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الحمد هلل الذي أعانني على إنهاء هذا العمل، فالحمد هلل في 

 .ألاولى والحمد هلل في آلاخرة

فاضل زيل والامتنان العظيم لألساتذة ألا أتقدم بالشكر الج

رئيس لجنة املناقشة وألاعضاء املمتحنين على قبولهم مناقشة هذه 

 .ألاطروحة

بجزيل الشكر وعظيم الامتنان والتقدير ألستاذي  مأتقدكما 

ملا قدمه لي من نصح واخصني به من  "الدين سمار نصر"الفاضل 

 .هذا العمل، فجزاه هللا كل خيرقت وجهد في سبيل إنجاز و 

من قدم لي يد املساعدة في سبيل إنجاز  كل كما ال أنس ى أن أشكر       

 .هذا العمل، فبارك هللا فيهم، ولهم مني فائق الاحترام والتقدير
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تريد أن ترسم لنفسها تحديات تنموية اقتصادية واجتماعية، و  العالم بلدانمختلف  تواجه
تحقيق نهضة تنموية شاملة في مختلف المجاالت وذلك من خالل من شأنها  إستراتيجيات
 .تدبيروحسن و استخدامها برشاد و  المتاحةقتصادية الموارد اال استغالل كافة
تدابير كفيلة لرسم  التخاذنفسها مضطرة  هذه الدول تجد تنميةجل تحقيق هذه المن أ

اللجوء إلى االستثمار، باعتباره إحدى اآلليات الرئيسية من خالل سياسة تنموية، وذلك 
 اإلنتاجيعمل على زيادة و  حيث يسمح بتوفير مناصب الشغل للتنمية االقتصادية،

 .كذلك زيادة الثروة في المجتمعو  االستهالكو 
، غير أن التعاريف التي باعتباره ضرورة حتمية هتمام الباحثيننال موضوع االستثمار إ

عليها الطابع يغلب  فيهأغلب التي قيلت و قدمت بشأنه اختلفت باختالف نظرة كل بلد إليه، 
مقابل عائد مالي في  في التضحية بإنفاق مالي معين اآلن"، فاالستثمار يعني االقتصادي
طيلة  راالنتظان التضحية والحرمان و بذلك يصبح هذا العائد المتوقع ممثال بثمالمستقبل، و 

 . (1)"فترة االستثمار
معيار و  ،أو استثمارا غير مباشر مباشرا استثمارافقد يكون  :االستثمار شكلين يتخذو 

، في المشروع االستثماري( المراقبة الفعلية)درجة التحكم الفعلي  تتمثل في التمييز بينهما
 كذلك مباشرا، أما إذا لم يكن فهو يعد مستثمرا الشخص المستثمر متحكما فيه عليه إذا كانو 

 .(2)فهو غير مباشر
 : وفي هذا الخصوص فقد عرف المشرع الجزائري االستثمار بأنه

أو /استحداث نشاطات جديدة، وتوسيع قدرات اإلنتاج و اقتناء أصول تندرج في إطار"-
  .إعادة التأهيل

                                           
 .32، ص3002تقرير الجمعية المصرية لألوراق المالية، دليل المستثمر لتمويل الشركات، مصر،   -1
التجاري الدولي ضمان االستثمارات، الطبعة الثانية، دار هومة  التحكيم -عبد العزيز، االستثمارات الدوليةقادري  -2

 .32، ص 3002للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 
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 10-10 رقم وهذا بعدما كان يعرفه في ظل األمر. (1)"المساهمة في رأسمال شركة-
  :المتعلق بتطوير االستثمار، المعدل والمتمم، بأنه

ج أو اقتناء أصول تندرج في إطار استحداث نشاطات جديدة او توسيع قدرات اإلنتا"
 .إعادة التأهيل أو إعادة الهيكلة

 .المساهمة في رأسمال مؤسسات في شكل مساهمات نقدية أو عينية-
 .(2)"خوصصة جزئية أو كلية إطاراستعادة النشاطات في -

نالحظ االختالف في تعريف االستثمار بين القانونين، حيث ان المشرع الجزائري في 
يدخل عمليات الخوصصة الجزئية أو الكلية ضمن النص الحالي المنظم لالستثمارات لم 

 .، وهذا شيء طبيعي على اعتبار أن هناك قانون خاص ينظمهامجال االستثمارات
البلدان من تشجيع االستثمارات األجنبية المباشرة على االنسياب إليها،  تمكنوحتى ت

المناخ يلعب دورا هاما في قرارات  أن، ذلك المالئمر المناخ االستثماري يتوف منلها فال بد 
المستثمرين وفي حركة رأس المال بصفة عامة وتتداخل بين عناصره العديد من االعتبارات 
السياسية واالقتصادية والقانونية واإلدارية بل والثقافية والنفسية وقد أثبتت التجربة أن 

 ، أيقتصادي والقانوني واألمنيالمستثمرين يفضلون البلد الذي يتميز باالستقرار السياسي واال

                                           
، الصادر 62ر عدد .، يتعلق بترقية االستثمار، ج3062غشت  02المؤرخ في  00-62القانون رقم  من 03المادة  - 1

، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 3061يوليو  66في المؤرخ  62-61بالقانون رقم ، المعدل 3062غشت  02في 
 .3061يوليو  61، الصادر في 63ر عدد .، ج3061

، الصادر في 64ر عدد .، يتعلق بتطوير االستثمار، ج3006أوت  30المؤرخ في  02-06من األمر رقم  03المادة  - 2
، الصادر في 64ر عدد .، ج3002يوليو  61 المؤرخ في 01-02، المعدل والمتمم بموجب األمر رقم 3006أوت  33
ر .، ج3000، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 3000يوليو  33المؤرخ في  06-00، وباألمر رقم 3002يوليو  60

، يتضمن قانون المالية 3060أوت  32المؤرخ في  06-60، وباألمر رقم 3000يوليو  31، الصادر في 66عدد 
ديسمبر  31المؤرخ في  62-66، وبالقانون رقم 3060أوت  30، الصادر في 60ر عدد .، ج3060التكميلى لسنة 

 63-63، وبالقانون رقم 3063ديسمبر  30، الصادر في 43ر عدد .، ج3063، يتضمن قانون المالية لسنة 3066
، 3063 ديسمبر 20، الصادر في 43ر عدد .، ج3062، يتضمن قانون المالية لسنة 3063ديسمبر  32المؤرخ في 

، الصادر في 21ر عدد .، ج3066، يتضمن قانون المالية لسنة 3062ديسمبر  20المؤرخ في  01-62وبالقانون رقم 
ر .، ج3061، يتضمن قانون المالية لسنة 3066ديسمبر  20المؤرخ في  60-66، وبالقانون رقم 3062ديسمبر  26
 (.جزئيا ملغي.)3066ديسمبر   26صادر في ، ال41عدد 
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وقلة اللوائح كإنفتاح األسواق البلد الذي تتوافر فيه المحددات األساسية لجذب االستثمار، 
 .(1)التنظيمية وتوافر البنية األساسية وانخفاض تكلفة اإلنتاج

سياسات مختلفة تمكنها من  انتهاجتبني و  في على غرار الجزائر البلدانمختلف عمدت 
تجسيد  القادر علىذلك من خالل توفير المناخ االستثماري المالئم المسطرة، و  أهدافهاتجسيد 

جراءات تسمح بإنجاز االستثمارات  المشاريع االستثمارية الالزمة، عن طريق تبني قواعد وا 
دارة المشاريع بعيدا عن كل  بكل حرية وسهولة وتضمن للمستثمرين الحرية الكاملة في تنفيذ وا 

 .العراقيل
الجزائري على تكريس مبدأ حرية انجاز االستثمارات في كل  ؤسس الدستوريعمل الم
من دستور الجمهورية الجزائرية  30وهذا حسب ما جاء في نص المادة المجاالت، 

6102الديمقراطية الشعبية الصادر بموجب التعديل الدستوري لسنة 
حرية االستثمار " (2)

في المقابل استثنى بعض األنشطة من ..." والتجارة معترف بها، وتمارس في إطار القانون
األنشطة المقننة التي تستوجب الحصول على هذه الحرية المطلقة والتي يصطلح تسميتها ب

 .أو االعتماد كالنشاط المصرفي مثال/الترخيص و
حظي باهتمام الكثيرين من رجال االقتصاد بيد أن هذا النشاط أو القطاع المصرفي 

 بحيثوتنمية االقتصاد الوطني، في دعم  ودوره االستراتيجيكبرى ال تههمينظرا أل والقانون
لم  غير أن الجزائر، يعمل على توفير السيولة الالزمة لتنشيط وبعث النشاط االقتصادي

 كانبسبب أنه  القتصاديةاإلصالحات افي هذا القطاع إال بعد  خاصة تعرف أي استثمارات
  .محتكرا من قبل الدولة ومؤسساتها

في إصدار التشريعات المتعلقة باالستثمار وكانت جل  بعد االستقالل باشرت الجزائر
وبقيت ، تراكي قائم على االقتصاد الموجههذه المشاريع االستثمارية مسيرة في ظل نظام اش

محتفظة بالنظام المصرفي الذي يعود إلى العهد االستعماري الذي كان قائما على فروع 

                                           
نزيه عبد المقصود محمد مبروك، محددات وضمانات جذب االستثمارات األجنبية، دار الفكر الجامعي، االسكندرية،  - 1

 .02، ص 3066
مارس  04صادر في ، 66ر عدد .التعديل الدستوري، ج، يتضمن 3062مارس  02مؤرخ في  06-62 رقم قانون - 2

3062. 
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المتعلق بتأسيس وتحديد أنظمة البنك  033-26القانون رقم صدر لبنوك أجنبية، غير أنه 
ة سابقا من طرف بنك النشاطات الممارس إليه، الذي بموجبه نقلت (1)المركزي الجزائري

إرادة المشرع في تحويل الجهاز المصرفي األجنبي إلى جهاز وطني برزت الجزائر، و 
 .(2)عمومي، إذ وجد قطاع مصرفي وطني إلى جانب قطاع مصرفي خاص أجنبي

شهد القطاع المصرفي في الجزائر تغيرا جذريا من خالل الشروع في  0622سنة وفي 
كانت تابعة للدولة على اعتبار عملية تأميم البنوك األجنبية واندماجه في البنوك المنشأة التي 

جنبية كل أنشئت عدة بنوك عمومية أثر ذلك كان اشتراكيا، وعلى إ يأن التوجه االقتصاد
 .واحد منها كان متخصص في مجال معين

شروط  تحدد ت عدة قوانين متعلقة باالستثمارصدر  بداية الثمانينات غير أنه في
أمام تردي األوضاع و نجاز المشاريع االستثمارية وأولوياتها وفق حاجيات التنمية الوطنية، إ

فترة بسبب انهيار األسواق البترولية، بدأت ال هذه االجتماعية للبالد خاللاالقتصادية و 
تخلي عن االستثمارات العامة تعرف بعض الصعوبات في تحقيق التنمية، تأكد بأنه يجب ال

التحول نحو ما يعرف بنظام اقتصاد السوق، حيث اتخذت الكثير اد الممركز و نظام االقتص
تشجيع االستثمار الخاص أهمها  كانات في طريق اإلصالح االقتصادي، و من اإلجراء
 من خالل وضع أول قانون مصرفينبي في عملية التنمية االقتصادية، وذلك األجالمحلي و 

هذا األخير لم يأت بإصالح هام، ، (3)يتعلق بنظام البنوك والقرض 06-62 رقم القانون هو
لم يخول إذ كرس ملكية رأسمال مؤسسات القرض للدولة أو إحدى مؤسساتها،  فقد

، وانخفاض عائدات ألزمة االقتصاديةللمستثمرين حرية إنشاء البنوك الخاصة، رغم تفاقم ا
 .الدولة من العملة الصعبة

                                           
1 - Loi N° 62-144 du 13 décembre 1962, portant création et fixant les statuts de la banque 

centrale d’Algérie, J.O. N° 10, du 28 décembre 1962.(Abrogé). 
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، -دراسة تطبيقية بالجزائر-شروط االستثمار األجنبي في القطاع المصرفيزيان عهد،  -2

 .02، ص 3006كلية الحقوق جامعة الجزائر، انون األعمال، تخصص ق
، الصادر 26ر عدد .، جمتمممعدل و  ،، يتعلق بنظام البنوك والقرض6012اوث  00مؤرخ في  63-12 رقم قانون - 3

 (.ملغي.)6012أوث  30في 
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ذه المعطيات عملت الجزائر على تكييف أنظمتها القانونية وفق انطالقا من هو 
جلب  إلى والتي تهدف من ورائهابغية توفير المناخ االستثماري المالئم األوضاع السائدة، 

قامت حيث  األجنبية في ظل تنافس شديد بين الدول، وتحفيز رؤوس األموال المحلية و 
 .أجهزة مختلفة تشرف عليها هيئات وطنية متعددة في إطاروضع آليات متنوعة ب

في مجال  لمتعددة األطرافالدولية الثنائية وا تكما قامت بإبرام العديد من االتفاقيا
تضمنت هذه االتفاقيات العديد من حوافز ، إذ تلالستثماراالحماية المتبادلة الترقية و 

دي االزدواج تفافي مجال تجنب و  أخرىستثمار، كما قامت كذلك بإبرام اتفاقيات ثنائية اال
على انتقال رؤوس األموال  شجعترعايا الدول، وهذه االتفاقيات الضريبي بين الدول و 

 .إلى الجزائر ةاألجنبي
هو و  أالأول قانون للنقد والقرض بعد اإلصالحات االقتصادية ر و صد عرفت الجزائر

فتح المجال للقطاع أول قانون  عد، إذ (1)المتعلق بالنقد والقرض 01-61 رقم القانون
القانون  تضمنهاالخاص الوطني واألجنبي بإنشاء بنوك خاصة، ولكن وفق ضوابط وشروط 

من قبل المشرع ورغبة منه في االنتقال الفعلي من النظام  وهذا في حد ذاته يعد تحوال نفسه
0666دستور  ما جاء فياالقتصادي الموجه إلى اقتصاد السوق، وفق 

ن بعده ، وم(2)
0662دستور 

(3). 

                                           
، 6000أفريل  61، صادر في 62ر عدد .لق بالنقد والقرض، ج، يتع6000أفريل  66مؤرخ في  60-00 رقم قانون -1

فيفري  31صادر في ، 66ر عدد .، ج3006فيفري  34في مؤرخ  06-06 رقم أمرمعدل ومتمم بموجب 
 (.ملغي.)3006

فبراير  31مؤرخ في  61-10الشعبية الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم  الديمقراطيةدستور الجمهورية الجزائرية  - 2
 06صادر في ، 00ر عدد .، ج6010فبراير  32ء ، يتعلق بنشر نص تعديل الدستور الموافق عليه في استفتا6010
 .6010مارس 

ديسمبر  4مؤرخ في  621-02ية الشعبية الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم دستور الجمهورية الجزائرية الديموقراط - 3
 1صادر في ، 42ر عدد .، ج6002نوفمبر  31ء في استفتا ، يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور المصادق عليه6002

أفريل  66، صادر في 31ر عدد .، ج3003افريل  60في  مؤرخ 02-03معدل ومتمم بقانون رقم  ،6002ديسمبر 
 ،3001نوفمبر  62صادر في ، 22د ر عد.، ج3001نوفمبر  61مؤرخ في  00-01، وبموجب قانون رقم 3003
 04صادر في ، 66ر عدد .التعديل الدستوري، ج، يتضمن 3062مارس  02مؤرخ في  06-62 رقم قانون وبموجب
 .3062مارس 
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 رقم األمر صدرتراوح نفسها إلى أن  في المجال المصرفي المشاريع االستثمارية بقيت
(1)المتعلق بالنقد والقرض 10-00

المتعلق بالنقد  01-10المصادق عليه بموجب القانون  
إجراءات وشروط إنشاء  هذا األخير أعاد المشرع الجزائري من خالله تكريس، (2)والقرض

أو إقامة فروع البنوك  -البنوك والمؤسسات المالية-وتأسيس المؤسسات المصرفية
، هذه اإلجراءات والشروط عرفت عدة تغيرات سواء والمؤسسات المالية األجنبية في الجزائر

 .من حيث الرأسمال األدنى المطلوب، أو من خالل الرخص المطلوبة لقبول تأسيسها
مية دراسة موضوع االستثمار في القطاع المصرفي في الجزائر إلى المكانة وتظهر أه

لوطنية الشاملة، اإلستراتيجية والهامة التي يحتلها هذا النشاط في عملية التنمية االقتصادية ا
تحويلها إلى قروض استثمارية توفير المدخرات و السيولة النقدية وكذا وفي عملية توفير 

إنجاز مشاريعهم  من أجل األجل، تسمح للمستثمرين باستغاللها قصيرة ومتوسطة وطويلة
 .االقتصادية، وبالتالي مساهمة هذا القطاع في تمويل المشاريع االستثمارية

وتعالج هذه الدراسة إحدى المواضيع الهامة التي تستقطب جل الدارسين وهي كيفية  
 .التنمية االقتصادية دعماالعتماد على القطاع المصرفي كآلية ل

 :تهدف هذه الدراسة إلىو 
التعرف على أشكال االستثمار المتاحة إلنشاء واستغالل البنوك والمؤسسات المالية  -

 .باعتبارها مؤسسات يتكون منها القطاع المصرفي

                                           
، 3002أوث  34، صادر في 13ر عدد .لق بالنقد والقرض، ج، يتع3002أوث  32مؤرخ في  66-02 رقم أمر -1

، 66ر عدد .، ج3000تكميلي لسنة ، يتضمن قانون المالية ال3000جويلية  33لمؤرخ في 06-00 رقم أمرمعدل ومتمم ب
سبتمبر  06ادر في ص، 10ر عدد .، ج3060 أوث 32مؤرخ في  06-60 رقم أمر، وب3000جويلية  32صادر في 

، 21ر عدد .، ج3066لمالية لسنة ، يتضمن قانون ا3062ديسمبر  20مؤرخ في  01-62، وبموجب قانون رقم 3060
، يتضمن قانون المالية لسنة 3062ديسمبر  31في  مؤرخ 66-62 رقم قانون، وبموجب 3062ديسمبر  26ادر في ص

ر .، ج3064أكتوبر  66ي مؤرخ ف 60-64، وبموجب قانون رقم 3062ديسمبر  30صادر في ، 44دد ر ع.، ج3064
 .3064أكتوبر  63صادر في ، 14عدد 

لق بالنقد والقرض، المتع 66-02 رقم أمر، يتضمن الموافقة على 3002سنة  أكتوبر 31مؤرخ في  61-02 رقم قانون - 2
 .3002أكتوبر سنة  32صادر في ، 26ر عدد .ج
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تحديد اإلجراءات والشروط المطلوبة لعملية تأسيس البنوك والمؤسسات المالية  -
 .باألنظمة القانونية األخرىومحاولة مقارنتها 

العوامل المتحكمة والمؤثرة على عملية االستثمار في القطاع المصرفي في إبراز  -
 .الجزائر

 .مدى توجه الدولة لتشجيع عملية االستثمار في القطاع المصرفيتحديد  -
بدعم وتنشيط عملية االستثمار في هذا المكلفة  جهزةاألالدور الذي تلعبه  إبراز -

 .القطاع
 .التوصل إلى توصيات مختلفة لتفعيل عملية االستثمار في القطاع المصرفي -
 :الموضوع أدت الختيار هذاالتي من أهم األسباب و 
يندرج موضوع البحث ضمن مجال التخصص، وكذا الرغبة في االطالع أكثر على  -

 .هذا الموضوع
صميم تخصص  يجعله منشق قانوني، مما لشق اقتصادي و  هذا الموضوعاحتواء  -

 .قانون األعمال
 .محاولة دراسة هذا الموضوع إلثراء البحث العلمي في هذا المجال -
، وكذا البحث في الوسائل -القطاع المصرفي-التطورات الحاصلة في هذا المجال -

ة بين عملية نواألساليب الكفيلة لتحفيز عملية االستثمار في هذا النشاط بين المواز 
 .وحماية االقتصاد الوطني التحفيز

طر قانونية منظمة بوضع آليات وأاقتصاد السوق،  لنظام التوجهبعد قامت الجزائر 
لعملية االستثمار بوجه عام ولعملية االستثمار في القطاع المصرفي بوجه خاص، على 

لذا  ،و الترخيص لممارسة النشاطأ/ يستلزم الحصول على االعتماد و اعتبار أنه نشاط مقنن
 : نطرح اإلشكال والتساؤل الرئيسي التالي

في القطاع  المنظمة لعملية االستثمار القانونية النصوصاألحكام و  استجابةما مدى 
 النشاط ؟ هذا لخصوصية المصرفي



 مقدمة
 

00 

 

الوصفي في تحديد المنهج على  هذه الدراسةفي  عتمدا اإلشكالية هذه لإلجابة على
جراءات االستثمار في القطاع المصرفي من إمختلف النصوص القانونية المنظمة لعملية 

، بنك ومؤسسة مالية أو إقامة فرع بنك ومؤسسة ماليةوشروط شكلية وموضوعية لتأسيس 
عند تقييم مختلف العوامل المؤثرة على عملية  االستقرائيكما اعتمد كذلك على المنهج 

، كم ة للعملية االستثماريةاالستثمار سواء ما تعلق منها بالعوامل المشجعة أو العوامل المقيد
اعتمد كذلك على المنهج المقارن عند القيام بعملية المقارنة مع مختلف النظم القانونية 

، كما ماي نظرا لتأثر المشرع الجزائري بهالفرنسكالقانونين التونسي و األخرى ذات الصلة 
لقانونية السابقة استعمل المنهج التاريخي وذلك عند التطرق إلى مختلف األحكام والنصوص ا

  .الملغاة ذات الصلة بموضوع الدراسة
 :ثنينإ بابينت هذه الدراسة إلى من أجل ذلك قسمو 
تم التطرق فيه الستثمار في القطاع المصرفي، قواعد ااألول بعنوان  البابحيث جاء  

من أجل تأسيس بنك ومؤسسة إلى أهم الشروط الشكلية المفروضة من قبل المشرع الجزائري 
، كما تم تناول أهم الشروط الموضوعية مالية أو إقامة فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية

المشتركة والخاصة بجميع المستثمرين وتلك الخاصة بالمستثمر األجنبي التي ينفرد بها دون 
 .المستثمر الوطني

، العوامل المؤثرة على االستثمار في القطاع المصرفيبعنوان  فجاء الباب الثاني أما
حيث تم من خالله تسليط الضوء على أهم العوائق المقيدة لعملية االستثمار في القطاع 
المصرفي سواء تلك التي تحول دون تأسيس البنوك والمؤسسات المالية من خالل فرض 
شروط تمييزية في مواجهة المستثمر األجنبي دون الوطني، أو تلك المتعلقة بالعملية 

 على تحفيز المصرفيينقواعد وشروط صارمة تحول دون  االستثمارية برمتها من خالل
 .االستثمار في القطاع المصرفي



 

 

 

 

 
 

 

 

 األولالباب 
 االستثمار في  أحكام

 القطاع المصرفي
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عدة تحوالت سواء على مستوى  عرف النظام المصرفي الجزائري منذ االستقالل
المنظومة التشريعية أو القضائية أو على مستوى مهام ووظائف المؤسسات المصرفية، حيث 

عقود من الزمن  30الدولة المطلق خالل  حتكارالخضع النشاط المصرفي في الجزائر 
 .من خاللها كل أشكال االستثمار الخاص فيه أقصت

التي باشرتها الجزائر خالل التسعينات من القرن  االقتصادية اإلصالحاتغير انه بعد 
فتح المجال لالستثمار ب وذلك عندما قامتبنى المشرع الجزائري توجها جديدا أين الماضي، 

كل من قانون االستثمار بإعتباره  االوطني واألجنبي، ولكن وفق شروط وضوابط يحدده
قانون النقد والقرض بإعتباره قانون عام يضبط جميع القطاعات والنشاطات االقتصادية، و 

 .قانون خاص بالنشاط المصرفي
االقتصادية في مجال  اإلصالحاتوعليه فقد عرفت المنظومة التشريعية الجزائرية بعد 

 03/03 رقم من صدور قانون ابتداءااالستثمار في القطاع المصرفي عدة تحوالت جوهرية 
المتعلق بالنقد والقرض عندما قام المشرع الجزائري بإلغاء معيار التفرقة السائد بين 

، تاله فيما بعد صدور المرسوم (1)اإلقامةالجنسية واستبداله بمعيار  أساسالمستثمرين على 
، حيث قام المشرع بوضع قواعد وضوابط (2)المتعلق بترقية االستثمار 00/01 رقم التشريعي

 .يةاالستثمار  تنفيذ المشاريع بمتابعة ات مكلفةوهيئ
المتعلق  30/30 رقم وبقي الوضع على حاله إال أن قام المشرع بإصدار األمر

المتعلق بترقية  30-01 رقم بتطوير االستثمار، هذا األخير عوض فيما بعد بموجب القانون
االستثمار، فرغم التسهيالت التي أحدثها المشرع في مجال االستثمار، إال أن النشاط 
المصرفي بقي من القطاعات والنشاطات المقننة والمنظمة التي أحاطها المشرع بقيود وشروط 

ة من أكثر صرامة وهذا نظرا ألهميتها بالنسبة لالقتصاد الوطني من جهة، ومن جهة ثاني

                                           
 (.ملغى.)، المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق39-09من القانون  381المادة  - 1
، الصادر في 46ر عدد .، المتعلق بترقية االستثمار، ج3001أكتوبر  90المؤرخ في  31-01تشريعي رقم مرسوم  - 2

 (.ملغي.)3001أكتوبر  39
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المتعلق بالنقد  00-30 رقم أجل حماية المودعين والمقرضين، حيث ينظمها حاليا األمر
 .المعدل والمتمم ،والقرض

انجاز ومن ثمة فإن المشرع الجزائري وضع مجموعة من القواعد والضوابط من أجل 
والقرض،  والشروط تتراوح ما بين قانون االستثمار وقانون النقد اإلجراءاتهذه  االستثمارات،

حيث تبقى األحكام المنصوص عليها في قانون النقد والقرض هي الضابطة لالستثمار في 
المتعلق بتطوير  30-30 رقم فقد لوحظ لفترة زمنية طويلة في ظل األمرالقطاع المصرفي، 

إنشاء البنوك والمؤسسات  إلجراءات تمييزية منالمستثمر األجنبي  خضوع، االستثمار
دون المستثمر الوطني الذي بقي خاضعا لها فقط إذا ما أراد االستفادة من  المصرفية، وهذا

 رقم الحوافز الجبائية، غير انه وبمناسبة صدور النصوص المطبقة لقانون االستثمار الحالي
المشرع البنوك والمؤسسات المالية من إمكانية  لمتعلق بترقية االستثمار، استثنىا 01-30

 .(1)لممنوحةاالستفادة من الحوافز ا
في المجال البنكي،  أموالهوعليه فإن المستثمر المصرفي الذي يرغب في استثمار 

انجاز مشروعه االستثماري،  الخضوع إلى مجموعة من الشروط الشكلية لقبول يتعين عليه
 الحصول على الترخيص أين يتعين خصوصية النشاط المصرفي الشروط تفرضهاحيث 

لمباشرة استغالل المشروع  االعتمادلقبول انجاز المشروع االستثماري، وكذا الحصول على 
وهذا ما سوف يتم التطرق إليه بعنوان الشروط الشكلية لالستثمار في القطاع االستثماري، 
 (.الفصل األول)المصرفي 

روعه وفي المقابل فإن المشرع الجزائري ألزم المستثمر المصرفي من أجل تأسيس مش
االستثماري في المجال المصرفي استنفاد مجموعة من األحكام والشروط الخاصة بالمهنة 

بها  ومنها ما خص ،المصرفية من هذه األحكام ما تعتبر عامة تطبق على جميع المستثمرين
المستثمر األجنبي المصرفي فقط، وهذا ما سوف يتم تناوله بعنوان الشروط المشرع الجزائري 

 (.الفصل الثاني)لالستثمار في القطاع المصرفي الموضوعية 
 

                                           
، يحدد القوائم السلبية والمبالغ الدنيا لالستفادة من المزايا 1931مارس  90المؤرخ في  393-31تنفيذي رقم مرسوم  - 1

 .1931مارس  98، الصادر في 34ر عدد .وكيفيات تطبيق المزايا على مختلف أنواع االستثمارات، ج
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 ألولالفصل ا
 الشكلية لالستثمار في القطاع المصرفيشروط ال

كرس المشرع الجزائري حرية االستثمار في جميع القطاعات وذلك بموجب قوانين 
االستثمار الصادرة بعد اإلصالحات االقتصادية، غير أنه أخضع بعض النشاطات إلجراءات 

صول على خاصة نظرا لحساسيتها وخصوصيتها بالنسبة لالقتصاد الوطني فألزمها بالح
 .منها القطاع المصرفيأو االعتماد / الترخيص و

كرسها المشرع  ،(1)يصنف القطاع المصرفي ضمن ما يسمى بالنشاطات المقننة
جاءت كما المتعلق بترقية االستثمار التي  30-31 رقم من القانون 31نص المادة بموجب 

                                           
روفة في النظام القانوني لالستثمار إال مؤخرا، وهذا على عكس بقية الفروع القانونية النشاطات المقننة لم تكن مع - 1

ستثمار، وبالفعل ألول مرة الخ، لكن مفهومها في هذه القوانين يختلف عنه في قانون اال...األخرى كالقانون الجنائي، اإلداري
مهن المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري المتعلق بمعايير تحديد النشاطات وال 69-01تنفيذي رقم صدر مرسوم 
أكتوبر  36مؤرخ في ، 131-1999، متمم بمرسوم تنفيذي رقم 3001جانفي  30، صادر في 90 ر عدد.وتأطيرها، ج

عرفت المادة الثانية منه النشاطات المقننة (.الملغي.)1999أكتوبر سنة  38، الصادر بتاريخ 43ر عدد .، ج1999سنة 
نشاط أو مهنة يخضعان للقيد في السجل التجاري ويستوجبن بطبيعتهما وبمحتواهما وبمضمونهما وبالوسائل كل "...بأنها

 رقم من القانون 10، وهذا ما نصت عليه المادة "الموضوعية حيز التنفيذ توفر شروط خاصة للسماح بممارسة كل منهما
أوث سنة  38، صادر في 01ر عدد .تجارية،جالمتعلق بشروط ممارسة األنشطة ال 1996أوث  36مؤرخ في  96-98

 13صادر بتاريخ ، 10ر عدد .، ج1931جويلية سنة  11مؤرخ في  94-31، معدل ومتمم بموجب قانون رقم 1996
يونيو  31، صادر في 10ر عدد .، ج1938ونيو  39مؤرخ في  98-38، وبموجب قانون رقم 1931جويلية سنة 

رخصة  لممارسة نشاط أو مهنة مقننة دون الشرط المسبق المرتبط بضرورة تقديم ريتسجيل في السجل التجايتم ال " 1938
مطلوب لممارسة نشاط او مهنة مقننة، مالم ينص التشريع على خالف ذلك، غير ان الشروع الفعلي في ممارسة  أو اعتماد

معني على الرخصة أو االعتماد النشطة أو المهن المقننة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري يبقى مشروطا بحصول ال
أوث  10مؤرخ في  116-30 رقم تنفيذيوبالفعل صدر مرسوم ".الهيئات المؤهلةالمطلوبين اللذين تسلمهما االدارات أو 

ر عدد .نشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، جأليحدد شروط وكيفيات ممارسة ا 1930سنة 
أنشطة ومهن لها طابع " ، عرفت المادة الثانية منه األنشطة والمهن المقننة بأنها1930نة سبتمبر س 0، الصادر في 68

تعتبر "، وأضافت المادة الثالثة منه "خصوصي وال يسمح بممارستها إال إذا توفرت فيها الشروط التي يتطلبها التنظيم
أن تمس مباشرة بانشغاالت ومصالح  كأنشطة ومهن منظمة بالنظر لخصوصيتها تلك التي تكون ممارستها من شأنها

 ".البيئة–الصحة العمومية –مرتبطة بالنظام العام أمن الممتلكات واألشخاص، الحفاظ على الثروات 
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المعمول بها، ال سيما تلك في ظل احترام القوانين والتنظيمات ... تنجز االستثمارات" يلي
 ...".المتعلقة بحماية البيئة، وبالنشاطات والمهن المقننة

لهذا فقد جعل المشرع قيد النشاطات من مبدأ حرية االستثمار مبدأ محدود األمر الذي 
أضفى على النص غموضا والتباسا يوحيان باحتوائه على فكرتين متناقضتين ومتنافرتين، 

المشرع لمبدأ حرية االستثمار، والثانية في ضرورة تقيد المستثمر  األولى تكمن في إقرار
 .(1)بأحكام التنظيمات المتعلقة بالنشاطات المقننة

فرغم التسهيالت التي أحدثها المشرع في مجال االستثمار، إال أنه على الصعيد 
جراءات القيام ببعض اإل لفترة زمنية معينة المستثمر المصرفي نجد أنه قد ألزمالمصرفي 
، حيث خاصة إذا ما أراد االستفادة من المزايا والحوافز التي أقرها قانون االستثماروالشروط 

أخضعه إلى العديد من الهيئات اإلدارية المكلفة بمتابعة العملية االستثمارية خالل كافة 
 .مراحل إنجاز المشروع االستثماري

باألحرى شكلين يتعين على مجموعة من الشروط الشكلية أو يتعين اتباع   وعليه
قبل القيام بأي عملية فأول شرط شكلي نصت  االمستثمر سواء الوطني أو األجنبي إستفائهم

يجب أن يرخص المجلس "المتعلق بالنقد والقرض  33-31من األمر رقم  28عليه المادة 
 ....".بإنشاء أي بنك وأي مؤسسة مالية يحكمها القانون الجزائري

 األمر من 08المادة  عليه تالذي نص فيتمثل في االعتماد ي الثانيأما الشرط الشكل
بعد الحصول :" التي جاءت كما يليالمعدل والمتمم  ،المتعلق بالنقد والقرض 33-31 رقم

أعاله، يمكن تأسيس الشركة الخاضعة للقانون الجزائري  03على الترخيص طبقا للمادة 
 ".مالية حسب الحالةويمكنها أن تطلب اعتمادها كبنك أو مؤسسة 

ؤهل المستثمر إلقامة مشروعه اط المصرفي يخضع إلجراءين هامين يوعليه فإن النش
 المبحث) االستثماري في المجال المصرفي، وهاذين اإلجراءين يتمثالن في إجراء الترخيص

جراء االعتماد ،(األول  (.الثاني بحثالم) وا 

                                           
المتعلق بتطوير االستثمار ومدى قدرته على تشجيع االستثمارات  91-93يوسفي محمد، مضمون أحكام األمر رقم  - 1

 .18-11ص -، ص1991، لسنة 11، عدد 31جلد الوطنية واألجنبية، مجلة إدارة، م
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 األولالمبحث 
 (l’autorisation)الترخيص  شرط

نجاز أي مشروع إلإجراءا جوهريا  باألحرىأو  األساسية اإلجراءاتالترخيص من  عتبري
حيث ب، (أي بنك أو مؤسسة مالية خاضعة للقانون الجزائري)استثماري في المجال المصرفي

الدراسة المدققة والمفصلة  بعد إجراء هذاو  ،المؤهلة لمنحه رقابتها اإلدارةتمارس من خاللها 
لمستثمر طالب الترخيص لمختلف المعايير والشروط والمقاييس التي تؤهله لمدى استيفاء ا

 إذ أن النشاط المصرفي يعد من النشاطات المقننة اعتبارعلى  ،لممارسة النشاط المصرفي
ممارستها الحصول لتستوجب  على هذا االساسو  ،يتعامل معها المشرع بنوع من الخصوصية

 .أو االعتماد/على الرخصة و
يتعين على المستثمر الحصول على الترخيص لمباشرة مشروعه االستثماري  من ثمةو 

 همع العلم أن الجهة المختصة بمنح الترخيص لها كافة الصالحية والسلطة التقديرية في منح
بناءا على تقدير ما مدى أهلية المستثمر وقدرته على انجاز مشروعه  هأو عدم منح
 .االستثماري

ثم ، (المطلب األول) تعريف بالترخيص والجهة المكلفة بمنحهلذا سيتم التطرق إلى ال
 (.المطلب الثاني) إجراءات طلب الترخيص والقرار الصادر بشأنه

 المطلب األول

 د بالترخيص والجهة المكلفة بمنحهمقصو ال
على اعتبار أن الترخيص إجراء أساسي إلقامة أي مشروع استثمار في النشاط 

، ثم تحديد الجهة المكلفة (الفرع األول) منهوتحديد المقصود  هالمصرفي يتعين التعريف ب
 (.الفرع الثاني)والمختصة بمنحه 
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 الفرع األول
 مقصود بالترخيصال

للترخيص عدة تعريفات وأنواع حسب نظرة كل فقيه أو تشريع له، لهذا سيتم التطرق 
 مجال المصرفيالثم إلى تحديد أنواع الترخيص دائما في  (أوال) إلى تعريف الترخيص

 .(ثانيا)
 :تعريف الترخيص: أوال

فلغة من الفعل رخص ، autorisationتعددت التعريفات التي توضح كلمة ترخيص 
 (33)التعريف الفقهي: ولهذا يمكن تحديد الترخيص في تعريفين اثنين هما وأجاز أذنبمعنى 

 .(38)والتعريف القانوني
 :التعريف الفقهي-1
ذن به وذلك قصد مزاولة نشاط إقتصادي معين، ازة العمل واإلرف الترخيص بأنه إجع

بحيث ال يمكن للشخص االلتحاق وممارسة ذلك النشاط إال بعد الحصول على تلك الموافقة، 
ممارسة نشاط أو التمتع  ما أنه عمل تجيز بمقتضاه سلطة إدارية لشخصكذلك بعرف كما 

 .(1)صرخيتويخضع ذلك للحصول على ال ،بحقوق القيام به
أو القضائية للقيام  اإلداريةالذي تمنحه السلطة  اإلذنيقصد بالترخيص بمعناه الواسع 

بعمل قانوني معين ال يستطيع هذا الشخص اعتياديا القيام به بمفرده إما بسبب عدم األهلية 
حدود سلطاته العادية أو صالحياته، أو هو تلك الرخصة القانونية التي تمنحها أو بسبب 
دارية مستقلة، تمكن حاملها من ممارسة النشاط أو من مباشرة إجراءات ممارسة سلطة إ

النشاط االقتصادي، كما هو األمر في القطاع المصرفي الذي يستلزم المشرع الجزائري 
ضرورة الحصول على الترخيص كإجراء أولى قصد مباشرة إجراءات الحصول على االعتماد 

ذلك إال بعد تأسيس بنك او مؤسسة مالية أو إقامة فرع  لممارسة النشاط المصرفي وال يتأتى
 .بنك أو مؤسسة مالية أجنبية

                                           
، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر  3جيرار كورنو، معجم المصطلحات القانونية، ترجمة منصور قاضي، ط - 1

 .331-331ص-، ص3008 ،والتوزيع، بيروت
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 :التعريف القانوني-2
أو السلطات العامة من ممارسة رقابة صارمة  اإلدارةالترخيص عبارة عن إجراء يمكن 

بصالحية  اإلدارةالتي تخضع إلى دراسة مدققة ومفصلة مع تمتع  األنشطةعلى بعض 
 .(1)نشاط ط أخرى حسب كلإضافة شرو 

أو السلطات العامة من خالله من ممارسة  اإلدارةوبالتالي فإجراء الترخيص يمكن 
االقتصادية التي تشكل  األنشطةالرقابة الصارمة على بعض األنشطة، هذه األخيرة تعد من 

أو االقتصاد الوطني وعليه فهي تخضع إلى دراسة مدققة ومفصلة،  األشخاصخطرا على 
بصالحية الرقابة  اإلدارةتحتفظ  أنممارستها، على  اإلدارةة بحالة وعلى أساسها تقبل حال

أو  لألفرادالمستمرة حتى بعد بداية عملية االستغالل وهذا من أجل تكريس حماية أكثر 
 .االقتصاد الوطني

الترخيص بأنه إجراء يسمح بممارسة رقابة خاصة ومحكمة على بعض  ويعرف
، وعرف كذلك بأنه تصرف قانوني (2)لموافقة الشكلية للسلطة عليهالنشاطات ويفرض ا

 .إنفرادي من شأنه رفع حضر قانوني معين ويعتبر بذلك قرار إداري كاشف وليس منشئ
 :أنواع الترخيص: ثانيا

مجال المصرفي، نص المطلوبة عند القيام باالستثمار في الخيص اهناك عدة أنواع للتر 
 األنواعض، وكذا األنظمة الصادرة عن مجلس النقد والقرض وهذه عليها قانون النقد والقر 

 :هي
 :الترخيص باإلنشاء-1

يمكن طلب الترخيص بإنشاء بنك أو مؤسسة مالية خاضعة للقانون الجزائري سواء 
 كانت وطنية أو أجنبية، وذلك بتقديم ملف إلى مجلس النقد والقرض طبقا لما جاء في األمر

                                           
ة لنيل شهادة الماجستير في سياسة االستثمار في الجزائر من نظام التصريح إلى نظام االعتماد، مذكر  بن يحي رزيقة، - 1

 .31-33ص -، ص1931بجاية، –الحقوق، تخصص القانون العام لألعمال، كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة 
2 - RAYMOB Gaullien / JEAN Vincent, Lexique des termes juridiques, 12 édition, Dalloz, 

Paris, 1999, P 500. 
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الذي يحدد شروط تأسيس  38-31م رقم ا، وكذا النظ(1)قد والقرضالمتعلق الن 33-31 رقم
، وبالتالي ال يمكن إنشاء أي (2)مؤسسة مالية وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالية أوبنك 

مشروع استثماري يتخذ شكل بنك أو مؤسسة مالية سواء وطني أو أجنبي إال إذا تم الحصول 
 .على الترخيص باالنشاء

، وذلك وفق شروط (3)ترخيص بإنشاء تعاونية االدخار والقرضكما يمكن طلب ال
، وعليه عندما يستوفي الترخيص كافة مجلس النقد والقرضتحددها أنظمة يصدرها 

اإلجراءات والشروط القانونية المطلوبة، يتعين منحه من طرف السلطة المخولة قانونا بمنحه 
 .أال وهي مجلس النقد والقرض
ا الصدد أن المشرع الجزائري منح حرية تأسيس بنك أو مؤسسة ما يمكن تسجيله في هذ

مالية سواء أكانت وطنية او أجنبية مكرسا بذلك مبدأ حرية االستثمار المنصوص عليه 
في مواجهة المستثمر األجنبي الذي  في األونة األخيرة دستوريا، غير أن هذه الحرية قيدت

التالي لم تعد هناك مساواة وحرية بين أصبح ملزما بضرورة إيجاد شريك وطني مقيم، وب
ن واألجانب في الحصول على الترخيص باإلنشاء، طالما أن الشروط المستثمرين الوطنيي

 .المطلوبة تختلف من مستثمر إلى أخر
 :باإلقامةالترخيص -2

ائر طبقا ز ، إقامة فروع بنوك أو مؤسسات أجنبية بالجباإلقامةويقصد بطلب الترخيص 
التي جاء نصها  المتعلق بالنقد والقرض 33-31 رقم من األمر 21المادة  لما جاء في نص

يمكن أن يرخص المجلس بفتح فروع في الجزائر للبنوك والمؤسسات المالية "كما يلي 
، والترخيص باإلقامة يشبه الترخيص باإلنشاء من "األجنبية مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل

                                           
 .المعدل والمتمم، مرجع سابق ،المتعلق بالنقد والقرض 33-91 رقم من األمر 18و  81أ و /41أنظر المواد  - 1
، يحدد شروط تأسيس بنك أو مؤسسة مالية وشروط إقامة فرع 1994سبتمبر سنة  16مؤرخ في  91-94 رقم نظام - 2

 .1994ديسمبر سنة  91صادر في ، 11ر عدد .بنك ومؤسسة مالية، ج
ر عدد .، يتعلق بتعاونيات االدخار والقرض، ج1991فبراير سنة  11المؤرخ في  93-91 قمر  من القانون 91المادة  - 3

 .1991فبراير سنة  18، الصادر في 30
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، إال أنه يختلف معه من حيث أن بعض الشروط (1)حيث الشروط والمستندات المطلوبة
الذي يكون  األمتكون أقل حدة من تلك المطلوبة في إنشاء بنك ألنه يخضع لتقويم البنك 

 (.أي خارج التراب الوطني)المقر الرئيسي بالخارج 
قد الزم مجلس النقد والقرض  21ن المشرع الجزائري من خالل نص المادة ما يالحظ أ

مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، وبالتالي يصبح لهذا األخير  ترخيص باالقامة ضرورةعند منح ال
ن هذا الشرط لم يتحقق، وعليه نجد أن هذا السلطة التقديرية في منحه من عدمه إذا ما رأى أ

قد يعرقل انسياب االستثمارات األجنبية إلى الجزائر خاصة مع  -مبدأ المعاملة بالمثل–المبدأ 
ؤوس األموال األجنبية التي تعتبر عماد أي اقتصاد متطور نظرا لما تجلبه من حاجتنا لر 

 .خبرات وتكنولوجيا وعملة صعبة
 :الترخيص بالتمثيل-3

بالجزائر  األجنبيةوهذا الترخيص يخص المكاتب التمثيلية للبنوك والمؤسسات المالية 
د والقرض المعدل والمتمم المتعلق بالنق 33-31 رقم األمرمن  21والتي نصت عليها المادة 

، وقد "ةاألجنبيلبنوك ن يرخص المجلس بفتح مكاتب تمثيل ليجب أ" والتي جاء فيها ما يلي
المتضمن شروط فتح مكاتب تمثيل  33-03 التمثيل النظام رقم مكاتب ا النوع مننظم هذ

كتب ، وطبقا لما جاء في هذا النظام فإن مدة صالحية م(2)البنوك والمؤسسات األجنبية
، كما أن هذه المكاتب معفية من الحصول على (3)سنوات قابلة للتجديد 31التمثيل تحدد بـ 

نما تزاول نشاطها بمجرد الحصول على الترخيص  .االعتماد وا 

                                           
يحدد شروط تأسيس بنك أو مؤسسة مالية وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة  الذي 91-94 رقم من النظام 91المادة  - 1

 .مالية، مرجع سابق
المالية ، المتضمن شروط فتح مكاتب تمثيل البنوك والمؤسسات 3003أوث  36في مؤرخ  39-03نظام رقم  - 2

 .3001أفريل سنة  93صادر في ، 10ر عدد .األجنبية، ج
المتعلق بشروط فتح مكاتب تمثيل البنوك والمؤسسات المالية األجنبية، مرجع  39-03 رقم من النظام 39المادة  - 3

 .سابق



 شروط الشكلية لالستثمار في القطاع المصرفيال: الفصل األول -الباب األول
 

88 

 

ويتمثل نشاط هذه المكاتب في دعم العالقات مع البنك األم والبحث عن عالقات عمل 
نع عليها القيام بأي عملية مصرفية أو نشاط يم بحيث ،بين مختلف المتعاملين االقتصاديين

 .تجاري
 :الترخيص بالتعديل-4

ذا األساسية للبنوك والمؤسسات المالية، فإيقصد بالترخيص الخاص بتعديل القوانين 
، فإن الترخيص بالتعديل يمنحه اكان ال يمس غرض الشركة أو رأسمالها أو المساهمين فيه

سواء قبل أو  األساسيةأما إذا كان التعديل في القوانين ، (1)(محافظ بنك الجزائر)المحافظ 
بعد الحصول على االعتماد السيما تلك المتضمنة لموضوع أو رأسمال البنك أو المؤسسة 

فيما يخص التعديالت  على مجلس النقد والقرض ونفس الشيء المالية فإنه يجب أن يعرض
جنبية والتي تطرأ قبل أو بعد لفرع بنك أو مؤسسة مالية أ رأسمالالمتعلقة بتخصيص 

 .(2)الحصول على االعتماد يجب أن تعرض على مجلس النقد والقرض
أما فيما يخص طلب التنازل عن أسهم أو سندات في بنك أو مؤسسة مالية فنجد 

من  31المتعلق بالنقد والقرض والمادة  33-31 رقم من األمر 01تعارض بين أحكام المادة 
ص على يوجه إلى المحافظ أما الثانية فتنتنص على أن الطلب  ولىفاأل 38-31 رقم النظام

أن الطلب يوجه إلى رئيس مجلس النقد والقرض فرغم أن المحافظ هو رئيس مجلس النقد 
والقرض إال أن المشرع تعود عندما يكون الطلب موجها إلى محافظ بنك الجزائر فيكتفي 

ذا كان بصفته رئيس مجلس النق د والقرض فيذكر رئيس مجلس النقد بعبارة محافظ وا 
 .والقرض

                                           
 .المعدل والمتمم، مرجع سابق ،المتعلق بالنقد والقرض 33-91من األمر رقم  06المادة  - 1
 .المعدل والمتمم، مرجع سابق ،المتعلق بالنقد والقرض 33-91من األمر رقم  39المادة  - 2
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أما فتح الشبابيك فهي ال تحتاج إلى ترخيص بل فقط يشترط إعالم المحافظ بكل 
المتعلق بشروط إقامة شبكة  38-01من النظام رقم  38، طبقا للمادة متعلق بهامشروع 

 .(1)البنوك والمؤسسات المالية
 الفرع الثاني

 الجهة المكلفة بمنح الترخيص
خول المشرع الجزائري لمجلس النقد والقرض سلطة منح الترخيص حسب ما جاء في 

، بإعتباره (2)المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم 33-31 رقم األمرمن  28نص المادة 
أنظمة  قيق سياسة نقدية فعالة تعمل على إصدارهيئة نقدية مستقلة أنشئ من أجل تح

القرض وبالتالي تضمن عملية ضبط القطاع المصرفي وقرارات فردية في مجال النقد و 
، بعدما كانت هذه الصالحية لوزير المالية (3)المتعلقة بالتنمية االقتصادية األهدافلتحقيق 

 .(الملغي)33-03حتى صدور قانون النقد والقرض رقم 
وعليه يجب الحصول على ترخيص من المجلس بإنشاء أي بنك أو مؤسس مالية 

ن الجزائري أو أن يرخص بفتح مكاتب تمثيل في الجزائر لبنوك أجنبية، كما يحكمها القانو 
يمكن أن يرخص كذلك بفتح فروع في الجزائر للبنوك والمؤسسات المالية األجنبية أو أن 

، (4)يرخص بمساهمات أجنبية في البنوك والمؤسسات المالية التي يحكمها القانون الجزائري
، ثم التطرق إلى أهم (أوال) مجلس النقد والقرضل ر التنظيميإلى االطا وعليه سيتم التطرق

 (.ثانيا)صالحياته 

                                           
، 11ر عدد .، المتعلق بشروط إقامة شبكة البنوك والمؤسسات المالية، ج3001أفريل  4مؤرخ في  91-01نظام رقم  - 1

، 10ر عدد .، ج1991ديسمبر سنة  13مؤرخ في  90-91نظام رقم ، معدل ومتمم ب3001فمبر سنة نو  90صادر في 
 .1991أفريل  90صادر في 

يجب أن " المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، مرجع سابق، على ما يلي 33-91من األمر رقم  81ص المادة تن - 2
كمها القانون الجزائري على أساس ملف يحتوي خصوصا على نتائج يرخص المجلس بإنشاء أي بنك و أي مؤسسة مالية يح

 ."أعاله 89لمادة تحقيق يتعلق بمراعاة أحكام ا
إقلولي ولد رابح صافية، مجلس النقد والقرض سلطة إدارية مستقلة لضبط النشاط المصرفي، المجلة النقدية للقانون  - 3

 .63-69ص -، ص1931، 91لعدد والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، ا
 .، مرجع سابقالمعدل والمتمم المتعلق بالنقد والقرض 33-91من األمر رقم  80و  86و  81/91و  81المواد  - 4
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 :مجلس النقد والقرضل االطار التنظيمي: أوال
نظرا للدور الهام والمكانة التي يحتلها مجلس النقد والقرض في تنظيم النشاط 

تطرق إليها المصرفي، فقدخصه المشرع بتشكيلة متميزة وبطريقة عمل وهذا ما سوف يتم ال
 .على التوالي من تحديد تشكيلته وكيفيات سير عمله

 :تشكيلة مجلس النقد والقرض-1
من  12حسب ما جاء في نص المادة  أعضاء 30يتشكل مجلس النقد والقرض من 

يتكون مجلس النقد والقرض الذي يدعى في " والقرض المتعلق بالنقد 33-31 رقم األمر
ختاران بحكم ت نشخصيتي+  (1)جلس إدارة بنك الجزائرأعضاء ممن " المجلس"صلب النص 

يتم تعين أعضاء مجلس النقد والقرض  أن، على "في المسائل االقتصادية والنقدية كفاءتهما
التعيين وبالتالي يعد هذا ، مما يعني تدخل السلطة التنفيذية في (2)بموجب مرسوم رئاسي

أن هذه الطريقة ال تلعب دورا  "مية رشيدزواي"األستاذ  وقد رأى ،مساس باستقاللية المجلس
فعاال في استقاللية المجلس كون أنه تم إقصاء الهيئات التي تمثل الشعب مثل المجلس 

 .(3)ينيالشعبي الوطني ومجلس األمة في عملية التع
وتجدر اإلشارة إلى أن المشرع غير من تشكيلة المجلس عدة مرات منذ إصداره القانون 

، فبعدما كان عدد أعضائه في ظل هذا القانون (الملغي)ق بالنقد والقرضالمتعل 33-03رقم 
33-33أعضاء في ظل األمر رقم  33ثم  (4)سبعة أعضاء

أعضاء في ظل  30، ليصبح (1)

                                           
 :من اإلدارةيتكون مجلس ."، مرجع سابقالمعدل والمتمم المتعلق بالنقد والقرض 33-91من األمر رقم  38المادة  - 1
 المحافظ رئيسا-
 افظ الثالثةنواب المح-
ثالثة موظفين ذو أعلى درجة معينين بموجب مرسوم من رئيس الجمهورية بحكم كفاءتهم في المجالين االقتصادي -

 .والمالي
 ".يحل المستخلفون محل الموظفين في حالة غيابهم أو شغور وظائفهم حسب الشروط نفسها-
 .، مرجع سابق، المعدل والمتمموالقرضالمتعلق بالنقد  33-91من األمر رقم  08، 38،  31المواد  - 2

3 - ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes dans le secteur financier 

en Algérie, édition distribution Houma, Alger, 2005, P 24. 
 (.ملغي.)رجع سابقالمتعلق بالنقد والقرض، م 39-09 رقم من القانون 11إلى المادة  30المادة  - 4
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رئيس الجمهورية لمدة غير محدودة، وبالتالي  كلهم معينون من طرف 33-31األمر رقم 
وقت  يعزلهم في أيرئيس الجمهورية فعدم تحديد مدة عهدتم يجعلهم تحت ضغط وسلطة 

ألي خطأ جسيم يستوجب ذلك، ما سيضعف ويحد من  دون ارتكابهمهذا ولحظة و 
ن رئيس أ 33-03بة من القانون السابق رقم استقالليتهم الوظيفية، غير أنه اثبتت التجر 

 سنوات ولم 31 ـرغم أنه العهدة كانت محددة ب بنك الجزائرالجمهورية لجأ لعزل محافظ 
 .(2)سنتينيمضي على تعينه 

تنوع أعضائها، غير على التركيبة الحالية لمجلس النقد والقرض هي  كذلك ما يالحظ
 عضاءاستحواذه على سلطة اقتراح بعض األ وكذا تعيينهم،نفراد رئيس الجمهورية بسلطة أن إ

ح سلطة وبالتالي كان األجدر على المشرع من ،على تشكيلة المجلس خلق نوع من الالتوازن
اقتراح األعضاء بالتساوي على جميع الهيئات المعنية سواء ما تعلق منها بالسلطة التشريعية 
 والقضائية والتنفيذية وحتى الجمعيات المهنية المصرفية، ألن التشكيلة بوضعها الحالي

األعضاء يخضع  مهني، طالما أن اختيارال االطابع السياسي أكثر منه اضفي عليهأ
وحي بمحدودية استقالليته الوظيفية، أو قانونية، ما أ كثر منها مهنيةياسية أالعتبارات س

خصوصا وأنه يجب أن يكون األعضاء متخصصون في المجال المصرفي، حتى يسهل 
 .قطاع والنشاط المصرفيعليهم تنظيم ال

 :سير أعمال مجلس النقد والقرض-2
يستدعيه لالجتماعات ويحدد ، الذي (3)ك الجزائرنيرأس مجلس النقد والقرض محافظ ب

وفي حالة تساوي عدد األصوات يكون صوت  باألغلبية تالقراراجدول أعماله، وتتخذ 
 .الرئيس مرجحا

                                                                                                                                    
ر عدد .لق بالنقد والقرض، جالمتع 39-09 رقم قانونيعدل ويتمم  1993فبراير سنة  11مؤرخ في  93-93 رقم أمر - 1

 (.ملغي.)مكرر 61بالمادة  39-09 رقم ، التي تتمم القانون1993فبراير سنة  18صادر في ، 36
صادر في ، 18ر عدد .، ج3009أبريل سنة  30ؤرخ في ميين محافظ البنك المركزي بموجب مرسوم رئاسي تم تع - 2

صادر ، 01ر عدد .، ج3001جويلية  13ي مؤرخ فقالته من منصبه بموجب مرسوم رئاسي إ، وتمت 3009جويلية  33
 . 3001جويلية  14في 

 .المعدل والمتمم، مرجع سابق ،المتعلق بالنقد والقرض 33-91 رقم من األمر 49 ةالماد - 3
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 لالنعقادس أربع دورات عادية في السنة على األقل ويمكن أن يستدعى لويعقد المج
هذه الحالة ويقترحون في  ،كلما دعت الضرورة إلى ذلك بمبادرة من رئيسه أو عضويين منه

أعضائه على األقل، وال ( 31)لس حضور ستة المج اجتماعاتويستلزم عقد  األعمالجدول 
 .أن يمنح تفويضا لتمثيله في اجتماع المجلس عضويمكن أي 

ألعضاء دعوة المجلس ليالحظ أن المشرع لم يشترط توافر نصابا كبيرا حتى يمكن 
أن تتم الدعوة من قبل الرئيس أو عضوين غير العادية، وأشترط  االجتماعاتلالنعقاد في 

 الشروط المفروضة على بعض بخالفأعضاء المشكلين للمجلس، وهذا  30فقط من أصل 
تصح االجتماعات الهيئات والمجالس التي غالبا ما يشترط أن يتوافر نصاب الثلثين حتى 

ع ترك امر ، ضف إلى ذلك كان يتعين على المشر االستثنائية، وعليه حسن ما فعل المشرع
تحديد سير أعمال المجلس لهذا األخير وذلك بموجب نظام داخلي يعده على غرار ما فعل 

، (1)لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتهامع بعض سلطات الضبط القطاعية األخرى مثل 
 .(2)سلطة ضبط الصحافة المكتوبة

أعضاء مجلس لزامية حضور أن المشرع المصرفي أهمل النص على إ كذلك ما يالحظ
النقد والقرض، بحيث كان يتعين عليه تقرير عقوبات ردعية تصل إلى حد انهاء مهام بسبب 
تخلف حضورهم عن اجتماعات المجلس دون مبرر شرعي، ألن عدم النص على الزامية 

 .الحضور سوف يؤدي إلى تخلفهم عن ذلك
 :صالحيات مجلس النقد والقرض: ثانيا

 رقم الحيات ومهام عديدة، منحت له بموجب القانونيباشر مجلس النقد والقرض ص
المستقلة  اإلداريةالسلطات  إحدىبإعتباره ، (الملغي)المتعلق بالنقد والقرض 03-33

                                           
ر عدد .، يتعلق ببورصة القيم المنقولة، ج3001مايو  11المؤرخ في  39-01من المرسوم التشريعي رقم  14المادة  - 1

ر عدد .، ج1991فبراير  31المؤرخ في  96-91 رقم ، المعدل والمتمم بموجب القانون3001مايو  11، الصادر في 16
 .1991لسنة  11ر عدد .، استدراك ج1991فبراير  30، الصادر في 33

، الصادر 91ر عدد .، يتعلق باالعالم، ج1931جانفي  31المؤرخ في  90-31من القانون العضوي رقم  60المادة  - 2
 .1931جانفي  30في 
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المستحدثة في ظل هذا القانون، حيث يسهر على تطبيق القانون في المجاالت المخصصة 
 .(1)له قانونا

 رقم أي في ظل القانون 33-31 مرق وقد كان مجلس النقد والقرض قبل صدور األمر
يتمتع بصالحيات ومهام أوسع، صالحيات بصفته مجلس إدارة البنك المركزي  03-33

بصالحيات تنظيمية  يتمتع ، وعليه فإن المجلس(2)وصالحيات بصفته سلطة نقدية
 .(أي قرارات إدارية)وبصالحيات إدارية 

 :الصالحيات التنظيمية لمجلس النقد والقرض-1
في مجاالت جد  (3)مصرفيةالنظمة األجلس النقد والقرض صالحية إصدار لمخول 

 :(4)أنه سلطة نقدية وذلك على النحو التالي اعتبارمهمة جدا على 
عليها ومتابعتها وتقييمها، السيما فيما يتصل بتطور  واإلشرافتحديد السياسة النقدية -

 .وضع قواعد الوقاية في سوق النقدالنقد وكذا  استخدامالمجاميع النقدية والقرضية ويحدد 

                                           
1 - ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes dans le secteur financier 

en Algérie, Op.Cit, P 17. 
 .00-06ص -، ص3001القانون االقتصادي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، لعشب محفوظ، سلسلة  - 2
ثار االعتراف بالسلطة التنظيمية لمجلس النقد والقرض كسلطة ضابطة في المجال البنكي نقاشا فقهيا حادا حول مدى أ - 3

ية االختصاص التنظيمي لسلطات ر في فرنسا حول مدى دستور أثير ن أؤيد ومعارض له، هذا الجدال سبق و دستوريته بين م
بمناسبة نظره في السلطة التنظيمية  3048سبق وأن فصل فيه سنة الضبط المستقلة، غير أن المجلس الدستوري الفرنسي 
ال تشكل عائقا عندما يمنح المشرع هيئة أخرى  3008من دستور  13للجنة الوطنية لالتصال والحريات أين أقر أن المادة 

 .لوزير االول ممارسة السلطة التنظيمية في مجال محدد ومعرف بموجب قانونفي الدولة غير ا
Conseil Constitutionnel, Décision N° 86-217 DC du 18 septembre 1968 Relative à la 

Commision nationale de la communication et des libertés, Recueil, P 141. 

لس النقد والقرض هو اختصاص فرعي مقارنة مع ما تملكه السلطة التنفيذية الذي إن االختصاص التنظيمي لمجفومن ثمة 
يعتبر اختصاصها التنظيمي اختصاص عام، وبالنتيجة لذلك فإن الوزير الول يسهر على تنفيذ القوانين واألنظمة بإعتباره 

ن هذا أاصة وبصفة فرعية، ذلك تنظيمية خ يتمتع بسلطة تنظيمية عامة في حين مجلس النقد والقرض يشترك معه بسلطة
 ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives. األخير احسن خبير في ميدان نشاطه

indépendantes et la régulation économique, Revue Idara, Volume 14, N° 02, 2004, P-P 30-34.  
 .، مرجع سابقالمعدل والمتمم، المتعلق بالنقد والقرض 33-91 رقم من األمر 41المادة  - 4
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إصدار النقد ومقاييس وشروط عمليات البنك المركزي، السيما فيما يخص الخصم -
والسندات تحت نظام األمانة ورهن السندات العامة والخاصة والعمليات المتصلة بالمعادن 

 .الثمينة والعمالت
 .إقامة شبكاتها البنوك والمؤسسات المالية وفتحها وكذا شروط اعتمادشروط -
 .شروط فتح مكاتب التمثيل-
المقاييس والنسب التي تطبق على البنوك والمؤسسات المالية السيما فيما يخص -

 .تغطية المخاطر وتوزيعها والسيولة والقدرة على الوفاء
 .حماية زبائن البنوك والمؤسسات المالية-
لمؤسسات المالية مع مراعاة المقاييس والقواعد المحاسبية التي تطبق على البنوك وا-

 .التطور الحاصل على الصعيد الدولي
 .والوساطة اإلشارةالشروط التقنية لممارسة المهنة المصرفية ومهنتي -
سياسة الصرف وكيفية ضبط الصرف والتنظيم القانوني للصرف  تحديد أهداف-

 .وتسيير احتياطات الصرف وتنظيم سوق الصرف
المتعلق بتعديل  31-33 رقم مجلس بموجب األمروقد أضيفت صالحيات جديدة لل

، تتمثل في منتجات التوفير (1)المتضمن قانون النقد والقرض 33-31 رقم وتتميم األمر
الصرف،  احتياطاتير يستوالقرض الجديدة، إعداد المعايير وسير وسائل الدفع وسالمتها، 

 .لمؤسسات الماليةقواعد السير الحسن وأخالقيات المهنة المطبقة على البنوك وا
وعليه فهذا التوسع في صالحيات المجلس يجعله سلطة نقدية حقيقة لتنظيم المجال 

، فتمتع مجلس النقد والقرض بصالحيات إعداد التنظيمات يجعله برلمان (2)البنكي والمصرفي

                                           
المتعلق بالنقد والقرض، مرجع  33-91 رقم من األمر 41تعدل وتتمم المادة  96-39 رقم من األمر 94المادة  - 1

 .سابق
 .66إقلولي ولد رابح صافية، مرجع سابق، ص - 2
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، فهو (1)مصغر للبنوك والمؤسسات المالية، يعوض المجلس السلطة التنفيذية وليس البرلمان
انه برلمان مصغر للبنوك والمؤسسات  اعتبارن جهاز الدولة لتسير سياسة القرض على إذ

 .(2)المالية
يصدر المحافظ األنظمة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 

الوزير المكلف بالمالية بها، حيث يتاح لهذا األخير  قام بتبليغ ، بعد أن يكون قد(3)الشعبية
أيام لدراسة طلب التعديل المقترح  31يجتمع المجلس خالل  وعندئذطلب تعديلها أيام ل 33

 .(4)ويكون القرار الذي يتخذه المجلس نافذا مهما كان مضمونه
، (5)فالقرارات الصادرة عن مجلس النقد والقرض في شكل أنظمة تعتبر قرارات إدارية

النظام الصادر المنشور من طرف  في باإلبطالومن ثم يحق للوزير المكلف بالمالية الطعن 
على أن يقدم الطعن خالل  ،المجلس أمام مجلس الدولة، وال يكون لهذا الطعن أثر موقف

 .يوما من تاريخ نشره تحت طائلة رفضه شكال 13
وهنا نالحظ أن المشرع منح صالحية الطعن باإللغاء في قرارات مجلس النقد والقرض 

 .ة فقط وتكون أمام مجلس الدولةيالتنظيمية للوزير المكلف بالمال
 :صالحيات إصدار قرارات فردية-2

يختص مجلس النقد والقرض بإصدار قرارات فردية بإعتباره سلطة نقدية فله صالحية 
 :(6)اآلتيةالقرارات الفردية  اتخاذ

 .الترخيص بفتح البنوك والمؤسسات المالية وتعديل قوانينها األساسية وسحب االعتماد-

                                           
1 - ZOUAIMIA Rachid, Réflexions sur le pouvoir réglementaire des autorités administratives 

indépendantes en Algérie, Revue critique de droit et sciences politiques, Faculté de droit et 

des sciences politiques, Université de Tizi-ouzou, N° 2, 2011, P 21. 
، 31ة، مجلة إدارة، المجلد وجه جديد لدور الدول: لطرش منى، السلطات اإلدارية المستقلة في المجال المصرفين ب - 2

 .01، ص1991، 91، العدد 16العدد 
 .المعدل والمتمم، مرجع سابق ،المتعلق بالنقد والقرض 33-91 رقم من األمر 46/93المادة  - 3
 .المعدل والمتمم، مرجع سابق ،المتعلق بالنقد والقرض 33-91 رقم من األمر 41المادة  - 4
 .33، ص1993، لسنة 93ة المستقلة، مجلة إدارة، عدد لباد ناصر، السلطات اإلداري - 5
 .المعدل والمتمم، مرجع سابق ،المتعلق بالنقد والقرض 33-91 رقم من األمر 41المادة  - 6
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 .بفتح مكاتب تمثيل البنوك األجنبية الترخيص-
 .القرارات المتعلقة بتطبيق األنظمة التي سنها المجلس-
 .تفويض الصالحيات في مجال تطبيق التنظيم الخاص بالصرف-

وعليه فإن هذه القرارات الفردية التي يصدرها المجلس تتميز عن القرارات الصادرة عن 
جية الشيء المقضي فيه، كما تتميز عن ما تصدره الهيئات القضائية التي تحوز قراراتها ح

الجهات االستشارية التي تبدى إال اراء وتوصيات، ومن ثمة فإن المجلس يتمتع بسلطة 
تقديرية كبيرة في اصدار هذه القرارات هذه السلطة ورثها أصال عن السلطة التنفيذية، ثم أن 

 .(1)تخذها في المجال البنكيهذه القرارات ال تخرج أساسا عن تطبيق األنظمة التي ا
ومن ثمة فإن القرارات الفردية المتعلقة بمنح الترخيص أو بتفويض الصالحيات في 
مجال تطبيق التنظيم الخاص بالصرف، تعتبر قرارات إدارية تصبح نافدة بعد نشرها في 

لس الدولة وتكون قابلة للطعن باإلبطال أما مج. المعنيين ىالجريدة الرسمية أو بعد تبليغها إل
 .(2)يوما ابتداء من نشره أو تبليغه تحت طائلة رفضه شكال 13خالل 

وعليه يظهر أن السلطة المكلفة بمنح الترخيص إلقامة مشروع استثماري في المجال 
المصرفي هو مجلس النقد والقرض وذلك بعد تلقيه طلب وملف بذلك، ودراسته ثم إصدار 

ال من عنصر االستقاللية العضوية الواجب توفره في فرغم ما يق.قرار بالترخيص أو بالرفض
مجلس النقد والقرض إال أن السلطة التنظيمية لمجلس النقد والقرض تعتبر سلطة حقيقية 

، كما أن تأثير 8333كون المجلس يتمتع بصالحيات واسعة وهو األمر الذي أكده تعديل 
 .(3)االسلطة التنفيذية على هذه الصالحيات يعتبر تأثيرا محدود

 
 

                                           
كاديمية للبحث القانوني، كلية ألمادة القرارات الفردية، المجلة امحمودي سميرة، إختصاص مجلس النقد والقرض في  - 1

 .031-033ص -، ص1934، 91، العدد 36بجاية، المجلد -سياسية، جامعة عبد الرحمان ميرةالحقوق والعلوم ال
 .المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم، مرجع سابق 33-91 رقم من األمر 40المادة  - 2
 .06 إقلولي ولد رابح صافية، مرجع سابق، ص - 3
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 الثانيالمطلب 

 لب الترخيص والقرار الصادر بشأنهإجراءات ط
في المجال المصرفي  ياستثمار يتعين على كل من يرغب في تأسيس أو إقامة مشروع 

أن هذا النشاط منظم ومقنن  اعتبارعلى  الضرورية واإلجراءاتالقيام ببعض الشكليات 
، لذا ينبغي لكل مهتم القيام ف عليهتشر وألجهزة وهيئات  صارمةيخضع لقواعد قانونية 
 .األخرى التي تليه اإلجراءاتبإجراء الترخيص ثم بقية 

، إال -حتمية الحصول على الترخيص-حول المبدأ المقارنة تتفق أغلب التشريعاتو 
الفرنسي يشترط إجراء واحد وهو  عكالتشري، فالبعض منها كيفيات القيام بهأنها تختلف في 

ن إجراء الترخيص ، بينما يشترط المشرع الجزائري إجراءيلطة مراقبة الحذراالعتماد وتمنحه س
جراء االعتماد، إذ يستلزم  الفرع )للحصول على الترخيص تقديم طلب وملف الترخيص وا 

 (.الفرع الثاني)وعنذئذ يصدر مجلس النقد والقرض قراره ، (األول
 الفرع األول

جر شروط و   اءات طلب الترخيصا 
ن يريد تأسيس بنك ومؤسسة مالية أو إقامة فرع بنك أو مؤسسة مالية كل م على يتعين

أن يوجه طلب الترخيص إلى رئيس مجلس النقد والقرض وأن يحتوي ملف الترخيص حسب 
من اجل الحصول " المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم 33-31 رقم األمرما جاء في 

أعاله يقدم الملتمسون  21المادة  أو في 28على الترخيص المنصوص عليه في المادة 
المالية والتقنية التي يعتزمون استخدامها وكذا صفة األشخاص  واإلمكاناتبرنامج النشاط 

 .(1)"....الذين يقدمون األموال وعند االقتضاء ضامنيهم
وبالفعل صدرت النصوص التنظيمية عن بنك الجزائر التي تحدد محتوى ومضمون 

-31 رقم ب الترخيص إلى رئيس مجلس النقد والقرض، وهو النظامالملف الذي يقدم عند طل
الذي يحدد شروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية وشروط إقامة بنك أو مؤسسة مالية  38

                                           
 .المعدل والمتمم، مرجع سابق ،رضالمتعلق بالنقد والق 33-91 رقم من األمر 03المادة  - 1
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 ،(2)بينت المادة الثالثة منه العناصر والمعطيات المتعلقة بملف طلب الترخيص إذ، (1)أجنبية
لترخيص بإقامة تعاونيات االدخار الذي يحدد شروط ا 31-32كذلك صدر النظام رقم 

 .(3)واعتمادهاوالقرض 
على مجموعة من األسئلة المتعلقة  اإلجابةيتعين تقديم الملف في سبعة نسخ تتضمن 

بعناصر التقويم واإلعالم بالتدقيق والمتعلقة خاصة بصفة وشرف المساهمين وضامنيهم 
، كما يتعين (ثانيا) وكذا برنامج النشاط، (أوال) وقائمة المسيرين واإلمكانات المالية والتقنية

 (.ثالثا) (4)تقديم رسالة تعهد أو التزام

 :تقديم معلومات خاصة بجميع المساهمين أو مقدمي رؤوس األموال: أوال
ألزمت التعليمة الصادرة عن بنك الجزائر تقديم جميع المعلومات الخاصة بكل شخص 

 :(5)سؤال تتضمن ما يلي 32علومات في وعلى العموم تكون هذه الم ،يملك حق التصويت

جتماعي أو المقر االجتماعي للبنك أو المؤسسة المالية التي قدمت اسم أو االسم اال-
 .لها المعلومات

                                           
مرجع ، يحدد شروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية، 91-94نظام رقم  - 1

 .سابق
، يحدد شروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالية 91-94من النظام رقم  91المادة  - 2

 :حددت هذه العناصر فيما يليأجنبية، مرجع سابق، 
القدرة المالية لكل –. إستراتيجية تنمية الشبكة والوسائل المنجزة لهذا الغرض–. سنوات 90برنامج النشاط الذي يمتد على -

وضع المؤسسة التي -.ضمن مجموعة المساهمين"النواة الصلبة"المساهمين المشكلين–. واحد من المساهمين ولضامنيهم
-.قائمة المسيرين الرئيسين-.لمرجعي السيما في بلدها األصلي بما في ذلك المؤشرات حول سالمتها الماليةتمثل المساهم ا

لية للمقر القوانين األساسية للبنك أو للمؤسسة الما-.مر بإنشاء بنك أو مؤسسة ماليةأليع القوانين األساسية إذا تعلق امشار 
التنظيم الداخلي أي المخطط التنظيمي مع اإلشارة إلى عدد -.ية أجنبيةمر بفتح فرع بنك أو فرع مؤسسة مالألإذا تعلق ا

 .الموظفين المرتقب وكذا الصالحيات المخولة لكل مصلحة
والقرض ، يحدد شروط الترخيص بإقامة تعاونيات االدخار 1998يوليو سنة  13مؤرخ في  91-98نظام رقم  - 3

 .1990مارس  98صادر في ، 30ر عدد .واعتمادها، ج
4 - Art 03 de L’instruction N° 11-07 du 23 décembre 2007 fixant les conditions de 

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

d’établissement financier étranger.www.bank-of-Algeria.dz. 
5 - L’Annexe 1, L’instruction N° 11-07 du 23 décembre 2007, Op, Cit. 
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 .التعريف بمقدمي رؤوس األموال-
والشكل القانوني وعنوان  إذا تعلق األمر بشخص معنوي التسمية أو االسم التجاري-

 .المؤقتين وجميع األعضاء المداولين هممثليالمقر االجتماعي، و 
بشخص طبيعي االسم واللقب وتاريخ ومكان الميالد والجنسية والسكن  األمرإذا تعلق -

 .والذمة المالية
 .وفي حق التصويت مبلغ ونسبة المساهمة أو المشاركة-
ذا تعلق األمر بمجموعة يجب وصفها تبيان نشاط مقدمو رؤوس األموال-  .وا 
 .الرئيسين لرؤوس األموال عندما يتعلق األمر بالشخص المعنوي رينالمسيتوضيح -
ي مجموعة أو نصيب ف وما إذا كان لديهأقساط رأسمال المساهم في رؤوس األموال، -

أشهر أخيرة  31 وهنا يتعين تزويدهم بميزانيات ومحاسبات نتائج رأسمال المؤسسة األم،
من له حق كذا رأسمال و و واألطراف م مع التعريف بالمساهمين لنشاط المجموعة األ

 .التصويت
مهمة أخرى في بنوك المساهمين في الرأسمال يحوزون حصص تبيان ما إذا كان -

 .ومؤسسات مالية
بها  ارتباطفي رؤوس األموال والشركات التي لها  تبيان ما إذا كان المساهمين-

ذا كانت و  يمارسون نشاط مالي،  .التي يخضع لهاباإليجاب تحديد السلطة  اإلجابةا 
يلتزم مقدمو رؤوس األموال بتبيان ما إذا كانوا يتوقعوا أن يكونوا محل تحقيق أو  -

إجراء إداري كان أو قضائي، كما عليهم تبيان حسب معرفتهم بالمؤسسات أو المجموعات 
، وكل هذا خالل مدة العشرة سنوات األخيرة، التي ينتمون إليها أنها وقعت في نفس وضعيتهم

 :ذكر بعد اكتمال التحقيق هل يتوقعون صدور عقوبةثم 
التي تربطهم مع البنوك والمؤسسات إن وجدت وخاصة عن  األعمالتبيان عالقات -

 .توقعاتهم لمستقبل هذه العالقات
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سهم في كضامنين لبعض األ اكانو  أنما إذا سبقوا  أيضايلتزمون كذلك بتوضيح -
 .بنوك ومؤسسات مالية

كذا من أخد المساهمات في البنوك والمؤسسات المالية، و مرجوة ال األهدافتبيان -
 .تقديم جميع المعلومات المهمة رؤوس األموال؟ اآلثار المتوقعة بالنسبة لمقدمي

 .األموالالحقوق المشابهة لحق التصويت التي يملكها مقدمو رؤوس -
 .مع توضيح هويتهم آخرينحقوق التصويت المملوكة ألشخاص -
من طرف أشخاص معنوية الموضوعة تحت رقابتهم يت المملوكة حقوق التصو -

 .الفعلية، مع توضيح هويتهم
 .للغيرحقوق التصويت المملوكة -
أو /اإلبالغ عن جميع حسابات مقدمو رؤوس األموال إذا كان شخص معنوي و-

 .المؤسسة األم للثالث سنوات األخيرة، والحسابات التقديرية للسنة الجارية
تحديد هوية مقدمي رؤوس  عل قائمة األسئلة الموجهة، محاولة المشر يظهر من خال

والتأكد من مدى قدراتهم المالية وكفاءتهم المهنية واألخالقية، وهذا حماية لالقتصاد  األموال
منح المشرع نسجل الزبائن مستقبال بصفة خاصة، و الوطني بصفة عامة، وحماية للمودعين و 

 .فة معلومات أخرى متعلقة بالعملية االستثماريةرؤوس األموال حرية إضا لمقدمي
 :المعلومات التي تتعلق بوصف المشروع أو مخطط العمل: ثانيا

ر في ألزم المشرع الجزائري جميع األشخاص الذين يقومون بإنجاز مشروع استثما
قامة فرع بنك أو مؤسسة مالية أو إ أور بإنشاء بنك مالقطاع المصرفي سواء تعلق األ

الفنية التي ينتظر ة و وأهم الوسائل المالي الية بتحديد وصف دقيق للمشروعمؤسسة م
 31فترة أو مدة هذا األخير لاستعمالها وهو ما يسمى ببرنامج النشاط على أن يمتد 

شروط ل المحدد 33-01 رقم ما كان عليه األمر في ظل النظام خالف، وهذا على (1)سنوات

                                           
يحدد شروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالية  91-94 رقم من النظام 91المادة  - 1

 .أجنبية، مرجع سابق
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حيث لم يقيد  ،(1)ع بنك ومؤسسة مالية أجنبيةة فر بنك ومؤسسة مالية وشروط إقام تأسيس
نما تركه مفتوح، وعليه يمكن تقسيم وصف المشروع  بنك الجزائر برنامج النشاط بمدة معينة وا 

 .إلى جزئين جزء يتعلق بالكيان في حد ذاته وجزء خاص بالنشاط
 :معلومات خاصة بوصف كيان المشروع-1

من البيانات التي توصف كيان  يجب أن يتضمن ملف طلب الترخيص مجموعة
 :(2)ويمكن إجمال هذه البيانات فيما يلي( description de l'entité)المشروع 

االسم أو التسمية االجتماعية وعنوان المقر االجتماعي، الهاتف، الفاكس والفرع في -
 .الجزائر إذا تعلق األمر بشركة أجنبية

 .األساسيالشكل القانوني ومشروع النظام -
بيعة السندات الممثلة للرأس المال والرابط بين حبس هذه السندات واستعمالها في ط-

 .حق التصويت
، أو المبلغ (العدد، القيمة االسمية لألسهم)مبلغ رأس المال المؤسس أو المشكل -

 .المخصص بالنسبة لفروع البنوك أو المؤسسات المالية األجنبية
تجاهات الفعلية لنشاط تحديد اال األقلن على اثنين من المقيمي مسيرانيتولى  أنيجب 

حتى في األنظمة  ، وهذا ليس غريب(3)البنوك والمؤسسات المالية ويتحمالن أعباء تسيرها
القانونية المقارنة التي تشترط هي األخرى تولى شخصان على األقل تحديد االتجاهات 

                                           
فرع بنك  ، يحدد شروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية وشروط إقامة3001يناير  91مؤرخ في  93-01 رقم نظام - 1

مؤرخ في  91-1999، معدل ومتمم بنظام رقم 3001مارس سنة  36صادر في ، 31ر عدد .ومؤسسة مالية أجنبية، ج
 (.ملغي).1999مايو سنة  39صادر في  ،11ر عدد .، ج1999أفريل سنة  91

2 - L’annexe 2, de L’instruction N° 11-07, Op ,Cit. 

المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم، مرجع سابق، التي جاء  33-91 رقم مراألمن  09وهذا تطبيقا لنص المادة  - 3
المالية ويتحمالن أعباء  يجب أن يتولى شخصان على األقل تحديد االتجاهات الفعلية لنشاط البنوك والمؤسسات" :ما يليك

لى األقل توليهما تحديد االتجاهات تعين البنوك والمؤسسات المالية الكائن مقرها الرئيسي في الخارج شخصين ع.تسيرها
ينبغي أن يتولى هذان الشخصان المعينان في أعلى وظيفتين في .الفعلية لنشاط فروعها في الجزائر ومسؤولية تسيرها

 ".التسلسل السلمي وأن يكونا في وضعية مقيم
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الخارج ملزمة بذلك، وهنا ال  الفعلية للشركة، كما أن المؤسسات المصرفية التي لها فروع في
 .(1)يحملوا جنسية البلد المنجز على ارضه االستثمار يشترط فيهم أن

 (.أو مجلس المراقبة/ أعضاء مجلس اإلدارة و)تحديد هوية أعضاء الهيئة التشاورية-
يتعين على المدراء المعينون اإلبالغ عن جميع المعلومات األساسية مع سيرة ذاتية 

على القيام بالتسيير الحسن  قدراتهممدى يسمح بتقييم خبرتهم المهنية و  هذا مامفصلة 
، كما يتعين على هؤالء تقديم كشف عن صحيفة السوابق العدلية، وشهادة الميالد، للمشروع

 .(2)ونسخة باألشعة لبطاقة الهوية الوطنية
لجزائر، في ا األقلسنوات على  31ن ذو الجنسية األجنبية المقيمين منذ أما المسيرو 

وثيقة محررة من طرف سلطات بلدهم األصلي تثبت فيتم تعويض صحيفة السوابق العدلية ب
 .عدم منعهم من تسير بنك أو مؤسسة مالية

، وأن ال يقع ضمن األشخاص (3)جميع هذه المعلومات يتعين تتميمها بموجب تصريح
قد والقرض المعدل المتعلق بالن 33-31 رقم من األمر 23المنصوص عليهم في نص المادة 

محكوم  ال يكون هؤالء المسيرونعلى ضرورة أن حرص المشرع ، وهنا نالحظ (4)والمتمم

                                           
1 - GAVALDA Christian / STOUFFLET Jean, Droit bancaire, 9

e
 édition, LexisNexis, Paris, 

2015, P 51. 
2
 - L’annexe 4, de L’instruction N° 11-07, Op.Cit. qui désigne les renseignements a fournir 

par dirigeants d’une banque ou d’un établissement financier et la succursale ou la 

représentation d’un établissement financier étranger : ces renseignements doivent être fournir 

par toute les personnes physiques :le nom, l’adresse de la banque ou de l’établissement, état 

civile, nom et prénom et date et lieu de naissance, nationalité, adresse, titre et nature des 

fonctions, qualification et expérience(curriculum vitae), formations suivies et diplômes 

obtenus, niveau des responsabilités assumés auprès de chaque employeur en indiquant le 

montant total de bilan, si vous avez été ou vous êtes un actionnaire significatif, un 

associé….Ets.  
3
 - Le modèle de la déclaration (Annexe 5) de L’instruction N° 11-07, Op ,Cit. 

ال يجوز "كما يلي  جاءت. ، المعدل والمتم، مرجع سابقالمتعلق بالنقد والقرض 33-91 رقم من األمر 89نص المادة  - 4
اختالس أو –جناية : ا يأتيإذا حكم عليه بم..يكون مؤسسا لبنك أو مؤسسة مالية أو عضوا في مجلس إدارتها أنألي كان 

 نمؤتمنيحجز عمدي بدون وجه حق ارتكب من –غدر أو سرقة أو نصب أو إصدار شيك بدون رصيد أو خيانة األمانة 
التزوير في المحررات أو –مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف –اإلفالس  -.ن أو ابتزاز أموال أو قيميعمومي

إخفاء أموال استلمها إثر إحدى المخالفات –مخالفة قوانين الشركات –لتجارية أو المصرفية التزوير في المحررات الخاصة ا
 ."كل مخالفة ترتبط بالتجار بالمخدرات والفساد وتبيض األموال واإلرهاب–
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يتمتع به  أنوهذا حفاظا على الثقة واالئتمان الذي يجب  ،عليهم بفعل يعاقب عليه القانون
من اجل تدعيم وحماية حقوق  كذاهؤالء في مواجهة زبائن البنك والمؤسسة المالية، و 

حتى يتم ( الحفاظ على السيولة والمالءة المصرفية)دعين وتحقيق االستقرار المالي المو 
ال تتكرر الفضيحة المالية التي أثارتها  ىخطر إفالس البنوك والمؤسسات المالية، حت تجنيب
 األموالطرحت بشأنها الكثير من التساؤالت السيما عن مصدر  حيث" بنك الخليفة"قضية 

 .مؤسسةالتي وظفتها هذه ال
 .تحديد هوية عضوان أو أكثر من مندوبي الحسابات-
 :معلومات خاصة بوصف نشاط المشروع-2

يتعين عند تقديم طلب الترخيص إلى مجلس النقد والقرض لدراسته أن يستوفي البيانات 
المتعلقة بنشاط المشروع أي وصف النشاط المستهدف ممارسته وتضمينه في الملف المقدم، 

 :لعناصر التي يتعين استيفائهاومن بين أهم ا
 :العناصر التوضيحية للمشروع-أ

–ائتمان -قروض)أنواع المسابقات مختلفالمسائل المتعلقة بطبيعة وحجم النشاط أي 
 .موضحين في الجدول وآخرينضمانات 

 (.وضع في الخدمة كل وسائل الدفع)مختلف الخدمات الموجهة للزبون
يقترحهم البنك  وآخرونهيئات، مستثمرين خصوصي، مؤسسات،  :تركيبة الزبون-ب

 .أو المؤسسة المالية
 (.آخرين...خلق شبابيك)تقريب الزبون إستراتيجية

عناوين القروض المتفاوضة أو الملزمة، المخزون :طبيعة المصادر المستعملة-ج
 .االستدانة مابين البنوك في السوق-العام

سنوات المستقبلية وكتلة األجور  31رفع عدد المستخدمين المحتمل استخدامهم خالل 
 .الخاصة بهم، وكذا التنظيم والوسائل



 شروط الشكلية لالستثمار في القطاع المصرفيال: الفصل األول -الباب األول
 

12 

 

، الوضع (اإلقامةبرنامج )خاصة في مادة تطوير الشبكة :التنظيم والوسائل المتوقعة-د
 .اآللي واإلعالم، المحاسبة (ملكية أو تأجير)القانوني للمقر والشبابيك

  .التنظيم المتوقع فيما يخص المراقبة الداخلية
 .المخاطر أنواعآليات تثبيت الحدود الداخلية لمختلف -
 .(1)ومكافحتهما اإلرهابجهاز الوقاية من تبييض األموال وتمويل -
 .سنوات المقبلة للنشاطات 31موازنة خارج الميزانية، حساب النتائج المؤقتة لـ -
يع تغطية المخاطر،توز )في نهاية كل نشاط رالحد المؤقت للنسب األساسية للتسيي-

 ...(.األخطار، السيولة، معامل رأس المال الصافي والموارد الدائمة
 جدول االستثمارات-
 جدول الحسابات-
 جدول االهتالكات-
ب ما إذا كان بنك أو مؤسسة مالية، وهنا يتضح يجب توضيح نوع الترخيص المطلو -

مر مهم مدى ضرورة توافق نوع النشاط المنتظر مع موضوع الترخيص المطلوب، وهذا األ
من القانون النقدي والمالي الفرنسي، بحيث ان  L.511-8جدا حسب مفهوم نص المادة 

لجنة مراقبة الحذر تحصر على ضرورة مطابقة النشاط المراد من طرف المترشح مع 
 . (2)موضوع االعتماد المطلوب

ة توضيح العناصر األساسي ،طلب الترخيصلزم القائمين على أقد المشرع  يكونوبهذا 
دارة هذا إلوكذا تقديم األشخاص األكفاء  ،لنشاط المراد القيام بهتقديم تفصيل دقيق عن او 

حتى يتم قبول الترخيص باالستثمار، والواقع أن هذه العناصر هي عناصر وذلك  ،المشروع
دقيقة تبين الوصف الكامل للمشروع، وبالتالي تسمح بتحديده وتمكن المجلس من تبيان 

                                           
 رهاب ومكافحتهما،موال وتمويل اإلأل، يتعلق بالوقاية من تبييض ا1931نوفمبر سنة  18مؤرخ في  91-31نظام رقم  - 1
 .1931فبراير سنة  11صادر في ، 31ر عدد .ج

2 - THIERRY Bonneau, Droit bancaire, 12
e
 édition, LGDJ, France, 2017, P 194. 
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شكال الرقابة، كما تمكنه ، وبالتالي تعتبر شكال من أ(ماليةمصرف أو مؤسسة )طبيعة الهيئة 
 .(1)أيضا من معرفة مدى مالئمة المشروع لالقتصاد الوطني

 :تقديم رسالة تعهد: ثالثا
زم بنك الجزائر المؤسسين أو مقدمو رؤوس لإلى جانب العناصر السابقة الذكر، أ

في فتح فرع بنك أو مؤسسة مالية  أومؤسسة مالية  الذين يرغبون في تأسيس بنك أو األموال
 مجلس النقد والقرض تقديم رسالة تعهد أمامطلب الترخيص إيداع عند  أجنبية بالجزائر
الذي بموجبه يتعهد المؤسسين بجملة  (3)النموذجتكون محررة وموقعة وفق  ،(2)لتدعيم طلبهم
 :من االلتزامات

 دمةيشهد ويؤكد على صحة المعلومات المق-
 .أخرىإذا احتاج لمعلومات وا تحت تصرف البنك في أية لحظة أن يكون-
 .باإلعالم عن كل تغير في المعلومات المقدمة وايلتزم-
سنويا كل المعلومات المالية التي يجب على البنك والمؤسسة المالية إرسالها  وايقدم-

 .لبنك الجزائر
لدعم الضروري من حيث الموارد المالية يلتزموا إذا دعاهم محافظ بنك الجزائر بتقديم ا-

 .(4)إذا تبين لهم أن وضع بنك أو مؤسسة مالية يبرر ذلك
 

                                           
شامبي ليندة، المصارف واألعمال المصرفية في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون  - 1

 .399، ص 1991-1993ر، لحقوق، جامعة الجزائاألعمال، كلية ا
2
 - Art 03, L’instruction N° 11-07, Op ,Cit. 

3
 - L’annexe 03, L’instruction N° 11-07, Op ,Cit. 

يدعو :"المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم، مرجع سابق، التي جاء فيها ما يلي 33-91 رقم من األمر 00المادة  - 4
ئيسين في هذا البنك أو المؤسسة المالية المعنية إذا تبين أن وضع بنك ما أو مؤسسة محافظ بنك الجزائر المساهمين الر 

مالية يبرر ذلك، بتقديم له الدعم الضروري من حيث الموارد المالية ويمكن للمحافظ أيضا أن ينظم مساهمة جميع البنوك 
وحسن سير النظام المصرفي وكذا المحافظة  والمؤسسات المالية اتخاذ التدابير الالزمة لحماية مصالح المودعين والغير

 ".على سمعة الساحة المالية
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 الفرع الثاني
 القرار الصادر بشأن طلب الترخيص

بعدما يتم تضمين الملف بكل العناصر والمعلومات األساسية الخاصة ببرنامج النشاط 
نية، وكذا نوعية وشرفية المساهمين وقائمة أو إستراتيجية الشبكة وجميع الوسائل المالية والف

وانين األساسية والتنظيم الداخلي، يقوم مجلس النقد والقرض المسيرين وحتى مشاريع الق
بدراسة طلب الترخيص المقدم من مؤسسي أو ممثلي البنوك والمؤسسات المالية أو فروع بنك 

 .أو مؤسسة مالية أجنبية
وم بها المجلس والتي يتحقق من خاللها من مدى وعليه وبناءا على الدراسة التي يق

توافر كل الشروط المطلوبة، يتخذ قراره بشأن قبول تأسيس بنك أو مؤسسة مالية أو فتح بنك 
أو مؤسسة مالية أجنبية، وهذا القرار قد يكون سلبي برفض منح الترخيص المطلوب، كما قد 

 (.بنك أو مؤسسة مالية)يكون إيجابي بقبول منح الترخيص المطلوب حسب الحالة
 :صدور القرار برفض منح الترخيص: أوال

تقوم المؤسسات المصرفية بإيداع طلب الحصول على الترخيص أمام مجلس النقد 
يخضع للدراسة بحيث يمكن أن يحظى بالموافقة، كما يمكن أن  ، وان هذا الطلبوالقرض

إال  ،يتم رفض الطلب أساسهاالتي على  األسبابالمشرع لم يحدد  يرفض فعلى الرغم من أن
أنه يفهم ذلك ضمنيا إذا تخلف احد عناصر الملف الملزم بتقديمها، لذا سيتم التطرق إلى 

مكانية الطعن في والقرض الرد فيها على الطلب، ثم إلى إالمدة التي يتعين على مجلس النقد 
 .قرار رفض منح الترخيص

 :تخاذ القرارمدة إ-1
مجلس النقد والقرض الفصل فيه، تعين من خالله على يجل معين أ يتم تحديدلم 

المحدد لشروط تأسيس بنك أو  38-31نصوص النظام  استقراءمن خالل  ويستشف ذلك
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 اآلجالالمواعيد و يفهم أن  ة، ومن ثم(1)إقامة فرع بنك أو مؤسسة مالية أومؤسسة مالية 
تبليغ  إذ ألزم 33-01 رقم ما كان عليه األمر في ظل النظام خالفمفتوحة، وهذا على 

، مما يفهم منه أن التبليغ (2)منه 31شهرين وفقا للمادة القرار في هذه المرحلة في ظرف 
 الحاصل بعد اجل شهرين ال يأخذ به وهو باطل، ليعود ويستدرك األمور من خالل النظام

ة أين حددت للمجلس مهلة شهرين لدراس 33-01 رقم المعدل والمتمم للنظام 38-8333 رقم
 .(3)يدخل هذا الترخيص حيز التنفيذ ابتداءا من تاريخ تبليغه أنالملفات المودعة لديه، على 

حدد  أينالمتعلق بتعاونيات االدخار والقرض،  31-32 رقم في النظام كذلك يالحظ
حد للفصل في طلب الترخيص  كأقصى أشهر 1جل النقد والقرض أفيه المشرع لمجلس 

، ويصبح الترخيص الخاص بهذه التعاونيات (4)ن يوم تلقى الملفللتعاونيات يبدأ حسابها م
 .(5)ساري المفعول من تاريخ تبليغه

وعليه فإن القرار الذي يصدره مجلس النقد والقرض يعتبر قرار إداري، ومن ثم ال 
يتصور أن يسكت أو يصمت المجلس عن الرد، فرغم أن المهلة القانونية مفتوحة، إال انه 

من  31المتعلق بالنقد والقرض والمادة  33-31 رقم األمرمن  21مادة يفهم من نص ال
 .انه يجب تبليغ القرار المتعلق برفض منح الترخيص إلى المعني باألمر 38-31 رقم النظام
 :إمكانية الطعن في قرار رفض منح الترخيص-2

 أمامأقر لصاحب طلب الترخيص الذي رفض طلبه بأحقيته في تقديم طعن قضائي 
إمكانية الطعن في القرار أمام مجلس الدولة ال  أنلس الدولة يستهدف إلغاء القرار، غير مج

                                           
يحدد شروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالية  91-94 رقم من النظام 94المادة  - 1

ية وكذا الترخيص يدخل الترخيص الممنوح والمتعلق بتأسيس بنك أو مؤسسة مال"أجنبية، المرجع السابق، التي جاء فيها 
 ".بإقامة بنك أو مؤسسة مالية أجنبية حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبليغه

المتعلق بشروط تأسيس البنوك والمؤسسات المالية وفروع البنوك والمؤسسات  93-01 رقم من النظام 90المادة  - 2
 (.ملغي.)مرجع سابقالمعدل والمتمم، المالية األجنبية، 

، مرجع 93-01 رقم من النظام 90، مرجع سابق، تعدل وتتمم المادة 91-1999 رقم ن النظامم 91المادة  - 3
 (.ملغي.)سابق

 .، مرجع سابقيحدد شروط الترخيص بإقامة تعاونيات االدخار والقرض واعتمادها 91-98 رقم من النظام 91المادة  - 4
 .، مرجع سابقتعاونيات االدخار والقرض واعتمادها يحدد شروط الترخيص بإقامة 91-98 رقم من النظام 98المادة  - 5
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أن يصدر قرار أولي برفض الترخيص  أييمكن أن تكون ممكنة إال بعد قرارين بالرفض، 
األول ثم يصدر قرار ثان برفض الترخيص الثاني، وهذا الطلب الثاني ال يمكن تقديمه إال 

، ويبدو أن (1)أشهر كاملة من تاريخ تبليغ قرار الرفض األول( 33)عشرة بعد مرور أكثر من 
استيفائه مدى المشرع نص على هذه المهلة حتى يتسنى للمعني إعادة النظر في مؤهالته و 

 .ماريلكافة الشروط المطلوبة إلقامة مشروعه االستث
نفس  أمام ولاألوعليه يمكن القول أن الطلب الثاني بمثابة طعن إداري ضد القرار 

الجهة، على اعتبار أن المجلس هيئة إدارية مستقلة، وتظهر أهمية هذا الطلب الثاني في أنه 
إلى تقليل الدعاوى اإلدارية التي قد تطول، فقد يكون الرفض مبنيا على مخالفة شرط  يؤدي

، كما لب الثاني دون اللجوء إلى الدعوى القضائيةوط يمكن تداركها بمجرد تقديم الطمن الشر 
 33، غير أن فترة (2)أشهر مدة طويلة تسمح للمعني بتدارك أسباب الرفض 33مدة  أن

 .أشهر طويلة جدا ليس لها أي تبرير واقعي أو قانوني
ومن ثمة يبقي للمعني باألمر إمكانية اللجوء إلى القضاء المختص في حالة رفض 

 يوما من تاريخ 13دولة خالل يستطيع المعني تقديم طعنه أمام مجلس ال طلبه الثاني، حيث
نسجل مالحظة حول مضمون المادة ، و (3)تبليغ القرار تحت طائلة رفضه شكالال النشر أو

 13المتعلق بالنقد والقرض التي تنص على تقديم الطعن خالل  33-31 رقم األمرمن  11
التبليغ، ذلك أن  التبليغ، فالواقعة التي يأخذ بها هي من تاريخ أويوما إبتداءا من تاريخ النشر 

المدنية  اإلجراءاتن وفقا لقانون يالقرارات المتعلقة برفض طلب الترخيص تبلغ للمعني
سحب االعتماد فتنشر مباشرة في  أوأما القرارات المتعلقة بقبول طلب الترخيص  واإلدارية

 .الجريدة الرسمية
 
 

                                           
 .، مرجع سابقالمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم 33-91رقم  رقم األمرمن  81المادة  - 1
عمال، ألماجستير في الحقوق، تخصص قانون اعتماد البنوك والمؤسسات المالية، مذكرة لنيل شهادة الإمغني وريدة،  - 2

 .19، ص1931، 3ن خدة، الجزائرجامعة بن يوسف ب
 .المعدل والمتمم، مرجع سابق ،المتعلق بالنقد والقرض 33-91 رقم من األمر 40/94المادة  - 3
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 :صدور القرار بمنح الترخيص: ثانيا
يص إلى مجلس النقد والقرض سواء بإنشاء بنك ومؤسسة بعد تقديم المعني طلب الترخ

مؤسسة مالية  أومالية أو إقامة فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية أو إقامة مكتب تمثيل بنك 
أجنبية في الجزائر أو إنشاء تعاونية ادخار أو قرض، يتولى المجلس دراسة الملف ومدى 

لقواعد القانونية والتنظيمية ه لحتراممدى ا كذامطابقته لشروط ممارسة المهنة المصرفية و 
ن المجلس غير أنه كما تم اإلشارة له من قبل فإ المطلوبة والتي تحكم النظام المصرفي، غير

تسليم الرخصة ثم اآلثار  تمقيد بمدد معينة لدراسة الملف، لذا سيتم التطرق إلى إجراءا
 .المترتبة على تسليم الرخصة

 :إجراءات تسليم الرخصة-1
من توافر العناصر الالزمة والشروط  -مجلس النقد والقرض-تحقق المجلسبعد 

مالية أو فتح فرع بنك بنك و مؤسسة قامة طلوبة في ملف طلب الترخيص سواء بإالم
فإن  إدخار، ومؤسسة مالية أجنبية أو إقامة مكتب تمثيل أو إنشاء تعاضدية أو تعاونية

نح لصاحب الطلب الترخيص، الذي يدخل حيز المجلس في هذه الحالة يتخذ قرارا فرديا يم
38-31 رقم من تاريخ تبليغه حسب ما جاء في النظام اعتباراالنفاذ 

غير ان ما يعاب ،(1)
، وهذا ة لديهلم يحدد المدة القانونية التي يتم فيها دراسة الملفات المودع على هذا النظام أنه

 .(2)ملف خالل شهرينعلى ضرورة دراسة ال حثالذي  عكس النظام السابق على

                                           
يحدد شروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالية  91-94 رقم من النظام 94المادة  - 1

 .أجنبية، مرجع سابق
المتعلق بشروط تأسيس البنوك والمؤسسات المالية وفروع البنوك والمؤسسات ، 93-01 رقم من النظام 90المادة  - 2

 (.ملغي.)مرجع سابق المعدل والمتمم،المالية األجنبية، 
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المشرع الجزائري نشر القرارات المتخذة بشأن الترخيص بفتح البنوك  وجبوقد أ
والمؤسسات المالية وكذا فتح مكاتب تمثيل البنوك والمؤسسات المالية في الجريدة الرسمية 

 .(1)الشعبية الديمقراطيةللجمهورية الجزائرية 
لترخيص يتعين نشرها في الجريدة الرسمية القرارات التي تصدر بمنح ا أنوعليه يفهم 

-31 رقم األمرمن  11نص المادة  مو الشعبية حسب مفه الديمقراطيةللجمهورية الجزائرية 
المدنية  اإلجراءاتمر حسب قانون ليغها للمعني باأل، كما يتعين تبالمتعلق بالنقد والقرض 33

غير أن هذه المادة  38-31 رقم ممن النظا 31ما جاء في نص المادة ، وهذا طبقا لواإلدارية
أو من تاريخ التبليغ؟ األجل هل من تاريخ النشر  تثير اشكال حول تاريخ بداية حساب
طلب االعتماد الذي يشترط المشرع تقديمه  عند تقديم خصوصا إذا علمنا أنه يفيد المعني

فتح بنك  أو، هذا بالنسبة لتأسيس بنك ومؤسسة مالية (2)شهرا من تلقي الترخيص 38خالل 
، أما فيما يخص مكاتب التمثيل فالمشرع لم يلزمها بتقديم االعتماد أجنبيةأو مؤسسة مالية 

وبالتالي فالترخيص المتحصل عليه يعتبر بمثابة اعتماد ضف إلى ذلك أن مدة صالحيته 
، واألكثر من ذلك أن المشرع لم يلزم بنك الجزائر بضرورة نشره (3)سنوات قابلة للتجديد 31

 .عالم الجمهور بذلكإلفي الجريدة الرسمية على األقل 
التاريخ الذي يعتد به هو تاريخ التبليغ حسب ما جاء في نص  أنومن ثمة نعتقد 

يحدد شروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية الذي  38-31 رقم من النظام 32و 31المادتين 
 .وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية

 
 

                                           
يصدر " التي جاء فيها.، مرجع سابق، المعدل والمتممالمتعلق بالنقد والقرض 33-91 رقم من األمر 40/91المادة  - 1

مجال النشاطات المصرفية وتنشر القرارات المتخذة بموجب الفقرات أ و ب و ج في الجريدة الرسمية  المحافظ القرارات في
 ...".للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

يحدد شروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالية  91-94 رقم من النظام 98المادة  - 2
 .أجنبية، مرجع سابق

، مرجع يتضمن شروط فتح مكاتب تمثيل البنوك والمؤسسات المالية األجنبية 39-03 رقم من النظام 90المادة  - 3
 .سابق
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 :على صدور قرار منح الترخيص اآلثار المترتبة-2
ذا ما تأكد من استيفاء الملف ألهم  يدرس مجلس النقد والقرض ملف طلب الترخيص وا 

الذي يبلغ إلى المعني باألمر  الوثائق المطلوبة عندئذ يصدر قراره بقبول منح الترخيص
 أثارثالثة  ، وتمنح الرخصة على هذا النحو، وينتج عنها(1)ويدخل حيز النفاذ من يوم التبليغ

قامة المشروع االستثماري قانونية مهمة والتي تعتبر مرحلة أساسية متقدمة جدا في طريق إ
 :يلي نجازه، ومن هذه الثار المترتبة على منح الترخيص ماالمراد ا
 :(2)الخاضعة للقانون الجزائري المؤسسة المصرفيةتأسيس -أ
ت رؤوس أموال وطنية إنشاء مؤسسة مصرفية ذا يسمح الحصول على الترخيص 

إذا تعلق األمر ، أما إقامة شبابيك المؤسسات المصرفية األجنبية بالجزائركذا و  333%
وجود شريك وطني تمثل  الجزائري المشرع بالبنوك والمؤسسات المالية األجنبية فيستلزم

على األقل من رأسمال الشركة، وفي كل األحوال فإن الشركة ال تتأسس إال  %13مساهمته 
في شكل شركة مساهمة، غير أنه يمكن أن يدرس المجلس جدوى اتخاذ بنك أو مؤسسة 

 .(3)مالية شكل تعاضدية
ما يالحظ أن المشرع الجزائري وقع في خلط في بعض المواد المنظمة للترخيص، 

المتعلق بالنقد والقرض على ان الترخيص  33-31من األمر رقم  08حيث نص في المادة 
منه تنص على ما  28كة الخاضعة للقانون الجزائري في حين نجد المادة يكون بتأسيس الشر 

مؤسسة مالية، فهل الترخيص يكون يناقض ذلك، كون أن الترخيص يؤدي إلى انشاء بنك أو 

                                           
يحدد شروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالية  91-94 رقم من النظام 94المادة  - 1

 .، مرجع سابق أجنبية
بعد "المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم، مرجع سابق، التي تنص على ما يلي 33-91 رقم من األمر 01المادة  - 2

 ...".أعاله، يمكن تأسيس الشركة الخاضعة للقانون الجزائري 03الحصول على الترخيص طبقا للمادة 
 .المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم، مرجع سابق 33-91 رقم األمرمن  81المادة  - 3
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نشاء بنك أو مؤسسة مالية التي يحكمها القانون الجزائري أم إلنشاء شركة خاضعة للقانون إل
 .(1)الجزائري
 :التجاريالقيد في السجل -ب
في  ا، يجب قيده(بنك،مؤسسة مالية)فالشركات التي تم تأسيسها كمؤسسات مصرفية  

السجل التجاري حتى تكتسب الشخصية المعنوية، وبالتالي فالحصول على الترخيص يسمح 
أوال بتأسيسها كمؤسسات مالية ويهدف ثانيا لقيدها في السجل التجاري، فرغم أن قانون النقد 

، وهذا لمنح االعتماد يفهم منهإلى ذلك إال أن تقديم السجل التجاري كشرط  والقرض لم يشر
المتعلق بشروط ممارسة  32-31 رقم ونمن القان 81نص المادة في  صراحة جاء ما
أن ممارسة أي نشاط أو مهنة مقننة  إذ جاء فيها، (2)نشطة التجارية المعدل والمتمماأل

حصول على رخصة أو اعتماد مؤقت تمنحه ال يجب خاضعة للقيد في السجل التجاري
نشطة يبقى مشروطا ن الشروع الفعلي في ممارسة هذه األاإلدارات والهيئات المؤهلة لذلك، وأ

 .(3)بحصول المعني على رخصة أو االعتماد النهائي
من األنشطة التجارية  وباألحرىلمقننة نشطة االنشاط المصرفي يعتبر من األ أنوبما 

وحتى تقوم بذلك يجب أن القيد في السجل التجاري،  أوال يتعين عليها لذابحسب موضوعها، 
ثم تحصل فيما بعد في مرحلة ثانية على االعتماد حتى تباشر ممارسة ترخيص  تحصل على

 .النشاط
الذي يحدد كيفيات القيد والتعديل  333-31وبالفعل صدر المرسوم التنفيذي رقم 

يتباين نوع القيد الذي تقوم به المؤسسة بين القيد ، حيث (4)والشطب في السجل التجاري
الرئيسي والقيد الثانوي، فنكون أمام الحالة األولى عند أول قيد في السجل التجاري يقوم به 

                                           
جميلة، الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية، أطروحة لنيل درجة الدكتوراة في العلوم، تخصص قانون، كلية بلعيد  - 1

 .363، ص 1931تيزي وزو، -الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري
 .متمم، مرجع سابقمعدل و  ، يتعلق بشروط ممارسة األنشطة التجارية،98-96قانون رقم  - 2
، يحدد شروط وكيفيات ممارسة النشطة والمهن المنظمة الخاضعة 116-30تنفيذي رقم من مرسوم  96ة الماد - 3

 .للتسجيل في السجل التجاري، مرجع سابق
في السجل ، يحدد كيفيات القيد والتعديل والشطب 1930مايو سنة  91مؤرخ في  333-30 رقم تنفيذيمرسوم  - 4

 .1930يو سنة ما 31صادر في ، 16ر عدد .التجاري، ج
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عند قيد المؤسسة الرئيسية أو الفرع التابع )كل شخص خاضع للقيد في السجل التجاري مثل 
انية حالة القيد الثانوي يقوم بها كل شخص يمارس ، أما الحالة الث(للبنك أو المؤسسة المالية

أخرى متواجدة بإقليم أو ممارسة أنشطة تجارية /للنشاط الرئيسي و امتدادانشاطا ثانويا يكون 
أو واليات أخرى وفي مثل هذه الحالة يتعلق األمر بالشبابيك أو /والية المؤسسة الرئيسية و

 .في الجزائر استقرارهالرئيسية بعد ا بفتحها تلك المؤسساتالوكاالت التي تقوم 
إلى أنه ال يسلم للخاضع للقيد في السجل التجاري إال رقم واحد للقيد  اإلشارةمع 

الرئيسي الذي ال يمكن تغيره إلى غاية شطبه، ويتم القيد الثانوي بالرجوع إلى القيد 
في السجل  -ةالمؤسس–، وعليه تختلف الوثائق المطلوبة لقيد الشخص المعنوي (1)الرئيسي
، عنها عن الفروع والوكاالت والممثليات التجارية التابعة لشركة تجارية (2)في الجزائر التجاري

، وخير ما نستدل به في هذا الصدد السجل التجاري لبنك البركة الجزائري (3)مقرها بالخارج
ويحمل رقم  80/31/8333بتاريخ  3331801ب33المقيد رئيسيا تحت رقم التسجيل 

في حين قيدت وكاالته كل بموجب سجل تجاري ثانوي فتأخذ مثال  3322180سلسل الت
المؤسسة الثانوية المتواجد مقرها بالبليدة التابعة للمؤسسة الرئيسية المذكورة أعاله الحاملة 

                                           
مرجع  يحدد كيفيات القيد والتعديل والشطب في السجل التجاري، 333-30من المرسوم التنفيذي رقم  90المادة  - 1

 .سابق
 يحدد كيفيات القيد والتعديل والشطب في السجل التجاري، ، 333-30من المرسوم التنفيذي رقم  90تنص المادة  - 2

التي يجب أن يتم القيد على أساس طلب ممضي ومحرر على استمارات يسلمها هذه الوثائق و  أهممرجع سابق، على 
 .المركز الوطني للسجل التجاري

، مرجع يحدد كيفيات القيد والتعديل والشطب في السجل التجاري 333-30من المرسوم التنفيذي رقم  39تنص المادة  - 3
ي ومحرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل سابق، على أهم هذه الوثائق والتي يتعين أن يقدم الطلب ممض

إثبات وجود محل مؤهل الستعمال نشاط تجاري بتقديم سند ملكية أو عقد إيجار أو امتياز - :التجاري مرفقة بالوثائق التالية
دقا عليه من نسخة من القانون األساسي المتضمن تأسيس الشركة األم مصا- .ي الذي يحوي النشاط التجاريللوعاء العقار 

نسخة من محضر مداوالت لمقرر الذي ينص -.عند االقتضاء إلى اللغة العربيةطرف مصالح القنصلية الجزائرية ومترجما 
على فتح مؤسسة بالجزائر مصادقا عليه من طرف مصالح القنصلية األجنبية المتواجدة بالجزائر ومترجما عند االقتضاء 

 .إلى اللغة العربية
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تحت الرقم  31/31/8338بتاريخ  األولىلنفس رقم التسجيل لكن تم تقيدها على خالف 
3338131التسلسلي 

(1). 
رسال  باإلمكانأنه أصبح  إليه إلىالتنويه  يجبما ط فق التسجيل في السجل التجاري وا 

الوثائق المتعلقة بها بالطريقة االلكترونية وفقا لإلجراءات التقنية للتوقيع والتصديق 
 .(2)ينااللكتروني

بذاته  الستكمال إجراءات إقامة المشروع االستثماري إال انه ضروريفالسجل التجاري 
 .نما يستلزم الحصول على االعتماد لطبيعة وخصوصية النشاط المصرفيكف بذلك وا  ال ي

  :طلب االعتماد -ج
المترتب على منح الرخصة لممثلي أو مؤسسي بنك ومؤسسة مالية خاضعة  األثر إن

يسمح  اعتمادهو إمكانية طلب  أجنبيةللقانون الجزائري أو ممثلي فرع بنك ومؤسسة مالية 
 أوليالرخصة شكل إجرائي  أن اعتبارا النشاط أي النشاط المصرفي على لهم بممارسة هذ

 .الشركة الخاضعة للقانون الجزائري بتأسيستمهيدي ال يسمح إال 
 أنذلك  المترتب على منح الرخصة لمكاتب تمثيل أجنبية، األثروهذا هو الفرق بين 

 ألنل على الترخيص تقوم مباشرة بممارسة النشاط المصرفي بمجرد الحصو  األخيرةهذه 
لقبولها تمثيل المؤسسة على االعتماد كإجراء  حصولهابضرورة  هالم يلزم الجزائري المشرع

 .األم
وعليه يتعين على ممثلي البنوك والمؤسسات المالية وكذلك ممثلي فروع البنوك 

 38ة تقديم طلب االعتماد خالل المدة المحددة قانونا وهي فتر  ةاألجنبيوالمؤسسات المالية 
 اإلجراء، ألن فوات هذه المدة دون القيام بهذا (3)شهرا التي تبدأ سريانها من تاريخ التبليغ

                                           
 .81-81ص -، صمرجع سابقزيان عهد،  - 1
، مرجع يحدد كيفيات القيد والتعديل والشطب في السجل التجاري 333-30من المرسوم التنفيذي رقم  91لمادة ا - 2

 .سابق
يحدد شروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالية  91-94 رقم من النظام 98المادة  - 3

 .أجنبية، مرجع سابق
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، ويتحتم عندئذ إعادة وتصبح كأن لم تكنجميع العمليات المنجزة من قبل  يؤدي إلى إلغاء
 .اإلجراءات من أول وجديد من أجل الحصول على الرخصة مرة ثانيةالخطوات و القيام بنفس 

 الثانيبحث الم
 (l’agrément)ادــــــــــتمــــاالعشرط 

قامة المشروع االستثماري في  يعتبر إجراء الترخيص ضروري ومهم في عملية تأسيس وا 
، وهذا ما يفهم من نص المادة  المجال المصرفي لكنه غير كاف لوحده في القانون الجزائري

ل والمتمم التي تفيد بأن قرار المتعلق بالنقد والقرض المعد 33-31 رقم األمرمن  08
الترخيص ما هو إال إجراء يتعين على المعني القيام به بحيث يسمح له بمباشرة إجراءات 
طلب االعتماد، وعليه يستلزم المشرع الجزائري ضرورة الحصول على االعتماد لمزاولة 

احد فقط النشاط المصرفي، وهذا على خالف المشرع الفرنسي الذي نجده ينص على إجراء و 
وهو الحصول على االعتماد من السلطة المختصة أال وهي سلطة مراقبة الحذر 

(l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution)
(1). 

وقد كرس المشرع الجزائري إجراء االعتماد كإجراء جوهري لمباشرة النشاط المصرفي 
التي جاء فيها ما  38-31رقم  من النظام 32/31وذلك من خالل ما جاء في نص المادة 

يمنع البنك أو المؤسسة المالية أو فرع البنك أو المؤسسة المالية األجنبية من القيام بأية "يلي
 ."...عملية مصرفية قبل الحصول على االعتماد

يظهر من كل هذا أن هناك اختالف بين االعتماد والترخيص فيجب الحصول أوال على 
اشرة إنجاز المشروع االستثماري المتمثل في البنوك والمؤسسات الترخيص كإجراء أولي لمب

المالية ثم على االعتماد لمباشرة استغالل المشروع االستثماري لذا سيتم التطرق إلى المقصود 
، ثم إلى إجراءات منح االعتماد والقرار (األول المطلب) باالعتماد والجهة المكلفة بمنحه

 .(الثاني المطلب) الصادر بشأنه
 

                                           
1
 - Art L. 511-10 Code monétaire et financier Français, édition 38-31-2011.www.droit.org. 

Institut Française d’information juridique. 
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 المطلب األول

 باالعتماد والجهة المكلفة بمنحه التعريف
المشروع االستثماري المتمثل في البنوك والمؤسسات المالية  استغالليستلزم لمباشرة 

ضرورة الحصول على االعتماد وهذا بطبيعة الحال بعد الحصول على الترخيص الممنوح 
 اإلجراءاتبعد استيفائه لجميع من طرف رئيس مجلس النقد والقرض محافظ بنك الجزائر 

التنظيمي الثاني بعد  اإلجراءهو  "l'agrément"والشروط القانونية المطلوبة، فاالعتماد 
الترخيص لذا سيتم التطرق إلى التعريف باالعتماد وتمييزه عن بعض المصطلحات المشابهة 

 (.يالفرع الثان) ، ثم إلى الجهة المكلفة بمنح االعتماد(الفرع األول) له
 الفرع األول

 زه عن بعض المصطلحات المشابهة لهاالعتماد وتمييتعريف 
السهل ألنه كثيرا ما يتداخل مع بعض  باألمرإن وضع تعريف دقيق لالعتماد ليس 

المصطلحات المشابهة له في الحقل االقتصادي عموما وفي المجال المصرفي خصوصا لذا 
 المفاهيم المشابهة له بعض المصطلحات زه عنييم، ثم ت(أوال) له دقيق تحديد تعريف يستلزم

 .(ثانيا)
 :تعريف االعتماد: أوال
نما اكتفى بالنص على ضرورة قدملم ي  المشرع الجزائري أي تعريف لالعتماد وا 

وهذا أمر منطقي فعادة التشريعات ال تتولى  الحصول عليه كإجراء لمباشرة النشاط المصرفي
نما تكتفي بال أن االعتماد أسلوب لتدخل  اعتبار، وعلى نص عليها فقطتقديم التعاريف وا 

الموافقة " ما يعرف بأنه كثيراشكل تقنية تأهيل ف يأخذفي المجال االقتصادي حيث  اإلدارة
والتي بموجبها يمكن لألشخاص من تحقيق مشاريعهم  اإلدارةالمسبقة التي يتحصل عليها من 

 .(1)"ممتازاالقتصادية واستفادتهم من نظام مالي وضريبي 

                                           
عبديش ليلي، اختصاص منح االعتماد لدى السلطات اإلدارية المستقلة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع  -1

 .36، ص1939تيزي وزو، –الحقوق، جامعة مولود معمري تحوالت الدولة، كلية 



 شروط الشكلية لالستثمار في القطاع المصرفيال: الفصل األول -الباب األول
 

13 

 

 :أو كما عرفه معجم المصطلحات القانونية الفرنسي
"En générale, l’agrément est une approbation ou autorisation à 

laquelle est soumis un projet et qui suppose de la part de celui à qui on 

doit le demander un pouvoir d’appréciation en général 

discrétionnaire "
(1)

.  

 اإلدارةوعلى العموم فإن االعتماد المسبق يدخل ضمن النظام الوقائي الذي تعتمد عليه 
، وفي اإلنسانيبالرقابة القبلية للنشاط  لإلدارةفي تعاملها مع الغير حيث يسمح هذا النظام 

 .(2)أن ترخص أو تمنع ممارسة نشاط من األنشطة لإلدارةإطاره يمكن 

من وراءه إلى حماية  االستثمار حيث يهدف المشرعمبدأ حرية ريس لتكفاالعتماد هو 
، كما يلزم األشخاص الذين ينوون ممارسة هذا النشاط او هذه المهنة أن يكونوا الجمهور

 كما أن قادرين على امتالك الوسائل التقنية والمالية الكافية لحماية أموال المدخرين والغير،
عاد المتعاملين غير القادرين ماليا، وفي المقابل جلب يهدف إلى استب إجراء االعتماد

 .(3)المتعاملين القادرين على حماية الزبائن

عتماد في المجال المصرفي هو ترخيص إداري لممارسة المهنة المصرفية، والذي فاال
ال يمكن الحصول عليه إال بعد استكمال وتوافر الشروط القانونية والتنظيمية للدخول في 

 .(4)ي إطار ضمان أمن الزبائن والغيرالمهنة ف
وعليه يظهر بأن االعتماد إجراء ضروري لممارسة المهنة المصرفية أو في الشروع في 

والشروط القانونية  اإلجراءاتاستغالل المشروع االستثماري في القطاع بعد استكمال بعض 
ى االقتصاد الوطني التي يتطلبها القانون، وهذا في إطار حماية كل من الزبون والغير وحت

 .بوجه عام
 

                                           
1
- GORNO Gérard, Vocabulaire juridique, 5

ème
 édition, PUF et DELTA, Paris, 1996, P 38.  

2
 - COLLIARD Claude Albert, Libertés publiques, 7

ème
 édition, Dalloz, Paris, 1989, P-P 121-

122. 
3
 - JEAN Philippe Kovar / Jérôme Lasserre Capdeville, Droit de la régulation bancaire, 

édition RB, Paris, 2012, P 43. 
4
 - GAVALDA Christian / STOUFFLET Jean, Droit bancaire, 2

ème
 édition, LITEC, Paris, 

1994, P 28. 
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 :يز االعتماد عن بعض المصطلحات المشابهةيتم: ثانيا
قد يختلط مصطلح االعتماد عن بعض المصطلحات المشابهة له كالترخيص مثال لذا 

ذا كا كإجراء أولي  كذلك فلماذا يشترطه المشرع نفكثيرا ما يعرف االعتماد بأنه ترخيص، وا 
، لذا سيتم التطرق إلى الفرق بين االعتماد ماد كإجراء ثاني لهثم االعتالنشاط، لممارسة 

 .ثم االعتماد والتسجيل والترخيص ثم بين االعتماد والتصريح المسبق
 :الفرق بين االعتماد والترخيص-1

، حتى أن الكثيرين ال الشك أن مصطلح االعتماد يقترب كثيرا من مصطلح الترخيص
 اإلدارةمنهما تصرف قانوني من جانب واحد تصدره أن كل  يميزون بينهما على اعتبار

المختصة بإصدارهما لها كامل  اإلدارةبهدف ضبط نشاط أو قطاع معين، ضف إلى ذلك أن 
في رفضه أو قبوله أو حتى في سحبه، فالقواعد المتعلقة بسحب التصرفات  التقديريةالسلطة 
 :فيما يلي األخريهما يختلف عن تطبق على كل من الترخيص واالعتماد، إال أن كل اإلدارية
من ممارسة رقابة أو السلطات العامة  اإلدارةإن الترخيص عبارة عن إجراء يمكن -

فهو إذن إجراء يسمح . نشطة التي تخضع إلى دراسة مدققة ومفصلةصارمة على بعض األ
منح وهذه المنافع والمزايا ال تكون إال ب ،لنشاط ما بان يمارس ولكن دون منافع ومزايا

االعتماد لالستفادة من إمكانيات قانونية ومزايا مالية سواء كانت مزايا ضريبية أو مساعدات 
 .(1)أو بمنح امتيازات السلطة العامة

ستأثر المشرع بتنظيمه بموجب قانون، بينما االعتماد يمكن يفي نظام الترخيص -
 .(2)يق التنظيمإرساءه بدون تدخل المشرع، وهذا ما يسمح لإلدارة بالتدخل عن طر 

فقط وببساطة أن هذا النشاط  تتأكدعندما تمنح الترخيص فإنها  اإلدارةكذلك أن -
الخاص يتناسب مع المنفعة العامة، أما في االعتماد فإننا نكون أمام بعد آخر فاالعتماد هو 

                                           
 .10مغني وريدة، مرجع سابق، ص - 1
 .30يش ليلة، مرجع سابق، صعبد - 2



 شروط الشكلية لالستثمار في القطاع المصرفيال: الفصل األول -الباب األول
 

11 

 

 تقنية قانونية تسمح لإلدارة من التأكد من المساعدة، فيظهر أحيانا وكأنه وسيلة لإلدارة
 .(1)..لتحصل على مساعدين وكأسلوب للمساعدة والمعاونة

وعليه فالفرق واضح بين الترخيص واالعتماد في القطاع المصرفي، حيث يعطي 
الترخيص لهيئة معينة ممثلة في مجلس النقد والقرض في مراقبة مدى قابلية االستثمار 

قامة لالنجاز وأنه تتوفر فيه أهم المعايير المالية والتقنية التي  يتطلبها القانون لتأسيس وا 
المشروع االستثماري بمعنى أنه يقوم بدراسة الملف دراسة وافية، أما االعتماد فهو يختلف 

بعد الترخيص تسمح بمزاولة أو باستغالل المشروع  اما عن الترخيص ذلك أنه إجراء ثاليتم
الترخيص )ثمة فثنائية ومن م الموافقة على إنشائه أو تأسيسه، االستثماري الذي سبق وأن ت

 .هي التي تميز النشاط المصرفي( واالعتماد
 :الفرق بين االعتماد والتصريح المسبق-2

إجراء شكلي بسيط واشتراطه قبل  بأنهيعرف التصريح المسبق أو التصريح باالستثمار 
 C’est une simpleانجاز االستثمار ال يمنحه وال يضفي عليه طابع الترخيص

déclaration enregistrement le fait qu’elle soit préalable ne lui confère 

pas le caractère d’une autorisation
(2)

. 

المتعلق بشكل التصريح  02-32 رقم أو كما عرفته المادة الثانية من المرسوم التنفيذي
ي يبدي الشكلي الذ اإلجراء"، على انه (3)باالستثمار وطلب ومقرر منح المزايا وكيفيات ذلك

من خالله المستثمر رغبته في إنجاز استثمار في نشاط اقتصادي إلنتاج السلع والخدمات 
 ."المتعلق بتطوير االستثمار 31-33 رقم في مجال تطبيق األمر

ومن هنا يتضح جليا الفرق الجوهري بين االعتماد وبين التصريح المسبق وذلك من 
 :خالل ما يلي

                                           
1
 - DELAUBADAIRE André, Traité de droit administratif, Tome 3, 6 

ème
, édition, 1997, P-P 

27-28. 
2
 - LAGGONE Walid, Questions autour du code des investissements, Revue IDARA, Volume 

04, N° 01, 1994, P 43. 
لق بشكل التصريح باالستثمار وطلب ومقرر منح ، المتع1998مارس  16مؤرخ في  08-98مرسوم تنفيذي رقم  - 3

 (.ملغي).1998مارس سنة  14صادر في ، 34ر عدد ,جالمزايا وكيفيات ذلك، 
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في تنظيم  les moins contraignantsإكراها  األقلفالتصريح يعتبر من األنظمة -
، بينما االعتماد تصرف إداري النشاط االقتصادي فهو مجرد إجراء شكلي يقوم به المستثمر

 .(1)منفرد تقبل اإلدارة من خالله وجود ممارسة نشاط معين أو وجود هيئة معينة

إذ يكفي أن يقدم الراغب  اإلدارة بسلطة تقديرية في مجال التصريح البسيط،ال تتمتع  -
ملف مطابق للوثائق التنظيمية المطلوبة، وال يمكنها رفض التصريح الشيء الذي ال تجده في 

 .(2)نظام االعتماد
إذن يتضح من كل هذا أن التصريح المسبق يختلف تماما عن االعتماد، ذلك أن 

ام الوكالة الوطنية التصريح باالستثمار عبارة عن إجراء إعالمي فقط يقدمه المستثمر أم
حالة عدم القيام به يحرم صاحبه من االستفادة من الحوافز  لتطوير االستثمار، وفي

إجراء ضروري وملزم وعدم الحصول  وفه ، أما االعتماد(3)واالمتيازات الجبائية والجمركية
عليه يحرم صاحبه من مزاولة النشاط المصرفي، واألكثر من ذلك أنه يخضع للسلطة 

رية لإلدارة في منحه أو عدم منحه وحتى في سحبه في حالة مخالفة النصوص والقواعد التقدي
 .القانونية المنظمة للنشاط

 :االعتماد والتسجيلالفرق بين  -3
نه االجراء المكتوب الذي يعبر من خالله المستثمر عن ارادته إجراء التسجيل بأيعرف 

، حيث جعل المشرع القيام (4)والخدمات في انجاز استثمار في نشاط اقتصادي إنتاج السلع
عند الرغبة في االستفادة من المزايا المقررة  30-31 رقم بإجراء التسجيل في ظل القانون

(ANDI) ، لذا يتعين تسجيله لدى الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار(5)فيه
(6). 

                                           
1
 - GORNO Gérard, Vocabulaire juridique, Op, Cit, P 39. 

 .34عبديش ليلة، مرجع سابق، ص - 2
 (.جزئيا ملغي).متمم، مرجع سابقتثمار، معدل و المتعلق بتطوير االس 91-93 رقم من األمر 91فقرة  96المادة  - 3
، يحدد كيفيات تسجيل االستثمارات وكذا 1931مارس  90المؤرخ في  391-31من المرسوم التنفيذي رقم  91المادة  - 4

 .1931مارس  98، الصادر في 34ر عدد .شكل ونتائج الشهادة المتعلقة به، ج
 .مرجع سابق المعدل، ق بترقية االستثمار،المتعل 90-34 رقم من القانون 96المادة  - 5

6 -(ANDI) Agence National de Développement de L’Investissement. 
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من طرف  أو الخدمات المقدمة/ويتم التسجيل بغرض الحصول على مزايا االستثمار و
الهيئات الالمركزية للوكالة الوطنية لتطوير االستثمار، وعليه فغن الفرق بين االعتماد 

 :والتسجيل يتلخص فيما يلي
ن إجراء االعتماد ضروري وملزم لممارسة النشاط وعدم الحصول عليه يؤدي إلى إ

ري وأن عدم استحالة استغالل المشروع االستثماري، في حين أن اجراء التسجيل يبقى اختيا
به يؤدي إلى حرمان صاحبه من حق االستفادة من المزايا والحوافز المقررة في قانون  القيام

 .االستثمار، في القابل يمكن مباشرة انجاز واستغالل المشروع االستثماري حتى دون القيام به
 ضف على كل ذلك فإن القيام بإجراء االعتماد في النشاط االستثماري يتم لدى محافظ
بنك الجزائر، ويخضع منحه للسلطة التقديرية للمحافظ، في حين أن اجراء التسجيل يتم أمام 
الشبابيك الوحيدة التابعة للوكالة، وانه يمنح لصاحبه أليا حرية انجاز المشروع ودون انتظار 

 .موافقة أو رفض الهيئة المعنية
 الفرع الثاني

 ة المكلفة بمنح االعتمادالجه
، طبقا اد للبنوك والمؤسسات الماليةصالحية منح االعتمالجزائر  لمحافظ بنكخول 
المتعلق بالنقد والقرض والتي تنص على ما  33-31رقم  األمرمن  08/31لنص المادة 

يمنح االعتماد بمقرر من المحافظ وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية " :يلي
 ".الديمقراطية الشعبية
فيما يخص تعاونيات االدخار والقرض، فقد خول صالحية  بقمط األمرونجد نفس 

ه له يوجيتم تخير منح االعتماد بعدما ولى هذا األيت إذ، (1)منحه كذلك لمحافظ بنك الجزائر
غرار  ى، وهذا عل(2)مدعما بأهم الوثائق والمعلومات القانونية والتنظيمية الالزمة طلب بذلك

 (ACP)نح االعتماد إلى سلطة مراقبة الحذر القانون الفرنسي الذي خول صالحية م
l’autorité de contrôle prudentiel   بعدما كانت هذه الصالحية تتمتع بها لجنة

                                           
 .، مرجع سابقيتعلق بتعاونيات االدخار والقرض 93-91 رقم من القانون 90المادة  - 1
 .االدخار والقرض، مرجع سابق ، يحدد شروط الترخيص بإقامة تعاونيات91-98من النظام رقم  33و  39المادتين  - 2
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 La comité des établissements de crédit etمؤسسات القرض وشركات االستثمار 

des entreprises d’investissement (CECEI) 8333 رقم وهذا قبل صدور األمر-
8333جانفي  83المؤرخ في  11

(1). 

في هذا الصدد أن المشرع الجزائري خول صالحية منح االعتماد  ما يمكن مالحظته
إلى محافظ بنك الجزائر الذي هو في نفس الوقت رئيس مجلس إدارة بنك الجزائر وهو في 

رح ، والسؤال الذي يط(2)نفس الوقت رئيس مجلس النقد والقرض، ورئيس اللجنة المصرفية
نفسه هل أخضع المشرع الجزائري إجرائي الترخيص واالعتماد لجهة واحدة؟ على اعتبار أن 
رئيس مجلس النقد والقرض هو رئيس مجلس بنك الجزائر، أم لجهتين مختلفتين؟ بمعنى أخر 

ض أو بإعتباره هل السلطة المقررة للمحافظ بمنح االعتماد بإعتباره رئيس مجلس النقد والقر 
 لجزائر؟رئيس بنك ا

من خالل التمعن في النصوص القانونية المحددة للجهة صاحبة االختصاص في منح 
الترخيص أو االعتماد نجد أنها جهة واحدة لكن السلطة المخولة للمحافظ في منح الترخيص 

يجب أن يرخص المجلس بإنشاء أي بنك وأي مؤسسة "بإعتباره رئيس مجلس النقد والقرض
يجب أن يرخص المجلس بفتح فروع في الجزائر "، (3)..."الجزائريمالية يحكمها القانون 

يجب أن يرخص "، (4)"للبنوك والمؤسسات المالية األجنبية مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل
يوجه طلب الترخيص بتأسيس بنك ومؤسسة "، (5)"المجلس بفتح مكاتب تمثيل للبنوك األجنبية
أو مؤسسة مالية أجنبية لرئيس مجلس النقد مالية وكذا الترخيص بإقامة فرع بنك 

 .(6)"والقرض

                                           
1
 - JEAN Philippe Kovar / JéRôME LASSARRE Capdeville, Droit de la régulation bancaire, 

Op.Cit, P 43. 
المتعلق بالنقد  33-91 رقم من األمر 391و  394و  01و  49و  08و  38و  31أنظر في هذا الصدد المواد  - 2

 .سابقالمعدل والمتمم، مرجع  ،والقرض
 .المعدل والمتمم، مرجع سابق ،المتعلق بالنقد والقرض 33-91 رقم من األمر 81المادة  - 3
 .المعدل والمتمم، مرجع سابق ،المتعلق بالنقد والقرض 33-91 رقم من األمر 80المادة  - 4
 .المعدل والمتمم، مرجع سابق ،المتعلق بالنقد والقرض 33-91 رقم من األمر 86المادة  - 5
، الذي يحدد شروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة 91-94من النظام رقم  91المادة  - 6

 .مالية أجنبية، مرجع سابق
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« les promoteurs sont tenus, à l’appui de la demande 

d’autorisation visée à l’article 2 ci-dessus, d’adresser au gouverneur 

de la banque d’Algérie, président du conseil de la monnaie et du 

Crédit… »
(1)

. 

ولة قانونا بمنح االعتماد تشف من مختلف النصوص القانونية المنظمة للجهة المخنس
يمنح االعتماد بمقرر "بإعتباره رئيس مجلس إدارة بنك الجزائر  يمنحه محافظ بنك الجزائر أن

يتعين "، (2)"من المحافظ وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
أن يلتمس من ...أو المؤسسة المالية أو الفرع التابع لبنك أو مؤسسة مالية أجنبيةعلى البنك 

 .(4)..."يمنح االعتماد بمقرر من محافظ بنك الجزائر" (3)..."محافظ بنك الجزائر االعتماد

« les promoteurs ayant obtenu l’autorisation…disposent.. ;auprès 

du gouverneur de la banque d’Algérie, l’agrément permettant à la 

banque ou l’établissement financier le pleine exercice de l’activité »
(5)

. 

l’activité »
(5)

. 

بالترخيص فإن المشرع يخاطب محافظ بنك  األمرمن كل هذا يتضح انه عندما يتعلق 
 األمرلق الجزائر بإعتباره رئيس مجلس النقد والقرض أي رئيس السلطة النقدية، وعندما يتع

، فرغم أن األمر باالعتماد فإنه يخاطب المحافظ بإعتباره رئيس مجلس إدارة بنك الجزائر
سواء ال يغير أي شيء على اعتبار أن رئيس مجلس النقد والقرض ورئيس بنك الجزائر هو 

لى  (أوال) شخص واحد يسمى محافظ بنك الجزائر، لذا يتعين التطرق لتشكيلة بنك الجزائر وا 
 .(ثانيا) مهام المسندة لهأهم ال
 

                                           
1
 - Art 03 du L’instruction N° 11-07 Fixant Les conditions de constitution de banque et 

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

financier étranger, Op ,Cit. 
 .المعدل والمتمم، مرجع سابق ،المتعلق بالنقد والقرض 33-91رقم  األمرمن  01/96المادة  - 2
ة يحدد شروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالي 91-94 رقم من النظام 98المادة  - 3

 .أجنبية، مرجع سابق
يحدد شروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالية  91-94 رقم من النظام 90المادة  - 4

 .أجنبية، مرجع سابق
5
 - Art 11 de L’instruction N° 11-07, Op ,Cit. 
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 :الهيكل التنظيمي لبنك الجزائر: أوال

يعتبر بنك الجزائر مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي، 
ع لقواعد ال يخض حكمه التشريع التجاري في عالقاته مع الغير بحيث يعد تاجرا، غير أنهوي

مراقبة مجلس المحاسبة، كما أنه ال كذا ة العمومية و المحاسب تإلجراءاالمحاسبة التجارية وال 
 .(1)يخضع اللتزامات القيد في السجل التجاري

 :إدارة بنك الجزائر-1
 :التعيين-أ

لقد أوكلت مهمة إدارة البنك إلى المحافظ الذي يرأسه ويساعده ثالث نواب جميعهم يتم 
ية المحافظ ونوابه وال أسباب المشرع لم يحدد مدة وال أن، غير يتعينهم بموجب مرسوم رئاس

اإلقالة والتنحية مما يثير الشكوك بخصوص إرادة المشرع في حماية هؤالء من العزل 
 .(2)العشوائي

وهنا تتنافى وظيفة محافظ بنك الجزائر ونوابه مع كل عهدة انتخابية وكل وظيفة 
و وظيفة أثناء حكومية وكل وظيفة عمومية، كما ال يمكن أن يمارسوا أي نشاط أو مهنة أ

عهدتهم ماعدا تمثيل الدولة لدى المؤسسات العمومية الدولية ذات الطابع النقدي أو المالي 
 .(3)أو االقتصادي

 :مهام المحافظ-ب
جميع تدابير التنفيذ وكذا جميع األعمال التي تساهم في إدارة  اتخاذيتولى المحافظ 

محاضر المتعلقة بالسنوات المالية، كما شؤون بنك الجزائر، حيث يوقع جميع االتفاقيات وال

                                           
 .م، مرجع سابقالمعدل والمتم ،المتعلق بالنقد والقرض 33-91 رقم من األمر 90المادة  - 1
ة، مسؤولية البنك المركزي في مواجهة األخطار المصرفية في ظل القانون الجزائري، رسالة مقدمة لنيل نياأيت وازو ز  - 2

، 1931تيزي وزو، –شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري 
 .49 ص

 .المعدل والمتمم، مرجع سابق ،المتعلق بالنقد والقرض 33-91 رقم مرمن األ 36المادة  - 3
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يمثل بنك الجزائر لدى السلطات العمومية في الجزائر ولدى البنوك المركزية األجنبية ولدى 
 .الهيئات المالية الدولية ولدى الغير بشكل عام

يسهر المحافظ على تنظيم مصالح بنك الجزائر بحيث يحدد صالحيات كل نائب من 
عندما  األخرى، ويعين ممثلي بنك الجزائر في مجالس المؤسسات (1)نوابه ويوضح سلطاتهم

 .يكون مثل هذا التعين مقررا
 :مجلس إدارة بنك الجزائر-2

 .المحافظ رئيسا، نواب المحافظ الثالثة-: يتكون مجلس إدارة بنك الجزائر من
ثالثة موظفين ذوي أعلى درجة معينين بموجب مرسوم من رئيس الجمهورية بحكم -

 .(2)ءتهم في المجالين االقتصادي والماليكفا
رسوم من يعينون بموجب م 33-03لقد كان الموظفون السامون في ظل القانون رقم 

 من صادر في ظل القانون الحالي يعينون بموجب مرسوم أصبحوا غير أنهمرئيس الحكومة، 
البنك  مة في اختصاصاتتدخل رئيس الحكو  عن الحديث ا كانرئيس الجمهورية بعدم طرف

يد فإن األمور ب، وفي كل األحوال يد رئيس الجمهوريةب اآلن األمر أصبح المركزي حيث
 .السلطة التنفيذية

 :الموضوعات التي يتداول مجلس اإلدارة بشأنها-أ
ل او يتد حسب قانون النقد والقرض، حيث لمجلس اإلدارة مجموعة من السلطاتخول 

 :(3)موضوعات أهمها عدة في
لغائها يتداول بشأن-  .التنظيم العام لبنك الجزائر وكذا فتح الوكاالت والفروع وا 
 .يضبط اللوائح المطبقة في بنك الجزائر-
 .يتداول بمبادرة من المحافظ بشأن جميع االتفاقيات-

                                           
 .المعدل والمتمم، مرجع سابق ،المتعلق بالنقد والقرض 33-91 رقم من األمر 31المادة  - 1
 .المعدل والمتمم، مرجع سابق ،المتعلق بالنقد والقرض 33-91 رقم من األمر 38المادة  - 2
 .المعدل والمتمم، مرجع سابق ،المتعلق بالنقد والقرض 33-91 رقم من األمر 30المادة  - 3



 شروط الشكلية لالستثمار في القطاع المصرفيال: الفصل األول -الباب األول
 

13 

 

 .يحدد ميزانية بنك الجزائر لكل سنة-
 .يحدد الشروط والشكل اللذين يعد بنك الجزائر بموجبهما حساباته ويضبطها-
 .يطلع بجميع الشؤون التي تخص تسيير بنك الجزائر-
 :إدارة بنك الجزائر سير عمل مجلس تإجراءا -ب

وهو الذي يحدد  ،يعقد المجلس اجتماعاته بناءا على استدعاء من المحافظ الذي يرأسه
جدول أعماله، كما ويجتمع المجلس بناءا على استدعاء من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى 

، وهنا يلزم المشرع حضور أربعة أعضاء في ة أعضاءثالث ذلك تمع إذا طلبذلك، كما يج
، على أن القرارات تتخذ (1)عقد اجتماعاتهلقبول وصحة مجلس اإلدارة على األقل كشرط 

باألغلبية البسيطة ألصوات األعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي عدد األصوات يكون 
 .صوت الرئيس مرجحا

ير المالية في نشاط البنك المركزي تبقى دائما حاضرة وذلك وما يالحظ أن سلطة وز 
ألعضاء الموظفين السامين المعينين من السلطة لبما يستطيع فعله من خالل تحريكه 

التنفيذية وتمرير من خاللهم قرارات معينة خاصة إذا كان المحافظ أو أحد نوابه غائبين أين 
 .(2)مرغوب فيهايمكن له استدعاء المجلس واتخاذ القرارات ال

 :صالحيات بنك الجزائر: ثانيا
من أجل  في مجال النقد والقرض والصرف، وذلك لبنك الجزائر مهام وصالحياتأوكل 

السهر على االستقرار الداخلي  وكذاو سريع لالقتصاد، نم على الشروط والحفاظ أفضلتوفير 
الجزائر والجهاز ك والخارجي للنقد، صحيح أن هناك جهازين يتمثل في مجلس إدارة بن

، وعليه سيتم التطرق إلى أهم صالحيات بنك (3)تمثل في مجلس النقد والقرضالنقدي الثاني ي
 .الجزائر بوجه عام، ثم إلى أهم الصالحيات المتعلقة ببعض العمليات الخاصة

                                           
 .المعدل والمتمم، مرجع سابق ،المتعلق بالنقد والقرض 33-91 رقم من األمر 16المادة  - 1
 .43ة، مرجع سابق، صنياأيت وازو ز  - 2
، ألولااألول، المبحث  لالفصاألول، من  الباب، (الترخيص)في هذا الصدد أنظر في ذلك إلى مجلس النقد والقرض - 3

 .19-11ص  -، صالثانيالمطلب األول، الفرع 
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 :صالحيات عامة-1
مالئمة سهر بنك الجزائر على تنظيم الحركة النقدية ويوجه ويراقب بكل الوسائل الي

توزيع القرض، ويسهر على حسن تسير التعهدات المالية تجاه الخارج وضبط سوق الصرف، 
وعلى هذا األساس يمكن لبنك الجزائر أن يقترح على الحكومة كل تدبير من شأنه أن يحسن 
ميزان المدفوعات وحركة األسعار وأحوال المالية العامة، وبشكل عام تنمية االقتصاد، كما 

الحكومة أن تستشير بنك الجزائر في كل مشروع قانون ونص تنظيمي يتعلقان أنه يمكن 
 .(1)بالمسائل المالية والنقدية

المالية  اإلداراتيحق لبنك الجزائر أن يطلب من جميع البنوك والمؤسسات المالية وكذا 
لنقد التي يرى فيها فائدة وذلك لمعرفة تطور األوضاع االقتصادية وا اإلحصاءاتتزويده بكل 

 .والقرض وميزان المدفوعات واالستدانة الخارجية
عمليات االقتراض من الخارج  تنفيذ يتعين كذلك على بنك الجزائر تحديد كيفيات

ويجمع كل المعلومات المفيدة لمراقبة ومتابعة االلتزامات المالية نحو الخارج ويبلغها للوزارة 
 .المكلفة بالمالية

وفي  ،الخارجية للجزائر وعات ويعرض الوضعية الماليةيعد بنك الجزائر ميزان المدف
المالية وكل  اإلداراتيمكنه أن يطلب من البنوك والمؤسسات المالية، وكذلك  اإلطارهذا 

 .(2)والمعلومات التي يراها مفيدة باإلحصائياتتخصص معني تزويده 
المالي  دماجاإليتخذ بنك الجزائر إجراءات تسهيل تقديم الخدمات البنكية قصد تشجيع 

مع الحرص على التواجد المنظم لشبابيك البنوك والمؤسسات المالية عبر كامل التراب 
، كما يساعد بنك الجزائر الحكومة في عالقاتها مع المؤسسات المالية المتعددة (3)الوطني
 .األطراف
 

                                           
 .المعدل والمتمم، مرجع سابق ،المتعلق بالنقد والقرض 33-91 رقم من األمر 14المادة  - 1
 المعدل والمتمم، مرجع سابق،  ،المتعلق بالنقد والقرض 33-91 رقم األمرمن  مكرر 14المادة  - 2
 .المعدل والمتمم، مرجع سابق ،المتعلق بالنقد والقرض 33-91 رقم ن األمرمكرر م 10المادة  - 3
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 :صالحيات خاصة-2
ائر بكل النقدية في الجز  يعتبر بنك الجزائر بنك البنوك وبالتالي فهو الذي يرسم السياسة

ظهر هذه الصالحيات الخاصة في مجال النقد، وكذا في مختلف أبعادها وتوجهاتها، وت
العمليات التي يقوم بها من أجل المحافظة على أهم التوازنات النقدية فيما يخص عالقاته مع 

 .مؤسسات الدولة أو في عالقاته مع البنوك داخل الوطن أو خارجه
 :إصدار النقد-أ

، أو قطع (1)يتولى بنك الجزائر إصدار العملة النقدية سواء كانت عبارة عن أوراق نقدية
برائية غير محدودة، ومن ثم تفقد قوة إبار أن لها سعر قانوني ولها ، على اعت(2)نقدية معدنية

ها أي تدبير بالسحب ودون تقديم اتخاذهذه األوراق النقدية والقطع النقدية المعدنية قوتها عند 
 .(3)سنوات 33للصرف خالل أجل 

 :اآلتيةويتولى تغطية النقد وهذه األخيرة تتضمن العناصر 
 .السبائك الذهبية والنقود الذهبية-
 .األجنبيةالعمالت -
 .سندات للخزينة-
 .سندات مقبولة تحت نظام إعادة الخصم أو الضمان أو الرهن-
 
 

                                           
جزائري،  دينار( 1999) ألفي، يتضمن إنشاء ورقة نقدية بقيمة 1933مارس سنة  16مؤرخ في  93-33نظام رقم  - 1
 .1933مارس سنة  11صادر في ، 30ر عدد .ج
صدار وتداول قطعة نقدية معدنية مائتي  ، يتضمن1931مايو سنة  19مؤرخ في  91-31نظام رقم  - 2 ( 199)إنشاء وا 

 .1931يونيو سنة  31صادر في ، 14ر عدد .دينار جزائري، ج
دينار ( 399)، يتضمن سحب من التداول الوراق النقدية بقيمة 1931نوفمبر  30مؤرخ في  91-31نظام رقم  - 3

ية من صنف دنانير جزائر ( 39)ار وعشرة دين( 199)وبقيمة مائتي " 3081"وصنف " 3083"جزائري من صنف 
 .1936أفريل سنة  94صادر في ، 19ر عدد .، ج"3081"
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 :القيام ببعض العمليات-ب
 يأخذتري أو يبيع أو يخصم أو يعيد الخصم أو يضع أو يجوز لبنك الجزائر أن يش

كوديعة كل سندات الدفع المحررة  ويأخذويرهن ويسترهن أو يودع  األمانةتحت نظام 
بالعمالت األجنبية، ويدير احتياطات الصرف  األرصدةبالعمالت األجنبية، وكذا كل 

كتتاب بسندات مالية محررة االقتراض واال اإلطارويوظفها، كما يجوز لبنك الجزائر في هذا 
سواق المالية الدولية، كما يمكنه ة بانتظام من الفئة األولى لدى األبعمالت أجنبية ومسعر 

بكل العمليات على الذهب والسيما بالشراء والبيع واالقتراض والرهن وذلك نقدا  القيام
 .(1)وألجل

يتدخل في سوق النقد وأن يشتري ويبيع على الخصوص سندات يمكن لبنك الجزائر أن 
عمومية وسندات خاصة يمكن قبولها إلعادة الخصم أو لمنح تسبيقات، ويتعلق األمر 

درة باألوراق القابلة للتفاوض في السوق أي األوراق العمومية القابلة للتفاوض المص
اوض واألوراق غير القابلة للتفاوض راق الخاصة القابلة للتفوالمضمونة من طرف الدولة واألو 
 .(2)في سوق ممثلة لقروض ممنوحة

يمكن لبنك الجزائر أن يمنح البنوك والمؤسسات المالية سلفات على السندات الصادرة 
عادة الخصم، كما يمكنه إلأو المضمونة من قبل الدولة أو على السندات الخاصة المقبولة 

 .(3)جب سندات من نفس الصنفمنح قروض الحساب الجاري المرهونة بمو 
يتولى كذلك بنك الجزائر مجانا توظيف القروض التي تصدرها أو تضمنها الدولة لدى 
الجمهور ودفع قسائم السندات التي تصدرها أو تضمنها الدولة بالتعاون مع الصناديق 

 .العمومية

                                           
 .المعدل والمتمم، مرجع سابق ،المتعلق بالنقد والقرض 33-91 رقم من األمر 10المادة  - 1
ة وأدواتها ، يتعلق بعمليات السياسة النقدي1990مايو سنة  14المؤرخ في  91-90من النظام رقم  90المادة  - 2

جراءاتها، ج  .1990سبتمبر سنة  31، الصادر في 01ر عدد .وا 
، يتعلق بعمليات إعادة الخصم والقروض 1999فبراير سنة  31المؤرخ في  93-1999من النظام رقم  90المادة  - 3

 .1999مارس سنة  31، الصادر في 31ر عدد .الممنوحة للبنوك والمؤسسات المالية، ج
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مة وسائل ويتأكد من سال ،يحرص بنك الجزائر على السير الحسن لنظم الدفع وفعاليتها
 .(1)الدفع غير العملة االئتمانية، وكذا إعداد المعايير المطبقة في هذا المجال ومالءمتها

يظهر من كل هذا أن بنك الجزائر له صالحيات واستقاللية عن السلطة التنفيذية 
الممثلة في الوزير المكلف بالمالية، إال أن المشرع اوجد وسائل تمكن الحكومة من التدخل 

 ةإنها ظاهرة عدم فعلية القاعد.البنك وذلك باإلبقاء على سيطرتها على هذا الجهازفي عمل 
 .(2)القانونية في القانون الجزائري وهذا من شأنه أن يوسع الهوة بين القانون والواقع

 المطلب الثاني

 ب االعتماد والقرار الصادر بشأنهإجراءات طل 
بنك أو مؤسسة مالية من مجلس بعد حصول المستثمر على قرار الترخيص بإنشاء 

من طير النشاط المصرفي، وذلك باره سلطة ضبط تتدخل مباشرة في تأالنقد والقرض بإعت
لالستثمار في هذا القطاع الحيوي، ليأتي  األساسيةمراقبة مدى توفر جميع الشروط  خالل

ح للمستثمر ا األخير هو الذي يسمالثاني والمتمثل في طلب االعتماد، هذ اإلجراءفيما بعد 
أي مباشرة جميع العمليات المصرفية المنصوص عليها في قانون )مباشرة نشاطه االستثماريب

قرار -على هذا القرار  ، لكن للحصول(تنظيمية المتعلقة بهالنقد والقرض والنصوص ال
ما ستسفر عنه  وانتظارمعينة  إجراءاتالذي يسمح بممارسة النشاط، يتعين إتباع  -االعتماد

، ثم صدور القرار (الفرع األول) ، لذا سيتم التطرق إلجراءات طلب االعتماداإلجراءاتهذه 
 (.الفرع الثاني) المتعلق باالعتماد

 الفرع األول
 إجراءات طلب االعتماد

كل يتعين على  من ثمةيعتبر إجراء االعتماد ضروري لمباشرة النشاط المصرفي و 
الشركة الخاضعة للقانون الجزائري ثم  أسيسبتمستثمر تحصل على قرار الترخيص أن يقوم 

                                           
 .المعدل والمتمم، مرجع سابق ،المتعلق بالنقد والقرض 33-91 رقم رر من األمرمك 04المادة  - 1

2
 - ZOUAIMIA Rachid, Déréglementation et ineffectivité des normes en droit économique 

Algérien, Revue IDARA, Vol 01, N° 21, 2001, P 131. 
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فس الشيء فيما يخص إقامة فرع كبنك أو مؤسسة مالية حسب الحالة، ون اعتمادهايطلب 
حسب ما بنك ومؤسسات مالية أجنبية بالجزائر، وحتى بالنسبة لتعاونيات االدخار والقرض، 

لترخيص طبقا للمادة بعد الحصول على ا" 33-31 رقم األمر قانون النقد والقرض جاء في
أعاله، يمكن تأسيس الشركة الخاضعة للقانون الجزائري ويمكنها أن تطلب اعتمادها  03

 .(1)"كبنك أو مؤسسة مالية، حسب الحالة
 33-31 رقم أن المشرع الجزائري بموجب قانون النقد والقرض اإلشارة إليهتجدر ما و 

جراءات طلب تعر  38-31 رقم والنصوص المطبقة له السيما النظام ضا بدقة لشروط وا 
الترخيص بالتفصيل لكن في المقابل لم يتناول بنفس األهمية إجراءات تقديم طلب الحصول 

ثم إلى محتوى ملف طلب  (أوال) على االعتماد، لذا سيتم التطرق لطلب تقديم االعتماد
 .(ثانيا) االعتماد
 :تقديم طلب االعتماد: أوال

لترخيص طلبا رسميا محرر كتابة، مرفقا من عدة يعد طلب االعتماد مثله مثل ا
مستندات التي تعتبر ضرورية لقبوله، لذا سيتم تحديد الميعاد الذي يتعين فيه تقديم الطلب 

 .وكذا الجهة المخولة قانونا للفصل في الطلب
 :ميعاد تقديم طلب االعتماد-1

تحصل على  ةمؤسسة مالية أجنبيو بنك كل بنك ومؤسسة مالية أو فرع  يتعين على
هذا األخير الذي يكون قد درس الملف – ممنوح من طرف مجلس النقد والقرضترخيص 

تقديم طلب االعتماد مرفقا بطبيعة الحال  -جيدا بناء على العناصر والمعلومات الموجودة فيه
بالمستندات والمعلومات المطلوبة وكذا أهم الشروط الخاصة المحتملة، بحيث يجب تقديم هذا 

تحسب هذه المدة إبتداءا من " شهرا( 38)عشرة  أثنى"في الميعاد المحدد وهو خالل  الطلب
، وهي نفس المدة التي يتعين على تعاونية االدخار والقرض أن (2)تاريخ تبليغ الترخيص

                                           
 .المعدل والمتمم، مرجع سابق ،والقرض المتعلق بالنقد 33-91 رقم من األمر 01المادة  - 1
الذي يحدد شروط تأسيس بنك أو مؤسسة مالية وشروط إقامة فرع بنك أو مؤسسة  91-94 رقم من النظام 98المادة  - 2

 .مالية أجنبية، مرجع سابق
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قد تحصلت على الترخيص من  هي األخرى تكون ، وهذا بعدما(1)تطلب فيها االعتماد
من تاريخ  اابتداءيسري مفعوله  -الترخيص–ا األخير مجلس النقد والقرض، ذلك أن هذ

والقرض ممنوعة من القيام بأية عملية مصرفية قبل الحصول  ، ألن تعاونية االدخار(2)تبليغه
 .على االعتماد

 81قانون  مننقله المشرع الجزائري عن المشرع الفرنسي قد يالحظ أن هذا األجل ما و 
ذلك  جل المنصوص عليه في القانون الفرنسي هوألالمتعلق بالبنوك، لكن ا 3021نفي جا

عشرة شهرا من تاريخ تسلم  أثنى ذلك خاللالذي تبث فيه اللجنة في طلب االعتماد و  األجل
أشهر  31في حالة تخلف أحد الوثائق نظرا ألن األصل هو الفصل في الطلب خالل  الطلب

ي يشترط الحصول على االعتماد ، على اعتبار أن التشريع الفرنس(3)من تاريخ استالم الملف
 .فقط

لكن ووفقا للتشريع الجزائري فإن هذا األجل يتعلق بتقديم طلب االعتماد وليس بالبث 
فيه مما يعني أن البث في طلب االعتماد ترك مفتوحا دون تحديده، وكان األجدر على 

ق األمر تعليعندما  أماالمشرع تحديد مدة قصوى للبث فيه كما فعل مع طلب الترخيص، 
أشهر  31المشرع ألزم بالفصل في الطلب خالل  أنبإنشاء تعاونيات االدخار والقرض فنجد 

                                           
مادها، مرجع الذي يحدد شروط الترخيص بإقامة تعاونيات االدخار والقرض واعت 91-98 رقم من النظام 39المادة  - 1

 .سابق
الذي يحدد شروط الترخيص بإقامة تعاونيات االدخار والقرض واعتمادها،  91-98 رقم من النظام 98و  91المادة  - 2

 .مرجع سابق
3
 -Art  R. 511-2-1 du Code monétaire et financier Français, « L’autorité de contrôle prudentiel 

et de résolution ou la banque centrale européenne, selon les cas, se prononce sur une demande 

de l’agrément prévu à l’article L 511-10 dans un délai de six mois à compter de réception. 

Lorsque la demande est incomplète, l’autorité ou la banque centrale européenne, selon le cas 

statue dans un délai de six mois suivant la réception de toutes les informations nécessaires, 

toutefois, le délai total imparti à l’autorité ou à la banque centrale européenne, selon le cas, 

pour prendre sa décision ne peut excéder douze mois à compter de la réception de la demande 

initiale. 
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عل المشرع لذا نرجو أن يتدخل ويقوم بتحديد ، وحسن ما ف(1)ابتداءا من تاريخ تسلم الملف
 .جل معين يتعين فيه على محافظ بنك الجزائر إصدار قراره خاللهأ

 :بالجهة المكلفة بتلقي الطل-2
االعتماد ال  منحه أي المحافظ، وبالتالي فقراريوجه طلب االعتماد للجهة المكلفة ب

التصويت ونظام االجتماعات المقررة على مستوى مجلس كيفيات يخضع للقواعد المتعلقة ب
نما يقوم المحافظ بتوجيه الطلب والملف المرفق له إلى مديرية التنظيم (2)النقد والقرض ، وا 
بشأنه، وبعد رجوع الملف إلى المحافظ مصحوبا بالتقرير  ااسته، وتقديم تقريريهواالعتماد لدر 

، كما يقوم بنشره (3)يقوم هذا األخير بإخطار المجلس بقراره قبل تبليغه لألشخاص المعنيين
، وبعد حصول في الجريدة الرسمية، طبعا إن كان القرار هو الموافقة على منح االعتماد

قيام بجميع العمليات تماد يستطيع مزاولة نشاطه المصرفي والالمعني على قرار االع
 .للقطاع المصرفينشطة األخرى التي تنص عليها األنظمة والقوانين المنظمة المصرفية واأل

 :محتوى ملف طلب االعتماد: ثانيا
و مؤسسة مالية أو فرع بنك ومؤسسة مالية أي بنك  مؤسسييألزم المشرع الجزائري 

نسخ تتضمن ملف ( 31)كون من سبعة ايداع ملف ميم طلب االعتماد أجنبية عند تقد
أنه ما يجب التنويه له يتضمن دراسة مفصلة للمشروع،  وأخر ،العناصر األساسية للمشروع

تحدد محتوى الملف الذي يتعين  عن بنك الجزائر أي تعليمةإلى غاية يومنا هذا  لم تصدر
 .والقرضأن يتضمنه طلب اعتماد تعاونيات االدخار 

 
 

                                           
الذي يحدد شروط الترخيص بإقامة تعاونيات االدخار والقرض واعتمادها، مرجع  91-98 رقم من النظام 91المادة  - 1

 .سابق
تتخذ قرارات مجلس النقد .المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، مرجع سابق 33-91 رقم من األمر 49نص المادة  - 2

 .صواتئر في حالة تساوي األابالتصويت باألغلبية البسيطة مع ترجيح صوت الرئيس الذي هو محافظ بنك الجز  والقرض
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، فرع قانون  ،النظام القانوني للبنوك الخاصة في الجزائرحديد أميرة،  - 3

  .80-86ص -ومغني وريدة، مرجع سابق، ص. 14ص ،1998األعمال، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 
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 :للمشروع األساسيةبالعناصر  المستندات المتعلقة-1
مؤسسة مالية أجنبية بنك ومؤسسة مالية أو فرع بنك و  اعتماديرفق ملف طلب 

بنك ومؤسسة مالية أو  تأسيسالمحددة لشروط  33-31عليها التعليمة رقم  تبمستندات نص
-31نظمها التعليمة رقم ت ت في السابق، حيث كانأجنبيةإقامة فرع بنك ومؤسسة مالية 

التي تحدد عناصر الملف الذي يرفق في طلب االعتماد المقدم إلى محافظ بنك  8333
 .(1)الجزائر قصد ممارسة نشاط البنك أو المؤسسة المالية

نسخ على األقل ويتكون من العناصر  31وعليه فإن الملف يجب أن يرفق في 
 :(2)التالية

                                           
1
 - L’instruction N° 04-2000 du 30/04/2000 Déterminant les éléments constitutifs du dossier 

de demande d’agrément de banque ou d’établissement financier.www.bank-of-Algeria.dz. 
2
 - Art 12 de L’instruction N° 11-07 Fixant les conditions de constitution de banque et 

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

financier étranger, op,cit. A l’appui de la demande d’agrément visée à l’article 11 ci-dessus, 

les fondateurs d’une Banque ou d’un Etablissement financier ou les promoteurs d’une 

succursale d’une banque ou d’un établissement financier étranger doivent remettre un dossier 

en sept (07) exemplaires comportant :  

1- la lettre d’engagement approuvée par l’Assemblée Générale des actionnaires signée par le 

Président de l’organe délibérant de la Banque ou l’établissement financier, dont le modèle est 

repris à l’annexe VI de la présente Instruction.  

2- l’original des statuts et du pacte d’associés établis par acte notarié ou la copie certifiée 

conforme des statuts du siège lorsqu’il s’agit d’une succursale de banque ou d’établissement 

financier étranger ;  

3- la copie légalisée du registre de commerce ;  

4- la copie légalisée de la déclaration d’existence fiscale établie auprès de la recette des 

impôts du lieu d’implantation du siège social ;  

5- l’attestation de libération en totalité du capital minimum ou de la tranche du capital social 

lorsqu’elle excède le capital minimum ou de la dotation en capital auprès du notaire et la 

photocopie légalisée du reçu de versement effectif dans un compte bancaire ;  

6- l’attestation de rapatriement de devises pour les actionnaires non résidents ;  

7- l’original du rapport portant valeur des apports en nature établi par les commissaires aux 

apports ;  

8- le procès-verbal notarié de l’assemblée générale constitutive portant notamment élection de 

son Président ou le procès verbal du Conseil de Surveillance portant nomination des membres 

du Directoire et de son Président ou le Procès verbal du Conseil d’Administration ou du 

Conseil de surveillance de la Banque ou de l’établissement financier étranger relatif aux 

pouvoirs accordés aux dirigeants de la succursale ;  

9- le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire portant désignation des membres de 

l’organe délibérant, le procès verbal de l’organe délibérant du siège désignant au moins deux 

(02) personnes chargées de l’activité et de la succursale ;  
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قبل الجمعية العامة للمساهمين، وموقعة من طرف رسالة تعهد مصادق عليها من -3
البنك أو المؤسسة المالية، وحدد النموذج الخاص بهذه الرسالة في الملحق  إدارةرئيس مجلس 

 .من نفس التعليمة 31رقم 
عقد توثيقي أو نسخة طبق النسخة األصلية للقوانين األساسية المحررة بموجب -8

سية للمؤسسة األم في حال فروع البنوك والمؤسسات دق عليها للقوانين األسااألصل مصا
 .المالية األجنبية

 .نسخة مطابقة لألصل للسجل التجاري ومصادق عليها-1
نسخة مصادق عليها للتصريح بالوجود محررة لدى قباضة الضرائب في مكان -1

 .تواجد المقر االجتماعي
سمال لما يفوق هذا الجزء أو جزء من الرأ األدنىشهادة التحرير بالكامل للرأسمال -1

أو التخصيص المكتتب لدى الموثق، وصورة مصادق عليها من  عن الرأسمال األدنى المحدد
 .بالمبالغ المدفوعة فعليا في الحساب البنكي اإليصال
 .ينيمقيمالغير عملة الصعبة بالنسبة للمساهمين شهادة التحويل لل-1
 .ص العينية لمندوبي الحصصالنسخة األصلية للتقرير الخاص بقيمة الحص-1
 انتخاب، يتضمن خاصة ةالتأسيسيمحضر محرر من الموثق للجمعية العامة -2

ورئيسه، أو محضر  المديرينالرئيس أو محضر مجلس المراقبة يتضمن تعيين مجلس 
األجنبية الخاص بالسلطات أو مجلس المراقبة للبنك أو المؤسسة المالية  اإلدارةمجلس 

 .الفروع الممنوحة لمسيري

                                                                                                                                    
10- l’approbation par le Gouverneur de la Banque d’Algérie des membres de l’organe 

délibérant, du ou des personnes chargées de la gestion et de la direction de la succursale ;  

11- le procès-verbal de la réunion de l’organe délibérant portant notamment élection de son 

Président et désignation du ou des Directeurs Généraux ;  

12- la copie légalisée du titre de propriété ou du contrat de location des locaux devant abriter 

le siège de la banque, de l’établissement financier ou de la succursale avec adresse et numéro 

de téléphone / fax ;  

13- état du patrimoine établi par devant notaire pour les apporteurs de capitaux personnes 

physiques. 



 شروط الشكلية لالستثمار في القطاع المصرفيال: الفصل األول -الباب األول
 

13 

 

ومحضر مجلس  اإلدارةمحضر الجمعية العامة العادية يتضمن تعيين مجلس -0
 .على األقل المكلفين بالنشاط والفرع( 38)للمؤسسة األم لتعين شخصين  اإلدارة

أو األشخاص المكلفين  اإلدارةمصادقة محافظ بنك الجزائر على أعضاء مجلس -33
دارة الفرع  .بتسيير وا 

المتضمن خاصة انتخاب الرئيس وتعيين المديرين  اإلدارةجلس م اجتماعمحضر -33
 .العامين

نسخة مصادق عليها لسند الملكية أو عقد اإليجار للمقررات الخاصة بالبنك أو -38
 .المؤسسة المالية أو بالفرع مع العنوان ورقم الهاتف والفاكس

 نطبيعييحالة الذمة المالية معدة من طرف الموثق والخاصة باألشخاص ال-31
 .رأسمالالالمساهمين في 

 الحظ أن أغلب المستندات والوثائق المكونة لملف طلب االعتماد ترتكز حولوما ي
مالية أجنبية، وكذا السجل  ومؤسسة بنكع القانون األساسي للبنك والمؤسسة المالية أو لفر 

متضمنة في الشركة في شكل شركة مساهمة وأغلبها لم تكن  بتأسيسالتجاري وكل ما يتعلق 
وتكونت وتأسست بعد صدور الترخيص وبالتالي فمن البديهي  ملف الترخيص حيث تشكلت

وبالتالي يرخص بممارسة  ،يتأكد المحافظ من استيفائها ىجدا أن يتضمنها ملف االعتماد حت
 .النشاط المصرفي

يجاري فقد حدده ف طلب اعتماد مؤسسات االعتماد اإلأما فيما يخص مكونات مل
يجاري، شركات االعتماد اإل المتعلقة بكيفيات تأسيس 31-01ع بموجب التعليمة رقم المشر 

 .(1)التي تضمنت الملف المقدم لطلب االعتماد

                                           
1
 - Art 02 de L’instruction N° 96-07 du 22 octobre 1996 Relative aux modalités de 

constitution des sociétés de crédit-bail et aux.(www.bank-of-Algeria.dz).   

اسم -:الذين يتضمنان أهم المعلومات الواجب تضمينها في الملف ومنها 91و 93لمادة إلى الملحقين رقم فقد أحالتنا هذه ا
الخ، كما يتعين اإلجابة ...الشكل القانوني-المقر االجتماعي–التعريف بمقدمي رؤوس األموال -شركة االعتماد االيجاري، 

ة بمعلومات متعلقة بمقدمي رؤوس األموال ووصف للمشروع على مجموعة األسئلة الموجودة في الملحقين وهي تتحدد خاص
 .االستثماري

http://www.bank-of-algeria.dz)./
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 :تقديم دراسة مفصلة للمشروع-2
من  38إلى مكونات ملف طلب االعتماد المنصوص عليها في المادة  باإلضافة
مؤسسي بنك ومؤسسة مالية وكذا مسيري  يتعين علىالسابقة الذكر،  31-33التعليمة رقم 

 :(1)أجنبية أن يقدموا أيضا دراسة مفصلة للمشروع تتضمن ما يليفرع بنك ومؤسسة مالية 

 .يات المركزيةاالهيكل التنظيمي للمؤسسة مع االختصاصات والبن-
 .مع سيرهم الذاتية رالتسييهوية ووظيفة إطارات -
 .مخطط تطور المؤسسة-
جر و نظام تقديم -  .رالتسيي تاءاا 
 .لوظيفة الرقابة لمجموع العمليات البنكية اإلداريالمخطط -
 .(2)باالعتبار للمخطط المحاسبي األخذشروط -
 .اآللي اإلعالمباالعتبار ألجهزة  األخذشروط -

 .(3)باالعتبار للرقابة الداخلية األخذشروط -
ييض األموال وتمويل التشريعية والتنظيمية لمحاربة تب باألحكامالشروط المتعلقة -
 .اإلرهاب

                                           
1
 - Art 13 de L’instruction N° 11-07 Fixant les conditions de constitution de banque et 

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

financier étranger, Op,Cit. 
، يتضمن مخطط الحسابات 1990يوليو سنة  11مؤرخ في  96-90ما يخص المخطط المحاسبي ينظمها نظام رقم في - 2

، 1990ديسمبر سنة  10صادر في ، 14ر عدد .المؤسسات المالية، جالبنكية والقواعد المحاسبية المطبقة على البنوك و 
للمبادئ  ملياتها في المحاسبة وفقا لمخطط الحسابات البنكية ووفقاوهنا يتعين على هذه المؤسسات الخاضعة تسجيل ع

ر .المحاسبي المالي، ج والمتضمن النظام 1991نوفمبر سنة  10مؤرخ في  33-91المحاسبية المحددة في قانون رقم 
 .، وكذا النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه1991نوفمبر سنة  10صادر في ، 16عدد 

إن الرقابة الداخلية للبنوك هي مجموع العمليات والمناهج واإلجراءات التي تهدف إلى ضمان التحكم في هذا الصدد ف - 3
عمال في النشاطات والسير الجيد للعمليات الداخلية والشفافية ومتابعة العمليات المصرفية وكذا الحفاظ على األصول واالست

يتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك ، 1933نوفمبر سنة  18المؤرخ في  ،98-33نظام رقم الفعال للموارد وقد نظمها 
 .1931أوث سنة  10صادر في ، 61ر عدد .جوالمؤسسات المالية، 
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ويظهر من كل ما سبق أن ملف طلب االعتماد يحتوى على معلومات دقيقة تشكل 
العناصر التي على أساسها تتم دراسة منح االعتماد، فيكلف بتنظيمها ومتابعة استمرارية 

ويعمل على خضوع الملف " المكلف بالملف"استيفائها مفتش على مستوى بنك الجزائر يدعى 
أظرفة  31لبعض الخصوصيات نذكر منها أن يوضع في ظرف ازرق اللون يتكون من 

مختلفة األلوان تميز بين وثائق الملف ذاته على أن يتم ترقيمها تسلسليا ويقوم المكلف 
، وبالتالي ال (1)بالملف بتقديم تقرير شهري يذكر فيه خالصة ما توصل إليه اثر انجاز مهامه

إال صدور القرار من طرف محافظ بنك الجزائر بمنح االعتماد أو  يبق في كل هذه العملية
 .برفض منحه

 الفرع الثاني
 القرار الصادر بشأن االعتماد

في فرنسا بسلطة  (Autorité de contrôle prudentiel)تتمتع لجنة مراقبة الحذر 
تراقب برنامج بعين االعتبار القدرة المالية للمؤسسة و  تأخذتقديرية في منح االعتماد، حيث 

عة، لتفصل في طلب و التقنية والمالية الموض اإلمكانياتفي الحسبان  تأخذالنشاط لها، كما 
شهرا، يبدأ حسابه من تاريخ تقديم الطلب، وخالل هذه ( 38)عشرة  أثنىاالعتماد خالل أجل 

 .(2)المدة تقوم هذه السلطة بإصدار قرارها

منح لمحافظ بنك  إذبعض االختالفات  المشرع الجزائري معاألمر تبناه وهو نفس 
الجزائر صالحية إصدار قرار االعتماد سواء بالقبول أو الرفض وذلك بعد دراسة ملف طلب 

والتأكد من توافر كافة الشروط المطلوبة والضرورية للقيام باألعمال المصرفية  ،االعتماد
 .ت االدخار والقرضسواء بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية وحتى بالنسبة لتعاونيا

                                           
1
 - Note de procédure interne N° 04/2000 DGIG du 25/07/2000 Portant organisation de 

dossier de banque ou d’établissement financier (www.bank-of-Algeria.dz). 
2
 - JEAN Philippe Kovar / JéRôME LASSARRE Capdeville, Droit de la régulation bancaire, 

Op.Cit, P 77. 
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 رقم من األمر 01وما تجدر المالحظة له أن محافظ بنك الجزائر وتطبيقا لنص المادة 
من قانون النقد والقرض يتولى كل سنة إصدار مقرر يتضمن قائمة البنوك  31-33

 .(1)والمؤسسات المالية المعتمدة في الجزائر
السلطة التقديرية في إصدار  وبما أن السلطة ممنوحة لمحافظ بنك الجزائر، فله كل

قرار منح االعتماد ثم سحبه  اتخاذالقرار الذي يراه مناسبا، كما له كامل الصالحية كذلك في 
االمتناع عن منح ثم  (أوال)لصدور القرار بمنح االعتماد لألسباب معينة، لذا سيتم التطرق 

 .(ثالثا) حاالت سحب قرار االعتمادوأخيرا ( ثانيا)االعتماد 
 :صدور القرار بمنح االعتماد: الأو 

من استيفائه  يتأكداالعتماد، بعدما  يتولى محافظ بنك الجزائر إصدار قراره بشأن منح
بنك ومؤسسة مصرفية أو إقامة فرع بنك ومؤسسة مصرفية  تأسيسل المطلوبة شروطاللكافة 
ل وكذا الشروط التشريعية والتنظيمية السارية المفعو  ألحكامعلى ان يتطابق مع ا، أجنبية

ومضمون القرار ثم إلى اآلثار  ، لذا سيتم التطرق إلى مدة(2)تضمنها الترخيصيالخاصة التي 
 .المترتبة على منح االعتماد

 :مدة ومضمون القرار-1
حافظ عديدة فيما يخص اعتماد بنك ومؤسسة مالية أو إقامة الم افالقرارات التي يصدره

ر وقرض، فما هي المدة المقررة لصدور اتعاونية ادخ وحتى أجنبية مؤسسة ماليةفرع بنك و 
 القرار وما محتوى هذا القرار؟

 :مدة صدور القرار-أ
فقد تطول   ،محافظ بنك الجزائر بمدة معينة للبت في طلب االعتماد لم يقيد المشرع

ن البنك حيث أ" الجزائر-مصرف السالم"بنك  اعتمادهذه المدة كما هو الحال مثال في طلب 
                                           

ة في د، يتضمن نشر قائمة البنوك وقائمة المؤسسات المالية المعتم2019يناير سنة  91مؤرخ في  93-19مقرر رقم  - 1
 91المعتمدة إلى غاية  والمؤسسات المالية يحدد قائمة البنوك. 1930سنة  مارس 33صادر في ، 15ر عدد .الجزائر، ج

 .1938يناير 
2
 - KPMG, Guide des banques et des établissements financiers en Algérie, édition 

2015.(www.kpmg.dz). 
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وتأخر هذا األخير في تقديم طلب  8331يونيو سنة  32ل على الترخيص بتاريخ تحص
، ولم يحصل على االعتماد إال بموجب المقرر رقم 8331مايو سنة  81االعتماد إلى غاية 

8332سبتمبر  81الصادر في  8332سبتمبر سنة  33المؤرخ في  32-38
، أي تقريبا (1)

د المحافظ بمدة معينة يالطلب، ولهذا كان يتعين تقيشهرا من تقديم ( 31)حوالي ستة عشرة 
على القيام بإنجاز مشاريع وأن ال يتركها مفتوحة بحيث تتعطل مصالح المستثمرين وتنفرهم 

 .في القطاع المصرفي ستثماريةا
وفي المقابل نجد في بعض المقررات تم الفصل فيها في فترة وجيزة جدا تتراوح ما بين 

من تاريخ تقديم الطلب إلى تاريخ صدور مقرر االعتماد في  أشهر( 31)وخمسة ( 31)ثالثة 
طلب االعتماد كان في  هفتاريخ تقديم "أ.ش-أركو بنك"كمقرر اعتماد بنك  الجريدة الرسمية

يونيو سنة  10، أما تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية فكان في 1991فبراير سنة  19
شركة ذات -المؤسسة المالية إيجار ليزينغ الجزائرنفس األمر فيما يتعلق اعتماد ، (2)1991
، أما تاريخ القرار في 1931مارس سنة  14طلب االعتماد كان في  هافتاريخ تقديم، "أسهم
 .(3)1931يوليو سنة  10مايو وصدوره في الجريدة الرسمية في  13

ي يلزم نه بالرجوع إلى بعض التشريعات المقارنة كالتشريع الفرنسي مثال الذفي حين أ
سلطة مراقبة الحذر بالرد على طلب االعتماد المقدم من طرف المستثمر المصرفي خالل 

مشرع الفرنسي قد قطع الطريق ، وبهذا يكون ال(4)شهرا، يبدأ حسابه من يوم تقديم الطلب 31
أمام سلطة مراقبة الحذر في التراخي في منح االعتماد باعتبارها الجهة المخولة قانونا في 

ولهذا كان على المشرع الجزائري تقرير نفس الحكم تفاديا ألي تأويالت قد تحدث  ،منحه
 .أثناء التطبيق العملي لروح النص

                                           
سبتمبر  16ر في صاد، 00ر عدد .يتضمن اعتماد بنك، ج، 1998سبتمبر سنة  39مؤرخ في  91-98رقم مقرر  - 1

 .1998سنة 
يونيو سنة  10، صادر في 10ر عدد .، يتضمن اعتماد بنك، ج1991أبريل سنة  16مؤرخ في  93-91رقم مقرر  - 2

1991. 
 10، صادر في 61ر عدد .، يتضمن اعتماد مؤسسة مالية،ج1931مايو سنة  13مؤرخ في  91-31رقم مقرر   - 3

 .1931يوليو سنة 
4 - GAVALDA Christian / STOUFFLET Jean, Droit bancaire, Op.Cit, P 53. 
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 :محتوى قرار االعتماد-ب
بحيث يتضمن نوع االعتماد الممنوح  عتمادااليصدر محافظ بنك الجزائر قراره بمنح 

، ويمكن أن (1)مؤسسة مالية أجنبيةفرع بنك و  إقامةسواء كان اعتماد بنك و مؤسسة مالية أو 
، أو كان (2)يقتصر االعتماد على القيام ببعض العمليات المصرفية دون البعض األخر

، كما (4)اعتماد تعاونيات االدخار والقرض وكذلك، (3)اعتماد مؤسسات االعتماد االيجاري
الرئيسين عن  ولينالرئيسي ورأسمالها، وكذا المسئيشير القرار إلى شكل هذه الشركة ومقرها 

هم األعمال التي يمكن أن تقوم بها، والمدير العام لها، وأ اإلدارةالشركة أي رئيس مجلس 
 .كذلك يتضمن المقرر حاالت سحب االعتماد

 
 

                                           
يحدد شروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة  91-94 رقم من النظام 90تنص المادة  - 1

يمنح االعتماد بمقرر من محافظ بنك الجزائر، إذا استوفى الطالب كل شروط :" علي ما يلي، مرجع سابق، مالية أجنبية
 ".وكذا الشروط الخاصة المحتملة التي يتضمنها الترخيص... التأسيس أو اإلقامة

المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم، يمنع على المؤسسات  33-91 رقم من األمر 13حيث تطبيقا لنص المادة  - 2
عتماد يلزمها المشرع بعد القيام بهذه دارة وسائل الدفع، لذا عندما يصدر قرار باالإية تلقي األموال من الجمهور وال المال

تماد ، يتضمن اع1931أوث سنة  91مؤرخ في  91-31رقم من مقرر  91العمليات، للمزيد من التوضيح انظر المادة 
يمكن للمؤسسة المالية :"، حيث تنص على ما يلي1931أكتوبر سنة  13صادر في ، 08ر عدد .مؤسسة مالية، ج

القيام بكل العمليات المعترف بها لشركات االعتماد االيجاري باستثناء عمليات الصرف " مشركة ذات أسه-الجزائر إيجار"
 1994فبراير سنة  11مؤرخ في  93-94رقم من مقرر  91، وفي المقابل وبالرجوع لنص المادة "والتجارة الخارجية

يمكن للمؤسسة المالية "ا يلي، تنص على م1994أبريل سنة  90صادر في ، 11ر عدد .تماد مؤسسة مالية، جيتضمن اع
، "القيام بكل العمليات المعترف بها للمؤسسات المالية باستثناء عمليات الصرف والتجارة الخارجية" أ.ش-الجزائر-ستيالم

فهنا نالحظ أن كال المقررين يتضمنان اعتماد مؤسسة مالية فاألول يمنح لها صالحية القيام بجميع أعمال شركات االعتماد 
ي والثاني صالحية القيام بأعمال المؤسسات المالية ويتفقان في أنه يحظر عليهما ممارسة عمليات الصرف والتجارة االيجار 

 .الخارجية
، يحدد كيفيات تأسيس شركات االعتماد االيجاري 3004يوليو سنة  91المؤرخ في  94-04 رقم من النظام 39المادة  - 3

 .3004نوفمبر سنة  91 ، الصادر في44ر عدد .وشروط اعتمادها، ج
الذي يحدد شروط الترخيص بإقامة تعاونيات االدخار والقرض واعتمادها، مرجع  91-98 رقم من النظام 33المادة  - 4

 .سابق
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 :اآلثار المترتبة على قرار منح االعتماد-2
بمجرد صدور قرار منح االعتماد للبنوك والمؤسسات المالية يرتب أثارا في غاية 

ممارسة النشاط المصرفي في الجزائر، ضف إلى هذا  إمكانيةأثر قانوني هو  وأول، ميةاأله
سيتم عليه فإنه يخول لهذه البنوك والمؤسسات المالية حقوق، كما يرتب عليها التزامات، و 

قابل إلى أهم االلتزامات مالتطرق إلى الحقوق التي يرتبها قرار منح االعتماد وكذا في ال
 .ر منح االعتماد بالنسبة للمؤسسات المصرفيةالناجمة عن قرا

 :الحقوق المترتبة على قرار منح االعتماد-أ
بمجرد صدور قرار منح االعتماد فإن المؤسسات المصرفية المعتمدة يقرر في حقها 
مجموعة من الحقوق أهمها تمتعها بصفة المؤسسة المصرفية، وحقها في ممارسة النشاط 

 .المصرفي
 :المؤسسة المصرفية واكتساب صفة الوسيط المعتمد التمتع بصفة-1-أ

االعتماد بمثابة رخصة قانونية لتحديد صفة المؤسسة المصرفية، بحيث يتمتع  يعتبر
، هذه العمليات (1)البنك بصالحية ممارسة جميع العمليات المصرفية المعترف بها للبنوك

ل الدفع تحت تصرف ئاتتضمن تلقي األموال من الجمهور وعمليات القرض وكذا وضع وس
دارتها  .(2)الزبائن وا 

تلقى األموال من الجمهور وال بإدارة وسائل الدفع أو  لهاال يمكن فأما المؤسسة المالية 
، وينطبق نفس األمر (3)ىاألخر وضعها تحت تصرف زبائنها وبإمكانها القيام بسائر العمليات 

                                           
-سي-بي-إس-، يتضمن اعتماد فرع البنك إتش1998يونيو سنة  31المؤرخ في  93-98مقرر رقم من  91المادة  - 1

، يتضمن 91-98مقرر رقم من  91أنظر كذلك المادة -.1998 يوليو سنة 90 صادر في، 18ر عدد .الجزائر، ج
 .مرجع سابق اعتماد بنك،

 .، مرجع سابق، المعدل والمتممالمتعلق بالنقد والقرض 33-91 رقم من األمر 19و 48-41-44المواد  - 2
 .ع سابقالمعدل والمتمم، مرج ،المتعلق بالنقد والقرض 33-91 رقم من األمر 13المادة  - 3
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اعتبار أن المؤسسات المصرفية هي  ، على(1)عندما يتعلق األمر بشركات االعتماد االيجاري
 .(2)الوحيدة المؤهلة قانونا والمخول لها صالحية التدخل لألداءات المالية

( الملغي) 33-01أما فيما يخص اكتساب صفة الوسيط المالي فإنه في ظل النظام 
قبل تعديله كان االعتماد الممنوح للمؤسسة المصرفية ال يخولها حق االستفادة من صفة 

ط المعتمد فيما يتعلق بالعمليات مع الخارج ويخضع الحصول على هذه الصفة ألحكام الوسي
 8333، لكن بعد تعديل هذا النظام سنة (3)المتعلق بمراقبة الصرف 31-08النظام رقم 

أن ممارسة عمليات  أصبح يمنح مقرر االعتماد صفة الوسيط المعتمد للمستفيد منه بشرط
وفقا للشروط  (4)تسجيل لدى المديرية العامة للصرفضع للالصرف والتجارة الخارجية تخ

 .، وهو نفس األمر المطبق حاليا(5)المتعلق بمراقبة الصرف 31-01نظام رقم الذي يحددها 
أصبح مقرر االعتماد يتضمن تفويض السلطة فيما يتعلق بتطبيق التنظيم الخاص 

حيث يتعين على هذا األخير بالصرف منح المستفيد من االعتماد صفة الوسيط المعتمد، ب

                                           
ر عدد .ج، اإليجارييتضمن اعتماد شركة االعتماد ، 1994مارس  33مؤرخ في ، 91-94من مقرر رقم  94المادة  - 1

 .1994أفريل  90صادر في ، 11
، يتعلق بالقواعد المطبقة على المعامالت الجارية مع 1991فيفري  91المؤرخ في  93-91 رقمالنظام من  91المادة  - 2

، المعدل والمتمم بموجب النظام رقم 1991-90-31، الصادر بتاريخ 13ر عدد .ات بالعملة الصعبة، جالخارج والحساب
 93-34، وبموجب النظام رقم 1931-91-30، الصادر بتاريخ 98ر عدد .، ج1933-39-33المؤرخ في  33-94

المؤرخ في  96-34 ، وبموجب النظام رقم1934مارس  34، الصادر في 31ر عدد .، ج1934مارس  94المؤرخ في 
المؤرخ في  91-31، وبموجب النظام رقم 1934ديسمبر سنة  31، الصادر في 11ر عدد .، ج1934نوفمبر سنة  31
 .1931سبتمبر  18، الصادر في 04ر عدد .، ج1931سبتمبر  10

 سسة مالية،يحد شروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية وشروط إقامة فرع بنك ومؤ  93-01 رقم من النظام 90المادة  - 3
 (.ملغي.)مرجع سابق المعدل والمتمم،

، شروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية، 93-01 رقم من النظام 90المادة  - 4
 (.ملغي.)مرجع سابقالمعدل والمتمم، 

مارس سنة  13مؤرخ في  96-01، يعدل ويعوض نظام رقم 3000ديسمبر سنة  11مؤرخ في  91-00 رقم نظام - 5
 .3004فبراير سنة  33صادر في ، 33ر عدد .لق بمراقبة الصرف، ج، المتع3001
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ك من طرف اقصد القيام بعمليات الصرف والتجارة الخارجية الحصول على تسجيل كل شب
 .(1)بنك الجزائر

حيث ال يمكن ممارسة صفة الوسيط المعتمد إال بعد الحصول على مقرر االعتماد من 
التي جاء  33-31 رقم من النظام 38طرف محافظ بنك الجزائر، وهذا ما نصت عليه المادة 

يتم الحصول على صفة الوسيط المعتمد في إطار االعتماد الذي يسلمه محافظ بنك "فيها 
، فمقرر االعتماد هو الذي يحدد ما إذا كان للمؤسسة المصرفية صفة الوسيط "الجزائر

 .المعتمد من عدمه
 :الحق في ممارسة النشاط المصرفي-2-أ

اسي والرئيسي لالعتماد ويمثل نتيجة طبيعية يعد ممارسة النشاط المصرفي األثر األس
البنوك والمؤسسات المالية من ممارسة أي نشاط  منع قانون النقد والقرضوضرورية له، لهذا 

ال  اعتيادي غير تلك النشاطات المذكورة في قرار االعتماد، وكذا القوانين المنظمة لها وا 
بموجب  األخيريتخذه هذا وجب عليها أن تحصل على ترخيص من مجلس النقد والقرض 

 .نظام
كما منع المشرع كل مؤسسة من غير البنوك أو المؤسسات المالية أن تستعمل أسماء 

تسمية تجارية أو إشهار أو أي عبارات تحمل لالعتقاد بأنها معتمدة كبنك أو مؤسسة  أو
ب ألي نشاط مصرفي يجب أن يكون مرخص له بموج المصرفية ، فممارسة المؤسسة(2)مالية

اعتماد فال يستطيع كل من هب ودب ممارسة مهنة الصيرفة، فالمشروع االستثماري في 
 .المجال المصرفي مقيد

 :قرار منح االعتماد الناتجة عنااللتزامات  -ب
بعدما يتم الحصول على االعتماد من محافظ بنك الجزائر فإن المؤسسات المصرفية 

ا التقيد بمبدأ التخصيص وكذا التقيد بالنظم ملزمة بالتقيد بمجموعة من القواعد نذكر منه

                                           
يحدد شروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالية  91-94من النظام رقم  90المادة  - 1

 .أجنبية، مرجع سابق
 .والقرض المعدل والمتمم، مرجع سابقالمتعلق بالنقد  33-91 رقم من األمر 83المادة  - 2
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المصرفية أو ما تسمى بقواعد الحذر في التسيير، وعليه سيتم التطرق إلى هاتين النقطتين 
 .باختصار شديد

 :صالتقيد بمبدأ التخص 1-ب
يقصد بمبدأ التخصيص أنه ال يمكن للبنوك من حيث المبدأ أن تمارس نشاطا أخر 

أن لكن استثناءا يسمح لها القيام بنشاطات أخرى، فالبنوك لها غير األعمال المصرفية، 
العمليات المصرفية من تلقي األموال من الجمهور وعمليات القرض  اعتيادي تمارس بشكل

دارة هذه الوسائل ، كما لها أن تمارس (1)وكذا وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وا 
 .(2)بعض األنشطة ولكن بصورة محدودة

 :يد بقواعد الحذر في التسييرالتق 2-ب
، فالهدف من يستلزم التقيد الجيد باألوضاع المالية مالءة والسيولةاحترام قواعد ال إن

فهناك قواعد تهدف إلى  بالتزاماتهوضع هذه القواعد هو ضمان قدرة البنك على الوفاء 
ال ضمان تغطية المخاطر وقواعد تهدف إلى ضمان توزيع المخاطر وهذا حماية ألمو 

عادة توزيعها في شكل قروض  الجمهور، ذلك أن المؤسسة المصرفية تقوم بتجميع األموال وا 
مخاطر لهذه األموال قد تكون عرضة  ا فإنأن البنوك تتعامل بأموال ال تملكه وباعتبار
 .(3)عديدة

وذلك من خالل احتفاظها  اإللزاميالمؤسسة المصرفية ملزمة كذلك بالتقيد باالحتياط 
لدى البنك  ئعها في شكل رصيد نقدي سائل دائمنسبة معينة من أصولها النقدية وودا بجزء أو

                                           
 .المعدل والمتمم، مرجع سابق ،المتعلق بالنقد والقرض 33-91 رقم من األمر 44المادة  - 1
–عمليات على الذهب والمعادن الثمينة والقطع المعدنية الثمينة –عمليات الصرف -: هذه األنشطة تتمثل فيما يلي - 2

االستشارة -.االستشارة والعون في إدارة الممتلكات-.دات المالية واالكتتاب بها وشرائهاتوظيف القيم المنقولة وجميع الموجو 
 .والتسيير المالي

3
 - DIB Saïd, L’évolution de la réglementation bancaire Algérien depuis la promulgation de la 

loi sur la monnaie et le crédit(les normes de gestion), Media Bank, N° 48, 2000, P 25. 
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لجوء البنوك إلى البنك المركزي،  من يزيد اإلجباريةوعليه فزيادة االحتياطات  ،(1)المركزي
 .(2)لزيادة السيولة بسعر السوق النقدي من أجل إعادة إيداعها عند البنك المركزي بدون دخل

 :منح االعتماد تناع عناالم-ثانيا
قد يمتنع محافظ بنك الجزائر عن منح اعتماد بنك ومؤسسة مالية أو فرع بنك ومؤسسة 
مالية أجنبية، وذلك إما بصدور قرار صريح برفض منح االعتماد أو عن طريق السكوت 

 .الضمني وعدم صدور أي قرار أي اتخاذ موقف سلبي
 :صدور قرار برفض منح االعتماد-1

جزائر قرار برفض منح اعتماد بنك ومؤسسة مالية أو يصدر محافظ بنك ال أنيمكن 
وقرض وذلك  ادخارأو تعاونية  إيجاريأو مؤسسة اعتماد  أجنبيةمؤسسة مالية فرع بنك و 

عندما ال تتوفر الشروط المطلوبة خصوصا إذا كانت صالحية المنح أو الرفض تدخل ضمن 
ون النقد والقرض وكذا جميع النصوص التنظيمية له العلم أن قان السلطة التقديرية له، مع

رات أو تعليمات لم تشر إلى هذه الحالة أي إمكانية رفض أو مقر سواء تعلق األمر بأنظمة 
المحافظ لطلب االعتماد وهذا خالفا للترخيص الذي نص فيه المشرع إلى حالة رفض منح 

 .الترخيص وتبليغه وكذا إمكانية الطعن فيه
سؤال الذي يطرح هل يمكن لمحافظ بنك الجزائر رفض منح االعتماد؟أم وعليه فإن ال

 الطعن في قرار رفض منح االعتماد؟ إمكانيةان حاالت الرفض تبقى شبه منعدمة؟ وما 
يظهر من خالل كل النصوص القانونية المنظمة إجراء االعتماد وجود فراغ قانوني 

يه، خصوصا وأن االحتمال وارد بصدور فيما يتعلق بقرار رفض االعتماد ومواعيد الطعن ف
قرار من محافظ بنك الجزائر بخصوص رفض منح االعتماد إذا لم تتوفر الشروط 

 .المشروع المتعلق بإنشاء بنك أو مؤسسة مالية إنشاءالموضوعية التي تأكد جدية 

                                           
1
 - AMROUCHE Rachid, Régulation risque et contrôle bancaire, Biblio polis, Alger, 2004, P 

87. 
2
 - CHAOUCHE Yelles, Pour une revalorisation des ressources financière, Revue IDARA, N° 

01, 1995, P 20. 
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برفض منح وفي المقابل كذلك يبقى االحتمال ضئيل جدا بخصوص صدور قرار 
المشروع  إنشاءيأتي بعد إجراء الترخيص أين يكون طالب  اإلجراءهذا  أنلمنا االعتماد إذا ع

المشروع ولم يبق له إال خطوة  إقامةخطوات كبيرة في طريق أشواط و االستثماري قد سار 
واحدة في مسار بداية استغالل المشروع االستثماري ورغم ذلك كان يتعين على المشرع 

وهذا على خالف القانون الفرنسي الذي نص على هذه  النص على هذه الحالة وتنظيمها،
الحالة ونص على أن كل قرار متعلق برفض منح االعتماد يجب أن يبلغ لطالبه وقرار 

شهرا من تسلم ملف طلب ( 38)عشرة  أثنىالرفض مثل قرار المنح يصدر خالل 
 .(1)االعتماد

ار رفض منح االعتماد، إال فرغم أن المشرع الجزائري لم يشر إلى إمكانية الطعن في قر 
يبقى دائما إمكانية الطعن في  واإلداريةالمدنية  اإلجراءاتأنه وطبق للقواعد العامة في قانون 

إلى اجتهادات مجلس الدولة فإن كل القرارات  فبالرجوعأمام مجلس الدولة،  اإلداريةالقرارات 
 اإلداريقرارات ذات الطابع أن كل ال"حيث قرر مجلس الدولة  اإلداريتخضع لرقابة القضاء 

 .(2)"قابلة للطعن فيها عندما تتخذ مخالفة للقانون أو عندما تكون مشوبة بتجاوز السلطة
وبالفعل هناك اجتهاد قضائي لمجلس الدولة عندما تم الطعن في قرار رفض طلب 

ال يمكن تقديم  أنه اعتبار، حيث تم رفض الطعن شكال على "يونيون بنك"اعتماد بنك 
، ويالحظ هنا (3)طعن إال بعد قرارين بالرفض ومرور عشرة أشهر على تقديم الطلب األولال

" يونيون بنك"أن مجلس الدولة ال يفرق بين االعتماد والترخيص بدليل أنه أدرج طالب اعتماد 
والتي تتعلق بالترخيص وليس ، 33-03 رقم من القانون 380كبنك ضمن نطاق المادة 

 .االعتماد

 واإلجراءاتالشروط ل أن هناك فراغ قانوني فيما يخص وم يمكن القو وعلى العم
 بالمقارنة بإجراء المتعلقة بمنح االعتماد بحيث لم يوليها المشرع أي أهمية أو اهتمام

                                           
1
 - NEAU-LEDUC philippe, Droit bancaire, 3

ème
 édition, Dalloz, Paris, 2007, P 30. 

 .81، ص1991، 93، مجلة مجلس الدولة، العدد 311006، قرار رقم 3008-91-11جلس الدولة، م - 2
، 1990، 94، مجلة مجلس الدولة، العدد 31/33/1993، بتاريخ 4436جلس الدولة، الغرفة الثانية، قرار رقم م - 3

 .41-43ص -ص
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الترخيص، إذ لم يتطرق لكيفية الطعن في قرار رفض منح االعتماد وكذا في ما إذا يتم تبليغ 
 .س الطريقة التي يتم فيها نشر وتبليغ قرار منح االعتمادأو نشره في الجريدة الرسمية بنف

 :صدور قرار سلبي برفض منح االعتماد-2
قد يحدث أن يتخذ محافظ بنك الجزائر موقفا سلبيا ويمتنع عن اصدار أي قرار يتعلق 
بمنح االعتماد لمزاولة النشاط المصرفي، حيث يالحظ ان احكام قانون النقد والقرض لم 

المسألة على غرار قرار رفض منح الترخيص، فهل سكوت محافظ بنك الجزائر تتناول هذه 
 عن إصدار قراره يعتبر قرار ضمني بالرفض أم يعد تراخي منه؟

كيد أن المشرع الجزائري لم يلزم محافظ بنك الجزائر بإصدار قرار منح أو رفض اال
الذي الزم الهيئة المعنية منح االعتماد خالل أجل أو مدة معينة على خالف المشرع الفرنسي 

ذا كان الملف غير مكتمل يمكن لها ان  31بإصدار قرارها خالل  اشهر من تلقي الملف وا 
أشهر أخرى وفي كل األحوال يتعين عليها اصدار قرارها في مدة أقصاها ال  31تمدد االجل 

 .(1)شهرا من يوم استالم الملف األولي 38تتجاوز 

لجزائري انتهج نهج المشرع الفرنسي ففي هذه الحالة وعليه فعلى فرض ان المشرع ا
 سكوت المحافظ يعتبرف ولم يصدر المحافظ أي قرار، يمكن القول أنه بعد مرور هذه المدة

بالرفض، ونظرا ألن المشرع الجزائري لم يلزم محافظ بنك الجزائر بأجل بمثابة قرار ضمني 
الرفض، ضف إلى ذلك أنه ال يمكن معين فإنه ال يمكن القول انه بمثابة قرار ضمني ب

تفسير سكوت المحافظ تجاه طلبات االعتماد موافقة ألنه ال يعقل أن يمارس النشاط 
المصرفي من دون صدور مقرر االعتماد لما قد ينجر عن ممارسته مخاطر كبيرة تلحق 

 .(2)باألفراد أو باالقتصاد الوطني
السلطة التقديرية في اختيار  ضف على ذلك ان تمتع محافظ بنك الجزائر بكل هذه

الوقت المناسب أو في اخد الوقت الكامل للرد على طلبات منح االعتماد، قد ينجر عنه نفور 

                                           
1 - Art R. 511-2-1 du Code monétaire et financier français, Op.Cit.  

، رسالة لنيل درجة الدكتوراة في الحقوق، تنظيم االلتحاق بالمهنة البنكية في التشريع الجزائريعميور فرحات، أ - 2
 .391، ص 1931، 3، جامعة باتنةةكلية الحقوق والعلوم السياسيتخصص قانون خاص، 
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المستثمريين عن االستثمار في هذا القطاع والتوجه إلى القطاعات األخرى التي يجدون فيها 
 .الظروف مهيئة ومالئمة

اراته، بحيث يجد المستثمرون انفسهم فكثيرا ما لوحظ تراخي المحافظ عن اصدار قر 
أمام وضعية اإلحالة على البطالة بسبب عدم الرد عليهم حول قرارات منح االعتماد بعد 

 .الحصول على قرارات الترخيص
 :سحب االعتماد-ثالثا

بسحب االعتماد  اإلجراءبين المشرع حالة غياب االعتماد بعد قرار منحه ويسمى هذا 
 .حاالت سحب االعتماد، ثم أثار سحب االعتماد ولذا سيتم التطرق إلى

 :حاالت سحب االعتماد-1
يمكن تقسيم حاالت سحب االعتماد إلى حالتين أساسيتين نص عليهما المشرع 

 :الجزائري في قانون النقد والقرض وهما
 :األصل -أ

يكون سحب االعتماد كأصل عام من طرف مجلس النقد والقرض سواء بطلب من 
 :(1)كما قد يكون تلقائيا إذا ؤسسة المصرفية أجنبية كانت أو وطنية،البنك أو الم

 .إن لم يصبح الشروط التي يخضع لها االعتماد متوفرة-
 .شهرا( 38)عشرة   أثنىإذا لم يقم استغالل االعتماد لمدة -
 .أشهر( 31)إذا توقف النشاط موضوع االعتماد لمدة ستة -

كل هذه الحاالت يمكن للمجلس سحب االعتماد  وعليه يفهم من كل هذا أنه إذا توفرت
من المؤسسة المصرفية، ونجد نفس هذه الحاالت نص عليها المشرع الفرنسي سحب  

وغالبا ما يكون السحب بناءا على ( ACPR)االعتماد الذي تقوم به سلطة مراقبة الحذر 

                                           
 .المعدل والمتمم، مرجع سابق ،المتعلق بالنقد والقرض 33-91ألمر رقم من ا 00المادة  - 1
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إذا  نفسهالقاء من ت تمارس سلطة سحب االعتماد أن لها ، كما يمكن(1)طلب المؤسسة نفسها
رأت أن المؤسسة المصرفية حصلت على االعتماد بناءا على تصريحات خاطئة أو غش في 

شهرا من  38إذا لم تستعمل المؤسسة االعتماد خالل  تقديم المعلومات والوثائق الالزمة،
أشهر، فهنا يحق لها سحب  31الحصول، او إذا توقفت على النشاط لمدة تزيد عن 

سحب االعتماد إذا توافرت األسباب ( BCE)يمكن للبنك المركزي األوروبي االعتماد، كما 
 .(2)السابقة وهذا بعد ان يعلم الجهات الوطنية المعنية العضو في االتحاد

 :االستثناء-ب
يكون سحب االعتماد كعقوبة تتخذه اللجنة المصرفية في حالة ما إذا أخل  أنيمكن 

نشاطه أو لم حكام التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بالبنك أو المؤسسة المصرفية بأحد األ
العقوبات من  بأحدتقضي  أنفي الحسبان التحذير، فهنا يمكن للجنة  يذعن ألمر أو لم يأخذ
، وحسب ما جاء في القانون الفرنسي نجد أن االعتماد يسحب من (3)بينها عقوبة السحب

نحه، كم يمكن لها سحبه كعقوبة طرف سلطة ضبط القطاع باعتبارها السلطة المختصة بم
 .(4)تأديبية
 :أثار سحب االعتماد-2

يؤدي سحب االعتماد إلى وضع كل بنك أو مؤسسة مالية فورا تحت التصفية ونفس 
األمر فيما يخص فروع البنوك والمؤسسات المالية األجنبية العاملة في الجزائر، ومن ثم 

 :(5)تكون المؤسسة تحت التصفية ملزمة بما يلي
أال تقوم إال بالعمليات المصرفية الضرورية لمراجعة الوضعية ويرتبط بهذا االلتزام -

بحيث يتعين عليها أن تذكر أنها قيد التصفية وأن تبقى خاضعة  آخرينالرئيسي التزامين 
 .لمراقبة اللجنة المصرفية

                                           
1
 - JEAN Philippe Kovar / JéRôME LASSARRE Capdeville, Droit de la régulation bancaire, 

Op.Cit, P 90. 
2 - GAVALDA Christian / STOUFFELET Jean, Droit bancaire, Op.Cit, P 54. 

 .المعدل والمتمم، مرجع سابق ،المتعلق بالنقد والقرض 33-91 رقم ألمرمن ا 336المادة  - 3
4 - Art L.511-15 Code monétaire et financier français, Op.Cit. 

 .المعدل والمتمم، مرجع سابق ،المتعلق بالنقد والقرض 33-91 رقم من األمر 330المادة  - 5
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ال يترتب على عملية التصفية  عمليات غير  اعتبرتاستحالة القيام بعمليات مصرفية جديدة وا 
 .الصددعقوبات شديدة في هذا  عليها إنجازها بعد سحب االعتماد وترتب تم قانونية



 الفصل الثاني
 الشروط الموضوعية لالستثمار في القطاع المصرفي

يل يلعب القطاع المصرفي دورا هاما في اقتصاديات الدول لما له من أهمية في تمو 
التنمية الوطنية، لهذا لم تكتفي التشريعات ببيان المشاريع االقتصادية، والدفع بعجلة 

نما تعداه إلى وضع الضوابط اإلجراءات الضرورية لتأسيس البنوك والمؤسسات  المالية وا 
 .أو المهنة البنكية والشروط القانونية الواجب توافرها لقبول تأسيس وممارسة العمل المصرفي

لم يخرج المشرع الجزائري عن هذه القاعدة، وقام هو األخر بوضع وفرض أحكام 
ي االستثمار في البنوك والمؤسسات المالية وبالتال تأسيسومقاييس محددة مسبقا لقبول 

بضرورة اتخاذها شكل  القطاع المصرفي، وذلك من خالل إلزام البنوك والمؤسسات المالية
 .معين تحت طائلة رفض تأسيسها أو من خالل اشتراط توافرها على رأس مال معين وقار

كل من المسيرين والمساهمين  والصفات الواجب توافرها في الشروط كما حدد المشرع
خالل التمعن في الشروط الموضوعية من ثمة ومن أو حتى في ضامنيهم، و  في رأس المال

 رقم والتي كرسها المشرع الجزائري بموجب األمر وبة لالستثمار في القطاع المصرفيالمطل
المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، يمكن تقسيم هذه الشروط إلى شروط  30-11

وا وطنيين أو أجانب، وشروط خاصة بالمستثمر مشتركة بين جميع المستثمرين سواء كان
األجنبي لوحده، لذا سيتم التطرق إلى الشروط الموضوعية المشتركة بين جميع المستثمرين 

، ثم إلى الشروط (األول بحثالم)سواء كانوا وطنيين أو أجانب مقيمين أو غير مقيمين 
 (. الثاني المبحث)الخاصة بالمستثمر األجنبي الموضوعية 

 األولبحث الم

 المصرفين جميع المستثمرينبين  الشروط الموضوعية المشتركة

 يتعين على كل راغب باالستثمار في القطاع المصرفي في الجزائر لمزاولة المهنة
أن يستوفي شروط موضوعية عامة يلتزم بها  المصرفية أي القيام بإنشاء بنك و مؤسسة مالية
د سواء ودون تفرقة بينهما، وهذا على غرار كل من المستثمر الوطني واألجنبي حلى ح
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بعض الشروط الموضوعية الخاصة بالمستثمرين األجانب والتي سوف يتم التطرق إليها 
 .الحقا فيما بعد

وعليه ومن أجل ضمان منظومة قانونية مصرفية قوية تكون في المستوى المطلوب 
ولعملية التنمية الوطنية  تحقيقا لرغبات وطموحات المتعاملين وداعمة لالقتصاد الوطني

، وكذا مختلف ضالمتعلق بالنقد والقر  11-30 رقم الشاملة، فقد ألزم المشرع بموجب األمر
النصوص التنظيمية المطبقة له، كل من يرغب في االستثمار في القطاع المصرفي أن 

 ايرهتتوافر في كل من المساهمين والمسيرين الذين يقرضون الرأسمال والذين يكلفون بتسي
دارتها مجموعة معينة من األوصاف التي تثبت حالتهم وكفاءتهم، وحتى أخالقهم  .وا 

كما اشترط توافر مجموعة من الشروط الموضوعية األخرى والتي تتعلق بالمؤسسة 
المصرفية من حيث رأسمال األدنى لكل من البنوك والمؤسسات المالية وكذا الشكل القانوني 

سوف يتم التطرق في نقطة أولى عليه المؤسسات المصرفية، و الذي ينبغي أن تتخذه هذه 
، أما في النقطة الثانية (المطلب األول)للشروط الموضوعية المتعلقة بالمساهمين والمسيرين 

فسيتم تخصيصها للشروط الموضوعية المتعلقة بالمؤسسة المصرفية من حيث الرأسمال 
 (.المطلب الثاني) األدنى وشكلها

 المطلب األول
 الشروط الموضوعية المتعلقة بالمساهمين والمسيرين

تجد هذه الشروط أساسها ومبرراتها في قواعد القانون الخاص وبالضبط في القانون 
فيه  رالتجاري، حيث يستوجب المشرع الجزائري على كل ممتهن لألعمال التجارية تواف

، وهو نفس األمر مجموعة من الشروط وهو ما يتطلبه مجتمع التجار من سرعة وائتمان
ينطبق على النشاط المصرفي نظرا ألهميته وحساسيته وحتى خصوصيته على اعتبار أن 
البنوك والمؤسسات المالية مؤسستا ائتمان تتعامالن باألموال، ولهما تأثير مباشر على 
االقتصاد الوطني، من حيث التمويل وهما معرضتان أكثر من المؤسسات األخرى لألخطار 

 .اء ممارستهما لنشاطهاكثيرة أثن
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وعليه ومراعاة لهذه الخصوصية التي تطبع البنوك والمؤسسات المالية فقد اشترط 
المشرع الجزائري في كل من مساهمي ومسيري البنوك والمؤسسات المالية توافر فيهم جملة 
من الشروط، هذه الشروط في األساس تهدف إلى إبعاد األشخاص غير المؤهلين والمسبوقين 

ط صفات معينة في أشخاص تتوافر فيهم اائيا من مزاولة النشاط المصرفي، وكذا اشتر قض
عناصر الثقة والمسؤولية والجدية في العمل، لذا سيتم التطرق في نقطة أولى إلى الشروط 

، وفي نقطة ثانية إلى الشروط المتعلقة بالطاقم المسير (الفرع األول)المتعلقة بالمساهمين 
 (.الفرع الثاني)

 ولالفرع األ 
 الشروط المتعلقة بالمساهمين

المجال المصرفي يتعين على كل من يرغب في انجاز أو تأسيس مشروع استثماري في 
سواء كان عبارة عن بنك أو مؤسسة مالية أو تعاونية ادخار وقرض أن تتوفر في األشخاص 

 11-30 قمر  صفات معينة حددها قانون النقد والقرض األمر لهالطبيعيين المؤسسين 
ومختلف النصوص التنظيمية المطبقة له، وهذا شيء منطقي فال يتصور ترخيص لبنك أو 
مؤسسة مالية خاضعة للقانون الجزائري بالتأسيس بذاتها على افتراض عدم وجودها بعد، بل 
يرخص ألشخاص طبيعية تعمل سواء لنفسها أو كوكيل مفوض لتأسيس مثل هذه 

 .المؤسسات
لنقد والقرض عند دراسة طلب الترخيص يجب أن يتأكد من صفة وعليه فإن مجلس ا

المؤسسين أو كما يسمون بالمساهمين الذين يقرضون الرأسمال الخاص بالبنوك والمؤسسات 
وهو نفس األمر يفرضه المشرع (.كفالئهم)المالية وعند االقتضاء التأكد من صفة ضامنيهم 

جميع المعلومات األساسية المتعلقة بالوضعية الفرنسي حيث يلزم لجنة مراقبة الحذر بتحديد 
االقتصادية والمالية واالجتماعية لمقدمي رؤوس األموال وعند االقتضاء كذلك لضامنيهم، 

 .(1)وهذه الرقابة تعتبر إجراء ضروري يجب القيام به

                                           
1
 - JEAN-PHILLIPE Kovar / JéRôME LASSARRE Capdeville, Droit de la régulation 

bancaire, Op.Cit, P 74. 
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قامة المشروع االستثماري  ونظرا لألهمية البالغة لصفة المساهمين في عملية تأسيس وا 
فإنه سيتم التطرق لتعريف المساهمين وتحديد أهم المعلومات التي يتعين عليهم  ي،المصرف
 (.ثانيا)، ثم الشروط التي تتوفر فيه لقبول ملفهم االستثماري (أوال)تقديمها 
 :تعريف المساهمين وتحديد الملف اإلداري المقدم من طرفهم: أوال

في البنوك  -المساهمين-ألموالأولى المشرع الجزائري اهتماما كبيرا بمقدمي رؤوس ا
والمؤسسات المالية للمكانة الهامة التي تحظى بها هذه األخيرة على الساحة العامة لالقتصاد 
الوطني والوضع المالي للدولة، لذا قبل الحصول على الترخيص من مجلس النقد والقرض 

 .يتعين تحديد جميع أوصاف المساهمين
أوصاف األشخاص الذين  جميع لنقد والقرض ذكرمن قانون ا 11المادة  وقد ألزمت 

وكذا صفة األشخاص الذين يقدمون "...يقرضون رأس المال، أي المساهمين التي جاء فيها
، وعليه سيتم التطرق إلى تعريف المساهمين ثم تبيان ..."االقتضاء ضامنينهم داألموال، وعن

 .أهم المعلومات التي يتعين تقديمها في الملف اإلداري
 :التعريف بالمساهمين-1

يعتبر مساهما كل شخص يقوم بعمل ما لتأسيس بنك أو مؤسسة مالية، ويقصد 
بالمؤسسين األشخاص الطبيعيون وكذا األشخاص الممثلين لألشخاص المعنوية الذين 

، وعليه يعتبر (1)يشاركون بصفة مباشرة أو غير مباشرة في أي عمل بغرض تأسيس الشركة
شاركة فعلية في عملية تأسيس المصرف بغية تحمل المسؤولية مؤسسا كل من يشترك م

 .(2)الناشئة عن ذلك

                                           
التي يجب أن تتوفر في مؤسسي  ، يتعلق بالشروط1110مارس  00مؤرخ في  30-10من نظام رقم  30/30المادة  - 1

 .1110فيفري سنة  30صادر في ، 30ر عدد .ومسيرها وممثليها، جالبنوك والمؤسسات المالية 
 .11، صن.س.دمحمد يوسف ياسين، القانون المصرفي والنقدي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  - 2
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ومن ثم يظهر أن المؤسسين هم المساهمين األساسين األولين في رأس مال الشركة 
وعادة ما يملكون أغلب أسهم الشركة خاصة إذا تم تأسيس الشركة دون اللجوء العلني 

 .(1)إلى الجمهورلالدخار أي دون الحاجة إلى االلتجاء 
الذي يحدد شروط  30-30 رقم نظاممشرع الجزائري المؤسسيين بموجب كذلك عرف ال

المساهمين "تأسيس بنك أو مؤسسة مالية وشروط إقامة فرع بنك أو مؤسسة مالية بأنهم
 .(2)..."ضمن مجموعة المساهمين' النواة الصلبة'الرئيسين الممثلين 

كل شخص له حق  11-30تعليمة رقم وعلى العموم يعتبر مساهم حسب ال
ضافة إلى برنامج النشاط إلتمسين لهذا المشروع أن يقدموا يتعين على الم حيث، (3)التصويت

واإلمكانيات المالية أو التقنية أيضا صفة األشخاص الذين يقدمون األموال، مع وجوب تبرير 
االعتماد االيجاري  هذه األموال، وينطبق نفس األمر على المساهمين في تأسيس مؤسسات

 .وتعاونيات االدخار والقرض
 (:بطاقة فنية عن المساهمين)تقديم معلومات عن المساهمين-2

نظرا لخصوصية عملية االستثمار في القطاع المصرفي، نجد أن المشرع يفرض على 
وارتباطه المساهمين تقديم معلومات خاصة بهم، وهذا نظرا لخطورة ممارسة هذا النشاط، 

صاد الوطني من جهة وبجماعة المودعين من جهة أخرى فغالبا ما يكون جزء من باالقت
أموال البنوك عبارة عن أموال خاصة والجزء األكبر ناجمة عن االقتراض وهذا جلي من نص 

المتعلق بالنقد والقرض التي لم يتطرق فقط للمساهمين بل  11-30 رقم من األمر 11المادة 
لمشرع المساهمين تقديم مجموعة من المعلومات الخاصة بهم وحتى لضامنيهم، لذا ألزم ا

 :وكذا اإلجابة على مجموعة من األسئلة كما يلي

                                           
 .103، ص0330ديدة، اإلسكندرية، محمد فريد العريني، الشركات التجارية، دار الجامعة الج - 1
يحدد شروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالية  30-30من النظام رقم  30المادة  - 2

 .، مرجع سابقأجنبية
3
 -  L’annexe 01 de L’instruction N° 11-07, op, cit. « Les renseignements doivent être fournis 

par tout personne détenant des droits de vote ». 
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فأول ما يقوم به المؤسسون هو تقديم ملف إداري مرفق بطلب إلى السيد محافظ بنك 
الجزائر رئيس مجلس النقد والقرض يتضمن كذلك رسالة تعهد من مقدمو رؤوس األموال 

جبها على صحة المعلومات المقدمة وكذا التعهد باإلعالم عن كل تغيير في يؤكدون بمو 
 .(1)وضعية المساهمين

التعريف بمقدمي رؤوس األموال، فإذا تعلق األمر بشخص معنوي التسمية أو االسم -
التجاري والشكل القانوني وعنوان المقر االجتماعي وممثليه المؤقتين وجميع األعضاء 

ذا ت علق األمر بشخص طبيعي االسم واللقب ومكان االزدياد والجنسية والسكن المداولين، وا 
 .والذمة المالية

 .س المال وحق المشاركة في التصويتمبلغ ونسبة المساهمة أو المشاركة في رأ-
 .ذا تعلق األمر بمجموعة يجب وصفهاوا   ،نشاط مقدمو رؤوس األموال-
 .ا يتعلق األمر بالشخص المعنويتوضيح المسيرين الرئيسين لرؤوس األموال عندم-
أقساط رأسمال المساهمة مع رؤوس األموال وهل لديه نصيب في مجموعة أو  تحديد-

أشهر أخيرة لنشاط المجموعة  30رأسمال المؤسسة األم؟ تزويد بميزانيات ومحاسبات نتائج 
 .األم مع التعريف بالمساهمين واألطراف رأسمال ومن له حق التصويت

ات األعمال التي تربطهم مع بنوك ومؤسسات مالية أن وجدت وخاصة تبيان عالق-
 .الخ...عن توقعاتهم لمستقبل هذه العالقات

يشترط تقديم معلومات كافية ودقيقة عن  نجده هو األخر القانون الفرنسي وبالرجوع إلى
 .(2)من حقوق تصويت المؤسسة %0كل شخص يحوز على  خاصةمقدمي رؤوس األموال 

 :صفات الواجب توافرها في المساهمين أو المؤسسيينال: ثانيا
فرع بنك أو مؤسسة مالية أجنبية لبنك أو مؤسسة مالية أو  يتعين على كل مؤسس

، ضرورة استيفاء مجموعة من الشروط وتضمينها في الملف اإلداري المقدم متواجدة بالجزائر
                                           

1
 - Art 03 du L’instruction N° 07-11, op, cit. 

2
 - PELTIER Frédéric / FERNANDEZ Bollo Edouard, Structures réglementation et contrôle 

public des professions bancaires-structures et conditions d’accès, Jurisclasseur, Banque-

crédit-bourse, Fasc 50, Paris, 1997, P 44. 
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 شروط الكفاءة :ويمكن حصر هذه الشروط في شرطين أساسين هما ،لطلب الترخيص
 .شروط األخالقو 

 :ط الكفاءةشر -1
يلتزم المساهمين بتحديد القدرة المالية لكل واحد منهما ولضامنيهم إن اقتض األمر، 
على اعتبار أن شرط الكفاءة المهنية والمالية تعتبر كضمان لسالمة البنك أو المؤسسة 

بأموال الغير، مما يستدعي  المالية في أداء النشاط المصرفي خاصة وأنه يرتكز على العمل
فحص كفاءة كل مساهم أن ي مجلس النقد والقرضتوفير الضمان واألمن الكافيين لذلك فعلى 

ماليا ومهنيا، سواء كان هذا الشخص طبيعيا أو معنويا، وعليه فيجب التأكد من أن هؤالء 
لتزامات الشركة المساهمين تتوفر فيهم المالءة المالية التي تكون بمثابة الضمان الكافي ال

 .(1)سواء اتجاه المودعين وحتى اتجاه كل المتعاملين معها
وقد شدد المشرع على القدرة المالية لكل واحد من المساهمين وضامنيهم حسب ما جاء 

المتعلق بشروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية وفرع بنك أو مؤسسة  30-30 رقم في النظام
التي تمثل المساهم المرجعي السيما في بلدها مالية أجنبية وكذلك على وضع المؤسسة 

 .(2)األصلي بما في ذلك المؤشرات حول سالمتها المالية
نجد أن المشرع اشترط ذكر  (3)11-30من التعليمة رقم  31فبرجوع إلى الملحق رقم 

القيمة والنسبة المئوية للمشاركة الخاصة للمساهم وما يعادلها من حقوق التصويت، وفي ما 
عن  ملةمات الكاكل المعلو كذا مالية أخرى، و  تنت له مساهمات في بنوك ومؤسساإذا كا

بما في ذلك إذا كان المساهم شخص نشاط مالي  بأي نشاط المساهمين وكل ما يتعلق
 .معنوي

' النواة الصلبة'وعلى العموم فإنه ال يجب إغفال ذكر المساهمين الرئيسين المشكلين 
الميدان فيما يتعلق بقدرتهم المالية وتجربتهم وكفاءتهم في  ضمن مجموعة المساهمين السيما

                                           
 .11مغني وريدة، مرجع سابق، ص - 1
يحدد شروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالية  30-30 رقم من النظام 30المادة  - 2

 .أجنبية، مرجع سابق
3
-  L’annexe 01 de L’instruction N° 11-07, Op, Cit.   
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يكون مجسدا في شكل اتفاق بين  على أن التزامهم بتقديم المساعدةمع ، المصرفي والمالي
 .المساهمين

وذلك عندما تكون األغلبية المساهمة ال تمتلك  نفس الشروط المشرع الفرنسي وقد تبنى
تخطيط، فهنا يتعين عليهم تقديم ما يمتازون به من خبرة مؤسسات مالية أو شركات أولية لل

ومالءة مقررة في رأس المال من أجل المشاركة الفعلية في توجيه ومراقبة تسيير المؤسسات، 
هذه المشاركة هي كفالة ودعم إضافي للمؤسسة لضمان الحماية األساسية لها عند االقتضاء 

 .(1)في حالة وقوع خطر لها
لمساهمين يجب أن يتمتعوا بسلطة الرقابة والتوجيه من أجل ضمان وعليه يظهر أن ا

التسيير الحسن للمؤسسة البنكية، وأن تكون لهم القدرة على تغطية أي عجز محتمل للبنك 
 .كأزمة السيولة أو صعوبات مالية أخرى

 :شرط األخالق-2
رة يجب على المساهمين في البنوك والمؤسسات المالية أن يتمتعوا بحسن السي

واألخالق، وبالتالي يتعين عليهم عند تقديم طلب الترخيص أن يتضمن الملف اإلداري المقدم 
عند معرض إجابتهم عن  هذاكل المعلومات التي تبين وتثبت حسن السيرة والسلوك، و 

والتي ينبغي أن  11-30من التعليمة رقم  31األسئلة التي حددها المجلس في الملحق رقم 
 :(2)ليي يوضحوا فيها ما

ي أو قضائي بأنهم لم يكونوا محل تحقيق أو إجراء إدار  رؤوس األموال يبين مقدموا-
 .، وهذا في العشر سنوات األخيرةفي إطار تأدية مهامهم

وحسب معلوماتهم هل األشخاص الموجودون في شركات التي تنتمي إلى مجمعهم لهم 
 .يؤدي إلى توقيع عقوبة نفس الوضعية، واحتماليا هل هذا التحقيق أو اإلجراء قد

تبيان عالقات األعمال التي تربطهم مع البنوك أو المؤسسات المالية إن وجدت -
 .وخاصة عن توقعاتهم لمستقبل هذه العالقات وتخوفاتهم منها

                                           
1
 - PELTIER Frédéric / FERNANDEZ Bollo Edouard, Op.Cit, P 45.  

2
 - L’annexe 01 de L’instruction N° 11-07, Op.Cit. 
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داري أو إينتظرون إجراء تحقيق كذلك توضيح ما إذا كان مقدمو رؤوس األموال -
لية، مع تقديم جميع المعلومات المحتملة قضائي في حقهم خاصة حول وضعيتهم الما

 .مجموعتهمبخصوص الشركة التي تنتمي إلى 
وعادة ما يتم إثبات كل المعلومات الخاصة بحسن أخالق المساهمين بموجب الوثائق 
الالزمة لذلك كشهادة السوابق العدلية مثال، وعلى العموم يعد من الشروط األخالقية االمتناع 

الذي يؤدي إلى عدم منح ' بالتصريح الكاذب أو الناقص'تسميته  عن اإلدالء بما يمكن
 .(1)الترخيص وكذا يعرض صاحبه إلى عقوبات جزائية

فاشتراط كل األهلية القانونية للمساهمين وأن يكونوا في مستوى حسن األخالق وكذلك 
أو المؤسسة  هي إال ضمانة لسالمة البنك اشتراط المالءة أو الكفاءة المهنية والمالية لهم ما

المالية في حالة حدوث مفاجئ لصعوبات تقع على مدى قدرة هؤالء المساهمين في تقديم 
، (2)مصادر إضافية فالحالة غير الجيدة للمساهمين ال تضمن التسيير السليم للمؤسسة

من المالي لها وبالتالي يمكن ألالمؤسسة الجديدة قادرة ومحققة ل فالهدف إذن هو ضمان أن
كمؤسسة قرض دون أن تقوم بممارسة األعمال غير المشروعة مثل تبييض األموال  اعتمادها
 .(3)وغيرها

ضف إلى كل هذا فإن اشتراط هذه الصفات في المساهمين أيضا له دور كبير في 
أو المؤسسة المالية وفرع البنك  اختيار وتعيين المسيرين المكلفين بإدارة وتسير البنك

ة في الجزائر، فأصحاب رأسمال البنوك والمؤسسات المالية يلعبون جنبياألمالية المؤسسة الو 
دور رئيسي في اختيار وتوجيه الشركة عن طريق تعينهم ألعضاء مجلس اإلدارة ومجلس 

 .(4)المراقبة وبصفة غير مباشرة فإنهم يساهمون في تعيين المسيرين
 

                                           
 .00زيان عهد، مرجع سابق، ص - 1

2
 - DIB Saïd, L’actionnariat des banques et des établissements financiers, Revue stratégica, N° 

17, Février 2006, P-P 21-22. 
3
 - JEAN-PHILLIPE Kovar / JéRôME LASSARRE Capdeville, Droit de la régulation 

bancaire, Op.Cit, P 75.  
 .10مغني وريدة، مرجع سابق، ص - 4
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 ثانيالفرع ال
 الشروط المتعلقة بالمسيرين

ذو طبيعة خاصة ومتميزة عن بقية النشاطات األخرى، كون يعد النشاط المصرفي 
المؤسسات المصرفية مؤسسات ائتمان تسعى إلى تقديم أكبر قدر ممكن من االئتمان 
لزبائنها، كما تساهم في تمويل المشاريع االقتصادية وفي ترقية وتطوير االستثمار، وهذا دون 

ح باعتبارها مؤسسات تجارية قبل كل أن تتخلى عن هدفها األصلي المتمثل في تحقيق الرب
شيء، ومن ثم تبرز ضرورة إخضاع النشاط المصرفي لتنظيم فعال تمكنه من مواجهة 

وال يتأتى ذلك إال بتوفر العنصر البشري ذي الكفاءة العالية، ألن العامل  ،وضعيات جد دقيقة
لتي تساعد على البشري يعتبر أساس تطور اإلنتاج على اعتبار أن التسيير من العوامل ا

تطور أي نشاط أيا كانت طبيعته، لذا يجب أن تتوفر في المسيرين عناصر الثقة والمسؤولية 
 .والجدية في العمل لتحقيق التنمية االقتصادية

فرغم أن المؤسسة المصرفية شخص معنوي إال أن سمعتها واستقرارها يمر حتما بسمعة 
وبالتالي فمن المنطقي إخضاعهم لشروط  ،الزبائنمسيرها باعتبارهم المتعاملين المباشرين مع 

المقارنة فقد ألزم المشرع الجزائري  لى غرار باقي التشريعاتعو  حيثوضوابط صارمة، 
تقديم قائمة المسيرين ضمن ملف طلب الترخيص، بمن تتوفر  قانون النقد والقرض بموجب

، (أوال)عريفهم وكيفيات تعينهم فيهم الثقة والخبرة والجدية في العمل، لذا سيتم التطرق إلى ت
 (.ثانيا) المهام المسندة لهمضف إلى الصفات الواجب أن تتوفر فيهم و 

 :تعريف الطاقم المسير وكيفيات تعينهم: أوال
أبدى المشرع الجزائري اهتماما كبيرا بالطاقم المسير للبنوك والمؤسسات المالية وحتى 

ا جاء في قانوني النقد والقرض وقانون تعاونيات بتعاونيات االدخار والقرض، وذلك بالنظر لم
وطريقة تعينهم، لذا سيتم  اتكيفي كذااالدخار والقرض، حيث قام بتحديد هؤالء األشخاص و 

التطرق في نقطة أولى إلى التعريف بالطاقم المسير ثم في نقطة ثانية إلى كيفية تعين هذا 
 .الطاقم وعددهم
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 :التعريف بالطاقم المسير-1
لتعريف مسيري البنوك والمؤسسات  11-30 رقم عرض قانون النقد والقرض األمرلم يت

المسيرون في " بأنهمحين عرف المسيرين  131/30المالية إال ما جاء في نص المادة 
مفهوم هذه المادة هم المؤسسون، وأعضاء مجلس اإلدارة والممثلون واألشخاص المخولة لهم 

وجوب تولي شخصان على "عددهم، حيث نص على ، واكتفى فقط بذكر "سلطة التوقيع
 .(1)"األقل تحديد االتجاهات الفعلية لنشاط البنوك والمؤسسات المالية ويتحمالن أعباء تسيرها

نظاما خاصا  هناك ي أصدرتها السلطة النقدية نجد أنبالرجوع إلى األنظمة التو 
له والصادرة تحت رقم ، وكذا التعليمة المطبقة (2)30-10بالمسيرين وهو النظام رقم 

يقصد بالمسير كل شخص طبيعي له دور "بأنه المسير المشرع  حيث عرف، (3)0333-30
تسيري في مؤسسة كالمدير العام أو  المدير أو إطار مسئول يتمتع بسلطة اتخاذ باسم 

 .(4).."المؤسسة التزامات تصل صرف األموال أو المجازفة أو األوامر بالصرف نحو الخارج
هذا التعريف على المعيار الوظيفي، غير أن هذا المعيار قاصر في تعريفه، ذلك  يستند

أن المسير يفترض أن له سلطة اتخاذ قرارات، ويتصرف تصرفات من شأنها المساس بحياة 
 .المؤسسة ويكون مرتبط مع البنك بموجب عقد

قة هذا فيما يخص الشخص المسير، كما أنها عرفت الفئات األخرى التي لها عال
 :(5)بالتسيير واإلدارة وذلك كما يلي

 

                                           
 .المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، مرجع سابق 11-30من األمر رقم  13المادة  - 1
، يتعلق بالشروط التي يجب أن تتوفر في مؤسسيي البنوك 1110ارس سنة م 00مؤرخ في  30-10نظام رقم  - 2

 .والمؤسسات المالية ومسيرها وممثليها، مرجع سابق
3
 - L’instruction N° 05-2000 du 30 Avril 2000 Portant Conditions pour l’exercice des 

fonctions de dirigeants des banques et établissements financiers ainsi que des représentations 

et de succursales des banques et des établissements financiers (www.bank-of-Algeria.dz). 
يتعلق بالشروط التي يجب أن تتوفر في مؤسسيي البنوك والمؤسسات المالية  30-10من النظام رقم  30المادة  - 4

 .ومسيرها وممثليها، مرجع سابق
يتعلق بالشروط التي يجب أن تتوفر في مؤسسيي البنوك والمؤسسات المالية  30-10 رقم من النظام 30المادة  - 5

 .ومسيرها وممثليها، مرجع سابق
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 :المتصرفون اإلداريون-أ
هم األشخاص الطبيعيون األعضاء في مجلس إدارة المؤسسات واألشخاص الطبيعيون 

 .الذين يمثلون األشخاص المعنويون في مجلس إدارة مثل هذه المؤسسات ورؤساؤها
 .ان له حق التوقيع أم الهو كل شخص يمثل المؤسسة ولو مؤقتا سواء أك :الممثل-ب
 :المستخدمون المسيرون-ج

 .هم مجمل األشخاص المتصرفين اإلداريين والمسيرون والممثلين للمؤسسات
وعليه فإن هؤالء المستخدمون المسيرون يجب أن يكونوا متواجدين في مقر أعمالهم 

ك أو مؤسسة بصفة دائمة وأن يكونوا في وضعية مقيم حتى ولو تعلق األمر بمكتب تمثيل بن
 .مالية أجنبية في الجزائر

نهاء تعيين المسيرين-2  :مهامهم وا 
ألزم المؤسسين للمؤسسات المصرفية بضرورة تعيين مسيرين للقيام بأعمال اإلدارة لذا 

 .سوف يتم التطرق لكيفيات القيام بذلك ثم تحديد مهامهم
 :تعيين المسيرين-أ

لكل من البنوك والمؤسسات المالية وحتى تعيين اثنين من المسيرين على األقل  يتعين
، ولعل الحكمة من اشتراط المشرع الجزائري (1)لفروع البنوك والمؤسسات المالية بالجزائر

لمسيرين اثنين على األقل على غرار التشريع الفرنسي يكمن في أن هذا الشرط يعد تشجيعا 
الذي ال يوفر ضمانات كافية  للتسيير الجماعي للمؤسسة وبالتالي استبعاد التسيير األحادي

، كذلك (2)وبالتالي ال يمكن تحديد االتجاهات الفعلية للمؤسسة بصورة جيدة. لتسيير شفاف
يسمح ذلك باستبعاد أي إمكانية لالختالس من جهة وضمان استمرارية النشاط في حالة 

 .(3)اختفاء أو وفاة أحد المسيرين

                                           
 .المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، مرجع سابق 11-30 رقم من األمر 13المادة  - 1

2
 - GAVALDA Christian / STOUFFLET Jean, Droit du crédit –les institutions, 3

ème
 édition, 

PUF, Paris, 1994, P 94. 
3
 - NEAU- LEDUC Philippe, Droit bancaire, Op.Cit, P  30. 
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لى جانب كل هذا فإنهما يقومان بتحديد ا التجاهات الفعلية لنشاط البنوك والمؤسسات وا 
يكونان من  المالية، والسؤال الذي يطرح في هذا الصدد هل هذان الشخصان المسيران

-10فرغم أن القانون جاء غامضا في هذه النقطة وحتى النظام رقم  الشركاء أو من الغير؟
 .ن الغيرلم يحدد ما إذا كان من الشركاء أو م (1)في خضم تعريفه للمسير 30

يتولى شخصان " 11-30 رقم من األمر 13لكن بناءا على ما جاء في نص المادة 
على األقل تحديد االتجاهات الفعلية لنشاط البنوك والمؤسسات المالية ويتحمالن أعباء 

، فمن يتحمل أعباء اإلدارة يقتضي المنطق أن يمتلك رأسمال في الشركة لمواجهة "تسيرها
تي تنجر على عملية التسيير، فال يستطيع شخص أن يتحمل ذلك دون أن توابع المسؤولية ال

يكون شريكا خاصة وأن األمر يتعلق بشركة تكون المسؤولية فيها مرتبطة برأسمال 
 .(2)المساهم

ن ملزمون بدراسة ومراجعة كل و ء اإلدارة عديدة ومتعددة فالمسير ضف إلى ذلك أن أعبا
نشر الحسابات وذلك تحت طائلة مسؤوليته الشخصية قرار هام يتعلق بحياة البنك وكذا 

 .(3)والتأكد من المعلومات المحاسبية، كما يلتزمون شخصيا بالتصرف بطريقة سليمة
نجد أن المشرع يشترط  11-30من التعليمة رقم  31وعليه وبالرجوع إلى الملحق رقم 

ن حقوق التصويت م %13تقديم جميع المعلومات الخاصة بالمساهمين الذين يحوزون على 
في البنك والمؤسسات المالية، مما يعني أن المسيرون قد يكونون من المساهمين وبالتالي 

 .فإنه يتعين عليهم تقديم المعلومات الخاصة بالمساهمين وهي نفسها الخاصة بالمسيرين
ين المسيرين ويمكن االستنتاج من خالل اشتراط يالمشرع عن تحديد طريقة لتع قد غفلو 
في صفة المساهمين، أنهم إما يكونوا المسيرين أم لهم دور فعال في عملية تعيين  شروط

 .المسيرين أي المساهمين الرئيسين الذين يشكلون النواة الصلبة للشركة

                                           
يتعلق بالشروط التي يجب أن تتوفر في مؤسسيي البنوك والمؤسسات المالية  30-10 رقم من النظام 30المادة  - 1

 .ومسيرها وممثليها، مرجع سابق
 .مغني وريدة، مرجع سابق - 2
يتعلق بالشروط التي يجب أن تتوفر في مؤسسيي البنوك والمؤسسات المالية  30-10 رقم من النظام 30المادة  - 3

 .ومسيرها وممثليها، مرجع سابق
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المشرع الفرنسي هو األخر شخصين على األقل يقومان بمهمة التسيير وكذلك  واشترط
ن عموميا أو خاصا، وهذه المهمة تمنح لهم كل بتحديد االتجاه الفعلي لنشاط البنك سواء كا

وهذا حتى .(1)الحرية والمسؤولية التخاذ القرارات الهامة المتعلقة بإنجاز المشروع االستثماري
ال يكلف شخص واحد فقط بالتسيير نظرا لخطورة النشاط المصرفي سواء على المودعين أو 

ي جل التشريعات المقارنة في الميدان على اقتصاد البالد، وهذه القاعدة العددية معروفة ف
 la" األعين األربعة"البنكي على غرار التشريع الفرنسي والتي يصطلح على تسميتها بقاعدة 

règle des quatre yeux
 du double"، أو كما يسميها البعض بالنظرات المزدوجة (2)

regard
 بها التي تقومجل مراقبة هذه المؤسسات المصرفية عن األعمال ، وهذا من أ(3)

 .لتفادي سوء تسييرها
 :انهاء مهام المسيرين-ب

وإلنهاء مهام المسيرين يجب أن يتم تبليغ محافظ بنك الجزائر فورا مع ذكر سبب أو 
أسباب اإلنهاء، خاصة لما يتعلق األمر برئيس مجلس اإلدارة على األقل الشخص الذي له 

 .أكبر مسؤولية داخل البنك أو المؤسسة المالية
 .أعضاء مجلس المديرين والرئيس أو أعضاء مجلس المراقبة-
المدير العام أو الشخص المسئول األول المعين من طرف المجموعة التي ينتمي -

 .إليها فرع البنك أو المؤسسة المالية األجنبية
 .(4)الشخص المخول إلدارة مكتب تمثيل البنك أو المؤسسات المالية-
بسحب المحافظ اعتماد أحد أعضاء المسيرين دون المساس  يتم إنهاء مهام المسيرين،و 

وذلك في الحاالت  11-30بالمالحقات اإلدارية والقضائية كما جاء في التعليمة رقم 
 :(5)التالية

                                           
1
 - PELTIER Frédéric / FERNANDEZ Bollo Edouard, Op.Cit, P 43.   

2
 - JEAN-PHILLIPE Kovar / JéRôME LASSARRE Capdeville, Droit de la régulation 

bancaire, Op, Cit, P 75. 
3 - JéRôME LASSARRE Capdeville et Autres, Droit bancaire, Dalloz, Paris, 2017, P 114. 
4

 - Art 09 L’instruction N° 11-07, Op.Cit. 
5

 - Art 10 L’instruction N° 11-07, Op.Cit. 
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إذا لم يعد المسير يستجيب للشروط القانونية، خاصة المنصوص عليها في المادة -
المعدل والمتمم، وفي القانون التجاري المتعلق بالنقد والقرض  11-30 رقم من األمر 03

 .فيما يتعلق بمسيري الشركات
لقرض االمتعلق بالنقد و  11-30 رقم إذا كان هناك خرق لحكم من أحكام األمر-

 .منه (3)131و  (2)130و  (1)01خاصة المواد 
 .إذا لم يعد يستجيب لمتطلبات النزاهة واألخالق-
 .ته لوظائفهإذا ارتكب خطأ مهني جسيم أثناء ممارس-

مجلس إدارة البنوك والمؤسسات المالية باعتبارها شركات مساهمة  وعلى العموم تحتاج
باإلضافة لرئيس يعود له الدور الحيوي فيها الذي يلعب الدور الكبير في مجال تسييرها، و 

يجب أن يكون شخص على األقل كمدير عام يتولى مهام التسيير معه، الذي مجلس اإلدارة 
، وتسلم قائمة المسيرين لمجلس النقد (4)يقل عدد المسيرين الرئيسين عن اثنينلكي ال 

والقرض ضمن ملف طلب الترخيص ليتأكد من توافر هذه الشروط في المسيرين إضافة إلى 
 .الشروط األخرى

ثم يقوم محافظ بنك الجزائر بمنحه االعتماد بعد تقديم طلب االعتماد الخاص بهم 
نهاء مهامه يجب أن يكون مسببا ويعلم به المحافظ، أو عندما يسحب المحافظ االعتماد  وا 

 .من المسير في الحاالت التي سبق اإلشارة إليها من قبل

                                           
يمنع " المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، مرجع سابق، على ما يلي 11-30ن األمر رقم م 01نص المادة ت - 1

على كل مؤسسة من غير البنوك والمؤسسات المالية أن تستعمل اسما أو تسمية تجارية أو إشهارا أو بشكل عام أية عبارات 
يمنع على أي مؤسسة مالية أن توهم بأنها تنتمي إلى  .من شأنها أن تحمل إلى االعتقاد أنها معتمدة كبنك أو مؤسسة مالية

 ...".فئة من غير الفئة التي اعتمدت للعمل ضمنها أو أن تثير اللبس بهذا الشأن
يتعين "المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، مرجع سابق على ما يلي 11-30من األمر رقم  130نص المادة ت - 2

 ...".أن تنظم حساباتها بشكل مجمع وفقا للشروط التي يحددها المجلسعلى البنوك والمؤسسات المالية 
يمنع "المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، مرجع سابق، على ما يلي 11-30من األمر رقم  131نص المادة ت - 3

وعة البنك أو على كل بنك أو مؤسسة مالية أن تمنح قروضا لمسيريها وللمساهمين فيها أو للمؤسسات التابعة لمجم
 ...".المؤسسة المالية

 .مغني وريدة، مرجع سابق - 4
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 :الصفات الواجب توافرها في المسيرين ومهامهم: ثانيا
البنوك والمؤسسات المالية باختيار المسيرين المؤهلون لتحمل وظائفهم  تلتزم

أي يجب توافرها عند الدخول  مط يجب أن تتوفر فيهم قبل تعيينهومسؤولياتهم وهذه الشرو 
إلى المهنة المصرفية وقبل تنصيبهم في عملهم وتستمر معهم حتى وأثناء ممارستهم 
لوظائفهم، بحيث يلتزمون بالقيام بالمهام المنوطة لهم على أكمل وجه وبشكل ال يعرض 

ل ووضع المؤسسة المصرفية في مواجهة البنك أو المؤسسة المالية ألية أخطار تهدد مستقب
لذا سيتم التطرق إلى مجمل الشروط التي يجب كذا االطار العام لالقتصاد الوطني زبائنها، و 

لتقلد وظائفهم ومهامهم ثم سيتم التطرق إلى أهم المهام  همأن تتوافر في المسيرين والتي تؤهل
 .امهموااللتزامات الملقاة على عاتق هؤالء عند مباشرتهم لمه

 :الشروط الواجب توافرها في المسيرين-1
 11-30 رقم يخضع المسيرون لشروط وصفات حددها كل من القانون التجاري واألمر

المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم، حيث أوجب المشرع بموجب القانون التجاري كل 
عين على كل من مسيري الشركات التجارية بالخضوع لها على اعتبار أنها شروط عامة يت

يدير شركة أو نشاط تجاري أن يتحلى بها، أما الشروط األخرى وهي شروط خاصة نص 
عليها قانون النقد والقرض وبالتالي تخرج عن تلك المطلوبة في القواعد العامة، ومن ثمة يتم 
التأكد من توافرها مباشرة عند الدخول للمهنة المصرفية قبل تنصيب المسيرين في عملهم، 

، شروط تتعلق بخبرتهم وكفاءتهم :ليه يمكن تقسيم هذه الشروط أو تصنيفها إلى صنفينوع
 .شروط تتعلق بشرفهم وأخالقهمو 

 :شرط الشرف واألخالق-أ
التمتع الدائم بمتطلبات الشرف واألخالق سواء قبل تعينهم أو المسيرين  يتعين على

ضاء في مجلس اإلدارة والمديرين أثناء ممارستهم لمهامهم، وهنا يتعين على الرؤساء واألع
 .(1)مين للمؤسسات أن يتأكدوا استيفاء هذه المتطلبات بكل الوسائل القانونية المتاحة لهماالع

                                           
يتعلق بالشروط التي يجب أن تتوفر في مؤسسيي البنوك والمؤسسات المالية  30-10 رقم من النظام 30المادة  - 1

 .ومسيرها وممثليها، مرجع سابق
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وعليه يمنع على كل شخص حكم عليه نتيجة ارتكابه لفعل إجرامي أن يمارس النشاط 
نك أو ممثل مجلس إدارة ب يالمصرفي فال يجوز لشخص أن يكون مسيرا أو مؤسسا عضوا ف

مؤسسة مالية أو تسيرها أو تمثيلها بأية رة أو بواسطة شخص أخر إدارة بنك و له بصفة مباش
صفة كانت أو أن يحوز حق التوقيع عنها إذا ما حكم عليه بعقوبات معينة نصت عليها 

 :من قانون النقد والقرض كما يلي 03المادة 
 .جناية-
 .شيك بدون رصيد أو خيانة أمانة اختالس أو غدر أو سرقة أو نصب أو إصدار-
 .حجز عمدي بدون وجه حق ارتكب من مؤتمنين عموميين أو ابتزاز أموال أو قيم-
 اإلفالس-
 .مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف-
 .التزوير في محررات أو التزوير في المحررات الخاصة التجارية أو المصرفية-
 .مخالفة قوانين الشركات-
 .وال استلمها إثر إحدى هذه المخالفاتإخفاء أم-
 .كل مخالفة ترتبط باالتجار بالمخدرات والفساد وتبيض األموال واإلرهاب-
إذا حكم عليه من قبل جهة قضائية أجنبية بحكم يتمتع بقوة الشيء المقضي فيه -

 .يشكل حسب القانون الجزائري إحدى الجنايات أو الجنح المنصوص عليها في هذه المادة
ذا أعلن إفالسه أو ألحق بإفالس أو حكم بمسؤولية مدنية كعضو في شخص معنوي إ-

 .مفلس سواء في الجزائر أو في الخارج ما لم يرد االعتبار
ومن ثمة يتضح أن المشرع الجزائري اشترط عدم التعرض لهذه العقوبات والتي تكون 

جنايات وجنح ضد األشياء  سببا لمنع ممارسة وظيفة التسيير، بحيث تنقسم هذه الجرائم إلى
، أو جنايات وجنح ضد األفراد واألموال مثل (1)، تزوير محررات(1)العمومية مثل الرشوة

                                           
ر .من قانون العقوبات المعدل والمتمم، ج، المتض1100جوان  30، المؤرخ في 100-00من األمر رقم  100المادة  - 1

 .1100جوان  11، الصادر في 11عدد 
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في قانون  االخ، وعلى العموم فإن هذه الجرائم معاقب عليه...النصب وخيانة األمانة
 .العقوبات الجزائري

ألجنبية والمتمتع بقوة أن المشرع يعتد بالحكم الصادر عن المحكمة ا وما يالحظ كذلك
الشيء المقضي فيه بشرط أن تنظر محكمة المحكوم عليه المختصة في القضايا الجزائية في 

االستماع إلى الشخص المعني وتنظر في ما إذا كان  عن طريقصحة هذا الحكم وقانونيته 
 .أم ال هذا الفعل معاقب عليه في القانون الجزائري

التصريحات الكاذبة، عند باالمتناع عن اإلدالء  ألخالقيةكذلك يعد من الشروط ا
-30من التعليمة رقم  30معرض تقديم المعلومات واإلجابة عن األسئلة الواردة في الملحق 

ال (2)11 ، فيجب أن تكون المعلومات المتضمنة فيه متطابقة وحقيقية ومتوافقة مع الواقع وا 
، (3)غير مستوفي للشروط محل الدراسة وبالتالي يعد ملفه تصريحا كاذبا أو ناقصا،عد ذلك 

 .(4)ويعتبر صاحبه مرتكب لخطأ مهني جسيم
وعلى غرار المشرع الجزائري نجد كذلك المشرع الفرنسي ألزم المسيرين أن يتمتعوا 
بالشروط األخالقية والشرفية، وذلك بأن ال يكونوا محل أي عقوبات أي صدر في حقهم 

هنا يمكن للسلطة المختصة مراجعة مؤسسات القرض جناية أو جنحة أو كان محل إفالس و 
ومن  ،باعتبارها الجهة العامة التي تملك المعلومات بهؤالء (FIDEC)وشركات االستثمار 

سنوات من ممارسة  13ثمة يمنح لألشخاص الذين صدر في حقهم عقوبات جنائية منذ 
 .(5)مهمة التسيير

يخول لمحافظ بنك الجزائر دون في حالة عدم توافر أو عدم احترام هذه الشروط 
 :(6)أو القضائية وذلك في حالة/ المساس بالمتابعات اإلدارية و

                                                                                                                                    
 .من قانون العقوبات الجزائري، مرجع سابق 011المادة  - 1

2
 - L’instruction N° 07-11, Op.Cit. 

 .00زيان عهد، مرجع سابق، ص - 3
في مؤسسيي البنوك والمؤسسات المالية يتعلق بالشروط التي يجب أن تتوفر  30-10 رقم من النظام 10المادة  - 4

 .ومسيرها وممثليها، مرجع سابق
5
 - JEAN-PHILLIPE Kovar / JéRôME LASSARRE Capdeville, Droit de la régulation 

bancaire, Op.Cit, P 75.  
6
 - Art 10 de L’instruction N° 07-11, Op.Cit. 
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وكذا  11-30 رقم من األمر 01تخلف أحد الشروط المنصوص عليها في المادة -
 .القانون التجاري والمتعلقة باألشخاص المسيرين

 .أو األخالق/ لم يعد يستجيب لمتطلبات الشرف و-
 .جسيما في ممارسة وظيفتهارتكب خطأ -
 :شرط الكفاءة والخبرة-ب

المؤسسات المالية ) ن بإدارة وتسيير المؤسسات المصرفيةياألشخاص المكلف يشترط في
ضرورة امتالكهم لخبرة تقنية  بمعنىمؤهالت مهنية تؤهلهم لتسيير هذه المؤسسات ( والبنوك

ي التسيير خاصة في مجال تسير وقدرة على التسيير من شأن ذلك تجنيبهم ارتكاب أخطاء ف
البنوك على اعتبار أن هذه األخيرة قائمة على تلقي أموال من الجمهور أي ضمان عدم 

 .الخليفة والبنك الصناعي والتجاري يبنكل لنا من التجربة في ذلك ما حدثو  ،العبث بأموالهم
ومؤهالت وعليه فإن المشرع اشترط ضرورة أن تتوفر في المستخدمين المسيرين صفات 

، بحيث تؤهلهم لتأدية وظائفهم بكيفية (1)كافية من حيث الكفاءة التقنية والقدرة على التسيير
 .تجنب المؤسسة وزبائنها، السيما المودعون لديها أية خسارة وتحمي مصالحهم

وهنا يتعين على محافظ بنك الجزائر عند تقديم الطلب من طرف المسيرين التأكد من 
في الملف المقدم من خالل تفحص الوثائق المقدمة في الملف، وبالتالي  توافر هذه الشروط

فإن األشخاص المسيرون ملزمون بتقديم هذه المعلومات في ملف طلب اعتمادهم كمسيرين 
 (2):للبنك والمؤسسات المالية المرجح إنشاءها وهم

 .اقبةأو أعضاء مجلس المر / أعضاء الهيئة بحسب الحالة، أعضاء مجلس اإلدارة و-
رئيس مجلس اإلدارة وشخص واحد على األقل من لهم مسؤوليات عليا على مستوى -

 .البنك أو المؤسسة المالية

                                           
شروط التي يجب أن تتوفر في مؤسسيي البنوك والمؤسسات المالية ، يتعلق بال30-10 رقم من النظام 30المادة  - 1

 .ومسيرها وممثليها، مرجع سابق
2
 - Art 04 de L’instruction N° 07-11, Op.Cit. 
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أعضاء مجلس اإلدارة منهم الرئيس الذي يحمل هذه الصفة أو أعضاء مجلس -
 .المراقبة بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية التي تأخذ بهذه الطريقة

األقل ممن لهم مسؤوليات عليا معينون من طرف  المدير العام وشخص على-
 .المؤسسة األم بالنسبة لفروع البنوك والمؤسسات المالية األجنبية

 .الشخص المعين إلدارة مكتب تمثيل البنوك والمؤسسات المالية األجنبية-
وعليه يتعين على هؤالء عند تقديم طلبات االعتماد تقديم كذلك جميع المعلومات 

من  31برتهم المهنية، وكذا اإلجابة على مختلف األسئلة المحددة في الملحق رقم المتعلقة بخ
على أن هذه المعلومات يجب أن . المرفقة بجميع الوثائق الثبوتية 11-30التعليمة رقم 

يقدمها كل شخص طبيعي يمارس مهمة أو مهنة مسير في بنك أو مؤسسة مالية أو داخل 
أو ممثل لبنك أو مؤسسة مالية أجنبية بمفهوم نص المادة  فرع بنك أو مؤسسة مالية أجنبية

 : (1)وذلك على النحو التالي 11-30من التعليمة رقم  31
تحديد مدة تقلد المسؤولية أو اإلدارة وكيفيات )عنوان أو طبيعة المهام التي تم تقلدها-

 رقم من األمر 13المشاركة في الوظيفة المقلدة مع المسيرين اآلخرين المحددين في المادة 
 .المتعلق بالنقد والقرض 30-11

 :القدرات والخبرة مقدمة في سيرة ذاتية تتضمن على الخصوص-
  (.التاريخ والمكان)التكوين المتبع والشهادات المحصل عليها 
  الوظائف التي تم تقلدها مع تحديد االسم والمكان وطبيعة األنشطة أو

 .المستفيدين وأسباب التغيرات
لمسؤوليات التي تم تقلدها عند كل مستخدم مع التصريح بالمبلغ المالي مستوى ا -

 .الخ...اإلجمالي للحساب أو الموازنة، رؤوس األموال المسيرة، الميزانية، القيم الحقيقية
 .طبيعة الخبرة المهنية-

                                           
1
 - L’annexe 04 de L’instruction N° 07-11, Op.Cit. 
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( خيرةألسنوات ا 30خصوصا في )المهام تم تقلد فيهاتحديد مختلف المؤسسات التي -
 .معهاعلى عالقات أعمال مهمة  تم الحفاظالمؤسسات التي  مع تحديدت، أو مسؤوليا

 .إذا كنت محل تصريح مهني، قدم كل التوضيحات المفيدة أو المهمة-
 .كما يمكن للمسير أن يقدم كل المعلومات التكميلية المفيدة في طلب االعتماد

، (1)دد وفق النموذجوباإلضافة إلى كل هذا يتعين على المسيرين تقديم رسالة تعهد تح
يتعهدون بموجبها أن جميع المعلومات المقدمة في طلب االعتماد صحيحة وصادقة وأنها ال 

المتعلق  11-30 رقم من األمر 03تتعارض مع المحظورات المنصوص عليها في المادة 
بالكفاءة  إلدارة السليمة ال تكون إال بالمهارة والخبرة وكذاانقد والقرض المعدل والمتمم، ألن بال

، لذلك أوجب المشرع (2)ير البنوك والمؤسسات المالية بشكل ال يعرضها للمخاطريالالزمة لتس
الجزائري على المسيرين أن يكونوا مؤهلين لتأدية وظائفهم بكيفية تجنب زبائن البنوك 

 .والمؤسسات المالية خاصة المودعين أية خسارة وتحمي مصالحهم
ولى حواجز في عملية االستثمار في القطاع المصرفي إال تبدو هذه الشروط للوهلة األ

أن حقيقة األمر أنها ضرورية وحتمية نظرا لخطورة النشاط المصرفي، هذا من جهة، ومن 
جهة أخرى فأغلب الدول تأخذ بها، ونجد في مقدمتهم التشريع الفرنسي الذي هو األخر نص 

سب هذه الخبرة مع حجم وطبيعة على وجوب توافر الخبرة في المسيرين وعلى وجوب تنا
وحتى يتم التأكد من وجود الخبرة الالزمة والمطلوبة،  ،النشاطات التي تقوم بها المؤسسة

فيجب على المسيرين تقديم المعلومات الكافية خاصة ما تعلق بالنشاطات التي قام بها هؤالء 
 .(3)قبل وذلك عن طريق استصدار كتابي دقيق منالمسيرين 

هذه الشروط من المشرع الفرنسي السباق إلى  اءقباستمشرع الجزائري قام فرغم أن ال
ذلك، بل األكثر من ذلك أنه قام بنقلها حرفيا إال انه تجنب وضع قواعد صارمة وقاسية التي 
اتبعها المشرع الفرنسي حيث أن هذا األخير يشترط في المسيرين أن يكونوا حاصلين على 

، على ان عند تعيينهمسنوات جامعية هذا  31لى سنتين إلى شهادة البكالوريا باإلضافة إ

                                           
1
 - L’annexe 05 de L’instruction N° 07-11, Op.Cit. 

 .03سابق، صمغني وريدة، مرجع  - 2
3
 - PELTIER Frédéric / FERNANDEZ Bollo Edouard, Op.Cit, P 49.   
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سنوات وبطبيعة الحال من أجل  ةفيما بعد لتكوين مهني يدوم خمس إلى ست وايخضع
 .(1)الحصول على يد عاملة مختصة ومؤهلة

وعليه حبذ لو أن المشرع الجزائري انتهج نهج المشرع الفرنسي باستصداره لقوانين 
مة لاللتحاق بمهنة المصرفي، كون البنك الخاص يتعامل بأموال وأنظمة تضع شروط صار 

غيره وأن نشاطه ذو أهمية بالغة، لذا يجب عدم  التساهل في ترك أي كان يمارس هذه 
 .المهنة، وبالتالي التصرف في أموال ليست أمواله

لذا يتعين على جميع البنوك والمؤسسات المالية، أن تقوم في كل مرة بإجراء دورات 
الحتكاك بمختلف الخبرات لكوينية لطاقمها المسير، وان لزم األمر إرسالهم إلى الخارج ت

 .العالمية في هذا المجال، وبالتالي الرفع من مستواهم المهني
وما يالحظ في هذا المجال أن اغلب البنوك الخاصة األجنبية أو الوطنية العاملة في 

عمومية وذلك باستقطابهم ومنحهم امتيازات ال الجزائر تقوم بإغراء العاملين في البنوك ال
 .نظير لها، من أجل االستفادة من خبرتهم التي اكتسبوها في مجال عملهم

 :االلتزامات الملقاة على عاتق المسيرين-2
يلتزم المسيرين بالقيام بالمهام المنوطة لهم على أكمل وجه، وان يتصرفوا بطريقة سليمة 

مؤسسة المالية لألخطار المصرفية وكذا تعريض الزبائن بنك أو اللتحول دون تعريض ا
 .والسيما المودعون منهم ألخطار غير اعتيادية أو غير مألوفة

ومن ثمة فإن المهام المسندة إلى المسيرين تتمثل في دراسة القرارات الخاصة بالبنوك 
اإلحصائية والمؤسسات المالية ومراجعتها وكذا نشر الحسابات وكل المعلومات الحسابية و 

رسال الملف إلى اللجنة المصرفية حتى تتمكن من ممارسة  الضرورية للرقابة حسب الوثائق وا 
رقابتها على أحسن وجه، وعليه سوف يتم التطرق في نقطة أولى إلى االلتزام بقواعد الحذر 

 .في التسيير أما النقطة الثانية فيتم اإلشارة إلى االلتزام بحفظ السر المصرفي
 

                                           
1
 - CLAUDE .J. Simon, Les banques, 3

ème
 édition, La découverte, Paris, 1994, P 113. 



 الشروط الموضوعية لالستثمار في القطاع المصرفي    : الفصل الثاني -الباب األول
 

137 

 

 :تزام بالحيطة والحذر في التسييراالل-أ
تعتبر قواعد الحذر في التسيير أو ضوابط الرقابة الوقائية من أهم االلتزامات الملقاة 
على البنوك والمؤسسات المالية بصفة عامة وعلى المسيرين بصفة خاصة باعتبارهم هم 

ءة المالية للمؤسسة وهذه القواعد تتعلق أساسا بالسيولة والمال.الذين يقومون بتأدية مهامهم
 .(1)وكذا مراقبة مختلف األخطار التي تهدده والتحكم فيها

فقواعد الحذر هي مجموعة من قواعد التسيير الخاصة بتأمين االستقرار المالي 
لمؤسسة القرض، فهي التي تسمح بضمان مالءة البنوك والمؤسسات المالية وسيولة الودائع 

 .المصرفية ما يحقق ضمان المودعين
القواعد التي يجب على البنوك والمؤسسات المالية "وقد عرفها المشرع الجزائري بأنها 

أن تعتمدها في مجال تقسيم المخاطر وتغطيتها وتطبيق حسب درجة المخاطر التي يواجهها 
دراج الفوائد الناجمة عن الديون المضمون تحصيلها  .(2)"اإلنسان وتكوين االحتياطات وا 

مراقبة مختلف المخاطر واألخطار التي تهدد البنوك بن ملزمون يوعليه فإن المسيري
والمؤسسات المصرفية والتحكم فيها، وأن يكونوا حذرين في تعامالتهم المالية بشكل يتم 
المحافظة على التوازن المالي للمؤسسات المصرفية وكذا الوفاء بالتزاماتهم اتجاه الغير من 

 .(3)أصحاب الودائع الخاصة
ن شخصيا باتخاذ مبادرات في مجاالت تنظمها أحكام خاصة، ولعل و المسير  كما يلتزم

 حيث تفرض مهنتهم عليهمأحسن مثال على ذلك يكمن في مجال محاربة تبييض األموال، 
التحقق الدقيق من هوية األشخاص الممارسين إدارة البنوك وتقدير صفة كل منهم من طرف 

 .مجلس اإلدارة

                                           
1
 - DEKUWER-DEFOSSEZ Françoise, Droit bancaire, 4

ème
 édition, Dalloz, Paris, 1992, P 16. 

، يحدد قواعد الحذر في تسير المصارف 1111اوث  11المؤرخ في  31-11دة األولى من النظام رقم الما - 2
المؤرخ في  31-10، المعدل والمتمم بالنظام رقم 1110مارس سنة  01، الصادر في 01ر عدد .والمؤسسات المالية، ج

 .1110جويلية سنة  00، الصادر في 01ر عدد .، ج1110افريل سنة  03
 .010، ص0313، الجزائر، ج.م.، د0ش الطاهر، تقنيات البنوك، طر لط - 3
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لحصول على أي قرض مصرفي من البنوك والمؤسسات كما يلتزم المسير بعدم ا
 .(1)المالية التي يشتغل فيها

 :االلتزام بالسر المصرفي وضوابط المهنة-ب
ككل مهنة من المهن فإنه من الواجب الحفاظ على أسرار العمالء، ونفس األمر 
 بالنسبة لمسيري البنوك ولمؤسسات المالية فقد أقرت مختلف التشريعات المصرفية في
مختلف دول العالم هذا المبدأ كواجب مفروض على كل مهني مسير عند ممارسته لمهنته 

 .فإنه ملزم بالحفاظ على أسرار زبائنه
وعليه فالمقصود بااللتزام بالحفاظ على السر المصرفي هو التزام موظفي المصارف 

منا بحكم بالمحافظة على أسرار عمالئهم وعدم اإلفصاح بها للغير باعتبار المصرف مؤت
مهنته خاصة وأن عالقة المصرف مع عمالئه تقوم على الثقة التي يكون عمادها كتمان 

 .(2)المصرف ألسرار عمالئه المالية
فالسر المصرفي إذن يتكون من المعلومات الدقيقة والخاصة بالعميل والتي ال يمكن 

في تأمين  عاالفو بيرا للمصرفي البوح بها إال بإذن صاحبها، فالسرية المصرفية تلعب دورا ك
مناخ استثماري جيد، عن طريق الحفاظ على مصالح المودعين وأصحاب رؤوس األموال، 

 .(3)وبالتالي تأمين وضع اقتصادي ومالي سليم
وقد اهتم المشرع الجزائري كباقي تشريعات العالم بالسر المصرفي وذلك على غرار 

 00بصفة صريحة في المادة  1101جانفي سنة  01المشرع الفرنسي الذي نص في قانون 
التزام المصرفي بالسر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها فيما يخص  علىمنه 

المتعلق بالنقد  11-30 رقم األمر وقد نص، (4)اإلخالل بالسر المهني في قانون العقوبات

                                           
 .المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، مرجع سابق 11-30 رقم من األمر 131المادة  - 1
اديب ميالة، منى محرزي، السرية المصرفية في التشريع السوري، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية،  - 2

 .11، ص0311، العدد األول، 00المجلد 
 .130محمد يوسف ياسين، مرجع سابق، ص - 3

4
 - GAVALDA Christian / STOUFFLET Jean, Droit bancaire, Op.Cit, P 83. 
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به إال في  تحليعلى الألزم جميع المسيرين  إذعلى هذا االلتزام والقرض المعدل والمتمم، 
 .حاالت معينة نص عليها القانون الساري المفعول

 المطلب الثاني
 المتعلقة بالمؤسسة المصرفيةالموضوعية الشروط 

على كل راغب في االستثمار في القطاع المصرفي سواء كان شخص المستثمر  يشترط
روط يمكن أجنبي أم وطني استيفاء شروط موضوعية تتعلق بالمؤسسة المصرفية وهذه الش

 إذاعتبارها شروط موضوعية عامة تشمل جميع المستثمرين وال تخص مستثمر معين بذاته، 
سوى المشرع الجزائري بين البنوك والمؤسسات المالية الوطنية واألجنبية، ذلك أن أي بنك أو 
مؤسسة مالية مقامة في الجزائر تكون جزائرية بالنظر إلى نظامها القانوني ولكن أجنبية 

المالية األجنبية نظر إلى رأسمالها وهو نفس الحال بالنسبة لفروع البنوك والمؤسسات بال
لقانون الجزائري التي سوى لخيرة في البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة ألومساهمات هذه ا

ن جمعها في فئة واحدة دون أي أنوك والمؤسسات المالية الوطنية بالمشرع بينها وبين الب
كن يبقى االختالف فقط بالنسبة للشعب ومكاتب التمثيل األجنبية التي تبقى تميز بينها، ل

 .محتفظة بجنسيتها األجنبية
المتعلق بالنقد والقرض المعدل  11-30 رقم فقد ألزم المشرع الجزائري بموجب األمر

والمتمم كل من يرغب في االستثمار في القطاع المصرفي في الجزائر أن يستوفي شرطان 
يتعلقان أساسا بالمؤسسة المصرفية المراد إقامتها، األول خاص بالحد األدنى  موضوعيان

إلى الحد ( الفرع األول)لرأسمال والثاني بالشكل الذي يجب أن تتخذه، لذا سيتم التطرق في 
 (.الفرع الثاني)-شركة المساهمة-األدنى لرأسمال ثم إلى شكل المؤسسة المصرفية

 لالفرع األو
 البنوك والمؤسسات المالية ماللرأسنى أدحد  إكتتاب

يعتبر الحد األدنى لرأسمال أي مؤسسة الضمان العام القانوني والحقيقي لكل المتعاملين 
خاصة إذا كانت هذه األخيرة تتخذ شكل شركة مساهمة نظرا ألنها تقوم على االعتبار المالي 

 .ل الشركةوأن مسؤولية الشريك محدودة في حدود الحصة التي قدمها في رأسما
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ونظرا لحساسية القطاع المصرفي فقد ألزم المشرع الجزائري أي مؤسسة مصرفية سواء 
تعلق األمر بالبنوك والمؤسسات المالية أو شركة االعتماد االيجاري وحتى تعاونية االدخار 
والقرض حد ادني لرأسمال يختلف عن القواعد المتعلقة بالحد األدنى للرأسمال المنصوص 

حيث يالحظ شركة المساهمة،  سالقواعد العامة في القانون التجاري والمتعلقة بتأسيعليه في 
المشرع خرج عن القواعد العامة فاألصل أن المؤسسة المصرفية تخضع ألحكام القانون  أن

، ونظرا للخصوصية التي يمتاز بها النشاط (1)التجاري بوجوب اتخاذها شكل شركة مساهمة
 .هذه القاعدة وأخضع إنشاء المؤسسات المصرفية لقواعد خاصةالمصرفي خرج المشرع عن 

المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم،  11-30 رقم وعليه وبالرجوع ألحكام األمر
نجد أن المشرع الجزائري قد اوجب على المؤسسات المصرفية توفير حد أدنى من الرأسمال 

 .(2)نقد والقرض عن طريق نظامدون أن يحدده تاركا أمر تقديره وتنظيمه لمجلس ال
ونجد نفس األمر فيما يخص تعاونية االدخار والقرض، فقد ألزم المشرع الجزائري فور 
إنشائها رأسمال مدفوع وبكامله يساوي على األقل المبلغ الذي يحدده مجلس النقد والقرض 

 .(3)بموجب نظام
رفية المزمع إنشاؤها أمر تحديد الحد األدنى لرأسمال المؤسسات المص فيبقىوعليه 

لمجلس النقد والقرض عن طريق نظام وذلك حسب الظروف والمعطيات التي تظهر على 
ونجد اغلب التشريعات في العالم قد تبنت توجه فرض .الساحة المالية واالقتصادية للدولة

لزامية تحديد الحد األدنى للرأسمال البنوك والمؤسسات المالية على غرار المشرع الفرنس ي وا 
الذي يشترط على مؤسسات القرض والشركات المالية تقديم رأسمال ادني محرر عند تقديم 

                                           
ر .، يتضمن القانون التجاري معدل ومتمم، ج1100ة سبتمبر سن 00مؤرخ في  01-00 رقم من األمر 011المادة  - 1

 .1100ديسمبر سنة  11صادر في ، 131عدد 
" ، مرجع سابق، التي جاء فيها ما يليالمعدل والمتممالمتعلق بالنقد والقرض،  11-30 رقم من األمر 00المادة تنص  - 2

يجب أن يتوفر للبنوك والمؤسسات المالية رأسمال مبرءا كليا ونقدا يعادل على األقل مبلغ الذي يحدده نظام يتخذه 
والمؤسسات المالية الكائن مقرها الرئيسي في الخارج أن تخصص لفروعها في الجزائر، مبلغا يتعين على البنوك ..المجلس

 ".مساويا على األقل لرأسمال األدنى المطلوب حسب الحالة من البنوك والمؤسسات المالية التي يحكمها القانون الجزائري
 .قرض، مرجع سابق، يتعلق بتعاونيات االدخار وال31-30من القانون رقم  11المادة  - 3
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 قيمة، ثم (أوال) ، لذا سيتم التطرق في نقطة أولى إلى مفهوم الرأسمال(1)طلب االعتماد
 (.ثانيا)الرأسمال األدنى 

 :رأسماللالتعريف بالحد األدنى ل: أوال
ي التشريعات اهتماما بالغا بالرأسمال األدنى أولى المشرع الجزائري على غرار باق

المطلوب تأمينه من طرف البنوك والمؤسسات المالية بإعتباره الضمان الحقيقي للمودعين 
ن هذا األخير ال يخلو من مخاطر، أل نظراوالمتعاملين معها أثناء مزاولتهم للنشاط المصرفي 

 .إلى شروط الرأسمال األدنى لذا سيتم التطرق إلى تعريف الحد األدنى لرأسمال ثم
 :والجهة المكلفة بتحديده تعريف الحد األدنى لرأسمال-1

يتعين على المؤسسات المصرفية قبل الحصول على ترخيص بممارسة نشاطها أن 
تتوفر على حد من رأسمالها، لذا سوف يتم تعريف الحد األدنى من رأسمالها وكذا الجهة 

 .المعنية بتحديده
 :لدنى للرأسمالتعريف الحد ا-أ

شرط أساسي اعتبرت تشريعات معظم الدول في المجال البنكي الرأسمال األدنى بمثابة 
تسمح للبنوك والمؤسسات المالية من مزاولة نشاطها، كون رأسمال  من شروط التأسيس والتي

البنك يمثل الفرق بين مجموع الموجودات ومجموع المطلوبات وبالتالي يعتبر بمثابة خط 
ن لحماية أموال المودعين تجاه أي خسارة قد يتعرض لها نتيجة لهبوط في قيمة األما

 .(2)موجوداته كالديون المعدومة
مؤسسة مالية أن يثبت كل حين أن أصوله تفوق فعال  وأكل بنك  يتعين علىلذا 

 ملذا تلتز ، (3)خصومه التي هو ملزم بها اتجاه الغير بمبلغ يعادل على األقل الرأسمال األدنى

                                           
1
- JEAN-PHILLIPE Kovar / Jérôme Lasserre Capdeville, Op.Cit, p 79.   

 .13مرجع سابق، ص النظام القانوني للبنوك الخاصة في الجزائر، حديد أميرة،  - 2
 .المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، مرجع سابق 11-30 رقم من األمر 01المادة  - 3
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بوضع قواعد محاسبية صارمة تهدف من خاللها إلى جعل البنوك تنتبه إلى ضرورة الموازنة 
 .(1)بين أصولها والمخاطر التي تتعرض لها

فالرأسمال األدنى الخاص بالبنوك والمؤسسات المالية يشمل إضافة إلى الرأسمال 
ادة التقييم وسندات ، االحتياطات، األرباح والقيم الفائضة المنجزة من إع(2)االجتماعي

 .(3)المساهمة وعالوات إصدار الرأسمال والمؤونات
وعليه فان رأسمال المصرف هو مبلغ من النقد يمثل قيمة المقدمات النقدية والعينية 
التي قدمت للمصرف عند تأسيسه، وينقسم رأسمال المصرف إلى أجزاء متساوية القيمة 

، ومن هنا تظهر أهمية الرأسمال (4)د التأسيسيسمى كل منها سهما يكتتب فيه المؤسسون عن
أنها قادرة على تغطية  تاألدنى للبنوك ألنه يساعدها على بقائها سائرة ونشطة ما دام

 .خسائرها
وبالرجوع إلى التشريع الفرنسي نجده كذلك قد عرف الحد األدنى للرأسمال من خالل 

ديسمبر  00المؤرخ في  11-10نص المادة الثانية من نظام لجنة التنظيم البنكي رقم 
1110(5). 

                                           
ات المالية، ، يتضمن نسبة المالءة المطبقة على البنوك والمؤسس0311فبراير سنة  10مؤرخ في  31-11نظام رقم  - 1
 .0311سبتمبر  00صادر في ، 00ر عدد .ج
يتشكل الرأسمال االجتماعي من مجموع الحصص العائدة للمساهمين سواء في شكل حصص نقدية أو في شكل  - 2

الحصص بطلب من أحد األطراف في تقرير يلحق بالقانون األساسي  حصص عينية، يجب تقديرها من طرف مندوب
 .من القانون التجاري الجزائري، مرجع سابق 030، 031، 033للشركة، المواد 

، المتعلق بالرأسمال األدنى للبنوك والمؤسسات 1113جويلية  31المؤرخ في  31-13م رقم نظامن  30المادة  - 3
 (.ملغي).معدل ومتمم ،1111أوث  01ي ، الصادر ف01ر عدد .، جالمالية

 .11-10ص -محمد يوسف ياسين، مرجع سابق، ص - 4
5
 - Art 02 de règlement du comité de la réglementation bancaire N° 92-14 du 23 décembre 

1992 a précisé que pour l’application de ces dispositions, ‘sont considérés comme capitale, 

outre le capital social des établissements assujettis constitués sous la forme de société 

commerciale les sommes qui en tiennent lieu ou qui y sont assimilées conformément à la 

législation en vigueur dans la comptabilités des établissements régis par un statut particulier, 

notamment les dotations définitivement acquise ou le capital fixe ou variable représenté par 

des parts sociales effectivement libérées des certificats coopératifs d’investissement ou des 

certificats coopératifs d’associés. 
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لترخيص و مؤسسة مالية قبل طلب الحصول على اأومن ثمة يتعين على كل بنك 
عند إعداد مشروع تأسيسها  لديهاالبد أن تتوفر  كامل، أيواالعتماد تحرير رأسمال أدنى 

حاق كمؤسسة مصرفية ألنه من الشروط التي يتأكد مجلس النقد والقرض من توافرها لاللت
 .(1)بالمهنة المصرفية

يظهر من كل هذا أن الرأسمال األدنى للبنوك والمؤسسات المالية تحكمها أنظمة 
خاصة صادرة عن مجلس النقد والقرض فرغم أن المؤسسة المصرفية تنشأ في شكل شركة 
نما تطبق  مساهمة إال أنها ال تطبق عليها األحكام العامة التي تضمنها القانون التجاري وا 

ليها أحكام خاصة صادرة عن بنك الجزائر وهذا راجع لخصوصية القطاع المصرفي في حد ع
ذاته، وعليه فإن الرأسمال األدنى يخضع هو في حد ذاته إلى شروط يجب احترامها من 

 .طرف المؤسسين عند طلب إنشاء ومزاولة المهنة المصرفية
 :الجهة المكلفة بتحديد الرأسمال األدنى-ب
لمجلس النقد  مخولة ديد الرأسمال األدنى للبنوك والمؤسسات الماليةصالحية تح إن

، وهذا من بين عدة صالحيات نص (2)والقرض بإعتباره السلطة النقدية في المجال المصرفي
المتعلق بالنقد والقرض من بينها صالحية تحديد شروط اعتماد البنوك  11-30عليها األمر 

ب تمثيل البنوك والمؤسسات المالية األجنبية في والمؤسسات المالية وشروط فتح مكات
 .الجزائر
يصدر نظام أو أنظمة يحدد بموجبها الرأسمال  والقرض فإن مجلس النقدمن ثمة و 

حسب  األدنى المطلوب إلنشاء بنك أو مؤسسات مالية أو إقامة فرع بنك أو مؤسسات مالية
، لنقد والقرض، المعدل والمتممالمتعلق با 11-30 رقم من األمر 00ما جاء في نص المادة 

                                           
1
 - DIB Saïd, Actionnariat et capital des banques et établissements financiers, Media Bank, N° 

42, Aout -Septembre, 1999, P 11. 
 .المعدل والمتمم، مرجع سابق ،المتعلق بالنقد والقرض 11-30 رقم من األمر 00المادة  - 2
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الذي يتعلق بالحد  30-10وبالفعل صدرت عدة أنظمة في هذا الصدد أخرها النظام رقم 
 .(1)األدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر

تكمن في  لعل الحكمة من ترك صالحية تحديد الرأسمال األدنى لمجلس النقد والقرضو 
يساير التغيرات التي يمكن أن تطرأ على االقتصاد لغاء هذه األنظمة بما سرعة تعديل وا  

صدار هذه األنظمة يسمح  والتي تستلزم الرفع من قيمة الرأسمال األدنى أو تخفيضه، وا 
بتطوير المجال التنظيمي وذلك بتبني سياسة تنظيمية هدفها مسايرة التغيرات المتعاقبة التي 

قد مست هذه األنظمة تقريبا كل المواضيع المتعلقة بالنظام استهدفت االقتصاد الوطني، و 
 .(2)المصرفي

كذلك خول المشرع لمجلس النقد والقرض صالحية تحديد رأسمال تعاونية االدخار 
 30-30، وبالفعل صدر النظام رقم (3)والقرض وذلك بموجب نظام يصدره في هذا الصدد

 .دخار والقرضالذي يتعلق بالحد األدنى لرأسمال تعاونيات اال
والجهة المكلفة بتحديد الرأسمال األدنى لمؤسسات القرض في القانون الفرنسي هو 

، بموجب قرار يصدره في هذا الصدد، وهنا يتعين على سلطة (4)الوزير المكلف باالقتصاد
 .مراقبة الحذر عند قيامها بمنح االعتماد مراعاة الحد األدنى لرأسمال مؤسسات القرض

حظ أن هناك اختالف بين القانون الجزائري والقانون الفرنسي حول الجهة ومن ثمة نال
المكلفة بتحديد الرأسمال األدنى للمؤسسات المصرفي ففي الجزائر يمنح من طرف السلطة 
النقدية ممثلة في مجلس النقد والقرض بموجب نظام يصدر من طرف محافظ بنك الجزائر 

جلس النقد والقرض وكذا رئيس مجلس إدارة بنك على اعتبار أن هذا األخير هو رئيس م
الجزائر وهو المخول قانونا للقيام بهذه العملية، في حين نجد في فرنسا أن الوزير المكلف 

                                           
نى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في يتعلق بالحد األد، 0310نوفمبر  31مؤرخ في  30-10نظام رقم  - 1

 .0310ديسمبر سنة  31صادر في ، 00ر عدد .الجزائر، ج
2
 - DIB Saïd, De l’établissement financier dans la loi de la monnaie et de crédit, Media Bank, 

N° 47, Avril-Mai, 2000, P 22. 
 .المتعلق بتعاونيات االدخار والقرض، مرجع سابق 31-30 رقم من القانون 30المادة  - 3

4
 - Art L. 524-3-b Code monétaire et financier français,op.cit, « Elle justifie soit d’un capital 

libéré…d’un montant au moins égal à une somme fixée par un arrêté du ministre chargé de 

l’économie… ». 
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باالقتصاد هو المخول قانونا بتحديد الحد األدنى لرأسمال مؤسسات القرض بموجب قرار 
 .يصدره في هذا الشأن

 :رأسمال األدنىال التي يجب أن تتوفر في شروطال-2
البنوك والمؤسسات المالية وحتى شركات االعتماد االيجاري وتعاونيات  يتعين على

االدخار والقرض عند طلب اعتمادها أن يتوفر في رأسمالها مجموعة من الشروط تحت 
، وكذا (1)المتعلق بالنقد والقرض 11-30 رقم طائلة رفض اعتمادها وهذا ما تضمنه األمر

 .(2)المتعلق بتعاونيات االدخار والقرض 31-30 رقم القانون
وعليه يجب إجمال هذه الشروط التي تتوفر في رأسمال البنوك والمؤسسات المالية 

 :وتعاونيات االدخار والقرض على النحو التالي
 :شرط أن يكون الرأسمال محررا كليا-أ

 ب نظام يصدربموج توفير حد أدنى لرأسمال، يحدد قيمتهبالمؤسسات المصرفية  تلتزم
مجلس النقد والقرض، إال انه اشترط أن يكون الرأسمال محررا كليا، أي أن يدفع كليا  عن

من قانون النقد  00عند تأسيس الشركة أو المؤسسة المصرفية طبقا لما جاء في نص المادة 
 ...".يجب أن يتوفر للبنوك والمؤسسات المالية رأسمال مبرأ كليا"والقرض 

قد خرج عن القواعد العامة في القانون التجاري على اعتبار أن  ونجد أن المشرع
المؤسسة المصرفية تنشأ في شكل شركة مساهمة وأن هذه األخيرة طبقا لقواعد القانون 

بكامله، وتكون األسهم النقدية مدفوعة عند االكتتاب بنسبة  هاالتجاري تلزم أن يكتتب رأسمال
سمية على أن يتم الوفاء بالزيادة مرة واحدة أو عدت على األقل من قيمتها اال( 1/1)الربع 

مرات بناءا على قرار من مجلس اإلدارة أو مجلس المديرين حسب كل حالة في أجل ال 

                                           
يجب أن يتوفر :"على النحو التاليبالنقد والقرض، مرجع سابق،  المتعلق 11-30 رقم من األمر 00مادة التنص  - 1

 ...".للبنوك والمؤسسات المالية رأسمال مبرأ كليا ونقدا يعادل على األقل المبلغ الذي يحدده نظام يتخذه المجلس
يجب :"...على ما يليدخار والقرض، مرجع سابق، المتعلق بتعاونيات اال 31-30 رقم من القانون 11المادة تنص  - 2

أن يتوفر للتعاونية فور إنشائها رأسمال مدفوع بكامله ونقدا يساوي على األقل المبلغ الذي يحدد بموجب نظام من مجلس 
 ".النقد والقرض
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، فرغم (1)سنوات ابتداءا من تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري 30يمكن أن يتجاوز 
أن ال يكون الرأسمال محررا كليا، إال  أن المشرع الجزائري يجيز طبقا لقواعد القانون التجاري

أنه يشترط في رأسمال البنوك والمؤسسات المالية أن يكون محررا كليا، وهذا راجع 
 .لخصوصية القطاع المصرفي وبالتالي الخاص يقيد العام

فقد تجدر المالحظة والتنويه إلى أن إجراءات تحرير رأسمال مرت بعدة مراحل 
المتعلق  31-13النظام رقم  ظل صلت إلى هذا الحكم، ففيواستفحلت وتطورت إلى أن و 

أجاز  المشرع  أين، ربالحد األدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائ
على األقل  %00بموجب هذا النظام أن يدفع الحد األدنى من الرأسمال االجتماعي بنسبة 

، (2)السنة الثانية بعد الحصول على االعتمادعند إنشاء الشركة، وكليا في أجل أقصاه نهاية 
ونفس األحكام تطبق على فروع البنوك والمؤسسات المالية التي يوجد مقرها الرئيسي في 

 .الخارج وتمارس نشاطا في الجزائر
أين أصبحت مع هذا  31-13النظام رقم  عدلالذي  (3)30-10النظام رقم  تالهثم 

دنى تخضع للقواعد العامة المطبقة على شركات النظام إجراءات تحرير الرأسمال األ
المساهمة وذلك طبقا لألحكام القانون التجاري، ومعلوم أن أحكام القانون التجاري تقضي بأن 

على األقل ( 1/1)تكون األسهم المدفوعة عند تحرير الرأسمال األدنى مدفوعة بنسبة الربع 
سنوات  30جل أدة أو عدة مرات وذلك في مرة واح من قيمتها االسمية، ويتم الوفاء بالباقي

، ونفس األمر يطبق على الفروع المتواجدة (4)من تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري
 .في الجزائر والتي يكون مقرها الرئيسي في الخارج

                                           
 .المعدل والمتمم، مرجع سابق ،من القانون التجاري 010المادة  - 1
المتعلق بالحد األدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر،  31-13ام رقم المادة الثانية من النظ - 2

 (.ملغي.)مرجع سابق
المتعلق بالحد األدنى لرأسمال  31-13نظام رقم ، يعدل ويتمم 1110يوليو سنة  31مؤرخ في  30-10نظام رقم  - 3

 (.ملغي.)1111يناير سنة  30صادر في ، 31دد ر ع.ي الجزائر، جالبنوك والمؤسسات المالية العاملة ف
 .جاري الجزائري، مرجع سابقمن القانون الت 010المادة  - 4
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المتعلق بالحد األدنى لرأسمال البنوك  31-31وتطور األمر في ظل النظام رقم 
، أين أوجب المشرع أن يكون رأس المال محررا كليا عند (1)لجزائروالمؤسسات العاملة في ا

ونعلم أن  11-30 رقم ، وهذا شيء منطقي ألن هذا النظام صدر في ظل األمر(2)التأسيس
منه توجب أن يكون رأسمال محررا كليا في حين أن األنظمة السابقة صدرت في  00المادة 

 . ر لم يكن يشترط ذلك، هذا األخي(الملغي) 13-13 رقم ظل القانون
يتعلق بالحد األدنى لرأسمال البنوك  31-30في ظل النظام رقم  وطبق نفس األمر

ضف إلى ذلك أن المشرع الجزائري أعاد تطبيق ، (3)والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر
يتعلق بالحد األدنى لرأسمال البنوك  30-10نفس القاعدة في ظل النظام الحالي رقم 

تأسيس المؤسسة عند ألزمت المادة الثانية منه  سسات المالية العاملة في الجزائر أينوالمؤ 
يالحظ كذلك ان نفس  ، كماكليا هارأسمالتحرير  المصرفية في شكل بنك أو مؤسسة مالية

االدخار والقرض أن يتم تحرير رأسمالها  اتونيتعا القواعد واألحكام مطبقة عند تأسيس
 .(4)كليا

 :لرأسمال نقداأن يكون ا-ب
نقدا، أي أن مجموع الحصص التي  رأسمالها حررأن تالمؤسسات المصرفية تلتزم 

يقدمها المساهمون يجب أن تكون عبارة عن نقود وهذا على خالف القواعد العامة التي نص 

                                           
المتعلق بالحد األدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في  0331مارس  31مؤرخ في  31-31نظام رقم  - 1

 (.ملغي.)0331افريل سنة  00صادر في ، 00ر عدد .الجزائر، ج
، مرجع المتعلق بالحد األدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر 31-31من النظام رقم  30المادة  - 2

 (.ملغي.)سابق
، المتعلق بالحد األدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية 0330ديسمبر سنة  00مؤرخ في  31-30نظام رقم  - 3
 (.ملغى).0330ديسمبر سنة  01صادر في ، 00ر عدد .عاملة في الجزائر، جال
، يتعلق بالحد األدنى لرأسمال تعاونيات 0330يوليو سنة  01المؤرخ في  30-30المادة الثانية من النظام رقم  - 4

 .0331مارس سنة  30، الصادر في 10ر عدد .االدخار والقرض، ج
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عليها القانون التجاري والتي تجيز تحرير رأسمال الشركات ومنها شركة المساهمة في شكل 
 .(1)حصص عينية

المشرع الجزائري خرج عن القواعد العامة في المجال المصرفي، وأوجب  وعليه نجد أن
من  00ه نص المادة تأن يحرر رأسمال البنوك والمؤسسات المالية نقدا، وهذا ما تضمن

يجب أن يتوفر للبنوك والمؤسسات المالية رأسمال مبرأ كليا "صراحة 11-30 رقم األمر
 ".ونقدا

ظة إليه في هذا الصدد أن المشرع لم يكن ينص على هذا الشرط تجدر المالحما و 
، وكذا األنظمة التطبيقية له (الملغي)المتعلق بالنقد والقرض 13-13 رقم صراحة في القانون

المعدل والمتمم له،  30-10 رقم وكذا النظام 31-13 رقم سواء تعلق األمر بكل من النظام
لشركة وفقا للقواعد والشروط المحددة في القانون ذلك أن هذا األخير أصبح يلزم تأسيس ا

يمكن تقديم حصص عينية في رأسمال البنوك  كانبمفهوم المخالفة عليه و التجاري و 
 .والمؤسسات المالية
شترط أ ،المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم 11-30 رقم د صدور األمرغير انه بع

 (2)31-31 رقم من النظام على ذلك بموجب كلتم التأكيد أن يكون الرأسمال األدنى نقدا و 
على البنوك  تطبق نفس األحكامهي و  (4)30-10وكذا النظام رقم  ،(3)31-30 رقم والنظام

                                           
يقع تقدير قيمة الحصص العينية على مسؤولية "..ليما ي علىمن القانون التجاري، مرجع سابق،  031المادة تنص  - 1

ويجب على الجمعية العامة التأسيسية أن تفصل في تقدير الحصص العينية، وال يجوز لها أن تخفض ... مندوب الحصص
 ...".هذا التقدير إال بإجماع جميع المكتتبين

سمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في يتعلق بالحد األدنى لرأ 31-31نصت المادة الثانية من النظام رقم  - 2
يجب على البنوك والمؤسسات المالية المؤسسة في شكل شركة مساهمة "..على ما يلي(. ملغي.)، مرجع سابقالجزائر

 (.ملغى)...".خاضعة للقانون الجزائري أن تمتلك عند تأسيسها رأسماال محررا كليا ونقد
يتعلق بالحد األدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في  31-30 مرق تنص المادة الثانية من النظام - 3

يجب على البنوك والمؤسسات المالية المؤسسة في شكل شركة مساهمة خاضعة للقانون "، مرجع سابق، على ما يليالجزائر
 (.ملغى)...".الجزائري أن تمتلك عند تأسيسها رأسماال محررا كليا ونقدا

، يتعلق بالحد األدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر 30-10 رقم ة الثانية من النظامتنص الماد - 4
مساهمة خاضعة للقانون  اتسسات المالية المؤسسة في شكل شركيجب على البنوك والمؤ "مرجع سابق، على ما يلي

 "....الجزائري أن تمتلك عند تأسيسها رأسماال محررا كليا ونقدا
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والمؤسسات المالية التي يتواجد مقرها الرئيسي في الخارج ولها فروع في الجزائر أي يجب أن 
يس البنوك والمؤسسات المالية يتوافر لديها تخصيص مالي نقدي كما هو مقرر ومطلوب لتأس

 .الخاضعة للقانون الجزائري
ويظهر أن المشرع من وراء تنصيصه على هذا الشرط يهدف لتوفير الحماية والضمان 
بصفة كافية للزبائن والمودعين على اعتبار أن الرأسمال هو الضمان الوحيد ألن الشركاء في 

 .(1)لحصة التي قدموها في رأسمال الشركةشركة المساهمة ال يتحملون المسؤولية إال بقدر ا
أن يكون  ، بحيث يجبعلى تعاونيات االدخار والقرضونجد نفس الحكم يطبق 

 31-30 رقم ما جاء في القانون حسبرأسمالها محررا ومدفوع بكامله ونقدا فور إنشائها 
علق المت 30-30 رقم بموجب النظام بحيث نظم، (2)المتعلق بتعاونيات االدخار والقرض

إذ أنها ملزمة بتحرير رأسمال كلي ونقدي  ،بالحد األدنى لرأسمال تعاونيات االدخار والقرض
 .(3)فور تأسيسها

البنوك والمؤسسات المالية تتخذ شكل شركة  ه على الرغم من أنويظهر من كل هذا أن
 رع صارما، وقد كان المشرأسمالها فورا ونقدا عند تأسيسها ملزمة بأن تحرر هامساهمة، إال أن

في ذلك مقارنة بالقواعد العامة لتأسيس شركة المساهمة المنصوص عليها في القانون 
التجاري الذي يستلزم عند االكتتاب في رأس المال أن تكون األسهم النقدية المدفوعة بنسبة 

على األقل من قيمتها االسمية، كما يمكن االكتتاب أيضا بالحصص العينية ( 1/1)الربع 
 .مرفوض بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية كمالح وهذا

 :شرط تبرير مصدر األموال-ج
الراغبين في تأسيس بنك أو مؤسسة مالية أو إقامة فرع بنك أو مؤسسة  يتعين على

، وهو إجراء جديد لم يكن (4)مالية أجنبية بالجزائر تبرير مصدر األموال التي يقدمونها للشركة

                                           
 .من القانون التجاري، مرجع سابق 010المادة  - 1
 .المتعلق بتعاونيات االدخار والقرض، مرجع سابق 31-30 رقم من القانون 11المادة  - 2
 .المتعلق بالحد األدنى لرأسمال تعاونيات االدخار والقرض، مرجع سابق 30-30من النظام رقم  30المادة  - 3
ومهما "...المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، مرجع سابق، التي جاء فيها  11-30 مرق من األمر 11/30المادة  - 4

 ...".يكن من األمر، فإن مصدر األموال ينبغي أن يكون مبررا
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التي مر بها النظام المصرفي الجزائري، ذلك أنه عند تأسيس موجود من قبل أملته الظروف 
وهو الحد األدنى  مليون دينار جزائري 033بنك الخليفة والذي قدر رأسماله آنذاك بـ 

تبرير مصدر األموال، وبسبب الفضائح التي  يشترط انذاك القانونلم يكن  إذ، المطلوب
سوداء في ملف مجمع الخليفة، لذا فإن عرفها بنك الخليفة عد رأس مال هذا األخير نقطة 

فإنه ألزم كل  ،عدم تكرار هذه التجربة المريرة سد هذه الثغرة القانونية وكذا المشرع من أجل
 .من يرغب في إنشاء وتأسيس مؤسسة مصرفية تبرير مصدر األموال

كل بنك وكل مؤسسة مالية أن تثبت كل حين أن  ه يتيعن علىواألكثر من هذا فإن
بها تجاه الغير بمبلغ يعادل على األقل  ةملزم هيلتي ا اتفوق فعال خصومه اأصوله

أشهر بنسبة  30، ويجب على البنوك أن تقوم بالتصريح كل (1)الرأسمال األدنى المطلوب
 .(2)مالءتها

ومنه يظهر أن مبلغ الرأسمال األدنى الذي يجب توفيره عند التأسيس يبقى طوال حياة 
ن أليمكن تصور هذا الشرط فيما يخص تعاونية االدخار والقرض  المؤسسة المصرفية وال

عن النظام القانوني للمؤسسات المصرفية ذلك أن التعاونية  تماما يختلفالقانوني  هانظام
مؤسسة مالية ذات هدف غير ربحي وهي ملك ألعضائها فقط وتسير بموجب مبادئ 

 .التعاضدية
 :الرأسمال األدنى تشكيل: ثانيا

لى كل مهني راغب في تأسيس بنك ومؤسسة مالية أو فرع بنك ومؤسسة يستلزم ع
مالية أجنبية في الجزائر تأسيس حد ادنى من رأس المال، هذا األخير يتشكل من قيمة مالية 
مقدرة بالدينار الجزائري يجب أن ال يقل عنها، باإلضافة إلى ان الدولة تملك سهم نوعي لها 

ف يتم التطرق في نقطة أولى إلى القيمة المالية للرأسمال دائم في هذا الرأسمال، لذا سو 
 .األدنى، ثم إلى السهم النوعي كأحد عناصر الرأسمال التأسيسي للبنوك والمؤسسات المالية

 

                                           
 .المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، مرجع سابق 11-30من األمر رقم  01المادة  - 1

2
 - Art 01 de L’instruction de la banque d’Algérie N° 09-2002 du 26/12/2002.(www.bank-of-

Algeria.dz). 
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 :قيمة الرأسمال األدنى للمؤسسات المصرفية-1
تحرر رأسمال أدنى بإعتباره  المشرع على كل بنك وكل مؤسسة مالية أن أوجب
لوحيد لمجموع المتعاملين معه، وهذا بمبلغ يعادل القيمة المالية المحددة مسبقا من الضامن ا

، لذا سيتم التطرق في نقطة أولى لقيمة الرأسمال األدنى للبنوك وفي قبل مجلس النقد والقرض
 .نقطة ثانية لقيمة الرأسمال األدنى للمؤسسات المالية

 :قيمة الرأسمال األدنى للبنوك-أ
األدنى بالنسبة للبنوك تغيرا وارتفاعا كبيرا منذ صدور أول قانون للنقد شهد رأسمال 

قيمة الرأسمال األدنى بـ خمسة مائة مليون دينار  تحدد إلى غاية يومنا هذا فقد والقرض
المتعلق بالنقد  11-30 رقم مع صدور األمر، غير أنه (1)(دج 033,333,333)جزائري 

معتبرة في قيمته وقد تم تحديده بـ مليارين وخمسمائة  والقرض عرف الرأسمال األدنى زيادة
 .(2)(دج 0,033,333,333)مليون دينار جزائري 

وقد منح المشرع مهلة سنتين للبنوك العاملة للتقيد باألحكام التنظيمية الجديدة اعتبارا 
 .(3)من تاريخ إصدار هذا النظام

عشرة ماليير دينار جزائري  الرأسمال األدنى بقيمة حدد 31-30 رقم مع صدور النظام
 30-10نه مع أخر نظام صدر أال وهو النظام رقم غير أ، (4)(دج 13,333,333,333)

                                           
 المتعلق بالحد األدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر، 31-13 رقم من النظام 30المادة  - 1

 (.ملغي.)مرجع سابق المعدل والمتمم،
ألدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر، مرجع يتعلق بالحد ا 31-31 رقم من النظام 30المادة  - 2

 (.ملغي.)سابق
، مرجع يتعلق بالحد األدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر 31-31 رقم من النظام 31المادة  - 3

 (.ملغي.)سابق
أسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر، مرجع يتعلق بالحد األدنى لر  31-30 رقم من النظام 30المادة  - 4

 (.ملغى).سابق
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قيمة الرأسمال األدنى للبنوك إلى الضعف بحيث يستلزم أن يساوي على  زيادةنجد أنه تم 
 .(1)(دج 03،333،333،333)األقل 

 31)0330ى سنة إل 0331 وفي ظرف وجيز من سنة ما يمكن مالحظته أنه
أضعاف أي من  31رفع المبلغ المطلوب لتحرير الرأسمال األدنى إلى أكثر من ، (سنوات

منح أجل قصير جدا  ضف إلى ذلكدج،  13,333,333,333دج إلى  0,033,333,333
فقط مقارنة بالمهل التي كان ( شهرا 10)حكام التنظيمية الجديدة د باأليللبنوك العاملة للتقي

السابق والتي كانت تقدر بسنتين، وقد برر مجلس النقد والقرض هذه اإلجراءات يمنحها في 
بأنها تعزيز للقواعد الوقائية وتشجيع قروض االستثمار على المديين الطويل والمتوسط، وكذا 

 .(2)ضمان استقرار مؤشرات الصحة المالية في الجزائر
يمة الرأسمال التأسيسي للبنوك ما تجدر اإلشارة إليه أن بنك الجزائر أعاد الرفع من ق

إلى غاية  0330للضعف عما كان عليه الحال خالل العشر السنوات األخيرة، أي منذ سنة 
، وهذا األمر كان متوقعا نظرا لالنخفاض الكبير لقيمة الدينار الجزائري بالمقارنة 0310سنة 

 .0330عما كان عليه سنة 
للتكيف مع القواعد الجديدة الخاصة بالحد يالحظ انه منح للبنوك العاملة مهلة سنتين 

 01األدنى للرأسمال التأسيسي، غير أنه في المقابل يتعين عليها ان تمتلك في أجل أقصاه 
، ومن ثمة فإن عدم امتثالها لهذه (3)مليار دينار جزائري 10على األقل  0311ديسمبر سنة 

ر أن اجبار البنوك في زيادة ة األمفي حقيق، و األحكام سوف يعرضها لسحب االعتماد منها
قيمة رأسمالها في هذه الفترة الوجيزة سوف يؤدي بها إلى االنسحاب من السوق نظرا لعدم 
قدرتها على ذلك، وهذا ما حدث للكثير منها خالل السنوات السابقة حيث شهدت الساحة 

 .المصرفية انسحاب العديد من السوق

                                           
يتعلق بالحد األدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر، مرجع  30-10من النظام رقم  30المادة  - 1

 .سابق
2
 - www.djazaires.com/akhersaa/12625.consulter le 19/12/2015 à 21:40. 

يتعلق بالحد األدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر، مرجع  30-10من النظام رقم  31المادة  - 3
 .سابق

http://www.djazaires.com/akhersaa/12625.consulter%20le%2019/12/2015
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 :ةرأسمال األدنى للمؤسسات الماليالقيمة -ب
منذ صدور أول نظام شهد الرأسمال األدنى للمؤسسات المالية هو األخر تغيرا كبيرا 

مليون دينار  133قيمة الرأسمال األدنى بــ  13-13رقم  حدد النظام، بحيث إلى يومنا هذا
قيمة الرأسمال األدنى للمؤسسات المالية  تم زيادة 31-31رقم  النظام بصدور، (1)جزائري

يتعين على المؤسسات بحيث  ،(2)دج 033,333,333)ليون دينار جزائري إلى خمسة مئة م
 .(3)المالية العاملة التقيد باألحكام الجديدة خالل مدة سنتين من صدور هذا النظام

والذي رفع من مقدار الرأسمال األدنى المطلوب  31-30 رقم نظامالصدور ومع 
يير وخمسمائة مليون دينار جزائري لى ثالثة مالإيره عند تأسيس المؤسسات المالية تحر 
ملة التقييد بهذه اعلى انه يتعين على المؤسسات المالية الع، (4)(دج 0,033,333,33)

 .(5)، وعند مرور هذه الفترة يتم سحب االعتمادشهرا( 10) اثني عشر االحكام خالل
غير أنه مع صدور أخر نظام نجد أن المبلغ األدنى المطلوب لتأسيس المؤسسات 

، ضف إلى ذلك نجد ان المشرع ألزم هو األخر هذه (6)دج 0،033،333،333لمالية هو ا
، غير أنه في المقابل المؤسسات المالية التكيف مع هذا النص خالل سنتين من صدوره

أن تمتلك رأسمال يساوي على األقل  0311ديسمبر  01يتعين عليها قبل حلول 

                                           
أسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر، مرجع المتعلق بالحد األدنى لر  31-13من النظام رقم  30المادة  - 1

 (.ملغي.)سابق
يتعلق بالحد األدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر، مرجع  31-31من النظام رقم  30المادة  - 2

 (.ملغي.)سابق
، مرجع بنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائريتعلق بالحد األدنى لرأسمال ال 31-31من النظام رقم  31المادة  - 3

 (.ملغي.)سابق
يتعلق بالحد األدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر، مرجع  31-30من النظام رقم  30المادة  - 4

 (.ملغى).سابق
مؤسسات المالية العاملة في الجزائر، مرجع يتعلق بالحد األدنى لرأسمال البنوك وال 31-30من النظام رقم  31المادة  - 5

 (.ملغى).سابق
يتعلق بالحد األدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر، مرجع  30-10من النظام رقم  30المادة  - 6

 .سابق
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كام هذا النص سوف يؤدي على سحب دج، وأن عدم امتثالها ألح 0،333،333،333
 .(1)اعتمادها

من قيمة الرأسمال األدنى للمؤسسات  زيادةال أنه تمفقط ما تجدر مالحظته كذلك 
 033ماليير و مليون إلى ثالثة 033أضعاف المبلغ المطلوب سابقا أي من  30المالية إلى 

، على أن هذا 0330نة إلى س 0331، وهذا في الفترة الممتدة من سنة مليون دينار جزائري
المبلغ يبقى مرشح لالرتفاع نظرا لتدهور قيمة الدينار الجزائري بالمقارنة مع باقي العمالت 
الصعبة خاصة الدوالر واالورو، وبالتالي رأسمال المؤسسات المصرفية هبطت قيمته الحقيقية 

 .(2)مؤسسات الماليةالتنظيم المتعلق برأسمال البنوك وال بالمقارنة بالسنة التي تم سن فيها
ويقدر رأسمال األدنى لشركات االعتماد االيجاري بـ مئة مليون دينار جزائري 

، أما فيما يخص تعاونيات االدخار والقرض فقد حدد المشرع (3)(دج 133,333,333)
عند ( دج 033,333,333)الجزائري رأسمالها األدنى بمقدار خمسمائة مليون دينار جزائري 

 .(4)تأسيسها
مبلغ الرأسمال  نجده حدد القانون النقدي والماليإلى بالرجوع إلى القانون الفرنسي و 

، وهذا حسب نوع المؤسسة (5)ما بين مليون وخمسة ماليين أورو القرضاألدنى لمؤسسات 
 .التي يختارها المستثمر المصرفي

 :السهم النوعي كأحد عناصر الرأسمال التأسيسي-2
نوعي سهم  9313تعديل قانون النقد والقرض سنة  كرس المشرع الجزائري بموجب

 11-30 رقم للدولة في رأسمال البنوك والمؤسسات المالية الخاصة، حيث جاء في األمر
وزيادة على ذلك تملك الدولة سهما نوعيا في رأسمال :"...المتعلق بالنقد والقرض ما يلي

                                           
العاملة في الجزائر، مرجع يتعلق بالحد األدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية  30-10من النظام رقم  31المادة  - 1

 .سابق
2 - BOUGHLAM Fatiha, Structure et organisation systeme bancaire Algérien, Thèse de 

doctorat en Droit, Droit des affaires, Université Paris1- Pantheon-Sorbonne, 1999, P 174. 
 .شركات االعتماد االيجاري وشروط اعتمادها، مرجع سابق يحدد كيفيات تأسيس  30-10من النظام رقم  30المادة  - 3
 .المتعلق بالحد األدنى لرأسمال تعاونيات االدخار والقرض، مرجع سابق 30-30من النظام رقم  30المادة  - 4

5
 - Art L 511-11 Code monétaire et financier  français, Op.Cit. 
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لها بموجبه الحق في أن تمثل البنوك والمؤسسات المالية ذات رؤوس األموال الخاصة يخول 
في أجهزة الشركة، دون الحق في التصويت، تحدد كيفيات تطبيق هذا الحكم عن طريق 

 .(1)"التنظيم

الهدف من تكريس امتالك الدولة هذا السهم في رأسمال  حيث رأى البعض أن
  إضفاء الشفافية على العمليات البنكية فيعود إلى المؤسسات المصرفية الخاصة، 

« Renforcer la transparence dans les activités bancaire ».  أجل وكذا من
أن  برر مؤيدو هذا اإلجراء على  (2)الحفاظ على مصالح زبائن البنوك والمؤسسات المالية

فمن خالل استقرار النظام البنكي والمالي، تأسيس مثل هذا السهم يسمح للدولة بالسهر على 
متثال البنوك والمؤسسات المالية شراف، يسمح لها بالتأكد من مدى اإنشاء نظام الرقابة واإل

في حين أن هذه  (3)للقواعد االحترازية والتسيير السليم وكذا قواعد حسن السلوك واألخالق
 .(4)المهمة من اختصاص اللجنة المصرفية

كما يرى البعض أن هذه القاعدة الغريبة ترمي إلى استرجاع بعض معالم االقتصاد 
على مؤسسات القرض المصرفي التابعة للقطاع  La  tutelleلموجه وفرض نظام الوصاية ا

، رغم من أجل التأثير عليها والتحكم فيها دون أن يرفق ذلك بتحمل أعباء مالية (5)الخاص
ان السرية المصرفية مطلوبة في عالم المال واألعمال وهذا ما سيسمح للدولة بالتعرف على 

، ما قد يؤثر على عملية تاسيسها نتيجة التوخف من (6)لمصرفية الخاصةاسرار المؤسسات ا
 .أثار امتالك الدولة السهم النوعي

                                           
 .بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، مرجع سابقالمتعلق  11-30 رقم من األمر 00المادة  - 1
أطروحة مقدمة لنيل درجة المعاملة اإلدارية لالستثمار في النشاطات المالية وفقا للقانون الجزائري، مليكة، أوباية  - 2

 -، ص0310 ،تيزي وزو-الدكتوراة في العلوم، تخصص قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري
 .001 -000ص

3 - ZOUAIMIA Rachid,  Le régime des investissements étrangers à l’épreuve de la résurgence 

de l’Etat dirigiste en Algérie, R.A.S.J.E.P, N°2, 2011, P 17. 
 .المنعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، مرجع سابق 11-30 رقم من األمر 130المادة  - 4

5
 - ZOUAIMIA Rachid,  Le régime des investissements étrangers à l’épreuve de la résurgence 

de l’Etat dirigiste en Algérie, Op.Cit, P 15. 
6
 - TERKI Noreddine, La protection conventionnelle de l’investissement étranger en Algérie, 

R.A.S.J.E.P, Vol 39, N°2, 2001, P13.   
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ولإلشارة فقط أنه إلى غاية يومنا هذا لم يصدر أي نص تنظيمي يحدد كيفيات تطبيق 
نص هذه المادة، وأمام غياب نص تطبيقي يفسر مضمون هذه المادة سنحاول تحليلها 

ع التفسير الذي أعطاه المشرع آللية السهم النوعي في ظل خوصصة المؤسسة بالموازاة م
 .العمومية االقتصادية كما سبق اإلشارة إليه من قبل

السالفة الذكر نالحظ بأن البنوك والمؤسسات المالية التي  00ومن خالل نص المادة  
مة خاضعة لعملية تمارس عليها الدولة آلية السهم النوعي هي بنوك خاصة وليست بنوك عا

الخوصصة، بمعنى أخر أنها ليست ملك للدولة، وهو ما يمكن اعتباره تدخل من طرف 
الدولة في حرية األشخاص في تأسيس البنوك والمؤسسات المالية أو في حرية االستثمار في 
القطاع المصرفي، أي أنها لم تكن مالكة لها من قبل، وهذا على خالف السهم النوعي 

د خوصصة المؤسسات العمومية، أين كانت هذه المؤسسات ملك للدولة تم الممارس عن
 .(1)خصخصتها

كذلك يالحظ أن كل من السهم النوعي في رأسمال البنوك والمؤسسات المالية يخول 
للدولة الحق في أن تمثل في أجهزة الشركة دون الحق في التصويت كما هو الشأن بالنسبة 

ال المؤسسات العمومية االقتصادية، وبالتالي فإن للسهم النوعي المملوك في رأسم
الصالحيات التي يتمتع بها ممثلو الدولة في البنوك والمؤسسات المالية هي نفسها بالنسبة 

، على الرغم من أن المشرع (2)لتلك السائدة عند خوصصة المؤسسات العمومية االقتصادية
 .الصالحيات ولكن يفهم ذلك ضمنيافي مجال البنوك والمؤسسات المالية لم ينص على هذه 

أن السهم النوعي المنصوص عليه في رأسمال البنوك والمؤسسات  ضف إلى ذلك
المالية غير محددة المدة، وهذا على خالف السهم النوعي المنصوص عليه في القوانين 

                                           
1

 - ZOUAIMIA Rachid, Le cadre juridique des investissements en Algérie: Les figures de 

régression, Revue Académique de la recherche juridique, N°2, 2013, P 14. 
وحة مقدمة أطر ، االستثمارالمتعلق بتطوير  30-31في ظل األمر رقم  األجنبي االستثماربن هالل نذير، معاملة  - 2

-للحصول على شهادة الدكتوراة، تخصص القانون العام لألعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة
 .033ص  ،0310بجاية، 
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، إذ نص في بداية (1)المنظمة لخوصصة المؤسسات العمومية االقتصادية، الذي يعتبر مؤقتا
 .سنوات 30سنوات ثم خفضها فيما بعد إلى  39األمر على أن تكون مدته 

وعليه يظهر من خالل األحكام المنظمة للسهم النوعي في رأسمال البنوك والمؤسسات 
المالية بأنه سهم دائم غير مؤقت يحق للدولة أن تمثل في أجهزة الشركات دون أن يكون لها 

قابتها على النشاط البنكي، وبهذا تكون قد الحق في التصويت، وهذا من أجل فرض ر 
قوضت كل مبادرة خاصة من أجل االستثمار في القطاع المصرفي، ذلك أن البنوك الخاصة 

 .(2)المحلية واألجنبية تستبعد إنشاء مشاريع ذات عالقة بالسلطات الحكومية

 الفرع الثاني
 سسة المصرفية في شكل شركة مساهمةتأسيس المؤ 

ر يرغب في تأسيس بنك أو مؤسسة مالية أن ينشأ شركة تتخد شكل يلتزم كل مستثم
يجب أن تؤسس البنوك :"التي جاءت كما يلي 00 شركة مساهمة حسب نص المادة

والمؤسسات المالية الخاضعة للقانون الجزائري في شكل شركات المساهمة ويدرس المجلس 
 ".جدوى اتخاذ البنك أو المؤسسة المالية شكل تعاضدية

ثمة يكون المشرع الجزائري قد استبعد األشخاص الطبيعيين من مزاولة األعمال ومن 
كة المساهمة على اعتبار أن هذه المصرفية وباقي األشخاص المعنوية األخرى باستثناء شر 

موال وتتميز بقدرتها على جمع رؤوس أموال ألمثل لشركات األخيرة تعتبر النموذج األا
نها قائمة على االعتبار ألتي يعجز األفراد عن القيام بها نظرا ضخمة، والقيام بالمشروعات ال

 .المالي بغض النظر عن شخص الشريك فيها
 (3)وفي المقابل نجد المشرع الفرنسي ال يمنح الترخيص سوى لألشخاص المعنويين

حتى يتمكنوا من مزاولة النشاط المصرفي لكن دون أن ينص على الشكل القانوني الذي 

                                           
1

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

de l’état dirigiste en Algérie, Op.Cit, P 16. 
لمجلة األكاديمية للبحث ، ا-القطاع المصرفي كنموذج-تواتي نصيرة، نحو تجميد االستثمار األجنبي في الجزائر - 2

 .111ص  ،،0311، 31، العدد 31المجلد  بجاية،-، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرةالقانوني
3 - JéRôME LASSARRE Capdeville et Autres, Droit bancaire, Op.Cit, P 113. 
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 ,société anonyme, société coopérativeألخيرة، فيمكن أن يكون تتخذه هذه ا

société en commandite, société en non collectif
، ومن ثمة ترك للجهة (1)

المختصة المخولة بمنح االعتماد حرية التأكد من تناسب هذا الشكل المختار مع نشاط 
 .مؤسسات القرض

عة للقانون الجزائري يتعين أن تأخذ شكل وعليه إلنشاء بنك أو مؤسسة مالية خاض
شركة مساهمة خاضعة ألحكام القانون المصرفي بإعتباره قانون خاص وألحكام القانون 

 تأسيس شركة المساهمة التجاري بإعتباره الشريعة العامة ومن ثمة يتعين التطرق إلى شروط
 (.ثانيا) إجراءات تأسيس شركة المساهمة، ثم (أوال)

 :أسيس شركة المساهمة في القانون الجزائريشروط ت: أوال
تلك الشركة التي يقسم رأسمالها إلى أسهم متساوية القيمة "بأنه (2)تعرف شركة المساهمة

ويكون لكل شريك نصيب من هذه األسهم، أي عدد محدد منها وذلك بالتباين فيما بينهم إذ 
د عرفها المشرع الجزائري بأنها ، وق(3)"يكون كل شريك مسئوال بقدر عدد األسهم التي يملكها

الشركة التي ينقسم رأسمالها إلى أسهم، وتتكون من شركاء ال يتحملون الخسائر إال بقدر "
 .(4)"حصتهم

وشركة المساهمة كباقي الشركات والعقود األخرى يستوجب المشرع الجزائري توافر 
ه توافر أركان شكلية أركان موضوعية سواء عامة أو خاصة لتأسيسها باإلضافة إلى اشتراط

على الطابع الرسمي، لذا سيتم التطرق في نقطة أولى للشروط  يحصل عقد الشركةحتى 
 .الموضوعية وفي نقطة ثانية للشروط الشكلية

 
                                           

1
 - DECHANEL Jean-pierre, Droit bancaire l’institution bancaire, Dalloz, Paris, 1995, P 43. 

إلياس  :وتسمى كذلك الشركة المغفلة ويطلق عليها أيضا تسمية الشركة المجهولة، للمزيد من التفاصيل أنظر في ذلك - 2
، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 0وعة الشركات التجارية، تأسيس الشركة المغفلة، الجزء السابع، طناصيف، موس

 .10-11ص -، ص0330
، 0الهبة والشركة والقرض والدخل الدائم والصلح، ط: السنهوري أحمد عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني - 3

 .000-000ص -ص، 0333منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 
 .من القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم، مرجع سابق 010المادة  - 4
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 :األركان الموضوعية لتأسيس عقد شركة المساهمة-1
يشترط المشرع لصحة عقد شركة المساهمة توافر مجموعة من الشروط الموضوعية 

مة والتي يستوجبها المشرع في جميع العقود مهما كان نوعها ومتضمنة في التقنين العا
المدني، باإلضافة إلى أركان موضوعية خاصة بالشركات وهذا راجع للطبيعة القانونية لعقد 

 .الشركات التجارية بما في ذلك عقد شركة المساهمة
 :األركان الموضوعية العامة لتأسيس شركة المساهمة-أ

جب المشرع الجزائري لصحة أي عقد ومنها عقد الشركة توافر مجموعة من يستو 
 :الشروط وهي أركان مشتركة بين جميع العقود وذلك على النحو التالي

 :تراضيال-1-أ
يعد من أهم عناصر الشركة والذي يعرف بتطابق إرادة المتعاقدين عن طريق تبادل 

ن ينصب على شروط العقد وأن يكون خاليا ، والرضا يجب أ(1)اإليجاب والقبول فيما بينهم
، وبالتالي فالرضا يكون موجودا إذا ما تطابقت (4)والتدليس (3)واإلكراه (2)من العيوب كالغلط

                                           
عمورة عمار، الوجيز في شرح القانون التجاري الجزائري األعمال التجارية التاجر الشركات التجارية، دار المعرفة،  - 1

 .110، ص 0333الجزائر، 
ص أو حالة تقوم بالنفس تجعله يتصور المر على غير حقيقته أي على الغلط وهو وهم كاذب يتولد في ذهن الشخ - 2

غير الواقع، ويجوز لمن وقع في غلط جوهري وقت إبرام العقد أن يطلب إبطال هذا العقد، أنظر في ذلك حسام الدين كامل 
، حقوق عين شمس وحدة 0ط األهواني، النظرية العامة لاللتزام المصادر اإلرادية لاللتزام، الجزء األول، المجلد األول،

 00-00األمر من  00-01، للمزيد كذلك أنظر المادتين 100-100ص -، ص0333توزيع الكتاب الجامعي، مصر، 
سبتمبر  03، الصادر في 00ر عدد .، المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، ج1100سبتمبر  00المؤرخ في 

1100. 
ثر به إرادة الشخص فيندفع إلى التعاقد بناءا على الرهبة التي بعثها اإلكراه في اإلكراه هو ضغط مادي أو معنوي تتأ - 3

من القانون  00نفسه فتحمله على التعاقد، وهو عمل غير مشروع وحاالته نادرة في مجال الشركات للمزيد أنظر المادة 
 .المدني الجزائري، مرجع سابق

اقد في غلط يدفعه إلى التعاقد بحيث لواله لما ابرم المدلس عليه العقد، التدليس هو استعمال الحيلة بقصد إيقاع المتع - 4
من القانون  00و  00، للمزيد كذلك أنظر المادتين 030أنظر في ذلك حسام الدين كامل األهواني، مرجع سابق، ص 

 .المدني الجزائري، مرجع سابق
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يتم العقد بمجد تبادل الطرفان التعبير "إرادة المؤسسيين وهذا ما نص عليه المشرع الجزائري
 .(1)"انونيةعن إرادتهما المتطابقتين دون اإلخالل بالنصوص الق

 :األهلية-2-أ
كتساب الحقوق وتحمل االلتزامات وهي نوعان أهلية إلاألهلية هي صالحية الشخص 

سنة كاملة  11وجوب وأهلية أداء، ويشترط المشرع في الشريك أهلية كاملة أي بلوغ سن 
صرفات ، ذلك أن عقد الشركة من الت(4)أو جنون (3)لعته (2)متمتعا بقواه العقلية لم يحجر عليه

 .الدائرة بين النفع والضرر
سنة كاملة وحصل على إذن باالتجار من والده أو  10غير أن الشخص الذي بلغ سنة 

 .(5)أمه أو على قرار من مجلس العائلة مصادق عليه من طرف المحكمة يمكن له ذلك
وبالتالي يمكن له أن يكون شريك في شركة المساهمة رغم أنه ال يكتسب صفة التاجر 

يعتبر اإلذن الممنوح له إذنا عاما، ذلك أن اإلذن  من ثمةى غرار شركة التضامن و عل
 .(6)باالنضمام إلى شركة التضامن يجب ان يكون إذن خاصا نظرا لخطورة المسؤولية

 :المحل 3-أ
هو موضوع الشركة الذي يتمثل في المشروع المالي الذي يسعى الشركاء إلى تحقيقه 

، فموضوع (7)روعا وغير مخالف للنظام العام العام واآلداب العامةويجب أن يكون ممكنا ومش

                                           
 .رجع سابقمن القانون المدني الجزائري، المعدل والمتمم، م 01المادة  - 1
 .من القانون المدني الجزائري، المعدل والمتمم، مرجع سابق 13المادة  - 2
العته يعرف بأنه اضطراب يعتري العقل دون أن يبلغ درجة الجنون يجعل المريض مختلط الكالم قليل الفهم فاسد  - 3

 .003، ص0311، الجزائر، ENAG éditionفياللي على، نظرية الحق، : التدبير، أنظر في ذلك
الجنون مرض يصيب العقل فيفقد صاحبه ملكة اإلدراك والتمييز بين الخير والشر والصالح والطالح، أنظر في ذلك  - 4

 .000، ص0311، دار هومة، الجزائر، 1، ط0محمد سعيد جعفور، مدخل إلى العلوم القانونية دروس في نظرية الحق، ج
 .، مرجع سابقي الجزائرين التجار من القانو  30المادة  - 5
 .00، ص 1110جالل وفاء البدري محمدين، المبادئ العامة في القانون التجاري، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية،  - 6

، دار هومة للطباعة والنشر، (شركات األشخاص)فوضيل نادية، أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري الجزائري  - 7
 .01، ص 1110الجزائر، 
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من خالله ( في حالة البنك أو المؤسسة المالية)فموضوع شركة المساهمة هو مشروع تأسيسها
، (1)ن الوصول إلى هدفهم األساسي الذي يتمثل في تحقيق األرباحسوو المؤسيستطيع 

 .(2)وأن يكون معيناويشترط كذلك في المحل مما يدخل في دائرة التعامل 
 :السبب-4-أ

 ييقصد بالسبب الباعث الدافع على التعاقد إذا ما تعمقنا أكثر نجد أن السبب الحقيق
في عقد شركة المساهمة هو الرغبة في تحقيق األرباح ونية اقتسامها وذلك عن طريق القيام 

ن غرض الشركة بمشروع اقتصادي وتجاري معين وبالتالي تحقيق الربح، وتبعا لذلك متى كا
 .(3)أو محلها غير مشروع فإن سببها يكون غير مشروع ويبطل معه العقد

 :األركان الموضوعية الخاصة لتأسيس شركة المساهمة-ب
قد الشركة انفراده ببعض األركان الخاصة التي تميزه عن بقية عيستلزم البناء القانوني ل

ثيق بين الشركاء ونية أكل الخبز والملح العقود األخرى نظرا لقيامه على نوع من التعاون الو 
معا واقتسام المغانم والمغارم معا، ومن خالل تعريف عقد الشركة المساهمة الذي أورده 

شركة المساهمة هي الشركة التي ينقسم "من القانون التجاري  010المشرع في نص المادة 
در حصتهم وال يمكن أن رأسمالها إلى أسهم وتتكون من شركاء ال يتحملون الخسائر إال بق

 :، وبالتالي نستخلص الشروط الموضوعية الخاصة التالية..."يقل عدد الشركاء عن سبعة
 :تعدد الشركاء-1-ب

من القانون  110تعدد الشركاء في عقد الشركة ضروري حسب مفهوم نص المادة 
  المدني الجزائري باستثناء شركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة

(EURL)
، وقد اشترط المشرع الجزائري في شركة المساهمة الحد األدنى للشركاء والذي (4)

                                           
1
 - MERLE Philippe, Droit commercial société commerciale, 10 

ème
 édition, Dalloz, Paris, 

2005, p 82. 
–، ص0331محمد فريد العريني، القانون التجاري النظرية العامة للشركات، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية،  - 2

 .01-00ص 
الشركة ذات المسؤولية المحدودة، الجزء األول، دار الكتب، أبو زيد رضوان، الشركات التجارية شركات األشخاص  - 3

 .00، ص0330مصر، 
4
 - Enterprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée. 
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، غير انه لم يشترط أن يكونوا جميعهم من األشخاص "شركاء 30"يجب أن ال يقل عن 
المعنويين األمر الذي يجوز معه اشتراك األشخاص المعنويين في تأسيس شركة المساهمة، 

لخاصة أي البنوك والمؤسسات المالية الخاصة أما الشركات هذا فيما يخص الشركات ا
 .(1)عامة فإنها معفية من ذلكالموال األالعامة أي البنوك ذات الرؤوس 

ولم يعرف المشرع الجزائري الشريك أو المؤسس في شركة المساهمة على غرار باقي 
ن يشترك اشتراكا التشريعات األخرى مثل التشريع الفرنسي مثال، وعليه فالمؤسس هو كل م

فعليا في تأسيس الشركة بغية تحمل المسؤولية الناشئة عن ذلك، وهنا نسجل أن المشرع 
الجزائري ألزم البنوك والمؤسسات المالية تعيين شخصين على األقل يتحملون المسؤولية في 

 .(2)التسيير ونفس الشيء ينطبق على فروع البنوك والمؤسسات المالية األجنبية
 :م الحصصتقدي-2-ب

تعتبر الحصص في شركة المساهمة العنصر الجوهري واألساسي فيها فبدونها ال يمكن 
، بإعتباره الضمان العام للدائنين، وتحقق الغرض الذي من اجله أنشأت للشركة أن تتأسس

وتتنوع الحصص التي يمكن للمؤسس تقديمها للشركة لتدخل بذلك في ذمتها إذ يمكن 
، وبالتالي فرأسمال شركة المساهمة (4)أو بحصة عينية( 3)صة نقديةللمؤسسين أن يساهم بح

هو مبلغ من النقود يمثل القيمة االسمية للحصص النقدية والعينية التي قدمت للشركة عند 
 .إلى أجزاء متساوية القيمة يسمى كل منها سهم هاتأسيسها وينقسم رأس مال

ل عمل في شركات المساهمة وقد استبعد المشرع الجزائري تقديم الحصص على شك
لعدم إمكانية تقويمها بالنقود، وتجدر المالحظة إليه أن المشرع الجزائري في القطاع 

                                           
ال يمكن أن يقل عدد الشركاء عن سبعة ...شركة المساهمة"من القانون التجاري، مرجع سابق،  010المادة تنص  - 1
 ".أعاله على الشركات ذات الرؤوس أموال عمومية 30في المقطع  وال يطبق الشرط المذكور( 30)

2
 - KPMG, Guide des banques et des établissements financiers, Op, Cit, p 28. 

الحصة النقدية هي عبارة عن مبلغ نقدي سائل أو في شيكات يقدمه الشريك أو يتعهد بتقديمه في الميعاد المتفق عليه،  - 3
 .01ك أبو زيد رضوان، مرجع سابق، ص انظر في ذل

الحصة العينية هي مال غير نقدي كأن يقدم الشريك عقارا أو منقوال ماديا أو منقول معنوي كبراءة اختراع أو عالمة  - 4
تجارية والحصة العينية يمكن أن تمنح للشركة على سبيل التمليك أو االنتفاع، أنظر في ذلك عمورة عمار، مرجع سابق، 

 .101ص 
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، وبالتالي الحصة تكون نقدية وليست (1)المصرفي ألزم أن يكون رأسمال األدنى محررا نقدا
 .عينية

 :نية المشاركة-3-ب
نهم في إدارة الشركة وذلك من أجل ويقصد به عقد العزم لدى الشركاء على المساواة بي

المشتركة والذي يتمثل أساسا في تحقيق  افهمأهدالتعاون االيجابي للوصول إلى تحقيق 
ف إرادة جميع المؤسسين إلى الرغبة في التعاون االيجابي بينهم صر ، بحيث تناألرباح

 .(2)للنهوض بشؤون الشركة التي قاموا بتأسيسها
لى هذا الشرط، إال أنه يعتبر شرط ضمني ألنه يفهم من والمشرع الجزائري لم ينص ع

نية المشاركة أن كل شريك ينوي التعاون بكيفية فعلية بقصد تحقيق الموضوع المزمع 
 .(3)إنجازه

 :اقتسام األرباح والخسائر-4-ب
ويعني ذلك جني األرباح عن طريق استغالل المشروع وقابلية كل شريك في تحمل 

قد ينتج عن استغالل المشروع، وهو شرط جوهري في عقد  نصيب من الخسائر الذي
الشركة، وهذا شيء منطقي نتيجة اتحاد بين الشركاء ورغبتهم في قبول المخاطر المشتركة 

، لذا يتعين تحديد نصيب (4)أنشأت الشركة من أجله المشروع الذي تنشأ عنالتي يمكن أن 
 كل اتفاق يتضمن إعفاء أحدهم من كل شريك من األرباح أو الخسائر إال انه يعد باطال

 .(6)الحتوائه على ما يسمى بشرط األسد (5)تحمل الخسائر أو عدم أخذه لألرباح
 
 

                                           
 .المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، مرجع سابق 11-30 رقم من األمر 00المادة  - 1
 .101جالل وفاء البدري محمدين، مرجع سابق، ص  - 2
 .00، ص 0330بلولة الطيب، ترجمة إلى العربية محمد بن بوزة، قانون الشركات، منشورات برتي، الجزائر،  - 3
 .10قانون التجاري النظرية العامة للشركات، مرجع سابق، ص محمد فريد العريني، ال - 4
 .من القانون المدني الجزائري، المعدل والمتمم، مرجع سابق 100المادة  - 5

6
 - BONNARD Jérôme, Droit des sociétés, 8 

ème
 édition, Hachette, Paris, 2012, P-P 57-58. 
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 :األركان الشكلية لتأسيس شركة المساهمة-2
نما الشروط الموضوعية النعقاد شركة ا ال تكفي ستلزم النعقادها إفراغ يلمساهمة، وا 

عن طريق ما يعرف بالكتابة أمام الموثق، مي والشكلي، العقد التأسيسي لها في القالب الرس
القيام بإجراء الشهر والقيد في السجل التجاري، وبالتالي يكون المشرع قد ضف إلى ذلك 

أخرج عقد الشركة عامة وشركة المساهمة على الخصوص من دائرة العقود الرضائية، 
 .رهما في عقد الشركةفالكتابة والشهر هما إذن ركنان شكليان أساسيان يجب تواف

 :الكتابة كركن لتأسيس شركة المساهمة-أ
اشترط المشرع الجزائري الكتابة لصحة عقد الشركة وهذا ما يستشف من نص المادة 

ال كان باطال"قانون مدني  110 ، بحيث يتم إفراغ هذا "يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا وا 
عقد الشركة  ثباتإلشرط  الكتابة هيضف على ذلك أن العقد في قالب رسمي وليس عرفي، 

ال كانت باطلة" التجارية ، ويتولى الموثق تحرير هذا العقد (1)"تثبت الشركة بعقد رسمي وا 
يحرر الموثق مشروع القانون األساسي "بإعتباره المكلف قانونا بتحرير هذا النوع من العقود 

لعقد بالمركز الوطني لشركة المساهمة بطلب من مؤسس أو أكثر وتودع نسخة من هذا ا
 .(2)"للسجل التجاري

 :شهر عقد الشركة-ب
تخضع جميع الشركات ومنها شركة المساهمة إلجراءات الشهر باستثناء شركة 
المحاصة ألنها شركة خفية وال تتمتع بالشخصية المعنوية وتتم عملية الشهر باستعمال 

شركة -لغير بوجود شخص معنويالطرق القانونية التي استوجبها المشرع لذلك بهدف إعالم ا
 .(3)-مساهمة
 

                                           
 .، المعدل والمتمم، مرجع سابقمن القانون التجاري الجزائري 010المادة  - 1
 .من القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم، مرجع سابق 010المادة  - 2
، دار 0العكيلي عزيز، الوسيط في الشركات التجارية، دراسة فقهية قضائية مقارنة في األحكام العامة والخاصة، ط - 3

 .03، ص 0313الثقافة، عمان، 
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 :القيد في السجل التجاري-1-ب
، وذلك فور (1)لشركة المساهمة لدى مصالح السجل التجاري ييتم إيداع العقد التأسيس

االنتهاء من اإلجراءات السابق ذكره، وعليه فبمجرد إتمام إجراء القيد في السجل التجاري 
خصية المعنوية الكاملة وباالستقاللية التامة عن األشخاص تتأسس شركة قانونية تتمتع بالش

 .(2)المؤسسين لها ويمكن لها عندئذ من ممارسة نشاطها من تاريخ القيد
ونظرا ألن النشاط المصرفي نشاط مقنن فإنه ال يمكن للبنوك والمؤسسات المالية أن 

من الجهات المختصة في السجل التجاري إال بعد الحصول على الترخيص أو االعتماد  تقيد
بعد الحصول على الترخيص طبقا للمادة أعاله، يمكن تأسيس الشركة الخاضعة للقانون "

المتعلق بالنقد والقرض، مما يعني أن  11-30 رقم ، هذا ما نص عليه األمر(3)"التجاري
شركة المساهمة للبنك أو المؤسسة المالية المراد تأسيسها فمن لحظة حصولها على 

، وبالتالي تكتسب الشخصية المعنوية ألن (4)يمكنها القيد في السجل التجاريالترخيص 
 .(5)الشركة ال تتمتع بالشخصية المعنوية إال من تاريخ قيدها في السجل التجاري

 :القيام بإجراء النشر-2-ب
للشركة في النشرة الرسمية  ييتعين على المؤسسين نشر ملخص العقد التأسيس

 نص عليه، لما في ذلك من أهمية إلعالم الغير بوجودها وهذا ما لإلعالنات القانونية
تودع العقود التأسيسية والعقود  يجب أن"من القانون التجاري  010 المشرع بموجب المادة

                                           
يجب أن تودع العقود التأسيسية والعقود المعدلة للشركات "نون التجاري الجزائري، مرجع سابق، من القا 010المادة  - 1

 ...".التجارية لدى المركز الوطني للسجل التجاري
فوذة عبد الحكيم، شركات األموال والعقود التجارية في ضوء قانون الشركات الجديدة، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية،  - 2

 .00، ص 1110
 .المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، مرجع سابق 11-30 رقم من األمر 10المادة  - 3
المتعلق بشروط القيد في السجل  1110يناير  10المؤرخ في  11-10 رقم المادة الرابعة من المرسوم التنفيذي - 4

مؤرخ ، 100-30 رقم تنفيذيرسوم ، معدل ومتمم، بموجب م1110يناير سنة  11الصادر في ، 30ر عدد .التجاري، ج
-10تنفيذي رقم الملغي بموجب مرسوم .0330ديسمبر سنة  30صادر في ، 00ر عدد .، ج0330ديسمبر  31ي ف

 . ، يحدد كيفيات القيد والتعديل والشطب في السجل التجاري، مرجع سابق111
 .بقمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم، مرجع سا 011المادة  - 5
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المعدلة للشركات لدى المركز الوطني للسجل التجاري وتنشر حسب األوضاع الخاصة بكل 
ال كانت باطلة  ".شكل من أشكال الشركات وا 

كما اعتبر المشرع أن الشخصية المعنوية للشركة ال تكون حجة على الغير إال بعد 
، وهنا يتعين نشر خبر تأسيس الشركة (1)استيفاء إجراءات الشهر التي ينص عليها القانون

في الصحف اليومية في صحيفتان على األقل مع تحمل الشركة أعباء هذا النشر ويتعين 
 :بعض الوثائق لمصالح الصحيفتين وهيعلى اإلدارة العامة تقديم 

 .عقد تأسيس الشركة أو نظامها القانوني-
 .تاريخ منح االعتماد-
 .(2)تاريخ القيد في السجل التجاري ورقمه ومكانه-

 :إجراءات تأسيس شركة المساهمة: ثانيا
تنفرد شركة المساهمة عن باقي الشركات التجارية األخرى بإجراءات معينة يتعين على 

ؤسسيين إتباعها من اجل تأسيسها نظرا للخصوصية التي تتميز بها باعتبارها النموذج الم
من  031و  010األمثل لشركات األموال، وقد حدد المشرع هذه اإلجراءات في المواد 

يتعين القيام بها والتي قد تستغرق وقتا طويال، وهذا أمر طبيعي ألن  بحيثالقانون التجاري، 
ات يشكل خطورة اقتصادية واجتماعية ألنه يعتمد في تمويله على هذا النوع من الشرك

االدخار الوطني وقد اوجد المشرع الجزائري طريقتين لتأسيس هذا النوع من الشركات، وذلك 
 .عن طريق اللجوء العلني لالدخار، أو دون اللجوء العلني لالدخار

 :التأسيس باللجوء العلني لالدخار-1
د اللجوء العلني لالدخار القيام بعدة إجراءات، من أجل تأسي على المؤسسين عن يتعين

المرحلة االبتدائية األولية للتأسيس : الشركة إجماال يمكن تقسيمها إلى مرحلتين أساسيتين
 .والمرحلة النهائية للتأسيس

                                           
 .من القانون المدني الجزائري، المعدل والمتمم، مرجع سابق 110المادة  - 1
 .000النظرية العامة للشركات، مرجع سابق، ص -محمد فريد العريني، القانون التجاري - 2
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 :للتأسيس( االبتدائية)المرحلة األولية-أ
وع القانون األساسي يفرض المشرع في هذه المرحلة على المؤسسين تحرير مشر 

يحرر الموثق مشروع القانون األساسي لشركة المساهمة بطلب من "والدعوة العامة لالكتتاب 
مؤسس، وتودع نسخة من هذا العقد بالمركز الوطني للسجل التجاري، ينشر المؤسسون تحت 

يمكن ، وبدورها هذه المرحلة (1)"مسؤوليتهم إعالنا حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم
 :تقسيمها إلى مرحلتين

 :المرحلة التحضيرية-1-أ
يقوم المؤسسون بتحرير العقد التأسيسي للشركة، ويشمل على البيانات التفصيلية 
المتعلقة بالشركة ومؤسسيها مثل أسماء المؤسسين ومقدار رأسمالها ومكان مركزها الرئيسي 

يداع نسخة منه لدى  الخ، وهنا يتعين توثيق المشروع األساسي....واسم الشركة للشركة وا 
 .المركز الوطني للسجل التجاري

 :المرحلة األساسية للتأسيس باللجوء إلى االكتتاب العام-2-أ
 دعوةتعتبر ثان مرحلة أين يوجه المؤسسون الدعوة العامة لالكتتاب التي تعتبر بمثابة 

 .إلى األشخاص ليكونوا مساهمين في رأسمال الشركة
 :تتابتعريف االك-1-2-أ

، كما (2)يعرف بأنه عقد للحصول على أسهم مقابل مبلغ من المال أو ما يوازي ذلك
اإلعالن عن اإلرادة في االنضمام إلى مشروع الشركة مع التعهد بتقديم "يعرفه البعض بأنه 

ويشترط لصحة االكتتاب أن يكون كامال . (3)"حصة في رأسمال تتمثل في عدد من األسهم
ركة، وعندما يتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية يجب أن يكون مدفوعا نقدا في كل رأسمال الش

                                           
 .من القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم، مرجع سابق 010المادة  - 1
 .10، ص 0310الشركات التجارية، منشورات الحلبي الحقوقية، اإلسكندرية، يوسف حميد معوض، الموجز في  - 2
 .010، ص 0330أبو الروس أحمد، موسوعة الشركات التجارية، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية،  - 3
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، ويشترط كذلك أن يكون قطعيا ومنجزا غير معلق على شرط وأن يكون (1)%133وبنسبة 
 .جديا ال وهميا

 :إجراءات االكتتاب-2-2-أ
 :للقيام بعملية االكتتاب يتعين إجراءات معينة تتمثل فيما يلي

يقوم المؤسسون باإلعالن عن االكتتاب في النشرة الرسمية  :كتتاباإلعالن عن اال -
 (3)وقبل أي إجراء يتعلق باإلشهار (2)لإلعالنات القانونية قبل الشروع في عمليات االكتتاب

 .(4)على أن يتضمن هذا اإلعالن مجموعة من البيانات
مضي تؤرخ و تو  (5)تثبت عملية االكتتاب بواسطة بطاقة االكتتاب :إثبات االكتتاب-
المكتتب أو موكله الذي يذكر باألحرف الكاملة عدد السنوات المكتتبة  من طرف البطاقة

 .(6)وتسلم له نسخة منه على ورقة عادية، وتتضمن بطاقة االكتتاب مجموعة من البيانات

                                           
 .المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، مرجع سابق 11-30 رقم من األمر 00المادة  - 1
 .من القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم، مرجع سابق 010/30المادة  - 2
من القانون التجاري وذلك عن  030حيث تقوم الشركة عند بداية االكتتاب بإجراءات الشهر وهذا تطبيقا لنص المادة  - 3

 30ا اإلعالن قبل طريق إعالم المساهمين بإصدار األسهم عن طريق إعالن يحتوي على مجموعة من البيانات، وينشر هذ
أيام على األقل من تاريخ افتتاح االكتتاب في النشرة القانونية للوالية التي يوجد بها مقر الشركة، ويدرج اإلعالن كذلك في 

أيام على األقل من تاريخ افتتاح االكتتاب، للمزيد من التوضيح أنظر في ذلك  30النشرة الرسمية لإلعالنات القانونية قبل 
، يتضمن تطبيق أحكام القانون التجاري 1110ديسمبر سنة  00المؤرخ في  100-10من المرسوم التنفيذي رقم  31المادة 

 .1110ديسمبر سنة  01، الصادر في 03ر عدد .المتعلقة بشركات المساهمة والتجمعات، ج
تعلقة بشركات المساهمة ، يتضمن تطبيق أحكام القانون التجاري الم100-10من المرسوم التنفيذي رقم  30المادة  - 4

تسمية الشركة التي تؤسس متبوعة برمزها إن -: نصت على البيانات التي يتضمنها اإلعالن وهي. والتجمعات، مرجع سابق
اقتضى األمر، شكل الشركة، مبلغ رأسمال الشركة، عنوان مقر الشركة، موضوع الشركة باختصار، مدة استمرار الشركة، 

ون األساسي للشركة ومكانه، عدد األسهم التي ستكتتب نقدا والمبلغ المستحق الدفع عينا الذي تاريخ إيداع مشروع القان
 .الخ....يتضمن عالوة اإلصدار عند االقتضاء، القيمة االسمية لألسهم

هم التي وهي تلك الشهادة التي تقدمها الشركة المساهمة للمساهم للداللة على أنه ساهم فيها وأن له فيها عددا من األس - 5
تبين في الشهادة، أحمد زكي بدوي، صديقي يوسف محمود، إسماعيل محمد هاشم، معجم المصطلحات القانونية 

 .01، ص 1111والمصرفية، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 
 يتضمن تطبيق أحكام القانون التجاري المتعلقة بشركات المساهمة 100-10 رقم من المرسوم التنفيذي 31المادة  - 6

تسمية الشركة التي تؤسس، شكل الشركة، مبلغ : ، مرجع سابق، يبين في بطاقة االكتتاب المعلومات التاليةوالتجمعات
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 :المرحلة النهائية للتأسيس باللجوء العلني لالدخار-ب
معية التأسيسة من أجل تأسيس الشركة وكذا سوف يتم التطرق على كيفيات انعقاد الج

 .إلى قيدها في السجل التجاري
 :انعقاد الجمعية العامة التأسيسية-1-ب

تعتبر أخر مرحلة من تأسيس شركة المساهمة عن طريق اللجوء العلني لالدخار والتي 
سهم التي خيرة تظم كافة المكتتبين في األألهذه ا ،تتوج باستدعاء الجمعية العامة التأسيسية

 .تم طرحها باإلضافة إلى المؤسسين، وهي تجتمع مرة واحدة في حياة الشركة
، على أن هذا االستدعاء يدرج في النشرة (1)يتم دعوة المكتتبين بموجب استدعاءات

الرسمية لإلعالنات القانونية وفي جريدة مؤهلة الستالم اإلعالنات القانونية في والية مقر 
على األقل من تاريخ انعقاد الجمعية وحضور هذه الجمعية حق مقرر أيام  30الشركة قبل 

 .لجميع المكتتبين مهما كانت مساهمته في الشركة
وتتداول الجمعية التأسيسية حسب شروط اكتمال النصاب واألغلبية المقررة في 

هم ، وتثبت هذه الجمعية أن رأسمال مكتتب به تماما وأن مبلغ األس(2)الجمعيات غير العادية
مستحق الدفع وتبدي كذلك رأيها في المصادقة على القانون األساسي الذي ال يقبل التعديل 
إال بإجماع أراء جميع المكتتبين وتقوم بتعيين القائمين باإلدارة األولين وأعضاء مجلس 
المراقبة وواحد أو أكثر من مندوبي الحسابات، كما يمكن أن يتضمن المحضر إثبات قبول 

 .(3)وظائفهمو اإلدارة أو أعضاء مجلس المراقبة أو مندوبي الحسابات القائمين ب

                                                                                                                                    
رأسمال الشركة، عنوان مقر الشركة، موضوع الشركة، تاريخ إيداع مشروع القانون األساسي للشركة ومكانه، نسبة الرأسمال 

كتتبة، اسم الشركة أو تسميتها، لقب المكتتب واسمه المستعمل وموطنه وعدد الذي يكتتب نقدا، كيفيات إصدار األسهم الم
السندات التي اكتتبها، اإلشعار بتسليم نسخة من بطاقة االكتتاب إلى المكتتب، تاريخ نشر اإلعالن المنصوص عليه في 

 . أعاله في النشرة الرسمية لإلعالنات القانونية 30المادة 
ذكر فيها اسم الشركة وشكلها وعنوان مقرها ومبلغ رأسمالها ويوم الجمعية وساعتها ومكانه هذه االستدعاءات يجب  - 1

يتضمن تطبيق أحكام القانون التجاري المتعلقة  100-10من المرسوم التنفيذي رقم  30وجدول أعمالها، أنظر المادة 
 .بشركات المساهمة والتجمعات، مرجع سابق

 .ري الجزائري، المعدل والمتمم، مرجع سابقمن القانون التجا 030المادة  - 2
 .من القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم، مرجع سابق 033المادة  - 3
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 :قيد الشركة في السجل التجاري-2-ب
يعتبر آخر إجراء يقوم به المؤسسون بعد انعقاد الجمعية العامة التأسيسية، أال وهو 

بر القيد في السجل التجاري وذلك حتى تتمتع الشركة بالشخصية المعنوية ألن إجراء القيد يعت
، وهذا بعد (1)بمثابة سند رسمي يؤهل كل شخص يتمتع بكامل أهليته لممارسة نشاط تجاري

إتمام إجراءات الشهر القانوني ألنه ال يعتد بتسجيل الشخص االعتباري في السجل التجاري 
 .(2)اتجاه الغير إال بعد يوم كامل من تاريخ نشره القانوني

ات المالية ال يمكن لها القيد في السجل التجاري أن البنوك والمؤسس اإلشارة إليهوتجدر 
، على اعتبار أنها من النشاطات والمهن المقننة التي (3)إال بعد الحصول على الترخيص

 .(4)في السجل التجاري الحصول على الترخيص أو االعتماد اتستلزم ممارستها وقيده
 :التأسيس دون اللجوء العلني لالدخار-2

للجوء العلني لالدخار أو كما يطلق عليه البعض لفظ االكتتاب يعتبر التأسيس دون ا
المغلق أو الفوري، الطريقة الثانية التي يتم فيها تأسيس شركة المساهمة وقد نص عليها 

من القانون التجاري الجزائري وخصها بإجراءات  031و  030المشرع الجزائري ضمن المواد 
ق اللجوء العلني لالدخار، وهذا نظرا القتصار بسيطة وسهلة جدا مقارنة بالتأسيس عن طري

عملية االكتتاب على المؤسسين فقط، لذا سيتم التطرق في نقطة أولى إلى المرحلة األساسية 
 .للتأسيس وفي نقطة ثانية غلى المرحلة النهائية للتأسيس

 :المرحلة األساسية لعملية التأسيس-أ
، إذ يعتمدون على قدراتهم الذاتية يقتصر تكوين رأسمال الشركة على المؤسسين فقط

فقط نظرا لتمتعهم بوفرة المال والخبرة في التأسيس، وبالتالي يمنع عليهم اللجوء علنية 

                                           
 .، يتعلق بشروط ممارسة األنشطة التجارية، المعدل والمتمم، مرجع سابق 30-31من القانون رقم  30المادة  - 1
 .، مرجع سابقوط ممارسة األنشطة التجارية، المعدل والمتمميتعلق بشر  30-31 رقم من القانون 11المادة  - 2
 .المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، مرجع سابق 11-30 رقم من األمر 10المادة  - 3
 .، مرجع سابقيتعلق بشروط ممارسة األنشطة التجارية المعدل والمتمم 30-31 رقم من القانون 31المادة  - 4
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كاملة عند سهم النقدية مدفوعة ألرأسمال بكامله وتكون االلالدخار ويتم االكتتاب في 
 .(1)االكتتاب

خير المبالغ أليثبت فيه هذا ا ر عقد لدى الموثقويكلف أحد المساهمين أو أكثر بتحري
، وتودع األموال الناتجة عن االكتتابات النقدية وقائمة المكتتبين (2)المدفوعة من المؤسسين

مع ذكر المبالغ التي يدفعها كل مكتتب لدى موثق أو لدى مؤسسة مالية مؤهلة قانونا وتكون 
 .مثبتة بواسطة عقد موثق

التجاري ينص على أن رأسمال شركة المساهمة فرغم أن المشرع طبقا لقواعد القانون 
عند عدم اللجوء علنية لالدخار يجب أن ال يقل عن مليون دينار جزائري، لكن رغم ذلك فإن 
قانون النقد والقرض ينص على أن البنوك والمؤسسات المالية يجب أن ال يقل رأسمالها عن 

خمسمائة مليون جزائري بالنسبة ماليير دينار جزائري بالنسبة لألولى وثالثة ماليير و  13
 .(3)للثانية

يمكن أن يتكون رأسمال شركة المساهمة من جزء من حصص عينية وهنا يتم تقديره 
 .(4)بناءا على تقرير ملحق بالقانون األساسي يعذه مندوب الحصص تحت مسؤوليته

 :المرحلة النهائية للتأسيس دون اللجوء العلني لالدخار-ب
م المساهمون بالتوقيع على القانون األساسي بأنفسهم أو بواسطة في هذه المرحلة يقو 

وكيل مزود بتفويض خاص بعد التصريح لدى الموثق بالدفعات وبعد وضع التقرير الخاص 

                                           
 .المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، مرجع سابق 11-30 رقم مرمن األ 00المادة  - 1
متمم، مرجع من القانون التجاري الجزائري، معدل و  010مؤسسين، المادة ( 30)يجب أن ال يقل عددهم عن سبعة  - 2

 .سابق
مالية العاملة في الجزائر، يتعلق بالحد األدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات ال 31-30المادة الثانية من النظام رقم  - 3

 .مرجع سابق
 .من القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم، مرجع سابق 030المادة  - 4
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يجب أن يوضع التقرير تحت تصرفهم أي يمكنهم الحصول على .بتقدير الحصص العينية
 .(1)على القانون األساسي أيام على األقل من تاريخ التوقيع 30نسخة منه خالل 

لشركة المساهمة يتم تعين القائمين باإلدارة األولون  يعند التوقيع على العقد التأسيس
 .وأعضاء مجلس المراقبة األولون ومندوبو الحسابات األولون في القوانين األساسية

  الثانيالمبحث 
 المصرفي الشروط الموضوعية الخاصة بالمستثمر األجنبي

ائر عدة تحوالت هامة في مجال استقبال رؤوس األموال األجنبية على عرفت الجز 
اعتبار أن هذه األخيرة تعتبر وسيلة هامة وفعالة لتحقيق التنمية االقتصادية ألنه بواسطتها 
يتم نقل خبرات تقنية وأموال الزمة إذا ما تم استغاللها بطريقة فعالة وناجعة، لكنه في المقابل 

ف ثروات وموارد البلد ويضعه تحت رحمة ما يسمى بالشركات المتعددة قد يؤدي إلى استنزا
 .الجنسيات

في هذا الصدد فقد قام المشرع الجزائري بفتح عملية االستثمار وذلك من خالل تكريس 
في ظل احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها، ...تنجز االستثمارات"مبدأ حرية االستثمار 

بحماية البيئة، وبالنشاطات والمهن المقننة، وبصفة عامة بممارسة ال سيما تلك المتعلقة 
 .(2)"النشاطات االقتصادية

وبالفعل صدرت عدة نصوص قانونية تنظم عملية االستثمار في المجال المصرفي منذ 
 11-30 رقم األمر النقد والقرض الحالي ، وكذا قانون13-13 رقم والقرضتبني قانون النقد 
ومختلف  0331الجديدة التي أتى بها قانون المالية التكميلي لسنة  األحكامإال أنه وبموجب 

سة جديدة في مجال االستثمارات الجزائري سياقوانين المالية الصادرة بعده فقد تبنى المشرع 
دة ، حيث أخضع عملية االستثمار التي يقوم بها لعاألجنبيبالمستثمر  اخاصة ما تعلق منه

كيفيات وشروط تأسيس موضوعية وقد حددت هذه القواعد إجراءات وشروط شكلية و 

                                           
يتضمن تطبيق أحكام القانون التجاري المتعلقة بشركات المساهمة  100-10من المرسوم التنفيذي رقم  30المادة  - 1

 .، مرجع سابقوالتجمعات
 .مرجع سابق المعدل، المتعلق بترقية االستثمار، 31-10 رقم القانونالمادة الثالثة من  - 2
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، على المحك األجنبي، وهي في الحقيقة تدابير تضع حرية االستثمار األجنبياالستثمار 
 .استثمارات جديدة إنشاءفي  األجنبيوتقيد حرية المستثمر 

 ال" األجنبيةفقد فرض المشرع الجزائري شروط موضوعية على انجاز االستثمارات 
الترخيص بالمساهمات الخارجية في البنوك والمؤسسات المالية التي يحكمها القانون ن يمك

من رأس  األقلعلى  %01الجزائري إال في إطار شراكة تمثل المساهمة الوطنية المقيمة 
المتعلق بتطوير  30-31 رقم بموجب األمر وكان المشرع قد كرس هذه القاعدة، (1)"...المال

 .(3)0310، وحتى بموجب قانون المالية لسنة (2)(الملغي)االستثمار
المطلب ) األجنبية المصرفية نجاز االستثماراتاللذا سيتم التطرق إلى الشراكة كشرط 

ثم إلى مبدأ المعاملة بالمثل كشرط إلقامة فرع ومكاتب تمثيل البنوك والمؤسسات  ( األول
 (.المطلب الثاني)المالية األجنبية في الجزائر

 ولالمطلب األ 
  باألقلية للمستثمر المصرفي األجنبيالشراكة شرط تطبيق  

تنجز في حرية تامة مع مراعاة التشريعات  بعدما كانت االستثمارات األجنبية
والتنظيمات المقننة، اتجه المشرع الجزائري لتبني معيار أخر كشرط لقبول االستثمارات 

رؤوس أموال وطنية سواء كانت خاصة  مع (4)شراكة إطارفي  إنشاءهااألجنبية وذلك بتقييد 
المتعلق  11-30 رقم المعدل والمتمم لألمر 31-13 رقم بموجب األمر وذلكأو عمومية، 

                                           
 .المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، مرجع سابق 11-30 رقم من األمر 00المادة  - 1
 (.الملغي.)المتعلق بتطوير االستثمار، مرجع سابق 30-31 رقم مكرر من األمر 1المادة  - 2
ر .، ج0310، يتضمن قانون المالية لسنة 0310ديسمبر سنة  03المؤرخ في  10-10 مرق من القانون 00المادة  - 3

 .0310ديسمبر سنة  01، الصادر في 00عدد 
فالشراكة إذن هي عبارة عن ارتباط الشركاء بحركة رأس المال لتحقيق استثمارات مشتركة تسعى من ورائها المؤسسة  - 4

سييرية الموجودة لدى الطرف األجنبي وتأخذ هذه الشراكة في الغالب شكل اندماج إلى االستفادة من الموارد واألساليب الت
شريكتين مع بعضهما البعض أو تأسيس شركة مختلطة حيث يتم اشتراك مؤسستين أو أكثر على تأسيس شركة ذات رأس 

مؤسسات االقتصادية الجزائرية، أوشن ليلي، الشراكة األجنبية وال للمزيد أنظر.امال مختلط والعمل على المساهمة في إدارته
ص -، ص0311مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع التعاون الدولي، جامعة مولود معمري تيزي وزو، الجزائر، 

11-10. 
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ال يمكن الترخيص بالمساهمات "البنوك والمؤسسات المالية  إنشاءفي مجال  بالنقد والقرض
إال في إطار شراكة  الخارجية في البنوك والمؤسسات المالية التي يحكمها القانون الجزائري

على األقل من رأس المال، ويمكن أن يقصد  %01تمثل المساهمة الوطنية المقيمة 
 .(1)"بالمساهمة الوطنية جمع عدة شركاء

أجنبية مصرفية في الجزائر  استثماراتوبهذا يكون المشرع قد تراجع عن إمكانية إنشاء 
 رقم لى األقل قبل تعديل األمر الحاليمملوكة ملكية كاملة وبأغلبية مطلقة كما كان سائدا ع

 30-31 األمر رقم نجد نفس الوضعية كرسها المشرع بموجب، حيث 0313سنة  30-11
المتضمن  10-10 رقم ، والنص عليها بموجب القانون(الملغي)المتعلق بتطوير االستثمار

 .(2)0310قانون المالية لسنة 
يد بالنسبة للمستثمر المصرفي وعليه يكون المشرع قد كرس الشراكة كأسلوب وح 

، او حتى عند فتح تأسيس بنك ومؤسسة مالية األجنبي سواء عند انشاء مشروع جديد أي
إلى األحكام المتعلقة بالشراكة عند إقامة رأسمال البنوك العمومية، لذا سوف يتم التطرق 

د فتح رأسمال ثم إلى األحكام المتعلقة بالشراكة عن (الفرع األول)مشروع استثمار أجنبي 
  (.الفرع الثاني)البنوك العمومية 

 الفرع األول
 أجنبي مصرفي األحكام المنظمة للشراكة عند إنشاء مشروع استثمار

وضع المشرع الجزائري مجموعة من األحكام الخاصة التي يتعين على كل مستثمر 
م يخضع لها حكاثماري مباشر أو بالشراكة، فهذه األأجنبي راغب في إقامة أي مشروع است

بحيث يتعين على المستثمر المصرفي األجنبي الراغب في المستثمر األجنبي دون الوطني، 
وكذا تطبيق قاعدة  ،(أوال) تأسيس بنك ومؤسسة مالية في الجزائر إيجاد شريك وطني مقيم

 (.ثانيا)11%-01%
                                           

 .المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق 11-30 رقم من األمر 00المادة  - 1
: ، مرجع سابق، التي جاء نصها كما يلي0310ن المالية لسنة ، يتضمن قانو 10-10 رقم من القانون 00المادة  - 2
ترتبط ممارسة األجانب ألنشطة إنتاج السلع والخدمات واالستيراد بتأسيس شركة تحوز المساهمة الوطنية المقيمة على نسبة "

 ".على األقل من رأسمالها 01%
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 :مع مستثمر وطني مقيم: أوال
ه االستثماري ضرورة إيجاد فرض على كل مستثمر أجنبي راغب في انجاز مشروع

ال يمكن الترخيص بالمساهمة الخارجية في البنوك والمؤسسات المالية "شريك وطني مقيم 
 %01التي يحكمها القانون الجزائري إال في إطار شراكة تمثل المساهمة الوطنية المقيمة 

 .(1)..."على األقل من رأس مال
نجاز المستثمر األجنبي إلاسيان وبهذا يظهر أن المشرع الجزائري فرض شرطان أس

شريك وطني ومقيم،  وذلك من خالل الزامه بإيجاد الشراكة إطارلمشروعه االستثماري في 
وهنا تظهر صعوبة إيجاد هذا الشريك الوطني المقيم الذي تتوفر فيه كل هذه الشروط 

ضخم جدا  التأسيسي المطلوب لتأسيس هذه البنوك الرأسمالالمطلوبة خصوصا إذا علمنا ان 
  .(2)نتتوفر فيه هادان الشرطا يستحيل معه إيجاد هذا الشريك الذي

 :أن يكون المستثمر وطني-1
يتعين على المساهم األخر إلى جانب الشريك األجنبي ان يكون وطني أي يحمل 

في تحديد الشريك  الجنسية معيار نالحظ أن المعيار المعتمد هوالجنسية الجزائرية وعليه 
وذلك باللجوء إلى كثيرا ما يستعمل المشرع هذا المعيار في التفريق بين المستثمرين ف، الثاني

يهدف هذا القانون إلى تحديد النظام المطبق على "استعمال صفة الوطني واألجنبي 
، فالمقصود بالمستثمر إذن كل شخص طبيعي أو (3)"...االستثمارات الوطنية واألجنبية

أو األجنبية، وبالتالي فالمستثمر الوطني هو الذي يحمل معنوي يحمل الجنسية الوطنية 
جنسية الدولة اإلقليمية التي يقع فيها االستثمار، أما المستثمر األجنبي فهو الذي ال يعتبر 

 .وطنيا وبالتالي ال يحمل جنسية الدولة التي يقع فيها االستثمار بالنسبة للشخص الطبيعي
يمكن تحديد جنسية شركة أجنبية مثال باللجوء  أما بالنسبة للشخص المعنوي، فإنه ال

إلى القانون الوطني، إذ يعتبر المقر االجتماعي هو المحدد لالختصاص التشريعي وبالتالي 
                                           

 .ل والمتمم، مرجع سابقالمتعلق بالنقد والقرض، المعد 11-30 رقم من األمر 00المادة  - 1
عزيزي جالل، الشراكة كقيد على عملية االستثمار المصرفي األجنبي في الجزائر، مجلة الحقوق والعلوم االنسانية،  - 2

 .000، ص 0310 سبتمبرجامعة زيان عاشور الجلفة، المجلد العاشر، العدد الثالث، 
 .مرجع سابق المعدل، الستثمار،يتعلق بترقية ا 31-10 رقم القانون من المادة األولى -3
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الجنسية، وعليه كقاعدة عامة يتم تحديد جنسية المستثمر األجنبي باعتباره شخصا معنويا، 
 .بجنسية الدولة التي يوجد بها مقره االجتماعي

خص المعنوي في شكل شركة أجنبية ال يمكنه أن يستثمر في الجزائر، إال إذا فالش 
كان له مقر ومركز على اإلقليم الجزائري، ألن المشرع يفرق بين الجنسية و الموطن، إذ ال 

الشركات التي :"... يعتبر موطنه هو ذات المكان الموجود فيه مركز إدارته حيث جاء ما يلي
ي الخارج ولها نشاط في الجزائر، يعتبر مركزها في نظر القانون يكون مركزها الرئيسي ف

 .(1)"الداخلي في الجزائر
ويبقى أنه من الصعب جدا إيجاد شريك وطني محترف يقبل الدخول في شراكة مع 
أجانب في هذا القطاع بالتحديد الذي ال يتطلب مهارات وتكنولوجيا متطورة، وبالتالي فإن 

ذاته يعتبر قيد على عملية االستثمار في القطاع المصرفي في إقرار هذه الشرط في حد 
 .الجزائر
 :أن يكون المستثمر مقيم -2

في التفرقة  يستلزم في الشريك الثاني المقابل أن يكون مقيما، فكثيرا ما يعتمد المشرع
مثل عدد من دول العالم  1113بين المستثمرين على معيار اإلقامة، حيث كان وحتى عام 

يميز بين المستثمر الوطني والمستثمر األجنبي على أساس معيار الجنسية ولكنه  الثالث
، ليعود ويتبناه من جديد (2)بموجب قانون النقد والقرض تخلى عنه ليضع مكانه معيار اإلقامة

 رقم المعدل والمتمم وكذلك األمر المتعلق بتطوير االستثمار 30-31 رقم األمر بموجب
 .والقرض المعدل والمتمم المتعلق بالنقد 30-11

المتعلق بالنقد والقرض، الشخص المقيم والشخص غير  11-30 رقم وقد حدد األمر
يعتبر مقيما في مفهوم هذا األمر كل شخص طبيعي أو معنوي يكون "المقيم، حيث جاء فيه 

ل المركز الرئيسي لنشاطاته االقتصادية في الجزائر ويعتبر غير مقيم في مفهوم هذا األمر ك

                                           
 .المعدل والمتمم، مرجع سابق الجزائري، لقانون المدنيمن ا 03المادة  -1

2
- ZOUAIMIA Rachid, Le régime des investissements étrangers en Algérie, Journal Du Droit 

International, N° 03, 1993, P 573. 
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، وهذا ما نجده (1)"شخص طبيعي أو معنوي يكون مركز نشاطاته االقتصادية خارج الجزائر
 .31-30كذلك في تعريف الشخص المقيم والشخص غير المقيم في النظام رقم 

النظام رقم غير أنه لتحديد فكرة المركز الرئيسي للنشاط االقتصادي، يتعين الرجوع إلى 
، فيعتبر غير مقيم كل شخص طبيعي جزائري أو (2)عن بنك الجزائر الصادر 13-30

أجنبي له مركز رئيسي لنشاطه االقتصادي خارج الجزائر منذ سنتين على األقل وفي دولة 
، من %03تكون لها عالقات دبلوماسية مع الجزائر، مع اشتراط امتالكه لنسبة تفوق 

 . الممتلكات واإليرادات خارج الجزائر
أما بالنسبة لألشخاص المعنوية، فقد تم اعتماد نفس المعيار لتحديد الشخص غير 

من رقم أعماله خارج  %03المقيم، حيث يجب أن يحقق الشخص المعنوي أكثر من 
يراداته، وذات  %03الجزائر، و بالتالي فان عدم حيازة الشخص ألكثر من  من ممتلكاته وا 

 .مقيما يجعله خارج الجزائر النسبة من رقم األعمال
كشرط لقبول  واإلقامةوبهذا يكون المشرع الجزائري قد جمع بين معياري الجنسية 

الجزائري،  اإلقليممشاركة المستثمر األجنبي في المشروع االستثماري المزمع انجازه فوق 
 الشراكة قرينة فعلية على تفضيل المشرع الجزائري إطاراالستثمار في  إلزاميةوبالتالي 
وهذا يعتبر في حد ذاته ردة فعل قانوني .ة الوطنية على حساب مصلحة المستثمرللمصلح

                                           
 .متعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، مرجع سابقال 11-30 رقم من األمر 100المادة  -1
-13 النظام رقم يبقى العمل بالنظام القديم 11-30 رقم نظرا لغياب أنظمة بنك الجزائر الخاصة بقانون النقد والقرض -2

عادة تحويلها إلى الخارج و 30  مداخليها،، يحدد شروط تحويل رؤوس األموال إلى الجزائر لتمويل النشاطات االقتصادية وا 
ر .، المتعلق باالستثمارات األجنبية، ج0330جوان  30مؤرخ في  30-30رغم صدور نظام رقم (. الملغي)مرجع سابق،

، الذي توحي المادة الثانية منه على أن المشرع اعتمد على معيار الجنسية إال أن 0330جويلية  01، صادر في 00عدد 
ت التي تستفيد من هذا النظام تتمثل في تلك التي أنجزت عن طريق مساهمات المادة الموالية لها، وضحت أن االستثمارا

 .خارجية، أي مساهمات غير المقيم
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نتيجة تفاقم نزيف تحويل العمالت الصعبة إلى الخارج وتأثر ميزان المدفوعات الوطني من 
 .(1)ذلك سلبا

يبقى فقط ان إقرار مثل هذين الشرطين أدى إلى عزوف األجانب عن تأسيس 
حيث لوحظ عدم تسجيل أي مشروع استثماري مصرفي مؤسسات مصرفية في الجزائر، 
 .(2)إلى غاية يومنا هذا 0313مشترك منذ إقرار هذه القاعدة سنة 

 :%44/51فرض قاعدة : ثانيا
شريك وطني مقيم لقبول  األجنبيلم يكتف المشرع الجزائري بفرض على المستثمر 

حددة عند تأسيس الرأسمال قاعدة م باحترامزمه كذلك لاستثماره في القطاع المصرفي، بل أ
، بحيث يتعين ان تكون مساهمة الشريك االجتماعي تحت طائلة رفض المشروع االستثماري

 %11وبالتالي لم يبق للشريك األجنبي سوى  من الرأسمال، %01الوطني المقيم ال تقل عن 
ة بين االجتماعي، وبهذا يكون المشرع الجزائري قد قضى على كل حرية تعاقدي الرأسمالمن 

، وكذا المستثمر الوطني والمستثمر األجنبي خاصة وان المبدأ العام يكرس حرية االستثمار
يتلقى األشخاص الطبيعيون والمعنويون األجانب "...يكرس مبدأ عدم التمييز في المعاملة 

 .(3)"معاملة منصفة وعادلة، فيما يخص الحقوق والواجبات المرتبطة باستثماراتهم
مكرسة كذلك بموجب أحكام  في القطاع المصرفي المطبقة ذه القاعدةما يالحظ ان ه

ن أفرغم  0310المتضمن قانون المالية لسنة  10-10 رقم من القانون 00نص المادة 
المشرع قام بإلغائها من النص الحالي لقانون االستثمار، إال أنها مازالت سارية المفعول، 

، ضف على ذلك ان المشرع أهمل وراء ذلك؟ؤل مطروح عن الحكمة من وعليه يبقى التسا
النص على إمكانية قيام الشراكة مع مؤسسات عمومية اقتصادية، وال ربما السبب الرئيسي 
الذي يعود إلهمال المشرع النص على مثل هذه الحالة يرجع إلى الصعوبات المالية التي 

                                           
ضبط للنشاط االقتصادي : زوبيري سفيان، القيود القانونية الواردة على االستثمار األجنبي في ظل التشريعات الحالية - 1

كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان  ة للبحث القانوني،أم عودة إلى الدولة المتدخلة؟، المجلة األكاديمي
 .113، ص 0310، 31عدد  ،بجاية-ميرة

 .013عزيزي جالل، الشراكة كقيد على عملية االستثمار المصرفي األجنبي في الجزائر، مرجع سابق، ص  - 2
 .مرجع سابق لمعدل،ا المتعلق بترقية االستثمار، 31-10 رقم من القانون 01المادة  - 3
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ائقة مالية مست أغلب تعرفها البالد بسبب انخفاض أسعار البترول، وما نتج عن ذلك من ض
 .(1)المؤسسات العمومية االقتصادية التي يتم تمويلها من الخزينة العمومية

 %01وعليه يظهر أن نسبة مساهمة الشريك الوطني المقيم يجب ان ال تقل عن 
وقد احتاط ، %11وبالتالي ال تهم نسبة مساهمة الشريك األجنبي مادامت ال تزيد عن 

من الرأسمال  %01جاد شريك وطني مقيم قادر على المساهمة بنسبة المشرع لعدم إمكانية إي
نما عدة شركاء فقط يشترط أن يكونوا  إذاالجتماعي،  أجاز إمكانية أن ال يكون شريك واحد وا 

 .من المساهمين الوطنيين المقيمين
وبهذا يكون المشرع الجزائري قد وضع شروطا قاسية في مواجهة المستثمر األجنبي 

ي االستثمار في القطاع المصرفي سواء مع مستثمر وطني مقيم، مع اشتراط حيازة الراغب ف
على األقل من الرأسمال، وهذا ال ربما  %01المستثمر الوطني الخاص أو العمومي لنسبة 

لضمان عدم تحويل العملة الصعبة إلى الخارج، فقد بينت عدة تقارير أن نسبة تحويل رؤوس 
فقد .ار االستثمار فاقت عشرة األضعاف االموال المستثمرة نفسهااألموال إلى الخارج في إط

مليار دوالر  00,0بينت إحصاءات بنك الجزائر إلى أن قيمة األموال المحولة إلى الخارج 
 .(2)0330إلى سنة  0331من سنة 

 الفرع الثاني
 والمؤسسات المالية البنوكاألحكام المنظمة للشراكة عند فتح رأسمال 

استعادة "...المشرع الخوصصة شكل من أشكال االستثمار  يب اعتبرإلى وقت قر 
رغم ان هناك قانون خاص ينظمها أال ، (3)."النشاطات في إطار خوصصة جزئية أو كلية

                                           
عزيزي جالل، الشراكة األجنبية في قانون االستثمار الجزائري شرط تمييزي أم حتمية إقتصادية؟، مجلة الباحث - 1

 .011، ص 0310للدراسات األكاديمية، جامعة باتنة، العدد الثالث عشر، جويلية 
ضبط للنشاط االقتصادي : ي في ظل التشريعات الحاليةزوبيري سفيان، القيود القانونية الواردة على االستثمار األجنب - 2

 .111أم عودة إلى الدولة المتدخلة؟، مرجع سابق، ص
 (.جزئيا ملغي.)، مرجع سابقبتطوير االستثمارالمتعلق  30-31 رقم من األمر 30المادة  - 3
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وتسييرها  (1)المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية االقتصادية 31-31 رقم األمر وهو
الكلية أو الجزئية وذلك من خالل ما يسمى بالخوصصة  ، حيث كرس المشرع(2)اوخوصصته

لم يتضمن حيث  .تحقيق انسحاب الدولة من المجال االقتصادي وتشجيع االستثمار الخاص
أي نص يتعلق بمساهمة المستثمر األجنبي في رأسمال المؤسسة  31-31 رقم األمر

 العمومية االقتصادية محل الخوصصة، وعلى هذا األساس تخضع االستثمارات األجنبية في
أو ألحكام القانون المنظم لها، وعليه يمكن ان ، (3)عملية الخوصصة ألحكام قانون االستثمار

 ، او تنازل البنوك الخاصة الناشطة عن أسهمها(أوال) نشهد فتح رأسمال البنوك العمومية
 .(ثانيا)

 :األحكام المنظمة للشراكة عند فتح رأسمال البنوك العمومية: أوال
بنوك العمومية رأسمالها للخواص، فرغم أن المشرع لم ينص على قد يحدث ان تفتح ال

وبمفهوم المخالفة في حالة فتح رأسمال البنوك العمومية للخواص فإن  ذلك صراحة فإنه
وهذا ما من الرأسمال االجتماعي،  %11المساهمات األجنبية الخارجية يجب أن ال تتجاوز 

المتعلق بالنقد والقرض، المعدل  11-30 قمر  من األمر 00نص المادة  ه ضمنيا منمن يفهم
 .والمتمم

                                           
ي فهي شركات مساهمة أو المؤسسة العمومية االقتصادية هي أشخاص معنوية تخضع لقواعد القانون التجاري، وبالتال - 1

أو /أو الجماعات المحلية فيها مباشرة أو بصفة غير مباشرة جميع األسهم و/شركات محددة المسؤولية تملك الدولة و
الحصص، وتنشأ المؤسسة بموجب قرار يتخذه كل جهاز مؤهل قانونا إلحداث مؤسسة عمومية اقتصادية ويعمل بصفته 

ومية االقتصادية الوسيلة المفضلة إلنتاج المواد والخدمات وتراكم رأس المال، للمزيد عضوا مؤسسا، وتعتبر المؤسسة العم
، (ها في الجزائرالنظرية العامة وتطبيقات)لعشب محفوظ، الوجيز في القانون االقتصادي: من التوضيح أنظر في ذلك

 .01-00ص -، صن.س.، الجزائر، دج.م.د
تسييرها وخوصصتها، المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية االقتصادية و ، 0331أوث  03مؤرخ في  31-31 رقم مرأ - 2
ر .، ج0331أكتوبر  01ي مؤرخ ف 10-31 رقم قانونوجب ، الموافق عليه بم0331اوث  00صادر في ، 10ر عدد .ج

، 11ر عدد .، ج0330فيفري  00في مؤرخ  31-30 رقم معدل ومتمم بأمر 0331أكتوبر  01صادر في ، 00عدد 
، 00ر عدد .، ج0330ماي  00مؤرخ في  13-30، موافق عليه بموجب قانون رقم 0330مارس  30في صادر 

 .0330ماي  00الصادر في 
يت منصور كمال، االستثمار في عمليات خوصصة ملكية المؤسسة العمومية االقتصادية في القانون الجزائري، أ - 3

، العدد 30بجاية، المجلد -علوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة المجلة األكاديمية للبحث القانوني، كلية الحقوق وال
 .10-11ص -، ص0310، السنة الرابعة، 30
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ن الظروف المالية أعمومية للخواص مستبعدة جدا، إال ن فرضية فتح رأسمال البنوك الإ
وعليه ، االقدام على ذلك إلىالتي تمر بها البالد في الوقت الراهن ممكن تضطر الفاعلين 

 يمكن أن تتعدى كحد أقصى محل الخوصصة ال البنكفإن مساهمة الشريك األجنبي في 
لكنها في كل  %11من الرأسمال االجتماعي، صحيح أنه يمكن أن تكون أقل من  11%

 (1)ومن ثمة يبقى لألجهزة المكلفة بعمليات الخوصصة %11األحوال ال يمكن أن تتعدى 
-30 رقم أن تحترم األحكام المنصوص عليها في األمر 31-31 رقم والمحددة في األمر

 .علق بالنقد والقرض بإعتباره االطار المنظم لالستثمارات في القطاع المصرفيالمت 11
 الخاصة عند فتح رأسمال المؤسسات المصرفيةشراكة لاألحكام المنظمة ل: ثانيا
 :الناشطة

احتاط المشرع لكل عملية تنازل عن سهم أو سند مماثل لبنك أو مؤسسة مالية خاصة 
ت المصرفية األجنبية التي تشكلت قبل إقرار قاعدة لما يتعلق األمر بتنازل المؤسسا

عن بعض أسهمها ففي هذه الحالة يتعين عليها الحصول على ترخيص من  11/01%
، ففي هذه الحالة نتصور اقدام السلطات المعنية على تطبيق شرط (2)محافظ بنك الجزائر

كثر من أجانب بإمتالك ألبي، وبالتالي ال يمكن الترخيص لالمشاركة الدنيا للمستثمر األجن
، لكن السؤال يبقى مطروح حول مدى قدرة الهيئات المعنية في شراء هذه الرأسمالمن  11%

 .األسهم والسندات المتنازل عنها في ظل عجز الموازنة العامة وتدني موارد الخزينة العمومية
 المطلب الثاني

 مكاتب تمثيل أجنبيةلمعاملة بالمثل لفتح فرع أو شرط ا

 عليه ببعض الشروط الموضوعية التي يتعين األجنبي المصرفي لمستثمرخص ا
–الوطنيين، حيث خول المشرع لمجلس النقد والقرض  المستثمريندون سواه من  استيفائها

سلطة منح الترخيص لفتح فروع بنوك ومؤسسات مالية أجنبية في الجزائر،  -بنك الجزائر

                                           
أجهزة تتكفل بالخوصصة وتتمثل في مجلس  30المتعلق بالخوصصة فقد حدد المشرع الجزائري  31-31 رقم أمر - 1

 .، لجنة مراقبة عمليات الخوصصة(ة والمناجمأسندت المهام لوزارة الصناع)مساهمات الدولة، وزارة المساهمات 
 .المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، مرجع سابق 11-30 رقم من األمر 11المادة  - 2
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في الجزائر، حيث  جنبيةاألبنوك الب تمثيل كما خوله كذلك سلطة منح ترخيص بفتح مكات
طبقا لما يسمح به قانون النقد والقرض  األحكاميعمل مجلس النقد والقرض على فرض هذه 

وجميع األنظمة الخاصة به، ومن ثمة نالحظ أن مجلس النقد والقرض  11-30 رقم األمر
أن  له ري، ولكنه يمكننون الجزائللقا خاضعةأسيس بنك ومؤسسة مالية ال يكتف فقط بقبول ت

 يدرس إمكانية إقامة فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية في الجزائر أو فتح مكتب تمثيل بنوك
 .أجنبية في الجزائر ومؤسسات مالية

والتي تطبق  األجنبيلذا سيتم التطرق إلى مختلف هذه الشروط الخاصة بالمستثمر 
في  ةاألجنبيك و د فتح مكتب تمثيل للبنعن آوفرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية  إقامةعليه عند 

شروط المشتركة الخاصة بتأسيس بنك فقط تجدر المالحظة انه ال يتم تكرار بعض ال-الجزائر
، لذا سيتم تقسيم هذا المطلب -ألنه سبق ذكرها من قبل ومؤسسة مالية وفقا للقانون الجزائري

الفرع )ك ومؤسسة مالية أجنبيةسيتم التطرق إلى الشروط الخاصة بإقامة فرع بن نقطتينإلى 
الفرع )في الجزائر  الشروط الخاصة بفتح مكاتب تمثيل بنوك أجنبية ثم سيتم تناول ،(األول
 .(الثاني

 الفرع األول
 إقامة فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية

المتعلق بالنقد والقرض لمجلس  11-30 رقم رخص المشرع الجزائري من خالل األمر
ية الترخيص للبنوك والمؤسسات المالية األجنبية بفتح فروع لها في النقد والقرض إمكان

يمكن أن يرخص المجلس بفتح فروع في الجزائر "الجزائر شريطة مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل
، ومن ثمة تصبح (1)"للبنوك والمؤسسات المالية األجنبية، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل

جزائري تتمتع بالشخصية المعنوية يتعين عليها االلتزام بالشروط هذه الفروع خاضعة للقانون ال
المنصوص عليها قانونا كتوفير الحد األدنى من الرأسمال وكل الشروط األخرى الموضوعية 

الشكلية من الحصول على  اإلجراءاتالمتعلقة بالمؤسسين والمسيرين، وكذا إتباع مختلف 
الخاصة وذلك من أجل  اإلجراءاتالفروع ببعض الترخيص واالعتماد، غير انه تنفرد هذه 

                                           
 .، مرجع سابق، المعدل والمتممالمتعلق بالنقد والقرض 11-30 رقم من األمر 00المادة  - 1
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تحقيق استثماراتها في الجزائر، لذا سيتم التطرق إلى مفهوم فرع البنك والمؤسسة المالية 
 (.ثانيا)في الجزائر  أجنبية، ثم إلى شروط تأسيس فرع بنك ومؤسسة مالية (أوال)األجنبية 
 :مفهوم فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية: أوال

التي رخص لها المشرع الجزائري  األشكالومؤسسة مالية أجنبية أحد  بنكيعد فرع 
ة مالية أجنبية سمؤسجزائر، ومن ثم يتعين على كل بنك و لمزاولة النشاط المصرفي في ال

ثمار في القطاع المصرفي في الجزائر، إقامة فرع لها وفق الضوابط واألحكام االستفي  ةراغب
إنشاء بنك عادة ما تكون اقل حدة من تلك المطلوبة في  القانونية المنظمة لها، والتي

، بما لديه من خبرات، ضف إلى ذلك أنه ال األم المؤسسةخضع لتقويم ألنها تمالية  ومؤسسة
 .ألي أزمات كبيرة يصعب معالجتها إذ يمكن حله وغلقه بسهولة األميعرض البنك 

بية، ثم إلى تمييزه عن بعض لذا يتعين التعريف بفرع البنك والمؤسسة المالية األجن
 .المراكز القانونية المشابهة له

 :التعريف بفرع البنك والمؤسسة المالية األجنبية-1
اكتفى المشرع الجزائري بتحديد النظام القانوني الخاص بفروع البنوك والمؤسسات 

ؤسسات لتمييزها عن البنوك والمالمعيار التي يمكن االعتماد عليه وكذا  األجنبيةالمالية 
 .بتأسيسها الضوابط القانونية المتعلقةكما بين كذلك  المالية الوطنية،

، وفي األجنبيةلتعريف فرع البنك والمؤسسة المالية  أولىلذا سيتم التطرق في نقطة 
نقطة ثانية سيتم التطرق إلى المعايير المعتمد عليها لتحديد جنسية الفرع وموقف المشرع 

 .الجزائري منه
 :ع بنك ومؤسسة مالية أجنبيةتعريف فر -أ

 رقم له من قبل فإن المشرع الجزائري ومن خالل قانون النقد والقرض اإلشارةكما سبق 
وكذا جميع النصوص التنظيمية الطبقة له لم يورد أي تعريف لفرع البنك والمؤسسة  30-11

 .هناكهناك بعض المحاوالت الفقهية والتشريعية من هنا و  أن، غير األجنبيةالمالية 
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 :التعريف الفقهي-1-أ
مؤسسة متميزة عن المركز " بأنها األجنبيةن فقهاء القانون يعرفون فرع الشركة عموما فإ

وفي منازعاتها  اآلخرينالرئيس، تتمتع بصالحيات واسعة في تمثيل الشركة في تعاملها مع 
ى عليها دون القضائية، حيث يمكن إقامة الدعوى على الغير كما يمكن للغير إقامة الدعو 

 .(1)"الرجوع إلى المركز الرئيسي للشركة في كل قضية
، وقد عرفتها محكمة succursale"(2)"فيعني في اللغة الفرنسية " فرع"أما مصطلح 

بأنها  1300تحت رقم  1100نوفمبر  00المشتركة في قرار لها بتاريخ  األوروبيةالعدل 
، تمتلك إدارة وجهاز مادي له األمسبة للمؤسسة مركز للعمليات وامتداد دائم نحو الخارج بالن"

سلطة إقامة عالقات تجارية وأعمال مع الغير، مع العلم بأن لها ارتباط قانوني مع الشركة 
 .(3)..."عمال التجارية في مركز عملياتهارج، ويمكن لها مزاولة األاألم التي مقرها في الخا

منها يخضع إدارتها ويندمج مورده جزء " بأنهاكم عرف جانب من الفقه فرع الشركة 
مؤسسة تجارية  بأنهكذلك فرع البنك  ، وعرف(4)"فهو في الحقيقة اشتقاق منها...بموردها

منشئة من طرف مؤسسة أخرى وتتمتع بنوع من االستقاللية عن المؤسسة أو الشركة المنشئة 
 .(5)دون أن تكون مختلفة عنها قانونا

 

                                           
، 1111، عويدات للنشر والطباعة، بيروت، 0ات التجارية، جإلياس ناصيف، الموسوعة التجارية الشاملة، الشرك - 1

 .031ص
2
 - C’est un établissement secondaire ouvert par une société mère à l’étranger, pour faciliter 

l’extension géographique de ses activités, ainsi que ses relations avec la clientèle. 

3
 - La Cour de justice des Communautés européennes a, dans un arrêt "Somafer" du 22 

novembre 1978 (RJDA 8-9/95 n
o
 1062) indiqué qu’une succursale suppose « un centre 

d'opérations qui se manifeste d'une façon durable vers l'extérieur comme le prolongement 

d'une maison mère, pourvu d'une direction et matériellement équipé de façon à pouvoir 

négocier des affaires avec des tiers, de façon telle que ceux-ci, tout en sachant qu'un lien de 

droit éventuel s'établira avec la maison mère dont le siège est à l'étranger, sont dispensés de 

s'adresser directement à celle-ci et peuvent conclure des affaires au centre d'opérations qui en 

constitue le prolongement ». 

 .110، ص0333، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، 1أحمد محرز، الشركات التجارية، ط - 4
5
- RAYMOB Gaullien et JEAN Vincent, Lexique des termes juridiques, Op.Cit, p 500. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cour_de_justice_des_Communaut%C3%A9s_europ%C3%A9ennes
https://fr.wikipedia.org/wiki/22_novembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/22_novembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/1978
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 :التعريف التشريعي-2-أ
، لكن بالرجوع إلى البنك والمؤسسة المالية األجنبيةالمشرع الجزائري فرع  لم يعرف

المشرع قد أورد بعض التعريفات المحتشمة لفرع الشركة  أنبعض النصوص القانونية، نجد 
المشرع لفرع الشركة األجنبية في االتفاقية  أوردهالذي  منها التعريف بصفة عامة األجنبية

كل شركة يقصد بفرع الشركة "مع االتحاد األوروبي التي جاء فيها  الدولية، اتفاقية الشراكة
فهي امتداد للشركة األم، ويكون لها تسييرها الخاص، وهي ...خاضعة إلشراف األولى، 

مجهزة ماديا للتفاوض في أعمال مع آخرين، كما يمكن لها مع الضرورة وجود اتصال 
 .(1)"الخارجب األم التي يوجد مقرهالشركة قانوني با

كذلك بالرجوع إلى االتفاقية الثنائية الموقعة بين الجزائر وجمهورية ألمانيا االتحادية من 
فيما يتعلق بالضرائب على  نأجل تفادي االزدواج الضريبي وتجنب التهرب والغش الضريبي

الدائمة  يقصد بفرع الشركة المنشأة"منه فرع الشركة بأنه  30الدخل والثروة، عرفت المادة 
تمارس من خالله كل أو جزء من نشاطها في الدول  لألعمالتي يكون لها مكان ثابت ال

 .(2)"األخرى
وعليه يمكن تعريف فرع البنك والمؤسسة المالية األجنبية بأنه جزء من شركة أصلية 
تسمى عادة بالشركة األم تزاول نشاطها فوق إقليم دولة ما مع ضرورة تقيدها بالقوانين التي 

دارتها للشركة األم مع احتفاظها بنوع من سذه الدولة، وتكون تابعة في تتسري في ه ييرها وا 

                                           
من االتفاق األوروبي المتوسطي لتأسيس الشراكة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة  00المادة  - 1

وكذا  0330أفريل سنة  00والمجموعة األوروبية والدول األعضاء فيها من جهة ثانية الموقعة بفالونسيا بإسبانيا يوم 
أفريل  00مؤرخ في  30-30 رقم قانونالمصادق عليه بموجب  والوثيقة النهائية المرفقة به، 30إلى رقم  31مالحقه من 

، وكذا االتفاق األوروبي المتوسطي لتأسيس الشراكة بين 0330أفريل  00صادر في ، 03ر عدد .ج ،0330سنة 
عبية من جهة والمجموعة األوروبية والدول األعضاء فيها من جهة ثانية الموقعة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الش

المصادق عليه  والوثيقة النهائية المرفقة به، 30إلى رقم  31وكذا مالحقه من  0330أفريل سنة  00بفالونسيا بإسبانيا يوم 
 .0330أفريل سنة  03در في صا، 01ر عدد .ج، 0330أفريل سنة  00مؤرخ في  101-30مرسوم رئاسي رقم  بموجب

االتفاقية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية ألماني االتحادية من أجل تفادي االزدواج الضريبي  - 2
نوفمبر سنة  10وتجنب التهرب والغش الضريبيين فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى الثروة الموقعة بالجزائر في 

صادر ، 00ر عدد .ج ،0330يوليو سنة  11مؤرخ في  101-30رئاسي رقم مرسوم  ق عليها بموجبالمصاد ،0330
 .0330يونيو سنة  00في 
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سمال الشركة االستقاللية في التسيير، ضف إلى ذلك أن رأسمالها يعتبر جزء ال يتجزأ من رأ
 .خير القانون األساسي الذي يحكمها هو قانون الشركة األماألم ألن في األ

 :سية الفرعر المعتمد في تحديد جنالمعيا-ب
أجمع كل من الفقه والقضاء والتشريع على االعتراف للشركات بجنسيتها إال أن 
االختالف يكمن في األساس القانوني أو المعيار المعمول به لتحديد جنسية فرع الشركة على 

ن أسس في دولة ما فإنه يظل يتمتع بع األصل، وعليه فإن الفرع حتى وا  اعتبار أن الفرع يت
شركة األم أو األصلية، لذا سيتم التطرق إلى الضوابط والمعايير المعتمد عليها بجنسية ال

معياري : لتحديد جنسية الفرع وموقف المشرع الجزائري منها، وهذا ما سيتم تناوله في نقطتين
 .التأسيس واالستغالل ثم معياري اإلدارة الرئيسي والرقابة

 :معيار مكان التأسيس واالستغالل-1-ب
 :عيار مكان التأسيسم-1-1-ب

ن إلى أن الشركة تكتسب جنسية الدولة التي أسست فيها، وبالتالي يعتبر و ذهب الكثير 
 حيثبالنسبة لألشخاص الطبيعية،  اإلقليمالشركة كمكان الميالد أو حق  تأسيسمكان 

الموطن األصلي لها والذي اعترف لها بالشخصية  باعتبارهاتكتسب الشركة جنسية الدولة 
 .(1)ونيةالقان

أنه يرهن جنسية الشخص االعتباري هنا بمشيئة  أساسنتقد هذا المعيار على وقد أ
في دولة معينة، إذ تحتفظ هذه األخيرة بجنسية دولة تأسيسها دون  بتأسيسهاالشركاء القائمين 

 .وجود رابطة مع الدولة التي انتقلت إليها
 
 
 

                                           
دراسة تحليلية مقارنة بالقوانين العربية والقانون الفرنسي، مطبعة –زيروتي الطيب، الوسيط في الجنسية الجزائرية  - 1

 .10، ص 0330الكاهنة، الجزائر، 
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 :معيار مكان االستغالل-2-1ب
الشركة تكتسب جنسية الدولة الموجود بها مركز استغاللها أو وملخص هذا المعيار أن 

نشاطها الرئيسي وعندئذ تكتسب الشركة جنسية الدولة الذي يتمركز فيها نشاطها الرئيسي 
 .(1)فيه أنشأتبصرف النظر عن المكان الذي 

 فيها مركز نشاطها الرئيسي، لكن حيث تبقى الشركة محتفظة بجنسية الدولة التي يوجد
ق عليها القانون الوطني، وهذا ما أخد به المشرع الجزائري بموجب القانون المدني يطب
التي تمارس نشاطها في الجزائر فإنها ...األشخاص االعتبارية األجنبية من شركات"..

تخضع الشركات التي "...، وكذلك بموجب القانون التجاري (2)"تخضع للقانون الجزائري
 .(3)"شريع الجزائريتمارس نشاطا في الجزائر للت

التي تمارس نشاطا في الجزائر  األجنبيةوعليه فإن فروع البنوك والمؤسسات المالية 
 .قوانين مكان ممارسة النشاط أنهاتخضع للقوانين الجزائرية على اعتبار 

 أنالشخص االعتباري يمكن  لكن رغم ذلك فإن هذا المعيار لم يسلم من النقد كون
استغالل تتساوى في أهميته بحيث يصعب معه تحديد جنسية الدولة  يكون له أكثر من مركز

 .نشاط الشخص المذكور فيها رئيسيا اعتبارالتي يمكن 
 :معيار اإلدارة الرئيسي والرقابة-2-ب
 :معيار اإلدارة الرئيسي-1-2-ب

ذهب البعض إلى أن جنسية الشركة تتحدد بمركز إدارتها الرئيسي، بإعتباره المكان 
والفعلي ألجهزة الشركة ويعذ بذلك معيار أكثر واقعية، وبالتالي يتحتم على الشركة  يالحقيق

 .إذا وجد مركز إدارتها الرئيسي في دولة ما أن تأخذ بجنسية تلك الدولة

                                           
، مكتبة الوفاء القانونية، اإلسكندرية، 1لموسوس، النظام القانوني لفروع الشركات األجنبية في الجزائر، طعتو ا - 1

 .01، ص0313
 .من القانون المدني الجزائري، المعدل والمتمم، مرجع سابق 13المادة  - 2
 .من القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم، مرجع سابق 010/30المادة  - 3
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 لموطن الشركة، وبالتالي لم يتبنىعند تحديده  خذ المشرع الجزائري بهذا المعيارأوقد 
الشركات التي يكون "...ا جاء في القانون المدني معيار أساسي لتحديد جنسيتها حسب م

مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في الجزائر يعتبر مركزها في نظر القانون الداخلي 
 .من القانون التجاري 010/30بموجب المادة  وكرست هذه الفكرة، (1)..."في الجزائر

ن ثمة فإن ممارسة هذه المشرع ربط الشركة بمقرها االجتماعي وم أنوعليه نالحظ 
نما  الشركة لنشاطها في الجزائر ال يوجب تطبيق القوانين يغير من مركزها القانوني وا 

فإن الشركة ال تعتبر جزائرية إال بتوافر قا لمبدأ إقليمية تطبيق القوانين، وعليه الجزائرية تطبي
 :(2)شرطين

ز الوطني للسجل المرك لدىأن تؤسس الشركة في الجزائر وتسجل : األولالشرط 
 .التجاري

أن يكون مركزها الرئيسي والفعلي في الجزائر وفي حالة عدم تحقق : الشرط الثاني
 .الشرطين تعتبر الشركة أجنبية حتى ولو مارست نشاطا في الجزائر

 :معيار الرقابة واإلشراف-2-2-ب
غمرة  ظهر هذا المعيار من قبل القضاء الفرنسي خالل الحرب العالميتين، وذلك في

اتخاذ إجراءات الحماية ضد األعداء ويسمى بمعيار السيطرة أو الهيمنة، ومؤداه أنه يجب 
البحث عن جنسية رؤوس األموال والمساهمين واألشخاص الذين يمارسون تأثيرا ملحوظا 
على إدارة الشركة، إذ تكون شركة أجنبية حين تكون جنسية هؤالء األشخاص الذين لديهم 

 .رة من الرعايا األجانبالرقابة واإلدا
أن الشركة تكون أجنبية إذا تأسست طبقا بوعلى العموم فإن المشرع الجزائري يعترف 

للقانون األجنبي، وبالتالي يكون فرعها متمتعا بجنسيتها لتبعيته لمركز إدارتها الرئيسي، أما 

                                           
 .من القانون المدني الجزائري، المعدل والمتمم، مرجع سابق 03المادة  - 1
 .00عتو الموسوس، مرجع سابق، ص  - 2
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ا القانون من ناحية القانون الواجب التطبيق إذا مارست نشاطا في الجزائر فيطبق عليه
 .(1)الجزائري
 :تمييز فرع البنك والمؤسسات المالية عما يشابه من مراكز قانونية-2

ألجنبي في القطاع يعد إقامة فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية أحد أشكال االستثمار ا
خير قد يتداخل مع بعض المراكز القانونية المشابهة له، لذا يتعين المصرفي، هذا األ
ه إلزالة اللبس عنه المراكز القانونية المشابهة ل تمييزه عن بعضه أكثر وبغرض اإلحاطة ب
حيث سيتم التطرق في نقطة أولى إلى التمييز بين فرع البنك األجنبي وتوضيحه أكثر، 

ومكتب تمثيل البنك األجنبي وفي نقطة ثانية بين فرع البنك والبنك المتفرع عنه وما يسميه 
 .البعض بوكالته

 :األجنبية البنوكالمالية األجنبية ومكتب تمثيل  ةوالمؤسسفرع البنك -أ
وسيلة وطريقة قانونية تتجه إليها البنوك  (2)يعتبر كل من فرع البنك ومكتب تمثيله

 إنشاء، فإذا كان فتح فرع يعد مرحلة متطورة في األخرىفي الدول  استثماراتهاالعالمية إلقامة 
، أولىمر خطوة تمثيل يعد في حقيقة األ مكاتباالستثمار في القطاع المصرفي فإن فتح 

س تحاول التوسع وهذا التوسع ال بد له من دراسة ميدانية ولي األجنبيةذلك أن البنوك 
االعتماد على معطيات غير موثوق فيها أو إحصائيات الدولة المضيفة وتقاريرها، ومن أجل 

ساعدها على االستثمار في الوصول إلى المعلومات الصحيحة والمعطيات األساسية التي ت
، ال بد لها من إنشاء مكتب تمثيل لها في الدولة وهذا لتجنب ما قد ؟البلد المضيف أم ال

 .(3)يثور من إشكاالت قانونية
ومن ثمة فالفرق واضح بين فرع الشركة ومكتب تمثيلها، ففي حين يعد الفرع وسيلة 

 األسواقتب تقتصر على دراسة لممارسة النشاط التجاري في دولة ما، فإن مهمة المك
مكانيات  من جهة،  والتعريف بمنتجات الشركة وخدماتها من جهة أخرى، أو قد  اإلنتاجوا 

                                           
 .من القانون التجاري الجزائري، مرجع سابق 010والمادة . من القانون المدني الجزائري، مرجع سابق 03المادتين  - 1
مطلب الثاني من المبحث الثاني من الفصل الثاني من الباب األول، سوف يتم تناوله بالتفصيل في الفرع الثاني من ال - 2

 .وما يليها 100راجع الصفحة 
 .00-00ص -عتو الموسوس، مرجع سابق، ص - 3
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يكون المكتب حلقة االتصال بين المركز الرئيسي للشركة وبين المتعاملين معها في تلك 
 .(1)الدولة

 زدواجيةإلئر يخضع في الجزا األجنبيةالمالية  يه فإن إقامة فرع البنك والمؤسسةوعل
، في حين يخضع فتح مكاتب تمثيل البنوك والمؤسسات (2)(الترخيص واالعتماد)الرخصة 
 .(3)بالجزائر لرخصة من مجلس النقد والقرض األجنبيةالمالية 

المالية  إلقامة فرع البنك والمؤسسةضف إلى كل ذلك إلى أن الشروط المطلوبة 
ن دور من هذا فإ واألكثر، األجنبيةبنوك لب تمثيل اغير تلك المطلوبة لفتح مكت األجنبية

عمال القائمة للمؤسسة األم، والبحث عن ثيل المرخص لها يتمحور حول دعم األمكاتب التم
عالقات عمل بين المتعاملين االقتصاديين والبنك أو المؤسسة الممثلة ويستبعد كل نشاط 

المالية األجنبية يمكن لها القيام تجاري أو مصرفي، في حين أن فروع البنوك والمؤسسات 
بجميع العمليات المصرفية وكذا عمليات الصرف والتجارة الخارجية المرخص بها بموجب 

 .مقرر االعتماد
أن يكون لها فروع  األجنبيةوالسؤال المطروح هل يمكن للبنوك والمؤسسات المالية 

يتناول هذه النقطة ولم ومكاتب تمثيل في نفس الوقت في الجزائر؟ صحيح أن المشرع لم 
إلى انه ال يجوز ذلك طالما أن وجود فرع  (4)نو ب على هذه الحالة لكن ذهب الكثير يج

إلى  انتفي حاجتهت ةالشركة في الدولة المضيفة يدل على ممارستها للنشاط المصرفي ومن ثم
ات سنو  30وجود مكتب تمثيل لها خاصة إذا علمنا أن رخصة فتح مكتب التمثيل محددة بـ 

 .قابلة للتجديد

                                           
 .010، ص 0333، المكتبة القانونية، القاهرة، 1أحمد محرز، الشركات التجارية، ط - 1
دد شروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية أجنبية وشروط إقامة يح 30-30من النظام رقم  31و  30و  30أنظر المواد  - 2

 .فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية، مرجع سابق
، يتضمن شروط فتح مكاتب تمثيل البنوك والمؤسسات المالية األجنبية، مرجع 13-11من النظام  30أنظر المادة  - 3

 .سابق
 .00عتو الموسوس، مرجع سابق، ص - 4
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وعليه يمكن القول أنه ال مانع أن يتم تحويل مكاتب تمثيل البنوك والمؤسسات المالية 
األجنبية إلى فروع فقط يتعين إتباع اإلجراءات الالزمة واستفاء الشروط الضرورية المطلوبة 

 .قانونا
 :فرع البنك والمؤسسات المالية األجنبية والوكاالت المتفرعة عنها-ب
تبر فرع البنوك والمؤسسات المالية األجنبية مؤسسة تجارية منشأة من طرف مؤسسة يع

عن المؤسسة أو الشركة المنشئة دون أن تكون مختلفة  أخرى تتمتع بنوع من االستقاللية
، ولهذا يختلط معنى وكالة البنوك والمؤسسات المالية األجنبية كوكالة فرعية (1)عنها قانونيا

تحمل معنا مزدوجا  "Agence"مالية أجنبية على اعتبار أن الوكالة لفرع بنك ومؤسسة 
فمن جهة تعتبر مرادفة لكلمة فرع ومن جهة ثانية تدل على التمثيل التجاري لشركة أجنبية، 

ومعنى الفرع  " Agence"وهذا هو وجه الخلط الذي يثور حول معنى الوكالة 
"Succursale"

(2). 
الت هي تلك التي تكون مدارة بواسطة تابع مرتبط وعليه فإن المقصود هنا بالوكا

 ، وتسعى من خاللها هذه الوكاالت كغيرها من الوكاالت إلى تحقيق(3)بالشركة بعقد استخدام
بإعتباره جزء منه  "succursale" األجنبيةتوسيع خدمات فرع البنوك والمؤسسات المالية 

نك والمؤسسة المالية األجنبية إلى والعمل على تنفيذ سياسة التموقع التي يسعى فرع الب
تحقيقها، وعليه فإن هذه الوكاالت تقوم بجميع العمليات المصرفية التي يقوم بها فرع البنك 

، إيداع واستثمار وتمويل الخ(..الحسابات الجارية، بالعملة الصعبة)من تسيير حسابات 
استرجاع العملة الصعبة، االئتمان المستندي، )االستثمار واالستغالل، التجارة الخارجية 

 (.الخ...تحويل الصرف
مؤسسة مالية  ومن ثمة يتضح أن الوكاالت المتفرعة ما هي إال فروع لفرع بنك أو

خيرة مرتبطة بشركة أم في الخارج، وبالتالي يشتركان في أن كل منهما أجنبية بما أن هذه األ
ويختلفان في أن فرع البنك لمصرفي، يعتبران صيغتان من صيغ التوسع في ممارسة النشاط ا

                                           
 .31ص  زيان عهد، مرجع سابق، - 1
 .11عتو الموسوس، مرجع سابق، ص - 2
 .030الشركات التجارية، مرجع سابق، ص –الياس ناصيف، الموسوعة التجارية  - 3
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يتمتع بنوع من االستقاللية عن الشركة األم واألكثر من هذا  األجنبيةأو المؤسسة المالية 
، أما الوكاالت (الجزائري)يكون له رأسمال مستقل محرر طبقا للتشريع المعمول به 

"Agence"  األجنبيةفهي امتداد لفرع البنك والمؤسسة المالية "succursale" ضع خا
 00وسع من انتشاره حيث يملك حوالي " الخليج الجزائر بنك"خضوع تام وكلي له، فمثال 

  .(1)وكالة تغطي أهم المدن األساسية في الجزائر
 :البنك والمؤسسة المالية األجنبيةتأسيس فرع : ثانيا

بإجراءات وقواعد  خص المشرع الجزائري فروع البنوك والمؤسسات المالية األجنبية
حيث سبق التطرق إلى بعض هذه -ة لقبول تأسيسها كمؤسسات مصرفية في الجزائرمتميز 

لكن البنوك  -اإلجراءات التي تعتبر مشتركة مع البنوك والمؤسسات المصرفية الوطنية
والمؤسسات المالية األجنبية تنفرد ببعض الخصوصية عند رغبتها باالستثمار في القطاع 

 باإلضافة إلى تحديدل خضوعها لمبدأ المعاملة بالمثل المصرفي في الجزائر، وذلك من خال
هذا ما ع البنوك والمؤسسات المالية األجنبية، و و فر –الشكل القانوني الذي تتخذه هذه الفروع 

 .سيتم التطرق له بالتفصيل
 :تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل-1

 راءاتاإلجلنفس  األجنبيةإقامة فروع البنوك والمؤسسات المالية  تخضع عملية
خضع لتقويم البنك ا في األخير تنشاء أي بنك ومؤسسة مالية أخرى ألنهإلوالشروط المطلوبة 

 ،اإلى األمام لتحقيق األهداف المرجوة منه امن دفعه امن خبرات وقدرات تمكنه ااألم لما له
يمكن أن يرخص "دون سواها لشرط المعاملة بالمثل غير أن عملية فتح هذه الفروع تخضع 

للبنوك والمؤسسات المالية األجنبية، مع مراعاة مبدأ المعاملة  لس بفتح فروع في الجزائرالمج
ونجد أن هذا المبدأ يطبق في التشريعات المقارنة كالقانون الفرنسي مثال الذي  ،(2)"بالمثل

 ،(3)يفرضه على فروع المؤسسات المصرفية التابعة للدول غير العضو في االتحاد األوروبي

                                           
1
 -  www.agb.dz consulter le 11/02/2017 à 11 :40. 

 .ابقالمتعلق بالنقد والقرض، مرجع س 11-30 رقم من األمر 00المادة  - 2
3 - STOUFFLET Jean / BOURETZ Emmanuelle, Banque et opérations de banque, Statut 

bancaire en droit international conflits de lois, Jurisclasseur, banque-crédit-bourse, Fasc 120, 

Paris, 2007, P 07. 

http://www.agb.dz/
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م التطرق إلى تعريف مبدأ المعاملة بالمثل في نقطة أولى ثم إلى حدود تطبيق مبدأ لذا سيت
 .المعاملة بالمثل في نقطة ثانية

 :تعريف مبدأ المعاملة بالمثل-أ
ذلك الشرط الذي تتعهد بموجبه دولة أولى إزاء دولة  يعرف مبدأ المعاملة بالمثل بأنه

لة الثانية مماثلة للمعاملة التي تعامل بها هذه املتها لرعايا وسلع الدو ثانية بأن تكون مع
الدولة الثانية رعايا وسلع الدولة األولى وبعبارة أخرى ال تكون معاملة دولة أسوأ من معاملة 

أن تمنح البالد األجنبية التي يتبعها المستثمر ، كما يعرف كذلك بأنه (1)الدولة األخرى لها
 .(2)يين أو الشركات الجزائريةاألجنبي نفس المعاملة للرعايا الجزائر 

الدول لقبول استثمار الرعايا يعتبر مبدأ المعاملة بالمثل آلية قانونية تعتمد عليها بعض 
جانب بحيث تعامل الدولة المضيفة المستثمر األجنبي بنفس المعاملة التي يحظى بها األ

بادل التشريعي كما قد رعاياها في إقليم دولة هذا المستثمر األجنبي وهو ما يعرف عادة بالت
تكتفي بالتبادل الواقعي حين تمنح المستثمر األجنبي نفس الحقوق واالمتيازات التي يجرى 
العمل على منحها لمواطنيها في الدولة األجنبية ولو لم تقرر ذلك بنص صريح في قوانينها 

 .(3)الداخلية
 :حدود تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل-ب

المتعلق بالنقد والقرض لمجلس النقد  11-30 رقم جب األمرخول المشرع الجزائري بمو 
والقرض سلطة منح الترخيص لفرع البنك والمؤسسة المالية األجنبية بشرط مراعاة مبدأ 
المعاملة بالمثل، حيث أقرن المشرع منح الترخيص بمبدأ المعاملة بالمثل رغم أن هذا المبدأ 

                                           
ص -، ص0311زين الحقوقية، مكتبة السنهوري، لبنان،  هادي نعيم المالكي، شرط الدولة األكثر رعاية، منشورات - 1

01-03. 
عجة الجياللي، اإلصالحات المصرفية في القانون الجزائري في إطار التسيير الصارم لشؤون النقد والمال، المجلة  - 2

 .130، ص 0331، 30الجزائرية للعلوم القانونية االقتصادية والسياسية، جامعة الجزائر، العدد 
، مركز دراسات الوحدة العربية، 1المعوقات والضمانات القانونية، ط–د محمود السامرائي، االستثمار األجنبي دري - 3

 .010، ص 0330بيروت، مارس 
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نما بموجب االتفاقيات الدولية من ناحية الواقع ال يمكن تطبيقه بموجب قان ون النقد والقرض وا 
 .(1)األجنبيةالتي تبرمها الجزائر مع الدول 

حيث ان مبدأ المعاملة بالمثل يطبق على مستوى العالقات الدولية والدبلوماسية وأن 
صالحية إبرام االتفاقيات والمعاهدات الدولية من اختصاص رئيس الجمهورية بموجب 

ومن ثم فإن مجلس النقد والقرض غير مخول قانونا بإبرام أي اتفاقية  ،(2)نصوص الدستور
دولية وعليه نستنتج فقط انه عند منحه لرخصة قبول استثمار بنك أو مؤسسة مالية أجنبية 
في الجزائر يتعين عليه فقط التأكد من أن دولة أو بلد هذه المؤسسة يسمح ويقبل استثمار 

 .الجزائريين فيها
 :المالية األجنبية بنك والمؤسسةشكل فرع ال-2

جميع البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة للقانون الجزائري أن تؤسس في  يتعين على
جدوى اتخاذ بنك  -مجلس النقد والقرض–شكل شركات مساهمة، مع إمكانية دراسة المجلس 

ل مدى ، غير أنه وقع خالف بين الكثير من الفقهاء حو (3)أو مؤسسة مالية شكل تعاضدية
إقامة إلزامية اتخاذ فرع البنك أو المؤسسة المالية األجنبية شكل شركة مساهمة عند 

خاصة إذا كانت المؤسسة األم ال تتخذ شكل شركة مساهمة، ذلك أن  االستثمار في الجزائر
مثال ال يستلزم أن يتخذ الشخص المعنوي شكل شركة مساهمة في القطاع  المشرع الفرنسي
 société anonyme, société coopérative, société enتخذ شكل المصرفي، فقد ي

commandite, société en nom collectif
في حين انه يمنع ان تتخد المؤسسة  .(4)

 .(5)أي ال يجوز أن تكون شخص طبيعيالمصرفية غير الشخصية المعنوية 
غب في األجنبي الذي ير  المصرفي أنه يتعين على المستثمرب للقولذهب البعض 

القانون الداخلي المتعلق بهذا النشاط  أحكامممارسة النشاط المصرفي في الجزائر التكيف مع 

                                           
عجة الجياللي، اإلصالحات المصرفية في القانون الجزائري في إطار التسيير الصارم لشؤون النقد والمال، المجلة  - 1

 .130ية االقتصادية والسياسية مرجع سابق، ص الجزائرية للعلوم القانون
 .، يتضمن التعديل الدستوري، مرجع سابق31-10رقم  القانون من 31فقرة  11ادة الم - 2
 .المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، مرجع سابق 11-30من األمر  00المادة  - 3

4
 - DECHANEL Jean-Pierre, Droit bancaire : L’institution bancaire, Op.Cit, P 43. 

5 - STOUFFLET Jean et BOURETZ Emmanuelle, Op.Cit, P 05. 
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يتخذ شكل شركة مساهمة تحت طائلة  أنوخاصة الشكل القانوني للبنك والذي يجب 
، وحجتهم في ذلك أن المستثمر مادام قبل االستثمار في الجزائر فإنه يتحتم عليه (1)البطالن

ير شكل المؤسسة بما يتوافق ويتناسب مع القانون الجزائري يقانون الجزائري وتغالخضوع لل
 .الداخلي الوطني

في حين ذهب البعض األخر إلى أن فتح فروع البنوك والمؤسسات المالية يخضع 
والمساهمين،  بالمسيرينوالشروط المتعلقة  (2)لرأسمال األدنىلجميع الشروط المتعلقة بالحد 

ة من الشرط المتعلق بإنشاء المؤسسة المصرفية في شكل شركة مساهمة طبقا إال أنها معفي
يجب أن تؤسس البنوك "التي تنص على أنه  11-30 رقم من األمر 00لنص المادة 

وبالتالي فإن . .."والمؤسسات المالية الخاضعة للقانون الجزائري في شكل شركات مساهمة
 .الجزائري من هذا الشرط اإلقليماجدة على المشرع يستبعد فروع ومكاتب التمثيل المتو 

لرأسمال فإنه نص صراحة  األدنىضف إلى ذلك فإن المشرع عندما تعلق األمر بالحد 
له، وبالتالي وبمفهوم المخالفة  األجنبيةعلى وجوب خضوع فروع البنوك والمؤسسات المالية 

وهذا ما يفهم من نص  -شكل شركة المساهمة–فإن المشرع الجزائري لم يلزم بهذا الشرط 
يرخص المجلس بفتح فروع في الجزائر للبنوك والمؤسسات "يلي فيها ما التي جاء  01المادة 
 ".، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثلاألجنبيةالمالية 

ن استبعد المشرع الجزائري فروع البنوك والمؤسسات المالية  وبالتالي نالحظ أنه حتى وا 
الجديدة  اإلجراءاتمية اتخاذ شكل شركة مساهمة، فإنه مع األجنبية من الخضوع إللزا

 الرأسمالمن  %01 األخيرشريك وطني تكون نسبة مساهمة هذا  إيجادالمتعلقة بضرورة 
مادام أنها  المؤسسة شكل شركة مساهمة اتخاذاالجتماعي، يستتبع ذلك ال محالة ضرورة 

 .خاضعة في تأسيسها للقانون الجزائري

                                           
عجة الجياللي، اإلصالحات المصرفية في القانون الجزائري في إطار التسيير الصارم لشؤون النقد والمال، مجلة  - 1

 .010ص ، 0330، جامعة الشلف، 30اقتصاديات شمال إفريقيا، العدد 
مرجع سابق، جاءت على النحو التالي  المعدل والمتمم، المتعلق بالنقد والقرض، 11-30 رقم من األمر 00ة الماد - 2

يتعين على البنوك والمؤسسات المالية الكائن مقرها الرئيسي في الخارج، أن تخصص لفروعها في الجزائر مبلغا مساويا "...
 ".لبنوك والمؤسسات المالية التي يحكمها القانون الجزائريعلى األقل للرأسمال األدنى المطلوب حسب الحالة من ا
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 الفرع الثاني
 (1)والمؤسسات المالية األجنبية لبنوكتح مكاتب تمثيل اف

فرد مكاتب تمثيل البنوك والمؤسسات المالية األجنبية عند إقامتها ببعض نت
والشروط الموضوعية مقارنة بالشروط  اإلجراءاتالمشرع ببعض  أحاطهاالخصوصية، حيث 

ية أجنبية، وهذا راجع فرع بنك ومؤسسة مال مؤسسة مالية أو إقامةالمحددة لتأسيس بنك و 
لطبيعة هذه المكاتب من جهة وللدور المقرر لها من جهة أخرى، حيث تتحدد مهامها في 
دعم األعمال القائمة للمؤسسة األم والبحث عن عالقات عمل بين المتعاملين االقتصاديين 

 .والبنك أو المؤسسة المالية الممثلة
ة ضرورة بنوك أو المؤسسات المالية األجنبيإقامة مكاتب تمثيل اليلتزم المعنيون بوعليه 

تولى بنك ، حيث -دون االعتماد–مجلس النقد والقرض  حصولهم على رخصة يمنحها لهم
الذي يتضمن شروط  13-11الجزائر تنظيم هذه الشروط واإلجراءات بموجب النظام رقم 

 تقديم إلى إجراءاتفتح مكاتب تمثيل البنوك والمؤسسات المالية األجنبية، لذا سيتم التطرق 
 (.ثانيا) وحاالت سحبهالرخصة  صدورقرار لى ، ثم إ(أوال)الرخصة  الحصول على طلب

 

                                           
المعدل  ،المتعلق بالنقد والقرض 11-30 رقم األمرمن  01أنه بالرجوع إلى نص المادة  ة إليهفقط ما تجدر مالحظ - 1

، نجد أن "يجب أن يرخص المجلس بفتح مكاتب تمثيل البنوك األجنبية: "والمتمم، مرجع سابق، التي جاء نصها كما يلي
المشرع من خالل نص هذه المادة دائما خول لمجلس النقد والقرض إمكانية منح الترخيص بفتح مكتب التمثيل للبنوك دون 

شروط فتح مكاتب "جاء تحت عنوان  13-11 هو النظام رقم المؤسسات المالية، رغم أن النظام الذي ينظم مكاتب التمثيل
بما يفهم منه البنوك والمؤسسات المالية، وال ربما هذا راجع إلى أن النظام صدر " جنبيةتمثيل البنوك والمؤسسات المالية األ

منه خول  100ومن خالل نص المادة  األخير، وأن هذا (الملغي)المتعلق بالنقد والقرض  13-13 رقم في ظل القانون
ال يفتح "لية حيث جاء فيها ما يلي صراحة للمجلس إمكانية منح الترخيص بفتح مكتب التمثيل للمصرف والمؤسسة الما

وعليه نعتقد أنه كان لزاما على المشرع إعادة تعديل ".تمثيل لمصرف أو مؤسسة مالية األجنبية إال بترخيص يمنحه المجلس
 المتضمن شروط فتح مكاتب تمثيل البنوك والمؤسسات المالية األجنبية بما يتوافق مع أحكام األمر 13-11 رقم هذا النظام

التي تستثني صراحة المؤسسات المالية  01المعدل والمتمم، وبالضبط مع روح المادة  ،المتعلق بالنقد والقرض 11-30 رقم
نص  "النظام"نص تشريعي أقوى درجة من  "األمر"من إمكانية حصولها على الترخيص بالتمثيل، ومن ثمة وعلى اعتبار أن 

حتى تتماشى " شروط فتح مكاتب تمثيل البنوك األجنبية"ن هذا النظام تنظيمي كان لزاما على المشرع إعادة صياغة عنوا
 . المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم 11-30 رقم من األمر 01مع نص المادة 
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 :تقديم طلب فتح مكاتب تمثيل البنوك والمؤسسات المالية األجنبية: أوال
 اإلجراءاتأحاط المشرع فتح مكاتب تمثيل البنوك والمؤسسات المالية األجنبية ببعض 

لقانون الخاضعة لوالمؤسسات المالية المؤسسة بها عن بقية البنوك والشروط التي تنفرد 
ألزم مثال هذه األخيرة عند  إذ، الجزائري أو حتى فروع البنوك والمؤسسات المالية األجنبية

 .(1)إقامتها بضرورة مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل
تماعي في للمؤسسات المصرفية التي لها مقر اج هو األخرالقانون الفرنسي أجاز 

عتبر ة تاألخير  مارس نشاطات، هذهإمكانية فتح مكتب تمثيل لها، بشرط أن تكون ترج الخا
في نظر القانون الفرنسي أحد العمليات البنكية، حتى ولو كان في بلدها األصلي ال يعتبر 

و شعبة في رع أال يهم إن كانت المؤسسة األجنبية لها ف زيادة على ذلكنشاط مقنن، 
 .(2)فرنسا

المتعلق بشروط فتح  13-11النظام رقم  هذه العملية بموجب الجزائري نظم المشرع 
فإن تقديم طلب فتح مكاتب  من ثمة، و األجنبيةمكاتب تمثيل البنوك والمؤسسات المالية 

 .يخضع إلى بعض الشروط الشكلية وأخرى موضوعية، وهذا ما سيتم التطرق إليه التمثيل
 :الشروط الشكلية-1

لى كل بنك أو مؤسسة مالية أجنبية مهتمة بفتح مكتب تمثيل لها في الجزائر يتعين ع
 هعتبار أنديم طلب إلى مجلس النقد والقرض، على إأن يقوم المسئول المؤهل قانونا بتق

، وبالتالي يتعين مراعاة بعض اإلجراءات (3)الترخيص من أجل الحصول علىالمخول قانونا 
 :والشروط الشكلية كما يلي

                                           
يمكن أن يرخص المجلس "المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم، مرجع سابق،  11-30من األمر رقم  00المادة  - 1

، في حين جاء في نص المادة "زائر للبنوك والمؤسسات المالية األجنبية مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثلبفتح فروع في الج
 ".يجب أن يرخص المجلس بفتح مكاتب تمثيل البنوك األجنبية"المتعلق بمكاتب التمثيل ما يلي  01

2 - WADIE Sanbar / HUGUES Bouchetemble, Droit des opérations bancaires et financières 

transfrontalières- Aspects juridiques et pratiques de l’accès au marché français, édition RB, 

Paris, 2013, P-P 76-77. 
يتضمن شروط فتح مكاتب تمثيل البنوك والمؤسسات المالية األجنبية، مرجع  13-11من النظام رقم  30المادة  - 3

 .سابق
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 :حب استمارة الملفس-أ
 المعنية عن طريق مسؤولها المؤهل قانونا األجنبيةمالية للبنوك والمؤسسات اتتولى ا

، هذه االستمارة تحمل أهم العناصر (1)سحب استمارة من المصالح المختصة في بنك الجزائر
المطلوبة والوثائق الضرورية التي يجب إرفاقها عند طلب فتح مكتب تمثيل بنك ومؤسسة 

 ، فقد كان يعتقد أن االستمارة مثل الطلب نفسه إال أن النظام السالف الذكر(2)الية أجنبيةم
قد أزال  األجنبيةالمتعلق بشروط فتح مكاتب تمثيل البنوك والمؤسسات المالية  13-11 رقم

 .وبين أن األمر يتعلق بطلب محرر مرفق باالستمارة اللبس عن ذلك،
 :التزامالتوقيع على وثيقة -ب

 أوبنك  تأسيسألزم بنك الجزائر المؤسسين أو مقدمو رؤوس األموال الذين يرغبون في 
 إيداعمؤسسة مالية أجنبية أو في إقامة فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية في الجزائر، عند 

، حيث أن هذه (3)طلب الترخيص أمام مجلس النقد والقرض تقديم رسالة تعهد تدعم طلبهم
أنه لم يشر إلى مثل هذه الوثيقة على  ، في حين(4)موقعة وفق النموذجاألخيرة تكون محررة و 

لكن على المستوى العملي ، 13-11النظام رقم –المنظم لهذه المكاتب  األقل في النص
الوثائق الداخلية لبنك الجزائر نجد أن هناك وثيقة التزام ترفق مع االستمارة  وبالرجوع إلى
 .(5)السالفة الذكر

لوثيقة في حقيقة األمر ما هي إال التزامات نص عليها المشرع في فمضمون هذه ا
 :، تتعلق أساسا(6)13-11النظام رقم 

                                           
يتضمن شروط فتح مكاتب تمثيل البنوك والمؤسسات المالية األجنبية، مرجع  13-11النظام رقم من  31المادة  - 1

 .سابق
سوف يتم التطرق إليها فيما بعد في العنصر الموالي تحت عنوان  -الوثائق والمعلومات الضرورية–هذه األخيرة  - 2

 .الشروط الموضوعية
3
 - Art 03, de L’instruction N° 11-07, Op.Cit. 

4
 - L’annexe 03, de L’instruction N° 11-07, Op.Cit. 

 .00زيان عهد، مرجع سابق، ص  - 5
يتضمن شروط فتح مكاتب تمثيل البنوك والمؤسسات  13-11من النظام رقم  13و  31و  30أنظر في ذلك المواد  - 6

 .المالية األجنبية، مرجع سابق
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بتغطية مصاريفها فقط عن طريق مساهمات بالعمالت الصعبة تدفعها المؤسسة األم، -
 .مدخول بالدينار الجزائري أيكما ال يرخص لها الحصول على 

ي، ويكتفي دورها فقط بدعم األعمال القائمة عدم ممارسة أي نشاط تجاري أو مصرف-
للمؤسسة األم، والبحث عن عالقات عمل بين المتعاملين االقتصاديين للبنك أو المؤسسة 

 .المالية الممثلة
أي اتفاقية قرض تلزم المؤسسة األم، فنشاط المكاتب ال يسمح  إمضاءاالمتناع عن -

 .لهم بمطالبة القروض
تعديل يطرأ على وضعية البنوك والمؤسسات المالية عن كل بنك الجزائر إعالم 

 .األصليبالمقارنة مع العناصر المقدمة في الطلب 
للبنوك والمؤسسات المالية  المؤهل قانونا ولالمسؤ وعليه يتضح أن بنك الجزائر يلزم 

بالتوقيع على وثيقة التزام، شأنه في ذلك شأن المؤسسين  له بالجزائر تمثيلاتب فتح مكعند 
المخولين بتقديم طلب تأسيس بنك ومؤسسة مالية أو إقامة فرع بنك ومؤسسة مالية  خريناآل

بموجب نص ال لم يتم هرغم أنرسالة تعهد، على البالتوقيع على  أنهم مدعوون، حيث أجنبية
لزاما عليه إصدار هذه الوثيقة على  لذا كانمكاتب التمثيل،  النظام الذي يحدد كيفيات إقامة

 .ب تعليمة حتى يمكن للجميع االطالع عليهااألقل بموج
 :الشروط الموضوعية-2

كل راغب في إقامة مكتب تمثيل بنك ومؤسسة مالية أجنبية تقديم جميع  يتعين على
هذا إلى جانب –الوثائق والمعلومات التي تمكن مجلس النقد والقرض من دراسة الملف جيدا 

وعليه يمكن تقسيم هذه الشروط إلى شروط  ،-المحررات األخرى من استمارة ووثيقة التزام
لى شروط تتعلق بالمؤسسين( مكتب التمثيل)موضوعية تتعلق بالمؤسسة   .وا 
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 (:مكتب التمثيل)الشروط المتعلقة بالمؤسسة -أ
وهذا على غرار  ،تأخذ به أنقانوني يتعين على مكاتب التمثيل  أي شكللم يشترط 

في  للقانون الجزائري التي ألزمها المشرع أن تؤسس بقية البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة
 .(1)شكل شركات مساهمة مع إمكانية تأسيسها في شكل تعاضدية

فقط ما تجدر مالحظته أن المشرع لم يتطرق إلى تسمية هذه البنوك والمؤسسات المالية 
راجع  األجنبية وهو ما يحمل على االعتقاد أنها تبقى محتفظة بتسمية الشركة األم، وهذا

للدور الذي تلعبه هذه المؤسسات في دعم عالقات األعمال، لذا سيتم التطرق إلى الموضوع 
 .االجتماعي لهذه المكاتب في نقطة أولى ثم إلى الرأسمال االجتماعي في نقطة ثانية

 :الموضوع االجتماعي-1-أ
اتب إلى الموضوع االجتماعي لمك 11-30 رقم لم يتطرق قانون النقد والقرض األمر

المتضمن شروط فتح مكاتب تمثيل البنوك  13-11التمثيل، وترك أمر تحديده للنظام رقم 
والمؤسسات المالية األجنبية، الذي حصر دورها في دعم األعمال القائمة مع المؤسسة األم 
والبحث عن عالقات عمل مع المتعاملين االقتصاديين والبنك أو المؤسسة المالية الممثلة، 

 .(2)ستبعد منها القيام بأي عمليات ونشاطات تجارية أو مصرفيةوبالتالي ي
غير  وبالتالي فإنها ممارسة أي نشاط تجاري أو مصرفيممنوع عليها ما دام أنه  وعليه

ملزمة بالقيد في السجل التجاري أو حتى اكتساب صفة التاجر، فقط تبقى ملزمة بتقديم 
ع استمارة خاصة بهوية المجموعة المصرفية للبنك أو المؤسسة المالية م األساسيالقانون 

 .األجنبية التي ينتمي إليها البنك أو المؤسسة المالية
نجد القانون الفرنسي هو األخر يمنع مكاتب تمثيل المؤسسات األجنبية غير المعتمدة، 
نما ينحصر دورها في نشاطات الربط التقنية عن طريق  من ممارسة أي عمليات مصرفية، وا 

ثائق بين الزبائن والمؤسسة األم، مع تقديم كافة المعلومات المتعلقة بها، هذه األخيرة تبادل الو 

                                           
 .المعدل والمتمم، مرجع سابق ،ق بالنقد والقرضالمتعل 11-30 رقم من األمر 00المادة  - 1
يتضمن شروط فتح مكاتب تمثيل البنوك والمؤسسات المالية األجنبية، مرجع  13-11من النظام رقم  13المادة  - 2

 .سابق
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، ذلك أن مكاتب التمثيل ال تمارس النشاط المصرفي (1)ال تكون مرتبطة بأي عمليات بنكية
 .(2)غنما ينحصر دورها في مجرد االعالم

، ألنه (األم)ألجنبية في حقيقة األمر يوميا نشاطات المؤسسة ايشارك مكتب التمثيل 
يصعب في كثير من األحيان تحديد الحدود الفاصلة بين األعمال والتصرفات الممنوعة وبين 

 .(3)تلك األفعال المسموح بها
 :الرأسمال االجتماعي-2-أ

بقية البنوك والمؤسسات  غراررأسمال اجتماعي لهذه المكاتب وهذا على  يتم تحديد
سسة طبقا للقانون الجزائري أو تلك الخاصة بالفروع األجنبية، المالية األخرى سواء تلك المؤ 

ع لعدم ممارستها ألي ، وهذا راج(4)بأن يكون لها رأسمال مبرأ كليا ونقدابحيث أنها ملزمة 
بالتالي فهي و مالي، غير أن تسيير هذه المكاتب يتطلب مصاريف مادية و أنشاط مصرفي 

ة تقديم مساهمات بالعملة الصعبة تدفعها من أجل تغطية هذه المصاريف بضرور مدعوة 
 .(5)المؤسسة األم

وعليه يجب على كل بنك أو مؤسسة مالية راغبة في فتح ممثليات لها على التراب 
دوالر أمريكي تودع في حساب مصرفي  03,333الوطني أن تقوم بإيداع كفالة تقدر بـ 

طى الحد األدنى لمصاريف بالعملة الصعبة مفتوح لدى بنك جزائري معتمد، وهو مبلغ يغ
، ما يالحظ ان (6)الملف النموذجي مع وثائقاليداع يتعين تقديم وصل إ، و تسيير المكتب

الرأسمال المقرر لفتح مكاتب تمثيل البنوك والمؤسسات المالية لم تغير منذ صدور النظام 
                                           

1 - WADIE Sanbar / HUGUES Bouchetemble, Op.Cit, P-P 78-79. 
2 - PIEDELIEVRE Stéphane / PUTMMAN Emmanuel, Droit bancaire, édition ECONIMICA, 

Paris, 2011, P 125.  
3 - STOUFFLET Jean / GAUVIN Alain, Le bureau de représentation, Bras séculier des 

banques étrangères en France, RDBF, N°6, Novembre-Décembre, 2005, P 32.  
وبالفعل صدر النظام رقم . المعدل والمتمم، مرجع سابق ،د والقرضالمتعلق بالنق 11-30 رقم من األمر 00المادة  - 4

يتعلق بالحد األدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر، مرجع سابق، أين حددت المادة الثانية  10-30
 .مليون دينار ةوخمسمائر ايمل ةستر دينار جزائري، أما المؤسسات المالية فقد حددته بـ ايمل ونمنه رأسمال البنوك بـ عشر 

يتضمن شروط فتح مكاتب تمثيل البنوك والمؤسسات المالية األجنبية، مرجع  13-11من النظام رقم  31المادة  - 5
 .سابق

 .00زيان عهد، مرجع سابق، ص  - 6
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من  الملغي، لذا يتعين على الرفع 13-13المحدد له في ظل قانون النقد والقرض رقم 
 .الرأسمال كما فعل مع فروع البنوك والمؤسسات المالية األجنبية

 :بالمسيرينالشروط المتعلقة -ب
البنوك والمؤسسات المالية األجنبية لنفس الشروط التي  تمثيليخضع مسيري مكاتب 

يخضع لها المستخدمون المسيرون للبنوك والمؤسسات المالية أو لفروع البنوك والمؤسسات 
، من حيث ضرورة التمتع الدائم بمتطلبات الشرف واألخالق سواء قبل (1)ألجنبيةالمالية ا

الكفاءة التقنية والقدرة على التسيير، لذا سيتم هم أو بعده، أو من حيث ضرورة التمتع بتعيين
 .بطاقة األجنبي وأاكتسابهم لصفة التاجر مدى التطرق إلى عدد هؤالء المسيرين، ثم 

 :عدد المسيرين-1-ب
يمثلها  مسئولتعين على البنوك والمؤسسات المالية المعنية ضرورة اختيار شخص ي

أن ممثليات البنوك والمؤسسات المالية ال يشترط  ، وعليه نالحظ(2)يكون من بين موظفيها
دارتها إال شخص واحد فقط وهذا بخالف مسيري البنوك والمؤسسات المالية  لتسييرها وا 

بضرورة تعيين  تالتي ألزم ائري أو تلك المقيمة لفروعها،المؤسسة في ظل القانون الجز 
شخصيين على األقل يتوالن تحديد االتجاهات الفعلية لنشاط البنوك والمؤسسات المالية، كما 

 وفة في النشاط المصرفي والتي تسمى، وهذا تطبيقا للقاعدة المعر (3)يتحمالن أعباء تسييرها
« La règle des quatre yeux »" األعين األربعة"بقاعدة 

(4). 
 أكثرمن ضرورة تعين  معفاة األجنبيةمكاتب تمثيل البنوك والمؤسسات ومن ثمة تكون 
دام اكثر من شخصين او ثالث طريقة تسييرها عامة ال تتطلب إستخألن من شخص واحد، 

ضف وهذا راجع إلى أن هذه الممثليات ال تمارس أي نشاط تجاري أو مصرفي، مستخدمين، 

                                           
سات المالية يتعلق بالشروط التي يجب أن تتوفر في مؤسسي البنوك والمؤس 30-10من النظام رقم  30المادة  - 1

 .ومسيريها وممثليها، مرجع سابق
يتضمن شروط فتح مكاتب تمثيل البنوك والمؤسسات المالية األجنبية، مرجع  13-11النظام رقم من  30المادة  - 2

 .سابق
 .المعدل والمتمم، مرجع سابق ،المتعلق بالنقد والقرض 11-30من األمر رقم  13المادة  - 3

4
 - JEAN - PHILLIPE Kovar / JéRôME LASSARRE Capdeville, Droit de la régulation 

bancaire, Op.Cit, P 75. 
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ك أنه ال يشترط لها رأسمال وال عقد خاص بها، ألن المؤسسة األم هي التي تقرر إلى ذل
أصال ال يوجد –وبالتالي ال تشكل أي خطورة على المودعين ، (1)توجيه ومتابعة نشاطاته

أو على االقتصاد الوطني ما دام دورها ينحصر في إقامة عالقات عمل مع  -مودعين
 .المتعاملين االقتصاديين

 :ضعية القانونية لهذا المسيرالو -2-ب
في السجل التجاري، بالقيد  األجنبيةال تلتزم مكاتب تمثيل البنوك والمؤسسات المالية 

ة وضعيته القانونية في تسويعليه  يتعين فقطمسيرها ال يكتسب صفة التاجر،  ومن ثمة فإن
تنظيم والشؤون من المديرية المكلفة بال ن يسعى للحصول على البطاقة المهنيةالجزائر بأ

العامة التابعة للوالية المختصة إقليميا، وبهذا يكون المشرع قد أعفاه من الحصول على 
 ،(3)، بحيث ال يطبق عليه القانون المنظم لوضعية األجانب في الجزائر(2)بطاقة األجنبي

 .مادام انه يتمتع بوضع خاص
 :تسليم الرخصة: ثانيا

طالب الترخيص بإقامة مكتب تمثيل البنوك أو  ملف يقوم مجلس النقد والقرض بدراسة
المؤسسات المالية األجنبية أخدا بعين االعتبار جميع العناصر والمعلومات المشكلة للملف، 
وعندئذ يصدر قراره سواء بمنح أو رفض منح الرخصة، لذا سيتم التطرق إلى صدور القرار 

 .ى حاالت سحب الرخصةثم إل بمنح الرخصة
 
 

                                           
1 - NEKHLI Mehdi / BOUBACAR Hamadou, Les déterminants du choix de la forme 

d’implantation bancaire à l’étranger : une analyse théorique, RSG, N°224-225/2, 2007, P 170.  
، يتعلق بالبطاقة المهنية المسلمة 0330ديسمبر سنة  11المؤرخ في  101-30من المرسوم التنفيذي رقم  10ادة الم - 2

 11، الصادر في 03ر عدد .لألجانب الذين يمارسون نشاطا تجاريا وصناعيا وحرفيا أو مهنة حرة على التراب الوطني، ج
 .0330ديسمبر سنة 

قامتهم 0330يو سنة يون 00مؤرخ في  11-30قانون رقم  - 3 بها وتنقلهم ، يتعلق بشروط دخول األجانب إلى الجزائر وا 
 .0330يوليو سنة  30صادر في ، 00ر عدد .فيها، ج
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 :بالترخيصصدور القرار -1
، (1)يمنح بنك الجزائر رخصة إقامة مكاتب تمثيل البنوك والمؤسسات المالية األجنبية

 .ويحدد في قراره مدة صالحية الرخصة
 :كيفيات صدور المقرر-أ

لى مجلس النقد والقرض المشرع الجزائري إلى المدة القانونية التي يتعين ع يشرلم 
تحديد مدة قانونية يتعين  األقللزاما عليه على كان إذ ، دراسة ملف الحصول على الرخصة

، خاصة إذا علمنا أن الملف يعتبر رخيصتإصدار خاللها قراره بالعلى مجلس النقد والقرض 
 .أو إقامة فرع بنك أو مؤسسة مالية أجنبية لتأسيسبسيطا مقارنة بالملف المطلوب 

ر، إذا علمنا أنه لم كذلك نسجل صمت المشرع حول كيفية أو طريقة إصدار هذا المقر 
يلزم بنك الجزائر بإصداره بموجب مقرر في الجريدة الرسمية، كما جرت عليه العادة فيما 

تأسيس البنوك والمؤسسات المالية أو إقامة فروع البنوك والمؤسسات  اعتماديخص منح 
 .(2)المالية األجنبية

في  ط صدوره، واشتراالترخيص منح مقرر صدور كيفيات تحديد وعليه كان يجدر
بالوضعية الجريدة الرسمية حتى يكون وسيلة إلعالم الجميع سواء الطرف المعني أو الغير 

القانونية لهذه المكاتب، ضف إلى ذلك هل يتصور رفض طلب منح الترخيص خاصة إذا 
رفض الطلب أشهر من تاريخ  13علمنا أن المشرع يشترط لتقديم طلب جديد ضرورة مرور 

 .(3)على مكاتب التمثيل هناك من يرى ان هذا الحكم ينطبق كذلك األول، وبالتالي
 

                                           
مكاتب تمثيل بنوك أجنبية في الجزائر، للمزيد من التوضيح يرجى تفحص موقع بنك  30يوجد حاليا في الجزائر حوالي  - 1

على  01/10/0310شوهد يوم  algeria.dz/pdf/bureauxderepresentation.pdf-of-www.bankالجزائر، 
 .10:00الساعة 

إقامة فرع بنك  يحدد شروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية وشروط 30-30من النظام رقم  31أنظر في ذلك المادة  - 2
يمنح االعتماد بمقرر من محافظ بنك الجزائر إذا استوفى :"ومؤسسة مالية أجنبية، مرجع سابق، التي جاء نصها كما يلي

 ...".الطالب كل شروط التأسيس أو اإلقامة حسب الحالة
3 - BOUGHLAM Fatiha, Op.Cit, P 172. 

http://www.bank-of-algeria.dz/pdf/bureauxderepresentation.pdf%20شوهد%20يوم%2029/12/2018
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 :مدة صالحية الرخصة-ب
الحصول على االعتماد إلى جانب ب غير ملزمة البنوك والمؤسسات الماليةممثليات إن 

لم ، و (1)سنوات قابلة للتجديد( 30)مدة صالحية الرخصة بـ ثالثة  الرخصة وعليه فقد حدد
البعض يرى أنه كان لزاما على  أن، رغم ات التي تبقى مفتوحةيدمرات التجديقيد عدد 

 اآلليةالمشرع تقيدها بفترة تجديد واحدة، وهذا راجع إلى أن أغلب تشريعات العالم تمنح هذه 
دولة ما ل المناخ االستثماريللبنوك والمؤسسات المالية العالمية لدراسة  -فتح مكتب تمثيل–

قرار  إلتخاددمه، وبالتالي ففترة الثالث سنوات تعد كافية قرار باالستثمار من ع واتخاذ
 .االستثمار من عدمه

 :حاالت سحب الرخصة-2
على حاالت يمكن فيها سحب رخصة من مكتب تمثيل البنك أو  تم التنصيص

يتخذه مجلس النقد والقرض، وعليه  قررالمؤسسة المالية حتى أثناء صالحيتها، وذلك بم
بمبادرة من مجلس النقد والقرض، أما  األولىأساسيتين، الحالة  ينإلى حالت هايمكن تقسيم

 .الحالة الثانية فتكون بطلب من المؤسسة نفسها
 :سحب الرخصة بتدخل من مجلس النقد والقرض-أ

فقد يتصور أن يقوم مكتب تمثيل البنك أو المؤسسة المالية األجنبية بمخالفات تستدعي 
ص منه حتى قبل انتهائها، ومن هذه الحاالت التي عدم تجديد الترخيص أو سحب الترخي

 :(2)تستدعي سحب الترخيص
 .األحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها احترامعدم -
 .إفالس البنك أو المؤسسة المالية-

                                           
مكاتب تمثيل البنوك والمؤسسات المالية األجنبية، مرجع  يتضمن شروط فتح 13-11من النظام رقم  31المادة  - 1

 .سابق
يتضمن شروط فتح مكاتب تمثيل البنوك والمؤسسات المالية األجنبية، مرجع  13-11من النظام رقم  30المادة  - 2

 .سابق
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تغيير في القوانين األساسية للبنك أو المؤسسة المالية من شأنه أن يغير موضوع -
 .رأس المال المؤسسة األم أو توزيع نشاط

 االبنوك والمؤسسات المالية بإعالم بنك الجزائر بكل تعديل يطرأ على وضعيتهوتلتزم 
ضف إلى ذلك فإنه حتى ولو تم ، (1)بالمقارنة مع العناصر المقدمة في الطلب األصلي

هذه المكاتب مادام هناك تغير في موضوع الطلب إعالمه وراى أنه ال فائدة من وجود 
 .كامل الصالحية والسلطة التقديرية في سحب الرخصة األصلي، فإن له

ما يمكن مالحظته أن المشرع الجزائري منح صالحية سحب رخصة تمثيل البنوك 
 .والمؤسسات المالية لمجلس النقد والقرض دون اللجنة المصرفية

 :سحب الرخصة بطلب من البنك أو المؤسسة المالية-ب
بطلب سحب  إمكانية المبادرة من تلقاء نفسها منح المشرع للبنوك والمؤسسات المالية

 .، دون أن يلزمها بتحديد أسباب ذلك(2)الرخصة
 
 
 
 
 
 
 

 

                                           
نبية، مرجع يتضمن شروط فتح مكاتب تمثيل البنوك والمؤسسات المالية األج 13-11النظام رقم من  30المادة  - 1

 .سابق
يتضمن شروط فتح مكاتب تمثيل البنوك والمؤسسات المالية األجنبية،  13-11من النظام رقم  30فقرة  30المادة  - 2

 .مرجع سابق
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 :خالصة الباب األول
المتعلق بالنقد والقرض  11-30كرس المشرع الجزائري بموجب أحكام األمر رقم 

على  شروط شكلية يتعين على المستثمر المصرفي استيفائها، بحيث يستلزم عليه الحصول
ترخيص من مجلس النقد والقرض بعد تقديم ملف بذلك، ثم يتعين عليه الحصول على 

 .اعتماد من طرف محافظ بنك الجزائر من أجل ممارسة النشاط المصرفي
باإلضافة إلى هذه الشروط الشكلية يتعين كذلك على المستثمرين المصرفيين تقديم 

سات المصرفية وكذلك األشخاص ملف يتضمن األشخاص المساهمين في رأسمال المؤس
تختلف قيمته  الرأسمالالمسيرين لها، كما يتعين عليهم اكتتاب رأسمال محرر نقدا وكلي، هذا 

، ضف إلى بالنظر لنوع المؤسسة المصرفية المراد انشائها سواء كانت بنك أو مؤسسة مالية
 .ذلك تكريس المشرع لسهم نوعي للدولة في رأسمال البنوك

ؤسسات المصرفية يتعين اتخاذها شكل شركة مساهمة كأصل واستثناءا ولتأسيس الم
شكل تعاضدية، غير أن المؤسسات المصرفية األجنبية ملزمة بإيجاد شريك وطنى مقيم 

 .للشريك األجنبي %49مقابل  %01تكون نسبة مساهمة هذا األخير ب 
ك والمؤسسات رخص المشرع الجزائري لمجلس النقد والقرض إمكانية الترخيص للبنو  

تنفرد  ، حيثالمالية األجنبية بفتح فروع لها في الجزائر شريطة مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل
، كما هذه الفروع ببعض اإلجراءات الخاصة وذلك من أجل تحقيق استثماراتها في الجزائر

 فرد مكاتب تمثيل البنوك والمؤسسات المالية األجنبية عند إقامتها ببعض الخصوصية،نت
حيث أحاطها المشرع ببعض اإلجراءات والشروط الموضوعية مقارنة بالشروط المحددة 
لتأسيس بنك ومؤسسة مالية أو إقامة فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية، وهذا راجع لطبيعة هذه 
المكاتب من جهة وللدور المقرر لها من جهة أخرى، حيث تتحدد مهامها في دعم األعمال 

والبحث عن عالقات عمل بين المتعاملين االقتصاديين والبنك أو  القائمة للمؤسسة األم
 .المؤسسة المالية الممثلة

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 الباب الثاني
العوامل المؤثرة على 
االستثمار في القطاع 
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عن يسعى المستثمرون من خالل االستثمارات في القطاع المصرفي إلى تحقيق الربح، 
لى كافة  نتقديم مختلف المنتجات إلى كافة المتعاملين االقتصاديي طريق والمدخرين وا 

المواطنين، غير أن إقامة المشاريع االستثمارية في هذا القطاع في حد ذاته أي إنشاء البنوك 
توفير بيئة استثمارية  ن يقترن بمجموعة من العوامل وذلك من أجليجب أوالمؤسسات المالية 

ير المناخ االستثماري المناسب إلقامة المشاريع االستثمارية واستقطاب رؤوس مالئمة أي توف
 .األموال سواء الوطنية أو األجنبية

وعليه فإنه بالرجوع إلى الجو العام لالستثمار في القطاع المصرفي من خالل 
تؤثر على عملية  النصوص التشريعية والتنظيمية الموجهة له، يالحظ وجود عدة عوامل

ثمار، هذه العوامل منها ما هي مشجعة وضامنة لتحقيق االستثمار في المجال االست
المصرفي ومنها ما هي مقيدة له، وهذا شيء طبيعي نظرا لحساسية هذا القطاع وأهميته 

 .بالنسبة لالقتصاد الوطني، ألنه الداعم األساسي ألي عملية تنموية أو نهضوية
الشكلية التي يتعين على المستثمر مجموعة من اإلجراءات والقيود  وقد كرست

إجرائي الترخيص واالعتماد على اعتبار أن ب وذلك عن طريق القيامالمصرفي القيام بها، 
الترخيص النشاط المصرفي من النشاطات المقننة التي يستلزم الحصول على االعتماد و 

موضوعية لاشروط لممارسة المهنة المصرفية، باإلضافة إلى ضرورة توافر مجموعة من ال
أقل ما يقال عنها أنها مرهقة للمستثمر المصرفي عامة وللمستثمر المصرفي األجنبي 

 .خاصة، ذلك أن هذا األخير ملزم ببعض الشروط التمييزية التي فرضت في مواجهته
اإلجراءات والشروط زاد من تعقيد العملية وبالتالي فإن تكريس المشرع لمختلف هذه 

مستوى تطلعات  ترقى إلىمن المفروض إتباع سياسة تحفيزية  االستثمارية أكثر، وكان
المستثمرين الراغبين في انجاز مشاريع استثمارية في هذا القطاع الحساس والحيوي، لذا 
سنحاول من خالل هذا الباب تحديد أهم العوامل المؤثرة على عملية االستثمار في القطاع 

ي تحول دون القيام بتأسيس البنوك والمؤسسات المصرفي من خالل تبيان العوائق والقيود الت
المصرفية أو إنشاء فرع بنك أو مؤسسة مالية أجنبية، واقتراح الحلول والبدائل، وعليه سوف 

، (الفصل األول)يتم تقسيم هذه العوامل إلى عوامل متعلقة باألمن القانوني لالستثمارات 
  (.الفصل الثاني)وعوامل متعلقة بالعملية االستثمارية في حد ذاتها 
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 األولالفصل 
 العوامل المتعلقة باألمن القانوني

تسعى الدولة الجزائرية من خالل سن مختلف النصوص القانونية المتعلقة بتأسيس 
البنوك والمؤسسات المالية إلى توفير المناخ المناسب والمالئم إلقامة المشاريع االستثمارية، 

االستثمار هو الكفيل وحده لتحقيق درجة النمو ذلك أنه ال تنمية بدون استثمار، وأن 
 االقتصادي الذي يسمح بخلق الثروة وتوفير مناصب الشغل.

ويبقى أهم تحفيز يساهم في استقطاب االستثمارات هو ذلك الذي يرتكز على تحديث 
اآلليات القانونية التي تكون في مستوى تطلعات المستثمر على مستوى توفير األمن 

القانون االقتصادي  نصوص له ولمشروعه االستثماري، ال سيما انه يعاب على، (1)القانوني
 نتيجة تغير مقتضيات القانون المذكور بسرعة. اغياب األمن القانوني فيه

بالتالي فإنه لتشجيع أي عملية استثمارية يجب دعمها بترسانة من النصوص القانونية 
، وذلك من خالل توفير مناخ سليم لجلب االستثمار األعمالتكون في مستوى تطلعات رجال 
القانوني من جهة إلى جانب تحديث اإلدارة وتطوير  واألمنواستقطابه، ودعم مبدأ الثقة 

 القضاء.
ني لالستثمارات بموجه عام ومن ثمة فقد لوحظ في الجزائر مساس المشرع باألمن القانو 

أال هو مبدأ المساواة  أساسيبمبدأ  همساس عندلقطاع المصرفي بوجه خاص، وذلك وفي ا

                                         
يرتكز األمن القانوني على مجموعة من المبادئ يتعين أخذها بعين االعتبار واحترامها سواء عند خلق القاعدة القانونية  - 1

–وضوح القاعدة القانونية. –الحرص على مبدأ المساواة. -أو عند تطبيقها، ومن بين هذه المبادئ يمكن حصرها فيما يلي: 
–تالفي تناقض القواعد. –تضمين القواعد لقيم معينة. –من جل المخاطبين بها.  اواستيعابهسهولة فهم القاعدة القانونية 
االلتزام بمبادئ –سهولة الولوج للعدالة. –قابلية القانون للتوقع. –استقرار العالقات التعاقدية. –استقرار القواعد القانونية. 

مواكبة التحوالت التي يعرفها –الشفافية. –ية القانون. مبدأ عدم رجع إقرار–ضمان وكفالة حقوق الدفاع. –المحاكمة العادلة. 
، مكتبة دار 1في التنمية االقتصادية واالجتماعية، ط وأثرهماالقانون.للمزيد أنظر: العياشي يونس، األمن القانوني والقضائي 

القضائي، مقالة  القانوني وضرورة األمن األمن، عن عبد المجيد غميجة، مبدأ 45، ص 2012المغرب، -السالم، الرباط
 .18، ص 2009، ماي 42منشورة بمجلة الملحق القضائي، العدد 
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على عدم المفاضلة بين المستثمر الوطني أو األجنبي، كما عرفت الجزائر  أساساالمرتكز 
 .إدخال تعديالت عليها كل مرةعدم استقرار التشريع المنظم لالستثمارات، وذلك من خالل 

ستثمار في القطاع هذا الفصل إلى العوامل المؤثرة على عملية االلذا سيتم التطرق في 
المصرفي والمتعلقة باألمن القانوني، من خالل تناول مظاهر المساس بمبدأ عدم التمييز في 

 انعدام االستقرار التشريعي )المبحث الثاني(. مظاهر المعاملة )المبحث األول(، ثم إلى

 ألولالمبحث ا
 وقصور في ضمانات االستثمار المصرفيتكريس التمييز في المعاملة 

 1996من دستور  37بتبني الجزائر مبدأ حرية التجارة والصناعة بموجب المادة 
يكون المؤسس الدستوري قد  2016من دستور  43وحرية االستثمار والتجارة بموجب المادة 

وضع األساس القانوني لتشجيع مناخ األعمال وازدهار المؤسسات دون تمييز في المعاملة 
 .ادية الوطنية عامة والمنظومة المصرفية خاصةخدمة لألهداف التنمية االقتص

ويظهر ذلك من خالل ما جاء في مختلف النصوص القانونية المنظمة لالستثمار في 
الجزائر، حينما كرس المشرع الجزائري الضمانات والمبادئ القانونية لحرية انجاز 

ل على الرخصة و/أو االستثمارات، إال ما يتعلق منها بالنشاطات المقننة التي يستلزم الحصو 
 .االعتماد

في السنوات األخيرة بدأت مع صدور قانوني غير أنه ما يالحظ أن المشرع الجزائري 
جع عن مبدأ المساواة في المعاملة وذلك قد ترا ،2010و  2009المالية التكميلين لسنتي 

الذي  األمرعندما فرض بعض القيود التمييزية في مواجهة المستثمر األجنبي دون الوطني 
، الذي كثيرا ما كان محل إشادة من طرف العديد من الهيئات قانوني هام لمبدأيعد خرقا منه 

 .CUNUCED(1)والمنظمات الدولية من بينها مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية 

                                         
1 - CUNUCED, Examen de la politique de l’investissement Algérie, Nations Unis, New York 
et Genève, 2004, P 60. www.unctad.org/fr/docs/iteipc20039_fr.pdf 

المشرع الجزائري على مبدأ المساواة في المعاملة بين المستثمرين الوطنيين واألجانب، عن: بن هالل نذير، مظاهر تعدي 
، 02، العدد 12بجاية، المجلد-المجلة األكاديمية للبحث القانوني، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة

 .473، ص2015
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المفروضة على ضف إلى ذلك أنه ولفترة زمنية تعددت بعض اإلجراءات والشروط 
وذلك عند الرغبة في المستثمر المصرفي الذي يرغب في انجاز مشروعه االستثماري، 

ما بين قانوني  األحكامبتشتت االستفادة من الحوافز التي تمنحها قوانين االستثمار وهذا 
من ل أكثر وأطا لى تعقيد العملية االستثماريةاألمر الذي أدى إاالستثمار والنقد والقرض، 

 .ي االستثمار المشروع  نجازمراحل إو ر عم
وعليه سوف يتم التطرق إلى بعض القيود التمييزية التي فرضت في فترة من الفترات أو 

طلب األول(، كما سوف حتى تلك التي الزالت مفروضة في مواجهة المستثمر األجنبي )الم
مر المصرفي بالعملية المستث تحول دون قيامالتي و اإلجراءات اإلدارية  قصور لىيتم التطرق إ
 )المطلب الثاني(.  كما يجب االستثمارية

 المطلب األول
 تكريس التمييز في المعاملة 

في  تعمل الدولة جاهدة على تحفيز وتشجيع رؤوس األموال األجنبية لالستثمار
 هم عن انجاز مشاريعهمأو تعرقل التي قد تعيقهم القيود كافة، وذلك من خالل إزالة الجزائر

 من الضمانات مجموعة النص على، حيث تلجأ في أغلب األحيان إلى ةاالستثماري
والنصوص القانونية التي تحمي هذه المشاريع من اإلجراءات التي يمكن أن تتخدها السلطات 

، ما يجعل الثقة تزداد عند المستثمرين، ومن ثمة تعمل على استقطاب وجذب في الدولة
التراجع عن هذا المبدأ األساسي المتعلق بضمان المساواة في  لوحظ غير انه ،رؤوس أموالهم

، لذا سيتم التطرق إلى مضمون مبدأ عدم التمييز في المعاملة المعاملة بين جميع المستثمرين
 )الفرع األول(، ثم إلى مظاهر التمييز في المعاملة )الفرع الثاني(. 

 الفرع األول 
 مضمون مبدأ عدم التمييز في المعاملة

حد المبادئ األساسية التي تحرص الدول على يعتبر مبدأ عدم التمييز في المعاملة أ
تضمينها في مختلف قوانينها المنظمة لالستثمار أو حتى في مختلف االتفاقيات الدولية التي 
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تبرمها سواء الثنائية أو الجماعية، لذا سيتم التطرق إلى المقصود بمبدأ عدم التمييز في 
 )ثانيا(. هذا المبدأالمشرع الجزائري كيف كرس  ىلإ( ثم )أوال المعاملة

يزه عن بعض المصطلحات يالمقصود بمبدأ عدم التمييز في المعاملة وتمأوال: 
 :المشابهة

التمييز في المعاملة أي المساواة في المعاملة مع تمييزه عن  سيتم التعريف بالمبدأ عدم
 .بعض المصطلحات المشابهة كمبدأ المعاملة بالمثل

 :المساواة في المعاملة(عدم المقصود بمبدأ عدم التمييز في المعاملة)-1
يقصد به السماح بممارسة نشاط  إذمبدأ المساواة في المعاملة  حولتعددت التعريفات 

الوطنيين واألجانب دون استثناء واستفادتهم من نفس المزايا  المستثمريناالستثمار لكل من 
بإعتباره مبدأ دولي مقرر في معظم االتفاقيات  والتفضيالت كالحوافز الضريبية والجمركية،

 عنفعلى الدولة أن تمتنع  الدولية يستفيد منه المستثمر في كل مراحل عملية االستثمار، لذا
تخاذ تلك ة األجنبية وحدها المبرر الوحيد إلإجراءات على نحو يجعل الصف أي اتخاذ

 .(1)اإلجراءات
تعامل الدولة المضيفة أن البعض األخر مبدأ عدم التمييز في المعاملة بأنه  عرفوي

المستثمر األجنبي المنتمي إلى جنسية الدولة المتعاقدة بنفس المعاملة التي يستفيد منها 
المستثمر الوطني ويترتب على هذا المبدأ أن تكون هذه المعاملة منصفة وعادلة، لكن 

معاملة ما  االتفاقيات المبرمة في هذا الشأن لم تحدد المعايير التي بموجبها يتم الحكم على
تعرف بأنها الوفاء بااللتزامات االتفاقية طبقا  أنهذه المعاملة يمكن  وعليه فإن ،أنها منصفة

 .(2)لمبادئ العدالة والقانون الطبيعي
ويرى البعض أن مبدأ عدم التمييز يشمل كل أشكال التمييز سواء كان ذلك بين 
الوطنيين أو األجانب فيما بينهم، ويستفيد منه المستثمر في كل مراحل عملية االستثمار، 

                                         
الجزائر، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم كاهنة، عن أقلمة محيط األعمال في الرزيل إ - 1

 .48، ص2013، 01تيزي وزو، العدد -السياسية، جامعة مولود معمري 
 .455ص ،2006، دار الخلدونية، الجزائر، عجة الجياللي، الكامل في القانون الجزائري لالستثمار - 2
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بحيث يشترط أن تكون المساواة في المعاملة ال تقل عن الحد األدنى للحماية الدولية 
قل من معاملة أ األجنبيولي العرفي، وال يكفي معاملة المال المعترف بها في القانون الد

المعترف به دوليا بمعنى أنه ال  األدنىبل يجب احترام هذا الحد  ،معاملتها للمال الوطني
يمكن التمسك بالمعاملة الوطنية كوسيلة لعدم ضمان الحد األدنى المقرر بمقتضى العرف 

 .(1)ي هذا المجالالدولي وذلك احتراما للممارسة الدولية ف
وعليه فإن المساواة في المعاملة مشروطة بالمساواة في توافر الشروط المقررة قانونا  

، (2)ن الحق في عدم التمييز نابع من المساواة الذي يرتكز على مبدأ عدم التمييزأو  النطباقها
معروف ويعتبر تجسيدا  مبدأومن ثمة فإن مبدأ عدم التمييز المطبق ما بين المستثمرين 

، وهو حق لحماية المستثمر ا للمساواة بين المستثمرين وضمانا لعدم التفريق بينهميحقيق
 .على إقليم الدولة المستضيفة له األجانباألجنبي ويدخل في مضمون الحد األدنى لمعاملة 

 :التمييز بين مبدأ عدم التمييز في المعاملة وبعض المصطلحات المشابهة له-2
ممكن أن يختلط مبدأ المساواة مع بعض المبادئ األخرى المشابهة له كمبدأ المعاملة 
بالمثل ومبدأ شرط الدولة األكثر رعاية، لذلك وجب التمييز بين هذين المبدأين ومبدأ المساواة 

 في المعاملة، وذلك على النحو التالي:
 لة بالمثل:يز في المعاملة ومبدأ المعامييز بين مبدأ عدم التميالتم-أ

عرفنا أن مبدأ المعاملة الوطنية يقصد به أن رعايا أحد الطرفين المتعاقدين الموجودين 
في إقليم الطرف المتعاقد األخر، يجب أن يعاملوا في المسائل المتفق عليها، كما لو كانوا 

قوق ن في مجال الحيرعايا الطرف المتعاقد الثاني تماما، أي تشبيه وتسوية األجانب بالوطني
وااللتزامات، وعليه فتخضع االستثمارات األجنبية للقواعد واإلجراءات نفسها التي تخضع لها 

 ين وفق مبدأ المساواة.ياستثمارات الوطن

                                         
، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، األجنبيةالعادلة والمنصفة لالستثمارات المعاملة  مبدأعلي، عيبوط محنذ و  - 1

 .115-113ص -، ص2010، 01تيزي وزو، العدد –كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري 
ليبيا، العدد -ة طرابلسصالح أحمد الفرجاني، مبدأ المساواة أمام القانون، مجلة العلوم القانونية والشرعية، جامع - 2

 .227، ص 2015السادس، يونيو 
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في حين أن مبدأ المعاملة بالمثل فيقصد به ذلك الشرط الذي تتعهد بموجبه دولة أولى 
تعامل بها تة الثانية مماثلة للمعاملة التي إزاء دولة ثانية بأن تكون معاملتها لرعايا وسلع الدول

هذه الدولة الثانية رعايا وسلع الدولة األولى، وبعبارة أخرى ال تكون معاملة دولة أسوأ من 
 .(1)معاملة الدولة األخرى لها

ومن ثمة فمبدأ المعاملة الوطنية يقتضي أن تطبق نفس المعاملة التي تضمنها الدولة 
االستثمارات األجنبية للقواعد واإلجراءات نفسها التي تخضع لها لرعاياها شخصيا، فتخضع 

، ومن ثمة فإن المستثمرين األجانب يحظون بنفس (2)ن وفق مبدأ المساواةياستثمارات الوطني
مبدأ المعاملة بالمثل أن تعامل الدولة  أنتي يحظى بها المواطنين، في حين الحماية ال

وهذه المعاملة قد تكون أحسن من  بنفس معاملتها للمستثمر الوطني، المستثمر األجنبي
من معاملة الوطنين وهنا تطبق الدولة األخرى نفس  أسوأمعاملة الوطنين أنفسهم، وقد تكون 

 المعاملة.
ترد في  أن، فاالتفاقية يلزم والمعاملة بالمثل قد تكون اتفاقية أو تشريعية أو واقعية

، أما المعاملة بالمثل األخرى فيها بتوفير نفس المعاملة لرعايا الدولة معاهدة يتعهد كل طرف 
التشريعية فتحدث إذا ما التزمت الدولة بإراداتها المنفردة عن طريق ذكر هذا االلتزام في 

، وأخيرا فالمعاملة (3)2017من قانون المالية لسنة  85تشريعها مثل ما جاء بموجب المادة 
لب وجود معاهدة أو نص في القانون، إنما تقوم على العرف والسوابق بالمثل الواقعية ال تتط

 .(4)اإلدارية واإلجراءاتالقضائية 
 
 

                                         
 .30-29ص -، صمرجع سابقهادي نعيم المالكي،  1
 .258، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، د.س.ن، ص األجنبيهشام على صادق، الحماية الدولية للمال - 2
، 2017يتضمن قانون المالية لسنة ، 2016ديسمبر سنة  28المؤرخ في  14-16 رقم من القانون  85نص المادة ت - 3

"ينشأ رسم للمعاملة بالمثل يطبق على رعايا و/أو على سيارات رعايا ، 2016ديسمبر سنة  29، الصادر في 77ج.ر عدد 
 الدول التي تطبق رسوما للدخول/ الخروج من اإلقليم أو ما شابها على الرعايا الجزائريين...".

 .31-30ص -ع سابق، صهادي نعيم المالكي، مرج - 4



 الفصل األول: العوامل المتعلقة باألمن القانوني -الباب الثاني
 

187 
 

 يز بين مبدأ المساواة في المعاملة ومبدأ الدولة األولى بالرعاية:يالتم-ب
 la clause de la nation la plusرعاية  األكثريقصد بمبدأ أو شرط الدولة 

favorisé  معينة كافة المزايا التي تقرر في الحال  أجنبيةأن تتعهد الدولة بمنح رعايا دولة
أخرى فيما يتعلق بالتمتع بحق معين أو  أجنبيةأو في المستقبل منحها لرعايا أية دولة 

، أي أن (1)تفاق جديد في هذا الصددعينة من الحقوق وذلك دون الحاجة إلى امجموعة م
ر في معناه العام إلى حكم اتفاقي يتفق بموجبه طرفان يية يشرعا األكثرشرط الدولة 
إذا ما عقد أحدهما فيما بعد مع دولة ثالثة )ج( معاهدة تجارية  نهب( على أ و متعاقدان )أ

 .(2)تمنح )ج( مزايا تجارية خاصة، فهذه المزايا ستمنح بحكم الواقع للطرف المتعاقد السابق
جانب بالوطنيين أي أن رعايا أحد به تشبيه األمعاملة الوطنية فيقصد أما شرط ال

الطرفين المتعاقدين الموجودين في إقليم الطرف المتعاقد األخر، يجب أن يعاملوا في المسائل 
 المتفق عليها، كما لو كانوا رعايا هذا الطرف المتعاقد الثاني تماما.

ية الدولية المعترف أي أن تكون المساواة في المعاملة ال تقل عن "الحد األدنى" للحما
بها في القانون العرفي وال يكفي معاملة المال األجنبي معاملة أقل من معاملتها للمال 

 .(3)الوطني
رعاية  األكثروعليه فإن "كل من المعاملة الوطنية أو )المساواة الداخلية( ومعاملة الدولة 

الفرق  أنالمساواة، غير ية فكل منها تضمن ة الخارجية( تمثل وسيلة غير تمييز )المساوا  أو
، فعن طريق منح )المساواة الذي تقوم عليه المساواة األساسبينهما يكمن في اختيار 

الداخلية( تضع الدولة رعايا الدولة األجنبية في منزلة متساوية مع رعاياها، ال مع رعايا أية 
لة األكثر دولة أجنبية كما هي الحال في المساواة )الخارجية( ومن ثمة فإن شرط الدو 

رعاية)إحالة( إلى معاهدة أخرى بينما تكون المعاملة الوطنية إحالة إلى القانون الداخلي، 
وشرط الدولة األكثر رعاية ال يطبق إال بشرط أن تكون معاملة أكثر رعاية معينة قد منحت 

                                         
ص -، ص2007صالح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، جامعة القاهرة،  - 1

298-299. 
 .17هادي نعيم المالكي، مرجع سابق، ص  - 2
 .114علي، مبدأ المعاملة العادلة والمنصفة لالستثمارات األجنبية، مرجع سابق، ص عيبوط محنذ و  - 3



 الفصل األول: العوامل المتعلقة باألمن القانوني -الباب الثاني
 

188 
 

ة لدولة غير، أما المعاملة الوطنية فهي منح مباشر يضفي ميزة على المستفيد بصورة مستقل
 .(1)عن كون معاملة ما قد منحت لدولة غير أم ال"

يظهر أن شرط الدولة األولى بالرعاية ينص عليه في االتفاقيات الدولية بإعتباره من 
مبادئ القانون الدولي تتعهد الدولة بأن تمنح رعايا الدولة المستفيدة أكبر قدر من المزايا التي 

وهنا تلزم الدولة عند منح مزايا أو معاملة تفضيلية لمستثمر أجنبي،  ،تمنحها لدولة أخرى 
دولة التي منحت المعاملة التفضيلية ضيلية للمستثمر الحامل لجنسية البمنح المعاملة التف

ن كانت المعاملة الوطنية أقل من هذا.  للمستثمر الوطني، حتى وا 
 :تكريس مبدأ عدم التمييز في القانون الجزائري ثانيا: 
يز في المعاملة يضمن معاملة متساوية بين المستثمرين يعتبار أن مبدأ عدم التمعلى ا 

الوطنيين واألجانب من حيث الحقوق واالمتيازات، حيث سعى المشرع الجزائري إلى تكريسه 
بإعتباره قانون عام يطبق على مختلف االستثمارات  في مختلف قوانين االستثمار الصادرة

وكذا في مختلف االتفاقيات الدولية المبرمة في هذا الشأن وعلى هذا  المنشئة في الجزائر،
يز في قانون االستثمار ثم إلى يسوف يتم التطرق في نقطة أولى إلى تكريس مبدأ عدم التم

 تكريسه في القانون االتفاقي. 
 :يز في قوانين االستثماريالتم تكريس مبدأ عدم-1

يز في المعاملة يكرس المشرع الجزائري بموجب قانون ترقية االستثمار مبدأ عدم التم
مع مراعاة أحكام االتفاقيات الثنائية " منه كما يلي 21حسب ما جاء في نص المادة 

الطبيعيون  والجهوية والمتعددة األطراف الموقعة من قبل الدولة الجزائرية، يتلقى األشخاص
والمعنويون األجانب معاملة منصفة وعادلة فيما يخص الحقوق والواجبات المرتبطة 

 .(2)باستثماراتهم"
حيث يالحظ أن المشرع الجزائري من خالل النص على هذا المبدأ في قانون ترقية 

، وذلك بالنص األجنبيالمطلوب لضمان حماية االستثمار  األدنىاالستثمار قد وفر الحد 

                                         
 .35-34ص -هادي نعيم المالكي، مرجع سابق، ص - 1
 مرجع سابق. المعدل، المتعلق بترقية االستثمار، 09-16 رقم من القانون  21المادة  - 2
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مثل هذا المبدأ من شأنه  على أنه سوف يعامل نفس معاملة الوطني، وعليه فإن تطبيق
 .(1)ضمان معاملة وحماية أحسن من تلك المعمول بها في القانون الدولي

قد كرسه المشرع في مختلف قوانين االستثمار  المبدأنفس  أنيخفى على احد  الو
االقتصادية التي عرفتها الجزائر، وهذا ما أقره المشرع  اإلصالحاتالصادرة من قبل بعد 

  .(2)المتعلق بتطوير االستثمار 03-01 رقم األمرالجزائري من خالل 
ضمان عدم التمييز في المعاملة يحتوي على نقطتين ضمان عدم  أنحيث يالحظ 

النقطة الثانية  أماالتمييز في المعاملة الحقوق والواجبات بين المستثمر الوطني واألجنبي، 
األحكام األجانب فيما بينهم، عدا فتشمل ضمان عدم التمييز في المعاملة بين المستثمرين 

 ص عليها االتفاقيات الدولية المبرمة مع دولهم األصلية.التي تن
يز في المعاملة واالختالف في المعاملة يما يجب توضيحه انه يجب التفريق بين التم

ة لرؤوس األموال األجنبية لها الحق في منح معاملة خاصة ذلك أن الدولة المستضيف
بين المستثمرين اآلخرين وذلك من من دون أن يكون لها قصد التمييز بينه و  ما لمستثمر

 .(3)جل تحقيق أهدافها ومصالحها االقتصاديةأ
 :االتفاقييز في المعاملة بموجب القانون يتكريس مبدأ عدم التم-2

نما امتد إلى مختلف االتفاقيات الدولية كرس هذا المبدأ في القوانين الداخلية فقط، لم ي وا 
في توفير الحماية  اسواء الثنائية أو المتعددة األطراف، وذلك رغبة منه الجزائر هاتالتي ابرم

من اجل جذب أكبر عدد ممكن من  كافية لالستثمارات األجنبية، وذلكالقانونية الالزمة وال
األموال األجنبية، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على نية المشرع الجزائري في رؤوس 

                                         
 .105علي، مبدأ المعاملة العادلة والمنصفة لالستثمارات األجنبية، مرجع سابق، ص عيبوط محنذ و  - 1
يعامل األشخاص "(.جزئيا ملغيبتطوير االستثمار، مرجع سابق.) لمتعلقا 03-01من األمر  14المادة تنص  - 2

الطبيعيون والمعنويون األجانب بمثل ما يعامل به األشخاص الطبيعيون والمعنويون الجزائريون في مجال الحقوق والواجبات 
ة مع مراعاة أحكام االتفاقيات ذات الصلة باالستثمار، ويعامل جميع األشخاص الطبيعيون والمعنويون األجانب نفس المعامل

 .ولة الجزائرية مع دولهم األصلية"التي أبرمتها الد
 .80ص  ،2012الجزائر،  ،دار هومةعلي، االستثمارات األجنبية في القانون الجزائري، عيبوط محنذ و  - 3
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المضي قدما في تعميق مسار اإلصالحات بغية توسيع مجال حماية وضمان االستثمارات 
 .(1)األجنبية على أكثر من صعيد

يز المنصوص عليه في بعض االتفاقيات يلذا سوف يتم التطرق إلى مبدأ عدم التم
 ية المبرمة ونفس األمر فيما يخص االتفاقيات المشتركة كذلك.الثنائ

تكريس مبدأ عدم التمييز بموجب االتفاقيات المتعددة األطراف في مجال -أ
 :االستثمار

قامت الجزائر بإبرام العديد من االتفاقيات الدولية الخاصة بالحماية المتبادلة 
الستقطاب استثمارات مواطني الطرف لالستثمارات وهذا من أجل خلق الظروف المالئمة 

األخر المتعاقد، وبما أنها المستقبلة لرؤوس األموال األجنبية فإنها تحتفظ بحق منح معاملة 
خاصة لمستثمر دولة ما دون أن يكون لها النية في التمييز بينه وبين المستثمرين اآلخرين، 

قامت الجزائر بإبرام العديد من ، حيث (2)وذلك من اجل تحقيق أهدافها ومصالحها االقتصادية
االتفاقيات المتعددة األطراف الخاصة بحماية وترقية االستثمارات كان أبرزها االتفاقية 

 .(3)الخاصة بإتحاد دول المغرب العربي
حيث تعتبر أول اتفاقية في مجال االستثمار قامت بالتوقيع عليها الجزائر وذلك تطبيقا 

، وقد نصت هذه االتفاقية على ضرورة منح رؤوس (4)لعربيلمعاهدة إنشاء إتحاد المغرب ا
األموال واالستثمارات التابعة لكل بلد من بلدان إتحاد المغرب العربي في البلد األخر معاملة 

                                         
بوبالو يمينة، عن واقع مبدأ المعاملة الوطنية المكرس للمستثمر األجنبي في القانون الجزائري، المجلة األكاديمية  - 1

، 2016، 02، العدد 14بجاية، المجلد -للبحث القانوني، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة
 .437ص

المجلة النقدية للقانون االنفتاح االقتصادي في الجزائر،  سياسة نبية في ضوءعلي، االستثمارات األجعيبوط محنذ و  - 2
 .69، ص2006، جانفي 01تيزي وزو، العدد-والعلوم السياسية، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري 

 ،1990ة يوليو سن 23اتفاقية تشجيع وضمان االستثمار بين دول إتحاد المغرب العربي الموقعة في الجزائر بتاريخ  - 3
، الصادر في 06ج.ر عدد ، 1990ديسمبر سنة  22المؤرخ في  420-90رئاسي رقم مرسوم  المصادق عليها بموجب

 .1990فبراير سنة  06
 يرجى تفحص الموقع التالي  .1989فبراير  17معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي، مراكش  - 4

59-59-09-20-02-http://www.majliselouma.dz/index.php/ar/2017  على الساعة  29/12/2018لوحظ يوم
12:30. 

http://www.majliselouma.dz/index.php/ar/2017-02-20-09-59-59%20%d9%84%d9%88%d8%ad%d8%b8%20%d9%8a%d9%88%d9%85%2029/12/2018
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ال تقل عن تلك التي تقدم للمستثمر الوطني، كما نصت كذلك على إمكانية منح لهم معاملة 
يمكن لبلد أن يمنح لمستثمري بلدان االتحاد معاملة ، ويفهم من هذا أنه (1)أكثر أفضلية

 خاصة على غرار المستثمرين اآلخرين.
بموجب االتفاقية الموحدة الستثمار رؤوس األموال العربية في مكرس ونجد نفس المبدأ 

، حيث نصت على ضرورة أن يعامل رأس مال المستثمر العربي معاملة (2)الدول العربية
وطني، وأن يتمتع بحرية القيام باالستثمار في إقليم أية دولة طرف في رأس المال المملوك لل

 االتفاقية في غير المجاالت الممنوعة على مواطني تلك الدولة.
تكريس مبدأ عدم التمييز بموجب االتفاقيات الثنائية المبرمة في مجال -ب

 :االستثمار
في إطار سياسة التحفيز وتشجيع االستثمار حرصت الجزائر على إبرام العديد من 
اتفاقيات االستثمار الثنائية، حيث تنص غالبية هذه المعاهدات الثنائية على الحماية العامة 
والمعاملة العادلة والمنصفة، والضمان العام ألشخاص وأموال المستثمرين من رعايا الدول 

 .mbrelasEraites des T(3)لة بمعاهدات الغطاء أو اتفاقيات المظسميت المتعاقدة، لذلك 
حيث أنه بمراجعة مجموع نصوص هذه االتفاقيات الثنائية التي أبرمتها الجزائر في 
مجال تشجيع وترقية االستثمار سواء االتفاقيات التي أبرمتها مع الدول العربية أو األوربية أو 

ا تنص على أن على األطراف المتعاقدة ضمان معاملة شبيهة اإلفريقية أو األسيوية، نجده
بمعاملة الوطنيين أو معاملة ال تقل أفضلية لتلك التي تمنح من طرف متعاقد أخر 
لالستثمارات المنجزة على إقليم من قبل مستثمريه أو من قبل مستثمري أية دولة أخرى إذا 

 كانت هذه المعاملة أكثر أفضلية.

                                         
المرسوم  المصادق عليه بموجب اد المغرب العربيمن اتفاقية تشجيع وضمان االستثمار بين دول اتح 02المادة  - 1

 ، مرجع سابق.420-90الرئاسي رقم 
-95مرسوم رئاسي رقم  المصادق عليها بموجب االتفاقية الموحدة الستثمار رؤوس األموال العربية في الدول العربية، - 2

 .1995أكتوبر سنة  10صادر في ، 59ج.ر عدد  ،1995أكتوبر سنة  07مؤرخ في  306
بوسهوة نورالدين، دور االتفاقيات الدولية في جذب االستثمار األجنبي، مجلة الصراط للبحوث والدراسات اإلسالمية  - 3

 .272ص  ،2004المقارنة، السنة الخامسة، العدد العاشر، جامعة الجزائر، ديسمبر 
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ن معاملة عادلة ومنصفة لالستثمارات المنجزة من طرف كما تنص على ضما 
مستثمري الطرف المتعاقد األخر وتهيئة الظروف المناسبة لها وضمان عدم إعاقتها أو 

وعدم إخضاع استثمارات أي من األطراف  تعريضها إلجراءات غير عادلة أو تمييزية،
 حالة إصابتها بأية أضرار.المتعاقدة إلجراءات التأميم أو نزع الملكية مع تعويضها في 

 الفرع الثاني
 مظاهر التمييز في المعاملة في مواجهة المستثمر األجنبي

-16 رقم من قانون ترقية االستثمار 21بموجب نص المادة المشرع الجزائري  كرس
مبدأ المساواة في المعاملة بين المستثمرين الوطنيين واألجانب ومن قبله بموجب نص  09

، إال انه في فترة ما تراجع المتعلق بتطوير االستثمار 03-01 رقم من األمر 14المادة 
 2009المشرع الجزائري عن هذا المبدأ األساسي بعد صدور قانوني المالية التكميلي لسنتي 

-04 رقم بموجب األمر 2010بموجب التعديل قانون النقد والقرض سنة ، وكذا 2010و 
، حيث فرض المشرع العديد من األحكام القانونية في مواجهة المستثمر األجنبي دون 10

الوطني، فرغم أن هناك بعض األحكام قام المشرع بإلغائها بعد صدور قانون ترقية االستثمار 
ها لما تركته من أثار على عملية االستثمار في القطاع الجديد إال أنه ارتأينا التطرق إلي

المصرفي، لذا سيتم التطرق إلى مظاهر التمييز في المعاملة اإلجرائية )أوال(، ثم إلى مظاهر 
 التمييز في المعاملة الموضوعية )ثانيا(. 

 :اإلجراءاتالتمييز في المعاملة من خالل فرض مجموعة من أوال: 
الذي  المستثمر األجنبي المصرفي برة معاملة تمييزية في مواجهةت لفترة زمنية معتكرس

االعتماد والترخيص  إجرائي يتعين عليه الخضوع لبعض اإلجراءات والشروط على غرار
ملزم بالخضوع  المستثمر األجنبي بحيث أصبح، المنصوص عليهما في قانون النقد والقرض

ما أراد الحصول على المزايا التي كان  خاصة إذاوالدراسة المسبقة  (1)إلجرائي التصريح
                                         

المتعلق بتطوير االستثمار ليعوض إجراء االعتماد المسبق الذي  03-01 رقم مرألجاء إجراء التصريح بعد صدور ا - 1
فقط يقوم به  وا عالميالمتعلق بترقية االستثمار، وهو اجراء شكلي  12-93كان سائدا في ظل المرسوم التشريعي رقم 

نظر في المستثمر من اجل انجاز مشروعه االستثماري، وهذا في ظل تكريس مبدأ حرية االستثمار، للمزيد أ
 ,ZOUITEN Abderrazek, L’investissement en droit Algérien, Thèse de doctorat en sciencesذلك:
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، وهذا رغم تخلي المشرع عن إجراء المتعلق بتطوير االستثمار 03-01 رقم يمنحها األمر
، (1)2014المتضمن قانون المالية لسنة  08-13 رقم الدراسة المسبقة بموجب القانون 

المتعلق بترقية  09-16 رقم ووضع أحكام جديدة فيما يخص تطبيقه بموجب القانون 
االستثمار ونفس الشأن فيما يخص التصريح الذي أصبح يسمى بالتسجيل، إال أنه سوف يتم 

 التطرق إليهما على حدا.
 :فرض إجراء التصريح باالستثمار في مواجهة المستثمر األجنبي-1

إجراء التصريح باالستثمار، ينبغي اإلشارة أن هذا اإلجراء ألغاه المشرع  دراسةقبل 
المتعلق بترقية االستثمار، واستبدله بإجراء التسجيل، الذي  09-16 رقم بموجب القانون 

غير ان ، االستثمارات التي ترغب في االستفادة من المزايا المقررة بعض يكون في مواجهة
من االستفادة من المزايا الممنوحة حسب ما جاء في  النشاط المصرفي اصبح مستثني

الذي يحدد القوائم السلبية والمبالغ الدنيا لإلستفادة من المزايا  101-17المرسوم التنفيذي رقم 
 .(2)وكيفيات تطبيق المزايا على مختلف أنواع االستثمارات

ق بتطوير المتعل 03-01 رقم وبمفهوم المخالفة فإن المشرع وبموجب األمروعليه 
االستثمار لم يكن يستثني عملية تأسيس البنوك والمؤسسات المالية من االستفادة من حوافز 
االستثمار، وبالتالي يتعين عليها القيام بإجرائي التصريح والدراسة المسبقة إذا ما ارادت ذلك 

  حسب الحالة.
المتعلق بتطوير االستثمار قبل  03-01 رقم األمرفقد عد إجراء التصريح في ظل 

لغاءه فيما بعد إجراء شكلي بسيط وباألحرى إجراء إعالمي يقوم به المستثمر لدى  تعديله وا 
، "تخضع االستثمارات التي تستفيد من مزايا هذا األمر قبل (3)قبل انجاز االستثمار الوكالة

                                                                                                                               
Spécialité Droit public, Option Droit de L’entreprise, Faculté de droit, Université des fréres 

Mentouri-Constantine, 2014-2015, P-P 170-171.                                                                     
 ، مرجع سابق.2014المتضمن قانون المالية لسنة  08-13 رقم من القانون  56المادة  - 1
 05المؤرخ في  101-17الملحق األول المتعلق بقائمة النشاطات المستثناة من المزايا من المرسوم التنفيذي رقم  - 2

على مختلف أنواع  القوائم السلبية والمبالغ الدنيا لالستفادة من المزايا وكيفيات تطبيق المزايا، يحدد 2017مارس 
 .مرجع سابق االستثمارات،

 .44، ص 1999، الجزائر، .م.جدعليوش قربوع كمال، قانون االستثمارات في الجزائر،  - 3
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مالزم لطلب المزايا فقط وفي  ، حيث كان التصريح(1)انجازها إلى تصريح باالستثمار..."
خرج  2009مواجهة كل المستثمرين غير أنه بعد صدور قانون المالية التكميلي لسنة 

إلجراء التصريح  األجنبيةالمشرع على هذه القاعدة وشدد على وجوب خضوع االستثمارات 
 1مكرر 04لدى الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار، وهذا ما يستخلص من نص المادة 

تخضع االستثمارات األجنبية المنجزة في النشاطات االقتصادية إلنتاج السلع والخدمات قبل "
 انجازها إلى تصريح باالستثمارات لدى الوكالة".

 إجراءحينما جعله  األجنبيوهنا تظهر المعاملة التمييزية للمشرع في مواجهة المستثمر 
اختياري في مواجهة المستثمر الوطني إال في حالة طلب الحصول على المزايا في حين 

 بالنسبة للمستثمر األجنبي سواء أراد االستفادة من المزايا أم ال. إلزاميجعله إجراء 
في مواجهة المستثمر األجنبي، قد  اإلجراءضف إلى ذلك فإن تكريس المشرع لهذا 

المتعلق بتطوير  03-01 رقم من األمر 14لمادة أوقع نفسه في تناقض مع نص ا
المتعلق بشكل التصريح  98-08االستثمار، وكذا المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم 

، الذي يحدد ملف 2009مارس  18من القرار المؤرخ في  02باالستثمار، وكذا نص المادة 
جراءات تقديمه يح باالستثمار بأنه مجرد إجراء التي كيفت التصر  (2)التصريح باالستثمار وا 

 .(3)شكلي غير ملزم، وهذا دون نسيان تناقض الجزائر مع التزاماتها الدولية

                                         
 (.جزئيا ملغيبتطوير االستثمار، مرجع سابق.) المتعلق 03-01 رقم من األمر 04المادة  - 1
جراء تقديمه، ج,ر ع2009مارس سنة  18قرار مؤرخ في  - 2 ، 31دد ، يحدد مكونات ملف التصريح باالستثمار وا 

 01ادر في ، الص73، ج.ر عدد 2010أكتوبر  13متمم بموجب قرار مؤرخ في ، معدل و 2009ماي  24الصادر في 
أكتوبر سنة  13يتضمن إلغاء أحكام القرار المؤرخ في  2014يونيو سنة  12مؤرخ في ار ، وبموجب قر 2010ديسمبر 
جراء تقديمه، ج.ر  2009مارس  18الذي يتمم القرار المؤرخ في  2010 الذي يحدد مكونات ملف التصريح باالستثمار وا 
 )ملغي(..2014يونيو سنة  25، الصادر في 39عدد 

يين واألجانب، لمشرع الجزائري على مبدأ المساواة في المعاملة بين المستثمرين الوطنبن هالل نذير، مظاهر تعدي ا - 3
 14غير أنه إذا نظرنا إلى مضمون هذه االتفاقيات ومبدأ عدم التمييز المنصوص عليه في المادة .476مرجع سابق، ص 

أتى بها المشرع بموجب قانون المالية  من جهة وبين األحكام الجديدة التي 03-01 رقم من قانون تطوير االستثمار األمر
من جهة ثانية والتي تخص المستثمرين نجد أنها متعارضة والسؤال المطروح ما هي األحكام األولى  2009التكميلي لسنة 

بالتطبيق؟ خاصة في ظل ما سبق ذكره من قبل بأن االتفاقيات تسمو على القوانين، وبالعودة إلى مختلف هذه االتفاقيات 
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وفي األخير نقول أنه حسن ما فعل المشرع الجزائري عندما قام بإلغاء هذا اإلجراء 
 التمييزي في مواجهة المستثمر األجنبي.

 :المستثمر األجنبيفرض إجراء الدراسة المسبقة في مواجهة -2
بعدما كرس المشرع الجزائري مبدأ حرية انجاز االستثمارات لجميع المستثمرين بغض 
النظر عن جنسية المال المستثمر، عاد المشرع مرة ثانية وبموجب قانون المالية التكميلي 

باستحداث إجراء إداري جديد سماه "إجراء الدراسة المسبقة" الذي كان مواجها  2009لسنة 
 لفائدة المستثمرين األجانب.

حيث أخضعت جميع االستثمارات األجنبية المباشرة أو بالشراكة مع رؤوس أموال 
، الذي أصبح له (1)وطنية إلجراء الدراسة المسبقة التي يعدها المجلس الوطني لالستثمار

بداء رأيه فيه سواء بالموافقة أو بالرفض،  صالحية فحص المشروع االستثماري برمته وا 
وبالتالي لم يعد قرار المجلس الوطني لالستثمار مجرد رأي ال يؤثر على إقامة المشروع 

نما يستلزم موافقته على كل مشروع استثمار  -المجلس الوطني لالستثمار-االستثماري وا 
، وبالتالي فهذا الرأي ال يعتبر مجرد رأي استشاري أو (2)أجنبي على اإلقليم الجزائري 

 .(3)شكلي
حظ أن المجلس الوطني لالستثمار منح اختصاصا واسعا وغير مقيد في نال وعليه

شكل االعتماد أو الترخيص فعدم الرد الصريح أو االيجابي من  تأخذقرارات فردية  إصدار
على ذلك اشتراط  أدلوال  (4)المجلس الوطني لالستثمار يجعل االستثمار غير قابل لالنجاز

                                                                                                                               
تنص على ضمان معاملة عادلة ومنصفة لالستثمارات المنجزة من طرف مستثمري الطرف المتعاقد األخر وتهيئة  انجده

 الظروف المناسبة لها وضمان عدم إعاقتها أو تعريضها إلجراءات غير عادلة أو تميزية.
على ما يلي:  ،(جزئيا ملغيبتطوير االستثمار، مرجع سابق.) المتعلق 03-01 رقم األمرمكرر من  04المادة تنص  - 1

"يجب أن يخضع كل مشروع استثمار أجنبي مباشر أو استثمار بالشراكة مع رؤوس أموال أجنبية إلى الدراسة المسبقة من 
 أدناه". 18المجلس الوطني لالستثمار المذكور في المادة 

2 - KPMG, Guide des banques et établissements financiers en Algérie, Op,Cit, P-P 39-40. 
www.kpmg.dz. 

 .30تواتي نصيرة، مرجع سابق، ص  - 3
4 - ZOUAIMIA Rachid, Le régime des investissements étrangers à l’épreuve de la résurgence 

de l’Etat dirigiste en Algérie, Op,Cit, P 14. 
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خيص الذي يمنحه يتضمن ملف التسجيل نسخة من التر ن أالمركز الوطني للسجل التجاري ب
 .(1)المجلس الوطني لالستثمار

ومن ثمة فإن فرض مثل هذا اإلجراء التمييزي في مواجهة المستثمر األجنبي من قبل 
المتعلق بتطوير  03-01 رقم من األمر 14المشرع قد أدخله في تناقض مع نص المادة 

ات الدولية المبرمة في هذا الشأن سواء االتفاقيات االستثمار، وكذا مع مختلف االتفاقي
المتعددة األطراف أو الثنائية التي تنص صراحة على معاملة المستثمرين األجانب بنفس 

وعليه فإن المشرع لم ينص على  معاملة المستثمرين الوطنين في مجال الحقوق والواجبات.
ي يترجم المعاملة التمييزية واالهدار مثل هذا االجراء بالنسبة للمستثمر الوطني األمر الذ

بمبدأ عدم التمييز المكرس قانونا، ومن ثمة أصبح المستثمر األجنبي يخضع لثالثية الرخصة 
)الترخيص، االعتماد، الدراسة المسبقة(، بدال من ازدواجية الرخصة التي يخضع لها 

 .(2)المستثمر الوطنى
بإلغاء  2014بموجب قانون المالية لسنة وقد صحح المشرع هذه الوضعية عندما قام 

 .(3)إجراء الدراسة المسبقة كإجراء تمييزي في مواجهة المستثمر األجنبي
وتجدر اإلشارة أن إجراء الدراسة المسبقة قد ألغاه المشرع تماما كإجراء تمييزي في 

 وفرضه كإجراء 09-16 رقممواجهة المستثمر األجنبي بموجب قانون ترقية االستثمار 
مسبق في مواجهة االستثمارات التي ترغب في الحصول على المزايا والتي يساوي مبلغها أو 

دج(، حيث يشترط المشرع أن  5 000 000 000يفوق خمسة ماليير دينار جزائري ) 
تحصل على موافقة مسبقة من طرف المجلس الوطني لالستثمار بإعتباره المؤهل للقيام 

 .(4)بذلك

                                         
1 - KPMG, Guide des banques et établissements financiers en Algérie, Op,Cit, P 40. 
www.kpmg.dz. 

 .13تواتي نصيرة، مرجع سابق، ص  - 2
 ، مرجع سابق.2014المتضمن قانون المالية لسنة  08-13 رقم من القانون  56المادة  - 3
مرجع سابق، جاء نصها كما يلي:"يخضع منح  المعدل، المتعلق بترقية االستثمار، 09-16 رقم من القانون  14المادة  - 4

دج( للموافقة المسبقة من  5 000 000 000المزايا لفائدة االستثمارات التي يساوي مبلغها أو يفوق خمسة ماليير دينار ) 
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في مواجهة المستثمر المصرفي الذي يرغب في  لن يسري األنوأكيد أن هذا اإلجراء 
النشاط المصرفي أصبح مستثني من مزايا على اعتبار أن  او مؤسسة مالية بنك إنشاء

 وحوافز االستثمار.
 :التمييز في المعاملة من خالل فرض مجموعة من الشروط الموضوعيةثانيا: 

 المصرفي على المستثمر المشرع الجزائري  من قبلفرضت مجموعة من الشروط 
استيفائها حتى يمكن له من انجاز واستغالل مشروعه  عليه يتعين الذياألجنبي، 

وكذا  2009االستثماري، وقد كرست هذه الشروط بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 
هذه الشروط ما  من، و 04-10 رقم بموجب التعديل الذي حصل لقانون النقد والقرض باألمر

ومنها ما زالت مكرسة بموجب  09-16 رقم تم إلغاءها بموجب قانون االستثمار الحالي
قانون النقد والقرض، وعليه سوف يتم التطرق إلى هذه الشروط التمييزية التي فرضت في 
مواجهة المستثمر المصرفي األجنبي لفترة زمنية ال بأس بها، وكذا تلك التي الزالت سائدة 

 غاية يومنا هذا. إلى
 :فرض أسلوب الشراكة الدنيا لقبول انجاز المشروع االستثماري المصرفي-1

قييدت عملية انجاز المستثمر المصرفي األجنبي لمشروعه االستثماري في الجزائر بأن 
وهذا ما جاء صراحة في قانون  بضرورة تبني أسلوب الشراكة الدنيا مع الطرف الوطنيألزمه 

النقد والقرض "ال يمكن الترخيص بالمساهمات الخارجية في البنوك والمؤسسات المالية التي 
على  %51يحكمها القانون الجزائري إال في إطار شراكة تمثل المساهمة الوطنية المقيمة 

  . (1)األقل من رأس المال..."
 الرأسمالمن  %49 نسبة األجنبيمر وعليه يالحظ أن المشرع فرض على المستث

، ومقيم شريك وطني إيجاداالجتماعي للمشروع االستثماري المزمع إنشاؤه، حيث يتعين عليه 
وهنا تظهر صعوبة إيجاد هذا الشريك الوطني والمقيم الذي تتوفر فيه كل الشروط المطلوبة 

                                                                                                                               
معدل والمتمم...تحدد كيفيات تطبيق هذه ال 03-01 رقم من األمر 18المجلس الوطني لالستثمار المذكور في المادة 

 المادة عن طريق التنظيم".
 المعدل والمتمم، مرجع سابق. ،المتعلق بالنقد والقرض 11-03 رقم من األمر 83/02المادة  - 1
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المطلوب لتأسيس هذه البنوك ضخم جدا يستحيل  يسيسأخصوصا إذا علمنا أن الرأسمال الت
في ، (1)معه إيجاد هذا الشريك ومن ثمة تبقى عملية تحقيق هذين الشرطين معا صعبة المنال

حين أن الشريك الوطني يمكن له انجاز المشروع بكل حرية وبملكية مطلقة تصل حتى 
عدم التمييز بين ذاته تمييز بين المستثمرين وخرق لمبدأ  وهذا يعد في حد  100%

 .على أساس الجنسية االستثمارات
كان يتعين على المشرع ترك الحرية لألطراف في تحديد نسبة مساهمة كل واحد منهم، 
وهناك من المؤسسات المصرفية ما تأسست في إطار شراكة مشتركة "بنك البركة" والذي 

 ،(2)%50وشركة دله البركة السعودية  %50ساهم في تكوينه بنك الفالحة والتنمية الريفية 
فجعل الشراكة تخضع لحرية واتفاق األطراف احسن نظرا لحاجتنا لدخول األجانب إلى 
السوق المصرفية وما يحملونه من تفوق في المجال التقني والتسيري وهذا ما يخدم االقتصاد 

 .(3)الوطني
 خاصة من طرف المستثمربتبني المشرع لهذه القاعدة يكون قد قضى على كل مبادرة 

األجنبي لالستثمار في القطاع المصرفي، وهذا ما يفسر عدم تسجيل أي مشروع استثماري 
إلى غاية  2010، أي منذ إقرار القاعدة من سنة في هذا القطاع طوال هذه الفترة من الزمن

ر يومنا هذا، واألكثر من هذا حتى المستثمرون الوطنيون لم يسجلوا أي مشروع استثما
 .(4)باستثناء إنشاء ثالث مؤسسات مالية

                                         
 .288عزيزي جالل، الشراكة كقيد على عملية االستثمار المصرفي األجنبي في الجزائر، مرجع سابق، ص  - 1
 .101، ص مرجع سابقكة، أوباية ملي- 2
، %49-%51زايدي أمال، األشكال القانونية المتاحة لالستثمارات األجنبية المباشرة في الجزائر بعد تطبيق قاعدة  - 3

، 01، عدد13بجاية، المجلد -المجلة األكاديمية للبحث القانوني، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة
 .219، ص 2016

، يتضمن اعتماد مؤسسة  02-12 رقم مقرر، وكذا مرجع سابق، يتضمن اعتماد مؤسسة مالية، 02-11 رقم مقرر - 4
 . مرجع سابقيتضمن اعتماد مؤسسة مالية،  ،03-12رقم  مقرر، و مرجع سابق، مالية
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سلوب كشرط لقبول تأسيس ألالتشريعات المقارنة لم تقر هذا اضف إلى ذلك أن جل 
ولهذا نتساؤل عن السبب الذي دفع بالمشرع إلى إقرار  جنبيةاألالبنوك والمؤسسات المالية 

 .(1)هذه القاعدة وانفراده عن بقية التشريعات األخرى 
نما تعداه لم يكتف  المشرع بتقييد مساهمة األجنبي في المشروع محل االنجاز فقط وا 

ليشمل المؤسسة محل الخوصصة، حيث قام بتقييد مساهمته في المؤسسة العمومية محل 
 رقم من األمر 1مكرر 04كحد أقصى وهو ما يفهم من نص المادة  %49الخوصصة بـ 

ا يلي "يجب على االستثمارات األجنبية التي جاءت كم المتعلق بتطوير االستثمار 01-03
عليها  المنجزة بالشراكة مع المؤسسات العمومية االقتصادية أن تستوفي الشروط المنصوص

مكرر أعاله"، وبالتالي في حالة ما إذا تم خوصصة البنوك العامة فإنه ال  04في المادة 
 .%49وح بها وهي يمكن للمستثمر المصرفي األجنبي شراء حصة تزيد عن النسبة المسم

من هنا نالحظ عودة المشرع لتكريس سياسة حمائية حذرة اتجاه االستثمار األجنبي 
"retour de notre pays vers un protectionnisme frileux"(2)  وهذا من خالل

إخضاعه لمعاملة تمييزية سواء فيما يخص إنشاء االستثمار أو استعادة النشاطات 
الخوصصة والسبب في تقييد هذه النسبة يعود إلى عدم اهتمام الجزائر االقتصادية في إطار 

خالل هذه المرحلة بالمستثمر األجنبي وذلك راجع المتالك احتياطي صرف كبير من 
 .(3)عائدات النفط، وكذلك لبعض التجارب السلبية فيما يخص عملية الخوصصة

 09-16 رقم ترقية االستثمارإليه أن المشرع الجزائري بموجب قانون  اإلشارةما تجدر 
نجاز االستثمار األجنبي في الجزائر، حيث لم تتضمن إل كأسلوبللشراكة  الجديد لم يتطرق 

أي من نصوصه أحكام تخص الشراكة غير أنه أبقى على الشراكة كأسلوب بموجب قانون 
واالستيراد "ترتبط ممارسة األجانب ألنشطة إنتاج السلع والخدمات  2016المالية لسنة 

على األقل من  %51بتأسيس شركة تحوز المساهمة الوطنية المقيمة على نسبة 
                                         

 .292عزيزي جالل، الشراكة كقيد على عملية االستثمار المصرفي األجنبي في الجزائر، مرجع سابق، ص  - 1
2 - TERKI nour-eddine, L’investissement direct étranger et le retour au protectionnisme, 

R.A.S.J.E.P, N° 01, 2012, P 05. 
آيت منصور كمال، االستثمار في عمليات خوصصة المؤسسات العمومية االقتصادية في القانون الجزائري، مرجع  - 3

 .20سابق، ص 
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، ونعتقد أنها تقنية وحيلة من المشرع يستعملها كل مرة لتمرير بعض األحكام (1)رأسمالها..."
 فكثيرا ما يلجأ إلى قوانين المالية لتمرير العديد من األحكام والقواعد القانونية.

االستثمار األجنبي في القطاع المصرفي الزال قائما إلى غاية  النجازوب الشراكة كأسل
يكون قد كرس التمييز في المعاملة  اآلليةيومنا هذا، وأن المشرع الجزائري بتبني مثل هذه 

بين المستثمر الوطني واألجنبي، ومن ثمة يكون قد تعدى على مبدأ أساسي أال وهو مبدأ 
المتعلق  09-16 رقم من القانون  21منصوص عليه في المادة عدم التمييز في المعاملة ال

 بترقية االستثمار، وكذا األحكام التي تضمنتها مختلف االتفاقيات الدولية المبرمة.
 االستعانة بالتمويل المحلي:بإلزام المستثمر األجنبي  -2

شرطا أخر تمييزي وذلك من خالل فرض المشرع الجزائري على المستثمر األجنبي 
إلزامه باالستعانة بالتمويل المحلي إلنجاز مشروعه االستثماري، حيث منعه من اللجوء إلى 

إلنجاز مشروعه االستثماري "توضع ما عدا في حاالت خاصة التمويالت  (2)التمويل األجنبي
الضرورية إلنجاز االستثمارات األجنبية المباشرة أو بالشراكة باللجوء إلى التمويل المحلي، 

، (3)باستثناء تشكيل رأس المال ويحدد نص تنظيمي عند الحاجة كيفيات تطبيق هذه األحكام"
من قانون المالية لسنة  55لى نفس الشرط بموجب نص المادة وقد أعاد المشرع التأكيد ع

نجاز االستثمارات األجنبية رورية إلالتي جاءت كما يلي "يتم توفير التمويالت الض 2016
المباشرة أو بالشراكة بإستثناء تشكيل رأس المال، بصفة عامة، عبر اللجوء إلى التمويل 

 المحلي...".
لبنوك والمؤسسات ل يمكن أنه 2016ن المالية لسنة من قانو  55يفهم من نص المادة 

 أما ما غير ذلكلى الخارج، إ أأن تلج فقط تأسيسيرادت الزيادة في رأسمالها الأالمالية إذا ما 

                                         
 ، مرجع سابق.2016، المتضمن قانون المالية لسنة 18-15 رقم من القانون  66المادة  - 1
ة، تضمن توفير الموارد المالية الضرورية، وتحقيق يقصد بالتمويل األجنبي، البحث عن امكانيات الدفع بطريقة عقالني - 2

الهداف المسطرة، وذلك من خالل تمويل مختلف االحتياجات مع التركيز على كيفيات تسديد اعباء هذه األموال، خربوشي 
 .36، ص 1999حسني علي وأخرون، االستثمار والتمويل بين النظرية والتطبيق، دار زهوان، األردن، 

 (.جزئيا المتعلق بتطوير االستثمار، مرجع سابق.)ملغي 03-01 رقم من األمر 07مكرر فقرة  04المادة  - 3
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ما يتعين عليها االستعانة عد خرقا صارحا لمبدأ عدم يبالتمويل المحلي فقط، ما  فال يمكنها وا 
 المستثمريين.التمييز في المعاملة بين 

 09-16يالحظ أن قاعدة التمويل المحلي استبعدت من قانون االستثمار الحالي 
قواعد سارية المفعول وادرجت في قانون المالية، وهو امر متعمد من المشرع حتى تبقى هذه ال

ويتم اللجوء متى رغبت الحكومة في اخضاع االستثمارت خاصة األجنبية لها، ضف على 
المالية دورية ويمكن تعديلها في غضون سنة واحدة، وهذا ما يعرض ذلك ان قوانين 

 .(1)االستثمارات إلجراءات إدارية إضافية وكذا عدم استقرار النصوص القانونية المنظمة لها
حدد في نفس الوقت طرق تمويل مشاريع االستثمارات  أن المشرع كذلك نالحظكما 

تضع مساهمة بالحساب الجاري للشركاء تحت تصرف  بحيثاألجنبية المباشرة أو بالشراكة 
 (2):اآلتيةالشركة المنشأة وفق الشروط 

 ال يمكن أن تكون هذه المساهمات بأي حال من األحوال موضوع مكافأة.-
( سنوات ابتداءا من تاريخ 03أن يتجاوز أجل تحويل مساهمات الشركاء ) ال يمكن-

استالم المبالغ في الحساب وبانقضاء هذا األجل فإنه يجب أن تحول هذه المساهمات إلى 
 رأسمال الشركة وذلك في ظل احترام التشريع المعمول به.

راكة في حالة وقد منح المشرع للمؤسسة المنشأة في إطار استثمار مباشر أو بالش
اللجوء إلى التمويل المحلي الضمانات المالية الممنوحة من المؤسسات المالية المتعددة 

 .(3)األطراف
االستعانة بالتمويل المحلي قد  بإلزاميةوعليه نالحظ أن تقييد المشرع المستثمر األجنبي 

االستثمارية ذلك أن البنوك الجزائرية ال تتمتع بالسيولة المالية الكافية لضمان  عمليةالعرقل 

                                         
 .172، ص 2012مصيطفى بشير، االصالحات التي نريد، مقاالت في االقتصاد الجزائري، دار جسور، الجزائر،  - 1
، يحدد كيفيات اللجوء إلى التمويل 2013سبتمبر سنة  26المؤرخ في  320-13من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة  - 2

 .2013سبتمبر سنة  29، الصادر في 48الضروري إلنجاز استثمارات أجنبية مباشرة أو بالشراكة، ج.ر عدد 
 ، مرجع سابق.320-13من المرسوم التنفيذي رقم  03المادة  - 3
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وبالتالي كان عليه إعادة النظر في هذا ، (1)تمويل كل االستثمارات سواء الوطنية أو األجنبية
الشرط التمييزي في ظل االزمة المالية التي تعرفها البالد حاليا مع انخفاض أسعار 

 .المحروقات
 :زام المستثمر األجنبي بتقديم فائض بالعملة الصعبة لصالح الجزائرإل-3

يعد شرط تميزي بامتياز في مواجهة المستثمر األجنبي الراغب في االستثمار في 
 03-01 رقم الجزائر، حيث لم يكن هذا الشرط معروفا من قبل على األقل في ظل األمر

المشرع ألول مرة بموجب قانون المالية  المتعلق بتطوير االستثمار قبل تعديله، أين كرسه
في مواجهة المستثمر األجنبي "يتعين على االستثمارات األجنبية  2009التكميلي لسنة 

المباشرة أو بالشراكة تقديم ميزان فائض بالعملة الصعبة لفائدة الجزائر خالل كل مدة قيام 
 . (2)رة"المشروع.ويحدد نص من السلطة النقدية كيفيات تطبيق هذه الفق

يتضمن ميزان بالعملة  06-09النظام رقم  صدر النص التنظيمي المطبق له وهووقد 
األجنبية المباشرة أو عن طريق الشراكة، حدد من خالله  باالستثماراتالصعبة المتعلق 

المقصود بميزان فائض بالعملة الصعبة واعتبره أنه الفرق بين مجموع عناصر الجانب الدائن 
 .(3)الجانب المدين ومجموع عناصر

 ترحيل العملة الصعبة المتأتية من: ويتمثل الجانب الدائن في :
 كل مساهمة بعنوان االستثمارات بما في ذلك رأس المال الشركة.-
 نواتج صادرات السلع والخدمات.-
 حصة اإلنتاج المبيع في السوق الوطنية كإحالل للواردات.-
 الخارجية االستثنائية المعبأة. القروض-

                                         
بن هالل نذير، مظاهر تعدي المشرع الجزائري على مبدأ المساواة في المعاملة بين المستثمرين الوطنيين أو األجانب،  - 1

 .482مرجع سابق. ص 
 (.جزئيا ملغيمعدل ومتمم، مرجع سابق.)، ارمتعلق بتطوير االستثم 03-01 رقم األمرمن  05مكرر فقرة  04المادة  - 2
يتضمن ميزان العملة الصعبة المتعلق ، 2009أكتوبر  26المؤرخ في  06-09المادة الثانية من النظام رقم  - 3

 .2009ديسمبر  29، الصادر في 76ج.ر عدد  رة أو عن طريق الشراكة،باالستثمارات األجنبية المباش
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 تضاف إلى هذه العناصر في الجانب الدائن قيمة كل مساهمة عينية مستوردة.
 أما الجانب المدين المتمثل في: التحويالت نحو الخارج بعنوان:

 واردات السلع والخدمات.-
األرباح وعائدات السهم والحصص النسبية وبدل الحضور ورواتب ومنح المستخدمين -

 لقادمين من الخارج.ا
 التنازل الجزئي عن االستثمارات.-
 خدمة الدين الخارجي االستثنائي.-
 أي دفع خارجي أخر.-

ومن ثمة يتضح أن السبب الحقيقي الذي جعل الجزائر تتبنى مثل هذا الشرط التعسفي 
هو العمل على حماية عائدات االستثمار األجنبي من أجل االستفادة منها للنهوض 

نجد أن المشرع قد تخلى عن هذا الشرط التميزي  أمر، ومهما يكن من (1)صاد الوطنيباالقت
المتعلق بترقية  09-16 رقم في مواجهة المستثمر األجنبي فور صدور أحكام القانون 

، فلم نجد في طياته أي أثر لمثل هكذا شرط، ولعل هذا يعد اعترافا ضمنيا من قبل االستثمار
األحكام التمييزية في سبيل جذب رؤوس األموال األجنبية لالستثمار  المشرع لعدم فاعلية مثل

 في الجزائر.
وعليه يمكن القول بأن إقرار المشرع لشرط تقديم فائض بالعملة الصعبة لصالح الجزائر 

 قد أدى إلى خرق ، 2016-2009طوال حياة المشروع على األقل في الفترة الممتدة ما بين 
عاملة المنصوص عليه في قانون االستثمار ومختلف االتفاقيات مبدأ عدم التمييز في الم

 الدولية المبرمة في هذا الشأن.
 
 

                                         
عاملة بين المستثمرين الوطنيين أو األجانب، بن هالل نذير، مظاهر تعدي المشرع الجزائري على مبدأ المساواة في الم - 1

 482مرجع سابق. ص 
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 المطلب الثاني
 قصور ضمانات االستثمار المصرفي

كثيرا ما تشكل ضمانات االستثمار المصرفي أحد العوامل المؤثرة على قرار االستثمار، 
، خاصة تقييد حرية ممارسة النشاط المصرفيومن ثمة فإن المساس بها يؤدي ال محالة إلى 

 رقم من القانون  43ن المبدأ العام يكرس حرية االستثمار حسب ما جاء في نص المادة أ
المتعلق بالتعديل الدستوري "حرية االستثمار والتجارة معترف بها، وتمارس فس  16-01

صحيح أنه من حرية ممارسة النشاط المصرفي، تقييد  لوحظ حيث، إطار القانون..."
النشاطات المققنة التي تستلزم الحصول على الترخيص و/أو االعتماد على اعتبار ان هذه 

 النشاطات استثناء على القاعدة العامة.
غير ان تقرير هذه الضمانات بهذا الشكل أدى إلى تضمين القانون لقيم معينة تخرج 

كرس واقع مرير تجلى في صعوبة  عن المبادئ العامة والمكرسة دستوريا، باإلضافة إلى أنه
الوصول على العدالة أي صعوبة ممارسة الطعن القضائي في المجال المصرفي أمام 

قصور ضمانات االستثمار ل نقطة أولى الجهات القضائية المعنية، لذا سوف يتم التطرق في
قصور في نقطة ثانية ل قبل صدور القرار بممارسة النشاط المصرفي )الفرع األول(، ثم

 ضمانات االستثمار بعد صدور القرار، وهذا عند ممارسة الطعن القضائي )الفرع الثاني(.
 الفرع األول

 قراري الترخيص واالعتمادقصور ضمانات االستثمار قبل صدور 
والتي يستلزم لممارستها  (1)يعتبر النشاط أو القطاع المصرفي من النشاطات المقننة 

الحصول على الترخيص و/أو االعتماد، حيث أن هذه األخيرة ال تخضع لمبدأ حرية 
  09-16من القانون  03االستثمار بل تشكل استثناءا على المبدأ حسب نص المادة 

                                         
، يحدد شروط 234-15 رقم المرسوم التنفيذيمن  02من خالل نص المادة األنشطة المقننة عرف المشرع الجزئري  - 1

ومهن لها  ، بأنها "أنشطةمرجع سابقوكيفيات ممارسة األنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، 
طابع خصوصي وال يسمح بممارستها إال إذا توافرت فيها الشروط التي يتطلبها التنظيم"، وأضافت المادة الثالثة منه "تعتبر 
كأنشطة ومهن منظمة بالنظر لخصوصيتها تلك التي تكون ممارستها من شأنها أن تمس مباشرة بانشغاالت ومصالح 

 واألشخاص، الحفاظ على الثروات، الصحة العمومية، البيئة". مرتبطة بالنظام العام، أمن الممتلكات
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المتعلق بترقية االستثمار "تنجز االستثمارات...في ظل احترام القوانين والتنظيمات المعمول 
 ها، السيما تلك المتعلقة بحماية البيئة وبالنشاطات والمهن المقننة...".ب

تخضع إلزدواجية الرخصة، ثم أن  عملية تأسيس البنوك والمؤسسات الماليةوعليه ف
عملية الرد على هذه الرخص يكتنفها الكثير من الغموض من خالل فتح المجال للهيئات 

وغير مقيدة مما تزيد من طول العملية برمتها، والسلطات المعنية بمنحها بأجال مفتوحة 
وبالتالي تؤدي بالمساس باألمن القانوني لالستثمارت، لذا سوف يتم التطرق لثنائية الرخصة 
 المطلوبة )أوال(، ثم لطول أجال الرد على طلبات إنجاز وممارسة النشاط المصرفي )ثانيا(. 

 :زدواجية الرخصة المطلوبةإ: أوال
يتعين على كل من يرغب في تأسيس أو إقامة مشروع استثماري في المجال المصرفي 
القيام ببعض اإلجراءات والشكليات على اعتبار ان هذا النشاط منظم ومقنن يخضع لقواعد 

ن الكثير من أ التي تستلزم الحصول على الترخيص و/أو االعتماد، إذقانونية صارمة، 
هذا المبدأ كالتشريع الفرنسي الذي يشترط القيام بإجراء واحد  التشريعات المقارنة تتفق حول

، في المقابل نجد المشرع الجزائري يشترط ضرورة القيام (1)وهو الحصول على االعتماد فقط
باالجرائين معا إجراء الترخيص ثم االعتماد مما يزيد من إرهاق المستثمريين المصرفين، 

 أو مؤسسة مالية. ويؤدي ال محالة على صعوبة تأسيس بنك
 إجراء الترخيص:-1
أي بنك أو مؤسسة مالية تقديم طلب إلى مجلس النقد والقرض من اجل  لتأسيس نيعيت

"يوجه طلب الترخيص  ضروري بذلك، وبالتالي فهو إجراء أولى  (2)الحصول على ترخيص
بتأسيس بنك ومؤسسة مالية وكذا الترخيص بإقامة فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية لرئيس 

  .(3)مجلس النقد والقرض..."

                                         
1 - Art L. 511-10 Code Monétaire et Financier Français, www.legifrance.gouv.fr, Consulter le 
26/02/2018 à 14 :50. 

 المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، مرجع سابق. 11-03 رقم من األمر 85، 84، 82المواد  - 2
يحدد شروط تأسيس بنك أو مؤسسة مالية وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالية،  02-06من النظام رقم  02المادة  - 3

 مرجع سابق.

http://www.legifrance.gouv.fr/
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وتقديم الطلب ليس معناه حتمية الحصول على الرخصة، إذ يشترط أن يتوفر في ملف 
التنظيمية تحت الرقابة الطلب الشروط المطلوبة لذلك والتي حددتها مختلف النصوص 

التقديرية لمجلس النقد والقرض المحول قانونا بدراسة الملف وتقديم رده بذلك بقبول الطلب أو 
وعليه نسجل تمتع مجلس النقد والقرض بالصالحيات الكاملة في منح الترخيص من  ،رفضه

تأسيس  عدمه من دون وضع ضمانات كافية للحد من تعسفه، ما يعد أحد القيود على حرية
 المؤسسات المصرفية في الجزائر.

وتعرف عملية إنجاز المشاريع االستثمارية في الجزائر منها المشاريع في القطاع 
المصرفي صعوبات خاصة في إجراءات تأسيسها فتجسيد مشروع استثماري في الجزائر 

وستون يوما، في حين يبلغ  ةثالثمائ  وخمسون يوما إلى ةثالثمائ يتطلب فترة تتراوح ما بين
 .(1)سبعون يوماخمسة و المتوسط في المغرب 

 إجراء االعتماد:-2
بعدها حصولها على الترخيص، وحتى يمكن لها  يستلزم على المؤسسات المصرفية

من  92حسب ما جاء في نص المادة  وهذا مزاولة نشاطها المصرفي أن تطلب اعتماده
... المعدل والمتمم "بعد الحصول على الترخيص المتعلق بالنقد والقرض، 11-03 رقم االمر

يمكن تأسيس الشركة الخاضعة للقانون الجزائري ويمكنها ان تطلب اعتمادها كبنك أو 
يحدد الذي  02-06مؤسسة مالية حسب الحالة...". أو حسب ما جاء في النظام رقم 

أو  "يمنع البنك إقامة فرع بنك ومؤسسة ماليةشروط تأسيس بنك أو مؤسسة مالية وشروط 
و فرع بنك أو المؤسسة المالية األجنبية من القيام بأية عملية مصرفية قبل أالمؤسسة المالية 

 .(2)الحصول على االعتماد..."

قيد على  يعدإن اشترط المشرع الجزائري إجراء االعتماد إلى جانب إجراء الترخيص 
عملية تأسيس البنوك والمؤسسات المالية ذلك أن ازدواجية الرخصة تزيد من تعقيد العملية 

                                         
الملتقى العلمي الثاني،  عماري عمار وبوسعد سعيدة، معوقات االستثمار في الجزائر وسبل تفعيله، مداخلة مقدمة في - 1

 .235، ص 2005نوفمبر  15و  14سطيف، -جامعة فرحات عباس
يحدد شروط تأسيس بنك أو مؤسسة مالية وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة  02-06من النظام رقم  08/04المادة  - 2

 مالية، مرجع سابق.
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 ع الفرنسييشر فالكثير من التشريعات المقارنة تشترط اجراء واحد فقط كالتبدل من تبسيطها، 
لذا كان يتعين على المشرع الجزائري تبسيط .(1)يشترط الحصول على االعتماد مثال الذي

هو  شترطاالمشرع البناني الذي  ما فعل اإلجراءات اكثر واالكتفاء بإجراء واحد على غرار
 .(2)الترخيص لقبول االستثمار في القطاع المصرفي واحد فقط أال وهو اجراء األخر

و مؤسسة مالية أارنة تشترط لقبول تأسيس أي مصرف غلب التشريعات المقأ يظهر أن 
فقط على اعتبار أن النشاط المصرفي من النشاطات المقننة الذي ضرورة القيام بإجراء واحد 

يستلزم القيام بذلك، حيث اقر ذلك كل من المشرع الفرنسي، المشرع اللبناني، المشرع 
في حين أن المشرع الجزائري اشترط ضرورة القيام باجرائين ما قد يؤدي إلى ، (3)العراقي

 امة مشروعات استثمارية في الجزائر.عزوف المستثمرين المصرفيين األجانب عن إق
وعليه نجد أن الجهة المخولة بمنح الترخيص يتولى محافظ بنك الجزائر منح االعتماد، 

 في حين أن الجهة المكلفة بمنح االعتماد هي محافظ بنك الجزائر هي مجلس النقد والقرض
، (5)ورئيس الجنة المصرفية كذلك (4)الوقت رئيس كال الجهازين من انه في نفس الرغمعلى 
نالحظ تعدد الجهات المتدخلة في تقرير تأسيس البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة  وعليه

للقانون الجزائري وكذا مزاولتها لنشاطها المصرفي، مما قد يضر بالعملية برمتها ويزيد من 
 ستثمار وتعقيدها بدال من تبسيطها.إجراءات اال

 الجزائر لمشرع ترك المستثمر المصرفي تحت رحمة محافظ بنكضف إلى ذلك أن ا 
، بحيث يتخذ قراره بصورة انفرادية الذي له كامل السلطة التقديرية في منح االعتماد من عدمه

وهذا على عكس الترخيص الذي يخضع إلجراء المداولة والتصويت في الجلسة من قبل 

                                         
1 - Art L. 511-10 du Code monétaire et financier Français, édition 17/05/2017, www.droit.org  

على  14/12/2017شوهد يوم  www.data.lebaneselaws.comمن قانون النقد والتسليف اللبناني،  128المادة  - 2
 .15:40الساعة 

التي جاء فيها "يتطلب تأسيس مصرف في العراق بما  2004( لسنة 94من قانون المصارف العراقي رقم ) 04المادة  - 3
في ذلك الفروع الثانوية التي تعود غالب او كامل ملكيتها لمصرف اجنبي او شركة مصرفية قابضة اصدار ترخيص 

 .16:05على الساعة  14/12/2017شوهد يوم ، www.cbi.igمصرفي مسبق من البنك المركزي العراقي...". 
 المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، مرجع سابق. 11-03من األمر رقم  60و  18المادتين  - 4
 المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، مرجع سابق. 11-03من األمر رقم  106المادة  - 5

http://www.droit.org/
http://www.data.lebaneselaws.com/
http://www.cbi.ig/
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 وعية القرار المتخذ من قبل المجلس،مجلس النقد والقرض، مما يزيد من مصداقية وموض
  . (1)وهذا على عكس القرار المتخذ من قبل المحافظ

 :االستثمار المصرفي أجال الرد على طلبات عدم تقييد ثانيا:
جبار السلطات المخولة  تستلزم مقتضيات تأسيس بنك أو مؤسسة مالية ضرورة إلزام وا 

في أجال معقولة وقصيرة ما يتيح لهم إعادة  قانونا بالرد على طلبات المستثمرين المصرفيين
الطلبات الناقصة أو ممارسة الطعن على القرارات المرفوضة امام الجهات القضائية 
المختصة، ذلك أن تقييد الجهات المعنية بالرد بآجال يعتبر ضمانة إجرائية تحفز المهنيين 

 المصرفين على االستثمار في هذا القطاع.
المشرع الجزائري لهذه الضمانة، ما أعتبره البعض تقييدا من غير أنه لوحظ إهمال 

المشرع لحرية انجاز مشروع استثماري في القطاع المصرفي، لذا سوف يتم التطرق في نقطة 
أولى لعدم تحديد المشرع أجال للرد على طلب الترخيص، وفي نقطة ثانية لعدم تحديد 

 المشرع أجل للرد على طلب االعتماد.
 د أجل للرد على طلب الترخيص:عدم تحدي-1

المحدد لشروط تأسيس بنك أو  02-06من خالل استقراء جميع نصوص النظام رقم 
مؤسسة مالية أو إقامة فرع بنك أو مؤسسة مالية نجد ان المشرع الجزائري لم يلزم مجلس 

فضه، معينة يتعين عليه خاللها إصدار قراره سواء بقبول الترخيص أو بر  بآجالالنقد والقرض 
، في القطاع المصرفي ةستثماريالا همما يعد عائقا امام المستثمرين في سبيل انجاز مشروع

سوف يؤدي إلى اهدار الكثير من الوقت أمامهم، خاصة إذا علمنا أنه إذا تم رفض  ألن ذلك
أشهر  10سوى انتظار مرور  إجراءال يمكن له القيام بأي  طلب الترخيص من المعني فإنه

نقد مام مجلس ال، حتى يمكن له من تقديم طلب ثان أ(2)تبليغ قرار الرفض األول من تاريخ

                                         
 األكاديمية،معوقات االستثمار المصرفي قيد التأسيس في التشريع الجزائري، مجلة الباحث للدراسات ، اتأعميور فرح - 1

 .428ص  ،2017، جانفي 10، العدد 01كلية الحقوق، جامعة باتنة
 المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، مرجع سابق. 11-03من األمر رقم  87المادة  - 2
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كلما طال إنجاز المشروع  والقرض لدراسة الملف من جديد، ومن ثمة كلما طالت أجال الرد
 االستثماري.

إن فتح األجال بهذه الطريقة وعدم تقييد المجلس بمهل معينة سوف تؤدي ال محالة 
إلى تقاعسه عن أداء المهام المنوطة به، لذا كان يتعين على المشرع الزامه بإصدار قراره 

المعدل والمتمم  02-2000النظام رقم خالل شهرين كما كان حاصل من قبل في ظل 
مجلس مهلة شهرين لدراسة الملفات المودعة لديه، على أن أين حددت لل 01-93للنظام رقم 

 .(1)يدخل هذا الترخيص حيز التنفيذ ابتداءا من تاريخ تبليغه
يلزم المتعلق بتعاونيات االدخار والقرض،  03-08النظام رقم  ذلك أن إلىضف 

في حد وذلك عند الفصل  أشهر كأقصى 5أجل  بإصدار قراره خالل مجلس النقد والقرض
، وعليه يطرح (2)يبدأ حسابها من يوم تلقى الملفعلى أن طلب الترخيص للتعاونيات 

التساؤل عن سبب كيل المشرع بمكيالين فعندما يتعلق األمر بتعاونيات االدخار والقرض فإنه 
اشهر من تاريخ تلقى الطلب، في  05يفرض على مجلس النقد والقرض بإصدار قراره خالل 

 توحة عندما تعلق األمر بتأسيس البنوك والمؤسسات المالية.حين ترك األجال مف
لذا يتعين التدخل العاجل من قبل المشرع لتعديل هذه النصوص وجعل األجال مقيدة، 

أشهر من  06يلزم سلطة الحذر بإصدار قرارها خالل  حيث مثال يالحظ أن المشرع الفرنسي
 أشهر أخرى  06 منح المعنى هايمكنف في حالة ما إذا كان الملف غير مكتملف، و تلقي المل
 .(3)شهرا من تاريخ تلقي طلب االعتماد 12ر قرارها خالل على أن تصد إضافية

 30كذلك نجد المشرع المصري هو األخر يلزم البنك المركزي بإصدار قراره خالل 
اء في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد ج يوما من تلقى ملف حسب ما

، ونعتقد أنها مهلة معقولة جدا كان يتعين على المشرع الجزائري الحدو حدوها (4)المصري 
                                         

، مرجع 01-93 رقم من النظام 05، مرجع سابق، تعدل وتتمم المادة 02-2000 رقم من النظام 02المادة  - 1
 سابق.)ملغي(.

 ، مرجع سابق.يحدد شروط الترخيص بإقامة تعاونيات االدخار والقرض واعتمادها 03-08 رقم من النظام 07المادة  - 2
3 - Art R. 511-2-1 du Code Monétaire et Financier Français, Op.Cit. 

، والجهاز المصرفي والنقد المتعلق بإصدار قانون البنك المركزي  2003لسنة  88قانون رقم المن  33تنص المادة  - 4
 15/12/2017يوم  دشوه .www.cbe.org.eg 2005لسنة  93، وبالقانون رقم 2004لسنة  172المعدل بالقانون رقم 

http://www.cbe.org.eg.%d8%b4%d9%88%d9%87%d8%af/
http://www.cbe.org.eg.%d8%b4%d9%88%d9%87%d8%af/
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وعدم ترك األجال مفتوحة هكذا ألنها تزيد من تعقيد العملية االستثمارية ال لتبسيطها ألن 
 طول األجال ليس له ما يبرره سوى الرغبة في عدم فتح المجال لالستثمارات في هذا القطاع. 

 جل للرد على طلب االعتماد:عدم تحديد أ-2
خاللها سواء  ال معينة يتعين عليه اصدر قرارهمحافظ بنك الجزائر بأج يتم تقييدلم 

القيام باإلجراءات األخرى سواء ب باألمربقبول أو رفض االعتماد، وذلك حتى يتمكن المعني 
 القضائية بمباشرة ممارسة النشاط المصرفي في حالة االيجاب أو بالطعن أمام الجهات

 .رفض طلب االعتماد في حالة المختصة
لى معينة سوف يؤدي إ مهلبالتالي فإن عدم تقييد محافظ بنك الجزائر بميعاد و و 

، تقاعسه عن أداء مهامه وكذا التأخر في الرد على طلبات االعتماد سواء بالقبول أو بالرفض
 ،وذلك حسب أهوائه الشخصيةنه في المقابل سوف يؤدي إلى تعسفه في اصدار قراره أكما 

 وهذا ما سوف ينعكس بالسلب على وضعية ومناخ االستثمار في الجزائر.
 المقدم من قبل عتماداإلطلب ك الكثير من الطلبات حيث لوحظ تأخره في الرد على

، 2006يونيو  08تحصل على الترخيص بتاريخ  حيث أنهالجزائر" -بنك "مصرف السالم
، ولم يحصل على االعتماد إال 2007مايو  24عتماد إلى غاية وتأخر في تقديم طلب اال

 16، أي تقريبا بعد حوالي (1)2008سبتمبر  10المؤرخ في  02-08بموجب المقرر رقم 
ذا ما قورنت مع بعض وهي مدة طويلة جدا إشهرا من تاريخ تقديم طلب االعتماد، 

بإصدار قراره خالل  البنك المركزي لزم كالتشريع العراقي الذي ي األخرى  التشريعات المقارنة
 .(2)شهريين من تقديمه

                                                                                                                               
، "يقدم طلب التسجيل إلى البنك المركزي...ويخطر الطالب بقرار القبول أو بما يلزم عليه استفاؤه من 16:00على الساعة 

ذا لم يقم الطالب بإستفاء  30مستندات وبيانات بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول خالل  يوما من تقديم الطلب. وا 
 يوما من تاريخ االخطار المشار إليه سقط حقه في هذا الطلب...".المطلوب خالل تسعين 

 .مرجع سابق، يتضمن اعتماد بنك، 02-08د رقم مقرر االعتما -1
 من قانون المصارف العراقي، مرجع سابق. 02فقرة  08المادة  - 2
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في المقابل نجد أن المشرع الجزائري ألزم محافظ بنك الجزائر بالرد على طلبات إعتماد 
،  في حين (1)أشهر من تاريخ تقديم طلب 05تعاونية االدخار والقرض خالل مدة أقصاها 

لذا نتساؤل عن  و مؤسسة مالية،بنك أك عندما تعلق األمر باعتماد أهمل النص على ذل
تكريس هذه الضمانة بالنسبة لتعاونيات االدخار والقرض وا همالها بالنسبة لتأسيس بنك  سبب

 .أو مؤسسة مالية
هو األخر على ضرورة الرد على  (2)قانون البنوك والمؤسسات المالية التونسيونص 

والمتضمن استيفاء جميع الشروط طالب الترخيص النهائي خالل شهريين من تقديم طلبه 
 فكثيرا ما يتأخر مثل هذا النص ال أثر له في القانون الجزائري، في حين أن (3)المطلوبة

اعتماد بنك على ذلك  أحسن مثالمحافظ بنك الجزائر في الرد على طلبات االعتماد و 
في  2006ة سبتمبر سن 20هذا األخير طلب االعتماد بتاريخ  قدم إذش.أ" -الجزائر-"كليون 

أي بعد حوالي  (4)2007مايو سنة  09حين أنه تحصل على مقرر االعتماد مؤرخ في 
ه ما يعد تعسفا من قبل محافظ بنك الجزائر وتراخي من( أشهر من تقديم الطلب، 07سبعة )

 المشرع في سبيل دعم تأسيس البنوك والمؤسسات المالية الخاصة في الجزائر. ومن
الجزائري تقييد محافظ بنك الجزائر بمدة قصيرة  األجدر على المشرعلذا نعتقد انه كان 

ينبغى أن ال تتجاوز هذه بحيث إلصدار قراره على غرار باقي التشريعات المقارنة األخرى، 
المدة على اقصى تقدير شهريين، ذلك أن اجراء الحصول على االعتماد إجراء ثاني وأخير 

                                         
 يتعلق بتعاونيات االدخار والقرض، مرجع سابق. 01-07 رقم من القانون  09المادة  - 1
، يتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية، الرائد الرسمي 2016جويلية  11المؤرخ في  2016لسنة  48قانون عدد  - 2

على  01/03/2018شوهد يوم  (،www.bct.gov.tn.) 2016جويلية  15، الصادر في 58للجمهورية التونسية، عدد 
 .14:25الساعة 

، يتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية التونسي، مرجع سابق، جاءت 2016لسنة  48من القانون عدد  30الفصل  نص - 3
كما يلي "...وتصدر لجنة التراخيص قرارها بالترخيص النهائي على اساس تقرير يعده البنك المركزي التونسي، وذلك في 

 ء الشروط المستوجبة...".أجل شهريين من تقديم طالب الترخيص طلبا يبين فيه استيفا
مايو سنة  06صادر في ، 29يتضمن إعتماد بنك، ج.ر عدد ، 2007مايو سنة  09مؤرخ في  02-07رقم  مقرر - 4

، 2007مايو  06غير أنه صدر بتاريخ  2007مايو  09االعتماد هذا أنه تم تأريخه بتاريخ  ر. ما يالحظ على مقر 2007
 ذلك أن تاريخ التأريخ يجب أن يسبق تاريخ االصدار وليس العكس.وهذا ما يطرح عالمة تعجب واستفهام 

http://www.bct.gov.tn/
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قد قطع أشواط كبيرة في سبيل الحصول على االعتماد بعد اجراء الترخيص أين يكون طالبه 
 لممارسة النشاط المصرفي.

 الفرع الثاني
 ضمانات االستثمار بعد صدور قراري الترخيص واالعتمادقصور 

بنك أو مؤسسة مالية صدور قرار الترخيص أو االعتماد في يتوخى طالب تأسيس 
الالزمة سواء ألستكمال عملية التأسيس أقرب األجال، حتى يمكن له من مباشرة اإلجراءات 

أو لممارسة النشاط المصرفي هذا إذا تم الحصول على الرخصة المطلوبة بذلك، غير أنه 
يمكن أن يصدر القرار بالرفض، ففي هذه الحالة يمكن للمعني باألمر مباشرة طرق الطعن 

لقرار في حد ذاته المطلوبة والمنصوص عليها في القانون، غير أنه لوحظ وجود قصور في ا
سواء ما تعلق بتسبيبه او بتبليغه، كما أنه هناك صعوبة من المستثمر المصرفي من الولوج 
إلى العدالة من أجل تحصيل حقه، لذا سوف يتم التطرق إلى قصور في قرار رفض 

 االستثمار )أوال(، ثم إلى صعوبة الولوج إلى العدالة بعد صدور القرار بالرفض )ثانيا(.
 قصور في قرار رفض طلب االستثمار المصرفي: أوال:

يعتبر الترخيص واالعتماد ضروريان لقبول تأسيس بنك أو مؤسسة مالية، ويتم منحهما 
بعد تأكد الجهات المعنية من استفاء الشروط المطلوبة والمحددة سلفا بموجب النصوص 

يحدث أن يرفض مجلس النقد والقرض منح  قدالتشريعية والتنظيمية الصادرة، غير أنه 
يقدران عدم الترخيص، كما يمكن أن يرفض محافظ بنك الجزائر منح االعتماد، وذلك عندما 

الشروط المطلوبة والتي على أساسها يتم منح القرار بالقبول، لكن المشرع الجزائري لم فر اتو 
هل معينة يتعين عليهما تبليغه بملزم هاتين الجهتين بتسبيب قرارهما، كما أنه لم يلزمهما ي

 ، ما عد قصور منه، وهذا ما سوف يتم تناوله على التوالي.خاللها
 االستثمار المصرفي: يطلب رفض ي قرار  تعليل إنعدام شرط-1

لقة بطلبات الترخيص واالعتماد، بإستقراء جميع النصوص التشريعية والتنظيمية والمتع
الترخيص أو االعتماد والخاصة بتأسيس  منح خلص غياب ضمانة تسبيب قرارات رفضنست

 في القطاع لعملية االستثمار ا منهبنك أو مؤسسة مالية ماعد تقصيرا من قبل المشرع، وتقييد
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على  المصرفي، ألن المستثمرين المصرفين سوف يلجأوون للبلدان التي تمنح هذه الضمانة
التي من أجلها تم رفض  اعتبار أن تسبيب قرار الرفض سوف يوضح للمعنيين األسباب

 طلب االستثمار، كما أنه يسهل للقاضي عملية مراقبة القرار المطعون فيه.
 في القراركرسها بصريح العبارة  إذغريبة على المشرع الجزائري بالوهذه الضمانة ليست 

الترخيص بتأسيس تعاونية إدخار وقرض "يجب أن تحصل التعاونية  رفض طلب المتضمن
لى رخصة التأسيس....يبلغ أي رفض معلل من مجلس النقد والقرض إلى بعد تأسيسها ع
"...يفصل محافظ بنك  هامنح اعتماد المتعلق برفض قرارال فيأو ، (1)صاحب الطلب"

، وبالتالي كان األجدر على (2)الجزائر في طلب االعتماد بالقبول أو الرفض المعلل..."
المتعلق بالنقد والقرض، المعدل  11-03المشرع الجزائري تعديل نصوص األمر رقم 

المتعلق بتعاونية  01-07كما فعل في القانون رقم  -التسبيب–والمتمم، وتقرير هذا الحق 
 االدخار والقرض، بإعتبارها ضمانة أساسية تشجع على االستثمار في القطاع المصرفي.

ريعات في العديد من التش -ضمانة تسبيب القرار محل الرفض–كرست هذه الضمانة 
الذي ألزم لجنة التراخيص بتعليل أسباب رفض الترخيص  المقارنة، كالتشريع التونسي

، بحيث تبقى ملزمة بتعليل أسباب (4)و عند رفضها لطلب الترخيص النهائي، أ(3)المبدئي
 .(1)، والتشريع المصري (5)الرفض، كما كرسها كذلك التشريع العراقي

                                         
 يتعلق بتعاونيات االدخار والقرض، مرجع سابق. 01-07 رقم من القانون  07المادة  - 1
 يتعلق بتعاونيات االدخار والقرض، مرجع سابق.  01-07 رقم من القانون  09المادة  - 2
المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية التونسي، مرجع سابق  2016لسنة  48من القانون رقم  01فقرة  30ينص الفصل  - 3

على ما يلي "تصدر لجنة التراخيص لفائدة الطالب....قرارها في شأن مطلب الترخيص سواء بالترخيص المبدئي أو بالرفض 
 على أن يكون الرفض معلال...".

المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية التونسي، مرجع سابق  2016لسنة  48 من القانون رقم 07فقرة  30ينص الفصل  - 4
على ما يلي "...يتولى البنك المركزي التونسي إعالم طالب الترخيص بقرار لجنة التراخيص ويكون قرارها معلال في حالة 

 الرفض".
ع سابق على ما يلي "...في حالة ، مرج2004لسنة  94من قانون المصارف العراقي رقم  08فقرة  08تنص المادة  - 5

 عدم منح ترخيص أو اجازة يقدم البنك المركزي العراقي اشعارا بقرار عدم المنح معززا بوصف ألسباب عدم المنح...".
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المتعلق  11-03اإلسراع في أقرب تعديل لألمر رقم لذا يتعين على المشرع الجزائري 
بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، إلى إقرار ضرورة تعليل قراري رفض منح الترخيص 
واالعتماد الذي يتخدمهما مجلس النقد والقرض ومحافظ بنك الجزائر، ما من شأنه ان يشجع 

ف يدعم الشفافية حول أسباب ويدعم حقوق المستثمرين المصرفيين، بحيث تعليل القرارت سو 
الرفض، ويقضي على كل تجاوز ممكن انه تسببه هذه الهيئات، كما أنه يقضي على أمد 
إطالة هذه النزاعات التي يمكن أن تحدث والناتجة عن وضوح الصورة عن أسباب رفض 

 طلبي الترخيص أو االعتماد.
 :أجال لتبليغ قرارات االستثمار المصرفي عدم تحديد-2

ثاره من يوم تبليغه "يدخل الترخيص الممنوح والمتعلق قرار منح الترخيص أيرتب 
بتأسيس بنك ومؤسسة مالية وكذا الترخيص بإقامة فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية حيز 

غير انه ما يالحظ إهمال المشرع الجزائري النص على ، (2)التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبليغه"
له على مجلس النقد والقرض تبليغ قراره سوى بالقبول أو مهلة وأجل معين يتعين من خال

بالرفض، ألنه قد يتصور تقاعس المجلس عن أداء هذه المهمة أي عدم تبليغ المعنيين 
جراءات خر تبليغهم مما ينجر عن ذلك طول أباألمر بنتائج الطلب المقدم، أو تأ جال وا 

 .تأسيس بنك ومؤسسة مالية
التي  لقرارات رفض منح االعتماد لبنك أو مؤسسة مالية وهو نفس األمر مقرر بالنسبة

( 60تبلغ للمعنيين حسب الحالة "...يجب ان يقدم الطعن تحت طائلة رفضه شكال خالل )
، إذ أن المشرع لم يلزم محافظ بنك (3)يوما ابتداء من نشر القرار أو تبليغه حسب الحالة..."

بقرار رفض منح االعتماد، مما ينجر عنه الجزائر بأجل معين ينبغي عليه تبليغ المعني 
جراءات ممارسة النشاط المصرفي.  طول أجال وا 

                                                                                                                               
المتعلق بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد،  2003لسنة  88من قانون رقم  34المادة  تنص - 1

مرجع سابق، على ما يلي"يرفض طلب التسجيل بقرار مسبب من مجلس إدارة البنك المركزي...ويخطر الطالب بقرار 
 الرفض مسببا بكتاب موصى عليه...".

يحدد شروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالية  02-06من النظام رقم  06المادة  - 2
 أجنبية، مرجع سابق.

 المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، مرجع سابق. 11-03فقرة اخيرة من األمر رقم  65المادة  - 3
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ن يتقدم المستثمر بطلب الحصول على الترخيص، فيتقاعس المجلس عن فقد يحدث أ
لمعني إال ، ثم أنه لم يبلغ لاشهر 08 إال بعد مرورلم يفصل فيه  بحيثالفصل في الطلب 

 10أن القرار كان بالرفض فإن المعني ينتظر مرور أشهر، ولو نفترض  03بعد مرور 
، المجلس تأخر فلنفترض أنه قدم طلبه مرة ثانيةحتى يمكن له تقديم طلب ثان، أخرى اشهر 
أشهر قدم طلب االعتماد  05، ثم المعني بعد مرور اشهر 05مرة أخرى إال بعد فوات بالرد 

شهر، وبالتالي من خالل أ 05مرور  األخير لم يرد إال بعد إلى محافظ بنك الجزائر، هذا
انه من يوم تقديم أول طلب بالترخيص إلى غاية صدور قرار باالعتماد  عملية حسابية نجد

سنوات كاملة وهذا في أحسن األحوال، وعليه فالنصوص القانونية  03تكون قد مرت حوالي 
اإلسراع للتقليص من الحالية ال تشجع بتاتا على تأسيس أي بنك أو مؤسسة مالية، لذا يتعين 

 المهل الممنوحة.
في المقابل نجد بعض التشريعات المقارنة الزمت القائمين على تلقي ملفات االستثمار 

استكمال إجراءتهم  للمستثمرين المصرفي، تبليغ قرارتها خالل أجال معينة وهذا حتى يتسنى
بتبليغ  (APC)ألزم المشرع الفرنسي سلطة الحذر  حيثو مباشرة نشاطهم المصرفي، أ

، وهو نفس االتجاه ذهب إليه (1)قرارات الرفض ضمن األجال التي يحددها مجلس الدولة
د حول طلب قبول الترخيص المبدئي المشرع التونسي عندما فرض على لجنة التراخيص بالر 

 .(3)وكذلك المشرع المصري ، (2)اشهر من تلقيه 04و رفضه وذلك خالل أ
 :الطعن في قرارات رفض االستثمار المصرفيقصور في كيفيات ثانيا: 

إن إقرار حق األطراف المعنية باللجوء إلى القضاء لمخاصمة قرار رفض طلب 
المتعلق  11-03االستثمار، ضمانة قانونية إجرائية مكفولة بموجب نصوص األمر رقم 

لمنصوص بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، لكن ممارسة هذا الحق خرج عن القواعد العامة ا
لقواعد خاصة وذلك وفق شروط ومواعيد مغايرة، غير أنه  وأخضعتعليها في قانون إ.م و إ 

                                         
1 - Art L. 511-14 Code Monétaire et Financier Français, Op.Cit. 

 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية التونسي، مرجع سابق. 2016لسنة  48من القانون رقم  01فقرة  30الفصل  - 2
المتعلق بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد،  2003لسنة  88من قانون رقم  33تنص المادة  - 3

و بما يلزم عليه استفاؤه من مستندات أو بيانات بكتاب مرجع سابق، على ما يلي: "...ويخطر الطالب بقرار القبول أ
 موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول خالل ثالثين يوما من تقديم الطلب...".
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وذلك  لالستثمار،لوحظ ان كيفيات ممارسة هذا الحق قد أدى إلى المساس باألمن القانوني 
لصعوبة الوصول للعدالة، بحيث سوف يتم التطرق في نقطة أولى لتقييد حرية المستثمر 

، ثم في نقطة ثانية النعدام مبدأ الطعن القضائي بضرورة تقديم طلب ثانالمصرفي في 
 درجتين في المنازعة البنكية. التقاضي على

 تظلم:ر في الطعن القضائي بإجراء تقييد حرية المستثم-1 
المتعلقة بالحصول على الترخيص  أقر للمستثمرين المصرفين الذين رفضت طلباتهم

لتأسيس بنك ومؤسسة مالية أو فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية، حق اللجوء إلى القضاء 
لمخاصمة هذا القرار، غير أن المشرع قيد ممارسة هذا الحق بضرورة إجراء طلب ثان أمام 

شهر من رفض أ 10نفس الجهة، وهذا الطلب الثاني ال يمكن القيام به إال بعد مرور فترة 
الطلب األول "ال يمكن الطعن أمام مجلس الدولة في القرارات التي يتخذها المجلس بموجب 

، إال بعد قرارين بالرفض، وال يجوز تقديم الطلب الثاني إال بعد 85و  84و  82المواد 
 . (1)أشهر من تبليغ رفض الطلب األول" 10مضي أكثر من 

مر المصرفي بضرورة تقديم القضائي من قبل المستثنالحظ تقييد حرية ممارسة الطعن 
وعليه  ،recours gracieux(2) بمثابة تظلم الطلب الثاني الكثيرين طلب ثان، حيث اعتبر

فإن إقرار إجبارية التظلم قبل ممارسة الطعن القضائي سوف يزيد من تعقيد العملية 
تنص على جواز التظلم االستثمارية برمتها، خصوصا وأن القواعد العامة في قانون إ.م و إ 

التي جاءت كما يلي "يجوز  830أمام نفس الجهة مصدرة القرار، حسب نص المادة 
 اإلداري، تقديم تظلم إلى الجهة اإلدارية مصدرة القرار...". للشخص المعني بالقرار

ضف إلى ذلك ان فرض إجراء التظلم بهذه الطريقة ليس له أي تبرير قانوني سوى 
 تقييد حرية المستثمرين في تأسيس بنك ومؤسسة مالية أو فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية،

خصوصا إذا علمنا أن الكثير من  ودعم هيمنة البنوك العمومية على الساحة المصرفية،
 ةوانسيابيالتشريعات المقارنة ال تفرض مثل هكذا إجراء بل تفرض أحكام أكثر واقعية 

                                         
 المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، مرجع سابق. 11-03من األمر رقم  87المادة  - 1

2 - ZOUAIMIA Rachid, Les autorités des régulation financière en Algérie, Belkeise Edition, 
Alger, 2013,  P 41. 
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ان يطلب من المعني بالترخيص استكمال  الذي يلزم البنك المركزي  مثال كالتشريع التونسي
الترخيص الوثائق الضرورية وذلك خالل شهر من تقديم الطلب، وفي حالة تقاعس طالب 

أشهر من طلبها من قبل البنك المركزي، يتم عندئذ إصدار  03عن تكملة الوثائق خالل 
 .(1)قرار برفض منح الترخيص

ونجد نفس الشيء معمول به في التشريع الفرنسي الذي يسمح للمستثمرين المصرفيين 
الذين صدرت في حقهم قرارات برفض منح االعتماد باللجوء إلى الجهات المعنية بفحص 
الطعون، دون اشتراط إلزامية تقديم التظلم، فإذا صدر القرار بالرفض من قبل البنك المركزي 

ن الطعن يكون أمام الجهات القضائية األوربية، اما إذا صدر القرار ، فإ(2)(BCE)األوروبي 
فإن الطعن يكون أمام مجلس  (ACPR)برفض منح االعتماد من لجنة مراقبة الحذر 

 .(3)الدولة
 عدم تكريس مبدأ التقاضي على درجتين:-2

حدى  يعتبر مبدأ التقاضي على درجتين مبدأ أساسيا من مبادئ النظام القضائي وا 
الضمانات الضرورية لحسن القضاء وسير العدالة، فالنظر في النزاع ذاته ألكثر من مرة يعد 
أحد الضمانات لتحقيق العدالة وترسيخ حقوق الخصوم والوصول على حكم قضائي عادل، 
فالتقاضي على درجتين من شأنه التطبيق الصحيح والسليم للقانون، وقد كرسه المشرع 

بموجب قانون إ.م و إ "المبدأ أن التقاضي يقوم على درجتين، ما  الجزائري كضمانة أساسية
 .(4)لم ينص القانون على خالف ذلك"

لم يكرس  أن المشرع الجزائري  أحكام نصوص قانون النقد والقرضمن خالل يالحظ 
إذ أجاز ألصحاب الشأن اللجوء إلى القضاء وممارسة الطعن  هذا الحق كضمانة أساسية

كدرجة ابتدائية نهائية "ال يمكن الطعن أمام مجلس الدولة في القرارات  أمام مجلس الدولة
يعد في ، وبالتالي فإن عدم تكريس مبدأ التقاضي على درجتين (5)التي يتخذها المجلس..."

                                         
 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية التونسي، مرجع سابق. 2016لسنة  48من القانون رقم  28الفصل  - 1

2 - Banque Centrale Européenne. 
3 - THIERRY Bonneau, Op.Cit, P 201. 

 ، مرجع سابق.واإلداريةالمتضمن قانون االجراءات المدنية  09-08 رقم من القانون  06المادة  - 4
 المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، مرجع سابق. 11-03من األمر رقم  87المادة  - 5
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حد ذاته مساسا بمبادئ العدالة، حيث كثيرا ما يتم ابطال ونقض الكثير من األحكام 
شرع إعادة النظر في هذه المسألة وتقرير للمعنيين حق القضائية، وبالتالي يتعين على الم

التقاضي على درجتين بحيث يمكن لهم الطعن في قرارات التي تصدر عن مجلس النقد 
والقرض الخاصة بالترخيص او تلك التي تصدر عن محافظ بنك الجزائر والخاصة باالعتماد 

إلدارية كدرجة أولى ثم يتم أو حتى تلك التي تصدر عن اللجنة المصرفية أمام المحكمة ا
 استئنافها أمام مجلس الدولة كدرجة ثانية.

ضف إلى ذلك فإن تقرير لمجلس الدولة بالنظر في النزاع دون سواه سوى يؤدي ال 
محالة إلى حرمان المتقاضين من حق النقض على اعتبار انه كيف يمكن لجهة قضائية أن 

النظر فيه كجهة نقض، ذلك أن هذا األخير  تنظر في نزاع ما كدرجة في التقاضي ثم تعاود
يتمتع بقيمة قانونية أهم من ازدواج التقاضي في حد ذاته، وال أدل على ذلك أن مجلس الدولة 
في فرنسا يذهب لقبول الطعن بالنقض في القرارات الصادرة عن الجهات القضائية اإلدارية 

 .(1)حتى ولو كانت النصوص تقضي بأنها غير قابلة ألي طعن
ن في أول تعديل لقانون النقد والقرض تكريس هذا الحق كضمانة أساسية لذا يتعي

التشريع التونسي  للمستثمرين المصرفي فقد أقرته العديد من التشريعات المقارنة على غرار
الذي خول للبنوك والمؤسسات المالية الطعن في القرار الصادر عن لجنة التراخيص أمام 

 ثم رفع االستئناف أمام المحاكم اإلدارية االستئنافية.، (2)المحكمة اإلدارية

 الثاني المبحث
 االستقرار التشريعي إنعدام

يعتبر االستقرار التشريعي أو القانوني ألي دولة أحد العوامل المؤثرة على االستثمار 
تحفيز في هذه الدولة، فمع وضوح القوانين المنظمة للعملية االستثمارية واستقرارها يؤدي إلى 

المستثمرين على اتخاذ قراراتهم باالستثمار في هذه الدولة، طالما أن النظام القانوني واضح 
 وشفاف مما ينعكس ايجابيا على استقرار النشاط االقتصادي.

                                         
 .165، ص 2004الجزائر، -بعلي محمد الصغير، القضاء االداري مجلس الدولة، دار العلوم، عنابة - 1
 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية التونسي، مرجع سابق. 2016لسنة  48من القانون رقم  39الفصل  - 2
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ضمان استقرار القوانين المنظمة  علىالعمل  العالمتشريعات وقد حاولت مختلف 
المتكررة وغير المدروسة والعشوائية للقوانين أو  وذلك من خالل تفادي التعديالت ،لالستثمار

وكذا ضمان تطبيق التشريعات التي أنجزت االستثمارات في  ،من خالل ضمان عدم إلغائها
 ذلك يصطدم مع حق الدولة في إلغاء وتعديل تشريعاتها في أي على الرغم من أنظلها، 

ادية معترفا بها طبقا ألحكام ن هذه المسألة تعتبر سيوقت تراه مناسبا وكيفما أرادت، أل
 القانون الدولي.

على هذا النهج وذلك من خالل تكريسه لمبدأ االستقرار  وقد سار المشرع الجزائري 
على إقامة مشاريع استثمارية مصرفية أجنبية في  للمستثمرين ة أساسيةالتشريعي كضمان

لغاء القوانين الجزائر االستثمارية تطبيقا لمبدأ ، وفي مقابل ذلك ترك لنفسه حرية تعديل وا 
السيادة المعترف به، غير أنه يالحظ تمادي المشرع في تعديل هذه القوانين مما أثر بشكل 
مباشر على مناخ االستثمار واعتبر عدم ثبات التشريع عائق في وجه وحرية االستثمار، 

 ا المبدأوعليه سوف يتم التطرق إلى مضمون االستقرار التشريعي ومدى تكريس المشرع لهذ
لى مظاهر عدم االستقرار التشريعي في الجزائر كعامل )المطلب األول(، ثم يتم التطرق إ
 )المطلب الثاني(. في القطاع المصرفي مؤثر على مناخ وحرية االستثمار

 المطلب األول
 مضمون مبدأ االستقرار التشريعي

االستقرار التشريعي إلى منح االستقرار الدائم والشامل للنظام  مبدأيهدف هذا المبدأ 
القانوني المنظم لالستثمارات وذلك من خالل ضمان استقرار النصوص التشريعية المنظمة 

من خالل التعهد للمستثمرين  هذالالستثمارات ومنها االستثمار في القطاع المصرفي و 
وكذا في المستقبل  االستثمارات وقت انجازهابتطبيق نفس النصوص القانونية المطبقة على 

أو على األقل تطبيق نصوص قانونية أحسن منها، وأن ال تقوم الدولة بتجميد القانون 
من اجل منح المستثمرين على األقل راحة وطمأنينة بعدم إلغاء أو تعديل  ذلكالمطبق، و 

 ز المشروع االستثماري.النصوص القانونية بصفة جذرية مثلما كان عليه األمر أثناء انجا
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جانب منهم في مواجهة صانة بالنسبة للمستثمرين وخاصة األوعليه يشكل هذا المبدأ ح
لغائها،  الدولة المستقبلة لهم، بوصفها سلطة عامة تملك السيادة في سن القوانين وتعديلها وا 

ثمة كما يشكل في نفس الوقت قيدا للدولة في عدم التعسف في استعمال هذا الحق ومن 
 اإلضرار بمصالح المستثمرين في القطاع المصرفي.

وللتوضيح أكثر ارتأينا تحديد المقصود بمبدأ االستقرار التشريعي )الفرع األول(، ثم 
 )الفرع الثاني(.مبدأ شروط االستقرار التشريعي موقف المشرع الجزائري من 

 الفرع األول
 لمقصود بشرط االستقرار التشريعيا

قرار االستثمار أي  اتخاذضمان تطبيق أحكام القانون الساري وقت ل يسعى المستثمرون 
وقت إنشاء المشروع االستثماري، وهذا لتفادي تطبيق تشريعات الحقة قد تضر بالمركز 

من تطبيق مبدأ االستقرار التشريعي أو ما يعرف  األساسيةاالقتصادي لالستثمار، فالغاية 
ضمان تطبيق  أيالبعض بشرط الثبات التشريعي  يسميهكما أو بشروط االستقرار التشريعي، 

 أنقانون ثابت واحد ومحدد ومعروف من األطراف منذ لحظة إبرامه وحتى انقضائه، غير 
هذا المبدأ يصطدم مع مبدأ سيادي وهو حق الدولة في تعديل تشريعاتها، لذا سيتم التطرق 

 لى صور هذا المبدأ )ثانيا(.إلى التعريف بمبدأ االستقرار التشريعي )أوال(، وكذا إ
 ستقرار التشريعي:شرط االبتعريف الأوال: 

يعد مبدأ االستقرار التشريعي أحد المبادئ األساسية المعترف بها للمستثمرين كضمانة 
أساسية لتشجيعهم على إنجاز مشاريعهم االستثمارية لذا سيتم تعريف مبدأ االستقرار 

 التشريعي ثم موقف الفقه منه.
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 :تعريف شرط االستقرار التشريعي-1
بأنه "ذلك الشرط الذي تتعهد  (1)يعرف شرط االستقرار التشريعي أو الثبات التشريعي

الدولة بمقتضاه بعدم تطبيق أي تشريع جديد أو إجراء جديد على العقد الذي تبرمه مع 
 .(2)المستثمر األجنبي"

كذلك بأنه "الشرط الهادف إلى تجميد دور الدولة كسلطة تشريعية وطرف في  ويعرف
العقد في تعديل القواعد القانونية النافدة بينها وبين المستثمر األجنبي وقت إبرام هذا العقد، 

 .(3)على نحو يخل بالتوازن العقدي أو االقتصادي بين طرفي الرابطة العقدية"
يعي تلك الشروط التي يتم بموجبها تجميد القانون واجب كما يقصد بشروط الثبات التشر 

التطبيق على العقد، على الحالة التي كان عليها وقت إبرامه أكثر ديوعا في العقود التي تبرم 
 .(4)بين دولة وأحد األشخاص األجنبية

وعرفه البعض األخر بأنه "أداة قانونية يتم من خاللها حماية المستثمر األجنبي من 
التشريع متى حاولت الدولة تعديل العقد بسن تشريع جديد، حيث تتم الحماية من مخاطر 

 .(5)بهذا المستثمر األجنبي" خالل تجميد دور الدولة في التشريع في نطاق عالقاتها الناظمة

                                         
وباللغة االنجليزية  égislativeLtabilité Slauses de C يطلق مصطلح شرط الثبات التشريعي باللغة الفرنسية  - 1

Stabilisation Clause   االتفاق عليها بين المستثمر األجنبي والدولة المضيفة، والذي على تلك الشروط التي يتم
بموجبه يتفق الطرفان على عدم تطبيق أي تعديل تشريعي الحق للتعاقد على العالقة العقدية بين الطرفين أو تعويض هذا 

فياض، دور شرط  المستثمر األجنبي متى التزم بهذا التعديل وتسبب في حدوث أضرار اقتصادية له. أنظر في ذلك محمود
شكاالت التطبيق، المؤتمر السنوي الحادي  الثبات التشريعي في حماية المستثمر األجنبي في عقود الطاقة بين فرضيات وا 

، 2013ماي  21و  20والعشرين الطاقة بين القانون واالقتصاد، كلية الحقوق، جامعة اإلمارات العربية المتحدة، يومي 
 .606ص 

 .06، ص 2007ر، صناعة وتكرير البترول، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، القاهرة، محمد إسماعيل عم - 2
 .293، ص 2005بشار محمد األسعد، عقود االستثمار في العالقات الدولية الخاصة، دار النهضة العربية،  - 3
دولية، المجلة المصرية للقانون الدولي، أحمد عبد الكريم سالمة، شروط الثبات التشريعية في عقود االستثمار والتجارة ال - 4

 .68، ص 1987، 43، المجلد 43العدد 
، ص 2001حفيظة السيد الحداد، العقود المبرمة بين الدولة واألشخاص األجنبية، دار النهضة العربية، القاهرة،  - 5
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االستقرار التشريعي يقصد به تثبيت القانون الواجب التطبيق على العقد على  فشرط
الحالة التي كان عليها لحظة إبرام العقد بين الدولة واألطراف الخاصة األجنبية خاصة في 

 .(1)شأن عقود االستثمار والتنمية االقتصادية
إلغاء التشريع  وهو ما يعني رغبة المستثمرين في الحصول على ضمان عدم تعديل أو

الساري المفعول، وهذا لتجنب مخاطر تطبيق أية تعديالت تشريعية تعسفية في حقها، وعليه 
ينتج عن ذلك قيام الدولة بتجميد القواعد القانونية الواجبة التطبيق على العقد خالل مدة 

المستثمر  سريان العالقة التعاقدية بين المستثمر والدولة المضيفة لالستثمار.إذ يبقى عندئذ
خاضع للقانون الساري المفعول عند انجاز المشروع االستثماري وهو ما يضمن له على 

، وبالتالي استقرار النصوص التشريعية المطبقة (2)األقل المحافظة على الحقوق المكتسبة
 على العقود السارية.

ل فشرط االستقرار التشريعي يكمن في ذلك الشرط الذي يمنع على الدولة التعدي
، وفقا لمصلحتها، النظام القانوني الذي يحكم وينظم العملية االستثمارية اإللغاءوالتغيير أو 

ومن أمثلة ذلك تعديل النصوص التشريعية التي ترفع من قيمة الضرائب أثناء مرحلة تنفيذ 
 العقد، فيأتي شرط االستقرار التشريعي أو الثبات التشريعي ليعفي الطرف المتعاقد مع الدولة

 .(3)من الخضوع لهذه التشريعات الضريبية الجديدة
 :موقف الفقه من شرط االستقرار التشريعي -2

أنه يغل يد الدولة وينقص  أساسانقسم رجال الفقه بين مؤيد ورافض لهذا الشرط على 
نشأة هذا  أصلالفقهاء في هذا المجال، يجب التنويه أن  أراءمن سيادتها، وقبل التطرق إلى 

، 1925الشرط يعود إلى االتفاقية البترولية المبرمة ما بين شيخ البحرين وشركة بابكو سنة 
عام  Anglofromوالشركة االنجليزية  إيرانواستمر بعد ذلك في عقد االمتياز المبرم ما بين 

                                         
الدولية، مجلة البحوث القانونية أحمد عبد الكريم سالمة، شروط الثبات التشريعي في عقود االستثمار التجارة  - 1

 .125، ص 1989واالقتصادية، العدد الخامس، يناير 
2 - TERKI Nour-eddine, La protection conventionnelle de l’investissement étranger en 

Algérie, Op.Cit, P-P 18-19. 
، ص 2003منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الدولية والتحكيم فيها،  األشغالمحمد عبد المجيد إسماعيل، عقود  - 3
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، (1)، وعليه يمكن القول أن أصل والدة هذا الشرط كان اتفاقي ليتدرج ويصبح تشريعي1933
 ومنه فإنه هناك من هو رافض وهناك من هو مؤيد.

 االتجاه المؤيد:-أ
يستند إلى اعتبارات  يرى أصحاب هذا االتجاه أن شرط الثبات التشريعي شرط شرعي

قانونية وعملية خاصة مع قدرة الدولة على تغيير تشريعاتها، بحيث يضمن هذا الشرط حد 
، ويعكس كذلك رغبة (2)ه توقعات األطرافأدنى من استقرار الروابط العقدية يحفظ مع

بالجزء من التشريع الذي يرونه مناسبا للتطبيق وأساس ذلك مستمد من  األخذاألطراف في 
لم يسلم من سهام  الرأيمبدأ القوة الملزمة للعقود أو من مبدأ قدسية العقود، غير أن هذا 

 :(3)االنتقادات التي وجهت إليه وذلك
 العقد من الخضوع ألي قانون. إفالت يؤدي إلى شرط الثبات التشريعي-
لسنوات طويلة لمجموعة  اإلبقاءأن العقود عادة ما تكون طويلة المد وبالتالي يستلزم -

 من النظم الغريبة ليس لها أدنى صلة بتشريعها العادي وقد تؤدي إلى جمود القانون.
قانونها بما يتالءم مع كذلك يتنافى شرط الثبات التشريعي مع دور الدولة في تطوير -

 .الظروف الجديدة
 االتجاه الرافض:-ب

التطبيق  أنيرفض أصحاب هذا االتجاه لشرط االستقرار التشريعي على أساس 
كل النطاقات التي يقررها له مشرعه، ومن ثمة فإن  احترامالصحيح للقانون المختار يقتضي 
 .(4)كامل لهذا القانون بما فيه قواعده االنتقالية احترامخضوع العقد لقانون الدولة يجب 

                                         
غسان عبيد محمد العموري، شرط الثبات التشريعي ودوره في التحكيم في عقود البترول، مجلة رسالة الحقوق، كلية  - 1

 .174، ص 2009الحقوق، جامعة كربالء، العراق، المجلد األول، العدد الثاني، 
 .76ثبات التشريعية في عقود االستثمار والتجارة الدولية، مرجع سابق، ص أحمد عبد الكريم سالمة، شروط ال - 2
 .174غسان عبيد محمد العموري، مرجع سابق، ص  - 3
 .180سعد، مرجع سابق، ص ألبشار محمد ا - 4
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وبالتالي فإن شرط الثبات يخضع بدوره للسلطة السيادية مثلها في ذلك مثل بقية 
الشروط التعاقدية األخرى التي يتضمنها العقد، هذا باإلضافة إلى أن الدولة ال يجوز لها أن 

والتي ال غنى عنها للقيام بالمهام المكلفة تتنازل عن امتيازات السلطة العامة التي تتمتع بها 
بها وبناءا عليه فإنه من حق الدولة أن تتدخل إلنهاء العقد أو تعديله بإرادتها المنفردة إذا 
اقتضت المصلحة العامة بصرف النظر عن تضمن العقد لشرط الثبات التشريعي فهذا الشرط 

ولم يسلم هذا االتجاه كذلك ا، أو تعديله ال يشكل قيدا على سيادة الدولة في إنهاء هذه العقود
 :(1)من النقد إذ وجهت إليه االنتقادات التالية

من الصعوبة بمكان رفض تعهد صادر من الدولة فإدراج شرط الثبات التشريعي في -
هذه الشروط تعد صحيحة وفعالة في آن واحد وال يعونها  أنفمعناه أنهم يقدرون  هذه العقود

 عديمة الجدوى.
فشرط الثبات التشريعي يعد ضمانة إضافية للمستثمر أثناء ممارسة الدولة لسلطتها -

 السيادية طالما أن الحق في التعويض المقرر له ال يعد كافيا.
من الذي يمنع الدولة من الحد من بعض سلطاتها وامتيازاتها عن طريق معاهدة أو -

 كن القيام به.عقد فطبقا ألحكام القانون الدولي فإن هذا جائز ويم
وفي ظل االختالف الذي ظهر بين هذين االتجاهين، ظهر رأي ثالث حاول التوفيق 
بينهما وذلك بأن أجاز شرط الثبات التشريعي إذا كان قانون الدولة يجيز ويقر هذا الشرط ما 
دام أن السلطة التشريعية المكلفة بسن القوانين أقرت لنفسها الحق في التنازل عن جزء من 

اتها فما يمنع ذلك، أما إذا سكت تشريع الدولة عن النص على هذا الشرط وتضمن عقد سلط
 من العقود هذا الشرط فإن هذا الشرط ال مجال لتطبيقه ويعد باطال وعديم األثر.

 أنواع شروط االستقرار التشريعي:ثانيا:  
يميز الفقه بين عدة أنواع وأشكال لشروط االستقرار، وهذا بالنظر إلى األساس المعتمد 
عليه للتقسيم، فهي تتخذ عدة تصنيفات، غير أن الفقه القانوني الغربي يركز على معياريين 

                                         
 .174غسان عبيد محمد العموري، مرجع سابق، ص  - 1
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يتم تصنيف شروط االستقرار التشريعي  األساسأساسين في التقسيم أو التصنيف، وعلى هذا 
 كما يتم تصنيفها وفقا لهدفها، وهو ما سيتم التطرق إليه على التوالي. ،وفقا لمصدرها

 :تصنيف شرط االستقرار التشريعي وفقا لمصدره-1 
يميز الفقه القانوني الغربي شروط االستقرار التشريعي وفقا لمصدره إلى صنفين وذلك 

بالشروط التشريعية أو بالنظر إلى تلك التي ترد في تشريع الدولة والتي يطلق على تسميتها 
بين تلك التي ترد في العقد أو االتفاقية ويطلق على تسميتها بشروط االستقرار العقدية أو 

 االتفاقية.
 شروط االستقرار التعاقدية أو االتفاقية:-أ

االتفاقية بأنها تلك الشروط التي ترد ضمن بنود  أوويقصد بشروط االستقرار التعاقدية 
نون الذي يسري على العقد عند المنازعة هو لقالى أن اإوتنص صراحة أو شروط العقد ذاته 

، (1)مع استبعاد أي تعديل الحق يطرأ عليها اإلبراموقواعده النافذة وقت  بأحكامهنون اقلا
فإنه يتم  التشريعيويعنى هذا إنه إذا تضمن عقد من العقود هذا الشرط شرط االستقرار 

وانه ال يمكن االعتداد بأي تعديالت تشريعية قد  اإلرادةن تطبيق هذا العقد طبقا لمبدأ سلطا
 تطرأ مستقبال خاصة ما تعلق منها بالضرائب وما شابه ذلك.

من عقد االمتياز النفطي المبرم ما بين دولة  15ذلك ما نصت عليه المادة  أمثلةومن 
حدىالكاميرون  التي نصت على ما يلي: "ال يمكن أن تطبق  األجنبيةشركات االستثمار  وا 

التعديالت التي تطرأ على أحكام النصوص المذكورة  -بدون موافقتها المسبقة–على الشركة 
 .(2)فيما بعد خالل مدة االستحقاق )أي مدة االمتياز المتفق عليها("

 شروط االستقرار التشريعية:-ب
تي ترد في النصوص التشريعية للدولة تعد الشروط التشريعية للثبات هي تلك الشروط ال

التي تدخل في عقد أو في اتفاق دولي مع شخص خاص أجنبي وبمقتضاه تتعهد الدولة في 

                                         
 .173غسان عبيد محمد العموري، مرجع سابق، ص  - 1
 -مفاوضات العقود الدولية–، عن أحمد عبد الكريم سالمة، قانون العقد الدولي 616فياض، مرجع سابق، ص  محمود - 2

 .307، ص 2008، دار النهضة العربية، القاهرة، وأزمته اإلرادةقانون 



 الفصل األول: العوامل المتعلقة باألمن القانوني -الباب الثاني
 

226 
 

مواجهة الطرف الخاص بعدم سريان التعديالت التي تدخلها على تشريعاتها الداخلية على 
الوطني للدولة ، بمعنى أخر هي نصوص قانونية ترد في القانون (1)المشروع االستثماري 

المستضيفة للمشروع االستثماري تنص على التزام هذه الدولة بعدم تعديل أو إلغاء القانون 
 .(2)الناظم للعالقة التعاقدية النافذ وقت إنشاء العقد في مواجهة المشروع االستثماري األجنبي

مضيف أو في وعادة ما يتم إدراج هذا المبدأ أو الشرط في قوانين االستثمار في البلد ال
القوانين الخاصة الناظمة لقطاع معين، ويرى كثير من الفقه القانوني الغربي أن مثل هذا 

 .(3)النوع من الشروط يعتبر أكثر ضمانة للمستثمر األجنبي عن النوع التعاقدي
وعليه يظهر فرق ما بين شروط االستقرار الواردة في القانون وتلك التي ترد في العقد، 

ل عبارة عن وعد ملزم من جانب واحد وهي الدولة، تلتزم بعدم تطبيق نصوصها فالنوع األو 
الجديدة حتى ال تؤثر على التزامات الطرف األخر، كما لها أن تتنصل منه في أي وقت عن 
طريق إلغاء أو تعديل القانون فال يطبق على المستقبل دون أية مسؤولية، وعلى هذا النحو 

لنظامها القانوني ليس له أية قيمة، أما بالنسبة لشرط االستقرار فإن وعد الدولة الذي يخضع 
التعاقدي فكون أنه يرد في العقد فهو ملزم للطرفين، فالدولة ليس لها أن تتنصل منه إال بعد 
ذا خالفت هذا الشرط ترتب على ذلك مسؤوليتها، كما أن هذا الشرط يلزم  نهاية العقد، وا 

قانون الجديد أصلح له، على عكس شرط االستقرار الطرف األجنبي، حتى ولو كان ال
التشريعي الذي ينص عادة على إمكانية تطبيق القانون الجديد إذا طلب المستثمر ذلك 

 .(4)صراحة
وعليه يظهر أن الكثير من تشريعات العالم تقر هذا المبدأ أو شرط االستقرار التشريعي 

المنظمة لالستثمار أو في القوانين الخاصة المتعلقة في تشريعاتها المختلفة سواء في القوانين 
بأي قطاع معين، بحيث قد يتم انجاز استثمار في ظل قانون يمنح ضمان أو امتياز، وفي 

                                         
 .128أحمد عبد الكريم سالمة، شروط الثبات التشريعي في عقود االستثمار والتجارة الدولية، مرجع سابق، ص  - 1
 .173غسان عبيد محمود العموري، مرجع سابق، ص  - 2
 .621محمود فياض، مرجع سابق، ص  - 3
أطروحة لنيل درجة الدكتوراة في العلوم، تخصص معيفي لعزيز، الوسائل القانونية لتفعيل االستثمارات في الجزائر،  - 4

 .312-311ص -ص، 2015زو، تيزي و -كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري ، قانون 
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فترة االستغالل للمشروع االستثماري يتم تعديل التشريع المعمول به، وهنا ووفقا لهذا المبدأ 
مسبقا ال تطرأ عليها تغيرات مفاجئة، أي  فإنه يضمن استمرارية العمل وفق أرضية معروفة

 أنه نص على استقرار التشريع.
 تصنيف شرط االستقرار التشريعي وفقا لغايته أو هدفه:-2

وفقا لغايته أو هدفه حسب فقه القانون الغربي إلى  ويصنف شرط االستقرار التشريعي
صنفين أساسين هما شرط التجميد التشريعي وشرط التدعيم التشريعي، حيث يهدف من 
خاللها إلى استقرار الرابطة العقدية بين األطراف المتعاقدة وحفظ توقعت األطراف وضمان 

  التطبيق الحسن لبنود العقد.
 :شرط التجميد التشريعي-أ

ويطلق على شرط التجميد التشريعي أيضا مصطلح شرط التثبيت الزمني، ويقصد به 
ضمان عدم سريان التشريعات الوطنية الحديثة على عقود استثمار الشركات التي تعاقدت مع 
هذه الدولة قبل صدور هذه التشريعات، حيث تعمل على تجميد تطبيق النظام القانوني للدولة 

 .(1)ي وتحصينه من أي تعديل مستقبليعلى المشروع االستثمار 
وهو ما يعني قيام الدولة بتجميد القواعد القانونية الواجبة التطبيق على العقد خالل مدة 
سريان العالقة العقدية بين المستثمر والدولة المضيفة لالستثمار، حيث يمثل شرط التجميد 

تثمار وكذا المستثمر ومن بين التشريعي أهمية بالغة بالنسبة لكل من الدولة المضيفة لالس
 :(2)أهدافه

استخدامه من طرف الدولة المستقبلة لالستثمارات كضمانة فعالة في سبيل جذب -
 واستقطاب رؤوس األموال األجنبية.

                                         
 .633-630 ص-محمود فياض، مرجع سابق، ص - 1
المتعلق بتطوير االستثمار، مرجع سابق، ص  03-01في ظل األمر رقم  األجنبيبن هالل نذير، معاملة االستثمار  - 2
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المحافظة على التوازن العقدي وذلك من خالل امتناع الدول المستقبلة لالستثمارات -
لمستثمر األجنبي، فهو وسيلة للحد من من إصدار نصوص قانونية قد تمس بمصالح ا

 ممارسة الدولة لسلطتها التشريعية.
التجميد  األولوشرط التجميد التشريعي قد يكون كلي وقد يكون جزئي، فيهدف النوع 

الكلي إلى تجميد النظام القانوني الوطني بمجمله في مواجهة المستثمر وتحصين االتفاق 
دون –الموقع بين المستثمر والدولة المضيفة من تطبيق أية تعديالت تشريعية مستقبلية 

أما النوع الثاني أو ما قد تضر بمصالح المالية طوال فترة عمل المشروع،  -موافقة المستثمر
ى بالتجميد الجزئي فيهدف إلى حماية المستثمر األجنبي من إعمال قواعد تشريعية معينة يسم

قد تنشأ في النظام القانوني الوطني للدولة المضيفة من خالل حضر تطبيق تعديالت 
تشريعية ترد في حقل قانوني معين )مثل قانون الضرائب( والتي قد تؤثر على حقوق 

 .(1)والتزامات المستثمر
الرغم من ما قيل حول شرط التجميد التشريعي إال أن هذا الشرط يبقى وسيلة  فعلى

وأداة في يد الدولة من أجل تحقيق تنميتها االقتصادية وذلك عندما تمنح للمستثمرين ضمان 
تطبيق نفس القواعد طيلة سريان العقد، مما يساهم في زيادة مردودية المستثمرين وأمن 

 ضعا لنفس األحكام.االستثمارات الذي يبقى خا
 :شرط التدعيم التشريعي-ب

لجديدة الواردة في عقود من األحكام اأن يستفيد  حق المستثمر في ذا الشرطيقصد به
وفي حالة وجود  بالنسبة للمستثمرواتفاقيات االستثمار، إذا كانت تتضمن امتيازات اكبر 

اختالف بين األحكام العقدية واالتفاقية تطبق األحكام التي تتضمن امتيازات اكبر بالنسبة 
، ويمنح هذا الطلب بقوة القانون دون اشتراط موافقة الدولة المضيفة له، وكمثال (2)للمستثمر

ا الدخل التي تدفعه على ذلك متى عدلت التشريعات الوطنية لتخفض من قيمة ضريبة
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المشروعات التجارية، فيسري هذا التعديل في حق المستثمر األجنبي متى أعلن عن رغبته 
 .(1)في االستفادة منه ومن تاريخ اإلعالن

في العقد المبرم بين  -شرط التدعيم التشريعي–وعادة ما يتم النص على هذا الشرط 
 ص القديم الساري المفعول.الطرفين ويخير المستثمر ما بين األخ دبه أو االكتفاء بتطبيق الن

  الفرع الثاني
 موقف المشرع الجزائري من شرط االستقرار التشريعي

 كآليةكرس المشرع الجزائري كغيره من التشريعات المقارنة شرط االستقرار التشريعي 
لضمان تدفق االستثمارات إلى الجزائر، وهذا من أجل تشجيع المستثمرين على إنجاز 
استثماراتهم في كل القطاعات عامة وفي القطاع المصرفي خاصة، طالما أن المستثمر 

إلى إيجاد  المضيفة لالستثمار، لذا يسعى يتوخى االستقرار القانوني واالقتصادي في الدولة
  ائم يحفظ له مشروعه االستثماري ويحقق له األهداف المرجوة.نظام قانوني متكامل ود

وعليه نجد أن المشرع الجزائري كرس هذا الشرط بموجب قانون ترقية االستثمار وكذا 
في مختلف االتفاقيات الدولية الثنائية أو المتعددة األطراف المبرمة، كما كرسه كذلك في 

على شرط ثبات التشريع على مختلف مختلف عقود االستثمار المبرمة التي نصت 
االستثمارات التي أنجزت في ظله، إال إذا رغب المستثمر بتطبيق النص الجديد، وعليه 

المنظم لالستثمارات  سوف يتم التطرق إلى تكريس شرط االستقرار التشريعي بموجب القانون 
 )ثانيا(. لى تكريس شرط االستقرار التشريعي بموجب القانون االتفاقي)أوال(، ثم إ
 :في القانون المنظم لالستثماراتأوال: 

 أهمية أولى، األجنبية األموالرغبة من المشرع في تشجيع االستثمارات وجذب رؤوس 
في مختلف القطاعات وفي القطاع المصرفي  بالغة للنظام القانوني الذي يحكم االستثمارات

خاصة، وذلك من خالل تكريسه لمجموعة من المبادئ والضمانات وعلى رأسها شرط 
زالة مخاوف المستثمرين من التعديالت واإللغاءات التي االستقرار التشريعي وذلك من اجل إ
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أو إلغاء قانون ما  قد تطرأ على النصوص القانونية المنظمة لالستثمار، طالما أن حق تعديل
هو أمر سيادي خاص بالدولة يحق لها القيام بذلك في أي وقت أرادت لكن دون المساس 

 بمصالح األطراف المتعاقدة.
 :المبدأ-1 

المتعلق بترقية االستثمار  09-16كرس شرط التجميد التشريعي من خالل القانون رقم 
مراجعة أو إلغاء هذا القانون التي قد التي جاء فيه ما يلي: "ال تسري اآلثار الناجمة عن 

 .(1)تطرأ مستقبال على االستثمار المنجز في إطار هذا القانون..."
حيث يستشف من خالل نص هذه المادة أن المشرع قد منح للمستثمر ضمان عدم 

في ظل القانون القديم وهذا من أجل ضمان  أنجزتتطبيق النص الجديد لالستثمارات التي 
 المنجزة. لالستثماراتاستقرار النظام القانوني 

وبالتالي فإنه يعتبر تنازل من الدولة عن جزء من سيادتها وبإراداتها وهذا في سبيل منح 
سياسة التثبيت –ضمانات أكبر لالستثمارات المنجزة، وعليه فإن هذه السياسة المتبعة 

تبر بمثابة حصانة للمستثمر األجنبي من التعديالت المستقبلية التي قد تطرأ تع -التشريعي
 .(2)على العقد، والتي قد ال تكون لصالح المستثمر األجنبي

 رقم وال يخفى على أحد أن هذا المبدأ قد كرسه المشرع الجزائري من قبل بموجب األمر
اء فيه ما يلي: "ال تطبق المتعلق بتطوير االستثمار المعدل والمتمم التي ج 01-03

المراجعات أو اإللغاءات التي قد تطرأ في المستقبل على االستثمارات المنجزة في إطار هذا 
 .(3)األمر...."

أي عدم تطبيق التعديالت أو القوانين الجديدة المتعلقة باالستثمار على االستثمارات 
 أت في ظله هو الساري المفعول.المنجزة في ظل القانون الحالي، أي يبقى القانون الذي أنش

                                         
 مرجع سابق. المعدل، المتعلق بترقية االستثمار، 09-16 رقم من القانون  22المادة  - 1
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Algérie, Op.Cit, P 18. 
 (.جزئيا لغيمار، المعدل والمتمم، مرجع سابق.)المتعلق بتطوير االستثم 03-01 رقم من األمر 15المادة  - 3



 الفصل األول: العوامل المتعلقة باألمن القانوني -الباب الثاني
 

231 
 

وعليه نالحظ من خالل النصوص القانونية المتعاقبة بعد سياسة االنفتاح االقتصادي 
والخاصة باالستثمار، قد كرست وبنفس العبارات شرط االستقرار التشريعي أو ما يعرفه 

لى البعض بشرط التجميد التشريعي، وذلك من خالل تكريس تطبيق التعديالت الجديدة ع
 ، وبعبارة أخرى فإن القانون اإللغاءاتاالستثمارات التي أنجزت قبل صدور هذه التعديالت أو 

المتعلق بترقية االستثمار ال يطبق على االستثمارات التي أنجزت في ظل  09-16 رقم
 االستثمار.المتعلق بتطوير  03-01 رقم األمر

 :االستثناء-2
أي المشرع الجزائري للمستثمرين حرية اختيار تطبيق النص الجديد إذا رأوا ذلك،  خول

، وذلك في حالة ما إذا طلب ذلك صراحة، أي بناءا على إمكانية تطبيق القانون الجديد
المتعلق بترقية االستثمار  09-16 رقم إرادته وحريته واختياره وهذا ما جاء في نص القانون 

اجمة عن مراجعة أو إلغاء هذا القانون....إال إذا طلب المستثمر ذلك "ال تسري اآلثار الن
 ، وهذا ما يسمى بشرط التدعيم التشريعي.(1)صراحة"

قبول تطبيق القانون الجديد على  لىع الصريح المستثمرين بالتعبير لذا يستلزم على
 .التعبير أي تأويلوهذا حتى ال يحمل هذا االستثمارات التي أنجزت في ظل القانون القديم، 

شرط التدعيم التشريعي الذي يعتبر استثناءا عن القاعدة العامة المتمثلة  أنوال يخفى 
المتعلق  03-01 رقم األمرفي شرط التجميد التشريعي قد كرسها المشرع من قبل في ظل 

في  ذ جاء فيه ما يلي: "ال تطبق المراجعات أو اإللغاءات التي قد تطرأبتطوير االستثمار، إ
المستقبل على االستثمارات المنجزة في إطار هذا األمر، إال إذا طلب المستثمر ذلك 

 .(2)صراحة"
من خالل قانون  وعليه ومن خالل النصوص السابقة يتضح أن المشرع الجزائري 

لى منح ضمانات قانونية هامة للمستثمر األجنبي قصد تشجيعه على االستثمار يهدف إ

                                         
 مرجع سابق. المعدل، المتعلق بترقية االستثمار، 09-16 رقم من القانون  22المادة  - 1
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مارية في الجزائر، ومن ثمة حمايته من كل األخطار واألضرار التي انجاز المشاريع االستث
 .(1)قد تنجم من جراء كل تعديل أو إلغاء محتمل للقوانين أو المساس بالتوازن العقدي

 :ثانيا: في القانون االتفاقي
حرص المشرع الجزائري على تكريس شرط االستقرار التشريعي في مختلف االتفاقيات  

وخاصة األجانب منهم  المستثمرينوعقود االستثمار المبرمة وهذا من أجمل طمأنة مختلف 
اختيار القانون الذي يطبق على على استقرار النظام القانوني لالستثمار، وا عطائهم حرية 

أي تعديل أو إلغاء، وعليه فقد  المنجز في ظله ا إذا لحق القانون استثماراتهم في حالة م
تضمنت مختلف هذه االتفاقيات وعقود االستثمار لشرط التدعيم التشريعي، ومن ثمة سوف 
يتم التطرق له في ظل االتفاقيات الدولية المبرمة في هذا الشأن وكذا في ظل عقود 

 االستثمار المبرمة أي القانون التعاقدي.
 :في ظل االتفاقيات الدولية المبرمة-1

من خالل االتفاقيات الدولية الثنائية المبرمة مع العديد من دول العالم حول الترقية  نجد
من أجل منح مستثمري األطراف  هذاوالحماية المتبادلة لالستثمارات شرط التدعيم التشريعي و 

االستثمارية، كما يتم منحهم كذلك نجاز مشاريعهم إلالمتعاقدة حماية أكثر وضمانات كافية 
امتيازات أكبر حتى ولو لم تتضمن هذه االتفاقيات أكثر من هذه االمتيازات، وذلك عند 

، هذا األخير الذي يعتبر من المبادئ التي (2)تضمين االتفاقيات لشرط الدولة األولى بالرعاية
 ىبمقتض Etat concédant، إذ تتعهد الدولة الملتزمة به (3)تكرس شرط التدعيم التشريعي

                                         
إقلولي محمد، شروط االستقرار التشريعي المدرجة في عقود الدولة في مجال االستثمار، المجلة النقدية للقانون والعلوم  - 1

 .101، ص 2006، جانفي 01تيزي وزو، عدد -السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري 
مؤداه أن تتعهد الدولة بمنح رعايا دولة  avoriséFation la plus Na Llause de Ca Lشرط الدولة األكثر رعاية  - 2

أجنبية معينة كافة المزايا التي تقرر في الحال أو في المستقبل منحها لرعايا أية دولة أجنبية أخرى فيما يتعلق بالتمتع بحق 
دون الحاجة التفاق جديد في هذا الصدد. لمزيد من التوضيح أنظر صالح معين أو بمجموعة معينة من الحقوق وذلك 

 .299-298ص  -، صرجع سابقالدين عامر، م
 .259المتعلق بتطوير االستثمار، مرجع سابق،  03-01بن هالل ندير، معاملة االستثمار األجنبي في ظل األمر  - 3



 الفصل األول: العوامل المتعلقة باألمن القانوني -الباب الثاني
 

233 
 

من الحصول على أفضل  Etat Bénéficiaireمعاهدة دولية بتمكين رعايا الدولة المستفيدة 
 .(1)في الدولة األولى األجانبمعاملة يلقاها 

 الديمقراطيةالمبرمة بين الجمهورية الجزائرية  حيث أنه بالرجوع إلى اتفاقية االستثمار
نصت  أنها، نجد (2)الشعبية والجمهورية البرتغالية حول الترقية والحماية المتبادلة لالستثمارات

لمستثمري الطرف المتعاقد األخر فيما يخص  إقليميهعلى انه يمنح كل طرف متعاقد على 
معاملة عادلة ومنصفة وال تقل  استثماراتهم، االستعمال، االستخدام، االنتفاع من اإلدارة
عن تلك التي تمنح لالستثمارات المنجزة من قبل مستثمريها أو استثمارات دول  أفضلية
 .(3)أخرى 

من خالل مضمون هذه االتفاقية نجد أنها حرصت على تكريس شرط التدعيم التشريعي 
وذلك بمنح رعايا الدولتين حماية وامتيازات أفضل خاصة إذا حصل طرف ثالث على هذه 

كال الطرفين لهذا االتفاق، وهو ما يفهم منه  احترامأكدت على ضرورة  االمتيازات، كما أنها
لغاءتكريس شرط االستقرار التشريعي رغم ما يطرأ من تعديالت  في تشريع أي من  وا 

العام الذي تنجز من خالله االستثمارات مهما  اإلطارالدولتين، وبالتالي يبقى هذا االتفاق هو 
 كان نوعها.

حكومة الجمهورية الجزائرية االستثمار المبرمة ما بين  اتفاقيةوبالعودة كذلك إلى 
، (4)الديمقراطية الشعبية وحكومة فدرالية روسيا حول الترقية والحماية المتبادلة لالستثمارات

خاص  نجد أنها نصت هي األخرى على أن تخضع االستثمارات التي تكون موضوع اتفاق
                                         

القانون الدولي لالستثمارات، المجلة النقدية للقانون والعلوم علي، شرط الدولة األولى بالرعاية في عيبوط محنذ و  - 1
 .82، ص 2010، 01تيزي وزو، عدد -السياسية، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري 

االتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البرتغالية حول الترقية والحماية المتبادلة  - 2
مؤرخ في  192-05رئاسي رقم مرسوم  ، المصادق عليه بموجب2004سبتمبر سنة  15بلشبونة يوم  الموقع لالستثمارات

 .2005مايو سنة  29صادر في ، 37ج.ر عدد  2005مايو سنة  28
والحماية االتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البرتغالية حول الترقية  03المادة  - 3

 مرجع سابق. 192-05رئاسي رقم مرسوم  المصادق عليه بموجب المتبادلة لالستثمارات،
االتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة فدرالية روسيا حول الترقية والحماية المتبادلة  - 4

مؤرخ في  128-06رئاسي رقم مرسوم  عليه بموجب المصادق ،2006مارس سنة  10لالستثمارات الموقع بالجزائر يوم 
 .2006ابريل سنة  05صادر في ، 21ج.ر عدد  2006افريل سنة  03



 الفصل األول: العوامل المتعلقة باألمن القانوني -الباب الثاني
 

234 
 

ن الطرف المتعاقد األخر، ألحكام االتفاق المذكور بين أحد الطرفين المتعاقدين ومستثمر م
في حدود المدى الذي تكون فيه هذه األحكام أكثر امتيازا من تلك المنصوص عليها في هذا 

 االتفاق.
كما انه إذا كانت أحكام القانون الداخلي ألي من الطرفين المتعاقدين أو التزامات 

توضع فيما بعد بين الطرفين المتعاقدين بموجب القانون الدولي قائمة حاليا أو سوف 
باإلضافة إلى هذا االتفاق تحتوي على قواعد سواء كانت عامة أو خاصة، تمنح الستثمارات 
ولعوائد مستثمري الطرف المتعاقد معاملة أكثر رعاية مما ينص عليه هذا االتفاق، فإن هذه 

 .(1)ه أكثر رعايةالقواعد سوف ترجح هذا االتفاق في حدود المدى الذي يكون في
تكريس المشرع لشرط التدعيم التشريعي وذلك من خالل فرض تطبيق  ومن هنا يظهر

أحكام االتفاقية أو اتفاقية أخرى تكون أفضل خاصة إذا منحت لرعايا طرف ثالث امتيازات 
وحوافز أفضل، كما أنها حرصت أيضا على تطبيق أحكام االتفاق وصرف النظر عن 

 ذا كان هو أسوا من االتفاق.التشريع الداخلي إ
المتعلق بترقية  09-16 رقم ونجد نفس الحكم كرسه المشرع في القانون الحالي

االستثمار، حيث أكد على ضرورة مراعاة أحكام االتفاقيات الثنائية والجهوية والمتعددة 
 .(2)األطراف الموقعة من قبل الدولة الجزائرية

قواعد قانونية واضحة حول  أرست أنهاما يميز هذه االتفاقيات الثنائية  أهموعليه فإن 
عقود االستثمار، حيث تنص على كافة الحقوق واالمتيازات التي يمكن أن يستفيد منها 

لعقود االستثمار مع الدول المضيفة، فإذا  إبرامهمالمتعاقدة عند  المستثمرون المنتمون للدولة
المتعاقدة عقد استثمار مع الدولة المضيفة فإن هذه الحقوق  ما ابرم احد رعايا الدولة

 .(3)واالمتيازات تثبت له بمقتضى االتفاقية ذاتها وليس فقط بمقتضى العقد

                                         
من االتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة فدرالية روسيا حول الترقية  11المادة  - 1

 مرجع سابق.، 128-06المرسوم الرئاسي رقم المصادق عليه بموجب والحماية المتبادلة لالستثمارات، 
 مرجع سابق. المعدل، المتعلق بترقية االستثمار، 09-16 رقم من القانون  21المادة  - 2
-282ص -ص، 2008، دار الجامعة الجديدة، مصرتسوية المنازعات الدولية االقتصادية، ، طه احمد علي قاسم - 3

283. 
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 في ظل عقود االستثمار:-2
االستثمار  اتفاقياتكلف المشرع الجزائري الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار بإعداد 

، حيث تعد هذه االتفاقيات (1)التي تعرض على المجلس الوطني لالستثمار للموافقة عليها
المبرمة مع المستثمرين اإلطار القانوني الوحيد المنظم لالستثمار بين الدولة الجزائرية ممثلة 

 في الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار وبين الطرف المتعاقد األخر المستثمر.
ه وبالرجوع إلى مختلف اتفاقيات االستثمار المبرمة في هذا الصدد نجد أنها وعلي

جسدت في نصوص شرط االستقرار التشريعي وكذلك شرط التدعيم التشريعي وذلك بأن 
ن حصل  منحت للمستثمرين ضمان تطبيق نفس التشريع الساري أثناء إبرام االتفاقية، حتى وا 

منحت كذلك للمستثمرين حرية اختيار نوع التشريع الذي تعديل أو إلغاء لهذا التشريع، كما 
يطبق وكذلك االمتيازات التي تكون في صالحهم، وبهذا تكون الدولة الجزائرية قد تنازلت عن 
جزء من سيدتها في سبيل توفير الضمانات الكافية لتنفيذ المشاريع االستثمارية وكذا جذب 

 رؤوس األموال األجنبية.
لجزائري شرط االستقرار التشريعي وكذا التدعيم التشريعي في المشرع ا أدرجفقد 

اتفاقيات االستثمار المبرمة وكمثال على ذلك اتفاقية االستثمار المبرمة ما بين الوكالة 
الوطنية لتطوير االستثمار وشركة الدار الدولية )سيدار( الموقعة في الجزائر التي نصت 

لتي قد تطرأ في المستقبل والتي يمكن أن تؤثر على ا واإللغاءاتعلى عدم تطبيق المراجعات 
 .(2)االمتيازات المحددة في االتفاقية الحالية

شرط االستقرار والتدعيم التشريعي نص عليه المشرع في مختلف –ونجد نفس الشرط 
اتفاقيات االستثمار الموقعة بين الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار وبين المستثمرين 

تعد هذه االتفاقيات بمثابة تعهدات صادرة من الدولة الجزائرية يراد منها تحفيز المتعاقدين، و 
وتشجيع المستثمرين على إقامة مشاريعهم االستثمارية بكل حرية وبالتالي فهي بمثابة التزام 
على تثبيت النظام القانوني الساري المفعول أثناء التوقيع على االتفاقية بما يضمن عدم 

                                         
 مرجع سابق. المعدل، المتعلق بترقية االستثمار، 09-16 رقم من القانون  26 المادة - 1
المؤرخة من اتفاقية االستثمار الموقعة بين الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار وشركة الدار الدولية )سيدار(،  05المادة  - 2

 .2007يناير سنة  28في  ، الصادر07، ج.ر عدد 2004ر سنة أكتوب 19في 
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ءه، ومن ثمة يحقق االستقرار القانوني واالقتصادي للمشاريع االستثمارية تعديله أو إلغا
 المنجزة.

 المطلب الثاني
 م االستقرار التشريعياعدإنمظاهر 

يعتبر االستقرار التشريعي المنظم لالستثمارات في الجزائر بصفة عامة وفي القطاع  
قراره باالستثمار في  التخاذالمصرفي بصفة خاصة، أحد أهم العوامل المؤثرة على المستثمر 

ي دولة كانت، ذلك أن الرأسمال يميل لالستثمار في الدول التي يكون نظامها القانوني أ
وكذا تتوافر على المناخ  واألمانالسائد فيها يضمن تحقيق أهداف االستثمار في الربح 

 االقتصادي والسياسي والقانوني المالئم لالستثمارات.
الدولة بحقها في تعديل قوانينها الداخلية المتعلقة باالستثمارات  احتفاظفعلى الرغم من 

وسن ما تراه مناسبا من تشريعات ونصوص قانونية خاصة بالنشاط االستثماري، إال أن كثرة 
 القانونيهذه النصوص القانونية وتنوعها وتعديلها في كل وقت يؤثر على النظام 

 في نفوس المستثمرين. األمانة وعدم لالستثمارات بوجه عام ويخلق نوع من الريب
وعليه فالجزائر وعلى الرغم من تكريسها في نصوصها القانونية لمبدأ االستقرار 

المنظمة  القانونيةالتشريعي إال ان الواقع العملي أثبت عدم االستقرار التشريعي في المنظومة 
التشريعي في  ، حيث تتجلى مظاهر عدم االستقرارخاصة المصرفية منها لالستثمارات

القانون الجزائري لالستثمار في التعديالت المتكررة للنصوص القانونية المنظمة لقواعد وأحكام 
نعدام االمن واالستقرار الجبائي )الفرع األول(، وكذا في ا في القطاع المصرفي االستثمار

 الفرع الثاني(.للمشروع االستثماري )
 لفرع األولا

 المنظمة للمشروع االستثماري التعديل المتكرر للنصوص 
يعتبر التعديل المتكرر للنصوص القانونية المنظمة للمشروع االستثماري بصفة عامة 
وللبنوك والمؤسسات المالية بصفة خاصة أحد مظاهر عدم االستقرار التشريعي في الجزائر، 

لذي صارخ على شرط عدم االستقرار التشريعي ا اعتداءكما عرفت كذلك هذه التعديالت 
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المتعلق بتطوير  03-01 رقم من األمر 15كرسه المشرع الجزائري بموجب المادة 
 09-16 رقم من القانون الحالي المنظم لالستثمار القانون  22االستثمار)الملغي(، والمادة 

المشرع في تعديل األحكام المنظمة لالستثمار بموجب  أفرطالمتعلق بترقية االستثمار، حيث 
جراءات  2010و  2009خاصة قانون المالية لسنتي قوانين المالية  الذي كرس أحكام وا 

الجبائية المطبقة على  التشريعات، كما تعرف األجنبيجديدة غالبيتها كانت موجهة للمستثمر 
بفعل التعديالت والتغيرات التي تطرأ عليها  استقرارالمشروع االستثماري هي األخرى عدم 

 المالية التكميلية.بموجب قوانين المالية وقوانين 
 عمليةوعليه سوف يتم التطرق إلى كثرة التعديالت التي تعرفها األحكام المنظمة ل

التشريع الجبائي ستقرار أوال(، ثم يتم التطرق إلى عدم ا)في القطاع المصرفي االستثمار 
 )ثانيا(.
 :المصرفي عدم استقرار النصوص المنظمة ألحكام االستثمارأوال:  

هي األخرى عدم  المصرفي القانونية المنظمة ألحكام االستثمار عرفت النصوص
المتعلق بالنقد والقرض،  11-03 رقم مرألل استقرار تشريعي وذلك بفعل التعديل المتكرر

، حيث استعمل المشرع الجزائري هذه التقنية من اجل تمرير خاصة بموجب قوانين المالية
ولم يكتف بذلك فقد الذي ضرب بموجبها عرض الحائط بعض المبادئ،  األحكام العديد من

تعداه كذلك إلى االفراط في تعديل النصوص التنظيمية والتطبيقية والخاصة ببعض العمليات 
المصرفية ما خلق عدم استقرار تشريعي في الكثير من النصوص القانونية، وأثرت هذه 

في هذا القطاع، وهذا ما سوف يتم تناوله على  األخيرة بشكل مباشر على عملية االستثمار
 التوالي.
 :االفراط في تعديل القانون المنظم ألحكام االستثمار المصرفي-1

منذ صدور األمر رقم  عدة تعديالت وتغيرات المصرفي عرفت القواعد العامة لالستثمار
المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، إلى غاية يومنا هذا، هذه التعديالت  03-11

المتكررة في القانون المتعلق باالستثمار في القطاع المصرفي، خلقت نوعا من عدم االستقرار 
تثمار في النصوص المنظمة له، باإلضافة إلى أنها خرقت ضمانة أساسية من ضمانات االس
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وهي استقرار النصوص التشريعية، لذا سوف يتم التطرق إلى قانون المالية كأداة من أدوات 
تعديل قانون النقد والقرض، ثم إلى التعديل المتكرر لمختلف األحكام المنظمة لالستثمار في 

  هذا القطاع.
 :قوانين المالية كأداة لتعديل قانون النقد والقرض-أ

المشرع الجزائري  وقوانين المالية التكميلية أداة وتقنية يستعملها أصبحت قوانين المالية
لتعديل مختلف القوانين خاصة قوانين تنظيم النشاط االقتصادي وعلى رأسها قانون النقد 
والقرض، بحيث عن طريقها يتم تمرير العديد من األحكام القانونية المنظمة لكيفيات انجاز 

 واستغالل المشروع االستثماري.
لم يكتفي المشرع الجزائري بتعديل بعض األحكام المتضمنة في قانون النقد والقرض 

، -قوانين المالية–بل تعداه إلى اصدار أحكام خاصة في هذه القوانين  11-03األمر رقم 
توقف تطبيق نصوص قانونية خاصة بنشاط البنوك والمؤسسات المالية ومعترف بها لها 

 2009من قانون المالية التكميلي لسنة  75المثال نص المادة على سبيل  ولنأخذ، (1)أساسا
والتي ألزمت البنوك بمنح قروض عقارية فقط دون بقية القروض األخرى المعترف بها 

 .(2)للبنوك
بهذا يكون المشرع قد خول لها إمكانية منح القروض العقارية دون القروض 

، لكن (3)والمؤسسات المالية في الجزائر االستهالكية ما عد تدخال منه في حرية نشاط البنوك
سرعان ما تراجع المشرع عن هذا الحكم، وقام بالترخيص مجددا للبنوك بمنح مثل هذه 

التي جاءت كما يلي  2015من قانون المالية لسنة  88القروض وذلك بموجب نص المادة 
لعائالت "يرخص للبنوك بمنح قروض استهالكية موجهة حصريا فقتناء السلع من طرف ا

                                         
العمليات المعترف بها للبنوك والمؤسسات المالية والتي تقوم بها هذه األخيرة دون سواها  ىتعتبر عمليات القرض إحد - 1

 المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، مرجع سابق. 11-03من األمر رقم  68و  66حسب نص المادتين 
، مرجع سابق، والتي جاءت كما يلي 2009تكميلي لسنة المتضمن قانون المالية ال 01-09من األمر  75نص المادة  - 2

 "ال يرخص للبنوك بمنح القروض لألفراد إال في إطار القروض العقارية".
3 - ZOUAIMIA Rachid, Le régime des investissements étrangers à l’épreuve de la résurgence 
de l’état dirigiste en Algérie, Op.Cit, P 15. 
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فضال عن تلك التي تمنحها إلقتناء العقارات وذلك في إطار التنمية االقتصادية.تحدد كيفيات 
 .(1)تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم"

وعليه فقد خلق عدم االستقرار التشريعي في النصوص القانونية المنظمة لالستثمار في 
سنوية عوض قانون عادي خاص بها، القطاع المصرفي والمكرسة بموجب قوانين المالية ال

عن عدم تأسيس  ريبة وتخوف من قبل مهني النشاط البنكي وشكل أحد العوامل األساسية
بنك أو مؤسسة مالية، ألن التعديل المتكرر للنصوص القانونية يؤدي ال محالة النعدام األمن 

 القانوني لالستثمارات.
بموجب قوانين المالية عادة سيئة صبحت عملية تعديل نصوص قانون النقد والقرض أ

يلجأ إليها المشرع الجزائري كل مرة بدليل أنه تم تعديل أحكام قانون النقد والقرض في 
وبموجب  (2)2009( مرات بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 03السنوات األخيرة ثالث )

 .(4)2017وبموجب قانون المالية لسنة  (3)2014قانون المالية لسنة 
م المشرع الجزائري كذلك بإلزام االستثمارات األجنبية بإنجاز استثماراتهم بصيغة قا

على  %51واحدة أال وهي عن طريق الشراكة التي تمثل المساهمة الوطنية المقيمة بنسبة 
 برأسمالكل استثمار مباشر  ألغىاألقل من الرأسمال االجتماعي، وبهذا يكون المشرع قد 

ن ألغاها  واألكثر، لألجنبي 100% من هذا فإن المشرع بقي متمسك بهذه القاعدة حتى وا 
، حيث قام بتكريسها بموجب قانون المتعلق بترقية االستثمار 09-16 رقم بموجب القانون 
التي جاء فيه ما يلي: "ترتبط ممارسة األجانب ألنشطة إنتاج السلع  2016المالية لسنة 

على  %51ساهمة الوطنية المقيمة على نسبة والخدمات واالستيراد بتأسيس شركة تحوز الم
 .(5)األقل من رأسمالها..."

                                         
 ، مرجع سابق.2015، المتضمن قانون المالية لسنة 10-14 رقم من القانون  88المادة  - 1
 ، مرجع سابق.2009المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  01-09أمر رقم  - 2
 31صادر في ، 68، ج.ر عدد 2014لمالية لسنة ، يتضمن قانون ا2013ديسمبر  30مؤرخ في  08-13قانون رقم  - 3

 .2013ديسمبر 
 29صادر في ، 77، ج.ر عدد 2017لمالية لسنة ، يتضمن قانون ا2016ديسمبر  28مؤرخ في  14-16قانون رقم  - 4

 .2016ديسمبر 
 ، مرجع سابق.2016، يتضمن قانون المالية لسنة 18-15 رقم من القانون  66المادة  - 5
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 :انعدام الثبات التشريعي في قواعد االستثمار المصرفي-ب
أحد التحوالت  04-10بموجب األمر رقم  2010شكل تعديل قانون النقد والقرض سنة 

تضمنه من أحكام قانونية الكبرى في كيفيات تأسيس البنوك والمؤسسات المالية األجنبية، لما 
أقل ما يقال عنها أنها قاسية جدا من بينها إلزام االستثمارات المصرفية األجنبية بإنجاز 
االستثمارات بصيغة واحدة، وذلك عن طريق الشراكة مع رؤوس أموال وطنية مقيمة تكون 

ألغى كل  من الرأسمال االجتماعي، وبهذا يكون المشرع قد %51مساهمة هذه األخيرة بنسبة 
 للمستثمر األجنبي. %100استثمار مباشر برأسمال مملوك 

حالة تعديل السجل التجاري بضرورة  األكثر من هذا فقد الزم المشرع المستثمرين في
رجعي وهو  بأثروذلك بان جعل تطبيقها  %49و  %51تكريس قاعدة المشاركة الدنيا قاعدة 

 04والتي تقابلها المادة  2010التكميلي لسنة انون المالية من ق 45ما يفهم من نص المادة 
، والتي جاء فيها ما يلي: 'يترتب (1)المتعلق بتطوير االستثمار 03-01 رقم مكرر من األمر

مسبقا على كل تعديل في عملية القيد في السجل التجاري إلزامية امتثال الشركة لقواعد توزيع 
 الرأسمال االجتماعي المذكورة أعاله.

 تهدف إلى: ي تخضع لهذا االلتزام األخير التعديالت التغير انه ال
تعديل الرأسمال االجتماعي )رفع أو خفض( الذي ال يترتب عليه أي تغير في -

 المساهمة وفي تعويض الرأسمال بين المساهمين.
التنازل أو التبادل بين المتصرفين القدامى والجدد ألسهم الضمان المنصوص عليها -

من  %1ن القانون التجاري، وهذا دون أن تتجاوز قيمة هذا السهم م 619في المادة 
 الرأسمال االجتماعي للشركة.

 إلغاء نشاط أو إضافة نشاط ملحق.-
 تعديل النشاط تبعا لتغير في قائمة النشاطات.-

                                         
والقانون  01-10 رقم عدلت بموجب األمر ، ثم01-09مر رقم األادة عدة مرات إذ استحدثت بموجب عدلت هذه الم - 1

 .08-13والقانون رقم  12-12والقانون رقم  16-11رقم 
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 للشركة. المسيرينتعيين المدير أو -
 ير عنوان مقر الشركة".يتغ-

قاعدة المشاركة الوطنية المنصوص عليها في قانون وبهذا يكون المشرع  قام بإعمال 
بأثر رجعي وذلك بمراعاتها عند كل تعديل في عملية القيد في  2009المالية التكميلي لسنة 

" أنه ال يمكن إنتاج قوانين لتسيير الماضي، محنذ يسعدالسجل التجاري، لهذا يرى األستاذ "
ن االعتبار التشريع الموجود ويقومون بإعداد فالمستثمرون عندا يأتون إلى البلد يأخذون بعي

ذا تم تغير هذا األخير من يوم ألخر لغرض تعقيده أو جعله أقل جذبا،  مشاريعهم تبعا له، وا 
 .(1)فإن هذا يشكل تهديد للمؤسسات القائمة بدءا بالضعيفة منها

عرفت  ، والتي2009ومن بين المسائل المستحدثة بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 
فيما بعد عدم استقرار تشريعي إلزام االستثمارات األجنبية المباشرة أو بالشراكة بتقديم ميزان 
فائض بالعملة الصعبة لفائدة الجزائر خالل كل مدة قيام المشروع، وكذا إلزام االستثمارات 

، (2)تماعياألجنبية أو بالشراكة باللجوء إلى التمويل المحلي باستثناء تشكيل رأس المال االج
 المتعلق بترقية االستثمار. 09-16 رقم ليقوم المشرع بإلغاء هذين الشرطين بموجب القانون 

كذلك يفهم من خالل نص الفقرة المكرسة لتقديم ميزان فائض بالعملة الصعبة التي 
اعتمدت على عبارة "االستثمارات األجنبية المباشرة" إلى جانب االستثمارات بالشراكة يفهم 

إلى نفس القاعدة، ذلك  2009خضاع المشرع االستثمارات األجنبية المؤسسة قبل سنة منه إ
لم يعد هناك مجال للحديث عن استثمار  2009انه بعد صدور قانون المالية التكميلي لسنة 

نما استثمارات بالشراكة، وعليه تبعا لذلك فإن كافة االستثمارات المنشأة في  أجنبي مباشر وا 
طبقا لهذه التعديالت ملزمة بتقديم ميزان فائض بالعملة الصعبة لفائدة الدولة  الفترة السابقة

خالل حياة المشروع وهي اإللزامية التي لم تكن موجودة في التشريع القائم الذي تم على 

                                         
 .142-141ص -بن يحي رزيقة، مرجع سابق، ص - 1
 ، مرجع سابق.2009المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  01-09 رقم من األمر 07و  06فقرة  58المادة  - 2
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، وهو بذلك يشكل خرقا لمبدأ عدم رجعية تطبيق القوانين (1)أساسه اتخاذ قرار االستثمار
 لى ضمانة أساسية ضمان استقرار التشريع.وكذلك يعتبر اعتداء ع

 االفراط في تعديل النصوص التطبيقية المنظمة لألحكام االستثمار المصرفي:-2
شهدت النصوص التنظيمية المحددة لكيفيات تطبيق بعض النصوص القانونية سواء 
 في قانون النقد والقرض أو بعض األنظمة الصادرة عن السلطة النقدية عدم استقرار من
صدار نصوص أخرى، لذا  حيث كثرة التعديالت التي طرأت عليها أو من حيث إلغائها وا 
سوف يتم التطرق على بعض النماذج، والتي لم تعرف استقرار تشريعي، هذه النماذج تخص 

 األنظمة وكذا تخص التعليمات الصادرة عن بنك الجزائر.
 التعديل المتكرر لبعض األنظمة:-أ

ة النقدية إلى التعديل المتكرر للنصوص القانونية المنظمة لنشاط كثيرا ما تلجأ السلط
، مما اثر بشكل مباشر على قواعد عملها وخلق عدم استقرار في وسائل وكيفيات البنوك

المتعلق بالقواعد المطبقة  01-07تسييرها، فقد لوحظ مثال قيام المشرع بتعديل النظام رقم 
لحسابات بالعملة الصعبة، عدة مرات واألكثر من ذلك على المعامالت الجارية مع الخارج وا

، وبموجب (2)01-16بموجب النظام رقم  2016فقد تم تعديله في السنة الواحدة مرتين سنة 
لى نفور إت المتكررة وغير المدروسة تؤدي ن هذه التعديالإ، وعليه ف(3)04-16النظام رقم 

تضمن االستقرار واألمن القانوني  المستثمرين المصرفيين، واللجوء إلى البلدان التي
 لالستثمارات.

من النصوص التي لم تعرف كذلك هي األخرى عدم استقرار الرأسمال التأسيسي للبنوك 
ب من الجزائر بسببه، والمؤسسات المالية، والتي أدت بالكثير من المتعاملين إلى االنسحا

خمسمائة مليون دينار بـ مليارين و  2004سيسي للبنوك سنة أسمال التأحيث قدر الر 

                                         
 .141ص بن يحي رزيقة، مرجع سابق،  - 1
المتعلق بالقواعد المطبقة على  01-07نظام رقم ، معدل ومتمم ل2016مارس  06مؤرخ في  01-16نظام رقم  - 2

 .2016مارس  16، الصادر في 17المعامالت الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة، ج.ر عدد 
المتعلق بالقواعد المطبقة على  01-07 نظام رقم، معدل ومتمم ل2016نوفمبر  17مؤرخ في  04-16نظام رقم  -3

 .2016ديسمبر  13، الصادر في 72المعامالت الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة، ج.ر عدد 
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دج( بالنسبة  500 000 000دج( وخمسمائة مليون دينار ) 2 500 000 000)
ودفعة واحدة إلى عشرة ماليير دينار جزائري  2008، ليعاد رفعه سنة (1)للمؤسسات المالية

دج( بالنسبة للبنوك وثالثة ماليير وخمسمائة مليون دينار جزائري  10 000 000 000)
تم رفعه إلى النصف بموجب  2018، ومع أخر تعديل سنة (2)سسات الماليةبالنسبة للمؤ 
دج  20 000 000 000حيث يقدر الرأسمال التأسيسي حاليا للبنوك بـ  03-18النظام رقم 

 .(3)دج بالنسبة للمؤسسات المالية العاملة في الجزائر 6 500 000 000و 
المتزايدة بشكل مباشر في عملية تأسيس المؤسسات المصرفية  هذه التعديالت وأثرت

نظرا للصعوبات المادية التي واجهت المستثمرين في توفير هذه المبالغ الخيالية، وهذا التأثير 
نما مس كذلك العاملين في هذا  لم يمس فقط الراغبين في الدخول للمهنة المصرفية، وا 

.وعليه نالحظ أن عدم (5)"بنك الريان الجزائري" ، وكمثال على ذلك سحب اعتماد(4)القطاع
استقرار النصوص القانونية المنظمة لتأسيس البنوك والمؤسسات المالية وتعديلها او الغائها 
في فترات وجيزة قد أدى إلى انسحاب العديد منها فضال عن تلك التي لم تستطيع التأسيس 

 نظرا النعدام األمن القانوني لالستثمارات.
 التعديل المتكرر للتعليمات الصادرة عن المحافظ:-ب

 االستقرار،لم تسلم التعليمات هي األخرى الصادرة عن محافظ بنك الجزائر من عدم 
صدار أحكام جديدة في نفس أ بحيث يتم اللجوء كل مرة وتقريبا كل سنة إلى إلغاء حكام وا 
المتعلقة بنظام االحتياطات  2004-02الموضوع، ولنأخذ على سبيل المثال التعليمة رقم 

                                         
، يتعلق بالحد األدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر، مرجع 01-04من النظام رقم  02المادة  - 1

 سابق.)ملغي(.
، يتعلق بالحد األدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر، مرجع 04-08من النظام رقم  02المادة  - 2

 )ملغى(.سابق.
، يتعلق بالحد األدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر، مرجع 03-18من النظام رقم  02المادة  - 3

 سابق.
 .424، معوقات االستثمار المصرفي قيد التأسيس في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص أعميور فرحات - 4
أفريل  02صادر في ، 20عتماد، ج.ر عدد ، يتضمن سحب ا 2006مارس  19مؤرخ في  01-06مقرر رقم  - 5

2006. 
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من وعاء االحتياطات  %6.5، والتي حددت معدل االحتياطات االجبارية بـ (1)االجبارية
، وشهد هذا المعدل سنة (3)%1تعديلها وتخفيض معدلها إلى  2005، ليتم سنة (2)االجبارية
 خرى تعديل بحيث خفضهي األ 2008وشهدت سنة  (4)%08تعديل ليتم رفعه إلى  2007
سنة  %9لى إ، ليتم رفعه (6)%0.50إلى  2009، ثم خفض سنة (5)%0.75إلى 

، وفي سنة (9)%12إلى  2013، وسنة (8)%11رفعه إلى  2012، ليعاد سنة (7)2010
مس هذه التعليمة تعديلين األولى لم يفعرفت  2017ما سنة أ، (10)%8خفض إلى  2016

ما أ، (12)%4لى إ، في حين التعليمة الثانية خفضت المعدل (11)بمعدل االحتياطات االجبارية
، ثم أعيد رفعها إلى (13)%8فقد تم رفع معدل االحتياطات االجبارية إلى  2018سنة 
10%(14). 

نالحظ أن هذه التعديالت المتكررة تقريبا كل سنة تزيد من إرهاق المستثمرين الناشطين 
لى الولوج لهذا إن قيام بقية المستثمرين األخرين ، باإلضافة إلى أنها تحول دو في القطاع

                                         
1- L’instruction N° 02-04 du 13 mai 2004 Relative au régime des réserves 
obligatoires.(www.bank-of-Algeria.dz). 
2 -  Art 03 du L’instruction N° 02-04, Op.Cit. 
3 - Art 02 du L’instruction N° 01-05 du 13 janvier 2005 Modifiant L’instruction N°02-04 
relative au régime des réserves obligatoires.(www.bank-of-Algeria.dz). 
4 - Art 02 du L’instruction N° 13-07 du 24 décembre 2007 Modifiant L’instruction N°02-04 
relative au régime des réserves obligatoires.(www.bank-of-Algeria.dz). 
5 - Art 02 du L’instruction N° 02-08 du 11 mars 2008 Modifiant L’instruction n°02-04 
Relative au régime des réserves obligatoires.(www.bank-of-Algeria.dz). 
6 - Art 02 du L’instruction N° 03-09 du 25 Février 2009 Modifiant L’instruction N°02-04 
relative au régime des réserves obligatoires.(www.bank-of-Algeria.dz). 
7 - Art 02 du L’instruction N° 04-2010 du 15 décembre 2010 Modifiant L’instruction N°02-04 
relative au régime des réserves obligatoires.(www.bank-of-Algeria.dz). 
8 - Art 02 du L’instruction N° 01-2012 du 29 Avril 2012 Modifiant L’instruction N°02-04 
relative au régime des réserves obligatoires.(www.bank-of-Algeria.dz). 
9 - Art 02 du L’instruction N° 02-2013 du 23 Avril 2013 Modifiant L’instruction N°02-04 
relative au régime des réserves obligatoires.(www.bank-of-Algeria.dz). 
10 - Art 02 du L’instruction N° 03-2016 du 25 Avril 2016 Modifiant L’instruction n°02-04 
relative au régime des réserves obligatoires.(www.bank-of-Algeria.dz). 
11 - L’instruction N° 01-2017 du 01 mars 2017 Modifiant L’instruction N°02-04 relative au 
régime des réserves obligatoires.(www.bank-of-Algeria.dz). 
12 - Art 02 du L’instruction N° 04-2017 du 31 juillet 2017 Modifiant L’instruction N°02-04 
relative au régime des réserves obligatoires.(www.bank-of-Algeria.dz). 
13 - Art 02 du L’instruction N° 01-2018 du 10 janvier 2018 Modifiant L’instruction N°02-04 
relative au régime des réserves obligatoires.(www.bank-of-Algeria.dz). 
14 - Art 02 du L’instruction N° 03-2018 du 31 Mai 2018 Modifiant L’instruction N°02-04 
relative au régime des réserves obligatoires.(www.bank-of-Algeria.dz). 



 الفصل األول: العوامل المتعلقة باألمن القانوني -الباب الثاني
 

245 
 

ن ألكل سنة وفي فترات متقاربة جدا،  القطاع، لذا نقترح تفادي كل هذه التعديالت المتكررة
هي استقرار النظام القانوني  خاصة األجنبية منها من أجل جذب االستثمارات طريقةأحسن 

 المنظم لها.
 وع االستثماري:ثانيا: انعدام األمن الجبائي للمشر 

يعد عدم استقرار التشريع الجبائي، أحد القيود القانونية الواردة على عملية االستثمار 
في الجزائر بصفة عامة وعلى االستثمار في القطاع المصرفي بصفة خاصة، وهذا لعدم 
استقرار نصوصه وكثرة تعديالته بموجب قوانين المالية السنوية أو قوانين المالية التكميلية، 

-البنوك والمؤسسات المالية-ائية للنشاط االستثماري للمشروع الوضعية الجب يؤثر علىحيث 
من القانوني الجبائي للمشروع االستثماري في عدم استقرار ، وتتجلى مظاهر انعدام األ

النصوص الجبائية المطبقة على المشروع، وفي إمكانية تعرض المشروع االستثماري 
 لالزدواج الضريبي.

 النصوص الجبائية: استقرار انعدام-1
يخضع المستثمر المصرفي طيلة حياة المشروع ألحكام جبائية ذات طابع جبري تفرض 
عليه بصفة دورية ومنتظمة، وذلك عن طريق القيام بعملية التصريح الشهري برقم األعمال 

 الضريبية لفرض نوع ومعدالت الضريبة على الشركة اإلدارةوالدخل واألرباح وهنا تتدخل 
نوع االختيار الذي قامت به الشركة، على اعتبار أن البنوك والمؤسسات المالية تتخذ بحسب 

بين الخضوع ، وبالتالي فهي مخيرة شكل شركة مساهمة حسب مفهوم القانون التجاري 
أو اختيار الخضوع للضريبة على أرباح  (1)للضريبة على الدخل اإلجمالي كأصل عام

 .(2)الشركات

                                         
، يتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المعدل والمتمم، ج.ر 101-76 رقم من األمر 03تنص المادة  - 1

"يخضع لضريبة الدخل، على كافة مداخليهم األشخاص ، 2018، نشرة 1976ديسمبر سنة  22، الصادر في 102عدد 
 .وطن تكليفهم في الجزائر"الذين يوجد م

انون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المعدل والمتمم، ، يتضمن ق101-76 رقم من األمر 136المادة تنص  - 2
"تخضع للضريبة على أرباح الشركات، الشركات مهما كان شكلها وغرضها باستثناء: شركات  ،(2018)نشرة مرجع سابق،

الشركات  األشخاص وشركات المساهمة بمفهوم القانون التجاري إال إذا اختارت هذه الشركات الخضوع للضريبة على أرباح
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 ،استقرار النصوص الجبائية يتحدد في تعدد وتنوع الضرائب المفروضةوعليه فإن عدم 
 وكذا التعديل المتكرر للمعدالت الضريبية المفروضة.

 تعدد وتنوع الضرائب المفروضة:-أ
يتميز النظام الجبائي الجزائري المفروض على الشركات المستثمرة بتعدد وتنوع 

مداخيل المتأتية من بعض األنشطة، لذا الضرائب المفروضة سواء على رأسمال أو على ال
، حيث يفرض المشرع (1)يتولد عن تعدد وكثرة هذه األوعية الضريبية ضغط جبائي رهيب

، TAPبعض األنواع من الضرائب نذكر على سبيل المثال "الرسم على النشاط المهني 
، الرسم على IBS، الضريبة على أرباح الشركات IRG اإلجماليالضريبة على الدخل 

، وال يكتف الخ، الرسم العقاري على الملكيات المبنية وغير المبنية...TVAالقيمة المضافة 
المشرع بذلك فقط فكثيرا ما يقوم باستحداث أنواع أخرى من الضرائب بموجب قوانين المالية 

ء أخرى بحسب الوضعية المالية للخزينة العامة، مما ينشئ أعبا هذاالسنوية أو التكميلية، و 
 على المؤسسات نذكر منها:

تفرض ضريبة على فوائض القيمة الناتجة عن عمليات التنازل عن األسهم أو -
محررة من  %20الحصص االجتماعية المحققة...ويحدد هذا اإلخضاع الضريبي بنسبة 

 .(2)الضريبة
يترتب على عمليات التنازل عن األسهم أو حصص الشركة من الشركات المستفيدة -

 . (3)%50يحدد معدله بـ  إضافيمن إعادة التقويمات إلى دفع حق تسجيل 
 

                                                                                                                               
، وال رجعة في هذا االختيار مدى 151وفي هذه الحالة يجب أن يرفق طلب االختيار بالتصريح المنصوص عليه في المادة 

 .ركة..."حياة الش
زوبيري سفيان، القيود القانونية الواردة على االستثمار األجنبي في ظل التشريعات الحالية: ضبط للنشاط االقتصادي  - 1

 .113لدولة المتدخلة؟، مرجع سابق، ص أم عودة إلى ا
، ج.ر 2009، يتضمن قانون المالية لسنة 2008ديسمبر سنة  30المؤرخ في  21-08من القانون رقم  47المادة  - 2

 .2008ديسمبر سنة  31، الصادر في 74عدد 
ق. الملغية بموجب المادة ، مرجع ساب2009المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  01-09 رقم من األمر 28المادة  - 3

 .مرجع سابق، 2017يتضمن قانون المالية لسنة ، 14-16 رقم من القانون  69
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 التعديل المتكرر للمعدالت الضريبية:-ب
يجد المستثمر والمستثمر المصرفي نفسه في الكثير من األحيان وفي كل سنة تقريبا 

معدل جديد للضريبة المفروضة عليه، مما يؤدي إلى إرهاقه بسبب التعديل المتكرر أمام 
للنصوص الجبائية، هذا التعديل في حد ذاته يعد قيدا قانونيا على عملية االستثمار في 

 القطاع المصرفي، ألنها تؤدي إلى عدم الثبات واالستقرار التشريعي للنص الجبائي.
صلة فيما يخص معدالت الضريبة المفروضة نجد ومن بين أهم التعديالت الحا

الشركات التي تعرف العديد من التعديالت بموجب قوانين المالية السنوية  أرباحالضريبة على 
والتكميلية الصادرة، وبما أن البنوك والمؤسسات المالية تتخذ شكل شركة مساهمة فبإمكانها 

على الدخل اإلجمالي، ومن ثمة اختيار الخضوع لهذه الضريبة عوض الخضوع للضريبة 
 فإنها ال محالة سوف يتم تطبيق عليها هذه التغيرات.

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة هي التي تحدد  150وعليه فإن المادة 
االقتصادية التي عرفتها  اإلصالحاتمعدل الضريبة على أرباح الشركات، حيث انه بعد 

، (1)%42الشركات يقدر بحوالي  أرباحت كان معدل الضريبة على الجزائر في بداية التسعينا
بموجب قوانين المالية  150وبقيت على حالها رغم التعديالت التي طرأت على نص المادة 

، ليعود المشرع بموجب قانون المالية (5)2003، (4)2001، (3)1999، (2)1997لسنة 

                                         
، ج.ر عدد 1992، يتضمن قانون المالية لسنة 1991ديسمبر سنة  16مؤرخ في  25-91من القانون رقم  29المادة  - 1

 .1991ديسمبر سنة  18، الصادر في 65
، ج.ر 1997، يتضمن قانون المالية لسنة 1996ديسمبر سنة  30المؤرخ في  31-96 رقم من األمر 16المادة  - 2

 .1996ديسمبر سنة  31، الصادر في 85عدد 
، ج.ر 1999، يتضمن قانون المالية لسنة 1998ديسمبر سنة  31المؤرخ في  12-98 رقم من القانون  14المادة  - 3

 .2008ديسمبر سنة  31، الصادر في 98عدد 
، ج.ر 2001، يتضمن قانون المالية لسنة 2000ديسمبر سنة  23المؤرخ في  06-2000 رقم من القانون  10المادة  - 4

 .2000ديسمبر سنة  24، الصادر في 80عدد 
، ج.ر 2003، يتضمن قانون المالية لسنة 2002ديسمبر سنة  24المؤرخ في  11-02من القانون رقم  20المادة  - 5

 .2002سنة  ديسمبر 25، الصادر في 86عدد 
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 2008، وبموجب قانون المالية التكميلي لسنة (1)%25ليخفضها إلى  2006التكميلي لسنة 
واألنشطة التجارية  %19أصناف األنشطة المنتجة  03إلى  ويقسمها جزئياليخفضها 
وجب قانون المالية التكميلي لسنة بم في حين (2)%25المختلطة  واألنشطة %25والخدمات 

بالنسبة لألنشطة المنتجة  %19أعاد تغيير نوع األنشطة وحافظ على نفس المعدالت  2009
، بالنسبة لألنشطة التجارية %25للمواد والبناء واألشغال العمومية وكذا األنشطة السياحية 

، بالنسبة لألنشطة المختلطة عندما يتجاوز رقم األعمال المحقق في التجارة %25والخدمات 
قانون د بموجب ليعو  (3)من رقم األعمال اإلجمالي خارج الرسوم %50والخدمات أكثر من 

، ليعود مجددا وبموجب قانون المالية لسنة (4)%19ليوحدها بنسبة  2014المالية لسنة 
بمعدل موحد، إال أنه وفي  %23ليرفع معدل الضريبة على أرباح الشركات إلى  (5)2015

 03ليجزئها مجددا إلى  2015أصدر قانون المالية التكميلي لسنة  2015نفس السنة 
)منها أنشطة  (6)%26واألنشطة األخرى  %23البناء  وأنشطة %19السلع  إنتاج أصناف

 إنتاج الخدمات( الذي يطبق على البنوك والمؤسسات المالية.
من ثمة فإن التعديالت المتكررة لمعدالت الضريبة في كل سنة وحتى في نفس السنة 

على عملية االستثمار في القطاع المصرفي، نتيجة عدم االستقرار  تؤثر ال محالةالواحدة، 
 القانوني الجبائي أي انعدام األمن القانوني.

 
 

                                         
، 2006، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006يوليو سنة  15المؤرخ في  04-06 رقم من األمر 02المادة  - 1

 .2006يوليو سنة  19، الصادر في 47ج.ر عدد 
، 2008، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008يوليو سنة  24المؤرخ في  02-08من األمر رقم  05 المادة - 2

 .2008يوليو سنة  27، الصادر في 42ج.ر عدد 
 ، مرجع سابق.2009، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 01-09 رقم من األمر 07المادة  - 3
 .مرجع سابق، 2014ضمن قانون المالية لسنة ، يت08-13 رقم من القانون  07المادة  - 4
، ج.ر 2015، يتضمن قانون المالية لسنة 2014ديسمبر سنة  30المؤرخ في  10-14من القانون رقم  12المادة  - 5

 .2014ديسمبر سنة  31، الصادر في 78عدد 
، 2015الية التكميلي لسنة ، يتضمن قانون الم2015جويلية سنة  23المؤرخ في  01-15 رقم من األمر 02المادة  - 6

 .2015يوليو سنة  23، الصادر في 40ج.ر عدد 
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 إمكانية التعرض لالزدواج الضريبي:-2
يعتبر خطر أو احتمال التعرض لالزدواج الضريبي أحد العقبات القائمة في وجه 

القطاع المصرفي في الجزائر، والعكس الستثمار في عند ا المستثمر األجنبي المصرفي
صحيح، وهذا إلمكانية فرض ضريبة مزدوجة على المستثمر نفسه في الدولة المستضيفة 
لالستثمار، وكذا في دولة جنسيته، خاصة إذا لم تكن تنظم هذه المسألة )تفادي االزدواج 

 الضريبي( أي اتفاقية دولية في هذا الشأن.
برمت الجزائر العديد من االتفاقيات الدولية الجبائية الثنائية ولتفادي االزدواج الضريبي أ

من أجل تجنب االزدواج الضريبي وذلك لتمكين األشخاص المقيمين في إحدى الدولتين 
 المتعاقدتين أو في كليهما من عدم إمكانية فرض نفس الضريبة في كال البلدين.

حول تجنب االزدواج الضريبي اتفاقية دولية ثنائية  35الجزائر حوالي  إبرامنسجل 
، مع (1)في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال الضريبينالتهرب والغش  تفاديو 

، وحتى مع بلدان من (1)األسيويةأو  (4)اإلفريقية، أو (3)، العربية(2)العديد من البلدان األوروبية
 .(2)أمريكا

                                         
1 - www.mfdgi.gov.dz.index.php/ar/2014-03-24-14-21-50/conventions-fiscales. Consulter le 
17/02/2018. 

تفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المتحدة أنظر االعلى سبيل المثال  - 2
لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية لتجنب االزدواج الضريبي ولتجنب التهرب والغش الضريبين في شأن الضرائب على 

-16مرسوم رئاسي رقم  المصادق عليها بموجب ،2015فبراير سنة  18لجزائر في الدخل وعلى رأس المال الموقعة با
 .2016يونيو سنة  05صادر في ، 33ر عدد .ج 2016مايو سنة  26مؤرخ في  156

على سبيل المثال أنظر االتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة العربية  - 3
جنب االزدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال الموقعة بمدينة السعودية لت

ديسمبر سنة  27مؤرخ في  337-15مرسوم رئاسي رقم  المصادق عليها بموجب ،2013ديسمبر سنة  19اض بتاريخ الري
 .2016يناير سنة  06صادر في ، 01ر عدد .ج 2015

ثال انظر االتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب افريقيا على سبيل الم - 4
من أجل تجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبين فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والثروة الموقعة بالجزائر يوم 

ج.ر عدد  ،2000مايو سنة  04مؤرخ في  95-2000رقم  مرسوم رئاسي المصادق عليها بموجب ،1998أبريل سنة  28
 .2000مايو سنة  07صادر في ، 26

http://www.mfdgi.gov.dz.index.php/ar/2014-03-24-14-21-50/conventions-fiscales
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وعليه نالحظ أن هذه االتفاقيات المبرمة المتعلقة بتجنب االزدواج الضريبي تسمح 
إقامة لرعايا الدولتين من تحديد طريقة الخضوع الضريبي وكيفياته ومن ثمة تشجعهم على 

المشروعات التجارية على أراضي الطرف األخر من دون التعرض إلى احتمال فرض 
 الضريبة من جديد.

ثمة يبقى اإلشكال مطروح فيما يخص رعايا الدول التي ليست لهم أي اتفاقية مع  ومن
 الجزائر، حيث يبقى خطر واحتمال االزدواج الضريبي قائما في مواجهتهم.

 الفرع الثاني
 استبعاد النشاط المصرفي من حوافز االستثمار

ألجانب في الممنوحة لفائدة المستثمرين الوطنيين وا (3)الحوافز الجبائية أوعرفت المزايا 
عليها بموجب القوانين  أدخلتالتعديالت التي  بفعلستقرار وذلك القطاع المصرفي عدم ا

                                                                                                                               
االتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين ظر على سبيل المثال أن - 1

الدخل وعلى الثروة، الموقعة ببكين في الشعبية قصد تجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على 
ج.ر ، 2007يونيو سنة  06مؤرخ في  174-07مرسوم رئاسي رقم  المصادق عليها بموجب ،2006نوفمبر سنة  06

 .2007يونيو سنة  17صادر في ، 40عدد 
كندا قصد تجنب  االتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة على سبيل المثال أنظر - 2

 28االزدواج الضريبي وتفادي التهرب الجبائي في ميدان الضريبة على الدخل وعلى الثروة الموقعة في الجزائر بتاريخ 
ج.ر  ،2000نوفمبر سنة  16مؤرخ في  364-2000مرسوم رئاسي رقم المصادق عليها بموجب  ،1999فبراير سنة 

 .2000نوفمبر سنة  19صادر في ، 68عدد 
احد المصطلحات الحديثة كونه  Les incitations fiscalesأو   Les avantages fiscaux تعد الحوافز الجبائية  - 3

يستعمل للتعبير عن الوسائل واألساليب االغرائية التي تستعملها الدولة لدفع األعوان االقتصاديين لقطاع معين في نطاق 
التنمية، فهي عبارة عن تنازل الدولة عن جزء من حقها والمتمثل في إيرادات ضريبية وذلك بتقديم مساعدات مالية غير 

ح للمستثمرين المحليين واألجانب الذين يلتزمون بمعايير وشروط يحدد قانون االستثمار ومختلف القوانين الجبائية مباشرة تمن
وقوانين المالية المعدلة والمكملة لها، هذه المعايير تتمثل في نوع النشاط، مكانه، إطاره القانوني...الخ، وتأخذ هذه الحوافز 

اء كانت دائمة أو مؤقتة. انظر في ذلك: عزيزي جالل، أثر الحوافز الجبائية على شكل تخفيضات ضريبية أو إعفاءات سو 
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، تخصص القانون العام لألعمال، كلية الحقوق تشجيع االستثمار المباشر في الجزائر، 

 .10، ص 2012جيجل، -ة محمد الصديق بن يحيوالعلوم السياسية، جامع
ا البعض بأنه مجموعة إجراءات وترتيبات ذات قيمة اقتصادية قابلة للتقويم تمنحها الدولة للمستثمرين سواء المحلين ويعرفه-

أو األجانب لتحقيق أهداف محددة كإغراء األفراد أو الشركات للقيام بعملية االستثمار، توجيه االستثمار نحو قطاعات غير 
ثمار من خالل منح حوافز استثمارية نحو المناطق المرغوب فيها...الخ، أنظر في مستثمر فيها تحقيق التوازن الجهوي الست
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المشرع في كل  أنلها، فعلى الرغم من المعدلة لالستثمار أو بموجب قوانين المالية المعدلة 
سلبا على المستثمرين في سبيل رسم  تثر ت أكثرة التعديال أنمرة يأتي بحوافز جديدة، إال 

السياسة الضريبية، نظرا لتعديل هذه الحوافز تقريبا في كل مرة بمناسبة صدور قوانين 
إلى ان قام المشرع بإستبعاد عملية تأسيس البنوك والمؤسسات المالية من حوافز ، (1)المالية

كيفيات وطرق الطعن في  كذلك عرفت هذه الحوافز عدم استقرار في)أوال(، االستثمار
 )ثانيا(. مقررات منحها لفترة من الزمن

 :أوال: عدم استقرار محتوى المزايا الممنوحة
، إذ اهم وتوسيعهاتتعمل المزايا الممنوحة للمستثمرين على تشجيعهم عبر تدعيم نشاط

أداة مؤثرة على تصرف األعوان  (2)تشكل إحدى الطرق التدخلية للدولة، بجعلها من الجباية
 03-01 رقم االقتصاديين، حيث عرفت الحوافز والمزايا الممنوحة للمستثمرين في ظل األمر

 أدخلتالمتعلق بتطوير االستثمار)الملغي( تذبذب وعدم استقرار بفعل كثرة التعديالت التي 
والذي أعاد النص على المتعلق بترقية االستثمار  09-16ن صدر القانون رقم ، إلى أعليها

مزايا وحوافز أخرى، غير أن الصورة اتضحت بشكل جلي فيما يخص النشاط المصرفي بعد 
المحدد للقوائم السلبية والمبالغ الدنيا لإلستفادة من  101-17صدور المرسوم التنفيذي رقم 

رع من ، حين استثناه المشالمزايا وكيفيات تطبيق المزايا على مختلف أنواع االستثمارات
لذا سوف يتم التطرق إلى وضعية االستثمار المصرفي قبل صدور  حوافز االستثمار،

 وبعد صدوره. 101-17المرسوم التنفيذي رقم 

                                                                                                                               
ذلك طالبي محمد، أثر الحوافز الضريبية وسبل تفعيلها في جذب االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر، مجلة اقتصاديات 

 .316شمال إفريقيا، جامعة الشلف، العدد السادس، ص 
 المتعلق بتطوير االستثمار، مرجع سابق. 03-01االستثمار األجنبي في ظل األمر بن هالل نذير، معاملة  - 1
إن مصطلح الجباية أوسع من مصطلح الضريبة فالجباية هي مشتق قانوني هام يعكس الهيكل االقتصادي  - 2

ة إلى الضريبة كل واالجتماعي لتطور المجتمع لكونها أداة مالية وتدخلية من أدوات سلطة الدولة، فالجباية تضم إضاف
اإليرادات المالية األخرى التي ينظمها قانون المالية العامة الذي يمثل مصدر أساسي للمال العام ممثل في "الضرائب، 

".أنظر العياش عجالن، الضمانات القانونية في para fiscaleالرسوم، الغرامة، والمساهمات االجتماعية، شبه الجباية 
الجبائية، الملتقى الوطني الثاني حول اإلجراءات الجبائية، كلية الحقوق، قسم العلوم القانونية واإلدارية، إجراءات الرقابة 

 .12، ص 2008أفريل سنة  22و  21، قالمة، يومي 1945ماي  08جامعة 
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مدى استفادة المستثمر المصرفي من حوافز االستثمار قبل صدور المرسوم -1
 :101-17التنفيذي رقم 

-01تبدأ من صدور األمر رقم  يمكن تقسيم هذه المرحلة على فترتين أساسيتين الولى 
المتعلق بترقية  09-16المتعلق بتطوير االستثمار على غاية الغاءه بموجب القانون رقم  03

إلى غاية صدور المرسوم  09-16 رقم االستثمار، في حين الثانية تبدأ من صدور القانون 
 .2017في مارس  101-17التنفيذي رقم 

إلى غاية الغاءه بالقانون رقم  03-01قم المرحلة األولى: من صدور األمر ر -أ
16-09: 

في هذه المرحلة عرفت مزاي االستثمار عدم استقرار بفعل التعديالت التي أدخلت 
عليه، حيث كان المستثمر المصرفي الراغب في االستفادة من هذه الحوافز، القيام بإجرائي 

ومزايا  (1)مزايا النظام العامى لكانت تقسم إالتصريح أو الدراسة المسبقة حسب الحالة، و 
، إذ تقلصت مزايا النظام العام في مرحلة االنجاز وانحصرت في مرحلة (2)النظام االستثنائي

ولى بموجب قانون االستغالل، إال أن المشرع تدارك هذا الوضع واسترجعت طبيعتها األ
كبيرة خالل مرحلة  ، أما مزايا النظام االستثنائي فلم تعرف تغييرات(3)2015المالية لسنة 

 .(4)االنجاز لكنها خالل مرحلة االستغالل تدعمت وتوسع نطاقها بشروط
 

                                         
  SADOUDI.ئريعية لالستثمارات في الجزامزايا الحد األدنى من التدابير التشج بأنهامزايا النظام العام تعرف  - 1

Ahmed, Les incitations fiscales et la promotion des investissements en Algérie, In Annales de 
l’institut maghrébin d’économie douanière et fiscale, Alger, 1994, P-P 35-46.                                                

مزايا النظام االستثنائي تمنح لالستثمارات التي تنجز في المناطق التي يتطلب تنميتها مساهمة خاصة من الدولة أو  - 2
معيفي لعزيز، دور المعاملة الضريبية في تشجيع االستثمار .أنظر لوطنيبالنسبة لالستثمارات التي تمثل أهمية خاصة لالقتصاد ا

جامعة عبد  كلية الحقوق والعلوم السياسية، مار الجزائري، المجلة األكاديمية للبحث القانوني،األجنبي وتوجيهه في قانون االستث
 .64، ص2011سنة ، 02بجاية، عدد -الرحمان ميرة

 ، مرجع سابق.2015، يتضمن قانون المالية لسنة 10-14قانون رقم  - 3
 .409، ص مرجع سابق، أوباية مليكة - 4
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إلى صدور المرسوم  09-16 رقم المرحلة الثانية: تبدأ من صدور القانون -ب
 :101-17التنفيذي رقم 

 المتعلق بترقية االستثمار 09-16 رقم القانون  على األقل في هذه المرحلة لم يكن
يستثني البنوك والمؤسسات المالية من حوافز االستثمار، وبالتالي يتعين على المستثمر 
المصرفي الذي يرغب في االستفادة من هذه الحوافز تسجيل استثماره لدى الوكالة الوطنية 

رأسمالها  التي ال يتجاوز على األقل بالنسبة للمؤسسات المالية (1)لتطوير االستثمار
مام القيام بإجراء الموافقة المسبقة أ، في حين أن البنوك ملزمة ب(2)جد 3،500،000،000

، والقانون رقم (3)دج 5،000،000،000المجلس الوطني لالستثمار ألن رأسمالها يتجاوز 
اإلضافية والمزايا  (4)يمنح ثالث أنواع من المزايا، المزايا المشتركة لكافة االستثمارات 16-09

والمزايا االستثنائية لفائدة  (5)االمتياز و/أو المنشئة لمناصب الشغللفائدة النشاطات ذات 
مليار  5االستثمارات ذات األهمية الخاصة لالقتصاد الوطني وتلك التي يتجاوز مبلغها 

 .(6)دينار جزائري 

                                         
 مرجع سابق. المعدل، المتعلق بترقية االستثمار، 09-16 رقم من القانون  04المادة  - 1
يتعلق بالحد األدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية في الجزائر، مرجع  04-08من النظام رقم  02المادة  - 2

 )ملغى(.سابق.
 مرجع سابق. المعدل، المتعلق بترقية االستثمار، 09-16 رقم من القانون  14المادة  - 3
المزايا المشتركة هي كافة المزايا التي تمنح لالستثمارات كيفما كانت طبيعتها ومهما كان تموقعها وتشكل هذه المزايا  - 4

الحد األدنى من التدابير التشريعية التي يمكن أن تمنح لالستثمارات في الجزائر، والتي بدورها تقسم إلى المزايا الخاصة 
مال والمزايا الممنوحة لالستثمارات المنجزة في مناطق الجنوب والهضاب العليا وكذا كل باالستثمارات المنجزة في مناطق الش

معيفي لعزيز، دور المعاملة الضريبية في تشجيع االستثمار األجنبي  منطقة تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من قبل الدولة.
 .63وتوجيهه في قانون االستثمار الجزائري، مرجع سابق، ص 

منصب شغل دائم من امتيازات في مرحلة  100الستثمارات المنتجة للسلع والخدمات والتي توفر أكثر من تستفيد ا - 5
 مرجع سابق. المعدل، المتعلق بترقية االستثمار، 09-16 رقم من القانون  16االستغالل، المادة 

المنجزة في المناطق التي تمثل أهمية خاصة مزايا االستثنائية هي تلك االمتيازات الجوهرية التي تمنح لالستثمارات ال- 6
ماليير دينار جزائري، وعادة يتم منحها عن طريق التفاوض عليها بين  05بالنسبة لالقتصاد الوطني، أوالتي يتجاوز مبلغها 

 ار،المتعلق بترقية االستثم 09-16من القانون رقم  17و  14المستثمر والوكالة الوطنية لتطوير االستثمار، المادتين 
 مرجع سابق. المعدل،
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في سبيل تحقيق العائد المتوقع  وذلكفرغم إيجابية هذه الحوافز والمزايا الممنوحة 
يكون بشكل  ناإلفراط في منح هذه التحفيزات وأتحصيله من االستثمارات، لذا يستحسن عدم 

مدروس، حتى ال تكون التكلفة كبيرة مقارنة بالعائد المتوقع، ألن المشروع االستثماري قد 
ة، وفي هذا وقعالمت يكون ذا تأثير إيجابي أو ذا تأثير سلبي خصوصا من ناحية اإليرادات

من اإليرادات العامة لبعض الدول تضيع  %10الصدد يشير صندوق النقد الدولي أن حوالي 
 .(1)بسب إجراءات التحفيز الجبائي المقدمة في إطار تشجيع االستثمار

من خالل كل هذا يتضح حجم المزايا التي تمنحها الدولة لالستثمارات بوجه عام 
واالستثمار في القطاع المصرفي بوجه خاص سواء بعنوان مرحلة االنجاز أو بعنوان مرحلة 

يراداتهذه المزايا بأنها نقص لعوائد  األولىاالستغالل، حيث تبدو للوهلة  الدولة، وهي  وا 
وامتصاص اكبر نسبة  االستثماراتنها تحقيق أكبر عدد ممكن من تضحية متعمدة الهدف م

 من البطالة.
حجم المزايا الجبائية والجمركية في أي  أن المستثمر ال يبحث عنعلى أحد  وال يخفى
ما يبحث عن استقرار النظام القانوني الذي يحكم هذه المزايا وكذا استقرار  رتشريع كان بقد

 لالستثمارات.  األحكام القانونية المنظمة
 :101-17وضعية المستثمر المصرفي بعد صدور المرسوم التنفيذي رقم -2

تأسيس البنوك قام المشرع بإستبعاد عملية  101-17بعد صدور المرسوم التنفيذي رقم 
، وهذا دليل على عدم رغبتة في تحفيز (2)والمؤسسات المالية من مزايا وحوافز االستثمار

القطاع، ومن ثمة االكتفاء بما هو موجود، وال ربما هذا راجع إلى رغبته االستثمارات في هذا 
في غلق هذا القطاع في وجه أي استثمارات جديدة ومن ثمة احتكار البنوك العمومية لهذا 
القطاع رغم أن التجربة والواقع يثبت ضعف مردودية هذه البنوك وعدم توفيرها لخدمات الئقة 

 ة األجنبية التي تتعامل وفق المعايير العالمية المطلوبة.لزبائنها عكس البنوك الخاص

                                         
، ص 2009، محاضرات في جباية الشركات، مكتبة الشركة الجزائري، بودواو، الجزائر، أوسرير منورو  حمو محمد - 1

227. 
، يحدد القوائم السلبية 101-17الملحق األول المتعلق بقائمة النشاطات المستثناة من المزايا من المرسوم التنفيذي رقم  - 2

 والمبالغ الدنيا لالستفادة من المزايا وكيفيات تطبيق المزايا على مختلف أنواع االستثمارات، مرجع سابق.



 الفصل األول: العوامل المتعلقة باألمن القانوني -الباب الثاني
 

255 
 

 :انعدام االستقرار في كيفيات منح المزاياثانيا: 
االستثمار )الحوافز الجبائية،  مزاياالقانونية المنظمة لكيفيات منح  عرفت المنظومة

استقرار تشريعي عدم لفترة زمنية كبيرة قبل استثناء النشاط المصرفي منها، الجمركية...الخ( 
، متاز بعدم االستقراروذلك بمناسبة كل تعديل يطرأ على القوانين المنظمة لها مما جعلها ت

طلبات الفصل في  مواعيدطلب المزايا الجبائية وكذا  وقد طال عدم االستقرار هذا إجراءات
  تالي.منح الحوافز أو مواعيد وطرق الطعن فيها، وهو ما سيتم التطرق إليه على النحو ال

 :انعدام االستقرار التشريعي في إجراءات طلب المزايا-1
كان المشرع إلى وقت قريب يلزم المستثمرين الوطنيين الراغبين في االستفادة من المزايا 

الالمركزية  وحيدةالقيام بعملية التصريح باالستثمار كإجراء شكلي أولى أمام الشبابيك ال
، وهو إجراء (2)ليتبعه بطلب ثان للحصول على المزايا ،(1)للوكالة الوطنية لتطوير االستثمار

شكلي منفصل عن إجراء التصريح يهدف إلى الحصول على المزايا الالزمة لمرحلة االنجاز 
 وكذا تلك المالزمة لمرحلة االستغالل.

 أما فيما يخص المستثمر األجنبي فهو ملزم كذلك بالقيام بنفس اإلجراءات حسب األمر
مع اختالف طفيف أنه ملزم بالقيام بعملية التصريح  المتعلق بتطوير االستثمار 03-01 رقم

 .(3)باالستثمار حتى ولو لم يرغب في طلب المزايا
عرف المبلغ المطلوب لالستفادة من المزايا ومن ثمة الخضوع للدراسة المسبقة عدم 

حدد بمبلغ  2009ميلي لسنة استقرار فأول مرة استحدثه المشرع بموجب قانون المالية التك
دج بمناسبة  000.000.500.1 مبلغ لى، ليعود فيما بعد لرفعه إ(4)مليون دج 500

                                         
 02المادة و (.جزئيا معدل والمتمم، مرجع سابق.)ملغيير االستثمار، الالمتعلق بتطو  03-01 رقم من األمر 04المادة  - 1

، يتعلق بشكل التصريح باالستثمار وطلب ومقرر منح المزايا وكيفيات ذلك، مرجع 98-08من المرسوم التنفيذي رقم 
 )ملغى(.سابق.

، يتعلق بشكل التصريح باالستثمار وطلب ومقرر منح المزايا وكيفيات 98-08من المرسوم التنفيذي رقم  16المادة  - 2
 )ملغى(.ذلك، مرجع سابق.

 (.جزئيا المتعلق بتطوير االستثمار، المعدل والمتمم، مرجع سابق.)ملغي 03-01 رقم مكرر من األمر 04المادة  - 3
 ، مرجع سابق.2009يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  01-09 قمر  من األمر 60المادة  - 4
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 000.000.000.2، ثم يقوم برفعه مرة أخرى إلى (1)4201صدور قانون المالية لسنة 
وعليه فعلى األقل في تلك الفترة فإن ، (2)2015دج بمناسبة صدور قانون المالية لسنة 

والمؤسسات المالية ملزمة بالقيام بإجراء الدراسة المسبقة أمام المجلس الوطني  البنوك
 لالستثمار لالستفادة من الحوافز وعدم االكتفاء بإجراء التصريح.

ذ فيما يخص منح مزايا االستثمار، إ شهدنا لفترة زمنية انعدام االستقرار التشريعيوعليه 
المشرع عودنا بعدم االستقرار التشريعي وهو ما كانت تخضع للتعديل كل مرة، خاصة وأن 

يشكل عامل منفر في وجه تشجيع االستثمارات في الجزائر، حيث لم تشهد الجزائر لسنوات 
طويلة أي استثمار في القطاع المصرفي، وهذا ال ربما راجع لعدم االستقرار النظام التشريعي 

 والقانوني المنظم له.
 عيد المرتبطة بالمزايا:انعدام االستقرار في الموا-2

عرف نظام منح المزايا المكرس في قانون االستثمار عدم االستقرار التشريعي فيما 
يخص أجال صدور القرارات أو فيما يخص كذلك أجال الطعن فيها، خاصة إذا أحس 
المستثمر بأنه غبن من هيئة أو إدارة مكلفة بتنفيذ هذا القانون، وعليه سوف يتم التطرق إلى 

لى قرار منح المزايا ثم يتم التطرق إعدام االستقرار التشريعي فيما يخص ميعاد الفصل في ان
 انعدام االستقرار كذلك في مواعيد الطعن في القرارات المتعلقة بمنح المزايا.

 االستقرار فيما يخص ميعاد الفصل في قرار منح المزايا: انعدام-أ
عرفت المواعيد المتعلقة بقرارات منح المزايا عدم االستقرار وذلك بمناسبة التعديالت 

يوما ابتداءا  30على قانون االستثمار، حيث قام المشرع بتقليص هذه المدة إلى  طرأتالتي 
 12-93 رقم المرسوم التشريعي، بعدما كانت في ظل (3)من تاريخ تقديم طلب المزايا

                                         
 ، مرجع سابق.2014يتضمن قانون المالية لسنة  08-13من القانون رقم  59المادة  - 1
 ، مرجع سابق.2015يتضمن قانون المالية لسنة  10-14من القانون رقم  97المادة  - 2
، "للوكالة (جزئيا ملغي)لق بتطوير االستثمار قبل تعديلها، مرجع سابق،المتع 03-01 رقم من األمر 07تنص المادة  - 3

( يوما ابتداءا من تاريخ إيداع طلب المزايا....تبليغ المستثمر بقرار منحه المزايا المطلوبة أو رفض منحه 30أجل ثالثون )
 إياه".
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فيما لتتقلص هذه المدة ، (1)يوما للفصل في قرار منح المزايا 60المتعلق بترقية االستثمار 
ساعة بالنسبة  72لتصبح  08-06 رقم األمرتعديل قانون االستثمار بموجب  بعد عند

 .(2)أيام بالنسبة للمزايا المتعلقة بمرحلة االستغالل 10للمزايا المتعلقة بمرحلة االنجاز و 
وتركها  اآلجاللغاء كل هذه قام المشرع بإ 2009تعديل القانون سنة لكن بمناسبة 

ات المزايا بالنسبة ن الوكالة تتولى مهمة تفعيل معالجة طلبث جاء ما يلي: "...فإمفتوحة حي
شجع على تفعيل هذا اإلجراء الذي قام به المشرع هل  طرح، والسؤال الذي (3)لالستثمارات"

إنما يشجع موظفي الوكالة  اإلجراءهذا  أننعتقد  دها؟يعمل على تقي أم عملية االستثمار
معينة تلزمهم الرد على هذه الطلبات  بآجالهم على التقاعس في أداء مهامهم، بحيث لم يقيد

 خاللها.
من خالل كل هذا يظهر عدم االستقرار التشريعي في مواعيد إصدار قرار منح المزايا 

 النية الصادقة في تشجيع انجاز االستثمارات.ليست له وأن المشرع 
 المزايا: حانعدام االستقرار في ميعاد الطعن في قرار من-ب

عرف ميعاد الطعن في قرار منح المزايا هو األخر عدم االستقرار التشريعي وذلك تبعا 
قة للتعديالت التي طالت قانون االستثمار، وقد ألغى القانون الحالي جميع المواعيد المتعل

 رقم ، حيث كان هذا الطعن في ظل المرسوم التشريعي(4)بالطعن في قرارات منح المزايا

                                         
، يتعلق بترقية االستثمار، مرجع سابق.)ملغي( على انه "للوكالة 12-93 رقم من المرسوم التشريعي 09تنص المادة  - 1

( يوما، ابتداءا من تاريخ اإليداع النظامي للتصريح وطلب االستفادة من االمتيازات وفق الشروط 60أجل أقصاه ستون )
 المنصوص عليها...".

، 08-06 رقم من األمر 05ديلها بموجب المادة المتعلق بتطوير االستثمار بعد تع 03-01 األمر رقممن  07المادة  - 2
( 72وسبعون ) اثنانطلب االستفادة من المزايا: مدة أقصاها  إيداع(، "للوكالة ابتداءا من تاريخ جزئيا مرجع سابق.)ملغي

 ساعة لتسليم المقرر المتعلق بالمزايا الخاصة باالنجاز
 ة باالستغالل...".أيام( لتسليم المقرر المتعلق بالمزايا الخاص10عشرة )-
المتعلق  03-01 رقم من األمر 07، مرجع سابق تعدل وتمم المادة 2009من قانون المالية التكميلي لسنة  59المادة  - 3

 (.جزئيا باالستثمار، مرجع سابق.)ملغي
لي:" يحق مرجع سابق، جاء نصها كما ي المعدل، المتعلق بترقية االستثمار، 09-16 رقم القانون من  11المادة  - 4

 إجراءللمستثمر الذي يرى أنه غبن من إدارة أو هيئة مكلفة بتنفيذ هذا القانون بشأن االستفادة من المزايا أو كان موضوع 
 اللجنة...وذلك دون المساس بحقه في اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة". أمامسحب أو تجريد من الحقوق...الطعن 
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المتعلق بتطوير االستثمار  03-01 رقم المتعلق بترقية االستثمار)الملغي( واألمر 93-12
على الوكالة، لكن  األساسيةقبل تعديله يمارس أمام رئيس الحكومة باعتباره السلطة الوصية 

 2006المتعلق بتطوير االستثمار سنة  03-01 رقم بعد التعديل الذي ادخل على األمر
مكرر والذي منح من خاللها المستثمرين الحق في رفع طعن  07استحدث المشرع المادة 

 ضد القرارات المتعلقة بمنح المزايا الصادرة عن الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار والهيئات
يوما التي  15وذلك خالل ميعاد  (2)لجنة الطعن أمام (1)األخرى المكلفة بمنح المزايا اإلدارية

يوما  15بعد مرور  اإلدارةتاريخ التبليغ بالقرار محل االحتجاج أو بعد صمت وسكوت  تلي
 .(3)إخطارهامن تاريخ 

لممارسة  القانونية اآلجال، تغيرت 2009لكن بصدور قانون المالية التكميلي لسنة 
يوما  15حق الطعن أمام لجنة الطعن المختصة في مجال االستثمار، إذ أبقى المشرع ميعاد 

فقد قام المشرع  اإلدارةالتي تلي تاريخ التبليغ بالقرار محل االحتجاج، أما في حالة سكوت 
يخ يوما إلى شهريين ابتداءا من تار  15الطعن من  ممارسةبرفع الميعاد القانوني ل

 .(4)اإلخطار
شهر من  أقصاهمكرر في أجل  07وتقوم اللجنة بالبت في هذه الطعون طبقا للمادة 

بالبت في هذه الطعون  357-06المرسوم التنفيذي رقم  ألزمهافي حين  (5)تاريخ إخطارها
                                         

اإلدارية األخرى المكلفة بمنح المزايا وعلى اعتبار أن هذه المزايا أن هذه المزايا ضريبية وجمركية فأكيد أن  الهيئات - 1
دارة الجمارك معنيتين بتنفيذ قانون االستثمار.  إدارة الضرائب وا 

مجال ، يتضمن تشكيلة لجنة الطعن المختصة في 2006أكتوبر سنة  09مؤرخ في  357-06مرسوم تنفيذي رقم  - 2
 .2006أكتوبر سنة  11صادر في ، 64وتنظيمها وسيرها، ج.ر عدد  االستثمار

(، قبل تعديلها "ويجب جزئيا المتعلق بتطوير االستثمار، مرجع سابق.)ملغي 03-01 رقم مكرر من األمر 07المادة  - 3
صمت اإلدارة أو الهيئة المعنية مدة   يوما التي تلي تاريخ التبليغ بالقرار محل االحتجاج أو 15أن يمارس هذا الطعن خالل 

( يوما ابتداءا من تاريخ إخطارها، ويوقف الطعن المذكور في الفقرة أعاله أثار القرار المطعون فيه، 15خمسة عشرة )
 ( ويكون لقراراتها الحجية أمام اإلدارة أو الهيئة المعنية بالطعن.01تفصل اللجنة في أجل شهر واحد )

 03-01 رقم مكرر من األمر 07، مرجع سابق تعدل المادة 2009نون المالية التكميلي لسنة من قا 59المدة  - 4
( التي جاء نصها كما يلي:"ويجب أن يمارس هذا جزئيا المتعلق بتطوير االستثمار المعدل والمتمم، مرجع سابق،)ملغي

تجاج، وفي حالة صمت اإلدارة أو الهيئة ( يوما التي تلي تاريخ التبليغ بالقرار محل االح15الطعن خالل خمسة عشرة )
 ( ابتداءا من تاريخ اإلخطار".02المعنية فإن هذا األجل ال يمكن أن يقل عن شهريين )

 ، مرجع سابق.2009المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  01-09 رقم من األمر 59المادة  - 5
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على المشرع العمل على التناسق بين  األجدر، وهنا كان (1)يوما التي تلي تقديمها 30خالل 
النصوص التنظيمية ينبغي أن يكون هدفها تفسير  ألنالنصوص التشريعية والتنظيمية 

 .(2)من النظام العام اآلجالالنصوص التشريعية ال خلق قواعد جديدة خاصة وأن 
ف رف به للمستثمر فقط، وليس للطر إجراء اللجوء إلى اللجنة حق معتوعليه نستنتج أن 

األخر الممثل للدولة والتي تنشأ معه المنازعة، على أن يمارس هذا الطعن دون المساس 
أمام  وقد ثار خالف في تلك الفترة حول ضرورة ممارسة الطعنبحق اللجوء إلى القضاء 

لجنة الطعن المختصة في مجال االستثمار لقبول الدعوى أمام القضاء؟ بإعتباره تظلم إداري 
والقضائي في أن واحد،  اإلداري أن للمستثمر أن يلجأ إلى الطريق  رأىمسبق، فهناك من 

بمعنى أن المستثمر المصرفي يتمتع بحرية كاملة في اللجوء إلى الطريقين معا، أي يحترم 
على ثم  أوالعرض الطعن أمام اللجنة أوال ثم القضاء كما يمكنه عرض نزاعه على القضاء 

لى القضاء أوال قبل اللجوء إلى اللجنة فقد يفقد حقه للجوء إ، لكن إذا فضل الطاعن ا(3)اللجنة
في اللجوء إلى اللجنة نتيجة فوات ميعاد ذلك بإعتباره أنه ملزم بتقديم الطعن أمامها خالل 

يوما التي تلي تبليغه أو في أجل ال يقل عن شهريين من تاريخ تقديم الطلب في  15أجل 
لغاء مواعيد الطعن في وبهذا يكو  ،(4)حالة عدم تلقيه أي قرر ن المشرع قد تفنن في وضع وا 

قرارات منح المزايا، حيث لم تسلم هي األخرى من التعديالت وبالتالي عرفت هي األخرى 
 عدم استقرار في نصوصها.

                                         
كيلة لجنة الطعن المختصة في مجال االستثمار وتنظيمها ، يتضمن تش357-06من المرسوم التنفيذي رقم  09المادة  - 1

 مرجع سابق.، وسيرها
حسان نادية، دور لجنة الطعن المختصة في مجال منازعات االستثمار، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية االقتصادية  - 2

 .113، ص 2008، 02والسياسية، العدد 
في قانون تطوير االستثمار، الملتقى الوطني الثاني حول اإلجراءات  حسان نادية، خصوصية اإلجراءات الجبائية - 3

 .183، ص 2008أفريل سنة  22و  21، قالمة، 1945مايو  08الجبائية، جامعة 
 .440، مرجع سابق، ص اوباية مليكة - 4



 

 

 لثانيالفصل ا
 العوامل المتعلقة بالعملية االستثمارية

، إلى إيجاد وخلق جو مناسب ومالئم لتأسيس البنوك والمؤسسات المالية تهدف الدولة
على اعتبار أن  عمال على إقامة مشاريعهم االستثماريةوذلك من خالل دعم رجال األ

ينتقل باستمرار وال يستقر إال " الطير المهاجر"هه رجال االقتصاد بأنه االستثمار كما يشب
، ومن ثمة كان ال بد على المشرع توخي الحيطة والحذر من (1)حيث يوجد المناخ المناسب

خاصة خالل توفير جميع الوسائل والظروف المالئمة على تحفيز واستقطاب االستثمارات، 
 .األجنبية منها

 إتباع فيها ستلزم لالستثمارأهم النشاطات المقننة التي ت من يعد النشاط المصرفي
مجموعة من الشروط والخطوات كالحصول على الترخيص واالعتماد، وكثيرا ما تكون هذه 

قامةتأسيس بنك ومؤسسة مالية  أمامعائق  اإلجراءات فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية في  وا 
حيث أن المستثمرون يتوخون الجو المناسب باإلضافة إلى بعض العوائق األخرى،  الجزائر،

والظروف المالئمة لالستثمار في قطاع معين، كما يفضلون النشاط الذي يمنح تسهيالت 
االستثمارية التي تفرض  األنشطةالقيام بالعملية االستثمارية، ويتجنبون  أثناءكبر وضمانات أ

 .  االستثمار شروط وقيود على عملية
األسباب المؤثرة على االستثمار في  أهمتمثل العوامل المتعلقة بالعملية االستثمارية أحد 

ضرورة تشجيع المستثمرين بين  متناقضين المشرع نفسه بينالقطاع المصرفي، حيث يجد 
على إنشاء البنوك والمؤسسات المالية وبين حتمية حماية االقتصاد الوطني، ومن ثمة فإن 

حاولة الموازنة بين هاتين المفارقتين تضطر بالمشرع إلى تقديم تسهيالت بيد ونزعها بيد م
 .أخرى

قيود على ل تقريرهتدخل المشرع الجزائري في النشاط االستثماري من خالل وكثيرا ما ي
المستثمرة أو  باألموال منها حرية تنقل رؤوس األموال من والى الجزائر سواء ما تعلق

رقابة صارمة على النشاط لوحظ فرضه العائدات الناتجة عن عملية االستثمار، كما 
من خالل فرض لم يكتفي بهذا فقط فقد تدخل ، و -رقابة داخلية ورقابة خارجية-المصرفي 

                                           
 .24العياشي يونس، مرجع سابق، ص  - 1
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إلى الرقابة يتم التطرق  سهم نوعي أو من خالل تنظيم القرض االستهالكي، وعليه سوف
مؤثر على عملية االستثمار في القطاع  حركة رؤوس األموال كعاملفروضة على الم

إلى الوصاية المفروضة من الدولة على البنوك والمؤسسات  ، ثم(المبحث األول)المصرفي 
 (.المبحث الثاني)المالية المستثمرة في الجزائر 

 المبحث األول
 فرض رقابة على حركة رؤوس األموال

المتعلق بترقية االستثمار صراحة ضمانة حرية  90-61 رقم بموجب القانون كرست
للمستثمر إمكانية تحويل عائدات استثماره إلى  تخول، والتي (1)المستثمر تحويل الرأسمال

دولته، حيث نص المشرع على هذه الضمانة ضمن الفصل الرابع المتعلق بالضمانات 
 90-96 رقم األمر في ظل هذا على خالف ما كان عليه الحالالممنوحة لالستثمارات، و 
، (2)مختلفةنص المشرع على هذه الضمانة ضمن األحكام ال أين، المتعلق بتطوير االستثمار
أن السبب  ما أعتبره البعض، "للمستثمرينالضمانات المقررة "بـ وليس ضمن الباب المعنون

 .(3)لعدم أهمية النص عليه طالما أن التمتع بهذا الحق أصبح بديهيا يرجعفي ذلك 
المتعلق بالنقد والقرض المعدل  66-90 رقم األمركما كرس المشرع الجزائري بموجب 

عادة تحويلها إلى الخارج، وذلك بموجب المادة   641والمتمم حرية تحويل رؤوس األموال وا 
يرخص للمقيمين في الجزائر بتحويل رؤوس األموال إلى الخارج لضمان تمويل نشاطات "منه 

، كما بادر المشرع "نتاج السلع والخدمات في الجزائرلنشاطاتهم المتعلقة بإفي الخارج مكملة 
والجماعية الخاصة باالستثمارات  (4)الجزائري إلى التوقيع على العديد من االتفاقيات الثنائية

                                           
 .مرجع سابق المعدل، المتعلق بترقية االستثمار، 90-61 رقم من القانون 42 المادة - 1
 (.جزئيا ملغي.)المتعلق بتطوير االستثمار، مرجع سابق 90-96 رقم من األمر 06المادة  - 2
ومدى قدرته  4996أوث  49يتعلق بتطوير االستثمار المؤرخ في  90-96 رقم يوسفي محمد، مضمون أحكام األمر - 3

 .00على تشجيع االستثمارات الوطنية واألجنبية، مرجع سابق، ص 
 29ها الجزائر والخاصة بالترقية والحماية المتبادلة لالستثمارات حوالي تبرمأد هذه االتفاقيات الثنائية التي بلغ عد -- 4

consulter le  conventions-juridique/accords-www.andi.dz/index.php/ar/cadre: اتفاقية، أنظر في ذلك

08/07/2016 à 18:10.  

http://www.andi.dz/index.php/ar/cadre-juridique/accords-conventions
http://www.andi.dz/index.php/ar/cadre-juridique/accords-conventions
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مع كثير من الدول، خاصة أنها تكرس لمبدأ حرية تحويل الرساميل بين الدول األعضاء 
الموقعة عليها، حيث يالحظ إحجام معظم هذه االتفاقيات التعرض لتحويل الرأسمال إلى 

وائد المتعلقة الجزائر بغرض استثماره واكتفت بالنص على إعادة تحويل رؤوس األموال أو الع
، وكذا جمهورية (2)أو مع دولة الكويت (1)بها، اللهم االتفاقية المبرمة مع جمهورية تونس

، حيث جاء فيها (6)، وجمهورية صربيا(5)، والجمهورية البرتغالية(4)، وجمهورية فلنذا(3)النمسا
اإلضافية  منح الحرية لمستثمري األطراف المتعاقدة بتحويل الرأسمال المستثمر والمبالغ

 .المتعلقة بالمحافظة على االستثمارات وزيادتها
لى الجزائر في وبالتالي  يكون قد فرض رقابة على حرية حركة رؤوس األموال من وا 

قامة إنشاءإطار  عملية تصفية المشروع االستثماري وتحويل المداخيل  أثناءاالستثمارات أو  وا 
لذا سيتم التطرق إلى الرقابة التي فرضها المشرع  الناتجة عن العملية االستثمارية، األرباحأو 

                                           
بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية حول التشجيع  يةمن االتفاق 90المادة  - 1

مرسوم رئاسي رقم  المصادق عليها بموجب ،4991فبراير سنة  61والحماية المتبادلة لالستثمارات، الموقع بتونس في 
 .4991ر سنة نوفمب 60صادر في ، 00ر عدد .ج، 4991نوفمبر سنة  62مؤرخ في  91-292

االتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة الكويت للتشجيع والحماية  من 90المادة  - 2
يناير سنة  49وتبادل الرسائل المؤرخة على التوالي في  4996سبتمبر سنة  09المتبادلة لالستثمارات الموقعة بالكويت في 

ر .ج، 4990أكتوبر  40مؤرخ في  009-90مرسوم رئاسي رقم المصادق عليها بموجب  ،4990يناير سنة  42و 4994
 .4990نوفمبر سنة  94صادر في ، 11عدد 

االتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النمسا حول  من 91المادة  - 3
مرسوم رئاسي رقم المصادق عليها بموجب ، 4990يونيو سنة  60الترقية والحماية المتبادلة لالستثمارات الموقع بفيينا في 

 .4992أكتوبر سنة  60في  صادر، 12ر عدد .ج، 4992أكتوبر سنة  69مؤرخ في  92-040
االتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية فلنذا حول  من 91المادة  - 4

رئاسي مرسوم  المصادق عليها بموجب ،4992يناير سنة  60الترقية والحماية المتبادلة لالستثمارات الموقع بالجزائر في 
 .4991ديسمبر سنة  60، الصادر في 24ر عدد .ج، 4991ديسمبر سنة  66مؤرخ في ال 201-91رقم 

من االتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البرتغالية حول الترقية  91المادة  - 5
رئاسي رقم مرسوم  المصادق عليها بموجب ،4992سبتمبر سنة  62والحماية المتبادلة لالستثمارات الموقع بلشبونة في 

 .مرجع سابق، 92-604
من االتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية صربيا المتعلق  91المادة  - 6

مرسوم  ادق عليها بموجبالمص ،4964فبراير سنة  60بالترقية والحماية المتبادلتين لالستثمارات الموقع بالجزائر في 
 .4960أكتوبر سنة  94صادر في ، 20ر عدد .ج، 4960سبتمبر سنة  09مؤرخ في  002-60رئاسي رقم 
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، ثم (األولالمطلب )لى الجزائر من أجل االستثمارن واعلى عملية تحويل رؤوس األموال م
تحويل المداخيل  أو إعادة/إلى الرقابة المفروضة على عملية تصفية المشروع االستثماري و

 (.المطلب الثاني) أو األرباح/و
 المطلب األول

 رقابة على عملية تحويل رؤوس األموال لالستثمارفرض 
فرض رقابة شكلية على حركة رؤوس  إن تبني مبدأ حرية االستثمار يقتضى األمر

لى الخارج، ذلك أن أي عملية استثمارية يراد القيام بها من أجل تأسيس البنوك  األموال من وا 
المشرع الجزائري التوفيق  والمؤسسات المالية تستلزم وجود رؤوس أموال ضخمة، لذا حاول

أي توفير الضمانات الالزمة الستقطاب رؤوس األموال األجنبية وتشجيع  بين هذا المبدأ
المبادرة الخاصة في إنشاء االستثمارات، وذلك من خالل إيجاد مناخ استثماري مالئم 

من كل  حماية االقتصاد الوطنييات والوسائل القانونية الكفيلة لإيجاد اآلل كذاومحفز، و 
 .أشكال تهريب العملة الصعبة والمحافظة على ميزان المدفوعات

لذا سيتم التطرق إلى األدوات والشروط التي فرضها المشرع على حركة رؤوس األموال 
، ثم إلى الرقابة التي فرضها المشرع (الفرع األول)من الخارج إلى الجزائر من أجل االستثمار 

وس األموال من الجزائر إلى الخارج من أجل االستثمار في الجزائري كذلك على حرية نقل رؤ 
 (.الفرع الثاني)القطاع المصرفي 

 الفرع األول
 في الجزائر على عملية تحويل رؤوس األموال من الخارج لالستثمار تقرير رقابة

تحوالت كبيرة على عملية الصرف وتحويل   عرفت المنظومة التشريعية الجزائرية
، (1)رؤوس األموال من الخارج إلى الجزائر من أجل االستثمار تبعا للمنهج االقتصادي المتبع

                                           
عادة تحويلها بموجب قانون النقد والقرض رقم  -1 حيث  09/29كرس المشرع الجزائري ألول مرة مبدأ تحويل الرساميل وا 

المقيمين بتحويل رؤوس الموال إلى الجزائر لتمويل أية نشاطات يرخص لغير "منه ما يلي 282جاء في نص المادة 
اقتصادية غير مخصصة صراحة للدولة أو المؤسسات المتفرعة عنها أو ألي شخص معنوي مشار إليه صراحة بموجب 

روط وبهذا يكون المشرع أقر صراحة مبدأ تحويل رؤوس األموال إلى الجزائر ألجل االستثمار وكذا الش...".نص قانوني
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حيث أفرغ بيان المطابقة من محتواه ولم تعد له القيمة القانونية السابقة على اعتبار أنه كان 
قام المشرع الجزائري ، و (1)االستثمار األجنبييعد بمثابة اعتماد مسبق يتوقف عليه انجاز 

بوضع القواعد وبتنظيم مختلف الجوانب المتعلقة بمجال حركة رؤوس األموال إلى الجزائر، 
، ربأن فسح المجال لألشخاص غير المقيمين أجانب كانوا أو جزائريين باالستثمار في الجزائ

  .وذلك وفق إجراءات وشروط وجب استيفاؤها والتقيد بها
للقيام بعملية تحويل رؤوس األموال من الخارج إلى الجزائر توافر شرطان،  يستلزم

الشرط األول شرط موضوعي يتمثل في أن تكون رؤوس األموال عبارة عن عملة صعبة حرة 
 (.ثانيا) يستلزم القيام بعملية التوطين البنكي ئي، أما الشرط الثاني فهو إجرا(أوال) التحويل

 :عملة صعبة حرة التحويل اشتراط: أوال
خول يشترط للقيام بعملية التحويل من الخارج إلى الجزائر أن تتم بالعملة الصعبة حيث 

 رقم من القانون 42، وهذا حسب ما جاء في نص المادة (2)بنك الجزائر مهمة رقابة ذلكل
زائر مدونة بعملة حرة التحويل يسعرها بنك الج"...المتعلق بترقية االستثمار  61-90

، وهذا بخالف ما كان عليه في السابق أين كان ..."بانتظام، ويتم التنازل عنها لصالحه

                                                                                                                                    
الواجب توافرها لتحويل الرساميل إلى الجزائر، على اعتبار انه في تلك الفترة كان يعتبر قانون النقد والقرض قانون خاص 
باالستثمار األجنبي حيث كان مجلس النقد والقرض هو الذي يمنح االعتماد باالستثمار عن طريق رأي بالمطابقة قبل القيام 

غير أن المشرع (.الملغي)المتعلق بالنقد والقرض 29-09من القانون رقم  281دة بأي نشاط استثماري حسب نص الما
، وذلك (الملغي)المتعلق بالنقد والقرض 29-09من القانون  282و  282الجزائري قام بإلغاء الفقرة الثانية من المادتين 

المتعلق بالنقد  22-92ألمر رقم وبصدور ا(.الملغي)المتعلق بترقية االستثمار 21-02بموجب المرسوم التشريعي رقم 
والقرض الحالي ومن خالل استقراء جميع نصوصه ال نجد أي نص قانوني ينظم عملية تحويل الرساميل من الخارج إلى 

، وكأنما األمر أصبح بديهيا وال حاجة للنص (الملغي)29-09الجزائر على خالف ما كان عليه األمر في ظل القانون رقم 
تكريس حرية االستثمار بموجب قوانين االستثمار، ومن ثم أصبح تمويل النشاطات االستثمارية يمكن  عليه طالما انه تم

 .تحقيقه دون تقييد بواسطة تحويل الرساميل األجنبية إلى الجزائر

1
 - ZOUAIMIA Rachid, Le régime des investissements étrangers en Algérie, Op.Cit, P 579. 

يتعلق بالقواعد المطبقة على المعامالت الجارية مع الخارج والحسابات  96-90من النظام رقم  90المادة  نصت - 2
، المعدل والمتمم، مرجع سابق، على أن بنك الجزائر يمارس رقابة بعدية بغرض التأكد من قانونية العمليات بالعملة الصعبة

 .المنجزة
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موال إلى الجزائر أي بالمطابقة ورقابة دخول رؤوس األالمجلس هو المخول قانونا بإبداء ر 
 .بغرض االستثمار

المتعلق بتطوير  90-96 رقم من األمر 06بخالف نص المادة  أنه يالحظ
، التي كان المشرع من خاللها يشترط من بنك الجزائر أن يتحقق من (1)(الملغي)االستثمار

 90-61 رقم من القانون 42وحسب نص المادة  استيراد العملة الصعبة فقط، أما اآلن
فقد أصبح يستلزم أن يتم التنازل عن هذه العملة لصالح بنك  المتعلق بترقية االستثمار

 .ضمان عدم التالعب بالنقد األجنبيال ربما لهذا راجع و  ،الجزائر دون غيره
 :المقصود بالعملة الصعبة حرة التحويل-1

كل عملة "...بأنها  96-90العملة الصعبة حرة التحويل بموجب النظام رقم  عرفت
، وهو تقريبا نفس (2)"أجنبية قابلة للتحويل بكل حرية والتي يقوم بنك الجزائر بتسعيرها بانتظام

 .(4)92-09والنظام رقم  (3)94-09خصه المشرع بموجب النظامين رقم التعريف الذي 
خرى الها بحرية تامة مقابل العمالت األالعملة التي يتم استبد"وعرفها البعض بأنها 

 .(5)"وبدون اشتراط الحصول على موافقة السلطة النقدية
 

                                           
، ما (جزئيا ملغي)المتعلق بتطوير االستثمار، مرجع سابق، 90-96من األمر رقم  06جاء في نص المادة  - 1

 ...".عملة صعبة حرة التحويل يسعرها بنك الجزائر بانتظام ويتحقق من استيرادها قانونا"...يلي
، يتعلق بحسابات العملة الصعبة الخاصة 4990فبراير سنة  60المؤرخ في  96-90المادة الثانية من النظام رقم  - 2

، 42ر عدد .ص الطبيعيين من جنسية أجنبية، المقيمين وغير المقيمين واألشخاص المعنويين غير المقيمين، جباألشخا
 .4990أبريل سنة  40الصادر في 

، يحدد شروط فتح وسير حسابات بالعملة 6009سبتمبر سنة  92المؤرخ في  94-09من النظام رقم  96/90المادة  - 3
ويعني بالعملة الصعبة "تعرفها كما يلي 6009أكتوبر سنة  42، الصادر في 22عدد  ر.الصعبة لألشخاص المعنويين، ج

كل عملة قابلة للتحويل بكل حرية والتي تستعمل عادة في المعامالت التجارية والمالية الدولية ويقوم بنك الجزائر بتسعيرها 
 ".بانتظام

ر .الجزائر وتنصيبهم، جماد الوكالء وتجار الجملة ب، يتعلق باعت6009سبتمبر سنة  92مؤرخ في  92-09نظام رقم  - 4
 .6009أكتوبر سنة  42صادر في ، 22عدد 

، ص 4990مدحت صادق، النقود الدولية وعمليات الصرف األجنبي، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، مصر،  - 5
409. 
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 :كيفية تحديد قيمة ووسيلة تحويل العملة-2
يتم تحديد قيمة العملة القابلة للصرف بسعر سوق الصرف، رغم أن المشرع وقع في 

إلى نص  فالبرجوعتناقض كبير وتضارب في العديد من النصوص القانونية المنظمة له، 
التحويل  أنالمتعلق بترقية االستثمار نجد انه نص على  90-61 رقم من القانون 42 المادة

أنه اخضع تحديد قيمة  ها بنك الجزائر بانتظام، في حينيتم بواسطة عملة صعبة يسعر 
، (1)المتعلق بسوق الصرف 92-02نص المادة الثانية من النظام رقم  العملة الصعبة حسب

لسعر السوق، وهو نفس الشئ الذي تضمنته االتفاقيات الثنائية التي وقعت عليها الجزائر 
التحويل، ونأخذ على سبيل المثال  حيث أن التحويالت تتم بسعر الصرف المطبق بتاريخ

االتفاق بين حكومة الجزائر والمجلس الفدرالي السويسري حول الترقية والحماية المتبادلة 
 .(2)لالستثمارات

يتم  وعليه فإنه في حالة وجود تعارض بين القانون واالتفاقية الدولية الموقعة فإنه
 .(3)ستورمن الد 629نص المادة  تطبيق نص هذه االتفاقية حسب

وهي  96-90ويتم التحويل بمختلف وسائل الدفع المنصوص عليها في النظام رقم 
األوراق النقدية، الصكوك السياحية، الصكوك المصرفية أو البريدية، خطابات االعتماد، "

دفع مقومة بالعملة األجنبية القابلة للتحويل بصفة حرة  أداةالسندات التجارية، كل وسيلة أو 
 .(4)"مهما كانت األداة المستعملة

                                           
 www.bank-of-Algeria.dz، يتعلق بسوق الصرف، 6002ديسمبر سنة  40مؤرخ في  92-02نظام رقم  - 1

االتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجلس الفدرالي السويسري حول الترقية والحماية  - 2
 402-92مرسوم رئاسي رقم  المصادق عليه بموجب ،4992نوفمبر سنة  09المتبادلة لالستثمارات، الموقع ببرن في 

 .4992يونيو سنة  40صادر في ، 22ر عدد .ج 4992يونيو سنة  40مؤرخ في 
المعاهدات التي "يتضمن التعديل الدستوري، مرجع سابق، جاءت كما يلي 96-61من القانون رقم  629المادة  - 3

 ".يصادق عليها رئيس الجمهورية حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور تسمو على القانون
يتعلق بالقواعد المطبقة على المعامالت الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة  96-90من النظام رقم  62 المادة - 4

 .الصعبة، المعدل والمتمم، مرجع سابق
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يالحظ أن هذه الوسائل غير محددة على سبيل الحصر طالما أن المشرع أنهى نص 
بعبارة كل وسيلة أو أداة دفع مقومة بالعملة األجنبية مما  96-90من النظام رقم  62المادة 

 .ة أخرى تؤدي نفس المعنى والمهاميفهم منه أي وسيل
من بين الوسائل التي يتم فيها نقل الرأسمال األجنبي لغرض يعد التحويل المصرفي 

، لذا "Swift"استثمارها في الجزائر ويتم التحويل الدولي عن طريق ما يسمى بنظام سويفت 
ريق هذه الوسيلة ألزم المشرع البنوك والمؤسسات المالية عند القيام بعملية التحويل عن ط

"Swift "(1)لى عنوانهمامر بالعملية والمستفيد باإلضافة إأن تتحقق بدقة من هوية األ. 
 :القيام بإجراء التوطين المصرفي: ثانيا

التوطين أن تتم عن طريق  كل التحويالت الدولية لرؤوس األموالب يستلزم للقيام
تعد "... 96-90النظام رقم ، حسب ما جاء في نص المادة الثالثة من (2)المصرفي

التسديدات والتحويالت الخاصة بالمعامالت الدولية الجارية حرة وتتم عبر الوسطاء 
غير أن هذا اإلجراء إجراء التوطين المصرفي ليس بالجديد فهو موجود من قبل ".المعتمدين

 .(3)90-09في إطار النظام رقم 
طاء المعتمدين، إذ ال يمكن القيام يظهر أن التحويالت الدولية ال تتم إال عبر الوس

بعمليات الصرف بين الدينار الجزائري والعمالت األجنبية القابلة للتحويل بصفة حرة إال لدى 

                                           
 .، يتعلق بالوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرهاب ومكافحتهما، مرجع سابق90-64من النظام رقم  60المادة  - 1
يتعلق بالقواعد المطبقة على المعامالت الجارية مع الخارج  96-90من النظام رقم  09ص المادة حسب ما جاء في ن - 2

والحسابات بالعملة الصعبة، المعدل والمتمم، فإن التوطين المصرفي يتمثل في فتح ملف يسمح بالحصول على رقم التوطين 
 .مجموع المستندات المتعلقة بالعملية التجارية من الوسيط المعتمد الموطن للعملية التجارية، يجب أن يتضمن الملف

، يحدد شروط تحويل رؤوس األموال على الجزائر لتمويل النشاطات االقتصادية 90-09من النظام رقم  64المادة  - 3
عادة تحويلها إلى الخارج ومداخيلها، مرجع سابق  .وا 
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، غير أنه تعفى بعض العمليات من التوطين (1)أو بنك الجزائر/الوسطاء المعتمدين و
 .(2)المصرفي

التوطين المصرفي أي تحويل العمالت إلى الجزائر من طرف  إجراءوعليه فإنه إلتمام 
تدخل وسيط معتمد والشرط الثاني فتح  األولالمستثمر األجنبي يجب توافر شرطان الشرط 

 .حساب بنكي
 :تدخل وسيط معتمد: الشرط األول-1

االعتماد الذي  إطاريعتبر وسيطا معتمدا كل بنك أو مؤسسة مالية تحصل عليها في 
ات التجارة الخارجية تخول له هذه الصفة صالحية القيام بعملي (3)حافظ بنك الجزائريسلمه م

الصرف وحركة رؤوس األموال  تفويض تطبيق تنظيم أن والصرف، وما تجدر اإلشارة إليه
، وتسهر البنوك والمؤسسات المالية المعتمدة على تطبيق (4)لى مجلس النقد والقرضيعود إ

 .(5)الرقابة البعدية لبنك الجزائر ليتأكد من قانونية العمليات المنجزةهذه العمليات تحت 
ن من البنوك والمؤسسات المالية تبقى لهم ديوعليه نستخلص أن الوسطاء المعتم

صالحية القيام بعمليات التوطين البنكي وعمليات الصرف عند القيام بصرف العملة الصعبة 
أي مشروع  ل رؤوس األموال األجنبية لقبول انجازمقابل العملة الوطنية، وهذا بغرض تحوي

، ومن ثمة يتعين أن يكون للمستثمر المصرفي حساب بنكي أخر في استثماري في الجزائر
 .مؤسسة مصرفية

 
                                           

المعامالت الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة  يتعلق بالقواعد المطبقة على 96-90من النظام رقم  46المادة  - 1
 .الصعبة، المعدل والمتمم، مرجع سابق

يتعلق بالقواعد المطبقة على المعامالت الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة  96-90من النظام رقم  00المادة  - 2
 .الصعبة، المعدل والمتمم، مرجع سابق

يتعلق بالقواعد المطبقة على المعامالت الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة  96-90من النظام رقم  64المادة  - 3
 .الصعبة، المعدل والمتمم، مرجع سابق

 .المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، مرجع سابق 66-90من األمر رقم  14المادة  - 4
معامالت الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة يتعلق بالقواعد المطبقة على ال 96-90من النظام رقم  90المادة  - 5

 .الصعبة، المعدل والمتمم، مرجع سابق
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 :فتح حساب بنكي: الشرط الثاني-2
يعتبر فسح حساب بنكي بالعملة الصعبة ضروري لقبول تحويل رؤوس األموال 
األجنبية بغرض استثمارها في الجزائر، حيث سمح المشرع الجزائري بموجب النظام رقم 

مقيم أو غير مقيم وكل شخص معنوي غير  أجنبيةلكل شخص طبيعي ذو جنسية  90-96
جنبية قابلة للتحويل بكل حرية لدى وسيط مقيم بفتح حساب بالعملة الصعبة مقيد بعملة أ

، وأستثنى من ذلك األشخاص الطبيعيون والمعنويون الحاملين لجنسية بلد ال تعترف (1)معتمد
 .، وكمثال على ذلك إسرائيل(2)به الجزائر

جانب المقيمون من التزام رع الجزائري األشخاص المعنويون األونسجل استبعاد المش
األجنبية، رغم أنه في المقابل سمح للشخص الطبيعي األجنبي  فتح حساب بنكي بالعملة

المقيم إمكانية القيام بذلك، وهنا تظهر االزدواجية في المعاملة بين الشخص الطبيعي 
 .األجنبي المقيم والشخص المعنوي األجنبي المقيم

نه يمكن لكل شخص رفضت البنوك فتح حساب ودائع له، وال يملك أي حساب غير أ
، وقد نظم بنك (3)ه أن يطلب من بنك الجزائر أن يعين له بنكا لفتح مثل هذا الحسابيمكن ل

 .(4)الجزائر كيفيات القيام بذلك بموجب تعليمة أصدرها في هذا الشأن
يتعين على البنوك والمؤسسات المالية عند فتح الحسابات التأكد من هوية الشخص 

ة بجمع معلومات كافية حول مراسليها سواء كان شخص طبيعي أو معنوي، كما أنها ملزم
المصرفين، تسمح بمعرفة طبيعة نشاطهم وسمعتهم، ويجب أن تتم عالقات المراسل مع 

                                           
يتعلق بحسابات بالعملة الصعبة الخاصة باألشخاص الطبيعية من جنسية  96-90المادة األولى من النظام رقم  - 1

 .أجنبية، مرجع سابق
ملة الصعبة الخاصة باألشخاص الطبيعية من جنسية يتعلق بحسابات بالع 96-90المادة الثالثة من النظام رقم  - 2

 .أجنبية، مرجع سابق
 .المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، مرجع سابق 66-90مكرر من األمر رقم  660المادة  - 3

4
 - L’instruction N° 03-2012 du 26 décembre 2012 Fixant la procédure relative au droit au 

compte.www.bank-of-Algeria.dz. 
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ملزمة  ا، وفي هذا اإلطار في حالة وجود شبهة محتملة فإنه(1)المؤسسات المصرفية األجنبية
 .باإلخطار بالشبهة يوجه حصريا إلى خلية االستعالم المالي

 لثانيالفرع ا
 من الجزائر لالستثمار في الخارج رقابة على عملية تحويل رؤوس األموالتقرير 

في الخارج  هاالستثمار هم من الجزائر موالأيمكن للمتعاملين االقتصاديين تحويل رؤوس 
 إذ (2)المتعلق بالنقد والقرض 66-90 رقم من األمر 641ما جاء في نص المادة حسب 
لضمان تمويل  (3)للمقيمين في الجزائر القيام بعمليات التحويل نحو الخارج المشرع أجاز

-94نظم هذه العملية النظام رقم ي كانمكملة لنشاطاتهم في الجزائر، و نشاطات في الخارج 
مكتب  إقامة أو/ الذي يحدد شروط تكوين ملف خاص بطلب الترخيص باالستثمار و 96

صدر هذا النظام ، و (4)تمثيل في الخارج للمتعاملين االقتصاديين الخاضعين للقانون الجزائري
، وبقي العمل به إلى غاية 69-09رقم  من قانون النقد والقرض 620تطبيقا لنص المادة 
الذي يحدد شروط تحويل رؤوس األموال إلى الخارج بعنوان  92-62صدور النظام رقم 

، (5)الخارج من طرف المتعاملين االقتصاديين الخاضعين للقانون الجزائرياالستثمار في 

                                           
 .، يتعلق بالوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرهاب ومكافحتهما، مرجع سابق90-64من النظام رقم  90المادة  - 1
يرخص :"كما يلي. المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، مرجع سابق 66-90من األمر رقم  641جاء نص المادة  - 2

زائر بتحويل رؤوس األموال إلى الخارج لضمان تمويل نشاطات في الخارج مكملة لنشاطاتهم المتعلقة للمقيمين في الج
 ".بإنتاج السلع والخدمات في الجزائر، يحدد المجلس شروط تطبيق هذه المادة ويمنح الرخص وفقا لهذه الشروط

أكتوبر سنة  96مؤرخ في نية من قرار بموجب نص المادة الثا عرف المشرع عمليات تحويل األموال نحو الخارج - 3
أكتوبر سنة  42صادر في ، 14ر عدد .موال نحو الخارج، ج، يتعلق باكتتاب التصريح وبتسليم شهادة تحويل األ4990
كل التسديدات وعمليات تحويل األموال بما فيها ترحيل مداخيل رؤوس األموال االستردادت وحواصل التنازل "بأنها ، 4990

 ".مار أو التصفية، اإلتاوات والفوائد وأرباح األسهمووقف االستث
، يحدد شروط تكوين ملف خاص بطلب الترخيص باالستثمار 4994فبراير سنة  49مؤرخ في  96-94م نظام رق - 4
 42صادر في ، 09ر عدد .للقانون الجزائري، جأو إقامة مكتب تمثيل في الخارج للمتعاملين االقتصاديين الخاضعين /و

 (.ملغي)4994سنة أفريل 
، يحدد شروط تحويل رؤوس األموال إلى الخارج بعنوان 4962سبتمبر سنة  40مؤرخ في  92-62نظام رقم  - 5

 44صادر في ، 10ر عدد .للقانون الجزائري، جاالستثمار في الخارج من طرف المتعاملين االقتصاديين الخاضعين 
 .4962أكتوبر سنة 
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والموضوعية التي يجب استيفائها من قبل المتعامل  اإلجرائيةالذي تضمن العديد من الشروط 
االقتصادي لقبول تحويل رؤوس أمواله للخارج من أجل االستثمار، وهو نفس األمر يسري 

الواجب توافرها  اإلجرائيةلى الشروط المصرفي، لذا سيتم التطرق إلقطاع على المستثمر في ا
إلى الشروط  ثم ،(أوال)ى الخارج من أجل االستثمارلقبول تحويل رؤوس األموال إل

 (.ثانيا)الموضوعية الواجب توافرها كذلك لقبول تحويل رؤوس األموال من الجزائر إلى الخارج
حويل رؤوس األموال إلى الخارج بعنوان شروط إجرائية على عملية ت تقرير: أوال
 :االستثمار

من بينهم المهنيين المصرفين الراغبين بتحويل  على المتعاملين االقتصاديين فرض
إجراءات وشروط يتعين استيفائها أقرت  (1)رؤوس األموال على الخارج بعنوان االستثمار

األمول إلى الخارج بعنوان الذي يحدد شروط تحويل رؤوس  92-62بموجب النظام الرقم 
االستثمار في الخارج من طرف المتعاملين االقتصاديين الخاضعين للقانون الجزائري، ذلك 

، لذا سيتم تقسيم هذه ان عدم القيام بهذه اإلجراءات يجهض كل عملية استثمارها من مهدها
ارج من أجل الشروط الشكلية إلى شروط قبل القيام بعملية تحويل رؤوس األموال إلى الخ

استثمارها، وشروط أخرى بعد القيام بعملية تحويل رؤوس األموال أي أثناء استغالل وتصفية 
 .االستثمار
 :الستثمارإلى الخارج بعنوان اتحويل بعملية ال القيام شروط إجرائية قبل تقرير-1

أموالهم قبل قيام المتعاملين االقتصاديين الخاضعين للقانون الجزائري بتحويل رؤوس 
 .لالستثمار في الخارج يتعين عليهم استيفاء مجموعة من اإلجراءات التي تعتبر ضرورية جدا

 
 

                                           
حدد األشخاص المسموح لهم بترحيل رؤوس األموال  92-62تجدر المالحظة أن المشرع الجزائري طبقا للنظام رقم  - 1

إلى الخارج من أجل استثمارها بالمتعاملين االقتصاديين الخاضعين للقانون الجزائري دون تحديدهم فيما إذا كانوا مقيمين أو 
أين حصرتهم في فئة األشخاص المقيمون، ولهذا كان  66-90من األمر  641غير مقيمين وهذا على خالف نص المادة 

على اعتبار أنه نص أدنى أو على األقل يتم تعديل  641متجانس مع نص المادة  92-62ينبغي أن يأتي النظام رقم 
 .المتعلق بالنقد والقرض 66-90من األمر رقم  641نص المادة 
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 :شرط الحصول على ترخيص من مجلس النقد والقرض-أ
متعامل اقتصادي راغب بتحويل رؤوس األموال إلى الخارج بعنوان يتعين على كل 

رر من المسؤول المخول قانونا، يلتمس االستثمار أن يقدم طلبا إلى مجلس النقد والقرض مح
 :(2)، يحتوى على الوثائق التالية(1)من خالله ترخيص مسبق بذلك

 .القانون األساسي للمتعامل االقتصادي الخاضع للقانون الجزائري المعني-
بطاقة معلومات عامة تتعلق بالمتعامل االقتصادي من اسم وعنوان ورقم السجل -

السنوية المتعلقة  األعمال وأرقامللثالث سنوات األخيرة،  األعمالالتجاري والجبائي وكذا أرقام 
 .(3)األخيرةبالتصدير وكذا صافي النتائج المحاسبية السنوية للثالث سنوات 

المتعلقة بها  اإليراداتأو الخدمات وكذا /ر السلع ولعمليات تصدي وضعية مفصلة-
سنوات األخيرة التي سبقت الطلب الناجمة عن النشاط  90والمسجلة خالل  المرحلة فعليا

فإن االستثمار الذي يحقق  ثمة، ومن (4)الممارس في الجزائر من طرف المتعامل االقتصادي
عوائد فقط في الجزائر دون القيام بعمليات التصدير ال يمكن له تقديم طلب الترخيص 

، لكن هذا الشرط يفتح الباب أمام المصدرين والمستوردين الوهميين (5)لمجلس النقد والقرض
إمكانية الذين يقدمون فواتير مزورة بهدف تحويل أموال للتصدير إلى الخارج مما يعني 

 .(6)تقديمهم طلب لالستثمار في الخارج
                                           

يحدد شروط تحويل رؤوس األموال إلى الخارج بعنوان االستثمار في  92-62من النظام رقم  92و  90المادتين  - 1
 .الخارج من طرف المتعاملين االقتصاديين الخاضعين للقانون الجزائري، مرجع سابق

يحدد شروط تحويل رؤوس األموال إلى الخارج بعنوان االستثمار في الخارج من  92-62من النظام رقم  90المادة  - 2
 .طرف المتعاملين االقتصاديين الخاضعين للقانون الجزائري، مرجع سابق

ستثمار في الخارج يحدد شروط تحويل رؤوس األموال إلى الخارج بعنوان اال 92-62من النظام رقم  96الملحق رقم  - 3
 .من طرف المتعاملين االقتصاديين الخاضعين للقانون الجزائري، مرجع سابق

يحدد شروط تحويل رؤوس األموال إلى الخارج بعنوان االستثمار في الخارج  92-62من النظام رقم  94الملحق رقم  - 4
 .من طرف المتعاملين االقتصاديين الخاضعين للقانون الجزائري، مرجع سابق

يحدد شروط تحويل رؤوس األموال إلى الخارج بعنوان االستثمار في الخارج من  92-62من النظام رقم  90المادة  - 5
 .طرف المتعاملين االقتصاديين الخاضعين للقانون الجزائري، مرجع سابق

لية الحقوق والعلوم السياسية، بن شعالل محفوظ، االستثمار الجزائري في الخارج، المجلة األكاديمية للبحث القانوني، ك - 6
 .219، ص 4962، 94العدد /64بجاية، المجلد -جامعة عبد الرحمان ميرة
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إرفاق الملف كذلك ببطاقة وصفية لالستثمار المقرر انجازه في الخارج، من شكل -
 .(1)الخ...االستثمار ونوعه واسم الشركة، مبلغ رأس المال

مداوالت الجمعية العامة غير العادية أو أي هيئة أخرى مخولة التخاذ قرار  محضر-
 .من هذه الطبيعة

تعهد محرر وفق نموذج باستيراد العوائد المترتبة على االستثمار في الخارج وفق -
 .(2)اآلجال المنصوص عليها في األنظمة الخاصة بالصرف

تقنية اقتصادية تبرر مطابقة االستثمار في الخارج لألحكام التشريعية السارية  دراسة-
 .المفعول
سنوات األخيرة  90الميزانيات وحسابات النتائج وكذا تقارير محافظي الحسابات لـ -

ذا كان فتح مكتب تمثيلي ميزانية التسيير التقديرية  .للمتعامل االقتصادي، وا 
ة تبرر وضعية المتعامل اتجاه اإلدارة الجبائية حتى ولو شهادة من المصالح الجبائي-

 .كانت عليه التزامات، فقط يثبت أنه في وضعية قانونية
كوينه للحصول على الترخيص مقارنة بالملف من الملف المطلوب تالمشرع  ووسع

على تقييد المشرع  إنما يدل شيءن دل على ، وهذا إ96-94المطلوب في ظل النظام رقم 
 .في الخارجة االستثمارية وكذا لحرية انتقال رؤوس األموال من أجل استثمارها للعملي

 :شرط التوطين المصرفي-ب
جاء ضمن ، بديهيشرط يبقى لكن  92-62لم يرد هذا الشرط ضمن أحكام النظام رقم 

يتعلق بالقواعد المطلقة على المعامالت الجارية مع الخارج  96-90النظام رقم  أحكام

                                           
يحدد شروط تحويل رؤوس األموال إلى الخارج بعنوان االستثمار في الخارج  92-62من النظام رقم  90الملحق رقم  - 1

 .جع سابقمن طرف المتعاملين االقتصاديين الخاضعين للقانون الجزائري، مر 
يحدد شروط تحويل رؤوس األموال إلى الخارج بعنوان االستثمار في الخارج  92-62من النظام رقم  92الملحق رقم  - 2

 .من طرف المتعاملين االقتصاديين الخاضعين للقانون الجزائري، مرجع سابق
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ألزم بنك الجزائر كل شخص راغب في  إذ، (1)بالعملة الصعبة المعدل والمتمموالحسابات 
القيام بالتسديدات والتحويالت أن يتم ذلك عن طريق الوسطاء المعتمدين، ضف إلى ذلك أن 
المتعامل االقتصادي الخاضع للقانون الجزائري والذي يريد تحويل رؤوس األموال للخارج من 

ة، وذلك لن يتم إال لدى أجل االستثمار ملزم بصرف الدينار الجزائري إلى العملة األجنبي
 .(2)الوسطاء المعتمدين أو بنك الجزائر

وبطبيعة الحال فإنه ال يمكن أن يتم التحويل إال إذا كان المتعامل يملك حسابين 
مصرفيين واحد في الخارج واألخر في الجزائر، وقد كفل له المشرع حرية فتح حساب بالعملة 

 .و وسيط معتمدالصعبة قابلة للتحويل بكل حرية لدى بنك أ
 :شروط إجرائية بعد تحويل رؤوس األموال إلى الخارج لالستثمار تقرير-2

بعد جزائري الخاضع للقانون ال -المستثمر المصرفي-على المتعامل االقتصادييتعين 
يلتزم بترحيل عوائد االستثمار أو  ل إلى الخارج من أجل استثمارها، أنتحويل رؤوس األموا

 رفع تقرير سنوي إلى بنك الجزائرعملية التنازل، كما يتعين عليه  الناتجة عن األموالرؤوس 
 :االلتزام بترحيل عوائد االستثمار-أ

يلتزم المستثمر المصرفي الخاضع للقانون الجزائري باسترداد العوائد المترتبة على 
سارية اصة بالصرف الاالستثمار في الخارج في اآلجال المنصوص عليها في األنظمة الخ

، وفي (3)"بدون أي تأخير"المشرع على ذلك باستعماله لعبارة وأن يتم ذلك  وشددالمفعول، 

                                           
الجارية مع الخارج والحسابات  يتعلق بالقواعد المطبقة على المعامالت 96-90من النظام رقم  90نصت المادة  - 1

بدون اإلخالل باألحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، تعد :"بالعملة الصعبة، المعدل والمتمم، مرجع سابق، على ما يلي
 ".التسديدات والتحويالت الخاصة بالمعامالت الدولية الجارية حرة وتتم عبر الوسطاء المعتمدين

 .216تثمار الجزائري في الخارج، مرجع سابق، ص بن شعالل محفوظ، االس - 2
يحدد شروط تحويل رؤوس األموال إلى الخارج بعنوان االستثمار في  92-62من النظام رقم  94فقرة  66المادة  - 3

 .الخارج من طرف المتعاملين االقتصاديين الخاضعين للقانون الجزائري، مرجع سابق



 العوامل المتعلقة بالعملية االستثمارية: الفصل الثاني -الباب الثاني
 

121 

 

، كما يلتزم (1)مر فالمتعامل ملزم باكتتاب تعهد محرر وفق نموذج حدده بنك الجزائرحقيقة األ
 .(2)كذلك بترحيل محصالت بيع أو تصفية االستثمار في الخارج

خاصة إذا كان النظام القانوني  يصعب تطبيق هذا الشرطيصعب من الناحية العملية 
للدولة المستقبلة لالستثمار يفرض إجراءات صارمة وشروط قاسية كتلك الشروط التي 

 .تفرضها الجزائر، مما يجعل من المستحيل على المستثمر بأن يفي بالتزاماته وتعهداته
النظام رقم دي في ظل ما يالحظ أن المشرع لم يكن يشترط على المتعامل االقتصا

لغ المستثمرة بعد عملية ترحيل عائدات االستثمار وحتى المباالتعهد ب 94-96
المتعامل االقتصادي  أرادمن ذلك فإنه يثور إشكال آخر، في حال ما إذا  واألكثر.التصفية

من عائدات االستثمار فهل يعفى من  انطالقارفع من حصته في األسهم لتوسيع نشاطه كا
يد ه ملزم بترحيلها ثم تقديم طلب جدوائد االستثمار بقدر توسيع المشروع أم انترحيل ع
على ترخيص من مجلس النقد والقرض؟حيث يرى البعض أنه يتعين على المتعامل  للحصول

االقتصادي إعادة ترحيل العوائد إلى الجزائر ثم تقديم طلب جديد لمجلس النقد والقرض 
 .(3)لتوسيع النشاط في الخارج

غير انه في المقابل نرى أنه يمكن للمتعامل االقتصادي تقديم طلب إلى مجلس النقد 
والقرض قصد إعفائه من ترحيل عوائد االستثمار بقصد إعادة استثمارها من جديد مع تقديم 
كافة التبريرات لذلك، حتى يضمن عدم رفض طلبه من طرف مجلس النقد والقرض على 

تراخيص، كما يتعين عليه إبالغ بنك الجزائر نظرا ألن المشرع اعتبار أنه المخول بتقديم ال
لى الجزائر  .منحه صالحية ممارسة رقابة بعدية على عمليات ترحيل رؤوس األموال من وا 

 
 

                                           
يحدد شروط تحويل رؤوس األموال إلى الخارج بعنوان االستثمار في الخارج  92-62من النظام رقم  92الملحق رقم  - 1

 .من طرف المتعاملين االقتصاديين الخاضعين للقانون الجزائري، مرجع سابق
يحدد شروط تحويل رؤوس األموال إلى الخارج بعنوان االستثمار في الخارج من  92-62من النظام رقم  64المادة  - 2

 .االقتصاديين الخاضعين للقانون الجزائري، مرجع سابق طرف المتعاملين
 .بن شعالل محفوظ، االستثمار الجزائري في الخارج، مرجع سابق - 3
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 :إرسال تقرير سنوي عن النشاط لبنك الجزائر-ب
المستثمر المصرفي الخاضع للقانون الجزائري الذي قام بترحيل رؤوس األموال يلتزم 

إلى الخارج بغرض استثمارها، أن يرسل سنويا إلى المديرية العامة للصرف ببنك الجزائر، 
محافظ  تقرير سنوي للنشاط مشفوعا ببيانات للوضعيات المالية المصادق عليها من طرف

الحسابات أو من طرف أي هيئة مخولة لهذا الغرض في البلد المستقبل ( أو محافظي)
 ، على أن يبرز هذا التقرير من بين المعلومات األخرى(1)خص لهلالستثمار في الخارج المر 

 .الفعلي إلى الجزائر االعائد الناجم عن هذا االستثمار وكذا الوثائق المثبتة لترحيله منها
 يحاول، إذ (2)96-94في ظل النظام رقم  قد كان المشرع يشترط مثل هذا االجراءو 
وسيلة التقارير السنوية فرض رقابة دورية ومستمرة على جميع  اآلليةمن خالل هذه  المشرع

المشاريع االستثمارية التي يتم انجازها في الخارج انطالقا من رؤوس أموال تم ترحيلها من 
الجزائر، وهذا بغرض متابعة المتعامل االقتصادي وضمان استعادة نواتجها وحتى ضمان 

 .استرجاعها كاملة
تحويل رؤوس األموال إلى الخارج شروط موضوعية على عملية  تقرير: ثانيا
 :لالستثمار

ل قبول تحويل رؤوس األموال يتعين على المهني المصرفي إلى جانب الشروط الشكلية
التي إلى الخارج من أجل استثمارها، أن تتوفر في ملفه مجموعة من الشروط الموضوعية و 

بالمشروع االستثماري المزمع انجازه، وكذا يمكن تقسيمها إلى شروط خاصة بالمستثمر و 
 .شروط خاصة بالدولة المستضيفة للمشروع االستثماري

 
 

                                           
يحدد شروط تحويل رؤوس األموال إلى الخارج بعنوان االستثمار في الخارج من  92-62من النظام رقم  66المادة  - 1

 .نون الجزائري، مرجع سابقطرف المتعاملين االقتصاديين الخاضعين للقا
أو إقامة مكتب /يحدد شروط تكوين ملف خاص بطلب الترخيص باالستثمار و 96-94من النظام رقم  92المادة  - 2

 (.ملغى.)تمثيل في الخارج للمتعاملين االقتصاديين الخاضعين للقانون الجزائري، مرجع سابق
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 :شروط خاصة بالمشروع االستثماري وشخصه-1
يجب أن تتوفر في المشروع االستثماري المزمع إنجازه في الخارج مجموعة من الشروط 

مجموعة من الشروط في المتعامل حتى يتم قبول تحويل رؤوس األموال، كما يجب أن تتوفر 
 .االقتصادي، وهذا ما سوف يتم التطرق له

 :خاصة بالمشروع االستثماري المزمع إنجازهالشروط ال-أ 
تأسيس بنك او مؤسسة مالية جزائرية في الخارج، على اعتبار ان هذا  وأقامة إل

 :الشروط أهمهاتوافر مجموعة من ، يتعين (1)النشاط يدخل ضمن نشاطات انتاج الخدمات
 :شرط النشاط التكاملي-1-أ

 أنفي المشروع االستثماري المراد تحويل رؤوس األموال إليه من أجل انجازه،   يشترط
يكون مكمال للنشاط في الجزائر، وذلك بغض النظر عن الشكل القانوني الذي يأخذه في البلد 

 .المستقبل، إذ يكفي أن يكون الهدف من ذلك تدعيم وتطوير هذا النشاط
مكمال "...أن يكون النشاط مكمال للنشاط في الجزائر  ضرورة على شدد المشرع

، (3)..."شاط الذي يمارسه المتعامل االقتصادييكون ذا صلة بالن"...، (2)..."لنشاطاتهم
كان النشاط المزمع مكمال "...، (4)..."اإلنتاجيةبهدف ممارسة نشاط مكمل لنشاطاته "...

عبارة نشاط ذا صلة  تاستعمللكن ما يالحظ أنه كثيرا ما .(5)..."للنشاط الممارس في الجزائر

                                           
جات غير المادية أي هي عبارة عن مجموعة من الحقوق المتصلة تعرف االستثمارات المنتجة للخدمات بأنها المنتو  - 1

معيفي لعزيز، دور المعاملة الضريبية في تشجيع االستثمار : بالملكية الفكرية ولها قيمة اقتصادية، للمزيد انظر في ذلك
 .19األجنبي وتوجيهه في قانون االستثمار الجزائري، مرجع سابق، ص 

يحدد شروط تحويل رؤوس األموال إلى الخارج بعنوان االستثمار في الخارج من  92-62 من النظام رقم 96المادة  - 2
 .طرف المتعاملين االقتصاديين الخاضعين للقانون الجزائري، مرجع سابق

يحدد شروط تحويل رؤوس األموال إلى الخارج بعنوان االستثمار في الخارج من  92-62من النظام رقم  92المادة  - 3
 .ملين االقتصاديين الخاضعين للقانون الجزائري، مرجع سابقطرف المتعا

يحدد شروط تحويل رؤوس األموال إلى الخارج بعنوان االستثمار في الخارج من  92-62من النظام رقم  92المادة  - 4
 .طرف المتعاملين االقتصاديين الخاضعين للقانون الجزائري، مرجع سابق

يحدد شروط تحويل رؤوس األموال إلى الخارج بعنوان االستثمار في الخارج من  92-62من النظام رقم  91المادة  - 5
 .طرف المتعاملين االقتصاديين الخاضعين للقانون الجزائري، مرجع سابق
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نشاط مكمل، وهنا يظهر الفرق بين النشاط المكمل والنشاط ذا صلة، فالنشاط وكذا عبارات 
يكون في موضوع  النشاط ذا صلة أنيكون في نفس الموضوع في حين  أنالمكمل يجب 

مجلس النقد والقرض  أمام، مما يعني فتح سلطة واسعة األصليمختلف، فقط يرتبط بالنشاط 
 .(1)في منح الترخيص من عدمه

 :من األسهم في المشروع مع حق التصويت %11اهمة بأكثر من المس-2-أ
المتعامل االقتصادي  امتالك الستثمارهالى الخارج إ األموالقبول ترحيل رؤوس يشترط ل

من مجموع األسهم المكونة لرأسمال الكيان  %69من  ألكثرالخاضع للقانون الجزائري 
 .(2)االقتصادي غير المقيم مع حق التصويت

، وبالتالي يعتبر قيد 96-94بل في ظل النظام رقم هذا الشرط لم يرد من قعلى أن 
ية تحويل رؤوس ة على عملجديد من القيود التي وضعها المشرع في إطار فرض الرقاب

لى الخارج، حتى ولو كان الغرض من ذلك إعادة استثمارها، وهو بذلك يقضي على األموال إ
في أي  %69مل اقتصادي، ذلك انه المتالك نسبة يقوم بها أي متعا أنكل مبادرة يحاول 

مشروع استثمار في الخارج يحتاج رؤوس أموال ضخمة أمام الشركات المتعددة الجنسيات إذ 
لمؤسسات المالية العالمية الكبيرة ليس باألمر في البنوك وا من األسهم %69أن امتالك 
 .السهل والهين

 :خاصة بالمتعامل االقتصاديالشروط ال-ب
يجب أن تتوفر في مهني النشاط االقتصادي الراغبين في تأسيس مشروع استثماري 

 :مصرفي في الخارج مجموعة من الشروط أهمها
 :إيرادات من الصادرات بانتظامأن يحقق -1-ب

كل متعامل اقتصادي خاضع للقانون الجزائري الذي يرغب في انجاز يتعين على 
إيرادات من  بانتظاممشروع في خارج مكمل لنشاط له في الجزائر، أن يكون قد حقق 

                                           
 .214بن شعالل محفوظ، االستثمار الجزائري في الخارج، مرجع سابق، ص  - 1
يحدد شروط تحويل رؤوس األموال إلى الخارج بعنوان االستثمار في  92-62من النظام رقم  91فقرة  91المادة  - 2

 .الخارج من طرف المتعاملين االقتصاديين الخاضعين للقانون الجزائري، مرجع سابق
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 أن، بمعنى أخر (1)أو الخدمات في الجزائر/للسلع و اإلنتاجيصادرات، انطالقا من نشاطه 
ك، ضف إلى ذلك اشترط المشرع أن تكون عملية تصدير ال يمكن له ذل بأيالذي ال يقوم 

أن ال يكون المتعامل االقتصادي قد قام  أيالمحققة من خالل الصادرات منتظمة  اإليرادات
يكون قد قام بعمليات تصدير متفرقة، وال يهم إن ال بعمليات التصدير مرة واحدة فقط، أو أن 

 .الوطني لترقية الصادرات كان المتعامل االقتصادي مستفيد أو غير مستفيد من التدبير
ضف إلى كل هذا يشترط المشرع أن يكون مبلغ تحويل رؤوس األموال مرتبط بإيرادات 
الصادرات المرحلة، وال يمكن في أي حال من األحوال أن يتجاوز المتوسط السنوي إليرادات 

تي سبقت القانونية المحققة خالل السنوات الثالث األخيرة ال أجالهاالصادرات المرحلة في 
حتياطات للمتعامل االقتصادي وا   (3)جل الحفاظ على ميزان المدفوعات، وهذا من أ(2)الطلب

، كما يتعين أن تكون رؤوس األموال المحولة ملكية خاصة الدولة من العملة الصعبة
 .للمتعامل
 :شرط النزاهة-2-ب

ال يكون قد ارتكب أي  يثبت شرط نزاهته، أي أن أنالمتعامل االقتصادي  يتعين على
لى الخارج ، وذلك (4)مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس األموال من وا 

  .(1)بإستخراج شهادة سلبية من البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش

                                           
في يحدد شروط تحويل رؤوس األموال إلى الخارج بعنوان االستثمار  92-62من النظام رقم  90فقرة  91المادة  - 1

 .الخارج من طرف المتعاملين االقتصاديين الخاضعين للقانون الجزائري، مرجع سابق
يحدد شروط تحويل رؤوس األموال إلى الخارج بعنوان االستثمار في الخارج من  92-62من النظام رقم  90المادة  - 2

 .طرف المتعاملين االقتصاديين الخاضعين للقانون الجزائري، مرجع سابق
ميزان المدفوعات من أهم الطرق التي تستعين به الدولة لرسم سياستها االقتصادية وتحديد الوضعية المالية  يعتبر - 3

للدولة ما بين دائنيتها ومديونيتها، فرغم تعدد التعريفات واختالف الفقهاء فيما بينهم في تعريفه إال أنه يعرف بأنه السجل 
معلومات االقتصادية التي تتم بين المقيمين في الدولة والمقيمين في الخارج، المحاسبي الذي تضعه الدولة وتسجل فيه كل ال

بن شعالل محفوظ، تجريم القانون الجزائري للمستثمر األجنبي المخل بقواعد الرقابة على الصرف : للمزيد أنظر في ذلك
باتنة، -اسية، جامعة الحاج لخضروحركة رؤوس األموال، مجلة الباحث للدراسات األكاديمية، كلية الحقوق والعلوم السي

 .402، ص 4962العدد الثالث، سبتمبر 
، يتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم 6001يوليو سنة  90مؤرخ في  44-01ينظم هذه المخالفات أمر رقم  - 4

لى الخارج، ج  ، معدل6001يوليو سنة  69، صادر في 20ر عدد .الخاصين بالصرف وحركة رؤوس األموال من وا 



 العوامل المتعلقة بالعملية االستثمارية: الفصل الثاني -الباب الثاني
 

189 

 

كما يستخرج كذلك شهادة سلبية من البطاقية الوطنية لمخالفي التشريع والتنظيم 
لى الخارجالخاصين بالصرف  ، حيث أن هذا السجل عبارة (2)وحركة رؤوس األموال من وا 

عن بنك معطيات يسجل فيه كل شخص طبيعي أو معنوي مقيم أو غير مقيم كان محل 
لى  محضر معاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس األموال من وا 

ر المادي والتقني للبطاقية وكذا بنك الجزائر الخارج، وتتكفل الوزارة المكلفة بالمالية بالتسيي
 .الذي يزوده بالمعلومات الالزمة والضرورية

على تحديد هوية المتعاملين االقتصاديين المخالفين تساعد هذه البطاقيات الوطنية 
للتشريعات وفي المقابل تثبت نزاهة المتعاملين االقتصاديين وتساعدهم على تحويل رؤوس 

 .رج من أجل استثمارهااألموال إلى الخا
 :شروط خاصة بالدولة المستضيفة لالستثمار-2

باإلضافة على الشروط األخرى هناك شروط خاصة بالدولة المستضيفة، والتي يمكن 
 .تقسيمها إلى شروط متعلقة بنوع الدولة المستضيفة لالستثمار وشروط خاص بتشريعاتها

 
 

                                                                                                                                    
، 4990فيفري سنة  40في  صادر، 64ر عدد .، ج4990فيفري سنة  60مؤرخ في  96-90 رقم أمرومتمم بموجب 

، 22ر عدد ,، ج4990لمالية لسنة ، يتضمن قانون ا4991ديسمبر سنة  41مؤرخ في  42-91وبموجب قانون رقم 
صادر ، 29ر عدد .، ج4969أوث سنة  41 مؤرخ في 90-69، وبموجب أمر رقم 4991ديسمبر سنة  40صادر في 

 .4969سبتمبر سنة  96في 
هذه البطاقية عبارة عن قاعدة معطيات ممركزة للمعلومات المتعلقة بمرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريعات والتنظيمات  - 1

واستخراج الشهادة السلبية الجبائية والتجارية والجمركية والبنكية والمالية، وهي التي تثبت مدى نزاهة المتعامل االقتصادي، 
فبراير سنة  91مؤرخ في  22-60مرسوم تنفيذي رقم  منها يساعده على تحويل رؤوس األموال لالستثمار في الخارج، انظر

، يحدد كيفيات تنظيم وتسير البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش ومرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريعات 4960
ر عدد .ي لحسابات الشركة، جتجارية والجمركية والبنكية والمالية، وكذا عدم القيام باإليداع القانونوالتنظيمات الجبائية وال

 .4960فبراير سنة  69صادر في ، 90
، يحدد كيفيات تنظيم وسير البطاقية الوطنية للمخالفين 4964يوليو سنة  90مؤرخ في  400-64مرسوم تنفيذي رقم  - 2

لى الخارج، جالخاصين بالصرف وحركة رؤوس األموافي مجال التشريع والتنظيم   62صادر في ، 26ر عدد .ل من وا 
 .4964يوليو سنة 
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 :شرط خاص بنوع الدولة-أ 
شرط االعتراف بهذه الدولة أو ان يكون الشريك المقابل من دولة يمكن تقسيمها إلى 

 .تعترف بها الجزائر
 :شرط االعتراف بهذه الدولة-1-أ 

 أي ، بحيث أن الدولة التي ال تعترف بها الجزائر وال تقيم معهايعتبر هذا الشرط بديهي
األشخاص "...عالقات دبلوماسية فال يمكن لها أن تسمح بترحيل رؤوس األموال إليها 

 .(1)"الطبيعيون والمعنويون ذو جنسية بلد ال تعترف به الجزائر
 :وجود شريك أصله من بلد ال تخضع العالقات معه ألي مانع-2-أ

أن يكون أصله من بلد ال  ، أيختيار الشريك الذي يقام معه االستثماريجب حسن إ
مقصود من ذلك تفادي تطبيع ، وال(2)تخضع العالقات االقتصادية والتجارية معه ألي مانع

الجزائر للعالقات مع الكيان اإلسرائيلي ألنه الوحيد الذي تمتنع الجزائر عن إقامة عالقات 
ومن الصعب جدا استيفاء مثل هكذا شرط نظرا ألن المؤسسات المالية الكبرى كثيرا ، (3)معه

 .ما يتغير مالكها بسبب سرعة تداول األسهم
 :الدولة المستضيفة لالستثمارشروط متعلقة بتشريع -ب

يشترط في تشريع الدولة المزمع إنجاز المشروع االستثماري المصرفي على أراضيها ان 
 :يتوافر ما يلي

 :شفافية النظام الجبائي-1-ب
يكون على دراية تامة ومسبقة بالنظام الجبائي  أنيتعين على المتعامل االقتصادي 

حيث يكون االستثمار في بلد شفافا من حيث النظام ب، للدولة التي ينوي االستثمار فيها

                                           
يتعلق بحسابات بالعملة الصعبة الخاصة باألشخاص الطبيعية من جنسية  96-90المادة الثالثة من النظام رقم  - 1

 .أجنبية، مرجع سابق
شروط تحويل رؤوس األموال إلى الخارج بعنوان االستثمار في  يحدد 92-62من النظام رقم  92فقرة  91المادة  - 2

 .الخارج من طرف المتعاملين االقتصاديين الخاضعين للقانون الجزائري، مرجع سابق
 .211-212ص -بن شعالل محفوظ، االستثمار الجزائري في الخارج، ص - 3
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لسعي الحكومة لمكافحة ظاهرة الغش والتهرب ال ربما يرجع السبب في ذلك ، و (1)الجبائي
 .(2)في هذا المجالعديد من االتفاقيات الدولية لبرامها اوالدليل على ذلك ا الضريبين

هذه االتفاقيات الثنائية في مجال الضرائب تساعد المستثمر على تفادي  ضف إلى أن
 .الضريبينتحد من ظاهرة التهرب والغش  انهالضريبي في كلتا الدولتين، كما أ االزدواج
 :أن يتضمن تشريعه ما يسمح بالتعاون الدولي-2-ب

سمح وال يمنع اشترط المشرع كذلك أن يتضمن تشريع الدولة المستضيفة لالستثمار ما ي
شرط هذا ال أنفي المجالين القضائي والجبائي، وحقيقة تبادل المعلومات، وكذا بالتعاون 
 .له أن يعلم بكل تشريعات هذا البلد مرهق للمتعامل االقتصادي فكيف

ولعل السبب من وراء اشتراط المشرع مثل هذا الشرط هو حتى تتمكن الدولة الجزائرية 
ضيفة تقديم معلومات حول المتعامل االقتصادي وعن مشروعه من مطالبة الدولة المست

االستثماري ومقارنتها مع المعلومات المتحصل عليها وتلك المصرح بها من قبل المتعامل، 
وزيادة على ذلك في حالة ثبوت ممارسات منافية للقانون من المتعامل االقتصادي يمكن 

 .(3)للدولة الجزائرية المطالبة بتسليمه
 :يتضمن تشريعها ما يسمح بترحيل عوائد االستثمار أن-3-ب

يتحقق في ما إذا كان تشريع هذه الدولة المتعلق  أنالمتعامل االقتصادي على 
بترحيل العوائد المترتبة على االستثمار يسمح بالصرف والوضعية االقتصادية واالجتماعية 

 .(4)ومحصالت البيع أو تصفية االستثمار
                                           

األموال إلى الخارج بعنوان االستثمار في  يحدد شروط تحويل رؤوس 92-62من النظام رقم  92فقرة  91المادة  - 1
 .الخارج من طرف المتعاملين االقتصاديين الخاضعين للقانون الجزائري، مرجع سابق

اتفاقية دولية ثنائية في مجال تجنب االزدواج وتفادي التهرب والغش الجبائي في ميدان  09أبرمت الجزائر أكثر من  - 2
                                       :أنظر في ذلك.الضريبة على الدخل ورأس المال

onsulter le 08/07/2016 .C. convention-juridique/accords-www.andi.dz/index.php/ar/cadre 
 .212بن شعالل محفوظ، االستثمار الجزائري في الخارج، مرجع سابق، ص  - 3
االستثمار في  يحدد شروط تحويل رؤوس األموال إلى الخارج بعنوان 92-62من النظام رقم  92فقرة  91المادة  - 4

 .الخارج من طرف المتعاملين االقتصاديين الخاضعين للقانون الجزائري، مرجع سابق
 

http://www.andi.dz/index.php/ar/cadre-juridique/accords-convention
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ط خاصة ما تعلق منها و الشر فرض كل هذه  غالى في المشرع أنوما يالحظ 
بالوضعية االقتصادية واالجتماعية لهذا البلد، فمن االستحالة تقدير الوضعية االجتماعية 

زيد من معاناة المتعامل إذ يتطلب ذلك دراسة شاملة وبالتالي تواالقتصادية لبلد ما، 
 .في ظل وجود كل هذه العراقيل والقيود مبادرة لالستثماري على كل ويقض االقتصادي

 المطلب الثاني
 عملية إعادة تحويل رؤوس األموال رقابة على تقرير

من بين أهم المسائل التي  (1)يعتبر ضمان إعادة تحويل رؤوس األموال إلى الخارج
سعى  األساس، وعلى هذا المصرفي األجنبي تحظى بعناية وأهمية خاصة بالنسبة للمستثمر

المتعلق بترقية  90-61من القانون  42المشرع الجزائري لتكريسه من خالل نص المادة 
تستفيد من ضمان تحويل الرأسمال المستثمر والعائدة الناجمة عنه االستثمارات "االستثمار 
من حصص في رأس المال في شكل حصص نقدية مستوردة عن الطريق  انطالقاالمنجزة 

كذلك المداخيل ....ويتضمن ضمان التحويل....ة حرة التحويلالمصرفي، ومدونة بعمل
ن كان  الحقيقية الصافية الناتجة عن التنازل وتصفية االستثمارات ذات مصدر أجنبي حتى وا 

من خالل بعض النصوص التنظيمية كالنظام ، أو "في البداية مبلغها يفوق الرأسمال المستثمر
 .(2)90-92رقم 

                                           
يقصد بعملية إعادة تحويل رؤوس األموال خروج األموال من الجزائر إلى الخارج وهذه األموال هي عبارة عن ناتج  - 1

لالستثمار الذي سبق تمويله بواسطة رؤوس أموال مستوردة من الخارج والرأسمال األصلي المستثمر في الجزائر، كما يمكن 
ل التابعة لألشخاص الخاضعين للقانون الجزائري بمعنى المقيمين التي سبق الحديث عن عملية إعادة التحويل لرؤوس األموا

تحويلها ألجل تمويل نشاطات في الخارج، إذ أنها عبارة عن دخول أموال إلى الجزائر ناتجة عن استثمار منجز في الخارج، 
لى: للمزيد أنظر في ذلك الجزائر في مجال االستثمار، مذكرة  بن أوديع نعيمة، النظام القانوني لحركة رؤوس األموال من وا 

ص -، ص4969تيزي وزو، -لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، فرع قانون األعمال، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري
40-42. 

تستفيد : "، يتعلق باالستثمارات األجنبية، مرجع سابق، على ما يلي90-92تنص المادة الثانية من النظام رقم  - 2
ات التي أنجزت عن طريق مساهمات خارجية من ضمان تحويل إيرادات رأسمال المستثمر وصافي النواتج االستثمار 

 ...".الحقيقية الناجمة عن التنازل أو التصفية
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جة عن عملية عمليات الناتمختلف هذه الشروط المتعلقة بلذا سوف يتم التطرق إلى 
، ثم إلى الرقابة المفروضة على عملية تحويل (الفرع األول)إعادة تحويل عائدات االستثمار 

 (.الفرع الثاني) رؤوس األموال الناتجة عن التنازل وتصفية المشروع االستثماري
 الفرع األول

 وال الناتجة عن عائدات االستثمارؤوس األمرقابة على عملية إعادة تحويل ر  تقرير
وضع المشرع الجزائري ترسانة من النصوص القانونية والتنظيمية التي تنظم وتضمن 

األجانب  المستثمرينالمال المستثمر، وذلك بغية تشجيع  رأسعملية إعادة تحويل إيرادات 
وبموجب قانون المالية ، إال أن المشرع على االستثمار في الجزائر في القطاع المصرفي

فرض رقابة على عملية إعادة تحويل رؤوس األموال الناتجة عن  4990التكميلي لسنة 
، وذلك من خالل تقرير مجموعة من الشروط الواجب توافرها وبعبارة (1)عائدات االستثمار

ا، رج االلتزام بهأخرى على المستثمر الراغب في إعادة تحويل أمواله من الجزائر إلى الخا
مر تعتبر قيود على عملية إعادة تحويل األرباح إلى الخارج، لذا سيتم ألوهي في حقيقة ا

، ثم غلى القيود (أوال) التطرق إلى القيود الموضوعية على عملية إعادة التحويل إلى الخارج
 (.ثانيا)اإلجرائية على عملية تحويل رؤوس األموال الناتجة من استغالل االستثمار

 :د الموضوعية على عملية تحويل األرباح إلى الخارجالقيو : أوال
الناتجة عن عملية  األموالفرض المشرع الجزائري رقابة صارمة على حركة رؤوس 

استغالل المشروع االستثماري من خالل تقرير شروط يتعين على المستثمر االلتزام بها لقبول 
فائض بالعملة الصعبة لفائدة ، بحيث ألزم المستثمر األجنبي بتقديم تحويل رؤوس أمواله

الجزائر، باإلضافة إللزامه بإعادة استثمار حصة من األرباح خالل مدة قيام المشروع، كما 
 .اوجب أن تكون هناك مساهمات خارجية في الرأسمال المستثمر

                                           
يقصد بعائدات االستثمار المبالغ الناتجة عن استثمار وتشمل على الخصوص وليس على سبيل الحصر األرباح  - 1

ل واألرباح الموزعة والعموالت، انظر المادة األولى من االتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية والفوائد وأرباح رأس الما
 69الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة فدرالية روسيا حول الترقية والحماية المتبادلة لالستثمارات الموقع بالجزائر في 

 .مرجع سابق ،642-91رئاسي رقم مرسوم  المصادق عليه بموجب ،4991مارس سنة 
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 :ضرورة وجود مساهمات خارجية-1
خارج يجب أن يعتبر هذا الشرط أساسي ومنطقي فلقبول إعادة تحويل األرباح إلى ال

تكون هناك مساهمة في انجاز االستثمار انطالقا من رؤوس أموال أي وجود مساهمات 
المتعلق بترقية االستثمار في نص  90-61خارجية، وهذا ما كرسه المشرع بموجب القانون 

 .(1)المتعلق باالستثمارات األجنبية 90-92، ومن وراءه النظام رقم 42المادة 
المتعلق بترقية االستثمار  90-61من القانون  42المادة ويالحظ من خالل نص 

اعتماد المشرع على معيار أجنبية رأسمال ال على جنسية المستثمر لالستفادة من حق إعادة 
التحويل، فإذا كان المستثمر حامل لجنسية جزائرية وغير مقيم في الجزائر لكون مركز 

مات في رأسمال المؤسسات المصرفية، فإنه نشاطاته الرئيسية في الخارج، وقام بتقديم مساه
يستفيد من ضمان إعادة التحويل، وهنا نسجل التضارب في المعيار المعتمد عليه في نص 

وبين المعيار المعتمد عليه في االتفاقيات الدولية الثنائية التي أبرمتها الجزائر  42هذه المادة 
ى بالتطبيق هي االتفاقية الثنائية في ، وعليه فإن األول(2)حيث اعتمدت على معيار الجنسية

 .من الدستور 629حال وجوده حسب نص المادة 
ومن ثمة وبما أن المشرع يشترط مساهمة شريك وطني في االستثمار المقام من طرف 

يرادات األسهم  %20/  %26أجنبي بنسبة  فإن الشريك األجنبي يقوم بتحويل األرباح وا 
اهمته في الرأسمال المستثمر والتي تمت معاينتها بصفة المحققة فقط بمبلغ يطابق حصة مس

 .(3)قانونية
 :أن تكون هذه المساهمات بعملة حرة التحويل-2

ويجب أن تكون هذه المساهمات النقدية بعملة صعبة حرة التحويل يسعرها بنك الجزائر 
المعتمد إلى بنك بانتظام بعد التحقق من استيرادها قانونا، عن طريق تصريح يقدمه الوسيط 

                                           
 .المتعلق باالستثمارات األجنبية، مرجع سابق 90-92المادة الثانية من النظام رقم  - 1
أنظر كمثال على ذلك المادة األولى من االتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجلس  - 2

المصادق عليه  ،4992نوفمبر سنة  09لة لالستثمارات الموقع ببيرن في الفدرالي السويسري حول الترقية والحماية المتباد
 .مرجع سابق، 402-92رئاسي رقم مرسوم  بموجب

 .المتعلق باالستثمارات األجنبية، مرجع سابق 90-92من النظام رقم  92المادة  - 3
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-90الجزائر ابتداءا من اليوم العشرين من كل شهر وفق النموذج الوارد في التعليمة رقم 
 .، يوضح في هذا التقرير الحاالت اإلحصائية للتحويالت التي تمت في الشهر السابق(1)92

كل عملة "...هي  96-90والعملة الصعبة حرة التحويل حسب ما جاء في النظام رقم 
، وعرفها البعض (2)"ة قابلة للتحويل بكل حرية والتي يقوم بنك الجزائر بتسعيرها بانتظامأجنبي
العملة التي يتم استبدالها بحرية تامة مقابل العمالت األخرى وبدون اشتراط الحصول "بأنها 

 .(3)"على موافقة السلطة النقدية
 :إلزامية إعادة حصة من األرباح إلعادة استثمارها-3

لفترة زمنية أزمت االستثمارات األجنبية التي استفادت من التحفيزات الممنوحة  لوحظ أنه
الموافقة لهذه اإلعفاءات الممنوحة في أجل  %09بإعادة استثمار جزء من األرباح تقدر بـ 

، (4)سنوات، ابتداء من تاريخ قفل السنة المالية التي خضعت نتائجها للنظام التحفيزي 92
 .(5)قرار وزاريحيث صدر في ذلك 

يمكن القول انه ما دام النشاط المصرفي مستثنى من حوافز االستثمار وبالتالي فهو 
 .غير ملزم بإعادة استثمار جزء من األرباح

 
 
 

                                           
1
 - L’instruction N° 09-05 du 28 Aout 2005, Portant modalités et canevas de déclaration a la 

banque d’Algérie des transferts/rapatriements.www.bank-of-Algeria.dz 
يتعلق بحسابات العملة الصعبة الخاصة باألشخاص الطبيعيين من جنسية أجنبية،  96-90من النظام رقم  94المادة  - 2

 .معنويين غير المقيمين، مرجع سابقالمقيمين وغير المقيمين واألشخاص ال
 .409، ص مرجع سابقجنبي، ألمدحت صادق، النقود الدولية وعمليات الصرف ا - 3
، الملغية بموجب نص ، مرجع سابق4990المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة  96-90 رقم من األمر 20المادة  - 4

 .، مرجع سابق4960لسنة  المتضمن قانون المالية 62-61من القانون  24المادة 
من قانون  26و  94، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادتين 4961نوفمبر سنة  42مؤرخ في قرار وزاري مشترك  - 5

 والتخفيضات لإلعفاءاتمن حصة األرباح الموافقة  %09المتعلقتين بإلزامية إعادة استثمار نسبة  4961المالية لسنة 
 .4961ديسمبر  66صادر في ، 06ر عدد .ظمة دعم االستثمار، جالضريبية الممنوحة في إطار أن
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 :على عملية إعادة تحويل عائدات االستثمار المفروضة اإلجرائيةالقيود : ثانيا
اإلجراءات القانونية الضرورية  من مجموعة استيفاء مصرفي يتعين على كل مستثمر

أو  اإلجراءاتوعليه يمكن تقسيم هذه رؤوس األموال إلى الخارج،  من أجل إعادة ترحيل
 .القيود إلى قيود إجرائية عامة وقيود إجرائية خاصة

 :العامة اإلجرائيةالقيود -1
 عائدات نهي قيود مفروضة على كل عملية إعادة تحويل رؤوس األموال الناتجة ع

 :أساسين هما االستثمار، ويمكن تقسيمها إلى إجراءين
 :التصريح بالتحويل-أ

التصريح بالتحويل يتم على مستوى المصالح الجبائية وكذا التصريح بالتحويل لدى 
 .وسيط معتمد

 :التصريح بالتحويل لدى المصالح الجبائية-1-أ
تصريح مسبق  اكتتاب يجب تحويل رؤوس األموال الناجمة عن استغالل االستثمارل

بعملية تحويل األموال لدى المصالح الجبائية المختصة إقليميا على مطبوعة مسلمة من 
 .(1)الجبائية وفق نموذج اإلدارةطرف 

 (2):ويجب أن يرفق هذا التصريح بالوثائق التالية
 .نسخة من فواتير التوطين لدى البنك أو كل وثيقة تقوم محلها تبرر موضوع التحويل-
 .سخة من أمر التحويل للشريك الجزائري المتعاقدن-
نسخة من محاضر الجمعية العامة والقوانين األساسية والسجل التجاري وتقرير -

 .محافظ الحسابات التي تبرز توزيع أرباح األسهم

                                           
التصريح وبتسليم شهادة تحويل  باكتتاب، يتعلق 4990أكتوبر سنة  96مؤرخ في أنظر في ذلك المالحق من قرار  - 1

 .رؤوس األموال نحو الخارج، مرجع سابق
التصريح وبتسليم شهادة تحويل رؤوس األموال  باكتتاب، يتعلق 4990أكتوبر سنة  96مؤرخ في من قرار  92المادة  - 2

 .نحو الخارج، مرجع سابق
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من " أيام 90"ويتعين على المصالح الجبائية المختصة أن تسلم للمصرح في غضون 
بالتحويل شهادة التحويل، إذا ثبت لها احترامه لاللتزامات الجبائية تاريخ إيداع التصريح 

المفروضة عليه، ومن ثمة ال تسلم له شهادة التحويل إال بعد تسوية الوضعية الجبائية 
 .(1)للمستفيد من المبالغ المراد تحويلها

 :تصريح بالتحويل لدى وسيط معتمد اكتتاب-2-أ
القيام بعملية التوطين المصرفي المصرفية يتعين  األجنبيةاالستثمارات  إيراداتتحويل ل

، بعد تقديم ملف يحتوي على جملة من الوثائق القانونية الالزمة حددت (2)لدى وسيط معتمد
 .(3)بموجب تعليمة صادرة من بنك الجزائر

وهنا يتعين على الوسطاء المعتمدين إبالغ بنك الجزائر عن كل هذه العمليات، كما 
األخرى  اإلثباتليهم االحتفاظ بملفات التوطين المصرفي والتحويل وكل وثائق يتعين ع

 .سنوات على األقل من تاريخ تسويتها أو تنفيذها 92المتعلقة بالعمليات الجارية خالل فترة 
 :القيام بالتحويل-ب
القيام بعملية التحويل يجب على صاحب الشأن أن يقوم بالتحويل بالعملة المتفق  عند

 .وأن يحترم أجال التحويل -العملة الصعبة-عليها
 :عملة إعادة التحويل وسعر صرفها-1-ب

المتعلق باالستثمارات األجنبية أي نص يشير إلى العملة  90-92لم يورد النظام رقم 
األرباح، وهو نفس األمر في مختلف النصوص القانونية المتعلقة التي يتم بها إعادة تحويل 
األموال، وعليه فإن األقرب إلى المنطق يتم بنفس العملة التي تم بها بالصرف وحركة رؤوس 

                                           
التصريح وبتسليم شهادة تحويل رؤوس  باكتتاب، يتعلق 4990أكتوبر سنة  96من القرار المؤرخ في  91المادة  - 1

 .األموال نحو الخارج، مرجع سابق
ى المعامالت الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة يتعلق بالقواعد المطبقة عل 96-90من النظام رقم  29المادة  - 2

 الصعبة، المعدل والمتمم، مرجع سابق
3
 - L’instruction N° 01-09 du 15 février 2009, Relative au dossier en appui de la demande de 

transfert des revenus et produits de cession des investissements étrangers.www.bank-of-

Algeria.dz 
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التحويل من الخارج إلى الجزائر من أجل االستثمار، أو بعملة حرة التحويل طالما أن النظام 
 .(1)يسمح بذلك 96-90رقم 

ه بالرجوع إلى االتفاقيات الدولية التي تم إبرامها في هذا الصدد نجد أن هناك غير أن
بعض االتفاقيات قد تعرضت إلى العملة الواجبة التحويل بها، منها االتفاقية المبرمة مع 

كما يلي  جاءت إيطاليا حول الترقية والحماية المتبادلة لالستثمارات في المادة الخامسة منها
، وهو (2)..."بالعملة التي تم بها االستثمار...ليها في الفقرات السابقةتتم التحويالت المشار إ"

نفس الحكم مطبق في االتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
حيث جاء في  وحكومة جمهورية صربيا المتعلق بالترقية والحماية المتبادلتين لالستثمارات

تتم بعملة قابلة للتحويل والتي تم بها استثمار ...عائدات االستثمار"منه أن  91نص المادة 
رأس المال أو بأي عملة أخرى قابلة للتحويل وافق عليها المستثمر والطرف المتعاقد 

 .(3)..."المعني
لعملة ن تحديد اعكوت المشرع في النصوص القانونية وعليه يالحظ على الرغم من س

التي يتم بها إعادة تحويل األرباح أو عوائد االستثمار، نجد أن االتفاقيات الدولية الثنائية 
المبرمة في هذا الشأن قد تباينت في تحديد العملة التي يتم بها إعادة التحويل فمنها المعتمدة 

 .على نفس عملة التحويل أو العملة المتفق عليها بين الطرفين

                                           
يتعلق بالقواعد المطبقة على المعامالت الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة  96-90من النظام رقم  90المادة  - 1

 .الصعبة، المعدل والمتمم، مرجع سابق
الشعبية وحكومة الجمهورية االيطالية  المادة الخامسة من االتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية - 2

مرسوم  المصادق عليها بموجب ،6006مايو سنة  62حول الترقية والحماية المتبادلة لالستثمارات الموقع بالجزائر بتاريخ 
 .6006أكتوبر سنة  91صادر في ، 21ر عدد .ج 6006أكتوبر سنة  92مؤرخ في  201-06رئاسي رقم 

فاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية صربيا االت من المادة السادسة - 3
رئاسي مرسوم  المصادق عليها بموجب فبراير، 60المتعلق بالترقية والحماية المتبادلتين لالستثمارات الموقع بالجزائر في 

 .مرجع سابق ،002-60رقم 
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الذي يتم على أساسه إعادة التحويل فيكون بسعر  (1)الصرف أما فيما يخص سعر
الصرف المعمول به وقت التحويل الفعلي لرؤوس األموال وليس وقت تقديم الطلب، وهذا 
لكون أن هذه المدة قد تطول مما يؤدي لتعريض المستثمر لمخاطر الحفاظ على سعر 

تي أبرمتها الجزائر في هذا المجال، ، وهذا ما تضمنته مختلف االتفاقيات الدولية ال(2)الصرف
كاالتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية 

التي نصت في المادة السادسة  جنوب إفريقيا حول الترقية والحماية المتبادلة لالستثمارات
ل بسعر سوق الصرف المطبق تتم كل التحويالت دون تأخير بأي عملية قابلة للتحوي" منها

بتاريخ التحويل وفي غياب سوق للصرف يستعمل أحدث سعر مطبق على االستثمارات 
 .(3)"الداخلية
 :أجل إعادة التحويل-2-ب

المنظم لعملية إعادة تحويل األموال إلى  90-92لم يحدد المشرع في النظام رقم 
مؤسسات المالية الوسيطة المعتمدة الخارج أي أجل أو مدة يتعين من خاللها على البنوك وال

إن البنوك والمؤسسات المالية الوسيطة، مؤهلة لدراسة طلبات التحويل وتنفيذ دون "احترامها 
د الوسطاء المعتمدين بمدد ومهل محددة وهذا يقييتم ت لمه ، نالحظ أن(4)..."أجل التحويالت

كان المشرع يلزم  إذ -90-92النظام رقم -على خالف ما كان مقرر قبل صدور هذا النظام
يوما من  19البنوك والمؤسسات المالية المعتمدة أن تقوم بعملية التحويل في أجل أقصاه 

                                           
يقصد بسعر الصرف السعر الذي يتم على أساسه تحويل العملة األجنبية إلى العملة الوطنية عند إدخال رأس المال  - 1

المستثمر، والسعر الذي يحسب على أساسه تحويل العملة الوطنية إلى العملة األجنبية عند إخراج األرباح ورأس المال من 
ام الدين كامل األهواني، المعاملة القانونية لالستثمارات في القانون المصري، حس: الدولة المضيفة لالستثمار، أنظر في ذلك

 .46، ص 6001، مصر، 92مجلة دراسات، اتحاد الجامعات العربية، العدد 
2
 - HAROUN Mehdi, Le régime des investissements en Algérie à la lumière des conventions 

franco-Algériennes, Litic, Paris, 2000, P 597. 
المادة الخامسة من االتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب  - 3

 المصادق عليها بموجب ،4999سبتمبر سنة  42إفريقيا حول الترقية والحماية المتبادلة لالستثمارات الموقع بالجزائر في 
 .4996يوليو سنة  40صادر في ، 26ر عدد .ج 4996يوليو سنة  40مؤرخ في  491-96مرسوم رئاسي رقم 

 .يتعلق باالستثمارات األجنبية، مرجع سابق 90-92 رقم من النظام 90المادة  - 4
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مدة شهريين سواء في النظام ، وحدده في النصوص التنظيمية األخرى ب(1)تاريخ إيداع الملف
 .(3)90-4999أو النظام  (2)90-09رقم 

في المقابل وبالرجوع إلى االتفاقيات الدولية المبرمة في هذا الصدد نجد تباين بين هذه 
شهريين كاالتفاقية المبرمة بين  ـمن حددت أجل إعادة التحويل ب االتفاقيات فمن االتفاقيات

لحكومة البرتغالية حول الترقية والحماية المتبادلة حكومة الجمهورية الجزائرية وا
 .(4)لالستثمارات

أشهر كاالتفاقية المبرمة ما بين  91 ـب توهناك من االتفاقيات من حددت أجل التحويال
حكومة الجمهورية الجزائرية والحكومة االيطالية حول الترقية والحماية المتبادلة 

 .(5)لالستثمارات
أشهر كاالتفاقية المبرمة بين الجزائر  90 ـمن حددت األجل بوهناك من االتفاقيات 

وترك لألطراف  األجلنجد في بعض االتفاقيات صمت المشرع عن تحديد  أنناواسبانيا، غير 

                                           
 (.ملغي.)، يتعلق بترقية االستثمار، مرجع سابق64-00 رقم من المرسوم التشريعي 64/94المادة  - 1
، يحدد شروط تحويل رؤوس األموال إلى الجزائر لتمويل النشاطات االقتصادية 90-09النظام رقم من  62المادة  - 2

عادة تحويلها إلى الخارج ومداخيلها، مرجع سابق  .وا 
3
 - Art 04 du règlement N° 2000-03 Relatif aux investissements étrangers.www.bank-of-

Algeria-.dz(aborgé). « L’autorisation est accordée dans un délai maximum de deux mois à 

compter de la date de dépôt du dossier dont le contenu sera défini par une instruction de la 

banque d’Algérie ». 

 .في الجريدة الرسميةأجد له أثر  لإلشارة فقط فإن هذا النظام لم
يحدد األجل ابتداءا من اليوم الذي يقدم فيه الطلب مصحوبا بكافة الوثائق الالزمة على أن ال "المادة السادسة  نص - 4

من االتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية " يتجاوز في أي حال من األحوال مدة الشهريين
المصادق  ،4992سبتمبر سنة  62المتبادلة لالستثمارات الموقع بلشبونة بتاريخ وحكومة البرتغالية حول الترقية والحماية 

 . مرجع سابق ،604-92رئاسي رقم مرسوم  عليها بموجب
من االتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية " أشهر 91وذلك في مدى ...تتم التحويالت"نص المادة الخامسة  - 5

 62الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية االيطالية حول الترقية والحماية المتبادلة لالستثمارات الموقع بالجزائر بتاريخ 
 .مرجع سابق، 201-06رئاسي رقم مرسوم  موجبالمصادق عليها ب ،6006مايو سنة 
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لكنها شددت على أن تتم في أقرب اآلجال ودون تأخير  تناسبهماختيار اآلجال التي حرية 
 .(1)النمساكاالتفاقية المبرمة بين الجزائر وجمهورية 

 :القيود اإلجرائية الخاصة-2
تفرضها  إعادة تحويل عائدات االستثمارالخاصة بالشروط اإلجرائية  هي مجموعة من

سيتم التطرق إلى النصوص القانونية، وذلك كآلية للرقابة التي يمارسها المشرع الجزائري، لذا 
 .ملف طلب تحويل األرباح ثم تحديد األرباح الممكن تحويلها

 :ملف طلب تحويل األرباح-أ
من خاللها الوثائق التي يجب أن ترفق  تحددالتي  90-96التعليمة رقم  صدرت

 :(2)بالطلب
 .نسخة من السجل التجاري ونسخة من النظام األساسي للشركة مصادق عليهما-
ئق أثناء فتح ملف التوطين وثائق تبرر وجود مساهمات خارجية سابقة، تقدم هذه الوثا-
 .الوسيط المعتمدأمام 

 .نسخة موقعة من الهيئة المختصة لمحضر اجتماع المساهمين واألعضاء المشتركين-
 .تقديم تقرير رسمي عن حالة تقسيم األرباح بين المساهمين-
تقرير لمدقق الحسابات القانونية يؤكد نزاهة الحسابات وعن حالة وجود تحفظات حول -
 .األرصدة
العامة وحسابات الدخل السنوية، مصادق عليها من محافظ  نسخة من الميزانية-

 .الحسابات
 .(1)وصل تسوية الوضعية الجبائية أو شهادة تؤكد المعالجة الجبائية السليمة-

                                           
المادة السادسة من االتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النمسا  - 1

رئاسي  مرسوم المصادق عليها بموجب ،4990يونيو سنة  60حول الترقية والحماية المتبادلة لالستثمارات الموقع بفيينا في 
 .مرجع سابق ،040-92رقم 

2
 - Art 02 de L’instruction N° 01-09, Op.Cit. 
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نسخة من الجداول اإلحصائية معدة كما هي محددة في تعليمة بنك الجزائر رقم -
 .(2)4992أوث  42مؤرخ في  90-92

ق يجب أن يقدم طلب تحويل األرباح بكشف مبرر يحدد مبالغ إضافة إلى الملف الساب
 .(3)وفترات تحقيق األرباح

 :تحديد مبلغ األرباح القابلة للتحويل-ب
يرادات األسهم التي حققتالقابلة ل األرباحلغ امب تتحدد ها االستثمارات األجنبية لتحويل وا 

في الجزائر سواء كانت مباشرة أو عن طريق الشراكة مختلطة وطنية أجنبية بنسبة 
من الخارج  اآلتيةمن الخارج، فإذا كانت المساهمة الخارجية  اآلتيةالمساهمات الخارجية 

اهمة إذا كانت نسبة المس أمامن رأس المال المستثمر فإن نسبة التحويل تتحدد بها،  699%
على خالف ذلك فإن نسبة تحويل األرباح تتحدد بمبلغ يطابق حصة المساهمة األجنبية في 
رأس المال، والتي تمت معاينتها بصفة قانونية وهذا الحكم هو الذي أقره المشرع بموجب 

، لكن بعد تنفيذ المستثمر لاللتزامات المفروضة عليه كإعادة استثمار جزء (4)90-92النظام 
 .الجبائية اإلدارة اتجاهمن األرباح وتسوية وضعيته 

وعليه فإن نسبة األرباح القابلة للتحويل تساوي حاصل قسمة قيمة الرساميل المستوردة 
لة حول األرباح التي حيث طرح اشكال لفترة زمنية طويعلى مجموع الرساميل المستثمرة، 

يعاد استثمار جزء منها، إذ كان من غير الممكن تحويلها إلى الخارج باعتبارها غير مستوردة 

                                                                                                                                    
، يتعلق باكتتاب التصريح وتسليم شهادة تحويل األموال نحو 4990أكتوبر سنة  96من القرار المؤرخ في  90المادة  - 1

 .الخارج، مرجع سابق
2
 - Art 03/04 de L’instruction N° 09-05, Op.Cit,  « L’annexe « C » doit comprendre 

l’ensemble des transferts des revenus d’investissement des non résidents y compris les 

transferts/ règlements des jetons de présence de actionnaire non-résidents de l’exercice 

concerné ». 
ر عدد .، ج4960، يتضمن قانون المالية لسنة 4964ديسمبر سنة  41مؤرخ في  64-64من القانون رقم  29المادة  - 3

 .4964ديسمبر سنة  09، صادر بتاريخ 40
 .يتعلق باالستثمارات األجنبية، مرجع سابق 90-92من النظام رقم  92المادة  - 4
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المتعلق بترقية ااستثمار حل  90-61من القانون رقم  42غير انه بموجب نص المادة ، (1)
د هذا اإلشكال وأصبحت تقبل كحصص خارجية إعادة استثمار األرباح، وكان البعض ق

قيمة  :(2)أن تكون العملية الحسابية التي تحدد نسبة األرباح القابلة للتحويل كاألتياقترح 
 .األرباح المحققة على قيمة مجموع الرساميل المستثمرة+ الرساميل المستوردة 

 الفرع الثاني
 تجة عن التنازل وتصفية االستثمارفرض رقابة على رؤوس األموال النا

بموجب قانون ترقية االستثمار بإعتباره قانون عام يحكم جميع كرس المشرع الجزائري 
بإعتباره قانون خاص يحكم االستثمارات في  االستثمارات وكذا بموجب قانون النقد والقرض

القطاع المصرفي رقابة صارمة على رؤوس األموال الناجمة عن التنازل وتصفية المشروع 
ذلك من خالل إقراره لحق الشفعة للدولة على ، و (البنوك والمؤسسات المالية)االستثماري 

تملك الدولة الحق في الشفعة على كل تنازل عن أسهم أو "...االستثمارات المتنازل عنها 
تتمتع الدولة بحق الشفعة على كل التنازالت " (3)..."سندات مماثلة لكل بنك أو مؤسسة مالية

، أو من خالل (4)"فائدة األجانبعن األسهم أو الحصص االجتماعية المنجزة من قبل أو ل
إقراره إجراءات يتعين إتباعها في حالة تنازل الدولة عن حق الشفعة وبالتالي إعادة تحويل 

، ثم إلى القيود (أوال)رؤوس األموال، وعليه سيتم التطرق إلى حق الشفعة المكرس قانونا 
 (.ثانيا)اإلجرائية المفروضة في حالة تنازل الدولة عن حق الشفعة 

 :تقرير الحق في الشفعة للدولة عن كل تنازل لألسهم أو السندات: أوال
ألول مرة الحق في الشفعة عن كل تنازل لألسهم والسندات، وهذا في خضم  للدولةأقر 

تملك "... 4969سنة  66-90وبموجب تعديل األمر رقم  4990اإلجراءات المستحدثة سنة 

                                           
لنيل شهادة الماجستير في القانون، تأثير النظام المصرفي على حركة االستثمار في الجزائر، مذكرة بن مدخن ليلي،  - 1

، 4991جيجل، -، جامعة محمد الصديق بن يحيوالعلوم السياسية تخصص قانون االصالحات االقتصادية، كلية الحقوق
 .621ص 

2
 - HAROUN Mahdi, Op.Cit, P 575. 

 .المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، مرجع سابق 66-90 رقم من األمر 02/92المادة  - 3
 .مرجع سابق المعدل، المتعلق بترقية االستثمار، 90-61 رقم من القانون 09المادة  - 4
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ازل عن اسهم أو سندات مماثلة لكل بنك أو مؤسسة الدولة الحق في الشفعة عن كل تن
  .(1)"...مالية

من قانون ترقية االستثمار الجديد  06و  09وأعاد المشرع بموجب نص المادتين 
تكريس نفس الفكرة وهي تمتع الدولة بحق الشفعة عن كل التنازالت عن  90-61 رقم القانون

لذا سيتم التطرق إلى لمنجزة من قبل أو لفائدة األجانب، األسهم والحصص االجتماعية ا
 .المقصود بحق الشفعة، ثم إلى الحاالت التي تتدخل فيها الدولة لممارسة حق الشفعة

 :المقصود بحق الشفعة-1
يتطلب تحديد المقصود بحق الشفعة التطرق إلى التعريف اللغوي لها ثم إلى التعريف 

 .االصطالحي لها
 :غويالتعريف الل-أ

الشفعة مصدر شفع أي الشفع بفتح : للشفعة عدة اشتقاقات ومصادر في اللغة العربية
شفع الشيء صيره شفعا، أي زوجا بأن : الشين وسكون الفاء وهي ضد الوتر، فتقول العرب

 .(2)يضيف إليه مثله
ألن الشفيع يضم ما يمتلكه بهذا الحق إلى نصيبه أو ملكه، فيزيد عليه "شفعة  وسميت

 .(3)"ويتقوى به فيصير زوجا، والشفع ضد الوتر
 :التعريف االصطالحي لحق الشفعة-ب

اسم معطى تقليديا لإلمكانية التي يمنحها القانون أو االتفاقية "وعرفه بعض الفقه بأنه
يتملك باألفضلية على أي شخص أخر، ماال ينوي المالك لشخص مستفيد من الخيار في أن 

التفرغ عنه، بترشيح نفسه لتملك هذا المال ضمن مهلة معينة على وجه العموم والثمن 
، ويعرفه البعض بأنه إمكانية السماح (4)("المبلغة إليه مسبقا)والشروط المعروضة للتفرغ

                                           
 .لمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، مرجع سابقا 66-90من األمر رقم  02المادة  - 1
 .040، ص 6000، دار الكتاب الحديث، الكويت، 6محمد بن آبي بكر الرازي، مختار الصحاح، ط - 2
 .221، ص 4992، دار الفكر، دمشق، 2، ط1الملكية وتوابعها، ج: وهبة الزحيلي، الفقه اإلسالمي وأدلته - 3
 .010-012ص -، صرجع سابقجيرار كورنو، م - 4
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اآلخرين أي بأفضلية عنهم، بشرط أن لشركة أو شخص ما بشراء شيء قبل أن يعرض على 
 .(1)يبدي المالك استعداده للبيع

القانون المدني في  لكنه كرسها بموجب أحكام المشرع الجزائري حق الشفعة لم يعرف
رخصة تجيز الحلول محل المشتري في بيع : "كما يلي نظمها، حيث 290إلى  002المواد 
من القانون  022حق الشفعة في المادة  عرف كذلك المشرع المصري، وقد (2)..."العقار

، كما كرسها بموجب (3)"رخصة تجيز في بيع العقار الحلول محل المشتري"المدني بأنها 
 .وقانون النقد والقرض 90-61قانون االستثمار الحالي رقم 

يفهم من خالل هذا التعريف بأن الشفعة تتحقق في حالة ما إذا بيع العقار وقام سبب 
لشخص أخر الحلول محل المشتري في شراء هذا العقار بحيث تكون له أولوية  قانوني يخول

 .عليه، وعلى غيره ممن يريد تملك هذا العقار
ستثمار تجدر المالحظة ومن خالل نصوص القانون المدني ونصي قانون ترقية اال

وجب أما بم" رخصة"ن المشرع بموجب القانون المدني اعتبرها وقانون النقد والقرض نجد أ
وعليه نجد اختالف في التكيف القانوني " حق"قانوني االستثمار والنقد والقرض إعتبرها 

 .(4)للشفعة بين كل من القانونين

                                           
آلية لحماية االقتصاد الوطني أم قيد تمييزي اتجاه المستثمر : حسايني المية، حق الشفعة في قانون االستثمار الجزائري - 1

، 64بجاية، المجلد -األجنبي؟، المجلة األكاديمية للبحث القانوني، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة
 .202ص ، 4962، 94العدد 

 .من القانون المدني الجزائري، مرجع سابق 002لمادة ا - 2
دراسة مقارنة في التشريعين المصري واللبناني، مجلة المفكر، كلية الحقوق : مقالتي منى، النظام القانوني للشفعة - 3

 .220، ص 4962، مارس 64بسكرة، العدد -والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر
المدني هي عبارة عن قدرة أو سلطة تخول للشفيع الحلول محل المشتري إذا ما اظهر الشفعة ضمن أحكام القانون  - 4

إرادته في ذلك ضمن بيع العقار، أي موضوعها محصور في بيع العقار مما يعني أن المنقول ال شفعة فيه، في حين أنه لم 
انه كرسها واعتبرها حق للدولة وحتى يعرفها ضمن أحكام القوانين األخرى خاصة قانون النقد والقرض واالستثمار، إال 

للمؤسسات العمومية يمكن اللجوء إليها تحقيقا لحاجات ذات مصلحة عمومية تظهر للوجود عند قيام المستثمر األجنبي 
بالتنازل عن حصته بحيث تحل الدولة أو إحدى هيئاتها محله، وهذا رغبة منها في عدم منح هذه الحصة لمستمر أجنبي 

لقرارة زايد، ممارسة حق الشفعة على االستثمار الخاص و ب: للمزيد انظر.ي في االستثمار على أراضيهاأخر ال ترغب ه
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 :كيفيات تدخل الدولة لممارسة حق الشفعة-2
والسندات  لألسهمخول للدولة إمكانية التدخل لممارسة حق الشفعة عن كل تنازل 

للبنوك والمؤسسات المالية سواء تم ذلك داخل الجزائر أم خارجها وبالتالي تعتبر كل عملية 
على شهادة التخلي عن ممارسة حق " المستثمر"تنازل باطلة ما لم يحصل صاحب الشأن 

المسلمة من طرف المصالح المختصة، باإلضافة إلى ضرورة الحصول على  الشفعة
 .الجزائر ترخيص من محافظ بنك

 :إلزامية الحصول على ترخيص من محافظ بنك الجزائر-أ
أقر المشرع الجزائري بموجب قانون النقد والقرض للدولة الحق في الشفعة على كل 

، وترك أمر تفصيل ذلك (1)سندات مماثلة لكل بنك أو مؤسسة مالية أوتنازل عن أسهم 
سنوات من إقرار هذا  92ر من مرور أكثتنظيم، إال أنه لم يصدر أي تنظيم على الرغم من لل

 سنوات من إقرار هذا الحق في ظل األمر 90، ولغرابة في ذلك فقد مرت أكثر من النص
المتعلق بتطوير االستثمار قبل الغائه، إال أنه لم يصدر أي نص تنظيمي على  90-96 رقم

، أنه سوف يصدر (2)فقرة أخيرة 90مكرر  2الرغم من إشارة المشرع في حيثيات نص المادة 
 .نص تنظيمي في هذا الخصوص

كيفيات تطبيق  استيضاحل ، نحاو اآلنوعليه وبما أنه لم يصدر أي نص تنظيمي لغاية 
ثمار بإعتباره النص الوحيد من خالل الرجوع إلى قانون ترقية االست -حق الشفعة-هذا الحق

أنه سوف يصدر نص منه إلى  09نظم إنتاج السلع والخدمات، حيث أشارت المادة الذي 
  .نص تطبيقي اآلنلم يصدر حتى  نفس الشيء تنظيمي يبين كيفيات ذلك إال أنه
الراغب في التنازل عن أي  المصرفي يتعين على المستثمر لكن الشيء الواضح أنه

سهم أو سند مشابه في بنك أو مؤسسة مالية الحصول مسبقا على ترخيص من محافظ بنك 
                                                                                                                                    

-629ص -، ص4960، 91، العدد 94األجنبي في القانون الجزائري، مجلة القانون المجتمع السلطة، جامعة وهران 
624. 

 .معدل والمتمم، مرجع سابقالمتعلق بالنقد والقرض، ال 66-90 رقم من األمر 02/92المادة  - 1
 ملغي)المتعلق بتطوير االستثمار، المعدل والمتمم، مرجع سابق 90-96 رقم من األمر 90مكرر  92نص المادة  - 2

 ".تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم..."، (جزئيا
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إلى الجهات المختصة إلتمام العملية التي سوف يصدر نص تنظيمي ثم اللجوء ، (1)الجزائر
 .(2)ليحددها
، يلزم المستثمر المتعلق بتطوير االستثمار 90-96رقم  وكان المشرع في ظل األمر 

إلى المصالح المختصة التابعة للوزير المكلف بترقية االستثمار من أجل المتنازل باللجوء 
الشهادة  تسلميطلبها الموثق، فإذا لم  األخيرة، هذه الشفعةاستخراج شهادة التخلي عن حق 

أشهر  90يتم تحديد سعر التنازل على أساس الخبرة، وتسلم شهادة التخلي في أجل أقصاه 
 90"فإذا لم ترد المصالح المختصة على الطلب خالل مدة ، (3)من تاريخ تقديم طلب التنازل

لتخلي عن ممارسة حق الشفعة، وكان المشرع فإنه يكيف على أنه قبول ضمني على ا" أشهر
يقر للمصالح المختصة الحق في االحتفاظ بممارسة حق الشفعة خالل سنة من تاريخ تسليم 
شهادة التخلي وهذا في حالة ما إذا ثبت لها بأن سعر التنازل متدني وبعيد عن السعر 

 .(4)الحقيقي
يقها على نسجل صعوبة تطب ،التي كانت تنظم حق الشفعة اإلجراءاتتعدد هذه  معو 

، ثم أن تطبيق حق الشفعة سيؤدي (5)أرض الواقع خاصة مسألة تعيين الخبير وكيفيات ذلك
، وكذا تأخير عملية نقل ملكية المؤسسة (6)ال محالة إلى إخالل الجزائر بالتزاماتها القانونية

المقررة ومن ثمة سيؤدي إلى عرقلة  واإلجراءاتالمعنية بالشفعة، وهذا نظرا لطول المدد 
 .انتقال رؤوس األموال إلى الخارج

                                           
 .المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، مرجع سابق 66-90 رقم من األمر 02/94المادة  - 1
 .مرجع سابق المعدل، المتعلق بترقية االستثمار، 90-61 رقم من القانون 09المادة  - 2
 (.جزئيا ملغي)المتعلق بتطوير االستثمار، مرجع سابق 90-96من األمر رقم  92فقرة  90مكرر  92المادة  - 3
 (.جزئيا ملغي)المتعلق بتطوير االستثمار، مرجع سابق 90-96من األمر رقم  91فقرة  90مكرر  92المادة  - 4

5
 - TERKI Noureddine, L’investissement direct étranger et le retour au protectionnisme, 

Op.Cit, P 20. 
هناك العديد من اتفاقيات االستثمار التي أبرمتها الجزائر، والتي لم تكرس حق الشفعة، كاالتفاقية المبرمة بين الوكالة  - 6

يونيو  42مؤرخة في ( HAMMA WATER DESALINATION)الوطنية لتطوير االستثمار وحامة واترديسالنايشن 
منها إلى أنه يتم تحويل أسهم وأصول شركة  90نصت المادة  ،4990يماير  42، صادر في 90ر عدد .، ج4992

وعليه نعتقد أنه ال يمكن للجزائر أن تتحل من مثل هكذا اتفاقيات تطبيقا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين .المشروع بكل حرية
 .ال يجوز نقضه أو تعديله أو إلغائه إال باتفاق الطرفين
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 :ضرورة أن تتم عملية التنازل داخل التراب الوطني-ب
أقر المشرع الجزائري للدولة بحق شراء األسهم أو الحصص االجتماعية للشركة التي 

ص اجتماعية تقوم بعمليات التنازل غير المباشر إلى الخارج لشركات تملك أسهما أو حص
 ،(1)في شركات خاضعة للقانون الجزائري استفادت من مزايا أو تسهيالت عند إنشائها

أو أكثر  %69والمقصود بالتنازل غير المباشر المعني بعملية الشفعة هو التنازل عن نسبة 
عن أسهم أو حصص اجتماعية لشركة أجنبية تحوز مساهمات في شركة خاضعة للقانون 

 .(2)الجزائري
ومن ثمة يتعين على المستثمر الراغب في التنازل عن أي سهم أو سند مشابه في بنك 

ثم إخطار مجلس ( 3)أو مؤسسة مالية الحصول مسبقا على ترخيص من محافظ بنك الجزائر
بالنسبة للشركات التي تقوم بعملية التنازل غير المباشر الخاضعة للقانون  (4)مساهمات الدولة

، وعليه وبمفهوم المخالفة (5)ادت من مزايا وتسهيالت عند إنشائهاللقانون الجزائري التي استف
فإن البنوك والمؤسسات المالية التي لم تستفيد من مزايا أو تسهيالت عند إنشائها غير ملزمة 

 .بالقيام بعملية اإلخطار

                                           
 .مرجع سابق المعدل،المتعلق بترقية االستثمار، 90-61 رقم من القانون 06/94المادة  - 1
 .مرجع سابق المعدل، المتعلق بترقية االستثمار، 90-61 رقم من القانون 06/96المادة  - 2
 .المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، مرجع سابق 66-90 رقم من األمر 02/94المادة  - 3
المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية االقتصادية  92-96 رقم ربموجب أم ساهمات الدولة جهاز أنشأيعتبر مجلس م - 4

سته، اوتسييرها وخوصصتها، وضع لدى وزير المساهمات وترقية االستثمارات تحت سلطة رئيس الحكومة الذي يتولى رئ
الخارجية، وزير العدل وزير الدولة ووزير الداخلية الجماعات المحلية، وزير الدولة وزير الشؤون : ويتشكل المجلس من

حافظ الختام، وزير المساهمات وترقية االستثمارات، وزير التجارة، وزير النقل والضمان االجتماعي، وزير التهيئة العمرانية 
والبيئة، وزير الصناعة، الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف باإلصالح المالي، الوزير المعني أو الوزراء المعنيون 

، يتعلق 4996سبتمبر سنة  66المؤرخ في  420-96مرسوم التنفيذي رقم المن  90مال، أنظر في ذلك المادة ألعبجدول ا
، المعدل والمتمم بموجب 4996سبتمبر سنة  64، الصادر في 26ر عدد .بتشكيلة مجلس مساهمات الدولة وسيره، ج

 .4991 مايو سنة 06، الصادر في 01ر عدد .، ج622-91المرسوم الرئاسي رقم 
 .مرجع سابق المعدل، المتعلق بترقية االستثمار، 90-61 رقم من القانون 94/ 06المادة  - 5
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اعتبر المشرع كل تنازل عن أسهم أو سندات مشابهة ال يتم على مستوى التراب  وقد
المشرع  وعليه فقد شدد ،(1)الوطني وطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما الغيا وعديم األثر

يقم البنك أو المؤسسة المالية بعملية اإلخطار أو االعتراض لم انه في حالة ما إذا على 
من تاريخ استالم اإلخطار ( 96)مات الدولة في أجل شهر واحد المبرر لمجلس مساه

المتعلق بالتنازل تمارس الدولة حق الشفعة على نسبة من رأس المال الموافق لرأس المال 
دون تجاوز الحصة التي يحوزها المتنازل في الرأسمال االجتماعي  محل التنازل في الخارج

 .(2)للشركة الخاضعة للقانون الجزائري
وقد كان المشرع في السابق يخضع عمليات التنازل إلى الخارج لشركات تملك أسهما 
أو حصصا اجتماعية في شركات خاضعة للقانون الجزائري، الستشارة المسبقة للحكومة 

 ،(4)مجلس مساهمات الدولة هوأما اآلن فأصبح المختص بتلقي اإلخطار  ،(3)الجزائرية
المالكة لعالمة نجمة باستشارة الحكومة الجزائرية " الوطنية الكويتية"وبالفعل فقد قامت شركة 

، ما عد هذا اإلجراء آلية رقابية جديدة (5)"كيوتل"والتشاور معها قبل بيعها للشركة القطرية 
 .وقيد على حرية انتقال رؤوس األموال بين المتعاملين االقتصاديين

إذا أرادت شراء األسهم المتنازل عنها يتم اللجوء إلى الخبرة لتحديد والثابت أن الدولة 
نص تنظيمي يحدد كيفيات تعيين الخبير أي أنه لم يتم إصدار فقط سعر التنازل، ويبقى 
فرق بين حق الشفعة وحق إعادة شراء في هناك  نه يظهر أنغير أوالمهام المسندة له، 

االستثمارات المتنازل عنها في الجزائر أما حق  كل نقطتين األولى أن حق الشفعة يشمل
إعادة الشراء يرد على التنازالت التي تمتد إلى خارج اإلقليم الجزائري، أما وجه االختالف 
الثاني فيتمثل في أن الشفعة تمارس على كل االستثمارات سواء استفادت من مزايا أم لم 

                                           
 .المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، مرجع سابق 66-90 رقم من األمر 02/90المادة  - 1
 .قمرجع ساب المعدل،المتعلق بترقية االستثمار، 90-61 رقم من القانون 06/92المادة  - 2
 الملغي.)المتعلق بتطوير االستثمار، المعدل والمتمم، مرجع سابق 90-96 رقم من األمر 92مكرر  92المادة  - 3

 (.جزئيا
 .مرجع سابق المعدل، المتعلق بترقية االستثمار، 90-61 رقم من القانون 06المادة  - 4
مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون،  مكانة مبدأ حرية االستثمار في القانون الجزائري،بوريحان مراد،  - 5

 .602، ص 4962بجاية، -تخصص الهيئات العمومية والحوكمة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة
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ستثمارات التي استفادت من مزايا تستفيد على عكس حق إعادة الشراء الذي يرد على اال
 .(1)وتسهيالت فترة إنشائها فقط

وبهذا يكون المشرع الجزائري قد فرض رقابة صارمة على عمليات تحويل رؤوس 
األموال من خالل تقرير حق الدولة في شراء األسهم المتنازل عنها سواء في الداخل أو 

أبرمتها في هذا الصدد كاالتفاق الجزائري الخارج متجاهال في ذلك االتفاقيات الثنائية التي 
يلتزم كل طرف متعاقد بضمان معاملة عادلة ومنصفة "الهولندي الذي ينص على أنه 

لالستثمارات المنجزة من قبل مستثمري الطرف المتعاقد األخر، وال يعيق من خالل إجراءات 
دارتها وصيانتها و  استعمالها والتمتع بها أو غير معقولة أو تمييزية، سير هذه االستثمارات وا 

 .(2)"التنازل عنها من قبل المستثمرين
 :على عملية التنازلتقرير رقابة : ثانيا

لم يكتف المشرع الجزائري بإقرار حق الشفعة للدولة دون سواها على البنوك 
والمؤسسات المالية في حالة التنازل عن االستثمار أو في حالة تصفية المشروع االستثماري، 

فرض رقابة صارمة على رؤوس األموال الناتجة عن تصفية المشروع االستثماري حتى بل 
في حالة تنازل الدولة عن حق ممارسة الشفعة المقرر لها قانونا، وذلك من خالل فرض 
قواعد وأحكام إجرائية ورقابة على عملية التنازل أو من خالل تقرير إجراءات خاصة على 

لناتجة عن تصفية المشروع االستثماري وهذا ما سيتم التطرق عملية تحويل رؤوس األموال ا
 :إليه على التوالي

 :تقرير رقابة إجرائية على عملية التنازل-1
فيما يتعلق  ،في غياب أحكام خاصة متعلقة بتخلي الدولة عن ممارسة حق الشفعة

فترة بعملية التنازل عن كل سهم أو سند مشابه لكل بنك او مؤسسة مالية حيث فرضت ل
المتعلق بتطوير رقابة إجرائية وذلك من خالل تدخل الدولة  90-96زمنية في ظل األمر 

                                           
 .642بن يحي رزيقة، مرجع سابق، ص  - 1
رية الديمقراطية الشعبية ومملكة هولندا حول من االتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائ 96فقرة  90المادة  - 2

مرسوم  المصادق عليها بموجب ،4990مارس سنة  49التشجيع والحماية المتبادلتين لالستثمارات الموقع بالهاي في 
 .4990ديسمبر سنة  64صادر في ، 02عدد ر .، ج4990 ديسمبر 96مؤرخ في  002-90رئاسي رقم 
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لموثق المكلف بتحرير عقد التنازل طلب شهادة التخلي عن ممارسة حق الشفعة بحيث يقدم ل
إلى المصالح المختصة التابعة للوزير المكلف باالستثمار بعد استشارة مجلس مساهمات 

المكلف بتحرير عقد التنازل في أجل أقصاه ثالثة أشهر  ادة التخلي للموثق، تسلم شهالدولة
ابتداءا من تاريخ إيداع الطلب، ويعتبر عدم الرد من المصالح المختصة خالل هذه المدة 
بمثابة تخلي عن ممارسة حق الشفعة، ما عدا في حالة ما إذا تعدى مبلغ المعاملة المقدار 

ر المكلف باالستثمار وعندما يتعلق موضوع هذه المعاملة المحدد بموجب قرار من الوزي
 .(1)باألسهم أو الحصص االجتماعية لشركة تمارس أحد النشطة المحددة في نفس القرار

وعليه فإن عملية تصفية المشروع االستثماري تخضع هي األخرى إلجراءات طويلة 
الترخيص واالعتماد والتصريح، مثلها مثل عملية إلقامة المشروع التي تستلزم الحصول على 

، (2)إذ نجد كذلك أنه في حالة التنازل يجب الحصول على ترخيص من محافظ بنك الجزائر
وكذا شهادة التخلي عن ممارسة حق الشفعة من المصالح المختصة التابعة للوزير المكلف 

 .باالستثمار بعد استشارة مجلس مساهمات الدولة
الستثمار وتصفيته بيد السلطات العليا في الدولة وهو نالحظ أن إجراء التنازل عن ا

الخارج، أين اشترط المشرع استشارة  فينفس الحال ينطبق على عمليات التنازل التي تتم 
مجلس مساهمات الدولة، وبهذا يكون المشرع قد جعل عمليات تحويل رؤوس األموال الناتجة 

هيئات في الدولة، وهذا إن دل على عن تصفية المشروع أمر سيادي يستلزم تدخل أعلى ال
شيء إنما يدل على رغبته في المحافظة على رؤوس األموال ومنع تحويل العملة الصعبة 
حفاظا على توازن ميزان المدفوعات، لكن في المقابل هذه التدابير من شأنها تعقيد وتمديد 

مما يؤدي حتما إلى  مدة تصفية المشروع االستثماري نظرا للتدخل المفرط والمستمر للدولة،
 .(3)التأثير السلبي على مناخ األعمال في الجزائر

 
 

                                           
 (.جزئيا ملغي.)المتعلق بتطوير االستثمار، مرجع سابق 90-96 رقم من األمر 90مكرر  92المادة  - 1
 .المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، مرجع سابق 66-90 رقم من األمر 02/94المادة  - 2
 .226حسايني المية، مرجع سابق، ص  - 3
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 :تقرير ملف خاص على رؤوس األموال الناتجة عن التنازل أو التصفية-2
يتعين على كل مستثمر راغب في تحويل رؤوس األموال الناتجة عن عملية تصفية 

إليها من  اإلشارةالمقررة قانونا والتي سبق  اإلجراءاتالمشروع االستثماري بعد استنفاد جميع 
المتعلق باالستثمارات األجنبية،  90-92أن يقوم بإعداد ملف خاص تطبيقا للنظام رقم  ،قبل

بحيث يتعين عليه تحويل صافي النواتج الناجمة عن التنازل أو التصفية لالستثمارات 
المالية والوسيطة المعتمدة،  عن طريق البنوك والمؤسسات( الوطنية واألجنبية)المختلطة 

بمبلغ يطابق حصة االستثمار األجنبي الذي تم معاينته بصفة قانونية والمدرج في هيكل 
  .(1)االستثمار الكلي المنجز

وعليه فقد قرر المشرع تكوين ملف خاص بعملية ترحيل رؤوس األموال الناجمة عن 
 :(2)الصادرة عن بنك الجزائر محتوياته 90-96التنازل عن االستثمار حددت التعليمة رقم 

نسخة من محضر الجمعية العامة للمساهمين أو للشركاء، مصادق عليه من مجلس -
 .اإلدارة

 .نسخة من عقد توثيقي عن البيع أو التصفية القانونية لالستثمار-
 .تقرير عن إقفال االستثمار في حالة التنازل الكلي-
 .تقرير خاص من محافظ الحسابات-
 .شهادة تسوية الوضعية الجبائية-
نسخة من التقارير اإلحصائية المتعلقة بمواصلة ممارسة النشاط أو نهاية الممارسة -

 .السالفة الذكر 90-92في حالة التصفية الكلية المحددة في نص تعليمة بنك الجزائر رقم 
موال إلى الخارج لملف المكون لعملية تحويل رؤوس األيظهر من خالل محتويات ا

الناتجة عن التنازل أو تصفية المشروع االستثماري، احتوائه على وثائق جديدة خاصة إذا ما 

                                           
 .مرجع سابقالمتعلق باالستثمارات األجنبية،  90-92من النظام رقم  94فقرة  92المادة  - 1

2
 - Art 04 de L’instruction N° 01-09 du 15 février 2009, Op.Cit. 
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الخاصة بنفس العملية، مما  (1)92-69قارناها بالوثائق التي كانت تتضمنها التعليمة رقم 
 .من عملية تحويل رؤوس األموال أكثريوحي أن المشرع شدد 

 ثانيالمبحث ال
 لرقابة على البنوك والمؤسسات الماليةتشديد ا

، غير أنه بعد التحول نحو -القطاع المصرفي–أحتكر هذا النشاط من قبل الدولة 
إقتصاد السوق فتح فيه المجال لإلستثمار من قبل الخواص وفق ضوابط وشروط على 
إعتبار أن النشاط المصرفي من النشاطات المقننة التي تستدعي الحصول على الترخيص 

المؤسسات المالية، ولعل صارمة على البنوك و  رقابةواإلعتماد، وزيادة على ذلك فرضت 
 المصرفي في النشاط االقتصادي،السبب في ذلك يرجع للمكانة الهامة التي يحتلها الجهاز 

الستراتيجي المحرك اذي يرتكز عليه االقتصاد الوطني و إذ يعتبر بمثابة العمود الفقري ال
 .(2)االجتماعيةللتنمية االقتصادية و 

 ،المؤسسات الماليةنشاط البنوك و  جهزتها فيدخل الدولة بمختلف أوعليه فقد لوحظ ت
الذي األمر  ها عليها،أو من خالل فرض وصايتوذلك من خالل فرض أنظمة رقابية صارمة 

عامل منفر لجذب رؤوس األموال سواء في القطاع المصرفي و يعتبر تقييدا لحرية االستثمار 
من  ن تحرير نشاط معين يقتضي انسحاب الدولةأذلك  كانت أجنبية أو وطنية لهذا القطاع،

سنحاول التطرق للمنافسة عليه، لذا فرض قواعد  من خاللرفع احتكارها عنه، هذا النشاط و 
ثم  ،(المطلب األول)إلى الرقابة الصارمة المفروضة على نشاط البنوك و المؤسسات المالية 

في نوعي سهم ية من خالل إقرار المؤسسات المالي للدولة في البنوك و تدخلالدور الإلى 
المؤسسات المالية أو عن طريق التدخل في كل مرة لتنظيم مسألة القروض رأسمال البنوك و 

 (.المطلب الثاني) االستهالكية
 

                                           
1
 - L’instruction N° 10-05 portant dossier de transfert de produit d’investissements mixtes ou 

étrangers.www.bank-of-Algeria.dz.(Abrogé). 
شكالط رحمة، األجهزة الرقابية في القطاع المصرفي، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، كلية الحقوق، جامعة   - 2

 .690، ص4991، 94تيزي وزو، العدد -مولود معمري 
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 المطلب األول
 رقابة على نشاط المؤسسات المصرفيةتقرير 

نظرا للدور الذي يلعبه هذا ي القطاع المصرفي لرقابة صارمة خضع االستثمار فأ
لى إاالستقرار االقتصادي للدولة، حيث يهدف المشرع من وراء ذلك عملية القطاع في 

سسات المالية للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول المؤ احترام البنوك و التحقق من مدى 
تالعب لتفادي  بالغة وذلك هميةله أالمؤسسات المالية أن رقابة البنوك و  بحيثبها، 

المتبعة مجموع اإلجراءات  هي الرقابة في حد ذاتهاوعليه ف، المستثمرون بأموال المدخرين
ا لوحظ تشديد ، إال انه(1)االقتصاديالسيئ للنشاط  االستغاللو  االستعمال سوء تفاديبغرض 

 .لهذا النشاط التنظيمات المؤطرة ة فيها مع كل مراجعة للقوانين و مغاالو 
المؤسسات المالية التي البنوك و لذا سيتم التطرق إلى األنظمة الرقابية المفروضة على 

في القطاع المصرفي نظرا للصرامة التي تبناها  االستثمارالمؤثرة على تعتبر أحد العوامل 
رض المشرع الجزائري على البنوك والمؤسسات المالية ، حيث فلها المشرع بمناسبة تنظيمه

رقابة السلطات المصرفية  عزز منكما ، (الفرع األول)هزة رقابية داخلية وضع وتعيين أج
الهيئة  للجنة المصرفية باعتبارهاعليها عن طريق ما يعرف بالرقابة الخارجية التي تمارسها ا

 (.الفرع الثاني)المخولة بذلك 
 الفرع األول

 المؤسسات الماليةداخل البنوك و  تقرير أجهزة رقابية
القانون التجاري أجهزة الرقابة المفروضة على البنوك والمؤسسات المالية بينت أحكام 

ننا بالرجوع إلى أغير  (2)على إعتبار أنها شركات مساهمة، حيث تتولى هيئاتها االجتماعية
                                           

 .661شكالط رحمة، مرجع سابق، ص  - 1
التجاري الجزائري، الهيئات االجتماعية التابعة من القانون  122إلى  169بين المشرع الجزائري بموجب المواد من  - 2

مثل هذه الهيئات في مجلس تتي تتولى مهمة الرقابة الداخلية و للبنوك والمؤسسات المالية باعتبارها شركات مساهمة والت
البنوك، حيث يتم  اإلدارة الذي يعد هيئة اإلدارة والتسيير، ومجلس المراقبة الذي يعد هيئة لمراقبة التسيير والحسابات في 

تعيين أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء مجلس المراقبة من قبل الجمعية العامة العادية، كما أضاف المشرع نوعا آخر من 
شركات المساهمة ذات تكوين مزدوج من مجلس مديرين ومجلس المراقبة، باإلضافة إلى هذه األجهزة هناك جهاز آخر وهو 
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المتعلق بالنقد والقرض، نجد أن البنوك والمؤسسات المالية تنفرد  66-90حكام األمر رقم أ
قابة داخلية على مجموع الهياكل بوضع أنظمة ر بأجهزة خاصة، وبالتالي فهي ملزمة 

  ،وكذا على مجموع المؤسسات الخاضعة لرقابتها بصفة حصرية  أو مشتركة ،النشاطاتو 
 يتولون القيام بالمهام المسندة إليهم وفق مامحافظي حسابات  باإلضافة إلى ضرورة تعيين

ثم ( أوال)وعليه سيتم التطرق إلى أنظمة الرقابة الداخلية  نصت عليه التشريعات والتنظيمات،
 (.ثانيا)إلى محافظي الحسابات 

 :الرقابة الداخلية الخضوع لنظم: أوال
 من األمر (2)94مكرر 00و (1)مكرر 00المادتين  أحكام بموجبكرست هذه الرقابة 

المؤسسات أجهزة رقابة داخل البنوك و  ، وذلك بتقريرالمتعلق بالنقد والقرض 66-90 رقم
اإلجراءات التي تهدف إلى ضمان التحكم في تشكل مجموع العمليات والمناهج و التي  المالية
والقوانين المعمول بها احترام األنظمة السهر على و اإلجراءات الداخلية  طات واحترامالنشا

 .الفعال للموارد واالستعمال

                                                                                                                                    
تعتبر صاحبة السلطة العليا في البنك وتتخذ القرارات التي تجاوز سلطات المسيرين، وتكون  الجمعية العامة للمساهمين التي

لها صالحيات واسعة ومتعددة تقوم من خاللها بإجراء مراقبة سابقة والحقة على تسيير وحسابات البنك بإعتباره شركة 
 .مساهمة

: " على ما يلي  ، المعدل والمتمم، مرجع سابقالقرضالمتعلق بالنقد و  66-90رقم  مكرر من األمر 00تنص المادة  - 1
تلزم البنوك والمؤسسات المالية ضمن الشروط المحددة بموجب نظام يصدره المجلس بوضع جهاز رقابة داخلي ناجع يهدف 

 :إلى التأكد على الخصوص من
 .التحكم في نشاطاتها واالستعمال  الفعال لمواردها -       
للمسارات الداخلية ، السيما تلك التي تساعد على المحافظة على مبالغها وتضمن شفافية العمليات  السير الحسن -       

 .المصرفية ومصادرها وتتبعها
 .صحة المعلومات المالية -       
 ."األخذ بعين االعتبار بصفة مالئمة مجمل المخاطر بما في ذلك المخاطر العملية -       

على ما  ، المعدل والمتمم، مرجع سابق،المتعلق بالنقد والقرض 66-90 رقم من األمر 94مكرر  00تنص المادة  - 2
تلزم البنوك والمؤسسات المالية ضمن الشروط المحددة بموجب نظام يصدره المجلس، بوضع جهاز رقابة المطابقة : " يلي 

 :ناجع يهدف إلى التأكد من 
 .مطابقة القوانين والتنظيمات -     
 ".احترام اإلجراءات -     
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المؤسسات علق بالرقابة الداخلية للبنوك و المت 92-66النظام رقم صدر بالفعل و 
المؤسسات المالية بنوك و بة الداخلية التي يجب على الالذي بين مضمون الرقا، المالية
المتضمن المراقبة الداخلية للبنوك  90-94كان ينظمها النظام رقم  حيث، (1)اتخاذها

هذه الرقابة لم يكن ينظمها من قبل أي نظام، وبالتالي يمكن القول أن  ،(2)والمؤسسات المالية
المتعلق بالنقد  69-09سنة من صدور القانون  64النظام المنظم لها صدر بعد حوالي 

 (.الملغي)والقرض
كل المؤسسات الناشطة في القطاع المصرفي بوضع  المشرع المصرفي لزمأ وعليه فقد

 :التطرق إليهما كما يلي هو ما سيتمو  ،جهاز رقابة داخلي وجهاز مطابقة ناجعين
 :جهاز رقابة داخلي تقرير-1

تحديد كيفية ز رقابة داخلي ناجع وذلك بمالية بوضع جهاال المؤسساتك و و بنتلتزم ال
ا التنظيمية كحد أدنى قواعدهتعزيز هذا النوع من الرقابة وتحديد أطرها و  من خاللممارستها 

يجب أن ، و (3)كذا األجهزة القائمة بهااحترامها من طرف البنوك، و الواجب  من الضوابط
 :(4)ي هذا الجهاز على وجه الخصوص علىيحتو 

 .اإلجراءات الداخليةالعمليات و نظام رقابة  -
 .المعلوماتمعالجة هيئة المحاسبة و -
 .النتائجأنظمة قياس المخاطر و -

                                           
 94مكرر  00مكرر و 00في إصدار هذا النظام بعدما تم إضافة المادتين  التأخر :يمكن إبداء مالحظتين أولهما - 1

يخه في شهر تم تأر  92-66أن النظام رقم : ثانيهماالمتعلق بتعديل قانون النقد والقرض، و  92-69بموجب األمر رقم 
، حيث صدرت قبله العديد من األنظمة رغم 4964ره إلى غاية شهر أوت من سنة تأخر صدو قد و  4966نوفمبر من سنة 

 .؟في إصداره في الجريدة الرسمية ويبقى السؤال مطروح عن أسباب هذا التماطلأنها تم تأريخها بعده، 
ر عدد .المؤسسات المالية، ج، يتضمن المراقبة الداخلية للبنوك و 4994نوفمبر سنة  62مؤرخ في  90-94نظام رقم  - 2

 (.ملغى.)4994ديسمبر سنة  62صادر في ، 22
بوراس أحمد وعياش الزوبير، الجهاز المصرفي الجزائري في ظل التكيف مع المعايير الدولية للرقابة، مجلة العلوم  - 3

 . 406، ص4992، ديسمبر 09قسنطينة، المجلد ب، العدد-اإلنسانية، جامعة اإلخوة منتوري 
 .، يتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية، مرجع سابق92-66من النظام رقم  92المادة  - 4
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 .التحكم في المخاطرأنظمة المراقبة و -
 .األرشيفالوثائق و نظام حفظ -

حيث تعمل هذه المصالح وفق نظام رقابة داخلي فعال، حدد من خالله المشرع 
 .طريقة عملهموكيفية تعيين أشخاصه و  مضمون هذه الرقابة

 :مضمون الرقابة الداخلية-أ 
المصادقة على العمليات يتضمن نظام الرقابة الداخلية، رقابة دائمة للمطابقة واألمن و 

النتظام وأمن العمليات واحترام اإلجراءات الداخلية وفعالية الرقابة رقابة دورية ة و المحقق
 .(1)مستوى الخطر الذي يمكن التعرض له فعالالدائمة و 

اإلجراءات الداخلية العمليات المنجزة و  كد من مطابقةحيث يهدف هذا النظام إلى التأ
لداخلية الصارم لإلجراءات ا االحتراموكذا التأكد من  ،التنظيميةمستعملة لألحكام التشريعية و ال

من نوعية المعلومات  التأكداجتناب المخاطر، و المتبعة في  كذا تلكالقرار و  اتخاذالمتبعة في 
بنك و مرسلة لأالمالية سواء كانت موجهة للجهاز التنفيذي أو لهيئة المداولة المحاسبية و 

المؤسسات المالية ق ذلك يجب على البنوك و في سبيل تحقيالجزائر أو للجنة المصرفية و 
 :(2)تعيين

 .بفاعلية أجهزة الرقابة الدائمةمسؤوال مكلفا بالتنسيق و -
 .جهاز الرقابة الدوريةفعالية مسؤوال مكلفا بالسهر على توافق و -

يجب على الجهاز التنفيذي إبالغ هيئة هويتهما إلى اللجنة المصرفية، و  ويجب أن تبلغ
 .عن تعيين هذين المسؤولينالمداولة 

جهاز الرقابة الدورية بأن فصل بين جهازي الرقابة الدائمة و وهنا نالحظ أن المشرع قد 
على البنوك والمؤسسات يجب "يين كل مسؤول على حدى لكل جهاز ألزم تع

                                           
 .مرجع سابق، يتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية ،92-66من النظام رقم  90 المادة - 1
 .مرجع سابق، المؤسسات المالية، يتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك و 92-66من النظام رقم  90المادة  - 2
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، (1)..."بة الدائمةممارسة رقابة دورية من أعوان مخصصين غير المكلفين بالرقا....المالية
شخص واحد أو لعضو في الجهاز لأنه أجاز إسناد مسؤولية الرقابة الدائمة أو الدورية  غير

رقابة هيئة  هذا تحتو المؤسسة المالية ال يبرر ذلك و التنفيذي عندما يكون حجم البنك أ
 .ةالمداول
مع نشاطات  وسائل األشخاص مكيفافي كل األحوال يجب أن يكون عدد وكفاءة و و 
 .شبكة البنك أو المؤسسة الماليةوحجم و 
 :الدوريةفية عمل جهازي الرقابة الدائمة و كي-ب

 تحديدلدائمة في التنظيم و المؤسسات المالية على دمج أجهزة الرقابة اتعمل البنوك و 
يجب أن تتأكد كذلك أن جهاز الرقابة الدورية ، كما اإلجراءات لكل من نشاطاتهمالمناهج و 

 .(2)الشركات الخاضعة لرقابتهامجمل البنك أو المؤسسة المالية و يطبق على 
وهنا يتعين على المسؤول على الرقابة الدورية أن يقدم تقريرا مرة واحدة في السنة على 

لى لجنة التدقيق إن وجدتهيئة المداولة و باشرة إلى األقل عن ممارسة مهامه م ، كما يقدم ا 
إلى الجهاز التنفيذي، زيادة الرقابة الدورية تقريرا عن ممارسة مهامهم الدائمة و  الرقابة اولو مسؤ 

عن ممارسة مهامهم إلى هيئة المداولة بناءا على طلب من هذه  على ذلك تقديم تقرير
لى لجنة التدقيق إن وجدت  .(3)األخيرة أو بطلب من الجهاز التنفيذي وا 

يجب أن تكون الوسائل المخصصة للرقابة الدورية كافية للقيام بدورة كاملة من 
قابة الدورية مرة ام الر بمجموع النشاطات، وعليه يجب إعداد برنامج لمه التحقيقات المتعلقة
حيادية تامة أثناء باستقاللية تامة و أن يتمتع أعوان الرقابة الدورية  إذ يتعين ،واحدة في السنة

بأعلى  التحاقهمممارسة مهامهم اتجاه الهيئات التي يرقبونها، وال يتحقق ذلك إال من خالل 
 .(4)مستوى من التسلسل الهرمي

                                           
 .مرجع سابق، يتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية ،92-66من النظام رقم  92 المادة - 1
 .مرجع سابق، يتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية ،92-66من النظام رقم  64المادة  - 2
 .مرجع سابق، يتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية ،92-66من النظام رقم  66 المادة - 3
 .مرجع سابق، يتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية ،92-66 رقم من النظام 60 المادة - 4
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وينطبق نفس األمر على األجهزة المكلفة بالرقابة الدائمة التي يجب أن تشتغل بشكل  
ال يتحقق ذلك إال من خالل ، و تمارس المهام عليهامستقل بالنسبة للوحدات العملياتية التي 

الوحدات المكلفة بالمصادقة عليها حدات المكلفة بمباشرة العمليات و التامة بين الو  االستقاللية
ة دراسة أجهزة الرقابة الدائمة وفي كل األحوال يجب إعاد، (1)المحاسبية منها خصوصا

تعيين الحدود بصفة منتظمة قصد التأكد زيادة على أنظمة قياس المخاطر و  الرقابة الدوريةو 
 .األسواق أو تقنيات التحليللنشاط والمحيط و من فعاليتها بالنظر إلى تطور ا

التعديل  مع المؤسسات المالية خاصةعلى البنوك و  المفروضةيالحظ حجم الرقابة 
الدورية جهازي الرقابة الدائمة و  ادما فرضعن 92-69 رقم األمر القرضلقانون النقد و األخير 

فتها لم يسبق وجودهما من قبل، وهذا ال ربما يرجع إلى سلسلة الصفائح المالية التي عر  نالذي
بالمشرع التدخل من أجل إعادة ضبط النشاط مما استدعى  ،البنوك في أواخر تلك الفترة

الوطني، لكن هذه التدخالت المستمرة  لالقتصادالمصرفي الذي يعتبر أحد الركائز األساسية 
 منه، االنسحاب ثمرين في القطاعتفرض على المستاالستثمارية و تزيد من تعقيدات العملية 

ة هذه الواجبات تؤذي إلى تطبيق مخالفة على عاتقهم، حيث أن نظرا لحجم المسؤوليات الملقا
 .(2)المتممالمتعلق بالنقد والقرض المعدل و  66-90 رقم األمرمنصوص عليها في عقوبات 
 :جهاز رقابة المطابقة تقرير -2

الذي  ،(3)المؤسسات المالية بوضع جهاز لرقابة خطر عدم المطابقةالبنوك و تلتزم 
قد كرست اإلجراءات و  والتنظيمات واحترام إلى التأكد من مطابقة القوانينيهدف من وراءه 

المتعلق بالنقد  66-90 رقم مرمن األ 94مكرر 00المادة  أحكام هذه الرقابة بموجب

                                           
 .مرجع سابق، يتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية ،92-66 رقم من النظام 62المادة  - 1
 .مرجع سابق المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، 66-90 رقم من األمر 94/94 مكرر 00 المادة - 2
خطر العقوبة القضائية أو اإلدارية أو التأديبية وخطر الخسائر المالية المعتبرة أو المساس  :يقصد بخطر عدم المطابقة - 3

سواء كانت تشريعية أو تنظيمية  اط المصارف والمؤسسات المالية،القواعد الخاصة بنش احترامبالسمعة الذي نشأ عن عدم 
تنفيذا لتوجيهات هيئة المداولة على  المتخذةأو تعلق األمر بالمعايير المهنية واألخالقية أو بتعليمات الجهاز التنفيذي 

، ية للبنوك والمؤسسات الماليةيتعلق بالرقابة الداخل ،92-66أنظر في ذلك المادة الثانية فقرة ح من النظام رقم  الخصوص،
 .مرجع سابق
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المتمم، وبناءا على ذلك سوف يتم التطرق إلى كيفية تعيين المكلف بجهاز والقرض المعدل و 
 .عمل هذا الجهازالمطابقة، ثم إلى كيفية إدارة و  عدم

 :تعيين مسؤول جهاز عدم المطابقةكيفية -أ
يسمح بضمان المتابعة المنتظمة والمتكررة قدر  المؤسسات المالية جهازاتضع البنوك و 

ى النصوص المطبقة على عملياتها وفي سبيل ذلك تعين البنوك ات الطارئة علاإلمكان للتغير 
عدم المطابقة،  فعالية رقابة خطرمسؤوال مكلفا بالسهر على تناسق و المؤسسات المالية و 

غير انه يمكن أن يمارس هذه  ،(1)هذا المسؤول إلى اللجنة المصرفية اسموتقوم بتبليغ 
المسؤولية مسؤول الرقابة الدائمة أو عضو من الجهاز التنفيذي إذا كان حجم البنك أو 

 .(2)المؤسسة المالية ال يبرر إنابة مسؤولية رقابة المطابقة لشخص محدد
المؤسسات البنوك و ه من أجل ضمان فعالية هذا الجهاز وحيادته فإن أنما يالحظ 

هذا األجهزة األخرى التابعة للبنك و  بتعيين شخص من غير العاملين فيملزمة المالية 
يستدعي فإنها معفية من  ال المؤسسة المصرفيةحجم إذا كان  ضمان الرقابة الفعلية، إال أنهل

 .ذلك
 :رقابة المطابقةكيفية إدارة وعمل جهاز -ب

المالئمة من أجل الوسائل الكافية و  المؤسسات المالية أن تضعيجب على البنوك و 
 تااألداء الحسن للعمل من قبل األعوان المكلفين بذلك، كما يتعين عليها أن تخصص إجراء

بة المطابقة هنا يجب على المسؤول المكلف بجهاز رقاخاصة لدراسة مطابقة عملياتها، و 
عمليات خاصة بمنتجات جديدة، أن يتأكد وم البنوك والمؤسسات المالية بإنجاز عندما تق

مسبقا من أنها قامت بتحليل خاص للمخاطر التي تولدها هذه المنتجات، كما يجب عليه أن 
نوع  تحديد كذايتأكد من أن إجراءات قياس المخاطر الناجمة عن هذه المنتجات الجديدة و 

 .(3)تم وضعهاورقابتها قد  هذه المنتجات

                                           
 .مرجع سابق، يتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية ،92-66 من النظام رقم 49المادة  - 1
 .مرجع سابق، يتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية ،92-66 من النظام رقم 46المادة  - 2
 .مرجع سابق، يتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية ،92-66 رقممن النظام  42المادة  - 3
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في تحديد الوجهة التي يؤول إليها  مخيرة المؤسسات الماليةو  ما يالحظ أن البنوك
 ترسلهلمسؤول الرقابة الدائمة أم  بأن تقدمه التقرير الذي يعده مسؤول جهاز رقابة المطابقة،

 .(1)مباشرة للجهاز التنفيذي
المؤسسات المالية البنوك و  اللتزامات المطابقة، تضعالحسن وفي سبيل التنفيذ الفعلي و 

وتتأكد  ،تقيمية للمعلومات المتعلقة باإلختالالت المهنية المحتملة عن التنفيذزة و إجراءات مرك
قابة من تضارب اءات التصحيحية، كما تعمل على الو بصفة منتظمة من متابعة اإلجر 

هنا قرر المشرع لكل و .(2)هيئة المداولةالمصالح بين المستخدمين وأعضاء الجهاز التنفيذي و 
ساؤالت الخاصة باإلختالالت تعون إمكانية إعالم المسؤول عن المطابقة بال أومسير 

لمجموع مستخدميها المؤسسات المالية تضمن ة، وعليه فإن البنوك و المتعلقة بالمطابق
 .المطابقة الملقاة على عاتقهم التزامات اإلطالع على

 :اتالخضوع لرقابة محافظي الحساب :ثانيا
ها المشرع الجزائري على البنوك إلى جانب أنظمة الرقابة الداخلية التي فرض

المؤسسات المالية، نجد خضوع هذه األخيرة لرقابة محافظي الحسابات الذي يعد من و 
ما له من وظيفة دائمة ومستمرة في ضبط األداء الهيئات الرئيسية في الرقابة المصرفية ل

سوف يتم التطرق إلى تعيين محافظي   عليهالداخلية، و تحقيق أهداف الرقابة ضمان و 
 .م ومسؤولياتهمالحسابات ثم إلى مهامه

 :تعيين محافظي الحسابات-1
عين محافظين تكل فرع بنك أو مؤسسة مالية أجنبية بيلتزم كل بنك أو مؤسسة مالية و 

ي الحسابات محافظقائمة نقابة الخبراء المحاسبين و للحسابات على األقل مسجلين في ( 94)
 رقم من األمر 699قبل تعديل نص المادة ه يالحظ أن، ما (3)بعد أخذ رأي اللجنة المصرفية

                                           
 .مرجع سابق، يتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية ،92-66من النظام رقم  94فقرة  49المادة  - 1
 .ت المالية، مرجع سابقيتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك والمؤسسا 92-66من النظام رقم  40و  41المادتين  - 2
 .مرجع سابق المعدل والمتمم، المتعلق بالنقد والقرض، 66-90 رقم من األمر 699المادة  - 3
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لم يكن يشترط أخذ رأي أو الموافقة المسبقة  4969القرض سنة المتعلق بالنقد و  90-66
 .اآلن مفروضللجنة المصرفية، و هذا على عكس ماهو 

المكلفة بذلك، أي أنه لم يقم بتحديد الجهاز ضف إلى ذلك أنه أغفل تعيين الجهة 
المتمتع بهذه الصالحية، فحبذا لو نص المشرع صراحة على الجهة المكلفة بالتعيين عوض 

 .(1)احالتنا ضمنيا لتطبيق احكام القانون التجاري
قائمة نقابة الخبراء كذلك أن يكون محافظي الحسابات مسجلين ضمن يشترط 

يتعلق بمهن الخبير  96-69القانون رقم  وصدر .(2)الحساباتالمحاسبين ومحافظي 
نظم فيه مهنة محافظ الحسابات  إذ، (3)المحاسب المعتمدالمحاسب ومحافظي الحسابات و 

جمعية العامة لويتم تعيين محافظي الحسابات من قبل ا. (4)االلتحاق بهذه المهنةحدد شروط و 
الشروط من  على أساس دفترموافقتها كتابيا و  المداوالت بعدللمساهمين أو الجهاز المكلف ب

غير أنه إذا فشلت المشاورات أو .(5)المسجلين في جدول الغرفة الوطنيةالمهنيين المعتمدين و 

                                           
كاديمية للبحث القانوني، جامعة ألنون المصرفي الجزائري، المجلة احديد أميرة، إستقاللية محافظ الحسابات في ظل القا - 1

 .460، ص 4962، 94بجاية، العدد -عبد الرحمان ميرة
لممارسة مهنة الخبير  االعتماديحدد شروط وكيفيات  ،4966يناير سنة  40مؤرخ في  09-66تنفيذي رقم مرسوم  - 2

 .4966فبراير سنة  94صادر في  ،90عدد  ر.ج، المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد
والمحاسب خبير المحاسب ومحافظ الحسابات ، يتعلق بمهن ال4969يونيو سنة  40مؤرخ في  96-69قانون رقم  - 3

 .4969يوليو سنة  66صادر في ، 24ر عدد .المعتمد، ج
المتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات  96-69 رقم من القانون 92اشترط المشرع في نص المادة  - 4

 :والمحاسب المعتمد، مرجع سابق، لممارسة مهنة محافظ الحسابات توافر الشروط اآلتية
 .أن يكون جزائري الجنسية_    
 .أن يحوز شهادة جزائرية لممارسة المهنة أو شهادة معترف بمعادلتها_    
 .دنية والسياسيةأن يتمتع بجميع الحقوق الم_    
 .أن ال يكون قد صدر في حقه حكم بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بشرف المهنة_    
أن يكون معتمدا من الوزير المكلف بالمالية وأن يكون مسجال في المصف الوطني للخبراء المحاسبين أو في الغرفة _    

 .الوطنية لمحافظي الحسابات
 .أن يؤدي اليمين القانونية_    

، يتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، مرجع 96-69 رقم من القانون 41المادة  - 5
 .سابق
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لم تتمكن الجمعية العامة من تعيين محافظ للحسابات ألي سبب كان، يعين محافظ 
اءا على عريضة من الحسابات بموجب أمر من رئيس محكمة مقر الهيئة أو المؤسسة بن

 .(1)لكيان من مجلس اإلدارة أو مجلس المديرينالمسؤول األول ل
ات المالية أو في يبقى تعيين محافظي الحسابات في البنوك والمؤسسفي كل األحوال 

جنبية خاضع إلشراف اللجنة المصرفية التي تملك سلطة كل فرع بنك أو مؤسسة مالية أ
لكن يبقى السؤال مطروح هل يحق لها ، لحقها في االستعالم عنه باإلضافةاالعتراض 

االعتراض إذا كان تعين محافظ الحسابات قد تم بموجب أمر من رئيس المحكمة؟ نعتقد انها 
يمكن ان ترفض هذا األمر عن طريق الطعن فيه وتقديم أسباب ذلك، أو عن طريق التقاعس 

اشهر من تاريخ صدوره يسقط وال يرتب أي  90عن تنفيذه لنه في حالة عدم تنفيذه خالل 
 .، رغم أن أوامر القضاء واجبة التنفيذ(2)أثر

يمكن  النوات قابلة للتجديد مرة واحدة، و س( 90)بثالث  تتحدد عهدة محافظ الحسابات
( 90)تعيين نفس محافظ الحسابات بعد عهدتين متتاليتين إال بعد مضي ثالث 

طرف الجمعية العامة هذا المنصب، يتعين  المحافظ المعين منقبل غير أنه إذا .(3)سنوات
 .(4)وصل تبليغ تعيينه استالمأيام من تاريخ  92خالل عليه إرسال رسالة قبول العهدة 

 :مهام محافظي الحسابات-2
وفق ما جاء في القوانين المنظمة لهذه المهنة  ايمارس محافظي الحسابات مهامهم

لذي يتعلق بمهن الخبير ا 96-69سواء تعلق األمر بالقانون التجاري أو القانون رقم 
 المحاسب المعتمد، كما يتمتعون بمهام خاصة حددها األمرالمحاسب ومحافظ الحسابات و 

صرفي في القطاع الم ستثمارلالالقانون المنظم  بارهالقرض بإعتالمتعلق بالنقد و  66-90 رقم
                                           

 .من القانون التجاري الجزائري، مرجع سابق 92مكرر  062المادة  - 1
، يتعلق بتعيين محافظي الحسابات، 4966يناير سنة  40المؤرخ في  04-66من المرسوم التنفيذي رقم  62 المادة - 
 .4966فبراير سنة  94، الصادر في 90ر عدد .ج
 .من قانون االجراءات المدنية واالدارية، مرجع سابق 069المادة  - 2

مرجع  حاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،يتعلق بمهن الخبير الم ،96-69 رقم من القانون 40المادة  - 3
 .سابق

 .مرجع سابق، يتعلق بتعيين محافظي الحسابات ،04-66من المرسوم التنفيذي رقم  62المادة  - 4
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عليه سيتم تقسيم هذه المهام إلى مهام عامة ، و المؤسسات الماليةأو القانون الخاص بالبنوك و 
منصوص عليها بموجب قانون النقد مهام خاصة منصوص عليها في القواعد العامة و 

 .القرضو 
 :مهام عامة-أ

انون التجاري قمن ال 69مكرر  062نص المادة يتولى محافظ الحسابات حسب 
جميع الوثائق المتعلقة  لىعلتحقيق التي قاموا بها، و يضطلع اعمليات المراقبة و الجزائري 

وم باإلبالغ عن جميع المخالفات لضرورية، كما يقبالحسابات مع تقديم جميع المالحظات ا
ب األخطاء التي قد يكتشفها إلى مجلس اإلدارة أو مجلس المديرين أو مجلس المراقبة حسو 

 .الحالة
المنظم لمهنة محافظي  96-69 رقم لقانونيضطلع محافظ الحسابات حسب ا

 :(1)ما يليالحسابات 
ئج عمليات السنة هد بأن الحسابات السنوية منتظمة  صحيحة ومطابقة لنتايش-

 .المنصرمة
 .يفحص صحة الحسابات السنوية -
 .يبدي رأيه في شكل تقرير خاص حول إجراءات الرقابة الداخلية -
لتابعة لها، كما المؤسسات ااالتفاقيات بين الشركة التي يراقبها و يقدر شروط إبرام  -

 .اطلع عليهأو  يكتشفه قدة العامة أو هيئة المداولة المؤهلة بكل نقص الجمعييعلم المسيرين و 
 .المدمجةعلى الحسابات المدعمة أو  يقوم بإعداد تقرير المصادقة-

محافظ الحسابات في حالة عدم المصادقة على حساباتهم من قبل الجمعية يجب على 
 .(1)العامة خالل سنتين متتاليتين أن يقوم بإبالغ وكيل الجمهورية المختص إقليميا بذلك

                                           
مرجع ، يتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد ،96-69 رقم من القانون 40المادة  - 1

 .سابق
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 :مهام خاصة-ب
محافظي  يتعين علىالحسابات، باإلضافة إلى المهام العامة التي يمارسها محافظ 

 :(2)يلي المؤسسات المالية أن يقوموا بمايتم تعيينهم على مستوى البنوك و  الحسابات الذين
 .مخالفة ترتكبها المؤسسة الخاضعة لمراقبتهمأن يعلموا محافظ بنك الجزائر بكل -
 أنيجب و  ا حول المراقبة التي قاموا بها،محافظ بنك الجزائر تقريرا خاصلأن يقدموا -

 .ل كل سنة ماليةأشهر إبتداءا من تاريخ قف( 92)ل يسلم هذا التقرير خال
يقدموا للجمعية العامة تقريرا خاصا حول منح المؤسسة قروضا لمسيرها أو  أن-

أقاربهم من فيها أو المؤسسات التابعة لها وكذلك ألزواج المسيرين والمساهمين و المساهمين 
من قانون النقد  692لنص المادة عمل يقع تحت دائرة المنع طبقا ال هذا الدرجة األولى، ألن

 .والقرض
وجهة للجمعية العامة ن يرسلوا إلى محافظ بنك الجزائر نسخة من تقاريرهم المأ-
 .للمؤسسة

نالحظ أن المشرع جعل من المحافظ حارسا حقيقيا للشرعية داخل البنوك والمؤسسات 
، التي يكتشفها بمناسبة تأدية عن األفعال غير القانونيةالمالية، وذلك بمنحه سلطة التبليغ 

 .(3)مهامه الرقابية، بحيث يتعين عليه تبليغ الشركاء، وكيل الجمهورية، محافظ بنك الجزائر
المؤسسات المالية عن قد بسط رقابة صارمة على البنوك و نالحظ أن بنك الجزائر 

الملزم بإرسالها له، و بهذا تكون هذه الرقابة  ظ الحسابات من خالل حجم التقاريرطريق محاف
 .في القطاع المصرفي في الجزائر االستثمارأحد العوامل المؤثرة على 

 
 

                                                                                                                                    
مرجع ، يتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد ،96-69 رقم من القانون 40 المادة - 1

 .سابق
 .مرجع سابق المعدل والمتمم، المتعلق بالنقد والقرض، 66-90 رقم من األمر 696المادة  - 2
 .460حديد أميرة، إستقاللية محافظ الحسابات في ظل القانون المصرفي الجزائري، ص  - 3
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 :مسؤولية محافظ الحسابات-3
باسمه الخاص، إال أنه ترتب حسابات يمارس مهامه بصفة عادية و رغم أن محافظ ال

حدد طبيعة المسؤولية حسب طبيعة وتت .على إخالله بالمهام المنوطة له، قيام مسؤوليته
 .الخطأ المرتكب فقد تكون مسؤولية مدنية أو جزائية أو تأديبية

 :المسؤولية المدنية-أ
عن األضرار إزاء الغير، زاء الشركة أو إمسؤولية مدنية  لمحافظ الحساباتتتقرر 

 .(1)ممارستهم لوظائفهم الالمباالة المرتكبة أثناءالناجمة عن األخطاء و 
 ارتكبهاوعليه تقوم مسؤولية محافظ الحسابات قبل البنك أو الغير عن األخطاء التي 

أثناء تنفيذ عمله و يعد متضامنا اتجاه الكيان أو الغير عن كل ضرر ينتج عن أي 
 .(2)مخالفة

تفرقة بين المسؤوليتين وقد تجاوز المشرع الجزائري على غرار القانون الفرنسي، ال
معترفا بالمسؤولية العامة لمحافظ الحسابات التي تقوم على الخطأ واجب  التقصيريةالعقدية و 
 .(4)96-69قانون الوهذا ما تم تكريسه من خالل .(3)اإلثبات
 :المسؤولية الجزائية -ب

عن القيام  امتناعهلألفعال المجرمة أو  ارتكابهيعاقب محافظ الحسابات جزائيا عند 
هذا النوع من المسؤولية لب الحرية منه، ونظم العقوبة إلى سالقانونية، فقد تصل  بااللتزامات

                                           
 .مرجع سابق، من القانون التجاري الجزائري 62/96مكرر  062المادة  - 1
مرجع ، يتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد ،96-69 رقم من القانون 16المادة  - 2

 .سابق
المجلة  الشركات التجارية، اإلطار التشريعي المنظم لمهنة ومسؤولية محافظ الحسابات في بوحفص جالب نعناعة، - 3

 ص ،4992 ،94د العد تيزي وزو،-يجامعة مولود معمر  كلية الحقوق والعلوم السياسية، العلوم السياسية،النقدية للقانون و 
409. 

، يتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد ،96-69 رقم من القانون 20تنص المادة  - 4
 ...".يتحمل محافظ الحسابات المسؤولية العامة عن العناية بمهمته" :يلي مامرجع سابق، على 
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ومن القانون المنظم  (2)القانون التجاريو  (1)بين قانون العقوبات تتراوح ما بنصوص متفرقة
 .(4)القرضقانون النقد و ، و (3)للمهنة

 :المسؤولية التأديبية-ج
يسأل محافظ الحسابات تأديبيا، غير أن مفهوم الخطأ التأديبي يبقى ذو طابع واسع 

للقواعد المهنية األمر الذي يجعل  انتهاكايستحيل بذلك حصر جميع األعمال التي تعتبر 
يعطي بذلك سلطة التقدير إلى الجهاز عام للخطأ و الكثير من المشرعين يلجئون إلى مفهوم 

 .(5)وبة التأديبيةالمنوط به توقيع العق
مخالفة أو تقصير تقني "يرتكبه محافظ الحسابات بأنه كل الخطأ التأديبي الذي يعرف 

الخطأ المكون  عرفكما  .(6)..."أو أخالقي في القواعد المهنية عند ممارسة وظائفهم
يحدد درجة األخطاء الذي  69-60 رقم للمسؤولية التأديبية من خالل المرسوم التنفيذي

ب المعتمد خالل المحاسلمرتكبة من طرف الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات و التأديبية ا
احترام قواعد الواجبات كل تقصير في ..."، بأنه كذا العقوبات التي تقابلهاممارسة وظيفتهم و 

ص طبيعي أو شركة عن شخ....محافظ الحسابات....كل إهمال صادرالمهنية واألخالقية و 

                                           
 .قانون العقوبات الجزائري، المعدل والمتمم، مرجع سابقمن  094و  096المادتين  - 1
 .مرجع سابقالمعدل والمتمم،  من القانون التجاري الجزائري، 209و 240، 242المواد  - 2
يتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ  96-69 رقم من القانون 02و  00مادة المشرع بموجب نص ال بعاق - 3

كل من يمارس مهنة محافظ حسابات وهو غير مسجل في الجدول أو تم توظيفه مؤقتا ، الحسابات والمحاسب المعتمد
إلى دج  299.999ة فيعاقب بغرامة من صفهذه ال انتحاللتسجيله أو لشطبه من الجدول ورغم ذلك يعمل على 

 .أشهر إلى سنة واحدة وبضعف الغرامة 91دج وفي حالة العود يعاقب بالحبس من  4.999.999
يعاقب " :يلي على ما ، المعدل والمتم، مرجع سابق،المتعلق بالنقد والقرض 66-90 رقم من األمر 601تنص المادة  - 4

كل محافظ حسابات هذه ....دج  69.999.999دج إلى  2.999.999سنوات وبغرامة من  90بالحبس من سنة إلى 
اللجنة المصرفية أو يعرقل بأي طريقة كانت ممارسة اللجنة لمهمتها الرقابية  طلبات معلومات اعذرالمؤسسة ال يلبي بعد 

 ".أو يبلغها عمدا بمعلومات غير صحيحة
جامعة قاصدي  علوم السياسية،كلية الحقوق وال دفاتر السياسة والقانون، الحسابات في الجزائر، محافظ وس فتحي،ططي - 5

 .22ص ،4960جوان  العدد التاسع، ورقلة،-مرباح 
مرجع ، يتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد ،96-69 رقم من القانون 10المادة  - 6

 .سابق



 العوامل المتعلقة بالعملية االستثمارية: الفصل الثاني -الباب الثاني
 

220 

 

 حساباتمحافظ الغرفة الوطنية لو  المصف الوطني للخبراء المحاسبينمسجلة في جدول 
اللجنة المصرفية أو يعرقل بأي طريقة كانت ممارسة اللجنة لمهمتها الرقابية أو يبلغها عمدا 

 .(1)" المعلومات غير الصحيحة
أديبية للمجلس جنة التللمن طرف ا توقيع العقوبات التأديبية لمحافظ الحساباتيتم 

وقيف المؤقت الت التوبيخ، اإلنذار، :(2)الذي يمكن أن يتخذ العقوبات التاليةي للمحاسبة و الوطن
الشطب من الجدول، ضف إلى هذا فإن اللجنة المصرفية يمكن لها  أشهر، 91لمدة أقصاها 

 رقم األمر من 694أن توقع على محافظ الحسابات العقوبات المنصوص عليها في المادة 
 .القرضقانون النقد و  المتضمن 90-66

 الفرع الثاني
- رقابة اللجنة المصرفية-الخارجيةتعزيز نظام الرقابة 

نظرا ألهمية القطاع المصرفي وتأثيره الكبير والمباشر على االستقرار االقتصادي 
للدولة فقد عزز المشرع من نظام الرقابة المفروضة على البنوك والمؤسسات المالية، وذلك 

كلف برقابة حسن تطبيق القوانين جهاز رقابي فعال يكون المسؤول والملمن خالل تقريره 
المؤسسات المالية ومعاقبتها بمناسبة ممارسة نشاطاتها واألنظمة التي تخضع لها البنوك و 

 .المصرفية
ل كفيلة لضمان حسن بإمكانيات ووسائ المصرفية حيث زود المشرع الجزائري اللجنة

لألحكام  احترامهمدى مراقبة مكلفها بفية لمهامهم، كما المؤسسات المصر أداء البنوك و 
 ةعاينى احترام قواعد حسن سير المهنة وتقوم بمتسهر عل حيثالتنظيمية المطبقة التشريعية و 

ليه عى اإلخالالت التي تتم معاينتها، و كما تقوم بمعاقبتهم عل ،المخالفات التي يرتكبونها

                                           
درجة األخطاء التأديبية ، يحدد 4960يناير سنة  60المؤرخ في  69-60من المرسوم التنفيذي رقم  94المادة  - 1

المرتكبة من طرف الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد خالل ممارسة وظيفتهم وكذا العقوبات التي 
 .4960يناير سنة  61الصادر في  ،90عدد  ر.ج تقابلها،

مرجع ، ، يتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد96-69 رقم من القانون 10/94المادة  - 2
 .سابق
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أو  اختصاصاتثم إلى  (أوال)اللجنة المصرفية  طريقة عملسوف يتم التطرق إلى تشكيلة و 
صدار القرارات صالحيات ال  (ثانيا)لجنة المصرفية في مجال الرقابة وا 

 :تنظيم اللجنة المصرفية: أوال 
من القانون رقم  624إلى  622نظم المشرع الجزائري اللجنة المصرفية بداية في المواد 

 أعاد تنظيمها في الكتاب السادس من األمر، ثم (الملغى)المتعلق بالنقد والقرض 09-69
مكرر،  661إلى  692المواد من المتمم في المتعلق بالنقد والقرض المعدل و  66-90 رقم
ترف لها ال بالشخصية القانونية وال باالستقالل ولم يع (1)لم يحدد المشرع طبيعتها القانونيةو 

 النحو سيتم التطرق إليه على ما هذاالمالي واكتفى فقط بتحديد تشكيلتها وطريقة عملها و 
 .التوالي

 :تشكيلة اللجنة المصرفية-1
خضعت التشكيلة  حيثتتشكل اللجنة المصرفية من أعضاء يجسدون كيانها القانوني 

تتشكل و تغيرات، اية يومنا هذا إلى عدة تعديالت و البشرية للجنة المصرفية منذ إحداثها إلى غ
 :(2)اللجنة حاليا من

 رئيساالمحافظ -

                                           
وقع اختالف فقهي حول الطبيعة القانونية للجنة المصرفية فهناك من إعتبرها ذات طبيعة مزدوجة أي سلطة إدارية  - 1

مستقلة ومحكمة إدارية فتكون سلطة إدارية مستقلة عندما تصدر أوامر او تحذيرات ومحكمة إدارية عندما تنطق بجزاء 
 DIB Saïd, La nature du contrôle juridictionnel desظر للمزيد ان.تأديبي متعلق بتعين مدير مؤقت أو مصفي

actes de la commission bancaire en Algérie, Revue de conseil d’Etat, N° 03, 2003, P 121.  في
ضور حين اعتبرها األستاذ زوايمية رشيد بانها سلطة إدارية مستقلة ألن جميع العمال الصادرة عنها بمثابة أعمال إدارية، فح

القضاة في التشكيلة ليس دليل على طابعها القضائي، ضف إلى ذلك أن مسألة تسبيب قرارات اللجنة مستمدة من نظامها 
 ZOUAIMIA Rachid, Les autorités deللمزيد أنظر في ذلك .الداخلي، حيث ان نصوصها المنظمة لها لم تكرسها

régulations indépendantes dans le secteur financier en Algérie, Edition Houma, Alger, 2005, P 

( AIBشركة )في حين فصل مجلس الدولة في قرار له بمناسبة فصله في قضية بين الجيريان انترناشيونال بنك  .51-55
ضد محافظ بنك الجزائر غذ أكد على الطابع اإلداري للجنة المصرفية أي انها سلطة إدارية مستقلة وليست جهاز 

 FENNICHE Kamel, La jurisprudence du conseil d’Etat en matière deللمزيد انظر في ذلك .قضائي

contentieux bancaire, Bulletin de magistrats, N° 60, 2006, P 319. 
 .مرجع سابق المعدل والمتمم، المتعلق بالنقد والقرض، 66-90من األمر رقم  691المادة  - 2
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حكم كفاءتهم في المجال المصرفي والمالي أعضاء يختارون ب( 90)ثالثة -
 .المحاسبيو 

وينتدب الثاني  يختاره رئيسها األولنتدب، األول من المحكمة العليا و ي( 94)قاضيين -
 .األعلى للقضاء ه بعد استشارة  المجلسيختاره رئيسمن مجلس الدولة و 

 .رين األولينرئيس هذا المجلس من بين المستشاه ممثل عن مجلس المحاسبة يختار -
 .ممثل عن الوزير المكلف بالمالية-
المحافظ أو نائب : (1)تتكون من 69-09 رقم ظل القانون كانت اللجنة في وقد
الرئيس  باقتراحهاالذي يحل محله كرئيس، قاضيين ينتدبان من المحكمة العليا يقوم المحافظ 

 اختيارهمايتم  (94)رأي المجلس األعلى للقضاء، عضوين  استطالعاألول لهذه األخيرة بعد 
خاصة المحاسبية، يقترحهما الوزير المكلف ب كفاءتهما في الشؤون المصرفية والمالية و حس

 66-90 رقم تشكيلة أخرى للجنة المصرفية عند صدور األمرهناك كانت  كذلك.بالمالية
 .(2)92-69 رقم بموجب األمر 4969سنة  القرض قبل أن يتم تعديلهاالمتعلق بالنقد و 
 92من خالل هذه التشكيالت توسيع المشرع من عدد أعضاءها ليصل إلى يالحظ 

ين حيث كان في السابق اضيالق اختيارأعضاء، ضف إلى ذلك أن المشرع أعاد التوازن في 
أصبح  واآلناختيارهما في " المحكمة العليا"يس أعلى  الهرم القضائي العادي يمنح فقط لرئ

في المقابل رئيس القضاء ي رئيس القضاء العادي يعين قاض و رئيس المحكمة العليا أ
، وهنا نسجل اقتداء فعل المشرع حسن مايعين القاضي الثاني، و  "مجلس الدولة " اإلداري 

المشرع الجزائري عما هو موجود في القانون الفرنسي من حيث عدد أعضاءها، وصفات 
بحكم كفاءتهما  94أعضاء يختار  90ون اللجنة المصرفية الفرنسية من موكونها حيث تتك

في المجالين المالي والمصرفي، مستشار من مجلس الدولة، والمستشار الثاني من محكمة 

                                           
 (.ملغى).مرجع سابق المتعلق بالنقد والقرض، 69-09 رقم من القانون 662المادة  - 1
-، ظ رئيساالمحاف-أن اللجنة المصرفية تتشكل من  92-69 رقم قبل تعديلها بموجب األمر 691 المادة كانت تنص - 2

قاضيين ينتدبان من المحكمة العليا -أعضاء يختارون بحكم كفاءتهم في المجال المصرفي والمالي والمحاسبي، ( 90)ثالثة 
 .المجلس األعلى للقضاء استشارةا الرئيس األول لهذه المحكمة بعد ميختاره
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، (1)النقض، وهؤالء األعضاء يتم تعيينهم بموجب قرار صادر عن الوزير المكلف باالقتصاد
 .بل رئيس الجمهورية بموجب مرسوم رئاسيفي حين في الجزائر يتم تعيينهم من ق

في  المحافظ ص الحالي ألغى إمكانية حلول نائب المحافظ محلأن الن كذلك يالحظ 
 هو مابشأن رئاسة مجلس النقد والقرض و  على غرار ما فعلهذا ، و رئاسة اللجنة المصرفية

المالي نواب المحافظ في المجال سلطات على الرغبة في الحد من صالحيات و يدل 
 .(2)المصرفيو 

لعضوين جديدين مقارنة  وذلك بإقحامه توسيع المشرع لتشكيلة اللجنةكما يالحظ أيضا 
من مجلس  حيث ألزم بتمثيل كل 4969قبل تعديل  التشكيلة التي كانت عليها اللجنةب

ارة الوز بهذا يكون المشرع قد أعاد تمثيل بممثل عنه، وكذا الوزير المكلف المالية، و  المحاسبة
ى و لو كان هذا نفوذها الذي فقدته حت استرجاعالوصية المكلفة بالمالية، محاوال بذلك 

 .التمثيل ضعيف
مت خبراء ض، حيث حد ماإلى في كل األحوال نجد أن هذه التشكيلة متوازنة و 

باإلضافة إلى  ،الحد من التعسفضمانة أساسية في عملية الرقابة و كذا قضاة كمختصين و 
النقد والقرض وكذلك مجلس ئات أساسية، إدارة بنك الجزائر و المحافظ الذي يرأس ثالث هي

التنسيق بين هذه الهيئات الثالث االنسجام و إيجاد نوع من من أجل اللجنة المصرفية، وهذا 
 .أن رئيسها واحد باعتبار

. (3)سنوات 92أن أعضاء اللجنة يعينهم رئيس الجمهورية لمدة  وتجدر اإلشارة إلى
 جنةلعلى أعضاء الالمصرفية عهدة واحدة فقط، ويبقى  مدة عضوية اللجنة ومن ثمة فإن

حتى ، و (4)بواجب عدم إفشاء معلومات قاموا باإلطالع عليها في إطار عهدتهم االلتزامفقط 

                                           
1 - JEROME LASSERRE Capdeville, La commission bancaire et le supervision des 

établissements de crédit des groupes et des conglomérats financiers, Statut et missions, 

Jurisclasseur, Banque-crédit-bourse, Fasc 70, 2010. P-P 6-7. 
  .624-626ص-ص ،مرجع سابق ،أوباية مليكة - 2
يلي  مرجع سابق، تنص على ماالمعدل والمتمم،  المتعلق بالنقد والقرض، 66-90 رقم األمر من 691/94المادة  - 3
 ...".سنوات ( 92)يعين رئس الجمهورية أعضاء اللجنة لمدة خمس :"
 .مرجع سابق المعدل والمتمم، المتعلق بالنقد والقرض، 66-90 رقم من األمر 42المادة  - 4
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 ن ال يشتغلوا أو يسيروا أو يعملوابأ( 94)سنتين خالل مدة فإنهم ملزمون  عهدتهم انتهاءبعد 
أن ، و في مؤسسة خاضعة لسلطة أو مراقبة اللجنة أو شركة تسيطر عليها مثل هذه المؤسسة

 .(1)رين لمثل هذه المؤسسات أو الشركاتال يعملوا كوكالء أو مستشا
 :صرفيةطريقة عمل اللجنة الم -2

ها على مباشرة ة لساعدت أجهزة ماستحدثمن أجل حسن أداء عمل اللجنة المصرفية 
دد مجلس إدارة البنك صالحياتها تزود اللجنة بأمانة عامة يح:" أمانة عامة  تا فأنشأمهامه

في لم تكن موجودة  هذه األمانةو ، (2)"من اللجنة  اقتراحعملها بناءا على وكيفيات تنظيمها و 
 .القرضالمتعلق بالنقد و  69-09 رقم ظل القانون
ا تحديد صالحياتها رغم أنهنك الجزائر بتنظيم هذه األمانة و ف إدارة بيكليالحظ تما 

بالتالي كان من المفروض ترك أمر تنظيمها للجنة ألنها أنشأت لخدمة اللجنة المصرفية و 
 .األدرى بذلك

وعليه فإنه بالرجوع إلى المخطط التنظيمي لبنك الجزائر نجد أن األمانة العامة للجنة 
يفسر تخويل المشرع لبنك الجزائر  هذا مابعة مباشرة لمحافظ بنك الجزائر و تا المصرفية

 محافظ بنك الجزائر يعين من بين إطارات بنك الجزائر ثم إن ،(3)صالحية تنظيم هذه األمانة
 .(4)الذي ال يتمتع بصفة العضو في اللجنةاألمين العام لألمانة العامة، و 

                                           
، 94، وبالرجوع للمواد مرجع سابق المعدل والمتمم، المتعلق بالنقد والقرض، 66-90 رقم مكرر من األمر 691المادة  - 1

، المتعلق بحاالت التنافي وااللتزامات الخاصة ببعض 4990مارس  96مؤرخ في  96-90من األمر رقم  92، 90
للدولة أو يمارس ، يمنع على كل شاغل وظيفة عليا 4990مارس  90صادر في ، 61د ر عد.المناصب والوظائف، ج

مهام على مستوى سلطات الضبط أو كل هيئة عمومية أخرى مماثلة تتولى مهام الضبط أو المراقبة أو التحكيم خالل فترة 
نشاطهم من أن تكون لهم مصالح لدى المؤسسات الخاضعة إشرافهم ورقابتهم داخل البالد أو خارجها وعند نهاية مهمتهم 

 .يمنع شاغلوا المناصب المذكورة من ممارسة نشاط استشاري أو مهني أي كانت طبيعته( 94)ألي سبب كان ولمدة سنتين 
 .مرجع سابق المعدل والمتمم، المتعلق بالنقد والقرض، 66-90 رقم من األمر 691/90المادة  - 2

3
 - www.bank-of-Algeria.dz/pdf/organigramme 2012.pdf Consulter le 01/08/2016 à 14 :30. 

4
 - LAGGOUNE Walid, L’organisation du contrôle bancaire en Algérie : Aspects prudentiels ; 

In Algérie cinquante ans après la part du droit, T2, éd Ajed, Algérie, 2013.P 882.
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ويمكن "... يمكن لحد أعوان بنك الجزائر أن يكلف من طرف اللجنة بمهمة رقابية
بما يفهم منه أنه بإمكان اللجنة  (1)..."اختيارهااللجنة أن تكلف بمهمة أي شخص يقع عليه 

أن النص لتكليفه بمهمة رقابية ما، طالما  اختيارهاأن تختار أي شخص تريده أو يقع عليه 
 .االختيارشروط طرق و جاء عاما ولم يحدد 

تجتمع اللجنة المصرفية في دورة عادية مرة واحدة على األقل كل شهر بناءا على 
ير عادية من خالل دورات غأو ، (2)أعضائها( 92)من رئيسها أو بطلب من أربعة  استدعاء

تخذ اللجنة قراراتها وت، (3)التي تشترط حضور كل األعضاءخاصة ذات طابع تأديبي و 
 .(4)في حالة تساوي األصوات يكون صوت الرئيس مرجحاو  باألغلبية

 :صالحيات اللجنة المصرفية: ثانيا
المؤسسات احترام البنوك و تتمتع اللجنة المصرفية بصالحيات واسعة في رقابة مدى 

لقواعد أخالقيات  امتثالها مدى فيالتنظيمية المطبقة عليها، وكذا التشريعية و المالية لألحكام 
سهر تو  ،المؤسسات الماليةاستغالل البنوك و شروط كما تفحص اللجنة  ،المهنة المصرفية

المخالفات التي يرتكبها األشخاص  االقتضاءتعاين عند على نوعية وضعيتها المالية، و 
، وتطبق العقوبات اعتمادهمالممارسون لنشاطات البنك أو المؤسسة المالية دون أن يتم 

المدنية األخرى، كما للجنة صالحية ون المساس بالمالحقات الجزائية و ديبية عليهم دالتأ
طلب منه، وتمتد رقابتها إلى فروع الشركات إلى الوزير المكلف بالمالية بناءا على  االستماع

وعليه يمكن تقسيم ، دولية في ذلك اتفاقياتالجزائرية المقيمة في الخارج في حالة وجود 
  .صالحيات عقابيةة المصرفية إلى صالحيات رقابية و نصالحيات اللج

 

                                           
 .مرجع سابقالمعدل والمتمم،  المتعلق بالنقد والقرض، 66-90 رقم من األمر 692المادة  - 1

2
 - Décision N° 25-04 du 20 avril 2005, Portant règles d’organisations et de fonctionnement de 

la commission bancaire, non publier, cité par ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation 

financière en Algérie, Edition Belkeise, Alger, 2013, P192. 
3
- LAGGOUNE Walid, L’organisation du contrôle bancaire en Algérie : Aspects prudentiels, 

Op.Cit, P 883. 
 .مرجع سابقالمعدل والمتمم،  المتعلق بالنقد والقرض، 66-90من األمر رقم  690المادة   - 4
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 :الصالحيات الرقابية-1
احترام البنوك صالحية مراقبة مدى القرض برفية طبقا لقانون النقد و تتمتع اللجنة المص 

التنظيمية المطبقة عليها، كما تفحص شروط سات المالية لألحكام التشريعية و المؤسو 
س هذه الرقابة على جميع البنوك تمار ، و (1)وضعيتها المالية استقرارالسهر على استغاللها و 

المؤسسات المالية األجنبية وعلى جميع البنوك و المؤسسات المالية المعتمدة في الجزائر و 
 .في الجزائر االعتمادالحاصلة على 

العالقات المالية بين ت و تحرياتها إلى المساهمايمكن لها أن توسع نطاق رقابتها و كما 
مباشرة على بنك أو مؤسسة األشخاص المعنويين الذين يسيطرون بصفة مباشرة أو غير 

كذا يمكنها مراقبة فروع الشركات الجزائرية المقيمة في مالية وعلى الفروع التابعة لهما، و 
 .(2)دولية تسمح بذلك اتفاقياتالخارج في حالة وجود 

الملفات يق والرقابة على الوثائق و اللجنة سلطتها الرقابية في شكل عملية التحق وتمارس
 .إلى عين المكان من أجل ممارسة الرقابة الميدانية االنتقالأو 

 :الملفاتالرقابة على الوثائق و -أ 
التي تعتمد في رقابتها على التقارير المرسلة بصفة دورية من وتدعى بالرقابة الدائمة و 

بانتظام إلى اللجنة وثائق ذلك أن البنوك ملزمة أن ترسل ، (3)إلى بنك الجزائرالبنوك 
قب اللجنة حيث ترا ،...ارير الحسابات السنويةمستندات الوضعية المالية الشهرية، تقو 

 ...تدقيق الحساباتعية الصرف، فحص تقارير الرقابة والمراجعة الداخلية والخارجية و وض
 .(4)الحقيقية أن المعلومات الواردة في الوثائق تعكس الوضعية المالية كل هذا للتأكد من

                                           
 .سابقمرجع المعدل والمتمم،  المتعلق بالنقد والقرض، 66-90من األمر رقم  692المادة  - 1
 .مرجع سابق المعدل والمتمم، المتعلق بالنقد والقرض، 66-90 رقم من األمر 669المادة  - 2

3
 - MAACHOU Benaoumer, Présentation succincte de la commission bancaire dans sa 

dimension institutionnelle et  quelques aspects de ses procédures, Revue conseil d’Etat, N°6, 

2005, P 16.  
4

 - ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation financière en Algérie, Op.Cit, P-P 68-69. 
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مؤسسات المالية الأن تطلب من البنوك و وال تكتفي اللجنة بالوثائق المرسلة لها، فيمكنها 
اإلثباتات الالزمة لممارسة مهمتها، كما يمكن لها أن تطلب جميع المعلومات واإليضاحات و 
 .(1)معلومة ستند وأيةبأي ممن أي شخص معني تبليغها 

المؤسسات شاملة وتامة تشمل جميع البنوك و  وعليه فالرقابة على المستندات تكون
 .الوثائق المحاسبيةرر بناءا على التقارير المرسلة و المالية وتتق

 :الرقابة الميدانية أو في عين المكان-ب
المالية في عين المكان لمؤسسات او  جنة المصرفية صالحية مراقبة البنوكللتملك ا

الفروع التابعة لها للبنوك و  االجتماعيذلك وفق برنامج دوري من خالل النزول إلى المقر و 
إلجراء عمليات تفتيش، تحرر على إثرها محاضر معاينة تجمع في تقارير تدعى تقارير 

 .(2)ميدانية
وعادة ما تقوم  (3)تنظيم هذه الرقابة بواسطة أعوانه لحساب اللجنة بنك الجزائريمكن ل 

ى بنك الجزائر في على مستو  ةبها فرق التفتيش التابعة للمديرية العامة للتفتيش الموجود
 .(4)المؤسسات الماليةمقرات البنوك و 

للقيام بعملية المراقبة الميدانية  اختيارهاجنة أن تكلف أي شخص يقع عليه لكما يمكن ل
ملية القيام بأي ع االستعجالسمح القانون لبنك الجزائر في حالة و  ،(5)يسمى بالتفتيش أو ما

حيث تمكن هذه الرقابة اللجنة المصرفية  ،(6)بلغ اللجنة بنتائج هذه التحرياتتحري على أن ت
التحقق بشكل مباشر من شرعية شطين في القطاع المصرفي عن قرب و من مراقبة النا

الصارم لقواعد المهنة  حسن تسيرهم واحترامهمالتي يباشرونها ومن العمليات المصرفية 

                                           
 .مرجع سابقالمعدل والمتمم،  المتعلق بالنقد والقرض، 66-90 رقم من األمر 690المادة  - 1

2
 - MAACHOU Benaoumer, Op.Cit, P 16. 

 .مرجع سابقالمعدل والمتمم،  المتعلق بالنقد والقرض، 66-90 رقم من األمر 692المادة  - 3
4

 - MAACHOU Benaoumer, Op.Cit, P 16. 
 .مرجع سابق المتعلق بالنقد والقرض،المعدل والمتمم، 66-90من األمر رقم  692/90المادة  - 5
 .المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، مرجع سابق 66-90مكرر من األمر رقم  692المادة  - 6
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المقدمة لها في إطار  البياناتا بالتأكد من مطابقة المعلومات و المصرفية، كما تسمح له
 .(1)الرقابة على الوثائق للوضعية المالية الحقيقية لهم

طلع عليها وقوع من خالل الوثائق الم تتأكدنتهي اللجنة من عمليات الرقابة عندما ت
إمكانية اإلطالع على الوثائق لم الممثل الشرعي للكيان المعني هي إلى عمخالفات فإنها تن

ممثل الكيان، على عن طريق وثيقة غير قضائية توجه لالتي تثبت المخالفات المعاينة، وذلك 
أيام إبتداءا ( 92)أن يرسل هذا األخير مالحظاته إلى رئيس اللجنة في أجل أقصاه ثمانية 

 .(2)اإلرسال استالم من تاريخ
رئيس اللجنة  66-90 رقم القرض األمروقد ألزم المشرع من خالل قانون النقد و 

 .(3)المؤسسات المالية إلى رئيس الجمهوريةل تقرير سنوي حول رقابة البنوك و بإرسا
 :صالحيات عقابية-1
 (4)أقر المشرع الجزائري للجنة المصرفية صالحية عقابية إذ منح لها السلطة القمعية 

عند تمارسها على جميع المستثمرين في القطاع المصرفي عند إخاللهم بالقواعد القانونية أي 
قواعد التزامهم بكذا عند عدم احترامهم لألحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليهم، و عدم 

يسمى بالتدابير  إحدى التدابير الوقائية أو ما اتخاذ المشرع المهنة، حيث خول لها حسن سير
جاوز اللجنة صالحيتها عندما يكون الخطأ أو المخالفة يقدر من الجسامة تتاإلدارية، و 

 .عليه سوف يتم التطرق إلى ذلك على التوالياإلدارية وتتخذ إحدى العقوبات التأديبية، و 
 
 

                                           
 .622، مرجع سابق، صأوباية مليكة - 1
 .المعدل والمتمم، مرجع سابق ،بالنقد والقرضالمتعلق  66-90مكرر من األمر رقم  662المادة  - 2
 .المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، مرجع سابق 66-90مكرر من األمر رقم  661المادة  - 3
للجنة المصرفية على اعتبار أن الدستور الجزائري صريح في ة السلطة القمعية الممنوحة ثار جدال حول مدى دستوري - 4

للقضاء وحده حق توقيع العقوبات، إذ لوحظ تبنب المشرع الجزائري للقمع االداري محل القمع  هذه النقطة حيث خول
عجرود وفاء، اللجنة المصرفية  :نظرأللمزيد .ائري رأي في هذه المسألةالجنائي دون ان يكون للقاضي الدستوري الجز 

 .22-22ص -، ص4962ردن، أل، دار حامد، عمان، ا6المصرفي، ط وضبط النشاط 
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 :الوقائية اإلدارية التدابير-أ
ال يعد ابير في حالة وقوع بعض األخطاء والمخالفات، و تتخذ اللجنة مجموعة من التد

، رغم أنه إذا نظر إليه من الناحية الرسمية (1)هذا اإلجراء ذو طابع ردعي و إنما وقائي
 ضمان نشاط البنك أو المؤسسةهدف اللجنة من ورائها المحافظة و يشكل عقوبة معنوية تست
 :ويمكن حصر هذه التدابير فيما يلي ،(2)حماية لمصالح الزبائن

 : التحذير-1-أ
يمكن للجنة المصرفية أن توجه تحذيرا إلحدى المؤسسات الخاضعة لرقابتها، إذا تبين 

إال بعد  هذا التدبير ال يمكن أن يتخذلفت قواعد حسن سير المهنة، و لها أن هذه األخيرة خا
 .(3)أن يتاح لمسيرها بتقديم تفسيراتهم عن الموضوع

 : األوامر-2-أ
والها الخاصة ألن نسبة وامر للمؤسسة المعنية للرفع من أمتستطيع اللجنة توجيه أ

تغطية المخاطر عندها غير كافية، رغم أنها دفعت كل الرأسمال األدنى المطلوب، فليس 
 .(4)القانون، فيكفي أن تكون وضعيتها المالية مضطربةشرط أن تخالف المؤسسة المصرفية 

أي بنك أو مؤسسة مالية أن يتخذ في أجل معين  اللجنة من خالل هذه األوامر تدعوو 
ح أساليب تسيره، إذا كل التدابير التي من شأنها، أن تعيد أو تدعم توازنه المالي أو تصح

 66-90 رقم من األمر 664تفرض ذلك حسب ما جاء في نص المادة كانت وضعيته 
 .القرضالمتعلق بالنقد و 

ات نشريكما أنه بإمكان اللجنة المصرفية أن تأمر المؤسسات المعنية بالقيام ب
 .(5)تصحيحية في حالة وجود بيانات غير صحيحة أو وقوع سهو في المستندات المنشورة

                                           
 .00ص  مرجع سابق،بن لطرش منى،  - 1
 .604ص  مرجع سابق، شكالط رحمة، - 2
 .مرجع سابقالمعدل والمتمم،  المتعلق بالنقد والقرض، 66-90 رقم من األمر 666المادة  - 3

4
 - DIB Saïd, Le régime contentieux  des décisions de la commission  bancaire, Revue 

Stratigica, N°20, Mai 2016, P 17.  
 .مرجع سابقالمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم،  66-90 رقم من األمر 690المادة  - 5
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 :تعيين مدير مؤقت-3-أ
تلجأ اللجنة المصرفية إلى تعيين مدير مؤقت تنقل له كافة السلطات الالزمة إلدارة 

عادة ما تتخذ اللجنة هذا اإلجراء أو فروعها في الجزائر وتسيرها، و أعمال المؤسسة المعنية 
 :(2)تقوم اللجنة بهذا التعيين في الحاالت التالية، و (1)االقتصاديالتحفظي لحماية النظام العام 

 باستطاعتهملم يعد  من مسيري المؤسسة المعنية إذا قدروا أنه إما بناءا على مبادرة-
 .ممارسة مهامهم بشكل عادي

ما بمبادرة من اللجنة نفسها عندما يظهر لها أن مسيري المؤسسة لم يعد بإمكانهم و - ا 
 .في إدارة المؤسسة في الظروف العادية االستمرار

البنوك التي وضعت تحت اإلدارة المؤقتة، بنك أنه من بين  ةالمالحظ فقط تجدر
، البنك الجزائري الدولي في 6000في أفريل   union Bank.64/90/4990الخليفة في 

 .(3)4990جانفي  90
في قضية بين البنك الجزائري  4990بالفعل فقد قضى مجلس الدولة بتاريخ أفريل و 
قائم باإلدارة المؤقتة بمبادرة من اللجنة بأن قرار تعيين ، (4)و بنك الجزائر  (AIB)الدولي 

نما تدبيرا إداريا ال يخضع لإلجراءايشكل تدبيرا ذا طابع تأديبي و  المصرفية ال ت المنصوص ا 
 662التي تقابلها المادة ، و 69-09القرض تليها من قانون النقد و  ماو  621عليها في المادة 

 .66-90من األمر 
 :العقوبات الزجرية التأديبية-ب

ر المخالفين تتمتع اللجنة المصرفية بصالحيات واسعة في توقيع العقوبات، من أجل زج
يتعين على  بحيثباالستثمار في القطاع المصرفي، المرتبطة  يةالتنظيملألحكام التشريعية و 

                                           
 .02ص ، مرجع سابق بن لطرش منى، - 1
 .مرجع سابقالمعدل والمتمم،  المتعلق بالنقد والقرض، 66-90 رقم من األمر 660/94المادة  - 2
 .620ص  مرجع سابق، ،وباية مليكةأ - 3
 ص-ص ،94العدد ،4992 مجلة مجلس الدولة، ،64696، ملف رقم 4990افريل  96 الغرفة الثالثة، مجلس الدولة، - 4

12-10. 
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ا صالحية تنظيم التوجيهات الصادرة من الهيئات المخولة لهاالمتثال لألوامر و كل مستثمر 
ال تعرض إلى عقوبات و  القطاع المصرفي جراءات المتبعة عليه سيتم التطرق إلى اإل، و قاسيةا 

 .قيع هذه العقوبات ثم إلى طبيعة ونوع هذه العقوباتلتو 
 :اإلجراءات المتبعة لتوقيع العقاب-1-ب 

جراءات توقيع العقاب عقواعد و د يحدتم تلم ي لى المخالفين للنصوص القانونية ا 
-92حيث وضعت اللجنة قواعد عملها من خالل القرار رقم  أعراف المهنة،والتنظيمية و 

أن  اعتبارالكثيرون غير مشروع على  انتقادات وأعتبرهعدة حيث القى هذا القرار .(1)92
لمشرع إال أن ا، (2)من أي نص قانوني االلجنة المصرفية منحت لنفسها سلطة لم تستمده

الخاصة بإجراءات  بعض األحكامقد وضع  4969القرض سنة بموجب تعديل قانون النقد و 
 :(3)تكون كما يليتوقيع العقاب و 

جهة أخرى تابعة لبنك  أي يمكن للجنة المصرفية أن تتحرك من تلقاء نفسها أو من -
 .الجزائر
ة، كما تنهي تعلم الكيان القانوني بالوقائع المنسوبة إليه عن طريق وثيقة غير قضائي-

 .اللجنة على الوثائق التي تثبت المخالفات المعاينةطالع بمقر إلى علمه إمكانية اإل
أيام  92ذلك خالل نة مالحظاته و يلتزم ممثل الكيان المعنى بإرسال إلى رئيس اللج-

 .اإلرسال استالممن تاريخ 
 .تتخذ اللجنة قراراتهالالستماع إليه من طرف اللجنة و يستدعى الممثل الشرعي و -

 التصفيةوبات التأديبية أو تعيين قائم باإلدارة أو وتكون قرارات اللجنة الخاصة بالعق
يوما إبتداءا من تاريخ التبليغ تحت  19يتم الطعن خالل  أنقابلة للطعن القضائي، على 

                                           
 (.غير منشور)يتضمن قواعد عمل اللجنة المصرفية ،4992افريل  49مؤرخ في  92-92قرار رقم  - 1

2
 - ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation financière en Algérie, Op.Cit, P 83. 

 .مرجع سابقالمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم،  90/66 رقم من األمر مكرر 662المادة  - 3
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مجلس الدولة وغير موقوفة  اختصاصوتكون هذه الطعون من  ،(1)طائلة رفضه شكال
 .التنفيذ

 :وع العقوبات المتخذةطبيعة ون-2-ب
االعتماد، بين اإلنذار إلى غاية سحب  تتراوح ما عقوبات تأديبية المصرفيةاللجنة تتخذ 

 :(2)يمكن إجمال هذه العقوبات فيما يلية أن توقع عقوبة أو عدة عقوبات و يمكن للجنو 
 .(3)التوبيخاإلنذار و -
طات المصرفية، حيث غيرها من النشان ممارسة نشاط أو بعض العمليات و الحد م-

ل رؤوس تحوي من 6000في ماي  UNION BANK (يونين بنك) بمنع سبق للجنة
في األخير إلى  التجارة الخارجية لها، حيث انتهى عمليات األموال إلى الخارج و بوقف

 .منه بعد ذلك االعتمادسحب 
 .التوقيف المؤقت لمسير أو أكثر أو إنهاء مهامهم-
قد سبق للجنة إصدار و  ر العقوبات التي تتخذها اللجنةيعد من أخطسحب االعتماد و -

 (4)"آل خليفة بنك"االعتماد من ب القاضي بسح 90/90ت، القرار رقم هذه العقوبة عدة مرا
 .(5)"منى بنك"االعتماد من بنك ب القاضي سح 96-92 رقم القرارو 

تملك اللجنة المصرفية سلطة توقيع عقوبة مالية تكون متساوية على األكثر  كما
 .(6)للرأسمال األدنى الذي يلزم البنك بتوفيره وتقوم الخزينة بتحصيله

                                           
 .بقمرجع ساالمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم،  90/66 رقم من األمر مكرر 690المادة  - 1
 .مرجع سابقالمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم،  90/66 رقم من األمر مكرر 662المادة  - 2
جزاءات  أنهالى االنذار في مرحلة أولى قبل أن تسلط عليه العقوبات األخرى وعلى الرغم من إتعرض بنك الخليفة  - 3

 .641عجرود وفاء، مرجع سابق، ص  :أنظر. القرضسمعة مؤسسة و نها قد تمس بعمق أأهمية إال  ليست ذات ةنسبي
من آل خليفة  االعتمادب حالقاضي بس 4990ماي  40بتاريخ  صادر عن اللجنة المصرفية 90/4990قرار رقم  - 4

 .بنك
صادر في ، 94عدد  ر.ج، "بنك ىمن" بنك االعتماديتعلق بسحب  ،4992ديسمبر  42مؤرخ في  96-92رقم  مقرر - 5

 .4991جانفي  62
 .المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، مرجع سابق 66-90 رقم من األمر 662المادة  - 6
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 662من البنك يصبح قيد التصفية طبقا لنص المادة  االعتمادسحب يتم  وعليه بعد أن
 .القرضالمتعلق بالنقد و  66-90 رقم من األمر

 المطلب الثاني
 وصاية الدولة على البنوك والمؤسسات المالية

عمد المشرع الجزائري إلى تبني نظام إقتصاد السوق وذلك  االقتصاديةبعد اإلصالحات 
 ةطل منح الحرية التامة في ممارسة األنشذلك من خالو عن طريق مبدأ حرية االستثمار 

قننة كالقطاع المصرفي مثال التي النشاطات الم استثناءفي جميع المجاالت مع  ةاالستثماري
الدولة  انسحاب على تكريس ، كما عمل كذلكاالعتمادأو /و ستلزم الحصول على الترخيصي

جاء في نص  وهذا ما، (1)المراقب فقطاالقتصادي وجعلها تقوم بدور المحفز و من الحقل 
المذكورة  االستثماراتتنجز "االستثمار  المتعلق بترقية 90-61 رقم من القانون 90المادة 

 المتعلقة المعمول بها السيما تلك التنظيماتفي أحكام هذا القانون في ظل احترام القوانين و 
 ....".والمهن المقننة بالنشاطاتو  بحماية البيئة 

المعدلة والمتممة لألمر رقم  4969سنة  األحكام المستحدثة بعض غير انه في خضم
، لدولة في الحقل المصرفيل التدخليلوحظ عودة الدور  ،لقرضالمتعلق بالنقد وا 90-66
المؤسسات المالية من على البنوك و  الجزائري وفرض وصايته المشرع تدخلذلك عندما و 

الخاصة،  المؤسسات الماليةلنوعي للدولة في رأسمال البنوك و لية السهم اآل هخالل تكريس
لذا سيتم التطرق  االستهالكية،القروض  مسألة كل مرة في تنظيم تدخلهمن خالل وكذا 
، ثم إلى تدخل (الفرع األول)المؤسسات المالية نوعي المفروض في رأسمال البنوك و م الهللس

 (.الفرع الثاني)االستهالكية القروض  ه مسألةالدولة في كل مرة لتنظيم
 
 
 

                                           
 .100-102 ص-ص مرجع سابق، ،لالستثمارالكامل في القانون الجزائري  اللي،يعجة الج - 1
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 الفرع األول
 الماليةالمؤسسات نوعي للدولة في رأسمال البنوك و  سهم تقرير

 رقم بموجب األمر أقر السهم النوعي ألول مرة في رأسمال البنوك والمؤسسات المالية
ديدة للرقابة آلية ج بإعتباره القرضالمتعلق بالنقد و  66-90 لألمر المتممالمعدل و  69-92

ة سهما نوعيا في زيادة على ذلك تملك الدول"...مستوى البنوك والمؤسسات المالية، على 
 .(1)"...ذات الرؤوس األموال الخاصةالمؤسسات المالية البنوك و رأسمال 
 االستثمارقيدا أخر على حرية األشخاص في  قد وضع بهذا يكون المشرع الجزائريو 

ية رف على هذه اآللفي القطاع المصرفي أثناء تأسيس البنوك والمؤسسات المالية، لذا للتع
هم النوعي ثم اإلطار القانوني المنظم للس( أوال)النوعي  أكثر يجب تحديد المقصود بالسهم

 (.ثانيا)المؤسسات المالية في رأسمال البنوك و 
 :المقصود بالسهم النوعي: أوال

ل مرة في آلية ظهرت ألو تقنية و  "une Action Spécifique"يعتبر السهم النوعي 
من  "Margaret Thatcher 6000-6009مارغريت تاتشر "بريطانيا في عهد حكومة 

يمكن من خاللها حماية مصالحها الوطنية في  استثنائيةأجل منح الحكومة البريطانية حقوقا 
، (Britis Energy)،  (British Télécom)ة لبرنامج الخصخصة مثل مشمولالشركات ال

ن الحكومة من خالل هذا السهم منع سيطرة األجانب على الشركات وذلك ع استطاعتحيث 
 .(2)تعيين ممثل في مجلس اإلدارةالعمومية والتصويت و طريق حضور الجمعيات 

الخ، ...عديد من بلدان العالم كألمانيا وفرنسا والجزائرهذه اآللية في ال انتشرتوقد 
كذا موقف المشرع الجزائري من هذه ية أكثر يتعين تحديد تعريف لها و للوقوف على هذه اآللو 

 .اآللية
 

                                           
 .مرجع سابقالمعدل والمتمم،  ،المتعلق بالنقد والقرض 66-90 رقم من األمر 20المادة  - 1
إبراهيم يوسف هرموش، السهم الذهبي وتحدياته المعاصرة في فضاء محكمة العدل األوروبية، مجلة جامعة دمشق  - 2

  .202-200ص -ص، 4962 ،96 والقانونية، عدد االقتصاديةللعلوم 
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 :التعريف بآلية السهم النوعي-1
يعتبر السهم النوعي أو كما يسميه البعض بالسهم الذهبي آلية لحماية المصالح 

 امتالكالوطنية اإلستراتيجية بهدف إتاحة المجال للحكومة لممارسة رقابتها من خالل 
عريف حصص في الشركات العامة التي تمت خصخصتها لذلك سيتم التطرق إلى الت

 .هيلتعريف الفقالتشريعي للسهم النوعي، ثم ل
 :التعريف التشريعي للسهم النوعي-أ 

من األمر رقم  90المادة  نص عرف المشرع الجزائري السهم النوعي ألول مرة بموجب
" السهم النوعي" يعني: "وذلك كما يلي، (1)المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية 02-44

ألحكام هذا مومية، طبقا ة عسالشركة التي تنشا عن طريق خوصصة مؤس رأسمالسهما من 
تقيد بحقوق خاصة يحددها القانون األساسي للشركة وتحتفظ الدولة بواسطتها بحق األمر، و 

 ...."التدخل من أجل المصلحة الوطنية
يحدد شروط الذي  600-01من المرسوم التنفيذي رقم  94بموجب نص المادة وعرف 

 االجتماعيهما في الرأسمال يمثل السهم النوعي س"، بأنه (2)كيفياتهاممارسة السهم النوعي و 
التي تحتفظ بها الدولة مؤقتا وتمنح إطار خوصصة المؤسسة العمومية، و  للشركة المكونة في

، وهو نفس التعريف الذي ..."ل ألسباب المصلحة الوطنيةمن خاللها الحق لنفسها في التدخ
مارسة الذي يحدد شروط م 024 -96من المرسوم التنفيذي رقم  94ه نص المادة تضمن

 .(3)كيفيات ذلكي و حقوق السهم النوع

                                           
 90صادر في  ،22عدد  ر.، يتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية، ج6002 أوث 41في  مؤرخ 44-02أمر رقم  - 1

مارس  60صادر في  ،62 عدد ر.ج، 6000مارس  60مؤرخ في  64-00أمر رقم معدل ومتمم ب ،6002مبر سبت
 (.ملغى) 6000

عدد  ر.ج النوعي وكيفياتها، م، يحدد شروط ممارسة السه6001أفريل  60مؤرخ في  600-01مرسوم تنفيذي رقم  - 2
 (.ملغى).6001أفريل سنة  62صادر في ، 40

، يحدد شروط ممارسة حقوق 4996نوفمبر  69المؤرخ في  024-96من المرسوم التنفيذي رقم  94تنص المادة  - 3
يقصد بالسهم النوعي سهم في " :يلي على ما 4996نوفمبر  66، الصادر في 10عدد  ر.ج السهم النوعي و كيفيات ذلك،

ويخول لها حق التدخل بموجبه  به الدولة مؤقتا، رأسمال الشركة، ناتج عن خوصصة مؤسسة عمومية إقتصادية، تحتفظ
 ".ألسباب ذات مصلحة وطنية
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االقتصادية وتسيرها المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية  92-96 رقم األمر لم يعرف
منه على اإلحالة إلى دفتر الشروط  60نص المادة  السهم النوعي واكتفت ،(1)وخوصصتها

عرفه كما  024-96 رقم التنفيذي مو أن النص التنظيمي الخاص به المرسالخاص به، غير 
 .سبق اإلشارة إليه من قبل

لكنها  عرفه تعريفا وافيابالرجوع إلى بعض التشريعات المقارنة العربية مثال نجد أنها لم ت
المتعلق  6002لسنة  694نصت على أحكامه كالتشريع التونسي مثال في القانون رقم 

ه على تحويل ثالثا مننيا و ثا 00الذي نصت المادتين  (2)العمومية والمنشآتبالمساهمات 
 االمتيازعلى أن سهم  امتيازهم عادي تمتلكه الدولة في رأسمال منشأة عمومية إلى سهم س

 .حالة و يبدأ مفعوله آليا إبتداءا من تاريخ إحداثههذا غير قابل للبيع أو اإل
 حق أو سهم االمتياز بأنه للسهم النوعي التشريعية المقدمة ريفاتعالمن خالل يظهر   

  .تحتفظ به عند قيامها بعملية خوصصة المؤسسات العمومية االقتصادية لدولةوامتياز ل
 :التعريف الفقهي للسهم النوعي-ب 

 la minorité de)و كما يطلق عليه البعض بالثلث المعطل يعرف السهم النوعي أ

blocage)  أو باإلنجليزية(Golden .shares)  السهم الذهبي أوactions spécifiques 
بالفرنسية بأنها حقوق أو سلطات خاصة، تمنح للدولة أو غيرها من األشخاص المعنوية 

 .(3)تمت خصخصتهاالعامة، تخولها نوعا من السيطرة داخل الشركات التي 
ال الشركة التي تم حصة متميزة تحتفظ بها الدولة مؤقتا في رأسم" عرفه البعض بأنه

 .(4)ألسباب ذات مصلحة وطنيةيعطيها حق التدخل خوصصتها و 

                                           
 .معدل ومتمم، مرجع سابقوتسيرها وخوصصتها،  االقتصاديةيتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية  92-96 رقم أمر - 1
تمام قانون عدد  6002أوت  ، مؤرخ في أول6002لسنة  694قانون عدد  - 2 مؤرخ في  6020لسنة  90يتعلق بتنظيم وا 

 90صادر في ، 14، عدد الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ت العموميةآوالمتعلق بالمساهمات والمنش 6020أول أفريل 
 .6002أوث 

 .201-202ص-ص إبراهيم يوسف هرموش، مرجع سابق، - 3
 .606 ص بوريحان مراد، مرجع سابق، - 4
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صتها ويشبه للسيطرة على الشركات التي يتم خصخكما عرفه البعض بأنه أداة قانونية 
 .(1)الذي تزوج ابنهاالتي ترغب بالسيطرة على حياة  بعضهم باألم
النوعية حسب هذه التعريفات تعد حال قانونيا عبقريا يمكن للدولة من  فاألسهم

المحافظة على المصالح الوطنية في شركاتها العامة التي خصخصتها، من خالل إمساكها 
بهذا تمنع من وقوع الشركات ارات المؤثرة في حياة الشركة وجنسيتها، و القر  اتخاذبسلطة 

 .العامة بيد األجانب
 :المشرع الجزائري من السهم النوعيتطور موقف -2

عرفت آلية السهم النوعي ألول مرة في التشريع الجزائري بموجب القوانين المتعلقة 
بالتالي هذه اآللية ليست بأمر جديد في االقتصادية، و بخوصصة المؤسسات العمومية 

لذا سيتم التطرق إلى تطور موقف المشرع من هذه التقنية في إطار  ،القانون الجزائري
 44-02بدءا من األمر رقم  االقتصاديةاألحكام المنظمة لخوصصة المؤسسات العمومية 

تعلق بتنظيم الم 92-96العمومية إلى غاية األمر رقم المتعلق بخوصصة المؤسسات 
 .خوصصتهاالمؤسسات العمومية وتسيرها و 

المتعلق بخوصصة المؤسسات  22-59سهم النوعي بموجب األمر رقم تكريس ال-أ
 :العمومية

المتعلق بخوصصة  44-02بموجب األمر رقم  ألول مرة كرس السهم النوعي
على  االقتضاءيمكن أن تنص دفاتر الشروط عند "لمؤسسات العمومية التي جاء فيه ا

السهم النوعي إال أثناء فترة ال تتجاوز  استعماليمكن احتفاظ المتنازل مؤقتا بسهم نوعي، وال 
 :والسيما في الحاالت اآلتية. سنوات( 92)خمس 
 .أو نشاطات الشركة/وير موضوع الشركة تغي-
 .نشاطات الشركة انتهاء-
 .(1)"حل الشركة-

                                           
 .201ص  مرجع سابق، إبراهيم يوسف هرموش، - 1
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السهم النوعي لصالح المتنازل،  إيجاد سبةمناحيث تقرر الهيئة المكلفة بالخوصصة 
منبثقة عن النوعي صراحة في القانون األساسي للشركة الجديدة ال يثبت وجود هذا السهمو 

عليه فإن السهم النوعي ينتج أثاره بقوة القانون فور إثباته خوصصة المؤسسة العمومية، و 
 .بالعقد المتضمن نقل الملكية

يسمح السهم النوعي للدولة أن تعين من خالل الهيئة المكلفة بالخوصصة ممثال واحدا  
يشارك هؤالء األشخاص في ب حجم المؤسسة أو أهمية رأسمالها، و حس( 94)ن أو ممثلي

ويبقى لهؤالء الممثلين سلطة ، (2)أعمال مجلس اإلدارة أو المراقبة بدون حق المداولة
على أي قرار يتعلق بتفسير موضوع الشركة أو إنهاء نشاطات الشركة أو حل  االعتراض

ذا كان قرار مجلس ، و (3)الشركة الحقوق فى و اإلدارة أو مجلس المراقبة أو الجمعية العامة يتناا 
االجتماعية المعنية لألجهزة  اعتراضهمالمرتبطة بالسهم النوعي، يبلغ الممثل أو الممثلون 

 .(4)يعلمون بذلك الهيئة المكلفة بالخوصصة بالشركة 
، (واتسن 92)ن أن تتجاوز مدة السهم النوعي خمس في كل األحوال فإنه ال يمكو 

يمكن في أي وقت أن يحول إلى سهم عادي بقرار تتخذه الهيئة المكلفة بالخوصصة وفي و 
 .(5)جميع األحوال يكون ذلك في نهاية أجل المدة السالفة الذكر

تعلق بتنظيم المؤسسات الم 10-11تكريس السهم النوعي بموجب األمر رقم -ب 
 :خوصصتهاالعمومية وتسييرها و 

حافظ المشرع الجزائري على السهم النوعي كآلية لتدخل الدولة في المؤسسة العمومية 
تعلق بتنظيم المؤسسات الم 92-96ذلك بموجب األمر رقم و  محل الخوصصة، االقتصادية

المتعلق بخوصصة  44-02هذا بعدما ألغى األمر رقم العمومية وتسييرها وخوصصتها، و 

                                                                                                                                    
المعدل والمتمم، مرجع  ،المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية 44-02من األمر رقم  91/90المادة  - 1

 (.ملغى).سابق
 (.ملغى.)مرجع سابق ط ممارسة السهم النوعي وكيفياتها،و يحدد شر  600-01من المرسوم التنفيذي رقم  91المادة  - 2
 (.ملغى.)مرجع سابق ،المعدل والمتمم ،المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية 44-02من األمر رقم  90المادة  - 3
 (.ملغى).مرجع سابق ،ط ممارسة السهم النوعي وكيفياتهاو يحدد شر  600-01من المرسوم التنفيذي رقم  90المادة  - 4
 (.ملغى).مرجع سابق ،ط ممارسة السهم  النوعي وكيفياتهاو ر يحدد ش 600-01من المرسوم التنفيذي رقم  90المادة  - 5
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ويمكن أن تنص دفاتر "...:يلي ما 60في نص المادة  حيث جاء، (1)المؤسسات العمومية
السهم النوعي مؤقتا، تحدد شروط المتنازل ب احتفاظعلى إمكانية  االقتضاءالشروط عند 

 ."وق السهم النوعي عن طريق التنظيمكيفيات ممارسة حقو 
فقرة فقط حيث يالحظ من خالل نص هذه المادة أن المشرع الجزائري أفرد هذه ال

األمر  ما جاء في هذا على عكسبالسهم النوعي وترك مسألة التفصيل للتنظيم، و الخاصة 
نص تنظيمي  صيل مع إصدارأين خص السهم النوعي بنوع من التف 44-02السابق 
المؤسسة سهم مؤقت تتمتع به الدولة في  بقىعلى أن السهم النوعي ي تم التأكيد، خاص

 .العمومية محل الخوصصة
ري تقريبا على نفس الخصائص المقررة للسهم النوعي في ظل حافظ المشرع الجزائ
ناتج عن خوصصة سهم في رأسمال الشركة  وأعتبره 600-01المرسوم التنفيذي رقم 

وهذا على خالف ما . (2)سنوات 90، تحتفظ به الدولة مؤقتا لمدة اقتصاديةمؤسسة عمومية 
 .(3)سنوات 92لمدة  كان سائدا من قبل أين كانت تحتفظ به الدولة

في مجلس  اثنينتعيين ممثل واحد أو ممثلين  حق يكفل السهم النوعي للدولة كما
في الجمعيات العامة للمؤسسة من دون حق أو مجلس المراقبة حسب الحالة، و  اإلدارة

بيعة نشاط ير طاالعتراض عن أي قرار يتعلق بتغي سلطة ضف إلى ذلك تملكالتصويت، 
 .(4)ية، تقليص عدد المستخدميناإلراد المؤسسة، التصفية

يمكن أن يتحول السهم النوعي إلى سهم عادي بقرار يتخذه رئيس الحكومة بعد 
فإن الدولة تستفيد من آلية السهم النوعي  بهذاو  ،(5)إلى مجلس مساهمات الدولة االستماع

                                           
 .مرجع سابق ،وتسيرها وخوصصتها االقتصاديةيتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية  92-96 رقم من األمر 24المادة  - 1
 .مرجع سابق ،يحدد شروط ممارسة حقوق السهم النوعي وكيفيات ذلك 024-96من المرسوم التنفيذي رقم  91المادة  - 2
 (.ملغى.)مرجع سابق ،ط ممارسة السهم  النوعي وكيفياتهاو يحدد شر  600-01من المرسوم التنفيذي رقم  90المادة  - 3
 .مرجع سابق ،يحدد شروط ممارسة حقوق السهم النوعي وكيفيات ذلك 024-96من المرسوم التنفيذي رقم  05المادة  - 4
 .مرجع سابق ،يحدد شروط ممارسة حقوق السهم النوعي وكيفيات ذلك 024-96قم من المرسوم التنفيذي ر  91المادة  - 5



 العوامل المتعلقة بالعملية االستثمارية: الفصل الثاني -الباب الثاني
 

220 

 

ينتج أثاره النوعي غير قابل للتصرف فيه و  مالسه ، وبالتالي(1)بموجب شروط مشددة نوعا ما
دراجه في القانون األساسي للمؤسسة الجديدةشروط و القانون بمجرد تأسيسه في دفتر ال بقوة  ا 

 .من أجل حماية المصلحة الوطنيةحيث تتدخل الدولة بموجبه  ،(2)المتولدة عن الخوصصة
أنه من الناحية العملية فإن الدولة لم تلجأ أبدا إلى تفعيل آلية السهم النوعي  يبقى فقط 

ظروف وال ربما هذا راجع إلى ال، (3)االقتصاديةعند قيامها بخوصصة المؤسسات العمومية 
المؤسسات  التي كانت تعيشها الجزائر وافتقارها للسيولة المالية، حيث قامت ببيع بالجملة

للتخلص من األعباء التي كانت تتحملها الخزينة العامة نتيجة الديون  يةاالقتصادالعمومية 
 .المتراكمة عنها

 :المؤسسات الماليةللسهم النوعي في رأسمال البنوك و اإلطار القانوني المنظم : ثانيا
المؤسسات امتالك سهم نوعي في رأسمال البنوك و أطلق العنان للدولة بأحقيتها في 

كان سائدا من قبل  هذا على خالف ماعدم أحقيتها في صنع القرار، و رغم المالية الخاصة 
المتعلقان بالخوصصة حيث كانت الدولة  92-96 رقم األمرو  44-02 رقم في إطار األمر

لنوعي المكرس في رأسمال البنوك مما يظهر أن السهم ا الرأسمال،المالك األصلي 
خوصصة المؤسسات  عمليات في عن السهم النوعي المكرس تميزالمؤسسات المالية يو 

ال لى األحكام المنظمة للسهم النوعي في رأسملذا سيتم التطرق إ ،االقتصاديةالعمومية 
ة لهذا السهم في رأسمال الدول امتالكالمترتبة عن  اآلثارالمؤسسات المالية ثم إلى البنوك و 
 .المؤسسات الماليةالبنوك و 
 :المؤسسات الماليةرأسمال البنوك و للسهم النوعي في األحكام المنظمة -1

 رقم المتعلق بتعديل وتتميم األمر 92-69 رقم بموجب األمر السهم النوعيكرس 
لتدخل الدولة في رأسمال البنوك والمؤسسات المالية كآلية المتعلق بالنقد والقرض  90-66

 انتهجت التيفي الجزائر  لالستثماراتألحكام المنظمة في سياق تطبيق اهذا الخاصة، و 
                                           

1
 - TERKI Noureddine, Les aspects juridique de la privatisation des entreprises publique 

économiques, RASJEP, N°3, 2008, P 13. 
 .مرجع سابق ،يحدد شروط ممارسة حقوق السهم النوعي وكيفيات ذلك 024-96من المرسوم التنفيذي رقم  92المادة  - 2

3
 - TERKI Noureddine, Les aspects juridiques de la privatisation des entreprises publiques 

économiques, Op.Cit, P 14. 
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 66-90 رقم ، حيث جاء في األمر4969و  4990بموجب قانوني المالية التكميلي لسنتي 
ة سهما نوعيا في رأسمال وزيادة على ذلك تملك الدول...:"بالنقد والقرض ما يلي المتعلق
المؤسسات المالية ذات رؤوس األموال الخاصة يخول لها بموجبه الحق في أن تمثل البنوك و 

تطبيق هذا الحكم عن طريق د كيفيات ، تحدالشركة، دون الحق في التصويتفي أجهزة 
 .(1)"التنظيم
د كيفيات تطبيق لإلشارة فقط أنه إلى غاية يومنا هذا لم يصدر أي نص تنظيمي يحدو 

يفسر مضمون هذه المادة سنحاول تحليلها  يأمام غياب نص تطبيقنص هذه المادة، و 
ه المشرع آللية السهم النوعي في ظل خوصصة المؤسسة بالموازاة مع التفسير الذي أعطا

 .كما سبق اإلشارة إليه من قبل االقتصاديةالعمومية 
لية السهم النوعي المؤسسات المالية التي تمارس عليها الدولة آنالحظ بأن البنوك و  

أنها ليست  أخر ليست بنوك عامة خاضعة لعملية الخوصصة، بمعنىهي بنوك خاصة و 
شخاص في تأسيس تدخل من طرف الدولة في حرية األ اعتبارهيمكن  ماملك للدولة، وهو 

أنها لم تكن  حيث في القطاع المصرفي، االستثمارالمؤسسات المالية أو في حرية البنوك و 
هذا على خالف السهم النوعي الممارس عند خوصصة المؤسسات مالكة لها من قبل، و 

، لذا يطرح التساؤل عن (2)تم خصخصتها ملك للدولة هذه المؤسسات نتالعمومية، أين كا
 السبب من وراء إقرار هذه األلية؟

المؤسسات المالية يخول السهم النوعي في رأسمال البنوك و أن كل من  كذلك يالحظ
ي التصويت كما هو الشأن بالنسبة مثل في أجهزة الشركة دون الحق فللدولة الحق في أن ت

لي فإن بالتااالقتصادية، و في رأسمال المؤسسات العمومية  النوعي المملوكللسهم 
 المؤسسات المالية هي نفسها بالنسبةالدولة في البنوك و  ممثلو الصالحيات التي يتمتع بها

                                           
 .مرجع سابق المعدل والمتمم، ،المتعلق بالنقد والقرض 66-90 رقم من األمر 20المادة  - 1

2
 - ZOUAIMIA Rachid, Le cadre juridique des investissements en Algérie: Les figures de 

régression, Op.Cit, P 14. 
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م من أن المشرع على الرغ، (1)االقتصاديةعند خوصصة المؤسسات العمومية لتلك السائدة 
 .ذلك ضمنيالكن يفهم الية لم ينص على هذه الصالحيات و المالمؤسسات في مجال البنوك و 

المؤسسات المنصوص عليه في رأسمال البنوك و أن السهم النوعي  ضف إلى ذلك
هذا خالف السهم النوعي المنصوص عليه في القوانين المنظمة ة المدة، و المالية غير محدد

إذ نص في بداية األمر ، (2)االقتصادية، الذي يعتبر مؤقتالخوصصة المؤسسات العمومية 
 .سنوات 90سنوات ثم خفضها فيما بعد إلى  92على أن تكون مدته 

المؤسسات ي رأسمال البنوك و وعليه يظهر من خالل األحكام المنظمة للسهم النوعي ف
أن يكون لها  المالية بأنه سهم دائم غير مؤقت يحق للدولة أن تمثل في أجهزة الشركات دون

بهذا تكون قد رض رقابتها على النشاط البنكي، و هذا من أجل فالحق في التصويت، و 
لخاصة ذلك أن البنوك ا ،في القطاع المصرفي االستثماركل مبادرة خاصة من أجل  قوضت

 .(3)األجنبية تستبعد إنشاء مشاريع ذات عالقة بالسلطات الحكوميةالمحلية و 
المؤسسات ولة سهم نوعي في رأسمال البنوك و الد الكالمتالمحتملة  اآلثار-2
 :المالية
المؤسسات المالية و الدولة للسهم النوعي في رأسمال البنوك  امتالكيترتب على  

، قد ال ينتج عنها أثار مالية، لكن أثاره خاصة النفسية منها ال تقل اآلثارمجموعة من 
ولة سهم الد امتالكاإليجابية التي يمكن أن يحددها  اآلثار، لذا سيتم التطرق إلى (4)أهمية

السلبية التي يمكن كذلك أن  اآلثار، ثم إلى المالية المؤسساتنوعي في رأسمال البنوك و 
 .لبنوك والمؤسسات الماليةالدولة سهم نوعي في رأسمال ا امتالكيحددها 
 

                                           
ص  ،مرجع سابق، االستثمارالمتعلق بتطوير  90-96في ظل األمر رقم  األجنبي االستثماربن هالل نذير، معاملة  - 1

499. 
2

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

de l’état dirigiste en Algérie, Op.Cit, P 16. 
 .662ص  تواتي نصيرة، مرجع سابق، - 3

4
 - TERKI Noureddine, Les aspects juridiques de la privatisation des entreprises publiques 

économiques, Op.Cit, P 13. 
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 :المؤسسات الماليةو أسمال البنوك ر  في الدولة سهم نوعي متالكالاإليجابية  اآلثار-أ
بالسهر على سهم نوعي في رأسمال البنوك والمؤسسات المالية، للدولة امتالك  يسمح

يسمح لها كذلك ، و اإلشرافلي من خالل إنشاء نظام للرقابة و المااستقرار النظام المصرفي و 
حسن مالية للقواعد القانونية ومراعاة قواعد المؤسسات الو البنوك  امتثالبالتأكد من مدى 

 .(1)أخالقيات المهنةالسلوك و 
المؤسسات المالية ذات رؤوس األموال اء هذا السهم في رأسمال البنوك و كما يهدف إنش

 renforcer la transparence dans lesالخاصة لغرض إضفاء الشفافية البنكية 

activités bancairesالحكومة في العديد من المرات أن هذا اإلجراء موجود في  ، واعتبرت
المؤسسات الحفاظ على مصالح زبائن البنوك و عدد معتبر من الدول المتقدمة، ألجل 

 .(2)المالية
كانة الدولة متعزيز دور و آللية السهم النوعي  همن وراء تكريسيهدف يظهر أن المشرع 
توجهات وفق إمالءات الحكومة و  توجيه العملية االستثمارية بالتاليو  ،في القطاع المصرفي

 .السياسية العامة للدولة، إال أنه في المقابل يرتب أثار سلبية في مواجهة الطرف األخر
 :المؤسسات الماليةسهم نوعي في رأسمال البنوك و لة الدو  متالكالالسلبية  اآلثار-ب

ى خلق رقابة للدولة على البنوك إلتؤدي إذ أثار سلبية ترتب آلية السهم النوعي 
التي خولها المشرع  االختصاصاتالمؤسسات المالية، هذه الرقابة تعتبر تعدي على أحد و 

ز المكلف بمراقبة أعمال األصيل أو الجها االختصاصأن لها  على اعتبارللجنة المصرفية 
 .(4)66-90 رقم مرالقرض األجاء في قانون النقد و  سب ما، ح(3)المؤسسات الماليةالبنوك و 

                                           
1

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

de l’état dirigiste en Algérie, Op.Cit, P17. 

- ZOUAIMIA Rachid, Le cadre juridique des investissements en Algérie : Les figures de 

régression, Op.Cit, P 14. 
 .662بن يحي رزيقة، مرجع سابق، ص  - 2

3
 - ZOUAIMIA Rachid, Les pouvoirs de la commission bancaire en matière de supervision 

bancaire, Revue IDARA, Vol 20, N°40, 2_2010, P-P 45-72. 
 .المعدل والمتمم، مرجع سابق ،المتعلق بالنقد والقرض 66-90 رقم من األمر 692المادة  - 4
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المؤسسات المالية لة لسهم نوعي في رأسمال البنوك و الدو  امتالك أنباإلضافة إلى 
سيكون لها حق اإلطالع على كل  بحيثسيؤدي إلى المساس بسرية المهنة المصرفية 

االحتجاج في ممارسة حقها في الرقابة دون  مما يخولهاالمعلومات المتعلقة بالبنوك الخاصة، 
أن  باعتبارهذا ما ينعكس سلبا على ممارسة النشاط المصرفي مواجهتها بالسر المهني، و 

، خاصة (1)لصالحها المعلومات واستخدامها هذه استغالل من الدولة تملك بنوكا عامة يمكنها
ي فإن تمتع الدولة بهذا بالتال، و (2)إذا علمنا أن السرية مسألة جوهرية يتطلبها عالم األعمال

 .هذه السرية على ضييقالسهم 
فآلية السهم النوعي على الرغم من أن لها مبرراتها في خوصصة المؤسسات العمومية 

، فإنها في المجال المصرفي ال تجد لها أي مبرر، االقتصادية خاصة إذا علمنا أنها مؤقتة
 ،استثماريأي مشروع  من تأسيساألجنبية البنوك الخاصة المحلية و  احجاممما ينجر عنه 

السيما أن هذه األخيرة تستبعد على اإلطالق إنشاء مشاريع ذات عالقة بالسلطات 
 .(3)الحكومية
في القطاع  االستثماريةلذا نرى أنه ال داعي لتكريس تدخل الدولة في إنجاز المشاريع  

ف المستثمرين على إنشاء البنوك عن طريق فرض آلية السهم النوعي، فقد ثبت عزو 
 .اآلليةأو  هذه التقنية كرسالذي  92-69منذ صدور األمر  المؤسسات الماليةو 

 الفرع الثاني
 االستهالكيةتدخل الدولة في كل مرة لتنظيم مسألة القروض 

من خاللها تدخلها لتنظيم مسألة  المالية المؤسساتولة في نشاط البنوك و يظهر دور الد
بموجب نص  من منح هذه القروض منعت هذه المؤسسات حيث، االستهالكيةالقروض 

ال يرخص للبنوك بمنح القروض لألفراد " 4990ون المالية التكميلي لسنة من قان 02المادة 

                                           
1

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

de l’Etat dirigiste en Algérie, Op.Cit, P 17. 
2

 - TERKI Noureddine, La protection conventionnelle de l’investissement  étrangers en 

Algérie, Op.Cit, p. 
الشلف، -واقع وأفاق سياسة االستثمار في الجزائر، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، جامعة حسيبة بن بوعلي ،منصوري الزين - 3

 .626، ص 4992، ماي 94 العدد
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كون لها إمكانية منح القروض العقارية دون القروض يوبهذا  ".إال في إطار القروض العقارية
 .(1)يةاالستهالكية، ما يعد تدخال في حرية تسيير البنوك والمؤسسات المال

 22بموجب نص المادة  االستهالكيةأعاد بعث القروض  4962إال أن المشرع سنة 
 استهالكيةيرخص للبنوك بمنح قروض :"التي جاءت كما يلي 4962ية لسنة من قانون المال

 القتناءالسلع من طرف العائالت فضال عن تلك التي تمنحها  القتناءموجهة حصريا 
طبيق هذه المادة عن تحدد كيفيات ت. االقتصاديةالعقارات، وذلك في إطار تنمية األنشطة 

 ".طريق التنظيم
لكن وفق ضوابط نظمها المرسوم االستهالكية و لقروض منح اللبنوك حرية كون ت عليهو 

كيفيات العروض في مجال القرض بشروط و الذي يتعلق  662-62التنفيذي رقم 
 كيفيات منح القروض االستهالكيةلبنوك حدود ضيقة في بقيت ل ثمة ومن، (2)االستهالكي

في  إلى حدود وحرية البنوك سوف يتم، لذا المفروضة عليهاضوابط الشروط و نظرا للقيود وال
 (.ثانيا) االستهالكيلقرض إلى كيفيات تطبيق أحكام اثم ( أوال) االستهالكيالقرض  منح

 :هالكياق تطبيق أحكام القرض االستنط: أوال
 662-62 رقم بموجب المرسوم التنفيذي (3)االستهالكينطاق تطبيق القرض  حدد

تطبيقه من  بين مجالاالستهالكي، بأن كيفيات العروض في مجال القرض يتعلق بشروط و 
                                           

1
 - ZOUAIMIA Rachid, Le régime des investissements étrangers  à l’épreuve de la résurgence 

de l’Etat dirigiste en Algérie, Op.Cit, P 15. 
، يتعلق بشروط وكيفيات العروض في مجال القرض 4962مايو سنة  64مؤرخ في  662 -62مرسوم تنفيذي رقم  - 2

 .4962مايو سنة  60صادر في ، 42عدد  ر.، جاالستهالكي
يتعلق بشروط وكيفيات العروض في مجال القرض  662-62من المرسوم التنفيذي رقم  94عرفت المادة  - 3

 Tout»أمجز  كل بيع لسلعة يكون الدفع فيه على أقساط مؤجال أو"بأنه  االستهالكيالقرض  االستهالكي، مرجع سابق،

vente de bien le paiement est d’échelonné différé  ou fractionné ».  

عقد يقبل بموجبه بائع أو مقرض أو يلتزم بالقبول اتجاه مستهلك بقرض في شكل أجل "بكونه  القرض بينما عرفت عقد- 
 Un contrat en  vertu lequel un vendeur ou un prêteur consent  » .دفع بالتقسيط مماثل أي دفع سلفة أو

ou s’engage à  

consentir à un consommateur un crédit, sous la forme d’un délai de paiement d’un prêt  ou de 

toute autre facilité de paiement similaire. 

ر عدد .ج ،المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش قرض االستهالك 90-90 رقم من القانون 90في حين عرفت المادة -
، 02ر عدد .، ج4962يونيو  69المؤرخ في  90-62القانون رقم المعدل والمتمم ب ،4990مارس  92، الصادر في 62
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كذا موضوع المؤسسات المؤهلة للقرض، و  ن من القرض أوحيث األشخاص المستفيدي
 .االستهالكيطلب القرض ويل الذي يسمح باللجوء ألجله لالتم

 :من حيث األشخاص االستهالكينطاق تطبيق القرض -1
كما بين مانحي القرض االستهالكي األشخاص المستفيدين من  حصر المشرع الجزائري

 .ن المؤهلة منتجاتهم للقرض االستهالكيالقرض، والمتعاملي
 :ن من القرض االستهالكيياألشخاص المستفيد-أ

مدتها تكون  التي طالبي القروض (1)من القرض االستهالكي جميع الخواص يستفيد
 .(2)شهرا 19ال تتعدى أشهر و ( 90)أكثر من ثالثة 

 :مقتني السلعةأن يكون شخص طبيعي و -1-أ
يكون تعريفه هو االستهالكي و توافر صفة المستهلك في المستفيد من القرض  يجب

قمع الغش الذي يستند أساسا بحماية المستهلك و المتعلق  90-90 رقم المقرر في القانون
 :(3)إلى فكرتين أساسيتين

 استعمالالسلعة ألجل إشباع حاجات شخصية نهائية، بحيث يؤدي  اقتناءأن يتم -
 .االقتصاديةالسلعة إلى إنهاء دورة حياتها 

 .للمستهلك بالنشاط المهني المحتمل ارتباطالسلعة أي  القتناءأال يكون -
                                                                                                                                    

، بأنه كل عملية بيع للسلع أو الخدمات، يكون فيها الدفع مقسطا أو مؤجال أو مجزأ، وهنا 4962يونيو  60الصادر في 
وبين التعريف  662-62رقم نالحظ الفرق بين التعريف الذي وضعه المشرع للقرض االستهالكي في المرسوم التنفيذي 

وحصره فقط في السلع، ونعتقد أن " خدمات"، حيث قام المشرع بإسقاط لكلمة 90-90الذي وضعه بموجب القانون رقم 
 .المشرع تعمد ذلك، حتى يحصر مجال تطبيقه في السلع فقط، والتي يرى أنها األصلح وتتوافق مع الشروط المفروضة

، يتعلق بشروط وكيفيات العروض في مجال القرض 662-62التنفيذي رقم  المرسوممن  94عرفت المادة  - 1
كل شخص طبيعي يقتني سلعة لهدف خاص خارج عن نشاطاته التجارية، "االستهالكي، مرجع سابق، الخواص بأنهم 

 ".المهنية أو الحرفية
االستهالكي، مجال القرض ، يتعلق بشروط وكيفيات العروض في 662-62من المرسوم التنفيذي رقم  90المادة  - 2

 .مرجع سابق
العقود " ، مداخلة مقدمة ضمن أشغال الملتقى الوطني حول االستهالكيقريمس عبد الحق، التنظيم القانوني للقرض  - 3

 (.ةغير منشور ) 2-0ص -، ص4962ديسمبر  69و  90، يومي 96، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة "االستهالكية
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 من ثمةو  يكون موجها للشخص الطبيعي دون المعنوي االستهالكيفإن القرض  وعليه
المشرع الفرنسي الذي عرف المقترض المستهلك بأنه كل  حذو قد حذا الجزائري يكون المشرع

شخص طبيعي يكون في عالقة مع مقرض في إطار عملية قرض منجزة لغرض أجنبي عن 
ال تطبق على األشخاص  االستهالكيالقرض  أحكاموبالتالي ف، (1)مهنيالتجاري أو ال هنشاط

المهنية، كما ال تطبق على األشخاص  احتياجاتهمالذين يتصرفون من أجل تلبية  الطبيعيين
 . االستهالكرض سلعة لغ اقتناءبهدف ، (2)المعنويين

 :أن يكون مواطن مقيم-2-أ
هو شرطا أخر أال و  662-62 رقم التنفيذي من نفس المرسوم 92/94تضيف المادة 

وصف المواطن المقيم أي أن يكون مقيما في الجزائر وليس في  ضرورة توافر في المستفيد
 ".االستهالكي للمواطنين المقيمين دون سواهمالقرض يوجه منح "الخارج 

 هذاتطبيق القرض االستهالكي، و  مجالالمقيمين من  األجانب غير ومن ثمة يستبعد
حتى تحقق هذه اآللية هدفها المرجو هو تحسين مستوى معيشة األسر الجزائرية، ضف إلى 

ما محل إقامة دائم في الجزائر  له غير المقيم ليس استرداد البنوك ألموالها ألنذلك ضمان 
 .المقروضة األموال استرجاع دون من شأنه أن يحول

 :االستهالكيتحديد الجهة المكلفة بمنح القرض -ب 
يرخص "في مهني هذا النشاط  االستهالكيالمشرع الجهة المكلفة بمنح القرض  صرح

على هذا األساس فإن القرض يمنحه مهني هذا و . (3)..."استهالكيةللبنوك بمنح قروض 
هو الوصف الذي االحتراف والتكرار و النشاط الذي يتطلب مزاولتهم لهذه الحرفة على سبيل 

 .(4)يثبت قانونا للبنوك
عرف  أين 62/662 رقم من المرسوم التنفيذي 94/94بالرجوع إلى نص المادة لكن 

عقد يقبل بموجبه بائع أو مقرض، ويلتزم بالقبول تجاه مستهلك "المشرع عقد القرض بأنه 
                                           

1
 - Art L 311-1,2° du Code de la Consommation Français. 

2
 - MARIANNE Sillemonteix, Fiches de droit bancaire, Ellipses Edition, Paris, 2012, P 168. 

 .، مرجع سابق4990قانون المالية التكميلي لسنة  المتضمن 96-90األمر رقم  من 02المادة  - 3
 .92، مرجع سابق، ص االستهالكيقريمس عبد الحق، التنظيم القانوني للقرض  - 4
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، حيث يالحظ أن المشرع أعطى "بقرض في شكل أجل دفع سلعة أو أي دفع بالتقسيط مماثل
يفهم أن مختلف التسهيالت التي يقوم  عليهو  ،ب المقرضمنح القرض إلى جان إمكانيةللبائع 

 .تعتبر قروضا استهالكية -كالبيع بالتقسيط–بها الباعة 
المعدل بالمادة  4990من قانون المالية التكميلي  02يالحظ من خالل نص المادة ما 

فقط باإلشارة  ية واكتفائهتغييب المشرع للمؤسسات المال 4962من قانون المالية لسنة  22
، ذلك أن من صميم االستهالكيةمن مجال القروض  استبعادهالكن هذا ال يعني  ،إلى البنوك
أن  بحيثهذه المؤسسات هو النشاط الذي تقوم به في هذا النوع من القروض،  اختصاص

ليات التي تقوم بها يسمح لها بالقيام بسائر العم 66-90 رقم من األمر 06نص المادة 
 . (1)استثناء تلقى األموال من الجمهورالبنوك ب
 :االستهالكيتحديد المتعاملين المؤهلة منتجاتهم للقرض -ج

الذين تكون منتجاتهم مؤهلة للقرض  االقتصاديينالمشرع الجزائري المتعاملين  حصر
 :(2)في االستهالكي

 .المتعاملون الذين يمارسون نشاط إنتاج على اإلقليم الوطني-
 .يركبون سلعا موجهة للبيع إلى الخواصينتجون أو -
 :القرض االستهالكي من حيث الموضوعنطاق تطبيق -2

في القروض الممنوحة من أجل تمويل بيع االستهالكية نطاق تطبيق القروض  يتحدد
كما بين السلع المعنية بعملية التمويل بموجب القرض السلع دون أن يمتد إلى الخدمات، 

 .االستهالكي
 

                                           
هو الفرق األساسي بين البنوك والمؤسسات المالية، ذلك ان كالهما مؤسسات قرض في حين  وهذا في حقيقة األمر - 1

 :، للمزيديسمح للبنوك بتلقي األموال من الجمهور، ويمنع على المؤسسات المالية القيام بذلك
DEKUWER-DEFOSSEZ  Françoise, Droit bancaire, 7

e
 Edition, Dalloz, Paris, 2001, P-P 07-

08. 
االستهالكي، ، يتعلق بشروط وكيفيات العروض في مجال القرض 662-62من المرسوم التنفيذي رقم  92المادة  - 2

 .مرجع سابق
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 :مجال التمويل بالسلع دون الخدماتتحديد -أ
يرخص "االستهالكي في السلع دون الخدمات القرض  فيقيد مجال التمويل المطلوب 

ف هذا المرسوم إلى يهد"، (1)"القتناء السلعموجهة حصريا  استهالكيةللبنوك بمنح قروض 
، (2)..."الموجه للسلع االستهالكيكيفيات حصول العائالت على القرض تحديد شروط و 

االستهالكي بهذا يكون مجال تطبيق عقد القرض . (3)..."كل بيع لسلعة القرض االستهالكي"
، رغم أن العقود التي تنصب على تقديم الخدمات دوبالتالي استبعا، فقط لسلعفي ا محصور

، إلخ...الكثير من الخدمات في وقتنا الحاضر تعد ضرورية كخدمات التعليم والصحة
 االستثمارحرية لمؤسسات المصرفية، وعامل مقيد لتدخال في مجال نشاط ابالتالي يعتبر و 

 .في القطاع المصرفي في الجزائر
استبعاد العقود التي تنصب في السلع فقط،  االستهالكيحصر عقد القرض ينتج عن  
 :(4)على

 .السلع الذي يتم بغير عقد البيع اقتناء-
كمالية ال لمتطلبات  االستجابةعلى أنها تندرج ضمن  الخدمات، بحيث ينظر إليها-

 .يرخص بتغطية نفقاتها
عمليات جها مستقال لاعتبارها و على أساس  اقتناء العقارات واستئجارهاتمويل -
 .اإلقراض
 .غراض شخصيةألليس اقتناء السلع الذي يتم ألغراض معينة و -

مهنية للبنوك يس الجمعية الرئ ، إذ أكداالستهالكيسقف القرض عدم تحديد ما يالحظ 
مع إسقاطه على القرض  سنتيممليون  499المؤسسات المالية أن سقف قيمته تصل إلى و 

                                           
 .، مرجع سابق4990قانون المالية التكميلي لسنة  المتضمن 96-90األمر رقم  من 02المادة  - 1
 االستهالكي،يتعلق بشروط وكيفيات العروض في مجال القرض  662-62المادة األولى من المرسوم التنفيذي رقم  - 2

 .مرجع سابق
 االستهالكي،يتعلق بشروط وكيفيات العروض في مجال القرض  662-62المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم  - 3

 .مرجع سابق
 .92، مرجع سابق، ص االستهالكيانوني للقرض قريمس عبد الحق، التنظيم الق - 4



 العوامل المتعلقة بالعملية االستثمارية: الفصل الثاني -الباب الثاني
 

220 

 

ة بقدرة الفرد على تسديد العقاري المعمول به حاليا، كما أشار إلى أن قيمة القرض متعلق
أورو  499 بين ، وقد حدد القانون الفرنسي مبلغ القرض ما(1)مرتبطة باألجر الشهريالدين و 

 .(2)أورو 02 999يساوي وال يتجاوز  و
 :االستهالكيالسلع المؤهلة للقرض -ب
المنتجات ذات محصورة في  االستهالكيمن القرض  لالستفادةالسلع المؤهلة  إن

 :المصدر الوطني
 .السلع المنتجة على اإلقليم الوطنيأي 
 .المركبة الموجهة للخواص في الجزائرالسلع المنتجة و  أو

لنفسه الحق في فرض معدل إدماج عند الحاجة إلى ذلك  الجزائري أبقى المشرع
، وتجدر اإلشارة (3)الوزير المعنيالوزير المكلف بحماية المستهلك و بموجب قرار مشترك بين 

وهي  %29هي " منتج وطني"ما بأنه  المعترف بها دوليا لتصنيف منتوج بأن نسبة اإلدماج
النسبة محل خالف بين  قد كانت هذهو ، (4)الوصول إليها إلى النسبة التي ترغب الحكومة

 .التي أرجأت تكريسها إلى إشعار أخروالحكومة و  االقتصاديينالمتعاملين 
لقرض لالستفادة من ا يه قائمة السلع المؤهلةف تحددو قرار وزاري مشترك  صدر

األجهزة السيارات السياحية، الدراجات النارية، الحواسيب، الهواتف، : فيوتتمثل ستهالكي اال
أنه  ، على(5)الخزف الصحيلية، األثاث، صناعة أقمشة المفروشات، الخزف و الكهرومنز 

الطلبات التي تقدمها المؤسسات  تبقى هذه القائمة قابلة للتحسين في أي وقت بناءا على
                                           

وكل البنوك معنية بالتقسيط، جريدة الشروق اليومي، العدد  االستهالكيسقف القرض ...مليون 499رباشوش نوارة،  - 1
 .92، ص 91/96/4961، ليوم 2009

2
 - Art L.312-1 du Code de la Consommation Français, Op.Cit.  

يتعلق بشروط وكيفيات العروض في مجال القرض االستهالكي، مرجع  62/662المرسوم التنفيذي رقم من  92المادة  - 3
 .سابق

المتعلق بتطوير االستثمار، مرجع سابق، ص  90-96بن هالل نذير، معاملة االستثمار األجنبي في ظل األمر  - 4
492. 

، يحدد شروط وكيفيات العروض في مجال 4962سنة ديسمبر  06قرار الوزاري المشترك المؤرخ في الالملحق من  - 5
 .4961يناير سنة  91، الصادر في 96ر عدد .القرض االستهالكي، ج
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يتم إنشاؤها والتي ( لمالية والصناعة والمناجم والتجارةا)لجنة وزارية مشتركة  تصادق عليهاو 
 .لهذا الغرض

 :االستهالكيالقرض  أحكام كيفيات تطبيق: ثانيا
إتباع  االستهالكيالقرض  عقد األحكام المنظمة لكيفيات تطبيقيتعين عند تطبيق 

يشترط لمنح القرض  بحيثمجموعة من اإلجراءات مع إلزامية توافر مجموعة من الشروط، 
الحصول على شهادة من المؤسسة الممارسة للنشاط اإلنتاج فوق التراب الوطني  االستهالكي

تثبت أن السلعة موضوع طلب القرض تنتج أو تركب في الجزائر، وعليه يمكن تقسيم هذه 
 .حكام منظمة لعقد القرضأأحكام منظمة لعرض القرض، و  األحكام إلى

 :االستهالكيعرض القرض األحكام المنظمة ل-1
 تدبير أولي يتمثل في تقديم عرض مسبق للقرض االستهالكييسبق إبرام عقد القرض 

une offre préalable de crédit   باإلعالم الذي يستفيد منه  لاللتزامتطبيقا وهذا
إعالم المستهلك بعرض القرض بحيث يستلزم ، (1)االقتصاديالمستهلك في عالقته بالعون 
موعة من مج يجب أن تتوفر النزيه، كماالعرض الشفاف و من خالل تكريس الحق في 

 .في العرضالمعلومات 
 :النزيهتكريس الحق في العرض الشفاف و -أ 

 رقم لمقتضيات القانون استجابة ما هو إال النزيهالحق في العرض الشفاف و إن تكريس 
عروض أن تستجيب "...قمع الغش الذي يشترط المستهلك و المتعلق بحماية  90-90

خص شفافية العرض المسبق وطبيعة للرغبات المشروعة للمستهلك فيما ي لالستهالكالقرض 
 ام األمرألحك استجابةكذا و ، (2)"يحرر عقد بذلكااللتزام وكذا أجال تسديده، و مدة ومضمون و 

 القروضيفرض أن تكون عقود  تمم، الذي، المعدل والمالقرضالمتعلق بالنقد و  66-90 رقم

                                           
 .91ص  مرجع سابق، ،االستهالكيقريمس عبد الحق، التنظيم القانوني للقرض  - 1
 .مرجع سابق ،المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 90-90 رقم من القانون 49المادة  - 2
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ر تشيوفي عروض القروض مطلب الشفافية و يجب أن تست"لشفافية تستجيب لمعايير ا
 .(1)"بوضوح لكل الشروط المتعلقة بها

سبق للقرض يتضمن معلومات بعرض م لالستهالكيسبق كل عقد قرض  فإنه عليهو 
شاملة حول االلتزام المالي الذي  لمقترض بتكوين نظرةنزيهة من شأنها السماح لصحيحة و 
 .كذا شروط تنفيذ العقدسيكتتبه، و 

 :االستهالكيعناصر عرض القرض -ب
 تعتبر التي مجموعة من العناصر، االستهالكييجب أن يتضمن عرض عقد القرض 

 :(2)بحيث يجب أن تتوفر ما يليه العرض، الحد األدنى الذي يجب أن يتضمن بمثابة
خالل تعينهم باإلضافة إلى حقوق وواجبات كل من المتعلقة باألطراف من  العناصر-

 .بالتزاماتهمكذا التدابير المطبقة في حالة إخاللهم البائع والمقرض والمقترض و 
ذلك من خالل تحديد الغرض من الحصول على العناصر المتعلقة بموضوع القرض و -
 .االستهالكيالقرض 
مدة القرض التي يجب أن تكون أكثر من لقرض و جب أن يحدد العرض المسبق لي-

 .(3)شهرا 19أشهر وال تتعدى  90
 االستهالكيمن القرض  لالستفادةيجب أن يحدد العرض مختلف الشروط الضرورية 

تفيد من العرض أو بالسلعة مع بيان الوثائق المطلوبة لمسلشخص اسواء تعلق األمر با
، شهادة العمل و اإلقامةكشهادة  االستهالكيلتكوين ملف طلب الحصول على القرض 

 .كشف الراتب

                                           
 .مرجع سابق ، المعدل والمتمم،المتعلق بالنقد والقرض 90/66 رقم من األمر 90فقرة  6مكرر 660المادة  - 1
مرجع  االستهالكي،يتعلق بشروط وكيفيات العروض في مجال القرض  662-62من المرسوم التنفيذي رقم  90المادة  - 2

 .سابق
مرجع  االستهالكي،بشروط وكيفيات العروض في مجال القرض  يتعلق 662-62من المرسوم التنفيذي رقم  90المادة  - 3

 .سابق
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مضاف  المتمثل في مبلغ القرضعرض المسبق المبلغ الخام للقرض و ال يجب أن يبين-
المرتبطة بالحصول عليه، هذا باإلضافة إلى تبيان  إليه الفوائد والمصاريف واالقتطاعات

 .مبلغه الصافي
كذا كيفيات هذا التسديد على أن ترض بتسديدها و ط التي يلتزم المقتحديد كذلك األقسا-

ال يفوق المبلغ الشهري اإلجمالي لتسديد القرض المتعاقد عليه من طرف المقترض بأي حال 
 .(1)بانتظاممن المداخيل الشهرية الصافية المتحصل عليها  %09من األحوال 
عنه بنسبة مئوية ل السنوي المعبر هو المعدتحديد نسبة الفوائد اإلجمالية، و يتعين 

أو التعويضات  يما يخص كل قرض مستوفي الفوائد والمصاريف واالقتطاعاتيضم فو 
على بيان  كما يتعين كذلك أن ينصب العرض المقدم، المرتبطة بالحصول على هذا القرض

 .الضمانات المقدمة من المقرض أو البائع
قرض في ماء مقرر لللم يتضمن أي جز  62/662يالحظ أن المرسوم التنفيذي رقم  ما

ب ى خالف المشرع الفرنسي الذي عاقهذا عللألحكام المتعلقة بتقديم العرض و حالة مخالفة 
ورو باإلضافة إلى حرمانه من أ 6299هذه القواعد بغرامة قدرها  المقرض الذي يخرق

 .(2)الفوائد
 :ام المنظمة لعقد القرضاألحك-2

في الفصل الرابع من  االستهالكياألحكام المتعلقة بعقد القرض  الجزائري نظم المشرع
كيفيات العروض في مجال القرض يتعلق بشروط و  62/662المرسوم التنفيذي رقم 

هذا بهدف حماية جميع المصالح بمجموعة من األحكام الخاصة، و  خصه االستهالكي، إذ
أجل تكريس حماية قانونية  منلعقد من بائع أو مقترض أو مقرض، وكذا المرتبطة بهذا ا

وسوف يتم تناولها في نقطتين، نقطة أولى عملية المشتري المستهلك، للطرف الضعيف في ال
األحكام الخاصة بمرحلة أما النقطة الثانية فتتعلق بالخاصة بمرحلة اإلبرام م األحكاب متعلقة
 .التنفيذ

                                           
مرجع  االستهالكي،يتعلق بشروط وكيفيات العروض في مجال القرض  62/662من المرسوم التنفيذي رقم  61المادة  - 1

 .سابق
2

 - Art L.311-48 et L.311-49 du Code de la Consommation Français, Op.Cit. 
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 :راماألحكام الخاصة بمرحلة اإلب-أ
يقوم هذا األخير  وعندئذ (1)يخطر البائع بتحصله على القرضيتعين على المشتري أن 

أعطى للمشتري الحق في  خالل هذه المرحلةعقد مع المشتري، غير أن المشرع و ال باكتتاب
 .التراجع والعدول عن العقد

 :تكريس الحق في العدول-1-أ
ثمانية  أجل للمشتري التراجع والعدول عن العقد في مرحلة اإلبرام، حيث يتاح له يمكن 

، فالتراجع عن العقد صالحية (2)ب من تاريخ إمضاء العقد، تحسولللعد أيام عمل( 92)
ممنوحة للمستهلك تسمح له بالرجوع، خالل أجل معين عن تراضيه في بعض عقود 

عليه فهذا الحق مكرس في االستهالك كعمليات القرض وعقود التأمين على األشخاص، و 
 .(3)التدابير المقررة لحماية المستهلكينالقانون في إطار 

 660يجد سنده في المادة  االستهالكيالحقيقة أن الحق في التراجع عن عقد القرض و 
التي جاء فيها المعدل والمتمم،  66-90القرض األمر رقم لنقد و من قانون ا 92فقرة  6مكرر

أيام من تاريخ ( 92) تعهدا أن يتراجع عنه في أجل ثمانية إكتتبص يمكن أي شخ: "يلي ما
ذلك أن هذا الحكم جاء عاما ليطبق على جميع عمليات القرض بما فيها ، "التوقيع على العقد

 .االستهالكيالقرض 
للعدول بالنسبة لعقود البيع التي تتم على مستوى  "أيام 90"وقد كرس المشرع أجل 

بهذا يكون المشرع قد ميز بين حالتين للعدول، حالة العقود التي تتم على مستوى ، و (4)المنزل
، وعليه كان األجدر على المشرع على "أيام 92"ـ أما العقود األخرى ب" أيام 90"المنازل 

                                           
مرجع  االستهالكي،يتعلق بشروط وكيفيات العروض في مجال القرض  62/662 رقم من المرسوم التنفيذي 66المادة  - 1

 ".إال إخطاره من طرف المشتري بتحصله على القرض...ال يلزم البائع: "يلي تنص على ما سابق،
 االستهالكي،القرض  يتعلق بشروط وكيفيات العروض في مجال 62/662من المرسوم التنفيذي رقم  66/94المادة  - 2

 .مرجع سابق
حماية المستهلكين، المجلة األكاديمية للبحث  واعتبارالقوة الملزمة للعقد : حق التراجع عن العقد"قريمس عبد الحق،  - 3

 .212، ص 4962بجاية عدد خاص، -جامعة عبد الرحمان ميرة، ،القانوني، كلية الحقوق والعلوم السياسية
 االستهالكي،يتعلق بشروط وكيفيات العروض في مجال القرض  62/662مرسوم التنفيذي رقم من ال 62/96المادة  - 4

 .مرجع سابق
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خلط لدى المستهلك خاصة أن األجل متقارب جدا  أي األقل توحيد هذه المدد حتى ال يقع
 .بين الحالتين

 :المترتبة على العدول اراآلث-2-أ
البائع من تسلم أي دفع بأي شكل كان من المشتري ما لم يبرم العقد المتعلق يمتنع 

نه ألزم المشتري ة للعدول، كما أأيام المقرر  92مدة  انتهاءأي بعد  (1)بعملية القرض نهائيا
ة للبيوع التي تتم على مستوى ب، بالنس(2)أيام 90مدة  انتهاءبعدم القيام بأي دفع نقدي قبل 

ط في أن يتحصل عل جزء من الثمن أو القسالمنازل، غير أنه في المقابل يمكن للبائع 
عندئذ يتعين على البائع أن يسلم المشتري وصل المنازل، و البيوع التي ال تتم على مستوى 

 .(3)بالدفع استالم
 :(4)ره إذاوال ينتج عقد البيع أث

 .المحددة له اآلجالمارس المقترض حقه في العدول ضمن -
أيام عمل، إبتداءا من ( 92)لم يعلم المقترض البائع بتخصيص القرض في أجل -

 .تاريخ تبليغ الموافقة على الحصول على القرض
في كل األحوال يبقى البيع صحيحا إذا دفع المشتري نقدا المبلغ المستحق كله قبل و 
 .أيام 92أجل  انقضاء
 
 

                                           
 االستهالكي،يتعلق بشروط وكيفيات العروض في مجال القرض  62/662من المرسوم التنفيذي رقم  60/96المادة  - 1

 .مرجع سابق
 االستهالكي،يتعلق بشروط وكيفيات العروض في مجال القرض  62/662من المرسوم التنفيذي رقم  62/94المادة  - 2

 .مرجع سابق
 االستهالكي،يتعلق بشروط وكيفيات العروض في مجال القرض  62/662من المرسوم التنفيذي رقم  60/94المادة  - 3

 .مرجع سابق
مرجع  االستهالكي،القرض يتعلق بشروط وكيفيات العروض في مجال  662-62 رقم من المرسوم التنفيذي 64المادة  - 4

 .سابق
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 :األحكام الخاصة بمرحلة التنفيذ-ب
ذلك حتى تنشا و  ،استوفى القرض من أجلهاالبائع بتسليم السلعة للمشتري الذي يلتزم 

توال، وفي كل سواء تعلق األمر بعقد بيع عادي بسيط أو بعقد بيع مفي المقابل  لتزاماتا
هذا  انقطاعوال فإن واجبات المقترض تتوقف في حالة تفي حالة عقد بيع بتنفيذ ماألحوال و 

 .(1)التسليم
في حالة فسخ العقد من طرف البائع فإنه يلتزم بتعويض المقترض بناءا على طلب و 

عن المبلغ كله الذي دفعه له المشتري كتسبيق على السعر في  استالممكتوب مع وصل 
 .(2)قة بالتعويضات عن األضراريوما دون المساس باألحكام المتعل 09أجل ال يتجاوز 

غير أنه في المقابل لم يفرد المشرع أي نص يتعلق بالعقوبات المقررة على المقترض 
في حالة تخلفه عن تسديد مبلغ القرض رغم أن المشرع خصص فصل خامس من المرسوم 

أن  بعنوان التسديد المسبق للقرض وتخلف المقترض عن الدفع بما يوحي 62/662التنفيذي 
 .هناك نصوص خاصة بالتخلف عن الدفع، إال انه لم يحدد ذلك

مدة عقد  انتهاءلمقترض تسديد كل القرض أو جزء منه مسبقا قبل وعليه يمكن ل
المترتبة عنه، وقد ترك المشرع  (4)برد مبلغ القرض والفوائد كذلك ملزمأنه  ، كما(3)القرض

ديد نسبة الفائدة المطبقة في مجال القرض في تح المالية الحرية للبنوك والمؤسسات

                                           
مرجع  االستهالكي،يتعلق بشروط وكيفيات العروض في مجال القرض  662-62 رقم من المرسوم التنفيذي 92المادة  - 1

 .سابق
مرجع  االستهالكي،يتعلق بشروط وكيفيات العروض في مجال القرض  662-62 رقم من المرسوم التنفيذي 90المادة  - 2

 .سابق
مرجع  االستهالكي،يتعلق بشروط وكيفيات العروض في مجال القرض  662-62 رقم من المرسوم التنفيذي 62ة الماد - 3

 .سابق
، يعرف سعر الفائدة على أنه أحد كراء النقود يلتزم المقترض بدفعه إلى البنك مقابل التنازل المؤقت له على السيولة - 4

 .09لطرش الطاهر، مرجع سابق، ص  :أنظر في ذلك



 العوامل المتعلقة بالعملية االستثمارية: الفصل الثاني -الباب الثاني
 

216 

 

لمتطلبات المنافسة في السوق المصرفية، لكن بشرط أن ال تتعدى  خضعهاأاالستهالكي، و 
 .(1)هذه النسبة السقف المحدد من طرف بنك الجزائر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
يحدد القواعد العامة المتعلقة بالشروط البنكية  ،4960أبريل سنة  92المؤرخ في  96-60من النظام رقم  90المادة  - 1

 .4960يونيو سنة  94، الصادر في 40عدد  ر.ج المطبقة على العمليات المصرفية،
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 :خالصة الباب الثاني
إلى تحقيق  والمؤسسات الماليةتأسيس البنوك  يهدف المستثمرون المصرفيون من خالل

وجود عدة  لوحظله،  نظمةالنصوص التشريعية والتنظيمية المالربح، غير انه بالرجوع إلى 
، هذه العوامل منها ما هي في القطاع المصرفي على عملية االستثمار أثرت سلباعوامل 

 .مشجعة وضامنة لتحقيق االستثمار في المجال المصرفي ومنها ما هي مقيدة له
حيث لوحظ تكريس التمييز في المعاملة بين المستثمرين المصرفيين من خالل فرض 
إجراءات وشروط تمييزية في واجهة المستثمر المصرفي األجنبي، من خالل الزامه بأسلوب 

، كما لوحظ قصور الشراكة، أو من خالل فرض السهم النوع في مواجهة المستثمر الخاص
من خالل تكريس ازدواجية الرخصة وعدم تحديد اجال الرد في ضمانات االستثمار المصرفي 

 .على طلبات االستثمار المصرفي، مع تقييد المستثمر بإجراء التظلم قبل اللجوء إلى القضاء
شوهد كذلك عدم االستقرار التشريعي والتعديالت المتكررة للنصوص القانونية بموجب 

من خالل تعديل النصوص التطبيقية ما أدى إلى قوانين المالية وقوانين المالية التكميلية، أو 
 .انعدام األمن الجبائي للمشروع االستثماري، واستبعاد النشاط المصرفي من حوافز االستثمار

أدى تدخل الدولة في النشاط المصرفي إلى تقلص حجم االستثمارات في القطاع، 
أسمال البنوك بسبب تكريس الدولة لحق الشفعة عن كل التنازالت عن األسهم في ر 

والمؤسسات المالية، باإلضافة على اإلجراءات المفروضة على حركة رؤوس األموال من 
لى الجزائر  .وا 

 



 

 

 خاتمة

 
 

 

 
 



 اتمةــخ
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انتهجت الدولة الجزائرية منذ االستقالل سياسة اقتصادية قائمة على التسيير االشتراكي 
للمؤسسات بغية النهوض وترقية االقتصادي الوطني، وذلك عن طريق دعم القطاع العام 

لغاء  .القطاع الخاص بشقيه الوطني واألجنبي وا 
عدم فاعليتها، مما اضطر  أثبتتغير أن هذه السياسة التي طبقت لفترة زمنية طويلة 

بالدولة إلى تغيير سياستها االقتصادية المنتهجة، والتحول من النظام االشتراكي إلى النظام 
، 9191فيفري سنة  32ر الرأسمالي القائم على حرية المبادرة الخاصة وذلك بموجب دستو 

 أواخراألوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي عرفتها الجزائر في  وهذا في خضم
 .في السوق العالمية أسعارهالثمانينات نتيجة انخفاض عائدات البترول بسبب تدني 

العديد من  وأبرمتالجزائر ترسانة من القوانين والتشريعات والتنظيمات،  أصدرت
اقيات والمعاهدات الدولية، وخلقت الكثير من األجهزة المختصة في مجال االستثمار، االتف

من اجل دعم وتشجيع االستثمار الوطني واألجنبي، وفي جميع القطاعات خاصة 
منها والهامة، والقائم عليها االقتصاد الوطني مثل النشاط المصرفي الذي يعد  اإلستراتيجية

 .االقتصادي ألي دولة أحد أهم داعم للنمو والتطور
ومن ثمة فقد بدلت الجزائر جهود معتبرة من أجل تشجيع االستثمار الخاص في القطاع 
المصرفي ويظهر ذلك من خالل القوانين الصادرة في هذا الشأن، والتي وضعت معالم حرية 

يستلزم نظرا لخصوصية هذا النشاط الذي االستثمار في القطاع المصرفي وفق ضوابط، 
 .ل الولوج إليه وممارستهات وشروط معينة من أجإجراء

-19 رقم بينت مختلف النتائج المحققة بعد صدور قانون النقد والقرض سواء القانون
، تأسيس العديد من البنوك والمؤسسات المالية الخاصة 92-99األمر رقم  ومن بعده 99

ية ذات الرأسمال المملوك في الجزائر، بعدما كان هذا القطاع محتكرا من قبل البنوك العموم
اإلدارة وتوفير مختلف  عرفت تطورا ملحوظا من خالل عصرنة للدولة، ذلك أن هذه األخيرة

الخدمات إلى الزبون نتيجة اشتداد المنافسة مع غيرها من البنوك والمؤسسات الخاصة في 
 .هذا المجال
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والمؤسسات المالية والشروط المطلوبة لعملية تأسيس البنوك  اإلجراءاتغير أنه بقيت 
قاسية جدا خاصة إذا ما قارناها مع األنظمة القانونية األخرى كالتشريع الفرنسي مثال الذي 

 لمشرع الجزائرياالترخيص، في حين نجد أن  إجراءيستلزم الحصول على االعتماد فقط دون 
يفرض إجرائي الترخيص واالعتماد، فإجراء الترخيص يتم الحصول عليه من مجلس النقد 
والقرض بعد استيفاء مجموعة من الشروط في حين أن إجراء االعتماد يتم الحصول عليه 
من قبل رئيس هذا األخير بصفته محافظ بنك الجزائر، ودون إلزامه بمواعيد معينة ومحددة 

صدار قراره خاللها، حيث تبقى خاضعة للسلطة التقديرية له مما ينتج يتعين عليه احترامها و  ا 
 .عنها تأخر رهيب في إصدار قرارات منح االعتماد

تعديل قانون النقد والقرض  إقدام المشرع الجزائري بموجبوما زاد صعوبة االستثمار 
م بفرض إجراءات تمييزية في مواجهة المستثمر الخاص بوجه عا 90-99 رقم األمرب

واألجنبي على وجه الخصوص، وذلك من خالل فرض أسلوب الشراكة كآلية إلقامة فرع بنك 
، حيث يتعين على الشريك األجنبي إيجاد شريك وطني و مؤسسة مالية أجنبية في الجزائر
وكذا من خالل ك الوطني، للشري %01في مقابل  %19تكون درجة مساهمة هذا األخير 
الخاص المصرفي، حيث اعتبرت هذه اإلجراءات بمثابة فرض سهم نوعي على المستثمر 

تكريس لمبدأ الالمساواة في المعاملة، وفرض قيود تمييزية في مواجهة المستثمر الخاص 
 .المصرفي على حساب االستثمارات العمومية

من دولة ضابطة  في النشاط المصرفي دور الدولةمن خالل هذه األحكام تجلى 
، تقلص حجم االستثمارات في القطاعولة متدخلة، مما نتج عنه إلى داط االستثماري للنش

ل أي استثمار جديد في مجال تأسيس البنوك والمؤسسات المالية منذ يسجيتم ت حيث لم
 .أجنبية بنك أو مؤسسة مالية أياعتماد ، أي لم يتم 3999سنة  اإلجراءات هذه تكريس

فيما بينها في تقييد عملية االستثمار وبالتالي قد ساهمت عدة عوامل مجتمعة ومتداخلة 
في القطاع المصرفي نتيجة عدم توافر المناخ االستثماري المالئم والمشجع على تأسيس 

قامة فروع البنوك والمؤسسات المالية األجنبية في الجزائر ، وكأن البنوك والمؤسسات المالية وا 
ية إلى احتكار هذا النشاط ديالدولة تسعى من خالل فرض هذه المجموعة من الشروط التقي

من قبل البنوك العمومية وعدم تحفيز أي عملية استقطاب استثمارات جديدة، أو على األقل 
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االكتفاء باالستثمارات التي تمت من قبل على الرغم من أهمية وحيوية هذا القطاع ودوره في 
النظام االقتصادي عملية التنمية الوطنية الشاملة، وكذا في عملية المحافظة على استقرار 

 .القائم على مبدأي الحرية والمنافسة
يمكن القول أن عدم االستقرار التشريعي في النصوص القانونية المنظمة لعملية 

يعتبر من أحد أهم األسباب المنفرة لعملية االستثمار، إذ أن  االستثمار في القطاع المصرفي
لتأسيس البنوك والمؤسسات المالية  عدم استقرار القواعد واإلجراءات والشروط المفروضة

ومزاولتها لنشاطها يؤدي ال محالة إلى تقييد االستثمارات، كما أن عدم استقرار التشريع 
الجبائي هو األخر وكثرة التعديالت الجوهرية في كل سنة بموجب قوانين المالية وقوانين 

 .ستثمار في القطاع المصرفيالمالية التكميلية يعتبر من احد أهم األسباب المقيدة لحرية اال
لى الجزائر جعل المستثمرين  كما أن فرض قيود على حركة تنقل رؤوس األموال من وا 

في ظل اشتراط رؤوس أموال ضخمة  وكذا ،ا القطاعينفرون وال يرغبون في االستثمار في هذ
 .لتأسيس بنوك ومؤسسات مالية و إلقامة فروع بنوك ومؤسسات مالية أجنبية

عوامل وغيرها مجتمعة بينت عدم وضوح الرؤية والصورة لدى المشرع كل هذه ال
الجزائري وجعلته يتخبط كل مرة بين ضرورات التشجيع وحتميات حماية االقتصاد الوطني، 

المنظم لعملية االستثمار في القطاع  القانونيومن ثمة يمكن القول عدم فعلية ونجاعة النظام 
ى عدة مراجعات من أجل استقطاب المزيد من ، اذ يحتاج إلالمصرفي في الجزائر

 .االستثمارات في هذا النشاط الحيوي والمهم
 :وعليه ومن خالل النتائج المتوصل إليها، يمكن تقديم التوصيات واالقتراحات التالية

عدم التوسع في فرض إجراءات وشروط تميزية في مواجهة المستثمر الخاص -
المستثمر المصرفي العمومي، وذلك لتكريس مبدأ المساواة المصرفي ومعاملته بنفس معاملة 

 .في المعاملة
إجرائي "التخفيف والتقليل من اإلجراءات المطلوبة لتأسيس البنوك والمؤسسات المالية -

قدوة بالمشرع الفرنسي الذي ( ترخيص أو اعتماد)واالكتفاء بإجراء وحيد " الترخيص واالعتماد
 .طريقةأثبتت التجربة نجاعة هذه ال
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العمل على توفير المناخ الجيد لالستثمار، فالمناخ الجيد لالستثمار يعتبر من أهم -
العوامل تأثيرا في قرار المستثمر في استثمار أمواله، والمناخ االستثماري يشمل جميع 
النواحي السياسية واالقتصادية والتشريعية، أي المحافظة على االستقرار التشريعي سواء 

القوانين المنظمة لالستثمار بحيث ال يتم في كل مرة سن نصوص قانونية جديدة  الجبائي أو
لغاء الموجود منها  .وا 

ضرورة قيام األجهزة المكلفة بدعم االستثمار بمتابعة تنفيذ المشروعات االستثمارية -
 .والوقوف على أهم الصعوبات التي يمكن أن تواجه المستثمرين

خاللها على الهيئات المعنية بالرد على طلبي  وضع مواعيد ومهل محددة يتعين-
 .الترخيص واالعتماد

 .إلغاء إجراء التظلم المسبق كشرط لممارسة الطعن القضائي-
 .أشهر المفروضة مابين رفض طلب الترخيص وتقديم طلب ثان 99إلغاء مهلة -
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2041. 

 :الجامعية المذكرات-ب
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، مذكرة -دراسة تطبيقية بالجزائر-زيان عهد، شروط االستثمار األجنبي في القطاع المصرفي .7
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ماجستير في الحقوق، والمؤسسات المالية، مذكرة لنيل شهادة المغني وريدة، اعتماد البنوك  .11

 .2043، 4جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر كلية الحقوق، عمال،ألتخصص قانون ا
 :المقاالت -3
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التجارة الدولية، مجلة ، شروط الثبات التشريعي في عقود االستثمار                         .3
 .462-442ص -، ص4929البحوث القانونية واالقتصادية، العدد الخامس، يناير 
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 .423-91ص -، ص2006، جانفي 04وزو، عدد 
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 .22-12ص -، ص2002، 02، العدد 21، العدد 42مجلة إدارة، المجلد 
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-122ص -، ص2041، 02، العدد 42بجاية، المجلد-السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة
194. 
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نون المصرفي الجزائري، المجلة حديد أميرة، إستقاللية محافظ الحسابات في ظل القا .21
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قيد تمييزي اتجاه المستثمر األجنبي؟، المجلة األكاديمية للبحث القانوني، كلية الحقوق والعلوم 

-134ص -، ص2041، 02، العدد 42بجاية، المجلد -امعة عبد الرحمان ميرةالسياسية، ج
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ص -، ص2006، 02تيزي وزو، العدد -السياسية، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري 
409-411. 
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-والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة،المجلة األكاديمية للبحث القانوني، كلية الحقوق 

 .126-162ص -، ص2041بجاية عدد خاص، 
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 .2001نوفمبر  41و  41سطيف، -الملتقى العلمي الثاني، جامعة فرحات عباس
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قريمس عبد الحق، التنظيم القانوني للقرض االستهالكي، مداخلة مقدمة ضمن أشغال الملتقى  .4
 40و  09، يومي 04، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة "العقود االستهالكية" الوطني حول 

 (.غير منشور) 09-04ص -، ص2041ديسمبر 
محمود فياض، دور شرط الثبات التشريعي في حماية المستثمر األجنبي في عقود الطاقة بين  .5

شكاالت التطبيق، المؤتمر السنوي الحادي والعشرين الطاقة بين القانون واالقتصاد،  فرضيات وا 
ص -، ص2043ماي  24و  20كلية الحقوق، جامعة اإلمارات العربية المتحدة، يومي 

604-613. 
 :النصوص القانونية-6

 :رالدساتي-أ
 42-29موقراطية الشعبية الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم دستور الجمهورية الجزائرية الدي .1

 23ء ، يتعلق بنشر نص تعديل الدستور الموافق عليه في استفتا4929فبراير  22مؤرخ في 
 .4929مارس  04صادر في ، 09ر عدد .، ج4929فبراير 

 132-96رئاسي رقم مرسوم موقراطية الشعبية الصادر بموجب الجمهورية الجزائرية الدي دستور .2
، يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور المصادق عليه في استفتاء 4996ديسمبر  2مؤرخ في 

قانون رقم ، معدل ومتمم ب4996ديسمبر  2صادر في ، 26دد ر ع.، ج4996نوفمبر  22
، وبموجب 2002أفريل  41، صادر في 21ر عدد .، ج2002افريل  40في مؤرخ  02-03

نوفمبر  46صادر في ،  63 ر عدد.، ج2002نوفمبر  41مؤرخ في  09-02قانون رقم 
التعديل الدستوري، ، يتضمن 2046مارس  06مؤرخ في  04-46 رقم قانونوبموجب  2002

 .2046مارس  02صادر في ، 41ر عدد .ج
 :الدولية االتفاقيات-ب
 23اتفاقية تشجيع وضمان االستثمار بين دول إتحاد المغرب العربي الموقعة في الجزائر بتاريخ  .1

ديسمبر  22مؤرخ في  120-90مرسوم رئاسي رقم بموجب  المصادق عليها ،4990يوليو 
 .4990فبراير  06صادر في ، 06ر عدد .ج 4990

الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية االتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية  .2
 ،4994مايو  42االيطالية حول الترقية والحماية المتبادلة لالستثمارات الموقع بالجزائر بتاريخ 

ر عدد .ج، 4994أكتوبر  01مؤرخ في  136-94رئاسي رقم مرسوم  المصادق عليها بموجب
 .4994أكتوبر  06صادر في ، 16



 قائمة المراجع
 

436 

 

المصادق عليها بموجب  ة الستثمار رؤوس األموال العربية في الدول العربية،االتفاقية الموحد .3
 40صادر في ، 19ر عدد .ج 4991أكتوبر  02مؤرخ في  306-91مرسوم رئاسي رقم 

 .4991أكتوبر 
االتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب افريقيا  .4

دواج الضريبي ومنع التهرب الضريبين فيما يتعلق بالضرائب على الدخل من أجل تجنب االز 
مرسوم رئاسي رقم  بموجب  االمصادق عليه ،4992أبريل  22والثروة الموقعة بالجزائر يوم 

 .2000مايو  02صادر في ، 26ر عدد .ج، 2000مايو  01مؤرخ في  2000-91
الديمقراطية الشعبية وحكومة كندا قصد تجنب االزدواج االتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية  .5

الضريبي وتفادي التهرب الجبائي في ميدان الضريبة على الدخل وعلى الثروة الموقعة في 
 361-2000رئاسي رقم مرسوم  المصادق عليها بموجب ،4999فبراير  22الجزائر بتاريخ 

 .2000مبر نوف 49صادر في ، 62ر عدد .ج، 2000نوفمبر  46مؤرخ في 
االتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب  .6

 ،2000سبتمبر  21إفريقيا حول الترقية والحماية المتبادلة لالستثمارات الموقع بالجزائر في 
د ر عد.ج ،2004يوليو  23مؤرخ في  206-04مرسوم رئاسي رقم  المصادق عليها بموجب

 .2004يوليو  29صادر في ، 14
االتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة الكويت للتشجيع  .7

وتبادل الرسائل المؤرخة  2004سبتمبر  30والحماية المتبادلة لالستثمارات الموقعة بالكويت في 
مرسوم رئاسي  عليها بموجب المصادق ،2003يناير  21و 2002يناير  20على التوالي في 

 .2003نوفمبر  02صادر في ، 66ر عدد .ج ،2003أكتوبر  23مؤرخ في  320-03رقم 
االتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النمسا  .8

المصادق عليها  ،2003يونيو  42حول الترقية والحماية المتبادلة لالستثمارات الموقع بفيينا في 
صادر في ، 61ر عدد .ج ،2001أكتوبر  40مؤرخ في  322-01مرسوم رئاسي رقم  بموجب

 .2001أكتوبر  43
االتفاق األوروبي المتوسطي لتأسيس الشراكة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من  .9

وقعة بفالونسيا بإسبانيا يوم جهة والمجموعة األوروبية والدول األعضاء فيها من جهة ثانية الم
المصادق  والوثيقة النهائية المرفقة به، 06إلى رقم  04وكذا مالحقه من  2002أفريل  22
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 22صادر في ، 30ر عدد .ج 2001أفريل  26في  مؤرخ 01-01 رقم قانون عليه بموجب
 .2001أفريل 

الجزائرية الديمقراطية الشعبية االتفاق األوروبي المتوسطي لتأسيس الشراكة بين الجمهورية  .11
من جهة والمجموعة األوروبية والدول األعضاء فيها من جهة ثانية الموقعة بفالونسيا بإسبانيا 

المصادق  والوثيقة النهائية المرفقة به، 06إلى رقم  04وكذا مالحقه من  2002أفريل  22يوم 
صادر ، 34ر عدد .ج ،2001أفريل  22مؤرخ في  419-01مرسوم رئاسي رقم عليه بموجب 

 .2001أفريل  30في 
االتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البرتغالية حول الترقية  .11

المصادق عليه بموجب  ،2001سبتمبر  41والحماية المتبادلة لالستثمارات الموقع بلشبونة يوم 
مايو  29صادر في ، 32ر عدد .ج 2001مايو  22مؤرخ في  492-01مرسوم رئاسي رقم 

2001. 
االتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجلس الفدرالي السويسري حول  .12

المصادق عليه  ،2001نوفمبر  30الترقية والحماية المتبادلة لالستثمارات، الموقع ببرن في 
صادر في ، 11ر عدد .ج ،2001 يونيو 23مؤرخ في  231-01مرسوم رئاسي رقم  بموجب

 .2001يونيو  29
االتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة فدرالية روسيا حول الترقية  .13

 المصادق عليه بموجب ،2006مارس  40والحماية المتبادلة لالستثمارات الموقع بالجزائر يوم 
ابريل  01صادر في ، 24ر عدد .ج2006 افريل 03مؤرخ في  422-06مرسوم رئاسي رقم 

2006. 
االتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية حول  .14

المصادق عليها  ،2006فبراير  46التشجيع والحماية المتبادلة لالستثمارات، الموقع بتونس في 
صادر في ، 23ر عدد .ج ،2006نوفمبر  41مؤرخ في  101-06مرسوم رئاسي رقم  بموجب

 .2006نوفمبر  49
االتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية فلنذا  .15

المصادق  ،2001يناير  43حول الترقية والحماية المتبادلة لالستثمارات الموقع بالجزائر في 
، 22ر عدد .ج 2006ديسمبر  44مؤرخ في  196-06مرسوم رئاسي رقم  عليها بموجب
 .2006ديسمبر  42صادر في 
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االتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية  .16
قصد تجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل وعلى الثروة، 

 421-02مرسوم رئاسي رقم المصادق عليها بموجب  ،2006نوفمبر  06قعة ببكين في المو 
 .2002يونيو  42صادر في ، 10ر عدد .ج ،2002يونيو  06مؤرخ في 

االتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة هولندا حول  .17
المصادق  ،2002مارس  20الموقع بالهاي في  التشجيع والحماية المتبادلتين لالستثمارات

صادر ، 22عدد  ،2002ديسمبر  04مؤرخ في  322-02مرسوم رئاسي رقم  عليها بموجب
 .2002ديسمبر  42في 

االتفاقية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية ألماني االتحادية من أجل  .18
لغش الضريبيين فيما يتعلق بالضرائب على الدخل تفادي االزدواج الضريبي وتجنب التهرب وا

مرسوم رئاسي  المصادق عليها بموجب ،2002نوفمبر  42وعلى الثروة الموقعة بالجزائر في 
 .2002يونيو  22صادر في ، 33ر عدد .ج 2002يوليو  41مؤرخ في  421-02رقم 

المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية صربيا  االتفاقية .19
 ،2042فبراير  43المتعلق بالترقية والحماية المتبادلتين لالستثمارات الموقع بالجزائر في 

ر عدد .ج 2043سبتمبر  30مؤرخ في  331-43مرسوم رئاسي رقم  المصادق عليها بموجب
 .2043توبر أك 02صادر في ، 19

االتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة العربية السعودية  .21
لتجنب االزدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس 

مرسوم  المصادق عليها بموجب ،2043ديسمبر  49المال الموقعة بمدينة الرياض بتاريخ 
يناير  06صادر في ، 04ر عدد .ج، 2041ديسمبر  22مؤرخ في  332-41رئاسي رقم 

2046. 
تفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا الا .21

أن العظمى وايرلندا الشمالية لتجنب االزدواج الضريبي ولتجنب التهرب والغش الضريبين في ش
المصادق  ،2041فبراير  42الضرائب على الدخل وعلى رأس المال الموقعة بالجزائر في 

صادر ، 33ر عدد .ج ،2046مايو  26مؤرخ في  416-46رئاسي رقم مرسوم  عليها بموجب
 .2046يونيو  01في 

 :النصوص التشريعية-ت
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 :النصوص التشريعية الوطنية: 1-ت
، 02ر عدد .، يتعلق باالعالم، ج2042جانفي  42مؤرخ في  01-42قانون العضوي رقم  .1

 .2042جانفي  41صادر في 
معدل ومتمم،  ،، المتضمن قانون العقوبات4966جوان  02مؤرخ في ، 416-66أمر رقم  .2

 .4966جوان  44صادر في ، 19ر عدد .ج
ر .، معدل ومتمم، ج، المتضمن القانون المدني4921سبتمبر  26مؤرخ في  12-21 رقم أمر .3

 .4921سبتمبر  30صادر في ، 22عدد 
المعدل والمتمم،  ،، يتضمن القانون التجاري4921سبتمبر  26مؤرخ في  19-21 رقم أمر .4

 .4921ديسمبر  49صادر في ، 404ر عدد .ج
ئب المباشرة والرسوم يتضمن قانون الضرا، 4926ديسمبر  09مؤرخ في ، 404-26 رقم أمر .5

 .2042، نشرة 4926ديسمبر  22صادر في ، 402ر عدد .المماثلة، معدل ومتمم، ج
 ،متمممعدل و  ، يتعلق بنظام البنوك والقرض،4926أوث  49مؤرخ في  42-26 رقم قانون .6

 (.الملغي.)4926أوث  20صادر في ، 31ر عدد .ج
ر عدد .ج ،متمممعدل و  بالنقد والقرض،لق ، يتع4990أفريل  41مؤرخ في  40-90 رقم قانون .7

 (.ملغي.)4990أفريل  42، صادر في 46
ر .، ج4992سنة ، يتضمن قانون المالية ل4994ديسمبر  46مؤرخ في  21-94قانون رقم  .8

 .4994ديسمبر  42صادر في ، 61عدد 
ر .ة القيم المنقولة، ج، يتعلق ببورص4993مايو  23مؤرخ في  40-93مرسوم تشريعي رقم  .9

 42ي مؤرخ ف 01-03 رقم قانون، معدل ومتمم بموجب 4993مايو  23، صادر في 31عدد 
لسنة  32ر عدد .، استدراك ج2003فبراير  49صادر في ، 44ر عدد .، ج2003فبراير 
2003. 

ر عدد .بترقية االستثمار، جمتعلق ، 4993أكتوبر  01مؤرخ في  42-93 رقم تشريعيمرسوم  .11
 (.الملغي).4993أكتوبر  40صادر في ، 61

معدل  ،، يتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية4991أوث  26مؤرخ في  22-91أمر رقم  .11
 (.ملغى).4991سبتمبر  03صادر في ، 12د ر عد.، جومتمم

، يتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين 4996يوليو  09مؤرخ في  22-96أمر رقم  .12
لى الخارج، جبالصرف وحركة رؤوس األموا ، 4996يوليو  40صادر في ، 13ر عدد .ل من وا 
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، صادر في 42ر عدد .، ج2003فيفري  49مؤرخ في  04-03 رقم أمرمعدل ومتمم بموجب 
نون ، يتضمن قا2006ديسمبر  26مؤرخ في  21-06، وبموجب قانون رقم 2003فيفري  23

 03-40ب أمر رقم ، وبموج2006ديسمبر  22ادر في ص، 21ر عدد ,، ج2002المالية 
 .2040سبتمبر  04صادر في ، 10ر عدد .، ج2040أوث  26خ في مؤر 

، 21ر عدد .، ج4992نون المالية ، يتضمن قا4996ديسمبر  30مؤرخ في  34-96 رقم أمر .13
 .4996ديسمبر  34صادر في 

ر عدد .، ج4999نون المالية ، يتضمن قا4992ديسمبر  34مؤرخ في  42-92 رقم قانون .14
 .2002ديسمبر  34في صادر ، 92

ر عدد .، ج2004، يتضمن قانون المالية 2000ديسمبر  23مؤرخ في  06-2000 رقم قانون .15
 .2000ديسمبر  21صادر في ، 20

، صادر 12ر عدد .ج ،، يتعلق بتطوير االستثمار2004أوت  20مؤرخ في  03-04 رقم أمر .16
ر .، ج2006يوليو  41في مؤرخ  02-06 رقم أمرمتمم بموجب معدل و ، 2004أوت  22في 

، 2009يوليو  22مؤرخ في  04-09 رقم أمرب، و 2006يوليو  49صادر في ، 12عدد 
، 2009يوليو  21صادر في ، 11ر عدد .، ج2009 لسنة قانون المالية التكميلييتضمن 

، 2040تكميلى لسنة انون المالية ال، يتضمن ق2040أوت  26مؤرخ في  04-40 رقم أمروب
ديسمبر  22مؤرخ في  46-44 رقم قانونب، و 2040أوت  29في صادر ، 19ر عدد .ج

، 2042ديسمبر  29صادر في ، 22ر عدد .، ج2042لمالية لسنة يتضمن قانون ا ،2044
ر .ج ،2043، يتضمن قانون المالية لسنة 2042ديسمبر  26مؤرخ في  42-42 رقم قانونبو 

ديسمبر  30في  مؤرخ 02-43قانون رقم ب، و 2042ديسمبر  30صادر في ، 22عدد 
، 2043ديسمبر  34في صادر ، 62 ر عدد.، ج2041، يتضمن قانون المالية لسنة 2043

 ،2041، يتضمن قانون المالية لسنة 2041ديسمبر  30المؤرخ في  40-41قانون رقم بو 
 (.جزئيا ملغي.)2041ديسمبر   34صادر في  ،22ر عدد .ج

بتنظيم المؤسسات العمومية االقتصادية متعلق ، 2004أوث  20مؤرخ في  01-04 رقم أمر .17
 رقم ، معدل ومتمم بأمر2004اوث  22صادر في ، 12ر عدد .تسييرها وخوصصتها، جو 

 .2002مارس  02صادر في ، 44عدد  ر.، ج2002فيفري  22مؤرخ في  02-04
ر .، ج2003لمالية لسنة ، يتضمن قانون ا2002ديسمبر  21مؤرخ في  44-02قانون رقم  .18

 .2002ديسمبر  21در في صا، 26عدد 



 قائمة المراجع
 

433 

 

، صادر في 12ر عدد .لق بالنقد والقرض، ج، يتع2003أوث  26مؤرخ في  44-03 رقم أمر .19
، يتضمن قانون 2009جويلية  22مؤرخ في  04-09 رقم أمر، معدل ومتمم ب2003أوث  22

-40 رقم أمر، وب2009جويلية  26، صادر في 11ر عدد .، ج2009تكميلي لسنة المالية ال
، وبموجب 2040سبتمبر  04ادر في ص، 10ر عدد .، ج2040أوث  26 مؤرخ في 01

ر .، ج2041لمالية لسنة ، يتضمن قانون ا2043ديسمبر  30مؤرخ في  02-43قانون رقم 
ديسمبر  22مؤرخ في  41-46 رقم قانون، وبموجب 2043ديسمبر  34ادر في ص، 62عدد 

، 2046ديسمبر  29ادر في ص، 22 ددر ع.، ج2042، يتضمن قانون المالية لسنة 2046
 42صادر في ، 12ر عدد .، ج2042أكتوبر  44ي مؤرخ ف 40-42 رقم قانونوبموجب 
 .2042أكتوبر 

ر .األنشطة التجارية،ج متعلق بشروط ممارسة 2001أوث  41مؤرخ في  02-01 رقم قانون .21
 23ي مؤرخ ف 06-43قانون رقم  متمم بموجب، معدل و 2001أوث  42، صادر في 12عدد 

مؤرخ  02-42، وبقانون رقم 2043جويلية  34صادر بتاريخ ، 39ر عدد .، ج2043جويلية 
 .2042يونيو  43صادر في ، 31ر عدد .، ج2042يونيو  40في 

، 2006، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006يوليو  41مؤرخ في  01-06 رقم أمر .21
 .2006يوليو  49صادر في ، 12ر عدد .ج

ر عدد .ت االدخار والقرض، ج، يتعلق بتعاونيا2002فبراير  22مؤرخ في  04-02 رقم قانون .22
 .2002فبراير  22صادر في ، 41

متعلق بحاالت التنافي وااللتزامات الخاصة ، 2002مارس  04مؤرخ في  04-02 رقم أمر .23
 .2002مارس  02، صادر في 46ر عدد .ببعض المناصب والوظائف، ج

ر عدد .المحاسبي المالي، ج تضمن النظامي 2002نوفمبر  21مؤرخ في  44-02قانون رقم  .24
 .2002نوفمبر  21صادر في ، 21

، 2002تكميلي لسنة ، يتضمن قانون المالية ال2002يوليو  21مؤرخ في  02-02أمر رقم  .25
 .2002يوليو  22صادر في ، 12ر عدد .ج

، يتعلق بشروط دخول األجانب إلى الجزائر 2002يونيو  21مؤرخ في  44-02ن رقم قانو  .26
قامتهم   .2002يوليو  02صادر في ، 36ر عدد .بها وتنقلهم فيها، جوا 

ر .، ج2009لمالية لسنة ، يتضمن قانون ا2002ديسمبر  30مؤرخ في  24-02قانون رقم  .27
 .2002ديسمبر  34صادر في ، 21عدد 
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، 2009، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009يوليو  22مؤرخ في  04-09 رقم أمر .28
 40في مؤرخ  09-42، معدل ومتمم بقانون رقم 2009يوليو  26صادر في ، 11عدد ر .ج

 .2042يونيو  43صادر في ، 31ر عدد .، ج2042يونيو 
 ر.ج متعلق بحماية المستهلك وقمع الغش،، 2009فبراير  21مؤرخ في  03-09قانون رقم  .29

يونيو  40في مؤرخ  09-42قانون رقم متمم ب، معدل و 2009مارس  02صادر في ، 41عدد 
 .2042يونيو  43صادر في ، 31ر عدد .، ج2042

، يتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ 2040يونيو  29مؤرخ في  04-40قانون رقم  .31
 .2040يوليو  44صادر في ، 12ر عدد .د، جالحسابات والمحاسب المعتم

، 2040تكميلي لسنة ، يتضمن قانون المالية ال2040اوث  26مؤرخ في  04-40 رقم أمر .31
 .2040أوث  29صادر في ، 19ر عدد .ج

ر .، ج2043، يتضمن قانون المالية لسنة 2042ديسمبر  26مؤرخ في  42-42قانون رقم  .32
 .2042ديسمبر  30، صادر بتاريخ 22عدد 

ر .، ج2041لمالية لسنة ، يتضمن قانون ا2043ديسمبر  30مؤرخ في  02-43 رقم قانون .33
 .2043ديسمبر  34صادر في ، 62عدد 

ر .، ج2041لمالية لسنة ، يتضمن قانون ا2041ديسمبر  30مؤرخ في  40-41قانون رقم  .34
 .2041ديسمبر  34صادر في ، 22عدد 

، 2041تكميلي لسنة ، يتضمن قانون المالية ال2041جويلية  23مؤرخ في  04-41 رقم أمر .35
 .2041يوليو  23صادر في ، 10ر عدد .ج

ر .، ج2046، يتضمن قانون المالية لسنة 2041ديسمبر  30مؤرخ في  42-41 رقم قانون .36
 .2041ديسمبر  34صادر في ، 22عدد 

، 16ر عدد .، يتعلق بترقية االستثمار، ج2046غشت  03مؤرخ في  09-46 رقم قانون .37
، 2042يوليو  44مؤرخ في  43-42، معدل بموجب قانون رقم 2046غشت  03صادر في 

 .2042يوليو  41صادر في ، 12ر عدد .، ج2042تكميلي لسنة يتضمن قانون المالية ال
ر .، ج2042لمالية لسنة ، يتضمن قانون ا2046ديسمبر  22مؤرخ في  41-46 رقم قانون .38

 .2046ديسمبر  29صادر في ، 22عدد 
 :األجنبيةالنصوص التشريعية : 2-ت
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تمام القانون عدد  4991، مؤرخ في أول أوت 4991لسنة  402قانون عدد  .39 يتعلق بتنظيم وا 
والمتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية، الرائد  4929المؤرخ في أول أفريل  4929لسنة  09

 .4991أوث  09صادر في ، 62ي للجمهورية التونسية، عدد الرسم
شوهد يوم  www.data.lebaneselaws.comقانون النقد والتسليف اللبناني،  .41

 .41:10على الساعة  41/42/2042
، متعلق بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد 2003لسنة  22قانون رقم  .41

  2001لسنة  93وبالقانون رقم  ،2001لسنة  422المعدل بالقانون رقم 
www.cbe.org.eg.46:00على الساعة  41/42/2042يوم  شوهد. 

 41/42/2042شوهد يوم ، www.cbi.ig 2001لسنة ( 91)قانون المصارف العراقي رقم  .42
 .46:01على الساعة 

، يتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية، 2046جويلية  44مؤرخ في  2046لسنة  12قانون عدد  .43
.) 2046جويلية  41صادر في ، 12ي للجمهورية التونسية، عدد الرائد الرسم

www.bct.gov.tn) 41:21على الساعة  04/03/2042، شوهد يوم. 
 :النصوص التنظيمية-ث
 :المراسيم الرئاسية-1-ث
، يتعلق بالتعيين في الوظائف 4999أكتوبر  22مؤرخ في  210-99رئاسي رقم مرسوم  .1

 .4999أكتوبر  34صادر في ، 26ر عدد .والعسكرية للدولة، جالمدنية 
 :المراسيم التنفيذية-2-ث
، يتضمن تطبيق أحكام القانون 4991ديسمبر  23في  مؤرخ 132-91 تنفيذي رقممرسوم  .1

ديسمبر  21صادر في ، 20ر عدد .مساهمة والتجمعات، جالتجاري المتعلقة بشركات ال
4991. 

النوعي ، يحدد شروط ممارسة السهر 4996أفريل  43مؤرخ في  433-96تنفيذي رقم مرسوم  .2
 (.ملغى.)4996أفريل  41صادر في ، 23ر عدد .وكيفياتها، ج

المتعلق بمعايير تحديد النشاطات ، 4992يناير  42مؤرخ في  10-92تنفيذي رقم مرسوم  .3
 49صادر في ، 01 ر عدد.والمهن المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها، ج

ر .، ج2000أكتوبر  41مؤرخ في ، 343-2000تنفيذي رقم ، متمم بمرسوم 4992جانفي 
 (.ملغي.)2000بر أكتو  42، صادر بتاريخ 64دد ع

http://www.data.lebaneselaws.com/
http://www.cbe.org.eg.شوهد/
http://www.cbi.ig/
http://www.bct.gov.tn/
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في السجل المتعلق بشروط القيد  4992يناير  42مؤرخ في  14-92 رقم تنفيذيمرسوم  .4
 تنفيذيمعدل ومتمم، بموجب مرسوم ، 4992ر يناي 49صادر في ، 01ر عدد .التجاري، ج

ديسمبر  02صادر في ، 21ر عدد .، ج2003ديسمبر  04ي مؤرخ ف، 113-03 رقم
 (.الملغي).2003

مات ، يتعلق بتشكيلة مجلس مساه2004سبتمبر  44مؤرخ في  213-04تنفيذي رقم مرسوم  .5
متمم بموجب مرسوم ، معدل و 2004بر سبتم 42صادر في ، 14ر عدد .الدولة وسيره، ج

 .2006مايو  34صادر في ، 36ر عدد ,، ج421-06رئاسي رقم 
ممارسة حقوق ، يحدد شروط 2004نوفمبر  40مؤرخ في  312-04تنفيذي رقم مرسوم  .6

 .2004نوفمبر  44صادر في ، 62ر عدد .وعي و كيفيات ذلك، جالسهم الن
، يتضمن تشكيلة لجنة الطعن 2006أكتوبر  09مؤرخ في  312-06تنفيذي رقم مرسوم  .7

أكتوبر  44صادر في ، 61ر عدد .وتنظيمها وسيرها، ج المختصة في مجال االستثمار
 (.ملغى).2006

، يتعلق بالبطاقة المهنية المسلمة 2006ديسمبر  44مؤرخ في  111-06تنفيذي رقم مرسوم  .8
ر .لى التراب الوطني، جلألجانب الذين يمارسون نشاطا تجاريا وصناعيا وحرفيا أو مهنة حرة ع

 .2006ديسمبر  44صادر في ، 20عدد 
باالستثمار ، يتعلق بشكل التصريح 2002مارس  21مؤرخ في  92-02 رقم مرسوم التنفيذي .9

 (.ملغى).2002مارس  26صادر في ، 46ر عدد ,زايا وكيفيات ذلك، جوطلب ومقرر منح الم
، يحدد شروط وكيفيات االعتماد 2044يناير  22مؤرخ في  30-44تنفيذي رقم مرسوم  .11

صادر ، 02ر عدد .، جلممارسة مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد
 .2044فبراير  02في 

، يتعلق بتعيين محافظي الحسابات، 2044يناير  22المؤرخ في  32-44تنفيذي رقم مرسوم  .11
 .2044فبراير  02، الصادر في 02ر عدد .ج

، يحدد كيفيات تنظيم وسير البطاقية 2042يوليو  09مؤرخ في  229-42تنفيذي رقم مرسوم  .12
ل من رف وحركة رؤوس األمواالوطنية للمخالفين في مجال التشريع والتنظيم الخاصين بالص

لى الخارج، ج  .2042يوليو  41صادر في ، 14ر عدد .وا 
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، يحدد درجة األخطاء التأديبية المرتكبة 2043يناير  43مؤرخ في  40-43تنفيذي رقم مرسوم  .13
من طرف الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد خالل ممارسة وظيفتهم وكذا 

 .2043يناير  46صادر في ، 03ر عدد .ا، جبات التي تقابلهالعقو 
، يحدد كيفيات تنظيم وتسير البطاقية 2043فبراير  06مؤرخ في  21-43تنفيذي رقم مرسوم  .14

الوطنية لمرتكبي أعمال الغش ومرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريعات والتنظيمات الجبائية 
ر .ي لحسابات الشركة، جباإليداع القانونوالتجارية والجمركية والبنكية والمالية، وكذا عدم القيام 

 .2043فبراير  40صادر في ، 09عدد 
، يحدد كيفيات اللجوء إلى التمويل 2043سبتمبر  26مؤرخ في  320-43تنفيذي رقم مرسوم  .15

سبتمبر  29صادر في ، 12 ر عدد.الضروري إلنجاز استثمارات أجنبية مباشرة أو بالشراكة، ج
2043. 

، يحدد كيفيات القيد والتعديل والشطب 2041مايو  03مؤرخ في  444-41تنفيذي رقم مرسوم  .16
 .2041مايو  43صادر في ، 21ر عدد .في السجل التجاري، ج

، يتعلق بشروط وكيفيات العروض 2041مايو  42مؤرخ في  441 -41تنفيذي رقم مرسوم  .17
 .2041مايو  43صادر في ، 21ر عدد .االستهالكي، ج في مجال القرض

يحدد شروط وكيفيات ممارسة  ،2041أوث  29مؤرخ في  231-41 رقم تنفيذيمرسوم  .18
 9صادر في ، 12ر عدد .في السجل التجاري، جوالمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل  األنشطة
 .2041سبتمبر 

، يحدد القوائم السلبية والمبالغ الدنيا 2042مارس  01مؤرخ في  404-42تنفيذي رقم مرسوم  .19
، 46ر عدد .نواع االستثمارات، جايا وكيفيات تطبيق المزايا على مختلف ألالستفادة من المز 

 .2042مارس  02صادر في 
، يحدد كيفيات تسجيل االستثمارات 2042مارس  01مؤرخ في  402-42تنفيذي رقم مرسوم  .21

 .2042مارس  02صادر في ، 46ر عدد .متعلقة بها، جشكل ونتائج الشهادة ال وكذا
 :الفرديةالمراسيم -3-ث

 محافظ البنك المركزي الجزائري، تعيينيتضمن  ،4990أبريل سنة  41مؤرخ في مرسوم رئاسي  .21
 .4990جويلية  44صادر في ، 22ر عدد .ج

يتضمن انهاء مهام محافظ البنك المركزي  ،4992جويلية  24مؤرخ في مرسوم رئاسي  .22
 . 4992جويلية  26صادر في ، 12ر عدد .ج الجزائري،
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 :قراراتال-3-ث
القاضي بسحب  2003ماي  29صادر عن اللجنة المصرفية بتاريخ   03/2003قرار رقم  .1

 .االعتماد من آل خليفة بنك
غير )، يتضمن قواعد عمل اللجنة المصرفية2001افريل  20مؤرخ في  01-01قرار رقم  .2

 (.منشور
، "بنك منى"، يتعلق بسحب االعتماد بنك 2001ديسمبر  22مؤرخ في  04-01رقم  مقرر .3

 .2006جانفي  41صادر في ، 02عدد  ر.ج
جراء تقديمه، 2009مارس  42قرار مؤرخ في  .4 ، يحدد مكونات ملف التصريح باالستثمار وا 

أكتوبر  43 متمم بموجب قرار مؤرخ في، معدل و 2009ماي  21، صادر في 34ر عدد .ج
يونيو  42مؤرخ في ، وبموجب قرار 2040ديسمبر  04ادر في ص، 23ر عدد .، ج2040
 42مؤرخ في الذي يتمم قرار  2040أكتوبر  43خ في مؤر يتضمن إلغاء أحكام قرار  2041
جراء تقديمه، جالذي يحدد مكونات ملف التصريح باالستثم 2009مارس  ، 39ر عدد .ار وا 

 .2041يونيو  21صادر في 
موال نحو أل، يتعلق باكتتاب التصريح وبتسليم شهادة تحويل ا2009أكتوبر  04مؤرخ في قرار  .5

 .2009أكتوبر  22صادر في ، 62ر عدد .الخارج، ج
، يحدد شروط وكيفيات العروض في مجال 2041ديسمبر  34مؤرخ في مشترك قرار وزاري  .6

 .2046يناير  06صادر في ، 04ر عدد .القرض االستهالكي، ج
 02المادتين ، يحدد كيفيات تطبيق أحكام 2046نوفمبر سنة  22مؤرخ في قرار وزاري مشترك  .7

من حصة  %30المتعلقتين بإلزامية إعادة استثمار نسبة  2046من قانون المالية لسنة  14و 
دعم االستثمار، األرباح الموافقة لإلعفاءات والتخفيضات الضريبية الممنوحة في إطار أنظمة 

 .2046ديسمبر  44صادر في ، 24ر عدد .ج
 :األنظمة-4-ث
األدنى للبنوك والمؤسسات ، المتعلق بالرأسمال 4990جويلية  01مؤرخ في  04-90نظام رقم  .1

 نظاممعدل ومتمم، ب، 4994أوث  24صادر في ، 39ر عدد .عاملة في الجزائر، جالمالية ال
 .(ملغي).4991يناير  02صادر في  04ر عدد .، ج4993يو يول 01مؤرخ في  03-93رقم 

شروط فتح وسير حسابات بالعملة ، يحدد 4990سبتمبر  02مؤرخ في  02-90نظام رقم  .2
 .4990أكتوبر  21صادر في ، 11ر عدد .ألشخاص المعنويين، جالصعبة ل
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، يحدد شروط تحويل رؤوس األموال إلى 4990سبتمبر  02مؤرخ في  03-90نظام رقم  .3
عادة تحويلها إلى  ، 11ر عدد .الخارج ومداخيلها، جالجزائر لتمويل النشاطات االقتصادية وا 

 (.ملغي).4990أكتوبر  21صادر في 
، يتعلق باعتماد الوكالء وتجار الجملة 4990سبتمبر  02مؤرخ في  01-90نظام رقم  .4

 .4990أكتوبر  21صادر في ، 11ر عدد .الجزائر وتنصيبهم، جب
، يحدد قواعد الحذر في تسير المصارف 4994اوث  41مؤرخ في  09-94نظام رقم  .5

نظام رقم ، معدل ومتمم ب4992مارس  29في صادر ، 21د ر عد.والمؤسسات المالية، ج
 .4991جويلية  23صادر في ، 39ر عدد .، ج4991افريل  20في مؤرخ  91-01

متضمن شروط فتح مكاتب تمثيل البنوك  ،4994أوث  41مؤرخ في  40-94نظام رقم  .6
 .4992أفريل  04صادر في ، 21ر عدد .المالية األجنبية، جوالمؤسسات 

، يتعلق بالشروط التي يجب أن تتوفر في 4992مارس  22في مؤرخ  01-92نظام رقم  .7
فيفري  02صادر في ، 02ر عدد .ومسيرها وممثليها، جمؤسسي البنوك والمؤسسات المالية 

4993. 
، يحدد شروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية 4993يناير  03مؤرخ في  04-93نظام رقم  .8

، 4993مارس  41صادر في ، 42د ر عد.وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية، ج
صادر في ، 22ر عدد .، ج2000أفريل  02في مؤرخ  02-2000نظام رقم معدل ومتمم ب

 (.ملغي.)2000مايو  40
مؤرخ في  01-92نظام رقم ، يعدل ويعوض 4991ديسمبر  23في مؤرخ  02-91 رقم نظام .9

ير فبرا 44صادر في ، 44ر عدد .لق بمراقبة الصرف، جمتع، 4992مارس  24
 (.ملغي).4996

، يتعلق بسوق الصرف، أنظر في ذلك 4991ديسمبر  23مؤرخ في  02-91نظام رقم  .11
www.bank-of-algeria.dz. 

، يحدد كيفيات تأسيس شركات االعتماد 4996يوليو  03مؤرخ في  06-96 رقم نظام .11
 .4996نوفمبر  03صادر في ، 66ر عدد .ي وشروط اعتمادها، جااليجار 

متعلق بشروط إقامة شبكة البنوك ، 4992أفريل  6مؤرخ في  02-92نظام رقم  .12
نظام رقم ، معدل ومتمم ب4992نوفمبر  01صادر في ، 23ر عدد .والمؤسسات المالية، ج

 .2003أفريل  09صادر في ، 21ر عدد .، ج2002ديسمبر  34ي مؤرخ ف 02-01
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عمليات إعادة الخصم ، يتعلق ب2000فبراير  43مؤرخ في  04-2000نظام رقم  .13
 .2000مارس  42صادر في ، 42ر عدد .المؤسسات المالية، جوالقروض الممنوحة للبنوك و 

، يحدد شروط تكوين ملف خاص بطلب 2002فبراير  20مؤرخ في  04-02نظام رقم  .14
أو إقامة مكتب تمثيل في الخارج للمتعاملين االقتصاديين الخاضعين /الترخيص باالستثمار و

 (.ملغي).2002أفريل  22صادر في ، 30ر عدد .للقانون الجزائري، ج
، يتضمن المراقبة الداخلية للبنوك 2002نوفمبر  41مؤرخ في  03-02نظام رقم  .15

 (.ملغى.)2002ديسمبر  42صادر في ، 21ر عدد .المؤسسات المالية، جو 
البنوك  المتعلق بالحد األدنى لرأسمال 2001مارس  01مؤرخ في  04-01نظام رقم  .16

 (.ملغي.)2001افريل  22صادر في ، 22ر عدد .عاملة في الجزائر، جوالمؤسسات المالية ال
ر عدد .تثمارات األجنبية، ج، المتعلق باالس2001جوان  06مؤرخ في  03-01نظام رقم  .17

 .2001جويلية  34صادر في ، 13
، يحدد شروط تأسيس بنك أو مؤسسة 2006سبتمبر  21مؤرخ في  02-06 رقم نظام .18

 .2006ديسمبر  02صادر في ، 22ر عدد .بنك ومؤسسة مالية، جمالية وشروط إقامة فرع 
، يتعلق بالقواعد المطبقة على المعامالت 2002فيفري  03مؤرخ في  04-02نظام رقم  .19

، 2002ماي  43صادر بتاريخ ، 34ر عدد .ت بالعملة الصعبة، جالجارية مع الخارج والحسابا
صادر ، 02ر عدد .، ج2044أكتوبر  44مؤرخ في  06-44نظام رقم معدل ومتمم بموجب 

ر عدد .، ج2046مارس  06في  مؤرخ 04-46نظام رقم ، وبموجب 2042فيفري  41بتاريخ 
، 2046نوفمبر  42مؤرخ في  01-46نظام رقم بموجب ، و 2046مارس  46صادر في ، 42
 21ي مؤرخ ف 02-42نظام رقم ، وبموجب 2046ديسمبر  43ادر في ص، 22ر عدد .ج

 .2042سبتمبر  22صادر في ، 16ر عدد .، ج2042سبتمبر 
ت ، يتعلق بالحد األدنى لرأسمال تعاونيا2002يوليو  24مؤرخ في  02-02نظام رقم  .21

 .2009مارس  02صادر في ، 41ر عدد .االدخار والقرض، ج
، يحدد شروط الترخيص بإقامة تعاونيات 2002يوليو  24مؤرخ في  03-02نظام رقم  .21

 .2009مارس  02صادر في ، 41ر عدد .والقرض واعتمادها، جاالدخار 
يتعلق بالحد األدنى لرأسمال البنوك ، 2002ديسمبر  23مؤرخ في  01-02نظام رقم  .22

ديسمبر  21صادر في ، 22دد ر ع.والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر، ج
 (.ملغى.)2002
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، يتعلق بحسابات العملة الصعبة الخاصة 2009فبراير  42مؤرخ في  04-09نظام رقم  .23
يين غير باألشخاص الطبيعيين من جنسية أجنبية، المقيمين وغير المقيمين واألشخاص المعنو 

 .2009أبريل  29صادر في ، 21ر عدد .المقيمين، ج
، يتعلق بعمليات السياسة النقدية 2009مايو سنة  26مؤرخ في  02-09نظام رقم  .24

جراءاتها، ج نظام رقم ، معدل ومتمم ب2009سبتمبر  43، الصادر في 13دد ر ع.وأدواتها وا 
 .2042يناير سنة  21صادر في ، 03ر عدد .، ج2042ديسمبر  06ي مؤرخ ف 42-03

والقواعد ، يتضمن مخطط الحسابات البنكية 2009يوليو  23مؤرخ في  01-09نظام رقم  .25
ديسمبر  29صادر في ، 26ر عدد .المؤسسات المالية، جالمحاسبية المطبقة على البنوك و 

2009. 
، يتضمن ميزان العملة الصعبة المتعلق 2009أكتوبر  26مؤرخ في  06-09نظام رقم  .26

ديسمبر  29صادر في ، 26ر عدد .عن طريق الشراكة، ج باالستثمارات األجنبية المباشرة أو
2009. 

، يتضمن إنشاء ورقة نقدية بقيمة ألفي 2044مارس  21مؤرخ في  04-44م رقم نظا .27
 .2044مارس  22صادر في ، 49ر عدد .دينار جزائري، ج( 2000)
، يتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك 2044نوفمبر  22مؤرخ في ، 02-44نظام رقم  .28

 .2042أوث  29صادر في ، 12ر عدد .المؤسسات المالية، جو 
صدار وتداول قطعة نقدية 2042مايو  30مؤرخ في  02-42رقم  نظام .29 ، يتضمن إنشاء وا 

 .2042يونيو  43صادر في ، 36ر عدد .دينار جزائري، ج( 200)معدنية مائتي 
 األموال، يتعلق بالوقاية من تبييض 2042نوفمبر  22مؤرخ في  03-42نظام رقم  .31

 .2043فبراير  22صادر في ، 42ر عدد .رهاب ومكافحتهما، جوتمويل اإل
، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالشروط 2043أبريل  02مؤرخ في  04-43نظام رقم  .31

 .2043يونيو  02صادر في ، 29ر عدد .لعمليات المصرفية، جالبنكية المطبقة على ا
 األوراق، يتضمن سحب من التداول 2043نوفمبر  49مؤرخ في  02-43نظام رقم  .32

( 200)وبقيمة مائتي " 4922"وصنف " 4924"دينار جزائري من صنف ( 400)النقدية بقيمة 
أفريل  06صادر في ، 20ر عدد .، ج"4923"دنانير جزائرية من صنف ( 40)دينار وعشرة 

2041. 
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، يتضمن نسبة المالءة المطبقة على البنوك 2041فبراير  46مؤرخ في  04-41نظام رقم  .33
 .2041سبتمبر  21صادر في ، 16ر عدد .ج المؤسسات المالية،و 
، يحدد شروط تحويل رؤوس األموال إلى 2041سبتمبر  29مؤرخ في  01-41نظام رقم  .34

للقانون الخارج بعنوان االستثمار في الخارج من طرف المتعاملين االقتصاديين الخاضعين 
 .2041أكتوبر  22صادر في ، 63ر عدد .الجزائري، ج

يتعلق بالحد األدنى لرأسمال البنوك ، 2042نوفمبر  01مؤرخ في  03-42نظام رقم  .35
  .2042ديسمبر سنة  09صادر في ، 23ر عدد .والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر، ج

 :المقررات-5-ث
صادر ، 39ر عدد .يتضمن اعتماد بنك، ج، 2003أبريل  21مؤرخ في  04-03رقم  مقرر .1

 .2003يونيو  29في 
 ر.، ج"منى بنك"، يتعلق بسحب االعتماد بنك 2001ديسمبر  22مؤرخ في  04-01رقم  مقرر .2

 .2006جانفي  41صادر في ، 02عدد 
صادر ، 20ر عدد .يتضمن سحب اعتماد، ج، 2006مارس  49مؤرخ في  04-06مقرر رقم  .3

 .2006أفريل  02في 
، 22ر عدد .ة، جتماد مؤسسة مالييتضمن اع 2006فبراير  22مؤرخ في  04-06رقم مقرر  .4

 .2006أبريل  09صادر في 
جاري، ، يتضمن اعتماد شركة االعتماد اإلي2006مارس  44مؤرخ في ، 02-06رقم مقرر  .5

 .2006أفريل  09صادر في ، 22ر عدد .ج
، 29ر عدد .يتضمن إعتماد بنك، ج، 2002مايو سنة  09مؤرخ في  02-02رقم  مقرر .6

 .2002مايو سنة  06صادر في 
-سي-بي-إس-، يتضمن اعتماد فرع البنك إتش2002يونيو  42مؤرخ في  04-02مقرر رقم  .7

 .2002يوليو  09صادر في ، 32ر عدد .الجزائر، ج
صادر ، 11ر عدد .يتضمن اعتماد بنك، ج، 2002سبتمبر  40مؤرخ في  02-02رقم مقرر  .8

 .2002سبتمبر  21في 
، 13ر عدد .ج اعتماد مؤسسة مالية،، يتضمن 2042مايو  34مؤرخ في  02-42رقم  مقرر .9

 .2042يوليو  21صادر في 
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ر عدد .ماد مؤسسة مالية، ج، يتضمن اعت2042أوث  02مؤرخ في  03-42رقم مقرر  .11
 .2042أكتوبر  24صادر في ، 12

، يتضمن نشر قائمة البنوك وقائمة 2049يناير سنة  02مؤرخ في  04-49مقرر رقم  .44
 . 2049سنة  مارس 44صادر في ، 41ر عدد .ة في الجزائر، جدالمؤسسات المالية المعتم

 :اتفاقيات االستثمار-ج
 HAMMAاتفاقية االستثمار بين الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار وحامة وتر ديسالنايشن  .1

WATER DESALINATION  باختصار(HWD.SPA) يونيو  21يخ ، الموقعة بتار
 .2002يناير  22صادر في ، 02ر عدد .، ج2001

 49مؤرخة في االستثمار وشركة الدار الدولية اتفاقية االستثمار بين الوكالة الوطنية لتطوير  .2
 .2002يناير  22صادر في ، 02ر عدد .، ج2001أكتوبر 

 اجتهادات قضائية -7
، 04، مجلة مجلس الدولة، العدد 422991، قرار رقم 4992-02-22جلس الدولة، م .1

 .23، ص2002
، مجلة مجلس الدولة، 42404، ملف رقم 2003افريل  04الغرفة الثالثة، مجلس الدولة،  .2

 .62-61ص-، ص02، العدد2001
، مجلة مجلس الدولة، 42/44/2004، بتاريخ 6641جلس الدولة، الغرفة الثانية، قرار رقم م .3

 .63-64ص -ص ،2001، 06العدد 
 :الوثائق-8
 .2003تثمر لتمويل الشركات، مصر، تقرير الجمعية المصرية لألوراق المالية، دليل المس .1

 المراجع باللغة الفرنسية :ثانيا
A-Ouvrages 

1. AMROUCHE Rachid, Régulation risque et contrôle bancaire, Biblio 

polis, Alger, 2004. 

2. BENISSAD Hocine, Algérie restructuration et réforme économique 

(1979-1993), O.P.U, 1994. 

3.                                 , La réforme économique en Algérie, O.P.U, Alger, 

1996. 

4. BETTAHER Rabah, Le partenariat et la relance des investissements, 

Edition Bettaher, Alger, 1992. 

5. BONNARD Jérôme, Droit des sociétés, 8
ème

 édition, Hachette, Paris, 

2012. 



 قائمة المراجع
 

433 

 

6. CLAUDE .J. Simon, Les banques, 3
ème

 Edition, La découverte, Paris, 

1994. 

7. COLLIARD Claude Albert, Libertés publiques, 7
ème

 Edition, Dalloz, 

Paris, 1989. 

8. DECHANEL Jean-pierre, Droit bancaire l’institution bancaire, Dalloz, 

Paris, 1995. 

9. DEKUWER-DEFOSSEZ  Françoise, Droit bancaire, 4
ème

 Edition, 

Dalloz, Paris, 1992. 

10.                                                           , Droit bancaire, 7
e
 Edition, Dalloz, 

Paris, 2001. 

11. DELAUBADAIRE André, Traité de droit administratif, Tome 3, 6
ème

, 

édition, France, 1997. 

12. JEAN Philippe Kovar / Jérôme Lasserre Capdeville, Droit de la 

régulation bancaire, Edition RB, Paris, 2012. 

13. JEROME LASSERRE Capdeville et autres, Droit bancaire, Dalloz, 

Paris, 2017. 

14. HAROUN Mehdi, Le régime des investissements en Algérie à la 

lumière des conventions franco-Algériennes, Litic, Paris, 2000. 

15. GAVALDA Christian et STOUFFLET Jean, Droit bancaire, 2
ème

 

édition, LITEC, Paris, 1994. 

16.                                                                        , Droit du crédit –les 

institutions, 3
ème

 édition, PUF, Paris, 1994. 

17.                                                                  ,Droit bancaire, 9
e
 édition, 

LexisNexis, Paris, 2015. 

18. GORNO Gérard, Vocabulaire Juridique, 5
ème

 édition, PUF / DELTA, 

Paris, 1996. 

19. LAGGOUNE Walid, Algérie: cinquante ans après la part du droit, 

L’organisation du contrôle bancaire en Algérie :Aspects Prudentiels, 

Tome 2, édition Ajed, Algérie, 2013, p-p 857-892. 

20. MARIANNE Sillemonteix, Fiches de droit bancaire, Ellipses édition, 

Paris, 2012. 

21. MERLE Philippe, Droit commercial société commerciale, 10
émé

 

édition, Dalloz, Paris, 2005. 

22. NEAU-LEDUC Philippe, Droit bancaire, 3
ème

 édition, Dalloz, Paris, 

2007. 

23. PIEDELIEVRE Stéphane / PUTMMAN Emmanuel, Droit bancaire, 

Edition ECONIMICA, Paris, 2011. 

24. RAYMOB Gaullien et JEAN Vincent, Lexique des termes juridiques, 

12 édition, Dalloz, 1999. 

25. THIERRY Bonneau, Droit bancaire, 12
e
 édition, LGDJ, Paris, 2017. 



 قائمة المراجع
 

434 

 

26. WADIE Sanbar / HUGUES Bouchetemble, Droit des opérations 

bancaires et financières transfrontalières- Aspects juridiques et 

pratiques de l’accès au marché français, Edition RB, Paris, 2013. 

27. ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes dans le 

secteur financier en Algérie, Edition Distribution Houma, Alger, 2005. 

28.                                 , Les autorités de régulation financière en Algérie, 

Edition Belkeise, Alger, 2013. 

 

B-Thèse et Mémoire 

 

1. BOUGHLAM Fatiha, Structure et organisation systeme bancaire 

Algérien, These de doctorat en Droit, Droit des affaires, Université 

Paris1- Pantheon-Sorbonne, 1999. 

2. ZOUITEN Abderrazek, L’investissement en droit Algérien, These de 

doctorat en sciences, Spécialité Droit public, option Droit de 

L’entreprise, Faculté de droit, Université des fréres Mentouri-

Constantine, 2014-2015 
 

C-Articles 

1. BENCHENEB Ali, « La notion d’avantage supplémentaires dans le 

droit des investissements : L’exemple algérien », RDAI, N° 03, 1999, 

(P-P 279-294). 

2. CHADLI Hamza , Le cadre nouveau de l’investissement en Algérie 

comme facteur de développement des exportations nouvelles de biens 

et de services, Revue IDARA , N° 01, 1997. 

3. CHAOUCHE Yelles, Pour une revalorisation des ressources financière, 

Revue IDARA, N° 01, 1995, P-P 19-33. 

4. DIB Saïd, Actionnariat et capital des banques et établissements 

financiers, Media Bank, N° 42, Aout -septembre, 1999, P 11. 

5.                 , De l’établissement financier dans la loi de la monnaie et de 

crédit’, Media Bank, N° 47, Avril-Mai, 2000, P 22. 

6.                , L’évolution de la réglementation bancaire Algérien depuis la 

promulgation de la loi sur la monnaie et le crédit(les normes de 

gestion), Media Bank, N° 48, 2000, P-P 23-28. 

7.                , « La nature du contrôle juridictionnel des actes de la 

commission bancaire en Algérie, Revue de conseil d’Etat, N° 03, 2003, 

P-P 113-129. 

8.                , L’actionnariat des banques et des établissements financiers, 

Revue stratégica, N° 17, février, 2006. 



 قائمة المراجع
 

433 

 

9.                ,"Le régime contentieux  des décisions de la commission  

bancaire, Revue stratigica, N°20, mai 2016, P 17. 

10. FENNICHE Kamel, La jurisprudence du conseil d’Etat en matière de 

contentieux bancaire, Bulletin de magistrats, N° 60, 2006, P 319. 

11. JEROME LASSERRE Capdeville, La commission bancaire et le 

supervision des établissements de crédit des groupes et des 

conglomérats financiers, statut et missions, Jurisclasseur, Banque-

crédit-bourse, Fasc 70, 2010. P-P 01-77. 

12. LAGGOUNE Walid, Questions autour du nouveau code des 

investissements, Revue IDARA, Volume 04, N° 01, 1994, P-P 39-53. 

13. MAACHOU Benaoumer, " Présentation succincte de la commission 

bancaire dans sa dimension institutionnelle et  quelques aspects de ses 

procédures ", Revue conseil d’Etat, N°6, 2005, P-P 13-29. 

14. NEKHLI Mehdi / BOUBACAR Hamadou, Les déterminants du choix 

de la forme d’implantation bancaire à l’étranger : une analyse 

théorique, RSG, N°224-225/2, 2007, P-P 167-176. 

15. GUESMI Amelle / QUESMI Ammar, « Patriotisme économiques, 

investissements étrangers et sécurité juridique » ‘In l’exigence et le 

Droit mélanges, D’études en l’honneur du professeur Mohamed  Issaad, 

AJED ed, Alger, 2011, (P-P 263-294). 

16. PELTIER Frédéric et FERNANDEZ Bollo Edouard, Structures 

réglementation et contrôle public des professions bancaires-structures 

et conditions d’accès, Jurisclasseur, banque-crédit-bourse, Fasc 50, 

1997. P-P 1-67. 

17. SADOUDI Ahmed, Les incitations fiscales et la promotion des 

investissements en Algérie, In annales de l’institut maghrébin 

d’économie douanière et fiscale, Alger, 1994, (P-P 35-46). 

18. STOUFFLET Jean et GAUVIN Alain, Le bureau de représentation, 

bras séculier des banques étrangères en France, RDBF, N°6, 

Novembre-Décembre, 2005, (P-P 32-36). 

19. STOUFFLET Jean / BOURETZ Emmanuelle, Banque et opérations de 

banque, Statut bancaire en droit international conflits de lois, 

Jurisclasseur, banque-crédit-bourse, Fasc 120, 2007, P-P 01-72. 

20. TERKI Noureddine, La société d’économie mixte en droit Algérien, 

Revue Algérienne des sciences juridiques et  politiques, Vol 25, N° 03, 

Septembre 1987, P-P 563-586. 

21.                                 , La protection conventionnelle de l’investissement 

étranger en Algérie , RASJEP, Vol 39, N° 02, 2001, P-P 09-31. 

22.                                    , Les aspects juridique de la privatisation des 

entreprises publique économiques, RASJEP, N°3, 2008, P-P 05-34.  



 قائمة المراجع
 

433 

 

23.                                    , L’investissement direct étranger et le retour au 

protectionnisme, R.A.S.J.E.P, N° 01, 2012, P-P 05-32. 

24. ZOUAIMIA Rachid, Le régime des investissements étrangers en 

Algérie, Journal Du Droit International, N° 03, 1993, P-P 569-598. 

25.                                  , Déréglementation et ineffectivité des normes en 

droit économique Algérien, IDARA, N° 21, Alger, 2001, P-P 135-148. 

26.                                  ,Les autorités administratives indépendantes et la 

régulation économique, Revue Idara, Volume 14, N° 02, 2004, P-P 23-

68.  

27.                                  , Réflexions sur la sécurité juridique de 

l’investissement étranger en Algérie , Revue académique de la 

recherche juridique, Faculté de droit, Université de Bejaïa, N° 01, 2010, 

P-P 04-25. 

28.                                  ,  Les pouvoirs de la commission bancaire en 

matière de supervision bancaire, Revue Idara, Vol 20, N°40, 2_2010, P-

P-45-72. 

29.                                  , Le régime des investissements étrangers à 

l’épreuve de la résurgence de l’état dirigiste en Algérie , RASJEP, N° 

02, 2011, P-P 05-38. 

30.                                  , Réflexions sur le pouvoir réglementaire des 

autorités administratives indépendantes en Algérie, Revue critique de 

droit et sciences politiques,  Faculté de droit et des sciences politiques, 

Université de Tizi-ouzou, N° 02, 2011, P-P 07-39. 

31.                                  , Le cadre juridique des investissements en 

Algérie :Les figures de régression, Revue Académique de la recherche 

juridique, Faculté de droit, Université de Bejaïa, N°2, 2013, P-P 05-22. 

D-Les circulaires et les guides 

1. KPMG, Guide des banques et des établissements financiers en Algérie, 

Edition 2015.www.kpmg.dz. 

2. Conseil Constitutionnel, Décision N° 86-217 DC du 18 Septembre 1968 

relative à la Commision nationale de la communication et des libertés, 

Recueil. 

3. CUNUCED, Examen de la politique de l’investissement Algérie, 

Nations unis, New York et Genève, 

2004.www.unctad.org/fr/docs/iteipc20039_fr.pdf 

 

E-Textes juridiques: 

 



 قائمة المراجع
 

436 

 

1. Loi N° 62-144 du 13 décembre 1962, Portant création et fixant les 

statuts de la banque centrale d’Algérie, J.O. N° 10, du 28 décembre 

1962.(Abrogé). 

2. Loi N° 63-277 du 26 juillet 1963, Portant code des investissements, 

JORA N° 53, du 02 Aout 1963. 

3. Code de la consommation Français. 

4. Code monétaire et financier de France, édition 33-33-

2013.www.droit.org. Institut française d’information juridique. 

5. Règlement N° 2000-03 Relatif aux investissements 

étrangers.www.bank-of-algeria-.dz(aborgé).  

Instructions: 

1. L’instruction N° 96-07 du 22 octobre 1996 Relative aux modalités de 

constitution des sociétés de crédit-bail et aux.(www.bank-of-algeria.dz). 

2. L’instruction N° 04-2000 du 30/04/2000 Déterminant les éléments 

constitutifs du dossier de demande d’agrément de banque ou 

d’établissement financier.www.bank-of-Algeria.dz. 

3. L’instruction N° 05-2000 du 30 avril 2000 Portant conditions pour 

l’exercice des fonctions de dirigeants des banques et établissements 

financiers ainsi que des représentations et de succursales des banques et 

des établissements financiers (www.bank-of-algeria.dz). 

4. L’instruction de la banque d’Algérie N° 09-2002 du 

26/12/2002.(www.bank-of-algeria.dz). 

5. L’instruction N° 02-04 du 13 mai 2004 relative au régime des réserves 

obligatoires.(www.bank-of-algeria.dz). 

6. L’instruction N° 01-05 du 13 janvier 2005 modifiant l’instruction n°02-

04 Relative au régime des réserves obligatoires.(www.bank-of-

algeria.dz). 

7. L’Instruction N° 09-05 du 28 aout 2005, Portant modalités et canevas de 

déclaration a la banque d’Algérie des 

transferts/rapatriements.www.bank-of-Algeria.dz. 

8. L’instruction N° 10-05 Portant dossier de transfert de produit 

d’investissements mixtes ou étrangers.www.bank-of-algeria.dz.(abrogé). 

9.  L’instruction N° 11-07 du 23 décembre 2007 Fixant les conditions de 

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

succursale de banque et d’établissement financier étranger.www.bank-

of-Algeria.dz. 

10. L’instruction N° 13-07 du 24 décembre 2007 modifiant l’instruction 

N°02-04 Relative au régime des réserves obligatoires.(www.bank-of-

algeria.dz). 

http://www.bank-of-algeria.dz).فقد
http://www.bank-of-algeria.dz/
http://www.bank-of-algeria.dz/
http://www.bank-of-algeria.dz/
http://www.bank-of-algeria.dz/
http://www.bank-of-algeria.dz/
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11. L’instruction N° 02-08 du 11 mars 2008 Modifiant l’instruction n°02-

04 relative au régime des réserves obligatoires.(www.bank-of-

Algeria.dz). 

12. L’instruction N° 01-09 du 15 février 2009, Relative au dossier en appui 

de la demande de transfert des revenus et produits de cession des 

investissements étrangers.www.bank-of-Algeria.dz. 

13. L’instruction N° 03-09 du 25 Février 2009 Modifiant l’instruction 

N°02-04 Relative au régime des réserves obligatoires.(www.bank-of-

algeria.dz). 

14. L’instruction N° 04-2010 du 15 décembre 2010 Modifiant l’instruction 

N°02-04 Relative au régime des réserves obligatoires.(www.bank-of-

algeria.dz). 

15. L’instruction N° 01-2012 du 29 Avril 2012 Modifiant l’instruction 

N°02-04 Relative au régime des réserves obligatoires.(www.bank-of-

Algeria.dz). 

16. L’Instruction N° 03-2012 du 26 décembre 2012 Fixant la procédure 

relative au droit au compte.www.bank-of-Algeria.dz. 

17. L’instruction N° 02-2013 du 23 Avril 2013 Modifiant l’instruction 

N°02-04 Relative au régime des réserves obligatoires.(www.bank-of-

algeria.dz). 

18. L’instruction N° 03-2016 du 25 Avril 2016 Modifiant l’instruction 

N°02-04 Relative au régime des réserves obligatoires.(www.bank-of-

algeria.dz). 

19. L’instruction N° 01-2017 du 01 mars 2017 Modifiant l’instruction 

N°02-04 Relative au régime des réserves obligatoires.(www.bank-of-

algeria.dz). 

20. L’instruction N° 04-2017 du 31 juillet 2017 Modifiant l’instruction 

N°02-04 Relative au régime des réserves obligatoires.(www.bank-of-

algeria.dz). 

21. L’instruction N° 01-2018 du 10 janvier 2018 Modifiant l’instruction 

N°02-04 Relative au régime des réserves obligatoires.(www.bank-of-

algeria.dz). 

22. L’instruction N° 03-2018 du 31 Mai 2018 Modifiant l’instruction 

N°02-04 Relative au régime des réserves obligatoires.(www.bank-of-

algeria.dz). 

Notes: 

1. Note de procédure interne N° 04/2000 DGIG du 25/07/2000 Portant 

organisation de dossier de banque ou d’établissement financier 

(www.bank-of-algeria.dz). 

Sites internet : 

http://www.bank-of-algeria.dz/
http://www.bank-of-algeria.dz/
http://www.bank-of-algeria.dz/
http://www.bank-of-algeria.dz/
http://www.bank-of-algeria.dz/
http://www.bank-of-algeria.dz/
http://www.bank-of-algeria.dz/
http://www.bank-of-algeria.dz/
http://www.bank-of-algeria.dz/
http://www.bank-of-algeria.dz/
http://www.bank-of-algeria.dz/
http://www.bank-of-algeria.dz/
http://www.bank-of-algeria.dz/
http://www.bank-of-algeria.dz/
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1. www.andi.dz/index.php/ar/cadre-juridique/accords-conventions. 

consulter le 08/07/2016 à 18h10. 

2. www.andi.dz/index.php/ar/declaration-en-ligne. consulter le 

08/07/2015 à 13h25.   

3. www.agb.dz Consulter Le 33/02/2013 à 11 :40. 

4. www.bank-of-algeria.dz/pdf/bureauxderepresentation.pdf شوهد يوم 

 3333/33/33 على الساعة 34:33.

5. www.bank-of-Algeria.dz/pdf/organigramme 2012.pdf Consulter le 

01/08/2016 à 14 :30. 

6. www.premier-ministre.gov.dz Consulter le 24/07/2015 à 18 :00. 

7. www.djazaires.com/akhersaa/12625.Consulter le 19/12/2015 à 

21:40. 

8. www.mfdgi.gov.dz.index.php/ar/2014-03-24-14-21-50/conventions-

fiscales. consulter le 13/33/2013. 

9. http://www.majliselouma.dz/index.php/ar/2017-02-20-09-59-59 

consulter le 29/12/2018 à 12:30. 

 

http://www.andi.dz/index.php/ar/cadre-juridique/accords-conventions.%20consulter%20le%2008/07/2016%20à%2018h10
http://www.andi.dz/index.php/ar/cadre-juridique/accords-conventions.%20consulter%20le%2008/07/2016%20à%2018h10
http://www.andi.dz/index.php/ar/declaration-en-ligne.%20consulter%20le%2008/07/2015
http://www.andi.dz/index.php/ar/declaration-en-ligne.%20consulter%20le%2008/07/2015
http://www.agb.dz/
http://www.bank-of-algeria.dz/pdf/bureauxderepresentation.pdf%20شوهد%20يوم%2017/02/2018
http://www.bank-of-algeria.dz/pdf/bureauxderepresentation.pdf%20شوهد%20يوم%2017/02/2018
http://www.premier-ministre.gov.dz/
http://www.djazaires.com/akhersaa/12625.Consulter%20le%2019/12/2015%20à%2021:40
http://www.djazaires.com/akhersaa/12625.Consulter%20le%2019/12/2015%20à%2021:40
http://www.mfdgi.gov.dz.index.php/ar/2014-03-24-14-21-50/conventions-fiscales.%20consulter%20le%2017/02/2018
http://www.mfdgi.gov.dz.index.php/ar/2014-03-24-14-21-50/conventions-fiscales.%20consulter%20le%2017/02/2018
http://www.majliselouma.dz/index.php/ar/2017-02-20-09-59-59%20consulter%20le%2029/12/2018
http://www.majliselouma.dz/index.php/ar/2017-02-20-09-59-59%20consulter%20le%2029/12/2018
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 :الملخص

في عملية التنمية االقتصادية، إذ يعمل على توفير  دور مهمالقطاع المصرفي  لعبي
 11-30 رقم نظم األمر وقدالالزمة لتحويلها إلى قروض استثمارية،  والمدخرات السيولة النقدية

حدود االستثمار في القطاع المصرفي من طرف  ، المعدل والمتممالمتعلق بالنقد والقرض
 .ين الوطنيين واألجانبالمستثمر 

الحصول على الترخيص  إلزامية على المستثمرين المصرفيينجزائري المشرع ال فرض
 أو فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية مع ضرورةتأسيس بنك ومؤسسة مالية واالعتماد من أجل 

كشكل المؤسسة المصرفية ونوعية المساهمين  الموضوعيةتوافر مجموعة من الشروط 
 .والمسيرين

ن هناك مجموعة من العوامل المؤثرة على عملية االستثمار في القطاع المصرفي أغير 
شروط تمييزية في مواجهة المستثمر  ، كتكريسوالتي تحول دون تأسيس بنك أو مؤسسة مالية

تكريس أجهزة رقابية مختلفة على غرار بنك الجزائر واللجنة  من خالل المصرفي األجنبي، أو
 .المصرفية

Résumé: 

Le secteur bancaire occupe une place importante dans le processus de 

développement économique, car il fournit les liquidités nécessaires pour le 

convertir en prêtes d’investissement, pour cela l’ordonnance N°03-11 relative 

à la monnaie et au crédit modifié et complété, a organisé les limites des 

investissements dans le secteur bancaire pour les investisseurs nationaux et 

étrangers. 

Par conséquent, le législateur Algérien a imposé aux investisseurs 

bancaires l’obligation d’obtenir une autorisation et un agrément pour 

constituer une banque et un établissement financier et d’installer de 

succursale de banque et d’établissements financier étranger, ainsi qu’un 

ensemble de conditions objectives telles que la forme de l’établissement 

bancaire et la qualité de ses actionnaires et de ses dirigeants. 

Cependant un certain nombre de facteurs influent sur le processus 

d’investissement dans le secteur bancaire, qui empêchent la constitution de 

banque et d’établissement financier, tels que la mise en place de conditions 

discriminatoires pour l’investisseur étranger ou la mise en place de différents 

organismes de règlementation tels que la banque d’Algérie et la commission 

bancaire. 


