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 الغخمان الغخُم بؿم هللا

 لياشحٌى املأوال/جلدًم غام 

 الخػرف غلى املادة الخػليميت: -1

 كاهىن الىلض واللغض.الػىىان: 

 وحدة الخػليم: 

 غدد ألارصدة:

 املػامل:

 ؾا. 1.5املحاضرة )غدد الضاغاث في ألاصبىع(: 

 صا 00أغماٌ مىحهت )غدد الضاغاث في ألاصبىع(:

 صا 00صبىع(:أغماٌ جطبيليت )غدد الضاغاث في ألا 

 مضإوٌ الىحدة الخػليميت: -2

 كىتر بىجُاعة. الاصم والللب:

 أؾخاط مداطغ أالرجبت: 

د الالىترووي:   antar.boutiara@univ-msila.dzالبًر

 املىكؼ غلى مىصت الخػليم غً بػد:

 ركم الهاجف:

 .B15اللاكت  (ؾا 12.5-11:00)جىكيذ الدرش ومياهه: 

 املىدضباث الضابلت:  -3

ن الؼلبت في جسصص مالُت وبىىن واإلالىُىن بضعاؾت ملُاؽ كاهىن الىلض واللغض أهه ًمليىن ًفترض أ

لت حُضة، مً زالٌ بلع اإلالاًِـ اإلاضعوؾت ؾابلا  بلع اإلاىدؿباث اللبلُت التي حؿاكض كلى فهم اإلالُاؽ بؼٍغ

ىاق عأؽ اإلااٌ، مضزل زالٌ مغخلت لِؿاوـ، هملُاؽ مضزل لالكخصاص، الاكخصاص الىلي، الاكخصاص الىلضي وأؾ

 لللاهىن، اللاهىن الخجاعي، كمىمُاث خٌى البىىن، الىؾاػت اإلاالُت،...الخ.

 الهدف الػام للملياش: -4

، 1990يهضف اإلالُاؽ الى جؼوٍض الؼلبت بلغض مفصل خٌى اإلافاَُم اإلاخلللت بلاهىن الىلض واللغض لؿىت 

لت اصاعة وحؿُير الىـام اإلاصغفي الجؼاةغ  وشغح أَم الاطافاث التي حاء بها في اػاع  اصالح ي، والظي ٌشغح ػٍغ

الىطم الاكخصاصي كبل َظٍ اإلاغخلت، زم الخؼغق الى أَم الخلضًالث التي حاءث في َظا اللاهىن الخلا زالٌ 

 ، ومضي مىاهبخه للخؼىعاث الاكخصاصًت.وأؾباب َظا الخلضًل 03-11الالخلت وزاصت ألامغ   الؿىىاث
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 اث املراد الىصٌى اليها(:أهداف الخػلم )املهار  -5

 نهضف مً زالٌ َظ اإلالُاؽ الىصٌى الى ألاَضاف الخالُت:

لاث التي حؿير الىـام اإلاالي الجؼاةغي. -  الخدىم في اللىاهين والدشَغ

 فهم وملغفت اللالكت بين ميىهاث الىـام اإلاصغفي الجؼاةغي. -

سخلف اللؼاكاث الاكخصاصًت هلؼاق اللضعة كلى عبؽ وجىـُم اللالكت بين الجهاػ اإلاصغفي الجؼاةغي وم -

 اللاةالث )اصزاع(، وكؼاق اإلاإؾؿاث )اؾدثماع(.

 محخىي امللياش:زاهيا/ 

 الصفدت اللىىان اإلادىع 

 ٌ  ألاو

 4 الىطلُت الاكخصاصًت والاصالخاث الاكخصاصًت كبل صضوع كاهىن الىلض واللغض.

 الاصالخاث الاكخصاصًت.و الىطم الاكخصاصي -1

 اإلاخللم بىـام اللغوض والبىىن. 19/08/1986اإلاإعر في  12-86شغح اللاهىن  -2

 اإلاخللم باؾخلاللُت اإلاإؾؿاث. 12/01/1988اإلاإعر في  01-88شغح اللاهىن  -3

4 

4 

5 

 الثاوي

 6 .10-90كاهىن الىلض واللغض  أَضافو  مباصبصوافم، 

 صوافم صضوع كاهىن الىلض واللغض. -1

  مباصب كاهىن الىلض واللغض. -2

 للغض.أَضاف كاهىن الىلض وا -3

6 

6 

8 

 الثالث

 9 شغح كاهىن الىلض واللغض

 أخيام كامت خٌى الىلض. -1

 َُاول البىً اإلاغهؼي وجىـُم كملُاجه. -2

 الخىـُم البىيي. -3

 .الغكابُتالهُئاث  -4

 خماًت اإلاىصكين واإلالترطين.مسخلفت لأخيام  -5

 جىـُم ؾىق الصغف وخغهت عؤوؽ ألامىاٌ. -6

 الللىباث الجؼاةُت. -7

9 
 

10 
 

13 
 

14 
 

17 

17 

18 

 الغابم

  لض واللغضحلضًالث كاهىن الى

 2001أَم حلضًالث كاهىن الىلض و اللغض  -1

 2003أَم حلضًالث كاهىن الىلض و اللغض  -2

 2009أَم حلضًالث كاهىن الىلض و اللغض  -3

 2010أَم حلضًالث كاهىن الىلض و اللغض  -4

 2017أَم حلضًالث كاهىن الىلض و اللغض  -5

 2020أَم حلضًالث كاهىن الىلض و اللغض  -6
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 ييم واملراحؼ:زالثا/ طرق الخل

 

 املراحؼ:

ت، اللضص  - ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاةٍغ  .1986 أوث 19، 34الجٍغ

ضة - ت، للجمهىعٍت الغؾمُت الجٍغ  .1988 حاهفي 18 ،02 اللضص الجؼاةٍغ

ت، اللضص  - ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاةٍغ ل  14، 16الجٍغ  .1990أفٍغ

ت، اللضص  - ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاةٍغ  .2001 حاهفي 28 ،14الجٍغ

ت، اللضص  - ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاةٍغ  .2003 وثأ 27، 52الجٍغ

ت،  - ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاةٍغ  .2010أوث  26، 04-10ألامغ الجٍغ

ت، اللضص  - ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاةٍغ  .2017أهخىبغ  12، 57الجٍغ

ضة - ت، للجمهىعٍت الغؾمُت الجٍغ  .2020 ماعؽ 15 ،16 اللضص الجؼاةٍغ
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: الىضػيت الاكخصادًت و  الاصالحاث الاكخصادًت كبل صدور كاهىن الىلد واللرض.املحىر ألاٌو

 الاكخصادًت: والاصالحاث الاكخصادي الىضؼ -1

مغ الاكخصاص الجؼاةغي بلض الاؾخلماع الفغوس ي بلضة ازخالالث واهخلاالث َُيلُت، اؾخىحب اللُام بلضة 

،  خُث وفي اػاع الىـام الاشتراوي الخصىص وحه كلى البىيي و اإلاالي الىـام جىـُم ئكاصةاصالخاث، للل أَمها 

ت كامذ   الاكخصاصًت لللملُاث اإلامغهؼ ؤلاصاعي  الدؿُير فيبالخضزل  الضولتاإلاصغح به في مىازُم الضولت الجؼاةٍغ

ل كً البىىُت اإلاإؾؿاث عجؼ ئلى أصي ، ممازصىصا واإلاالُت  فلؽ حلخبر واهذ ُثخ الىػني الاكخصاص جمٍى

ت اإلاسؼؼاث و حهت مً لللغض الىػني اإلاسؼؽ ئػاع في مدضص َى إلاا ػبلا خيىمُت ؾُاؾت لىطم وؾُلت  الخىمٍى

 .ازغي  حهت مً

 ممافي حل اإلاإشغاث الاكخصاصًت اليلُت،  زاعحُا و صازلُا الازخالالث جؼىع  و جفاكم الى صيأ الىطم َظا     

ت بالؿلؼاث صفم  الضولت اجسظتها التي الاحغاءاث وان الهضف مً َظٍ  حضًضة،  اصالخُت بغامج طمو  الى الجؼاةٍغ

 وحىصَا وان حضًضة بىىُت مإؾؿاث زلم وبلضَا الاحىبُت البىىن جأمُم في جمثلذ حضًضة همى اؾتراجُجُت زلم

   . للبلض الاكخصاصي الىمى لضكم خخمُا

ا بضثأ ما ؾغكان البىىن َظٍ ولىً              العجؼ بلض زصىصا الازخالالث مىاحهت في فلالُتها كضمو  عجَؼ

لاث في الىـغ اكاصة اؾخىحب مما البتروٌ ؾلاعأ لالنهُاع هدُجت 1986 ؾىت الىػني الاكخصاص شهضٍ الظي  الدشَغ

 ، ومً َظٍ اللىاهين هظهغ:الثماهِىاث زالٌ الجؼاةغي  اإلاصغفي الىـام باصالح اإلاخلللت

 اإلاخللم بىـام اللغوض والبىىن. 1986أوث  19اإلاإعر في  12-86اللاهىن  -

 اإلاخللم باؾخلاللُت اإلاإؾؿاث. 1988حاهفي  12اإلاإعر في  01-88اللاهىن  -

 جبىتها التي الاصالخاث فشل وبلض الجؼاةغي  لالكخصاص الخاعحُت و الضازلُت الازخالالث و العجؼ اؾخمغاع بلض     

 الاكخصاص مُياهيزماث كلى حلخمض حضًضة ئصالخاث جبني و وله ىهجاإلا حغُير لؼاما وان ، الثماهِىاث زالٌ الضولت

 ولظلً ،زصىصا اإلاصغفي الجهاػ و كمىما الاكخصاصًت الؿُاؾت صوالُب في الىـغ اكاصة جؼلب الظي ،الخغ

ا البىىن شغوغ مغاحلت ؾُاؾت الدؿلُيُاث مً بضاًت الضولت اهخهجذ َغ  وازظاكها الضولت وصاًت مً بخدٍغ

 اللمل و الاصزاع حصجُم و الاهخاحُت الاؾدثماعاث حظب في الفلاٌ صوعَا للب مً ًمىنها الظي ،ءةالىفا إلاىؼم

والخظىق لإلصالخاث اإلافغوطت مً ػغف صىضوق الىلض الضولي في اػاع   ، 1الاكخصاص في الىلىص كمل جىـُم كلى

يا الؿىق  اصاكخص اػاع في اإلاصغفي الجهاػ فُصبذ، 1989الاؾخلضاص الاةخماوي ألاٌو ؾىت   مىزىكا صًىامُىُا شٍغ

 .فُه

 املخػلم بىظام اللروض والبىىن. 11/86/1166املإرخ في  12-66شرح اللاهىن  -2

 في ٌؿير اللاهىن  َظا عوح وان وكض البىىُت الىؿُفت كلى حظعي  ئصالح ئصزاٌ جم وفلا لهظا اللاهىن 

ى ،البىيي لليشاغ الىالؾُىُت واللىاكض متاالل اإلاباصب ئعؾاء اججاٍ  حاء اللملُت الىاخُت مً َو

                                                           
 

1
 (https://manifest.univ-ouarglaانىقدٌت،) انسٍبست فعبنٍت عهى اوعكبسبتٍب َ انجسائري انمصرفً انىظبو إصالحبث أسمٍبن، نٍهى بقبق 
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 اللاهىهُت ػبُلتها واهذ مهما اإلاالُت اإلاإؾؿاث بيل الخاص اليشاغ ٌؿير الظي اللاهىوي ؤلاػاع لُىخض

مىً   :2جظمنها التي الىلاغ أَم ئلى الخلغض ٍو

 الخللُضًت باإلاهام ًخىفل وأصبذ للبىىن، هبىً صوعٍ اإلاغهؼي  البىً اؾخلاص اللاهىن  َظا بمىحب -

ت ىىنللب  .ملُضة هثيرة أخُان في جبضو اإلاهام َظٍ واهذ وئن اإلاغهٍؼ

ين، كلى بىيي هـام وطم -  لإلكغاض هملجأ اإلاغهؼي  البىً بين الفصل جم طلً وبمىحب مؿخٍى

ت البىىن وشاػاث وبين  .الخجاٍع

لُت للمإؾؿاث الضوع  ئكاصة -  اإلاسؼؽ ئػاع في اللغوض وجىػَم الاصزاع حلبئت في والبىىن الخمٍى

 .باعيالغ 

ُئاث البىيي الىـام كلى عكابت َُئاث ئوشاء - ت َو  .أزغي  اؾدشاٍع

 املخػلم باصخلالليت املإصضاث. 12/81/1166املإرخ في  81-66شرح اللاهىن  -3

في جؼبُم بغهامج ئصالحي مـ اللضًض مً اللؼاكاث الاكخصاصًت في ئػاع  1988شغكذ الجؼاةغ مىظ كام 

في  الصاصع  01-88ئلى اكخصاص الؿىق، خُث جم ئصضاع اللاهىن عكم الخدظير للخدٌى مً الاكخصاص اإلاىحه 

واإلاخظمً اللاهىن الخىحُهي للمإؾؿاث الاكخصاصًت اللامت، اإلالضٌ واإلاخمم لللاهىن  1988حاهفي  12

اإلاخللم بىـام البىىن واللغوض في ؾُاق جضكُم ؤلاصالخاث الاكخصاصًت ومىاصلت اللمل كلى ئصالح 

 .جماشُا مم زصىصُاث اإلاغخلت الاكخصاصًت الجضًضةاإلاىـىمت البىىُت 

ت، خُث أبلض  88-01ويهضف كاهىن  ئلى وطم اإلاإؾؿت همدغن أؾاس ي للخىمُت بمىدها الاؾخلاللُت الظغوٍع

َظا اللاهىن الضولت كً ئصاعة وجىحُه اإلاإؾؿاث اللامت، بالغغم مً بلائها مالىت ومؿاَمت بجؼء مً عأؽ 

أما الجؼء آلازغ الباقي فخمخلىه اإلاإؾؿاث الاكخصاصًت اللامت ألازغي، اإلاؿاَمت اإلااٌ في َظٍ اإلاإؾؿاث، 

والتي جخىلى مؿإولُت ئصاعة َظٍ اإلاإؾؿاث ولها وامل الصالخُاث في طلً، وفي بلع ألاخُان واهذ َظٍ 

 12الصاصع في  16-88مً اللاهىن البىيي عكم  02اإلاإؾؿاث جمخلً ول عأؽ ماٌ اإلاإؾؿت. وخؿب اإلااصة 

ت جخسظ شيلها اللاهىوي همإؾؿت اكخصاصًت كامت 1988حاهفي  ، لها عأؽ (E.P.E)، فان البىىن الجؼاةٍغ

ماٌ احخماعي مىخدب و مدغع مً ػغف الضولت أو مً ػغف مإؾؿاث اكخصاصًت أزغي مؿاَمت، و بهظا جبلى 

ا  االضولت مالىت ومؿاَمت في عأؽ ماٌ اإلاإؾؿت الاكخصاصًت اللامت بضون أن حؿيَر  .3وجضًَغ

 

 

 

 

 

                                                           
2

 La loi sur َانقرض انىقد قبوُن َمضمُن  1990 سىت قبم انجسائري انمصرفً نهىظبو بسٍتاألس اإلصالحبثخببٌت عبد هللا َنعراف فبئسة، 

la monnaie et le credit   مداخهت ضمه انمهتقى انُطىً : انىظبو انمبنً َاشكبنٍت تمٌُم االقتصبدٌبث انىبمٍت، جبمعت محمد ٌُضٍبف ،

 .3، ص2019انمسٍهت، انجسائر، 

 .4انمرجع وفسً، ص 
3
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 .10-90 واللرض الىلد كاهىن  ومبادئ أهداف املحىر الثاوي: دوافؼ،

 دوافؼ كاهىن الىلد واللرض:  -1

كلى مؿخىي اإلادىع ألاٌو الى وطلُت الاكخصاص زالٌ الفترة التي ؾبلذ اصضاع كاهىن الىلض جؼغكىا 

ًت وزاصت اإلاصغفُت منها التي كامذ ، مً زالٌ جضَىع ملـم اإلاإشغاث وأَم الاصالخاث الاكخصاص0991واللغض 

بها الضولت، الا أنها لم جدلم الهضف اإلاغحى منها، مما اؾخلؼم اللُام باصالخاث مصغفُت أزغي، ججلذ في كاهىن 

 :هي الجؼاةغ في اإلاصغفي ؤلاصالح وواهذ أبغػ صوافم ، 01-91الىلض واللغض 

ت ملخت الخاحت أصبدذ خُث  :هلدًت دوافؼ - أ ت  غاحلتإلحغاء م وطغوٍع  جدىم التي اللاهىهُت للىصىص حظٍع

 الضازلي الصلُض كلى الخاصلت الخؼىعاث مم یدىاؾب الظي الىحه كلى الجؼاةغ في اإلاصغفي اليشاغ

 الؿُاؾت ئصاعة مً الىلضًت للؿلؼاث یؿمذ وبما ،بفلالُت صوعَا أصاء مً البىىن یؿمذ بما ،والخاعجي

 اؾخلاللُت. وأهثر  بصغامت الىلضًت

ل في َاما صوعا وجللب اإلاالیت، الىؾاػت بىؿُفت جلىم مإؾؿاث البىىن حلخبر :اكخصادًت دوافؼ - ب  الخىمُت جمٍى

 الىـام في ئصالح یىاهبه لم ما یىخمل ال اكخصاصي ئصالح أي فان الضوع، َظا لخؿاؾُت الاكخصاصًت، وهـغا 

م هدى يهاصوجسص اإلاىاعص جمیمج في وامال صوعَا أصاء مً البىىن جمىين مً یؿمذ بما، واإلاالي اإلاصغفي  اإلاشاَع

 مجاٌ في صوعٍ وجدؿً اإلاصغفي اللؼاق هفاءة ػصث ا ولما أهه اإلاللىم ومً ،بفلالُت الاكخصاصًت وألاوشؼت

 .كام بشيل الاكخصاصي الىطم كلى ئًجابا طلً اولىـ ولما اإلاالیت الىؾاػت

، والاجصاٌ ؤلاكالم جىىىلىحُا مجاٌ في زذخض التي الخلىُت بالخؼىعاث الضوافم َظٍ جغجبؽ  :جلىيت دوافؼ - ث

 وكصغهت وجدضًث ؤلالىتروهُت الضفم وؾاةل اؾخسضام في والخىؾم ،اإلاصغفُت الصىاكت مجاٌ في وجىؿُفها

 4.ؤلالىتروهُت اإلالاصت أهـمت وئصزاٌ البىىن بين الشبيي والغبؽ الضفم أهـمت

لهُئاث الضولُت وزاصت صىضوق الىلض لم ًىل عطا ا 16-88 واللاهىن  12-86اللاهىن  :أخري دوافؼ  - ر

الضولي، والظي ػالب باخضار اصالح فللي لىـام اللغض، والظي ال ًؼاٌ ًدؿم بالبيروكغاػُت والخللُض 

 ٌ  . 5واولضام الشفافُت، وبالخالي جم الاؾخجابت لهظا اإلاؼلب بلض جىكُلها الجفاكُت الاؾخلضاص الاةخماوي ألاو

 .واللرض الىلد كاهىن  مبادئ -2

 همدغن الخلُلُت مياهتها اإلاصغفُت اإلاىـىمت ئكؼاء في ملـمها جصب حضًضة أفياع بلضة واللغض الىلض كاهىن  حاء

 : 6ًلي ما اإلاباصب َظٍ أَم ومً ،لالكخصاص عةِس ي

 : الحليليت والدائرة الىلدًت الدائرة بين الفصل - أ

 الىلض للاهىن  الفللي والخؼبُم اصكتاإلاص غاًت ئلى ؾاص الظي الجؼاةغي  واإلاالي الاكخصاصي الىـام ًخميز

،  لألولى ولُا زاطلت واهذ ألازيرة َظٍ أن خُث الىلضًت والضاةغة الخلُلُت الضاةغة بين والخلؽ بالغمىض واللغض

                                                           
  .6ص انجسائر، انمسٍهت، ٌُضٍبف محمد جبمعت انجسائري، انمصرفً انىظبو محبضراث مطبُعت كمبل، ُوًزٌت 
4
  

5
عجت انجٍالنً، االصالحبث انمصرفٍت فً انقبوُن انجسائري فً اطبر انتسٍٍر انصبرو نشؤَن انىقد َانمبل، مجهت اقتصبدٌبث شمبل افرٌقٍب،  

 . 299، ص 4انعدد، انجسائر، جبمعت انشهفـ، 
6

، اصالحبث انىظبو انمصرفً انجسائري َأثبرٌب عهى تعبئت انمدخراث َتمٌُم انتىمٍت، أطرَحت دكتُراي، كهٍت انعهُو االقتصبدٌت عهً بطبٌر 

  .155، ص 2006َعهُو انتسٍٍر، جبمعت انجسائر، انجسائر، 
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 اإلااصًت الىمُاث كلى ًىصب  الاَخمام ول ووان، الخلُلُت لللغاعاث جبلا جخسظ الىلضًت اللغاعاث واهذ أزغي  وبلباعة

ا) فلؽ  الفتراث زالٌ الؿلبُت هخاةجه أزبدذ، ألاؾاؽ َظا كلى الاؾدثماع فلالُاث وكُاؽ( الاهخاج ثمؿخٍى

 . الؿابلت

لني ، والىلضًت الخلُلُت الضاةغجين بين الفصل مبضأ واللغض الىلض كاهىن  أكخمض وكض  أن طلً َو

 بل ،الخسؼُؽ َُئت ػغف ًم همي أؾاؽ كلى اإلاخسظة الخلُلُت لللغاعاث جبلا جخسظ حلض لم الىلضًت اللغاعاث

 الىطم كلى اكخماصا الىلضًت الؿلؼت جخسظَا التي الىلضًت ألاَضاف أؾاؽ كلى جخسظ اللغاعاث َظٍ أصبدذ

 .الؿاةض الىلضي

 : املاليت والدائرة الىلدًت الدائرة بين الفصل - ب

ىت واهذ ل اإلاصغفي الىـام ئلى غالبا جلجأ الخٍؼ م كً هفلاتها لخمٍى  وان مما اللغض لملتب ٌؿمى ما ػٍغ

ىت صالخُاث بين الخضازل ئلى أصي ألامغ َظا ،حضًضة كملت ئخضار في ًدؿبب  ،الىلضًت الؿلؼت وصالخُاث الخٍؼ

ىت حلض لم الجضًض اللاهىن  ئػاع وفي . مخجاوؿت صوما جيىن  ال التي أَضافهما بين جضازال أًظا وزلم  في خغة الخٍؼ

 الىلضًت الضاةغجين بين الفصل بظلً لُخم الؿابم في وان هما اإلاغهؼي  البىً مً الاكتراض كملُت ئلى اللجىء

ل وأصبذ ،واإلاالُت ىت عجؼ جمٍى  .الشغوغ بلع كلى كاةم الخٍؼ

 اللرض: ودائرة امليزاهيت دائرة بين الفصل - ج

ىت صوع  حلاؿم للض ل في اللمىمُت الخٍؼ ل وزاصت، الىػني لالكخصاص اإلايزاوي غير الخمٍى  الاؾدثماعاث جمٍى

.  مؿدثمغ وأهبر ملغض هأهبر جخضزلأصبذ  ولىً فلؽ للضزل همىػق بصفتها جخضزل ال أصبدذ ختى إلاسؼؼتا

 وأصبدذ، اإلاالُت اإلاىاعص لخسصُص وأصاة الاكخصاص لظبؽ أصاة: أؾاؾين صوعًٍ بين الؿلىن َظا بفظل وحملذ

ل لىـام الفللي اللغاع مالىت الىكذ طاث في  ًخىفل الظي للخىمُت الجؼاةغي  ىًالب كىاة كبر طلً وجم ، الخمٍى

ل زؼت بخدظير  اإلاصغفي اللؼاق وؿل ، اللمىمُت الؿلؼت ثاللغاع  مؼللت جبلُت في البىىن حلل مما، الخمٍى

خضح ،اللمىمُت للمإؾؿاث لألمىاٌ كبىع  مىؼلت مجغص ًمثل  كلى هبيرا غمىطا َىان أن عأًىا ما ول مً ٍو

ل هـام مؿخىي  ىت أبلضث خُث اإلاشيلت َظٍ لخل اللغضو  الىلض كاهىن  فجاء الخمٍى  اللغوض مىذ كً الخٍؼ

ل كلى ًلخصغ صوعَا لُبلى ، لالكخصاص  .الضولت ػغف مً اإلاسؼؼت اللمىمُت الاؾدثماعاث جمٍى

  ومضخللت: وحيدة هلدًت صلطت ئوشاء - ح

 وطم َظٍ وكض ، الىلضًت الؿلؼت مغاهؼ في الخلضص لُلغي حاء واللغض الىلض كاهىن  أن الخظهير ًجب         

 الؿابم في أن كلى اكخباع ، " واللغض الىلض مجلـ" أؾماَا حضًضة َُئت في اإلاخمثلت الىلضًت الضاةغة في الؿلؼت

ٌ  كضًضة كمىمُت َُئاث واهذ  الؿلؼت هي نهاأ اكخباع كلى جخدغن واهذ اإلاالُت فىػاعة ، الؿلؼت َظٍ اخخياع جداو

ىت وهظلً ، الىلضًت  اللغاع أصخاب أوؾاغ في هفىط مً لضيها بما اإلاغهؼي  البىً كلى طغىغ جماعؽ واهذ الخٍؼ

ل ا لخمٍى  . الىلىص ئصضاع امخُاػ الخخياع الىلضًت الؿلؼت ًمثل وان اإلاغهؼي  والبىً، عجَؼ

 : مضخىيين غلى مصرفي هظام وضؼ - خ

ين كلى مصغفي هـام ئكامت مبضأ لُإهض واللغض الىلض كاهىن  حاء  اإلاغهؼي  البىً مفهىم بين الفصل بملنى ،مؿخٍى

 في وحلمل الاةخمان ومىذ اإلاضزغاث بخلبئت جلىم همإؾؿاث ألازغي  البىىن مهام وبين لإلكغاض أزير هملجأ

 البىىن بىً فلال ًمثل اإلاغهؼي  البىً أصبذ الفصل َظا وبمىحب ،البىىُت اإلاساػغة كىاصغ كلى جىؼىي  ؿغوف

خابم وشاػها ًغاكب  ؾُىلت كلى الخأزير في لإلكغاض أزير هملجأ مغهٍؼ ًىؿف أن بامياهه أصبذ هما كملُاتها، ٍو

 اإلاصغفي الىـام ؾلم في اإلاغهؼي  البىً ًدخلها التي اإلاياهت وبفظل ، الىلضي الىطم ًلخظُه ما خؿب الاكخصاص

 الىلضًت أَضافه زضمت ئججاٍ في اليشاغ َظا ملاًير وجدضًض اإلاصغفي لليشاغ اللامت اللىاكض ًدضص أن ٌؿخؼُم
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 اإلاصغفُت غير الاكخصاصًت الىخضاث كغاع كً هاجج ٌلض لم الىلىص فاصضاع وبظلً ،الىلضًت الؿُاؾت في وجدىمه

 . البىيي والجهاػ َظٍ بين حلاكضًت كملُت كً هاجج كغاع َى وئهما ، وخضَا

 .واللرض الىلد كاهىن  أهداف -3

 جدلُم ئلى ًإصي واللغض الىلض ن كاهى  الخلُلُت في والضاةغة الىلضًت الضاةغة بين الفصل ا كلى مبضأاكخماص  - أ

 : ما ًلي منها هظهغ مً ألاَضاف مجمىكت

 جؼبُم في صالخُاجه واؾخلاصة اإلاصغفي الىـام َغم كمت كلى إلاياهخه اإلاغهؼي  البىً اؾخلاصة -

 . الىلضًت الؿُاؾت -

 . الضازلي الىلضي الاؾخلغاع وئكاصة اإلاالي الخؼهير -

 . ازلُتالض الاؾخلماالث في الضًىاع وؿُفت جىخُض -

 . الىلضًت الؿُاؾت في الفاةضة لؿلغ الاكخباع عص -

 . الخاصت واإلاإؾؿاث اللامت اإلاإؾؿاث بين اللغوض مىذ في الخمُيز ئػالت -

 ئلى ًإصي واللغض الىلض كاهىن  في اإلاالُت والضاةغة الىلضًت الضاةغة بين الفصل الفصل ا كلى مبضأاكخماص - ب

 : ليما ً منها هظهغ مً ألاَضاف مجمىكت جدلُم

ىت اإلاخلاؿم الضوع  كً اإلاغهؼي  البىً اؾخلالٌ -  . اللمىمُت للخٍؼ

ىت صًىن  جللُص -  كليها. اإلاتراهمت الؿابلت الضًىن  بدؿضًض واللُام الجؼاةغ بىً ججاٍ الخٍؼ

 .فلاٌ بشيل صوعَا الىلضًت الؿُاؾت جللب وي اإلاالةم اإلادُؽ تهُئت -

 . الىلضًت ػهاثالخىا كلى اللامت للمالُت الؿلبُت آلازاع مً الخض -

 جدلُم ئلى ًإصي واللغض الىلض كاهىن  في اللغض وصاةغة اإلايزاهُت صاةغة بين الفصل ا كلى مبضأاكخماص - ث

 : ما ًلي منها هظهغ مً ألاَضاف مجمىكت

  ، الاةخمان بمىذ اإلاخلللت جلً وزاصت الخللُضًت وؿاةفها اإلاالُت واإلاإؾؿاث البىىن ئؾترحاق -

 . اإلاصغفُت اإلاساػغة كىاصغ كلى جىؼىي  ؿغوف في حلمل أصبدذ بدُث

ىت صوع  جغاحم - ل في اللمىمُت الخٍؼ  .الاكخصاصي اليشاغ جمٍى

م الاكخصاصًت الفلالُت اكخماص - ت الهُمىت وجغاحم الاةخمان مىذ كىض للمشاَع  . طلً في الاصاٍع

 :7بشيل كام يهضف كاهىن الىلض واللغض الى - ر

 .صغفياإلا اللؼاق في الاصاعي  زلاللخضنهاتي  خض وطم .أ 

 .اإلاغهؼي  للبىً الاكخباع عص .ب 

 .ألاحىبي الاؾدثماع حصجُم .ج 

 . اللمىمُت للمإؾؿاث اإلاالي الخؼهير .ص 

 .اإلادلُت الاؾخلماالث في اللملت وؿُفت جىخُض .ٌ 

 . اإلاصغفي الجهاػ وخضاث كلى اإلاغهؼي  البىً ؾُؼغة ئخيام .و 

                                                           
 .164-158، مرجع سببق، ص ص عهً بطبٌرنمسٌد مه انتفصٍم ارجع انى:   
7
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ظمً البىىن أمىاٌ كلى ًدافف الظي بالشيل الاةخمان كملُت جىـُم .ػ   ئال الاةخمان ًلضم أال ٍو

 .ٌؿخدلىهه الظًً للؼباةً

 شرح كاهىن الىلد واللرضاملحىر الثالث: 

 ًىلؿم كاهىن الىلض واللغض الى ؾبلت مداوع عةِؿُت، وهي:

 أخيام كامت. -1

 َُاول البىً اإلاغهؼي وجىـُم كملُاجه. -2

 الخىـُم البىيي. -3

 مغاكبت البىىن واإلاإؾؿاث اإلاالُت. -4

 خماًت اإلاىصكين واإلالترطين. -5

 جىـُم ؾىق الصغف وخغهت عؤوؽ ألامىاٌ. -6

 الللىباث الجؼاةُت. -7

 ؾىف هلىم مً زالٌ َظا الجؼء مً اإلاداطغاث بشغح مىحؼ إلاظمىن ول مدىع مً اإلاداوع، وجلؿُماجه

  أحيام غامت: -1

ئاتها، جخللم باللملت الىػى مىاص جخللم بأخيام كامت (10)َظا اإلادىع كشغ جظمً  ت، وججٍؼ ُت للضولت الجؼاةٍغ

ا،  ا.واإلاؿإوٌ كً اصضاَع  وكلىباث جللُضَا وجؼوٍَغ

لؿم  - أ ت الضًملغاػُت هي الضًىاع الجؼاةغي وازخصاٍع الغؾمي )صج(، ٍو اللملت الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاةٍغ

 الضًىاع الى ماةت ؾىدُما وازخصاٍع الغؾمي )ؽ ج(.

 جدضص كُمت الضًىاع الجؼاةغي مم اخترام الاجفاكُاث الضولُت.  - ب

 لملت الىػىُت في شيل أوعاق هلضًت وكؼم ملضهُت.جصضع ال  - ث

فىض طلً للبىً   - ر للضولت خم الامخُاػ في اصضاع ألاوعاق الىلضًت واللؼم اإلالضهُت صازل التراب الىػني، ٍو

 اإلاغهؼي.

م الخىـُم ما ًلي:  - ج  ًدضص البىً اإلاغهؼي كً ػٍغ

  اإلالضهُت.الىلضًت اصضاع  ألاوعاق الىلضًت واللؼم 

  مً خُث الشيل، اللُمت، اإلاىاصفاث.اإلالضهُت الىلضًت ألاوعاق الىلضًت واللؼم اشاعاث حلٍغف 

 .شغوغ وهُفُت مغاكبت صىم واجالف ألاوعاق الىلضًت واللؼم الىلضًت اإلالضهُت 

ا، صالؼامُت كبٌى اللملت الىػىُت مً أوعاق وكؼم هلضًت ملضهُت وىؾُلت للضفم، ولها ؾلغ كاهىوي   - ح ون غيَر

 وكىة ابغاةُت.

ىت كُمتها في خالت سخبها مً الخضاٌو جفلض ألاوعاق الىلضًت واللؼم اإلالضهُت   - خ كىتها الابغاةُت، وجىؿب الخٍؼ

ظا بلض احغاء السخب بلضم جلضًمها كشغ   ؾىىاث. (10)اإلالابلت، َو

 اإلااصة الثامىت: ال ًمىً جلضًم أي اكتراض للبىً اإلاغهؼ ي بؿبب فلضان أو ؾغكت أو اجالف أو حجؼ  أوعاق

ا.  هلضًت أو كؼم هلضًت وعكُت أصضَع

 ممىىق كلى ول شخص أن ًصضع أو ًخضاٌو أو ًخلبل:  - د
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  أًت وؾُلت هلضًت مدغعة بالضًىاع الجؼاةغي لالؾخلمالها وىؾُلت صفم كىض اللملت

 الىػىُت.

  أي مؿدىض ًضفم كىض الؼلب لخاملها وغير مىخج لفىاةض ختى وان وان مدغع باللملت

 ألاحىبُت.

ا  جؼوٍغ اللملتمً كاهىن الللىباث، ول مً كام بخللُض،  197لا للماصة ٌلاكب ػب  - ذ الىػىُت التي أصضَع

البىً اإلاغهؼي أو أي ؾلؼت هلضًت كاهىهُت أحىبُت أزغي، هما ٌلاكب ول مً كام باصزاٌ واؾخلماٌ  وبُم 

 وجىػَم ألاوعاق الىلضًت واللؼم اإلالضهُت الىلضًت اإلاللضة واإلاؼوعة.

ال ًجىػ أن ًصضع الىلض مً كبل البىً اإلاغهؼي الا طمً شغوغ : [59]اإلااصة ىلدشروط اصدار ال - ر

ال ًمىً أن جخظمً حغؼُت الىلض الا ، 44لا ألخيام الفلغة أ مً اإلااصة حغؼُخه جدضص بىـام ًىطم وف

 اللىاصغ الخالُت:

 ؾباةً وكمالث الظَب. -

- .  كمالث أحىبُت خغة الخضاٌو

ىت الجؼاةغ  -  ٍت.ؾىضاث مصضعة مً الخٍؼ

ىهت. -  ؾىضاث ملبىلت جدذ هـام ألاماهت أو مدؿىمت أو مَغ

 :هياول البىً املرهسي وجىظيم غملياجه -2

 هياول البىً املرهسي: -2-1

ً َما: اإلادافف وهىابه، ومجلـ  ٌؿير أصبذ  90-10بلض صضوع كاهىن الىلض واللغض  البىً اإلاغهؼي حهاٍػ

 الىلض واللغض.

  املحافظ وهىابه: - أ

لاوهه اإلاغهؼي  البىً ومغاكبت وحؿُير صاعةبا اإلادافف ًلىم              لين ، [19]اإلااصة هىاب زالزت طلً في َو  َظا َو

 الترجِب كلى ؾىىاث وزمؿت ؾىىاث ؾذ إلاضة، [20]اإلااصة   الجمهىعٍت عةِـ كً ًصضع بمغؾىم وهىابه اإلادافف

 الخؼأ أو الصحي العجؼ خالت في هظلً بمغؾىم وهىابه اإلادافف مهام وجىهى ،واخضة مغة للخجضًض كابلت

لىم، [22]اإلااصة الفاصح مىً هىابه مً واخض ول وصالخُاث مهام بخدضًض اإلادافف ٍو  ٌؿخلين أن هظلً له ٍو

ً  إلاضة اللمل مخؼلباث لخلبُت  زاصين وهالء بُنهم مً ٌلين وأن اإلاغهؼي  البىً صواةغ زاعج مً فىُين بمؿدشاٍع

 ــ :ب [28]اإلااصة خؿب   داففاإلا ًلىم ،[31-29 اإلاىاص] مدضصة وألكماٌ ملُىت

ت والبىىن اللمىمُت الؿلؼاث لضي اإلاغهؼي  البىً جمثُل - ٌ  اإلاغهٍؼ  . الضولُت اإلاالُت والهُئاث ألاحىبُت للضو

دضص اإلاغهؼي  البىً مصالح ًىـم -  . مهامها ٍو

خىلى الاحغاءاث الخىفُظًت والاخخُاػُت. -  ًمثل البىً أمام اللظاء ٍو

 بىً الجؼاةغ وحلُُنهم وجغكُتهم وكؼلهم.بلىم بمهمت جىؿُف مؿخسضمي  -

 بلىم بالخيؿُم مم مجلـ الىلض واللغض بىطم اللاهىن ألاؾاس ي إلاؿخسضمي بىً الجؼاةغ. -

 ًدضص صالخُاث هىابه وؾلؼاتهم.  -
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بُم حمُم ألامالن اإلاىلىلت وغير اإلاىلىلت. -  ٌشتري ٍو

 لها جيىن  كض التي أو مباشغة واللغض الىلض جسص التي اإلاؿاةل في الخيىمت حؿدشيٍر أن ًمىً -

 . أؾاؾها في هلضًت ػبُلت طاث جيىن  أن صون  الىلضي الىطم كلى اولياؾاث

خدملها بىً الجؼاةغ   جىػ لهم بلض اهتهاء  [24]اإلااصة جدضص مغجباث اإلادافف وهىابه بملخض ى مغؾىم ٍو ، ٍو

ع ٌؿاوي عاجب ؾيخين ًخدمله بىً الجؼاةغ  غ كضم اللٌؼ بؿبب الخؼأ بشغ  مهامهم أن ًدصلىا كلى حلٍى

 ًمىنهم ال التي( اإلاىاوم)اللُىص ببلع وهىابه الجؼاةغ بىً مدافف واللغض الىلض كاهىن  كُض، و  [26]اإلااصة الفاصح

 :[23]اإلااصة بها اللُام

 ال ًمىً للمدافف وهىابه أن ًماعؾىا أي وشاغ أو مهىت أو أن ًخىلىا أي مىصب زالٌ مضة والًتهم. -

ت أو أحىبُت. ال ًمىنهم اكتراض -  أي مبلغ مً أي مإؾؿت حؼاةٍغ

ال ًلبل أي حلهض صاصع كنهم في مدفـت البىً اإلاغهؼي، وال في أي مدفـت زاصت ببىً كامل في  -

 الجؼاةغ.

ال ًجىػ لهم وزالٌ ؾيخين مً اهتهاء مهامهم أن ًضًغوا أو ٌلملىا في مإؾؿت زاطلت لؿلؼت وعكابت  -

ً ووهالء إلاثل َاجه اإلاإؾؿاث. البىً اإلاغهؼي، أو شغهت حؿُؼغ كليها  َظا ألازير، أو أن ٌلملىا مؿدشاٍع

  مجلط الىلد واللرض: - ب

ـــــــ  ـــ ـــــــ ــ ت الؿلؼاث مً ؾلؼت َى واللغض الىلض مجلـ ت بالصخصُت جخمخم اإلاؿخللت ؤلاصاٍع ؿبُت اإلالىٍى
ّ
 الي

ٌ  أوشأ ، الضولت صازل واإلاصغفي اإلاالي اإلاجاٌ بظبؽ وحلنى  اإلاخللم 10-90 اللاهىن  بمىحب 1990 ؾىت مغة ألو

 .الّخلضًالث مً اللضًض اللاهىن  َظا كلى ػغأث وكض واللغض بالىلض

 أوال/ حشىيلت املجلط:

ت،  خُث ًخيىن وفم اللاهىن للض كغف مجلـ الىلض واللغض مىظ اوشاةه كضة حغيراث في الترهُبت البشٍغ

 : [32]اإلااصة مً  90-10

 اإلادافف عةِؿا -

 لثالزت أكظاء.هىاب اإلادافف ا -

ً زالر مىؿفين ؾامين ملُ - لين زالر مىؿفين ازٍغ ىين بمىحب مغؾىم مً عةِـ الخيىمت، َو

 همؿخسلفين لهم لُدلىا مدلهم كىض الاكخظاء.

 :[41-33 اإلاىاص]ينخالخالُ الىلؼخين وجخمثل في زاهيا/حلضاث مجلط الىلد واللرض وشروط صحتها:

 اؾخضكاء ألاكظاء لالحخماق. -

 لجلؿاث والخض الاصوى الوللاص احخماكاجه.شغوغ صخت ا -

إلاجلـ الىلض واللغض صالخُاث ًسىلها له اللاهىن هؿلؼت املحاور الرئيضيت لألهظمت التي ًصدرها:  زالثا/

 :[44]اإلااصة ، وهي هلضًت ًماعؾها، خُث ًلىم باصضاع أهـمت مصغفُت جخللم بمداوع عةِؿُت للمل الجهاػ اإلاصغفي

 اصضاع الىلض. -
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 غوغ كملُاث البىً اإلاغهؼي.أؾـ وش -

 ألاَضاف اإلاخىزاة فُما ًسص جؼىع مسخلف كىاصغ الىخلت الىلضًت وحجم اللغوض. -

 غغفت اإلالاصت. -

 شغوغ البىىن واإلاإؾؿاث اإلاالُت وشغوغ اكامت شبىت فغوكها. -

 مياجب جمثُل للبىىن واإلاإؾؿاث اإلاالُت ألاحىبُت في الجؼاةغ.شغوغ فخذ  -

كلى البىىن واإلاإؾؿاث اإلاالُت وال ؾُما فُما ًسص حغؼُت وجىػَم ألاؾـ واليؿب التي جؼبم  -

 اإلاساػغ  والؿُىلت واإلاالةت.

 خماًت ػباةً البىىن واإلاإؾؿاث اإلاالُت وال ؾُما فُما ًسص شغوغ اللملُاث اإلالمٌى بها. -

 الىـم واللىاكض اإلاداؾبُت التي جؼبم كلى البىىن واإلاإؾؿاث اإلاالُت. -

 ت مهً الاؾدشاعة والىؾاػت في اإلاجالين اإلاصغفي واإلاالي.الشغوغ الخلىُت إلاماعؾ -

 مغاكبت الصغف وجىـُم ؾىكه. -

 ول ألاهـمت ألازغي اإلادضصة بمىحب اللاهىن. -

مىذ اإلاشغق إلاجلـ الىلض واللغض ؾلؼت اصضاع  / صلطت مجلط الىلد واللرض الجخاذ كراراث فردًت:رابػا

ظٍ ا للغاعاث جدىىق خؿب اإلاىطىق، فلض جأزظ شيل جغزُص أو كغاعاث فغصًت في مجاٌ اليشاغ اإلاصغفي، َو

ع صالخُاث جىـُم الصغف أو جخللم بخؼبُم ألاهـمت  :[44]اإلااصة سخب اكخماص، أو جفٍى

ت وألاحىبُت و  الترزُص -  .والغحىق كنهاالترازُص  حلضًلباوشاء البىىن واإلاإؾؿاث اإلاالُت الجؼاةٍغ

 ث اإلاالُت ألاحىبُت.بفخذ مياجب جمثُل للبىىن واإلاإؾؿا الترزُص -

ع -  صالخُاث فُما ًسص جؼبُم هـام الصغف. جفٍى

 .44اللغاعاث اإلاخلللت بخؼبُم ألاهـمت اإلاصضعة بأخيام اإلااصة  -

 الترزُص والاكخماص مىحىصة ٌشيل مفصل في الباب الثالث مً الىخاب الثاوي اإلاخللم بالخىـُم البىيي.مالخـت: 

 لياجه:غملياث البىً املرهسي وجىظيم غم -2-2

 غملياث البىً املرهسي:  .أ 

 جخمثل أَم كملُاث التي ًلىم بها بىً الجؼاةغ في:

 .[64-60 اإلاىاص]اللملُاث كلى الظَب: َظٍ اللملُاث مدضصة في  -

 .[68-65 اإلاىاص]اللملُاث كلى اللمالث ألاحىبُت خغة الخضاٌو  -

 .[75-69 اإلاىاص]ت اللملُاث اإلاخلللت باكاصة الخصم والدؿلُف للبىىن واإلاإؾؿاث اإلاالُ -

 .[80-76 اإلاىاص]اللملُاث طمً الؿىق الىلضًت  -

 .[82-81 اإلاىاص]ؾاةغ اللملُاث مم الضولت ومم اإلاجمىكاث وؾاةغ اإلاإؾؿاث اللامت  -

 .[85-83 اإلاىاص]اللملُاث مم البىىن واإلاإؾؿاث اإلاالُت  -

 .[88-86 اإلاىاص]اللملُاث اإلاخلللت باألمىاٌ الخاصت بالبىً اإلاغهؼي  -
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 وجخمثل أَم احغاءاث الخىـُم الخاصت بلملُاث بىً الجؼاةغ في: ىظيم غملياث بىً الجسائر:ج .ب 

 .[90-89 اإلاىاص] اوشاء غغف اإلالاصت وجىـُمها واكفالها -

 .[95-91 اإلاىاص]جدضًض الىـم اإلاؼبلت كلى البىىن واإلاإؾؿاث اإلاالُت  -

 .[96 اإلااصة]جىـُم كملُاث البىىن واإلاإؾؿاث اإلاالُت مم ػباةنها  -

 .[99-97 اإلاىاص]جىـُم الصغف وخغهت الغؾامُل مم الخاعج  -

 ًدشيل الخىـُم البىيي في الجؼاةغ مً زالر َُئاث مسخلفت، وهي: الخىظيم البىيي: -3

ت والاؾخلالٌ اإلاالي،  :املرهسي  البىً .أ  ضعى في ملامالجه مم الغير  مإؾؿت وػىُت جخمخم بالصخصُت اإلالىٍى ٍو

سظم للىاك بىً الجؼاةغ، ت، ولىىه ال ًسظم لللُض في السجل الخجاعي، هما ال ًسظم ٍو ض اإلاداؾبت الخجاٍع

 [13-11 اإلاىاص].وال إلاغاكبت مجلـ اإلاداؾبت، 01-88في السجل الخجاعي، هما ال ًسظم ألخيام اللاهىن لللُض 

 الخغص كلى جىفير أفظل الشغوغ لىمى مىخـم لالكخصاص الىػني والخفاؾ كليها في مهمخه وجخمثل               

باهماء حمُم الؼاكاث الاهخاحُت الىػىُت مم الؿهغ كلى الاؾخلغاع الضازلي والخاعجي للىلض، وبالخالي جم 

ىحه  الخؼغق الى أَضاف الؿُاؾت الىلضًت لبىً الجؼاةغ، ولهظا الغغض ًيلف بدىـُم الخغهت الىلضًت ٍو

ؿهغ كلى خؿً اصاعة الخل غاكب بجمُم الىؾاةل اإلاالةمت جىػَم اللغض َو هضاث اإلاالُت ججاٍ الخاعج واؾخلغاع ٍو

.، وبالخالي جم الخؼغق الى أصواث واحغاءاث الؿُاؾت الىلضًت، هما جؼغق اللاهىن الى [55 اإلااصة]ؾىق الصغف

 . [57-56 اإلاىاص]طغوعة الخيؿُم مم الخيىمت في ول ألامىع التي جخللم باالكخصاص الىػني

ت الىصاتم جللى هي الاؾاؾُت مهمتها الىلضًت، تاإلاالُ باإلاإؾؿاث اإلاؿماة :الخجاريت البىىن .ب   و الافغاص مً الجاٍع

ٌ  الىخُضة اإلاإؾؿاث وهي الىصاتم، هلىص اوشاء وبالخالي اللمىمُت والؿلؼاث اإلاإؾؿاث  بمىحب لها اإلاسى

دم. الىصاتم ببىىن أًظا حلغف لظا الىلىص مً الىىق َظا اوشاء اللاهىن   تاإلاجمل الامىاٌ َظٍ اؾخلماٌ لها ٍو

 اللملُاث اإلاضعحت في أي [ 114 اإلااصة] اصاعتها مم الضفم وؾاةل الؼباةً جصغف جدذ وطم وهظا اللغوض إلاىذ

ظا ،[113-110 اإلاىاص]  بىيا 20 خىالي ًىحض وخالُا. البىىُت اإلاالُت الىؾاػت كلُه جغجىؼ الظي الاؾاؽ َى َو

ا  .أحىبي زاص بىً 13 و مسخلؽ بىً كمىمُت، بىىن 6: ججاٍع

 بلملُاث جلىم أنها ٌلني مما الىصاتم، بىلىص ٌلغف ما زلم بملضوعَا لِـ مإؾؿاث وهي :املاليت إصضاثامل  .ج 

لت والاصزاعاث اإلاؿاَمت وكغوض عأؾمالها حؿخلمل انها ئال البىىن هباقي اللغض ظا. طلً في ألاحل ػٍى  َو

باؾخثىاء  [113-110 اإلاىاص] في للملُاث اإلاضعحتباًلىم  أي  10/90 الامغ مً 115 اإلااصة ألخيام اؾدىاصا

 بهظٍ جخمخم ال و بىىُا مالُا وؾُؼا حلخبر ال وبهظا البىىُت، اإلاالُت للىؾاػت مىـم كام واػاع، [114 اإلااصة]

غ ًدىافى التي اإلااصة َظٍ اخيام بمفهىم الصفت ىحض  ،اإلاالُت الىؾاػت كلُه جلىم الظي اإلاىؼم وحَى  خالُا ٍو

 .ُتمال اثمإؾؿ 9 الجؼاةغ في

 اإلااصة]ًمىً للبىىن واملإصضاث املاليت أن ججري الػملياث الخابػت ليشاطها والػملياث الخاليت

116]: 

 كملُاث الصغف. -
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 كملُاث كلى الظَب واإلالاصن الثمُىت، واللؼم اإلالضهُت الثمُىت. -

 بُلها.جىؿُف اللُم اإلاىلىلت وحمُم اإلاىحىصاث اإلاالُت والاهخخاب بها وشغائها واصاعتها وخفـها و  -

 اؾضاء اإلاشىعة واللىن في اصاعة اإلامخلياث. -

غ اإلاإؾؿاث. -  حمُم الخضماث التي حؿهل اوشاء وجؼٍى

كملُاث الاًجاع اللاصي لألمىاٌ اإلاىلىلت وغير اإلاىلىلت فُما ًسع البىىن واإلاإؾؿاث اإلاالُت اإلاسىلت  -

 كملُاث اًجاع ملغوهت بدم زُاع بالشغاء. باحغاء

 الهخخاب، ًمىً للبىىن واملإصضاث املاليت: خالفا لألحيام املخػللت

 .[117 اإلااصة]جللي أمىاٌ مً الجمهىع ليي جىؿف في مؿاَماث لضي مإؾؿاث -

 .[118 اإلااصة]ًمىً للبىىن واإلاإؾؿاث اإلاالُت أن جضزل في مؿاَماث مإؾؿاث أزغي  -

 الهيئاث الركابيت:  -4

ٌلُىان بمىؾىم ًصضع مً عةِـ الجمهىعٍت بىاء ًلىم بمغاكبت البىً اإلاغهؼي مغاكبان ركابت البىً املرهسي:  -4-1

جب ان ًخم ازخُاع اإلاغاكبين مً بين اإلاىؿفين الؿامين في الؿلً الاصاعي  كلى اكتراح الىػٍغ اإلايلف باإلاالُت، ٍو

يخهي مهامهما  جب أن ًخمخلا بالىفاءاث، وزاصت اإلاخلللت باإلاداؾبت إلاماعؾت مهمخه، ٍو للىػاعة اإلايلفت باإلاالُت، ٍو

 .[51]اإلااصة  غؾىم ًصضٍع عةِـ الجمهىعٍت بىاء كلى اكتراح الىػٍغ اإلايلف باإلاالُتبم

م الخىـُم شغوغ حؿضًض حمُم اإلاصاٍعف التي ًخدملها اإلاغاكبين  مهام اإلاغاكبت مجاهُت، الا أهه جدضص كً ػٍغ

لىم اإلاغاكبان بمغاكبت كامت حشمل حمُم صواةغ ال[52]اإلااصة بؿبب اللُام بمهامهم بىً اإلاغهؼي وول أكماله، ، ٍو

لىمان هظلً خؿب هفـ هص اإلااصة [53]اإلااصة  44/45في اإلااصجين الؾخثىاء كغاعاث مجلـ الىلض واللغض  ، ٍو

 اللُام بـ :

 خظىع الاحخماكاث التي ٌللضَا اإلاجلـ، ولهما صىث اؾدشاعي. -

 ًؼللان اإلاجلـ كً هخاةج اإلاغاكبت التي كاما بها. -

انها مالةمت. ًدم لهما جلضًم مالخـاث -  أو اكتراخاث ًٍغ

ً طلً في سجل اإلاضاوالث واػالق الىػٍغ اإلايلف باإلاالُت. -  اطا عفظذ اكتراختهما، ًجىػ لهما ػلب جضٍو

الخؿاباث في نهاًت الؿىت الخضكُم في الخؿاباث طمً هفـ الشغوغ التي ٌلمل وفلها مغاحلىا  -

ا مً كبل اإلاجلـ.  اإلاالُت كبل اكغاَع

ش وطم َظٍ الخؿاباث جدذ جصغفهماًىم مً ج 15زالٌ  - ما الى اإلاجلـ بلض  اٍع َغ ًغفلان جلٍغ

 الخضكُم، وهظا الخلضًالث التي ًلترخانها كىض الاكخظاء.

غا خٌى خؿاباث الؿىت اإلاالُت  [54]اإلااصة وخؿب  - ًلضم اإلاغاكبان للىػٍغ اإلايلف باإلاالُت جلٍغ

غ الى مدافف اإلاىصغمت زالٌ ألاشهغ الثالزت التي جلي اهتهاء الؿىت  اإلاالُت، وحؿلُم وسخت مً الخلٍغ

 بىً الجؼاةغ.
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 اللجىت املصرفيت:  -4-2

مهمت مغاكبت خؿً جؼبُم اللىاهين وألاهـمت التي جسظم لها البىىن [ 143]اإلااصة جخىلى ػبلا لـ  املهام: - أ

غير مغزص لهم واإلاإؾؿاث اإلاالُت وبملاكبت اإلاسالفاث اإلاثبخت، باإلطافت الى اإلاسالفاث اإلاغجىبت مً أشخاص 

 بأكماٌ البىىن واإلاإؾؿاث اإلاالُت وحؿلُؽ الللىباث كليهم.

مً اإلادافف أو هاةب اإلادافف الظي ًدل مدله [ 144]اإلااصة جخألف اللجىت اإلاصغفُت خؿب  الدشىيلت: - ب

 هغةِـ، ومً ألاكظاء ألاعبلت:

ض اؾخؼالق عأي اإلاجلـ كاطُان ًيخضبان مً اإلادىمت الللُا ًلترخهما الغةِـ ألاٌو لهظٍ اإلادىمت بل -

 ألاكلى لللظاء.

ما هـغا لىفاةتهما في الشإون اإلاصغفُت واإلاالُت وزاصت اإلاداؾبُت،  - ً ًخم ازخُاَع لترخهما ًكظٍى

 الىػٍغ اإلايلف باإلاالُت.

مىً ججضًض حلُُنهم. -  ٌلين ألاكظاء ألاعبلت إلاضة زمـ ؾىىاث بمغؾىم ًصضع كً عةِـ الخيىمت، ٍو

بأكماٌ الغكابت كلى أؾاؽ جلىم اللجىت اإلاصغفُت  [152-147 اإلاىاص]خؿب  ت:الخىظيم وجطبيم الركاب - ث

اعة اإلاُضاهُت، وجخم اإلاغاكبت  م الٍؼ بىً الجؼاةغ الظي  بمؿاكضةاإلاؿدىضاث، هما ًمىنها اللُام بظلً كً ػٍغ

 ٌلين مً بين مؿخسضمُه مً ًلىم بدىـُم الغكابت اإلاؿدىضًت.

با مً الىزاةم وبجىػ لها أن جؼلب مً البىىن اإلالىُت بالغكابت أي ًدم للجىت أن جسخاع ما جغاٍ مىاؾ 

مىنها جمضًض َظا الخم الى شخص له كالكت بمىطىق الغكابت صون أن ًيىن للبىً أو  جىطُذ أو مللىمت، ٍو

مىً أن جمخض الغكابت ألي شخص له  اإلاإؾؿت مدل الغكابت الاخخجاج في مىاحهت اللجىت بالؿغ اإلانهي، ٍو

و كالكت مالُت بالبىً، هما ًجىػ أن حشمل الغكابت فغوق البىىن بالجؼاةغ أو زاعج الجؼاةغ في خضوص مؿاَمت أ

 الاجفاكُاث الضولُت.

 الجؼاةغ وهـام بىً اللاهىن  ًفغطها التي باإلاخؼلباث البىىن ئًفاء مضي مخابلت كلى هظلً اللجىت حلمل  

 :ًلي مافُ أؾاؾا اإلاخؼلباث َظٍ وجخمثل اليشاغ َظا إلاماعؾت

 .الالتزاماث ئلى الخاصت ألامىاٌ وؿب -

 .الؿُىلت ملامل -

 .واللغوض الخاصت ألامىاٌ بين اليؿبت -

 .والخىؿُفاث الىصاتم بين اليؿب -

ىت جىؿُفاث -  .الخٍؼ

 ألازؼاع بشيل كام. -

ث جسخخم اللجىت كملُت الغكابت اما بخضابير أو كلىبا [157-153 اإلاىاص] خؿب الخدابير والػلىباث الخأدًبيت: - ر

جصخُذ ألاؾالُب البىً كلى اكاصة الخىاػن اإلاالي،  هاحباع جخماش ى مم صعحت الخؼأ أو اإلاسالفت اإلاغجىبت 
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ت غير الفلالت أو اإلاسالفت للخىـُم، حلُين مضًغ مإكذ إلصاعة البىً، وكض جصل الللىبت الى الغاء كغاع   الاصاٍع

 الترزُص أو وطم البىً اإلالني كُض الخصفُت.

باث الؿابلت بجىػ لها أن جلض ي بغغامت مالُت ال ًخجاوػ خضَا ألاكص ى الخض ألاصوى مً عأؽ فظال كً الللى 

ىت اللمىمُت.  اإلااٌ اإلافغوض كلى البىً، وجدصل جلً الغغاماث لفاةضة الخٍؼ

وباكخباع اللجىت اإلاصغفُت َُئت شبه كظاةُت فلض أجاح اللاهىن خم الؼلً في بلع كغاعاتها أمام اللظاء، 

خللم ألا   مغ باللغاعاث الخالُت:ٍو

 اللغاع بخلُين مىؿف أو مضًغ مإكذ للبىً. -

 الترزُص. بالغاءاللغاع  -

 الللىباث الخأصًبُت اإلاخمثلت في الخىبُه والاهظاع واإلاىم مً مماعؾت بلع ألاكماٌ اإلاصغفُت. -

 ؤلاػاع َظا وفي اإلاساػغ بخدضًض َُئت جخىفل وحىص كلى 160 ماصجه في اللاهىن  هصمرهسيت املخاطر:  -4-3

ت مصلخت اإلاغهؼي  البىً ًىـم  اإلاؿخفُضًً أؾماء بجمم جخىفل"  مغهؼ اإلاساػغ"  جضعى للمساػغ مغهٍؼ

 حمُم مً كغض ليل اإلالؼاة اإلامىىخت والظماهاث واإلابالغ,  اإلامىىخت اللغوض وؾلف,  اللغوض مً

 .اإلاالُت واإلاإؾؿاث البىىن

 التي باألزؼاع كالكت له لِـ صازلُا اإلامىىخت للغوضل باليؿبت الخؼغ جلضًغ هي اإلاغهؼ َظا مهمت ئن  

 وكض، مىحهت هلضًت ؾُاؾت وطم كلى لدؿاكض اإلاللىماث وفغة في صوع  وله ، الخاعج مم الصغف كملُاث جدبم

 بىً كًالصاصعة  01-92 الالةدت في ًخمثل الجؼاةغ بىً مً اإلاساػغ مغهؼ جىـُم ًخظمً آزغ كاهىن  صضع

ى اإلاغهؼي  البىً َُاول أخض اإلاساػغ مغهؼ ٌلخبر منها ألاولى اإلااصة وخؿب ،1992 ماعؽ 22 في الجؼاةغ  َو

 جغجبؽ اإلاغهؼي  البىً مؿخىي  كلى اإلاللىماث بجمم وطلً ،لللغوض باليؿبت الخؼغ بخلضًغ خمته َُئت

 . [161-159 اإلاىاص]ألازغي  الاةخمان ومإؾؿاث اإلاصغفُت اللغوض مً اإلاؿخفُضًً بشإون

ؼمذ  : الخالُت ألاَضاف جدلُم ئلى ساػغاإلا مغهؼ ٍو

ا اإلاالُت واإلاإؾؿاث للبىىن الاةخمان وشاػاث كً جىجم التي باإلاساػغ الخاصت اإلاللىماث حمم -  وجغهيَز

 .الجؼاةغ بىً مؿخىي  كلى جلم واخضة زلُت في

ت مغاكاة مم اإلاالُت واإلاإؾؿاث للبىىن جلضًمها أو اإلاساػغ َظٍ وشغ -  نياإلال غير ججاٍ طلً في الؿٍغ

 واإلاخىاحضة لللغوض اإلاخلاػُت الهُئاث ول كلى الجؼاةغ بىً أوحب الغغض َظا ولخدلُم باألمغ

 ألًت ًمىً ال بدُث ،أصاةه كىاكض واخترام اإلاغهؼ َظا ئلى الاهظمام الجؼاةغي  الىػني التراب صازل

 َظا اؾدشاعة بلض ئال حضًض كمُل ئلى اإلاساػغ مغهؼ لضي بها مصغح كغوض مىذ مصغفُت َُئت

 والؿُاؾت حؿُير الؿىق  في اإلاغهؼي  للبىً جىحُهي وصوع  مللىماحي صوع  للمغهؼ وكلُه ،اإلاغهؼ

 .8الىلضًخين

                                                           
  .52بٌر عهً، مرجع سببق، صبط 
8
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كلى البىىن واإلاإؾؿاث اإلاالُت ؾىاء  ًجب  :[165-162 اإلاىاص] /التزاماث املحاصبتالحضاباث مراحػى -4-4

 كل.اإلادلُت أو الفغوق ألاحىبُت أن حلين مغاحلين ازىين للخؿاباث كلى ألا

خلين كلى مغاحم الخؿاباث للبىىن واإلاإؾؿاث اإلاالُت، فظال كً التزاماتهم اللاهىهُت اللُام بما ًلي:  ٍو

 اخضي اإلاإؾؿاث الخاطلت إلاغاكبتهم. جغجىبهاجمُم اإلاسالفاث التي بأن ٌللمىا فىعا مدافف بىً الجؼاةغ  -

غا زاصا خٌى اإلاغاكبت التي ًأن  - كامىا بها، في احل أكصاٍ أعبلت أشهغ لضمى ا إلادافف بىً الجؼاةغ جلٍغ

 مً نهاًت الؿىت اإلاالُت.

غا زاصا مؿبلا كبل مىذ أًت حؿهُالث مً كبل البىىن واإلاإؾؿاث  - أن ًلضمىا للجملُت اللامت جلٍغ

غا آزغ في أحل 061اإلاالُت ألخض ألاشخاص اإلاىصىص كليهم في اإلااصة  أكصاٍ أعبلت أشهغ خؿاباتها ، وجلٍغ

ش  ازخخام الؿىت اإلاالُت. ابخضاء مً جاٍع

م اإلاىحهت للجملُت اللامت أو ألحهؼة اإلاإؾؿت. - َغ  أن ًغؾلىا إلادافف البىً اإلاغهؼي وسخت مً جلاٍع

أما فُما ًسص الالتزاماث اإلاداؾبُت فُجب كلى البىىن واإلاإؾؿاث اإلاالُت أن جىـم خؿاباتها بشيل       

ضة الاكالهاث  مىخض وفلا للشغوغ التي ًدضصَا مجلـ الىلض واللغض، وأن ت في حٍغ جيشغ  خؿاباتها الؿىٍى

ت، وجسظم إلاغاكبت اللجىت اإلاصغفُت للخأهض مً الالتزاماث الؿابلت  .[167-166 اإلاىاص]اللاهىهُت الظغوٍع

ت بملخض ى هـام مرهسيت غىارض الدفؼ:  -4-5 ، والظي 1992ماعؽ  22اإلاإعر في  02-92أوشأث َظٍ اإلاغهٍؼ

الُين اليها، ولها صوع وكاتي مبني كلى كمل مخباصٌ بُنها وبين باقي اإلاهص كلى وحىب اهظمام ول الىؾؼاء 

ت بيل ػاعب أو خاصر ًلم ؾىاء حللم ألامغ  الىؾؼاء اإلاالُين، ولظلً ًلم كلى َإالء جبلُغ اإلاغهٍؼ

 باؾترحاق اللغوض أو بىؾاةل الضفم. 

ى لخصغ صوعٍ كلى أَم ًَظا الجهاػ حهاز ميافحت اصدار شيياث بدون رصيد:  -4-6 وؾُلت مً وؾاةل الضفم َو

ت كىاعض الضفم، وكض جم جىـُم لت كمل مغهٍؼ ظا الجهاػ ٌلمل بىفـ ػٍغ كمله بملخض ى  الشًُ، َو

ش  03-92هـام   .1992ماعؽ  22الصاصع بخاٍع

 اإلاىصكين واإلالترطين أخيام أزغي جخللم بـ:  بدماًت جظمً الجؼء الخاص أحيام مخخلفت: -5

ًالشغوغ التي جدىم الاجفاق مم  -  .[168]اإلااصة اإلاؿيًر

 .[170]اإلااصة طمان الىصاتم اإلاىحىصة لضي البىىن واإلاإؾؿاث اإلاالُت -

 .[180-171 اإلاىاص]أخيام جخللم بلملُاث اللغض وباألكماٌ اإلاصغفُت -

 مىظ الصغف بؿُاؾت الجؼاةغ اَخمذ :[192-181 اإلاىاص]جىظيم صىق الصرف وحرهت رؤوش ألامىاٌ -6

لت، جدىالث مً ًصاخبها ما مم لها جخلغض ػالذ ال و لها حلغطذ التي ماثألاػ  بلض زاصت الاؾخلالٌ  و ؾَغ

لاث مً الترؾاهت زالٌ مً الاَخمام َظا هالخف  زاصت كليها، الىاعصة الخلضًالث و اإلاجاٌ بهظا اإلاخلللت الدشَغ

ش  بلض ى 1988 جاٍع ش َو ٌ  جاٍع  .فيها والؿُاؾُت الاكخصاصًت ألاؾـ غيرث الجؼاةغ في أػمت أو

 مجاٌ في صوعٍ ًخمثل ئط واللغض، الىلض كاهىن  له زىلها التي الؿلؼاث خضوص في الغكابت مهام الجؼاةغ بىً ًخىلى

م همى لخدلُم كليها والخفاؾ الشغوغ أفظل جىفير في الصغف  كلى حاَضا واللمل الىػني، لالكخصاص ؾَغ
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 باإلطافت الصلبت، اللملت مً البالص مىاعص رحؿُي زالٌ مً الىػىُت لللملت والخاعجي الضازليالاؾخلغاع  جدلُم

لم الصغف، ؾىق  وطبؽ الخاعج مم اإلاالُت اإلاباصالث ؾير خؿً كلى والؿهغ ومغاكبت جىحُه ئلى  كاجله كلى ٍو

 اإلاىاؾبت اإلاللىماث حمُم وحمم الىػىُت، اللملت باؾخلغاع مؿاؾا كض ًغاٍ ما بيل وئكالمها الخيىمت ئشلاع

 .9اإلاالُت لىػاعة بدبلُغها الالتزام مم الخاعج،هدى  الُتاإلا الخضفلاث إلاغاكبت

 ؾلف هما الفغصًتاللغاعاث  واجساط ألاهـمت باصضاع اإلايلفت الىلضًت الؿلؼت َى واللغض الىلض مجلـ ألنو 

،  لها اللاهىوي والخىـُم الصغف، كملُاث طبؽ وهُفُت الصغف ؾلغ ؾُاؾت أَضاف جدضًض ًخىلى فاهه طهٍغ

ع ، الصغف اخخُاػاث حؿُير هيس ى أن صون  الصغف، ولؿىق   اإلاخللم الخىـُم جؼبُم مجاٌ في الصالخُاث وجفٍى

 .10بالصغف

جظمً َظا الجؼء حمُم الللىباث في خالت مسالفت ألاخيام ؾابلت : [199-193 اإلاىاص]الػلىباث الجسائيت -7

  الظهغ.

لت جؼبُم هص َظا جظمً َظا الجؼء ألاخيام الاهخلالُت اإلاخلل أحيام اهخلاليت ومخخلفت: -8 لت بىُفُت وػٍغ

 اللاهىن، وبلع ألاخيام اإلاسخلفت والتي لم جبىب صازل الىص.
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بهحبرث نٍىدة، وظبو انرقببت عهى انصرف فً ظم االصالحبث االقتصبدٌت فً انجسائر، أطرَحت دكتُراي، جبمعت مُنُد معمري تٍسي َزَ،  

  .21، ص2015انجسائر، 

.22انمرجع وفسً، ص  
10
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 مالخـت:

فلؽ، كلى أن  01-91جم الخؼغق في َظٍ اإلاؼبىكت الى كاهىن الىلض واللغض 

 هخؼغق الخلا الى أَم الخلضًالث التي ػغأث كلى َظا اللاهىن، وهي:

  يتعمق بالنقد و 1110سنة  فبراير 12الموافق  0031عام  ذي الحجة 13مؤرخ  10-10أمر رقم ،
 [01-01القانون  ] يعدل ويتمم.القرض

  يتعمق بالنقد و 1112غشت سنة  12الموافق  0313 جمادى الثانية عام 12مؤرخ  00-12أمر رقم ،
 [01-01ويمغي القانون  ] يعدل ويتمم. القرض

  يتضمن قانون المالية 1110يوليو سنة  11الموافق  0321رجب عام  10مؤرخ  10-10أمر رقم ،
 [00-12األمر  ] يعدل ويتمم .1110التكميمي لسنة 

  يعدل و يتمم األمر رقم 1101غشت سنة  12الموافق  0320رمضان عام  02مؤرخ  13-01أمر رقم ،
، والمتعمق بالنقد و 1112غشت سنة  12الموافق  0313جمادى الثانية عام  12مؤرخ  12-00

  .لقرضا

  1102ديسمبر سنة  12الموافق  0322ربيع االول عام  12مؤرخ في  03-02قانون رقم، 
 [00-12األمر  ] يعدل ويتمم .1102يتضمن قانون المالية لسنة 

 [ algeria.dz/html/legist_ar.htm-of-https://www.bank] لتحميل األوامر: 

 

 
 

 

https://www.bank-of-algeria.dz/pdf/ord0311_ar.pdf
https://www.bank-of-algeria.dz/pdf/ord0311_ar.pdf
https://www.bank-of-algeria.dz/pdf/ord0311_ar.pdf
https://www.bank-of-algeria.dz/pdf/ord0311_ar.pdf
https://www.bank-of-algeria.dz/pdf/ord0901_ar.pdf
https://www.bank-of-algeria.dz/pdf/ord0901_ar.pdf
https://www.bank-of-algeria.dz/pdf/ord1004_ar.pdf
https://www.bank-of-algeria.dz/pdf/ord1004_ar.pdf
https://www.bank-of-algeria.dz/pdf/ord1004_ar.pdf
https://www.bank-of-algeria.dz/pdf/loi1614.pdf
https://www.bank-of-algeria.dz/pdf/loi1614.pdf
https://www.bank-of-algeria.dz/html/legist_ar.htm





















































