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:  ثمهيد  

 حعخبر البىىن العمىد الفلسي إلكخصاد أي دولت و ذلً زاحع للدوز الىبير الري جلىم به في الظىق الىلدي، 

فهي حعمل على حمع ألامىاٌ و جىعُفها من خالٌ اكساطها لطالبيها طىاء واهىا مإطظاث، أفساد، هُئاث أو 

ع حعىد عليها بالسبدُت م اطدثمازها في مشاَز الا أن هره ألاوشطت حعخبر جللُدًت . مإطظاث دولُت، أو عن طٍس

ملازهت مع الخطىزاث العاملُت التي حشهدها الظاخت البىىُت في الىكذ الساهن، و هغسا لخطىز املىافظت بين 

، ول هرا ولد هىعا من الظغىطاث و املىافظت الحادة ...البىىن العامت و الخاصت و عهىز البىىن الالىتروهُت

في الظىق املالي، و ذلً زاحع ألن ول بىً ًطمذ للىصٌى الى أهبر خصت في الظىق طىاء من خُث عدد 

.املخعاملين، الخىىىلىحُا، امليزة الخىافظُت و ختى من حاهب عدد الفسوع التي جملىها  

و في عل طعي الادازة البىىُت ملىاحهت املىافظت و مىاهبت الخطىزاث الى حاهب زغبتها في أن جيىن الظباكت في 

س مظخىي الخدماث امللدمت، فهي ال مداٌ جخعسض ملخاطس عدة  خىض الخجازب الجدًدة و الحدًثت و جطٍى

الا أهه و لصاما . هىدُجت لرلً، طىاء واهذ مخعللت بالبىً، املخعاملين معه أو مخاطس هاججت عن الظىق املالي

عليها ًجب أن جخعامل و جخأكلم مع هره املخاطس و ذلً بالبدث عن وطاةل و طسق حظاعد على ججىب املخاطس 

.أو الخخفُف من أزازها الظلبُت و هرا للحفاظ على طالمت البىً و املىغىمت املصسفُت هيل  

و من هىا جبرش أهمُت وحىد ادازة للمخاطس خاصت بيل بىً تهخم بلُاض، مساكبت املخاطس و وطع اللىاهين و 

الاحساءاث الالشمت و املالةمت ليل هىع من املخاطس، ألن أي خطأ أو طىء جلدًس للخطس هفُل بصعصعت هغام 

البىً، لرا هجاح أي ادازة للمخاطس مسجبطت بدسص البىً على مىغىمخه و مدي التزامه باألهغمت الداخلُت و 

ت و مدي كابلُخه و اطخعداده للخعامل مع املظخجداث العاملُت و املخاطس التي ًىاحهها في عل  عاث الظاٍز الدشَس

.ممازطخه ألوشطخه، و املىافظت في الظىق املالي  

ئن وحىد ئدازة فعالت و هاجحت في أي بىً ٌعطُه زلت هبيرة للبدث عن مىخجاث حدًدة جدغى بلبٌى و اكباٌ 

و اللسوض الاطتهالهُت من بين املىخجاث الحدًثت التي . عام و حعطُه ميزة جىافظُت في الظىق املالي و البىيي

لُت للصباةن خاصت ذوي الدخل  حظعى البىىن لخبىيها و التي تهدف في مظمىنها الى حغطُت و طد الحاحاث الخمٍى

.املخىطط من أحل جدظين املظخىي املعِش ي لألطس  
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و الجصاةس هغيرها من الدٌو الىامُت وان لها هصِب في جبني هرا الىىع من اللسوض التي حظاعد أصحاب العجص 

و هغسا ملا شهده اللسض . املالي املإكذ إلكخىاء مىاد اطتهالهُت هفُلت بسفع و جدظين املظخىي املعِش ي للفسد

سه و  ت حاهدة لخطٍى دت هبيرة من املجخمع عملذ البىىن الجصاةٍس الاطتهالوي من كبٌى و اطخدظان لدي شٍس

الخىطع في مىده من أحل زفع اللدزة الشساةُت لألفساد الى حاهب دفع عجلت الاطتهالن و جىمُت الاكخصاد، ئال 

أن هره السغبت لم جىن مدزوطت حُدا من كبل البىىن هغسا للخددًاث التي عسفها على مظخىي طُاطت 

ادة مدًىهُت ألافساد، و عجص . حظُيره، جطبُله و ئدازجه فلد أدي الخىطع املفسط في مىذ اللسض الاطتهالوي الى ٍش

 و اعادة فخذ امللف من 2009البىىن أمام هرا الىطع مما دفع بالحيىمت الى الغاء اللسض الاطتهالوي طىت 

.2016أحل جطبُله طىت   

 .La Societé Généralو إلزساء هره الدزاطت كمىا بتربص على مظخىي بىً 

:الاشكالية  

:من خالٌ ما طبم خاولىا صُاغت الاشيالُت السةِظُت لدزاطت هرا املىطىع على الىدى الخالي  

؟كيف ثقوم إلادارة البنكية بمواجهة املخاطر املحعلقة بالقرض الاستهالكي*  

:و من أحل ذلً كمىا بخجصةت الاشيالُت الى أطئلت فسعُت جلدم والخالي  

؟ما هي املخاطس التي جخعسض لها البىىن-   

ت العمل املصسفي-  ؟هل ئدازة املخاطس خل ملىاحهت املخاطس أم وطُلت لظمان اطخمساٍز  

؟ماذا وعني بلسوض الاطتهالن-   

س كسوض الاطتهالن-  ت لخطٍى ؟ما هي اطتراجُجُاث البىىن الجصاةٍس  

:الفرضيات  

:لإلحابت على هره الدظاؤالث كدمىا الفسطُاث الخالُت  

جخعسض البىىن لعدة مخاطس أزىاء مصاولتها ألوشطتها مثل مخاطس الظُىلت، الظىق، : الفرضية ألاولى

... .الاةخمان، املخاطس الدشغُلُت  

ت البىً في هرا حعخبر ئدازة املخاطس خل ملىاحهت املخاطس و :الفرضية الثانية  وطُلت لظمان اطخمساٍز

.أن واخد  
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ادة اللدزة الشساةُت :الفرضية الثالثة  اللسوض الاطتهالهُت هي عبازة مىخج جلدمه البىىن بهدف ٍش

ادة الطلب الفعاٌ .لألفساد، مما ًإدي الى ٍش  

س فسوض الاطتهالن هجد :الفرضية الرابعة  من الاطتراجُجُاث املخبعت من كبل بىىن الجصاةس لخطٍى

.طُاطت املىخىج، طُاطت زبذ الصباةن، طُاطت الظعس و الخىشَع  

:أسباب اخحيار املوضوع  

الدشدًد على أهمُت وحىد ئدازة للمخاطس في البىىن-   

جىطُع املعسفت خٌى املخاطس البىىُت و أطالُب ئدازتها-   

اللاء الظىء على أزس اللسوض الاطتهالهُت في املجخمع-   

هغسة خٌى واكع اللسوض الاطتهالهُت في الجصاةس بين الالغاء و العىدة-   

ت لخجىب الىكىع في هفع -  الترهيز على أهمُت وحىد ادازة ملخاطس كسوض الاطتهالن في البىىن الجصاةٍس

.الخطأ  

:أهداف الدراسة و أهميتها  

ًبرش أهمُت البدث في حظلُط الظىء على الىُفُاث و الطسق الىاحب اجباعها لخلُُم خطس اللسض و 

الىكاًت مىه بصفت عامت و بصفت خاصت مخاطس كسوض الاطتهالن الى حاهب جلدًم هغسة عن 

ت أما أهمُت البدث فخىمن في . اللسوض الاطتهالهُت بين مفهىم أهىاع و واكعها في البىىن الجصاةٍس

.معسفت دوز ادازة املخاطس البىىُت في عل اللسوض الاطتهالهُت  

:املنهج املحبع  

ختى هخمىن من الاحابت عن الاشيالُت و ألاطئلت الفسعُت املطسوخت و مداولت اخخباز صحت الفسطُاث 

املصاغت كمىا بدبني املىهج الىصفي الري ًصف املخاطس البىىُت و طبل ئدازتها في البىىن الى حاهب 

هما جم اعخماد املىهج الخدلُلي في الفصل الخطبُلي . طسد جفاصُل و حىاهب اللسوض الاطتهالهُت

.الخاص بدزاطت جطبُلُت خٌى واكع ادازة املخاطس في اللسوض الاطتهالهُت  

:صعوبات البحث  

صعىبت الحصٌى على معطُاث الدزاطت-   

ذ باحساء التربص مما طبب طُم في الىكذ-  .صعىبت الحصٌى على جصٍس  
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:الدراسات السابقة  

ىت شاًدي التي جطسكذ فيها لـ -  .إدارة و جسيير مخاطر القروض البنكيةمرهسة ماطتر للطالبت صبًر  

دراسة مقارنة بين البنوك -إدارة املخاطر البنكيةزطالت ماحظخير للطالبت وعُمت خظساوي خٌى - 

-الحقليدًة و البنوك الاسالمية  

أثر القروض الاستهالكية على ثطور الواردات في مرهسة ماطتر للطالبت خظِبت شخدىهت خٌى - 

.2009-1990الجزائر   

:مححوى الدراسة  

ين و فصل جطبُلي من أحل الىصٌى إلحابت عن الاشيالُت  جم جلظُم املىطىع الى فصلين هغٍس

:املصاغت  

إلاطار النظري للمخاطر و ادارتها في البنوك: الففص ألاوو   

كظمىا الفصل لثالر مباخث، املبدث ألاٌو وان خٌى ماهُت املخاطس البىىُت من حعٍسف، مصادز و 

أما املبدث الثاوي جطسكىا فُه لدزاطت ادازة املخاطس البىىُت من خالٌ حعٍسف، مبادب و عىاصس . أهىاع

.أما املبدث الثالث فيان ًخص أطالُب املخبعت إلدازة املخاطس في البىىن. ادازة املخاطس  

إلاطار النظري لقروض الاستهالك: الففص الثاني  

جم جلظُم الفصل الى زالزت مباخث، املبدث ألاٌو وان جلدًم هغسة عن اللسوض البىىُت بصفت 

عامت، أما املبدث الثاوي جطسكىا فُه للسوض الاطتهالن بصفت خاصت، الى حاهب واكع اللسوض 

.الاطتهالهُت في الجصاةس و ذلً في املبدث الازالث  

إلاطار الحطبيقي: الففص الثالث  

ت"جطسكىا في هرا الفصل لدزاطت مُداهُت على مظخىي بىً   من أحل جسبص "الشسهت العامت الجصاةٍس

خٌى اللسوض الاطتهالهُت و ادازتها في البىً، و جم في هرا الفصل الخطسق للمدت و هغسة خٌى البىً 

اطافت للىطاةف التي ًلىم  بها، و الى حاهب هرا جم دزاطت خالت  كسض اطتهالوي و طسق جفعُله في 

.البىً  

     

 

    



 ....................................................................................................................................املقدمة العامة

 

 ه 

     



االطار النظري للمخاطر و ادارتها في البنىك:                                        الفصل األول  

 

 6 

 :ثمهيد

جتزاًذ الّىاثذ بتزاًذ املخاوش، و جىجه البىٟى جضءا مهما مً مىاسدَا في ؤوؽىت ؤٔلبها جذس ِاثذا ل٢ً ما     

ًم٢ً ٜبىله مً الّىاثذ ًجب مىاصهخه بما ًدٝٞ مً مخاوش، و ًبٝى الٝشاس داثما الى جاهب الخفى٥ ِلى 

.  ؤِلى مشدود مم٢ً للمعخىي املّين مً املخاوش، و الٝبى٥ بإدوى مخاوش مم٢ىت لىٙغ معخىي املشدود

ها و ل٢نها جذًش املخاوش، و اداسة املخاوش حّني بذاًت الخّٗش ِلى هُى . ان البىٟى ال جٝبل املخاوش اًا ١ان هِى

ُٙها بذٜت، و ؤخز الخُىت منها و ولْ المىابي و الىٍم  املخاوش التي ًىاجهها البى٤ و جدذًذَا و جـى

 .ال٢ُٙلت بمىاجهتها بدا٥ خذوثها مً خال٥ ُٜاط دسجت خىىستها

: و لذساظت َزا املىلُى ظيخىٛش في َزا الٙفل الى

ماَُت املخاوش البى٢ُت :              املبدح  و٥ 

اداسة املخاوش البى٢ُت :              املبدح الثاوي

 ظالُب املخبّت الداسة ؤَم املخاوش البى٢ُت  :              املبدح الثالح
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ماهيةث اخاطسث لملىكيةث: املبحث ألاو 

    ل٣ل بى٤ دسجت مُّىت مً املخاوش جخخلٚ باخخالٗ وؽاوه الشثِس ي، و مً املهم في َزا املبدح ؤن هخّٗش 

ِلى املٙاَُم املخخلٙت التي جدُي بالىخاوش البى٢ُت مً حّاٍسٚ و مفادس َزٍ  خيرة، ٠ما ظِخم الخىٛش 

: ألَم ؤهىاُ املخاوش البى٢ُت و ًخم رل٤ مً خال٥

 مٙهىم املخاوش البى٢ُت :ثثثثثثثثثثثثث املطلث ألاو 

 مفادس املخاوش البى٢ُت : املطلث لثاوي                  

 ؤهىاُ املخاوش البى٢ُت :ثثثثثثثثثثثثث املطلث لثالح

مفهومث اخاطسث لملىكيةث:  املطلث ألاو 

ْ مً :"ثثثث اخاطسة ٘خيؽإ ًِ خالت ِذم الخإ٠ذ املدُىت باخخماالث جدٝٞ ؤو ِذم جدٝٞ الّاثذ املخٜى

 1".الاظدثماس

ٙها ٠زل٤ بإجها اخخما٥ الخعاسة في املىاسد املالُت ؤو الصخفُت هدُجت ِىامل ٔير مىٍىسة في :"و ًم٢ً حٍّش

ل ؤو الٝفير  2". جل الىٍى

٠ما ًدذد مٙهىم الخىش في ١ىهه ًخٙٞ مْ خالت الالجإ٠ذ في ؤن ٠ال منهما ًدمل ِىفش الؽ٤ و ِذم الُٝين في 

و ل٢ً في خالت الخىش ٌعخىُْ مخخز الٝشاس ؤن  . ؤخذار املعخٝبل، بعبب حٕير خاالث الىبُّت و ِذم زباتها

 و ما الى رل٤ مً إلاخفاثُتًمْ اخخماالث لخذور خاالث املعخٝبل اِخمادا ِلى الخبرة العابٝت و الذساظاث 

خُت  3.مّلىماث جاٍس

ّت و ٔير مخىي لها ؤو جزبزب  الّاثذ : " ٘هي اخاطسث لملىكيةؤما  اخخمالُت حّشك البى٤ الى خعاثش ٔير مخٜى

ْ ِلى اظدثماس مّين  4".املخٜى

                                                           
. 22، ؿ2004، ِمان، 3داس واثل، ه،ث-"الاطازث لىظسيثألاث لحململيلاتث لعامة- د زةثالاطخثماز ت"مدمذ مىش، - 1  

مز٠شة ماجعخير جخفق هٝىد و مالُت، ١لُت الّلىم الاٜخفادًت، جامّت الجضاثش، "  لملىوكث لحجازيةثألاثثلييمثططملاتثالائحمان"وُّمت بً الّامش،-2

. 76، ؿ2001/2002  
يب الخىسي،-3  ؤوشوخت د٠خىساٍ في -"دز طةثثململيليةث اطحخد مث لحبطيلث لحميييي –ثبطيلثألاثثلدًسث لخملسث االيثفيث اؤطظاتث لصىاعيةث"ٍص

.   61، ؿ 2005/2006، جامّت ٜعىىُىت، (ٔير ميؽىسة)الّلىم الاٜخفادًت
ُت في  لُٙت الثالثتبدثُتفي  وسٜت " د زةث اخاطسث لملىكيةثألاث لحبكمثفيها"خعين بلعجىص،-4 -مخاوش-مىا٘عت: امللخٝى الىوني خى٥ املىٍىمت املف٘ش

.3، ؿ2005 جىان 6/7جٝىُاث، جامّت جُجل، ؤًام    
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َى خالت ِذم الخإ٠ذ في اظترجاُ سئوط  مىا٥ املٝشلت ؤو : "و ًم٢ً اِىاء حٍّشٚ آخش للمخاوش البى٢ُت

ّت  1".جدفُل ؤسباح معخٝبلُت مخٜى

ب و َزا  ب البى٤ ؤو لم ًٔش مً خال٥ الخّاٍسٚ العابٝت ًخطر ؤن الخىش لفُٞ بالّمل املفشفي ظىاء ٔس

. لخىُى مفادس الخىش

مصادزث اخاطسث لملىكيةث:  املطلث لثاوي

ً َما          :٘املخاوش البى٢ُت جشجْ الى مفذٍس

 لملىكيةث أهو عثمصادزث اخاطس: (I-1) لؼكلثزكم

  

   

  

 

                                  

 

 

 مًث عد دث لملالملة:  اصدز

  : اخاطسث لىظامية

و ًىلٞ ِليها املخاوش الّامت و هي جازش بؽ٣ل مباؼش ِلى الىٍام املفشفي ٣٠ل ألجها مشجبىت بدالت ِذم الخإ٠ذ 

ادة :و الخيبا الذُٜٞ بما ٌعخجذ مً ؤخذار و جىىساث معخٝبلُت، هدُجت ِىامل ًفّب الخد٢م ٘يها مثل ٍص

ا ُت بااللا٘ت الى اؼخذاد املىا٘عت ما بين البىٟى و مْ ٔيَر . خذة الخطخم و الخىجه هدى الّىملت املف٘ش

                                                           

-1  Anne Marie Percie de Sert, "Risque et contrôle de risque", Economica, Paris, 1999, p25. 

 مصادزث اخاطسث لملىكية

(مخاطسثعامة)مخاطسثهظامية مخاطسث)غثهظامية.مخاطس 

(خاصة  
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ادة املخاوش التي جخّشك "و هي حّني ؤن ت مخٕيراث ؤدث الى ٍص البىٟى جخّشك الى هُى في املخاوش بعبب مجمِى

لها البىٟى بؽ٣ل ِام بدُح ال جخم٢ً مً ؤن جخجىبها ألجها ولُذة ِىامل ًفّب الخد٢م ٘يها ؤو الخيبا 

 1.باخخماالث خفىلها

  : اخاطسثػيرث لىظامية

و هي مخاوش خاـت السجباوها باملخاوش الذاخلُت للبى٤، و ًم٢ً ججىب َزا الىُى مً املخاوش بالخىُى 

ت للبى٤ ها هز٠ش منها .للمدٙمت الاظدثماٍس : و َىاٟ ِىامل ؤزشث في املخاوش البى٢ُت مً خُح حجمها و جىِى

:  اىافظة-1

ُت  ش الخذماث املالُت و املف٘ش ل املجخمْ الذولي الى اٜشاس اجٙاُٜت جدٍش  ٘مْ جضاًذ ؤزش الّىملت املالُت، و جـى

 في اواس املىٍمت الّاملُت للخجاسة، ٘ٝذ ؤخزث املىا٘عت حؽخذ في العٛى املفشفي و ٜذ اجخزث َزٍ 1997ظىت 

 2:املىا٘عت زالزت اججاَاث سثِعُت

ُت املدلُت ؤو العٛى :الاثجااث ألاو * ت ُ٘ما بُنهاظىاء ُ٘ما ًخّلٞ بالعٛى املف٘ش   املىا٘عت بين البىٟى الخجاٍس

ُت الذولُت . املف٘ش

.   املىا٘عت بين البىٟى و املاظعاث املالُت  خشي :الاثجااث لثاوي*

ُت:الاثجااث لثالح* .   املىا٘عت بين البىٟى و املاظعاث ٔير املالُت ِلى جٝذًم الخذماث املالُت و املف٘ش

: ثص ًدثحجمث اوجود تثخازجث ايي هية-2

ها لذي البى٤ بُٕت جدعين الّاثذ ِلى مىجىداتها مً خال٥ الخفى٥ ِلى   جضاًذ حجم َزٍ املىجىداث و جىِى

. ِىاثذ دون الخاجت الى الاخخٙلَ بمىجىداث لمً بىىد ميزاهُتها

:  لحملوز تث لحكىولوجية-3

ل الال٢ترووي لألمىا٥ و البىاٜاث البالظد٢ُُت ؤَم مٍاَش زىسة املّلىماث، َزا   خُح ١اهذ ِملُاث الخدٍى

ادة ٜذسة البى٤ للخّٗش ِلى املخاوش و ُٜاظها و اداستها . الى جاهب جخُٙن ال٣لٙت و ٍص

                                                           
.167، ؿ2002، ماظعت الىساٛ، دون وبّت، ِمان، " د زةثالائحمانث اصسفيثألاث لحبطيلثالائحماوي"خمضة مدمىد الضبُذي، -1  

، ؤوشوخت د٠خىساٍ في " لحبسيسث اصسفيثألاثمحملطملاتثثملويسث لخدماتث اصسفيةثألاثشيادةث للدزةث لحىافظيةثلطملىوكث لحجازية"بَشؾ ِبذ الٝادس،-2

. 33، ؿ2005/2006، ١لُت الّلىم الاٜخفادًت، جامّت الجضاثش، (ٔير ميؽىسة)الىٝىد و مالُت  
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أهو عث اخاطسث لملىكيةث:  املطلث لثالح

:     حّاوي البىٟى الّذًذ مً املخاوش ل٢ً مً ؤَمها ما ًلي

: (مخاطسث للسض) اخاطسثالائحماهية-1

ذ اظخدٝاٜه، و ظبب   و هي ِذم ٜذسة الّمُل ؤو التزامه بشد ؤـل الذًً ؤو ٘ىاثذٍ ؤو الازىين مّا ِىذ مِى

َزٍ املخاوش ًشجْ الى الّمُل راجه ؤو الى وؽاوه ؤو بعبب الّملُت التي مىذ مً ؤجلها الاثخمان ؤو هدُجت 

  1.الٍشوٗ الّامت التي جدُي بالّمُل و البى٤ ؤو بعبب البى٤ الزي ًمىذ الاثخمان

: و َىاٟ ِذة ـىس للمخاوش الاثخماهُت و التي ًم٢ً ؤن هدذدَا ُ٘ما ًلي

:   اخاطسث احعطلةث العميلثألاث اللملاعث لريثًيحميث ليه- أ

و جيؽإ بعبب العمّت الاثخماهُت للّمُل و ولّه املالي و بالٝىاُ الزي ًيخمي الُه ألن ل٣ل ٜىاُ اٜخفادي 

. دسجت مً املخاوش الخخالٗ ؤظالُب الدؽُٕل و الاهخاج لىخذاث َزا الٝىاُ

:  اخاطسث اسثململةث اليؼاطث لريثثمثثمويطه- ب

لها و ٠زا  ش ؼشوه هجاح اجمام َزٍ مذجها، ان َزا الخىش مشجبي الّملُت املشاد جمٍى  مبلٕها و مذي ج٘ى

 2.الّملُت مهما ١اهذ وبُّتها

:  اخاطسث احعطلةث الظسألافث لعامة- ج

ا، و َزٍ املخاوش مً   و جدذر هدُجت الٍشوٗ الاٜخفادًت و الخىىساث العُاظُت و الاجخماُِت و ٔيَر

. الفّب ِادة الخيبا بهاو الخد٢م ٘يها و ؤخز الاخخُاواث ال٣اُ٘ت ملىاجهتها

:  اخاطسث احصطةث أخملاءث لملىك- د

 3، و بالخالي جمثل مؽ٣لت الذًىن املخّثرةس ٠ثيرا ما جْٝ البىٟى ضخُت ؤخىائها و هي لِعذ ٘ٝي ؤخىاء الغي

ِذم ؤخز المماهاث الصخفُت و )هز٠ش ِلى ظبُل  خىاء. في ؤخذ جىاهبها  ظاظُت مؽ٣لت البى٤ راجه

الُّيُت ال٣اُ٘ت التي ًم٢ً بُّها ِىذ المشوسة، العماح للّمُل باظخخذام الدعهُالث املمىىخت الُه ٜبل 

. (الخ... جخفُق وعبت ٠بيرة مً الٝشوك ملخّامل واخذالالصمتج٢ملت املعدىذاث و الىزاثٞ 

 الى ـىس املخاوش الاثخماهُت العابٝت التي خملذ في مّىاَا ؤن البى٤ و املٝترك مً هٙغ البلذ، ٘لى باإللا٘ت

ا٘ترلىا ؤن املٝترك مً بلذ مخخلٚ ًِ بلذ البى٤ ٘ان َزا  خير ًخّشك ملخاوش ًم٢ً ؤن هىلٞ ِليها خىش 

                                                           
، ؿ" د زةثالائحمانث اصسفيثألاث لحبطيلثالائحماوي"خمضة مدمىد الضبُذي، - . 178، مشجْ ظبٞ ر٠ٍش 1  

تروط ِبذ الخٞ، -2 .  52، ؿ2002، -الجضاثش-، جامّت مىخىسي، ٜعىىُىت-عمطيات،ثثلىياتثألاثثململيلات- لوجييثفيث لملىوكث لحجازية"ؤبِى
ذ خذوثها بذٜت-3 ّت منها ؤو مِى .هي الذًىن املؽ٣ٟى في جدفُلها ١لُا ؤو جضثُا و دون ؤن ٣ًىن في الام٣ان جدذًذ ُٜمت الخعاسة املخٜى  
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البلذ، و الزي ٌّني ِذم التزام املذًً ؤو املٝترك  جىبي بدعذًذ الٝشك لّذم ٜذسجه ؤو لىجىد ؤصماث 

. ظُاظُت بين البلذًً

:  مخاطسث لظيولة- 2

بعبب . 1"جيؽإ املخاوش ًِ ِذم ٜذسة ٜذسة البى٤ ًِ حعذًذ التزاماجه ٜفيرة  جل ِىذ مىاُِذ اظخدٝاٜها"

شة لذًه، و ٜذ جٝٚ ِذة ؤظباب وساء الخّشك ملخاوش العُىلت هز٠ش منها  2:ظىء حعُير املىاسد املخ٘ى

ى٥ و الالتزاماث مً خُح آجا٥   - لّٚ جخىُي العُىلت بالبى٤ مما ًادي الى ِذم الخىاظٞ بين ـ 

. الاظخدٝاٛ

ذة ظاثلت  - لها ألـس ى٥ ِلى اظخخذاماث ًفّب جدٍى . ظىء جىصَْ ـ 

. الخدى٥ املٙاجئ لبّن الالتزاماث الّشلُت الى التزاماث ّ٘لُت  -

٠ما حعاَم بّن الّىامل الخاسجُت مثل الش١ىد الاٜخفادي و  صماث الخادة في ؤظىاٛ املا٥ في الخّشك 

. ملخاوش العُىلت

:  اخاطسث لخؼؼيطية-3

ُت ِلى ؤجها ابت املف٘ش تها لجىت باص٥ للٜش مخاوش الخّشك للخعاثش التي جىجم ًِ ِذم ٠ٙاًت :" و هي مخاوش ِ٘ش

 3".ؤو اهخٙاك الّملُاث الذاخلُت ؤو  شخاؿ ؤو  هٍمت ؤو التي جىجم ًِ ؤخذار خاسجُت

و ًم٢ً جدذًذ ؤهىاُ املخاوش الدؽُٕلُت املخّلٝت بإخذار مُّىت و التي ِلى اخخما٥ الدعبب في خعاسة ٠بيرة و 

 4:منها

جل٤  ّ٘ا٥ مً الىُى الزي حهذٗ الى الٕؾ ؤو اظاءة اظخّما٥ املمخل٣اث ؤو الخداًل ِلى  :الاححياوث لد خلي-أ

الٝاهىن ؤو اللىاثذ الخىٍُمُت مً وٗش املعاولين ًِ البى٤ ؤو الّاملين ُ٘ه 

وهي  َذاٗ التي تهذٗ الى الٕؾ ؤو اظاءة اظخّما٥ املمخل٣اث ؤو الخداًل ِلى الٝاهىن  :الاححياوث لخازجي-ب

مً وٗش ِمالء البى٤ 

ُٙت و اؼتراواث  :ممازطاتث لعملثألاث مانثفيثمكانث لعمل-ج ما٥ التي ال جخٙٞ مْ وبُّت الٌى وهي ِ 

ٜىاهين الصخت و العالمت 

 و َزا بعبب ١اسزت وبُُّت ؤو ؤًت ؤخذار ؤخشي : ضس زثفيث اوجود تث اادًة-د

ٚ الّمل و الخلل في  هٍمت بما في رل٤ ؤهٍمت ال٢مبُىجش -ٌ جٜى

                                                           
-1 SophieBrana, Michel Cazals, Pascal Kanffmann,"économie monétaire et financiere", Dunod, 2éme edition, Paris, 2003, p114. 

8،7، ؿ ؿ" د زةث اخاطسث لملىكيةثألاث لحبكمثفيها"خعين بلعجىص،-  2  

8، ؿ2004، ـىذٛو الىٝذ الّشبي، دون وبّت، ؤبى ٌبي، " د زةث اخاطسث لخؼؼيطيةثألاثكيفيةث حخظابث احملطملاتث لسأطماليةثلها"جاظم املىاعي،-3   

.9جاظم املىاعي، هٙغ املشجْ، ؿ- 4  
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ش : الخىُٙز و اداسة املّامالث-و الاخٙاٛ في جىُٙز املّامالث ؤو اداسة الّملُاث و الّالٜاث مْ الّمالء لّذم ج٘ى

. الّىفش البؽشي ال٢ٚء و املخدبْ للخ٢ىىلىجُا املّاـشة في حعُير و اداسة مىاسد البى٤

: مخاطسثأطعازث لفائدة-4

لت  جل  ل دًىن ؤو ٜشوك ٜفيرة  جل الى ٜشوك وٍى  ان خىش ظّش الٙاثذة مشجبي مباؼشة بّملُت جدٍى

٘ان البى٤ ًخّشك إلخٙاٛ ؤو جذَىس ٘اثذجه في خا٥ اسجٙاُ ظّش الٙاثذة، و مً زم ًىخٙن الىاجج البى٣ي 

ت و اسجٙاُ ج٣لٙتها  ْ للذًىن بعبب لُٞ َىامؾ الٙاثذة ِلى الٝشوك الجاٍس الفافي بعبب الخبذًل العَش

، و جمغ مخاوش ظّش الٙاثذة ١ل املخّاملين في املفاٗس ظىاء ١اهىا مٝشلين ؤو مٝترلين، 1املخىظىت

٘املٝشك ًخدمل خىش اهخٙاك ِىاثذٍ ارا اهخٙمذ مّذالث الٙاثذة، ؤما املٝشك ُ٘خدمل اسجٙاُ ج٣الُٚ 

 2.دًىهه باسجٙاِها

هي املخاوش الىاججت ًِ : "ؤما ُ٘ما ًخق مخاوش ظّش الٙاثذة املشجبىت باألوساٛ املالُت ٘خّٗش ِلى ؤجها

ّت و مّذالث الّاثذ الّٙلُت بعبب خذور حٕير في ؤظّاس  اخخما٥ خذور اخخالٗ بين مّذالث الّاثذ املخٜى

ت ُت خال٥ املذة الاظدثماٍس جخّشك الاظدثماساث ملخاوش ظّش الٙاثذة بعبب الّالٜت ال٢ّعُت . 3"الٙاثذة العٜى

لت  جل مّشلت لهزٍ املخاوش ؤ٠ثر مً العىذاث  بين ؤظّاس العىذاث و ظّش الٙاثذة، و ج٣ىن العىذاث وٍى

٘ةرا اظخخذم البى٤ اظتراجُجُت . ٜفيرة  جل جبّا الخخماالث اسجٙاُ ؤو اهخٙاك ظّش الٙاثذة في املعخٝبل

ّاث و  ّاث املعخٝبلُت لعّش الٙاثذة، ٘اهه ًخدمل مخاوش ِذم صخت َزٍ الخٜى ئت حعدىذ الى الخٜى جٍش

ّاجه، ؤو ؤن ًدبْ  الخيبااث و ما ًيخج ًِ رل٤ مً خعاثش، ؤو الى جدُٝٞ ؤسباح ِالُت في خالت صخت جٜى

ْ مذة اظخدٝاٛ  وساٛ املالُت بدُح ج٣ىن مىجىداجه منها راث مخاوش  اظتراجُجُت ؤٜل جشؤة و رل٤ بدىَى

با بهذٗ جٝلُل مخاوش ظّش الٙاثذة الى الخذ  دوى  4.مخ٣ا٘ئت ؤو مخٝابلت جٍٝش

: مخاطسثأطعازث لصسف-5

ذة البىٟى مً الّمالث  جىبُت مً جهت و ٠زا جٝلب ُٜمت  " و َى الخىش املشجبي بخٝلب ؤو جذَىس ؤـس

 5".الّمالث التي جم بىاظىتها جٝذًم الٝشوك

جيخج مخاوش الّملت مً الخٕيراث في ؤظّاس الفٗش بين ِملت بى٤ ما املدلُت و الّمالث  خشي، و جيؽإ مً 

ظىء جىابٞ و سبما جدعبب في حّشك البى٤ لخعاثش هدُجت لخش١اث ؤظّاس الفٗش املّا٠عت في ٘ترة ٣ًىن له 

. بّملت ؤجىبُت واخذة- ٘ىسي ؤو آجل-٘يها مش٠ض مٙخىح داخل ؤو خاسج امليزاهُت الّمىمُت

و ًدذر َزا الخىش ٠زل٤ بعبب العُاظاث ؤو الاجشاءاث التي جخخزَا العلىاث الىٝذًت و التي مً  
                                                           

، ؿ" د زةث اخاطسث لملىكيةثألاث لحبكمثفيها"خعين بلعجىص، - .7، مشجْ ظبٞ ر٠ٍش 1  

-2 Sylvie de coussergues, "gestion de la banque", edition Dunod, Paris, 1992, p106. 

، ؿ-الاطازث لىظسيثألاث لحململيلاتث لعامة-الاطازثالاطخثماز ت"مدمذ مىش، .60، مشجْ ظبٞ ر٠ٍش -3  
. 192،ؿ2004، داس الخامذ، دون وبّت، ِمان، " لىلودثألاث اصازفثألاث طو قث االية"ِبذ املىّم العُذ ِلي، هضاس ظّذ الذًً الِّس ي، -4  

، ؿ-عمطيات،ثثلىياتثألاثثململيلات- لوجييثفيث لملىوكث لحجازية"ؤبى ِتروط ِبذ الخٞ،- .53، مشجْ ظبٞ ر٠ٍش 5  
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ؼإجها الخإزير ِلى الُٝم الخُُٝٝت للٝشوك املمىىخت ٠ةجشاء جخُٙن ُٜمت الّملت الزي ًمثل خىشا هٝذًا  

باليعبت للبى٤، و ًم٢ً ؤن هميز ولُّت البى٤ اصاء املخاوشة و التي ًم٢ً ؤن ج٣ىن ولُّت ٜفيرة ؤو ولُّت 

لت : وٍى

ى٥ التي ًمل٢ها البى٤ بمّذالث زابخت ؤٜل مً الخفىم بمّذالث زابخت و في :ألاضعيةثكصيرة-أ  ِىذما ج٣ىن ـ 

: َزٍ الخالت

.  ِىذ اسجٙاُ مّذ٥ الٙاثذة:ألاضعيةثمالئمة     -

.  ِىذ اهخٙاك مّذ٥ الٙاثذة:ألاضعيةثػيرثمالئمة-     

ى٥ التي ًمل٢ها البى٤ بمّذالث زابخت ؤ٠بر مً الخفىم بمّذالث زابخت، و :ألاضعيةثطويطة-ب  ِىذما ج٣ىن ـ 

: في َزٍ الخالت

.  ِىذ اهخٙاك مّذ٥ الٙاثذة:ألاضعيةثمالئمة     -

.  ِىذ اسجٙاُ مّذ٥ الٙاثذة:ألاضعيةثػيرثمالئمة     -

:  مخاطسث لحضخم-6

هي املخاوش الىاجمت ًِ اخخما٥ خذور اهخٙاك في الٝىة الؽشاثُت للعلْ للمعدثمش هدُجت وجىد جطخم في 

لت  جل، باإللا٘ت الى ؤن  الاٜخفاد، ٠ما ؤن ؤ٠ثر ؤدواث الاظدثماس حّشلا لهزٍ املخاوش هي  وساٛ املالُت وٍى

ذ ًِ مّذالث الٙاثذة  َزا الخىش ًم٢ً ؤن ٌؽمل الٝشوك ارا ١اهذ مّذالث الخطخم مشجّٙت بيعب جٍض

. ِلى الٝشوك املمىىخت

:  اخاطسثالاطتر ثيجية-7

 هي املخاوش الخالُت و املعخٝبلُت التي ًم٢ً ؤن ٣ًىن لها جإزير ِلى اًشاداث البى٤ و ِلى سؤط ماله هدُجت 

 1.الجخار ٜشاساث خاوئت ؤو الخىُٙز الخاوئ للٝشاساث و ِذم الخجاوب املىاظب مْ الخٕيراث في الٝىاُ املفشفي

 2:مخاطسث لخظعير-8

 ًخّين ِلى البى٤ دساظت ؤظّاس املىخجاث املٝشلت التي ًخم جدمُلها للّمالء في ـىس ؤِباء و سبىها بمعخىي 

ْ مً الدعهُالث و ًخّلٞ  مش بالهامؾ املماٗ الزي ًميز  املخاوش، ٣٘لما صادث املخاوش اسجْٙ الّاثذ املخٜى

ُت مماٗ  خُت ؤو العٜى بين ِمُل و آخش، لزل٤ ًخدذد ظّش الاٜشاك  ظاس ي مً خال٥ ج٣لٙت  مىا٥ الخاٍس

اليها وعبت الاخخُاوي و ج٣لٙت اداسة الذًً، و باجخماُ لجىت اداسة ؤـى٥ و خفىم البى٤ بفٙت دوسٍت ًخم 

. مىاٜؽت ظّش الاٜشاك  ظاس ي

 

                                                           
.73، ؿ2006، ـىذٛو الىٝذ الّشبي، دون وبّت، ؤبى ٌبي، "أطسثأطاطيةثألاثمعاصسةثفيث لسكا ةثعلىث لملىوكثألاث د زةث اخاطس"ابشاَُم ال٢شاظىت،-1   
ذة،-2 ، وسٜت بدثُت في املاجمش الذولي العىىي العابْ خى٥ -"ثبدًدها،ثكياطها،ث د زتهاثألاث لحدثمنها- اخاطسثالائحماهية"مٙخاح ـالر، مّاسفي ٍ٘ش

خىهت،  سدن، ؤًام  ت، جامّت الٍض ل 18-16اداسة املخاوش و اٜخفاد املّ٘ش   .4، ؿ2007ؤٍ٘ش
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باإللا٘ت للمخاوش البى٢ُت العابٝت ًم٢ً ادساج بّن املخاوش الخاـت باالظدثماس في  وساٛ املالُت و التي 

: جخمثل في

: مخاطسث لظوق -1

 هي املخاوش التي جىشؤ ِلى ظٛى  وساٛ املالُت ألظباب اٜخفادًت ؤو ظُاظُت ؤو اجخماُِت ؤو ؤمىُت و مً 

ً، و في مفش في  ُت في الثماهِىاث مً الٝشن الّؽٍش  مثلت ِلى مخاوش العٛى ما خذر في ؤوسوبا الؽٜش

 2001.1العخِىاث و العبُّىاث، و في الىالًاث املخدذة و الّالم ٣٠ل ِٝب ؤخذار ظبخمبر مً ِام 

: مخاطسثالاد زة-2

ٞ ؤو الاظدثماس مً ؼإجها ؤن جتٟر   جيؽإ َزٍ املخاوش هدُجت الجخار ٜشاساث خاوئت في مجا٥ الاهخاج ؤو الدعٍى

ا الؽش٠ت ُت لألوساٛ املالُت التي جفذَس . ؤزاسا ٢ِعُت ِلى الُٝمت العٜى

: مخاطسث عادةثالاطخثماز-3

ا ِلى هٙغ  ادة اظدثماَس ت إِل  و هي مخاوش جيخج ارا اظترد املعدثمش ؤمىاله املعدثمشة و لم جخذ له ٘ـش

معخىي الّىاثذ التي ١اهذ معدثمشة ُ٘ه و مً  مثلت ِلى رل٤ العىذاث الٝابلت لالظخذِاء ارا جم 

ا ا ألن ؤظّاس الٙاثذة في العٛى ؤٜل مً جل٤ التي جدملها العىذاث التي جم اظخذِاَئ  2.اظخذِاَئ

إد زةث اخاطسث لملىكيةث:  املبحث لثاوي

ٚ و جىلُذ اداسة     ظِخم دساظت في َزا املبدح املٙاَُم  ظاظُت الداسة املخاوش البى٢ُت خُح جاء ـو

ٙها و و بُان ؤَذا٘ها و مبادئها خُح ؤن اداسة املخاوش هي هٍام ؼامل ًمم ِملُت تهُئت  املخاوش مً خال٥ حٍّش

ابت الذاخلُت ا و خلٞ الترجِباث ال٣اُ٘ت للٜش و مً َزا . البِئت املالثمت الداستها و دِم ُٜاظها و جخُٙٚ ؤزاَس

: املىىلٞ هخىٛش الى

 ماَُت اداسة املخاوش البى٢ُت :ثثثثثثثثثثثث املطلث ألاو 

 املبادت  ظاظُت الداسة املخاوش البى٢ُت :ثثثثثثثثثثثث املطلث لثاوي

 الّىاـش الشثِعُت في اداسة املخاوش : املطلث لثالح             

ماهيةث د زةث اخاطسث:  املطلث ألاو 

ت الا ؤن َىاٟ ٢٘شة واخذة جٍهش في     ا ِلما جذًذا وعبُا ٘ٝذ جم حٍّشٚ اداسة املخاوش بىٛش مخىِى باِخباَس

با خُح ؤن اداسة املخاوش جخّلٞ بذسجت ؤظاظُت باملخاوش البدخت   و جخممً  ٙاث املىشوخت جٍٝش ١ل الخٍّش

: اداسة جل٤ املخاوش، و بالخالي ًم٢ً جٝذًم الخّاٍسٚ الخالُت الداسة املخاوش

 

 

                                                           
ت، "ال٢ٙش الخذًح في الاظدثماس"مىير ابشاَُم الهىذي، - ، الىبّت الثاهُت، الاظ٢ىذٍس .50، ؿ 2004،ميؽأ املّاٗس 1  

.51مىير ابشاَُم الهىذي، هٙغ املشجْ، ؿ- 2  
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جعسيفث د زةث اخاطسث: أألاال

ْ الخعاثش الّاسلت   " ٞ جٜى اداسة املخاوش ِباسة ًِ مىهج ؤو مذخل ِلمي للخّامل مْ املخاوش البدخت ًِ وٍش

املدخملت و جفمُم و جىُٙز اجشاءاث مً ؼإجها ؤن جٝلل ام٣اهُت خذور الخعاسة ؤو  زش املالي للخعاثش التي 

 1".جْٝ الى الخذ  دوى

ت التي تهذٗ الى خماًت ؤـى٥ و : "و ًم٢ً جٝذًم حٍّشٚ آخش ًخمثل في ؤن اداسة املخاوش هي الترجِباث الاداٍس

ّت الى ؤٜل خذ مم٢ً ظىاء جل٤ الىاجمت ًِ الىبُّت ؤو  ؤسباح البى٤ مً خال٥ جٝلُل ٘شؿ الخعاثش املخٜى

ت ؤو  خ٣ام الٝماثُت ".  خىاء البؽٍش

 2ألاظيفةث د زةث اخاطس:ثاهيا

ير ١ا٘ت البُاهاث خى٥ املخاوش،     جخمش٠ض مهام اداسة املخاوش في الخيعُٞ بين ١ا٘ت الاداساث بالبى٤ لممان ج٘ى

ذ  و خاـت في مجا٥ مخاوش الاثخمان و مخاوش العُىلت و مخاوش العٛى بؽ٣ل دوسي مىخٍم و في الٜى

ْ الى الاداسة الّلُا  ش بفٙت دوسٍت و ً٘ش ش ؼامل مخخفش و ًخم اِذاد َزا الخٍٝش املىاظب و في ـىسة جٍٝش

. ملىاٜؽخه

و مً املعاولُاث  خشي الشثِعُت الداسة املخاوش الخإ٠ذ مً صخت البُاهاث و املّلىماث و اظخمشاس جذ٘ٝها 

اث  ُاث بخخُٙن معخٍى ش جـى ش للمخاوش بؽ٣ل دوسي و دُٜٞ، و ًخممً َزا الخٍٝش للمعاِذة في اِذاد جٍٝش

اث راث الّالٜت  الخّشك ظىاء لبّن  وؽىت راث املخاوش املشجّٙت ؤو بّن املىاوٞ الجٕشاُ٘ت ؤو املجمِى

املترابىت، و التي ٌؽ٣ل الدجم ال٢لي اللتزاماتها وعبت ِالُت مً مىجىداث البى٤ ؤو في ِالٜت بّن املخاوش 

ا الى ؤهٍمت ال٢تروهُت لممان  ل بّن  وؽىت التي جذاس ًذٍو ُت بخدٍى بالّاثذ املخدٝٞ مً وسائها و ٠زا الخـى

اث البى٤ مْ اجشاء بّن الخذُٜٞ الّؽىاجي ش املخاوش ِلى ١ا٘ت معخٍى . جىخُذ جٝاٍس

ت للمخاوش مً ؼإهه ؤن ًم٢ً مً الخٝلُل مً املخاوش و خعً مشاٜبتها و  ان اظخدذار َزٍ الاداسة املش٠ٍض

اث بذٜت و ّ٘الُت . الخد٢م ٘يها ِلى ١ا٘ت املعخٍى

بن الهذٗ الشثِس ي الداسة املخاوش َى دِم الاداسة الّامت لخخم٢ً مً جدذًذ املخاوش جدذًذا صخُدا و بالخالي 

و جخلخق املعاولُاث و  .ُٜاظها و مً زم الخذ منها و مشاٜبتها بؽ٣ل صخُذ ِلى معخىي البى٤ ٣٠ل

اثٚ الشثِعُت الداسة املخاوش ١الخالي : الٌى

لمان جىا٘ٞ الاواس الّام الداسة املخاوش مْ املخىلباث الٝاهىهُت  -

الُٝام باملشاجّت الذوسٍت و جدذًح ظُاظت الاثخمان في البى٤  -

                                                           
.50، ؿ 2007، الذاس الجامُّت، دون وبّت، مفش، -"ؤ٘شاد، اداساث، ؼش١اث، بىٟى- د زةث اخاطس"واٛس ِبذ الّا٥، - 1  

ت، الاٜخفادًت و ِلىم الدعُير، جامّت ِبذ " د زةث اخاطسث لملىكية"َىاسي ؤخمذ،  -2 ، مز٠شة ماظتر في اداسة و اٜخفاد املاظعت، ١لُت الّلىم الخجاٍس

.42،41، ؿ ؿ 2012، -معخٕاهم-الخمُذ ابً بادٌغ   
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بها و جىجيهها لجهاث  - جدذًذ مخاوش ١ل وؽاه مً ؤوؽىت املاظعت و لمان خعً جدذًذَا و جبٍى

الاخخفاؿ 

خباس اجمالى املخاوش  - ُت بدذود جش٠ض َزٍ املخاوش مْ  خز بّين الِا مشاٜبت جىىساث مخاوش الاثخمان و الخـى

ملىخجاث مُّىت، مخاوش الىٗش آلاخش 

ُت بالخذود املىاظبت ألوؽىت  - مشاٜبت اظخخذام الخذود و الاججاَاث في العٛى و مخاوش العُىلت و الخـى

الخذاو٥ و الاظدثماس 

ش بهزا الؽإن لإلداسة  - ْ جٝاٍس مشاجّت املىخجاث املعخدذزت ِلى ؤظاط مّاًير ٜبى٥ املخاوش و املىاْ٘ و ٘س

الّامت 

اث  - َى مُا و الاؼشاٗ ِليها و جدلُل العِىاٍس جىبُٞ الىمارج التي حّخمذَا املاظعت في جدذًذ املخاوش ٜس

املىشوخت 

املشاجّت املعخمشة لّملُاث الخد٢م باملخاوش في املاظعت و اٜتراح الخدعِىاث في  هٍمت املخخلٙت و ِملُت  -

جذ٘ٞ املّلىماث 

. وؽش الىعي باملخاوش بىجه ِام ِلى معخىي املاظعت ٣٠ل -

مس حلثألاثأطاليلث د زةث اخاطسث:  املطلث لثاوي

 1:َىاٟ ؤسبْ مشاخل في اداسة املخاوش البى٢ُت و هي

٘مخاوش الاٜتراك ٜذ ال ج٣ىن هدُجت ظبب مباؼش ًخّلٞ ، جدذًذ املىاوٞ التي ٜذ جيخج ِنها املخاوش-1

باملٝترك و ؼشوه الٝشك، بل ٜذ ج٣ىن هدُجت ٌشوٗ ِامت جازش في الاٜخفاد الىوني ؤو في الٝىاُ الزي 

. ًيخمي الُه املٝترك، و جادي الى حّىُل الاهخاج

م مخاوش ـىاِت ؤو ٜىاُ ،ُٜاط دسجت الخىش-2 م ولْ ِمُل مّين، و جٍٝى  و ًتراوح الُٝاط ِادة بين جٍٝى

م ٔشك ٜشك، و وبُّت مؽشوُ ظُمى٥  . مّين في الاٜخفاد، و ٠زل٤ جٍٝى

. جدذًذ معخىي املخاوش التي ًم٢ً الٝبى٥ بها و َزا ًخىلب مىاصهت بين املخاوش و املشدود-3

ابت و -4 اداسة الّمل بمعخىي مٝبى٥ مً املخاوش و َزا ًخىلب الخإ٠ذ مً وجىد هٍام مىاظب للمىا٘ٝت و الٜش

ت ن الفالخُاث للّىاـش  ٠ثر ٠ٙاءة لمً العُاظاث الّامت املىلِى . املخابّت، مْ جٍٙى

 2:و بّذ الخّٗش ِلى الخىش و جدذًذ معخىاٍ ًم٢ً اظخّما٥ واخذ ؤو ؤ٠ثر مً  ظالُب الخالُت للخّامل مّه

. ججىب املخاوش و ًخدٝٞ رل٤ مً خال٥ ِذم الذخى٥ في ِملُت مُّىت*

                                                           
.273، ؿ2006، م٢خبت املجخمْ الّشبي، دون وبّت، ِمان، 2، ج"ألاجهاتثهظسثمصسفية"مٙلر مدمذ ِٝل،-1  
.274ثهفعث اسجع،ثصثمٙلر مدمذ ِٝل،- 2  
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العُىشة ِليها و ًخم رل٤ مً خال٥ بز٥ جهىد مً ٜبل الاداسة لخٝلُل اخخماالث خذور الخعاسة ٠ما *

ّذ بّذ رل٤ . ًخممً جدذًذ املخاوش ختى لى ٜو

ّت ًِ الخعاسة الى جهت جٝبل بىٝل املخاوش اليها مثل* لها و ٌّني رل٤ هٝل الىخاثج املالُت املخٜى الخإمين، : جدٍى

. ٠ما في خالت جإمين الفادساث و الخٕىُت املعخٝبلُت ُ٘ما ًخّلٞ بالّمىالث

 لعىاصسث لسئيظيةثفيث د زةث اخاطسث:  املطلث لثالح

 1:ًجب ؤن حؽمل اداسة املخاوش ل٣ل بى٤ ِلى الّىاـش الشثِعُت الخالُت

: زكا ةثفاعطةثمًثكمللثمجطعثالاد زةثألاثالاد زةث لعطيا-1

 جخىلب اداسة املخاوش اؼشاٗ ّ٘لي مً ٜبل مجلغ الاداسة و الاداسة الّلُا، و ًجب ِلى مجلغ الاداسة اِخماد 

ت املخاوش التي جدىاظب مْ الىلْ املالي للماظعت، و وبُّت  ؤَذاٗ و بظتراجُجُاث، ظُاظاث و اجشاءاث اداٍس

اث املاظعت املّىُت بدىُٙز  ا و دسجت جدملها للمخاوش، و ًجب حّمُم جل٤ املىا٘ٝاث ِلى ١ا٘ت معخٍى مخاوَش

. ظُاظاث اداسة املخاوش

ا مجلغ الاداسة و  ؤما الاداسة الّلُا ُ٘جب ؤن جٝىم بؽ٣ل معخمش بدىُٙز الخىجيهاث الاظتراجُجُت التي ؤَٜش

جدذًذ خىىة واضخت للفالخُاث و املعاولُاث املخّلٝت بةداسة و مشاٜبت املخاوش و الابآل ِنها، ٠زل٤ لشوسة 

الخإ٠ذ مً اظخٝال٥ الٝعم امل٣لٚ بةداسة املخاوش ًِ  وؽىت التي جادي الى وؽىء املخاوش و ؤن ًدبْ مباؼشة 

. ملجلغ الاداسة و الاداسة الّلُا خاسج هىاٛ الاداسة امل٣لٙت باألوؽىت التي جادي الى وؽىء املخاوش

:  كفاًةث لظياطاتثألاث لحدألاد-2

ًجب ِلى مجلغ الاداسة و الاداسة الّلُا الّمل ِلى لشوسة ؤن جدىاظب ظُاظاث اداسة املخاوش مْ املخاوش 

التي جيؽإ في البى٤ و رل٤ باجخار اجشاءاث ظلُمت لخىُٙز ١ا٘ت 

 خىىاث اداسة املخاوش، و لزل٤ ًجب جىبُٞ ظُاظاث و اجشاءاث مالثمت و ؤهٍمت مّلىماث و اداسة ّ٘الت 

ش الاصمت و بما ًدىاظب مْ هىاٛ ووبُّت ؤوؽىت البى٤ .   الجخار الٝشاساث و اِذاد الخٝاٍس

: كفاًةثزكا ةث اخاطسثألاثأهظمةث اعطومات-3

ت و ُٜاظاث ١ا٘ت املخاوش راث الخإزير املادي ال٢بير، و بالخالي  ابت الّٙالت ملخاوش البى٤ حعخىجب مّ٘ش  ان الٜش

ش الاصمت في  ابت املخاوش جدخاج الى هٍم مّلىماث ٜادسة ِلى جضوٍذ الاداسة الّلُا و مجلغ الاداسة بالخٝاٍس ٘ان ٜس

ا ذ املىاظب خى٥ ؤولاُ البى٤ املالُت،  داء و ٔيَر . الٜى

: كفاًةثأهظمةث لضملط-4

 ان ٣َُل و جش٠ُبت ؤهٍمت المبي في البى٤ هي خاظمت باليعبت الى لمان خعً ظير ؤِما٥ البى٤ و 

ابت و لبي بما في رل٤ جدذًذ الفالخُاث و  باألخق اداسة املخاوش، ان اوؽاء و الاظخمشاس في جىبُٞ ؤهٍمت ٜس

                                                           
، ؿ ؿ "أطسثأطاطيةثألاثمعاصسةثفيث لسكا ةثعلىث لملىوكثألاث د زةث اخاطس"ابشاَُم ٠شاظىت،-1 . 45،44، مشجْ ظبٞ ر٠ٍش  
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اثٚ اداسة البى٤ اثٚ هي مً ؤَم ٌو اثٚ حّخبر الش٠يزة  ظاظُت . ٘فل الٌى في الخُٝٝت ان مهمت ٘فل الٌى

في مىلُى اداسة املخاوش، و في خا٥ ِذم وجىد مثل َزا الٙفل ٘ان معخٝبل البى٤ ظ٣ُىن مهذد باملخاوش و 

ابُت مً ؤجل جصخُذ َزا الىلْ  1.سبما بالٙؽل و َزا في الخُٝٝت ًخىلب جذخل مً العلىاث الٜش

مملادئث د زةث اخاطسث:  املطلث لس بع

ًخّين الداسة املخاوش بؽ٣ل مىٍم و ّ٘ا٥ وجذ جهاص ؼامل لإلداسة جدذد مً خالله ١ا٘ت الّملُاث،  دواث، 

املىاسد و املعاولُاث املىلىبت لممان اداسة ّ٘الت للمخاوش، و حّخمذ الاداسة الؽاملت للمخاوش ِلى الّىاـش 

 2:الشجعُت الخالُت

الخّٗش الذُٜٞ للمخاوش التي جىىىي ِليها ؤوؽىت البى٤ -

الخذ مً املخاوش بؽ٣ل ّ٘ا٥ بىاءا ِلى ُٜاط دُٜٞ و صخُذ للمخاوش و جُُٝم الاجشاءاث و الىٛش و  دواث -

مً خال٥ اواس ظلُم للمشاٜبت و املخابّت 

ت و ٘ىُت مىاظبت - بيُت جىٍُمُت و بؽٍش

أهد فث د زةث اخاطسث: أألاال

: تهذٗ اداسة املخاوش بؽ٣ل سثِس ي الى الخإ٠ذ مً

اث - اظدُٙاء ١ا٘ت املخىلباث الٝاهىهُت و في ١ل  ٜو

خفش اجمالي الخّشك للمخاوش -

جدذًذ جش٠يز املخاوش و جالُٜه -

أألالوياتث د زةث اخاطسث:ثاهيا

ٝا ألَمُت املخاوش و ِالٜتها باجمالي املخاوش التي ًخّشك لها  ت الاظدثماس و جخفُق املىاسد ٘و حّىى ؤولٍى

: البى٤ و بالخالي ٘ان اداسة املخاوش جش٠ض ِلى الجىاهب الخالُت

املخاوش الاثخماهُت التي ًىىىي ِليها الاٜشاك الصخص ي ؤو اٜشاك الؽش١اث -

مخاوش العٛى ِلى سجالث البى٤ و خاـت مخاوش ؤظّاس الٙاثذة و مخاوش ظّش الفٗش -

مخاوش العُىلت، الدؽُٕل و مخاوش ؤخشي -

 املادئث طاطيةثللحدثمًث لخملسث: ثالثا

مً خال٥ هٍام الفالخُاث و جدذًذ املعاولُاث املىاوت باألشخاؿ املخى٥ لهم ٜبى٥ املخاوش ًٝىم البى٤ 

: بخدذًذ الخالي

 شخاؿ املخى٥ لهم ٜبى٥ املخاوش -

الٍشوٗ التي ًم٢ً مً خاللها ٜبى٥ َاالء  شخاؿ للمخاوش -

                                                           
، ؿ ؿ  مشجْ،ث"أطسثأطاطيةثألاثمعاصسةثفيث لسكا ةثعلىث لملىوكثألاث د زةث اخاطس"ابشاَُم ٠شاظىت،-  .45، 44ظبٞ ر٠ٍش 1  

، دون وبّت، مفش، "كياضثألاث د زةث اخاطسث الملىوك"ظمير الخىُب،- .17، ؿ 2005، ميؽإة املّاٗس 2  
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الى ؤي مذي ًم٢ً ٜبى٥ املخاوش -

مُت  و جٝىم الاداسة الّامت بخدذًذ  َذاٗ املخفلت باملخاوش ل٣ل وؽاه ِلى ؤن ج٣ىن َزٍ راث ـبٕت ٜس

. بٝذس املعخىاُ و ًخم اٜشاس اظتراجُجُت ل٣ا٘ت املخاوش ظىاء باداستها ؤو ججىبها

ذ - ًخم جدذًذ معاولُت جدُٝٞ َزٍ  َذاٗ بؽ٣ل واضر و ـٍش

أموزثأطاطيةثًحعينثأنثثؤخرث االعحملازثلدىثثصميمثأيثهظامثلطمخاطسث: ز بعا

ؤن ًخممً هٍام ُٜاط و اداسة املخاوش الزي ًخبىاٍ ؤي بى٤ مً  ظغ و المىابي ما ٌعمذ بخدُٝٞ  ًخّين

: ما ًلي

الخّٗش ِلى املخاوش و جدذًذ هُى و حجم املخاوش التي ًىاجهها البى٤ في مجاالث وؽاوه املخخلٙت و مً -

 ِلى ؤن ًدبْ في رل٤ همارج و ؤظالُب ُٜاط املخاوش ،...مخاوش الاثخمان، العُىلت، ؤظّاس الٙاثذة،: ؤَمها

 1.املىاظبت لدجم و وبُّت وؽاه البى٤ و دسجت جىُى و حُّٝذ ِملُاجه

ش لالداسة الّلُا للبى٤ ١ا٘ت البُاهاث و املّلىماث الاصمت للخّٗش ِلى املخاوش و جُِم الخعاثش التي - ؤن ً٘ى

ذ املىاظب  ًىاجهها في مخخلٚ مجاالث وؽاوه بدُح ٌعمذ باداسة و مشاٜبت املخاوش بفىسة مىخٍمت و في الٜى

و جدذًذ املخففاث املىاظبت للذًىن املخّثرة و ألي مخاوش ؤخشي ظىاء املخّلٝت ببىىد امليزاهُت ؤو بالبىىد 

خاسج امليزاهُت 

ؤن ٣ًىن اِذاد َزٍ املّلىماث ِلى معخىي البى٤ ١ىخذة معخٝلت و ِلى معخىي مجمْ ٌؽمل الؽش١اث -

الخابّت في الخاالث التي جخىلب رل٤ 

ؤن ٣ًىن مً بين مخشجاث الىٍام، حجم و ؤهىاُ الاه٢ؽاٗ التي ٜذ ًىاجهها البى٤ في مخخلٚ مجاالث -

     .وؽاوه

   طاليلث احملعةثإلد زةثأهمث اخاطسث لملىكية:  املبحث لثالح

ظِخم التر٠يز ِلى  ظالُب املخبّت الداسة املخاوش الاثخماهُت و مخاوش العُىلت الا٘ت الى مخاوش ؤظّاس 

: و َزا مً خال٥ دساظت املىالب الخالُت. الٙاثذة و الفٗش و ٠زا مّالجت الذًىن املخّثرة

 اداسة املخاوش الاثخماهُت : املطلث ألاو              

 اداسة مخاوش العُىلت : املطلث لثاوي             

 اداسة مخاوش الٙاثذة و ؤظّش ـٗش الّمالث : املطلث لثالح             

 اداسة الذًىن املخّثرة ؤو املؽ٣ٟى ٘يها :ثثثثثثثثثثثث املطلث لس بع

 

 

                                                           
، ؿ "كياضثألاث د زةث اخاطسث الملىوك"ظمير الخىُب،- .23، مشجْ ظبٞ ر٠ٍش 1  
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 د زةث اخاطسثالائحماهيةث:  املطلث ألاو 

و حّخمذ البىٟى في اداسة املخاوش الاثخماهُت املدخملت الخذور ِلى الاظخّالم املفشفي لخُُٝم حجم املخاوش 

اجي مً وٗش اداسة الاثخمان لخجىب خذور  الىاجمت مً ٜشاس مىذ الاثخمان، و ٠زل٤ التر٠يز ِلى  ظلىب الٜى

ا العلبُت ِلى ؤداء البى٤ . املخاوش، ؤو ِلى  ظلىب الّالجي في خالت خذور مخاوش ؤًً ًخىلب مىاجهت آزاَس

: الاطحعالمث اصسفي-1

ٜبل مىذ البى٤ لالثخمان ًلجإ البى٤ لالظخّالم و الخدشي ب٣ل الىٛش و الىظاثل املم٢ىت ًِ ولُّت الّمُل 

ٝا للؽشوه املخٙٞ ِليها، و  اء بالتزاماجه في مىاُِذ اظخدٝاٜها ٘و الصخفُت و املالُت و مذي ٜذسجه ِلى ال٘ى

 1:مً ؤَم مفادس الخفى٥ ِلى املّلىماث هز٠ش

:إجس ءثملا طةثمعثطاللث للسضث  

بن بجشاء مٝابلت شخفُت مْ الّمُل ج٢ؽٚ للبى٤ جاهب ٠بير ًِ شخفِخه وظمّخه ومذي ـذٜه في 

ا الخىا٘س ي وخىىها املعخٝبلُت ٠ما ج٢ؽٚ ًِ  املّلىماث املٝذمت ًِ ولُّت املاظعت ووؽاوها ومش٠َض

ت حجم املخاوش  ى ما ٌعاِذ معاو٥ بداسة الاثخمان ِلى جُُٝم ومّ٘ش ماض ي املاظعت وحّامالتها املالُت َو

.التي ٜذ جىاجه الاثخمان املمىىح   

:  اصادزث لد خطيةثمًث لملىك  

ا برا ١ان والب الٝشك ممً ظبٞ  ٌّذ الخىٍُم الذاخلي للبى٤ مً املفادس الهامت في ٜشاسالاثخمان خفـى

:لهم الخّامل مْ البى٤، وجخدذد مفادس املّلىماث الذاخلُت مً خال٥   

ُت للّمُل التي ج٢ؽٚ ًِ ولُّخه برا ما ١ان داثىا ؤو مذًىا والتي جدذد وبُّت *  الخعاباث املف٘ش

.ِالٜخه الّملُت مْ البى٤  

. الىلُّت املالُت للّمُل وسجل الؽ٣ُاث املسخىبت ِلُه* 

خ الاظخدٝاٛ املخٙٞ *   التزام الّمُل بؽشوه الّٝذ و٠ٙاءجه في ظذاد التزاماجه خعب جىاٍس

.ِليها   

 

 

                                                           
ذة، - ، ؿ-"ثبدًدها،ثكياطها،ث د زتهاثألاث لحدثمنها- اخاطسثالائحماهية"مٙخاح ـالر، مّاسفي ٍ٘ش .11، مشجْ ظبٞ ر٠ٍش 1  
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1: اصادزث لخازجيةثلطمعطومات  

حعاِذ  ٜعام الخاسجُت  املخمثلت في البىٟى  خشي واملىسدًً ووؽشاث داثشة إلاخفاءاث الّامت والٕٗش 

ت والجشاثذ الشظمُت واملدا٠م ِلى جضوٍذ بداسة الاثخمان باملّلىماث ًِ املٝترلين ٠ما ؤن مبادلت  الخجاٍس

.املّلىماث بين البىٟى ًِ املذًىين مً ؼإهه ؤن ٌعاِذَا ِلى جُُٝم حجم املخاوش  

:ثبطيلث للو ئمث االيةث  

هي مً ؤَم مفادس الخفى٥ ِلى املّلىماث ٘ةداسة الاثخمان تهخم بخدلُل ٜىاثم العىىاث املالُت للماظعت 

ت التي ج٢ؽٚ الىلُّت املالُت  ٗى ِلى امليزاهُت الىٝذًت الخٝذًٍش وبِذاد الٝىاثم املعخٝبلُت وجدلُلها والٜى

ى ما ًضود بداسة  الاثخمان بمّلىماث ًِ املش٠ض املالي للمٝترك ومذي ٜذسجه ِلى  خ مّين َو للماظعت في جاٍس

.جىلُذ جذ٘ٝاث هٝذًت ج٢ٙل ظذاد ُٜمت الٝشك مْ الٙىاثذ  

: ططوبث لوكائي- 2  

اًت مً مخاوش الخّثر ٜبل خذوزه جلجإ بداسة الاثخمان بلى مخابّت الاثخمان املمىىح لخجىب املخاوش    ألجل الٜى

:الىاجمت ِىه ورل٤ بالتر٠يز ِلى الّىاـش الخالُت  

:ططلث لضماهاتث االئمة  

ذ ِىه ًخم جدذًذ  لى ؤظاظه ؤو ما ًٍض م ُٜمت الٝشك ِو جٙادًا للمخاوش املدخملت جلجإ بداسة الاثخمان بلى جٍٝى

اثُت ملىاجهت خىش ِذم العذاد الىاش ئ ًِ الّمُل  الممان املىاظب، وحّذ مً ؤَم وؤهجْ إلاجشاءاث الٜى

ين مً  ادة ما ًش٠ض البى٤ ِلى هِى ل املٝذم ِو ن البى٤ واظخّادة الخمٍى خُح ٌعمذ َزا إلاجشاء بخٍّى

: المماهاث

  : لضماهاتث لشخصية* 

هي حّهذ والتزام شخص ي مً وٗش املٝترك ج٢ٙل ظذاد ُٜمت الٝشك والٙىاثذ وبزل٤ ٘هي حّبر ًِ  مان 

 2:في حٕىُت الٝشك وجمم

 ال٢ٙالت هي ِٝذ ًخ٢ٙل بمٝخماٍ شخق ٌعمى ال٢ُٙل ًخّهذ للذاثً ؤن ًٙي بهزا الالتزام برا لم : لكفاالت-

.ًٙي به الذاثً هٙعه  

                                                           
.38، ؿ2000، بذون داس وؽش، بذون وبّت، " لدًونث احعثرةثألاثالائحمانث لهازب"ؤخمذ ٔىُم،-1  

اث لجامُّت، جامّت الجضاثش، "ثلىياتث لملىوك"الىاَش لىشػ، - .166،165، ؿ ؿ 2001، دًىان املىبِى 2  
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ت : لضمانثالاححياطي-  َى التزام م٢خىب مً وٗش شخق مّين ًخّهذ بمىجبه ِلى حعذًذ مبلٖ وسٜت ججاٍس

ّين ِلى الدعذًذ، و وساٛ التي ًجشي ِليها َزا الىُى هي  ؤو جضء مىه في خالت ِذم ٜذسة ؤخذ املٜى

. العٙخجت، العىذ، والؽ٣ُاث

َى ؼ٣ل مً ؤؼ٣ا٥ المماهاث الصخفُت الزي ًىىىي ِلى لمان جٝذمه ماظعت الخإمين : ثأمينثالاعحماد-

.لخعاب املعخُٙذ لخٕىُت خىش ِذم العذاد و١ىن ؤن حٕىُت الاثخمان اخخمالُا رل٤ ما ًجّله مىلْ جإمين  

:   لضماهاتث لحليلية* 

جشج٢ض َزٍ المماهاث ِلى الص ئ املٝذم مىلُى الممان مً العلْ والخجهيزاث والّٝاساث، وجٝذم َزٍ 

ل املل٢ُت ورل٤ لممان اظترداد الٝشك ً ولِغ ِلى ظبُل جدٍى ، وجإخز ؼ٣ل 1المماهاث ِلى ظبُل الَش

خباس مىما ًخّين ِلى البى٤ ِىذ جدذًذ الممان ؤن ًإخز في الِا ً الخُاصي، الامخُاص، ِو ً الّٝاسي، الَش . الَش

. ؤال ج٣ىن ُٜمت الممان راث جٝلب ٠بير خال٥ ٘ترة الاثخمان- 

. ٠ٙاًت المماهاث لخٕىُت الٝشك مْ الٙىاثذ والّمىالث  خشي - 

:  لحدثمًث لتركصثالائحماوي

ًٝفذ بالتر٠ض الاثخماوي جىجُه الاثخمان بلى ِمُل واخذ هٍشا لطخامت مش٠ٍض  والامخىاُ ًِ جٝذًمه لّمالء 

ى ما ٌؽ٣ل مخاوش ًخّين الخذ والخٝلُل منها مً خال٥ ً َو 2:آخٍش  

  %25 - %10جٙشك بّن الذو٥ خذودا للدعهُالث الاثخماهُت للّمُل الىاخذ جتراوح ما بين     *

خّين الاَخمام باملخابّت ألي جش٠ض في املخاوش الاثخماهُت ألي وؽاه اٜخفادي ؤو مىىٝت  مً سؤط املا٥ املىلُى ٍو

.جٕشاُ٘ت مْ املخابّت الذوسٍت  

ل * ولب المماهاث ِىذ جٝذًش حجم املخاوش هي مً الامىس  ظاظُت ألن المماهاث الخُُٝٝت ال ًخم الخـى

. بليها بال بّذ جدفُل جل٤ الُٝمت

اجي املخٙٞ ِلُه دولُا * ت باِخباٍس الىٍام الٜى ُت – ٠ٙاًت سؤظما٥ البىٟى الخجاٍس لجىت باص٥ للمالءة املف٘ش

خىلب ؤن ٌعبٞ البدح في ٠ٙاًت سؤط املا٥ خعاب ظلُم و١اٗ للمخففاث بما ٢ًٙل جىدة –  ٍو

ى٥ الٝاثمت .ـ   

  : لكفاءةثفيثإعد دث لظياطةثالائحماهية

ب ال٣ىادس ى٥ بلى ظُاظت اثخماهُت ظلُمت وججىب  مخاوش الخّثر ِلى بداسة البى٤ ج٢ثُٚ جذٍس  بهذٗ الـى

                                                           
، ؿ "ثلىياتث لملىوك"الىاَش لىشػ،- .168، مشجْ ظبٞ ر٠ٍش 1  

  .73،72، ؿ ؿ 1998، داس الىظام للىباِت، دون وبّت، " لخظهيالتث اصسفيةثلطمؤطظاتثألاث فس د"ـالح الذًً خعين العِس ي،-2
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ى ما ٌعاِذ ِلى ولْ ؤَذاٗ وخىي ظلُمت ومىه جدذًذ  ْ معخىاَم و٠ٙاءتهم َو الاثخماهُت باظخمشاس ل٘ش

ٞ مّاًير و مٝاًِغ هٍامُت ا ٘و .معخىي املخاوش املدخملت و حعُيَر  

1: ططوبث لعالجي- 2  

ٝىم َزا  ظلىب ِلى خمثل في اظخّما٥ وٛش وجٝىُاث لدعُير املخاوش والخخلق منها ٍو :ٍو  

بهذٗ اظترداد البى٤ لالثخمان املمىىح في ٌشوٗ مىاظبت وجٙادًا : ثىظيمثألاظيفةث لحبصيلثالائحماوي

لخذور خعاثش ًلجإ البى٤ بلى بجباُ ظُاظت جدفُل معخدٝاجه ِلى الّمالء ورل٤ بدىٍُم آلُت مىذ 

ّخمذ في  ىاثذٍ في آلاجا٥ املدذدة، َو الاثخمان وولْ مّاًير ّ٘الت ج٢ٙل الخدفُل ال٣امل للٝشك ٘و

ُٙت ِلى :جىٍُم َزٍ الٌى  

.بِذاد وظاثل ج٢ؽٚ خاالث ِذم الذْ٘ الخالُت واملعخٝبلُت*   

ت في مخابّت ومّالجت الاثخمان*  .الاظخمشاٍس  

.ولْ مٝاًِغ مخىىسة حّمل ِلى اظخّادة ؤ٠بر خفُلت مم٢ىت مً املعخدٝاث*   

  د زةثمخاطسث لظيولة:  املطلث لثاوي

بفٙت ِامت ال ًم٢ً الٝى٥ ؤن حعُير مخاوش العُىلت ًخمثل في اًجاد مىاسد جذًذة بخ٣لٙت َامؽُت ؤٜل 

ىت)مً مخىظي مشدودًت الاظخخذاماث و َىاٟ حعُير ٜفير املذي  ل املذي (حعُير الخٍض 2.و حعُير وٍى  

:(جظييرث لخصيىة)جظييرثكصيرث ادى-1  

، لهزا هجذ َزٍ  خيرة ٜامذ داثما باالَخمام   الدعُير الؽامل لألـى٥ و الخفىم ِملُت جذًذًت في البىٟى

ى٥ اململى٠ت مً ِملت مدلُت ؤو ِمالث ؤجىبُت مْ اخترام الٝىاهين الىٝذًت و  ىتها، ؤي حعُير ـ  بدعُير خٍض

.ٜىاهين الفٗش  

ىت البى٢ُت الخذًح ٔير مً آ٘اٜه بعبب :حعُير الخٍض  

                                                           
ذة،- ، ؿ"ثبطيطها،ثكياطها،ث د زتهاثألاث لحدثمنها- اخاطسثالائحماهية "مٙخاح ـالر، مّاسفي ٍ٘ش .13، مشجْ ظبٞ ر٠ٍش 1  

ذي هبُلت،-2 ، مز٠شة ماجعخير في -"دز طةثحالةث ىكث لفالحةثألاث لحىميةث لسيفية-جظييرثمخاطسث لظيولةث لملىكيةثعلىثمظحوىث لملىوكث لحجازية"لُاٍص

.65،64، ؿ ؿ 2005، املذسظت الّلُا للخجاسة، جىان (ٔير ميؽىسة)ِلىم الدعُير   



االطار النظري للمخاطر و ادارتها في البنىك:                                        الفصل األول  

 

 24 

ش واظْ، و ِذد الّملُاث جتزاًذ و جخماِٚ بؽ٣ل - ىت البىٟى حّمل بخىٍى العٛى الزي ُ٘ه ؤو ِلُه خٍض

 ٛ .معاًش الٜخفاد العى  

ىت ٠ّامل مً ِىامل جدُٝٞ الشبذ داخل البى٤- .حُٕير الخٍض  

خباس في - ىت و الخىاصن املالي الاجمالي املّتٗر به، و الزي ًاخز بّين الِا الاسجباه املخباد٥ بين جىاصن الخٍض

.الخعاباث الاٜخفادًت للمفشفي  

:جظييرثطويلث ادى-2  

ٝت  ل بخجذًذ العٝٚ ملخخلٚ ؤٜعام ٣َُلت الاظخدٝاٛ، بىٍش ًخم حعُير مخاوش العُىلت ِلى املذي الىٍى

.حعمذ بخجىب  جل  

لت املذي، َى لجىء البى٤ الى مخخلٚ ؤظىاٛ سئوط  الّامل الشثِس ي لدعُير مخاوش العُىلت ٜفيرة و وٍى

ى٥ و الخفىم،  ّت و بإٜل ج٣لٙت ملعخدٝاث ِلى معخىي ـ   مىا٥ التي حعاِذ البى٤ باجشاء حّذًالث ظَش

ا  ُت معاَمت َزٍ الّىاـش التي ًجب اِخباَس ل٢ً جذخله في  ظىاٛ مشجبي بخٕيراث ٠ذجم املشدودًت و هِى

ت و لها ؤَمُت واظّت ٍش . جَى  

  د زةثمخاطسثأطعازث لفائدةثألاث لصسف:  املطلث لثالح

: د زةثفجوةثحظاطيةثالاطخثماز-1  

ُت راث الخعاظُت للٙاثذة  ُت راث الخعاظُت للٙاثذة مْ الخفىم املف٘ش ى٥ املف٘ش و هي حّني مٝاسهت ـ 

ى٥ املىلذة للّاثذ زا لخُُٝم ـ  .ِبر ٘تراث صمىُت مخخلٙت، َو  

1:و ًخم خعاب ٘جىة خعاظُت الٙاثذة باظخخذام املّادلت الخالُت  

ISGAP= ISA-ISL 

: خُح  

٘جىة خعاظُت الٙاثذة     :ISGAP 

للٙاثذة                                                                   ُت راث الخعاظُت :   ى٥ املف٘ش ـ  ISA 

                                                           
ت، " د زةث لملىوكثألاثهظمث اعطوماتث اصسفية"واٛس وه، - .426، ؿ 2000، داس ال٢خب، دون وبّت، الاظ٢ىذٍس 1  
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ُت راث الخعاظُت:  الخفىم املف٘ش ISL 

 ١ان هاجج املّادلت مىجب بمّنى ؤ٠بر مً الفٙش ٘هزا ٌّني ؤن البى٤ ًمخل٤ ؤـى٥ خعاظت و َى ما ٌّذ ٘ةرا

ى٥  ا مٙمال، ألن رل٤ ٌّني ؤن الٙىاثذ التي ًدفل ِليها البى٤ مً اظدثماٍس أـل ِىاثذ )ولّا اظدثماٍس

ت للّمالء و )ًٙٛى الٙىاثذ التي ًٝىم بعذادَا ًِ التزاماجه  ( وساٛ املالُت، الاثخمان املفشفي الٙىاثذ املذِ٘ى

ؤي ؤن املدفلت جمثل سبدُت، ما ًىلٞ ِلُه الٙجىة املىجبت لخعاظُت  (٘ىاثذ الٝشوك التي اٜترلها البى٤

الٙاثذة، ؤما ارا ١ان هاجج املّادة ظالب بمّنى ؤـٕش مً الفٙش، ٘البى٤ ًمخل٤ خفىم خعاظت، و َى ولْ 

ت و َى ما ًىلٞ ِلُه بالٙجىة العالبت  1.ٔير مٙمل مً وجهت الىٍش الاظدثماٍس

:  د زةثمخاطسثأطعازث لصسف-2

ًيبغي جدذًذ حجم ِملُاث الّمالث  جىبُت بالبى٤، بما في رل٤ الّملُاث الُٝاظُت داخل و خاسج امليزاهُت 

الّمىمُت في الفٗش  جىبي، و ِىذ جُُٝم حّشك بى٤ ما ملخاوش الّملت و ٠ٙاًت جٝىُاجه الداسة املخاوش، 

ى٥ البى٤ ٥ إلام٣اهُتًجب ِلى املدلل ؤن ٌعي البِئت الخىٍُمُت و ٌشوٗ العٛى في الذو٥ راث الفلت و  ـو

ى٥ الى ؤظىاٛ الّملت في الذو٥ الىامُت ٔالبا ما ٣ًىن مُٝذا، و ٜذ جٙخٝش َزٍ  ظىاٛ  لخل٤  ظىاٛ و الـى

ش ؤدواث ١اُ٘ت ٜذ ٣ًىن مدذودا و َزٍ الّىامل ًجب ؤن ح٢ّعها ظُاظاث البى٤ و  الى العُىلت ٠ما ؤن ج٘ى

ان املدذد الشثِس ي إلداسة مخاوش الّملت َى العُاظاث التي جمْ ُٜىدا ِلى الخّشك ملخاوش الّملت . ِملُاجه

، و ل٢ً  و التي ًجب ؤن ٌّاد جىٍُمها بفىسة مىخٍمت ل٢ّغ الخٕيراث املدخملت في جٝلب ؤظّاس الفٗش

املعخدُل ّ٘لُا في بِئت املخاجشة الذًىام٢ُُت الىبُُّت ؤن ًدخَٙ بى٤ ٌّمل بيؽاه في ؤظىاٛ الّملت بمشا٠ض 

لت بالّمالث املخخلٙت، ؤي ِذد  اث، خُح جدىاوب املشا٠ض الٝفيرة ؤو الىٍى مٕىاة ب٣ل الّمالث و في ١ل  ٜو

اث مُّىت جدذدَا ظُاظت اداسة مخاوش الّملت اث ؤزىاء الُىم و في ؤٜو . مً  ٜو

معالجةث لدًونث احعثرةثأألاث اؼكوكثفيثثبصيطهاث:  املطلث لس بع

  ظباب املادًت لخّثر الٝشوك :أألاال

ادة حجم الذًىن املؽ٣ٟى في جدفُلها و الذًً : و مً  ظباب املادًت الى جشا٠م الٝشوك املخّثرة بالبىٟى ٍص

املؽ٣ٟى في جدفُله َى الذًً الزي ًٝذس البى٤ ُ٘ه اظدىادا الى املش٠ض املالي للّمُل، و ُٜمت المماهاث و 

ام٣اهُت الدعذًذ، ؤهه ِلى ٜذس ؤو دسجت مً الخىىسة ال ًم٢ً مّها جدفُله خال٥ ٘ترة مّٝىلت مْ اخخما٥ 

 2.اظتهال٠ه ١له ؤو بّمه

اث  3:جيؽإ الٝشوك املخّثرة هدُجت ألظباب مُّىت ًم٢ً جٝعُمها بلى زالر مجمِى

                                                           
، ؿ " د زةث لملىوكثألاثهظمث اعطوماتث اصسفية"واٛس وه،- . 426، مشجْ ظبٞ ر٠ٍش 1  

، ؤوشوخت د٠خىساٍ في الّلىم -"دز طةثثبطيطيةثثململيلية- طحخد مث هظمةث لخمليرةثفيثمجاوث ثخاذثكس زثمىحث للسألاضث لملىكية"ِبذ الجلُل بىداح،-2

.231، ؿ 2006/2007، جامّت ٜعىىُىت، (ٔير ميؽىسة)الاٜخفادًت   

. 232،231ِبذ الجلُل بىداح، هٙغ املشجْ، ؿ ؿ - 3  
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:      أطملابثًسثكبهاث لملىكثفحؤديثإلىثجعثرثالائحمان- 1

ٗى ِلى املخاوش املدخملت مً خُح  ُت للٝشاس  الاثخماوي والٜى  وهي ؤظباب هاججت ًِ ِذم الذساظت املىلِى

، مخاوش سؤط املا٥، ُ٘خم ـٗش الدعهُل دّ٘ت واخذة دون املشاٜبت واملخابّت .مخاوش إلاداسة، مخاوش العٛى  

خماد- ٜفىس الذساظت الاثخماهُت املّخمذة في مىذ الِا  

اِخماد البى٤ ِىذ اجخار ٜشاس مىذ الدعهُالث ِلى مُّاس الشبدُت ؤ٠ثر مً مُّاس الخىىسة-  

الخىإ في جٝذًش المماهاث-  

:أطملابثًسثكبهاث لعميلثفحؤديثإلىثجعثرث للسألاض- 2  

جيؽإ مخاوش العجض ًِ العذاد ِىذ جٝذًم الّمُل ملّلىماث خاوئت ًِ ولُّخه املالُت ؤو جٝذًمها بؽ٣ل ٔير 

ل  ت في اظخخذام الٝشك وجىجيهه في ؤوؽىت جمٍى ١امل مً جهت، ومً جهت ؤخشي ِذم ٠ٙاءجه الٙىُت وإلاداٍس

اء بالتزامه اججاٍ البى٤  الى الخلل في باإللا٘ت. ٔير مىاظبت ووبُّت الٝشك ًترجب ِلُه الخّثر والعجض ًِ ال٘ى

.اِذاد دساظت الجذوي للمؽشوُ املمى٥   

: أطملابثخازجية- 3  

مشخلت  )جخمثل  في ؤظباب خاسجت ًِ ظُىشة بداسة البى٤ والّمُل وجخّلٞ بالخالت الاٜخفادًت للبالد 

ّاث التي جد٢م الذولت  (الاه٢ماػ .ؤو بالٍشوٗ العُاظُت والٝاهىهُت ِىذ بخذار حٕيراث في  هٍمت والدؽَش  

٠ُُٙت الخّامل مْ الذًىن املخّثرة: ثاهيا  

1:الذًىن املخّثرة باالخخُاس بين بذًلين ؤظاظُين َما و ًخم الخّامل مْ  

م الّمُل و اهدؽاله و اوّاؼه ختى ًخم٢ً مً العذاد- 1 حٍّى  

جفُٙت وؽاه الّمُل و بُْ مىجىداجه- 2  

خباساث الخالُت :و ًخم الاخخُاس بين البذًلين في ٌل الِا  

ُٚ و الدؽُٕل للمّذاث و آلاالث- مذي اخخٙاً املؽشوُ بمّذ٥ مىاظب مً اليؽاه و مً الخٌى  

                                                           
.82، ؿ2001، البُان للىباِت و اليؽش، دون وبّت، مفش، " كحصادًاتث لىلودثألاث لملىوك"ِبذ املىّم ساض ي، ٘شج ِضث،- 1  
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مذي ٜذسة املؽشوُ ِلى جدُٝٞ جذ٘ٝاث هٝذًت داخلت و مىاسد مالُت ج٢ٙي لعذ التزاماجه بفىسة ؤ٘مل مً -

 جفُٙت اليؽاه

مذي ام٣اهُت جذبير مىاسد الاُ٘ت للمؽشوُ و ج٣ىن َزٍ املىاسد الجذًذة بمىإي ًِ الدجىصاث و املىالباث -

  خشي الخاـت بالذاثىين ٔير املٕىاة ٜشولهم بمماهاث مدذدة

ُٞ ؤولاِه مْ املخّاملين مّه ظىاء مً مىسدًً ؤو داثىين و اٜىاِهم - ت ؤو ج٘ى مذي ٜذسة املؽشوُ ِلى حعٍى

 باالظخمشاس مْ املؽشوُ لخجاوص  صمت التي ًمش بها

1:و ظىدىاو٥ ُ٘ما ًلى البذًلين املز١ىسًٍ  

و َزا البذًل ًدىاو٥ زالر مشاخل في مؽىاس الّالج و ٣ًىن -: جعويمث لعميلثألاث هخؼالهثألاثإوعاػه- لملدًلث ألاو 

م .، زم الاهدؽا٥ مً الخّثر، زم مشخلت الاوّاػ(الاهٝار)مدىس ِملُت الخٍّى  

: مسحطةث لحعويم-أ  

ٞ مىده ٘ترة ظماح  ت للّمُل ًِ وٍش و حّخبر َزٍ املشخلت مً ؤَم املشاخل خُح ًٝىم البى٤ بةِىاء ٘ـش

ًاجل خاللها ِبء ظذاد الذًً و ٘ىاثذٍ، و ٜذ ًمخذ الدعُير الى ؤ٠ثر مً رل٤ ٠إن ًخم الاجٙاٛ ِلى اِادة 

جذولت املذًىهُت، ٠ما ًم٢ً في َزٍ املشخلت الىٍش في الخىاص٥ ًِ جضء مً الٙىاثذ و رل٤ بما ًدىاظب مْ 

.ٌشوٗ الّمُل و ام٣اهِخه في العذاد  

:مسحطةث هخؼاوث لعميل-ب  

و في َزٍ املشخلت ًٝىم البى٤ باجخار اجشاءاث ؤ٠ثر جٝذما جخممً الخذخل املباؼش و ٔير املباؼش في اداسة 

ٝا لخىت ِمل ًلتزم بها الّمُل في املعخٝبل و ٣ًىن َذ٘ها مىاصهت الخذ٘ٝاث  وؽاه الّمُل و جىجيهه ٘و

.الىٝذًت للميؽإة املٝترلت بدُح حٕىي اًشاداتها هٙٝاتها و جدُٝٞ ٘اثن مىاظب  

:مسحطةث وعاغث لعميل-ج  

ل الّمُل ١ىهه ِمُل مخّثر الى ِمُل ٔير مخّثر ٌّمل ب٣امل واٜخه و رل٤ بمىده  خُح بمىجبها ًخم جدٍى

.ٜشولا جذًذة بؽشوه مِعشة لخم٢ُىه مً حعُير وؽاوه  

                                                           
، ؿ ؿ" كحصادًاتث لىلودثألاث لملىوك"ِبذ املىّم ساض ي، ٘شج ِضث،- .83،82، مشجْ ظبٞ ر٠ٍش 1  
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و َزا البذًل ال جلجإ الُه البىٟى الا ٠دل ؤخير و بّذ بز٥ ١ل  1-:ثصفيةثوؼاطث لعميل- لملدًلث لثاوي

:العبل  خشي و بّذ جإ٠ذ البى٤ مً آلاحي  

اث التي ًمش بها الّمُل خُح ًثبذ للبى٤ - ؤهه ال ظبُل ملّالجت ؤو ؤو اـالح ؤو الخٕلب ِلى املؽا١ل و املّٜى

 ؤجها مؽا١ل داثمت و لِعذ ِاسلت

ْ ؤن ًيخّؾ الىلب ِلى َزا - ل الى مشخلت الاهدذاس و لِغ مً املخٜى ؤن اليؽاه الزي ًماسظه الّمُل ـو

بت في الاظخمشاس  اليؽاه و ؤن الّمُل ال ًخىا٘ش لذًه الٝذسة و الٔش

ٞ الاجشاءاث الٝاهىهُت ؤو جخم باألظلىب الىدي مً خال٥ الاجٙاٛ مْ الّمُل .   و جخم الخفُٙت جبرا ًِ وٍش  

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

                                                           
ل، ١لُت الّلىم -"دز طةثملازهةث ينث لملىوكث لحلطيدًةثألاثالاطالمية- د زةث اخاطسث لملىكية"خمشاوي وُّمت،-1 ، مز٠شة ماجعخير في الىٝىد و الخمٍى

  .37، ؿ 2008/2009الاٜخفادًت، جامّت بع٢شة، 
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 : لخالصة

ا مْ اسجٙاُ خذة املىا٘عت والخىىس الخ٢ىىلىجي    حّخبر املخاوشة جضء ال ًخجضؤ مً الّمل املفشفي خفـى

ُت والخاجت بلى بىٟى راث ؤحجام ٠بيرة ٘البىٟى ؤـبدذ الُىم جىاجه مخاوش . وصٍادة حجم املّامالث املف٘ش

ت جخٙاوث في دسجت خىىستها مً بى٤ بلى آخش، وبن خعً جُُٝم وجدلُل ودساظت، ومً زم  ُت مخىِى مف٘ش

ُت  بداسة مجمل املخاوش املدخملت مً الّىامل املعاِذة ِلى هجاح البى٤ ولمان اظخمشاٍس في العٛى املف٘ش

. بّىاثذ مشلُت ومخاوش مخذهُت

ذ مً اخخماالث خذوثها  ت ؤظبابها والّىامل التي جٍض ت جل٤ املخاوش ًخىلب جدذًذَا بذٜت بمّ٘ش   وبن مّ٘ش

ُت بفٙت ِامت  ا العلبُت، ٘الٝماء ِلى املخاوش املف٘ش ى ما ٌعاِذ ِلى الخدىه منها وججىب آزاَس َو

اثُت لخٙادحها ؤو  ى ما ًخىلب اجخار بجشاءاث ٜو معخدُل ٘الخىش ًٍل ٜاثما في جمُْ وؽاواث البى٤ َو

 .ِالجُت لخجىب ومىاجهت الىخاثج املدخملت ًِ خذوثها
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:ثمهيد  

ل مؽشوكاتها، و البىىن     مً ؤجل حغؼُت اخخُاجاتها اإلاالُت جلجإ اإلاؤظعت و ألافشاد للبىىن مً ؤجل جمٍى

بذوسها جظم جدذ جصشف هزه اإلاؤظعاث وظابل كذًذة مً الابخمان، و هي جلىم باخخُاس الىظُلت التي جخالبم 

. مم اخخُاجاتها اإلاالُت فلملُت مىذ اللشوض جبلى اليؽاغ الشبِس ي للبىً هـشا لللابذ الزي ًدلله  

و جخخلف اللشوض اإلالذمت مً كبل البىً هـشا الخخُاجاث اللمُل و الغشض مىه، و في هزا الفصل ظيخؼشق 

. للشوض الاظتهالن التي جىافم خاجاث اللمالء رو الذخل اإلاخىظؽ  

 ٌ      ماهُت اللشوض البىىُت: اإلابدح ألاو

اللشوض الاظتهالهُت: اإلابدح الثاوي  

           واكم اللشوض الاظتهالهُت في الجضابش :    اإلابدح الثالح
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ماهية اللروض الملنكية : ااملبح  وو 

جلجإ اإلاؤظعت التي حلشف عجضا في مىاسدها اإلاالُت للبدح كً مىاسد اطافُت مً ؤجل حغؼُت الىلص اإلاالي    

ل اخخُاجاتها اإلاالُت، و مً هىا جـهش اللالكت الىػُذة و  لذيها و هزا ما ًجللها جلجإ للبىً الزي ًلىم بخمٍى

.و مً خالٌ هزا اإلابدح ظىداٌو ابشاص هزه اللالكت. اإلاخياملت ما بحن البىً و اإلاؤظعت في كملُت الاكشاض  

مفهىم اللشض البىيي و ؤهمُخه: ااملطل  وو   

  ؤهىاق اللشوض البىىُت         :ااملطل الثاني

العُاظت الاكشاطُت للبىىن    : ااملطل الثالح  

مفهىم اللروض الملنكية و أهميحه: ااملطل  وو   

ًخخلف مفهىم اللشض مً باخح آلخش ول خعب جخصصه و خعب وجهت هـشه، : مفهىم اللرض الملنكي: أوال

.لزا حلمذها جلذًم حلاٍسف مخخلفت إلبشاص اإلافهىم ؤهثر  

هى ولمت مخصصت لللملُاث اإلاالُت التي ججمم بحن هُإث مالُت ظىاء وان بىً ؤو مؤظعت : اللرض لغة-1

1.مالُت و اإلالترض  

ؤو هى الابخمان و اإلالصىد به جلً الخذماث اإلالذمت لللمالء و التي ًخم بملخظاها جضوٍذ ألافشاد و اإلاؤظعاث و 

و اللمىالث اإلاعخدلت .اإلايؽأث في اإلاجخمم باألمىاٌ الاصمت كلى ؤن ًخلهذ اإلاذًً بعذاد جلً ألامىاٌ و فىابذها

خ مدذدة و جذكم جلً اللملُت بخلذًم مجمىكت مً  كليها و اإلاصاسف دفلت واخذة ؤو كلى ؤكعاغ في جىاٍس

الظماهاث التي جىفل للبىً اظترداد ؤمىاله في خالت جىكف اللمُل كً العذاد بذون ؤًت خعابش و ًىؼىي 

هزا اإلالنى كلى ما ٌعمى بالدعهُالث الابخماهُت و ًدخىي كلى مفهىم الابخمان و العلفُاث، ختى ؤهه ًمىً ؤن 

2.ًىخفي بإخذ جلً اإلالاوي للذاللت كلى اللشوض اإلاصشفُت  

ول فلل جلىم مً خالله مؤظعت مهُإة لهزا الغشض بىطم مؤكخا مجمىكت : اللروض باافهىم اللانىني-2

3.مً ألامىاٌ في مخىاٌو شخص ػبُعي ؤو ملىىي لحعاب هزا ألاخحر حلهذا باإلمظاء  

 

                                                           
-1  Michelle de Mourgues,"la monnaie système financier et théorie monétaire",economica ,3èmeédition, paris,1993,p178. 

.104،103، ص ص2000، الذاس الجاملُت، دون ػبلت، مصش، -عمطياتهاو ادارتها-الملنىك الشامطة"كبذ اإلاؼلب كبذ الحمُذ، -2  
3-Amour Ben Halima, "pratique des techniques bancaires", édition Dahleb, Algerie, 1997, p05.  
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 1:و هخلٍشف كاهىوي لللشض

ٌلخبر كشطا ول كملُت ابخمان و ول جصشف جظم بملخظاه مؤظعت مدترفت و لى كلى ظبُل الخإزِح و كً 

حن ؤو هخلاكذ لفابذتها بالتزام مىكم م اإلاشاطاة ؤمىالا جدذ جصشف ؤشخاص ػبُلُحن ؤو ملىٍى .ػٍش  

و طمً اإلاخؼؽ الىػني لللشض، ٌعمذ إلاؤظعاث اللشض جدذ ؼشوغ و الحالث التي خذدها الخىـُم ؤن 

.جظم جدذ جصشف الجمهىس كشوطا كلى اإلاذًحن اإلاخىظؽ و البلُذ  

ان ألامىاٌ اإلاخللاة مً الجمهىس لذي مؤظعاث اللشض جدذ صىسة وداةم جىطم في خعاباث جدذ الىـش، 

.ظىاء واهذ مدذدة ألاجل ؤم ال  

ل الاظخغالٌ و الاظدثماساث و صادساث اإلاؤظعاث و  اما فُما ًخص مىطىق اللشض جىخه ؤظاظا الى جمٍى

الاخخُاجاث الخاصت لألفشاد في خذود اخخُاجاتها، بدُح جلعم كلى الخىالي للشوض كصحرة اإلاذي، مخىظؼت 

ل اإلاذي ع اللشوض و خح البىىن كلى ؤن حعهش كلى . اإلاذي، زم ألجل ػٍى ان اللاهىن اإلاصشفي زبذ مبذؤ حلٍى

ل وفلا للمخؼؽ الىػني لللشض و طمان مخابلت خعً اظخلمالها .جىصَم مصادس الخمٍى  

:و خعب ما وسد في الخلاٍسف العابلت وعخيخج كىاصش اللشض الخالُت  

.و هي الثلت التي ًمىدها اإلالشض للملترض، ؤو الذابً للمذًً: عنصر الثلة-أ  

خ اظترجاكه، و ًمىً ؤن : (السمن)عنصر اادة-ب خ مىذ اللشض الى غاًت جاٍس و جمثل اإلاذة التي جفصل بحن جاٍس

لت و رلً خعب هىق اللشض اإلامىىح .جيىن كصحرة، مخىظؼت ؤو ػٍى  

.و ًمثل اخخماٌ كذم حعذًذ ما لذي اللمُل مً دًىن اججاه ملشطه: عنصر ااخاطرة-ج  

 هى مبلغ مالي مذفىق مً ػشف الجهاص اإلاصشفي، ألفشاد، إلاؤظعاث بهذف :اللرض باافهىم الاكحصادي-3

ل وؽاغ اكخصادي في فترة صمىُت مدذدة، و رلً بملذٌ فابذة مدذد معبلا 2.جمٍى  

هما ًمىً اللٌى ان اللشوض هي مً ؤفلاٌ الثلت بحن ألافشاد، و ًخجعذ اللشض في رلً الفلل الزي بلىم 

بمىذ  (و ًخمثل هزا الصخص في خالت اللشوض البىىُت في البىً راجه)واظؼخه شخص ما هى الذابً

ً  و رلً  (...بظاكت، هلىد)ؤمىاٌ الى شخص ؤخش هى اإلاذًً ؤو ٌلذ بمىدها اًاه ؤو ًلتزم بظمانها ؤمام ألاخٍش

ع هى الفابذة .ملابل زمً حلٍى  

                                                           
.43، ص2004، دًىان اإلاؼبىكاث الجاملُت، دون ػبلت، الجضابش، "الىوجي  ف اللانىو ااصر ف االسااري "مدفىؾ للؽب،  -1  

.213، ص1985، داس الجاملت اللشبُت، دون ػبلت، مصش، "الاكحصاد النلدي و ااصر ف"مصؼفى سؼُذ ؼُدت، - 2  
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و ًخظمً اللشض الزي ٌلؼى لفترة هي ؤصال مدذودة في الضمً الىكذ مً ػشف اإلاذًً بدعذًذه بلذ اهلظاء 

و هىان الىثحر مً ألامىس التي جذفم البىً الى اللُام بهزا الفلل، . فترة ًخفم كليها معبلا بحن الؼشفحن

فاللشض كبل ول ش يء هى الغاًت مً وجىده هما ظبلذ الاؼاسة الى رلً، و ًلىم البىً ؤًظا بهزا الفلل هـشا 

للمالءة اإلاالُت للمذًً ؤو الضبىن، فالبىً كىذما ًلىم باكشاض شخص ملحن، فهى ًثم في ؤن هزا الصخص 

خ الاظخدلاق، و هى ملتزم بذفم زمً اهدعاب خم  معخلذ و كادس كلى اللُام بلملُاث الدعذًذ متى خل جاٍس

1.اظخخذام رهه ألامىاٌ وفم الؽشوغ و الصُغ اإلاخفم كليها  

أهمية اللرض الملنكي:ثانيا  

ت مً اللىامل الهامت  للملُت خلم الابخمان و التي جيؽإ كنها  حلذ اللشوض البىىُت التي حلؼيها البىىن الخجاٍس

 ٌ ادة الىداةم و الىلذ اإلاخذاو ل خاجت الصىاكت و (همُت وظابل الذفم)ٍص ، و جللب اللشوض دوسا هاما في جمٍى

الضساكت و الخجاسة و الخذماث، فاألمىاٌ اإلالشطت جمىً اإلاىخج مً ؼشاء اإلاىاد ألاولُت، و دفم ؤجىس اللماٌ 

ل اإلابُلاث آلاجلت و الحصٌى ؤخُاها كلى ظلم الاهخاج راتها .الالصمحن للملُت الاهخاج و جمٍى  

نها زم بُلها اما بالىلذ ؤو باألجل .هما حعاكذ اللشوض ججاس الجملت و الخجضبت في الحصٌى كلى العلم و جخٍض  

مىذ اللشوض ًمىً البىىن مً الاظهام في اليؽاغ الاكخصادي و جلذمه و سخاء اإلاجخمم الزي جخذمه، حلمل 

ادة اللذسة الؽشابُت التي بذوسها حعاكذ كلى الخىظم في اظخغالٌ اإلاىاسد  اللشوض كلى خلم فشص اللمالت و ٍص

2.الاكخصادًت و جدعحن معخىي اإلالِؽت  

أنىاع اللروض الملنكية: ااملطل الثاني  

، و ...جخخلف اللشوض كلى خعب آجالها و جبلا للملترطحن و ألاغشاض التي حعخخذم فيها و الظماهاث اإلالذمت

ب اللشوض جبلا لزلً ٌعهل كلى البىً جدبم وؽاغ اإلالترض و بملشفت ألاظباب التي ؤدث الى  بالخالي جبٍى

ب. جلذمه ؤو جإخشه :و فُما ًلى هدىاٌو ؤهىاق اللشوض اإلاصشفُت مً خالٌ جلً اإلالاًحر للخبٍى  

:اللروض ببسل آوالها-أوال  

:و جىلعم اللشوض ػبلا لهزا اإلالُاس الى   

                                                           
.55صمشجم ظبم رهشه، ، "ثلنيات الملنىك"الؼاهش لؼشػ، - 1  

.105،104، مشجم ظبم رهشه، ص ص "عمطياتها و ادارتها-الملنىك الشامطة"كبذ اإلاؼلب كبذ الحمُذ، -  2  
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في غالب ألاخُان ًلجإ ألاشخاص للبىً كىذ الحاجت و رلً لخغؼُت العجض الزي : كروض كصجرة  ول-1

ىت للحصٌى كلى ماٌ لظمان اظخمشاس الذوسة الاهخاجُت في خالت كادًت و وللم ؤن اإلاؤظعاث  ًؼشؤ كلى الخٍض

لها الى مىخجاث جامت  ت، الصىاكُت جدخاج الى كذة ؤظابُم ليي جمش مً مشخلت ؼشاء اإلاىاد ألاولُت و جدٍى الخجاٍس

الصىم، زم بُلها مم ألاخز بلحن الاكخباس اإلاذة الضمىُت اإلامىىخت للضبابً ليي ٌعذدوا ما كليهم، و اهؼالكا مً 

و بهزا وعخخلص الى ؤن اللشض كصحر ألاجل هى . 1هزه اإلالؼُاث وعخؼُم جدذًذ مذة اظترجاق اللشض

ل وؽاغ الاظخغالٌ)اللشض الزي ًلذم الى اإلاؤظعاث ليي ٌلؼي للذوسة الاهخاجُت اإلاشوهت الاصمت، هما  (لخمٍى

، ؤو الشغبت في اكخىاء ؤو اظدبذاٌ ججهحزاث ؤو (عجض في العُىلت)ًؼلب للمعاهمت في ظذ العجض في الصىذوق 

لها. 2ملذاث .و مذجه ظىت ؤو ؤكل و ًخم الىفاء به بلذ نهاًت اللملُت التي اظتهذفذ جمٍى  

ل الاظدثماساث التي ال ًخجاوص كمش اظخلمالها :كروض محىسملة  ول-2  جىجه اللشوض مخىظؼت ألاجل لخمٍى

، و هـشا لؼٌى هزه ...ظىىاث مثل آلاالث و اإلالذاث و وظابل الىلل و ججهحزاث الاهخاج بصفت كامت(07)ظبم

اإلاذة، فان البىً ًيىن ملشطا لخؼش ججمُذ ألامىاٌ هاهًُ كً اإلاخاػش ألاخشي اإلاخلللت باخخماالث كذم 

3.العذاد و التي ًمىً ؤن جدذر جبلا للخغحراث التي ًمىً ؤن جؼشؤ كلى معخىي اإلاشهض اإلاالي للملترض  

ل هزه اللملُاث : كروض طىيطة  ول-3 لت الى البىىن لخمٍى جلجإ اإلاؤظعاث الى ؤن جلىم باظدثماساث ػٍى

لت كبل البذء في  هـشا للمبالغ الىبحرة التي ال ًمىً حلبئتها لىخذها، هـشا إلاذة الاظدثماس و فتراث الاهخـاس الؼٍى

لت ألاجل اإلاىجهت لهزا الىىق مً الاظدثماساث جفىق في الغالب . الحصٌى كلى كىابذ ( 07)و اللشوض ػٍى

ً ل هىق خاص مً الاظدثماساث . ظىت (20)ظىىاث، و ًمىً ؤن جمخذ ؤخُاها الى غاًت كؽٍش و هي جىجه لخمٍى

4.(...ؤساض ي، مباوي)مثل الحصٌى كلى كلاساث  

لت)هـشا لؼبُلت هزه اللشوض ، جلىم بها مؤظعاث مخخصصت الكخمادها في حلبئت (اإلابلغ الضخم و اإلاذة الؼٍى

ت كادة كلى جملها لت، ال جلىي البىىن الخجاٍس ت ػٍى .ألامىاٌ الالصمت لزلً كلى مصادس ادخاٍس  

 

 

                                                           
        1-A.Boudinot-J farbot, "technique et pratique bancaire"4èmeédition, Sirey,p13.  
             2-Pierre Pissect, "économie monétaire et bancaire", édition revue baique, sans édition, Paris,1985,p17. 

.75،74مشجم ظبم رهشه، ص ص ، "ثلنيات الملنىك"الؼاهش لؼشػ،  -3  
مزهشة ماظتر في الللىم الاكخصادًت، جخصص بىىن، ولُت ، "2009،1990-أثر اللروض الاستهالكية على ثملىر حلم الىاردات"خعِبت ؼخدىهت، -4

ت وكلىم الدعُحر، جاملت الىادي، الجضابش،  . 4، ص2015الللىم الاكخصادًت، الخجاٍس  
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: اللروض ببسل  غراض-ثانيا  

1:و جىلعم اللشوض ػبلا لهزا اإلالُاس الى  

 حعخخذم في الحصٌى كلى العلم لالظتهالن الصخص ي، ؤو لذفم مصشوفاث مفاجئت :اللروض الاستهالكية-1

ال ًمىً للذخل الحالي للملترض مً ومىاجهتها، و ًخم ظذادها مً دخل اإلالترض في اإلاعخلبل ؤو جصفُت 

... .ؤوساق مالُت، سهً كلاسي،: لبلع ممخلياجه و جلذم طماهاث لها مثل  

ً ألاصٌى الثابخت للمؽشوق هما حعخخذم في جذكُم : اللروض الانحاوية-2 ل جيٍى هي التي جمىذ بهذف جمٍى

ل ؼشاء ظلم اإلاصىم و اإلاىاد الخام الالصمت لإلهخاج و مً هزه اللشوض  م جمٍى الؼاكاث الاهخاجُت لها كً ػٍش

ً مؽشوكاث الخىمُت الاكخصادًت في اإلاجخمم، و جخىافش في هزه اللشوض العُىلت  ل جيٍى ما ٌعخخذم في جمٍى

ادة ؤصىله الثابخت و اظخخذامها في  الزاجُت خُح ؤن دخل اإلالترض ًشجفم هدُجت بُم مىخجاجه الىاججت كً ٍص

رلً، و بالخالي ًمىً ججىب جضء مً الذخل و ألاسباح اإلادخجضة لشفم كُمت اللشض، و لىً العُىلت الزاجُت ال 

ل .جدذر في ألاجل اإلاخىظؽ و الؼٍى  

ت مىذ اللشوض الاهخاجُت الشؤظمالُت لؼٌى الفترة التي جبلى فيها هزه اللشوض في  و ال جدبز البىىن الخجاٍس

خىم اإلاجمذة و لؼبُلت اإلاخاػش التي جالكيها مً جشاء مىدها، و لىً ال ًىجذ ما ًمىم مً كُام هزه البىىن 

بمىدها ألنها كذ جيىن ؤهبر ظالمت مً ظىذاث مؽشوكاث ؤخشي، مم مشاكاة ظالمت اإلاشهض اإلاالي لللمُل و 

الى . الحصٌى كلى طمان كُني هبحر هشهً اإلاصىم، و ؤال جؼٌى فترة الىفاء ؤهثر مً خمعت ؤكىام هدذ ؤكص ى

جُا كلى ػٌى فترة اظخدلاكه، و ًلىم البىً بىطم كُىد كلى الىىاحي  جاهب ؤن ًخم اظتهالن اللشض جذٍس

لت اظخلماٌ ألامىاٌ اإلالترطت، و مىم سهً باقي ألاصٌى ؤو الاًشاد هزا . اإلاالُت مثل جىصَلاث ألاسباح و ػٍش

ذ هزا الىىق مً اللشوض الشؤظمالُت كً وعبت مدذدة مً سؤط ماٌ البىً و  باالطافت الى طشوسة ؤال ًٍض

.و كمىما ًخخصص في هزا الىىق البىىن اإلاخخصصت. اخخُاػاجه  

ل اهخخابها في ظىذاث و ؤظهم جذًذة : اللروض الاسخثمارية-3 جمىذ لبىىن الاظدثماس و ؼشواث الاظدثماس لخمٍى

ل جضء  ت في ؼيل كشوض معخدلت كىذ الؼلب ؤو ألجل، و جمىذ ؤًظا لألفشاد لخمٍى و جمىذ اللشوض الاظدثماٍس

اتهم لألواق اإلاالُت .مً مؽتًر  

بىىن )ان ػبُلت هزه اللشوض ججللها جىؼىي كلى مخاػش كالُت، ألامش الزي ًذفم اإلاؤظعاث اإلاخخصصت

ت ل البدح كً الىظابل الىفُلت لخخفُف دسجت هزه اإلاخاػش (الخىمُت، بىىن كلاٍس ومً . في مثل هزا الخمٍى

                                                           
.115-113، مشجم ظبم رهشه، ص ص "عمطياتها و ادارتها-الملنىك الشامطة"كبذ اإلاؼلب كبذ الحمُذ، - 1  
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ل واخذ، ؤو جلىم بؼلب طماهاث  بحن هزه الخُاساث اإلاخاخت لها في هزا اإلاجاٌ اؼتران كذة مؤظعاث في جمٍى

ل .خلُلُت راث كُمت كالُت كبل الؽشوق في كملُاث الخمٍى  

كباسة كً كشوض كصحرة ألاجل، حعمذ بمىاجهت ؿشف مؤكذ، جتراوح مذة هزا الىىق : كروض الاسحغالو-4

مً اللشوض مً بظلت ؤًام الى بظلت ؼهىس و ال جخجاوص العىت الىاخذة، جلجإ اإلاؤظعت لهزا الىىق ارا ؤسادث 

ت مً صمً مدذود ىتها، و ارا ؤسادث مىاجهت كملُت ججاٍس .الخغؼُت اليعبُت الخخُاجاث خٍض  

ل وؽاغ الاظخغالٌ و تهذف لخغؼُت ألاصٌى اإلاخذاولت، وكلُه فان ؤهذاف  و هي كشوض مخصصت لخمٍى

ل : كشوض الاظخغالٌ مخلذدة منها ل الاظخحراد و الخصذًش، جمٍى الخىظم اإلاعمى الذوسان البؼيء للمخضون، جمٍى

ت هي التي جلذم كادة هزا الىىق مً اللشوض .الخلهذاث و الاظخفادة مً الخصم الىلذي، و البىىن الخجاٍس  

  :اللروض ببسل الضماو-ثالثا

1:و جىلعم ػبلا لهزا اإلالُاس الى  

:هي التي ًلذم ملابلها طماهاث كُيُت ؤو شخصُت، و بالخالي جىلعم الى: كروض مضمىنة-1  

.و جمىذ دون طمان كُني، بل ٌلخمذ البىً كلى مياهت اإلاشهض اإلاالي لللمُل: كروض بضماو شخص ي-أ  

و كذ جيىن كشوض بظمان بظاةم جىدق لذي البىً هخإمحن لللشض، ؤو كشوض : كروض بضماو عيني-ب

، ؤو  بظمان ؤوساق مالُت و ًىدق لذي البىً ؤظهم و ظىذاث ٌؽترغ فيها ؤن جيىن جُذة و ظهلت الخذاٌو

كشوض بظمان همبُاالث، و جـهش الىمبُاالث للبىً و الخاصت باألشحاص الزًً ًخفاكل ملهم اللمُل، و 

هىان كشوض بظمان معخخلصاث اإلالاولحن و كشوض بظمان وزابم الخإمحن، كشوض بظمان الىداةم ألجل و 

.ؼشاءاث الاًذاق و الاظدثماس  

 و ًىخفي فيها بىكذ اإلالترض بالذفم، ار ال ًلذم كنها ؤي ؤصل كُني ؤو طمان :اللروض غجر ااضمىنة-2

شخص ي للشجىق الُه في خالت كذم الىفاء باللشض، ًمىذ هزا الىىق مً اللشوض بلذ الخدلُم مً اإلاشهض 

الابخماوي لللمُل و مً ملذسجه كلى الىفاء في الىكذ اإلادذد و هزا ًخؼلب مصادس الىفاء و جدلُل كىابم 

.الدؽغُل و اللىابم اإلاالُت  

 

                                                           
.117،116، مشجم ظبم رهشه، ص ص "-عمطياتها و ادارتها-الملنىك الشامطة"كبذ اإلاؼلب كبذ الحمُذ، -1   
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:اللروض ببسل ااصدر-رابعا  

1: و جىلعم اللشوض اإلاصشفُت بدعب اإلاصذس الى  

حن اللاػىحن : اللروض الداخطية-1 هي اإلابالغ التي جدصل كليها الذولت مً ألاشخاص الؼبُلُحن ؤو اإلالىٍى

ت ؤو العلؼت الخامت في جدذًذ ؼشوغ هزه اللشوض و  بئكلُمها باخخالف جيعُاتهم، و جيىن للذولت ألاولٍى

مذتها و هُفُت حعذًذها، ففي هزا الىىق مً اللشوض جيىن كذسة الذولت و ػاكتها كلى الاكتراض الذاخلي 

جفىق كذستها كلى الاكتراض الخاسجي ألنها صاخبت العلؼت داخلُا و حعخلمل الذولت هزا الىىق مً اللشوض في 

ادة الاهخاج اللىمي و الادخاس الىػني، ار جلىم الذولت بزلً  جمُم اإلاجاالث الاكخصادًت، الاجخماكُت لغشض ٍص

م دكىة ألافشاد الى الاهخخاب اللام .كً ػٍش  

هى اللشض الزي جخدصل كلُه الذولت مً خاسج اكلُمها ظىاء مً خيىمت ؤجىبُت ؤو : اللروض ااخاروية-2

شخص ػبُعي ؤو ملىىي ملُم بالخاسج، فداجت الذولت الى ؤمىاٌ اطافُت و كذم هفاًت مذخشاتها الىػىُت و 

ادة اإلاعخمشة في الؼلب كلى العلم الاظتهالهُت . هزلً خاجتها اإلااظت الى اللمىالث ألاجىبُت بالىـش الى الٍض

فلملُت اللشض و هُفُت مىده جخخلف باخخالف الجاث اإلالشطت، فارا مىذ اللشض مً دولت ؤجىبُت، فلُمت 

اللشض جمىذ بلملت البلذ اإلالشض و لِغ باللملت الصلبت و ًخمثل غالبا في ؼيل ظلم اظتهالهُت ؤو 

معخلضماث الاهخاج، ؤما ارا مىدذ هُإة دولُت لذولت ما كشطا، هصىذوق الىلذ الذولي ؤو البىً الذولي لالوؽاء 

لت الدعذًذ جيىن بىفغ اللملت مما ًؤدي الى اسجفاق  و الخلمحر، فاللشض ًمىذ باللملت الصلبت و ختى ػٍش

اإلاذًىهُت خاصت في خالت اكادة الجذولت التي جؤدي الى اسجفاق خذمت الذًىن، و اإلاالخف ؤن الذولت الىامُت جلجإ 

ذ مً  هثحرا لهزا الىىق مً اللشوض لخىمي مىاسدها اإلاالُت و لترفم معخىي وؽاػها الاكخصادي مم كلما ؤنها جٍض

.جبلُتها للذولت اإلالشطت  

السياسة الاكراضية لطملنىك: ااملطل الثالح  

: جعريف السياسة الاكراضية  

ًمىً حلٍشف ظُاظت الاكشاض بإنها مجمىكت اللىاكذ و الاجشاءاث و الخذابحر اإلاخلللت بخدذًذ حجم و 

مىاصفاث اللشوض و جلً التي جدذد طىابؽ مىذ هزه اللشوض و مخابلتها و جدصُلها و بىاءا كلى رلً فان 

                                                           
.64،63، ص ص 1987، الجضابش، 2، دًىان اإلاؼبىكاث الجاملُت، الؼبلت "ااالية العامة"خعً مصؼفى خعحن، - 1  
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ظُاظت الاكشاض في البىً الخجاسي ًجب ؤن حؽمل اللىاكذ التي جدىم كملُاث الاكشاض بمشاخلها اإلاخخلفت، 

ت اإلالىُت بيؽاغ الاكشاض اث الاداٍس 1.و ؤن جيىن هزه اللىاكذ مشهت و مبلغت الى جمُم اإلاعخٍى  

ت كىذ وطم  اث الاداٍس ؤو هي مجمىكت مً البادا و اإلافاهُم التي جدذدها الاداسة الللُا، ليي تهخذي بها اإلاعخٍى

بشامج و اجشاءاث الاكشاض و ٌعترؼذ بها مخخزو مخخلف اللشاساث كىذ البذء في ػلباث الاكتراض، و ًلتزم بها 

2.اإلاىفزون كىذ بدح جلً الؼلباث، و بلذ اجخار كشاساث بؽإنها  

-كباسة كً اػاس ًخظمً مجمىكت اإلالاًحر و الؽشوغ الاسؼادًت: هما ًمىً حلٍشف العُاظت الاكشاطُت كلى ؤنها

هظمان اإلالالجت اإلاىخذة للمىطىق الىاخذ، و جىفحر -جضود بها اداسة الابخمان اإلاخخصت بما ًدلم كىذ ألاغشاض

3.كامل الثلت لذي اللاملحن باالداسة مما ًمىنهم مً اللمل دون خىف مً الىكىق في خؼإ  

اللروض الاستهالكية : ااملبح الثاني

   ًمىً اللٌى كنها ؤنها كشوض خذًثت هىكا ما في البىىن و هي كىغ كشوض الاظدثماس و الاظخغالٌ و التي 

. جمىذ لألشخاص الؼبُلُحن روي ألاجىس اإلاخىظؼت، هما ؤنها ؤصبدذ حلخبر مً اليؽاػاث ألاظاظُت للبىىن

و في هزا اإلابدح ظيخؼشق الى جلذًم دساظت واضحت و ؼاملت بما ًخللم بلشوض الاظتهالن، باالطافت إلاخخلف 

. ؤهىاكها و هزا اإلاخاػش و الظماهاث اإلاخلللى بهزا اللشض

إلادت كً كشوض الاظتهالن : ااملطل  وو 

 ؤهىاق اللشوض الاظتهالهُت :ااملطل الثاني

 مخاػش و طماهاث اللشوض الاظتهالهُت :ااملطل الثالح                       

ابة عن كروض الاستهالك : ااملطل  وو 

ىُت في مؼلم الثالزِىاث و كشف هزا الىىق مً  ؿهشث كشوض الاظتهالن ألٌو مشة في الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

يا، زم اهخلل هزا الىىق الى دٌو ؤوسوبا و وان رلً  لا في وامل ؤسجاء ؤمٍش اللشوض اهدؽاسا واظلا و امخذادا ظَش

                                                           
. 119،118، مشجم ظبم رهشه، ص ص "-عمطياتها و ادارتها-الملنىك الشامطة"كبذ اإلاؼلب كبذ الحمُذ،- 1  

.135، ص2002، ميؽإة اإلالاسف، دون ػبلت، مصش، "ادارة  سىاق و اانشأت ااالية"مىحر ابشاهُم هىذي، - 2  

.129، ص2000، اإلاىخب اللشبي الحذًح، دون ػبلت، مصش، "ثنظيم و ادارة الملنىك"كبذ الغفاس خىفي، كبذ العالم ؤبى كدف،- 3  
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اث اإلالِؽت و جؼىس الحاجاث اللابلُت، و كلُه هجذ ؤن  في ظىىاث العخِىاث و رلً ساجم السجفاق معخٍى

ىُت  1.كشوض الاظتهالن مشجبؼت بؽيل هبحر بالذٌو الصىاكُت اإلاخلذمت و كلى سؤظها الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

و كلُه حلذ كشوض الاظتهالن مً اليؽاػاث ألاظاظُت للبىىن، و هي جمىذ لفئاث ملُىت مً اإلاجخمم لغشض 

الحظٌى كلى ظلم الاظتهالن الصخص ي، لِغ مً ملذوس اإلاعتهلً ؤو اإلالترض حعذًذها مً دخله الحالي 

ومً ألامثلت لهزه اللشوض هي اللشوض التي جمىذ لؽشاء العُاساث ؤو الخجهحزاث الىهشومجزلُت، ألازار، و 

. الخىصَم ًيىن مً ػشف مؤظعاث مالُت مخخصت، و ًلذم اإلالف كىذ اجشاء كملُت البُم مً الباةم و اإلاؽتري 

  :جعريف اللرض الاستهالكي:أوال

ذون الحُاصة كلى العلم الاظتهالهُت وي " بحرهاسدو وىلي"ٌلشفه  كلى ؤهه كشض ممىىح لألفشاد الزًً ًٍش

. ٌعخؼُلىا حعذًذ هزه العلم هلذا

 2.و هزا ٌلشف كلى ؤهه كشض للخحراث و الخذماث ملابل الخلهذ بدعذًذ اإلالشض في وكذ الخم

ل ول هفلاتها غحر جلً اإلاىجهت لؽشاء  و هخلٍشف ؤخش ٌلذ ول كملُت كشض التي حعخفُذ منها اللابالث لخمٍى

. الخحراث غحر اإلاىلىلت و غحر اإلاىجهت لالظخلماٌ اإلالفى

ت و اإلاعخذًمت و  ل ؼشاء البظاةم الجاٍس و حلذ ؤًظا كشوض الاظتهالن هي جلً اللشوض التي حعخلمل في جمٍى

 3.الخذماث الاظتهالهُت

بمثابت امخُاص ممىىح مً ػشف اإلالشض الى :"و مً الخلاسف العابلت ًمىً اللٌى ؤن كشوض الاظتهالن هي

اإلاعتهلً و لِغ بمثابت خم ألن كشض الاظتهالن هىق مً ؤهىاق الذًىن، باالطافت لزلً هجذ ؤن ؤهثر الفئاث 

ػلبا لهزا الىىق مً اللشوض اللابالث و ألافشاد روي اإلاذاخُل اإلاخىظؼت اإلالبىلحن كلى ججهحز بُىتهم، و حعذًذ 

. كُمت اللشض جخم مً اإلاذخٌى الؽهشي للمعتهلً

أثار اللروض الاستهالكية على الاكحصاد : ثانيا

جؤزش اللشوض الاظتهالهُت كلى العلىن الاظتهالوي للفشد هما ؤن لها ؤزاس كلى الاكخصاد الىلي و كلى اإلاؤظعاث  

 

                                                           
.52، ص2000، دًىان اإلاؼبىكاث الجاملُت، الؼبلت الثاهُت، الجضابش، "مباضرات  ف اكحصاد الملنىك"ؼاهش كضوٍني، - 1  

.80، مشجم ظبم رهشه، ص"ثلنيات الملنىك"الؼاهش لؼشػ،- 2  

.92، مشجم ظبم رهشه، ص"مباضرات  ف اكحصاد الملنىك"ؼاهش كضوٍني،- 3  
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لُت، و فُما ًلي ظىدىاٌو ألازاس اإلاترجبت كلى اللشوض الاظتهالهُت  1:الخمٍى

ل البذ مً ظذاد ألامىاٌ اإلالترطت في :ارثفاع اللىة الشرااية الفىرية لطملترض-1  كىذ اجمام كملُت الخمٍى

ادة في اللذسة الؽشابُت مؤكخت و بالخالي ال جخغحر اللذسة الؽشابُت بؽيل كام، هما ؤهه  وكذ الخم مما ًجلل الٍض

ل اإلاخمثلت في ملابل اظخخذام ؤمىاٌ الغحر، و هي في الحلُلت جيلفت الاهخفاق  ال بذ مً دفم جيلفت الخمٍى

باظخخذام هزه ألامىاٌ، و هـشا للُام اإلالترض بذفم هزه الخيالُف ًترجب كىه اهخفاض اللذسة الؽشابُت في 

ً عجلت اليؽاغ الاكخصادي في اإلاجخمم . فترة الخلت، و سغم رلً ٌلمل كلى جدعحن معخىي اإلالِؽت و جدٍش

ل اإلاعتهلىحن مً اليؽاػاث اإلاهمت للمؤظعاث اإلاالُت ار ؤنها جؤدي :زيادة الملطل الفعاو-2  ٌلخبر وؽاغ جمٍى

ادة اللمالت في خالت كذم وجىد حؽغُل وامل، هما ؤهه  ادة الؼلب الفلاٌ في الاكخصاد مما ًؤدي الى ٍص الى ٍص

. كذ ًؤدي الى الخضخم في خالت وجىد حؽغُل وامل للمىاسد

ل اإلاعتهلىحن حلخبر مً ؤهم اًشاداث اإلاؤظعاث اإلاالُت و :زيادة الاًرادات-3  اطافت لزلً فان اًشاداث جمٍى

.   رلً للخفاوث الىبحر بحن فىابذ اللشوض ألامُىت وعبُا مثل الاكشاض بحن اإلاؤظعاث

أنىاع كروض الاستهالك : ااملطل الثاني

ل عجض مالي مؤكذ  هىان كذة جلعُماث لللشوض الاظتهالهُت فهىان مً ًلعمها الى اللشوض اإلامىىخت لخمٍى

و كشوض ممىىخت الكخىاء العلم و الخذماث الاظتهالهُت الذابمت، و هىان مً ًلعمها خعب الغاًت مً 

: اظخلمالها و كلُه جىلعم هزه اللشوض كمىما الى

ل جمُم ألاكباء التي لِغ لها : اللروض الشخصية-1 هي كباسة كً كشوض ملذمت لألفشاد مً ؤجل جمٍى

  2.كالكت باليؽاغ اإلانهي للملترض

ومً خالٌ هزا الخلٍشف هالخف ؤن اللشض ًخللم ؤظاظا بالصخص اإلالترض و مً وعخيخج ؤن هزه اللشوض 

ل بغع الىـش كً العللت  جمىذ لألفشاد و اللابالث التي جشغب في اكخىاء ظلم اظتهالهُت و جدخاج الى الخمٍى

لها، هما ٌؽترغ البىً كلى اإلاعخفُذ مً هزه اللشوض جىػحن ؤجىسه كلى معخىاه و رلً لدعهُل  اإلاشاد جمٍى

و كمىما فان هزه اللشوض ظهلت الخفاوض بحن الؼشفحن و لىً معاوئها طشوسة . كملُت جدصُل معخدلاجه

. مىاصلت حعذًذ اإلالترض للُمت اللشض و لى جإخش الدعلُم ؤو وجذ كُب في العللت

                                                           
ض، جذة، "دالة الملطل على الحمىيل الاستهالكي"مدمذ هجُب غضالي،-1 . 9،8، ص ص 2006، مجلت الاداسة و الاكخصاد، جاملت اإلالً كبذ اللٍض  

2-Amour Ben Hlima,"pratiche des techniques bancaire",op-cit, p90.  
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 ٌلخبر اللشض اإلاخصص طمً كشوض الاظتهالن و هى اللشض اإلالذم لألفشاد و هى :اللروض ااحخصصة-2

مخصص معبلا لؽشاء ممخلياث دابمت، ؤدواث و مىخجاث مدذدة، و ًخظمً هزا اللشض جذخل زالزت ؤػشاف 

اإلاؤظعاث اإلاخخصت، اإلاىسدون، الضبابً، خُح ًلىم البىً بذوس الىظُؽ بحن الضبىن و اإلاىسدبدُح ال : هم

ًيىن الثاوي الا ارا وان ألاٌو و هزه هي الخاصُت ألاظاظُت لهزا الىىق مً اللشوض، هما ؤهه ًخمحز بخللُله 

ت، و هى كىغ الىىق ألاٌو ألن خاصِخه حعمذ للضبىن بالخىكف كً حعذًذ كُمت  بللذ الصفلت الخجاٍس

اللشض في خالت ما ارا اهدؽف كُب في العللت ؤو جإخحر في مىكذ حعلُمها، و غالبا ما ٌعخلمل هزا الىىق مً 

 1.اللشوض في ؼشاء العُاساث

ل :اللروض ااجددة و الداامة-3 م جدٍى  ًلذم هزا اللشض مً اللشوض مً كبل البىىن و رلً كً ػٍش

مبالغ مالُت لحعاب الضبىن بؽيل دابم و ججذد بؽيل معخمش و هزا خعب سغبت الضبىن، و كلى غشاس باقي 

حعذد كُمت الذًً و بما فيها كُمت الفىابذ كلى ألاكعاغ، : اللشوض العابلت الزهش جخم كملُت الدعذًذ والخالي

لت لتراهمذ الذًىن كلُه و ٌؽيل اجمالي الفىابذ مبلغا  و حؽحر ؤن لى ػلب الفشد هزا اللشض مشاسا و إلاذة ػٍى

 2.جذ ملخبر

ل اإلاخلذدة للبىىن و اإلاؤظعاث اإلاخخصت في اكشاض :الكراء مع خاصية الشراء-4 لت مً ػشق الخمٍى  هي ػٍش

: ألاشخاص و جمش بثالزت مشاخل و هي

ذ اكخىائها و كذ جيىن ظُاسة، خاظىب، آالث ههشومجزلُت،:اارحطة  ولى* ... .  ًخخاس الضبىن العللت التي ًٍش

 ًلىم البىً بؽشاء هزه العللت لصالحه و ًلىم باًجاسها للضبىن ارا اجفم الؼشفان كلى :اارحطة الثانية*

.   ظىىاث05 ؤو 03ؼشوغ حعذًذ كُمت ألاكباء اإلاخلللت بالعللت و جيىن مذة الاًجاس 

 بلذ نهاًت مذة الىشاء ًمىً للضبىن ػلب الحصٌى نهابُا كلى هزه العللت ملابل كُمت ًخفم :اارحطة الثالثة*

. مىه% 10و % 5كليها معبلا و التي جخمثل في اللُمت اإلاخبلُت مً العلش ألاصلي، و كمىما ما ًيىن مدذودا بحن 

و مما ًمىىىا اظخيخاجه هى ؤن جؼىس اللشوض الاظتهالهُت ًخماش ى خخما مم جؼىس اإلاعخىي اإلالِص ي لألفشاد و 

. خعب سغباتهم

 

 

                                                           
.88، مشجم ظبم رهشه، ص "مباضرات  ف اكحصاد الملنىك"ؼاهش كضوٍني، -1  

2-Amour Ben Hlima, op-cit, p91.  
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: مخاطر و ضمانات اللروض الاستهالكية: ااملطل الثالح

ان اإلاخاػش البىىُت مشجبؼت ؤظاظا بىؿُفت الاكشاض، فال ًىجذ كشض ملفى مً اإلاخاػش و رلً مهما واهذ 

. الظماهاث اإلالذمت لزا ًخدخم كلى البىً دساظت و جلُُم ول هزه اإلاخاػش

ً ؤظاظُحن  1:مخاطر كروض الاستهالك-أوال جخمثل هزه اإلاخاػش باليعبت للشوض الاظتهالن كمىما في خؼٍش

: هما خؼش كذم العذاد و خؼش الخجمُذ، هزه اإلاخاػش ٌلىد ظببها الى كذة خاالث منها

. كذم كذسة اإلالترض كلى حعذًذ دًىهه ألي ظبب مً ألاظباب-

. كذم اللذسة كلى الدعذًذ نهابُا بعبب طُاق مصذس دخل الضبىن ؤو وفاجه-

ت و هزا :خملر عدم الخسدًد-1  هى مً ؤظىؤ اإلاخاػش التي ًخلشض لها البىً ألنها ألاهثر طشس في الاظخمشاٍس

الخؼش هاجج كً عجض اإلالترض كلى الدعذًذ و بزلً ًخخلى كً واجباجه، مما ًيخج كىه خعاسة جضبُت ؤو ولُت 

للمبلغ اإلالترض مً ػشف البىً، و مىه وعخيخج ؤن الضبىن هى اإلاصذس ألاظاس ي لهزه اإلاخاػش، و ول رلً 

ًدصل في اإلاؤظعت اإلالترطت مما ًجللها غحر كادسة كلى حعذًذ الذًىن التي كليها و مىه ظىف جؤزش مباؼشة 

. كلى البىىن و مشدودًتها و هزا خؼش مشجبؽ بلىامل خاصت بالضبىن 

:  و هي اإلاخاػش الخاصت بالضبىن و التي ًىً جلعُمها الى:ااخاطر ااخاصة-2

 جخمثل في امياهُت فلذان اإلاؤظعت جضبُا ؤو ولُا للىتها اإلاادًت و بلباسة ؤخشي هي كذم وجىد :ااخاطر ااالية-أ

اإلابلغ اإلاالي اليافي لذي اإلاؤظعت للىفاء بالذًً، و مىه و كبل جلذًم اللشض ًجب كلى البىً ملشفت الىطلُت 

. اإلاالُت للمؤظعت و رلً بخدلُل الىزابم اإلاالُت و اإلاخاظبُت

 هزه اإلاخاػش جيىن مشجبؼت بلملُت اللشض مً خُح اإلاذة و غشض :ااخاطر ااخاصة بعمطيات الااحماو-ب

. اللشض

ة-ج  خُح ٌؽيل البلذ البؽشي في حعُحر اإلاؤظعاث وجها ؤظاظُا في :ااخاطر ااخاصة باللدرة الخسيجًر

جلذًش اإلاخاػش اإلاشجبؼت باللشض، خُح ؤن كُمت اإلاؤظعت جخجعذ في شخصُت معحريها و دسجت هفاءتهم في 

. الدعُحر

                                                           
.76،75، ص ص 1995، الذاس الجاملُت، دون ػبلت، بحروث، "الاكحصاد النلدي و ااصر ف"مصؼفى سؼُذ ؼُخي،- 1  



                          الاطار النظري للروض الاستهالك                                    :                                       الفصل الثاني

 

 44 

ت، :ااخملر اللانىني-د  ًىدصش كمىما في خصابص الذولت و كىاهُنها، كلذ اوؽاء اإلاؤظعت، السجالث الخجاٍس

. لها كالكت مم الذولت و اإلاعاهمحن و كلىد الصفلاث اإلابرمت مم الغحر

 كلى الصشاف ؤن ًلىم بدصخُص اكخصادي و مالي للمؤظعاث اإلاعدثمشة وي ًيىن ما :ااخملر الصناعف-ه

 1.ًلذمه البىً مىاظبا للحاجاث الاكخصادًت و اإلاالُت للمؤظعت و هزا اإلاعدثمش

هزه اإلاخاػش مً ؤهم اإلاخاػش التي تهذد مشدودًت البىً و هي هاؼئت كً كذم حعذًذ : مخاطر الحجميد-3

الضبابً اللتزاماتهم في مىاكُذ الاظخدلاق، و بالخالي ججمُذ ؤصٌى البىً، ألامش الزي ًىكم البىً في مؽاول 

ىت و ما ًىجم كً رلً مً خعابش . الخٍض

 ان اللشوض البىىُت جلىم ؤظاظا كلى كامل الثلت بحن اإلالشض :الضمانات االدمة للروض الاستهالك-ثانيا

و اإلالترض و وكذ هزا ألاخحر بالدعذًذ آجال، لىً البىً ال ًىخفي بهزا الىكذ و بالخالي ًؼلب طماهاث حعمذ 

و جلجإ البىىن في مجاٌ كشوض الاظتهالن الى هزه اللشوض لعببحن . له مً اظترجاق خله في آلاجاٌ اإلادذدة

  2:ؤظاظُحن هما

. كذم اظخدىار هزه البىىن كلى وظابل اخخُاس اإلالترطحن خاصت في الىفاء بخلهذاتهم اججاه البىً-

جخمثل كمىما هزه الظماهاث في الصخصُاث و حلشف هزه ألاخحرة بالتزام شخص ؤو ؤهثر بالىفاء بااللتزاماث -

خ الاظخدلاق، و مىه ًدبحن ؤن هزه الظماهاث مخلللت بالصخص الظامً كلى كىغ  في خالت اكعاسه في جاٍس

. الظماهاث الحلُلُت اإلاخلللت ؤظاظا بص يء مادي

: هما جلجإ البىىن الى زالر جلىُاث في مجاٌ كشوض الاظتهالن و هي

 ان جإمحن اللشوض ؤو الاكخماداث هي كملُت جإمحن حعمذ للملشض باالخخماء مً خؼش كذم :ثأمجو اللروض-1

 ؤًً كشفذ 1973 زم اهخللذ الى فشوعا ظىت 1946اظترجاق ماله، ؿهشث هزه الخلىُت في بلجُيا ظىت 

اظخلماال واظلا، وفم هزه الخلىُت ًخلاكذ البىً مم ؼشهت الخإمحن و ًيىن مدل الللذ هى جإمحن اللشض 

الزي ًلذمه لضبابىه في مجاٌ كشوض الاظتهالن دون كلم اإلالترض، و مىه جإمحن الاكخماد و هى بمثابت حلهذ 

ظاث كً ألاطشاس الىاججت كً جلذًمه للشوض الاظتهالن في خاالث عجض  ؼشهت الخإمحن بالذفم للبىً حلٍى

ع ملابل ؤكعاغ جذفم دوسٍا ًخفم كلى كُمتها معبلا . اإلالترض كً العذاد و ًيىن هزا الخلٍى

                                                           
.78،77، مشجم ظبم رهشه، ص ص "الاكحصاد النلدي و ااصر ف"مصؼفى سؼُذ ؼُخي، -1  
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ع اهؼالكا مً اللعؽ الثالح غحر اإلاعذد و رلً بخىفحر كذة ؼشوغ مً ؤهمها  جبذؤ ؼشهت الخإمحن في الخلٍى

، و مىه جدصل ؼشهت الخإمحن كلى 1اجخار البىً ليافت الاجشاءاث الالصمت اججاه الضبىن لخدصُل معخدلاجه

. مدل البىً في مخابلت الضبىن 

 الىفالت كلذ ًىفل بملخظاه شخص جىفُز التزام بإن ًخلهذ شخص ملىىي ؤو ػبُعي شخص :الكفالة-2

: و هىان ؤسبلت ؤهىاق مً الىفالت. ؤخش غحر مذًً بالىفاء بما كلى اإلاذًً مً خلىق ارا لم ًلم بها بىفعه

ا ألن :الكفالة اادنية-أ  حلخبر الىفالت في هزه الحالت كمال مذهُا و لى وان الىفُل جاجشا ؤو الذًً اإلاىفٌى ججاٍس

ا  .  (سبدا)الهذف هىا مً الىفالت لِغ ججاٍس

 و هي كىغ الىفالت اإلاذهُت فان الىفالت مخخزة مً ػشف مؤظعت كشض، مؤظعت :الكفالة الحجارية-ب

. جإمحن مشخصت

في الشجىق للىفُل الظترجاق خله دون طشوسة  (الذابً) ًخمحز هزا الىىق بإخلُت البىً:الكفالة الحضامنية-ج

. مؼالبت اإلاىفٌى اإلاذًً مً كبل

ان .  ًجب كلى البىً في هزه الحالت مؼالبت اإلاذًً ؤوال زم بلذ رلً الشجىق للىفُل:الكفالة البسيملة-ه

البىىن جفظل الىفالت الخظامىُت بدُح حعمذ لها بعهىلت اظترجاق خلها كلى كىغ جإمحن الاكخماد فان 

با كً كلذ الىفالت، و كمىما ًؼلب مىه جلذًم الىفُل (الضبىن )اإلاذًً  و جيالُف الىفالت ًخدملها . لِغ غٍش

. اإلالترض في اإلاجاالث التي جيىن فيها الىفالت مً ػشف ؼشهت الخإمحن اإلاخٌى لها، كلى كىغ جإمحن الاكخماد

هى جإمحن ؤخش ًذفله اإلاعخفُذ مً اللشض دفلت واخذة لخإمحن الخؼش، الزي كذ : الحأمجو على ااحياة-3

ًدذر و هى جىكف حعذًذ معخدلاجه ارا جىفي، بدُح جخىلى ؼشهت الخإمحن حعذًذ ما كلُه مً دًً لصالح 

.  البىً و جيالُف هزه اللملُت جلم كلى كاجم الضبىن 

 ملف اللشض وامل الىزابم اإلاثبخت لىفاة إلى إطافتحؽترغ ؼشهت الخإمحن في خالت وفاة الصخص مً البىً 

ش الؽشػت في خالت جىفي الصخص في خادر ... . الصخص، ؼهادة وفاة، ؼهادة ػبُت جبحن الىفاة، و جلٍش

 الهُئت التي هفلذ بئكذاد هزا الىـام و جؼبُله ؤهذث كلى هىكحن مً الظماهاث فلؽ للشوض الاظتهالن إن

لت الثالثت الىفالت سغم هثرة اظخلمالها في بلذان : و هي جإمحن اللشض و جإمحن الحُاة، و لم جفصل في الؼٍش

. ؤخشي 
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واكع اللروض الاستهالكية  ف االساار : ااملبح الثالح

كملذ الحضابش هغحرها مً الذٌو ألاخشي كلى ادخاٌ هزا الىىق مً اللشوض كلى جهاصها اإلاصشفي و رلً مً 

و هزا ما جؼلب منها وطم مبادا و كىاهحن جدىم و جىضح كملُت مىذ . ؤجل جدعحن اإلاعخىي اإلالِص ي لألفشاد

و سغم اإلافاسكاث التي كشفها اللشض الاظتهالوي الا ؤن الجضابش مصشة كلى حلذًل ؼشوغ هزا اللشض . اللشض

.  وفم ما ٌعاكذ كلى جؼىس و همى الاكخصاد الىػني الى جاهب جدلُم معخىي ملِص ي جُذ لألفشاد

 إلادت كً كشوض الاظتهالن في الجضابش :ااملطل  وو 

 ؼىسغ و ؤهذاف مىذ اللشض الاظتهالوي :ااملطل الثاني 

ش هـام اللشوض الاظتهالهُت :ااملطل الثالح                                              ت لخؼٍى  اظتراجُجُت البىىن الجضابٍش

ابة عن اللرض الاستهالكي باالساار : ااملطل  وو 

اوللذث في الجضابش اللاصمت الثالزُت التي جملذ سباظت الحيىمت بإسباب اللمل و هلابت اللماٌ، خشجذ 

بمجمىكت مً الخىصُاث جشمي الى جدعحن الىطلُت الاكخصادًت و الاجخماكُت للماٌ الجضابش، و وان هزا في 

خ  ل 25.29جاٍس  في 079.064 جؼبُلا لهزه الخىصُاث ، صذس كً سبِغ الحيىمت  حللُمخحن سكم 1997 ؤفٍش

 جم بمىخبها اوؽاء مجمىكت كمل جخيىن مً خبراء في اإلاجاٌ اإلاالي و الاكخصادي، وطلذ جدذ 1997.09.08

وصاًت وصٍش الخجاسة، ؤوولذ لهم مهمت اكذاد و وطم هـام للشوض الاظتهالن لصالح اللماٌ ٌعمذ باكخىاء 

 1.العلم الاظتهالهُت الذابمت اإلاىخجت ولُا ؤو جضبُا في الجضابش

ت وكف كملُت مىذ اللشوض ما كذا 2009في اػاس اللاهىن اإلاالي الخىمُلي لعىت   كشسث الحيىمت الجضابٍش

ت هما هى مىصىص كلُه في اإلاادة   و هى ما ٌلني وكف و الغاء جمُم صُغ اللشوض 07اللشوض الللاٍس

الاظتهالهُت و كلى سؤظها جلً اإلاىجهت الكخىاء العُاساث ، هزا اللشاس باإللغاء جاء همداولت للحذ مً الاظخحراد 

و ؼهذ الاكشاض الاظتهالوي . و رلً في ؿل جشاجم صادساث البالد مً الىفؽ والغاص جشاء ألاصمت اإلاالُت اللاإلاُت

في الجضابش همىا خُح جيؽؽ البىىن ألاجىبُت في هزا اللؼاق ؤهثر مً البىىن اإلادلُت التي جمخلً الذولت 

ملـمها لزا وان كلى الجضابش اجخار مجمىكت مً الاجشاءاث التي جلم في خاهت خماًت الاكخصاد الىػني وان  

                                                           
، مزهشة ماظتر في الللىم الاكخصادًت، جاملت "الغاء اللروض الاستهالكية ااىوهة لشراء السيارات و أثرها على الملنىك الحجارية"ظلُم مشاح،-1
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 1:ؤخشها جىكُف اللشض الاظتهالوي و رلً للذة ؤظباب ولشطها والخالي

اث خؼحرة - اسجفاق وعبت مذًىهُت اللابالث لخصل إلاعخٍى

 مالًحن دوالس 09 خىالي 2008اسجفاق وعبت اظخحراد العُاساث خُح بلغذ ظىت -

ملُاس دوالس (20.9 )2008اسجفاق واسداث الجضابش بؽيل سهُب لخصل في العذاس ي ألاٌو مً ظىت -

جظشس البىىن الىػىُت مً جشاء مىدها لللشوض الاظتهالهُت التي ًخيىن جضء هبحر مً مدفـتها مً هزه -

اللشوض الاظتهالهُت 

مً مخدصلي اللشوض الاظتهالهُت كً الىفاء بمعخدلاتهم  % 45عجض -

جشاء ألاصمت اإلاالُت اللاإلاُت % 50جشاجم مذاخُل الىفؽ ب-

اللُام بدماًت ألاظش مً الافشاغ في اإلاذًىهُت و ألاخؼاس التي جترجب كنها -

غُاب الاهخاج اإلادلي الزي الصىاكاث اإلادلُت و ًؼىسها بالؽيل الزي ًجللها جلط ي و لى جضبُا كً الاظخحراد -

. و الصىاكاث ألاجىبُت

.  ًىلُى29 في 2009و كذ دخل اللشاس اإلاخخز خحز الخىفُز طمً اللشاس الصادس كً اللاهىن اإلاالي الخىمُلي لعىت 

  لصالح الاكخصاد الىػني لجإث 2009و هشد فلل كلى الخذابحر الحمابُت التي جظمنها اللاهىن الخىمُلي لعىت 

الحيىماث الغشبُت لذكم مىكفها الشافع لهزا ألامش باالظدىجاد بصىذوق الىلذ الذولي في مداولت باةعت إللغاء 

هزه الاجشاءاث بلذ فؽل الذٌو الغشبُت في رلً، و وان كلى سؤط هزه الذٌو فشوعا و رلً بلذ جشاجم وؽاغ 

م مخخلف ماسواث العُاساث الفشوعُت كفضث مجمىق % 40مُىاء مشظُلُا الى ما ٌلادٌ  و العبب ؤن حعٍى

مبُلاتها الى هشم مبُلاث العُاساث في الجضابش، غحر ؤن هزه الخذابحر خشمذ البىىن الفشوعُت مً مىاسد مالُت 

.  ملخبرة

و في وزُلت جلُُمُت لصىذوق الىلذ الذولي ٌلخلذ فيها ؤن الغاء اللشوض الاظتهالهُت باظخثىاء اللشوض 

ت ٌلشكل جىمُت اللؼاق اإلاالي مؼالبا صشاخت بالغاء اللشاس   2.الللاٍس

                                                           
http://www.premier-ministre.gov.dz م جىدي، ، "2009كانىو ااالية الحكميلف "هٍش ، 2015، بىابت الىصٍش ألاٌو - 1  

ذة اإلاعاء، الًىجذ كذد، الجضابش، ال ًىجذ صفدت"عىدة اللرض الاستهالكي ابحداءا من وانفي"مدمذ ب، .، جٍش -2  
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ت دساظت ملترح كىدة اللشوض الاظتهالهُت و ًجذس الاؼاسة ؤن  و سدا كلى هزا الؼلب كشسث الحيىمت الجضابٍش

ت  م الخىمُت اإلاخخلفت و بإهىاكها هإولٍى الحيىمت هي ظُذة كشاسها فهي جفظل جىجُه فابظها اإلاالي لذكم مؽاَس

اداث اإلاعخمشة التي ؤكشتها الحيىمت .باليعبت لها حن كُاظا بالٍض و لىً مم كذم اظخلشاس اللذسة الؽشابُت للجضابٍش

ت الىلابُت كذة ملترخاث حعتهذف اإلاشاكبت و الخدىم في ألاظلاس و  لصالح اللماٌ و اإلاىؿفحن سفلذ اإلاشهٍض

حن، و مً هزه الاكتراخاث اكادة بلح حلاوهُاث الاظتهالن التي حؽيل  الحفاؾ كلى اللذسة الؽشابُت للجضابٍش

و كشاس اكادة اكشاس اللمل بلشوض الاظتهالن ٌلىد الى الحيىمت ان سؤث فُه . ؼلا مً الاكخصاد الاجخماعي

. اولاػ لالكخصاد الىػني

، في إػاس ؤلاجشاءاث التي جشمي إلى حصجُم 2014اجخماق الثالزُت في جلشس اكادة بلح اللشض الاظتهالوي في 

ووان بىً . 2015ؤلاهخاج الىػني، فُما جم الخىصُص كلى الخذابحر اإلاخصلت بهزا ؤلاجشاء في كاهىن اإلاالُت لعىت 

الجضابش الزي ولف بالخدظحر للؽم الخلني للملُت إػالق اللشض الاظتهالوي، اظخىمل وافت الاجشاءاث الخلىُت 

ومً ؤبشصها وطم جهاص مشهضي لدعُحر اإلاخاػش، واظخىمل ؤًظا كملُت حلمُم الخجاسب الخلىُت وجدظحر وافت 

 بىيا، لإلػالق الفللي لهزا الجهاص 28البىىن واإلاؤظعاث اللمىمُت اليؽؼت في العاخت اإلاالُت والبالغ كذدها 

اللشوض، وجللُص مخاػشها، وبالشغم مً الاهتهاء مً وطم  اإلاشهضي، الزي ًظمً للبىىن ظالمت كملُاث مىذ

ا الكخىاء اإلاىاد اإلاىخجت مدلُا، جإخش كً  ت حعُحر اإلاخاػش، فئن إػالق اللشض الاظتهالوي اإلاىجه خصٍش مشهٍض

اإلاىكذ اإلاللً كىه، ورلً إلاا اظخذكخه اللملُت مً طشوسة الاهتهاء مً وافت الخذابحر الخلىُت ألاخشي اإلاخلللت 

ؤظاظا، بظبؽ كابمت اإلاىاد واإلاىخجاث اللابلت لالكخىاء بىاظؼت هزا اللشض، خاصت في ؿل صلىبت جدذًذ 

. مفهىم اإلاىخىج الىػني الزي ٌؽمل ؤًظا مىاد مىخجت مدلُا لىً بيعب مخفاوجت في معخىي الاهذماج

شروط و أهداف اللرض الاستهالكي :ااملطل الثاني

 1:شروط منح اللرض الاستهالكي-أوال

 و جخجلى في :الشروط العامة-1

حلخبر هزه الصفلت مً ػشق البُم الاسادي بدُح ال ًخذخل البىً مباؼشة في الصفلت بحن اإلاؤظعاث و -

اإلاعتهلىحن 

اإلاىخجاث اإلالصىدة بهزه الصفلت ًجب ؤن جيىن مىجهت لالظتهالن الذابم  -

                                                           
.، مشخم ظبم رهشه، دون صفدت"عىدة اللرض الاستهالكي ابحداءا من وانفي"مدمذ ب،-  1  
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جخص هزه اللملُت اإلاىخجاث الاظتهالهُت الىػىُت الذابمت ؤو جلً التي لذيها خذ ؤدوى مً الاؼتران في الاهخاج -

الىػني 

 ًجب جىفش ؼشوغ خاصت للعحر الحعً لهزه اللملُت :الشروط ااخاصة-2

ت و رلً بخجذًذ اللىاهحن التي جدىمها  - اكادة جيؽُؽ اللمل باألوساق الخجاٍس

جىفحر الؽشوغ اإلاخلللت باللشض مً خُح كُم اللشض و جيالُفها كلى ول اإلاؤظعاث اإلاصشفُت -

ش الاظتهالن كمىما و كشوض الاظتهالن خصىصا - اًجاد هُإة جخىفل بمشاكبت، مخابلت و جؼٍى

بخصىص ػبُلت العلم اإلاؤهلت لللشض الاظتهالوي، فلذ هص اللاهىن كلى ؤن ألامش ًخللم : ااىاد ااستهدفة-3

بمماسس ي وؽاغ كلى ؤلاكلُم الىػني، الزًً ًيخجىن ؤو ًشهبىن ظللا مىجهت للبُم إلى الخىاص والتي حعخلمل 

الفىاجحر في مبُلاتها ، و لدعهُل اللملُت كعمذ اإلاىاد اإلاعتهلىت الى ظُاساث، مجمىكت ألاجهضة الالىتروهُت و 

. هزا مجمىكت ألازار اإلاجزلي

 و جلعم الى :طرق الحمىيل-4

 و ٌلخمذ البىً في جدذًذ هزه اللُمت كلى العللت اإلاشاد اكخىاءها الى جاهب كذسة الضبىن و :كيمة اللرض*

مشاث ألاجش 10و مىه ًجب ؤال جخلذي كُمت العللت اإلاشاد ؼشاءها .امياهُت الضبىن كلى حعذًذ كُمت اللشض

. مً اإلابلغ الاجمالي% 70مىه و ؤن جخلذي كُمت اللشض % 10الىػني اإلاظمىن و ؤال جلل كً 

 ؤؼهش 3 جدذد مذة هزه اللشوض التي جمىذ للمىاػىحن اإلالُمحن في الجضابش دون ظىاهم، ما بحن :مدة اللرض*

.  ؼهشا60و

 ال ًمىً في ؤي خاٌ مً ألاخىاٌ ؤن ًفىق اإلابلغ الؽهشي لدعذًذ اللشض اإلاخلاكذ كلُه :جسدًد ااسحبلات-5

ت الصافُت اإلاخدصل كليها باهخـام ورلً جفادًا إلاذًىهُت الضبىن الضابذة و هزا 30  باإلاابت مً اإلاذاخُل الؽهٍش

 1.ختى ال ًؤزش في ظلىهه الاظتهالوي

ان الهذف الشبِس ي لىـام اللشوض الاظتهالهُت هى خماًت اللذسة الؽشابُت :أهداف اللرض الاستهالكي-ثانيا

م اإلاىخىج الىػني الى جاهب ؤهذاف ؤخشي هدصشها في : لللماٌ و سفلها و هزلً اإلاعاكذة في حعٍى
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جذكُم الىظابل التي وطلتها الحيىمت في اػاس العُاظت الاجخماكُت لللماٌ و التي جشمي الى خماًت كذستهم -

الؽشابُت و جدعحن معخىاهم الاجخماعي 

ت بدصجُم الاكباٌ كلى ظللها و الهذف مً رلً جىمُتها و اظترجاكها لخىاصنها - اكادة جيؽُؽ اإلاؤظعت الجضابٍش

اإلاالي و الدؽغُلي و غحره 

اإلاعاهمت في وطم مُياهحزماث اكخصادًت و مالُت جذًذة حعمذ بالخدٌى ألامثل في اكخصاد العىق -

ش الجهاص اإلاصشفي و اكؼابه فشص اظخلؼاب ؤهبر كذد ممىً مً الضبابً - اإلاعاهمت في جؼٍى

ت-  1هما ًشمي هزا الىـام الى الخىمُت الاكخصادًت الجضابٍش

استراثيجية الملنىك االساارية لحملىير نظام كروض الاستهالك : ااملطل الثالح

ان العُاظاث اإلاخبلت جخخلف مً بىً الى ؤخش و ٌلىد رلً ؤظاظا ألهذاف اظتهالهُت معؼشة مً كبل البىً، 

الصىذوق الىػني للخىفحر و الاخخُاغ، و هىان : فهىان مً البىىن مً دخل بلىة مُذان كشوض الاظتهالن مثل

ا ألظباب مىطىكُت و  مً جللها هلشوض ؤخشي، و ًىجذ ؤًظا مً ًشي ؤن دخٌى هزه ألاظىاق لِغ طشوٍس

ت، و ٌلىد رلً الى ظبب  با هفعها كىذ ؤغلب البىىن الخجاٍس كمىما فان العُاظاث اإلاخبلت في هزا اإلاجاٌ جلٍش

سبِس ي و هى ؤن كشوض الاظتهالن جاءث جؼبُلا لعُاظت مدذدة و جؼبُلاتها في اإلاُذان جاءث وفم بشهامج 

 2:معؼش و جخمثل في اإلاشاخل الخالُت

شه : سياسة اانحىج-1 فه و جؼٍى اكخبرث ؤغلب البىىن كشوض الاظتهالن مىخىجا بىىُا جذًذا في الجضابش فخلٍش

و سغم وكف و اكادة بلح هزا . ؤمش طشوسي و الاؼهاس به ؤمش ػبُعي مؽغلت في رلً ججاسب بلع الذٌو ألاخشي 

. اللشض الا ؤهه ماصاٌ ًللى هفغ الاهخمام بظشوسة الخلٍشف و الاكالن كىه

ت الخىافغ فُما ًخص وعب الفابذة اإلاؼبلت كلى كشوض الاظتهالن و جدذد : سياسة السعر-2 للبىىن خٍش

. ؤظاظا هزه اليعب باللالكت اإلاىجىدة بحن جيالُف هزا اإلاىخىج و واكم ؤظلاس اإلاىاد الاظتهالهُت في العىق 

                                                           
1- Moshetto Bruno et Ander Plyno ," le crédit a la consommation", sans édition, France, 1997, p82.  

.26 مشجم ظبم رهشه، ص،"أثر اللروض الاستهالكية على ثملىر حلم الىاردات"خعِبت ؼخدىهت،  -2  
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ً ول ػاكاتها الهُىُلت و الىواالث البدح كً : سياسة الحىزيع و الاثصاو-3 جمثلذ هزه العُاظت في جدٍش

شه و بالخالي جدلُم ؤهبر حغؼُت في هزا اإلاجاٌ، جمثلذ هزه العُاظت في خملت دكابُت هبحرة  هزا اإلاىخىج و جؼٍى

ت و اإلالشوءة، و كلى معخىي وواالث البىً  1.و اكخمذث فيها كلى ول الىظابل اإلاخاخت، العملُت، البصٍش
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: ااخالصة

ش اإلاىخجاث اإلادلُت، وهزا ما     اهخهجذ الجضابش ظُاظت اللشوض الاظتهالهُت بهذف حصجُم الاظتهالن و جؼٍى

جلل الحيىمت حلخمذ ؼشغ ؤن ًيىن اإلاىخىج اإلاعتهلً جضابشي بلذ ؤن جم تهمِؽه في العىىاث اإلااطُت و رلً 

بغُت دفم عجلت الخىمُت الاكخصادًت و جدعحن اإلاعخىي اإلالِص ي للفشد مً خالٌ سفم كذسجه الؽشابُت و 

لُت الكخىاء معخلضماجه الا ؤهه و سغم إلاخاػش التي جصاخب هزا الىىق مً اللشوض كملذ البىىن كلى . الخمٍى

شها و جىظُم مىدها مما جلل ألافشاد ًلبلىن مً ؤجل الاظخفادة مً اللشض الاظتهالوي . جؼٍى
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:ثمهيد  

بعذ أن اظخعشطىا في الجاهب الىظشي املعلىماث الخاصت باملخاػش و اداستها في البىىن و أملمىا بالجىاهب    

الخاصت بها مً حعاٍسف و مصؼلحاث، الى جاهب حعليؼىا الظىء على اللشوض الاظتهالهيت و جلذًم مخخلف 

.ألاوجه الخاصت بها، ػبيعتها و واكعها في الجضائش  

ظىعالج خالٌ هزا الفصل هيفيت دساظت اللشض الاظتهالوي و رلً بعذ التربص الزي كمىا به على معخىي 

ت   :و مً هىا ظيخؼشق في هزا الفصل الى  ( la société générale Algérie)الششهت العامت الجضائٍش

 ٌ  SG "الششهت العامت"هظشة حٌى بىً :              املببح ألاو

 دساظت حالت كشض اظتهالوي:              املببح الثاوي
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  (la société générale) هظرة حوو الشرلة العامة: ااببث  ألاو 

ت عذة إصالحاث أزمشث عً ميالد بىىن جذًذة و ظهىس بىىن أخشي حيح    عشفذ املىظىمت املصشفيت الجضائٍش

الششهت ": وان لها دوس في جفعيل املهىت املصشفيت، و مً بحن البىىن ألاجىبيت التي وان لها مىخب في الجضائش هي

 و مً هىا ظيخؼشق الى ملبت حٌى هزا البىً. "العامت

  (la société générale)ابة عن الشرلة العامة: ااططل  ألاو 

  حعخبر هزا البىً واحذ مً أهبر مجمىعاث الخذماث املاليت ألاوسوبيت بىاءا على همىرج العمل املصشفي 

الشامل املخىىع، و ًجمع هزا البىً بحن الصالبت املاليت، إظتراجيجيت الىمى املعخذام مع الؼمىح لييىن مشجعا 

 .للعالكت بحن البىً و ألاظىاق و هزا حتى ًيىن على ملشبت مً العمالء

 بلذا، و ًذعم ما ًلاسب 76 ألف مىظف في حىالى 148 ظىت، ًىظف حىالي 150هزا البىً مىجىد ألهثر مً 

 ألف عميل حٌى العالم مً خالٌ جلذًم مجمىعت واظعت مً الىصائح و الحلٌى املاليت املصممت 30

ت  .خصيصا لألفشاد و املؤظعاث الاظدثماٍس

 :و ًلىم هزا البىً على املجاالث املىملت ألاظاظيت الخاليت

 التي Boarsorama و  crédit du nordالخذماث املصشفيت لألفشاد في فشوعا مع شبىت فشوع الششهت العامت، -1

 .جلذم مجمىعت واملت مً الخذماث املاليت مع عشض مخعذد اللىىاث في ػليعت الابخياس الشكمي

الخذماث املصشفيت لألفشاد خاسج فشوعا، و الخذماث املاليت و الخأمحن مع الشبياث املىجىدة في املىاػم -2

 .الجغشافيت التي حعشف جىميت و ظىق مخخصص في مهنهم

ت، و الخذماث املصشفيت الخاصت و إداسة ألاصٌى و أعماٌ ألاوساق -3 ل و الخذماث املصشفيت الاظدثماٍس الخمٍى

 .املاليت مع خبرة معترف بها

 ((société générale Algérieثقديم الشرلة العامة الجزائرية : ااططل الثاوي

 مىظف و حعمل في عذة مىاػم مً 1390كامذ الششهت العامت بفخح أحذ فشوعها بالجضائش، جىظف أهثر مً   

البالد، حيح ٌعخبر هزا البىً ججاسي ًلذم الخذماث و املىخجاث الخلليذًت و ٌعذ أحذ البىىن ألاجىبيت ألاولى 

 .في الجضائش

ت عً مذي صذق، زلت و مهىيت البىً فهى مىجه لشجاٌ ألاعماٌ، ألافشاد العادًحن،  حعبر عالمخه الخجاٍس

 ... .الخجاس
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 لخصل لىهشان، (أهبر ووالت)، بذأث الششهت العامت جؼىسها خاسج الجضائش العاصمت2003ابخذءا مً عام 

 ... .جلمعان، ظيذي بلعباط، عىابت، كعىؼيىت، ظؼيف، معخغاهم،

 11 ووالت، و 92 أصببذ 2017 مىكع، و في 20 ووالت جىفيزًت، الى جاهب 24، أصبح لها 2006 دٌعمبر 31في 

 .مشهض ججاسي مخصص لعمالء البىً

خه في ششهت سائذة عامليا أعؼخه فشصت الخمخع ببىم راحي واظع لذفع عجلت الخؼىس، و بصشف الىظش  ان عظٍى

 .عً املعاهمحن في سأط املاٌ الا أهه ًؼمح ألن ًىبر وحذه مً خالٌ الاعخماد على مىاسده الزاجيت

 الهيهل التىظيمي لطشرلة العامة ألا مىتجاتها: ااططل الثالث

 الهيهل التىظيمي: أألاال

III(-1) ٌ الهييل الخىظيمي la société générale Algerie 

 

 

   la société générale Algérieألاثائق داخطية من :  ااصدر
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 مىتجات الشرلة العامة ااصرفية:  ثاهيا

 *So’essentiel"" : و هي خذمت جديح جخفيظاث ظعش الفائذة على الخذماث التي ًلذمها وفلا الحخياجاث

 .%40 الى 20العمالء، جتراوح بحن 

ل *  اجاحت الفشصت للعمالء إلداسة حعاباتهم مً الخاسج مً خالٌ ألادواث و الخذماث التي جمىنهم مً جبٍى

 .ألامىاٌ أو جلذًم ػلب لذيهم

اث، و * أػللذ الششهت العامت الخذمت املصشفيت الالىتروهيت حتى جمىً العمالء مً دفع زمً بعع املشتًر

 .هزا اػالق خذمت الجيل الثالح

:  وطع البىً جبذ جصشف عمالئه الزًً ٌعافشون للخاسج بؼاكت فحزا و هي هىعان2015بذاًت مً عام * 

 .واحذة هالظيىيت و أخشي مخؼىسة

 .حعاب الخىفحر بذون فائذة* 

 *Messagi:مً خالٌ هزه الخذمت ًخللى العميل سظالت على هاجفه املبمٌى معلىماث حٌى حعابه مثل  :

 .اظخلباٌ الشاجب أو أي اجشاءاث جمذ مً خالٌ أو في حعابه

 *Sganet :م ألاهترهذ   . جديح هزه الخذمت للعميل بئداسة حعابه عً ػٍش

 دراسة حالة قرض استهالمي:  ااببث الثاوي

اللشوض الاظتهالهيت التي ًلذمها لعمالئه " " la société générale algerie  مً بحن املىخجاث التي ًلذها بىً 

لدعهيل اكخىاء احخياجاتهم، و مً هزا املىؼلم ظيخؼشق ملشاحل مىح اللشض، الظماهاث، و دساظت حالت حٌى 

 .هزا اللشض

 ثنوين مطف ططل القرض: ااططل  ألاو 

  في حالت سغبت صبىن في الحصٌى على كشض اظتهالوي الكخىاء مىخجاث مصىىعت أو مشهبت في الجضائش عليه   

ً ملف ػلب كشض اظتهالوي املخيىن مً الىزائم الخاليت  :جيٍى

 .وسخت عً بؼاكت الخعٍشف الىػىيت- 

 .شهادة الاكامت- 
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 .شهادة امليالد- 

 .الشهادة العائليت- 

 .وسخت عً بؼاكت الشفاء- 

 . ألاخحرة(03)وسخ عً بؼاكت ألاجىس الثالزت- 

 .هشف الشظىم- 

 . أشهش06هشف الحعاب ٌ - 

 .فاجىسة أوليت- 

 ظاعت و ًخم اعالم العميل 84بعذ أن ًلىم العميل بخلذًم امللف للبىً ًلىم هزا ألاخحر بذساظخه خالٌ 

 .باللشاس

 مراحل سير العمطية ألا الاثفاقية اابرمة بين  طراف: ااططل الثاوي

 : على املشاحل الخاليت"الششهت العامت"جمش عمليت دساظت ملف اللشض الاظتهالوي داخل بىً   

ًبذأ الاجفاق مً أجل اللشض الاظتهالوي بملابلت شخصيت مع العميل مً : معطومات أألالية عن العميل-  1

أجل الخبلم مً الجذاسة الائخماهيت له و الىطعيت الاجخماعيت و املاليت له، و بعذ أن املىافلت على اللشض 

ذ م البًر  .ًمىح العميل علذ أولي عً اللشض اما في نهاًت امللابلت أو اسظاله عً ػٍش

 ًجب أن ًيىن العلذ املبرم بحن الؼشفحن واضح، ملشوء، و أن جيىن املعلىماث املزوىسة فيه دكيلت بما في 

 :رلً

ت و عىىان امللشض و امللترض-    .هٍى

 .(... .كشوض شخصيت، كابلت للخجذًذ)هىع الائخمان أو اللشض -  

 .(املبلغ)ملذاس اللشض - 

 .مذة العلذ- 

 .ششوغ جىفحر ألامىاٌ-  
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خ الاظخبلاق و اجمالي املبلغ املعخبم مً كبل امللترض عىذ ول دفعت-   .جىاٍس

 .معذٌ الفائذة املؼبم- 

ت و عىىان الىفيل-    .هٍى

 .ششوغ ظذاد اللشض في وكذ مبىش- 

 .وجىد حم الاوسحاب- 

 :قبوو العرض- 2

عىذ اجفاق الؼشفحن على ششوغ العلذ و الخىكيع عليه ًلذم امللشض وسخت عً العلذ للملترض مىكعت و   

خ الخىكيع بذاًت املذة الضمىيت املخمثلت في   (فترة الاوسحاب أو الالتزام) أًام للخفىحر08مؤسخت، حيح ًمثل جاٍس

حيح ًمىً للملترض الاوسحاب و حغيحر سأًه، و ًجب أن ًزهش هزا الاجشاء في العلذ الى جاهب وجىد كعيمت 

 .الاوسحاب في العلذ في ألاخحر مه رهش اظم و عىىان امللترض

 أًام 07أما في حالت التزام العميل في كشاسه بلبٌى العشض املخعلم باللشض الاظتهالوي فهىا عليه أن ًيخظش مذة 

مً كبٌى العلذ و رلً بعذ اهتهاء فترة الاوسحاب مً أجل الحصٌى على أمىاٌ اللشض، و خالٌ هزه املذة ال 

 .ًمىً دفع أو جللي أًت أمىاٌ أو مذفىعاث مً كبل أػشاف العلذ

 :اخطار العميل-3

  بعذ جلذًم اللشض و ششوع امللترض في دفع املعخبلاث على البىً أن ًلىم بئخؼاس الضبىن و جلذًم 

و هزه املعلىماث ًجب أن جلذم و لى مشة في العىت، أما في حالت . معلىماث مىخظمت حٌى املبلغ املخبلي للعذاد

ت  .اللشض املخجذد ًجب أن جيىن املعلىماث امللذمت شهٍش

 : صعوبات السداد- 4

مً أولى حاالث عذم العذاد أو الذفع، علت امللشض اخؼاس و اعالم امللترض باملخاػش التي ظخلحم به جشاء   

ت الخاصت باللشض، فهىا ًمىً للملشض املؼالبت بعذاد املبلغ . رلً أما ارا لم ٌعخؼع دفع ألاكعاغ الشهٍش

ع للظشس الزي لحم به  املخبلي باإلطافت للفىائذ املعخبلت غحر املذفىعت، و ًمىً له أًظا املؼالبت بخعٍى

 .لعذم الذفع في الىكذ املىاظب
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 في العىت في حالت وجىد (02)و عالوة على رلً، كذ ًمىح البىً امللترض جأجيال بالذفع أهثر مً مشجحن

صعىباث ماليت مؤكخخت أو جذهىس اللشض ػبعا ار وان امللترض ملتزن بالذفع في الىكذ املىاظب في املشاث 

 . العابلت و له ظمعت ماليت جيذة

 : نهاية العقد- 5

 جبذًذ مذة اهتهاء العلذ حتى و لى وان مً املمىً ججذًذه، (البىً و العميل)ًجب علت الؼشفحن املخعاكذًً   

 .و هزا جبذًذ هيفياث انهاء العلذ

 :مالحظة

  في حالت عذم كذسة الضبىن على العذاد و سغبخه في الاوسحاب و رلً بعذ جللي ألامىاٌ فعلى امللترض دفع 

خ دفع البىً ملبلغ اللشض  .مبلغ اللشض مع الفىائذ املتراهمت عليه و رلً مً جاٍس

 دراسة حالة قرض استهالمي : ااططل الثالث

 دراسة حالة قرض استهالمي لشراا أثاا ممنو : أألاال

 . الحصٌى على أزار مجٌز مصىع في الجضائش"مبمذ لعالوي "  ًشغب العيذ

 مً أجل جلذًم ػلب كشض اظتهالوي، حيح كام معدشاس العمالء "الششهت العامت"لزا جلذم العيذ الى بىً 

 :، حيح وان.... بمباواة الؼلب مً حيح مبلغ الشاجب، عذد ألاػفاٌ

 دج65000:  الشاجب الشهشي 

 02: عذد ألاػفاٌ

 .ال وجىد لىفلاث أخشي 

 مً الشاجب الشهشي للعميل، و هىا ًخم %30ن اللاهىن ٌعمح لها بأخز إ ف"الششهت العامت"باليعبت لبىً

ت للعميل حيح كذسث ب  : دج،  في ححن أن البىً ًمىبه كشض كذسه19500احدعاب الذفعت الشهٍش

 .( ظىىاث03) شهشا  36و ًخم حعذًذ املبلغ على مذاس . دج550000

له للعم خذمت اللشوض  و بعذ جلذًم املشىسة للعميل و اعالمه بيافت املعلىماث عً اجفاق اللشض، ًخم جبٍى

 .(العميل، البىً)حيح جلذم له اجفاكيت اللشض التي ًجب أن جيىن مىكعت مً كبل الؼشفحن 
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ن البىً ًلىم إ أًام للشجىع في كشاس اللشض، أما في حالت التزامه به ف08ن الضبىن ًملً إبعذ الخىكيع ف

ل و اًذاع مبلغ اللشض في حعاب املىسد أو جلذًم شيً مصشفي له  .بخبٍى

 مشاث، و في حالت عذم الدعذًذ 03سظاٌ اعزاس للعميل إ  في حالت كصىس العميل عً العذاد ًلىم البىً ب

 .سظاٌ اظمه ليافت البىىن احخياػا و ًخخز الاجشاءاث الجبائيت طذه مع اسظاٌ مأمىس اللظاءإًلىم البىً ب

 :و فيما ًخص الظماهاث امللذمت مً العميل للبىً فخخمثل في

  جأمحن على الحياة_

  جىػحن الشاجب_

 la société générala Algerieدارة ااخاطر داخل إ: ثاهيا

 : اداسة املخاػش على مبذأًً أظاظيحن"الششهت العامت"ًىظم بىً     

 .الخذماث املعؤولت عً جلييم املخاػش ًجب أن جيىن معخللت عً  داساث ألاخشي _

 .ًجب أن ًيىن ههج و مشاكبت املخاػش زابذ في جميع أهباء املؤظعت_

ش  و ًىمً هذف البىً مً حيح ظياظت اداسة املخاػش  في جلذًم خذمت أفظل للعمالء و املعاهمت في جؼٍى

 .ألاعماٌ، و هزا طمان اظخذامت املؤظعت مً خالٌ جىفيز هظام فعاٌ لخبليل و كياط و مشاكبت املخاػش
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 :الخالصة

 و فشعها في الجضائش  و مخخلف اليشاػاث "الششهت العامت"  جمىىا مً خالٌ هزا الفصل مً الخعشف علت بىً 

التي جلىم بها و املىخجاث التي ًلذمها، هما كمىا هزلً بذساظت ملف كشض اظتهالوي ممٌى مً هفغ البىً الى 

 .جاهب اظخعشاض أهم مشاحل ظحر عمليت اللشض
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جخعسض البىىن لعدة مخاػس  أزىاء كيامها بيشاػها، فاملخاػسة أمس مالشم للعمل املصسفي مىر البداًت، هما    

أن الخؼىزاث العامليت و املسخجدة التي ٌعسفها هرا اللؼاع جظيف العدًد مً املخاػس مً حيث امللداز و 

الىىع، ألامس الري اسخىحب على ادازاث البىىن اعؼاء ألاهميت الالشمت و اليافيت ملسألت املخاػس التي حسخحلها 

.لخبلى طمً الحدود اللابلت للسيؼسة عليها، و الحد منها  

ت البىًإلرا ف غير . ن وحىد ادازة للمخاػس داخل ول بىً أمس طسوزي و الشم حتى ال تهدد هره املخاػس اسخمساٍز

أن هره الادزاة ال جؤدي دوزها بشيل فاعل ما لم ًىً هىالً هظام زكابي داخلي سليم و مسخمس، و ذلً 

لؼبيعت الىظام املصسفي الري ًخلم و بشيل مسخمس املىافست في كؼاعه، خاصت و أن البىىن جبحث عً 

.الخجدًد و اسخحدار مىخجاث حدًدة السخلؼاب العمالء دون اسدبعاد عامل املخاػسة  

و مً بين املىخجاث التي حظيذ باهخمام خاص مً كبل البىىن هجد اللسوض الاستهالهيت التي واهذ محل 

كخىاء إالدزاست في الفصل الثاوي، و غير أنها كسوض جمىح لألفساد مً أحل دعم كىتهم الشسائيت و السماح لهم ب

حاحاتهم، فهي أًظا حعسض البىً ملخاػس عدة، و هرا ما جم مالحظخه مً خالٌ دزاست حالت الجصائس فيما 

ًخص كسوض الاستهالن، فسغم الهدف الري حاءث به و مدي اكباٌ العمالء على هرا املىخىج البىيي الا أهه 

ت أن سىء ادازجه و حسييره كد عسض الىظام املصسفي لعدة مخاػس  أزبذ و خاصت في حالت البىىن الجصائٍس

.أهمها خؼس عدم السداد  

 أهد طسوزة وحىد ادازة فعالت "ادازة املخاػس البىىيت في ظل كسوض الاستهالن"فمً خالٌ دزاسدىا ملىطىع 

حت واسعت مً الصبائً .لللسوض الاستهالهيت خاصت و أنها حسخلؼب شٍس  

و ما جىضح هرلً مً مىؼلم دزاست حالت الجصائس و زغبتها الىاضحت في بعث هرا اللسض مً حدًد كد 

صاحبه دزاساث معملت لىطع البىىن و مدي اسخعدادها إلسخلباٌ اللسض الاستهالوي و الخعامل معه، الى 

ت كد كامذ بىطع استراجيجيت واضحت و فعالت إلدازة و حسيير مخاػس هره  حاهب أن الحيىمت الجصائٍس

م املىخىج املحلي و دفع عجلت الىمى الاكخصادي .اللسوض و خللها هلىاة لدسٍى  

:اختبار الفرضيات  

:مً خالٌ الدزاست التي كمىا بها ًمىىىا اخخباز الفسطياث السابلت هما ًلي  

:الفرضية ألاولى  

خخالف اليشاغ إحعخبر املخاػس عىصس مصاحب للعمل املصسفي، فأي بىً ًخعسض لها و جخخلف هره املخاػس ب

.الخ... البىيي، سىاء واهذ مخاػس سيىلت، مخاػس السىق، مخاػس الائخمان،  
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:الفرضية الثانية  

ان ألاهميت التي ٌعؼيها البىً لىظيفت ادازة املخاػس حساعده على مىاحهتها و الحد منها، و هرا فعاليت ادازة 

ت العمل املصسفي .املخاػس و حسً حسييرها حعخبر وسيلت لظمان اسخمساٍز  

:الفرضية الثالثة  

اللسوض الاستهالهيت حسخخدم في الحصٌى على السلع لالستهالن الشخص ي التي ال ًمىً للدخل الحالي 

.للملترض مً مىاحهتها، و ًخم سدادها مً دخل امللترض في املسخلبل أو جصفيت لبعع ممخلياجه  

:الفرضية الرابعة  

ت كد ساهمذ و بشيل حيد في جلبل العمالء للسوض  ان الاستراجيجياث املخبعت مً كبل البىىن الجصائٍس

 ملياز دًىاز، غير أن هره الاستراجيجياث لم 250 احمالي اللسوض املمىىحت 2009الاستهالن، حيث بلغ في سىت 

.حشمل املخاػس الىاحمت عىنها ما حسبب في وكفها  

 

:التوصيات و الاقتراحات  

. محاولت وطع لجىت زكابيت على اللسوض الاستهالهيت بغيت جفادي الافساغ في مىحها و حسً حسييرها_  

ت وطع ادازة مسخللت للمخاػس مً أحل كياسها و مساكبتها_ . على البىىن الجصائٍس  

. جحسين حىدة الاهخاج املحلي لدعم استهالن السلع الىػىيت_  

ت لخىفير وافت املعلىماث الالشمت حٌى ػالبي اللسوض _  وحىد وسيلت اجصاٌ فعالت بين ول البىىن الجصائٍس

.خاصت الاستهالهيت منها  

 

:أفاق الدراسة  

و ًبلى مىطىعىا مجاال واسعا للدزاست، و اجمامه ال ٌعني أهىا اسخىفيىا ول حىاهبه، و لىً هأمل أن هيىن كد 

.ًبلى املجاٌ واسعا أمام الباحثين للخىسع و البحث أمام الدفعاث الدزاسيت امللبلت. وفلىا فيه الى حد ما  

:و ًمىىىا اكتراح بعع املىاطيع للدزاست التي هسي أنها مهمت و املخمثلت في  
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. الاستهالن و العىامل املؤزسة فيه في ظل ازجفاع أسعاز السلع الاستهالهيت_  

. أزس اللسوض الاستهالهيت على اللدزة الشسائيت لألفساد في ظل حشجيع الصىاعت املحليت_  

.الدخل العائلي و مدي جأزسه باالستهالن_  
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: امللخص  

 ، حيث جطزقنا ملاهيت "ادارة املخاطز البنكيت في ظل قزوض إلاستهالك"    تهدف هذه املذكزة لدراست 

و في . املخاطز البنكيت و ادارتها و ألاساليب املخبعت إلدارة أهم املخاطز التي يعزفها النظام املصزفي

جاهب أخز قمنا بدراست القزوض إلاستهالكيت و الاملام بأهم جىاهبها، باإلضافت لىاقع القزوض 

 .الاستهالكيت في الجشائز و استراجيجياث جطىيزها

    من خالل بحثنا في هذا املىضىع كان لنا فضىل إلبزاس كيفيت ادارة املخاطز املخعلقت بقزوض 

الا أهه و في ألاوهت . إلاستهالك، خاصت و أن البنىك الجشائزيت كان لها ضعف في حسيير هذه القزوض

ألاخيرة حسعى الجشائز لخطىيز هظامها املصزفي حتى جكىن قادرة على مىاجهت املخاطز املخعلقت 

.بالقزوض إلاستهالكيت و حسن ادارتها  

: الكلمات املفتاحية  

.البنىك، املخاطز البنكيت، القزوض الاستهالكيت، ادارة املخاطز البنكيت  

Résumé : 

   Cette mémoire vise à étudier la « gestion des risques bancaires, compte tenu des crédits à 

la consommation », où nous avons eu affaire à la nature des activités bancaires et de 

gestion des risques et les méthodes utilisées pour gérer les risques les plus importants 

connus du système bancaire. D'autre part, nous avons étudié crédit à la consommation et 

la connaissance des aspects les plus importants, ainsi que la réalité des crédits à la 

consommation en Algérie et les stratégies de développement.  

    À travers nos recherches sur ce sujet, nous étions curieux de mettre en évidence la façon 

de gérer les risques liés à les crédits de consommation, en particulier que les banques 

algériennes ont eu une faiblesse dans la conduite de ces crédits. Mais récemment et 

l'Algérie cherche à développer son système bancaire afin de pouvoir faire face aux risques 

liés aux crédits de consommation et la bonne gestion. 

 Mots clés : 

Les banques, Les risques bancaire, Les crédit à la consommation, Gestion des risques 

bancaires. 
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