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جو من هللا أ يطيال في أ حي جدتي  أمي  أ حا لف عز ما أمل في الكو يا من تأملا ألملي  ف
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شاد في األخير ادعوا هللا أ  يوفقنا إل ما في الصالح  ال  
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سو هللا صل هللا علي  سل  قا 

ضسموات   أهلهللا  مالئكت   إ" ها  حت الحو في البح ليصلو  أ  حت النمل في حج

 عل معل النا بالخير "

.اه  الترمي  

ق ’ الحم هلل الواح األح  الفضل ال خلق السموا بال عم  ق ال   

ض  .  ا  الحم إ ض   ل ينس اح , ل الحم حت ي  

: ي ا الشك  التق م بأخلص  أسمى عبا ا أتق   له

كتو :" األستا إل ف ال ين"املش بلعيا  بوم  

ي   خل علي بنصائحيبي العو  املساع لي  ال ل  معل تق

حما  ي عب ال ي  املعامل الطيب , إل األستا : بو شاداتها الس   إ

جو من هللا أ  هال أ .  يطيل في عم  

ا العمل املتواضع  ا في انجا ه ج شاك اجع أ  فالله أج ’إل جميع من ساه أ عمل أ 

ض  ان سميع مجي .لهما ال فقه إل ما تح  ت ا  العطا  ج  

ين كانوا السب فيما نحن علي اليوم .بع هللا  تنا في جميع األطوا ال د أ ان  جميع أسات

فقه  أج ع  جل  ا  العطا   ض  ان سميع مجي . إللهما الج   ما تح  ت
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مقدمة  

 

 
 أ

اػ طويلغ أهميغ بالغغ في مختلڀ املنظوماػ االقتصاديغ، ڣ تزداد  لقٖ احتل لنظام البنكي منٖ ف
ٚأ علګ االقتصادياػ الوطنيغ من جهغ ثانيغ، ڣ في هٖه  اػ الهامغ التي تط ٚ مع التطٙو أهميتڢ مكن يوم ألخ

مكانياتها ڣڣسائل عملها من أجل جمع األموا ٚڣف ما فتئت البنوڅ تطٙو من  ٙها املختلفغ ڣ الظ ڋ من مصاد
سساػ ڣ  ٙ العائالػ ڣ امل توجيهيا نحو أفضل االستعماالػ املمكنغ ڣ في سبيل ٗلڊ تلجأ بوجڢ خاص نحو ادخا
ا٩ من األسواځ النقٖيغ ڣ  ٙ أڗ تلجأ أيضا لالق الجماعاػ العموميغ، ڣ يمكنها أمام عٖم كفايغ هٖه املصاد

ٚكزڬ في لګ البنڊ امل ٙ الجٖيٖ. املاليغ ڣأڗ تلجأ  ٚيڄ اإلصٖا ٚ املطاف إلعادع التمويل عن ط  خ

 
ٙسغ ڣتنوعا  ٙد ڣأك ه٘ه التوظيفاػ مما عادع توظيڀ ه٘ه املوا ڣيتمثل الوجڢ الثاني للوظيفغ البنكيغ في 
ٚڣ٩ من حين طبيعتها  ليها ڣتختلڀ طبعا أألشكاڋ ه٘ه الق لګ أڣلئڊ ال٘ين يحتاجوڗ  ٚڣ٩  هي منح الق

 ٗلڊ حسظ طبيعغ موضوٵ التمويل ڣاألشكاڋ التي يستخٖمها.ڣأهٖافها ڣمٖتها ڣ 

 
ٙيغ لالقتصاد. تستخٖم البنوڅ  ٚڣ ٛمغ من أجل القيام بعمليغ التمويل الض ڣفي سبيل جمع األمواڋ الال
ٙد في ظل  يجاد ّأفضل االستهالكياػ له٘ه املوا لګ  ٚقا عٖيٖع ڣأساليظ متنوعغ ڣنماٗه مختلفغ ڣتهٖف  ط

ٙدها القوانيڗ ڣالتنظيما ٚڅ دائما ڣفڄ مبٖأ عام هو التوفيڄ بيڗ موا ػ املعموڋ بها، ڣتحاڣڋ ّأڗ تتح
 ڣاستخٖاماتها.

ٙ التقليٖڬ لوظائفها ڣال٘ڬ يتجسٖ في الوساطغ املاليغ من خالڋ جمع  ٙيغ اإلطا ػ البنوڅ التجا ڣقٖ تجاٛڣ
ٚڣ٩، حين أڗ التطٙو املصٚفي في كثي من دڣڋ العالږ ألزم الب ٙيغ القيام بعملياػ الودائع ڣمنح الق نوڅ التجا

ٚف نيابغ عن الزبائن في  ٗ أصبحت تتص ٚفيغ لږ تعهٖها من قبل، ڣنوعت من عملياتها ڣخٖماتها،  مص
ٚكاتهږ ڣتقٖيږ  ٚف في ت ٚائظ املستحقغ عليهږ ڣالتص ٙباحهږ ڣدفع الض أسهمهږ ڣسنٖاتهږ ڣتحصيل أ

لګ ٙ أمواڋ العماڋ، باإلضافغ  ٙاػ املناسبغ الستثما اځ املاليغ التي تكونها لنفسها أڣ  االستشا ٙع محافٴ األٙڣ دا
ٙجيغ خاصغ من خالڋ االعتماد  ٙع الخا لحساب الزبائن كما تقوم البنوڅ حاليا بٖٙڣ فعاڋ في تمويل التجا

 املستنٖڬ.
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 ب

1- :  اإلشكالي
ع النظام املصٚفي ملا لها من أهميغ بالغغ في اال        ٙكي ٙيغ  قتصاد فهي تعتب ڣسيط مالي تمثل البنوڅ التجا

 بيڗ أصحاب العجز املالي 
ٚح اإلشكاليغ التاليغ  : ڣ أصحاب الفائ٬ املالي ڣ من خالڋ ٗلڊ يمكن ط

ه البنوك باستثما أموال العمالء ؟            كيف تقوم ه
 

 األسئل الفرعي : -2

ٙيغ ڣ  ماهيغ -1  ؟خصائصها ڣ أنواعها . ماهيغالبنوڅ التجا
ٙ أمواڋ العمال .األس ماهيغ -2 ٙيغ في استثما  ؟اليظ التقليٖيغ للبنوڅ التجا
ٙيغ -3 اځ املاليغ ؟كيڀ تقوم البنوڅ التجا ٙع محافٴ األٙڣ  بإدا
ٙجيغ ؟ -4 ٙع الخا ٙيغ بتمويل التجا  كيڀ تقوم البنوڅ التجا
 

3-  :  الفرضيا

ثباػ صحتها : ٚضياػ محاڣلغ   قمت بصياغغ عٖع ف
ٙيغ هي ڣسيط مال -1  ي بيڗ أصحاب العجز املالي ڣ أصحاب الفائ٬ املالي .البنوڅ التجا
ٙع  -2 دا ٚف نيابغ عن الزبائن في  ٙيغ تتص  .أسهمهږ ڣ سنٖاتهږ أصبحت البنوڅ التجا
ٙجيغ . -3 ٙع الخا  يعتب االعتماد املستنٖڬ أفضل أسلوب لتمويل التجا
 
 : أهمي البحث-4

ع في كل ا    ٙيغ أهميغ كبي ال أڗ يكتسظ موضوٵ البنوڅ التجا لٖڣڋ الناميغ منها ڣ املتقٖمغ علګ حٖ السوا ,
لحاحا في الٖڣڋ الناميغ ملل تواجهڢ من عقباػ ڣ تحٖياػ ڣ من هنا نجٖ موضوٵ أساليظ  أهميتڢ تعٖ أك 

ٙ أمواڋ العمال هو املوضوٵ أك أهميغ . ٙيغ في استثما  البنوڅ التجا
 
 
اف  – 5  البحث:أه
ٙيغ ڣ أنواعها ڣ خصائصها -1 ٚف علګ البنوڅ التجا  .التع
ٙ أمواڋ العمال . -2 ٙيغ في استثما ٛ األساليظ التقليٖيغ للبنوڅ التجا ٚا  ب
اځ املاليغ .-3 ٙع محافٴ األٙڣ دا ٙيغ ألمواڋ العمال من خالڋ  ٙع البنوڅ التجا دا ٛ كيفيغ  ٚا  ب
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 ج

 
 أسباب اختيا البحث: – 6

 ٙ البحن علګ عٖع أسباب :قمنا باختيا   
 : أسباب موضوعي -1

ٙاستنا فيڢ . -  يمثل جز من التخص٨ ال٘ڬ نزاڣڋ د
ٚا مكتبغ الجامعغ . -  ث
 قلغ الكتظ ڣ األعماڋ التي تسلط الضو علګ علګ ه٘ا املوضوٵ . -
اتي :-2  أسباب 
ٚغبغ في تناڣڋ ه٘ا املوضوٵ -  . ال

 

اس : -7 ود ال  ح
حغ ڣ بغيغ تحقيڄ أهٖاف البحن قمت بوضع محٖداػ البحن كما بغ٩ٚ اإلجابغ علګ      اإلشكاليغ املق

 يلي :
 : البع املوضوعي-1

ٙ أمواڋ العمال . ٙيغ ڣ ماهي أساليبها في استثما  سقا٭ الضو علګ البنوڅ التجا
 : البع املكاني-2

ٙاسغ ميٖانيغ لبنڊ التنميغ املحليغ .  د
 : ألزمانيالبع -3

ٚ . 4ب٨ التي امتٖػ خالڋ مٖع ال   أشه
 
م : -8  املنهج املستخ

ٚائي      ٚضياػ اعتمٖنا املنهج الوصفي االستق ٙ صحغ الف شكاليغ البحن ڣ اختبا من خالڋ لإلجابغ علګ 
ٚڬ .  الع٩ٚ ڣ ه٘ا في الجانظ النظ

ٙاسغ حالغ بنڊ التنميغ املحليغ .  أما فيما يتعلڄ بالجانظ التطبيقي فقمنا بٖ
 
 خط البحث : -9

ٙاسغ  03فصوڋ كل فصل يحتوڬ علګ  03قمنا بتقسيږ اعمل الګ      مباحن فخصصت الفصل األڣڋ لٖ
ٚيڀ البنوڅ  ٙ أمواڋ العمال , فاملبحن األڣڋ تناڣڋ نشأع ڣ تع ٙيغ في استثما األساليظ التقليٖيغ للبنوڅ التجا

ٙيغ ڣ خصائصها , ٙڬ  أماالتجا انيغ البنڊ التجا املبحن األخي فتضمن  أما, املبحن الثاني فكاڗ حوڋ مي
ٙ أمواڋ العمال . ٙيغ في استثما  األساليظ التقليٖيغ للبنوڅ التجا

     ٙ ٙيغ في استثما أما بالنسبغ ملا جا في الفصل الثاني فقٖ تمحٙو حوڋ األساليظ الحٖيثغ للبنوڅ التجا
اځ مباحن حين تناڣڋ املبحن األڣڋ أساليظ استثم 03أمواڋ العمال فقٖ جا فيڢ  ٙيغ في األٙڣ ٙ البنوڅ التجا ا



      
مقدمة  

 

 
 د

ٙيغ ڣ املاليغ  ٙ ڣأما املبحن الثالن التجا ٙ البنڊ كأميڗ استثما أما املبحن الثاني فكاڗ حوڋ أساليظ استثما
 فكاڗ حوا األساليظ االئتمانيغ التعهٖيغ .

ٚف بنڊ التنميغ امل بالنسبغ للفصل الثالن فكاڗ أما    ٙڬ من ط ٙاسغ تطبيقيغ لق٩ٚ استثما حليغ حوڋ د
لګ مبحثيڗ فتناڣلت في املبحن األڣڋ عمومياػ حوڋ بنڊ التنميغ املحليغ ڣ املبحن  حين قمت بتقسيږ الف٨ 

ٙڬ . ٙاسغ حالغ حوڋ ق٩ٚ استثما ٚا د ٚڣ٩ التي يمنحها البنڊ ڣ قمت بإج  الثاني فقٖ تناڣڋ أنواٵ الق
 

 : صعوبا البحث– 10
ٚاجع .عٖم تواجٖ الكتظ املتعلقغ به٘ا البحن أڬ قل-1  غ امل
ليڢ من قبل .-2 ٚځ   عٖم التط
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 تمهيد:

ٛ يتكون     ٜڬ  الجها ٚك ٙف العاملغ في ه٘ا البلد حيث لكل دڣلغ بنڊ م املصٚفي ألڬ دڣلغ من مجموعغ املصا
ٚف للحكومغ ه كمص ٚبح يقوم بدٙڣ ٙف في كونڢ ال يستهدف ال , كما لڢ  , ڣ ال٘ڬ يختلف عن غيره من املصا

ٚاف ٚقابغ علګ ڣحداػ القطاع املصٚفي . الحڄ في اإلش  ڣ ال

ٜاڣلها        ٙيغ التي تتنوع أنشطتها التي ت ٛ املصٚفي البنوڅ التجا ڣ من املؤسساػ املاليغ التي يتكون منها الجها
ليديغ في , ڣ ه٘ه البنوڅ من املؤسساػ التي تماٝٙ الوساطغ املاليغ حيث تتمثل مهمتها األساسيغ ڣ التق

ٚاض األمواڋ  .  تلقي ڣدائع العائالػ ڣ املؤسساػ ڣ السلطاػ الحكوميغ ڣ سميت بنوڅ الودائع ڣ القيام بإق
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ٙيغ.     ٚيڀ ڣ أسس البنڤڅ التجا ع ڣ تع  املبحن األڣڋ:نش

ٚڣ٩ بما     ڣ آلجاڋ محٖٕع كما تمنح الق ائع تٖفع عنٖ الطلظ  ٙيغ بصفغ معتإع بقبڤڋ ٕڣ تقڤم البنڤڅ التجا
هٖافها ڣ يٖعږ االقتصإ  ٙ املالي بما فيڢ يحقڄ  ٙ ڣ االستثما ٚع عملياػ تنميغ االٕخا لګ مباش القڤمي باإلضافغ 

ٚڣعاػ ڣ ما تتطلبڢ . نشا املش  ي ٗلڊ 

ٚيفها: ٙيغ ڣ تع ع البنڤڅ التجا  املطلظ األڣڋ: نش

ٙيغ : -1 ع البنڤڅ التجا  نش

ٚ ڣليٖ التطٙڤ االقتصإڬ ڣ االجتم      خ ڬ نظام  ي ڣضعڢ املالي ك اعي للمجتمع ال٘ڬ قام فيڢ نظام البنڤڅ 
ٚاف ال٘ڬ  ٚع الص ي العصٙڤ الڤسطى بفك ػ  ٙ بالنقٕڤ بٖ ٚع االتجا  يكتسظ ٕخلڢ من مبإلغ العمالػ,ففك

ٚإ   يٖاٵ النقٕڤ فكاڗ األف ٚع  ػ ظاه ٙ بٖ ٚإ ڣ التجا ي النقٕڤ لٖڥ األف ٙع ڣ ظهٙڤ فائ٬  ڣ بتقٖم التجا
عڤڗ ما لٖيهږ من حلي ڣ معإڗ نفيسغ ڣ عمال  ٙجاڋ الصياةغ ڣ ه٘ا بتقٖيږ شهإاػ يٕڤ ػ متتلفغ لٖڥ 

ڗ البنڊ  ائع ڣ املحافظغ عليها ڣ له٘ا قيل  ٚاسغ ه٘ه الٕڤ اإليٖاٵ مقابل عمڤلغ يحصلڤڗ عليها لتعاهٖهږ بح
ڗ نسبغ صغيڇع من شهإاػ اإليٖاٵ  ٙفغ  ٜمن الحٴ الصيا ف ه٘ه الڤظيفغ ڣ مع تطٙڤ ال تعٕڤ 1الحٖين ٙڣ

ڣ  تحڤيلها  لګ نقٕڤ  ائع ڣ هك٘ا  لګليهږ للمطالبغ بتحڤيلها  شيا الت تمٖ لها , فقامڤا باقًڇا٩ ه٘ه الٕڤ
ٙفغ . ٙيغ ه٘ه الڤظيفغ عن الصيا ثـ البنڤڅ  التجا  2ٙڣ

ي البنٖقيغ ڣڋ بنڊ  ام  1517كاڗ  مسًٕڇ صبحـ هناڅ حاجغ ماسغ  1609ثږ  ع الصناعيغ  ڣ نتيجغ للثٙڤ
ٙ لتمڤيل  ٕٛها لګ ا ٕڥ  ٚه مما  ٛيإع اإلنتاه ڣ تطڤي ي  ٚ بالغ  ث ٙيع ڣ كاڗ للنقٕڤ  بمبالغ ضخمغ لضخامغ املشا

ٚڥ  خ ٚحلغ  ٙع , ڣ لكن تطٙڤ ڣظائڀ البنڤڅ لږ يقڀ عنٖ  ه٘ا الحٖ بل تقٖم م ي مجمڤعها ال  التجا فالبنڤڅ 
ائع ال تملكها ٚڣ٩ من ٕڣ يضا ق ائع تملكها بل  ٚڣ٩ للجمهٙڤ من ٕڣ ڗ تتتلڀ  تقٖم ق ڬ  تها  ڣ ليسـ بحٛڤ

ٙيغ ڣ  ٚاضها فالبنڤڅ التجا ائع ڣ اق هږ الڤظائڀ كنتيجغ لقيامڢ األڣلګ ڣ الثانيغ بقبڤڋ الٕڤ ائع , ڣه٘ه  ه٘ه الٕڤ
ٙڣ اال  ٙها ڣسيٰ بيڗ االٕخا ٚياڗ االقتصإڬ باعتبا صبحـ الش  ٙ  ستثما

 

 

 

 

 

                                                           

ٙيغ ,","مبإ النقٕڤ ڣ البنڤڅ سامغ محمٖ الفڤلي ,مجٖڬ شهاب ,   ٚ , ,اإلسكنٖ ٙ الجامعيغ الجٖيٖع للنش .166, ٥ 1999الٖا 1

  

2
و االقتصادي ,    ,دراس حال الجزائر , أطروح دكتوراه في الع بنو التجاري يق الميزة التنافسي ل عامر بشير ,دور االقتصاد في تح

ود مالي , جامع الجزائر ,   .,ص فرع ن
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ٙيغ-2 ٚيڀ البنڤڅ التجا  : تع

ٙيڀ ٙڬ عٖع تعا نشطتڢ . للبنڊ التجا ٚفڢ علګ حسظ  ساٝ لغڤڬ ڣ هناڅ من يع ٚفڢ علګ   فهناڅ من يع

ٚيڀ اللغڤڬ :-2-1  التع

ٙفغ      ي ڣ جمعها الصيا ڬ الصيڇ ٚاف  ڣ ٕنانيڇ سڤاها ,ڣ الص ٙاهږ  ڬ بٖلها بالٖ ٚف الٖنانيڇ  ٚبيغ ص يقاڋ بالع
ٚف . ڣ املص ٚاف  ٚفغ الص ٚافغ هي ح  ڣ هڤ بياٵ النقٕڤ بغيڇها ڣ الص

يطاليغ ڣكلم     صلها  ي البٖ املصطبغ الت يجل٠ عليها  bancoغ بنڊ  ڣ تعن املصطبغ الت يقصٖ بها 
ٚافڤڗ  لتحڤيل العملغ ثږ تطٙڤ املعن ليقصٖ بالكلمغ املنضٖع الت يقڤم فڤقها بتٖاڣڋ العمالػ ثږ  الص

ٚع ٚڬ فيڢ املتاج ي النهايغ تعن املكاڗ ال٘ڬ تڤجٖ فيڢ تلڊ املنضٖع ڣ تج . صبحـ   1بالنقٕڤ

ٚيڀ البنڊ حسظ أنشطتڢ :-2-2  تع

ٜاڣڋ     ڣ آلجاڋ ڣ ت ائع تحـ الطلظ  سساػ الت تقڤم بصفغ معتإع بقبڤڋ الٕڤ ٙيغ هي امل البنڤڅ التجا
ٙ املالي  ٙ ڣ االستثما ٚ عمليغ تنميغ االٕخا ٙجي ڣ تباش ٙه .عملياػ التمڤيل الٖاخلي ڣ الخا  2ي الٖاخل ڣ الخا

ٚاضا ڣ       ق ٚڣٵ ٙسمالي تتعامل فيڢ النقٕڤ  ي مش سساػ ةيڇ متتصصغ املتمثلغ  نها تلڊ امل ٚف ب كما تع
قليږ الٖڣلغ ڣ تقڤم بجمع   اقًڇاضا ڣ  ي الغالظ الجٜ األكبڇ من  ٚڣٵ تغطي  سسغ نقٖيغ كبيڇع ٗاػ ف شكل م

ٚڣعا ٚإ ڣ املش ٚا٩ األف ق ي عملياػ  ائع لتڤظيفها  ع ٕڣ ي صٙڤ ٚفيغ األمڤاڋ  ائع املص ػ ڣ الٖڣلغ فه تقبل الٕڤ
ائع بيڗ عمال البنڊ .  ٚا٩ ڣ تنتقل الٕڤ ائع بمناسبغ اإلق  ڣ تتتلڀ الٕڤ

ي      نها تتعامل  اځ املاليغ بصفغ عامغ كما  اځ الحكڤميغ ڣ األٙڣ ڣ األٙڣ ائع مقابل كمبياالػ  ڣ تعطى ه٘ه الٕڤ
ٚا العمالػ األجنبيغ بالعملغ ال ڬ بيع ڣ ش ٚف  ٙجيغ ,ڣ البنڊ الص ٙع الخا ڤطنيغ ڣ تقڤم بعمليغ تمڤيل التجا

ٚڣعاػ الستتٖامها  ٚف املش ػ  املاليغ لڤضعها تحـ تص ٚإ ڣ املنش ٚاػ األف ڗ قام بتجميع املٖخ ٙڬ ڣ  التجا
ٚيڄ منح  ٚفيغ عن ط ع نقٕڤ مص ي صٙڤ ي خلڄ ڣسائل الٖفع  ڗ جل عملڢ يتمثل  ال  كٚٝ ماڋ متٖاڣڋ , 

 االئتماڗ .

ائع.ڣ م    ٙ بمعن جمع الٕڤ ڗ النشا٭ األساس  للبنڊ هڤ تعبئغ االٕخا ڗ نستنتٌ   ن خالڋ ما سبڄ يمكن 

ٚين ڣ     ٛمغ لها ڣ هڤ ب٘لڊ يماٝٙ ٕٙڣ الڤسيٰ بيڗ املٖخ ٚڣعاػ باألمڤاڋ الال ٚڣ٩ ڣ تمڤيل املش ڣ منح الق
ٜمن . ػ مع ال ٚڥ تطٙڤ خ نشطغ  لګ  ٚين باإلضافغ   املستثم

 

                                                           

ٜڣين ,   ٚ الق ٚاػ في اقتصإ البنڤڅ شاك ٜائٚ"محاض . 24, ٥ 1992املطبڤعاػ الجامعيغ , ٕيڤاڗ , "الج 1

  

ٕٙڗ ," اقتصإياػ النقٕڤ ڣ البنڤڅ "حسيڗ بن هاني   يع , , األ ٚ ڣ التٛڤ ٙ الكنٖڬ للنش .٥,206  2003, ٕا 2
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ٙڬ:: املطلظ الثاني\  أهٖاف البنڊ التجا

ٚبحيغ ,السيڤلغ ,      ال ڣ هي ال جلها  هٖاف تعمل من  سساػ االقتصإيغ لٖيها  ي امل ٙيغ كبا ڗ البنڤڅ التجا
 األماڗ ڣ الضماڗ .

ٚبحيغ: -1  ال

ڣڋ ما تهتږ بڢ     ٚبح ڣ تعظيمڢ هڤ  ٙيغ ڣ لكي يحقڄ البنڊ ه٘ه األهٖاف  ڗ هٖف تحقيڄ ال البنڤڅ التجا
ٙباٍ  ڗ يتف٬ نفقاتڢ ڣ تكاليفڢ ألڗ األ ٙ متتلفغ ڣ  يتڤجظ عليڢ تڤظيڀ األمڤاڋ الت يتحصل عليها من مصإ

ٚإاػ  ٚځ بيڗ اإلي ٚإاػ  اإلجماليغهي الف ٙئيس  من  اإلجماليغڣ النفقاػ الكليغ ,حين تتكڤڗ اإلي للبنڊ بشكل 
ٙ الت يقڤم بها البنڊ باإلضافغ  نتائٌ عملياػ ٚا٩ ڣ االستثما ٙتفاٵ  لګاإلق ٙباٍ الٚسماليغ الت تنتٌ عن ا األ

 . صڤلڢالقيمغ السڤقيغ لبع٬ 

ٚ الت قٖ ما النفقاػ فتتمثل      لګ الخسائ ضافغ  ٚإ  ٙيغ تشغيليغ ڣ الفڤائٖ الت يٖفعها األف ٕا ي نفقاػ 
ٜ املصلحغ االقتصإيغ تنش عن انتفا٩ بع٬ األصڤڋ  ٚتك إها ڣ ت ٜ عن اسًٕڇ ٚڣ٩ الت يعج الٚسماليغ ڣ الق

ٚڥ . خ ٚإ ممكن من ناحيغ  ي كبڇ  ٚإاػ اإلجماليغ ڣ نفقاػ  كبڇ فائ٬ ممكن بيڗ اإلي  1ي تحقيڄ 

 السيڤلغ:-2
ٚ ملڤاجهغ االلًڈا    ٚعغ ڣ بٖڣڗ خسائ لګ نقٖيغ بس لګ التحڤيل  مستحقغ ماػ السيڤلغ تعن قابليغ األصڤڋ 

ڗ تعإڋ علګ األقل القيمغ  ٜ املالي للبنڊ يجظ  ٚك ٛمنيغ قصيڇع ڣ لكي ال يسڤ امل ڣ خالڋ فًڇاػ  الٖفع حاليا 
 الفعليغ لألصڤڋ الت يملكها مع الًڈاماػ الغيڇ .

ٜ مالي يتحكږ فيڢ من مقابلغ حاجاػ     ٚك ي م ٗا كاڗ  ٚضيغ من حين السيڤلغ  ي حالغ م ٗ يعتبڇ البنڊ 
ڣ ال امل ٚڥ  عا لٖڥ البنڤڅ األخ ڣ مٕڤ ٜائنڢ  ي خ ا  ا كاڗ ه٘ا النقٖ مڤجٕڤ ٚا سڤا لګ النقٖ حاض عيڗ  ٕڤ

. ٚ ٚا ڣ بٖڣڗ خسائ لګ نقٖ حاض صڤلڢ  ٚيڄ تحڤيل لبع٬  ي الحاڋ عن ط  يستطيع الحصڤڋ عليڢ 
ٙع البنڊ عن مڤاجهغ الصعڤباػ املاليغ العإيغ ڣ ملفاجئغ تسم مبٖ السيڤلغ العامغ ڣ تقڤم علګ : ڗ     قٖ

ٚف علګ االحتفاٱ بها عنٖ املستڤڥ ال٘ڬ يناسظ سياسغ االئتماڗ . - ٙع املص ڬ قٖ ائع  ٙجغ ثباػ الٕڤ ٕ 

ٚا٩ الت يعقٖها ڣ هڤ ما نعبڇ عنڢ بسيڤلغ ال -  عمليغ االئتمانيغ .سيڤلغ كل عمليغ من عملياػ اإلق

ٚڣ٩ ڣ التنڤيع فيها من  فعلګ القيام بالعملياػ التاليغ لتحقيڄ هٖف السيڤلغ ڣ ٗلڊ ببنا محفظغ ق
. ٚ جالها ڣ األنشطغ املمڤلغ ڣ تتفي٬ املتاط  2حين 

 

 

                                                           
1

ع ,    حمٖ جٕڤ ٙمضاڗ ,محفڤٱ  ٙع البنڤڅ ",ٛيإ سليږ  ٚ ڣ عماڗ , "إٕا ٙ صفا للنش يع , ٕا  .92-٥,91 1996التٛڤ
2
 , يي أداء االمؤسسا المصرفي ريشي,ت و اإلنساني ,جامع قاصدي مرتاح , ورق محمد الجموحي ال ع د لمج الباجث ال ال م م

 .ص  ,,العدد
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 األماڗ أڣ الضماڗ: -3
جاڋ    ي  ليڢ  ٚضها البنڊ سڤف تعٕڤ  ڗ األمڤاڋ الت يق ساٝ كل عمليا التڤظيڀ ألمڤڋ البنڊ هڤ الثقغ ب ڗ 

 محٖٕع .
ٚ ڣ جعل  ٚبح ڣ من حين قلغ املتاط ي نڤاحي مضمڤنغ من حين ال مڤالڢ  ڗ يڤظڀ  ڗ البنڊ يمكن  من الڤاضح 

ماڗ مقبڤڋ  ي مستڤڥ  ٚقغ البنڊ  ٚ كالس  1ڣ االختالٝ .من ناحيغ عٖع متاط
ي األصڤڋ  لګ صا ٜيٖ نسبتڢ  ٗ ال ت  ٚ ٚ حافغ األماڗ 10ڣألڗ ٙٝ ماڋ البنڊ يتسږ بالصغ % ڣ ه٘ا يعن صغ

 ٚ ڗ يستڤعظ خسائ ٙ فالبنڊ ال يستطيع  ٙ لالستثما مڤالڢ كمصٖ عيڗ ال٘ڬ يعتمٖ البنڊ علګ  بالنسبغ للمٕڤ
ٚ عن ٗلڊ فقٖ  ٛإػ الخسائ ٜيٖ عن قيمغ ٙٝ املاڋ فإٗا  عيڗ ڣ النتيجغ هي ت مڤال املٕڤ تستهٖف جٜ من 

فالٝ البنڊ .  اإلعالڗ عن 
 

ٙيغ .  املطلظ الثالن : أنڤاع البنڤڅ التجا
ٚڬ :  -1 ٜائ  . bnaالبنڊ الڤطن الج

ي  ٚڬ  ٜائ ٚ مستقلغ ڣ قٖ  1966جڤاڗ 13نش البنڊ الڤطن الج ٜائ ي الج ٙيغ  ڣڋ البنڤڅ التجا ڣهڤ يعتبڇ 
سي٠ البنڤڅ األ   جنبيغ التاليغ :عڤ٩ ت

ي  ٙع ڣ الصناعغ  ٙڬ ,البنڊ الڤطن للتجا ٚ ڣ تڤن٠ ,الق٩ٚ الصناعي ڣ التجا ٜائ ٙڬ للج ٚيقياالق٩ٚ العقا ,ڣ  ف
ٚ للخصږ ڣ  خيڇا مكتظ معسك ٙي٠ ڣ هڤلنٖا ڣ  ي البنڊ الڤطن  بجٖٙ بنڊ با ڗ انٖماه ه٘ه البنڤڅ  ٙع  اإلشا

ٙئ متتلفغ . ي تڤا  قٖ تږ 
ٙه بنكا  ٚڣ٩ قصيڇع األجل ڣ تبعا ڣ باعتبا ائع ڣ منٌ الق ٚڬ يقڤم بجمع الٕڤ ٜائ ٙيا ,فاڗ البنڊ الڤطن الج تجا

لفالحي ڣ التجمعاػ  ٚڣ٩ للقطاٵ  ٚڬ فقٖ تكلڀ البنڊ بمنح الق ٜائ ي النظام البنكي الج ملبٖ التتص٨ 
سساػ العمڤميغ ڣ القطاٵ الخا٥ .  2املهنيغ لالستيڇإ ڣ امل

ٚڬ:-2 ٜائ  الق٩ٚ الشعبي الج

ٚڬ  ٜائ سي٠ الشعب الج س٠ علګ  1966ماڬ 14تږ ت ٚ ڣ قٖ ت ٜائ ي الج سيسڢ  ٙڬ يتږ ت ڣ هڤ ثاني بنڊ تجا
ٚڬ للق٩ٚ الشعب ثږ  ٜائ ٜڬ الج ٚك ٚاڗ ڣ قسنطينغ ڣ عنابغ ڣ الصنٖڣځ امل ٚ ڣ ڣه ٜائ نقا٩ الق٩ٚ الشعب للج

س ٚسيليا للق٩ٚ , ڣ امل ٚكغ م ٚڥ هي :ش خ جنبيغ  ٚنسيغ للق٩ٚ ڣ البنڊ ڣ انٖمٌ فيڢ بعٖ ٗلڊ بنڤڅ  سغ الف
ٚنسا . ٚ ڣ ف ٜائ  خيڇا البنڊ املتتلٰ الج

ائع ٚڬ يقڤم بجمع الٕڤ ٜائ ٚڬ مثل البنڊ الڤطن الج ٜائ ٙياڣ يقڤم بمنح  ڣ الق٩ٚ الشعب الج ٙه بنكا تجا باعتبا
ٚڣ٩ قصيڇع األجل ڣ ابتٖا من سنغ  يضا , ڣ تبعا مل 1971الق ٚڣ٩ متڤسطغ األجل  بٖ صبح يقڤم بمنح الق

ي ڣ الفنإځ ڣ القطاٵ التتص٨ البنكي فقٖ  ٚڣ٩ للقطاٵ الحٚ ٚڬ بمنح الق ٜائ تكفل الق٩ٚ الشعب الج
 السياحي عامغ ڣ ك٘لڊ قطاٵ الصيٖ 

                                                           

ٚاهيږ الهنٖڬ ,   ب ٙيغ منيڇ  ٙع البنڤڅ التجا ٙيغ , "إٕا ٚبي الحٖين , اإلسكنٖ . ٥12 , 1996" , املكتظ الع 1

  

ٚ لط١ٚ ,  ٜائٚ,"تقنياػ بنكيغ "طاه . 191-٥,188ٙ,2007ٕيڤاڗ املطبڤعاػ الجامعيغ,,  الج 2
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ي ڣ الفنإځ ڣ القطاٵ السياحي عامغ ڣ ك٘لڊ  ٚڣ٩ للقطاٵ الحٚ ٚڬ بمنح الق ٜائ تكفل الق٩ٚ الشعب الج
 قطاٵ الصيٖ 

ٚع . ڣ التعاڣنياػ ةيڇ فالحيغ  ڣ املهن الح

ٚڬ -3 ٜائ ٙجي الج  :البنڊ الخا

ي     ٙجي  ٚڬ الخا ٜائ س٠ البنڊ الج ٚ  1ت ٚ  1967كتڤب سيسڢ  204-67بمڤجظ األم ٙڬ يتږ ت ڣ ه٘ا هڤ بنڊ تجا
نقا٩  ه علګ  نشا ميږ القطاٵ البنكي ڣ قٖ تږ  ٙاػ ت ٚا ٚكغ بنڤڅ  5تبعا لق جنبيغ ڣ هي الق٩ٚ اليڤناني ,الش

ٙكليڈ .العامغ ڣ ق٩ٚ الش ٚ ڣ املتڤسٰ ڣ بنڊ با ٜائ  ماڋ ڣ البنڊ الصناعي للج

    ٝٙ ٙيغ ڣ  يما ائع الجا ٙيغ ڣ علګ ه٘ا األساٝ يمكنڢ جمع الٕڤ ٚڬ كل مهام البنڤڅ التجا ٜائ ٙجي الج البنڊ الخا
ميڗ  ٚڣ٩ لالستيڇإ كما يقڤم بت ٙجيغ فهڤ يقڤم بمنح ق ٙع الخا ٚا٩ يتكفل بتمڤيل عملياػ التجا ي جانظ اإلق

ٚييڗ ٜائ ٙين الج  املصٖ

 ڣ تقٖيږ الٖعږ املالي لهږ . 

ٜ العملياػ كما تمتٖ النشا    ٚتك ٚڥ ففي ه٘ا البنڊ ت خ لګ قطاعاػ  ٙجي  ٚڬ الخا ٜائ ٚاضيغ للبنڊ الج طاػ االق
ٚكاػ صناعيغ الكيماڣيغ  ٚاڅ ڣ ش ٚكاػ الكبڇڥ مثل سڤڗ ط ڣ البيًڇڣكيمياڣيغ ڣ قطاعاػ اقتصإيغ املاليغ للش

ٚڥ علګ عك٠ ما هڤ منصڤ٥ عليڢ فيما يتعلڄ بتتصي٨ النظام البنڊ .  خ

ٚيفيغ:-4  بنڊ الفالحغ ڣ التنميغ ال

ي    ٚيفيغ  سي٠ بنڊ الفالحغ ڣ التنميغ ال ٚسڤم  1982ماٝٙ 13تږ ت ي الحقيقغ كاڗ  206-82بمقتض  امل ڣ 
سيسڢ ٚڬ. إلعإعتبعا  ت ٜائ  هيكلغ البنڊ الڤطن الج

ا كانـ     ائع سڤا ٙڬ حين يمكنڢ جمع الٕڤ ٚيفيغ هڤ بنڊ تجا ڣ آلجل ڣ يمثل ڣ بنڊ الفالحغ ڣ التنميغ ال ٙيغ  جا
ٚڣ٩ متڤسطغ ڣ طڤيلغ األجل هٖفها تكڤين ٙٝ املاڋ  ڗ يقڤم بمنح ق ٙه يستطيع  يضا بنڊ التنميغ باعتبا

 الثابـ .

ي ه٘ا املجاڋ ڣ يمكن  ي القطاٵ الفالحي ڣ  ٚاٿ  له٘ا البنڊ فهڤ يعتبڇ بنكا متتصصا  فما يت٨ الجانظ االق
ٚڣضا  ٚقيغ النلتمڤيل القطاٵ الفالحڗ يمنح ق نشطغ شاطاػ الفالحيغ ي ڣ ت ٚفيغ ڣ ك٘لڊ تمڤيل  ڣ الح

ي البنڊ الڤطن صناعيغ ة٘ائيغ ڣ األنشطغ املتتلفغ  ف بإنشائڢ تمڤيل القطاٵ الفالحي  ٚيڀ ڣ قٖ ٙڣ ي ال
ٚڬ . ٜائ  الج
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 بنڊ التنميغ املحليغ: -5

ي     س٠ ه٘ا البنڊ  ٚيل 30ت ٚسڤم  1985 ف ٚ  85-85بمڤجظ امل ٜائ ي الج سيسڢ  ٙڬ يتږ ت ٚ بنڊ تجا خ ڣ هڤ 
ٚڬ . ٜائ ٚحلغ اإلصالحاػ ڣ ٗلڊ تبعا إلعإع الهيكلغ للق٩ٚ الشعب الج ي م  قبل الٖخڤڋ 

ٚڣ٩ صالح الجماعاػ ڣ الهيئاػ العامغ     يضا بمنح الق ائع ڣ يقڤم  يقڤم بنڊ التنميغ املحليغ بجمع الٕڤ
 املحليغ.

ڗ تشكل النظام البنكي الڤطن ما فت  ڣ     ي من خالڋ ه٘ا نالحٴ  ڗ عالقاػ التمڤيل محٖٕع  يتطٙڤ كما 
ٚڥ مع  خ شكاڋ  خ٘  ٛالـ ت ي بٖايغ عهٖه ما نما٭ التنظيږ محٖٕع  ڗ  ٚ علګ حاڋ ڣ  تها األڣلګ لږ تستق صٙڤ

ٚڣف . ٚاحل ڣ الظ  تغييڇ امل

ڗ التكيفاػ الت تٖخل من حيڗ آل  ع ڣيمكن القڤڋ  ٙ علګ صٙڤ ٚا ٚ علګ ه٘ا النظام هي ٕليل علګ عٖم استق خ
 ڣاحٖع نهائيغ 

صاٍل عميڄ بعيٖ له٘ا النظام هڤيتڢ البنكيغ ڣ يسًڇجع لڢ صالحياتڢ ڣ ڣظائفڢ  ٕخاڋ  ٙبما يتطلظ ٗلڊ  ڣ 
 األساسيغ .
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ٙڬ. انيغ البنڊ التجا  املبحن الثاني:مي

ٕٙ ڣ  ي ه٘ا املبحن مڤا ٚف عليها من خالڋ سڤف نستع٩ٚ  ٙڬ ڣ الت يمكن التع استتٖاماػ ابنڊ التجا
ڬ  ي القيمغ عمٕڤ خا٥ بالخصڤم  ييڗ متساڣييڗ  ٙع عن قائمغ مكڤنغ من عمٕڤ مالحظغ ه٘ا البنڊ ڣ هي عبا

ٚ خا٥ باألصڤڋ ڣ يبيڗ  خ ٙڬ ڣ هي بمثابغ ٗمږ علګ البنڊ ڣ عمٕڤ  ع البنڊ التجا ي حٛڤ ع  ٕٙ املاليغ املڤجٕڤ املڤا
ٙڬ علګ انحڤ التالي :غ االستفإع من الخصڤم ڣ يمكن تصٙڤ ميڈانيكيفي  غ البنڊ التجا
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ٙڬ :                    انيغ البنڊ التجا  مي

 

              ) ٕٙ الخصڤم )املڤا االستتٖاماػ (األصڤڋ                 

ٙٝ املاڋ املٖفڤٵ  -1   

 

االحتياطي القانڤني  -2   

 

يغ              -3  شيكاػ ڣحڤاالػ ڣاعتمإاػ ٕٙڣ
      مستحقغ الٖفع         

 

مستحڄ للبنڤڅ -4   

 

اٵ  -5  الٕڤ  

 

ائع حكڤميغ ڣخاصغ  -    ٕڣ  

ٙيغ  -    ائع جا ٕڣ  

ائع ألجل  -    ٕڣ  

   -  ٙ ائع بإخطا ٕڣ  

ائع التڤفيڇ -    ٕڣ  

ٚع  -1   ٙصٖع نقٖيغ حاض  

ٜينغ البنڊ   -    ي خ ٚع  نقٕڤ حاض
ٙڬ   التجا

عغ لٖڥ البنڊ   -    ٙصٖع نقٖيغ مٕڤ
ٜڬ  ٚك  امل

ٚڥ   -    خ ٙصٖع سائلغ   

حڤاالػ متصڤمغ   - 2   

ٜينغ    -    ٗڣناػ الخ  

ٙيغ   -    اځ تجا ٙڣ  

مستحڄ علګ البنڤڅ  -3   

ٙاػ -4  اځ ماليغ ڣاستثما ٙڣ  

سنٖاػ حكڤميغ  -    

ٚڥ -   خ اځ ماليغ  ٙڣ  

 

ٚڣ٩ ڣسلفياػ  -5  ق  

 

ٚڣ٩ مقابل ضماناػ  -   ق  

ٚڣ٩ بٖڣڗ ضماناػ  -   ق  

مجمڤٵ الخصڤم                     مجمڤٵ األصڤڋ                         
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ٙيغ . املصٖٙ:  ي البنڤڅ التجا بڤ عًڇڣٝ , الڤجيڈ   عبٖ الحڄ 

ٙڬ : ٕٙ  البنڊ التجا  املطلظ األڣڋ : مڤا

ٚ األصڤڋ ڣ الخصڤم . ٙاسغ عناص  ڗ الهٖف من معالجغ ه٘ا املڤضڤٵ هڤ ٕ

 ٙأٝ املاڋ : -1

صحاب البنڊ  ڣ  سسڤڗ  ألس  للبنڊ ڣ هڤ ال ڣ يتكڤڗ من املبالغ الت ٕفعها امل ٙڬ لتكڤين ٙٝ املاڋ  التجا
سسيڗ . جمالي الخصڤم ڣ انڢ بمثابغ حساب مٖين للم ال نسبغ ضئيلغ من   يشكل 

 تياط القانڤني الخاص :االح -2

ٙڬ خالڋ سنڤاػ عملڢ ڣ هي  ٚاكمـ لٖڥ البنڊ التجا ٙباٍ الت ت ٙع عن ٗلڊ الجٜ املقتطع من األ ڣ هڤ عبا
 نڤعيڗ:

 االحتياطي القانڤني :– 1-2

ٜم البنڊ    ٙباٍ حين يل ڗ يحتفٴ بجٜ من األ ڬ يجظ علګ البنڊ ب ٜ بتكڤينڢ  ٚك كاحتياطي ڣ ٗلڊ لٖعږ امل
  صمعغ طيبغ للبنڊ .املالي ڣ بنا

 االحتياط الخاص: -2-2

ٙيا ڣ عإع ما يطلڄ علګ ه٘ا النڤٵ من االحتيا٭ باالحتيا٭ الخفي ڣ يعتمٖ  حين يحتفٴ بڢ    البنڊ اختيا
 ٙ ي املستقبل لتغطيغ النفقاػ املتڤقعغ مثل انٖثا ليڢ  لګ الحاجغ  ٙع البنڊ  ٕا  ٚ ٙ ه٘ا االحتياطي علګ تقٖي مقٖا

 املباني ڣ األثاف.

يغ مستحقغ الٖفع :-3  شيكاػ ڣ حڤاالػ ڣ اعتمإاػ ٕٙڣ

ٙئ استحقاقها.ه   ٜما بتسٖيٖها عنٖ تا ڣ ٗمږ علګ البنڊ ڣ يكڤڗ البنڊ مل ٙع عن الًڈاماػ   ي عبا

 مستحڄ البنڤڅ: -4

حٖ البنڤڅ الګ     ڣقاػ الضيڄ املالي ,فقٖ تلج  ي  تلج البنڤڅ لالقًڇا٩ من بعضها البع٬ خاصغ 
ي  ٙئغ  ٜيإع الطا ٚڥ ملڤاجهغ ال خ ڣ عٖع بنڤڅ  ائع ڣ يعتبڇ لجڤ االقًڇا٩ من البنڊ  ٚإ علګ نقٕڤ الٕڤ طلظ األف

ٜڣاڋ األسباب الٖعائيغ . ڋ ب ٚعاڗ ماي ٙئا س  البنڊ الګ مثل ه٘ا االقًڇا٩ طا
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ائع: -5  الٕڤ

نڤاٵ: ٙڬ ڣ هي عٖع  ٕٙ البنڊ التجا ٚئيس  ملڤا ٙ ال ائع املصٖ  تمثل الٕڤ

ٙيغ:– 5-1 ائع الجا  الٕڤ

حظ    ٙتفاٵ معٖڋ ال ٙيغ ال ٛمنيغ معينغ ڣ سميـ بالجا ائع خالڋ فًڇع  ٙنغ بغيڇها من الٕڤ منها باإلضافغ الګ املقا
ٕاع  ائع تحـ الطلظ ڣ الشيڊ يستتٖم ك حظ منها عنٖ الطلظ ل٘ا سميـ بالٕڤ ائع تتضع لل فه٘ه الٕڤ

ڗ  ڬ لحظغ علګ البنڊ مما يتعيڗ عليڢ  ي  نها تستحڄ الٖفع عنٖ الطلظ فه تتضمن الًڈاما حاال  حظ ڣ  لل
ٙنغ مع ةيڇها ڣ لٖيها  يكڤڗ  ٚيغ االستتٖام باملقا حظ منها ڣ هي ال تعطي للبنڊ الح علګ استعٖإ ٕائږ ملقابلغ ال

ٚڥ. ائع األخ قل من الٕڤ  معٖڋ فائٖع 

ٙيغ آلجل: -5-2 ائع جا  ٕڣ

ائع علګ  صحاب ه٘ه الٕڤ ٙئ معيڗ ڣ يحصل  ي ڣقـ الحڄ عنٖ تا ٙڬ بٖفع قيمتها  حين يلًڈم البنڊ التجا
 فڤائٖ .

خطاٙ: -5-3 ائع ب  ٕڣ

حظ ڣ  ٙڬ بفًڇع متفڄ عليها قبل ال عالم البنڊ التجا حظ منها قبل  ائع ال صحاب الٕڤ ه٘ه ال يستطيع 
ائع علګ فائٖع . صحاب ه٘ه الٕڤ  يحصل 

5-4-: ائع التڤفي  ٕڣ

حڤبغ  جل فيها املبالغ امل ٚ تڤفيڇ ت ائع علګ ٕفات صحاب ه٘ه الٕڤ عغ ڣ ال يحتفٴ  ٚف ڣ املبالغ املٕڤ يمكن التع
ال  ٚصيٖ الحساب  ٵ ٕفًڇ الحسابعلګ ال   عنٖ تقٖيږ املٕڤ
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ٙڬ.   املطلظ الثاني: استخٖاماػ البنڊ التجا

 ڣ قٖ تږ تصنيفها علګ النحڤ التالي :

ٙصٖع نقٖيغ: -1  أ

ي السيڤلغ ا شكاڋڣ تتمثل   : لنقٖيغ الكاملغ ڣ تتت٘ عٖع 

ٙڬ -1-1 ٜينغ البنڊ التجا ٚع في خ  :نقٕڤ حاض

قيغ ملڤاجهغ طلظ  ٙڬ بكميغ من السيڤلغ النقٖيغ من نقٕڤ معٖنيغ ڣ نقٕڤ ٙڣ حين يحتفٴ البنڊ التجا
ائعهږ . حڤبغ علګ ٕڣ عيڗ ڣ تسٖيٖ قيمغ الشيكاػ امل  املٕڤ

ٜڬ : -1-2 ٚك عغ لٖڥ البنڊ امل ٙصٖع نقٖيغ مٕڤ  أ

ائعها  ڗ تحتفٴ بنسبغ من ٕڣ ٙيغ  ٜڬ علګ البنڤڅ التجا ٚك علګ شكل سيڤلغ نقٖيغ حين يف٩ٚ البنڊ امل
ٜڬ , تحٖٕ ه٘ه النسبغ ڣفقا ملتطلباػ السياسغ النقٖيغ ڣ يطلڄ عليها نسبغ  ٚك ٜائن البنڊ امل ي خ ٚع  حاض

 . االحتيا٭ القانڤني

ٚڥ : – 1-3 ٙصٖع السائلغ األخ  األ

لګ سيڤلغ نقٖيغ كاملغ بسهڤلغ . اځ ماليغ يتڤقع تحڤيلها  ٙڣ ٙع عن شيكاػ ڣ حڤاالػ ڣ   عبا

 : مخصڤمغحڤاالػ  -1

ٜينغ-2-1  : أٗڣناػ الخ
ٙڬ مقابل حصڤڋ الحكڤمغ علګ ق٩ٚ من البنڊ    لګ البنڊ التجا ٙع عن سنٖاػ حكڤميغ تقٖم  هي عبا

لګ الحكڤمغ. ٚڣ٩ املمنڤحغ  ٚ فائٖع علګ ه٘ه الق ٙيغ سع ٙڬ, ڣ تف٩ٚ البنڤڅ التجا  التجا
ٙيغ -2-2 اځ التجا  :األٙڣ

ٙيغ ڣ تف٩ٚ     اځ تجا ٙڣ ٚڣ٩ مقابل خصږ ما لٖيهږ من  ٙيغ للحصڤڋ علګ الق لګ البنڤڅ التجا ٚإ  يلج األف
ٙ فائٖع  سعا ٚإ ڣ عإع ما تكڤڗ  لګ األف ٚڣ٩ املمنڤحغ  ٚ الخصږ علګ الق ڬ سع ٚ فائٖع  ٙيغ سع البنڤڅ التجا

 منتفضغ .
لګ نقٕڤ كاملغ يطلڄ علګ ه٘ه اسږ االحتياطاػ الثانڤيغ لٖڥ البنڤڅ الت   ٙيغ ألنها تتميڈ بسهڤلغ تحڤيلها  جا

ٜڬ  ٚك لګ البنڊ امل ٙع بتقٖيمها  ٚعغ ڣ بٖڣ خسا ڬ ڣقـ .السيڤلغ بس ي   املستعٖ إلعإع خصمها 
 مستحڄ البنڤڅ : -3
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ع بجانظ الخصڤم ,     ٚع املڤجٕڤ ٙيغ ألحٖ البنڤڅ لالقًڇا٩ من عنٖ  ٗبتالف الفق تلج البنڤڅ التجا
ٙع لعٖم ٚڣ ٚڣ٩  الض ٚ الفائٖع علګ الق ٙڬ سع ي ه٘ه الحالغ يف٩ٚ البنڊ التجا ڣجٕڤ السيڤلغ النقٖيغ ڣ 

ٚڥ . خ ٙيغ   املمنڤحغ علګ البنڤڅ تجا
 
 
ٙاػ : -4 اځ ماليغ ڣ استثما  أٙڣ
اځ املاليغ من    ڣ األٙڣ ٚا السنٖاػ الحكڤميغ  ي ش ٕٙها  ٙ جٜ من مڤا ٙيغ باستثما عإع ما تقڤم البنڤڅ التجا

ٙباٍ . ا الحصڤڋ علګ األ  سهږ ڣ سنٖاػ القطاٵ الخا٥ سعيا ٙڣ
ٚتفعغ  ٙاػ لها عڤائٖ م ڗ ه٘ه االستثما ٗ من السهل بيعها حين  قل سيڤلغ من الحڤاالػ املتصڤمغ  ڣ لكنڢ 

 ٚ ڗ العائٖ بس ال  ٙئ االستحقاځ  ٙ حت تا ي األسڤاځ املاليغ ڣ قٖ يتطلظ عليها االنتظا ٚكٕڤ  عغ عنٖما يسٕڤ ال
 عليها يكڤڗ كبيڇا .

ٚڣ٩ ڣ السلفياػ: -5  الق
قل سيڤلغ ,  ٙبحا ڣ  كٌڇ األصڤڋ  ڗ يطالظ العميل بتسٖيٖ ٗيعتبڇ ه٘ا األصل  ٙڬ   من حڄ البنڊ التجا

ٚڣ٩ ڣ الس  ٚڣ٩ شكليڗ :قيمغ ه٘ه الق ٙئ استحقاقها ڣ تتت٘ ه٘ه الق ڗ يحيڗ تا  لفياػ قبل 
ٚڣ٩ مقابل ضماڗ : -5-1  ق

اځ  ٙڣ خ٘ الضماڗ العين شكل بضائع , ٚڣ٩ مكفڤال بضماناػ عينيغ , ڣ قٖ ي ڣ يكڤڗ ه٘ا النڤٵ من الق
خ٨ مڤثڤځ فيڢ  الػ ڣقٖ يكڤڗ الضماڗ بكفالغ  ٙاػ , ٙيغ ,ٗهظ ,عقا  .تجا

ٚڣ٩ -5-2  بٖڣڗ ضماناػ  ق
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ٙ أمڤاڋ العمالء.  ٙيغ في استثما  املبحن الثالن:األساليظ الكالسيكيغ للبنڤڅ التجا
ٚ فائٖع محٖٕ ڣ متفڄ عليڢ ثږ     ٚاػ من الجمهٙڤ مقابل سع تها بجمع املٖخ ٙيغ من٘ نش تقڤم البنڤڅ التجا

لګ الجهاػ املحتاجغ ٚاضها  ٚڥ بإق خ ٚع  ٚ فائٖع  يقڤم م ػ األعماڋ ڣ يكڤڗ ٗلڊ طبعا بسع لتمڤيل السيما منش
ا ٗلڊ فالڤظائڀ التقليٖيغ تتمثل اما  ٙبح من ٙڣ ٙيڀ التسييڇ ڣ تحقيڄ هام٤  علګ ڣ ه٘ا بهٖف تغطيغ مصا

ٚڣ٩ ڣ السلفياػ . نڤاعها ڣ تقٖيږ الق ائع علګ اختالف   1ي تقبل الٕڤ
 

ائع .  املطلظ األڣڋ : قبڤڋ الٕڤ
ائع ڣ هي من    ٙڬ حين سميـ ببنڤڅ الٕڤ قٖم الڤظائڀ الت قام بها البنڊ التجا ائع من  عمليغ قبڤڋ الٕڤ

جل جلظ  ٚځ جٖيٖع ڣ تقنياػ من  ٙ ط ٙڬ ,ڣ له٘ا تقڤم البنڤڅ بابتكا ٕٙ البنڊ التجا ٙ األساسيغ ملڤا املصإ
ائع تماشيا   الٕڤ

ٙ لٖڥ اڣ التغيڇاػ  ائع االٕخا ٚ ٕڣ ي االقتصإيغ ڣ تطڤي ائع تمثل مبالغ نقٖيغ مقيٖع  لعمال ڣ تنميتها فالٕڤ
خ٘ األشكاڋ التاليغ : عيڗ ڣ ت ٙيغ مستحقغ للمٕڤ ٚ البنڤڅ التجا  ٕفات

ٙيغ -1 ائع الجا   : الٕڤ

ٙيغ :فيها: -2 ائع غي جا  الٕڤ

ائع آلجل . -  الٕڤ

- . ٙ ائع بإخطا  الٕڤ

ائع التڤفيڇ . -  ٕڣ

ائع املجمٖع -  . الٕڤ

يعغ      ساٝ مٖع بقا الٕڤ ائع من حين معٖڋ الفائٖع فه٘ا مبن علګ  ائع ڣ تتتلڀ الٕڤ لٖڥ البنڊ فالٕڤ
قل ألڗ البنڊ يستتٖم  جل  ائع ٗاػ  ي ٕڣ كبڇ نسبيا مما هي عليڢ  جل طڤيلغ يكڤڗ فيها معٖڋ الفائٖع  ٗاػ 

جل تحقيڄ هٖف السي ائع ڣ املٖع تمثل الضماڗ بالنسبغ للبنڊ من   ڤلغ ڣ األماڗ .ه٘ه الٕڤ

   ٙ ٚڥ مثل ڣكاالػ االستثما سساػ املاليغ األخ ٙيغ ڣ امل ٚكاػ نتيجغ للمنافسغ القائمغ بيڗ البنڤڅ التجا ڣ ش
ميڗ  الت

ٚځ جٖيٖع الستقطاب العمال ڣ خاصغ املتميڈين   ٙ ڣ استحٖاف ط ٙڬ ابتكا ٚڣ صبح من الض  ٙ ڣ صنإيڄ االٕخا
حظ منهږ ڣ ه٘ا ملڤاكبغ التطٙڤ ڣ املنافسغ ا ٚسغ الت تتع٩ٚ لها نظيڇتها حت ةيڇ بنكيغ ,تسهيل عمليغ ال لش

ٙفع   ڣ اإليٖاٵ , 

                                                           

اٝ   ٝڣ األمڤاڋ" احمٖ بٙڤ ٜائٚ," أسڤاځ ٙ ڬ, , ,الج .  ٥,66 2003مطبڤعاػ جامعغ املنتٙڤ 1
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ٜ املالي للبنڊ .لږ يكن  ڗمعٖڋ الفائٖع  ٚك ٚ علګ امل  بشكل خط

عغ اليڢ . ٜ املالي للبنڊ مما يشجع اإليٖاٵ ڣ ضماڗ األمڤاڋ املٕڤ ٚك ماڗ حياڋ امل ڗ تكڤڗ هناڅ ثقغ ڣ   يجظ 

ائع : -  أهميغ الٕڤ

ڣ االقتصإ ككل فه تفتح  ڣ النظام البنكي  ٚإ  ٚ األف ا من ڣجهغ نظ ائع هامغ من عٖع جڤانظ سڤا تعتبڇ الٕڤ
ٚاف . مام كل األط  فاځ ڣاسعغ 

ٚإ: -  بالنسبغ لألف

ٚقغ ,بإمكاڗ    ٙ الكبيڇع ڣ املحتملغ كالضياٵ ڣ الس ائع بكڤنها عمليغ جيٖع للحفاٱ علګ األمڤاڋ من األخطا الٕڤ
تڢ . ٗا احتفٴ بالنقٕڤ معطلغ بحٛڤ ڗ يحصل عليها   ڗ تعٕڤ علګ صاحبها بمكاسظ ماليغ ال يمكنڢ 

ٚع م ٕٚ تلڊ اإلبٖاعاػ املستم ائع بالنسبغ للف هميغ الٕڤ ٜيٖ من  ٚف النظام البنكي ڣ الت تفتح ڣ مما ي ن ط
ٕػ  ڣ فيما يتعلڄ بالعڤائٖ املًڇتبغ عليها , ڣقٖ  ائع  فاځ جٖيٖع فيما يتعلڄ بتٖاڣڋ ڣ استعماڋ ه٘ه الٕڤ اليڤم 
ٚا للخٖماػ الت يحصلڤڗ عليها من  مڤالهږ نظ ٚإ بإيٖاٵ  ٛيإع اهتمام األف لګ  ع بيڗ البنڤڅ  املنافسغ املڤجٕڤ

ٚف النظام البنك  1ي كنتيجغ للعالقاػ املاليغ القائمغ بينهما .ط

 : بالنسبغ للنظام البنكي -

ع فعال ڣ ٕڣڗ اللجڤ       ٙسكلغ األمڤاڋ املڤجٕڤ ٚصا ڣاسعغ لتڤسيع الق٩ٚ بإعإع  ائع ف  لګتفتتح الٕڤ
ٜ  نماعملياػ التمڤيل التضخم للنشا٭ االقتصإڬ ,ڣ هي ال تقڤم ب٘لڊ ڣ حسظ ڣ  ٚك ڗ ت  مجهٖاتهابإمكانها 

 ي تمڤيل الفعاڋ

ي الغالظ مثلما   ٕٙ املاليغ ليسـ مكلفغ  ٙڣٝ ڣڣفقا للمڤا جلڣ املٖ ائع تحـ  ڗ بالنسبغ للٕڤ  .هڤ الش

 بالنسبغ لالقتصإ : -

    ٚ ٕٙ تجنظ ع ٜانا كبيڇا من املڤا ڣال تشكل خ ائع تتٖم االقتصإ من عٖع جڤانظ ,فه  قلغ االقتصإ الٕڤ
ٕٙ ,كما حغ املڤا ٚاػ نقٖيغ معيقغ للنمڤ  بسظ  ڗ ٗلڊ يسهل التسييڇ النقٖڬ لالقتصإ من ٕڣڗ ڣجٕڤ تڤت

ڣ   ا كانڤا منتجيڗ  ي نفٝڤ كل املتعامليڗ االقتصإييڗ سڤا ٛٙٵ الثقغ  ڗ يٖفع الګ  ڗ ٗلڊ  املنتظږ , ڣمن ش
 ٙ ٕٛها ٙيغ لال ٚڣ ٚڣف الض ٚين لألمڤاڋ , ڣ مما يساعٖ علګ تڤفيڇ الظ ٕٚ مٖخ ڣ مج  االقتصإڬ .مستهلكيڗ 

 

 

 

                                                           

ٚ لط١ٚ , "  ٚجع سابڄ ,٥ ,تقنياػ بنكيغ "طاه ..28م 1
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ٚڣ٩ ڣ السلفياػ .     املطلظ الثاني : تقٖيږ الق

ائع العمال ٙيغ بتلقي ٕڣ ٚاضها لګال٘ين يهٖفڤڗ  يعتبڇ قيام البنڤڅ التجا ألصحاب  الحصڤڋ علګ فائٖع تږ اق
مڤاڋ العمال ,ه٘ه   ٙ علګ نڤعا ما من استثما ٙيغ ڣ الصناعيغ مقابل الحصڤڋ علګ فائٖع  ٚڣعاػ التجا املش
ي الڤقـ نفسڢ  ٚڣعاػ ڣ تحقڄ  صحاب املش ڣ  عيڗ  ا كانڤا من املٕڤ العمليغ تحقڄ مصلحغ العمال سڤا

ٚا٩ ڣ االقًڇا٩ هي لظ النشا٭ ا ٙڬ ,فعمليغ اإلق ٙ مصلحغ البنڊ التجا ي ڣ ه٘ا األسلڤب من االستثما ملصٚ
ةلظ األحياڗ  ي  ٜيغ  ٙڬ بعائٖاػ مج  .يتسږ باألهميغ الشٖيٖع حين يعٕڤ علګ البنڊ التجا

ٙيغ  ٙاػ اإلٕا ٚا ڗ كافغ الجهٕڤ ڣ الق ٙه  ٜ املالي باعتبا ٚك ٚڣ٩ ڣ السلفياػ مڤقعا هاما ضمن بنٕڤ امل تتمثل الق
ٚڣ٩  ي املقام األڣڋ بنا محفظغ ق ٚڣ٩ تستهٖف  ٙاػ منح االئتماڗ ڣ الق ٚا ڣ تسهيالػ جيٖع تتكڤڗ من ق

ع العاليغ   الت تتسږ الجٕڤ

. ٚ قل مستڤڥ ممكن من املتاط ٚتفعغ للبنڊ عنٖ   ڣتحقڄ عڤائٖ م

ٚيڀ الق٩ٚ: -1  تع

ٚنسيغ  ڗ      ي الف صلها الالتين  créditكلمغ الق٩ٚ تقابلها  ڣ الت تعن الثقغ  credereڣ هي مشتقغ من 
سسغ .  صڤڋ امل ٙع علګ تسٖيٖ الٖيڤڗ بعٖ تصفيغ  ع تعن  القٖ سسغ ما ڣ املال ڣ م خ٨ ما   ع   بمال

ٚا٩ علګ النحڤ التالي : هڤ ڣضع ڣ اإلق مبلغ من املاڋ من املق٩ٚ ڣ يسم  بصفغ عامغ يمكن عمليغ الق٩ٚ 
ٛمنيغ م يٖڬ املقًڇ٩ ڣ يسم املٖين ملٖع  ڗ يٖفع املقًڇ٩ فائٖع مقابل الٖائن بيڗ  عينغ ڣ لغ٩ٚ معيڗ علګ 

ٚاضڢ ,كما قٖ  يكڤڗ املق٩ٚ مضمڤنا  ٕفعغ  ماڗ ةيڇ مضمڤڗ ڣ يسٖٕ مبلغ الق٩ٚ حسظ اإلنفاځ  ق
ٙئ  ڣ علګ عٖع ٕفعاػ محٖٕع التڤا ٙئ معيڗ   .ڣاحٖع بتا

ٙئ  -2 ٚڣ٩ ڣ تڤا  استحقاقها :أنڤاع الق

ي , ڣ يمكن تقسيږ ه٘ه األنڤاٵ حسظ عٖع معاييڇ , طڤڋ  شكاڋ تتت٘ها عملياػ االئتماڗ املصٚ هناڅ عٖع 
 االئتماڗ الغ٩ٚ من الحصڤڋ علګ الق٩ٚ , الجهغ املانحغ للق٩ٚ ڣ املستفيٖ من الق٩ٚ ڣ النشا٭ املمڤڋ .

لګحسظ النشاط املمڤڋ :-2-1 ٚڣ٩   : تنقسږ الق

ٚڣ٩ إنتاجيغ: - ي القيمغ اإلضافيغ.هٖفها تمڤيل األنشطغ ق ٜيإع  ٙيغ ڣ اإلنتاجيغ بغ٩ٚ ال  االستثما

ٚڣ٩ استهالكيغ : - ڬ لقطاٵ العائالػ ڣ ق ٚإ , ساسا تلڊ املڤجهغ لألف هٖفها تشجيع االستهالڅ ڣ تشمل 
ٙاػ . جل السكناػ , السيا ٚڣ٩ التمڤيل , البيع بالتقسيٰ من   علګ ٙسها ق
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لګالق٩ٚ :حسظ الغ٩ٚ من -2-2  : ڣ تنقسږ 

ٙيغ : - ٚڣ٩ تجا ٙڬ .ق ڣجڢ النشا٭ التجا  هٖفها تمڤيل جميع 

ٚڣ٩ صناعيغ : - يع .ق ٚڣ٩ التٛڤ ٚڣ٩ التجٖيٖ ,ق ٚڣ٩ اإلنشا , ق لګ :ق ها   ڣ تنقسږ بٖٙڣ

ٛٙاعيغ : - ٚڣ٩  ٜٙاعيغ ڣ ملحقاتها .ق  هٖفها تمڤيل األنشطغ ال

ٙيغ : - ٚڣ٩ عقا ٛع ق ٙاػ .هٖفها تمڤيل األنشطغ الخاصغ بحيا  العقا

 حسظ املستفيٖ من الق٩ٚ :-2-3

ٚڣ٩      ٚڣ٩ خاصغ ڣ عامغ , لګتنقسږ الق ٚكغ يكڤڗ الق٩ٚ فإٗاق ڣ ش خصا  ٗا  كاڗ املقًڇ٩  ما  خاصا 
ٙه  ڣ البلٖيغ ڣ الت تق٩ٚ األمڤاڋ من البنڤڅ من الخا ٚع  ڣ الٖائ ي الڤاليغ  كاڗ املقًڇ٩ هڤ الٖڣلغ ممثلغ 

ي الحكږ مضمڤڗ . ه  ٚ بالثقغ ألڗ ڣفا  يكڤڗ الق٩ٚ عاما ڣ الق٩ٚ العام جٖي

 :حسظ الجهغ املانحغ للق٩ٚ -2-4

ٙف فهناڅ     ٚتبٰ بتتصي٨ املصا ٙڬ .....الخ .ه٘ا التقسيږ م ٙڬ , ائتماڗ صناعي , ائتماڗ عقا  ائتماڗ تجا

 حسظ مٖع الق٩ٚ : -2-5

ٚڣ٩ ڣهڤ ا    ٚئيس  للق ٚڣ٩ قصيڇع األجلتقسيمها حسظ ملتقسيږ ال متڤسطغ ڣ طڤيلغ  ,ٖتها حين نجٖ الق
 . األجل

ع األجل:  - أ ٚڣ٩ قصي   ق

ػ من البنڤڅ بغ٩ٚ  ٚڣ٩ الت تحصل عليها املنش ٚڣ٩ االستغالڋ ,ڣ هي الق يضا بق ٚڣ٩  ڣ تسم ه٘ه الق
ٜيٖ  ٕٚها خالڋ فًڇع ال ت ػ ب تمڤيل تكاليڀ العإيغ ڣ املتجٖٕع لإلنتاه ڣ متطلباػ الصنٖڣځ ڣ تلًڈم املنش

 ٙ ٚا ٚڣ٩ تتكڤڗ باستم مثلتها عإع عن سنغ , نشاطاػ االستغالڋ املمڤلغ به٘ه الق ثنا عمليغ اإلنتاه من 
ٜين , اإلنتاه   التمڤين ,التت

يع.  ڣ التٛڤ

تيڗ :ه٘ا  حٖڥ الصٙڤ ي قصيڇ األجل  خ٘ االئتماڗ املصٚ   ڣ قٖ ي

ڗ تقڤم بالڤفا ٚع ڣاحٖع ,علګ  ع م جمالي تحصل عليڢ املنش ع األڣلګ : مبلغ  لقيمغ االئتماڗ ڣ الفڤائٖ  الصٙڤ
ٙئ املتفڄ عليها .  ي التڤا

ع خالڋ فًڇع متفڄ عليها ڣ  ڗ تحصل عليڢ املنش قپ  ملا يمكن  جمالي يمثل حٖ  ع الثانيغ :مبلغ  الصٙڤ
ٚع ڣاحٖع  ي الحصڤڋ علګ مبلغ م  ڣ علګ ٕفعاػ .يكڤڗ لها الحڄ 
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ي قصيڇع األجل ڣالت     ٚڥ للق٩ٚ املصٚ خ ع  لګ ڣجٕڤ صٙڤ ٙه ضمن األساليظ  ه٘ا باإلضافغ  تنٖ
 التقليٖيغ للبنڤڅ 

 ڣ هي :

ع لٖڥ البنڊ : - ٙڬ للمنش ي قيام البنڊ بالسماٍ تسبيقاػ علګ الحساب الجا ڣ تتمثل ه٘ه الڤضعيغ 
ڬ يكڤڗ حسابها  لګ حٖ متفڄ عليڢ ,  ٙصيٖها الٖائن لٖڥ البنڊ  ٙڬ بتجاٛڣ  ع صاحبغ الحساب الجا للمنش

 لٖڥ البنڊ مٖينا .

ع الت تكڤڗ عإع من عمالئڢ الٖائميڗ  :املكشڤفالسحظ علګ  - ٚيقغ تمڤيليغ يمنحها البنڊ  للمنش ط
ٚصيٖها لٖڥ البنڊ خالڋ مٖع تًڇاٍڣ ممٖتها من  كبڇ مما هڤ مڤجٕڤ ب مڤاڋ  يڤم  15فيسمح لها باستتٖام 

 لګ سنغ .

ي التسهيالػ الصنٖڣځ - ع الت تعاني من صعڤبغ  ٚڣ٩ تمنحها البنڤڅ للمنش سيڤلغ قصيڇع جٖا ڣ : هي ق
خٚ جٙڤ العامليڗ ڣ تسٖٕ بع٬  الناتجغ عن ت ٚ ,حين تٖفع  ي نهايغ الشه ٚإاػ عن النفقاػ خاصغ  اإلي

ٙيڀ  املصا

 ڣ الفڤاتيڇ. . 

ٚڣ٩ املڤسميغ: - ٚڣ٩الق ٙع عن ق ٜيٖ فيها  عبا ي بع٬ املڤاسږ الت ت ع من البنڤڅ  تحصل عليها املنش
قـ . لګ التمڤيل امل  1 احتياجاتها 

ٚڣ٩ متڤسطغ األجل -ب  :الق

ٚا ڣسائل اإلنتاه ػ لش ٚڣ٩ تمنحها البنڤڅ للمنش ٙ , املتتلفغ  هي ق نها ڣسيلغ لتمڤيل االستثما ڬ 
ػ ڣ تًڇاٍڣ مٖتها عإع ما بيڗ  ٚع من  7ڣ  2التشغيلي للمنش ٚبحيغ املنتظ ٚ استتٖام ال سنڤاػ ,حين ينتظ
ٚ البنڊ فان ما من ڣجهغ نظ ي تسٖيٖه , ه  ا مڤالڢ لفًڇع طڤيلغ ٙڣ ٚ تجميٖ  ٚضا لخط ڢ يكڤڗ ڣ الحالغ ه٘ه مع

ي  ٚػ بنڤڅ متتصصغ  ٚضغ ڣ له٘ا ظه ع املق ٚف املنش نسبيا ڣ بالتالي يڤاجڢ احتماڋ عٖم السٖإ من  ط
تيڗ  حٖڥ الصٙڤ خ٘ ه٘ا التمڤيل  ٚڣ٩ ڣ ي  : منح ه٘ه الق

ٚڣ٩ القابلغ للتعبئغ : - ع ڣ يكڤڗ لٖيڢ فالق عإع خصمها لٖڥ بنڊ يمنحها البنڊ للمنش ٚصغ  يها ف
ٙئ  ٜڬ , ڣ عليڢ فاڗ البنڊ يستطيع الحصڤڋ علګ سيڤلغ قبل تا ٚك ڣ لٖڥ البنڊ امل  ٚ خ ٙڬ  تجا

ٚضغ . ٙئ االستحقاځ من الجهغ املق ي تا ٚ تحصيل الق٩ٚ  خ  االستحقاځ ڣ يتڤلګ بنڊ 

                                                           

اٝ  ٚجع سابڄ , ٥ حمٖ بٙڤ ٝڣ األمڤاڋ , م سڤاځ ٙ  ,6 . 1
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ٚڣ٩ غي قابلغ للتعبئغ : - ٚ البنڊ علګالق ٚڣ٩ ال يتڤف مكانيغ خصمها لٖڥ بنڊ  ي ه٘ا النڤٵ من الق
ٚضڢ  ػ بسٖإ الق٩ٚ ليحصل علګ سيڤلغ مما يع ٙئ االستحقاځ ڣ قيام املنش ٙ تا ٚ , بل هڤ مجبڇ علګ انتظا خ

ٚ عٖم الڤفا .  لخط

ٚڣ٩ طڤيلغ األجل: -ه  الق

ٚا مل ٙيغ لتمڤيل ه٘ه العملياػ نظ لګ البنڤڅ التجا ٙاػ طڤيلغ األجل  سساػ الت تقڤم باالستثما ٖع تلج امل
ي الحصڤڋ علګ الفڤائٖ . ٙ قبل البٖ  ٙ ڣ فًڇاػ االنتظا  االستثما

ٙاػ الت تفڤځ  ٚڣ٩ طڤيلغ األجل تمڤڋ االستثما ٚا لطبيعغ ه٘ه  20سنڤاػ ڣ تمتٖ حت  07ڣ الق سنغ ڣ نظ
ي تعبئغ األمڤاڋ  ي منحها العتمإها  سساػ متتصصغ  ٚػ م ٚڣ٩ املتميڈع من حين الضخامغ ڣ املٖع ظه الق

ٙيغ طڤيلغ , ال تقڤڥ البنڤڅ علګ جمعها .ٛمغ الال  ٙ إخا  1ٗلڊ علګ مصإ

 

 :محٖٕاػ منح الق٩ٚ -3

هږ العڤامل فما   ٙ ٚڣ٩ ڣ يمكن اختصا ي عمليغ منح البنڤڅ للق ٚ ڣ تتحكږ  ث هناڅ العٖيٖ من العڤامل الت ت
 يلي :

ائع -3-1 ٚا٩ فكلما كاڗ ه٘ا الحجږ كبيڇا كلما حجږ الٕڤ ٙع البنڊ علګ اإلق ي قٖ  ٚ ث :يعتبڇ العامل األساس  امل
ٙع البنڊ علګ منح الق٩ٚ .  ٛإػ قٖ

ٚڣف االقتصإيغ العامغ: -3-2 ٙيغ ڣ اإلنسانيغ , ڣ عنٖما الظ ٙ ڣ األڣضاٵ التجا ٚڣف علګ االستثما ٚ ه٘ه الظ ث ت
ٚ البالٕ بحالغ كسإ اقتصإڬ فاڗ الب ي عمليغ منح الق٩ٚ تم ٚڣاه نڤڅ تتشٖٕ  ي حالغ ال ,ڣ يحٖف العك٠ 

 االقتصإڬ .

ٚڣ٩ : -3-3 ائع ڣ الق ٚ الفائٖع علګ الٕڤ ٚڣ٩ ڣ مثيلڢ معٖڋ سع ٙځ بيڗ معٖڋ الفائٖع علګ الق ٛإ الفا كلما 
ٚڣ٩ . كبڇ الش  ال٘ڬ يشجعڢ علګ منح الق ٙباحا  ائع كلما حقڄ البنڊ   علګ الٕڤ

ٜڬ نسبغ االحتيا -3-4 ٚك ٚضڢ البنڊ امل ٙباٍ العاليغ الت تحققها البنڤڅ  ڗ:طي القانڤني ال٘ڬ يف معٖالػ األ
ٚا٩ حت ڣ لڤ كاڗ ٗلڊ علګ حساب متطلباػ السيڤلغ مما  ٜيإع مستڤڥ اإلق ٚا٩ تٖفعها ل من خالڋ اإلق

ائع تحتفٴ بها البنڤڅ  ٜيإع االحتياطي القانڤني ڣ هي نسبغ من الٕڤ ٜڬ ل ٚك ٜامي علګ يٖفع البنڊ امل ل بشكل 
ٙع البنڤڅ علګ  ٙ االقتصإڬ , حين تقل قٖ ٚا ٜڬ ڣ بٖڣڗ فڤائٖ ڣ ه٘ا للحفاٱ علګ االستق ٚك مستڤڥ البنڊ امل

ٛإػ النسبغ . ٚڣ٩ كلما    2منح الق
 

                                                           

بڤ عًڇڣٝ   ٙيغ "عبٖ الحڄ  ٚ ,, ," الڤجي في البنڤڅ التجا ٜائ . 55, ٥ 2000, جامعغ قسنطينغ الج 1

  

ٙشيٖ   ٙضا  ٙع االئتماڗ"عبٖ املعطي  ٕٙڗ,, ,"إٕا ٚ  األ ٙ ڣائل للنش . 46, 40, ٥ 1999,ٕا 2
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ائع: -3-5 ٛمنيغ  ڣ يقصٖ بهامٖڥ ثباػ الٕڤ ٚٙع خالڋ فًڇع  حظ متك ٚع الت ال تتع٩ٚ لعمليغ ال ائع مستق الٕڤ
ٚڣ٩. ٙع البنڊ علګ منح الق ٜيٖ من قٖ ٚع ت ائع املستق  قصيڇع فالٕڤ

 
 
ٚفيغ :-4 ٚاضيغ املص اتجيغ االق  اإلست

ٚاضيغ    سًڇاتيجيغ اق ڬ  سًڇاتيجيغ  ڗ  ٚةږ من عٖم ڣجٕڤ  ٚفيغ تتضمن مجمڤعغ من املكڤناػ ڣ بال مص
 ٛٚ ب نڢ يمكن تحٖيٖ  ال  ٙف من حين التتصصاػ ڣ حجږ ٙٝ املاڋ  ائتمانيغ نمطيغ بسبظ اختالف املصا

 ه٘ه املكڤناػ فما يلي :
ٚڣ٩ قصيڇ أمٖ الق٩ٚ : -4-1 جالها من حين السيڤلغ ڣ بالتالي فالق ٚڣ٩ حسظ  كٌڇ تتتلڀ الق ع األجل 

ٙف  ي حالغ االنتعا١ االقتصإڬ ڣ  لګسيڤلغ من مثيلتها طڤيلغ األجل , فتعتمٖ املصا ٚڣضها  جاڋ ق تقليل 
ٛيإع ٛيإع  لګ  ٙف  ٚا٩ فتعتمٖ املصا ي حالغ الكسإ االقتصإڬ ڣ قلغ طلباػ اإلق ما  ٚا٩ ,  طلباػ اإلق

ٚڣضها .  جاڋ ق
 
ٚ االئتمانيغ -4-2 ٙئ  االستحقاځ يقصٖ بها : املخاط ي تا ٚضڢ   احتماڋ عٖم قيام املقًڇ٩ بتسٖيٖ ق

ٚف ڣ  ٚڣ٩ قابلغ للتحصيل ڣ هنا تلعظ خبڇع املص ڗ تكڤڗ الق فالسياسغ االئتمانيغ الٖقيقغ هي الت تقتض  
ٚاقبغ ڣ متابعغ الق٩ٚ  ي م ساسيا  ا  ٜتڢ ٕٙڣ جه ع   كفا

ي منح الق :التنڤيع املتخص٨ -4-3 ٙڬ  لګ تنڤعها لتشمل متتلڀ األنشطغ يستنٖ البنڊ التجا ٚڣ٩ 

 االقتصإيغ 
ٙع . ٚ ڣ احتماالػ الخسا لګ تقليل املتاط ٕڬ   ڣ ه٘ا ي

 
 
ٚاضيغ:  األهليغ االئتمانيغ -4-4 خ٘ السياسغ االق ػ  ـت ي املنش ٚڣ٭ القانڤنيغ  ٚ الش ٙ تڤف للبنڤڅ بعيڗ االعتبا

ٚفها , ڣك٘لڊ الحٖ األٕنى لٚٝ املاڋ ڣ االحتياطاػ ڣ بع٬ النسظ  ٙباٍ املحققغ من ط املقًڇضغ ڣ نسبغ األ
ع . ي تحليل الهيكل املالي للمنش  ٙ  1املستتٖمغ كمعيا

 
ٚ الفائٖع -4-5 ٙف ت: تتضمن السياسغ االق سع ٚڣ٩ املمنڤحغ ڣ ٚاضيغ للمصا ٙ الفائٖع علګ الق سعا حٖيٖ 

همها :  ٚ ٚ علګ تحٖيٖ ه٘ا السع  هناڅ مجمڤعغ من العڤامل تڤث

ڣ ةيڇ  - ي الفائٖع املٖفڤعغ عليها  ٚع تتمثل  ا كانـ مباش عيڗ سڤا ائع من املٕڤ كلفغ الحصڤڋ علګ الٕڤ
ائع  ٚتبطغ بتجميع الٕڤ ٚڥ امل ي الخٖماػ األخ ٚع تتمثل   . مباش

ٚا٩ . - ٚف عنٖ اإلق ٚع الت يتحملها املص  املتاط

ٚڣ٩ . - ٙيغ الخاصغ بمنح الق  تكلفغ العملياػ اإلٕا

                                                           
1

   ٚ ٙ أمڤاڋ العمالء سعيٖ سيڀ النص ٙيغ,", ," ٕٙڣ البنڤڅ في استثما سسغ شباب الحامعاإلسكنٖ  .  ٥,122 2003, غ ,م
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سساػ املاليغ . - ٙيغ ڣ ك٘لڊ بيڗ البنڤڅ ڣ امل ٙجغ املنافسغ بيڗ البنڤڅ التجا ٕ 
 

ٚڣ٩ – 4-6 ٚڣ٩ الګ:حجږ الق ٕڬ الګ  يحٖٕ حجږ الق٩ٚ من خالڋ نسبغ الق ٕٛيإ ه٘ه النسبغ ي ائع ڣ ا الٕڤ
ٛنغ بيڗ السيڤلغ ڣ  ٚڣ٩ بما يحقڄ املڤا ٙباحڢ ڣ علګ البنڊ منح الق ٛيإع  انتفا٩ حجږ السيڤلغ لٖڥ البنڊ ڣ 

ٚبحيغ .  ال

 

ٙصٖع املعڤضغ -4-7 ٚ  :األ نڢ مبلغ الق٩ٚ كضماڗ ,ڣ بالتالي التعڤي٬ عنٖ املتاط ٚصيٖ املعڤ٩ ب ٚف ال يع
ٚ الفائٖع ال٘ڬ االئتمانيغ  ٚ الفائٖع الفعلي عن سع ٕٛيإ سع ٚڥ مثل ا خ ٜايا  املحتملغ , كما يحقڄ البنڊ م

ٚفيغ  . تحٖٕه القڤانيڗ املص

 

ٚاءاػ منح الق٩ٚ -4-8 ٚاضيغ : إج ٚڣ٩ ڣ تسٖيٖها ڣ تتضمن السياسغ االق اػ طلظ الق ٚا ج ٙف  للمصا
ٙا مام املقًڇ٩ ڣ تقلي٨ األسئلغ ڣ االستفسا ع  لګ إليضاٍ الصٙڤ ٙيغ  ٜمن تلج البنڤڅ التجا ػ ڣ ضغٰ ال

ي كتيظ صغيڇ يطلڄ عليڢ ٕليل االئتماڗ  اػ  ٚا  .تحٖيٖ ه٘ه اإلج
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 خالصغ:

ٙيغ هي نڤٵ من الڤساطغ املاليغ ال    ڣ البنڤڅ التجا سساػ املاليغ النقٖيغ  ي  تامل تتمثل مهمتها األساسيغ 
ائع  . من العائالػ ڣ السلطاػ العمڤميغ تلقي الٕڤ

ٚڣ٩  ي منح الق ٚڣ٩ ڣ ال  تعتمٖ البنڤڅ  مام ه٘ه البنڤڅ هي قيام بمنح الق ڣ من بيڗ االستتٖاماػ املتاحغ 
ائع  مڤالها ڣ الت تمثل جٜ من ٕڣ ٝڣ  ٚينعلګ ٙ ٙجغ األڣلګ علګ األمڤاڋ  نما, ڣ  اآلخ من ةيڇ  امللقاعتعتمٖ بالٖ

ي ه٘ا الفصل  ي شكل ڣجائع ڣ قٖ ٚقنا  ٙ . لګتط ي االستثما  األساليظ التقليٖيغ الت تتبعها البنڤڅ 

ي ڣ استعماڋ األساليظ    صبح هناڅ التسڤيڄ املصٚ ع مهنيغ عاليغ ڣ  ساليظ حٖيثغ ڣ كفا ٙتها ب ٕا البٖ من 
ٚځ ڣ التشجيع علګ اإليٖاٵ ٚفيغ لجلظ العمال لتحسيڗ الط ٚ الخٖماػ املص ي  الحٖيثغ لتطڤي  ٙ ڣ االستثما

ٚڬ ڣ متطلباػ العصٚ. ٚڣف الت تس  حسن الظ
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 تمهيد:  

ي تتبع أسالي      ما  العمليا املصرفي تط  أصبحت البن التجا كرنا أ الخ سب  أ  
اءا من ناحي تلبي املتطلبا الشخصي  ا  أكثر مساسا لحاج العمالء س يث في مجا استثما األم ح

ما يصع على العمالء القيام بها ملا تتطلب من خبر    مها خاص أ ق تشغله  املتمثل في الخ
فاته كإدا  ف تمت ملا بع  ستها مثل كبا املستثمرين  التجا أ ألنها س ف عمله عن مما ظر

مها البن عمالءه  التي تتعل  ما األخر التي يق صايا  الخ ا  تصفي الشركا  تنفي ال القرا
ا .  بإدا املمتلكا  األم

  



ٙيغ مڤثڋ ثلعمال ثلفصل ثلثاني                ثألساليظ ثلحٖيثغ للبنڤڅ ثلتجا  ٙ في ثستثما  
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ي  املالي ,  : بح األ امل ا التجا  أسالي استثما البنو في األ

مڤثڋ ثلعمال  ڗ       ٙ ٙيغ الستثما ٙيغ ڣ ثملاليغ من ثألساليظ ثلحٖيثغ ثلت تستعملها ثلبنڤڅ ثلتجا ثځ ثلتجا ثلتعامل باألٙڣ
ٙيغ يعٕڤ  ثځ ثلتجا ٙئ بعيٖ ڣ قٖ عهٖ  لګفالتعامل باألٙڣ تهاثلبنڤڅ من٘  لګتا عماڋ تحصيل ثلكمبي نش االػ ڣ ه٘ث ما ب

 سنلقي ثلضڤ عليڢ

ا التجا  : املطل األ   . يأسالي االستثما في األ

ٚغظقٖ      قغ  ثالئتمانيغثلعميل في ثلحصڤڋ علګ ثلتسهيالػ  ي من ثلبنڊ بضماڗ ثلكمبياالػ ڣ قٖ يقڤم بخصږ ثلٙڤ
ٚع ڣ ٗلڊ بنقل ملكيتها  ٙيغ مباش  ثلبنڊ ڣ ثلحصڤڋ علګ قيمتها مقابل عمڤلغ يٖفعها لڢ . لګثلتجا

ي    ا التجا ي األ                                                                                                      .خصائصها  تع
                                          -1 

ٛماڗ ڣ مكاڗ معيڗ ڣ يكڤڗ       ٕث مبلغ من ثلنقٕڤ في  خ٨ ب  ٚ م ڣ ي خ٨  ٚٙ يتعهٖ بمقتضاه  ٙيغ هي مح قغ ثلتجا ثلٙڤ
ڣ ثملناڣلغ  قغ ٕين قابلغ للتٖثڣڋ  فهيا ٗثقابل للتٖثڣڋ ڣ ثلتظهيڇ   . 1ٙڣ

ثځ بخصائ٨ مع ٙيغ تتميڈ عن غيڇها من ثألٙڣ ثځ ثلتجا ڗ ثألٙڣ ٚيڀ يبٖڣث جليا  ٚضها فما يلي ڣ من خالڋ ثلتع  2ينغ نع

 : توف الشكلي القانونيجوب   -11

ٙيغ       قغ ثلتجا ٚ بياناػ في ثلٙڤ ٚٵ ٗك ٜم ثملش ٙي إلثباػل ٚها ,تا ٚي ٙئ تح ڣ تا ٔ ثستحقاقها مضمڤنها سڤث من حين قيمتها 
 تڤقيٸ ثلساحظ .....

ي 2-1 يق التجا ا بالط ي للت ق التجا  :قابلي الو

ٙيغ       قغ ثلتجا ٚث مايتږ تٖثڣڋ ثلٙڤ ج ڬ ثملناڣلغ ثليٖڣيغ  ماشكلي بسيٰ يسم ثلتظهيڇ ڣ  ب قغ  ٗثثلتسليږ  كانـ ثلٙڤ
ها كبٖيل للنقٕڤ .لحاملها مما  ٕڬ ٕٙڣ  يجعلها ت

ي تمثل 3-1 ق التجا فع مبلغ معي من النقود لزاماالو  : ب

ٙيغ مبلغا       قغ ثلتجا ڗ تضمن ثلٙڤ يضا تتضمن ثاللًڈثم بٖفٸ ثملبلغ ڣ هي ثلخاصيغ  ال يكفي  نقٖيا فحسظ ,بل حين 
قغ كبٖيل للنقٕڤ .  ثلت تقنٸ ثلٖثئن بقبڤڋ ثلٙڤ

ي قصير األجل 4-1 ق التجا  :الو

جاڋ قصيڇ ثلش  ثل٘ڬ يمكن حاملها من خصمها عنٖ ثلبنڊ ثل٘ڬ        ٙيغ ٕينا يستحڄ ثلٖفٸ بعٖ  قغ ثلتجا تمثل ثلٙڤ
ٙئ ثالستحقاځ يتعامل م  عڢ للحصڤڋ علګ قيمتها قبل تا

                                                           

ٜڣين   ٚ ثلق " شاك ا في اقتصاد البنو ٚجٸ سابڄ , ٥ ,"محاض 116, م 1

  

ٚهاڗ ثلٖين جماڋ ",  "ب ي في القانو الجزائ ا التجا .  10-٥,8 السن   
2

  



ٙيغ مڤثڋ ثلعمال ثلفصل ثلثاني                ثألساليظ ثلحٖيثغ للبنڤڅ ثلتجا  ٙ في ثستثما  

 

 31 

 

ظائفها ي  أه  ق التجا : أنوا الو   -2 

:السفتج الكمبيال  1-2 

خ٨         ٚ م ڣجٖها ثلقانڤڗ ,ڣ تتضمن  ٚٙ ڣفڄ شكل معيڗ يحتڤڬ علګ بياناػ  ٙيغ تح قغ تجا ٙع عن ٙڣ ثلكمبيالغ عبا
حڤب عليڢ بٖفٸ مبلغ معيڗ من ثلنقٕڤ لشخ٨ ثالن هڤ ثملستفيٖ  لګيسم ثلساحظ   خ٨ يسم ثمل

حڤب عليڢ : الساح ٙيغ من مٖينڢ ,ثمل قغ ثلتجا ٚٙع بالٙڤ ٚ بٖفٸ ثملبالغ ثملح ٙ ثألم  يصٖ

ٙػ ثل٘ڬ هڤ ثلشخ٨ : املستفي قغ لصالحڢ  صٖ  ثلٙڤ

 : ثلبياناػ ثملتمثلغ في لګباإلضافغ 

 ٚ ٚي ٙئ ڣ مكاڗ تح ٙئ ثالستحقاځ , مكاڗ ثلٖفٸ , تا ٚ قاطٸ بالٖفٸ , تا م  ثسږ ثلكمبيالغ علګ مًڗ ثلسنٖ ,

  ثلسنٖ ,تڤقيٸ ثلساحظ .

ڗ يكڤڗ مٖينا للساحظ  : صي السفتج حڤب عليڢ ال بٖ  ٚ ,فاڗ ثمل ٚثف ڣ ثلبياناػ سابقغ ثل٘ك ٚ ثألط ٛيإع علګ تڤف
 لقيمتها . للسفتجغ علګ ثألقل بمبلغ معإڋ

ي السفتج جلها  : تس ٙئ حلڤڋ  حڤب عليڢ ثبتٖث من تا ٚف ثمل ٙئ  لګثلسفتجغ قابلغ للٖفٸ من ط غايغ حلڤڋ تا
 ثلٖفٸ 

ا السفتج مكانيغ  : ت ڗ يكڤڗ مبيننا عليها ڣ ه٘ث ما ينتٌ عنڢ عٖم  ٚفا ألڗ ثملستفيٖ ال بٖ  ال يمكن تٖثڣڋ ثلسفتجغ ع
ٚسم . ال تٖثڣڋ ثلسفتجغ   بتقنيغ ثلتظهيڇ ثل

  : السن ألم2-2

ٙئ معيڗ       ٙئ في تا ٚٙها باڗ يٖفٸ مقابلها  مبلغا معيڗ في تا قغ يتعاهٖ فيها مح ٙع عن ٙڣ ٚ يسم  إلٗڗهڤ عبا خ خ٨ 
ٚٙ تحـ  ٚه ڣ ثملبلغ ثلڤثجظ ٕفعڢ ڣ ثسږ من تح ٚي ٙئ تح فيڢ ,ڣ ,ڣ ثمليعإ ثلڤثجظ ثلٖفٸ  ٗنڢثملستفيٖ ,ڣيبيڗ ثلسنٖ تا

ٚٙه . مضا  مح

عطا ثسږ من يٖفٸ  ثملبلغ ڣ تنتقل فيڢ ثمللكيغ بٖڣڗ  ليڢما ثلسنٖ لحاملڢ فيشمل كافغ ثلبياناػ ثلسابقغ ڣ ثملستفيٖ 
 كتابغ ثلتحڤيل .

ا البضاع3-2 ي   : سن 

ٛڗ ثلعمڤميغ .     يٖثٵ ثلبضاعغ في ثملخا ٚهن ثلبضاعغ ڣ تكڤڗ ملحقغ بڤصل     هڤ ڣثيقغ تسمح ب

ٙفڣ من خالڋ  ثځ  ثلتعا ڗ ٕٙڣ ثألٙڣ ٚ جليا  ٙيغ الثلسابقغ يظه ٕڬ  ڣظائڀ  ٗبڢ في ثلحياع ثالقتصإيغ , يستهالڗ ثلتجا ي
ٚ منها  : ن٘ك
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ٚ ضياعها .يمكن ثالستعانغ  : أدا لنقل النقود- ڗ يتع٩ٚ حاملها لخط ٚ ٕڣڗ   بها لنقل ثلنقٕڤ من مكاڗ آلخ

فا -  حين تقڤم مقام ثلنقٕڤ في ثلتعامل . : أدا 

ٚ لٖيڢ ثلسيڤلغ ثلنقٖيغ للڤفا بثمنها ڣ يحصل : أدا ائتما - ڗ تتڤف ٚث بضاعغ ٕڣڗ  حين يتمكن ثلشخ٨ مثال من ش
جيل ٕفٸ ثمن ثلبضاعغ  ٕثئنغمن  ثالئتماڗعلګ   بعٖ ثلبيٸ ڣ تسليږ ثلبضاعغ بمٖع . ما لګبائٸ ثلبضاعغ بت

 : ا املاليالعمليا عل األ -3

ثځ ثملاليغ  : تقڤم ثلبنڤڅ بالعملياػ ثلتاليغ علګ ثألٙڣ

ٙئ : التحصيل  1-3 قغ عنٖ تا  .الستحقاځ ا ڬ ثستفا مبلغ ثلٙڤ

هن 2-3 ٙيغ لٖڥ : التسلي لقا ال ثځ ثلتجا ٙهن ثألٙڣ ثلبنڊ علګ سبيل  حين يمكن للعميل ثلحصڤڋ علګ ق٩ٚ مقابل 
 ثلضماڗ.

ٙئ ثالستحقاځ مقابل خصږ من قيمتها ثالسميغ لحسابڢ : الخص -33 ٙيغ قبل تا قغ ثلتجا يقٖم ثلبنڊ قيمغ ثلٙڤ
ٚ ثلبنڊ ثملكڤڗ مما يلي لګ,باإلضافغ  ج ڬ ينق٨ منها  ٙيڀ ثلتحصيل , : عمڤلغ ڣ مصا

1

 

ٚ ثلفائٖع ثملستحقغ - ٙئ ثالستحقاځ ڣ تسم سع لګ تا ٙيغ في ثلفًڇع ثملمتٖع من عمليغ ثلخصږ  قغ ثلتجا عن قيمغ ثلٙڤ
 ثلخصږ .

ٙيغ ثملخصڤمغ ڣ ثألجل ثملتبقي  - قغ ثلتجا ٙ حسظ قيمغ ثلٙڤ ثلعمڤلغ ثلت ينقضاها ثلبنڊ مقابل قيامڢ به٘ه ثلعمليغ ,تقٖ
ٚ ثلت يتع٩ٚ لها ث ٙ ثملخاط  لبنڊ .مليعإ ثالستحقاځ ,ڣ مقٖث

ٙيڀ ثلتحصيل تختلڀ باختالف مكاڗ ثلڤفا - حڤب عليڢ .,مصا  ڣ مكاڗ ثمل
عإع خصږ سيڤلغ  لګٗث ثحتاه ثلبنڊ ثل٘ڬ قام بعمليغ ثلخصږ : عاد الخص -34 ٙئ ثالستحقاځ يمكنڢ  قبل تا

ٜڬ مقابل فائٖع يحٖٕها ه٘ث ثألخيڇ حس ٚك ڣ لٖڥ ثلبنڊ ثمل  ٚ خ ٙيغ لٖڥ بنڊ  ثځ ثلتجا ڣ ثألٙڣ يتڢ للڤضٸ ثلنقٖڬ  ظ ٙ
ٙيغ علګ منح  ٙع ثلبنڤڅ ثلتجا ثيڇ في قٖ  ڣ بالتالي علګ ثلع٩ٚ ثلنقٖڬ . ثالئتماڗثلڤضٸ ثالقتصإڬ ككل , بما يحقڄ ثلت

ٙ ثلفائٖع ثلخاصغ بها سعا ٙيغ ڣهي تضٸ  ڗتح٥ٚ  فالبنڤڅ ثلتجا ٛيغ ملعٖڋ ثلخصږ ڣ يمكن تصٙڤ ه٘ه  علګ  تكڤڗ مڤث
ٕڬ  ٙتفاعڢ ي نڢ ث ٙ ثلفائٖع في ثلسڤځ ثلنقٖيغ ڣ ثلعك٠ صحيح .  لګثلحالغ  سعا ٙتفاٵ   2ث

ٚڣف ثلنشا٭ ,ڣ تشًڇ٭ ثغلظ  ڗ تكڤڗ متناسبغ مٸ طبيعغ ڣ ظ ه٘ث ڣ تشًڇ٭ ثلبنڤڅ عإع في ثلكمبياالػ ثملطلڤب خصمها 
عإع ثلخصږ . ثلبنڤڅ ثملٖع في ثلحٖٕڣ ثلت ٚ٭  ٜڬ كش ٚك  يصنفها ثلبنڊ ثمل

حسن  ٙيغ تعتبڇ من  ثځ ثلتجا ڗ عمليغ خصږ ثألٙڣ ٚڣب ڣ مما سبڄ نستنتٌ  ٙ قصيڇ ض ٙ  ثألجلثالستثما قيمتها  ڗعلګ ثعتبا
ٙيغ قابلغ  ٗثال تتع٩ٚ لتقلباػ عنيفغ ڣل٘ث فعلګ ثلبنڤڅ تنميغ عملياػ ثلخصږ  ثځ ثلتجا ثلخصږ لٖڥ  إلعإعكانـ ثألٙڣ

ٜڬ . ٚك  ثلبنڊ ثمل
  

                                                           

1  - ,مرجع ساب ,ص العمالء ","دور البنو في استثمار أموال سعيد سيف النصر 
  

دي و المصرفيمصط رشد شيح ," ,,ص ,الدار الجامعي ,  ,بيرو " االقتصاد الن 2
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ا املالي  املطل الثاني :  :أسالي االستثما في األ
لګ ثلبنڊ  ٚځ  ٙڬ في ثلسڤځ ثملالي ڣ قبل تط سهږ ڣسنٖثػ بتٖثڣلها ثلبنڊ ثلتجا ساسا من  ثځ ثملاليغ  تتكڤڗ محفظغ ثألٙڣ

لګ مفهڤم ث ڣال  ٚځ  ٙڬ من تملڊ ثملحفظغ ثملاليغ ثلخاصغ بڢ نتط نڤثعها .ثلتجا ثځ ثملاليغ ڣ   ألٙڣ
ا املالي :-1 ساسييڗ هما ثألسهږ ڣ ثلسنٖثػاأل لګ نڤعيڗ   . تنقسږ 
ع ثألعماڋ: سهاأل  -11 ٙع عن صكڤڅ تمثل حصغ من ٙٝ ثملاڋ منش قابل للتٖثڣڋ ڣ له٘ث فاڗ ثلسهږ يعتبڇ حڄ  هي عبا

ٚثٕمن حقڤځ ثمللكيغ ثلخاصغ ڣ يعتبڇ تٖثڣلها في ثلسڤځ ثلثانڤيغ ثنتقاال له٘ه ثمللكيغ بيڗ  ٚجٸ علګ  ثألف ڣ ثملنشاع ڣ هي ت
ٙبح ثملنشاع   .1صاحبها بعائٖ سنڤڬ ڣ هڤ نصيبڢ من 

 أنوا األسه : -1-1-1
خ٘نا بعيڗ ثالعتباٙ طبيعغ ثلحقڤځ ثملكفڤلغ ڣ هما ثألسهږ ثلعإيغ ڣ ثألسهږ  ٗثيمكن ثلتمييڈ بيڗ نڤعيڗ من ثألسهږ 

ٛع .  ثملمتا

يغ ميڈع خاصغ عن سڤثه من ثملساهميڗ األسه العادي : - أ يمثل ثلسهږ ثلعإڬ مستنٖ ملكيغ ال تمنح لحاملها 
 ٙ ڣ في ثألصڤڋ عنٖ ثلتصفيغ , ڣ تصٖ ع  ٙباٍ ثلت تحققها ثملنش ثألسهږ ثلعإيغ غالبا من فئغ ڣثحٖع سڤث في ثأل

حيانا من فئاػ متعٖٕع ڣللسهږ ثلعإڬ ثالف  ها  ڗ ٗلڊ ال يمكن بمنٸ صٖٙڣ ال  متساڣيغ ثلحقڤځ ڣ ثاللًڈثماػ 
 قيږ :

ع القيم االسمي للسه :  -1-أ ٙ من قبل ثملنش ٙباٍ ثلنقٖيغ ڣ في ڣهي قيمغ ثلسهږ عنٖ ثإلصٖث يٸ ثأل ڣ علګ ضڤئها يتږ تٛڤ
سي٠ .ثلغ ٙف عليڢ ڣ محٖٕ في ڣثيقغ ثلت ٕنى متعا  الظ تحٖٕ ثلقيمغ ثالسميغ بحٖ 

فتري للسه : -2-أ ع ڣ تحٖٕ ثلقيمغ ثلٖفًڇيغ للسهږ ڣفڄ ثملعإلغ ثلتاليغ: ڣهيالقيم ال ٚ ثملنش  قيمغ ثلسهږ من ٕفات

ثځ ثمل ڣالقيم السوقي : -3-أ قل من هي ثلقيمغ ثلت يتٖثڣڋ فيها ثلسهږ في سڤځ ثألٙڣ ڣ  كبڇ  اليغ ڣ قٖ تكڤڗ ه٘ه ثلقيمغ 
مال في تعظيږ  ٚ في تعظيږ ثلقيمغ ثلسڤقيغ للسهږ ثلعإڬ  سسغ ينحص ثلقيمغ ثلٖفًڇيغ ڣ يكڤڗ ثلهٖف ثالسًڇثتيۑي للم

ٚڣع ثملالڅ .  ث

نڤثٵ جٖيٖع لألسهږ ثلعإيغ ڣ تنقسږ   :  2 لګتڤجٖ 

ع  ثلعإيغ ثلڤثحٖع مجمڤعغ ڣثحٖع من ثألسهږ ثملاليغ  ڗثألصل األسه العادي لألقسام اإلنتاجي :  - يكڤڗ للمنش
ٚكاػ  ٚيكيغلكن بع٬ ثلش ٚتبٰ كل منهما  ثألم نڤثٵ ي ٙػ  ٙباٍصٖ  ثلت يحققها ثلقسږ ثإلنتاجي معيڗ . باأل

يعا املخصوم  - ا التو ع ثلت تبيٸ حصغ م :األسه العادي  ٚيكا يسمح للمنش م ٚيب في  ٚيٸ ض ٙ تش ن حين صٖ
ٚيبغ . لګسهمها ثلعإيغ  يعاػ علګ تلڊ ثألسهږ قبل ف٩ٚ ثلض  ثلعامليڗ بها بخصږ ثلتٛڤ

ع بالتعڤي٬ ڣ هي  األسه املضمون : - ما ثنخفضـ ثلقيمغ ثلسڤقيغ للسهږ  ٗثتعطي لصاحبها ثلحڄ في مطالبغ ثملنش
ٙ . لګ  حٖ معيڗ خالڋ فًڇع محٖٕع عقظ ثإلصٖث

                                                           

ٜبيٖڬ ," ٜع محمٕڤ ثل ا املاليحم يٸ , , ’عماڗ" االستثما في األ ٚ ڣ ثلتٛڤ ثځ للنش سسغ ثلٙڤ 175,  ٥,174 ,  2001,م 1
  

.,ص,  " ,الدار الجامعي ,اإلسكندري , المال و المؤسساأسواق رميس قرياص ," 2
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ثځ مااألسه املمتا :  - ب ٙڣ ٙ لها هي  نهاليغ تجمٸ بيڗ صفاػ ڣ حقڤځ ثألسهږ ثلعإيغ ڣ ثلسنٖثػ ڣ له٘ث يشا  ب
, فه تمثل حڄ هجينغ بسبظ ما تحملڢ من صفاػ ڣ حقڤځ ثلسهږ ثلعإڬ ڣ بع٬ صفاػ ڣ حقڤځ ثلسنٖثػ  سهږ

ع من حقڤځ ثمللكيغ  ڣ  ٙباٍ مما تحققڢ منش ٙه ملكيغ فانڢ يستحڄ ثأل ڣ تكڤڗ تلڊ  ثألعماڋيضا حڄ مٖيڤنيغ ڣ باعتبا
ٙباٍ محٖٕع بحٖ  ٛع . علګحٖ  ڣ  ثٕنيثأل ڣال لحملغ ثألسهږ ثملمتا  تٖفٸ 

نڤثٵ منها :   ٛع عٖع   ثألسهږ ثملمتا

باح  - باح : أ األسه املمتا مجمع األ ٕڬ ڣ يقصٖ بها غير مجمع األ ٙباٍ في سنغ مما ال ي  لګعٖم كفايغ ثأل
ٛع ف ٙباٍ مجمعغسقڤ٭ حڄ حملڢ ثألسهږ ثملمتا ٙباٍ  ٗثمعا ,ڣ  ي ثلحصڤڋ علګ نصيبهږ من ثأل لږ تكتفي تجمٸ ثأل

ٙباٍ فتعن  ماهك٘ث ڣ للسنغ ثلثالثغ  ٛع غيڇ مجمعغ ثأل ٙباٍ  ڗثألسهږ ثملمتا ٚثعٖم كفايغ ثأل يعاػ ثملستحقغ  إلج ثلتٛڤ
ٕڬ  ٛع ي  سقڤ٭ حقها في ثملطالبغ . لګعلګ حملغ ثألسهږ ثملمتا

 

عا : األ  - ثٕها ڣفقا ملا هڤ  جمٸ بيڗ خصائ٨ ثألسهږ ڣ سنٖثػ فمن ناحيغتسه املمتا قابل لالست يمكن ثسًٕڇ
ٙع لها ڣ في نف٠ ثلڤقـ ال يًڇتظ علګ سٖثٕ  ع ثملصٖ ها ثملنش محٖٕ عنٖ ثالكتتاب لتتماثل مٸ ثلسنٖثػ ثلت تسًٕڇ

ٙ ثإلفال  شها ڣ فڤثئٖها مشاكل متعلقغ ب ٙباحها  يعاػ   هي خاصيغ من خصائ٨ ثلسهږ ثلعإڬ .ٝ ڣ ثلتٛڤ

ل التحويل :  - ل أسه أ غير قابل  لڊ في بع٬ ثألحياڗ أسه ممتا قابل للتحويل  ٛع ٗڣ تعطى ميڈع لألسهږ ثملمتا
ٛع لي٠ لٖيها ثلحڄ .  سهږ ممتا سهږ عإيغ في حيڗ تڤجٖ  لګ   بحقها في ثلتحڤيل  

نڤثٵ ثألسهږ من حين طبيعغ ثلحصغ ثملقٖمغ فنجٖ :    1ما 

ي : -أ ٚكغ .األسه النق سي٠ ثلش ٚبٸ قيمتها ثالسميغ علګ ثألقل عنٖ عقٖ ت  تٖفٸ قيمتها نقٖث ڣ يجظ ثلڤفا ب

ٙ األسه العيني -ب ٚكغ كالعقا  مثال . : تمثل حصصا عينيغ في ٙسماڋ ثلش

ل ٚيقغ ثلتٖثڣڋ تنقسږ   : ګڣ من حين ط

ٚ .أسه اسمي :  -  ثباػ ٗلڊ في ه٘ه ثلٖفات ٚكغ ڣ عنٖ بيعها يتږ  ٚ ثلش  تحمل ثسږ ثملالڊ في ٕفات
ٚكغ .أسه لحاملها :-ب ٚجڤٵ للش ٕٚ ثلتسليږ ڣ ٕڣڗ ثل  تنتقل ملكيتها بمج
 
ا :  -2-1 ثځ ثملاليغ السن شكاڋ ثألٙڣ هږ  ثځ ثملاليغ .تعٖ ثلسنٖثػ من   ثملشاعغ للتٖثڣڋ في سڤځ ثألٙڣ

لګ        ٜيغ , يلج  ٚك سساػ ثمل ػ ثألعماڋ ثملختلفغ ڣ ثلٖڣلغ ڣ بع٬ ثمل ٙها منش ڣ ثلسنٖثػ هي شهإع مٖيڤنيغ تصٖ
ٙجغ من ثألماڗ في ثلتحقيڄ ڣ له٘ث تعتبڇ ثلسنٖثػ علګ عالقغ مٖيڤنيغ ڣ  ٙثغبيڗ في عائٖ ثابـ ڣ بٖ ٚڣڗ  ٙ فيها مستثم ثالستثما

                                                           

ٙځ عبٖ ثلعاڋ , " ا املاليطا ص األ ٙيغ"دليل املستثم في بو ٙ ثلجامعيغ , ,٥  ,ثالسكنٖ 22,ثلٖث 1
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ٚفيڗ ثألڣڋ من ثلجهغ ثملص ٚ للسنٖ ڣ يًڇتظ علګ ه٘ه ثلعالقغ حقڤځ ڣ ثلًڈثماػ ٕثئنغ بيڗ ط ٙع للسنٖ ڣ ثلثاني هڤ ثملستثم ٖ
ٍٚ ثلسنٖثػ عإع لالكتتاب ثلعام بالقيمغ ثالسميغ. 1معًڇف ڣ ملًڈم بها قانڤنا بيڗ ثملٖين ڣ ثلٖثئن ڣ تط

 

نڤثٵ ثلسنٖثػ حسظ معاييڇ مختلفغ :  لګ  ٚځ   ڣيمكن ثلتط
لها : - أ ا يق ت ا حس ط  كن ثلتمييڈ بيڗ:يمالسن

ا اسمي  -1 ٚكغ لكنها سن ٚ ثلش جل باسمڢ في ٕفات ٚقغ ڣ ثلضياٵ حت ت ٙ ثلس خطا ٚصغ تجنظ  : تتيح لصاحبها ف
 صعبغ ثلتٖثڣڋ 

. ٚ جيل في ثلٖفات  من خالڋ ثلت

ا لحاملها  -2 ٛڋ .سن  : يمكن ثلتٖثڣڋ بالبيٸ ڣ ثلتنا

: -ب ا من حي الضما لګ :سن  ڣ تنقسږ 

ا مضمون  -1 ٙثػ. ڣهي تكڤڗ مغطاع:سن صڤڋ معينغ ثلعقا ٚهن   ب

ا غير مضمون :  -3 صل من ثألصڤڋ .سن  ڣ هي غيڇ مضمڤنغ ب

 : ڣ نميڈ في ه٘ث ثلنڤٵ بيڗمن حي الجه املص :-

ا حكومي :-1 ڣ مڤثجهغ سن ٜ ميڈثنيتها  ٙها ثلحكڤمغ لتغطيغ عج  هي صكڤڅ مٖيڤنيغ متڤسطغ ڣ طڤيلغ ثألجل ثلت تصٖ

 .ثلتضخږ 

ها منشأ األعما : -2 ا التي تص ٚ حين يق٩ٚ ه٘ث ثألخيڇ بمقتضاه مبلغ معيڗ سن سسغ ڣ ثملستثم هي بمثابغ بيڗ ثمل
ع ڣ بفڤثئٖ ثابغ ڣ محٖٕع .  للمنش

ٚيبيغ ثلت تحققها ڣ تع٩ٚ  ٚثػ ثلض قل تكلفغ بسبظ ثلڤف ڗ ثلسنٖثػ  ڗ نستنتٌ ب ڣ من خالڋ كل ما سبڄ يمكن 
 ٚ ٚضيڗ ملخاط ٚتبغ ثلثانيغ من حين ثلتكلفغ , قل بسبظ ثباػ ثلعائٖ ,ثملق ٛع في ثمل تي ثلتمڤيل باألسهږ ثملمتا ثلتمڤيل  ماڣ ي

ٚ ڣ عٖم ثباػ ثلعائٖ . ٚ ثلت يتع٩ٚ لها ثملستثم ٛيإع حجږ ثملخاط كٌڇ تكلفغ بسبظ   باألسهږ ثلعإيغ فهڤ 

 

ا املالي : -2 اف تمل البن ملحاف األ  أه

ٚ ثل٘ڬ يميل  ٚ , فاملستثم ٚبح ڣ تٖني ثملخاط ثځ ثملاليغ ثملختلفغ كمٖخل لتعظيږ ثل يقصٖ باملحفظغ ثملاليغ تشكيلغ من ثألٙڣ
ٚ يتجڢ  لګ  .2تشكيل ثلنسبغ ثلعظم من ثلسنٖثػ  لګتجنظ ثملخاط

ٙثػ . نها مجمڤعغ ثألصڤڋ ثملاليغ ڣ ثالستثما ٚف ب  1كما تع

                                                           

",مرجع ساب ,ص االستثمار في األوراق المالي حمزة محمود الزبيد ," 1
  

ٙ ثلحنيفي ,"ث صاعبٖ ثلغفا ٙيغ ," ,لبو ٙ ثلجامعيغ , ثإلسكنٖ .  ٥,20  1999ٕث 2
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ث تملڊ  ثځ ثملاليغ ه٘ث ڣيهٖف ثلبنڊ من ٙڣ  : ٙئيسييڗ هماتحقيڄ هٖفيڗ  لګمحفظغ ثألٙڣ

ضافي : 2-1  تحقي دخل 

ٚثػ  لګ تجميٖ ثملٖخ ٙيغ ال تسعګ  ٙ ڣ ٗلڊ فاڗ ثلبنڤڅ ثلتجا ٚڅ ثألمڤثڋ جامٖع لٖڥ ثلبنڊ ال يحقڄ ثستثما ڗ ت فمن ثملعلڤم 
همها عملياػ ثلتسليڀ ڣ  لګ تڤظيفها في مجاالػ مختلفغ  ٙع  ڣ نما تسعګ  ٕث ٙيغ ڣ تكڤين  ثځ ثلتجا ثالقًڇث٩ ڣ خصږ ثألٙڣ

ثځ ثملاليغ منتقاع ثألسهږ ڣ ثلسنٖثػ تحقڄ لها  ٙباحا كانـ  علګمحفظغ ثألٙڣ فڤثئٖ  ممعٖڋ ممكن من ثلعائٖثػ 
ٚعغ تحڤيلها  لګباإلضافغ  ملڤثجهغ عمليغ  ڣ ثستٖعـ سياسغ تڤظيڀ ثألمڤثڋ في ثلبنڊ ٗلڊ  ٗثسيڤلغ نقٖيغ  لګس

عيڗ في ثلبنڊ ڣ يفقٖهږ ثل ثػ حت ال تهًڈ ثقغ ثملٕڤ ٚث ٙع ثتخاٗ ه٘ه ثإلج ٚڣ عيڗ ض فيڢ ڣ  ثألملحظ غيڇ ثملتڤقعغ من ثملٕڤ
ٚ هڤ  ٙباٍ  حسظسبظ من ثألسباب حت ڣ لڤ كاڗ علګ  ألڬيضحګ بڢ  ڗثل٘ڬ ال يجٛڤ  ثألم ٜيٖ من ثأل  .2تحقيڄ ثمل

ٙباٍڣ تحقڄ ه٘ه  ثځ ثملاليغ عإع عنٖما تكڤڗ معٖالػ ثلفائ ثأل  ڣ من ثملعٖالػ ثلسائٖع في ثلسڤځ  علګٖع ثلت تحملها ثألٙڣ
ٚها بينما  ٚفٸ سع قغ ڣ ي ٚغظعنٖما يقًڇب مڤعٖ ثالستحقاځ ثلٙڤ ٚڣڗ في ثلحصڤڋ علګ  ي ثلعڤثئٖ مقابل  ثٕنيثملستثم

ٙتفاٵ معٖالػ ثلفائٖع في ثلسڤځ يٖفٸ ثلبنڤڅ  ڗحصڤلهږ علګ ثلسيڤلغ ثلنقٖيغ كما  ثځ ثملاليغ لحمايغ  لګث ٚث ثألٙڣ ش
. ٚ    ثملخاط

ٚع ڣ يكڤڗ  ٙ ڣ هما ثلعائٖ ڣ ثملخاط ٚڬ ثالستثما ٚع علګ عنص ٙ ثألمثل هڤ ثل٘ڬ يحقڄ ثلسيط ڗ ثالستثما ڣ مما سبڄ نستنتٌ 
 بنڊ 

 : ٙ حٖ ثلسياستيڗ في ثالستثما مام ثألخ٘ ب  ٚ  ثملستثم

ٚ معينغ . - ٙجغ خط قص  عائٖ عنٖ ٕ  ثلحصڤڋ علګ حٖ 

ٚ عنٖ معٖڋ عائٖ معيڗ . -  مڤثجهغ ثقل خط

 ٙ مامڢ بياناػ مختلفغ تمكنڢ من ثالختيا ٚ يكڤڗ متاٍ  ڬ بنڊ مستثم ڗ  ٙ فعاڋ بمعن  ڗ يكڤڗ سڤځ ثالستثما ڣ هنا يجظ 
 بيڗ مختلڀ ثلبٖثئل .

عيڗيحٖف في بع٬ ثلحاالػ تهافـ توفير السيول اإلضافي :  2-2 ٙجغ ال يكف ثملٕڤ ثئعهږ لٖ ي معها علګ سحظ ٕڣ
ثځ ثملاليغ  ه٘ثثلنقٖڬ للبنڊ ل٘لڊ يسعګ  الحتيا٭ ٚث ثألٙڣ مڤثلڢ لش ٙ جٜ من  ڣ يستطيٸ عنٖ ثلحاجغ   ثلخيڇ الستثما
حڤباػ غيڇ متڤقعغ  لګتحڤيلها   فائٖع . كٌڇ مجاالػ  لګتڤجيهها  ڣ نقٕڤ سائلغ ملڤثجهغ ثل

ٚعغ  ڬ تلڊ ثلت يمكن تحڤيلها بس ثځ ثملاليغ ٗثػ ثلسيڤلغ ثلعاليغ ,  ٙ ثألٙڣ ٙيغ علګ ثختيا نقٖيغ  لګڣ تح٥ٚ ثلبنڤڅ ثلتجا
ٚيڄ بيعها في ثألسڤثځ ثملاليغ  ٜع عن ط مڤثڋ  ڣ خصمها  ڣ جاه ڬ طاٙ الڗ  ٜڬ ملڤثجهغ  ٚك ثالقًڇث٩ بضمانها من ثلبنڊ ثمل

                                                                                                                                                                                            
امحمٖ صالح ثلحناڣڬ 1 ٙيغ,," ,"تحليل األسه  السن ٙ ثلجامعيغ ثإلسكنٖ   .  ٥,267  1994,   ثلٖث
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تيثلبنڊ غالبا ما  ٙع ثالحتفاٱ  ثألجلڇع من مصإٙ قصي ت ٚڣ حظ مما يتعيڗ مٸ ض ٚضغ لل ثځڣ تكڤڗ ع ثملاليغ  باألٙڣ
حظ ثملفاجت من قبل ثلعمال فضال علګ ثلخطغ ثلعامغ للٖڣلغ ڣ هڤ  ٚتفعغ ثلت تقي ثلبنڊ من ثل ٚ تتصل بالسيڤلغ ثمل  م

 1تڤليڢ ثلبنڤڅ ثهتماما كبيڇث .

ثځ ثملاليغ مٖڥ قابليتها للت ٚ مما يمكن ڣ تتڤقڀ سيڤلغ ثألٙڣ ٚعغ ڣ بسهڤلغ ٕڣڗ خسائ ٚف فيها بس ٖثڣڋ من خالڋ ثلتص
ٙ في محفظغ  يضا من ثالستثما ٙ ڣ يمكنها  مڤثلڢ في مجاڋ معيڗ من ثالستثما  ٚ ثځثلبنڊ عٖم حص ثالقًڇث٩  لګثملاليغ  ثألٙڣ

 فائٖع للبنڊ . كٌڇ كاڗ ه٘ث ثملجاڋ ثألخيڇ  ٗث

ا املالي : -4  مقوما نجاح  محفظ األ

ڗ  ٚثػ ينبغي  ش ع ڣثلعائٖ ه٘ه ثملبإ تعتبڇ م همها ثلتنڤيٸ , ثلجٕڤ ثځ ثملاليغ عٖع مقڤماػ  يحكږ تكڤين محفظغ ثألٙڣ
. ٚ قل ثملخاط ٙباٍ ب ٙ لتحقيڄ ثأل خ٘ها ثلبنڊ بعيڗ ثالعتبا  ي

ثځ ثملاليغ ڣ عالتنويع : -3-1 ٙ يحٖٕ ه٘ث ثلبنڊ بتجميٸ عٖع صكڤڅ ٗثػ خصائ٨ مختلفغ في محفظغ ثألٙڣ ٖم ثالقتصا
ٚڥ . خ ٙباٍ صكڤڅ  ٚ ثلت يسببها نڤٵ من ثلصكڤڅ تغطيها  ٚع فالخسائ ٙجغ ثملخاط  علګ نڤٵ معيڗ ڣ ه٘ث حت تنخف٬ ٕ

ٚ ثلهامغ  نما تتمثل ثلعناص ثځ ثملاليغ ڣ  ٙ كبيڇ من ثألٙڣ ٙ قليل من كل ٧  ناجح علګ علګ قٖ ڣ ثلتنڤيٸ ال يعن جمٸ قٖ
ٜثيا للتنڤيٸ في كڤڗ ثملحفظغ ثملاليغ  قغ ماليغ علګ حٖع بعنايغ تفڤځ م ڗ ميڈع تتبٸ كل ٙڣ  ٗ مضمڤنغ في قائمغ ڣثحٖع 

 . ثلتنڤيٸ كثيڇ ثلتفاصيل

ٚ من ثلناحيغ ثلعمليغ,لي٠ من الجود :-3-2 ٚضها ملخاط ثځ ثملاليغ ڣ قابليتها للتٖثڣڋ في ثلسڤځ ٕڣڗ تع ع ثألٙڣ تعن جٕڤ
قغ ماليغ علګ ڣجڢ ڬ ٙڣ ع  ثځ  ثلسهل تحٖيٖ مقياٝ جٕڤ ٙڣ ثلٖقغ ,ڣ تقييږ ثلخبڇث ڣ ثملختصيڗ فيما تحتاجڢ ثملحفظغ من 

قغ ماليغ .  ماليغ في ثغلظ ثألحياڗ ال يتفڄ مٸ كل ٙڣ

قغ  ع في ثلٙڤ ٚ ثلجٕڤ قغ ثملاليغ ڣ قبڤڋ ثلسڤځ ٧  ڣثحٖ مٸ ثختالف طفيڀ حين قٖ تتڤف ع ثلٙڤ لګ جٕڤ ٙع  ٙ ثإلشا ڣتجٖ
ٚضها فتكڤڗ  ما قابليغ ثلسڤځ لع قغ .ثملاليغ  ٚ ثلٙڤ ٙتفاٵ سع  ثقل كما هڤ ثلحاڋ عنٖ ث

ثځ ثملاليغ: العائ  3-3 ٙباٍ ثلٚسماليغ ثلت تحققها محفظغ ثألٙڣ ٙتفاٵ ثلعائٖ ڣ ثأل ٚ ثلبيٸ عن   ڗ ث ٙتفاٵ سع ٚيڄ ث عن ط
ٙنغ مٸ  ٚث يشكل تقييما فعليا للمحفظغ ثملاليغ خالڋ فًڇع معينغ مقا ٙ ثلتڤقيـ ثألفضل للبيٸ ڣ ثلش ٚث ڣ ثختيا ٚ ثلش سع

ٚڥ  خ ٙنغ مٸ  ٕث محفظغ ماليغ معينغ مقا ٙنغ بيڗ  ٚڥ ,كما يمكن من ثملقا خ ٙثسغ  فًڇع  فضل ثلصكڤڅ ڣ ٕ ڣ تحٖيٖ 
ٙبحيغ بع٬  ثلصكڤڅ ڣكيفيغ ثلتخل٨   سباب 

ٚڥ  خ نڤثٵ   2من بعضها ڣ تٖعيږ ثملحفظغ ب

عطا ٕالالػ هامغ  لګ  ٙنغ  ٚڣڗ ڣ ڣ تهٖف ه٘ه ثملقا ڣ فشل ثلسياساػ ڣ ثالسًڇثتجياػ ثلت يتبعها ثملٖي علګ مٖڥ نجاٍ 
فضل ثلبٖثئل .   ٙ  تڤقٸ ثلعائٖ في ثملستقبل ڣ ثختيا
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ٙغږ ه٘ث ال يمكن تجاهل ثلڤثقٸ ثلعم ڬ مبإ لي ڣ ثملتغيڇثػ ثالقتصإيغ ڣ  هميغ قٖ تفڤځ  ٚڣف ثلسڤځ ملا لها  من  ڣ ظ
ٙ ثملفاجئغ .  معينغ ڣ ثلتنب بها يشكل خصائ٨ ضٖ ثألخطا

. ي للبن كأمي استثما  املبح الثاني : األسالي االستثما

ڣ تقڤم ه٘ه       ثځ ثملاليغ للجهاػ ثلت تقڤم بتكڤينها  ٙع محافٴ ثألٙڣ ٕث ٙ هي  ميڗ ثستثما ڗ ثلڤظيفغ ثلهامغ للبنڊ ك
مڤثڋ ثلعمال  ڣ ٗلڊ   ٙ ساليظ ثلبنڤڅ في مجاڋ ثستثما ٙتها في نف٠ ثلڤقـ ,كما تڤسعـ  ٕث ٙتهاثلبنڤڅ بتكڤينها ڣ  ٕث ڣ  ب

منڤن ٙباٍ لصالح ثل٘ين ي ثځ ثملاليغ لحسابهږ .تحقيڄ ثأل مڤثلهږ ڣ عقٖ صفقاػ ثألٙڣ  ها علګ 

ا املالي الخاص بالعميل  عق صفقا األ  دا البن ملحفظ األ  ا املالي لحساب العمال :املطل األ : 

ليڢ من تعليماػ ڣ تڤجيهاػ خص  ٙ ٜم في جميٸ ثلحاالػ بتنفي٘ كل ما يصٖ ٙ غيڇ مل ميڗ ثستثما ٗث كانـ ڗ ثلبنڊ ك ڤصا 
ٚقابغ تكڤڗ منهما معا . صحاب ثملحافٴ ثملاليغ فال ٚ بمصالح   تض

قاب املتبادل : -1  دا املحاف  ال

ٚڣ٭ ثلت يتضمنها عقٖ       ثځ ثملاليغ ڣفڄ ثلش ٙع محفظغ ثألٙڣ ٕث ٙ هي  ميڗ ثستثما ملا كانـ ثلڤظيفغ ثألساسيغ للبنڊ ك
ٚٙع لخائن ثألمانغ  ٚضڢ لنطاځ ثلعقڤبغ ثملق ٚ ڣ تعليماػ  ٗثألمانغ ڣ ه٘ث ما يع ڣثم ٚ ثملحفظغ في حٖٕڣ معينغ ڣ لږ ينف٘  مٖي

ڗ يتعامل مٸ كل  في نف٠ ثلڤقـ يخڤڋ لڢ ثلقانڤڗ ثلحڄ في ٚفاػ ثلعميل ڣ ه٘ث ما يتطلظ من ثلبنڊ  عماڋ ڣ تص ٚثقبغ  م
ٚڥ . خ ٚ ثملحفظغ من جهغ  سلڤب تكڤينها من جهغ ڣ نڤعيغ ثلتعليماػ ثلت يتلقاها من مٖي  محفظغ بحسظ 

ٙه تكڤين ٚيقغ تكڤينها ,حين ينٖ ٚث بط ثيڇث مباش ٚ ت ث ٙ للمحفظغ يت ميڗ ثستثما ٙع ثلبنڊ ك ٕث سلڤب  ه٘ه ثملحافٴ بيڗ  ڣ 
لګ : ٚڣنغ   ثلجمٕڤ ڣ ثمل

 

 املحفظ ثابت التكوين : - أ

ٙها عنٖ تكڤين ثملحفظغ ڣ ال      ٚ يتږ ثختيا ثځ ثملاليغ علګ سبيل ثلحص ٚ تكڤين ه٘ه ثلحافظغ علګ ثلتعامل في ثألٙڣ يقتص
ٚفغ ثلجمعيغ ثلعمڤميغ للجهغ ثلت تقڤم بتكڤين ثملحفظغ , ڬ تعبٖ ثملصإقغ عليها بمع  ال ٖيل لقائمغ ثلصكڤڅ ال يتږ ڣ 

ثػ ثلت يتږ بها تعٖيل نظام ثلجهغ نفسها ڣ بمڤثفقغ ثلجمعيغ ثلعمڤميغ غيڇ ثلعإيغ له٘ه ثلجهغ . ٚث  ڣفڄ إلج

ٚيڄ بيعها ڣ تحٖيٖ  بن٨ڣ قٖ  ه٘ث ثلنظام علګ ثلحاالػ ثلت ينبغي فيها ثستبعإ بع٬ ثلصكڤڅ من ثملحفظغ عن ط
ڣ تصنيڀ صكا ثلجهغ  شٖيٖ بحين يمتنٸ علګتحٖيٖ  ليهاكڤڅ ثلحاالػ ثلت تضاف فيها ثلص ڗ تستبعٖ صكا ما  ٙع  ثإلٕث

ٚ في ثلنظام ثألساس  . ٚ في غيڇ ثلحاالػ ثملحٖٕع علګ سبيل ثلحص  خ

ٙ , لكن قٖ تكڤڗ من ثملفيٖ ثلتخل٨ من بع٬ ثلصكڤڅ في  مينا لالستثما ٙه  ٚبح ثلبنڊ باعتبا ه٘ث ثلنڤٵ من ثملحافٴ ي
ڣ   ضافتها ڣ يجٖ ثلبنڊ نفسڢ محكڤما بالنظام ثألساس  للمحفظغ . ڣقـ ما 
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 املحاف شب ثابت : - ب

ٙجغ ڣسطى       قل تمثل ه٘ه ثملحافٴ ٕ ٚنغ ألنها تخضٸ في تكڤينها لقڤثعٖ  بيڗ ثملحافٴ ثابتغ ثلتكڤين ڣ ثملحافٴ ثمل
ث , فالنظام  ٙ من بينها جمٕڤ ثألساس  لتكڤين ه٘ه ثملحافٴ يشمل علګ قائمغ من ثلصكڤڅ ثلت يتعامل بها , ڣ يجٛڤ ثالختيا

ٚف بالبيٸ في ٕڣڗ ثلتقيٖ بها جميع ڗ ثلتص ٙ من بينها ٕڣڗ ثلتقيٖ  حٖ ثلصكڤڅ ثلت يتعاملا  ڣ  فيها ,ڣ يجٛڤ ثالختيا
حٖ ثلصكڤڅ يكڤڗ من ثلڤثج ٚف بالبيٸ في  ڗ ثلتص ٙ ثستخٖثم ثملبلغ ثملتحصل عليڢ من جميعا ڣ  ميڗ ثالستثما ظ علګ 

ٚها في ثلقائمغ ثلت عليها ثلنظام  ٕٙ ٗك ٚث ثلصكڤڅ ثلڤث  ثلبيٸ في ش

ٙين  ٗثڣ        ڗ ثستخٖثم كامل كاڗ ه٘ث ثلنڤٵ من ثملحافٴ يمنح للمٖ ال  , ٙ ٚيغ في ثالختيا ٙ بع٬ ثلح منا ثالستثما ڣ 
ٙ مما ثملبلغ ثملتحصل عليڢ من بيٸ ب ع ثالختيا سا لګ  ٕڬ  ٛمنيغ محٖٕع قٖ ي ٚڥ في فًڇع  خ ٚث صكڤڅ  ع٬ ثلصكڤڅ في ش

ٙكيڗ في ثملحفظغ . ٚٙ علګ جميٸ ثملشا  يعٕڤ بالض

ن التكوين : -  املحاف م

ٚعيغ تتسٸ لكږ هائل من ثلصكڤڅ        ٚڥ ف خ صليغ , ڣ صكڤڅ  لګ صكڤڅ يتږ ثلتعامل فيها بصفغ  تتنڤٵ ثلصكڤڅ فيها 
ٚثبحغ في ثلسڤځ ڣ  ٙ ثلصكڤڅ ثل ٚكغ في ثختيا ٚيغ ثلح ٙه كل منها في قائمغ مفصلغ ڣ يسمح ه٘ث ثلنڤٵ من ثملحافٴ في ح تنٖ

لګ ثلقائمغ ثألصليغ ڣ ه٘نقلها  ٚعيغ  ٙع ثملحفظغ .من ثلقائمغ ثلف ٕث ٚيغ ثلكافيغ في  ٚين ڣ ثلبنڊ ثلح  ث ما يمنح ثملٖي

 

ٗث كاڗ ثألسلڤباڗ ثألڣڋ ڣ ثلثاني        ٙ ثلصكڤڅ ڣ  سعا هږ علګ متابعغ  ٚ ٕٙڣ يفضالڗ بالنسبغ للمساهميڗ حين يقتص
ٙسه ٚقابغ ثلت يما ٙ ڣ تتڤقڀ مٖڥ ثل ميڗ ثالستثما ٙين ڣ  ثځ فاڗ ثألسلڤب ثلثالن يعتبڇ ثألفضل للمٖ ا علګ محافٴ ثألٙڣ

ٚها علګ نڤعيغ ثلتعليماػ  ٚه في غالبيتها عن حالتيڗ هما :ثملاليغ ثلت يٖي ٙع ڣ ثلت ال تخ ٚكغ ثإلٕث ليڢ من ش ٙع   ثلصإ

ل :  - سهږ ڣ الحال األ ٚث  ٙ تنفي٘ تعليماػ محٖٕع كش ميڗ ثستثما ٙه  ٚ ثملحفظغ من ثلبنڊ باعتبا عنٖما يطلظ مٖي
ٚكغ ,فيجظ ع ٗث تقاع٠ ثلبنڊ عن تنفي٘ ه٘ه سنٖثػ ثلش ال للمقتض  ڣ  لګ ثلبنڊ ثاللًڈثم بها ڣ عٖم مخالفتها 

ٚين . ڣ للمٖخ ٚ ثملحفظغ  ٙ سڤث ملٖي ٚث ض ڣال عما ينجږ عن عٖم تنفي٘ها من   ثلتعليماػ كاڗ مس

ٚ ثملحفظغ  الحال الثاني : - ثځ ثثلبنڊ  لګعنٖما يعهٖ مٖي ٙ ملحفظغ ثألٙڣ ميڗ ثستثما ٙه  لكي يتڤلګ تنفي٘ ملاليغ باعتبا
ٚث  ٚيغ ثلش ٚڅ لڢ ح ٗث ت ٙع ثلحٖڣف ڣ ك٘لڊ  نها ڣ هي حالغ نإ ڬ تعليماػ بش ليها   ٙ ٙيغ ڣ ال يصٖ سياستها ثالستثما

ٚثئها من ثلصكڤڅ ڣ بيعها في ڣقـ يحٖٕه ڣ ثستبٖثڋ غيڇها بها ٚغظ فيها ش عإع تڤظيڀ  ثألنڤثٵ ثلت ي ٚيڄ  عن ط
 ثلحصيلغ ثملجمعغ لٖيڢ من ثمن بيٸ ثلصكڤڅ ثلسابقغ ڣ فڤثئٖها .

ثػ ثملحفظغ ثملاليغ  مڤثڋ ڣ مڤجٕڤ ٙ ثألسلڤب ثملناسظ في تحڤيل  ٚصغ ڣثسعغ في ثختيا ڣ في ه٘ه ثلحالغ تصبح للبنڊ ف
ال  ٙثػ ثلسڤځ ڣ  ڣ يتجاهل ثعتبا ٕٚيئغ  ٚث ثلصكڤڅ ثل لګ ش ٚين ,فال يلج  ٚ ثملحفظغ ڣ ثملٖخ حسظ تحقيڄ مصلحغ  مٖي

ٚفاتڢ  ال عن تص  عإ مس

مكن ثستشا  ٙع ثملحفظغ .ڣ عليڢ كلما 
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ا املالي      :  نقل  تسجيل األ

جيل ملكيغ ثألسهږ ڣ ثلسنٖثػ          ٙ بنقل ڣ ت ميڗ ثالستثما ٙه  ثځ ثملاليغ قيام ثلبنڊ باعتبا ٙع محفظغ ثألٙڣ ٕث ٚتبٰ ب ي
ٙه ٚكاػ تتڤلګ ثلقيام بعمليغ نقل عمليغ ثألسهږ ثلت تصٖ ا , لكن ثلنڈعغ ثلت تتضمنها تلڊ ثملحفظغ ڣ قٖ كانـ بع٬ ثلش

ٜع متخصصغ مما  جه ڗ لٖيها  ٙه  ٚكاػ ڣ ثلبنڤڅ في ثلقيام به٘ه ثلعمليغ باعتبا لګ تخص٨ بع٬ ثلش ٕػ  ثلجٖيٖع 
ٚٵ في ثلتنفي٘ . س كف في ثلعمل ڣ   يجعلها 

حا بها  ٚكغ مڤ جالػ ملكيغ ثلش همها ثحتفاٱ ب ٙ في ه٘ث ثلخصڤ٥ ڣثجباػ  ميڗ ثالستثما ثسږ ڣ يقٸ علګ عاتڄ ثلبنڊ 
 ڣ عنڤثڗ

ٚيب لجميٸ حملغ ثألسهږ  ٚيڀ ثلض ٙقږ ثلتع ٙ ڣ  صٖث يغ تغيڇثػ قٖ تحٖف بالنسبغ مللكغ ثألسهږ ڣ ثلسنٖثػ ڣ  جيل  ڣ ت
ٛڋ يتڤلګ  ڣ ثلتنا ٚف ثملالڊ بالبيٸ  نڢ عنٖ تص  ٗ شهإثػ ألسهږ جٖيٖع لنقل محل ثلشهإثػ ثمللغاع عنٖ عمليغ ثلنقل ,

ٙ شهإثػ جٖيٖع باسږ ثملالڅ ثلجٖٕ ڣ تقيٖها في سجالػ ثمللكيغ .ثلبنڊ عمليغ شطظ ثلشهإثػ ثلقٖ صٖث  يمغ ڣ 

ٙع  ٚكغ ثملصٖ ڗ ثألسهږ ڣ ثلسنٖثػ  لګڣ حت يكتمل نقل ثمللكيغ من ثلش كٖ من  ثملالڅ يقڤم ثلبنڊ بتسهيلها بعٖ ثلت
ٙع لږ تتجاٛڣ ثلحٖ ثملسمٍڤ  ٙع ڣ ثستكملـ كل  بڢثملصٖ ٙػ بمڤثفقغ مجل٠ ثإلٕث نها صٖ ٚكغ ڣ  سي٠ ثلش ڣفقا لعقٖ ت

ٙ ثلقيام بعمليغ  منا ثالستثما سساػ ثلكبڇڥ تطلظ من  ٚكاػ ڣ ثمل ڗ معظږ ثلش لګ  ٙع  ٙ ثإلشا ثتها ثلقانڤنيغ ڣ تجٖ ٚث ج
ما حملغ  ٚع علګ حملغ ثألسهږ ,  ڗ ه٘ه ثلخٖمغ قاص ٚٛ ثألصڤثػ ثالنتخابيغ ,غيڇ  ثلسنٖثػ فال تشملهږ تلڊ ثلخٖمغ ف

ٚكغ .    ألنهږ لي٠ مالڅ ثلش

ا املالي لحساب العمال : – 2  عق صفقا األ

صغ في       ڣ بيعها ڣ يتڤلګ قسږ ثلبٙڤ ٚثئها  ٚغبڤڗ في ش ثځ ثملاليغ ثلت ي ٚث ڣ بيٸ ثألٙڣ ٚ ثلعمال بش ڣثم تقڤم ثلبنڤڅ بتنفي٘ 
ڬ بي صغ ,  ثځ ثملاليغ ثلبنڊ تنفي٘ عملياػ ثلبٙڤ ٚث ثألٙڣ ڣ لحساب نفسڢ . ٸ ڣ ش  منها لحساب ثلعمال 

ڗ يتضمن ثلبالٹ  مانتهږ ڣ البٖ  صغ ثل٘ين يثڄ في تعاملهږ ڣ  ٚع ثلبنڊ في ثلبٙڤ لګ سماس ٚث ڣ ثلبيٸ ه٘ه  ٚ ثلش ڣثم ڣ تبلغ 
ڣ ثملشً ٚ ثسږ ثلبائٸ  ٚ ڣ مٖع سيڇثڗ ثألمٚ,مٸ عٖم ٗك ثځ ڣ ثلسع ٚ ثلكميغ ڣ نڤٵ ثألٙڣ لغا ه٘ث ٗك ٙ ڣ من ثملمكن  ڇڬ للسمسا

ٚڬ تنفي٘  صغ ثلت يج ڣ ثلتعٖيل قبل ثفتتاٍ ثلجلسغ ثلبٙڤ ٙ ثإللغا  ٚث ٙ بق بالٹ ثلسمسا ٕخاڋ تعٖيالػ عليڢ ڣ  ڣ   ٚ ثألم
لګ ثلعميل . ٚجڤٵ  صغ ٕڣڗ ثل ٚ ثلبٙڤ م ٙ تعٖيل  لګ ثنڢ يمكن للمسا ٙع  ٙ ثإلشا ٚ فيها ڣ تجٖ  ثألم

ٚث ٚ بيٸ ڣ ش ڣثم ٙع ڗ تنفي٘  ٚڣ ٜمڢ ثلض ٚيقغ ستل لګ ثلتنفي٘ به٘ه ثلط ٚجٸ  ٚع فقٰ ي ٚيڄ ثلسماس ثځ ثملاليغ عن ط  ثألٙڣ
 ثلعمليغ ڣ ثلقانڤنيغ ,

لګ ثلبنڤڅ  ٚهږ  ڣثم ٙڣڗ  نما يصٖ ٚع في غالظ ثألحياڗ ,ڣ  ٚع مباش لګ ثلسماس ڗ ثلعمال ال يتجهڤڗ  ڣ ثلڤثقٸ ثلعملي يشهٖ ب
ٚفڤنهږ , كما يتمكن ثلبنڊ ثلت لهږ حساباػ فيها  ڣ ه٘ث مفيٖ للعم ٚع ڣ هږ ال يع ال , حين يتجنبڤڗ ثالتصاڋ بالسماس

ثځ ال يمكن ملن ڣ جٖها ثالستفإع  نڢ في حالغ فقٖ ه٘ه ثألٙڣ ٙ معا كما  من ثلحصڤڋ علګ عمڤلغ من ثلعميل ڣ ثلسمسا
مامڢ عقباػ ثځ ثالسميغ  منها حين يجٖ  ثباػ ثنتقاڋ تحڤڋ ٕڣڗ ثستفإتڢ , فاألٙڣ ٙ  يتږ   ملكيتها علګ يٖ سمسا

ما  ٙع ,  ٚ ثلجهغ ثملصٖ ثباػ ٗلڊ بٖفات ٛڋ من ثملالڊ ثلحقيقي ڣ  ٙع ثلتنا ثػ مجٖٕع ڣ تڤقيٸ ثستما ٚث ج صغ ڣفڄ  ثلبٙڤ



ٙيغ مڤثڋ ثلعمال ثلفصل ثلثاني                ثألساليظ ثلحٖيثغ للبنڤڅ ثلتجا  ٙ في ثستثما  

 

 41 

ٙع لها ڣ ثل٘ڬ تثبـ فيڢ ما يملكڢ كل  ٚكغ ثملصٖ جل ثل٘ڬ تعٖه ثلش ٚع عليها من ثل ثځ ثملاليغ لحاملها فيمكن ثلسيط ثألٙڣ
سم ٙقامها ڣ مساهږ ڣ بياڗ ب قامتهږ ڣ مهنتهږ ڣ عٖٕ ثألسهږ ثلت يملكها كل منهږ ڣ نڤعها ڣ  ا ثملساهميڗ ڣ جنسياتهږ ڣ 

جل ثلخا٥ لها . ثباػ ه٘ه ثلبياناػ في ثل ٙئ ثنتقاڋ ثمللكيغ ڣ يكڤڗ   تڤث

 

ث املنتفعي .املطل الثاني    دا أموا العمال لصالح الو  : 

لګ        ٚتبطغ بها ,  يعهٖ بع٬ ثلعمال  مڤثلهږ ڣ تقٖيمهږ بع٬ ثلخٖماػ ثلشخصيغ ثمل ٙع  ٕث ٙ ب منا ثستثما ثلبنڤڅ ك
ٚيقغ  ٙتها بط ٕث ٙتهږ علګ  ڣ لعٖم قٖ ٙع تلڊ ثألمڤثڋ  ٚ ثلڤقـ ثلكافي لٖيهږ إلٕث ٙثجٸ النشغالهږ ڣ عٖم تڤف قٖ يكڤڗ ٗلڊ 

ٛمغ ألفض لګ ثلخبڇع ثلكافيغ ڣ ثألٕڣثػ ثلفنيغ ثلال ٙهږ  ٙع ثململكاػ ڣ ثلخٖماػ .جيٖع الفتقا ٕث ساليظ   ل 

مڤثلهږ ڣ  ٙع  ٚتبطڤڗ بعقٕڤ ڣ ثتفاقياػ مٸ ثلبنڤڅ إلٕث ٚغبڤڗ في ثلحصڤڋ علګ تلڊ ثلخٖماػ ي ڗ ثلعمال ثل٘ين ي
 ممتلكاتهږ ڣ تنفي٘ ما يحتاجڤڗ من خٖماػ .

ث املنتفعي : -1  دا أموا  ممتلكا العمال لصالح الو

ثتهږ  فإعلګ يح٥ٚ بع٬ ثلعمال ع      مڤثلهږ ڣ ممتلكاتهږ بعٖ ڣفاتهږ بحين تتږ ه٘ه ثالستفإع في ٙڣ ڣ ٗڣيهږ من 
ثغ  ال ثلٙڤ ٙ يتڤلګ تنفي٘ها بعٖ ڣفاع ثلعميل لصالح ه ميڗ ثستثما ٙها ثلعميل للبنڊ ك ٙ محكږ ڣ تعليماػ محٖٕع يصٖ طا

ٚعيغ ڣ ثلقڤثنيڗ ڣ ه٘ث ما س حڢ فيما يلي : ثملنتفعيڗ طاملا كانـ في حٖٕ ثلنظږ ثلش   نڤ

 دا التركا  تنفي الوصايا : -1-1

ميڗثلبنڊ  لګقٖ يعهٖ ثلعميل      ٚكتڢ  ك ٙع ت ٕث ٙ باڗ يقڤم  يٸ  ڣ ثستثما ٚعييڗ  ثألنصبغتصفيتها ڣ تٛڤ ثغ ثلش علګ ثلٙڤ
ٙع علګ  ڗ ٗ ٜع ثلفنيغ ثلقإ ٙثيغ ثملتخصصغ في عملياػ ثلتثميڗ ڣ ثلتقييږ ڣ ثألجه للبنڊ ما يكفي من خبڇث ٗڣڬ ثلٖ

ٚثئظ , ٚ ثملمتلكاػ ڣ تحٖيٖ ثلض ٗ ينبغي علګ ثلبنڊ بصفتڢ حص  ٚ مڤثڋ ثلًڇكغ حت تصفيتها ٕڣڗ خسائ ٙع  ٕث ڣ كيفيغ 
ثػ ثلقانڤنيغ ثملعم ٚث ڗ يتبٸ ثإلج  ٙ مڤثڋ ثلًڇكغ .مينا لالستثما  ڤڋ بها ڣقـ تصفيغ 

ٚكتڢ فاڗ ثلبنڊ ثملنف٘ يلًڈم  ڗ يًڇڅ ڣصيغ تحٖٕ ما ينبغي ثتخاٗه تجاه ت ڣ في حالغ ڣفاع صاحظ ثلًڇكغ ٕڣڗ 
ڗ ڣجٖػ . ٚثئظ ڣ ثلٖيڤڗ  ثػ بعٖ ثستفا ثلض ٚث  باإلج

ٙبعغ ڣثجباػ تتلخ٨ فيما يلي : ٙه منف٘ للڤصيغ   علګ ه٘ث يقٸ علګ ثلبنڊ باعتبا

مڤثڋ ثملتڤفګ .ج - ٚ جميٸ  ثػ ثلًڇكغ ڣ حص  ٕٚ مڤجٕڤ

ٚثئظ ڣ تسٖيٖها .  - ٚ ثلض ٙي  عٖثٕ تقا

عطا كل ٗڬ حڄ حقڢ .  - مڤثڋ ثلًڇكغ ڣ  يٸ   تٛڤ

ٚكغ . - ڗ ثلش ثػ ثلت ثتخ٘ها بش ٚث ٚ مفصل لجميٸ ثإلج ٚي  عٖثٕ بعٖ ٗلڊ تق
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ٙثجٸ  إلمكانيتڢقيام ثلبنڊ به٘ث ثلٖٙڣ يعٕڤ  ڗ ٚ لغيڇه ڣ ٗلڊ  ٚيٖع ثلت قٖ ال تتڤف ثتڢ ثملتميڈع ڣ ثلف سباب ڣ كفا لعٖع 
همها فيما يلي :  ٚ  يمكن حص

 

ٙ لٖيڢ ثلخبڇع ثملتخصصغ في ثلتعامل لحل ثملشاكل  - ميڗ ثستثما  ثلبنڊ ك

ٚثػ ثلعاطفيغ  - ث ٕڬ عملڢ بعيٖث عن ثملت ٙ مڤضڤعي ڣ غيڇ متحيڈ ي ميڗ ثستثما ٚ ثلبنڊ ك  ثبغ مثال .كعالقاػ ثلق

ٚع ف  - ميڗ لٖيڢ ثلڤقـ ثلكافي للقيام بڤثجبڢ كمنف٘ ڣ هڤ مڤضٸ ثقغ ڣ متڤثجٖ ٕثئما ألٕث مهمتڢ ثملستم ثلبنڊ ك
ٚكغ . ٙع ڣ تصفيغ ثلش  ثإلٕث

ٚيصا علګ تنفي٘ تعليماػ  ڗ يكڤڗ ح ٗث ما  ثملتڤفګڣ علګ ثلبنڊ  ٚثعاع مقتضياػ ثلقانڤڗ خصڤصا  حسظ ڣ صيتڢ مٸ م
ڣ  ثغ  حغ . ثختلفـ ثلٙڤ  كانـ تعليماػ ثلڤصيغ غيڇ  ڣث

 

 دا األموا املوقوف  الهبا :  - 2- 1

مينا  لالستثماٙ         ٙه  فضل عائٖ ممكن ڣ  ڗ ثلبنڊ باعتبا ٙها لتحقيڄ  مڤثڋ ڣ ممتلكاتهږ ڣ ثستثما سنإ مهمغ  بغ٩ٚ 
ٚف ثلبنڊ  ٚ ه٘ث ثلٖٙڣ من ط مڤثلهږ ڣ ممتلكاتهږ ڣ يستم ٙين علګ ثالستفإع ثلكاملغ من  ه٘ث غالبا عنٖما يكڤنڤڗ غيڇ قإ

 حت بعٖ ڣفاع ثلشخ٨.

ٚثم عقٖ بيڗ ثلعميل ثلڤ       ب ٚيڄ  ثهظ ڣ ثلبنڊ ڣ يجظ  يبيڗ في ه٘ث ثلعقٖ ثألصڤڋ ثملاليغ ڣ تتږ ه٘ه ثلعمليغ عن ط
خا٥  ٙ ڣ ثأل ٚ ملصلحغ  ثملستفيٖينمڤضڤٵ ثالستثما  . بعٖ ڣفاع ثلعميل ثملستنفٖينڣ مٖع ثلعقٖ ڣ ثل٘ڬ يستثم

ٙ ثألمڤثڋ مڤضڤٵ ثلعقٖ فاڗ ثلعميل      ٙع ڣ ثستثما ٕث ٙٝ ڣظيفتڢ في  ٙ يما مينا لالستثما ٗث كاڗ ثلبنڊ بصفتڢ  من  ڣ 
ٙع  ٚڣ كٖ من ض ٚيقغ ثلت تٖٙڣ بها ثألمڤثڋ حت يت ٚقابغ علګ ثلط ٚثف ڣ ثل ڬ قٖٙ من ثإلش ڗ يحتفٴ لنفسڢ ب حقڢ 

يعڢ بالفعل . ٚثئظ مطابقغ للڤثقٸ ڣ ثلعائٖ ثملحقڄ ثل٘ڬ تږ تٛڤ ٚ ثلض ٙي ڗ تقا حغ ڣ  جالػ ثلڤث  ثالحتفاٱ بال

 عاي القص :  -1-3

هږ ث ٚ من  ٙعايغ ثلقص ٚ هڤ ثلشخ٨ تعتبڇ خٖمغ  ٙ ڣثلقاص مينا لالستثما ٙه  ٙڬ باعتبا لخٖماػ ثلت يقٖمها ثلبنڊ ثلتجا
ٙعثلعاجٜ قانڤنا عن  ڣ لفقٖثنڢ ثلصالحيغ ثلقانڤنيغ  ٕث ثلت تخڤلڢ ثلقيام ثألعماڋ مڤثلڢ بسبظ صغٚ سنڢ مثال , 

ٚڣعغ .  ثملش

ٚڣفاػ ثلڤثجبغ ڣ  ٚثئظ ثملطلڤبغ ڣ ثملص ٙع ثألمڤثڋ ڣ تحصيل ثلٖخل ڣ ٕفٸ ثلض ٕث ٛع ڣ  ڗ يقڤم بحيا  عٖثٕڣ علګ ثلبنڊ 
ٚ ڣ تنظيږ ثلحساباػ ڣ تسليږ ثلٖفعاػ للمستحقيڗ ٙي يحٖٕ ثالتفاځ ثملبڇم بيڗ ثلبنڊ ڣ ثملالڊ ثلغ٩ٚ من  , حين ثلتقا

لګ  نشا ڣ من ثمغ فٖٙڣ ثلبنڊ هنا محٖٕ ڣ ينظمڢ ثلعقٖ ثملبڇم بيڗ ثلبنڊ ڣ ثلبنڊ ه٘ه ثألمانغ ڣ ثملهام ثلت تستنٖ 
 ثلعميل ثملالڊ .
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ي للعمال . الثالاملطل    ا االستثما ي االستشا دا األموا  املمتلكا  تق  : 

ٚث ملا      ٙغبغ منهږ ثالستفإع منهږ  نظ ٙثػ فاڗ ثلعمال ڣ  ٙع ثألمڤثڋ ڣ ثالستشا ٕث تملكڢ ثلبنڤڅ من خبڇع ڣثسعغ في مجاڋ 
ٙثػ ثلت تتجمٸ في  هٖثف ثالستفإع من ه٘ه ثإلمكانيغ ڣ ثلقٖ ڣ مساهمتهږ فيها لتحقيڄ  ٙكتهږ  ڣعيغ معينغ نتيجغ مشا

ٚها لصالحهږ بمق ڣ يستثم ٚها لهږ   ابل عمڤلغ يتفڄ عليها في ثلعقٖ .معينغ للبنڊ ليٖي

ين -1 خ ا  معاشا امل خ   :دا أموا صنادي امل

ٙيغ بتلقي حصيلغ بع٬ صنإيڄ ثالٕخاٙ ڣ معاشاػ ثلعامليڗ ثلت تتكڤڗ من        ڣ  ثشًڇثكاػتقڤم ثلبنڤڅ ثلتجا
صحاب ثلعمل ڣ ثلعامليڗ معا ڣ ٗلڊ  ٙتهامساهماػ  ٙها لهږ لال  إلٕث إع من  عڤثئٖها ڣ عإع ما يتږ ٗلڊ ڣفڄ ستفڣ ثستثما

حڢ مت شا . ڣ ف  ثتفاځ بيڗ ثلبنڊ ڣ ه٘ه ثلهيئاػ ثلت يمكن لها ثلتعٖيل في ثلعقٖ 

2- :  دا أموا  ممتلكا العاملي بالخا

      ٙ ميڗ ثستثما مڤثلڢ ڣ ثلبنڊ ك ڣڗ  ٙع ش ٕث لګ من يساعٖه في تٖبيڇ ڣ  ٙه ڣطنڢ في حاجغ  ڗ من يعمل خا ال شڊ 
ٚتڢ  ميڗ ثلحاجاػ ثملاليغ لڢ ڣ ألس مڤثلڢ , ڣ ت  ٙ ٙع ڣ ثستثما ٕث ٚيڄ  ٚ ثلكثيڇ من ثلخٖماػ في ه٘ث ثملجاڋ عن ط ڗ يڤف بڤسعڢ 

ڗ يتلقىڣ ٗڣيڢ في ثلڤطن  ٚها ڣ عإع ما يقڤم ثلبنڊ بتقٖيږ ه٘ه ثلخٖماػ للعامليڗ  حين يستطيٸ ثلبنڊ  ثئٸ ڣ يستثم لٕڤ
ث علګ ثتفاځ بينڢ ڣ بيڗ ثلعميل بمڤجبڢ يماٝٙ ثلبنڊ نشاطڢ في خٖمغ ثلعميل ثل٘ڬ يمكن لڢ ثلتعٖيل في  ٙه بنا بالخا

ٚيٖ . ه ڣقـ ما ي لغا  ثالتفاځ ڣ 

ي للعمال :-3 ما االستشا ي الخ  تق

ٚث     خ صبحـ تشًڇڅ في  لڤحٴ م ٙثساػ ثملاليغ ثملطلڤبغ للمتعامليڗ معها عنٖ  عٖثٕڗ ثلبنڤڅ  ٚڣعاتهږ  نشاثلٖ مش
ٙثساػ تحٖيٖ ثلحجږ  ساٝ ه٘ه ثلٖ ٚيقغ ثلسٖثٕ ڣ مٖڥ ثتفاقها مٸ ڣ يتږ علګ  ثألمثل للتمڤيل ثملطلڤب ڣ ك٘لڊ ط

ٙه م ٚث ڣ ثإلنتاه ڣ ثلبيٸ ڣ ثلتحصيل باعتبا ٚڣٵ في ثلش ٚڣٵ ثل٘ڬ سيتعامل معڢ سياسغ ثملش صلحغ ثلبنڊ ڣ مصلحغ ثملش
 مصلحغ مشًڇكغ .

خ٘ػ  ٙب ثلعلميغ ثلت  ڗ ثلتجا ٚڣٵ ,حين  ٜ ثملالي للمش ٚك ع ثلنقٖيغ ڣ عالقتها بامل ٙثسغ ثلٖٙڣ يضا ٕ ڣمن ه٘ه ثلخٖماػ 
صبحـ  ٚ بها ثلبنڤڅ  ٙتهاتم ڣڋ في ثلبنڊ كثيڇث ما يجٖ نفسڢ في م ثإلملام ٕث ٚڣٵ ثلكامل بها فاملس ٙ ثملالي للمش ٜ ثملستشا ٚك
ڗ يس ٚڣٵ ڣ ثل٘ڬ يتڤقٸ منڢ  ڗ يكڤڗ مستعٖث إلبٖث ثلٚڬ ثلسليږ ألصحاب ثملش ٚ بهاڣ  ٚڣف ثلت م اعٖه في جميٸ ثلظ

لګ تقٖيږ خٖماػ جيٖع ڣ  ڣليڗ بالبنڊ ڣ ثستعٖثٕهږ  ع ثملس ڗ ثلتناف٠ بيڗ ثلبنڤڅ يعتمٖ كثيڇث علګ كفا ٚڥ  كثيڇث ما ن
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ٚع للمتعام ڗ مصلحغ ثلبنڊ ڣ مبتك حا  صبح ڣث ٚڣعاػ ثملختلفغ خاصغ ڣ قٖ  ليڗ معهږ للعمل علګ كسظ ثقغ ثملش
ٚڣٵ مصلحغ مشًڇكغ .  1مصلحغ ثملش

 

 

ي :      املبح الثال :األسالي االئتماني التعه

ڣلهما ثالئتماڗ ثلنقٖڬ ثل٘ڬ ينصظ        معاڣنغ نقٖيغ في شكل لګ تقٖيږ ينقسږ ثالئتماڗ ثملصٚفي من حين ثملڤضڤٵ 
ٚڣ٩ ما ثلنڤٵ ثلثاني فهڤ ثالعتمإ ثلتعهٖڬ ڣ ثل٘ڬ يكڤ  ق ٙ من ثلبنڊ لصالح ثلغيڇ ڣ ڣ سلفياػ  ڣڗ مڤضڤعڢ ثلًڈثم صإ

ع ثلت تقٖم  ڗ ثختلفا من حين ثلصٙڤ ملستنٖڬ ڣ خطاباػ ثلضماڗ . علګ ثلنڤعيڗ ثألڣلييڗ ڣ  لحساب عمالئڢ كاالعتمإ 
ڣ من جهغ ثلعميل .فيها ثملساعٖع للعميل  ٚ سڤث من جهغ ثلبنڊ  ٙ ڣ ثملخاط  نها يتفقا من حين ثآلثا

 املطل األ : االعتماد املستن :     

ٚفتڢ ثملإع        ث  282من ثلناحيغ ثلقانڤنيغ ع ٚڬ :ثالعتمإ ثملستنٖڬ ثعتمإ يفتحڢ ثملصٚفي بنا ٙڬ ثملص من ثلقانڤڗ ثلتجا
حٖ عمالئڢ ڣ يسم ثآل  ڣ علګ طلظ  خٚ يسم ثملستفيٖ بضماڗ ثملستنٖثػ تمثل بضاعغ منقڤلغ  خ٨  مٚ لصالح 

ٚف ثألجنب عن ه٘ث  معٖثػ نقل ,ڣ يعتبڇ ثالعتمإ ثملستنٖڬ مستقال عن عقٖ ثلبيٸ ثل٘ڬ فتح ثالعتمإ بسببڢ ڣ يبقى ثملص
 ثلبيٸ .

ٜثمما من ثلناحيغ ثلتقنيغ فهڤ عمليغ ق٩ٚ من نڤٵ       ث علګ طلظ عميلڢ  باإلمضا ثإلل حين يفتح ثلبنڊ ثعتمإث بنا
ٚڣ٭ ثلعقٖ بكل تفاصيلڢ مٸ تحٖيٖ نڤٵ ثالعتمإ ثل٘ڬ تږ فتحڢ ,ڣ بمڤجظ  ڗ يكڤنا قٖ ثتفقا علګ ش ٙ بعٖ  لصالح ثملصٖ

ٙځ بيڗ  ح ٙصيٖ ثلعميل لٖڥ ثلبنڊ ڣ قيمغ ثلصفقغ ثملبڇمغ لصاله٘ث ثاللًڈثم يقڤم ثلبنڊ مبلغ معيڗ غالظ ما يكڤڗ ثلفا
ڣ ثملستنٖثػ ثلت  ٚيڄ بنڊ ه٘ث ثألخيڇ ثل٘ڬ يتڤلګ تحصيل قيمغ ثلصفقغ مقابل ثستالم ثلڤثائڄ  ٙه عن ط ٙ في ثلخا ثملصٖ

ٙساڋ ثلبضاعغ ثملتعاقٖ عليها . ٙ قٖ قام فعال ب ڗ ثملصٖ  تٖڋ علګ 

ٚثف هي : 4فالعالقغ ثلت تنجږ عن فتح ثالعتمإ ثملستنٖڬ   ط

د .اآلم بفتح االعتماد :املش-1  تر , املستو

ٚتظ في ٗمتڢ نحڤ ثلبائٸ . ٚثم ت حكامڢ تنفي٘ث إلب ٚڣطڢ ڣ  لګ ثلبنڊ بفتح ثالعتمإ بعٖ ثالتفاځ علګ ش ٚث  م  يعطي 

 البن فاتح االعتماد .-2

ڣ علګ ثملستڤ  حبها عليڢ  ٕ ثل٘ڬ يفتح ثالعتمإ ڣ يتعهٖ نحڤ ثملستفيٖ بالٖفٸ ڣ قبڤڋ ثلكمبيالغ ثلت ي ٕٙ هڤ بنڊ ثملستٙڤ
ٚثسل . ٚ ڣ هڤ بنڊ ثمل خ ٚيڄ بنڊ  ٙ عن ط ٚسلڢ ثملصٖ ٚڣ٭ ثملنصڤ٥ عليها في خطاب ثالعتمإ ثل٘ڬ ي  ڣفقا للش

اسل .-3  بن امل
                                                           

1

"حسيڗ ٕياب,"  ي ٚ ,,االعتمادا املستن يٸ, ,  مص ٚ ڣ ثلتٛڤ ٙثساػ ڣ ثلنش سسغ ثلجامعيغ للٖ  . ٥,13  199مل
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ٙ يقڤم بتبليغڢ للمستفيٖ . ٙ بفتح ثالعتمإ لصالح ثملصٖ شعا  عنٖ تلقيڢ 

4-. : املص  املستفي

. ٕ  هڤ ثملستفيٖ من ثالعتمإ ثملفتٍڤ لصالحڢ لتغطيغ ثمن ثلبضاعغ ثلت تعاقٖ عليها مٸ ثملستٙڤ

 أنوا االعتماد املستن : -2

نڤثٵ لالعتمإ ثملستنٖڬ في ثلتطبيڄ ثلعملي ڣ يمكن تقسيمها كما يلي  : يڤجٖ عٖع 

 من حي القابلي لإللغا : -1

ڣ ثملستفيٖ:  Révocableقابل لإللغا -1-1 ڣليغ ثتجاه ثلبائٸ   . يلغيڢ ثلبنڊ ٕڣڗ مس

ع ثلعإيغ .: Irrévocableغير قابل لإللغا-1-2 ٚث من قبل ثملستفيٖ ڣ هڤ ثلصٙڤ  يكڤڗ فيڢ ثلبنڊ ملًڈما ثلًڈثما مباش

 من حي التأك :-2
ي أ معز  2-1 ڗ حين ال يكتفي ثلبائٸ بالتعهٖ لبنڊ ثملشًڇڬ ليط:  Confirméاعتماد م مئڗ فيشًڇ٭ تعهٖ بنڊ ثاني ك

 يكڤڗ عإع بنڊ ثلبلٖ ثلبائٸ .
 يكتفي فيڢ بتعهٖ بنڊ ثملشًڇڬ .:  Non Confirméاعتماد غير معز  2-2
 
 : من حي القابلي للتحويل-3
حظ عليڢ : Transferableاعتماد قابل للتحويل 3-1 ڗ ي خٚ يقبلڢ ثلبنڊ ڣ يقبل  لګ مستفيٖ  يحڤلڢ ثملستفيٖ 

ٗث ن٨ علګ غيڇ ٗلڊ . ال  ٚع ڣثحٖع  لګ م ڗ ال يتږ ثلتحڤيل   كمبيالغ ڣ ثألصل 
ٚ ٕڣڗ غيڇ : Non transferableاعتماد غبر قابل للتحويل 3-2 ٚ ثالستفإع منڢ علګ ثلعميل ثل٘ڬ حٖٕه ثلعميل ثآلم تقتص
. 

ي :من حي الت-4  ج

د4-1  . بمبلغ ڣثحٖ ڣ ألجل معيڗ ڣ هڤ ثلحالغ ثلعإيغ:  اعتماد ثابت  مح

د :  4-2 ڗ يغطى ملٖع سنغ ڣ يتجٖٕ اعتماد د أ متج ٚث كمياػ كبيڇع من ثلسلٸ ڣ علګ فًڇثػ طڤيلغ ك يستعمل لش
ٚيا .  شه

 لي  فتح االعتماد املستن :-3    

ٕث       ٙجيغ يتږ  ٙع ثلخا ٕث ثلثمن ڣ غالبا في ثلتجا ٚيقغ ثلت يتږ بڤثسطتها  يتفڄ ثلبائٸ ڣ ثملشًڇڬ في عقٖ ثلبيٸ علګ ثلط
كٖ ثل٘ڬ يتعهٖ فيڢ ثملشًڇڬ بفتحڢ لصالح ثلبائٸ لتغطيغ ثمن ثلبضاعغ  قيمغ ثلصفقغ بڤثسطغ ثالعتمإ ثملستنٖڬ ثمل

ٚ في عقٖ ثالئتماڗ ثلت تږ ثلتعاقٖ عليها ڣ يلًڈم ثلبنڊ بف ٚڣ٭ ثلت تږ ثالتفاځ عليها مٸ ثملشًڇڬ ثآلم تح ثالعتمإ ڣفقا للش
ڣ مٖع صالحيتڢ ث من حين مبلغ ثالعتمإ  ڣ ثلخصږ  سڤث ڣ ثلقبڤڋ  ٙئ بٖ تنفي٘ه ڣ ثملستنٖثػ ثلت يجظ ثلٖفٸ  ڣ تا
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خباٙ ثملستفيٖ به٘ث ثالعتمإ بخطاب يٖعګ خطاب ث ها نڤٵ ثالعتمإ ثږ  العتمإ ع يعلن فيڢ تعهٖ بتنفي٘ جميٸ لقا
ٚيڄ بنڊ ڣسيٰ , يبلغ  ٕ ثملستفيٖ عن ط ٚ بنڊ ثملستٙڤ ٚڣ٭ ثلت تږ ثالتفاځ عليها مٸ ثملشًڇڬ , في عقٖ ثالعتمإ ڣ يخط ثلش
ٚڣ٭ عقٖ ثلبيٸ ,يقڤم  ٚڣ٭ خطاب ثالعتمإ ڣ هل يتفڄ مٸ ش كٖ من صحغ ش ٚف بنكڢ , يت بالغڢ من ط ثملستفيٖ بعٖ 

حنها حسظ ڣسيلغ ثلنقل ثملتفڄ عليها ڣ في ثملعإ ثملحٖٕع ڣ في ثلڤقـ نفسڢ يسلږ  ٙساڋملستفيٖ بعٖ ٗلڊ ث ثلبضاعغ ڣ 
ه يقڤم بالتحقڄ منها ڣ مٖڥ مطابقتها لن٨ ثلعقٖ بعٖما  لګ بنكڢ ثل٘ڬ بٖٙڣ كل ثلڤثائڄ ڣ ثملستنٖثػ ثملتعلقغ بالبضاعغ 

ٙسالهايقڤم  ٕ ليحڤلها ب ڗ يمكن ثملشًڇڬ ه٘ث ثأل  ثلګ بنڊ ثملستٙڤ خغ منها ,ڣ يلًڈم ه٘ث ثألخيڇ ب ٕ ڣ يسلمڢ ن لګ ثملستٙڤ خيڇ 
ٚٵ ڣقـ ممكن ڣفقا  س ٙفضها ڣ ه٘ث في  ڣ  ٙ بقبڤلها  ٚث ثالطالٵ علګ ثملستنٖثػ قبل ڣصڤڋ ثلبضاعغ ليفحصها ڣ يتخ٘ ق

ٙهن ثل نها محققغ ملصلحتڢ ثملتمثلغ في خطاب ثلضماڗ ڣ هڤ  ٚثها ثلبنڊ  ٚصغ للضماناػ ثلت ي بضاعغ كي يتيح للمشًڇڬ ف
ڣ لقا ثلثقغ  ٙيڀ ڣ ما يستحقڢ من عمڤلغ , بيعها ڣ ثلتعڤي٬ لڢ عما ٕفعڢ من ثمن ڣ ما تحملڢ من نفقاػ ڣ مصا
لګ قائٖ ڣسيلغ ثلنقل ڣ يتسلږ  ٕٙع من قبل بنكڢ  ٚع بينهما نتيجغ ثلتعامل ثملسبڄ ثږ يقڤم ثملشًڇڬ بتسليږ ثلڤث ثملتڤثف

لګ بنكڢ .بضاعتڢ ,كما يقڤم بت ٚتبطغ باالعتمإ ثملفتٍڤ ڣ ثملنف٘   سٖيٖ مبلغ ثلق٩ٚ ڣ ثلعمڤالػ ثمل

 
ق                                                لي فتح االعتماد املستن . 02الشكل   : 

ع شكليغ  كميغ ثلبضاعغ ,نڤعها ,ثسږ ثلبضاعغ ,قيمغ ثلبضاعغ . -1  ٙساڋ فاتٙڤ

ٙڬ . -2  ڣجٕڤ عقٖ تجا

 طلظ فتح ثالعتمإ . -3

 تبليغ بفتح ثالعتمإ . -4

 تسليږ ثملستنٖثػ ثملطابقغ لالعتمإ ثملستنٖڬ ثملفتٍڤ لتسٖيٖ قيمغ ثلبضاعغ . -5

(ا لمستورد)المشتر  

 بنك المستورد

 المصدر)البائع(

 بنك المصدر
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ٙيغ . -6 ٚڣ ٕ مٸ ثلڤثائڄ ثلض لګ ثملستٙڤ  ٙساڋ ثلبضاعغ 

ٕ .خصږ  -7  من حساب بنڊ ثملستٙڤ

8- . ٕ  خصږ من حساب ثلعميل ثملستٙڤ

 

ا املطلوب لالعتماد املستن :  -4      املستن

ٕ ڣ ثملصٖٙ مهمغ جٖث ڣ هي في ثلحقيقغ  ٚثحل تنفي٘ ثلعقٖ بيڗ ثملستٙڤ ڗ ثملستنٖثػ ثلت تعبڇ عن  جميٸ ثمل نالحٴ 
ليڢ في ثلتسڤيغ ثملاليغ قبل ثالستالم ثلفعلي  نها تشكل ثألساٝ ثل٘ڬ يتږ ثالستنإ  لګ  ٚفيڗ باإلضافغ  تعك٠ نيغ ثلط

ٚف ڗ نتع ث علګ ٗلڊ من ثملفيٖ  جماليغ ماهيغ ه٘ه ثملستنٖثػ ثملطلڤبغ للقيام بفتح ثالعتمإ  للبضاعغ ڣ بنا ڣ لڤ بصفغ 
 :1 

ٙ .الفاتو :   -1 ع كل ثلتعليماػ ثلخاصغ بالبضاعغ مثل : ثلكميغ , ثلنڤعيغ ڣ ثألسعا  تتضمن ثلفاتٙڤ

جل نقلها بوليص الشحن  النقل : -2 حن ثلبضاعغ من  نڢ  ٚع ب ٙع عن مستنٖ يعًڇف بڢ قائٖ ثلباخ ڣ  هي عبا
ٙ ڣثيقغ حسظ ڣسيلغ ثلنقل  صٖث ٚع فانڢ يتطلظ  ٗث كانـ ڣسيلغ ثلنقل غيڇ ثلباخ لګ صاحبها ڣ في حالغ ما  تسليمها 

 ثملستعملغ .

ٚكيغ .بوليص التأمي : -3 ثػ ثلجم ٚث لګ كل ثإلج  هي مختلڀ ثملستنٖثػ ثلت تثبـ خضڤٵ ثلبضاعغ 

 ثلبضاعغ ڣ مڤطنها ثألصلي .هي  ثلشهإع ثلت تثبـ مكاڗ صنٸ شهاد املنشأ : -4

قاب  البح : -5 ٚقابغ من  شهاد التفتيش  ال ٜع ثل جه لګ تفتي٤   هي تلڊ ثلڤثائڄ ثلت تثبـ خضڤٵ ثلبضاعغ 
ع . كٖ من سالمغ ثملعلڤماػ ثملبينغ في ثلفاتٙڤ  جل ثلت

كٖ من سالمغ ثلبضاعغ من ثلنڤثےشهاد طبي :  -6 جل ثلت ٚٙع من  حيغ ڣ ثلكيميائيغ .ڣ هي كل ثلشهإثػ ثملح  ي ثل

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

ٚ لط١ٚ  ٚجٸ سابڄ ,٥  ,"تقنيا بنكيطاه  . 118",م
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 طل الثاني :التحصيل املستن .امل     

ٚڣنغ ڣ ثلثقغ ڣ  ٚعغ ڣ ثمل ٙثػ ثلس ٚث لالعتبا كٌڇ ثستعماال عن سابقغ في ثملجاڋ ثمليٖثني نظ صبح  لتحصيل ثملستنٖڬ 
 ثنخفا٩ ثلتكلفغ فيڢ 

ي  -1   التحصيل املستن :تع

ٙيغ فيعتبڇ ڣسيلغ  ثلتحصيل ثملستنٖڬ     ڗ هناڅ صفقغ تجا ٙع عن مجمڤعغ ڣثائڄ ثلت تٖڋ علګ  تسليږ ثلڤثائڄ , ڣ عبا
ڣ بنكڢ باملقابل تحصيل قيمغ ثلعمليغ   ٙ ٕ ڣ ثملصٖ  1. عليڢ فٖٙڣ ثلبنڤڅ هنا هڤ ثلڤساطغ بيڗ ثملستٙڤ

ٙيغ , حي     ثػ تتعلڄ بتغطيغ ثلصفقاػ ثلتجا ٚث ج ٙع عن  ن يستقبل بنڊ ثلبائٸ ڣثائڄ معينغ ڗ ثلتحصيل ثملستنٖڬ عبا
 مقابل ٕفٸ قيمغ ثلسلعغ للبائٸ .

لګ ثلبنڊ ثل٘ڬ يمثلڢ بحين يقٸ ه٘ث ثألخيڇ      عطا كل ثملستنٖثػ  ٙ كمبيالغ ڣ  صٖث ٙ ب ليغ يقڤم بمڤجبها ثملصٖ هڤ 
ٚيڄ قبڤڋ  ڣ عن ط ٚ لقيمغ ثلصفقغ بشكل نقٖڬ  ٕ ثل٘ڬ يمثلڢ مقابل ٕفٸ مباش لګ بنڊ ثملستٙڤ ٚث تسليږ ثملستنٖثػ  ج ب

 فڄ صيغتيڗ هما : ثلكمبيالغ ڣ ثلتنفي٘ ثلنهائي للعمليغ يتږ ڣ 

1-  : ا مقابل القبو ٛمغ لتسٖيٖ بضاعتڢ ليحصل من ثلبنڊ مستن ٚ ثألمڤثڋ ثلال ٕ له٘ه ثلصيغغ لعٖم تڤثف يلج ثملستٙڤ
حبها ثملصٖٙ علګ ثملشًڇڬ مقابل حصڤڋ ثلبنڊ علګ  ثل٘ڬ يتعامل معڢ علګ تعهٖ بقبڤڋ ثلكمبيالغ ثملستنٖيغ ثلت ي

ٕث ثلثمن في ڣقـ الحڄ ڣ باستطاعغ ثلبائٸ خصږ ثلكمبيالغ بسهڤلغ في مستنٖثػ ثلشحن ,ڣ يتږ ثستحقاځ  ثلكمبيالغ ڣ 
ٚ مالي   .حالغ عس

 ڣفقا للمخطٰ ثلتالي :ثملستنٖڬ ثلقبڤڋ ڣ يمكن تصٙڤ صيغغ 

                                                           

CRéDIT Documentaire encqissemen documentaire ,garentiles bancairUBS SA                                                     
1
    



ٙيغ مڤثڋ ثلعمال ثلفصل ثلثاني                ثألساليظ ثلحٖيثغ للبنڤڅ ثلتجا  ٙ في ثستثما  

 

 49 

 

 

 :التحصيل املستن مقابل القبو .03الشكل  

ٙ يقڤم  -1 ٙساڋثملصٖ ٕ . لګثلبضاعغ  ب  ثملستٙڤ

2-  ٚ م ٙ بتقٖيږ ڣثائڄ ثلشحن مٸ كمبيالغ للبنڊ ثل٘ڬ يمثلڢ ڣ يعطيڢ  ٙسالهايقڤم ثملصٖ ٕ . لګ ب  بنڊ ثملستٙڤ

ٙ يقڤم  -3 ٙساڋثلبنڊ ثملصٖ ٚفقغ بالكمبيالغ  ب ٕ  . لګثلڤثائڄ ثمل  ثملستٙڤ

4-  ٕ  ثلبنڊ . لګ ٙجاعهاعلګ ثلكمبيالغ ثملقبڤلغ ڣ  باإلمضايقڤم ثملستٙڤ

ٕ بتسليږ ثملستنٖثػ  -5 ٕ . لګيقڤم بنڊ ثملستٙڤ  ثملستٙڤ

ٚيڄ ثلكميالغ ثملقبڤلغ -6 ٙ عن ط ٕ بتسٖيٖ مبلغ ثلصفقغ لبنڊ ثملصٖ  .  يتعهٖ بنڊ ثملستٙڤ

 

ا مقابل  -2 فع :مستن ث بتقٖيږ ثملستنٖثػ ثلت ن٨ عليها ال ٕث ثمن ثلبضاعغ فٙڤ يشمل علګ ثلًڈثم ثلبنڊ ب
ياها ڣ يمكن تصٙڤ صيغغ ثلٖفٸ ثملستنٖڬ ڣفقا له٘ث ثملخطٰ :  حطاب ثالعتمإ ڣ قبڤلڢ 

 

 

لمستوردا  

 بنك المستورد

 المصدر

 بنك المصدر

         

           
-  

               

                

-          
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فع . 04الشكل                                                :التحصيل املستن مقابل ال

ٕ . لګثلبضاعغ  ٙساڋ -1  ثملستٙڤ

ٙ ثلڤثائڄ  ٙساڋ -2  ثلبنڊ  لګثملصٖ

ٙ ثملستنٖثػ  ٙساڋ -3 ٕ . لګبنڊ ثملصٖ  بنڊ ثملستٙڤ

 ل ال يمكنڢ تسليږ ثملستنٖثػ بعٖ ٕفٸ ثملبلغ .ثلبنڊ ثلقائږ بعمليغ ثلتحصي -4

ٕ علګ ثملستنٖثػ .بعٖ ٕفٸ مبلغ ثلصفقغ  -5  يتحصل ثملستٙڤ

 تتږ ثلتسڤيغ بيڗ ثلبنكيڗ . -6

ٙ بعمليغ ثلٖفٸ  -7  . للمصٖٙقيام بنڊ ثملصٖ

 

 

 

 

 

 

لمستوردا  

 بنك المستورد

 المصدر

 بنك المصدر

       1 

            2 
 

            3  

  

      6 
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ا خطابا الضما الكفال .        ص  املطل الثال :

ٙيغ في  تعتبڇ خطاباػ ثلضماڗ من ثلتڤظيفاػ        ساليظ ثلبنڤڅ ثلتجا ٙڬ فه من  ٕٙ ثلبنڊ ثلتجا غيڇ نقٖيغ ملڤث
ٙع  ڗ تحقڄ لڢ خسا حسن ثلبنٰ ثستخٖثمها كما يمكن  ٗث  ٙبحا كبيڇث  ڗ تحقڄ  مڤثڋ ثلعمال يمكن  ثستثماٙ 

  فإحغ .

كان : -1 ي خطاب الضما  أ  تع

ث علګ طلظ ثلعميل في      ٙ للكفالغ بنا ٚفيغ عقٖ كتابي يتعهٖ بمقتضاه ثلبنڊ ثملصٖ ڣ ثلكفالغ ثملص خطاب ثلضماڗ 
ٚف ثلثالن هڤ ثملستفيٖ بمناسبغ ثلًڈثم ملقى علګ عاتڄ ثلعميل ثملكفڤڋ ڣ  حٖٕڣ مبلغ محٖٕ ملٖع معينغ ثتجاه ثلط

ٚف ڣ يعتبڇ ثلًڈ  يا كاڗ ضمانا لڤفائڢ بالًڈثماتڢ ثتجاه ٗلڊ ثلط صيال ألنڢ يتعهٖ بٖفٸ قيمغ ثلضماڗ  ثم ثلبنڊ ثلًڈثما 
ٙع خطاب ثلضماڗ  ڣ ڣضعڢ ثملالي ألنڢ ال يسمح للبنڊ باالحتجاه علګ مصإ ٜ ثلعميل  ٚك  1.م

لګ ثملستفيٖ ثل٘ڬ تصٖٙ ثلكفالغ لصالحڢ عنٖ طلظ      ٗث هي تعاهٖ من ثلبنڊ بٖفٸ مبلغ  ٚفيغ  فالكفالغ ثملص
 مقابل عمڤلغ محٖٕع من ثلعميل ثملكفڤڋ .ثملستفبٖ ڣ ه٘ث 

ٙكاڗ خطاب ثلضماڗ فيما يلي   ٚ ٚيڀ يمكن حص  : 2ڣ من خالڋ ثلتع

ٙ لخطاب ثلضماڗ . -1  ثلضامن هڤ ثملبلغ ثملصٖ

ڣ هيئغ . -2 ٕٚث كاڗ   ثملستفيٖ من خطاب ثلضماڗ ف

 مبلغ خطاب ثلضماڗ . -3

ٙئ ثنتها صالحيغ ثلخطاب . -4  تا

جلڢ خطاب ثل -5  ضماڗ .ثلغ٩ٚ ثل٘ڬ كتظ من 

 

 أهمي خطاب الضما : -2

نشائيغ كبيڇع تساعٖ علګ ثلتنميغ كبنا ثملٖثٝٙ ڣ ثملصانٸ ڣثإلسكاڗ      عماڋ  تقڤم ثلٖڣڋ ڣ خاصغ ثلناميغ منها ب
ٚثنيغ نشطغ تعهٖ بها ٚكغ عم ٚثفڄ ثلعامغ , مما يستٖعي ح ٚكاػ ثملقاڣالػ ثلتابعغ للقطاعيڗ ثلعام ڣ  ثلشعب ڣ ثمل لګ ش

ٙه لتغطيغ ثالحتياجاػ ثلسڤځ ڣ قٖ يستٖعي  ڣ ثلخا ث بالٖثخل  ٕين سڤث ثلخا٥ كما تقڤم ثلٖڣلغ بالتعاقٖ مٸ ثملٙڤ
ٚ ٕفٸ ثلثمن مسبقا ڣ ال بٖ من ضماڗ حڄ ثلٖڣلغ في ه٘ه ثملبالغ .  ثألم

ميڗ      ٛ ثملصٚفي بٖٙڣ هام في ت ٙها ثلبنڤڅ ثملحليغ ,يقڤم ثلجها ڣ مصالح ثلٖڣلغ من خالڋ خطاب ثلضماڗ ثلت تصٖ
ٙهاتقڤم  صٖث ٙجيغ نيابغ عن ثملتعامليڗ  ب ڣ لحساب ثلبنڤڅ ثلخا ث ملا يٖفٸ لهږ مسبقا  معها في ثلبالٕ ثألجنبيغ ڣفا

 . ضماڗ لحسن تنفي٘ تعاقٖثتهږ 

                                                           
1

حمٖ جڤٕع , "  ٙشبٖ , محفڤٱ  ٙضا  ٚ , دا االئتماعبٖ ثملعطي  ٙ ڣثئل للنش  . 120, ٥  1999",ٕث
2

حمٖ جڤٕع   ٙمضاڗ ,محفڤٱ  دا البنوٛيإ سيږ  ٚجٸ سابڄ , ٥  ,"  . 147",م
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ٙ خطاب ثلضماڗ فه     صٖث ڣليغ تنفي٘ تعهٖثتها ڣ ثلبنڤڅ تحصل علګ عمڤالػ مقابل  ٙها مس صٖث  تتحمل عنٖ 
ث طلبڢ ڣ لحسابڢ . ٙ ثلضماڗ بنا ٙ ثلشخ٨ ثل٘ڬ صٖ عسا ٚ ه٘ه ثلخطڤع في حالغ   بمقتضاه ڣ تظه

لګ:أنوا خطاب الضما : -3 1يمكن تقسيږ خطاب ثلضماڗ 

 

3-1  : ائي ڣ ثملصالح ثلخاصغ خطابا الضما االبت ڣ ثملصالح ثلحكڤميغ  ٙثػ  ث ٚڣعاػ يتږ  نشاتتڤلګ ثلٛڤ مش
ٚصغ ثملفاضلغ ثإلعالڗ عنها في ڣسائل ثإلعالڗ  كبڇ عٖٕ ممكن من ثملناقصيڗ , مما يتيح ف ثملختلفغ حت يمكن ثشًڇثڅ 

ٙثػ  ث ثػيغ جٖ لګثملصالح  ڣ بينهږ ڣ لكي تطمئڗ ثلٛڤ حڤ  ثملعطا ڗ تكڤڗ م ڣ خطاب ثلضماڗ تشًڇ٭  ميڗ نقٖڬ   بغ بت

حظ خاللها ڣ ثلغ٩ٚ من خطاب ثلضماڗ ثال  ٛمنيغ قٖ ي ٚ فًڇع  نڢ يبيڗ تقٖيږ ثلعطا ڣ تڤقيٸ ثلعقٖ ڣ تم بتٖثئي هڤ 
ٙع ثلضماڗ  ٙ في غيڇ صالحڢ ,ڣ في ه٘ه ثلحالغ يحڄ للمصلحغ ثلحكڤميغ معاقبتڢ بمصإ مقٖم ثلعقٖ نتيجغ لتغيڇ ثألسعا

ڬ في حالغ :  ثالبتٖثئي ڣ ينته مفعڤڋ خطاب ثلضماڗ ثالبتٖث

ٙسا - صحابها .ثملناقصا عٖم   ػ علګ 

صحاب خطاباػ ثلضماڗ ڣ قيامڢ  بتڤقيٸ ثلعقٖ  . - حٖ   ٙسڤم ثلعطا علګ 

3-2-: ٙسا  عليڢ ثلعطا تقٖيږ ثلجهغ ثملالكغ باملڤثصفاػ ثملطلڤبغ  خطاب الضما لحسن األدا يطلظ من ثملقاڣڋ ثل٘ڬ  
ٗ لږ يتږ ثملقاڣڋ  ٙع خطاب  ثلضماڗ   بتنفي٘ ثلسليږ ملڤضڤٵ ثلعقٖ .ڣ في ثلڤقـ ثملحٖٕ ڣ يتږ مصإ

م : – 3-3 فع املتق ڗ يتږ ٕفٸ مبلغ خطاب الضما لل ثػ ب ٚڣ٭ بع٬ ثلعطا ڗ تسمح ش معينغ من نسبغ  ڣ يمكن 
ٚڣٵ ڣ ه٘ث ثلنڤٵ من ثلكفاالػ هڤ  لګ ثملقاڣڋ ثملنف٘ قبل ثلبٖ في ثلتنفي٘ ڣ ٗلڊ ملساعٖتڢ علګ تنفي٘ ثملش قيمغ ثلعطا 

م ٚڣٵ بعٖ ثستالمڢ ثلٖفعغ ثملقٖمغلضماڗ جٖيغ ڣ   . انغ ثملقاڣڋ في تنفي٘ ثملش

ا خطاب الضما : -4     ص  ضوابط 

ٚ ضڤثبٰ خطاب ثلضماڗ فيما يلي :  يمكن حص

ٙ عنها خطاب ثلضماڗ لصالح ثلبنڊ , علګ  - ٕٚ لصالح ثلعميل ثلصإ ڬ مستخل٨ ي ٛڋ عن  ڗ يتنا يجظ علګ ثلعميل 
ٚثعي ثلحٖ ثألقص  للتمڤيل ثلت ثستنٖػ علګ عڤثقٖ ثلتمڤيل ثملقٖمغ .   2ڗ ي

ٙ يتږ  - ٚ لفًڇع  صٖث ٙ في بٖثيغ ثألم ڗ تصٖ تتجاٛڣ ثلسنغ في ثلكفاالػ لصالح جهاػ حكڤميغ ,قابلغ للتجٖيٖ ڣ يمكن 
ڗ . ٙع به٘ث ثلش ٕٚ عن ثلتعليماػ ثلصإ  مڤثفقغ ت

ڗ تكڤڗ بمثابغ كفاالػ نهائيغ ل٘ث يتعيڗ  نهاال تقبل ثلكفاالػ ثالبتٖثئيغ بعٖ  - هاثلغ٩ٚ منها  بعٖ ثنتها ثلغ٩ٚ  لغا
 منها .

ٚياڗ مفعڤڋ خطاب ثلكفالغ ڣ ينقض  ثلًڈثم ثلبنڊ  - ڣ مٖع ثمتٖثٕه ڣ ٗلڊ إلنها ثألصليبانتها مٖتڢ  ماينته س غ 
ٚفقا بڢ خطاب من ثملستفيٖ يفيٖ ٗلڊ . ڗ يعإ ثلخطاب م  ثلغ٩ٚ في حالغ ثإللغا يجظ 

                                                           
1

ٙشيٖ ,محفڤٱ   ٙضا  ٚجٸ سابڄ , ٥  دا البنوحمٖ جڤٕع ,"عبٖ ثملعطي   .  123,   122" ,م
2

ٙسالڗ ,"  ٜڬ ,محمٖ  ٚي ٚع,", املنشأ املاليعبٖ هللا ثلح  . ٥,216   1975مكتبغ عيڗ شم٠ , ,   ثلقاه
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ڣ تمٖيٖها . - ٙ خطاباػ ثلضماڗ  صٖث ڗ  ٙع من ثلجهاػ ثملهنيغ علګ ثلنقٖ في ش  ثاللًڈثم بالتعليماػ ثلصإ

ٚ للجٜ غيڇ  - ڗ يقڤم ثلعميل بالتڤقيٸ علګ سنٖ ثألم  مغطى . يفضل 

ا خطابا الضما : -5 ص  كيفي 

ٍٚ ٗلڊ من خالڋ ثلخطڤثػ ثلتاليغ :  يمكن ش

ٚ فيڢ نڤٵ خطاب ثلضماڗ ثملطلڤب , قيمتڢ ,ثسږ ثملستفيٖ ڣ  - ه ي٘ك يقڤم ثلعميل طالظ خطاب ثلضماڗ بمأل نمٗڤ
ٙضغ عنٖ طلظ  ڬ طلظ ڣ ٕڣڗ معا ٚياڗ ثلخطاب ڣ تعهٖ ثلعميل بٖفٸ قيمغ ثلكفالغ عنٖ   ثملستفيٖ ل٘لڊ .مٖع س

ٚف٬  - ڣ ثل ٜه ثملالي ليقٖٙ ثملڤثفقغ  ٚك ثلكفالغ  صٖثٙ عنٖ يقڤم ثلبنڊ باالستعالم عن خطاب ثلضماڗ للعميل ڣ م
ٚفيغ ٛ  ثملص

خطاب ثلضماڗ يجٖٕ ثلغطا ثل٘ڬ يقٖمڢ للعميل ڣ قيمتڢ ڣ قٖ يفتح ثلبنڊ للعميل  صٖثٙ ما ڣثفڄ ثلبنڊ علګ  ٗث -
ٕٕٚ مبلغ متفڄ عليڢ ڣ ثعتمإث لخطاب ثلضماڗ في حٖڣ   ٗلڊ عقٖ بيڗ ثلعميل ڣ ثلبنڊ . يج

كبڇ  - ثلعمڤلغ علګ  منيحتسظ ثلبنڊ عمڤلغ علګ خطاب ثلضماڗ ڣ تكڤڗ ثلعمڤلغ علګ ثلضماناػ ثالبتٖثئيغ 
 ثلضماناػ ثلنهائيغ 

ٚسل ثلب - خ٘ ثلعميل ثألصل لتقٖيمڢ للمستفيٖ ڣي ڣ عٖٕ من ثلصٙڤ , ي صل  نڊ يكڤڗ خطاب ثلضماڗ علګ شكل 
ٚسل  ٚڥ ت خ ع  ٙيڀ علګ حساب ثلعميل ڣ تحفٴ  لګيضا صٙڤ ڣ ثلعمڤلغ ڣ مصا ٙيغ لقيٖ ثلغطا  بنڊ ثلحساباػ ثلجا

ع  ٚسل صٙڤ ع بملڀ ثلعميل بالبنڊ . كما ت ٚئي٦  للبنڊ  لګصٙڤ ٜ ثل ٚك كٖ ٗث ثمل ٚڣٵ ثلبنڊ للت حٖ ف ٙ ثلضماڗ  صٖ
ٙع ثالقتصإيغ ب ث ٙع عن ثلٛڤ ڗ .من تنفي٘ ثلتعليماػ ثلصإ  ه٘ث ثلش

ڣ مٖع  ٗثڣ في حالغ  ث فيما يتعلڄ بقيمتڢ  ٚيانڢٙثٕ ثلعميل تعٖيل خطاب ثلضماڗ سڤث ڗ فيكڤڗ عليڢ في ه٘ه ثلحالغ  س
ساٝ ثلتعٖيل ثملطلڤب . ٙ لڢ خطاب ضماڗ جٖيٖ علګ  ٚ فيڢ ثلتعٖيل فيصٖ  يتقٖم بطلظ ي٘ك

لګ ثلبنڊ  ڣ في بع٬ ثألحياڗ قٖ يختلڀ ثلعميل مٸ ثملستفيٖ  لعٖڣ  ڣفا ثألڣڋ بالًڈثماتڢ قبل ثلثاني , فيتقٖم ثملستفيٖ 
ٙڬ . ٙيڀ من حسابڢ ثلجا ٚف خطاب ثلضماڗ ڣ ثملصا  طالبا منڢ ص
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 :خالص

مڤثڋ ثلعمال  ڗ      ٙ ٙيغ في ثستثما ٙيغ ڣ ثملاليغ من ثألساليظ ثلحٖيثغ ثلت تستعملها ثلبنڤڅ ثلتجا ثځ ثلتجا ثلتعامل باألٙڣ
لګ تلبيغ ثملتطلباػ ثلشخصيغ ثلت يصعظ علګ ثلعمال ثلقيام بها ملا  ضافغ  ٙع محفٴ ثألسهږ ڣ ثلسنٖثػ , ٕث من خالڋ 

لګ ٙع عاليغ , ضڀ  ٙجيغ من خالڋ ثالعتمإ  تملكڢ ثلبنڤڅ من مها ٙع ثلخا لګ تمڤيل ثلتجا ٙيغ  ٗلڊ تسعګ ثلبنڤڅ ثلتجا
ڗثملستنٖڬ ,ڣ من هنا  لګ حٖيثغ تتمثل في تمڤيل  ف ػ من تقليٖيغ تتمثل في ڣسيٰ مالي  ٙيغ تطٙڤ ساليظ ثلبنڤڅ ثلتجا

ٙجيغ ٙع ثلخا  . ثلتجا
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 تمهيد               

كرها  املعلوم  إن         يم  لكن من خال الفصو السابق  بن التنمي املحلي هو من البنوك الق
ي العه بالنسب لها جميعا ,أما اقتصاديا  طرا على  فقحو أنواع البنوك فان بن التنمي املحلي هو ج

ة تغيرا محاسبي  مالي من جراء  خو بن التنمي املحلي ع ي  لكن النظام  ال املحاسبي املالي الج
 بالنسب ملجمع االستغال فالتغيرا كانت طفيف .

ا الفصل            اس تطبيقي  إلى سوف نتطرق في ه معرف كل التفاصيل حو بن التنمي املحلي  د
   استثماري . لكيفي منح لقرض
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 : عموميا حو بن التنمي املحلياملبح األو   

ٚيڀ خا٥ ڣ      لڊ فبنڊ التنميغفي املجتمٸ االقتصإڬ ڣاملالي،ل٘ ڊ حسظ الٖٙڣ املعتمٖ عليڢٗلكل بنڊ لڢ تع
ٚيڀ شامل ڣملږ للن ٚياػ كمجمٸ االستغالڋ ئڣالٖٙڣ املهږ القا شاعاملحليغ لڢ تع قسام ڣمٖي ٚٵ منڢ عٖع  ږ بڢ، ڣاملتف

 . بمستغانږ

 ملح تعريفي لبن التنمي املحلي : املطل األو    

ٚسڤم  ٚف بمڤجظ م ٚڬ ال٘ڬ يع ٜائ ٚف الج  خا٥.لبنڊ التنميغ املحليغ استجابغ كبيڇع من ط

 تعري بن التنمي املحلي : الفرع األو 

ٚ ، حٖػهڤ بنڊ التنميغ املحليغ      ٜائ ٚڬ ڣقٖ ت نبتڄ من الق٩ٚ الشعب  ڣ البنڤڅ ف الج ٜائ سس بمڤجظ الج
ٙقږ  ٚسڤم  ٚاٝ م 30/04/1985ّٙ في امل  185/ 85م ٙه اب ٚڬ  7ڋ قٖ ٜائ ٙ ج ٚئيس  سطڤا لي  مالييڗ ٕينا ٚه ال ٛع  مق بتيبا

. 

ٙڬ ڣيتڤلګ العملياػ لٖڣلغ خاضٸ للهڤ بنڊ ل     لڤفغقانڤڗ التجا ائٸ يقڤم بكل العملياػ الحساباػ  امل ڣيعتبڇ بنڊ الٕڤ
ٚقغ ،ي ٚڣ٩،صفقاػ ڣخٖماػ متف ٙيغ ،تڤفيڇ،ق ٚڣ٩ متڤسطغ األجل, قصيڇعالجا ڣطڤيلغ األجل لكل   قڤم بتقٖيږ الق

لفالحي,القطا التنميغ  هڤ بنڊ الفالحغ ڣ  حيـ يڤجٖ بنڊ خا٥ به٘ا القطاٵ عاػ االقتصإيغ باستثنا القطاٵ 
ٚيفيغ)  .(Badr ال

كبڇ الشبكاػ البنكيغ علګ الصعيٖ الڤطن      عغ علګ  148يحتڤڬ علګ  ٗيعتبڇ من  ٚيغ جهڤيغ  15ڣكالغ مٛڤ مٖي
كًڇ من   خ٨ . 4100ڣيشغل 

ٙاٝ املاڋ االجتماعي لبنڊ  عليمما يمكنڢ من القيږ بالعم  ٕ ه  15 800 000 000يبلغ   .عاله اػ امل٘كٙڤ
 تلخ٨ في النقا٭ التاليغ :وظائ بن التنمي املحلي : الثاني الفرع

 لڤفغلعملياػ القيږ با   . امل
  ٚځ الجماعاػ  اإلنتاجي االستثماٙتمڤيل  املحليغ.املخططغ في ط
 ٚهن.  تمڤيل عملياػ  ال
  ٕڣالتصٖيٚ.تمڤيل عملياػ االستيڇا 

  ٚڣ٩ ٙيغ.تمڤيل الق  العقا
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 الهيكل التنظيمي لبن التنمي املحلي : املطل الثاني    
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 تسيير األرشيف

ي  تشي الج  الم

 كاال
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يري مجمع االستغال ملح تعريفي : املطل الثال    عن م

ٚٵ لبنڊ التنميغ  قسام املحليغيتف ٚياػ  من عٖع  ٚيغ مجمٸ االستغالڋ  من بينهاڣ مٖي لګ  سنغٙڤ من طت ال٘ڬمٖي
ٚڥ   . خ

يري مجمع االستغال : الفرع األو   تعري م
يضًا  01/07/1985في  ػانش ٙسميغ بمستغانږ "بن سليماڗ" ڣ ٜاڗ  ، ڣكاڗ يشمل انٖڅ ڣكالغ  ٙاػ،ٛكالغ  بغيل ،  تيا

 ڣسيٖڬ علي . نغ ڣ ٛ اٙهيڤ ، م ڬٕاڣ 
ٚٛ ه٘ا لتقٖم في  ٜ  12/11/1998ب ٚاك ٚع ڣعٖع ڣكالغ ٖڣكالغ ال .جٖيٖع لفڤه االستغالڋ بمستغانږفي الشبكغ بفتِ م ه

ع, ڣما  ٛمٙڤ ٚ الشاللغ ڣ  ٚڥ بعيڗ تٖلس ، قص لګ نهايغ سنغ  3ڣكالغ مقسمغ علګ  11 يمثلخ   .2003ڣالياػ 

يري مجمع االستغال : الفرع الثاني   مخطط م
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

يري مجمع   مهام : الثال الفرع : متمثل فيم  : االستغال
 : قس القرض والتنشيط التجا -ا

 ٕٙ ٚٵ يخت٨ في تجميٸ املڤا ٙيٸ حت تحقيقها :ه٘ا الف ٚاقبغ املشا ٙيغ الخاصغ بالڤكاالػ ڣم ٚاحل التجا  ڣامل
 .ٛبائن الڤكاالػ يڤميًا ڣ في مجاڋ القانڤڗ  متابعغ ملڀ 

  ٚڣٵ السنڤڬ الخا٥ بڤظائڀ ڣكالغ مجمڤعغ االستغالڋ ڣمتابعغ تحقيقها  . تهيئغ املش

 مدير مجمع االستغالل 

 سكرتاريا المدير

ني   ن اإلداري القان قس الشؤ
 الميزاني 

التنشيط  ض  قس القر
 التجار

قس المراقب من الدرج 
ل  ال

ح المراقب  مص
 المحاسب 

ي المراقب  خ
 المحاسب

ني ن القان ح الشؤ  مص

ح تسيير المستخدمين  مص

الرسائل ح اإلدارة   مص

ح دراس القرض  مص

ح التنشيط  مص
 التجار

ح األمان  مص
دا  التع
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 ٙجيغ فيما ٚاقبغ احًڇم كل ما يتعلڄ بالقڤاعٖ الٖاخليغ ڣالخا ٚف  ضماڗ م يخ٨ قڤاعٖ األماڗ من ط
 الڤكاالػ. 

  ٙڬ ڣڋ عن الجانظ التجا نڢ مس ٙاساػ االقتصإيغ ڣاالجتماعيغ لبنا ڣكاالػ جٖيٖع بما  تهيئغ الٖ
عطا  ألجل ڣڋ عن العالقاػ التفتيشيغ الخاصغ ڣ ٚف املس ٚ االستغالڋ العام عن نتائٌ نشاطڢ  ط ٚ ملٖي ٚي تق

. 

 .املعلڤمغ ٙ  كما يعمل ضماڗ انتشا
 ٚڣ٩ا ٙڬ الخا٥ بالق كٖ من التسييڇ اإلٕا  . لت
 .لګ مجمڤعاػ االستغالڋ ٚ خاصغ بكل النشاطاػ  ٙي  ٙساڋ يڤميًا تقا
 .ٜٚك  تاميڗ املهماػ الخاصغ بامل
 .يڤميغ ڣعلګ طلباتهږ ٚ ٙي عطائهږ تقا ٚڣ٩ ڣ ٚئيسيغ لق ٚيغ ال ٚف املٖي  ٙساڋ الحاالػ املطلڤبغ من ط

 
اس 1-ا  : ضو القر مصلح د

ها  ٚائظ ڣالتاميڗ ٕٙڣ ٚاقبغ ملفاػ الض ٙاسغ ڣم ڣ تجٖيٖه  الق٩ٚ في  ڣمٖڥ مساهمغ  ٕ ٚڣٵ  ٚ املش تنميغ ڣتطڤي
ٙاستڢ من الناحيغ املحاسبيغ ڣ امليٖانيغ.  ٕڣ

 
ا 2 -ا  :يلي هٖا املكتظ مكلڀ بما : مصلح األمان و التعه

 
  ٚڣ٩ في مجاڋ املفاڣضاػ مٸ ٙيِ متعلقغ بالق ٚاقبغ مصٖاقيغ التصا ٚاقبغ املصٖاقيغ م ٙ ڣ م اتخاٗ الح٘

 .استعماڋ الق٩ٚ مٸ احًڇام شكلڢ ڣ مضمڤنڢ ڣ ضماناتڢ

  ٚيغ مجمڤعغ االستغالڋ عن كل تجاٛڣ في بالٹ مٖي ٚڣ٩ ڣ الڤكاالػ ڣ  تسيڇ ملفاػ الڤافٖين علګ طلظ الق
ٚڣ٩ يٸ الق  .مجاڋ تٛڤ

  اځ الت لږ يتږ املحاسبغ عليها من ٜين ڣ تسييڇ الفعالياػ األٙڣ ٚف الڤكاالػتخ  ط
  بالٹ املصلحغ ڬ نق٨ يجظ  ٙ عنٖ مالحظغ  من خالڋ التحاليل اليڤميغ الخاصغ باتخاٗ قڤاعٖ الح٘

 .القانڤنيغ

 ٖٚاقبغ التقاع ٙيغ م ٚع بمٖ ٚئيسيغ للمخاط  .مسڊ امللڀ الل٘ين لږ يتږ الٖفٸ لهږ مٸ التعاڣڗ مٸ مصلحغ ال
  ٜع علګ ٚ النشاطاػ فصلي مًڇك ٚي سيس ڣ نقل تق ٙيغ الشبكغ   مجمڤعغ  مجمڤعغ التقاعٖت استغالڋ مٖ

ٙياػ الق٩ٚ لګ م٘ ٙيغ مجمڤعغ االستغالڋ باإلضافغ   .االستغالڋ ڣ مٖ

: 3-ا   مصلح التنشيط التجا

 ه املصلحغ مكلفغ بما يلي:٘ه

  هٖاف االستغالڋ في مجاڋ البنڤڅ ٚڣ٩. مساعٖاػ الڤكاالػ لتحقيڄ  ٕٙ ڣتڤثيڄ الق  ڣتجميٸ املڤا

  ٚڣٵ ٚيغ مجمٸ االستغالڋ ڣمساعٖاػ الڤكاالػ لتحقيقڢ .تحقيڄ مش ٙيغ الخاصغ بمٖي  املعامالػ التجا
  ٜبائن  الڤكاالػ. الڤكاالػ ڣتڤطيٖ العالقاػ بيڗ  تسييڇ ملڀ ال
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 قس اإلدا امليزاني واألعما القضايا :- ب
 ٚ ٙاسغ امليڈانيغ بشكل ٕقيڄ ڣمتابعغ الق في حالغ بعٖ  يغ ڣالقضائيغ من الناحيغ القانڤن ٩تقږ هٖه املصلحغ بٖ

 املشاكل ڣتضږ املصالح اآلتيغ:
: 1 –ب و القانوني  تتمثل مهامها في:  مصلح الش

  ٚ ٚڣف لٖڥ املقًڇ٩ ڣبالتالي يكن هناڅ حص ڣ ظ سباب  حل النڈاعاػ ڣاسًڇجاٵ الٖيڤڗ في حالغ ڣجٕڤ 
ٚيڄ  االتصاڋ باملقًڇ٩ للق٩ٚ )تسٖيٖ ملقًڇ٩ في ڣضٸ قانڤني ڣمتابعتڢ من ضماڗ تسٖيٖ الٖيڤڗ عن ط

ڣڋ . ٙ كتنبيڢ  شعا ٙساڋ  ٚيڄ   الق٩ٚ ڣقـ استحقاقڢ( ڣه٘ا عن ط

 .القانڤني لحل املشاكل االجتماعيغ كالٖفاٵ عن حقڤځ البنڊ ٙ  مساعٖاػ الڤكاالػ في اإلطا

 ع بال يٸ األمڤاڋ املڤجٕڤ لګ املتابعغ بالعالقاػ بيڗ املحاميڗ ، املڤثڄ .....ڣتٛڤ ثيڗ .باإلضافغ    بنڊ علګ املٙڤ
  : مصلح اإلدا والوسائل 2-ب
ٙاسغ امليڈانيغ ڣكل ما  ٙيغ فه تقڤم بٖ ٚڣ ٙيغ ڣالڤسائل الض ٙاسغ اليڤميغ  تهتږ بتقٖيږ الخٖماػ اإلٕا يتعلڄ لها بٖ

ٙيغ. ٚڣ  ڣتڤفيڇ جميٸ الڤسائل الض

 
: مصلح 3-ب مي  املستخ

خ٨ فه تعڤڋ علګ امل ه٘ه تهتږ القيام بالتسييڇ األحسن ڣالجيٖ ڣكل ما يخ٨ العماڋ ڣحٖع من صلحغ بكل ما هڤ 
ٙاساػ متعٖٕع تتمثل فيما يلي :لب خالڋ قيامها ٖ 

ٚاقبغ ڣمنِ   ٙهږ املنه كما تهتږ بامل ٙ مشڤا طا الجيٖ  التكڤين ,التقاعٖالشخصيغ ال٘اتيغ لعماڋ ڣسمعتهږ األخالقيغ في 
ٙاػ.  لإلطا

 
: ج األول ٙ مهامڢ هڤ مكلڀ ب: /قس املراقب من ال طا  في 

 ٚاقبغ ٚيغ االستغالڋ ڣ ڣكالتها . تحقيڄ امل  ڣاملحاسبغ في مٖي
  ٚيغ املحاسبغ يام املحاسبغ اآلتيغ من الڤكاالػ ڣالحاالػ اليڤميغ من مٖي ٚاقبغ ڣمتابعغ متڤسٖ  العامغ  م

ٙقام/الحاالػ( ڣمصٖاقيغ الكتابغ ڣالڤجڢ الحسن لكل ڣكالغ.  )امليڈانيغ/األ

 ٚيغ املحاسبغ العامغ. نقل كل لګ مٖي  حالغ التڤاصل ڣحالغ التڤاصل ڣحالغ الڤكاالػ 
 . ٚاقبغ فًڇاػ التعهٖاػ بمختلڀ طبيعتها  م
  . ٙجيغ للمعاملغ البنكيغ ٚيقغ هامغ من احًڇم ڣتطبيڄ التعليماػ ڣالقڤاعٖ الٖاخليغ ڣالخا كٖ بط   الت

 
 : هي مكلفغ بما يلي  : العام املراقب مصلح 1-

 .ٚاقبغ الحسابيغ للڤكاالػ التابعغ لها  ضماڗ امل
 .ٚتبطغ بها تقڤم بتقنيغ ملفاػ ڗ الڤكاالػ امل كٖ من   ت

 . ٙئ محٖٕع لقاعٖع التبإالػ ٙجيغ تبعا لتڤا ٙع الخا  التجا
 .ٚمي ٙ بكل خلل ٕاخل السلږ اله  اإلشعا
 م ٚ ٚي ٚٵ االستغالڋ حين يقٖم لها تق ٙيغ ف ٚاسل املحلي  ملٖ ٙاػ امل ٛيا من   تڤاصل.ت
 .ٚٵ االستغالڋ ٙيغ ف ٚف مٖ ٚاقبغ ڣ التفتي٤ املبڇمٌ من خالڋ جٖڣڋ من ط  القيام بمهام امل
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: خلي املراقب 2- ج األول   من ال
  .لګ املعينيڗ بها ٚ املهماػ ڣ تقٖيمها  ٚي  تح

 . ٚمي املتخص٨ في هٖه املإع ٙشإاػ السلږ اله  متابعغ تطبيڄ 

 

 

 

ا تعامل البن مع القروضااملبح الثاني : مراحل و   تطو
 

مها  األو املطل   :                                      BDL:أنواع القروض التي يق

لګ                                                                                                      تنقسږ 

سسا :        -ا ػ القروض املوجه للم ڗ البنڤڅ طٙڤ سسغ فنجٖ  فه متعٖٕع لتعٖٕ احتياجاػ امل
سسغ  فاعليتها بخلڄ العٖيٖ من السلٸ ڣ الخٖماػ الت من شانها اإلجابغ علګ مختلڀ االحتياجاػ املاليغ للم

كٌڇ من ٗلڊ .                                           لګ                                        ڣقٖ ٗهبـ 

ڣ  ٙيغ  نها لږ تكتڀ بخلڄ تقنياػ جٖيٖع ڣلكن نڤعتها حسظ طبيعغ االحتياجاػ مًڗ كڤنها استثما  ٗ
ٙجاعها ڣ غيڇها من األمٙڤ  ٚيقغ  ٚڣ٩ ,قيمها ,مٖتها ,ط نڤاٵ الق استغالليغ ما انعكس بشكل ڣاضح علګ 

ها ڣالت انقسمـ  سساػ بٖٙڣ ٚڣ٩ املمنڤحغ للم لګ :                                                                                             التفصيليغ ڣكنتيجغ ٗلڊ تنڤعـ الق
ع :  قروض النشاط أو قروض االستغال-1-ا ڣ الت مڤضڤعها تمڤيل االحتياجاػ الناشئغ عن الٖٙڣ

ٚڣ٩ الت تشكل النشا٭ ا ٚڣ٩ قصيڇع األجل ڣ هي الق سسغ ,فه ق ٛڬ االستغالليغ للم المتيا الستغاللي 
 للبنڤڅ.

ٙڬ .1) ٚف بالخصږ التجا سساػ في تعجيل ڣ تسبيڄ تحصيل ٕيڤنها بما يع                     يساعٖ امل

ٜئي2)    ٜڣناػ التمڤيل الج ٜين باستعماڋ تسبيقاػ علګ السلٸ ڣ املح ڣ التخ         إلكماڋ التصنيٸ 

ٙيغ مٸ الٖڣلغ3 مڤاڋ ڣ (تغطيغ احتياجاػ العملياػ التجا ٝڣ  باستعماڋ تقنياػ تمڤيل    حين تقڤم البنڤڅ بتقٖيږ ٙ
                                                                                   مختلفغ . 
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:    قروض ا-1-1-ا سسغ تسبيڄ من خالڋ السماٍ     لخزين ٜينغ سڤا يمنِ امل ٜ الخ  لها باڗ يكڤڗ  تمنِ لغايغ تغطيغ عج

ٚف بق٩ٚ علګ املكشڤف لفًڇع محٖٕع   ٚيڄ ما يع ڣ سڤا عن ط  حسابها مٖين 
 

:-2-1-ا و                                                                            تسهيال الصن

س ڣ قصيڇع األجل الت تڤاجهها امل قتغ  ٚڣ٩ معطاع لتحقيڄ صعڤباػ السيڤلغ امل ٜبڤڗ ڣ الناجمغ  سغهي ق ڣ ال
ٚصغ تتږ فيها عمليغ  ٚب ف لګ حين اق ٚصيٖ املٖين  لګ تغطيغ ال ٚمي  ٚإاػ عن النفقاػ فه ت ٚ اإلي خ عن ت
 ٚ ٚڣ٩ في اغلظ األحياڗ عنٖ نهايغ الشه لګ مثل ه٘ه الق سسغ(ڣيتږ  اللجڤ  ٜبڤڗ ,امل التحصيل لصالح )ال

ٚإاػ (.     )تكڤڗ النفقاػ اكبڇ من اإلي

:        -3-1-ا    ڣ القروض املوسمي ٛبائن البنڊ  ٚڣ٩ من اجل تمڤيل نشا٭ مڤسم ألحٖ  ڣتمنِ مثل ه٘ه الق
ٙس  .      :متعامليڢ ڣعلګ سبيل املثاڋ  ٙسيغ عنٖ اقًڇاب مڤعٖ الٖخڤڋ املٖ ٕڣاػ مٖ  صنٸ 

ڣ النق٨ في السيڤلغ املطلڤبغ إلتمام عمليغ اإلنتاه ,اڣ قروض الربط:   -4-1-ا  ڣهڤ ق٩ٚ يمنِ ملڤاجهغ الحاجغ 
سسغ  ٙ يتطلظ ٕقغ للبيٸ ڣ امل ٙجي مثل عقا جل فقط ألسباب خا كٖ ڣلكنڢ م عمليغ ماليغ يكڤڗ تحقيقها شبڢ م

مڤالها .    تحتاه الګ تمڤيل السًڇجاٵ 

ها تمڤيل قسږ االست:قروض االستثما -ب  ٚا ٕٙڣ جاڋ طڤيلغ متڤسطغ نظ ٚڣضغ ب سسغ ڣهي مف ٙاػ ٕاخل امل ثما
ٚاحل طڤيلغ ع الت نجٖ ضمنها:         ال بعٖ م ٙباٍ  سسغ ال تجن األ                   الڗ امل

ٙ الكالسيكيغ طڤيلغ ڣ متڤسطغ األجل.                                      -1 ٚڣ٩ االستثما  ق
ٚڣ٩   -2 ٚا املعٖاػ ڣ اآلالػ .  ڣسائل الضماڗ علګ الق  املخصصغ لش

ٕين ال٘ين يشًڇڣڗ املعٖاػ بكمياػ كبيڇع.             -3  ٚڣ٩ املٙڤ ٙ ق طا  الكفالغ ضمن 

ٙڬ ڣغيڇها .                                  -4   ٙ الق٩ٚ االيجا طا  ڣسائل الضماڗ في 

ٜينغ القروض للخواص :          - ع حڤڋ الخ خا٥ الطبيعييڗ لتغطيغ احتياجاتهږ الجبائيغ املتمحٙڤ تمنِ لأل
 ڣالسكن.  

  ڣمنڈليغ ڣ ٚ ثاف من معٖاػ كه ڣ  ٙع  ٚڣ٩ االستهالڅ لغ٩ٚ اقتنا سيا ٚف بق ٜينغ هناڅ ما يع ففي محٙڤ الخ
           غيڇها .                                                          .                                                           

  ڣ حت تڤسيعڢ.  ما في محٙڤ السكن فالغ٩ٚ ڣ تٖعيمڢ  ه  ڣ بنا ٚا سكن   هڤ تمڤيل ش

اس مل قرض الثانياملطل  اد ود ع  :                                                  : طريق 

    ٚحلغ يعن ڣ من ينڤيڢ قانڤنا ڣ في ه٘ه امل  ٚ ٚف املعن باألم ٚٙا من ط ڗ يكڤڗ مح ڬ طلظ ق٩ٚ يجظ  ڗ  كيٖ 
ساسيغ ڣ هي :                                                         بثالف ن  قا٭ 

  1- : منها ٚ ها ملڀ الق٩ٚ ڣ ن٘ك ٙاسغ طلظ ق٩ٚ ڣ الت تكڤڗ بٖٙڣ       جميٸ الڤثائڄ القانڤنيغ ڣ الت تسمِ بٖ
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                            : في حال قرض االستغال  
  ٌاػ االستغالڋ األخيڇع.امليڈانياػ ڣ جٖڣڋ نتائ  الحساباػ لثالف ٕٙڣ

  . ميڈانيغ اإلقفاڋ مٸ جٖڣڋ حساباػ النتائٌ الخا٥ بها 

 . ٚيغ لالستغالڋ القإم مٸ  التعليڄ  امليڈانيغ التقٖي

 . ٚفڄ ه امل ٚڬ بحسظ النمٗڤ ٜينغ التقٖي  مخطط الخ

 . محافٴ الحساباػ ٚ ٚي  تق

 سسغ في ٚ اجتماٵ الجمعيغ العامغ للم ڣ محض  ٚ ٚي ٚڥ  تق خ لګ ڣثائڄ  ضافغ  خا٥ املعنڤيغ  حالغ األ
 باختالف النشا٭ ڣ طبيعتڢ.

 

 

  :  حال قرض االستثما

  . ٙاسغ التقنيغ االقتصإيغ  الٖ

 . ٚيغ ملٖع خمس سنڤاػ  امليڈانياػ ڣ جٖاڣڋ الحساباػ التقٖي

 . ٚڬ  مخطط التمڤيل التقٖي

 . البياڗ الڤضعي ڣ الكم لألشغاڋ املحققغ ڣ الت ستحقڄ 

 ٙڬ .ڣث ٚڣٵ االستثما  ائڄ مختلفغ تخ٨ طبيعغ املش

  يجظ اڗ تكڤڗ بطلظ بڤضٸ املبلغ ,نڤعيغ ٙ ٜڗ ق٩ٚ استغالڋ اڣ استثما ع سابقا سڤا ك ٚ اڗ الڤثائڄ امل٘كٙڤ ب٘ك
 الق٩ٚ , املٖع,ڣ ك٘ا الضماناػ املقًڇحغ.  

 كيفيغ التمڤيل حين تسمِ الڤثائڄ ال ٚ ٚي ٙاسغ الڤثائڄ املقٖمغ ڣ تحليلها مٸ تق ٚ ڣ ٕ كاملغ بتقييږ كل العناص
سسغ ڣك٘ا تحٖيٖ نڤعيتها ما يساعٖ البنڊ علګ القيام بعمليغ تكيڀ  املعلڤماػ املساعٖع في تحٖيٖ احتياجاػ امل

 جيٖع مما بيڗ االحتياجاػ, نڤعيتها ڣ قيمتها. 

 

 : ٚا٩  القڤاعٖ العامغ املتبعغ لعمليغ االق

ٚ منها  .1 ع االستغالليغ     :تضبط عمليغ منِ الق٩ٚ بع٬ القڤاعٖ ڣ الت ن٘ك الق٩ٚ يمنِ بغ٩ٚ تٖعيږ الٖٙڣ
سسغ. ڣ  ٙيغ للم  االستثما

ٚاقب ملڀ الق٩ٚ بغ٩ٚ  .2 ٙ كل من م ٙاسغ. ضافغفصل ڣ تحٖيٖ إڣا  احًڇافيغ اكبڇ في عمليغ الٖ

كٖ .3 ٙيغ حسظ ن٨ املإع  ڗمن  الت ٙڬ )ڣالت يعمل  21طلظ الق٩ٚ يتمتٸ بالشخصيغ التجا من القانڤڗ التجا
 (.BDLبها البنڊ 

ٚيبيغ. .4 ٚيبيغ ڣ الشبڢ الض  علګ طالظ الق٩ٚ التمتٸ بڤضعيغ سليمغ مٸ مختلڀ املصالح الض
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ٚ القانڤنيغ ڣ املحٖٕاػ املحاسبيغ. .5  مسڊ مختلڀ الٖفات

 ٖيږ ملڀ قانڤني .ملنِ الق٩ٚ يجظ علګ الطالظ تق .6

ٜم  .7  يكڤڗ بهٖف ڣغايغ ڣاضحغ . ڗالق٩ٚ يل

ٚڣ٩ معها. .8 سسغ بشكل جيٖ ڣ تكيڀ نڤعيغ الق ٚيٖها امل  يجظ تحٖيٖ املتطلباػ الت ت

 :الت يبن عليها الق٩ٚ ٜ  ٙكائ

 . ڣليغ الشخ٨ املقًڇ٩ ٛمن االلًڈام بالڤعٖ اتجاه البنڊ ڣ هڤ مس ٜمن :هڤ   ال

 الحاليغ ڣ املستقبليغ ڣ الت يمكن  الثقغ : ڣ ٗلڊ من خالڋ تحمل ٙ  تحٖف خالڋ فًڇع االلًڈام . ڗكافغ األخطا

  ٕٚفي اآلجاڋ املحٖٕع حين ٚتبطغ مٸ بعضها  ڗالتفهږ : ڣ يعن تفهږ الشخ٨ املقيٖ بال ع م ٜ الثالثغ امل٘كٙڤ ٚكائ ال
 البع٬ . 

  

 

   

ٙاسغ طلظ ق٩ٚ استثماٙ:   ٕ 

ٕځ تمڤيل األصڤڋ -ا سسغ اڣ بمعن  ٙ علګ انڢ ق٩ٚ مخص٨ لتمڤيل الجهغ العليا من ميڈانيغ امل ٚف ق٩ٚ االستثما يع
... الخ(   ڣالت ثافالٖائمغ من )معٖاػ تجهيڈاػ,مباني, ٚ    مكتب ها املستم سسغ ڣتطٙڤ ساٝ النشا٭ امل  تعتبڇ 

نڤا ڗڣنستطيٸ  ٚ منها :                                نميڈ عٖع  نشطغ ن٘ك ٚتبطغ بعٖع  ٙ امل ٚڣ٩ االستثما  ٵ من الق

ٚا العتإ ڣ املعٖاػ الجٖيٖ          -1 ٚڣٵ ,ش ٙاػ الجٖيٖع من خلڄ للمش  االستثما

سسغ   -2    ٙع  اإلنتاجيغ للم لګ تجٖيٖ القٖ ٙاػ التجٖيٖيغ الهإفغ   االستثما

ٙاػ التڤسعيغ الت تهٖف   -3  ٙاػ اإلنتاه لٖڥ  لګاالستثما سسغ  تڤسيٸ قٖ  امل

ٙاػ التقييميغ في-     4   ٙ    االستثما ٙ اإلنتاه ,تكيڀ  طا ٚا معٖاػ اإلنتاه من اجل غ٩ٚ تنسيڄ مسا ش
ٚڣ٭ ڣ متطلباػ السڤځ  ٙاساػ  ڣ اإلنتاه مٸ ش ٚ ڣسائل اإلنتاه )بمعن مختلڀ الٖ حت تطڤي

ٚيغ التط ڣامها (.ڤي سسغ ٕڣ  لنشا٭ امل

 مكونا مل القرض بصيغ أد : - ب

ٜمغ بتقٖيږ ملڀ يحتڤڬ علګ الڤثائڄ التاليغ  سسغ تكڤڗ مل ٙ فامل : مهما كاڗ هٖف ق٩ٚ االستثما  

نڤاٵ الق٩ٚ ,  .1 ٙ يحمل في طياتڢ بشكل ڣاضح ) املبالغ املطلڤبغ ,  طلظ مكتڤب لق٩ٚ االستثما
سسغ  ڗاملٖع , هٖف الق٩ٚ ڣ الضماناػ  املقًڇحغ ( ڣ يجظ  من  ڣ يكڤڗ مڤقٸ من صاحظ امل

 ينڤيها قانڤنا 

ٜمن     التفهږ    الثقغ          ال
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سسغ  .2 ٚڣٵ , مكاڗ ڣ مڤاصفاػ تمڤقٸ امل ٙاسغ تقنيغ اقتصإيغ تحڤڬ تقٖيږ عام للمش , الڤصڀ ٕ
ٚ , تحليل السڤځ , تڤضيِ  ڣ الخٖماػ املبڇمجغ لإلنتاه , البڇنامٌ اإلنتاجي املسط الٖقيڄ للمتڤجاػ 

ٚائها  ٚغڤب في ش ٚع  ڣ املعٖاػ امل ٛها , عٖٕ مناصظ الشغل املتڤف  املباني املخطط النجا

سسغ   .3 ٙاػ الت تملكها امل خغ عن عقٕڤ ملكيغ العقا  ن

ٚيِ ببنا  .4 ٛاػتص ٛاػ ال االنجا  جٖيٖع ڣ البنياػ الڤصفيغ لقيمغ االنجا

ٚڣٵ ڣ املخطط  املالي  .5 ٚاحغ الهيكلغ املاليغ للمش ٙاسغ ماليغ تڤضح ص ٕ 

ٙ الٖعږ  .6 ٚا خغ عن ق ٙ عن الڤكالغ الڤطنيغ لٖعږ االستثماٙ Andiن  الصإ

 

ي مخطط التمويل : - تق  

همها في الغالظ ألنڢ يحص  كل  ٚ املكڤنغ مللڀ الق٩ٚ , ڣ ال٘ڬ يعتبڇ  ٚ من العناص ڣ هڤ عنص
ٙجيغ الت تمتلكها  ٕٙ الٖاخليغ ڣ الخا ٚإ تمڤيلها في املٖڥ الطڤيل من جهغ ڣك٘ا كل املڤا االحتياجاػ امل

سسغ من جهغ  ٚڥ امل ٚڣٵ االستثما ڗ.  خ ٚاه الحصغ من املش خ ٜ معطياتڢ تساعٖ علګ  ٙڬ الت تعج
ٕٙها ال٘اتيغ ألنڢ يغطي كل مٖع استهالڅ الق٩ٚ .                      سسغ عن تغطيتها بڤاسطغ مڤا امل

                                                             

ٚڣٵ الت تسمِ بالتفاڣ٩ مٸ البنڤڅ في مسالغ   ٙڬ للحكږ بحيڤيغ املش ٚڣ نڢ ض ڣ يمكننا القڤڋ ب
ٚٙ علګ مٖع تًڇاٍڣ ما بيڗ  ٚيغ تح يضا انڢ ڣثيقغ تقٖي ٚا٩ ,ڣللعلږ  سبٸ سنڤاػ )امللحڄ7سنغ ڣ2اإلق   

:-ث ا األسس التي تحك عملي تمويل االستثما  

كر منها ما يلي :  ن

ٚف بنڊ  لګ انڢ يشاٙ -   ٙيغ مڤحٖع مستعملغ من ط ٚڥ لتلخي٨ BDLال تڤجٖ ڣثائڄ معيا علګ مستڤڥ البنڤڅ األخ
 . ٙاسغ فهناڅ العٖيٖ من الخبڇا ٙڬ ڣ لكن بالنسبغ لبڇامٌ اإلعالم اآللي املبڇمجغ للٖ ٚڣٵ االستثما                                              -  معطياػ املش

ٙ الت يمكن اڗ تكڤڗ مستحقغ السٖإ في فًڇع ما بيڗ  تحٖيٖ االحتياجاػ الت - لګ ق٩ٚ االستثما تستحڄ اللجڤ 
لګ سبٸ سنڤاػ )  سنڤاػ(. 7-2سنتيڗ 

ٙقږ  - ٙ علګ  ثيڇ االستثما ٙاسغ ت ٙ اڗ تقڤم بٖ ٙ االستثما ٚا سسغ في نفس الڤقـ ال٘ڬ تتفقٖ فيڢ ق علګ امل
يتها في املستقبل  ٕٕٚڣ عمالها ڣم  

ٙع التكيڀ .علګ البنڊ من  -  ٚڣٵ, حجږ املنافسغ, شغل املقًڇ٩,ڣقٖ ڋ عن فعاليغ املش جهغ التسا  

  كٖ من الڤثائڄ ڣ سالمتها ٙ : بعٖ تسلږ امللڀ ڣ الت ٙاسغ طلظ ق٩ٚ استثما ٙ العملي لعمليغ ٕ املسا
ٙاسغ باستعماڋ مجمڤعغ من القڤاعٖ مبينغ كما يلي :     لګ بٖ الٖ  القانڤنيغ , يعمٖ البنڊ 

  ٚڣٵ ڣامتالكڢ مٸ مبالغ املقًڇضغ بهٖف القاعٖع األڣلګ:تحٖيٖ املٖع فيقڤم البنڊ باملالئمغ ما بيڗ مٖع حياع املش
ٛنغ .  الحصڤڋ علګ مستڤياػ تسٖيٖ متڤا

   : ٚا٩ حسظ عٖع معاييڇ منها  لقاعٖع الثانيغ  تحٖيٖ مبلغ اإلق
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  قص  لتٖخلڢ في ال70يعمٖ البنڊ الګ تحٖيٖ نسبغ ٚڣٵ كحٖ  ٚڣ٩ متڤسطغ من قيمغ املش تمڤيل بالنسبغ للق
 األجل .

 -  ٚڣ٩ طڤيلغ األجل(.  %100اڣ حت % 80البنڊ يمكن اڗ يصل الګ ٙغظ في  ٗلڊ )في حالغ ق  في حالغ ما 

  الضماناػ ڣ الت يمكن ٙ ٛڬ علګ العتإ ,  ڗالقاعٖع الثالثغ : اختيا ٜمن الحيا تكڤڗ ضماناػ حقيقيغ مثل ) ال
ٙڬ(   علګ املحل التجا

ٙاػ ڣ يمكن  ٚسميغ علګ العقا ٚهن ال خصيغ مثل عقٕڤ التاميڗ .  ڗڣ ك٘ا ال  تكڤڗ 
  ٚابعغ: تحٖيٖ الٖين علګ ٙع ال٘اتيغ للتمڤيل . 4 ڣ 3 ساٝالقاعٖع ال  سنڤاػ من القٖ

  ٙع ال٘اتيغ  %50تحٖيٖ نسبغ سٖإ سنڤيغ تكڤڗ مساڣيغ لنسبغ  ڣ القاعٖع الخامسغ :  استعماڋ من القٖ
 للتمڤيل .

 ٝڣ ا ٜ قيمغ ٙ ٜي  الخاصغ .  مڤالڢلقاعٖع السإسغ : يتږ الحساب ملبلغ الق٩ٚ يحن املقًڇ٩ علګ تع

  ٚتبطغ بالق٩ٚ ما بيڗ  ڗالقاعٖع السابعغ : احًڇام قاعٖع ٙيڀ املاليغ امل ٙقږ  %03 ڣ % 02تكڤڗ املصا من 
 الخام . األعماڋ

  :ٙكل من البنڊ ڣ املقًڇ٩ يڤقعاڗ اتفاقيغ ق٩ٚ تحٖٕ فيها مستڤياػ كل  ڗالتنفي٘ الفعلي لق٩ٚ االستثما
ٚف منهما ڣ الت قٖ يتږ في  ٙهاط تٖخل املڤثڄ من اجل حمٸ ڣ تحقيڄ الضماناػ الحقيقيغ املطلڤبغ  طا

ٙڬ مثال ٚهن العقا  كال

ٚيڀ بالبنڊ ڣ املقًڇ٩ , املبالغ املقًڇضغ , مٖع ال لګ ضافغ.ڣ تتضمن االتفاقيغ  ٚيقغ التع سٖإ, نسبغ الفائٖع , ط
ٚ فائٖع قاعٖڬ  قسا٭تكڤڗ بنسبغ فائٖع ثابغ ڣ  ڗالسٖإ الت ممكن  ساٝ سع ٚ الفائٖع املتغيڇ علګ  ثابتغ , سع

ٚ فائٖع محسڤب علګ  ڣ  ٚ فائٖع السڤځ النقٖڬ     ساٝسع  سع
ٚف امل ٚحلغ الضماناػ ڣ تجميعها , البنڊ يضٸ الق٩ٚ تحـ تص  قًڇ٩ بعٖ االنتها من م

 
ٚع ٕين مكاڗ املقًڇ٩ بصفغ مباش  ڣ في حاالػ استثنائيغ يقڤم البنڊ بتلخي٨ مستحقاػ املٙڤ

 ايجابيا و سلبيا قرض استثما : 
ٜبڤڗ  -  ٚيقغ مثاليغ لتقڤيغ عالقاػ البنڊ مٸ ال ٙ مالي مهږ ڣ ك٘ا ط  بالنسبغ للبنڊ كايجابياػ فهڤ يمثل مصٖ

ٚف جهغ  ٚڣٵ من ط ڣ ڣضٸ اليٖ علګ املش ٚڣٵ  ٚيٸ للمش  ما السلبياػ فه االمتالڅ الس

ٚڥ             خ

ما بالنسبغ للسلبياػ  - ب ٚ نشاطاتڢ ڣ مڤاجهغ املنافسغ  ٜايا تتمثل في مساهمتڢ في تطڤي بالنسبغ للمقًڇ٩ فامل
ٙيڀ تاميڗ البنڊ      فهڤ يًڇتظ عليڢ ٕفٸ مبالغ كمصا

 : اس مستويا منح القرض و اتخا القراداملطل الثال :

مكن ا نا  ٗا   ٙ ٚا ٚػ سابقا ڣ باتخاٗ الق ٙاستڢ كما ٗك لګ الڤكالغ البنكيغ الت تقڤم بٖ لګ الڤكالغ  ٚسل  طلظ ق٩ٚ ي
ٚ بحسظ تنظيمڢ الٖاخلي  ٚ يختلڀ من بنڊ ألخ ٙ ڣ ه٘ا األم ٚا ٚيتها ألجل الق لګ مٖي ٙاستڢ ڣ تحڤيلڢ  ڣ تقڤم بٖ ٗلڊ 

ٚئيس  بحي لګ التحٖيٖ الڤاضح ملستڤياػ التفڤي٬ بحسظ تصنيفها ال  ن تعتمٖ البنڤڅ 

ٚيغ العامغ .   التصنيڀ ٚيغ الجهڤيغ ,املٖي  ا, التصنيڀ ب املٖي
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لګ  ٙ يحڤلڢ  ٚا ٚفقا  بق ٚ الڤكالغ ال٘ڬ يحڤڋ امللڀ م في حالغ املبالغ املطلڤبغ ما تكڤڗ اكبڇ من التفڤي٬ املمنٍڤ ملٖي
ٚيغ الجهڤ  ٙ النهائي في حالغ ما يفڤځ املٖي ٚا ٚيغ العامغ للق لګ املٖي ها  ٙ ڣ الت تحڤلڢ بٖٙڣ ٚا ٙاسغ ڣ الق ٙيغ لغ٩ٚ الٖ

ٙع ال٘ڬ  لګ اإلٕا  ٙ ٚا ٙاسغ ڣ الق ٚيغ العامغ يحڤڋ امللڀ للٖ ما بالنسبغ للمبالغ الت تفڤځ املٖي املبلغ ما فڤضـ فيڢ ,
ٚيعغ   comitiau laيجتمٸ بصفغ س

ٚاحل مستڤيا ٚم التخطيطي ال٘ڬ يڤضح بسهڤلغ ما يلي :  ڣ بينـ م  ػ منِ الق٩ٚ من خالڋ اله

 

 :مخطط تڤضيحي يبيڗ مستڤياػ منِ الق٩ٚ لشكل ا

 

ٙع ٕا ٚابٸ ملجلس    comteاملستڤڥ ال
 مجلس                                                                                                                                         
ٙع                                                                                                                                               اإلٕا

ٚيغ املستڤڥ  ٚيغ العامغ                                  العامغ                         الثالن للمٖي  املٖي

ٚيغ الجهڤيغ                       املستڤڥ  ٚيغ الجهڤيغ                                     الثاني للمٖي  للمٖي

 الڤكاالػ البنكيغ                                                                            األڣڋ للڤكالغ   املستڤڥ 
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:  خالص

ٜ كثيڇا في اهتمامڢ بتنميغ االقتصإ املحلي من  ٚك ٙاسغ التطبيقيغ في بنڊ التنميغ املحليغ ڣجٖػ انڢ ي تمامي للٖ خالڋ 
ٙ املحلي من جهغ ,  ٙيغ منها ڣ الت تساعٖ فبًڇقيغ االستثما ٚڣ٩ الت يمنحها .ڣ خاصغ االستثما ,ڣ ٗلڊ من خالڋ الق

ٚڥ , يفضل ا خ عتمإه علګ مجمڤعغ من السياساػ الت يطبقها علګ تقٖيږ تنميغ القطاٵ االقتصإڬ من جهغ 
ٚ يهٖٕه مستقبال . باإلضافغ  ڣ خط ٙع  ڬ خسا ساسيا في تجنظ  ٙها جانبا  ٚڣ٩ , باعتبا ٜيٖ  لګالق حسن تعاملڢ الت ت

ٚ ڣعل ٙباٍ ڣ اقل الخسائ قص  األ مڤاڋ لضماڗ  ٙصيٖه من  ٛيإع  ٜبائن ال٘ڬ لهږ ٕٙڣ كبيڇ في  ګ من استقطابڢ لل
 مستڤڥ كبيڇ من الٖقغ ڣالثقغ .

ٚه. لګ تنميغ اقتصإ الڤطن ڣ النهڤ٩ بڢ ڣتطڤي ٛيإع   سڤف يڤاصل مسيڇتڢ نحڤ البقا ڣ النمڤ , 
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 2015-02-24مستغانږ 

 

 االسږ :

 اللقظ :

 ڣاليغ : 

 النشا٭ : 

 السيٖ : لګ                

 املڤضڤع :

ٚجع :  امل

 السيٖ :               

ميڗ علګ البطالغ  , مڤضڤع   CNACبعٖ الحصڤڋ علګ املڤافقغ علګ ه٘ا النشا٭ مڜ صنٖڣځ الت
ٚفني أڗ اطلظ منكږ أڗ تمنحڤني ق٩ٚ مصٚفي بمبلغ :  ٚفقغ األهليغ يش  الشهادع امل

ٙقام :  4200837باأل

ٙ ڣ ثالثغ ڣ سب ٙبعغ مالييڗ ڣ مئتيڗ ألڀ ڣ ثمانيغ مئغ ڣ سبعغ ڣ ثالثيڗ دينا ٚڣف : أ  عيڗ سنتيږ .بالح

ٚ الضماناػ التاليغ :  ڣأڣد أيضا تڤف

ميڗ . -1 ٚ الت  مخاط

 . FCMGفي عضڤيغ  -2

 تعهٖ املعٖاػ . -3

سس ٚ امل ٙجڤا أڗ تقبلڤا مٖي ٙڅ اإليجابي , أ ٚ ڣ في انتظا ياػ التقٖي ا عڜ اسمي   غ تعبي

 

 املهتږ تڤقيع 
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ٚاطيغ الشعبيغ  ٚيغ الٖيمق يغ الجزائ  الجمهٙڤ

 

ٙع العمل ڣ التشغيل ڣ الضماڗ االجتماعي .  ا  ٛڣ

ميڗ عڜ البطالغ .     الصنٖڣځ الڤطني للت

 

ٚيغ الجهڤيغ   املٖي

ٚكز مساعٖع التڤظيڀ ال٘اتي   م

 ڣكالغ ڣاليغ 

يڜ العاطليڗ عڜ العمل              ٛ خلڄ األعماڋ املصممغ للمطٙڤ  جها

ٙهږ مڜ               اٍڣ أعما  ما .عا 50الګ  30ال٘ڬ تت

 

 

 قضيغ تقنيغ اقتصاديغ                      

                     

 محمٖاالسږ :

ٛينـاللقظ :  بڜ 

ٙػالڤاليغ :  تيا

ٚيعالنشا٭ :  اطعام س

 

 

 

 

 

 

 



 
71 

 محمٖاالسږ:

ٛينـالقظ :  بڜ 

ٚيعالنشا٭:  اطعام س

 1             1/2القطاعاػ ٗاػ األڣلڤيغ :

                                               1                  1/2نڤع املنطقغ :

ٚڣجيڗ :    1              عٖد امل

                                                                3   عٖد فٚص العمل :

ٚڣع :                                                           تكلفغ تمڤيل املش

 

 االستثمارهيكل  -1

             �          �    �     �     

            �             �                 CV  DA                 
     FCMG           �            �                                 �                                               
20000,00 20000,00 20000 ,00                            
0,00 0,00  0, 00                                    
5838323,40 5838323 ,40 5838323,40 00               00          00           00                            

0 ,00 0,00 0,00      00          00           00                             
5838323,40 5838323,40 5839323,40 00        00          00            00                        
0,00 0,00 0,00 00          00          00           00                         

0,00 0,00 0,00 00           00          00           00                           
0,00 0,00 0,00 00       00          00           00                         
69358,69 69358,69 69358,69                             

0,00 0,00 0,00                             

69358,69 69358,69 69358 ,69                             
0,00 0,00 0,00                              
 

5 927682,09 

 

5 927682,09 

 

5 927 682 ,09 

 

     00  

 

00 

 

    00 

        

       00   

                         

 

4 -                               :      

 

                 
      �    

 
      �     

 
     �        

  
       �       

 
      �       � 

       �           �       �    �           
               20000,00      8             12 ,50        2 500,00         

           0,00               8             12,50         0 .00               
         0,00               8             12,50         0,00                

                  5838323,40  8             12,50         729 790 ,43   
                0,00               8             12,50         0,00                
                  0,00               8             12 ,50        0,00                

           0,00               8             12,50         0,00                
 

          
5838323,40         732 290 ,43   
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    ي  نية   ف   حية : -5

 

 قم 
   حس ب

  قم     ب  غ   ألص               
   حس ب

    ب  غ       خص م     

  94, 023 120  أس                  40. 323 858 5              2

 94, 023 120   شخصية   س ه ة     00, 000 20    د أ  ية 20

        0,00  أل  ض  22
    40, 323 858 5        إلن  ج 24

          0,00  ب ن  240
    40, 323 858 5 أج  ة   أد    243
         0,00  أل  م         ة 244
        00, 0        ك ب 245
        0,00  أل  م 247
 82, 172 881 5    ي   5        0,00    خ  ن      3

 73, 837 200 4   قر ض   ب كية     0,00 بض ئع 30

 09, 335 680 1 قر ض أخرى      0,00    د   إ   د   31

       0,00 دي    أل  م        35 ,  837 142   حق ق   4

       0,00              ي   42
       0,00 دي    أل  م 43
       0,00   ذ م    رتبطة 44
      0,00  س حق    ن      ء 47
    35,  837 142 ت فير 48

 75, 196 001 6       ع  196,75 001 6       ع 
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 : ج    حس ب        ئج –             7

 قم  
   حس 

   س ة    س ة    س ة        س ة   س ة    س ة     س ة    س ة     م   حس ب        

   7  بي    بض ئع 70

  

00    00   00  00  00  00  00  00  

   7 بض ئع  س  لكة 

  
00    00  00  00  00  00  00  00  

  00  00  00  00  00  00  00    00  ه  ش   ربح  إلج     

   7 إن  ج  ب ع 

  
00    00  00  00  00  00  00  00  

   5 إن  ج  خ   

  
00    00  00 00 00  00  00  00  

   2 إن  ج 

  
00    00  00 00  00  00  00  00  

   7 خ      ق  ة 

  
2700000 2889000 3091230 3307616,23 3539149 ,2 3785889  4051971,95 4335609,99 

   2    م 

   
00   00  00  00  00  00  00  00   

   5    د      زم  س  لكة 

  
240000 25200  264600  277830 291721,50 306307,5 321622,95 337704,10 

   4 خ     

  
120000 124800 129792 134983,68 140383,03 134983,6

8 
151838,28 157911,81 

,2894802 3107044,70 2894802,42 2696838 2512200 2340000    قي ة    ض فة 

42 
4525433,19 4831225,90 

 5      ج       عة 

    
00   00   00   00    00    00 00  00  

  00  00  00    00    00   00   00   00    2 نفق      قل 

 675408,20 643245,91 555660    504000 480000    5  ص  يف  س خ  ين 

 106974,45 100336,82 82822,12  00  00  00  00   00  ضر ئب      م 

  00  00  00  00  00  00  00   00   ص  يف    ية 

148645,4 145730,8 142873,3    2  ص  يف أخرى  

3 
151618,34 154650,71 151618,3

4 
160898,60 164116,57 

732290,4 732290,4 732290,4  نفق           

3 
732290,43 732290,43 732290,4

3 
732290,43 732290,43 

,1286702 1130178 2, 984836  ن ي ة     غ   

14 
1372411,53 1548374,29 5835961,

14 
6162204,93 6510015,54 

  00  00  00  00  00 00   00    00    4  إلير د   غير تشغيلية 

  00  00  00  00  00  00  00    00   4 نفق   غير تشغيلية 

   00    00  00  00  00  00  00  00  

   984836,2

3 
1130178 1286702 960688,07 1083862 1372411,

53 
6162204 ,9 

3 
6510015,54 

 IBS ° IRG  00   00  00  00  411723,46 411723  1848661,48 1953004,66 
984836,2      ي ة   ص فية 

3 
1130178 1286702 960688,07 1083862 7586749,

48 
8010866,41 8463020,21 
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 :   خطة    ق ية    ؤقة  لس ة  أل  ى -  8

 الشهر الشهر  الشهر الشهر الشهر الشهر الشهر الشهر الشهر الشهر الشهر  الشهر ت يين     

 1705500 1550000 1395000 1240000 1085000 930000 775000 620000 465000 310000 155000 142873,35 ت  ز  أ   

 225000 225000 225000 225000 225000 225000 225000 225000 225000 225000 225000 225000     ع

  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00   00 بض ئع بي  ت

  00  00  00  00  00  00  00   00  00  00  00   00  ب ع إن  ج

 225000 225000 225000 225000 225000 225000 225000 225000 225000 225000 225000 225000    ق  ةخ   ت

  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00 أخرىخ   ت

 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 35, 212837 إنف ق

  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00   00 شر ء   سلع

شر ء    د   
    زم

20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 

 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000  خ    

 ص  يف 
   ظفين

40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 

  ضر ئب   
   ر  م

00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  OO 00  

    فق  

      ية
00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  

  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00 142873,35 نفق       عة

  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00   قرض   

   رصي 

      ئ 
155000 310000 465000 620000 775000 930000 10850000 12400000 1395000 15500000 17050000 18500000 
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 : نسب  بح    شر ع-

      س ة         س ة              س ة           س ة     س ة     س ة     س ة        س ة ت يين

 8463020,21 8010866,41 749,48 586 7 862 1083 07, 688 960 1286702,14 1130178,76 836,23 984     ي ة   ص فية  لس ة 

 VA°CA 36,48 % 39,12% 41,62% 29 ,04% 30,62% 200% 198% 195%  ربحية 

 CAF  1717126 ,65 1862469,57 2018992 ?57 852810,95 975984,88 7478872,36 7902989,29 8355143,09     فق    ق ي 

  CAF  0,926  0,857  0,794   0,735  0,681  0,630  0,583  0,540    خصم

  ق  ة على تح يث      يل 
  CAF   ذ ت 

1589932,08 1596767,13 1602741,39 6626841,51 664238,91 4712958,21 4611318,35 4514023,84 

  ق  ة على تح يث      يل 
     ر ك  

1589932,08 3186699,22 44789440,61 5416282,12 6080521,0 11496803,1 16108121,4 20622145,3 

 VAN  79324,28      ص ف    قي ة   ح  ية

 %10,60          ئ      خل 

  %14  %14  %14  %19  %19  %20  %20   %21      ج إن  جية  

  %111  %112  %112  %88  %88  %87  %87  %87  د جة    ك  ل

 30152031,96 13470959,63  5677024,43 6066311,81 4898438,03 3404550,18 2067185,71 875163,78   س            ل

   DIV  19,40   4,88  76, 3  2,67  1,93  1,47  17, 1 ت  يل     ئم

 1,00  97, 0  0,90   0,76  0,67  0,56  0,42  27, 0  ي  ة  ألص  

  NOM ? 1,00  9,35  2,47  2,04  1,73  1,42 1,19       ة   ءئ  نية      ة
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 :       د -

 
 

 

 

 

 

 

 

    فق      فق      فق         ع طبي ة     ص ع

     بة     غيرة     غيرة    ق   

 000 240000   100 240000      زم  س  لكة   د 

  120000  00   00 120000   خ    

 480000   00   00  480000  ص  يف  س خ  ين

   00   00  00  00   ضر ئب      م

   00   00 22. 82  00  ص  يف    ية

 35 , 142873   00  00 35 , 142873    ف ق         عة

 43. 732290   00  00 3 7322904 خفض         

  00   00  00   00  ص  يف غير تشغيلية

 78, 475163 1  240000  00 78, 163 715 1       ع

 ح م  ألع   

      ش على    ك  يف     غيرة

      د 

 ت  يخ      د 

 ه  ش  أل   

  ؤشر   كف ءة

  ؤشر أخذ    ي   

 د جة    قلب
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ٚڣه : -1 -  ع٩ٚ امل

ٚڣه:  امل

 محمٖ االسږ :

ٛينـاللقظ :  بڜ 

ٙػ املٖينغ :  تيا

هيل . ع املهنيغ : شهادع ت  شهادع ڣ الخب

ٚڣع : -ب  ع٩ٚ املش

ٚيع : - ٚڣع بعنڤاڗ : اإلطعام الس  مش

ٚدڬ . -  الشكل القانڤني : ف

 مجاڋ النشا٭ : خٖماػ . -

ٙػ . -  املنطقغ : تيا

ٚڣع :  -1  عمڤمياػ حڤڋ املش

ٚيع . -أ ٚڣع : اإلطعام الس  طبيعغ املش

ٚڣع :  -ب ٙػ .مڤقع املش  سڤف يتږ تحٖيٖ املڤقع في تيا

ٚا حساب في  ع مع املڤاد يمكنني ش شغ عمل صغي الخياٙ ليس مڜ قبل الصٖفغ ألنڢ ليس هناڅ ٙڣ
ٚبا  ٚافڄ : الكه ٚ٭ أڗ تكڤڗ هناڅ جميع امل ٚفغ بش ٚف الصحي  –الغ ٚځ الڤصڤڋ . –الص  ط

ٚڣ٩ ڣ انتها  –ه  ٚيبا علګ الق ٚڣع سڤف يحصل ق ٚڣع في املڤاعيٖ النهائيغ للمش الٖڣلغ مڜ تقٖيږ املش
 املعٖاػ .

ٙكغ  -د مل مشا ٚڥ .  cnacڣpnr املساعٖع التي تلقاها : ت  مڜ جهغ ڣ الق٩ٚ البنكي مڜ جهغ أخ

دماه الشباب في االقتصاد . -ڝ عادع  ٚڣع علګ االقتصاد :  ثي املش  ت

ثي  -ڣ ٚ التلڤف للبيئغ التنظيميغ املعمڤڋ بها .ت ٚڣع خط ٚڣع علګ البيئغ : ال يع٩ٚ املش  املش

ٚڣه . -ڗ  خلڄ عٖد مڜ الڤظائڀ : خلڄ فٚص مهږ ڣ سيساهږ في الحٖ مڜ البطالغ بما في ٗلڊ امل
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 املنتٌ ڣ السڤځ : -2

 املنتٌ : –أ 

ٚيع  . -1 ٚڣع : اإلطعام الس  ڣصڀ دقيڄ للمش

 للمنتٌ .االستخٖاماػ الثانڤيغ  -2

 \. meantحسظ املنتٌ :  -3

ٚيعغ هڤ حامل مناف٘ السڤځ ڣ القيمغ لخلڄ  - ب أڣال ڣاليغ أڣ للمٖڗ السڤځ :سڤځ الڤجباػ الس
ٚڥ لتجنظ التنقالػ . ٚڥ له٘ا العمل هڤ محطغ مهمغ جٖا ڣ مڜ جهغ أخ  أخ

 

ٙقام في السڤځ : – 1-ب  األ

يجابيغ علګ املستڤڥ - ٚڣع مهږ , ڣ يمكڜ أڗ ي٘هظ بعيٖا في تحقيڄ نتائٌ  ڗ املش كٖ ب ٙاسغ ت الٖ
 املحلي , ج٘بـ ه٘ه السڤځ انتباه العٖيٖ مڜ الزبائڜ 

  : 00 000 700 2مبيعاتها السنڤيغ عاليغ جٖا تبلغ  -

اػ الطلظ :  -2 -ب  مي

ٚيعغ مهږ جٖا .   -  الطلظ علګ الڤجباػ الس

ٚ ڣ املستقبل : -3-ب  خصائ٨ الع٩ٚ الحاض

. ٚ ٚ مستم ٚضا طيبا ڣ تڤاف  الع٩ٚ يتغي ڣ نحڜ نقٖم ع

ٙيغ : -3  الڤسائل السياسيغ ڣ التجا
ٚيعغ للجمهٙڤ . - أ  أهٖاف البحن :خف٬ الطلظ علګ الڤجباػ الس

سساػ العامغ ڣ الجمهٙڤ .-ب  ٚكاػ ڣ امل  الزبڤڗ : جميع الش

 الخٖماػ ٛسياسغ املنتٌ : نڤعيغ جيٖع مڜ  -ه

ٙ الحاليغ ٛ –د  ٙ ڣفقا لالئحغ األسعا  سياسغ التسعي : األسعا

يع : -ڝ  سياسغ التٛڤ

. -ڣ ٚع مع العمال  سياسغ االتصاالػ : سيتيح سياسغ التڤاصل مباش
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ٚڥ : -ڗ ٙيغ أخ ٚ تجا  عناص

اڗ التڤقعاػ :  -  دٙڣ

 00, 000 700 2  :السنغ األڣلګ -

  00. 000 889 2:السنغ الثانيغ -

 00 . 230 091 3  :الثالثغالسنغ  -

ٚابعغ -  10 . 616 307 3 :السنغ ال

 23 . 149 539 3 :السنغ الخامسغ -

 95 . 889 786 3  :السنغ السادسغ -

  971.95 051 4:لسنغ السابعغا -

 99 .609 335 4: السنغ الثامنغ -

 ڣسائل اإلنتاه ڣ التنظيږ : -5

ٚيغ : سڤف يكڤڗ  -أ  ڣظائڀ . 3ڣسائل بش

ٙاض ي ڣ املبا -ب  ني .األ

 معٖاػ التشغيل . –ه 

املبلغ مڜ قيمغ  الكميغ تعييڗ 
 الٖيناٙ

 املجمڤع بالٖيناٙ الٖفع بالٖيناٙ

ع  يغ الفاتٙڤ ٙ
  األڣليغ 

ٚقږ   104/2015ال

  5 838 323 .40 5 838 323 .40 

 40. 323 838 5 40 . 323 838 5   املجاميع 
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 األصڤڋ غي  ملمڤسغ : -د

 .   cnacمڤافقغ  -

 املزڣد : -ه

 الٖڣلغ ڣ القطاع الخاص .

ٙڅ  مڤاد أڣليغ  تعييڗ  سيمغ املڤاد قانڤڗ الجما

ٚا   غ

 ممحاع

 السڤځ املحلي الحالي  محلي 

داػ املحليغ ,إلنتاه يٖڋ علګ اسږ البائع  -1  . تحٖيٖ املستٙڤ

 تحٖيٖ ما اٗا كانـ مڤحٖع املنتٌ مڤجڤدع في السڤځ ,أڣ تصنيفها حسظ الطلظ .-2  

  meant:الباطڜ 

  meantتعليڄ : 

حغ : -2  الضماناػ املقت

 للحصڤڋ علګ ائتماڗ مصٚفي : اعتماد علګ املفاڣضاػ مع البنڊ . -

 للق٩ٚ غي مٖفڤع : تعهٖ مڜ األجهزع الثانيغ .  -



ل الثالث دراسة تطبيقية لقر استثماري من طرف بنك التنمية المحلية           الف
 DREمستغانم 
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 خالصة:

كز كثيرا في اهتمام بتنمي من  ج ان ي اس التطبيقي في بن التنمي املحلي  خال إتمامي لل
ي منها  الت تساع فبترقي  ض الت يمنحها . خاص االستثما ل من خال الق االقتصاد املحلي , 

ع من االستثما املحلي من جه , تنمي القطاع االقتصاد من جه أخ , يفضل ا عتماده عل مجم
ده  ها جانبا أساسيا في تجن أ خسا أ خط يه ض , باعتبا ي الق السياسا الت يطبقها عل تق

ه  إلمستقبال . باإلضاف  صي ياد  حسن تعامل الت تزي من استقطاب للزبائن ال له د كبير في 
عل باح  اقل الخسائ  ا لضما أقص  األ الثق .من أم ق    مست كبير من ال

ه. ي تط ض ب  طن  النه ياد إل تنمي اقتصاد ال اصل مسيرت نح البقاء  النم ,  ف ي  س
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ا يةن اقةاي  ةي  رة  لم تعد النشاطاػ البنكيةغ مرة ا  ًا رجمرعةغ رة  اعاعةار، ول نلك أةا م ةبحي عم،يةغ رحصةر
ةةا نااةعا رةة  ا وةة اس ناعاانةاػ ناعنتمةةاػل نتتهايةةد مبمي أةةا يررةا  عةةد يةةر   نة   رةةا أةةيرريةغ   يشةة د اتقاصةةاس م ققاعا

ر  تحرتػ عميقغ.
ا عةا يقةةر   ةب يةن اةة يه تةرو   التة نيةن لةه بةال الاحةةرتػل ي،عة  النتةا  البن ةة   ا ماااةيا اتة ا ًا  غف اعالئمةةنسن

ا  ميضةةا ل راةةب الققةةا  الةةال يعمةةه ع ةة  تةةد    التةةت تنةةمذ ل ةةاا اتقاصةةاس  ةةالاقًر يةةن لةةه ن ةةر يام ةةه  اتاةةاق اًل ناتةة ا
يةةةن لةةةه اا اةةةا  ناةةةائه الامراةةةه الالالرةةةغل نت يمكةةة  مو تأمةةةه يةةةن الرقةةةي ا لا ةةة  الةةةدًن الةةةال يقةةةر  لةةةب النتةةةا  اعصةةة ين 

 ساخ ن ناار ع   اقاصاس النري.

ان ي ف تال ال بةةةا  ب ًاةةةغ م ةةةبحي تق،ةةة  الشةةة نال ن الضةةةماااػ الالالرةةةغ لامك أةةةا رةةة  لعةةة  سًن البنةةةرل الاجا
ًل بةةةاا الةةةال ينةةةدر   ًا  رنةةةاق، و را ةةةاول و ع ةةة  اع قةةة  الاجةةةا كماعارةةةه رةةةا ن تتةةةا ينةةةاقير الا ضةةةيه  ةةة و ااةةةئيما

ًاااػ الاح،ي،يغ اععمقغ التت تنمذ ل،بنة   ةالاع ف  ش ه متن  ين إش اليغ الانميغ ات قاصاسيغ ن لل   القيا   الد
ًرر اعت رجةةغ رةةر إاةةت اتجي أا  ًاػ اعاانةةغ  ن كةةاا رةةده تنااةة  بةةال اعشةةةا ن كةةال  القيةةا   الاح،يةةه اعةةا ن رةةة  ع ةة  قةةد

ًااةةغ  عةةب الننةة  اعاليةةغ ا كتةة  ستلةةغ التةةت تبةة و لنةةا الر ةةعيغ اعاليةةغ ل،ماانةةغ ن رةةده ااةةا الل ا اعةةا ن   ةةه  خةةالد س
ًاغ . ً  االي  البنرل البنرل الاجا ًاخ اتااحقاي ن   ه ت اسل اع اط ة ن إعاسة اتعابا النداس ين تا

ً مرةةةراد العمةةةال ل نقةةةد تنانلنةةةا يةةةن بةةةا ًاةةةغ نماةةةالياأا يةةةن ااةةةئيما نالةةةدًن ال عةةةاد الةةةال ا البحةةةو سًن البنةةةرل الاجا
،  الرسائر نرنذ القة ن  نمخة ه يأا ماااا ع    وت،عبب ين تقرا  اقاصاس الرط  ر  خالد ماالي  تق،يديغ تعامد 

ًاةةةةغ اي الاجا اي اعاليةةةةغ نالاعارةةةةه  ةةةةا ًن ً يةةةةن ا ًن اعنةةةةئنديغ  مةةةةا يحقةةةة   نوةةةةاذ ااعامةةةةاساػ تدييةةةةغ تعامةةةةد ع ةةةة  اتاةةةةئيما
ال بحيغ نارو  النيرلغ ين الرقي ا نب.

ًاةةغ ع ةة  اعنةةاره اعيةةداة  رناونةةغ كب ةة ة ويمةةا  ي أةةا رةة    ةةغ نرةةر اعاانةةاػ اعاليةةغ  بةةاا نتشةة د البنةةرل الاجا
را  الراةةةةةةةائه رةةةةةة    ةةةةةةغ طاايةةةةةةغ رمةةةةةةا ياق،ةةةةةةة  رةةةةةة  البنةةةةةةرل الةةةةةةاحكم يةةةةةةن ا سا  البن ةةةةةةة  نتقةةةةةةرا  ا  ةةةةةةدراػ اعصةةةةةة ويغ نتقةةةةةة

ً موضةةةةه ار اايةةةةاػ النتةةةةا  اعةةةةا ن  صةةةة غ  الاكنرلر يةةةةغ اعنةةةةا درغ يةةةةن رجةةةةاد العم،يةةةةاػ اعصةةةة ويغ  مةةةةا ينةةةةمذ  ااةةةةئيما
خا غل ناار ااياػ اتقاصاسيغ الرطنيغ  ص غ عارغ.
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 امللخص :

ػ  إڗ            ٙيغ قٖ تجاٛڣ ٙ البنوك التجا التقليٖڬ لوظائفها ڣ ال٘ڬ يتجسٖ في الوساطغ املاليغ من  اإلطا
ٚڣض  ٙيغ خالل جمع الودائع ڣ منح الق حيث أڗ التطٙو املصٚفي في الكثير من الٖڣل ألزم البنوك التجا

ٚف نيابغ عن الزبائن  إٗخٖماتڢ ,القيام بعملياػ لږ تعهٖها من قبل ڣ نوعت من عملياتها ڣ  أصبحت تتص
ٚكاتهږ ڣ  ٚف في ت ٚائظ املستحقغ عليهږ ڣ التص ٙباحهږ ڣ تحصيل الض في أسهمهږ ڣ سنٖاتهږ ڣ تحصيل أ

ٙ أموال العمالء  ٙاػ املناسبغ الستثما اق املاليغ التي تكونها أڣ  إلګ باإلضافغتقٖيږ االستشا ٙع محافظ األٙڣ إدا
ٙجيغ خاصغ من خالل االعتماد  لحساب الزبائن كما تقوم ٙع الخا البنوك حاليا بٖٙڣ فعال في تمويل التجا

 املستنٖڬ .
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