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 الشكر  و التقدير

 ا��مد � الواحد �حد و الفضل للذي خلق 

السموات بال عمر،و رزق الرزق و لم ي���� أحد   

 الل�م لك ا��مد ح�� تر���،و لك ا��مد إذا رض�ت و لك ا��مد 

 �عد الرضا،و لك ا��مد ع�� �ل حال.

 �عد شكرنا � عز و جل الذي وفقنا إ�� ما يحبھ و يرضاه �� جال العلم 

 و املعرفة،و من باب �ع��اف با��ميل .

�شرفنا أن نتقدم �عظيم الشكر و التقدير،بأخلص الدعاء با���� ل�ل 

أساتذتنا ا����م�ن،�ل من ساعدنا و لو ب�لمة طيبة،كما نوجھ خاصة شكرنا 

ع�� �ل النصائح و �رشادات عيا��� نور الدين غو�ي إ�� �ستاذ املؤطر بل

 الوج��ة ال�� قدم�ا لنا.

كما ال يفوتنا أن نتقدم بفائق الشكر  و �ح��ام و التقدير الكب�� إ�� �ل 

موظفي الو�الة ا���و�ة لبنك الفالحة و التنمية الر�فية �سيدي ��ضر �ل 

 باسمھ و ع�� رأس�م السيدة املديرة.

دنا من قر�ب أو �عيد �� انجاز �ذا العمل،فل�مو ل�ل من ساع  

ا��زاء و العطاء و وفق�م إ�� ما تحب و تر��� إنك السميع    

 ا��يب.

   



 

 إ�داء

 ا��مد � الذي بنعمتھ تتم الصا��ات 

 و ���ء جميل أن �س�� ��سان إ�� النجاح فيحصل 

 عليھ.و لكن �جمل تذكر من �ان الس�ب �� ذلك.

 أ�دي ثمرة �ذا ا���ود إ�� من �ان يتم�� أن يرى �ذا العمل و قد

 اكتمل لكن �قدار و �عمار بيد هللا،إ�� ي�بوع العطاء و الثقة بالنفس

 إ�� من نزع من روحھ و راحتھ إلسعادي،إ�� من ر�ا�ي و أراد�ي أن أبلغ املعا��

هللا ا��زاء �وفر. مك هللا و طيب ثراك و جزاكإليك أبتاه رح  

إ�� رمز الوفاء و فيض ال��اء و ا��ود و العطاء عند البالء،إ�� من قال ف��ا 

الرسول عليھ الصالة و السالم ا��نة تحت أقدام �م�ات،ال�� س�رت الليا�� 

من أجل راح�� و أضاءت �� در�ي بالشموع،إ�� أول اسم تلفظت بھ شفا��،إ�� 

إ�� �عمدة ال�� ارتكز عل��م لصعود،إ�� أ�� عبد  .أماه ، أطال هللا �� عمرك

أختاي سعدية و نجالء،و إ�� عصفورة الب�ت ر�ماس،و إ�� �ل العائلة. النور و   

 إ�� صاحبة القلب الطيب ال�� ساعدت�� بالفعل و ال�لمة الطيبة إ��

صديق�� و أخ�� بن �نو صارة.   

.إ�� رفقاء الدرب و إ�� من أح��م و حفظ�م قل�� و لم ينطق ��م لسا�ي 

 �صدقاء حنان،ز�تونية،س�ام.

 إ�� �ل زمال�ي �� العمل.و إ�� �ل من علم�� حرفا و أنار

 بھ حيا�ي.

 راضية

 



  الـفـ�ـرس

  .02.........................................................................................................املقدمة العامة

  .مفا�يم عامة حول القرض �س��ال�ي الفصل �ول:

  .06.........................................................................................................مقدمة الفصل

  .07.........................................مفا�يم عامة حول القروض البنكية...........:ملبحث �ول ا

  .07.......................................مف�وم القروض البنكية و أ�ميتھ............... :املطلب �ول 

  .09...................................................خصائص القروض البنكية........ املطلب الثا�ي:

  .11................أنواع القروض املصرفية........................................... :املطلب الثالث

  .15..............................مفا�يم عامة حول القروض �س��الكية.............. :املبحث الثا�ي

  .15.............................................�عر�ف القروض �س��الكية.............:املطلب �ول 

  .17........................................أنواع القروض �س��الكية.................. املطلب الثا�ي:

  .20................................................أ�داف القروض �س��الكية......... املطلب الثالث:

  .21...................مخاطر القروض و محددات القروض �س��الكية........... املبحث الثالث:

  .21........................................................ مخاطر القروض �س��الكية :املطلب �ول 

  .23.....................................ضمانات القروض �س��الكية................. :املطلب الثا�ي

  .24......................................ضوابط القروض �س��الكية...................املطلب الثالث:

  .27........................................................................................................خاتمة الفصل

  .سلوك املس��لك و مدى تأثره بالقروض �س��الكية الفصل الثا�ي:

  .29........................................................................................................مقدمة الفصل

:مفا�يم عامة حول سلوك املبحث �ول 

  .30.................................................................................املس��لك...................

  .30...........................................................................................مف�وم عام للمس��لك........:املطلب �ول 



  .31..................................................................................................مف�وم سلوك املس��لك:املطلب الثا�ي

سلوك  : أ�مية دراسةملطلب الثالثا

  .32........................................................املس��لك............................................

  .34.............................عالقة املس��لك باملصرف .............................:املبحث الثا�ي

  .34.....................��لك املصر��...................العوامل ا��ددة لسلوك املس:املطلب �ول 

  .37......................................تحقيق رضا العميل املصر��.................املطلب الثا�ي:

  .39.....................تأث��ات القروض البنكية ع�� املس��لك......................:املطلب الثالث

  .42.......................��لك بالقرض �س��ال�ي.........مدى تأث�� سلوك املس :الثالث املبحث

  .42...........مراحل اتخاذ قرار ��وء املس��لك إ�� القرض �س��ال�ي...........:املطلب �ول 

  .46..........................تأث�� القرض �س��ال�ي ع�� سلوك املس��لك..........:املطلب الثا�ي

  .47.............:حماية املس��لك من مخاطر القروض �س��الكية...................ثالثطلب الامل

  .51...............................................................................................خاتمة الفصل

  �س��الكية �� ا��زائر.دراسة حالة القروض الفصل الثالث:

  .55.........................................................................................................مقدمة الفصل

  .56................................القروض �س��الكية �� ا��زائر.................... :املبحث �ول 

  .56.......................�يطار القانو�ي بقروض �س��الك...........................:املطلب �ول 

  .57.............................الصيغ املق��حة لقروض �س��الك �� ا��زائر.... :املطلب الثا�ي

  .59.....................أسباب إعادة إطالق القروض �س��الكية.................... :املطلب الثالث

  .60..............القروض �س��الكية و البنوك ا��زائر�ة.............................:املبحث الثا�ي

  .60...................أ�م البنوك ا��زائر�ة ال�� تقدم القرض �س��ال�ي........... املطلب �ول:

   .62......�ال�ي.......................شروط و الوثائق املطلو�ة ملنح القرض �س� :املطلب الثا�ي

  .64......إس��اتيجية البنوك ا��زائر�ة لتطو�ر البنوك �س��الكية .................:املطلب الثالث



  .65................دراسة حالة بنك الفالحة و التنمية الر�فية ..........................املبحث الثالث:

  .65..................تقديم عام لبنك الفالحة و التنمية الر�فية........................... :املطلب �ول 

  .70.......�عر�ف و�الة سيدي ��ضر و �ي�ل�ا التنظي��............................ املطلب الثا�ي:

  .73.......دراسة قرض �س��الك لشراء أدوات ك�روم��لية �� بنك الفالحة و التنمية الر�فية...:املطلب الثالث

  .76.........................................................................................................خاتمة الفصل

  .78.................................................................................................خاتمة عامة

 

 

  

  

  

  

  

 



 قائمة �ش�ال و ا��داول:

34...................):سلوك املس��لك املصر��................................ 01 - 02الش�ل رقم(   

42....................................... ):مراحل عملية الشراء.....................02-02الش�ل رقم(  

69............):ال�ي�ل التنظي�� العام لبنك الفالحة و التنمية الر�فية...........01- 03الش�ل رقم (  

72............................):ال�ي�ل التنظي�� لو�الة سيدي ��ضر............02- 03الش�ل رقم (  

66............................):مبادئ بنك الفالحة و التنمية الر�فية.............01-03ا��دول رقم (  

 



ةمـقـدمـ  

 

 
2 

  

  املقدمة العامة

�عت�� البنوك أحد �ج�زة الرئ�سية ذات التأث�� الفعال �� �سي�� ��لة ال�شاط �قتصادي، ف��              

يتحقق ذلك إال بوجود سياسة  �سمح بتمو�ل املشار�ع قصد تحقيق التنمية �قتصادية و �جتماعية،و ال

تتحكم �� �ذا التمو�ل،كما تلعب دور الوسيط ب�ن أ��اب الفائض املا�� و ال��ز املا�� أي الوسيط ب�ن 

  �موال ال�� تبحث عن �س�ثمار و �س�ثمار الذي يبحث عن التمو�ل.

و   دام �مثل لتلك �موال     فإذا �انت الودا�ع �� املصدر الرئ���� ألموال البنوك فإن القروض �� �ستخ

املصدر �ول لر�ح�ا،سواء منحت ل��ص طبي�� أو معنوي،فبواسط��ا تتحول �رصدة العاطلة إ�� أرصدة 

عاملة،حيث تمنح القدرة الشرائية لألعوان �قتصادي�ن لتمكي��م من دعم �شاطا��م �س��الكية     و 

  �س�ثمار�ة.

ع���� لألسر و عدم اكتفا��م ذاتيا و عدم كفاية الدخل لسد �ل متطلبا��م من و كن�يجة لتد�ي املستوى امل

ج�ة و كذا التطورات السر�عة و املتالحقة �� العديد من ا��االت من ج�ة أخرى،��أت البنوك لتقديم 

خدمات جديدة متمثلة �� القروض املوج�ة لأل��اص العادي�ن �س�� بقروض �س��الك،و �� �ذا الصدد 

مت البنوك ع�� إدخال قروض �س��الك ضمن برنامج�ا العم�� حيث ظ�ر �ذا النوع من القروض ن�يجة أقد

  لضعف مستوى الدخل 

و تد�ور الظروف املع�شية ال�� مست بالدرجة �و�� الطبقات ا��رومة و محدودة الدخل،لذا قررت البنوك 

اظ ع�� القدرة الشرائية و�ان �ذا بإرساء نظام ا��لية �لتفات ل�ذه الفئة و الظروف ا��يطة ��ا ل��ف

  جديد بالتقسيط ل�س�يل عملية تمو�ل للمنتجات.

و املستفيد �ول من �ذه القروض �و املس��لك بصفتھ كفرد أو أسرة و �و من خلقة لھ القروض 

  �س��الكية بصفة خاصة.

س��لك و من �نا ت��ز معالم �ش�الية ال�� و من �ذا الصدد ملعرفة تأث�� القروض �س��الكية ع�� سلو�ات امل

  �س�� لدراس��ا من خالل السؤال التا��: 
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 القروض �س��الكية و ما �و أثر�ا ع�� سلوك املس��لك؟ما �و تأث�� 

  و لت�سيط �ذه �ش�الية حاولت إدراج ال�ساؤالت الفرعية التالية:

 ما مف�وم القروض؟ 

 ماذا نقصد بالقروض �س��الكية؟ 

 ما �و �س��الك و فيما تتمثل أ�م العوامل املؤثرة فيھ؟ 

 ما �� أساليب تحقيق رضا العميل املصر��؟ 

 كيفية تأثر املس��لك بالقرض �س��ال�ي؟ 

 كيف يطبق �ذا النوع من القروض �� البنوك ا��زائر�ة؟ 

  الفرضيات:

وحة ارتأينا طرح الفرضيات التالية ال�� ملعا��ة �ش�الية املطروحة و قصد �س�يل �جابة ع�� �سئلة املطر 

  ت�ون منطلق لدراس��:

 .القرض �س��ال�ي كغ��ه من القروض املصرفية 

 .أ�مية دراسة سلوك املس��لك و ما �� املؤثرات ال�� تؤثر عليھ 

 .محاولة إبراز تأث��ات القروض �س��الكية ع�� سلوك املس��لك 

  دوافع اختيار املوضوع:

 لقد تم اختياري ل�ذا املوضوع ألسباب عديد م��ا:دوافع موضوعية:  )1

 .الوزن العل�� للموضوع �ونھ توجھ حديث الظ�ور 

 .أ�مية القروض �س��الكية �� التأث�� ع�� سلوك املس��لك 

 

  .محاولة إبراز ضرورة �عتماد ع�� �ذا النوع من القروض لتعز�ز القدرة الشرائية لألفراد 

 الدوافع الذاتية:  )2
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 . تتمثل �� الرغبة �� اك�شاف عالقة املق��ض ب�ن سلوك املس��لك و القرض �س��ال�ي 

 و    توج�� ملوضوع لم يتم دراستھ مسبقا،إذ تم طرح مواضيع القرض �س��ال�ي و سلوك املس��لك

 لكن �ل ع�� حدى، و لم يدرس مدى تأث�� القرض �س��ال�ي ع�� سلوك املس��لك.

 لفضول لدراسة �ذا املوضوع.الرغبة ال��صية و ا 

  أ�مية املوضوع: �ستمد املوضوع قيد الدراسة أ�ميتھ ع�� مجموعة من �عتبارات املب�نة كما ي��:

 .أ�مية دراسة القروض �س��الكية و ا��اجة إ�� معرف��ا 

  عت�� دراسة سلوك املس��لك الذي يحظى بأ�مية كب��ة ملعرفة قابلية املس��لك ل�ذا النوع من�

 لقروض.ا

  .محاولة معرفة مدى تأث�� القروض �س��الكية ع�� سلوك املس��لك 

  من�� الدراسة:

اعتمدت ع�� املن�� الوصفي �� محاولة لإلملام با��انب النظري املتعلق بالقرض �س��ال�ي(�عر�فھ...ا��)،�ذا 

بدراسة القروض �س��الكية من ج�ة و كذا التطرق إ�� سلوك املس��لك،و اعتمدت ع�� املن�� دراسة ا��الة 

  �� ا��زائر.

  تم ا��روج ب�تائج ملموسة ذات عالقة سب�ية.

و    تقسيمات البحث: لبلوغ �دف الدراسة و املتمثل �� إبراز أثر القروض �س��الكية ع�� سلو�ات املس��لك

  ذلك من خالل إتباع خطة تتضمن ثالثة فصول و ال�� جاءت ع�� النحو التا��: 

  الفصل �ول و الذي جاء �عنوان القروض �س��الكية و ال�� سأتطرق إ�� عموميات حول �ذه

  القروض املصرفية و ع�� ما�ية القروض �س��الكية و ع�� أ�م محددات �ذه القروض.

 سأتطرق فيھ إ�� سلوك املس��لك باإلضافة إ�� عوامل تحقيق رضا العميل  الفصل الثا�ي و الذي

 املصر�� و تأث�� سلوك املس��لك بالقروض �س��الكية.

  الفصل الثالث و الذي سأتطرق من خاللھ إ�� دراسة حالة القروض �س��الكية �� ا��زائر و دراسة

 حالة بنك الفالحة و التنمية الر�فية.
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ة:املقدم  

يقوم البنك التجاري بمنح ز�ائنھ سلفا و قروضا ع�� ش�ل حسابات جار�ة مدينة مقابل تقديم �ؤالء الز�ائن 

  لضمانات مختلفة، حيث أن �ذه القروض �ش�ل عنصرا �اما من عناصر ال�شاط اليومي لبنوك التجار�ة.

�ي الذي تم ال��وء إليھ �عد التطور و من ب�ن �ذه القروض ال�� يقدم�ا البنك التجاري القرض �س��ال

�قتصادي و التحو�ل ا��تم�� الذي ا�عكس حتما ع�� نمط ع�ش �فراد و تقاليد اس��الكية، فقد برزت 

الوسائل الشا�عة لتلبي��ا،  إحدىحاجيات اس��الكية جديدة و متعددة، و ذلك أعت�� �ذا النوع من القروض 

لفئات عر�ضة من ا��تمع و لسرع��ا �� �غطية مصار�ف عاجلة ال يمكن  و ذلك ��دودي��ا القدرة الشرائية

  ال�����. �دخارمواج���ا ع�� 

  �ستعرض �� �ذا الفصل ما ي��: إنومنھ سوف نحاول 

 .ما�ية القروض املصرفية 

 .ما�ية القروض �س��الكية 

 .ضمانات و مخاطر القروض �س��الكية  
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مة حول القروض البنكية .مفا�يم عا املبحث �ول:  

تلعب القروض البنكية دورا �اما �� التنمية �قتصادية و ذلك أ��ا املمول الرئ���� ل�ل املؤسسات 

 ال��صية أو املعنو�ة ال�� �عا�ي من ��ز ما��.

 املطلب �ول: مف�وم القروض البنكية و أ�مي��ا :

�عر�ف القروض البنكية: الفرع �ول:  

وض البنكية ع�� النحو التا��يمكن �عر�ف القر   

 : تمان �� ال�لمة املقابلة �ئ إن�عرف بالغة �ورو�يةCREDIT  أصل�ا �و ال�لمة الالتي�ية

CREITUM املشتقة من الفعل الالتي��CREDRE  الذي �ع��CROIRE عتقد. إي� 

قوم ع�� عنصر�ن أساس�ن �و ي و ،و �س��الك �نتاجالس�ثماره �� �عرف القرض ع�� انھ �سليف املال كما 

  �ما الثقة و املدة.

ال�� بمقتضا�ا يتم تزو�د �فراد القروض املصرفية بأ��ا تلك ا��دمات املقدمة للعمالء و  و�عرف

املؤسسات �� ا��تمع �موال وفوائد�ا و تدعم �ذه العملية بضمانات تكفل البنك اس��داد أموالھ �� حالة و 

  1توقف العميل عن السداد.

كما �عرف القرض ع�� انھ فعل من أفعال الثقة ب�ن �فراد، و يتجسد القرض �� ذلك الفعل الذي يقوم و 

أو يل��م بضمانھ أمام  إياه�و املدين أو �عده يمنح�ا  أخر��ص  إ�� أموالالدائن يمنح  إيبواسطتھ البنك 

يد �عد القضاء الف��ة املثقف عل��ا و يتع�د املدين بال�سد و ذلك مقابل ثمن أو �عو�ض �و الفائدة، �خر�ن

  2ب�ن الطرف�ن.

  

  

  

                                                             
  .104 103،ص ص:2008، الدار اجلامعية،األبرامهية،عبد جميد عبد املطلب،البنوك الشاملة عمليا�ا و إدار�ا -  1
  . 66،ص 2007الطاهر لطرش،تقنيات البنوك،ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، - 2
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  أ�مية القروض البنكية : الفرع الثا�ي:

يرادتھ، إذا تمثل  ا��انب �عتمد عليھ البنك من ا��صول ع�� ا�عت�� القروض البنكية املورد �سا��� الذي 

خاصة كما تمثلھ من �سبة كب��ة �ك�� من استخداماتھ و لذلك تو�� البنوك التجار�ة القروض البنكية عناية 

  ضمن أحوال�ا العاملة .

تفاقم أ�مية الفوائد و  إ��و يضاف إ�� ذلك إن ارتفاع �سبة القروض �� م��انيات البنوك التجار�ة �ش�� دائما 

العموالت و ما �� حكم�ا كمصدر لإليرادات، و ال�� تمكن من دفع الفوائد املستحقة للمودع�ن �� تلك البنوك 

ب�� و تنظيم مالئم من �ر�اح مع إم�انية احتفاظ البنك بقدر من السيولة ملواج�ة احتياجات ال��ب و تد

  من العمالء .

تمان و ال�� ت�شأ ع��ا ئو �عد القروض البنكية ال�� �عط��ا البنوك التجار�ة من العوامل ال�امة لعملية خلق � 

  ع) .ز�ادة الودا�ع و النقد املتداول (كمية وسائل الدف

وتلعب القروض دورا �اما �� تمو�ل حاجة الصناعة و الزراعة و التجارة و ا��دمات فاألموال املقرضة تمكن 

و        جلھ�ل املبيعات � املنتج �� شراء املواد �ولية، ودفع أجور العمال الالزم�ن لعملية �نتاج و تمو 

  ا��صول أحيانا ع�� سلع �نتاج ذا��ا.

  1بالنقد أو باآلجال.والتجزئة �� ا��صول ع�� السلع و تخز���ا ثم بيع��ا إما  روض تجارة ا��ملةكما �ساعد الق

منح القروض يمكن البنوك من �س�ام ال�شاط �قتصادي و تقديمھ و رخاء ا��تمع الذي تخدمھ، �عمل 

توسيع �� استغالل املوارد القروض ع�� خلق فرص العمالة و ز�ادة القوة الشرائية ال�� بدور�ا �ساعد ع�� ال

 �2قتصادية و تحس�ن مستو املع�شة.

  املطلب الثا�ي:خصائص القروض البنكية :

تتضمن عملية منح القروض �عض �ل��امات من طرف البنك لعدة سنوات وتنجم ع��ا عدة أخطار،و 

  3ل�ذا �عتمد ع�� مجموعة من الشروط ال�� نوجز�ا فيما ي��:

                                                             

. 104،105عبد ا�يد عبد املطلب،مرجع سبق ذكره، ص ص، - 1 
  .105 104عبد ا��يد عبد املطلب، مرجع سبقا ذكره،ص ص  - 2

.     28،ص2008اقتصاد البنوك،ديوان املطبوعات ا��امعية،الطبعة الرا�عة، شاكر القزو���،محاضرات �� - 3  
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 �ة ال�� تمنح القرض و كذالك حسب نوع القرض.حسب ا�� و تحددقيمة القرض :  .1

 وتختلف مدة القرض باختالف العمليات املمولة.مدة القرض: - .2

 أ�مو من  حھـي تمنـ�ة التـيختلف �ذا املعدل باختالف نوع القرض وكذالك ا��معدل الفائدة: .3

  العوامل ال�� تتدخل �� تحديد �ذا املعدل:

 .قيمة القرض 

 .مدة القرض 

 ة الطلبمرون  

 .املنافسة 

 .درجة ا��اطر 

 .ت�اليف القرض 

 .تدخل البنك املركزي بتحديد ا��د �ع�� و �د�ى قيمة للقرض 

  . أنواععدة  إ����صية و �ل م��ما تنقسم  أوعي�ية  إماوت�ون الضمانات: :.4

  و�ناك عدة برامج لعملية سداد القرض ومن أ�م�ا : طر�قة السداد:.5

 القرض �ص�� بمبلغ ثابت  أقساطدة ثابتة فاملقرض يقوم ب�سديد مبلغ الفائدة و برنامج بأسعار فائ

 . �ستحقاقطيلة ف��ة 

  سديد القرض ع�� مرحلت�ن، حيث يتم �سديد جزءا �اما دفعة باستعمال سعر فائدة ثابت خالل�

 الف��ة املتفق عل��ا، و ا��زاء �خر يتم دفعة باستعمال سعر فائدة متغ��.

 سديد فيھ القروض تدر�جيا، �ذا النوع يالءم ���اص الذين يرغبون �� �سديد  برنامج�

  مستحقا��م بمعدل أك�� �� املستقبل.

دفعة واحدة أو ع�� دفعات و كيف تتم و�جد ف��ا �ل س�تم  :طر�قة صرف القرض و اس��الكھ -6

  .�ل ع�� املبلغ �لھ أم ع�� املبلغ امل��وب فقط حساب الفائدة املستحقة،
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ي�ب�� تحديد ال�دف من القرض، �ل �و لتمو�ل مشروع اس�ثماري أم �شاط  :ال�دف من القرض -7

  استغال�� أو زرا��...ا��.

 و تتمثل �� الف��ة ال�� �سمح ف��ا للعميل �عدم �سديد أقساط الدين. :ف��ة السماح -8

  املطلب الثالث: أنواع القروض املصرفية.

يمكن  إذاللبنك منح�ا وفق معاي�� عديدة و مقاي�س متنوعة يمكن تص�يف القروض ال�� يمكن 

تص�يف��ا وفق معاير املق��ض، حسب معيار الضمان أو وفق مد��ا أو وظيف��ا �قتصادية ،أو طبيعة 

  1موضوع التمو�ل .

   .الفرع �ول: تص�يف القروض حسب معيار املق��ض

لة، ا��ماعات ا��لية املؤسسات العامة و قد ي�ون قد ي�ون املق��ض عام يتمثل �� ال�يئات التا�عة للدو 

  املق��ض خاص تا�ع للمؤسسة ا��اصة و الشر�ات ا��اصة.

   .الفرع الثا�ي: تص�يف القروض حسب معيار الضمان

  ضمانات حقيقة و ضمانات عي�ية. نجد نوعان من الضمانات،

    .الفرع الثالث:تص�يف القروض حسب معيار املدة

  ملعيار:حيث نجد �� �ذا ا

 :قروض طو�لة �جل أوال  

�ل أتنمان تز�د مدتھ ع�� خمس سنوات بصفة عامة، ومن أمثال�ا القروض ال�� ت��أ املشروعات إل��ا 

  لتمو�ل احتياجا��ا لرؤوس �موال الثابتة أو القروض ال�� تمنح لتمو�ل املشروعات.

 :قروض متوسطة �جل ثانيا  

مان �� تمو�ل حاجيات �فراد نوات،تتمثل أ�مية �ذا �ئتخمسة س مد��ا ب�ن س�ت�ن و ت��اوح 

 خاصة املشروعات لتمو�ل و   س��الكية (ثالجة، سيارات....)ومساعد��م ل��صول ع�� �عض ا��اجات � 

                                                             
  .102،مصر،ص 2001دمحم يو�س، اقتصاد النقود و الص��افة و السياسات النقدية، دار ا��امعة، - 1
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�عض العمليات الرأسمالية مثل حصول�ا ع�� �الت أو املعدات، و عادة ما يوجد �ذا النوع من القروض 

  و بنوك �س�ثمار. �� البنوك املتخصصة

 :قروض قص��ة �جل ثالثا.   

تمان نقل من عام، وعادة ما ي�ون ف��ة �ذا النوع من القروض ثالثة أو ستة أو إذا �ان أجل أو مدة �ئ

�سعة أش�ر ومن ثم �دفھ �سا��� �و تمو�ل العمليات ا��ار�ة و قد تدفع دفعة واحدة أو ع�� عدة 

  أقساط.

  لقروض حسب موضوع التمو�ل:الفرع الرا�ع: تص�يف ا

  1و �شتمل ع�� ما ي��:

  قروض �س�ثمار. :أوال

و �� القروض املوج�ة لتمو�ل  معدات العمل ملؤسسة ما، تمثل ا��زء �ع�� من امل��انية أو �عبارة أخرى 

�صول الثابتة، و نظرا ل��امة ت�اليف �ذه املشار�ع جعل من املؤسسات ت��أ إ�� البنوك من أجل 

تنقسم قروض �س�ثمار إ�� قروض طو�لة �جل أو قروض متوسطة  �صول ع�� التمو�ل الالزم،ا�

 �جل و القروض  املتخصصة.

  ي��: و�مكن تقسيم القروض متوسطة �جل إ�� ما

 القروض القابلة �� �عبئة. .1

 القروض غ�� القابلة للتبعة. .2

 القرض ألجاري .

   .ستغاللثانيا:قروض � 

مدة �ذا النوع من  ت��اوحالل عبارة عن قروض قص��ة �جل �سمح بمواج�ة ظرف مؤقت،قروض �ستغ إن

أرادت التغطية  إنبضعة ش�ور ال تتجاوز الس�ت�ن، ت��أ املؤسسة ل�ذا النوع  إ��القروض من بضعة أيام 

 ستغالل أش�ال عديدة نذكر م��ا:تياجات خز�ن��ا كما تأخذ قروض � الح �نية

                                                             
 .76طا�ر لطرش،مرجع سبق ذكره،ص - 1
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       إجماليةسميت بالقروض العامة �و��ا موج�ة لتمو�ل �صول املتداولة بصفة :القروض العامة .1

و    قروض ا��ز�نة أوو ل�ست موج�ة لتمو�ل أصل �عينھ، و �س�� بالقروض عن طر�ق الصندوق، 

مثل �ذه القروض ملواج�ة صعو�ات مالية مؤقتة يتمثل أجمال �ذه  إ��ت��أ املؤسسات عادة 

 1القروض ��:

 ت الصندوق.�س�يال  )1

 ال��ب عل املكشوف. )2

 قرض الر�ط. )3

 القروض املوسمية. )4

:�� القروض موج�ة لتمو�ل أصل مع�ن من �صول املتداولة سواء مخزون أو القروض ا��اصة .2

 حقوق و تتضمن ثالثة أنواع و��:

 �س�يقات ع�� البضا�ع. )1

 �س�يقات ع�� الصفقات. )2

 2ا��صم التجاري. )3

أموال  إعطاءأو بالتوقيع أو �عتماد بالتوقيع ال يتجسد ��  زامباإللالقرض  إن: القرض باإللزام .3

يتمثل �� الضمان الذي يقدمھ لتمكينھ من ا��صول ع��  إنماالز�ون و  إ��حقيقية من طرف البنك 

 إذاالنقود  إ��ولكن �عطي ثقة فقط و ي�ون مضطرا  أن البنك �نا نقودا إيأموال من ج�ة أخرى، 

��ز الز�ون ع�� الوفاء بال��اماتھ و �� مثل �ذا النوع من القروض يمكن  إذا ��ز الز�ون ع�� الوفاء

 3أن نم�� ب�ن ثالثة أش�ال أساسية:

 

                                                             
.11،14،البو�رة،ص،ص،2003،2004ن املتواصل،شرقاوي صباح،متا�عة القروض من طرف البنوك التجار�ة،جامعة الت�و� - 1  
  .74 73الطا�ر لطرش،تقنيات البنوك،مرجع سبق ذكره،ص ص  - 2
  .16شرقاوي صباح،مرجع سبق ذكره،ص -2
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 الضمان �حتياطي. )1

 الكفالة. )2

  القبول. )3

  قروض �س��الك. ثالثا:

من القروض ذات طا�ع ����� �ش�ل  أخرأو ما �سميھ القروض املمنوحة لألفراد،حيث تمنح البنوك نوع 

تمنح لألفراد العادي�ن و �دف�ا تمو�ل النفقات �س��الك ا��اص و ت�ون �ذه القروض مناسبة �� قيم��ا  عام

  مع الدخل و �ذا ما سو نتطرق إليھ �� �ذا الفصل.

  را�عا:قروض تمو�ل التجارة ا��ارجية.

طبيعة �ل  و�� تلك القروض املوج�ة لتمو�ل العمليات ال�� تتم مع ا��ارج و تمنح �ذه القروض حسب

 عملية، و تنقسم عموما إ�� قسم�ن أساسيان و�ما:

 نوع�ن: إ��تمو�ل قص��ة �جل للتجارة ا��ارجية:و ينقسم  )1

:�عت�� من أش�ر الوسائل املستعملة �� تمو�ل الوردات نظرا ملا يقدمھ املس�ندي�عتماد  -

ل بموج��ا بنك من ضمانات للمصدر�ن ع�� حد سواء، حيث يتمثل �� تلك العملية ال�� يقب

املستورد أن يحل محل املستورد �� �ل��ام ب�سديد وارداتھ لصا�� املصدر �جن�� عن 

طر�ق البنك الذي يمثلھ مقابل استالم الوثائق أو املس�ندات ال�� تدل ع�� إن املصدر قد 

 قام بإرسال البضاعة املتعاقد عل��ا.

ج��ا املصدر �عد إرسال البضاعة التحصيل املس�ندي:�و تلك العملية ال�� يقوم بمو  -

بتقديم مجموعة من الوثائق املتفق عل��ا من املستورد و الذي يقوم ب�سليم�ا للبنك أو 

البنك للمستورد مقابل الدفع أو القبول،إن �ذه التقنية �شبھ ��د كب�� �عتماد 

فقة �ش�ل املس�ندي،و وجھ �ختالف بي��ما يكمن �� أن املستورد يدفع مباشرة مبلغ الص

نقدي أو يكتب �� ورقة تجار�ة يقبل�ا عليھ البنك،و يتفرع إ�� املس�ندات مقابل الدفع و 

  املس�ندات مقابل القبول.
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  املبحث الثا�ي:مفا�يم عامة حول القروض �س��الكية.

عن من اجل خلق ما �عوض  الرأسماليةالقروض �س��الكية عبارة عن العمليات مصرفية تطورت �� البلدان 

  الس��الك السلع الوف��ة و ا��دمات. املعني�نو �دخار ودفع  �جور نقص 

  :�عر�ف القروض.�ول املطلب 

  .�س��الكية القروض �شأة:�ول الفرع 

�� مطلع الثالث�نات و عرفت �ذه القروض ان�شار  �مر�كيةمرة �� الوالية املتحدة  ألول ظ�رت �ذه القروض 

ارتفاع  إ��و ذلك �� مطلع الست�نات و �ذا راجع  �ورو�يةالدول  إ�� �مر�كيةة واسع من الوالية املتحد

  �1ذه القروض مرتبطة �ش�ل كب�� بالدول الصناعية . إناملستوى املع���� و تطور حاجيات العائلة و نجد  

  الفرع الثا�ي:�عر�ف القروض �س��الكية.

�شاطات �ساسية للبنوك،و �� تمنح لفئات معينة من القروض �س��الكية كغ���ا من القروض �عد من ال

ا��تمع �غرض ا��صول ع�� السلع �س��الك ال�����،و ل�س من مقدور املس��لك أو املق��ض �سديد�ا 

  التج���ات الك�روم��لية، �ثاث. أومن دخلھ ا��ا�� و من أمثلة �ذه القروض ال�� تمنح لشراء السيارات 

  �2الكية عدة �عر�ف من بي��ا:كما تأخذ القروض �س�

�عرف ع�� أ��ا تلك القروض ال�� تمنح  لفئات معينة من ا��تمع �غرض ا��صول ع�� سلع �س��الك 

تلك القروض ال��  أمثلةقات معينة ل�س �� مقدور املق��ض سداد�ا من دخلھ ا��ا��، و من فال����� أو ن

  العام. تمنح�ا البنوك التجار�ة ملوظفي ا���ومة و القطاع

لدفع   أوتلفز�ون....   أو، أثاث�� تلك القروض ال�� ي�ون الغرض من استخدام�ا اس��الكيا،كشراء السيارات،

 أومصروفات مفاجئة ال يمكن للدخل ا��ا�� للمق��ض من مواج���ا،و�تم �سديد�ا من دخل املق��ض 

  الر�ن العقاري. أومالية  أوراق تصفية لبعض ممتل�اتھ و ت�ون �ذه القروض بضمان الراتب ،ا��و�رات،

                                                             
  .52شاكر قزو���،محاضرات �� �قتصاد البنوك،مرجع سبق ذكره،ص  - 1
  .52،ص 2002ار الفكر،عمان،رضا صاحب أبو دمحم، إدارة املصار�ف مدخل تحلي�� ك�� معاصر، د -2
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و                 تلك القروض املستعملة ي تمو�ل شراء البضا�ع ا��ار�ة  أ��او�عرف كذلك القروض �س��الكية 

  .املستديمة و ا��دمات �س��الكية

 القروض �س��الكية �� بمثابة امتياز ممنوح من طرف إن إ��و من التعار�ف السابقة يمكن الوصول 

 إنذلك نجد  إ�� باإلضافة،أنواع الديناملس��لك،و ل�س بمثابة حق الن قرض �س��ال�ي نوع من  إ��املقرض 

،و يتم �سديد دخل املتوسطذوي ال �فرادالفئات طلبا ل�ذا النوع من القروض �� العائالت الفتية و  أك��

  الش�ري للمس��لك. خول املدقيمة القرض من 

  �� عملية القرض �س��ال�ي : أطرافيوجد �ناك ثالثة 

يقوم بخصم مبلغ مع�ن من  أخرى قية من البضاعة ومن ج�ة لعب البنك دور الدافع للقيمة املتبيالبنك:

جيو، باملقابل يقوم بدفع التام�ن ملؤسسات التام�ن و ذلك من مبدأ باإلضافة إ�� العمولة وقيمة الأل الز�ون 

  قعة.�غطية ا��اطر املتوقعة و الغ�� املتو 

  �ستلم البضاعة من املورد. أخرى للبنك ومن ج�ة  �و��ف�و يدفع املبلغ املق��ض:

  يحصل ع�� املبلغ ال�امل من قيمة البضاعة. املورد:

   .القروض �س��الكية أنواعاملطلب الثا�ي: 

� قروض ممنوحة ��دف تمو�ل ��ز ما� إ��يوجد عدة تقسيمات للقروض �س��الكية ف�ناك من يقسم�ا 

اقتناء سلع و خدمات اس��الكية دائمة و �ناك من يقسم�ا حسب الغاية و منھ قسم القروض ع��  أومؤقت 

  النحو التا��:

 لألفرادالكية و �� عبارة عن قروض مقدمة القروض �س�� أ�مو�� من  :القروض ال��صية .1

                                            ال�� ل�س ل�ا عالقة بال�شاط امل�� للمق��ض.  �عباءمن اجل تمو�ل جميع 

�ذه القروض  إنبال��ص املق��ض و منھ �ست�تج  أساس�ذه القروض تتعلق  أن نالحظو من �ذا التعر�ف 

تمو�ل �غض النظر عن السلعة  إ��و تحتاج   و العائالت ال�� ترغب ي اقتناء سلع �س��الكية  لألفرادتمنح 

و ذلك ع�� مستو القرض، أجره�� املستفيد من �ذه القروض توط�ن �ط البنك عاملراد تمو�ل�ا، كما �ش�
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  ة التفاوض ب�ن الطرف�ن، ولكن مساوئھالقروض س�ل و عموما فان �ذه  املستحقاتھل�س�يل عملية تحصيل 

  .�ان يوجد عيب �� السلعة أوال�سليم  تأخرو �� ضرورة �سديد املق��ض لقيمة القرض و لو 

عمالھ بال�امل دون تقديم و �� عبارة عن مبلغ ما�� يمكن است �جلمو�ل قص��ة و متوسطة و �� قروض للت

ضمان مادي مرتبط باستعمال  إيللمق��ض، و ي�ون �سعر فائدة مرتفع ذلك الن البنك ال يملك  ت��يرات

        1، و ي�ون �سديده ع�� دفعات ش�ر�ة.القرض

و �و مخصص  لألفرادضمن القروض املقدم �عت�� القرض ا��صص من  القروض ا��صصة: .2

 مسبقا 

(املؤسسات  أطرافو منتجات محددة ،و يتضمن �ذا القرض تدخل ثالثة  أدواتدائمة و  ممتل�اتلشراء 

   إالي�ون الثا�ي  ا��تصة،املوردون ، الز�ائن) حيث يقوم البنك بدور الوسيط ب�ن املورد و الز�ون بحيث ال

  

ل�ذا النوع من القروض، كما انھ يتم�� �� �عليقھ �عقد الصفقة  �ساسيةا��اصية  و �ذه �� �ول ن ي�و  إذا

التجار�ة، و �و �عكس القروض ال��صية الن خاص�تھ �سمح للز�ون بالتوقف عن ال�سديد قيمة القرض 

اء �� اجل �سليم�ا و غالبا ما �ستعمل �ذا النوع من القروض لشر  تأخ�� أوما اك�شف عيب �� السلعة  إذا

  2السيارات.

 لبنوك و ذلك عن طر�ق تحو�ل مبالغ تقدم �ذه القروض من قبل االقروض املتجمدة و الدائمة: .3

مالية ��ساب الز�ون ش�ل دائم و �ش�ل مستمر، و �ذا حسب رغبة الز�ون، و ع�� غرار با�� القروض 

 إنو �ش��  أقساطالفوائد و  السابقة الذكر تتم عملية ال�سديد �التا��: �سديد قيمة الدين بما ف��ا قيمة

  3الفوائد مبلغا جد كب�� . إجما��و ملدة طو�لة ل��اكمت الديون عليھ و �ش�ل  مراراطلب �ذا القرض  إذاالفرد 

                                                             
  .92 91شاكر القزو���،محاضرات �� النقود و البنوك،مرجع سبقا ذكره،ص ص  - 1

   

.94 93شاكر القزو���،نفس املرجع،ص ص  - 2  
  .88شاكر قزو���، مرجع سبقا ذكره،ص  - 3
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�� طر�قة التمو�ل املتعددة من طرف البنوك و املؤسسات ا��تصة ��  الكراء مع خاصية الشراء: .4

  و تمر بثالثة مراحل �� : ���اص إقراض

   .الك�روم��لية ... ا�� آالتسوب، يختار الز�ون السلعة ال�� ير�د اقتنا��ا و قد ت�ون سيارة، حا:�و��رحلة امل

تفق الطرفان ع�� شروط  إذاجار�ا للز�ون بأيقوم البنك �شراء �ذه السلعة لصا��ھ و يقوم املرحلة الثانية :

  سنوات. 5 إ�� 3من  ار�يجاملتعلقة بالسلعة و ت�ون مدة  �عباءال�سديد قيمة 

�عد ��اية مدة الكراء يمكن للز�ون طلب ا��صول ��ائيا ع�� �ذه السلعة مقابل قيمة يتفق املرحلة الثالثة: 

  . �ص��عل��ا  مسبقا و ال�� تمثل القيمة املتبقية من السعر 

  من القروض �س��الكية تتمثل ��: أخرى  أنواعكما يوجد 

:�عت�� السلف بضمان الرواتب ملوظفي ا���ومة من التطورات جور � السلف بضمان الرواتب و  .1

�ستو��  مية ع�� تحو�ل راتب املوظف الذيا��ديثة لتوظيف املصار�ف تتم بأن توافق املص��ة ا���و 

راتبھ من انھ �ستلم  إيال�� تتطابق مع املعاير املصرف من ناحية السن و مدة ا��دمة الشروط 

 ت��أو  رف با�� الراتب للمتعامل �عد خصم القسط املستحق عليھ، �ذا املصارف و يقوم املصرف بص

و �ستحق  أخذ توقيع املوظف ع�� كمبياالت تبلغ قيمة الواحد م��ا قيمة القسط  إ���عض املصارف 

 بتار�خ استحقاق القسط.

:تمنح املصار�ف التجار�ة قروضا مقابل الذ�ب و�و نوع من �ق��اض القروض مقابل الذ�ب .2

  شع�� ال�سيط و �غلب عليھ الطا�ع �س��ال�ي.ال

  ي��: القروض �س��الكية صور يمكن ت��يص�ا فيما إنكما 

باسمھ ا��صول ع��  أصدرتصور �ئتمان �س��ال�ي ت�يح ملن  أ�م:�عد من بطاقات �ئتمان .1

تمتع ببعض  أو�ئتمان الذي يطلبھ و بموج��ا يتمتع العميل با��صول ع�� شراء بضا�ع من املتاجر 

 أوالبنك خالل اجل مع�ن،و ي�ون بدون فوائد  إ��يقوم العميل �سداد ما�ش��يھ  إنا��دمات،ع�� 
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لم يكن �سمح بذلك فانھ يتحمل  إذا إما�ان حسابھ �سمح بذلك، إذا�ان حسابھ  إذامصروفات 

 1محددة. قام بالسداد قبل املوعد املقرر فانھ يتحمل فائدة إذافوائد و العموالت و أيضا 

:�� كمبيالة محسو�ة ع�� مس��لك�ن العادي�ن ن�يجة شرا��م لبعض السلع الكمبيالة �س��الكية .2

تنظم عمليات بيع السلع بالتقسيط  ال����م الكمبيالة �س��الكية بال�شر�عات  يتأثربالتقسيط،و 

  2.و �و ما ينعكس ع�� توظيفات البنوك �� �ذه ا��الت

  لقروض �س��الكية.ا أ�دافاملطلب الثالث:

ال�دف الرئ���� من وضع نظام خاص بالقروض �س��الكية الذي حددتھ الثالثي�ية و�و حماية القدرة  إن

 إنالشرائية للعمل و رفع�ا، و كذلك املساعدة �� �سو�ق املنتوج الوط�� من السلع �س��الكية الدائمة، كما 

  م��ا: أخرى  أ�داف إ���ذا النظام يرمي 

 إ��السياسة �جتماعية للعمل ال�� ترمى  إطارلوسائل ال�� و ضع��ا ا���ومة �� تدعيم ا .1

 حماية قدر��م الشرائية و تحس�ن مستوا�م �جتما��. إ��حماية قدر��م ال��  

و    ع�� سلع�ا و ال�دف من ذلك تنمي��ا  �قبالت�شيط املؤسسة ا��زائر�ة ب���يع  إعادة .2

 و ال�شغي�� و غ��ه.اس��جاع�ا لتواز��ا املا�� 

��  �مثلاملسا�مة �� وضع مي�ان��مات �قتصادية و املالية ا��ديدة �سمح بالتحو�ل  .3

 السلبية ع�� قدرا��م الشرائية. �ثاراقتصاد السوق مجت�ب�ن �� ذلك 

 فرص استقطاب اك�� عدد ممكن من الز�ائن. إعطائھاملسا�مة �� تطو�ر ا���از املصر�� و  .4

 3تنمية �قتصادية. إ��النظام  كما يرمى �ذا .5

  

  

                                                             
  . 142رشاد العصار، النقود و البنوك،دار الصفاء لل�شر، عمان �ردن،الطبعة �و��،ص  - 1
  . 409،ص 2005دمحم سعيد، أنور سلطان، إدارة البنوك، دار ا��امعية ا��ديدة، �سكندر�ة، -1

 
 

و  خوجة ك��ة، ادماج قروض �س��الك �� البنوك ا��زائر�ة،مذكرة لنيل ش�ادة املاج�س��، غ�� م�شورة، �لية العلوم �قتصادية و التجار�ة - 3

  .60،ص 2004-2003علوم ال�سي��، ا��زائر العاصمة،
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  .س��الكيةمخاطر القروض ومحددات القروض � املبحث الثالث:

و        القروض �س��الكية كغ���ا من القروض املصرفية ترتكز ع�� ضمانات و تتعرض ��اطر مصرفية  إن

�� �ذا  إل��اتطرق عدة ضوابط وع�� �ذا أساس سوف ن �س��الكيةع�� �ذا �ساس تحكم �ذه القروض 

  املبحث.

  :مخاطر القروض �س��الكية. �ول املطلب 

  �ما : أساس�نتتمثل مخاطر القروض �س��الكية ي خطر�ن 

 خطر عدم ال�سديد  -

 خطر التجميد  -

  عدة حاالت م��ا: إ��و�عود س�ب �ذه ا��اطر 

 . �سبابعدم قدرة املق��ض ع�� �سديد ديونھ ألي س�ب من  .1

 1.وفاتھ أوال�سديد ��ائيا �س�ب ضياع مصدر دخل الز�ون  عدم قدرة ع�� .2

   ضرار �� �ستمرار�ة  �ك�� أل��ا�و من أسوء ا��اطر ال�� يتعرض ل�ا البنك خطر عدم ال�سديد: )1

و �ذا ا��طر ناتج عن ال��ز املق��ض ع�� �سديد و بذلك يتخ�� عن واجباتھ،مما ي�تج عنھ خسارة 

�ذه �سا��� الز�ون �و املصدر  أنق��ض من طرف البنك ، ومنھ �ست�تج �لية للمبلغ امل أوجزئية 

ا��اطر و �ل ذلك يحصل �� املؤسسة املق��ضة مما يجعل�ا غ�� قادرة ع�� �سديد الديون ال�� عل��ا 

  و �ذا ا��طر مرتبط �عوامل ا��اصة بالز�ون. مرد ودي��او منھ سوف تؤثر مباشرة ع�� البنوك و 

 ا��اطرمخاطر القانونية و  إ��نقسم�ا  إن:و�� ا��اطر املتعلقة بالز�ون و يمكن ةا��اطر ا��اص )2

ا��اصة،�عملية �ئتمان و ا��اطر ا��اصة بالقدرة الشرائية، ا��اطر القانونية و ا��اطر 

 و نذكر ماي��.    الصناعية

                                                             
  .75،85ص، مصطفى رشيد شي��،مرجع سبق ذكره،ص - 1
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 :عدم  أخرى املادية و �عبارة  �ليا لقو��ا أوقدان املؤسسة جزئيا  إم�انيةتتمثل �� ا��اطر املالية ��

وجود املبلغ املا�� ال�ا�� لدي املؤسسة للوفاء بالدين، و منھ و قبل و تقديم القرض يجب ع�� البنك 

 معرة الوضعية املالية للمؤسسة و ذلك بتحليل الوثائق املالية و ا��اس�ية.

 و          القرض من حيث املدة ت�ون مرتبطة �عملية ا��اطر:�ذه ا��اطر ا��اصة �عمليات �ئتمان

 غرض القرض.

  املؤسسات  وج�ا أساسيا  ال�سي��حيث �ش�ل البعد ال�شري ي :�يةي�ال�سا��اطر ا��اصة بالقدرة

و درجة   قيمة املؤسسة تتجسد �� ��صية مس���ا  إنلتقدير ا��اطر املرتبطة بالقرض، حيث 

 كفاء��ا �� ال�سي��.

 املؤسسة، ال��الت  إ�شاءا �� خصائص الدولة و قواني��ا،عقد ينحصر عموم:ا��طر القانو�ي

 التجار�ة، ل�ا عالقة مع الدولة و املسا�م�ن و عقود الصفقات امل��مة مع الغ�� .

  يقوم ب���يص �قتصادي و املا�� للمؤسسات املس�ثمرة �ي ي�ون ما يقدمھ البنك  إنع�� الصراف

 مؤسسة و كذالك املس�ثمر.يناسب ا��اجات �قتصادية و املالية لل

  .مردوديةا��اطر ال�� ��دد  أ�م�و خطر التجميد و �و من  أخرو كذلك �ناك خطر 

البنك و�� ناتجة عن عدم ال�سديد  مردوديةا��اطر ال�� ��دد  أ�م�ذه ا��اطر �� من  مخاطر التجميد:

الذي يوقع البنك �� مشا�ل  �مرنك ،الب أصول �� مواعيد �ستحقاق،و بالتا�� تجميد  الل��اما��مالز�ائن 

  ا��ز�نة وما ينجم عن ذالك من خسائر .

  : ضمانات القروض �س��الكية.ب الثا�ياملطل

لكن  أجالبال�سديد  �خ��ع�� الثقة ب�ن املقرض و املق��ض ووعد �ذا  أساساالقروض البنكية تقوم  إن

ا��ددة و ت��ا  �جالسمح لھ من اس��جاع حقھ �� البنك ال يكتفي ��ذا الوعد و بالتا�� يطلب ضمانات �

  �ما: أساسي�ن�ذه الضمانات لس�ب�ن  إ��البنوك �� مجال القروض �س��الك 

 عدم استحواذ �ذه البنوك ع�� وسائل اختيار املق��ض�ن خاصة �� الوفاء بتع�دا��م اتجاه البنك. )1
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�ة أ��ا ال��ام ��ص أو أك�� بالوفاء تتمثل عموما �ذه الضمانات �� ال��صيات و�عرف �ذه �خ� )2

 .�ستحقاق�� تار�خ  إعسارهباالل��امات �� حالة 

�ذه الضمانات متعلقة بال��ص الضامن ع�� عكس الضمانات ا��قيقية، املتعلقة  إنومنھ ي�ب�ن 

  1مادي. ����ء أساسا

  .املطلب الثالث :ضوابط القروض �س��الكية

  من الضوابط تتمثل ��: ضع القروض �س��الكية ��موعةخت

  املتعلقة ��ا: �تفاقياتومعلومات عامة و املمارسات ذات الصلة بالتمو�ل �س��ال�ي و  إرشادات -1

  : عن القروض �س��الكية �عالن - 1-1

ي�ون ع��  إنومراعاة مبادئ حسن النية و  أخرم�ان  أوبوجھ عام �� م�ان بارز �� البنوك  �عالن إظ�اريجب 

  يتضمن معلومات عن معدل ال�سبة السنو�ة للعمولة . إنم�سط ووا�� و�جب  نحو

  تبادل املعلومات ب�ن املق��ض�ن و املق��ض: - 1-2

يجوز للمقرض ا��صول من املق��ض الذي يرغب ا��صول ع�� التمو�ل �س��ال�ي ع�� املعلومات الوافية و 

 �جابةالسداد و ي�ب�� ع�� املق��ض و الضامن  ذات الصلة فقط، ��دف تقيم و ضعھ املا�� و قدرتھ ع��

معلومات قد تطلب �� �ذا الصدد، و�جب ع�� املقرض تزو�د املق��ض باملعلومات  إيبدقة و �ش�ل �امل عن 

 أوالدقيقة الالزمة بخصوص اتفاقية التمو�ل ال�� �� قيد الدراسة، و يتلقى املق��ض �ذه املعلومات  �اتبة 

  اتفاقية التمو�ل . إبرامقبل  وقاموث أخرى وسيلة  بأي

و       يتع�ن ع�� املق��ض تزو�د العمالء بالوثائق ال�املة ال�� �غطي اتفاقيات القروض، و�رامج السداد - 1-3

  املق��ض�ن. إقرارخطابات 

من استخدام�ا  للتأكد �جراءاتع�� املقرض ���يل الغرض من �افة القروض ال��صية و اتخاذ  - 1-4

  ل�� منحت ألجل�ا .ا لألغراض

                                                             
  .127شاكر قزو���،مذكرات �� النقود و البنوك،مرجع سبق ذكره،ص-1
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  خصوصية معلومات العمالء: أو سر�ة  -2

:يجب ا��افظة ع�� سر�ة املعلومات  ال��صية ال�� يتم ا��صول عل��ا من جمع و معا��ة البيانات - 2-1

اتفاقيات التمو�ل، و ال يجوز معا��ة  إدارةو  إبرام بخصوص آخر�ن أ��اص إي أوالضامن�ن  أواملق��ض 

 لغرض تقييم الوضع املا�� ل�م و للضامن�ن و قدر��م ع�� �سديد التمو�ل إالاملق��ض�ن البيانات ا��اصة ب

                                                                                                                                                                                              .عليھ املتفق

ال��ام  إجراءقاعدة البيانات قبل  إ��: يجب ع�� البنوك الرجوع البيانات ع�� قاعدة بيانات مركز�ة - 2-2

  اتجاه املق��ض.

: عندما ي�ون املبلغ ا��دد معروفا فيجب �شمل�ا اتفاقيات التمو�ل �س��ال�ي إناملعلومات ال�� يجب  -3

أساس بيان ال�سبة ع��  �قراضقق من �ذه الت�اليف ع�� اقل تقدير �� اتفاقية وجب التح إالبيانھ و 

التقدير الواق�� �ك�� احتماال، و �� مثل �ذه ا��االت  أو، أو طر�قة حسابية�ة املرتبطة بمعدل مرج�� املئو 

أو عند تطبيق�ا ثيقة توز�ع ل�ذه الت�اليف دون تأخ�� أو بـأية وسيلة أخرى و تقدم املقرض للمق��ض خطيا 

  كحد أق��� .

 وكذالك الرسوم امل��تبة ع�� تخلف السداد مان مقدار املبلغ �ق��� املضمون،اتفاقية الض تب�ن

  املتبعة.لإلجراءات ال�� تطبق وفقا 

  و احدث قيمة لھ حسب السوق. املا��طبيعة الضمان  

 .توقيع املق��ض�ن و املقرض�ن 

  حق ����اب: -4

  زمنية ال  ف��اتالقائمة ع�� مبدأ تجنب الفوائد ي�ون للمق��ض ا��ق خالل باست�ناء املعامالت

أية م��رات و تبدأ �ذه الف��ة من  إبداءدون  �قراضالتفاقية  إلغاء قبول تتجاوز عشرة أيام عمل �� 

 . �قراضاليوم الذي ت��م فيھ اتفاقية 
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  أوخطيا  �شعار إرسالتم  إذاو املقرض با���ابھ قبل ان��اء الف��ة  إشعاريجب ع�� املق��ض 

املقرض قبل ان��اء املوعد  إ���سليمھ باليد   أو �قلخالل ثالثة أيام عمل ع��  موثوقابوسيلة أخرى 

 ال��ا�ي �عت�� ذلك ملزما للطرف�ن.

  إ���عيد  أنباست�ناء املعامالت القائمة ع�� مبدأ الفوائد  تلزم ممارسة حق ����اب املق��ض 

و يدفع املقرض العمولة  �قراضاتفاقية  بموجبحصل عل��ا  ال��ملبالغ النقدية  املقرض ا

 معدل ال�سبة السنو�ة  أساساملستحقة عن  الف��ة ال�� تم ف��ا ��ب القرض م��و�ة ع�� 

 

 بأي �عو�ض أخر بخصوص ال��ب و �عاد للمق��ض أي  املطالبةيجوز  املتفق عل��ا للعمولة و ال

  تأخ��. إيدون  �قراضسابقا بموجب اتفاقية  دفعة مقدمة دفع�ا
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  ا��اتمة  

تحميد�ا بل تبحث  أوع�� النقود من اجل تخز���ا  تقتصر الم�ام البنوك  أنات�� لنا من خالل �ذا الفعل 

  دام�ا منح القروض. استخ آيالتمو�لية للز�ائن، ا��اجاتع��ا وتجمع�ا من اجل استعمال�ا �� سد 

اجتماعية و اقتصادية حيث  أ�ميةحيث �عرنا ع�� نوع القروض املتمثلة �� القروض �س��الكية ملالھ من 

  وضابطيھ. إ�� فا�يم املتعلقة بھ باإلضافةامل أ�م إ��تطرقنا 
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 مـقـدمـة:

ة �ش�ل خاص لم يحظى باال�تمام ال�ا�� إن دراسة سلوك املس��لك املصر�� �ش�ل عام و خدمات املصرفي

وز�ادة املنافسة �� السوق املصر�� أدى  املقدمةإ�� �� الوقت متأخر،إ�� إن تنوع وز�ادة �� ا��دمات املصرفية 

  إ�� ز�ادة ��تمام بدراسة سلوك املس��لك املصر�� و العوامل ال�� تؤثر عليھ.

ملصرفية بمختلف أنواع�ا و خاصة القروض املصرفية و �� إن سلوك �فراد و املس��لك�ن يتأثر بخدمات ا

              ابرز خدمات البنوك، إن املس��لك�ن بصفة عامة و العائالت بصفة خاصة �عمل ع�� إشباع ا��اجات

و الرغبات   و لذلك ت��أ إ�� القرض �س��ال�ي بصفة خاصة و من خالل �ذا الفصل سوف �عمل ع�� دراسة 

  ما ي��:

 ية املس��لك و سلوكھ.ما� 

 .العوامل ا��ددة لسلوك املس��لك 

 .عوامل رضا العميل املصر�� 

 .تأث��ات القروض ع�� املس��لك 

 .تأث�� املس��لك بالقروض �س��ال�ي  
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  املبحث �ول :املفا�يم العامة حول السلوك املس��لك. 

طرف�ا �ول املصرف،فقد ي�ون مدخرا وقد ي�ون  يمثل املس��لك الطرف الثا�ي للعملية املصرفية إ�� جانب

مس�ثمر كما �عت�� املس��لك أيضا سيد السوق املصرفية باعتبار أن إرضاءه،و إشباع حاجاتھ ورغباتھ �عد 

  عوامل بالغة ��مية للمصارف.

  املطلب �ول:مف�وم العام للمس��لك:

�نتاجية و ال�سو�قية و ��شطة �خرى �� �عت�� املس��لك نقطة البداية و ال��اية ��تلف ��شطة 

  املنضمات �� محاولة لف�مھ و تحديده دوافعھ، و احتياجاتھ،و اتجا�اتھ..ا��.

  و�ستخدم لفظ املس��لك لتم�� ب�ن نوع�ن من املس��لك�ن �ما:

 �فراد -

  املنضمات (املؤسسات، ا���ومة...) -

 �فراد: .1

�و ال��ص الذي يقوم �شراء السلع و ا��دمات �عرف املس��لك ع�� انھ:املس��لك الفردي 

لالستعمال ال����� أو لالس��الك العائ�� أو ل�س��لك من طرف فرد من العائلة أو لتقديم�ا ك�دية 

  1لصديق. 

وكما �عرف:املس��لك �و ال��ص الذي �ش��ي أو الذي لديھ القدرة لشراء السلع و ا��دمات املعروضة للبيع 

   2الرغبات ال��صية أو العائلية.��دف إتباع ا��اجات و 

ومن التعر�ف�ن الذين سبقا ذكر�ما �ستخلص أن �ل فرد �عت�� مس��ل�ا بحيث يتمثل الدافع �سا��� لھ �و  -

إشباع حاجاتھ �عت�� مس��ل�ا بحيث يتمثل الدافع �سا��� لھ إشباع  حاجاتھ و رغبتھ و طر�قة �س��الك 

  تختلف من فرد إ�� أخرى. 

                                                             
.15، ص2003عوامل التأث�� الب�ئة، ديوان املطبوعات، ا��امعية، ا��زائر، -بن ع���� عنا�ي، سلوك املس��لك -1  

.16، ص بن ع���� عنا�ي،نفس املرجع السابق - 2  
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 ات أو املس��لك�ن:املنظم .2

و�� �ذه ا��الة الوحدة املش��ية عبارة عن أي منظمة �ان �دف�ا الر�ح أو �انت ال ��دف للر�ح أو 

املنظمة ح�ومية، أو دي�ية، و �عليمية و يتم أتخاض القرار �� �ذه املنضمات من طرف عدد من 

ملية الشراء نفس�ا، و الدافع �فراد ل�ل فرد م��م دور مع�ن �� عملي�� اتخاذ القرار الشراء و ع

�سا��� للشراء بال�سبة للمنظمات �� شراء سلع و معدات ��دف �نتاج السلع أو تقديم خدمات 

  أخرى.

  املطلب الثا�ي: مف�وم سلوك املس��لك.

  سلوك املس��لك �و أخر أنواع لسلوك ��سا�ي و منھ فان يتأثر بمؤثرات متعددة.

: دراسة املس��لك�ن عندما يقومون ب�بادل ���ء ذي قيمة بالسلعة أو خدمة ال�� كما �ش�� سلوك املس��لك إ��

  �1شبع حاجا��م.

ومن �ذا التعر�ف يت�� لنا أن دراسة املس��لك بالتعر�ف ع�� كيفية اتخاذ القرارات ال�� تتعلق بتوجيھ 

  .املوارد

و �ستعمل و يقيم و يتخلص  و�ناك �عر�ف أخرى: السلوك الذي يقوم بھ املس��لك عندما يبحث و �ش��ي 

  2من السلع و ا��دمات ال�� يتوقع أن �شبھ حاجاتھ.

  و �ذا التعر�ف يمتاز عن سابقھ ع�� انھ:

و                   يلتقي الضوء ع�� ��شطة ال�� يبذل�ا الفرد ��دف ا��صول ع�� استخدام السلع  )1

 ا��دمات ال�� �شبع حاجاتھ.

 دراسة سلوك املس��لك �و �جابة ع�� �سئلة املتعلقة ب:( ماذا �ش��ي؟، ملاذا �ش��ي؟      )2

  و كيف �ش��ي؟، و م�� �ش��ي؟، ومن أين �ش��ي؟ ومدي تكرار الشراء؟).   

                                                             
  .16بن ع���� عنا�ي،نفس املرجع،ص  -1

  .17بن ع���� عنا�ي،نفس املرجع،ص  - 2
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  املطلب الثالث: أ�مية دراسة سلوك املس��لك. 

راف عملية التبادل بداء من املس��لك الفرد ت�بع أ�مية دراسة سلوك املس��لك من أ��ا �شمل و تفيد �افة أط

  إ�� �سرة (�وحدة �س��الك)، إ�� املؤسسات و املشار�ع الصناعية و التجار�ة ح�� ا���ومات نفس�ا.

 أ�مية دراسة سلوك املس��لك بال�سبة للمس��لك و �سرة. -1

  1لتالية:ت��ص أ�مية دراسة سلوك املس��لك بال�سبة للمس��لك و �سرة �� النقاط ا

تفيد دراسات سلوك املس��لك  �� التعر�ف ع�� ال�افة املعلومات و البيانات ال�� �ساعد �ذا �خ��  -

 �� �ختيار �مثل �� املنتوج و�ذا حسب إم�انياتھ الشرائية.

 تفيد �� توف�� املنتجات ال�� يرغب ��ا املس��لك و باملوصفات املرجوة. -

ما يتخذ يوميا من القرارات شرائية و �ساعده ع�� معرفة عن تفيد املس��لك و تمكنھ من ف�م  -

 �سئلة املعتادة مثل:ماذا �ش��ي؟ و كيف �ش��ي؟.

 تفيد �� تحديد املواعيد �فضل ل�سوق �سرة و أماكن ال�سوق �ك�� مرغو�ة. -

ليالت الالزمة تفيد دراسة سلوك املس��لك �سرة �� إم�انية املؤثر�ن ع�� القرار الشرا�ي إجراء التح -

لنقاط القوة و الضعف ��تلف البدائل املتاحة و اختيار البديل أو العالمة ال�� تحقق أق��� 

 إشباع.

  

  

  

 

 

                                                             
 -لسود راضية،"سلوك املس��لك اتجاه املنتجات املقلدة"،مذكرة لنيل ش�ادة املاج�س�� �� العلوم �قتصادية و علوم ال�سي��،جامعة منتور  - 1

  .08،ص 2009-2008قسنطينة، 
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 أ�مية دراسة سلوك املس��لك بال�سبة للمؤسسة. -2

و           لدراسة سلوك املس��لك أ�مية كب��ة بال�سبة للمؤسسة حيث ال يمك��ا �ستغناء عن �ذه الدراسة 

  �1ص �ذه ��مية فيما ي��:ت�

تمكن دراسة سلوك املس��لك إدارة ال�سو�ق من ف�م العوامل أو املؤثرات ال��صية و ا��ارجية  -

 ال�� تؤثر ع�� تصرفات املس��لك�ن.

�سمح بمعرفة املش��ين ا��ال�ن و ا��تمل�ن و البحث عن كيفية التأث�� عل��م و حمل�م ع�� التصرف  -

 املس��لك�ن. بطر�قة تتما��� و أ�داف

تمكن املؤسسات باختالف أنواع�ا �عتماد ع�� نتائج دراسات سلوك املس��لك عند تخطيط ما  -

و            يجب إنتاجھ (كما و نوعا ) و بما ير��� و�شبع ا��اجات و رغبات املس��لك�ن وفق إم�انا��م 

 أذواق�م.

  �ساعد �� تحديد املز�ج ال�سو�قي املناسب. -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .08ملس��لك اتجاه املنتجات املقلدة،مرجع سبق ذكره،ص لسود راضية،سلوك ا - 1
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  ث الثا�ي:عالقة املس��لك باملصرف.املبح

تحكم املس��لك عدة عوامل �� عالقتھ مع املصرف و ع�� �ذا �ساس �عمل البنك ع�� تحديد وسائل لكسب 

  رضاه و �ناك عدة عوامل تحدد سلوكھ.

  املطلب �ول:العوامل ا��ددة لسلوك املس��لك املصر��. 

بمجموعت�ن من العوامل، و�� عوامل داخلية و أخرى خارجية يتأثر سلوك شراء املنتج أو ا��دمة املصرفية 

     كما �و مو�� �� الش�ل التا��:

               

  سلوك املس��لك املصر��

               

:مصدر نا�� معال،أصول ال�سو�ق املصر��،دار الصفاء،عمان ) 01- 02قم (الش�ل ر        

  .98،ص�2008ردن،

  

  

  

  

  

  العوامل ا��ارجية:

 الثقافية.  -

 �جتماعية.  -

 . سرة� 

 .ا��ماعات املرجعية 

  .الطبقة �جتماعية  

  العوامل الداخلية 

 النفسية. -

 .ا��اجات و الدوافع 

 .دراك� 

 .التعليم 

 .املعتقدات 

 ا�ات.�تج 

  ال��صية. -
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خاذ العوامل املشار إل��ا سابقا تتفاعل مع �عض�ا البعض بصورة مستمرة، و يظ�ر تأث���ا ع�� مراحل ات

  القرار الشرا�ي.

 العوامل الداخلية املؤثرة �� سلوك املس��لك املصر��: )1

 : العوامل النفسية 

يمكن �عر�ف الدوافع بأ��ا القوة ا��ركة ال�امنة �� �فراد و ال�� تدفع�م الدوافع و ا��اجات: .1

ل�� يتعرض ل�ا للسلوك باتجاه مع�ن، و تتولد �ذه القوة الدافعة ن�يجة تال�� و ا���ام املن��ات ا

�فراد مع ا��اجات ال�امنة لد��م، و ال�� تؤدي ��م حاالت من التوتر تدفع�م إ�� محاولة إتباع �ل 

��شطة املمكنة ال�ادفة إ�� إشباع حاجا��م و رغبا��م كما أن ��داف ال�� يحددو��ا ألنفس�م 

 1يجب أن تتفق مع قدرا��م و موارد�م.

تلك العملية ال�� يقوم الفرد بفصل�ا باختيار، و تنظيم و تفس�� ما �عرف �دراك بأنھ ألدراك: .2

                                  2يحصل عليھ من املعلومات لت�و�ن صورة وا��ة عن �شياء ا��يطة بھ.

               �ا    كما يقصد بھ: املعلومات ال�� يتلق�ا الفرد من املصادر ا��تلفة إ��، و يقوم باالنتقاء م��ا و تفس�� 

  و اس�يعا��ا و ف�م�ا بطر�قة ا��اصة، متأثرا بما لديھ من خ��ات و معلومات و انطباعات و تصورات.

�عت�� �تجا�ات عن تلك ا��االت ال�� �عكس التوج��ات �يجابية أو السلبية للمس��لك �تجا�ات: .3

مس��لك اتجاه ���ء مع�ن كما يمكن اتجاه ���ء مع�ن كما يمكن �عر�ف �يجابية أو السلبية لل

�عر�ف �تجا�ات من الناحية ال�سو�قية بأ��ا التوج��ات املسبقة لتقييم �عض ا��االت باإليجاب 

                                                                                       3أو السلب للمنتوج أو عالمة معينة.

  

  

                                                             
  .76دمحم ابرا�يم عبيدات، سلوك املس��لك،ص  - 1
  .85عنا�ي بن ع����، سلوك املس��لك، مرجع سبق ذكره،ص  - 2
ية العلوم �قتصادية و علوم حميدي زقاي،مدى تأث�� ال�سو�ق املصر�� ع�� سلوك املس��لك ا��زائري، مذكرة تخرج لنيل ش�ادة املاج�س��،�� �ل - 3

  .122، ص 2010-2009ال�سي��، جامعة أبو بكر بلقايد،تلمسان، 
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ا��دمة املصرفية و التعامل مع املصارف تباين من وقت إ�� أخر إذا تتعزر حالة فاملوقف اتجاه  

    التعامل مع املصارف ونمو بمرور �يام .                                                                                       

  ن�يجة للتدرب أو ا����ة أو الدراسة.  :التعليم �و أي �غ�� دائم �� املعرفة أو سلوك يحدثالتعليم .4

: قد يختلف سلوك �س��الك �فراد داخل ا��تمع، وذلك تبعا لدياناتھ و املعتقدات  املعتقدات .5

  ال�� ي�تمون إل��ا.

 العوامل ال��صية: 

إن القرارات الشراء ت�ون موج�ة عموما بخصائص املش��ي، ونذكر باألخص سن املس��لك، و مراحل 

 تھ و وظيفة و وضعيتھ �قتصادية (الدخل)، ونمط مع�شتھ، و��ص�تھ.دورة حيا

 .العوامل ا��ارجية املؤثرة �� سلوك املس��لك )2

إن العوامل و املؤثرات الداخلية �� نا�عة من داخل الفرد نفسھ، و لذلك أن تأث���ا ي�ون مم��ا ل�ل فرد 

صدر عن العالم ا��ار�� الذي يحيط من حيث ت�و�ن، توجيھ السلوك، أما العوامل ا��ارجية ف�� ت

 بالفرد و ال�� تنقسم ب�ن العوامل الثقافية و أخرى اجتماعية.

 عرف الثقافة ��تمع ما بأ��ا مجموعة القيم و �ف�ار و الفلسفات العوامل الثقافية� :                      

تحدد �نماط السلوكية ألفراد�ا و  و الرموز ال��اكمية و املتطورة مع تطور �مة، و ال�� تجا�اتو �

 1تم��ه عن أفراد مجتمع مع�ن و ال�� توجھ سلوك�م كمس��لك�ن.

 العوامل �جتماعية: 

غالبا ما تجتمع العوامل �جتماعية �� ثالثة صفات و�� الطبقة �جتماعية و �سرة،و ا��ماعات 

  املرجعية.

  

  

  

                                                             
  .�180اسر نصر املنصور، سلوك املس��لك،مدخل �عالن،دار حامد،الطبعة �و��،عمان، �ردن،ص  - 1
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اعية بمجموعة �فراد املتجا�سون و لد��م : يقصد ��ا الطبقات �جتمالطبقة �جتماعية -1

 تقار�ا وا��ا �� العديد من النوا�� �� حيا��م اليومية.

من املعروض أن لألسرة تأث��ا كب�� ع�� سلوك و أنماط الشراء لألفراد، ذلك أن �سرة �سرة: -2

 دمات.�علم أفراد�ا �س��الك أو استخدام ما يجب اس��الكھ أو استخدامھ من السلع و ا��

:�عرف ا��ماعات املرجعية بأ��ا تلك ا��موعات ال�شر�ة ال�� يمكن أن ا��ماعات املرجعية -3

�ستخدم �إطار مرج�� لألفراد لقرارا��م الشرائية، و �شكيل مواقف�م و سلوك�م و يمكن التم�� 

 1ب�ن ثالثة أنواع من ا��ماعات املرجعية و ال�� تظ�ر �ل م��ا تأث�� مختلف ع�� �فراد:

 .جماعات عضو�ة 

 .ا��ماعات الرسمية  

  .املطلب الثا�ي:تحقيق رضا العميل املصر��

  .الفرع �ول:مف�وم رضا العميل

�ع�� الرضا عن شعور مع�ن حاصل عن التجر�ة معينة لدى الز�ون، من خالل املقارنة ب�ن التوقعات       

  مة املنتظرة و ا��دمة املدركة.و ادرا�ات أداء العملية أو التجر�ة، ف�و يمثل مقارنة ب�ن ا��د

  الفرع الثا�ي:أساليب تحقيق رضا العميل.

  �2ناك عدة أساليب لتحقيق رضا العميل و نذكر أ�م�ا:

 ��تمام بأوجھ ��شطة ال�� �سبق البيع، و إثناءه و �عده. -

 ��تمام بخدمة املس��لك و توطيد العالقة معھ. -

 الء.دراسة ش�اوي و مق��حات و انتقادات العم -

 اح��ام حقوق العميل  �ساسية �� جميع �عامالتھ مع املصرف، و ال�� تتضمن ا��قوق التالية: -

 

                                                             
  .�222اسر نصر املنصور،نفس املرجع،ص  - 1
  .78،ص 2005املنظمة العر�ية للتنمية �دار�ة،مصر،م�� شفيق، ال�سو�ق بالعالقات م�شورات  - 2
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 .اح��ام وقتھ وعدم ايضاعتھ �� انتظار أو �� إتباع إجراءات روتي�ية معقدة و طو�لة 

 .إعطاء معلومات �املة عن ا��دمات ال�� يقد�ا املصرف، من حيث �سعار و خدمات ما �عد البيع 

 .نتاج وفقا مواصفات العميل و رغباتھ و احتياجاتھ�  

  .الفرع الثالث:مؤشرات رضا العميل

  1من ب�ن أ�م املؤشرات الدالة ع�� رضا العميل ع�� املصرف:

 .ز�ادة التعليقات و ا��طابات اللطيفة من العمالء 

 .إصرار�م ع�� التعامل مع املصرف 

  ،و معارف�م.تزكي��م للمصرف لدى أصدقا��م،و عائال��م 

 .انخفاض �� �سبة ش�وا�م مع عدم تصعيد�ا إ�� ا���ات �ع�� 

 .تقديم�م لبعض املق��حات ا��اصة بتحس�ن ا��دمة 

  الفرع الرا�ع: نتائج رضا العميل املصر��.

  إن تحقيق رضا العميل �عود �عدة نتائج ايجابية للمصرف ومن أ�م �ذه النتائج ما ي��:

 أك�� من احتياجا��م مما يؤدي إ�� ز�ادة العائد. قيام العمالء �شراء منتجات 

  انخفاض درجة اع��اض العمالء ع�� ارتفاع �سعار منتجات، أو ع�� �قل تنخفض ضغوط العميل

 لتخفيض أسعار منتجا��ا لھ.

 .تقو�ة وضع املصرف التناف��� 

  

  

  

  

                                                             
  .79م�� شفيق،نفس املرجع،ص  - 1
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  .املطلب الثا�ي:تأث��ات القروض البنكية ع�� املس��لك

قراض من البنوك التجار�ة أو املتخصصة احل املشا�ل املالية ال�� تواج�ھ او تمو�ل ي��أ املس��لك لإل

                              املتطلبات ال��صية أو �س�ثمار�ة، و ع�� �ذا �ساس ت�شأ العالقة ب�ن املؤسسة املق��ضة

  1املس��لك)، و تحكم �ذه العالقة عامل�ن رئ�س�ن �ما:-و املق��ض(البنك

 حاجة املؤسسة املقرضة (البنوك) إ�� اس�ثمار أموال�ا و تحقيق الر�ح. -1

 حاجة املق��ض( املس��لك) إلشباع حاجتھ أين �ان �دفھ عن طر�ق �ق��اض و تحمل تبعات ذالك. -2

��  إطار تلك العالقة ��دف املقرض إ�� اس�ثمار جزء من أموالھ عن طر�ق �قراض مقابل فائدة ال�� يحصل 

  ع�� القرض، �� ح�ن ��دف املق��ض إ�� إشباع حاجتھ مقابل دفع قيمة القرض و �عباء امل��تبة عليھ عل��ا 

من أقساط قص��ة و متوسطة املدى لذالك فان العالقة ب�ن املقرض و املق��ض ل�س كما يبدو ت�سم بالت�افؤ 

  قراض.بل أ��ا تجعل املقرض �� وضع القوي الذي يحدد و يفرض شروط و مقومات �

و       املقرض �و املسؤول ع�� فرض الشروط �قراض ع�� املق��ض من حيث السعر الفائدة، املدة،... ا�� 

  يضل املق��ض الطرف �ضعف املضطر لقبول �شروط املقرضة.

  انطالقا من ذالك �ستعرض تأث��ات القروض البنكية ع�� املس��لك ع�� النحو التا��:

 بنوك التجار�ة:شروط �قراض ا��اصة بال  

��دف البنوك التجار�ة إ�� تحقيق أق��� معدالت الر�ح من خالل أ�شط��ا املصرفية،و فيما يتعلق بأ�شطة 

  �2قراض فان شروط�ا تتمثل باأل�ي:

 تقديم القروض ب�ل أنواع�ا(قص��ة، متوسطة،طو�لة �جل). -

 سعر فائدة. -

 ددة �عد املدة املتفق عل��ا لسداد.اح�ساب طر�قة الفائدة املركبة ع�� �قساط الغ�� مس -

 خصم قيمة الفائدة املستحقة ع�� القرض مقدما. -

                                                             
  1 .113، ص1996 ،اقتصاديات النقود والبنوك املؤسسة ا��امعية للدراسات وال�شر والتوز�ع، ب��وت، لبنانسليمان بوذياب، -

.118سليمان بوذياب،نفس املرجع،ص  -  2  
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 اخذ مجموعة من الضمانات لتغطية القرض. -

 .شروط �قراض ا��اصة بالبنوك �سالمية 

��دف البنوك ا��اصة بالبنوك �سالمية إ�� تحقيق مجموعة من ��داف من خالل أ�شط��ا املصرفية 

  ��1:نوجز�ا فيما ي

 قيام نظام مصر�� خا�� من الر�ا. -

 �عبئة املدخرات و ������ا �� خدمة ��داف �قتصادية و �جتماعية للمجتمع. -

 املسا�مة �� اعادة توز�ع الدخل و ال��وة �� ا��تمع بطر�قة عادلة تحقق معدل نمو اقتصادي أمثل. -

يق العائد العادل من خالل أوجھ جذب أك�� عدد من ا��تمع ا�� النظام املصر�� ع�� أساس تحق -

 ال�شاط املشروع ل�افة �طراف.

و �� س�يل تحقيق تلك ��داف تقوم البنوك �سالمية بممارسة �شاط�ا املصر�� ع�� أساس  -

تحقيق  العائد العادل من خالل صيغ�� املضار�ة و املرابحة ألن صيغة املضار�ة أو املرابحة �عد من 

�� البنوك �سالمية،باعتبار�ا تقدم أحد البدائل �ساسية للبنوك  أ�م أش�ال ا��مع عل��ا

 التقليدية الر�و�ة،أما صيغة املشاركة ف�� محدودة جدا ذلك لعدم توفر الشروط �ساسية ل�ا.

  :شروط �قراض ا��اصة بالبنوك املتخصصة  

و             تقاء بأوضاع الزراعة أ�شأت البنوك املتخصصة لتحقيق أغراض تنمو�ة و بالتا�� قد اس��دفت �ر 

   و الصناعات الصغ��ة و املتوسطة إ�� مستوى يؤ�ل�ا من �س�ام �� التنمية �قتصادية الشاملة.  �س�ان

  :تأث��ات القروض البنكية ع�� سلوك املس��لك  

�ض تحت مسميات ي��تب ع�� القرض أيا �ان �دفھ اس��الكيا أو إنتاجيا ي�تج عنھ أعباء مالية ع�� املق�

مختلفة: الفائدة،رسوم ا��دمة،أر�اح...ا��.و �� ظل العالقة الغ�� مت�افئة ب�ن املقرض و املس��لك فإن 

  شروط �ق��اض عادة ما ت�ون م��فة �� حق املس��لك.

                                                             
.10ص ،2000 ،ا قص، �سواق واملؤسسات املالية، الدار ا��امعية �سكندر�ةعبد الغفار حذ�� ورسمية قر� - 1  
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لذلك فإن تأث��ات القروض البنكية ع�� املس��لك ذات شق�ن مادي يتصل باألعباء املالية املضافة إ�� أصل 

  1القروض و مدة السداد و الغ�� معنو�ة يتصل باملعتقدات الدي�ية و تأث���ا ا����� و الرو��.

  املبحث الثالث: مدى تأثر سلوك املس��لك بالقرض �س��ال�ي. 

إن القروض �س��الكية كغ���ا من القروض املصرفية تؤثر و تتأثر �سلوك املس��لك و ل�ذا سندرس           

  القروض ع�� سلوك املس��لك،و مظا�ر ا��ماية للمس��لك من �ذا النوع من القروض. مدى تأث�� �ذه

  املطلب �ول : مراحل اتخاذ قرار ��وء املس��لك إ�� القرض �س��ال�ي. 

لقد عرف فاردل مراحل اتخاذ قرار �ق��اض ع�� أنھ خطرات أو �جراءات ال�� يمر ��ا �فراد �� حالة              

  يام باختيار سلعة أو خدمة مصرفية .الق

  و يمكن توضيح خطرات قرار �ق��اض �� ا��طط التا��:

: مراحل عملية الشراء .)02-02 (الش�ل رقم  

 

 

 

 

  املصدر : حمادي زقاي، مدى تأث�� ال�سو�ق املصر�� ع�� سوك املس��لك ا��زائري، مرجع سبق ذكره،

.129ص    

  : الشعور با��اجة .1

 :يمثل �حتياج أحد عوامل النفسية ال�� تلعب دورا كب��ا �� تحديد السلوك،و  �عر�ف ا��اجة

يتولد �حتياج  ن�يجة ل��رمان الذي يولد عدم �ستقرار لدى �فراد،لذلك �سعون �ؤالء �فراد 

طر�ة توجد إ�� إشباعھ و تحقيق �ستقرار و التوازن املطلوب،إن �ذه ا��اجات قد ت�ون حاجات ف

                                                             
.12،نفس املرجع السابق،صعبد الغفار حذ�� ورسمية قر�ا قص -  1  
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لدى الفرد منذ الوالدة مثل ا��اجة إ�� الطعام،املاء...ا��،و قد ت�ون مك�سبة ناتجة من خالل 

  اختالطھ باألسرة،ا��موعة ال�� ي�ت�� ل�ا عوامل البي�ية ا��يطة .

 :نقطة البداية �� عملية اتخاذ �ق��اض �� الشعور با��اجة،و ا��اجة يمكن أن  الشعور با��اجة

  إلجابة ع�� ا��فزات و املؤثرات الداخلية و ا��ارجية.تظ�ر با

و ع�� املسؤول �سو�ق العمل ع�� إخراج و إظ�ار ا��اجات لدى املس��لك�ن و دراسة الدوافع ال�� تؤدي إ�� 

 1تحر�ك املس��لك من أجل إشباع رغباتھ.

 البحث عن املعلومات: .2

طر�قة للبحث عن املعلومات،و �� �ذه املرحلة من عندما يوقن املس��لك أن لديھ حاجة لالق��اض يبحث عن 

امل�م لرجل ال�سو�ق معرفة مختلف مصادر املعلومات ال�� يمكن أن ي��أ إل��ا املس��لك و ال�� قد تؤثر ع�� 

   2قراره ال��ا�ي و يمكن ترت�ب �ذه املصادر كما ي��:

 .(...العائلة،�صدقاء،�قارب) املصادر ال��صية 

 ة (�عالنات،مواقع �ن��نت،رجال البيع...)املصادر التجار� 

 .(املقاالت ال��فية،ا��الت) املصادر العامة 

 .(اس��الك املنتجات من قبل) املصادر املرتبطة بالتجر�ة 

  إن تأث�� �ذه املصادر ا��تلفة تتغ�� بطبيعة ا��دمات املصرفية و خصائص الفرد.

 

 تقييم البدائل: .3

نتائج املعلومات ال�� جمع�ا املس��لك،فإذ لم يحصل املس��لك ع�� املعلومة و �عتمد تقييم البدائل ع�� 

السليمة فسوف ت�ون عملية التقييم غ�� سليمة،و التقييم السليم يحتاج إ�� املعلومة ال��يحة،و ل�ي يتم 

  ذلك يجب ع�� املس��لك أن يقوم باآل�ي:

                                                             
.60،ص 1992دمحم سعيد عبد الفتاح،إدارة ال�سو�ق،دار ا��امعية،ب��وت، - 1  

.60دمحم سعيد عبد الفتاح،نفس املرجع،ص - 2  
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 .ترت�ب املعلومات 

 .وضع أسس البدائل و أنواع�ا 

  ب�ن البدائل.املقارنة 

 .وضع أسس معينة لالختيار 

و إذا نظرنا إ�� ا��طوات السابقة قد ي�ون أصعب تلك ا��طوات �و وضع أسس �ختيار عند القرض فقد 

يضع املس��لك السعر �� املقام �ول (ع�� أساس أن ثمن القرض �و املتغ�� ا��ساس عند �ق��اض)،و رغم 

  �ناءات إذ قد نجد مس��لك يفضل ا��دمة ذات ا��ودة املمتازة رغم أن ذلك فإن �ذا املتغ�� لھ �عض �ست

سعر�ا أعال،و بمجرد أن يضع املس��لك أسس اتخاذ القرار �ستطيع �عد�ا استعراض و حصر البدائل 

  املتاحة     و �عد ذلك يح�ن الوقت للمقارنة بي��ا و ي�ون �ذا املفتاح لعملية اتخاذ قرار �ق��اض.

 �ق��اض: اتخاذ قرار  .4

�عض العوامل املوقفية ال�� �ع�� �ق��اض بديل واحد من ب�ن البدائل املعروضة،�� �ذه ا��الة �ناك 

و تتوسط ب�ن نية للشراء و القرار الفع��،و من �ذه العوامل وج�ات نظر �خر�ن مثل  تتدخل

عملية �ق��اض،و �نا يظ�ر دور رجل �فراد،العائلة،أو �صدقاء،فقد ي�ون ل�م دور كب�� �� إتمام أو إلغاء 

ال�سو�ق �� التأث�� ع�� املس��لك من خالل التكرار �عال�ي،تدر�ب العمال و تحف���م �ش�ل ايجا�ي مع 

  1العمالء.

 تقييم قرار �ق��اض: .5

                 إن عملية �ق��اض ال ت�ت�� باتخاذ قرار �ق��اض،و لكن �شمل كذلك الشعور ما �عد �ق��اض

�تضمن مدى رضا املس��لك عن ا��دمات املصرفية،مدى تحقيق�ا للتوقعات ال�� يتأمل�ا،مدى استعداد و 

املس��لك لتكرار عملية �ق��اض و حاجتھ ��دمات ما �عد �ق��اض،و كث��ا ما ��تم رجال ال�سو�ق بقياس 

  رضا املس��لك عن ا��دمة املقدمة و نواياه لتكرار �ق��اض.

                                                             
.131ى تاث�� ال�سو�ق املصر�� ع�� سلوك املس��لك ا��زائري،مرجع سبق ذكره،ص حمدي زقاي،مد - 1  
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�خ�� ف�ناك نقطة م�مة يجب أن �ش�� إل��ا �� أن �ذه املراحل ا��مسة لالق��اض إنما تمثل نموذج  و ��

تقليديا للمس��لك،و لكن ال يمكن تصور �ل مس��لك س�س�� وفق �ذا النموذج بطر�قة مطابقة لھ،فبال�سبة 

ر ا��طوات فيقوم املس��لك ��ا أو لقرارات �ق��اض املتكررة يتخذ القرار أوتوماتيكيا،و �� �ذه ا��الة تختص

  1ببعض�ا دون إدراك منھ أنھ يقوم �عملية اتخاذ القرار.

  و بالتا�� فإن النموذج ال يمكن أن �عول عليھ و لكنھ مفيد عند دراسة سلوك املس��لك.

و باإلضافة إ�� ذلك ي��أ املس��لك إ�� القرض �س��ال�ي لعدم قدرتھ ع�� سداد قيمة السلعة دفعة  - 

احدة و ذلك لغالء �سعار و انخفاض مستوى �جور و لذلك ي��أ املس��لك ل�ذا النوع من القروض و 

القتناء سلعة ما و �سديد�ا ع�� ف��ات مختلفة عوض �سديد�ا دفعة واحدة،و �ذا الدافع ��م 

  ل��وء إ�� القرض �س��ال�ي.

  املس��لك.املطلب الثا�ي: تأث�� القرض �س��ال�ي ع�� سلوك 

مع غالء املع�شة و ارتفاع �سبة الت��م و ك��ة مغر�ات املتواجدة �� السوق ��أت الكث�� من �سر            

        (املس��لك�ن)،إ�� �ستدانة باالستفادة من القروض �س��الكية ال�� تمك��ا من اقتناء حاجيا��م الكث��ة

  ابيات ع�� املس��لك و سلوكھ:و امل��ايدة،و ل�ذه القروض سلبيات و ايج

 التأث��ات �يجابية ع�� سلوك املس��لك: .1

  ي�ون للقرض �س��ال�ي ع�� سلوك املس��لك تتمثل فيما ي��:

 .تمو�ل عمليات الشرائية للمنتجات و ا��دمات دون انتظار �دخار النقدي الالزم لذلك 

 .تختلف عملية القرض عن عملية الدفع نقدا 

 با ما يطالب بم�افئات معينة مقابل ا��دمة ال�� يقدم�ا و كذا ا��طر الذي مانح القرض غال

  يتحملھ،و ال �ش��ط �ذا �خ�� أن ي�ون الوفاء دفعة واحدة فقد ي�ون ع�� دفعات محددة.

 .عت�� متنفس لكث�� من العائالت القتناء حاجيا��م من مختلف السلع ذات �ئتمان املرتفع� 

   لذوي الدخل الضعيف و ا��دود.تقديم يد العون لألسر 

                                                             
.132حمدي زقاي،نفس املرجع،ص  - 1  
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 .س�يل ا��صول ع�� السلع ال�� �انت �عت�� صعبة املنال لذوي الدخل ا��دود� 

 التأث��ات السلبية ع�� سلوك املس��لك: .2

إذا �ان للقروض �س��الكية مزايا،فإنھ ال يخلو من ا��اطر و السلبيات ع�� سلوك املس��لك ن��ص�ا فيما 

  ي��:

 �� وضعية الضعف. وجود املس��لك 

 .ز �سر عن �سديد �ذه القروض نظرا لغالء املع�شة و ارتفاع مستوى �سعار�� 

   ستخدام الغ�� العقال�ي بالطلب ع�� القروض �س��الكية باقتناء الكماليات و تف��� التبذير�           

 �سراف. و 

  � نية و ل�س بم�سور�م �فاء ��ا عند معظم �فراد ي��ؤون إ�� القروض �س��الكية ��اج��م

استحقاق�ا،ما يز�د من تد�ي مستوى مع�شة الفرد و أسرتھ بخسارة أصولھ املقدمة كضمانات 

 للقرض.

 .ز املس��لك عن �سديد القرض �ول يجعلھ يطلب قرض آخر��  

  املطلب الثالث: حماية املس��لك من كخاطر القروض �س��الكية.

 مظا�ر حماية املس��لك: .1

ال شك أن الغرض الرئ���� من وراء القيام امل�� �عملية �ش�ار تكمن �� إبراز مزايا السلعة أو ا��دمة 

املعروضة ح�� ���ع املس��لك ع�� �ستفادة م��ا،لكن يمكن أن تأخذ من�� آخر قد توقع املس��لك �� الغلط 

لذي دفع املشرع �� نص مجموعة من و تدفعھ إ�� التعاقد عن طر�ق �ش�ار ال�اذب أو املضلل،�مر ا

  1النصوص القانونية ذات الطبيعة ا��مائية أساس�ا �و حماية املس��لك.

: �عد �ش�ار �وسيلة �ستخدم �� ال�شاط التجاري أو الصنا�� أو ا��ر�� أو ا��ر ي�ون �ش�ار - 

  ل��امات.ال�دف م��ا ز�ادة ال�سو�ق بالسلعة و ا��دمات ليح�� ذلك ا��قوق املنقولة و �

                                                             
م�دي من��،املظا�ر القانونية ��ماية املس��لك،أطروحة لنيل ش�ادة الدكتورة �� القانون ا��اص �� قانون �عمال م�شورة،�لية ا��قوق  -1

.233،ص 2005-2004وجدة،   
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و من خالل �ذا التعر�ف يت�� أن �ش�ار �و إبداع فكري �عتمد ع�� أسس عملية لتأث�� ع�� املس��لك من 

أجل تحقيق الغاية �قتصادية و �� تصر�ف املنتجات و ز�ادة �ر�اح و ذلك من خالل استعمال مختلف 

  1الوسائل مقابل أجر مدفوع.

يحقق فوائد و وظائف جو�ر�ة،أما إذا استخدم �ش�ل س�� فإنھ يؤدي  ذلك إذا ما استخدم استخدام حسنا

  لنتائج  غ�� مرضية  تتج�� �� تضليل رضا املس��لك.

 :البيانات الواردة �� إش�ار القروض �س��الكية 

ف�ل إش�ار يتم و يتعلق بإحدى عمليات القروض يجب أن يكن نز��ا و إخبار�ا و ال�� من شأ��ا إعالم املس��لك 

  2ش�ل يمكنھ من تنو�ر إرادتھ حول عملية القرض تتمثل �ذه البيانات فيما ي��:�

 �و�ة املقرض و عنوانھ إذا �علق �مر ���ص معنوي عنوانھ و مفره �جتما��. )1

القرض املق��ح و الغرض منھ مدتھ و كذا الت�لفة �جمالية عند �ق��اض باست�ناء أي سعر آخر         )2

 و عملية التحصيل.

 عدد �قساط املستحقة فيما يخص العمليات امل��مة ملدة محددة.  )3

يمنع أن �شار �� �ل إش�ار كيفما �انت الوسيلة املستعملة فيھ،إ�� إم�انية منح القرض دون معلومات  - 

تمكن من تقييم الوضعية املالية للمق��ض أو أن يق��ح فيھ أن القرض يؤدي إ�� ز�ادة �� املوارد أو يمنع 

  ا ماليا تلقائيا متوفر �� ا��ال دون مقابل ما�� مع�ن.احتياطي

 حماية رضا املس��لك: .2

لقد سا�م تطو�ر �ئتمان �� دفع املس��لك إ�� ال��وء إ�� املديونية و ال�� ���ع عل��ا املؤسسات  بوعود 

� دائرة تزو�د املس��لك بقروض و فوائد تفضيلية،إال إن �ذا �خ�� يجد  نفسھ أجال أم عاجال يحوم �

املديونية وال�� قد تفوق طاقتھ التحملية لي�ت�� بھ �مر إ�� وضعية متأزمة تأخذ ب�ل ممتل�اتھ إ�� 

                                                             
.235م�دي من��،نفس املرجع،ص - 1  

عبد الرزاق أيوب،سلطة القا��� �� �عديل التعو�ض �تفا��،سلسلة الدراسات القانونية املعاصرة،مطبعة النجاح،الطبعة  -2

. 161،162،ص،ص،�2003و��،  
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مساطر ا���ز التحفظي و ا���ز التنفيذي،و ما يث��ه سعر القرض من إش�اليات ل�س من الس�ل 

  تكر�س�ا.

 حماية املس��لك من املديونية املفرطة: )1

ورا أساسيا �� كفالة الرواج �قتصادي و ت�شيط ا��ركة �قتصادية و قد عرف يلعب القرض �س��ال�ي د

مؤخرا ان�شار مقلق لعد وجود ضوابط تحد من سوء استعمالھ.و ألن القرض �س��ال�ي يجمع ب�ن طرف�ن 

تتضارب مصا���ما �ش�ل وا��،فإن ا��وف من استغالل حاجة املق��ض ع�� قبول �عقد  م��ف و ظالم    

ذلك أقر قانون �س��الك الفر���� وسيلة م�مة لتمك�ن املس��لك من الفرصة ال�افية لتفك�� و ال��وي و ل

  1ح�� ال ي��م العقد تحت تأث�� من الضغط أو �غراء أو التظليل.

و ألن املسافة ب�ن �غراء و ا��داع �� مجال �س��الك �� جد ضيقة و أن ا����ف امل�� قد ال �علم وسيلة 

يقاع باملس��لك و شده إما ب��يق العرض أو بل�فة ا��اجة،في�ون قبول التعاقد إراديا ظا�ر�ا،مذعننا أو � 

مغررا بھ ا��قيقة،فإن املشروع قد تحوط ��االت ال�سرع �� توقيع العقود �س��الكية،و أقر مقتضيات 

و يتعلق �مر إجماال     يضمن ع���ا و عن طر�ق�ا سالمة رضا املس��لك �عيدا عن أي تأث�� ضاغط

  بمقتضيات ثنائية الطا�ع:

 و تتمثل أساسا �� تلك امل�لة التـي يخول�ا القانون للمس��لك مـن أجل إجراءات ذات طا�ع وقا�ي : 

ال��وي و التفك�� و التدب�� �� �يجاب املوجھ إليھ قبل إعالنھ القبول،خالفا لألصل العام �� نظر�ة العقد 

  �يجاب قانونيا إذ لم يرتبط بھ القبول فور صدوره قبل انفضاض مجلس العقد.الذي يقت��� سقوط 

 قد ال ت�ون م�لة التفك�� �افية ل��يلولة دون �سـرع املس��لك باتخاذإجراءات ذات طا�ع عال�� : 

ح القرار ما لم �ستوعب جيدا جميع أ�عاده و تداعياتھ،لذلك فإن مسودة القرض اسوة بالقوان�ن املقارنة،تمن

املس��لك م�انة أخرى خارج ايطار النظر�ة العامة للعقد و قوتھ امللزمة القاضية بأن العقد شر�عة 

املتعاقدين،حيث ت�يح للمس��لك أن �عدل عن قبولھ �عد تمام اق��انھ باإليجاب خالل أجل مع�ن �ع�� عنھ 

  بم�لة التدارك و �ستدراك.

                                                             
.19، ص2001،04نون،العدد ا��س�ن ب��س��،أساس �ل��ام بالتبص�� املس��لك و مظا�ره،ا��لة املغر�ية لالقتصاد و القا - 1  
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 حماية املس��لك من سعر الفائدة: )2

فائدة البنكية ع�� القرض بمثابة ثمن ا��دمة املصرفية،و ت�ون �سب��ا مناسبة لرأس املال املعتمد �� �عت�� ال

  القرض و ملدة القرض املمنوحة و تختلف الفائدة من بنك إ�� آخر و من مؤسسة ائتمانية إ�� أخرى.

�الك.و من �ذا املنطلق و من �ش�اليات ال�� تطرح �� �ذا الصدد مسألة ضمان فوائد معقولة �س�ل �س�

  �1عت�� مراقبة و ضبط سعر الفائدة أحد أ�م املسائل ��ماية املس��لك املق��ض.

و �عت�� سعر الفائدة العنصر �ك�� جدال ب�ن م�ونات سعر القرض البن�ي.و لقد أبانت املمارسات البنكية 

و     ت و يكتفي بمنح املس��لك للقرضأن املس��لك ال �علم بدقة السعر املطبق فاملق��ض يحاول ال��ام الصم

�عت�� �ذه املمارسات منافية للقواعد التجار�ة و تؤدي غالبا للعديد من املنازعات،فاملفروض ع�� املقرض 

إخبار املس��لك بكيفية اح�ساب الفوائد و تار�خ استحقاق�ا.و �عت�� الكتابة أفضل ضمان لتقييم املقرض 

و �� �ذا         ضمن �� العقد من سعر �عت�� �أنھ لم يتم إخبار املق��ض بھبواجب �خبار،تجعل �ل ما لم ي

  السياق استقر �ج��اد ع�� أنھ �� حال غياب �تفاق املكتوب ب�ن البنك و الز�ون بخصوص بيع الفائدة.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
.21ا��س�ن ب��س��،نفس املرجع،ص  - 1  



سلوك املس��لك و مدى تأثره بالقروض �س��الكية                   :                                                الثا�يالفصل   

 

 
49 

  الـخـاتـمـة:

�� ال�سو�ق للمنتجات  من خالل �ذا الفصل �عرفنا ع�� ما�ية املس��لك، حيث أنھ �ل وحدة أساسية

البنكية  و يدخل �� التأث�� ع�� املس��لك عدة عوامل، حيث أن العوامل ال�� تتحكم �� التأث�� ع�� سلو�ات 

املس��لك �� عوامل داخلية و عوامل خارجية، و ع�� املصرف اتخاذ عدة أساليب لتحقيق رضا العميل 

  املصر��.

خاصة القروض �س��الكية ل�ا عدة تأث��ات ايجابية و تأث��ات  إن تأث�� القروض البنكية ع�� املس��لك و

  سلبية ع�� املس��لك و سلوكھ.

و ��ماية املس��لك من مخاطر �ذه القروض يجب أن ت�ون �ناك مظا�ر ��ماية املس��لك �� �ذا النوع من 

  القروض.
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  ة:ـدمـقـم

البنوك ا��زائر�ة كغ���ا من البنوك تقدم ا��دمات مصرفية حيث �عت�� القروض احد أ�م �ذه  إن       

و               الذي يكمن دوره �� مساعدة �فراد  �س��ال�يا��دمات و أ�م�ا، ومن ب�ن �ذه القروض القرض 

  الرغبات و ا��اجات. إشباع�سر ع�� 

�� عدة بنوك وطنية،تقدم �ذا النوع من القروض و فق شروط و محددات وضع�ا  �س��ال�ييوجد القرض 

  القانون ا��زائري و شروط تضع�ا البنوك و ذالك حسب قانو��ا الداخ��.

  إ�� عدة نقاط و ال�� حدد��ا �� ما ي��:سوف نتطرق �� �ذا الفصل  �ساسوع�� �ذا 

 �� ا��زائر. �س��ال�ي�طار القانو�ي للقرض  -

 و إس��اتجية تطو�ره. �س��ال�يصيغة القرض  -

 و شروطھ. �س��ال�يأ�م البنوك ا��زائر�ة ال�� تقدم القرض  -

 دراسة حالة البنك الفالحة و التنمية الر�فية. -
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  القروض �س��الكية �� ا��زائر. املبحث �ول:

�ذا النوع من القروض �� ج�از�ا   إدماجا��زائر كغ���ا من الدول السائرة �� طر�ق النمو عملت ع��  إن        

  فيما ي��: إليھ�و ما سنحاول التطرق بالدرجة �و��، و البن�ي، من اجل خدمة �فراد 

  .القانو�ي لقروض �س��الكاملطلب �ول: �طار 

، و�ناء ع�� التقار�ر املش��كة ب�ن وز�ر 2005ماي �12خ ر ل���ومة ا��زائر�ة بتا �ول بناء ع�� تصر�ح الوز�ر 

، و املرسوم 1976، املؤرخ �� 58-75من الدستور و �مر رقم  93-88املالية و وز�ر التجارة، و ع�� املادة 

ي�ون قيمة ع�� أقساط ،�عرف القرض �س��ال�ي:"�و �ل بيع لسلعة 1975س�تم�� 09التنفيذي املؤرخ �� 

  1".مؤجال أو مجزئ 

 إيأو  سلفھوفق عقد يقبل بموجبھ با�ع أو املقرض أو يل��م بالقبول تجاه املس��لك يقرض �� ش�ل اجل دفع 

  دفع بالتقسيط مماثل.

من القانون النقد و القرض و فيما يتعلق بالقروض املوج�ة ���اص أنھ"  124و 122دت�ن اكما تنص امل

العتبارات مال�ا قروض �شروط مفصلة ضمن م�ام�ا تمنح من موارد�ا ا��اصة لع أنيجوز للمؤسسات 

ممارسة �شاطا��ا امل�نية و إصدار  إطارتمنح لعمال�ا أجال للدفع أو القروض ��  إناجتماعية، كما يمكن 

   2سندات أو بطاقات لصا�� عمال��ا، و �سمح ل�م �شراء سلعة معينة.

  �� ا��زائر. �س��الكاملطلب الثا�ي:الصيغ املق��حة لقروض 

رواجا واستعماال �� الدول املطبقة لنضام  �ك��مجموعة العمل باالطالع ع�� الصيغ والتقنيات قامت 

كندا وفر�سا  وغ���ا من الدول ح�� تتمكن من  �مر�كيةقروض �س��الك بما ف��ا الواليات املتحدة 

الظروف  وتالءمصيغة تناسب اغلب املس��لك�ن، إ���ستفادة من خ��ا��م الطو�لة �� امليدان والوصول 

  �قتصادية الوطنية.

                                                             
  .15، ص2015ماي  13، 24ا��ر�دة الرسمية ل��م�ور�ة ا��زائر�ة،العدد  - 1
  .34،ص 1990افر�ل 14،16ا��ر�دة الرسمية ل��م�ور�ة ا��زائر�ة، العدد - 2
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 صيغة اتفاقيات الشراء ماب�ن املؤسسات:                                                   .1

تتضمن �ذه الصيغة استفادة العمال من ا��دمات �جتماعية املقدمة من قبل مؤسسا��م املتمثلة �� 

ي�ون ع�� ش�ل  الشراء بالقرض ملنتجات اس��الكية،مع تدرج عملية ال�سديد وغالبا ماعرض نضام ���ع 

السلع ومنتجات مع ا�عدام ت�اليف  أسعاركما تتضمن �ذه الصيغة منح تخفيضات ع��  �جور اقتطاع من 

  �سديد.

ة من �ذه الصيغة طبقت �� ا��زائر منذ سنوات،ولك��ا تبقى محدودة ل�و��ا موج�ة لفئة محدد إن

يناسب سوى طموح عمال املؤسسات  �ش�ل حال اجتماعيا ال أ��افقط،كما املس��لك�ن واملتمثلة �� العمال 

املتعلقة بتوجيھ  لال�شغاالت�ستجابة بصفة معمقة  �حوالحال من  إييمك��ا ��  العمومية الك��ى،وال

، و ل�ذا الس�ب رأى أعضاء مجموعة العمل أن �ذه �جتماعيةطلب الوط�� ع�� �س��الك ��ميع الفئات 

 أ��ا إالا��دد للموضوع املتعلق بنظام قروض �س��الك الواجب التفك�� فيھ،  �طارالصيغة ال تدخل �� 

صيغة أخري ذات  بإيجادالعامة للعمال ا��زائر�ة،  �تحاديةاملقدم من طرف ممثل   �ق��احقامت بتدعيم 

  �� بناء نظام �عاو�ي فيما ب�ن املؤسسات  �ق��احع املس��لك�ن، يتمثل �ذا �عد عام لتمس جمي

أدائھ املوجودة ع�� مستوى الوطن،حيث �ستوجب �ذا النظام تدخل ثالث شر�اء حيث ي�ون ل�ل طرف دور ب

  و �م ع�� التوا��:

 البنوك:- 1 .1

قروضا،و بمعدالت فائدة مدروسة من أجل  �س��الكيةيتج�� دور�ا �� وضع تحت تصرف التعاونيات 

و          الت القائمة ا��� االتمو�ن ملنتجات وطنية،مع تحديد املراحل التقنية املتعلقة باستخدام القرض تبعا �

  ال�شر�ع القانو�ي املعمول بھ.

 التعاونيات �س��الك: -2 .1

و التوز�ع الوط��،و عرض�ا  �نتاج غالبا ما تقوم بھ �ذه �خ��ة �و شراء املنتجات من قبل مؤسسات

ع�� الز�ائن املنخرط�ن بتلك التعاونيات بأسعار مدروسة ومنخفضة مقارنة بتلك املعروضة بالسوق ففي 
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حالة ما �انت أسعار البيع تفوق �م�انيات املالية للز�ون، تقوم بفتح حساب قرض لھ و ��ذا يتم 

  الز�ون. ياتإم�انال�سديد ع�� أقساط تحدد حسب طبيعة املنتوج و 

 و التوز�عية: �نتاجيةاملؤسسات  -3 .1

�ستفيد �ذه املؤسسات من �ذا النظام من خالل �س�يل عملية توز�ع منتجا��ا،و ت�ون م��اني��ا التقدير�ة 

العقود  إلبرام�او منظمة ن�يجة و البيع أك�� دقة أل��ا تضمن ا��صول ع�� سيولة أكيدة  باإلنتاجاملتعلقة 

 1البيع من �عاونيات �س��الك.

 صيغة البيع بالتقسيط: .2

عالقات مباشرة مع ز�ائ��ا من خالل�ا  إقامة إ��تبعا ل�ذه الصيغة ت��أ املؤسسات الوطنية ا��زائر�ة 

دفع جزء من ت�لف��ا مع  يمكن للز�ون أن يحصل ع�� السلع ال�� يرغب �� شرا��ا،و يتم ذلك عن طر�ق

  �سديد با�� املبلغ  الحقا ع�� ش�ل أقساط للمورد خالل مدة ال تتجاوز �سعة أش�ر.

شر�ات التأم�ن للتغطية ضد �خطار ال��  إ�� الوطنية��وء املؤسسات  إم�انية إ�� �شارةكما تجدر 

  تنجم عن عدم �سديد الز�ون ملا عليھ و يتم حسب رغبة املؤسسة.

 الشراء بالقرض:صيغة  .3

تتمثل �ذه الصيغة �� �س�� عملية البيع و الشراء بالقرض،و يتم ذلك باملوافقة البنكية ال�� تتج�� �� 

يتع�د ب�سديد قيمة  إنمنح قرض للمس��لك، يتمكن من خاللھ من �سديد قيمة مش��ياتھ الدائمة،ع�� 

ا��ددة،بحيث يقوم البنك بخصم �وراق التجار�ة الناتجة عن عملية  �ستحقاق أجالالقرض �� 

خصم تلك �وراق التجار�ة لدى  إعادةالشراء بالقرض لصا�� املؤسسات قبل أجال استحقاق�ا،و يجوز 

  البنك املركزي تبعا للقوان�ن املعمول ��ا.

الصيغ من قبل أعضاء مجموعة العمل أن �ذه الصيغة لقيت امتيازا و تفضيال عن با��  إ�� �شارةدر تج

لنظام قروض  مالئمةو ا���از املصر�� ل�و��ا معممة ع�� جميع املس��لك�ن،و ��ذا ت�ون الصيغة �ك�� 

  �1س��الك الواجب العمل ��ا.

                                                             
�س��ال�ي �� العمليات البنكية ا��زائر�ة،ش�ادة املاجست��،�لية العلوم �قتصادية و التجار�ة و علوم ال�س��،ا��زائر زالق س�ام،دراسة القرض  - 1

  .131،ص2005-2004العاصمة،
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  .املطلب الثالث:أسباب إعادة إطالق القروض �س��الكية �� ا��زائر

إل�عاش اقتصاديات الدولة و�ان �دف�ا ���يع  �س��الكيةترخص �عودة القروض  أ��اا���ومة  أعلنت

  اس��الك املنتوج الوط��.

ع�� باي ناصري بأن القروض �س��ال�ي  ا��زائر��نو �� �ذا الصدد قال رئ�س ا��معية الوطنية للمصدر�ن 

  الوط�� و تخفيض من فاتورة �ست��اد.  �نتاجيوفر مجموعة من املزايا م��ا تنمية 

 ���يع املؤسسات الوطنية. -

 �� مختلف املنتجات الوطنية. �دماجالوط�� من خالل رفع �سبة  لإلنتاجمنح قيمة مضافة  -

يقوي القدرة الشرائية من خالل الدفع  �س��ال�يو يري ا��لل �قتصادي الصا�� بلوصيف أن القرض 

  بالتقسيط.

  ع�� املواد و السلع �لك��ونية.جاء القرض �س��ال�ي ل�س�يل ع�� املس��لك ا��صول 

�س��ال�ي لتحس�ن القدرة الشرائية للمواطن �عث القرض  إعادةوحسب وز�ر الصناعة و املناجم " تقرر 

  العائالت ع�� اقتناء الضرور�ات،حيث �ذا القرض موجھ للمنتوج  إعانةا��زائري،�ذا القرض من شأنھ 

الوط��، و �� نفس الوقت يقلل كم �عباء ع�� املوطن جزاء �زمة ال�� �ع�ش�ا و �ذا من نفس الوقت ينعكس 

  ع�� املنتوج الوط�� و الصناعة الوطنية". إيجابا

  القروض �س��الكية و البنوك ا��زائر�ة.املبحث الثا�ي:

ا��دمات  إحدى�و  �س��ال�يالقرض  البنوك ا��زائر�ة كغ���ا من البنوك تقدم مجموعة من القروض، و

  �ذه البنوك وا�م الشروط و �س��اتيجيات. أ�مال�� تقدم�ا للز�ائن و س�تعرف ع�� 

   أ�م البنوك ا��زائر�ة ال�� تقدم القرض �س��ال�ي. :�ول املطلب 

  فرع �ول:بنك ال��كة

خاصة السيارات بالتقسيط،و يتم ا��صول �عت�� بنك ال��كة واحد من أول ال�� ستمول القرض �س��ال�ي 

  ع�� القرض من بنك ال��كة ضمن إطار تمو�ن القروض �س��الكية ال�� عادة إ�� الساحة �جتماعية.

                                                                                                                                                                                         
  .132زالق س��ام،نفس املرجع،ص - 1
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املواد املصنعة محليا،مع ك�امش للر�ح ع�� القروض �س��الكية ال�� تمس  9كما حدد بنك ال��كة �سبة 

  �ن و مستحقات جميع املعامالت.اح�ساب �امل الت�اليف بما ف��ا التأم

ألف  40من املائة �أد�ى �سبة كشطر أول للمستفيد و  20كما حدد البنك �سبة مسا�مة ال��صية ب 

  لبنك ال��كة لالستفادة من ا��دمة: �س��ال�يمن ا��دمة، و حسب الوثيقة عرض القرض  لالستفادةدينار 

 املتقاعدين.أ��اب الدخل الثابت و امل�ن ا��رة و  -

 1سنة عند �سديد�ا. 70 �س��ال�يعدم تجاوز سن املستفيد من القرض  -

فقط  20و س�ستفيد ز�ائن بنك ال��كة من القروض "حالل " القتناء املنتجات املصنعة، حيث يمك��م دفع 

  بال�سبة لشر�ات. 10بال�سبة لأل��اص و من املبلغ �جما�� 

ناء السلعة و إعادة بيعا�ا لز�ائ��م عن طر�ق قروض"حالل" و �ذا �� إطار "ال��كة" من اقتحيث يقوم البنك 

القروض �س��الكية ال�� �عتمد إسالمية و �عيدة عن أي �عامالت ر�و�ة وعمل بطر�قة املرابحة ��  إطالق

املرابحة ثمن �امش الر�ح املتفق عل��ا و يل��م العميل بدفع  بإضافةحدود املبلغ املرخص بھ من قبل البنك، 

  طبقا لألقساط املتفق عل��ا.

يقوم البنك �� حال �سديد مبلغ الدين قبل التار�خ ا��دد أن يمنح العميل تخفيضا من أصل ثمن املرابحة 

  .�ستحقاقاملسدد قبل 

  الفرع الثا�ي:البنك الوط��

أن �ل ��ص مقيم �� ا��زائر و لديھ دخل ثابت و  �س��ال�يمن القرض  لالستفادة�ش��ط البنك الوط�� 

أو �ساوي مرت�ن ا��د �د�ى لألجر املضمون حيث يمول قرض السيارة اقتناء سيارة جديدة  أع��منتظم 

  ي�ون املبلغ مدعم بفاتورة. إنأو مركبة �� ا��زائر و محدد مسبقا و يجب  مجمعة

  ).60) و ستون ش�ر(12عشرة ( اث��من ثمن السيارة، و ف��ة ال�سديد ت��اوح ما ب�ن  85 إ��تصل �سبة التمو�ل 

  مزايا قرض السيارة:

 قرض �����: �سمح البنك الوط�� ا��زائري لالستفادة من قرض مدروس حسب وضعي��م. -

                                                             
1-WWW.BRAK.COM  
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 �سبة فائدة:استفيد من �سبة فائدة تنافسية. -

   1ام.أي 05أقصاه السرعة: تتم معا��ة ملفكم �� اجل  -

  املطلب الثا�ي:شروط و الوثائق املطلو�ة ملنح القرض �س��ال�ي

  الفرع �ول:شروط منح القرض

تتوفر فيھ مجموعة من شروط ال�� يفرض�ا القانون والبنوك  إنع�� من يطلب قرض اس��ال�ي،يجب 

  2ي��: روط �� ماا��زائر�ة ل��صول ع�� القرض وتتمثل �ذه الش

 للقرض �س��ال�ي جزائري و مقيم �� ا��زائر(املواطن�ن املقيم�ن دون سوا�م).أن ي�ون الطالب  .1

باملائة من املداخيل الش�ر�ة الصافية  30يفوق املبلغ الش�ري لسداد القرض املتعاقد عليھ  أن ال .2

 حال من �حوال. أياملتحصل عل��ا بانتظام و ذالك تفاديا ملديونية الز�ون الزائدة و �ذا �� 

لم �ستفيد من قبول مسبق  يمكن التعاقد ب�ن البا�ع و املش��ي ع�� أي دين أو ال��ام ما ال .3

م يتحقق فعليا �ذا ل صفة �انت ما إييمكن للبا�ع أن يتحصل ع�� أي مدفوعات  الكما ،للقرض

 الشرط.

�ان القرض �غطي �ليا أو جزئيا قيمة السلعة  إنو�ش��ط لعقد القرض أو وصل ا��دمات أن يحدد  .4

 أو خدمة املقدمة �� �ذا �طار.

النص ع�� أن �ل ��ص طبي�� يدين من �ذا النوع من القرض حسب ع�� ���اص املستف .5

و             �ستغل �ذا القرض القتناء سلعة أو خدمة لغرض ����� و �عيد عن ��شطة التجار�ة 

 .ا��رفية أوامل�نية 

منتجة �� ا��زائر، سواء عن طر�ق املادة ال��ائية أو يخص القرض �افة املنتجات ال�� توفر�ا شر�ات  .6

 ال��كيب و التجميع.

                                                             
/html.1القروض �س��الكية -www.bna.dz/inexd.php/ar/  

2 -www.zagoraprees.com. 
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ش�را و ذالك حسب نوعية املنتوج و قيمتھ، حيث ترتبط �ذه  60 إ�� 3مدة القرض ت��اوح ما ب�ن  .7

 فحينما يتم اقتناء ج�از الك��و�ي أو إعالم أ�� يتم تحديد مدة زمنية املادة أساسا ��ذين العامل�ن،

ن مع القيمة املالية ا��ددة و رزنامة ال�سديد،و غالبا ما ت�ون السيارات السياحية أطول مدة ت��ام .8

 من حيث رزنامة ال�سديد.

             مصاحبة �ذه القروض بضمانات، م��ا جعل أسم البطاقة الرمادية للسيارة لفائدة البنك  .9

حسب القيمة املالية املطلو�ة،فضال ع�� القيام باتفاقيات خاصة ��  إضافيةاملطالبة بضمانات و 

فتح حساب خاص  طلب أو ،حالة العقود ا��ماعية مع ا��دمات �جتماعية للشر�ات و املؤسسات

 املباشر. و �قتطاع 

املعتمدة بال�سبة لقرض  �لياتتقديم فوات�� و ش�ادات من املؤسسات من ب�ن  إلزامية .10

قة �شا�دة تقديم فاتورة باسم املستفيد مرف حيث انھ �ش��ط ملنحھ من قبل البنك،�س��الك،

 فوق ال��اب الوط��. �نتاجتمنح�ا املؤسسة املمارسة ل�شاط 

  الفرع الثا�ي:الوثائق ا��صول ع�� القرض �س��ال�ي

 ���ة طبق �صل من بطاقة ال�و�ة ممثلة( بطاقة �عر�ف الوط��،أو رخصة السياقة). .1

 "كناس".�جتما����ة من بطاقة الضمان � .2

 بطاقة ا��دمة الوطنية بال�سبة إ�� الذ�ور. .3

 .12عقد ميالد أص�� رقم  .4

 أش�ر. 03يز�د تار�خ استصدار�ا عن  وثيقة إثبات السكن ال  .5

 خ��ة.���ة من الكشوف �جر �  03 .6

إلزامية أن ي�ون املوظف  ش�ادة عمل سواء �علق �مر بالعقود "س دي اي " أو "��� دي دي "مع  .7

 مث�تا �� منصبھ منذ ش�ر ع�� �قل و ل�س �� منصب مؤقت.

 املالية للز�ون. ال��اماتكشف ا��ساب ال��يدي أو حساب البن�ي،حسب  .8
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  ا��زائر�ة لتطو�ر القروض �س��الكية البنوك  لب الثالث: إس��اتجيةاملط

القرض �س��ال�ي �و منتوج بن�ي تطو�ره يتطلب اس��اتيجيات وا��ة و فعالة،و �� الواقع أن 

أخر، و �عود ذلك أساس لأل�داف �س��الكية املسطرة للبنك  إ��السياسة املتبعة تختلف من بنك 

ل�ا �ل  ف�ناك بنوك دخلت بقوة �� ميدان القروض �س��الكية مثل بنك الوط�� لتنمية ا��لية،و��ر

نك ال��كة ا��زائري الذي �� بالالزمة، و �ناك من جعل�ا كغ���ا من القروض �خرى مثل  �م�انيات

�ي�لھ التنظي�� فصل قروض �فراد لوحد�ا (أي �� مص��ة لوحد�ا)، و �ذا راجع لتوسيع نطاق عملھ 

و عموما       ا جدا �� �ذا ا��ال،و �ناك من البنوك من يرى أن الدخول �ذه �سواق ل�س م�م

السياسات املتبعة �� �ذا ا��ال �� تقر�با نفس�ا عند أغلب البنوك و �عود ذلك إ�� س�ب�ن رئ�سي�ن 

  �ما:

 آن تدرج �ذه القروض ضمنقروض �س��الك �� ا��زائر �� مراحل�ا �و�� و بالتا�� ال �عقل  -

 السياسات ا��اصة.

امليدان جاء وفق برنامج مسطر دة و تطبيق�ا �� قروض �س��الك جاءت تطبيقا لسياسة محد -

 �� املراحل التالية: أساسامسبقا، و إس��اتيجية البنوك ا��زائر�ة لتطو�ر قروض �س��الك تتمثل 

 :و          اعت��ت أغلب البنوك �س��الك منتوجا بنكيا جديدا، فتعر�فھ و تطو�ره سياسة املنتوج

 تجر�ة السابقة ل��زائر.�� ذلك تجارب �عض البلدان و ال�ش�ار لھ أمر طبي��، مستغلة 

 :رغم آن ال�سب املطبقة ع�� قروض �س��الك محددة ضمن �سب ت��اوح ب�ن سياسة السعر

ل�ا حر�ة التنافس ضمن �ذا ا��ال، و تحدد ال�سبة بالعالقة املوجودة  إال آن البنوك  12و  10

 �ش�ار...ا��)و واقع أسعار املواد �س��الكية �� السوق.ب�ن ت�اليف املنتوج (�ستغالل، 

 :لبعث املنتوج و تطو�ره تمثلت �ذه  السياسة �� تحر�ك �ل طاقا��ا ال�ي�لية  سياسة التوز�ع   

 و بالتا�� تحقيق أك�� �غطية ممكنة �� مجال التوز�ع.
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 :ل الوسائل املتاحة اعتمدت البنوك حملة دعائية كب��ة و اعتمدت ف��ا سياسة �تصال�

و      و البصر�ة و املقروءة،باألضافة ا التليفز�ون،و الراديو،كما اعتمدت ع�� ا��رائد   السمعية

  ا��الت ال�� توزع �� نقاط البيع ع�� مستوى الو�االت �ذه البنوك.

  املبحث الثالث: دراسة حالة بنك الفالحة و التنمية الر�فية.

نمية الر�فية واحد من أك�� البنوك الوطنية،الذي ن�يجة ����تھ و تنافسية استطاع أن بنك الفالحة و الت         

  يفرض مستواه �� ب�ئة تنافسية للبنوك ا��اصة و الوطنية و �جن�ية و ذلك ب�ب�� تنظيم جديد.

  عام لبنك الفالحة و التنمية الر�فية. املطلب �ول:تقديم

بنك الفالحة و التنمية الر�فية �و مؤسسة مالية وطنية تأسست بموجب مرسوم رقم  �شأة البنك: )1

،برأس 1982مارس ��16  11الذي صدر �� ا��ر�دة الرسمية رقم  1982مارس  13املؤرخ ��  82/106

و�الة  286دينار،و يقع مقره الرئ���� �� العاصمة،و يتفرع �ذا �خ�� إ��  3300000000مال يقدر 

و�الة تم التنازل ع��ا من طرف البنك الوط�� ا��زائري �� ذلك الوقت،يبلغ عدد فروعھ  170 من بي��ا

  فرع ج�و�ا. 31

  و من أ�م املبادئ العامة ال�� �عتمد عل��ا البنك مو��ة �� ا��دول التا��:
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  :يمثل مبادئ بنك الفالحة و التنمية الر�فية. )01-03(ا��دول رقم 

  شرح�ا    املبادئ  

  يحرص البنك ع�� توف�� املعاملة ا��سنة القائمة ع�� �ح��ام املتبادل.  حسن املعاملة

  إذ يرمي لتوف�� املعلومات الدقيقة و ال��يحة و �نية للز�ون.  الشفافية

  يضمن لعمالئھ �افة حقوق�م.  الضمان

العواقب ال�� قد يحتفظ البنك دائما �سيولة نقدية تمكنھ من تخطي �ل   مواج�ة خطر السيولة

  �ع��ضھ.

  و �ذا ما يخلق لدى العميل نوع من �طمئنان إلبقائھ ودا�عھ عند البنك.   الثقة

من خالل إبقاء �سبة معينة من �موال ��دف �غطية حسابات املتعامل�ن،كما   �سي�� ا��ز�نة

يقوم بإرسال الفائض من �موال إ�� البنك املركزي من باب ا��فاظ ع�� 

  ل.�موا

  

  املرجع:وثائق مقدمة من طرف البنك،صياغة ��صية.
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 أ�داف و م�ام بنك الفالحة و التنمية الر�فية. )2

 :1من أ�م أ�داف البنك: أ�داف البنك 

 تنو�ع و توسيع مجاالت تدخل البنك كمؤسسة مصرفية شاملة. .1

 تحس�ن العالقة مع العمالء. .2

 تحس�ن نوع ا��دمة. .3

 السوق. ا��صول ع�� أك�� حصة من .4

 تطو�ر العمل املصر�� قصد تحقيق مردودية أك��. .5

و �غية تحقيق تلك ��داف استعان البنك ب�نظيمات و �يا�ل داخلية و وسائل تقنية حديثة ب��وئھ إ�� 

الصيانة و ترميم ممتل�اتھ و تطو�ر أج�زة �عالم ���،كما بذل القائمون ع�� البنك مج�ودات كب��ة لتأ�يل 

ر�ة و ترقية �تصال داخل و خارج البنك،و الس�� إ�� التقرب أك�� من العميل، و �ان البنك مواده ال�ش

  �س�� لتحقيق �ذه ��داف بفضل قيامھ ب:

a.  رفع ��م املوارد بأقل ت�لفة ممكنة و أع�� عائد عن طر�ق القروض املنتجة و املتنوعة و اح��ام

  القوان�ن.

b.  التعامالت.توسيع �شاطات البنك فيما يخص ��م 

c. .ال�سي�� الصارم ��ز�نة البنك سواء بالدينار أو بالعملة الصعبة 

  م�ام البنك: تماشيا مع القوان�ن و القواعد سار�ة املفعول �� مجال ال�شاط املصر��،فإن بنك  

  2الفالحة و التنمية الر�فية م�لف بالقيام بامل�ام التالية:

a. مادات املالية ع�� اختالف أش�ال�ا طبقا للقوان�ن تنفيذ جميع العمليات املصرفية و �عت             

 التنظيمات ا��اري العمل ��ا.و 

b. .إ�شاء خدمات مصرفية جديدة مع تطو�ر ا��دمات القائمة 

c. .تطو�ر شبكتھ و معامالتھ النقدية باستحداث بطاقة القرض 

                                                             
وثائق مقدمة من طرف البنك. - 1  

وثائق مقدمة من طرف البنك. - 2  
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d.  س�ثمار.تنمية موارد و استخدامات البنك عن طر�ق ترقية عملي�� �دخار و� 

e. .تقسيم السوق املصرفية و التقرب أك�� من ذوي امل�ن ا��رة و املؤسسات الصغ��ة و املتوسطة 

f. .ستفادة من التطورات العاملية فيما يخص التقنيات املرتبطة بال�شاط املصر��� 

 ال�ي�ل التنظي�� للبنك : )3

  ال�ي�ل التنظي�� العام لبنك الفالحة و التنمية الر�فية.: يمثل )02-03(ش�ل رقم 

  

  

                                                                                                                                                          

  

  

                                                         

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  من طرف بنك الفالحة و التنمية الر�فية. املصدر: وثائق مقدمة

 الرئ�س املدير العام

 أمانة سر املدير�ة

مدير�ة املراجعة  ��نة و مجلس �دارة

 املف�شية العامة

 قسم �تصال أعضاء ا��لس

 القسم الدو��

مدير�ة 

العمليات 

التقنية مع 
 ا��ارج

مدير�ة العالقات 

 الدولية

 مدير�ة املراقبة

و �حصائيات    

 �دارة و الوسائل

 مدير�ة املستخدم�ن

مدير�ة تنظيم 

       الدراسات القانونية
 و ال��اعات

              مدير�ة التقدير 

 و مراقبة ال�سي��

 مدير�ة الوسائل العامة

 مدير�ة إعادة التثم�ن
 

���، ا��اسبة�عالم   

و ا��ز�نة   

مدير�ة �عالم ��� 

 الكب��ة

 مدير�ة ا��ز�نة

 مدير�ة ا��اسبة 

مدير�ة �عالم ��� 

 شركة �ستغالل

مدير�ة وسائل 

صيانة و �تصال،

 �عالم ���

 املوارد و القروض

و التحصيل   

                  مدير�ة املتا�عة

 و التحصيل

مدير�ة دراسات �سواق و 

 املنتجات

مدير�ة تمو�ل ال�شاطات 

 الفالحية

مدير�ة تمو�ل املؤسسات 

 الصغ��ة و املتوسطة

مدير�ة تمو�ل املؤسسات 

 الكب��ة
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  املطلب الثا�ي: �عر�ف و�الة سيدي ��ضر و �ي�ل�ا التنظي��.

  دائم�ن. 24عمال مؤقت�ن و  6موظف، 30عدد العمال 

 :1تقسيم امل�ام �� الو�الة 

 :�دارة .1

 :م�متھ التوجيھ،الت�شيط،املراقبة،ت�سيق �شاطات الفرع،تقسيم العمل ب�ن مختلف  املدير

 �س�ر ع�� التنفيذ ا��يد للسياسة املقررة من طرف املؤسسة.و  املصا��     

 :(أمانة املدير�ة) تقوم �ذه �خ��ة ع�� تنظيم وظائف املسؤول. السكرتار�ة 

 مكتب الواج�ة:  .2

 :يت�ون من مشرف عليھ،البنك الواقف �و شباك عملية ال��ب،الصندوق  قطب املعامالت

 الرئ����(إيداع �موال)،محاسبة املدفوعات.

 :يت�ون من مشرف عليھ،�ستقبال و التوجيھ،امل�لف بالز�ائن(أي مؤسسة تتعامل  قطب العمالء

تمان و القرض(دراسة مع �ل العمليات أو الز�ارات امليدانية تتعامل مع �فراد فقط).وظيفة �ئ

ملفات مص��ة القروض)،وظيفة التحو�الت و التعو�ضات،وظيفة التجارة ا��ارجية،وظيفة قانون 

و الدعوات و التحصيالت(متا�عة �عتمادات املمنوحة)،وظيفة املراقبة و ا��اسبة،انجاز و متا�عة 

� حسابات الز�ائن،تحقيق م��انية الو�الة، الس�ر ع�� تطبيق نظام ا��اسبة البنكية،الس�ر ع�

عمليات �قفال السنو�ة،مراقبة أعمال الو�الة فيما يخص،فتح ا��سابات ا��اصة بالز�ائن،تقديم 

ة تحقيق �رشادات الضرور�ة للمستخدم�ن،ت��يح �خطاء امل��وظة �� ا��ال ا��اس��،مراقب

 ��داف املسطرة من طرف الو�الة و املدير�ة العامة.

�� تر�ط ب�ن مصا�� الو�الة �� عالقة ت�املية و ال يؤخذ قرار تنظيم املؤسسة يحدد م�ام �ل قائم العالقة ال

  ع�� املص��ة.

                                                             
وثائق مقدمة من طرف البنك. - 1  
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  يمكن توضيح ال�ي�ل التنظي�� لو�الة سيدي ��ضر التا�عة لبنك الفالحة و التنمية الر�فية من

 خالل الش�ل ��ي:

 أ�داف و�الة سيدي ��ضر: .3

التنمية و تجديد القطاع الفال�� بإدخال التحس�نات عليھ،و �س�ثمار �� مسا�مة البنك �� سياسة  - 

 ال�شاطات �ك�� مردودية.

تطو�ر املنتجات الزراعية،الغذائية و الصناعية و كذا مساعدة الفالح�ن ل��و�ج املنتجات املسا�مة ��  - 

 التجارة ا��ارجية و دعم امل�ن ا��رة.

 تحديد املمتل�ات و الوسائل. - 

 السياسة أك�� فعالية �� جميع املواد.إيجاد  - 

 تطو�ر نوعية ا��دمات املقدمة. - 

 الت�و�ن ا��يد للمستخدم�ن لضمان ال�سي�� ا��سن. - 

 املسا�مة �� دعم �قتصاد الوط��. - 

 العمليات املتعلقة بالقرض و �عتماد املس�ندي. - 

 1املسا�مة �� تطو�ر �ر�اف و تحس�ن ظروف املع�شة. - 

 ��ضر:وظائف و�الة سيدي  .4

  تقوم بالوظائف التالية:

 تمو�ل �ستغالل الزرا��. - 

 منح القروض املتعلقة بالقطاع الزرا��. - 

 منح القروض �س�ثمار�ة طو�لة �جل املتعلقة بال�شاط الزرا��. - 

 سنوات . 05منح القروض قص��ة �جل ال تتعدى  - 

                                                             
وثائق مقدمة من طرف البنك. - 1  
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 منح قروض موسمية لتدعيم القطاع الفال�� (قرض الرفيق). - 

  القطاعات املمولة من طرفھ ف�� �اآل�ي:أما 

 قطاع �شغيل الشباب. - 

 قطاع الصيد البحري. - 

 تدعيم ا��رفي�ن التقلدي�ن. - 

  1تمو�ل قطاع النقل. - 

  .ال�ي�ل التنظي�� لو�الة سيدي ��ضر: )02-03(الش�ل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  و التنمية الر�فية و�الة سيدي ��ضر. مصدر: بنك الفالحة

  

                                                             
وثائق مقدمة من طرف البنك. - 1  

 املدير 

 السكرتار�ة

عامالتقطب امل الواج�ة ا��لفية   مكتب الواج�ة 

 املراقب رئ�س القسم املراقب

 القرض وسائل الدفع الصندوق الرئ���� �ستقبال و التوجيھ

التجار�ة 
 ا��ارجية

 ا��اسبة

الشؤؤن  �دارة

 امل�لف بالز�ائن ا��دمات السر�عة

 حساب املدفوعات
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  املطلب الثالث: دراسة قرض اس��الك لشراء أدوات ك�روم��لية �� بنك الفالحة و التنمية الر�فية.

  الفرع �ول:استقبال العميل.

يتقدم العميل إ�� الو�الة لطلب القرض �س��ال�ي من أجل اقتناء ما يحتاجھ من سلع ك�روم��لية أو أثاث 

  التج���،و مباشرة يطلب امل�لف بالدراسات من العميل بتقديم ملف القرض املت�ون من:

 إثبات ال�و�ة (ش�ادة امليالد و ���ة من بطاقة التعر�ف الوط��). )1

 إثبات �قامة (ش�ادة �قامة). )2

 إثبات العمل و �جر (ش�ادة العمل و ثالث ش�ادات �خ��ة). )3

 طلب خطي للقرض. )4

 للسلع املراد اقتناؤ�ا. فاتورة نموذجية )5

 تصر�ح شر�� �عدم املديونية. )6

  الفرع الثا�ي: دراسة امللف.

يقوم امل�لف بالدراسات �� املرحلة �و�� بالتأكد من الوثائق املقدمة من العميل و يطلب منھ مأل طلب 

الصفقة �� الوثيقة  القرض،و �� املرحلة الثانية يقوم امل�لف بالدراسات بتدو�ن �ل املعلومات املتعلقة ��ذه

       ا��صصة ل�ذا الغرض،يتعلق ا��زء �ول م��ا باملعلومات ا��اصة بالعميل،ثم املعلومات املتعلقة باملورد

و يتعلق ا��زء الثا�ي من �ذه الوثيقة �عملية القرض بحيث يتم حساب قدرة العميل ع�� السداد،و أخ��ا 

  1يقوم بإبداء رأيھ �� �ذه الصفقة.

رسل امللف �امال غ�� مدير�ة الو�الة،الذي بدوره �عقد اجتماع مع ��نة القرض املت�ونة من امل�لف ي

بالدراسات،رئ�س مص��ة القروض و املدير لقرض دراسة امللف،و �� ال��اية يحضرون محضر عن �ذه 

  الدراسة.  

                                                             
وثائق مقدمة من طرف البنك. - 1  
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املتعلقة بالقرض �س��ال�ي،فضال و �� حالة قبول القرض يقوم امل�لف بالدراسات بإعداد الوثائق الالزمة 

  عن فتح حساب بن�ي لز�ون،فاألوراق الناتجة عن �ذه الصفقة مقسمة إ�� نوع�ن:

 نوع خاص بأصل القرض تدون فيھ القيم الش�ر�ة. .1

 نوع خاص بقيمة الفوائد الش�ر�ة. .2

% 70أما  %30يقوم الز�ون باإلمضاء ع�� �ل �ذه الوثائق ثم �عد ذلك يقوم ب�سديد قيمة مشاركتھ 

  ف�سدد�ا البنك و ال�� تمثل قيمة القرض.

و أخ��ا يقوم امل�لف بالدراسات بتحض�� جدول ا�تال�ات �ذا القرض و الوثيقة �صلية لتع�د بالدفع من 

  طرف البنك و �ل �ذه الوثائق �سلم إ�� الز�ون.

  الفرع الثالث: دراسة قرض اس��الك لشراء أدوات ك�روم��لية.

دج  9036.22بطلب قرض اس��ال�ي و �و موظف لدى ا��مارك،لھ دخل ش�ري يقدر ب   x.yقام السيد 

بالتقدم إ�� بنك الفالحة و التنمية الر�فية بطلب قرض اس��ال�ي قصد اقتناء أدوات ك�روم��لية متمثلة �� 

در ب دج، حيث أن سعر الثالجة مق74000ثالجة،تلفاز،و خالط ك�ر�ا�ي، و تبلغ القيمة ال�لية لألدوات 

   1دج.5000دج،أما سعر ا��الط ��� �و 32000دج،و سعر التلفاز  37000

و �عد اجتماعھ مع امل�لف بدراسة ملف القرض،و شرح طلبھ املتمثل �� القرض �س��ال�ي،مباشرة يطلب 

امل�لف بالدراسات من العميل تقديم ملف القرض �س��ال�ي، و �عد حصول امل�لف بالدراسات ع�� الوثائق 

يقوم بتدو�ن �ل املعلومات  ا��اصة بامللف،يقوم بالتأكد م��ا و يطلب من العميل مأل طلب القرض،و كذلك

املتعلقة ��ذه الصفقة ا��صصة ل�ذا الغرض،و �عد حساب قدرة العميل ع�� السداد،علما أن مسا�متھ �� 

% حيث �عقد ��نة القرض اجتماع لدراسة �ذا الطلب فتدرس قدرة العميل 70% و مسا�مة البنك �� 30

  ب كما ي��:ع�� �سديد القرض و منھ �علن قرار�ا و تحس x.yالسيد 

  دج.22200%  =  30×74000املسا�مة ال��صية = 
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  دج . 51800% =  70×  74000مسا�مة البنك =

  دج. 2710.86% =  30×  9036.22قدرة الز�ون ع�� ال�سديد = 

ش�ر،و تم �تفاق عل��ا مع البنك،و بالتا�� معدل التأم�ن �و  24للعلم أن الز�ون طلب أن ت�ون مدة القرض 

  :% أي 3.5

  دج. 1813% =  3.5×  51800معدل التأم�ن = 

و �عد      و قيمة فوائد التأم�ن.  TVAدج �و قيمة الدفع الش�ر�ة و تضاف إل��ا   2710.86و عليھ فاملبلغ 

و  قرض �س��الك  x.yاطالع الز�ون ع�� �ذه ا��سابات و قبولھ ل�ذه الصفقة و قبول ال��نة بمنح السيد 

  ��1 نوع�ن: 

 بأصل القرض،يدون فيھ القيم الش�ر�ة. نوع خاص .1

  نوع خاص بقيمة الفوائد الش�ر�ة ال�� يحصل عل��ا البنك. .2

دج،فيقوم البنك ب�سديد  22200ثم  يقوم الز�ون باإلمضاء ع�� �ل �ذه الوثائق،و يدفع قيمة مسا�متھ 

  دج،و ال�� تمثل قيمة القرض. 51800قيمة مسا�متھ 

بالدراسات بتحض�� جدول ا�تال�ات �ذا القرض،الوثيقة �صلية لتع�د بالدفع من و �� �خ�� يقوم امل�لف 

طرف البنك و �سلم�ا لز�ون و الذي بدوره �سلم �ذه �وراق إ�� املورد الستالم �دوات الك�روم��لية 

  املذ�ورة سابقا.
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  خـاتـمـة:

�ا و أ�م البنوك ال�� تقدم �ذا النوع من بالنظر لطبيعة القروض �س��الكية �� ا��زائر،و مراحل ظ�ور 

القروض فإن املس��لك ا��زائري يقبل ع�� سد ا��اجات �س��الكية ال�� ال �ستطيع املس��لك �دخار 

لشرا��ا، و من أ�م أنواع �ذه القروض ال�� تقدم�ا البنوك ا��زائر�ة �� القروض ع�� السيارات           و 

  �ثاث،شرط أن ت�ون مصنعة محليا.املنتوجات الك�روم��لية،و 

بنك الفالحة و التنمية الر�فية �و من أ�م البنوك الوطنية و الذي �سا�م �� تطو�ر النظام �قتصادي        و 

  تطو�ر ا��تمع.
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  خـاتـمـة عـامـة

اس��دف بح�� �� �جابة عن �ش�الية املطروحة و الكشف عن دور القروض �س��الكية �� كيفية التأث�� 

  ع�� سلوكيات املس��لك.

مفا�يمھ العامة و الذي حددنا فيھ التعر�ف حيث تضمن الفصل �ول القرض �س��ال�ي من حيث 

بالقروض املصرفية بصفة عامة و مف�وم القروض �س��الكية حيث أن القرض �� �س��الك �و القرض 

  املوجھ لألفراد �غرض �س��الك ال����� مقابل �سديد �لفتھ ع�� ف��ات محددة.

الرئ���� من وضع نظام خاص �� حماية القدرة  و نظرا أل�مية القرض �س��ال�ي �� حياة �فراد فإن �دفھ

الشرائية للعميل و رفع�ا،و مساعد��ا �� �سو�ق املنتوج الوط��.أما عن أنواع القروض �س��الكية ف�ناك 

قروض ��صية و �� من أ�م �ذه القروض،و �� قروض مقدمة لألفراد من أجل تمو�ل �عباء ال�� ل�س ل�ا 

�ناك قروض مخصصة و قروض متجمدة و دائمة، و قروض الكراء مع  عالقة بال�شاط �س�ثماري،و

خاصية الشراء و يصاحب �ذا النوع من القروض كغ��ه من القروض عدة مخاطر و �� خطر عدم ال�سديد 

و �عت�� ا��طر �ك�� أ�مية و ا��طر ا��اص و يتعلق �ذا ا��طر بالز�ون و تنقسم إ�� مخاطر مالية،و 

�ئتمان،مخاطر خاصة بالقدرة الشرائية ال�سي��ية، و ا��اطر القانونية و يضاف  مخاطر خاصة �عمليات

  إ�� �ذا مخاطر خطر التجميد.

أما �� الفصل الثا�ي تطرقت من خاللھ إ�� مفا�يم أساسية حول �عر�ف املس��لك حيث �عت�� الوحدة 

ن أفراد أو منظمات �ساسية ��تلف ��شطة �نتاجية و ال�سو�قية،و املس��لك عبارة ع

(مؤسسات،ا���ومة) و كما عرفنا املف�وم العام لسلوك املس��لك و �و ال��ص الذي �ش��ي و �س��لك 

  واحد أو عدة سلع و خدمات من عند املنتج أو املوزع.

إن دراسة سلوك املس��لك لھ أ�مية كب��ة بال�سبة ملس��لك �سر،و مس��لك مؤسسة و �� �عرف ع�� �افة 

مات و البيانات ال�� �ساعد �ذا املس��لك ع�� اتخاذ قرار �س��الك،تمك�ن و توف�� املنتجات ال�� يرغب املعلو 

��ا املس��لك باملواصفات املرجوة،و بال�سبة ملؤسسة �سمح بمعرفة املس��لك�ن ا��الي�ن           و املس��لك�ن 
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سلوكھ فإن العالقة بي��م غ�� مت�افئة و غ��  ا��دد، و كما أن للقرض �س��ال�ي تأث��ات ع�� املس��لك و

  متوازنة، فاملس��لك �و دائما �� املوقف ا��رج و امل��ف.

و للقروض �س��الكية أثار ايجابية ع�� سلوك املس��لك ف�و عبارة عن نفذ لتلبية ا��اجات و إشباع 

قال�ي و التبذير إ�� وقوع املس��لك �� الرغبات،و لكن �� املقابل لھ أثار سلبية فقد يؤدي �ستعمال الغ�� الع

  املديونية.

أما الفصل الثالث تناولت فيھ البنوك ا��زائر�ة و كيفية إدخال�ا ل�ذا النوع من القروض �� منظوم��ا البنكية 

  لتلبية رغبات املس��لك و جلبھ و ذكرنا إحدى �ذه البنوك و أنواع القروض املقدمة ف��ا و نظام العمل ��ا.

ض �س��الكية كغ���ا من القروض املصرفية تمر �عدة مراحل من أجل أخذ العميل للموافقة ع�� و القرو 

  قيمة القرض و ا��صول ع�� قيمتھ.

  :اختبار ��ة الفرضيات 

  و من خالل الدراسة ال�� قمت ��ا يمكننا اختبار الفرضيات السابقة كما ي��:

  :القروض املصرفية حيث أن �ذا القرض لھ أ�داف و القرض �س��ال�ي كغ��ه من الفرضية �و��

 أ�م�ا تلبية حاجات �فراد و �سر و ي�ون �دف�ا الرئ���� دعم �فراد محدودي الدخل.

  :تكمن دراسة سلوك املس��لك حيث أ��ا �شمل و تفيد �افة أطراف عملية تبادل الفرضية الثانية

مؤثرات �� سلوك املس��لك و�� مؤثرات داخلية  املس��لك و املؤسسات و املشار�ع،و قد تتحكم عدة

 ت�بع من الفرد �� حد ذاتھ،و مؤثرات خارجية يفرض�ا ا��يط الذي ي�ون فيھ املس��لك.

  :تؤثر القروض �س��الكية ع�� سلو�ات املس��لك حيث ت�ون لھ أثار ايجابية الفرضية الثالثة

د ا��اجات و تلبية الرغبات،و تؤثر عل��ا تتمثل �� مساعدة ذوي الدخل ا��دود و الضعيف ع�� س

 سلبا حيث يصبح املس��لك مبذرا بالدرجة �و��،و غارق �� املديونية.
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  :نتائج البحث 

  من خالل دراس�� ل�ذا املوضوع توصلنا لعدة نتائج و أ�م �ذه النتائج ��:

 .القروض املصرفية �عت�� الدخل الرئ���� للبنوك 

  �� القروض املوج�ة بصفة خاصة لألفراد.القروض �س��الكية 

 .قروض �س��الك وسيلة �سمح للفرد بتلبية �ل املتطلبات من سلع و خدمات 

 .للقروض �س��الكية عدة أنواع من أ�م�ا القروض ال��صية و القروض ا��صصة 

       و       املس��لك �و الوحدة �ساسية �� ال�سو�ق، و يتأثر �عدت عوامل و �� عوامل داخلية

 عوامل خارجية.

  دراسة سلوك املس��لك ل�ا أ�مية كب��ة �� تحديد الز�ائن ا��الي�ن و معرفة كيفية جلب ز�ائن

 جدد.

 .للقروض �س��الكية أثار سلبية و ايجابية ع�� سلوك املس��لك 

 .البنوك ا��زائر�ة كغ���ا من بنوك دول العالم تدخل ملنظوم��ا البنكية القروض �س��الكية 

  أ�م أنواع القروض �س��الكية ال�� تقدم�ا البنوك ا��زائر�ة �� القروض ع�� السيارات     و

 �ثاث و املنتجات الك�روم��لية شرط أن ت�ون مصنعة محليا.

 :التوصيات و �ق��احات 

معقولة    و و �عد القيان بالدراسة فإ�ي أحاول أن أق��ح �عض التوصيات و �ق��احات و ال�� ر�ما قد ت�ون 

  منطقية �ساعد البنك و املس��لك ع�� اتخاذ القرار �مثل:

 .ضرورة دراسة املس��لك للقرض �س��ال�ي من �افة النوا�� و دراسة �ثار امل��تبة عنھ 

 .ضرورة دراسة البنك لوضعية املس��لك ملنح القرض تفاديا للوقوع �� ا��اطر 

  � س��ال�ي عند الرغبة �� ا��اجات املكملة و الغ�� الضرور�ة تفادي املس��لك�ن ال��وء إ�� القرض

 لتفادي الوقوع �� املديونية و تفادي التبذير.
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 :أفاق البحث 

و يبقى املوضوع مجال واسع لدراسة،و إن إتمامھ ال �ع�� إ�ي استوفيت �ل جوانبھ،و لكن آمل أن أ�ون قد 

 لبحث و التوسع أمام طلبة  السنوات القادمة.وفقت فيھ إ�� حد ما، و يبقى دائما ا��ال مفتوح ل
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