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 :مقدمة

 القرض من أىم العقود في القانون المدني الجزائري، وىو عقد يقرض بمقتضاه أحد عتبري
أو غيرىا من أشخاص القانون مبمغا من المال، عمى أن  (كالبنوك)األشخاص الطبيعية أو المعنوية 

 .بالشروط وفي اآلجال المحددة (وفوائدىا عند االقتضاء)تسدد ىذه المبالغ 

فتعتبر الجزائر من بين الدول النامية التي تسعى إلى إعطاء دعم قوي لتنمية ىذه 
، كما أن القرض 11-03المؤسسات المالية، والتي نجدىا قد قامت بإصدار قانون النقد والقرض 

ىو أبسط صور االئتمان المصرفي وأقميا من حيث األىمية واالنتشار اليوم، ولكنو أكثرىا داللة 
نما أصبح يأخذ  عمى جوىر ىذه العممية، عمى أن القرض لم يعد يأخذ تمك الصورة البسيطة وا 

صورة اعتماد، وىي صورة أكثر تناسبا مع العميل المصرفي وحاجات التجار، فال توجد في عالمنا 
المعاصر دولة يخمو ميزان مدفوعاتيا من عمميات قروض تكون فييا الدولة مقرضة أو مقترضة، 
ولم تقف عمميات القروض عند حد الدول بل شاركت فييا المنظمات الدولية وأثرتيا المصارف 
الوطنية الدولية والوطنية، كما لعبت األشخاص الخاصة دورا بارزا في ىذا المجال، ومن نافمة 

القول اإلشارة أن اكتشاف القرض وأساليبو األولى ترجع إلى ثالثمائة ألف سنة قبل الميالد في آسيا 
الصغرى، وىو من جية أخرى ينتسب إلى جانب قانوني واقتصادي عمى أنو أداة ووسيمة يمجأ ليا 

أفراد المجتمع لتحقيق مصالحيم األساسية، ومن جية أخرى ينتمي لألموال العامة باعتبار أن 
القرض ىو إحدى الموارد المالية لمموازنة العامة لمدولة، كما يبدو بأن الفترة الحديثة قد بدأت 

بظيور أشكال القرض من خالل البنك المركزي فأدوات التمويل قد تنوعت من سندات وأذونات 
خزينة وقروض قصيرة وطويمة األجل، كما يجب أن يتعامل البنك بحذر وشدة وأن يطالب الزبائن 

بمختمف الضمانات سواء عينية أو حقيقية، فالقرض ىو مقياس لقابمية الشخص المعنوي 
مقابل تأجيل الدفع إلى وقت معين في المستقبل،  (النقود)واالعتباري لمحصول عمى القيم الحالية 

 .وبعبارة أخرى ىو وعد بالدفع بعد انقضاء وقت االستدانة أو القرض 
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:  أهمية موضوع البحث- أوال

. التعرف عمى مختمف العمميات التي يقوم القرض بيا سواء كانت قديمة أو حديثة- 1

كما تسمح بمعرفة مدى فعالية المؤسسة وقدرتيا عمى التنافس من خالل احتراميا لمواعيد - 2 
.  تسديد أقساط القرض وفوائده

. تعتبر القروض من العوامل اليامة لعممية خمق االئتمان- 3

إن القروض تمكن البنوك من اإلسيام في النشاط االقتصادي و تقدمو ورخاء المجتمع الذي - 4
تخدمو، فيعمل قرض عمى خمق العمالة وزيادة القوة الشرائية التي بدورىا تساعد عمى التوسع في 

.  استغالل الموارد االقتصادية وتحسين مستوى المعيشي

باعتباره ورقة رابحة تستخدم في إعادة توزيع الدخول من أفراد المجتمع وتخفيف حدة التفاوت - 6
.  بين الطبقات االجتماعية

  :أسباب اختيار موضوع البحث- ثانيا 

:  األسباب الموضوعية• 

الدور الكبير الذي تمعبو القروض في العصر الحديث في كثير من المجاالت سواء من الجانب - 
القانوني أو االقتصادي، كما أن لمموضوع أىمية بالغة حيث ال يمكن تصور حدوث الخطر ونوعو 

.  ودرجتو لمقروض ويالحظ أن الضمان ىو آخر اعتبار يتم أخذه بعين االعتبار في منح القروض

 :األسباب الذاتية• 

يمثل موضوع الدراسة جزء من التخصص الذي نزاول دراستنا فيو ونأمل أن نضيف إلى ىذا - 
.  المجال معمومات جديدة تدعم البحث الجامعي
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.  ميولنا ورغبتنا في معرفة آلية كيفية منح القروض من قبل البنوك التجارية- 

.  فتح المجال لغيرنا بالتعمق أكثر في ىا الميدان مستقبال- 

  :إشكالية موضوع البحث- ثالثا

 (نقود)إن القرض ىو مقياس لقابمية الشخص المعنوي اإلعتباري لمحصول عمى القيم الحالية • 
مقابل تأجيل الدفع إلى وقت معين في المستقبل ، فمن خالل ما سبق يمكننا أن نطرح اإلشكالية 

:  التالية

فيما تتمثل الطبيعة القانونية ليذا العقد؟ وىل وفق المشرع في تنظيم عقد القرض؟ 

 : ولإلجابة عمى ىذه اإلشكالية نحاول طرح األسئمة الفرعية التالية

   ماىي مختمف العمميات التي يقوم بيا المقرض أثناء ممارستو نشاطو؟

   وما ىي اآلثار المترتبة عن عقد القرض بين المقرض والمقترض؟

 ماىي أنواع القروض وما ىي أنواع المخاطر وطرق الوقاية منيا؟ 

 ماىية الضمانات الممنوحة لمقروض البنكية؟ 

 ما مدى نجاعة الضمانات المستحدثة في خمق االئتمان لدى البنوك؟ 

:  أهداف موضوع البحث- رابعا

.  تعتبر دراسة قانونية تستوفي جميع الجوانب المتعمقة بعقد القرض- 

 .إثراء المكتبة الجامعية- 

:  صعوبات موضوع البحث- خامسا

:  واجينا أثناء إعدادنا ليذا البحث مجموعة من الصعوبات نذكر منيا
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عدم توفر الكتب الالزمة لذلك إن توفرت تروي عمى دول عربية ماعدا الجزائر باإلضافة إلى - 
.  قدميا والختالف مفاىيميا و آرائيا

 توفر البيانات والمعمومات الالزم توفرىا إلجراء الدراسات  دمع- 

:  المنهجية المعتمدة في البحث- سادسا 

اعتمدنا في دراستنا عمى مختمف المراجع ومذكرات : تم اعتماد المنيج الوصفي تحميمي في فصمين
تخرج وأبحاث أكاديمية و رسائل ماجستير ولإللمام بالبحث في جميع النواحي تم اعتماد الطريقة 

.  المنيجية التي تضمن ترابط أجزاءه وتسمسل أفكاره معتمدين عمى المنيج الوصفي

  :خطوات البحث- سابعا 

 مقدمة

.  ماىية عقد القرض: الفصل األول

.  ض البنكية وضمانات القر: الفصل الثاني

خاتمة  
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  يدّد  كال كالقبكؿ، اإل جاب تبلقي بمجرد تتـ التي الرضائ ة اليقكد مف القرض عقد  يدّد 

 ىك بؿ ذاتو، اليقد في ركنا لممقترض كتسم مو المقرض مف القرض محؿ الشيء ممك ة نقؿ
  . المقرض ذمة في القرض عقد  نشئو التزاـ مجرد

فإف عقد القرض عبارة عف التزاـ متبادؿ  تـ بمكجب اتفاؽ ب ف طرف ف بغرض دفع 
الطرؼ األكؿ ماؿ مي ف الطرؼ الثاني، عمى أف  رده إل و بيد الفراغ منو، كما أنو مف أبسط 
صكر االئتماف المصرفي قص ر األجؿ كأقميا ش كعا بالنسبة لمبنكؾ التجار ة ألف القرض ال 
 تم ز بالمركنة البلزمة لس ر اليمم ات التجار ة التي تتطمب االئتماف قص ر األجؿ، ح ث أف 

انيقاد اليقد كقد ال  ككف في حاجة إل و فكرا  التاجر كفقا لمقكاعد اليامة  ستمـ مبمغ القرض فكر
ك إنما  مزمو لمكاجية حاجات أجمو، كمف ثـ  ككف تسممو لمبمغ القرض  يرضو لسر اف فكائد 

. القرض بدكف داع
فباعتبار القركض البنك ة المكرد المستقبمي كاألساسي لتمك ؿ مختمؼ المشار ع 

االستثمار ة، فإف عمم ات القرض تيد مف أبرز كأىـ النشاطات المصرف ة التي تقـك بيا البنكؾ 
، (المبحث األكؿ)التجار ة، كمف ىذا سكؼ نتطرؽ مف خبلؿ مبحث ف إلى مفيـك عقد القرض 

. (المبحث الثاني) ثـ اآلثار المترتبة عف عقد القرض ك أسباب انقضائو
 
 
 
 
 
 

 
 



 الفصل األول                                                                      ماهية عقد القرض

6 
 

 مفهوم عقد القرض: المبحث األول
 القرض كممة مف أصؿ الت ني تيني أساسا االئتماف، كىك  رتكز عمى الثقة القائمة ب ف 

 .جؿ القرض أالمقرض ك المقترض، ك الذم  ستكجب مركر زمف محدد ك ىك 
 إف دراسة مفيـك القرض تكجب لزاما التطرؽ الى تير ؼ عقد القرض ك أركانو في 

 . المطمب األكؿ ، ثـ التطرؽ الى خصائص عقد القرض كتقس ماتو المختمفة في المطمب الثاني 
 تعريف عقد القرض وأركانه: المطمب األول

 تعريف عقد القرض: الفرع األول

إف عقد القرض عبارة عف التزاـ متبادؿ  تـ بمكجب اتفاؽ ب ف طرف ف بغرض دفع 
الطرؼ األكؿ ماؿ مي ف لمطرؼ الثاني، عمى أف  رده إل و بيد الفراغ منو، ك كرد الفقو تير فات 

 ى ئة عامة الدكلة أك غ رىا مف تستد نومبمغ مف الماؿ : "متقاربة ليقد القرض فقد عرؼ بأنو
الجميكر مع التييد برد المبمغ المقترض كبدفع فائدة عنو طكاؿ مدة القرض، كذلؾ طبقا إلذف 

. 1( صدر مف البرلماف أك مف  خكلو ذلؾ  تضمف مقدار القرض كفائدتو كمدتو كك ف ة تسد ده
  .(لغة كاصطبلحا)قـك بتير ؼ لكبل منيما اليقد كالقرض ففسكؼ 

 تير ؼ اليقد كالقرض النقطة قدرس في ىذ ف:التعريف المغوي واالصطالحي لعقد القرض: أوال
 . (اصطبلحا لغة ك)

القرض عقد  متـز بو "  :مؿ مف التقن ف المدني عمى ما م450 المادة فينص المشرع 
المقرض أف  نقؿ إلى المقترض ممك ة مبمغ مف النقكد أك أم شيء مثمی آخر، عمى أف  رد إل و 

. 2"المقترض عند نيا ة القرض ش ئا مثمو في مقداره كنكعو كصفتو 
ل ـ لـ  ذكر ف و عمى أنو س فيـ مف ىذا التير ؼ أف القرض عقد رضائي ال ع ني فإف الت

ركف مف أركاف اليقد بؿ ذكر في المادة التال ة عمى أنو التزاـ في ذمة المقرض، ك فيـ مف 

                                                           

، الدار اليمم ة الدكل ة لمنشر كالتكز ع (الدراسة مقارنة)محمد جماؿ مطمؽ الذنب ات، النظاـ القانكني ليقد القرض الياـ . د- 1
. 27، ص 2003كدار الثقافة لمنشر كالتكز ع، األردف، الطبية األكلى، 

عبد الرزاؽ أحمد السنيكرم، الكس ط في شرح القانكف المدني، اليقكد التي تقع عمى الممك ة اليبة كالشركة كالقرض .د- 2
 .419كالدخؿ الدائـ كالصمح، دار إح اء التراث اليربي، ب ركت، لبناف، ص 
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التير ؼ أ ضا أف القرض قد  رد عمى غ ر النقكد ما داـ المحؿ الذم  رد عم و ش ئا مثم ا سكاء 
 1 .أكاف مما  يمؾ باالستيماؿ أـ ال

 مكف أف نقسـ التير ؼ المغكم كاالصطبلحي :  التعريف المغوي واالصطالحي لمعقد-أ
الربط ب ف أطراؼ الشيء كجمييا كأما ب ف الكبلم ف  راد  كممة تف د :إلى عدة تيار ؼ مختمفة

  .بيا الييد
عمى 2 مف القانكف المدني54 اليقد كمصطمح قانكني عرفو المشرع الجزائرم في المادة 

اليقد اتفاؽ  متـز بمكجبو شخص أك عدة أشخاص نحك شخص أك عدة أشخاص  :التالي النحك
.  «آخر ف، بمنح أك فيؿ، أك عدـ فيؿ شيء ما

اليقد ىك تكافؽ إرادت ف أك أكثر عمى إحداث أثر قانكني مي ف  تمثؿ ىذا األثر بمنح أك 
فيؿ، أك عدـ فيؿ مادم أم أف اإلرادت ف تتجياف إلى إنشاء التزاـ أك نقمو، كبيذا فاليقد أخص 
مف االتفاؽ، باعتبار اليقد تتجو ف و اإلرادتاف إلى إنشاء عبلقة ممزمة، فاالتفاؽ ال  ككف عقدا 

إال إذا كاف منشأ اللتزاـ أك ناقبل لو، ك ككف عقدا إال إذا كاف منشأ االلتزاـ مني ا لبللتزاـ، ك نتج 
. 3عف ذلؾ أف ل س كؿ اتفاؽ  مكف أف  ككف عقدا في ح ف أف كؿ عقد  مكف أف  ككف اتفاقا

كىك تكافؽ إرادت ف عمى ترت ب أثر أك آثار قانكن ة مي نة كتؤدم ىذه اآلثار غالبا عمى إنشاء 
 .4التزامات أك حقكؽ ع ن ة أك نقميا أك تيد ميا أك انقضائيا

                                                           

، المكتب (الب ع، المقا ضة، اليبة، الشركة، القرض، الصمح، اإل جار)أنكر طمبة، الكس ط في القانكف المدني، الجزء الثالث - 1
.  443، ص 2001الجاميي الحد ث، مصر، ط

، 78ج ، اليدد .ج.ر.،  تضمف القانكف المدني، ج1975 سبتمبر 26 مؤرخ في 58-75 مف األمر رقـ 54المادة رقـ - 2
  .، ميدؿ كمتمـ1975 سبتمبر 30الصادر في 

اليقد، اإلرادة المنفردة، الفيؿ المستحؽ لمتيك ض، اإلثراء ببل  )فاضمی إدر س، الكج ز في النظر ة اليامة لبللتزاـ، . د- 3
. 39، ص 2015، 1، د كاف المطبكعات الجامي ة، جامية الجزائر، ط(سبب، القانكف

أحمد محمد أبك اليركس، المكسكعة التجار ة الحد ثة، الكتاب الثاني في األعماؿ كاليقكد كاألكراؽ التجار ة كعمم ات .د- 4
.  36، ص 2002البنكؾ كاإلفبلس، الدار الجامي ة، طبع، نشر، 
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 مكننا أف نقسـ ىذا التير ؼ إلى عدة تيار ؼ :  التعريف المغوي واالصطالحي لمقرض-ب
 كالتي تحمؿ عدة تياب ر إال credit"1"تقابميا بالمغة الفرنس ة كممة " قرض"إف كممة  :مختمفة

. 2الخ....كممة القرض، التسم ؼ، االئتماف، االعتماد : أنيا تكحي إلى نفس المينى، مثبل
 فإذا تتبينا ما ساقو عمماء المغة اليرب ة بشأف القرض ألمكننا الكقكؼ عمى تصكر كامؿ ليذا

. القرض
أنا : كما عرؼ الدكتكر أبي الفضؿ جماؿ الد ف محمد ابف منظكر اإلفر قي المصرم

 الف المقرض  قطع طائفة مف مالو ل يط و إلى شخص آخر ثـ  رجع إل و 3القرض ىك القطع
. بمثمو

ف ىربت منيـ  كمف قكؿ أبي الدرداء إف قرضت الناس قرضكؾ كاف تركتيـ لـ  ترككؾ كا 
أدرككؾ، ك قاؿ قرض في س ره عدؿ  م نو ك ساره، ك قكؿ الرجؿ لصاحبو مررت بمكاف كذا 

قرضتو ذات ال م ف ل بل، ك قاؿ قرض المكاف  قرضو قرضا عمؿ عنو ك نكبو،  :ف قكؿ المسؤكؿ
.  4كالقرض ما تيط و مف ماؿ لتقضاه

 قاؿ استقرض منو بمينى  فإف االتجاه األكؿ القرض لغة، ما تيط و مف ماؿ لتقضاه ك
.  5كاقترض منو أخذ منو القرض. طمب منو القرض

أما اإلتجاه الثاني  قاؿ أف القرض ىك كممة متخصصة لميمم ات المال ة التي تجمع ب ف 
 . ى ئة مال ة سكاء كاف بنؾ أك مؤسسة مال ة ك المقترض

                                                           

التي تيني االئتماف كالثقة، كىي مشتقة مف الفيؿ البلت ني  ( credium)ىي كممة مف أصؿ الت ني  ( credit)كممة - 1
(credere)  الذم  يني(croire) أم  يتقد  .
ر في القانكف، فرع األعماؿ، تيعباس عبد الغني، مسؤكل ة المصرفي في القانكف الجزائرم، مذكرة لن ؿ شيادة الماجس. أ- 2

  13، ص 2005جامية مكلكد ميمرم، ت زم كزك، 
، دار صادر لمطباعة 12أبي الفضؿ جماؿ الد ف محمد بف مكـر أبف منظكر اإلفر قي المصرم، لساف اليرب، المجمد.د- 3

.  70، ص 2000كالنشر، لبناف، 
، 2006 القرض المصرفي، دراسة مقارنة ب ف الشر ية كالقانكف، دار الكتب اليمم ة، لبناف، ،محمد عمي محمد أحمد البنا- 4

.  117ص
. 53، ص 1967، دار الكتاب اليربي، ب ركت، 1محمد بف أبي بكر بف ق د القادر الرازم، مختار الصحاح، ط- 5
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ىك االئتماف كالمقصكد بو تمؾ الخدمات المقدمة لميمبلء ك التي : " كعم و فإف القرض
 تـ بمقتضاىا تزك د األفراد كالمؤسسات كالمنشآت في المجتمع باألمكاؿ البلزمة، عمى أف  تييد 
المد ف بسداد تمؾ األمكاؿ كفكائدىا كاليمبلت المستحقة عم يا كالمصار ؼ دفية كاحدة أك عمى 

حسب اليقد كتدعـ تمؾ اليمم ة بتقد ـ بمجمكعة مف الضمانات التي  أقساط في تكار خ محددة
تكفؿ البنؾ استرداد أمكالو في حالة تكق ؼ اليم ؿ عف السداد بدكف أم خسائر ك نطكم ىذا 

المينى عمى ما  سمى بالتسي بلت االئتمان ة ك حتكم عمى مفيـك االئتماف كالتسم فات، حتى أنو 
كتكجد لكممة القرض في المغة . 1 مكف أف  كتفي بأحد تمؾ المياني لمداللة عمى القركض البنك ة

: اليرب ة اليد د مف المرادفات أىميا
ائتمف فبلف فبلنا أبي عده أم نا عم و كجد را برد األماف إلى :  كميناىاcredit: االئتمان- 1

 مشتقة مف الفيؿ البلت ني credinum أصميا مف البلت ن ة creditأىميا كجد را بالثقة ككممة 
credere ميناىا كضع 

.   كتيني الماؿ المقترض كجمييا السمؼPret:السمفة- 2
مف التصد ؽ كىك ممؾ الثقة في  " credit" أصميا " القرض" كبمينى آخر فإف كممة 

. 2المستقبؿ إذ  غدك كس مة لمتيب ر عف الثقة كالكفاء كمراعاة الكقت عند التسد د
ائتمف فبلف فبلنا أم اعتبره أم نا كائتمف " كبالنسبة لمقرض كاالئتماف في المغة،  قاؿ 

.  3"فبلف فبلنا عمى كذا أم اتخذه أم نا عم و
. ائتماف عمى الشيء ىك اعتبار المرء أم نا كجد ر برد األمانة إلى أىميا أم جد د الثقة

قاؿ : كىذا المينى أكده جميكر المفسر ف" المجازاة، ألنو  رد مثؿ ما أخذه: " كق ؿ ىك4

                                                           

 104-103، ص 2000 دار الجامية اإلسكندر ة ،عبد المطمب عبد الحم د، البنكؾ الشاممة كعمم ات إدارتيا، مصر- 1
 د سمبر 18 بكداح عبد الجم ؿ، ميالجة مكضكع المخاطرة في مجاؿ منح القركض البنك ة، مجمة اليمـك اإلنسان ة، عند -2

. 114، ص2002

 .89، ص1989 كاف المطبكعات الجامي ة، الجزائر، دشاكر القزك ني، محاضرات في اقتصاد البنكؾ،  -3
بمكؿ أعمر، النظاـ القانكني ليمم ات االئتماف المصرفي، مذكرة لن ؿ شيادة الماجست ر في القانكف، فرع األعماؿ، جاميو - 4

.  8، ص2002مكلكد ميمرم، ت زم كزك، 
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". القرض اسـ لكؿ ما  متمس عم و الجزاء كأقرض فبلف فبلنا أم أعطاه ما  تجازاه : " القرطبي
.  1القرض كؿ ما  فيمو ل جازم بو: " كقاؿ الرازم
القرض اصطبلح قد ـ كلو استيماالت  :التعريف الفقهي والقانوني لعقد القرض: ثانيا

كث رة كقد كرد في القرآف كالسنة في أكثر مف مكضع، لذا عرفكه الفقياء بتير فات متيددة، كل س 
لخبلؼ عمى حق قتو، كلكف الختبلفيـ حكؿ ما  قع عم و القرض، لذا سنتطرؽ إلى التير ؼ 

: الفقيي أكال ثـ إلى التير ؼ القانكني ثان ا 
ما  يط و أحد : بأنو" الحن فة " فقد عرفو  :في اصطالح فقهاء الشريعة اإلسالمية- أ 

أف  دفع شخص آلخر ع نا ميمكمة مف :" كبمينى آخر عرفو بأنو. 2الطرف ف مف مثمي ل تقاضاه
.  3"األع اف المثم ة التي تستيمؾ باالنتفاع بيا ل رد المثؿ

القرض دفع متمكؿ في عكض غ ر مخالؼ لو ال عاجبل : "بأنو" المالك ة " كعرفو 
تفضبل، ك سمى سمفا، كىك لغة اليراؽ، ك طمؽ عمى ما ال منفية ف و لممقترض سكل الثكاب مف 

.  4"اهلل تيالى
، ك سمي بذلؾ ألف "تمم ؾ الشيء عمى أف  رد مثمو :" بأنو" الشافي ة" كما عرفو 

.  5"المقرض  قطع المقترض قطية مف مالو، كأىؿ الحجاز  سمكنو سمفا
لكف الظاىر ة 6". دفع ماؿ إرفاقا لمف  نتفع بو ك رد بدلو: " عرفو بأنو" الحنابمة " كأما 

ىك أف تيطي إنسانا بي نو مف مالؾ تدفيو إل و ل رد عم ؾ مثمو إما " إلى أف القرض : فقد ذىبكا
 .7"حاال في ذمتو كاما إلى أجؿ مسمى

                                                           

، مركز الدراسات اليرب ة لمنشر  (دراسة مقارنة)لطفي بكسحمة، النظاـ القانكني ليقد القرض الياـ . مر ـ عثمان ة، أ. أ- 1
.  19 ، ص 2016، 1كالتكز ع  مصر، ط

  .118، صالمرجع السابؽ ،محمد عمي محمد أحمد البنا. د- 2
 .19لطفي بكسحمة، المرجع السابؽ، ص .مر ـ عثمان ة، أ. أ- 3
  .119 المرجع السابؽ، ص ،محمد عمي محمد أحمد البنا. د- 4

. 119محمد عمي محمد أحمد البنا المرجع نفسو، ص . د- 5
.  19لطفي بكسحمة، المرجع السابؽ، ص . مر ـ عثمان ة، أ. أ- 6
 .120محمد عمي محمد عمي البناء المرجع السابؽ، ص . د- 7
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اتفاؽ بمكجبو  متـز البنكي بكضع قرض ): بأنو" عبد التكاب ميكض"كما  يرفو الدكتكر 
ما في متناكؿ زبكف أك زبائف لمدة محددة أك غ ر محددة،  ستيممو المستف د في مصالحو 

الشخص ة، متمق ا أمكاال أك سفتجة أك صؾ مف البنؾ، أك ىك عقد ب ف البنؾ كزبكنة  تييد البنؾ 
بكضع مبمغ مي ف مف النقكد تحت تصرفو خبلؿ مدة مي نة ف ككف ليذا األخ ر سحبو بالصفة 

التي  ر دىا مقابؿ أداة لميمكلة المتفؽ عم يا، كىك ممـز برد المبمغ المسحكب كالفكائد، إذا 
.  1(اشترطت

 لمزبكف الثقة، كذلؾ بمنحو مبمغا مف ؾفالقرض ىك تمؾ اليمم ة التي بمكجبيا  قـك البف
الماؿ أك منحو ضماف مي ف االلتزاـ بالتكق ع، مقابؿ تييد الزبكف باسترجاع المبمغ خبلؿ الفترة 

كمنو  مكف تحد د أطراؼ القرض مف خبلؿ . المتفؽ عم يا كضماف الشركط المحددة في اليقد
كىك الذم  منح ىذا القرض مع التكق ع بالحصكؿ عمى ما : الطرؼ األكؿ: تير فنا لمقرض كىي

كىك المد ف الذم : الطرؼ الثاني.  يادلو في زمف مي ف محدد مستقببل باإلضافة إلى الفائدة
.   2 تييد بتسد د القرض في الكقت مستقببل إضافة إلى الفائدة

القرض أك االئتماف مف الناح ة القانكن ة ىك  : القانوني لفقهاء القانونالتعريف- ب 
تسم ـ الغ ر ماال منقكال أك غ ر منقكؿ عمى سب ؿ الد ف أك الكد ية أك الككالة أك اإل جار أك 

ففي جم ع ىذه الحاالت  سمـ الشيء المد ف بن ة استرجاعو عند حمكؿ أجؿ مي ف . اليار ة
ك قـك ىذا التسم ـ عمى أساس الثقة كاالئتماف، إذ  رجي مف المد ف تنفي كعده برد الشيء أك 

.  3مثمو
 المتيمؽ بنظاـ البنكؾ كالقرض، قد 12-86كفي التشر ع الجزائرم، نجد أف القانكف رقـ 

عرؼ عمم ات القرض بأنيا كؿ عمؿ تقـك بو مؤسسة مؤىمة ليذا الغرض ككاف  قصد بيا 

                                                           

شاكر عبد القادر، التنظ ـ البنكي الجزائرم في ظؿ اقتصاد السكؽ، مذكرة لن ؿ شيادة الماجست ر في القانكف، فرع قانكف - 1
. 117، ص 2003األعماؿ، جامية الجزائر، 

مذكرة  (دراسة حالة الجزائر)سيدكني ميمر، الحما ة القانكن ة ضد المخاطر البنك ة في ظؿ التحكؿ نحك اقتصاد السكؽ . د- 2
 .05، ص 2005لن ؿ شيادة الماجست ر في القانكف، فرع قانكف األعماؿ، جامية الجزائر، 

 .90شاکر القزك ني، المرجع السابؽ، ص . د -3
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البنكؾ كمؤسسات القرض المتخصصة، )مؤسسات القرض ذات الصبغة اليامة  خبلؿ تمؾ الفترة
بح ث تضع مؤقتا كبمقابؿ أمكاؿ تحت تصرؼ شخص مينكم أك طب يي أك تيد بذلؾ أك تتياقد 

. 1بالتزاـ مكقع لحساب ىذا األخ ر
منو  يتبر القرض قرضا كؿ عمم ة ائتماف ككؿ تصرؼ تضع بمقتضاه مؤسسة  ك

محترفة أك متخصصة أك مؤقتا أمكاال تحت تصرؼ أشخاص طب ي  ف أك مينك  ف أك تتياقد 
. لفائدتيما بالتزاـ مكقع

 المتيمؽ بنظاـ البنكؾ كالقرض، كفي إطار المخطط 12-86ففي ظؿ القانكف رقـ 
الكطني القرض،  سمح لمؤسسات القرض ضمف الشركط كالحاالت التي تحددىا التنظ مات أف 

 2".  المتكسط كالبي د  فتضع تحت تصرؼ الجميكر قركضا عمى المد
:  مي  المتيمؽ بالنقد كالقرض، فقد عرؼ عمم ة القرض كما11-03ر األمر رقـ كصدبك

 شكؿ عمم ة قرض في مفيـك ىذا األمر، كؿ عمؿ لقاء عكض  ضع بمكجبو شخص ما أك " 
بيد بكضع أمكاؿ تحت تصرؼ شخص آخر، أك  أخذ بمكجبو لصالح الشخص التزاما بالتكق ع 

  ....."كالضماف االحت اطي أك الكفالة أك الضماف
 

كما اعتبر المشرع الجزائرم قركضا كؿ عمم ات اإل جار المفركضة بحؽ خ ار بالشراء 
. 3ككذلؾ عمم ات القرض اإل جارم

، أكسع كأشمؿ مف 11-03 مف األمر رقـ 68كما نبلحظ أف التير ؼ الكارد في المادة 
 المتيمؽ بنظاـ البنكؾ كالقرض، إذ  يتبر تير فا دق قا، بح ث نص 12-86تير ؼ القانكف رقـ 

                                                           

 الجر دة الرسم ة، ض،كالمتيمؽ بنظاـ البنكؾ كالقر، 1986 أكت 19المؤرخ في  12-86 رقـ القانكف مف 32أنظر المادة  -1
 .، الميدؿ ك المتمـ1986 أكت 20 المؤرخة في 34اليدد 

 .24، ص2001ليشب محفكظ، القانكف المصرفي، المطبية الحد ثة لمفنكف المطبي ة، الجزائر، . د -2
 52الجر دة الرسم ة اليدد المتيمؽ بالنقد كالقرض، ، 2003 أكت 26المؤرخ في  11-03 مف األمر رقـ 68أنظر المادة  -3

.  2003 أكت 27المؤرخة في 
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عمى عمم ات قرض جد دة لـ تكف مف قبؿ مثؿ عمم ات اإل جار المفركضة بحؽ خ ار الشراء 
. االعتماد اإل جار

  تضح لنا أ ضا أف المشرع الجزائرم لـ  يرؼ لنا ما مينى 68كمف خبلؿ نص المادة 
 .القرض في حد ذاتو، بؿ كضع تير ؼ حدد مف خبللو المقصكد بيمم ة القرض

 :، عقد القرض ىك"محمد عاطؼ البنا" كما عرفو الدكتكر 
لمدكلة أك غ رىا مف  (كالبنكؾ)عقد  قرض بمقتضاه أحد األشخاص الطب ي ة أك المينك ة  )

أشخاص القانكف الياـ مبمغا مف الماؿ، عمى أف تسدد ىذه المبالغ كفكائدىا عند االقتضاء 
.  1(بالشركط كفي اآلجاؿ المحددة

 .ة  نبغي بيا كجو اهللفأف القرض عقد ارفاؽ كقرم: ك ستفاد مف ىذه التيار ؼ أمكر منيا
جكاز أف  ككف المقرض أك المقترض شخصا طب ي ا أك مينك ا باعتبار أف القرض  ثبت 

نما ،في الذمة  ككجكب رد المثؿ ما لـ تكف الز ادة مف باب حسف التقاضي أك غ ر مشركط كا 
. تغ رىا باالرتفاع كاالنخفاض أم تخضع لحكالة األسكاؽ

 إف القرض عقد مف اليقكد الرضائ ة أم أنو ال  ككف إال اخت ار ا كأصؿ عاـ، ألف 
.   كجبو التراضي ب ف المتياقد ف، كأخذ ماؿ كؿ منيما عف ط ب نفس اإلجبار  تنافى كما

جاءت التير فات في مجمميا خال ة مف التق  د بالمكاف أك بالزماف عند جميكر الفقياء، 
بإمكان ة عقد القرض داخم ة كخارج ة أك قص ر األجؿ كطك مة األجؿ، شر طة  مما  فسح القكؿ

أف تككف ىذه القركض ميمكمة ألجؿ كالمقدار حتى ال  فضي عدـ التحد د إلى الجيؿ 
 . 2كالمنازعة

أركان عقد القرض : الفرع الثاني
الرضا، : إف عقد القرض كسائر اليقكد المسماة،  شترط لق امو تكافر األركاف اليامة كىي

 كما  جب عمى المقرض أف  ككف أىبل لمتصرؼ بما أف عقد القرض  يد قرضا ،المحؿ، السبب
ناقبل لممك ة الشيء المقترض ف خرجو مف ذمة المقرض ل دخمو في ذمة المقترض، كبمقتضى 

                                                           

 .23 ص السابؽ، المرجع بكسحمة، لطفي .أ عثمان ة، مر ـ .أ-1
 .20 ص السابؽ، المرجع بكسحمة، لطفي .أ عثمان ة، مر ـ .أ-2
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الشر ية اإلسبلم ة،  شترط في المقرض أف  ككف أىبل لمتبرع، أم بالغا، عاقبل، مطمؽ التصرؼ 
في أمكالو، ف يتبر غ ر أىؿ لمقرض الصبي، سكاء كاف مم زا أـ ال مأذكنا لو بالتجارة أـ ال، 

. 1كالمجنكف كالمحجكر عم و
 تضمف الحد ث عف ركف التراضي في عقد القرض، نكع ف : التراضي في عقد القرض: أوال

. مف الشركط، شركط خاصة بانيقاد التراضي، كشركط أخرل تتيمؽ بصحة التراضي
 كفي النيقاد عقد القرض تكافؽ اإل جاب كالقبكؿ ب ف المقرض  :شروط انعقاد التراضي.1

دكف غ ره مف اليقكد، فإف القكاعد  كالمقترض، كبما أنو ال تكجد أحكاـ تخص عقد القرض
اليامة لنظر ة اليقد ىي التي تطبؽ سكاء تيمؽ األمر باإلرادة كالتيب ر ف الصر ح كالضمني 
عنيا، أك بالكقت الذم  نتج ف و التيب ر عف ىذه اإلرادة آثاره، إلى جانب فقد أحد المتياقد ف 
لؤلىم ة أك مكت مف صدر منو التيب ر عف اإلرادة، كالتياقد ما ب ف الغائب ف كالن ابة، ككؿ ما 

 .2 تيمؽ باليقكد بصفة عامة
( 59)المكاد مف " الرضا ضمف القسـ الثاني المينكف بشركط اليقد"نظـ المشرع الجزائرم 

، ح ث  تـ اليقد بمجرد تبادؿ التيب ر عف اإلرادت ف المتطابقت ف دكف اإلخبلؿ (66)إلى 
، ك ككف التيب ر عف اإلرادة سكاء بالمفظ أك 59بالنصكص القانكن ة، كىذا ما نصت عم و المادة 

عمى قصد القائـ  بالكتابة أك باإلشارة المتداكلة عرفا، كما  ككف باتخاذ مكقؼ ال  دع أم شؾ
. بو، ك ستكم في ذلؾ أف  ككف التيب ر ضمن ا إذا لـ  شترط القانكف أك االتفاؽ صراحتو

مف القانكف المدني الجزائرم أف التيب ر عف اإلرادة  نتج أثره  (61)ح ث تنص المادة 
في الكقت الذم  تصؿ ف و بيمـ مف كجو إل و ك يد كصكلو قر نة عمى اليمـ بو ما لـ  قـ الدل ؿ 
عمى عكس ذلؾ، حاؿ مات الميبر عف اإلرادة أك فقد أىم تو قبؿ أف  نتج التيب ر أثره، فذلؾ ال 
 منع مف ترتب ىذا األثر عف اتصاؿ التيب ر بيمـ مف كجو إل و إذا لـ  تب ف اليكس مف التيب ر 

(. 62)أك مف طب ية التيامؿ، كىذا ما نصت عم و المادة 
                                                           

اليبة، اليار ة، القرض ، الدخؿ الدائـ، المرتب مدل الح اة،  )محمد كامؿ مرسي باشا، شرح القانكف المدني،اليقكد المسماة - 1
 .350 ، ص2005، منشاة الميارؼ باالسكندر ة، مصر (المقامرة ، الرىاف، الشركة 

.  435المرجع السابؽ، ص - 5- عبد الرزاؽ السنيكرم، الكس ط في القانكف المدني اليقكد التي تقع عمى الممك ة الجزء- 2
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أما عف م ياد القبكؿ، فإنو إذا ع ف م ياد لمقبكؿ، التـز المكجب بالبقاء عمى إ جابو إلى 
  .1أف  نقضي ىذا الم ياد، كقد  ستخمص الم ياد مف ظركؼ الحاؿ أك مف طب ية المياممة

صبلح ة الشخص : "عرؼ الدكتكر السنيكرم األىم ة بأنيا :شروط صحة التراضي. 2
الستيماؿ الحؽ عف طر ؽ التصرؼ القانكني، كاألىم ة الكاجب تكافرىا في المقرض ىي أىم ة 
التصرؼ، إذ أنو  نقؿ ممك ة الشيء المقترض كىذا إذا كاف القرض بفائدة، أما إذا كاف بغ ر 

ذا أقرض القاصر أك  فائدة فيك تبرع كمف ثـ  جب أف تتكفر في المقرض أىم ة التبرع، كا 
المحجكر عم و بغ ر فائدة كاف القرض باطبل ألنو ضار بو ضررا محضا، أما إذا أقرض بفائدة 

. 2"فإف القرض  ككف قاببل لئلبطاؿ لمصمحتو
نظمت األىم ة في التشر ع الجزائرم مف خبلؿ القانكف المدني في الباب الثاني المينكف 

األشخاص الطب ي ة كاالعتبار ة، الفصؿ األكؿ المتيمؽ باألشخاص االعتبار ة المكاد مف : ػب
، كقد حددت  "05/ 10" الممغاة بمقتضى القانكف رقـ  (42)باستثناء المادة  (45)إلى  (40)

كؿ شخص بمغ سف الرشد : "سنة كاممة، في نصيا (19)سف الرشد بتسع عشرة  (40)المادة 
متمتيا بقكاه اليقم ة، كلـ  حجر عم و،  ككف كامؿ األىم ة لمباشرة حقكقو المدن ة كسف الرشد 

.  "سنة كاممة (19)تسع عشرة 
 84/11"  كما نظمت الن ابة الشرع ة، كالكال ة عف القاصر، مف خبلؿ القانكف رقـ 

، مع اليمـ بأنو ال  جكز لمقاصر أف (89)إلى  (81)، في المكاد 3المتضمف قانكف األسرة
 قترض مف البنؾ كلك كاف مأذكنا لو بإدارة أعمالو ألف القرض ل س مف أعماؿ اإلدارة ككذلؾ ال 

. 4 جكز لممحجكر عم و أف  قترض مف البنؾ
لكن هل يجوز لألب أن يقترض باسم ابنه القاصر؟  

                                                           

 . مف القانكف المدني المصرم93 مف القانكف المدني الجزائرم، كتقابميا المادة 63المادة - 1
  .437عبد الرزاؽ السنيكرم، المرجع السابؽ، ص - 2

 12 المؤرخة في 24، المتضمف قانكف األسرة، الجر دة الرسم ة، اليدد 1984 جكاف 09 المؤرخ في 84/11القانكف رقـ -3
.  1984جكاف 

، 2005إبراى ـ ممدكح زكي، الجكانب القانكن ة اليقكد التمك ؿ المصرفي، القرض كالتسي ؿ االئتماني، دار النيضة، مصر، - 4
. 10ص
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 مف قانكف 87المادة )بما أف األب  يد بحكـ القانكف الكلي الطب يي البنو القاصر 
، فإف لو االقتراض باسمو دكف المجكء إلى المحكمة لمحصكؿ عمى إذف مف القاضي 1(األسرة

بذلؾ، ألنو  حؽ لو أصبل إدارة أمكاؿ ابنو القاصر سكاء مف ناح ة كال ة إدارتيا أك التصرؼ 
ف يا، كىذا الحؽ ممنكح لؤلب دكف سكاه، فإف تيمؽ األمر بأشخاص أخر ف كالجد مثبل أك 
 .2الكصي أك الق ـ ففي ىذه الحالة  شترط الحصكؿ عمى إذف المحكمة لمباشرة عمم ة القرض

 ما الحكم عندما يكون المقترض شخصا معنويا؟
قد  حدث أف  ككف المقترض شخصا اعتبار ا كمؤسسة أك ى ئة عامة أك شركة عمى 

سب ؿ المثاؿ، فيذا  شترط أف  ككف مصرحا لمممثؿ لو في اليقد أك في النظاـ األساسي لمشركة 
ف لـ  تـ النص عمى ذلؾ صراحة في اليقد كجب حصكؿ  بالتيامؿ مع البنكؾ بالقركض، كا 
ذا كاف طالب القرض شركة  ممثؿ الشخص المينكم عمى تصر ح مف مجمس اإلدارة بذلؾ كا 

فإف التياقد بالقرض  بـر مع الشر ؾ المتضامف الذم لو حؽ اإلدارة كالتكق ع عف " تضامف
. 3"الشركة كالذم لو أ ضا حؽ التكق ع ن ابة عنيا عمى عقكد القرض

عف باقي األعضاء " مركز الكك ؿ" قانكن ا،  ككف لدل ممثؿ الشخص االعتبارم ىنا 
سكاء أكانكا مساىم ف أك شركاء، ك طبؽ عم و أحكاـ الككالة حسب القكاعد اليامة، ح ث تنص 

الككالة أك اإلنابة ىك : "مف القانكف المدني في تير فيا ليقد الككالة عمى ما  مي (571)المادة 
. عقد بمقتضاه  فكض شخص شخصا أخر لمق اـ بيمؿ شيء لحساب المككؿ كباسمو

بالككالة الخاصة "إال أف المشرع الجزائرم كعمى غرار مشرع ف كث ر ف، اشترط ما  سمي 
في كؿ عمؿ ل س مف قب ؿ أعماؿ اإلدارة ككاف نصو في ذلؾ صر حا مف خبلؿ المادة 

اإلدارة  البد مف ككالة خاصة في كؿ عمؿ ل س مف أعماؿ: " مف القانكف المدني (574/1)
". الس ما في الب ع كالرىف كالتبرع كالصمح كاإلقرار كالتحك ـ كتكج و ال م ف كالمرافية أماـ القضاء

                                                           

 . مف قانكف األسرة الجزائرم87 ككف األب كل ا عمى أكالده القصر، بيد كفاتو تحؿ األـ محمو قانكنا، المادة - 1
في التشر ع الجزائرم، فإف اإلذف شرط لتصرؼ الكلي في أمكاؿ القاصر، حتى لك كاف ىذا الكلي ىك األب، كىذا ما  فيـ - 2

عمى الكلي أف  ستأذف القاضي في .... ):  مف قانكف األسرة التي تنص في فقرت ف منيا عمى ما  مي88مف نص المادة 
 .(...، استثمار أمكاؿ القاصر باإلقراض أك االقتراض أك المساىمة:...... التصرفات التال ة

. 11إبراى ـ ممدكح زكي، المرجع السابؽ، ص -3
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كبما أف القرض ل س مف أعماؿ اإلدارة، فإنو  ككف لزاما أف  نص النظاـ األساسي أك عقد 
الشركة صراحة عمى أف الممثؿ القانكني لمشخص االعتبارم مفكض لمتكق ع عمى عقكد القرض 

ف لـ  نص عمى ذلؾ صراحة، كجب تيد مو بما  سمح بذلؾ  .البنكي، كا 
إذا تكافرت األىم ة لدل المقترض عند تكق ع عقد : كلكف السؤاؿ الذم  طرح نفسو ىنا ىك

القرض مع البنؾ، ثـ تأثرت ىذه األىم ة بيارض مف عكارضيا فيؿ س ؤدم ذلؾ إلى بطبلف 
. اليقد، أـ  ستمر أثره سار ا قبؿ مف  خمؼ المقترض تجاه البنؾ؟

لئلجابة عمى ىذا اإلشكاؿ نرجع إلى القكاعد اليامة فنجد أف اإللتزاـ التياقد في عقد القرض 
نما  شأنو شأف سائر اليقكد كطالما أنو صدر صح حا فإنو  يد ممزما ل س لممقترض فقط كا 

  .1لخمفو سكاء خمؼ عاـ أك خمؼ خاص
كما تطبؽ األحكاـ اليامة ف ما  خص ع كب اإلرادة، ح ث  بطؿ عقد القرض إذا شاب 

 .2إرادة أحد طرف و أك كم يما ع ب كالغمط أك التدل س أك اإلكراه أك االستغبلؿ
محل عقد القرض : ثانيا

 شمؿ عقد القرض محبل أصم ا ىك الشيء المقترض، كمحبل أخرا قد  ككف ثانك ا كىك 
فكائد القرض إذا كاف المقرض بنكا، ك قع القرض عمى األش اء المثم ة، أم التي  قـك بيضيا 

مقاـ بيض مثؿ المأككالت، كالغالب أف تككف في األش اء التي تيمؾ باالستيماؿ، كقد تككف في 
أش اء ال تيمؾ باالستيماؿ بطب يتيا إذا قصد الياقداف رد مثميا ال ع نيا، مثؿ الكتب كاألغناـ، 
ك جب أف  ككف المي ر مالكا لمشيء الذم  قرضو، ألف القرض  نقؿ الممك ة مف المقرض إلى 

. 3المقترض
أما المقرض إذا لـ  كف مالكا بطؿ اليقد في مكاجية المالؾ الحق قي كليذا األخ ر رفع 
دعكل استحقاؽ عمى المقترض ألخذ مالو مف  ده دكف المطالبة ببطبلف القرض ألنو ال حاجة 

بأف اعتقد أف المقرض ىك المالؾ الحق قي فم س " لذلؾ، أما إذا ثبت أف المقترض حسف الن ة
                                                           

  .20إبراى ـ ممدكح زكي، المرجع نفسو، ص - 1

 . مف القانكف المدني الجزائرم91 إلى 81لمكاد مف ا-2
. 351محمد كامؿ مرسي باشاء المرجع السابؽ، ص - 3
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ليذا األخ ر المطالبة بالشيء المقترض إذا تمسؾ بيذا الدفع إلى ح ف انتياء أجؿ القرض، 
. شر طة أف ال  ككف الشيء محؿ القرض مسركقا أك ضائيا

لكف إذا ثبت سكء ن ة المقترض بأف كاف عمى عمـ بيدـ ممك ة المقرض لمشيء محؿ 
القرض، فبل سب ؿ لو ل تمسؾ بقاعدة الح ازة في المنقكؿ سند الممك ة بؿ كجب عم و تسم ـ 

الشيء إذا لـ  يمؾ أك  دفع ق متو مع التيك ض لممالؾ الحق قي عف الضرر البلحؽ بو، ك ككف 
مف القانكف  (399 ك 398، 397)القرض ىذا باطبل كتطبؽ عم و أحكاـ ب ع ممؾ الغ ر المكاد 

 .المدني
 كالمتيمقة بب ع ممؾ الغ ر في األمر بأف 1مف القانكف المدني (397)لقد فصمت المادة 

جيمت البطبلف مقررا لمصمحة المشترم دكف غ ره، فاليقد في ىذه الحالة حكمو البطبلف في ما 
 في ح ف  ككف حكمو عدـ سر اف اليقد في حؽ المالؾ الحق قي كلك أجازه ،ب ف المتياقد ف

ذا أجاز المشترم  (397)المشترم كىذا ما نصت عم و الفقرة الثان ة مف المادة  السابقة الذكر، كا 
ىذا الب ع ترتب عنو تصح ح اليقد، أما إذا أجازه المالؾ الحق قي ترتب عنو باإلضافة إلى 

في  (398 / 1 )تصح ح اليقد، سر انو في حؽ ىذا المالؾ كىذا ما جاء في مضمكف المادة 
ح ف نصت الفقرة الثان ة منيا عمى اعتبار اليقد صح حا في حؽ المشترم إذا اكتسب البائع 

 .ممك ة المب ع بيد انيقاد الب ع
إذا أبطؿ الب ع في صالح المشترم بمقتضى حكـ : "فتنص عمى أنو (399)أما المادة 

ككاف المشترم  جيؿ أف البائع كاف ال  ممؾ المب ع فمو أف  طالب بالتيك ض كلك كاف البائع 
". حسف الن ة

في الحكـ إذا ما تيمؽ األمر بقرض ممؾ الغ ر، ح ث  ككف " عقد القرض" قاس عم و 
المقرض مسؤكال قبؿ المقترض عف تيك ض الضرر الذم  ص ب ىذا األخ ر، إذا كاف المقرض 

. أعار الشيء كىك  يمـ أنو مممكؾ لغ ره
                                                           

اختمؼ الفقياء الفرنس كف في مدم اعتبار البطبلف في ىذه الحالة مطمقا أك نسب ا، فيناؾ مف قاؿ ببطبلنو بطبلنا مطمقا -1
 مف القانكف المدني الفرنسي، في ح ف ذىب آخركف لمقكؿ بنسب ة البطبلف ك عدـ جكاز تمسؾ المقترض 1599استناد لممادة 

 .بو
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. 1أما إذا أعاره بحسف ن ة كىك  جيؿ ممك ة الغ ر لو، فبل  مـز بأم تيك ضات
المحؿ في "لقد سبقت اإلشارة بأف الدكتكر السنيكرم جيؿ لمقرض محم ف، األكؿ أسماه 

: كعم و" الفكائد المشترطة"، كىك الشيء المقترض كمحؿ أخر كىك "األصؿ
أف  ككف :  شترط في الشيء المقترض الشركط اليامة لممحؿ كىي ثبلثة :الشيء المقترض- أ

. ال  خالؼ النظاـ الياـ كاآلداب اليامة الشيء مكجكدا، أف  ككف مي نا أك قاببل لمتي  ف، كأف
ك بما أف محؿ القرض غالبا ما  ككف مبمغا نقد ا فإف كؿ ىذه الشركط تككف متكفرة 

كلكف محؿ القرض قد ال  ككف شيء مثم ا آخرا،  (شرط أف  ككف مي نا)ماداـ حدد مقدار المبمغ 
 . مف المدني السابؽ ذكرىا450حسب نص المادة 

إف الشيء المثمي المقصكد في س اؽ المادة باتفاؽ فقياء القانكف ىك المك بلت أك 
المكزكنات أك المزركعات، كالحكمة مف اشتراط المادة أف  ككف الشيء مثم ا أف المقترض 

عندما  نتيي القرض، مجبر عمى رد مثمو أك كما عبرت عنو المادة بمصطمح نظ ره، كال  تحقؽ 
. ىذا الرد إال في المثم ات

عمى ىذا األساس  مكف اقتراض الغبلؿ كالحبكب كالقطف كالز ت أك أم شيء مثمي 
، كأف ال  ككف الشيء 2بشرط أف  ككف مي ف النكع كالمقدار أك عمى األقؿ قاببل لمتي  ف

. المقترض ش ئا ممنكعا قانكنا أم مخالؼ لمنظاـ الياـ كحسف اآلداب كالمخدرات مثبل
سبقت اإلشارة إلى أف األصؿ في القرض أنو عقد تبرع، إذ أف المشرع  :فوائد القرض- ب

، كعم و  مكف الحد ث عف المحؿ األخر 3الجزائرم  جيؿ باطبل أم قرض ب ف األفراد بفائدة
ليقد القرض أك الفكائد متى كاف المقرض بنكا أك أم مؤسسة مال ة أخرل، كىذا ما نصت عم و 

المتيمؽ بالنقد كالقرض، عندما عرفت عمم ة القرض  " 03/11" مف األمر رقـ  (68)المادة 
                                                           

محمد كامؿ مرسي باشا، المرجع : كىذا ما اتفؽ عم و شراح القانكف في كؿ مف فرنسا، مصر كلمتفص ؿ أكثر في ذلؾ أنظر- 1
 . كما  م يا354السابؽ، ص 

فبل  مكف إذا أف  قع القرض إال عمى منقكالت ماد ة، ال عمى اليقارات ألنيا في الغالب أمكاؿ ق م ة، كال عمى المنقكالت -2
المينك ة ف ما عدا السندات لحامميا، ألنيا دائما أمكاؿ ق م ة عبد الرزاؽ السنيكرم، الكس ط في القانكف المدني، اليقكد التي تقع 

 .440، المرجع السابؽ، ص -5الجزء - عمى الممك ة 
 . مف القانكف المدني الجزائرم454المادة - 3
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ك إذا كاف المشرع الجزائرم قد منع الفائدة عمى القركض ما ب ف . بأنيا كؿ عمؿ لقاء عكض
األفراد فإف ىناؾ مف المشرع ف في الببلد اليرب ة كاإلسبلم ة مف أجازىا، كجيؿ ليا سقفا محددا 

ال  مكف تجاكزه مثؿ المشرع المصرم الذم أجاز لممتياقد ف االتفاؽ عمى ترت ب فائدة عمى 
ذا اشترط المقرض عمى المقترض فكائد دكف %  7القرض ال تتيدل  مف إجماؿ مبمغ القرض، كا 

إذا كاف % 64تقد ر سيرىا، ف مجأ في ىذه الحالة إلى دفع الفكائد بالسير القانكني، فتككف 
. إذا كاف القرض تجار ا% 5القرض مدن ا، كتككف 

تجدر اإلشارة إلى أف القرض  يد تجار ا حتى لك كاف تجار ا مف جانب المقترض فقط 
كأف  خصصو المقترض ليمؿ تجارم أك كاف تجار ا مف جانب المقرض كحده إذا كاف ىذا 

. األخ ر بنكا أك مؤسسة مال ة
إف السبب كركف في اليقكد بصفة عامة كحسب النظر ة اليامة  :السبب في عقد القرض: ثالثا

 لمسبب ، سبب التزاـ 1لميقد، ىك الباعث أك الدافع إلى التياقد، كقد جيمت النظر ة الحد ثة
المقترض برد مبمغ القرض ىك التزاـ المقرض بنقؿ ممك ة الشيء المقترض إلى ذمة المقترض، 

شأف عقد القرض في ذلؾ شأف أم عقد ممـز لجانب ف، ح ث  ككف سبب التزاـ أم مف 
المتياقد ف ىك السبب في التزاـ األخر، ك شترط في السبب في عقد القرض كككؿ اليقكد أف 

مف  (97) ككف مشركعا، كغ ر مخالؼ لمنظاـ الياـ كحسف اآلداب، كىذا ما نصت عم و المادة 
إذا التـز المتياقد لسبب غ ر مشركع أك لسبب مخالؼ لمنظاـ الياـ كلآلداب "القانكف المدني، 
". كاف اليقد باطبل

كؿ التزاـ مفترض أف لو سببا مشركعا، ما لـ  قـ الدل ؿ : بنصيا (98)كما أتبيتيا المادة 
 .عمى غ ر ذلؾ

                                                           

ذا انيدـ لـ بكانت النظر ة التقم د ة لمس -1 ب تجيؿ السبب في عقد القرض ىك التسم ـ كىك ركف مستقؿ في عقد القرض كا 
عبد الرزاؽ السنيكرم، الكس ط في القانكف المدني، اليقكد التي : ب بؿ النيداـ ركف التيم ـ، انظربد القرض ال النيداـ السؽ نع

. 447، المرجع السابؽ، ص -5الجزء - تقع عمى الممك ة 
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ك يتبر السبب المذككر في اليقد ىك السبب الحق قي حتى  قـك الدل ؿ عمى ما  خالؼ 
ذلؾ، فإذا قاـ الدل ؿ عمى صكر ة السبب فيمى مف  دعي أف لبللتزاـ سببا أخر مشركعا أف 

  ." ثبت ما  دع و
 .خصائص عقد القرض و تقسيماته المختمفة: المطمب الثاني

.  خصائص عقد القرض: الفرع األول
مف القانكف المدني، " 450"عند تير ؼ المشرع الجزائرم ليقد القرض، سكاء في المادة 

 المتيمؽ بالنقد كالقرض،  تب ف أف لمقرض ثبلث 11/30" مف األمر رقـ 68أك في المادة 
. خصائص ىي أنو عقد رضائي، كعقد ممـز لجانب ف، كعقد تبرع أصبل كقد  ككف عقد مياكضة

 يد عقد القرض مف اليقكد الرضائ ة التي تتـ بمجرد تبلقي  :عقد رضائي  عقد القرض:أوال
اإل جاب كالقبكؿ، كال بيد نقؿ ممك ة الشيء محؿ القرض مف المقرض، كتسم مو لممقترض ركنا 
في اليقد ذاتو، بؿ ىك مجرد التزاـ  نشئو عقد القرض في ذمة المقرض، كما  فيـ مف النص أف 

عمى النقكد، كقد  رد عمى أم شيء مثمي أخر، ىمؾ باالستيماؿ أـ لـ  يمؾ،  القرض قد  رد
نما خصصت النقكد بالذكر أنيا غالبا ما  رد عم و عقد القرض . 1كا 

  تطابؽعقدا رضائ ا، ك خضع في إثباتو لمقكاعد اليامة لئلثبات، ك تـ بمجرد يد عقد القرض 
.  اإل جاب كالقبكؿ

فاليبلقة اليقد ة ىي اتجاه إرادت ف إلحداث أثر قانكني كأىـ ما  م ز اليقد عند نشأتيا 
. ىك كجكد تراضي ب ف طرف و

ألف عقد القرض أك بيده ، كال  كجد إشكاؿ بالنسبة لمقانكف المدني سكاء قبؿ التيد ؿ 
. منو، كبق ت الص اغة ذاتيا حرف ا (450)كاف كبقي عقدا رضائ ا، كلـ  تغ ر نص المادة 

                                                           

، رسالة مقدمة الى كم ة الشر ية ك "دراسة مقارنة"عقد القرض ب ف الشر ية ك القانكف الكضيي عبلء الد ف إسماع ؿ خركفة، -1
  .82، ص 1976القانكف جامية األزىر، لمحصكؿ عمى درجة دكتكراه في الفقو المقارف ، مصر، 
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، كىك 1 ترتب عف رضائ ة عقد القرض، إلزامو الجانب ف : عقد القرض عقد ممزم لمجانبين:ثانيا
بذلؾ  نشئ التزامات متقابمة في جانب كؿ مف المقرض كالمقترض، كتككف االلتزامات التي 

 نشئيا في جانب المقرض ىي أف  نقؿ ممك ة الشيء محؿ القرض إلى المقترض ك سممو إ اه، 
كأال  سترده منو إال عند نيا ة القرض، كفي حالة تمؼ الشيء محؿ القرض قبؿ التسم ـ إلى 

المقترض كاف اإلتبلؼ عمى المقرض، كما  ضمف المقرض االستحقاؽ كالي كب الخف ة، كىذا 
. مف القانكف المدني (453 ك452، 451)ما نصت عم و المكاد 
فإف الغرض ىنا  تحكؿ إلى عقد عار ة، - متى استحؽ الشيء-(452)كتشترط المادة 

. كما بيدىا المتيمقة باليار ة (538)كتطبؽ بذلؾ أحكاـ المادة 
كف ما  خص اإللتزامات التي  نشئيا عقد القرض في جانب المقترض، فيي أف  رد المثؿ 

 .عند نيا ة القرض كأف  دفع المصار ؼ كقد  دفع فكائدا مقابؿ القرض
القرض ب ف األفراد  ككف دائما بدكف أجر، »: بأف (454)في ىذا الس اؽ تنص المادة 

، كبمفيـك المخالفة فإف الفكائد ال تجكز إال إذا كاف المقرض «ك قع باطبل كؿ نص  خالؼ ذلؾ
. بنكا أك مؤسسة مال ة

ىذا ك نشئ عقد القرض التزاما في جانب المقترض بدفع الفكائد المشترطة في اليقد، فإذا 
. أخؿ ىذا األخ ر بالتزامو جاز لممقرض فسخ القرض كاسترداد ما أقرضو لو

 جكز لممد ف إذا انقضت ستة أشير عمى القرض : " مدني عمى أنو458إذ تنص المادة 
أف  يمف رغبتو في إلغاء اليقد، كرد ما اقترضو عمى أف  تـ الدفع ذلؾ في أجؿ ال  جاكز ستة 

أشير مف تار خ اإلعبلف أما حؽ المقترض في الرد ال  جكز إسقاطو أك تحد ده بمقتضى 
. اإلتفاؽ

إف ىذا التحم ؿ  فسر ما انيقد عم و اإلجماع مف أف قاعدة الفسخ تسرم عمى عقد 
القرض، فبل تككف ىناؾ حاجة إلى القكؿ مثؿ بيض الفقياء إف قاعدة الفسخ تسرم عمى اليقكد 

                                                           

ا، شأنو في ذلؾ شأف عقد ما ممزما الجانب ف بيد ما كاف ممزما لجانب كاحد عندما كاف عقدا ع فقدأصبح عقد القرض ع-1
 .ف ، لذلؾ لـ  يد التيم ـ ركف في ىذه اليقكد بؿ أصبح التزاما  متـز بو المقرض كالمي ر كالراىفقاليار ة كعقد الر
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الممزمة لجانب كاحد بؿ تسرم عمى اليقكد الممزمة الجانب ف أ ضا، كال إلى مسا رة فقياء آخر ف 
بؿ  بقى الفسخ عمى طب يتو  (Decheance)في تسم ة الفسخ في عقد القرض باإلسقاط 

. 1مقصكرا عمى اليقكد الممزمة لمجانب ف كمنيا عقد القرض حتى لك كاف عقدا ع ن ا
إف األصؿ في عقد القرض أف  ككف عقد تبرع ألف  : القرض عقد تبرع في األصل:ثالثا

المقرض  خرج مف ممك تو الشيء المقترض إلى المقترض، كال  سترد المثؿ إال بيد مدة مف 
مف القانكف  (450)الزمف، كذلؾ بدكف مقابؿ، ف ككف بذلؾ متبرعا، كىذا ما نصت عم و المادة 

 .المدني
 :التقسيمات المختمفة لعقد القرض في القانون: الفرع الثاني

إف القركض في مجمميا تحمؿ نفس اليناصر التي تحددىا ح ث تيرؼ بأنيا مبمغ مف 
الماؿ تحصؿ عم و الدكلة مف األشخاص الطب ي  ف أك المينك  ف سكاء كانكا مق م ف داخؿ 

الدكلة أك خارجيا، كفي مقابؿ تمتـز الدكلة بسداد أصؿ القرض كفقا لما  قتض و عقد االتفاؽ، 
لذا  مكف أف نقسـ القرض مف ح ث 2عمى القرض،  ككذلؾ مبمغ إضافي سنكم  مثؿ الفائدة

مصدره كأنكاعو إلى ثبلث فركع كىذه الفركع ليا تقس مات متيددة تختمؼ باختبلؼ المي ار الذم 
 ستند إل و كؿ تقس ـ، الفرع األكؿ مف ناح ة مصدر القرض المكاني  مكف تقس ميا إلى قركض 

داخم ة كقركض خارج ة، الفرع الثاني مف ناح ة حر ة االكتتاب  مكف تقس ميا إلى قركض 
. 3(أك مداىا الزمني)اخت ار ة أك إجبار ة، أما الفرع الثالث مف ناح ة تكق ت القركض 

 :(القروض الداخمية والخارجية)من ناحية مصدر القرض المكاني : أوال
، كقركض خارج ة (أكال )تقسـ القرض مف ح ث مصدره المكاني إلى قركض داخم ة

 . (ثان ا)

                                                           

المرجع السابؽ، ص  - 5الجزء - عبد الرزاؽ أحمد السنيكرم، الكس ط في شرح القانكف المدني،اليقكد التقع عمى الممك ة-1
424 .

 .69لطفي بكسحمة، المرجع السابؽ، ص . مر ـ عثمان ة، أ. أ- 2
 .87د محمد جماؿ مطمؽ الذن بات، المرجع السابؽ، ص -3
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كىي القركض التي تحصؿ عم يا الدكلة مف أشخاص طب ي  ف أك  : القروض الداخمية-1
اعتبار  ف في إقم ميا بغض النظر عف جنس تيـ سكاء كانكا مكاطن ف أـ أجانب كبالتالي  ككف 

إذا قاـ 1القرض داخم ا عندما  ككف السكؽ المالي الذم  يقد ف و القرض داخؿ الدكلة، 
. ق أشخاص طب ي  ف أك اعتبار  ف داخؿ الدكلة المغرضةتباالكتتاب في سندا

ك ستمـز عقد القرض الداخمي تكافر المدخرات الكطن ة التي تز د عف حاجة السكؽ 
لذا تتمتع  ، 2المحمي لبلستثمارات الخاصة بالقدر الذم  كفي لتحك ميا لتغط ة مبمغ القرض

الدكلة بالنسبة لمقركض الداخم ة بحر ة كب رة إذ أنيا تضع شركط القرض المختمفة، كتب ف المزا ا 
الممنكحة لممقترض، كتيد أجؿ القرض، كك ف ة السداد، كمف القكاعد المقررة أف الدكلة عمى 

االقتراض الداخمي أكبر بكث ر مف طاقتيا عمى االقتراض الخارجي، إذ أنيا ال تستط ع أف تممي 
شركطيا عمى دكلة أخرل أك عمى المدخر ف خارج إقم ميا كأما في الداخؿ فتيمؿ الدكلة عمى 

ما تطرح الدكلة  نجاح قركضيا باستغبلليا لكافة االعتبارات الس اس ة كاالجتماع ة كغالبا
قركضيا بيد دراسة الكضع االقتصادم السائد كميرفة اليكامؿ المي أة إلنجاح القركض مثؿ 
تكافر المدخرات الكطن ة التي تز د عف حاجة السكؽ المحمي لبلستيبلؾ الخاصة بالقدر الذم 

.   3 كفي لتحك ميا لتغط ة مبمغ القرض
إف البحث األكاد مي  ستكجب التفرقة ب ف القرض الحق قي : كمف أنكاع القركض الداخم ة

. كالقرض الزائؼ
ىك ذلؾ القرض الذم  نتج عنو تنازؿ اخت ارم مف بيض  :القرض الداخمي الحقيقي-  أ

الكحدات االقتصاد ة في المجتمع عف جزء مف دخكليـ الحال ة أك جزء مف القكة الشرائ ة التي 
 متمككنيا حال ا إلى القطاع الياـ نظ ر التزاـ الحكمة بدفع ت ار مف الدخؿ في صكرة فكائد في 

                                                           

 .88محمد جماؿ مطمؽ الذن بات، المرجع نفسو، ص . د- 1
. 75لطفي بكسحمة، المرجع السابؽ، ص . مر ـ عثمان ة، أ. أ- 2
 .88محمد جماؿ مطمؽ الذن بات، المرجع السابؽ، ص . د- 3
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السنكات القادمة كرد أصؿ القرض عندما  ح ف أجؿ السداد  نطبؽ ذلؾ بكضكح عمى حاالت 
. 1"االقتراض مف األفراد كالشركات كالمؤسسات المال ة غ ر المصرف ة مثؿ؛ شركات التأم ف

ىك ذلؾ القرض الذم تقـك الدكلة باالقتراض مف البنؾ  :القرض الداخمي الزائف-  ب
، أك البنكؾ التجار ة، فإف النظاـ المصرفي  قـك بخمؽ قكة شرائ ة جد دة لـ تكف 2المركزم

مكجكدة مف قبؿ كتحك ميا لمدكلة بدكف أف  ترتب عم يا أم استقطاع مف الدخكؿ كالثركات 
الحال ة لكحدات المجتمع، كمف الطب يي أف  ترتب عمى خمؽ ىذه القكة الشرائ ة ز ادة كم ة 
النقكد ل س فقط بق مة أصؿ القرض بؿ بمضاعفات تتكقؼ عمى قكاعد النظاـ المصرفي في 

". الدكلة المقترضة
القرض الكطني لتمك ؿ السكف  :ومثال ذلك ما جاء في المنظومة القانونية الجزائرية

 الذم  حدد الشركط كالك ف ات التي 1995 نكفمبر 15االجتماعي بمكجب القرار المؤرخ في 
.  3"تصدر الخز نة اليامة كفقيا سندات القرض الكطني لتمك ؿ السكف االجتماعي

 : القروض الخارجية-2
كىك القرض الذم تحصؿ عم و الدكلة مف حككمة أجنب ة أك مف شخص طب يي أك 

مينكم مق ـ بالخارج، كتمؾ الدكلة ىذا السب ؿ عند حاجتيا لرؤكس األمكاؿ، كعدـ كفا ة 
المدخرات الكطن ة كمف األسباب التي تمجأ إل يا الدكلة لبلقتراض مف الخارج رغبتيا في 

الحصكؿ عمى اليمبلت األجنب ة لتحس ف م زاف المدفكعات، ككذلؾ فإف الدكلة تفترض لمحصكؿ 
.  4"عمى ما  مزميا مف سمع إنتاج ة كسمع استيبلك ة ضركر ة

ق ىـ األشخاص الطب ي كف كاالعتبار  ف الذ ف  ق مكف خارج الدكلة، تفإف المكتتب ف في سندا
كمف ثمة فإف اإلكتتاب ف و  طرح في السكؽ المالي الخارجي، فالدكلة تتكجو في ىذه الحالة 

                                                           

 .76لطفي بكسحمة، المرجع السابؽ، ص . مر ـ عثمان ة، أ. أ-1
 .77لطفي بكسحمة، المرجع نفسو، ص . مر ـ عثمان ة، أ. أ- 2
 .75لطفي بكسحمة، المرجع السابؽ، ص . مر ـ عثمان ة، أ. أ- 3
 .91محمد جماؿ مطمؽ الذن بات، المرجع السابؽ، ص . د-4
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المدخرات األجنب ة في دكلة أخرل أك تمجأ إلى مؤسسة مف مؤسسات التمك ؿ الدكلي إلقراضيا 
:  مثؿ
 1DARBIالبنؾ الدكلي لئلنشاء كالتيم ر- 
 . 2DAIالي ئة الدكل ة لمتنم ة - 
. 3FMIصندكؽ النقد الدكلي- 

 :كمثاؿ ذلؾ
  تضمف 1997  كن ك 07 مؤرخ في 206-97في التشر ع الجزائرم المرسـك الرئاسي رقـ 

ب ف  (دس) بكاشنطف 1997 أبر ؿ 17، المكقع في 4143المكافقة عمى اتفاق ة القرض رقـ 
الجميكر ة الجزائر ة الد مقراط ة الشيب ة كالبنؾ الدكلي لئلنشاء كالتيم ر لممساىمة في تمك ؿ 

 .4مشركع التشغ ؿ الر في
:  (القروض االختيارية واالجبارية)من ناحية حرية االكتتاب : ثانيا

 قسـ القرض استنادا إلى مدل حر ة المقرض في االكتتاب في السندات اليامة إلى 
ثـ نتناكؿ  (أكال)قركض اخت ار ة كأخرل إجبار ة، كعم و سنقـك بدراسة القركض االخت ار ة 

.  5(ثان ا)القركض اإلجبار ة 
األصؿ في القركض أف تككف اخت ار ة، ك قصد بالقرض االخت ارم  : القروض اإلختيارية-1

. 6أف  ككف األفراد أحرارا في االكتتاب في سندات القرض أك عدـ االكتتاب ف يا
كىي القركض التي تيتبر بالمينى اليممي الصح ح كقد تتضمف عناصر الطب ية "

القانكن ة القرض إذ أنيا باتفاؽ إرادت ف كبتراضي المتياقد ف دكف أثر لئلكراه أك اإللزاـ، كل س 
ركض سكل حؽ االستئناؼ أك القبكؿ، كفي حالة إقدامو عمى ؽلمكتب في ىذا النكع مف اؿ

                                                           

 .78لطفي بكسحمة، المرجع السابؽ، ص . مر ـ عثمان ة، أ -1
  //WWW.DRBI.ORG: HTTPالمكقع الرسمي لمبنؾ الدكلي لئلنشاء كالتيم ر- 2
 .78لطفي  كسحمة، المرجع نفسو، ص . مر ـ عثمان ة، أ -3
 78لطفي بكسحمة، المرجع السابؽ، ص. مر ـ عثمان ة، أ- 4
 .94محمد جماؿ مطمؽ الذن بات، المرجع السابؽ، ص . د- 5
  .87كسحمة، المرجع السابؽ، ص بلطفي . مر ـ عثمان ة، أ-6
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االكتتاب فإنو  خضع لشركط القرض، كغالبا ما تتضمف القركض االخت ار ة إعبلنا مف الدكلة 
عف مقدارىا، كعف شركط االكتتاب ف يا كتترؾ لؤلفراد حر ة إقراضيا دكف أف تباشر عم يـ أم 

.  1"نكع مف أنكاع الضغط المادم
 قصد بالفركض االجبار ة تمؾ القركض التي تحصؿ عم يا الدكلة " : القروض اإلجبارية-2

بطرؽ غ ر عاد ة تغفؿ ف و شرطا أك أكثر مف شركط التياقد كتنيدـ ف و رضى اإلرادت ف كتتمثؿ 
القركض اإلجبار ة بمبمغ مف الماؿ تفرضو الدكلة عمى رعا اىا ، فتختار الدكلة ب ف عدة أسال ب 
لتحد د ق مة إسياـ المكاطف في القرض اإلجبارم، فخذ بيض الدكؿ الدخؿ أساسا لذلؾ، كتجبر 

المكاطف عمى االكتتاب بإسناد الد ف الياـ بما  يادؿ ثبلثة أك أربية أضياؼ الضر بة التي 
 دفييا، كاختارت بيض الدكؿ رأس الماؿ كأساس لتكز ع عبء القرض اإلجبارم، إذ ما ألزمت 

طبقة المبلك ف اليقار  ف باالكتتاب بإستاد الد ف الياـ بنسبة مي نة مف ق مة ممتمكاتيـ 
. 2"اليقار ة

كما أف الدكلة  مكف أف تتجاكز عف األصؿ، فتمجأ إلى إصدار قرض إجبارم ال  ترؾ 
نما  جبركف عم و باألكضاع التي  ف و لؤلفراد حر ة االكتتاب أك عدـ االكتتاب في سنداتو، كا 

 . قررىا القانكف
ىذا ك بلحظ أف القرض اإلجبارم غالبا ما  ككف داخم ا ألف سمطة الدكلة في جبر "

األفراد عمى االكتتاب في قركضيا ال تمتد إلى خارج حدكدىا اإلقم م ة، أما القرض االخت ارم 
. 3فإنو  مكف أف  ككف داخم ا أك خارج ا

كمف صكر القرض االجبارم إقداـ الدكلة عمى نزع ممك ة بيض اليقارات ب د أنو بدال 
مف أف تؤدم ق متيا نقدا تمنح أصحاب لميقارات سندات بأجؿ كتقدـ الدكلة عمى ىذا اإلجراء 

                                                           

. 95محمد جماؿ مطمؽ الذن بات، المرجع السابؽ، ص . د- 1
. 97-96محمد جماؿ مطمؽ الذن بات، المرجع نفسو، ص . د- 2

. 89لطفي بكسحمة، المرجع السابؽ، ص . مر ـ عثمان ة، أ-3



 الفصل األول                                                                      ماهية عقد القرض

28 
 

كلدل تأم ـ بيض المشركعات، كقد تيمد الدكلة أ ضا إلى القركض  عادة في حركات اإلصبلح
.  1"اإلجبار ة في حالة تنف ذ بيض األشغاؿ اليامة

كقد تتبع الدكلة أسمكب االقتراض لمقاكمة التضخـ كذلؾ مف خبلؿ إجبار األفراد عمى 
إ داع المبالغ الزائدة عمى إنفاقيـ لدل الخز نة اليامة كتييدىا بردىا عقب انتياء الظركؼ 

 .االستثنائ ة 
فتنكع األسباب التي تمجأ الدكلة ف يا إلى عقد القركض اإلجبار ة ك مكف أف نذكر مف 

: ب ف ىذه األسباب
، بح ث لك ترؾ اإلكتتاب في (الضيؼ كبكاعث مختمفة)حالة ضيؼ ثقة األفراد في الدكلة - 1

نظرا لضيؼ الثقة مف جانبيـ إزاء الحالة  (القركض اخت ارا فإنيـ ال  قدمكف عم و كم ا أك جزئ ا
. االقتصاد ة لمدكلة كقدراتيا عمى رد مبمغ القرض كالكفاء بالتزاماتيا بالنسبة لو

لى تدىكر ق مة - 2 حاالت التضخـ بما  صاحبو مف أثار تؤدم إلى ارتفاع مستكل األسيار، كا 
النقكد فتری الدكلة في ىذه األحكاؿ، إجبار األفراد عمى إقراضيا حتى تمتص جزءا مف كم ة 

 .2النقكد السائمة في أ د يـ لمحد مف آثار التضخـ الضارة عمى االقتصاد القكمي
كىك القرض الذم تمتـز الدكلة بالكفاء بو " :(القروض المؤقتة)من ناحية توقيت القرض : ثالثا

في كقت مي ف، كطبقا لمقكاعد المتفؽ عم يا في قانكف اإلصدار، كأف تحدد التزاميا بالرد بيد 
.  سنكات أك في حدكد تقع ب ف تار خ ف محدد ف10خمس سنكات أك 

كتتم ز القركض المؤقتة بأف الدكلة تمتـز بالكفاء بد ف القرض في م ياده، حتى كلـ  كف 
الم ياد مبلئما لظركفيا االقتصاد ة كالمال ة، كىك ما  خمصيا مف ىذا اليبء في م ياده، | ىذا 

.  3"فتزداد ثقة األفراد المكتتب ف في الدكلة، ك مكنيا ذلؾ عقد عقكد أخرل بصكرة متتال ة
:  كتقسـ إلى: تقس ـ القركض مف ح ث األجؿ

                                                           

.  98محمد جماؿ مطمؽ الذن بات، المرجع السابؽ، ص . د- 1
.  91لطفي بكسحمة، المرجع السابؽ، ص . مر ـ عثمان ة، أ- 2
. 96لطفي بكسحمة، المرجع السابؽ، ص . مر ـ عثمان ة، أ. أ-3
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، 1 سنة20كىي التي تز د مدتيا عف سبع سنكات كقد تصؿ إلى  : قروض طويمة األجل-1
كتستيمؿ عادة في تمك ؿ المشركعات، كاإلسكاف كاستصبلح األراضي كبناء المصانع، كلكي 

فتمجأ المؤسسات التي .  ؤمف ىذا التمك ؿ تستيمؿ المؤسسة قرض اإل جار الذم  طبؽ تقن تو
تقـك باستثمارات طك مة إلى البنكؾ لتمك ؿ ىذه اليمم ات نظرا لممبالغ الكب رة التي ال  مكف أف 

تيبئيا الحصكؿ عمى اليكائد كالقركض المكجية ليذا االستثمار لكحده، كذلؾ نظرا لمد 
االستثمار كفترات االنتظار الطك مة قبؿ البدء ف و تفكؽ في الغالب سبع سنكات ك مكف أف تمتد 

، (، كنظرا لطب ية ىذه القركض المبمغ الضخـ، كالمدة الطك مة2أح انا إلى غا ة عشر ف سنة
تقـك بيا المؤسسات متخصصة العتمادىا بتيبئة األمكاؿ البلزمة لذلؾ عمى مصادر الخارج ة 

. طك مة ال تقكل البنكؾ التجار ة عادة عمى جمييا
 جكز لممد ر ف أف  ؤجركا أمكاؿ الشركة، سكاء أكانت ثابتة أـ منقكلة، كلكف  ستثني مف 
ذلؾ األمكاؿ التي  تنافى إ جارىا مع عرض الشركة كىذا بالتطب ؽ لمقاعدة المتقدمة، كىي أنو 

. 3ل س لممد ر ف عمؿ ما  خالؼ غرض الشركة
، فتكجو القركض 4تتراكح مدتيا مف عام ف إلى سبع سنكات : القروض متوسطة األجل-2

اآلالت : متكسطة األجؿ لتمك ؿ االستثمارات التي  تجاكز عمر استيماليا سبع سنكات مثبل
كالميدات ككسائؿ النقؿ، كتجي زات اإلنتاج بصفة عامة، كنظرا لطكؿ ىذه المدة فإف البنؾ  ككف 

المتيمقة باحتماالت عدـ السداد التي  ميرضا لخطر تجم د األمكاؿ تحذ را عف المخاطر األخرل
.  مكف أف تحدث تبيا لمتغ رات التي  مكف أف تطرأ عمى مستكل المركز المالي لممقترض

  القروض قصيرة األجل-3
ال تتجاكز مدتيا عام ف، ففي غالب األح اف  مجأ األشخاص لمبنؾ عند الحاجة كذلؾ "

لتغط ة اليجز الذم  طرأ عمى الخز نة لمحصكؿ عمى ماؿ لضماف استمرار الدكرة اإلنتاج ة في 
                                                           

 .،  حدد شركط اصدار سندات التجي زات ذات الفائدة المتصاعدة1989 غشت 19القرار المؤرخ في - 1
ر، مقدمة الى جامية اليربي بف مي دم أـ البكاقي، كم ة الحقكؽ ك اليمـك الس اس ة، قسـ الحقكؽ، ممذكرة لن ؿ شيادة الماست- 2

 .30 ، ص 2017/2018السنة الجامي ة 
  73، ص 3،2004الطاىر لطرش،تقن ات البنكؾ، د كاف المطبكعات الجامي ة، الساحة المركز ة، بف عكنكف، الجزائر، ط - 3
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حالة عاد ة كنيمـ أف المؤسسات الصناع ة كالتجار ة تحتاج إلى عدة أساب ع لكي تمر مف 
مرحمة شراء المكاد األكل ة كتحك ميا إلى منتجات تامة الصنع ثـ ب ييا مع األخذ بي ف االعتبار 
المدة الزمن ة الممنكحة لمزبائف لكي  سددكا ما عم يـ كانطبلقا مف ىذه الميط ات تستط ع تحد د 

". مدة استرجاع القرض
اآلثار المترتبة عن عقد القرض وأسباب انقضائه : المبحث الثاني

عند تصفح القانكف المدني الجزائرم ك بالضبط الجزء المتيمؽ بتنظ ـ عقد القرض،  تب ف  
أف المشرع قد لخص كؿ أحكامو في تسية مكاد مكجزة ، ما  فيـ مف خبللو انو تقر با ال  كجد 

أحكاـ تخص عقد القرض بصفة فرد ة أك خاصة ، لذا كجب عند الحد ث عف اآلثار التي 
 . رتبيا في ذمة المقرض ك المقترض الرجكع في كؿ مرة الى النظر ة اليامة لميقكد

التزامات طرفي عقد القرض  : المطمب األول
مف الميمـك لدل الجم ع أف عقد القرض إنما ىك مف قب ؿ اليقكد الممزمة لجانب ف، كمفاد 

ذلؾ أنو كسائر اليقكد مف ىذا النكع، إنما  رتب التزامات لمطرف ف، ف نجـ عنو التزامات في 
 .جانب المقرض، تقابميا التزامات أخرل في جانب المقترض

االلتزامات الواقعة عمى عاتق المقرض  :الفرع األول
كر الشيء الكث ر عف ذمف القانكف المدني،  ظير جم ا أنيا ال ت (451)بالرجكع لممادة 

آثار عقد القرض، ما  فيـ أف المشرع إنما  ر د مف خبلؿ ذلؾ اإلحالة عمى أحكاـ عقد الب ع 
بصفة ضمن ة، كىذا ما س نتج مف قراءة المكاد البلحقة كالمنظمة ليقد القرض، فالمقرض كالبائع 
 متـز بنقؿ ممك ة الشيء المقترض إلى المقرض، كمف ىنا كاف القرض عقدا كاردا عمى الممك ة، 

ضماف الي كب بكىك كالبائع أ ضا  متـز بتسم ـ الشيء المقترض، كبضماف االستحقاؽ، ك
 .مف القانكف المدني (453 ك452)تاف دالخف ة، كىذا ما نصت عم و الما

لما كاف الشيء المقترض ىك في الغالب مبمغا مف النقكد، فإنو بمجرد أف  تـ عقد 
القرض بالتراضي،  متـز المقرض بنقؿ ممك ة ىذا المبمغ إلى المقترض، فإذا سممو إ اه، لـ تيد 

ىناؾ أىم ة عمم ة ال لتزامنو لضماف االستحقاؽ ألف النقكد ال تي ف بالتي  ف، كال اللتزامو 
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بضماف الي كب الخف ة، إال إذا كانت النقكد التي عمميا إ اه نقكدا زائفة، كىذا نادر الحدكث، 
. 1كمف ثـ تككف التزامات المقرض محدكدة األىم ة مف الناح ة اليمم ة

، ك "قؿ الممك ةفكعم و س ككف جؿ ترك زنا عمى االلتزام ف األكل ف المتيمق ف بكؿ مف 
كضماف الي كب " االستحقاؽ"أتي عمى ذكر االلتزام ف األخ ر ف كىما ف، في ح ف س"ل ـسالت"

. ، بصكرة غ ر ميمقة"الخف ة
 تبا ف التزاـ المقرض بنقؿ ممك ة الشيء المقترض إلى المقترض، تبيا لمحؿ  :نقل الممكية: أوال

القرض، إذ، ككما سبؽ ب انو، فقد  ككف محؿ القرض مبمغا مف النقكد، كما قد  ككف ش ئا مثبل 
آخر، كعم و س تضمف ىذا الفرع نقطت ف أساس ت ف، كىما عمى التكالي، اإللتزاـ بنقؿ الممك ة إذا 

. كاف الشيء المقترض نقكدا، ثـ اإللتزاـ بنقؿ الممك ة إذا كاف الشيء المقترض ش ئا مثم ا
( 450)حسب ما نصت عم و المادة  :اإللتزام بنقل الممكية إذا كان الشيء المقترض نقودا. 1

نقؿ ممك ة الشيء بمف القانكف المدني، نجد المشرع قد نص صراحة عمى التزاـ المقرض 
. المقرض سكاء كاف ىذا الشيء مبمغا نقد ا أك كاف ش ئا مثم ا

إف الغالب في طب ية األش اء، أف  ككف محؿ القرض مبمغا مال ا، فالتزاـ المقرض ىنا 
ح المقترض بمجرد تماـ القرض دائنا صبقكد، كمف ثـ مفنقؿ ممك ة كارد عمى بىك التزاـ 

 ف، شأنو في ذلؾ، دترض بيذا المبمغ، ف ستط ع المقترض إذا أف  طالب المقرض بيذا اؿؽلمـ
شأف أم دائف آخر، كما  جكز لو إجبار المقرض عمى الكفاء بالتزامو، كلك عف طر ؽ الحجز 

 .2عمى مالو
قد  حدث كأف  :(غير النقود)اإللتزام بنقل الممكية إذا كان الشيء المقترض شيئا مثميا - 2

ف كاف ىذا نادر ما  قع في الح اة اليمم ة، إال أنو غي ككف محؾ القرض ش ئا مثم ا  ر النقكد، كا 
كارد، كأف  قرض أحدىـ أخر كم ة مي نة مف الغبلؿ أك الثمار مثبل، فإنو ىنا  متـز بنقؿ ممك ة 

 ىنا ش ئا غ ر ؿىذه الكم ة إلى المقترض، كتسرم القكاعد اليامة التي تقضي بأنو لما كاف المح

                                                           

 .450ص  المرجع السابؽ، ،م، اليقكد الكاردة عمى الممك ة الجزء الخامسمدفعبد الرزاؽ السنيكرم، الكس ط في القانكف اؿ-1

 .451المرجع نفسو، ص -2
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مي ف بالذات، فبل تنتقؿ الممك ة إال بفرز ىذا الشيء، فإذا كاف المقرض قد أفرز كم ة الغبلؿ 
قبؿ التسم ـ، أما إذا كاف المقرض  ككاف  ممكيا، انتقمت ممك تيا بمجرد الفرز إلى المقترض، كلك

لـ  كف قد أجرل عمم ة فرز الغبلؿ بيد، فإنو  ككف مد نا بيذه الكم ة لممقترض، ك جب عم و 
 .1فرزىا لتسم ميا إ اه

ا، كما  جكز لو أف  حصؿ نيك جكز لممفترض أف  جبر المقرض عمى تنف ذ التزامو عي
كؽ عمى كم ة مماثمة لكم ة الغبلؿ المقترضة، كمف نفس النكع كالجكدة، كذلؾ عمى نفقة سمف اؿ

مف القانكف المدني، ف ما  تيمؽ بالتنف ذ  (166)، كىذا فيبل ما نصت عم و المادة 2المقرض
 ع ف إالمإذا كرد اإللتزاـ بنقؿ حؽ ع ني عمى شيء لـ : الي ني في فقرت يا األكلى كالثان ة

ائف أف دد ف بتنف ذ التزامو، جاز لؿـبنكعو، فبل  نتقؿ الحؽ إال بإفراز ىذا الشيء، فإذا لـ  قـ اؿ
 حصؿ عمى شيء مف النكع ذاتو عمى نفقة المد ف بيد استئذاف القاضي، كما  جكز لو أف 

.  طالب بق مة الشيء مف غ ر إخبلؿ بحقو في التيك ض
إذ  جدر بالذكر في ىذا الس اؽ، أف المشرع الجزائرم ككما  تب ف مف الفقرة الثان ة مف 

المادة، قد كضع شرطا لحصكؿ الدائف عمى شيء مف ذات النكع كذلؾ عمى نفقة المد ف، كلكف 
  ."بشرط استئذاف القاضي

 : التسميم وتبعة الهالك: ثانيا
 :اإللتزام بالتسميم- 1

، ح ث تنص المادة "اإللتزاـ بالتسم ـ"ثاني التزاـ  ككف لممفترض في ثمة الميرض ىك 
  جب عمى المقرض أف  سمـ إلى المقترض الشيء: مف القانكف المدني عمى ما  مي (451)

ذا تمؼ  الذم  شتمؿ عم و اليقد، كال  جكز لو أف  طالبو بر نظ ره إال عند انتياء القرض، كا 
 .3 عمى المقرضاإلتبلؼل مو إلى المقترض كاف سالشيء قبؿ ت

                                                           

 .451المرجع السابؽ، ص ، اليقكد الكاردة عمى الممك ة ،  الكس ط في القانكف المدني،عبد الرزاؽ السنيكرم- 1
 52المرجع نفسو، ص - 2

 538 مدني سكرم، كالمادة 507 مدني مصرم، ك المادة 539ك  قابؿ ىذا النص في القكان ف اليرب ة المقارنة، المادة -3
.  مف تقن ف المكجبات ك اليقكد المبناني759 مدني عراقي، كالمادة 686مدني ل بي، كالمادة 



 الفصل األول                                                                      ماهية عقد القرض

33 
 

رض ؽل ـ فرع مف اإللتزاـ بنقؿ الممك ة، ح ث كبمقتضى ىذا النص  متـز الـسعد اإللتزاـ بالتم
لؾ القكاعد اليامة، الس ما تمؾ المنظمة ليد ذع في  تببتسم ـ الشيء المقترض إلى المقترض، ك

الب ع، أم األحكاـ الكاردة بشأف التزاـ البائع بتسم ـ الشيء المب ع، ك ككف محؿ التسم ـ ىنا ىك 
فة المين ة في عقد القرض، صالمبمغ المقترض أك األش اء المثم ة المقترضة بالمقدار كالنكع كاؿ

. ك تـ التسم ـ بكضع الشيء المقترض تحت تصرؼ المقترض في الزماف كالمكاف المي ن ف
كما  تبع في طر قة التسم ـ ككقتو كمكانو القكاعد اليامة في تسم ـ البائع لممشترم، ح ث 

 متـز البائع بتسم ـ الشيء المب ع لممشترم في : مف القانكف المدني عمى أنو (364)تنص المادة 
. الحالة التي كاف عم يا كقت الب ع

 تـ التسم ـ بكضع المب ع تحت تصرؼ المشترم بح ث : ما  مي (367)تض ؼ المادة 
 تمكف مف ح ازتو كاالنتفاع بو دكف عائؽ كلك لـ  تسممو تسمما ماد ا، ما داـ البائع قد أخبره 

. بأنو مستيد لتسم مو بذلؾ ك حصؿ التسم ـ عمى النحك التي  تفؽ مع طب ية الشيء المب ع
كقد  تـ التسم ـ بمجرد تراضى الطرف ف عمى الب ع إذا كاف المب ع مكجكدا تحت  د 

المشترم قبؿ الب ع أك كاف البائع قد استبقي المب ع في ح ازتو بيد الب ع لسبب آخر ال عبلقة لو 
. بالممك ة

ف حدث كأف أخؿ الميرض بالتزامو بالت ل ـ، جاز لممقترض المطالبة بالتنف ذ سىذا كا 
. الي ني، كما جاز لو فسخ القرض

كال  جكز لو أف  طالبو برد نظ ره "... رتيا األكلى، عبارة ؽفي ؼ (451) كجد في المادة 
رض  متـز التزاما سمب ا بأال  طالبو برد المثؿ إال ؽ، كىذا ميناه أف الـ "إال عند انتياء اليرض

خ في عقد القرض، إذ أف سك ب ف ىذا اإللتزاـ السمبي ك ؼ  ككف الؼ. 1عند انتياء القرض
المقرض إذا أعسر المقترض أك أخؿ بالتزامو  فسخ اليقد ف تحمؿ مف ىذا اإللتزاـ السمبي، 

                                                           

 .159محمد كامؿ مرسي باشا، المرجع السابؽ، ص -1
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ذا ظير إعسار المقترض قبؿ تسم مو  ك ستط ع إذا أف  طمب رد المثؿ قبؿ انتياء القرض، كا 
 .1الشيء جاز لممقرض أف  فسخ اليقد كأف  متنع عف التسم ـ

 قاؿ نفس الشيء، إذا حدث كأف التـز المقترض بتقد ـ كفالة أك رىف لضماف القرض، 
فينا  جكز لممفترض االمتناع عف تسم ـ الشيء المقترض حتى  قدـ المقترض الضماف 

. 2المكعكد، كذلؾ تطب قا لقكاعد الحبس
ذا تمؼ الشيء : عمى أنو (451)تنص الفقرة الثان ة مف المادة  :اإللتزام بتبعة الهالك - 2 كا 

 ؼقبؿ تسم مو إلى المقترض كاف اإلتبلؼ عمى المقرض، كبالمفيـك اليكسي لممادة، إذا تؿ
التسم ـ، كاف اإلتبلؼ عمى المقترض، فالمقرض ال  ضمف تبية ىبلؾ  الشيء المقترض بيد

الشيء المقترض إال قبؿ أف  تـ التسم ـ، كال مجاؿ لمحد ث عف ىذا النكع مف اإللتزاـ إذا كاف 
ائو كما سبؽ ب انو، إذ أنو ال ؼلتـز بكم بو كارض  صبح مد فؽمحؿ القرض مبمغا نقد ا، إذ أف الـ

 . النقكد قبؿ تسم مياؾ مكف تصكر ىبل
 ض ؼ الدكتكر السنيكرم أنو إذا كاف الشيء المقترض مف أش اء مثم ة األخرل غ ر 

رض عمى الكجو الذم ذكر أنفا، فيند ذلؾ  مكف ؽالنقكد كتينت باإلفراز فانتقمت ممك تيا إلى الـ
أف تصكر ىبلؾ ىذه الممك ات المقررة، فإذا ىمكت بيد التسم ـ كاف ىبلكيا عمى المقترض، أما 

إذا ىمكت قبؿ التسم ـ بسبب أجنبي، فإنيا تيمؾ عمى المقرض، كذلؾ أنو بتيثر عم و تف د 
التزامو مف تسم ـ الشيء إلى المقترض، ف نفخ القرض كفقا لمقكاعد اليامة، ك سترد المقرض 

.  3ممك ة الشيء المقترض بيد الفسخ، ف يمؾ الشيء عم و

                                                           

، 1987، ( حزم كشركاهؿجبل)ميكض عبد التكاب، مدكنة القانكف المدني، الجزء األكؿ، منشأة الميارؼ باإلسكندر ة - 1
  104ص
عبد الرزاؽ السنيكرم، الكس ط في القانكف المدني، اليقكد التي تقع عمى الممك ة، الجزء الخامس، المرجع السابؽ، ص - 2
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إذا ىمؾ المب ع قبؿ تسم مو بسبب ال : "مف القانكف المدني عمى أنو (369)تنص المادة 
  د لمبائع ف و، سقط الب ع كاسترد المشترم الثمف إال إذا كقع اليبلؾ بيد إعذار المشترم بتسم ـ

. المب ع
إذا نقصت ق مة المب ع قبؿ التسم ـ لتمؼ أصابو، : فتنص عمى أنو (370)أما المادة 

د لما أتـ ؽقص جس ما بح ث لك طرأ قبؿ العفجاز لممشترم إما أف  طمب فسخ الب ع إذا كاف اؿ
ما أف  بقى الب ع مع إنقاص الثمف " الب ع، كا 

 في عقد القرض، بما أف المشرع ؾك قاس عمى ىات ف المادت ف كؿ ما  تيمؽ بتبية اليبل
. لـ  خص ىذا األخ ر بأحكاـ خاصة، بؿ أحالو إلى األحكاـ اليامة

. ضمان كل من االستحقاق والعيوب الخفية: ثالثا
 :اإللتزام بضمان االستحقاق- 1

إذا استحؽ الشيء فإف أحكاـ المادة : "مف القانكف المدني عمى أنو (452)تنص المادة 
". كما بيدىا كالخاصة باليار ة ىي التي تطبؽ (538)

نجدىا تيرؼ اليار ة كقد تـ التطرؽ إل يا آنفا، أما  (538)بالرجكع إلى نص المادة 
المادة الكاجب اإلشارة إل يا في ىذا المقاـ، كالتي تتيمؽ بصكرة مباشرة بضماف االستحقاؽ فيي 

ال ضماف عمى المي ر في استحقاؽ الشيء الميار إال : "، كالتي تنص عمى أنو(541/1)المادة 
. " ال د أف  ككف ىناؾ اتفاؽ عمى الضماف أك  ككف المي ر قد تيمد إخفاء سبب نزع

إذا ككما كرد في نص المادة، إذا كاف القرض بأجر أك بفائدة، فإف المجاؿ  نفتح أماـ 
أحكاـ اليار ة لتقكؿ قكليا، كقد كانت ىذه مجرد إشارة، إذ ال مجاؿ لمحد ث أك باألحرل لمتم  ز 

ب ف الحالت ف، ألف المشرع الجزائرم قد فصؿ في المسألة مف خبلؿ منع أم نكع مف أنكاع 
القرض : كالتي تنص عمى (454)القركض بأجر ب ف األفراد، كقد جاء ذلؾ صر حا في المادة 

". ب ف األفراد  ككف دائما بدكف أجر، ك قع باطبل كؿ نص  خالؼ ذلؾ
بناء عمى كؿ ما تقدـ،  مكف إلى القكؿ أف المقرض ال  ضمف استحقاؽ الشيء 

:  كىما (541/ 1 )المقترض إال في حالت ف، حدتيما المادة 
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 حالة كجكد اتفاؽ ب ف الطرف ف عمى الضماف، أم أف  ككف المقترض قد اشترط مسبقا- أ
. الضماف عمى المقرض، ك كافقو ىذا األخ ر، فكضيا شرطا إتفاق ا بذلؾ

أك سبب  كاف  يمـ سبب االستحقاؽ حالة ما إذا لـ  كف الضماف مشركطا، كلكف المقرض- ب
. نزع ال د، كتيمد إخفاءه

في ىات ف الحالت ف فقط،  حؽ لممقترض الرجكع عمى المقرض بالتيك ض عما أصابو 
مف ضرر بسبب االستحقاؽ الكمي أك الجزئي لمشيء المقترض، متبيا في ذلؾ القكاعد اليامة 

لبلستحقاؽ في عقكد النزع، 
إذا ظير في الشيء ": أنو (453)جاء في نص المادة  :اإللتزام بضمان العيوب الخفية- 2

ع ب خفي كاختار المقترض است فاء الشيء فبل  مزمو أف  رد إال ق مة الشيء المي ب، أما إذا 
ما استبداؿ  كاف المقرض قد تيمد إخفاء الي ب، فمممقترض أف  طمب إما إصبلح الي ب كا 

.  "الشيء المي ب بشيء خاؿ مف الي كب
 تب ف مف ىذا النص أنو إذا ظير في الشيء المقترض ع ب خفي، لـ  كف لممقترض 
 إجبار المقرض عمى إصبلح الي ب أك استبداؿ شيء سم ـ بالمي ب، كلكف لو أف  ختار أحد

: أمر ف
إما رد الشيء المي ب فكرا إلى المقترض، ف نتيي بذلؾ عقد القرض، أك استبقاء الشيء  -

 1المي ب إلى نيا ة القرض، عمى أال  رد إلى المقرض إال ق مة ىذا الشيء مي با
إما  ككف لو إجبار الميرض عمى إصبلح الي ب أك استبداؿ شيء سم ـ بالمي ب في  -

ذا كاف الميرض ال  يمـ بالي ب  حالت ف إذا كاف المقرض  يمـ بالي ب كتيمد إخفاءه، كا 
كلكف المقترض اشترط عم و الضماف، ففي ىذه الحالة  سرم الشرط الذم ارتضاه 

 .المقرض بالقدر الذم  حدده ىذا الشرط
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.  االلتزامات الواقعة عمى عاتق المقترض: الفرع الثاني
تحمؿ :  رل جممة مف الفقياء بأف التزامات المقترض تنحصر في ثبلث نقاط ىي

مصار ؼ القرض، كدفع الفكائد المتفؽ عم يا عند حمكؿ مكاع د االستحقاؽ، كرد المثؿ عند 
رد  نيا ة القرض، كحسب رأ ي الشخصي فإف اإللتزاـ الكح د الممقى عمى عاتؽ المقترض ىك

، إذ ال مجاؿ لمحد ث عف االلتزام ف اآلخر ف، ألنو ف ما  تيمؽ بتحمؿ "المثؿ عند نيا ة القرض
، كرسـك الدمغة كمصار ؼ تحر ر اليقد كأتياب المكثؽ كالسمسرة كمصار ؼ "مصار ؼ القرض

الرىف الذم  ضمف القرض كمصار ؼ تسممو كرده فيي أصبل  تحمميا المقترض ق اسا بيد 
إف نفقات التسج ؿ، كالطابع ":  مف القانكف المدني393، كىذا ما تنص عم و المادة 1الب ع

كرسـك اإلعبلف اليقارم، كالتكث ؽ كغ رىا تككف عمى المشترم ما لـ تكف ىنالؾ نصكص قانكن ة 
". تقضي بغ ر ذلؾ

إف نفقات تسمـ المب ع تككف عمى المشترم ما لـ  كجد عرؼ "(: 395)كتض ؼ المادة 
. "أك اتفاؽ  قضي بغ ر ذلؾ

كذلؾ ف ما  خص اإللتزاـ الثاني كالمتيمؽ بدفع الفكائد المتفؽ عم يا عند حمكؿ مكاع د 
االستحقاؽ، أنو ككما سبؽ ذكره مرارا كتكرارا، كؿ اليركض ىي ببل أجر ب ف األفراد، كعم و 
 ستنتج أف التزامات المقترض تنحصر أساس ا في التزاـ كاحد ىك رد المثؿ عند انتياء أجؿ 

. القرض
عمى أف  رد إل و المقترض عند : "... عمى أنو (450/1)في ىذا الس اؽ تنص المادة 

 ".فةصنيا ة القرض نظ ره في النكع، كالقدر، كاؿ
  نتيي قرض االستيبلؾ بانتياء األجؿ المتفؽ": تنص عمى أنو (457)كما تنص المادة 

 ".عم و
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عم و س ككف الترك ز في التزاـ المقترض برد المثؿ عمى نقاط كث رة، أىميا، مراعاة  ك
المقدار كالنكع كالصفة، ككذا المكاف كالكقت الذم  جب ف يما الرد، كأخ را اآلثار المترتبة عف 

. عدـ رد المثؿ بيد حمكؿ األجؿ
رده المقترض لممقرض م جب أف  ككف ما : مراعاة المقدار والنوع والصفة في رد المثل: أوال

 القانكف، فإذا كاف الشيء المقترض مثم ا غ ر األمكاؿ صبنفس مقدار األصؿ المقترض كىذا بف
النقد ة، كغبلؿ أك قطف مثبل، فيذا كجب عمى المقترض أف  رد كم ات مماثمة في المقدار 

. كالتنكع كالصفة، دكف األخذ بي ف االعتبار ز ادة األسيار أك نقصيا
قد  حدث أف  نقطع مثؿ الشيء محؿ القرض، كأف تككف سمية ما تصبح غ ر متكاجدة 

 لو د رؼفي السكؽ، فينا  ككف لممقرض الخ ار إما االنتظار حتى تيكد تمؾ السمية إلى السكؽ 
ما أف  طالب المقترض بق مة الشيء المقترض في الزماف كالمكاف المت ف  المقرض المثؿ، كا 

. 1 جب ف يما الرد
أما إذا اتفؽ الطرفاف عمى أف ما اقترض دك صفة خاصة، كالكاقع غ ر ذلؾ، فبل  متـز 

. 2المقترض برد مثؿ ما اتفؽ عم و، بؿ مثؿ ما استمـ فيبل
 قاؿ عف النقكد نفس ما ق ؿ عف األش اء المثم ة، إذ أف الحكـ إذا كاف الشيء المقترض 

مبمغا مف النقكد، فبل  متـز المقترض أف  رد لممقرض إال مقدارا مف النقكد  يادؿ في عنده 
 3المقدار الذم اقترضو منو، دكف أف  ككف االرتفاع ق مة النقكد أك النخفاضيا أثر

نكع كالصفة في رد المثؿ، إال أنو كجبت اإلجابة عمى اؿكاف ىذا عف مراعاة المقدار ك
: األسئمة التال ة 

ممف  حصؿ الرد؟  - 
لمف  حصؿ الرد؟  - 
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مف  تحمؿ مصار ؼ الرد؟ - 
بما أنو لـ  رد نص خاص بيقد القرض في ىذه النقطة، كجب الرجكع  ممن يحصل الرد؟. 1

: مف القانكف المدني، عمى ما  مي (258)إلى القكاعد اليامة لميرفة الجكاب، ح ث تنص المادة 
 الكفاء مف المد ف أك نائبو أك مف أم شخص لو مصمحة في الكفاء كذلؾ مع مراعاة ما  صح"

. "(170)جاء في المادة 
كما  صح الكفاء أ ضا مع الحفظ السابؽ ممف ل ست لو مصمحة في الكفاء كلك كاف ذلؾ 

دكف عمـ المد ف أك رغـ إرادتو، غ ر أنو  جكز لمدائف رفض الكفاء مف الغ ر إذا اعترض 
. أبمغ الدائف بيذا االعتراض المد ف عمى ذلؾ ك

بمقتضى ىذا النص،  صح لغ ر المد ف أم لشخص آخر غ ر المقترض أف  قـك بالكفاء 
الغ ر أف  بالقرض، سكاء أكاف متيمقا بمبمغ مف النقكد أـ بشيء آخر غ ره، كما  جكز لذلؾ

 جبر الدائف عمى تسمـ مقابؿ الكفاء، كلك بغ ر عمـ المد ف أك بدكف رضائو، ككتكممة ليذا 
لتنص  (259)اه بدال عف المد ف، جاءت المادة ؼاألصؿ، كف ما  خص استرجاع الغ ر لما ك

 ."إذا قاـ الغ ر بكفاء الد ف، كاف لو حؽ الرجكع عمى المد ف بقدر ما دفع": عمى أنو
غ ر أنو  جكز لممد ف التي حصؿ الكفاء بغ ر إرادتو، منع رجكع المكفي بما كفاه عنو 

كبل أك بيضا إذا أثبت أف لو أ ة مصمحة في االعتراض عمى الكفاء 
ف ما  تيمؽ بالشخص الذم  تـ رد المثؿ لو، فإنو كبالرجكع لمقكاعد اليامة،  لمن يحصل الرد؟. 2

 ككف : كالتي (267)، كىذا بمقتضى نص المادة (المقترض أك مف  نكب عنو)الدائف " ككف 
ق، ك يتبر ذا صفة في است فاء الذ ف مف  قدـ لممد ف مخالصة صادرة مف فالكفاء لمدائف، أك لدائ

" الدائف، إال إذا كاف متفقا عمى أف الكفاء  ككف لمدائف شخص ا
إف الشخص الذم  تحمؿ مصار ؼ الرد ىك المد ف أك  من يتحمل مصاريف الرد؟. 3 

: كالتي تنص عمى أنو (283)المقترض، كذلؾ بمقتضى القكاعد اليامة، كباألخص، المادة 
. تككف نفقات الكفاء عمى المد ف ما لـ  كجد إنفاؽ أك نص  قضي بغ ر ذلؾ
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لـ  رد بشأف المكاف الكاجب رد مثؿ  :مراعاة المكان والزمان الواجب فيهما رد المثل: ثانيا
الشيء المقترض ف و حكـ خاص، بؿ  تـ تحد ده بالرجكع إلى القكاعد اليامة، ح ث تنص المادة 

إذا كاف محؿ اإللتزاـ ش ئا مي نا بالذات، : مف القانكف المدني الجزائرم عمى ما  مي (282)
  نصكجب تسم مو في المكاف الذم كاف مكجكدا ف و كقت نشكء اإللتزاـ ما لـ  كجد إنفاؽ أك

.  قضي بغ ر ذلؾ
أما في اإللتزامات األخرل ف ككف الكفاء في المكاف الذم  كجد ف و مكطف المد ف كقت 

. الكفاء، أك في المكاف الذم  كجد ف و مركز مؤسستو إذا كاف اإللتزاـ متيمقا بيذه المؤسسة
رد المثؿ في المكاف بحسب الفقرة األكلى مف ىذه المادة، فإف المقترض  ككف ممزما 

الذم تـ عم و اإلتفاؽ ب نو كب ف المقرض، أما إذا لـ  كجد إتفاؽ ب نيما عمى مكاف محدد، كاف 
ض ؼ الفقرة الثان ة، أف ت، ك(أك مكاف انيقاد القرض)مكاف الرد، ىك ذاتو مكاف نشكء اإللتزاـ 

 المثؿ في المكاف الذم  كجد ف و مكطنو كقت الرد، كعمى الدائف تحمؿ دالمقترض ممـز بر
مصار ؼ سي و إلى مكطف المقترض، كذلؾ ما لـ  كف المقترض قد تأخر عف الدفع في الم ياد 

. 1فقاضاه المقرض، فتككف المصرفات عمى المقترض
مف  (457)أما ف ما  خص الكقت الذم  جب ف و رد المثؿ، فقد جاء في نص المادة 

. " نتيي قرض االستيبلؾ بانتياء األجؿ المتفؽ عم و": القانكف المدني أنو
مف ذات القانكف عمى أنو  جب أف  تـ الكفاء، فكر  (281)مف جية أخرل، تنص المادة 

. ترت ب اإللتزاـ نيائ ا في ذمة المد ف ما لـ  كجد إتفاؽ أك نص  قضي بغ ر ذلؾ
غ ر أنو  جكز لمقضاء نظرا لمركز المد ف، كمراعاة لمحالة االقتصاد ة أف  منحكا أجاال 
 مبلئمة لمظركؼ دكف أف تتجاكز ىذه مدة سنة كأف  كقفكا التنف ذ مع إبقاء جم ع األمكر عمى

. كفي حالة االستيجاؿ  ككف منح اآلجاؿ مف اختصاص قاضي األمكر المستيجمة. اقحاؿ

                                                           

عبد الرزاؽ السنيكرم، الكس ط في القانكف المدني، اليقكد التي تقع عمى الممك ة، الجزء الخامس، المرجع السابؽ، ص .د-1
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كفي حالة إ قاؼ التنف ذ في اآلجاؿ المنصكص عم يا في قانكف اإلجراءات المدن ة، 
. بصحة إجراءات التنف ذ تبقي مكقكفة إلى انقضاء األجؿ الذم منحو القاضي

 يد الكقت الذم  جب ف و عمى المقترض رد مثؿ ما اقترضو إلى المقرض، شيء بالغ 
األىم ة، ح ث  ختمؼ األمر ما إذا كاف الطرفاف قد حددا أجبل لمرد أك لـ  حدداه بأف سكتا عف 

: ذلؾ، كىنا كجب التم  ز ب ف حالت ف
مجاال لبلختبلؼ، إذ  (457)لـ تترؾ المادة  :حالة وجود إتفاق بين الطرفين عمى أجل لمرد. 1

أنو كفي حاؿ اتفؽ كؿ مف المقرض كالمقترض عمى أجؿ لمرد، فإف األجؿ  حؿ بانقضاء الم ياد 
المضركب أك المتفؽ عم و، كح نيا  جب عمى المقترض رد المثؿ بمجرد انقضاء ذلؾ الم ياد 

. حمكؿ الكقت بانقضاء األجؿ المتفؽ عم و"كىذه الحالة  طمؽ عم يا الفقو عبارة 
كقد  حؿ كقت رد المثؿ بسقكط األجؿ المتفؽ عم و لسبب ما  تيمؽ بشخص المقترض 
كذمتو المال ة عمى الخصكص کشير إفبلسو أك إعساره مثبل، كىذا ما س فصؿ في ف و عند 

. دراسة أسباب انقضاء عقد القرض
قد  حدث أال  تفؽ الطرفاف عمى أجؿ  :حالة عدم وجود إتفاق بين الطرفين عمى أجل لمرد. 2

، ك ك ض ؼ الفقياء أف إتباع القكاعد اليامة 1لمرد، كىذا نادر، فإذا كقع طبقت القكاعد اليامة
إنما  فضي بتفس ر ن ة المتياقد ف في ىذا الشأف، فإف ظير مف الظركؼ أنيما أرادا أف  ككف 

الرد عند أكؿ طمب مف المقرض، كجب عمى المقترض أف  رد القرض، بمجرد أف  طالبو 
المقرض بالرد، كلكف  جكز لمقاضي أف  منح المقترض ما  صطمح عم و بنظرة المم زة، كىذا ما 

السابؽ ذكرىا ك ذلؾ عندما قضت بجكاز منح القضاء  (281/2 )نصت عم و صراحة المادة 
، كمراعاة لمحالة االقتصاد ة، مع (المقترض)آجاال مبلئمة لمظركؼ،نظرا لمركز المد ف 

بقاء جم ع األمكر عمى نف ذاشتراطيا أال  جاكز ىذا األجؿ الممنكح لو مدة سنة مع كقؼ الت  كا 
 .حاليا
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أما إف ظير أف المتياقد ف إنما أرادا أال  سترد المقرض القرض إال عند مقدرة المقترض 
عند - ح في تب اف ن ة المتياقد ف جرمعمى الكفاء أك عقد م سرتو، كجب إتباع ىذا الحكـ، ك

. د المقدرة أك الم سرةفأف تككف ن تيما قد انصرفت إلى أف  ككف الرد ع- الشؾ
 مثؿ القرض إلى درب ترتب عمى عدـ ق اـ المقترض  :اآلثار المترتبة عن عدم رد المثل  :ثالثا

: المقرض بيد حمكؿ أجؿ الكفاء أثر ف أساس  ف ىما
. بالرد ترضؽإلزاـ الـ- 
 .إلزاـ المقترض بتيك ضات نظ ر التأخ ر- 

فف ما  تيمؽ بالتزاـ المقترض بالرد، فإنو  جكز لممقرض أف  طمب مف القضاء إلزامو بدفع 
المقترض أف  رد بدؿ القرض،  ق مة القرض، كلكف قد  حصؿ كأف  ككف مف المستح ؿ عمى

كالحالة التي  قرض ف يا بائع كتب بائيا آخرا كتبا لب ييا عمى شرط أف  رد كتبا أخرل مثميا 
مف نفس الطبية بيد زمف مي ف، فإذا نفذت الطبية ىذه بأكمميا  متـز المقترض برد ق مة 

القرض باعتبار الزماف كالمكاف الكاجب حصكؿ األداء ف يما، أم في الكقت المتفؽ عم و أك 
ماف، كبحسب المكاف المتفؽ عم و أك زالذم  ي نو القاضي تفس را لقصد اليالق ف بالنسبة إلى اؿ

 1الذم حصؿ ف و القرض
 كجدت االستحالة في كقت االستحقاؽ، ثـ زالت بيد ذلؾ، فبل  متـز المقترض متىلكف 

ذا زادت ق مة القرض بيد إعذار المقترض  إال برد مقدار القرض ع نا كفقا لمقكاعد اليامة، كا 
. كجب أف  حصؿ الرد باعتبار الق مة الزائدة

أما عف األثر الثاني كالخاص بإلزاـ المقترض بتيك ضات نظ ر التراخي، كجب التم  ز 
ب ف ما إذا كاف محؿ القرض نقكدا أك كاف ش ئا مثم ا أخرا غ ر النقكد، فإف كاف القرض متيمقا 

بمبمغ مف النقكد، فبل  ترتب عمى عمـ الكفاء إال القضاء لمدائف بق مة د نو مع الفكائد التي قضى 
. 2بيا القانكف أك اتفؽ عم يا الياقداف عمى سب ؿ التيك ض
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كأما بالنسبة لمقرض المتيمؽ بغ ر النقكد في حكمو في حالة التأخ ر في األداء متركؾ 
لمقكاعد اليامة، كىي أف المقترض  متـز بالتيك ض المترتب عف تأخ ر الكفاء، كىك مقدار ما 

 .1الحؽ الدائف مف خسارة كما قالتو مف کسب، إذا كاف ذلؾ نت جة طب ي ة ليدـ الكفاء
 .القرضانقضاء عقد : المطمب الثاني

 باعتباره عقدا ممزما الجانب ف،  أنوليقد القرض، غ رالنقضاء تتنكع األسباب المؤد ة 
 د، المقاصة، اتحاد د نقضي باألكجو نفسيا التي تقضي بيا سائر االلتزامات كىي الكفاء، التج

. الحكالة، اإلبراء، استحالة التنف ذ كالقادـ، الذمة 
ب نما ىناؾ حاالت تخص عقد القرض دكف غ ره مف اليقكد،  نقضي بيا اإللتزاـ ف و 

. أشير عمى القرض (06)انتياء األجؿ المي ف لمقرض كمضي ستة : كىي
 قسـ ىذا المبحث إلى مطالب ف كالمطمب األكؿ عف األسباب اليامة النقضاء عقد تـ  

األرض، كالمطمب الثاني عف األسباب الخاصة النقضائو مع التطرؽ كذلؾ في ىذا الجزء إلى 
حاالت تتيمؽ بشخص المد ف أك بذمتو المال ة سكاء ف ما  خص كفاتو أك إفبلسو أك الحجر 

. عم و لما ف يا مف تأث ر عمى مجرم عقد القرض، كعنصر الكفاء ف و كمدل احتراـ أجمو
.  األسباب العامة النقضاء عقد القرض: الفرع األول

مة المقترض منو، ك ترتب عمى ذلؾ سقكط ذ قصد بانقضاء القرض انتياء كبراءة 
رض  نتج أثاره عمى الطرف ف، مف جانب المقترض ؽالمطالبة بو، لذا  مكف القكؿ بأف القضاء اؿ

عرض الذم انتيى قرضو بإحدل الطرؽ ـتو، فمـ تيد مشغكلة بيذا الغرض، كاؿذـالذم برأت 
 .2رضؽالمذككرة مف الجانب اآلخر، فبل  طالب بيد ذلؾ المقترض باؿ

جد د، اتحاد تاؿ، الحكالة، الكفاء، المقاصة، اإلبراء: ف ما  تيمؽ باألسباب اليامة فيي
  .القادـ الذمة، استحالة التنف ذ ك
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 صح ": مف القانكف المدني عمى أنو (258)تنص المادة  (:le paiement)الوفاء : أوال
الكفاء مف المد ف أك مف نائبو أك مف أم شخص لو مصمحة في الكفاء، كذلؾ مع مراعاة ما 

.  (170)جاء في المادة 
كما  صح الكفاء أ ضا مع التحفظ السابؽ ممف ل س لو مصمحة في الكفاء كلك كاف ذلؾ 
دكف عمـ المد ف أك رغـ إرادتو غ ر أنو  جكز لمدائف رفض الكفاء مف الغ ر إذا اعترض المد ف 

 " .عمى ذلؾ كأبمغ الدائف بيذا االعتراض
 ستفاد مف نص ىذه المادة أف الكفاء قد  ككف مف قبؿ المد ف نفسو، كما قد  ككف مف 

: قبؿ شخص  نك و أك أم شخص لو مصمحة في ىذا الكفاء، كىذاف السب بلف لمكفاء ىما
" le paiement simple ou volontaire"، الكفاء البس ط أك اإلرادم (أ

'. "le paiement avec subrogation personnelle، الكفاء مع الحمكؿ (ب
 اإللتزاـ، سكاء أكاف ىذا اإللتزاـ نف ذت: "كجب تير ؼ الكفاء قبؿ تب اف أنكاعو، فالكفاء قانكنا ىك

 شيء، كسكاء أكاف ىذا الشيء نقكدا أك عف عمؿبإعطاء شيء، أك بيمؿ شيء أك االمتناع 
 1غ ر نقكد
عد الكفاء تصرفا قانكن ا، كجب ف و تكافر ذات الشركط الكاجب تكافرىا في جؿ م

 شترط لصحة : مف القانكف المدني عمى أنو (260)التصرفات القانكن ة، ح ث تنص المادة 
الكفاء أف  ككف المكفي مالكا لمشيء الذم كفي بو، كأف  ككف ذا أىم ة لمتصرؼ ف و، فمك قاـ 

ا بو، ح ف لـ  كف ىناؾ د ف، فالكفاء في ىذه فالكارث مثبل بكفاء د ف ميتقدا أف مكرثو كاف مدم
فيو طبقا لقكاعد اإلثراء ببل سبب دالحالة  ككف باطبل النيداـ السبب، ك  حؽ لمكارث استرداد ما 

في فقرتيا األكلى  (143)التي تكجب الرد عند الدفع غ ر المستحؽ، كىذا ما تنص عم و المادة 
 . 2مف القانكف المدني الجزائرم

                                                           

محمد صبرم السيدم، أحكاـ االلتزاـ، النظر ة اليامة لبللتزامات في القانكف المدني الجزائرم، القسـ الثاني، دار الكتاب -1
 .305، ص2004الحد ث، مصر، 

 .المرجع نفسو، الصفحة نفسيا- 2



 الفصل األول                                                                      ماهية عقد القرض

45 
 

إف الكفاء سكاء كاف بس طا، أك مع الحمكؿ، إنما ىك في حق قة األمر تصرؼ قانكنی 
ب، ك غمب ف و عنصر التصرؼ القانكني ألنو تصرؼ ال بمكتمؿ األركاف مف رضا كمحؿ كس

اء  ختمؼ ميناه القانكني عف ميناه المغكم أك الدارج، ؼم كىك التنف ذ، كىك كد تـ إال بيمؿ ما
.  1كىك تنف ذ التزاـ محمو دفع مبمغ مف النقكد

: أما اآلف فسنيرض أنكاع أك باألحرل نكعي الكفاء السابؽ ذكرىما
 قع الكفاء أصبل مف المد ف، كلكف قد  قـك بو شخص آخر  (أو اإلداري: )الوفاء البسيط. (أ

 (في ىذا الغ ر)غ ره، كما  تـ الكفاء عادة لمدائف، كلكنو قد  ككف أ ضا لغ ره، متى تكفرت ف و 
. الصفة الست فاء الد ف

 الكفاء  صح: "مف القانكف المدني في الفقرة األكلى ما  مي (258)جاء في نص المادة 
كىذا مؤداه أف الكفاء ... ق أك مف أم شخص لو مصمحة في الكفاء بمف المد ف أك مف نائ

ق، كلكف القانكف أجاز أف  قع الكفاء مف غ ر ب ككف أصبل مف شخص المد ف نفسو أك مف نائ
 مصمحة بذلؾ الكفاء مثؿ الكف ؿ، أك المد ف المتضامف، كحائز  ذكالمد ف، ك ككف ىذا الغ ر

إذ أف الكفاء لصاحب حؽ التتبع  (كىك مف انتقمت إل و ممك ة اليقار المرىكف)اليقار المرىكف 
 .2 منع التنف ذ عمى اليقار، أم ب يو بالمزاد اليمني

 ف ال مصمحة ليـ في الكفاء، ذإال أنو قد  حدث أ ضاء أف  ككف المكفي مف الغ ر اؿ
 كالتبرع، إال أف لمدائف حؽ رفض الكفاء مف قبؿ الغ ر، كىذا ما تفضؿك قـك بذلؾ مف باب اؿ
كما  صح الكفاء أ ضا مع ": كالتي تنص عمى ما  مي (2 فقرة 258)جاء في أحكاـ المادة 

 ف أك رغـ إرادتو، دمف ل ست لو مصمحة في الكفاء كلك كاف ذلؾ دكف عمـ الــالتحفظ السابؽ 
غ ر أنو  جكز لمدائف رفض الكفاء مف الغ ر إذا اعترض المد ف عمى ذلؾ، كأبمغ الدائف بيذا 

 ".االعتراض
 رتبط حؽ الدائف في االعتراض عمى الكفاء مف الغ ر، بحالة مف ثبلث، ذكرت حالت ف 

:  مف القانكف المدني ك ىي (258/2) كالحالة الثالثة في المادة  (169)منيا في المادة 
                                                           

  .275، ص 2005محمد حساـ محمكد لطفي، النظر ة اليامة لبللتزاـ، أحكاـ االلتزاـ، القاىرة، -1
 .307محمد صبرم السيدم، المرجع السابؽ، ص - 2



 الفصل األول                                                                      ماهية عقد القرض

46 
 

 إذا نص اإلتفاؽ عمى أنو  جب عمى المد ف الق اـ بتنف ذ االلتزاـ بنفسو، متى :الحالة األولى
.  تيمؽ األمر باإللتزاـ باليمؿ

ذ المد ف اإللتزاـ بنفسو، ألنو في ىذه الحالة ؼ ف أف  فد إذا استكجبت طب ية اؿ:الحالة الثانية
ما مشيكرا رسا ككف تنف ذ اإللتزاـ متيمقا باختصاص أك ميارة لدل الشخص المد ف، كأف  ككف 

. أك جراحا ناجحا
إذا قاـ بالكفاء مف لـ تكف لو مصمحة، كاعترض المد ف عمى ذلؾ كأبمغ الدائف : الحالة الثالثة

بيذا االعتراض، كما لك كاف ىذا الغ ر متبرعا، كمف المبلحظ في ىذه الحالة أف اعتراض 
 1 ف عمى الكفاء ال  حكؿ دكف قبكؿ الدائف ليذا الكفاء إذا رغب في ذلؾدالـ

 شترط لصحة الكفاء أف  ككف : ، مف القانكف المدني عمى أنو(260)كتنص المادة 
. 2 بو، كأف  ككف ذا أىم ة لمتصرؼ ف ولالمكفي مالكا لمشيء الذم كؼ

 شترط في الكفاء کي  ككف صح حا، ممك ة المكفي الشيء الذم كفي بو، كبما أف الكفاء 
تصرؼ قانكني، فيك كسائر التصرفات القانكن ة  شترط لصحتو أف تككف إرادة المكفي سم مة 

.  غ ر مي بة، كما  جب أف  ككف صادرا مف شخص تتكافر ف و األىم ة القانكن ة
 قصد بالحمكؿ، حمكؿ المكفي سكاء أكاف المد ف أك الغ ر محؿ الدائف  :الوفاء مع الحمول. (ب

، "حمكال قانكن ا"م مصدره القانكف ذإذا كرد نص في القانكف أك اتفاؽ عمى ذلؾ، ك قاؿ لمحمكؿ اؿ
 .3"حمكال اتفاق ا" االتفاؽقم مصدرلذفي ح ف  سمى الحمكؿ ا

 ترتب عمى الكفاء مع الحمكؿ، است فاء الدائف حقو، كلكف  حؿ المكفي محؿ الدائف في 
. الرجكع عمى المد ف

المدني  مف القانكف (266 إلى 261)لقد نظمت أحكاـ الكفاء مع الحمكؿ في المكاد مف 

                                                           

. 306ص - المرجع نفسو -1
 مف القانكف المدني المصرم مع اختبلؼ طف ؼ في اليبارة، 4 قابؿ نص ىذه المادة في بيض القكان ف اليرب ة، المادة - 2

 مف القانكف المدني الكك تي، ب نما ال مقابؿ ليا في القانكن ف اليراقي 29 مف القانكف المدني السكرم، كالمادة 323كالمادة 
. كالمبناني

 .303ص- محمد حساـ محمكد لطفي، المرجع السابؽ . د- 3
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 يد الحمكؿ القانكني أىـ أنكاع الحمكؿ كأكثرىا كقكعا في الح اة اليمم ة،  : الحمول القانوني-1
ح ث  حؿ المكفي محؿ الدائف بقكة القانكف، كفي جم ع الحاالت  ككف لممكفي مصمحة في كفاء 

عمى ىذا النكع  (261) ف، كما  قـك بالكفاء رغـ إرادتي الدائف كالمد ف، كقد نصت المادة داؿ
:  دت حاالتو كىيدمف الحمكؿ كع
ائو عنو مثؿ المد ف ؼعندما  ككف المكفي ممزما بالد ف مع المد ف أك ممزما بك: الحالة األولى

.  المتضامف
.   حالة الكفاء لدائف متقدـ:الحالة الثانية
 عندما  شترم المكفي عقارا مرىكنا كدفع ثمنو لدائن ف خصص اليقار الضماف :الحالة الثالثة

.  حقكقيـ
المنصكص عم يا في ) عندما  ككف لممكفي حؽ الحمكؿ بمقتضى نص خاص :الحالة الرابعة

.  ( مف القانكف التجارم الجزائرم454المادة 
 ككف الحمكؿ إتفاق ا متى كجد إتفاؽ عم و، ك ككف ىذا اإلتفاؽ إما مع  : الحمول اإلتفاقي-2

. المد ف الدائف أك
: مف القانكف المدني عمى أنو (262) الحمكؿ باالتفاؽ مع الدائف، تنص المادة الحالة األولى

 فؽ الدائف الذم استكفي حقو مف غ ر المد ف مع ىذا الغ ر عمى أف  حؿ محمو كلك لـ  قبؿ 
 المد ف ذلؾ، كال  صح أف  تأخر ىذا اإلتفاؽ عف كقت الكفاء

 تضح مف نص ىذه المادة أنو قد  مـز الدائف كالمكفي اتفاقا  ف د ىما ميا، ح ث  ستف د 
ئف مف خبللو ألنو  مكنو مف الحصكؿ عمى حقو دكف اتخاذ إجراءات التنف ذ الجبرم، لداا

كالمد ف لف  ضره أف  ككف الضماف الذم قدمو  ضمف حؽ الدائف األصمي أك الدائف الجد د، 
كال  شترط في اإلتفاؽ عمى الحمكؿ شكبل خاصا أك قبكؿ المد ف بو، فالمادة كاضحة في ذلؾ 

". لك لـ  قبؿ المد ف ذلؾ ك"... ىا عمى عبارة صبف
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كما  مكف أف  تـ اإلتفاؽ عمى الحمكؿ إما كقت الكفاء أك قبمو، كعمة ذلؾ، أف الكفاء إنما 
 قضي الحؽ بصفة نيائ ة حتى لك كاف حاصبل مف غ ر المد ف، فإذا انقضى الحؽ لـ  يد مف 

. 1الممكف اإلتفاؽ عمى الحمكؿ
مف القانكف  (263) الحمكؿ باإلتفاؽ مع المد ف؛ نظميا المشرع مف خبلؿ المادة الحالة الثانية

رض محؿ الدائف التي ؽ ف أف  حؿ الـد بو اؿلالمدني  جكز أ ضا لممد ف إذا اقترض ماال كؼ
استكفي حقو، كلك دكف رضا ىذا األخ ر، عمى أف  ذكر في عقد القرض أف الماؿ قد خصص 

 .الجد د لمكفاء، كفي المخالصة أف الكفاء كاف مف ىذا الماؿ الذم أقرضو الدائف
، إذ (الحمكؿ باالتفاؽ مع الدائف)، عکس سابقو 2 بدك ىذا النكع مف الحمكؿ غ ر طب يي

أف المد ف  تصرؼ في حؽ الدائف رغـ إرادة ىذا األخ ر، إال أف التقن ات أقرت ىذا النكع مف 
الحمكؿ لفكائده اليمم ة، فيك  حقؽ منفية لكؿ مف المد ف كالمكفي كما أنو ال  ضر بحؽ الدائف، 

ما بفالمد ف  ستف د منو كمو  سيؿ عم و الحصكؿ عمى دائف بأرض ة الماؿ الذم  في بو ر
بشركط أخؼ مف الدائف األصمي، ك ستف د المقرض مف خبلؿ استثماره كما لو في قرض 

مضمكف بتأم نات ع ن ة كاف ة، في ح ف أف الدائف لف  ضره ىذا الحمكؿ الست فائو حقو كامبل، 
ذا كاف ىناؾ دائنكف آخركف ليـ ضمانات تال ة في المرتبة، فمف  ؤدم الحمكؿ إلى اإلضرار  كا 

بيـ ألف الكائف األكؿ كاف مقمما عم يـ، كقد حؿ محمو دائف آخر، فترت بيـ لـ  تغ ر عما كاف 
 :عم و قبؿ الكفاء مع الحمكؿ، كلكف  بقى  شترط لصحة ىذا الحمكؿ شرطاف اثناف ىما

.  أف  تـ اإلتفاؽ عمى الحمكؿ ب ف الغ ر كالمد ف كال  شترط رضا الدائف بالحمكؿ:الشرط األول
 أف  ذكر في عقد القرض كفي المخالصة أف الكفاء مف الماؿ الذم أقرضو الغ ر :الشرط الثاني

لممد ف، ك قتضى ىذا الشرط أف  تـ اإلتفاؽ عمى الحمكؿ ق ؿ أك كقت الكفاء، كأف  ككف مف 
. الماؿ المقترض

                                                           

.  153 بند 197، ص 1954عبد الحي حجازم، النظر ة اليامة لبللتزامات، الجزء الثاني، أحكاـ االلتزامات، القاىرة، -1
 . 341محمد صبرم السيدم، المرجع السابؽ، ص - 2
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كفاء مزدكج  ضمف : "تيرؼ المقاصة عمى أنيا (:LA Compensation) المقاصة :ثانيا
ئف است فاء حقو، كتتحقؽ عندما  تبلقی د ناف في ذمة شخص ف، اجتميت في كؿ منيما لداؿ

. 1"صفة الدائف كالمد ف، ف نقضي الد ناف بقدر األقؿ منيما
د ناف في ذمة شخص ف، لكؿ  تقع المقاصة عندما  صبح المد ف دائنا لدائنو، ف تبلقى

بدكف -بقدر األقؿ - منيما شخص تو المستقمة، كؿ منيما دائف كمد ف لؤلخر، ف نقضي الد ناف 
لكقكعيا   كال  ككف لمقاضي أم سمطة تقد ر ة بالنسبة،كفاء كبقكة القانكف، أ ا كاف مصدرىما

ذا ما فاؽ د ف آخر كاف االنقضاء في  ح ث  فصؿ في النزاع عمى أساس كجكد المقاصة، كا 
 .2حدكد األقؿ منيما

ة مزدكجة، فيي تيد مف ناح ة أكلى أداة كفاء ظ ؼإف لممقاصة في الح اة اليمم ة ك
". أداة ضماف"، كمف ناح ة ثان ة "مزدكج

ا عمى الد ف األقؿ، كفي ذات الكقت مىا تقضي كؿألفة أداة كفاء مزدكج صاؽتيد الـ
ف الد ن ف إال ما زاد عمى ما انقضى بالمقاصة، ـ لتقضي جزئ ا عمى الد ف األكبر، فبل  كؼ

"  الدكتكر عبد الرزاؽ السنيكرم رلكلذلؾ فإف المقاصة تكفر في استيماؿ النقكد كتحركيا، ك
أنيا كث رة الكقكع في اليبلقات البنك ة كالتجار ة عمى كجو الخصكص، كلذلؾ  كجد ب ف البنكؾ 

كالتي تقـك بإجراء المقاصة ب ف حقكؽ كد كف تمؾ " غرفة المقاصة" ما  سمى بػ حسب رأ و
. البنكؾ ف ما ب نيا

كما تيد أداة ضماف، ألنيا تخكؿ لمدائف أف  ستكفي حقو مف الد ف الذم في ذمتو 
لمد نو، دكف غ ره مف دائني المد ف، ف ككف بذلؾ في حكـ الدائف المرتيف، أك الدائف صاحب 

  تقدـ غ ره مف دائني المد ف في است فاء حقو مف ،حؽ االمت از، ألنو، كرغـ ككنو دائنا عاد ا
  .3الد ف الذم في ذمتو لممد ف

                                                           

مصادر االلتزاـ، أحكاـ التزاـ، مع مقارنة ب ف القكان ف : ر ة اليامة لبللتزاـنظ اؿدكم، عمي العجبلؿ، حتكف ؽ حسف فر -1
. 586، ص2002اليرب ة، منشكرات الحمبي الحقكق ة، لبناف، 

 .343محمد حساـ محمكد لطفي، المرجع السابؽ، ص  -2
. 368محمد صبرم السيدم، المرجع السابؽ، ص - 3
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مف  (303 إلى 297)نظـ المشرع الجزائرم المقاصة، مف خبلؿ أحكاـ المكاد مف 
. قضائ ة القانكف المدني، كقد تككف المقاصة قانكن ة، كما تككف اخت ار ة كقد تتحكؿ إلى مقاصة

لممد ف ": مف القانكف المدني الجزائرم عمى ما  مي (297)تنص المادة : المقاصة القانونية- أ
حؽ المقاصة ب ف ما ىك مستحؽ عم و لدائنو، كما ىك مستحؽ لو تجاىو كلك اختمؼ سبب 

الد ن ف إذا كاف مكضكع كؿ منيما نقكدا أك مثم ات متحدة النكع كالجكدة ككاف كؿ منيما ثابتا 
. قضاء كخال ا مف النزاع كمستحؽ األداء صالحا لممطالبة بو

 .كال  منع المقاصة تأخر م ياد الكفاء لميمة منحيا القاضي أك تبرع بيا الدائف
شركط لكقكع المقاصة  (5) أنو  جب تكافر خمسة 1 تضح مف الفقرة الثان ة مف المادة

: القانكن ة كىي
.  ف لؤلخر في نفس الكقتد كجكد د ن ف متقابم ف أم أف  ككف كبل الطرف ف دائف ـك.1 
. تماثؿ الد ن ف في المحؿ، فبل تحدث مقاصة ب ف مبمغ نقدم ككم ة قمح مثبل. 2 
. خمك الد ن ف مف النزاع أم أف  ككنا محددم المقدار كمحققي الكجكد. 3 
استحقاؽ الد ن ف لؤلداء كذلؾ ألف المقاصة تيد أداء جبر ا، فبل تجب إال بحمكؿ أجؿ . 4 

. االستحقاؽ
صبلح ة كؿ مف الد ن ف لممطالبة القضائ ة، ح ث ال  صمح لممقاصة ذلؾ الد ف الذم . 5

. مضت عم و مدة التقادـ
المحددة لشركط المقاصة  (297)قابم ة الد ن ف لمحجز، كىذا الشرط لـ  رد ذكره في المادة . 6

، (3)رتيا الثالثة ؽفي ؼ (299)ج بمفيـك المخالفة، مف نص المادة تالقانكن ة بؿ ىك شرط استف
..... تقع المقاصة ميما اختمفت مصادر الد كف ف ما عدا الحاالت التال ة : كالتي تنص عمى أنو

، كعم و فإنو  شترط لكقكع المقاصة أف  ككف كؿ مف "إذا كاف أحد الد ن ف غ ر قابؿ لمحجز- 
الد ن ف قاببل لمحجز، بسبب أف المقاصة كفاء جبرم، كالحؽ غ ر القابؿ لمحجز ال  مكف إجبار 

                                                           

ل بي،  مدني 349 مدني سكرم، كالنص 360 مدني مصرم، كالمادة 362 مدني جزائرم، المادة 297 قابؿ نص المادة - 1
.  كك تي425 لبناني، كالمادة 330كنص المادة 
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فمثبل، ال  جكز إجراء المقاصة في حالة كاف )صاحبو عمى كفاء د نو ليدـ قابم تو لمحجز، 
. 1(الزكج المطمؽ دائنا لزكجتو كمد نا ليا بالنفقة في نفس الكقت

 كنا ال تجكز المقاصة ف يا كأف كاف أحد الد ن ف نزع دكف د بالذكر أف ىنالؾ ك جدرىذا 
حؽ مف  د مالكو ككاف مطمكبا رده، أك إذا كاف أحد الد ن ف ش ئا مكدعا أك ميارا  لبلستيماؿ 

.  (سبؽ الحد ث عنو)ككاف مطمكبا رده، ككذلؾ إذا كاف أحد الد ن ف حميا غ ر قابؿ لمحجز 
، 2 طمؽ عم يا أ ضا تسم ة المقاصة الرضائ ة : المقاصة االختيارية والمقاصة القضائية-ب

ح ث  جكز رغـ أنشاء شركط المقاصة أف  رتضي طرفا المد كن ة أك أحدىما أف تتـ المقاصة، 
ف قاؿ لممقاصة في ىذه الحالة المقاصة الرضائ ة،  جدر بالذكر أف المقاصة الرضائ ة باإلرادة 

فردة ألحد طرفي المد كن ة ال تتصكر في حالة انتفاء شرط تماثؿ الد ن ف، ح ث  تي ف فالـ
. 3إل قاع المقاصة في ىذا الغرض تراضي الطرف ف كل س مجرد رضاء أحدىما

ضائ ة فتترتب آثارىا منذ النطؽ بالحكـ، كىذه المقاصة ؽأما في ما  خص المقاصة اؿ
ل ست مف النظاـ الياـ  كقييا القاضي مف تمقاء نفسو، بؿ البد أف  تمسؾ بإ قاعيا مف لو 
مصمحة في ذلؾ، ك تمتع القاضي بسمطة تقد ر ة في ىذا الشأف مراع ا في ذلؾ اليدالة 

. 4كالمبلءمة، كتطب قا لذلؾ ال تتصكر المقاصة في حالة إفبلس أحد الطرف ف
 : et (la remise des dettes) (la remise de l’obligation)  اإلبراء:ثالثا

نزكؿ الدائف عف حقو قبؿ المد ف دكف مقابؿ، فيك تصرؼ :  يرؼ اإلبراء عمى أنو
تبرعی حتما، فإذا استكفي مقاببل كاف ىذا بمقابؿ، أما إذا لـ  ستكؼ حقو ع نا كال بمقابؿ كاف 
ىذا ىك اإلبراء، كاإلبراء تصرؼ قانكني  قصد بو التبرع كلذلؾ فإف الصمح مع المد ف المفمس 
المتضمف نزكال مف الدائن ف عف جزء مف حقكقيـ لممفمس ال  يتبر إبراء، ألف ىذا النزكؿ لـ 

                                                           

.  مف قانكف اإلجراءات المدن ة في األحكاؿ التي ال تقبؿ الحجز عم يا378، 368، 366راجع المكاد - 1

 « la compensation conventionnelle ou facultative »: كتسمى بالمغة الفرنس ة- 2
 .358، 357محمد حساـ محمكد لطفي، المرجع السابؽ ، ص - 3
 .359المرجع نفسو، ص - 4
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نما قصد بو تمك ف المد ف مف أف  كفي بالجزء الباقي مف الد كف الذم لـ   قصد بو التبرع، كا 
. 1" كف محؿ نزكؿ

مف القانكف  (306 ك305)نظـ المشرع الجزائرم اإلبراء مف خبلؿ أحكاـ المادت ف 
اخت ار ا، ك تـ   نقضي اإللتزاـ إذا برأ الدائف مد نو:  عمى أنو305، ح ث تنص المادة 2المدني

". اإلبراء متى كصؿ إلى عمـ المد ف، كلكف  صبح باطبل إذا رفضو المد ف
تسرم عمى اإلبراء األحكاـ المكضكع ة التي تسرم : "فتنص عمى أنو (306)أما المادة 

عمى كؿ تبرع، كال  شترط ف و شكؿ خاص كلك كقع عمى التزاـ  شترط لق امو تكافر شكؿ فرضو 
 .القانكف أك اتفؽ عم و المتياقداف

 ستفاد مف نص المادت ف المذككرت ف أعبله، أف اإلبراء تصرؼ قانكني  نقضي بمقتضاه 
:  اإللتزاـ دكف مقابؿ، ك تم ز بخاص ت ف جكىر ت ف ىما

 .أف اإلبراء  تـ بإرادة منفردة -
.  أنو تسرم عمى اإلبراء األحكاـ المكضكع ة التي تسرم عمى كؿ تبرع -

 قصد بيذه الخاص ة أف اإلبراء ال  حتاج لقبكؿ  :اإلبراء يتم بإرادة منفردة: الخاصية األولى
، ك تـ مف كقت عمـ 3المد ف کي  تـ فيبل، بؿ  كفي في ذلؾ أف تصؿ إرادة الدائف بيمـ المد ف

(.  305)ىذا األخ ر بو، كىذا ما جاء في فحكل المادة 
لكف  بقى أنو ال  مكف فرض اإلبراء عمى المد ف بالرغـ عنو، إذ أنو إذا رأل أف في ذلؾ 

،  جكز لو أف  رده، ك ترتب عمى ذلؾ انيداـ أثر اإلبراء، كبقاء اإللتزاـ 4مساسا بكرامتو مثبل
".  كلكف  صبح باطبل إذا رفضو المد ف"قائما، كىذا ما جاء في نفس المادة في عبارتيا األخ رة، 

:  األحكام الموضوعية التي تسري عمى كل تبرعءعمى اإلبرايسري : الخاصية الثانية
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المذككرة سابقا األحكاـ المنظمة لئلبراء مف ناح تي الشكؿ  (306)تب ف المادة 
. كالمكضكع

 ال  خضع اإلبراء ألم شرط شکمی، فيك ىبة غ ر مباشرة، كىذا ما عبرت :من حيث الشكل. (أ
، كما  بقى ميفی مف أم شكؿ ..."كال  شترط ف و شكؿ خاص... ": بنصيا (306)عنو المادة 
 ف محؿ اإلبراء قد نشأ مف عقد كاف  شترط القانكف أك الطرفاف النيقاده شكبل دكلك كاف اؿ

مي نا، كلكف إذا كقع اإلبراء في شكؿ كص ة ال تنفذ إال بيد الكفاة، فإنو  أخذ حكـ الكص ة شكبل 
  .1كمكضكعا

ىذا كاإلبراء الحاصؿ في مرض المكت  أخذ حكـ الكص ة، طبقا لما جاء في المادة 
. مف القانكف المدني (776)

راء األحكاـ المكضكع ة لمتبرعات فبل بد أف تككف ب  سرم عمى اإل:، من حيث الموضوع(ب
اإلرادة خال ة مف الي كب، كأف تتكافر األىم ة القانكن ة، ألف اإلبراء تصرؼ تبرعي فبل  جكز 

 ف ألف أىم ة التبرع غ ر متكافرة ف يما، كال دراء المد ف مف اؿببذاؾ لمقاصر أك المحجكر عم و إ
. 2راء مشركع ة المحؿ كالسببب جكز لمكلي كال لمكصي كال لمق ـ إبراء المد ف كما  شترط في اإل

  قصد بيا حكالة الد ف ال حكالة الحؽ، كتيرؼ حكالة (:cession de dette) الحوالة :رابعا
الد ف بأنيا اتفاؽ  نتقؿ بو الد ف مف المد ف األصمي إلى شخص آخر، ف حؿ ىذا األخ ر محؿ 

الدائف، كالمد ف : المد ف في الد ف نفسو بجم ع مقكماتو، ف ككف ىنالؾ ثبلثة أطراؼ ىـ
. الذم  تحمؿ الد ف (كىك المد ف الجد د)األصمي، كالمحاؿ عم و 

مف القانكف المدني،  (257 إلى 251)نظـ المشرع الجزائرم حكالة الد ف في المكاد مف 
. كتككف الحكالة باتفاؽ إما ب ف المد ف كالمحاؿ عم و أك ب ف الدائف كالمحاؿ عم و

تتـ حكالة الد ف في ىذه الحالة بناء  :انعقاد الحوالة باتفاق بين المدين والمحال عميه-أ
 المحاؿ عم و الذم  تحمؿ عنو الد ف، كىذا ما كعمى اتفاؽ  برمو المد ف مع شخص آخر ق
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تتـ حكالة الد ف باتفاؽ : "مف القانكف المدني التي تنص عمى أنو (251)جاء في فحكل المادة 
". ب ف المد ف كشخص آخر  تحمؿ عنو الد ف

، لذا ال بد مف 1تخضع الحكالة باعتبارىا عقدا لمشركط اليامة النيقاد اليقكد كصحتيا
القانكن ة،  تكف ا لمشركطسكجكد تراضی صادر مف ذم أىم ة خاؿ مف الي كب، ك ككف المحؿ ـ

ث أك الدافع إل يا، كسبب التزاـ عكالمحؿ ىنا ىك الد ف المحاؿ، كالسبب في عقد الحكالة ىك البا
المحاؿ عم و ىك المقابؿ الذم  يدؼ إلى الحصكؿ عم و مف التزامو، أك قد  قصد بو التبرع عف 

  .2المد ف األصمي
نذكر أف رضاء الكائف في ىذه الحالة ال  مـز النيقاد الحكالة، كلكنو  يد شرطا لنفاذىا، 

ال تككف الحكالة ": مف القانكف المدني، في فقرتيا األكلى عمى أنو (252)كقد نصت المادة 
، ك ككف إقراره قائما بمجرد عممو بيا كلك جاء عممو عف ..."نافذة في حؽ الدائف إال إذا أقرىا 

غ ر طر ؽ طرفي الحكالة، كلو تكج و إقراره إلى أحدىما دكف األخذ بي ف االعتبار إف كاف ىك 
نفس الطرؼ الذم أعممو بالحكالة، كال  شترط في ذلؾ اإلقرار أم شكؿ مي ف، بؿ  كفي أف 

الد ف مف  خطر الدائف أحد المتياقد ف بذلؾ، سكاء صراحة أك ضمنا كأف  أخذ جزء مف 
المحاؿ عم و أك  ميمو ميمة باعتباره مد نا جد دا، إال أف لمدائف مطمؽ الحر ة في رفض الحكالة، 
فتيتبر ىذه األخ رة غ ر نافذة في حقو، إذ ال  مكف إجباره عمى قبكؿ مد ف ال  رغب ف و، كقد 

عمى ىذا  (252) ككف الرفض أ ضا إما صراحة أك ضمنا، ح ث عبرت الفترة الثان ة مف المادة 
ذا قاـ المحاؿ عم و أك المد ف األصمي بإعبلف الحكالة إلى الدائف ": ىاصالرفض بف  ف لو كعكا 

كف صدكر اإلقرار، اعتبر سككت الدائف رفضا دأجبل ميقكال ل قر الحكالة، ثـ انقضى األجؿ 
. لمحكالة

تو شكؿ مي ف، إذ حعد رفض اإلقرار كاإلقرار نفسو، فيك تصرؼ قانكني ال  شترط لصم
قد  ككف صر حا أك ضمن ا،  جدر بالذكر أنو متى ما رفض الدائف الحكالة فبل  حؽ لو أف  يكد 
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ق ا عمى اتفاقيما األكؿ، إال أف ىناؾ مف الفقياء مف ببيد ذلؾ ك قرىا إال إذا كاف الطرفاف قد 
 شترط انيقاد حكالة جد دة ب ف المد ف كالمحاؿ عم و  يمف بيا الدائف مف جد د، رغـ رفض 

أف  طالب المد ف الجد د  (المح ؿ)الدائف فإنيا تظؿ قائمة ب ف طرف يا إذ  مكف لممد ف األصمي 
ال كاف ذلؾ إخبلال بالتزاـ تياقدم (المحاؿ عم و)  1بالكفاء لمدائف عند حمكؿ األجؿ كا 

مف القانكف المدني  (257)نصت المادة  :انعقاد الحوالة باتفاق بين الدائن والمحال عميه-ب
 ف باتفاؽ ب ف الدائف كالمحاؿ عم و،عمى أف  تقرر ف و أف ىذا األخ ر د اؿةكاؿحتـ ت":عمى ما  مي

 .(256  ك254) حؿ محؿ المد ف األصمي في التزامو،كفي ىذه الحالة تسرم أحكاـ المادت ف
ال تتطمب الحكالة في ىذه الحالة إال اتفاؽ الدائف كالمحاؿ عم و، ك تـ ذلؾ طبقا لمقكاعد 
اليامة، كما  مكف أف  ككف ىذا اإلتفاؽ صر حا أك ضمن ا، ك جب أف تككف إرادة المتياقد ف 

دالة بكضكح عمى أنيما قصدا حكالة إبراء، ح ث تككف إرادة الدائف كاضحة عمى أنو  تخمى عف 
مد نو األصمي، كأف تككف إرادة المحاؿ عم و كاضحة عمى أنو أراد أف  ح ؿ عمى نفس ة ب ف 
المد ف األصمي، كفي ىذه الصكرة مف الحكالة ال  شترط مكافقة المد ف كقد تنفذ في مكاجيتو 

. كلك دكف ىذه المكافقة بؿ كعمى الرغـ منو
: ك تضح أثر عدـ مكافقة المد ف عمى الحكالة في أمر ف

 أف رجكع المحاؿ عم و عمى المد ف األصمي بما  كف و لمدائف عمى أساس إثراء ببل سبب، -أ
. ألف الحكالة تمت دكف تدخؿ المد ف

  .2 أف المد ف ال  متـز ب سار المحاؿ عم و، بيكس الحاؿ إذا تمت الحكالة بمكافقتو-ب
عند الحد ث عف التجد د لمكىمة األكلى،  تب ف كجكب ذكر  (:la novation) التجديد :خامسا

 نظمومبلحظت ف أساس ت ف، تتمثؿ األكلى في أف التجد د کسبب النقضاء اإللتزاـ، دائما ما 
، لذا كجب التطرؽ إلى la délégationالقانكف الجزائرم كباقي التشر يات المختمفة مع اإلنابة 

.  كلك بإ جاز" اإلنابة في الكفاء"
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 ف عمى انقضاء التزاـ أخ ر ل نشأ دعقد بمكجبو  تفؽ دائف ـك: "ك يرؼ التجد د بأنو
محمو التزاـ جد د عمى عاتقو، كىذا اإللتزاـ الجد د  خالؼ في أحد عناصره الجكىر ة اإللتزاـ 

تجد د بتغ  ر )، كأما ف ما  تيمؽ بالمد ف (تجد د بتغ  ر الدائف)المنقضي أما ف ما  خص الدائف 
ما ف ما  رتبط بمحؿ اؿ(المد ف ، كما  جيؿ ىذا  (تجد د بتغ  ر محؿ الد ف) ف أك مصدره د، كا 
اإللتزاـ  ذا خصكص ة بمكاف، ىك ككنو في الكقت ذاتو طر قا مف طرؽ انقضاء" التجد د

كمصدرا مف مصادر إنشائو، إذ  نقضي بمكجبو اإللتزاـ القد ـ ك نشأ في ذات األكاف التزاـ جد د 
 .1أخذ محموم

:  تجدد اإللتزاـ: " مف القانكف المدني عمى أنو (287)تنص المادة 
عنو في   د  ختمؼد ف إذا اتفؽ الطرفاف عمى استبداؿ اإللتزاـ األصمي بالتزاـ جدبتغ  ر اؿ- 

.  محمو أك في مصدره
األصمي  بتغ  ر المد ف إذا اتفؽ الدائف كالغ ر عمى أف  ككف ىذا األخ ر مد نا مكاف المد ف- 

المد ف عمى رضا الدائف  عمى أف تبرأ ذمة المد ف األصمي دكف حاجة لرضائو، أك إذا حصؿ
.  شخص أجنبي قبؿ أف  ككف ىك المد ف الجد دب
". الجد د بتغ  ر الدائف إذا اتفؽ الدائف كالمد ف كالغ ر عمى أف  ككف ىذا األخ ر ىك الدائف- 

:  ستخمص مف نص المادة أنو لكي  تـ التجد د، البد مف تكافر أربية شركط ىي
. كجكد التزاـ قد ـ. أ

. إنشاء التزاـ جد د محمو. ب
. اختبلؼ اإللتزاـ األكؿ عف اإللتزاـ الجد د في أحد عناصره الرئ س ة. ج
. ن ة التجد د. د

 في ىذه الحالة  فترض أصبل كجكد التزاـ قد ـ، كالتجد د ىك الذم :وجود التزام قديم (أ
 ؤدم إلى انقضائو، كعم و فإف لـ  كجد التزاـ قد ـ، كأف انقضى قبؿ اإلتفاؽ عمى التجد د أك لـ 

 المحؿ  كجد أصبل كلكف المتياقداف تكىما كجكده، أك كاف اإللتزاـ القد ـ باطبل ليدـ مشركع ة
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أك السبب، فإف التجد د في كؿ ىذه الحاالت ال  مكف أف  تـ، ألف اإللتزاـ الجد د س ستمد 
  .1كجكده مف اإللتزاـ القد ـ

ال  تـ التجد د إال إذا كاف اإللتزاماف القد ـ كالجد د قد : "عمى أنو  (288)تنص المادة 
. "خبل كؿ منيما مف أسباب البطبلف

أما إذا كاف اإللتزاـ القد ـ ناشئا عف عقد قابؿ لئلبطاؿ فبل  ككف التجد د صح حا إال إذا 
حبللو محؿ اإللتزاـ القد ـ . فقد اإللتزاـ الجد د إجازة اليقد كا 

 ستفاد مف أحكاـ ىذه المادة، أنو في حاؿ ما إذا كاف اإللتزاـ ناشئا عف عقد قابؿ 
لئلبطاؿ لي ب في اإلرادة أك النقص في األىم ة فإف اإللتزاـ  ككف مكجكدا كلكنو ميدد بالزكاؿ، 

. فإف زاؿ بناء عمى طمب مف لو الحؽ في اإلبطاؿ، فإف التجد د  بطؿ تبيا لذلؾ
أما إذا كاف اإللتزاـ القد ـ ناشئا عف عقد قابؿ لئلبطاؿ، فبل  ككف التجد د صح حا إال 
حبللو محؿ اإللتزاـ القد ـ، كعمى ذلؾ إذا أقدـ مف لو  إذا قصد بااللتزاـ الجد د إجازة اليقد كا 
الحؽ في اإلبطاؿ بيد كشؼ الي ب عمى التجد د، ف يتبر إجازة لميقد القابؿ لئلبطاؿ ك ككف 

. التجد د صح حا
  شترط أف  نشأ التزاـ جد د ك  ككف صح حا ل حؿ محؿ اإللتزاـ القد ـ :إنشاء التزام جديد (ب

فإذا كاف اليقد مصدر اإللتزاـ باطبل، فإف ىذا اإللتزاـ ال  نشأ كال  تـ التجد د، ك بقى اإللتزاـ 
. القد ـ

أما إذا نشأ عقد جد د قابؿ لئلبطاؿ فإف التجن د ال  ستقر إال بيد استقرار مص ر ىذا 
.  زكؿ اإللتزاـ الجد د ك يكد اإللتزاـ القد ـماليقد، ك إذا أبطؿ ف يتبر التجد د كأف لـ  كف ك

"  ف مف ح ث محمو أك مصدره، أك المد فداؿ: " في أحد اليناصر كىي:اختالف االلتزامين (ج
اف عمى ؼ ك  ككف االختبلؼ في المحؿ إذا كاف محؿ اليقد األكؿ نقكدا، ف تفؽ الطر،"الدائف"أك 

المصدر ف ككف  أف  ككف المحؿ في اإللتزاـ الجد د س ارة أك بضاعة أك اليكس، أما اختبلؼ
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إلى  (المصدر عقد إ جار)كاتفاؽ المؤجر كالمستأجر عمى أف  ككف ما تجمع مف د ف األجرة 
  .1(مصدره االتفاؽ عمى القرض)د ف قرض 

 إف األصؿ في التجد د أف تككف الن ة كاضحة ال  يمكىا شؾ، كتتضح الن ة مف :نية التجديد (د
حالة الشؾ  خبلؿ تجد د أحد اليناصر السابؽ ذكرىا مف محؿ أك مصدر أك مد ف أك دائف كفي

: نصياب مف القانكف المدني 289فإف عدـ التجد د ىك الذم  فترض، كىذا ما ذىبت إل و المادة 
، ك غ ر ذلؾ " د بؿ  جب اإلتفاؽ عم و كاستخبلصو بكضكح مف الظركؼ دال  فترض التج" 

مف إضافات أك تغ  ر في عناصر أخرل غ ر اليناصر الرئ س ة المذككرة أعبله ال  يد تغ  را، 
خاص ال  نتج التجد د مف كتابة  كبكجو: "كىذا ما جاءت بو الفقرة الثان ة كالتي تنص عمى أنو

د ف مكجكد قبؿ ذلؾ، كلك مما  حدث في اإللتزاـ مف تغ  رات ال تتناكؿ إال زمف الكفاء، أك بسند 
مكانو، أك ك ف ة الكفاء بو، كال مما  دخؿ عمى اإللتزاـ مف تيد بلت ال تتناكؿ إال التأم نات، ما 

. 2 اتفاؽ  قضي بغ ر ذلؾناؾلـ  كف ق
 leالمن ب )ؽ بمكجبو المد ف تؼأما اإلنابة فيي عمؿ قانكني ثبلثي األطراؼ، م

délégant) مع الدائف ،( المناب لد وle délégataire)  عمى أف  قـك بكفاء الد ف مكاف
 .le délégué" )3المد ف شخص ثالث كىك المناب 

كاألجنبي  (المن ب)ال تقتضي اإلنابة أف تككف ىناؾ مد كن ة سابقة ب ف المد ف 
، بؿ إف األمر  تكقؼ عمى اليبلقة المكجكدة ب ف األطراؼ الثبلثة لئلنابة، فقد تقع (المناب)

اإلنابة ب ف أشخاص ال تربطيـ أم رابطة قانكن ة سابقة، كما لك أراد شخص أف  يب آخر 
 ماال، قبؿ أف  تكافر لو ىذا المبمغ، ف طمب مف شخص آخر أف  قرضو ىذا المبمغ عمى أف
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 دفيو مباشرة لممكىكب لو، كالغالب في اإلدانة أف  ككف المن ب دائنا لممناب، ف رتضي ىذا 
 .1األخ ر اإلنابة ل قضي مف خبلليا د نو

نظـ المشرع الجزائرم اإلنابة في نفس القسـ المنظـ لمتجد د حاذ ا في ذلؾ حذك الكث ر 
مف المشرع ف ك ذلؾ  رجع إلى أف اإلنابة في إحدل صكرت يا إنما تتضمف في حق قة األمر 

". تجد دا بتغ  ر المد ف"
تتـ اإلنابة إذا حصؿ المد ف عمى رضاء الدائف بشخص : عمى أنو (294)تنص المادة 

. أجنبي  متـز بكفاء الد ف مكاف المد ف
كاإلنابة ". ال تقتضي اإلنابة أف تككف ىناؾ حتما مد كن ة سابقة ب ف المد ف كالغ ر

نابة ناقصة أك قاصرة  ، فاإلنابة الكاممة ىي التي تؤدم إلى براءة ذمة 2نكعاف، إنابة كاممة، كا 
 ف، أما اإلنابة الناقصة فظؿ ف يا المن ب ممتزما د ف بتغ  ر الـدؿاالمن ب، كتتضمف بيذا تجد دا 

بالد ف، قبؿ المناب لد و إلى جانب المناب، كبو  صبح لممناب إل و مد ناف، كىذا النكع مف 
إذا اتفؽ المتياقدكف في اإلنابة أف  ستبدلكا بالتزاـ سابؽ التزاما ": 295اإلنابة نصت عم و المادة 

جد دا كانت ىذه اإلنابة تجد دا لبللتزاـ بتغ  ر المد ف ك ترتب عم يا إبراء ذمة المن ب قبؿ 
المناب لد و، عمى أف  ككف اإللتزاـ الجد د الذم ارتضاه المناب صح حا كأال  ككف ىذا األخ ر 

غ ر أنو ال  فترض التجد د في اإلنابة، فإف لـ  ميسرا كقت اإلنابة،عمى التجد د، بقي اإللتزاـ
.  كف ىناؾ إتفاؽ القد ـ إلى جانب اإللتزاـ الجد د

تتحد الذمة ك نقضي بيا اإللتزاـ لدل اجتماع صفتي  (:la confusion) اتحاد الذمة :سادسا
الدائف كالمد ف عمى رأس الشخص نفسو بالنسبة إلى د ف كاحد، في المقاصة  كجد د ناف 

ف كاحد،  خمؼ أحد طرف و الطرؼ ئكشخصاف، كبالمقابؿ  كجد في اتحاد الذمة شخص كاحد كدا
 .3اآلخر ف و
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صرؼ القانكني، كلكنو نادر الكقكع، كمثاؿ ت قع اتحاد الذمة ب ف األح اء عف طر ؽ اؿ
صدرىا، أك أف  قبؿ المسحكب أىك مف  كأذلؾ أف تشترم الدكلة أك البنؾ مستندات كانت ىي 

فتصبح  (المسحكب عم و)عم و السفتجة ف صبح مد نا بق متيا، كقبؿ م ياد االستحقاؽ  شتر يا 
. 1ممكو، كبذلؾ  صبح دائنا لنفسو، فتجتمع ف و صفتي المد ف كالدائف، كتتحد الذمة في الد ف

كالتي تنص  (304)نظـ المشرع الجزائرم أحكاـ اتحاد الذمة في مادة كاحدة في المادة 
عمى أنو إذا اجتمع في شخص كاحد صفتا الدائف كالمد ف بالنسبة إلى د ف كاحد، انقضى ىذا 

ذا زاؿ السبب الذم أدل إلى اتحاد الذمة .  الد ف بالقدر الذم اتحدت ف و الذمة كا 
ككاف لزكالو أثر رجيي، عاد الد ف إلى الكجكد بممحقاتو بالنسبة إلى المين  ف باألمر، 

. ك يتبر اتحاد األمة كأنو لـ  كف
 ترتب عمى اتحاد الذمة انقضاء الد ف بالقدر الذم اتحدت ف و الذمة، فقد  قع اتحاد 

الذمة في الد ف بتمامو، كما إذا مات الدائف، ككاف المد ف الكارث الكح د لو، الذم اتحدت ف و 
ذا كاف المد ف ال  رث إال نصؼ التركة فإف الد ف ال  نقضي إال نصفو، ك بقى  الذمة، كا 

النصؼ الثاني في ذمة المد ف لمشركة، كاليمة في انقضاء الد ف باتحاد الذمة، ىي استحالة أف 
 طالب اإلنساف نفسو، كلذلؾ إذا زاؿ السبب الذم أتى إلى اتحاد الذمة عاد الد ف إلى الكجكد 

. ىك كممحقاتو إلى ذكم الشأف
كذلؾ إذا أكصى الدائف لممد ف بالد ف ثـ طيف الكرثة في صحة الكص ة، كأبطمت نت جة 

. 2لذلؾ، فإف اتحاد الذمة  يتبر كأف لـ  كف، كعاد الد ف إلى الكجكد بجم ع تكابيو بأثر رجيي
 قصد باستحالة التنف ذ في ىذا  :(l’impossibilité d’exécution) استحالة التنفيذ:سابعا

المقاـ، كؿ استحالة الحقة لنشكء اإللتزاـ بإعطاء أك بيمؿ أك بامتناع أك بضماف سبلمة، ما 
  :دامت االستحالة مطمقة كراجية لسبب أجنبي ال بد لممد ف ف و، ك شترط لذلؾ ثبلثة شركط ىي
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أف تككف االستحالة الحقة لنشكء اإللتزاـ، أم تال ة لو، فإف كانت سابقة عم و، فيي تحكؿ - أ
. ق بدا ة التخمؼ المحؿئدكف نشك

عف الكفاء بالتزامو " عجز تاـ"أف تككف االستحالة مطمقة، أم أف المد ف  صبح في حالة - ب
عمى أ ة صكرة كبأ ة كس مة، ميما كانت غرابة ىذه الكس مة أك عدـ ميقكل تيا أك المشقة 

. التنف ذالظاىرة المترتبة عمى استخداميا في التنف ذ بالنسبة لنكع كظركؼ االلتزاـ كاجب 
أف تككف االستحالة راجية لسبب أجنبي ال  د لممد ف ف و، ألنيا إف كانت بسببو فبل  مكنو - ت

االستفادة منيا، كتككف االستحالة راجية لسبب أجنبي إذا كاف مردىا، حادث فجائي، أك قكة 
. 1قاىرة أك فيؿ الغ ر أك خطأ الدائف

كضع المشرع الجزائرم استحالة التنف ذ في قائمة انقضاء اإللتزاـ دكف الكفاء بو، مع كؿ 
، كنظميا مف خبلؿ مادة منفردة، ىي "استحالة الكفاء"مف اإلبراء كالتقادـ، كأطمؽ عم يا عبارة 

 نقضي اإللتزاـ إذا أثبت المد ف أف ": مف القانكف المدني كالتي تنص عمى أنو (307)المادة 
. " الكفاء بو أصبح مستح بل عم و لسبب أجنبي عف إرادتو
في " استحالة قانكن ة"أك " استحالة فيم ة"تككف االستحالة التي  نقضي بيا اإللتزاـ إما 

"  ، كالفرؽ ب ف االستحالت ف، ىك أف االستحالة الفيم ة2الكقت الذم  جب ف و تنف ذ ىذا اإللتزاـ
تيد مسألة كاقع تخضع لتقد ر قاضي المكضكع كمثاليا اإللتزاـ بتسم ـ شيء مي ف، كىبلكو أك 

ة اليثكر عم و، كمثاليا في اإللتزاـ بيمؿ، مرض المد ف مرض مزمف  حكؿ مفامؾاض اعو دكف 
دكف تمك نو مف أداء ذلؾ اليمؿ، أما األدلة القانكن ة في مسألة قانكف تخضع لرقابة المحكمة 
اليم ا، كمثاليا اإللتزاـ بنقؿ ممك ة أرض، كقبؿ التنف ذ تنزع ممك تيا لحساب المنفية اليامة، 

 .3ف تيذر قانكنا تنف ذ ذلؾ اإللتزاـ
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 يد التقادـ آخر سبب مف   :la prescription extinctive)) التقادم المسقط :ثامنا
انقضاء عقد القرض، كقد خصو المشرع  نقضاء اإللتزاـ أك باألحرلالاألسباب اليامة المؤد ة 
 كث رة مقارنة بباقي األسباب اليامة قمادة مف القانكف المدني، كىذ (15)الجزائرم بخمسة عشر 

األخرل كالتي اكتفى في مرات عد دة بتنظ ـ أحكاميا مف خبلؿ مادة أك اثنت ف، كذلؾ إف عاد 
إلى شيء، فإنما  يكد إلى كثرة التفاص ؿ المتيمقة بالتقادـ كدقتيا، ناى ؾ عف تمؾ المتيمقة بمدتو 

. كك ف ة حسابيا كما  طرأ عمى ىذه المدة مف كقؼ أك انقطاع
كالذم  يد مف أسباب اكتساب " التقادـ المكسب " كل س " التقادـ المسقط " قصد بالتقادـ 

 تقادـ اإللتزاـ بانقضاء : "مف القانكف المدني عمى ما  مي (308)الممك ة، ح ث تنص المادة 
خمسة عشر سنة ف ما عدا الحاالت التي كرد ف يا نص خاص في القانكف ف ما عدا االستثناءات 

". اآلت ة
لتتراكح ب ف خمس سنكات  (استثناءات) أخرل لمتقادـ دثـ تأتي المكاد البلحقة لتيطي مد
. إلى أربع إلى اثنت ف لتنتيي بسنة كاحدة

المذككرة أعبله، أف القاعدة اليامة في حساب القادـ، إنما  (308) ستفاد مف نص المادة 
أ ا كاف مصدرىا أك مكضكعيا، كبصرؼ - ىي خمسة عشر سنة م بلد ة، فجم ع اإللتزامات 

إنما تتقادـ بمضي ىذه المدة، كقد جاء ذكر كممة - النظر عف صفتيا المدن ة أك التجار ة 
عمى   مف القانكف المدني الجزائرم كالتي تنص3الم بلد ة متيمدا إعماال بنص المادة الثالثة 

، كلـ  كف اخت ار "تحسب اآلجاؿ بالتقك ـ الم بلدم ما لـ  نص القانكف عمى خبلؼ ذلؾ": اآلتي
عبثا، بؿ جاء ذلؾ مستكحى " بخمسة عشر عاما"المشرع الجزائرم كتحد ده لمدة التقادـ المسقط 

مف الشر ية اإلسبلم ة الغراء، كالتي تقضي بيدـ سماع الدعكی عند اإلنكار بيد مضي ىذه 
، كلـ  ستكح يا مف المشرع الفرنسي عمى خبلؼ الكث ر مف األحكاـ، ألف ىذا األخ ر 1المدة

عاما، كقد انتقد الفقياء الفرنس كف طكؿ ىذه المدة كاقترحكا في الكث ر  (30)حدد المدة بثبلث ف 
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سنة أك أقؿ، إال أف اقتراحاتيـ لـ تمقى الصدل  (20)مف المناسبات تقص رىا إلى عشر ف 
. المبتغى لدم مشرع يـ، كلـ  يدليا التقن ف الفرنسي حتى ىذه الساعة

.  األسباب الخاصة النقضاء عقد القرض: الفرع الثاني
نظـ المشرع الجزائرم األسباب الخاصة النقضاء عقد القرض مف خبلؿ نصي المادت ف 

مف القانكف المدني، ح ث جيؿ السبب األكؿ لبلنقضاء ىك انتياء األجؿ  (458 ك 457)
أشير عمى القرض  (06)المتفؽ عم و، في ح ف جيؿ السبب الثاني محصكرا في انقضاء ستة 

. مع كجكد رغبة مف قبؿ المد ف إللغاء اليقد
  نتيي قرض االستيبلؾ بانتياء ":مف القانكف المدني عمى ما  مي (457)تنص المادة 
 ."األجؿ المتفؽ عم و
 جكز لممد ف إذا انقضت ستة أشير عمى القرض " :فتنص عمى أنو (458)أما المادة 

أف  يمف رغبتو في إلغاء اليقد، كرد ما اقترضو عمى أف  تـ ذلؾ في أجؿ ال  جاكز ستة أشير 
. مف تار خ اإلعبلف

.  أما حؽ المقترض في الرد ال  جكز إسقاطو أك تحد ده بمقتضى االتفاؽ
أف عقد القرض  نقضي بانتياء  (457) تب ف مف نص المادة : عميه  انتهاء األجل المتفق:أوال

األجؿ المتفؽ عم و ب ف المقرض كالمقترض، كفي حاؿ لـ  كجد اتفاؽ عمى تحد د األجؿ، طبقت 
القكاعد اليامة كالتي تقضي بسقكط حؽ المد ف في األجؿ متى تكفرت الحاالت المنصكص 

مف القانكف المدني، كعم و  مكف القكؿ أف األجؿ في عقد القرض  حؿ  (211)عم يا في المادة 
. إما بانتيائو، أك بسقكطو

:  أسباب سقكط األجؿ بما  مي (211)حددت المادة 
. إذا أشير إفبلس المقترض أك إعساره. (أ

إذا أنقص المقترض بفيمو إلى حد كب ر ما أعطى المقرض مف تأم ف خاص، ما لـ  ؤثر . (ب
المقترض أف المطالبة بتكممة التأم ف، فإذا كاف إضياؼ التأم ف  رجع لسبب آخر ال دخؿ 

. إلرادة المقترض ف و فإف األجؿ  سقط ما لـ  قدـ المقترض لممقرض تأم نا كاف ا
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 إذا لـ  قدـ المقترض لممقرض ما كعد في اليقد بتقد مو مف تأم نات، تض ؼ المادة .(ج
إذا كاف اإللتزاـ مقترنا بأجؿ كاقؼ، فإنو ال  ككف نافذا إال في الكقت الذم  نقضي : "أنو (212)

ف و األجؿ، عمى أنو  جكز لمدائف، حتى قبؿ انقضاء األجؿ، أف  تخذ مف اإلجراءات ما  حافظ 
بو عمى حقكقو كلو بكجو خاص أف  طالب بتأم ف إذا خشي إفبلس المد ف، أك عسره، كاستند 

. في ذلؾ إلى سبب ميقكؿ
 .قضاء األجؿ الفاسخ زكاؿ اإللتزاـ دكف أف  ككف ليذا الزكاؿ أثر رجييافك ترتب عمى 

ر المقترض، بيد س حؽ لممقرض أف ال  سمـ ما أقرضو أك أف  سترده قبؿ األجؿ، إذا أع
القرض أك كاف ميسرا قبؿ ذلؾ كلكف المقرض لـ  يمـ بيذا اإلعسار إال بيد تماـ اليقد، 

رض لك عمـ بكضع المقترض ما كاف ل تـ اليقد، كىك ؽكالحكمة مف سقكط األجؿ ىذا ىك أف الـ
، ما  ج ز لو إبطاؿ القرض كاسترداد الشيء "كاقيا في غمط جكىرم"بجيمو ىذا إنما  يتبر 
. 1المقترض قبؿ األجؿ

أشير عمى  (06) جكز لممقترض إذا انقضت ستة  :أشهر عمى القرض (6) مرور ستة :ثانيا
القرض، أف  يمف رغبتو في إلغاء اليقد كرد ما اقترضو، بشرط أف  تـ ذلؾ في أجؿ ال  تجاكز 

: أشير مف تار خ اإلعبلف، ككي  تمكف مف ذلؾ، كجب تكافر ثبلثة شركط (06)ستة 
أشير عمى تسمـ المقترض  (06)أف تككف قد انقضت ستة   أف  ككف القرض محدد األجؿ ك(أ

. أشير (06) لمدة امتجاكزلمبمغ القرض، كىذا مف البد يي أف  ككف األجؿ المحدد لمقرض 
 أف  يمف المقترض رغبتو في إنياء القرض كرد ما اقترضو، دكف أف  شترط القانكف شكبل (ب

خاصا ليذا اإلعبلف، إذ  صح أف  ككف إنذارا عمى  د المحضر، أك بكتاب مسجؿ أك غ ر 
 اإلثبات  قع عمى المقترض، ف ستحسف أف  ككف عبئمسجؿ، أك أف  ككف شفك ا، كلكف 

. 2اإلعبلف بكتاب مسجؿ كذلؾ ت س را لئلثبات
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أشير  بدأ حسابيا مف تار خ  (06 )ستة أف  رد المقترض فيبل المثؿ في أجؿ ال  جاكز (ج
 كاف محددا لمرد الذمكصكؿ اإلعبلف إلى المقرض، كىذا الشرط  تضمف أ ضا أف  ككف األجؿ 

أطكؿ مف سنة، حتى  تصكر إنقاصو إلى تمؾ المدة أم سنة، ألنو ككما رأ نا  شترط انقضاء 
أشير أخرل مف كقت اإلعبلف، كىك ما  يادؿ  (06)أشير مف كقت القرض، كستة  (06)ستة 

 ".شيرا أم سنة كاممة (12)اثنتي عشر "
بالتالي إذا تكافرت ىذه الشركط الثبلثة، انقضى القرض قبؿ حمكؿ األجؿ، بإرادة 

المقترض كحده، كلك أف األجؿ كاف مشترطا لمصمحة المقرض، كلـ  طالب ىذا األخ ر بتيج ؿ 
أف حؽ المقترض في الرد ال  جكز  (458)الكفاء، كتض ؼ الفقرة األخ رة مف ذات المادة أم 

. إسقاطو أك تحد ده بمقتضى االتفاؽ
 :خالصة الفصل األول

 األشخاص ب ف كصؿ ىمزة تيتبر القركض ماى ة فإفكبيد تيرفنا عمى عقد القرض 
 ،الثقة لمزبكف البنؾ  قدـ بمكجبيا التي اليمم ة تمؾ ىك القرض ألف ، ب نيـ ف ما األمكاؿ لتحك ؿ

 الفترة خبلؿ المبمغ باسترجاع الزبكف مقابؿكذلؾ بمنحو مبمغا مف الماؿ أك منحو ضماف مي ف، 
 خبلؿ مف القرض  أطراؼتحد د  مكف كمنو، اليقد في المحددة الشركط، كضمف عم يا المتفؽ
 أك النقكد مف مبمغ ممك ة المقترض إلى  نقؿ أف المقرض بو  متـز عقد القرض أف عمى،تير فنا

 كنكعو مقداره في مثمو ش ئا القرض نيا ة عند المقترض إل و  رد أف عمى، آخر مثمى شئ أم
 .كصفتو
 الذم األساس  يتبر أنو القكؿ  مكف كأحكامو كتقس ماتو كأىم تو القرض عقد ففا  كعم و
 لد و لممكدع ف المستحقة الفائدة دفع خبللو مف  ستط ع كالذم ا راداتو في البنؾ عم و  يتمد

 .الربح مف مبلئـ قدر كتحق ؽ
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 النظاـ تعديؿ كخاصة القانكنية منظكمتيا  الجزائر فيشيدتيا التي التعديالت بعد
 11-03بالقانكف  عدؿ الذم كالقرض بالنقد  المتعمؽ11-90القانكف  بمكجب المصرفي
 قبؿ مف محتكرة كانت ما بعد المعامالت البنكية حرر كالذم كالقرض، بالنقد كذلؾ المتعمؽ
 تمكيؿ كأجنبية ميمتيا كطنية خاصة رؤكس أمكاؿ ذات تجارية بنكؾ بإنشاء كسمح الدكلة،

 بذلؾ أصبحت القركض، منح طريؽ عف ذلؾ االستثمارات، ككؿ كدعـ كالمشاريع المؤسسات
 التعرض عدـ تضمف كتقنيات كسائؿ خمؽ إلى أدل بيا حر اقتصادم مجاؿ في البنكؾ تعمؿ

  المتعامميف بيف ما كالتعامؿ الثقة ركح كخمؽ الدفع، كعدـ كاإلفالس اإلعسار ألخطار
 في تصرفت قد تككف لمقركض لممتعامميف منحيا عند البنكؾ أف ذلؾ ، (كالبنكؾ المقترضيف)

 كالتي مف الضمانات مجمكعة كضعت القركض ىذه سداد تضمف كلكي آخريف، متعامميف أمكاؿ
 يكؼ لـ إذا ما حالة في حقو منو يستكفي كضماف العميؿ مف البنؾ يقبضو ما تعرؼ بأنيا كؿ

 ضمف تصنيفيا يمكف ما غالبا كالتي ، القرض سداد في المتمثمة بالتزاماتو ىذا األخير
العينية ، ىذا ما سكؼ يتـ  كالضمانات البعض كما يسمييا التقميدية أك الشخصية الضمانات

 .دراستو في المبحث األكؿ تحت عنكاف الضمانات الكالسيكية لمقركض البنكية
القطاعات  كؿ في جديدة مؤسسات العالـ، كبظيكر في الحاصؿ لمتطكر كتبعا كلكف

 كيقرر يفكر المشرع الجزائرم جعؿ االقتصادية، التنمية في كالمساىمة االئتماف دعـ إلى تيدؼ
بعضيا  التكنكلكجي، التقدـ ليذا كالمكاكبة كالمتطكرة الجديدة الضمانات مف مجمكعة استحداث

 إلى المضمكنة القركض تحكيؿ ككذا المالي الضماف منح في متخصصة مؤسسات في متمثؿ
الكالسيكية التي سيتـ  الضمانات في المكجكدة النكاقص تكممة في إطار ىذا ككؿ مالية، أكراؽ

 .دراستيا تحت عنكاف الضمانات المستحدثة لمقركض البنكية في التشريع الجزائرم 
 

 

 



 الفصل الثاني                                                             ضمانات القروض البنكية

67 
 

 الضمانات الكالسيكية لمقروض البنكية: المبحث األول 
لقد سمحت التجارب البنكية كالعرؼ البنكي المتكلد عنيا إلى خمؽ عادات كصيغ 

ار الضمانات، فإذا كاف األمر يتعمؽ بقركض قصيرة األجؿ، حيث أجاؿ التسديد قريبة مالخت
كاحتماالت تسديد المبمغ ليست بضئيمة، في ىذه الحالة يكتفي البنؾ باشتراط ضماف الكفالة مف 
طرؼ شخص أك كفيؿ يككف مكسرا كيقبمو البنؾ أك ضمانا احتياطيا كمنو نككف أماـ الضمانات 

.  األكؿطمبالشخصية في الـ
أما إذا تعمؽ األمر بقركض متكسطة األجؿ حيث أجاؿ التسديد بعيدة كتطكرات المستقبؿ 
غير متحكـ فييا تماما، فإف البنؾ يمكف أف يمجأ إلى نكع آخر مف الضمانات يتكافؽ مع طبيعة 

القرض، كيمكف أف تككف ىذه الضمانات متجسدة في أشياء مممكسة كذات قيمة كتأخذ شكؿ 
 طمبسكاء رىنا رسميا أك حيازيا كىي ما تعرؼ بالضمانات العينية في الـ، 1رىف ىذه األشياء

. الثاني
 .الضمانات الشخصية لمقروض البنكية:  األول طمبالم

إف المقصكد بالضمانات الشخصية أك التأمينات الشخصية كما ىك متعرؼ عمييا فقيا 
كقانكنا االلتزامات الشخصية التي تضاؼ إلى التزاـ المديف عمى سبيؿ الضماف، فيي عبارة عف 

، كترتكز الضمانات الشخصية عمى التعيد 2ضـ ذمة الغير إلى ذمة المديف لضماف حؽ الدائف
 في حالة عدـ قدرة المديف عمى 3الذم يقـك بو األشخاص كالذم بمكجبو يعدكف بتسديد الديف

تسديده في تاريخ استحقاقو، كعميو فإف ىذا الضماف يقـك عمى كجكد شخص ثالث يقـك بدكر 
 .الضامف

األكؿ، فرع  الكفالة كضماف لمقرض في اؿ:فرعيف إلى طمب كبالتالي تـ تقسيـ ىذا الـ
.  الثانيفرعكالضماف االحتياطي في اؿ

 
                                                           

 .165  ص،2010 ، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر،7تقنيات البنكؾ، ط الطاىر لطرش،- 1
.  03، ص2000التبعية كغير التبعية، دار الجامع الجديدة لمنشر، اإلسكندرية، ، نبيؿ إبراىيـ سعد، التأمينات الشخصية. د- 2
  .165الطاىر لطرش، المرجع السابؽ، ص - 3
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. الكفالة كضمان لمقرض:  األولفرعال

يمكف القكؿ أف الكفالة نكع مف أنكاع التأمينات الشخصية، كبرزت بصفة كاضحة في 
اآلكنة األخيرة نتيجة لمتطكر الحاصؿ في المجاؿ االقتصادم كنظرا ألىميتيا كباعتبارىا فعؿ 

حالي ىدفو ىك االحتياط ضد احتماالت في المستقبؿ، سيتـ دراستيا بصفة دقيقة ببياف مفيكميا 
رابعا  ك كالشركط الكاجب تكافرىا في الكفيؿ ثانيا، كسنتطرؽ الى أثار عقد الكفالة ثالثا،،أكال

 .سنبيف أسباب انقضاء عقد الكفالة
 تعريؼ الكفالة كعرض خصائصيا النقطة قسيتـ في ىذ :مفهوم الكفالة كضمان لمقرض: أوال

 . ثـ الطبيعة القانكنية لعقد الكفالةكتحديد طبيعتيا
: يطمؽ الكفالة في المغة عمى الضـ كعمى االلتزاـ، كما في قكلو تعالى : تعريف الكفالة -1
 .(َوَكَفَمَها زَكِرَيا)

ما اصطالحا كفي القانكف الجزائرم فقد أكرد المشرع الجزائرم تعريؼ الكفالة في الباب أ
 التي 644في المادة " أركاف الكفالة"في الفصؿ األكؿ المسمى " الكفالة"الحادم عشر المعنكف 

الكفالة عقد يكفؿ بمقتضاه شخص تنفيذ التزاـ بأف يتعيد لمدائف بأف يفي ىذا ": تنص عمى
. 1"االلتزاـ إذا لـ يفي بو المديف نفسو

يفيـ مف نص المادة أف الكفالة تتركز عمى التزاـ أصمي كتعمؿ عمى ضماف الكفاء بو ، 
لة الكفاء بااللتزاـ األصمي إذا لـ يؼ بو محألف الكفالة ترتب التزاما شخصيا في ذمة الكفيؿ 

 ، كيالحظ أف ىذا التعريؼ ال يختمؼ مضمكنو عما كرد في التعريفات المطركحة 2المقترض
عقد بمقتضاه يكفؿ : "لمكفالة في التشريعات العربية كاألجنبية ، فعرفيا األستاذاف بكدرم بأنيا

شخص مف الغير تنفيذ التزاـ بأف يتعيد بالكفاء إذا لـ يقـ بو المديف نفسو ، عمى أف يحتفظ حؽ 
 ".الرجكع عمى ىذا المديف

                                                           

 .المرجع السابؽ ، المتضمف القانكف المدني، المعدؿ كالمتمـ، 26/09/1975 المؤرخ في 58-75األمر رقـ - 1
.  16 ، ص 2001زاىية سي يكسؼ ، عقد الكفالة ، دار األمؿ لمطبع كالنشر كالتكزيع ، تيزم كزك . أ- 2



 الفصل الثاني                                                             ضمانات القروض البنكية

69 
 

مف خالؿ التعريؼ يالحظ أف األستاذاف عرفا الكفالة بشكؿ مكسع كأف المشرع الجزائرم 
أخذ بيذا التعريؼ مع تغيير بعض التعديالت، متمثمة في حذؼ كممة الغير كاكتفى بقكلو أف 

الكفيؿ شخص يكفؿ تنفيذ التزاـ ، فإذا كاف الكفيؿ ىك مف الغير بالنسبة لاللتزاـ األصمي القائـ 
 . 1بيف الدائف كالمديف إال أنو بالنسبة لعقد الكفالة ىك طرؼ فيو

إذا أردنا إسقاط ىذه التعريفات عمى الكفالة كضمانة لمقركض البنكية فنجد أف المشرع 
 ، فالكفالة كضماف بنكي أك 2 المتعمؽ بالنقد كالقرض11-03أشار إلى الكفالة في األمر 

كضماف لقرض مصرفي تتمثؿ في تعيد بالكفاء بقيمة القرض كفكائده إذا لـ يؼ بو المقترض 
كقد يككف الكفيؿ شخصا طبيعيا أك معنكيا ، كرغـ غياب إحالة  (البنؾ)لصالح المقرض 

صريحة عمى القكاعد العامة ، إال أف الكفالة كضماف ال يختمؼ تنظيميا في القانكف الداخمي 
 باعتباره الشريعة العامة ،3عف أية كفالة يحددىا كفيؿ عادم فالجميع ينظمو القانكف المدني

لمقكانيف مع مراعاة خصكصية التعامالت المصرفية كالشركط الكاجب إتباعيا في القركض 
. المصرفية

كتجدر المالحظة أف ىنالؾ فرؽ كبير بيف الكفالة كضماف كالكفالة المصرفية ، ىذه 
التزاـ البنؾ تجاه : " األخيرة عرفيا األستاذ ناصيؼ إلياس في كتابو العقكد المصرفية عمى أنيا

 ، أما الدكتكر محمكد الكيالني فعرفيا 4"الدائف بتنفيذ التزامات عميمو الذم يتأخر عف تنفيذىا
الكفالة البنكية تعد مف عمميات البنكؾ التي يطمؽ عمييا التسييالت المصرفية غير : " عمى أنيا

المباشرة كمؤداىا أف البنؾ يقؼ إلى جانب عميمو عندما يضـ ذمتو إلى ذمة عميمو في مكاجية 
                                                           

 الجزائرم كالفقو اإلسالمي، مذكرة ماجستير، جامعة بكمرداس، كمية الحقكؽ، قسـ مكداد باقي، الكفالة في القانكف المدف-1
 .11، 10، ص 2010 - 2009الحقكؽ ، 

 .المرجع السابؽ ، متعمؽ بالنقد كالقرض، 26/08/2003 المؤرخ في 03/11األمر رقـ - 2
يشكؿ عممية قرض في مفيـك ىذا األمر كؿ حمؿ لقاء عكض يضع بمكجبو شخص ما أك يعد بكضع : "63نظر المادة أ- 3

أمكاؿ تحت تصرؼ شخص أخر أك يأخذ بمكجبو لصالح الشخص األخر التزاميا بالتكقيع كالضماف االحتياطي أك الكفالة أك 
...  الضماف

، منشكرات الحالي، بيركت، ص 3ج  ،(التحكيؿ المصرفي، الحساب المشترؾ، الكفالة )إلياس ناصيؼ، العقكد المصرفية- 4
165 .
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دائف لو بالتزاـ كلكنو ال يخرج مف خزائنو أية نقكد عند تكقيع عقد الكفالة كيتعيد البنؾ الكفيؿ 
، مف 1بأف يدفع قيمة الكفالة مستقبال إذا أخؿ عميمو المكفكؿ بااللتزاـ الذم كفؿ البنؾ تنفيذه

خالؿ تعريؼ األستاذيف لمكفالة البنكية كاستنادا إلى تعريؼ المشرع الجزائرم لمكفالة في القانكف 
المدني الجزائرم يظير الفرؽ بيف الكفالتيف فاألكلى تعتبر ضماف لمقركض البنكية في مكاجية 

لو في تسديد الديف إذا مـعالبنؾ، كالثانية ىي التزاـ بيف البنؾ كالمديف بأف يقؼ إلى جانب 
 .عجز ىك مف ذلؾ

بعد كؿ ما سبؽ يمكف إعطاء تعريؼ لمكفالة كضماف لمقركض البنكية كىي عبارة عف 
التزاـ أك عقد يتـ بيف البنؾ باعتباره دائنا كالعميؿ باعتباره مدينا أف يعطيو أك يمنحو قرضا عمى 

.  أف يتعيد لو عميمو بأف يؼ بيذا االلتزاـ إذا لـ يؼ بو العميؿ المديف نفسو
بالتمعف في عقد الكفالة نجدىا تتميز بعدة خصائص، بعضيا  : خصائص عقد الكفالة -2

: يتشابو مع خصائص الكفالة العادية كبعضيا يتميز بالذاتية البنكية 
ال يشترط القانكف أم شكؿ خاص النعقاد الكفالة كلذلؾ فيي  : عقد الكفالة عقد رضائي -1.2

، أم بمجرد تبادؿ التراضي ما بيف 2تخضع لمقاعدة العامة في إبراـ العقكد كىي قاعدة الرضائية
ر المالحظة أف رضائية البنؾ البد أف ترد في العبارات التي يتضمنيا جد، كت3الدائف كالكفيؿ

. العقد أم الكفالة بصكرة كاضحة كجمية 
ذا كانت المادة  ال تثبت الكفالة إال :"  مف القانكف المدني الجزائرم تنص عمى 645كا 

، فالكتابة في ىذه الحالة ىي كسيمة لإلثبات كليست لالنعقاد ، كبالتالي فميما كانت 4"بالكتابة 
قيمة االلتزاـ المكفكؿ كلك كاف مف الجائز إثباتو بالبينة ، إال أف ىذا اإلثبات ال ينطبؽ عمى 
الكفالة كضماف باعتبارىا تجارية فيمكف إثباتيا بكافة الطرؽ، فالعقكد المصرفية كخاصة تمؾ 

                                                           

.  231مصطفی کماؿ طو ، العقكد التجارية كعمميات البنكؾ ، منشكرات الحمبي الحقكقية ، اإلسكندرية ، ص -1
الكفالة، الرىف الرسمي، حؽ االختصاص، الرىف الحيازم، حقكؽ )سمير عبد السيد تناغك، التأمينات الشخصية كالعينية . د- 2

  28، ص 1996، منشأة المعارؼ لمنشر كالتكزيع ، اإلسكندرية ،  (االمتياز
 .17زاىية سي يكسؼ ، المرجع السابؽ، ص. أ- 3
 .المرجع السابؽ .، المتضمف القانكف المدني، المعدؿ كالمتمـ26/09/1975 المؤرخ في 58-75األمر رقـ - 4
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، كمف بينيا الكفالة البنكية تفرغ عادة في محضر 1التي ترتب التزامات كبيرة عمى عاتؽ البنؾ
 . التي تضعيا البنكؾ في شكؿ نماذج معدة مسبقا2تدكف فيو البيانات كالشركط

يمكف القكؿ أنيا في ىذه الحالة تمتقي كالكفالة بكجو  : عقد الكفالة ممزم لجانب واحد -2.2
عاـ ألف الكفيؿ يتحمؿ بمفرده االلتزاـ الذم ينشئو ىذا العقد، كعقد الكفالة عقد ممـز لجانب 
الكفيؿ، فالكفيؿ كحده ىك الذم يمتـز بعقد الكفالة بكفاء الديف لمبنؾ إف لـ يفي بو المقترض 

. 3األصمي ، أما البنؾ فال يمتـز عادة بشيء نحك الكفيؿ ، كىذا ىك األصؿ
كلكف ليس ىناؾ ما يمنع مف التزاـ البنؾ بعرض يستحقو الكفيؿ مقابؿ كفالتو ، فينقمب 
العقد إلى عقد ممـز لجانبيف ، كيككف ذلؾ عندما يحترؼ الكفيؿ أعماؿ كفالة الغير كالمصارؼ 
، كلكف ال يخرج الكفالة عف أف تككف عقدا ممزما لجانب كاحد مجرد التزاـ المقترض المكفكؿ 
بمقابؿ يدفعو لمكفيؿ، فالمقترض في ىذه الحالة ليس بطرؼ في الكفالة كبالتالي يبقى العقد 

ممزما لجانب كاحد، كجكاز التزاـ البنؾ أك المقترض بدفع مقابؿ لمكفيؿ عف الكفالة يبقی 
. 4 بالبنكؾخاصةمحصكرا في نطاؽ القانكف التجارم كالقكانيف اؿ

نظرا لكثرة المعامالت التجارية كالتطكر السائد في  :عقد الكفالة عقد ضمان شخصي- 3.2
مختمؼ المياديف ، تعتبر ىذه الخاصية مف أىـ خصائص الكفالة باعتبارىا ضماف لمقركض 

البنكية، كتستمد ميزتيا مف ميزة االئتماف الذم يشترط أف تككف ىناؾ ثقة متبادلة ما بيف 
المتعامميف ، كتعتبر الضمانات البنكية أحد آليات تقكية ىذه الثقة ، كيتضح ذلؾ في الكفالة إذ 

قيمة الكفالة في الضماف تحدد عمى أساس الكفيؿ كدرجة يساره ، فالكفيؿ المكسر " يالحظ أف 

                                                           

. 226، ص1994ىاني دكيدار، العقكد التجارية كالعمميات المصرفية، دار الجامعة الجديدة لمنشر، اإلسكندرية، -1
. 140جماؿ الديف عكض، عمميات البنكؾ مف الكجية القانكنية، دار النيضة، القاىرة، ص . د- 2
.  30، ص2002، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، (التضامف، التضامـ  )قدرم عبد الفتاح الشياكم، أحكاـ عقد الكفالة . د- 3
، 2006، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع،عماف، 1عدناف إبراىيـ السرحاف، شرح القانكف المدني، العقكد المسماة، ط.د- 4
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يضمف الكفاء لمبنؾ أكثر مف أم تأميف آخر ، كلذلؾ عادت لمكفالة أىميتيا في الحديث بفضؿ 
. 1"كفالة البنكؾ ، كانتشارىا في المعامالت المالية

كما يمكف اعتبار الكفالة مف عقكد التبرع ألف الكفيؿ في عقد الكفالة يقـك بالتزامو دكف 
 ، غير أنو في الحالة 2مقابؿ كىك األصؿ كبذلؾ تككف الكفالة بالنسبة إليو مف أعماؿ التبرع

العادية تككف الكفالة مقابؿ إذا كاف لمكفيؿ مؤسسة مالية ىدفيا الربح ، كما أنيا تعتبر مف 
العقكد التبعية ألف التزاـ الكفيؿ ىك التزاـ تکميمي احتياطي يفترض كجكد التزاـ أصمي ، فالتزاـ 

الكفيؿ ينشأ تبعا لعقد القرض بيف البنؾ كالمقترض ، كيترتب عمى ىذا االلتزاـ أف البنؾ ال 
يستطيع الرجكع عمى الكفيؿ إال بعد الرجكع عمى المقترض ، كأف صحة كبطالف عقد الكفالة 

 .مرتبط بصحة كبطالف االلتزاـ األصمي
:  الفرق بين الكفالة وباقي العقود المشابهة-3

إف األصؿ ىك اعتبار الكفالة عقدا مدنيا ليس  : الكفالة المدنية والكفالة التجارية-1.3
، كأنيا ال تككف تجارية بطريؽ التبعية بؿ دائما تككف بصفة أصمية ، طالما طابقت نصا 3تجاريا

ىير ىذه ظيقضي بذلؾ، كما ىك الشأف حاؿ ضماف األكراؽ التجارية ضمانا احتياطيا أك في ت
األكراؽ ، كاألصؿ أف التزاـ الكفيؿ مكقع الكرقة التجارية ىك التزاـ أصمي كليس التزاما تابعا 
كلكف قد يككف تابعا إذا كقع إتفاؽ بيف الكفيؿ كالبنؾ عمى أف يكقع الكفيؿ السفتجة أك الشيؾ 

 4عمى سبيؿ الكفالة ، بشرط ثبكت ىذا االتفاؽ
إف ضماف األكراؽ التجارية  :هير األوراق التجارية ظ الكفالة والضمان الناشئ عن ت-2.3

ىي كفالة تجارية بنص القانكف استثناء عمى قاعدة أف الكفالة مدنية كيعتبر ضامف كمظير 
الكرقة التجارية ممتزماف التزاـ أصميا أماـ البنؾ ألنيما متضامنيف مع غيرىـ مف المظيريف، 

                                                           

. 23سمير عبد السيد تناغك ، المرجع السابؽ ، ص . د- 1
، 3، ط10عبد الرزاؽ أحمد السنيكرم ، الكسيط في شرح القانكف المدني الجديد في التأمينات الشخصية كالعينية ، ج. د- 2

 . 26، 25 ، ص 1998م الحقكقية ، لبناف ، بمنشكرات الحؿ
 .30سمير عبد السيد تناغك ، المرجع السابؽ ، ص . د- 3
 .37قدرم عبد الفتاح الشياكم ، المرجع السابؽ ، ص . د- 4
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كيحؽ لمدائف مطالبة أم منيما بكؿ الديف طبقا ألحكاـ التضامف، أما التزاـ الكفيؿ فيك التزاـ 
. 1تبعي اللتزاـ المديف

المقصكد بتأميف اإلعسار ىك أف يقـك الدائف بالتأميف لدل : الكفالة وتأمين اإلعسار- 3.3
شركة التأميف ضد خطر إعسار مدينو كبذلؾ يبدك عمؿ شركة التأميف مشابيا لعمؿ الكفيؿ 
كلكف التزاـ شركة التأميف التزاـ مستقؿ عف عمؿ المديف، كمحؿ عقد التأميف تقديـ عكض 

الدائف عف أضرار تصيبو عند إعسار المديف ، فيذا العقد احتمالي كالبنؾ ال يعكض إال بالمبمغ 
الذم اتفؽ عميو مع شركة التأميف في حيف التزاـ الكفيؿ التزاـ تبعي لاللتزاـ األصمي كىك التزاـ 

. 2المديف بتنفيذ التزامو
خطاب الضماف ىك تعيد مكتكب يصدر عف البنؾ بناء عمى  :الكفالة وخطاب الضمان- 4.3

طمب شخص يسمى اآلمر ، يدفع مبمغ معيف أك قابؿ لمتعييف لشخص أخر يسمى المستفيد إذا 
طمب منو ذلؾ خالؿ المدة المعينة في الخطاب كدكف اعتداد بأية معاكضة، كبالتالي يفيـ مف 

، 3ىذا التعريؼ أف خطاب الضماف ليس عقدا كلكنو يصدر بناء عمى عقد بيف البنؾ كعميمو
 .عکس الكفالة التي تككف عبارة عف عقد بيف المديف كالكفيؿ

الكفالة في األصؿ عمؿ مدني كلك كاف الديف المكفكؿ  : الطبيعة القانونية لعقد الكفالة -4
تجاريا ، بيد أف الكفالة المصرفية تعد عمال تجاريا دائما بالنسبة لمبنؾ بكصفيا مف عمميات 

. البنكؾ
كتخضع الكفالة كضماف لمقرض لقكاعد القانكف المدني المتعمقة بالكفالة كمع ذلؾ فإف 
الصفة التجارية لمكفالة الضامنة لقرض بنكي تستتبع تطبيؽ بعض القكاعد الخاصة، فالكفالة 

                                                           

سعاد تكفيؽ سميماف أبك مشايخ ، عقد العمالة المدنية كاآلثار المترتبة عميو دراسة مقارنة بيف مجمة األحكاـ العالية كالقانكف -1
.  64، ص2006المدني المصرم ، مذكرة ماجستير ، جامعة النجاح الكطنية ، كمية الدراسة العميا، نابمس ، فمسطيف ، 

. 61المرجع نفسو ، ص - 2
  ص 2000عبد الرحماف السيد قرماف، عمميات البنكؾ طبقا لقانكف التجارة الجديد، دار النيضة العربية، القاىرة، . د- 3

344  .
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تككف تضامنية عمال بقاعدة افتراض التضامف مف المكاد التجارية ، كتفريعا عمى ذلؾ يحـر 
.  1البنؾ الكفيؿ مف الدفع بالتجريد كالدفع بالتقسيـ

 الشروط الواجب توافرها في الكفيل: اثاني

باعتبار الكفالة عقد فإنو يشترط النعقادىا شركط مكضكعية عامة مف رضا كمحؿ ك 
سبب كأىمية ، ككذا شركط شكمية معركفة كمكجكدة كميا في القانكف المدني باعتباره الشريعة 
العامة لمقكانيف ، غير أف ىذه الشركط كحدىا ال تكفي إذ ال بد مف تكفر شركط معينة في 
ا قالكفيؿ لكي تحقؽ الكفالة حماية لمبنؾ مف مخاطر اإلعسار كغيرىا ، كىي التي جاءت ب

إذا التـز المديف بتقديـ كفيؿ ، : "  مف القانكف المدني الجزائرم كالتي تنص عمى646المادة 
كجب أف يقدـ شخصا مكسرا كمقيما بالجزائر ، كلو أف يقدـ عكضا عف الكفيؿ ، تأمينا عينيا 

: ، كالشركط ىي2"كافيا
أم قادرا عمى الكفاء بااللتزاـ الذم قاـ بضمانو ، إذا  : شرط أن يكون الكفيل موسرا-1

، كشرط يسار الكفيؿ ىك شرط 3اقتضت الحالة ذلؾ ، فال قيمة لمكفالة إذا كاف الكفيؿ معسرا
طبيعي ، ألف االلتزاـ بتقديـ كفيؿ ال يككف تنفيذا حقيقيا إذا كاف الكفيؿ معسرا كتقدير درجة 

، غير أنو يجب تحقؽ 4ا قاضي المكضكعقيسار الكفيؿ ىي مسألة مكضكعية يستقؿ ب
 646 مف شرط يسار الكفيؿ كقت حمكؿ أجؿ الديف طبقا لنص المادة ضرؽالمصرفي الـ

ذا تكافر ىذا الشرط كقت انعقاد الكفالة فإنيا تنعقد صحيحة منتجة آلثارىا  المذككرة أعاله ، كا 
. 5عمى أمكاؿ الكفيؿ لمكفاء بالديف (البنؾ)القانكنية مف حيث جكاز تنفيذ الدائف 

كيشترط كذلؾ أف يككف الكفيؿ مقيما في الجزائر ،  : شرط إقامة الكفيل في الجزائر -2
كالمقصكد بذلؾ اإلقامة العادية ك ليس اإلقامة العرضية ، أم ال يشترط أف يككف الكفيؿ مقيما 

                                                           

 .163مصطفی کماؿ طو ، المرجع السابؽ ، ص . د-1
 . ، المتضمف القانكف المدني ، العدؿ كالمتمـ26 / 09/ 1975 المؤرخ في 58-75األمر رقـ - 2
. 25زاىية سي يكسؼ ، المرجع السابؽ ، ص . أ- 3
 .34سمير عبد السيد تناغك، المرجع السابؽ، ص . د- 4
، ضمانات القر- 5 . 16،17،ص2008-2007، مذكرة ماجستير جامعة الجزائر، كمية الحقكؽ، قسـ الحقكؽ،ضرحيمة شمغـك
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 حتى يستطيع مطالبة الكفيؿ الرجكع عميو ،1في مكطف المديف ، كذلؾ مراعاة لمصمحة الدائف
بأسيؿ الطرؽ إذ لـ يؼ المديف بالتزامو، كلـ يشترط المشرع كذلؾ أف يككف الكفيؿ جزائريا، ألف 

، بمعنى يمكف أف يككف كفيال أجنبيا لو مكطف "شخصا مكسرا كمقيما بالجزائر"النص عاـ بقكلو 
   .2بالجزائر

 مف القانكف المدني نصت عمى تقديـ 646بالرجكع إلى نص المادة  : شرط كفالة الكفيل -3
کفيؿ كاشترطت فيو أف يككف مكسرا كمقيما بالجزائر ، لكف استثناء عمى ىذه الشركط نصت 
عمى جكاز تقديـ تأميف عيني كافي بدال عف الكفيؿ ، كفقا لما سبؽ يشار التساؤؿ كغمكض 

حكؿ تقديـ ىذا التأميف ىؿ ىك مرتبط بشرطي اليسر كاإلقامة في الجزائر أك أنو مستمر 
. مادامت الكفالة قائمة

كإجابة عف ىذا التساؤؿ كالتمعف في نص المادة يمكف استخالص أنو في حالة تخمؼ 
ىذيف الشرطيف فإف المديف ممـز بتقديـ تأميف عيني كافي سكاء كاف ىذا التأميف العيني رىنا 

 . ، كبالتالي فالمشرع لـ يذكر كممة كفيؿ آخر أك قصدىا أصال3رسميا أك حيازيا
قامتو بالجزائر كعدـ تقديـ المديف  ك لإليضاح أكثر بعد تخمؼ شرطي يسار الكفيؿ كا 

، أما بالرجكع 4ـ، ج.  مف الؽ211/2التأميف الكافي سقكطا ألجؿ الديف كذلؾ كفقا لنص المادة 
" تجكز كفالة الكفيؿ  : " 669، كالمادة "تجكز كفالة الكفيؿ: " ج . ـ.  ؽ659إلى المادة 

يتضح أف المشرع الجزائرم أجاز لمكفيؿ أف يكفمو شخص آخر كذلؾ كفقا ألساسيات حددىا 
. القانكف

يشترط القانكف في الكفالة المدنية أىمية التبرع، فال يجكز لمقاصر  : شرط األهمية -4
كلممحجكر عميو كال لمسفيو أف يكفمكا أحدا، إال أف الكفالة في ىذا السياؽ ىي كفالة تجارية 

                                                           

 .34سمير عبد السيد تناغك ، المرجع السابؽ ، ص . د-1
 .26-25زاىية سي يكسؼ ، المرجع السابؽ ، ص . أ- 2
. 26المرجع نفسو ، ص - 3
 . ، المتضمف القانكف المدني ، المعدؿ كالمتمـ26 / 09/ 1975 المؤرخ في 58-75األمر رقـ - 4
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باعتبار البنؾ تاجرا ففي ىذه الحالة فإف البنؾ يتقاضى عمكلة عف عممو المصرفي، كبالتالي 
. البد مف اشتراط أىمية التصرؼ في الكفيؿ كأف تككف مقبكلة مف الدائف الذم ىك البنؾ

. آثار عقد الكفالة: اثالث
باعتبار الكفالة الضامنة لقرض بنكي عقد بيف البنؾ كالعميؿ فإنو يترتب عمييا مجمكعة 

مف اآلثار تظير فيما بيف أطرافو 
يبرأ الكفيؿ بمجرد براءة :" ج عمى. ـ.  ؽ654تنص المادة  : العالقة بين الدائن والكفيل-1

بإسقاط نص المادة المذككرة ". المديف ، كلو أف يتمسؾ بجميع األكجو التي يحتج بيا المديف
عمى عالقة البنؾ الدائف بالكفيؿ نجد أف البنؾ ال يمكنو مطالبة الكفيؿ بتسديد مبمغا الئتماف أك 

.  إال بعد حمكؿ أجؿ الديف1الرجكع عميو لمطالبتو بالديف متى لـ يؼ بو المديف
 : رجوع الدائن عمى الكفيل 1.1

عادة يطالب البنؾ الكفيؿ عند حمكؿ الديف ، كالديف المكفكؿ يككف  :حمول أجل دين الكفيل - أ
، 2عادة دينا مؤجال، كيككف التزاـ الكفيؿ مؤجال مثمو كبالتالي تحؿ االلتزامات معا في كقت كاحد
أم أف لمبنؾ الحؽ في الرجكع عمى الكفيؿ كما لو الحؽ في الرجكع األصمي كقد يحمؿ التزاـ 

: األصيؿ قبؿ أك بعد حمكؿ أجؿ التزاـ الكفيؿ ، ففي ىذه الحالة تككف أماـ صكرتيف 
 في ىذه الحالة ال يجكز لمبنؾ أف يرجع :إذا حل التزام األصيل قبل حمول أجل التزام الكفيل* 

، كيستفيد 3عمى الكفيؿ قبؿ حمكؿ األجؿ المحدد لو، ألف التزاـ الكفيؿ يمكف أف يككف أخؼ عبئا
مف األجؿ الممنكح لمبنؾ ىذا بالنسبة لمقكاعد العامة كباعتبار البنؾ تاجرا فإف المعامالت التي 

 بالسرعة كاالئتماف كبالتالي فإف االلتزاـ ؼتصتيقـك بما تعتبر مف ضمف األعماؿ التجارية 
المصرفي  في ىذه الحالة يمنع عمى الكفيؿ أف يتمسؾ بعدـ كفاء الديف قبؿ المديف األصمي ، 
فاألصؿ أف يدفع ما كفمو بمجرد مطالبة البنؾ لو ، كلكف يشترط أف يككف الدائف البنؾ قد أعذر 

. المقترف بذلؾ
                                                           

. 89عبد الرزاؽ أحمد السنيكرم ، المرجع السابؽ ، ص . د- 1
 105قدرم عبد الفتاح الشياكم ، المرجع السابؽ ، ص . د- 2
 ۔106المرجع نفسو ، - 3
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 يرجع ذلؾ إما ألنو قد حدد أجؿ كاحد لكؿ مف :إذا حل التزام الكفيل قبل حمول األصيل * 
االلتزاميف ككاف أجؿ التزاـ الكفيؿ أقصر، أك ألنو حدد أجؿ كاحد لكؿ مف االلتزاميف ككاف التزاـ 
األصيؿ قد مد أجمو أك بحكـ القاضي، كفي كمتا الحالتيف يككف التزاـ الكفيؿ لو عبئ كبير عميو 

 .1مف التزاـ األصيؿ ، كبالتالي البد مف جعؿ االلتزاـ مساكيا في العبء اللتزاـ األصيؿ
أما إذا كاف األجؿ كاحدا لكؿ مف االلتزاميف كلكف األجؿ محدد لاللتزاـ األصمي قد سقط 

 ، كىي إفالس المديف أك 2ج. ـ.  الؽ211بأحد أسباب السقكط المنصكص عمييا في المادة 
إعساره أك إذا لـ يقدـ تأمينات الديف المتفؽ عمييا أك إذا انقضت تكثيقات الديف بفعمو أك بسبب 

 ، كال يستطيع البنؾ مطالبة الكفيؿ بكفاء الديف 3أجنبي عنو فإف األجؿ المحدد لمكفالة ال يسقط
.  إال عند حمكؿ األجؿ المحدد لو

ج . ـ.  ؽ660تنص المادة  :عدم جواز الرجوع عمى الكفيل قبل الرجوع عمى المدين - ب
 ، يفيـ مف نص 4ال يجكز لمدائف أف يرجع عمى الكفيؿ إال بعد رجكعو عمى المديف: "عمى 

المادة أف البنؾ يمتـز بالرجكع عمى المقترض أكال ثـ عمى الكفيؿ أك بإمكانو الرجكع عمييما معا 
، كيقصد بالرجكع المطالبة القضائية فال يجكز لمبنؾ أف يرفع الدعكل عمى الكفيؿ كحده إللزامو 
بالكفاء إال بعد أف يرفع الدعكل عمى المقترض ، كحصؿ عمى حكـ ضده بإلزامو بالكفاء إذف ال 

:  ، كيستثني عمى ىذه القاعدة ما يمي 5يكفي إعذار البنؾ لممقترض
ال سقط حقو •  أنو في حالة شير إفالس المقترض كجب عمى البنؾ التقدـ في التفميسة بالديف كا 

.  في الرجكع عمى الكفيؿ المتضرر بسبب إىماؿ البنؾ

                                                           

 .106، 105قدرم عبد الفتاح الشياكم ، المرجع السابؽ ، ص . د- 1
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أنو إذا كاف لمبنؾ سند صالح لمتنفيذ كقاـ بتنبيو ألجؿ الكفاء ىذا التنبيو يعتبر رجكعا كافيا • 
عمى المقترض، كيمكف لمبنؾ الدائف التمسؾ بالرجكع دكف المطالبة بالتنفيذ عمى أمكاؿ المقترض 

، كفي حالة رجكع البنؾ عمى الكفيؿ قبؿ رجكعو عمى المقترض، فإف الكفيؿ يدفع بإلزامية 1أكال
الرجكع عمى المقترض أكال، كىنا يقضي بعدـ قبكؿ دعكل البنؾ كما أف لمكفيؿ أف يتمسؾ بيذا 
الدفع أماـ المحكمة كعميو أف يبديو في أم مرحمة تككف عمييا الدعكل كلك في االستئناؼ، كما 

 660/1أف المحكمة ال يجكز ليا أف تقضي بو مف تمقاء نفسيا، ألف الحكـ الكارد في المادة 
ليس مف النظاـ العاـ، كالكفيؿ البد لو مف تكافر شركط معينة ليستطيع التمسؾ بالدفع بكجكب 

: 2رجكع البنؾ عمى المقترح أكال أال كىي
.  أم أف ال يرجع عف دعكاه : أف ال يككف الكفيؿ قد نزؿ عف التمسؾ بيذا الدفع - 
. يجب أف يككف الكفيؿ متضامنا مع المقترض- 
مثال أف يككف المقترض معسرا أك عاجزا : أف يككف لمكفيؿ مصمحة في التمسؾ بيذا الدفع - 

. عف الكفاء 
يعتبر ىذا الدفع مف أىـ مظاىر تبعية التزاـ الكفيؿ كاحتياطاتو، كمعناه  :الدفع بالتجريد- 2.1

أف لمكفيؿ إذا رجع عميو البنؾ الحؽ في أف يطمب منو تجريد المقترض المديف مف أمكالو ثـ 
 . 3التنفيذ عميو

تتمثؿ ىذه الشركط في أف يككف الكفيؿ شخصيا ال عينيا ألف الكفيؿ  :يدرشروط الدفع بالتج- أ
 ج، ك.ـ. ؽ901العيني راىف كال يحؽ لو اشتراط التجريد إال إذا طمب ذلؾ كفقا لنص المادة 

ج تشترط أيضا أف يقـك الكفيؿ طالب التجريد بإرشاد البنؾ إلى أمكاؿ .ـ. ؽ661المادة 
المقترض التي تفي بالديف كمو، كاستثنى األمكاؿ التي تقع خارج األراضي الجزائرية كاألمكاؿ 
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 مف نفس القانكف عمى شرط آخر كىك أنو ال يجكز لمكفيؿ 665، كتقضي المادة 1المتنازع عمييا
. المتضامف مع المقترض أف يتمسؾ بالتجريد

يترتب عمى الدفع بالتجريد مجمكعة مف اآلثار تتمثؿ في عدـ جكاز  :آثار الدفع بالتجريد - ب
التنفيذ عمى أمكاؿ الكفيؿ عمى تجريد المقترض مف أمكالو، كلكف إف لـ يستطع البنؾ استيفاء 

حقو أك أمكالو، في ىذه الحالة بالذات جاز لو اتخاذ إجراءات التنفيذ عمى أمكاؿ المقترض التي 
أرشد عنيا الكفيؿ كيترتب عمى تقصيره تحمؿ نتيجة إعسار المقترض بسبب تبديده أمكاؿ أك 

 . 2تيريبيا أك التصرؼ فييا
كالدفع بالتجريد في صكرتو الخاصة يككف إذا كاف ىناؾ تأميف عيني خصص قانكنا أك 
، 3اتفاقا لضماف الديف كقدمت كفالة بعد ىذا التأميف أك معو كلـ يكف الكفيؿ متضامنا مع المديف
في ىذه الحالة ال يجكز التنفيذ عمى أمكاؿ الكفيؿ إال بعد التنفيذ عمى األمكاؿ التي خصصت 

 .ليذا التأميف
ج، .ـ. مف ؽ664نص المشرع الجزائرم عمى ىذا الدفع في المادة  :التقسيم بالدفع - 3.1

كىذا الحؽ يثبت عند تعدد الكفالء لديف كاحد كبعقد كاحد، ككانكا غير متضامنيف فيما بينيـ 
عقكد )كبالتالي يقسـ الديف عمييـ، أما إذا كاف ىناؾ أكثر مف عقد كتميزكا بخاصية التكالي 

فإف كؿ كفيؿ منيـ يككف مسؤكال عف الديف كمو إال إذا كاف قد اشترط مسبقا أك احتفظ  (متتالية
. لنفسو بحؽ التقسيـ

سبؽ كقمنا أف لمبنؾ الحؽ في الرجكع عمى الكفيؿ بداية كقبؿ أف  :وفاء الكفيل لمدائن - 4.1
يرجع عمى المقترض أك بعد رجكعو عميو كعدـ حصكلو عمى حقو، فإف أدل الكفيؿ الديف كامال 

كفي حدكد كفالتو يعد ىذا التصرؼ كفاء لمديف ككاف عمى البنؾ أف يسممو كافة المستندات 
الالزمة الستعماؿ حقو في الرجكع عمى المقترض، فالكفيؿ في ىذه الحالة ليس متبرعا كلكنو 

                                                           

. ، المتضمف القانكف المدني ، المعدؿ كالمتمـ26/09/1975 المؤرخ في 58-75األمر رقـ - 1
  2015-2014، كمية الحقكؽ، قسـ الحقكؽ، 2فيركز مشاشك، ضمانات القركض المصرؼ، مذكرة ماستر، جامعة سطيؼ- 2
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يكفي بقصد الرجكع عمى المديف أك عمى الكفالء اآلخريف في حالة التعدد كالمستندات التي 
يعطييا لو البنؾ تعتبر ضمانا لو الستفاء حقو كذلؾ بمكجب دعكل الحمكؿ التي سكؼ يتـ 

معالجتيا الحقا ، لذلؾ نرل المشرع الجزائرم قد ألـز البنؾ إذا كاف المديف مكثقا بتأميف عيني 
آخر أف يتخمى عف ىذا التأميف إلى الكفيؿ عمى أف يتحمؿ ىذا األخير نفقات النقؿ كيرجع بيا 

. 1عمى المقترض
يمكف لمكفيؿ الرجكع عمى المقترض في حالة ما إذا قاـ بسداد  : العالقة بين الكفيل والمدين-2

الديف لمبنؾ، كيشترط المشرع عمى الكفيؿ أف يخطر المقترض بكفائو حتى يتسنى لو الرجكع 
عميو كليذا األخير منع الكفيؿ مف الكفاء إذا كانت لو أسباب تبطؿ الديف أك ينقضي بسببيا، 

دعكل ) ك (الدعكل الشخصية ): كبغير ىاتيف الحالتيف لو الحؽ في الرجكع بدعكتيف ىما
. (الحمكؿ
ج تنص عمى أف . ـ.  ؽ670كفقا لنص المادة   :(لكفالةادعوى )الدعوى الشخصية - 1.2

ال سقط حقو في الرجكع عميو أك كانت لممقترض  الكفيؿ ممـز أف يخبر المقترض بكفائو الديف كا 
ذا لـ يعارض ىذا المقترض الكفاء جاز لمكفيؿ رفع  أسباب تقضي ببطالف الديف أك انقضائو، كا 
دعكل شخصية لممطالبة بحقو كمف شركط ىذه الدعكل أف يككف الكفاء عند حمكؿ األجؿ، أم 

 .إذ كفى الكفيؿ قبؿ ىذا األجؿ ال يستطيع الرجكع عمى المقترض إال بعد حمكؿ أجؿ الديف
كما يشترط في دعكل الكفالة أف يككف الكفيؿ قد قاـ بكفاء الديف لمبنؾ، كما أف إخطاره 
المقترض قبؿ الكفاء كعدـ معارضتو ليذا الكفاء يعد مف أىـ الشركط التي تمنحو الحؽ في رفع 

. ـ. ؽ672دعكل الكفالة، كيتمثؿ مكضكع رجكع الكفيؿ بالدعكل الشخصية طبقا لنص المادة 
. ج في أصكؿ الديف كالمصركفات كالفكائد ككذلؾ بالتعكيضات

باإلضافة إلى الدعكل الشخصية يحؽ لمكفيؿ الذم قاـ بالكفاء بالديف أف  :الحمولدعوى - 2.2
 671يحؿ محؿ البنؾ في الرجكع عمى المقترض بمكجب دعكل الحمكؿ التي تنص عمييا المادة 

ج ، أم يحؿ محؿ البنؾ في جميع ما لو مف حقكؽ تجاه المديف مف خصائص كضمانات .ـ.ؽ
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ذا كاف مضمكنا  كدفكع ترد عميو، فإذا كاف الحؽ تجاريا كاف حؽ الكفيؿ الذم يرجع بو تجاريا كا 
برىف سكاء عقارم أك حيازم يتبع ىذا الحؽ الكفيؿ أيضا، كيشترط في دعكل الحمكؿ أف يككف 

الكفيؿ قد كفى فعال الديف بغض النظر عف طريقة الكفاء كيحؿ الكفيؿ محؿ البنؾ بصفة تمقائية  
ال ضاع حقو في رفع الدعكل ، 1كما يجب أف يككف الكفيؿ قد كفى الديف عند حمكؿ األجؿ كا 

كفي حالة تعدد المدينيف في ديف كاحد ككانكا متضامنيف، فممكفيؿ الذم ضمنيـ جميعا أف يرجع 
، أما إذا كانكا غير متضامنيف فال يككف لمكفيؿ الذم 2عمى أم منيـ جميع ما كفاه مف الديف

كفميـ أف يرجع عمى أم منيـ إال بقدر نصيبو في الديف كيككف رجكعو بالدعكل الشخصية ال 
. غير
 . انقضاء عقد الكفالة :رابعا

.  ستتـ في ىذا الفرع دراسة األسباب التي أدت إلى انقضاء عقد الكفالة 
تنقضي الكفالة الضامنة لقرض بنكي باتحاد الذمة  : األسباب العامة النقضاء عقد الكفالة -1

أم متى كرث الكفيؿ البنؾ أك العكس، كيترتب عمى ذلؾ انقضاء التزاـ الكفيؿ دكف التزاـ 
المكفكؿ، كيستطيع مف بقي منيما حيا ككرث اآلخر أف يطالب المقترض بالديف، ككذلؾ تنقضي 
الكفالة بالكفاء كاإلبراء أم متى أبرأ البنؾ الكفيؿ مف الكفالة كبالمفيـك العكسي ال يمكف لبنؾ أف 
يبرأ ذمة المقترض مف الديف دكف أف يبرأ ذمة الكفيؿ، ألف األصؿ يستتبع زكاؿ التابع، كأيضا 

 .تنقضي الكفالة بانقضاء أجميا
ج كتـ .ـ.ىذه األسباب نص عمييا المشرع في ؽ : األسباب الخاصة النقضاء عقد الكفالة -2

سقاطيا عمى الكفالة كضماف لمقرض كتتمثؿ في انقضاء التزاـ الكفيؿ بقدر ما  استخالفيا كا 
أضاعو البنؾ بخطئو مف الضمانات كىذا السبب مقرر لحماية الكفيؿ، فإذا أضاع البنؾ بخطئو 
تأمينا مف التأمينات يككف قد عرض الكفيؿ إلى الخطر فيضيع عمى ىذا األخير فرصة استيفاء 

حقو عند حمكلو محؿ البنؾ، كذلؾ تنقضي الكفالة إذا تأخر البنؾ في اتخاذ اإلجراءات ضد 
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المقترض بعد إنذار الكفيؿ ليا بضركرة اتخاذىا ، كأيضا عند انقضاء االلتزاـ الكفيؿ لعدـ تقدـ 
البنؾ في تفميسة المقترض كالمقصكد أنو إذا أفمس المديف قبؿ حمكؿ األجؿ كلـ يتقدـ الدائف في 

التفميسة كغيره مف الدائنيف يعتبر مقصرا كيتحمؿ نتيجة ذلؾ بانقضاء التزاـ الكفيؿ بقدر ما 
أصابو مف ضرر بسبب إىمالو ألنو إذا سقط األجؿ بسبب شير إفالس المقترض فإنو ال يؤدم 

. 1إلى سقكطو بالنسبة لمكفيؿ
. الضمان االحتياطي:  الثانيفرعال

، كىك يعتبر مف بيف 2أكرد المشرع ىذا الضماف ضمف نصكص القانكف التجارم
 ، خاصة إذا تعمؽ األمر باألكراؽ التجارية ، كتـ تقسيـ 3الضمانات الشخصية عمى القركض

 كآثار الضماف ا، إلى مفيـك الضماف االحتياطي أكال، شركط الضماف االحتياطي ثانيفرعىذا اؿ
. اثالث االحتياطي

 .مفهوم الضمان االحتياطي: أوال 
.  ستتـ في ىذا الفرع دراسة تعريؼ الضماف االحتياطي كخصائصو

الضماف لغة ىك الكفالة كااللتزاـ كشركات الضماف أك التأميف  : تعريف الضمان االحتياطي-1
ىي شركات تضمف حياة أعضائيا أك أمكاليـ المنقكلة كغير المنقكلة مف األخطار ، كالحريؽ 

. كالغرؽ كغيرىا مقابؿ مقدار معيف مف الماؿ ، بدفع أقساط في أكقات معينة
كيعرؼ الضماف االحتياطي اصطالحا بأنو التزاـ مكتكب مف طرؼ شخص معيف يتعيد 

 جزء منو في حالة عدـ قدرة أحد المكقعيف عمييا عمى بمكجبو عمى تسديد مبمغ كرقة تجارية أك
، كيعتبر الضماف 5، أك ىك عبارة عف كفالة لاللتزاـ المصرفي الثابت في الكمبيالة4التسديد

االحتياطي مف بيف الضمانات الشخصية عمى القركض حيث ذىب قسـ مف الفقياء في تعريفيـ 
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كآخركف قالكا عنو , لمضماف االحتياطي بأنو يعتبر عقدا ، كذىب القسـ اآلخر إلى أنو تعيد 
لى غير ذلؾ مف التعاريؼ التي قيمت  تصرؼ بإرادة منفردة ، كقسـ آخر قالكا عنو أنو كفالة ، كا 

 .في الضماف االحتياطي
أما قانكنا لـ يكرد المشرع الجزائرم تعريفا لمضماف االحتياطي، كلكنو خصص لو بعض 

الخ ، كبناء عمى ىذه المكاد ... 498 ، 497، 469، 409المكاد في القانكف التجارم الجزائرم 
يمكف استخالص أف الضماف االحتياطي ىك شكؿ مف أشكاؿ الكفالة لكنو يرد عمى األكراؽ 

 .السفتجة ، السند ألمر، الشيكات: التجارية التي حددىا المشرع ب
يمكف استخالص خصائص الضماف االحتياطي مف خالؿ  :خصائص الضمان االحتياطي- 2

: ج كالخصائص ىي .ت.كنصكص المكاد المذككرة أعاله ىي المكاد مف الؽالفقياء تعريفات 
 كما أنو تصرؼ الحؽ يتبع الديف األصمي ،أف الضماف االحتياطي ىك تصرؼ رضائي تبعي

كيجب أف يتضمف المبمغ المضمكف بصفة مكتكبة أعاله ، كباإلضافة إلى ىذه الخصائص 
: ىناؾ أيضا

. أف الضماف االحتياطي يرد عمى األكراؽ التجارية فقط- 1
السند ألمر كالشيكات ، غير أف الشيؾ يعتبر ، أف ىذه األكراؽ التجارية تتمثؿ في السفتجة- 2

. أداة لمكفاء كليس لالئتماف كال يمكف أف يعتبر ضماف لمقركض البنكية
أف الضماف االحتياطي عمؿ تجارم حتى ك إف قدـ مف طرؼ مدني بعكس الكفالة ألف في - 3

. أغمب األحياف إف لـ نقؿ كميا يككف طرؼ العالقة البنؾ أك مؤسسة مالية معترؼ بيا
، أنو مف خصائص الضماف االحتياطي أف التزاـ ضامف 1ج.ت. ؽ499كفقا لنص المادة - 4

الكفاء يككف صحيحا حتى ك إف كاف االلتزاـ الذم ضمنو باطال ألم سبب آخر غير عيب في 
. الشكؿ

 ىك 11-03 مف قانكف النقد كالقرض 68بما أف الضماف االحتياطي حسب نص المادة - 5
. ضماف لمقرض، يثكر التساؤؿ حكؿ اعتباره ضماف لالئتماف أك ال
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لإلجابة عف ىذا التساؤؿ ال بد مف بياف مفيـك االئتماف ، كالذم معناه الثقة التي يعطييا 
البنؾ لشخص ما سكاء كاف طبيعي أك معنكم، بأف يمنحو مبمغ مف الماؿ الستخدامو في 
غرض محدد، خالؿ فترة زمنية متفؽ عمييا كبشركط معينة لقاء عائد مادم متفؽ عميو 

كضمانات تمكف المصرؼ مف استرداد قرضو في حاؿ تكقؼ العميؿ عف السداد ، كمنو يظير 
أف الضماف االحتياطي ىك ضماف االئتماف أيضا كيمكف القكؿ أف كؿ ضماف لمقرض ىك 

ضماف لالئتماف لكف ليس كؿ ضماف لالئتماف ىك ضماف لمقرض ، فاالئتماف ىك عبارة عف 
معيار لمثقة المتبادلة في األنشطة البنكية كالذم يساىـ في تسييؿ منح القركض كرفع نسبة 

 . التعامالت البنكية
 .شروط الضمان االحتياطي: ثانيا

:  لمضماف االحتياطي شركط شكمية كأخرل مكضكعية
:  الشروط الشكمية-1

إف التعبير عف الضماف االحتياطي يككف في شكؿ مكتكب شأنو في ذلؾ شأف سائر 
االلتزامات المصرفية، عمى أف المشرع قد خرج صراحة عف مبدأ الكفاية الذاتية حينما لـ 

نما سمح  يستكجب كتابة الضماف االحتياطي عمى الكمبيالة ذاتيا أك عمى الكصمة المرفقة بيا كا 
 1أيضا بأف يرد ىذا الضماف عمى كرقة مستقمة

كيعبر عف الضماف االحتياطي بكممات أك بعبارة مقبكؿ کضماف احتياطي أك بأم 
، ثـ يكقع الضامف 2ج. ـ.  مف ؽ409مصطمح آخر يفيد ىذا المعنى كفقا لما جاء في المادة 

االحتياطي عمييا بإمضائو ، كيعتبر الضماف االحتياطي حاصال بمجرد تكقيع ضامف الكفاء 
. 3عمى كجو السفتجة إال إذا كاف صاحب التكقيع المسحكب عميو أك الساحب

مف خالؿ ما سبؽ يتضح أف المشرع يفرؽ بيف فرضيف فيما يتعمؽ بالضماف الكارد عمى 
: نفس السفتجة
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  .81 ،80 ، ص2006 ، دار ىكمة، الجزائر،11  طنادية فضيؿ، األكراؽ التجارية في القانكف التجارم،. د- 2
 124، ص 409مكلكد ديداف ، المرجع السابؽ ، المادة . د- 3



 الفصل الثاني                                                             ضمانات القروض البنكية

85 
 

 ىك أف يرد الضماف االحتياطي عمى ظير السفتجة ، كمعناه يجب أف يتضمف :الفرض األول
أك أم عبارة أخرل مماثمة تدؿ عمى تكقيع " مقبكؿ كضماف احتياطي"أك " صالح لمتكفؿ"عبارة 

الضامف، كاشترط المشرع ىذا الشكؿ لتفادم الخمط بيف تكقيع الضامف كتكقيع المظير ذلؾ أف 
 . 1جة يعاد تظييرا عمى بياض يأخذ حكـ التظيير الناقؿ لمممكيةتمجرد التكقيع عمى ظير السؼ

 كىك أف يككف الضماف االحتياطي غير مقترف بصيغة الداللة عميو بؿ يكتفي :الفرض الثاني
فيو بتكقيع الضامف االحتياطي عمى كجو السفتجة، تمييزا لو عف التظيير عمى بياض ، كذلؾ 

كفقا لنص المادة المذككر أعاله، فطبقا ليذا النص اشترط المشرع لكي يشير التكقيع المجرد مف 
جة أف يصدر مف غير تصيغة تدؿ عميو إلى الضماف االحتياطي الجارم عمى كجو السؼ

المسحكب عميو أك الساحب ألف تكقيع المسحكب عميو يعد مقبكال لمسفتجة كىك في الكقت نفسو 
 .2ضامنا لمكفاء، أما تكقيع الساحب فيعاد إنشاء لمسفتجة كىك ضامف لجميع المكقعيف عمييا

ال عاد لمساحب كيمتـز ضامف الكفاء بكؿ ما التـز  ك يشترط كذلؾ ذكر اسـ المضمكف كا 
 .بو المضمكف كما يشترط أف يككف التكقيع بخط اليد

بما أف الضماف االحتياطي يصدر مف شخص يدعى الضامف :  الشروط الموضوعية-2
االحتياطي، فمف البدييي أف يككف ىذا الضامف أىال لممارسة التجارة، أم لو األىمية الالزمة 
عمى تحمؿ االلتزاـ المصرفي الناتج عف تكقيعو بالضماف كبالتالي فإف الضامف أك القاصر 

المرشد ال يحؽ لو القياـ بيذا االلتزاـ كال يشترط فيو أف يككف تاجرا بؿ يكفي أف يتمتع باألىمية 
، أما كقد تحقؽ ىذا الشرط فيمكف بعد ذلؾ أف يصدر الضماف 3القانكنية لضماف الكفاء بااللتزاـ

االحتياطي مف شخص أجنبي غير ممتـز أصال بالكفاء أك قد يصدر مف أحد المكقعيف عمى 
جة كما يفترض أف يككف سبب الضماف مشركعا غير مخالؼ لمنظاـ العاـ ، كلمضماف تالسؼ

                                                           

 .175م، المرجع السابؽ ، ص فؽمحمد السيد اؿ. د- 1
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االحتياطي الحرية في تحديد ضماف الكفاء بالقرض كمو أك في جزء منو، أك عمى عدـ األداء 
إال بعد المناقشة حكؿ أمكاؿ المقترض، أم بمعنى اشتراط تجريد المقترض مف أمكالو قبؿ 

  .ج. ـ. ؽ462، كذلؾ كفقا لما نصت عميو المادة 1الرجكع عميو
كاألصؿ أنو يستفيد مف الضماف االحتياطي أم ممتـز بالكفاء بالسفتجة، كينطبؽ ذلؾ 

عمى المسحكب عميو القابؿ كالحامؿ باعتباره الشخص المطالب بالكفاء عند ميعاد االستحقاؽ، 
كذلؾ يجكز أف يقع الضماف االحتياطي عمى الساحب أك أحد المظيريف أك حتى ضامف 

. احتياطي أخر
. 2يصدر الضماف االحتياطي في أم كقت بيف تاريخ إنشاء السفتجة كتاريخ استحقاقيا

 آثار الضمان االحتياطي: اثالث
:  تظير آثار الضماف االحتياطي في العالقة ما بيف أطراؼ الضماف في حد ذاتو كىي

 مف القانكف التجارم 409كفقا لنص المادة  : العالقة بين الضامن االحتياطي والحامل-1
الجزائرم في فقرتيا األخيرة ، تنص عمى أف الضامف االحتياطي يكتسب كؿ الحقكؽ الناتجة 
عف الدفع بقيمة السفتجة كالمحققة أك التي يستفيد منيا المضمكف كالممتزميف لو، بمعنى أنو 
ذا تدخؿ لضماف  ممتـز بما يمتـز بو المديف المضمكف مف ضماف القبكؿ كالكفاء تجاه البنؾ كا 

جة كاف مسؤكال أيضا تجاىو، كما أنو ال يجكز لو الدفع بالتجريد أك تأحد المظيريف عمى السؼ
الدفع بالتقسيـ في حالة تعدد الضماف االحتياطي، كال يستطيع التمسؾ بسقكط حؽ الحامؿ 

 .3الميمؿ في الرجكع إال إذا كاف ىذا الدفع جائزا في األصؿ مف المديف المضمكف
كتجدر اإلشارة أف في األصؿ في القكاعد العامة أف التزاـ الكفيؿ يبطؿ إذا بطؿ االلتزاـ 
المكفكؿ، كأف الضامف االحتياطي يمكنو أف يدفع في مكاجية البنؾ بكؿ أسباب البطالف التي قد 
تمحؽ االلتزاـ المقترض المضمكف، لكف كفقا لقانكف الصرؼ كقكاعده المشددة المحققة، كباعتبار 
الضامف االحتياطي قد كقع عمى السفتجة فإنو يككف معرضا لدعكل رجكع الحامؿ المصرفية إذا 
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 المبمغ في تاريخ االستحقاؽ، المقصكد مف كؿ ىذا التحميؿ أف التزاـ الضامف ضلـ يسدد المقتر
، زيادة عمى ذلؾ (االلتزاـ المضمكف)االحتياطي يككف صحيحا حتى كلك بطؿ االلتزاـ األصمي 

يمكف لمضامف االحتياطي أف يدفع في مكاجية البنؾ بالدفكع الشكمية الالزمة لصحة السفتجة 
، كالبيانات الخاصة بمكاف صدكر  (تكقيع البنؾ)مف تخمؼ البيانات أك تزكير في التكاقيع 

. 1الضماف االحتياطي إف كقع عمى كرقة مستقمة
 الضامف االحتياطي قيمة لإذا كؼ : عالقة الضامن االحتياطي بباقي الممتزمين في الورقة-2

الكرقة التجارية لمحامؿ الذم ىك البنؾ يككف لو حؽ الرجكع عمى باقي الممتزميف في الكرقة، 
. الرجكع عمييـ (المقترض)الذيف يجكز لمممتـز المضمكف 

في حالة ما قاـ الضامف االحتياطي بكفاء قيمة الكرقة :عالقة الضامن االحتياطي المضمون-3
التجارية يعد حينيا في مركز الكفيؿ المتضامف مع الممتـز المضمكف فمو أف يرجع عمى ىذا 

األخير بمكجب الدعكل المصرفية التي يباشرىا بكصفو حامال شرعيا لمسفتجة اكتسب الحقكؽ 
الناشئة عنيا بعد كفائو بقيمتيا، كما لو الرجكع عمى المقترض أك المضمكف بدعكل ثانية ىي 

. ج.ـ.  التي يقيميا بالرجكع إلى القكاعد العامة المنصكص عمييا في ؽ2الدعكل الشخصية
 .الضمانات العينية لمقروض البنكية:  الثاني طمبالم

عمى خالؼ الضمانات الشخصية، تركز الضمانات العينية كالتي ىي عبارة عف حقكؽ 
عينية تبعية تعطي المدائف حقا عينيا تبعيا عمى ماؿ أك عدة أمكاؿ مممككة لممديف أك لشخص 

أخر بحيث يمكنو بيعيا كاستيفاء حقو منيا باألكلكية عمى غيره مف الدائنيف ككذا حقو في 
تتبعيا، عمى مكضكع الشيء المقدـ لمضماف، كتتمثؿ ىذه الضمانات في قائمة كاسعة مف السمع 
كالتجييزات كالعقارات، تعطی عمی سبيؿ الرىف لضماف القركض البنكية ال عمى سبيؿ تحكيؿ 

، ككفقا لمقانكف التجارم الجزائرم يمكف أف يأخذ 3الممكية، كذلؾ مف أجؿ ضماف استرداد القرض
.  الثانيفرع األكؿ كالرىف الحيازم في اؿفرعالرىف الرسمي في اؿ: الضماف أحد الشكمي 
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الرهن الرسمي :  األول فرعال

، نظرا لما 1يعتبر الرىف الرسمي الضماف األكثر تقدما مف الضمانات التي يمكف تصكرىا
يكفره لمبنؾ مف حماية كأيضا بما يتميز بو مف مزايا ال نجدىا في باقي الضمانات كلقد قسـ ىذا 

.  اثاني مفيـك الرىف الرسمي في أكال ، كانقضاء الرىف الرسمي في:  إلى فرعاؿ
 مفهوم الرهن الرسمي :أوال
عند التطرؽ إلى إنشاء الرىف الرسمي يعني التطرؽ إلى شركط  : إنشاء الرهن الرسمي.1

. انعقاده المكضكعية كالشكمية ، لكف قبؿ تناكؿ ىذه الشركط ال بد مف تعريؼ الرىف الرسمي أكال
 لمديف أم حبس الشيء ليؤخذ منو االرىف لغة ىك ما يكضع تأميني:  تعريف الرهن الرسمي1.1

. ما تعذر الكفاء بو
كيعرؼ الرىف الرسمي اصطالحا بأنو حؽ عيني تبعي ينشأ عف عقد شكمي ضمانا 

د يككف كالتنفيذ عمى مع صاحبو بميزة تتبع المرىكف في أم تالستفاء حؽ شخصي مف خالؿ تـ
الدائنيف العادييف كالتاليف لو في المرتبة، كيعرؼ أيضا بأنو تأميف عيني ينتقؿ لمدائف عند حمكؿ 

 عمى العقار ، كىك في حيازة أم شخص كاف كأف يكفي حقو زأجؿ الديف حؽ تكقيع الحج
. باألفضمية مف الثمف

عرؼ المشرع الجزائرم الرىف الرسمي في القانكف المدني الجزائرم في الكتاب الرابع منو 
المعنكف بالحقكؽ العينية التبعية أك التأمينات العينية في الباب األكؿ المسمى الرىف الرسمي في 

الرىف الرسمي عقد يكسب بو الدائميف حقا عينيا عمى عقار لكفاء دينو ، "  بأنو 882المادة 
يككف لو بمقتضاه أف يتقدـ عمى الدائنيف التاليف لو في المرتبة في استيفاء حقو مف ثمف ذلؾ 

. 2"العقار في أم يد كاف
كما نصت المادة مف نفس القانكف عمى الرىف العقارم كىك عبارة عف عقد يکتب 
بمكجبو البنؾ حقا عينيا عمى عقار لكفاء دينو ، حيث أخضعو المشرع نفس أحكاـ الرىف 

كالمشرع باإلضافة إلى كؿ ىذه األحكاـ  (البنؾ)الرسمي مع اشتراط بقاء الحيازة لمدائف المرتيف 
                                                           

  .06عبد الرزاؽ السنيكرم، المرجع السابؽ ، ص . د- 1
 . المتضمف القانكف المدني، المعدؿ كالمتمـ ،26/09/1975 المؤرخ في 58-75األمر رقـ - 2



 الفصل الثاني                                                             ضمانات القروض البنكية

89 
 

نجده ينص صراحة عمى اعتبار الرىف الرسمي ضمانا لمقركض البنكية كاالئتماف الممكي 
.  مف القانكف المدني الجزائرم391كالمعامالت البنكية كذلؾ في نص المادة 

كمف خالؿ ما تقدـ يمكف استخالص خصائص الرىف الرسمي كالمتمثمة في أنو حؽ 
عيني تبعي كينشأ عمى عقار غير قابؿ لمتجزئة، كما يعتبر عقدا شكميا ضامف لمكفاء بالديف 

. كممـز لجانب كاحد
شروط إنشاء الرهن الرسمي    2.1

 عقد الرىف الرسمي مف العقكد الشكمية فيمـز النعقاده مراعاة :الرسمية:- الشروط الشكمية- أ
 ، كالمقصكد 1شكؿ خاص ىك الرسمية في العقكد مف ىنا جاءت تسمية الرىف بأنو رسمي

بالرسمية ليس أف يتـ الرىف في عقد رسمي بؿ يكفي ذلؾ أف يككف في كرقة رسمية مكقعة أك 
، كأم إخالؿ بيذا النص 2مكدعة أماـ مكظؼ عاـ أك شخص مکمؼ بالخدمة أال كىك المكثؽ
 مف المرسـك التنفيذم 61يبطؿ العقد بطالنا مطمقا باعتباره رىنا، كىذا ما نصت عميو المادة 

 المتعمؽ 93/123 المتضمف قانكف السجؿ العقارم كالمعدؿ كالمتمـ بالمرسـك رقـ 76/63رقـ 
ا في الشكؿ غكؿ عقد مكضكع شير عقارم يجب أف يككف مفر: " بالسجؿ العقارم الذم ينص

.  3"الرسمي
كباعتبار البنؾ قد خص الرىف الرسمي حماية خاصة كاف أكؿ قانكف نص عمى ىذا 

 منو التي 179 المتعمؽ بالنقد كالقرض كذلؾ مف خالؿ نص المادة 90/10الرىف ىك القانكف 
ينشأ رىف قانكني عمى األمكاؿ غير المنقكلة العائدة لممديف كيجرم لصالح : " تنص عمى 

يتـ . البنكؾ كالمؤسسات المالية ضمانا لتحصيؿ الديكف المترتبة ليا كلاللتزامات المتخذة تجاىو
تسجيؿ ىذا الرىف كفقا لألحكاـ القانكنية التي تنطبؽ عمى السجؿ العقارم ، كيعفي ىذا السجؿ 

                                                           

.  123سمير عبد السيد تناغك، المرجع السابؽ ، ص . د- 1
 131المرجع نفسو ، ص - 2
 المتعمؽ بتأسيس السجؿ 93/123 ، العدؿ كالمتمـ بالمرسـك رقـ 25/03/1976 المؤرخ في 76/63المرسـك التنفيذم - 3

. 30، الجريدة الرسمية العدد العقارم
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 المتعمؽ باالعتماد اإليجارم 96/09، ثـ صدر األمر رقـ 1" عاما30مف كجكب التجديد خالؿ 
 منو عمى إمكانية رىف خاص عمى منقكالت المستأجرة، ثـ جاء األمر 24كالذم نص في المادة 

، كالمالحظ عمى ىذا األمر 90/10 المتعمؽ بالنقد كالقرض الذم ألغى القانكف رقـ 03/11رقـ 
أنو لـ يتضمف أم نص قانكني يشير إلى الرىف الرسمي، ككذلؾ األمر بالنسبة لألمر رقـ 

.  03/11 المتعمؽ بالنقد كالقرض الذم يعدؿ األمر رقـ 10/04
كلكف المشرع الجزائرم كبغية منو لتصميح األكضاع كتدارؾ األمر أصدر القانكف 

 مف ىذا القانكف عمى 96، حيث تنص المادة 20032 المتضمف قانكف المالية السنة 02/11
 اتأسيس رىف قانكني عمى األمالؾ العقارية لممديف لفائدة البنكؾ كالمؤسسات المالية، التي يقابمو

 المتعمؽ بالرىف القانكني المؤسس لفائدة البنكؾ كالمؤسسات 06/132المرسـك التنفيذم رقـ 
ييدؼ ىذا المرسـك إلى تحديد كيفيات :" كجاء في مادتو األكلى،3المالية كمؤسسات أخرل

 المكافؽ 1423 شكاؿ عاـ 20 المؤرخ في 11-02 مف القانكف رقـ 96تطبيؽ أحكاـ المادة 
 29 المؤرخ في 16-05 مف القانكف رقـ 36 المعدلة بمكجب المادة 2002 ديسمبر سنة 24

 كالمذككريف أعاله كالتي أسست رىنا 2005 ديسمبر سنة 31 المكافؽ 1426ذم القعدة عاـ 
قانكنيا عمى األمالؾ العقارية لممديف لفائدة البنكؾ كالمؤسسات المالية كصندكؽ ضماف 

. الصفقات العمكمية لضماف تحصيؿ ديكنيا كااللتزامات التي تـ االتفاؽ عمييا
أما النكع الثاني فيك الرىف الرسمي القضائي كالذم يتـ بمكجب حكـ قضائي يطالب بو 
المديف أماـ العدالة كعند إثبات الديف محؿ النزاع يقـك القاضي بتقرير ىذا الرىف عمى العقارات 

. محؿ الرىف لصالح الدائف أم لصالح البنؾ

                                                           

، يتعمؽ بالنقد كالقرض، الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية، المؤرخة في 14/04/1990 المؤرخ في 90/10القانكف رقـ - 1
 .16ىػ، العدد 1410 رمضاف 23
، الجريدة الرسمية لمجميكرية 2003، المتضمف قانكف المالية لسنة 24/12/2002 المؤرخ في 02/11القانكف رقـ - 2

.  76، العدد 25/12/2002الجزائرية، المؤرخة في 
، يتعمؽ بالرىف القانكني لممؤسس لفائدة البنكؾ كالمؤسسات المالية 03/04/2006 المؤرخ في 06/132المرسـك رقـ - 3

 21، العدد 05/04/2006كمؤسسات أخرل، الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية، المؤرخة في 
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كىناؾ أيضا الرىف الرسمي االتفاقي الذم ينشأ نتيجة اتفاؽ بيف البنؾ مانح القرض 
ج يمكف أف يككف ىك المديف نفسو أك شخصا .ـ. ؽ884كالمديف المقترض، الذم حسب المادة 

. آخر مف الغير
 يقصد بالقيد تسجيؿ العقارات المخصصة لمرىف في السجؿ العقارم كتسرم عمييا :القيد- 

 مف 904أحكاـ القيد المنصكص عمييا في قانكف الشير العقارم، كىذا ما أشارت إليو المادة 
ال يككف الرىف نافذا في حؽ الغير إال إذا قيد العقد أك الحكـ المثبت  ":بقكلياج .ـ.ؽ

 مف نفس القانكف، كنجد المشرع الجزائرم في 905كذلؾ أشارت إليو المادة  . 1...."لمرىف
 الذم ينص فيو بأف الحؽ العيني ال ينشأ بيف متعاقديف إال بعد 75/742 مف األمر16المادة 

القيد، أم أف القيد يعتبر إجراء شكمي بكاسطتو يعمـ الغير بالحؽ الذم نشأ أك انقضى، كما 
 .أشار المشرع في ىذه المادة إلى النشر

الحكـ الذم يميؽ إذا تـ قياـ عدة رىكف رسمية في نفس : يشار التساؤؿ ىنا حكؿ 
؟، كيجاب عمى ىذا التساؤؿ بنص المادة  يستكفي الدائنكف :"ج التي تنص.ـ. ؽ907اليـك

، أم أف "، بحسب مرتبة كؿ منيـ كلك كانكا أجركا القيد في يـك كاحد... المرتينكف حقكقيـ 
. األكلكية تككف لمبنؾ الذم قيد أكال حتى كلك تـ حساب القيد عمى حسب الساعات

ا الرىف قباإلضافة إلى الشركط المكضكعية العامة التي يستمـز :الشروط الموضوعية- ب
التراضي كالمحؿ كالسبب، يشترط المشرع كذلؾ شركط : الرسمي كغيره مف العقكد أال كىي 

مكضكعية أخرل خاصة بالماؿ المرىكف كبالديف المضمكف بالرىف ككذلؾ شركط خاصة 
. بالراىف

ج .ـ. ؽ886 يشترط في الماؿ المرىكف كفقا لنص المادة :المرهونالشروط الخاصة بالمال - 
أف يككف عقارا مما يصح التعامؿ فيو كبيعو بالمزاد العمني كمعينا بالذات تعيينا دقيقا ك مكجكدا 

                                                           

 ، المتضمف الفانكف المدني، المعدؿ كالمتمـ26/09/1975 المؤرخ في 75/58األمر رقـ - 1
، المتضمف إعداد مسح األراضي العاـ كتأسيس السجؿ العقارم، الجريدة 12/11/1975 المؤرخ في 75/74األمر - 2

  92، العدد 1975/11/13الرسمية لمجميكرية الجزائرية، المؤرخة في 
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نص بكقت الرىف فال يجكز رىف الماؿ المستقبؿ، كيمتد الرىف إلى ممحقات العقار المرىكف 
.  مف نفس القانكف887المادة 

ستفاد مف كؿ ىذا أف العقار بطبيعتو ىك الحؿ الكحيد الذم يصح أف يرد عميو الرىف الرسمي م
، أم ال يرد عمى منقكؿ مادم أك غير مادم ، كلك برضا األطراؼ كالحكمة مف قصر الرىف 

عمى العقار دكف سكاه ىك أف الرىف الرسمي يسمح لمراىف باالحتفاظ حيازة الماؿ المرىكف اكتفاء 
 ، أما بخصكص أف 1بشيره ككسيمة إلعالـ الغير بما كرد عمى ىذا الماؿ مف حؽ عيني تبعي

يككف العقار مما يصح التعامؿ فيو كبيعو بالمزاد العمني، فنجد أف الغرض األساسي مف الرىف 
ىك تمكيف الدائف المرتيف مف التنفيذ عمى العقار المرىكف استفاء لحقو مف ثمنو في حالة عدـ 
مكانية بيعو  الكفاء، كعمى ذلؾ فانو يشترط أف يككف العقار المرىكف مما يجكز التعامؿ فيو كا 

 .2بالمزاد العمني
كما ال بد أف يعيف العقار تعينا دقيقا كيحدد مكقعو لتفادم بطالف الرىف، كالتعييف الذم 

يد في كرقة رسمية أصمية أك كرقة رسمية تمحؽ بالعقد األصمي، ؽيعتد بو لمعقار ىك ذلؾ الـ
كنجد أيضا الرىف يمتد إلى ممحقات العقار المرىكف ذلؾ أف ىذه الممحقات تابعة لمرىف كيشترط 

فييا أف تككف مف العقارات بطبيعتيا كمثاؿ ذلؾ المبنى المقاـ عمى األرض المرىكنة أك 
بالتخصيص أك مف الحقكؽ العقارية كحؽ االرتفاؽ المقرر لخدمة العقار المرىكف، كتجدر 

اإلشارة أف البنؾ يرفض رىف حؽ االنتفاع الكارد عمى العقار بدكف حؽ الرقبة أم بدكف حؽ 
.  التصرؼ في الماؿ مع أف ىناؾ نصكص قانكنية تنص عمى حؽ االنتفاع

ج في .ـ. ؽ2 فقرة 884 اشترط المشرع الجزائرم في المادة :الشروط الخاصة بالراهن- 
الراىف أف يككف أىال التصرؼ في العقار المرىكف أم بالغا سف الرشد، أما إذا كاف الراىف غير 

المديف األصمي أم المقترض، بأف يككف كفيال عينيا يقدـ لو الماؿ رىنا لضماف الكفاء بديف 

                                                           

شماـ محمد محمكد زىراف، التأمينات الشخصية كالعينية، دار المطبكعات الجامعية، . رمضاف محمد أبك السعكد، د. د-1
. 167، ص1997اإلسكندرية ،

 .170المرجع نفسو ، ص - 2
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ذا كاف قاصرا كقع الرىف باطال بطالنا  شخص أخر فيشترط فيو أف يككف بالغا سف الرشد كا 
.  مطمقا ، كما اشترط المشرع في الراىف أف يككف مالكا لمعقار المرىكف 

تتمثؿ ىذه اآلثار في مجمكعة مف الحقكؽ كااللتزامات بيف المتعاقداف  : آثار الرهن الرسمي-2
: ككذلؾ في مكاجية الغير

 (البنؾ )كالمتعاقداف في الرىف الرسمي ىما الدائف المرتيف :  أثر الرهن بين المتعاقدين1.2
. (العميؿ أك المقترض )كالمديف الراىف 

لراىف حؽ التصرؼ في العقار ؿأجاز المشرع الجزائرم  :بالنسبة لمراهن العميل أو المقترض- أ
ج بشرط أف ال يؤثر ىذا التصرؼ عمى البنؾ .ـ. ؽ894المرىكف كذلؾ كفقا لنص المادة 

. باعتباره دائنا مرتينا
كما أجاز لو المشرع الحؽ في إدارة العقار المرىكف كفي قبض ثماره إلى كقت إلحاقيا 

ج أف لممقترض الحؽ في الحصكؿ عمى .ـ. ؽ395بالعقار، كالمقصكد مف ذلؾ حسب المادة 
غمة الثمار المزركعة مثال في األرض المرىكنة حتى تاريخ نزع ممكيتو جبرا عند عدـ الكفاء 

. 1بالديف، كتمحؽ غمتو بالعقار مف تاريخ نزع الممكية
 مف نفس القانكف فقد كضعت شركطا لمنفاذ إيجار العقار 896أما بالنسبة لنص المادة 

: المرىكف في مكاجية البنؾ المرتيف ككفقا لحالتيف ىما
 9)حالة اإليجار الثابت التاريخ قبؿ تسجيؿ تنبيو نزع الممكية، ىذا اإليجار يككف نافذا لمدة - 

إذا كاف ثابت التاريخ قبؿ تسجيؿ تنبيو نزع الممكية، غير أف المشرع قرر زيادة المدة  (سنكات
 .إذا كاف ىذا الحؽ قد سجؿ قبؿ قيد الرىف

 أما الحالة الثانية فيي بعد تسجيؿ تنبيو نزع الممكية كلـ تسدد األجرة ككانت مؤجمة أك- 
متأخرة، في ىذه الحالة ال يككف اإليجار نافذا إال إذا أمكف اعتباره داخال في أعماؿ اإلدارة 

. الحسنة

                                                           

 ،دار الثقافة ك النشر ك 1عمي ىادم العبيدم، الكجيز في شرح القانكف المدني، الحقكؽ العينية، دراسة مقارنة، ط. د -1
. 343التكزيع، ص 
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، فمف المعمـك (ج. ـ. ؽ897المادة )أجاز المشرع أيضا لمراىف الحؽ في قبض األجرة 
، كال 1أف األجرة تعد مف ثمار العقار كبالتالي يحؽ لمراىف قبضيا إلى أف تمحؽ بالعقار المرىكف

 سنكات نافذة في حؽ البنؾ إال إذا كاف تاريخيا 3يككف قبض األجرة مقدما لمدة ال تزيد عف 
 سنكات ، في ىذه 3ثابتا كسابقا لتسجيؿ تنبيو نزع الممكية، أما إذا كانت المخالفة لمدة تزيد عف 

كما أف احتفاظ الراىف . الحالة ال تككف نافذة في مكاجية البنؾ إال إذا سجمت قبؿ قيد الرىف
بسمطات المالؾ عمى العقار يقابمو التزامو بضماف سالمة الرىف في مكاجية البنؾ كالمساس 

، كفي كمتا األحكاؿ 2بسالمة الرىف قد يككف مف المقترض نفسو صاحب الرىف أك لسبب أجنبي
فإف لمبنؾ الحؽ في اتخاذ ما يمـز مف الكسائؿ التحفظية الالزمة كأف يرجع عمى المديف الراىف 

إذا رأل أف ىذا التقصير أك التمؼ يضر بو أك ينقص مف ضمانو ، كأف يطالب بتأميف كاؼ أك 
ذا نشأ اليالؾ أك التمؼ عف سبب ال ينسب إلى  أف يستكفي حقو حاال قبؿ حمكؿ اجؿ الديف كا 
المقترض كلـ يقبؿ البنؾ بقاء الديف بال تأميف يككف الخيار في ىذه الحالة لممديف بالتأميف أك 

الكفاء حاال، كفي جميع األحكاؿ لمبنؾ أف يطمب مف القاضي كقؼ األعماؿ الكاقعة عمى العقار 
. إذا رأل أف مف شانيا تعرضو لميالؾ كالتمؼ

إف الرىف الرسمي يمنح لمبنؾ أم الدائف المرتيف حؽ   :(البنك)بالنسبة لمدائن المرتهن - ب 
عيني عمى العقارات المرىكنة فقط، فإذا كاف الراىف شخصا آخر غير المديف ال يجكز التنفيذ 
عمى أمكالو إال عمى ما رىف منيا، كال يحؽ لو الدفع بالتجريد تجاه المقترض إال إذا كجد اتفاؽ 

، كما ال يمكف لمبنؾ أف ينفذ بحقو عمى العقار المرىكف كيطمب بيعو إال إذا 3يقضي بغير ذلؾ
قاـ تنبيو المديف بالكفاء، أما إذا كاف الراىف شخصا آخر غير المديف جاز لو تفادم أم إجراء 

ج تكضح لنا بطالف االتفاؽ الذم .ـ. ؽ903كجو إليو إف تخمى عف العقار المرىكف، كالمادة 
. ينص عمى تممؾ البنؾ لمعقار المرىكف 

                                                           

 .346عمي ىادم العبيدم، المرجع السابؽ ، ص . د- 1
 .216سمير عبد السيد تناغك، المرجع السابؽ ، ص . د- 2
 .901المادة ، ، المتضمف القانكف المدني، المعدؿ كالمتمـ26/09/1975 المؤرخ في 58-75األمر رقـ - 3
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ينشأ حؽ الرىف بمجرد العقد، كلكنو ال يككف نافذ في  :أثر الرهن بالنسبة إلى الغير 2.2
مكاجية الغير إال مف تاريخ قيده في السجؿ العقارم، كالمقصكد بالغير ىك كؿ صاحب حؽ 

، كمظير نفاذ الرىف في حؽ الغير يظير مف خالؿ حؽ 1يتضرر مف كجكد الرىف الرسمي
 :ـ كحؽ التتبعقدالت

ج كيقصد بو تحديد .ـ. ؽ910 إلى 907نصت عمى ىذا الحؽ المكاد مف  :حق التقدم- أ
كجكد أكثر مف دائف لممديف - أم ميزة التقدـ - التي تفترض  ك2الحقكؽ التي يضمنيا الرىف

.  كيقـك النزاع بينيـ بما في ذلؾ البنؾ باعتباره دائنا مرتينا عمى ىذا الحؽ
ج كىك الميزة الثانية .ـ. ؽ914 إلى 912نصت عمى ىذا الحؽ المكاد مف : حق التتبع- ب

، كالحؽ في التتبع 3لمبنؾ حيث أف لو حؽ تتبع العقار المرىكف كالتنفيذ عميو كفي أم يد يككف
كمظير لنفاذ الرىف في مكاجية الغير يبدك مف ناحية نتيجة لما يقرره الحؽ العيني عمكما 

لصاحبو مف تسمط مباشر عمى محؿ الحؽ، كمف ناحية ثانية يبدك كمقابؿ طبيعي ذلؾ أف مف 
حؽ الراىف االحتفاظ بممكية عقاره المرىكف كالحؽ في التتبع ىك ما يحفظ فاعمية الضماف الذم 

. 4يكفره الحؽ في الرىف لمبنؾ
 انقضاء الرهن الرسمي: اثاني

كستتـ دراستيا عمى النحك  ينقضي الرىف الرسمي إما بصفة تبعية أك بصفة أصمية،
 :التالي

عند دراسة مكضكع الرىف الرسمي تبيف أنو حؽ تابع :  انقضاء الرهن الرسمي بصفة تبعية.1
: ج نصت عمى .ـ. ؽ933، ككفقا لنص المادة 5لاللتزاـ المضمكف، لذلؾ فيك ينقضي بانقضائو

ينقضي حؽ الرىف الرسمي بانقضاء الديف المضمكف، كيعكد معو إذا زاؿ السبب الذم انقضى " 

                                                           

 .228سمير عبد السيد تناغك ، المرجع السابؽ ، ص . د- 1
. 374ىماـ محمد محمكد زىراف، المرجع السابؽ، ص . رمضاف محمد أبك السعكد، د. د- 2

 243سمير عبد السيد تناغك، المرجع السابؽ، ص . د- 3
 .385ىماـ محمد محمكد زىراف، المرجع السابؽ، ص . رمضاف محمد أبك السعكد، د. د- 4
. 376عمي ىادم العبيدم، المرجع السابؽ ، ص . د- 5
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 بو الديف، دكف إخالؿ بالحقكؽ التي يككف الغير حسف النية كسبيا في الفترة ما بيف انقضاء

، أم متى انقضى الديف المضمكف بأسباب االنقضاء كالكفاء التاـ، التقادـ، "الحؽ كعكدتو 
الخ ينقضي معو الرىف، كما تضيؼ المادة المذككرة أعاله أنو إذا انقضى االلتزاـ ... اإلبراء ، 

ثـ زاؿ السبب الذم انقضى بو الديف يعكد معو الديف كتبعا لذلؾ يعكد الرىف بشرط أف ال يمس 
 .ذلؾ بحقكؽ الغير حسف النية

انقضاء الرىف بصفة أصمية يعني انقضاءه بصفة  : انقضاء الرهن الرسمي بصفة أصمية.2
مستقمة عف الديف المضمكف، كذلؾ إما بتطيير العقار أم تحرير المرىكف مف الرىف حيث 

يصبح حؽ البنؾ في العقار عبارة عف مبمغ كىذا المبمغ ىك الثمف الذم قـك بو العقار حسب 
مرتبتو، كينقضي الرىف كذلؾ إذا بيع العقار المرىكف بيعا جبريا بالمزاد العمني سكاء في مكاجية 

أك الحائز أك الحارس الذم يحرس العقار عند التخمية، كيعتبر  (المقترض)المديف المرتيف 
. 1الثمف الذم رسا بو المزاد ىك الثمف الذم ينقضي بو الرىف

. الرهن الحيازي :  الثاني فرعال
يعتبر الرىف الحيازم مف أىـ الضمانات العينية التقميدية كأىـ الضمانات الممنكحة مف 

 مفيـك الرىف الحيازم، أثار الرىف الحيازم في ل إؿالتطرؽ أكالقبؿ البنكؾ لضماف القرض، كتـ 
. ا كانقضاء الرىف الحيازم في ثالثاثاني
 :  مفهوم الرهن الحيازي:أوال
يعرؼ الرىف الحيازم بأنو حؽ عيني تابع يتكلد لمدائف بمقتضی  : تعريف الرهن الحيازي -1

عقد الرىف عمى شيء مممكؾ لممديف أك لغيره، ضمانا لمكفاء بااللتزاـ، كىك يخكلو حبس الشيء 
حيف استيفاء دينو، كأف يستكفي حقو مف ثمف ىذا الشيء بالتقدـ كاألكلية عمى جميع الدائنيف 

. 2اآلخريف

                                                           

 المتضمف القانكف المدني ، العدؿ كالمتمـ  ،26/09/1975 المؤرخ في 58-75األمر رقـ - 1
 المعدؿ كالمتمـ  المدني، المتضمف القانكف ،26/09/197 المؤرخ في 58-75 األمر رقـ ،934، 936أنظر المكاد - 2
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الرىف الحيازم عقد يمتـز " ج عمى أنو . ـ.  ؽ948كعرفو المشرع الجزائرم في المادة 
بو شخص ضمانا لديف عميو أك عمى غيره، أف يسمـ إلى الدائف أك إلى أجنبي يعينو المتعاقداف  
شيئا يرتب عميو لمدائف حقا عينيا يخكلو حبس الشيء إلى أف يستكم الديف، كأف يتقدـ الدائنيف 
العادييف كالدائنيف التالييف لو في المرتبة في أف يتقاضی حقو مف ثمف ىذا الشيء في أم يد 

 بمعنى أف الرىف الحيازم يرد عمى ماؿ منقكؿ الذم يقدـ كضماف لمقرض البنكي الذم ،"يككف
يسحبو المقترض ، كىذا الضماف يقدمو ىذا األخير إلى البنؾ الذم يحكزه إلى غاية استيفاء 

. دينو 
يختص الرىف الحيازم بعدة خصائص كىك يشترؾ مع الرىف  :خصائص الرهن الحيازي - 2

: الرسمي في أغمبيا كىذه الخصائص ىي
.  أنو حؽ عيني تبعي يخكؿ لمدائف باإلضافة إلى التقدـ كالتتبع سمطة حبس الماؿ المرىكف- 
.  يرد ىذا الحؽ عمى العقارات كالمنقكالت سكاء كانت مسجمة أـ ال- 
، إذ يمتـز المقترض بضماف حؽ الرىف كيمتـز البنؾ 1ينشأ ىذا الحؽ عف عقار ممـز لمجانبيف- 

.  بالمحافظة عمى المرىكف كرده عند استيفاء حقو
لمرىف الحيازم شركط شكمية كأخرل مكضكعية سيتـ دراستيا  :شروط إنشاء الرهن الحيازي- 3

: عمى النحك التالي
يعتبر الرىف الحيازم عقد رضائی ال يشترط النعقاده أم شكؿ خاص  : الشروط الشكمية 1.3

. 2کالرىف الرسمي بؿ يكتفي النعقاده تبادؿ اإليجاب كالقبكؿ بيف الطرفيف
البد ىنا أف يتـ التفريؽ بيف الشركط العامة أم تمؾ التي يجب :  الشروط الموضوعية2.3

، كالشركط الخاصة التي تعتبر 1تكافرىا في كؿ عقد مف العقكد كتتعمؽ بالرضا كاألىمية كالسبب
.  كالمتمثمة في الشركط الخاصة بالمتعاقد كالماؿ المرىكف كالديف المضمكفدمف أركاف العؽ

                                                           

 .384عمي ىادم العبيدم، المرجع السابؽ ، ص . د- 1
، 2008، الجزائر، ة، دار شـك1، التأمينات العينية ، ط7رم السعدم، الكاضح في شرح القانكف المدني، جبمحمد ص. د- 2

.  239 ص
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أف يككف أىال  (المقترض)يشترط في الراىف : الشروط الموضوعية الخاصة بالمتعاقدين- أ
لمقياـ بعممية الرىف كمالكا لمشيء المرىكف، كبما أف البنؾ مف المؤسسات التي منحيا القانكف 

. الحؽ في التسميؼ كاالقتراض فال إشكاؿ يطرح مف ناحيتو
ؿ الرىف الحيازم أف يككف حيشترط في ـ :الشروط الموضوعية الخاصة بالمال المرهون- ب 

معينا أك قابال لمتعيف كمما يجكز بيعو في المزاد العمني كىذا ما نص المشرع في القانكف المدني 
المقصكد بو مبمغ القرض المقدـ مف  :الشروط الموضوعية الخاصة بالدين المضمون- ج

 . 2صحيحا طرؼ البنؾ كالذم يجب أف يككف مكجكدا ك
:  بعض صور الرهن الحيازي- 4

ىذه الصكرة مف صكر الرىف  : الرهن الحيازي لألدوات والمعدات الخاصة بالتجهيز 1.3
لحيازم، تسرم عمى األدكات كاآلالت كمعدات التجييز كالبضائع، كيجب عمى البنؾ قبؿ أف ا

. 3يقـك باإلجراءات القانكنية الضركرية أف يقـك بفحص ىذه المعدات كالتجييزات
كبالرجكع إلى الشكمية المتبعة في رىف األدكات كالمعدات الخاصة بالتجييز، يالحظ أف 
المشرع الجزائرم نص عمى أف تتـ المكافقة عمى الرىف بكاسطة عقد رسمي أك عرفي يسجؿ 

ذا كقع المقرض الذم يقـك بتقديـ األدكات كالمعدات لمبنؾ، اعتبر الرىف الحيازم  برسـ محدد، كا 
ال 30حاال بمكجب عقد القرض، كما يجب أف يقيد الرىف خالؿ   يكما مف تاريخ إبراـ العقد كا 

. عد باطال
يقصد بالقيـ المنقكلة األسيـ كالسندات كالتي يمكف أف تقدـ  : الرهن الحيازي لمقيم المنقولة2.3

عمى سبيؿ الرىف مقابؿ قركض بنكية، كفي ىذه الحالة يجب أف تقيد ىذه القيـ عمى سبيؿ 
. 4الضماف

                                                                                                                                                                                           

، دار  (مي حؽ االختصاص، الرىف الحيازم، حقكؽ االمتيازسالرىف الر ):نبيؿ إبراىيـ سعادة، التأمينات العينية . د- 1
 199، ص 2005الجامعة الجديدة لمنشر، اإلسكندرية 

 .140راضية أمقراف، المرجع السابؽ، ص - 2
 .169الطاىر لطرش، المرجع السابؽ، ص - 3
. 170فسو ، ص فالمرجع - 4
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 مف األمر رقـ 121، 120بالرجكع إلى نصكص المكاد  : الرهن الحيازي لألرصدة البنكية 3.3
، نجد أف المشرع أشار إلى ىذا النكع مف الرىف في نصكص 1 المتعمؽ بالنقد كالقرض03-11

المكاد المذككرة أعاله، كأكرد فييا أنو يمكف أف تككف الحسابات المفتكحة لدل البنكؾ فردية أك 
جماعية مع تضامف أك بدكنو أك شائعة كتككف ضماف لفائدة البنؾ كتحرر في شكؿ عرفي، كما 

.   عمييا مع إشعار باالستالـلنص عمى أنو في حالة الحجر البد مف تبميغ المديف برسالة مكص
 مف 122 إلى 118أكدت عمى ىذا الرىف المكاد مف  : الرهن الحيازي لممحل التجاري 4.3

 المتعمؽ بالنقد كالقرض ، 11-03 مف األمر 123القانكف المدني الجزائرم كأشارت إليو المادة 
كمفاد ىذه المكاد أف المقترض مف البنؾ أك المديف الراىف لو الحؽ في الحصكؿ عمى ضمانات 

.  كائتماف مقابؿ تقديـ محمو التجارم كضماف لمقرض الذم سحبو مف البنؾ مانح االئتماف
سيتـ تبياف اآلثار التي ينتجيا الرىف الحيازم فيما بيف المتعاقديف  : آثار الرهن الحيازي:ثانيا

. مف جية، كفي مكاجية الغير مف جية أخرل
:  أثر الرهن الحيازي فيما بين المتعاقدين. 1

يمتـز الراىف بترؾ الشيء المرىكف في يد البنؾ المرتيف إلى حيف زكاؿ  : التزامات الراهن1.1
كما يمتـز كذلؾ بضماف الرىف كنفاذه ، كليس لو أف يأتي بعمؿ ينقص  (ج.ـ.  ؽ951ـ)الرىف 

، كأف يدفع نفقات حفظ المرىكف كصيانتو كتككف ىذه النفقات عمى (ج.ـ. ؽ953ـ)مف قيمتو 
. 2عاتؽ الراىف نفسو أك عمى الغير الذم يضمنو

يانتو ، إذا صيمتـز البنؾ عند تسمـ الشيء المرىكف المحافظة عميو ك : التزامات البنك 2.1
قصر في ذلؾ يعتبر مسؤكال عما يصيب المرىكف مف ىالؾ أك عيب بسبب ذلؾ ما لـ يثبت 

لمنفعة ؿ، كما يمتـز البنؾ بعدـ استعماؿ المرىكف  (ج.ـ. ؽ955ـ  )د لو فيو مبأف السبب ال 
. 3بدكف ترخيص مف الراىف ، كأف يرد الشيء المرىكف بعد انقضاء الديف

                                                           

  .، المتعمؽ بالنقد كالقرض03/11األمر رقـ - 1
ألحكاـ الرىف كالتأميف كاالمتياز، الدار الجامعية، - دراسة تحميمية مقارنة - حسيف عبد المطيؼ حمداف، التأمينات العينية - 2

 263- 261بيركت ، ص 
 . كما يمييا276المرجع نفسو، ص - 3
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يخكؿ حؽ الرىف الحيازم لمدائف المرتيف الحؽ في  : أثر الرهن الحيازي بالنسبة إلى الغير.2
، كلتفادم الرىف في حؽ الغير يجب أف يككف الشيء 1حبس الحؽ في التقدـ كالحؽ في التتبع

كيجب أف يككف  (ج.ؽ. ـ961ـ )المرىكف في يد الدائف أك األجنبي الذم ارتضاه المتعاقداف 
مبمغ )الشيء المرىكف ضامف لعدة ديكف ، كال يقتصر الرىف الحيازم عمى ضماف أصؿ الحؽ 

فقط بؿ يضمف أيضا المصاريؼ الضركرية التي أنفقت لممحافظة عمى الشيء  (القرض
كالتعكيضات عف األضرار الناشئة عف عيكب الشيء، كمصاريؼ العقد كأخير مصاريؼ تنفيذ 

.  2الرىف الحيازم
ينقضي الرىف الحيازم بصفة تبعية أك صفة أصمية ، كىذا ما  :انقضاء الرهن الحيازي : اثالث

. سيتـ معالجتو في ىذا الفرع
ينقضي الرىف الحيازم بانقضاء الديف المضمكف بو،  : انقضاء الرهن الحيازي بصفة تبعية.1

ؿ االنقضاء بكفاء الديف أـ بالمقاصة أـ باإلبراء، كما ينقضي الرىف بالتقادـ فإذا صسكاء ح
. 3 عف المطالبة بحقو مدة مف الزمف فقد ىذا الحؽفتخمؼ الدائ

ـ،ج يمكف استنتاج أف .  ؽ965كفقا لنص المادة  : انقضاء الرهن الحيازي بصفة أصمية.2
:  الرىف الحيازم ينقضي بصكرة أصمية ألسباب ال تمس ىذا الديف أال كىي

.  باتفاؽ البنؾ كالراىف. 1
. بتنازؿ البنؾ عف الرىف. 2
. ىالؾ الشيء المرىكف ىالكا کميا. 3
. بالتنفيذ عمى الشيء المرىكف كبيعو في المزاد العمني. 4

مقترف بتقديـ  بنكي قرض عمى الحصكؿ أف استخالص يمكف سبؽ ما خالؿ مف
 كؿ مف أنيا ليست الرغـ كعمى دراستيا تمت التي ضمانات كافية، فالضمانات الشخصية

 األجؿ قصيرة القركض كافية فقط في تعتبر الضمانات، أىـ مف اعتبارىا يمكف كلكف الضمانات
                                                           

 .242، التأمينات العينية، المرجع السابؽ، ص ةنبيؿ إبراىيـ سعاد. د- 1
 ، المتضمف القانكف المدني، المعدؿ كالمتمـ26/09/1975 المؤرخ في 58-75األمر رقـ - 2
 281حسيف عبد المطيؼ حمداف المرجع السابؽ ، ص - 3
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 القركض مف اكبر أىمية ذات تككف األجؿ طكيمة القركض قصيرة، أما زمنية تتحدد بمدة التي
ىي ما ك الشخصية الضمانات مف قكة ك أىمية أكثر ضمانات البنؾ عمييا يطبؽ األجؿ قصيرة
 .العينية بالضمانات تعرؼ

. الضمانات المستحدثة لمقروض البنكية في التشريع الجزائري : المبحث الثاني
 ال بؿ، البنكي القرض لضماف كافية تعتبر ال العينية أك الشخصية سكاء اف الضمانات

 الكالسيكية، ليذا نجد القركض مف كتأثيرا كعمال قكة أشد تككف جديدة تكفر ضمانات مف بد
 باالقتصاد كتكفير كالنيكض الحاصمة التطكرات لمكاكبة منو محاكلة في الجزائرم المشرع
 .ىذا المبحث في بعضيا دراسة سيتـ الضمانات مف استحدث مجمكعة لمعمالء الكافي االئتماف

 الضمان المالي كآلية لضمان القروض: المطمب األول
يعد الضماف المالي كسيمة لضماف القركض المخصصة لالستثمار، ك يتـ دراستو كلكف 

بصفة جزئية نظرا ألنو مكضكع كاسع كمتشعب، الفرع األكؿ يتمحكر حكؿ مفيـك الضماف 
قضاء عقد الضماف افالمالي كالفرع الثاني يتضمف مراحؿ طمب الضماف المالي كالفرع الثالث 

.  المالي
 . مفهوم الضمان المالي:  األولالفرع

. في ىذا الفرع سيتـ التطرؽ إلى تعريؼ الضماف المالي، خصائصو كأطرافو
لـ يكرد المشرع الجزائرم تعريفا لمضماف المالي لكف :  وخصائصهتعريف الضمان المالي: أوال

، المتعمؽ بإنشاء 11/11/2002 المؤرخ في373-02استنادا إلى المرسـك التنفيذم رقـ 
. ، يمكف استخالص تعريؼ الضماف المالي1صندكؽ الضماف لمقركض الصغيرة كالمتكسطة

فالضماف المالي عبارة عف كسيمة يتـ منحيا مف قبؿ مؤسسات الضماف المالي باعتباره 
ىيئة أسندت ليا ميمة منح ىذا الضماف لمقركض أك لممستفيد مف القرض، كيحمي ىذا الضماف 

 : تظير خصائص الضماف المالي متمثمة فيق لالستثمار، كمفصصةالقركض المخ

                                                           

ك  المتعمؽ بإنشاء صندكؽ الضماف لمقركض الصغيرة ،11/11/2002 المؤرخ في ،02/373رقـ المرسـك التنفيذم - 1
 .74 العدد الجزائرية، الجريدة الرسمية الجميكرية المتكسطة،
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الضماف المالي عبارة عف التزاـ ما بيف البنؾ كمؤسسات الضماف لممؤسسات الصغيرة - 1
. كالمتكسطة بمكجبو يمتـز البنؾ بتعكيض المؤسسة إذ أخؿ المقترض بتنفيذ التزامو

. أف ىذا الضماف مخصص لممشاريع االستثمارية فقط- 2
. أف مؤسسات الضماف المالي تعتبر مؤسسات متخصصة قانكنا في منح الضماف- 3
.  الضماف المالي أداة ائتماف كيعتبر كسيمة مكثكؽ فييا مف قبؿ البنكؾ- 4
.  الضماف المالي لو األكلكية في استيفاء الحقكؽ عمى باقي الضمانات المذككرة مسبقا- 5

  . أطراف الضمان المالي: ثانيا
: ىذه األطراؼ ليا دكر فعاؿ في عممية الضماف ىي

كىي المؤسسات التي صدر الضماف لصالحيا كنظرا  :المؤسسات الصغيرة و المتوسطة - 1
لمتطكر الحاصؿ في االقتصاد الكطني، صعب إيجاد تعريؼ جامع مانع ليذا النكع مف 

المؤسسات، فالبعض يعتمد عمى معيار الحجـ لعدد العماؿ كالبعض األخر يعتمد عمى رأس 
، كلذلؾ تجد بعض التعريفات متناقضة مف دكلة إلى أخرل لكف ما ييـ في المكضكع ىك 1الماؿ

: رأم المشرع الجزائرم في ىذه المؤسسات 
أك /عرؼ المشرع الجزائرم المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة عمى أنيا مؤسسات إلنتاج السمع ك

 مميار دينار أك ال 2 شخص، كما ال يتجاكز رقـ أعماليا250 إلى 01الخدمات تشغؿ مف 
 .2 مميكف دينار500تتجاكز مجمكع حصيمتيا السنكية 

: 3كيتمخص تعريؼ المشرع كفقا لمجدكؿ التالي
مجموع الميزانية السنوي رقم األعمال عدد األجراء الصنف 

  مميكف دج10أقؿ مف   مميكف دج20أقؿ مف  9-1 مؤسسات مصغرة

                                                           

 ، 06أفاؽ ك قيكد، مجمة اقتصاديات شماؿ إفريقيا، العدد - أيت عيسی، المؤسسات الصغيرة ك المتكسطة في الجزائر. أ- 1
 .جامعة الجزائر ، الجزائر 

لتكجييي لترقية المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة، ا المتضمف القانكف ،12/12/2001 المؤرخ في 18-01القانكف رقـ - 2
 04، المادة 77الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية، العدد 

، قسـ البحكث كالدراسات ،  (دراسات ك قكانيف  ) بشاف المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة ؼمؿ" عمي عبد اهلل العرادم ، - 3
  .28 ، ص2012إدارة شؤكف المجاف كالبحكث 
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  مميكف دج100أقؿ مف   مميكف دج200أقؿ مف  49-10 مؤسسات صغيرة

 250-50 مؤسسات متكسطة
 2 مميكف دج إلى 200مف 

 مميار دج
 500 مميكف دج إلى مف 100مف 

 مميكف دج

البنؾ ىك مؤسسة تتعامؿ باألمكاؿ كالكدائع بيدؼ تحقيؽ الربح  : البنكالمستفيد من ضمان- 2
كالسيكلة النقدية، كيعرؼ كذلؾ بأنو منشأة مالية تتاجر بالنقكد كليا غرض رئيسي ىك العمؿ 

. 1ككسيط بيف رؤكس األمكاؿ التي تسعى لمبحث عف مجاالت االستثمار
 المتعمؽ بالنقد كالقرض في المادة 03/11 أما قانكنا فظير مصطمح البنكؾ في األمر 

 66البنكؾ مخكلة دكف سكاىا بالقياـ بجميع العمميات المبينة في المكاد "  عمى2 التي تنص83
، مف خالؿ المادة يالحظ أف المشرع الجزائرم لـ يعرؼ " أعاله بصفة مينتيا العادية 68إلى 

نما أشار إلى كيفية تأسيسو ك سيره  . مصطمح البنؾ كا 
 الضمان الماليالهيئات المتخصصة في منح - 3

" : FGAR"  صندوق ضمان القروض لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة  1.3
أنشئ صندكؽ ضماف القركض المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة بمكجب المرسـك 

 المتعمؽ بإنشاء صندكؽ الضماف لمقرض لممؤسسات الصغيرة 373-02التنفيذم رقـ 
كالمتكسطة، الذم يعتبر مف أىـ األدكات المالية المتخصصة لفائدة ىذه المؤسسات التي تعالج 

مشاكؿ المؤسسات كالمتمثمة في منح الضمانات الضركرية لمحصكؿ عمى القركض البنكية، 
: كمف مياـ ىذا الصندكؽ 

.  التدخؿ في منح الضماف لفائدة المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة - 
.  تسيير المكارد المكضكعة تحت تصرفو، كفقا لمتشريع المعمكؿ بو - 
.  إقرار أىمية المشاريع كالضمانات المطمكبة- 
.  متابعة المخاطر الناجمة عف منح ضماف الصندكؽ- 

                                                           

 www.jps-dir.net :دليؿ المحاسبيف، محاسبة البنكؾ، منشكر عمى المكقع-1
 .، المتعمؽ بالنقد كالقرض03/11األمر رقـ - 2
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 .1تقديـ االستشارة كالمساعدة لفائدة المؤسسات- 
:  كما يتميز الصندكؽ بمزايا معينة منيا

 لمضمانات كفي تغطيتو لمقركض التي يمكف أف تستفيد منيا ىذه الضمانات، قطريقة منح- 
كأف تككف المؤسسات المستفيدة مف ضماف الصندكؽ قد استكفت المعايير األىمية لمقركض 

.  البنكية
بالنسبة لنكع القرض البد أف يككف مف قركض االستثمار كيقدـ فقط لممؤسسات المنخرطة في - 

.  الصندكؽ
.   سنكات عمى األكثر كتقدير مقارب7مدة ضماف القركض محدد بػ - 
في حالة عدـ قدرة المؤسسة عمى تسديد المبمغ المقترح في ميعاد االستحقاؽ يقـك الصندكؽ - 

.  2بتعكيض البنؾ حسب نسبة الضماف المتفؽ عمييا مسبقا
": CGCI"  صندوق ضمان قروض االستثمار لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة 2.3

-04أنشأ الصندكؽ الكطني لضماف قركض االستثمار بمكجب المرسـك الرئاسي رقـ 
 مميار دينار 30 الصندكؽ برأسماؿ اجتماعي قيمتو دعيـ، كتـ ت3 المحدد ليياكؿ الصندكؽ134

 بالمائة منو مف طرؼ 60 مميار دينار جزائرم، كيسير 20اب بمبمغ تجزائرم كخاضع لالكت
 بالمائة مف طرؼ البنؾ الكطني الجزائرم، بنؾ الجزائر الخارجي، 40الخزينة العمكمية ك

القرض الشعبي الجزائرم، بنؾ التنمية المحمية، كىك يسمح لكؿ البنكؾ كمؤسسات القرض 
:  لممساىمة في رأس ماؿ الصندكؽ، كمف مياـ ىذا الصندكؽ

                                                           

دكر صندكؽ الضماف القركض في إنشاء المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة في "غفاؿ إلياس ، كريمة حبيب ، عادؿ زقرير ، - 1
، مداخمة مقدمة ضمف فعاليات الممتقى الكطني الذم تعده جامعة الكادم ، " محكر المؤسسات الصغيرة ك المتكسطة- الجزائر 

 مام 05/06كاقع كأفاؽ النظاـ المحاسبي المالي في المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة في الجزائر ، يكمي : المكسـك بعنكاف 
. 03 ، ص2013

 .04المرجع السابؽ ، مس : غفاؿ إلياس كآخركف - 2
، المتضمف ىياكؿ الصندكؽ الكطني لمضماف القركض، 19/04/2004 المؤرخ في 04/134المرسـك الرئاسي رقـ - 3

 27 العدد الجزائرية،الجريدة الرسمية لمجميكرية 
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تقديـ الضمانات لمبنكؾ كمؤسسات القرض لتعكيض القركض البنكية التي تقدميا لممؤسسات - 
الصغيرة كالمتكسطة  لتمكيؿ كؿ استثماراتيا لإلنتاج كلمخدمات الرامية إلى خمؽ كتكسيع أك 

. تجديد أجيزة الشركة كىذا في حالة العجز عف تسديد الديكف
ضماف تسديد القركض البنكية التي تستفيد منيا المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة لتمكيؿ - 

 .االستثمارات المنتجة لمسمع كالخدمات المتعمقة بإنشاء تجييزات لممؤسسات كتكسيعيا
تستفيد مف ضماف الصندكؽ القركض الممنكحة لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة مف طرؼ - 

. البنكؾ كالمؤسسات المالية المساىمة في الصندكؽ
ال يستفيد مف الضماف القركض المنجزة في قطاع الفالحة كالقركض الخاصة بالنشاطات - 

. التجارية ككذا القركض المكجية لالستيالؾ
 .مراحل طمب الضمان المالي: الفرع الثاني 

يمر الضماف المالي باعتباره آلية لضماف القركض البنكية بعدة مراحؿ كذلؾ كفقا لنص 
 المتضمف القانكف األساسي لضماف قركض 134-04 مف المرسـك الرئاسي رقـ 12المادة 

االستثمار لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة، كفقا لالتفاقية المكقعة بيف البنكؾ كالمؤسسات المالية 
كالصندكؽ لتحديد مراحؿ سير العمؿ كالقكاعد المنظمة لمنح الضماف كتطبيقو كأىـ ىذه المراحؿ 

: ىي
مرحمة إنشاء الضمان المالي : أوال
يختمؼ ىذا اإلجراء بالنسبة لصندكؽ ضماف قركض االستثمار لممؤسسات الصغيرة . 1 

، (FGAR)كصندكؽ ضماف القركض لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة  (CGCI)كالمتكسطة 
 فالمصرؼ CGCI))فاألكلى ليا الحؽ في الخيار بالتكجو إلى صندكؽ المشرؼ مباشرة كالثاني 

. ىك الذم يقـك بإجراء الضماف 
.  يـك مف قرار منح القرض30يجب أف يرسؿ طمب الضماف إلى الصندكؽ خالؿ . 2
عند كصكؿ طمب الضماف البد لمصندكؽ بإبالغ البنؾ إذا ما كاف مكافقا عمى منحة . 3

. الضماف أك ال
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ضع الضماف إلى الشركط كاألحكاـ الكاردة في خكفييا م :مرحمة تسيير الضمان المالي: ثانيا 
اتفاقية القرض كطمب الضماف، كيبدأ سرياف ضماف الصندكؽ اعتبارا مف تاريخ تعبئة القرض 

في مجاؿ القرض كاالستثمار ك بداية استعماؿ العتاد بالنسبة لعممية االعتماد االيجارم، كينتيي 
 .بسداد مبمغ القرض

كفي ىذه المرحمة ينقضي عقد القرض االستثمارم لممؤسسات الصغيرة  :مرحمة التنفيذ : ثالثا 
كالمتكسطة، كذلؾ أنو عند تنفيذ الضماف يعتبر العقد نافذا كبالتالي ينقضي بانتياء المدة 

.  المحددة لمضماف، أك بالفسخ أك إذا شاب العقد عيب عف عيكب اإلرادة أك نقص في األىمية
 .انقضاء عقد الضمان المالي: الفرع الثالث

 الضماف المالي بانتياء مدتو المتفؽ عمييا في العقد  دككافة العقكد التجارية ينقضي عؽ
كما ينتيي كما اشرنا سابقا بانتياء عقد ضماف االستثمار کكنيما عبارة عف عقديف مرتبطيف، 

كبالتالي ك بانقضاء عقد الضماف المالي يبقى عمى األطراؼ تسكية األمكر المتبقية كالتي نتجت 
. عف ىذا العقد 

تأمين القرض كضمان لمقروض البنكية  : الثانيالمطمب 
في ىذا المطمب سيتـ دراسة مفيـك تأميف القرض في الفرع األكؿ، الطبيعة القانكنية 

. لتأميف القرض في الفرع الثاني كانقضاء عقد تأميف القرض في الفرع الثالث
.  مفهوم تأمين القرض: الفرع األول

 . في ىذا الفرع ستتـ معالجة تعريؼ تأميف القرض، المبادئ التي يقـك عمييا كأىميتو
تأميف القرض اسـ مركب مف كممتيف التأميف كالقرض، كلمعرفة  :تعريف تأمين القرض: أوال 

 لغة يعني األمف 1المقصكد مف تأميف القرض البد مف شرح المصطمحيف منفصميف، فالتأميف

                                                           

التأميف مكضكع قديـ كيدعي البعض أنو كجد أياـ اإلغريؽ، إذ كاف المحاربكف عندئذ يجتمعكف لممساىمة بأقساط في - 1
 التأميف البحرم أما في أكركبا فيك مكجكد منذ ستة عرفكا فنيقييفصندكؽ يقـك بتعكيض أسرة الجندم القتيؿ، ككذلؾ عند اؿ

 107-95 كىك القانكف 1995قركف في مدينة فالندرز االيطالية ، أما في الجزائر صدر أكؿ قانكف متعمؽ بالتأمينات سنة 
 المتعمؽ بااللتزامات كالضمانات 1963 جكاف 08 المؤرخ في 201- 63 ثـ صار القانكف 1995 جانفي 25المؤرخ في 

 كالمتضمف 1966 م ما27 المؤرخ في 127- 66المطمكبة مف مؤسسات التأميف التي تمارس نشاطيا بالجزائر ثـ جاء األمر 
 . كالمتعمؽ بالتأمينات 07-80إنشاء احتكار الدكلة لعمميات التأميف، ثـ القانكف 
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كىك طمأنينة النفس كزكاؿ الخكؼ، أما اصطالحا كفي المصطمح المالي الذم ييمنا أكثر في 
 ذلؾ أف التأميف ىك نشاط تجارم غرضو أف يحصؿ تأميف "إعطاء األمف"مكضكعنا فمعناه 

ف كاف  األفراد كالشركات مف بعض يخافكف مف المكاره مقابؿ عكض مالي فيك معنی جديد كا 
 .1"أمف" اشتقاقا صحيحا مف كممة 

 مف 69رض فيقصد بو االئتماف كاالعتماد كالتسميؼ كقد عرفتو المادة ؽأما مصطمح اؿ
شكؿ عممية قرض في مفيـك ىذا األمر، كؿ عمؿ م: " المتعمؽ بالنقد كالقرض11-03األمر 
..."  يصنع بمكجبو شخص ما أك يعد بكضع أمكاؿ تحت تصرؼ شخص أخرضلقاء عك

 ىك عقد يمتـز بو المقرض أف ينقؿ الؾقرض االستو: "ج عمى أنو.ـ. مف ؽ450كعرفتو المادة 
إلى المقترض ممكية مبمغ مف النقكد أك أم شيء مثمي أخر، عمى أف يرد إليو المقترض عند 

 .2نياية القرض نظيره في النكع كالقدر كالصفة
نظرا لمتعريفات المذككرة أعاله لمتأميف كالقرض كنظرا لكثرة المعامالت التجارية 

، كاف ال بد مف اعتبار (التأميف كالقرض)كاالقتصادية كالبنكية كأيضا لمدل ترابط الكممتيف 
التأميف عمى القرض ضماف لمقركض البنكية كىك يعد مف أىـ الضمانات التي تساعد عمى منح 

 كيختمؼ الفقياء في إعطاء تعريؼ ،االئتماف كالثقة كتحقيؽ السيكلة المالية لألطراؼ المتعاقدة
تأميف القرض كسيمة مف بيف الكسائؿ : " شامؿ لمتأميف عمى القرض، فمنيـ مف يعرفو عمى أنو 

، كمنيـ مف "المتخذة مف طرؼ المؤسسة التي تقـك بعممية بيع، حيث تؤمف خطر عجز زبكنيا
النظاـ الذم يسمح لمدائنيف مقابؿ قسط يدفعكنو لممؤمف مف التغطية ضد : " يعرفو عمى أنو

" خطر عدـ دفع الديكف المستحقة عمى أشخاص معركفة مبدئيا كالمكجكدة في حالة خمؿ الدفع 
 تأميف القرض ىك عقد يتـ بيف دائف كمؤمف بمكجبو يتعيد المؤمف مقابؿ أقساط: "كيعرؼ أيضا

                                                           

 .06 عماف، األردف، ص ،ح، التأميف مبادئو ك أنكاعو، دار أسامة لمنشر كالتكزيعالعز الديف ؼ. د- 1
 . المتضمف القانكف المدني، المعدؿ كالمتمـ،26/09/1975 المؤرخ في 58-75األمر رقـ - 2
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يتسمميا عمى تعكيض الدائف مف الخسارة التي يمكف أف تصيبو مف جراء عدـ تحصيؿ ديكنو أك 
. 1إعسار مدينيو

مف خالؿ التعاريؼ المذككرة يمكف استنتاج أف التأميف عمى القرض ىك كسيمة لضماف 
القرض، يمجأ إلييا البنؾ أك المؤسسة المالية بالتعاقد مع المؤمف كالشركة المؤمنة، حيث تتعيد 
ىذه األخير بالضماف أك التعكيض في حالة إعسار المقترض أك عدـ كفائو لمقرض كذلؾ كمو 

. مقابؿ أقساط يسمميا البنؾ
كما البد مف اإلشارة أف ىذه التعاريؼ تتعمؽ باألمف الداخمي عمى القرض نظرا ألف 

. التأميف عمى القرض الخارجي يخضع ألحكاـ ككسائؿ مختمفة تختمؼ باختالؼ القركض
 المتعمؽ بالتأمينات 07-95في الجزائر يخضع ىذا النكع مف الضمانات إلى األمر 

 ىك التنظيـ 2 المتعمؽ بعمميات القرض عند التصدير06-96، كيعتبر األمر رقـ االسابؽ ذكره
الفعمي ليذا التأميف، كذلؾ لكي ال يختمط التأميف العاـ الكارد في القكاعد العامة كالقانكف المدني 

 .مع تأميف القرض الخاص
كتأميف القرض محكر الدارسة يتفرع إلى أشكاؿ عديدة مف بينيا تأميف القرض عند 

تأميف الكفالة كالذم يكتب مف ؾ كىنا ،96-06التصدير المذككر أعاله الخاضع لألمر رقـ 
طرؼ المديف كيقدـ كضماف لمدائف، ككذلؾ نجد تأميف الضماف االحتياطي الذم يختمؼ عف 

.  الخ...المذككر كضماف لمقركض البنكية  (ضماف األكراؽ المالية)الضماف االحتياطي 
يقـك نظاـ التأميف عمى القرض عمى  :المبادئ األساسية التي يقوم عميها تأمين القرض: ثانيا 

: عدة مبادئ أىميا 

                                                           

، مذكرة ماجستير ، جامعة الجزائر ،  (العينية كالخاصة  )كماؿ شميؿ ، التأمينات الممنكحة لممصارؼ كالمؤسسات المالية - 1
 .134، 133 ، ص2009-2008بف يكسؼ بف خدة ، كمية الحقكؽ ، قسـ الحقكؽ ، 

 المتعمؽ بتأميف القرض عند التصدير، الجريدة الرسمية لمجميكرية 01/01/1996، المؤرخ في 96/06األمر رقـ - 2
 765. ، المادة 03 العدد ،الجزائرية
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كالمقصكد بو القركض الممنكحة مف طرؼ البنكؾ كالقركض التي  :الشيء المضمون- 1
يمنحيا األشخاص فيما بينيـ بمناسبة عمميات تجارية، فيذا التأميف يمس القركض الممنكحة 

. بغض النظر عف مقدميا كبالتالي فتأميف القرض ىك ضماف لمقرض في حد ذاتو
البد مف كجكد خطر عادم قد يمس القرض كبالتالي يككف مكضكع  :الخطر التجاري - 2

 مف األمر 05تأميف القرض، كتسمى ىذه األخطار باألخطار التجارية كىي مذككرة في المادة 
 ، كالمقصكد بو ىنا ىك 1..."يتحقؽ الخطر التجارم عندما ال يفي المشترم بدينو :" 96-09

. عدـ قياـ المقترض بدفع دينو أك اإلعسار عف الدفع
كالمقصكد بالمصمحة ىنا المصمحة االقتصادية أم  :المصمحة في التأمين عمى القرض- 3

المتمثمة في قيمة مالية، كالتي بمكجبيا أدل بطالب التأميف إلى تأميف قرضو خكفا مف عدـ 
استيفاءه، كالمشرع الجزائرم اشترط في المصمحة أف تككف مشركعة أم غير مخالفة لمنظاـ 

. 2العاـ اآلداب العامة
تظير أىمية تأميف القرض في الدكر الفعاؿ الذم يمعبو ىذا : أهمية التأمين عمى القرض: ثالثا

نما ىك  التأميف في ضماف القركض البنكية نظرا أف ىذا التأميف ال يعد عممية بنكية بحتة، كا 
عممية تقنية تقـك بو المؤسسات ك شركات خاصة بالتأميف عمى القركض لدييا مكافقة كزارية 

قبؿ ممارستيا لنشاط التأميف، كبالتالي فالتأميف عمى القركض البنكية أك تأميف القرض لو أىمية 
. كبيرة في مجاؿ االئتماف البنكي كيعد أىـ ضماف لمقركض

 .الطبيعة القانونية لتأمين القرض: الفرع الثاني

إف سككت المشرع الجزائرم في النصكص القانكنية المتعمقة بالتأمينات حكؿ طبيعة 
 ضمف تصنيؼ التأمينات، كمف خالؿ الغمكض الذم يراكد ىذا النكع مف ضتأميف القر

:  الضمانات انقسـ الفقياء إلى فريقيف

                                                           

 .رض عند التصديرؽ، المتعمؽ بتأميف اؿ96/06األمر رقـ - 1
، 13، المتعمؽ بالتأمينات، الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية، العدد 01/25/1995، المؤرخ في 95/07القانكف رقـ - 2

. 29المادة 
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ذىب رأم مف الفقو في ىذا الفريؽ إلى اعتبار تأميف القركض مجرد نشاط مف  :الفريق األول
: اختصاص المؤسسات المالية، السيما البنكؾ، كاستندكا في ذلؾ إلى مجمكعة مف الحجج أىميا

أف المؤمف في تأميف القرض يدفع مبمغ التعكيض عندما ال يتكقؼ المديف عف دفع الديف - 1
في أجؿ االستحقاؽ، كىذا يتعارض مع المبدأ األساسي لمتأمينات أال كىك دفع التعكيض عند 

. تحقؽ الكارثة
، لكاف ذلؾ عائقا لعمميات التأميف عمى 1أنو لك أدرج تأميف القرض ضمف قانكف التأمينات- 2

. القرض الذم يغطي األخطار التي يحتمؿ أف تقع
يرل أنصار ىذا الرأم أف تأميف القرض يعتبر عقدا تأمينيا كبقية عقكد التأميف  :الفريق الثاني

:  األخرل، كاستندكا في ذلؾ إلى
.  أف عقد تأميف القرض يتميز بنفس الخصائص التي يتميز بيا عقد التأميف المعركؼ- 1
 2أف فكرة الخطر كالضرر تنشأ بمجرد تكقؼ المقترض مف دفع ديكنو- 2

إلى القكاعد العامة في  (عقد تأميف القرض  )كما يركف أنو لك أخضعنا ىذا العقد 
 .القانكف المدني الجزائرم، لقممنا نسبة تعرض كقكعو في التعسؼ مف طرؼ شركات التأميف

، نجد أف تأميف القرض  مف خالؿ ما سبؽ كبالنظر إلى رأم الفقياء حكؿ ىذا العقد
عبارة عف عقد مبـر بيف المؤمف كشركة التأميف كأيضا ىك عبارة عف عممية تأمينية كاتفاقية 

(une convention)  بيف المؤمف كالمؤمف لو ، يخضع بمكجب ىذه االتفاقية ىذا العقد إلى
. أحكاـ القكانيف المتعمقة بالتأمينات 

 
 
 
 

                                                           

 مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر، كمية الحقكؽ، قسـ ،رض في الجزائرؽ، النظاـ القانكني لمتأميف عمى اؿ نكرة فضيؿ- 1
 . 23 . 22 ، ص 2004-2003 ،الحقكؽ

، المرجع السابؽ ، ص - 2  .127رحيمة شمغـك
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 .انقضاء عقد تأمين القرض: الفرع الثالث  
سخو أك بتقادـ دعكاه، كذلؾ طبقا ؼينقضي عند تأميف القرض بانقضاء مدة العقد أك ب

، كلألطراؼ كامؿ الحرية في تحديد مدة العقد التي تككف ممزمة لكافة األطراؼ 1لمقكاعد العامة
 فإنو يمكف فسخ العقد 2 مف األمر المتعمؽ بالتأمينات10كال يجكز مخالفتيا، كلكف ككفقا لممادة 

. قبؿ المدة المحددة
. شرط االحتفاظ بالممكية كضمان لمقروض البنكية : لثالمطمب الثا

 التكييؼ ، ثـتـ تقسـ ىذا المطمب إلى مفيـك شرط االحتفاظ بالممكية في الفرع األكؿ
.  القانكني لشرط االحتفاظ بالممكية في الفرع الثاني

 .كضمانمفهوم شرط االحتفاظ بالممكية : الفرع األول
الحقكؽ "نظـ المشرع الجزائرم حؽ الممكية في الباب األكؿ في الكتاب الثالث بعنكاف 

 .ج. ـ. ضمف نصكص الؽ" العينية التبعية 
الممكية في حؽ التمتع كالتصرؼ في األشياء :" ج حؽ الممكية.ـ. ؽ674عرفت المادة 

 كنجد ىذا النكع مف الحقكؽ عادة ، 3"بشرط أف ال يستعمؿ استعماال تحرمو القكانيف كاألنظمة 
في عقد البيع، الذم ينعقد بالشركط المكجكدة عادة في أم عقد مف تراضي كأىمية كمحؿ 

عبارة عف بند يمكف إدراجو داخؿ عقد البيع يتـ مف خاللو :" كسبب، كعرفيا البعض عمى أنيا
احتفاظ البائع بممكية المبيع حتى يتـ الكفاء بثمنو کامال عادة ما يحدث ذلؾ في البيع المؤجؿ 

. 4أك البيع بالتقسيط الثمف

                                                           

، المتضمف 26/09/1975 المؤرخ في 58-75 مف األمر رقـ 621، 625المكاد : لممزيد مف المعمكمات أنظر إلى- 1
 .القانكف المدني 

مع مراعاة األحكاـ المتعمقة بالتأميف عمى األشخاص يجكز لممؤمف لو في العقكد  ":بالتأمينات مف األمر المتعمؽ 10المادة - 2
".   سنكات عف طريؽ إشعار مسبؽ بثالث سنكات3 سنكات أف يطمب فسخ العقد كؿ 3ىا تالتي تفكؽ مد

.   المعدؿ كالمتمـالمدني، المتضمف القانكف ،1975/09/26 المؤرخ في 58-75األمر رقـ - 3
نكاؿ قحمكس يامي ، عقد االعتماد االيجارم في ظؿ القانكف الجزائرم ، أطركحة دكتكراه ، جامعة الجزائر ، كمية الحقكؽ - 4

. 36، ص2013، 2012، قسـ الحقكؽ ، 
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كفقا لمتعريؼ فإف شرط االحتفاظ بالممكية عبارة عف اتفاقية تيدؼ إلى نقؿ الممكية 
المؤجمة إذا لـ يقـ المقترض بدفع ديكنو أك إذا عجز عف دفعيا كبالتالي فيي ضماف ضد 

.  اإلعسار كاإلفالس
 .التكييف القانوني لشرط االحتفاظ بالممكية كضمان: الفرع الثاني 

اختمفت االتجاىات الفقيية حكؿ تكييؼ شرط االحتفاظ بالممكية فمنيـ مف يرل بأنو بيع 
معمؽ عمى شرط كاقؼ، كمنيـ مف يرم بأنو بيع مضاؼ ألجؿ كاقؼ، أك بأنو بيع يعمؽ فيو 

كبالرجكع إلى رأم . انتقاؿ الممكية عمى الكفاء بكامؿ الثمف أك أنو معمؽ عمى شرط فاسخ
ج كبالذات .ـ. المشرع الجزائرم حكؿ ىذا األمر كاف البد مف الرجكع إلى نصكص المكاد مف ؽ

 ، التي يستخمص منيا أف المشرع اعتبر شركط االحتفاظ بالممكية ىك بيع 1 منو363في المادة 
. معمؽ عمى شرط كاقؼ ىك تسديد کامؿ لمثمف المتفؽ عميو

                                                           

  . العدؿ كالمتمـالمدني، المتضمف القانكف ،26/09/1975 المؤرخ في 58-75األمر رقـ - 1
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:  خاتمة
من خالل دراستنا والتي قمنا بإعدادىا والمتعمقة بالقرض وجدنا أن ىذا األخير يمعب دورا 

ىاما من الناحية القانونية واالقتصادية، حيث يستفيد البنك من خالل تقديم ىذا القرض لممتعاممين 
ويتحصل عمى فوائد عن طريق ىذا القرض، فإن ذلك يشجعو عمى التعامل أكثر مع العمالء، 
فتمعب القروض دور ىاما في تمويل حاجات الصناعة والزراعة والتجارة و الخدمات، فاألموال 

المقرضة تمكن المنتج من شراء المواد األولية ورفع األجور لمعمال الالزمين لعممية اإلنتاج وتمويل 
 .المبيعات اآلجمة والحصول عمى سمع اإلنتاج ذاتيا

والقروض بمختمف أشكاليا قصيرة، متوسطة، وطويمة األجل ليا دور فعال في مواجية 
نقص السيولة لدى األشخاص، ومن بين المخاطر المحتممة الوقوع مخاطر عدم التسديد بالنسبة 
لممقترض، ولتجنب الوقوع في مثل ىذه الصعوبات وىذه المخاطر ال بد من دراسة ممف طمب 
القروض دراسة وافية والتأكد من سمعة العميل، وسالمة مركزه المالي والتحميل الفني لممؤسسة 

إضافة إلى ىذا ال بد من وجود ضمانات سواء كانت حقيقية أو معنوية، وىذا لضمان استرجاع 
 .أموال البنك في حالة تحقق الخطر

وعمى ضوء النقاط السابقة الذكر اخترنا أن تكون دراستنا حول موضوع القروض وليذا كان 
، وقد تطرقنا بالضبط إلى ىذا الموضوع " الجزائري تشريع الجزائريعقد القرض في ال:" العنوان ىو

نتيجة لألىداف التي نتطمع إلى الوصول إلييا من خالل معرفة مدى فعالية القرض والدور الذي 
، (النقود)تمعبو، فالقرض ىو مقياس لقابمية الشخص المعنوي االعتباري لمحصول عمى القيم الحالية 

مقابل تأجيل الدفع إلى وقت معين في المستقبل، ويرتكز عمى أثار قانونية بالنسبة اللتزامات 
المقرض والمقترض فإلتزام المقرض يكون بتسميم مبمغ معين من المال بينما يمتزم المقترض بدفع 
الفوائد وتسوية أصل الدين لدى حمول موعد تسديده، ولقد تم من خالل ىذه الدراسة المتواضعة 
اإلحاطة بأشكال التدخل البنكي المتمثمة في القروض المختمفة ىذا من جية، ومن جية أخرى 
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قدمت الطرق المختمفة المعتمدة في تقدير األخطار المحتممة عن عمميات اإلقراض بحيث يستعمل 
 .المصرفي إجراءات وقائية تتمثل أساسا في أخذ الضمانات العينية منيا والشخصية

عمى ومن خالل كل ما سبق من ىذه الدراسة نتوصل إلى أنو البد من الدراسة الموضوعية ودقيقة 
القروض باإلعتماد عمى أحدث التقنيات مع األخذ بعين االعتبار الظروف القانونية واالقتصادية 

:  الحالية وعميو فإننا توصمنا إلى عدة نتائج منيا
القروض متوسطة وطويمة األجل ليا دور فعال في التمويل الدائم لممؤسسة ال سيما في تمويل • 

.  األصول الثابتة
، إضافة إلى المعرفة الجيدة لمزبون (الزبون)المصرفي ييتم بدراسة المركز المالي لممقترض • 

 .باإلضافة إلى التركيز عمى نوع الضمانات المقدمة
.  عمى العميل تقديم ضمانات وذلك من أجل الثقة التامة بين المتعاممين والبنك•
يجب عمى البنك عند منحو لمقرض أن يدرس العميل دراسة جيدة واإلحاطة بكل ما يتعمق بمنحو • 

 .لمقرض وذلك من أجل استرداده کامال مع فوائده في أجالو المحددة 
 .لمقروض أىمية كبيرة ودور فعال في البنوك• 

:  ولتقميل ىذه الصعوبات والعراقيل نقترح ما يمي
.  توفير جياز فعال وذو كفاءة عالية لدراسة ممفات طمب القرض• 
.  الحرص عمى أن تكون القروض الممنوحة موجية لمشاريع ليا أىمية• 
.  تجنب المشاريع التي تكون فييا درجة المخاطرة كبيرة• 
. يجب إعطاء مجال أوسع وحرية أكثر لبنوك في منح القروض• 

 نقترح أن تكون محصورة في المجاالت االستثمارية ذات الصفة الرأسمالية والتي تعود 
  .بالفائدة عمى الدولة والمجتمع في المدى القصير والمتوسط
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 قائمة المصادر و المراجع
 :النصوص التشريعية - (أ
، المتضمن إعداد مسح األراضي العام وتأسيس 12/11/1975 المؤرخ في 75/74 األمر -1

  .92، العدد 13/11/1975السجل العقاري، الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية، المؤرخة في 
ج ، العدد .ج.ر.، يتضمن القانون المدني، ج1975 سبتمبر 26 مؤرخ في 58-75األمر رقم - 2

 20 المؤرخ في 05/10بموجب القانون رقم  متممالمعدل وال، 1975 سبتمبر 30 في ة، الصادر78
  .44ر العدد . ج2005جوان 

 93/123، العدل والمتمم بالمرسوم رقم 25/03/1976 المؤرخ في 76/63المرسوم التنفيذي - 3
. 30، الجريدة الرسمية العدد المتعمق بتأسيس السجل العقاري

، المتضمن قانون األسرة، الجريدة الرسمية، 1984 جوان 09 المؤرخ في 84/11القانون رقم - 4
 . ، المعدل و المتمم 1984 جوان 12 المؤرخة في 24العدد 

 الجريدة ض،والمتعمق بنظام البنوك والقر، 1986 أوت 19المؤرخ في  12-86 رقم األمر -5
. ، المعدل و المتمم1986 أوت 20 المؤرخة في 34الرسمية، العدد 

، يتعمق بالنقد والقرض، الجريدة الرسمية 14/04/1990 المؤرخ في 90/10القانون رقم - 6
 .16ىـ، العدد 1410 رمضان 23لمجميورية الجزائرية، المؤرخة في 

، المتعمق بالتأمينات، الجريدة الرسمية 01/25/1995، المؤرخ في 95/07القانون رقم - 7
 .13لمجميورية الجزائرية، العدد 

 المتعمق بتأمين القرض عند التصدير، الجريدة 01/01/1996، المؤرخ في 96/06األمر رقم - 8
 .03 العدد ،الرسمية لمجميورية الجزائرية

لتوجييي لترقية ا المتضمن القانون ،12/12/2001 المؤرخ في 18-01القانون رقم - 9
 .04، المادة 77المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية، العدد 
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 المتعمق بإنشاء صندوق ،11/11/2002 المؤرخ في ،02/373رقم المرسوم التنفيذي - 10
. 74 العدد الجزائرية، الجريدة الرسمية الجميورية و المتوسطة،الضمان لمقروض الصغيرة 

، 2003، المتضمن قانون المالية لسنة 24/12/2002 المؤرخ في 02/11القانون رقم - 11
. 76، العدد 25/12/2002الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية، المؤرخة في 

الجريدة الرسمية المتعمق بالنقد والقرض، ، 2003 أوت 26المؤرخ في  11-03األمر رقم - 12
.  2003 أوت 27 المؤرخة في 52العدد 
، المتضمن ىياكل الصندوق 19/04/2004 المؤرخ في 04/134المرسوم الرئاسي رقم  -13

 .27 العدد الجزائرية،الوطني لمضمان القروض، الجريدة الرسمية لمجميورية 
، يتعمق بالرىن القانوني لممؤسس لفائدة 03/04/2006 المؤرخ في 06/132المرسوم رقم - 14

البنوك والمؤسسات المالية ومؤسسات أخرى، الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية، المؤرخة في 
  .21، العدد 05/04/2006
 :الكتب - (ب
أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم أبن منظور اإلفريقي المصري، لسان العرب، - 1

. 2000، دار صادر لمطباعة والنشر، لبنان، 12المجمد
إبراىيم ممدوح زكي، الجوانب القانونية لعقود التمويل المصرفي، القرض والتسييل االئتماني، - 2

 .2005دار النيضة، مصر، 
أحمد محمد أبو العروس، الموسوعة التجارية الحديثة، الكتاب الثاني في األعمال والعقود - 3

 .2002واألوراق التجارية وعمميات البنوك واإلفالس، الدار الجامعية، طبع، نشر، 
، دار النشر والمعرفة، 3، 1حمد شكري السباعي، الوسيط في شرح األوراق التجارية، جأ- 4

 .2009المغرب، 
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فهرس المحتويات 
الصفحة العنوان 

أ إهداء  
ب الشكر 
 4-1مقدمة 

 05 ماهية عقد القرض: الفصل األول
 05مفهوم عقد القرض : المبحث األول
 05 تعريف عقد القرض وأركانه: المطمب األول

 05تعريف عقد القرض : الفرع األول
 10-06التعريف المغوي واالصطالحي لعقد القرض : أوال
 13-10التعريف الفقهي والقانوني لعقد القرض : ثانيا

 14-13أركان عقد القرض : الفرع الثاني
 17-14 التراضي في عقد القرض: أوال
 20-17محل عقد القرض : ثانيا
 21-20السبب في عقد القرض : ثالثا

 21. خصائص عقد القرض و تقسيماته المختمفة: المطمب الثاني
 21.  خصائص عقد القرض: الفرع األول

 21عقد القرض عقد رضائي : أوال
 23-22عقد القرض عقد ممزم لمجانبين : ثانيا
 23القرض عقد تبرع في األصل : ثالثا

 23 التقسيمات المختمفة لعقد القرض في القانون: الفرع الثاني
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 87الضمانات العينية لمقروض البنكية : المطمب الثاني 
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 101 الضمان المالي كآلية لضمان القروض: المطمب األول
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 102-101تعريف الضمان المالي وخصائصه : أوال
 105-102أطراف الضمان المالي : ثانيا
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 106انقضاء عقد الضمان المالي : الفرع الثالث
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