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 القرض البنكي



 إهدوء
 إمسما  قأنعك ووعمك بمل  إمسما جار ووذي ووعظسك، ووعيش  ب ا ووحعد

 صفسل إمل ووفالم   ووصالة أزكل   ووسقييي، هذو إنجاز  ي بسل سقي  قأ ض 
   ووفابقسن أكيم ووير    وألنبساء خاتك رمك   إمسل وا صمل ؤحعد خمسمل  

 :إول جهدي ثعية أهدي ووالحقسن،
 وومذون حقهعا، أ  سهعا  قمن  سهعا  قمت ؤهعا ووذي ،  ووديا

 أ ال   ولعا  شليو تلجسهي،   وسحفسزي جهدو يذخيو وك    ضعي تفهعا
 .إعيكعا  ي وا

 أ ر   وها، حد ر ال ؤحبة    لة أكسفب  وبلجلره وومسي إول
 .ووحبسبة تيإبن  قمبي،  قمذت ،وضحلسل  ي ووفعارة   وبأإسمل ووسفقاؤل

 .وودنسا،  ي رمدي   إز تي إخلتي، إول
 .ر بي   سقة   حي، تلأم ،ز جسي إول

 حسية ووصحسح باوجلوب أهدر   غسيه، إقق  بعمعل أضاء ؤن ك  إول
 .ووعا  سن رعاحة بيحابسل   ووعمعاء، تلوضع بفعاحسل  قأظهي رائمل،

 أجدهك، كسف إي ت ؤن إول خاصة   ، 2019 ر عة  مبة ك  إول
 .ؤشجعة بلمعة ول   بعسد، ؤن أ   ييب ؤن راإدني ؤن ك  إول

و.ؤذكيتي تفعهك وك   ذوكيتي رعسهك ؤن ك  إول  



 تقديي   شلي
 وولصلل ورسطعت ؤا إول   قمي ووذي ا ووشلي   ووحعد

 كان إذو    حده،  قممل ووحعد كان إذو   ووعع ، هذو إلنجاز إوسل
 .وي تل سقل إمل أشليه   أحعده أحد، ك   ب   قممل ووشلي

 أرساذي إول ووسقديي   ووشلي إبا وت بأرعل أتقدم
 تلجسل ؤن وي  دؤل وعا ،"ؤععيوبنو ييةوو" وودكسل  وولييك

 ؤجهلروتي تمظسك إمل إشيو ل خالل ؤن نصح   إ شار،  
و.شليوأوف   جهدي ثعية ول أهدي ووبماءة، ونسققاروتل   ؤعملؤاتي،  

 
ووعفا وو  سمة إمدهك تد جت ووذين ووليومووألراتذة ك  أشلي  

ووإلحسيوم ك  ؤمي ولك   جهدي   تعبي أوسلعمسائج أهدي ، وود وري
و.ووسقديي   

و
 إنا ة  ي بعسد ؤن أ   ييب ؤن راهعلو ووذين ك  إول

و.شليو همالء ك  إول إققمي، تصليب   ر بي
و
و
و
و



 و ق وإإعملوو فسيروواوإعملكو و رلولو وووعمؤملنو ورسير نوإولوو"
"وإاوكوووغسبو وووشهارةو سمبئلكوبعاوكمسكوتععملن

 ووعظسك وا صدق

 ووسلبة رل ة ؤن 105 وآلية

وءقققققققققرع  
 ب  أخفقت، إذو باوسأس  ال نجحت، إذو باوغي   أصاب تجعممي ال  ب يا

 إذو ب  ياو.وومجاح تفبق ووسي ووسجيبة هل وإلخفقاق نأ روئعا ذكيني
 تأخذ  قال تلوضعا أإطسسمي إذو   تلوضعي، تأخذ  قال نجاحا أإطسسمي
 شجاإة  قاؤمحمي ووماس، إول ياو بوأرأت إذو   بليوؤسي، إإسزوزي
وووعفل شجاإة  قّاؤمحمي إوي ووماس أراء إذو   وإلإسذو ،

 
 آؤسن
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:مقدمة  

 التنمية أىداف بموغ في تساىم حيث اإلقتصادية النشاطات أىم من اإلستثمارية بالمشاريع اإلىتمام يعتبر

 شيدت الدول بأسرىا ديناميكية عالمية تمثمت ، إذاإلقتصادي النشاط إنعاش و المالي التوازن تحقيق اإلقتصادية،
في التطور التكنولوجي والتحرراإلقتصادي ومثل باقي الدول فإن الجزائر أدخمت عدة إصالحات اقتصادية 

قتصاد السوق .  ومالية استجابت لمتطمبات العولمة وا 
لك عن طريق التخطيط المركزي ذ   فالجزائر بعد اإلستقالل إنتيجت سياسة تمويل ومتابعة المشاريع التنموية و

المستند إلى مبادئ وقواعد النظام اإلشتراكي،إذ أن المصارف كانت مجرد وسيط مالي وأداة تمويمية إلقتصاد 
حكومي موجو ومسطر وتقريب غياب الضمانات ألن خزينة الدولة التي كانت ضامنة لممؤسسات الوطنية 

. وتراكم ديون المصارف العمومية وعدم التوازن المالي الداخمي والخارجي بين المصارف والمؤسسات 
   فالبنك عبارة عن وعاء تتجمع فيو المدخرات والودائع لكي يعاد إقراضيا لمن يحتاج إلييا مساىمة بذلك في 
تفعيل مختمف النشاطات اإلقتصادية لذلك فقد رد اإلعتبار لمجياز المصرفي عن طريق جممة من اإلصالحات 

تجسدت في شكل قوانين تعديمية أو تصحيحية تمثل أىميا في قانون النقد والقرض  
 الذي يعتبر الركيزة األساسية والخطوة األولى 2003 أوت26 المؤرخ في 11/ 03 المعدل باألمررقم 10\ 90

 عن إحتكارالمصارف واألعمال المصرفية وقد فتح يلالنطالق أوالتوجو بالنظام الرأسمالي وجنوح الدولة  لمتخل
المجال لألشخاص الطبيعية والمعنوية سواء كانوا جزائريين أوأجانب لإلستثمار في الميدان المصرفي من جية 

. والنيوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطية إلى المستوى الذي يتماشى مع متطمبات السوق 
   كما وفر ىذا القانون لمبنوك مناخا مالئما جعميا تقوم بالدور األساسي في عممية تمويل النشاط االقتصادي 
عن طريق التحكم في قواعد السوق الذي يتطمب منيا كذلك إصالح أدوات السياسة النقدية حتى تكون ذات 
تأثير إيجابي وفق ميكانيزمات عممية وعقالنية كما ساىم في تحرير عممية اتخاذ القرار من قبل البنك األمر 

.         الذي جعمو أكثر مسؤولية في اتخاذه لمقرارات  وتحممو لمنتائج 
   وتتميز المصارف بالخصوصية الحساسية تظير األولى في إطار الوظيفة التي تمارسيا من تمقي الودائع 
شغاليا واستثمارىا فيي بذلك تكون صندوقا لإلدخار العام يمارس وظيفة اإلئتمان المصرفي  النقدية وتسيرىا وا 

 الالزمة إلنشائيا و تنميتيا كما تساعدعمى لتعمل كوسيط بين المدخرين والمستثمرين فتزيد المشاريع باألموا
. تمويل التجارة والصناعة

إسترجاع األموال المقرضة     أما الخاصية الثانية فيي الحساسية و نممسيا في اإلنشغال األول لممصرفي وىو
عد حمول أجال االستحقاق و يبرز ىذا اإلىتمام أن البنك يقوم باحترام مجموعة من الضوابط و االجراءات عند 

منحو لمقروض ومع ذلك يبقى  في مواجية المخاطر باعتبار الخطر مالزما لمقرض ال يمكن بأي حال من 
األحوال استبعاده وليذا فان المصرف يتعامل مع ىذا الواقع بشكل حذر فيتخذ كل اإلحتياطات وذلك بإحترام 
دراج بعض االشتراطات  في عقد القرض و العمل عمى معالجة القروض المتعثرة  تعميمات البنك المركزي وا 

خوفا من خسارة العميل و مع ىذا نجد المصارف تتخوف من حدوث أي حالة استثنائية سواء بإرادة العميل أو 
ظروف العميل و عدم قدرتو عمى  بغير أرادتو و عميو فإنيا تتطمب ضمانات أو تأمينات احتياطا من تغير



التسديد كما أن ىذه الضمانات تعتبر أداة إثبات لحق البنك في الحصول عمى اموالو التي أقرضيا لمغير 
.   بالطرق القانونية 

ىذه الضمانات تختمف بمختمف أنواع القروض باتساع العمميات التي تندرج في إطار إعداد العقود العادية    
التي يتضمنيا القانون المدني و بوجو بسيط يمكن منح قرض مقابل ضمان يوازيو في القيمة المالية طبقا 

يقرض لألغنياء غير أن ىذا األمر تبين كذلك انو ال يوجد قانونا يحدد ىذه  لممقولة المشيورة المصرف ال
القيمة و عميو تكون بعض االعتبارات من العرف المصرفي قادرة عمى تحديد قيمة الضمان حسب طبيعة كل 
نوع من أنواع القروض واختيار ما يناسب  كل  خطر من المخاطر المحتممة حيث انو إذ  كان األمر يتعمق 
بقروض قصيرة األجل و احتماالت تغير الوضع الراىن لمؤسسة ضعيفة و يمكن وقعيا بشكل أفضل كما أن 

مبالغ ىذه القروض ليست بالكبيرة في ىذه الحالة يمكن أن يكتفي البنك بطمب تسويق كل البضائع أو كفالة من 
 .طرف شخص أخر كضمان

   ولكن عندما يتعمق األمر بالقروض متوسطة و طويمة األجل حيث أجال التسديد بعيدة و تطورات المستقبل 
غير متحكم فييا تماما فان البنك يمكن أن يمجا إلى نوع فرض الضمانات قد تتجسد في أشياء ممموسة و ذات 

 .                           قيمة و تأخذ شكل رىن ىذه األشياء
ما ىي القروض البنكية ؟ و ما ىي :   ليذا نسعى من خالل دراستنا ىذه إلى اإلجابة عن اإلشكالية التالية 

: مخاطرىا وضماناتيا ؟ و لكي نتمكن من اإلجابة عمى ىذه اإلشكالية نقترح الخطة التالية
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: تمهيد   

 

   كانت النقود والتزال األداة األساسية لمتعامل في شتى المجاالت، ومع تطور الحياة االقتصادية أصبحت 
ستثمارات تتطمب الكثير من رؤوس األموال من أجل تمويميا ىذا ما منح لمبنوك فرصة في إلالمشاريع وا

أن تكون محفزا عمى مستوى االقتصاد وأن تنيض بدور الوسيط فيو حيث تقوم بتجميع المدخرات من 
الجميور لتقوم بتوزيعيا عمى مختمف القطاعات في شكل قروض بنكية ىذه األخيرة تعمل عمى خمق 

فرص العمالة و زيادة القوة الشرائية التي بدورىا تساعد عمى التوسع في استغبلل الموارد االقتصادية و 
.تحسين مستوى المعيشة   

 و االستمرارية   وتعتبر القروض البنكية اإلستثمار األكثر جاذبية لمبنك فمن خبلليا يستطيع أن يضمن 
النمو ويضمن القدرة عمى تحقيق أىدافو ألنيا المورد األساسي الذي يعتمد عميو البنك لمحصول عمى 

ن مسألة صياغة إ ودائع األفراد وشركات األعمال لذلك فإالإيراداتو ، وىذه األموال في الحقيقة ما ىي 
 تحكم إجراءات اإلقراض في مختمف مراحميا تصبح مسألة في غاية ةقواعد عمميضوابط تقوم عمى 

األىمية بالنسبة إلدارة البنك بشكل عام وإلدارة اإلئتمان بشكل خاص وذلك لصيانة أموال المودعين و 
 و تحقيق قدر مبلئم من إدارتيمتحقيق أمانيم من جية و تحقيق رغبة المساىمين و اإلدارة في تعظيم 

السيولة ، مع التأكيد أن ىذه الضوابط تتسم بالمرونة و تتغير تبعا ألشكال االئتمان و طبيعة الظروف 
 القرار اتخاذ الوقت في واقتصاد البنك و قصد تحقيق الفعالية إستراتيجياتاالقتصادية المحيطة و 

. االئتماني تقوم إدارة البنك بتحديد اإلجراءات والمراحل الرئيسية لئلقراض   
 :اٟتٜ اىجٕ٘رٛ اىسؤاه زاٗٝت ٍِ ٍ٘ض٘عْا سْعاىج سبق، ٍا ض٘ء عيٚ ٗ

 ىَْحٔ؟ ابٔ اىَعَ٘ه اىَعاٝٞر ٕٜ ٍا ٗ اىقرع؟ ٍا
׃وىذا ما سنتناولو من خبلل الفصل األول بمبحثيو   

  مفيوم القروض البنكي׃المبحث األول 

  ضوابط و إجراءات منح القروض البنكي׃المبحث الثاني 
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  مفيوم القروض البنكي ׃المبحث األول 
تحتل القروض البنكية األىمية النسبية األولى ضمن فعاليات البنوك التجارية، وتعتبر مصدرا رئيسيا   

شخاص الماديين والمعنويين عمى إختبلف قطاعات النشاط أللمتمويل بكل أنواعو فمن خبلليا يتم تزويد ا
دوات التمويمية التي تسمح بتغطية إحتياجا تيم و تصحيح إختبلالتيم ألالتي ينتمون إلييا بجممة من ا
.المالية ميما كانت طبيعتيا   

ىمية التي تحتميا القروض البنكية نحاول من خبلل ىذا المبحث التعرف إلى ىذه أل  إنطبلقا من ىذه ا
. الفعالية المصرفية وذلك بتعريفيا وتحديد خصائصيا ثم نعرض أنواعيا و صورىا   

  تعريف القرض البنكي و خصائصو  ׃ول ألالمطمب ا

نما تجميدىا، أو تخزينيا أجل من النقود عمى تحصل ال البنوك نّن إ  أجل من تجمعيا و عنيا تبحث وا 

 من النقود استعماالت أوجو أىم أنّن  يمكن لذلك و المحتممين، لمزبائن التمويمية الحاجات سد في استعماليا

 لرأسمال مؤقتة تحويل عممية القروض تعتبر حيث إلييا يحتاجون لمذين القروض منح في يتمثل البنوك طرف

 إليو مضافا المبمغ تسديد شرط إنتاجي أو إستيبلكي نشاط في استغبللو قصد وذلك آلخر، اقتصادي منزبون

 .قيمة الفائدة
  تعريف القروض البنكي                                                              ׃الفرع األول 

صطبلحا فيو إما أ ، (1)ليك بعد وقت محدد إعادتو إ   القرض لغة ىوما تعطيو لغيرك من مال شرط 
معنى اإلئتمان الذي نقصد بو في العمل المصرفي قيام المصرف بمبادلة قيمة حاضرة مبمغ من النقود 

   (2). بقيمة أجمة يحصل عمييا عند سداد مبمغ القرض من طرف العميل المقترض 

   وتعرف القروض البنكية فقيا بأنيا تمك الخدمات المقدمة لمعمبلء والتي بمقتضاىا يتم تزويد األفراد 
والمؤسسات باألموال البلزمة عمى أن يتعيد المدين بسداد تمك األموال وفوائدىا والعموالت المستحقة عمييا 

(3). والمصاريف دفعة واحدة أوعمى أقساط في تواريخ محددة   

يكون محمو دائما شيئا مثميا ىذا في الغالب ، نقودا فينقل بانو العقد الذي عقد القرض كما يعرف    
المقرض إلى المقترض ممكية الشيء المقترض عمى أن يرد مثمو في نياية القرض، وذلك دون مقابل أو 

  (4).  الفائدة بمقابل ىو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1) 98 ص 1996 االصٌل القاموس العربً الوسٌط دار الراتب الجامعٌة بٌروت طبعة ׃   

، مجلة اإلدارة اتحاد جمعٌاتالتنمٌة االدارٌة ، القاهرة فاروق ابراهٌم خضٌر ، مفهوم اإلئتمان المصرفً و عالقته باإلدخار و اإلستثمار : (2)
  57 ص 1987 ٌولٌو1 عدد20،مصرمجلد 

  103 عبد المطلب عبد الحمٌد ،البنوك الشاملة عملٌاتها و ادارتها ،الدار الجامعٌة ص׃( 3)

 دار احٌاء التراث العربً بٌروت طبعة 5 عبد الرزاق الصنهوري الوسٌط فً شرح القانون المدنً الجدٌد العقود الواردة فً الملكٌة جزء ׃ (4)
    419 ص1952
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 2003 أوت 26 المؤرخ في 03 األمر رقم 68   كما وردت عدة تعريفات قانونية لمقرض أىميما المادة 
 كل عمل لقاء عوض يضع ، يشكل عممية قرض في مفيوم ىذا األمر"׃المتعمق بالنقد والقرض بأنو

 أويأخذ بموجبو لصالح الشخص األخر ،بموجبو شخص ما أويعد بوضع أموال تحت تصرف شخص أخر
 تعتبر بمثابة عمميات قرض عمميات اإليجار ،حتياطي أوالكفالة أو الضمانإلالتزاما بالتوقيع كالضمان ا

."المقرونة بحق خيار بالشراء السيما عمميات القرض اإليجاري   
 

  خصائص القروض البنكي ׃الفرع الثاني 

   يبرم عقد القرض بين طرفين المقترض الذي يكون شخصا طبيعيا أو معنويا والمقرض الذي يتمثل في 
خير يعرف بأنو منشأة تنصب عممياتيا الرئيسية عمى تجميع النقود الفائضة عمى حاجة أل ىذا ا،البنك 

الجميور أومنشأت األعمال أوالدولة لغرض إقراضيا لآلخرين وفق أسس معينة أواستثمارىا في أوراق مالية 
(1).محددة   

    كما تعرف البنوك التجارية بأنيا تمك المنشأت المالية التي تقوم بصفة معتادة بقبول ودائع تدفع عند 
 وتزاول عمميات التمويل الداخمي والخارجي كما تباشر عمميات تنمية االدخار ،الطمب أوألجال محددة 

واإلستثمارالمالي في الداخل والخارج والمساىمة في إنشاء المشروعات وما يتطمبو من عمميات مصرفية 
(2). وتجارية ومالية طبقا لؤلوضاع التي يقررىا البنك المركزي   

 من القانون التجاري فإن العمميات المصرفية تعد أعماال تجارية بحسب 02   وبالرجوع إلى نص المادة 
الموضوع مما يفرض الطبيعة التجارية لمقروض البنكية ،ىذه األخيرة تتميز بمجموعة من الخصائص 

:تتمثل فيما يمي   
 وىي أىم خاصية فالدائن لو ثقة في أن المدين سوف يقوم بالتسديد في الموعد ׃الثقة بين الطرفين- 

ن تعامل مع البنك ىذا األخير يضع كامل ثقتو أ وىذه الثقة نابعة من كون أن العميل سبق لو و،المحدد 
.                                                      فيو و يوفرلو المبالغ التي طمبيا لئلقراض   

سترجاعيا إ حيث يجب أن يكون ىناك فجوة زمنية ما بين منح األموال و بين ׃ستحقاقإلتحديد مدة ا- 
 فبل يعقل أن ،قترضياإستحقاق لتسديد المبالغ التي إلجل اأحيث يترك البنك لمعميل مدة زمنية تسمى 

.تفاق عمييا من قبل إليقرضو البنك اليوم ويطالبو بتسديدىا في اليوم أوبضعة أيام بعد وىذه الفترة يتم ا  

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

25. ص 2000شاكر قزوٌنً ، محاضرات فً إقتصاد البنوك ،الدٌوان الوطنً للمطبوعات الجامعٌة الجزائر  : (1)  

33 ص ،2000 دار وائل للنشر و التوزٌع عمان اإلدارة و البنوك مدخل كمً و استراتٌجً، مؤٌد عبد الرحمان ،فالح حسن الحسٌنً : (2)  

151 بتصرف ص 1997دار الفكر للطباعة و النشر سنة ، إدارة البنوك ، حسٌن الزوٌلف،احمد أللوزي : (3)  
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ذ ليس من مصمحة البنك التراجع عن ذلك إ أي أن البنك يعد المدين بمنحو القرض ׃التعيد أوالمبادرة - 
ستحقاق لسبب إلجل اأألنو يسيء إلى سمعتو إال اذا تبين لو أن العميل سيكون عاجز عن التسديد عند 

.                                                                             أو ألخر  

أي ،ستخدام ىذه األموال وىذا الثمن يتمثل في الفائدة إكتساب إ المدين ممتزم بثمن ׃الربح أو الفائدة - 
ستخدامو وكتعويض عن المدة التي إلأن العميل مطالب بدفع مبمغ إضافي إلى مبمغ القرض كمقابل 

(3).سترجاع أموالو إلمنحت إياىا   

 يحدد القاعدة العامة المتعمقة 1994 جويمية 02 المؤرخ في 13\ 94 من النظام رقم 4وتنص المادة 
تحدد البنوك و المؤسسات المالية بكل حرية " ׃بشروط البنوك المطبقة عمى العمميات المصرفية عمى انو 

معدالت الفائدة الدائنة و المدينة وكذا معدالت ومستوى العموالت المطبقة عمى العمميات المصرفية غير 
انو يمكن بنك الجزائر أن يحدد ىامش أقصى يستوجب احترامو من قبل البنوك و المؤسسات المالية 

  " .بالنسبة لعمميات القرض

يجوز لمؤسسات القرض التي تمنح قروضا قصد :"  من القانون المدني عمى أنو 456كما تنص المادة 
." تشجيع النشاط إقتصادي الوطني أن تأخذ فائدة يحدد قدرىا بموجب قرار من الوزير المكمف بالمالية  

وفي حالة صدور قانون جديد بتخفيض الحد األقصى لسعر الفائدة فإنو يطبق بأثر فوري وىذا ما ذىبت 
حيث أنو يسري القانون الجديد الصادر بتخفيض الحد األقصى لسعر :" إليو المحكمة العميا في قرارىا 

الفائدة بما لو من أثر فوري عمى ما يستحق من الفوائد ابتداءا من نفاذه عمى العقود المبرمة قبل ىذا النفاذ 
". (1)  

و يعتبر ىذا العنصر محور أغمب النراعات التي تعرض أمام القضاء فغالبا ما يحتج المقترض بتضخيم 
البنك لمبمغ الفوائد ، لذلك يتعين عمى القاضي مناقشة كيفية حساب الفوائد المترتبة عمى القرض وىذا ما 

حيث أنو كان يتعين عمى قضاة الموضوع أن يناقشوا كيفية حساب :"ذىبت إليو المحكمة العميا في قرارىا 
الفوائد القانونية المترتبة عمى القرض والمثارة من قبل المؤسسة الوطنية لمصناعات اإللكترونية، وكان 

بإمكانيم تعيين خبيرمعتمد لمقيام بيذه العممية الفنية مع المبلحظة أن جدول الفوائد المقدم من قبل 
الصندوق الوطني لمتوفير واإلحتياط حتى ولوكان يعتبرمحررا من قبل ىيئة متخصصة إال أن من أحضره 

(2) ."طرف في النزاع و بالتالي يحتاج إلى مراقبة القاضي   

 

 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2 0 عدد2004 ، المجلة القضائٌة سنة 2004\07\13 صادر عن المحكمة العلٌا  بتارٌخ 330420قرار رقم  : (1)  

ر    قضى بأنه ٌسري القانون الجدٌد الصادر بتخفٌض الحد األقصى لسع2003 03 26 صادر عن المحكمة العلٌا فً 271914 قرار رقم :2
قبل هذا النفاذ                                       الفائدة بما له من اثر فوري على ما ٌستحق من الفوائد ابتداءا من نفاده على العقود المبرمة   
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أنواع القرض البنكي ׃المطمب الثاني   

 يمكن تصنيفيا من حيث الغرض أوالمدة أونوع الضمان أو ذتوجد تصنيفات متعددة ألنواع القروض إ   
ا البحث عمى تقسيميا وفقا لشيوع عرضيا في ذغير أننا سنعتمد في ه، الخ ........الجية المقرضة 

المراجع العممية الفرانكفونية سواء تمك التي كتبت من طرف إقتصاديين فرنسيين أوجزائريين والتي تعد 
  ׃ إلى لكذوتنقسم القروض البنكية تبعا ل الجزائرمرجعا لئلطارات المصرفية في

ستغاللإلقروض ا: الفرع األول   

ستغبلل بالقروض قصيرة االجل والتي تمنح لتمويل المؤسسة بغرض بناء األصول إل   تعرف قروض ا
ستثمارات المالية المؤقتة والمخزون السمعي و الحسابات المدينة ، وىي إلالمتداولة والتي تشمل النقدية وا

تمثل تمويل ظرفي مؤقت ينتيي بإنتياء الغرض منو حيث تيدف إلى تغطية العجز في دفع المصاريف 
 (1).  لممؤسسة (التشغيل)المستحقة الناتج عن تأخر تحصيل اإليرادات والتي تحدث أثناء دورة اإلستغبلل 

:وىذه القروض تصنف إلى صنفين رئيسيين ىما   
 سميت بالقروض العامة لكونيا موجية لتمويل األصول المتداولة بصفة ׃ ستغالل العامةإلقروض ا- 1

إجمالية وليست موجية لتمويل أصل بعينو،وتسمى أيضا بالقروض عن طريق الصندوق أوقروض الخزينة 
وتمجأ المؤسسات إلى مثل ىذه القروض لمواجية صعوبات مالية مؤقتة و يمكن إجمال ىذه القروض فيما 

:يمي   

 ىي عبارة عن قروض معطاة لتخفيف صعوبات السيولة المؤقتة أو : تسييالت الصندوق -1-1 
القصيرة جدا التي يواجييا الزبون و الناجمة عن تأخير اإليرادات عن النفقات أو المدفوعات فيي إذا 

ترمي إلى الرصيد المدين إلى حين اقرب فرصة تتم فييا عممية التحصيل لصالح الزبون حيث يقتطع مبمغ 
.القرض   

 ىوعبارة عن قرض بنكي لفائدة الزبون الذي يسجل نقصا في الخزينة ناجم عن عدم ׃المكشوف -1-2 
كفاية رأس المال العامل و يتجسد ماديا في إمكانية ترك حساب الزبون لكي يكون مدينا في حدود مبمغ 

  (2).معين ولفترة أطول نسبيا قد تصل إلى سنة كاممة 
 أشير ييدف 9ىو تسميف مصرفي عمى الحساب الجاري قد يمتد إلى  ׃اإلعتماد الموسمي - 1-3

لتمويل احتياجات الخزينة الناتجة من النشاط الموسمي لمعميل، حيث يستخدم عندما تكون دورة اإلنتاج أو 
 المواد األولية والمصاريف األخرى المرتبطة بعممية اإلنتاج ،ومن فدورة البيع موسمية قصد مواجية تكالي

(3) .بين أمثمة ىذه العمميات نشاطات إنتاج وبيع الموازم المدرسية وكذلك إنتاج وبيع المحاصيل الزراعية   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1) 54 ص 1999 أرشٞد عبد اىَعطٜ رضا ج٘دة ٍحف٘ظ احَد إدارة االئتَاُ دار ٗائو ىيْشر عَاُ ׃

 (2)  .59 -58 ،ص 2005اىطإر ىطرش ،تقْٞاث اىبْ٘ك ، دٝ٘اُ اىَطب٘عاث اىجاٍعٞت ، : 

 3) 95 ٍرجع سبق ذمرٓ ، ص شامر قسْٜٗٝ ׃ 
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صول المتداولة بصفة عامة ألىذه القروض غير موجية لتمويل ا  ׃ستغالل الخاصة إل قروض ا- 2
.صول ألصل معين من بين ىذه اأوانما توجو لتمويل   

ىي عبارة عن قروض بنكية تمنح لتمويل مخزون معين لقاء رىن بضاعة  ׃تسبيقات عمى السمع - 2-1
مخزنة كضمان ،وذلك بنقل حيازة البضاعة المرىونة من العميل إلى البنك إما بصورة مباشرة أوبصورة 

 تجعميا في حيازة طرف أخر يضمن الحفاظ عمييا خبلل مدة القرض ويتعيد لمبنك بعدم ةغير مباشر
(1). التصرف فييا إال بإذنو   

في حالة عدم التسديد عند حمول تاريخ اإلستحقاق يتصل البنك بالمحضر القضائي لمحصول عمى 
إحتجاج بعدم الدفع الذي يبمغو لممخازن العمومية ويطمب منيا بيع السمع بالمزاد العمني،ىنا نكون أمام 

:حالتين   

إذا كان مبمغ المبيعات محذوف منو تكاليف التخزين و التامين أكبر من مبمغ القرض يقوم البنك - 
.باستفاء مبمغ القرض و الفائض يحولو الى حساب الزبون   

   (2) .إذا كان ىذا المبمغ  أقل من مبمغ القرض يحصل البنك عميو والباقي يطالب بو امام القضاء- 
الصفقات العمومية ىي عقود مكتوبة تبرم لفائدة السمطات  (3) ׃تسبيقات عمى الصفقات العمومية - 2-2

العمومية ممثمة في اإلدارة المركزية أوالجماعات المحمية أوالمؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري من 
. أخرى قصد انجاز األشغال واقتناء المواد و الخدمات والدراسات  جية والمقاولين أوالموردين من جية

  :يمكن لمبنوك أن تمنح نوعين من القروض لتمويل الصفقات العمومية وىي
 تمنح ىذه الكفاالت من طرف البنك لممكتتبين في الصفقة وذلك :منح كفاالت لصالح المقاولين  - 

لضمانيم أمام السمطات العمومية  صاحبة المشروع ، وتمنح عادة ىذه الكفاالت لمواجية أربعة حاالت 
.كفالة الدخول إلى المناقصة ،كفالة التنفيذ ،كفالة اقتطاع الضمان وأخيرا كفالة التسبيق : ممكنة   

 توجد ثبلثة أنواع من القروض يمكن أن تمنحيا البنوك لتمويل الصفقات :منح قروض فعمية  - 
قرض التمويل المسبق ، تسبيقات عمى الديون الناشئة وغير المسجمة،وأخيرا تسبيقات : العمومية وىي 

  (4). عمى الديون الناشئة و المسجل 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) : Ben halima ammour ,pratique des techniques bancaire avec reference a l’ algrie , edition dahleb ,Alger 

1997 ,   p 65 

   .2008األستاذ بن حلٌمة عمور، محاضرات ملقاة على الطلبة القضاة سنة  : (2) 

  ٌتضمن تنظٌم الصفقات العمومٌة معدل و متمم بالمرسوم2002 ٌولٌو 24 المؤرخ فً 250 \02 من المرسوم الرئاسً رقم 03 و 02المواد : (3)
03\30  

65 \ 64الطاهر لطرش ، مرجع سبق ذكره ص  : (4)  
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 - ىي تمك القروض التي يستطيع البنك المقرض إعادة تمويميا :قروض تعبئة الحقوق التجارية - 2-3
 لدى البنك المركزي ويسمح لو ذلك الحصول عمى السيولة عند الحاجة إلييا وىو ما يتيح لو –خصميا 

إمكانية التقميل من خطر تجميد األموال ويجنبو إلى حد ما الوقوع في أزمة السيولة ، وتتمثل أىم أنواع 
:ىذه القروض فيما يمي   

يقصد بو العممية التي بمقتضاىا يعجل المصرف إلى العميل المستفيد من ورقة : الخصم التجاري- 
جميا بعد قيمة ىذه الورقة في مقابل نقل المستفيد لممصرف ممكية الحق الثابت في الورقة، أتجارية لم يحل 

ويخصم المصرف من ىذه القيمة مبمغا يسمى سعر الخصم يقابل الفائدة المستحقة لممصرف في المبمغ 
الذي قام بتعجيمو حتى تاريخ استحقاق الورقة و مبمغا أخر يقابل ما تحممو المصرف من مصاريف في 

. العممية و تسمى العمولة   

:وعمى البنكي في ىذه العممية اتباع اإلجراءات التالية   

تجنب خصم أوراق المجاممة التي تكون عمى أساس تواطؤ بين الساحب والمسحوب عميو دون   - 
وجودأرضية تجارية ،واألوراق الوىمية التي يكون فييا المسحوب عميو وىمي في ىذه الحالة لكي يتأكد 

.البنكي  يمجأ إلى إرسال الورقة لممسحوب عميو من أجل قبوليا   

. يوم 15رفض خصم األوراق التجارية المتي مدة إستحقاقيا تكون أقل من -   

عند تاريخ اإلستحقاق يقوم البنك بتحويل الورقة لبنك المسحوب عميو مرفوقة بإشعار مصير الورقة -    
إما يكون التسديد مؤكد أوغير مؤكد ، ففي حالة عدم التسديد: وىنا نكون أمام حالتين   avis de sort  

يقوم البنكي بسحب المبمغ من حساب الساحب ، لكن المشكل يطرح اذا كان المبمغ غير موجود أوغير 
كاف ىنا البد من االتصال بالمحضر القضائي الصدار احتجاج بعدم الدفع لرفع دعوى قضائية ضد 

(1 ).الساحب و كل موقعي الورقة   

ىوآلية لتحويل الحقوق التجارية قصيرة األجل التي تممكيا مؤسسة ما إلى ىيئة :عقد تحويل الفاتورة - 
مختصة تعرف بفاكتور غالبا ما تكون بنكا أوفرعا لبنك تاخد عمى عاتقيا مسؤولية التحصيل وضمان 

.  الوفاء النيائي في حالة إعسار المدين وذلك مقابل عمولة متفق عمييا   
 08\93 من المرسوم التشريعي 14 مكرر 543ويعرف المشرع الجزائري عقد تحويل الفاتورة وفقا لممادة 

عقد تحل بمقتضاه شركة متخصصة تسمى الوسيط محل الزبون : " بأنو 1993 افريل 25المؤرخ في 
المسمى المنتمي عندما تسدد فورا ليذا األخير المبمغ التام لفاتورة ألجل محدد ناتج عن عقد و تتكفل 

". جرأبعبء عدم التسديد، وذلك دون مقابل   

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

  .2008محاضرات ملقاة على الطلبة القضاة من طرف األستاذ عمور بن حلٌمة ، سنة  : (1)
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إن القرض باإللتزام أوالتوقيع ال يتجسد في إعطاء أموال حقيقية من طرف البنك : لتزام إلالقرض با - 
نما يتمثل في الضمان الذي يقدمو لو لتمكينو من الحصول عمى أموال من جية أخرى ، أي أن البنك  وا 
ىنا ال يعطي نقودا ولكن يعطي ثقتو فقط ويكون مضطرا إلى إعطاء النقود اذا عجز الزبون عمى الوفاء 

الضمان : بالتزاماتو و في مثل ىذا النوع من القروض يمكن أن نميز بين ثبلثة أشكال رئيسية ىي 
  (1). اإلحتياطي ،الكفالة ، القبول 

ستثمارإل قروض ا׃الفرع الثاني         
ستثمار ىي تمك العمميات التي تقوم بيا المؤسسات لفترات طويمة ،وىي تيدف إلى إل   نشاطات ا

ما عمى عقارات مثل األراضي والمباني الصناعية و التجارية  الحصول إما عمى وسائل اإلنتاج ومعداتو ،وا 
.واإلدارية وعميو فاإلستثمارىوعبارة عن إنفاق حالي ينتظر من وراءه عائد أكبر في المستقبل  

  توجو القروض متوسطة األجل لتمويل االستثمارات التي ال يتجاوز׃القروض متوسطة األجل - 1

 سبع سنوات، تمنح البنوك ىذه القروض بفضل ما تصدره من سندات متوسطة األجل بفضل اعمراستعمالو
. قتراض ألجل من الجميور وليس من أموال المودعينإلا  

   ونميز في الواقع بين نوعين من القروض متوسطة األجل وىي القابمة لمتعبئة التي تتيح لمبنك   
ستعادة السيولة إالمقرض إمكانية خصميا لدى مؤسسة مالية أخرى أولدى البنك المركزي وبذلك يضمن 

نتظار إلستحقاق القرض، و قروض غير قابمة لمتعبئة في ىذه الحالة البنك مجبرعمى اإجل أنتظار إدون 
.حتى قيام المقرض بسداد القرض ما يعرضو لمخاطر التجميد بشكل كبير  

ىي قروض تفوق مدتيا في الغالب سبع سنوات ويمكن أن يمتد إلى عشرين  ׃القروض طويمة األجل - 2
عام ،وىي موجية أساسا لتمويل االحتياجات ذات الطبيعة الدائمة سيما العقارات وعادة ما ال تتجاوز قيمة 

(1 ).لمن قيمة المشروع الممو % 70ىذه القروض   

׃يجاري إلعتماد اإلا- 3  

يجاري من خبلل نص المادة األولى من إلعتماد اإلعرف المشرع الجزائري ا ׃تعريفو - 3-1 
يجاري موضوع ىذا األمر عممية تجارية ومالية يتم تحقيقيا إلعتماد اإليعتبر ا: " كما يمي 09\96األمررقم

من قبل البنوك والمؤسسات المالية أوشركات تأجيرمؤىمة قانونا و معتمدة صراحة بيذه الصفة مع 
قتصاديين الجزائريين أواألجانب، أشخاص طبيعيين كانوا أومعنويين تابعيين لمقانون العام إلالمتعاممين ا

أوالخاص تكون قائمة عمى عقد إيجار يمكن أن يتضمن أوال يتضمن حق الخيار بالشراء لصالح المستأجر 
ستعمال الميني أوبالمحبلت التجارية أوبمؤسسات حرفية إلوتتعمق فقط بأصول منقولة أوغير منقولة ذات ا

."(2)  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
140 ،106 شاكر قزوٌنً ص  : (1)  

  1996\1\14 المؤرخ في 3 يتعمق باالعتماد االيجاري ، جريدة رسمية العدد 1996 يناير 10 المؤرخ في 09\96االمر رقم  : (2)
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البنوك ، المؤسسات المالية : يجاري في ثبلثة فئات وىي إلعتماد اإلمنو فان المشرع حصر القيام بعممية ا
، شركة تأجير مؤىمة قانونا ومعتمدة صراحة بيذه الصفة والتي تممك صفة المؤجر في مفيوم عقد 

 الشكل القانوني الذي يجب أن تتخذه 06 \ 96 من النظام رقم 3يجاري ، وقد حددت المادة إلعتماد اإلا
                                (1 ).ىذه الشركات بحيث تؤسس عمى شكل شركات مساىمة 

׃خصائصو -3-2  

كتساب أصول إليجاري تقنية لتمويل االستثمارات بمختمف أنواعيا سواء كانت موجية إلعتماد اإليعتبر ا- 
  .(عقارات) أوغيرمنقولة (عتاد،آالت)منقولة 

 من قانون النقد والقرض وىومن طبيعة عينية 68يجاري عممية قرض بمفيوم المادة إلعتماد اإليعتبر ا- 
نتاجية لكونو ييدف إلى تمويل أجيزة  نظرا لقيام المؤجر بتسميم األصل المختار لممستثمر المستأجر، وا 

. وأدوات إنتاجية غيراستيبلكية   

مصرف أو شركة )يجاري عقد ثبلثي األطراف حيث تنبثق عنو عبلقة تربط بين المؤجرإلعتماد اإلا- 
 والبائع المورد تقوم عمى أساس عقد بيع ،عبلقة تربط بين المؤجر والمستأجر     (االعتماد االيجاري 

  )(.  تقوم عمى أساس عقد اإليجار(الشركة الراغبة في الحصول عمى أصل معين )

: يجاري حسب المعيار المستعمل في تصنيفيا كمايميإلعتماد اإلتختمف أنواع ا: نواعو أ-3-3   

   ׃من حيث طبيعة األصل الممول -  أ

 السالف ذكره ويقصد بو 09\ 96 من األمر رقم 7تناولتو المادة  ׃يجاري لممنقوالت إلا عتمادإلعقد ا- 
العقد الذي بمقتضاه تؤجر شركة التأجيرمصرفا كانت أومؤسسة مالية تدعى بالمؤجرأصول منقولة مشكمة 

قتصادي معين سواء كان شخصا طبيعيا إستعمال ميني لمتعامل إمن تجييزات أوعتاد أوأدوات ذات 
أومعنويا يدعى بالمستأجر مقابل حصول المؤجرعمى أقساط إيجارلمدة ثابتة ، وكما يمنح لممستأجر إمكانية 

عتبار عمى إلكتساب كميا أو جزئيا األصول المؤجرة عن طريق دفع سعر متفق عميو والذي يأخذ بعين اإ
.   األقل جزئيا األقساط التي دفعيا بموجب اإليجار  

 يجاري لمعقارات إلعتماد اإل يعتبر ا9\ 96 من األمر رقم 8وفقا لممادة  ׃يجاري لمعقارات إلعتماد اإلا- 
شتراىا أو بنيت لحسابو مع إمكانية إعقد يمنح من خبللو المؤجرعمى شكل تأجير أصوال ثابتة مينية 

نقضاء مدة إجل أقصاه أالمستأجر في الحصول عمى ممكية مجمل األصول المؤجرة أوجزءا منيا في 
. اإليجار   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٌحدد كٌفٌات تأسٌس شركات اإلعتماد اإلٌجاري و شروط إعتمادها ، جرٌدة رسمٌة العدد 1996 ٌولٌو 3 المؤرخ فً 06\96النظام رقم  : (1 )

  1996\11\3 المؤرخ فً 66
447 ص 1985مصطفى رشدي ، االقتصاد النقدي و المصرفً ، الدار الجامعٌة  :(2)  
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 من األمر رقم   9وفقا لممادة  ׃يجاري المتعمق بالمحل التجاري أوبمؤسسة حرفية إلعتماد اإلعقد ا- 
 يعتبر عقد االعتماد االيجاري لممحل التجاري أو لممؤسسة الحرفية سندا يمنح من خبللو طرفا 09 \96

يدعى المؤجرعمى شكل تأجير مقابل الحصول عمى اقساط اإليجار ولمدة ثابتة لصالح طرف يدعى 
المستأجرمحبل تجاريا أومؤسسة حرفية من ممكو مع الوعد من جانب واحد بالبيع لصالح المستأجر و 

بمبادرة منو عن طريق دفع سعرمتفق عميو يؤخذ بعين االعتبار عمى األقل جزئيا األقساط التي تم دفعيا 
بموجب أقساط اإليجار مع انعدام إمكانية المستأجر في إعادة تأجير المحل التجاري أوىذه المؤسسة 

.الحرفية لصاحب الممكية األولى   
   (1) ׃لتزامات و المخاطر المرتبطة بممكية األصل المؤجرإلمن حيث تحويل الحقوق و ا- ب

 يعتبر المشرع الجزائري كل عقد اعتماد إيجاري اعتماد مالي في الحاالت ׃يجاري المالي إلعتماد اإلا- 
׃التالية   

حالة ما اذا نص العقد عمى تحويل لصالح المستأجر كل الحقوق واإللتزامات والمنافع والمساوئ و - 
. المخاطر المرتبطة بممكية األصل الممول عن طريق اإلعتماد اإليجاري   

. يجاري إلعتماد اإلحالة ما اذا لم يمكن فسخ عقد ا-   

ستعادة نفقاتو من رأسمالو و الحصول عمى مكافأة األصول إحالة ما اذا يضمن العقد لممؤجر حق - 
.المستثمرة   

 يكون االعتماد االيجاري اعتماد عممي في حالة عدم تحويل لصالح ׃اإليجاري العممي اإلعتماد - 
المستأجر كل أوتقريبا كل الحقوق و االلتزامات و المنافع و المخاطر المرتبطة بحق ممكية األصل و التي 

. تبقى لصالح المؤجر أوعمى نفقاتو   
:                                                               من حيث محل إقامة المتعاقدين - ج   

يجاري وطني في حالة إبرام العقد بين متعاقدين يقيمان إلعتماد اإليكون ا ׃يجاري الوطني إلعتماد اإلا- 
يجاري بفتح فروع ليا في الخارج قصد القيام بعمميات إلعتماد اإلفي نفس البمد،وفي حالة قيام شركة ا

يجاري الوطني في الدول التي أقيمت إلعتماد اإلاالعتماد االيجاري ، فان ىذه الفروع تمارس عمميات ا
. فييا   
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 ، عندما تكون األطراف (1)عتمادا دوليا إيجاري إلعتماد اإليعتبر ا ׃يجاري الدولي إلعتماد اإلا- 
׃المتعاقدة تقيم في بمدان مختمفة وتخضع لتشريعات مختمفة كما يمي  

. إقامة كل من المؤجر والمورد في بمد واحد والمستأجر في بمد أخر-   

. إقامة كل من اإلطراف المتعاقدة في بمد مختمف -   

إقامة المورد في بمد و كل من المؤجر و المستأجر في بمد أخر بشرط أن يستفيد المؤجر من قرض 
. تصدير بمعدل مخفض من بمد المورد أو بمد أخر  

.إقامة كل من المستأجر والمورد في بمد والمؤجر في بمد أخر  

 والمتضمن قانون المالية 1995\ 12\ 30 المؤرخ في 27 \ 95 من األمر رقم 135وتطبيقا لنص المادة 
عتماد إيجاري من نظام جمركي لمقبول المؤقت إ تستفيد التجييزات المستوردة عمى شكل 1996لسنة 

جراءات التجارة الخارجية و   والذي يفيد إعفاءىا من كل الحقوق والرسوم الجمركية وا 

.إجراءات الصرف   

قروض تمويل التجارة الخارجية : الفرع الثالث   

:عتماد المستندي إلا- 1  

حد أعتماد بناءا عمى طمب إعتماد بفتح إلىو عقد بمقتضاه يتعيد بنك يسمى مصدرا:تعريفو - 1-1
 لصالح شخص يسمى المستفيد يتعيد فيو البنك بان يدفع ليذا المستفيد (اآلمر بفتح االعتماد)عمبلئو 

مبمغا مقابل تقديم األخير لممستندات المحددة في الخطاب المرسل إليو و المسمى خطاب االعتماد و دلك 
خبلل المدة المحددة بو و يعتبر عقد االعتماد المستندي مستقبل عن العقد الذي فتح االعتماد بسببو و 

(2). يبقى البنك أجنبيا عن ىذا العقد  
المستورد ، المصدر ، بنك المستورد : و يتم تنفيذ االعتماد المستندي بواسطة عبلقة رباعية االطراف ىي 

: ، بنك المصدر و ذلك وفقا لممخطط التالي   
 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1): L article 3 de la convention d Ottawa sur le crédit bail international 28\ 05 \1988 stipule que cette convention 

ne s applique pas lorsque le crédit bailleur et le crédit preneur ont leur différents il faut que ces états et l état ou 

le fournisseur a l établissement dans des états son établissement soient des états contractant   francois Steiner et 

Bernard Rigaud le leasing international revue banque France n 420 1982 P 1049 

 2) 362 ص 1993 الدولٌة ، الدار الجامعٌة للنشر المصرفٌةعكاشة محمد عبد العال ، قانون العملٌات : 
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مسار تنفيذ االعتماد المستندي  : 1شكل رقم    

 

المصدر الستورد

حركة البضاعة

العقد التجاري

يستلم المستورد البضاعة مقابل 

وثائق الشحن

يشحن المصدر البضاعة و يستلم 

وثائق الشحن

اشعار المصدر بفتح االعتماد المسنديطلب فتح االعتماد لصالح المصدر

ارسال المستندات الى البنك 

المستورد الذي يدفع له بعد فحص 

المستندات و قبولها

يسلم بنك المستورد المستندات لعميله 

الذي يقوم بالدفع

يسلم المستندات للبنك المراسل الذي 

يتحقق منها و يدفع له

ابالغ البنك المراسل بفتح االعتماد

بنك المستورد-المنشىء-
بنك المصدر -المراسل/المؤكد-

1

5

4
6

9
2

83

7

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Source : philippe guarsuault , Stephane primai" les operation bancaires a l´international" banque editeur paris 

,1999 P115 
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: نواعو أ- 1-2  

 في حالة قيام بنك المستورد بفتح اعتماد مستندي لصالح زبونو و :عتماد المستندي القابل لإللغاءإلا- 
.إعبلم المصدر بذلك ولكن دون أن يمتزم أمامو بشئ   

ىو اآللية التي بموجبيا يتعيد بنك المستورد بتسوية ديون ىذا : االعتماد المستندي غير القابل لإللغاء - 
األخير تجاه المصدر وىو غير قابل لئللغاء الن بنك المستورد ال يمكن أن يتراجع عن تعيده بالتسديد ما 

. لم يتحصل عمى موافقة كل األطراف   
 ىذا النوع ال يتطمب تعيد بنك المستورد فقط و إنما : لإللغاء والمؤكد لاالعتماد المستندي غير القاب- 

(1).تعيد بنك المصدر عمى شكل تأكيد قبول تسوية الدين الناشئ عن تصدير البضاعة   

 بالرغم من وجود القواعد والعادات الموحدة لئلعتمادات ׃عتماد ألمستندي إلالقانون الذي يحكم ا-1-3
: المستندية إال أن ذلك ال يمنع حاالت تنازع القوانين وذلك لعدة أسباب يمكن حصرىا في أمرين   

إن القواعد والعادات الموحدة لبلعتمادات المستندية لم تأت عمى تنظيم كافة المسائل المتعمقة بيذا النوع - 
عتمادات فيي مثبل لم تتعرض لعيوب الرضا وجزاء عدم التنفيذ ونظام التعويضات ومن ىنا يبقى إلمن ا

باب التنازع مفتوحا بشأن ىذه المسائل بحثا عن القانون الواجب التطبيق عمييا وىو ما يفتح المجال أمام 
تطبيق القانون الذي يحكم العقود وذلك الذي يحكم المسؤولية التقصيرية في نطاق العبلقات الخاصة 

. الدولية   

   الرأي الراجح في فرنسا ومصر يذىب إلى أن القواعد والعادات الموحدة لبلعتمادات المستندية ال 
تنطبق تمقائيا إذا لم يفصح أصحاب الشأن عن رغبتيم في ذلك فيي قواعد ليست صادرة عن المشرع 
الوطني في كل دولة فبل ىي بالقواعد اآلمرة وال بالقواعد المكممة إلرادة األطراف و ال يكفي أن يسكت 

.األطراف لكي يمكن تطبيقيا ألنيا ليست عرفا ممزما   

يجب أن ينص في كل اعتماد مستندي صراحة انو خاضع :"  من القواعد 1  وىذا ما نصت عميو المادة 
(2 )."لمقواعد العرفية الموحدة  

ذا ما أحال األطراف صراحة إلى إعمال ىذه القواعد والعادات الموحدة بشأن إعتماد مستندي ذي طابع  وا 
دولي فان إعماليا يعوزه وجود قاعدة إسناد تشير بتطبيق قانون اإلرادة كشرط إلعمال القواعد الموضوعية 

.المراد تطبيقيا بوصفيا من قبيل قواعد القانون التجاري الدولي   

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1) 119الطاهر لطرش مرجع سبق ذكره ص  : 

 (2) 1993 لعام 500نشرة االصول و االعراف الموحدة لالعتمادات المستندٌة رقم  : 
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ويضاف إلى ذلك اعتبار أخر فمن المسمم بو أن توحيد القواعد الموضوعية في مجال معين بمقتضى 
اتفاقية دولية و بحيث تنطبق القواعد الموحدة في كل الدول المنظمة إلييا ال يقضي عمى حاالت التنازع 

.وذلك ألسباب من بينيا اختبلف القضاء في تفسير وتطبيق النصوص الموحدة ذاتيا   
׃االعتماد ألمستندي ينفذه بنك واحد -   

قد يحدث أن يمجا البنك مصدر أو منشىء االعتماد إلى األمر نفسو ويسممو خطاب االعتماد فيقوم ىذا - 
األخير بنقمو إلى المستفيد كما قد يرسمو إلى المستفيد مباشرة في ىذه الحالة يكون البنك المرسل و المنفذ 

.في ان واحد فيكون قانون دولة ىذا البنك ىو الواجب التطبيق   

بنك مستقبل أو فرعا أو مراسبل )يحدث أن يتدخل في العممية بنكان ويتم ذلك حيث يكون البنك الوسيط - 
 مجرد رسول او ساعي بريد غير ممزما شخصيا بشيء من االعتماد ومكمفا (لمبنك المصدر لبلعتماد

.بمجرد االخطار فقط ، في ىذه الحالة يكون قانون البنك المصدر ىوالواجب التطبيق   
في ىذا الفرض يكون البنك الوسيط ىوالبنك المنفذ لبلعتماد  : االعتماد ألمستندي ينفذه أكثر من بنك- 

ألمستندي سواء تصرف بوصفو وكيبل عن البنك مصدراالعتماد في الوفاء أوقبول الكمبيالة المستندية التي 
يسحبيا البائع، أم متعيدا تعيدا شخصيا نيائيا و مستقبل بمقتضى تامين أو تعزيز االعتماد وىو تعيد 

. يضاف إلى تعيد البنك الفاتح بحيث يكون لمبائع حق مباشر في مواجية كل من البنكين   

الرأي الراجح في ىذه الحالة ىوأن قانون البنك الذي يقوم بتنفيذ االعتماد ىوالذي يطبق وبالتالي يحدد 
. التزامات البنك المنفذ في مواجية المستفيد و الشروط التي يمتزم بمقتضاىا بتنفيذ االعتماد   

: كما يحكم قانون البمد المنفذ لبلعتماد المسائل المتعمقة بالوفاء لممستفيد و في شرح ذلك نقول  

إن المسمم بو في الفقو و القضاء أن العممة الواجب الوفاء بيا مسالة تتعمق بكيفية الوفاء بااللتزام و - 
.بالتالي تخضع لمحل الوفاء   

بالنسبة لمقانون الواجب التطبيق بخصوص العممة التي يتعين الوفاء عمى أساسيا فان الرأي الراجح فقيا - 
(1 ).ىو تطبيق قانون العقد   

׃النصائح التي تقدم إلى المصرف فاتح االعتماد - 1-4  

. تبميغ المستفيد بخطاب االعتماد ألمستندي من دون تأخير-1  

:  تدقيق المصرف المستندات عندما يقدميا إليو المستفيد مراعيا بذلك ما يمي -2  

أال يكتفي بالفحص الشكمي فيو ممزم برفض سند الشحن الذي يتضمن توقيعا غير مقروء أو مكتوب -
. عمى ورقة عادية  

  367عكاشة محمد عبد العال، مرجع سبق ذكره  ص : (1 )
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عتماد ونصت األصول المصرفية الموحدة عمى بعض إلن تكون المستندات مقدمة خبلل مدة سريان اأ-
" يبقى االعتماد ساريا إلى يوم كذا، أوحتى، أو لغاية "عتماد عبارة  إلالحمول في ىذا الصدد فموتضمن ا

 النصف )أوأي كممة مشابية أخرى فان اليوم األخير يدخل في مدة سريان االعتماد و يقصد بعبارتي
 من الشير أنيما تشتمبلن الفترة من أول الشير إلى اليوم الخامس عشرو من اليوم (األول والنصف الثاني

لى أخر أيام الشير ضمنا  بداية "ويقصد بعبارات ( من االعراف الموحدة 52\ 51 المادة )السادس عشرا 
أنيا تشمل الفترة من أول الشير إلى اليوم العاشرومن الحادي عشر إلى " ،ومنتصف، وسط، نياية الشير

  .( من األعراف الموحدة53 المادة )العشرين ومن اليوم الحادي والعشرون إلى أخرأيام الشير ضمنا 

ذا صادف أخر يوم لسريان االعتماد يوم عطمة تغمق فيو البنوك فيعتبر أول يوم عمل تال لو داخبل في  وا 
 والجدير ذكره أن المصارف غيرممزمة بقبول المستندات ( من األعراف الموحدة 48 المادة )مدة االعتماد 

 وأن األعراف ( من االعراف الموحدة 49 المادة )إذا ما قدمت في اليوم األخير بعد ساعات الدوام 
.الموحدة تنص عمى وجوب تضمين االعتماد تاريخ انتياء سريانو  

 عمى المصرف رفض المستندات بالرغم من تقديميا أثناء سريان االعتماد اذا ما الحظ مرور مدة ليست -
.طبيعية من تاريخ إصدارىا   

 يمتزم المصرف حرفيا بشروط االعتماد و ليس لو أن يقبل مستندا يختمف عن المستند المطموب فعميو -
رفض القائمة التجارية إذا تضمنت الثمن إجماال بينما المطموب ىو احتوائيا عمى تفاصيمو السيما إذا 

(1 ).كانت متعمقة بأصناف متعددة من البضاعة  

  . عمى المصرف مبلحظة وجود التطابق بين المستندات المقدمة فمو وجد تعارضا بينيا عميو رفضيا-

عطاء كل : التحصيل المستندي - 2 ىوعبارة عن آلية يقوم بموجبيا المصدر بإصدار كمبيالة وا 
لى البنك  المستندات البنك الذي يمثمو حيث ىذا األخير يقوم بإجراءات تسميم المستندات إلى المستورد أوا 
الذي يمثمو مقابل تسميم مبمغ الصفقة أوقبول الكمبيالة ،حيث يتم التنفيذ النيائي لمعممية المالية وفق إحدى 

: الصيغتين   
 في ىذه الحالة يستطيع المستورد أوالبنك الذي يمثمو أن يستمم المستندات و :المستندات مقابل الدفع - 

. لكن مقابل أن يقوم بالتسديد الفعمي نقدا  
 يمكن لممستورد أن يستمم المستندات و لكن ذلك ال يتم إال بعد قبولو :المستندات مقابل القبول - 

(2) .الكمبيالة المسحوبة عميو و تسمح ىذه الطريقة لممستورد باالستفادة من ميمة التسديد   

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1) 84طالب حسن موسى ، الموجزفً قانون التجارة الدولٌة ص :  

  119الطاىر لطرش ص  : (2)
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ىوعبارة عن آلية لتمويل الصادرات عمى المدى المتوسط والطويل و تنشا أساسا عن : قرض المورد - 3
 الحقوق التي يممكيا المصدر عمى المستورد األجنبي وذلك مقابل استبلم سند (خصم )قيام البنك بتعبئة 

. الدين  
ىو عبارة عن آلية يقوم بموجبيا بنك معين أو مجموعة من بنوك بمد المصدر :قرض المشتري - 4

بإعطاء قرض لممستورد بحيث يستعممو ىذا األخير بتسديد مبمغ الصفقة نقدا لممصدر،و يمنح قرض 
 شيرا ويمعب المصدر دورالوسيط في المفاوضات ما بين المستورد والبنوك 18المشتري لفترة تتجاوز 

          (1) .المعنية بغرض إتمام عممية القرض ىذه 
قروض االستيالك : الفرع الرابع   

   ىي تمك القروض الممنوحة لؤلفراد بغرض تسييل شراء السمع و الخدمات الموجية لبلستيبلك النيائي 
و تعمل عمى ملء الفجوة بين اإلنتاج واالستيبلك حيث تشجع عمى شراء السمع المعمرة و تتمثل أىم 

:صور القرض االستيبلكي في   
ىي حالة خاصة لئلقراض ال يشترط فييا حيازة حساب جاري إذ يكفي حساب : القروض الشخصية - 1

الصكوك ،تقدم ألشخاص لدييم دخل ثابت كالموظفين والمتعاقدين وغيرىم تتناسب من حيث مقدارىا مع 
.الدخل الشيري لممستفيد و تسدد بأقساط شيرية لمدة سنة واحدة وقد تمتد إلى ثبلث سنوات كحد أقصى   

ىي بطاقات شخصية صغيرة تحمل اسم صاحبيا وعنوانو تصدرىا البنوك أو : بطاقات االئتمان - 2
منشات التمويل الدولية ،وتمنحيا ألشخاص لدييم حسابات مصرفية مستمرة يستطيع حامميا تسديد قيمة 

مشترياتو الجارية إلى حد معين دون دفع النقود إذ يكتفي أن يظير البطاقة لمبائع و يوقع عمى قوائم الشراء 
و ينتيي األمر، أما البائع فيرسل نسخة من القائمة الموقعة إلى البنك أو المنشاة المالية و يقوم البنك في 

(2 ).نياية كل شير باحتساب مجموعة القوائم التي وقعيا زبونو و يخصميا من حسابو الجاري لديو   

 
 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  123الطاهر لطرش ص : (1)
99شاكر قزوٌنً ص  : (2)  
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  ضوابط و إجراءات منح القروض البنكية                              ׃المبحث الثاني 
عتماد مجموعة من إبماأن القروض البنكية ىي العممية الرئيسية لمبنك و مصدر ربحيتيا، كان عميو 

قراضية إلالضوابط لتكون بمثابة مرشد يعتمد عميو في إدارة وظيفة االئتمان تشمل ىذه الضوابط السياسة ا
لمبنك باإلضافة إلى اعتبارات يحب مراعاتيا عند منح القروض والمتعمقة بقدرة العميل عمى االقتراض، 
وقصد تحقيق فعالية واقتصاد الوقت في اتخاذ قراراإلقراض تقوم إدارة البنك بتحديد المراحل واإلجراءات 

.الرئيسية لئلقراض   

ضوابط منح القروض البنكية  : ول ألالمطمب ا  
السياسة االقراضية : ول ألالفرع ا  

تعرف بأنيا مجموعة القواعد واإلجراءات و التدابير المتعمقة بتحديد حجم و مواصفات : تعريفيا - 1
 ىذه السياسة ترسميا (1). منح ىده القروض و متابعتيا و تحصيميا طالقروض و تمك التي تحدد ضواب

ن تدوين السياسة ألاإلدارة العميا لممصرف والمتمثمة في مجمس إدارة المصرف ويجب أن تكون مكتوبة 
ن كتابة أليؤدي إلى سيولة إيصال المعمومات ودقتيا إلى المسؤولين عن حجم القروض ونوعيتيا و
قراضية الشفوية إلالسياسة يؤدي إلى زيادة توثيق المعمومات والبيانات المتعمقة باإلقراض موازنة بالسياسة ا

: وتيدف سياسة اإلقراض إلى تحقيق أغراض في مقدمتيا   
. ضمان المعالجة الموحدة والموضوعية لمموقف والحاالت المماثمة -   

توفير عامل الثقة لدى الموظفين و اإلدارة التنفيذية و بالتالي اجتناب أي حالة من حاالت التردد أو - 
.الخوف من الوقوع في الخطأ  

تخاذ القرارات ومن ثم تييئة المرونة الكافية أي سرعة التصرف واتخاذ إبتعاد عن المركزية في إلا- 
القرارات البلزمة دون الرجوع إلى المستويات اإلدارية العميا وفقا لمحالة أوالموقف وخاصة عندما تكون 

.ضمن إطار الصبلحية المخولة  

(2). تحقيق التطور الذاتي لمعاممين و تكوين خبرات ائتمانية عالية المستوى-   

.  سبلمة القروض التي يمنحيا المصرف -  

. تنمية أنشطة المصرف و تحقيق عائد مرض -  

.  تأمين الرقابة المستمرة عمى عممية اإلقراض في كافة مراحميا-  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

118عبد المطلب عبد الحمٌد ص  : (1 )  

  149سلٌمان احمد أللوزي ، مهدي حسن زوٌلف ،مرجع سبق ذكره ص  : (2)

ٌجب على بنك أو :"  ٌحدد قواعد الحذر فً تسٌٌر المصارف و المؤسسات المالٌة 1991 اوت 14 المؤرخ فً 9 \ 91 من نظام رقم 7     المادة 
"مؤسسة مالٌة أن ٌعد دورٌا السٌاسات و اإلجراءات التً تتعلق بقروضها و توظٌفها و أن تسهر على احترامها   
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قراضية عمى الرغم من تباينيا من مصرف ألخر إال إلإن السياسات ا: قراضية إلمكونات السياسة ا- 2
أنيا تتفق فييا بينيا من حيث اإلطار العام المكون لمحتوياتيا و يمكن تحديد مكونات السياسة االقراضية 

: بما يمي  
׃لتزام بالقيود القانونية إلا- 2-1  

ينبغي أن تتفق السياسة االقراضية التي ينتيجيا المصرف مع القواعد و التشريعات المنظمة لمعمل 
المصرفي سواء المتعمقة بالحد األقصى لئلقراض ،وأسعار فوائدىا وعموالتيا والضمانات وطريقة تسديد 

.مبمغ القرض مع الفوائد المترتبة عميو ونوعية النشاطات الجائز تمويميا   

كما يمكن لمبنك المركزي من خبلل أدواتو النقدية التأثير في السياسة االقراضية لممصارف التجارية فمو 
- 2-2 (1).اعتمد البنك المركزي سياسة متشددة ستظيرعمى اثرىا تقميص حجم اإلقراض والعكس صحيح 

   ׃تحديد سعر الفائدة عمى القروض 

يعتبر الدخل المتولد عن عممية اإلقراض من األمور اليامة بالنسبة لمبنك و بالتالي يحظى تحديد سعر 
. الفائدة عمى القروض بإحكام كبير  

: وعموما فقد استقر العرف المصرفي عمى أن يكون معدل الفائدة المتوقع من القروض المقدمة كما يمي  

  I =  C + ( I0+R )  ⁄   1 ־ [ S ( 1- T) ]  

المصاريف التنظيمية التي يتحمميا البنك عند تقديم االئتمان  :    C 

سعر الفائدة االساسي  :  I0 

عبلوة المخاطر  :      R 

نسبة الرصيد المعوض الى مبمغ القرض الذي يحتفظ بو كايداع في البنك  :  S 

ما يتحممو البنك ضمن متطمبات االحتياطي القانوني  :  T 

وعمى ضوء ىذا المعدل يستطيع العميل أن يتفاوض مع البنك و يستطيع البنك أن يتخذ قرار بمنح 
ئتمان بسعر فائدة غير السعر الذي حدد سمفا وفقا لنوع العميل و مقدار الرصيد المعوض لديو و نوع إلا

(2). الضمانات وعبلقة العميل بالبنك ومستقبل تمك العبلقة     
    ׃تحديد سمطات منح القروض -2-3

أي تحديد مسؤولية منح أي األحجام من القروض وبعبارة أخرى يتم وضع حد معين لممبالغ التي يكون 
.لكل من المسؤولين عن اإلقراض سمطة الموافقة عمييا عند المستويات اإلدارية المختمفة   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  220رضا صاحب أبو حمد،إدارة المصارف مدخل كمً معاصر  ص  : (1)

210 ، ص 2000حمزة محمود الزبٌدي ، ادارة االئتمان ،إستٌراجٌة تعبئة الودائع و تقدٌم االئتمان مؤسسة الوراق ،عمان  : (2)  
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: و في ىذا الصدد يمكن أن نفرق بين نوعين من البنوك   
في ىذا النوع من البنوك فان الذي يباشر عممية إقراض العمبلء ىو  ׃البنوك ذات الوحدة الواحدة - 

الموظف المختص بالقروض و الذي يكون مقيد بحد معين لقيمة القرض الواحد ال يمكنو تجاوزه  
والقروض التي تزيد عن ىذا الحد يممك سمطة الموافقةعميو كبار الموظفين المعنيين باإلقراض وذلك في 

.حدود مبمغ معين أيضا وما يزيد عن ذلك تتولى لجنة القروض أمر البث فييا   
وفي ىذا النوع من البنوك تتدرج سمطة منح القروض من رئيس مجمس اإلدارة  ׃البنوك ذات الفروع - 

إلى مدير االئتمان إلى مدير الفرع ،أي وجود قدر من البلمركزية و بالتالي يكون لكل مدير فرع حد معين 
 سواء كان يلمبمغ القرض الذي يمكنو الموافقة عميو ومايزيد عن ىذا الحد يرفع إلى المركز الرئيس

(1). المختص بالموافقة مدير عام باالئتمان أو لجنة القروض أو رئيس مجمس اإلدارة  

׃تحديد الضمانات المقبولة - 2-4  

عندما يقوم البنك بمنح قرض مقابل ضمان عيني فانو يراعي أن تكون قيمة الضمان أكبر من قيمة 
القرض والفرق بينيما يسمى اليامش أوالمارج وعادة تختمف نسب اليامش عمى الضمانات المختمفة من 
بنك إلى أخر وذلك في ضوء القواعد االسترشادية التي يضعيا البنك المركزي في ىذا الشأن ويرجع ىذا 
االختبلف إلى تمك الضمانات من حيث سيولة التعريف بثابت القيمة السوقية ومدى قابميتيا لمتمف و 

غيرىا من العوامل ، ويراعي في الضمانات عدة إعتبارات أخرى مثل وجود سوق لمسمعة محل الضمان 
ال يكون سبق رىنيا  مكانية تخزينيا بتكمفة معقولة وسيمة لمجرد وا  .وعدم القابمية لمتمف بسيولة وا   

ويبقى اليامش دائما موجود ألن المبمغ المستحق لمبنك ليس فقط قيمة القرض و فوائده باإلضافة إلى أن 
  (2) .ىناك دائما احتمال أن تنخفض قيمة الضمان إذا ما اضطر البنك لبيعو

׃إجراءات متابعة القرض - 2-5  

تحدد السياسة اإلقراضية إجراءات متابعة القروض التي تم منحيا لغرض اكتشاف أي صعوبات يحتمل 
إن تتعرض إلييا عممية  سداد القروض و بالتالي يكون ىناك متسع التخاذ ما ينبغي عممو في الوقت 

المناسب وأغمب المصارف حاليا تقوم بإدخال البيانات كافة المتعمقة بالزبون عمى الحاسبات اآللية حتى 
ستخدام نظام المعمومات المفيدة في ىذا الصدد كنظم دعم القرار  يمكنيا إجراء المتابعة و تحميل الموقف وا 

 .(3)  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌجب أن تكون : " المتضمن المراقبة الداخلٌة للبنوك و المؤسسات المالٌة  2002 نوفمبر 14 المؤرخ فً 03 \ 02 رقم م من النظا27المادة  : (1)
اإلجراءات الخاصة بمقررات منح القروض أو االلتزامات بالتوقٌع السٌما عندما تنظم من خالل تحدٌد التفوٌضات محررة بوضوح و أن تتكٌف 

"مع ممٌزات البنك أو المؤسسة المالٌة و هدا بالقٌاس إلى حجمه و تنظٌمه و طبٌعة نشاطه  

  123عبد المطلب عبد الحمٌد ص  :(2)

 221رضا صاحب ابو حمد ص : (3)
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׃وتشمل المتابعة مايمي   

 مراعاة العميل لمحد المقرر شروط استخدام التسييبلت و توجيييا إلى األغراض التي منحت من    
.  أجميا  

 مقارنة حركة الحسابات الدورية بالفترات السابقة لمعرفة مدى تطور الحساب أو ركوده ومعرفة أسباب 
. االنحرافات و تأثيرىا عمى موقف العميل  

 تطور الظروف بالنسبة لمضمانات المقررة لمبنك شخصية كانت أم عينية و مراعاة تواجد النسب المقررة 
. ليامش الضمان  

 متابعة تاريخ استحقاق التسييبلت و ضرورة تجديدىا قبل انتياء اجميا أو الوفاء بالسمفيات قبل دلك 
.التاريخ إن كانت لم تجدد  

 متابعة مركز العميل بصفة عامة و حالة سوق نشاطو مع ضرورة تجديد االستعبلمات دوريا بحد أقصى 
 كل ستة أشير

 محورالمتابعة ىو ضمان عدم ضياع حقوق البنك وأموال مودعيو والحفاظ عمى سبلمة واستقرار نشاط 
البنك وتحقيق أىدافو في النمو والربحية وخدمة المجتمع و يترتب عمى المتابعة الدقيقة اكتشاف و العوائق 

(1). و الظروف التي تؤثر عمى نشاط العميل  
 عمى إدارة البنك أن تحدد أفضل أنواع القروض التي يمكن أن يعمل البنك (2)׃أنواع القروض - 2-6 

׃فييا، ومن أىم العوامل التي تؤخذ في الحسبان مايمي   

ال تتمتع القروض طويمة األجل بنفس سيولة القروض قصيرة األجل وكمما ازداد اجل  ׃األجل  - 
القروض كمما ازدادت مخاطرتيا االئتمانية، كذلك يرتبط أمد القروض بمستوى النشاط االقتصادي ففي 

فترات زيادة طمبات االقتراض خبلل االنتعاش االقتصادي تحاول البنوك تقميل أجال قروضيا قدرا 
المستطاع بينما تسمح بزيادة اآلماد في فترات انخفاض الطمب عمى القروض في سبيل تشجيع االقتراض 

.وتخفيف بعض شروطو   
عمى البنوك أن تتبع الخطوط العامة التالية بخصوص مخاطرتيا االئتمانية عند  ׃المخاطرة االئتمانية  - 

:رسم سياستيا االقراضية   

.يجب أن تكون غالبية القروض قابمة لمتحصيل بدون مراقبة استثنائية   

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
686عبد الحمٌد محمد الشواربً ، ادارة المخاطر االئتمانٌة من وجهتً النظر المصرفٌة و القانونٌة ص  : (1)  

  398محمد سعٌد سلطان ، ادارة البنوك ص  : (2)
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.  يجب أن يسعى البنك لتحصيل نسبة عالية من تمك القروض التي يعاني المقرضون فييا مشاكل مالية  

. عندما يضطر البنك لتحميل بعض الخسائر فان عميو أن يقمل منيا قدر اإلمكان  

يسعى المصرف في سياستو االقراضية لتحقيق درجة من التنويع في القروض  ׃التخصص و التنويع - 
. التي يمنحيا الن التنويع يقمل المخاطرة  

  القواعد العامة لمنح القروض البنكية׃فرع الثاني 

يحتاج قرارمنح القروض البنكية تحديد القواعد الواجبة الدراسة لمعرفة مدى أىمية المقترض بالحصول عمى 
االئتمان و قدرتو عمى سداد أصل الدين و فوائده لمبنك في المواعيد المحددة حسب االتفاق وتتمثل ىذه 

  : (1)القواعد فيما يمي 
أوما يسمى البعض بشخصية المقترض ويمكن الحكم عمى شخصية المقترض من : سمعة العميل - 1

واقع عاداتو الشخصية و طريقة معيشة وزمبلئو وأصدقائو و معارفو و سمعتو العامة في المجامع المحيط 
 من وجية النظر االئتمانية مجموعة من الصفات التي إذا اتحدت تكون لمشخص ةبو ،وتعرف السمع

الشعور بالمسؤولية قبل ديونو و تؤثر سمعة العميل في قرار البنك في منح االئتمان و لمحكم عمى سمعة 
العميل يمزم لمباحث االئتماني التعرف عمى مجموعة من العوامل في مقدمتيا مدى انتظام العميل في سداد 

: مدفوع لمغير من موردين أو بنوك و يمكن االعتماد عمى المصادر التالية   

. البنوك التي يتعامل معيا العميل -   

.الموردين الدين يقومون بالتوريد إلييا -   

نشرة الغرفة التجارية التي تصدر متضمنة أسماء التجار الدين أجريت عمييم بروستات أو توقفوا عن - 
. الدفع   

شيادة من المحكمة التجارية التي تقع في دائرتيا نشاط العميل تثبيت عدم توقيع بروستات عميو خبلل - 
.العام   

أٍا باىْسبت ىيَْشأث ٝضاف إىٚ ذىل قٞاش ٍدٙ دقت ّظاً اىعَو بٖا ٗطرٝقت إٍساك حساباتٖا ٍٗدٙ تَسنٖا باألٍاّت فٜ 

.عرع ٍْتجاتٖا ٗاى٘فاء باىتساٍاتٖا اىَاىٞت   
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌجب ان ٌاخذ تقٌٌم مخاطر القروض بعٌن االعتبار على الخصوص العناصر الخاصة بالوضعٌة المالٌة  " 03\02 من النظام رقم 24المادة  : (1) 
للمستفٌد قدرته على السداد و عند االقتضاء الضمانات المحصل علٌها كما ٌجب ان ٌتضمن التقٌٌم بصفة خاصة و بالنسبة للمؤسسة تحلٌل محٌط 

"هذه االخٌر  

129عبد المطلب عبد الحمٌد ص  : (2)  
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 تعني القدرة عمى الدفع سداد أقساط القرض و فوائده في الموعد المحدد و يجب :المقدرة عمى الدفع - 2
: تحميل عدة عوامل   

 إن إىتمام البنوك بمقدرة العميل عمى الدفع يجب أن تبدأ أوال :أىمية العميل وقدرتو عمى االقتراض  -
.بدراسة أىميتو وقدرتو عمى اإلقتراض   

يجب عمى البنك في ىذا الصدد أن يحمل كيفية تحكم العميل المقترض في : القدرة عمى السداد - 
.المصروفات والمدفوعات و تقدير التدفقات النقدية الداخمية والخارجية   

 أداء القرض من األرباح المستقبمية فمن الضروري تقييم رإذا كان المنتظ: المقدرة عمى توليد الدخل - 
مدى قدرة طالب القرض عمى توليد األرباح في المستقبل كافية ألداء ىذه االلتزامات فادا كانت األمانة و 
المثابرة اإلخبلص و الرغبة في السداد ىي صفات مطموبة و لكن ىده الصفات في حد ذاتيا ليست كافية 

. لسداد القرض إال إذا اقترن ذلك بتوليد الدخل  

األرباح أوالدخل الذي يحققو طالب القرض ،مبيعات األصول : تدفع االلتزامات من أربعة مصادر ىي 
الثابت ،بيع المخزون السمعي ،االقتراض من الغير وعمى أن يتم سداد القرض القائم من حصيمة القرض 

(1) .الجديد   
 يقصد بو مقدار ما يممكو من ثروة أوما يممكو من أصول منقولة مثل األسيم و السندات :رأس المال - 3

. و أمبلك أخرى غير منقولة مطروحا منيا المطموبات التي بذمتو  

ويعتبر رأس المال ىو الضمان النيائي أمام المقرضين و الدائنين اآلخرين في حالة التصفية ومن ثم فان 
 ةرأس المال يحدد المقدرة االقراضية لممنشاة وىو بذلك يعد عامبل ىاما في تحديد المخاطر المرتبط

. بالقرض المطموب   

ومن الواضح أن طالب القرض الذي يممك رأس مال بقيمة مستقرة وعمى درجة عالية من السيولة سوف 
يكون قادراعمى الحصول عمى ائتمان بالمقارنة مع آخرين ذوي رؤوس أموال غير مستقرة و يمكن بيعيا 

                              (2). بخسارة 
 لكي يريح البنك نفسو من اتخاذ قرارات عن القروض التي عمى ىامش األمان ، ولكي : الضمان- 4

يريح نفسو أيضا من االرتباط الذي يمكن أن يحدث نتيجة تعثر المقترض عن الدفع فانو يقوم بتحديد 
 الضمانات التي يمكن قبوليا كما يحدد أيضا ىامش الضمان بالنسبة لؤلصول المقدمة لمنح االئتمان 

: وعموما تنحصر الشروط الواجب توافرىا في الضمان ما يمي   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
211محمد سعٌد سلطان ص  : (1)  

احمد صالح عطٌة  ، محاسبة االستثمار و التموٌل فً البنوك التجارٌة ، الدار الجامعٌة بٌروت ص : (2)  
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.سيولة التصرف فيو من جانب البنك عند تخمف العميل عن السداد بدون خسائر كبيرة -   

. انخفاض مصاريف االحتفاظ بالضمان-   

مكانية استحواذه عميو والتصرف فيو-  . سيولة التنازل عن الضمان لصالح البنك وا   
 عموما تؤثر الظروف االقتصادية عمى مجمل األنشطة االقتصادية عامة و :الظروف االقتصادية - 5

عمى مدى قدرة العميل بالوفاء أوالسداد ما عميو من مستحقات و تتفاوت األنشطة من حيث مدى تأثرىا 
بالظروف االقتصادية السائدة ،وبالتالي تتفاوت جاذبية طمبات االقتراض التي تستيدف تمويل تمك 

األنشطة فقد تتوافر العناصر السابقة في طالب االئتمان ولكن الظروف االقتصادية المحيطة ال تسمح 
بالتوسع في منح االئتمان و عميو ينبغي من إدارة االئتمان التوقع والتنبؤ بالظروف االقتصادية ومدى 

  (1) .تأثيرىا لتتمكن من التوصية باالئتمان و تحديد حجمو و امد استحقاقو 

إجراءات منح القروض : المطمب الثاني   

:استالم طمب القرض -1  

تبدأ حياة التسييل االئتماني بالطمب الذي يقدمو العميل لمبنك ،ليذا الغرض يقوم البنك بتصميم استمارة 
نموذجية لطمب االئتمان تحتوي جميع البيانات األساسية التي تسرع عممية التحميل و صناعة القرار 

(2).االئتماني   

وتتضمن استمارة طمب القرض مجموعة من العناصر يتمثل أىميا في معمومات شخصية عن العميل 
.قيمة القرض المطموب ،الغرض من القرض، تاريخ السداد ،كيفية السداد، مصادرالسداد   

رفاقيا بمجموعة من الوثائق التي تكون ممف القرض   ويكتمل طمب القرض بمؤل االستمارة وا 
 يجب عمى كل شخص أومؤسسة أن تقدم ممفا كامبل يتضمن المعمومات :دراسة طمب القرض - 2

الضرورية التي تسمح لمبنك باخذ الصورة البلزمة عن ىذا الزبون، ويقوم عبر ىياكمو المختصة بدراسة 
ىذا الممف مستعمبل في ذلك مجموعة من معايير التحميل التي تكشف نقاط قوة ىذا الزبون ونقاط ضعفو 
وتسمح لو بتحديد مكامن الخطر، وبناءا عمى الخبلصات التي يتوصل إلييا يقرر فيما إذا كان بإمكانو أن 

(3 ):يمنح ىدا القرض أو يمتنع عن ذلك وتختمف معايير التحميل حسب طبيعة القرض فيناك  
 في حالة القروض متوسطة وطويمة األجل يرىن البنك أموالو ׃ستراتيجي لممؤسسة إلالتحميل ا- 2-1

 لسنوات طويمة تحدث خبلليا تطورات جديدة و تظير متغيرات من المحتمل أنيا لم تأخد في الحسبان 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

91 ص 2006زكرٌا الدوري ، ٌسرى السامرائً ، البنوك المركزٌة و السٌاسات النقدٌة ،دار الٌازوردي للنشر و التوزٌع  : (1)  

154اللوزي ، زوٌلف مرجع سبق ذكره ص : (2)  

133الطاىر لطرش ص  : (3)  
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 القروض لذلك فان الغاية من التحميل اإلستراتيجي لممؤسسة ىومعرفة الفرص المتاحة حعند من
وحصرعناصرالتيديد الممكنة باإلضافة إلى تصور األفاق المحتممة لتطور المؤسسة ومن شان ىده 

المعمومات أن تقدم لمبنك العناصر الضرورية التي توضح رؤية فيما يتعمق بإتخاذ قرار منح القرض و 
׃ المؤسسة حول العناصر التاليةةتتمحور إىتمامات البنك في تقييمو إلستراتيجي  

لو أىمية قصوى ألنو يتضمن أفاق التطور اإليجابي أوعناصر التيديد  ׃تحميل محيط المؤسسة - 
التحميل ترتكز عمى تحميل المحيط اإلقتصادي العام و االمحتممة التي تواجييا المؤسسة ، وأىم عناصر ىذ

الذي يرتكز عمى دراسة أىم المؤشرات اإلقتصادية وتأثيرىا عمى األفاق المستقبمية لممؤسسة و المتمثمة في 
.الدخل الوطني والنمو اإلقتصادي ،التضخم ، أفاق السوق والطمب   

 دراسة المعطيات الديمغرافية كونيا تمثل الوعاء الطبيعي لعدد المستيمكين المحتممين و بالتالي حجم -
.الطمب اإلجمالي   

 روذلك من خبلل دراسة ماىية التحوالت التكنولوجية التي بإمكانيا أن تؤث ׃دراسة المحيط التكنولوجي- 
 ر عمى نشاط المؤسسة سواء من حيث التحكم في اإلنتاج أو من حيث القدرة عمى ادار ة المنافسة 

 إن تطور الصناعة و تأثيرىا عمى التحول في طبيعة المنافسة تدفع ׃دراسة تطورالصناعة والمنافسة- 
البنك إلى أن يكون حذرا و تجبره عمى القيام بتقييم متمعن لموضع التنافسي لممؤسسة في ظل محيط 

.         ديناميكي و صناعة متغيرة تؤدي بطريقة أوبأخرى إلى تغيير حدود التحرك باستمرار  
وذلك من خبلل تحديد نقاط قوة المؤسسة و نقاط ضعفيا بواسطة القيام بمراجعة  ׃دراسة المؤسسة - 

: داخمية تشمل كل وظائفيا خاصة  
. تحميل الوظيفة التجارية لمعرفة مدى قدرة المؤسسة عمى تصريف منتجاتيا -   

. تحميل وظيفة اإلنتاج من خبلل تقييم الطاقة اإلنتاجية المستعممة -   

  و اإلشراف ومتحميل الوظيفة اإلدارية العميا ألنيا إذا استطاعت أن تحقق مياميا عمى مستوى التنظي- 

.التنسيق فيذا يعني أنيا قد وفرت لممؤسسة فرص النجاح   
تعتبر ىذه الدراسة من أىم األوجو التي تركز عمييا  ׃الدراسة المالية لممؤسسة و المشروع - 2-2

البنوك عندما تقدم عمى منح القروض و يعود السبب قي دلك إلى أن الوضع المالي يعتبر محصمة لنشاط 
׃المؤسسة كما لن الوضعية المالية الجيدة تعطي لمبنك الثقة في المؤسسة و تتم ىذه الدراسة من خبلل   

حتى يتمكن البنك من ذلك يجب أن يستعمل عمى األقل ثبلثة ميزانيات : التحميل المالي لممؤسسة - 
متتالية و ثبلث جداول لحسابات النتائج الموافقة و الخاصة بالسنوات المالية الثبلثة األخيرة و أول 

الخطوات العممية التي يجب القيام بيا في التحميل المالي ىو اإلنتقال من الميزانية المحاسبية إلى الميزانية 
׃المالية و يؤدي عمميا مثل ىذا التصنيف إلى تقسيم األصول والخصوم وفقا لما يمي   
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األصول أصول ثابتة قيم االستغبلل قيم جاىزة قيم غير جاىزة   

الخصوم أموال خاصة ديون طويمة و متوسطة األجل ديون قصيرة األجل   

يتم دراسة التوازن المالي لممؤسسة بواسطة ثبلث مؤشرات : التحميل بواسطة مؤشرات التوازن المالي - 1
رئيسية يتم استخراجيا من الميزانية المالية الناشئة من تعديل الميزانية المحاسبية لممؤسسة وذلك باإلعتماد 

:عمى مبدأين ٍأساسين ىما   
أي ترتب األصول حسب درجة سيولة : مبدأ درجة السيولة -   

حيث ترتب الخصوم عمى أساس مدة السداد أو درجة إستحقاقيا  : مبدأ إستحقاق الخصوم -   

(- األموال الخاصة، ديون متوسطة وطويمة األجل )الموارد الدائمة  = (الدائم )رأسمال العامل الصافي
 األصول الثابتة الصافية            

-  األصول المتداولة ما عدا القيم الجاىزة )االحتياجات الدورية لممؤسسة = الحاجة إلى رأسمال العامل 
( الديون قصيرة األجل ما عدا القروض البنكية )الموارد الدورية  

  سمفيات مصرفية –قيم جاىزة = الخزينة 
(1)׃التحميل بواسطة النسب المالية - 2  

تعرف السيولة بأنيا سيولة تحويل األصل إلى نقدية بأقل وقت ممكن و بأقل  ׃مؤشرات السيولة - 
خسارة و تقيس ىده المؤشرات مدى قدرة المنشاة المقترضة عمى سداد التزاماتيا قصيرة األجل بما لدييا 
من نقدية أصول أخرى يمكن تحويميا إلى نقدية خبلل فترة زمنية قصيرة نسبيا و من أىم ىذه المؤشرات 

:مايمي   

 تشير إلى مدى قدرة المنشاة عمى الوفاء بالتزاماتيا من الخصوم المتداولة بأصول في ׃نسبة التداول - 
 األجل القصير         

x 100مجموع الخصوم المتداولة \ مجموع األصول المتداولة = نسبة التداول   

تقيس قدرة المنشاة عمى سداد التزاماتيا باستخدام األصول المتداولة          ׃نسبة التداول السريعة - 
  xمجموع الخصوم المتداولة \  مخزون أخر مدة –مجموع األصول المتداولة = نسبة التداول السريعة 

100 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 *  230رضا صاحب ابو حمد ص : (1)

 

 



 الفصل األول                                               القروض البنكية كعممية من عمميات البنوك

 26 

: تقيس مدى كفاية إدارة المنشأة في إدارة أصوليا ومن مؤشرات النشاط مايمي ׃مؤشرات النشاط -   
 يقصد بالمخزون السمعي ما يوجد بالمخازن من مواد أولية ومواد نصف ׃ معدل دوران المخزون- 

مصنعة و بضاعة جاىزة أو تامة الصنع باإلضافة إلى الموازم  و يشير معدل دوران المخزون إلى عدد 
 المرات التي يتحول فييا المخزون إلى مبيعات 

متوسط رصيد المخزون  \ تكمفة البضاعة المبيعة = معدل دوران المخزون   
2\  بضاعة أخر مدة +بضاعة أول المدة =حيث أن متوسط رصيد المخزون   

يظير متوسط عدد األيام التي تقضى بين تاريخ تخزين البضاعة وبيعيا  ׃متوسط فترة التخزين-   
معدل دوران المخزون \ عدد أيام السنة = متوسط فترة التخزين   
x 360المبيعات اآلجمة \  أوراق القبض +الفع المالية = متوسط فترة التحصيل   

 تقيس إلى أي مدى تستخدم المنشاة التمويل عن طريق الديون أي موازنة ׃مؤشرات تحميل المديونية - 
 األموال المقدمة أصحاب المنشاة باألموال المقدمة من اآلخرين 

  تقيس نسبة التمويل الخارجي لؤلصول و تحسب بالمعادلة ׃ نسبة تمويل األصول بالديون الخصوم- 
:التالية   

x 100إجمالي األصول \ إجمالي الخصوم = نسبة تمويل األصول بالديون الخصوم   
x 100صافي حق الممكية \ إجمالي الخصوم =  إلى صافي حق الممكية ننسبة الديو  
حقوق أصحاب المنشاة  قيمة األصول الوىمية =صافي حق الممكية :  حيث أن   

x 100صافي حق الممكية \ الخصوم المتداولة = نسبة الخصوم المتداولة إلى صافي حق الممكية   
تقيس مدى كفاية إدارة المنشاة في توليد المبيعات من األصول و من   ׃مؤشرات إستخدام األصول  -

׃أىم المؤشرات في ىذا المجال ما يمي   
صافي األصول\ صافي المبيعات = معدل دوران إجمالي األصول   
صافي األصول الثابتة\ صافي المبيعات = معدل دوران األصول الثابتة   

 الربح ىو المقياس العام لنجاح المنشاة و كفاية إدارتيا و ي  يعد صاف׃مؤشرات ربحية المبيعات - ه
: تتمثل ىذه المؤشرات فيما يمي   

 تمثل ىذه النسبة العبلقة بين إجمالي ربح العمميات الذي يمثل نتيجة ׃نسبة إجمالي ربح العمميات - 
النشاطين األساسين بالمنشاة و ىما نشاطي اإلنتاج و المتاجرة و بين صافي المبيعات التي تمت خبلل 

:الفترة المحاسبية و يحسب ىذا المؤشر كما يمي   
 x100صافي المبيعات \ إجمالي ربح العمميات = نسبة إجمالي ربح العمميات

 
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 03 26 صادر عن المحكمة العلٌا فً 271914 قرار رقم (:1
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 تأخذ ىذه النسبة في اإلعتبار كافة التكاليف التي تتكبدىا المنشأة قبل ׃ نسبة صافي ربح العمميات- 
:الوصول إلى صافي الربح و تستخرج ىده النسبة كما يمي   

x 100صافي المبيعات \ صافي ربح العمميات قبل الفوائد والضرائب   

: تأخذ بعين اإلعتبار الفوائد والضرائب ويمكن إستخراجيا كما يمي:نسبة صافي الربح إلى المبيعات -   

صافي المبيع\ صافي الربح بعد الفوائد و الضرائب   

دارة األرباح و ׃معدل العائد عمى حقوق الممكية-   يقيس مدى كفاية اإلدارة في إستخدام أموال المنشأة وا 
:يمكن التعبير عنيا بالمعادلة التالية   

حقوق الممكية \ صافي الربح بعد الفوائد  

 وىي تقيس مدى قدرة المنشأة عمى سداد أعبائيا المالية الثابتة وتتمثل أىم ׃مؤشرات التغطية - 
:                                                                               المؤشرات فيما يمي   

الفوائد \ صافي الربح قبل الضرائب والفوائد = معدل تغطية الفوائد   

التدفقات النقدية المتولدة من العمميات  توزيعات األرباح = القدرة عمى سداد الديون طويمة األجل 
x 100االلتزامات الجارية من القروض طويمة األجل \  

يمكن قياس ربحية المنشاة من وجية نظر المستثمر و دلك بربط الربح  ׃مؤشرات العائد عمى األصول-  
المتحقق و مجموعة األموال التي وضعت في يد إدارة المنشاة عمى شكل أصول مختمفة و متنوعة عمى 
أساس أن إدارة المشاة يجب أن تسعى الستغبلل األصول الموجودة تحت تصرفيا بفرض أن الربح ىو 

مقياس كفاية االستغبلل أو االستثمار من أىم ىده المؤشرات العائد عمى إجمالي األصول و الذي يساوي 
: 

x 100إجمالي األصول \ صافي الربح بعد الضرائب   
بعد دراسة المعمومات المجتمعة عن طبيعة القرض ومقدم طمب االقتراض يقوم  ׃التفاوض مع الزبون- 3

المصرف بالتفاوض مع الزبون عمى شروط العقد التي تتضمن تحديد مبمغ القرض و كيفية الصرف و 
.طريقة سداد القرض والضمانات التي يحتاج إلييا المصرف وسعرالفائدة و غيرىا من الشروط   

 قد يتفق الطرفان المصرف طالب القرض عمى شروط التعاقد و بنود التفاوض : توقيع عقد القرض - 4
بينيما وقد ال يتفقان فاذا اتفق الطرفان فإنيما يقومان بتوقيع عقد أو اتفاقية بينيما تتضمن ىذه الشروط 

  (1انظرالممحق رقم) يمزم الطرفان بما ورد فيو (01)كافة ، وطبقا لمقواعد العامة فان العقد شريعة المتعاقدين
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   419 ص1952 دار احٌاء التراث العربً بٌروت طبعة 5 عبد الرزاق الصنهوري الوسٌط فً شرح القانون المدنً الجدٌد ׃ (1

بعد توقيع عقد القرض بين المصرف والزبون مقدم طمب االقتراض يقوم : صرف قيمة القرض - 5 
المصرف بوضع قيمة القرض تحت تصرف الزبزن حيث يكون من حق الزبون سحب كل المبمغ أو جزء 

. منو   
تعتبر ىذه المرحمة أىم مرحمة بالنسبة لمبنك مانح القرض وتكون فييا عدة : تحصيل مبمغ القرض - 6

:احتماالت   

يقوم البنك بتحصيل مستحقاتو وفقا لجداول السداد المبينة في عقد القرض الموقع بينو و بين الزبون : أوال  

 حالة القرض المتعثر وىوالدين المشكوك في تحصيمو الذي يقدر البنك استنادا الى المركز المالي :ثانيا 
مكانية سداده أنو عمى درجة من الخطورة ال يتسنى معيا تحصيمو خبلل فترة  لمعميل ضمانات الدين وا 

:معقولة مع إستيبلكو كمو أو بعضو ،وفي ىذه الحالة يمكن لمبنك إتخاذ القرارات التالية   
نطبلقا من - 1 العمل بترتيبات متفق عمييا مع العميل قد يمجأ ىذا القرار خوفا من خسارة العميل المتعسرا 

خسارة العميل ما ىي إال خسارة لجزء من الحصة السوقية التي تسعى إدارة البنك الىتكوينيا و اإلحتفاظ 
.(01)بيا ضمن المنطقة الجغرافية التي بعمل بيا  

قد يمجأ البنك الى عمل تسوية مع العميل من خبلل إجتماعات ومناقشات تعقد معو تتضمن - 2
:االجراءات التالية   

.إعادة جدولة القروض الى تواريخ اخرى-   

.تخفيف شروط التسديد أو تخفيض نسب الفوائد عمى القروض -   

.المساعدة في تقديم المشورة و في اقتراح بدائل لمسياسة التشغيمية التي ينتيجيا العميل -   

منح تسييبلت إضافية لمعميل لحل مشكمة العسر المالي المؤقت لديو إذا رأى البنك أن في ذلك - 
مساعدة لو لسداد النقص الطاريء في أوضاعو المالية بحيث يصبح قادرا عمى إنتاج كميات أكبر و 

.بالتالي تحقيق أرباح تمكنو من الوفاء بالتزاماتو   

.المشاركة في إدارة المنشأة المقترضة أو حتى ادارتيا بشكل كامل حتى يتم تسديد القرض -   

رفع دعوى قضائية أمام القسم التجاري لممحكمة المختصة طبقا لمقواعد العامة المطبقة عمى : ثالثا 
االعمال التجارية وذلك بعد توجيو اعذار لممدين بدفع ما عميو و عادة ما تشترط البنوك في عقد القرض 

انو في حالة عدم تسديد قسط من االقساط تسقط االجال ويعتبرمبمغ القرض حال االداء وبعد صدور 
  . الحكم ينفذ طقا لبلحكام المنصوص عمييا في قانون االجراءات المدنية 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   154رضا صاحب ابو حمد ص : (1)

175اللوزي ، زوٌلف مرجع سبق ذكره ص : (2)  
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               :  م د  

(                     ت  ي   20          )

اىفحض األٗىٜ ىطي   االست ً عِ اىقاُّ٘
ع اىقر

اىَقابيت ٍع اىعَٞو ٗ زٝارة 
 اىَْش ث

اىتحيٞو االّتَاّٜ  اىق٘ائٌ اىَاىٞت
 ىيقرع

 اىَعاٍ ث اىسابقت باىبْل

 اىضَاّاث اىتفاٗع ٍع اىَقترع سعر اىفائدة

 برّاٍج اىسداد ات اذ اىقرار ٍبي  اىقرع

 برّاٍج اىسداد طرف اىقرع اقترا  اىَ٘افقت

ٍتابعت اىقرع ٗ  ت٘قٞع اىَقترع
 اىَقترع

 ات اذ اىقرار اىْٖائٜ

 تقدٌٝ اىضَاّاث اىَطي٘بت تحظٞو اىقرع حسِ تسٞٞر اىَقترع

 اجراءاث قاّّ٘ٞت
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:تمييد   

 
 أف األمكاؿ التي ة مصادرىا ىكا لثؽف   إف أساس كؿ عممية تكظيؼ ألمكاؿ المصرؼ ك بغض النظر ع

يقرضيا البنؾ سكؼ تعكد ليو في األجؿ المتفؽ عميو لذلؾ يتكقؼ منح القركض لمتعامؿ ما عمى درجة 
الثقة التي يكحييا ىذا المتعامؿ لمبنؾ ك مف حيث مركزه المالي ك مدل إحترامو لتعيداتو ككيفية القياـ 

. بالكفاء      
  كمع ىذا فاف الخطر عنصرا مالزما لمقرض ال يمكف في أم حاؿ مف األحكاؿ إلغاؤه بصفة نيائية أك 
إستبعاد إمكانية حدكثو ما دامت ىناؾ فترة إنتظار قبؿ حمكؿ آجاؿ إسترداده كلذلؾ يجب عمى المصرفي 

.أف يتعامؿ مع الكاقع بشكؿ حذر كأف يقرأ المستقبؿ قراءة جيدة   
  فعادة ما تتضمف عقكد القرض عمى إشتراطات يضعيا البنؾ لضماف إسترداد أمكالو باإلضافة إلى 

.متابعتو لمقركض الممنكحة ك معالجتيا في حالة التعثر   
  كمف أجؿ زيادة اإلحتياط قد يمجأ المصرفي فضال عف الدراسات السابقة إلى طمب ضمانات كافية مف 
المؤسسات التي تطمب القرض ، ك سكؼ نالحظ أف ىذه الضمانات ذات أىمية قصكل بالنسبة لممصرؼ 
خاصة عندما يتعمؽ األمر بقركض طكيمة األجؿ فاألمر ىنا ال يقتصر فقط عمى القياـ بدراسة ك تحميؿ 

كثائؽ المؤسسة ك قراءة أرقاميا إنما يتمثؿ في طمب أشياء مممكسة ك ذات قيمة كضماف قبؿ منح 
 القركض 

.لذا سنتطرؽ في ىذا الفصؿ أكال إلى مخاطر القركض البنكية كثانيا إلى ضماناتيا   
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  مخاطر القرض البنكي ׃المبحث األول 
   تعمؿ البنكؾ في ظؿ بيئة مصرفية غير مستقرة تنطكم عمى مجمكعة كبيرة مف المخاطر التي تؤثر 
عمى ربحيتيا ك تيدد بقاءىا في مزاكلة النشاط ، لذلؾ كاف مف الضركرم التعرؼ عمى ىذه المخاطر 

.كتحديد طبيعيا ك ذلؾ التخاذ اإلجراءات كالتدابير الالزمة لمتقميؿ منيا إلى أقصى حد ممكف   
 

القرض البنكي مفيوم مخاطر ׃المطمب األول   
تعريفيا: الفرع األول  

   تعرؼ المخاطرة بمعناىا الكاسع بأنيا إحتمالية حصكؿ أحداث غير مرغكب فييا تؤدم إلى إنحراؼ 
(1). معاكس في النتيجة المرغكبة المتكقعة أك المأمكلة   

   أما المخاطرة اإلئتمانية فيي درجة تقمب العائد الفعمي لمعممية اإلقراضية عف العائد التعاقدم كنتيجة 
لألسباب الداخمية كالمتمثمة في ضعؼ إدارة البنؾ ،أكاألسباب الخارجية كالناتجة إما لعدـ قدرة العميؿ عف 
ما ألسباب سيادية كالظركؼ الإلقتصادية كالسياسية كاإلجتماعية كتقاس ىذه  السداد أك تأخره في السداد كا 
الدرجة بإستخداـ النسب المالية التقميدية مع اإلستعانة ببعض األساليب اإلحصائية كأساس إلتخاذ القرار 

    (2). اإلئتماني 
أنواع المخاطر  : الفرع الثاني   

كىك تخمؼ العمالء عف الدفع أكعجزىـ عف الكفاء بإلتزاماتيـ بخدمة القرض  ׃خطر عدم التسديد - 1
مما يتكلد عنو خسائر جزئية أككمية ألم مبمغ مقرض إلى الطرؼ المقابؿ كىذا الخطر يحتكم عمى شقيف 

: إثنيف   
 تعني التكقؼ النيائي لمعميؿ عف سداد أصؿ القرض كفكائده ك ׃مخاطرة التكقؼ النيائي عف السداد - 

.بالتالي إفالسو   
.  تحقؽ عممية إئتمانية رديئة نتيجة عدـ سداد العميؿ لإللتزامات في تاريخ اإلستحقاؽ׃مخاطرة التجميد -   

׃ىذا الخطر يرتبط بإنشاء المؤسسة ك تسييرىا ك يمكف تنظيمو إلى أجزاء   
تنشأ ىذه المخاطرعند عدـ تكفر الطرؼ المقابؿ عمى ماؿ كاؼ متداكؿ أكعند خمؿ في  ׃الخطر المالي - 

رتفاع قيمة األعباء إلى  ىيكؿ التمكيؿ ، حيث المؤسسة تككف مثقمة بالديكف أكعف سكء تحصيؿ الحقكؽ كا 
  (3). غير ذلؾ مف العكامؿ المؤثرة عمى قدرة المؤسسة تسديد الديف 

 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
196 ، ص 2003طارق عبد العال حماد، ادارة المخاطر افراد ،شركات ، بنوك ، الدار الجامعٌة مصر  : (1)  
محمد محمود عبد ربه ، دراسة فً محاسبة التكالٌف ، قٌاس تكلفة مخاطر االئتمان المصرفً فً البنوك التجارٌة ، الدار الجامعٌة للنشر و  : (2)

  52ص 2000التوزٌع ،القاهرة ،
215ارشٌد جودة ص  : (3)  
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يككف خطر المديف في ىذه الحالة مرتبط بالكضعية  ׃خطر متعمق بالحالة المدنية لممؤسسة - 
المالية ك اإلقتصادية كالسياسية كاإلجتماعية لمبالد كىذا الخطر مف أصعب األخطار ألنو يصعب 
دارة المؤسسة كالبنؾ مف  تقييمو أك تحديده بدقة في دراسة ممؼ القرض ك ىذا راجع إلى أنو يتجاكزا 
حيث قدرتيـ عمى التحكـ فيو ، ك قد يتجاكز حتى القرارات اإلقتصادية كالسياسية كالمالية لمبالد ك 

׃ينقسـ إلى نكعيف مف المخاطر   
  كىكمرتبط بالحالة أكالكضعية القانكنية لممؤسسة ككذا بنكع النشاطات التي تمارسيا ك ׃خطر قانوني 

(1).عالقتيا بالمساىميف أك بالغير   
تنتج ىذه المخاطر جراء تقديـ منتكجات جديدة مختمة التكازف ىذا ما يؤدم إلى تغيرات  ׃خطر تجاري 

 تؤثر عمى السكؽ العادم لمعميؿ ،كبالتالي التأثيرعمى قدرة تسديد القرض ليذه المخاطرعدة أشكاؿ منيا 
خطر السكؽ الذم ييدد خاصة البنكؾ التي تكظؼ أمكاليا في مجاؿ نشاط محدد يكفي أف يقع ىذا 

(2). المجاؿ في أزمة فيتعرض البنؾ إلى صعكبات خطيرة  
 يقصد بو عدـ قدرة البنؾ التكفيؽ بيف مختمؼ أجاؿ التسديد كقبض األمكاؿ : خطر نقص السيولة - 2

الالزمة في كقتيا المناسب، ينجـ ىذا الخطر مف عدـ تسديد الزبكف لألمكاؿ المقرضة في الكقت المحدد 
حيث يصبح البنؾ غير قادرعمى مكاجية المسحكبات المستمرة مف طرؼ المكدعيف ألف ىذه األمكاؿ 

  كىك ينقسـ إلى األنكاع التالية (3).قأصبحت مجمدة فيذا الخطر يؤثر عمى سمعة البنؾ ك بالتالي مردكد يت
. عجز البنؾ عف مكاجية السحب الجماعي ك الفجائي لممكدعيف ׃ مخطر السيكلة الفكرم   
 يعتبر تحكيؿ أجؿ اإلستحقاؽ مف طرؼ البنؾ مصدرا مف مصادر السيكلة لمبنؾ ك ׃ مخطر التحكيؿ 

عادة تمكيؿ استخدامات بكاسطة  التالي ينجر عنو خطر يجب السيطرة عميو ،ك التحكيؿ بالنسبة لمبنؾ ىكا 
 بينما دمكارد قصيرة األجؿ ينتج التحكيؿ مف حدكث تغيرات متكاصمة في أجاؿ االستخدامات كالتي تتمد

. تبقى أجاؿ المكارد إما عمى حاليا أك تتقمص   
  ׃كتتحقؽ مخاطر السيكلة لعدة عكامؿ تتمثؿ فيما يمي

ضعؼ تخطيط السيكلة مما يؤدم الى عدـ التناسؽ بيف األصكؿ ك اإللتزامات مف حيث أجاؿ - 
. اإلستحقاؽ  

سكء تكزيع األصكؿ عمى اإلستخدامات ذات درجات متفاكتة مما يؤدم إلى صعكبة التحكؿ ألرصدة - 
.سائمة   

.الرككد اإلقتصادم ك ما يترتب عميو مف التعثر-   
.األزمات الحادة التي تنشأ بأسكاؽ الماؿ -   

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
عبد الحمٌد عبد المطلب ص  :(1)  

(2)  : Farouk Bouyakoub L entreprise et le financement bancaire .edition kasbah Alger 2000 p21 

 :(3)  Michel Roach et G Nailleau  p 250          
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براـ جدكلة أك تسكيات -  التكسع في القركض ألكثر مف سنة كقبكؿ أجاؿ طكيمة لألكراؽ التجارية كا 
(1) .لفترات غير مالئمة لييكؿ مصادر األمكاؿ بالبنؾ عكامؿ ضاغطة عمى السيكلة   

ىك ناتج عف العرض ك الطمب عمى السندات المطركحة في  السكؽ ، ك  ׃خطر سعر الفائدة - 3 
يحصؿ خطر نسبة الفائدة بالنسبة لمبنؾ عندما تككف تكمفة المكارد أكبر مف عائدات اإلستخدامات كعند 
اإلحتفاظ بحقكؽ أك ديكف بمعدؿ ثابت ، لمحد مف ىذا الخطركجعمو عمى مستكل مقبكؿ كجب عمى البنؾ 

(2). أف يتكفر عمى نظاـ مراقبة القركض ك تغير المعدالت   
تتميز نسبة الفائدة بأنيا مؤشر العكائد التي ينتجيا رأسماؿ مستثمر كما تؤثر في المردكدية،اإلستخدامات 

كتكمفة المكاد حيث تجدراإلشارة إلى أف اإلستخدامات ذات نسبة ثابتة كالمكارد المجانية بنسبة ثابتة ال تؤثر 
.عمى تغيرات نسبة الفائدة فييا يخص منتجات ك أعباء اإلستغالؿ البنكي   

                                      ׃العوامل المؤثرة عمى تحديد أسعار الفائدة عمى القروض        
 كمفة الحصكؿ عمى الكدائع مف المكدعيف سكاء كانت كمفة مباشرة كالتي تتمثؿ بالفكائدعمى كدائع التكفير 

.كالثابتة ،أككمفة غير مباشرة كالتي تتمثؿ بالخدمات األخرل أكالمجانية   
. المخاطرة التي يتحمميا المصرؼ عند االقتراض   
. كمفة القياـ بالعمميات اإلدارية الالزمة لمنح القرض أك جبايتو  
.  المنافسة بيف المصارؼ التجارية ك كذلؾ بيف المصارؼ ك المنشأت المالية األخرل   
ىذا الخطر ناجـ عف الخسارة المتكقع حدكثيا جراء التغيرات في سعر الصرؼ  ׃خطر سعر الصرف -4

لمعمالت نسبة إلى العممة األجنبية لمبنؾ ، حيث أف ىذا األخير لو حقكؽ أكعميو ديكف محررة بيذه 
العمالت ك بمعنى أف  خطر سعرالصرؼ يككف نتيجة الخسارة إلمتالؾ البنؾ حقكقا أك ديكنا بالعممة 

׃كفي ىذا الشأف يمكف التمييز بيف . (3)الصعبة ك ىك ما يؤدم إلى أرباح في حالة تغيرات سعر الصرؼ   
ك يعبرعنيا بالفرؽ بيف الحقكؽ بالعممة الصعبة تسمى : الكضعية العامة أكالكمية لسعر الصرؼ - 

بالرصيد الصافي ألف ىذه الكضعية ليست مؤشرا جيدا التقريرالخطر المحتمؿ مف طرؼ البنؾ ك ذلؾ أف 
 نظاـ سعر الصرؼ يمنع البنكؾ مف أخد كضعية عامة 

:كىنا نجد :كضعية سعر الصرؼ -   
  يكاجو البنؾ ىذه الكضعية اذا كانت الحقكؽ بالعممة األجنبية أقؿ مف الديكف بنفس ׃كضعية قصيرة 

العممة ك في ىذه الحالة تككف كضعية مالئمة إذا سعر الصرؼ لمعممة في إنخفاض ، أككضعية غير 
 مالئمة إذا كاف سعر الصرؼ لمعممة في إرتفاع 

  
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

152سمٌر الخطٌب قٌاس و ادارة المخاطر البنكٌة ،ص  : (1)  
107شاكر قزوٌنً ص  : (2)  

 :(3)  Michel Roach et G Nailleau P    251  
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 يكاجو البنؾ ىذه الكضعية عندما تككف الحقكؽ بالعممة الصعبة أكبر مف الديكف بنفس ׃كضعية طكيمة 
 العممة ،ك في ىذه الحالة لدينا كضعية مالئمة إذاكاف سعر الصرؼ لمعممة في إرتفاع أكضعية غير

.مالئمة إذاكاف سعر الصرؼ لمعممة في إنخفاض  
إف الشراء كالبيع نقدا مف قبؿ البنكؾ لمعمالت الصعبة ك كذا تقديـ القركض بالعممة الصعبة أك الدخكؿ 

.إلى السكؽ النقدية كالتعامؿ بمقابؿ العممة المحمية مف أىـ العكامؿ المكلدة لخطر الصرؼ  
:  ترجع غالبا إلى ׃المخاطر المتعمقة بالتسيير الداخمي لمبنك - 5  
اإلفتقار إلى الرقابة الداخمية ك ضعؼ سيطرة اإلدارة عمى مجريات األمكر في البنكؾ يعد  مف أىـ - 

صكر المخاطر التشغيمية التي قد تؤدم إلى خسائر مالية نتيجة خطأ، تدليس ،إختالس ، تبديد أمكاؿ ، 
  (1). رشكة ، ممارسة العمؿ المصرفي دكف اإللتزاـ بالقكاعد المحددة في طارالسياسات الرئيسية لمبنؾ 

. قصكر أجيزة المتابعة   
. عدـ تكافر الخبرات المتخصصة كالتي تتمتع بالكفاءة التي تمكنيا مف القياـ بعمميا عمى خير كجو  
 عدـ تكافر قنكات إتصاؿ جديدة بيف اإلدارات المختمفة داخؿ البنؾ كالمتداخمة في صناعة كتنفيذ كمتابعة 

.اإلئتماف الذم يتـ منحو لمعمالء   
 عدـ اإلنضباط في القراراإلئتماني خاصة بيف تكقيت إستيفاء البنؾ لمضمانات ك سيطرتو عمييا ك بيف 

. بدء إستخداـ التسييالت   
.  عدـ إستيفاء مستندات ممكية الضمانات كالتحقؽ مف أنو ال تكجد منازعات الغير بشأنيا   
.  عدـ التأميف عمى الضمانات لصالح البنؾ في الحاالت التي تستمـز ذلؾ  
 عدـ متابعة الفرع لمضمانات كالتحقؽ مف تكاجدىا ك عمؿ الجرد الالـز بالنسبة لمضمانات التي يمكف 

. جردىا بسيكلة مف كقت ألخر  
. عدـ رقابة الفرع المستمرة لمنسب التسميفية ك تناسبيا مع مركز الضماف   
 كجكد ثغرات أك نصكص غير محكمة في عقكد منح التسييالت تقمؿ مف سيطرة البنؾ ك سالمة مكقفو 

  .في حاالت التقاضي عندما تتعثر بعض التسييالت اإلئتمانية 
 ترتبط ىذه المخاطر بالظركؼ التي تخرج عف إرادة كؿ مف ׃المخاطر المرتبطة بالظروف العامة - 6

العميؿ المقترض كالبنؾ المقرض كالتي قد يصعب التنبؤ بيا عند إتخاذ القراراإلئتماني كتتصؿ ىذه 
المخاطر أساسا بقرارات سيادية كصدكر تشريعات كنظـ ممزمة كما ترتبط كذلؾ بإعتبارات سياسية ك 

إجتماعية معينة داخؿ المجتمع تحدث أثارا سمبية عمى مجريات الحياة اإلقتصادية عامة الجياز المصرفي 
   (2 ).جزء منيا 

 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  173عبد الغفار حنفً ص  : (1)

  690عبد الحميد محمد الشكاربي ، ص  :(2)
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القرض البنكي إجراءات السيطرة عمى مخاطر: المطمب الثاني   

التقميل من المخاطرعن طريق المراقبة : الفرع األول   
تنشأعمى مستكل بنؾ الجزائر لجنة مصرفية مكمفة بمراقبة مدل إحتراـ : مراقبة المجنة المصرفية - 1

البنكؾ كالمؤسسات المالية لألحكاـ التشريعية كالتنظيمية المطبقة عمييا ،كالمعاقبة عمى اإلخالالت التي 
تتـ معاينتيا ، تتككف ىذه المجنة مف محافظ بنؾ الجزائر، ثالث أعضاء يختاركف حسب كفاءتيـ في 

المجاؿ المصرفي المالي كالمحاسبي ، قاضياف ينتدباف مف المحكمة العميا يختارىما الرئيس األكؿ ليذه 
: ك تتمثؿ صالحياتيا فيما يمي (1). المحكمة بعد إستشارة المجمس األعمى لمقضاء   

مراقبة البنكؾ كالمؤسسات المالية بناءاعمى الكثائؽ المحاسبية كالمعمكمات الالزمة ك ذلؾ بإستعماؿ - 
سمطتيا في التحقيؽ باإلضافة إلى إستعماؿ طريقة الرقابة في عيف المكاف ، كما تقكـ بمراقبة تقارير 

 بأنو يتعيف عمى كؿ بنؾ أكمؤسسة 11\03 مف األمررقـ 100محافظي الحسابات بحيث تنص المادة 
.مالية كعمى كؿ فرع مف فركع البنؾ األجنبي أف يعيف محافظيف إثنيف لمحسابات عمى األقؿ   

 فإف المجنة المصرفية بإعتبارىا تتمتع بصفات 11 \03 مف األمر 105كبالرجكع إلى نص المادة - 
دارية تتمثؿ فيما يمي  : السمطة القضائية تقضي بعقكبات تأديبية لكف قبؿ ذلؾ ليا صالحية إتخاذ تدابيرا   

تكجيو تحذير إلى المؤسسة المخمة بعد إتاحة الفرصة لمسيرم ىذه المؤسسة لتقديـ تفسيراتيـ ك ييدؼ - 1
ىذا اإلجراء إلى حث المؤسسة عمى إصالح كضعيا المالي أك مناىج اإلستغالؿ المعتمدة كىك ذك طابع 

.كقائي ك ليس ردعي غيرأنو مع ذلؾ فإنو كنظرا لطابعو الرسمي تعد عقكبة معنكية   
كما يمكف لمجنة المصرفية أف تدعكأم بنؾ أك مؤسسة مالية عندما تبرركضعيتو ذلؾ ليتخذ في أجؿ - 2

  (2). معيف كؿ التدابيرالتي مف شأنيا أف تعيد أكتدعـ تكازنو المالي أكتصحح أساليب تسييره 
كيضاؼ إلى الحاالت المبررة بالكضعية المالية لمؤسسة القرض الحاالت المنصكص عمييا بالمادة - 3

 مف نفس األمر حيث تخكؿ المجنة المصرفية أف تأمر المؤسسات المعنية بالقياـ بنشريات تصحيحية 103
.في حالة كجكد بيانات غير صحيحة أك كقكع سيك في المستندات المنشكرة   

يمكف لمجنة المصرفية أف تعيف مديرا مؤقتا تخكلو الصالحيات الالزمة إلدارة ك تسييرأعماؿ - 4
يتـ تعييف القائـ باإلدارة . المؤسسات المعنية أكفركعيا في الجزائرك يحؽ لو إعالف التكقؼ عف الدفع 

:مؤقتا في الحاالت التالية  

بناءا عمى مبادرة مف مسيرم المؤسسة ذاتيا إذا قرركا أنو لـ يعد بإستطاعتيـ ممارسة مياميـ بشكؿ - 
.عاد  
بمبادرة مف المجنة المصرفية  قررت أنو لـ يعد باإلمكاف إدارة المؤسسة المعنية في ظركؼ عادية-   

  مف االمر114 مف المادة 5\4عندما يتقرر ذلؾ بناءاعمى إحدل العقكبات المنكه عنيا في الفقرتيف 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

   11\03 من االمر 106 ، 105المواد  : (1)
  بٌن ٌونٌن بنك و بنك الجزائر قضى بان اللجنة المصرفٌة تشكل سلطة ادارٌة مستقلة 2000\5\8 مؤرخ فً 2129  قرار مجلس الدولة رقم 

  11\03 من االمر 112 ، 111المواد  :(2)
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 ،كال يشترط إلتخاذ ىذا اإلجراء صدكر إجراء األمر بؿ يجكز لمجنة أف تقرر مباشرة دكف التقيد 11\03
.بأم إجراء   

 ك كذا يكنيف 2003 \03\ 12كمف بيف البنكؾ التي تـ تعييف مدير مؤقت إلدارتيا نذكر بنؾ الخميفة في 
2002 \ 1 \ 3 البنؾ الجزائرم الدكلي في 1997بنؾ في أفريؿ   

كما يمكف لمجنة المصرفية إذا أخؿ بنؾ أك مؤسسة مالية بأحد األحكاـ التشريعية أكالتنظيمية المتعمقة - 
: بنشاطو أك لـ يذعف ألمر أكلـ يأخذ في الحسباف التحذيريمكف المجنة أف تقضي بإحدل العقكبات التالية   

 اإلنذار،التكبيخ ،المنع مف ممارسة بعض العمميات كغيرىا مف أنكاع الحد مف ممارسة النشاط ،
التكقيؼ المؤقت لمسير أكأكثر مع تعييف قائـ باإلدارة مؤقتا أكعدـ تعيينو ،إنياء مياـ شخص أكأكثر مف 

(1) .ىؤالء األشخاص أنفسيـ مع تعييف قائـ باإلدارة مؤقتا أكعدـ تعيينو ، سحب اإلعتماد   
ما إضافة  كزيادة عمى ذلؾ يمكف المجنة المصرفية أف تقضي إما بدال عف ىذه العقكبات المذككرة أعاله كا 
إلييا بعقكبة مالية تككف مساكية عمى األكثر لمرأسماؿ األدنى الذم يمـز البنؾ أكالمؤسسة المالية بتكفيره ك 

.تقـك الخزينة بتحصيؿ المبالغ المكافقة   
:مركزية المخاطر ومركزية المستحقات الغير المدفوعة- 2  

 عمى انو ينظـ بنؾ الجزائر ك يسير مصمحة 11\03 مف االمر رقـ 98تنص المادة : مركزية المخاطر- 
لمركزة المخاطر تدعى مركزية المخاطر تكمؼ بجمع أسماء المستفيديف مف القركض ك طبيعة القركض 
. الممنكحة كسقفيا كالمبالغ المسحكبة كالضمانات المعطاة لكؿ قرض مف جميع البنكؾ كالمؤسسات المالية  

   يتعيف عمى البنكؾ كالمؤسسات المالية اإلنخراط في مركزية المخاطرك يجب أف تزكد مركزية المخاطر 
 الذم يتضمف 1992 مارس 22 في 01 \92 مف النظاـ رقـ 03بالمعمكمات كىذا ما نصت عميو المادة 

   (2) .تنظيـ مركزية األخطار كعمميا 
   تسعى مركزية المخاطر إلى تحقيؽ أىداؼ عمى مستكل اإلقتصاد الجزئي كأخرل عمى مستكل 

: اإلقتصاد الكمي تتمثؿ ىذه األىداؼ في   
تجاه أحد زبائنيا -  منح البنكؾ كالمؤسسات المالية فرصة لتسييرالمخاطر كما تساعدىا عمى إتخاذ أم قرارا 

. تعدل التزاماتو   
تككف المعمكمات الصادرة عف مركزية المخاطر ثمينة النيا تكضح لمبنؾ درجة الخطكرة التي يكاجييا - 

.حياؿ زبائنو المتحصميف عمى قركض مف بنكؾ اخرل    
إف تركز المعمكمات المتعمقة بالقركض ذات المخاطر في خمية كاحدة لمبنؾ المركزم يساعد عمى التقاء - 

.البنكؾ كاالتحاد كالتكامؿ فيما بينيا  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

11\03 من االمر 114المادة  : (1)  
تطلع مركزٌة االخطار بمهمة :  المتعلق بتنظٌم مركزٌة االخطار و عملها 1992 مارس 22 المؤرخ فً 01\92 من النظام رقم 02المادة  : (2)

 التعرف على االخطار المصرفٌة و عملٌات القرض االٌجاري التً تتدخل فٌها اجهزة القرض و تجمعها و تبلغها 
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أما عمى مستكل اإلقتصاد الكمي فإف المعمكمات الخاصة لممركزية تبيف تكزيع القركض المعينة مف - 
 طرؼ البنكؾ عمى مستكل الفركع ك القطاعات ك طبيعتيا القانكنية ك تكزيعيا عمى المناطؽ الجغرافية

: مركزية المستحقات غير المدفوعة -   
  02 \92 بمكجب النظاـ 1992 مارس 22أنشا بنؾ الجزائر مركزية المستحقات غير المدفكعة بتاريخ 

المتضمف تنظيـ مركزية المبالغ غيرالمدفكعة يجب أف ينظـ إلييا الكسطاء المالييف المتمثمييف في البنكؾ ك 
المؤسسات المالية كالخزينة العامة كالمصالح المالية التابعة لمبريد كالمكاصالت كأية مؤسسة أخرل تضع 

تحت تصرؼ الزبكف كسائؿ الدفع كتتكلى تسييرىا، فقد أعطى ىذا النظاـ لمركزية المستحقات غير 
المدفكعة صالحيات كاسعة في تسيير القركض المتعثرة كالمستحقات غير المدفكعة لحماية البنكؾ ك 

 المؤسسات المالية التي تككف مجبرة عمى االنخراط فييا كالخضكع لقكانينيا كتعميماتيا 
: كتتكلى مركزية المبالغ غير المدفكعة بالنسبة لكؿ كسيمة دفع ك أكقرض ما يمي   

تنظيـ فيرس مركزم لعكائؽ الدفع كما قد يترتب عمييا مف متابعات ثـ تسيير ىذا الفيرس ك تنظيمو -   
تبميغ الكسطاء المالييف ككؿ سمطة أخرل معينة دكريا قائمة عكائؽ الدفع كماقد يترتب عمييا مف - 

. متابعات   
باإلضافة الى ذلؾ فإنيا تتكلى اإلستعالـ كالتبميغ عف جرائـ إصدارالشيكات دكف رصيد ك ذلؾ عف - 

طريؽ التنسيؽ مع أجيزة الكقاية كمكافحة إصدار الشيكات دكف رصيد كما نص عمى ذلؾ النظاـ رقـ 
(1) المتعمؽ بالكقاية مف إصدار الشيكات بدكف مؤكنة كمكافحة ذلؾ1992 مارس 22 المؤرخ في 03\ 92  

إحترام قواعد الحذر : الفرع الثاني   
يخكؿ لمجمس النقد ك القرض بصفتو سمطة نقدية تحديد المقاييس كالنسب التي تطبؽ عمى البنكؾ ك 

المؤسسات المالية السيما فيما يخص تغطية المخاطر كتكزيعيا ك السيكلة كالقدرة عمى الكفاء كالمخاطر 
الذم يحدد قكاعد الحذر في 1991 أكت 14 في 09\ 91 ك ألجؿ ذلؾ صدر النظاـ رقـ (2)بكجو عاـ 

 منو عمى أنو يجب أف يحتـر كؿ بنؾ أك 2تسييرالمصارؼ ك المؤسسات المالية حيث نصت المادة 
: مؤسسة مالية مايمي   

النسب القصكل بيف مجمكع المخاطر التي يتعرض ليا بسبب عممياتو مع المستفيد ذاتو ك مبمغ ما في - 
. أمكالو الخاصة   

النسبة القصكل بيف مجمكع المخاطر التي يتعرض ليا بسبب عممياتو مع المدينيف الذم تحصؿ كؿ - 
كاحد منيـ عمى قركض تتجاكز نسبة معينة مف صافي األمكاؿ الخاصة مف جية ك مبمغ صافي ىذه 

. األمكاؿ مف جية أخرل   
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  02\92 من النظام رقم 03المادة  : (1)
11\03 من االمر 62المادة  : (2)  
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النسبة الدنيا بيف مبمغ صافي ىذه األمكاؿ الخاصة كمبمغ مجمكع المخاطرالتي يتعرض ليا بسبب - 
.عممياتو   

  المؤرخة في 74\ 94كيحدد بنؾ الجزائر النسب المنصكص عمييا في ىذه المادة بكاسطة التعميمة رقـ 
 منو عمى ضركرة احتراـ نسبة قابمية التسديد ىذه النسبة ممثمة 3 فقد نصت المادة 1994 \ 11 \ 29

بالعالقة بيف األمكاؿ الخاصة الصافية لممصرؼ ك مجمكع مخاطر القركض التي يتحمميا مف جراء 
:ك يعبر عنيا بالعالقة التالية  % 8معامالتو مع الزبائف يجب أف ال تتجاكز   

المخاطر المرجحة \ األمكاؿ الخاصة الصافية لمبنؾ   
كمف أجؿ حساب ىذه النسبة تـ تحديد معدالت لترجيح المخاطر ذلؾ ألف اإللتزامات المصرفية ال تمثؿ 

:نفس درجة المخاطرة ىذه المعدالت معطاة كما يمي   
بالنسبة لإللتزامات العادية بيف المصرؼ ك الزبائف% 100  
بالنسبة  لإللتزامات الخاصة بمؤسسات المصرؼ التي مقرىا بالخارج  % 20  

بالنسبة لإللتزامات الخاصة بالمصارؼ ك المؤسسات المالية المكجكدة بالجزائر  % 5  
بالنسبة لإللتزامات مع الدكلة ك ممثميا   0  

ييدؼ إستخداـ ىذه النسبة إلى كضع حد أقصى لتعامالت البنكؾ كالمؤسسات : نسبة تقسيم المخاطر
المالية مع زبكف كاحد أك مجمكعة صغيرة مف الزبائف الميميف كذلؾ لتخفيؼ مف حدة المخاطرالتي 

تكاجييا مف جراء تركيز تعامالتيا كليذا الغرض فقد ألـز التشريع الجزائرم كؿ بنؾ ككؿ مؤسسة مالية 
.بإحتراميا   

: ك تحسب نسبة تقسيـ المخاطرة بالعالقة التالية   
 إذ يجب أف تككف أصغر x 100صافي األمكاؿ الخاصة لمبنؾ \ مجمكع المخاطرة المرجحة لكؿ مستفيد

% 25أك تساكم   
لى جانب ذلؾ يتعيف عمى البنكؾ كالمؤسسات المالية أف تطمب تقريراعف المراجعة الخارجية لمحسابات  كا 

(1).  مف صافي أمكاليا الخاصة % 15لكؿ مؤسسة متسببة في مخاطرة تتجاكز   

 
 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  09\91 مف االمر 7المادة  : (1)
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  اإلشتراطات المقيدة في عقد القرض  : الفرع الثالث 
تعد ىذه االخيرة اىـ االساليب الكقائية التي تستخدميا البنكؾ التجارية لمسيطرة عمى مخاطر القركض ك 
ذلؾ بالنص في عقد القرض عمى شركط يمتـز بمكجبيا العميؿ بتنفيذ عمؿ معيف اكاالمتناع عف تنفيذ 

: عمؿ معيف خالؿ مدة العقد ك تتمثؿ ىذه االشتراطات عادة فيمايمي   
اإلشتراط عمى ضركرة الحصكؿ عمى مكافقة البنؾ اذا ما قررت المنشأة المقترضة الحصكؿ عمى - 

ذا ما قررت تنفيذ خطة إستثمارية جديدة  .قركض إضافية مستقبال أكا   
.اإلشتراط عمى عدـ ىبكط حجـ كدائع العميؿ عف حد معيف خالؿ فترة العقد -   
.إلزاـ العميؿ بسداد القرض ك فكائده فكر مخالفة العميؿ ألم شرط مف شركط اإلتفاؽ -   
إشتراط الحصكؿ عمى ضمانات ك الحؽ بالتصرؼ فييا في حالة عجز العميؿ عف السداد بتاريخ - 

 اإلستحقاؽ
إشتراط سداد أصؿ القرض عمى دفعات شيرية أك سنكية حسب األحكاؿ ك اشتراط سداد الفكائد مقدما - 

. خصما مف قيمة القرض ك ذلؾ تحسبا لتعرض العميؿ لظركؼ غير متكقعة قد تؤثرعمى مقدرتو بالسداد 
(1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  229 ص2002منير ابراىيـ ىندم ، ادارة البنكؾ التجارية ، المكتب العربي الحديث االسكندرية  : (1)
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   ضمانات القرض البنكي׃المبحث الثاني
يعرؼ الضماف بأنو أداة إثبات حؽ البنؾ مف الحصكؿ عمى أمكالو التي أقرضيا لمغير بالطريقة    

 فالضماف إجراء قانكني كتعاقدم يتـ (1). القانكنية ك ذلؾ في حالة عدـ التسديد العمالء أكالزبائف لديكنيـ 
بمقتضاه الحصكؿ عمى كعد بالكفاء سكاء مف طرؼ المديف نفسو أك بكاسطة الغير في األجاؿ المحددة 
فالس المديف ك قد كجدت ىذه الكسيمة في نظاـ التأمينات الخاصة  .إلستحقاؽ الديف في حالة إعسار أكا   

 
الضمانات الشخصية و العينية : المطمب األول  

الضمانات الشخصية: الفرع األول  
   ترتكز الضمانات الشخصية كما يدؿ عمييا إسميا عمى مفيـك الشخص حيث تقكـ عمى تعيد 

المسؤكليف عف تنفيذ االلتزاـ فيتحقؽ ضماف الدائف فييا مف ضـ ذمة أخرل إلى ذمة المديف بحيث لك 
أعسر المديف تككف الذمة األخرل مسؤكلة عف الكفاء بنفس الديف ك بذلؾ تتزايد فرص حصكؿ الدائف عمى 

. حقو كأىـ صكرىا الكفالة كالضماف اإلحتياطي   
  ׃الكفالة - 1
ئتماف فتتمثؿ في ضـ : مفيوميا -1-1 الكفالة عقد مف عقكدالضماف المالي كبإعتبارىاأداة تأميف كا 

 ؽ ـ 644ذمة إلى ذمة أخرل في المطالبة بديف أكعيف أكنفس كقد عرفيا المشرع الجزائرم في المادة 
:كتتميز الكفالة بالخصائص التالية ، (2)  
 الكفالة عقد ضماف شخصي كذلؾ يعني أف إلتزاـ الكفيؿ بضماف حؽ الدائف يترتب في ذمة الكفيؿ -

شخصيا فيككف مسؤكال عف الكفاء بيذا الحؽ مف كؿ أمكالو ألف الكفالة تؤدم إلى ضـ ذمة الكفيؿ إلى 
.ذمة المديف   

 الكفالة عقد تابع إللتزاـ أصمي تفترض كجكده كيترتب عمى ىذه التبعية أف الدائف ال يستطيع الرجكع -
.عمى الكفيؿ إال بعد الرجكع عمى المديف كما أف التزاـ الكفيؿ يككف في حدكد اإللتزاـ المكفكؿ   

. ممـز لجانب كاحدا الكفالة عقد-  
. الكفالة عقد معاكضة بالنسبة لمدائف كعقد تبرع بالنسبة لمكفيؿ -  
 الكفالة عقد رضائي لكف الكتابة فيو شرط إلثبات رضاء الكفيؿ ميما كانت قيمة اإللتزاـ األصمي -

.  ؽ ـ 645المكفكؿ كلك كاف مف الجائز إثبات اإللتزاـ األصمي بالبينة المادة   
  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  24عبد المعطً رضا رشٌد ص : (1)
  31 ،ص 1994أحمد محمد اسعد ،عقد الكفالة، دارالنهضة العربٌة ،طبعة : (2)

" الكفالة عقد ٌكفل بمقتضاه شخص تنفٌد التزام بان ٌتعهد للدائن بان ٌفً بهذا اإللتزام  إذا لم ٌف به المدٌن نفسه"  من القانون المدنً 644المادة   
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تعتبر كفالة الديف التجارم عمال مدنيا :"  ؽ ـ عمى أف 651تنص المادة  ׃الطبيعة القانونية لمكفالة - 
، ذلؾ ألف األعماؿ التجارية تستيدؼ الربح كتقـك عمى المضاربة كالكفالة مف " كلك كاف الكفيؿ تاجرا

أعماؿ التبرع كال تدخؿ في األعماؿ التجارية غير أنو إذا كاف الكفيؿ تاجرا ك يحترؼ الكفالة بمقابؿ فتككف 
كفالتو في ىذه الحالة عمال تجاريا ،كيدخؿ في ىذا اإلطار كفالة البنكؾ كالمؤسسات المالية ك صناديؽ 

الضماف المختصة في ضماف الديكف المستحقة لمخزينة أك الجمارؾ أك ألحد البنكؾ األجنبية في عمميات 
اإلعتمادات المستندية فيككف في ىذه الحالة البنؾ ضامنا أك كفيال بديكف عمالئو بصفة فردية كتضامنية 

عنو أكؿ طمب ك يتمقى البنؾ نظير ىذا الضماف مقابؿ عمكلة تحسب غالبا عمى أساس نسبة أكمبمغ 
 الديف المضمكف 

  .(1) مف القانكف التجارم 2كتعتبر ىذه الكفالة تجارية بحسب المكضكع طبقا لنص المادة 
ا التـز المديف بتقديـ ذإ:" ؽ ـ عمى أنو 646تنص المادة  ׃شروط الكفيل الذي يمتزم المدين بتقديمو -  

 كفيؿ كجب أف يقدـ شخصا مكسرا كمقيما بالجزائر كلو أف يقدـ عكضاعف الكفيؿ تأمينا عينيا كافيا 
اذا أعسر الكفيؿ الذم قدمو المديف أكلـ يعد لو مكطف في الجزائر فإف حؽ المديف في األجؿ يسقط عمال 

  ؽ ـ ما لـ يقدـ لمدائف ضمانا كافيا ك قد يككف الضماف الجديد كفالة جديدة أكتأمينا 02\ 211بالمادة 
. جديدا  

׃أحكام الكفالة - 1-2  
ق العالقة تحكميا فكرة أف الكفالة التزاـ تبعي ك شخصي في الكقت ذاتو ك ذ ق׃عالقة الكفيل بالدائن - 

إذا كاف التزاـ الكفيؿ تبعيا فإنو فيما عدا التجديد اإلتفاقي يمتـز بكؿ الديف مف أصؿ ك فكائد كمصاريؼ 
أيضا بالتعكيضات ك لكنو ال يمتـز إال بالديف ذاتو الذم كمفو ك يجب أال يتحمؿ سقكط األجؿ كال إمتداد 

.األجؿ إال في حدكد ما ينفعو   
كلما كاف التزاـ الكفيؿ شخصيا فاف لو في حالة الكفالة اإلتفاقية أف يحدد إلتزامو سكاء مف ناحية مقداره 
أكمدتو أكأكصافو فيك ال يمتـز بأف يتحمؿ التزاما مماثال إللتزاـ المديف األصمي ككذلؾ فإف إلتزاـ الكفيؿ 
يخضع لكؿ أسباب البطالف التي يمكف أف تكجد في شخص ىذا الكفيؿ مف عيكب في الرضا أك نقص 

.في األىمية   
  ىك دفع بعدـ جكاز التنفيذ عمى أمكاؿ الكفيؿ الشخصي قبؿ تجريد المديف األصمي ׃الدفع بالتجريد  - 

مف أمكالو ، ذلؾ أنو لما كاف إلتزاـ الكفيؿ تبعيا فإف لو الحؽ في أف يكقؼ مطالبة الدائف المكجية إليو ك 
يدعكه إلى تجريد المديف األصمي كىذا الدفع ال يتعمؽ بالنظاـ العاـ فال يجكز لممحكمة أف تقضي بو مف 

.تمقاء نفسيا ك يشترط لقبكلو أف ال يككف الكفيؿ قد تنازؿ عف حقو فيو   
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
محمد السٌد ألفقً ،القانون التجاري األوراق التجاري اإلفالس العقود التجارٌة عملٌات البنوك ، منشورات الحلبً الحقوقٌة ، سنة الطبعة : (1)

809 ص2003  
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 لمكفيؿ الذم قاـ بالكفاء الحؽ في الرجكع عمى المديف األصمي بعد  ׃عالقة الكفيل بالمدين األصمي - 
׃الكفاء غير أف الكفيؿ قد يحـر مف الرجكع عمى المديف األصمي في حالتيف   

 إذا كاف الكفيؿ قد دفع لمدائف كلـ يخطر المديف األصمي بيذا الدفع ثـ بسبب جيؿ المديف بحصكؿ -
.الكفاء قاـ ىذا األخير بالكفاء مرة ثانية لمدائف   

 إذا كاف الكفيؿ قد قاـ بالكفاء دكف مطالبة الدائف أك دكف إخطارالمديف األصمي الذم كاف في كسعو أف -
.يبدم دفكعا مكضكعية في دعكل المطالبة بالكفاء ألف رعكنة الكفيؿ يجب أال تضر بالمديف األصمي  

׃( بعد الدفع )رجوع الكفيل الموفي عمى المدين -   
 شركط استعماؿ مثؿ ىذه الدعكل ىي أف يككف ׃رجكع الكفيؿ المكفي عمى المديف بدعكل شخصية - 

أجؿ اإللتزاـ المكفكؿ قد حؿ، كأف يككف الكفيؿ قد أخطر المديف قبؿ الكفاء، كأف تككف الكفالة لمصمحة 
المديف ك مكضكع ىذه الدعكل ىكمطالبة المديف بما كفاه الكفيؿ فعال إلى الدائف أم أصؿ الديف مع 

. ممحقاتو ك المصركفات   
 يككف لمكفيؿ إذا قاـ بكفاء اإللتزاـ المكفكؿ كمو ׃رجكع الكفيؿ عمى المديف بدعكل الحمكؿ محؿ الدائف - 

 ؽ ـ ك بمكجب دعكل الحمكؿ يرجع الكفيؿ عمى المديف بذات الحؽ الذم 671كامال عمال بنص المادة 
.كاف لمدائف أم بجميع خصائصو كتكابعو كضماناتو كالدفكع التي ترد عميو   

׃إنقضاء الكفالة  - 1-3  
لما كاف إلتزاـ الكفيؿ ينشأ عف عقد الكفالة لذا فإنو يخضع لمقكاعد العامة  ׃اإلنقضاء بطريق أصمي - 

نقضاءه كلذا فينقضي بأحد األسباب العامة التي ينقضي بيا أم إلتزاـ أخر فالتزاـ الكفيؿ  في نشكءه كا 
معرض لإلنقضاء المباشر بالنسبة لو في ذاتو إما بالكفاء أكبالكفاء بمقابؿ الذم يؤديو لمدائف ،كباإلبراء مف 
الكفالة الذم يقرره لو الدائف أك بالمقاصة أك باتحاد الذمة في شخصو بأف تجتمع فيو صفتا الدائف كالكفيؿ 

، 
كما ينص القانكف المدني عمى ثالث أكجو خاصة تنقضي بيا الكفالة بطريؽ أصمي دكف أف ينقضي 

׃الديف المكفكؿ كىي   
. ؽ ـ 656 براءة ذمة الكفيؿ بقدرما أضاعو الدائف بخطئو مف الضمانات -  
.  ؽ ـ 2  657 براءة ذمة الكفيؿ لتأخر الدائف في اتخاذ اإلجراءات ضد المديف   المادة -  
. ؽ ـ 658 عدـ تقدـ الدائف في تفميسة المديف  -  

 ؽ ـ عمى أنو تتـ حكالة الديف بإتفاؽ بيف 251 تنص المادة ׃ إنقضاء الكفالة في حالة حوالة الدين- 
 منو عمى أف يحاؿ الديف بكامؿ ضماناتو 254المديف كشخص أخر يتحمؿ عنو الديف، كنصت المادة 

.غيرأنو ال يبقى لمكفيؿ عينيا كاف أكشخصيا التزاـ تجاه الدائف إال اذا رضي بالحكالة   
 كما أف ىناؾ طريؽ خاص بإنقضاء إلتزاـ الكفيؿ ىكالدفع بالحمكؿ كىكحمكؿ قانكني ك 

׃إلستعماؿ ىذا الدفع يجب تكفر الشركط التالية   
.  كقكع خطأ مف الدائف أك إىماؿ-  
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. يضيع تأمينا كاف كقت انعقاد بالكفالة-  
. أف يككف قد سبب ضرر ماليا لمكفيؿ-  

 ينقضي عقد الكفالة بانقضاء اإللتزاـ األصمي المكفكؿ ك لمكفيؿ ك لك كاف ׃اإلنقضاء بطريق تبعي - 
كفيال متضامنا أف يحتج عمى الدائف بانقضاء الديف األصمي بالكفاء الذم يقـك بو المديف األصمي أكالكفاء 

بمقابؿ أك بتجديد اإللتزاـ أكباإلبراء مف الديف أكالمقاصة أكباتحاد الذمة أك باستحالة التنفيذ أك بالتقادـ 
  (3انظر الممحؽ رقـ ).
: الضمان اإلحتياطي  - 2  
ىك التزاـ مكتكب مف طرؼ شخص معيف يتعيد بمكجبو عمى تسديد مبمغ كرقة تجارية :مفيومو - 2-1

  .(1)اك جزء منو في حالة عدـ قدرة أحد المكقعيف عمييا عمى التسديد 
يجكز أف يقدـ الضماف اإلحتياطي مف قبؿ : األشخاص الذين يمكنيم تقديم الضمان اإلحتياطي  - 

الغير كما يجكز تقديمو مف قبؿ أحد المكقعيف عمى السفتجة فإذا تـ تقديمو مف قبؿ الغير تفرض األىمية 
.التجارية ألنو يكلد عمى عاتؽ مقدمو إلتزاما صرفيا مف طبيعة تجارية   

يمكف أف يضمف مقدـ الضماف اإلحتياطي تعيد أم كاحد مف مديف السفتجة : المدين المضمون  - 
أكالسند كالسحب كالمسحكب عميو القابؿ كالمظير كيذكر غالبا إسـ الشخص المضمكف في الكرقة التجارية 

.ك إذا لـ يشر إلى االسـ اعتبر الضماف االحتياطي لضماف تعيد الساحب   
يكفؿ مقدـ الضماف أصال كفاء ديف المديف المكفكؿ كامال كيقاؿ بشكؿ عاـ  ׃محل الضمان االحتياطي - 

بأنو يضمف قبكؿ السفتجة مثمما يضمف كفاءىا ك لكف االتفاقات المقيدة ليذا اإللتزاـ ىي مشركعة إذا لـ 
تكف متناقضة مع المميزات األساسية لمضماف اإلحتياطي، كعميو يمكف لمقدـ الضماف اإلحتياطي أف 
يقصر الضماف عمى القبكؿ أكالكفاء بجزء مف الديف األصمي أكأف يمتـز فقط تجاه الحامؿ الحالي دكف 

.الحامميف الالحقيف أكحتى إعطاء تعيد مقترف بشرط   
كيقدـ الضماف اإلحتياطي بكتابتو عمى السفتجة نفسيا أك عمى الكصمة المتصمة بيا أك في محرر مستقؿ 
، كالكتابة ليست فقط شرطا إلثبات الضماف اإلحتياطي ك إنما ىي أيضا شرط لصحتو كعميو فال تصمح 

.كسائؿ اإلثبات األخرل في إثبات الضماف االحتياطي   
ترتكز التأمينات الشخصية أساسا عمى قيمة  ׃أىمية الضمان االحتياطي في العمميات البنكية - 2-2

كسمعة الشخص المكقع عمى السند سكاء كانت ىذه القيمة أك السمعة مادية أكمعنكية كفي ىذا المجاؿ 
.تمعب البنؾ دكرا كبيرا في اختيار الشخص الممتـز بيذا التكقيع   

 أما بالنسبة لعمميات التجارة الدكلية فإف البنؾ ىكالذم يككف في مركزالضامف اإلحتياطي كذلؾ لضماف 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  167الطاىر لطرش ص  : (1)
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األكراؽ التجارية المسحكبة عمى زبائنو عف طريؽ البائعيف األجانب فيؤالء البائعكف يستفيدكف إذف مف 
الضماف اإلحتياطي الممنكح مف طرؼ بنؾ المشترم كذلؾ ألنو يعزز مكانة التاجر المحمي لدل البائعيف 

األجانب مما يسيؿ عممية المفاكضات مع البنكؾ الدكلية كدعـ أساسي لمنح خطكط االئتماف لصالح 
.المتعامميف اإلقتصادييف   

الضمانات العينية : الفرع الثاني  
الرىف الرسمي ىك تأميف عيني يتحكؿ لمدائف عند حمكؿ أجؿ الديف حؽ تكقيع  ׃الرىن الرسمي - 1

 ، ك قدعرفو (1)الحجز عمى العقار كىك في حيازة أم شخص كاف كأف يكفي حقو باألفضمية مف الثمف
.  ؽ ـ 882المشرع الجزائرم في المادة   

 ؽ ـ عمى أنو ال ينعقد الرىف إال بعقد رسمي أك حكـ قضائي أك 1\883 تنص المادة ׃إنشاؤه - 1-1
  .نص قانكني 

يخضع ىذا الرىف الى شركط شكمية كاخرل مكضكعية تتمثؿ فيما : إنشاء الرىن الرسمي أالتفاقي - أ
: يمي   

: الشروط الشكمية ▪  

المتضمف قانكف السجؿ 1976\ 03\ 25  المؤرخ في 63\ 76 مف األمر 61نصت المادة : الرسمية- 
كؿ عقد مكضكع شير عقارم في المحافظة العقارية يجب أف يككف مفرغا في الشكؿ :" العقارم عمى أف 

."الرسمي   
العقكد التي تتضمف نقؿ العقارات أكالحقكؽ العينية العقارية أك :" ؽ ـ 01 مكرر324كما نصت المادة 

."المحالت التجارية يجب تحت طائمة البطالف أف تفرغ في الشكؿ الرسمي   
لقد أحاؿ المشرع الجزائرم في أحكاـ القيد إلى قانكف الشير العقارم كىذا ما  ׃القيد كإجراء شكمي - 

تسرم عمى إجراء القيد ك تجديده ك شطبو ك إلغاء "׃ ؽ ـ التي تنص عمى ما يمي 905تؤكده المادة 
." الشطب ك اآلثار المترتبة عمى ذلؾ كؿ األحكاـ الكاردة في قانكف تنظيـ الشير العقارم   

إف العقكد اإلرادية ك : عمى مايمي (2) 74\ 75 مف األمر 16كقد نص المشرع الجزائرم في المادة 
 التي ترمي إلى إنشاء أك نقؿ أك تصريح أك تعديؿ أك انقضاء حؽ عيني ال يككف ليا اثر حتى تاالتفاقا

.بيف األطراؼ أال مف تاريخ نشرىا في مجمكعة البطاقات العقارية   
ينبغي عمى كؿ مالؾ طيمة شيريف مف تاريخ  : (3) 63\ 76 مف المرسـك رقـ 10كما نصت المادة 

اإليداع أف يكدع لدل المحافظة العقارية جدكال محرراعمى نسختيف مف قبؿ مكثؽ أك كاتب لمعقكد اإلدارية 
:اككاتب ضبط يتضمف ما يمي   

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
:(1)    M Boutelet blocaille droit du dredit 1995, 107 

الرهن الرسمً عقد ٌكتسب به الدائن حقا عٌنٌا على عقار لوفاء دٌنه ٌكون له بمقتضاه أن ٌتقدم على الدائنٌن :"  ق م تنص على أن 882المادة 
" التالٌٌن له فً المرتبة استٌفاء حقه من ثمن ذلك العقار فً أي ٌد كان   

1975 سنة 92 و المتضمن اعداد مسح االراضً العام و تاسٌس السجل العقاري ج ر عدد 1975 نوفمبر 12 المؤرخ فً 74\75 االمر (2)  
1976 سنة 30 ٌتعلق بتاسٌس السجل العقاري ج ر عدد 1976 مارس 25 المؤرخ فً 63\76 االمر (3)  

 



 الفصل الثاني                                                                                        مخاطر و ضمانات القروض البنكية  

 46 

اإلمتيازات كالرىكف ك الحقكؽ العينية ك القيكد الخاصة بحؽ الممكية المترتبة عمى عقار مع ذكر دكم 
.الحقكؽ ك القيكد أك األعماؿ المؤسسة ليذه األعباء العقارية   

كقد قصد المشرع بإجراءات الشير ىذه حماية اإلئتماف العقارم  بصفة عامة لذلؾ إعتبر مخالفة قكاعده 
. تشكؿ مساسا بالنظاـ العاـ ألنيا قكاعد أمرة كالقكاعد اآلمرة ال يمكف الخركج عنيا   

تتمثؿ في التراضي الخالي مف العيكب المحؿ ك ىك العقارك السبب باإلضافة :  الشروط الموضوعية ▪
   ׃إلى الشركط المكضكعية الخاصة ك المتمثمة فيما يمي 

 يجكز أف يككف الراىف ىك المديف نفسو أك شخصا أخر يقدـ رىنا لمصمحة ׃الشروط المتعمقة بالرىن - 
ؽ ـ 884المديف شرط أف يككف الراىف مالكا لمعقارالمرىكف كأىال لمتصرؼ فيو كىذا ما جاء بو نص المادة   

 حؽ الممكية ىكالحؽ الذم يمنح لصاحبو سمطة عمى الشيء ׃الشروط المتعمقة بممكية العقار المرىون - 
ستعمالو كالتصرؼ فيو كذلؾ طبقا لما تنص عميو المادة  . ؽ ـ 674يمكنو كحده مف إستغاللو كا   

׃الشروط المتعمقة بتخصيص الرىن -   
 يجكز أف يترتب ׃ ؽ ـ عمى مايمي 891تنص المادة : تخصيص الرىف مف حيث الديف المضمكف - 

، أك لفتح حساب جار عمى أف يتحدد في عقد الرىف مبمغ الديف المضمكف (1)الرىف ضمانا إلعتماد مفتكح 
. أكالحد األقصى الذم ينتيي إليو ىذا الديف   

الديف المضمكف ال يمكف أف يككف مكجكدا أك قابال لمكجكد أال إذا كاف قد نشأ صحيحا ك يبقى قائما إلى 
(2 ).حيف إنعقاد العقد   

 ؽ ـ  ك محددا تحديدا كافيا نافيا لمجيالة مف حيث 98\ 97 ك يشترط فيو أف يككف مشركعاالمكاد 
. ؽ ـ 891المصدر أك المقدار   

  ؽ ـ ال يجكز أف ينعقد الرىف إال عمى 886 تنص المادة ׃تخصيص الرىف مف حيث العقار المرىكف - 
عقار ما لـ يكجد نص يقضي بغير دلؾ ك يجب أف يككف العقار المرىكف مما يصح التعامؿ فيو ك بيعو 
بالمزاد العمني ك أف يككف معينا بالذات تعيينا دقيقا مف حيث طبيعتو ك مكقعو ك أف يرد ىدا التعييف إما 

ال كاف الرىف باطال  .في عقد الرىف ذاتو أك في عقد رسمي الحؽ كا   
القاعدة العامة أف يرد الرىف الرسمي عمى العقارات دكف المنقكالت إال أف ىناؾ استثناء كالطائرات ك 

المحالت التجارية ك السفف اد أف المشرع الجزائرم عرؼ الرىف البحرم بأنو تأمينا اتفاقيا يخكؿ لمدائف حقا 
 ك اشترط المشرع تحت طائمة البطالف تكثيؽ عقد الرىف البحرم ك أكد أف مالؾ (3)عينيا عمى السفينة  

  مف األمر السابؽ 57السفينة دكف غيره ىك الذم يحؽ لو إنشاء رىف عمى السفينة  المادة 
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

اإلعتماد المفتكح ىك مبمغ مكعكد باقراضو ياخذه المقترض شيئا فشيئا : (1)  
 1982 الحقوق العٌنٌة االصلٌة التبعٌة بغداد وزارة التعلٌم العالً و البحث العلمً 2محمد طه البشبر ، غنً طه حسون ، الحقوق العٌنٌة قسم : (2)

401ص  

  29 عدد 1977 المتضمف القانكف البحرم ج ر سنة 1976 اكتكبر 23 المؤرخ في 80\76 مف االمر رقـ 55المادة : (3)
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:                                         إنشاء الرىن الرسمي القانوني والرىن الرسمي القضائي- ب 
 ما يستحؽ لبائع العقار مف ׃  ؽ ـ عمى مايمي  999 المادة تنص :إنشاء الرىن الرسمي االقانوني - 

الثمف كممحقاتو يككف لو إمتياز عمى العقار المبيع ك يجب أف يقيد اإلمتياز كلك كاف البيع مسجال كتككف 
مرتبتو مف تاريخ البيع إذا كقع التنفيذ في ظرؼ شيريف مف تاريخ البيع فإذا إنقضى ىذا األجؿ أصبح 

 .اإلمتياز رىنا رسميا 

إذا كاف لمبنؾ حكـ قضائي ضد المديف فانو يستطيع أف يقيد رىف  ׃إنشاء الرىن الرسمي القضائي - 
رسمي قضائي عمى عقارات المديف ك ىذا ما يسمى بحؽ التخصيص ك في حالة عدـ الحصكؿ عمى 

ذا تـ (1)حكـ قضائي يجكز لو ادا كاف حامال لسند أف يحصؿ عمى ادف بقيد مؤقت لرىف قضائي عمييا   كا 
تقريرادانة المديف بدفعو لمديف يمكف لمبنؾ أف يقيد الرىف الرسمي قيدا نيائيا كذلؾ خالؿ شيريف مف تاريخ 

 الحكـ الصادر في المكضكع حائزا لقكة الشيء المقضي فيو ك يحؿ محؿ القيد المؤقت بأثر ةصيركر
. (2)رجعي   

׃أثار الرىن الرسمي - 1-2  
يبقى الراىف مالكا لمعقار المرىكف طيمة مدل الرىف فمو كامؿ السمطات التي : بالنسبة إلى الراىن - 

 مقابؿ ىذا الحؽ أنو يضمف سالمة الرىف إذ انو يمكف لمدائف (3)يخكليا لو حؽ الممكية تجاه ذلؾ العقار 
المرتيف أف يعترض عمى كؿ عمؿ مف شأنو إنقاص ضمانو إنقاصا كبيرا كلو في حالة اإلستعجاؿ أف 

.   ؽ ـ 898يتخذ كؿ اإلجراءات التحفظية طبقا لممادة   
إف الرىف الرسمي يمنح لمدائف حؽ عيني تجاه العقارات المرىكنة فقط ك : بالنسبة لمدائن المرتين - 

يمتـز قبؿ التنفيذ عمى العقار المرىكف أف يقـك بتنبيو المديف عمى الكفاء ك يمكنو أف ينفد بحقو عمى العقار 
 المرىكف ك يطمب بيعو في اآلجاؿ ك كفقا لألكضاع المقررة في قانكف اإلجراءات المدنية 

ذا قيد العقد لدل المحافظة العقارية فإذا : أثار الرىن بالنسبة إلى الغير-  يككف الرىف نافذا في حؽ الغيرا 
قاـ الراىف عند حمكؿ أجؿ الديف بتنفيذ التزامو يقـك المصرؼ برفع اليد عف العقار المرىكف ك ينقضي 

. الرىف الرسمي ك يتـ شطبو لدل المحافظة العقارية   
كما يككف لممصرؼ حؽ إستعماؿ اإلمتيازات المقررة لو بمكجب حؽ الرىف الرسمي أم حقو في األكلكية 

 عمى غيره مف الدائنيف حجز العقار المرىكف ك بيعو في المزاد العمني كذلؾ حقو في تتبع 
. العقار المرىكف عند انتقالو إلى الغير الحائز  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

األحكام المطبقة على الرهن بخصوص الشروط الشكلٌة و الموضوعٌة هً نفسها التً تطبق على الرهن القانونً و القضائً بالقدر الذي ال 
 تتعارض فٌه مع طبٌعة هذه الحقوق 

  ق م 937المادة  : (1)
  ق ا م 352 ق ا م ،المادة 347المادة : (2)
  ق م ٌحق للراهن أن ٌتصرف فً العقار المرهون على أن أي تصرف ٌصدر منه ال ٌؤثر فً حق الدائن المرتهن894المادة : (3)
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ينقضي الرىف الرسمي إما بصفة تبعية إلنقضاء الديف كذلؾ طبقا لنص  ׃إنقضاء الرىن الرسمي - 1-3
التنازؿ عف الرىف الرسمي مف قبؿ :   ؽ ـ كما ينقضي بصفة أصمية لألسباب التالية 933 \893المكاد 

 ؽ ـ 911 ؽ ـ ، تطييرالعقار المرىكف المادة 900 ؽ ـ ، ىالؾ الماؿ المرىكف المادة 965الدائف المادة 
 ة ؽ ـ ،إتماـ إجراءات التطيير بيع العقار المرىكف بيعا جبريا الماد885 ة، زكاؿ حؽ منشئ الرىف الماد

(1 ).  إتحاد الذمة 936   
الرىف الحيازم عقد يمتـز بو شخص ضمانا لديف عميو أكعمى غيره أف يسمـ   ׃الرىن الحيازي - 2  

لى أجنبي بعينو المتعاقداف  شيئا يرتب عميو الدائف حقا عينيا يخكؿ لو حسب الشيء إلى أف ،إلى الدائف أكا 
 كأف يتقدـ الدائنيف العادييف كالدائنيف التالييف لو في المرتبة في أف يتقاضى حقو مف ثمف ،يستكفي الديف

  (2). ىذا الشيء في أم يد يككف 
يشترط إلنشائو التراضي الخالي  مف العيكب  المحؿ ك ىك الشيء  ׃إنشاء الرىن الحيازي - 2-1

المرىكف الذم يجب أف يككف معينا ك ما يجكز بيعو بالمزاد العمني باإلضافة إلى سبب الرىف الحيازم 
فيجد مصدره في الديف المضمكف بالرىف المتمثؿ في مبمغ القرض ك االئتماف المقدـ مف طرؼ البنؾ ك 

:  مكضكعية خاصة تتمثؿ فيما يمي طالذم يجب أف يككف مكجكدا صحيحا كما يجب تكفر شرك  
في أغمب األحياف يككف الراىف ىك نفس المديف يرىف شيئا مف مالو  ׃الشروط المتعمقة المتعاقدان - أ

رىف حيازة تأمينا لقرض حصؿ عميو أك تأمينا ألم التزاـ أخر يثبت في ذمتو ك قد يككف الراىف المديف 
. كفيال عينيا يرىف ماال لو ضمانا إللتزاـ ليس في ذمتو بؿ ىك في ذمة األجنبي يككف ىكالمديف   

 الماؿ المرىكف رىف حيازة قد يككف عقارا منقكال أك دينا كفقا ׃المرىون  الشروط المتعمقة بالمال- ب 
.  ؽ ـ 949لنص المادة   

 الحيازم الكاقع عمى المنقكؿ ىك األكثر انتشارا في المجاؿ المصرفي ألنو يسيؿ فيو  نقؿ فيعتبر الره
.       الحيازة القانكنية التي تتككف مف السيطرة الفعمية عمى الشيء بقصد ممارسة حؽ الرىف عميو   

 استمـز القانكف أف يثبت  الرىف الحيازم لممحؿ التجارم  بعقد رسمي : الرىن الحيازي لممحل التجاري- 
 الكطني لمسجؿ التجارم الكاقع بدائرتو المحؿ التجارم في ميعاد ثالثيف زمقيد في السجؿ العمكمي بالمرؾ

(3) .يـك مف تاريخ العقد ك إال كاف الرىف باطال بطالنا مطمقا  

  (4) مسجؿ قانكنامكما أنو يمكف أف يتـ ىذا الرىف لصالح البنكؾ كالمؤسسات المالية بمكجب عقد عرؼ

  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

." ال ٌنفصل الرهن عن الدٌن المضمون بل ٌكون تابعا له فً صحته و فً انقضائه ما لم ٌنص القانون على غٌر ذلك :"  ق م893 المادة (1)  
 الدٌن المضمون و ٌعود معه إذا زال السبب الذي انقضى به الدٌن دون إخالل بالحقوق ءٌنقضً حق الرهن الرسمً بانقضا:" ق م 933   المادة

."التً ٌكون الغٌر حسن النٌة كسبها فً الفترة ما بٌن انقضاء الحق و عودته   
ق م 984 المادة (2)  

  المعدؿ ك المتمـ المتضمف القانكف التجارم  1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 59\75 مف االمر 121 ، 120 المادة (3)
   11\03 مف االمر 123 المادة (4)
   ق م ال ٌكون محال للرهن الحٌازي إال ما ٌمكن بٌعه استقالال بالمزاد العلنً 949 المادة (5)
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 سنكات إبتداء مف تاريخ ضبطو النيائي ك ينتيي أثر ىذا القيد إذا لـ يجدد قبؿ 5كيحفظ اإلمتياز لمدة 
(1) .إنقضاء الميمة المذككرة أعاله  ك يمكف تجديده مرتيف   

 أف يككف دفع ثمف إمتالؾ 151 تنص المادة :الرىن الحيازي لألدوات والمعدات الخاصة بالتجييز- 
أدكات كمعدات التجييز المينية مضمكنا بالنسبة لمبائع أكبالنسبة لمفرد الذم يقدـ الماؿ الالـز لمتسديد 

. لمبائع بالرىف الحيازم المحدكد لألدكات كالمعدات الممتمكة عمى الشكؿ المذككر  
 مسجؿ كيجب أف يقيد طبقا لمشركط (2)ك تتـ المكافقة عمى الرىف الحيازم بكاسطة عقد رسمي أك عرفي 

ال عد باطال 121\ 120الكاردة في المادتيف  . ك في ميمة ثالثيف يكـ كا   

 كعمكما تبقى فعالية الرىف الحيازم لممعدات كاألدكات نسبية نظرا لبعض األسباب كالمتمثمة في
تكجو بعض المعدات الستعماالت ،خفض قيمة المعدات بسرعة خاصة إذا عرفت استعماال مف قبؿ 

(3)خاصة يصعب إمكانية بيعيا   
ال يكجد نص في التشريع الجزائرم يمكف أف يشكؿ :الرىن الحيازى الوارد عمى السيارات والسفن - 

مرجعا قانكنيا لممارسة الرىف عمى السيارات التي تعمؿ بيا العديد مف البنكؾ في تمكيؿ شراء كسائؿ النقؿ 
 ك بالتالي ال يكجد أم نص قانكني يثبت صفة البنؾ كدائف مرتيف ك تغطية إمكانية حجز السيارة أك (4) ،

.العتاد التنقؿ لتحصيؿ ديكنو   
 أما بالنسبة لمرىف البحرم فيك تأمينا إتفاقيا يخكؿ لمدائف حقا عينيا عمى السفينة عمى أف يككف ذلؾ 
بمكجب سند رسمي كأف يصدرمف مالؾ السفينة كأف يقيد في دفتر التسجيؿ الجزائرم لمسفف ك يرتب 

الدائنكف المرتينكف لنفس السفينة حسب أسبقية القيد الذم يحفظ لمدة عشر سنكات فإذا انتيت المدة ك لـ 
(5). يجدد اعتبر الرىف الغيا   

׃الشروط المتعمقة بتخصيص الرىن - ج   
يجب أف يككف محؿ الرىف الحيازم معينا أك قابال لمتعييف طبقا لمقكاعد العامة ك يتحدد الديف المضمكف - 

إما بمقداره فيحدد ىذا المقدارمف رأسماؿ كفكائد كمتى يبدأ سريانيا كيدخؿ في ذلؾ الديف المنجز كالمعمؽ 
عمى شرط فيذه كميا ديكف يمكف ضمانيا بالرىف الحيازم ك يستكم في ذلؾ أيضا الديف المستقبمي 

(6 ).كإعتماد مفتكح أكحساب جارفيتحدد مقداره في عقد الرىف بتحديد حد أقصى ينتيي إليو الديف   
  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  من القانون التجاري 161 الماد ة (1 )
  ق ت 152 المادة (2)

  ق ت 168 المادة (3)  
 و ما بعدها من القانون 55 نص المشرع الجزائري على رهن السفن و العمارات البحرٌة المملوكة ألشخاص القانون الخاص فً المواد (4)

  من القانون التجاري168البحري و تعتبر هذه المواد قاعدة خاصة للقاعدة العامة الواردة فً المادة 
  من القانون التجاري 543 المادة (5)
  ق م 891 المادة (6)
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أما إذا كاف الشىءالمرىكف عقارا فيجب تحديد مبمغ تقريبي ينتيي إليو الديف ك ىذا المبمغ ىك الذم يطمع 
عميو الغير ك يحتج بو عميو ،كما يمكف تحديدالديف المضمكف بمصدره ىؿ ىكعقد أكعمؿ غيرمشركع 

رادة منفردة أكىكالقانكف  ثراء بال سبب أكا  .أكا   
ك جزاء عدـ تحديد الديف المضمكف البطالف المطمؽ ك يتمسؾ بو كؿ ذم مصمحة حسب نص المادة 

  ؽ ـ عمى انو ال ينفصؿ الرىف عف الديف المضمكف بؿ يككف تابعا لو 893 ؽ ـ كما تنص المادة 892
 في صحتو ك في انقضاءه ما لـ ينص القانكف عمى غير ذلؾ

׃أثار الرىن الحيازي - 2-  
:بالنسبة لممتعاقدان -  أ  

׃إلتزامات المدين الراىن -   
حؽ عيني يخكؿ الدائف حبس الشيء لحيف استيفاء الديف ك أف يتقدـ الدائنيف العادييف ك الدائنيف - 

.التالييف لو في انقضاء حقو ثمف ىدا الشيء أم يد يككف   
.تسميـ الشيء المرىكف ك نقؿ حيازتو إلى الدائف المرتيف -    
. ضماف الراىف لسالمة الرىف ك نفاذه -   
ضماف الراىف ىالؾ الشيء المرىكف أكتمفو إذا كاف اليالؾ أكالتمؼ راجعا لخطئو أكناشئا عف قكة قاىرة -   
׃إلتزامات الدائن عمى حيازة المرتين -   
أف يبدؿ في حفظ الشيء المرىكف ك صيانتو مف العناية ما يبدلو  الشخص المعتاد كىكمسؤكؿ عف - 

.ىالؾ الشيء أكتمفو مالـ يثبت أف ذلؾ يرجع لسبب ال يد لو فيو   
.   ؽ ـ 956إستثمار الشيء المرىكف المادة -   
يتكلى الدائف المرتيف إدارة الشيء المرىكف ك عميو يبذؿ في ذلؾ مف العناية ما يبدلو الرجؿ المعتاد ك - 

ليس لو أف يغير مف طريقة إستغالؿ الشيء المرىكف إال برضاء الراىف ك يجب عميو أف يبادر بإخطار 
رتكب  الراىف عف كؿ أمر بمقتضى تدخمو فادا أساء الدائف إستعماؿ ىذا الحؽ لكأدار الشيء إدارة سيئة أكا 
في ذلؾ إىماال جسيما كاف لمراىف الحؽ في أف يطمب كضع الشيء تحت الحراسة أك أف يستره مقابؿ دفع 

   .ماعميو 

يجب عمى الدائف أف يرد الشيء المرىكف إلى الراىف بعد استيفاء كامؿ حقو ك ما يتصؿ بالحؽ مف - 
. ممحقات ك مصاريؼ ك تعكيضات  

 ؽ ـ يجب لنفاذ الرىف في حؽ الغير أف يككف 961بالرجكع الى نص المادة : اآلثار بالنسبة لمغير-  ب
الشيء المرىكف في يد الدائف أكاألجنبي الذم إرتضاه المتعاقداف ك يجكز أف يككف الشيء المرىكف ضامنا 

.لعدة ديكف   
 

 ال يقتصر الرىف الحيازم عمى ضماف أصؿ الحؽ ك إنما يضمف أيضا ׃ ؽ ـ عمى963كما نصت المادة 
  ׃ك في نفس المرتبة ما يمي 
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المصاريؼ الضركرية التي أنفقت لممحافظة عمى الشيء -   
التعكيضات عف الضرار الناشئة عف عيكب الشيء -   
مصاريؼ العقد الذم انشأ الديف ك مصاريؼ عقد الرىف الحيازم ك قيده عند االقتضاء -   
المصاريؼ التي اقتضاىا تنفيذ الرىف الحيازم -   

׃كيالحظ أف الدائف المرتيف حيازة لو   
.حؽ التقدـ ك حؽ التتبع بحسب مرتبتو -   
.حؽ حبس الشيء المرىكف حتى بالنسبة إلى الغير إلى أف يستكفي حؽ -   

ينقضي الرىف الحيازم إما بصفة تبعية أك بصفة أصمية ك ىك في ذلؾ  ׃إنقضاء الرىن الحيازي - 2-3
كالرىف الرسمي فينقضي بصفة تبعية ادا انقضى الديف المضمكف بالرىف فينقضي الرىف تبعا النقضاء 

الكفاء ،الكفاء بالمقابؿ ، التجديد، المقاصة، اتحاد : الديف  بحد األسباب الكاردة في األحكاـ العامة ك ىي 
. الذمة ،اإلبراء مف الديف، إستحالة التنفيذ  

كما ينقضي الرىف الحيازم بصفة أصمية أم بالطرؽ العادية التي يقضى بيا اإللتزاـ كعمى كجو 
الخصكص بتنازؿ المرتيف عف الرىف بتخميو عف حيازتو  برضاه ،أكبسقكط حقو الذم يحكـ بو المحكمة 

عندما يسيء إستعماؿ الرىف الذم ىك كديعة تحت يده ،ك قد ينقضي الرىف بطريؽ ىالؾ الشيء المرىكف 
.ك باتحاد الذمة إذا إجتمع حؽ الرىف الحيازم مع حؽ الممكية في يد شخص   

 
األليات القانونية لضمان تحصيل ديون البنوك والمؤسسات المالية : الفرع الثالث   

  لقد خكؿ المشرع الجزائرم لمبنكؾ كالمؤسسات المالية إمتيازعمى جميع األمالؾ كالديكف كاألرصدة في 
الحساب ضمانا إلستفاء ديكنيا ك يحتؿ ىذا اإلمتيازالمرتبة الرابعة بعد إمتيازالخزينة ك صناديؽ الضماف 

كما أنو يمارس إعتبارا مف تبميغ الحجز لممديف أكالغير الذم يحكزاألمكاؿ . اإلجتماعي كأجكرالعماؿ 
(1) .المنقكلة كسندات الديف أكاألرصدة بالحساب   
ال يجكز لمبنؾ فرض حجز مباشرعمى حسابات الشركة دكف : "   كىذا ما أكدتو المحكمة العميا مف خالؿ 

مراعاة حؽ اإلمتياز الممنكح ليا قانكنا ك تحديد مرتبتو ازاء الحقكؽ األخرل المقررة لفائدة األجراء ك 
  (2). "الخزينة ك صناديؽ الضماف اإلجتماعي 

  
 
 
  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
11\03 من األمر رقم 121المادة  : (1)  

 
     273 ص 2003 1 مجلة قضائٌة عدد 2000\04\11 بتارٌخ 238272قضٌة رقم : (2)
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   ׃ يمكف لمبنكؾ المطالبة بديكنيا بعد إحتراـ اإلجراءات التالية 11\03 مف األمر 124كطبقا لممادة 
حمكؿ أجؿ الديف الذم يحدد مسبقا في عقد القرض كاإلشكاؿ الذم يثكر يككف عند حمكؿ قسط مف - 

 كاف العقد يرتب حمكؿ اأقساط الديف ك يتخمؼ المديف عف الكفاء بو ىنا يجب الرجكع إلى بنكد العقد فإذ
 كما ىكمعمكؿ بو في عقكد القركض المبرمة 124أجؿ الديف ككؿ ففي ىذه الحالة تطبؽ أحكاـ المادة 

.                        - بيف صندكؽ السكف كالتكفير ك زبائنو مف أجؿ شراء سيارات سياحية أك نفعية
. يـك مف تاريخ حمكؿ أجؿ الديف 15إنذارالمديف بعقد غيرقضائي في أجؿ ال يتعدل   

 يـك بعد حمكؿ أجؿ الديف ك يجب التركيز ىنا عمى حساب المدة بنظاـ المكاعيد الكاممة 15نفاذ مدة - 
. ك ما بعدىا مف ؽ إـ463الذم أخذ بو المشرع الجزائرم في نص المادة   

إستصدار أمر مف رئيس المحكمة ببيع الشيء المرىكف  لفائدة البنؾ كنفرؽ ىنا بيف األمكاؿ العقارية ك - 
األمكاؿ المنقكلة ففي الحالة األكلى تختص محكمة مقر المجمس طبقا لنص المادة األكلى أما ادا كاف 

محؿ الرىف شيئا منقكال غير المحؿ التجارم فتختص محكمة مكاف التنفيذ أم الحجز ك البيع حسب نص 
. ؽ إـ 8المادة   

  .تحصيؿ مبالغ أمكاؿ المديف المرىكنة مباشرة لفائدة البنؾ أك المؤسسات المالية- 
كحيث أف قانكف النقد ك القرض أفاد البنؾ بحؽ امتيازم  : "(1)كىذا ما أكدتو المحكمة العميا مف خالؿ

.إلستفاء ديكنو رغـ كؿ معارضة   
 مف قانكف 124 المتممة بالمادة 178ك حيث كاف عمى القضاة التأكد مف تكفر أكعدـ تكفر شركط المادة 

أف أجؿ إستحقاؽ الديف ، عدـ كفاء الديف ، تبميغ إعذار بمكجب عقد غير : القد ك القرض المتمثمة في 
  يـك قبؿ الطمب المقدـ لرئيس المحكمة 15قضائي 

  ."ك حيث أف بربط طمب بيع محجكزات مرىكنة بدعكل قضائية في المكضكع خالؼ القضاة القانكف 
 

 أنيا لـ تتعرض لمرىف القانكني كىذا ما إستدركو المشرع في نص المادة 124المالحظ مف خالؿ المادة 
 مف قانكف المالية لسنة 50 المعدلة بنص المادة 2003 قانكف المالية لسنة 11\02 مف القانكف رقـ 96

يؤسس رىف قانكني عمى األمالؾ العقارية لممدينيف لفائدة البنكؾ ك المؤسسات المالية لضماف  : " 2005
تحصيؿ ديكنيا كاإللتزامات التي تـ اإلتفاؽ عمييا معيا ، يتـ تسجيؿ ىذا الرىف بمبادرة مف البنؾ عمى 
أساس إتفاقية القرض التي تمت بيف البنؾ ك زبكنيا مبينة خاصة المبمغ األقصى لمقرض المضمكف 

."ككصؼ األمالؾ مكضكع الرىف   
 المتعمؽ بالرىف القانكني 2004\4\3 المؤرخ في 132 \06كتطبيقا ليذه المادة صدرالمرسـك التنفيذم 

:المؤسس لصالح البنكؾ ك المؤسسات األخرل الذم نص عمى اإلجراءات التالية   
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2006 ، مجمة المحكمة العميا ، العدد الثاني 2006\12\20 بتاريخ 425088 قرار رقـ (1)
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.       يبمغ المحضر القضائي اعذار بالدفع لمدائف لتحديد المبالغ المستحقة في أجؿ شير-   
 يـك قبؿ المجكء الى المحكمة 15عند عدـ الدفع يبمغ اعذار ثاف لممديف ك يحدد اجؿ جديد مدتو - 

 المختصة
عند االمتناع عف الدفع بعد انقضاء االجؿ يقدـ الممثؿ القانكني لمبنؾ طمبا الى المحكمة لمحصكؿ عمى - 

.  ؽ ا ـ 320الصيغة التنفيذية التي تمكف مف اجراء الحجزالعقارم كذلؾ طبقالألحكاـ المادة   
 

الضمانات األخرى: المطمب الثاني   
  تأمين القرض ׃الفرع األول 

ىكنظاـ تأميني يمكف الدائنيف مقابؿ أجر مف تغطية عدـ الكفاء بديكف في ذمة أشخاص تـ  ׃تعريفو - 1
(1). تعيينيـ مسبقا كيكجدكف في حالة عجزعف دفع ديكنيـ   

  المتعمؽ بالتأمينات لـ ينظـ تأميف القرض بنص خاص غير أف المرسـك 07 \ 95ك يالحظ أف األمر 
 تاميف 5 2  المتعمؽ بإعداد قائمة عمميات التأميف كحصرىا يصنؼ في المادة 338 \ 95التنفيذم رقـ 

القرض ك تاميف الكفالة كما نظـ المشرع الجزائرم نكعا خاصا مف التاميف عمى القرض ك ىك تاميف 
  يناير 10 المتعمؽ بتأميف القرض عند التصدير المؤرخ في 06\ 96القرض ك ىذا بمقتضى األمر رقـ 

1996 .  
    ׃أنواع تأمين القرض - 2
عجزالمديف في إطار التجارة (إفالس)تأميف القرض الداخمي يغطي خطر ׃تأمين القرض الداخمي - 2-1

الداخمية عف الكفاء بدينو في تاريخ اإلستحقاؽ كليذا الغرض ظيرت ىيئات متخصصة في تأميف القرض 
: أىميا   

 كىي مؤسسة عمكمية 1997 أكتكبر 5تأسست ىذه الشركة بتاريخ  ׃شركة ضمان القرض العقاري - 
: إقتصادية تتمثؿ مياميا في  

تقديـ ضمانات لإلعتمادات أكالقركض الممنكحة مف طرؼ المؤسسات المالية المقرضة كالمكجية أم - 
. القركض إلمتالؾ ماؿ عقارم لغرض السكف   

   (2). تسيير صندكؽ الضماف المتككف مف حصص المؤسسات المالية - 
مراقبة كيفية تسيير المؤسسات المقرضة في مادة المنازعات مع إمكانية حمكؿ شركة التأميف محؿ - 

.المؤسسة المقرضة مف أجؿ متابعة عمميات تغطية الديكف   
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

(1) Jezn bastin la défaillance de paiement et sa protection 1993, P 68 l assurance crédit est un système d 

assurance 
 Qui contre rémunération permet a des créanciers d être couverts contre le non paiement de créances dues par des 

personnes préalablement identifiées et en état de défaillance de paiement 
 القرض الشعبً % 15 البنك الوطنً الجزائري % 15 الصندوق الوطنً للتوفٌر و االحتٌاط  % 5 الصندوق المركزي العادة التامٌن (2)

 البنك % 5 الشركة الجزائرٌة للتامٌن الشامل %  10 الشركة الجزائرٌة للتامٌن و اعادة التامٌن % 15 بنك الجزائر الخارجً % 15الجزائري 
  % 10 الشركة الجزائرٌة للتامٌن % 10الجزائري للتنمٌة الرٌفٌة  
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معالجة كؿ عمميات اإلقتراض المكجية لمقاكالت العقاركعمكما كؿ العمميات المالي التي ترتبط بصفة - 
. مباشر ة أكغير مباشرة بمكضكع الشركة   

ىك ضماف لحؽ ناشىء بمكجب عقد مبـر بيف البائع المقيـ بالجزائر  ׃تأمين القرض عند التصدير- 2-2
مع مشترم أجنبي ال ينتمياف الى الفضاءات الجغرافية ، السياسية ، التجارية ، المغكية ، القضائية ، 

   )(.القانكنية الكاحدة 
 كالمتعمؽ بتأميف القرض عند التصدير تـ إنشاء 1996\ 1\ 14 المؤرخ في 6\ 96كبمكجب األمر رقـ 

شركة مختصة في تأميف كضماف أخطارالقرض عند التصدير كىي الشركة الجزائرية لتأميف ك ضماف 
 المحدد لشركط تسيير األخطار المغطاة بتأميف القرض 235\ 96المرسـك التنفيذم رقـ رالصادرات  بصدك

  02\ 544 كتعتبر ىذه الشركة مؤسسة عمكمية إقتصادية شركة ذات أسيـ كشركة تجارية تطبيقا لممادة 
. مف القانكف التجارم الجزائرم  

 فإف 06 \9 مف األمر 1طبقا لنص المادة  ׃أنواع المخاطر المغطاة في تأمين القرض عند التصدير- 
تأميف القرض عند التصدير يضمف تغطية الحقكؽ المرتبطة بعمميات التصدير ضد مختمؼ المخاطر 

   ׃ مف نفس األمرك المتمثمة فيمايمي 4المنصكص عمييا في المادة 
 كىي المخاطر التي يتسبب المشترم في حدكثيا بإرادتو أك بدكنيا تجعمو غير قادر ׃األخطار التجارية - 

عساره أكبسبب  عف الكفاء بالتزامو اتجاه الدائف في اآلجاؿ المحددة في العقد كذلؾ لتقاعس المديف أكا 
 فسخو العقد                                                                                 

 كىي التدابير التي تتخذىا دكلة المشترم ك ينتج عنيا حرماف المصدر مف ׃المخاطر السياسية - 
الحصكؿ عمى المبالغ محؿ المبيعات كإجراء إدارم ما ك كؿ تصرؼ أخر تتخذه السمطات العمكمية لدكلة 

(2).  كالعامة ةالمديف ك تتضمف المخاطر السياسية الحركب الدكلية كاإلضطرابات الداخمي  
. باإلضافة إلى مخاطر عدـ التحكيؿ ك الككارث الطبيعية   

׃تطبيق ضمان تأمين القرض و أىميتو - 3  
عقد التأميف بصفة عامة كعقد تأميف القرض بصفة خاصة ككؿ العقكد ينعقد :عقد تأمين القرض - 

التراضي ،المحؿ، السبب، كطرفي العقد ىما المؤمف المتمثؿ في شركة تأميف : بتكافر أركانو الثالث كىي
القرض قد يؤمف عمى التجارة الداخمية أك يؤمف عند التصدير، أما الطرؼ الثاني ىكالمؤمف لو عادة شركة 
أكمؤسسة تجارية كبمقتضى ىذا العقد تحدد الشركط المختمفة التي تنظـ عالقة المتعاقديف ك يفرغ بكثيقة 

تدعى بكليصية التأميف، كعف محؿ العقد فيكالخطرالمصرح بو كالمؤمف منو كطبقا لمقكاعد العامة 
تككف محال لمتأميف كؿ مصمحة إقتصادية مشركعة تعكد :" ؽ ـ فإنو 621المنصكص عمييا في المادة 

."عمى الشخص مف عدـ كقكع خطر معيف   
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  233 ص2002معراج جدٌدي ، رسالة دكتوراة ، النظام القانونً لعقود التأمٌن بالجزائر فً ضوء التحوالت اإلقتصادٌة الجدٌدة  : (1)

06\96 مف االمر 8، 7 ، 6المكاد  :(2)  
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 مف األمر المتعمؽ بالتأمينات 29 فالمقصكد أف المصمحة ىي السبب الدافع إلى التعاقد بتأكيد المادة 
."يمكف لكؿ شخص لو مصمحة مباشرة أكغير مباشرة في حفظ ماؿ أكعدـ كقكع خطر أف يؤمنو :"  
:أثار عقد تأمين القرض -   

يمتـز المؤمف لو بالتصريح عند إكتتاب العدد :"  عمى أنو 01 \ 15  تنص المادة ׃إلتزامات المؤمن لو
بجميع البيانات كالظركؼ المعركفة لديو ضمف إستمارة أسئمة تسمح لممؤمف بتقديراألخطار التي يتكفؿ 

." بيا  
ك نظرا لصعكبة تغطية خطر عدـ دفع القرض ك نسبة الخطرالتي يتميز بو في ىذا النكع مف التأميف تقـك 

: شركة تأميف القرض بدراسة لكؿ ممؼ قرض أم حسب طبيعتو كغايتو كما تستمـز مف المؤمف لو  
.  العقدبالتصريح بجميع البيانات عند إكتتا-   
التصريح بتغير الخطر أك تفاقمو ك ىك زيادة احتماؿ كقكع المخاطر إلى درجة انو لك عمـ بيا المؤمف - 

 لما تعاقد 
  . مف قانكف التأمينات15دفع األقساط في مكاعيدىا المادة - 

׃إلتزام المؤمن  
يمتـز بدفع التعكيض عف األضرار التي لحقت المؤمف لو ك ىذا عند تحقؽ الخطر أكالتأميف المتفؽ - 

.عميو في العقد عند حمكؿ األجؿ أك تحقؽ الحدث   
.ال يككف التعكيض مستحقا لمدائف إال بعد الكفاء باإللتزامات التي يرتبيا العقد عمى عاتقو -   
أحد المخاطر المعينة في العقد تحققت فالمخاطر الغير كاردة في العقد ال تمـز شركة التأميف بالتعكيض - 

.عنيا   
.إف الديف محؿ النزاع يخص مقدار أك صحة ثبكتو -   
إذا تعمؽ األمر بخطرعدـ التحكيؿ فإف شركة تأميف القرض عند التصديرال تدفع التعكيض حتى يثبت - 

.المصدر بأف المديف نفذ إلتزاماتو   
.ال تعكض شركة تأميف القرض عف كجكد شركط في العقد مجحفة -   

تحؿ شركة تأميف القرض بمجرد دفعيا التعكيض محؿ الدائف في حقكقو كدعكاه ك  ׃أثار دفع التعويض 
 مف الشركط العامة لكثيقة 23 ؽ ـ المادة 261مطالبتو لمحصكؿ عمى الديف كىذا حسب نص المادة 

. 26التأميف ك المادة   
طبقا لمقكاعد العامة ينقضي تأميف القرض بإنقضاء مدتو أكبفسخو أك : إنقضاء عقد تأمين القرض - 4

تقادـ دعكاه، يحدد الطرفاف المتعاقداف مدة العقد التي تككف ممزمة لطرفي العقد غير أف ىناؾ إستثناء ليذه 
مع مراعاة األحكاـ المتعمقة بالتاميف عمى األشخاص يجكز : "10 مف المادة 2القاعدة فقد جاءت الفقرة 

لممؤمف ك لممؤمف لو في العقكد التي تفكؽ مدتيا ثالث سنكات أف يطمب فسخ العقد كؿ ثالث سنكات عف 
."طريؽ إشعار مسبؽ ب ثالث أشير   
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ك تسرم أحكاـ التقادـ بإنقضاء مدة عقد التأميف أم بإنقضاء مدة ثالث سنكات مف كقت حدكث الكاقعة 
.  مف األمر المتعمؽ بالتامينأت 27 ؽ ـ ك624التي تكلدت عنيا الدعاكل طبقا لممادتيف   

الضمان المالي  : الفرع الثاني   
  ׃مفيوم الضمان المالي - 1
الضماف المالي ىك أداة أك كسيمة مستعممة مف قبؿ الييئات المتخصصة في منحو : تعريفو - 1-1

لممستفيديف مف القرض لتدعيـ الثقة بيف طرفي عقد القرض ، أكلضماف القركض الالزمة لإلستثمارات 
  المتعمؽ بالقانكف التكجييي لممؤسسات الصغيرة 18\01المحققة مف قبؿ المؤسسات المعرفة طبقا لمقانكف 

(1 ).كالمتكسطة المنظمة فييدؼ إلى الكقاية مف أثاراإلعسار المالي أكاإلفالس   
  ׃أطرافو - 1-2
تعرؼ المؤسسة الصغيرة كالمتكسطة ميما كانت طبيعتيا : المؤسسة التي صدر الضمان لصالحيا- أ

: القانكنية بأنيا  مؤسسة إنتاج السمع ك الخدمات   
.  شخصا250الى 1تشغؿ مف -   
  مميكف دج500  د ج أك ال تجاكز مجمكع حصيمتيا السنكية 2ال يتجاكز رقـ أعماليا السنكم مميار - 
(2). تستكفي معايير اإلستقاللية -   
 المتعمؽ بالنقد ك 11\03 مف األمر 70كىكالبنؾ حيث نصت الماد ة : المستفيد من الضمان - ب

 68 الى 66البنكؾ مخكلة  دكف سكاىا القياـ بجميع العمميات المبينة في المكاد :" القرض عمى مايمي 
كبالرجكع إلى المكاد التي أحالت عمييا ىذه المادة نجد أنيا تتعمؽ بالعمميات ." أعاله بصفة مينتيا العادية 

. تمقي الكدائع ، منح القركض ، إدارة كسائؿ الدفع : المصرفية المتمثمة في   
:الييئات المتخصصة في منح الضمان المالي - ج  

أنشأ ىذا الصندكؽ بمكجب المرسـك  ׃صندوق  ضمان القروض لممؤسسات الصغيرة و المتوسطة -  
كىك مؤسسة عمكمية تحت كصاية كزارة (3)  2002\ 11\  11 المؤرخ في 373\ 2التنفيذم رقـ 

المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة كالصناعة التقميدية كيتمتع ىذا الصندكؽ بالشخصية المعنكية كاإلستقاللية 
  (4 ).المالية 

 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 المتعلق بانشاء صندوق الضمان للقروض للمؤسسات الصغٌرة و المتوسطة 2002 نوفمبر 11 المؤرخ فً 373\ 02 من المرسوم 03 المادة (1)
74 ج ر عدد 2002ستة   

 ٌتضمن القانون التوجٌهً لترقٌة المؤسسات الصغٌرة و المتوسطة ج ر عدد 2001 دٌسمبر 12 المؤرخ فً 18\01 من القانون رقم 04 المادة (2)
  2001 سنة 77

373\02 من المرسوم 02 المادة (3)  
  05 المادة (4)
  06 المادة (5)
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ييدؼ إلى تسييؿ الحصكؿ عمى القركض متكسطة األجؿ التي تدخؿ في التركيب المالي لإلستثمارات في 
.إنشاء المؤسسات، تجديد التجييزات، تكسيع المؤسسات،أخذ مساىمات  ׃المجاالت التالية   

كالقياـ بكؿ مشركع شراكة مع المؤسسات التي تنشط في إطار ترقية المؤسسات الصغيرة ك المتكسطة ك 
فيك يكمؿ الضماف الذم يمنحو المقترض إلى البنكؾ ك المؤسسات المالية في شكؿ ضمانات 0تطكيرىا 

.عينية أك شخصية   
ك يستبعد مف ضماف ىذا الصندكؽ تمؾ المؤسسات التي ال ينطبؽ عمييا تعريؼ المؤسسات الصغيرة ك 

المتكسطة حسب القانكف التكجييي لممؤسسات الصغيرة ك المتكسطة اك المؤسسات التي إستفادت مف دعـ 
مالي مف طرؼ الدكلة ، كذلؾ المؤسسات المسعرة في البكرصة ، شركات التأميف ، الككاالت العقارية ، 

.الشركات التي تنشط في مجاؿ التجارة فقط ، القركض التي تيدؼ الى إعادة تمكيؿ قركض قديمة   
أنشأ بمكجب مرسـك رئاسي رقـ  ׃صندوق ضمان لقرض اإلستثمار لممؤسسات الصغيرة و المتوسطة - 
  ييدؼ إلى ضماف تسديد القركض البنكية الممنكحة لممؤسسات 2004 أفريؿ 19 المؤرخ في 134 \ 04

الصغيرة ك المتكسطة الخاصة بتمكيؿ اإلستثمارات المنتجة لمسمع كالخدمات المتعمقة بإنشاء تجييزات 
׃المؤسسة كتكسيعيا ك تجديدىا   كيستفيد مف ضماف الصندكؽ   

قرض اإلستثمار المادم الذم تككف مدة تسديده األصمية مساكية لسبع سنكات أك تقؿ عنيا بما في ذلؾ - 
. ميمة التأجيؿ   

  سنكات 10اإلعتماد اإليجارم المنقكؿ كالعقارم الذم ال يمكف أف تزيد مدة تسديده األصمية عف - 
: كيمكف ضماف ىذا الصندكؽ في إطار نشاطو بضماف صنفيف مف المخاطر  
.   العجز في سداد القركض الممنكحة كالتصفية القانكنية اإلفالس لممقترض   

 تغطية المخاطر المتعمقة بآجؿ االستحقاؽ األصمية كالفكائد المستحقة الكاجبة األداء طبقا لمحصة المؤمنة 
׃العالقة التي تربط بين أطراف الضمان المالي - 2-3  

 134\ 04 مف مرسـك 12 كفقا لنص المادة :العالقة التي تربط بين الييئات المتخصصة والمصرف - 
 يتضمف القانكف األساسي لصندكؽ ضماف قركض استثمارات المؤسسات 2004 افريؿ 19المؤرخ في 

المتكسطة ك الصغيرة  فإنو يتـ تكقيع إتفاقية إطارية بيف البنكؾ كالمؤسسات المالية كالصندكؽ لتحديد 
حيث تقـك الييئة المتخصصة بمنح . مجمكع النمط العممي كالقكاعد المنظمة لمنح الضماف ك تطبيقو 

شيادة الضماف المالي  لفائدة المصرؼ المقرض الممكؿ لممشركع اإلستثمارم المخصص لممؤسسات 
العقد شريعة - الصغيرة ك المتكسطة ك الصنااعة التقميدية ،ك محتكل ىذه اإلتفاقية طبقا ألحكاـ القانكف

. فال يجكز نقضو ك لتعديمو إال باتفاؽ الطرفيف أك ألسباب يقررىا القانكف - المتعاقداف  
 

تتمثؿ في عقد القرض اإلستثمارم : العالقة التي تربط بين المؤسسة الصغيرة والمتوسطة و المصرف - 
المصرفي لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة ، حيث تمتـز المؤسسة المقرضة بمنح الماؿ الذم يككف نقدا أك 
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أمكاؿ منقكلة أكعقارية ك يقابؿ ىذا اإللتزاـ إلتزاـ العميؿ بمبمغ الفائدة كىي عبارة عف مجمكع ما يتقاضاه 
.المصرؼ نظيراألتعاب التي يتحمميا عند القياـ بعممية القرض   

: مراحل طمب الضمان المالي - 2  
:إجراءات طمب الضمان المالي - 2-1  
.ممؼ طمب الضماف يقدـ عف طريؽ المصرؼ أك يقدـ مباشرة لمصندكؽ -   
 الصندكؽ يمنح كثيقة تدعى الكعد بالضماف ك حتى تتمكف المؤسسة مف فبعد مكافقة مبدئية لمضما- 

تحقيؽ ك تنفيد الضماف المصرؼ يقـك بتبميغ الصندكؽ لقراره بالمكافقة عمى تمكيؿ مشركع المؤسسة ك 
يرسؿ إليو نسخة التبميغ ليذا القرار ممحقا بممؼ القرض ك يجب أف يرسؿ طمب الضماف إلى الصندكؽ 

 يكـ ك في 20 يـك التي تمي قرار منح القرض ك يمتـز الصندكؽ باإلفصاح عف قراره في أجؿ 30خالؿ 
حالة المكافقة يسرم مفعكؿ الضماف ابتداء مف يـك تعبئة القرض بالنسبة لقرض اإلستثمار ك بداية 

. كفي حالة الرفض يتـ تبميغ القرض بقرار مسبب . إستعماؿ العتاد بالنسبة لعممية اإلعتماد اإليجارم   
يبدأ سرياف ضماف الصندكؽ إعتبارا مف تاريخ تعبئة القرض في : مرحمة تسيير الضمان المالي - 2-2

ك ينتيي يـك التسديد الكامؿ .مجاؿ القرض كاإلستثمارك بداية إستعماؿ العتاد لعممية اإلعتماد اإليجارم 
. لمقرض طبقا ألحكاـ إتفاقية القرض   

:ك تنفيذ الضماف المالي تخص المخاطر المغطاة مف الصندكؽ المتمثمة في   
.عدـ تسديد القركض الممنكحة -   
.التسكية أك التصفية القضائية لممقترض -   

ك يعرؼ الضرر بأنو الطر المضمكف ، ك يتمثؿ ىذا الخطر في عجز المؤسسة المستفيدة مف القرض 
ك يتحقؽ أجاؿ إستعماؿ عقد الضماف المالي بتعييف ميمة عدـ الكفاء .عمى الكفاء بإلتزاماتيا الثابتة قانكنا 

ك ىي مدة التسكية الكدية بعدىا ال يمتـز الصندكؽ بالضماف كليذا تقـك المؤسسة المقرضة مف إعالـ 
الصندكؽ بكقكع الضرر كذلؾ في أجؿ شيريف ، ك بعد إنقضاء مدة سنة مف عدـ الدفع فإف المصرؼ 

.التي لـ تقـ بإستعماؿ الضماف تعتبر متنازلة عنو بقكة القانكف   
ينقضي بإنتياء مدتو كالمتفؽ عمييا في العقد ك ينقضي قبؿ  ׃إنقضاء عقد الضمان المالي  - 2-3

حمكؿ أجمو في العقد أك ينتيي بإنقضاء عقد القرض اإلستثمارم ك يتطمب مف أطراؼ عقد الضماف المالي 
׃تنفيذ إلتزاماتيـ ك أىميا   

 يمتـز المصرؼ عند اإلكتتاب أف يدفع إلى الصندكؽ مقابؿ الضماف الذم يمنحو ׃التزاـ بدفع العالكة - 
 المتمثؿ في المبمغ اإلجمالي لمقرض المضمكف مف اليا ك يعادؿ مبمغ العالكة حاصؿ ضرب ك كعائو

رأسماؿ باإلضافة إلى الفكائد المستحقة مضركب في النسبة النيائية المحددة تطبيقا إلحكاـ المرسـك 
 لممؤسسة المصرفية مف جراء تحقؽ الخطر ׃إلتزاـ الصندكؽ بالتعكيض .- 134 \  04الرئاسي رقـ

 يـك التي تمي التصريح 30المضمكف ك المتمثؿ في عدـ الكفاء ك استالـ بطاقة التصريح بالضرر خالؿ 
. 



 الخاتمة  
 

 30 

 

 الخاتمة  
  شيدت البيئة المصرفية في اآلونة األخيرة العديد من المتغيرات العالمية المعاصرة من أىميا تحرير 

الخدمات و التقدم التكنولوجي الكبير و ازدياد حدة المنافسة بين البنوك ، ىذه التطورات جعمت من 
القروض البنكية األداة االقتصادية األكثر أىمية من أي وقت مضى لجميع الدول و يشير سجل نموىا و 

تنوعيا حتى أصبح من الخطورة بحيث تستوجب اىتماما أشمل و أعمق من السمطات العامة سواء 
بالعناية المباشرة أو بواسطة األجيزة المصرفية المختصة و يمكن أن يؤدي االىتمام بالقروض و ممارستيا 

. بعقالنية وتخطيط إلى تطوير اقتصادي أفضل 
   و بما أن القروض البنكية تعتبر المصدر الرئيسي لربح البنوك ىذه االخيرة يعرفيا البعض بأنيا 

مؤسسات تقترض لتقرض، لذلك كان من الضروري اتخاذ كافة االحتياطات لضمان استرجاع أمواليا 
 بدءا من الدراسات المالية و التحميمية لطمبات ض تعتبر عنصرا مالزما لمقروي المخاطر التىالسيطرة عل

 .القروض إلى الحصول عمى ضمانات حقيقية و ممموسة 
   ومما الشك فيو أن ساحات القضاء أصبحت تعج بالمنازعات التجارية التي تمجأ إلييا البنوك عند عدم 

تسديد مبالغ القروض في تاريخ االستحقاق ىذه المنازعات تمتاز بالتعقيد و طول اإلجراءات و ىذا ما 
يتعارض مع السرعة في المعامالت التجارية خاصة مع غياب النص القانوني الذي يؤطر العمميات 

 المتعمق بالنقد و القرض ،باإلضافة 11\03البنكية و يوفر ليا الحماية القانونية ما عدا ما جاء في األمر 
إلى حممة التحقيقات القضائية المتبوعة بضجة إعالمية التي شيدىا القطاع المصرفي فيما يتعمق بجرائم 

. الفساد 
   كل ىذه األمور تفرض عمى المشرع الجزائري سن قوانين تواكب التطورات الحاصمة في القطاع 

المصرفي وقواعد تحكم المعامالت البنكية خاصة منح القروض ووضع جزاءات عمى من يخالفيا الن ىذه 
العمميات تمتاز بخصوصية يصعب معيا تطبيق القواعد العامة كما تفرض عمى القاضي أن يكون عمى 
دراية كافية بالتقنيات المستعممة في ميدان البنوك فال يجب أن يقتصر دوره عمى تعيين خبير و من ثم 

 اقتصاد ةالمصادقة عمى خبرتو، فحسن فيم الممف ىو مفتاح الفصل فيو خاصة مع تبني الجزائر لسياس
السوق الجزائر التي تجمت من خالل إبراميا لعدة اتفاقيات شراكة األمر الذي يؤدي إلى طرح منازعات في 

غاية التعقيد قد تكون أطراف أجنبية فييا كالمنازعات المتعمقة باالعتمادات المستندية  لذلك يتعين عمى 
القاضي فيم تقنيات و إجراءات منح القروض وذلك لمحفاظ عمى حقوق األفراد و تحديد المسؤوليات في 

حالة تعثر القروض من خالل معرفة سمطات منح قرار القرض و بالتالي فان ضرورة وجود قاضي 
متخصص في ىذا الميدان أصبح اليوم ضرورة حتمية الن المنازعات المستقبمية التي ستطرح عمى 

. القضاء ستكون منازعات ذات طابع تقني 
 

 



 قائمة المراجع باللغة العربية
 دار احياء التراث 5عبد الرزاق الصنهوري الوسيط في شرح القانون المدني الجديد العقود الواردة في الممكية جزء - 1

   1952العربي بيروت طبعة 

، مجمة اإلدارة اتحاد جمعيات  فاروق ابراهيم خضير ، مفهوم اإلئتمان المصرفي و عالقته باإلدخار و اإلستثمار-2
  .1987 جويمية 1 عدد20التنمية االدارية ، القاهرة ،مصرمجمد 

 1985مصطفى رشدي ، االقتصاد النقدي و المصرفي ، الدار الجامعية طبعة - 3

  طبعة1993عكاشة محمد عبد العال ، قانون العمميات المصرفية الدولية ، الدار الجامعية لمنشر - 4

  1993 لعام 500نشرة االصول و االعراف الموحدة لالعتمادات المستندية رقم - 5
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 مــلخص المذكرة
 

 ٌشًّ إر إٌشاداذٗ، عٍى ٌٍذظٛي اٌثٕه عٍٍٗ ٌعرّذ اٌزي األساسً اٌّٛسد اٌّظشفٍح اٌمشٚع ذعرثش

 تاعرثاس٘ا خاطح عٕاٌح اٌّظشٌح اٌمشٚع اٌرجاسٌح اٌثٕٛن ذًٌٛ ٌزٌه اسرخذاِاذٗ، ِٓ اٌجأثاألوثش

 ِٕخ أْ وّا اٌّرذاٚي، إٌمذ ٚ اٌٛدائع صٌادج عٕٙا ذٕشأ اٌرً ٚ االئرّاْ اٌعٛاًِ ٌخٍك أُ٘ ِٓ

 .ٌخذِٗ اٌزي اٌّجرّع سخاء ٚ ذمذِٗ، ٚ االلرظادي إٌشاؽ اإلسٙاَ فً ِٓ اٌثٕٛن ٌّّىٓ اٌمشٚع
 اٌطالح صٌادج فً فعاي تذٚس ذمَٛ أٔٙا إر اٌٛؽًٕ، االلرظاد فً ٘اِا دٚسا ذٍعة اٌمشٚع إْ

 ِشاسٌع فً اٌّمرشػح األِٛاي اسرثّاس ؽشٌك عٓ اٌعّاٌح ٚ اإلٔراج تاٌراًٌ صٌادج ٚ اإلٔراجٍح

 عذَ ٚ اٌّاٌٍح ِٛاسد٘ا السرثّاس ٌٍثٕٛن ٚسٍٍح أُ٘ فاٌمشٚع ذعرثش ِشذفعح، عٛائذ راخ إٔراجٍح

 أي االلشاػٍح، اٌعٍٍّح ٚساء ِٓ األوثش اٌجأة اٌمشٚع ٘زٖ عٛائذ ذعرثش جاِذج، وّا إتماء٘ا

 اٌىٍّح دٍث ِٓ االسرثّاس ٚ اإلٔراج وضٌادج ِرعذدج أ٘ذاف ترذمٍك رٌه االلرظادي ٚ إٌشاؽ ذٛسٍع

 اٌزي اإلٔراجً اٌفائغ إٌى اٌٛطٛي تاٌراًٌ ٚ االلرظادي، االسرمشاس إٌّٛ ٚ ٌرذمك درى إٌٛعٍح ٚ

 :خالي ِٓ اٌفعاٌٍح ٘زٖ ذثشص االسرٍشاد ٚ ِٓ ٌمًٍ ٚ اٌرظذٌش عٍى ٌذفض
 .تاٌٛفاء اٌٛعذ ٚ اٌعمٛد عٍى ذمَٛ أطثذد اٌرً اٌّعاِالخ ذسًٍٙ -
 اسرغالي ٚ اٌضساعح اٌظٕاعح ذًٌّٛ فً اٌمشٚع ِٓ عٍٍٙا اٌّذظً اٌضائذج اٌسٌٍٛح ِٓ االسرفادج -

 .ِؼافح لٍّح خٍك ٚ اٌّاي سأط إٔراجٍح فً تاٌضٌادج ٌؤدي اٌزي اٌرٛصٌع ٚ فً اإلٔراج األِٛاي
أتٛاب  فرخ تاٌراًٌ ٚ اٌّاي سأط عشع فً ذساُ٘ إدخاساخ إٌى اٌّىررشج اٌّثاٌغ دًٌٛ  -

 وً إفادج ٚ االلرشاع

 .االجرّاعٍح ٚ االلرظادٌح اٌّجّٛعاخ
 اٌفشص تئعطاء٘ا رٌه ٚ اٌىفٛءج ٚ اٌّؤؽشج اٌثششٌح اٌّٛاسد اسرغالي ٚ اٌثطاٌح عٍى اٌمؼاء  -

 .ٌفعٍٗ ٚ االسرثّاس ٌٕٛع ِّا اٌٛالع، أسع عٍى ترجسٍذ ؽّٛداخ اٌىفٍٍح
 .ِشدٚدٌرٙا ٌفعً ِّا ذسٍٍش٘ا دسٓ ٌىفً اٌثٕٛن ؽشف ِٓ اٌٌّّٛح اٌّشاسٌع دساسح ٚ ذذًٍٍ إْ -
 األِٛاي ذسشب ِٕع تاٌراًٌ ٚ ادخاسُ٘ ذمذٌُ ٚ إٌمذٌح، األسٛاق ِع اٌرعاًِ عٍى األفشاد ذشجٍع  -

 ذخض األستاح فئْ ٚتٙزا اٌثٕٛن، فً اٌثمح ٚ اٌؼّاْ ٚ اٌعائذ اٌذاخً لً ذٛفش ِا اٌخاسج إرا إٌى

 .األؽشاف جٍّع
 سٍٍّح الرظادٌح ٌسٍاسح ذجسٍذا أٔٗ عٍى دًٌٍ ٌٙٛ االلرظاد ذٍّٕح فً اٌمشٚع ِساّ٘ح فئْ ِٕٗ ٚ

 ٚ اٌّششٚعاخ، ٌرًٌّٛ ِظذسا أوثش ٌجعٍٙا اٌزي اٌشًء اٌرٛؽٍٓ، ٚ االسرثّاس صٌادج ذؤدي  إٌى

 .ٚاالجرّاعً االلرظادي اٌرطٛس ٌّٛاجٙح ذعذ ؽالح أٍّ٘رٙا ٚ فعاٌٍرٙا
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