
وزارة التعليه العالي والبحث العلني 

جامعة حمنــــــــــــــــد خيضر بسلرة 

كلية احلكوق والعلوو السياسية 

 -قسه احلكوق - 

 

 

خمرب أثس االدتَاد الكضاٜٕ علٙ سسن٘ التػسٓع   

 اجلياٜٕ الكاىٌْ يف التػسٓع سسن٘ علٙ الكضاٜٕ االدتَاد أثس: حبح فسق٘

 املالٔ٘ األّزام بْزؾ٘ يف االضتجناز لتفعٔل الكاىْىٔ٘ اآللٔات: حبح مػسّع
 

: ينظنون يوما دراسيا حول

 البورصة يف اليةــــــامل اطةـــالوس

  التنمية حتقيق يف ودورها
 2016 أفريل 18يوو 

 

 

 

 

 

الكطب اجلامعي شتنة - مكر كلية احلكوق والعلوو السياسية 

 بْزؾ٘ يف التداّل سذه ٓعد سٔح املالٔ٘، األّزام بْزؾ٘ يف التعامل ٓهتيف الرٖ ّاللبظ الػنْض إشال٘- 

 االضتجناز ّلكل٘ دَ٘، مً اجملال ٍرا يف األفساد ثكاف٘ ّلضعف الياغٝ٘ األضْام مع باملكازى٘ ضعٔفا اجلصاٜس

 .ثاىٔ٘ دَ٘ مً املالٕ

: حماور اليوو الدراسي

املالٔ٘ األّزام بْزؾ٘ يف املالٔ٘ للْضاط٘ األضاضٔ٘ املفأٍه: األّل احملْز

.البورصة يف املالية الوساطة حول أساسية مفاهيه- 
.وأهنيتوا البورصة يف املالية الوساطة وجود أسباب -

.املالية األوراق بورصة يف املالية الوساطة عقد- 
 املالٔ٘ األّزام بْزؾ٘ يف املالٌْٔ الْضطاٛ: الجاىٕ احملْز

.املالية األوراق بورصة يف املالية للوساطة املؤهلون األشخاص- 
.املالية األوراق بورصة يف املالية الوساطة ممارسة وأدبيات شروط -
.املالية األوراق بورصة يف املالية الوساطة أنواع -
 املالٔ٘ األّزام بْزؾ٘ يف املالٔ٘ للْضاط٘ الكاىْىٔ٘ احلنآ٘: الجالح احملْز

 املالية البورصة عنليات يف املاليون الوسطاء والتزامات حقوق- 

 املالٔ٘ البْزؾ٘ عنلٔات يف املالٌْٔ الْضطاٛ دساٜه-2

 .املقارنة التشريعات يف املالية الوساطة واقع -3
: شروط املشاركة يف اليوو الدراسي

/ قبل مً ميػْز ّال ميكْل غري أؾٔال قاىْىٔا حبجا العنل ٓهٌْ أٌ جيب/ .الفسدٓ٘ املداخالت إال تكبل ال

 لػ٘/أعالِ املْاعٔد جلدّل ّفكا نامال إزضالُ بعد إال البشح ٓكبل ال/ أؾشابَا إىل تسد ال املكدم٘ البشْخ

 12 أّ للعسبٔ٘ Simlified Arabic 14 خبط املداخالت تهتب/اإلجنلٔصٓ٘ أّ الفسىطٔ٘ أّ العسبٔ٘ امللتكٙ

Times new roman ال العسض مدٗ األسْال نل ؾفش٘،ّيف 20 البشْخ تتعدٚ ال. األديبٔ٘ للػات 

/ اجلامع٘ خازز مً املتدخلني ّتيكل بإقام٘ الدزاضٕ للْٔو التيعٔنٔ٘ اللذي٘ تتهفل ال/ دقٔك٘ 15 تتعدٚ

، علٙ أىُ ال 2016 أفسٓل 08تسضل املداخالت املكبْل٘ نامل٘ قبل / 2016 مازع 20تسضل امللدؿات قبل 

مجٔع / 12/04/2016: املػازن٘ دعْات إزضال تازٓذ/ تربمر أٖ مداخل٘ إال بعد إزضال اليـ الهامل

 .hhacina@ gmail.com أّ hhacina@yahoo.fr: املساضالت تهٌْ علٙ الربٓد اإللهرتّىٕ



 

اللجنة العلنية لليوو الدراسي 

 األضتاذ الدنتْز عصزٖ الصًٓ :الرئيس الشريف

 عنٔد نلٔ٘ احلكْم ّالعلْو الطٔاضٔ٘ 

 األضتاذ الدنتْز عنس فسساتٕ  :املشرف العاو

مدٓــــــــس خمــــــــرب االدتَاد الكضاٜٕ 

 األضتاذٗ الدنتــــْزٗ   سطـــٔي٘ غسٌّ  :رئيس اللجنة العلنية لليوو الدراسي

 املالٔ٘ األّزام بْزؾ٘ يف االضتجناز لتفعٔل الكاىْىٔ٘ اآللٔات: زٜٔظ فسق٘ حبح

: أعضاء اللجنة العلنية

األضتاذ الدنتْز عبد احللٔه بً مػسٖ         األضتاذ الدنتْز عبد اجللٔل مفتاح  

األضتاذٗ الدنتْزٗ لػـــــَب ســــــــْزٓ٘          الدنتْز فـــــــــــــــــــــــــــــسٓد علــْاؽ 

الدنتْزٗ أمــــال ٓعٔــــــــــــــــــــــؼ متاو          الدنتْز عبد العــــــــــــــــــالٕ ساس٘ 

الدنتْزٗ بـــــــــــــــــــــــــــــدزٗ لعــــــــــــْز          الدنتْز دىـــــــــــــــــــــــــؼ زٓـــــــــاض 

الدنتْز  سطــــــــــــــــــــــْى٘ عبد الػين           الدنتْزٗ ؾــــــــــــــــــــــــــــْفٔا غــساد 

الدنتْز مسشّقـــــــــٕ عبـــــــــــد احللٔه           الدنتْزٗ بلذـساف ضــــــــــــــــــــــامٔ٘ 

: جلنة التنظيه

: رئيس جلنة التنظيه

الدنتْز مطتازٖ عادل                                                                                   زٜٔظ قطه احلكْم  

: أعضاء جلنة التنظيه

الدنتْز فٔؿــــــل ىطٔػ٘          األضتاذٗ  دىـــــؼ لبـيٙ        األضتاذٗ مصغــــــٔؼ عبري 

 األضتاذٗ ؾاحل٘ العنسٖ          األضتاذٗ ؾْلٕ ابتطاو        األضتاذٗ سفٔع٘ مطتاّٖ

: إشلالية اليوو الدراسي

 مهاى٘ حتتل جيعلَا مبا االقتؿادٓ٘ التينٔ٘ عذل٘ دفع يف املالٔ٘ األّزام ضْم أٍنٔ٘ تتصآد

 تْعٔ٘ يف دّزٍا خالل مً هلا سْٔٓ٘ آلٔ٘ املالٔ٘ الْضاط٘ مؤضطات ّتعترب الْطين، االقتؿاد يف بازشٗ

 ّقد. الطْم ٍرِ تيػٔط يف تطَه ننا ّاألديبٔ٘، احمللٔ٘ االضتجنازات درب يف ّمطؤّلٔاتَا املطتجنسًٓ

 البْزؾات زبط يف نبري بكدز تطَه سٔح العاملٕ، املطتْٚ علٙ نبريٗ تطْزات املالٔ٘ الْضاط٘ غَدت

 ضْم يف مسمْق٘ مهاى٘ تػػل جيعلَا ما ٍّْ ّاملدخسًٓ، املطتجنسًٓ بني تسابط لػ٘ متجل فَٕ العاملٔ٘،

 فٔنا تعدٓالت إدساٛ إىل الطعٕ جيسٖ الْاقع ٍرا خضه ّيف خاؾ٘، ّالبْزؾات عام٘، املالٔ٘ األّزام

 أضعاز اضتكساز ّضناٌ التداّل أسذاو مً السفع بَدف املالٔ٘ األّزام بطْم تتعلل دْاىب عدٗ خيـ

 ٍرِ يف املدخسات ّاىطٔاب تػذٔع علٙ ٓطاعد ما ٍّْ العْاٜد لتيػٔط قْٖ دفع ّإعطاٛ املالٔ٘ األّزام

 أفساد غالبٔ٘ لدٚ املعامل معسّف٘ غري ماشالت املالٔ٘ األّزام ضْم يف املالٕ الْضٔط ّظٔف٘ ّألٌ. األضْام

 تطْٓس إىل حتتاز الشالت اليت الياغٝ٘ املالٔ٘ األضْام إسدٚ تعد اجلصاٜس بْزؾ٘ أٌ ننا دَ٘، مً اجملتنع

  اليػاط متْٓل ّحتكٔل املالٕ االضتجناز حتفٔص أدل مً أخسٚ دَ٘ مً ّتفعٔلَا هلٔانلَا ّإؾالح

 مً ضيعاجلَا اليت اإلغهالٔ٘ فإٌ. امليتذ٘ االضتجنازٓ٘ للنػازٓع التدؿٔـ نفاٛٗ ّتْفري االقتؿادٖ

 املالٔ٘ املعامالت لتطْٓس املالٔ٘ الْضاط٘ تلعبُ أٌ ميهً الرٖ الدّز سْل تدّز الدزاضٕ الْٔو ٍرا خالل

: ٓلٕ ما سْل للدزاض٘ السٜٔطٔ٘ التطاؤالت تدّز ثه ّمً  املالٔ٘؟ األّزام ضْم يف

 املالٔ٘؟ األّزام بْزؾ٘ يف املالٔ٘ بالْضاط٘ املكؿْد ما- 

 املالٔ٘؟ األّزام بْزؾ٘ يف املالٔ٘ بالْضاط٘ للكٔاو قاىْىا املؤٍل٘ املؤضطات ٍٕ ما- 

 املالٔ٘؟ األّزام بْزؾ٘ يف املالٔ٘ الْضاط٘ عنلٔات حتهه اليت الكاىْىٔ٘ الضْابط تتنجل فٔنا- 

 املالٔ٘؟ األّزام بْزؾ٘ يف املالٔ٘ بالْضاط٘ للتعامل املكسزٗ الكاىْىٔ٘ احلنآ٘ ٍٕ ما- 

: أهداف اليوو الدراسي

 .املالٔ٘ ّالْضاط٘ املالٔ٘ األّزام لطْم األضاضٔ٘ املفأٍه علٙ الضْٛ تطلٔط- 

 .املالٔ٘ األّزام  بْزؾ٘ تيػٔط يف املالٌْٔ الْضطاٛ بُ ٓكْو الرٖ الدّز إبساش- 

       ضْم يف اجلازٓ٘ بالعنلٔات املالٔ٘ الْضاط٘ مؤضطات عالقات حتهه اليت الكْاعد علٙ الْقْف- 

 .املالٔ٘ األّزام

. املكازى٘ املالٔ٘ األّزام بْزؾات يف املالٔ٘ الْضاط٘ ّاقع علٙ التعسف- 


