرؾ اآلخر أي أن ٌعلم به وٌناقشه وٌحاول تفنٌده

 والثانـً أّن القاضـً ال ٌستطٌـع أن ٌبنً حكمه إالّ على األّدلـة التً تّم جمعها  -

ومناقشتها فً الجلسة وعلم بها األطراؾ
(2)

 . 

، التً 11-03 من األمر111ربما ما ٌّدل على تكرٌس هذا المبدأ، هو ما جاءت به الماّدة 

ٌّري مؤّسسات القرض لتقدٌم تفسٌراتهم، بالّتالً فهً تكّرس حق الّتبلٌػ  تتٌح الفرصة لمس

كما أّن استدعاء الممّثل القانونً للمثول أمام . بالمخالفات قبل أن ٌتّم فتح اإلجراء الّتأدٌبً

ة، دلٌل آخر على تكرٌس هذا المبدأ دون أن ننسى الحّق فً االّطالع على  ٌّ اللّجنة المصرف

الملؾ الذي ٌعتبر من متطلّباته
(3)

وٌضمن مبدأ المواجهة لألطراؾ على هذا النحو محاكمة . 

ة لحقوق  ٌّ ة األوروب ٌّ عادلة ومنصفة على الوجه الذي تطلبه الماّدة الّسادسة من االتفاق

اإلنسان
(4)

 . 

ة فً حاالت االستعجال الخاّصة أن  ٌّ وقد نّص المشّرع الفرنسً أّنه ٌمكن للّجنة المصرف

ٌّن مدٌرا مؤقّتا أو مصفٌا لمؤّسسة القرض دون االعتداد بهذا المبدأ وذلك بصفة مؤقّتة تع
(5)

 . 

 

 

                                                   

)1(- DEGUERGUE(Maryse), Procédures administratives contentieuse, Montchrestien, Paris, 

2003, p 157. 

.312 و 311أمٌن مصطفى، المرجع السابق، ص -  ( 2( 

)3(- Art 17,  alinéa 4,du règlement intérieure de la commission bancaire dispose : « Le 

représentant de l’assujetti peut consulter le dossier disciplinaire au niveau du secrétariat général 

de la commission bancaire ou en prendre copie ». 

  .312أمٌن مصطفى، المرجع السابق، ص - (4)

)5(- Art L 613-23 II, du CMFF, disponible sur :www.lexinter.net.  
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  le principe du respect des droits de la » مبدأ احتـرام حقوق الّدفاع -

défense » : 

ٌسمح هذا المبدأ لكّل شخص بالحصول على وسابل الّدفاع فً إجراء ٌمكنه المساس 

بحقوقه
(1)

 فٌستطٌع الممّثل القانونـً لمؤّسسة القرض من خالله، الحضور مع محام معتمد . 

ة كما له الحّق فً االّطالع  ٌّ ة البنوك والمؤّسسات المال ٌّ لدى مجلس الّدولة أو مع ممّثل جمع

ة ٌّ على الملؾ الّتأدٌبً على مستوى األمانة العاّمة للّجنة المصرف
(2)

.  

من جهة حّق األطراؾ : وعلٌه نستنتج أّن مبدأ احترام حقوق الّدفاع مكّرس من زاوٌتٌن

ة فً أن تمّثل أثناء الجلسة، أو تحضر مع محامٌها أو أّي شخص تختاره ٌّ ة بالقض ٌّ المعن
(3)

، هذا 

ٌّا ؼٌر ضروري ومن جهة أخرى، حقّها فً االّطالع على  ٌعنً أّن حضور األطراؾ شخص

ة على مستوى األمانة العاّمة أو بأخذ نسخة منه قبل  ٌّ الملؾ الّتأدٌبً والوثابق المتعلّقة بالقض

 .انعقاد الجلسة، من أجل إعداد المذّكرات التً سوؾ ٌتدخلّون على أساسها أثناء انعقاد الجلسة

ة القضاٌـا والمحافظة علٌها - ٌّ  : مبدأ احترام سر

ة ٌّ ة فً المجال الّتأدٌبً سر ٌّ  جلسات اللّجنة المصرف
(4)

. 

ة،  ٌّ باكتمال كّل هذه اإلجراءات والشروط تفتح الجلسة بحضور جمٌع األطراؾ المعن

ة- المقّرر: ٌحّدد نظام الّتدخالت الّشفوٌة أمام اللّجنة حسب الترتٌب الّتالً ٌّ ففً . األطراؾ المعن

 بداٌة األمر ٌتدّخل المقّرر الذي تابع الملؾ الّتأدٌبً لٌسرد ما توّصل إلٌه أثناء قٌامه بمهامه

ة بنفسها أو عن طرٌق محامٌها ٌّ دون إبداء رأٌه، فً األخٌر تتدّخل األطراؾ المعن
(5)

  ،

 

 

 

                                                   

)1(- DEGUERGUE(Maryse), op.cit, p 90. 

)2(- MAACHOU( Benaoumer), op.cit, p 22. 

)3(- Art 17,alinéa 3, du règlement intérieure de la commission bancaire .  
)4(- Art 20, alinéa1, du règlement intérieure de la commission bancaire dispose : « Les débats 

devant la commission bancaire siégeant en matière disciplinaire se font à huis clos». 
)5(- Art19,du règlement intérieure de la commission bancaire.
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ة ٌّ كما أّنه ٌمكن االستماع إلى أّي شخص بإمكانه تقدٌم معلومات تفٌد فً الفصل فً القض
(1)

 .

دة بطلب منه ٌّ ة مق ٌّ وتبقى إمكانٌة االستماع إلى الوزٌر المكلّؾ بالمال
(2)

. 

ـة .2 ٌّ  :اّتخاذ القرارات الّتأدٌب

ة اّتخاذ القـرارات . أ ٌّ  : كٌف

ة-   ٌّ  :مداوالت اللّجنة المصرف

ة وهذا ما نّصت علٌه الفقرة  ٌّ ة فٌما بٌنهم فً جلسة سر ٌّ ٌتداول أعضاء اللّجنة المصرف

 . من الّنظام الّداخلً لها20الثانٌة من الماّدة 

 : صدور القـرار -

ة، وفً حالة تساوي عدد األصوات ٌكون صوت الّربٌس  ٌّ تّتخذ قرارات اللّجنة باألؼلب

مرّجحا
(3)

  .

نفس الشًء فً القانون الفرنسً باستثناء حاالت االستعجال التً ٌكون الّتداول فٌها 

باإلجماع
(4)

. 

 المالحظ فً القانون الجزابري أّن عدد األعضاء زوجً وبما أّن حضورهم جمٌعا أمر 

ة تساوي األصوات كبٌرة جّدا ٌّ لهذا أعطى المشّرع حالّ وهو ترجٌح صوت . إلزامً فاّن إمكان

إذ فً كّل مّرة ٌتّم الّتصوٌت بترجٌح صوت الّربٌس، . الّربٌس، ؼٌر أّن هذا الحّل لٌس معقوال

 المتعلّق بالنقد والقرض، حٌث كان عدد 10-90على عكس ما كان علٌه الحال فً ّظل القانون 

ا مّما ٌحول دون اإلشكال الذي قد ٌحدث ٌّ  . األعضاء فرد

 

 

 

تلتزم اللّجنة فً إصدار قراراتها بما هو وارد فً الّتقرٌر أو المحضر المحّرر من طرؾ 

ٌّن من بٌن أعضاء اللّجنة بأمر من الّربٌس (المحافظ)المقّرر المع
(1)

. 

                                                   

)1(- Art 20, alinéa1, du règlement intérieure de la commission bancaire.
 

 .، المرجع السابـق03/11 من األمر رقم 4/ 108المادة - (2)

 . من نفس األمــر107/1المادة - (3)
)4(- Art 613-4 du CMFF dispose : «  La commission bancaire délibère valablement lorsque la 

majorité absolue des membres qui la composent sont présents ou représentés. Sauf s'il y a 

urgence, elle ne délibère valablement en qualité de juridiction administrative que lorsque la 

totalité de ses membres sont présents ou représentés »,   disponible sur : www.lexinter.net 



 .يةاإلطبر انىظيفي نهجنة انمصزف/ انفصم انثبني

 109 

ة تكون متعلّقة أو محدودة بالّنقاط  ٌّ وبالّتالً فالقرارات الصادرة عن اللّجنة المصرف

الواردة فً الّتقرٌر والتً تّمت مناقشتها أثناء الجلسة، حٌث ٌحتوي الوقابع المبلّؽة إلى المعنً 

إلى جانب إجاباتها، باإلضافة إلى استنتاجات الخبرة أو وجود أي إجراء
(2)

كما ٌجب أن تكون . 

القرارات مسّببة
(3)

. ، ذلك ألّن الّتعلٌل ٌجعل القرارات صرٌحة، مباشرة ومفّصلة

 "principe de Proportionnalité »: احترام مبدأ الّتناسب.ب

ة بتوقٌع الجزاء وال تلجأ إلى  ٌّ ٌقتضً إعمال الّتناسب أن ال تسرؾ سلطة الّضبط المعن

الؽلو فً تقدٌره، إّنما علٌها أن تختار الجزاء المناسب والّضروري لمواجهة الّتقصٌر 

المرتكب
(4)

وقد قضى المجلس الّدستوري فً فرنسا، بأن ال ٌقتصر تطبٌق مبدأ الّتناسب على . 

ة وحسب وإّنما ٌمّتد تطبٌقه على كّل جزاء ٌّتسم بصفة الّردع، حتى ولو أعلن  ٌّ الجزاءات الجناب

ة ٌّ بواسطة سلطة ؼٌر قضاب
(5)

االلتزام : وإلعمال مثل هذا المبدأ البد من احترام شرطٌن هما. 

ة وااللتزام بعدم التعّدد الجزابً على مخالفة واحدة ٌّ ة فً توقٌع الجزاءات اإلدار ٌّ بالمعقول
(6)

 . 

ة و  ٌّ فً المجال المصرفً نالحظ تعّدد واختالؾ العقوبات التً تفرضها اللّجنـة المصرف

ة إلى حّد ما ٌّ هذا إلى جانب تحدٌد حّد أقصى . الّتدّرج فً ترتٌبها، األمر الذي ٌكّرس المعقول

ة ال ٌمكن تجاوزه، أّما فٌما ٌخّص الّشرط الثانً فإّننا نسجل سكـوت   ٌّ للجزاءات المال

 

. المشّرع بٌن اللّجنة والقاضً الجزابً الذي ٌتقاسم معها الّدور العقابً

ا ٌّ ة: ثان ٌّ  .الّتنظٌم اإلجرائً الالّحق على انعقاد الجلسة الّتأدٌب

ة تنتهً  ٌّ ة األولى المّتبعة أمام اللّجنة المصرف ٌّ كما سبق اإلشارة إلٌه فاّن المرحلة اإلجراب

ؼٌر أّن عملها ال ٌتوقّؾ هنا، بل ٌلً ذلك  بإصدار هذه األخٌرة لقراراتها بمختلؾ أنواعها،

                                                                                                                                                                    

)1(- Art 16, du règlement de la commission bancaire dispose : « Le président de la commission 

bancaire peut désigner, par ordonnance, un ou deux membres en qualité de rapporteur(s) afin 

d’assurer la préparation et le suivi de tout dossier en collaboration avec le secrétaire général et 

ce, en exécution de l’objet énoncé dans ladite ordonnance. 

Le(s) rapporteur(s) présente (ent) à la commission bancaire des propositions ou des conclusions 

sous forme de rapport ». 

)2(- Art 18, alinéa 2, du règlement intérieur de la commission bancaire . 
)3(- Art 21, alinéa 2, ibid. 

، الملتقى الوطنً، جامعة "مبدأ التناسب ضمانة أمام السلطة القمعٌة لسلطات الضبط:" عبد الكرٌم موكة ، مداخلة بعنوان- (4)
   .322عبد الرحمان مٌرة، بجاٌة، ص 

.278أمٌن مصطفى، المرجع السابق، ص -  ( 5(  
 .323عبد الكرٌم موكة، المرجع السابق، ص - (
 
6(  
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تها ّتنظٌما إجرابٌا الّحقا على انعقاد الجلسة ٌّ لها أثر هام ٌتمّثل فً  .إجراءات أخرى ٌمكن تسم

، 111، 103، 102القرارات المنصوص علٌها فً المواد  )فبعد إمضابها. تنفٌذ تلك القرارات

، توكل مهّمة تنفٌذها إلى األمٌن العام(114، 113، 112
(1)

، عن طرٌق إبالؼها إلى 

ة والتً تّم تبلٌؽها بمحتوى القرارات أن تطعن فٌها األطراؾ، ٌّ  .بعد ذلك ٌحّق لألطراؾ المعن

 لكن هل ٌتّم نشر هذه القرارات؟

 :تبلٌػ القـرارات .1

ٌقوم األمٌن العام بتبلٌػ القرارات الصادرة، بواسطة عقد ؼٌر قضابً أو حسب 

ة ٌّ مقتضٌات قانون اإلجراءات المدن
(2)

 ( المدنٌة واإلدارٌةتهذا قبل صدور قانون اإلجراءا )

ة، كما تبلّػ إلى بنك الجزابر  ٌّ ة المعن ٌّ ة والمعنو ٌّ تتمّثل األطراؾ المبلّؽة فً األشخاص الطبٌع

ة وتبلػ تلك المتعلّقة بمحافظً الحسابات إلى  ٌّ ة للبنوك والمؤّسسات المال ٌّ ة المهن ٌّ والجمع

ٌن والى تنظٌم مهنة محافظً الحسابات ٌّ المعن
(3)

. 

ة فً  ٌّ ة بالؽة، حٌث أّنها تعتبر قرٌنة ضّد األطراؾ المعن ٌّ ة أهم ٌّ تكتسً هذه العمل

احتجاجهم بعدم تسلّمهم لتلك القرارات من جهة، كما تعتبر نقطة انطالق اآلجال الممنوحة 

 ٌوما 60حّددت اآلجال ب. لهؤالء األطراؾ حتى ٌتمّكنوا من الّطعن فٌها من جهة أخرى

ابتداءا من تارٌخ الّتبلٌػ تحت طابلة رفضه شكال
(4)

 .

 

 

 

 :نشر القــرارات .2

ة ٌمكن أن تقّرر بأّن العقوبات المّتخذة تكون  ٌّ صّرح المشّرع الفرنسً، أّن اللّجنة المصرف

موضوع نشر على نفقة الّشخص المعنوي المعاقب فً الجرابد أو نشرها حسب ما تحّدده 

                                                   

)1(- Art 23,alinéa 3, Art 25,alinéa 2, du règlement intérieur de la commission bancaire . 
 .، المرجع السابق11-03 من األمر 4/ 107المادة - (2)

)3(- Art 23,alinéa 1et 2 ,article 26,alinéa 1, du règlement intérieur de la commission bancaire.  
 .، المرجع السابق11-03، من األمر 3/ 107المادة - (4)
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اللّجنة، إذا كان ال ٌشّكل خطورة على الّسوق أو ٌسّبب أضرار ال تتناسب مع الطرؾ 

المعنً
(1)

بٌنما نسّجل سكوت المشّرع الجزابري، فلم ٌتكلّم عن ّنشر قرارات اللجنة أو الجهة  . 

 11-03 من األمر 65/3المخّولة بذلك على خالؾ مجلس النقد والقرض حٌث تنّص المادة 

ٌصدر المحافظ القرارات فً مجال النشاطات المصرفٌة و تنشر القرارات المتخذة :" على أّنه

.   "فً الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة( و ج( و ب (بموجب الفقرات أ

 المطلب الثانً

ة ٌّ ة على اللّجنة المصرف ٌّ  الّرقابــة القضائ

ة ومطابقة مع الّنظام القانونً الذي ٌحكمها إالّ إذا  ٌّ ال ٌمكن لوظٌفة الّضبط أن تكون شرع

ٌّة ة مستقلّة-كانت قرارات اللّجنة المصرف ٌّ ة - باعتبارها سلطة إدار ٌّ خاضعة لمبدأ المشروع

ـة، هذا ما ٌتجلّى من خالل تكرٌس حّق الّطعن، كما أّن انعدام هذه الوظٌفة أو  ٌّ والّرقابة القضاب

تها؟  ٌّ االنتقاص منها ٌجّرنا إلى الّتساؤل عن مدى مسؤول

 الفرع األّول

 دعـــوى اإللؽاء

تلك الّدعوى التً ٌرفعها أحد األفراد أو الهٌبات إلى القضاء "ٌقصد بدعوى اإللؽاء 

"اإلداري ٌطلب إلؽاء أو إعدام قرار إداري مخالؾ للقانون
(2)

 . 

 

ة الّطعن  ٌّ ة، ٌقابلها إتاحة إمكان ٌّ ة اّتخاذ الّتدابٌر والعقاب المتاحة للّجنة المصرف ٌّ إّن إمكان

ٌن وفعال أّكد قانون النقد والقرض هذا الحّق، ٌّ الذي ٌمّثل  فً قراراتها من قبل األشخاص المعن

طعنا باإللؽاء ٌؤّسس على أحد أوجه اإللؽاء المعروفة من عٌب عدم االختصاص وعدم احترام 

اإلجراءات واالنحراؾ بالّسلطة ومخالفة القانون
(3)

  .

                                                   

)1(- Art L 613-21-III du CMFF (Ordonnance n°2007-544 du 12 avril 2007,article 5, J.O du 13 

avril 2007), dispose : «  La commission bancaire peut décider que les sanctions prises dans le 

cadre du présent article feront l'objet d'une publication aux frais de la personne morale 

sanctionnée dans les journaux ou publications que la commission désigne, à moins que cette  

publication ne risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice 

disproportionné aux parties en cause », disponible sur : www.lexinter.net  

، منشاة المعارؾ، اإلسكندرٌة، "والٌة القضاء اإلداري، دعوى اإللؽاء" إبراهٌم عبد العزٌز شٌحا، القضاء اإلداري- (2)

  .286، ص 2006
.80منى بن لطرش، المرجع السابـق، ص - ( 3(  
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ة: أّوال ٌّ  .ممارسة حّق الّطعن فً قرارات اللّجنة المصرف

ة  ٌّ هل كّل القرارات تقبل الطعن؟ وهل إجراءات الّطعن التً تخضع لها اللّجنة المصرف

ة؟  ٌّ ة الّتقلٌد ٌّ هً نفسها التً تخضع لها الّسلطات اإلدار

 :القرارات القابلة للّطعــن .1

 تكون قرارات اللجنة المتعلقة بتعٌٌن :"على أّنه11-03 من األمر 107/2تنّص الماّدة 

 ".قائم باإلدارة مؤقتا، أو المصفً، و العقوبات التأدٌبٌة وحدها قابلة للطعن القضائً

ة القابلة للّطعن، فً  ٌّ ٌستنتج من نّص الماّدة أّن المشّرع حصر قرارات اللّجنة المصرف

ة المنصوص علٌها بموجب الماّدة  ٌّ ٌن مدٌر مؤقّت أو 114العقوبات الّتأدٌب ٌّ  إلى جانب قرار تع

 لكن ماذا عن بقٌة القرارات؟ هل هذا ٌعنً الطابع االستثنابً للطعن؟. مصؾّ 

فً القانون الفرنسً تّم التفرقة بٌن، القرارات ذات الّطابع اإلداري التً ٌكون الطعن فٌها 

أمام مجلس الّدولة، من أجل التعّسؾ فً استعمال الّسلطة المفتوح أمام الؽٌر بصفة عاّمة، 

ا ولكن سلطته تتوقّؾ عند إلؽاء القرار ٌّ ا ونهاب ٌّ أّما إذا تعلّق األمر بقرارات . وٌفصل فٌها ابتداب

ة، وٌكون الّطعن فٌها بالنقض أمام مجلس  ٌّ ة تعتبر محكمة إدار ٌّ ة فاّن اللّجنة المصرف ٌّ تأدٌب

ة إلٌها ولكن ٌمكنه تقوٌمه ٌّ الّدولة وٌكون حّق لألطراؾ فقط، فإذا نقضه ٌمكنه إرجاع القض
(1)

. 

 :الجهة المختّصة بالّطعــن .2

ة التً ٌعود االختصاص بنظر الّطعون  ٌّ تعتبر سلطات الّضبط المستقلّة من الهٌبات الوطن

 من القانون العضوي  09المقّدمة ضّد قراراتها لمجلس الّدولة بناءا على نّص الماّدة 

 

 

 المتعلّق بمجلس الّدولة01-98رقم 
(2)

ة باعتبارها هٌبة .  ٌّ هذا األمر ٌنطبق على اللّجنة المصرف

 .ضابطة فً المجال المصرفً

                                                   

)1(- RACINE, « Le contrôle juridictionnel de l’action des organes de l’état dans les secteurs 

bancaire et des assurances », Revue du conseil d’état, n°6, 2005, p 30. 

، الملتقى الوطنً حول "تكرٌس الرقابة على سلطات الضبط المستقلة فً التشرٌع الجزابري" لٌلى مادٌو ، مداخلة بعنوان- (2)
  . 273سلطات الضبط المستقلة، ص
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 800محل اإللؽاء بالمادة  ) من قانون اإلجراءات المدنٌة 07وبالرجوع إلى نّص المادة 

، وباعتبار اللجنة هٌبة إدارٌة فاألصل أّن مراجعة قراراتها من اختصاص (09-08من القانون 

القضاء اإلداري ولٌس القضاء العادي تطبٌقا للمعٌار العضوي
(1)

 .

ة واإلدارٌـة الجدٌد 901/2كما أّنه بالرجوع إلى نّص الماّدة  ٌّ  من قانون اإلجراءات المدن

التً جاء فٌها أّن مجلس الدولة ٌختّص بالفصل فً  (2009 أفرٌل 23ٌسري مفعوله فً )

-03 من األمر107/5القضاٌا المخولة له بموجب نصوص خاصة وهذا ما أّكدته الماّدة 

 (هٌبة ضابطة فً مجال المنافسة )على خالؾ مجلس المنافسة . ،المتعلق بالنقد والقرض11

الذي ٌتوّزع فٌه االختصاص بٌن القضاء اإلداري، حٌث ٌختّص مجلس الّدولة بنظر قرارات 

رفض الّتجمٌع
(2)

الؽرفة )، أما باقً القرارات فٌختّص بنظرها مجلس قضاء الجزابر

(الّتجارٌة
(3)

 .وال ٌتعّدى اختصاص مجلس الّدولة سلطة إلؽاء القرار. 

باعتبار الّطعون من اختصاص مجلس الّدولة فهً تخضع لنفس الّشروط المّتبعة أمامه 

 فً القواعد العاّمة، فهل هذا صحٌح؟

ة: ثانٌا ٌّ  :الّطابع االستثنائً إلجراءات الّطعن فً قرارات اللّجنة المصرف

 : مسألة الّتظلم اإلداري المسبـق .1

ا بالّرفض أن ٌلجا إلى  ٌّ قد ٌفّضل الّطاعن الذي صدر بحقه قرار إداري صرٌحا أو ضمن

جهة اإلدارة قبل أن ٌلجأ إلى مجلس الّدولة للّطعن فٌه باإللؽاء فٌتقّدم بتظلّم إلى نفس الجهة 

ـة ٌطلب من خالله إعادة الّنظـر فً القرار بسحبه   ٌّ مصدرة القرار أو إلى الّسلطـة الرباس

 

 

أو تعدٌله
(4)

لم تشر أحكام قانون النقد والقرض إلى إجراء الّتظلم اإلداري المسبق كشرط لرفع . 

 هذا الطعن ٌدخل فً إطار "هذا األخٌر الذي  قضى بأّنه. دعوى اإللؽاء أمام مجلس الّدولة

، المتعلق بالنقـد والقرض 1990 أفرٌـل 14 المؤرخ فً 10-90 من القانـون 146المـادة 

وأن هذه المادة تخرج عما هو مقرر فً قانون اإلجراءات المدنٌة فٌما ٌخص اإلجراءات 

                                                   

، "خصوصٌة إجراءات الطعن فً القرارات الصادرة عن السلطات اإلدارٌة المستقلة" بوبكر بزؼٌش ، مداخلة بعنوان- (1)

   .311ص 
. المرجع السابـق12-08 من القانون رقم 07، معّدلة بالمادة 03-03 من األمر رقم 19/3المادة - ( 2( 

. المرجع السابق12-08 من القانون 31، معّدلة بالمادة 03-03 من األمر رقم 63المادة - (  3( 
  .451 المرجع السابق، ص  إبراهٌم عبد العزٌز شٌحا،- (4)
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 60واآلجال، بحٌث ال تنص على طعن مسبق وإنما تشترط فقط أن ٌرفع هذا الطعن فً أجل 

". ٌوما

ة فمن شأنه  ٌّ على الرؼم أّن الّتظلم ٌعتبر إجراءا هاما للّتسوٌة الوّدٌة للمنازعات اإلدار

ة فً مهدها تحقٌقا للمصلحة العاّمة ومصلحة صاحب الّشأن واإلدارة  ٌّ إنهاء الخصومة اإلدار

ففٌه تحقٌق للعدالة بصورة أسرع وأٌسر. ومرفق القضاء على الّسواء
(1)

، وبالتالً حماٌة 

 .لسمعة مؤسسة القرض

 :مسألة آجال الّطعــن .2

 على مٌعاد الّطعن 11-03 من األمر 107/3على خالؾ إجراء الّتظلم نّصت الماّدة 

ٌوما ابتداءا من تارٌخ الّتبلٌػ تحت طابلة رفضه شكال، وخرجت بذلك   (60)المحّدد بسّتٌن

ٌّة280عن أحكام الماّدة   من قانون اإلجراءات المدن
(2)

. 

ة ٌّ إلى (محل اإللؽاء )إّن االنتقال من الحساب باألشهر الذي تبّناه قانون اإلجراءات المدن

ٌّن الّطابع االستثنابً لمواعٌد الّطعن ضّد  معٌار الحساب الٌومً فً مجال النقد والقرض، ٌب

ة ٌّ قرارات اللّجنة المصرف
(3)

، حٌث تختلؾ الّطرٌقة المعتمدة فً تحدٌد مٌعاد الّطعن فً قانون 

اإلجراءات عن تلك المعتمدة فً القوانٌن الخاّصة المتعلّقة بسلطات الّضبط المستقلّة، حٌث  

ام فً القوانٌــن   ٌّ ٌحّدد هذا المٌعاد باألشهر فً قانون اإلجراءات المدنٌة، فً حٌن ٌحّدد باأل

 

 

شهرٌن، : مثال )الخاّصة بسلطات الّضبط وبالّتالً فحتّى وإن كان المٌعاد نفسه فً القانونٌن

فاختالؾ طرٌقة الحساب ٌؤّدي إلى إمكان اختالفهما، حٌث ٌمكن أن ٌعود مٌعاد  ( ٌوما60

 ٌوما باختالؾ األشهر الّداخلة فً الحساب60الشهرٌن أطول أو أقصر من 
(4)

 هذا ما نسّجله 

مثال بالّنسبة لشهري دٌسمبر وجانفً أو شهري جوٌلٌة وأوت، كذلك شهري فٌفري ومارس، 

                                                   

، منشاة "األسباب و الشروط" عبد العزٌز عبد المنعم خلٌفة، دعوى إلؽاء القرار اإلداري فً قضاء مجلس الدولة-(1)

  .  683، ص 2004، 1المعارؾ، اإلسكندرٌة، ط 
، صادرة فً 47محل اإللؽاء، ج ر عدد - ، المتضمن قانون اإلجراءات المدنٌة154-66 من األمر 280ذكرت الماّدة - (2)

، أن ٌرفع الطعن أمام المحكمة العلٌا شهرٌن من تارٌخ التبلٌػ قرار رفض التظلم اإلداري أو ثالثة أشهر من 1996 جوان 09

  .تارٌخ تقدٌم الطعن و السكوت عنه
  )3 .316سمٌر حدري، المرجع السابق، ص - (

)4(- ZOUAIMIA( Rachid), les autorités administratives indépendantes et la régulation en 

Algérie, op.cit, p 114. 
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ٌّر ألن مٌعاد الطعن أصبح   4أّما فً ظل قانون االجراءات المدنٌة واإلدارٌة الجدٌد فاألمر تؽ

. ( منه907المادة  )أشهر

 :(وقؾ تنفٌذ القرار)مسألة األثر الموقؾ للّطعـن  .3

ة ملزمة لألفراد المخاطبٌن بها مادامت هذه  ٌّ ة العظمى من القرارات اإلدار ٌّ تكون الؽالب

ة ٌّ القرارات تدخل فً نطاق المشروع
(1)

. 

ة دابما فً أحكام الماّدة 11-03وقد أّكد األمر  ٌّ  فقرة 107 على ذلك بالّنسبة للّجنة المصرف

ٌّن مدى خطورة هذا . أخٌرة إالّ أّن افتراض شمول قرارات اللّجنة على أحد أسباب البطالن ٌب

الوضع، خاّصة بالّنسبة للبنوك وعالقتها باالّدخار أو عالقتها بالقرض، ثم أّن دعوى اإللؽاء قد 

ا بشكل ال - حتى وإن تّم إلؽاؤه-تستؽرق مّدة طوٌلة، بالتالً فان آثار القرار ٌّ قد تكون تحقّقت كل

ٌن مدٌر مؤقّت، قرار إعالن التوقّؾ عن الّدفع،  ٌّ ٌمكن تداركه كحال قرار الّتصفٌة أو قرار تع

البد إذن من تمكٌن المعاقب من توقٌؾ تنفٌذ القرار وبإجراءات . أو قرار سحب االعتماد

سرٌعة
(2)

، فتكرٌس نظام وقؾ الّتنفٌذ ٌحقّق حماٌة مؤّكدة لمصالح األفراد المعنٌٌن مّما قد 

ٌصٌبها من أضرار ٌستحٌل تداركها
(3)

  .

 

 

 

 

االستعجال حٌث ٌكون من شأن تنفٌذ : لهذا ٌشترط إلعمال هذا اإلجراء توفّر شرطٌن

القرار محّل الّطعن ترتٌب نتابج ٌتعّذر تدارك آثارها الّضارة إذا ما قضى بإلؽاء القرار، 

ة والذي ٌستشفّه القاضً من فحصه الّظاهري لألوراق ٌّ باإلضافة إلى شرط الجد
(4)

 .

ة بٌن  ٌّ ة فً قض ٌّ وقد رفض مجلس الّدولة الجزابري قرار وقؾ تنفٌذ قرار اللّجنة المصرف

 ومحافظ بنك المركزي ومن معه(AIB)أنتارنسٌونال بنك
(1)

ة المخالفات .  ٌّ كما قضى بأّن جد

المعاٌنة من طرفها ال تبّرر وقؾ تنفٌذ القرار المطعون فٌه من قبل مساهمً البنك  
                                                   

، "الصور والنفاذ وقؾ التنفٌذ واإللؽاء فً الفقه وقضاء مجلس الدولة" عبد العزٌز عبد المنعم خلٌفة، القرارات اإلدارٌة- (1)
  .214، ص 2007دار محمود، 

.80منى بن لطرش، المرجع السابق، ص - ( 2(  
، منشورات الحلبً "دراسة مقارنة" عبد الؽنً بسٌونً عبد هللا، وقؾ تنفٌذ القرار اإلداري فً أحكام القضاء اإلداري- (3)

   .254، ص 2001الحقوقٌة، بٌروت، لبنان، طبعة ثانٌة، 
  )4(  .215عبد العزٌز عبد المنعم خلٌفة، المرجع السابق، ص -  
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ة ((BCIAالّتجاري و الّصناعً الجزابري ٌّ و اللّجنة المصرف
(2)

، إالّ أّنه قبل وقؾ تنفٌذ قرار 

اللّجنة المتعلّق بإسناد مهّمة تصفٌة بنك إلى محافظ حسابات ٌعمل ببنك ٌوجد فً نزاع مع البنك 

ٌّات الّتصفٌة. محّل الّتصفٌة ٌر المنصؾ لعمل ٌّ ذلك ألّنه ٌتعارض مع مبدأ الحٌاد وٌعٌق الّتس
(3)

 ،

ة لألعوان  ٌّ بالّتالً فاّن مجلس الّدولة قد دعم الّضمانات التً ٌكّرسها قانون اإلجراءات المدن

ٌـن وٌقّوي موقفها ٌّ ة 283/2حٌث سمحت الماّدة . االقتصاد ٌّ  محل – من قانون اإلجراءات المدن

 :بوقؾ تنفٌذ القرار بناءا على طلب المّدعً، حٌث قضت بأّنه- اإللؽاء

وٌسوغ لرئٌس الؽرفة، أن ٌأمر بصفة استثنائٌة وبناء على طلب صرٌح من " 

 ". المدعً، بإٌقاؾ تنفٌذ القرار المطعون فٌه بحضور األطراؾ أو من أبلػ قانونا بالحضور

 المتضّمن قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة، فقد 09-08 من القانون 909 و908أّما المادتٌن 

صرحت بأّن الطعون باالستبناؾ والنقض أمام مجلس الدولة لٌس لها أثر موقؾ، ٌفهم من هذا 

.  أن الطعن باإللؽاء أمامه ٌوقؾ تنفٌذ القرار اإلداري

 

 

 

 

 الـفرع الثانً

ة ٌّ ة اللّجنة المصرف ٌّ  مــدى مسؤول

ة سلطة ضابطة فً القطاع المصرفً وٌتجلّى ذلك من خالل  ٌّ نحن نعلم أّن اللّجنة المصرف

 .قٌامها بوظٌفة الّرقابة وتوقٌع الجزاءات فً حالة المخالفات

ة، قراراتها ال  ٌّ ة المستقلّة فهً لٌست هٌبة قضاب ٌّ  وباعتبارها تنتمً إلى فبة الّسلطات اإلدار

ة الشًء المقضً فٌه ٌّ تكتسً حج
(4)

 :، هذا ما ٌرفع عنها الحصانة وٌجعلها مسؤولة

 :فً الحاالت الّتالٌة:  فً مواجهة المودعٌن -1

                                                                                                                                                                    

.85 و 84 ص 2005، 06، مجلة مجلس الدولة عدد 01/04/2003قرار مجلس الدولة - ( 1(  

.87 و 86، المرجع السابق، ص 2003/ 30/12قرار مجلس الدولة - ( 2(  
  .74-72 انمزجع انسببق، ص ،2003/ 30/12قرار مجلس الدولة  -  ( 3)

)4(- GAZIER( M. Françoise), « Etude sur les autorités administratives indépendantes »,  Revue 

conseil d’état, étude et documents, n°35,1983-1984, p 14. 
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 .عدم القٌام بالّرقابة على مؤّسسات القرض -

 .عدم كفاٌة هذه الّرقابة- 

 .الّتأخٌر التعّسفً فً القٌام بها- 

 :فً الحاالت الّتالٌة:  فً مواجهة مؤّسسات القرض– 2

 .عدم القٌام باإلجراءات الكافٌة إلعالمها -

ة - ٌّ  .عدم احترام اإلجراءات المّتبعة أمامها فً حالة الجلسات الّتأدٌب

، ما 11-03 من األمر 117عدم االلتزام بالّسر الّمهنً حسب ما جاء فً نّص الماّدة  -

. ٌجعلها عرضة للّتشهٌر والقضاء على مكانتها داخل االقتصاد الوطنً والخارجً

 .فً القانون الفرنـسً: أّوال

ة هنا ال تقع مباشرة  ٌّ ة فاّن المسؤول ٌّ ة المعنو ٌّ ة، ال تتمّتع بالّشخص ٌّ حٌث أّن اللّجنة المصرف

خاصة  )كما أّنها ال تنعقد عند القٌام بهذه الوظٌفة بشكل معٌـب. علٌها، وإّنما تقع على الّدولة

، إالّ فً حالة الخطأ الجسٌم(بسبب عدم كفاٌة رقابة مؤّسسة القرض
(1)

. 

 

 

 

، 1960 فٌفري12هذا ما ذهب إلٌه مجلس الّدولة الفرنسً، فً قرارٌن صدرا له فً 

حول موضوع المسؤولٌة التً تتحّملها هٌبات الّتنظٌم البنكً بعد عجز أحد البنوك أمـــام زبابنه 

(2)
. 

ة العلٌا بطعن موجه فً آن واحد ضّد  ٌّ   حٌث قام زبونً البنك بإخطار المحكمة اإلدار

كل الّسلطات التً تتدّخل فً رقابة البنوك، هذا الّطعن كان موجه فً بداٌة األمر ضّد بنك 

فرنسا بمناسبة عدم كفاٌة الّرقابة على البنك المعنً، رفضه المجلس على أساس أّن بنك فرنسا 

ال ٌقوم بهذه الّرقابة لفابدته بل لصالح لجنة رقابة البنوك والمجلس األعلى للقرض ثم قاما 

بمطالبة ثانٌة، باعتبار أّن هناك خطأ فً تسجٌل البنك والقٌام بنشاطاته، رفضه المجلس مّرة 

                                                   

)1(- RIPPERT (G)& ROBLLOT( R), op.cit, P 294 . 

)2(- BECQUE(Jacques) & CABRILLAC  (Henry), « Jurisprudence : Organisation bancaire, 

contrôle, responsabilité », Revue droit commercial, Tome XII,1960, p 613 et 614 . 
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ة  ٌّ ثانٌة على أساس أّن لجنة رقابة البنوك والمجلس األعلى للقرض ال ٌتمّتعان بالّشخص

ة ٌّ ة وال بذّمة مال ٌّ فهما حسب رأٌه ال ٌمثالن فً الحقٌقة سوى مصلحتٌن من مصالح . المعنو

ة الّسلطة العاّمة إالّ أّن المجلس رفض إثارتها مؤّسسا ذلك على أّنه ال  ٌّ الّدولة، ما ٌثٌر مسؤول

ٌوجد خطأ فً تسجٌل البنك فً قابمة البنوك، ألّن هذا الّتسجٌل تّم بالمطابقة مع الّتنظٌم 

أّما بالّنسبة إلى الّتصرٌح بمعلومات خاطبة فاّنه ال ٌوجد . المعمول به وال ٌمكن أن ٌكون خاطبا

دلٌل على وضعها تحت تصّرؾ لجنة الّرقابة أو المجلس األعلى للقرض، كما أّن قٌام الّدلٌل 

ة، ألّن ذلك ٌتطلّب قٌام الخطأ الجسٌم ٌّ ة الّدولة بصفة آل ٌّ وقد بّث . على ذلك ال ٌثٌر مسؤول

ة رافضا طلب الطاعنٌن على أساس أّنه ال ٌوجد خطا  ٌّ المجلس أخٌرا فً طعن ضّد وزٌر المال

 .جسٌم، كما أّنه من الصعب إثباته

ة الّسـلطة 1965 جوان 13كذلك فً قرار له بتارٌخ  ٌّ ، قبل مجلس الّدولة الفرنسً مسؤول

العامـّة كمبـدأ عـام، إالّ أّنه رفض الّطـعن ألّن الطـاعن لم ٌثبت  

الخطأ الجسٌم
(1)

. 

 

 

ة)المنازعات المرتبطة بمسؤولٌة الّدولة ٌّ تكون أمام  (من أجل عجز اللّجنة المصرف

ة، وإذا اقتضى األمر تكون  ٌّ ة االستبناف ٌّ ة، ثم أمام المحكمة اإلدار ٌّ ة االبتداب ٌّ المحكمة اإلدار

محّل طعن بالّنقض أمام مجلس الّدولة
(2)

 .

 .فً القانون الجزائري: ثانٌـا

أّما فٌما ٌخّص مجلس الّدولة الجزابري فلم ٌثر هذه المسالة، التً برزت إلى الوجود بعد 

ة بنك الخلٌفة ٌّ حٌث . سلسلة الفضابح التً تّوجت القطاع المصرفً، التً كانت أشهرها قض

ة؟ مدى استطاعة األعضاء  ٌّ ة اللّجنة المصرف ٌّ طرحت العدٌد من الّتساؤالت حول درجة مسؤول

ة على أعضاء اللّجنة  ٌّ ة إخفاء المحافظ لمعلومات أساس ٌّ التدّخل إلٌقاؾ إفالس البنك؟ إمكان

 اآلخرٌن؟

                                                   

)1(- BECQUE(Jacques) & CABRILLAC  (Henry), « Jurisprudence : Contrôle des banques et 

établissements financiers, responsabilité de l’état », Revue droit commercial, tome XVIII, 1965,p 

441. 

)2(- RACINE, op.cit, p 29. 
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 وقد طرحت مجموعة من األسبلة على محافظ بنك الجزابر الّسابق عبد الوهاب كرمان، 

ة فً أداء مهامها ٌّ ة اللّجنة المصرف ٌّ وٌالحظ من خالل أجوبته اّنه . تدور فً مجملها حول فعال

ة عنها، إذ قال اّنه اكتشؾ أّن تصرٌحات بنك الخلٌفة التً كانت تمّثل  ٌّ سعى إلى إزاحة المسؤول

ة  ٌّ ة كانت خاطبة وأخفت الوضع ٌّ ة التً صٌؽت ووّجهت للّجنة المصرف ٌّ أساس الّتقارٌر الدور

ة العاّمة ٌكون على أساس تصرٌحات مكتوبة . الحقٌقٌة للبنك ٌّ واّن مراقبة البنوك من قبل المفتش

للبنوك محّل الّرقابة، وهذا أمر ال ٌمكن أن ٌؤاخذ علٌه بنك الجزابر، ألّن األمر ٌتّم بهذه 

ٌٌّس مراقبة البنوك'' بال''الطرٌقة فً كّل الّدول بناء على مبادئ لجنة  و حسب . التً تحّدد مقا

ة واستفادت منذ  ٌّ ة الّتفتٌش التً ارتكزت على قواعد عالم ٌّ رأٌه فالمشكل لم ٌكن فً منهج

، بل كان فً المحٌط السٌاسً الذي شّوه ''بال'' من دعم صندوق النقد الدولً ولجنة 1998

ة من قبل  ٌّ ة امتصاص لألموال العموم ٌّ تجربة انفتاح القطاع البنكً للخواص لٌحّولها إلى عمل

 :بنك صؽٌر، وطرح بدوره مجموعة من الّتساؤالت

ة الهٌبتٌن الوحٌدتٌن فً مجال الّرقابة      "  ٌّ لماذا ٌجب أن ٌكون بنك الجزابر واللّجنة المصرف

ة تحقٌق الّنتابج، وٌحكم علٌهما بأّنهما فشال ألّنهما لم ٌكتشفا  ٌّ ة اللتٌن ترتبطان مسبقا بإلزام ٌّ البنك

قبل ذلك اإلفالس الذي ٌتهّدد أحد البنوك؟ لماذا تّم متابعة مسؤولً مجموعة أنرون  

 

ولم تتابع سلطات الّرقابة فً الوالٌات المّتحدة ، وذات األمر ٌنطبق على مسؤولً القرض 

د ترٌشً، محافظ بنك فرنسا الّسابق ومحافظ البنك المركزي  ٌّ اللٌونً، حٌث تّم السماع للس

األوروبً حالٌا، بصفته مدٌر الخزٌنة وأحد المساهمٌن عن الّدولة لبنك عمومً ولٌس بصفته 

والفضٌحة التً مّست . محافظا لبنك فرنسا، فضال عن قضٌة إفالس البنوك فً تركٌا

ٌّاسً متورطا . المجموعة الّصناعٌة اإلٌطالٌة بارمالت ففً هذه الّدول، وسواء أكان الّنظام الس

فٌها أم ال، فإّن العامل األساسً هو أّن العدالة كانت مستقلّة، و أضاؾ اّنه إذا طرحنا سؤاال 

ة والمواطنة حول نجاعة هٌبات الّدولة، فإّننا نالحظ ماٌلً ٌّ أّن : عاما فً سٌاق الدٌمقراط

ة، ولكن ال ٌمتلكان احتكار رقابة البنوك وموظفً  ٌّ الهٌبتٌن تقع على عاتقهما الّرقابة البنك

البنوك، فهناك هٌبات الّرقابة والمتابعة واألمن الّتابعة للدولة والتً تلعب دورا فً سلسلة 

ة ٌّ فالتزوٌر على مستوى الموثقٌن  . الّرقابة، وبالّتالً ٌمكن أن تكون لها قسط من المسؤول

ا ترجع إلى رقابة  ٌّ والضؽوط الممارسة على مستوى دوابر الّدولة وكّل المعلومات المتداولة حال
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ة هٌبة معلومة حول هذه المسابل حٌنما كنت فً  ٌّ ة، ولم تقّدم لً أ ٌّ القانون العام ال الّرقابة البنك

 ولكّننً أؤّكد أّنه من الخطأ الجزم 2001لقد ؼادرت بنك الجزابر بداٌة جوان  .بنك الجزابر

ة للبنك إالّ  ٌّ ة المال ٌّ بأّن شٌبا لم ٌتّم القٌام به لتفادي اإلفالس، لكن لم ٌتّم اكتشاؾ خطورة الوضع

ٌّر اإلداري عام  ، فهذا الوضع كانت تخفٌه الّتصرٌحات المزّورة للبنك 2003بعد تنصٌب المس

ة التً سمح بها أحد القضاة ٌّ فمن · وعدم نشر الحسابات الّسنوٌة بفعل تمدٌد اآلجال القانون

. 2003السهل الٌوم الحكم على أمر لم ٌكن واضحا قبل

ة الخلٌفة قد تم إدراجها فً جدول أعمال اجتماع  ٌّ  ماي، وكل 9ثم ٌواصل القول أّن وضع

االختالالت المسّجلة فً تقارٌر الّتفتٌش التً ال تخّص الطابع الجنابً جمعت فً الّتقرٌر 

ة فً 69/2001الشامل رقم  ٌّ  لٌستخدم 2001 ماي 3 والذي وّزع على أعضاء اللّجنة المصرف

د  ٌّ ٌن مقرر وهو ما تّم فً شخص الس ٌّ ة التً أطلقتها، حٌث اقترحت تع ٌّ كأساس للّتدابٌر  الّتأدٌب

دروٌس، وهذا المسار هو اإلجراء القانونً الوحٌد المنصوص علٌه فً قانون النقد و القرض 

ة، وكل قرار إداري 90-10 ٌّ  لمعاقبة البنوك، وأنا الذي أطلقتها بصفتً ربٌسا للّجنة المصرف

كنت سأّتخذه كمحافظ كان سٌخضع لرقابة مجـــلس  

 

ة ٌجب أن ٌعلم بأّن هذه العقوبة تّم  ٌّ الّدولة، ومن ٌتفاجأ من عدم تعّرض الخلٌفة لعقوبة إدار

ة مّما ٌثقل  ٌّ نقضها من مجلس الّدولة، وهذا األمر دفع اللّجنة الحترام قانون اإلجراءات المدن

 .سٌره وٌؤّخر اّتخاذ القرار

ة، ٌضّم كافة المخالفات والخروق ضّد  ٌّ كما أّننً وّجهت تقرٌرا إلى وزٌر المال

الّتشرٌعات وقوانٌن الّصرؾ وهو الوحٌد الذي ٌخّص المخالفات من الصنؾ الجنابً وعلٌه 

ة هو الوحٌد المخّول بإٌداع شكوى لدى العدالة بعد إثبات وجود مخالفات  فانّ  ٌّ وزٌر المال

لقوانٌن الّصرؾ
(1)

. 

بصفته عضوا فً اللّجنة  (أ. ن)، استمع القضاء للّشاهد 2005 نوفمبر 29وبتارٌخ 

ٌّة ة قامت فً العام  ، فأصرّ 1997 منذ العام المصرف ٌّ  فً 2001هذا األخٌر أّن اللّجنة المصرف

                                                   

)1(- S. (Hafid), « M Abdlouaheb keramane, ancien gouverneur de la banque d’Algérie répond à 

des question », El Khaber, 7 et 8 février 2007, disponible sur : www.algeria-watch.org 

http://www.algeria-watch.org/
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ة بدراسة مخالفات الّتشرٌع ٌّ  3التً ارتكبها بنك الخلٌفة، وقال الّشاهد أّنه فً  جلستها العاد

ة ، تّم انقضاء عهدة أعضاء2002مارس  ٌّ   2   فً   ّ  إال يتّم تجديدهب لم   والتً  ،اللّجنة المصرف

ٌٌّن   بعد   فٌما   ّ  لٌتم   ،2002   دٌسمبر  الخلٌفة   بنك   من   االعتماد   وسحب   إداري   متصّرؾ   تع
 (1)

.  

أّن تراجع الّدولة عن التدّخل المباشر فً االقتصاد : « Yves Guyon »وٌرى األستاذ 

ة المستقلّة، ٌعتبر تقّدم فٌه نوع من اللّبس، ألّنه  ٌّ وتفضٌلها توجٌه سلطاتها نحو الّسلطات اإلدار

ٌمكن أن ٌترجم بانسحاب حقٌقً لتدّخل الّدولة أو ٌكون مجرد ؼطاء لهذه األخٌرة
(2)

 وإذا .

ة الّرقابة  ٌّ سلّمنا نحن بالفرض الثانً فإّننا نقول أّن الّدولة هً المشرؾ الّربٌسً على عمل

ة فاّن الّدولة هً المسؤولة، وإذا رجعنا  ٌّ ة المعنو ٌّ ة ال تتمّتع بالّشخص ٌّ وباعتبار اللّجنة المصرف

إلى القاعدة العاّمة تختّص المحاكم اإلدارٌة فً نظر دعوى الّتعوٌض باعتبارها أهـم  

 

 

دعاوى القضاء الكامل
(3)

 والتً تهدؾ إلى المطالبة بالتعوٌض وجبر األضرار المترتبة عن 

األعمال اإلدارٌة المادٌة والقانونٌة
(4)

، و بما أّن المحاكم االدارٌة ؼٌر منّصبة بعد فان الؽرفة 

ة لمجلس قضاء الجزابر هً المختّصة ٌّ ٌّة07الماّدة  )اإلدار محل -  من قانون اإلجراءات المدن

. (-اإللؽاء

 

 :خالصة الفصل الثانـً

ة بالدراسة والتحلٌل فإّننا نستنتج أّنه ٌدور  ٌّ بعد التطّرق إلى اإلطار الوظٌفً للجنة المصرف

أساسا حول موضوع وظٌفة الضبط الموكلة إلٌها والتً تقوم من خاللها برقابة مؤّسسات 

ة وطٌلة  ٌّ القرض العاّمـة والخاّصة على حّد الّسواء، أثناء دخولها إلى المهنــة المصرف

متمّتعة فً ذلك بسلطة التقوٌم والتأدٌب ومعتمدة على إجراءات خاصة تتناسب . ممارستها لها

ٌن قابم باإلدارة مؤقت أو . مع الظروؾ التً تتدّخل فً إطارها ٌّ تخضع قراراتها المتعلقة بتع

                                                   

، 2007 جانفً 20، " أشهر بٌنما كانت بنك الخلٌفة تنهب؟9اللجنة المصرفٌة لبنك الجزابر ظلت شاؼرة " ج لعالمً،- (1)

                                                                                         www.echourouk.com: متوفر على الموقع

)2(- GUYON (Yves), op.cit, p 765. 

 .، المرجـع السابق09-08 من القانون 2ؾ/ 801المادة - (3)

 .198، ص2005محمد الصؽٌر بعلً، الوجٌز فً المنازعات اإلدارٌة، دار العلوم للنشر والتوزٌع، عنابـة،- (4)

http://www.echourouk.com/
http://www.echourouk.com/
http://www.echourouk.com/
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ة إلى الّطعن باإللؽاء أمام مجلس الّدولة طبقا إلجراءات خاصة  ٌّ مصفً والعقوبات التأدٌب

ٌّة  .تختلؾ عن تلك فً قانون اإلجراءات المدن

 أما بخصوص التقصٌر فً أداء مهامها ومع ؼٌاب تحدٌد دقٌق لحقوق وواجبات أعضابها 

واإلجراءات التأدٌبٌـة التً ٌتعرضون لها فً حالة الخطـأ، و  (باستثناء واجب الّسـر المهنً)

ة فاّن الدولة هً المسؤولة ٌّ ة المعنو ٌّ  .مادامت ال تتمتع بالشخص

ة قد بادرت بوضع نظامها الّداخلً الذي تناولت فً إطاره بعض  ٌّ ورؼم أّن اللّجنة المصرف

ته ، ٌّدل على ضعؾ التأطٌر القانونً لهذه الوظٌفة فً المجال  ٌّ الّنقاط المهّمة إالّ أّن عدم شرع

 .         المصرفً
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 خاتـمةة

ٌتجّسد دور الّدولة فً ظل اقتصاد السوق، من خالل تبّنً شكل جدٌد من أشكال ممارسة 

الّسلطة العاّمة، المقتبس من تجارب دول أخرى وهً الّسلطات اإلدارٌة المستقلّة التً 

تستخدمها الّدولة بدال من اإلدارة الكالسٌكٌة للقٌام بالمهام الجدٌدة التً ٌفرضها ضبط 

ة، ولقد استحدث المشّرع فً المجال المصرفً هٌكال ٌدعى اللّجنة  ٌّ ة والمال ٌّ الّنشاطات االقتصاد

ة ٌّ ٌّة ألعضائها، كما اّنه وان . المصرف ٌّز بتعّدد واختالف المراكز القانون هذه األخٌرة تتم

ٌفها القانونً إال أن مجلس الّدولة أضفى علٌها طابع الّسلطة  ٌّ ة حول تك ٌّ اختلفت اآلراء الفقه

 .اإلدارٌة المستقلّة، لتحتل مركزا هاما فً ضبط الّنشاط المصرفً

ة المتمّثلة فً بنك  ٌّ ة الوطن ٌّ وتربطها فً سبٌل أداء مهّمتها عـالقات مع الّسلطات النقد

الجزائر، الذي ٌقوم بمهّمة الّرقابة لحسابها من خالل الهٌئات الّتابعة له، سواء هٌئات الّرقابة 

ومـجلس النقد والقرض الذي ٌستأثر بالّسلطة الّتنظٌمٌة . الّداخلٌة أو مدٌرٌة الّتفتٌش الخارجٌة

فً المجال، الشًء الذي ٌعطً انطباعا باالنتقاص من مهّمة الّضبط الموكلة إلى اللّجنة، رغم 

أن العالقة بٌنهما عالقة تكاملٌة، إلى جانب عالقتها بالّسلطات الّرقابٌة األجنبٌة التً تنّظم فً 

 .إطار اتفاقٌات ووفقا لمبدأ المعاملة بالمثل

هـذا وإلى جانب مظهر المصالحة، فاّن الّسلطات اإلدارٌة المستقلّة مظهر آخر من 

وقد تجلّى ذلك فً المجال المصرفً . مظاهر إقصاء القاضً الجزائً من الحقل االقتصادي

ة إضافة إلى سلطة الّرقابة والّتحقٌق سلطة توقٌع الجزاء هذه األخٌرة التً  ٌّ بمنح اللّجنة المصرف

تها ٌّ لٌتوّصل القانون المقارن فً النهاٌة إلى أّنه ال . أسالت الكثٌر من الحبر حول مدى شرع

ٌمثل أّي مبدأ دستوري عقبة أمام االعتراف للّسلطة اإلدارٌة التً تتمّتع فً نطاق ما تتمتع به 

ة  وتخضع لذات  ٌّ من امتٌازات الّسلطة العاّمة بممارسة سلطة الجزاء ما دامت غٌر سالبة للحر

ٌّة  .المبادئ التً تخضع لها العقوبة الجنائ

ة ٌثٌر تساؤالت  ٌّ إّن الغموض والّنقص الذي ٌشوب الّنصوص المنّظمة للّجنة المصرف

تها، فرغم بروز هذا المظهر على مستوٌات عّدة، إالّ أّنه ٌغٌب على  ٌّ الكثٌر حول مسألة استقالل

ٌن إلى جهة علٌــا،   ٌّ مستوٌات أخرى، فالّطابع الجماعً والمختلط للتشكٌلة، إسناد الّتع
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ة إللغاء قراراتها، وان  ٌّ تحدٌد مّدة االنتداب، وضعها للّنظام الّداخلً وعدم تدّخل الّسلطة الّتنفٌذ

كانت أبعادا قانونٌة تكّرس إلى حّد بعٌد االستقاللٌة إالّ أّن ظروف ممارسة الوظٌفة غٌر 

دة لالمحّددة بشكل كاف من جهة وعدم االستقال ٌّ  المالً للجهاز من جهة أخرى تعّد أبعادا مق

 .لهذه الخاصٌة

ة سلطة طالما أّن القانون ال ٌعتبرها مجرد جهاز استشاري  ٌّ رغم ذلك فاّن اللّجنة المصرف

ٌّات  كما أّنها تتمّتع بسلطة اّتخاذ القرار وسلطة الّبث فً الّنزاع، إدارٌة ألنها تمارس صالح

الّدولة باسمها ولحسابها ومستقلّة ألّنها ال تدخل ضمن أّي تدّرج سلمً وال وجود لسلطة 

ة علٌها ٌّ  . وصائ

ا فً مستوى  ٌّ ا وقائ ٌّ ة فً إطار ممارسة اختصاصاتها دورا رقاب ٌّ وتلعب اللّجنة المصرف

ا فً مستوى ثان، وذلك فً مواجهة أشخاص القانون المصرفً بنوكا  ٌّ ٌّا ردع أول، ودورا تأدٌب

اتها إلى الغٌر الذي ٌمارس المهنة  ٌّ ة، عاّمة أو خاّصة، كما تمّد صالح ٌّ أو مؤّسسات مال

ة ٌّ ة بصفة غٌر قانون ٌّ  .المصرف

ة للقواعد التً  ٌّ ٌتجلّى الّدور الّرقابً الوقائً فً مدى احترام البنوك والمؤّسسات المال

ة ممارستها ومدى تواصل احترامها ٌّ ة وكٌف ٌّ أما الّدور . تنّظم الّدخول إلى المهنة المصرف

ة تهدف إلى إعادة الوضع إلى ما كان علٌه لٌنتقل إلى  ٌّ التأدٌبً الردعً فٌمّر بإجراءات أول

إصدار جزاءات على مرتكبً المخالفات تتدّرج من اإلنذار والتوبٌخ إلى المنع من ممارسة 

 .نشاط ما، التوقٌف المؤقت لمسٌر أو أكثر أو إنهاء مهامه، سحب االعتماد والجزاءات المالٌة

تٌن اثنٌن،  ٌّ ٌّن أّن تنظٌم هذه الّرقابة ٌكون وفق آل ة ٌب ٌّ إّن الّنظام القانونً للّجنة المصرف

فً حٌن لم ٌتطّرق إلى تأطٌر . رقابة على أساس الوثائق ورقابة فً مراكز مؤّسسات القرض

ة أمام اللّجنة، األمر الذي تفّطنت إلٌه هذه األخٌرة ضمن نظامها الّداخلً الذي  ٌّ ة الّتأدٌب ٌّ المسؤول

ة ٌّ ة وال من الّناحٌة الموضوع ٌّ ٌّا ال من الّناحٌة الشكل إالّ أّنه ٌعمل إلى حّد ما . ال ٌعتبر شرع

إلٌجاد نقطة الّتوازن بٌن احترام حقوق مؤّسسات القرض وفعالٌة تدخل اللّجنة وذلك بتطبٌق 

 .مجموعة من الّضمانات
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ة إجراءات الّطعن فً قراراتها سواء فٌما  ٌّ كما أّن الّنظام القانونً لها أّكد لنا خصوص

ٌتعلّق بالتظلّم، مسألة المواعٌد أو مسألة وقف الّتنفٌذ، ما ٌجعلها تختلف عن الّسلطات اإلدارٌة 

ة ٌّ  .الّتقلٌد

كذلك وبالرغم من الّنظام االستثنائً لمؤّسسات القرض والذي ٌختلف عن ذلك المتعلّق 

بالّتجار عموما، إالّ أّن الّرقابة علٌها تكون عاّمة وإشرافٌة تستهدف التأّكد من الشروط التً 

ٌّات مؤّسسات القرض وسالمتها كما أّن . ٌفرضها القانون ولكن ال تتوّغل فً صدق عمل

ٌّات  الّتفتٌش على البنوك ال ٌتضّمن حماٌة الودائع من المخاطر فهً رقابة خارجة عن العمل

ة ٌكمن فً بذل عناٌة ولٌس تحقٌق نتٌجة، إالّ أّن  ٌّ ذاتها، ولذلك فاّن مهّمة اللّجنة المصرف

ة  ٌّ ة الّدولة، باعتبار اللّجنة ال تتمتع بالشخص ٌّ ارتكاب خطأ جسٌم ٌؤّدي إلى قٌام مسؤول

ة ٌّ  .المعنو

فً األخٌر ٌمكننا القول أّن غٌاب معٌار قانونً موّحد من أجل تحدٌد مكانة الّسلطات 

ة، أّدى إلى غموض نظامها المنازعاتً، األمر الذي  ٌّ اإلدارٌة المستقلّة ضمن األشخاص القانون

ٌستدعً خلق قانون جدٌد مستقّل وهو قانون الّضبط االقتصادي ٌحتوي هذا الّنوع من 

ة تسمح بتأطٌر مهّمة  ٌّ ة فً إطاره من قواعد قانون ٌّ الّسلطات، بحٌث تستفٌد اللّجنة المصرف

ة تدّخل اللّجنة،   ٌّ الّضبط فً المجال المصرفً بشكل ٌضمن حقوق مؤّسسات القرض وفعال

ة ٌّ ٌّز بها المعامالت المصرف ٌّار الّسرعة والمرونة التً تتم  .وذلك فً ظل ت
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INSTRUCTION N° 74-94 DU 29 NOVEMBRE 1994 RELATIVE A LA FIXATION DES 

REGLES PRUDENTIELLES DE GESTION DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS 

FINANCIERS 

I - OBJET 

Article 1 : La présente instruction a pour objet la mise à jour des dispositions de l'instruction n° 

34-91 du 14 novembre 1991 et de son additif n° 1 du 26 Octobre 1992 en application du 

règlement n° 91-09 du 14 Août 1991 modifié et complété fixant les règles prudentielles de 

gestion des Banques et Etablissements Financiers. 

II - LA DIVISION ET LA COUVERTURE DES RISQUES 

Article 2 : Au titre des points a et b de l'article 2 du règlement n° 91-09 du 14 Août 1991 

modifié et complété susvisé, les Banques et Etablissements Financiers doivent veiller à tout 

moment à ce que : 

- le montant des risques encourus sur un même bénéficiaire n'excède pas les taux suivants du 

montant de leurs fonds propres nets : 

* 40 % à compter du 1er Janvier 1992 

* 30 % à compter du 1er Janvier 1993 

* 25 % à compter du 1er Janvier 1995 

Tout dépassement des taux sus-indiqués doit être suivi immédiatement par la constitution d'une 

couverture de risques représentant le double des taux indiqués à l'article 3 ci-après : 

- le montant total des risques encourus sur les bénéficiaires dont les risques dépassent pour 

chacun d'entre eux 15 % des fonds propres nets desdits Banques ou Etablissements Financiers 

n'excède pas dix fois ces fonds propres nets. 

Les bénéficiaires appartenant au même groupe ou liés à un groupe (filiales à 100% ou entreprises 

dans lesquelles la maison mère détient une minorité de blocage ou encore une participation 

significative au capital) doivent être considérés comme un seul et même bénéficiaire pour 

l'application des ratios tels que définis au premier alinéa du présent article. 

Sont également considérées comme un même bénéficiaire, assujetties aux dispositions du présent 

article, les personnes morales ou physiques lorsqu'elles : 

- sont soumises à une direction de fait commune 

- et ou entretiennent des relations prépondérantes 

A titre transitoire et jusqu'au 1er Janvier 1995, ces deux ratios de division des risques ne sont pas 

applicables aux entreprises déstructurées non encore autonomes. 

Article 3 : Au titre du point e de l'article 2 du règlement n° 91-09 du 14 août 1991 modifié et 

complété susvisé, et conformément à l'article 4 du règlement n° 90-01 du 4 Juillet 1990 modifié 
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et complété, relatif au capital minimum des Banques et Etablissements Financiers, ces derniers 

sont tenus dans les conditions prévues dans la présente instruction de respecter en permanence 

un ratio de solvabilité en tant que rapport entre le montant de leurs fonds propres nets et celui de 

l'ensemble des risques de crédit qu'ils encourent du fait de leurs opérations, au moins égal à 8 %. 

A titre transitoire, et en application de l'article 6 du règlement n° 90-01 susvisé, les Banques et 

Etablissements Financiers en activité à la date de promulgation de la Loi n ° 90-10 du 14 Avril 

1990 doivent faire en sorte que ce rapport soit au moins : 

- 4 % à compter de fin Juin 1995 

- 5 % à compter de fin Décembre 1996 

- 6 % à compter de fin Décembre 1997 

- 7 % à compter de fin Décembre 1998 

- 8 % à compter de fin Décembre 1999 

Article 4 : Les fonds propres sont constitués par : 

- les fonds propres de base définis à l'article 5 ci-dessous 

- les fonds propres complémentaires définis aux articles 6 et 7 ci-dessous 

Article 5 : Par fonds propres de base, il faut entendre 

- le capital social 

- les réserves autres que réserves de réévaluation 

- le report à nouveau lorsqu'il est créditeur 

- le résultat du dernier exercice clos dans l'attente de son affectation, diminué de la distribution 

de dividendes à prévoir 

- les provisions pour risques bancaires généraux définis à l'article 17 de la présente instruction 

pour les créances courantes 

Les fonds propres de base peuvent comprendre le bénéfice arrêté à des dates intermédiaires à 

condition : 

- qu'il soit déterminé après la comptabilisation de toutes les charges afférentes à la période et des 

dotations aux comptes d'amortissement et de provisions, 

- qu'il soit vérifié par les Commissaires aux comptes et approuvé par la Commission Bancaire 

- qu'il soit calculé net d'impôt prévisible et d'acompte sur dividende ou de prévision de dividende 

desquels, il faut déduire : 
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- la part non libérée du capital social 

- les actions propres détenues directement ou indirectement 

- le report à nouveau lorsqu'il est débiteur 

- les actifs incorporels y compris les frais d'établissement 

- le cas échéant, le résultat négatif déterminé à des dates intermédiaires 

- l'insuffisance de provisions pour risque de crédit telle qu'évaluée par la Banque d'Algérie. 

Article 6 : Par fonds propres complémentaires, il faut entendre : 

- les réserves de réévaluation 

- les éléments qui remplissent les conditions suivantes : 

h ils peuvent être librement utilisés par la Banque ou l'Etablissement Financier concerné pour 

couvrir des risques normalement liés à l'exercice de l'activité bancaire lorsque les pertes ou 

moins values n'ont pas encore été identifiées. 

h ils figurent dans la comptabilité de la Banque ou de l'Etablissement Financier. 

h leur montant est fixé par la direction de la Banque ou l'Etablissement Financier, vérifié par les 

Commissaires aux comptes et communiqué à la Commission Bancaire : 

- les fonds provenant de l’émission de titres, notamment à durée indéterminée, et ceux provenant 

d'emprunts qui répondent aux conditions ci-après énumérées : 

h ne peuvent être remboursés qu'à l'initiative de l'emprunteur et avec l'accord préalable de la 

Commission Bancaire ; 

h le contrat d'émission ou d'emprunt donne à l'emprunteur la faculté de différer le paiement des 

intérêts ; 

h les créances du prêteur sur l'établissement assujetti sont subordonnées à celles de tous les 

autres créanciers. 

- le contrat d'émission ou d'emprunt prévoit que la dette et intérêts non payés permettent 

d'absorber les pertes de façon à ce que la Banque ou Etablissement Financier concerné soit en 

mesure de poursuivre son activité. 

- les fonds provenant de l'émission de titres ou emprunts subordonnés qui, sans remplir les 

conditions énumérées ci-dessus remplissent les conditions suivantes : 

- si le contrat prévoit une échéance déterminée pour le remboursement, la durée initiale ne doit 

pas être inférieure à cinq (05) ans : si aucune échéance n'est fixée, la dette ne peut être 

remboursée qu'après un préavis de cinq (05) ans. 
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- que le contrat de prêt ne comporte pas de clause de remboursement prévoyant que, dans des 

circonstances déterminées autres que la liquidation de la Banque ou de l'Etablissement Financier 

assujetti, la dette devra être remboursée avant l'échéance convenue et après le règlement de 

toutes les autres dettes exigibles à la date de mise en liquidation. 

Article 7 : Les fonds propres complémentaires ne peuvent être inclus dans le calcul des fonds 

propres que dans la limite du montant des fonds propres de base. En outre, les fonds propres 

complémentaires mentionnés à l'alinéa 5 de l'article 6 précédent (émission de titres ou emprunts 

subordonnés) ne peuvent être inclus dans les fonds propres complémentaires que dans la limite 

de 50 % du montant des fonds propres de base. 

Article 8 : Les fonds propres nets se rapportent au bilan non consolidé des Banques et des 

Etablissements Financiers. Ils sont constitués des fonds propres tels que définis à l'article 4 ci-

dessus, déduction faite des participations non consolidées avec leurs filiales Banques et/ou 

Etablissements Financiers. 

Article 9 : Par risques encourus, il faut entendre : 

- les crédits à la clientèle ; 

- les crédits au personnel ; 

- les concours aux Banques et Etablissements Financiers ; 

- les titres de placement ; 

- les titres de participation ; 

- les obligations de l'Etat ; 

- les autres créances sur l'Etat ; 

- les immobilisations nettes d'amortissement ; 

- les comptes de régularisation et de liaison dont l'imputation définitive concerne la clientèle ou 

les correspondants ; 

- les engagements par signature ; 

Diminués : 

- du montant des garanties reçues de l'Etat des organismes d'assurances et des Banques et 

Etablissements Financiers 

- des montants reçus en garantie de la clientèle sous forme de dépôts ou d'actifs financiers 

pouvant être liquidés sans que leur valeur soit affectée 

- du montant des provisions constituées pour la couverture des créances et ou la dépréciation des 

titres. 
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Article 10 : L'évaluation des garanties obtenues doit se faire avec la plus grande prudence. La 

valeur donnée aux sûretés doit être celle du marché, selon une évaluation indépendante. 

Article 11 : Les risques encourus tels que définis par l'article 9 ci-dessus, sont à retenir selon les 

pondérations suivantes : 

a)- Taux de pondération de 100 % 

- crédits à la clientèle 

* portefeuille escompte 

* crédit bail 

* comptes débiteurs 

- crédits au personnel 

- titre de participation et de placement autres que ceux des Banques et Etablissements Financiers 

- immobilisations 

b)- Taux de pondération de 20 % 

- Concours à des Etablissements de crédits installés à l'étranger 

* comptes ordinaires 

* placements 

* titre de participation et de placement des établissements de crédits installés à l'étranger 

c)- Taux de pondération de 5 % 

- Concours à des Banques et Etablissements Financiers installés en Algérie 

* comptes ordinaires 

* placements 

* titres de participation et de placement des Banques et Etablissements Financiers installés en 

Algérie. 

d)- Taux de pondération de 0 % 

- créances sur l'Etat ou assimilées : 

* obligations de l'Etat 

* autres titres assimilés à des titres sur l'Etat 



 139 

* autres créances sur l'Etat 

- dépôts à la Banque d'Algérie 

Les engagements de hors bilan, autres que ceux visés dans le dernier paragraphe de cet article, 

sont transformés en équivalent de risque crédit suivant la classification en quatre catégories 

indiquées en annexe. 

Ils sont pris en compte : 

- pour leur montant total lorsqu'ils sont classés dans la catégorie "risque élevé" 

- pour 50 % de leur montant lorsqu'ils sont classés dans la catégorie "risque moyen" 

- pour 20% de leur montant lorsqu'ils sont classés dans la catégorie "risque modéré" 

Les engagements classés dans la catégorie "risque faible" ne sont pas pris en compte. 

Les montants ainsi déterminés sont affectés selon la catégorie à laquelle appartient le bénéficiaire 

ou actif concerné des taux de pondération indiqués dans cet article. 

Néanmoins, les engagements couverts par une garantie fournie par un tiers sont affectés des taux 

de pondération applicables au garant. 

Les éléments de hors bilan relatifs aux taux d'intérêt et aux taux de change, tels que les 

opérations de change à terme, les instruments financiers à terme sur taux d'intérêt ou de change 

et les autres éléments de même nature feront l'objet d'une réglementation distincte à promulguer 

ultérieurement. 

Article 12 : Les éléments repris dans le calcul du ratio de solvabilité sont extraits de la 

comptabilité, consolidée ou non des Banques et Etablissements Financiers. 

Article 13 : Les Banques et Etablissements Financiers doivent déclarer leur ratio de solvabilité 

au 30 Juin et au 31 Décembre de chaque année. La commission bancaire peut demander à toute 

banque ou tout établissement financier de déclarer son ratio de solvabilité à d'autres dates 

déterminées par elle-même en fonction des impératifs de surveillance. 

La Commission bancaire établit le modèle suivant lequel doivent lui être déclarés les éléments de 

calcul de ce ratio. En outre, elle peut s'opposer à ce qu'une pondération donnée soit appliquée à 

un actif ou hors bilan si elle estime que celui-ci ne remplit pas entièrement les conditions fixées. 

Article 14 : La Commission bancaire peut autoriser exceptionnellement une Banque ou 

Etablissement Financier à déroger temporairement aux dispositions de la présente instruction 

afférentes au niveau du ratio de solvabilité en lui impartissant un délai pour régulariser sa 

situation. 
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III. - LE SUIVI DES ENGAGEMENTS 

Article 15 : Chaque Banque et Etablissement Financier doit par ses organes de gestion et de 

Directions compétents, établir et approuver périodiquement les politiques et procédures relatives 

aux prêts et aux placements et veiller à leur respect. 

La Banque ou Etablissement Financier doit notamment : 

- préparer et adopter une déclaration de principe sur sa stratégie en matière de prêts et de 

placements 

- veiller à l'application de méthodes internes qui énoncent le mode de mise en oeuvre des 

politiques de crédits (plafonds de crédit, système interne d'évaluation de crédits...) 

- s'assurer de la mise en oeuvre des méthodes d'audit interne pour contrôler en permanence la 

diversification des portefeuilles respectifs et, le cas échéant, la gestion appropriée de l'actif et du 

passif. 

L'ensemble de ces mesures de prudence doivent être communiquées à la Commission Bancaire. 

Article 16 : Les Banques et Etablissements Financiers doivent exiger des entreprises ayant 

auprès d'eux des risques tels que définis à l'article 9 de la présente instruction et dépassant 15 % 

de leurs fonds propres nets, un rapport d'audit externe. 

Article 17 : En application de l'article 7 du règlement n° 91-09 du 14 Août 1991 modifié et 

complété suscité, les créances courantes et classées sont définies comme suit : 

A/- Créances courantes 

Sont considérées comme créances courantes les créances dont le recouvrement intégral dans les 

délais parait assuré. Elles sont détenues généralement sur des entreprises dont : 

- la situation financière équilibrée est vérifiée dans les documents comptables certifiés de moins 

de dix (18) mois, ainsi que dans les situations provisoires datant de moins de trois (03) mois : 

- la gestion et les perspectives d'activité sont satisfaisantes : 

- le volume et la nature des crédits dont elles bénéficient sont compatibles avec les besoins de 

leur activité principale. 

Font également partie de cette catégorie les créances sûres : 

- assorties de la garantie de l'Etat d'une Banque ou Etablissement Financier ou d'une compagnie 

d'assurance ; 

- garanties par des dépôts effectués auprès d'une Banque ou Etablissement Financier ou tout 

autre actif financier pouvant être liquidé sans que sa valeur soit affectée. 
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Les créances courantes doivent faire l'objet d'un provisionnement général à hauteur de 1 % 

annuellement jusqu'à atteindre un niveau total de 3 %. Il s'agit des provisions à caractère de 

réserves qui feront partie des fonds propres. 

B/- Créances classées 

Catégorie 1 : Créances à problèmes potentiels 

Font partie de la catégorie 1 les créances dont le recouvrement intégral en dépit d'un retard qui 

reste raisonnable parait encore assuré mais qui sont détenues en général sur les entreprises qui 

présentent au moins une des caractéristiques ci-après définies : 

- le secteur d'activité connaît des difficultés 

- la situation financière et les perspectives de l'entreprise se dégradent ce qui risque de 

compromettre les capacités de paiement des intérêts et/ou du principal 

- certains crédits sur ces entreprises sont non remboursés et/ou les intérêts sont impayés depuis 

plus de trois (03) mois mais dont le retard est inférieur à six (6) mois. 

Ces créances nettes de garanties obtenues doivent être provisionnées à hauteur de 30 %. 

Catégorie 2 : Créances très risquées 

Font partie de la catégorie 2 les créances qui présentent au moins l'une des caractéristiques ci-

après définies : 

- les créances dont le recouvrement intégral parait très incertain et qui sont détenues sur des 

entreprises dont la situation laisse entrevoir des pertes probables 

- les retards dans le paiement des intérêts ou du principal échus se situent entre six (6) mois et un 

(1) an. 

Ces créances nettes de garanties obtenues doivent être provisionnées à hauteur de 50 %. 

Catégorie 3 : Créances compromises 

Font partie de la catégorie 3 les créances qui doivent être passées par pertes. Toutefois les 

Banques et Etablissements Financiers se doivent d'épuiser toutes les voies de recours possibles 

pour le recouvrement. 

Ces créances nettes de garanties correctement évaluées doivent être provisionnées à hauteur de 

100 %. 

Article 18 : Les risques hors-bilan correspondant à des bénéficiaires de créances qui auront été 

classées d'après l'article 17 précédent doivent être provisionnées à la même hauteur que les 

créances classées. 

Article 19 : Les Banques et Etablissements Financiers doivent veiller à ce que les intérêts dus 

soient recouvrés à l'échéance dans le cas exceptionnel où ce recouvrement n'est pas possible 
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nonobstant les dispositions contenues dans le règlement n° 92-08 du 17 novembre 1992 portant 

plan de comptes bancaire et règles comptables applicables aux Banques et aux Etablissements 

Financiers, les intérêts non recouvrés ne doivent pas être portés dans le compte de résultats. 

Article 20 : Le renouvellement, le rééchelonnement ou la consolidation d’une créance classée 

suivant les conditions définies dans l’article 17 ci-dessus ne modifient son classement que dans 

le cas où : 

- les intérêts impayés sont payés ; 

- et ou l’assainissement financier de l’emprunteur est assuré. 

Les intérêts rééchelonnés ou consolidés ne doivent pas être incorporés aux comptes de résultats 

de l’exercice auquel ils se rapportent. 

Article 21 : La distinction entre créances courantes classées ou entre ces dernières elles-mêmes 

telles que définies précédemment doit faire l'objet de mise à jour régulière de la part des banques 

et Etablissements Financiers. 

Article 22 : Les Banques et Etablissements Financiers doivent adopter des méthodes homogènes 

d'évaluation des risques afin d'arriver à des appréciations analogues de toutes les créances et 

opérations hors bilan sur les mêmes bénéficiaires. 

Ils doivent en outre sur la base de ce classement des créances se préoccuper plus particulièrement 

des créances qui représentent une proportion élevée de leurs fonds propres nets ou de leur 

engagements ou bien de celles qui requièrent un suivi plus spécifique. 

IV. - DISPOSITIONS DIVERSES 

Article 23 : En application de l'article 8 du règlement n° 91-09 susvisé, il est rappelé que les 

Banques et Etablissements Financiers doivent consentir aux entreprises des crédits causés. 

Les découverts en comptes courants doivent diminuer afin de ne plus dépasser l'équivalent de 15 

jours de chiffre d'affaires du bénéficiaire. A l'échéance, le découvert non apuré doit donner lieu à 

un reclassement dans l'une des catégories de créances classées. 

Les découverts en comptes courants constatés actuellement doivent changer de nature pour 

devenir des crédits de trésorerie exceptionnels destinés à faire face aux besoins immédiats des 

entreprises clientes. 

Article 24 : La présente instruction annule et remplace l'instruction n° 34-91 du 14 Novembre 

1991 et son additif n° 1 du 26 Octobre 1992. 

Article 25 : La présente instruction est applicable à compter de la date de sa publication. 
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ANNEXE 

CLASSIFICATION DES ENGAGEMENTS DE HORS BILAN 

Les engagements de hors bilan (hormis les engagements relatifs aux taux d'intérêts et de change) 

sont classés en quatre catégories. Les engagements non mentionnés seront classés par les 

Banques et Etablissements Financiers dans les catégories des opérations présentant des 

caractéristiques similaires. En cas de doute, l'avis de la Commission Bancaire doit être obtenu. 

Catégorie 1 - risque élevé 

- Acceptations 

- Ouverture de crédits irrévocables et cautionnements constituant des substituts de crédits 

- Garanties de crédits distribués 

Catégorie 2 - risque moyen 

- Engagements de payer résultant de crédits documentaires sans que les marchandises 

correspondantes servent de garanties. 

- Cautionnements de marché public, garanties de bonne fin et engagements douaniers et fiscaux. 

- Facilité non utilisées telles que découvert et engagement de prêter dont la durée initiale est 

supérieure à un (1) an. 

Catégorie 3 - risque modéré 

- Crédits documentaires accordés ou confirmés lorsque des marchandises correspondantes 

servent de garantie. 

Catégorie 4 - risque faible 

- Facilités non utilisées telles que découvert et engagements de prêter, dont la durée initiale est 

inférieure à un (1) an et qui peuvent être annulés sans condition à tout moment et sans préavis. 

ANNEXE VII A L'INSTRUCTION N° 74-94 

I. - DESCRIPTION DES ELEMENTS INCLUS DANS LES FONDS PROPRES 

A. FONDS PROPRES 

Les fonds propres sont constitués par la somme : 

- des fonds propres de base définis à l'article 3 du règlement n° 94-04 de la Banque d'Algérie, 

- des fonds propres complémentaires, définis dans le même article, dans les limites prévues à 

l'article 6 de l'instruction n° 74-94 de la Banque d'Algérie. 

Des fonds propres ainsi définis sont déduites les participations et les créances subordonnées sur 

des banques et établissements financiers. 
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1/- FONDS PROPRES DE BASE 

Les fonds propres de base comprennent la somme des éléments énumérés au point (a) moins la 

somme des éléments énumérés au point (b). 

a) ELEMENTS CONSTITUTIFS DES FONDS PROPRES DE BASE CAPITAL SOCIAL 

Il s'agit de la part des actions ou parts sociales libérée ou non du capital social. 

RESERVES AUTRES QUE RESERVES DE REEVALUATION 

Il s'agit des réserves constituées par affectation du résultat. Ne sont pas à inclure dans ce poste 

les réserves et écarts de réévaluation. Sont compris en particulier : 

- Les réserves légales 

Il s'agit des réserves constituées en application de la loi et notamment la législation relative aux 

sociétés commerciales 

- Les réserves statutaires et contractuelles 

Il s'agit des réserves constituées en cas de bénéfice en vertu des statuts de la banque ou de 

l'établissement financier ou de clauses contractuelles. 

- Les réserves réglementées 

Il s'agit des réserves constituées en application d'un texte réglementaire (on inclut dans ce poste 

les provisions pour risque dont les modalités de constitution sont définis à l'article 141.5 du Code 

des impôts). 

- Les autres réserves 

Il s'agit des réserves facultatives et autres réserves non citées par ailleurs. 

FONDS POUR RISQUES BANCAIRES GENERAUX 

Il s'agit des fonds constitués pour des raisons de prudence pour couvrir des risques bancaires 

généraux (article 17 de l'instruction n° 74-94 de la Banque d'Algérie). 

REPORT A NOUVEAU CREDITEUR 

Il s'agit des parties des bénéfices des exercices antérieurs qui n'ont pas été distribuées ni affectées 

à un compte de réserve. 

BENEFICE ARRETE A DES DATES INTERMEDIAIRES 

Il s'agit du bénéfice arrêté à des dates intermédiaires (en cours d'exercice) sous réserve qu'il 

réponde aux conditions de l'article 5 de l'instruction n° 74-94 de la Banque d'Algérie, suivantes : 

- qu'il soit déterminé après comptabilisation de toutes les charges afférentes à la période et des 

dotations aux comptes d'amortissement et de provisions, 

- qu'il soit vérifié par les commissaires aux comptes et approuvé par la Commission Bancaire. 

Qu'il soit calculé net d'impôt prévisible d'acompte sur dividendes ou de prévision de dividendes. 
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RESULTAT EN INSTANCE D'AFFECTATION DU DERNIER EXERCICE CLOS 

DIMINUE DE DIVIDENDE A PREVOIR 

Il s'agit du résultat positif du dernier exercice clos net de prévision de dividende, dans l'attente de 

son affectation. 

BENEFICE DE L'EXERCICE 

Il s'agit du bénéfice réalisé au cours de l'exercice concerné après déduction de l'impôt sur les 

bénéfices des sociétés. 

b) ELEMENTS DEDUCTIFS DES FONDS PROPRES DE BASE CAPITAL NON LIBERE 

Il s'agit de la partie du capital social appelée ou non qui n'est pas encore versée 

ACTIONS PROPRES DETENUES  

Il s'agit des actions propres que détiennent les banques ou les établissements financiers 

directement ou indirectement par l'intermédiaire des sociétés ou ils détiennent des participations. 

Ces actions sont à déduire, à leur valeur comptable. 

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES D'EXPLOITATION 

Il s'agit du fonds commercial, des droits de la propriété industrielle commerciale (brevets, 

licences, marques, procédures,...).et des frais d'établissement. 

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES HORS EXPLOITATION 

Il s'agit des immobilisations incorporelles dont la banque ou l'établissement est propriétaire mais 

qui ne sont pas nécessaires à l'activité bancaire. 

REPORT A NOUVEAU DEBITEUR 

Il s'agit des résultats négatifs des exercices antérieurs pour lesquels aucune affectation n'a encore 

été décidée. 

RESULTAT NEGATIF ARRETE A DES DATES INTERMEDIAIRES 

Il s'agit du résultat déficitaire arrêté à des dates intermédiaires (en cours d'exercice) sous réserve 

qu'il réponde aux conditions sus citées de l'article 5 de l'instruction n° 74-94 de la Banque 

d'Algérie. 

PERTE DE L'EXERCICE 

Il s'agit de la perte réalisée au cours de l'exercice concerné. 

2/- FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES 

Les fonds propres complémentaires comprennent les éléments suivants : 

RESERVES ET ECARTS DE REEVALUATION 

Sont inclus les réserves et écarts de réévaluation déterminés conformément aux dispositions 

légales ou réglementaires en vigueur. 
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ELEMENTS REPONDANT AUX CONDITIONS DE L'ART 6 ALINEA 2 DE 

L'INSTRUCTION N° 74-94 DE LA B.A. 

Il s'agit des éléments qui remplissent les conditions suivantes : 

- ils peuvent être librement utilisés par la banque ou l'établissement financier concerné pour 

couvrir des risques normalement liés à l'exercice de l'activité bancaire, lorsque les pertes ou 

moins - values n'ont pas encore été identifiées, 

- ils figurent dans la comptabilité de la banque ou l'établissement financier, 

- leur montant est fixé par la direction de la banque ou de l'établissement financier et vérifié par 

les commissaires aux comptes et communiqué à la commission bancaire. 

TITRES ET EMPRUNTS SUBORDONNES 

Le classement des titres et emprunts subordonnés dans l'une des deux rubriques prévues à cet 

effet dépend du respect des conditions énumérées ci-après et non de la forme de l'instrument, de 

sa durée ou de la dénomination juridique ou usuelle. 

TITRES ET EMPRUNTS SUBORDONNES REPONDANT AUX CONDITIONS DE 

L'ARTICLE 6 - ALINEA 3 DE L'INSTRUCTION N° 74-94 DE LA BANQUE D'ALGERIE 

Sont notamment susceptibles d'être inclus dans cette catégorie les titres subordonnés à durée 

indéterminée ainsi que les titres et emprunts subordonnés qui remplissent les conditions 

suivantes : 

- ils ne peuvent être remboursés que sur l'initiative de l'emprunteur et avec l'accord préalable de 

la commission bancaire, 

- le contrat d'émission ou d'emprunt donne droit à l'emprunteur le paiement des intérêts, 

- les créances du prêteur sur la banque ou l'établissement financier sont subordonnées à celles de 

tous les autres créanciers, 

- le contrat d'émission ou d'emprunt prévoit que la dette et les intérêts non payés permettent 

d'absorber les parts de façon à ce que la banque ou l'établissement financier concerné soit en 

mesure de poursuivre sont activité. 

TITRES ET EMPRUNTS SUBORDONNES REPONDANT AUX CONDITIONS DE L'ART. 6 

- ALINEA 5 DE L'INSTRUCTION N° 74-94 DE LA B.A. 

Sont inclus dans cette catégorie les titres et emprunts subordonnés qui ne satisfont pas à 

l'ensemble des conditions fixées à l'article 6, alinéa 3 de l'instruction n° 74-94 de la Banque 

d'Algérie mais remplissent les conditions fixées à l'article 6, alinéa 5 ci-après : 

- si le montant prévoit une échéance déterminée pour le remboursement, la durée initiale ne doit 

pas être inférieure à cinq ans ; si aucune échéance n'est fixée, la dette ne peut être remboursée 

qu'après un préavis de cinq ans, 
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- le montant de prêt ne comporte pas de clause de remboursement prévoyant que dans les 

circonstances déterminées autres que la liquidation de la banque ou l'établissement financier 

assujetti, la dette devra être remboursée avant l'échéance convenue, 

- dans l'éventualité d'une liquidation de la banque ou de l'établissement financier ces titres ou 

emprunts ne peuvent être remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes existant à la 

date de mise en liquidation ou contractées pour les besoins de celles-ci. 

PART ADMISE DANS LES FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES 

D'après l'alinéa 5 de l'article 6 de l'instruction n° 74-94 de la Banque d'Algérie, les titres ou 

emprunts subordonnés ne peuvent être inclus dans les fonds propres complémentaires que dans 

la limite de 50% des fonds propres de base. 

PART DES FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES ADMISE DANS LES FONDS 

PROPRES 

D’après l'alinéa 5 de l'article 6 de l'instruction n° 74-94 de la Banque d'Algérie, les fonds propres 

complémentaires ne peuvent être inclus dans les fonds propres que dans la limite du montant des 

fonds propres de base. 

3)-ELEMENTS DEDUCTIFS DES FONDS PROPRES 

PARTICPATIONS DANS DES BANQUES ET ETABLISSEMETS FINANCIERS 

Il s'agit des participations dans des banques et établissements financiers qui apparaissent dans les 

bilans non consolidés. 

Si une banque ou un établissement financier procède à la consolidation de son bilan et ses 

comptes de résultats avec ceux de ses filiales, les participations n'apparaissent pas dans ceux-ci 

elles sont automatiquement déduites des fonds propres. 

CREANCES SUBORDONNEES SUR DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS 

FINANCIERS 

Il s'agit des créances subordonnées (prêts subordonnés, titres subordonnés, prêts participatifs, 

titres participatifs) sur des banques et établissements financiers répondant aux conditions fixées à 

l'article 6 de l'instruction n° 74-94 de la Banque d'Algérie. 

B- NOMENCLATURE COMPTABLE 

Concernant les différents comptes relatifs aux éléments des fonds propres nets mentionnés dans 

cette annexe, la proposition est à étudier en fonction de la nomenclature comptable détaillée des 

banques et établissements financiers. 

C- MODALITES DE CALCUL DES FONDS PROPRES NETS 

1/- FONDS PROPRES DE BASE 

Fonds propres de base code 117 = code 108 - code 116 
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code 108 = 101+ 102 + 103 + 104 + 105 + 106 + 107 

code 116 = 109 + 110 + 111 + 112 + 113 + 114 + 115 

2) FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES 

Part admise dans les fonds propres complémentaires : 

- Si le code 122 est inférieur ou égal au code 117 : 2 : 

Total avant limitation globale code 124 = code 121 + code 123 

code 121 = 118 + 119 + 120 

code 123 = code 122 

- Si le code 122 est supérieur au code 117 : 2 

Total avant limitation globale code 124 = code 121 + code 123 

code 121 = 118 + 119 + 120 

code 123 = code 117 : 2 

Part des fonds propres complémentaires admise dans les fonds propres 

- Si le code 124, est inférieur ou égal au code 117 

Fonds propres complémentaires code 125 = code 124 

Si le code 124 est supérieur au code 117 

Fonds propres complémentaires code 125 = code 117 

3) FONDS PROPRES NETS 

Fonds propres nets (code 143) = code 117 + 125 - code 142 

II - DESCRIPTION DES ELEMENTS INCLUS DANS LES RISQUES 

1/- ELEMENTS DU BILAN 

A - TAUX DE PONDERATION DES ELEMENTS DU BILAN 

Les taux de pondération suivants s'appliquent aux éléments d'actifs : 

taux de pondération de 0 % 

CAISSE ET ELEMENTS ASSIMILES  

Il s'agit des billets et monnaies, avoirs en or et autres valeurs en caisse (timbres, monnaies et 

matières). 

CREANCES SUR LES ADMINISTRATIONS CENTRALES 

Ce poste comprend les engagements financiers contractés par les administrations centrales 

(comptes débiteurs, intérêts dus, arriérés de paiement et autres créances sur l'administration 

centrale). 

CREANCES SUR LES ADMINISTRATIONS LOCALES 

Ce poste reprend les engagements financiers contractés par les administrations locales (comptes 

débiteurs, intérêts du, arriérés de paiement et autres créances sur l'administration locale). 
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CREANCES SUR LA BANQUE D'ALGERIE, CCP ET TRESOR PUBLIC 

Ce poste recouvre : 

- les comptes courants tenus auprès de la Banque d'Algérie, des CCP et Trésor, 

- d'autres créances sur le Trésor public notamment sous forme de titres quel que soit leur 

classement comptable (bons du trésor, bons d'équipement, obligations ...),des avances d'impôts, 

des crédits extérieurs rétrocédés au Trésor, des arriérés de paiement, des intérêt sur titres de l'Etat 

non payés ... 

taux de pondération de 5 % 

CREANCES SUR LES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS INSTALLES EN 

ALGERIE 

Sont reprises sous ce poste les créances suivantes : 

- les comptes ordinaires, 

- les comptes et prêts à terme (prêts au jour le jour, prêts à terme), 

- les valeurs reçues en pension, 

- les titres reçus en pension livrée (créances représentatives des titres reçus en pension livrée), 

- les titres quel que soit leur classement comptable (titres de transaction, titres de placement, 

titres d'investissement. 

Taux de pondération de 20 %. 

CREANCES SUR LES ETABLISSEMENTS DE CREDITS INSTALLES A L'ETRANGER 

Sont reprises sous ce poste les créances suivantes : 

Il s'agit des créances détenues sur les institutions de crédits installées à l'étranger 

Ce poste comprend : 

- les comptes ordinaires 

- les comptes et prêts à terme (prêts au jour le jour, prêts à terme), 

- les valeurs reçues en pension, 

- les titres quel que soit leur classement comptable (titres de transaction, titres de placement, 

titres d'investissement). 

taux de pondération de 100% 

CREANCES SUR LA CLIENTELE ET LE PERSONNEL 

- Il s'agit des créances détenues par les banques et établissements financiers sur les entreprises 

publiques et privées non financières, la clientèle financière (non régie par la loi relative à la 

monnaie et au crédit) et le personnel. 

- Figurent sous ce poste : 

- les crédits à la clientèle, 
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- créances commerciales, 

- crédits à l'exportation, 

- crédits de trésorerie, 

- crédit d'équipement, 

- crédits à l'habitat, 

- autres crédits, 

- les comptes ordinaires débiteurs, 

- les prêts à la clientèle financière, 

- valeurs reçues en pension, 

- les titres reçus en pension livrée (créances représentatives des titres reçus en pension livrée), 

- les titres quel que soit leur classement comptable (titres de transaction, titres de placement, 

titres d'investissement), 

- les avances et prêts au personnel, 

- les prêts subordonnés, 

- les titres de participation dans des entités autres que les banques et établissements financiers, 

- les parts dans des entreprises liées autre que les banques et établissements financiers, 

- les titres de l'activité de portefeuille, 

- le crédit bail et opérations assimilées 

IMMOBILISATIONS 

Ce poste reprend les immobilisations corporelles et les immobilisations incorporelles non 

déduites des fonds propres. 

Taux de pondération de 5%, 20%, 100 % 

COMPTES DE REGULARISATION A AFFECTER 

Il s'agit des comptes de régularisation et de liaison dont l'imputation définitive concerne la 

clientèle ou les correspondants. 

Les comptes de régularisation à affecter sont pondérés : 

- pour 5% lorsqu'ils concernent les banques et établissements financiers installés en Algérie, 

- pour 20% lorsqu'ils concernent les établissements de crédits installés à l'étranger 

pour 100% lorsqu'ils concernent la clientèle 

B - DEDUCTION DES PROVISIONS ET DES GARANTIES 

(définies à l'article 9 de l'Instruction N° 74-94 du 29 Novembre 1994) 

Les déductions des provisions et des garanties sont les suivantes : 

- le montant des garanties reçues de l'Etat, des organismes d'assurances et des banques et 

établissements financiers 
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- les montants reçus en garantie de la clientèle sous forme de dépôts ou d'actifs financiers 

pouvant être liquidés sans que leur valeur soit affectée, 

- le montant des provisions constituées pour la couverture des créances et/ou la dépréciation des 

titres 

C- NOMENCLATURE COMPTABLE 

Les différents comptes relatifs aux éléments du bilan cités dans les définitions seront arrêtés 

définitivement après la connaissance de la nomenclature comptable détaillée de chacune des 

banques et de la ventilation par agent économique. 

2/- ELEMENTS DU HORS BILAN 

Les éléments du hors bilan (hormis les engagements relatifs aux taux d'intérêt et de change) sont 

classés en quatre catégories (conformément à l'instruction n° 74-94 de la Banque d'Algérie) : 

Catégorie 1 - éléments classés comme présentant un risque élevé : 

- acceptations, 

- ouvertures de crédit irrévocables et cautionnements constituant des substituts de crédits, 

- garanties de crédits distribués 

Catégorie 2 - éléments classés comme présentant un risque moyen : 

- engagements de payer résultant de crédits documentaires sans que les marchandises 

correspondantes servent de garanties, 

- cautionnement de marché public, garanties de bonne fin et engagements douaniers et fiscaux, 

- facilités non utilisées telles que découvert et engagement de prêter dont la durée initiale est 

supérieure à un (01) an. 

Catégorie 3 éléments classés comme présentant un risque modéré : 

- crédits documentaires accordés ou confirmés lorsque les marchandises correspondantes servent 

de garantie 

Catégories 4 - éléments classés comme présentant un risque faible : 

- facilités non utilisées telles que découverts et engagements de prêter dont la durée initiale est 

inférieure à un (01) an et qui peuvent être annulés sans condition à tout moment et sans préavis. 

Les éléments du hors bilan sont pondérés comme suit : 

Les éléments de hors bilan sont pris en compte : 

- pour leur montant total lorsqu'ils sont classés dans la catégorie présentant un risque élevé, 

- pour 50% de leur montant total lorsqu'ils sont classés dans la catégorie présentant un risque 

moyen, 

- pour 20%, de leur montant total lorsqu'ils sont classés dans la catégorie présentant un risque 

modéré, 
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- ne sont pas pris en compte lorsqu'ils sont classés dans la catégorie présentant un risque faible. 

3/- MODALITES DE CALCUL DU RATIO DE SOLVABILITE 

Le ratio de solvabilité est obtenu en rapportant les fonds propres nets aux risques pondérés 

Ratio de solvabilité code 145 = (code 143/code 144) x 100 

Code 143 = fonds propres nets (Annexe I à l'instruction n° 74-94) 

Code 144 = code 213 + code 320 

Code 213 = total éléments du bilan (annexe II à l'instruction n° 74-94) 

Code 320 = total éléments hors bilan (annexe III à l'instruction n° 74-94). 

III. - PRECISIONS APPORTEES A CERTAINS TERMES UTILISES DANS LES ETATS DE 

DECLARATION DES RATIOS PRUDENTIELS 

1/- RISQUES DE CONTREPARTIE 

Il s'agit de risques de crédit, y compris le portefeuille de négociation (titres de transactions et 

titres de placement), consécutifs à la défaillance d'une contrepartie à la transaction. 

2/- NATURE DE CONTREPARTIE 

Une distinction est effectuée entre les différentes catégories suivantes : 

- administrations centrales, 

- administrations locales, 

- Banque d'Algérie, CCP et Trésor public, 

- Banque et établissements financiers installés 

en Algérie, 

- Etablissement de crédit installés à l'étranger, 

- clientèle et personnel 

3/- LA CLIENTELE 

Les opérations bancaires effectuées avec la clientèle concernent l'ensemble des agents 

économiques à l'exception des banques et établissements financiers. La notion de clientèle inclut 

la clientèle non financière et la clientèle financière : 

. La clientèle non financière : 

- sociétés et quasi-sociétés non financières 

- entrepreneurs individuels, 

- particuliers, 

- administration publiques centrales (Etat et organismes qui en dépendent), 

- administrations publiques locales (collectivités locales) 

- administrations privées (syndicats professionnels, cultes, partis, comités d'entreprise, 

organisations de consommateurs, associations subventionnées par l'Etat, amicales, associations 
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sportives, associations familiales, associations d'entraide et de bienfaisance, croissant rouge, 

etc...). 

La clientèle financière : 

- institutions financières autres que les banques et établissements financiers 

4/- CREANCES REPRISES POUR LES RISQUES DE CONTREPARTIE DU BILAN 

Le terme " créances " a, dans le contexte prudentiel, une vocation générale et recouvre 

l'ensemble des éléments suivants (y compris les créances rattachées) : 

- les comptes débiteurs, 

- les prêts et les crédits accordés, 

- les opérations de crédit bail et assimilés (location avec option d'achat), 

- les titres y compris les certificats de dépôts émis par les banques et les titres assimilés quel que 

soit leur classement comptable (titres de transaction, titres de placement ou titres 

d'investissement) ainsi que les titres de participation non déduites des fonds propres : 

- les titres détenus à l'actif sont pondérés en fonction de leur émetteur 

- les prêts de titres sont repris par l'établissement prêteur selon la pondération applicable à 

l'emprunteur (les titres prêtés ne figurent plus à l'actif du bilan du prêteur qui enregistre une 

créance représentative) 

- les emprunts de titres : les titres empruntés ne sont pas repris parmi les risques de l'emprunteur, 

- les titres pris en pension livrée ou non livrée (créances représentatives de ces titres) sont repris 

par l'établissement prêteur selon la pondération applicable à la contrepartie de l'opération 

(emprunteur), 

- les titres mis en pension livrée ou non livrée (titres détenus à l'actif du bilan du cédant) sont 

pondérés par l'établissement cédant en fonction de l'émetteur de ces titres, 

- les titres vendus à réméré (titres cédés avec une forte probabilité de reprise ou de rachat) sont 

classés parmi les opérations du hors bilan 

- les titres achetés à réméré figurent à l'actif du bilan de l'acheteur, la pondération retenue est 

celle applicable au cédant. 

La classification et les taux de provisionnement des créances retenus sont ceux indiqués à 

l'article 17 de l'instruction n° 74-94 (créances courantes : 1%, créances à problèmes potentiels : 

30%, créances très risquées : 50%, créances compromises : 100%). 
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5/- ENGAGEMENTS REPRIS POUR LES RISQUES DE CONTREPARTIE 

DU HORS BILAN 

Il s'agit des éléments du hors bilan suivants : 

- engagements de financement donnés en faveur des banques et établissements financiers ou de 

la clientèle (promesse de concours de trésorerie) ; 

- engagements de garantie consentis d'ordre des banques et établissements financiers ou de la 

clientèle (avals, cautions et autres garanties données). Ce sont notamment des garanties de bonne 

fin. 

- ne sont pas pris en considération ici, les risques de marché (opérations sur taux d'intérêt, sur 

taux de change ou sur des instruments financiers conditionnels) et les opérations sur titres. 

Les éléments du hors bilan retenus sont affectés d'une double pondération : 

- pondération liée au type d'opération (opération à risque élevé : 100 %, opération à risque 

moyen : 50 % opération à risque modéré : 20 %, opération à risque faible : 0% ; 

- pondération liée à la nature de la contrepartie de la transaction (administrations centrales : 0%, 

administrations locales : 0%, Banque d'Algérie, CCP et Trésor public : 0%, banques et 

établissements financiers installés en Algérie : 5%, établissements de crédit installés à l'étranger : 

20 % clientèle et personnel : 100%). 

Comme pour les créances du bilan, il est à déduire des engagements repris pour les risques de 

contrepartie du hors bilan les éléments ci-après : 

- les provisions constituées pour la couverture des engagements de financement ou de garantie ; 

- les garanties reçues de la clientèle sous forme de dépôts ou d'actifs financiers et affectées aux 

engagements de financement ou de garantie ; 

- les garanties reçues de l'Etat, des organismes d'assurances, des banques et établissements 

financiers et affectées aux engagements de financement ou de garantie. 

Les engagements couverts par une garantie reçue sont affectés du taux de pondération applicable 

au garant (article 11 de l'instruction susvisée). 

Les engagements de financement ou de garantie sont classés pour le provisionnement selon les 

mêmes principes que les créances du bilan. 

6/- RISQUES PRIS EN COMPTE DANS LES ETATS DE DIVISION DES RISQUES 

Il s'agit des risques pondérés résultant de prêts ou d'engagements accordés à la clientèle (hors 

administrations publiques centrales et publiques locales). La déclaration de division des risques 

comprend deux volets : 

- un relevé de déclaration obligatoire des engagements individuels supérieurs à 25% des fonds 

propres nets de l'établissement ; 
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- un relevé de déclaration obligatoire de l'ensemble des engagements encourus sur les 

bénéficiaires ayant reçu chacun d'eux des concours supérieurs à 15% des fonds propres nets de 

l'établissement. L'ensemble de ces engagements ne doit pas dépasser dix (10) fois les fonds 

propres nets de l'établissement. 
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* Point de situation de la réglementation bancaire et la surveillance de son 

respect : 
(1)

. 
 

Années 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 01 02 5/03 Total 

1°) 

réglementations : 

 

a) Règlements 

 

b) Instructions 

 

c) Notes aux 

assujettis 

               

6 13 9 3 18 8 7 4 3 0 4 0 5  80 

5 18 10 5 27 17 10 10 3 5 8 8 9 2 132 

4 6 7 9 14 11 3 4 6 2 7 6 6 - 76 

2°) Agrément, 

Avis conformité : 

 

a)Banques 

 

b) Etablissements 

Financiers 

               

1     1  3 3 3 2 1 6 1 21 

 

2 

     

1 

  

1 

 

1 

  

1 

 

1 

 

1 

  

8 

 

Total 

               

3°) Surveillance 

bancaire 

 

a) contrôle sur 

place : 

 

- contrôle intégral 

 

- contrôle 

thématique 

 

 -Ouvertures 

guichets 

 

b)  

contrôle sur 

pièce : 

Explications et 

relance 

               

               

     1  1 1 2 2 7 10  24 

  1   1   1 1 2 1 2 1 10 

          

44 

 

60 

 

23 

 

24 

 

16 

 

127 

             

346 

 

134 

 

488 

         1  2   2 6 

 

                                                 

Source : M Khemoudj, « La réglementation bancaire : Objectifs et méthodes de la surveillance 

bancaire », Revue conseil d’état, N°06, 2005, p 48. 
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 قائمة المراجــع

 باللغة العربٌة: أوال .

I.  النصوص القانونٌة : 

 :النصـوص التشرٌعٌة . أ

 نوفمبر 28 دستور الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة المصادق علٌه فً استفتاء  .1

، ج 1996 دٌسمبر 07 المؤرخ فً 438-96، الصادر بموجب المرسوم الرئاسً رقم 1996

 .1996 دٌسمبر 08، صادرة فً 76ر عدد 

، ٌتعلق باختصاصات مجلس الدولة 1998 ماي 30، مؤرخ فً 01-98 قانون عضوي رقم  .2

 .1998 جوان 01، صادرة فً 37و تنظٌمه وعمله، ج ر عدد 

، ٌتضمن القانون األساسً 2004 سبتمبر 6، مؤرخ فً 11-04 قانون عضوي رقم  .3

 .2004 سبتمبر8، صادرة فً 57للقضاة، ج ر عدد 

، ٌتضمن قانون اإلجراءات المدنٌة، معدل 1966 جوان 08، مؤرخ فً 154-66 أمر رقم  .4

 .(محل إلؽـاء)1966 جوان 9، صادرة فً 47ومتمم، ج ر عدد 

، ٌتضمن قانون العقوبات، معدل ومتمم، ج 1966 جوان 08، مؤرخ فً 156-66أمر رقم  .5

  .1966 جوان 11، صادرة فً 49ر عدد 

، ٌتضمن تنظٌم مؤسسات القرض، ج ر عدد 1971 جوان 30، مؤرخ فً 47-71 أمر رقم  .6

  .1971 جوٌلٌة 06، صادرة فً 55

، ٌتضمن القانون المدنً، معدل ومتمم، ج 1975 سبتمبر 26، مؤرخ فً 58-75 أمر رقم  .7

 .1975 سبتمبر 30، صادرة فً 78ر عدد 

 ، ٌتضمن القانون التجاري، معدل 1975 سبتمبر 26، مؤرخ فً 59-75 أمر رقم  .8

 .1975 دٌسمبر 19، صادرة فً 100ومتمم، ج ر عدد 

، ٌتعلق بنظام البنوك والقرض، ج ر عدد 1986 أوت 19، مؤرخ فً 12-86 قانون رقم  .9

 .1986 أوت 20، صادرة فً 34، صادرة ج ر عدد 34
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، ٌتضمن القانون التوجٌهً للمؤسسات 1988 جانفً 12، مؤرخ فً 01-88 قانون رقم  .10

  .1988 جانفً 13، صادرة فً 02  العمومٌة االقتصادٌة، ج ر عدد

، 29، ٌتعلق باألسعار، ج ر عدد 1989 جوٌلٌة 05، مؤرخ فً 12-89 قانون رقم  .11

 .ملؽى. 1989 جوٌلٌة 19صادرة فً 

، 16، ٌتعلق بالنقد والقرض، ج ر عدد 1990 أفرٌل 14، مؤرخ فً 10-90 قانون رقم  .12

 .ملؽى . 1990لسنة 

 ، ٌتعلق بمهنة الخبٌر المحاسب1991 أفرٌل 27، مؤرخ فً 08-91 قانون رقم  .13

 .1991 ماي 1، صادرة فً 20 ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، ج ر عدد 

، 59-75، ٌعدل وٌتمم األمر 1993 أفرٌل 25، مؤرخ فً 08-93 مرسوم تشرٌعً رقم  .14

 27، صادرة فً 27، المتضمن القانون التجاري، ج ر عدد 1975 سبتمبر 26المؤرخ فً 

 .1993أفرٌل 

، ٌتعلق ببورصة القٌم المنقولة، 1993 ماي 23، مؤرخ فً 10-93 مرسوم تشرٌعً رقم  .15

 .، معدل ومتمم1993 ماي 23، صادرة فً 34ج ر عدد 

، ٌتعلق بقمع مخالفة التشرٌع والتنظٌم 1996 أوت 09، مؤرخ فً 22-96 أمر رقم  .16

، 1996، لسنة 43الخاصٌن بالصرؾ وحركة رؤوس األموال من وإلى الخارج، ج ر عدد 

 .معدل ومتمم 

، ٌحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرٌد و 2000 أوت 05، مؤرخ فً 03-2000 قانون رقم  .17

 .2000 أوت 06، صادرة فً 48المواصالت السلكٌة و الالسلكٌة، ج ر عدد 

، المؤرخ فً 10-90، ٌعدل وٌتمم القانون 2001 فٌفري 27، مؤرخ فً 01-01أمر رقم  .18

 (ملؽى) . 2001، لسنة 14، ج ر عدد 1990 أفرٌل 14

، صادرة 35، ٌتعلق بالمناجم، ج ر عدد 2001 جوٌلٌة 03، مؤرخ فً 10-01 قانون رقم  .19

 .2001 جوٌلٌة 4فً 

، ٌتعلق بالكهرباء و توزٌع الؽاز 2002 فٌفري 05، مؤرخ فً 01-02 قانون رقم  .20

 .2002 فٌفري 06، صادرة فً 08بواسطة القنوات، ج ر عدد 
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، ج 2003، ٌتضمن قانون المالٌة لسنة 2002 دٌسمبر 24، مؤرخ فً 11-02 قانون رقم  .21

 .2002 دٌسمبر 25، صادرة فً 86ر عدد 

، ٌتعلق بقمع مخالفة التشرٌع والتنظٌم 2003 فٌفري 19، مؤرخ فً 01-03 أمر  .22

 .2003، لسنة 12الخاصٌن بالصرؾ و حركة رؤوس األموال من و إلى الخارج، ج ر عدد 

، صادرة 09، ٌتعلق بالمنافسة، ج ر عدد 2003 جوٌلٌة 19، مؤرخ فً 03-03 أمر رقم  .23

 -معدل ومتمم– 2003 جوٌلٌة 20فً 

، ٌعدل وٌتمم المرسوم التشرٌعً رقم 2003 فٌفري 17، مؤرخ فً 04-03قانون رقم  .24

، صادرة 11، المتعلق ببورصة القٌم المنقولة، ج ر عدد 1993 ماي 23، المؤرخ فً 93-10

 .2003 فٌفري 19فً 

، 52، ٌتعلق بالنقد والقرض، ج ر عدد 2003 أوت 26، مؤرخ فً 11-03 أمر رقم  .25

 .2003 أوت 27صادرة فً 

، ٌتعلق بالوقاٌة من تبٌٌض األموال 2005 فٌفري 06، مؤرخ فً 01-05 قانون رقم  .26

 . 2005 فٌفري 09، صادرة فً 11وتموٌل اإلرهاب و مكافحتهما، ج ر عدد

، 60، ٌتضمن قانون المٌاه، ج ر عدد 2005 أوت 4، مؤرخ فً 12-05 قانون رقم  .27

 .2005 سبتمبر 04صادرة فً 

، ٌتعلق بالوقاٌة من الفساد ومكافحتها، ج 2006 فٌفري 20، مؤرخ فً 01-06قانون رقم . 28

 .2006 مارس 08، صادرة فً 14ر عدد 

، 07-95، ٌعدل و ٌتمم األمر رقم 2006 فٌفري 20، مؤرخ فً 04-06 قانون رقم .29

 مارس 12، صادرة فً 15، المتعلق بالتأمٌنات، ج ر عدد 1995 جانفً 25المؤرخ فً 

2006. 

، ٌتعلق بتعاونٌات االّدخار و القرض،ج ر 2007 فٌفري 27، مؤرخ فً 01-07 قانون .30

 .2007 فٌفري 28، صادرة فً 15عدد 

، ٌتضمن قانون اإلجراءات المدنٌة  2008 أفرٌل 23، مؤرخ فً 09-08 قانون .31

 أفرٌل 23 صادرة فً 21، ج ر عدد (2009 أفرٌل 23ٌصبح ساري المفعول فً  )واإلدارٌة

2008 .
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 صادرة 36، ٌتعلق بالمنافسة، ج ر عدد 2008 جوان 25، مؤرخ فً 12-08قانون رقم . 32

 .2008 جوٌلٌة 02فً 

 :النصـوص التنظٌمٌة - ب

، ٌتعلق بتشكٌل وتسٌٌر اللجنة التقنٌة 1971 جوان 30، مؤرخ فً 191-71مرسوم رقم  .1

 .1971 جوٌلٌة 6، صادرة فً 55للمؤّسسات المصرفٌة، ج ر عدد 

، ٌحدد النظام الداخلً فً مجلس 1996 جانفً 17، مؤرخ فً 44-96مرسوم رئاسً رقم  .2

 .1996 جانفً 21، صادرة فً 05المنافسة، ج ر عدد 

، ٌتعلق بوسٌط الجمهورٌة، ج 1996 مارس 23، مؤرخ فً 113-96مرسوم رئاسً رقم  .3

 (ملؽى). 1996 مارس 31، صادرة فً 20ر عدد 

، ٌتضمن تطبٌق المواد 1994 جوان 13، مؤرخ فً 175-94مرسوم تنفٌذي رقم  .4

، 41، ج ر عدد 1993 ماي 23، المؤرخ فً 10-93، من المرسوم التشرٌعً 29،22،21

 .1994 جوان 26صادرة فً 

، ٌتعلق بمهنة الخبٌر المحاسب 1996 أفرٌل 24، مؤرخ فً 136-96مرسوم تنفٌذي رقم  .5

 .1996 أفرٌل 27، صادرة فً 24ومحافظ الحسابات و المحاسب المعتمد، ج ر عدد 

، ٌتضمن إنشاء خلٌة معالجة 2002 أفرٌل 7، مؤرخ فً 127-02مرسوم تنفٌذي رقم  .6

 .2002 أفرٌل 7، صادرة فً 23االستعالم المالً وتنظٌمها و عملها، ج ر عدد 

، ٌتضمن نشاطات صنع المواد 2004 أكتوبر 18، مؤرخ فً 331-04مرسوم تنفٌذي رقم  .7

 .2004 أكتوبر 20، صادرة فً 66التبعٌة أو استٌرادها و توزٌعها، ج ر عدد 

، ٌتضمن شكل اإلخطار بالشبهة 2006 جانفً 9، مؤرخ فً 05-06مرسوم تنفٌذي رقم  .8

 .2006 جانفً 15، صادرة فً 02ونموذجه و محتواه ووصل استالمه، ج ر عدد 

 ، ٌتعلق بالحد األدنى لرأسمال البنوك 1990 جوان 04، مؤرخ فً 01-90نظام رقم  .9

 .والمؤسسات المالٌة العامة فً الجزائر

، ٌحدد قواعد الحذر فً تسٌٌر المصارؾ 1991 أوت 14، مؤرخ فً 09-91نظام رقم  .10

  .24، ج ر عدد (04-95معدل بالنظام  )والمؤسسات المالٌة
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، ٌتضمن شروط فتح مكاتب تمثٌل البنوك 1991 أوت 14، مؤرخ فً 10-91نظام رقم  .11

 .1992 أفرٌل 01، صادرة فً 25والمؤسسات المالٌة األجنبٌة، ج ر عدد 

 ، ٌتضمن تنظٌم مركزٌة األخطار 1992 مارس 22، مؤرخ فً 01-92نظام رقم  .12

 .1993 فٌفري07، صادرة فً 08وعملها، ج ر عدد

، ٌتضمن تنظٌم مركزٌة للمبالػ ؼٌر 1992 مارس 22، مؤرخ فً 02-92نظام رقم  .13

 .1993 فٌفري07، صادرة فً 08المدفوعة وعملها، ج ر عدد 

، ٌتعلق بالوقاٌة و محاربة إصدار شٌكات 1992 مارس 22، مؤرخ فً 03-92نظام رقم  .14

 .(ؼٌر منشورة فً الجرٌدة الرسمٌة )بدون مقابل وفاء

، ٌتعلق بالشروط الواجب توفرها فً مسٌري البنوك والمؤسسات المالٌة 05-92نظام  .15

 .مسٌرٌها وممثلٌها

، ٌتضمن مخطط الحسابات المصرفً 1992 نوفمبر 17، مؤرخ فً 08-92نظام رقم  .16

 28، صادرة فً 13والقواعد المحاسبٌة المطبقة على البنوك والمؤسسات المالٌة، ج ر عدد 

 .1993فٌفري 

، ٌتعلق بإعداد الحسابات الفردٌة السنوٌة 1992 نوفمبر 17، مؤرخ فً 09-92نظام رقم  .17

 .1993 مارس 07، صادرة فً 15للبنوك والمؤسسات المالٌة ونشرها، ج ر عدد 

، ٌحدد شروط تأسٌس بنك ومؤسسة مالٌة 1993 جانفً 3، مؤرخ فً 01-93نظام رقم  .18

 14 ، صادرة فً 17وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالٌة أجنبٌة، معدل ومتمم، ج ر عدد 

 .(معدل ومتمم)1993مارس 

، ٌتضمن مبادئ تسٌٌر ووضع مقاٌٌس 1994 جوان 2، مؤرخ فً 12-94نظام رقم   .19

 .1994 نوفمبر 06، صادرة فً 72خاصة بالقطاع المالً، ج ر عدد 

، ٌحدد القواعد العامة المتعلقة بشروط 1994 جوان 2، مؤرخ فً 13-94نظام رقم   .20

 .1994، لسنة 72البنوك المطبقة على العملٌات المصرفٌة، ج ر عدد 

 ، ٌتعلق بالنشاطات التابعة للبنوك 1995 نوفمبر 19، مؤرخ فً 06-95نظام رقم   .21

 .1995 دٌسمبر 27، صادرة فً 81والمؤسسات المالٌة، ج ر عدد 

 ، ٌتضمن تنظٌم مركزٌة المٌزانٌات 1996 جوٌلٌة 03، مؤرخ فً 07-96نظام رقم   .22
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 .1996 أكتوبر 27، صادرة فً 64وسٌرها، ج ر عدد 

، متعلق بالرقابة على الصرؾ، ج ر عدد 1995 دٌسمبر 23، مؤرخ فً 07-95نظام   .23

  .1996، سنة 11

، ٌتعلق بنظام ضمان الودائع المصرفٌة، 1997 دٌسمبر 31، مؤرخ فً 04-97نظام رقم   .24

 .1998 مارس 05، صادرة فً 17ج ر عدد 

، 01-93، ٌعدل وٌتمم النظام رقم 2000 أفرٌل 02، مؤرخ فً 02-2000نظام رقم   .25

، الذي ٌحدد شروط تأسٌس بنك ومؤسسة مالٌة وشروط إقامة 1993 جانفً 03المؤرخ فً 

 .2000 ماي 10، صادرة فً 27فرع بنك ومؤسسة مالٌة أجنبٌة، ج ر عدد 

، ٌتضمن تنظٌم وسٌر المصالح اإلدارٌة 2000 سبتمبر 28، مؤرخ فً 03-2000نظام   .26

  .2001 جانفً 31، صادرة فً 08والتقنٌة للجنة تنظٌم عملٌات البورصة، ج ر عدد 

، ٌتضمن ٌتضمن المراقبة الداخلٌة 2002 نوفمبر 14، مؤرخ فً 03-02نظام رقم   .27

 .2002 دٌسمبر 18، صادرة فً 84للبنوك والمؤسسات المالٌة، ج ر عدد 

 ، ٌتعلق بالحد األدنى لرأسمال البنوك2004 مارس 4، مؤرخ فً 01-04نظام رقم   .28

 .2004 أفرٌل 28، صادرة فً 27 والمؤسسات المالٌة العاملة فً الجزائر، ج ر عدد 

، ٌحدد شروط تكوٌن الحد األدنى 2004 مارس 4، مؤرخ فً 02-04نظام رقم   .29

 .2004 أفرٌل 28، صادرة فً 27لالحتٌاطً اإللزامً، ج ر عدد 

، ٌتعلق بنظام الودائع المصرفٌة، ج ر عدد 2004 مارس 4، مؤرخ فً 03-04نظام   .30

 .2004 جوان 2، صادرة فً 35

 ، ٌتعلق بالوقاٌة من تبٌٌض األموال2005 دٌسمبر 15، مؤرخ فً 05-05نظام   .31

 .2006 أفرٌل 23، صادرة فً 26 وتموٌل اإلرهاب و مكافحتهما، ج ر عدد 

، ٌحدد شروط تأسٌس بنك ومؤسسة مالٌة 2006 سبتمبر 24، مؤرخ فً 02-06نظام   .32

 .2006 دٌسمبر 2، صادرة فً 77وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالٌة أجنبٌة، ج ر عدد 

 

II.الكتـب: 
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، عوٌدات، بٌروت، 3،ج"عملٌات المصارؾ:"الكامل فً قانون التجارةناصٌف،  الٌاس. 1

1983. 

، "والٌة القضاء اإلداري، دعوى اإللؽاء:" القضاء اإلداريإبراهٌم عبد العزٌز شٌحا، . 2

 .2006منشاة المعارؾ، اإلسكندرٌة، 

، "ظاهرة الحّد من العقاب: "النظرٌة العامة لقانون العقوبات اإلداريأمٌن مصطفى محمد، . 3

.  1996دار الجامعة الجدٌدة للنشر، اإلسكندرٌة، 

 .1993، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الجزائر، 2، تقنٌات البنوك، طالطاهر لطرش. 4

دور البنوك فً مكافحة ؼسٌل األموال، دار الجامعة الجدٌدة للنشر، جالل وفاء محمدٌن، . 5

 . 2004اإلسكندرٌة، 

، دار وائل 1، ط"دراسة مقارنة:"، ؼسٌل األموال جرٌمة العصررمزي نجٌب القسوس. 6

 . 2002للنشر، عمان، 

النظرٌة العامة للدولة :" القانون الدستوري و النظم السٌاسٌة المقارنةسعٌد بوشعٌر، . 7

 .1999، دٌوان المطبوعات الجامعٌة،2، ط1، ج" والدستور

دعوى إلؽاء القرار اإلداري فً قضاء مجلس عبد العزٌز عبد المنعم خلٌفة، . 8

 .2004، منشاة المعارؾ، اإلسكندرٌة، 1، ط"األسباب و الشروط:"الدولة

الصور النفاذ، وقؾ التنفٌذ  :"ــــــــــــــــ، القرارات اإلدارٌة. 9

 .2007، دار محمود، " واإللؽاء فً الفقه وقضاء مجلس الدولة

، منشورات 2، ط"دراسة مقارنة:" وقؾ تنفٌذ القرار اإلداريعبد الغنً بسٌونً عبد هللا،. 10

   . 2001الحلبً الحقوقٌة، بٌروت، لبنان، 

 . الوجٌز فً القانون اإلداري، دار الرٌحانة، الجزائر، دون تارٌخعمار بوضٌاف، . 11

دراسة للقضاء المصري :"عملٌات البنوك من الوجهة القانونٌةعوض علً جمال الدٌن، . 12

 .1993والمقارن وتشرٌعات البالد العربٌة، المكتبة القانونٌة، القاهرة، 

، الوجٌز فً المنازعات اإلدارٌة، دار العلوم للنشر والتوزٌع، عنابـة محمد الصغٌر بعلً. 13

2005. 
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، المسؤولٌـة الجـزائٌة عن إفشـاء الّسـر محمد عبد الودود عبد الحفٌظ أبو عمر. 14

 .1999، دار النشر و التوزٌع، عمان، "دراسة مقارنة:"المصرفً

، االقتصاد النقدي و المصرفً، الدار الجامعٌة اإلسكندرٌة، دون مصطفى رشدي شٌحة. 15

 .تارٌخ

، أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري الجزائري، دار هومة للنشر نادٌــة فوضٌل. 16

 .2002والتوزٌع، الجزائر، 

دراسة فً القانون المقارن، بلجٌكا، فرنسا، لكسمبورغ، : "، السرٌة المصرفٌةنعٌم مغبغـب. 17

. ، بدون دار نشر وال بلد نشر1996، "سوٌسـرا، لبنـان

 

III. لرسائـل والمذكرات الجامعٌـةا: 

 المركز القانونً للجنة المصرفٌة، ملخص مذكرة لنٌل شهادة الماجستٌر فً حكٌمة دموش، .1

 .2006القانون، فرع قانون األعمال، كلٌة الحقوق، جامعة مولود معمري، تٌزي وزو، 

الرقابة على البنوك والمؤسسات المالٌة، مذكرة لنٌل شهادة الماجستٌر فً جمٌلة بلعٌد ،  .2

 .2002-2001القانون، فرع قانون األعمال، كلٌة الحقوق، جامعة مولود معمري، تٌزي وزو، 

 السلطات اإلدارٌة المستقلة الفاصلة فً المواد االقتصادٌة و المالٌة، مذكرة سمٌر حدري،  .3

لنٌل شهادة الماجستٌر فً القانون، فرع قانون األعمال، كلٌة الحقوق، جامعة أمحمد بوقرة، 

 .2006بومرداس، 

مسؤولٌة المصرفً فً القانون الجزائري، مذكرة لنٌل شهادة الماجستٌر عبد الغنً عبـاس،  .4

-2004فً القانون، فرع قانون األعمال، كلٌة الحقوق، جامعة مولود معمري، تٌزي وزو، 

2005.  

إصالحات النظام المصرفً الجزائري و آثارها على تعبئة المّدخرات  بطاهـر، علً .5

وتموٌل التنمٌة، شهادة دكتوراه دولة فً العلوم االقتصادٌة، فرع تحلٌل اقتصادي، جامعة 

 .2006-2005الجزائر، 
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مذكرة لنٌل - حالة الجزائر-دور التموٌل المصرفً فً التنمٌة االقتصادٌةنوال جمعـون،  .6

شهادة الماجستٌر فً العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر، تخصص نقود ومالٌة، جامعة الجزائر، 

2004-2005. 

 

IV. المقــاالت العلمٌة : 

 :مقاالت المجـالت . أ

 فبراٌر ستة 6، المؤرخ فً 01-05، مذكرة تحلٌلٌة بخصوص القانون رقم رشٌد مزاري .1

، المتعلق بالوقاٌة من تبٌٌض األموال وتموٌل اإلرهاب ومكافحتهما والمراسٌم التنظٌمٌة 2005

   .206-193، صص 2006، لسنة 60المطبقة له، نشرة القضاة، عدد 

، 60ظاهرة تبٌٌض األموال و مكافحتها و الوقاٌة منها، نشرة القضاة، عدد سامٌة دلندة،  .2

  .298-217، صص 2006لسنة 

دراسة على ضوء أحكام  )الوقاٌة من إفالس البنوك فً القانون الجزائريفضٌلة ملهاق،  .3

   .2008، سنة 62، نشرة القضاة عدد ( المتعلق بالنقد و القرض11-03األمر 

دور خلٌة االستعالم المالً فً مكافحة تبٌٌض األموال، نشرة القضاة، عبد الكرٌم جادي،  .4

  .216-207، صص 2006، لسنة 60عدد 

، "وجه جدٌد لدور الدولة:"السلطات اإلدارٌة المستقلة فً المجال المصرفًمنى بن لطرش،  .5

  .82-55، صص 2002، لسنة 24مجلة إدارة، عدد 

 23-07، صص2001، لسنة 01مجلة إدارة، عدد ، السلطات اإلدارٌة المستقلةناصر لّباد ،  .6

. 

 

 :(الملتقٌات)مـداخالت  . ب

خصوصٌة إجراءات الطعن فً القرارات الصادرة عن :"مداخلة بعنوانبوبكر بزغٌـش،  .1

، الملتقى الوطنً حول سلطات الضبط المستقلة فً المجال "السلطات اإلدارٌة المستقلة

   .320-309، صص 2007االقتصادي والمالً، جامعة عبد الرحمن مٌرة، بجاٌة، 
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مبدأ التناسب ضمانة أمام السلطة القمعٌة لسلطات :" مداخلة بعنوانعبد الكرٌم موكة، .2

، الملتقى الوطنً حول سلطات الضبط المستقلة فً المجال االقتصادي و المالً، "الضبط

  .329- 321، صص 2007جامعة عبد الرحمن مٌرة، بجاٌة، 

الهٌئات اإلدارٌة المستقلة فً مواجهة الدستور، الملتقى :" مداخلة بعنوانعّز الّدٌن عٌساوي، .3

الوطنً حول سلطات الضبط المستقلة فً المجال االقتصادي و المالً، جامعة عبد الرحمن 

   .42-24، صص 2007مٌرة، بجاٌة، 

 تكرٌس الرقابة على سلطات الضبط المستقلة فً التشرٌع : " مداخلة بعنوانلٌلى مادٌـو، .4

، الملتقى الوطنً حول سلطات الضبط المستقلة فً المجال االقتصادي و المالً، "الجزائري
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 صصـــملخ

، تفّضل توجٌه سلطاتها منذ عهد قرٌب، الّدولة بدل أن تتدّخل بصفة مباشرة فً االقتصاد

ة، المكلّفة بمهّمة الّضبط فً  ٌّ ة المستقلّة والتً من بٌنها اللّجنة المصرف ٌّ إلى الّسلطات اإلدار

هنا وجدنا أّنها سلطة . المجال البنكً، هذه األخٌرة دعتنا إلى التساؤل عن مركزها ودورها

ا وألّنها تتمّتع بسلطة اتخاذ القرار، إدارٌة ألّنها تمارس  ٌّ مادام القانون ال ٌعتبرها جهازا استشار

ٌّات الّدولة ومستقلّة ما دامت بعٌدة عن كل مفهوم للتدّرج الّسلمً، الوصاٌة والّرقابة  .صالح

ا  ٌّ ة فً سبٌل إتمام مهّمة ضبط الّنشاط البنكً دورا رقابٌا وقائ ٌّ تلعب اللّجنة المصرف

ٌتمّثل األّول فً سلطة الّرقابة والّتحقٌق على أساس الوثائق . باإلضافة إلى دور تأدٌبً ردعً

وإن اقتضى األمر فً مراكز مؤّسسات القرض، وٌتمثل الثانً فً سلطة توقٌع عقوبات والتً 

ة ٌّ ة الخاضعٌن كما أّنها تخضع للّضمانات األساس ٌّ  .ال تعد سالبة لحر

ة، إالّ أّنه ال ٌمكن  ٌّ ا وال تتمّتع بالّسلطة الّتنظٌم ٌّ ة مستقلّة نسب ٌّ اّنه وإن كانت اللّجنة المصرف

ة وعلى المستوى  ٌّ إغفال الّدور الهام الذي تلعبه على المستوى الوطنً بمساعدة الّسلطات النقد

الّدولً فً إطار االّتفاقٌات التً تبرمها مع مثٌالتها فً الّدول األخرى، مع مراعاة مبدأ 

ة المطّبقة . المعاملة بالمثل ٌّ ة والّتنظٌم ٌّ هدفها ضمان احترام مؤّسسات القرض لألحكام الّتشرٌع

علٌها ومعاقبة المخالفات أو الّنقائص المثبتة، فحص شروط االستغالل والّسهر على صّحة 

ة لها وضمان احترام قواعد حسن سٌر الّمهنة ٌّ ة المال ٌّ أّما عن إجراءات الّطعن فً . الوضع

 .قراراتها فٌظهر الّطابع االستثنائً لها

ة تتدّخل على مستوى عال، بمعنى أّن رقابتها  ٌّ أخٌرا ٌمكن القول أّن اللّجنة المصرف

ٌر مؤّسسات القرض بل فقط تكون الرقابة على آثار  ٌّ ة فحسب، فال ٌمكنها التدّخل فً تس ٌّ إشراف

اتها، لتقوم بتقوٌمها وان اقتضى األمر معاقبتها ٌّ ة فاّن . عمل ٌّ ة المعنو ٌّ وألّنها ال تتمّتع بالشخص

كذلك فان  .الّدولة هً المسؤولة فً حالة عدم كفاٌة الّرقابة وفقط على أساس الخطأ الجسٌم

استفادة مهّمة الّضبط من تقنٌن خاص بالّسلطات اإلدارٌة المستقلّة المتدخلة فً المجال 

ة الفعالٌة فً األداء ٌّ  .  االقتصادي والمالً ٌضمن للّجنة المصرف
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The role of banking commission 

 In the field of control of  

The banking activity in Algeria 

 
     Since a recent period, instead of intervening in a direct way in the Economy, the 

State would sooner move its powers toward the independent administrative 

authorities, among which there is the banking commission responsible for the 

controlling mission in the banking field. This last has led us to ask on its focus and 

its role. We found here as an authority , as long as the law does not consider it as 

an advisory body since it enjoys a power of decision-making, with an 

administrative character as it exerts the prerogatives of the State. It is independent 

as long as it remains far from any hierarchical notion, of trusteeship and control. 

The commission for banking plays, in the purpose of completing the mission of 

banking supervision, a protective role , in addition to a disciplinary and 

retentionnary role. The first consists in the power from the control and 

investigation, based on documents, where appropriate, at the level of financial 

centers of loans. The second role is to nature concerning the authority to impose 

sanctions, which do not deprive individuals from their freedom subject to its 

authority. It also depends on essential warranties. 

     If the banking commission is considered as being independent in a relative way, 

and does not enjoy of the regulatory authority, however we cannot deny the role 

that it carries out at national level, with the assistance of the monetary authorities, 

also on the international level , in the framework of the conventions established 

with its counterparts through the other States, taking into account the principle of 

reciprocity. Its aim is the guarantee of the respect of the legal provisions and 

regulatory, on the part of the institutions of financial loan, be applied on them, 

including the sanction of the offences or the anomalies proved, the diagnosis of the 

operating conditions and to ensure the regularity of its financial situation, without  
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forgetting the respect of the rules of good professional conduct. As regards the 

procedures for appeals in its decisions, one discovers its exceptional nature. 

    Finally, we can say that the commission for banking comes at a higher level, this 

says that its control is to supervisor character, since it is in the incapacity to 

intervene in the management of the institutions of financial loan but this control is 

exercised solely on the effects of its operations in the goal to restore them, and to 

impose sanctions where appropriate. 

     Given that it enjoys the legal person, the State is responsible in the case where 

control has proved inadequate and according to the seriousness of the error 

committed. Also the mission of control enjoys a codification reserved for 

independent authorities who are involved in the economic and financial field, 

which guarantees a more concrete effectiveness to the commission banking. 
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Le rôle de la commission bancaire dans le domaine  

Du contrôle de l’activité bancaire en Algérie 
 

      Depuis une période récente, au lieu d’intervenir d’une manière directe dans 

l’Economie, l’Etat préfère orienter ses pouvoirs envers les autorités administratives 

indépendantes, parmi lesquelles il y a la commission bancaire chargée de la 

mission de contrôle dans le domaine bancaire. Cette dernière nous a amené à se 

demander sur son centre et son rôle. On la retrouvé ici comme étant une autorité , 

tant que la loi ne la considère pas comme un organe consultatif puisque elle jouit 

d’un pouvoir de prise de décision, à caractère administratif car elle exerce les 

prérogatives de l’Etat. Elle est indépendante tant qu’elle demeure loin de toute 

notion hiérarchique, de tutelle et de contrôle. 

La commission bancaire joue, dans le but d’achever la mission du contrôle 

bancaire, un rôle préventif, en plus d’un rôle disciplinaire et réprisif. Le premier 

consiste en le pouvoir du contrôle et de l’enquête, en se basant sur des documents, 

le cas échéant, au niveau des centres de prêts financier. Le deuxième rôle est de 

nature concernant l’autorité d’imposer des sanctions, qui ne privent pas les 

individus de leur liberté soumis à son autorité. Elle dépend également des garanties 

essentielles. 

      Si la commission bancaire est considérée comme étant indépendante d’une 

manière relative, et ne jouit pas de l’autorité régulatrice, cependant on ne peut pas 

nier le rôle qu’elle remplit au niveau national, avec le concours des autorités 

monétaires, aussi sur le plan international, dans le cadre des conventions établies 

avec ses homologues à travers les autres Etats, en prenant en considération le 

principe de la réciprocité. Son but est la garantie du respect des dispositions légales 

et régulatrices, de la part des institutions de prêt financier, appliquées sur elles, y 

compris la sanction des infractions ou les anomalies prouvées, le diagnostic des 

conditions d’exploitation et de veiller à la régularité de sa situation financière, sans  
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oublier le respect des règles de bonne conduite professionnelle. Quant aux 

procédures de recours dans ses décisions, on découvre son caractère exceptionnel. 

     En dernier, on peut dire que la commission bancaire intervient à un niveau 

supérieur, cela dit que son contrôle est à caractère superviseur, puisqu’elle est dans 

l’incapacité d’intervenir dans la gestion des institutions de prêt financier mais ce 

contrôle s’exerce uniquement sur les effets de ses opérations dans le but de les 

rétablir, et d’y infliger des sanctions le cas échéant. Etant donné qu’il jouit de la 

personne morale, l’Etat est responsable au cas où le contrôle s’avère insuffisant et 

selon la gravité de l’erreur commise. Egalement la mission du contrôle bénéficie 

d’une codification réservée aux autorités indépendantes qui interviennent dans le 

domaine économique et financier, ce qui garantit une efficacité plus concrète à la 

commission bancaire.                    
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