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التقدیر واإلمتنان إلى كل معلمي وأساتذتي على مدار كل مراحل عمري 

، الذین لوال جھودھم لما تمكنت من مناقشة مذكرة لنیل شھادة ةالدراسی
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 : مقدمـــة

،إن           الفر لالقتصاد املطلقة شبھ التبعية و ستقالل غداة زائري ا قتصاد مم ما م أ

قتصاد ان عام،فقد ل ش ا وتخلف ا م البعض عدام وا ساسية لھ يا شاشة عن فضال

املعامالت جل ان التنمية،حيث شروط ى أد إ يفتقد زائر ن،ا سي الفر ن املتعامل مع أنتتم كما

و ولة س ا شاط مواصلة من تتمكن لم املوروثة ساسية املؤسسات سباب أحد من ،ولعل س ت

ا عمليا ورة س و ا احتياجا ل تمو مصادر ع ا توفر عدم و ا شاطا استمرار عرقلت ال

ا حصول منذ ة زائر ا بالسلطات دفعت مور تلك ل ستنتاجية، خع بتار لية05قالل جو

التبعية1962 أواصر كسر ع العمل النواإ و املجالت ل الفر   .لالقتصاد

خروج              نظامستعمار عد زائر ا فيھ ورثت زائري، ا من لاشاقتصاديااالفر مما

يتمتع جزائري مصر نظام ناء زائري.باالستقالليةب ا املركزي البنك فيھ شاء إ تم جاء إجراء وكأول

القانون بداية62/144،1بموجب انت ا أل بناء بمرحلة املرحلة ذه   .ستقاللوسميت

بتوجھ املرحلة ذه ت يوتم ا التموش دوره عن جن املصر القطاع تراجع ثم. أمام

ا إل تطرق س أخرى مراحل ا عةتل تا انت ال ة التجار البنوك مست ال التأمينات مرحلة و

سا ا.لفر بداي السبعينات سنوات إصالحات إ إضافة املصرفية، املؤسسات لة ي مرحلة ثم

مر بموجب نة شاء سمية71/47إ تحت القرض مؤسسات تنظيم نة«املتضمن التقنيةال

املالية   .»للمؤسسات

ا رقمعد القانون وتماملت86/12جاء البنوك بنظام عفيھإدخالعلق ة جذر الوظيفةعديالت

نوجز ااملصرفية، التقليديةاستعادة: م لوظيفتھ تقليصالبنك ل، تمو نة ز ا ثماراتدور س

املالية املوارد توف ازاملصر ا   .وإشراك

ب س إصالحات عدة سارت زائر ا خاللاستمرار إن من ذلك ونالحظ قتصادية زمة

رقم العمومية88/01القانون للمؤسسات التوجي القانون   2. املتضمن

                                                             
صدر1  )مل( 13/01/1988قانون
رقم2 عدد1988جانفي12املؤرخ88/06قانون ج ج ر رقم1988جانفي13الصادر 02ج القانون تمم و املؤرخ86/12عدل

سابق1986أوت19 مرجع والقرض، البنوك بنظام   ).مل(واملتعلق
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مما قتصادي شاط ال الدولة تدخل يمنة ل كحد القانون ذا جاء اب استدوقد ا

وتحو  قتصادي قل ا من ضابطةالدولة دولة إ متدخلة دولة من ا قد.ل زائر ا ون ت كذا و

دستور بموجب ذا ع التأكيد وتم ا اللي النظام ت وتب ي، ا ش النظام عن   .1996تخلت

تحأ عن رقمدما القانون ع املصادقة تم فقد املصر النظام إصالح املتعلق90/10يث

والقرض ذا.بالنقد ام اح ع ر س يئات شأ وأ املصرفية نة امل ملمارسة العام طار وضع الذي

،ال املتعددة النقدية السلطة مراكز بإلغاء وقام ، املصر القطاع إداري تدخل ل عد وأ طار

ارهقبلھانت الحت املركزي والبنك العمومية نة ز ا و املالية وزارة من ل ن ب إصدارمقسمة امتياز

النقدية بالسلطة ا وصف ال و القرض و النقد مجلس ا سما جديدة يئة إ ا وأسند النقود

زائر3، ا املصر القطاع ع شرف ا أ  .بحيث

ذا ذو موضوع ي يأ املذكرةالسياق والقرض«بـ ةاملوسومه النقد رغم،» مجلس أن إال

ال عدة صالحات من لممجموعة ذلك أن إال القانون ذا عرافقت السلطةيقض توفق

مر عده ولد ما عملھ مراحل جل عليھ طياتھ.3( 03/11التنفيذية حمل طفيفةالذي   .عديالت

ار احت من املصر القطاع ر تحر عد القرض و النقد مجلس صالحيات الدراسة مية أ تكمن

القرض و النقد قانون خالل من مر90/10الدولة معرفة03/11و إ و،باإلضافة التداخل نقاط

داف حيث من خاصة ومية ا السلطات و النقدية السلطات ن ب   .ختالف

أسباب عود لتو إاملوضوعاختيار  و الرغبة الذاتية فاألسباب وذاتية، موضوعية يعسأسباب

الدولة م م از ج أداء ع التعرف ي   .معلوما

املصرفية نة امل ملمارسة العام طار معرفة موضوعية نطرح.وأسباب املنطلق ذا من

البحث ذا ل الية ش ون ي الذي التا ساؤل   : ال

 والقرضما النقد ملجلس والوظيفي طارالتنظي صالحيتھ؟و مدى وما نجاعتھ مدى   وما

 ؟ زائري ا املصر النظام ا عرف ال صالحات و املراحل   وما

 ؟ دافھ أ ،وما زائري ا املصر النظام صالحات ذه ملاذا  و

 ؟ صالحات ذه ضوء ع النظام ذه ل يا  ما

 والقرض؟ النقد قانون ع جرت ال التعديالت  ما

 ؟ إصالحھ آليات ما   و

                                                             
رقم 3 ل14املؤرخ90/10قانون ج1990أفر ر ج والقرض، بالنقد ل18الصادر16عدد جواملتعلق   ).مل( 1990أفر
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تقسيماعتمادا خالل من املطروح ال ش ع جابة سنحاول والنقدي التحلي املن ع

مناملذكرة والقرض النقد ملجلس التنظي طار إ ول الفصل التطرق يتم بحيث ن فصل إ

الثالث املبحث نركزه وتحديد ي، الثا املبحث قراراتھ وطبيعة ول، املبحث شكيلتھ  .خالل

إ  تطرق س ي الثا الفصل النقدأما مجلس صالحية دراسة تم بحيث الوظيفي وطار

وسلطالقرض ول القرضاملبحث و النقد مجلس واستقاللية ي الثا واملبحث النقد مجلس ة

الثالثالقرض   .املبحث

تضم بخاتمة الدراسة يت ملجلسوأ فعاال دورا تحقق قد ال والتوصيات، تاجات ست من جملة ن

القرض و استقالليةالنقد ل ب وظائفھ  .أداء

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

رقم1 عدد2003أوت26املؤرخ03/11مر ر ج والقرض بالنقد واملتمم2003أوت27املؤرخة52واملتعلق   .املعدل
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ول  وال: الفصل النقد ملجلس التنظي قرضطار  

 

تزداد        و قتصادية املنظومات مختلف بالغة مية أ لة طو ات ف منذ املصر النظام احتل لقد

التحوالت مع و ة ج من الوطنية قتصاديات ع تطرأ ال امة ال التطورات مع آلخر يوم من ميتھ أ

الظروف ذه و ثانية ة ج من الدو و املا املحيط ا د ش ال منالعميقة تطور البنوك ت فت ما

ستعماالت أفضل نحو ا توج و املختلفة ا مصادر من موال جمع أجل من ا عمل ووسائل ا اني إم

امة ال قتصادية العناصر أحد و زائري ا املصر از ا فإن عليھ و املصر-.  املمكنة شاط ال يتم

نظمة من ه غ بمساقتصاديةعن وقدذلك دولة ألي جتما و قتصادي نتعاش الفعالة متھ

تعديالت و والقرض النقد مجلس شاء إ خالل من زائري ا املشرع طرف من بالغ تمام با شاط ال ذا حظي

رقم والقرض النقد قانون بموجب سھ تأس منذ عليھ طرأت رقم90/10ال مر صدور غاية 03/11إل

واملتمم رقماملعدل   ).1( 10/04بالقانون

والقرض النتق ملجلس ة شر ال شكيلة ال إبراز تم س املبحث ذا خالل ول (من املجلس) املطلب وس

ي(ومداوالتھ الثا   ).املطلب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رقم) 1( رقم201أوت26املؤرخ10/04مر لألمر واملتمم ع03/11املعدل ر تم 01املؤرخة50ج 2012س  
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ول  والقرض: املبحث النقد مجلس تنظيم  

رقم       القانون بموجب شأ أ ، املصر النظام املستقلة ة دار السلطات ن ب من 90/10عت

رقم مر إصدار الضروري من ان القانون ذا شابت ال النقائص لبعض حاول03/11ونظرا الذي

ن ب الفصل خاللھ من عاملشرع ح مجرد بقي ذلك أن إال والقرض النقد ومجلس الغدارة مجلس

والقرض النقد مجلس ع دارة مجلس ألعضاء املطلقة غلبية لسيطرة   .ورق

ول  والقرض: املطلب النقد ملجلس ة شر ال شكيلة   ال

ة، شر ال شكيلة ال ناحية من ات غي عدة شائھ إ منذ والقرض النقد مجلس عرف تملقد س وعليھ

املجلس شكيلة تطور مراحل إ ول (التطرق وقرض)الفرع النقد مجلس رئاسة ثم ي(، الثا   ).الفرع

ول  والقرض: الفرع النقد مجلس شكيلة تطور   : مراحل

رقم القانون بموجب إستحداثھ منذ إستقرارا والقرض النقد مجلس شكيلة د ش اذ) أوال( 90/10لم

من جملة سنةعرفت ا أول ان رقم2001التعديالت مر سنة)ثانيا( 01/01بموجب عديل ثم ،

رقم2003 مر رقم03/11بموجب القانون أل   ).ثالثا( 90/10الذي

 ً رقم: أوال القانون حسب والقرض النقد مجلس   90/10شكيلة

رقم القانون بموجب والقرض النقد مجلس شاء إ يتصرف90/10تم ان البنكحيث إدارة كمجلس

املادة حددت حيث ومصرفية مالية نقدية، تنظيمات يصدر نقدية سلطة نفسھ الوقت ز 32املركزي

القانون ذا شكيلةمن منال ون تت و للمجلس ة شر   :ال

املركزي - البنك   .محافظ

أعضاء - الثالثة املحافظ   .نواب

الشؤ - عالية كفاءة م ل ن سام ن موظف واملاليةثالثة قتصادية   .ون

قتضاء- عند ن املوظف محل يحلوا ن مستخلف أعضاء   .وثالثة

  

ادة) 1( ش لنيل مذكرة ة، التجار للبنوك ي القانو النظام ، قزو الرحيم اص،املاسعبد ا القانون قسم املعمق، اص ا القانون

بكر أبو جامعة السياسية، والعلوم قوق ا تلمسان،لية ص2014/2015بلقايد، ،165.  

رقم) 2( رقم2010أوت26املؤرخ10/04مر لألمر واملتمم ع03/11املعدل ر ج املؤرخة50، تم01،   .2010س
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ً الامخىاع غ تمً هكـ الهاهىن غلى طغوعة التزام اإلاداقظ و هىابه الثالز 23يما هصذ اإلااصة 

يما ًمىؼ غليهم  ،تالػمىمُ توهم ؾحر زاطػحن ألخٍام ناهىن الىظُك الهُام بأًت وظُكت غمىمُت أزغي 

مماعؾت أي وكاغ حؿُحري في مإؾؿت بىٌُت زاطػت للبىَ اإلاغيؼي ختى بػض اهتهاء والًتهم زالُ مضة 

 .(1)ؾيخحن

   90/10مً الهاهىن عنم  20قُما ًخػلو بٌُكُت حػُحن ألاغظاء قباليؿبت للمداقظ جىص اإلااصة و 

هت التي ٌػحن ب ىعٍت"، وهيٌػحن اإلاداقظ بمغؾىم مً عئِـ الجمه" ها هىاب اإلاداقظ الثالزت أي هكـ الؼٍغ

يكاءة الظًً لهم ألاغظاء الضائمحن  في خحن أنمً هكـ الهاهىن،  21بمىحب مغؾىم عئاس ي ػبها للماصة 

 .(2)ٌػُىىن بمىحب مغؾىم جىكُظي ًصضعه عئِـ الحٍىمت نهمقافي الكإون الانخصاصًت و اإلاالُت غالُت 

 06ًغأؽ اإلاجلـ ًخم حػُِىه في هظا اإلاىصب إلاضة  قباليؿبت للمداقظ الظيلخػُحن أما غً مضة ا

 05هىاب اإلاداقظ الثالزت قان مضة حػُنهم مدضصة بـــ وقُما ًسص ىاث نابلت للخجضًض مغة واخضة، ؾى

ألاغظاء الضائمحن مثلما خضص ت مضة غظٍىلم ًدضص اإلاكغع خحن  في ،(3)ؾىىاث نابلت للخجضًض مغة واخضة

ت مضة  .اإلاداقظ وهىابه غظٍى
 

 

 

 

 

 

 2001ثاهيا: حشكيلت مجلظ الىقد والقزض في ظل حعدًل ضىت 

 

 

 

 

 

 

و أهم  01/01اإلاخظمً ناهىن الىهض والهغض بمىحب ألامغ عنم  90/10جم حػضًل الهاهىن عنم 

خُث  حػضًل حاء به هظا ألامغ هى قصل اإلاكغع بحن مجلـ ئصاعة بىَ الجؼائغ ومجلـ الىهض و الهغض

أصبذ ًل واخض منهما مؿخهال غً آلازغ ، وغلُه قان لجىء اإلاكغع ئلى هظا ؤلاحغاء ًترحم هِخه في الحغص 

 .الىهض والهغض مجلـزل بحن البىَ اإلاغيؼي ياصاعة و غلى غضم الخضا

مٌغع ومً  43ض أن اإلاكغع نض أطاف اإلااصة جه 01/01 عنم  مً ألامغ  10وبالغحىع ئلى اإلااصة 

كظ إلاجلـ الىهض والهغض مً خُث ئػاعه الهٌُلي بدكٌُلخه الؿابهت واإلاخمثلت في أغظاء زاللها اخخ

  ً سخاعون بدٌم يكاءتهم في اإلاؿائل الانخصاصًت مجلـ ئصاعة بىَ الجؼائغ، مؼ ئطاقت زالزت أغظاء حضص 

ولػل هضف اإلاكغع  مً هكـ اإلااصة، 02والظًً ًخم حػُُنهم بمىحب مغؾىم عئاس ي ػبها للكهغة  والىهضًت،

مً ئصزاُ الصخصُاث الثالزت طمً حكٌُلت اإلاجلـ هى الخىؾُؼ مً صائغة الجهاث التي ًمٌنها اإلاؿاهمت 

ض مً الككاقُت غلى اإلاجاُ اإلاصغفي و لظمان مبضأ   الخسصص الظي جخمحز به هظه الهُئتفي ئطكاء اإلاٍؼ

 . (4)والظي ًهخض ي ئًجاص شخصُاث مخسصصت في هظا اإلاُضان

                                                 
 ، اإلاغحؼ الؿابو. 90/10مً الهاهىن عنم  25(: م (1

 :" ... زالزت مىظكحن ؾامحن مػُىحن بمىحب مغؾىم مً عئِـ الحٍىمت".90/10مً الهاهىن عنم  1ف  32(: م (2

 .هكؿه، اإلاغحؼ 90/10مً م  22(: م (3

، مظيغة لىُل قهاصة اإلااحؿخحر في الهاهىن، قغع ناهىن ألاغماُ، ًلُت الطلطاث إلاداريت املطخقلت في املجال املصزفي(: أخمض أغغاب، (4

 . 7، ص 2006/2007الحهىم، حامػت أمدمض بىنغة، بىمغصاؽ، 
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ا ًمًٌ الهُى أن اإلاكغع أصاب ئلى خض ما إلاا غؼػ حكٌُلت اإلاجلـ بهظه الصخصُاث ألن طلَ وهى

 .(1)ٌؿاغض غلى الخهضًغ الجُض و الضنُو للؿُاؾت الىهضًت و ًظمً الؿحر الحؿً للمهىت اإلاصغقُت

مً الهاهىن  22أخٍام اإلااصة  ألؿذالتي مىه  13بخػضًل مً زالُ اإلااصة  01/01عنم حاء ألامغ 

    أصبذ ألاغظاء ٌػُىىن إلاضة ؾحر مدضصة. خُث 90/10 عنم الؿابو
 

 03/11ثالثا: حشكيلت مجلظ الىقد والقزض حطب ألامز رقم 

أغظاء صبذ مجلـ الىهض و الهغض ًخٍىن مً: أ 03/11مً ألامغ عنم  58بمهخض ى هص اإلااصة 

و شخصِخحن جسخاعان بدٌم يكاءتهما في اإلاؿائل الانخصاصًت والىهضًت، وغلُه  (2)ئصاعة بىَ الجؼائغمجلـ 

أصبذ أغظاء مجلـ ئصاعة بىَ الجؼائغ ًمثلىن زالزت أعباع )
 

 
و  اإلاكٍلحن إلاجلـ الىهض والهغض ألاغظاء( 

ًبالخالي ًصبذ هظا ألازحر  ً لً ًإزغا في  ،في قٍل مجلـ ئصاعة مىؾؼ ئلى غظٍى لًٌ هظًً الػظٍى

ت ؾُابهما ًترجب غلى ألن الهغاعاث جخسظ باألؾلبُت البؿُؼت يما أهه في خالمضاوالث مجلـ الىهض والهغض 

 :طلَ هدُجخحن

ألاولى ًصبذ مجلـ الىهض والهغض ًخٍىن مً أغظاء مجلـ ؤلاصاعة قهؽ ألن اإلاكغع لم ًىص  

ؤلاصاعة، باإلاهابل  ـالىهض والهغض مىحىص في صىعة مجل ـوهىا ًصبذ مجلغلى ئمٍاهُت اؾخسالقهما 

 .(3)ًمًٌ اؾخسالف اإلاىظكحن ألاغظاء في مجلـ ؤلاصاعة

قال ًمًٌ مىذ الخكىٍع لخمثُل الػظى  03/11مً ألامغ عنم  60أما الىدُجت الثاهُت وخؿب اإلااصة 

ً وهظغا لػضم ئمٍاهُت  نئط ،الؿائب اؾخسالقهما قان مجلـ الىهض والهغض في خالت ؾُاب هظًً الػظٍى

ًىػهض بأغظاء مجلـ ؤلاصاعة قهؽ، وهظا ما ًكؿغ ئعاصة اإلاكغع في ئبهاء هُمىت أغظاء مجلـ ؤلاصاعة غلى 

ًان مجغص قصل قٌلي  مجلـ الىهض والهغض، يما أن الكصل بحن مجلـ ؤلاصاعة ومجلـ الىهض والهغض 

 .(4)غلى الىعم قهؽ

، أما غً (5)بمىحب مغؾىم عئاس يالىهض والهغض في ئػاع هظا ألامغ أغظاء مجلـ ًل ًخم حػُحن 

 .اإلاجلـلم ًدضص مضة اهخضاب أغظاء  و 2001ؾاًغ حػضًل ؾىت  03/11 عنم مضة الخػُحن قان ألامغ 

 

                                                 
 . 7، ص الؿابو(: أخمض أغغاب، اإلاغحؼ (1

 :" ًخٍىن مجلـ ؤلاصاعة مً: 03/11مً ألامغ عنم  18(: م (2

 اإلاداقظ عئِؿا، -

 هىاب اإلاداقظ الثالزت، -

 زت مىظكحن طوي أغلى صعحت مػُىحن بمىحب مغؾىم مً عئِـ الجمهىعٍت بدٌم يكاءتهم في اإلاجالحن الانخصاصي واإلاالي".زال -

 ، اإلاغحؼ الؿابو.03/11 عنم مً ألامغ  2ف  18(: م (3

كي، (4  1الحهىم، حامػت الجؼائغ ، أػغوخت صيخىعاه في الحهىم، نؿم الهاهىن الخاص، ًلُت املزكش القاهىوي للبىك املزكشي (: مدمض طٍى

 .172، ص 2014/2015الجؼائغ، 

 ، اإلاغحؼ الؿابو.03/11مً ألامغ عنم  59، 13، 18(: م (5
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 الفرع الثاني : رئاسة مجلس النقد والقرض

 
 
 
 

 90/10الحضًث غً عئاؾت مجلـ الىهض والهغض ٌؿخىحب مػغقتها في ظل الهاهىن اإلالغى عنم  ئن 

  .)ثاهيا( 03/11زم في ألامغ عنم ، )أوال(
 

 

 00/10أوال: رئاضت مجلظ الىقد والقزض في ظل القاهىن رقم 

 

قان مهمت عئاؾت اإلاجلـ  90/10 عنم الكهغة ألاولى مً الهاهىن  32اإلااصة  حاء في هصخؿب ما  

وغىض جسلكه  ،ٌؿاغضه في هظه اإلاهمت هىابه (1)زالُ مضة غهضجه بىَ الجؼائغ  مؿىضة أؾاؾا ئلى اإلاداقظ

مً هكـ الهاهىن:" غىض  27لؿبب مً ألاؾباب ًسلكه اؾخثىاء هائبه ألاُو ػبها إلاا هصذ غلُه اإلااصة 

ماوؼ دل مدله الىائب ألاُو للمداقظ وفي خالت ونىع قؿىع مىصب اإلاداقظ أو في خالت ونىع ماوؼ له ً

لهظا ألازحر أو أصبذ مىصبه قاؾغا قُدل مدله مً ًلُه خؿب الترجِب اإلاػض ػبها للكهغة الثاهُت مً 

 ".21اإلااصة 

خم ًل ؾىت وبصكت جلهائُت جبضًل عجبت  21بالغحىع ئلى اإلااصة    الكهغة الثاهُت هجضها جىص غلى:" ٍو

 خؿب جغجِب مػايـ للترجِب اإلاىصىص غلُه في مغؾىم الخػُحن". ًل هائب مداقظ

ػبها ًسلكه الىائب ألاُو  خالت ؾُابهوغلُه ًغأؽ احخماغاث مجلـ الىهض والهغض اإلاداقظ و في 

و التي جىص غلى:" ًغأؽ احخماغاث اإلاجلـ غىض حؿُب اإلاداقظ هائب  90/10مً الهاهىن عنم  33لماصة ل

 ه".اإلاداقظ الظي ًهىم مهام

 

 

 03/11 رقم ثاهيا: رئاضت مجلظ الىقد والقزض في ظل ألامز 

 

 

 

 

، ًغأؽ اإلاجلـ مداقظ بىَ الجؼائغ" :"أهه غلى 03/11 عنم الكهغة ألاولى مً ألامغ  60اإلااصة  هصذ

مً هكـ ألامغ لم ًىحض هص ٌكحر ئلى مً ًخىلى عئاؾت مجلـ الىهض  61ئلى  52و بالغحىع ئلى اإلاىاص مً 

و باإلاهابل قهض هص غلى أن هائب اإلاداقظ هى مً ًغأؽ مجلـ ؤلاصاعة غىض  ،ؾُاب اإلاداقظوالهغض غىض 

، وغلُه ال جصح احخماغاث مجلـ الىهض والهغض صون اإلاداقظ وطلَ بؿبب ؾُاب (2)هظا ألازحرؾُاب 

 جلـ.اإلاهص ًجحز اؾخسالف اإلاداقظ لغئاؾت احخماغاث 

ئغاصة الىظغ في الجاهب اإلاخػلو بغئاؾت مجلـ الىهض والهغض الظي نض ال طغوعة  هىاى مً ًغي 

ًىػهض ألن اإلاكغع لم ًىص غلى مً ًترأؽ احخماغاث اإلاجلـ في خالت ؾُاب اإلاداقظ، قال ًمًٌ جصىع 

حػؼل وكاغ اإلاجلـ في خالت الظغوعة لظا ًجب غلى اإلاكغع أن ًىص غلى مً ًسلل اإلاداقظ غىض 

ًان مىصىص غلُه في الهاهىن الؿابو عنم جغجِب ًض ؾُابه، يما ًجب جدض  .(3)90/10ًل هائب مثلما 

                                                 
 (: في قغوؿا ًغأؽ اإلاجلـ الىػني للهغض وػٍغ اإلاالُت والانخصاص أما اإلاداقظ قُػض هائبا له.(1

 ، اإلاغحؼ الؿابو.03/11 عنم مً ألامغ  22(: م (2

كي، (3  .174اإلاغحؼ الؿابو، (: مدمض طٍى
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ئال أهىا ال هىاقو هظا الغأي ئط ًمًٌ جكؿحر ئعاصة اإلاكغع في غضم الىص غلى مً ًسلل اإلاداقظ ئلى 

   .زؼىعة الصالخُاث اإلامىىخت لهظا ألازحر

 املطلب الثاوي: ضير املجلظ ومداوالجه

 

 

 

 

 

هت غمل اإلاجلـ مً زالُ جدضًض قغوغ صحت  03/11مً ألامغ عنم  60اإلااصة  هظمذ ػٍغ

، يما جؼغنذ ئلى يُكُت اجساط الهغاعاث و ألاهظمت غلى )الفزع ألاول( احخماغاث مجلـ الىهض والهغض

 .)الفزع الثاوي(ت ـهُئظه الـخىي هـمؿ
 

 

 الفزع ألاول: حلطاث مجلظ الىقد و القزض وشزوط صحتها

 

 

هت اؾخضغاء ألاغظاء لالحخماع جضوع حلؿاث اإلاجلـ  والحض  ،)أوال(و قغوغ صحتها خُى ػٍغ

 .)ثاهيا(حغاءاث الخاصت بؿحر وكاغ اإلاجلـ ألاصوى الوػهاص الجلؿاث و ؤلا 
 

 

 أوال: اضخدعاء ألاعظاء لالحخماع

 

 

 

محز اإلاكغع بحن الحالت الػاصًت و خالت الظغوعة  03/11 عنم مً ألامغ  60بالغحىع ئلى هص اإلااصة 

 باليؿبت لٌُكُت اؾخضغاء أغظاء مجلـ الىهض والهغض لالحخماع.

 

 

 

 

 اضخدعاء أعظاء مجلظ الىقد والقزض في الحالت العادًت )الدوراث العادًت( – 01

 

ئال أن الهاهىن أغظاء اإلاجلـ لالحخماع، جلـ الىهض والهغض إلا اعئِؿ هباغخباع ٌؿخضعي اإلاداقظ 

يُكُاث طلَ مٌخكُا بالهُى أن الاؾخضغاء ًىحهه اإلاداقظ لٍل غظى نبل أي  ؾٌذ غً آحاُ و

( صوعاث غاصًت في الؿىت غلى 04الضوعاث الػاصًت للمجلـ بأعبؼ ) 03/11، ونض خضص ألامغ عنم (1)احخماع

 خدضًض حضُو ألاغماُ.بداقظ هى مً ًىكغص الكهغة ألاولى مىه، واإلا 60ألانل ػبها للماصة 

 

 

 

 اضخدعاء أعظاء مجلظ الىقد والقزض في حالت الظزورة )الدوراث الاضخثىائيت( -02

 

و ًٍىن طلَ ئما بمباصعة مً اإلاداقظ  ًجىػ اؾخضغاء أغظاء اإلاجلـ لالحخماع ًلما صغذ الظغوعة

ً مً أغظاء اإلاجلـ، و في الحالت ألازحرة ًهترخان حضُو أغماُ  اإلاجلـ جؼبُها لىص أو بؼلب مً غظٍى

، وما ججضع ؤلاقاعة ئلُه أن اإلاكغع لم ًدضص اإلاهصىص بدالت 03/11الكهغة الثاهُت مً ألامغ عنم  60اإلااصة 

 ئِـ و أغظاء مجلـ الىهض والهغض.الظغوعة و غلُه قخهضًغها ًغحؼ لغ 

 

 

 

 

 

 

                                                 
، مظيغة لىُل قهاصة اإلااحؿخحر، قغع ناهىن ألاغماُ، ًلُت الحهىم، بً غٌىىن، حامػت الجؼائغ، مجلظ الىقد والقزض(: عطىان مؿغبي، (1

 .20، ص 2004
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 ثاهيا: شزوط صحت الجلطاث و الحد ألادوى الوعقاد احخماعاث مجلظ الىقد والقزض

أغظاء غلى  06جٍىن احخماغاث مجلـ الىهض والهغض ناهىهُت قهض اقترغ اإلاكغع خظىع  ختى

الكهغة الثاهُت مً  60ألانل صون أن ٌكترغ خظىع أغظاء مػُىحن بصكاتهم و هظا ما هصذ غلُه اإلااصة 

 الؿابو الظيغ. 03/11ألامغ عنم 

أغظاء مجلـ ئصاعة بىَ احخماع مجلـ الىهض والهغض نض ًىػهض بأن وما ًمًٌ مالخظخه هىا 

 الجؼائغ قهؽ.

ًهىم اإلاداقظ بصكخه عئِؿا للمجلـ بخدضًض حضُو الػمل و اإلاىاطُؼ اإلاغاص مىانكتها زالُ 

ذ  كخذ بػض طلَ الىهاف خُى الىهاغ اإلاػغوطت و جهضًم انتراخاث نبل غغطها غلى الخصٍى الجلؿت، ٍو

اعاث باألؾلبُت البؿُؼت و غىض حؿاوي صىث واخض، وجخسظ الهغ بمؼ ؤلاقاعة ئلى أن ًل غظى ًخمخؼ 

 .(1)ألاصىاث ًغجح صىث الغئِـ

فهل جخخلف مزاحل إعداد ًخمسع غً احخماغاث مجلـ الىهض والهغض نغاعاث وأهظمت، 

القزاراث عً ألاهظمت ؟ أم أن املشزع لم ًميز بين شزوط ضً ألاهظمت و شزوط إصدار القزاراث 

 ض ؟الصادرة عً مجلظ الىقد والقز  الفزدًت

 

 و أهظمت مجلظ الىقد والقزض الفزدًت قزاراثالالفزع الثاوي: مزاحل إعداد 

 

قلٍل  )ثاهيا( غً ألاهظمت ،)أوال( جلـ الىهض والهغضإلا الكغصًت  هغاعاثالجسخلل مغاخل ئغضاص 

 منها ئحغاءاث زاصت.

 

 جلظ الىقد والقزضالفزدًت ملأوال: مزاحل إعداد قزاراث 

 

 

ؼ ؾيُكُت ئغضاص نغاعاث مجلـ الىهض والهغض  لضعاؾت ِخم الخؼغم أوال ئلى يُكُت جدظحر مكاَع

ؼ و ئصضاع الهغاعاث  بكأنها، وأزحرا جىكُظ نغاعاث الهغاعاث و صعاؾتها زم يُكُت اإلاصاصنت غلى هظه اإلاكاَع

 مجلـ الىهض والهغض.

 الفزدًت جحظير مشاريع القزاراثمزحلت -01

ؼ الهغاعاث، قدتى جٍىن نغاعاث مجلـ الىهض ًخم زالُ هظه اإلاغخلت  ازخُاع مىطىغاث مكاَع

مً ألامغ  62، و في هظا الصضص جىلذ اإلااصة (2)اوالهغض ناهىهُت ًجب أن جضزل في الازخصاص اإلادضص له

جدضًض ازخصاصاث مجلـ الىهض والهغض غلى ؾبُل  10/04اإلاػضُ واإلاخمم باألمغ عنم  03/11عنم 

 الىهض والهغض ناهىن قال هجض في  ًخػلو باحغاءاث ئغضاص نغاعاث مجلـ الىهض والهغضالحصغ، أما قُما 

ؼ الهغاعاث و يُكُت جهضًمها و مىانكتها باؾخثىاء اإلااصة   60أي هص ًبحن مغاخل و ئحغاءاث ئغضاص مكاَع

 (3)اُ، التي زىلذ للمداقظ بصكخه عئِؿا إلاجلـ الىهض والهغض جدضًض حضُو ألاغم03/11مً ألامغ عنم 

                                                 
 ، اإلاغحؼ الؿابو.03/11مً ألامغ عنم  01ف  60(: م (1

كي، اإلاغحؼ الؿابو، ص (2  .177(: مدمض طٍى

 .الؿابو، اإلاغحؼ 03/11مً ألامغ عنم  01ف  60(: م (3



 إلاطار الخىظيمي ملجلظ الىقد و القزض                                                                                          الفصل ألاول 

 

 

00 

ً مً اإلاجلـ حضُو ألاغماُ ، و في ًلخا الحالخحن هالخظ (1)يما ًمًٌ في خالت الظغوعة أن ًهترح غظٍى

ً لٌىه  اهكغاص اإلاداقظ بخدضًض حضُو ألاغماُ ألن اإلاكغع اؾخػمل مصؼلح "انتراح" باليؿبت للػظٍى

للهبُى أما الخدضًض قهى اؾخػمل مصؼلح "جدضًض" باليؿبت للمداقظ، قاالنتراح ًٍىن نابل للغقع أو 

أمغ حاػم بمػنى أن اإلاداقظ في ألازحر هى الظي ًدضص اإلاكغوع أو الانتراح اإلاؼغوح مً نبل ألاغظاء، يما 

لم هجض في مظمىن هظا الهاهىن أي هص ًلؼم مجلـ الىهض والهغض بؼلب اؾدكاعة مً هُئت أو ئصاعة أو 

ىهض والهغض ًلما جضاولذ في اإلاؿائل اإلاخػلهت بل ئن الحٍىمت ملؼمت باؾدكاعة مجلـ ال ،شخص مػحن

ً مظمىن هظه الاؾدكاعة ؾحر لٌ، (2)بالىهض و الهغض أو أًت مؿألت ًمًٌ أن جإزغ غلى الجاهب الىهضي

 اإلاجلـ مً ػلب الاؾدكاعة.يما ال ًىحض هص ًمىؼ  ملؼمت

 

 

 

  الفزدًت مزحلت املصادقت و إصدار القزاراث -02
 

 

 

قان اإلاصاصنت و اجساط الهغاعاث  03/11مً ألامغ عنم  60ألاولى مً اإلااصة بمهخض ى هص الكهغة 

غلى مؿخىي مجلـ الىهض والهغض جخم باألؾلبُت البؿُؼت لألصىاث و في خالت حؿاوي غضص ألاصىاث 

ًالت جؼبُها لىص اإلااصة ًٍىن صىث الغئِـ مغجحا ذ بالى الكهغة الثاهُت  60، ولهض جم اؾدبػاص الخصٍى

 .03/11عنم مً ألامغ 
 

 

  جلظ الىقد والقزضالفزدًت ملقزاراث الجىفيذ  -03
 

 

 

ضة الغؾمُت و جلَ التي محز اإلاكغع بحن الهغاعاث الكغصًت إلاجلـ الىهض والهغض التي جيكغ  في الجٍغ

 جسظؼ إلحغاءاث الخبلُـ.

 

 

 

 جخظع إلحزاء اليشز في الجزيدة الزضميت جىفيذ القزاراث الفزدًت التي -03-01

 

 

 

ًاآلحي ضة الغؾمُت و هي   :(3)خصغ اإلاكغع الهغاعاث التي جسظؼ إلحغاء اليكغ في الجٍغ

  و اإلاإؾؿاث اإلاالُت وحػضًل نىاهُنها ألاؾاؾُت.الترزُص بكخذ البىىى 

 سحب الاغخماص. 

 كخذ مٍاجب جمثُل البىىى ألاحىبُتالترزُص ب. 

 ع الصالخُاث في مجاُ جؼبُو الخىظُم الخاص بالصغف  .جكٍى

ضة الغؾمُت قىجض أن الهىاهحن   ش جىكُظ الىصىص الهاهىهُت التي جيكغ في الجٍغ لم ًىخض اإلاكغع جاٍع

ضة الغؾمُت، و في الىىاحي  ًامل مً وكغها في الجٍغ جضزل خحز الخىكُظ في الجؼائغ الػاصمت بػض مض ي ًىم 

                                                 
 .الؿابو، اإلاغحؼ 03/11مً ألامغ عنم  02ف  60(: م (1

 ، اإلاغحؼ هكؿه.03/11الكهغة ألازحرة مً ألامغ عنم  60(: م (2
 ، اإلاغحؼ هكؿه.03/11مً ألامغ عنم  65(: م (3



 إلاطار الخىظيمي ملجلظ الىقد و القزض                                                                                          الفصل ألاول 

 

 

01 

ضة الغؾمُت ئلى مهغ ًل صائغة، ؾحر أ ًامل مً وصُى الجٍغ ن اإلاكغع لم ًىص غلى ألازغي بػض مض ي ًىم 

ش صزُى الهغاعاث الكغصًت التي جصضع غً مجلـ الىهض والهغض خحز الخىكُظ.  جاٍع

إلاجلـ الىهض و الهغض هالخظ أهه ال جىحض ناغضة غلى بػع الهغاعاث الكغصًت  الاػالعغىض 

ش صزُى هظه الهغاعاث خحز الخىكُظ، قػلى ؾبُل اإلاثاُ اإلاهغع عنم مىخضة لخدضًض   19اإلاإعر في  06/01جاٍع

ش الخىنُؼ غلى هظا  2006ماعؽ  ان الجؼائغي" خُث جم جدضًض جاٍع الظي جظمً سحب اغخماص "بىَ الٍغ

 2005صٌؿمبر  28اإلاإعر في  05/01، لًٌ هىاى مهغع آزغ ًدمل عنم (1)اإلاهغع يمغحؼ لضزىله خحز الخىكُظ

غمل زاص بالبىىى واإلاإؾؿاث  الظي جظمً سحب اغخماص "منى بىَ" صزل خحز الخىكُظ نهاًت آزغ ًىم

 .(2)2005اإلاالُت مً قهغ صٌؿمبر ؾىت 

ضة الغؾمُت لهض هص اإلاكغع غلى وؾُلت اليكغ  إلقهاع نغاعاث سحب الاغخماص الصاصعة في الجٍغ

ًان ًجب  ،غً مجلـ الىهض والهغض الىص غلى وؾائل أزغي إلقهاع هظا الىىع مً غلى اإلاكغع لًٌ 

ًاليكغ في ًىمُخحن وػىِخحن و بلؿخحن مسخلكخحن أو الخبلُـ غً  و الىؾائل الهغاعاث إلغالم الؿحر  ػٍغ

 .(3)وهظا بهضف جكاصي الخػامل مؼ البىىى أو اإلاإؾؿاث اإلاالُت التي جم سحب اغخماصها ،اإلاؿمىغت و اإلاغئُت
 

 

 الفزدًت التي جخظع إلحزاء الخبليغجىفيذ القزاراث  -03-02

 

 65إلحغاء الخبلُـ ػبها لىص اإلااصة  هىاى نغاعاث قغصًت ًخسظها مجلـ الىهض و الهغض جسظؼ

الهغاعاث اإلاخػلهت بخؼبُو ألاهظمت التي ٌؿنها اإلاجلـ جؼبُها وهي  03/11الكهغة الثالثت مً ألامغ عنم 

 هكـ الهاهىن.مً  ص-62/2ة لىص اإلااص

 

 

 ثاهيا: مزاحل إعداد ألاهظمت التي ًصدرها مجلظ الىقد والقزض

 

 

لهض خضص اإلاكغع في ناهىن الىهض والهغض قغوغ وئحغاءاث ؾً ألاهظمت ختى ًمًٌ الاخخجاج بها 

هت  ،طض الؿحر وغلُه ؾِخم الخؼغم ئلى قغوغ ؾً ألاهظمت مً ػغف مجلـ الىهض و الهغض وػٍغ

 زم صزىلها خحز الخىكُظ. ئصضاعها

 

 

   شزوط ضً ألاهظمت -01

ن مجلـ الىهض و الهغض ملؼم باالؾخماع قانبل ئصضاع ألاهظمت مً ػغف مداقظ بىَ الجؼائغ 

ؼ  (4)ئلى وػٍغ اإلاالُت ئطا ػلب طلَ في اإلاؿائل اإلاخػلهت بالىهض و الهغض و الصغف، وغىض اإلاىاقهت غلى مكاَع

ؼ ئلى وػٍغ اإلاالُت بدُث مىده الهاهىن أحل غكغة ) ( أًام 10ألاهظمت ًجب غلى اإلاداقظ جبلُـ هظه اإلاكاَع

                                                 
ان الجؼائغي"  2006ماعؽ  19اإلاإعر في  06/01مً اإلاهغع عنم  02(: م (1 ل  02، اإلاإعزت في 20، ج ع ع جظمً سحب اغخماص "بىَ الٍغ أقٍغ

2006. 

 . 2006حاهكي  15، اإلاإعزت في 02(: ج ع ع (2

كي، اإلاغحؼ الؿابو، ص (3  .187(: مدمض طٍى

 ، اإلاغحؼ الؿابو. 03/11الكهغة ألازحرة مً ألامغ عنم  62(: م (4
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لهغض ، و في خالت وحىص انتراح بالخػضًل ًهىم اإلاداقظ باؾخضغاء أغظاء مجلـ الىهض وا(1)لؼلب حػضًلها

، خُث اغخبر بػع الباخثحن أن هظه (2)( أًام لػغض وصعاؾت هظا الانتراح05لالحخماع في أحل زمؿت )

ؼ ألاهظمت التي ًىاقو غليها مجلـ الىهض والهغض  .(3)الػملُت حػض نغاءة زاهُت إلاكاَع

ؼ ألاهظمت لِـ ملؼما إلاجلـ الىهض والهغض أل  ن هظا ئن انتراح وػٍغ اإلاالُت اإلاخظمً حػضًل مكاَع

 وظُكُت غىض ؾً ألاهظمتو بظلَ قان اإلاجلـ ًخمخؼ باؾخهاللُت  ،ألازحر ًخمخؼ بؿلؼت اجساط الهغاع النهائي

الظي ًخسظه الجضًض غلى أهه:" و ًٍىن الهغاع  03/11مً ألامغ عنم  63خُث هصذ الكهغة ألازحرة مً اإلااصة 

 .ً مظمىهه "اإلاجلـ هاقظا مهما ًٌ

ؼ ألاهظمت" ، لًٌ  هظا هالخظ أن هص الكهغة ألاولى مً هظه اإلااصة نض جظمىذ غباعة "مكاَع

  ً الظي ٌػض و بضًه وػٍغ اإلاالُت مصؼلح ال ًإصي اإلاػنى الصحُذ ألن اإلاجلـ ؾحر ملؼم بؼلب الخػضًل الظي 

ؼ ألاهظمت مجغص انتراح لظلَ ًمًٌ جٌُُل ػلب الخػضًل غلى أهه ػلب نغاءة زاهُت، و غلُه جكهض م كاَع

و جصبذ أهظمت نائمت بظاتها و ًبهى ئحغاء  مً ػغف مجلـ الىهض والهغض هظه الصكت بػض اإلاىاقهت غليها

  ئصضاعها مً مداقظ بىَ الجؼائغ.

    إحزاء إصدار ألاهظمت -02

مصؼلح "ؤلاصضاع" هى ئحغاء زاص بغئِـ الجمهىعٍت باليؿبت للهىاهحن اإلاصاصم غليها مً ػغف 

، وغلُه قان هىاى مً 2016الكهغة ألاولى مً الخػضًل الضؾخىعي لؿىت  144لىص اإلااصة  ػبها البرإلاان

ًغي أن اؾخػماُ هظا ؤلاحغاء باليؿبت إلاداقظ بىَ الجؼائغ ؾحر صؾخىعي غلى اغخباع أن الهغاعاث 

 .(4)الخىظُمُت جسظؼ إلحغاء اليكغ و لِـ ؤلاصضاع

قان مداقظ بىَ الجؼائغ هى مً  03/11ً ألامغ عنم م 64بمهخض ى هص الكهغة ألاولى مً اإلااصة 

باصضاع ألاهظمت بػض اإلاىاقهت غليها مً ػغف مجلـ الىهض والهغض ئال أن اإلاكغع لم ًدضص أحل ًهىم 

 .ئصضاع هظه ألاهظمت

 كيفيت جىفيذ ألاهظمت -03

غلى أهه:" ًصضع اإلاداقظ الىظام الظي ًصبذ هاقظا و ًيكغ في  03/11مً ألامغ عنم  64اإلااصة  جىص

ت الضًمهغاػُت الكػبُت. ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼائٍغ  الجٍغ

 .الؿحر بمجغص وكغهاًدخج باألهظمت ججاه 

خُيئظ الاخخجاج وجيكغ ألاهظمت في خالت الاؾخعجاُ في ًىمُخحن جصضعان في مضًىت الجؼائغ و ًمًٌ  

 بها ججاه الؿحر بمجغص ئجمام هظا ؤلاحغاء".

                                                 
 .الؿابوغحؼ ، اإلا03/11مً ألامغ عنم  01ف  63(: م (1

 ، اإلاغحؼ هكؿه.03/11مً ألامغ عنم  02ف  63(: م (2

(3): RACHID ZOUAIMIA, les autorités de régulation indépendantes dans le secteur financier en 

Algérie, édition HOUMA, ALGER, 2005, p 28. 

ؼ الؿُض الجىهغي، (4 صًىان اإلاؼبىغاث  02،، غ -صعاؾت مهاعهت-الفترة ما بين إلاصدار و الشهزالقاهىن و القزار إلاداري في (: غبض الػٍؼ

 .59، ص 1995الجامػُت، الجؼائغ، 
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الخظ مً هظا الىص أن ألاهظمت التي ًىاقو غليها مجلـ الىهض والهغض جصبذ هاقظة بمجغص ً

 وكغها، لًٌ اإلاكغع محز بحن الحالت الػاصًت و الحالت الاؾخعجالُت.

 

 

 

 

 جىفيذ ألاهظمت في الحالت العادًت -03-01

 

 

ظا ــــــه الؿحر بمجغص ئجمام هاـــــظة ججـــــضة الغؾمُت وجصبذ هاقــــغ في الجٍغــت جيكـــألاهظم ل أنــألاص 

جكصل بحن اإلاىاقهت غلى بػع ألاهظمت و بحن غملُت وكغها ؾحر أن اإلاكغع لم ًدضص اإلاضة التي ، ؤلاحغاء

اإلاخػلو بالحض ألاصوى لغأؽ ماُ البىىى و اإلاإؾؿاث اإلاالُت جمذ اإلاىاقهت  08/04الىظام عنم  هجض قمثال 

ش  ش  2008صٌؿمبر  23غلُه بخاٍع أن  جضباإلاهابل ه ، 2008صٌؿمبر  24و جم وكغه في الُىم اإلاىالي أي بخاٍع

ش و الهغض  الاصزاع اإلاخػلو بالحض ألاصوى لغأؽ ماُ حػاوهُاث  08/02الىظام عنم  جمذ اإلاىاقهت غلُه بخاٍع

لُت  21 أي  2009ماعؽ  08، لًٌ جأزغ وكغه ختى 08/04أي نبل اإلاىاقهت غلى الىظام عنم  2008حٍى

ًاملت مهابل ًىم واخض قهؽ باليؿبت ليكغ الىظام عنم   .08/04بخأزغ صام خىالي زماهُت أقهغ 
 

 

 

 

   جىفيذ ألاهظمت في حالت الاضخعجال -03-02
 

 

 

ضة الغؾمُت  ألاصل ًمًٌ أن جيكغ في ًىمُخحن جصضعان في مضًىت  و أن جيكغ ألاهظمت في الجٍغ

 .تي ًمًٌ أن جأزظ ػابؼ الاؾخعجاُاإلاكغع لم ًدضص اإلاىطىغاث ال ؾحر أن ،الجؼائغ في خالت الاؾخعجاُ

ضجحن ًىمُخحن قظلَ ال ٌؿنأحاػ بالغؾم مً أن اإلاكغع  غً وكغها في  يوكغ بػع ألاهظمت في حٍغ

ضة الغؾمُت غلى أؾاؽ أهه ا جؼبُها لىص الكهغة ألاولى مً  قترغ وكغ ألاهظمت في هظه الىؾُلتالجٍغ

 . 03/11مً ألامغ عنم  64اإلااصة 

مً الؿغابت أن ًىص اإلاكغع غلى ئحغاء وكغ ألاهظمت في الجغائض الُىمُت ألن هظه الىؾُلت ؾحر 

ًان غلى اإلاكغع الىص  ًالخبلُـ أو اليكغ في اإلاىنؼ الالٌترووي عؾمُت و بالخالي  غلى وؾائل ناهىهُت أزغي 

 .(1)لبىَ الجؼائغ

هت وكغ ألاهظمو  ضة الغؾمُتٍمًٌ حسجُل مالخظت أزغي خُى ػٍغ جيكغ في آزغ والتي  ت في الجٍغ

  ٌ ضة بػىىان "ئغالهاث و بالؾاث"، وهظا  غامت  نىاغضجظم ها قا للهُمت الهاهىهُت لألهظمت ألنئجحا ض  ػ  الجٍغ

الهغض مىطؼ ملؼمت وجظؼ أخٍام ناهىن الىهض و ن نىاغضها ئال هي بالؾاث بل و مجغصة، قال هي ئغالهاث و 

 .(2)الخؼبُو

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
كي، اإلاغحؼ الؿابو، ص (1  .189(: مدمض طٍى

 .190(: اإلاغحؼ هكؿه، ص (2
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 جلظ و الطعً فههااملالتي ًصدرها  الفزدًت و القزاراث املبحث الثاوي: طبيعت ألاهظمت

 
 

 

جخىج الجلؿاث  التي ٌػهضها مجلـ الىهض والهغض بػض اؾدُكائها الكغوغ اإلادضصة ناهىها بجملت 

ًاهذ في الؿابو جضزل طمً امخُاػاث الؿلؼت الػامت  مً الهغاعاث الكغصًت والخىظُمُت، هظه ألازحرة 

م بػض طلَ جدضًض ز ،)املطلب ألاول(وبالخدضًض وػاعة اإلاالُت لظلَ ًيبغي البدث في ػبُػتها الهاهىهُت 

 ، وطلَ لُدؿنى لىا مػغقت الؼبُػت الهاهىهُت للمجلـ الخها.)املطلب الثاوي(يُكُت الؼػً قيها 

 

 

 

 

 

 جلظ املالتي ًصدرها الفزدًت  الطبيعت القاهىهيت لألهظمت و القزاراث املطلب ألاول:

 

 

 

 

ًاهذ قغصًت أو جىظُمُت  ئن   ًان قٍلها ؾىاء  الهغاعاث التي ًصضعها مجلـ الىهض والهغض مهما 

 قان جدضًض ػبُػتها الهاهىهُت له أهمُت يبحرة في مػغقت ػبُػت هظا الجهاػ.

و الهغاعاث الكغصًت  (1) (règlements)نض محز اإلاكغع في ناهىن الىهض والهغض بحن ألاهظمت و 

(décisions individuelles)  َومً زالُ هظا اإلاؼلب ؾِخم مجلـ الىهض والهغضالتي ًصضعها بى ،

، زم الؼبُػت الهاهىهُت )الفزع ألاول(الخؼغم ئلى الؼبُػت الهاهىهُت لألهظمت التي ًصضعها اإلاجلـ 

  .)الفزع الثاوي(للهغاعاث الكغصًت الصاصعة غً مجلـ الىهض والهغض 
 

 

 

 الطبيعت القاهىهيت لألهظمت التي ًصدرها مجلظ الىقد والقزض: الفزع ألاول 

 

 

 

 

لٌىه لم ًدضص ػبُػتها  نغاعاث مجلـ الىهض والهغضع ألاهظمت الصاصعة غً اغخبر اإلاكغ  

 .) ثاهيا( هي الؼبُػت الهاهىهُت لها؟ وما ، )أوال(؟الهاهىهُت، قما هى ألاؾاؽ الهاهىوي لهظه ألاهظمت
 

 

 

 ألاضاص القاهىوي لألهظمت الصادرة عً مجلظ الىقد والقزضأوال: 

 

 

ؼ و بالظبؽ ألامغ و 2016الخػضًل الضؾخىعي لؿىت أؾاؾها الهاهىوي في ججض ألاهظمت  في الدكَغ

 اإلاخػلو بالىهض والهغض. 03/11عنم 

 

 

 ألاضاص الدضخىري لألهظمت -01

مىه غلى:" ًماعؽ عئِـ  143هجضه هص في اإلااصة  2016ئلى الخػضًل الضؾخىعي لؿىت  بالغحىع 

 الجمهىعٍت الؿلؼت الخىظُمُت في اإلاؿائل ؾحر اإلاسصصت للهاهىن.

."  ًىضعج جؼبُو الهىاهحن في اإلاجاُ الخىظُمي الظي ٌػىص للىػٍغ ألاُو

اصة غلى الؿ 99أما اإلااصة  لؼاث التي جسىلها ئًاه صغاخت أخٍام جىص غلى:" ًماعؽ الىػٍغ ألاُو ٍػ

 أزغي مً الضؾخىع:... ٌؿهغ غلى جىكُظ الهىاهحن والخىظُماث".

                                                 
ٍىن الهغاع الجضًض الظي ًخسظه التي هصذ غلى  03/11مً ألامغ  63مً اإلااصة  03(: لهض وصل اإلاكغع ألاهظمت بالهغاعاث في الكهغة (1 أهه:" ٍو

 اإلاجلـ هاقظا مهما ًًٌ مظمىهه"، قاإلاهصىص بالهغاع الجضًض هى الىظام الظي ًخسظه مجلـ الىهض والهغض بػض الىظغ في الخػضًل اإلاهترح مً

 وػٍغ اإلاالُت.
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ا للىػٍغ  وغلى هظا ألاؾاؽ ًالخظ أن الؿلؼت الخىظُمُت في مجاُ جؼبُو الهىاهحن مسىلت خصٍغ

 (1)ضؾخىع ألاُو و جؼوٍض هُئت أزغي يمجلـ الىهض والهغض بمثل هظه الؿلؼت ًؼغح ئقٍاال مؼ هصىص ال

 . .(143و99)اإلااصجحن زاصت 

 2016مً الخػضًل الضؾخىعي لؿىت  43لًٌ ًمًٌ ئًجاص ألاؾاؽ الهاهىوي لهظه الؿلؼت في اإلااصة 

ت الاؾدثماع والخجاعة مػترف بها، وجماعؽ في ئػاع الهاهىن"، يغؾذ هظه اإلااصة مبضأ  و التي جىص غلى:" خٍغ

ت مماعؾت الخجاعة و الاؾدثماع ؾحر  أنها لِؿذ مؼلهت بل مهُضة في ئػاع الهاهىن، ومً بحن هظه الهىاهحن خٍغ

ظبؽ نىاغض مماعؾت اإلاهىت اإلاصغقُت، وغلُه ًمًٌ الهُى أن  هجض ناهىن الىهض والهغض الظي ًدضص ٍو

مً الخػضًل الضؾخىعي، لٌنها لم  43ألاهظمت التي ًصضعها مجلـ الىهض والهغض ججض أؾاؾها في اإلااصة 

مً الخػضًل الضؾخىعي في مظمىن ألامغ  92/07اصة ناهىن الىهض والهغض في خحن جم طيغ اإلا جظيغ في مىاص

 .(2)اإلاخػلهت بؿلؼت عئِـ الجمهىعٍت في حػُحن مداقظ بىَ الجؼائغ 03/11عنم 
 

 

 

 لألهظمت ألاضاص الدشزيعي -02

 

 

 

ؾلؼاجه في هظا غلى أهه:" ًماعؽ اإلاجلـ  03/11م مً ألامغ عن 62جىص الكهغة الثالثت مً اإلااصة  

و  "، ومىه قاإلاكغع زُى إلاجلـ الىهض والهغض صغاخت مماعؾت ازخصاصاجه في ألاهظمتؤلاػاع غً ػٍغ

و "أهظمت  ."اإلاجاُ اإلاصغفي غً ػٍغ

قان أهظمت، بمىحب  مهامه ماعؽً  مجلـ الىهض والهغض "ؾلؼت ههضًت"  و بما أن اإلاكغع اغخبر  

  ألازحرةالهاهىهُت لهظه  الؼبُػت
 
 الؿلؼت ًمًٌ جهؿُم وغلُهغلى أنها ؾلؼت جىظُمُت مخسصصت، ُل ٌج

 ئلى هىغحن: تالخىظُمُ

 .ؾلؼت جىظُمُت غامت حػىص للؿلؼت الخىكُظًت بمىحب الضؾخىع 

 ػُت ت اإلاؿخهلت بمىحب هصىص حكَغ (3)ؾلؼت جىظُمُت مخسصصت حػىص لبػع الؿلؼاث ؤلاصاٍع
 

مٍاهت اإلاكغع قُما  اخخل بػع الباخثحن أن بىَ الجؼائغ و باألزص مجلـ الىهض والهغض اغخبر 

 .(4)ًسص اإلاؿائل اإلاخػلهت بالىهض والهغض

 

 

 

                                                 
 .24(: أخمض أغغاب،  اإلاغحؼ الؿابو، ص (1

كي، اإلاغحؼ الؿابو، ص (2  .184(: مدمض طٍى

 .185(: اإلاغحؼ هكؿه، ص (3

ت للػلىم إلاصالحاث املصزفيت في القاهىن الجشائزي في إطار الدطيير الصارم لشؤون الىقد واملال(: الجُاللي عجت، (4 ، اإلاجلت الجؼائٍغ

 .93، ص 2009، 01الهاهىهُت الانخصاصًت والؿُاؾُت، ع 
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 هىهيت لألهظمت التي ًصدرها مجلظ الىقد والقزضجكييف الطبيعت القاثاهيا: 

 

 الاغخماص غلى اإلاػُاع الػظىي و اإلااصي. لخدضًض الؼبُػت الهاهىهُت لألهظمت ؾِخم

 

 ألهظمت حطب املعيار العظىي لجكييف الطبيعت القاهىهيت -01

 

قان مجلـ الىهض والهغض ًخمخؼ بؿلؼت ؾً  03/11مً ألامغ عنم  62بمهخض ى هص اإلااصة 

أحاػ الؼػً قيها بضغىي ؤلالؿاء أمام مجلـ الضولت أي أنها  هاقظة هظه ألازحرةمت وغىضما جصبذ ألاهظ

ت طاث ػابؼ  جسظؼ لغنابت الهظاء ؤلاصاعي، ئطن ألاهظمت الصاصعة غً بىَ الجؼائغ حػض نغاعاث ئصاٍع

ػُا ألن الهىاهحن لها ئحغاءاث زاصت بؿنها وئصضاعها جىظُمي ، يما أن (1)قال ًمًٌ أن جٍىن غمال حكَغ

ػُت  ال جسظؼ للغنابت الهظائُت مً نبل الهاض ي ؤلاصاعي بل ئن الهاض ي ٌػمل غلى الىصىص الدكَغ

 . (2)جؼبُو الهاهىن غٌـ ألاهظمت التي جسظؼ للغنابت الهظائُت

 

 

 جكييف الطبيعت القاهىهيت لألهظمت حطب املعيار املادي -02

 

 

غامت و أؾلب ألاهظمت الصاصعة غً مجلـ الىهض والهغض جخظمً مجمىغت نىاغض ناهىهُت 

، وغلُه غىضما ٌؿً مجلـ الىهض مجغصة يما أنها جىؼىي غلى غىصغ ؤلالؼام في مجاُ اليكاغ اإلاصغفي

ؼ الىهض والهغض مىطؼ الخؼبُو، وهظا ما أيضجه الكهغة  والهغض أهظمت قاهه بظلَ ًظؼ أخٍام حكَغ

و التي هصذ غلى أهه:" ًماعؽ اإلاجلـ ؾ 03/11مً ألامغ عنم  62الثالثت مً اإلااصة  لؼاجه غً ػٍغ

 ألاهظمت".

ُ ن الػمل الظي ًهىم به مجلـ الىهض وائ الظي ٌػمل غلى  لهغض ًٍاص ٌكبه غمل الىػٍغ ألاو

ت  ئصضاع هصىص جىظُمُت لخىكُظ الهىاهحن، وهىا ًمًٌ اغخباع أهظمت مجلـ الىهض والهغض نغاعاث ئصاٍع

ؼ الىهض والهغض. جىظُمُت لٌنها جبهى مدضوصة مً خُث مجاُ جؼبُهها و مظمىنها وقها  لدكَغ

ت خؿب اإلاػُاع اإلاىطىعي ئلى هىغح  ن، نغاعاث جىظُمُت ونغاعاث قغصًتجىهؿم الهغاعاث ؤلاصاٍع

قالهغاعاث الخىظُمُت هي جلَ التي جخظمً نىاغض غامت ومجغصة بدُث حؿغي غلى حمُؼ ألاشخاص الظًً 

، و (3)جىؼبو غليهم الكغوغ الىاعصة في الهاغضة الخىظُمُت وال جدضص أشخاصا بظواتهم و ئهما بصكاتهم

  .اعاث قغصًت جساػب أشخاصا بظواتهمنغ 

تالصاصعة غً هظمت مما ؾبو وؿخيخج أن ألا و  ؿم مً جىه مجلـ الىهض والهغض هي نغاعاث ئصاٍع

 :خُث مىطىغها ئلى

  جخظمً نىاغض غامت و مجغصة 03/11مً ألامغ عنم  62أهظمت جىظُمُت جخسظ جؼبُها لىص اإلااصة. 

  ال جخظمً نىاغض غامت  03/11مً ألامغ عنم  78أهظمت ؾحر جىظُمُت جخسظ جؼبُها لىص اإلااصة

 سص شخصا مػىىٍا بظاجه.ومجغصة بل ئنها ج

                                                 
 .2016مً الخػضًل الضؾخىعي لؿىت  145ئلى  136(: اإلاىاص مً (1

 ، اإلاغحؼ الؿابو.03/11مً ألامغ عنم  65(: م (2

 .61، ص 2007، صاع النهظت الػغبُت، الهاهغة، جدرج القزاراث إلاداريت و مبدأ الشزعيت(: زغوث بضوي، (3
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 التي ًصدرها مجلظ الىقد والقزضالفزدًت الطبيعت القاهىهيت للقزاراث الفزع الثاوي: 

 

 

 

ًهخض ي البدث في ػبُػت الهغاعاث الكغصًت التي ًصضعها مجلـ الىهض والهغض جدضًضها مً 

ً هما: اإلاػُاع الػظىي   . )ثاهيا(باإلطاقت ئلى اإلاػُاع اإلااصي  ،)أوال(زالُ مػُاٍع

 

 

 

 املعيار العظىي أوال: 

 

 

 

 

غلى أهه:" ًخسظ اإلاجلـ الهغاعاث الكغصًت  03/11مً ألامغ عنم  62جىص الكهغة الثاهُت مً اإلااصة 

ٍجىػ الؼػً في هظه ث الكغصًت" لخمُحزها غً ألاهظمت و هظا الىص طيغ غباعة "الهغاعا ،(1) آلاجُت: ..."

وبالخالي قهظه  أي أنها جسظؼ لغنابت الهظاء ؤلاصاعي  ،(2)الضولتالهغاعاث بضغىي ؤلالؿاء أمام مجلـ 

 الهغاعاث طاث ػابؼ ئصاعي.

 املعيار املاديثاهيا: 

 

 

 

 

الهغض ؾلؼت ئصضاع الهغاعاث التي هجض أن اإلاكغع مىذ إلاجلـ الىهض و غىض ئغماُ اإلاػُاع اإلااصي 

بها أصال لإلصاعة حؿخػملها لخدهُو حػض مً صمُم مماعؾت امخُاػاث الؿلؼت الػامت و هي خهىم مػترف 

 .   ػابؼ ئصاعي  قالهغاعاث الكغصًت الصاصعة غً مجلـ الىهض والهغض طاث،وبالخالي (3)اإلاصلحت الػامت

 

 

 

 

 

 مجلظ الىقد والقزضو قزاراث  الطعً في أهظمتاملطلب الثاوي: 

 

 

 

 

والخىظُمُت صون ألازظ بػحن جمخؼ مجلـ الىهض والهغض بؿلؼت اجساط الهغاعاث الكغصًت ئن 

ال ٌػني أن هظه الهغاعاث ال جسظؼ للغنابت ئط ًمًٌ  إلاهضمت مً نبل وػٍغ اإلاالُت،الاغخباع الانتراخاث ا

 الؼػً قيها بضغىي ؤلالؿاء.

قما هي الجهت اإلاسخصت؟ و ما هي ؤلاحغاءاث اإلاخبػت في طلَ؟ وهل جسخلل ئحغاءاث الؼػً في 

 صًت؟ألاهظمت غً الهغاعاث الكغ 

 )الفزع ألاول(مً زالُ هظا اإلاؼلب ؾِخم الخؼغم ئلى الجهت اإلاسخصت التي ًغقؼ لها ػلب الؼػً 

الصاصعة غً في ألاهظمت أو الهغاعاث الكغصًت ئطاقت ئلى ؤلاحغاءاث التي ًجب ئجباغها ؾىاء في خالت الؼػً 

 .)الفزع الثاوي(الىهض والهغض مجلـ 

 

 

                                                 
ضة الغؾمُت اإلادغعة باللؿت الكغوؿُت الىص آلاحي:(1  (: هظا الىص ًهابله في الجٍغ

«Le conseil prend des décisions individuelles suivants: …» 

 ، اإلاغحؼ الؿابو.03/11ألامغ عنم  مً 87و  65(: اإلااصجحن (2

، ص 2005، صًىان اإلاؼبىغاث الجامػُت، الجؼائغ، 2، غ -جىظيم واخخصاص القظاء إلاداري  -قاهىن املىاسعاث إلاداريت(: عقُض زلىفي، (3

228. 
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 الفزع ألاول: الجهت املخخصت التي ًزفع لها طلب الطعً

 

 

 

 

ٌػخبر الؼػً في نغاعاث مجلـ الىهض والهغض مً بحن ألامىع التي ججؿض الغنابت غلى غمل هظه 

الهُئت، يما ٌػخبر جدضًض الجهت الهظائُت اإلاسخصت في الؼػً مً اإلاإقغاث اإلاهمت التي جبرػ الؼبُػت 

  ؟التي ًغقؼ لها ػلب الؼػً اإلاسخصت الهظائُت تهي الج، قما هالهاهىهُت للمجلـ
 
 
 
 

 الىقد والقزضلظ مجأوال: الجهت املخخصت التي ًزفع لها طلب الطعً في أهظمت 

 

 

 

الغحىع ًجب لخدضًض الجهت اإلاسخصت التي ًغقؼ لها ػلب الؼػً في أهظمت مجلـ الىهض والهغض 

 (1)اإلاػضُ واإلاخمم اإلاخػلو بازخصاصاث مجلـ الضولت وجىظُمه وغمله 98/01ئلى الهاهىن الػظىي عنم 

يضعحت أولى وأزحرة بالكصل في صغاوي ؤلالؿاء ًسخص مجلـ الضولت مىه غلى:"  09خُث هصذ اإلااصة 

ت والهُئاث  والخكؿحر وجهضًغ اإلاكغوغُت في ت اإلاغيٍؼ ت الصاصعة غً الؿلؼاث ؤلاصاٍع الهغاعاث ؤلاصاٍع

 ىُت واإلاىظماث اإلاهىُت الىػىُت.الػمىمُت الىػ

سخص أًظا بالكصل في الهظاًا اإلاسىلت له بمىحب هصىص زاصت".  ٍو

الخظ غلى الكهغة ألاولى أنها لم جظيغ بىَ الجؼائغ ألن هظا ألازحر ال ًضزل في ػائكت ألاشخاص   ً ما 

ت الىاعصة  و ًضزل في هظا ؤلاػاع  في هظا الىص، لًٌ الكهغة الثاهُت أخالخىا غلى الىصىص الخاصتاإلاػىٍى

بىَ الجؼائغ بدُث أن ناهىن الىهض والهغض زُى صغاخت إلاجلـ الضولت ازخصاص الىظغ في صغاوي 

 .(2)ؤلالؿاء طض ألاهظمت

سخص أًظا بالكصل..." وهي حؿمذ بخؼبُو هص الكهغة  لهض وعصث في الكهغة الثاهُت غباعة "ٍو

 التي جسُى إلاجلـ الضولت ازخصاص الكصل في صغاوي ؤلالؿاء يضعحت أولى وأزحرة. 09ألاولى مً اإلااصة 

طمً جأقحراث ألامغ عنم  98/01أهه لم ًخم طيغ الهاهىن الػظىي عنم ئلُه ججضع ؤلاقاعة وما 

ي صغىي ؤلالؿاء طض ألاهظمت لظا مؼ أن هظا ألازحر هص غلى ازخصاص مجلـ الضولت بالىظغ ف 03/11

اإلاػضُ  98/01الهاهىن الػظىي عنم  باصعاجوطلَ  03/11وحب اؾخضعاى هظا الخؼأ الكٌلي في ألامغ عنم 

 واإلاخمم طمً جأقحراث هظا ألامغ.

ت جىص غلى أهه:" مىه  901هجض أن اإلااصة  (3)أما ئطا عحػىا ئلى ناهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاٍع

ضولت يضعحت أولى وأزحرة بالكصل في صغاوي ؤلالؿاء والخكؿحر وجهضًغ اإلاكغوغُت في ًسخص مجلـ ال

ت. ت اإلاغيٍؼ ت الصاصعة غً الؿلؼاث ؤلاصاٍع  الهغاعاث ؤلاصاٍع

 يما ًسخص بالكصل في الهظاًا اإلاسىلت له بمىحب هصىص زاصت".

                                                 
اإلاخػلو بازخصاصاث مجلـ الضولت وجىظُمه وغمله اإلاػضُ واإلاخمم بالهاهىن  1998ماي  30اإلاإعر في  98/01الهاهىن الػظىي عنم (: (1

لُت  26اإلاإعر في  11/13الػظىي عنم   .2011أوث  03، اإلاإعزت في 43، ج ع ع 2011حٍى

 ، اإلاغحؼ الؿابو.03/11مً ألامغ عنم  65م  1(: ف (2

ت 2008قُكغي  25اإلاإعر في  08/09عنم (: الهاهىن (3 ل  23، اإلاإعزت في 21، ج ع ع اإلاخظمً ناهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاٍع  .2008أقٍغ
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اإلاػضُ  98/01 مً الهاهىن الػظىي عنم 09هالخظ أن هص هظه اإلااصة جٍاص جؼابو هص اإلااصة 

ت اإلاغيٍؼ انخصغث غلى طيغ الؿلؼاث 901لًٌ اإلااصة  ،واإلاخمم غلى اإلاكغع في ٌػاب  ما ؾحر أن تؤلاصاٍع

ت أهه حػضي غلى ازخصاص اإلاإؾـ الضؾخىعي ألن جدضًض ازخصاص  ،ناهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاٍع

مً الخػضًل  172اإلااصة  مجلـ الضولت ًٍىن بمىحب ناهىن غظىي ولِـ ناهىن غاصي جؼبُها لىص

 .2016الضؾخىعي لؿىت 
 

 

 

 

هىاى مؿألت أزغي جثاع بكأن مضي حىاػ الؼػً بالىهع في نغاعاث مجلـ الضولت الصاصعة في 

اإلاػضُ واإلاخمم غلى  98/01مً الهاهىن الػظىي عنم  11صغاوي ؤلالؿاء طض ألاهظمت، خُث هصذ اإلااصة 

هع في ألاخٍام الصاصعة في آزغ صعحت غً الجهاث الهظائُت أهه:" ًسخص مجلـ الضولت في الؼػىن بالى

سخص أًظا بالىظغ في الؼػىن بالىهع اإلاسىلت له بمىحب هصىص زاصت". ت، ٍو  ؤلاصاٍع

 

 

 

 

ت" ًمًٌ أن حكمل مجلـ الضولت ئن ئال أهه صضع نغاع غً مجلـ  غباعة "الجهاث الهظائُت ؤلاصاٍع

ش  و الؼػً بالىهع في الهغاعاث الصاصعة الظي لم ٌؿ 2002ؾبخمبر  23الضولت بخاٍع مذ باؾخػماُ ػٍغ

و  و اغتراض الؿحر الخاعج غً  الخماؽغىه، لًٌ ًجىػ الؼػً غً ػٍغ ئغاصة الىظغ أو الؼػً غً ػٍغ

أهه ال ًخصىع أن هكـ الجهت خُث ًغي ، يما طهب في هكـ الاججاه ألاؾخاط زلىفي عقُض (1)الخصىمت

ؤلالؿاء بصكت ابخضائُت و نهائُت أن جكصل في هكـ الهظُت يجهت الهظائُت التي قصلذ في هكـ صغىي 

ض هظا ً   ، لًٌ هىاى مً ال (2)ههع ها مً ػغم غلى أؾاؽ ألغأي و ال نغاع مجلـ الضولت اٍإ هه حجب ػٍغ

 .(3)اإلاػضُ واإلاخمم 98/01مً الهاهىن الػظىي عنم  11الؼػً ؾحر الػاصًت ولم ًؼبو مظمىن هص اإلااصة 
 

 

 ثاهيا: الجهت املخخصت التي ًزفع لها طلب الطعً في قزاراث مجلظ الىقد والقزض

 

 

غلى ازخصاص مجلـ الضولت للىظغ في  03/11مً ألامغ عنم  87هص اإلاكغع صغاخت في اإلااصة 

ُل صغىي ؤلالؿاء طض نغاعاث عقع الترزُص باوكاء البىىى واإلاإؾؿاث اإلاالُت أو قخذ قغوع أو مٍاجب جمث

مً هكـ  65مً اإلااصة  04لم جظيغ الهغاعاث ألازغي، لًٌ الكهغة و مإؾؿاث مالُت أحىبُت و لبىىى أ

أغاله  62الهاهىن هصذ غلى:" ٌؿمذ بخهضًم ػػً واخض باإلبؼاُ في الهغاعاث اإلاخسظة بمىحب اإلااصة 

 بسصىص اليكاػاث اإلاصغقُت".

 مً هظا الىص أهه ًمًٌ الؼػً في ًل الهغاعاث التي لها غالنت بالبىىى واإلاإؾؿاث اإلاالُت  ًكهم

 .(4)ألن هظه ألازحرة هي التي جماعؽ الػملُاث اإلاصغقُت

                                                 
 .155، ميكىعاث الؿاخل، الجؼائغ، ص 2002، 02، مجلت مجلـ الضولت، ع 7304(: نغاع مجلـ الضولت عنم (1

 .411(: عقُض زلىفي، اإلاغحؼ الؿابو، ص (2

، 2012، 10، مجلت مجلـ الضولت، ع املعيار العظىي وإشكاالجه القاهىهيت في طىء قاهىن إلاحزاءاث املدهيت وإلاداريت(: غماع بىطُاف، (3

 .39ص 

 .، اإلاغحؼ الؿابو03/11مً ألامغ عنم  72ئلى  70(: ػبها للمىاص مً (4
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ًهصض بها صغىي ؤلالؿاء وغلُه قان مجلـ الضولت ًسخص  (1)وعوص غباعة "ػػً واخض باإلبؼاُ" 

 اعاث الكغصًت. أًظا بالىظغ في صغىي ؤلالؿاء طض الهغ 

ت للهغاعاث التي ًصضعها مجلـ الىهض والهغض ججػل مً الهاض ي ًؼبو   ئن الؼبُػت ؤلاصاٍع

ت الػاصًت ، وغلُه قان (2)مباقغة نىاغض الهاهىن ؤلاصاعي بصكت خخمُت وآلُت قأنها قأن ألاغماُ ؤلاصاٍع

هي  قماهظه الهغاعاث هي مجلـ الضولت، اإلاسخصت التي ًغقؼ لها ػلب الؼػً في الهظائُت الجهت 

  ؤلاحغاءاث اإلاخبػت في طلَ؟

 الفزع الثاوي: إحزاءاث الطعً في أهظمت وقزاراث مجلظ الىقد والقزض

 

 

 

في مجمىغت مً الكغوغ الهاهىهُت ًجب الىهض والهغض مجلـ جخمثل ئحغاءاث الؼػً في نغاعاث 

، )أوال(، ئال أن هىاى ازخالف بحن ؤلاحغاءاث اإلاخبػت في خالت الؼػً في الهغاعاث الخىظُمُت ئجباغها

 .)ثاهيا(وؤلاحغاءاث اإلاخبػت في خالت الؼػً في الهغاعاث الكغصًت 
 

 

 أوال: إحزاءاث الطعً في أهظمت مجلظ الىقد والقزض

 

 

الصاصع واإلايكىع يما هى في قهغتها ألاولى غلى:" ًٍىن الىظام  03/11مً ألامغ عنم  65اإلااصة  هصذ

أغاله مىطىع ػػً باإلبؼاُ ًهضمه الىػٍغ اإلاٍلل باإلاالُت أمام مجلـ الضولت وال ًٍىن  64مبحن في اإلااصة 

 لهظا الؼػً أزغ مىنل.

ش وكغه جدذ ػائلت عقظه 60ًجب أن ًهضم الؼػً زالُ أحل ؾخحن ) ( ًىما ابخضاء مً جاٍع

 قٌال". 

باؾخهغاء أخٍام هظه اإلااصة في قهغتها ألاولى هجض أن ئحغاءاث عقؼ صغىي ؤلالؿاء طض أهظمت مجلـ 

 تالىهض والهغض حاءث في قٍل مجمىغت  مً الكغوغ ًجب اؾدُكاؤها ختى جٍىن هظه الضغىي صحُد

قباليؿبت لكغوغ نبُى صغىي ؤلالؿاء طض ألاهظمت ؾِخم التريحز غلى الكغوغ الىاعصة في ناهىن الىهض 

جسظؼ لهاهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت التي الكغوغ وؤلاحغاءاث الخاصت بغقؼ الضغىي  ئلىوالهغض مؼ ؤلاقاعة 

ت، ألن هظا ألازحر جم ئصعاحه في جأقحراث ألامغ عنم   .03/11واإلاخمم لألمغ عنم  اإلاػضُ 10/04وؤلاصاٍع
 

 

 

 

 

 

 

 الشزوط املخعلقت بأطزاف الدعىي  -01

 

الهاض ي اوػضام هظا الكغغ مً جلهاء  ٌػض قغغ الصكت في الضغىي مً الىظام الػام ًثحر

والصخص الىخُض الظي ًخمخؼ بهظه الصكت غىض الؼػً في أهظمت مجلـ الىهض والهغض هى ، (3)هكؿه

، و اإلاداقظ الظي ٌػخبر عئِؿا إلاجلـ الىهض والهغض وفي هكـ الىنذ اإلامثل (4)وػٍغ اإلاالُت قهى اإلاضعي

                                                 
"ػػً واخض باإلبؼاُ" للضاللت غلى صغىي ؤلالؿاء، وهي غباعة مجالها غباعة  03/11مً ألامغ عنم  65(: اؾخػمل اإلاكغع في هص اإلااصة (1

 اإلاخػلو بمجلـ الضولت اؾخػمل غباعة "صغىي ؤلالؿاء". 98/01الهظاء ؤلاصاعي ولِـ الػاصي في خحن أن الهاهىن الػظىي عنم 

 .23(: أخمض أغغاب، اإلاغحؼ الؿابو، ص (2

 .وؿابمً م ئ م ئ، اإلاغحؼ ال 69و م  13م  02(: ف (3

 ، اإلاغحؼ الؿابو.03/11مً ألامغ عنم  65(: م (4
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، قػضم جىاقغ الصكت في وػٍغ اإلاالُت ًترجب غىه اوػضام الحو في (1)الهاهىوي لبىَ الجؼائغ هى اإلاضعى غلُه

 .(2)الخهاض ي وبالخالي الحٌم بػضم نبُى الضغىي 

جض أن وػٍغ اإلاالُت مػكى مً طلَ جؼبُها لىص و قُما ًسص جىيُل اإلادامي أمام مجلـ الضولت ه

ت، لًٌ ال ًىحض هص ٌػكي بىَ الجؼائغ مً هظا الكغغ  906اإلااصة  مً ناهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاٍع

هه لم ًظيغ بىَ الجؼائغ مؼ ألاشخاص اظؼ ألاهظمت لغنابت مجلـ الضولت قمؼ الػلم أن اإلاكغع أز

ت اإلاظًىعة في اإلااصة  ، وغلُه قبىَ الجؼائغ (3)ً هكـ الهاهىن والتي أغكاها مً جىيُل مدامم 800اإلاػىٍى

 ملؼم بخىيُل مدام مػخمض.

ئن خصغ خو عقؼ صغىي ؤلالؿاء طض ألاهظمت غلى وػٍغ اإلاالُت قهؽ نض ًجػل مً هظه ألاهظمت 

مً الخػضًل  161جهترب أيثر مً أغماُ الؿُاصة هظا مً حهت، ومً حهت أزغي هالخظ أن اإلااصة 

ت صون اؾخثىاء، وغلُه ًخضح أن  2016الضؾخىعي لؿىت  يغؾذ خو الؼػً في نغاعاث الؿلؼاث ؤلاصاٍع

التي خصغث خو عقؼ صغىي ؤلالؿاء طض ألاهظمت  03/11مً ألامغ عنم  65الكهغة ألاولى مً اإلااصة هص 

غلى وػٍغ اإلاالُت قهؽ ؾحر صؾخىعٍت، يما أن هص هظه الكهغة ؾحر مؿدؿاؽ ألن ألاهظمت نض جمـ باإلاغايؼ 

ت اإلاساػبت بأخٍامها زاصت البىىى واإلاإؾ ًان الهاهىهُت لألشخاص الؼبُػُت أو اإلاػىٍى ؿاث اإلاالُت، لظا 

مً ئحغاء مػحن ؾىه غلى اإلاكغع جىؾُؼ خو الؼػً في ألاهظمت ئلى اإلاإؾؿاث اإلاصغقُت التي نض جخظغع 

 .(4)مجلـ الىهض والهغض
 

 

 

 

 

 

 الجهت املخخصت بدعىي إلالغاء طد ألاهظمت -02

 

 

 

 

الازخصاص إلاجلـ الضولت خُث مىذ خضص اإلاكغع الجهت التي ًغقؼ أمامها مىطىع الؼػً باإللؿاء 

ػخبر الازخصاص الىىعي مً الىظام الػام ًثحره الهاض ي مً جلهاء هكؿه، يما ًجىػ  -يما ؾبو الكغح- َو

ًاهذ غليها الضغىي.  للخصىم الضقؼ بػضم الازخصاص في أي مغخلت 

 

 

 

 

 

 محل دعىي إلالغاء ملالخظشزط وحىد  -03

 

 

 

 

 

 

تى ولى جمذ اإلاىاقهت غليها مً ػغف مجلـ الىهض ال ًجىػ الؼػً في ألاهظمت نبل وكغها خ

ولم ٌكترغ اإلاكغع قغغ الخظلم اإلاؿبو في ألاهظمت ألهه مىذ الىػٍغ خو ػلب حػضًل ألاهظمت  (5)والهغض

 .ئصضاعهانبل 

 

 

                                                 
 .الؿابو، اإلاغحؼ 03/11مً ألامغ عنم  05ف  16(: م (1

 مً م ئ م ئ، اإلاغحؼ الؿابو. 67(: م (2

  هكؿه.مً م ئ م ئ، اإلاغحؼ  827(: م (3

كي، اإلاغحؼ الؿابو، ص (4  .239(: مدمض طٍى

 الؿابو.، اإلاغحؼ 03/11مً ألامغ عنم  01ف  65(: م (5
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 ميعاد رفع دعىي إلالغاء طد ألاهظمت -04

 

 

 

ش  60ًجب أن ًهضم الؼػً طض ألاهظمت زالُ أحل  وكغها و جدذ ػائلت ًىما ابخضاء مً جاٍع

ت عقظه قٌال قهظا اإلاُػاص ًسخلل جماما غما هى مهغع في ناهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاٍع
(1). 

 

 

ًىما قغػا لهبُى الضغىي خُىما طيغ غباعة "ًجب أن ًهضم الؼػً..."  60اغخبر اإلاكغع مُػاص  يما

و اغخبره يظلَ مً الىظام الػام خُىما طيغ غباعة "جدذ ػائلت عقظه..."، وفي هظه الحالت ًثحر الهاض ي مً 

مًٌ لألػغاف يظلَ ئزاعجه في أي  ًاجلهاء هكؿه غضم اخترام هظا اإلاُػاص ٍو هذ غليها الضغىي، أما مغخلت 

 غً يُكُت خؿاب اإلاضة التي جغقؼ قيها صغىي ؤلالؿاء طض ألاهظمت جدؿب باألًام ولِـ باألقهغ. 

 

 

 

 أثز رفع دعىي إلالغاء طد ألاهظمت -05

 

 

غلى أزغ واخض وهى أن صغاوي  03/11مً ألامغ عنم  65هص اإلاكغع في الكهغة ألاولى مً اإلااصة 

لها أزغ مىنل، أي ال جىنل جىكُظ الىظام مدل الضغىي وهى هكـ ألازغ باليؿبت  ؤلالؿاء طض ألاهظمت لِـ

ت أمام مجلـ الضولتللضغاوي ؤلا  .(2)ؿاء اإلاغقىغت طض الهغاعاث ؤلاصاٍع
 

 

 

 

 ثاهيا: إحزاءاث الطعً في القزاراث الفزدًت ملجلظ الىقد والقزض

 

 

 

 

غلى زظىع الهغاعاث الكغصًت الصاصعة  03/11مً ألامغ عنم  04الكهغة  65اإلاكغع في اإلااصة  هص

و صغىي  غً مجلـ الىهض والهغض في مجاُ اليكاػاث اإلاصغقُت ئلى عنابت الهظاء ؤلاصاعي غً ػٍغ

 مً هكـ الهاهىن هي: 62ؤلالؿاء، والهغاعاث اإلاػىُت بهظه الضغىي ػبها للماصة 

 

 

 .الترزُص باوكاء البىىى واإلاإؾؿاث اإلاالُت -

 الترزُص بكخذ مٍاجب جمثُل للبىىى واإلاإؾؿاث اإلاالُت ألاحىبُت. -

 الترزُص بكخذ قغوع في الجؼائغ للبىىى واإلاإؾؿاث اإلاالُت ألاحىبُت. -

 الترزُص بخػضًل الهىاهحن ألاؾاؾُت للبىىى واإلاإؾؿاث اإلاالُت. -

 إؾؿاث اإلاالُت.سحب اغخماص البىىى واإلا -

 الهغاعاث اإلاخػلهت بخكىٍع الصالخُاث في مجاُ جؼبُو الخىظُم الخاص بالصغف. -

 الهغاعاث اإلاخػلهت بخؼبُو ألاهظمت التي ٌؿنها مجلـ الىهض والهغض. -

 

 

 

بػض مػغقت مىطىع صغىي ؤلالؿاء قان هظه ألازحرة ال جٍىن صحُدت ئال بػض اؾدُكاء بػع 

ت والكغوغ الخاصت في ناهىن الىهض والهغض. الكغوغ الػامت الىاعصة  في ناهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاٍع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 مً م ئ م ئ، اإلاغحؼ الؿابو. 907(: م (1

 .هكؿهمً م ئ م ئ، اإلاغحؼ  910(: م (2
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 الشزوط العامت لقبىل دعىي إلالغاء طد القزاراث الفزدًت للمجلظ -01

 

 

ت في ًل مً: الصكتخصغ اإلاكغع قغوغ نبُى الضغىي في ناهىن ؤلاحغاءاث اإلا  ضهُت وؤلاصاٍع

ًان الػما ، وججضع ؤلاقاعة ئلى أهه لم ًخم الىص غلى ألاهلُت يكغغ لهبُى الضغىي (1)اإلاصلحت وؤلاطن ئطا 

 بل جم طيغها يكغغ لصحت ؤلاحغاءاث.

 

 

 

وقُما ًسص قغغ الصكت التي حػني هىا أن ًٍىن عاقؼ الضغىي هى اإلاخظغع مً الهغاع بصكت 

اإلاضعى واإلاضعى غلُه، وفي هظا اإلاجاُ حكمل ألاشخاص مباقغة، قهض اقترغ اإلاكغع جىاقغها في ًل مً 

حن اإلاؿتهضقحن مً الهغاع مباقغة ًدههها صاخب ، أما اإلاصلحت قهي جلَ الكائضة التي (2)الؼبُػُحن واإلاػىٍى

وما ججضع ؤلاقاعة ئلُه أن ناهىن الىهض والهغض لم ًىص غلى  (3)اإلاؼالبت الهظائُت ونذ اللجىء ئلى الهظاء

 هظا الكغغ.

 

 

 

 

 الشزوط الخاصت لقبىل دعىي إلالغاء طد القزاراث الفزدًت للمجلظ -02

 

 

 

 

الكغوغ الخاصت بضغىي ؤلالؿاء طض الهغاعاث الكغصًت الصاصعة غً  03/11جظمً ألامغ عنم 

 مجلـ الىهض والهغض وهي: 

 

 

 

 

 

 

 شزط الاخخصاص القظائي 02-01

 

 

 

 

 

إلاجلـ الضولت للكصل في هظا  الازخصاصهىا ٌػىص  -يما ؾبو صعاؾخه–باليؿبت لهظا الكغغ 

 .مً الضغاوي الىىع 
 

 

 

 

 الشزط الخاص بقزار الترخيص إلوشاء البىىك واملؤضطاث املاليت 02-02

 

 

 

 

بػع الكغوغ التي ال ًمًٌ بضونها عقؼ صغىي  03/11مً ألامغ عنم  87أوعص اإلاكغع في اإلااصة 

 ؤلالؿاء غىض عقع الترزُص وهي:

 

 

 

ؼ البىىى أو اإلاإؾؿاث اإلاالُت، قغوع البىىى  أن - جٍىن نغاعاث عقع الترزُص مدصىعة في مكاَع

 واإلاإؾؿاث اإلاالُت ألاحىبُت و مٍاجب جمثُل البىىى واإلاإؾؿاث اإلاالُت ألاحىبُت.

ًاف للؼػً قُه  - ً بالغقع قهغاع الغقع ألاُو ؾحر  ال ًمًٌ الؼػً في نغاع عقع الترزُص ئال بػض نغاٍع

 لؿاء بل ًجب وحىص نغاع الغقع الثاوي.باإل

( أقهغ مً جبلُـ عقع ػلب الترزُص 10ًهضم ػلب الترزُص الثاوي بػض مغوع أيثر مً غكغة )أن  -

.  ألاُو

                                                 
 .الؿابومً م ئ م ئ، اإلاغحؼ  13(: م (1

 ئ، اإلاغحؼ الؿابو. 03/11مً ألامغ عنم  65(: م (2

،، ميكىعاث 02، غ 2000فيفزي  23مؤرخ في  00/00قاهىن رقم –قاهىن إلاحزاءاث املدهيت وإلاداريت (: غبض الغخمان بغباعة، قغح 3(

 .38، ص 2009بؿضاصي، 
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ش  بحن اإلاإؾؿت اإلاالُت  2001هىقمبر  12وجؼبُها لهظا الكغغ صضع نغاع غً مجلـ الضولت بخاٍع

بىَ" لم ، خُث زبذ إلاجلـ الضولت أن "ًىهُىن (1)ومداقظ بىَ الجؼائغ (union Bank) "ًىهُىن بىَ"

 ( أقهغ.10ًدترم ألاحل الهاهىوي اإلادضص بػكغة )

 

 

 أحل رفع دعىي إلالغاء طد القزاراث الفزدًت الصادرة عً مجلظ الىقد والقزض 02-03

 

 

ونض خضصث اإلااصة ًجب أن جغقؼ الضغىي في اإلاضة اإلادضصة لها ناهىها وجدذ ػائلت الغقع قٌال 

ش وكغ الهغاع أو جبلُؿه خؿب الحالت60ؿخحن )هظه اإلاضة بــ 65  .(2)( ًىما ابخضاء مً جاٍع
 

 

 

 أثز رفع دعىي إلالغاء طد القزاراث الفزدًت التي ًصدرها املجلظ 02-04

 

 

باليؿبت للهغاعاث في خحن أن الهاهىن غلى أزغ عقؼ الضغىي  03/11في ألامغ عنم لم ًىص اإلاكغع 

مىه غلى أن الؼػً باإللؿاء طض الهغاعاث الكغصًت ال  03الكهغة  50ًان ًىص في اإلااصة  90/10اإلالغى عنم 

حغاءاث غلى هظا ألازغ قجرحؼ ئلى ناهىن ؤلا لم ًىص ًىنل الخىكُظ، وبما أن اإلاكغع في الهاهىن الحالي 

ت باغخباع أهه جم طيغ هظا الهاهىن طمً جأقحراث ناهىن الىهض والهغض.  اإلاضهُت ؤلاصاٍع

 

 

ت الىاعصة في الباب الثاوي اإلاخػلو  910بالغحىع ئلى هص اإلااصة  مً ناهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاٍع

 اإلاخػلهت بىنل الخىكُظ 837ى ئل 833باإلحغاءاث اإلاخبػت أمام مجلـ الضولت قهض أخالىا اإلاكغع غلى اإلاىاص 

ذ، وبما أن  بدُث أن عقؼ صغىي ؤلالؿاء في الهغاعاث الكغصًت لِـ له أزغ مىنل ما لم ًىحض هص صٍغ

اإلاكغع لم ًخؼغم ئلى هظه اإلاؿألت في ناهىن الىهض والهغض باغخباعه الىص الخاص، هغحؼ ئلى أخٍام ناهىن 

ت التي جهض ي بأن ا  لؼػً باإللؿاء في الهغاعاث الكغصًت ال ًىنل الخىكُظ.ؤلاحغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاٍع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .62، ص 2005، 02، مجلت مجلـ الضولت، ع 006614(: نغاع مجلـ الضولت عنم (1

ت 03/11مً ألامغ عنم  03ف  65(: م (2 ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼائٍغ :" جيكغ الهغاعاث اإلاخسظة بمىحب الكهغاث أ،ب،ج في الجٍغ

 جبلـ الهغاعاث ألازغي ػبها لهاهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت".الضًمهغاػُت الكػبُت و 
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الثالث عليھ: املبحث طرأت ال والتعديالت والقرض النقد مجلس ومبادئ داف :أ  

ول  والقرض: املطلب النقد مجلس ومبادئ داف   أ

از ا إعطاء ا معظم تصب ال جديدة بنظرة والقرض النقد قانون جاء انتھلقد م املصر

إقتصادي أسا   .كمحرك

ول  والقرض: الفرع النقد قانون داف   أ

والقرض النقد قانون ماي10-90دف تحقيق   :)1(إ

قتصادية-1 ي :داف فيما   :تتمثل

بالعمليات- تقوم أن والبنكية املالية للمؤسسات البد أي ، املا القطاع داري سي ال إيقاف

ة از ح القواعد   .املحددة

املادة- فحسب ، جن ثمار س ثمار183يع س يع ع العمل والقرض النقد قانون من

التكنولوجيا ونقل البطالة ع للقضاء جانب و ن الوطني ن املتعامل ن   .إ...ب

الت171املادة- ا م ي البن للقطاع ة التجار ليات والعموميرسمت اص ا املتعامل ن ب مي

البنكية منتجات ع صول ا يخص فيما ما بي   .واملساواة

العمومي- ارالقطاع إحت ع للقضاء الوط أو جن املال رأس ع الوظيفة   .إنفتاح

والفوائد174املادة- واملداخيل موال رؤوس ل تحو نقل طرق يخص فيما ضمانات وضعت

ثم جانبللمس ن   .ر

واملالية-2 النقدية لدور : داف املركزي البنك إستعادة خاللتتمثل من وذلك نقدية كسلطة   :ه

النقدية: 04املادة- وراق إصدار إمتياز حق   .لھ

زائر: 12املادة- ا بنك لھ ديدة ا سمية   .ال

ومراقبتھ: 44املادة- وإدارتھ زائر ا بنك سي ب ومجلسيقوم نواب ثالث ذلك ساعده و محافظ

ومراقبان والقرض   .النقد

ساوي: 58املادة- كما النقدية، وراق مجانا املركزي البنك راقبھ’يصدر و ي الكتا النقد صدار

ذلك ع ر س   و

إتخاذ- ما م ً دورا يلعب وجعلھ البنوك، طرف من الفائدة سعر تحديد ية س مرونة إيجاد

بالقرض املرتبطة  .القرارات

 
العيد) 1( مالية،: صوفيان إدارة تخصص سي ال علوم س املاج مذكرة صة، ا برنامج شيط وت تدعيم املصر از ا دور

قسنطينة، ص2011-2010جامعة ،13.  
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ي الثا والقرض: الفرع النقد قانون   مبادئ

والقرض النقد قانون أنھ14الصادر10-90يقوم كما قتصادية لإلصالحات عيا شر نصا ل أفر

قانون قوم و السوق، إقتصاد نحو لإلنتقال ديدة ا ات التوج ت بي ال ساسية ن القوان ن ب من

املبادئ من مجموعة ع والقرض   )1(.النقد

قيقية-1 ا ة والدائر النقدية الدائرة ن ب   : الفصل

والقرض النقد قانون القراراتتب أن ذلك ع و والنقدية، قيقية ا ن ت الدائر ن ب الفص مبدأ

التخطيط يئة طرف من ك أساس ع املتخذة للقرارات تبعا تتخذ عد لم   .النقدية

التنفيذية السلطة ا تحدد ال النقدية داف أساس ع تتخذ القرارات ذه مثل ولكن

وا السائد النقدي الوضع ع ناء ذاو مثل تب أن ا، ذا السلطة ذه طرف من تقديره يتم لذي

ي فيم ا ص ن داف من مجموعة بتحقيق سمح والقرض النقد قانون   :املبدأ

النقدية- السياسة سي عن ول واملسؤول النقدي النظام قمة لدوره املركزي البنك   .استعادة

التقليد- لوظائفھ الدينار والعائالتإستعادة العمومية املؤسسات ن ب داخليا استعماالتھ وتوحيد ية

اصة ا   .واملؤسسات

النقدية- السياسة واحتالل ا شيط وت النقدية السوق ك قتصاديتحر وسائل من وسيلة ا ان   .مل

اصة- ا واملؤسسات العامة املؤسسات حسب ع ية تمي ع يقوم القروض ملنح وضع   .خلق

النقدية-2 الدائرة ن ب الدولةالفصل انية م   :ودائرة

الدولة، انية م ودائرة النقدية الدائرة ن ب الفصل مبدأ أيضا والقرض النقد قانون لماعتمد نة ز فا

يتم عد لم املركزي البنك إ وء ال ق طر عن ا ز ل وتمو القرض، عملة إ وء ال حرة عد

التلقائية، املبدأبتلك ذا سمح و القواعد عض ا يخضع أصبح بل حدود، بال يتم أيضا عد ولم

التالية داف   )2(:بتحقيق

نة- ز ل املتعاظم الدور عن املركزي البنك   .استقالل

ا- عل اكمة امل السابقة الديون سديد ب والقيام املركزي البنك تجاه نة ز ا ديون   .تقليص

امل- الظروف فعاليئة ل ش ا دور النقدية السياسة تلعب ي   .الئمة

النقدية- التوازنات ع العامة للمالية السلبية ثار من د  .ا

 

لطرش) 1( ر السادسة،: الطا الطبعة امعية، ا املطبوعات ديوان البنوك، ص2007تقنيات ص ،169-197. 



ول  القرض                                                                                                                                                         الفصل و النقد ملجلس التنظي طار  

 28 

الدولة-3 انية م ودائرة النقدية الدائرة ن ب   :الفصل

املؤسسات ثمارات إس ل تمو سا الدور تلعب انت السابق النظام نة ز ا أن كما

نة ز ا دائرة من موال عبور يل ع يقتصر دوره ان و ي البن النظام مش حيث العمومية،

ل التمو نظام مستوى ع ا كث غموضا رأينا كما مر ذا مثل وخلق املؤسسات،   .إ

ياملطل الثا ا: ب ومراقب والقرض النقد قانون   : عديالت

من ناول سن ذا ول وتتممھ، عدلھ التنظيمية النصوص من مجموعة ع والقرض النقد قانون نص

التحديات م أ وإ عليھ والرقابة والقرض، النقد قانون عديالت م أ إ التطرق املبحث ذا خالل

ھ تواج   .ال

ول  م: الفرع والقرضأ النقد قانون ع جرت ال   90/10التعديالت

والقرض-1 النقد قانون  :2001عديالت

مر عديل2001فيفري27الصادر01/01عت وانب10-90أول ا الرئا مر مس حيث

ال مجلس تقسيم إ أساس دف و القانون، بمضمون املساس دون زائر ا بنك سي ة نقددار

ن از ج إ   :والقرض

دود- ا ضمن املركزي البنك شؤون سي و غدارة ع شرف الذي دارة مجلس من يتمون ول

القانون  ا عل   .املنصوص

دوره- عن والتخ النقدية السلطة دور بأداء لف م و و والقرض النقد مجلس من ون يت ي الثا

زائر ا لبنك إدارة   .كمجلس

والقرضعديال -2 النقد قانون   :2003ت

النص ذا جاء املصرلقد از ا يتخبط ظرف شر عدال وخاصة داء كب ضعف

عدم ة وا بصورة ن ب والذي والتجاري، الصنا والبنك ليفة ا بنك بإفالس املتعلقة الفضائح

املراقبة أدوات شراففعالية النقديةو السلطة باعتباره زائر ا بنك ا يدير   .ال

ع2003أوتالصادر 03/11مر شر نصا عت والقرض بالنقد ميةواملتعلق أ بصدق عكس يا

يجب ال انة مر. امل من ي الثا الفصل أنھ حيث التنظي ل ي ال بإدارةاملتعلق03/11يخص

زائر ا املادةبنك زائر18 أشارة ا بنك إدارة مجلس شكيل   .بكيفية
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املادة نصت ع19كما القائمة عية شر ال السلطة عت والذي دارة مجلس ووظائف ام م ع

املنازعات للبت قانونا املخول أنھ كما زائر ا بنك املطبقة التنظيمية والقواعد النصوص إصدار

القضائية الدعاوي ي مد كطرف س   والتأس

وا النقد مجلس ام م توسيع كذلك املادةوتم نصت حيث نقدية كسلطة للسياسة62لقرض بتحديده

يتصل فيما السيما النقدية داف املجلس يحدد ذا ول ا وتقييم ا ع ومتا ا عل شراف و النقدية

السوق الوقاية قواعد وضع وكذا النقد استخدام حدد و والقرضية النقدية املجاميع بتطور

معلوما شر من تأكد و ختاللالنقدية مخاطر إ ترمي السوق    .ت

والقرض-3 النقد قانون   :2009عديالت

القرض و النقد قانون مر2009إن رت ظ ال النقائص لتكملة بالنقد03/11صدر املتعلق

املصارف2003والقرض مراجعة آليات و املتبعة النقدية السياسة إختالالت برزن حيث ،

امل للبنوكواملؤسسات دمات ا تحديث والرغبة املحاس يل ال نمط غ إ باإلضافة الية

الدولية ئة الب مع   .للتكيف

والقرض-4 النقد قانون   :2017عديالت

الصادر مر القانون ذا تمم و ليعدل صالح ذا خالل2003جاء من والقرض بالنقد املتعلق

املادة ابتداء45أدراج زائر ا بنك يقوم مخالف حكم ل ع النظر غض أنھ ع تنص وال مكرر

مباشرة شراء سنوات خمسة وملدة ي، نا إست ل ش التنفيذ ح كم ا ذا دخول نة،من ز ا عن

احتياجات غطية صوص ا وجھ ع مة املسا أجل من ة خ ذه ا تصدر ال املالية للسندات

ذه ل ووفقا ثمارات، لالس الوط الصندوق ل وتمو الداخ العمومي الدين ل وتمو نة ز ا ل تمو

ديدة ا ياملادة ال صالحات برنامج تنفيذ ملرافقة لية ذه ي ولتأ انية وامل قتصادية لية

املدفوعات ان م وتوازن الدولة نة خز توازنات إ حد كأق املحددة ة الف اية غطي بغيان   .ي

ذا التنظيم، ق طر عن زائر ا نك و نة ز ا طرف من ل التمو ذا تنفيذ عة متا آلية وتحدد

و  نائية است بصفة زائري ا لبنك القانون شراءيرخص القيام سنوات خمسة تتعدى ال ة ف خالل

الدين سديد ل وتمو نة ز ا ل تمو حاجيات غطية قصد نة ز ا عن الصادرة للسندات املباشر

إطار بموارد ثمار لالس الوط الصندوق د و ب اجة ا عند نة ز ل والسماح الداخ العمومي

التم أو ثمارات، س الدولة مات ثمارالعموميمسا س امج ل املدى لة طو الت   )1( .و
 

رقم) 1( ة، زائر ا ة ور م ل الرسمية دة ر خ57ا بتار ر08الصادرة   .2017أكتو



 

 

 

 

 

 

 :ثانيالفصل ال   

ملجلس  وظيفيإلاطار ال

 النقد والقرض
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ي الثا القرضطار : الفصل و النقد ملجلس   الوظيفي

  

لتنظيم         خلقت ا أ املستقلة دارة السلطات أو الضبط سلطات شأة بات مس من و سمات من

تقنية يختارون1مجاالت ال املجاالت التحكم و ختصاص م ف ض يف اص أ طرف من ذلك و

السلطات ذه أن القرض و النقد مجلس ا ع ند س لم ،قاعدة ا ف عينون ال السلطات إطار ا لتنظيم

جديد بوجھ لكن ، دائما الدولة ، الدولة بأعمال للقيام جديد مر ،طرق بصدور و03/11و املعدل

و نظمة، تصدر ال النقدية السلطات ونھ بحكم ي البن النظام شر ال از ا ل ش أصبح املتمم

رقم القانون ظل لھ مخولة انت ال ام امل تلك عن صالحياتھ يتمتع90/10توسعت يجعلھ ل ش

ت و النقدية السياسة سي أك املركزيبفعالية البنك عمليات س مقاي و شروط ول (حديد )املبحث

، املصرفية نة بامل لتحاق شروط تتعلق ال الفردية القرارات إصدار بصالحيات يتمتع أصبح أنھ ،كما

نظمة تطبيق و الصرف تنظيم صالحيات ي(تفوض الثا   )املبحث

النقد         مجلس استقاللية الصالحيات ذه الواقعل إ بالرجوع و أنھ إال القانونية الناحية من القرض و

تبعية بوجود يو تطبيقي و ما ن ب و املجلس باستقاللية يحوي ي قانو و ما ن ب اختالف نجد العم

التنفيذية الثالث(للسلطة  )املبحث

                                                             
زائر، 1 ا قسنطينة،   .2014جامعة
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 : إبظصفه شسعت هل ًت صالحُاث ملسض الىل    اللض  اجمبحث ألاٌ 

إ

إ

إ

إلاجلـ هجض ؤن اإلاكٕغ كض زٌى  اإلاٗضٌ واإلاخمم 03/11مً ألامغ عكم  62بالغحٕى بلى هو اإلااصة 

الىلض واللغى نالخُاث بهفخه ؾلُت هلضًت، وطلً مً زالٌ بنضاعه للىلض وجدضًض الؿُاؾت الىلضًت 

م ؤهٓمت، هظه ألازيرة ًجب  جب ؤن ًيىن مًمىنها ًدىاؾب ًٖ ٍَغ جُبُلها في اإلاجاٌ اإلاسهو لها ٍو

 والهالخُاث اإلاسىلت لهظا اإلاجلـ.

ماٌ  ال حضوي مً وي٘ اللىاٖض بطا لم ًخم حُٗين ألاشخام اإلاساَبين و هظا الخهغفاث و ألٖا

ٌإاإلاغاص جىُٓمها  و اللغى بٗض جدضًض مجاٌ جُبُم ألاهٓمت التي ًهضعها مجلـ الىلض و ، ()اجمعسب ألا 

 .)اجمعسب الثاوي(ًخم صعاؾت مًمىن هظه ألاهٓمت 
 

 

 

 

 

 : إملاٌ جعبُم الصسعت الىل ًت اجمخظلت جملسض الىل    اللض اجمعسب ألاٌ 

إ

إ

إ

 الؿلُت الىلضًت التي ًخمخ٘ بها مجلـ الىلض واللغى حٗلذ مً جدضًض مجاٌ جُبُلها ؤمغا مهما 

(، ألاشخامال بض مً مٗغفت هظا ألازير لخدضًض  و الخايٗين  )الفضع الثاوي( و الٗملُاث )الفضع ألاٌ 

إلللىاٖض و ألاهٓمت التي ٌؿنها مجلـ الىلض واللغى.

إ

إ

إ

إ

إ

إألاشخاص الخاضعين لسلظاع  التي ٌصنها اجملسض:  10الفضع 

إ

إ

إ

الىلض واللغى ؾىاء واهىا  ؤو جمؿهم كغاعاث مجلـساَبهم جًلهض باألشخام ؤولئً الظًً 

ينؤشخانا َبُُٗين   .)زاهُا(مخضزلين هؤو  )أ ال( في اللُإ اإلاهغفي، مهىُين ؤو مٗىٍى
 

 

 

إفي اللعاع اجمصضفي اجمهىُظنإأ ال: 

إ

إ

إ

 ًلهض باإلاهىُين في اللُإ اإلاهغفي اإلااؾؿاث البىىُت و الٗاملين فيها. 

إاجمؤشصاث البىىُت-10

ين مً اإلااؾؿـك هضــهج 03/11م ــو اللغى عكض ـبالغحٕى بلى كاهىن الىل  (1)اث البىىُتـض ميز بين هٖى

 وهي :

 البىىن 

 اإلااؾؿاث اإلاالُت 

إالبىً 10-10

ًخُلب جدضًض اإلالهىص بمهُلح البىً الخُغق بلى الخٍٗغف الانُالحي لهظا ألازير زم ًلُه 

عي له في كاهىن الىلض واللغى. ف الدكَغ  الخٍٗغ

                                                 
 ، اإلاغح٘ الؿابم.03/11مً ألامغ عكم  71و  70(: م (1
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  ف الاصعالحي  الخعٍض

جدضًض اإلالهىص  (1)ٖلى الغغم مً نٗىبت وي٘ حٍٗغف إلاهُلح البىً فلض خاٌو بٌٗ الىخاب 

فلض ٖغفه ألاؾخاط ؾلمان بىطًاب بإهه:" اإلايكإة ؤو  ،هُلح فازخلفىا في وي٘ حٍٗغف مىخضبهظا اإلا

ت( جدذ الُلب ؤو  ألحل، زم الكغهت اإلاالُت التي جلبل الىصائ٘ مً ألافغاص و الهُئاث )ألاشخام اإلاٗىٍى

    (2)حؿخسضم هظه الىصائ٘ في فخذ الحؿاباث و اللغوى )ؤلائخماهاث( بلهض الغبذ"

 عي ف الدشَض إالخعٍض

ٗاث ا ماو٘ للبىً مما حٗلها حٗخمض في  حام٘ و إلاهغفُت مً بُٖاء حٍٗغف صكُملم جخمىً الدكَغ

ائف التي ًلىم بها هظا ألازير.  جدضًض اإلالهىص بمهُلح البىً ٖلى ببغاػ الْى

ُفت  ٗاث ٖىضما جبنى مُٗاع الْى و بالغحٕى بلى اإلاكٕغ الجؼائغي هجضه هى آلازغ كض ؾاًغ باقي الدكَغ

فه للبىىن مً زالٌ هو اإلااصة  و التي جىو ٖلى:" البىىن مسىلت صون  03/11مً ألامغ عكم  (3)70في حٍٗغ

 ؤٖاله بهفت مهىتها الٗاصًت". 68بلى  66ؾىاها باللُام بجمُ٘ الٗملُاث اإلابِىت في اإلاىاص مً 

 

 

إاجمؤشصاث اجمالُت 10-10

إ

إ

إ

مىه  71اإلاخٗلم بالىلض واللغى في اإلااصة  03/11وعص حٍٗغف اإلااؾؿاث اإلاالُت في ألامغ عكم 

بلىلها:" ال ًمىً للماؾؿاث اإلاالُت جللي ألامىاٌ مً الٗمىم وال بصاعة وؾائل الضف٘ ؤو ويٗها جدذ 

 جهغف ػبائنها و بةميانها اللُام بؿائغ الٗملُاث ألازغي ...".

ىمً وحه الخمُيز بين البىً واإلااؾؿت اإلاالُت في ازخالف مهضع ألامىاٌ التي جدهل ٖليها  ٍو

وخضه الظي ًخللى ألامىاٌ مً الجمهىع في نىعة وصائ٘ ؤما اإلااؾؿت اإلاالُت فال اإلايكإة خُث ؤن البىً 

جخللى الىصائ٘ مً الجمهىع و بالخالي جمىذ اللغوى مً ؤمىالها الظاجُت ؤو ما جدهل ٖلُه مً كغوى و 

 . (4)اٖخماصاث

إالبىىُين -10

ًاو  ًء هم الٗاملين في اإلااؾؿاث البىىُت و ًخمثل هاالء في ألٖا ً و اإلاؿيًر فلض  اإلااؾؿين، اإلاضًٍغ

اهخم مجلـ الىلض واللغى اهخماما زانا بهظه الفئاث مً زالٌ بنضاع ؤهٓمت جدضص ؤنىافهم و جبين 

                                                 
ت للٗائالث و اإلااؾؿاث و (1  (: ٖغفه ألاؾخاط الُاهغ لُغف:" هٕى مً الىؾاَت اإلاالُت التي جخمثل مهمتها ألاؾاؾُت في جللي الىصائ٘ الجاٍع

دُذ لها طلً اللضعة ٖلى بوكاء هٕى مً الىلىص هي هلىص الىصائ٘" ) الُاهغ لُغف،  ، صًىان 07، ٍ جلىُاث البىظنالؿلُاث الٗمىمُت، ٍو

ا ٌٗغف البىً ٖلى ؤهه ميكإة جىهب ٖملُاتها ٖلى (، في خين ٖغفه ألاؾخاط قاهغ اللؼوٍني:" 12، م 2010ث الجامُٗت، الجؼائغ، اإلاُبٖى

ً وفلا ألؾـ مُٗىت ؤو اؾدثماعها في ؤوعاق  ماٌ ؤو الضولت لغغى بكغايها آلزٍغ ججمُ٘ الىلىص الفائًت ٖلى خاحت الجمهىع ؤو ميكأث ألٖا

اث الجامُٗت ، الجؼائغ، 07، ٍ محاضضاث في اكخصاد البىظناللؼوٍني،  مالُت مدضصة"، )قاهغ  .(25، م  2008،  صًىان اإلاُبٖى

 .113، م 1996، اإلااؾؿت الجامُٗت للضعاؾاث واليكغ والخىػَ٘، بيروث، اكخصادًاث الىلظد  البىظن(: ؾلمان بىطًاب، (2

 غح٘ الؿابم.اإلالغى، اإلا 90/10مً اللاهىن عكم  114(: جلابلها اإلااصة (3

ضاع، (4 لي(: هاوي مدمض صٍو  . 119، م 1998، مىخبت ومُبٗت ؤلاقٗإ اللاهىهُت، مهغ، 2، ٍ الىظام اللاهظوي لسخأحير الخمٍظ
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فهم يمً ؤخيام (1)قغوٍ الخداكهم باإلاهىت و اليكاٍ البىيي وهظا واحباتهم ، و كض حاء جدضًضهم وحٍٗغ

و  1992ماعؽ  22اإلااعر في  92/05لىلض واللغى عكم مً الىٓام الظي ؤنضعه مجلـ ا 02و  01اإلااصة 

  .(2)اإلاخًمً الكغوٍ التي ًجب جخىفغ في ماؾس ي البىىن واإلااؾؿاث اإلاالُت و مؿيريها وممثليها
 

 

 

 

إثاهُا: اجمخ خسظن في اللعاع اجمصضفي

إ

إ

إ

ىُت ججٗله مً بين ؤهم ألاوكُت بالضعحت الضولُت بن ؤهمُت اليكاٍ البىيي  ألاولى هٓغا و الَى

ال ججٗله ًلخهغ ٖلى  و الاحخماُٖت التي كض جدضر بؿببه، كخهاصًتللضوع الظي ًلٗبه وهظا الاوٗياؾاث الا

 .(3)اإلاسخهين فلِ
 

 

 

 

 

 

 

 

ً ؾىاء بهفت مباقغة ؤو غير مباقغة ؾىاء ؤواهىا  لُه جدؿ٘ الضائغة لدكمل ؤشخانا آزٍغ ٖو

صامىا ًلىمىن بإوكُت و جهغفاث جسً٘ في جىُٓمها بلى ألاخيام  ما (4)ملُمين في الجؼائغ ؤو غير ملُمين

َبُُٗين  االتي جًٗها الؿلُت الىلضًت، ومً هظه الُائفت هجض الٗمالء الاكخهاصًين ؾىاء واهىا ؤشخان

ين، ومهما واهذ ويُٗتهم ملُمين ؤو ؤحاهب و هم ٖاصة الخجاع بالجملت و ؤصحاب الامخُاػ.  ؤو مٗىٍى

 

 

 

 

ها )فخذ بيافت بلى ها  الء هجض ألاشخام الٗاصًين و الظًً جغبُهم بهظا اللُإ نلت مهما وان هٖى

ىُت، ؤو الٗملت ألاحىبُت، الهغف...(.  خؿاب بالٗملت الَى

الىلض و اللغى جفغى هفؿها ٖلى ول مً مجلـ ألاهٓمت التي ًهضعها ؤن و بهظا ًمىً اللٌى 

 ًلترب مً هظا اليكاٍ و الٗملُاث التي جخم فُه.

 

 

 

إالعمسُاث الخاضعت إلى اللظاع   ألاهظمت التي ًص  ها ملسض  اللض الفضع الثاوي: 

إ

إ

إ

إ

اهُالكا مً فىغة ؤن ألاهٓمت و اللىاٖض التي ًًٗها مجلـ الىلض واللغى مىحهت ؤؾاؾا بلى 

جىُٓم اإلاسخهين في اإلاجاٌ البىيي، فةهه مً اإلاىُلي ؤن جيىن هظه ألاهٓمت مىحهت بالضعحت ألاولى بلى 

 .)أ ال( الٗملُاث و ألاوكُت التي جلىم بها البىىن و اإلااؾؿاث اإلاالُت

بيافت بلى طلً فةن هىان ؤوكُت ؤزغي مٗىُت بهظه ألاهٓمت جخٗلم بإمىع الخجاعة الخاعحُت 

 .)ثاهُا( والهغف

 

 

                                                 
 .61(: عيىان مغغبي، اإلاغح٘ الؿابم، م (1

 .1993فُفغي  07، اإلااعزت في 08(: ج ع ٕ (2

 .62(: عيىان مغغبي، اإلاغح٘ الؿابم، م (3

اإلالُم وغير اإلالُم خُث ٌٗخبر ملُما في الجؼائغ ول شخو َبُعي ؤو مٗىىي ًيىن اإلاغهؼ الغئِس ي  03/11مً ألامغ عكم  125اإلااصة (: ٖغفذ (4

 ليكاَاجه الاكخهاصًت في الجؼائغ و ٌٗخبر غير ملُم ول شخو َبُعي ؤو مٗىىي ًيىن اإلاغهؼ الغئِس ي ليكاَاجه الاكخهاصًت زاعج الجؼائغ.
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إأ ال: العمسُاث البىىُت

اإلاكٕغ كض خضص الٗملُاث اإلاهغفُت اإلاخٗلم بالىلض واللغى هجض ؤن  03/11بالغحٕى بلى ألامغ عكم 

ملُاث اإلاهغفُت مىه و التي جىو ٖلى:" جخًمً الٗملُاث  (1)66في اإلااصة  جللي ألامىاٌ مً الجمهىع ٖو

وكض ٖغف اإلاكٕغ ول ، (2)وؾائل الضف٘ جدذ جهغف الؼبائً و بصاعة هظه الىؾائل" اللغى، وهظا وي٘

 ـ اللاهىن.مً هف 69، 68، 67ٖملُت ٖلى خضي َبلا للمىاص: 

ف بةصعاج ٖملُاث ؤزغي جضزل في  03/11مً ألامغ عكم  (3)72زم حاءث اإلااصة    جىمل هظا الخٍٗغ

 :هظهغ منها 70في اإلااصة ٖمل البىىن و اإلااؾؿاث اإلاالُت هيكاَاث جابٗت ليكاَها الغئِس ي اإلادضص 

 ٖملُاث الهغف، -

 ٖملُاث ٖلى الظهب و اإلاٗاصن الثمُىت و اللُ٘ اإلاٗضهُت، -

ُف اللُم اإلاىلىلت وول مىخىج مالي -  و اهخخابها و قغائها و حؿُيرها و خفٓها و بُٗها، جْى

 الاؾدكاعة واإلاؿاٖضة في مجاٌ حؿُير اإلامخلياث...  -

إالصضفثاهُا: عمسُاث الخلا ة الخا حُت   

إ

إ

ما ًلهض هىا هى الجاهب اإلاالي فلِ لهظه ألاوكُت ؤما بلُت الجىاهب ألازغي فهي جبلى مً 

 ازخهام الؿلُاث اإلاسخهت )وػاعة اإلاالُت، ووػاعة الخجاعة(.

اع ؤنضع مجلـ الىلض واللغى حملت مً ألاهٓمت و الخٗلُماث التي جبين زانت  و في هظا ؤلَا

هُفُت فخذ الحؿاباث بالٗملت الهٗبت، قغوٍ اهخلاٌ ألامىاٌ مً و بلى الجؼائغ، قغوٍ مماعؾت ؤوكُت 

 ...صالاؾخيرا

 ألاهٓمت هظهغ ٖلى ؾبُل اإلاثاٌ:ومً ؤمثلت هظه 
  (4)ًخٗلم باالؾدثماعاث ألاحىبُت 2005حىان  06اإلااعر في  05/03الىٓام عكم 

  ت م٘  2007فُفغي  03اإلااعر في  07/01الىٓام عكم اإلاخٗلم باللىاٖض اإلاُبلت ٖلى اإلاٗامالث الجاٍع

 .الخاعج و الحؿاباث بالٗملت الهٗبت

 فُفغي  03اإلااعر في  07/01ٌٗضٌ و ًخمم الىٓام عكم  2016ماعؽ  06اإلااعر في  16/01عكم  الىٓام

ت م٘ الخاعج و الحؿاباث بالٗملت الهٗبت. 2007  اإلاخٗلم باللىاٖض اإلاُبلت ٖلى اإلاٗامالث الجاٍع

                                                 
اإلاخًمً كاهىن الىلض واللغى )اإلالغى(، باؾخثىاء  90/10مً اللاهىن عكم  110هو هظه اإلااصة ًُابم مدخىي هو اإلااصة (: ًالخٔ ؤن (1

ماٌ اإلاهغفُت" الظي الىاعص في هظا ألازير و الظي اؾدبضٌ بمهُلح "الٗملُاث اإلاهغفُت" و بملاعهت هظا اإلاهُلح بالىو الىاع  ص مهُلح "ألٖا

 اإلاكٕغ نائبا في حٗضًله.باللغت الفغوؿُت ٌٗخبر 

ل  08اإلااعر في  13/01مً الىٓام عكم  02(: م (2 ًدضص اللىاٖض الٗامت اإلاخٗللت بالكغوٍ البىىُت اإلاُبلت ٖلى الٗملُاث  2013ؤفٍغ

ن... في مٗاملتها ، و التي جىو ٖلى:" حٗخبر ٖملُاث مهغفُت ول الٗملُاث التي جلىم بها البىى 2013حىان  02اإلااعزت في  29اإلاهغفُت، ج ع ٕ 

 اإلاٗضٌ واإلاخمم اإلاظوىع ؤٖاله". 03/11مً ألامغ عكم  69بلى  66م٘ الؼبائً، هما هى مدضص في هما هي مدضصة في اإلاىاص مً 

 ، اإلاغح٘ الؿابم. 90/10مً اللاهىن عكم  116(: جلابلها اإلااصة (3

لُت  31، اإلااعزت في 53(: ج ع ٕ  (4  .   2005حٍى
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إاجمعسب الثاوي: مضمظن ألاهظمت التي ًص  ها ملسض الىل   اللض 

إ

إ

إ

إ

إ

 اإلاٗضٌ واإلاخمم        03/11مً ألامغ عكم  62اإلااصة  ًمىً مالخٓخه مً زالٌ كغاءة هو بن ؤٌو ما

و التي جدضص نالخُاث مجلـ الىلض واللغى هى جىٕى اإلاجاالث التي ٌؿخُُ٘ اإلاجلـ الخضزل بةنضاع 

م، جدضًض مغوعا بٗملُاث البىً اإلاغهؼي )الخهم، بٖاصة الخهمً ؤلانضاع الىلضي،  ألاهٓمت فيها، ابخضاء

 ، اإلاداؾبت البىىُت...وؿبت الفائضة...(

 :(1)مداوع ؤؾاؾُت و هي 03ؾِخم الاكخهاع في هظه الضعاؾت ٖلى 

 ٌإ) قغوٍ وكىاٖض الالخداق باإلاهىت اإلاهغفُت  (الفضع ألا 

 ٖ(الفضع الثاوي) تــــــت اإلاهغفُــــــت اإلاهىــــــــض مماعؾــــــــكىا 

 ُِ(الفضع الثالث) غفـــــــــــــاله اثــــــــغ اخخُاَــــــــحؿ 

: شض ط  كظاع  الالخحاق باجمهىت اجمصضفُت إالفضع ألاٌ 

إ

إ

إ

إ

هٓغا ألهمُت وزُىعة الضوع الظي جلىم به اإلااؾؿاث البىىُت في الحُاة الاكخهاصًت، وليىنها 

جخمىً هظه اإلااؾؿاث مً جخاحغ بإمىاٌ الغير فةن اإلاكٕغ وي٘ حملت مً الكغوٍ ال بض مً جىافغها ختى 

ُت و ؤزغي قيلُت وجخمثل هظه  الاؾدثماع في اإلاجاٌ اإلاهغفي، و جىدهغ هظه اللىاٖض في قغوٍ مىيٖى

خماص و التي ؾِخم صعاؾتها بىٕى مً الخفهُل الخلا في اللغاعاث الفغصًت إلاجلـ  ألازيرة في الترزُو و الٖا

ُت فهي حكمل الك ، الحض ألاصوى لغؤؽ )أ ال( يل اللاهىوي للماؾؿتالىلض واللغى، ؤما الكغوٍ اإلاىيٖى

ً )ثاهُا( اإلااٌ  .)ثالثا( (2)وهظا اللىاٖض اإلاخٗللت باإلاؿيًر
 

 

 

 

إأ ال: الشيل اللاهظوي لسمؤشصت

إ

إ

إ

إ

إ

إ

ٖلى:" ًجب ؤن جاؾـ  03/11الفلغة ألاولى مً ألامغ عكم  83الجؼائغي في اإلااصة هو اإلاكٕغ 

ضعؽ اإلاجلـ حضوي البىىن و اإلااؾؿاث اإلاالُت  الخايٗت لللاهىن الجؼائغي في قيل قغواث مؿاهمت، ٍو

 اجساط بىً ؤو ماؾؿت مالُت قيل حٗايضًت".

 مً زالٌ اؾخلغاء هو هظه اإلااصة ًمىً اؾخسالم اإلاالخٓاث الخالُت:

  الكيل الظي ًجب ؤن جخسظه البىىن واإلااؾؿاث اإلاالُت الخايٗت لللاهىن خضص اإلاكٕغ نغاخت

الجؼائغي و الظي ًجب ؤن ًيىن في قيل قغهت مؿاهمت، و بالخالي جسً٘ هظه اإلااؾؿاث البىىُت 

                                                 
ت مىظ وحىصها، وهظا هٓغا (: جم اؾدبٗاص (1 صعاؾت مدىع ؤلانضاع الىلضي وىن هظه اإلاهمت جضزل يمً الهالخُاث الخللُضًت للبىىن اإلاغهٍؼ

 إلاخُلباث البدث بٗضم ججاوػ الحض اإلاُلىب مً الهفداث.

ض مً(2 ُت الٗامت التي جسً٘ لها الٗلىص مً عيا، ؤهلُت، مدل، وؾبب، )إلاٍؼ الخفهُل ؤهٓغ الٗغبي بلحاج،  (: صون الخُغق لألعوان اإلاىيٖى

ت العامت لاللتزا اث 01، ٍ 01، ج العل   لا ادة اجمىفضدةماث في اللاهظن اجم وي الجزائضي،الخصضف اللاهظوي،الىظٍض ، صًىان اإلاُبٖى

ُت الخانت هخٗضص الكغواء، جلضًم ال 55، م 2008الجامُٗت، الجؼائغ،  حهو، هُت وما بٗضها، وصون الخُغق ؤًًا لألعوان اإلاىيٖى

ض مً الخفهُل ؤهٓغ ٖماع ٖمىعة،   و ما بٗضها. 131، م 2009، صاع اإلاٗغفت، الجؼائغ، الظحيز في شضح اللاهظن الخلا يإاإلاكاعهت، إلاٍؼ
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، و هظا ٖلى (1)لألخيام اإلاخٗللت بهظا الىٕى مً الكغواث واإلاىهىم ٖليها في اللاهىن الخجاعي الجؼائغي 

بلى ول  (2)1941الظي ؤزً٘ الكيل اللاهىوي للماؾؿت البىىُت وفم كاهىن  الفغوس ي زالف اإلاكٕغ

ألاقياٌ اللاهىهُت للكغواث باؾخثىاء الكغهت طاث اإلاؿاولُت اإلادضوصة و الكغواث طاث الغؤؾماٌ 

لهظا الىٕى مً الكغواث ًىمً في الجؼائغي اإلاخغير، و لٗل الهضف ؤو الغاًت مً ازخُاع اإلاكٕغ 

هي ، هما ؤن قغهت اإلاؿاهمت (3)مً ؾهىلت الخٗامل مٗها و الاؾدثماع فيها هظه ألازيرةزهائو 

 .(4)الىمىطج ألامثل لكغواث ألامىاٌ ألنها ؤصاة الخُىع الاكخهاصي و مدغهه

 و  لجؼائغ مً مجاٌ جُبُم هظه اإلااصةاؾدبٗض اإلاكٕغ الجؼائغي فغوٕ البىىن ألاحىبُت اإلاغاص بكامتها في ا

 بالخالي فهي غير ملؼمت باجساط قيل قغهت مؿاهمت.

  صعاؾت مً كبل مجلـ  فةن طلً ًيىن مدل حٗايضًتاإلاالُت قيل  اإلااؾؿتفي خالت اجساط البىً ؤو

 .الىلض واللغى

ًدضص قغوٍ  2006ؾبخمبر  24اإلااعر في  06/02في هظا الهضص ؤنضع اإلاجلـ الىٓام عكم و

 .(5)ٍ بكامت فٕغ بىً و ماؾؿت مالُت ؤحىبُتجإؾِـ بىً و ماؾؿت مالُت و قغو 
 

 

 

 

 

إثاهُا: الح  ألادوى لضأشماٌ

إ

إ

إ

إ

ٌكيل الغؤؾماٌ ألاصوى للبىىن واإلااؾؿاث اإلاالُت الًمان الحلُلي واللاهىوي للضائىين وليل 

ً  هو  (6)اإلاخٗاملين مٗهما  سً٘ جىُٓم الحض ألاصوى لغؤؾماٌ اإلااؾؿاث البىىُت للىاٖضظا ما حٗل اإلاكٕغ 

 زانت ًىٓمها مجلـ الىلض واللغى.

 

 

 

 

ؤهه:" ًجب ؤن ًخىفغ للبىىن واإلااؾؿاث اإلاالُت عؤؾماٌ مبرؤ  03/11مً ألامغ عكم  88اإلااصة  ههذ

 ؤٖاله. 62ولُا وهلضا ٌٗاصٌ ٖلى ألاكل اإلابلغ الظي ًدضصه هٓام ًخسظه اإلاجلـ َبلا للماصة 

                                                 
 19، اإلااعزت في 101اإلاخًمً اللاهىن الخجاعي، ج ع ٕ  1975ؾبخمبر  26اإلااعر في  75/79مىغع مً ألامغ عكم  799بلى  592(: اإلاىاص مً (1

 .11، ج ع ٕ 2005فُفغي  06اإلااعر في  05/02 ألمغ عكمبا، اإلاٗضٌ و اإلاخمم 1975صٌؿمبر 

 .1943حىان  13(: اإلااعر في (2

ت، ألاحيام العامت في الشضواث (: ؤهٓغ مهُفى هماٌ َه، (3 شضواث ألاشخاص، شضواث ألامظاٌ، أهظاع خاصت مً –الشضواث الخلاٍ 

اث -الشضواث ت، ، صاع اإلاُبٖى  182و 183، م 2006الجامُٗت، ؤلاؾىىضٍع

، 09، مجلت الحلىق و الٗلىم الؿُاؾُت، ٕ الاهخخاب في  أس ماٌ شضهت اجمصاهمت حالت الخأشِض اجمفخظح(: ٖبض اللاصع خمغ الٗين، (4

 .23، م 2012حامٗت حُاللي الُابـ، ؾُضي بلٗباؽ، 

اإلااعر  00/02اإلاٗضٌ و اإلاخمم بالىٓام عكم  1993حاهفي  13اإلااعر في  93/01، ؤلغى الىٓام عكم 2006صٌؿمبر  02، اإلااعزت في 77(: ج ع ٕ (5

ل  20في   .2000ماي  10، اإلااعزت في 27، ج ع ٕ 2000ؤفٍغ

ت (: مدمىص الىُالوي، (6 ت  اجمصضفُت ، الشضواث الخلاٍ  ، 01، صاع الثلافت لليكغ والخىػَ٘، ٍ 05،  مج -لا هت د اشت م –اجمظشظعت الخلاٍ 

 .99، م 2008ألاعصن، 
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ٖلى البىىن واإلااؾؿاث اإلاالُت اليائً ملغها الغئِس ي في الخاعج ؤن جسهو لفغوٖها في  ًخٗين

ا ٖلى ألاكل الغؤؾماٌ ألاصوى اإلاُلىب خؿب الحالت مً البىىن و اإلااؾؿاث اإلاالُت  الجؼائغ مبلغا مؿاٍو

 التي ًدىمها اللاهىن الجؼائغي".

 

 

افغ الحض ألاصوى مً الغؤؾماٌ صون ؤن مً زالٌ هظه اإلااصة ًالخٔ ؤن اإلاكٕغ اقتٍر وحىب جى 

 .(1)ًدضص كُمخه مسىال طلً إلاجلـ الىلض واللغى
 

 

ؤنضع مجلـ الىلض و اللغى الىٓام عكم  03/11مً ألامغ  88و  62جُبُلا لىو اإلااصجين و 

غه ٖىض جإؾِؿها.(2)08/04  ، وبمىحبه خضص الغؤؾماٌ ألاصوى الظي ًيبغي ٖلى البىىن جدٍغ

مىه بين الحض ألاصوى مً الغؤؾماٌ الىاحب جىافغه إلوكاء  02هظا الىٓام مً زالٌ اإلااصة  ميز 

 البىً و الحض ألاصوى الىاحب جىافغه إلوكاء ماؾؿت مالُت:

 صج(. 10.000.000.000: الحض ألاصوى لغؤؾماٌ هى ٖكغة مالًير صًىاع )باليصبت لسبىظن 

 (3) صج(3.500.000.000)صًىاع وزمؿمائت زالزت مالًير هى  لغؤؾماٌألاصوى : الحض اجمالُت باليصبت لسمؤشصاث 

و اإلااؾؿاث اإلاالُت ألاحىبُت الٗاملت في الجؼائغ َبلا  البىىنوهفـ الحض ًُبم باليؿبت لفغوٕ 

 .08/04مً الىٓام عكم  03للماصة 
 

ً إثالثا: اللظاع  اجمخعسلت باجمصاهمين  اجمصيًر

إ

إ

خباع قغواث اإلاؿاهمت هي ؤن عغم  الكيل اللاهىوي للماؾؿاث اإلاهغفُت والتي ال ًازظ فيها بااٖل

ًىلي شخو اإلاؿاهم  -ي زالفا ألخيام اللاهىن الخجاع  –هجض ؤن اللاهىن اإلاهغفي  (4)للمؿاهمين الصخص ي

ألمغ عكم  مً ا 80خُث خضصث اإلااصة ، (5)بط جمى٘ فئاث مُٗىت مً مماعؾت اإلاهىت اإلاهغفُت ؤهمُت بالغت

الكغوٍ الىاحب جىافغها في مؿاهمي ومؿيري البىىن واإلااؾؿاث اإلاالُت، وباؾخلغاء هو هظه  03/11

ً و مضي مهضاكُتهم وهؼاهتهم اإلااصة ًالخٔ ؤن هظه اإلاىاو٘ الىاعصة فيها جخٗلم بهفت ٖامت  بإزالق اإلاؿيًر

م ألا  اع ؤنضع هٓمت، وفي هظا صون ؤلازالٌ بالكغوٍ التي ًدضصها مجلـ الىلض واللغى ًٖ ٍَغ ؤلَا

بىىن اإلاخًمً الكغوٍ التي ًجب ؤن جخىفغ في ماؾس ي ال 92/05الىٓام عكم  مجلـ الىلض واللغى

 وممثليها. واإلااؾؿاث اإلاالُت ومؿيريها

                                                 
 .50(: ؤخمض ؤٖغاب، اإلاغح٘ الؿابم، م (1

، 72، ًخٗلم بالحض ألاصوى لغؤؾماٌ البىىن و اإلااؾؿاث اإلاالُت الٗاملت في الجؼائغ، ج ع ٕ 2008صٌؿمبر  23اإلااعر في  08/04الىٓام عكم (: (2

 .2008صٌؿمبر  24اإلااعزت في 

ً  2004ماعؽ  04اإلااعر في  04/01(: في الىٓام الؿابم عكم (3 وان الحض ألاصوى لغؤؾماٌ البىىن ًجب ؤن ٌؿاوي ٖلى ألاكل ملُاٍع

اصة  في الحض ألاصوى لغؤؾماٌ هى  وزمؿمائت صًىاع، ؤما اإلااؾؿاث اإلاالُت فُجب ؤن ًيىن زمؿمائت ملُىن صًىاع، و لٗل هضف اإلاكٕغ مً الٍؼ

 اإلادافٓت ٖلى ؤمىاٌ اإلاىصٖين و ٖلى الىٓام الاكخهاصي بهفت ٖامت.

،ٍ ، كاًت الىظام البىيي الجزائضي مً جبُِض ألامظاٌفًُلت ملهاق، (: (4 ت اإلافٌٗى ٗاث وألاهٓمت اللاهىهُت الؿاٍع صعاؾت في يىء الدكَغ

 .183م  ،2014، صاع هىمت للُباٖت واليكغ والخىػَ٘، الجؼائغ، 02

 .53لغخُم كؼولي، اإلاغح٘ الؿابم، م (: ٖبض ا(5
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ُت في اإلااؾؿاث البىىُت ًجب ٖليها جلضًم  ها وهظا اتبغامج وكاَبٗض اؾدُفاء الكغوٍ اإلاىيٖى

ًالخىُٓم الضازلي للماؾؿت  للحهٌى ٖلى  إلاجلـ الىلض واللغى مً َغف اإلااؾؿين ؤو اإلاؿيًر

خماص مً َغف اإلاٗني بلى (1)الترزُو ، و بٗض مىافلت هظا ألازير ًخم جلضًم َلب الحهٌى ٖلى الٖا

 ، وفي خالت مىافلخه ًخم الدسجُل في كائمت البىىن واإلااؾؿاث اإلاالُت.(2)مدافٔ بىً الجؼائغ

 

 

إا شت اجمهىت اجمصضفُتالفضع الثاوي: كظاع  مم

إ

إ

هٓغا لخُىعة اإلاهىت اإلاهغفُت والضوع الحؿاؽ الظي جلٗبه في الاكخهاص حٗلذ مً مجلـ الىلض 

اللىاٖض الخانت بالٗملُاث  جىدهغ هظه اللىاٖض في:واللغى ًدضص كىاٖض ناعمت إلاماعؾت هظه اإلاهىت، 

 .)ثالثا( خخُاَي ؤلالؼاميوالا ، )ثاهُا( الخلُض بلىاٖض الحظع في الدؿُير، )أ ال( البىىُت
 

 

 

 

إأ ال: اللظاع  الخاصت بالعمسُاث البىىُت

إ

إ

إ

إ

و هظا مسخلف ألاهٓمت التي ؤنضعها مجلـ الىلض واللغى ًمىً  03/11بالغحٕى بلى ألامغ عكم إ

 خهغ هظه اللىاٖض في:

 الٗملُاث ألاؾاؾُت للبىىن واإلااؾؿاث اإلاالُت 

  ت للبىىن  واإلااؾؿاث اإلاالُتالٗملُاث الثاهٍى

إإالعمسُاث ألاشاشُت -10

مً ألامغ عكم  68بلى  66جلىم البىىن صون غيرها بالٗملُاث اإلاهغفُت اإلاظوىعة في اإلاىاص مً إ

إ:(3)وهي 03/11

  حم٘ ألامىاٌ الجمهىع 

 ٖملُاث اللغى 

 .وي٘ وؾائل الضف٘ جدذ جهغف الؼبائً وبصاعتها 

 .(4)اإلااؾؿاث اإلاالُت فُمىنها اللُام بيافت الٗملُاث باؾخثىاء حم٘ ألامىاٌ ؤما

إالعمسُاث الثاهظٍت -10

حٗض اؾخثىاء وزغوحا ًٖ مبضؤ الخسهو باٖخباعها جابٗت لليكاَاث الغئِؿُت للبىىن إ

 .(5)واإلااؾؿاث اإلاالُت وغير مدخىغة مً َغفها

                                                 
 ، اإلاغح٘ الؿابم.06/02مً الىٓام عكم  02، اإلاغح٘ الؿابم، و م 03/11مً ألامغ عكم  91(: م (1

 ، اإلاغح٘ هفؿه.06/02مً الىٓام عكم  09، اإلاغح٘ هفؿه، و م 03/11مً ألامغ عكم  92(: م (2

 ، اإلاغح٘ هفؿه.03/11مً ألامغ عكم  70(: م (3

 ، اإلاغح٘ هفؿه.03/11مً ألامغ عكم  71(: م (4

 .58(: ؤخمض ؤٖغاب، اإلاغح٘ الؿابم، م (5
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اإلاخٗلم  95/06وهظا الىٓام عكم  03/11مً ألامغ عكم  72ٖلى هظه الٗملُاث اإلااصة  ذهه 

 هظهغ منها: (1)باليكاَاث الخابٗت للبىىن واإلااؾؿاث اإلاالُت

 ٖملُا ث الهغف -

 الثمُىت،  ٖملُاث ٖلى الظهب واإلاٗاصن الثمُىت واللُ٘ اإلاٗضهُت -

ُف اللُم اإلاىلىلت وول مىخىج مالي، واهخخابها  -  وقغائها وحؿُيرها وخفٓها وبُٗها،جْى

 الاؾدكاعة واإلاؿاٖضة في مجاٌ حؿُير اإلامخلياث، -

الاؾدكاعة والدؿُير اإلاالي والهىضؾت اإلاالُت وبكيل ٖام ول الخضماث اإلاىحهت لدؿهُل بوكاء اإلااؾؿاث  -

 ؤو الخجهيزاث وبهمائها م٘ مغاٖاة ألاخيام اللاهىهُت في هظا اإلاجاٌ.

إالحذ  في الدصُير الخلُ  بلظاع  -ثاهُا

إ

ًلتزم البىً بلىاٖض اؾخثىائُت ؤزىاء الدؿُير الغغى منها جإمين اإلادُِ اإلاالي و اإلادافٓت ٖلى  

ين مً هظه اللىاٖض هما:  اع هىخفي باإلقاعة بلى هٖى كىاٖض الؿُىلت مهالح اإلاىصٖين، وفي هظا ؤلَا

 ت.واللىاٖض اإلاداؾبُ

إكظاع  الصُظلت-10

ت والهضف مً ب بها التزام البىً ًلهض  االخخفاّ بحجم وافي مً ألامىاٌ الؿائلت ؤو اإلادكيلت بؿٖغ

ت مً  طلً هى يمان كضعة البىً ٖلى مىاحهت َلباث اإلاىصٖين، وكض ؤنضع مجلـ الىلض واللغى مجمٖى

 اللىاٖض التي تهضف بلى حغُُت وجىػَ٘ اإلاساَغ ٖلى عؤؾها:

ل  20اإلااعر في  95/04، اإلاٗضٌ بالىٓام عكم (2)1991ؤوث  14اإلااعر في  91/09الىٓام عكم -  1995ؤفٍغ

 .(3)اإلاخٗلم بلىاٖض الحظع في حؿُير البىىن واإلااؾؿاث اإلاالُت

 .(4)بين البىىن اإلاخٗلم بمغاكبت اإلاساَغ ما 2011ماي  24اإلااعر في  11/03الىٓام عكم  -

 وكُاؽ وحؿُير زُغ الؿُىلت.ف ًخًمً حٍٗغ 2011ماي  24اإلااعر في  11/04الىٓام عكم  -

 .(5)ًخٗلم بالغكابت الضازلُت للبىىن واإلااؾؿاث اإلاالُت 2011هىفمبر  28اإلااعر في  11/08الىٓام عكم  -

ًخًمً وؿبت اإلاالءة الُبلت ٖلى البىىن واإلااؾؿاث  2014فُفغي  16اإلااعر في  14/01_ الىٓام عكم 

 .(6)اإلاالُت

 اإلاخٗلم باإلاساَغ الىبري واإلاؿاهماث. 2014فُفغي  16اإلااعر في  14/02الىٓام عكم  -

                                                 
 .1995صٌؿمبر  27، اإلااعزت في 81، ج ع ٕ 1995هىفمبر  19اإلااعر في  95/06الىٓام عكم  (: (1

 .1992ماعؽ  15، اإلااعزت في 24(: ج ع ٕ (2

لُت  23، اإلااعزت في 39(: ج ع ٕ (3  .1995حٍى

 .2011ؤهخىبغ  02اإلااعزت في  ،54(: ج ع ٕ (4

 .2012ؤوث  29، اإلااعزت في 47(: ج ع ٕ (5

 .2014ؾبخمبر  25، اإلااعزت 56(: ج ع ٕ (6
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بالغحٕى بلى مًمىن هظه ألاهٓمت هجض ؤن البىً ملؼم بىي٘ بحغاءاث صازلُت للُاؽ مساَغ 

لهض بهظه ألازيرة ٖضم كضعة البىً ٖلى مىاحهت التزا  ماجه في ؤحل مدضص وبخيلفت مٗلىلتالؿُىلت، ٍو

 بيافت بلى وؿب ؤزغي. (1)مُٗىت حؿمى اإلاٗامل ألاصوى للؿُىلتولهظا الغغى فالبىً ملؼم باخترام وؿبت 

إاللظاع  اجمحاشبُت -10

ت فإن البىىن ملؼمت بمؿً فًال ًٖ اللىاٖض اإلاداؾبُت   التي جسً٘ لها الكغواث الخجاٍع

 03/11مً ألامغ عكم  103اإلااصة  خؿاباتها ٖلى الكيل الظي ًدضصه مجلـ الىلض واللغى جُبُلا لىو

لُت  23اإلااعر في  09/04وفي هظا الهضص ؤنضع اإلاجلـ الىٓام عكم  ًخًمً مسُِ الحؿاباث  2009حٍى

 2009ؤهخىبغ  18اإلااعر في  09/05، والىٓام عكم (2)البىىُت و اللىاٖض اإلاداؾبُت اإلاُبلت ٖلى البىىن

ٓامين اللىاٖض ًخًمً بٖضاص الىكىف اإلاالُت للبىىن واإلااؾؿاث اإلاالُت ووكغها، فدضصا هظًً الى

اإلاداؾبُت وهماطج الىكىف اإلاالُت التي ًجب وكغها في اليكغة الغؾمُت لإلٖالهاث اللاهىهُت جدذ مغاكبت 

 .(3)03/11مً ألامغ عكم  103اللجىت اإلاهغفُت خؿب اإلااصة 

إلالزاميثالثا: الاحخُاظي 

إ

ٗاث ٖلى يغوعة اخخفاّ البىىن باخخُاَي هلضي جخمثل  كُمخه في وؿبت مً ههذ مسخلف الدكَغ

، ولهظا فغى كاهىن الىلض واللغى الجؼائغي ٖلى البىىن (4)وصائ٘ البىً ًدخفٔ بها لضي البىً اإلاغهؼي 

واإلااؾؿاث اإلاالُت الاخخفاّ بيؿبت مُٗىت مً الىصائ٘ في خؿاب زام لضي بىً الجؼائغ ٌؿمى الاخخُاَي 

ضث هظه اليؿبت وؾُلت هلضًت مً وؾائل الب(5)ؤلالؼامي ىً اإلاغهؼي في الخدىم والغكابت ٖلى الائخمان ، ٖو

، فالغغى مً هظا ألازير جىفير خض ؤصوى مً الؿُىلت إلاىاحهت َلباث اإلاىصٖين وجىفُظ الؿُاؾت (6)اإلاهغفي

ً الاخخُاَي  (7)04/02الىلضًت، لظلً ؤنضع مجلـ الىلض واللغى الىٓام عكم  اإلاخًمً قغوٍ جيٍى

ً هظا  ألاصوى ؤلالؼامي، وكض جغن هظا الىٓام لبىً الجؼائغ الحم في فغى الكغوٍ الحلُلُت في جيٍى

، لظلً فةن بىً الجؼائغ ٌؿخُُ٘ ؤن ٌغير في وؿب هفـ الىٓاممً  18الاخخُاَي اإلافغوى خؿب اإلااصة 

اصة في وؿبت الاخخُاَي الاخخُاَي اإلافغوى خؿب الؿىق الىلضًت و ألاويإ  الاكخهاصًت، فُلىم بالٍؼ

زالٌ فتراث الخضخم فُدض بظلً مً كضعة البىً ٖلى مىذ اللغوى، والٗىـ بطا عؤي ؤهه مً الًغوعة 

 حصجُ٘ البىىن ٖلى ؤلاكغاى في مىاحهت الغوىص الاكخهاصي فةهه ًلىم بخسفٌُ وؿبت الاخخُاَي.

 

 

                                                 
التي حٗغف اإلاٗامل ألاصوى للؿُىلت و الظي ٌؿاوي اإلابلغ ؤلاحمالي لألنٌى اإلاخىفغة والتي ًمىً جىفيرها في  11/04مً الىٓام عكم  03(: م (1

إل واللهيرة ألاحل والالتزاماث اإلاللاة ٖلى البىىن.ؤحل كهير والٗائضاث ا  إلاالُت للبىىن مً حهت ومً حهت ؤزغي مبلغ اإلاؿخدلاث ٖىض ؤلَا

 .2009صٌؿمبر  29، اإلااعزت في 76(: ج ع ٕ (2

 92/09، و1993ُفغي ف 28اإلااعزت في  13، ج ع ٕ 1992هىفمبر  17اإلااعر في  92/08ؤلغُا الىٓامين عكم  09/05و 09/04(: الىٓامان عكم (3

 .1993ماعؽ  07، اإلااعزت في 15، ج ع ٕ 1992هىفمبر  17اإلااعر في 

ت(: مىير ببغاهُم هىضي،(4 ت، 3، ٍ إدا ة البىظن الخلاٍ   .81، م 1996، اإلاىخب الٗغبي الحضًث، ؤلاؾىىضٍع

 ، اإلاغح٘ الؿابم.03/11مً ألامغ عكم  97(: م (5

ت الىل ًتالىلظد (: هاْم مدمض فىػي الكمغي، (6  .158، م 1999، صاع ػهغان لليكغ والخىػَ٘، ٖمان، ألاعصن،  اجمصا ف  الىظٍض

ً الاخخُاَي ألاصوى ؤلالؼامي 2004ماعؽ  04اإلااعر في  04/02الىٓام عكم (: (7 ل  28، اإلااعزت في 27، ج ع ٕ اإلاخًمً قغوٍ جيٍى  .2004ؤفٍغ
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إالفضع الثالث: حصُير احخُاظاث الصضف

إ

ألن مجلـ الىلض واللغى هى الؿلُت الىلضًت اإلايلفت بةنضاع ألاهٓمت واجساط اللغاعاث الفغصًت 

جدضًض ؤهضاف ؾُاؾت ؾٗغ  03/11مً ألامغ عكم  62و 40هما ؾلف طهغه فةهه ًخىلى َبلا للماصجين 

في  ، وؾِخم الترهيز ٖلى هظه ألازيرةالهغف، هُفُت يبِ ٖملُاث الهغف وحؿُير اخخُاَاث الهغف

ائف التي ًلىم بها بىً الجؼائغ بهفت  صعاؾدىا هظه خُث حٗخبر بصاعة اخخُاَاث الهغف مً ؤهم الْى

ني، فماطا  ٖامت ومجلـ الىلض واللغى بهفت زانت وطلً إلاا لها مً اوٗياؾاث ٖلى الاكخهاص الَى

 .)ثاهُا(و هُف ًخم حؿُيرها؟  )أ ال(لهض بدؿُير اخخُاَاث الهغف؟ ً  

ف ح إصُير احخُاظاث الصضفأ ال: حعٍض

إ

مهمت حؿُير  03/11مً ألامغ عكم  62و 40زٌى اإلاكٕغ إلاجلـ الىلض واللغى بمىحب اإلااصجين 

ُف اخخُاَي الهغف.  وجْى

 

ًلهض باخخُاَاث الهغف خؿب الخبراء اإلاالُين:" جلً الفىائٌ اإلاالُت التي حكيل هخلت مالُت 

ت بيافُت جدكيل مً هلىص، ؾىضاث، ؾُىلت هلضًت، خل ىق صف٘ زانت و طهب جمخلىها البىىن اإلاغهٍؼ

 .(1)وجلىم بدؿُيرها"
 

 

٘ جغهُبتها  ًغجىؼ حؿُير مجلـ الىلض واللغى الخخُاَاث الهغف الغؾمُت ؤؾاؾا ٖلى جىَى

م جىػَ٘ اإلاساَغ  وؾُىلتها واؾدثماعها بهضف جدلُم ؤكص ى عبذ ممىً وؤصوى زؿاعة ممىىت وطلً ًٖ ٍَغ

ها ؾىاء وجمثل الاخخُاَاث للجؼائغ حهاػ ؤمان ًمىنها اللجىء بلُه لؿض العجؼ الحانل في ميزان مضفىٖات

واهذ هظه الاخخُاَاث طهبا ؤو ٖمالث ؤحىبُت، وهظا ختى ال جًُغ بلى جسفٌُ ؾٗغ نغف ٖملتها ؤو 

 .(2)الاكتراى بخيلفت باهًت

إثاهُا: هُفُت حصُير احخُاظاث الصضف

إ

ًخم الاخخفاّ باالخخُاَاث ٖلى قيل وصائ٘ مهغفُت في البىىن الضولُت ؤو الاهخخاب في الهُئاث 

خم طلً ملابل مغصوصًت مالئمت في ْل خض ؤصوى مً اإلاساَغة.اإلاالُت الضو  غاف، ٍو  لُت اإلاخٗضصة ألَا

 

اع نضع  اإلاخٗلم باللىاٖض اإلاُبلت ٖلى  2007فُفغي  03اإلااعر في  07/01الىٓام عكم وفي هظا ؤلَا

ت م٘ الخاعج و الحؿاباث بالٗملت الهٗبت اإلاٗضٌ واإلاخمم، هظا الىو ؤهض ٖلى ازخهام  اإلاٗامالث الجاٍع

 بىً الجؼائغ في حؿُير اإلاىاعص بالٗملت الهٗبت.

 

 

                                                 
،ؤَغوخت لىُل قهاصة الضهخىعاه في الٗلىم، هظام الضكابت على الصضف في يل لاصالحاث الاكخصادًت في الجزائض(: لُىضة بلحاعر، (1

 .11جسهو كاهىن، حامٗت مىلىص مٗمغي، جيزي وػو، م 

 .114، م 2010، حامٗت جبؿت، 08، مجلت الباخث، ٕ د   بىً الجزائض في حصُير العمسُاث اجمالُت اجمضجبعت بالخا ج(: هضي بىخىًُ، (2
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إاجمبحث الثاوي: شسعت ملسض الىل   اللض  الجخاذ كضا اث فضدًت

 

 

َبلا  ؾلُت بنضاع كغاعاث فغصًت في مجاٌ اليكاٍ اإلاهغفي اإلاكٕغ إلاجلـ الىلض واللغىمىذ 

 (1)، هظه اللغاعاث جدىٕى خؿب اإلاىيٕىاإلاٗضٌ واإلاخمم 03/11مً ألامغ عكم  02الفلغة  62لىو اإلااصة 

(  قيل جغزُو ؤو سحب اٖخماصجإزظ فلض  جفىٌٍ نالخُاث جىُٓم الهغف ؤو جخٗلم ، ؤو )اجمعسب ألاٌ 

 .)اجمعسب الثاوي( بخُبُم ألاهٓمت
 

 

 

 

 

: كضا اث ملسض الىل   اللض  اجمخعسلت بشض ط الالخحاق باجمهىت اجمصضفُت اجمعسب إألاٌ 

إ

إ

إ

 جىدهغ هظه اللغاعاث في: 

   كغاعاث مجلـ الىلض واللغى التي جخسظ في قيل جغزُو)  )الفضع ألاٌ 

   الفضع الثاويكغاعاث مجلـ الىلض واللغى اإلاخًمىت سحب اٖخماص البىىن واإلااؾؿاث اإلاالُت(). 

: كضا اث ملسض الىل   اللض  التي جخخذ في شيل جضخُص الفضع إألاٌ 

إ

إ

إ

 و لم ًدضص مفهىما له. 03/11مً ألامغ عكم  وما ًليها 82هٓم اإلاكٕغ الجؼائغي الترزُو في اإلاىاص إ

ف اللغىي للترزُو هجضه مكخم مً الفٗل     ز  ع  بالغحٕى بلى الخٍٗغ
 
ز غ   ً  ، ًُها له في و  ْغز 

 
و ج

ؿ  له ألامغ ؤي ؾه    ٌ ن  له فُه بٗض الىهي ٖىهو  ط 
 
ه  له و ؤ  .(2)غ 

ت إلاؿخفُض بمماعؾت وكاٍ ؤو   ؤما مً الىاخُت الانُالخُت فهى ٖمل حؿمذ بمىحبه ؾلُت بصاٍع

 .(3)الخمخ٘ بدم مماعؾتها

 للحهٌى ٖلى كغاع الترزُو البض مً جىافغ مجمىٖت مً الكغوٍ وهظا اللُام بةحغاءاث زانت 

 .)ثاهُا(كٕغ الحاالث التي حؿخىحب الحهٌى ٖلى الترزُو ، هما خضص اإلا)أ ال(
 

 

 

إأ ال: إحضاءاث الحصٌظ على الترخُص

إ

إ

إ

ب إلاجلـ مً ؤحل الحهٌى ٖلى الترزُو ًجب ٖلى الغاغبين في مؼاولت اليكاٍ البىيي جلضًم َل

يىن هظا ألازير (4)06/02مً الىٓام عكم  03و  02 جينالىلض واللغى َبلا للماص مغفلا بملف ًدخىي ، ٍو

م حٗلُمت. ضص مدخىاها ًٖ ٍَغ د 
 
 ٖلى ٖىانغ ج

                                                 
 ، اإلاغح٘ الؿابم.03/11مً ألامغ عكم  02ف  62(: م (1

ىُت 07، ٍ اللامظس الج ً  لسعالب، معجم عضبي أللبائي(: ٖلي بً هاصًت وبلحؿً البلص ي والجُاللي بً الحاج ًحي، (2 ، اإلااؾؿت الَى

 ..380، م 1991للىخاب، الجؼائغ، 

، اإلااؾؿت الجامُٗت للضعاؾاث و اليكغ والخىػَ٘، بيروث، 01جغحمت مىهىع اللاض ي، ٍ ، معجم اجمصعلحاث اللاهظهُت(:حيراع وىعهى، (3

 ..112، م 1998

 (: ًدضص قغوٍ جإؾِـ بىً و ماؾؿت مالُت وقغوٍ بكامت فٕغ بىً وماؾؿت مالُت ؤحىبُت، اإلاغح٘ الؿابم.(4
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اع كام بىً الجؼائغ بةنضاع الخٗلُمت عكم  يذ بضكت الٗىانغ الىاحب التي بُ (1)07/11وفي هظا ؤلَا

 طهغها في ملف َلب الترزُو.

 

 

ًخسظ بٗض صعاؾت مجلـ الىلض واللغى ملف َلب الترزُو و الخدلم مً اإلاٗلىماث اإلالضمت 

ًُٗ في الحالت ألازيرة ًمىً ال، وفي (2)اإلاجلـ اللغاع اإلاخٗلم بالترزُو الظي كض ًيىن بًجابُا ؤو ؾلبُا

واملت مً قهغ ؤ 10بخلضًم َلب بترزُو زاوي، غير ؤهه ال ًلضم بال بٗض مغوع  كغاع عفٌ مىذ الترزُو

 ٌ  .(3)جبلُغ كغاع الغفٌ ألاو
 

 

ًىما  60خالت عفًه للمغة الثاهُت هىا ًخم الًُٗ في كغاع الغفٌ ؤمام مجلـ الضولت زالٌ  وفي

ش وكغ اللغاع ؤو جبلُغه خؿب الحالت  .(4)ابخضاء مً جاٍع
 

 

 

 

 

إثاهُا: الحاالث التي حصخظحب الحصٌظ على كضا  الترخُص

إ

إ

إ

هظه الحاالث مىاص مً كاهىن الىلض واللغى وهظا بٌٗ ألاهٓمت التي ؤنضعها مجلـ  جًمىذ

 الىلض واللغى ًمىً بحمالها هما ًلي:

 .(5)بوكاء البىىن و اإلااؾؿاث اإلاالُت الخايٗت لللاهىن الجؼائغي  -01

 .(6)فخذ فغوٕ للبىىن واإلااؾؿاث اإلاالُت ألاحىبُت في الجؼائغ -02

 .(7)للبىىن ألاحىبُتالترزُو بفخذ مياجب جمثُل  -03

الترزُو اإلاؿبم باالؾدثماع في الخاعج باليؿبت للمخٗاملين الاكخهاصًين الخايٗين لللاهىن  -04

 .(8)الجؼائغي 

                                                 
(1): instruction n° 07/11 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, le 10 avril 2017, à 17:30.  

اإلادضص لكغوٍ جإؾِـ بىً و ماؾؿت مالُت وقغوٍ بكامت فٕغ بىً وماؾؿت مالُت  06/02مً الىٓام عكم  06(: بالغحٕى بلى اإلااصة (2

مً الىٓام  05ؤحىبُت لم جظهغ ألاحل اإلاُلىب كاهىها و الظي ًلؼم مجلـ الىلض واللغى زالله بنضاع اللغاع خٌى الترزُو ٖلى غغاع اإلااصة 

التي حكتٍر وحىب جبلُغ كغاع  06/02(، اإلالغى بالىٓام عكم 1993ماعؽ  14، اإلااعزت في 17، ج ع ٕ 1993حاهفي  01عر في )اإلاا  93/01عكم 

ً مً حؿلم الٗىانغ اإلايىهت إلالف الُلب، بِىما طهغث اإلااصة  لُت  21اإلااعر في  08/03مً الىٓام عكم  07الترزُو في ؤحل قهٍغ  2008حٍى

( اإلاضة التي ًجب ؤن 2009ماعؽ  08، اإلااعزت في 15ةكامت حٗاوهُاث الاصزاع واللغى واٖخماصها ) ج ع ٕ الظي ًدضص قغوٍ الترزُو ب

 ؤقهغ هدض ؤكص ى ًبضؤ خؿابها مً ًىم جللي اإلالف. 05ًفهل فيها اإلاجلـ وهي 

 م.، اإلاغح٘ الؿاب06/02مً الىٓام عكم  07، و م 14، اإلاغح٘ الؿابم، م  03/11عكم  مً ألامغ  87(: م (3

 ، اإلاغح٘ هفؿه.03/11مً ألامغ عكم  65(: م (4

 ، اإلاغح٘ هفؿه.03/11مً ألامغ عكم  82/ؤ و م 02ف  62(: م (5

 ، اإلاغح٘ هفؿه.03/11مً ألامغ عكم  85(: م (6

 .، اإلاغح٘ هفؿه03/11مً ألامغ عكم  84/ب و م 02ف  62(: م (7

ل عئوؽ ألامىاٌ بلى الخاعج بٗىىان الاؾدثماع في الخاعج مً 2014ؾبخمبر  29اإلااعر في  14/04مً الىٓام عكم  03(: م (8 ، ًدضص قغوٍ جدٍى

 .34، م 2014ؤهخىبغ  23، اإلااعزت في 63َغف اإلاخٗاملين الاكخهاصًين الخايٗين لللاهىن الجؼائغي، ج ع ٕ 
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الترزُو بخٗضًل اللىاهين ألاؾاؾُت للبىىن واإلااؾؿاث اإلاالُت بطا واهذ جمـ بغغى اإلااؾؿت ؤو  -05

عؤؾمالها ؤو اإلاؿاهمين فيها
(1). 

ٖلى وكغ هظه اللغاعاث في  03/11مً ألامغ عكم  65اإلااصة لثالثت مً الفلغة اهو اإلاكٕغ في 

ضة الغؾمُت وكغها بل هو ٖلى يغوعة جبلُغها فلِ، ومً ؤما الترازُو ألازغي فلم ٌكتٍر ، (2)الجٍغ

 بين هظه اللغاعاث هظهغ:

ل وكاَاث في الخاعج الترزُو  -01 ل عئوؽ ألامىاٌ بلى الخاعج لًمان جمٍى للملُمين في الجؼائغ بخدٍى

 .(3)مىملت ليكاَاتهم اإلاخٗللت بةهخاج الؿل٘ والخضماث في الجؼائغ 

ُف ؤمىاٌ بىً الجؼائغ بطا حٗضث اليؿبت  -02  .(4)مً ؤمىاله الخانت %40الترزُو بخْى

للبىىن واإلااؾؿاث اإلاالُت بمماعؾت بٌٗ ألاوكُت طاث الهلت بيكاَاتها  الترزُو بمىحب ؤهٓمت -03

 .(5)الغئِؿُت

إالفضع الثاوي: كضا اث ملسض الىل   اللض  اجمخضمىت سحب اعخماد البىظن  اجمؤشصاث اجمالُت

إ

إ

إ

إ

خماص هى ؤلاحغاء الخىُٓمي الثاوي بٗض الترزُو إلاماعؾت اإلاهىت اإلاهغفُت، وهو اإلاكٕغ ٖلى  الٖا

فا له. ييغوعة الحهٌى ٖلى الاٖخماص في اإلاجاٌ اإلاهغفي صون ؤن ٌُٗ  حٍٗغ

 

 

ف اللغىي لالٖخماص هجضه مكخم مً الفٗل ا  وب ٌ  م  خ  ْٖ الغحٕى بلى الخٍٗغ ا، و اٖخمض اصً م  خ  ْٖ ض ا  م  خ  ْٗ ض، 

 .(6)الص يء ؤي ؤمغ بدىفُظه

ف الانُالحي له فهى جغزُو بصاعي إلاماعؾت اإلاهىت اإلاهغفُت والظي ال ًمىً الحهٌى  ؤما  الخٍٗغ

 .(7)بال بٗض اؾخىماٌ وجىافغ الكغوٍ اللاهىهُت و الخىُٓمُت لهٖلُه 
 

 

الفلغة الغابٗت مً  92بىً الجؼائغ نالخُت مىذ الاٖخماص ٖمال بإخيام اإلااصة زٌى اإلاكٕغ إلادافٔ 

ضة الغؾمُت و  03/11ألامغ عكم  يكغ في الجٍغ خماص بملغع مً اإلادافٔ ٍو التي جىو ٖلى:" ًمىذ الٖا

ت الضًملغاَُت الكٗبُت" للجمهىعٍت  .الجؼائٍغ

 

                                                 
، اإلاغح٘ 06/02مً الىٓام عكم  10، اإلاغح٘ الؿابم، و م 10/04مً ألامغ عكم  06اإلاٗضلت بمىحب اإلااصة  03/11مً ألامغ عكم  94م  01 (:ف(1

 الؿابم.

ضة الغؾمُت بال ؤهه ًالخٔ وكغ ملغاعاث اٖخماص البىىن واإلااؾؿاث اإلاالُت (2 (: بالغغم مً هو اإلاكٕغ ٖلى وكغ كغاعاث الترازُو في الجٍغ

 صون كغاعاث الترزُو.

 ، اإلاغح٘ الؿابم.03/11مً ألامغ عكم  126(:م (3

 ، اإلاغح٘ هفؿه.03/11مً ألامغ عكم  53(:م (4

 ، اإلاغح٘ هفؿه.03/11مً ألامغ عكم  01ف  75(:م (5

 .71(: ٖلي بً هاصًت وبلحؿً البلص ي والجُاللي بً الحاج ًحي، اإلاغح٘ الؿابم، م (6

(7): CHRISTIAN GAVALDA et GEAN STOUFFLET, Droit Bancaire, 2
ème

 édition, litec, Paris, 1994, p 

28. 
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الحاالث التي ًمىذ للمدافٔ اإلاكٕغ  ، وخضص(1)06/02مً الىٓام عكم  08وهظا ما ؤهضجه اإلااصة  

خماص  (2)فيها ملغع الٖا

االث حبٌٗ ال غير ؤن هىان ،)أ ال( اللُام بةحغاءاث مُٗىتو للحهٌى ٖلى هظا اإلالغع البض مً 

سحب فيها هظا اإلالغع   ٌ  .)ثاهُا( التي كض 
 

 

 

إأ ال: إحضاءاث الحصٌظ على الاعخماد

إ

إ

إ

خماص بلى مدافٔ بىً الجؼائغ مغفلا بالىزائم واإلاٗلىماث اإلاُلىبت في ؤحل  ًخم بعؾاٌ َلب الٖا

ش جبلُغ اإلاىافلت ٖلى الترزُو 12ؤكهاه  دضص  07/11، وحاءث الخٗلُمت عكم (3)قهغا ابخضاء مً جاٍع لخ 

خماص.  َبُٗت اإلاؿدىضاث اإلاغفلت في ملف َلب الٖا

فغ ول الكغوٍ اإلاىهىم ٖليها كاهىها ًمىذ اإلادافٔ ملغع بٗض صعاؾت هظا اإلالف والخإهض مً جىا

ضة الغؾمُت خماص و ًيكغ في الجٍغ  .(4)الٖا
 

 

 

 ثاهُا: حاالث سحب الاعخماد  الخىُُف اللاهظوي له

 

 

 

 

/ؤ مً ألامغ عكم 2الفلغة  62زٌى اإلاكٕغ الجؼائغي إلاجلـ الىلض واللغى بملخط ى هو اإلااصة 

خماص هى ازخهام سحب اٖخماص  03/11 البىىن واإلااؾؿاث اإلاالُت، وججضع ؤلاقاعة هىا ؤن سحب الٖا

:(5)ٖلىبت جإصًبُت جضزل في ازخهام اللجىت اإلاهغفُت  ، و هىا ًثاع حؿاٌئ خٌى

إهل ًظح  ج اخل في الصالحُاث بين ملسض الىل   اللض   اللجىت اجمصضفُت؟

ٖخماص ٌٗض مً بين الٗلىباث فةن سحب الا  03/11مً ألامغ عكم  114بالغحٕى بلى هو اإلااصة 

ُٗت الخإصًبُت  التي جىكٗها اللجىت اإلاهغفُت ٖلى البىىن واإلااؾؿاث اإلاالُت ٖىضما جسالف اللىاٖض الدكَغ

خماص الظي ًسخو به مجلـ الىلض واللغى  والخىُٓمُت اإلاخٗللت بؿير اليكاٍ اإلاهغفي، ؤما سحب الٖا

                                                 
 (: ًدضص قغوٍ جإؾِـ بىً وماؾؿت مالُت وقغوٍ بكامت فٕغ بىً وماؾؿت مالُت ؤحىبُت، اإلاغح٘ الؿابم.(1

خماص في الحاالث الخالُت: (2 هت ٖلى الترزُو فٗلى البىىن و اإلااؾؿاث اإلاالُت التي خهلذ ٖلى في خاٌ خهٌى الكغ  -01(:ًمىذ اإلادافٔ الٖا

خماص َبلا للماصة   .03/11مً ألامغ عكم  92الترزُو ؤن جُلب الٖا

ًخم اٖخماص ؤًٖاء مجلـ ؤلاصاعة ؤو اإلاغاكبت الظًً جم حُٗنهم مً الجمُٗت الخإؾِؿُت للبىىن واإلااؾؿاث اإلاالُت، هما ًخم اٖخماص  -02

 ً ً َبلا للمىاص اإلاضًٍغ ًاء في مجلـ ؤلاصاعة وختى ؤًٖاء مجلـ اإلاضًٍغ ً الٗامين اإلاؿاٖضًً غير ألٖا مً الىٓام  13و 12الٗامين و اإلاضًٍغ

 .06/02عكم 

خماص ؤلاًجاعي. -03  بكامت ماؾؿاث الٖا

 ؿابم.، اإلاغح٘ ال07/11مً الخٗلُمت عكم  11، اإلاغح٘ الؿابم، و م 06/02مً الىٓام عكم  02ف  08(: م (3

ني الجؼائغي ، ًخًمً اٖخماص بىً 1995ؾبخمبر  25اإلااعر في  95/04اإلالغع عكم   -(: مثاٌ: (4  .1995ؤهخىبغ  22، اإلااعزت في 62، ج ع ٕ الَى

ل  06اإلااعر في  97/02اإلالغع عكم  -  .1997ماي  25، اإلااعزت في 33، ج ع ٕ اللغى الكٗبي الجؼائغي ، ًخًمً اٖخماص بىً 1997ؤفٍغ

لُت  09، اإلااعزت في 38، ًخًمً اٖخماص بىً بحل.ؤؽ.بي.س ي الجؼائغ، ج ع ٕ 2008حىان  17اإلااعر في  08/01اإلالغع عكم  -  .2008حٍى

 ، اإلاغح٘ الؿابم.03/11مً ألامغ عكم  6 / 114(: م (5
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 ى التي جىو ٖل 03/11غ عكم ـــــمً ألام 95ٖلى ؤؾاؽ اإلااصة فال ًخسظ ٖلى ؤؾاؽ ؤهه ٖلىبت جإصًبُت و بهما 

خماص:"  صون ؤلازالٌ بالٗلىباث التي كض جلغعها اللجىت اإلاهغفُت في بَاع نالخُاتها ًلغع اإلاجلـ سحب الٖا

 

 

 

 ؤو اإلااؾؿت اإلاالُت. (1)بىاء ٖلى َلب مً البىً-ؤ

 جللائُا: -ب

خماص مخىفغة بن-1  .(2)لم جهبذ الكغوٍ التي ًسً٘ لها الٖا

 ( قهغا.12بن لم ًخم اؾخغالٌ الاٖخماص إلاضة ازني ٖكغ ) -2

خماص إلاضة ؾخت ) -3  ( ؤقهغ.6بطا جىكف اليكاٍ مىيٕى الٖا

 

 

 

 

 

خماص في 1-ٖلُه فالخضازل اإلاىحىص ًىمً في اإلالُ٘ )بو  ( الظي ًمىذ للمجلـ نالخُت سحب الٖا

خماص، فما ٖضا هظه الحالت ًمىً اللٌى ؤهه ال ًىحض هىان  خالت ٖضم جىفغ الكغوٍ التي ًسً٘ لها الٖا

خماص بين اللجىت اإلاهغفُت و مجلـ الىلض واللغى.  جضازال في ازخهام سحب الٖا

 

 

 

 

الىلض اإلاىحه للمكٕغ في هظه الحالت هى ٖضم اخترام كاٖضة جىاػي ألاقياٌ التي جلط ي بإن  

خماص ًيىن مً َغف اإلادافٔ فهى الظي الؿلُت التي اج سظث اللغاع هي هفؿها اإلاسخهت بسحبه، فمىذ الٖا

خماص،ًسخو بلغاع  هظا مىدذ ازخهام سحب  03/11م مً ألامغ عك 95في خين ؤن اإلااصة  سحب الٖا

 إلاجلـ الىلض واللغى اإلاسخو باجساط كغاع الترزُو. ألازير 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
ً "منى بىً" بىاء ٖلى َلب مىحه مً الظي جًمً سحب اٖخماص بى 2005صٌؿمبر 28اإلااعر في  05/01اإلالغع عكم  -(:نضع في هظا اإلاجاٌ: (1

 .2006حاهفي 15، اإلااعزت في 02البىً بلى مجلـ الىلض واللغى، ج ع ٕ 

ش  2005صٌؿمبر 28اإلااعر في  05/02اإلالغع عكم -  13الظي جًمً سحب اٖخماص بىً "ؤعوى بىً"، خُث كضم َلبه بلى اإلاجلـ بخاٍع

 .2006حاهفي 15، اإلااعزت في 02، ج ع ٕ 2005صٌؿمبر

، ج  2008ؾبخمبر 25اإلااعر في  08/03اإلالغع عكم  - ت لالٖخماص ؤلاًجاعي اإلاىلٌى الظي جًمً سحب اٖخماص اإلااؾؿت اإلاالُت "الكغهت الجؼائٍغ

 .2008ؤهخىبغ 19، اإلااعزت في 60ع ٕ 

ان الجؼائغي  2006ماعؽ  19اإلااعر في  06/01اإلالغع عكم  -(: مثاٌ: (2 " مً َغف مجلـ الىلض واللغى الظي جًمً سحب اٖخماص بىً "الٍغ

ل  02، اإلااعزت في 20اإلاخٗلم بالحض ألاصوى لغؤؾماٌ البىىن واإلااؾؿاث اإلاالُت، ج ع ٕ  01/01بؿبب ٖضم جُبُله ؤخيام الىٓام عكم  ؤفٍغ

2006. 
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اجمعسب الثالث: كضا اث اجملسض الخاصت بخفظٍض صالحُاث جىظُم الصضف  جعبُم 

 ألاهظمت

ٌ مهمت زٌى اإلاكٕغ الجؼائغي إلاجلـ الىلض واللغى  بنضاع كغاعاث فغصًت جخٗلم بخفٍى

( الهالخُاث في مجاٌ جُبُم الخىُٓم الخام بالهغف  ، وهظا جُبُم ألاهٓمت التي ٌؿنها)الفضع ألاٌ 

 .)الفضع الثاوي( (1)اإلاجلـ
 

 

 

 

 

: كضا اث ملسض الىل   اللض  الخاصت بخفظٍض صالحُاث جىظُم الصضف إالفضع ألاٌ 

إ

إ

إ

إ

إ

ٌ الهالخُاث في مجاٌ جىُٓم الهغف بمىحب كغاعاث  ًخمخ٘ مجلـ الىلض واللغى بؿلُت جفٍى

ضة الغؾمُت ، وجُبُلا لىو هظه 03/11عكم /ج مً ألامغ 2الفلغة  62َبلا للماصة  فغصًت، جيكغ في الجٍغ

ت م٘ الخاعج والحؿاباث  07/01اإلااصة نضع الىٓام عكم  اإلاخٗلم باللىاٖض اإلاُبلت ٖلى اإلاٗامالث الجاٍع

مىه ٖلى:" ًمىً ليل بىً ؤو ماؾؿت مالُت جدهل ٖلى جغزُو  11بالٗملت الهٗبت، خُث جىو اإلااصة 

 26اإلاىافم لــ  1424حماصي الثاهُت ٖام  27اعر في اإلا 03/11َبلا ألخيام الباب الثالث مً ألامغ عكم 

واإلاظوىع ؤٖاله، ؤن ًىدؿب نفت وؾُِ مٗخمض لللُام بٗملُاث الخجاعة الخاعحُت  2003غكذ 

مً هفـ الىٓام ٖلى ؤهه:" ًخم الحهٌى ٖلى نفت الىؾُِ اإلاٗخمض في بَاع  12والهغف"، وجىو اإلااصة 

خماص الظي ٌؿلمه مدافٔ بىً الجؼائغ  ".الٖا
 

 

 

اؾخلغاء هظًً الىهين ًفهم ؤن نفت الىؾُِ اإلاٗخمض إلاماعؾت ٖملُاث الخجاعة الخاعحُت ب

/ج مً 2الفلغة  62والهغف جمىذ في ملغع اٖخماص البىً ؤو اإلااؾؿت اإلاالُت، لىً بالغحٕى بلى هو اإلااصة 

بما ؤن هظا فةن مىذ هظه الهفت جيىن بمىحب جغزُو مً مجلـ الىلض واللغى، و  03/11ألامغ عكم 

 .03/11مً ألامغ عكم  62ًُبم هو اإلااصة  07/01ألازير ؤٖلى صعحت مً الىٓام عكم 
 

 

 

ضة  خماص اإلاخًمً مىذ نفت الىؾُِ اإلاٗخمض إلاماعؾت ٖملُاث الهغف في الجٍغ يكغ كغاع الٖا  ً

مً  13اإلااصة في خين ؤلؼمذ ، 03/11مً ألامغ عكم  03الفلغة  65صون الخبلُغ جُبُلا لىو اإلااصة  الغؾمُت

ضة الغؾمُت م٘ وحىب جبلُغ هظا اللغاع بلى البىً ؤو  07/01الىٓام عكم  خماص في الجٍغ وكغ كغاع الٖا

 اإلااؾؿت اإلاالُت اإلاٗىُت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إ

                                                 
 ، اإلاغح٘ الؿابم.03/11/ج،ص مً ألامغ عكم 2ف  62(:م (1
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إالفضع الثاوي: كضا اث ملسض الىل   اللض  الخاصت بخعبُم ألاهظمت

إ

إ

إ

ٖلى ؤهه:" ًخسظ اإلاجلـ اللغاعاث الفغصًت آلاجُت:  03/11/ص مً ألامغ عكم 2الفلغة  62جىو اإلااصة 

  -ص ...
 
ما هى الخىُُف اللاهىوي ُغح مؿإلت اللغاعاث اإلاخٗللت بخُبُم ألاهٓمت التي ٌؿنها اإلاجلـ"، وهىا ج

سظ فُه هظه اللغاعاث ، و ما هى )أ ال(لها؟  خ 
 
إ)ثاهُا(.الكيل الظي ج

إ

إ

إ

إالخىُُف اللاهظوي لسلضا اث الفضدًت اجمخعسلت بخعبُم ألاهظمتأ ال: 

إ

إ

إ

ص الُبُٗت اللاهىهُت لللغاعاث -62/2باللضع اليافي مً زالٌ هو اإلااصة الجؼائغي لم ًدضص اإلاكٕغ 

ضة الفغصًت التي ًهضعها مجلـ الىلض واللغى اإلاخٗللت بخُبُم ألاهٓمت ، وهظه ألازيرة ال جيكغ في الجٍغ

تالغؾمُت  ف كغاعاث الترزُو و سحب وهظا ٖلى زال  ،لىنها جبلغ وفلا للاهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاٍع

خماص ضة الغؾمُت. الٖا ٌ الهالخُاث في مجاٌ جُبُم الخىُٓم الخام بالهغف التي جيكغ في الجٍغ  وجفٍى

 

 

 

 

إاجمخعسلت بخعبُم ألاهظمت الشيل الذي جخخذه اللضا اثثاهُا: 

إ

إ

إ

إ

إ

في ْل ؾيىث اإلاكٕغ ًٖ جدضًض الكيل الظي جخسظه اللغاعاث الفغصًت التي ًهضعها مجلـ الىلض 

في بَاع جُبُم ألاهٓمت التي ٌؿنها اإلاجلـ ازخلفذ آلاعاء في جدضًض طلً فمنهم مً ؤُٖاها واللغى 

 ."le rescrit" (2)اٖخبرها كُاؽ، والبٌٗ آلازغ "les instructions" (1)الخٗلُماثونف 

 لم ًبين اإلاكٕغ هُف 
 
 .اللغاعاث خسظ هظهج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
في، اإلاغح٘ الؿابم، م (1  .252(: مدمض يٍى

  .72ؤخمض ؤٖغاب، اإلاغح٘ الؿابم، م (: (2
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إاجمبحث الثالث: اشخلاللُت ملسض الىل   اللض  بين اللاهظن  الخعبُم

إ

إ

إ

الهالخُاث الىاؾٗت التي مىدها اإلاكٕغ إلاجلـ الىلض واللغى ؾىاء بىنفه ؾلُت هلضًت ؤو مً 

زالٌ مىده ؾلُت بنضاع اللغاعاث الفغصًت حٗلخه ًخمخ٘ مً الىاخُت اللاهىهُت باؾخلاللُت واؾٗت 

) اللغاعاث  مً زالٌ الغكابت ٖلى جيىن هظه الاؾخلاللُت ملُضة بال ؤهه في بٌٗ ألاخُان، )اجمعسب ألاٌ 

اللغاعاث، هظا الفغصًت وألاهٓمت التي ًهضعها اإلاجلـ بيافت بلى جضزل الؿلُت الخىفُظًت في اجساط بٌٗ 

ال ؤم ال؟ ـــوهل هي مىحىصة فٗ كُٗتت الىاــــمً الىاخُ إلاجلــــــــــت اــــــًٖ اؾخلاللُ الىي٘ ًجٗلىا هدؿاءٌ

 . )اجمعسب الثاوي(

 

 

 

: اشخلاللُت ملسض الىل   اللض  مً الىاحُت اللاهظهُت اجمعسب إألاٌ 

إ

إ

إ

بن اؾخلاللُت ماؾؿت ؤو هُئت مُٗىت جلط ي جمخٗها بؿلُت اجساط اللغاع بهفت مؿخللت صون 

ها ألي جبُٗت جمخ٘  ما ًضٌ ٖلى هلم جغص نغاخت في ههىن، وبالغحٕى بلى كاهىن الىلض واللغى زًٖى

ً ؤؾاؾُين  اإلاجلـ باالؾخلاللُت لظا وحب البدث ًٖ ملىماث هظه ألازيرة واؾخيخاحها مً زالٌ مُٗاٍع

(، هما: اإلاُٗاع الًٗىي  ُفي)الفضع ألاٌ   .الفضع الثاوي() واإلاُٗاع الْى
 

 

 

: مظاهض الاشخلاللُت العضظٍت إالفضع ألاٌ 

إ

إ

إ

إ

إ

ت ًيبغي صعاؾت ل اإلآاهغ التي خدضًض مضي اؾخلاللُت مجلـ الىلض واللغى مً الىاخُت الًٍٗى

 
 
ضم زًٕى حُُٗنهم  ضموهي: ٖ (1)ضٖم هظه الاؾخلاللُتج ٌ ؾلُت حُٗين ؤًٖاء اإلاجلـ ٖو حىاػ جفٍى

 مغاٖاة مبضؤ الحُاصو )ثاهُا(،  حٗضص وازخالف ؤًٖاء مجلـ الىلض واللغى، )أ ال( الكتراح مً وػٍغ اإلاالُت

 . )ثالثا(
 

 

 

إ ع م خضظع حعُُنهم الكتراح مً  زٍض اجمالُت أ ال: ع م حظاز جفظٍض شسعت حعُين أعضاء اجملسض

إ

إ

إ

إ

لت حُٗين ؤًٖاء مجلـ الىلض واللغى في ْل اللاهىن اإلالغى عكم  فلض وان  90/10باليؿبت لٍُغ

فين الضائمين واإلاؿخسلفين فياهىا ٌُٗىىن مً  اإلادافٔ وهىابه ٌُٗىىن مً َغف عئِـ الجمهىعٍت ؤما اإلاْى

اإلاٗضٌ  03/11و في ْل كاهىن الىلض واللغى الؿاعي اإلافٌٗى عكم ، غير ؤهه (2)ىمتَغف عئِـ الحي

لىػٍغ ل، وبالخالي لم ٌٗض (3)واإلاخمم ؤنبذ ؤًٖاء اإلاجلـ وصون اؾخثىاء ٌُٗىىن مً َغف عئِـ الجمهىعٍت

 ألاٌو خالُا ؤي صوع ًظهغ.

                                                 
ت اجمصخلست(: وؿُمت عيىاوي، (1 ، مظهغة لىُل قهاصة اإلااحؿخير في اللاهىن، فٕغ بصاعة ومالُت، ولُت الصسعت الخىظُمُت لسصسعاث لاداٍ 

 .89، م 2009/2010الحلىق، حامٗت امدمض بىكغة، بىمغصاؽ، 

 الؿابم.، اإلاغح٘ 90/10مً اللاهىن عكم  32(: م (2

 ، اإلاغح٘ الؿابم.03/11مً ألامغ عكم  59و  18، 09(: اإلاىاص (3
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فةهه ال ًمىً لغئِـ الجمهىعٍت  2016مً الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت  92هو اإلااصة  و بملخط ى

ٌ ؾلُخه في حُٗين ؤًٖاء مجلـ الىلض واللغى ٖلى زالف كاهىن الىلض واللغى عكم   90/10جفٍى

 .تالظي وان ًىػٕ ؾلُت الخُٗين بين عئِـ الجمهىعٍت وعئِـ الحيىم
 

 

 

إ اللض  ثاهُا: حع د  اخخالف أعضاء ملسض الىل 

إ

إ

إ

ت  ًاء وازخالف نفاتهم ومغاهؼهم مً اإلآاهغ التي جبرػ الاؾخلاللُت الًٍٗى ٌٗخبر حٗضص ألٖا

ؤًٖاء مً طوي الازخهام في  05مجلـ الىلض واللغى ًًم ؤن ، خُث هجض (1)للؿلُت الًابُت

با هٓغا لُبُٗت الازخهاناث  اإلاىولت للمجلـ والتي اإلاجاالث الاكخهاصًت، اإلاالُت والىلضًت، وهظا لِـ غٍغ

 . (2)جسو كُاٖاث مهمت لها اجهاٌ وزُم باإلاجاٌ اإلاهغفي بهفت زانت و اإلاجاٌ الاكخهاصي بهفت ٖامت

ت واؾٗت للؿلُت  ٗاب ٖلى هظه الدكىُلت ؤنها حاءث ٖامت مما ًترن ؾلُت جلضًٍغ  ٌ غير ؤن ما 

ًاء ٖلى ؤؾاؽ مٗاًير غير قفافت ؤو  ، (3)اٖخباعاث ؾُاؾُت ؤو مؿاوماث اإلاسخهت بالخُٗين الزخُاع ألٖا

 وهظا غُاب اإلاسخهين في اإلاجاٌ اللاهىوي.

 

 

إثالثا: مضاعاة مب أ الحُاد

إ

إ

إ

إ

مً زالٌ  (4)ؤزً٘ اإلاكٕغ الجؼائغي بٌٗ ؤًٖاء مجلـ الىلض واللغى لىٓام الخىافي اإلاُلم

ُفت اإلادافٔ 03/11مً ألامغ عكم  14اإلااصة  ُفت  م٘ ولوهىابه ، خُث جدىافى ْو ٖهضة اهخسابُت وول ْو

ماٖضا جمثُل الضولت لضي اإلااؾؿاث الٗمىمُت الضولُت طاث الُاب٘ الىلضي ؤو اإلاالي ؤو  ٖمىمُت

ت ؤؾىاء واهذ الاكخهاصي، هما ًمى٘ ٖليهم اكتراى ؤي مبلغ مً ؤي ماؾؿت   ؤحىبُت. و حؼائٍغ

ًاء اإلاسخاعون بدىم هفاءتهم في  بال  ًاء ؤي ألٖا ؤن اإلاكٕغ لم ٌٗمم هٓام الخىافي ٖلى باقي ألٖا

ثير الكً في قفافُت ٖمل اإلاجلـ وفي خُاص   ً بـ و 
 
اإلاؿائل الاكخهاصًت والىلضًت، وهظا ما ًُغح ل

 ؤًٖائه.

إالفضع الثاوي: مظاهض الاشخلاللُت الظيُفُت

إ

إ

إ

إ

ُفُت الاهفغاص بؿلُت اجساط اللغاع و الخمخ٘ باالؾخلالٌ اإلاالي وؤلاصاعي بُٗضا  حٗني الاؾخلاللُت الْى

، وجخجلى مٓاهغ اؾخلاللُت اإلاجلـ مً زالٌ (5)ًٖ ؤي جبُٗت مباقغة للؿلُت الخىفُظًت ؤو ؤي حهت ؤزغي 

 .)ثاهُا( وهظا هُفُت اجساط اللغاعاث ،)أ ال( وي٘ هظا ألازير لىٓامه الضازلي
 

 

 

                                                 
 .91(: وؿُمت عيىاوي، اإلاغح٘ الؿابم، م (1

 ، اإلاغح٘ الؿابم.03/11مً ألامغ عكم  62(: م (2

(3): RACHID ZOUAIMIA, les autorités de régulation indépendantes dans le secteur financier en Algérie, 

Op.cit, p 56.  

ُفخين ؾىاء واهذ ٖمىمُت ؤو زانت ؤو ؤي وكاٍ منهي ؤو بهابت اهخسابُت.(4  (: ًلهض بىٓام الخىافي اإلاُلم ٖضم حىاػ الجم٘ بين ْو

في، اإلاغح٘ الؿابم، م (5  .127(: مدمض يٍى
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إأ ال:  ضع اجملسض لىظامه ال اخلي

إ

إ

إ

ت هظا ألازير في ازخُاع مجمٕى اللىاٖض التي  ُفُت للمجلـ مً زالٌ خٍغ جخجلى الاؾخلاللُت الْى

، فلض مىذ اإلاكٕغ جدضص جىُٓمه وؾيره صون مكاعهت م٘ ؤي حهت ؤزغي وبالخهىم الؿلُت الخىفُظًت

 .(1)إلاجلـ الىلض واللغى نالخُت وي٘ هٓامه الضازلي

 ؤًًا مً زالٌ ٖضم زًٕى الىٓام الضازلي للمجلـ للمهاصكت ٖلُه مً خههما جٓهغ اؾخلاللُ 

ضم كابلُخه لليكغ كبل  .(2)الؿلُت الخىفُظًت ٖو
 

 

إ ألاهظمتالفضدًت  ثاهُا: جمخع ملسض الىل   اللض  باالشخلاللُت في اجخاذ اللضا اث

إ

إ

إ

اإلاٗضٌ واإلاخمم ؾلُت  03/11مً ألامغ عكم  62 جلـ الىلض واللغى بملخط ى اإلااصةماإلاكٕغ ػوص 

م ؤهٓمت جخًمً بنضاع الىلض، قغوٍ الٗملُاث  جىُٓم ويبِ مماعؾت اليكاٍ اإلاهغفي ًٖ ٍَغ

اإلاهغفُت، قغوٍ فخذ البىىن واإلااؾؿاث اإلاالُت...، فهىان مً اٖخبر ؤن البىً اإلاغهؼي "اخخل مياهت 

غير ؤن هظه الؿلُت زىلها اإلاكٕغ إلاجلـ الىلض واللغى  (3)اإلاكٕغ في اإلاؿائل اإلاخٗللت بالىلض واللغى"

لخهىنُت اليكاٍ اإلاهغفي، ألن الٗملُاث اإلاهغفُت مٗلضة و جدؿم بُاب٘ جلني ؤهثر مىه كاهىوي وهي 

 صائما في جُىع مؿخمغ جبٗا لخُىع الٗملُاث اإلاهغفُت ؤو ْهىع ٖملُاث حضًضة.

هُفُت ٖلض احخماٖاث اإلاجلـ و جدًير كغاعاجه ًضٌ اإلاالخٔ مً زالٌ ما جم صعاؾخه ؾابلا ًٖ و 

لُه فاإلاجلـ ًخسظ كغاعاجه بىٕى مً الاؾخلاللُت خُث ال ًمىً  ٖلى ؤهه ًخسظ كغاعاجه باؾخلاللُت، ٖو

ٓهغ طلً حلُا مً زالٌ هو اإلااصة  مً ألامغ عكم  63حٗضًلها ؤو بلغائها مً َغف الجهاػ الخىفُظي، ٍو

 خُث هجض ؤن ؤهٓمت اإلا 03/11
 
فغى ٖلى وػٍغ اإلاالُت الظي لِـ باؾخُاٖخه مٗاعيتها بط لم ًمىذ جلـ ج

م   ٖلما ؤن طلً ال ًىكف جىفُظ اللغاع. الًُٗ اللًائي ؤمام مجلـ الضولتله اإلاكٕغ ؾىي ٍَغ

مً هىا جٓهغ الؿلُت الحلُلُت إلاجلـ الىلض واللغى خُث اٖخبره اإلاكٕغ ؾلُت هلضًت و زىله 

لغاعاث في مجاٌ الىلض واللغى صون جضزل الؿلُت الخىفُظًت بضلُل ٖضم ؾلُت خلُلُت في اجساط ال

 .(4)خًىع ؤي ممثل للحيىمت في احخماٖاجه

هظه ؤهم مٓاهغ اؾخلاللُت مجلـ الىلض واللغى مً الىاخُت اللاهىهُت بال ؤن هظه الاؾخلاللُت 

 لِؿذ مُللت بط جىحض بٌٗ اللُىص ًمىً ؤن جدض مً صعحتها.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
ٗض اإلاجلـ هٓامه الضازلي".03/11مً ألامغ عكم  01ف  60(: م (1  :" ... َو

ت اجمصخلست  إشيالُت الاشخلاللُت(: ؾمير خضعي، (2 ني خٌى ؾلُاث الًبِ اإلاؿخللت في اإلاجاٌ الاكخهاصي الصسعاث لاداٍ  ، اإلالخلى الَى

 .72، ولُت الحلىق والٗلىم الاكخهاصًت، حامٗت ٖبض الغخمان ميرة، بجاًت، م 2007ماي  24و  23واإلاالي، ًىمي 

 .93(: الجُاللي عجت، اإلاغح٘ الؿابم، م (3

(4): RACHID ZOUAIMIA, le régime des investissements international en Algérie, RASJEP, n°3 1991, 

p 411. 
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إالظاكعُت حُتىالا الثاوي: اشخلاللُت ملسض الىل   اللض  مً اجمعسب

إ

إ

إ

باؾخلاللُت مجلـ الىلض واللغى غالبا ما جهُضم بٗغاكُل جدض منها بؿبب اخخفاّ بن اللٌى 

ت  ُت الخىفُظًت ببٌٗ وؾائل الخإزير الؿل (ؾىاء مً الىاخُت الًٍٗى مً الىاخُت ؤو ، )الفضع ألاٌ 

ُفُت  .)الفضع الثاوي( الْى
 

 

: ح  د الاشخلاللُت العضظٍت جملسض الىل   اللض   الفضع ألاٌ 

 

 

 

ت إلاجلـ الىلض واللغى مً الىاخُت الىاكُٗت ؾِخم الخُغق  للبدث في مؿإلت الاؾخلاللُت الًٍٗى

لت الخُٗين ٖلى  ،)أ ال( بلى حكىُلت اإلاجلـ و اؾخدىاط الؿلُت الخىفُظًت ٖلى ؾلُت الخُٗين وجُبُم ٍَغ

ًاء  .)ثالثا( ، زم ٖضم جدضًض ٖهضة ؤًٖاء اإلاجلـ ويىابِ بنهاء مهامهم)ثاهُا( ول ألٖا
 

 

 

إأ ال: حشىُست ملسض الىل   اللض   اشخحظاذ الصسعت الخىفُذًت على شسعت الخعُين

إ

إ

إ

ًمثل ؤًٖاء مجلـ بصاعة بىً الجؼائغ زالزت ؤعبإ )
 

 
ًاء اإلاكيلين إلاجلـ الىلض واللغى  ( ألٖا

ً لً ًازغا في  ً، لىً هظًً الًٍٗى وبالخالي ًهبذ هظا ألازير في قيل مجلـ بصاعة مىؾ٘ بلى ًٍٖى

مجلـ الىلض واللغى ألن اللغاعاث جخسظ باألغلبُت البؿُُت، هما ؤهه في خالت غُابهما ًهبذ مضاوالث 

 .الفهمااؾخسؤلاصاعة فلِ فاإلاكٕغ لم ًىو ٖلى بمياهُت مجلـ الىلض واللغى ًخيىن مً ؤًٖاء مجلـ 

ؤما فُما ًخٗلم بؿلُت الخُٗين فبٗضما وان ًخلاؾمها ول مً عئِـ الجمهىعٍت و عئِـ الحيىمت 

ؤنبدذ ؾلُت الخُٗين خىغا ٖلى عئِـ الجمهىعٍت بمىحب مغؾىم  90/10في ْل اللاهىن اإلالغى عكم 

عئاس ي
ًاء الىفاءة في اإلاجاٌ الاكخهاصي واإلاالي و لىً ال ش يء ًدخم ، وكض اقتٍر اإلاكٕغ في حُٗي(1) ن ألٖا

ًاء و هظا عاح٘  ت واؾٗت في ازخُاع ألٖا ٖلى حهت الخُٗين، وبالخالي فلغئِـ الجمهىعٍت ؾلُت جلضًٍغ

الاهخماء الؿُاس ي ؤو اإلاداباة، و مل طاجُت هٗامل لٗمىمُت الىهىم اللاهىهُت مما كض ًاصي بلى جضزل ٖىا

زانت و ؤن ألامغ عكم  (2)لي واحب الىالء والاههُإ لألوامغ مما ال ًًمً اؾخلاللُت الؿلُت الىلضًتبالخا

(، مما ًاصي بلى 02كلو ٖضص الصخهُاث اإلاسخهت في اإلاؿائل الاكخهاصًت واإلاالُت بلى ازىين ) 03/11

ضه الؿلُت  حغلُب الجاهب الؿُاس ي ٖلى الجاهب الخلني و اإلانهي وجىحُه الؿُاؾت الىلضًت خؿب ما جٍغ

 .(3)الخىفُظًت

 

 

 

                                                 
 ، اإلاغح٘ الؿابم.03/11مً ألامغ عكم  58(: م (1

(2): RACHID ZOUAIMIA, les autorités de régulation indépendantes dans le secteur financier en Algérie, 

Op.cit., p 33.  

 .31(: ؤخمض ؤٖغاب، اإلاغح٘ الؿابم، م (3
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لت الخعُين على ول أع إضاء ملسض الىل   اللض ثاهُا: جعبُم ظٍض

إ

إ

إ

الاؾخلاللُت لىً بالغحٕى بلى ؤخيام كاهىن الىلض واللغى عكم ٗخبر الاهخساب ماقغ مً ماقغاث ٌ  

ًالخٔ ؤن ول ؤًٖاء مجلـ الىلض واللغى بما فيهم اإلادافٔ الظي ٌٗخبر عئِؿا ًسًٗىن لىٓام  03/11

 .(1)الخُٗين

إعه ة أعضاء اجملسض  ضظابغ إنهاء مهامهم ثالثا: ع م جح ً 

إ

إ

إ

لم ًدضص اإلاكٕغ الجؼائغي مضة مُٗىت ًلًيها ؤًٖاء مجلـ الىلض واللغى و ال هُفُت بنهاء 

ىهي مهام هؤالء ألاعضاء د ن كُ  أ  شضط؟، مهامهم إفهل معنى ذلً أن  ئِض الجمهظ ٍت ٌعين ٍ 

إ

إ

إ

إع م جح ً  عه ة أعضاء ملسض الىل   اللض  -10

 يهغ التي ًمىً مً زاللها بزباث مضٌٗخبر جدضًض ٖهضة ؤًٖاء اإلاجلـ مً بين ؤهم اإلآا

، خُث ال اؾخلاللُت مجلـ الىلض واللغى ألن طلً ٌؿمذ لهم  ت وبضون يغٍى بإصاء مهامهم بيل خٍغ

ائفهم بال في الٓغوف الاؾخثىائُت إلالغى وهى ما هغؾه اإلاكٕغ الجؼائغي في اللاهىن ا (2)ًمىً ٖؼلهم مً ْو

ؾىىاث ؤما هىابه  06مىه، خُث وان اإلادافٔ ٌٗين إلاضة  22اإلاخٗلم بالىلض واللغى في اإلااصة  90/10عكم 

اإلاٗضٌ  01/01ؾىىاث و ًمىً ججضًض والًتهم مغة واخضة، لىً بهضوع ألامغ عكم  05فُُٗىىن إلاضة 

 03/11اإلاكٕغ طلً في ألامغ عكم ، وكض ؾاًغ (3)م بلغاء مضة اهخضاب اإلادافٔ وهىابهج 90/10لللاهىن عكم 

ًاء ألنهم مٗغيىن للٌٗؼ في ؤي لحٓت. ت ٖلى ألٖا  وهظا ما ًىفي الاؾخلاللُت الًٍٗى

ًاء فهظا ال ٌٗني جمخٗهم باالؾخلاللُت  وما ججضع ؤلاقاعة بلُه ؤهه ختى و بن جم جدضًض ٖهضة ألٖا

ٖىضما جم بكالت  1992للغى ٖام كه باليؿبت لغئِـ مجلـ الىلض وافىجض مثال ؤن هٓام الٗهضة جم زغ 

( ؾىىاث في كاهىن الىلض واللغى 06عغم ؤن الٗهضة آهظان واهذ مدضصة بـــؿذ ) مدافٔ بىً الجؼائغ 

ت اإلالغى 90/10عكم  ، خُث واهذ الٗهضة حٗض مً بين ؤهم الًماهاث التي جىغؽ الاؾخلاللُت الًٍٗى

 . (5)ؾيخين فلِ مً حُِٗىهوم٘ طلً جم ٌٖؼ اإلادافٔ بٗض  (4)إلاجلـ الىلض واللغى

بلى  58مً لم ًدضص اإلاكٕغ ٖهضة مُٗىت ًلًيها ؤًٖاء مجلـ الىلض واللغى َبلا ألخيام اإلاىاص 

فلغئِـ الجمهىعٍت الؿلُت الىاؾٗت في جدضًض هظه الٗهضة، وكض اٖخبر بٌٗ  03/11مً ألامغ عكم  61

ًاء  الباخثين ؤن مبضؤ الٗهضة ًىغؽ اؾخلاللُت مجلـ الىلض واللغى ومىه اؾخلاللُت بىً الجؼائغ فاأٖل

                                                 
في، اإلاغح٘ الؿابم، م(1  .121(: مدمض يٍى

 .32(: ؤخمض ؤٖغاب، اإلاغح٘ الؿابم، م (2

 ، اإلاغح٘ الؿابم.01/01مً ألامغ عكم  13(: م (3
(4): TAIB ESSAID, Chronique de l'organisation administrative pour 1992, Idara, revue de l'école 

nationale d'administration, Alger, n°3/1991, p 67. 

ل  15(: اإلاغؾىم الغئاس ي اإلااعر في (5 -الؿُض ٖبض الغخمان الغؾخمي خاج هانغ –، ًخًمً حُٗين مدافٔ البىً اإلاغهؼي الجؼائغي 1990ؤفٍغ

لُت  11، اإلااعزت في  28ج ع ٕ  لُ 21، واإلاغؾىم الغئاس ي اإلااعر في 1990حٍى الؿُض  -، ًخًمً بنهاء مهام مدافٔ بالبىً اإلاغهؼي 1992ت حٍى

لُت  26، اإلااعزت في 57، ج ع ٕ  -ٖبض الغخمان الغؾخمي خاج هانغ  .1992حٍى
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ؾُماعؾىن مهامهم صون الخإزير ٖليهم ؤو بمياهُت ٖؼلهم زانت بطا واهذ مىاكفهم غير مخىافلت م٘ الؿلُت 

 .(1)التي ُٖىتهم

لُه ًمىً اكتراح جدضًض ٖهضة زانت بإًٖاء مجلـ الىلض واللغى م٘ وي٘ قغوٍ جلُض  ٖو

 ؾلُت عئِـ الجمهىعٍت ٖىض ٖؼلهم ؤو بنهاء مهامهم لًمان اؾخلاللُت مجلـ الىلض واللغى.

إع م جح ً  ضظابغ إنهاء مهام ألاعضاء -10

ى هُفُت بنهاء مهام ؤًٖاء مجلـ الىلض واللغى ٖل 03/11لم ًىو اإلاكٕغ الجؼائغي في ألامغ عكم 

لت بنهاء  ويُٗتهم جيىن بىفـ لىً بما ؤن ول ؤًٖاء اإلاجلـ ٌُٗىىن بمىحب مغؾىم عئاس ي فةن ٍَغ

لت الخُٗين ؤي بمىحب مغؾىم عئاس ي جُبُلا للاٖضة جىاػي ألاقياٌ، غير ؤهه جم زغق هظه اللاٖضة في  ٍَغ

ٖىضما جم بنهاء مهام ًٖى بمجلـ الىلض واللغى بمىحب  90/10ْل كاهىن الىلض واللغى اإلالغى عكم 

عكم   بمىحب ألامغ  2001، وم٘ حٗضًل (3)م٘ ؤن حُِٗىه وان بمىحب مغؾىم جىفُظي (2)مغؾىم عئاس ي

  ؤنبذ ولهم ٌُٗىىن بمىحب مغؾىم عئاس ي. 01/01

ًاء ولم ٌكتٍر حؿبِب هظا اللغاع  لُههما لم ًدضص اإلاكٕغ ؤي يابِ إلنهاء مهام ألٖا غئِـ ل ٖو

الجمهىعٍت بنهاء مهام ؤخض ؤًٖاء مجلـ الىلض واللغى صون ؾبب، و لٗل هظه الؿلُت اإلاُللت 

 وفي هظا، جٗلهم ًسًٗىن للؿلُت الخىفُظًتجاإلامىىخت لغئِـ الجمهىعٍت ؾخًٗف مً اؾخلاللُتهم و 

ت بل هي جبُٗت جلترب مً  الهضص اٖخبر بٌٗ الباخثين ؤهه مً الخغافت اللٌى بىحىص اؾخلاللُت ًٍٖى

، ألنهم ؾُسًٗىن ألوامغ الجهت التي ُٖىتهم ومً هىا (4)الؿلُت الغئاؾُت ؤهثر منها بلى الؿلُت الىنائُت

فين جابٗين مىًً    الٗملُت.لؿلُت الخىفُظًت مً الىاخُت ل اٖخباعهم مجغص مْى

ت إلاجلـ الىلض واللغى جبلى  هسلو مً زالٌ ما ؾبم صعاؾخه ؤن اللٌى باالؾخلاللُت الًٍٗى

فهل هفض الظضع هل ه فُما وؿبُت ومدضوصة حضا هدُجت الخضزل والخإزير اإلاؿخمغ للؿلُت الخىفُظًت، 

إًخعسم بالجاهب الظيُفي؟

إ

إ

إ

إالفضع الثاوي: ح  د الاشخلاللُت الظيُفُت جملسض الىل   اللض 

إ

إ

إ

ها ألي ؾلُت  ت و ٖضم زًٖى ت ما ٌٗني جمخٗها بالصخهُت اإلاٗىٍى ُفي لهُئت بصاٍع الاؾخلالٌ الْى

ُفُا جبلى وؿبُت  ؾلمُت وال عكابت عئاؾُت، و بالغحٕى بلى مجلـ الىلض واللغى هجض مٗالم اؾخلاللُخه ْو

ت والاؾخلالٌ اإلاالي و ًٓهغ طلً مً ، بيافت بلى عكابت الىػاعة )أ ال( زالٌ ٖضم جمخٗه بالصخهُت اإلاٗىٍى

                                                 
ف واٌـ، (1 ، اإلاجلت الىلضًت -اشخلاللُت ملسض الىل   اللض  بين اللاهظن  الخعبُم-ملسض الىل   اللض  في اللاهظن الجزائضيإ(: قٍغ

 .40، م 2010، ولُت الحلىق، حامٗت مىلىص مٗمغي، جيزي وػو، 02والٗلىم الؿُاؾُت،  ٕ لللاهىن 

الم ػهغي" هًٗى بمجلـ الىلض واللغى، ج ع ٕ  2000ماعؽ  18(: اإلاغؾىم الغئاس ي اإلااعر في (2 ، اإلااعزت 17ًخًمً بنهاء مهام الؿُض "بٖى

 .2000ماعؽ  29في 

ًخًمً حُٗين ؤًٖاء صائمين وؤًٖاء بيافُين في مجلـ الىلض واللغى فمً بين هاالء  1991ٍلُت حى  01(:اإلاغؾىم الخىفُظي اإلااعر في (3

الم ػهغي"، ج ع ٕ  ًاء الضائمين الؿُض "بٖى لُت  17، اإلااعزت في 34ألٖا  .1991حٍى

 .114(:الجُاللي عجت، اإلاغح٘ الؿابم، م (4
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وهظا جضزل الؿلُت الخىفُظًت بىي٘ ؤهٓمت في مجاٌ ، )ثاهُا( اإلاسخهت ٖلى ألاهٓمت التي ًهضعها اإلاجلـ

 .)ثالثا( ازخهام هظا ألازير
 

 

إملسض الشخصُت اجمعىظٍت  الاشخلالٌ اجمالي أ ال: ع م جمخع

إ

إ

إ

ت  ت والاؾخلالٌ اإلاالي للؿلُاث ؤلاصاٍع بن ألاؾاؽ ٖىض اإلاكٕغ الجؼائغي هى مىذ الصخهُت اإلاٗىٍى

تراف (1)واإلاالي باؾخثىاء مجلـ الىلض واللغىاإلاؿخللت الًابُت في اإلاجاٌ الاكخهاصي  ، بال ؤن الٖا

ت والاؾخلالٌ   .(2)اإلاالي لِـ بٗامل خاؾم للُاؽ صعحت الاؾخلاللُتبالصخهُت اإلاٗىٍى

ت ٖامال خاؾما وفٗاال للُاؽ صعحت الاؾخلاللُت بال ؤهه  لىً عغم ٖضم اٖخباع الصخهُت اإلاٗىٍى

ؿاٖض  ُفي، وطلً بالىٓغ بلى الىخائج ًازغ َو بيؿبت مُٗىت في بْهاع هظه الاؾخلاللُت زانت مً الجاهب الْى

ت هإهلُت الخلاض يوآلازاع اإلاترجبت ًٖ الصخ ... خؿب ؤهلُت الخٗاكضاإلاؿاولُت و  جدمل ،هُت اإلاٗىٍى

لى هظا ألاؾاؽ  ت يض كغاعاث مجلـ الىلض واللغى جغف٘ يض اللىاٖض الٗامت، ٖو فالُٗىن اإلاغفٖى

، هما جخىلى الضولت 03/11مً ألامغ عكم  05الفلغة  16الضولت التي ًمثلها مدافٔ بىً الجؼائغ َبلا للماصة 

ًاث اإلاؿخدلت كهض حبر ألايغاع الىاحمت ًٖ ؤفٗاله مما ًجٗله في ويُٗت جبُٗت للؿلُت صف٘ ال خٍٗى

 الخىفُظًت.

وفُما  بها وما هى مهضعها ؤما الاؾخلالٌ اإلاالي فُخجؿض مً زالٌ ما بطا وان للهُئت ميزاهُت زانت

ت فال ٌؿخفُض مً ميزاهُت زانت، خُث  ًسو مجلـ الىلض واللغى باٖخباعه ال ًخمخ٘ بالصخهُت اإلاٗىٍى

 و بالخالي فهى جاب٘ له. –هما ؾبم ؤلاقاعة بلُه  –( 3)ًخىفل بها بىً الجؼائغ

 

 

إثاهُا:  كابت الظزا ة اجمخخصت على أهظمت ملسض الىل   اللض 

إ

إ

ضم  اللٌى باؾخلاللُت هُئت ما ٌٗني ؤنها جماعؽ مهامها بُٗضا ًٖ ؤًت عكابت ونائُت وال عئاؾُت ٖو

ٌ مً َغف ؾلُت ٖلُا ، غير ؤهه ما ًمىً (4)زًٕى اللغاعاث التي جخسظها لإللغاء ؤو الخٗضًل ؤو الخٍٗى

مالخٓخه ؤن جمخ٘ مجلـ الىلض واللغى بؿلُت جىُٓمُت ًهاخبه هٕى مً الخًٕى للغكابت خُث ٌؿخم٘ 

، هما ًمىً له ؤن ٌٗضٌ مً (5)هظا ألازيرمجلـ الىلض واللغى للىػٍغ اإلايلف باإلاالُت باؾخضٖاء مً َغف 

ألاهٓمت التي ًهضعها اإلاجلـ بط ًجب ٖلى اإلادافٔ ؤن ًبلغ ألاهٓمت للىػٍغ اإلايلف باإلاالُت في مهلت ٖكغة 

                                                 
ت بال ؤنها ؤنبدذ جخمخ٘ بهظه ألازيرة في  2003ل حٗضًل ؾىت (: لم جىً جخمخ٘ لجىت جىُٓم ٖملُاث البىعنت ومغاكبتها كب(1 بالصخهُت اإلاٗىٍى

عي عكم  2003فُفغي  17اإلااعر في  03/04ْل اللاهىن عكم  ، اإلاخٗلم ببىعنت 1993ماي  23اإلااعر في  93/10اإلاٗضٌ واإلاخمم للمغؾىم الدكَغ

 اللُم اإلاىلىلت.

 .57(: خضعي ؾمير، اإلاغح٘ الؿابم، م (2

 .45خمض ؤٖغاب، اإلاغح٘ الؿابم، م (: ؤ(3

ت اإلاؿخللت ال جىجى مً ؤًت عكابت وال حٗمل بمٌٗؼ ًٖ الضولت فهي جسً٘ بهىعة ؤو بإزغي (4 (: ًجب الخإهض مً خلُلت ؤن الؿلُاث ؤلاصاٍع

ت اجمصخلست للحيىمت ولغكابت البرإلاان ولغكابت اللًاء ؤلاصاعي )خىفي ٖبض هللا،  ، صاع النهًت الٗغبُت، مهغ، -ملا هتد اشت  –الصسعاث لاداٍ 

 (.19، م 2000

 ، اإلاغح٘ الؿابم.03/11الفلغة ألازيرة مً ألامغ عكم  62(: م (5



إظا  الظيُفي جملسض الىل    اللض       لاإ                                                                                   ويالفصل الثا

 

 

33 

جب 10) ( ؤًام لُدؿنى له ؤن ًُلب حٗضًلها كبل بنضاعها زالٌ الُىمين الخالُين إلاىافلت اإلاجلـ ٖليها، ٍو

يىن اللغاع  05إلاجلـ لالحخمإ في ؤحل ٖلى اإلادافٔ ؤن ٌؿخضعي ا ٗغى ٖلُه الخٗضًل اإلالترح ٍو ؤًام َو

 .(1)الجضًض الظي ًخسظه اإلاجلـ هافظا مهما وان مًمىهه

بن َلب الخٗضًل الظي ًلترخه الىػٍغ اإلايلف باإلاالُت ًمىً ؤن ًيىن الغص ٖلُه باللبٌى ؤو الغفٌ 

بال ؤهه  (2)ًت، بط ٌؿدبٗض ؤي صوع للحيىمت في هظه ألاهٓمتوبالخالي فال هلمـ جبُٗت اإلاجلـ للؿلُت الخىفُظ

بحغاء بلؼامي لخهبذ ؤهٓمت اإلاجلـ هافظة، مما ٌٗني ؤن الُاب٘ الخىفُظي للىٓام ًخىكف ٖلى ويُٗت وػٍغ 

 .(3)اإلاالُت
 

 

إثالثا: ج خل الصسعت الخىفُذًت لظضع أهظمت في ملاٌ اخخصاص ملسض الىل   اللض 

إ

إ

إ

اللاهىن بهىعة واضحت مجاٌ جضزل مجلـ الىلض واللغى لىي٘ ؤهٓمت بال ؤهىا هجض ؤن  خضص

الؿلُت الخىفُظًت جخجاوػ هظا الحض وجخضزل في مجاٌ ازخهانه وجً٘ ؤهٓمت مً اإلافغوى ؤن ًًٗها 

 هظا ألازير.

ىُت ل الفاجىعة وهى جلىُت ولضث في الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ زم  ؤبغػ مثاٌ ٖلى طلً ٖلض جدٍى

 .(4)اهدكغث في وامل ؤوعوبا زم صٌو الٗالم الثالث جدذ جإزير الٗىإلات

في اإلااصة  (5)1993لؿىت اللاهىن الخجاعي اللاهىن بزغ حٗضًل  هظه الخلىُت في ؤصعج اإلاكٕغ الجؼائغي 

ل الفاجىعة هى ٖلض جدل بملخًاه قغهت مخسههت  14مىغع  543 مىه التي حٗغفها هما ًلي:" ٖلض جدٍى

الخام للفاجىعة ألحل  اإلابلغحؿمى "الىؾُِ" مدل ػبىنها اإلاؿمى "اإلاىخمي"، ٖىضما حؿضص فىعا لهظا ألازير 

 .مدضص هاجج ًٖ ٖلض، وجخىفل بدبُٗت ٖضم الدؿضًض وطلً ملابل ؤحغ"

ل الفاجىعة زللذ ٖضة مكاول منها اٖخضاء الؿلُت الخىفُظًت  جىفُظ ألاخيام اإلاخٗللت بٗلض جدٍى

ل الفاجىعة ٖمل ججاعي وكغى،  وبالخالي ٌٗىص ٖلى ازخهاناث مجلـ الىلض واللغى باٖخباع ؤن جدٍى

جدضًض  التي ههذ ٖلى ؤن 18مىغع  543الازخهام إلاجلـ الىلض واللغى لىي٘ ؤهٓمت لخُبُم اإلااصة 

م الخىُٓم. ل الفاجىعة ًٖ ٍَغ  مدخىي بنضاع الفاجىعاث ألحل وقغوٍ جإهُل الكغواث التي جماعؽ جدٍى

لُه فمجلـ الىلض واللغى هى مً ٌٗىص له ازخهام وي٘ قغوٍ جإهُل الكغواث  ٖو

ل الفاجىعة وىهه مً ًماعؽ الؿلُت الخىُٓمُت و هى  ًٖ جدضًض الؿُاؾت  اإلاؿاوٌاإلاخسههت في جدٍى

 .(6)ٖليها ومخابٗتها وجلُُمها وؤلاقغافىلضًت ال

                                                 
 الؿابم.، اإلاغح٘ 03/11مً ألامغ عكم  63(: م (1

ت اجمصخلست في اجملاٌ اجمصضفي(: منى بلُغف، (2  .66، 2002، 02، مجلت بصاعة، ٕ - حه ح ً  ل    ال  لت -الصسعاث لاداٍ 

(3): RACHID ZOUAIMIA, les autorités de régulation indépendantes dans le secteur financier en Algérie, 

Op.cit, p 33.  

(4): RACHID ZOUAIMIA, Droit de la régulation économique, op.cit, p 40. 

عي عكم (5 ل 25اإلااعر في  93/08(: اإلاغؾىم الدكَغ خمم ألامغ عكم 1993 ؤفٍغ ، اإلااعزت 27، ج ع ٕ 1975ؾبخمبر  26اإلااعر في  75/59، ٌٗضٌ ٍو

ل  27في   (.1993حىان  26، اإلااعزت في 43) اؾخضعان في ج ع ٕ  1993ؤفٍغ

 ، اإلاغح٘ الؿابم.03/11مً ألامغ عكم  62(: م (6



إظا  الظيُفي جملسض الىل    اللض       لاإ                                                                                   ويالفصل الثا

 

 

33 

ًخًمً قغوٍ جإهُل الكغواث التي جماعؽ  1995ؤنضعث هها جىُٓمُا ؾىت بال ؤن الحيىمت 

ل الفاجىعة و لم جىخف هظه ألازيرة بىي٘ ههىم جُبُلُت في اإلاجاٌ الظي ٌٗىص إلاجلـ الىلض ، (1)جدٍى

ض بل مىدذ بمىحب هظا اإلاغؾىم الخىفُظي واللغى  للىػٍغ اإلايلف باإلاالُت بمىذ الخإهُل للكغواث التي جٍغ

ل الفىاجير وهظا ازخهام سحبه منها والغكابت ٖليها َبلا للمىاص مً  مىه، وهظا  09بلى  03ؤن جماعؽ جدٍى

اٖخضاء ٖلى ازخهام هال مً مجلـ الىلض واللغى واللجىت اإلاهغفُت باٖخباعها الهُئت اإلايلفت بالغكابت 

 .(2)للغىٖلى ماؾؿاث ا

فالبىىن  03/11هما ًالخٔ وحىص جىاكٌ بين اإلاغؾىم الخىفُظي وهظا ؤخيام ألامغ عكم 

ل الفىاجير خؿب اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  اهل لللُام بيكاٍ جدٍى
 
واإلااؾؿاث اإلاالُت حؿخُُ٘ ؤن ج

ت ألازغي التي جاؾـ في قيل قغهت طاث مؿاولُت مدضوصة حؿخ95/331  ُُ٘، هما ؤن الكغواث الخجاٍع

ًلص ي هظا الىٕى مً الكغواث مً اللُام بٗملُاث  03/11ي خين ؤن ألامغ عكم فاللُام بهظا اليكاٍ، 

 .(3)جاؾـ البىىن واإلااؾؿاث اإلاالُت في قيل قغهت مؿاهمت ناللغى بط ٌكتٍر ؤ

لُه فالؿلُت الخىفُظًت ججاوػث ازخهاناتها بدىُٓمها وكاَا مالُا ووي٘ كىاٖض حٗىص في  ٖو

 .(4)ألانل بلى الؿلُاث الًابُت في اإلاجاٌ الاكخهاصي واإلاالي

ُفُت إلاجلـ الىلض واللغى في اإلاجاٌ  ول هظه اإلااقغاث وبن واهذ  جىحي لىا بىحىص اؾخلاللُت ْو

ُفُت زانت و ؤن  مً الىاخُتلىىه غير مؿخلل  ،اإلاهغفي ت وهظا ما ًازغ ٖلى اؾخلاللُخه الْى الًٍٗى

ت ًجب  ت هي مؿإلت حىهٍغ ًاء، فاالؾخلاللُت الًٍٗى الؿلُت الخىفُظًت هي التي جخدىم في حُٗين ول ألٖا

ُفُت.  ججؿُضها كبل الحضًث ًٖ الاؾخلاللُت الْى

 

                                                 
ل الفىاجير، ج ع ٕ  بكغوٍ جإهُل الكغواث التيًخٗلم  1995ؤهخىبغ  25اإلااعر في  95/331(: اإلاغؾىم الخىفُظي عكم (1  64جماعؽ جدٍى

 .1995ؤهخىبغ  29اإلااعزت في 

 .94(: وؿُمت عيىاوي، اإلاغح٘ الؿابم، م (2

 ، اإلاغح٘ الؿابم.03/11مً ألامغ عكم  83(: م (3

 .95(: وؿُمت عيىاوي، اإلاغح٘ الؿابم، م (4
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  :اتمـــةا

صالحات          بفضل وذلك ة، خ السنوات وظا م تطورا زائري ا املصر از ا د ش

التطورات مع تماشيا عديالت عليھ أدخلت والذي والقرض النقد قانون ا م أ قتصاديةاملتعاقبة

ارجية وا   .والداخلية

ا م ي عا النقائص من مجموعة تبقى ذلك رغم أنھ وتحديات. إال ات لتأث عرضة يجعلھ الذي مر

خالل من ا عل جابة حاولنا ال النتائج م أ ولعل قتصادي النمو يع امھ م م أ من ة كب

الدراسية مقدمة املطروحة الية   .ش

املركزي -1 للبنك ونة امل زة ج م أ من ق ن   .م

داري -2 ع بالطا ا يصدر ال الفردية والقرارات نظمة   .تتمتع

إلغا-3 دعوى رفع ايتم ف الطعن فيتم الفردية القرارات أما باملالية، لف امل ر الوز قبل من نظمة ء

ن املخاطب قبل   .من

الرسمية-4 دة ر ا آخر والقرض النقد مجلس ا يصدر ال نظمة و القرارات شر  .ت

القانونية-5 الناحية من واسعة باستقاللية القرض و النقد مجلس الصالحياتيتمتع خالل من

لھ لة املو   .العديدة

ا-6 يصدر ال الفردية القرارات و نظمة اتخضع إ القرض و النقد عنمجلس القضائية لرقابة

الدولة مجلس أمام ا ضد لغاء دعوى رفع ق   .طر
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سلطة تملك السياسية السلطة ألن الواقع أثر ا عض نجد ال النتائج ذه أن الحظنا ذلك ورغم

التنفيذية السلطة إ الرجوع ودون قتصادي انب ا مراعاة دون   .القرار

أنإإضافة ن ح دارة مجلس أعضاء م املجلس اع أر ثالثة فإن والقرض النقد مجلس شكيلة

حيث من أو يك ال تنظيم حيث من سواء ما بي فصل ااختصاصاملشرع م    .ل

فقط ما بي املشرع فصل يبقى التا م.و مع ناسب ي ال القرض و النقد مجلس أعضاء عدد بحث

امل ام امل تتعلقوطبيعة ومعقدة متنوعة مجاالت شمل تقنية املوضوعات أغلب ألن عاتقھ ع لقاة

أك أعضاء يتطلب ما ذا و الصرف و القرض محددةبالنقد،   .اختصاصات
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 املركساث وألاطسوحاث العلميتثاهيا: 
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 الىصىص اللاهىهيتزابعا: 
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 الىصىص التضسيعيت -10

 اللىاهين العضىيت -10-10
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 اللىاهين العاديت -10-10
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 ، املػدٌ واملخمم.2003أوث  27، املإرخت في 52، ج ر ع 2003أوث  26املإرخ في  03/11ألامز ركم  -10

تج ر ـــــت وإلاداريـــــــزاءاث املدهيــــــىن إلاحـــــــاملخضمً كاه 2008زي ـــــــفيف 25إرخ في ـــــــامل 08/09ىن ركم ـــــــــاللاه -10

 .2008أفزيل  23، املإرخت في 21ع 

ت ــ، املإرخ50، ج ر ع 03/11م ـــز ركــــم لألمـــــــــدٌ واملخمـــــاملػ 2010أوث  26إرخ في ــــــــامل 10/04ألامز ركم  -10

 .2010ضبخمبر  01في 

 املساسيم -10

 املساسيم السئاسيت -10-10

الطيد  –، يخضمً حػيين مدافظ البىً املزهشي الجشائزي 1990أفزيل  15املزضىم الزئاس ي املإرخ في -10

 .1990حىيليت  11، املإرخت في  28، ج ر ع -غبد الزخمان الزضخمي خاج هاضز
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الطيد  -، يخضمً ئنهاء مهام مدافظ بالبىً املزهشي 1992حىيليت  21املزضىم الزئاس ي املإرخ في  -10

 .1992حىيليت  26، املإرخت في 57، ج ر ع  -غبد الزخمان الزضخمي خاج هاضز

يخضمً ئنهاء مهام الطيد "بىغالم سهزي" هػضى بمجلظ  2000مارص  18املزضىم الزئاس ي املإرخ في -10

 .2000مارص  29، املإرخت في 17لزض، ج ر ع الىلد وال

 املساسيم التىفيريت -10-10

اء ئضافيين في يخضمً حػيين أغضاء دائمين وأغض 1991حىيليت  01املزضىم الخىفيذي املإرخ في  -10

 .1991حىيليت  17، املإرخت في 34، ج ر ع مجلظ الىلد واللزض

يخػلم بشزوط جأهيل الشزواث التي  1995أهخىبز  25املإرخ في  95/331املزضىم الخىفيذي ركم  -10

 .1995أهخىبز  29، املإرخت في 64جمارص جدىيل الفىاجير، ج ر ع 

 الصادزة عن بىك الجصائسالفسديت واللسازاث  ألاهظمت -10

 ألاهظمت -10-10

جخىفز في مإضس ي  أن و املخضمً الشزوط التي يجب 1992مارص  22املإرخ في  92/05ركم الىظام -10

 .1993فيفزي  07 ي، املإرخت ف08ج ر ع البىىن واملإضطاث املاليت و مطيريها وممثليها، 

املخػلم باليشاظاث الخابػت للبىىن واملإضطاث  1995هىفمبر  19املإرخ في  95/06الىظام ركم  -10

 .1995ديطمبر  27، املإرخت في 81ج ر ع املاليت

ً الاخخياظي ألادوى ــــيىيً شزوط جـــاملخضم 2004ارص ـــــم 04إرخ في ـــــــامل 04/02م ـــــــام ركــــــالىظ -10

 .2004أفزيل  28، املإرخت في 27ز ع جإلالشامي

يددد شزوط جأضيظ بىً و مإضطت ماليت و شزوط  2006ضبخمبر  24املإرخ في  06/02الىظام ركم  -10

 .2006ديطمبر  02، املإرخت في 77ع ج ر ئكامت فزع بىً و مإضطت ماليت أحىبيت، 

املخػلم باللىاغد املعبلت غل  املػامالث الجاريت مؼ  2007فيفزي  03املإرخ في  07/01الىظام ركم  -10

ج  2016مارص  06إرخ في ــــــــامل 16/01ام ركم ــــــم بالىظــــاث بالػملت الطػبت، املػدٌ واملخمـــــالخارج و الحطاب

 .2016مارص  16املإرخت في ، 17ر ع 

، يخػلم بالحد ألادوى لزأضماٌ البىىن و املإضطاث 2008ديطمبر  23املإرخ في  08/04الىظام ركم  -10

 .2008ديطمبر  24، املإرخت في 72املاليت الػاملت في الجشائز، ج ر ع 

 54ج ر ع لبىىن، املخػلم بمزاكبت املخاظز مابين ا 2011ماي  24املإرخ في  11/03الىظام ركم  -10

 .2011أهخىبز  02املإرخت في 

ـــام ركــــــــالىظ -10 ــــم 24إرخ في ــــــــــامل 11/04م ــــــ ج  تـــــــز الطيىلـــــاص وحطيير خعـــــف وكيــــً حػزيــــــيخضم 2011اي ــ

 .2011أهخىبز  02، املإرخت في 54ر ع 

ج ر اخليت للبىىن واملإضطاث املاليتيخػلم بالزكابت الد 2011هىفمبر  28املإرخ في  11/08الىظام ركم  -10

 .2012أوث  29، املإرخت في 47ع 
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يددد اللىاغد الػامت املخػللت بالشزوط البىىيت  2013أفزيل  08املإرخ في  13/01الىظام ركم  -01

 .2013حىان  02املإرخت في  29املعبلت غل  الػملياث املطزفيت، ج ر ع 

يخضمً وطبت املالءة العبلت غل  البىىن واملإضطاث  2014فيفزي  16املإرخ في  14/01الىظام ركم  -00

 .2014ضبخمبر  25، املإرخت 56ج ر ع املاليت، 

 56ج ر ع املخػلم باملخاظز الىبري واملطاهماث،  2014فيفزي  16املإرخ في  14/02الىظام ركم  -00

 .2014ضبخمبر  25املإرخت 

، يددد شزوط جدىيل رؤوص ألامىاٌ ئل  الخارج 2014ضبخمبر  29املإرخ في  14/04ركم الىظام  -00

 63بػىىان الاضدثمار في الخارج مً ظزف املخػاملين الاكخطاديين الخاضػين لللاهىن الجشائزي، ج ر ع 

 .2014أهخىبز  23املإرخت في 

 الفسديت لسزاثال -10-10

ــ، املإرخ62، ج ر ع BNAً ــً اغخماد بىــــــــ، يخضم1995ز ــــــضبخمب 25إرخ في ـــــــــــامل 95/04امللزر ركم  -10 ت ـــ

 .1995أهخىبز  22في 

، املإرخت 33، ج ر ع CPAً ــــــــاد بىــــــــً اغخمـــــــ، يخضم1997أفزيل  06إرخ في ـــــــــامل 97/02م ــــــــزر ركـــــــاملل -10

 .1997ماي  25في 

ج  ً "منى بىً"ــــــــــاد بىــــــب اغخمـــــــــً سحــــــي جضمذـــــال 2005زـــــديطمب 28إرخ في ــــــامل 05/01م ـــــــزر ركــــــاملل -10

 .2006حاهفي 15، املإرخت في 02ر ع 

 ً "أروى بىً"ـــــــاد بىـــــــب اغخمــــــً سحــــــجضمذي ـــــــــال 2005زــــــــديطمب 28إرخ في ــــــــــامل 05/02م ــــــــزر ركــــــــاملل -10

 .2006حاهفي 15، املإرخت في 02ج ر ع 

ان ـــً الزيـــً سحب اغخماد "بىـــالذي جضم 2006مارص  19إرخ في ـــــــامل 06/01م ـــــــلزر ركــــــامل -10

 .2006أفزيل  02، املإرخت في 20ج ر ع زي"ـــالجشائ

ـــً ئحش.أص.بي.س ي الجشائـــــــــاد بىـــــــً اغخمــــ، يخضم2008ىان ـــح17إرخ في ـــــــــــامل 08/01م ــــــلزر ركـــــامل -10 ـــــــــ ز ج ـــ

 .2008حىيليت  09، املإرخت في 38رع 

املاليت "الشزهت الذي جضمً سحب اغخماد املإضطت  2008ضبخمبر 25املإرخ في  08/03امللزر ركم  -10

، ج ر ع   .31، ص 2008أهخىبز 19، املإرخت في 60الجشائزيت لالغخماد إلايجاري املىلٌى

 الاجتهاداث اللضائيتخامسا: 

 .2002، 02 ع، مجلت مجلظ الدولت، 007304كزار مجلظ الدولت ركم  -10

 .2005، 02 ع، مجلت مجلظ الدولت، 006614كزار مجلظ الدولت ركم  -10
 املعاجمسادسا: 

غلي بً هاديت وبلحطً البلش ي والجياللي بً الحاج يحي، اللامىص الجديد للعالب، معجم غزبي  -10

 .1991ملإضطت الىظىيت للىخاب، الجشائز،، ا07أللبائي، ط 



 كائمت املساجع

 

 

06 

، املإضطت الجامػيت 01حيرار وىرهى، معجم املطعلحاث اللاهىهيت، جزحمت مىطىر اللاض ي، ط  -10

 .1998والخىسيؼ، بيروث، للدراضاث و اليشز 
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ص   املذكرةمــ

القانون بموجب أ املصر النظام املستقلة دارة السلطات ن ب من القرض و النقد مجلس عت

مررقم90/10رقم إصدار الضروري من ان القانون ذا شابت ال النقائص لبعض نظرا و الذي03/11،

مجلس ن ب الفصل خاللھ من املشرع عحاول ح مجرد بقي ذلك أن إال القرض و النقد مجلس و دارة

القرض و النقد مجلس ع دارة مجلس ألعضاء املطلقة غلبية لسيطرة   .ورق

الطبيعة كذا و ليتھ ش من انطالقا فإنھ للمجلس القانونية الطبيعة تحديد عن املشرع وت س ظل و

الفرد القرارات و لألنظمة ة للمجلسدار دارة الطبيعة ز ت فيما الطعن و ا يصدر ال   . ية

إصدار سلطة زوده و املصرفية نة امل تنظيم مة م نقدية سلطة بوصفھ القرض و النقد ملجلس املشرع ل أو

السلطة عن مستقلة املصر املجال شرعية سلطة منھ جعل الفردية،حيث القرارات و نظمة

استقالل يؤثرع ما ذا و ة العضو الناحية من مستقل غ أنھ غ ، الوظيفيةالتنفيذية  .يتھ

إال القرض و النقد قانون ا جاء الذي يجابيات افة من بالرغم أنھ إ خ الدراسة ذه خلصت وقد

مستقبال عديل ستوجب ال القصور أوجھ من كث من ي عا زل ما   .أنھ
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