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:ثمهيد  

لم ًىً الخأمين وشاػا حدًث العهد، بل هى وشأ كدًما مع فىسة الخعاون أو الخظامً الاحخماعي وىطُاة 

و كد جؼىز بخلدم حُاة الاوظان الى أن أصبح الخأمين الُىم مً . جحلم ألامً طد املخاػس التي ًخعسض لها

معاًير الخماًص في العصس الحدًث، فلُاض الخلدم الاكخصادي لدي دولت ٌعخمد على كُاض صىاعتي الخأمين و 

.البىىن، باعخبازهما مً الخدماث غير امللمىطت التي جإمً حاحاث املجخمع و املإطظاث  

و هي برلً ال حعخبر مىفصلت عً بعظها البعع بدلُل أن البىىن حظخخدم هىع مً أهىاع الخدماث الخأمُيُت 

حُث أصبحذ البىىن جلدم هىعين مً املىخجاث املالُت في أن واحد، فهي جلدم . داخل املىظىمت البىىُت

املىخجاث املصسفُت املخمثلت أطاطا في كبٌى الىدائع، جلدًم اللسوض، و هرا وطع وطائل الدفع املخخلفت 

، الى حاهب جلدًم خدماث جأمُيُت مً حهت أخسي، اذ أصبح باميان عمالء ...جحذ جصسف شبائنها مً حهت

و كد عسف هرا الىىع مً ألاوشؼت . البىً الحصٌى على مىخجاث جأمُيُت و مصسفُت مً هفع الشبان

". بىً الخأمين"هما أػلم على املإطظت املالُت التي جمازطه " الخأمين املصسفي"ب  

عسف هرا الىىع مً اليشاغ الجدًد همىا و جىطعا عبر وافت دٌو العالم، حُث أصبح الُىم هرا الىىع مً 

البىىن التي ًجمع بين ألاوشؼت املصسفُت و الخأمُيُت ٌظُؼس على الظىق املالي في أغلب الدٌو التي طمح فيها 

.بهرا الىىع مً ألاوشؼت  

التي " كسوض الاطتهالن"مً بين املىخجاث البىىُت التي عسفذ اشدواحُت في الخدمت املصسفُت و الخأمُيُت هي 

فلد حاءث هىدُجت لخدوي املظخىي املعِش ي لألطس و عدم هفاًت الدخل . جحظى بلبٌى حُد مً ػسف الصبائً

عت و املخالحلت التي عسفها اللؼاع البىيي و التي دفعذ به للبحث  ل حاحُاتهم باإلطافت للخؼىزاث الظَس لخمٍى

عً مىخجاث حدًدة تهدف ملظاعدة ألافساد العادًين ذوي الدخل املخىطؽ و املخمثلت أطاطا في اللسوض 

.الاطتهالهُت  

و حعخبر الجصائس مً بين الدٌو التي جبيذ جؼبُم هره اللسوض طمً اللؼاع البىيي و ذلً بهدف جىمُت 

الاكخصاد الىػني و النهىض بعجلت الاطتهالن حتى جيىن هره اللسوض مىاطبت لألفساد العادًين مً أحل 

الا أن هرا الهدف لم ًخحلم بحُث كد عسفذ البىىن و املىظىمت البىىُت عدة . جحظين اللدزة الشسائُت

.2016اصالحاث في هرا الىؼاق وان أخسها طىت   

و ملعسفت دوز الخأمُىاث و جأثيرها على اللسوض الاطتهالهُت في الجصائس جم اللُام بتربص حٌى هره الدزاطت على 

.La Societé Général مظخىي   
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: الاشكالية

:و لدزاطت هرا املىطىع و الاملام بيل حىاهبه جم صُاغت الاشيالُت الخالُت  

؟ ما مدى فعالية الحأميىات في جغطية القروض الاستهالكية*      

:و مً أحل ذلً ازجأًىا ججصئت الاشيالُت لألطئلت الفسعُت الخالُت  

ماذا هلصد بالخأمين املصسفي ؟-   

ما هي صُغ جؼبُم الخأمين املصسفي ؟-   

ما مدي جلبُت اللسض الاطتهالوي ملؼالب املظتهلً ؟-   

فُما جخمثل العالكت بين الخأمين و كسوض الاطتهالن ؟-   

:فرضيات الدراسة  

:لالحابت على الدظاؤالث الظابلت كدمىا الفسطُاث على الشيل الخالي  

عمالء  بين ججمع مشترهت جىشَع كىىاث خالٌ مً واملصازف الخأمين مىخجاث  الخأمين املصسفي هى جىفير:أوال

 ببُعها ًلىم وئهما الخأمين خدماث ئدازة أو باهخاج ًلىم ال هىا واملصسف الخأمين، شسهت وعمالء املصازف

لها . وحظٍى

. جىمً صُغ جؼبُم الخأمين املصسفي في جأمين اللسوض بأهىاعها الى حاهب جأمين الىدائع باخخالفها: ثاهيا

ادة و زفع كدزجه الشسائُت: ثالثا م ٍش . ًلىم اللسض الاطتهالوي بخلبُت و حغؼُت حاحاث املظتهلً عً ػٍس

جخمثل العالكت بين الخأمين و اللسض الاطتهالوي في أن ألاٌو ٌغؼي املخاػس التي كد ًخعسض لها البىً أو :رابعا

. الصبىن 

 :مبررات اخحيار املوضوع

. حظلُؽ الظىء على الخأمُىاث بصفت عامت و الخأمين البىيي بصفت خاصت- 

. هُفُت عمل ألُاث الخأمين داخل البىىن- 

. الاملام بجىاهب اللسوض الاطتهالهُت في الجصائس- 

. جىطُع السكعت حٌى العالكت بين الخأمين البىيي و كسوض الاطتهالن- 
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 :أهداف الدراسة و أهميتها

جىمً أهداف الدزاطت في حظلُؽ الظىء على الخأمين بصفت عامت و الخأمين البىيي بصفت خاصت و ذلً عً 

م جلدًم مجمىعت مً الخعاٍزف و ألاهىاع الى حاهب ػسق عمل الخأمين املصسفي، باإلطافت للخؼسق الى  ػٍس

ت أما أهمُت الدزاطت فخخجلى في زبؽ العالكت بين الخأمين . كسوض الاطتهالن و عسض أهم حىاهبها بصفت هظٍس

. املصسفي و اللسض الاطتهالوي

 :املىهج املحبع

مً أحل الىصٌى إلحابت على الاشيالُت املؼسوحت و الىخائج املسحىة اعخمدها املىهج الىصفي في الجاهب الىظسي 

حُث كمىا بىصف و دزاطت الخأمين البىيي و ألُاجه الى حاهب جبني املىهج الخحلُلي في الجاهب الخؼبُلي حُث 

. جم جحلُل املعؼُاث حٌى العالكت بين اللسوض الاطتهالهُت و الخأمين البىيي

 : صعوبات البحث

. عدم هفاًت املساحع حٌى مىطىع الدزاطت- 

.   صعىبت الحصٌى على مىافلت إلحساء التربص- 

 

 :الدراسات السابقة

الحأمين الالزامي من املسؤولية املدهية عن حوادث السيارات في زطالت ماحظخير للؼالب عالوة بشىع حٌى - 

. الجزائر

أثر الغاء القروض الاستهالكية على البىوك مرهسة ماطتر للؼالب ًاطين عؼا هللا الري ًدىاٌو فُه - 

. الاسالمية في الجزائر

أثر قروض الاستهالك على ثطور حجم الواردات في الجزائر مرهسة ماطتر للؼالبت حظِبت شحخىهت حٌى - 

1990-2009 .

 :أقسام البحث

الاطار الىظري للحأمين في البىوك  : اللفص  وو 

جم جلظُم هرا الفصل لثالثت مباحث، في املبحث ألاٌو جؼسكىا لعمىمُاث عً الخأمين مً خالٌ عسض 

مفهىمه، ميىهاجه و أهىاعه، أما املبحث الثاوي فلد كدمىا ألُاث الخأمين داخل البىىن حُث جظمً مفهىمه، 

خُت، و عىامل هجاحه أما املبحث الثالث فيان حٌى صُغ الخأمين داخل البىىن فلد جحدثىا عً . حروزه الخاٍز

. الخأمين على الىدائع و الخأمين على اللسوض
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قروض الاستهالك : اللفص الثاوي

جظمً هرا الفصل ثالثت مباحث، فلد كدمىا في املبحث ألاٌو هظسة حٌى اللسوض بصفت عامت، أما املبحث 

الثاوي فلدمىا فُه اللسوض الاطتهالهُت مً خالٌ عسض مفهىمه، أهىاع، مخاػس و طماهاجه، الى حاهب عسض 

. أما املبحث الثالث فيان حٌى اللسوض الاطتهالهُت في الجصائس. مجمىعت الظىابؽ التي ًخظع لها

  La Societé Généralدراسة في بىك : اللفص الثالث

ت حُث جؼسكىا  لى أهم ما ًخص هرا ئفي هرا الفصل كمىا بدزاطت مُداهُت في بىً الشسهت العامت الجصائٍس

هما كمىا بخلدًم دزاطت حٌى اللسض الاطتهالوي لشساء . البىً مً ملحت و حعٍسف، مىخجاث و املهام املصسفُت

 . لى حاهب عسض جأمُىاث و طماهاث هرا اللسضئطُازة 
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: ثمهيد

 

   جلّب اإلااظعاث اإلاالُت ظىاء ١اهذ في مجا٥ اليؽاه اإلافشفي ؤو في مجا٥ ؼش١اث الخامحن دوسا هاما و بالٖ 

لُت هاثلت جفب في سوا٘ذ اٜخفادًاث الذو٥  شه مً مفادس جمٍى و رل٤ مً خال٥ الخٙاِل , ألاهمُت بما ج٘ى

اهُت اإلاجخمّاث ادة ٘س .                   آلالُاث التي حعخخذمها اإلايؽأث اإلاالُت لخُّٙل دوسها و مهامها اإلاخىامُت لخدُٝٞ و ٍص

وسٔم العماث اإلاؽتر٠ت التي ججمْ بحن البىٟى و الؽش١اث الخامحن باِخباس هما مً اإلايؽأث اإلاخخففت و ؤنها 

جٝىم بّملُت بداسة ألامىا٥ في ؼ٣ل مذخشاث زم جٝىم باخخُاس مىا٘ز الظخخذام ما ججمْ ما ,راث زٝت مالُت 

. لذيها مً ؤمىا٥ بما ًدٝٞ ؤهذا٘ها و اإلاهخمحن بها و ٘مال مً ؤهذاٗ اإلاجخمْ 

: ظٗى هخىٛش في دساظت هزا الٙفل الى

ِمىمُاث ًِ الخإمحن :              اإلابدح ألاو٥ 

آلُت الخإمحن في البىٟى :              اإلابدح الثاوي

ـُٖ الخإمحن في البىٟى :              اإلابدح الثالح
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مين  أعمىميات عً الد: اإلاببح ألاوى 

حر الخماًت و الخٕىُت لذي الا٘شاد و      بن الخامحن ٌّخبر مً اهم وظاثل مىاجهت الاخىاس ٘هى ٌّمل ِلى ج٘ى

اإلايؽإث،لزا ٘ةن دساظدىا في هزا اإلابدح بهخمذ بخٝذًم حّاٗس خى٥ الخإمحن، بااللا٘ت الى ٠مىهاث ِٝذ 

. الخإمحن و جىلُذ مخخلٚ ؤهىاِه

 ماهية الحأمين: اإلاؼلل ألاوى 

حعمُت  ؤو ما مفىلح بوالٛ ؤن خُح بمٙهىمه، ؤلاخاوت ِلُىا وجب الُىمُت خُاجىا في الخإمحن ألهمُت هٍشا

 اإلادخىي  خُح مً مّاهُه، وجخُٙش مٙاهُمه وجدباًً مذلىالجه جخخلٚ ماظعت، ؤو وؽاه ؤو ٌاهشة ِلى مُّىت

ُٙت خُح مً ؤو مىه، الّلمي الٕشك خُح مً ؤو اإلافىلح اللٕىي لهزا  العبب ًِ ًٝىم بها  ٘مال التي الٌى

خي لُه ليؽإجه، الخاٍس  ووـٙه اللٕىي  مذلىله في الخىك في خخما ًذّ٘ىا الخإمحن حٍّشٚ ًِ البدح ٘ةن ِو

.  الٝاهىوي،و ٠زا مدخىاه الاٜخفادي و جىاهبه الٙىُت

: الحتسري الللىي -1

ه وصا٥ اومئىان ؤي آمً مً  الخإمحن ظىسة  مً الشابّت آلاًت في حّالى ٜىله رل٤ ومً ،1ٜلبه ظ٢ً وبمّنى خ٘ى

 ."..خٗى مً وآمنهم.." :َٜشؾ

: الحتسري القاهىوي-2

ٙاث الخإمحن الٝاهىن  ِلماء ِٗش  الزي ًخّهذ الّٝذ رل٤ بإهه  ًشي 2بالهىرل الٙشوس ي ٘الٝاهىوي مخّذدة، بخٍّش

 مً الىٝىد مبلٖ مٝابل ألاخحر هزا لها ًخّشك التي ؤلاجخماُِت الخعاثش ،له اإلاؤمً ٌّىك بإن اإلاؤمً بمٝخماه

 .الحأمين قسؽ ٌعمى

: الحتسري الاقحصادي-3

ً بلى الخإمحن يهذٗ ن ألا٘شاد، ٘يها ٌعاهم هُئت ج٣ٍى  .بليها ًيخمي بّمى جلخٞ ٜذ التي الخعاثش لخٍّى

٣ي ٘االٜخفادي ً بلى يهذٗ بجخماعي مؽشوُ ؤهه ِلى الخإمحن ِٗش ورلبد ألامٍش ُذ ج٣ٍى بٕشك مجابهت  ـس

ؤو  واخذ شخق بلى ؤشخاؿ ِذة مً الخىش ِبئ هٝل وٍشٞ ًِ جداؼيها ًم٢ً والتي ما٠ذة، ٔحر مالُت خعاثش

ت  .ألاشخاؿ مً مجمِى

جدمل  ًٙمل ًمخل٢ه، مجن٥  ِلى الخٍشٞ لذ جإمُىا ٌؽتري  الزي الٙشد ؤن ِلى الخإمحن ِٗش فسردان ؤن ٠ما

 ُٜمت  )٠بحرة  مالُت لخعاسة لُّٚ بخخما٥ مً خلُي مخدمال ًبٝى ؤن مً بذال ما٠ذة ـٕحرة مالُت خعاسة

 .الخإ٠ذ ِذم خالت مً الخإ٠ذ خالت ًٙمل ٘هى ؼِئا ًخعش ال بإن ٠بحر وبخخما٥ ،(اإلاجن٥ بإ٠مله

 

                                                                 

ض ٘همي ه٣ُل، - ت اإلافىلخاث الاٜخفادًت و ؤلاخفاثُت"ِبذ الٍّض 52، ؿ1980، ال ًىجذ وبّت، بحروث، النهمت الّشبُت، داس "مىظِى 1  
ت، الىبّت الثالثت، الجضاثش، دون العىت، "الخإمحن في الٝاهىن الجضاثشي ألاخ٣ام الّامت "ابشاهُم ؤبى الىجا، -2 اث الجامُّت الجضاثٍش ، دًىان اإلاىبِى

  55ؿ
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: الحتسري الفني-4

جب ِلمُا مىٍمت ماظعت داخل بال ًىجذ ال الخإمحن  ؤظغ ٘ىُت، ِلى ًٝىم ألهه الجاهب هزا ِلى الخإ٠ُذ ٍو

اهىن  لهم اإلاامً بحن الخّاون  جىٍُم في جخمثل ذاد ٜو  ألاخىاس الٝابلت بحن الجمْ ؤلاخخماالث، وخعاب ال٢بحرة ألِا

ٞ الّٝذ ًِ له واإلاامً اإلاامً بحن جخىلذ التي الّالٜاث بلى باإللا٘ت ألاخىاس، بحن اإلاٝاـت وبجشاء للخإمحن  وٍش

 .بُنهما اإلابرم

: ثىظيم الحتاون بين اإلاؤمً لهم-(أ

ت بحن الخّاون  ِلى ؤظاظا الخإمحن ًشج٢ض  ألاخىاسالتي مىاجهت ظبُل في ٌعاهمىن  والزًً ألاشخاؿ مً مجمِى

 خذة الخىش مً هخٙٚ وبٙمله الىٙىط، في الىمإهِىت وبّح الفذ٘ت بخجىب ٌعمذ خُح ،1الٝذس لهم ًدملها

ٝت وجىصَّه للمعخٝبل  الاخخُاه وجذًش الخمامً هزا الخإمحن ؼش١اث جىٍم خُح ألا٘شاد، بحن مازشة ٔحر بىٍش

ٝها الخَ ومجابهت هخاثج ت ِلى بخٍٙش . اإلاجمِى

: قاهىن ألاعداد النبيرة و حساب الاححماالت-(ب

 جدٝٞ ألاخىاس التي ؤلاخخماالث خعاب بلى لهم اإلاامً مً ٠بحر ِذد بحن الخّاون  جىٍُم خال٥ مً اإلاامً ًلجإ

 وجحرة ًم٢ً خعاب وبالخالي ٘يها، ًدذر ؤن للخىش ًم٢ً التي الٙشؿ ِذد جدذًذ ؤخشي  بّباسة ؤو ِليها، اإلاامً

ذاد بٝاهىن  مشجبىت الفذ٘ت ألن معبٝا مبالٕها ومخىظي الخىادر  خعاب ؤلاخخماالث ٣ًىن  ختى .ال٢بحرة ألِا

با  دساًت اإلاامً ِلى ًجّل مما لهم، اإلاامً ومً ِليها اإلاامً ألاخىاس مً ٠بحر ِذد وجىد مً البذ الذٜت، مً ٍٜش

ت ُى اخخما٥ لذسجت ومّ٘ش ً والخَ الفذ٘ت ِاملي ًِ الخإمحن ِملُت بزل٤ ٘خبّذ ألاخىاس ٜو  ٢٘شحي الشهان ِو

ماث حجم وجدذًذ لهم اإلاامً ًذّ٘ها التي ألاٜعاه خعاب ٌعخىُْ وبزل٤ ،2واإلاٝامشة  التي حعخىجبها الخٍّى

 .ألالشاس حٕىُت

: الجمع بين ألاخؼاز القابلة للحأمين-(ج

ٝت الخإمحن ِملُت لخىٍُم ٌؽتره ش ؤن هاجخت، بىٍش  :الخالُت الؽشوه جخ٘ى

ت، ألاخىاس مً ِذد جمْ لشوسة - ٘تراث مخباِذة؛  في بل واخذ آن في جْٝ وال ؤٜلُتها بال ًخدٝٞ لً والتي اإلاخٜٙش

 في ؤلاخفاء ومعاواة في دٜت ج٣ىن  ختى البّن بّمها الىبُّت اإلادؽابهت بلى وراث اإلاخجاوعت ألاخىاس جمم -

مخخلٙت؛  ؤخىاس بحن الجمْ ًم٢ً ال ألهه لهم، اإلاامً بحن ألاٜعاه دْ٘

ش - م، جٝىُا ٜابلت ألاخىاس ج٣ىن  ختى الخىاجش بّن ج٘ى ابلت للخٍٝى  ولْ مالخٍاث ؤجل مً ١اُ٘ت مشاث للخدٝٞ ٜو

 .ؤلاخخماالث ٜاهىن  بةظخيخاج وحعمذ مخّذدة،

 

                                                                 
ت،"ؤـى٥ الخإمحن"سممان ؤبى العّىد، -1   .427، ، ؿ1992 مفش،  دون وبّت،، جامّت الاظ٢ىذٍس

2 -Mohamed Boudjellal, "Aperçu sur les assurances en Algérie au lendemain des réformes", Université FERHAT ABBAS, polycopie non 

édité, Algérie, 2000, p8 
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: اجساء اإلاقاصة بين ألاخؼاز-(د

 بِخمادا ِلى وهزا ِليهم، والخعاثش ألاخىاس ِبئ جىصَْ ِلى لهم اإلاامً بحن للخّاون  جىٍُمه في اإلاامً ٌعدىذ

ُذ ج٣ىن  التي ًذّ٘ىنها والتي ألاٜعاه والتي  ّ٘ال جدٝٝذ التي اإلاخاوش بحن اإلاٝاـت بجشاء و٠زل٤ اإلاؽتٟر الـش

 .بّذ جخدٝٞ لم

ذاد ٜاهىن  خعب ٘ةهه ظابٝا سؤًىا و٠ما  ألاخىاس ختى مً مم٢ً ِذد ؤ٠بر بحن الجمْ ًخم ؤن ًجب ال٢بحرة، ألِا

ُذ ٣ًىن  اء ١اُ٘ا اإلاؽتٟر الـش ماث، لل٘ى  بال برا ألاخىاس مخخلٚ بحن اإلاٝاـت بجشاء اإلاامً ٌعخىُْ ولً بالخٍّى

 .واإلاذة الُٝمت خُح مً ومخٝاسبت مخجاوعت ١اهذ

له  اإلاؤمً بمٝخماها ًخدفل ِملُت بإهه للخإمحن ؼامل مٙهىم بظخخالؿ ًم٢ً العابٝت الخّاٍسٚ خال٥ مً

جدٝٞ  ِىذ مُّىا ؤداء ألاخحر هزا ًذْ٘ خُح اإلاؤمً وٗش مً الٕحر لفالح ؤو لفالخه حّهذ ِلى ٜعي دْ٘ هٍحر

ٝا بُنها اإلاٝاـت ألاخىاس اإلادؽابهت وبجشاء مً ِذد ؤ٠بر ججمُْ وٍشٞ ًِ ورل٤ بالّٝذ، اإلابحن الخىش لٝىاهحن  ٘و

اًت و٠ُُٙت الىٙىط في آلامان بّح ِلى ٌّمل والخإمحن ؤلاخفاء،  ِلىاإلاؤمً  ًدح خُح وججىبها، ألاخىاس مً الٜى

 .1له اإلاؤمً وٗش مً الالصمت ؤلاخخُاواث وؤخز ألالشاس مً الخخُٙٚ

عقد الحأمين : اإلاؼلل الثاوي

ها  ِى الخإمحن ِٝذ ًلتنم بمىجبه اإلاامً و ًإخز ِلى ِاجٝه واثٙت مُّىت مً ألاخىاس التي ًخش ى اإلاخّاٜذون ٜو

ب اإلاامً له ؤن ال ًخدملها وخذه بمٝابل ٌعمى الٝعي ؤو الاؼتراٟ ًذّ٘ه ًاإلاامً . و ًٔش

و جىىس هزا الىُى مً الّٝىد جىىسا ٠بحرا ؤـبدذ مّه ألاخىاس مدال للخّاون بحن الهُئاث بّذ ؤن ١ان 

ْ ِلُه المشس مىٙشدا، ٘هىال٤ الخإمحن ِلى اإلاش٠باث، و الخإمحن لذ اإلاشك، و الخإمحن لذ  ًخدملها مً ٜو

ٞ و ؤهىاُ ؤخشي ٠ثحرة، و هىال٤ الخإمحن البدشي و هى  العجض، و الخإمحن لذ الؽُخىخت، و الخإمحن لذ الخٍش

ٞ و هىال٤  ما ١ان مدله الالشاس التي جدفل ِلى البماِت في البداس و ألانهاس ١الٕٛش و الخفادم و الخٍش

اة، و الخامحن ًِ  ت، ال٘ى الخإمحن الضساعي و الخامحن الفىاعي، و الخامحن لذ الخىادر، و الخإمحن لذ العٜش

. اإلاعاولُت

: هرا و جاء جتسري عقد الحامين بأهه

ِٝذ ًلتنم به اإلاامً ؤن ًادي الى اإلاامً له ؤو الى اإلاعخُٙذ الزي اؼتره الخإمحن لفالخه مبلٕا مً اإلاا٥ ؤو »

ُى الخادر اإلاامً لذه ؤو جدُٝٞ الخىش اإلابحن في الّٝذ و رل٤  اًشادا مشجبا ؤو ؤي ِىك مالي في خالت ٜو

. «مٝابل مبلٖ مدذد ؤو ؤٜعاه دوسٍت ًاديها اإلاامً له لؽش٠ت الخإمحن

و بهزا الخٍّشٚ هجذ ؤن هىاٟ ِالٜت ٜاهىهُت ُ٘ما بحن شخفحن ألاو٥ لامً الخىش و هى ما ًٝا٥ له اإلاامً 

                                                                 
ٞ مّاًحر "وباًبُت ظلُمت، -1 ت للخإمحن، : دساظت خالت، " اإلاالي الذولُتؤلابآلدوس مداظبت ؼش١اث الخإمحن في اجخار الٝشاساث ٘و الؽش١اث الجضاثٍش

لىم الدعُحر، جامّت ظىُٚ، الاٜخفادًتؤوشوخت د٠خىساه في الّلىم، ١لُت الّلىم  ت ِو   9، ؿ2014-2013 والخجاٍس
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و الثاوي مّشك لهزا الخىش ًٝا٥ له اإلاامً له و ًيخج ٠إزش لخل٤ الّالٜت التي جإظعذ بةسادة  (ؼش٠ت الخإمحن )

حن التناماث ِلى ِاجٝهما ِلى هدى ًذْ٘ اإلاامً له مبلٕا مدذدا مً اإلاا٥ ًٝا٥ له الٝعي و اإلاامً  الى٘ش

٠ما ؤن هىاٟ جاهبا آخش في ِملُت الخإمحن و هزا الجاهب هى . اإلاا٥ ِىذ جدٝٞ الخىش اإلاامً مىه مبلٕا مً

الجاهب الٙني و هى ٢٘شة الخإمحن في راتها و التي ٣ًىن الخٍّشٚ لّٝذ الخإمحن بمّض٥ ِنها هاٜفا، و لّل 

ٙاث التي ظاٜها الؽشاح ووسدث في مجملها هاٜفت، ألنها ؤخزث بإخذ الجاهبحن في ِملُت الخإمحن، و ِلى  الخٍّش

رل٤ ٘اهه لىلْ حٍّشٚ جامْ ؼامل لّٝذ الخإمحن ًجب ؤن ًشاعي والْ الخٍّشٚ جاهبحن هامحن الّملُت هما 

. 1الجاهب الٝاهىوي و الجاهب الىٍشي 

مين أأهىاع الد:اإلاؼلل الثالح

ها جشجِباث مخخلٙت هٍشا بلى خاجـت ؤلاوعـان لخىقي ألاخىاس اإلاخخلٙت خاب وىاثٚ الخإمُىاث لخىِى
ُ
مما  .ًشجب ال٢

لت ٣ًىن مً الفّب اظدُّاب و ؤلاإلاام  ؤدي بلى ؤهىاُ ٠ثحرة مً الخإمحن بدُح ؤن خفشهــا ًخـشجم ٜاثمت وٍى

ومً هىـا ٌهـشث مداوالث جٝعُم جل٤ ألاهىاُ مً الخإمحن وجىصَّها في ٘ئاث مُّىت جبّا  .جمُّا ٠ما ًيبغي

ـشاك مُّىــت   :و١ان ما ًإحي ، أٔل

  :وبالخالي ؤدي بلى جمُحن زالزت ؤهىاُ مً الخإمحن  : ثقسیم الحأمين بالىظس إلى الخؼس اإلاؤمً طده _أ

  :ثأمين ألاشخاص.  1

تهم، هزه الٙئت ؤو الىاثٙت مً الخإمحن حؽمل ؤهىاُ الخإمحن لذ ألاخىـاس الـتي جفـِب ألاشخاؿ مباؼشة في خُا

الخـإمحن ِلى الخُاة، واإلاشك، والبىالت، والخىادر  :صختهم، ؤِمائهم، ؤي ؤن هزا الخإمحن ٌؽمل  

الصخفُت، والؽُخىخت، ومّاؼـاث الُخـامى وألاسامل، والضواج، والىالدة وما ًىاظبهما مً اإلاىاظباث 

  .الاجخماُِت

 :ثأمين اإلامحلهات. ـ 2

هزه الٙئت مً الخإمحن حؽمل ؤهىاُ الخإمُىاث لذ ألاخىاس الـتي جفـِب ممخل٢ـاث الصخق، ؤي حؽمل الخإمحن 

ت، والخإمحن ِلـى اإلااؼُت، والخإمحن لذ اه٢عاس الضجاج ، والخإمحن  البدشي والخإمحن البري، والخإمحن لذ العٜش

  .لذ الخشب والضالص٥ والبرا٠حن والثىساث وجإمحن اإلاداـُل الضساُِت لذ جٝلباث الىبُّت

 : ـ ثأمیىات اإلاسؤولیة 3

ذ     هزه الٙئت ؤو الٝعم مً الخإمحن حؽمل ؤهىاُ الخإمحن لذ ألاخىاس التي جفِب شخفـا مُّىا في الٜى

ذخل في هـزا الٝعم مً الخإمحن .الزي ٣ًىن ُ٘ه اإلاعاو٥ ًِ جل٤ ألاخىاس شخفا آخش   :ٍو

ـٞ برا ؼب في مبىاه وامخذ  _ جإمحن اإلاعاولُت اإلاذهُت للمال٤ ججاه جحراهه ًِ ألالشاس التي جفُبهم بعب الخٍش

  .تهمممخل٣ا بلى

.  جإمحن اإلاعاولُت اإلاذهُت ألصخاب العُاساث _

                                                                 

 ،ُٞ 74،73، ؿ ؿ 1997، داس صهشان لليؽش، دون وبّت، ِمان، "الخإمحن و اداسة ألاخىاس"مدمذ ٘س -1  
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 .جإمحن اإلاعاولُت اإلاذهُت ًِ العًٙ والىاثشاث _ 

 .(العِىما، اإلاىاِم، اإلاعــــاسح، الٙىادٛ )جإمحن اإلاعاولُت اإلاذهُت ألصخاب اإلادا٥ الّامت _ 

ما٥ مً بـاباث الّمل وؤمشاك اإلاهً باليعـبت للّما٥ _  .جإمحن اإلاعاولُت اإلاذهُت ألصخاب ألِا

جإمحن اإلاعاولُت اإلاذهُت للمٝاولحن واإلاهىذظحن وألاوباء واإلاداظبحن والفُادلت وؤــداب مّاهذ الخجمُل _ 

حرها  .ٔو

  :هزا الخٝعـُم ًخمـمً ؤهىاُ الخإمُىاث آلاجُت  :ثقسیم الحأمين بالىظس إلى ؤلادازة التملیة له _ب

  (: أو قسم الحیاة)ـ الحأمين على الحیاة  1

اة ؤو مبلٖ ِىذ بلٓى  ؽمل ؤهىاُ الخإمُىاث اإلاخخلٙت اإلاخّلٝت بالخُاة باليعبت لإلوعان، مثل دْ٘ مبلٖ ال٘ى َو

  .ظً مُّىت، ؤو لمان مّاػ ًذْ٘ له خال٥ ٘ترة مُّىت مً خُاجه

 :القسم التام. ـ 2

ؽمل جمُْ الخإمُىاث ألاخشي، ِذا الخُاة، ِ٘ؽمل الخإمحن البدشي والخـإمحن مـً الخىادر بمخخلٚ ؤهىاِها  َو

ت، ظُاساث، معاولُت هدى الٕحر، بـاباث الّمل،ؤمشاك اإلاهً، الخإمحن لذ الاخخالط ) شخفُت، ظٜش

والخبذًذ ؤو جإمحن لذ ألاماهـت ، وجـإمحن الىـحران،واإلافاِذ، ولذ ٠عش الضجاج، والخإمحن ِلى اإلااؼُت 

 .(واإلامخل٣اث الخُت 

حن مً الخإمُىاث ٠ما ًلي :الحقسیم ثبتا لللسض مً الحأمين –ج    : ًمحن في هزا الٝعم مً الخـإمحن بـحن هِى

 :ـ الحأمیىات الخاصة أو الاخحيازرة 1

 وحؽمل مخخلٚ ؤهىاُ الخإمحن التي ٣ًىن الصخق ٘يها خشا في الخإمحن ؤو ِذم الخإمحن،

حره ٞ، والخإمحن البدشي ٔو   .مثل الخإمحن ِلى الخُاة ، والخإمحن لذ الخٍش

  :ـ الحأمیىات الاجحماعية أو ؤلاجبازیة 2

شاك اجخماُِت، ولزل٤ ال ٌعاهم  وجخممً ؤهىاُ الخإمُىاث التي ًٙشلها الٝاهىن في بّن الذو٥ أٔل

مثل رل٤ جإمحن بـاباث الّمل وؤمشاك اإلاهىت  .اإلاعخُٙذون منها بال بجضء بعُي في ؼ٣ل ؤٜعاه الخإمحن

  .باليعبت للّما٥ 

  :بدعـب هـزا الخٝعُم ًمحن بحن ألاهىاُ آلاجُت  : ثقسیم الحأمين حسل الهيئة التي ثقىم بدوز اإلاؤمً_ د

: "الحتازي "ـ الحأمين الحبادلي  1

خّشك ١ل واخذ منهم لخىش مّحن، مْ بم٣اهُت جٝذًش الخعاسة اإلاالُت  ًيؽإ ِىذما ًخٙٞ ِذد مً ألاشخاؿ ٍو

ن ١ل مً جْٝ  التي ًم٢ً ؤن جدل ُذ لخٍّى ً ـس ُى الخىش، ِلى ؤن ٌعاهمىا جمُّا في ج٣ٍى بهم ِىذ ٜو
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 1..الخعاسة به، و٠زل٤ اجٙاٜهم اإلاعبٞ ِلى جىصَْ ألاسباح التي جخدٝٞ مً جشاء وؽاه جمُّتهم

: ـ الحأمين الحتاووي 2

شاك مخخلٙت ٣ًىن الخإمحن واخذ  ٜىم هزا الىُى ِلى الجمُّاث الخّاوهُت التي جيؽإ ٘ٝي لهزا الٕشك، ؤو أٔل

منها، وبرا هٍشها لهزه الجمُّاث ٠جمُّاث جإمحن هجذها حؽبه بلى خذ ما جمُّاث الخإمحن الخبادلي، خُح 

  .٣ًىن الٕشك منها الخّاون ولِغ الشبذ

: ـ الحأمين الراجي 3

ّخٝذون ؤنهم  ماث، َو ما٥ ؤن ما ًذّ٘ىهه مً ؤٜعاه ًٙٛى ما ًذّ٘ه اإلاامً مً حٍّى ًشي بّن سجا٥ ألِا

ُى المشس، لهزا ًخففىن مً ؤسباخهم مبلٕا  ً اخخُاوي خاؿ ٌّىلىن مىه في خالت ٜو ً ِلى ج٣ٍى ٜادٍس

ا ًمّىهه جاهبا وبزل٤ ًخ٣ىن لذيهم بّذ مذة مبلٖ مً اإلاا٥، وهزا الىُى ما هى بال ادخاس إلاىاجهت  ظىٍى

الخعاثش اإلاالُت التي ًم٢ً ؤن جيخج ًِ جدٝٞ ؤخىاس مُّىت، ولِغ هىاٟ ما ًمىْ ؤي ماظعت مً الُٝام به 

ً الاخخُاوي المشوسي إلاىاجهت ألاخىاس اإلاخخلٙت . بؽشه ؤن ج٣ىن في مش٠ض مالي ٌعمذ لها بخ٣ٍى

  :صىادًق الحأمين الخاصة.4

ت مً ؤ٘شاد اإلاجخمْ جمُّاث خُح جشبىهم مهىت واخذة ؤو ِمل واخذ ؤو ـلت اجخماُِت ؤخشي،  ٣ًىن مجمِى

ماث مالُت ؤو مشجباث دوسٍت مدذدة في خاالث مُّىت ١الضواج ؤو خلى٥ بخذي  مائها حٍّى بٕشك ؤن جادي أِل

اإلاىاظباث، الخٝاِذ ؤو لُاُ مىسد الشصٛ ؤو الخاجت بلى هٙٝاث حّلُم ؤ٘شاد ؤظشة الّمى، وال ًجىص بهجاص 

شاك اإلاز١ىسة بال بٝشاس مً وصٍش اإلاالُت، وبالخالي ًدبحن لىا ؤن الهذٗ مً هزه  اهاث لٕحر ألٔا ـىادًٞ ؤلِا

.  الجمُّاث هى الخّاون 

: الحأمين الحتازي .5

الهذٗ ألاظاس ي مً ُٜام ؼش١اث الخامحن هى جدُٝٞ الشبذ بال ؤن هىاٟ ما ًمىّها مً اإلإاالة في جٝذًم ُٜم  

ا مً مىا٘عت هُئاث الخامحن ألاخشي , ألاٜعاه التي جخٝالاها مً اإلاامً لهم   .و هى خ٘ى

  :منحخبى لىردش.6

ت مً ألا٘شاد ج٣ىهذ في الٝشن  ذص ِباسة ًِ مجمِى  م واجخزث اظمها مً اظم مٝهى ١اهذ الجماِت 17اللٍى

و الجماِت ال جٝىم بالخامحن ٠جماِت و اهما ًٝىم بزل٤ ١ل ٘شد ٘يها ِلى معاولُخه . ججخمْ به في لىذن

 الخاـت بممان ١ل ممخل٣اجه و لزا ٌّخبر مً اهىاُ الخامحن الٙشدي الهادٗ للشبذ 

  :الحأمين الحنىمي.7 

جٝىم الخ٣ىمت بذوس اإلاامً خاـت ِىذما جمخىْ الهُئاث الخاـت ًِ ٜبى٥ جامُىاث مُّىت حّخبرها الخ٣ىمت 

. 1لشوسة اجخماُِت

                                                                 
1- ، ، جامّت "الخإمحن الالضامي مً اإلاعاولُت اإلاذهُت ًِ خىادر العُاساث في الجضاثش"ِالوة بؽُى ، سظالت ماجِعتر في الٝاهىن الخاؿ، ١لُت الخٝٛى

  12، 10، ؿ ؿ 2006-2005ٜعىىُىت، -مىخىسي
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 مين في البىىكأآلية الد: اإلاببح الثاوي

ال ًٝخفش الخإمحن ِلى وجىده في ؼش١اث خاـت ؤو ِامت تهخم بالخإمحن ٘ٝي، ٘دتى البىٟى اظخدذزذ خذمت 

 .الخإمحن في هٍامها و مً خال٥ هزا اإلابدح ظيخّٗش ِلُه ؤ٠ثر

مين البىهي أمفهىم الد: اإلاؼلل ألاوى 

ل الٙشوس ي اإلافىلح هزا ت ٌٕىي "BANCASSURANCE"   ألـا  البىٟى بحن اإلابرمت الاجٙاُٜاث مً ٠بحرة مجمِى

حر جممً الخاالث جمُْ في الخإمحن والتي وؼش١اث ُت والخذماث اإلاىخجاث ج٘ى  اإلافذس هٙغ مً والخإمُيُت اإلاف٘ش
ٛ  الختراٛ البىٟى التي جبزلها الجهىد بلى ٌؽحر ٠ما الّمُل، لىٙغ ذ الخإمحن، ظى  الخإمحن حّاٍسٚ حّذدث ٜو

 :الاٜخفادًحن له هٍش وجهاث وبخّذد ؤلاظتراجُجُت همارجه بخّذد اإلافشفي
ه  خُح  الٝشوك ومىٍماث والدعلُٚ الادخاس ومفاٗس البىٟى مؽاس٠ت و بؼشاٟ" ؤهه  ِلىAlan leachٌّ٘ش

ت ٞ، في الّٝاٍس  ."الخإمحن مىخجاث وجىصَْ ـىاِت، حعٍى

ه بى٤ LIMRAٜامىط ؤن ٠ما  ٜبل مً الخُاة ِلى الخإمحن وخذماث مىخجاث جٝذًم "ؤهه ِلى  للخإمحن ٌّ٘ش

 ."الاًجاسي  الاثخمان وو١االث البىٟى

ٙه جم ٠ما حر بالخإمحن ًٝفذ"ؤهه ِلى حٍّش  مؽتر٠ت جىصَْ ٜىىاث خال٥ مً واإلافاٗس الخإمحن مىخجاث البى٣ي ج٘ى

مالء ِمالء اإلافاٗس بحن ججمْ  وبهما الخإمحن خذماث بداسة ؤو بةهخاج ًٝىم ال هىا واإلافٗش الخإمحن، ؼش٠ت ِو

ٝها ببُّها ًٝىم  ."وحعٍى

ّٗش  الخاـحن الّمالء مً ؤ٠ثر جٝاسبا جٝذم ٜىة ؤ٠ثر ؼب٢ت مْ ال٢الظ٣ُي الخإمحن هى البى٣ي الخإمحن ":ؤًما َو

 ."واإلاهىُحن

ٚ  مىخجاث جىصَْ هى ؤؼ٣اله ؤبعي في البى٣ي الخإمحن ":الخالي الخٍّشٚ جٝذًم ًم٢ً ومبعي ؼامل و٠خٍّش

شة ٜىىاث الخىصَْ خال٥ مً الخإمحن  حٕىي التي اإلاالُت الخذماث مً باٜت ًفٚ والزي". البى٤ لذي اإلاخ٘ى

ُت والخإمُيُت والخذماث اإلاىخجاث مً الّمالء اخخُاجاث . اإلاف٘ش
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جروزه الحازرخية : اإلاؼلل الثاوي

  lesالعبُّىاث ؤواثل ومْ ٘شوعا ٘ٙي البى٣ي، الخإمحن مؽشوُ ؤولٝذ التي الذو٥  ؤولى واظباهُا ٘شوعا ١اهذ

ACM , 1970   (Assurance du Credit Mutuel)الخُاة والخإمحن لذ ِلى الخإمحن مىخج ؤولهما مىخجحن، ؤولٝذ 

اإلاخخلٙت بّذ خفىلها ِلى اإلاىا٘ٝت مً وٗش العلىاث الٙشوعُت، و بهزا  ألاخشي  ألاخىاس ولذ الخٍشٞ خىش

ت وؽاه في الخىىاث ولّذ ؤولى ذ الخإمحن، ـح٘ر  في الىظاوت ٢٘شة ِلى اليؽاه هزا بوالٛ في اظدىذث ٜو

اة بعبب اإلاخّثرة الٝشوك خاالث اإلاٝترلحن إلاىاجهت اإلاىجهت الٝشوك جإمحن  الخإمحن ؼش٠ت لخفبذ اإلاٝترك، ٘و

  ؤو " البى٣ي الخإمحن " ظىت ِؽش خمغ  العباٜت إلاا ؤولٞ ِلُه بّذACMو بهزا ١اهذ  . لّمالئها الزاحي

."BANCASSURANCE" 

ت   اظخدىرث ؤن مىز ، 1980 ؤواثل في اإلافشفي الخإمحن بذؤ اظباهُا، في  الخفت  ِلى Banco de Bilbaoمجمِى

 ج٢ً لم الاظباهُت الٝىاهحن ألن ٘ٝي، مالُا ١ان ألامش بادت في الاظخدىار ؤن ، ولىEUROSEGUROS SAمً  ألا٠بر
 الُىم حعُىش خُح ، 1991 ظىت الخىاجض هزه بصالت جم ؤن بلى الخُاة ِلى الخإمحن مىخجاث للبىٟى ببُْ حعمذ
 ِلى الخإمحن  لبى٤(VIDA CAIXA , BBVA , SHC seguros, ASEVAL, MAPEFRE VIDA)ال٢بري  ؼش١اث خمغ

. الاظباوي ظٛى الخإمُىاث زلح

خُت هٍش وجهت مً ٘ةهه رل٤ ومْ ىاهُىن، هم اإلافشفي الخإمحن ليؽاه الخُُٝٝحن الشواد ٘ةن بدخت، جاٍس  البًر

لم ٌّٗش هجاخا ٠بحرا في جشوٍج  والتي ، 1965 ظىت الخُاة ِلى  للخإمحنBARCLAVS lifeؼش٠ت  بخلٞ ٜامىا خُح

ٞ مىخجاتها ِبر هزا اإلاؽشوُ . و حعٍى

  بةوؽاءGénérale de Banqueمْ   باالؼتراAGٟبلج٣ُا  في ألاولى الخإمحن ؼش٠ت ٜامذ ، 1989 ظىت بلج٣ُا، في

 جإمحن ؼش٠ت  وهيAmev.nvمً  ١ل ٜامذ رل٤ بّذ  ظىت"Alpha-life".ظمُذ  الخُاة ِلى ؼش٠ت للخإمحن

 الخذود، ِبر بهذماج ؤو٥   لُفبذAGؼش٠ت  بليهما اهممذ العىت هٙغ وفي  بذمج ؤوؽىتهما،VSBو هىلىذًت،

امىا ت بخلٞ ٜو  "Fortis".اظم  ِليها ؤولٞ مجمِى

ّذ ، 2004 ظىت جاًلىذا وفي ت  ٜو ت   مFortisْمجمِى ٞ  اجٙاُٜتMuang Thaiمجمِى  الخإمحن مىخجاث لدعٍى

لى ٔحر الخُاة ِلى ت    في الخُاة ِلى الخإمحن مً % 25 بزل٤ وا٠دعبذ الخُاة، ِو مجمِى

.Muang Thaiت  ؤن  ٠ما ش  ظّذFortisمجمِى  الاجٙاُٜاث ِذًذ خال٥ مً آظُا في الخإمحن بى٤ همارج بلى جىٍى

ّت ا مً ١ل في اإلاٜى . 1والفحن مالحًن

ىضح خُت اإلاشاخل ؤهم اإلاىالي الجذو٥  ٍو : اإلافشفي الخإمحن لخىىس  الخاٍس

 

 

                                                                 
1 - CHEVALIER Marjorie, "Analyse de la situation de la bancassurance dans le monde", op.cit, p9 
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 اإلاصسفي الحأمين لحؼىز  الحازرخية اإلاساحل(: I- 1)جدوى زقم

 

ْ  الىضج البذاًت   التر٠حن الخىَى

 الى ًىمىا هزا-2005 2000 - 2005 1985 -2000 1975 -1985

الخاسجُت  الخ٢خالث -

 (داخلي)ُ٘ش  اوؽاء-

للؽشاء  ِامت ِشوك

خاسجي  همى

 الاظترداد الخدالٙاث-الؽشا١اث

  شخص ي جٝاسب الخذماث ج٣امل بعُي جىصَْ
 

 ,p7     CHEVALIER Marjorie, op.cit    :اإلاصدز

عىامل هتاح الحأمين البىهي : اإلاؼلل الثالح

 وبًىالُا بظباهُا ٘شوعا، مثل ألاظىاٛ مً الّذًذ في ٠بحرا وهجاخا وا هم ِٗش ٘ٝذ مخىاٜن واْٜ اإلافشفي الخإمحن

ت العهل مً لِغ اهه ولى .ؤخشي  بلذان في الصا٥ مهمؽا ؤهه بال خىىس  ًىمى ال إلاارا مّ٘ش ٝت بىٙغ ٍو  م٣ان مً الىٍش

ها الىجاح حّذد مٙاجُذ بلى ساجْ وهزا .آلخش اث جدذًذ ؤًما الفّب ٘مً .وجىِى  ألن الخاظمت والّىامل ألاولٍى

خ الاٜخفادًت الخاالث  بدُح اإلاعإلت، هزه بؽان اإلاىجضة للذساظاث ممادا دوسا بلذ جلّب ل٣ل والثٝا٘اث والخاٍس

ٙت" ًىجذ ال ت ِلى بجٙاٜا هىاٟ ؤن بال "خاـت ـو  بجشاء بّذ الخبراء بّن ٜذمها مً اإلاالخٍاث مجمِى

ت  بخفيُٚ خُح ٜامىا الىجاح، ِىامل ؤهم خذدوا والزًً الّالم، خى٥  اإلافشفي للخإمحن الخدالُل مً مجمِى

ىامل للبلذ، الاٜخفادًت بالبِئت جخّلٞ خاسجُت ِىامل بلى الّىامل هزه  الخإمحن بى٤ بىمىرج جخّلٞ داخلُت ِو

 .اإلاخبْ

 :1الخازجية التىامل :أوال

 :ًلي ُ٘ما واإلاخمثلت الخإمحن بى٤ ُ٘ه ٌّمل الزي والثٝافي والاجخماعي الاٜخفادي باإلادُي الّىامل هزه جخّلٞ

: مالئمة وجبائية قاهىهية بيئة-1

 الٝاهىهُت بِئتها ألاو٥  اإلاٝام وفي للبلذ الاٜخفادًت البِئت هي ؼ٤ ؤدوى دون  مً الىجاح ِىامل مً ِامل ؤو٥ 

 .والجباثُت

: الخشسيتات- (أ

ّاث الٝىاهحن بن ٚ اإلافشفي الخإمحن بّملُت اإلاخّلٝت الخىٍُمُت اللىاثذ و٠زا والدؽَش  جىمُت مً العلىاث ومٜى

 ٜاهىهُت بِئت ٘ىجىد بلذ، ؤي في الىمىرج هجاح لٍشوٗ خُٝٝي جإزحر لها التي ؤهم الّىامل حّخبر اليؽاه، هزا

                                                                 
1 - Bennadj Tahar, "les enjeux de la bancassurance et les perspective de son développement en Algérie", mémoire de fin d’étude en vue 

de l’obtention du diplôme supérieure des études bancaires, école supérieure de banque, Algérie 2003, p25 



                               ؤلاػاز الىظسي للحامين في البىىك                                                     الفصل ألاوى           

 

 16 

ؼشاء خفق واإلاؽاس٠ت في ؼش١اث الخإمحن الخاـت بها، و خُح ًىجذ  في البى٤ بم٣اهُاث مً جدذ ال مالثمت

ُت، ظدعمذ الؽب٣اث ِبر الٝلُل مً الُٝىد ِلى بُْ مىخجاث  الخإمحن  بالخىظْ اإلافشفي الخإمحن ليؽاه اإلاف٘ش

ت ؤ٠بر بعهىلت  .ؤ٠بر وبعِش

لُت 30 في AMATOٜاهىن  ـذوس  ١ان اًىالُا ٘ٙي  الخإمحن، ؼش١اث في باالظدثماس للبىٟى ظمذ  الزي1990 جٍى

٢غ .اإلافشفي بالخامحن الّمل بذاًت هى لها اإلابادت الخىجيهُت وخذد ٜاهىن   ١ان هزا ِو

 LE GLASS STREAGALL ACT ت جىىس   ِاثٝا ؤمام1933 لعىت ٢ُت اإلاخدذة الىالًاث في الخإمحن ـح٘ر  و٠زا .ألامٍش

 ِلى ًا٠ذ والزي (  (BANK HoldinCompany ACTالٝابمت  الؽشوت وٗش  م1956ًظىت  ـذس الزي الٝاهىن 

ذ .الخإمحن وؼش١اث البىٟى بحن الخام الٙفل ش وٍشٞ  2000ًِظىت  الُٝىد هزه بصالت جم ٜو  جذًذ، ٜاهىن  جمٍش

ش وهزا . لئُال هزا ًىمىا بلى الًضا٥ والزي والبىٟى الخإمحن ؼش١اث بحن اإلاعاهماث لخىٍى

: الجبائية الامحياشات- (ب

بُت للمضاًا ًم٢ً  مىخج مً بذال الخٝاِذ ؤو الخُاة ِلى الخإمحن مىخج في الاظدثماس ِلى اإلاعتهل٢حن حصجُْ المٍش

 الذو٥  في اإلاالخَ ؤن خُح اإلاىخجاث، مبُّاث ِلى ظلبا ؤو بًجابا ًازش ؤن ًم٢ً الجباجي  بهزا ٘ان الىٍام.آخش

ٛ  لخىظُْ ألاداة هزه اظخخذام هى همىا ٠بحرا اإلافشفي الخإمحن ٘يها ِٗش التي  بؽ٣ل الخُاة ِلى الخإمحن ظى

لى خاؿ، بي هٍام  م1998ًظىت  الخُاة ختى ِلى الخإمحن اظخٙاد ٘شوعا في :اإلاثا٥ ظبُل ِو  ظمذ جٙمُلي لٍش

  ؤِاد1999-1998ٜىاهحن اإلاالُت  بـالح ؤن بال الخُاة، ِلى الخإمحن إلاىخجاث مبُّا الذو٥  ؤ٠ثر جفبذ بإن لها

بي الىٍام ـُأت بُت اإلاضاًا مً خذ والزي ، الُٙش لهزا المٍش ِٝىد  بّن في منها ٌعخٙاد ١ان التي المٍش

ذ الشظملت، ْ في الخُٕحر هزا ؤدي ٜو بي الدؽَش م في واهخٙاك اإلاىخج، هزا جاربُت اهخٙاك بلى المٍش  ؤِماله ٜس

 ِام وبؽ٣ل.  11998 ظىىاث  مٙٝىدة ١اهذ التي الٙئت هزه الخُاة، ِلى الخإمحن بُْ مىخجاث مً% 15ٜذسه 

 واظباهُا واًىالُا ٘شوعا في اإلافشفي الخإمحن خذمت ِبر اإلاىصِت ِلى الخُاة الخإمحن بىلُفاث ؤن الٝى٥  ًم٢ً

ذ بُت ال٢بحرة، اإلاضاًا خال٥ مً جٙعحره ًم٢ً والزي ٠بحرا همىا ِ٘ش  .الخامحن بى٤ لذْ٘ ٠مدٟش حّخبر والتي المٍش

  .الذو٥  مٍّم في ٠بحر خذ بلى معخٕلت جبٝى ل٢نها

: والسلىلية الثقافية التىامل-2

اث بّن  لذساظت ٠ىمارج اجخزث ٠بحرا همىا اإلافشفي الخإمحن وؽاه ٘يها ِٗش التي الذو٥  في البى٣ي الّمُل جف٘ش

. بُٝت دو٥ لخدذًذ ألاظباب التي ؤدث الى هجاح هزا الىمىرج بها في الّمالء ظلٟى

: الصبائً لدي للمصازف الجيدة الصىزة- (أ

هي ال٢ٙشة التي ١ىنها اإلاعتهل٣ىن ًِ البى٤ و اإلا٣اهت التي ًدخلها في اإلاجخمْ ِامل في ٔاًت ألاهمُت لىجاح بى٤ 

 ِالٜاث لذيهم والّمالء جُذة، بعمّت اإلافاٗس جخمخْ وبلج٣ُا اظباهُا اًىالُا، مثل ٘شوعا، دو٥  ٘ٙي. الخإمحن

ذ اظخٙادث .ومعحريها البىٟى مْ وجُذة خاـت  ٜذسة ؤ٠ثر ج٣ىن  ألن الععي خال٥ مً الّالٜت، هزه مً البىٟى ٜو

                                                                 
1 - CHEVALIER Marjorie, "Analyse de la situation de la bancassurance dans le monde", op.cit, p9 
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مالئها البىٟى الاجفا٥ بحن ؤن خُح.للمامً اإلاالُت اإلاؽا١ل مْ الخّامل ِلى ٝت ٣ًىن  الذو٥  هزه في ِو  بىٍش

لى .شخفُت لٝاءاث وٍشٞ ًِ ؤي مباؼشة  لذيهم لِغ الضباثً ٘ةن الذو٥ الاهجلىظا٠عىهُت ٘ٙي رل٤ ٢ِغ ِو

، هزه مثل ُت ِبر الهاجٚ ؤو الاهترهذ و هزا ما ًٙعش اإلاّاٗس  وجىد خُح جىجضون مٍّم مّمالتهم اإلاف٘ش

 .الذو٥  هزه بحن الخإمحن بى٤ همى في اخخالٗ

: البىنية الشبهات ثقازب- (ب

ت معإلت اإلافشفي للٝىاُ واإلاخٝاسبت اإلاىٍمت الجٕشاُ٘ت الؽب٢ت حّذ امال جىهٍش  الىجاح، لخدُٝٞ سثِعُا ِو

ا جٕشاُ٘ا جٝاسبا والضباثً للّمالء ًٝذم ؤن البُْ ًم٢ً هٝاه مً ٠بحر ِذد ٘ىجىد  حعهُل ؼإهه مً والزي وبؽٍش

ُحن بحن اللٝاءاث ادة خًٍى وبالخالي واإلاعتهل٢حن، اإلاف٘ش ٞ بُْ ٍص  ًيبغي ال ِامل الخٝاسب ّ٘امل اإلاىخجاث، وحعٍى

م مً  اظباهُا، في اإلاىجىد رل٤ وؤخعً مثا٥.والىالء الثٝت ٠عب في ؤظاظُا ِامال ٌّخبر ألهه به الاظتهاهت ٘بالٔش

 ٛ  جّل والزي الا ؤن ؼب٣اتها حّخبر ألا٠ثر ٠ثا٘ت في  ؤوسوبا. وجىد ِذد مدذود مً البىٟى الىاؼىت في العى

 .٠بحرا هجاخا اإلافشفي الخإمحن وؽاه ٘يها ِٗش التي الذو٥  ؤهم بخذي منها

: اإلاستهلو سلىك- (ج

 هزا جىىس  دسجت ِلى اإلاازشة الّىامل ؤهم مً ؤًما ٌّذ الاهترهذ لؽب٢ت اظخخذامه ظُما وال اإلاعتهل٤ ظلٟى

 الاهترهذ، وخاـت الجذًذة الخ٢ىىلىجُا اظخخذام ِلى وا اِخاد الع٣ان ؤٔلبُت ؤن  ٘اإلاالخَ.ما بلذ في اليؽاه

 مً ِىفش الاهترهذ ؼب٢ت حّخبر ؤًً الاهجلىظا٠عىهُت الذو٥  في ما ًخجعذ وهزا اإلافشفي الخإمحن وؽاه ًٝل ؤًً

ذ ؤخز ًٙملىن  خُح الُىمُت، الخُاة ِىاـش  بِىما .اإلاىخجاث بحن اإلاٝاسهت ؤجل مً الالصمت الالصم والىظاثل الٜى

، مْ اإلاباؼش الصخص ي الخّامل الّمالء ًٙمل ؤًً ؤخشي  دو٥  في ُل اخخُاجاتهم اإلاالُت مباؼشة،  البىٟى لخـى

ً، خُح  مثل ٘شوعا الالجُيُت الذو٥  في الاهترهذ اهدؽاس مّذ٥ ؤن بلى ؤلاؼاسة ججذس ٘اهه ِٗش همىا و جىىسا ٠بحًر

ىاهُا مثل الؽمالُت بالذو٥  ٜىسن ما برا جذا مىخٙن واًىالُا واظباهُا  و٠زا الاظ٢ىذًىاُ٘ت والذو٥  وهىلىذا بٍش

٢ُت الىالًاث اإلاخدذة في  .ألامٍش

: 1الحأمين اهخشاز متدى اهخفاض -3

ه الزي ال٢بحر للىجاح آخش جٙعحر هىاٟ  الذولُت البىٟى ظّذ خُح الذو٥، بّن في اإلافشفي الخإمحن وؽاه ِ٘ش

امذ الذو٥، هزه في الخإمحن اهدؽاس مّذ٥ اهخٙاك اظخٕال٥ ؼش١اث الخإمحن و٠زا ال٢بري   ؤو جدالٙاث بّٝذ ٜو

 راث اإلادلُت البىٟى مْ ؤو اإلادلُحن اإلاعتهل٢حن باخخُاجاث ؤ٠ثر وهزا لذساًتها اإلادلُت الخإمحن ؼش١اث مْ ؼشا١اث

ذ واإلاىٍمت، ال٢ثُٙت الؽب٣اث ت ٠بحرة ّ٘الُت مْ مّخبرا اإلافشفي همىا الخإمحن وؽاه ِٗش ٜو  وؤ٘مل ؤ٠بر، وظِش

٣ا دو٥  بّن وختى بظباهُا في خذر ما رل٤ ِلى مثا٥  ألاجىبُت الخإمحن اإلافاٗس وؼش١اث خُح الالجُيُت ؤمٍش

                                                                 
ت و الىاْٜ" هبُل ٜبلي، هٝماسي ظٙبان، -1 الفىاِت الخإمُيُت، " ، وسٜت بدثُت في اإلالخٝى الذولي العابْ، خى٥ "الخإمحن اإلافشفي في الجضاثش بحن الىٍٍش

ش ت و ِلىم الدعُحر، جامّت ؼلٚ، ًىمي -"ججاسب الذو٥ -الىاْٜ الّملي و آ٘اٛ الخىٍى ، 2012 دٌعمبر 04-03، ١لُت الّلىم الاٜخفادًت، الّلىم الخجاٍس

8ؿ   
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ت الذو٥  مً ال٢ثحر ؤن ٠ما .جذا واظّت اهدؽاس وعبت لذيها  بى٤ الىمى بٝىاُ ؤجل مً الىهج هزا ِلى حعحر آلاظٍُى

 .لذيها الخإمحن

 :1الحأمين بىو لىتاح الداخلية التىامل :ثاهيا

 الّىامل ؤن بال اإلافشفي، الخإمحن هجاح ِلى ٠بحر وجإزحر وصن لها للبىٟى الخاسجُت الّىامل ٘ةن ظابٝا سؤًىا ٠ما

 في الذو٥  بّن ججاسب جٍهش خُح اإلاّخمذ، اإلافشفي الخإمحن بىمىرج اإلاخّلٝت الّىامل الذاخلُت هي جإزحرا ألا٠ثر

 .رل٤ خالٗ خذر ؤهه بال حعمذ بخىىسه ال الخاسجُت والٝىاِذ الّىامل ؤن البذاًت

: اإلاحبع الحأمين بىو همىذج-1

 ِامال اإلاخبْ الخإمحن بى٤ همىرج ١ان برا ما بؼ٣الُت ِلى لإلجابت مداولت في الذساظاث مً الّذًذ ؤجٍشذ لٝذ

لىجاخه؟  مدذدا

 ًِ ًبدح بى٤ و١ل جإمحن ؼش٠ت ١ل ؤن ؤي اإلافشفي، الخإمحن وؽاه لىلىج ُٜاس ي همىرج ًىجذ ال ؤهه الخُٝٝت في

 منهما، واخذ ب٣ل الخاـت والخىٍُمُت الثٝاُ٘ت البِئت بلى باإللا٘ت ألولاِه، مالثمت والىمىرج ألا٠ثر الفُٕت

لى ٛ  ١امل ًد٢م ؤن واخذ ًم٢ً لىمىرج وال بُنهما، الخ٣امل ٜذسة ِو  .وبًجابُاجه ظلبُاجه منها ل٣ل ألن العى

ت  هُا١ل ًخممً ١لُا ؤو جضثُا مخ٣امل رج همى ٘ىجىد  بخدُٝٞ ظِعمذ) البُْ ؼب٢ت آلالي، هٍام اإلاّلىماث)ٍٜى

ذ ى٥  خال٥ مً ال٢ٙاءة مً مٍض  اإلاخّاملحن بّن رل٤  ًٙمل ومْ ؤلاهخاج، لخ٣الُٚ مثلى هٝىت بلى الـى

ش التي البعُىت الخىصَْ اجٙاُٜاث الاٜخفادًحن ت اإلاشوهت مً ٜذس ؤ٠بر ج٘ى  والخُاساث الٝشاساث، اجخار في والخٍش

 ...الخإمحن لبىلُفاث وحعُحر وبؼهاس بجفا٥ مً اإلاىصُ اإلاخّلٝت باإلاىخج

: (آلالي اإلاتلىمات هظام)محهامل إدازي  همىذج- 2

عدىذ  الذو٥، بّن ٘ٙي اإلافشفي، الّمل في ١لُا اهذماجا مىذمج للٕاًت ّ٘ا٥ بداسة همىرج ِلى اإلافشفي الخإمحن َو

 لل آلالي اإلاّلىماث هٍام ِبر الخإمحن ِٝىد ا٠خخاب بوالٛ مىز ؤوؽىخه مجمُى في ٠بحرا الخإمحن هجاخا بى٤ ِٗش

ّت، بُْ ِملُت ِبر الخإمحن ًمش بى٤ هجاح ألن البى٢ُت، و١االث  ٌعخلضم ورل٤ الؽباب٤ُ، ِبر مباؼشة وؤخُاها ظَش

حر ت البُْ ألن ٜىي  جفٗش جدذ مىلُى ّ٘ا٥ آلي مّلىماث هٍام ج٘ى  الؽباٟ معخىي  ِلى الضبىن  ِلى الشد ظِش

 مً جم٢نهم البى٢ُت في الؽب٢ت البُاهاث إلاّالجت ال٣امل ؤلادماج ٘ةن ولزل٤ البُْ، ِملُت في خاظما ِىفشا حّخبر

 ِلى الٙىس  ج٢ً لم وبن ٜادسة ج٣ىن  وان البذ ألهه مباؼشة، الّٝذ وبـذاس الخإمحن ٜعي اإلا٣ان ِحن في الخعاب

 مً الىمىرج هزا ؤن ؼ٤ دون  ومً .اإلادخملحن الّمالء اخخُاجاث ِلى للشد ٜلُلت ؤًام ٔمىن  في ألاٜل ّ٘لى

 .٠بحرة جىا٘عُت محنة ِلى الخفى٥  مً اإلافشفي الخإمحن ظِعمذ ليؽاه الخ٣امل

ُت الؽب٣اث جخىلب ذ اإلاف٘ش ذ اإلاٍض  لالظخجابت للخإمحن الخلٙي اإلا٢خب وٗش مً الزاجُت الٝشاساث ـىْ مً واإلاٍض

ش ٢٘شة وبن اإلادخملحن، الّمالء والضباثً لىلباث ٘ىسا  مً ٜذس ؤ٠بر بّالج للباجّحن حعمذ ألادواث هزه جىٍى

                                                                 
1 - Belhocine ouiza," la bancassurance en Algérie réalité et perspective", mémoire de fin d’étude en vue de l’obtention du diplôme 

supérieure des études bancaires, école supérieure de banque, Algérie 2009, p18. 
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 بلى بلا٘ت.خاـت خبرة جخىلب التي ال٢بحرة الفٙٝاث خاالث بال في الخإمحن، ؼش٠ت بلى الّىدة دون  مً الخاالث

 ؤلاداسة مً ٘الهذٗ ِمالئها، واخخُاجاث ؼاملت لخٝالُذ هٍشة للؽب٢ت ٣ًىن  ؤن مً ٌعمذ الخ٣امل هزا ٘ةن رل٤،

 ٜاِذة بوؽاء ، و٠زل٤(ِبر الهاجٚ آلالي، الفشاٗ( البى٤ في البُْ ٜىىاث جمُْ بحن اإلاّلىماث جباد٥ هى اإلاؽتر٠ت

شاك مخخلٙت البى٤ في ألاخشي  ؤلاداساث ٜبل مً و٠زا بالضباثً اإلا٣لٚ ٜبل مً اظخخذامها ًم٢ً بُاهاث  أٔل

، ٠إبدار  .جذًذة مىخجاث بوالٛ ؤو العٛى

 :البائتين ثنىرً- 3

ٙحن مً البى٢ُت الؽب٢ت جخ٣ىن   في الخذٍسب ؤن خحن في اإلاالُت، والخذماث اإلاىخجاث جٝذًم في دوسهم ًخمثل مٌى

ً ٣ًىهىا ختى الخإمحن ؤظاظُاث بجٝان مً لخم٢ُنهم وهزا مً لشوسي  ؤ٠ثر الخإمحن مجا٥  خذمت جٝذًم ِلى ٜادٍس

ٚ الخُحرج٢بها لألخىاء ًم٢ً بر للّمالء، جُذة  اإلاىخج لخفاثق خاوئ جٙعحر اإلاثا٥ ظبُل ِلى)٠ٚء ٔحر مٌى

 البى٤ بحن اإلاىجىدة الثٝت ِلى ًازش ٜذ ما ِمالثه البى٤  مْ ـىسة ِلى ظلبُت او٣ّاظاث له ج٣ىن  ؤن(ما لضبىن 

ً وجىد ًجّل ما وهزا والضبىن، ٙي وجٝىُا صمىُا جام ج٣ٍى  .مىه البذ ؤمشا الخإمحن بى٤ بوالٛ  ِملُت ٜبل البى٤ إلاٌى

ً دوساث جىٍُم ًخم ٘ةهه ِام بؽ٣ل خم الخإمحن، ؼش٠ت مْ الّاملحن للمهىُحن ج٣ٍى  ممً اإلاالثم اإلاذسب اخخُاس ٍو

ش ً بلى وبلا٘ت .بالخامحن ًخّلٞ ما ب٣ل وؤلاخاوت الجُذ ـٙاث الخد٢م ٘يهم جخ٘ى  بوالٛ ٌعبٞ الزي ألاولي الخ٣ٍى

واإلاخابّت اإلاعخمشة مً ؼإنها جدعحن معخىاهم اإلاّشفي في مجا٥ الخإمحن، و ًم٢ً  اإلاشاٜبت ِملُت ٘ةن اليؽاه

ُحن اجخماِاث بحن:منها هز٠ش ؤؼ٣ا٥ ِذة لّملُت اإلاشاٜبت اإلاعخمشة ؤن جإخز  معخىي  ِلى الخإمحن وؼش١اث اإلاف٘ش

ت، )الذاخلُت اإلايؽىساث البى٤، ٘شوُ بُت و ، اإلااجمشاث(...اإلاجالث، اليؽشاث الاخباٍس  الذوساث الخذٍس

الخ ...اإلاذِمت

: 1للبائتين اإلاىجه الحىافص هظام-4

باث باالهخماماث الشقي ؤجل مً ماث هٍام ولْ المشوسي  مً الّمالء، ًٝذمها التي والٔش  الباجّحن، لخدٙحن حٍّى

 اإلاباِت، اإلاىخجاث ِذد اإلاباِت، اإلاىخجاث هُى :بُنها مً والتي ِىامل ِذة ِلى ِادة هزه الخدٙحناث وحعدىذ

 الخإمحن ِٝىد:مثا٥)البى٢ُت للمىخجاث اإلالخٝت الخإمحن مىخجاث بُْ ؤن الخ، خُح...اإلاىشوح اإلاا٥ سؤط ومٝذاس

ٝت جهذ ؤي ًبز٥ ال الزي للباجْ ولْ جدٙحناث ًخىلب ال ،(الاثخمان ِلى للخفى٥  الخُاة ِلى  جلٝاثُت بىٍش

لى ؤوبلضامُت،  ومىخجاث اإلاالُت، الىبُّت راث مىخجاث الادخاس( اإلاّٝذة اإلاىخجاث بُْ خالت في ٘ةهه رل٤، ٢ِغ ِو

 للبُْ ٠بحرا جخىلب جهذا اإلاىخجاث هزه ألن مىاظب ّ٘ا٥ م٣ا٘أث هٍام جىبُٞ ًجب ٘ةهه  (ألالشاس جإمحن

م٢ً الخإهُل، مً ِا٥ ومعخىي   ج٣ىن  ٠إن ؤؼ٣ا٥، ِذة للباجّحن اإلاىجهت والخىا٘ض الّمىالث هزه جإخز ؤن ٍو

 سخالث،(الباجّحن ؤخعً ِلى جىصُ هذاًا ؼ٣ل ِلى ؤو جذًذة، جإمحن بىلُفت ١ل ِلى جذْ٘ ِمىالث ِلى ؼ٣ل

ض ؤن ًشونJEAN Pierre Daniel 2مثل  الخإمحن خبراء بّن ل٢ً .(الخ...هٝاله، خىاظِب هىاجٚ  مىخجاث حٍّض

                                                                 
1- Belhocine ouiza," la bancassurance en Algérie réalité et perspective", op.cit, p19 
2 - DANIEL Jean Pierre, document séminaire bancassurance, Ecole Supérieure de Banque, Alger, 15 et 16 avril 2003, pas de page 
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ُت دون  الخإمحن ُت اإلاىخجاث وببذا٥ ج٤ُ٢ٙ ؼإهه مً اإلاىخجاث اإلاف٘ش  الدعلعل مْ والخّاسك جهت، مً اإلاف٘ش

 .ؤخشي  جهت مً للبى٤ الهشمي

: اإلاسىقة اإلاىحتات مىاصفات- 5

 ؤن خُح الّمالء، اخخُاجاث لخدذًذ ولْ ؤ٘مل في ألهه اإلاىصِت اإلاىخجاث مْ للبى٤ جٙاِل هىاٟ ٣ًىن  وؤن البذ

 والتي البى٤، ِشوك مْ ؤخُاها اإلاذمجت البعُىت الخإمحن مىخجاث بخىصَْ ًبذؤ ما ِادة " اإلابخذت"الخإمحن بى٤

ٝت في البى٤ و٠زا بُْ بجشاءاث في جذمج ؤن ًجب ُت اإلاىخجاث مْ جىا٘ٝها ؤن خُح حعُحره، وٍش  ٌعهل اإلاف٘ش

 هزه بّن ؤن وّلم ؤن ًجب ل٢ً .والىداجْ ِلى الخُاة الخإمحن مىخج بحن ال٢بحر للدؽابه هٍشا ورل٤ بُّها ِملُت

 جدذًا ٌؽ٣ل ما وهزا مىجىد بالّٙل الىشح هزا ؤن البى٢ُت،بال للمىخجاث بذًلت مىخجاث ٔالبا لِعذ اإلاىخجاث

 .الخإمحن وؼش١اث البىٟى مً ل٣ل

 جدذر ؤن ًجب ال الخىىة هزه ول٢ً ، اإلافشفي الخإمحن ِملُت خال٥ مً اإلابُّاث ٜىاُ جىظُْ جذا اإلام٢ً مً

ىذما الخُاة ِلى الخإمحن بمٙهىم جامت دساًت ِلى البى٤ جفبذ ؼب٣اث ِىذما بال ٛ  ًفبذ ِو  هضجا ؤ٠ثر العى

 بعهىلت،٠ما وجٝذًمها ٘همها ًخم مىخجاث داثما جٝذم ؤن هى اإلاهم ول٢ً الش يء. حُّٝذا ؤ٠ثر مبُّاث الظدُّاب

   .مدذدة ٘يها اإلاىشوخت الخُاساث ج٣ىن  ؤن ًجب

لخق   :الخالي اإلاخىي خعب والخاسجُت الذاخلُت الخإمحن بى٤ هجاح  ِىاملMr CHEVALIER majorieٍو

التىامل الداخلية و الخازجية لىتاح بىو : (I-1)الشهل زقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 CHEVALIER Marjorie, "Analyse de la situation de la bancassurance:  اإلاصدز

dans le monde»,  op.cit, p18 
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صيغ الحأمين في البىىك : اإلاببح الثالح

بّذ الخّٗش ِلى مٙهىم الخإمحن البى٣ي و ؤهم جىاهبه ظيخىٛش في هزا اإلابدح ألهىاُ الخإمحن اإلاىبٝت في 

 . البى٤ مً خُح جإمحن الٝشوك و جإمحن الىداجْ

الحأمين على الىدائع : اإلاؼلل ألاوى 

 1وشأة الحأمين على الىدائع: الفسع ألاوى 

٢ُت ِام  ىسٟ ألامٍش ِذة والًاث بةوؽاء  م 1826ٌهش ؤو٥ هٍام لممان الىداجْ البى٢ُت في الّالم في والًت هٍُى

 اخخٙذ جمُْ ؤهٍمت لمان الىداجْ و رل٤ لّذة ؤظباب مً ؤبشصها ِذم  م19هٍم ممازلت، و مْ نهاًت الٝشن 

باإللا٘ت الى رل٤ ١ان لشداءة اإلاىاظم الضساُِت و ألاصماث اإلاالُت اإلاخالخٝت . ٠ٙاًت سؤط اإلاا٥، و هٝق العُىلت

ْ ِبئا زُٝال ًِ ؤهٍمت لمان  اء بذًىنها و ا٘الط الّذًذ منها مما ٜو ؤزش واضح في عجض اإلافاٗس ًِ ال٘ى

البى٤  )الىداجْ البى٢ُت و التي ١ان ًىٝفها آهزاٟ وجىد مٝشك آخش خُح ؤن الىٍام الاخخُاوي الٙذسالي

٣ي  م مً ؤن الىالًاث اإلاخدذة ١اهذ ؤو٥ دولت جُٝم هٍاما . لم ٢ًً ٜذ ؤوش ئ بّذ (اإلاش٠ضي ألامٍش و ِلى الٔش

. لممان الىداجْ ِلى معخىي الىالًت

ا٠ُا التي ٜعمذ الى دولخحن الخٝا في نهاًت الٝشن اإلااض ي، حّخبر ؤو٥ دولت ؤوؽإث هٍاما مخىىسا  ج٣ُىظل٘ى

ا٠ُا في رل٤ .  م1924لخماًت الىداجْ و الٝشوك ِلى اإلاعخىي الٝىمي و رل٤ ِام  و ٜذ ؤوؽإث ج٣ُىظل٘ى

حن ؤخذهما ـىذٛو الممان الخاؿ الزي ؤوش ئ لِعاِذ اإلافاٗس ِلى اظخّادة خعاثشها  ذ ـىذٜو الٜى

ادة دسجت ظالمت الىداجْ و  الىاجمت ًِ الخشب الّاإلاُت ألاولى، و ـىذٛو الممان الّام لدصجُْ الادخاس بٍض

٣ي ِلى ٜاهىن 1933معاِذة اإلافاٗس لخخىىس ِلى ؤخعً وجه مم٢ً و في ِام   م ـادٛ ال٣ىهجشط ألامٍش

٣ي و التي ؤدث الى ٘ؽل ٠بحر و  اإلافاٗس الزي ١ان يهذٗ الى مّالجت الُّىب التي ٌهشث في الىٍام اإلاالي ألامٍش

 م لخذًش هٍام الخإمحن ِلى الىداجْ 1934بمىجب الٝاهىن ؤوؽإث اإلااظعت الٙذسالُت للخإمحن ِلى الىداجْ ِام 

ت . لذي اإلافاٗس الخجاٍس

٢ُت بةوؽاء هزه اإلااظعت ٜامذ جش٠ُا بةوؽاء ـىذٛو  و بّذ مط ي ٘ترة ِلى ُٜام الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

٠ما ٜامذ ِذد مً الذو٥ ألاوسوبُت و بّن دو٥ الّالم الثالح بةوؽاء .  م1960جفُٙت اإلافاٗس ِام 

ا خاـا لخماًت ؤمىا٥ اإلاىدِحن بّذ انهُاس 1974ـىادًٞ لمان الىداجْ خُح ؤٜامذ ؤإلااهُا ِام   م ـىذٜو

ىاهُا هٍام لخماًت اإلاىدِحن في ِام . مفٗش هحرؼخان  م بّذ ؤن خفلذ ٘يها ؤصماث ٠1979ما ؤوؽإث بٍش

ُت خادة ىاهُا في . مف٘ش  م  ِٝب انهُاس 1985 م هٍاما لخماًت الىداجْ جلتها ٘شوعا ِام 1980و ؤٜامذ بٍش

. البى٤ الٙشوس ي العّىدي

                                                                 
ُٙت، مز٠شة ماظتر في مالُت هٝىد و جإمُىاث، ١لُت : خالت" ؤهمُت و دوس هٍام الخإمحن ِلى الىداجْ"مذاح مٕىُت، -1 و١الت بى٤ الٙالخت و الخىمُت الٍش

29، 28، ؿ ؿ 2015-2014الّلىم الاٜخفادًت، جامّت معخٕاهم،    
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ؤما الّالم الّشبي ٘خّخبر لبىان ؤو٥ دولت اهخمذ بةوؽاء هٍام لخماًت اإلاىدِحن و هي ماظعت ووىُت لممان 

ً مجلغ خماًت الىداجْ ِام  جليها .  م1993الىداجْ زم لخٝتها بّن البلذان الّشبُت ٘إوؽإث دولت البدٍش

 م ٠ما ٜام ألاسدن بةوؽاء ماظعت لمان الىداجْ ِام 1996العىدان بةوؽاء ـىذٛو لمان الىداجْ ِام 

.  م2002

 م اوؽاء ؼش٠ت مخخلىت لممان الىداجْ ًىاٜؾ ٜاهىنها آلان في ٠2008ما ؤٜش البى٤ اإلاش٠ضي الّٝاسي ِام 

. مجلغ ؼىسي الذولت

جتسري و مصاًا الحأمين على الىدائع : الفسع الثاوي

: جتسري

م   الزي ًخق هٍام لمان الىداجْ البى٢ُت، 03/04و ًىفٗش مٙهىم هٍام الخإمحن ِلى الىداجْ الى الٝاهىن ٜس

ن اإلاىدِحن في خالت ِذم ام٣اهُت الخفى٥ ِلى وداجّهم مً بىى٠هم، ًىلْ  و يهذٗ هزا الىٍام الى حٍّى

الممان لذي بى٤ الجضاثش، خُح جٝىم بدعُحره ؼش٠ت معاهمت حعمى ؼش٠ت لمان الىداجْ البى٢ُت حعاهم 

ت، و جٝىم البىٟى باًذاُ ِالوة لفىذٛو لمان الىداجْ البى٢ُت جٝذس بمّذ٥ ظىىي  %  1ُ٘ه بدفق مدعاٍو

 دٌعمبر مً ١ل ظىت بالّملت اإلادلُت، ًلجإ الى اظخّما٥ 31ِلى ألا٠ثر مً اإلابلٖ الاجمالي للىداجْ اإلاسجلت في 

ٚ ًِ الذْ٘ مً وٗش  هزا الممان ِىذما ٣ًىن البى٤ ٔحر ٜادس ِلى جٝذًم الىداجْ للمىدِحن، ؤي الخٜى

البى٤ ختى ٌؽ٣ل خىشا ِلى اإلاىدُ لزل٤ ًٝىم بالخىجه الى ـىذٛو لمان الىداجْ البى٢ُت بالىزاثٞ الالصمت و 

ن ٣ًىن بالّملت الىوىُت ٘ٝي . الخٍّى

مهم ١لُا ؤو جضثُا مً خال٥ معاهماث البىٟى اإلاؽتر٠ت في ـىذٛو  ٞ حٍّى خماًت وداجْ الّمالء ًِ وٍش

الخإمحن ِلى الىداجْ، ارا ما حّشلذ الىداجْ للخىش هدُجت حّثر البى٤ اإلاىدِت جل٤ الىداجْ لذًه و ًفبذ في 

ٙه ًِ الذْ٘، و ًمى٥ هزا الفىذٛو بمىجب اؼترا١اث ؤو معاهماث جلتنم البىٟى  خالت ِعش مالي ؤو جٜى

. بعذادها، و ٔالبا ما ج٣ىن اإلاعاهماث ٠يعبت مً حجم وداجْ البى٤

ىلها الى مشخلت  ًىىىي ِلى دِم و معاهذة البىٟى اإلاؽتر٠ت في الىٍام و التي جىاجه ؤصمت ظُىلت، و ججىب ـو

ٞ اؼتراٟ  ُض اظخٝشاس الىٍام البى٣ي، و ًخم الخإمحن ًِ وٍش الا٘الط و ما ًىجم ِىه مً ٘ٝذان الثٝت و جِض

البىٟى في ـىذٛو الخإمحن ِلى الىداجْ، ؤي ؤن هٍام الخإمحن ِلى الىداجْ ًٝىم ِلى الخّاون و الخ٣ا٘ل بحن 

. وخذاث الجهاص اإلافشفي مما ٌّضص الثٝت لذي اإلاىدِحن

باء التي ًخدملها البى٤ في ظبُل الخفى٥ ِلى  وجمثل ألاٜعاه و اإلاعاهماث ج٣لٙت الخإمحن و حّخبر مً ألِا

ٙت بالبى٤ و جمثل هزه  الىداجْ و لمان اظخمشاسها، و مً زم جذخل هزه الخ٣لٙت لمً ج٣لٙت ألامىا٥ اإلاٌى

. الخ٣لٙت مٝابل ما جخمخْ به مً خذمت الخماًت و اإلاعاهذة
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 1:و هزا الىٍام ًدٝٞ اإلاضاًا الخالُت: مصاًا

ٌعتهذٗ هزا الىٍام الخٙاً ِلى العالمت اإلاالُت للبىٟى و ٌّمل ججىبها الخّشك للٙؽل ؤو الاِعاس     _

ُت -  .خُح ًىىىي هزا الىٍام ِلى ٘شك لىابي ِلى البىٟى و رل٤ لخالفي خذور ؤصماث مف٘ش

ض الثٝت و الاظخٝشاس للىٍام اإلافشفي -  .حٍّض

ادة حجم الىداجْ لذي البىٟى هٍشا لخّضص زٝت اإلاىدِحن، ألامش الزي ًى٢ّغ  - ًادي جىبُٞ الى ٍص

ُٚ هزه الىداجْ  .اًجابُا ِلى ام٣اهُت البى٤ في جٌى

ش زٝت لذي اإلاىدِحن  - ٌّمل هزا الىٍام ِلى خل مؽا١ل الٙؽل اإلاالي التي جخّشك لها البىٟى مما ً٘ى

 .و ًادي الى ِذم خذور رِش مالي في خالت حّثر ؤخذ البىٟى

ُى ؤصماث  - ن خعاسة اإلاىدِحن في خاالث ٜو ٞ حٍّى ٌّمل ِلى جدُٝٞ الاظخٝشاس اإلاالي بّٙالُت ًِ وٍش

ُت . مف٘ش

منىهات هظام الحأمين على الىدائع و أهميحه : الفسع الثالح 

: 2منىهات

خباس ما ًلي : ِىذ اوؽاء هٍام لخإمحن الىداجْ ًجب ألاخز بّحن الِا

:  ادازة هظام الحأمين على الىدائع خاص أم عام-  1

ٜذ ج٣ىن الخ٣ىمت ممثلت في اإلافٗش اإلاش٠ضي معاولت ًِ اداسة هٍام جإمحن الىداجْ ؤو ًم٢ً ؤن جخىلى اداسة 

الىٍام 

جهت خاـت ؤو اجداد للمفٗش ؤو ًم٢ً ؤن ج٣ىن الاداسة مؽتر٠ت بحن اإلافٗش اإلاش٠ضي و اإلافاٗس اإلاؽتر٠ت 

. بالىٍام

 (الاشتراك  ): التظىرة- 2

ٔالبا ما ٣ًىن الاؼتراٟ في هٍام جإمحن الىداجْ الضامُا للمفاٗس الىوىُت و اإلادلُت و اإلايؽأث اإلاالُت التي جٝبل 

ا، مً اإلاّخاد ؤن ال  الىداجْ و ٜذ ٣ًىن ٔحر الضامي، ؤما باليعبت للمفاٗس ألاجىبُت ٕ٘البا ما ٣ًىن اخخُاٍس

حؽتٟر اإلافاٗس الىوىُت الّاملت خاسج الذولت في هٍام جإمحن الىداجْ الخاسجي و ٔالبا ما حؽتٟر في هٍام 

. الىداجْ في البلذ ألام

 

 

                                                                 
، ال 2007 ؤ٠خىبش 29 الى خالت الجضاثش، جامّت ؼلٚ، الازىحن بؼاسة، مْ "ؤهمُت و دوس هٍام الخإمحن ِلى الىداجْ"مذاخلت خى٥ بَشؾ ِبذ الٝادس، - 1

  ًىجذ ـٙدت
ُٙت، مز٠شة ماظتر في مالُت هٝىد و جإمُىاث، ١لُت : خالت" ؤهمُت و دوس هٍام الخإمحن ِلى الىداجْ"مذاح مٕىُت، - 2 و١الت بى٤ الٙالخت و الخىمُت الٍش

 32، ؿ2015-2014الّلىم الاٜخفادًت، جامّت معخٕاهم، 
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: ثمىرل هظام الحأمين- 3

ت جذّ٘ها اإلافاٗس اإلاؽاس٠ت في  ٞ ؤٜعاه ظىٍى ل ؤو ًِ وٍش ٞ معاهماث في الخمٍى ل اما ًِ وٍش ًخم الخمٍى

الىٍام، بااللا٘ت  الى معاهمت خفاث خ٣ىمُت مُّىت، و ًم٢ً ؤن جدذ ُٜم هزه اإلاعاهماث ِادة مً حجم 

ت و ٜذ ج٣ىن وعبا متناًذة ِلى خعب حجم الىداجْ و ٜذ جدذد اليعبت بىاءا  الىداجْ ٘ٝذ ج٣ىن وعبا مدعاٍو

ّت ؤن ًخّشك لها اإلافٗش و رل٤ بىاءا ِلى دساظت ولّه اإلاالي . ِلى اإلاخاوش اإلاخٜى

: هىع الىدائع التي ًحم جتىرظها- 4

 ًم٢ً ان ًخم لمان الىداجْ اإلادلُت ٘ٝي و ٜذ ٌؽمل الخإمحن جمُْ الىداجْ بالّملت اإلادلُت و ألاجىبُت مّا، 

ً ٘ٝي ؤو الىداجْ جدذ مبلٖ مّحن هىاٟ ؤهىاُ وداجْ راث . ٠ما ًم٢ً ؤن ًخم جإمحن وداجْ ـٕاس اإلاعدثمٍش

ؤهذاٗ مدذدة، ٜذ ال ٌؽملها هٍام الخإمحن جدذدها اإلااظعت اإلاعاولت، و ِادة ما ًخم جدذًذها بما ًىاظب و 

ت و الىداجْ الخابّت للخإمُىاث الاجخماُِت ووداجْ الٝىاُ الّام  ؤهذاٗ اإلافٗش اإلاش٠ضي، ١الىداجْ الاظدثماٍس

خباس ٜذسة هٍام الخإمحن ِلى الىداجْ بالّملت ألاجىبُت و ٜذسجه ِلى  مثال، اٌا٘ت الى رل٤ ًجب ألاخز بّحن الِا

. حٕىُت رل٤ الدجم مً الىداجْ ؤًما

: (الحتىرع)حجم الحلؼية - 5

ت مً الىدٌّت ؤو ًخم حٕىُتها بال٣امل ؤو ٜذ ًخم جدذًذ خذ ؤِلى  ٜذ ًخدذد حجم الخٕىُت اما ٠يعبت مئٍى

لخٕىُت الىدٌّت، ال ًخم ججاوصه، و ٜذ ًخم جدذًذ خذ ؤِلى و وعبت مً الىدٌّت مّا ؤي ًإخز اإلاىدُ اليعبت 

لى للممان، و في هزه الخالت ًخم اخدعاب ُٜمت الىدٌّت اإلإىاة  اإلإىاة مً الىدٌّت بما ال ًخجاوص الخذ ألِا

لى للخٕىُت، زم جخم حٕىُت الىدٌّت باإلابلٖ  ت مً الىدٌّت ألاظاظُت، زم ًخم مٝاسهتها مْ الخذ ألِا ٠يعبت مئٍى

. ألاٜل

: أهمية

: 1ان اوؽاء هٍام الخإمحن ِلى الىداجْ ؤهمُت ٠بحرة خُح مً ؼإهه

جخُٙٚ الّبء ِلى البى٤ اإلاش٠ضي الزي جْٝ ِلى ِاجٝه مهمت اإلاٝشك ألاخحر، ُ٘ٝىم باٜشاك البىٟى التي - 1

ت مفلخت ؤظاظُت في وجىد ـىذٛو الخإمحن ِلى الىداجْ ار ؤن  جىاجه ـّىباث مالُت، لزا ٘ان للبىٟى اإلاش٠ٍض

. هزا الىٍام ًخٙٚ الّبء الىاْٜ ِلى ١اهل البى٤ اإلاش٠ضي 

٠ما ًم٢ً لىٍام الخإمحن ِلى الىداجْ مً خلٞ آلُاث الخيعُٞ و الخّاون بحن مخخلٚ وخذاث الجهاص - 2

. اإلافشفي

. ًٝىم بذِم و اظخٝشاس و مخاهت الجهاص اإلافشفي- 3

جشظُخ الثٝت في البىٟى ظىاء مً هاخُت الّمالء و البىٟى اإلادلُت ؤو مً هاخُت اإلاشاظلحن و ألاظىاٛ - 4

. الّاإلاُت

                                                                 

، مشجْ ظبٞ ر٠شه،  ال ًىجذ ـٙدت"ؤهمُت و دوس هٍام الخإمحن ِلى الىداجْ"بَشؾ ِبذ الٝادس، -  1  
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ادة حجم الىداجْ بفىسها اإلاخخلٙت- 5 . ٍص

ادة حجم اإلاّامالث البى٢ُت- 6 . و ٍص

حر ٔىاء جإمُني ؼامل ِلى الىداجْ في اإلافاٗس الّاملت مما ٌصجْ الادخاس- 7 . ج٘ى

ض زٝت الجمهىس في ظالمت ألاولاُ اإلاالُت للجهاص اإلافشفي- 8 ادة و حٍّض . ٍص

. جٝلُل آزاس اإلاخاوش الخٝلُذًت في ِمل الجهاص اإلافشفي- 9

. معاِذة اإلافاٗس التي جىاجه ـّىباث مالُت في الخٕلب ِليها و الّىدة الى الىلْ الىبُعي- 10

الحأمين على القسوض : اإلاؼلل الثاوي

ماهية الحأمين على القسوض : الفسع ألاوى 

  جإمحن الٝشك ٌعمذ بخٕىُت اإلاامً له في خالت ٘ٝذان ٜذسجه ِلى ظذاد الٝشك للبى٤، جإمحن

الاثخمان هى ؼ٣ل خاؿ جذا مً الخإمحن الزي ًممً للؽش١اث ؤو البىٟى مً اإلاٝترلحن مً 

عاس، ؤو في ٌل الُٝىد الخاسجُت  بما في رل٤ خىش العُاظت في )الخخلٚ و ًدذر ألظباب ٠مثا٥ الِا

 .(ِٝىد جفذًش مْ دسجت الاثخمان

  مً ؼإهه ٠زل٤ لمان مخاوش الاِعاس الخاؿ الذاثً الزي ٜذ ًىجم ًِ ٘ٝذان الّمل ؤو ِذم

ٜشك الخإمحن الالضامي للٙشد و الؽش٠ت ًم٢ً ؼشائه مً خاسج البى٤ . الٝذسة ِلى الّمل بؽ٣ل خاؿ

ؼش١اث الخإمحن هزه ٔالبا ما ج٣ىن . الزي ًخّامل مْ ؼش١اث الخإمحن اإلاخخففت ؤو ؼش١اث العمعشة

 . ؤٜل ج٣لٙت

  جامحن الٝشك ٌعاِذ ِلى خماًت اإلاٝشك مً خىش ِذم جلبُت آجا٥ اظخدٝاٛ الٝشوك لها مً وٗش

اة، مشك خىحر، و ما الى رل٤)اإلاٝترك   .(ِلى ظبُل اإلاثا٥ خالت ٘و

  ى٥ ض ألـا ٝت مشهت لممان الخىمُت الخاـت، و حٍّض جإمحن الٝشك هى وظُلت اٜخفادًت بعُىت و وٍش

ل خُح ٌععى الى خماًت ّ٘الت لذ الذًىن . الخاـت و الدعهُل للضباثً للخفى٥ ِلى الخمٍى

ض الىمى  اإلاّذومت، و هى ٠زل٤ ؤداة ؤظاظُت الداسة الاثخمان، و بىاء زٝت ؤصخاب اإلافلخت و حٍّض

. 1اإلاعخذام

أهىاع الحأمين على القسوض : الفسع الثاوي

: (التقازرة)ثأمين القسوض السنىية -1

: جتسرفه - أ

  ًا مً ؤهىاُ الخإمحن ِلى الاثخمان خُح ًدمي البىٟى م ًمثل الخإمحن ِلى الٝشوك الع٢ىُت هِى

مخاوش ِذم ظذاد اإلاٝترلحن لٝشولهم الع٢ىُت، و ل٢ً ال ٌّخبر الخإمحن بمثابت ٠ُٙل للمٝترك ِلى 

                                                                 
1 -http://www.assurland.com/Assurance-Crédit 



                               ؤلاػاز الىظسي للحامين في البىىك                                                     الفصل ألاوى           

 

 26 

الٝشك الع٢ني، خُح ؤهه ال ٌٕىي ألاٜعاه الٕحر معذدة هُابت ِىه في خا٥ عجضه ًِ رل٤، لزا 

٘ان هزا الىُى مً الخإمحن ًدمي البىٟى مً حّثر اإلاٝترلحن الى ؤن ًخم جدفُل الذّ٘اث اإلاخإخشة ؤو 

ت ِلى الٝشك  .1الخىُٙز ِلى المماهاث اإلاىلِى

  و الخإمحن ِلى الٝشوك الع٢ىُت ًدمي البىٟى مً الخعاسة الىاججت ًِ ِذم ظذاد اإلاٝترلحن

اة اإلاٝترك  لٝشولهم الع٢ىُت، و هى بزل٤ ًخخلٚ ًِ الخإمحن ِلى الخُاة الزي ًفٗش في خا٥ ٘و

ت ؤو  ٞ ؤو العٜش اإلاامً ِلُه، و ًخخلٚ ؤًما ًِ الخإمحن ِلى الّٝاس الزي ٌٕىي مخاوش الخٍش

 .ال٣ىاسر التي ٜذ جدذر للّٝاس اإلاامً ِلُه

 :شسوغ الحأمين على القسض السنني - ب

ب في الخفى٥  و ًدخاج اإلاامً له للخإمحن ِلى ٜشله الع٢ني لدعهُل ِملُت اٜخىاء اإلاع٢ً الزي ًٔش

: ِلُه مً خال٥

 في اإلااثت ِىلا ًِ اليعبت التي جفل الى 10جخُٙن ُٜمت الذّ٘ت ألاولى اإلاىلىبت لؽشاء اإلاع٢ً الى  -

  في اإلااثت التي جىلبها البىٟى ِادة،30

ادة ٘ترة ظذاد الٝشك الع٢ني الى  - ت، و 30 ؤو 25ٍص  ِاما و بالخالي جخُٙن ُٜمت ألاٜعاه الؽهٍش

٠زل٤ جخُٙن الٙاثذة اإلاترجبت ِلى هزا الىُى مً الٝشوك هٍشا لىجىد وٗش زالح مؽاٟس في 

 .اإلاخاوش ارا اسجإي البى٤ رل٤

ت، و ظمّت اثخماهُت  - اء بذّ٘اث الٝشك الؽهٍش ش لذي اإلاٝترك دخل زابذ ١اٗ لل٘ى ًجب ؤن ًخ٘ى

 .جُذة

: آلية الحأمين على القسض السنني- ج

  و جخم ِملُت الخإمحن ِلى الٝشك الع٢ني خُح ًشاجْ اإلاٝترك البى٤ مباؼشة و ًخٝذم بىلبه

للخفى٥ ِلى ٜشك مامً، و ًخم بّذها مشاظلت البى٤ للؽش٠ت مً خال٥ همارج مّذة و ج٣ىن 

ّت بالٙا٠غ وبّذ ُٜام الؽش٠ت بمشاجّت الىلب جٝىم باـذاس ؼهادة الخإمحن للبى٤، و . بمشاظلت ظَش

في هزا اإلاجا٥ ٘ان ولب الٝشك ًٝذم مً ٜبل اإلاٝترك للبى٤ مباؼشة و ًٝىم البى٤ بذساظت الىلب 

ل الىلب للؽش٠ت لذساظخه جمهُذا للمىا٘ٝت ِلى اإلاىذ ى٥ خُح ًخم جدٍى  .2خعب ألـا

  و اإلاعدىذاث اإلاىلىبت مً اإلاٝترك في خالت جٝذمه للبى٤ لالظخٙادة مً الخذماث التي جٝذمها

معدىذاث :  الؽش٠ت جخخلٚ مً بى٤ الى آخش، و مثا٥ ِلى هزه اإلاعدىذاث التي ًم٢ً لبى٤ ؤن ًىلبها

ْ بحن  ش جخمحن للّٝاس، وسخت مً ِٝذ الؽشاء اإلاٜى ازباث دخل للمٝترك و معدىذاث ِمله، جٍٝش

 .اإلاؽتري و الباجْ مىضخا ُ٘ه جمُْ الؽشوه و الترجِباث بالبُْ و الؽشاء
                                                                 

1 -Service proposé par empruntis.com, spécialiste en crédit immobilier, crédit conso, assurances, placements et rachat de crédit 
2 - Service proposé par empruntis.com, spécialiste en crédit immobilier, crédit conso, assurances, placements et rachat de crédit 
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  و ًدخاج البى٤ الى الخإمحن ِلى الٝشك الع٢ني ّ٘ادة ًىلب البى٤ الخإمحن ِلى ٜشك ظ٢ني ارا لم

حر الذّ٘ت ألاولى مً الُٝمت الؽشاثُت للمجن٥   .ٌعخىْ اإلاٝترك ج٘ى

: ثبدًد القسؽ- د

و مثل باقي ؤهىاُ الخإمحن خُح ًىجذ هىاٟ ؤٜعاه جإمُيُت ًخّحن دّ٘ها، ِادة ًٝىم البى٤ بخدمُل ج٣لٙت 

الخإمحن ِلى اإلاٝترك اإلاعخُٙذ، و للمٝترك الخُاس اما ان ًذْ٘ الٝعي مً مفادسه الزاجُت دّ٘ت 

واخذة، و اما ؤن ًٝىم البى٤ اإلامى٥ بذْ٘ الٝعي بالىُابت ًِ اإلاٝترك و بّذ رل٤ ًٝىم بخدمُل مبلٖ 

. ٜعي الخإمحن ِلى الٝشك الع٢ني و بدُح ٌعذد وىا٥ مذة الٝشك مْ الٝعي الؽهشي 

: و حّخمذ ُٜمت ٜعي الخإمحن الىاجب دّ٘ه ِلى ِذة ِىامل ؤهمها

ل  -  وعبت الخمٍى

 ٘ترة العذاد -

ت م ُٜمت  ٣٘لما صادث هزه الّىامل اسجّٙذ ُٜمت ٜعي الخإمحن، ِلما بان الُٝمت جخدذد ٠يعبت مئٍى

 في اإلااثت، و للمٝترك الخُاس، ؤما ؤن ًذْ٘ ٜعي الخإمحن مً 6 في اإلااثت و 5.4الٝشك و هي جشاوح بحن 

. مفادسه الخاـت دّ٘ت واخذة ؤو جخم الا٘تها ِلى مبلٖ الٝشك

: ثأمين قسوض الصادزات- 2

 :جتسرفه-          أ

 ت مً الّملُاث اإلاشجبىت بالخفذًش، ُ٘ممً بزل٤ ِذة مخاوش خىش ِذم : ًمم ِلى مجمِى

، الخىش العُاس ي، ال٣ىاسر، ل، خىش الفٗش و ًم٢ً اِىاء حٍّشٚ ؼامل للخإمحن ِلى . الخ...الخدٍى

 :الٝشك

ل اإلافشفي و ؤداة جإمُيُت حعمذ للذاثىحن مٝابل دْ٘ ؤٜعاه لؽش٠ذ " هى وظُلت مً وظاثل الخمٍى

ت للٝشك اإلاشجبىت بّملُاث الخفذًش ُ٘ما بحن  ت و ٔحر الخجاٍس الخإمحن مً حٕىُت اإلاخاوش الخجاٍس

الذو٥، ٠ما ؤهه ؤداة مً ؤدواث جىمُت الفادساث مً خال٥ لمان اثخمان اإلاشجبي بالخفذًش بحن 

. 1"مؽتري مدلي و باجْ ؤجىبي

  الخإمحن ِلى اثخماهاث الخفذًش للخفى٥ ِلى ٜشوك بحن الخجاس، و اظدبّاد ألا٘شاد و الهُئاث الّامت

و الممان للؽش١اث الخإمُيُت للعلْ  (الذولت و العلىاث اإلادلُت و اإلااظعاث الّامت و ؼش١اث ِامت)

ت، و الخذماث ؤو اإلاجمّاث الفىاُِت  .2الخفذًٍش

 ش خلىال ِلى . جإمحن اثخمان الفادساث ًبعي اإلاّامالث بحن الؽش١اث في جمُْ ؤهداء الّالم و هي ج٘ى

 .الخإمحن ِلى اثخماهاث الخفذًش ًدمي الٝشوك ٔحر اإلاعذدة. ؤي هُى مً ه٣ُل الؽش٠ت
                                                                 

  1- 38، ؿ2001، سظالت ماجِعتر، ال ًىجذ جامّت، "دوس وؽاه الخإمحن في الخىمُت الاٜخفادًت دساظت خالت الجضاثش"ؤٜاظم هىا٥، 
2 -E-affacturage L’assurance-crédit (suite). Assurance // avis . fr http://www.E-affacturage. Crédit.HTML 

http://www.e-affacturage/
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  ًم٢ً لخإمحن اثخمان الخفذًش حٕىُت معخدٝاث الخفذًش لذ ؤي خىش الخخلٚ ًِ العذاد مً ٜبل

 .الّمالء

 :ليفية ثأمين ائحمان الصادزات-      ب

ٌٕىي الخإمحن بيعبت مئت باإلااثت الخعاثش التي ج٢بذها اإلاامً ِلى ِمالئها ِلى اإلاىا٘عت، : هي آلُت بعُىت

. مً ٜبل العىت،  مبلٖ الممان التي ًدذده الّٝذ

: ًمش الخإمحن بثالر مشاخل في اواس الخإمحن ِلى اثخماهاث الخفذًش

مىع و السصد    : 1اإلاسحلة -

و ؤـذس مخاوش الاثخمان و . الؽش٠ت جىلب مً ؼش٠ت الخإمحن الاثخماوي للّمالء، ؤو اخخماالث مبالٖ الخٕىُت

ذ معخمش لخىىس الّمُل ن اإلاامً الاثخمان زم ـس . الخإمحن اإلاد٢م سؤًا مّلال في خالت الٝبى٥ و ال٘ش

 الصساع  إدازة: 2اإلاسحلة -

ذ 4  بلى 2ؤزىاء ال٣ىاسر، ًجب ِلى الؽش٠ت اخالت الٝمُت الى اإلاامً اثخمان في خذود   ؤؼهش بّذ اإلاِى

ت لي  ٔحر اإلاذِ٘ى جدل مدل ؼش٠ت الخإمحن الاثخماوي لخٝٛى اإلاامً ِليهم، و اظترداد الذًىن . النهاجي ألـا

. (...الذبلىماظُت و الٝاهىهُت،)هُابت ِنها ب٣ل الىظاثل 

الحتىرع  : 3اإلاسحلة -

خ اًذاُ ملٚ اإلاىالبت، ٘ان ؼش٠ت الخإمحن حّىك وعبت الاثخمان 6-3بّذ ٘ترة اهخٍاس مً   ؤؼهش مً جاٍس

. ِلى ؤظاط الخٕىُت اإلامىىخت ظابٝا ( %90-60)اإلاامً الثابذ حّلٝذًا 

: الظماهات اإلاقدمة- ج

٠ما ًجب ؤن ًٝذم للمامً مْ ِذد مً اإلاّلىماث الاثخماهُت الالصمت لؽش١اث الخإمحن لخدذًذ ٌشوٗ 

: جممً لها

 وبُّت الّمالء  -

ٝا لؽشوه الاثخمان اإلاخٙٞ ِليها، -  جىصُ اإلابُّاث ٘و

 مّذ٥ دوسان سؤط اإلاا٥ في العىىاث ألاخحرة -

ش اإلاٝذمت مً الؽش٠ت  -  آخش الخٝاٍس

 اإلابلٖ مً اإلاىالباث اإلاخىاُص ِليها و الخعاثش النهاثُت لخل٤ العىىاث  -

 .......ٜاثمت الّمالء الشثِعُحن مْ ٔحر اإلاعذدة -

أهداف الحأمين على القسوض : الفسع الثالح

: جخّذد ؤهىاُ الخإمحن ِلى الٝشوك ِلى معخىي ؼش١اث الخامحن و البىٟى لزا جخّذد مّه ؤهذا٘ه
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 :الحأمين على قسوض الصادزات -1

: 1ؤهذاٗ الخإمحن ِلى الاثخمان مخّذدة مثل

اًت و جٙادي اإلاامً ِلُه للخّامل مْ الؽش١اث اإلاهذدة ؤو ٔحر آمىت -  .جلّب دوسا مهما في الٜى

 .ٌعمذ بخلٞ آ٘اٛ جذًذة لألظىاٛ الىامُت -

 .و ًم٢ً مً اِادة الخٙاوك خى٥ ؼشوه الاثخمان مْ الّمالء مدذودة -

 .الخإمحن ِلى اثخمان الفادساث ٌعمذ بخثبُي مشهٞ مً ٜبل تهشب ِلى وٗش زالح -

 .جٝذم اإلاعاِذة في اداسة الّمالء -

 .و اظترداد معخدٝاث الخفذًش و خماًت جإمحن الاثخمان ِشوك اداسة الخٝاض ي -

 (ًم٢ً جإمحن اثخمان الفادساث اإلاعخدٝاث الخاـت ب٤ مً الخفذًش)

ت الّمل -  .الخإمحن ِلى اثخماهاث الخفذًش ًممً اظخمشاٍس

ت للبدح ًِ الخفذًش  - ش ل٤ الٙـش  ً٘ى

٤ اإلاالي  - ،)الخإمحن ًىمئن الؽٍش  .(...البىٟى

 .جإمحن اثخمان الفادساث ؤو جإمحن الاثخمان الذولي هى الخل لجمُْ هزه الّملُاث -

ت، و الؽش١اث الفٕحرة و اإلاخىظىت و  - ما٥ الخجاٍس و يهذٗ جإمحن اثخمان الفادساث في جمُْ ؤهىاُ ألِا

الفىاِاث الفٕحرة و اإلاخىظىت، و تهذٗ الى خماًت اإلاامً ِلُه مً مخاوش ِلى ٘ؽل ِمالثه في 

 .الخاسج لُلي الذًىن ٔحر اإلاعذدة

 :الحأمين على القسوض السنىية -2

: ٘ىجىد الخإمحن ِلى الٝشك الع٢ىُت ٌعهل ِذة ِملُاث جخمثل في

 .ًخٚ ِبء الذّ٘ت ألاولى ِلى اإلاٝترك و ًدمي البى٤ مً مخاوش ِذم العذاد -

 .لٕشك ؼشاء ؼٝت ؤو مجن٥ ٜاثم -

ش الّٝاساث اإلاخخففت  (البُْ ِلى اإلاخىىاث)لٕشك ؼشاء ِٝاس جدذ الاوؽاء  - مً ٜبل ؼش١اث جىٍى

 و اإلاخّاٜذة مْ اإلاىاص٥ 

الٝشك الع٢ني اإلامىىح إلاال٤ ؤسك لٕشك الُٝام باوؽاء وخذة ظ٢ىُت، لٕشك ججذًذ و جدذًح بىاء  -

 ٜاثم، ؤو ؼشاء ِٝاس ٜاثم و مً زم الخجذًذ

ل لىخذة ظ٢ىُت -  لٕشك اِادة الخمٍى

 لخّذًل ؼشوه الٝشك الع٢ني -

                                                                 
1 - E-affacturage L’assurance-crédit (suite). Assurance // avis fr http://www.E-affacturage. Crédit.HTML 
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ادة الخاـلت في ُٜمت الّٝاس  - ل الىٝذي بُٝمت الٍض ل ًخم مْ )الخفى٥ ِلى الخمٍى مثل هزا الخمٍى

 (جدذًذ ُٜىد

 :الحأمين على القسوض الشخصية -3

اث : 1ًلّب دوسا هاما في جيؽُي الاثخمان ِلى جمُْ اإلاعخٍى

 على اإلاسحىي الفسدي: 

ًٝىي الخإمحن اإلاا٥ الزي ًٝذمه اإلاذًً للذاثً ٠ممان إلاا ًدفل ِلُه مً اثخمان، ٕ٘البا ما ٌؽتره  -

ٞ، ختى ٌعخىُْ ؤن ٌعخىفي دًىه مً مبلٖ  ت ؤو الخٍش اإلاٝشك الخإمحن ِلى الش يء اإلاشهىن لذ العٜش

 .الخإمحن في خالت حّشك اإلاا٥ اإلاشهىن للخىش

و في خالت ِذم وجىد ما٥ ًٝذمه الصخق للمٝشك ٠ممان، ؤم٢ً الخإمحن ِلى خُاجت لفالح  -

 .الذاثً، الزي ًخم٢ً مً اظدُٙاء دًىه مً مبلٖ الخإمحن ارا جىفي اإلاذًً ٜبل العذاد

اء بالذًً في خالت اِعاس اإلاذًً و عجضه ًِ العذاد -  .و ًممً الخإمحن ال٘ى

 .في خالت ِذم العذاد ًم٢ً للذاثً الخفى٥ ِلى خٝه مً ُٜمت بىلُفت الخإمحن ِلى الخُاة -

بممان بىلُفت الخإمحن و في خالت ِذم - ؼش٠ت الخإمحن- ًم٢ً للمامً له الاٜتراك مً اإلاامً هٙعه -

اء جٝىم الؽش٠ت اإلاامىت بخفم الذًً مً اإلابلٖ اإلاذُ٘ى للمعخإمً مً اإلاذًً بمىجب ِٝذ  ال٘ى

 الخإمحن 

 على اإلاسحىي الجماعي: 

ُٚ ألامىا٥ اإلاخجمّت مً ألاٜعاه لذي ؼش١اث  ٌعاِذ الخإمحن في الخفى٥ ِلى ٜشوك مً خال٥ جٌى

. 2الخإمحن في العىذاث الّامت التي جفذسها

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

16-14، داس الجامّت الجذًذة لليؽش،ال ًىجذ الىبّت، بلذ اليؽش و ظىت اليؽش، ؿ ؿ "مبادت ٜاهىن الخإمحن"مدمذ خعحن مىفىس،  -1  

16، مشجْ ظبٞ ر٠شه، ؿ"مبادت ٜاهىن الخإمحن"مدمذ خعحن مىفىس، -  2  
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: الخالصة

ُت، و ِىإلات اليؽاه اإلافشفي ؤًً ؤـبدذ البىٟى في ٠ثحر مً الذو٥  ش ألاظىاٛ اإلاف٘ش مْ جضاًذ اهٙخاح و جدٍش

ُت مً بلذ آلخش، ٠ما  جٝبل وداجْ و جٝذم ٜشوك خاسج خذود الذولت الىاخذة، و ام٣اهُت اهخٝا٥ ألاصماث اإلاف٘ش

اء 2003" خلُٙت" في دو٥ ؼٛش آظُا، و ٠زل٤ ؤصمت 1997خذر ظىت   في الجضاثش ؤًً خلٝذ مؽا١ل لّذم ال٘ى

. بدماًت وداجْ الضباثً

تهذٗ مٍّم ؤهٍمت الخإمحن ِلى الىداجْ الى جدُٝٞ هذ٘حن، ؤولهما خماًت ؤمىا٥ اإلاىدِحن و ججىب خذور 

رِش مالي بُنهم، و زاهيهما الخٙاً ِلى ظالمت اإلاشا٠ض اإلاالُت للبىٟى و جٙادي حّشلها للٙؽل و بالخالي اإلاداٍ٘ت 

. ِلى اظخٝشاس الجهاص اإلافشفي

ومً جهت ؤخشي ٘ان الخإمحن ِلى الٝشوك ِامل مً ِىامل جيؽُي الاثخمان خُح ًلّب دوسا هاما مً خال٥ 

ٞ ختى  ت ؤو الخٍش ت اإلاا٥ الزي ًٝذمه اإلاٝشك للمٝترك ٠ممان لها ًدفل ِلُه مً اثخمان لذ العٜش جٍٝى

 .ٌعخىُْ ؤن ٌعخىفي دًىه مً مبلٖ الخإمحن في خالت حّشك اإلاا٥ اإلاشهىن للخىش
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:ثمهيد  

ت ؿئن اللشوض هي الاظخخذام الشبِس ي لخلً  إرا واهذ الىداةع هي اإلاصذس الشبِس ي ألمىاٌ البىىن الخجاٍس

ت و في هـغ الىكذ  ألامىاٌ و عملُاث الاكتراض للعمالء هي الخذعت الشبِعُت التي جلذمها البىىن الخجاٍس

اإلاصذس ألاٌو لشبدُتها، و لزلً هىان اعخباساث ًجب مشاعاتها عىذ مىذ اللشوض بأهىاعها اإلاخخلـت بل و هىان 

.ظُاظاث لالكتراض البذ مً وجىدها إلداسة العملُاث اإلاصشؿُت الخاصت باللشوض بىـاءة و ؿعالُت  

:و لزلً ظيخؼشق في هزا الـصل الى  

ٌل عمىمُاث خٌى اللشوض البىىُت:ل                    اإلابدح ألاو  

ماهُت كشوض الاظتهالن:ل                    اإلابدح الثاوي  

كشوض الاظتهالن في الجضابش:ل                    اإلابدح الثالح  
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عمىميات حىى القسوض الملىنية: ااملبح  وى   

ٌعشض البىً مجمىعت مخىىعت مً الخذماث لضبابىه، خُح ًمثل مىذ اللشض أهم أوجهها، و ألهه ًخعامل مع 

العذًذ مً ألاشخاص على اخخالؾ كؼاعاث اليؽاغ التي ًيخمىن إليها، ؿئهه ًلذم كشوطا جخماش ى و 

لي الزي ٌعاهىن مىه .اخخُاجاتهم، إلى جاهب الؼشض و ػبُعت الخلل الخمٍى  

مفهىم القسض الملىهي: ااملطل  وى   

مىً حعٍشف اللشوض البىىُت على الىدى الخالي :ٍو  

:الحعسيف بالطغة العسبية- 1  

أجذ مً ؿالن ؿالها، أي اعخبره أمُىا، و الابخمان هى أن حعخبر اإلاشء أمُىا، أي جذًشا بشد ألاماهت الى أهلها، أي 

.جذًشا بالثلت  

:الحعسيف بالطغة  وزوبية-  2  

 اإلاؽخلت مً الـعل الالجُني CREDITUMأصلها هى اليلمت الالجُيُت TIDERCلإن اليلمت اإلالابلت البخمان هي 

CREDERE الزي ٌعني ROIREC1. أي ٌعخلذ  

ً أظاظُين  هما ٌعشؾ اللشض على أهه حعلُف اإلااٌ الظدثماسه في الاهخاج و الاظتهالن، وهى ًلىم على عىصٍش

.هما الثلت و اإلاذة  

و حعشؾ اللشوض اإلاصشؿُت بأنها جلً الخذماث اإلالذمت للعمالء و التي بملخظاها ًخم جضوٍذ ألاؿشاد و 

اإلاؤظعاث في اإلاجخمع لألمىاٌ الالصمت، على أن ًخعهذ اإلاذًً بعذاد جلً ألامىاٌ و ؿىابذها و جذعم هزه 

  هما ٌعشؾ اللشض على 2.العملُت بظماهاث جىـل للبىً اظترداد أمىالت في خالت جىكف العمُل عً العذاد

أهه ؿعل مً أؿعاٌ الثلت بين ألاؿشاد، و ًخجعذ اللشض في رلً الـعل الزي ًلىم بىاظؼخه البىً أي الذابً 

ً و رلً ملابل زمً أو  بمىذ أمىاٌ الى شخص آخش هى اإلاذًً أو ٌعذه بمىدها إًاه أو ًلتزم بظماهه أمام آلاخٍش

ع هى الـابذة، و ًخعهذ اإلاذًً بالدعذًذ بعذ اهلظاء الـترة اإلاخـم عليها بين الؼشؿين 3.حعٍى  

 

                                                           
.90، ص2000، دًىان اإلاؼبىعاث الجامعُت، دون ػبعت، الجضابش "مداطشاث في اكخصاد البىىن"ؼاهش كضوٍني، -  ل 1

.104، 103، ص ص 2008، الذاس الجامعُت، دون ػبعت، الابشاهُمُت، "الملىىك الشامطة"عبذ الحمُذ عبذ اإلاؼلب، -ل 2  

.66، ص 2007دًىان اإلاؼبىعاث الجامعُت، دون ػبعت، الجضابش، ، "ثقىيات الملىىك"الؼاهش لؼشػ، -ل 3  
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خصائص القسض الملىهي : ااملطل الثاوي

جخظمً عملُت مىذ اللشوض بعع الالتزاماث مً ػشؾ البىً لعذة ظىىاث و جىجم عنها عذة أخؼاس، و لهزا 

:لحعخمذ على مجمىعت مً الؽشوغ التي هىجضها ؿُما ًلي  

.و جخدذد خعب الجهت التي جمىده و هزلً خعب هىع اللشض: قيمة القسض-  1  

. و جخخلف مذة اللشض باخخالؾ العملُاث اإلامىلت:مدة القسض- 2  

ًخخلف هزا اإلاعذٌ باخخالؾ هىع اللشض و هزلً الجهت التي جمىده و مً أهم العىامل : معدى الفائدة- 3

:لالتي جخذخل في جدذًذ هزا اإلاعذٌ هجذ  

.لكُمت اللشض*  

.مذة اللشض*  

.مشوهت الؼلب*  

.اإلاىاؿعت*  

.دسجت اإلاخاػش*  

.جيالُف اللشض*  

.جذخل البىً اإلاشهضي بخدذًذ الحذ ألاعلى و ألادوى للُمت اللشض*  

. وجيىن إما عُيُت أو شخصُت و ول منهما جىلعم إلى أهىاع:الظماهات- 4  

1:و هىان عذة بشامج لعملُت ظذاد اللشض ومً أهمها: طسيقة الظداد- 5  

بشهامج بأظعاس ؿابذة زابخت ؿاإلالشض ًلىم بدعذًذ مبلؽ الـابذة و أكعاغ اللشض ألاصلي بمبلؽ زابذ ػُلت *

.ؿترة الاظخدلاق  

بشهامج بأظعاس ؿابذة مخؼيرة ػُلت ؿترة الاظخدلاق، ؿُمىنها أن جشجـع أو جىخـع خعب اإلاؤؼشاث التي *

.اعخمذث في جدذًذها  

                                                           
.28، مشجع ظبم رهشه، ص "مباطسات في اقحصاد الملىىك"ؼاهش اللضوٍني، -ل 1  
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حعذًذ اللشوض على مشخلخين، خُح ًخم حعذًذ جضءا هاما دؿعت باظخعماٌ ظعش ؿابذة زابذ خالٌ الـترة *

.اإلاخـم عليها، و الجضء آلاخش ًخم دؿعت باظخعماٌ ظعش ؿابذة مخؼير  

جُا، هزا الىىع ًالبم ألاشخاص الزًً ًشػبىن في حعذًذ معخدلاتهم * بشهامج حعذًذ ؿُه اللشوض جذٍس

.بمعذٌ أهبر في اإلاعخلبل  

و ًدذد ؿيها هل ظِخم دؿع اللشض دؿعت واخذة أو على دؿعاث و هُف  : طسيقة صسف القسض و اطتهالله- 6

.جخم خعاب الـابذة اإلاعخدلت، هل على اإلابلؽ وله أم على اإلابلؽ اإلاسحىب ؿلؽ  

ل مؽشوع اظدثماسي أم وؽاغ  : الهدف مً القسض- 7 ًيبغي جدذًذ الهذؾ مً اللشض، هل هى لخمٍى

الخ...اظخؼاللي أو صساعي  

.وجخمثل في الـترة التي ٌعمذ ؿيها للعمُل بعذم حعذًذ أكعاغ الذًً :فترة الظماح- 8  

ثصييفات القسوض و أهميتها الاقحصادية: ااملطل الثالح  

ثصييفات القسوض: أوال  

:جخخلف اللشوض اإلاصشؿُت مً خُح اإلاذة و الؼشض منها و الظمان خُح جصىف واآلحي  

1:ًمىً جصيُف اللشوض على هزا ألاظاط إلى: ثصييف القسوض على أطاض اادة- 1  

ل اليؽاغ : قسوض قصيرة  جل- 1-1 و هي التي جيىن مذتها عادة أكل مً ظىت و التي حعخخذم أظاظا في جمٍى

ؼشاء اإلاىاد الخام و ظذاد الىـلاث اإلاخخلـت، و جمىذ هزه اللشوض ػالبا مً مذخشاث :لالخجاسي للميؽأث مثل

.و وداةع العمالء و هـشا للصش أجل اظخدلاكها ؿان أظعاس الـابذة جدُم عادة باالهخـاض  

ل بعع العملُاث الشأظمالُت 05و هي التي ًمخذ أجلها الى :  قسوض محىطملة  جل- 1-2  ظىىاث بؼشض جمٍى

ت جؤدي الى  التي جلىم بها اإلاؽشوعاث مثل اظخىماٌ آالث اإلاصىع بىخذاث جذًذة أو اجشاء حعذًالث جىهٍش

ش الاهخاج هما جمىذ أًظا ألػشاض الخىظع .جؼٍى  

ذ مذتها عً : قسوض طىيطة  جل- 1-3 ل مؽشوعاث الاظيان 05و هي التي جٍض  ظىىاث و التي جمىذ بؼشض جمٍى

ت و اظخصالح ألاساض ي و بىاء اإلاصاوع و ؼشاء آلاالث .لو اإلاؽشوعاث العلاٍس  

                                                           
.ل406، ص 2005داس الجامعُت الجذًذة،دون ػبعت، مصش، ، "إدازة الملىىك" مدمذ ظعُذ أهىاس ظلؼان،   -1  



                                        قسوض الاطتهالك                                                                            :                    الفصل الثاوي

 

 
37 

لت ألاجل مع عذد مً البىىن ألاخشي ؿُما بُنها حعشؾ بلشوض -ل و كذ ٌؽاسن البىً في مىذ اللشوض ػٍى

اإلاؽاسهت، خُح ٌعاهم ول بىً في كُمت اللشض بمبلؽ معين و رلً لخىؿير اإلاؼلىب و الزي كذ ٌعخدُل عملُا 

الحصٌى عليها مً بىً واخذ ؿلؽ، هـشا لضخامت كُمت هزه اللشوض و هزلً لخىصَع مخاػش عذم العذاد 

1.على عذد هبير مً اإلاصاسؾ و خاصت أن العمُل واخذ  

:ل و هجذ في هزا الخصيُف ما ًلي:ثصييف القسوض على أطاض الغسض منها- 2

و هي كشوض جلذم لدؽؼُلها في اللؼاعاث الاكخصادًت اإلاخخلـت، أي كؼاع الصىاعت، : القسوض ااىحجة- 2-1

2.الخجاسة و الخذماث  

اتهم الاظتهالهُت و : قسوض غير مىحجة- 2-2 ل خاجُاتهم و مؽتًر ًلصذ بها اللشوض اإلالذمت الى ألاؿشاد لخمٍى

خاصت العلع اإلاعمشة و كذ اهدؽشث هزه الىظُلت في إػاس همى اإلاجخمع الاظتهالوي و بزٌ الجهىد مً أجل البُع 

، ...مع اصدًاد اهخـاض الذخٌى الـشدًت و عجضها عً مىاجهت الاخخُاجاث الاظتهالهُت اإلاتزاًذة مثل العُاساث

ؿُلجأ ألاؿشاد إلى ما ٌعمى بالذخل الاؿتراض ي، و هى ؼشاء كىة ؼشابُت مً البىىن ملابل بُع كىتهم الؽشابُت 

3.اإلاعخلبلُت مظاؿا اليها ظعش الـابذة  

ٌعخبر الظمان جأمُىا للبىً طذ ألاخؼاس التي كذ جيخج عً عملُاث : ثصييف القسوض على أطاض الظمان- 3

4:لالاكشاض خُح ًمىىه مً اظترجاع كشطه أو على ألاكل جضءا مىه، و ًمىً جلعُمها إلى  

ًخم جلذًم هزا الىىع مً اللشوض في خاالث معُىت أو خاصت هئعؼاء : القسوض غير اانفىلة بظمان-  3-1

كشض لعمُل ًخعامل بصـت دابمت مع البىً و رو مالءة و ًيىن البىً على اػالع بمشهضه اإلاالي و كذسجه على 

ت .الدعذًذ و بالخالي ؿئن مذجه جيىن أكل مً ظىت و عادة ًخم حعذًذه على دؿعاث ؼهٍش  

  و ًمىً جلعُمها إلى:القسوض اانفىلة بظمان- 3-2

خُح هجذ في هزا الىىع مً اللشوض الظمان ًخمثل في حعهذ مً : قسوض منفىلة بظمان شخص ي- أ

شخص ػير اإلالترض جيىن ظمعخه جُذة رو مالءة مالُت، بأن ٌعذد اإلاعخدلاث اإلاالُت للملترض في خالت 

.عجضه عً العذاد  

                                                           
.7، ص 2012، 3، سظالت ماجِعتر في العلىم الاكخصادًت، جامعت الجضابش"اشهالية القسوض ااصسفية ااحعثرة" عادٌ هباٌ، -ل 1  

.68،ص 1989، داس الىمش، دون ػبعت، مصش،"اقحصاديات الملىىك"أخمذ علي دٌؼم، -ل 2  

.611، ص 1999، داس الجامعُت الجذًذة، دون ػبعت ،مصش، "الىقىد و ااصازف و الائحمان"مصؼـى سؼذي ؼُدت، -ل 3  

.16، ص 2005، سظالت ماجِعتر في العلىم الاكخصادًت، جامعت كعىؼُىت، الجضابش،"إلاثجاهات الحديثة للخدمات ااصسفية" ظماح ميهىب، -ل 4  
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و جخمثل في ألاصٌى اإلاالُت التي ًلذمها اإلالترض للملشض ملابل : القسوض اانفىلة بظماهات عييية- ب

الحصٌى على اللشض و جيىن هزه ألاصٌى جدذ جصشؾ البىً ختى ًخم إسجاع اللشض في اإلاىعذ اإلاخـم، و 

:جأخز عذة أؼياٌ  

.و هىا الظمان ًخمثل في علاس مشهىن لصالح البىً: زهً عقازر *  

و هىا الظمان كذ ًيىن بظاعت، أوساق مالُت و ًمىً للبىً الخصشؾ ؿيها في خالت عذم : زهً ااىقىالت*

1.كذسة اإلالترض على الىؿاء بذًىه  

ثصييفات القسوض ااصسفية : (II- 2)الشهل زقم

 

.مً إعذاد الؼالب: ااصدز  

  همية الاقحصادية لطقسوض ااصسفية : ثاهيا

حعذ وؿُـت مىذ اللشوض و الدعهُالث اإلاصشؿُت مً الىؿابف ألاظاظُت للعمل اإلاصشفي، خُح ًخم اظخخذام 

في ؼيل كشوض للجهاث اإلالترطت و جدلم عذة ؿىابذ ل(وداةع، مذخشاث)وعبت مً مىاسده اإلاخاخت و اإلاخخلـت 

2:حعىد على الاكخصاد هجذ منها  

ادة الىـاءاث*ل ٍص  

                                                           
.16مشجع ظبم رهشه، ص ، "إلاثجاهات الحديثة للخدمات ااصسفية" ظماح ميهىب، -ل 1  

.113، مشجع ظبم رهشه، ص "مباطسات في اقحصاد الملىىك"ؼاهش اللضوٍني، -ل  2  

القروض المصرفية

على أساس الضمان

مكفولة 
بضمان

 غير
مكفولة 
بضمان 

على أساس الغرض

غير منتجة منتجة

على أساس المدة

طويلة 
األجل

متوسطة 
األجل

قصيرة 
األجل 
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ادة الذخل اللىمي *ل ادة مشدودًت اإلاىخجين و الزي ًؤدي إلى ٍص ادة حجم الاهخاج في اإلاجخمع و مىه ٍص ٍص  

جدلُم الخىمُت الاكخصادًت خاصت ؿُما ًخص اللشوض الخاسجُت و هزا لخؼؼُت الحاجاث للعمىالث *ل

 ألاجىبُت في عملُت الاظخيراد

اللظاء على البؼالت*ل  

مداسبت الخضخم*ل  

1:باإلطاؿت إلى ؿىابذ أخشي جىضح لىا أهمُت اللشوض و الذوس الزي جلعبه  

ٌعاعذ الابخمان الىلىد اللاهىهُت في اظخدذار كذس مً وظابل الذؿع ًىاظب حجما و هىعا مع مخؼلباث - 

.الحُاة الاكخصادًت للمجخمع  

ادة هـاءة عملُت جخصُص اإلاىاسد في اإلاجخمع ظىاء في مجاٌ الاظتهالن أو -  ًلعب الابخمان دوسا هبيرا في ٍص

لت التي جدلم لهم أكص ى  مجاٌ ؤلاهخاج، ؿـي مجاٌ الاظتهالن ٌعمذ ألؿشاد بخىصَع إهـاكهم عبر الضمً بالؼٍش

.إؼباع هلي ممىً  

لُت لللؼاعاث الاكخصادًت اإلاخخلـت،  و بزلً حعخبر اللشوض اإلاصشؿُت مً أهم مصادس إؼباع الحاجاث الخمٍى

و لىً على الجاهب آلاخش ٌعخبر أداة خعاظت كذ جؤدي إلى خذور أطشاس هبيرة باالكخصاد إرا لم ًدعً 

.للاظخخذامها  

ماهية قسوض الاطتهالك: ااملبح الثاويل  

كشوض الاظتهالن عباسة عً عملُت مصشؿُت جؼىسث في البلذان الشأظمالُت مً أجل خلم ما ٌعىض عً 

.لهلص ألاجىس و الادخاس و دؿع اإلاعىُين الظتهالن العلع الىؿيرة و الخذماث

جعسيف قسوض الاطتهالك : ااملطل  وى 

:لجأخز كشوض الاظتهالن عذة حعاٍسف مً بُنها

حعشؾ اللشوض الاظتهالهُت على أنها جلً اللشوض التي جمىذ لـئاث معُىت مً اإلاجخمع بؼشض الحصٌى على 

 ظلع اظتهالن الصخص أو ملابلت هـلاث معُىت لِغ في ملذوس اإلالترض ظذادها في دخله الحالي، و مً أمثلت 

                                                           
يب عىض هللا، -ل .127، ص 2005، داس الجامعُت الجذًذة، دون ػبعت، مصش، "اقحصاديات الىقىد و الحمىيل" أظامت مدمذ الؼىلي، ٍص 1  
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ت إلاىؿـي الحيىمت و اللؼاع العاملهزا ل1.الىىع مً اللشوض جلً التي جمىدها البىىن الخجاٍس

ىنل أو لذؿع ...هي جلً اللشوض التي ًيىن الؼشض مً اظخخذامها اظتهالهُا هؽشاء ظُاسة، أزار أو جلـٍض

مصشوؿاث مـاجئت ال ًمىً للذخل الحالي للملترض مً مىاجهتها، و ًخم حعذًذها مً دخل اإلالترض أو 

ل2.جصـُت لبعع ممخلياجه و جيىن هزه اللشوض بظمان الشاجب، مجىهشاث، أوساق مالُت أو سهً علاسيل

و حعشؾ أًظا بأنها اللشوض التي حعخخذم للحصٌى على العلع لالظتهالن الصخص ي أو لذؿع مصشوؿاث 

مـاجئت ال ًمىً للذخل الحالي للملترض مً مىاجهتها و ًخم ظذادها مً دخل اإلالترض في اإلاعخلبل أو 

ل اإلاىؿف إلاشاكبت على بىً، طمان شخص ي آخش،  جصـُت لبعع ممخلياجه و جلذم طماهاث لها مثل جدٍى

ل3.أوساق مالُت، سهً علاسيل

كشض الاظتهالن ًلتزم به اإلالشض بأن :ل"ل مً اللاهىن اإلاذوي على أنها450و ٌعشؿها اإلاؽشع الجضابشي في اإلاادة 

ًىلل إلى اإلالترض ملىُت مبلؽ مً الىلىد أو ش يء مثلي آخش، على أن ًشد الُه اإلالترض عىذ نهاًت اللشض هـيره 

".للفي الىىع و اللذس و الصـت

هما حعشؾ اللشوض الاظتهالهُت بأنها اللشوض اإلامىىخت لألؿشاد بؼشض حعهُل ؼشاء العلع و الخذماث 

و مً الىاضح حعمل على ملء الـجىة بين ؤلاهخاج و الاظتهالن خُح حصجع اإلاعتهلىين على .للالظتهالن النهاةي

مً ؤلابخمان الاظتهالوي كىم على أظاط وكـت في %لل82ؼشاء العلع اإلاعمشة، و كذ أزىدذ الذساظاث أن هدى 

.لأكعاغ

لي لعملُاث البُع باللشض هى بعُؽ خُح ًمىً جمثُله في اإلاخؼؽ الخالي :لإن ؤلاجشاء الخمٍى

ل

ل

ل

ل

ل

                                                           

.406، ص 2005، دار اجلامعة اجلديدة، دون طبعة، االسكندرية، "ادارة البنوك"حممد سعيد أنور سلطان، -  1  
.216، ص 2008، دار الفكر للنشر و التوزيع، دون طبعة، عمان، "دارة املصارف مدخل حتليلي كمي معاصرإ"رضا صاحب أبو محد، -  2  
.114 مرجع سبق ذكره، ص، "البنوك الشاملة"عبد احلميد عبد املطلب، -  3  
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ل

مخملط لعمطية القسض الاطتهالمي : (II- 3)الشهل زقم

                  حعلُم الحصت الباكُت مً كُمت اللشض                        

ل

ل

اظخالم البظاعت    

 

                   اإلابلؽ ألاولي                                                      

ل

ل

لGeorge Petit-Dutaillis," Le risque de crédit bancaire", Edition Sirey, Paris, 1967, p: 76 :لاإلاصذس

ل

قسوض الاطتهالك ، مخاطس و طماهات أهىاع: ااملطل الثاوي

ل1:لللشوض الاظتهالهُت عذة أهىاع: أهىاع قسوض الاطتهالكI-ل

: القسوض الصخصية- 1

ل كصير و مخىظؽ ألاجل و هي عباسة عً مبلؽ مالي ًمىً اظخعماله باليامل دون جلذًم  و هي كشوض للخمٍى

شاث للملشض، و ًيىن بععش ؿابذة مشجـع رلً ألن البىً ال ًملً أي طمان مادي مشجبؽ باظخعماٌ  جبًر

ت ػير أن البىً ٌؽترغ على اإلاعخـُذ جىػين أجشه لذًه مً أجل .لاللشض، و ًيىن حعذًذه على دؿعاث ؼهٍش

.لعملُت جدصُل أمىاله، مع طشوسة مىاصلت الدعذًذ ختى لى جأخش أجل حعذًذ العلعت أو وجذ عُبا بها

  :(القسوض ااطصمة)القسوض ااخصصة - 2

                                                           
.92، 91مشجع ظبم رهشه، ص ص ، "مباطسات في اقحصاد الملىىك"ؼاهش اللضوٍني، -ل 1  

 ااىزد

 الملىو الحجازر 

 ااقترض
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ت، و ًخظمً هزا اللشض جذخل زالزت أؿشاد  هى كشض ًمىذ لؽشاء ظلعت معُىت، ال ًمىً الخصشؾ ؿُه بدٍش

خُح ًلىم البىً بذوس الىظُؽ بين اإلاىسد و الضبىن و ًخم رلً بعلذ مشجبؽ بالصُؼت ل(بىً، صبىن، مىسد)ل

ت، و هى على عىغ الىىع ألاٌو أي أن الضبىن ٌعخؼُع الخىكف عً حعذًذ كُمت اللشض إرا اهدؽف  الخجاٍس

عُبا بالعلعت أو إرا خذر جأخير في أجل إظخالمها، و ػالبا ما ٌعخعمل هزا الىىع مً اللشوض لؽشاء 

 .العُاساث

: (القسوض الدائمة)القسوض ااجددة - 3

هى عباسة عً مبلؽ مالي مىطىع جدذ جصشؾ اإلالترض خُح ًمىىه السحب مىه متى ؼاء ملابل حعذًذ 

مىخـم للُمت اللشض، هما أن هزا اللشض ٌعاد إوؽاءه و باهخـام خعب سػبت الضبىن و حعخبر بؼاكت الابخمان 

.لاخذي صىسه

: (النساء مع خاصية الشساء)الايجاز بامحياش الشساء - 4

م البىً أو مؤظعت إكشاطُت التي جؤجش العلعت لألؿشاد ػُلت مذة خُاة  ًخمثل في ؼشاء ظلعت ما عً ػٍش

اإلاىخىج  

:لوبععش مدذد معبلا، جمش بثالزت مشاخل

 ذ اكخىاءها و كذ جيىن ظُاسة، خاظىب،:ااسحطة  ولى  .الخ... ًلىم الضبىن باخخُاس العلعت التي ًٍش

 ًلىم بؽشاء العلعت لصالحه و جأجيرها للضبىن و جتراوح بين زالر ظىىاث:ااسحطة الثاهية . 

 بعذ نهاًت مذة الىشاء ًلىم الضبىن بؼلب الحصٌى على العلعت نهابُا ملابل دؿعه :ااسحطة الثالثة 

 %.10و %ل5لللُمت اإلاخبلُت مً الععش ألاصلي و عمىما جيىن بين 

ل1:هما جىجذ أهىاع أخشي جخمثل في

: الظطف بظمان السواثل و  جىز -

ٌعخبر العلف بظمان الشواجب إلاىؿـي الحيىمت مً الخؼىساث الحذًثت لخىؿُف اإلاصاسؾ جخم بأن ًىاؿم 

ل ساجب اإلاىؿف الزي ٌعخىفي الؽشوغ التي جؼلبها اإلاصاسؾ مً هاخُت العً و  اإلاصلحت الحيىمُت على جدٍى

مذة الخذمت أي أهه ٌعخلم ساجبه مً اإلاصشؾ و ًلىم اإلاصشؾ بصشؾ باقي الشاجب للمخعامل بعذ خصم 

                                                           
اد سمظان، مدـىؾ جىدة، -ل .143، 142، ص ص 2000، داس وابل لليؽش، دون ػبعت، دون بلذ، "إدازة الملىىك"ٍص 1  
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اللعؽ اإلاعخدم علُه، هزا و جلجأ بعع اإلاصاسؾ الى أخز جىكُع اإلاىؿف على همبُاالث جبلؽ كُمت الىاخذ 

خ اظخدلاق اللعؽ .لمنها كُمت اللعؽ و حعخدم بخاٍس

ل:القسوض مقابل الرهل-

ت كشوطا ملابل الزهب و هى هىع مً الاكتراض الؽعبي البعُؽ و ٌؼلب علُه الؼابع  جمىذ اإلاصاسؾ الخجاٍس

.لالاظتهالوي

:ل هما أن لللشوض الاظتهالهُت صىس ًمىً جلخُصها ؿُما ًلي-

: بملاقات الائحمان- 1

حعذ مً أهم الصىس الابخمان الاظتهالوي و هي عباسة عً بؼاكت مً البالظدًُ جدُذ إلاً اصذسث باظمه 

الحصٌى 

على الابخمان الزي بؼلبه و بمىجبها ًخمخع العمُل بالحصٌى على ؼشاء بظاةع مً اإلاخاجش أو الخمخع ببعع 

ه إلى البىً خالٌ أجل معين و بذون ؿىابذ أو مصشوؿاث إرا  الخذماث على أن ًلىم العمُل بعذاد ما ٌؽتًر

وان خعابه ٌعمذ بزلً أما إرا وان ال ٌعمذ بزلً ؿئهه ًخدمل ؿىابذ عمىالث و أًظا إرا كام بالعذاد كبل 

ا في بعع البىىنل%ل2اإلاىعذ اإلالشس ؿئهه ًخدمل معذٌ ؿابذة جصل ل1.ؼهٍش

: النممليالة الاطتهاللية- 2

هي همبُالت مدعىبت على معتهلىين عادًين هدُجت ؼشاءهم لبعع العلع بالخلعُؽ، و ًخأزش حجم الىمبُالت 

عاث التي جىـم عملُاث بُع العلع بالخلعُؽ، و هى ما ًىعىغ على جىؿُـاث البىىن في  الاظتهالهُت بالدؽَش

ل2.هزه اإلاجاالث

-IIقسوض الاطتهالكل مخاطس :

"لاللشوض الاظتهالهُت"سػم أن اإلاخاػش الشبِعُت التي جخعشض لها اإلاصشؾ جخجعذ في هزا الىىع مً اللشوض 

:للمً خالٌ اإلاخاػش الابخماهُت و التي جيؽأ بـعل عىامل مخعذدة إال أن هىان مخاػش أخشي و هي

ٌعخبر الخىظع في مىذ الابخمان اليؽاغ الشبِس ي للبىىن و هزا ًخؼلب منها الاهدباه إلى : ااخاطس الائحماهية- 1-1

اإلالذسة الابخماهُت للملترطين عىذ مىدهم الابخمان، إر مً اإلادخمل أن جخؼير جلً اإلالذسة و جىخـع بعذ ؿترة 

                                                           
.142، داس الصـاء لليؽش، الؼبعت ألاولى، ألاسدن، العىت ػير مىجىدة، ص "الىلىد و البىىن"سؼاد العصاس، -ل 1  

ت، "إداسة البىىن"مدمذ ظعُذ أهىس ظلؼان، -ل .409، ص 2005، داس الجامعت الجذًذة، دون ػبعت، الاظىىذٍس 2  
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صمىُت معُىت هدُجت لعىامل مخخلـت و بالخالي جىعذم كذستهم على العذاد، و حعخبر مخاػش الابخمان مً أهم 

اإلاخاػش التي جىاجه البىىن إطاؿت إلى مخاػش الترهيز الابخماوي التي جيؽأ بعبب جشهض حعامل البىً مع عمُل 

ع و الاهخمام بصىاعاث مدذدة أو كؼاعاث  واخذ أو مجمىعت مدذدة مً العمالء أو هدُجت عذم الخىَى

اكخصادًت أو أكالُم جؼشاؿُت خُح إرا أؿلغ أخذ هزه ألاوؽؼت و عجض عً ظذاد اإلاعخدم علُه جيخلل 

العذوي إلى ألاوؽؼت ألاخشي اإلاشجبؼت و هىان أًظا اإلاخاػش الىاجمت مً عذم الذكت في إعذاد دساظت الجذاسة 

ل1.الابخماهُت للعمُل

 جيؽأ هدُجت الخؼيراث في مصاٍسف الدؽؼُل بؽيل مميز عً ما هى مخىكع و ًيخج عنها :مخاطس الخشغيل- 1-2 

ل2.اهخـاض في صافي الذخل و كُمت اإلايؽأة ؿبعع البىىن ال جمخلً الىـاءة للشكابت على الخيالُف اإلاباؼشة

 و ًلصذ بها جلً اإلاخاػش الىاججت عً عذم الخأهذ أو جللب ألاظعاس اإلاعخلبلُت :مخاطس اطعاز الفائدة- 1-3

للـابذة ؿئرا ما حعاكذ اإلاصشؾ مع العمُل على ظعش الـابذة معين زم اسجـعذ بعذ رلً أظعاس الـابذة 

العابذة في العىق و بالخالي اسجـاع ظعش الـابذة على اللشوض التي جدصل هـغ دسجت مخاػشة اللشض اإلاخـم 

ل3.علُه ؿزلً ٌعني أن اإلاصشؾ كذ جىسغ في اظدثماس ًخىلذ عىه عابذ ًلل عً العابذ الحالي العابذ في العىقل

لل:طماهات قسوض الاطتهالكIII-ل

:للللشوض الاظتهالهُت طماهاث خاصت بها و هي واآلحي

جشهض الظماهاث الصخصُت على الخعهذ الزي ًلىم به ألاشخاص و الزي بمىجبه : الظماهات الصخصية- 2-1

خ الاظخدلاق و على هزا ألاظاط  ٌعذون بدعذًذ اإلاذًً في خالت عذم كذسجه على الىؿاء في التزاماجه في جاٍس

ؿالظمان الصخص ي ال ًمىً أن ًلىم به اإلاذًً شخصُا و لىً ًخؼلب رلً جذخل شخص زالح لللُام بذوس 

.لالظامً و ًمىً أن هميز بين هىعين مً الظماهاث الصخصُت الىـالت و الظمان الاخخُاػي

هي هىع مً الظماهاث الصخصُت التي ًلتزم بمىجبها شخص معين بدىـُز التزاماث اإلاذًً اججاه  :النفالة- 2-2

.لالبىً إرا لم ٌعخؼع الىؿاء بهزه الالتزاماث عً خلٌى آجاٌ الاظخدلاق

                                                           
شة، الجضابش،"الجهاش ااصسفي الجصائسر و محملطملات العىاة ااالية"خىان باوىس، -ل1 ، ص 2014، سظالت ماجعخير في العلىم الاكخصادًت، جامعت البٍى

91.   
، أػشوخت دهخىساه في العلىم اإلاالُت، ألاوادًمُت العشبُت للعلىم اإلاالُت و "أثس مخففات مخاطس الائحمان على قيمة الملىىك"مدمذ داود عثمان، -ل2

.ل16، ص 2008اإلاصشؿُت، ألاسدن،   
، مؤجمش جذاعُاث ألاصمت الاكخصادًت "إدازة مخاطس الائحمان ااصسفي في ظل  شمة ااالية العااية"العىىس ي مدمذ الضوام، مخخاس مدمذ إبشاهُم، -ل3

. 12، ص 2009 هىؿمبر 11العاإلاُت، جامعت الضسكاء الخاصت، ألاسدن،   
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ـه : الظمان الاححياطي- 2-3 ٌعخبر الظمان الاخخُاػي مً بين الظماهاث الصخصُت عً اللشوض، ًمىً حعٍش

ت أو جضء مىه في  على أهه التزام مىخىب مً ػشؾ شخص معين ًخعهذ بمىجبه على حعذًذ مبلؽ وسكت ججاٍس

.لخالت عذم كذسة أخذ اإلاىكعين عليها على الدعذًذ

 الخعٍشف ًمىً اظخيخاج أن الظمان الاخخُاػي هى ؼيل مً أؼياٌ الىـالت و ًخخلف عنها و بىاءا على هزا- 

ت للل ل1.في وىهه ًؼبم ؿلؽ في خالت الذًىن اإلاشجبؼت باألوساق الخجاٍس

طىابط قسوض الاطتهالك : ااملطل الثالح

:لجخظع اللشوض الاظتهالهُت إلاجمىعت مً الظىابؽ جخمثل في

: إزشادات و معطىمات عامة و اامازطات ذات الصطة بالحمىيل الاطتهالمي و الاثفاقيات ااعطقة بها- 1

: الاعالن عً القسوض الاطتهاللية- 1-1

ًجب إؿهاس ؤلاعالن بىجه عام في ميان باسص في البىىن أو ميان آخش و مشاعاة مبادا خعً الىُت و أن ًيىن 

ت للعمىلت .لعلى هدى مبعؽ وواضح و ًجب أن ًخظمً معلىماث عً معذٌ اليعبت العىٍى

: ثملادى ااعطىمات بين ااقسطين و ااقترطين- 1-2

ل الاظتهالوي على اإلاعلىماث الىاؿُت و  ًجىص للملشض الحصٌى مً اإلالترض الزي ًشػب بالحصٌى على الخمٍى

راث الصلت ؿلؽ، بهذؾ جلُُم وطعه اإلاالي و كذسجه على العذاد و ًيبغي على اإلالترض و الظامً ؤلاجابت 

و ًجب على اإلالشض جضوٍذ اإلالترض باإلاعلىماث .لبذكت و بؽيل وامل عً أي معلىماث كذ جؼلب في هزا الصذد

ل التي هي كُذ الذساظت، و ًخللى اإلالترض هزه اإلاعلىماث هخابت أو  الذكُلت الالصمت بخصىص إجـاكُت الخمٍى

ل .لبأي وظُلت أخشي مىزىكت كبل ابشام اجـاكُت الخمٍى

ًخعين على اإلالترض جضوٍذ العمالء بالىزابم الياملت التي حؼؼي اجـاكُاث اللشوض، و بشامج العذاد و -ل1-3

.لخؼاباث إكشاس اإلالترطين

على اإلالشض حسجُل الؼشض مً واؿت اللشوض الصخصُت و اجخار ؤلاجشاءاث للخأهذ مً اظخخذامها -ل1-4

.للألػشاض التي مىدذ ألجلها

: طسية أو خصىصية معطىمات العمالء- 2

                                                           
  1 .167، 165 مشجع ظبم رهشه، ص ص ،"ثقىيات الملىىك"ػاهش لؼشػ، -ل
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: جمع و معالجة الملياهات- 2-1

ت اإلاعلىماث الصخصُت التي ًخم الحصٌى عليها مً اإلالترطين أو الظامىين أو أي  ًجب اإلاداؿـت على ظٍش

ل و ال ًجىص معالجت البُاهاث الخاصت باإلالترطين إال  ً بخصىص ابشام و إداسة اجـاكُاث الخمٍى أشخاص آخٍش

ل اإلاخـم علُه  .لؼشض جلُُم الىطع اإلاالي لهم و للظامىين و كذستهم على حعذًذ الخمٍى

: الملياهات على قاعدة بياهات مسلصية- 2-2

.لًجب على البىىن الشجىع إلى كاعذة البُاهاث كبل إجشاء أي التزام اججاه اإلالترض

 1:ااعطىمات التي يجل أن جشمطها اثفاقيات الحمىيا الاطتهالمي- 3

: معطىمات عامة- 3-1

ش اجـاكُاث ؤلاكشاض و اجـاكُاث الظمان بؽيل هخابي أو بأي وظُلت أخشي مىزلت-ل .لًجب جدٍش

ًجب جضوٍذ واؿت ألاػشاؾ اإلاخعاكذة بما ؿيهم اإلالترض و الظامً و اإلالشض بيسخت مً اجـاكُت الاكشاض و -ل

.لاجـاكُت الظمان

.لًجب أن جىص الاجـاكُت على ػبُعت و بُان اجشاءاث ؼياوي العمالء و ظبل معالجتها-ل

: ااعطىمات التي ييملغي ادزاجها في اثفاقيات الاقساض و الظمان- 3-2

:لًجب أن جخظمً اجـاكُت الاكشاض و الظمان ماًلي

ً ألاػشاؾ اإلاخعاكذة اإلاعىُت واإلالترض و اإلالشض و الظامً، -ل أظماء و عىاٍو

ت للعمىلت و ظعش عمىلت الاكشاض أو الشبذ مدعىبت و مدذدة في الىكذ الزي أبشمذ - معذٌ اليعبت العىٍى

.لؿُه اجـاكُت الاكشاض و ًيبغي بُان الخيلـت الحلُلُت لللشض

هؽف خعاب على هُئت جذٌو ظذاد و بُان الذؿىعاث اإلاعخدلت و الـتراث الضمىُت و الؽشوغ اإلاشجبؼت -ل

.لبالعذاد هزلً

بُان ًىضح الـتراث الضمىُت و ؼشوغ حعذًذ عمىلت الاكشاض أو الشبذ و الشظىم اإلاخىشسة و ػير اإلاخىشسة -ل

.لاإلاشجبؼت بها إرا وان ًخعين دؿع سظىم أو عمىالث خاصت
                                                           

1 -Ministre de commerce , "Rapport système de crédit à la consommation", Algérie, décembre 1997, sans page. 
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ت للعمىلت التي ًيبغي أن -ل بُان مبلؽ عىاصش جيالُف الاكشاض ػير اإلاؽمىلت في اخدعاب معذٌ اليعبت اإلائٍى

.لًذؿعها اإلالترض جدذ ؿشوؾ مدذدة

ل

: معطىمات أخسي - 3-3

أن ًخظمً جذٌو العذاد جىصَعا ليل دؿعاث الدعذًذ لبُان ظذاد أصل اإلالشض و العمىلت الخاصت أو -ل

الشبذ و هي مدعىبت على أظاط ظعش عمىلت الاكتراض أو معذٌ الشبذ و الخيالُف الاطاؿُت عىذ جؼبُم رلً، 

ت عىذ عملُت السحب  و إن حعزس الخدلم مً الجذٌو هما في خالت أظعاس عمىلت الاكشاض اإلاخؼيرة العاٍس

ل1.ؿُجب بُان أظاط الجذٌو و ًجب الخدذًذ ؿىسا بمجشد جىؿش واؿت اإلاخؼيراث

إرا حعزس اللُام بسحب جذًذ دون مىاؿلت اإلالشض ؿُجب كُام اإلالشض بئبالغ اإلالترض خؼُا أو بمىجب -ل

.لوظُلت أخشي بدُح ًخظمً البالغ البُاهاث اإلاعذلت

عىذما ًيىن اإلابلؽ اإلادذد معشوؿا ؿُجب بُاهه و إال وجب الخدلم مً هزه الخيالُف على أكل جلذًش في -ل

لت خعابُت، أو الخلذًش  ت اإلاشجبؼت بمعذٌ مشجعي أو ػٍش اجـاكُت الاكشاض على أظاط بُان اليعبت اإلائٍى

الىاكعي ألاهثر اخخماال، و في مثل هزه الحاالث ًلذم اإلالشض للملترض خؼُا أو بأًت وظُلت أخشي وزُلت 

.لجىصَع لهزه الخيالُف دون جأخير أو عىذ جؼبُلها هدذ أكص ى

جبُين اجـاكُت الظمان ملذاس اإلابلؽ ألاكص ى اإلاظمىن، و هزلً الشظىم اإلاترجبت على جخلف العذاد التي -ل

جؼبم وؿلا لإلجشاءاث اإلاخبعت، 

.لػبُعت الظمان اإلاالي و أخذر كُمت له خعب العىقل-ل

.لجىكُع اإلالترطين و اإلالشطين-ل

: حق الاوسحاب- 4

ًجب على اإلالترض إؼعاس اإلالشض باوسحابه كبل اهتهاء الـترة و إرا جم إسظاٌ الاؼعاس خؼُا أو بىظُلت أخشي -ل

مىزىكت خالٌ زالزت أًام عمل على ألاكل أو جم حعلُمه بالُذ إلى اإلالشض كبل اهتهاء اإلاىعذ النهاةي ؿُعخبر رلً 

.لملضما للؼشؿين

                                                           
1 - Ministre de commerce , "Rapport système de crédit à la consommation", idem, sans page. 
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باظخثىاء اإلاعامالث اللابمت على مبذأ الـىابذ، جلضم مماسظت خم الاوسحاب، اإلالترض أن ٌعُذ إلى اإلالشض -ل

اإلابالؽ الىلذًت التي خصل عليها بمىجب اجـاكُت الاكشاض و ًذؿع اإلالترض العمىلت اإلاعخدلت عً الـترة التي 

ت اإلاخـم عليها للعمىلت و ال ًجىص اإلاؼالبت  جم ؿيها سحب اللشض مسحىبت على أظاط معذٌ اليعبت العىٍى

ع آخش بخصىص السحب و حعاد للملترض أي دؿعت ملذمت دؿعها ظابلا بمىجب اجـاكُت الاكشاض  بأي حعٍى

ل1.دون أي جأخش

قسوض الاطتهالك في الجصائس : ااملبح الثالح

م الىمى، عملذ جاهذة مً أجل إدماج هزا  الىىع مً اللشوض في  الجضابش هؼيرها مً الذٌو العابشة في ػٍش

.لجهاصها البىيي مً أجل خذمت ألاؿشاد أوال و هزا مً أجل دؿع عجلت الىمى

 2وشأة قسوض الاطتهالك في الجصائس: ااملطل  وى 

بعذ اوعلاد الثالزُت و الللاءاث اإلاخىشسة التي جمعذ سباظت الحيىمت بأسباب العمل و هلابت العماٌ خشجذ 

بمجمىعت مً الخىصُاث جشمي إلى جدعين الىطعُت الاجخماعُت و الاكخصادًت لعماٌ الجضابش و وان هزا في 

خ  ل 25 و 24جاٍس ل08 في 64 و 79، جؼبُلا لهزه الخىصُاث صذس عً سبِغ الحيىمت حعلُمخين سكم 1997 أؿٍش

، جم بمىجبها إوؽاء مجمىعت عمل جخيىن مً خبراء في اإلاجاٌ اإلاالي و الاكخصادي وطعذ جدذ 1997دٌعمبر 

وصاًت وصٍش الخجاسة، و أوولذ لها مهمت إدماج كشوض الاظتهالن لصالح العماٌ بدُح ٌعمذ لهم باكخىاء 

العلع الاظتهالهُت، و بعذ علذ للاءاث في ملش الىصاسة و على معخىي ملش الجمعُت اإلاهىُت للمؤظعاث اإلاالُت و 

ش عشض مجلغ الىصساء للمصادكت علُه في  .ل1998 ؿُـشي 02البىىن، أعذ جلٍش

خ 90/10 مً كاهىن الىلذ و اللشض 124 و 122هما جىص اإلاادجين  ل 14 الصادس بخاٍس  ؿُمل ًخص 1999 أؿٍش

ًجىص للمؤظعاث أن جمىذ مً مىاسدها الخاصت لعمالئها كشوض و :لاللشوض اإلاخصصت لألشخاص واآلحي

ؼشوغ جـظُلُت العخباساث اجخماعُت، هما ًمىنها أن جمىذ لعمالها آجاال للذؿع أو كشوطا في إػاس مماسظت 

ل3.وؽاػاتها اإلاهىُت، إصذاس العىذاث أو بؼاكاث لصالح عمالئها حعمذ لهم بؽشاء ظلعت معُىت

الصيغ ااقترحة لقسوض الاطتهالك : ااملطل الثاوي

                                                           
1 - Ministre de commerce , "Rapport système de crédit à la consommation", idem, sans pg. 

مزهشة ماظتر في العلىم الاكخصادًت، ولُت العلىم ، "أثس القسوض الاطتهاللية على ثملىز حجم الىازدات في الجصائس"خعِبت ؼخدىهت، -ل2

ل .23، ص 2015-2014الاكخصادًت، الجضابش، 

ل 14كاهىن -ل .ل124-122، اإلاخعلم بالىلذ و اللشض، اإلاادجين 1990 أؿٍش 3  
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كامذ مجمىعت العمل باإلػالع على الصُؽ و الخلىُاث ألاهثر سواجا و اظخعماال في الذٌو اإلاؼبلت لىـام 

ىُت، هىذا و ؿشوعا و ػيرها مً الذٌو ختى جخمىً مً ض كشول الاظتهالن بما ؿيها الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

لت في اإلاُذان و الىصٌى إلى صُؼت جىاظب أػلب اإلاعتهلىين، و جالبم الـشوؾ  الاظخـادة مً خبراتهم الؼٍى

.لالاكخصادًت الىػىُت

: صيغة اثفاقيات الشساء ما بين ااؤطظات- 1

جخظمً هزه الصُؼت اظخـادة العماٌ مً الخذماث الاجخماعُت اإلالذمت مً كبل مؤظعاتهم اإلاخمثلت في 

عشض هـام ٌصجع الؽشاء باللشض إلاىخجاث اظتهالهُت، مع جذسج عملُت الدعذًذ و ػالبا ما ًيىن على ؼيل 

اكخؼاع مً ألاجىس هما جخظمً هزه الصُؼت مىذ جخـُظاث على أظعاس العلع و اإلاىخجاث مع اوعذام جيالُف 

.لالدعذًذ

إن هزه الصُؼت ػبلذ في الجضابش مىز ظىىاث، و لىنها جبلى مدذودة ليىنها مىجهت لـئت مدذدة مً 

اإلاعتهلىين و اإلاخمثلت في العماٌ ؿلؽ، هما أنها حؽيل خال اجخماعُا ال ًىاظب ظىي ػمىح عماٌ اإلاؤظعاث 

العمىمُت الىبري، و ال ًمىنها في أي خاٌ مً ألاخىاٌ الاظخجابت بصـت معملت لالوؽؼاالث اإلاخعللت بخىجُه 

الؼلب الىػني على الاظتهالن لجمُع الـئاث الاجخماعُت، و لهزا العبب سأي أعظاء مجمىعت العمل أن هزه 

الصُؼت ال جذخل في ؤلاػاس اإلادذد للمىطىع اإلاخعلم بىـام كشوض الاظتهالن الىاجب الخـىير ؿُه، إال أنها 

ت   باًجاد صُؼت أخشي  UGTAكامذ بخذعُم الاكتراح اإلالذم مً ػشؾ ممثل الاجدادًت العامت للعماٌ الجضابٍش

راث بعذ عام لخمغ جمُع اإلاعتهلىين، ًخمثل هزا الاكتراح في بىاء هـام حعاووي ؿُما بين اإلاؤظعاث اإلاىجىدة 

.لعلى معخىي الىػً

:  صيغة المليع بالحقظيط- 2

ت إلى إكامت عالكاث مباؼشة مع صبابنها مً خاللها ًمىً  جبعا لهزه الصُؼت جلجأ اإلاؤظعاث الىػىُت الجضابٍش

م دؿع جضء مً جيلـتها مع حعذًذ باقي  للضبىن أن ًدصل على العلع التي ًشػب في ؼشائها، و ًخم رلً عً ػٍش

.لاإلابلؽ الخلا على ؼيل أكعاغ للمىسد خالٌ مذة ال جخجاوص حععت أؼهش

هما ججذس ؤلاؼاسة إلى إمياهُت لجىء اإلاؤظعاث الىػىُت إلى ؼشواث الخأمين للخؼؼُت طذ ألاخؼاس التي جىجم 

عً عذم حعذًذ الضبىن إلاا علُه و ًخم رلً خعب سػبت اإلاؤظعت 

: صيغة الشساء بالقسض- 3
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جخمثل هزه الصُؼت في حعُير عملُت البُع و الؽشاء باللشض، و ًخم رلً باإلاىاؿلت البىىُت التي جخجلى في مىذ 

اجه الذابمت، على أن ًخعهذ بدعذًذ كُمت اللشض  كشض للمعتهلً، ًخمىً مً خالله مً حعذًذ كُمت مؽتًر

ت الىاججت عً عملُت الؽشاء باللشض  في آجاٌ الاظخدلاق اإلادذدة، بدُح ًلىم البىً بخصم ألاوساق الخجاٍس

ت لذي البىً اإلاشهضي جبعا  لصالح اإلاؤظعاث كبل آجاٌ اظخدلاكها، و ًجىص إعادة خصم جلً ألاوساق الخجاٍس

ل1.لللىاهين اإلاعمٌى بها

ًجذس ؤلاؼاسة إلى أن هزه الصُؼت للُذ امخُاصا و جـظُال عً باقي الصُؽ مً كبل أعظاء مجمىعت العمل و 

الجهاص اإلاصشفي ليىنها معممت على جمُع اإلاعتهلىين، و بهزا جيىن الصُؼت ألاهثر مالءمت لىـام كشوض 

.لالاظتهالن الىاجب العمل بها

أطملاب اهخشاز قسوض الاطتهالك و آثازها على الاقحصاد الىطني : ااملطل الثالح

ت و هزا ما أزش على الاكخصاد الجضابشيل .لجىجذ عذة أظباب لذخٌى اللشوض الاظتهالهُت للعىق الجضابٍش

أطملاب اهخشاز القسوض الاطتهاللية : أوال

ظاعذث اللشوض الاظتهالهُت عذة عىامل الهدؽاسها في الجضابش منها ما ًشجع للملشض و البعع آلاخش ًشجع 

لل2:للملترض هما هى واضح ؿُما ًلي

و جمىد ألاجىس ملابل ػالء اإلاعِؽت الىثير إلى مداولت جىؿير خاجُاتهم عبر  الحُاة مخؼلباث سؿعذ -

 . ألاخيرة20أكصش الؼشق، وهي اللشوض التي بذأث و جىظعذ خالٌ العىىاث 

الشوىد الاكخصادي و احعاع دابشة الـلش التي باجذ حؼؼي جضء هبير مً العيان حعذ مً ألاظباب جذؿع  -

 .باإلاىاػً لالكتراض

البىىن و مىاؿعاتها في جلذًم الدعهُالث لهزه اللشوض خُح أصبدذ اجشاءاث الحصٌى على  -

 .اللشض الاظتهالوي أهثر ظهىلت مً كبل

 .حجم الاعالهاث الذعابُت و الاػشاءاث التي جلىم بها البىىن -

ػضو اإلاىخجاث اإلاعخىسدة للعىق الىػني لزا ؿالبذ مً اًجاد أداة لحماًت الاكخصاد الىػني و اإلاخمثلت  -

 .في اللشوض الاظتهالهُت

                                                           
، سظالت ماجِعتر في العلىم الاكخصادًت، ولُت العلىم الاكخصادًت و "دزاطة القسض الاطتهالمي في العمطيات الملىنية الجصائسية"صالق ظهام، -ل1

ت و علىم الدعُير، الجضابش، 132 ، ص 2005ل-2004الخجاٍس   
،  مزهشة ماظتر في العلىم الاكخصادًت، جامعت وسكلت، "أثس الغاء القسوض الاطتهاللية على الملىىك الاطالمية في الجصائس"عؼا هللا ًاظين، -ل2

.66، ص 2011الجضابش،    
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آثاز القسوض الاطتهاللية على الاقحصاد الىطني : ثاهيا

إن مىذ اللشوض الاظتهالهُت مً ػشؾ البىىن و اإلاؤظعاث اإلاالُت اإلاخخصصت البذ أن ًخلف وسابه أزاس و 

ل1:لهزا ظىؾ هلىم بذساظت أهمُت هزه اللشوض باليعبت لالكخصاد الىػني مً الىاخُخين الجضبُت و اليلُت

: أثس مىح القسوض الاطتهاللية على الاقحصاد الجصئي- 1

هداٌو في العشض الخالي هؽف دوس و أهمُت اللشض الاظتهالوي مً الجاهب الجضةي و هزا خالٌ الىلاغ 

:لالخالُت

إن كشوض الاظتهالن لها أهمُت كصىي في اخذار الخىاصن في ظىق العلع : أثسه على اطتهالك العائالت- 1-1

ل عملُت ؼشاء اإلاىخجاث الذابمت باللشض، ؿالبىً  م جلبُت خاجاث ألاؿشاد و العابالث ؿُما ًخص جمٍى عً ػٍش

ًلعب دوس الىظاػت بين الباةع و اإلاؽتري خُح ًمىً للعابالث مً جدلُم ؿشصت لشؿع مىاسدها ليي جمٌى 

ذ الحصٌى عليها .لامالن جٍش

بما أن هزا اللشض ًؤدي إلى سؿع الاظتهالن العابلي و باألخص العلع اإلاىخجت مدلُا مما : أثسه على الاهحاج- 1-2

ادة ؤلاهخاج و البُع و هزا ما ًؤدي باإلاؤظعاث ؤلاهخاجُت  ًؤدي إلى الؼلب على العلع بىمُت هثيرة و بالخالي ٍص

.لعلى الخؼىسل

جلعب البىىن و اإلاؤظعاث اإلاالُت دوس البعُؽ بين اإلاؽتري و : أثسه على ااؤطظات ااالية و الملىىك- 1-3

لها، خُح ًجبر الضبىن على ؿخذ خعابه  الباةع و بالخالي جلىم بعملُت الاكشاض و هزا إلكخىاء العلع اإلاشاد جمٍى

عت .لالبىيي لذي البىً مما ًؤدي إلى اسجـاع عذد الضبابً بصىسة ظَش

ل:  أثس مىح القسوض الاطتهاللية على الاقحصاد النلي- 2

ظُيىن لللشوض الاظتهالهُت الذوس الىبير في اليؽاغ الاكخصادي هـشا إلاا جؤزشه على عذة عىامل منها جأزيرها 

ادة عذد الؼالبين اإلاعتهلىين على العلع، و مىه لجىئها إلى البىىن لؼلب اللشوض  على العابالث و رلً بٍض

ادة في الؼلب ًىجش عنها  ت التي ًدصل عليها ألاؿشاد و هزه الٍض لها بالشػم مً الـىاسق في الذخٌى الؽهٍش لخمٍى

جي لإلهخاج باليعبت للمؤظعاث اإلاىخجت لهزه العلع الاظتهالهُت، و بالخالي جدلُم اإلاىاؿعت  هزلً الشؿع الخذٍس

                                                           
.48عؼا هللا ًاظين، هـغ اإلاشجع، ص -لل 1  
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بين اإلاىخجين مما ٌعاعذ خخما على اهخعاػ و اصدهاس الاكخصاد الىػني في اإلاعخلبل و مىه جىىع ألاظىاق بالعلع 

ل1.اإلادلُت مما ًذؿع اإلاؤظعاث لالظدثماس في عذة مجاالث و كذ ًيىن هىالً اظدثماساث أجىبُت

:الخالصة  

ً الىلىد أو ججمُذها بل ما  مً خالٌ ول ما عشض في هزا الـصل ًخضح أن مهام البىىن ال جلخصش على جخٍض

لُت للضبابً، و كذ كذمىا ؿُما  ل الحاجُاث الخمٍى ًخعذي رلً في البدح عً الىلىد مً أجل اظخخذامها لخمٍى

ظبم اللشوض الاظتهالهُت التي حعخخذم في هزا الصذد خاصت إلاا لهزا اللشض مً أهمُت اجخماعُت و 

اكخصادًت و هزا ما جعل مىه كشطا ًدـى بلبٌى عام مً ػشؾ أإلالترطين، خاصت في الجضابش الزي جم حعذًل 

ش اإلاىخىج اإلادلي مً خالٌ هاؿزة كشوض  ؼشوػه لُىاظب ػالبُه و لُىاظب الحيىمت التي جبدح عً جؼٍى

.الاظتهالن  

 

  

   

      

   

 

   

 

  

   

 

                                                           
.49مشجع ظبم رهشه، ص ، "أثس الغاء القسوض الاطتهاللية على الملىىك الاطالمية في الجصائس"عؼا هللا ًاظين، -ل 1  
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 :ثمهيد

 خيث "La société Générale Algérie"و لخذعيم الذساظت خٌى مىطىع املزهشة كمىا بذساظت ميذاهيت في بىً 

 .اعخمذها على املعلىماث املخىفشة على معخىي البىً مدل الذساظت

ت و املهام التي إو كذ كعمىا الفصل  لى دساظت خٌى بىً الششهت العامت و هزا خٌى الششهت العامت الجضائٍش

 .جلىم بها، و في ألاخير جؼشكىا لذساظت خالت اللشض الاظتهالوي و الخأمين املؼلىبت له
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 الشزكة العامة: ااببث  ألال 

الششهت العامت هي اخذي الششواث ألاوسوبيت التي لها فشع داخل الجضائش و عذة دٌو أخشي و ظيخعشف عليها في 

 .هزا املبدث

( La société générale )ابة حول الشزكة العامة : ااططل  ألال 

حعخبر الششهت العامت واخذة مً أهبر املجمىعاث الخذماث املاليت ألاوسوبيت، بىاءا على همىرج العمل املصشفي 

و ججمع بين الصالبت املاليت، اظتراجيجيت الىمى املعخذام مع الؼمىح لييىن مشحعا للعالكت بين . الشامل املخىىع

 . البىً و ألاظىاق و هزا ختى ًيىن على ملشبت مً العمالء

 30 بلذا، و ًذعم ًىميا 76 ألف مىظف في خىالي 148 ظىت، ًىظف خىالي 150هزا البىً مىحىد ألهثر مً 

مليىن عميل خٌى العالم مً خالٌ جلذًم مجمىعاث واظعت مً الىصائذ و الحلٌى املاليت املصممت خصيصا 

ت و الششواث  .لألفشاد و املؤظعاث الاظدثماٍس

 :(La société générale)لذًىا الهييل الخىطيحي للششهت العامت 

 شكل ثوضيحي لهيكل الشزكة العامة: III(-4)الشكل 

 

 ألاثائق من البىك: ااصدر
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 مىتجات الشزكة العامة: ااططل الثاوي

 :مىخجاث الششهت العامت والخالي

 .فهي الىظيفت الشئيعيت للبىً، خيث أن فائذتها حعذ الىاجج ألاهبر داخل البىً:  القزألاض-  1

ٌعىق البىً شهاداث الاًذاع مً خيث ألاظعاس التي جىفشها املىافعت، و لخعميم بيعها كذ : الاستثمارات- 2

 .ًلذمها البىً هظمان ملمىط في خالت الاخخياحاث الائخماهيت

مثل جلً املىخجاث التي جخص الادخاس فهي مً املهاساث و الىطائف الخلليذًت للششهت : ااىتجات  ألازر - 3

 .العامت

و ًلصذ بها جىظيع العشض، خيث ًمىً أن جلبي أفظل جىكعاث العمالء، هما أنها ًمىً أن : الخدمات- 4

ذ مً الىاجج بأمان و  شيل مخىشس   .جٍض

( L a société générale algérienne)الشزكة العامة الجزائزية : ااببث الثاوي

عشفذ الجضائش دخٌى عذة بىىن أحىبيت و عشبيت ظاعذث في جدليم الىمى الاكخصادي و مً بين هزه البىىن 

 .الششهت العامت التي واهذ مدل الذساظت في هزا الفصل

 ابة حول الشزكة العامة الجزائزية: ااططل  ألال 

ت هي أخذ فشوع الششهت العامت مىحىدة في الجضائش، و جىظف أهثر مً   مىظف و 1390الششهت العامت الجضائٍش

 .  حعمل في عذة مىاػم مً البالد، هما حعخبر بىً ججاسي ًلذم الخذماث و املىخجاث الخلليذًت

ت عً مذي صذق، زلت و مهىيت  أًظا حعذ واخذة مً البىىن ألاحىبيت ألاولى في الجضائش، جمثل عالمتها الخجاٍس

 .لى ول مً سحاٌ ألاعماٌ، املهىيين و ألافشادإالبىً، فهى مىحه 

ت مشث  عذة مشاخل لخؼىسها، و ظىعشطها والخالي  :الششهت العامت الجضائٍش

 .افخخاح مىخب جمثيلي للششهت العامت: 1987   عام _

 .الحصٌى على سخصت مصشفيت: 1998 عام _

 .وشاء فشع ششهت عامت بالجضائشإ: 1999 عام _

 .2000 في ماسط _الجضائش العاصمت_فخذ أٌو ووالت للعمالء في البياس  : 2000 عام _
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ت هي ووالت جا عت  : 2004 عام _  ملجمىعت الششهت العامت  عذ الاظخدىار على %100الششهت العامت الجضائٍش

 .معاهمي ألاكليت

ت ألهبر الششواث العامليت إ: 2007 عام _  .( DGEI)وشاء مذًٍش

ت ألهبر الششواث الىػىيت إ: 2008 عام _  .(DGEN)وشاء مذًٍش

ل وشاػاث الاظدثماس إ: 2009 عام _   .(BFI)وشاء بىً لخمٍى

ت مشاهض أسبعت إوشاء:  2010 عام _  .واملخىظؼت الصغيرة الششواث أفظل خذمت لخلذًم الجضائش في ججاٍس

  . و مىكف حذًذ لالجصاالث على أظاط كيمت العمل الجماعي(ACP)وشاء ووالت  للعمالء إ: 2011 عام _

. البالد أهداء مخخلف في حذًذة فشوع ظبعت افخخاح: 2012 عام _

 .   (GTP)وشاء كؼاع لبىىن الخجاسة العامليت إافخخاح غشفت للخجاسة و : 2013 عام _

ت في الذاس البيظاء : 2014 عام _  .، جيزي وصو و البليذة(الجضائش العاصمت)افخخاح زالزت مشاهض ججاٍس

 .(مىؼلت صىاعيت)افخخاح مشهض ججاسي بشوٍبت : 2015 عام _

 ."علي مىجلي"افخخاح مشهض ججاسي  عىابت، افخخاح ووالت كعىؼيىت : 2016 عام _

 .افخخاح ووالت معيلت: 2017 عام _

 ااهام ااصزفية ااختطفة لطبىك: ااططل الثاوي

 :مً الىظائف املصشفيت التي ًلىم بها البىً هزهش

* "So essentiel" :  و هي خذمت جديذ جخفيظاث ظعش الفائذة على الخذماث التي ًلذمها وفلا الخخياحاث

 .%40 و 20العمالء جتراوح بين 

ل إ * جاخت الفشصت للعمالء إلداسة خعاباتهم مً الخاسج مً خالٌ ألادواث و الخذماث التي جمىنهم مً جدٍى

 .ألامىاٌ أو جلذًم ػلب لذيهم

ت الخذمت املصشفيت إلالىتروهيت ختى جمىً العمالء مً دفع زمً  عع *  أػللذ الششهت العامت الجضائٍش

اث، و هزا   .( G3)ػالق خذمت الجيل الثالث إاملشتًر
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ت جدذ جصشف عمالئها الزًً ٌعافشون خاسج البالد 2015 بذاًت مً عام *  وطعذ الششهت العامت الجضائٍش

 .واخذة هالظيىيت و ألاخشي ال:  و هي هىعان"فيزا"بؼاكت 

 . خعاب الخىفير بذون فائذة*

* Messagi : ًخللى العميل سظالت على الهاجف املدمٌى خٌى اظخلباٌ الشاجب و أي احشاءاث جمذ مً خالٌ أو

 .في خعابه

* Sganet :م ألاهترهذإ  .داسة خعابً عً ػٍش

 دراسة القزض الاستهالكي: ااببث الثالث

حىاهب اللشض الاظتهالوي كمىا بذساظت خالت اللشض الاظتهالوي ظىلذمها والخالي في   مً أحل الاملام بجميع

 .هزا املبدث

 مطف ططل القزض: ااططل  ألال 

 :ًخيىن ملف ػلب كشض اظتهالوي مً

 .CNI وسخت عً بؼاكت الخعٍشف الىػىيت _

 . شهادة الاكامت_

 . شهادة امليالد_

 . شهادة الحالت العائليت_

 . وسخت عً بؼاكت الشفاء_

 .(آخش زالر وسخ) بؼاكت ألاحىس _

 . بؼاكت الشظىم_

 . أشهش06 هشف الحعاب ٌ _

 . فاجىسة أوليت_

 . ظاعت48  و ًخم دساظت امللف خالٌ <
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 دراسة ااطف : ااططل الثاوي

 :ًخم دساظت امللف باجباع املشاخل الخاليت

 :معطومات أألالية عن ااقترض-  1

ًبذأ اجفاق كشض الاظتهالن بملابلت شخصيت مع العميل مً أحل الخدلم مً الجذاسة الائخماهيت له، و هىا 

 ًمىده علذ أولي

 :العشض املخعلم باللشض ًمىً أن

 . ٌعؼى في نهاًت امللابلت ألاوليت_

ذ_ م البًر  . اسظاله عً ػٍش

 .ن وان لذي العميل ودٌعت لحعاب ًجب أن ًدصل أًظا على وسخت مً هزا العشضإ _

 . ًىما15 ًظمً امللترض العشض في خذود <

 :ااعطومات ااذكورة في العقد- 2

 :العلذ ًجب أن ًيىن مىضح و  شيل ملشوء و أن جيىن املعلىماث دكيلت، بما في رلً

ت و عىىان امللشض و امللترض_  . هٍى

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

 .(املبلغ) ملذاس اللشض _

 . ششوغ جىفير ألامىاٌ_

 . مذة العلذ_

خ الاظخدلاق_  . هميت، عذد و جىاٍس

 .حمالي املبلغ املعخدم مً كبل امللترضإ معذٌ الفائذة و _

ت و عىىان الىفيل_  . هٍى



  حول القزض الاستهالكي         دراسة ثطبيقية         الفصل الثالث                                                    

 

 
60 

 . وحىد خم الاوسحاب_

 . ششوغ ظذاد اللشض في وكذ مبىش_

 :ثوافز  موال- 3

خالٌ .  أًام مً كبٌى العلذ، و رلً  عذ اهتهاء فترة الاوسحاب، مً أحل جللي ألامىا07ٌعلى امللترض اهخظاس 

 .هزه الفترة ال ًمىً دفع أو جللي أي مذفىعاث ظىاء مً امللترض للملشض أو مً امللشض للملترض

 :ثقديم معطومات مىتظمة لطعميل- 4

أما في خالت اللشض املخجذد ًجب . على البىً جلذًم معلىماث و لى مشة في العىت خٌى املبلغ املخبلي للعذاد

ت  .أن جيىن املعلىماث شهٍش

 : نهاية العقد- 5

 . ًجب جدذًذ املذة في العلذ ختى و لى وان مً املمىً ججذًذه_

 .را سغب امللترض  عذاد الائخمان معبلاإ ًجب جدذًذ الؼشق و الظشوف _

 . جدذًذ هيفياث انهاء العلذ_

 دراسة حالة القزض الاستهالكي: ااططل الثالث

 ثأميىات ألا ضماهات القزض الاستهالكي: أألاال

 :ثأميىات القزض الاستهالكي*

املىث، العجض :  بما أن مبلغ اللشض مهم للبىً، فاهه مً ألافظل الحصٌى على جأمين لحماًت اللشض طذ*

 .الذائم، العجض الىلي املؤكذ، فهىا ًخم ظذاد حضء مً اللشض مً كبل ششهت الخأمين و رلً بمىحب العلذ

لى أن دفع الذًىن ظيخم عىذ جىكف امللترض عً العمل في خالت العجض الىلي املؤكذ، هما أن إ ججذس الاشاسة <

 .العذاد ًبذأ في نهاًت فترة الاهخظاس

ن الخأمين ال ًذفع معخدلاث اللشض في خالت خعاسة امللترض لخأمين العمل  عبب الاظخلالت، أو الاكالت إ *

 . عبب ظىء العلىن
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 . و هزا الىىع مً الخأمين ال ًأخز  عين الاعخباس نهاًت مذة العلذ املدذدة<

 :ضماهات القزض الاستهالكي*

و . هى التزام الفشد أو مؤظعت ماليت على الىفاء  عذاد اللشض في خالت جخلف امللترض:  الضمان الشخص ي_

هىا عىذ جخلف امللترض على العذاد و لم ًشد على ػلباث البىً بالعذاد، ًخخز البىً احشاءاث طذ 

را جلذم امللترض للبىً و أزبذ عذم كذسجه على العذاد، فيخىحه البىً إأما . الصخص الزي هفل امللترض

 .مباششة للصخص الزي طمً امللترض

الخعهذ هى مً بين الظماهاث املؼلىبت مً كبل البىىن لظمان حعذًذ اللشض و هىا ال ًمىً :  الزهن_

 .للملترض بيع املمخلياث املشهىهت دون مىافلت البىً ختى ًخم ظذاد اللشض وامال

 .ألاظهم و علىد الخأمين على الحياة هظمان لللشض:  ًمىً للبىىن أن جأخز الاظدثماساث املاليت مثل_

 دراسة حالة القزض الاستهالكي لشزاء سيارة: ثاهيا

ت مً أحل "فشاج"ًشغب العيذ    ششاء ظياسة مصىعت في الجضائش خيث جىحه لبىً الششهت العامت الجضائٍش

و هىا ًلىم البىً بؼلب طماهاث مً امللترض بهذف طمان . جلذًم ػلب الحصٌى على كشض اظتهالوي

 .العذاد في خالت عجض امللترض

. البؼالت، العجض أو الىفاة: مً هاخيت أخشي، على امللترض جأمين اللشض ملىع املخاػش التي كذ ًخعشض لها مثل

 .هما ال ًمىً للملشض أن ًؼلب مً امللترض الاشتران في جأمين خاص

و هىا .  دج1450000را وان مبلغ العياسة هى إ دج، 950000 لذًه خم ػلب كشض كذسه "فشاج"رن العيذ إ

 . دج500000الفشق ظيخم دفعه مً كبل امللترض همعاهمت شخصيت كذسها 

 :و هظمان ًلىم البىً بؼلب.  ًلىم البىً البىً باصذاس شيً مصشفي عليه مبلغ العياسة<

 . جأمين على الحياة_

 . جأمين العياسة طذ وافت املخاػش_

ت _  .Domiciliation de salaire الاكخؼاهيت ألاحٍش

 . سهً على العياسة_
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 :الخالصة

لى املهام و الىظائف التي جلىم بها، هما إ و "S.G.A"لى أهم حىاهب إحعشفىا مً خالٌ هزه الذساظت امليذاهيت 

لى حاهب الخؼىاث التي إحعشفىا على الجىاهب املخخلفت للخأميىاث و الظماهاث التي حغؼي اللشض الاظتهالوي 

 .ًمش بها ملف ػلب كشض اظتهالوي
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ٌعخبر الخأمين في البىىك مً أكثر الىسائل أمىا ملازهت مع الطسق ألاخسي ملىاحهت املخاطس املخعللت باملدُط 

الخازجي و الداخلي للبىك، فهرا الىظام ٌستهدف الحفاظ على السالمت املالُت للبىىك، و ٌعمل على ججىبها 

 .للفشل أو إلاعساز املالي

ت كغيرها  و هظسا  ألهمُت الخأمين البىكي و دوزه الفعال داخل الىظام املصسفي، هسي أهه بإمكان البىىك الجصائٍس

مً البىىك ألاخسي أصبذ بإمكانها ممازست وشاط الخأمين املصسفي و جىشَع مىخجاث الخأمين عبر شبابُكها 

عُت و حبائُت مالئمت  . البىكُت و ذلك ٌعىد أساسا إلى وحىد بِئت حشَس

و مً بين املىخجاث التي جلدمها البىىك لصبائنها و جخىفس على خدمت الخأمين، هجد كسوض الاستهالك أولها و ذلك 

بعد إلاكبال الري عسفخه هره اللسوض في السىىاث السابلت، و ختى بعد فشل البىىك في حسُير هره اللسوض 

ادة مدًىهُت ألاسس و تهمِش املىخىج املدلي، هسي أن الجصائس و بعد دزاست ملترح عىدة كسوض  إلى حاهب ٍش

الاستهالك للساخت البىكُت ووضع شسوط لخجىب الىكىع في هفس الخطأ هجد أن البىىك حعخمد على خدمت 

 .الخأمين داخل هظامها لضمان خس اسخغالل و سير عملُت مىذ اللسوض بىجاح

 :اختبار الفرضيات

الخأمين املصسفي هى جىشَع مىخجاث الخأمين مً خالل كىىاث الخىشَع املخىفسة لدي البىك، و الري ًصف : أوال

 .باكت مً الخدماث املالُت التي حغطي اخخُاحاث العمالء مً املىخجاث و الخدماث املصسفُت و الخأمُيُت

إن الخأمين املصسفي ٌشمل و ٌغطي حمُع مىخجاث البىك بما في ذلك الىدائع و اللسوض لرا هجد لدي : ثانيا

 .هرا ألاخير جأمين على هره الخدماث

إن جدوي الدخل العائلي لألسس هى ما ًدفعها لطلب كسض استهالكي بهدف جلبُت خاحُاتها و زفع كدزتها : ثالثا

 .الشسائُت لها

إن املخاطس التي ًخعسض لها البىك عىد جلدًم مىخجاجه خاصت كسوض الاستهالك، فاهه ًلجأ لخدمت : رابعا

 . الخأمين املخىفسة لدًه ختى ًضمً عدم حعسضه للمخاطس أو الحد منها

 :النتائج املتوصل اليها

 ٌستهدف هظام الخأمين على الىدائع الحفاظ على السالمت املالُت للبىىك، و ٌعمل على ججىبها الخعسض _

 .لإلعساز املالي، خُث ًىطىي على فسض ضىابط على البىىك لخفادي خدوث أشماث مصسفُت
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 . ًدمي هظام الخأمين على اللسوض اللسض مً مخاطس عدم السداد مً كبل امللترضين_

 . إن وحىد كسم للخأمين في البىىك ٌعطي ثلت للملترضين و اسخلساز للىظام املصسفي_

 تهدف اللسوض الاستهالكُت لسفع معدل الىمى الاكخصادي و ذلك مً خالل زفع اللدزة الشسائُت للملترض، _

 .و دعم املىخج املدلي مً حهت ثاهُت

 :التوصيات و الاقتراحات

 .ضسوزة وحىد جأمين في ملفاث طلب كسض لدي البىىك- 1

 .إلصامُت الخأمين على اللسوض مً أحل جفادي مخاطس عدم سداد امللترضين للسوضهم- 2

 .املساكبت املسخمسة و الدائمت لسير كسوض الاستهالك و مخابعت امللسضين- 3
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 :امللخص

     تهدف هذه الدراسة إلى إبزاس دور الحأمين في جشجُع القزوض الاستهالكُة حُث ثحضمن الحأمين البنكي 

الذي ٌعد على اهه ثىسَع منحجات الحأمين من خالل قنىات الحىسَع املحىفزة لدي البنك، كما ثقسم هذه 

ض املىدعين في حالة عدم إمكاهُة الحصىل  الخدمة إلى ثأمين الىدائع الذي ًنصزف مفهىم هظامه إلى جعٍى

على ودائعهم من البنىك وهنالك أًضا الحأمين على القزوض الذي من شأهه أن ٌسمح بحغطُة املؤمن له في 

 وثطزقنا أًضا في هذا البحث إلى القزوض الاستهالكُة التي ثمنح .حالة فقدان قدرثه على سداد القزض للبنك

 .لفئات معُنة من املجحمع بغزض الحصىل على استهالك الشخص الذي ال ًقدرعلى سدادها في دخله الحالي

   الجشائز كغيرها من الدول عملت من أحل إدماج هذا النىع من القزوض وطبقت علُه خدمة الحأمين البنكي 

 .لحماًة كال من املستهلك و البنك 

 : الكلمات املفتاحية

 . ثأمين الىدائع, ثأمين القزوض , القزوض الاستهالكُة , الحأمين البنكي 

Résumé : 

   Cette étude vise à mettre en évidence le rôle de l'assurance pour encourager les crédits  à la 

consommation, où comprend l'assurance bancaire, qui est aussi la distribution des produits 

d'assurance à travers les canaux de distribution disponibles à la banque, ce service est divisé en 

assurance-dépôts, qui sort le concept de système pour indemniser les déposants en cas de manque 

d'accès aux dépôts des banques, il y a également l'assurance sur les crédits qui seraient autorisés à 

couvrir l'assuré en cas de perte de sa capacité à rembourser le crédit à la banque, on a également 

abordé dans cette recherche aux crédits à la consommation accordés à certaines catégories de la 

société afin d'obtenir des produits aux personnes qui n'ont pas en mesure de les rembourser dans 

le revenu actuel.      L’Algérie, comme les autres pays ont travaillé à intégrer ce type de crédit 

appliqué par le service d'assurance bancaire pour protéger le consommateur et la banque. 

Mots clés : 

L’assurance bancaire, crédit à la consommation, l’assurance des crédits, assurance-dépôts. 
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