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:  مقــدمـ عـامـ

سساػ      ا هاما  ،املاليغ الحيڤيغ ضمن النشا٭ االقتصإڬ تعٖ البنڤڅ من امل بحيث تلعظ ٕٙڣ
ٚها االئتمانيغ ڣ النقٖيغڣفعاال في تنفي٘ أهٖاف ڣ مكڤناػ السياسغ املاليغ للٖڣل ، حيث تقاٝ غ بعناص

ٕٙ املاليغ  ٙتڢ علګ تعبئغ املڤا ٙ فعاليغ النظام البنكي بمٖڥ قٖ ٕٙ الت تأتي من اإلصٖا ڣ باألخ٨ املڤا
ٚا٩ ڣفڄ أفضل الصيغ املمكنغ. ٙتڢ علګ تخصي٨ األمڤاڋ القابلغ لإلق  النقٖڬ، ڣ ك٘ا مٖڥ قٖ

ٚفيغحيث تعمل علګ تحقيڄ ه٘      طاٙ البيئغ املاليغ ڣ املص ڣأسعاٙ الخٖماػ املقٖمغ  ،ا ضمن 
ٜبائن أڣ التنافس علګ أساٝ نڤعيغ ڣطبيعغ ا سًڇ  ،لخٖمغملختلڀ ال اتيجيغ التميڈ املصٚفي ڣ باعتمإ 

ٙتهاٗڣ يإع ،لڊ لضماڗ جٜء أكبڇ ما يمكن من املتعامليڗ فضال عن تٖعيږ قٖ  ڣتميڈها التنافس  ٛڣ
ٙتها علګ االبتكاٙ، ڣ التجٖٕ ٗڣ ٚاٙ كما تعكس كفاءع ڣفعاليغ قٖ لڊ لضماڗ البقاء ڣالنمڤ ڣاالستم

ٛمغ، ڣال يمكن أڗ تهمل في البنڤڅ أقڤڥ إٔلغ لكڤنڢ القطاع ال٘ڬ ي عمل علګ تٖبيڇ ڣسائل التمڤيل الال
ٚڬ في ظل انفتاح ٕاخلي ڣاسع علګ اقتصإ  ٜائ ٚ الٖٙڣ ال٘ڬ يقڤم بڢ النظام البنكي الج الڤقت الحاض

.  السڤځ ڣبالتالي علګ االقتصإ العالم

اػ ا      ا كبيڇا نتيجغ التطٙڤ ٚفت تطٙڤ ٚڥ ع القتصإيغ ڣاملنظڤمغ البنكيغ كأڬ منظڤمغ أخ
ٚيغ حيث أخ٘ڣ  ،ڣاالجتماعيغ ٜٕإ من ڣقت ألخٚػ حت الفك ٚقا ڣتقنياػ علګ ه٘ ،أهميتها ت ا أكسبها ط

ٚفيغ متعٖٕعجٖيٖع سعيا للحصڤڋ علګ  ، حيث أصبح األٕاء الجيٖ لهٖه البنڤڅ يقاٝ خٖماػ مص
ن ٙيغ األكٌڇ  ٚڣ٩ االستثما ٚإ ڣتڤجيهها للق ٚاػ األف ٙتها علګ تعبئغ مٖخ تاجيغ الت تخٖم بمٖڥ قٖ

ٚا٩ نمڤ االقتصإ.  أغ

      :  اإلشكالي

ٙاػ  ٚاػ استثما ٕٙ املجتمع املبن علګ تحڤيلڢ ملٖخ ٙع علګ تخصي٨ مڤا ڗ البنڤڅ أصبحت قإ
ٙكاڗ  لڊ من خالڋ ڣظيفتڢ كڤسيٰ مالي ڣهي بٖلڊ تعٖ أحٖ أهږ األ تشكيليغ منتقاع ڣمتنڤعغ ٕڣ

الحٖيثغ ڣ أصبحت تمثل قڤع اقتصإيغ اليستهاڗ بها في عالږ السياسيغ لنظام التمڤيل في املجتمعاػ 
ٚ املڤضڤع في اإلشكاليغ التاليغ: ٙ ڣ التمڤيل ڣعلګ ضڤء ما سبڄ يمكن صياغغ جڤه  االستثما

 ؟  ما هي مختلف التقنيا املستخدم من طرف البن من أجل تسيير العمليا املصرفي

ع من ه اإلشكالي سننفرع عنها مجم : من خال ه  األسئل النظري والتطبيق
؟  -1 ؟ وماه النظام املصرفي الجزائر ي ك التجا يال  لد البن  ماهي أهم التم

؟ -2 ي ك التجا  ماهي أهم العمليا املصرفي لد البن

؟هي البني التنظيمي وماه دو ما -3  بن الفالح والتنمي الريفي
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:  الفرضيا
 : ها الفرضي األول في قبڤڋ الڤٕائع من أصحاب الفائ٬ املالي بمعٖالػ فائٖع البنڤڅ يشمل ٕٙڣ

ائع الت يحصل عليها البنڊ ڣڣسائل الٖفع الت تستعمل في هاتڢ التعامالػ املالي.  بمقابل قيمغ الٕڤ
 : ٚاضها ال٘ين هږ بحاجغ الفرضي الثاني ائع من أصحاب الفائ٬ املالي يقڤم البنڊ باق بعٖ قبڤڋ الٕڤ

ٙيغ.ليها أڬ أصحاب الع ٙيع تمڤيليغ ڣاستثما ٜ املالي لقيام بمشا  ج

ٚڣ٩ :الفرضي الثالث  ٙ في منح الق ٚا ٚف البنڊ التخاٗ الق ٚاءاػ املتخ٘ع من ط  املعاييڇ ڣاإلج

.  
: اس  حدود الد
 : ٙئ حدود الزمني ٙاسغ من تا ٚيت الٖ ٚيل . 18لګ  2017ما15ٙٝلقٖ أج  2017أف
 : ٚيفيغ حدود مكاني ٙاسغ في بنڊ التنميغ ال ٚيت الٖ  .مستغانږ BADRأج

 أهداف البحث:
 اف البنڊ من خالڋ ڣظائفڢ.استبياڗ أهٖ -

ٚڣ٩. ڣاآللياػالسياسغ البنكيغ  -  املتبعغ في تقٖيمڢ للق

ٚڣ٩ ا - ٚف البنڤڅ في مجاڋ منح الق ٛ أهږ امليكانيڈماػ ڣالعملياػ البنكيغ املستخٖمغ من ط ٚا ب
ٚڣ٩  ٙ أڣ استغالڋ.سڤاء كانت ق  استثما

ٚف علګ مهام البنڊ ڣالتقنياػ الجٖيٖع املستخٖمغ.  -  التع

 أهمي البحث:
ٙنا له٘ا املڤضڤع ملا لڢ من أهميغ اقتصإيغ ڣماليغ حيث أڗ البنڊ يقڤم بجمع     يمكن القڤڋ أڗ اختيا

ٚڣ٩ لكن ه٘ه املهمغ تبٖڣ جٖ صعبغ علګ البنڊ ل٘ا يجظ أڗ ي يعها غلګ ق ائع، ڣتٛڤ كڤڗ ٕائما الٕڤ
ٙاسغ شاملغ ڣمفصلغ قبل تقٖيږ أڬ ق٩ٚ ڣالحفاٱ علګ  لڊ بالقيام بٖ ٙا من خالڋ تعامالتڢ، ٗڣ ح٘

ٜبائن ال٘ين يتعامل معهږ.  سمعتڢ في السڤځ ڣكسظ ثقغ ال
 منهجي البحث:   

ٚضياػ اعتمٖنا علګ إٔڣاػ الڤصڀ ڣالتحليل في كل    ثباػ الف ٚڣحغ ڣ لإلجابغ عن اإلشكاليغ املط
ٚفيغ ڣك٘ا البنڤڅ.خطڤاػ  ٗ قمنا بتشخي٨ التقنياػ البنكيغ ڣالعملياػ املص  البحث، 

ٚاٛ مختلڀ  ب ٙيغ ڣ ٚفيغ في البنڤڅ التجا لګ أهميغ العملياػ املص ٚځ  ڣمن خالڋ بحثنا هٖا سنط
 التقنياػ املستعملغ.

لګ ثالثغ فصڤڋ كل فصل يحتڤڬ علګ مباحث.  ڣلهٖا الغ٩ٚ قمنا بتقسيږ هٖا العمل 
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ٚڬ، ڣأهږ ألڣڋ الفصل ا ٜائ لګ عمڤمياػ حڤڋ البنڤڅ ڣالنظام املصٚفي الج ٚځ فيڢ  : سڤف نتط
ٙيغ.  التمڤيالػ لٖڥ البنڤڅ التجا

ٚفيغ.الفصل الثاني ٙاسغ كاملغ لألنڤاع املختلفغ للعملياػ املص  : يتضمن ٕ

ٚيفيغ(الفصل الثالث ٙاسغ حالغ بنڊ الفالحغ ڣالتنميغ ال  : سنتحٖ الجانظ التطبيقي )ٕ

 



 اإلطار النظري

 الفصل األول

 ميكانيزمات عمل

 البنوك التجارية
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 ق ائمة المصادر والمراجع
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 :الفصلتمهيد 

ٜتڢ في       جه ڣ تخلفڢ تتمثل  ٚ ثلحقيقي لتقٖم ثلنظام ثالقتصإڬ  ش ٛ ثملصٚفي ألڬ بلٖ ثمل يعتبڇ ثلجها
نڤثعها.  ثلبنڤڅ بمختلڀ 

ٙع ثلنقٕڤ ڣعملياػ       ٚڣڗ ثلڤسطى لتقڤم في بإ ثألمٚ بتجا ٚع في ثلق ٚػ ثلبنڤڅ ألڣڋ م ڣقٖ ظه
ثػ ڣظيفژها لتصبِ  ٚف، ثږ تطٙڤ ڣلثملثلص ٚڣ٩، ففي ثلسابڄ كانـ ثلبنڤڅ  غس يٸ ثلق عن تٛڤ

ٙيغ فقط مه ٚث٩ ألجلثلتجا ثئٸ ڣثإلق ٚڥ مژها قبڤڋ ثلٕڤ خ ٙيغ بنڤڅ  لګ جانظ ثلبنڤڅ ثلتجا ، ڣقٖ قامـ 
ٜڬ  ٚك هږ ثلبنڤڅ ثلبنڊ ثمل ٙثػيحتل  ثل٘ڬكبنڤڅ ثألعماڋ، ثالستثماٙ ڣ ثلجهاٛ ثملصٚفي ڣيمثل  صٖث

ٚقابغ ثلعليا علګ مختلڀ ثلب  نڤڅ.ثل

ٙثستڢ في هث ما سنحا٘ڣه      لګ ث ثلفصل بالتفصيل٘ڣڋ ٕ ٚځ  ث باملفاهيږ ثلعامغ للبنڤڅ، ثږ ثلتط ، بٖ
قسام ڣهيكل  لګ  ٚځ  ٙيغ ڣفي ثألخيڇ نتط هږ ثلتمڤيالػ لٖڥ ثلبنڤڅ ثلتجا ٚڬ، ڣ ٜثئ ثلنظام ثملصٚفي ثلج

ٙڬ.  ثلبنڊ ثلتجا
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اريغاملبحن األڣڋ: عمڤمياػ حڤڋ البنڤڅ التج  

ٚف، ثږ       ٙع ثلنقٕڤ ڣعملياػ ثلص ٚڣڗ ثلڤسطى بإ ثألمٚ بتجا ٚع في ثلق ٚػ ثلبنڤڅ ألڣڋ م ظه
لګ جانظ  جل قصيڇ، ڣقٖ قامـ  ٚث٩ في  ٚڣ٩ ڣثإلق يٸ ثلق ڣلغ عن تٛڤ ثػ ڣظيفژها لتصبِ ثملس تطٙڤ

ٚڥ كبنڤڅ ثألعماڋ  خ ٙيغ بنڤڅ   .ثالستثماٙثلبنڤڅ ثلتجا

ٚيڀ ڣنشأع ال  بنڤڅ التجاريغاملطلظ األڣڋ: تع

ٚيڀ البنڤڅ التجاريغ: -1  تع

عمالها ڣثلت       ٙيغ باختالف ثلقڤثنيڗ ڣثألنظمغ ثلت تحكږ  ٙيڀ ثلخاصغ بالبنڤڅ ثلتجا تختلڀ ثلتعا
خٚ، كما تختلڀ باختالف طبيعغ نشا٭ لګ  نڢ ٘ه ثلبنڤڅ ڣشكلها ثلقانڤني ڣله٘ه تتباين من بلٖ  ث ف

ٚيڀ شامل ل يجإ تع مكاڗ  شكالها ڣثلقڤثنيڗ ثلت تحكږ من ثلصعڤبغ  نڤثعها ڣ ها علګ ثختالف 
 عمالها.

ٚث٩ ڣيمكن تلخي٨ عملڢ فهڤ يقبل       سسغ لالقًڇث٩ ڣ ثإلق ٚف هي كلمغ محٖثغ تعن ثمل فاملص
ٚين ٘ن ثلٖين لهږ فائضغ في حاجاتهږ ڣبثألمڤثڋ م لڊ يكڤڗ مٖينا لهږ بقيمژها ، ڣبعٖ تقٖيمها آلخ

ٚين يحتاجڤنها لكي ٘منها ڣب يحتاجڤنها لكي يستفيٖڣڗ  لڊ يكڤڗ مٖينا لهږ بقيمژها، ڣبعٖ تقٖيمها آلخ
ٚيڀ ثألتي: ٙثه ثلتع ٕ ٚين بقيمژها، ڣعليڢ يمكن  ال ثآلخ  يستفيٖڣڗ منها ڣبٖلڊ يكڤڗ ٕثئنا له

خاص       ٚثٕ ڣثلهيئاػ )ثأل ثئٸ من ثألف ٚكغ ثملاليغ ثلت تقبل ثلٕڤ ڣ ثلش ع  ٙڬ هڤ ثملنش ثلبنڊ ثلتجا
ڣ ألجل.ثملع  نڤيغ(، تحـ ثلطلظ 

ثئٸ في فتِ ٘ثږ تستخٖم ه     ٚبِ، ڣبه ثلٕڤ ٚڣ٩ يقصٖ ثل لڊ يقڤم ثلبنڊ ثلڤسيط ٘ثلحساباػ ڣثلق
عيڗ ڣثملستڤٕعيڗ، فاكتسظ ثلٖٙڣ ثألهږ في  ڣ بيڗ ثملٕڤ ٚين  ٚين ڣثملستثم ثلڤسط ثالقتصإڬ بيڗ ثملٖخ

ٜمن،  ثئٸ ثلٗعلګ مٚ ثل ٙيغ هي بنڤڅ ثلٕڤ ٚيغ ڗ ثلبنڤڅ ثلتجا خاص ثلنظ ت تمثل ثلنڤٵ ثلثاني من 
نها ت ڬ  ٙجغ ثلثانيغ بعٖ ثلثلنقٖيغ،  ٛ ثملصٚفي لٖڣلغ ما، ڣهي تتميڈ  بنڊتي في ثلٖ ٜڬ ضمن ثلجها ٚك ثمل

ٕيغ ڣظائفها بتقنيغ عاليغ  ٚتيظ ميڈثنياتها بشكل يمكنها من ت ٙع علګ ت بعٖع خصائ٨ منها ثلقٖ
 (1)ڣمجٖيغ.

  :نشأع البنڤڅ التجاريغ. 2

ٚڣڗ ثلڤس      ٚػ ثلبنڤڅ في ثلفًڇع ثألخيڇع من ثلق ٚ -طىظه ٚثبٸ عش ٚ ڣثل ٚڗ ثلثالن عش ٛ  ثلق ٙ بعٖ ث ٕها
ٚڣب ثلصليبيغ. ثملٖڗ ثاليطاليغ، خاصغ جنڤه ٚ ثلح ث نسڢ، علګ   ڣفلٙڤ

ٚع،  -مكتبغ ثملٖبڤلي-حمٖ علي، ثقتصإيغ ثلبنڤڅ مٸ نظام نقٖڬ ڣثقتصإڬ عالم جٖيٖ -(1)    23، ص.1998ثلقاه
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ڗ ثلعائٖين منها من    ٜم نفقاػ طائلغ لغ٩ٚ تجهيڈ ثلجيڤ١ ، كما  ٚڣب تستل فقٖ كانـ تلڊ ثلح
ٚيڄ  ٙبيڗ، قٖ جلبڤث معهږ خيڇثػ كثيڇع سڤث عن ط ٚتظ من كل هثملحا ٚث ، ڣت ڣ ثلش ث تكٖيسا ٘ثلنهظ 

ٚ ڣثلصانٸ ڣ  ثػ ، ڣكاڗ ثلتاج كٌڇ ثملستفيٖين من هفي ثلثٙڤ لكبيڇ، ڣقٖ قضـ ث ثلتحڤيل ث٘ثملصٚفي من 
ثئٸ للمحافظغ عليها من ثلضياٵ مقابل شهإثػ ثسميغ، ثږ بٖ تحڤيل  ٚع ثلٕڤ ٙع ثلتعامل شيڤٵ فك ٚڣ ض
ٚػ شهإثػ ثإليٖثٵ ثلحاملغ  خيڇث ظه ٕٚ ثلتظهيڇ ڣ ٚفيڗ ڣفيما بمج ثئٸ من ثسږ السږ بحضٙڤ ثلط  ثلٕڤ

Au Porteurڬ بٖڣڗ تعييڗ ثسږ ثملستفيٖ( ثلت ثنبثقـ منها ثلشيڊ قيغ(  ) ڬ ثلنقڤٕ ثلٙڤ ثلبنكنڤػ )
  (1)بشكلڢ ثلحٖين. 

مڤثلهږ ثلخاصغ       ثئٸ فقٖ عملڤث علګ ثستثماٙ  ٕٚ قبڤڋ ثلٕڤ ٙفغ بمج ڣحين لږ يكتفي ثلصيا
ثئٸ  ٙ ثلٕڤ ٚحلغ الحقغ عملڤث علګ ثستثما باقًڇثضها للغيڇ نظيڇ ثلفڤثئٖ ثلت يحصلڤڗ عليها منهږ، ڣفي م

ٵ عنٖهږڬ ماڋ ثلغيڇ ثمل -ثلت لٖيهږ ٚث -ٕڤ ٚثضها لألف ق ث ف ٙباٍ ٕٗ نظيڇ فائٖع ڣقٖ حققڤث من ٙڣ لڊ 
 طائلغ.

ٙساػ ثلص      ٙفغ عنٖ هڣلږ تقڀ مما حظ٘يا خ٘ڣث يسمحڤڗ لعمالئهږ ب مبالغ تتجاڣٛ  ث ثلحٖ، فقٖ 
ثئعهږ )ڣه فالٝ عٖٕ من بيڤػ ثلصيڇفغ ٘ٙصٖع ٕڣ حظ علګ ثملكشڤف( مما سبظ في ثلنهايغ  ث هڤ ثل

ٙ ڣفا ثلٖيڤڗ، نتيجغ ت    ع٘

نشا بيڤػ صيڇفغ حكڤميغ تقڤم  لګ ثملطالبغ ب  ٚ ٚڗ ثلسإٝ عش ٚ ثلق ڣثخ ٚين في  ٚ ثل٘ڬ ٕفٸ ثملفك ثألم
 بحفٴ 

ٚ علګ سالمژها. ثئٸ ڣثلسه  ثلٕڤ

لګ ثلبنڊ. لګ بيـ صيڇفغ ثږ  ٚثف  ٙساػ ثملاليغ من ص ػ ثملما  ڣهك٘ث تطٙڤ

قٖم بنڊ حمل ه      ٙئ هڤ ٘ڣ ٚشلڤنغ )ث ثالسږ في ثلتا ثئٸ ڣيخصږ 1401بنڊ ب ( ڣكاڗ يقبل ثلٕڤ
 ثلكمبياالػ.

س٠ في ثلبنٖقيغ قٖم بنڊ حكڤمي فقٖ ت  باسږ: 1587عام  -فينيسيا -ما 

 Banea Della Piazza di Rialta ثم عام جاڣ مسًٕڇ ثم لكي ٘ثل 1609 بعٖ بنڊ  مسًٕڇ تڢ بلٖيغ  نش ڬ 
ثئعڢ. ٚعګ حسن تسييڇه ڣتضمن ٕڣ  ت

 

 
ٚ ثل-()1  ٜثئٚ، شاك ٚثػ في ثقتصإ ثلبنڤڅ، ٕيڤثڗ ثملطبڤعاػ، ثلج ، محاض ٜڣين  .25، ص 2001ق
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نڤاٵ البنڤڅ التجار  املطلظ الثاني: 

قسام هي:يغ ٙبعغ   للبنڤڅ 

ثئٸ( ڣعملياتها ثقًڇث٩. -ثالنتما.بنڤڅ تجاريغ: )1  ٕڣ

سسغ ثلت تعمل          نڢ ثمل ثئٸ ب ڣ بنڊ ثلٕڤ ٙڬ  ٚف ثلبنڊ ثلتجا ڗ نع ڣ ثالئتماڗ ڣبنڊ يمكن  في ثلٖين 
ث بالٖفٸ ثئٸ يحصل علګ ٕيڤڗ ثلغيڇ ڣيعطي مقابلها ڣعٕڤ جل قصيڇ ، ڣه ثلٕڤ ڣ بعٖ  ث ٘تحـ ثلطلظ 

صڤلڢ ألنڢ يمثل لڢ حقا قبل ثلغيڇ. ثل٘ڬثالئتماڗ   يقٖمڢ ثلبنڊ يٖخل ضمن 

ليه     ٚف  ثئٸ تمثل ثلقسږ ثلتقليٖڬ من ثلنظام ثملصٚفي بل عإع ينص ا ثصطاٍل ثلنظام بنڤڅ ثلٕڤ
سساػ تعمل في سڤځ ثلنقٖ ڣتتميڈ عملياتها بنڤٵ خ اص بطابٸ ثالئتماڗ قصيڇ ثألجل ثملصٚفي ، فه م

هږ ٘ڣه ٚڥ ثلت تعمل في ثلسڤځ ٙٝ ثملاڋ ڣثلت تتعامل ث  ٚفيغ ثألخ سساػ ثملص طابٸ يميڈها عن ثمل
 (1)طڤيل ثألجل. باالئتماڗ

  ٙيغ بصفغ يٖثعها في تنحصٚ ڣظيفغ ثلبنڤڅ ثلتجا يا كاڗ شكلها ڣ ثئٸ  ساسيغ في قبڤڋ ٕڣ
صحابها ڣتڤظيفها في عمليغ ثالقًڇث٩ ڣثالستثماٙ.  حماياػ 

  ٛيإع ثيڇ علګ ثالقتصإ ثلڤطن حين يًڇتظ عليها  ثئٸ ڣتعتبڇ ڣظيفغ هامغ ملا لها من ت خلڄ ٕڣ
 كمياػ ثلنقٕڤ في حٖٕڣ مًڈثيٖع.

  ٚڣ٩ ثألجل ڣثلت تحصل عليها ثلبنڤڅ ثئٸ ڣ منِ ق ٚيڄ ثلٕڤ خ٘عن ط شكاال ٘ه ت ٚڣ٩  ه ثلق
 ڣهي:

ٚڣ٩ لفًڇع قصيڇع جٖث. ٚڣ٩ نقٖيغ تحـ ثلطلظ ڣهي ق  ق

  ثځ ثملاليغ ٚث ثألٙڣ ثځ ثلنقٖيغ ثملاليغ لحساب ثلعمال ڣ ثملتمثلغ في ش ثلقيام بخٖماػ ثألٙڣ
ٙجيغ. ٙع ثلخا  ڣثلقيام بخٖماػ ثلتجا

  :بنڤڅ االستثمار. 2

ڣ تجٖيٖ ٙٝ ثملاڋ ڣ بنڤڅ ثالئتماڗ ث      ملتڤسط ڣ ثلطڤيل ثألجل ڣعملياتڢ مڤجهغ ملن يسعګ لتكڤين 
ٵ ،  ٜٙثعغ( فه تحتاه ثألمڤثڋ غيڇ قابلغ للطلظ مت شا ثملٕڤ ٩ٙ صالحغ لل ثلثابـ )مصنٸ، عقاٙ، 

ثئٸ لألجل ڣعلګ ثالقًڇث٩ م ٙجغ ثألڣلګ ڣعلګ ثلٕڤ نها تعتمٖ في ثقًڇثضها للغيڇ علګ ٙسمالها بالٖ ن ڬ 
 ثلغيڇ 

 
ٚجٸ سابڄ،ص  .(1) ، م ٜڣين ٚ ثلق  .30-29شاك
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ڬ ثلسنٖثػ( ڣكلفًڇ  ٙئ ) يضا علګ ثملنِ ثلحك٘ع محٖٕع بتا ڤميغ ڣكل تلڊ لڊ تعتمٖ تلڊ ثلبنڤڅ 
ٕٙ ثلت تقٖم  ٚڣفغ ٗثملڤث ٙئ مع ال بعٖ تڤث ٚها يجمعها جامٸ يتمثل في كڤنها غيڇ مستحقغ ثلطلظ  ك

 (1) مقٖما.

ٚڣ٩ نقٖيغ تحـ ثلط ٚڣ٩ لفًڇع قصيڇع جٖث.ق  لظ ڣهي ق

 ثځ ثلنقٖيغ ثملاليغ ثځ ثملاليغ  ثلقيام بخٖماػ ثألٙڣ ٚث ثألٙڣ لحساب ثلعمال ڣ ثملتمثلغ في ش
ٙجيغ. ٙع ثلخا  (1)ڣثلقيام بخٖماػ ثلتجا

  :بنڤڅ االستثمار. 2

ڣ تجٖيٖ      ٙٝ ثملاڋ  ڣ بنڤڅ ثالئتماڗ ثملتڤسط ڣ ثلطڤيل ثألجل ڣعملياتڢ مڤجهغ ملن يسعګ لتكڤين 
ٵ ،  ٜٙثعغ( فه تحتاه ثألمڤثڋ غيڇ قابلغ للطلظ مت شا ثملٕڤ ٩ٙ صالحغ لل ثلثابـ )مصنٸ، عقاٙ، 
ثئٸ لألجل ڣعلګ ثالقًڇث٩ من  ٙجغ ثألڣلګ ڣعلګ ثلٕڤ نها تعتمٖ في ثقًڇثضها للغيڇ علګ ٙسمالها بالٖ ڬ 

ڬ ثلسنٖثػ( ڣكثلغيڇ لفًڇ  ٙئ ) يضا علګ ثملنِ ثلحكلڊ تعتمٖ تلڊ ثلبنڤ ٘ع محٖٕع بتا ڤميغ ڣكل تلڊ څ 
ٕٙ ثلت تقٖم  ٚڣفغ ٗثملڤث ٙئ مع ال بعٖ تڤث ٚها يجمعها جامٸ يتمثل في كڤنها غيڇ مستحقغ ثلطلظ  ك

 مقٖما.

ػ.3   :االدخار ڣالتڤفي منش

ٙجغ ثألڣلګ( ثلت تكڤڗ في ثلغالظ مستحقغ       ٚين بالٖ ٚثٕ )صغاٙ ثملٖخ ٚثػ ثألف تخت٨ بتجميٸ مٖخ
خ٘ شكل ٕفًڇ ثٕخاA Vueٙظ     عنٖ ثلطل جل  Livre d’Epargne، ڣت ٚثػ ت  Aڣقٖ تكڤڗ تلڊ ثملٖخ

Terme     ڣ ثلسنٖثػ ٕڣناػ  خ٘  ٙئ( ڣعنٖئ٘ ت ٚتبط سحبها بتا ڬ م (Bon ou Obligation ه ٘همغ هف
عإع تشغيل ه ٚثػ باقًڇثضها ألجاڋ مختلفغ.٘ثلبنڤڅ هڤ   ه ثملٖخ

 :بنڤڅ األعماڋ.4

ٚيڄ هي بنڤڅ       ٚڥ عن ط ػ ثألخ ٙع ثملنش ٕث ٗثػ طبيعغ خاصغ ڣتقتصٚ علګ ثملساهمغ في تمڤيل ڣ
ڣ ثالستحڤثٗ عليها ڣبالتالي هي تعمل في سڤځ ثملاڋ )في حيڗ تتعامل  ڣ ثالشًڇثڅ في ٙسمالها  ثقًڇثضها 

ساسا(. ٚڥ فيسڤځ ثلنقٖ   ثلبنڤڅ ثألخ

 

 

 

ٙ ثلج(1) ٙيغ،امعيغ ،.مجٖڬ محمڤٕ شهاب، ثالقتصإ ثلنقٖڬ، ثلٖث  .194-193، ص 1991 مصٚ، ثإلسكنٖ
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هداف البنڤڅ ڣطبيعغ عملها  املطلظ الثالن: 

 :طبيعغ عمل البنڤڅ.1

ٚهمما سبڄ       ڗ ثلبنڊ يستخٖم  ٗك ٚع بها ڣهيتبيڗ لنا  عغ للمتاج مڤثلڢ )ٙٝ ٘ثألمڤثڋ ثملٕڤ ث معناه 
ٙباٍ ثملًڇثكمغ( ال تم سي٠ +ثالحتيا٭ +ثأل ال مالڢ عنٖ ثلت ٜث بسيطا من مجمڤٵ ثألمڤث ثل  ڋ ثلت ج

ٚيبا.٘ث ثلجٜ ڣه٘يتعامل بها ڣه  ث ثلجٜ ال يتعامل بڢ تق

ثػ ثابغ ڣلهٖث فهڤ مطالظ با      ، مڤجٕڤ ثين، ثلبنا عيڗ ألڗ ثسژهالكڢ علګ ثلت مڤثڋ ثملٕڤ لحٚص علګ 
خٖ ث٘ڣيمثل ه جل ثستعإع م٘لضماناػ ثلكافيغ من ثملقًڇضيڗ ڣهث ثلحٚص في   ا ثقًڇضتڢ.ث من 

عيڗ ٘ألڗ ه      مڤثڋ ثملٕڤ ڗ يطلبڤه منڢ ثل٘ڬث ثملاڋ يمثل في ثلحقيقغ  نڢ  -من ثلبنڊ -ال بٖ  يڤما ما ڣ
ٕث طلبڤث سحظ ما  ك٘لڊمطالظ  عيڗ  ڬ ثملٕڤ ٚع لطلباػ ثلناٝ ) ڗ يكڤڗ لڢ سيڤلغ كافيغ ڣحاض

حظ ثألتيغ  ثئعهږ، ڣملڤثجهغ ثل ٚغبڤنڢ من ٕڣ  ٜبائن ثملڤٕعيڗ.من قبل ثل Eventuelleي

ٙيغ" ألنها كانـ       ٙيخيغ ڣتعٕڤ تسميژها " تجا ع من ثلناحيغ ثلتا ٙيغ غيڇها في ثملنش سبقـ ثلبنڤڅ ثلتجا
 ٙ ٙڬ هڤ ثلسائٖ علګ ثقتصإياػ ثألقطا ٙع عنٖما كاڗ ثلطابٸ ثلتجا في ثلبٖثيغ مختصغ في تمڤيل ثلتجا

ٚڣ٩ قصيڇع ٙيغ تخت٨ بتمڤيل ثلق ثملالئمغ لطبيعغ  -سنغ في ثلغالظ-ثملٖڥ ثملختلفغ ڣثلبنڤڅ ثلتجا
ٙيغ، ڣنتيجغ ثلتطٙڤ ثلثملعا ٚڥ ) ڢشهٖتڬ ٘مالػ ثلتجا ٜٙثعيغ ، ثلصناعيغ، ثلقطاعاػ ثألخ ثل

م ڣثحتياجاػ تلڊ في ثلكثيڇ من ثلبلٖثڗ  ......ثلخ( ثلتشييٖ لګ ثلبنڤڅ تتال ٚٛػ ثلحاجغ  ، فقٖ ب
لګ ثألمڤثڋ لتمڤيلها ڣثلتحمل لفًڇ  ٙف ٘ڤيلغ لتسٖيٖ ثلٖين ڣبهع طثلقطاعاػ  ث تطلظ ثملاڋ لظهڤٙ مصا

ٙيا لتمڤيل ثالحتياطاػ ڣلتحمل متخصصغ   لڊ.ٗثلفًڇع ثلطڤيلغ لڤفا ثلٖين بعٖ ٛٙثعيا، صناعيا ڣعقا

لګ ثلتخصي٨: ٕػ  ٚڥ ثلت   ڣمن ثألسباب ثألخ

- ٚ ثػ ڣتقليل خسائ ٚ ثهتمام ثلبن -مخاطٚ–ثلسعي لتحقيڄ بع٬ ثلڤفٙڤ ڊ بقطاٵ ثالئتماڗ بفضل قص
. كف مكاڗ ثستخٖثم ثملتخصصيڗ فيڢ بشكل   بعينڢ ڣ 

ٚ بتمڤيل عٖع  ٛڣڗ بحج من بيژها، تقليل ثملخاط ڗ هناڅ من يفضل عٖم تخصي٨ ثلبنڤڅ ڣيبڇ ال 
 (1)قطاعاػ عڤ٩ قطاٵ ڣثحٖ.

 

 

 
ٙيغ، مكتبغ عيڗ ثلشم٠، مصٚ، طبعغ (1)  .15، ص1997.لحسن محمٖ كماڋ ، ثلبنڤڅ ثلتجا
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 :بنڤڅهداف ال. 2

ٙيغ بثالف سماػ تميڈها عن غيڇها من       ػتتصڀ ثلبنڤڅ ثلتجا ثألعماڋ ڣتتعلڄ هٖه ثلسماػ  ثملنش
ٙسها ثلبنڤڅ  ٚئيسيغ ثلت تما ٚ علګ ثلسياسغ ثلخاصغ باألنشطغ ثل ث ٚبحيغ ڣثلسيڤلغ ڣ ثألماڗ ، ألنها ت بال

ٙع ثلبنڊ  ٕث هٖثف تهتٖڬ بها  لګ ثالف  ليها   ٙ  ڣهي:ڣتف٩ٚ ثلسماػ ثملشا

ٙبحيغ -  قپ    :تحقيڄ 

ٙباٍ.  لګ ثالنخفا٩ في ثأل ٕڬ  ٚثٕثػ ي ڬ ثنخفا٩ في ثإلي ڗ  ٚثٕثػ، ڣ ٙباٍ )ثإلي ٛيإع ثأل  من خالڋ 

ثيڇ علګ ثقغ ثملڤٕعيڗ فيڢ٘: ملا لتجنظ ثلنق٨ ثلشٖيٖ في ثلسيڤلغ-ب  لڊ من ت

عيڗ -ه ٙ من ثألماڗ للمٕڤ كبڇ قٖ ساٝ ٙسماڋ صغيڇ ال يمكن تح تحقيڄ  ع : علګ  قيڄ ثلحمايغ ثملنشٕڤ
 لهږ ڣمن

ٚڣ٩  ثئٸ ڣتقٖيږ ثلق ثيڇ تلڊ ثألهٖثف ثلثالثغ علګ تشكيل ثلسياسغ ثألساسيغ كجٖب ثلٕڤ ڗ ت ثملتڤقٸ 
ثځ ثملاليغ. ٙ في ثألٙڣ  (1)ڣثالستثما

ٚڬ ڣالبنڤڅ التجاريغ  املبحن الثاني: النظام املصٚفي الجزائ

صال       ٚثهن  ٚيغ في ثلڤقـ ثل ٜثئ ٕخاڋ شبكغ لتسهيل شهٖػ ثلبنڤڅ ثلج حاػ شاملغ من بينها 
هيل ڣتكڤين  عإع ت ڣبيغ ڣ ٚثكغ ثألٙڣ ٝڣ ثألمڤثڋ حت تستطيٸ ثالستفإع من ثلش ثملعامالػ ڣفتِ ٙ

ٙثتها.  طا

ٚڬ  ٚاحل تطڤر النظام املصٚفي الجزائ  املطلظ األڣڋ: م

ٚنس       لڊ خالڋ ثالحتالڋ ثلف ٜثئٚ، ٗڣ ػ في ثلج نش ٚفيغ  سسغ مص ڣڋ م بالقانڤڗ ثلصإٙ في  ڗ 
ٚنس  1842 /19/07 ٚ بنڊ ف  . (2)، ڣلكنها في ڣثقٸ ثمل

 

 

 

 
ٙيغ ، (1) ٙ ثلجامعيغ، ثإلسكنٖ ٙع ثلبنڤڅ ، ثلٖث ٕث ٙ حنفي،   461-457، ص 1997.ٕ.عبٖ ثلغفا

ٚجٸ سابڄ، ص (2) ، م ٜڣين ٚ ثلق  .48.شاك
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سسغ كانـ   صٖث d’Exemple Comptoir Nationalما ثاني م ٙ ثلنقٕڤ في حيڗ ثالن يتمتٸ بحڄ 
س٠ في  ٚ ت ٜثئ سسغ فه بنڊ ثلج ٙ  1851م ٚنڊ. 3بٚسماڋ قٖ  مالييڗ ف

ٙئ       سسـ بتا ٚفيغ ت سسغ مص ڣڋ م ٚڬ  13/12/1962ڣبعٖ ثالستقالڋ  ٜثئ ٜڬ ثلج ٚك هي : ثلبنڊ ثمل
ٙ ثلعملغ ثلڤطنيغ 1964عام  صٖث ٙ ڣ ثئتماڗ، ڣقام ب صٖث ٛڣثڋ هٖث ثألخيڇ نشاطڢ كبنڊ  ٙ ، حين  ثلٖينا

ٚڬ عام  ٜثئ ساٝ غطا ٕهب   1964ثلج ٙ ثلڤثحٖ. ثل٘هظمن  0.18ڣ علګ   ثلنقي للٖينا
ٛ ثملصٚفي عشيغ ٘ڣمن خالڋ ه      ٚنس  ، ڣثلجها باڗ ثالحتالڋ ثلف  ٛ لګ ڣضعيغ ثلجا ٚځ  ث ثملبحن سنتط

 ثالستقالڋ.
ٚنس  -1 ٛ إباڗ االحتالڋ الف  :ڣضعيغ الجها

نڢ عنٖ ثال       ٙع  ٙ ثإلشا ٚنس  )تجٖ يغ ثلعثمانيغ 1830حتالڋ ثلف ٜث ثإلمبڇثطٙڤ ج  ٚ ٚ كسائ ٜثئ ( كانـ ثلج
 في ثلعملغ. -ڣ ثلفضغ ثل٘هظ -تتميڈ بقلغ ٕٙڣ ثلنقڤٕ في ثملبإالػ ڣ بنظام ثملعٖنيڗ

ٙسميا كعملغ       ٙٚ ٚنس  فلږ يتق ٚنڊ ثلف ما ثلف  . ٙ لصڊ ثلنقٕڤ ال بعٖ  ڣكانـ هناڅ ٕث عام  19للبالٕ 
ڗ ڣثحٖ.ث ڣق٘( ه1849) ٙ ڣبنڊ ثئتماڗ في  صٖث تڢ، كبنڊ  ٚ نشاطڢ منٖ نش ٜثئ ٛڣثڋ بنڊ ثلج  ٖ 

ڗ تخص٨ بعٖ نصڀ      لګ  ػ ڣظيفتڢ ثلثانيغ تتقل٨ شيئا فشيئا،  نشائڢ بٖ ٚڗ من  ڣبعٖ نصڀ ق
ٜڬ ڣلكن عمڤما ، ٚك سيسڢ كبنڊ م ٙئ ت ٚڗ من تا نشائڢ، بعٖ ق ٚڗ من  نش ثلنظام ثملصٚفي في  ق

ٚ ثملحتلغ ٜثئ . ثلج ٚنس  ٚٵ كامتٖثٕ ڣكظل للنظام ثلف ٚع  ڣت
ما سياسغ ثالئتماڗ فقٖ ظلـ ثنعكاسا مل      ٚنساڣكانـ ڣظيفتڢ خٖمغ ثملحتليڗ ڣمصالحهږ  ،  ثيلژها في ف

سساػ ثلنقٖيغ تميڈػ  ٚڥ )بل ڣ ڣثمل خ ٚنسيغ  ٚع ف يغ مستعم ث من  بڤجٕڤ شبكغ بنڤڅ هي ثألكٌڇ تطٙڤ
ڗ تك يضا، ٕڣڗ   ٙ صٖث ثلسيإع(. ڣ بجانظ  ٗثػڤڗ لڢ كل ثلحقڤځ ثلت ملثيلڢ في ثلٖڣڋ كاڗ هناڅ بنڊ 

ٚنسيغ  ٚڣٵ ثلبنڤڅ ثلف ضافغ لف خاصغ ،  –ثلبنڤڅ ثلخاصغ كانـ هناڅ بنڤڅ تابعغ للقطاٵ ثلعام، 
ضيڀ بنڊ ثلتنميغ. -عامغ ڣ مختلطغ  ٚ ٚي ٚب ثلتح  (1)ڣخالڋ ح

ٚ ك      ٜثئ ڗ ثلنظام ثملصٚفي في ثلج ٚ لږ تح٬ ڣ بالجملغ يمكن ثلقڤڋ ب ٜثئ ٛ للج ٙغږ عللڢ بمثابغ ثمتيا اڗ 
. ٚ ثملحتليڗ ثلٖخال ٜثئ ٜثئٚ، ج ٚڥ، ڣ طبعا ثملقصٕڤ بالج ٚثػ ثألخ  بمثلڢ ثملستعم

ٚفيا ڣثسعا لكنڢ تابٸ لألجنب      ثـ نظاما مص نها ٙڣ ٚ ثملستقلغ، فيمكن ثلقڤڋ  ٜثئ ڣقائږ  ما عن ثلج
ٚ ثلليبڇثلي. ساٝ ثالقتصإ ثلح  علګ 

ٛ ا -2  :ملصٚفي عشيغ االستقالڋالجها
ٚحلغ إنشاء هيكل -2-1  :1970-1962بنكي ڣطن م

ٜثئٚ بعٖ حصڤلها علګ ثالستقالڋ، ثنتهجـ سياسغ       ڗ ثلج هال شڊ  ثملخطط للتنميغ  ثلنمٗڤ
ٚحلغ ٘ڣلٖث كانـ ه ثالقتصإيغ، ٚحلغ م ميږ،ه ثمل ع في  ت سساػ ثملاليغ ثلنقٖيغ ثألجنبيغ ثملڤجٕڤ كامل

ٜثئٚ   .ثلج
 

ٚجٸ سابڄ، ص (1) ، م ٜڣين ٚ ثلق  .52.شاك
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ٚحلغ بتڤثجٖ ٘ڣتميڈػ ه      جنب هقطاٵ مصٚفي ڣ ه ثمل لګ جانظ قطاٵ مصٚفي  لګ ٘طن  ضافغ  ث 
ميناػ ثلت تمـ منٖ سنغ  ميناػ للبنڤڅ 1966عمليغ ثلت ٚثفقغ لعمليغ ثلت يضا م ٚػ  ، حين ظه

 ثألڣليغ، حين تكڤڗ ثلنظام ثملصٚفي حينها من:
ٚڬ  البنڊ- ٚكزڬ الجزائ ٙ ثلعملغ ثلقانڤنيغ، 13/12/1962نش في   BCA:امل صٖث ، لڢ ثألڣلڤيغ كمعهٖ 

، ڣهڤ يقڤم بتڤجيڢ ثل٘هظڣمن بيڗ مهامڢ ثملختلفغ، تسييڇ ثحتياطاػ ثلٖڣلغ من ثلعملغ ثلصعبغ ڣ 
ٚڣ٩. يٸ ثلق ٚثقبغ ثلعملغ ڣتٛڤ  ڣم

ٚڬ للتنميغ-ب ٙثػ ثملنتجغ ، ڣ 07/05/1963نش في   CAD:الصندڣځ الجزائ مهمتڢ تمڤين ثالستثما
 ثلطڤيلغ ڣقصيڇع ثألجل ثلتابعغ للقطاٵ ثلعام.

ٚڬ -ه نش في البنڊ الڤطن الجزائ سساػ ثلصناعيغ  13/06/1966:  ه في تمڤيل ثمل ، ثل٘ڬ يتمثل ٕٙڣ
لګ غايغ  ٙيغ ثلتابعغ للقطاٵ ثلعام ڣ ثلخاص، ڣ كاڗ يحتكٚ تمڤيل ثلفالحغ  ثل٘ڬ شهٖ  1982ڣثلتجا

ٚيفيغظهڤ    BADRٙ بنڊ ثلفالحغ ڣ ثلتنميغ ثل
ٚڬ -د ڗ ثلٖٙڣ ثألساس   19/12/1966نش في   CPA: الق٩ٚ الشعب الجزائ كاڗ مٖعڤ للقيام  ثل٘ڬ، 

سساػ ث لڊ قطاعاػ ثلسياحغ ڣ ثلفنٖقغ ڣ ثلصيٖ ڣ ٘ملتڤسطغ ڣثلعمڤميغ ڣ ثلخاصغ ، كبڢ، تمڤيل ثمل
ٚفيغ  .(1)ثألعماڋ ثلح

 التجاريغ في الجزائٚ املطلظ الثاني: البنڤڅ
ٚڬ .1   BNA:البنڊ الڤطن الجزائ

س٠ ثل٘ڬ      ٙ في  ت ٚسڤم ثلصإ لڊ بمنِ ثالئتماڗ ٗڣثخت٨ في ثالقًڇث٩ ثلفالحي ڣ  13/06/1966بامل
ٜٙثعي للقطاٵ ثملسيڇ  ٚقابغ  ٗثتياثل ٜٙثعي ڣكمٸ ثملساهمغ في ثل لڊ ثمليٖثڗ ٘علګ ثلڤحٖثػ ثإلنتاه ثل

ػثلصناعي باقًڇث٩  ٙيغ ڣ ٗمغ ڣثلخاصغ، ڣميٖثڗ ثإلسكاڗ ، ڣ ثلعا ثملنش ثځ ثلتجا لڊ بخصږ ثألٙڣ
ٙجيغ. ٙع ثلخا  كٖثلڊ ثلتجا

ٚڬ .2  CPA:الق٩ٚ الشعب الجزائ
س٠ في       يضا يلعظ ٕٙڣ ثلڤسيط للعملياػ ثملاليغ  14/05/1967ت ٚفييڗ ڣ  ڣ مهامڢ ثقًڇث٩ ثلح

ٙثػ  بالبنا ڣ ثلتشييٖ.ثلحكڤميغ ڣتقڤم بتسليڀ قٖما ثملجاهٖين ڣيقڤم  لإلٕث
ٚڬ الخارجي.3   BEA:البنڊ الجزائ

س٠ في       ٚڥ ڣ يسهل  ثالقتصإيغ بيڗڣيخت٨ في تنميغ ثلعالقاػ  01/10/1966ت خ ٚ ڣ ٕڣڋ  ٜثئ ثلج
ٚييڗ. ٜثئ ٙين ثلج ٚ للمصٖ  عمليغ ثلتصٖي

  BDL:بنڊ التنميغ املحليغ. 4
س٠ في       ٚڣ٩ قصيڇع ڣمتڤسطغ ڣ طڤيلغ ڣ هڤ يخٖم ثلهيئاػ ثملحليغ بتقٖي 30/04/1985ت ږ ق

ٚ ڣ يقڤم بتمڤيل ثلقطاٵ ثلخاص.  ثألجل ڣ تمڤيل عملياػ ثالستيڇثٕ ڣ ثلتصٖي
 

ٚيٖع(1) ٙ بعٖڋ ف ٜثئٚ،  ڣسياساػ ثلتسييڇ ثملصٚفي ، تقنياػ بخٖث  .70، ص2000، ٕيڤثڗ ثملطبڤعاػ ثلجامعيغ، ثلج
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ٚيفيغ.5 ٚڬ للتنميغ ال   BADR:البنڊ الجزائ
س٠ في       نتاه ڣ  13/03/1982ت  .ثستثماٙڣهڤ يخت٨ بتمڤيل ثلقطاٵ ثلفالحي ڣ كل ما يتعلڄ بڢ من 

  CNEP:الصندڣځ الڤطن للتڤفي ڣ االحتياط.6
س٠ في       ڗ  10/08/1964ت ڣيخت٨ في ثلتمڤيل ڣثإلسكاڗ ڣثقًڇث٩ ثلهيئاػ ثملحليغ ڣبصفغ عامغ ف

ٚڣ٩ م ٙيغ غلګ ق ٚثػ ثلجا  تڤسطغ ڣطڤيلغ ثألجل.ثملهام تتلخ٨ في تحڤيل ثملٖخ
ٚڬ للتنميغ.7   BAD :البنڊ الجزائ

س٠ في       ٚ ٕٙڣ ثلبنڊ علګ تحڤيل ثلجانظ ثملتعلڄ بتكڤين ٙٝ ثملاڋ ثلثابـ في  07/05/1963ت يقتص
ٙيغ، ثلسياحغ، ثلنقل ڣ  نڢ يشمل ثلصناعغ، ثلطاقغ ثلتجا ليها حين  ثلقطاعاػ ثلت يمتٖ نشاطڢ 

 (1)ثلصيٖ.
ٚفتها البنڤڅ التجاريغاملطلظ الثالن: ا  إلصالحاػ االقتصاديغ الت ع

 1988ڣقانڤڗ  1986النظام البنكي علګ ضڤء إصالحاػ .1
ٙ في 12-86لقٖ كاڗ قانڤڗ )      صاٍل ثلڤظيفغ  19/07/1986( ثلصإ ثملتعلڄ بنظام ثلبنڤڅ )محتڤڥ 

ث ثإلطاٙ تږ منِ ٖ٘ كالسيكيغ للنشا٭ ثلبنكي، ڣفي هثلبنكيغ( ڣخالصغ تتبن مبإ عامغ ڣقڤثع
سساػ.  ثالستقالليغ تماشيا مٸ ثلتنظيږ ثلجٖيٖ لالقتصإ ڣثمل

ٚ 12-86ڤڗ )ثملعٖڋ ڣثملتمږ لقان 12/01/1988( ثلصإٙ في 06-88ڣقٖ جا قانڤڗ )      ( ثلسابڄ ثل٘ك
 لڊ ثالستقالليغ ثلتامغ للبنڤڅ.٘ليعطي ب

ٙ ف90/10ث ثإلصاٍل قانڤڗ )٘هږ ما جا بڢ ه      : 14/04/1990ي ( ثلصإ  ڣقٖ جا بجملغ من ثملبإ
 .ٚع ثلحقيقغ ٚع ثلنقٖيغ ڣ ثلٖثئ  ثلفصل بيڗ ثلٖثئ

 .ٚع ميڈثنيغ ثلٖڣلغ ثئ ٚع ثلنقٖيغ ٕڣ  ثلفصل بيڗ ثلٖثئ

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
ٚ لط١ٚ، تقنياػ ثلبنڤڅ، ٕيڤثڗ ثملطبڤعاػ ثلجامعيغ،(1) ٜثئٚ، .ثلطاه  .191-185، ص 2001 ثلج
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ٚ إصالح 2  9901.النظام البنكي إث
 .ٜڬ ٚك  نشا سلطغ نقٖيغ ڣحيٖع ڣهي ثلبنڊ ثمل

 .ڣضٸ نظام بنكي علګ مستڤييڗ 

ٚ ثإلصاٍل ڣ      ث هږ هث ثلق٘ڣبمڤجظ ه علګ  نشا بنڤڅ خاصغ   يلي: ه ثلبنڤڅ ما٘انڤڗ سمِ ب

 ثالتحإ : )بنڊ بنڊ ثألعماڋ ثلخاصL’union Bank  نش في ٝڣ  بمساهمغ 07/05/1995(  ٙ
جنبي  غ.مڤثڋ خاصغ ڣ 

 س٠ في بنڊ ثلبڇكغ ڣهڤ بنڊ يساهږ في ٙٝ مالڢ بنڊ ثلبڇكغ ثلعالم لجٖع  06/12/1990: ت
ٚيفيغ بنسبغ  %49بنسبغ   .%51ڣبنڊ ثلفالحغ ڣ ثلتنميغ ثل

  س٠  خليفغ ڋبنڊ ڣڋ بنڊ ت ٚيغ ڣ كاڗ :  ٜثئ مڤثڋ خاصغ ج ٝڣ  ، من 1988لڊ في ماٝٙ ٗبٚ
ٚف  ثٚ ث ثل٘مجل٠ ثلنقٖ ڣ ثلق٩ٚ، ڣلكن تع٩ٚ هط فل٠  غلڄ ٗبنڊ لفضيحغ، ف لڊ ڣ 
 بڤثبڢ.

ٚڥ: خ  بنڤڅ 

 La cité banc. 

 L’arab Bancing Corporation (ABC). 
 La Société Général  (SG). 

 Monna Banc. 

 La Banque Commerciale Industrielle d’Algérié (BCIA). 
 NATSCIS  et Ammanna Bank (AIB). 

 La Banque Général  Méditerranéenne (BGM). 

 El Ryan Bank. 

 La Caisse Nationale de Logement (CNL). 

 La Société de Refinancement Hypothécaire (SRH). 

 La Société de Garantie du crédit Immobilière (sgci). 

 Trust Bank. 

 La Compagnie Algérienne d’Assurance et de Garantie des Exploitations  
(CAGEX). 

 La Caisse de Garantie des Marchés Publics ( CGMP). 
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 :1020تعديل سنغ -2-1

ٙغږ            ٚ ٜثئ ٚ ثملاليغ ڣمحافظغ بنڊ ثلج ي ػ ثلصالحياػ تتٖثخل بيڗ ٛڣ ڗ قانڤڗ  في ثلفًڇع ثلت بٖ
ٙئي٠ ٗثلنقٖ ڣ ثلق٩ٚ فصل في  ٚف  ٚئاس  ثملعٖڋ لقانڤڗ ثلنقٖ ڣثلع٩ٚ من ط لڊ ، جا ثألمٚ ثل

ٙ في  يغ ثلصإ ٚڬ  27ثلجمهٙڤ  ڣيتضمن ثلتعٖيل ثلتالي: 2001فيف

 ٖيغ بعٖما ع ٙئي٠ ثلجمهٙڤ ٚ من  م مكانيغ تنصيبڢ ب ٚ ، مٸ  ٜثئ م تحٖيٖ عهٖع محافٴ بيڗ ثلج
 ( سنڤثػ.06كانـ عهٖتڢ محٖٕع بستغ )

 ٖٜثئٚ عن مجل٠ ثلنق ٙع بنڊ ثلج ٕث عضا لهٖث  فصل مجل٠  ضافغ ثالف  ڣثلق٩ٚ مٸ 
ٚع ) عضا بٖال من سبعغ )10ثملجل٠ ليضږ ٕلڊ عش ڗ من 07(  عضا ڣ يقاڋ  ڗ هٖث (  ش

جاما بيڗ ثلسلطغ  ڗ يحقڄ ثن ٚ ال سيما بعٖ فصل ڣ محاف ثلتنفي٘يغثلقانڤڗ  ٜثئ ٴ بنڊ ثلج
ٜثئٚ.٘ه ٙع بنڊ ثلج  ه ثلسلطغ عن ثإلٕث

  ٖلګ ٕلڊ فق ٜينغ  ثتخ٘ػضافغ  ٙيغ عبڇ ثلخ ٙسملغ ثلبنڤڅ ثلتجا ٚثٙ  ٚيغ ق ٜثئ ثلٖڣلغ ثلج
ٚثتها ن سساػ بتحڤيل جٜ من مٖخ ح ٕيڤڗ ثمل ٜثئٚ ، ڣحسظ ثلسيٖ ثلعمڤميغ مل حڤ ثلج

ٙنغ بيڗ  نڢ ڣباملقا ٙثػ ثملاليغ ڣ ثملحاسبغ ف ٙثليغ ثلڤطنيغ إلطا ٙئي٠ ثلكڤنفٖ ڬ"  ٚيږ محمٕڤ "ك
ٙبغ في ثلسبعيناػ ڣ في ثلڤقـ  ٚييڗ مٸ ثلعماڋ ثلتڤنسييڗ ڣ ثملغا ٜثئ قيمغ تحڤيالػ ثلعماڋ ثلج

هميغ هٖث ثلعامل ، ڣفي ثلسبعيناػ كانـ ثلنسب ٙڅ مٖڥ  ٚيغ، ثلحالي تٖ ٜثئ غ معتبڇع للجاليغ ثلج
ٚڣٙ عبڇ ثلسڤځ  ٚيغ فهناڅ تفضيل ثمل ٜثئ ٚفيغ ثلج سساػ ثملص لكن ثلثقغ ثليڤم غالبغ في ثمل
ٕٚ فتِ ڣكالغ من قبل بنڊ  ٙسميغ للبنڤڅ ، فبٖلڊ فبمج ٚڣٙ عبڇ قنڤثػ  ث بٖڋ ثمل ثلسٕڤ

ٚنس  لٖث يجظ  نڢ سيسيڇ ڣفڄ ثلقانڤڗ ثلف يجابيا ال سيما ڣ  ٚ يعٖ  ٜثئ ٚ ثلج ٚييڗ ث تح٘ي ٜثئ لج
ٚڥ.ٗڣتقٖيږ بٖيل ألفضل من   لڊ ثملقٖم من قبل ثلبنڤڅ ثألخ

  ثػ جٖيٖع لتسهيل تٖثڣڋ ثلعملغ ثلصعبغ ڣتقل٨ من صالحياػ بنڊ ٚث ج ٜثئٚ  ڣتحضٚ ثلج
لغا ثحتكاٙ  ٜثئٚ في ٕلڊ من خالڋ  تي ه ثلج ثػ في ثلڤقـ ٘تسييڇ ثلعمالػ ثألجنبيغ ڣت ٚث ه ثإلج

ڣ  ثل٘ڬ حسن لڤ ثلبنڊكاڗ مس ٜيٖ من ثالستقالليغ في ثلتسييڇ لضماڗ  ٜبڤڗ  يطالبڤڗ بم خٖمغ لل
ٙصيٖ بنكي بالعملغ ثلصعبغ ملا كانـ ثلبنڤڅ تشكڤ من قلغ ثلسيڤلغ  ثل٘ڬ كاڗ يجٖ صعڤبغ في 

(1)ثلنقٖيغ بالعمالػ ثألجنبيغ.
 

 : 2003تعديل سنغ -2-2

ٙقږ )       ٚ ّٙ في 11-03ثألم ، تتعلڄ بالنقٖ 2003ڣػ  26، ثملڤثفڄ لـــ  1424جمإڥ ثلثانيغ عام  27( ثمل
ٚ ثألتي نصڢ في ثمانيغ كتظ تحتڤڬ علګ  ٙ ثألم صٖ يغ  ٙئي٠ ثلجمهٙڤ ڗ  مإع معنڤيغ  143ڣثلق٩ٚ، 

 كالتالي:
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 : ثملبإ ثلعامغ للنقٖ.ثلكتاب ثألڣڋ  -

ٜڬ ڣتنظيږ عملياتڢ.ثلكتاب ثلثاني - ٚك  : تحٖيٖ هيكل ثلبنڊ ثمل

ٚ ڣعملياتڢ.: تږ فيڢ تحٖيثلكتاب ثلثالن - ٜثئ  ٖ صالحياػ بنڊ ثلج

ٚثبٸ -  : تبإڋ فيڢ مجل٠ ثلنقٖ ڣ ثلق٩ٚ.ثلكتاب ثل

 : تبإڋ فيڢ مجل٠ ثلنقٖ ڣ ثلق٩ٚ.ثلكتاب ثلخام٠ -

سساػ ثملاليغ.ثلكتاب ثلسإٝ - ٚثقبغ ثلبنڤڅ ڣ ثمل  : م

ٝڣ ثألمڤثڋ.ثلكتاب ثلسابٸ - ٚكاػ ٙ ٚف ڣح  : تبإڋ فيڢ ثلص

ٜثئيغ.: تږ تحٖيٖ فيڢ ثلعقڤ ثلكتاب ثلثامن -  باػ ثلج

ٚ ، ڣمجل٠ ٘ڣجا في طلباػ ه      ٜثئ همها فيما يتعلڄ بمحافٴ بنڊ ثلج ث ثلقانڤڗ تجٖيٖثػ تمثلـ 
 ثلنقٖ ڣ ثلق٩ٚ 

ٚفيغ ڣ ك٘  ث فيما يتعلڄ باالتفاقياػ مٸ ثملسيڇين.ڣ ثللجنغ ثملص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٙئ (1) ٙع بتا ٚيٖع ثلخبڇ ثلصإ ٙقږ 2003ڣػ  25.ج  .38، ص 66، عٖٕ 
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ٚڬ القط هيكل 2-2-1  (l -1)رقږ  الشكل                        اٵ املصٚفي الجزائ
 

ٚڬ 1 ٜثئ ٙجي ثلج                      .ثلبنڊ ثلخا

ٚ ثلٖڣلي                  2 ٜثئ ٚ للتنميغ1.بنڊ ثلج ٜثئ  .بنڊ ثلج
ٚڬ 3 ٜثئ  .ثلسالم2               .بنڊ ثملن             2                      .ثلبنڊ ثلڤطن ثلج
ٚيفيغ4  FINAL EP.3       .سين ناٝ بنڊ               3               .بنڊ ثلفالحغ ڣثلتنميغ ثل

عإع تحڤيل ثلخط 4                                                                  .بنڊ ثلتنميغ ثملحليغ4 سسغ  .م
ٙڬ   ثلعقا

5 ٚ ٚڬ                                    .ثلق ٜثئ ٚب 5                         ٩ ثلشعب ثلج ٙثبطغ ثلع .تعاڣنيغ 
سسغ ثلق٩ٚ(  )م

  ڣثالحتيا٭.صنٖڣځ ثلتڤفيڇ 6
ٚڬ 7 ٜثئ  .بنڊ ثلبڇكغ ثلج
ٚب ثلتعاڣني 8 ٜثئٚ–.بنڊ ثلغ  ثلج
ٚڬ للبنڤڅ.9 ٜثئ  .سيت بنڊ1                                                              .ثملجمٸ ثلج

 .ثلق٩ٚ ثملليڤني2                                                                      .ناتيك٠ بنڊ10
ٜثئ11ٚ سسغ ثلعامغ للج ٚبي ثلبڇيطاني 3                                                            .ثمل .ثلبنڊ ثلع

ٙڬ   ثلتجا
ٚب ڣ 4                                                                       سيت٠ بنڊ.12 .ثتحإ بنڤڅ ثلع
 ثملاليغ
.ثلق٩ٚ ثلصناعي ڣ 5                                                               .ثلبنڊ ثملتڤسط ثلعام13

ٙڬ   ثلتجا
 .ثلق٩ٚ ثلفالحي6                                                 .ثلصنٖڣځ ثلڤطن للتعاڣڗ ثلفالحي14
ٜثئ15ٚ ٚب ثلج  .بنڊ تڤن٠ ثلٖڣلي7                                                               .بنڊ ثلع
 .ثلبنڊ ثلڤطن ثلعمڤمي16
ٜثئ17ٚ ٚسـ ثلج ٙكڤ18    .بنڊ ت  .بنڊ 

ٙف، مجلغ عبٖ ثملنعږ محمٖ ثلطيظ حم املصدر:   ٙها ثالقتصإيغ علګ ثملصا ثا ٖ ثلنيل، ثلعڤملغ ڣ 
ٚيقيا،ثقتصإياػ شماڋ   .31، ص  2005ثلعٖٕ ثلثالن  ف

 

 

 بن الجزائر المركزي
 البن

لي المؤسس  المؤسس الم
لي  الم
المخصص

ت التمثيـل  مـكــــــ
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ٙقږ )٘جا ه  : 2004تعديل سنغ -2-3 ( ڣ ثملتعلڄ بالحٖ ثألٕنى لٚٝ ماڋ 01-04ث ثلتعٖيل ضمن 
ٚٙه عنٖ  ڗ تح ٚ ڣ ثلٖڬ يجظ  ٜثئ سساػ ثملاليغ في ثلج سيسها.ثلبنڤڅ ڣ ثمل  ت

ڗ تمتلڊ عنٖ       ٚڬ  ٜثئ نڢ يجظ علګ ثلبنڤڅ ثلخاضعغ للقانڤڗ ثلج حين جا في ثملإع ثلثانيغ 
 ٙ ٙين ڣ خمسمائغ مليڤڗ ٕينا ٚثٙ كليا ڣ نقٖث يساڣڬ علګ ثألقل مليا سيسها ، ٙٝ ماڋ مح ت

2.500.000.000. 

   ٚ نڢ يجظ علګ ثلبنڤڅ ثلت يتڤثجٖ مق ڗ تمنِ كما جا في ثملإع ثلثالثغ  ٙه  ٚئيس  في ثلخا ها ثل
ٜثئٚ  ٚفيغ في ثلج ٙخ٨ لها مجل٠ ثلنقٖ ڣ ثلق٩ٚ بعملياػ مص ٚڣعها ثلت  تخصيصا يساڣڬ علګ لف

ٚڬ  ٜثئ سساػ ثملاليغ ثلخاضعغ للقانڤڗ ثلج سي٠ ثلبنڤڅ ڣ ثمل ثألقل ثلحٖ ثألٕنى لٚسماڋ ثملطلڤب لت
 (1)ثملتنميغ لنف٠ ڣثلت تږ بمڤجبها ثلًڇخي٨ .

لګ ضيڄ ٘نـ من مخلفاػ هڣكا      ٕڥ  ث ثلنظام سحظ ثالعتمإ لكثيڇ من ثلبنڤڅ ثملتخصصغ مما 
ٚسڤم في  ٚڬ، كما صٖٙ م ٜثئ ٚڬ  29ثلسڤځ ثلبنكي ثلج ٚف ثلٖڣلغ في  2004فيف بقائمغ ثلبنڤڅ من ط

 (2).2003ٕيسمبڇ 

هږ التمڤيالػ لدڥ البنڤڅ التجاريغ  املبحن الثالن: 

نشطغ ماليغ يعتبڇ ثلتمڤيل ثلڤظيفغ ثأل      ٙيغ بعٖع  ٚغږ قيام ثلبنڤڅ ثلتجا ٙيغ،ف ساسيغ للبنڤڅ ثلتجا
ٚث٩  ٚع هڤ ثلڤظيفغ ثلت تقٖمها فاإلق ٚث٩ ثملباش ڗ ثإلق ال  ڣتقٖيږ ثلخٖماػ علګ نطاځ ڣثسٸ للعمال 
لڊ ألنڢ  ٚ ثألعماڋ ٕڣ ٙنغ بسائ ٙبحيغ باملقا ٙيغ ڣلكن ثألكٌڇ  لي٠ فقط ثلڤظيفغ ثألساسيغ للبنڤڅ ثلتجا

ٚثٕثػ ممكنغ. يعطي ي  كبڇ 

 املطلظ األڣڋ:مفاهيږ عامغ حڤڋ التمڤيل

ٚيڀ التمڤيل:-1  تع

ٚ نقٖڬ:  للتمڤيل معنييڗ ، ثملعن ثألڣڋ حقيقي ڣ ثألخ
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ٙقږ (1) ٚسميغ  ٚيٖع ثل ٙخغ في 27.ثلج ٚيل  28، ثمل  .38-37، ص2004ف

(2.)JOURNAL OFFICIEL N° 12 , DU FEVRIER 2004,P30. 

 يقي للتمڤيلاملعن الحق-1-1

ٕٙ ثلحقيقيغ تلڊ ثلسلٸ       ٚث٩ ثلتنميغ، ڣيقصٖ باملڤث ٕٙ ثلحقيقيغ ڣتخصيصها ألغ هڤ تڤفيڇ ثملڤث
مڤثڋ جٖيٖع ڣ ثستخٖثمها  ٝڣ  ڣ تكڤين ٙ ٙيغ  ٚڣعاػ ثالستثما ٛمغ إلنشا ثملش ٕٙ ڣثلخٖماػ ثلال ڣثملڤث

ڣ خٖماػ. نتاه سلٸ   لبنا ثلطاقغ ثإلنتاجيغ ثلجٖيٖع بقصٖ 

 ملعن النقدڬ للتمڤيلا-1-2

ٝڣ ثألمڤثڋ،       ٕٙ ثلحقيقيغ ثلت تڤجڢ لتكڤين ٙ ٕٙ ثلنقٖيغ ثلت يتږ بمڤجبها تڤفيڇ ثملڤث هڤ تڤفيڇ ثملڤث
ٙتها ثلتسييڇيغ. تها ڣمها ٚيغ ڣمٖڥ كفا  ڣكما يسم مفهڤم ثلتمڤيل جانظ للطاقاػ ثلبش

نڢ عالقغ ما بيڗ ڣ      ٚيڀ ثلتمڤيل علګ  ڬ بيڗ  في ثألخيڇ يمكن تع ( ٜ صاحظ ثلفائ٬ ڣصاحظ ثلعج
ڣ مڤثٕ مقابل فائٖع  مڤثڋ  ٚث٩ صاحظ ثلفائ٬ لصاحظ ثلعجٜ ب ق ثملٖخٚ ڣ ثملستثمٚ( حين يتږ 

 (1)متفڄ عليها.
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ٜ عجيمغ(1) ٜي ٙ ثلنهضغ بيڇڣػ .محمٖ عبٖ ثلع  .363، ص 1983،، مقٖمغ في ثلتنميغ ڣ ثلتخطيط، ٕث

 مصادر التمڤيل:-2

ثنا نشاطها  نجٖ      ڣ  مكانياػ ثلتمڤيل سڤث عنٖ ثنطالقها  ڣ  ٚځ  ڣ ط مام ثقًڇثحاػ  سسغ عإع  ثمل
مڤثڋ تتمثل في  ليڢ من  سساػ علګ ما تحتاه  ٚيقغ ثلت تحصل بها ثمل بعٖ مٖع فالكيفيغ ڣ ثلط

ٙين:  مصٖ

 املصادر الداخليغ-2-1

ث فعاال لكڤنها ڣس           ٙ ثلٖثخليغ ٕٙڣ لګ تلعظ ثملصإ ٙيٸ في حاجغ  يلغ من ڣسائل ثلتمڤيل طاملا ثملشا
قتغ يمكن تقسيږ ثملصإٙ ٚكاػ ثلت لٖيها فائ٬ بصفغ م ٚف ثلش لګ ما تمڤيل من ط  يلي: ثلٖثخليغ 

 ٙع عن ثألمڤثڋ ثلت ثألمڤثڋ ثلخاصغ سسغ، ڣهي عبا ميڗ سيڤلغ ثمل ٙيغ لت ٚڣ : هي ڣسيلغ ض
ڣ نقٖي سسغ سڤث كانـ حقيقيغ   غ.تمتلكها ثمل

  ڣ ثلنقٖيغ ثلت تڤجڢ  ثل٘ثتي: يقصٖ بالتمڤيل ثل٘ثتيثلتمڤيل ٕٙ ثلحقيقيغ  مقٖثٙ من ثملڤث
نشا ڣحٖثػ جٖيٖع  ڣ  ٚڣٵ  ڣ تڤسيٸ مش ٛيإع ثلطاقغ ثإلنتاجيغ  ٚڣٵ معيڗ قصٖ  لتمڤيل مش
ڗ تتمتٸ هٖه ثألخيڇع باستقالليغ ماليغ  ٚيطغ  سساػ ثلعامغ ش غلبيغ ثمل ليڢ  ڣهٖث ثلنڤٵ تلج 

ٚ ثلتاليغ:  ڣميڈثنيغ ٕثتيغ ڣيتضمن ثلتمڤيل ثلٖثتي ثلعناص

ٙباٍ- ٜثئٖع ثلتثأل سسغ خالڋ نشاطها ڣثل : هي ثلقيمغ ثملاليغ ثل ٵ حسظ ٘حققژها ثمل ڬ يٛڤ
.ٕٚ ٙكغ كل ف  مشا

ڣ نقٖيغ لتغطيغ  الهتالكاػث- سسغ سڤث كانـ حقيقيغ  : ڣهي ثلقيمغ ثملاليغ ثلت تخصصها ثمل
ٚڣٵ ڣقٖ ڣ متناقصغ تكاليڀ ثملش  .تكڤڗ ثلتكاليڀ مًڈثيٖع ثابتغ 

 ٚ سسغ ملڤثجهغ ثملخاط ٙها ثمل ٙع عن مبالغ ڣهميغ تقٖ ڣناػ ٗثػ ثلطابٸ ثالحتياطي: هي عبا ثمل
 ثملستقبليغ مثاڋ تٖهٙڤ قيمغ ثلٖيناٙ.

 :املصادر الخارجيغ-2-2
سسغ تجع      ٙع علګ تغطيغ هڗ تعٖٕػ حاجاػ ڣتقنياػ ثمل ٕٙها غيڇ قإ ه ثالحتياجاػ، ڣهٖث ٘ل مڤث

ٙجيغ لتعڤي٬ ه ما يجعلها تلج ٚڥ خا خ  ٕٙ لګ ٘لګ مڤث سسغ  ث ثلنق٨ في ثلتمڤيل، حين تلج ثمل
ٚځ من بينها بيٸ ثلسن همها:ٖ٘ثػ في ثألسڤثځ ثملاليغ، تتحٖٕ هعٖع ط ٙ ڣتتنڤٵ ڣمن   ه ثملصإ

 ٙيغ ڣثلبنڤڅ ثملتخصصغ علګ حثلسڤځ ثملصٚفي .: ڣيشمل كل من ثلبنڤڅ ثلتجا  ٖ سڤث
 ميڗ ٘: ڣيشمل هثلسڤځ ثلغيڇ ثملصٚفي ٚكاػ ثلت همها ش سساػ ماليغ مختلفغ  ث ثلسڤځ م

ٚثٕ ثلعإييڗ ڣيتږ لحصڤڋ علګ ثلتمڤيل من هٖث  ٚكاػ ثلتحڤيل ڣتڤظيڀ ثألمڤثڋ ڣكٖث ثألف ڣش



 ماػ البنڤڅ التجاريغيميكان                                                         الفصل األڣڋ      

 

21 

 

ٍٚ ثلسنٖثػ لالكتتاب ثلعام ع ڣ بط ٚڣ٩  ٚيڄ عقٖ ثلق ٙ عن ط ثځ ثملصٖ ٚيڄ سڤځ ثألٙڣ ن ط
ٙئ ٘ثملاليغ، ڣبه ٚ بتا ٜثئ ػ في ثلج نش صغ ثلت  لګ ثلبٙڤ ٙع   ،  25/07/1995ث ثلصٖٕ نٕڤ ثإلشا

 

 ٝڣ ثألمڤثڋ هميغ في تجميٸ ٙ ٕٕٚڣ ٕڣ  ٙ ڣ م  .(1)ڣثلت تعتبڇ خطڤع نحڤ تشجيٸ ثالستثما

 هميغ التمڤيل:-3

ٕٙها ثملاليغ  سساػ ڣثلٖڣلغ ڣثملنظماػ ثلتابعغ لها، لها ثستخٖثم ٕثئږ لجميٸ مڤث ، فه تلج عنٖ ڗ ثمل
ڣ لتسٖيٖ ثاللًڈثماػ. من ه٘ث  ٜ في ثلصنٖڣځ  ٙجيغ لسٖ حاجاتها سڤث من عج ٙ خا لګ مصإ ثلحاجغ 

هميغ كبيڇع تتمثل في: ڗ للتمڤيل   ثملنطلڄ يمكن ثلقڤڋ ب

 ،ٙجها ڣ خا سسغ  ٕٙ ثملاليغ ثملجمٖع سڤث ٕثخل ثمل ڣ ثملڤث ٚ ثألمڤثڋ  ٚي  تح

  ٙيٸ معطلغ ڣ ٛ مشا ٜيٖ ثلٖخل ثلڤطن ،يساعٖ علګ ثنجا ٚڥ جٖيٖع ڣثلت بها ي  خ

 ،ڣ ثستبٖثڋ ثملعٖثػ سسغ من ثجل ثقتنا  هٖثف ثمل  يساهږ في تحقيڄ 

 ،ثملالي ٜ ٚڣه من حالغ ثلعج سسغ للخ ٚيعغ تستخٖمها ثمل  يعتبڇ ثلتمڤيل كڤسيلغ س

 ،سساػ ثملاليغ ڣ ثلتمڤيل ثلٖڣلي ٙبط ثلهيئاػ ڣثمل  يساهږ في 

 ثإلفالٝ ڣثلتصفيغ )ڣيقصٖ بالسيڤلغ تڤفيڇ ثملحافظغ علګ سيڤلغ ثمل ٚ سسغ ڣحمايژها من خط
ٙع علګ  ڣ هي ثلقٖ ثألمڤثڋ ثلسائلغ ثلكافيغ ملڤثجهغ ثاللًڈثماػ ثملًڇتبغ عليها عنٖ ثستحقاقها، 

ٚ كبيڇع( ٜ خالڋ فًڇع قصيڇع ٕڣڗ خسائ لګ نقٖ جاه ثػ   تحڤيل بع٬ ثملڤجٕڤ

ٙه يعتبڇ من ثلق ٚث ٚث ألهميغ ثلتمڤيل فق نها ڣنظ سسغ ٗلڊ  ڗ تعتن بها ثمل ٙثػ ثألساسيغ ثلت يجظ  ٚث
ٛمغ ڣثملڤثفقغ لطبيعغ  ٙ ثلتمڤيل ثلال ٙثػ ثملاليغ من خالڋ بحڙهږ عن مصإ ٚث ع متخ٘ڬ ثلق ثملحٖٕ لكفا
كبڇ  مثال ملا يتناسظ ڣتحقيڄ  حسنها، ڣثستخٖثمها ثستخٖثما   ٙ ٙڬ ثملسژهٖف ڣثختيا ٚڣٵ ثالستثما ثملش

قل تكلفغ  ٚځ ثلتمڤيل عائٖ ب ٙ ط ٙ ثختيا ٚث ڗ ق ٚع، ڣ ٚ مما يساعٖ علګ بلڤٹ ثألهٖثف ثملسط ڣبٖڣڗ مخاط
ٗ يختاٙ ثلبٖيل ثل٘ڬ يكلڀ  ٚتبط بهيكل ٙٝ ثملاڋ ڣتكلفتڢ  ساٝ ثلسياسغ ثملاليغ حين ي يعتبڇ 

قل ما يمكن سسغ  (2)ثمل
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ٙع ث-/-1 ٚ في ثإلٕث ٚباق٨، مٖخل معاص ٛكي ق ٙسميغ  ٙ حنفي،  ٙيغ، عبٖ ثلغفا ٙ ثلجامعيغ ثإلسكنٖ  .171، ص2002ملاليغ، ثلٖث

ٕٙڗ ،-/2 ٚ ،عماڗ، ثأل ٙ ثلصفا للنش ٙځ ثلحاه ،مبإ ثلتمڤيل ،ٕث  .15، ص2002طا

 

ٚڣ٩ املمنڤحغ ٚيڄ الق  املطلظ الثاني: التمڤيل عن ط

ٚغږ قيام ثلبنڤڅ ث ثالقًڇث٩يعتبڇ       ٙيغ، ف ٙيغ ڣ منِ ثالئتماڗ ثلڤظيفغ ثألساسيغ للبنڤڅ ثلتجا لتجا
ٚ هڤ  ٚث٩ ثملباش ڗ ثإلق ال   ، بالعٖيٖ من ثألنشطغ ثملاليغ ڣتقٖيږ ثلخٖماػ علګ نطاځ ڣثسٸ للعمال

 ثلڤظيفغ ثلت تقٖمها.

 ٚ ٙنغ بسائ ٙبحيغ باملقا ٙيغ ڣلكن ثلنڤٵ ثألكٌڇ  ٚث٩ لي٠ فقط ثلڤظيفغ ثألساسيغ للبنڤڅ ثلتجا فاإلق
ٚثٕثػ ممكنغ،  ي لڊ ألنڢ يعطي ثكبڇ  ٙع ڣمڤضڤٵ  ثٕڗثألعماڋ ٕڣ ٚڣ٩ هي ثألساٝ ثلبنكي فه تجا ثلق

 عمل.

ٚيڀ الق٩ٚ:-1  تع

ڣ   علګ سبيل ثملثاڋ ثلبع٬ منها: ن٘كٚمفاهيږ عٖع  ثالئتماڗللق٩ٚ 

ٚيڀ األڣڋ: -1-1  التع

ٚث بالثقغ  ڬنقڤڋ ثئتمن فالنا       من ثلناحيغ ثلقانڤنيغ، فهڤ تسليږ ماڋ ثلغيڇ علګ  ماثعتبڇه جٖي
ي ٚهن،ثلٖين،ثلٕڤ ٙع. ثإليجاٙ عغ،ثلڤكالغ،ساٝ ثل  ثلٖعا

عطا ثملاڋ من ما      ڣ ثالستثماٙ، ڣب بلغغ ثالقتصإ فهڤ  ٙع ٘جل ثالسژهالڅ  ڗ الئتماڗ هڤ عبا لڊ 
ڣ ٕڣڋ  سسغ  ڣ م  ٕٚ ٛڋ عنها ثملق٩ٚ سڤث كاڗ ف ٜع )ماڋ، بضاعغ( يتنا عن ثنتقاڋ قيمغ نقٖيغ جاه

قتا مٸ ثلتعهٖ بالتسٖيٖ في ڣقـ الحڄ ساٝ ثلفائٖع لقا ثلخٖمغ للمقًڇ٩ م ، غٖڗ فهڤ يقڤم علګ 
 (1)ثملقٖمغ من ثملقًڇ٩.

ٚيڀ الثاني:   التع

ڣ      سساػ  ڣ ثمل ٚثٕ  يعتبڇ ثلق٩ٚ عالقغ ثقتصإيغ ٗثػ شكل نقٖڬ تحٖف ثنتقاڋ ثلقيمغ من ثألف
ساٝ  قتا  لقا ثلتعهٖ بالتسٖيٖ في ڣقـ الحڄ، علګ  لڊ الستخٖثمها م ٚين ٗڣ لګ ثآلخ ثلثقغ ، ثلٖڣڋ 

ٙقږ  ، ثلعٖڋ ڣثلفائٖع ڣفقا للقانڤڗ  ّٙ في  88ثلڤفا ٙقږ  19/08/1986ثمل  ٙ ّٙ  88ڣثلقانڤڗ ثلصإ ثمل
ٚف كما يلي: 12/01/1988في  ڗ ثلق٩ٚ يع  ف

ڣ  ٚكغ  خ٨ معنڤڬ ) ش قتغ لفائٖع  مڤثڋ م لګ منِ  ٚمي  سسغ ما ي ڗ كل عمل تقڤم بڢ م
خ٨ طبيعي مقابل فائٖع معين ڣ  سسغ(   غ يعتبڇ ق٩ٚ".م
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(1)
farouk bouyakoub, l’entreprise et le financement bancaire, 

casbah,edition,algerie,2000,p17. 

ٚف من     نشا ثملاڋ حين يع ڗ ثلق٩ٚ هڤ ثملصٖٙ في  ٙيڀ يمكن ثستخالص ، ب ڣمن ه٘ه ثلتعا
ٚف ثملقًڇ٩ ثل٘ڬ نڢ ثيجاٙ نقٖڬ من ط ڗ  ثلناحيغ ثملاليغ ثالقتصإيغ علګ  يعاني عجٜ مالي كما 

جلها  جل ثستحقاقها حين قٖ تمتٖ  ٕٙ ثملاليغ ثلبنكيغ   طڤڋ  ٙ ثملڤث ڣجڢ ثالستثما هږ  ٚڣ٩ تعتبڇ  ثلق
ڣ يسٖٕ ٕفعغ ڣثحٖع عنٖما يحل  قسا٭  ٜيٖ عن ثالثيڗ عاما  ڣسيسٖٕ خاللها ثلق٩ٚ علګ  ثلفًڇع ت

 جلڢ.

ٙ ثل٘ڬ    ٚڣ٩ مضمڤنغ بالعقا ٚث٩ ثملعالجغ ثملحاسبيغ عإع ماتكڤڗ  ه٘ه ثلق ڣ تشييٖه ڣألغ ه  ٚث تږ ش
لګ نڤعاڗ: ٙيغ  ٚڣ٩ ثلعقا  ڣيمكن تصنيڀ ثلق

ٙيغ. - ػ عقا نش ٚڣ٩   ق

ٙڬ  ٚهن عقا ٚڣ٩ ب  (.1)ثلق

ٚڣ٩ ڣتكڤين ملڀ الق٩ٚ  املطلظ الثالن: كيفيغ منح الق

ٚڣ٩:-1  كيفيغ منح الق

صحاب       مام  ڣال عن ٙٝ مالڢ  ٚث ألهميغ ثلق٩ٚ، ثلبنڊ مس ٚين ڣال يمكن منِ نظ ثئٸ ڣثملٖخ ثلٕڤ
ال بعٖ ثلحصڤڋ علګ بياناػ ڣمعلڤماػ كافيغ عن ثلغ٩ٚ من ثلق٩ٚ ڣعن ثلعميل ٗثتڢ علګ  ٚڣ٩  ثلق

ٙثسغ ماليغ لطلظ ثلق٩ٚ. ڬ ٕ ساٝ ثلتفاڣ٩   ڗ يتږ تحليلها الستخٖثمها ك

 :ثلغ٩ٚ من ثلق1-1٩ٚ

ٚجاڋ ثألعماڋ       ٙعيڗ، كما يشمل ثلق٩ٚ مجاالػ متعٖٕع فقٖ يمنِ ل ٜث من صناعييڗ ڣثلتجاٙ ڣثل
ٚث٩ ثسژهالكيغ كبيٸ ثلبضائٸ  ٚثٕ ألغ يضا للٖڣلغ حين يكتظ بالسنٖثػ ثلحكڤميغ ڣيمنِ ثألف يمنِ 
ٚٙع  ع ٙٝ ثملاڋ ثملتك ٚتبط بٖٙڣ ٜڣڗ ثلسلعي ڣي ع ثإلنتاه ڣثملخ ڬ يكڤڗ ثلغ٩ٚ هڤ تمڤيل ٕٙڣ ألجل، 

ٙع ثستيڇثٕ قصيڇع ڣقٖ يكڤڗ طڤيل ثألجل يخص٨ ٙ ثل٘ڬ يسًٕڇ خالڋ فًڇع طڤيلغ  ڣقٖ لتمڤيل ثالستثما
 (1)ڣ متڤسطغ نسبيا.

ٙثسغ ثلغ٩ٚ هڤ تڤضيِ       ڣ ثملنشاػ ثألجنبيغ، ڣثلهٖف من ٕ يضا ثلٖڣلغ ثألجنبيغ  كما سيشمل 
لګ ثألمڤثڋ. نها تتنڤٵ حسظ طبيعغ ثلنشا٭ ڣطبيعغ ثالحتياه   ثستخٖثماتڢ ثملتعٖٕع حين 
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 35، جامعغ عنابغ، ص 1999٭ ثلٖيڤثڗ ثلڤطن للمطبڤعاػ ثلجامعيغـ، ثملاليغ ثلعامغ،حسن مصطفى حسين (1) 
ٜيٜ،.(2) ٙشيٖ شيحغ،ثلنقڤٕ ڣثلبنڤڅ ڣثلعالقاػ ثالقتصإيغ،طبعغ محمٖ عبٖ ثلع   .152،ص1998،مصٚ،مصطفى 

 : علګ معلڤماػ من ثلعميل ثلحصڤڋ 1-2

ٚث٩عإع ما تقتض  سياساػ      يږ طلظ ثالقًڇث٩ يتضمن قيمغ ثلق٩ٚ، قيام ثملقًڇ٩ بتقٖ ثإلق
ٚڣ٩  ثل٘ڬثلسبظ  لګ ثالقًڇث٩،ثلق سما ثلبنڤڅ ثلت سبڄ لڢ  ثل٘ڬيٖعڤه  يسبڄ لڢ ثلحصڤڋ عليها ڣ

ٚها طلظ  لګ تلڊ ثملعلڤماػ ثلت يڤف ٚث٩ثالقًڇث٩ منها، باإلضافغ  ، يجظ علګ ثلبنڊ ثلحصڤڋ علګ ثإلق
ساسيغ تخ٨ ثلعميل ڣه جږ ٙٝ مالڢ معلڤماػ من ثالف سماػ  خصيتڢ ڣ ٙتڢ علګ ثلسٖثٕ،  ي قٖ

ٚڣف ثالقتصإيغ. ٚهاناػ ڣثلظ لګ ثل  (1)باإلضافغ 

 ٙع ثلعميل  :قٖ

مكانيغ قيامڢ بسٖثٕ ما عليڢ من مستحقاػ في ثملڤثعيٖ ثملحٖٕع، ڣمن       ٙع ثلعميل مٖڥ  يقصٖ بقٖ
ٚثػ ثملقيٖ في هٖث ثلصٖٕ تلڊ ثلت ت ش ٙئ ثلعميل في ثبيڗ ثمل ع ٘لنشا٭ ثلتعلڄ بتا ٙسڢ، كفا ڬ يما

ڣجڢ ثلنشا٭ ثملختلفغ ڣمٖڥ ثنتظام ثلعميل في سٖثٕ  ٙسغ  ٚځ مما ساليظ ڣط ٚين ڣسمعژهږ،  ثملٖي
ٚڣ٩ ثلت سبڄ لڢ ثلحصڤڋ عليها.  ثلق

 خصيغ ثلعميل: 

ٙغبتڢ في تسٖيٖ ما عليڢ من مستحقاػ في ثملڤثعيٖ ثملحٖٕع        يقصٖ بها ثلصفاػ ثلت تكشڀ عن 
ٙغبغ في بالتسٖيٖ في ثملڤثعيٖ ثملتفڄ عليها غيڇ فقٖ تكڤڗ ق كٖع بينما  ٙع ثلعميل علګ ثلتسٖيٖ م ٖ

ٙغبتڢ في ثلسٖثٕ طڤڋ ثلفًڇع ثلت ٚثػ ثلحكږ علګ مٖڥ  ش كٖع، ڣمن بيڗ ثمل ٙئ  م تمض  منٖ تا
ڗ مٖڥ ثنتظام ثلعميل في ٕفٸ ما عليڢ من  ثالستحقاځ، ڣيمكن لبنڊ ثلحصڤڋ علګ معلڤماػ بش

لڊ مٸ ڣثقٸ سجالتڢ مستحقاػ  ٜبڤڗ.  سبڄ لڢ تقٖيږ ٕٗڣ ٚڣ٩ لهٖث ثل  ق

 ثملاڋ ٝٙ: 

ٕٙ ثمل       جمالي للمڤث لګ  مڤثڋ ثمللكيغ  لګ نسبغ  ٙع  اليغ ثملتاحغ يستخٖم ثصطاٍل ٙٝ ثملاڋ لإلشا
ٙتفعـ ه مكانيغ ثستيڇثٕ مستحقاتڢ من ثلعميل ڣيمكن ٘حين كلما ث ٛثٕػ ثقغ ثلبنڊ في  ه ثلنسبغ كلما 

ث ثلصٖٕ ڣمن ڣثقٸ ثمليڈثنياػ ثلعمڤميغ عن عٖٕ ٘ڋ علګ ما يحتاجڢ من معلڤماػ في هنڊ ثلحصڤ للب
ٚث٩. ٚفقها ثلعميل مٸ طلظ ثإلق  من ثلسنڤثػ ڣثلت ي
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ٙع، جامعغ طنطا،(1) ٙيغ،كليغ ثلتجا ٙع ثلبنڤڅ ثلتجا ٕث ٚثهيږ ثلهنٖڬ،  ب  .224-220،ص2002ٝ  3ثلطبعغ مصٚ، .منيڇ 

 ٚهن  :ثل

ٚهن ثألصڤڋ ثلت يقٖمها ثلعميل للبنڊ لضماڗ مقابل ثلحصڤڋ علګ ثلق٩ٚ، ڣال يجٛڤ  يقصٖ بال
ڣ ثلفڤثئٖ يصبِ من حڄ ثلبنڊ  ٚهڤڗ، ڣفي حالغ فشلڢ في سٖثٕ ثلق٩ٚ  ٚف في ثألصل ثمل لعميل ثلتص

ثٕ مستحقاتڢ. ٚهڤڗ السًٕڇ  بيٸ ثألصل ثمل

 ٚڣف ثملحيطغ  :ثلظ

ثيڇ ثلحالغ  ٙتڢ في سٖثٕ ما عليڢ من  ثلسائٖع علګ ثالقتصإيغيقصٖ بها ت نشا٭ ثلعميل ڣعلګ مقٖ
ٚها بالحالغ ثالقتصإيغ ثلسائٖع ڣبالتالي تتفاڣػ  ث مستحقاػ، حين تتفاڣػ ثألنشطغ من حين مٖڥ ت

ٚث٩طلباػ  جاٗبيغ لګ ثلتمڤيل كل نشا٭. ثإلق  ثلت تهٖف 

 تحليل ثلبياناػ ثملتاحغ:1-3

ٙ ثلسليږينبغي تحليل ثلبياناػ ثملتاحغ عن ثلق٩ٚ ڣعن ثل ٚث تخإ ثلق ڗ طلظ  عميل حت يتسن  بش
جاباػ عن ثألسئلغ ثلتاليغ: لګ ثلحصڤڋ علګ  ٚث٩، ڣعإع ما يهٖف ثلتحليل   ثإلق

ڣ سياساػ ثلبنڊ ثلخاصغ؟- ٚيعاػ  ٚث٩ مٸ ثلتش  هل يتعا٩ٙ طلظ ثإلق

ٚث٩ ثلعميل؟ ما- ق ٚ ثملًڇتبغ عن  جږ ثملخاط  هڤ 

 :تكڤين ملڀ الق٩ٚ-2

ٙثسغ ٕقيقغ فيتږ  كل ثلطلباػ      لګ ثلبنڊ تخ٨ بعنايغ شاملغ، كما تكڤڗ مٸ ٕ ٙ  ثتخاٗثلت تصل  ٚث ق
ٚفقا بالبياناػ  لګ ثلبنڊ م ٚحلغ منٖ تقٖيږ طلظ ثلق٩ٚ  ڣ عٖم منحڢ حين تبٖ هٖه ثمل منِ ثلق٩ٚ 

 ثلتاليغ:

ٚڣ٩ االستغالڋ-2-1  :فيما يخ٨ ق

                                        طلظ ثلق٩ٚ-

سسغ- سي٠ للم                       قانڤڗ ثلت

ٙڬ - جل ثلتجا خغ من ثل   -ن

ڣ عقٖ ثإليجاٙ-   عقٖ ثمللكيغ 



 ماػ البنڤڅ التجاريغيميكان                                                         الفصل األڣڋ      

 

26 

 

  ثالف ميڈثنياػ+ميڈثنيغ خاصغ-

ٚڣٵ ثلجٖيٖ 05- ٚيغ للمش   -ميڈثنياػ تقٖي

                    ثلجنائيغ ڣشبڢ ثلجنائيغ              ثلتبڇئغ

    مخطط ثملاليغ-

 -مخطط ثألعماڋ                                                                   

       ٙخصغ ثلتصٖيٚ-

ثػ-                                                                       ثلفاتٙڤ

 ٜمن، ثلٖيڤڗ،في حالغ ثلقطاٵ ثلعام يٸ ثلنتائٌ، : تحليل ثل  مٖثڣالػ مجل٠. تٛڤ

 ٚعفي حالغ ثملهن ث لګ ثلڤثائڄ ثلسابقغ ما يلي:لح  : يضاف 

ٙثساػ ثلعليا مثال: ثلصيٖلييڗ.- خغ مصإځ عليها من شهإع ثلٖ  ن

ٚف ثلڤاليغ.- ٙسغ ثلنشا٭ من ط خغ ثلسماٍ بمما  ن

ٚڣ٩ االستثمار-2-2  :فيما يخ٨ ق

  ٙيغ سسغ ثلحالغ ثلعقا  :للم

سسغ- سيس  للم خغ عن ثلقانڤڗ ثلت   ن

ٙڬ - جل ثلتجا خغ من ثل   -  ن

  شهإع ثلتبڇئغ ثلجنائيغ ڣشبڢ ثلجنائيغ-

-٩   عقٖ ثمللكيغ لقطٸ ثأٙل

ٚڣٵ- ٙثسغ تقنيغ ڣثقتصإيغ كاملغ خاصغ باملش ٕ 

ٙه.- ٕ فيما يخ٨ ثستيڇثٕ ثلعتإ من ثلخا  ثلعقٖ مٸ ثملٙڤ

 شغاڋ ثلبنا  :في حالغ 

ٚڣٵ.- ٙثٿ  ثلخاصغ باملش ٚعيغ لأل ڣ ملكيغ ثلش ٙڬ  ٕث  عقٖ 

 قغ للنشا٭.ثالف ميڈثنياػ ساب-
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ٚڣٵ.- ثيڇ ثملش ٚيغ للسنڤثػ ثلقإمغ تعك٠ ت  ثالف ميڈثنياػ تقٖي

 ثلڤثائڄ ثلتقنيغ: 

        -. ٚثػ لعمليغ ثلبنا ٚڣٵ، تقٖي ٛ ثملش ٙيغ، مخطط ملٖع ثنجا  ثلهنٖسغ ثملعما

 ٚع  :في حالغ ثملهن ثلح

ٚثحغ ثألسناڗ- ، ج طبا ٚف ثلڤاليغ،  ٙسغ ثلنشا٭ من ط ، ٙخصغ ثلسماٍ بمناسبغ بمما
ٚييڗ. ٙع ثلفالحغ بالنسبغ لألطبا ثلبيط ث  ثلصيٖليغ....... ڣمن ٛڣ

ٚيغ للعتإ ثلت تنڤڬ هفات- ع نقٖ س ٙه.٘ٙڤ ڗ تشًڇيڢ من ثلخا سسغ   ه ثمل

ٚڣ٩ اإلمضاء-2-3  :ق

 يٖٝٙ في ثلسنٖ ثملبسط.-

 طلظ ثلق٩ٚ.-

ٙڬ.- جل ثلتجا خغ من ثل  ن

جغ من ثلتبڇئغ ثلجبائيغ ڣشبڢ ثلجبائيغ.-  ن

ٙثسغ ثمليٖثنيغ.ڣثيقغ ث-  لٖ

ٚڣٵ ثلعمل.- خغ من مش  ن

 مضا ثتفاقيغ ثلق٩ٚ.-
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 (l-2الشكل ) رقږ 

ٙقږ   02ثلشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ٚجٸ سابڄ.:  (1).ثملصٖٙ ٚثهيږ ثلهنٖڬ، م ب  .30ص : منيڇ 

قسام البنڊ التجارڬ ڣ هيكلڢ التنظيمي ٚابع:   املبحن ال

ٙجيغ ڣسڤف نبيڗ ٕلڊ من     قسام خا قسام ٕثخليغ ڣ  لګ نڤعيڗ،  ٙڬ  قسام ثلبنڊ ثلتجا تنقسږ 
.  خالڋ هيكلڢ ثلتنظيم

 الخارجيغ األقساماملطلظ األڣڋ: 

ٚع مٸ عمالئها تبعا للڤظائڀ ڣ ثلخٖماػ ثلت       ٙجيغ للبنڊ ثلت لها عالقغ مباش تتعٖٕ ثألقسام ثلخا
ٙجيغ ثلتاليغ:تقڤم بها ، ڣنجٖ عإع في  ثئٸ ثألقسام ثلخا  ثلبنڊ ثلٕڤ

 :قسږ الخزينغ-1

ٚف ثألمڤثڋ ثلنقٖيغ ڣ ثلشيكاػ ثلت       عها ثلعمال ڣص ڣتتمثل مهامڢ في تلقي ثألمڤثڋ ثلنقٖيغ ثلت يٕڤ
حبه ال ثلعمال من حساباتهږ. اي  ه

 اإلجراءا التي يدرج طل القرض

دي  بدأ  ت

 الط

فحص 
 مبدئي

دي  ت
ب  الط

 المبدئي

 إعداد

د  ع

ترح  م

ضا لت  

 

رار  ال

ئي  الن

قيع   ت

 اإلن

قيع  ت
اإلت

 التحصيل

 

ض  طلب مرف

 

 إدارة التدفق النقدي

ء القرض  إنش
 إدارة التدفق النقدي

قيع  ت

 اإلن



 ماػ البنڤڅ التجاريغيميكان                                                         الفصل األڣڋ      

 

29 

 

ٚاكز العمالء-2      :قسږ م

ٚف       ث بالحساب ڣيخت٨ باستقباڋ ثلشيكاػ ثلت تقڤم للص كٖ من سالمژها تقيٖ فٙڤ ڣبعٖ ثلت
 ٜ ٚك ٚفغ ثمل ٜينغ إلثباتها بحساب ثلعميل حت تتمكن من مع لګ قسږ ثلخ ٚسل  ثلخاص بالعميل ثږ ت

ڬ ڣقـ خالڋ يڤم.  ثلنقٖڬ للعميل في ثلبنڊ في 

لګ ه :قسږ الحساباػ الجاريغ-3 ٚسل  ٙثػ ثلخصږ، ثلشي٘ت شعا كاػ ڣثلحڤثفٴ ث ثلقسږ جميٸ 
ٜ ثلعمال قٖ قام ٗٵ ثلنقٖيغ، ڣ ثإليٖث ٚثك ڗ يكڤڗ قسږ ثمل ٙيغ للعمال بعٖ  لڊ إلثباتها بالحساباػ ثلجا

ثباتها لٖيڢ.  ب

 :قسږ صندڣځ التڤفي-4

ٚف هڣ   ثئٸ ثلتڤفيڇ ڣص ثئٸ.٘يخت٨ بقبڤڋ ٕڣ  ه ثلٕڤ

لګ ڣيقڤم بتحٖيٖ ثلقيمغ ثلتسليفيغ للبضائٸ ثلت يقٖمها ثلعمال ضمانا لسلفيا :قسږ البضائع-5 تهږ 
عغ بها ثلبضائٸ. ٛڗ ثملٕڤ منا ثملخا ٚف علګ   ثلبنڊ، كما يش

ه ثالعتمإثػ حت ٘ثإلعتمإثػ ثملستنٖيغ ڣمتابعغ ه ڣيقڤم بفتِ  قسږ اإلعتماداػ املستنديغ:-6
       ثالنژها من تنفيٖها.

 :قسږ األڣراځ املاليغ-7

م      عغ من ثلعمال ك ثځ ثملاليغ ثملٕڤ ميڗ كما يقڤم ڣيقڤم بتلقى ثألٙڣ ٚسږ ثلت ڣ ب ٚ  بتنفي٘انغ  ڣثم
ٚث  ٙثػ ثلجٖيٖع. ڣ ثلش  ثلبيٸ ثلت يتلقاها من ثلعمال ڣكٖث ثالكتاب نيابغ عنهږ في ثإلصٖث

  :قسږ األڣراځ التجاريغ-8

 ث ثلقسږ في تحصيل ثلكمبياالػ ڣخصمها من ثلتسليڀ بضماڗ.٘ڣيخت٨ ه  

صٖثٙ خطاباػ :قسږ خطاباػ الضماڗ-9 ٜئي  ڣيقڤم ب ڣ ج ثلضماڗ ثالبتٖثئيغ ڣثلنهائيغ بغطا كلي 
. ڣ عين  سڤث كاڗ غطا نقٖڬ 

ٚف األجنبقسږ ال-01  :ص

ٚف ثلشيكاػ ثلسياحيغ لهږ، كما يقڤم  ٚين ڣص ڣيقڤم باستبٖثڋ ثلعمالػ ثألجنبيغ للسائحيڗ ڣثملساف
ٙه لګ ثلخا  .بعملياػ تحڤيل ثملبالغ من ڣ

 :قسږ املقاصغ-11
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ٚسږ ثلتحصيل ڣيحصلها ڣيتلقى ثلشيكاػ ثمل عها ثلعمال ب ٚفغ حليغ ثلت يٕڤ ٚيڄ غ نيابغ عنهږ عن ط
 (1)ثملقاصغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٚبيغ للطباعغ ڣثلنشٚ، -(1) ٙ ثلنهضغ ثلع  .24، مصٚ،ص1987ٕ.خيڇػ صيڀ،محتسبغ ثلبنڤڅ ،ٕث
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 املطلظ الثاني: األقسام الداخليغ

قسام ٕثخليغ ه ثألقسام ثلت لها ثتصاڋ مبا٘ڣبجانظ ه      ، يڤجٖ لٖڥ ثلبنڊ  شٚ بالعمال
 لتنظيږ ثلعملياػ ثلٖثخليغ منها:

 :قسږ الحساباػ العامغ-1

ٚيغ، ڣثلبياناػ       عٖثٕ ثلقڤثئږ ثلشه ڣيخت٨ بمسڊ ثلحساباػ ثلعامغ ڣثلحساباػ ثلنظاميغ ، ڣب
ٜ ثملا ٚك ٚبِ ڣثمل ٚڬ، ڣقائمغ ثل ٜ ثلشه ٚك يغ ڣكشڀ ثلسيڤلغ ڣثالحتياطي ڣثمل  لي للبنڊ.ثلٖٙڣ

ٚاجعغ-2  :قسږ امل

ٜينغ ڣتحقيڄ  ٕٚ ثملفاجت بالنسبغ لقسږ ثلخ ٚث ثلج ج قسام ثلبنڊ ڣ ٚثقبغ سيڇ ثلعمل ب ڣيهتږ بم
 ثلقضايا.   

 :قسږ القضايا-3

ٚفڤعغ.      ڣيقڤم بمتابعغ ثلقضايا ثمل

 :سږ املستخدميڗځ-4

ڣڗ ثملتعلقغ بمڤظفي ثلبنڊ ڣعمالئڢ.      ڣيتڤلګ كافغ ثلش

 :ٚاسالػقسږ امل-5

ٚثف قسږ       ش يعها علغ ثألقسام ثملختصغ تحـ  يتلقى جميٸ ثلخطاباػ لٖڥ ثلبنڊ ڣسيقڤم بتٛڤ
ٚسلها ثلبنڊ لعمالئڢ. ٚ ثلخطاباػ ڣثملستنٖثػ ثلت ي ٚثجعغ كما يقڤم بتصٖي  ثمل

ٚفغ املحصنغ-6 ڣ الغ  :قسږ الحفٴ 

ثځ ثملاليغ      عها  حين يحتفٴ فيڢ بجميٸ ثلڤثائڄ ٗثػ ثلقيمغ كاألٙڣ ٙيغ ثلت يٕڤ ثځ ثلتجا ڣثألٙڣ
ع في ثلبنڊ في نهايغ ثليڤم. ،ڣكٖثلڊ عقٕڤ ثلكفاالػ لصالح ثلبنڊ، ڣثلنقٖيغ ثملڤجٕڤ  ثلعمال
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 :قسږ االستعالماػ ڣاملخاطٚ-7

ٜه في       ٚك ٛمغ عن ثلعمال ڣتشمل سمعغ ثلعميل في ثلسڤځ ڣم ڣيخت٨ بعمل ثلتحڤيالػ ثلال
ٙع ڣمٖڥ ثح ڣ ثلتجا  ًڇثمڢ اللًڈثماتڢ ڣممتلكاتڢ ثلشخصيغ.ثلصناعغ 

 :قسږ الحساباػ العامغ-9

ٚثػ ثملاليغ    ٚي ٚ ثألستاٗ، قسږ ثلقڤثئږ ڣثلتق همها قسږ ٕفات  .1ڣينظږ عٖٕث من ثألقسام ڣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 https://sqarra.wordpress.com/bank/   10/05/2017 A 11.00 

https://sqarra.wordpress.com/bank/
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ٙڬ ڤ ثلهيكل ثلتنظيم للبن املطلظ الثالن:   څ تجا

(3-1) الشكل رقږ  

 تجارڬ مي للبنڊ الهيكل التنظي                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٙ ثلجامعيغ،طبٸ ڣت ، محمٖ صالح ثلحناڣڬ  ثملصٖٙ: ٙيغ،ثلٖث سساػ ثملاليغ، ثلبڤٙصغ،ثلبنڤڅ ثلتجا يٸ عبٖ ثلفتاٍ عبٖ ثلسالم، ثمل ٛڤ
 .218، ص1998
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 الفصل: خالصغ

ٚيڊ ثلعجلغ         ٚهڤڗ بتطٙڤ ثلنظام ثلبنكي،  ثالقتصإيغللبنڊ ٕٙڣ كبيڇ في تح ڣتطٙڤ ثلبالٕ م
ثػ من جانظ ثلخٖماػ ثملقٖمغ ڣظهٙڤ بنڤڅ جٖيٖع  ڣلقٖ شهٖ ثلنظام ثملصٚفي بع٬ ثلتطٙڤ

ٙيٸ.  تساهږ في تمڤيل مختلڀ ثملشا

ٕخاڋ شبكغ حين شهٖػ ثلبنڤڅ       صالحاػ شاملغ من بينها  ٚثهن  ٙيغ في ثلڤقـ ثل ثلتجا
عإع  ڣبيغ ڣ ٚثكغ ثألٙڣ ٝڣ ثألمڤثڋ حت تستطيٸ ثالستفإع من ثلش لتسهيل ثملعامالػ ڣفتِ ٙ

ٙثتها. طا هيل ڣتكڤين   ت

عطا ثالستقالليغ ثلتامغ علګ مستڤڥ ثلبنڤڅ ٗٙغږ  ٛثلـ تتصڀ ببع٬ ثلسلبياػ في عٖم  لڊ ما 
عالميغ ثملحلي نظمغ ثلجهاٛ ثلقانڤني ڣغياب سياسغ  ٚتبطغ ببع٬  غ ڣڣجٕڤ بع٬ ثملشاكل ثمل

خاص.  حٖيثغ ثلت تسهل ثملعامالػ بيڗ ثأل
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 خاتمة عامة
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 :تمهيد 

ٚضيڗ  ڀ ثألساسيغ ثلت تقڤم بها ثلبنڤڅمن أهږ ثلڤظائ        هڤ قيامها بٖٙڣ ثلڤسيٰ ثملالي بيڗ ثملق
ٙيع  ٚثػ ثلڤطنيغ ڣتڤجيهها نحڤ ثالستثماٙ في ثملشا ڣثملقًڇضيڗ، حين تقڤم ثلبنڤڅ بتجميع ثملٖخ

ٚتكٜ ه٘، حيـ   .ثالقتصإيغ ڣبما يتماش  مع سياسغ ثلٖڣلغ ثالئتمانيغ ٙبعغ أنڤثٵ  هت ثألخيڇع علګ أ
 ٙئيسيغ ڣهي:

ٚڣ٩، ثلحساباػ ڣك٘ثستقباڋ ثل    ثئع ، منح ثلق   ث تسييڇ ڣسائل ثلٖفع.ٕڤ

 املبحث األڣڋ: الحساباػ

ٜ ثملالي، ڣبالتالي فه ثلت ثلڤساطغ ثملاليغ هي ثلحلقغ     تصل بيڗ أصحاب ثلفائ٬ ثملالي ڣأصحاب ثلعج
ٚفي فالحساب  قاػ ڣثقعيا بفتح ما يسم بالحساب،ه ثلعالسٖ ه٘ڗ ڣتتجتقييږ عالقاػ ماليغ بيڗ ط

ٜ ه٘ ڗثٗ ٙم ٚثبطغ ثملاليغ بيڗ ثلبنڊ ڣصاحبڢ )صاحظ ثلحساب(.ه ثلعالقغ، بڢ تهڤ   تږ ثل

ع بيڗ ثلڤساهڤ تعبيڇ عن تجسيٖ ثملالي له٘    ٛبائنها، ڣل٘له ثلعالقغ ثملڤجٕڤ ڊ من طغ ثملاليغ ڣمختلڀ 
ٚفغ ماهيغ ثلح ها علګ ساب، ڣأنڤثٵ ثلحساباػ ڣمختلڀ ثثألهميغ بمكاڗ مع ٚث ج لعملياػ ثلت يمكن 

 ه ثلحساباػ.ه٘

 املطلظ األڣڋ: تعريڀ الحساب

ٙبٰ عالقاػ مع ثلبنڤڅ، من أجل ثالحتفا     لګ  ٙييڗ(  خاص )طبيعييڗ كانڤث أم ثعتبا ٱ يحتاه ثأل
ٗ ثئع  مڤثلهږ لٖيها في شكل ٕڣ الػ ثلبنكيغ في من ثلتسهي فإعثالستث كاڗ لٖيهږ فائ٬ في ثلتمڤيل، أڣ ب

ٗ ٚڣ٩ مثال ) خ٨ معيڗ بفتح لٖيهږ حاجغ في ثلتمڤيل( ڣتجسيٖ ه٘ث كاڗ شكل ق ه ثلعالقغ في قيام 
ٙه. ثل٘ڬحساب في ثلبنڊ   يختا

لګ صاحظ ثلحس        ٜ ٚم ٙقږ تسلسلي ي عطا  اب، ڣيٖڋ علګ قيام ثلعالقغ ڣيعتبڇ ثلحساب مفتڤحا ب
ٚث ثث ثألخيڇ ڣثلبنڊ، ڣ بيڗ ه٘ ج ٚفاڗ علګ  ٕٚ فتح ثلحساب يقبل ثلط لعملياػ ثملاليغ بينهما بڤثسطغ بمج

ٚث كل ثلعمله٘ث ثلحساب، ڣمع ٗ ٚطا إلج ٗلڊ ال يعٖ ثلحساب ش بڤنڢ،  هناڅ  ياػ ثملاليغ بيڗ ثلبنڊ ٛڣ
ه لفتح ثلحساب، ڣلكن علګ كل حاڋ ه٘ ٕڣڗ ثللجڤ ثملسبڄ تنفي٘هابع٬ ثلعملياػ ثلت يمكن 

ٜبائن.ثلحاالػ ليس ٙع ملعظږ ثلعملياػ ثلبنكيغ مع ثل ٚڣ  ـ هي ثلقاعٖع ڣيبقى فتح ثلحساب ض

ٙقږ( ڣعلګ ه٘      ٙمٜ ) ٙع عن  ٕٚع عبا ٚيڀ ثلحساب من ڣجته نظٚ، فهڤ من ثلناحيغ ثملج ث يمكن تع
تقًڇڗ بڢ معظږ ثلعملياػ ثملاليغ لصاحبڢ في عالقتڢ مع ثلبنڊ ڣهڤ من ثلناحيغ ثلعمليغ ڣثلقانڤنيغ 

ٙع  ڢ تنظږ بها ثلعملياػ يفتح لصالح ثل٘ڬحڢ ڣثلشخ٨ يفت ثل٘ڬثتفاځ بيڗ ثلبنڊ عن معاهٖع أڣ عبا
ٚفيڗ.  ٚڥ بيڗ ثلط يٖثٵ أم سحظ أڣ أڬ عمليغ أخ  ثملاليغ ثلقائمغ بينهما سڤث كانـ 
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ٚف فيڢ  خ٨ مهما كاڗ أڗ يتص خپ  ، ال يمكن ألڬ   ٜ ٙم ٚ منڢ، ڣثلحساب هڤ  م ال صاحبڢ، أڣ ب
ٚ في ثإلماا علګ ڣييقث ثأل ڣيتجسٖ ه٘ حظ ثملتمثلغ في ثلشيڊ، ڣمنم ٚڥ يعطي فتح ثلحساب غ ثل هغ أخ

جل  حظ، أڣ من ٕفًڇ خاص ت ثلحڄ لصاحبڢ ثالستفإع من ٕفًڇ ثلشيكاػ يستعملها في عملياػ ثل
حظ ٗڣف  لڊ حسظ نڤٵ ثلحساب ڣطبيعتڢ.يڢ كل ثلعملياػ ثإليٖثٵ ڣثل

لګ ما سبڄ ثلقڤڋ       ٙ أساسيغ: ڣيمكن أڗ نايڀ   أڗ ثلحساب يمكن أڗ يلعظ يالف إٔڣث

جيلها ڣ  ٚثقبغ ثلعملياػ ثملاليغ ڣت ٙع عن ڣسيلغ محاسبيغ تسمح للبنڊ بم فالحساب أڣال هڤ عبا
ٚكثستخال  اػ سڤث كانـ ق٩ٚ )ثلحساب مٖين( أڣ ٕين علګ ثلبنڊ ص ثلنتائ  ثملًڇتبغ عن ه٘ه ثلح

 )ثلحساب ٕثئن(.

حڤباػ تٖفع من ه٘تسڤيغ بيڗ ثلبنڊ ڣصا ثلحساب يانيا هڤ إٔثع ڣ      ث ثلحساب حظ ثلحساب، فامل
ٚڥ في ثلعملياػ علګ ثلحساباػ. جل فيڢ، كما سڤف ن ثئع ت  ڣثلٕڤ

ثلحساب أخيڇث هڤ ڣسيلغ ضماڗ بالنسبغ للبنڊ، ڣتظهٚ ه٘ه ثلڤظيفغ للحساباػ من خالڋ  ڣ     
ٚكاػ ثلٖثئنغ ڣثملٖينغ للحساب.  (1)ثلعملياػ ثلتعڤيايغ للح

لڊ فيما تعلڄ علګ ڣجڢ      ليغ عمل ه٘ث ثلحساب ٗثتها، ٗڣ ڗ ٕٙڣ ثلحساب كڤسيلغ تنبع من  ڣبالتالي ف
ٙڬ.  ثلتحٖيٖ بالحساب ثلجا

 املطلظ الثاني: أنواع الحساباػ

خاص:      ٙبعغ أنڤثٵ من ثلحساباػ تبعا لطبيعغ ثلعملياػ ثلت يقڤم بها ثأل  بصفغ عامغ، يمكن تمييڈ أ

ٙڬ ڣثلحساب ألجل ڣأخيڇث ثلحساب علګ ثلٖفًڇ.ثلحساب لإلطال   ٵ ڣثلحساب ثلجا

 .الحساب لالطالع:1

ٚڣ٭، فال      ٜبڤڗ بٖڣڗ قيٕڤ أڣ ش ثلحساب لالطالٵ هڤ ٗلڊ ثلحساب ثل٘ڬ تتږ فيڢ ثلعملياػ ثملاليغ لل
شعاٙ مسبڄ يطلظ من أجل ٗلڊ، فه٘ث ثلحساب هڤ أصال حساب  حظ، ڣال  ڣقـ يف٩ٚ عنٖ ثل

ٚف ثلبنڊ، بٖڣڗ أجل ، ي ٚثقيل من ط ٚيٖها ڣبٖڣڗ أڬ ع حظ منڢ في أيغ لحظغ ي مكن لصاحبڢ أڗ ي
ال بڤثسطغ ثلشيڊ، ل٘لڊ يسم أياا  حظ علګ ه٘ث ثلحساب ال تتږ  ٚث ألڗ كل ثلعملياػ ثل ڣنظ

 حساب ثلشيڊ.

 

ٚ لط١ٚ ، تقنياػ ثلبنڤڅ، ٕيڤثڗ ثملطبڤعاػ ثلجامعيغ، ثلطبعغ (1)    ٜثئٚ، 1. لطاه  .15ص ، 2001، ثلج
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خاص ثلطبيعييڗ من أجل تنفيٖ عملياتهږ ثملاليغ ثلعإيغ ڣمن   ڣيفتح ثلحساب لالطالٵ لفائٖع ثأل
ال في  حظ علګ ه٘ث ثلحساب  خصائصها ثألساسيغ أڗ يكڤڗ ٕثئما ٕثئنا. ڣه٘ث يعن أنڢ ال يمكن ثل

ٚصيٖ ثملڤجٕڤ فيڢ.  حٖٕڣ ثل

ٙڬ:2  .الحساب الجا

ٙڬ لڢ نف٠ خصائ٨      ثلحساب لإلطالٵ ڣلكنڢ يفتح لفائٖع ثلتجاٙ الستعمالڢ في  ثلحساب ثلجا
ٚثٕ عإييڗ، ڣينبغي أڗ تكڤڗ ه٘عملياتهږ ثملهنيغ،  ف ه ثلحساباػ مفصڤلغ عن حساباتهږ ثلشخصيغ ك

مكانيغ أڗ يكڤڗ مٖين ث  ا تبعا للتٖفقاػ ثملاليغ لصاحظ ه٘ث ثلحساب، ڣه٘ڣمن خصائصڢ ثألساسيغ 
 أڗ ثلبنڊ يسمح لڢ ث يعنتٖفقاػ ثملاليغ لصاحظ ه٘ث ثلحساب، ڣه٘ا لليعن أڗ يكڤڗ مٖينا تبع

حظ علګ ه٘ ٙصيٖ.بال  ث ثلحساب حت ڣلڤ لږ يكن بڢ أڬ 

حظ ثملسمڤح بڢ علګ كل ما أساٝ ه٘ ٚقغ بيڗ ثلحسابيڗ؟ لعل ثإلجابغ نجٖها في مٖڥ ثل ه ثلتف
ا في حالغ ثلحساب حساب، ففي حساب ثلشيڊ، ثلقاعٖع هي أڗ يكڤڗ ثلحساب ٕڣما ٕثئنا، بينم

ٙيغ ڣثلعملياػ ثلت ٚث لطبيعغ ثلعملياػ ثلتجا ٙڬ، ڣنظ ڗ ه٘ثلجا ث ثلحساب سڤيغ ثملاليغ ثلتابعغ لها، ف
جلغ علګ مستڤڥ حساباػ ثلشيڊ، ڣيمكن ثڗ  ٚكاػ ثمل ٚع تفڤځ في ثلعإع ثلح ٚكغ مستم يشهٖ ح

تقٖمها لاماناػ ثلت يستفيٖ أصحابها من تسهيالػ ثلصنٖڣځ ثلت تقٖها ثلبنڤڅ ڣخاصغ في ظل ث
ٚع له٘ ٚكغ ثملستم ٚقغ بيڗ ثلحسابيڗ.ثلڤثقع ه٘ث ثلحساب. في طبيعغ ثلح  ه هي ثلقاعٖع ثلعامغ للتف

 .الحساب ألجل:3

ٚڣ٭ ڣثلقيٕڤ ، عنٖ ثستعمالڢ،       ڗ ثلحساب ألجل يتطلظ بع٬ ثلش علګ عك٠ ثلحساب لإلطالٵ، ف
ٵ في هٖث ثلحساب لفًڇع معينغ ڣمحٖٕع ،  فاألمڤثڋ تٕڤ ٚف فيها مت شا مسبقا، ال يمكن لصاحبڢ ثلتص

حظ  ڗ تجميٖ ثألمڤثڋ ال يمكن أڗ يكال بعٖ ثنقاا ه٘بل ال يمكن أڗ ت ڤڗ ٕڣڗ مقابل، بل ه ثملٖع، 
ث ٗث علګ ثلعك٠ من ه٘  لڊ علګ فائٖع.سڤف يستفيٖ صاحظ ثلحساب من ٙڣ

 .الحساب علګ الدفتر:4

ڗ      ثلحساب علګ ثلٖفًڇ ال يتطلظ ثستعماڋ ثلشيكاػ أينا  علګ عك٠ ثلحسابيڗ ثلسابقيڗ، ف
بڤنڢ، ڣعلګ ه٘ثلعملياػ ث جل لقائمغ بيڗ ثلبنڊ ٛڣ حظ ڣثإليٖثٵ ت ڗ كل ثلعملياػ ثل ث ثألساٝ ف

خپ  جٖث، حين ال يمكن ڣه٘ ڣجڤبا في ٕفًڇ خاص يسلږ لصاحظ ثلحساب عنٖ فتحڢ. ث ثلحساب 
ٚث لفائٖع ثلغيڇ، ڣهڤ مث ل حساب ثلشيڊ ال يمكن أڗ يكڤڗ مٖينا، كما يمكن صاحبغ أڗ يعطي أم

ڗ في ثلحساب ألجل .  (1)لصاحبڢ أڗ يستفيٖ من فائٖع مثلما هڤ ثلش

ٜثئٚ، .(1) ، ٕيڤثڗ ثملطبڤعاػ ثلجامعيغ، ثلج ، ثلعملغ ڣثلنقٕڤ  .80-77، ص1991ثلطبعغ  أحمٖ هن
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 املطلظ الثالث: العملياػ علګ الحساباػ

      ٚ ج  ڣتتمثل في كل من  ث يالف عملياػ أساسيغ علګ ثلحساباػ:يمكن لصاحظ ثلحساب 

 ثإليٖثٵ -

حظ  -  ثل

 ثلتحڤيل.-

ليها بالتفصيل علګ ثلتڤثلي  - ٚځ   فتح ثلحساب ڣثقفالڢ. ڣثلت سنتط

 .عملياػ اإليداع:1

ٜبڤڗ ،      ٙصيٖ حساب ثل ٜيٖ عملياػ ثإليٖثٵ في  ٜبڤڗ في ثلبنڊ ڣت مڤثڋ ياعها ثل  ڣهي تفٖيغ ثلحساب ب
ٙتڢ علګ منح ثل ٜيإع قٖ ٕٙ ثلبنڊ ڣتسمح لڢ ب ٜيٖ من مڤث ٚڥ بنڤٵ من ثلتفصيل كما ت ٚڣ٩ ڣسڤف ن ق

ثئع.ه٘  ه ثلعملياػ عنٖما نٖٝٙ ثلفصل ثملتعلڄ بالٕڤ

 .املسحوباػ:2

ثئع، ڣعلګ       ها علګ ثلحساباػ ڣتتمثل في ثلعمليغ ثلعكسيغ للٕڤ ٚث ج ڣهي ثلعمليغ ثلثانيغ ثلت يمكن 
ٙع عن جميع ثالقتطاعاػ ثلت يقڤم بها ثلشخ٨ من حسابڢ ه٘ث ثألساٝ،  حڤباػ هي عبا فامل

ٙصيٖ ثلحساب، ڣيمكن أڗ  حظ من  مستعمال في ٗلڊ ثلشيڊ، أڣ بتقٖيږ ثلٖفًڇ ڣتنق٨ عمليغ ثل
مٚ بالٖفع  خ٨ أخٚ ي ما لفائٖع صاحظ ثلحساب ڣلفائٖع أڬ  ٚث مثل ه٘ه ثلعمليغ  ج يكڤڗ 

ٚف صاحظ خصيا. لصاحبڢ لصالحڢ من ط  ثلحساب 

 .التحويل:3

ٚ ٕثخل نف٠ ثلبنڊ، أڣ بيڗ       لګ حساب أخ لګ حساب  تتمثل في ثلتحڤيل في نقل ثألمڤثڋ من حساب 
حسابيڗ مفتڤحيڗ في بنكيڗ مختلفيڗ، سڤث كاڗ ه٘ين ثلحسابيڗ لشخ٨ ڣثحٖ أڣ لشخصيڗ 

ضا لګ ثلٖثئن ڣتبعا له٘ه مختلفيڗ ڣتتجسٖ ه٘ه ثلعمليغ باقتطاٵ مبلغ معيڗ من حساب ثملٖين ڣ فتڢ 
ٙصيٖ حساب ثلشخ٨ ثملستفيٖ ڣتتږ  ٜيٖ  حڤب عليڢ ڣي ٙصيٖ حساب ثلشخ٨ ثمل ثلعمليغ ينخف٬ 

ٚ ثلتحڤيل أڣ باستعماڋ ثلشيڊ ثملسطٚ. م  عمليغ ثلتحڤيل باستعماڋ ما يسم ب

      ٚ لګ حساب أخٚ ٕثخل نف٠ ثلبنڊ بڤثسطغ عمليغ حسابيغ، أڬ مج ٕ ڣيتږ ثلتحڤيل من حساب 
ٜيغ أڣ ثلقانڤنيغ. ٚك ٚصيٖ ثلكلي له٘ث ثلبنڊ من ثلنقٕڤ ثمل ٚ ٗلڊ علګ ثل ي جيل محاسب ٕڣڗ أڗ ي  ت
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      ٚ ي بينما يتږ ثلتحڤيل ما بيڗ حسابيڗ مختلفيڗ في بنكيڗ مختلفيڗ بتحڤيل حقيقي لألمڤثڋ، ڣيت
ٙص ٙصيٖ ثلبنڊ ثملستفيٖ من ثلتحڤيل، بينما ينق٨  ٜيٖ  يٖ ثلبنڊ ثلٖڬ ٙصيٖ ثلبنكيڗ ب٘لڊ، حين ي

ٚصيٖ ثلنهائي  يٚ علګ ثل ڗ عمليغ ثلتحڤيل ه٘ه ال ت ٚغږ من ٗلڊ ، ف سحبـ عليڢ ثألمڤثڋ ڣعلګ ثل
ٛثٕ لٖڥ  ٙ أڗ ما ينق٨ لٖڥ هيئغ معينغ من ه٘ث ثلنظام قٖ  للنظام ثلبنكي من ثلنقٕڤ ثلقانڤنيغ، باعتبا

ٚڥ ، مما يجعالڗ نتيجغ ه٘ه ثلقڤڥ متعاكسغ بالنسبغ للنظام  ككل تكڤڗ معٖڣمغ. هيئغ أخ

 .فتح الحساباػ ڣإقفالها:4

ٚف هنا       ٚڬ عليها نحاڣڋ أڗ نتع ٚفنا ما هڤ ثلحساب ڣأنڤثٵ ثلحساباػ ڣثلعملياػ ثلت تج بعٖ أڗ ع
لګ ٗلڊ. قفاڋ ثلحساب ڣثألسباب ثلت تٖفع  ٚتبطغ ب٘لڊ، ڣ  ٚڣ٭ ثمل  عن كيفيغ فتح ثلحساب ڣثلش

 .فتح الحساب:1.4

ٜبڤڗ ڣثلبنڊ، ڗ ثلقيام بفتح ح    قامغ عالقغ ماليغ بيڗ ه٘ث ثل ٛبڤڗ معيڗ يعن بشكل ما  ساب لفائٖع 
ٚڣ٭ ثلقانڤنيغ ڣثلتنظيميغ ڣيمكن أڗ يفتح  لګ بع٬ ثألشكاڋ ڣثلش ڣلكن فتح ثلحساب يجظ أڗ يخاع 

خ٨ معنڤڬ. خ٨ طبيعي أڣ لصالح   ثلحساب لصالح 

 . فتح الحساب لصالح الشخ٨ الطبيعي:1.1.4

مغ يمكن فتح ثلحساب لصالح ثلشخ٨ ثلطبيعي ثل٘ڬ يتمتع باألهليغ ثلقانڤنيغ ڣثلحقڤځ بصفغ عا     
خ٨ بالغ  ٗث كاڗ ثلشخ٨ بالغا ال ڣ ڣعمڤما، كل  ٚ عن فتح ثلحساب فيما  ثملٖنيغ، ڣيختلڀ ثألم
ٚڣ٭ ثملنصڤص  ٚڣ٭ ما عٖث تلڊ ثلش ٚثقيل أڣ ش ٙه ٕڣڗ ع يمكنڢ أڗ يفتح حسابا لڢ في أڬ بنڊ يختا

 نڤنا.عليها قا

ٚشٖ ثلقانڤنيغ( أڗ يقڤمڤث بفتح حساباػ لهږ علګ ثلٖفًڇ     ٚ )ثلٖين لږ يبلغڤث سن ثل كما يمكن للقص
ڣڗ تٖخل ممثلهږ  حظ علګ ه٘ث ثلحساب ٕڣ ٕڣڗ ثلتٖخل من ممثلهږ ثلقانڤني ڣيمكنهږ أياا ثل

ٗث تجاٛڣ سنهږ   من قانڤڗ ثلنقٖ ڣثلق٩ٚ(. 172سنغ )ثملإع  16ثلقانڤني ڣلكن فقٰ 

ٙهږ عن      خاص ثلٖين تقل أعما ڗ فتح ثلحساباػ لصالحهږ يجظ أڗ يتږ من  16أما ثأل سنغ، ف
حظ علګ ه٘ث ثلحساب يجظ أڗ تتږ أياا من  ٚعي، كما أڗ عملياػ ثإليٖثٵ أڣ ثل ٚف ڣصيهږ ثلش ط

ٚعي. ٚف ثلڤص  ثلش  ط

ٚف٬ ثلبنڤڅ ثلقيام بفتح حساب بنكي لشخ٨ ما، ڣيمكن له      ٘ث ثلشخ٨ في ڣيحٖف أحيانا أڗ ت
ٜڬ ثل٘ڬ يعيڗ لڢ بنكا بفتح لڢ حساب فيڢ )ثملإع  ٚك لګ ثلبنڊ ثمل من قانڤڗ  171ه٘ه ثلحالغ أڗ يتڤجڢ 

 ثلنقٖ ڣثلق٩ٚ(.
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 . فتح الحساب لصالح الشخ٨ املعنوڬ:2.1.4

خاص ثملعنڤييڗ حساباػ بنكيغ،      ثػ فتح ڣيجظ علګ ثل تفتح أياا لصالح ثأل ٚث ج تمام  بنڊ قبل 
كٖ من ثلشخصيغ ثلقانڤنيغ له٘ه ثلحساباػ أمثل ه٘ ها ثلقانڤنييڗ، ثسمها ڗ يت ٚكغ) ڣجٕڤ ه ثلش

خاص ثلٖين  كٖ من هڤيغ ڣأهليغ ثأل ٚها ثالجتماعي.......ثلخ، كما ينبغي عليڢ ثلت ڣعنڤثنها ، مق
 (1)يمثلڤنها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)
. A.Boudinot/ J.C Frabot, Technique et pratique Bancaires, 1978, Edition sirey edition paris , P 101. 



البنوك – المصرفي المالي المؤسسا وظائف                                                                              الثاني الفصل - 

 

40 

 

ٚكغ هڤ مسيڇها      هل لتمثيل ثلش ه ، ڣفي أحياڗ عٖيٖع يمكن ملسيڇڬ ه٘ڣيكڤڗ عإع ثلشخ٨ ثمل
ٙييڗ  ٕث لګ  ٚكاػ أڗ يفڤضڤث جٜ من سلطاتهږ فيما يخ٨ ثلتعامل مع ثلبنڤڅ  ٚينثلش يقڤمڤڗ  خ

ٚكاػ ثلت ي بالعملياػ ثلبنكيغ ٚڣف معينغ ڣفي فًڇثػمثلڤنها، ٗڣلصالح ثلش ع خاصغ في  لڊ في ظ محٖٕڣ
ٚكغ.  غياب ثملسيڇ ثألڣڋ في ثلش

ڗ ثلشخ٨ ثل٘ڬ قام بالتفڤي٬       كٖ ب ڣقبل أڗ يقبل ثلبنڊ مثل ه٘ث ثلتفڤي٬ ينبغي عليڢ أڗ يت
 ٚ ٚڬ في ظل ه٘ه ثلظ ٚ أڗ كل ثلعملياػ ثلت تج ڣف يملڊ ثلصالحيغ ثلقانڤنيغ للقيام ب٘لڊ ڣيجظ ثل٘ك

ڣليغ ثلكاملغ للمفڤ٩.  نما تتږ تحـ ثملس

 . شكلياػ فتح الحساباػ:3.1.4

ٚثشٖ أڣ ثلقاصٚ( أڣ لصالح ثلشخ٨ ثملعنڤڬ       سڤث كاڗ فتح ثلحساب لصالح ثلشخ٨ ثلطبيعي )ثل
جماڋ ه٘ه  ٙيغ، ڣيمكن  ٚڣ ٚڣ٭ ڣثلشكلياػ ثلا ڗ ٗلڊ ينبغي أڗ ال يتږ قبل تڤفٚ بع٬ ثلش ،ف

 ثلشكلياػ فيما يلي:

  ٗث تعلڄ فتح ه٘ث ٙسغ حقڤقڢ ثملٖنيغ ، ڣ  يباػ أهليغ ثلشخ٨ ثلقانڤنيغ ڣصالحيغ مما
ثػ فتح ثلحساب ڣييقغ تثبـ  ٚث ج ثلحساب بالشخ٨ ثلطبيعي ، ينبغي أڗ يقٖم قبل تنفي٘ 
ٙيغ، يجظ عليڢ أڗ  ٚفغ تجا ٚ يتعلڄ بالشخ٨ ثلطبيعي ثل٘ڬ يماٝٙ ح ٗث كاڗ ثألم هڤيتڢ، أما 

ٚجا من ث ٙڬ.يقٖم مستخ جيل عملڢ ثلتجا ٙڬ يثبـ ت جل ثلتجا  ل

  يباػ يباػ ثلشخصيغ ثلقانڤنيغ في حالغ فتح ثلحساب لصالح ثلشخ٨ ثملعنڤڬ كما ينبغي 
 هڤيغ ممثليها ڣ أهليتهږ له٘ث ثلتمثيل.
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قغ ثلحساب ڣتتامن ه نشا ٙڣ مال بطاقتيڗ ڣ ٚڣٵ في فتح ثلحساب، يتږ  ه ثلڤييقغ كل ٘عنٖ ثلش
ٙيغ ثلخاصغ بصاحظ ثلحساب مثل ثسمڢ ڣلقبڢ ڣعنڤثنڢ،..... ، كما تتامن  ثملعلڤماػ ٚڣ ثلا

جاثلبطاقتاڗ  ٚثجعغ ثإلماا قبل تنفيٖ  نمٗڤ لګ م مكانيغ ثللجڤ  إلماا صاحظ ثلحساب  تسمح ب
قغ فتح ثلحسا حظ، كما تتامن ٙڣ ٚتبطغ ب٘بع٬ أڣثمٚ ثل ٚڣ٭ ثمل ڊ مثل لب كيفيغ عملڢ ڣثلش

 ثلقڤثعٖ ڣثلعمڤالػ.

  ٖثػ فتح ثلحساب، يعطي لصاحظ ثل ثالنتهاعن ٚث ج حساب ٕفًڇ ثلشيكاػ ڣتتږ بڤثسطغ من 
ٙع مثل حاالػ ثلقصٚ.ه٘ ال في حاالػ نإ حڤباػ   ه ثلشيكاػ كل عملياػ ثمل

 . إقفاڋ الحساب:2.4

قفاڋ ثلحساباػ من ثملفيٖ      ٚ أڗ  قبل ثلحٖين عن  ٚصٖ  ن٘ك ٚځ ثملڤجٕڤ ما بيڗ ثلحساب ثمل بالف
ٚصٖ هڤ ٗ  ثلحساب ثملقفل.ڣ  تجمع فيڢ ثملبالغ ثلٖثئنغ ڣثملبالغ ثملٖينغ  ثل٘ڬلڊ ثلحساب فالحساب ثمل

ٚځ ڣڣضعڢ في ثلجهغ ثلت تحتڤڬ ثملبلغ ثألصغٚ مع تبياڗ طبيعغ ثملحاسبيغ ڣثلحساب  ٚثه ثلف خ ڣ
ٚڥ. ٚث عملياػ أخ ج ٚصيٖه  ٚصٖ يمكن ثستعمالڢ بعٖ ت  ثمل

يشطظ تماما من جٖڣڋ ثلحساباػ بالنسبغ لصاحبڢ  ثل٘ڬلڊ ثلحساب ٗبينما ثلحساب ثملقفل هڤ     
ٚڥ لفائٖع صاحبڢ. ٚث عملياػ أخ ٚڥ إلج ٚع أخ  ڣال يمكن ثستعماڋ ثلحساب ثملقفل م

جمالها في خمسغ أصناف أساسيغ:  ڣيمكن قفل ثلحساب في عٖع حاالػ من ثملمكن 

 لت فتح من أجلها ثلحساب مثل يعتبڇ ثلحساب مقفال في بع٬ ثلحاالػ عنٖ ثنتها ثلعمليغ ث
ع أحمٖ  ثلٖفع ثملعتمٖ )ڣثلٖفع ثملعتمٖ هڤ قيام ثلبنڊ بڤضع أمڤثڋ ٗثػ مبالغ معينغ بحٛڤ

ع(.  ٛبائنڢ لفًڇع محٖٕڣ

 .ٚفيڗ صاحظ ثلحساب أڣ ثلبنڊ  يقفل ثلحساب في حالغ طلظ أحٖ ثلط

  لګ غايغ تسڤيغ مشكلغ ثلڤ ٙثيغ ڣتعييڗ ڣفي حالغ ڣفاع صاحظ ثلحساب يجمٖ ه٘ث ثلحساب 
 خالفغ صاحظ ثلحساب ثملتڤفي.

  فالسڢ أڣ ألڬ ٙڬ أڣ عنٖ  كما يقفل ثلحساب أياا عنٖما يتڤقڀ صاحبڢ عن ثلعمل ثلتجا
ٙڬ. لګ ڣقڀ نشاطڢ ثلتجا ٕڬ  ٚڥ ت  أسباب أخ

  سلڤكا سيئا في ٚ ٜبڤڗ ثل٘ڬ يظه ٚث عقابي ضٖ ثل ج ٙع من ث لبنڊ ك ڣيقفل أخيڇث ثلحساب بمبإ
ٜڬ ب٘لڊ.معامالتڢ يخل بمصٖ ٚك ٙ ثلبنڊ ثمل خطا (1)ثقيتڢ ڣفي ه٘ه ثلحالغ يتږ 

 

 

 

ٚجع سابڄ، ص .(1) ٚ لط١ٚ، م  .23-22-21ثلطاه
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 املبحث الثاني: الودائع

ثئع هي ڣثحٖع من أهږ أنشطغ ثلڤساطغ ثملاليغ، ڣهي ڣثحٖع أياا من ثلعملياػ ثلت يمكن       ثلٕڤ
ها علګ ثلحساباػ ثمل ٚث ٚثٕ ڣنج ٙثسغ ه٘فتڤحغ لفائٖع ثألف ث ثلنڤٵ ٚيٖ في ه٘ث ثملبحن أڗ نتڤسع في ٕ

ٚئيسيغ للبنڤڅ.  من ثألنشطغ ثل

 املطلظ األڣڋ: تعريڀ الودائع

ٜبڤڗ للبنڊ ليحفظڢ لٖيڢ ألسباب عٖيٖع أهمها :      ٚيڀ ملبلغ ثملاڋ يقٖمڢ ثل يعغ هي تع  ثلٕڤ

ٚڣ٩ أڗ ثلبن ڗأل  ثالطمئناڗثألماڗ ڣ     ٖيغ ڣ مڤظفيڗ مخلصيڗ ڊ مڤيڤځ بڢ ڣلٖيڢ صنإيڄ حٖيثملف
ٙثػ، ڣسنٖثػ أڣ أسهږ أڣ سڤثها ٚث باائع أڣ عقا ٚثضڢ أڣ ش ق مكانڢ تشغيل ثملاڋ ب  (1) ثمنيڗ، ڣب

ٛمن بيڗ لحظغ ثإليٖثٵ ڣلحظغ      يعغ مهږ للغايغ، حين يڤجٖ فاصل  ٜمن للٕڤ حظ،  أڗ ثلبعٖ ثل ثل
ٜمن لڢ أهميغ خاصغ من عٖع جڤثنظ ، فهڤ يسمح ڣه٘ يعغ بالنسبغ بتحٖيٖ مث ثلفاصل ثل يغ ثلٕڤ ٕٕٚڣ

ٗ ٛمغ له٘ علګ أساسڢ يمكن للبنڊ،  ٚ مٖڥ ثلتڤظيفاػ ثلال  ه ثألمڤثڋ.تقٖي

، فه ٕثئما ملڊ       يعغ ال تعن تحڤيال للملكيغ، أڬ ملكيغ ثلنقٕڤ ڗ ثلٕڤ ٚڥ ، ف ڣمن جهغ أخ
ٚف فيها ڣلك قتغ، ڣقٖ نقل حڄ ثلتص ٚف فيها بصفغ م قـ أياا   ن بشكللصاحبڢ، تخلىعن ثلتص م

ثئع، ڣلكن في ثلحٖٕڣ ثلت تسمح لڢ بها عملياػ لګ ثلبنڊ، فه٘ث ثألخيڇ من حقڢ ثستعماڋ ه٘ ه ثلٕڤ
ٚف أصحابها. حظ ثملحتملغ من ط  (2)ثل

 املطلظ الثاني: أنواع الودائع

      ٕٚ ثئع ثلت تڤضع في ثلبنڤڅ ملج ثئع تختلڀ حسظ ثلغ٩ٚ منها، فهناڅ ثلٕڤ هناڅ عٖع أنڤثٵ للٕڤ
ٚ ث ثئها، ڣعمڤما يمكن أڗ ن٘ك ٚ أصحابها تحقيڄ عڤثئٖ من ٙڣ ثئع ينتظ الحتفاٱ بها، ڣهناڅ نڤٵ من ثلٕڤ

ثئع : ٙئيسيغ للٕڤ ٙبعغ أنڤثٵ   أ

ٙيغ:1  .الودائع تحت الطلظ أڣ الودائع الجا

ثئع هي ٕثئما      ثئع تحـ ثلطلظ بخصائ٨ تميڈها عن غيڇها ڣكما يٖڋ عليڢ ثسمها ثلٕڤ تتميڈ ثلٕڤ
 ٚ ٙ مسبڄ، ڣال يحڄ تحـ تص شعا ڣث ڣ ٕڣڗ  ٜئيا مت شا لګ سحبها كليا أڣ ج ف أصحابها يمكنهږ ثللجڤ 

جغ كانـ  يغ  حظ، ڣال يجٛڤ لڢ أڗ يتحج ب ٚڣطها أمام صاحبها أينا ثل ث أڣ ش للبنڊ أڗ يف٩ٚ قيٕڤ
ثئع. عيڗ في ثستعماڋ ه٘ه ثلٕڤ ٚثقيل أمام ثملٕڤ نها ثڗ تشكل ع  من ش

ٜثٙ، ثلع(1) ٚ ثلج ٙ ثلنفائ٠، .جعف  .173،ص1996ثلطبعغ ثألڣلګ بيڇڣػ ، لبناڗ ،ملياػ ثلبنكيغ، ٕث

ٚ لط١ٚ، (2) ٚجع سابڄ.ثلطاه  .25، صم
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ثئع ثالستفإع من فڤثئٖ، ڣهږ ال ث ثلنڤٵ من ثل، ال يمكن ألصحاب ه٘ه ثلخاصيغڣمقابل ه٘      ٕڤ
يعغ، علګيستطيعڤڗ  ٙيغ للٕڤ ٚث للطبيعغ ثلجا ٚضڤث ٕلڊ علګ ثلبنڤڅ نظ ٚغ أڗ يف ږ من أڗ ثلبنڊ ثل

مكانڢ ثستعماڋ ه٘ ٚڣ٩، ڣال ش  يمنعڢ من ٗه ثلڤٕثئع فب لڊ سڤڥ ما يتڤقعڢ من عملياػ ي منح ثلق
حظ، ڣهناڅ من ثألنظمغ ثملاليغ  عطا فڤثئٖ علګ ه٘ثل ٚثحغ  ثئع، ڣيسمح ما يمنع ص ث مثل ه٘ه ثلٕڤ

ٕٙ ماليغ غيڇ مكلفغ، ثألمٚ  ٚث لتكلفتڢ  يسمح ثل٘ڬثألمٚ للبنڤڅ باستعماڋ مڤث بالتڤسع في ثلق٩ٚ نظ
ثئع تحـ ثلطلظ تشمل ما يلي:   (1)ثملنخفاغ نسبيا ڣثلٕڤ

خاص ثملعنڤييڗ كانڤث أم طبيعييڗ لتلبيغ حاجاتهږ ثآلتيغ .حساب الصكوڅ: 1 يفتح لصاح ثأل
ٙصيٖه ٕثئنا معن ٗلڊ أڗ صاحظ ثلحساب ال يستطيع أڗ  للسيڤلغ، هٖث ثلحساب يجظ أڗ يظل 

ال هڤ  حظ  ٙصيٖه.ي  مڤجٕڤ فعال من 

ٙڬ: 2.1 هڤ حساب خاص يفتح لصاحظ ثألعماڋ، ه٘ث ثلحساب يمكن أڗ يكڤڗ مٖينا ، . الحساب الجا
ٜبڤڗ أڗ يصبح مٖينا علګ ثلحساب. مكاڗ ثل  معن ٗلڊ ب

خاص ثلطبيعييڗ لي٠ فيڢ ٕفًڇ ثلصكڤڅ، ڣبمقتااه حساب التوفير: . 3.1 ه٘ث ثلحساب خاص باأل
حظ ڣثإل  ٚكغ ثل جل ح  يٖثٵ في ٕفًڇ يعطي لقا ثلحساب فائٖع.ت

 .اإليداع ألجل:2

ال بعٖ ثنقاا ه٘ه       ثئع ثلت ياعها أصحابها في ثلبنڤڅ لفًڇع معينغ ، ڣال يمكن سحبها  هي تلڊ ثلٕڤ
ثئع،  ٗڗ عامال تصنڀ علګ أساسڢ ه٘ه ثلٕڤ حظ، فالڤقـ يعتبڇ  ٙئ ثل ٙ للبنڊ بتا خطا ثلفًڇع ڣتقٖيږ 

ٚڣ٭ ثلت تعًڇ٩ صاحبها أينا ڣتميڈه عن غيڇه ٙيغ تماما بحكږ ثلعقباػ ڣثلش ثئع جا ا فه ليسـ ٕڣ
ٚفيڗ، ڣهي ك٘لڊ  ع ثلبنڊ لفًڇع ما تكڤڗ محل ثتفاځ ثلط لګ أنها تبقى بحٛڤ حظ باإلضافغ  عملياػ ثل

ٚث ألڗ بقائها بالبنڊ ال يكڤڗ في ثلعإع لفً ٙيغ باملعن ثلٖقيڄ له٘ث ثملفهڤم، نظ ثئع ثٕخا ڇثػ ليسـ ٕڣ
 طڤيلغ.

ثئع ألجل من ثلتڤظيفاػ ثلسائلغ قصيڇع ثألجل فه تجمع بيڗ       ڣعلګ ه٘ث ثألساٝ تعتبڇ ثلٕڤ
خاصيتيڗ ثلتڤظيڀ ڣثلسيڤلغ.فخاصيغ ثلتڤظيڀ تعطي لصاحبها ثلحڄ في ثلحصڤڋ علګ عائٖ في شكل 

ٚڣ٭  ٙيغ مثل فائٖع بينما خاصيغ ثلسيڤلغ تعن سحبها في أڬ ڣقـ ڣلكن بعٖ ثستيفا بع٬ ثلش ٚڣ ثلا
حڤب. ٙ ثملسبڄ ڣثحتماڋ تحمل فائٖع سلبيغ تحسظ علګ أساٝ ثملبلغ ثمل  ثألخطا

 

 

(1)
ٚجع سبڄ ،ص  ٚ لط١ٚ، م  .26.ثلطاه
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ٙيغ، ثلت       ثئع ثلجا ڗ في ثلٕڤ ٚ ثألساسيغ ، مثلما هڤ ثلش ثئع من بيڗ ثلعناص ڣيعتبڇ ه٘ث ثلنڤٵ من ثلٕڤ
ثئع ، ڣيك نشا نقٕڤ ثلٕڤ يعغ من ه٘ث ثلنڤٵ لكي يڤسع من يمكن ثلبنڊ من  في ثلبنڊ أڗ يحصل علګ ٕڣ

ثئع ألجل تشمل: يعغ ٗثتها، ڣثلٕڤ ٙثتڢ ثالفًڇثضيغ بشكل أكبڇ من ثلٕڤ  قٖ

ثئع .الحساب لألجل1.2 ٚ ڣثحٖ ينته حساب ه٘ه ثلٕڤ ثئع ال تقل مٖع ثستحقاقها عن شه : يتعلڄ بٕڤ
ثٕها نهايغ ثملٖع ڣمعها ثلفائٖع أڣ قبل نهايغ ث  ملٖع ثملحٖٕع لها، لكن بٖڣڗ فائٖع.باسًٕڇ

: إٔڣناػ ثلصنٖڣځ تستحڄ ثلسٖثٕ في مٖع تًڇثڣح ما بيڗ ياليغ .أدڣناػ الصندڣځ ڣ أدڣناػ االدخا2.2ٙ
ٙ ياليغ  (3) ٚڣ ٙ تستحڄ ثلسٖثٕ بعٖ م لګ سنتيڗ ، أما إٔڣناػ ثالٕخا  ٚ  أشهٚ. (03)أشه

يٖثٵ أمڤثلها في ث ٚغباػ ثلفئغ ثلت تقڤم ب لبنڊ يقڤم ه٘ث ثألخيڇ بتڤفيڇ ثلخٖماػ معينغ ڣثستجابغ ل
 لخٖمغ ثلصنٖڣځ ڣثلتحڤيل ڣسحظ ثلعمالػ.....ثلخ

ٙيغ:3  .الودائع االدخا

ٚث ملٖع تعتبڇ ه٘      ٙ حقيقيغ نظ ثئع بمثابغ عمليغ تڤفيڇ ڣثٕخا ٚ  في ثلبنڤڅ ڣثلعائٖ يٖثعهاه ثلٕڤ ثملنتظ
ثئع تبقى لفًڇثػ طڤيلغ في ثلبنڊ، ال منها، فه٘ ٚڣف،  ه ثلٕڤ حبها مهما كانـ ثلظ يمكن لصاحبها أڗ ي

ٙع ثنقاا مٖع ثإليٖثٵ. ٚڣ ٚثقيل عٖيٖع أڣلها ض  ڣهڤ يڤثجڢ ع

ثئع يحصلڤڗ علګ فڤثئٖ معتبڇع تعتبڇ عڤثئٖ تڤظيڀ حقيقيغ لألمڤثڋ، كما أڗ أصحاب ه٘      ڣ ه ثلٕڤ
ثئع، ڣمقابل ه٘ ٙيغ له٘ه ثلٕڤ ٚ تعك٠ ثلطبيعغ ثالٕخا تفعغ نسبيا بالنسبغ للبنڊ ه ثلتكلفغ ثلت تعتبڇ م

ٙنغ يما يٖفعڢ مقابل ثلٕڤ نڢ يامن بقا ه٘مقا ٚ ثئع ألجل مثال، ف تڢ لفًڇثػ طڤيلغ، ثألم ه ثألمڤثڋ بحٛڤ
ٚڣ٩ يفتح أمامڢ ثملجاڋ الستعمالها  ثل٘ڬ  ثألجل ثلطڤيل. ٗثػفي منح ثلق

 .الودائع االئتمانيغ:4

ثئع عن بقيغ ثألنڤثٵيختلڀ ه٘      ٚڥ، فهڤ ثلنڤٵ ثلڤحيٖ ثلٖڬ ال يكڤڗ نتيجغ  ث ثلنڤٵ من ثلٕڤ ثألخ
ٚث٩، فحينما يقڤم  ٕٚ فتح حساباػ ثئتمانيغ، ڣثلقيام بعملياػ ثإلق يٖثٵ حقيقي، بل هڤ ناش ئ عن مج

خ٨ ما ٕڣڗ  ٚيٚ شيڊ لفائٖع  يعغ حقيقيغ بتح حظ فعلي أڗ يقڤم ه٘ صاحظ ٕڣ ث ثلشخ٨ ب
جيل ه٘ ڗ ثلبنڊ يقڤم بت ، ف حڤب عليڢ مٖينا سبيا، بحين يجعل حساب ه ثلعملياػ محاللنقٕڤ ثمل

يعغ، ليسـ فعليغ علګ  ڗ هٖث ثلتحڤيل بيڗ ثلحسابيڗ يعتبڇ بالنسبغ للبنڊ ٕڣ ڣحساب ثملستفيٖ ٕثئنا، 
ٙع  ثئع ثالئتمانيغ هي عبا ٕث فالٕڤ ث حقيقيغ،  كل حاڋ ڣلكنها تسمح بالتڤسع في ثلق٩ٚ ٕڣڗ يٖفع نقٕڤ

 ٚ ثئع كتابيغ، أڬ ناتجغ عن مج ٙ عن ٕڣ ٚكاػ ثألمڤثڋ ٕثخل ثلبنڊ، ڣما تجٖ جيل محاسب لح ٕ ت
ثئع  ليڢ أڗ ثلٕڤ ٙع  ٛيإتها. ثالئتمانيغثإلشا حڤبغ فعال من ثلبنڊ، ڣتنق٨ مع  ٜيٖ كلما قلـ ثألمڤثڋ ثمل  ت
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ٚ ڣثلجٖيٚ       ثئع ثال  بال٘ك ٚڣ٩ ثالئتمانيغ، فعنٖما يمنح ثلبنڊ يتمانيغ هئأڗ ثلٕڤ  ثلڤجڢ ثألخٚ للق
خ٨ لګ  ٚضا   معيڗ  ق

حبڢ ڣمعن ٕلڊ أنڢ يمنح له٘ أڗٕڣڗ       ٚثئيغ تمكنڢ من تسڤيغ ثملعامالػ عن ي ٙع ش ث ثلشخ٨ قٖ
لګ حساب ثملستفيٖ ثلجٖيٖ، ڣتعتبڇ عمليغ  ٚيڄ ثستعماڋ ثلشيكاػ، حين تحڤڋ ثألمڤثڋ كتابيا  ط

ثئع جٖيٖع ثئتمانيغ بالطبع.لتحڤيل ه٘ث  ه ٕڣ

ثئع ث ما يعطي في ثملحصلغ ثلنهائيغڣه٘     ..خلڄ عمليغ جٖيٖع هي نقٕڤ ثلٕڤ

 املطلظ الثالث: أهميغ الودائع

ٚثٕ ثڣ ثلنظام ثلبنكي أڣ ثالقتصإ       يعغ هامغ من عٖع جڤثنظ، سڤث من جهغ نظٚ ثألف تعتبڇ ثلٕڤ
ٚثف، ڣتتيح لكل ڣثحٖ منها لتحقيڄ أهٖثفڢ فيما يتعلڄ  ككل، فه تفتح أفاقا ڣثسعغ أمام كل ثألط

ٜ باألمن ڣثلسيڤ  ثئع أفاقا لتڤظيڀ أمڤثڋ ثلبع٬، ڣتساهږ في تغطيغ عج ٚبحيغ، ڣتمثل ثلٕڤ لغ ڣثل
مكانياػ جيٖع تسمح بالتڤسع في ثلنشا٭ ثالقتصإڬ، ڣتنميغ ٕيناميكيغ ٕثئمغ  ثلبع٬ ثألخٚ، ڣخلڄ 

ٚع، تساعٖ علګ تطڤٙ ثألعماڋ.  ، من خالڋ تٖفقاػ ماليغ مستم

ثئع باإلض      ٚثٕ، فالٕڤ ٚ ثألف ٙ من جهغ نظ لګ كڤنها عمليغ جيٖع للحفاٱ علګ ثلنقٕڤ من ثألخطا افغ 
ٚقغ......  ثلكثيڇع ثملحتملغ كالاياٵ ڣثلس

ٗث ثحتفٴ بالنقڤٕ       باإلضافغ أڗ تعٕڤ علګ صاحبها بمكاسظ ماليغ ال يمكنڢ أڗ يحصل عليها 
تڢ.  معطلغ بحٛڤ

ٚف ثلنظام ثلبنكي ڣثلت  ٚع من ط ٚثٕ تلڊ ثإليٖثعاػ ثملستم ثئع بالنسبغ لألف ٜيٖ من أهميغ ثلٕڤ ڣمما ي
ثئع ، ڣفيما يتعلڄ بالعڤثئٖ ثملًڇتبغ  تفتح يڤميا أفاقا جٖيٖع فيما يتعلڄ بتٖثڣڋ ڣثستعماڋ ه٘ه ثلٕڤ

 عنها.

ٚصا ڣثسعغ لتڤسع ث- ٙأينا، أمام ثلنظام ثلبنكي ف ثئع كما  ع ڣتفتح ثلٕڤ عإع ثألمڤثڋ ثملڤجٕڤ لق٩ٚ ب
لګ عملياػ ثلتمڤيل ثلتضخم للنشا٭ ثالقتصإڬ. ڣڗ ثللجڤ   فعال ٕڣ

ٕٙ يجنظ - ٜثنا كبيڇث من ثملڤث ثئع تخٖم ثالقتصإ ككل من عٖع جڤثنظ، فه أڣال تشكل خ ڣڣجٕڤ ثلٕڤ
ٕٙ. كما أڗ ٗلڊ يسهل ثلتسييڇ ثلنقٖڬ لالقتصإ من  حغ ثملڤث ٚقلغ ثالقتصإ بسبظ  ٕڣڗ ڣجٕڤ ع

ٚثػ نقٖيغ معيقغ للنمڤ ثملنتظږ.  (1)تڤت

 

(1)
ٚجع سبڄ ،ص ص  ٚ لط١ٚ، م  .29-26.ثلطاه
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 املبحث الثالث: ڣسائل الدفع املعتمدع من طرف البنڊ

ٛبائنڢ ڣخاصغ عملياػ ثلٖفع      تعتبڇ ڣسائل ثلٖفع من ثألٕڣثػ ثلت يستعملها ثلبنڊ في تسييڇ عملياػ 
ليها ث ٚثٕ في ڣثلتحصيل ثلت يلج  ٙيغ ڣالقتصإيغ ڣه٘ألف ث تبعا لتعقيٖ ثلعملياػ ثملاليغ نشاطاتهږ ثلتجا

ليها   ثملالي ڣثلبنكي. ثلنظامتڤصل 

 املطلظ األڣڋ: تعريڀ ڣسائل الدفع

، ڣعلګ ه٘تطلڄ عمڤما ثسږ ڣسيلغ ٕفع علګ كل ش  يمكن قبڤلڢ ثج      ث تماعيا للعظ ه٘ث ثلٖٙڣ
لخاصغ بتبإڋ ثألٕثع ثملقبڤلغ ثجتماعيا من أجل تسهيل ثملعامالػ ثثألساٝ، فاڗ ڣسيلغ ثلٖفع هي تلڊ 

لګ جانظ ثلنقڤٕ ثلقانڤنيغ، ثلسلع ڣثلخٖماػ ڣك٘ ٚع ڣسائل ثلٖفع،  ٛم لڊ تسٖيٖ ثلٖيڤڗ، ڣتٖخل في 
ٕڣڗ أعمالهږ. ٙيغ ڣ سنٖثػ ثلق٩ٚ ثلت يٖخلها حاملڤها في ثلتٖثڣڋ عنٖما ي  تلڊ ثلسنٖثػ ثلتجا

      ٚ ٛڣثيا أساسيغ، فه إٔثع ڣساطغ مهمتها تسهيل ثلتٖثڣڋ ڣيمكن ثلنظ لګ ڣسائل ثلٖفع من يالف 
ٚث ثلصفقاػ بسهڤلغ، ڣه٘ ج ث ينطبڄ باألساٝ علګ ثلنقڤٕ في شكلها ثملعاصٚ، ڣبصفغ أقل ڣتمكيڗ 

ٙيغ عنٖما تكڤڗ محل تٖثڣڋ بيڗ فئغ ثلتجاٙ. ثځ ثلتجا  علګ ثألٙڣ

ٚڥ تمثل إٔڣثػ للٖفع ثلعڣمن جهغ أ      ث ثألمٚ ينطبڄ خاصغ علګ ثلنقڤٕ ڣثلشيكاػ اجل، ڣه٘خ
ٙجغ أقل.  بٖ

نفاقها  ما ب ٚثٕ  ٜمن ، من حين أڗ ثمتالكها يسمح لألف ڣأخيڇث هي إٔڣثػ تمكن من نقل ثإلنفاځ في ثل
ٙ فٚص أفال في ثملستقبل. نما تمثل ڣسيلغ طالقا من ه٘ڣثن حاليا أڣ ثنتظا ث ثملبٖأ فاڗ ڣسيلغ ثلٖفع 

عإع ثسًڇجاعها في ثملستقبل.ق٩ٚ حين تسمح  ٚثئيغ حاليا، ڣ  (1)بتحڤيل قڤع ش

 املطلظ الثاني: أشكاڋ ڣسائل الدفع

 ڣسائل دفع ائتماڗ:-1

ٙثجع لالسباب  يعتبڇ ه٘ث ثلنڤٵ من ثلڤسائل ثلٖفع ثلنڤٵ ثألكٌڇ ثستعماال في ثملعامالػ ثالقتصإيغ ڣه٘ث 
 ثلتاليغ:

ڗ ڣسائل ثل ليڢ سابقا ف ٙع  تشمل علګ قطع معٖنيغ ٗثػ  Fiduciaire ٖفع ثإلئتمانيغ أڬكما تږ ثإلشا
لګ قسميڗ قيغ، ڣبالتالي فه تنقسږ  سميغ أكبڇ من قيمتها ثملعٖنيغ، ڣتساڣڬ ثلنقڤٕ ثلٙڤ نقٕڤ  : قيمغ 

قيغ  .معٖنيغ ڣنقٕڤ ٙڣ

ٚجع سابڄ، ص .(1) ٚ لط١ٚ، م  .32-31ثلطاه
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ٚ ثستخٖثم  النقـود املعدنيــغ: -1-1  ٜينغ ڣثلحلي، تږ في بإ ثألم ثملعإڗ ثلثمينغ ثلت كانـ تستخٖم لل
ٚثٕ علګ ثستخٖثم ه٘ه ثملعإڗ  ، أقبل ثألف ڣمع تطڤٙ ثلحياع ثالقتصإيغ ڣبٖثيغ ثستعماڋ ثلنقٕڤ
لګ  ٙثجع  ٚثٕ علګ ثلقبڤڋ ب٘لڊ  ثلثمينغ ڣخاصغ ثل٘هظ ڣثلفاغ بمثابغ أشكاڋ للنقڤٕ، ڣكاڗ ثتفاځ ثألف

ٗ أڗ قيمغ ه٘ين ثملعٖنييڗ، السيما ثل٘هظ يابتغ نسبيا خصائ٨ ه٘ه ثلنقٕڤ ڣمن أهمها يب اػ قيمتها، 
ع بطيئغ  ٜثيٖػ بصٙڤ ع من ه٘ين ثملعٖنيڗ قٖ ت ٚث لصفغ ثلٖڣثم، باإلضافغ لكڤڗ ثلكميغ ثملڤجٕڤ نظ
ع في  ڗ ثلكميغ ثملڤجٕڤ ٚه ثل٘هظ ڣثلفاغ، ڣله٘ث ف ٩ ڣيستخ ٚ ثأٙل ڣيابتغ، من٘ أڗ بٖأ ثإلنساڗ يحف

ٚ من ث ٚثه ثلسنڤڬ ثلڤقـ ثلحاض ٜيإع ثلقليلغ ثلناجمغ عن ثالستخ ٙجغ أڗ ثل ل٘هظ هي كبيڇع، ڣلكن لٖ
ٙ يجعل ڣضع ثل٘هظ يختلڀ عن أڬ  ٚ في قيمتڢ ثإلجماليغ، ڣثلنقٕڤ ثملعٖنيغ نڤعاڗ :  ڣه٘ث ثإلعتبا ي ال ت

ٚڥ .  سلعغ أخ

، ڣثلت ثعتمٖػ كڤحٖع هي ثلقطع ثلنقٖيغ ثملعٖنيغ ٗثػ ثلقيمغ ثملحفڤظغ فيها : النقود القانونيــغ -1-2
ٙجغ معينغ من ثلنقاڣع، ڣكانـ  ڗ محٖٕ من ثل٘هظ أڣ ثلفاغ، علګ ٕ في نظام نقٖڬ معيڗ، حين لها ٛڣ

ليها ، ڣتتسږ تلڊ ثلنقٕڤ بالسماػ ثآلتيغ ٙ تنسظ    جميع ثلقيږ ڣثألسعا

مل بها في ڗ قيمغ ثملعٖڗ فيها تساڣڬ قيمنها كڤحٖع نقٖيغ، فمثال ثلليڇع ثل٘هبيغ ثلت كاڗ يتعا  -
ڗ  1914ثنجلًڇث قبل  ٚػ ف ٗث صه ٚڣڗ شلنا: ف ٙسميغ عش كانـ قيمتها تساڣڬ بالفعل ڣبصڤٙع 

ٚين شلنا.  حاملها يستطيع أڗ يبإڋ ما يحصل في يٖه من ثل٘هظ بعش

ثلنقٕڤ ثلقانڤنيغ هي ڣثسطغ ال حٖٕڣ لها لتسٖيٖ ڬ نڤٵ من ثملٖفڤعاػ،فه تقڤم بجميع  -
ٚ قيمتها علګ أساسها.مكانيغ ثن - .ڣظائڀ ثلنقڤٕ ليها ڣتقٖي ٚڥ   ساب جميع أنڤثٵ ثلنقڤٕ ثألخ

هي ثلقطع ثملعٖنيغ ثلت ال تتساڣڥ قيمتها ثإلسميغ مع قيمغ ما  : النقود القانونيغ املحـدڣدع -1-3 .
تحتڤيڢ من مإع، ڣتستخٖم ه٘ه ثلنقٕڤ كڤحٖثػ نقٖيغ مساعٖع للنقٕڤ ثلقانڤنيغ ) تطلڄ عليها أياا 

ڤٕ ثملساعٖع( ، كما أنها تصنع من معٖڗ ثلنيكل أڣ ثلبڇڣنٜ، ڣيمكن تحٖيٖ أڣجڢ ثختالف تسميغ ثلنق
 تلڊ ثلنقٕڤ عن ثلنقٕڤ ثلقانڤنيغ فيما يلي:

ڗ ما نتحصل عليڢ من  - ٚػ يالف قطع منها ف ٗث صه ، مثال  ڗ قيمتها ثلحقيقيغ أقل من قيمتها كنقٕڤ
 معٖڗ ال يساڣڬ قيمتها.

لګ حٖ ال تستخٖم ثلنقڤٕ ثلق - ع في جميع أنڤثٵ ثملٖفڤعاػ، فه ثلت تٖفع بها ڣلكن  انڤنيغ ثملحٖٕڣ
ٙبعيڗ  ٚ بنسا ڣب ، باين عش محٖٕڣ ، كما يحٖٕ ثلقانڤڗ ثإلنجليڈڬ ثلكميغ ثلت تقبل في ثلٖفع من ثلنقٕڤ

ٚڬ) ثملإع  ٙقږ  14شلنا، كما حٖٕ ثلقانڤڗ ثملص )مائت ق١ٚ من ثلنقٕڤ  1916لسنغ  25من ثلقانڤڗ 
ٚ بحڄ سڊ ه٘ه ثلنقٕڤ  ي ٚڣ١ من ثلنيكل ڣثلبڇڣنٜ، ڣثلحكڤماػ ڣحٖها هي ثلت تست ٚع ق ثلفايغ ڣعش

لڊ لنق٨ قيمتها ثملعٖنيغ عن قيمتها ثالسميغ.  ٗڣ
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ٛثلـ ثملعإڗ ثلثمينغ تستعمل كنقٕڤ حت يڤمنا ه٘ث ڣهي كانـ  :إستعماڋ النقود املعدنيغ -1-4 .  ما
شكاڋ سب خ٘ تستعمل في ثملاٿ  كنقٕڤ ب ٛمن أصبحـ ه٘ه ثلنقٕڤ ت ائڊ خام أڣ مقسمغ ڣلكن بعٖ 

ٙجغ ثلنقاڣع علګ أحٖ ڣجهيها من قبل ثلحكڤمغ.كما ثلفصل  نها ٕڣ شكل ثلقطع ثملسكڤكغ، ثلت يحٖٕ ٛڣ
ٛثلـ تستعمل كنقٕڤ مساعٖع تحمل  ع أڣ ثملساعٖع ما ثألڣڋ ڣسـائـل ثلـٖفـع أڗ ثلنقٕڤ ثملعٖنيغ ثملحٖٕڣ

ٙع ٙجغ نقاڣع ثملعٖڗ، بل يقتصٚ علګ تحٖيٖ ثلقيمغ  شعاٙ ثلحكڤمغ ثملصٖ ڗ أڣ ٕ ٕڣڗ تحٖيٖ ٛڣ
 .(1) ثألساسيغ لها

 ڣسائل كتابيغ:-2

 الشيڊ:-2-1

ٚبٰ حاملڢ بالبنڊ ثل٘ڬ يمتلڊ فيڢ صاحظ ثلشيڊ تڤظيڀ       ٙڬ ثلعالقغ ثلت ت يعتبڇ ثلقانڤڗ ثلتجا
ثألخيڇ كڤسيلغ لٖفع مبلغ ثلصفقغ  ثمبلغ ثلشيڊ في حالغ ما ثستعمل ه٘ بنكي، فالبنڊ مجبڇ علګ ٕفع

ٚثف )مالكڢ، حامل ٚيقتيڗ علګ ثألقل )ملكڢ ڣثلبنڊ( أڣ ياليغ أط ٙيغ بحين يجمع بيڗ ط ڢ، ثلتڤظيڀ ثلتجا
ٚڣف عٖٕهږ.ثلبنكي( أڣ أكٌڇ من ه٘ ٚثٕ غيڇ مع  ث ثلعٖٕ عن تظهيڇه بيڗ عٖع أف

ٚف باسږ      خ٨ يع ٚ مكتڤب ڣفقا ألڣضاٵ معينغ يڤجهڢ  خ٨ يٖعګ  ڣهڤ أياا أم لګ  ثلساحظ،
ٕٚ ثالطالٵ عليڢ أڗ يٖفع مبلغا معيڗ لشخ٨ يٖعګ ثملستفيٖ. حڤب عليڢ ڣيطلظ بمج  ثمل

  السفتجغ أڣ الكمبيالغ:-2-2

ٚڥ ثلت   تعتبڇ ڣسيلغ من ڣسائل ثلٖفع ثلكتابيغ ثلت ڣجٖػ بخصائ٨ مخالفغ لڤسائل ثلٖفع ثألخ
ٚ منها مايلي:  نٖك

 :ين  ڣسيلغ دفع تلعظ دٙڣ

 بٖين ألجل الحڄ. ثعًڇثف 

ع أڣ ثلسلعغ.  ڣسيلغ ٕفع ملبلغ مالي يتمثل في يمن ثلفاتٙڤ

 - ٙئ ثإلصٖثٙ ڣڣجٖ ثلكمبيالغ في  90مٖع تسٖيٖها ثملسمڤح بها يڤم علګ ثألكٌڇ ثبتٖث من تا
 ثملعامالػ ثلبنكيغ من أجل:

 

ٚيغ في مجاڋ ثلنقٖ ثأل -1 ٜثئ ٚيغ ثلج ٙثسغ تحليليغ حڤڋ ثلتج ڬ، ٕ ٛځ محمٖ فٛڤ ٚڬ -لي ثلبينبنكيبٙڤ ٜثئ ٙثسغ حالغ ثلق٩ٚ ثلشعب ثلج ٚع -ٕ ، م٘ك

ٜثئٚ،   . 37-36، ص ص 2007/2008ماجستيڇ، كليغ ثلعلڤم ثإلقتصإيغ ڣعلڤم ثلتسييڇ، جامعغ ثلج
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 .سسغ ثلت تعاني من سيڤلغ من ٕفع أتي ملشًڇيها  تسهيل سيڤلغ صنٖڣځ ثمل

 .نعا١ ثالقتصإ ثلنقٖڬ  من أجل 

 السند ألمر:--2-3

خصيڗ إليباػ       ٚٙ بيڗ  ٙجيغ تح قغ خا ماليغ ڣثحٖع أڬ هي ڣييقغ يتعهٖ بڤثسطتها  ٗمغهي ٙڣ
ٚيقتاڗ  ٙئ الحڄ أڬ هي ڣسيلغ ق٩ٚ حقيقيغ ڣهناڅ ط خ٨ أخٚ في تا لګ  خ٨ يٖفع مبلغ 

 الستعمالها:

  ٛڋ لڢ عليڢ مقابل حصڤلڢ علګ سيڤلغ ٙئ ثالستحقاځ لڢ ثڬ بنڊ يتنا ما أڗ يتقٖم بڢ قبل تا
ٚ من قيمتڢ مبلغ ثلخصږ.ڣ   لكنڢ سڤف يخس

  ٚيڄ عمليغ خ٨ أخٚ عن ط ٚڥ مع  ٚث معامالتڢ أخ ٚيقغ ثلثانيغ هي ثستعمالڢ إلج أما ثلط
ٗثلتظهيڇ ڣبالتا لګ لي تتحڤڋ غلګ ڣسيلغ ثلٖفع، أما  ٙئ ثالستحقاځ أمكن تحڤيلڢ  ث حل تا

(1)ثلسيڤلغ تامغ )نقٕڤ قانڤنيغ(.
 

  سند الرهن:-2-4

ٛڗ عمڤميغ مقابل ڗ حاجا      لګ ثالحتفاٱ بالسلع في مخا ػ ثلتجاٙ ڣمتطلباتهږ قٖ تٖفع بالتجاٙ 
ٚ كمياتها ڣمڤثصفاتها ڣملكيتها ڣقبل بيع ه٘ه ثلسلعغ قٖ يحتاه  ٜڗ تظه شهإع ممنڤحغ من ه٘ث ثملخ
ٚين أڣ من  خ ٚڥ أمكنڢ ثالقًڇث٩ من تجاٙ  ڗ لږ يستطيع تٖبيڇها من جهغ أخ لګ سيڤلغ ڣ ثلتاجٚ 

ٚ ڣه٘ث ثلب لګ أخ ٙهن ثلباائع ڣيمكن تقٖيږ ه٘ث ثلسنٖ  نڤڅ مقابل ضماڗ سنٖ ملكيغ ثلباائع أڬ 
ال لصاحظ سنٖ  ٜنغ ال تعطي  ڗ ثلبااعغ ثملخ يصبح في ثلتٖثڣڋ من أجل تسڤيغ ثملعامالػ ڣمن هنا ف

ٚه للغيڇ كاماڗ للٖين ڣهناڅ بع٬ ثألنظمغ ثل ٚي ٕٚ تق ٚهن بمج لګ سنٖ ثل ٚٙ ثمللكيغ ثل٘ڬ يتحڤڋ  ت تح
ٚهن حت في أينا ثملعامالػ  ڣييقتيڗ في أڗ ڣثحٖ، ڣثحٖع تعبڇ عن ملكيغ ثلبااعغ ڣثلثانيغ تمثل سنٖ ثل
ٕث  ال  ٚهن كاماڗ ڣيبقى سنٖ ثمللكيغ بحڤٛع صاحبڢ ڣهك٘ث ال يمكن تقٖيږ سلعغ  يقٖم سنٖ ثل

. ٜٙٵ ثلثقغ في ثلنفٝڤ  قٖمـ ثلڤييقتيڗ مع بع٬ ، ڣه٘ث ي

  ٚهن هڤ مثلڢ ٙيغ يمكن تقٖيمڢ للبنڊ بغ٩ٚ ثلخصږ.سنٖ ثل ثځ ثلتجا (2)مثل ثألٙڣ
 

 

 

 

(1)
ٜڣين. ٚ ثلق ٚجع سابڄ، صشاك  .113، م
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(2)
ٚجع سابڄ، ص ، م  .26.أحمٖ هن

  سند الصندڣځ:-2-5

ٚف ثلب      ٚ  نڊ بٖفع ثملبلغ ثمل٘كٙڤ في ثلسنٖهڤ ثلًڈثم مكتڤب من ط ٙئ معي ڣ٩هڤ مبلغ ثلق ڗ هڤ في تا
ٙئ ثالستحقاځ ڣقٖ ٚٙ باسږ ه٘ تا ٚه أڣ لحامل ثلسنٖ.يكڤڗ ه٘ث ثلسنٖ مح  ث ثلشخ٨ أڣ أم

ٙيغ       ثځ ثلق٩ٚ ثلتجا ٚثٙ أٙڣ ٚغږ من أنڢ يعتبڇ سنٖ ألمٚ غال أنڢ يلعظ ٕٙڣ ڣسيلغ ٕفع غ ڣعلګ ثل
لګ  ٙيغ ڣبالتالي يمكن تٖثڣلڢ من يٖ  لګ ثلغيڇ بهٖف تسڤيغ معامالػ تجا فصاحظ ثلسنٖ يمكن تظهيڇه 

 يٖ بهٖف ثلق٩ٚ.

ٚث أڣ يمكن لحاملڢ قبل ثنقاا ه٘ه ثملٖع أڗ يقٖمڢ غلګ ثلبنڊ  12مٖع سنٖ ثلصنٖڣځ ال تتجاٛڣ  شه
يعغ  ٙئ ثالستحقاځ ڣفاال علګ كل ه٘ه ثلخصائ٨ فهڤ يمثل ٕڣ لګ ثلسيڤلغ قبل تا ٗث ثحتاه  للخصږ 

(1)لصاحبها في ثلبنڊ.
 

 ڣسائل الدفع اإللكترڣنيغ:-3

 النقود اإللكترڣنيغ:-3-1

ٚقميغ ثلت تتيح ت      ٙنسـ أنٖيڤنغ" أنها مجمڤعغ من ثلبڇڣتڤكڤالػ ڣثلتڤثقيع ثل ٚكغ"أ ٚفتها ش ٚيڀ: ع ع
ڗ ثلنقڤٕ  ٚڥ ف ٙع أخ ٚسالغ ثاللكًڇڣنيغ أڗ تحمل فعليا محل تبإڋ ثلعمالػ ثلتقليٖيغ بعبا لل

ٚقميغ هي ثملكافت ثاللكًڇڣني للنقڤٕ ثلتقليٖيغ ثلت ثعتمٖنا تٖثڣلها نها غيڇ ثاللكًڇڣنيغ أڣ ثل . تتميڈ ب
ٜڗ في مكاڗ أمن جٖث علګ ثلق٩ٚ ثلثابـ بالحاسڤب ثلخاص  ع ڣحٖثػ ڣتخ خ٘ صٙڤ ملمڤسغ ت
ٚف باسږ ثملحفظغ ثاللكًڇڣنيغ ڣيمكن للعميل أڗ يستخٖم ه٘ه ثملحفظغ  بالعميل ڣثلٖڬ يع

ٚث ڣثلتحڤيل. تمام عملياػ ثلبيع ڣثلش  ثإللكًڇڣنيغ في 

 البطاقغ االئتمانيغ:-3-2

ڗ بطاقغ ثالئتماڗ هي من أشهٚ ثلخٖماػ ثلبنكيغ ثلحٖيثغ ثلت ثستخٖمتها ثلبنڤڅ ت      ٚيڀ:  ع
، ڣتعتبڇ ڣسيلغ من ڣسائل ثلٖفع  ٚڗ ثملاٿ  ٚيكيغ في ثلتسعيناػ من ثلق ٙيغ في ثلڤالياػ ثملتحٖع ثألم ثلتجا

ٙ عن ثلبنڊ  ثاللكًڇڣنيغ ثلحٖيثغ ڣثملهمغ ثلت تغن عن حمل ثلنقٕڤ ڣثلتعامل بها ڣه٘ه ثلبطاقاػ تصٖ
ٚث حاجياتهږ  ٙيغ ڣش سسغ ملصلحغ ثلعمال ڣبمڤجبها تستطيع ثلعمال ثلتعامل مع ثملحالػ ثلتجا ڣم

.  من ٕڣڗ ٕفع أڬ نقٕڤ
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ٙ ثلفكٚ،.(1) ، ثلبنڤڅ ثإللكًڇڣنيغ، ٕث ، ممٖڣح ثلجنيه ٙيغ،، طبعغ  3منيڇ ثلجنيه ٚ ثإلسكنٖ ٙعسڤت  .48-47،ص 2006شا

ٚثٕ بطاقاػ من ثلبالستيڊ تحتڤڬ علګ معلڤماػ عن ثسږ ثملتعامل  تتلخ٨ ه٘ه ثلخٖمغ في منح ثألف
لګ ثلبنڊ خالڋ  قږ حسابڢ علګ أڗ يقڤم بسٖثٕ قيمغ ه٘ه ثلخٖماػ  ٙئ ثستالمڢ  25ٙڣ يڤم من تا

ٚم. ٚ ثملنص ع بمختلڀ ثملشًڇياػ ثلت قام بها خالڋ ثلشه  ثلفاتٙڤ

 البطاقغ ال٘كيغ:-3-3

ٚيڀ: ثلبطاقغ ثل٘كيغ بط      ٚيحغ حاسڤبيغ ڣثحٖع علګ ثألقل تحفٴ ه٘ه تع اقغ بالستيكيغ مبطنغ بش
ٚف  الػ ثلص ٜع ثاللكًڇڣنيغ مثل  ٚثئح ثملعلڤماػ، كما تستخٖم ثلبطاقغ ثل٘كيغ في كثيڇ من ثألجه ثلش
ٚيٰ ثملمغنٰ علګ ثسږ  ثآللي، ثلهڤثتڀ ثملحمڤلغ، ڣثلحڤثسظ ثملحمڤلغ، ڣتحتڤڬ بطاقغ ثلهڤيغ ٗثػ ثلش

قږ ثلتاميڗ ثالجتماعي ڣغيڇ ٗلڊ من ثملعلڤماػ، كما يمكنها أياا حفٴ بصماػ ثلشخ٨ ڣعنڤثنڢ  ٙڣ
، كما  ٚث ثلشخ٨ ڣثلبع٬ من ثلبطاقاػ ثل٘كيغ تحفٴ قيمغ ثلنقڤٕ ڣثلت يمكن ثستخٖثمها في ثلش
ٜع  ٚف ثآللي ڣغيڇها من ثألجه الػ ثلص ٚڣٙ في  ٚع أڣ كلمغ م أڗ ثستخٖثمها يكڤڗ بڤثسطغ شف

 (1)ثإللكًڇڣنيغ.

 الشكاػ اإللكترڣنيغ:-3-4

ٙسالغ       ٚيڀ: يعتبڇ ثلشيڊ ثاللكًڇڣني مكافئا للشيكاػ ثلتقليٖيغ ثلت ثعتٖنا ثلتعامل بها ڣهڤ  تع
لګ مستلږ ثلشيڊ"حاملڢ" ليعتمٖ ڣيقٖمڢ للبنڊ عبڇ  ٙ ثلشيڊ  ٚسلها مصٖ منغ ي ثلكًڇڣنيغ مڤيڤقغ ڣم

لغا  ثالنًڇنـ ليقڤم ثلبنڊ أڣال بتحڤيل قيمغ ثلشيڊ ثملاليغ لګ حساب حامل ثلشيڊ ليقڤم بعٖ ٗلڊ ب
 ثلشيڊ ليكڤڗ ٕليال علګ ثنڢ قٖ 

ٚف ثلشيڊ       لګ مستلږ ثلشيڊ ليكڤڗ ٕليال علګ أنڢ قٖ تږ ص عإتڢ ثلكًڇڣنيا  لغا ثلشيڊ ڣ ٗلڊ ب
كٖ ثلكًڇڣنيا من أنڢ قٖ تږ بالفعل تحڤيل ثملبلغ لحسابڢ.  ، ڣيمكن ملستلمڢ أڗ يت

ٙقږ حساب ثلٖفع، كما يحتڤڬ ثلشيڊ  ٙقږ ثلحساب، ثسږ ثلٖثفع،  ثإللكًڇڣني علګ ثلبياناػ ثلتاليغ: 
ٙئ ثلصالحيغ ڣثلتڤقيع ثإللكًڇڣني للٖفع.  ثلقيمغ ثلت ستٖفع أڣ حٖع ثلعمليغ ثملستعملغ، تا

 

 

 

 

(1)
ٚجع سابڄ،ص ، م ، ممٖڣح ثلجهين  49.منيڇ ثلجنيه
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 البنوڅ االلكترڣنيغ:-3-5

ٚيڀ: في أڣڋ ثلتسعين لګ تع ٙتفعـ معٖالػ مستخٖميها تنبهـ ثلبنڤڅ  ٙخصغ ثالنًڇنـ ڣ ث  ٙ اػ بٖأ ثنتشا
بيغ  ، ڣأطلقـ بنڤڅ أٙڣ لګ ثلعمال لګ أقڤڥ  أهميغ ثستخٖثم ثملعلڤماتيغ لتحقيڄ ڣصڤڋ أڣسع ڣ أقڤڥ 
ٚيكيغ عٖيٖ من ثملڤثقع علګ ثالنًڇنـ لتڤفيڇ خٖمتها لعمالئها ڣمن يږ ظهٚ بما يسم بالبنڤڅ  ڣ أم

لګ حساباتڢ أڣ أيغ Electronic Bankingكًڇڣنيغ ثالل ٜبڤڗ ثلڤصڤڋ  لګ ثل لګ ثلنظام ثل٘ڬ يتيح   ثلت تشيڇ 
ٚفيغ من خالڋ شبكغ ثملعلڤماػ  ٚيٖها ڣثلحصڤڋ علګ مختلڀ ثلاماناػ ڣثملنتجاػ ثملص معلڤمغ ي

ٚڥ أڬ أڗ ثلبنڤڅ لګ ڣسيلغ أخ ٛ ثلحاسڤب ثلخاص بڢ أڣ  ٚتبٰ بها جها  ي

عإع ثلتعاقٖ معها للقيام إٔث خٖمغ ما م. ٚتبطغ ثلت يتږ  لګ ثملڤثقع ثمل ن بيڗ ثلعملياػ كاڗ ثللجڤ 
 (1)بخٖماػ عبڇ نف٠ مڤقع ثلبنڊ بل أڗ أهږ تحٖياػ ثملنافسغ في ميٖثڗ ثلبنڤڅ ثاللكًڇڣنيغ.

ٙيغ  املبحث الرابع: سياسغ القرڣ٩ في البنوڅ التجا

ٚ بنكي لٖڥ طالظ ثلق٩ٚ ڣ أڗ يكڤڗ هٖف  ٙڬ باألمڤثڋ ثملقًڇضغ.يجظ تڤف  ڢ تجا

ٚڣ٩ ڣثسعغ جٖث، سڤث من حين تحقيڄ ثلهٖف أڣ تلبيغ ثلحاجاػ ثالقتصإيغ       ڗ مجاالػ ثلق
ٚڣ٩ ثلت يمكن  ڗ كل من نشا٭ يخص٨ لڢ نڤٵ خاص من ثلتمڤيل ڣبٖلڊ تصنيڀ ثلق ك٘لڊ ف

لق٩ٚ ڣفقا ملٖتها للبنڊ منحها ڣفقا ملعياييڇ عٖيٖع ال مقايي٠ متنڤعغ ڣ ب٘لڊ يمكن تصنيڀ ث
 (2)ثلقصيڇع، متڤسطغ ڣطڤيلغ.

 املطلظ األڣڋ: أنواع القرڣ٩

 قرڣ٩ قصيرع األجل:-1

سسغ مثل       ع ثالستغالليغ للم لګ تمڤيل ثالستغالڋ ڣمٖتها سنغ ڣثحٖع أڬ خالڋ ثلٖٙڣ تڤجڢ 
سساػ ٗثػ ثلڤضعيغ ثملاليغ  لګ ثمل يع( كمل يڤجڢ  ٜين، ثإلنتاه، ثلتٛڤ ثلجيٖع حسظ )ثلتمڤين، ثلتخ

ٚڣ٩ يڤجڢ لتمڤيل ثألصڤڋ ثملتٖثڣلغ ألنڢ  ٜينتها ڣبصفغ عامغ نقڤڋ أڗ هٖث ثلنڤٵ من ثلق تٖفقاػ خ
ٙع نقٖيغ يمكن تسٖيٖها في ڣقـ ثستحقاقها ڣمن بينها: ٚڣ لګ ض  يسهل تحڤيلهږ 

 

 

ٚجع سابڄ،ص.(1)  ، م ، ممٖڣح ثلحنيه  .50منيڇ ثلجنيه

ٙيغ، طبعغعبٖ ثلحميٖ عبٖ ثملطلظ، ثلبنڤڅ .(2) ٙ ثلجامعيغ، ثالسكنٖ ٙثتها، ثلٖث ٕث  .113،ص 2000ثلشاملغ ڣعملياػ 
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 :القرڣ٩ العامغ أڣ القرڣ٩ عن طريڄ الصندڣځ -1.1

ٚڣ٩  جماليغ ڣتسم أياا بق لګ تمڤيل ثألصڤڋ ثملتٖثڣلغ بصفغ  ٚڣ٩ ثلعامغ ألنها تڤجڢ  سميـ بالق
ٚڣ٩ ملڤثجهغ صع لګ ه٘ه ثلق سساػ عإع  ٜينغ ڣتلج ثمل قتغ ڣيمكن تقسيږ أجاڋ ثلخ ڤباػ ماليغ م

ٚڣ٩ كما يلي:  ه٘ه ثلق

  تسهيالػ ثلصنٖڣځ: 

ٜبڤڗ. قتغ أڣ ثلقصيڇع جٖث ثلت يڤثجهها ثل ٚڣ٩ معطاع لتخفيڀ صعڤبغ ثلسيڤلغ ثمل  ق
 :ثملكشڤف 

ٚڅ ثلحساب  مكانيغ ت ٜينغ ڣيتجسٖ مإيا في  جل نق٨ في ثلخ ٜبڤڗ ي ق٩ٚ بنكي لفائٖع ثل
ٜبڤڗ مٖينا في حٖٕڣ م  بلغ معيڗ لفًڇع معينغ ثل

 ٰٚب  :ثلق٩ٚ ثملڤسم ڣق٩ٚ ثل

لګ  ٜبڤڗ ملڤثجهغ ثلحاجغ  ٚبٰ تمنح لل ٚڣ٩ ثل ثملڤسم ينش بتمڤيل نشا٭ مڤسم ڣق
 (1)ثلسيڤلغ.

 القرڣ٩ الخاصغ:-2.1

نما تڤجڢ لتمڤيل أصل معيڗ منها ڣهي: ٚڣ٩ غيڇ مڤجهغ لتمڤيل ثألصڤڋ ثملتٖثڣلغ بصفغ عامغ   هي ق

 اائع.تسبيقاػ عن ثلب-

 تسبيقاػ عن ثلصفقاػ ثلعمڤميغ.-

ٙڬ.-  ثلخصږ ثلتجا

ٚڣ٩ بااللًڈثم:-3.1  ثلق

ٙاػ:-  القرڣ٩ املوجهغ لتمويل نشاطاػ االستثما

ٚڣ٩:  هي تمڤيالػ علګ ثملٖڥ ثلطڤيل ڣتحتڤڬ علګ نڤعيڗ من ثلق

 القرڣ٩ املتوسطغ األجل:-1.2

ٚها  ٙثػ ثلت ال يتجاٛڣ عم ٚڣ٩ لتمڤيل ثالستثما  ( سنڤثػ.07سبعغ )تڤجڢ هٖه ثلق

 

ٚجع سابڄ،ص.(1) ٚ لط١ٚ، م  .58ثلطاه
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 القرڣ٩ طويلغ األجل:-2.2

لګ ثلبنڤڅ لتمڤيل ه٘ه ثلعملياػ ڣتٖڣم مٖتها أكٌڇ من  ٙثػ طڤيلغ  سساػ ثلت تقڤم باستثما تلج ثمل
ٚڣڗ  (05)خمسغ  ٚكغ. (20)سنڤثػ تصل حت عش ٙأسماڋ ثلش ٙڅ في   سنغ ڣيستطيع ثلبنڊ أڗ يشا

ٙيغ:القرڣ٩ -3  اإلجا

سسغ علګ سبيل  الػ أڣ معٖثػ بحڤٛع ثمل ٚفع  سسغ ثملاليغ ب هڤ عمليغ يقڤم بمڤجبها ثلبنڊ أڣ ثمل
نها  ٛڋ عنها في نهايغ ثلفًڇع ثملتعاقٖ عليها أڣ يتږ ثلتسٖيٖ علګ أقسا٭ يتفڄ بش مكانيغ ثلتنا ٙ مع  ثإليجا

 .(1)تسم يمن ثإليجاٙ

 املطلظ الثاني: أدڣاػ القر٩

اځ-1 ٙيغ: األٙڣ  التجا

 :تعتبڇ بمثابغ إٔڣثػ ثلق٩ٚ ثلقصيڇع ثألجل ڣمن أهمها

 :خ٨ يسم ثلساحظ  الكمبيالغ أڣ السفتجغ ٚ بمقتااها  م ٙيغ ي قغ تجا ٙع عن ٙڣ ڣهي عبا
خ٨ يالن يسم ثملستفيٖ. لګ  حڤب عليڢ يٖفع مبلغ من ثملاڋ  ٚ يسم ثمل (2)خ٨ أخ

 

 :السند األدنى  ٙٚ ٕٚ ثالطالٵ إلٗڗ هڤ صڊ يتعهٖ فيڢ ثملٖين مح ثلسنٖ يٖفع مبلغ معيڗ أڣ بمج
ٚف ثلسنٖ في ه٘ه ثلحالغ سنٖ  ثملستفيٖ ، ڣقٖ يكڤڗ ثلتعهٖ بالٖفع لحامل ثلسنٖ ڣيع

(3)لحاملڢ.
 

 عإع ڣيتږ تٖثڣلڢ 3: ڣهڤ سنٖ يٖين علګ ثلحكڤمغ ، قصيڇ ثألجل ياليغ )أدڣناػ الخزينغ ٚ ( أشه
ٚځ ثلت تتٖثڣڋ فيڢ ثألٗڣثځ ثلتجا ٚه لحاملڢ بنف٠ ثلط ٙيغ ڣيتميڈ عليها بكبڇ ثلاماڗ ثل٘ڬ يڤف

 ألڗ ثلاماڗ هڤ ثلحكڤمغ.

 :ٙع عن  الشيڊ قيغ ، ڣهي عبا لګ جانظ ثلنقٕڤ ثلٙڤ ٙث  ڣهڤ من بيڗ ڣسائل ثلٖفع ثألكٌڇ ثنتشا
ٚ من صاحظ ثلحساب  ٚٙ عليڢ، ڣيعتبڇ أم ڬ للمستفيٖ للمبلغ ثملح ٚ بٖفع فٙڤ ڣييقغ تتامن أم

خ٨ أخٚ.لګ ثلبنڊ من أجل ٕفع  لګ   مبلغ معيڗ 

 

 
ٙ ثلجامعيغ للنشٚ،مصٚ، طبعغ (1) ٛينظ حسيڗ عڤ٩ هللا، ثقتصإياػ ثلنقٕڤ ڣثملاڋ، ثلٖث  .83، ص1998.

ٜثئٚ،طبعغ (2)  ٙيغ، ٕيڤثڗ ثملطبڤعاػ ثلجامعيغ، ثلج ثځ ثلتجا  .09،ص1998.نإيغ فايل، ثألٙڣ

ٛينظ حسيڗ عڤ٩ هللا، (3) ٚجع نفسڢ.  .87-86، صم
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اځ امل-2  اليغ:األٙڣ

ٚڣ٩ ثملتڤسطغ ڣثلطڤيلغ ثألجل، ڣثلت تعن صكڤڅ       ٙها  أسهږڣهي إٔڣثػ ثلق ڣسنٖثػ ثلت تصٖ
ٚكاػ أڣ ثلبنڤڅ أڣ ثلٖڣلغ ٙ ملٖع  ڣ  ثلش غيڇها من ثلهيئاػ ثلعامغ، ڣتعتبڇ صكڤڅ طڤيلغ ثألجل ألنها تصٖ

ٚكغ، ٕلڊ فيما يخ٨ ثألسهږ أڣ ملٖع محٖٕع من ثلسنڤثػ فيما يتع لڄ بالسنٖثػ، مما حياع ثلش
ٚڣف ثالقتصإيغ أهمها: ٙ ففي ثلسڤځ تبعا للظ ٚضغ لتقلظ ثألسعا  (1)يجعلها ع

 :ٙأسماڋ األسهږ ٙع عن صڊ يمثل حصغ في  ٚكاػ ثألمڤثڋ،  عبا حٖڥ ش ٚكغ مساهمغ، أڣ  ش
ٙباحا  نما يحققڤڗ أ ٙأٝ ثملاڋ ڣبالتالي ال يحصلڤڗ علګ فائٖع ڣ ٚكا في  محملغ ثألسهږ هږ ش

ٚڣٵ ڣيتحملڤڗ خس ٜ ثملالي ثملش ٚك ٚه عنڢ ثمل ٙع تبعا ملا يفس ٙ هٖه ثألسهږ. ثل٘ڬا  أصٖ

 ٙع عن ڣييقغ تمثل ٕينا علګ ثالسنداػ ٙتڢ ڣثملكتسبڤڗ له٘: ڣهي عبا  ه ثلسنٖثػلهيئغ ثلت أصٖ

ٕٚ ٕثئنيڗ. نما مج ٙأٝ ثملاڋ ڣ  ال يكڤنڤث في 

 النقود الوٙقيغ:-3

قيغ ثالئتمانيغ لٖليل علګ ٕٗڣثػ ثالئتماڗ، ڣلي٠ ثڣهي تعتبڇ من بيڗ أ      لڊ من أنها تسم بالنقٕڤ ثلٙڤ
ٙع لهږ ڣهي  ٙجغ يقتهږ في ثلجهغ ثملصٖ ٚثٕ لها ڣتٖثڣالتها بينهږ ٕثئما يتڤقڀ علګ ٕ ٕاللغ علګ قبڤڋ ثألف

ٜڬ، ڣهي تعتبڇ عن ثلشكل ثألعلګ للسيڤلغ ثلتامغ ڣثلنهائيغ. ٚك ٚف ثلبنڊ ثمل ٙ من ط  تصٖ

ٜڬ هڤ ثل ٚك ٙع عن نقٕڤ ڣبما أڗ ثلبنڊ ثمل ٜيغ ڣهي عبا ٚك ٙها لٖلڊ تسم أياا بالنقٕڤ ثمل ٘ڬ يصٖ
 (2)معٖنيغ مساعٖع.

 املطلظ الثالث: الفائدع علګ القر٩ ڣخصائصڢ

 الفائدع علګ القر٩:-1

ڗ ثتفاقيغ ثلق٩ٚ يجظ أڗ تتامن ثلفائٖع ڣكيفيغ حمايتها بشكل ڣثضح، ڣيمكن أڗ نحٖٕ إٔناه من 
ٚځ ثملتبعغ في ثلبنڤڅ ث ٙيغ الحتساب ثلفائٖع.بع٬ ثلط  لتجا

  أڗ يتږ ثحتساب ثلفائٖع من مبلغ ثلق٩ٚ، ڣيتږ تسليږ ثملقًڇ٩ صافي ثلقيمغ، ڣه٘ث هڤ
 ثألسلڤب ثملتبع في معظږ ثلبنڤڅ.

  يتږ ثحتساب ثلفائٖع عنٖ ثلق٩ٚ، يږ تقسږ علګ مٖع ثلق٩ٚ بالشهٙڤ ڣيتږ تحصيل نصيظ
ٚ في ثلنهايغ.  كل شه

ٙع ثلب.(1)  ٕث صاػ ثملاليغ، ، طبعغ محمٖ سڤيلږ ،   .272-271،مصٚ، ص 1997نڤڅ ڣثلبٙڤ

ٛينظ حسيڗ عڤ٩ هللا،(2) ٚجع سابڄ، ص .  .87م
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  ٖٙصي سٖثٕ أصل ثلق٩ٚ علګ أقسا٭ متساڣيغ مع ثحتساب ڣسٖثٕ ثلفڤثئٖ ثملستحقغ علګ 
ثلق٩ٚ ثملتناق٨ مع مڤثعيٖ سٖثٕ ثألقسا٭ ڣمن ثلناحيغ ثلعمليغ يتږ حساب ثلفائٖع 

 بڤسيلتيڗ:

ٙئ ثستخٖ .1 لڊ في حاڋ كڤڗ ثلق٩ٚ يستحڄ ٕفعغ ڣثحٖع ڣبتا ثم قانڤڗ ثلفائٖع ثلعامغ: ٕڣ
 معيڗ:

 

 

ٚ أڣ أكٌڇ أڣ من ثملمكن أڗ  ٜمن أڗ يكڤڗ مٖع ثلق٩ٚ لسنغ ڣثحٖع أڣ شه ڣمن ثملمكن فيما يتعلڄ بال
 تحسظ ثملٖع باأليام.

ٚح ڣتستخٖم في حالغ كڤڗ ثلق٩ٚ علګ أقسا٭ متعٖٕع ڣنستطيع أ حساب الفائدع: .2 ڗ نش
ٚ  ڣنڤضح ثملعن ثملقصٕڤ بالفائٖع نڢ سعٚ ثستعماڋ ثلنقٕڤ من قبل ثملقًڇ٩، ڣهٖث ثلسع ب

ٚمانڢ من ثلتمتع ثلحالي  ثل٘ڬيختلڀ باختالف ثملٖع أڣ هڤ ثلعائٖ  يعٕڤ للمقًڇ٩ مقابل ح
ثٕه. ٚث٩ مبلغ قٖ ال يتږ ثسًٕڇ ق ٚتڢ بالقيام ب ه أڣ عائٖ مقابل مخاط  لنقٕڤ

 خصائ٨ القر٩:.3

ٚها في ثلنقا٭ ثلتاليغ:للق  ٩ٚ عٖع خصائ٨ يمكن حص

  ٚڣ ث فه مفالغ للبنڊ ألنها تحقڄ لڢ ثلسيڤلغ ٩ تكڤڗ في ثلعإع قصيڇع ثألجل ڣه٘معظږ ثلق
ٚثٙ.  باستم

 ٕٕٚڣ ٚع ثمل ٚٙ -ثلٖخل-ڣف للبنڊ ألنڢ يستڤڬ بيڗ ثلفائٖع ڣثلعمڤلغ علګ كامل قيمغ ثلق٩ٚ ثملق
ٚ عن ثستعمالڢ أڣ عٖم ثستعمالڢ  من قبل ثملقًڇ٩. بغ٬ ثلنظ

  ثػ ثملعامالػ ٚث ج ٚع. لتنفي٘هثنخفا٩ تكاليڀ ثلخٖمغ حين أڗ   بسيطغ ڣمختص

  ٚڣ٩ في كل ٙ ثملبالغ ثلت يتحصل عليها من ثلق ٚفغ ثلبنڊ ملقٖث سهڤلغ ثلتخطيٰ أڣ سهڤلغ مع
ٙسږ ڣتخطيٰ ڣتحٖيٖ ثلسياسغ   .ثالئتمانيغڣقـ ڣبالتالي يتمكن ٕثئما 

 ٚڣف لٖيڢ علګ ڣجڢ ثلتحٖيٖ، ڣال ڣيمتاٛ ثلق٩ٚ بالنسبغ للم ڗ معإ سٖثٕه مع قًڇ٩ ب
ٙيغ  يستطيع ثلبنڊ أڗ يطالبڢ بالسٖثٕ في أڬ ڣقـ يشا كما يحٖف مثال في ثلحساباػ ثلجا

(1)ثملٖينغ.
 

 

ٚٵ تسيي1/-  ع(، ف ٙسالغ ماجستيڇ غيڇ منشٙڤ ٚڣ٩،)  ٚ عٖم تسٖيٖ ثلق ڇ، صإڬ خٖيجغ، محاڣلغ تقنيغ ثلشبكاػ ثلعصبيغ لتسييڇ خط
ٜثئٚ، سنغ  .64، ص 1998/1999كليغ علڤم ثإلقتصإيغ ڣعلڤم ثلتسييڇ، جامعغ ثلج

x الزمن xسعر الفائدة الفائدة = مبلغ القرض   
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 :الفصل خالصغ 

ٚف ثلبنڊ،       ٚفيغ ڣثلخٖماػ ثملقٖمغ من ط ٙثستنا للفصل ثلثاني ثملتعلڄ بالعملياػ ثملص من خالڋ ٕ
ٕڣثػ ڣثأل  ثآللياػثستخلصنا ما مٖڥ أهميغ ثلبنڤڅ في تنميغ ثلنشا٭ ثالقتصإڬ، من خالڋ 

ٚث لتنڤٵ  تنفي٘ثملستخٖمغ في  ٚڥ في ٕفع عجلغ ثلنمڤ، ڣنظ خ ٚيقغ أڣ ب ڣظائفها ڣمهامها ثلت ساهمـ بط
سساػ ثملاليغ. ٙيغ فقٖ تنڤعـ ثلعملياػ ثلبنكيغ ٕثخل ثمل  ثألعماڋ ثالقتصإيغ ڣثلتبإالػ ثلتجا

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 اإلطار التطبيقي
 الفصل الثالث:

دراسة حالة لبنك الف الحة والتنمية الريفية  
BADR–مستغانم- 
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 : تمهيد

ٚ لل      سساػ العمڤميغ، ڣهٖا في بٖايغ الثمانيناػ، تحڤلـ املجهڤداػ العامغ بالبٖء بعملياػ حص م
نشاء بنكيڗ:فيما يخ٨  ٚ علګ  ٚع البنكي، مما أسف  يتعلڄ بالف

   BDL بنڊ التنميغ املحلي -

ٚيفيغ -   BADR بنڊ الفالحغ ڣالتنميغ ال

ٙاسغ ب ٙاستنا التطبيقيغ لٖ ٚځ في د ٚيفيغ. نڊ الفالحغ ڣڣسڤف نتط  التنميغ ال

التنمي الريفي ميا ح بن الفالح  : عم  املبحث األ

      ٚ سسغ ڣطنيغ يعتبڇ بنڊ الفالحغ ڣالتنميغ ال ٚٛ البنڤڅ في الجزائٚ، هڤ م نظام بنكي  ٗاػيفيغ من أب
ٚاٙ  اعغ 13/03/1982الصادٙ في  82/106من خالڋ الق كاڗ من  ل٘ڬا، ڣهڤ بنڊ متخص٨ في قطاع الٙز

سسغ اشًڇاكيغ، أما  ٚڬ، حين كاڗ كم سسغ  اآلڗخصڤصياػ البنڊ الڤطن الجزائ فقٖ صاٙ م
ٙيغ  ٚكغ تجا خ٨ معنڤڬ جٖيٖ،  ٗاػعمڤميغ اقتصاديغ منظمغ ش سيس  أسهږ، ڣهٖا تږ تحـ ت

ٙه  ٚأسماڋ اجتماعي قٖ ٙ ب ٚڬ. 33يقٖ ٙ جزائ ٙ دينا  مليا

سسغ املاليغ تشغل مكانغ هام٘ه      ٚ ه امل ٚع علګ كل القط ٚڬ ڣهي منتش غ داخل النظام البنكي الجزائ
لڀ من: ٚڬ يت  الجزائ

 ڣكالغ. 354 -

ٚع. 33 -  ف

ٚكزيغ. 5 -  ڣكاالػ م

التنمي الريفي: املطل األ  ر بن الفالح      BADR    تط

ٚاحل يمكن تقسيمها كالتالي:     ٚيفيغ بعٖع م ٚ تطڤٙ بنڊ الفالحغ ڣالتنميغ ال  لقٖ م

 :1990-1982مابي .املرحل 1

ٚيفي بفتِ       نشائڢ هڤ ف٩ٚ ڣجڤده ضمن العالږ ال كاڗ هٖف البنڊ خالڋ الثماني سنڤاػ األڣلګ من 
ه الفًڇع سمعغ ڣكفاءع ٘يغغ الفالحيغ، حين اكتسبـ خالڋ هالص ٗاػالعٖيٖ من الڤكاالػ في املناطڄ 

اعي، قطاع الصناعغ  ه ناعغ امليكانيكيغ الفال ڣالص الغ٘ائيغعامليغ في ميٖاڗ القطاع الٙز ال أڗ دٙڣ حيغ، 
ٙيعٗلږ يكن فعاال ڣ  ٚڣ٩ املمنڤحغ صعبا  ٗاػ لڊ ألڗ أغلظ املشا الطابع العمڤمي ڣكاڗ تحصيل الق

 ڣحيانا مستحيال.
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 :1999-1991املرحل ما بي .2

ن٨ علګ ڶهايغ تخصي٨ البنڊ في نشا٭ معيڗ،  ال٘ڬ 90/10بمڤجظ صٖٙڣ قانڤڗ النقٖ ڣالق٩ٚ      
ٚيفيغ ڣ  ٚڥ متعٖدع كالصناعغ،   BADRڣسعـ نشاطاػ بنڊ الفالحغ ڣالتنميغ ال لتشمل مجاالػ أخ

ٙع ڣالخٖماػ دڣڗ االستغناء عن القطاع الفالحي، أما في املجاڋ التقن  ٚحلغ أهږ ٘فكانـ هالتجا ه امل
لګ تسهيل تٖاڣڋ العملياػ البنكي دخاڋ تكنڤلڤجيغ اإلعالم املتطڤٙ تهٖف  ٚحلغ تميڈػ ب )تنبيڢ  غم

دخاڋ عملياػ  لګ  ضافغ  ٚڣ٩، تسييڇ عملياػ الصنٖڣځ، الفح٨ عن بعٖ حساباػ الزبائن(،  الق
ٛاػ العملياػ البنكيغ عن بعٖ ڣفي الڤقـ الحقيقي(. TELE-TRAITEMENTالفح٨ السلكي  )فح٨ ڣانجا

 :1999املرحل ما بعد .3

ٚحلغ بمڤجظ التٖخل الفعلي ڣالفعاڋ للبن٘تميڈػ ه      ڤڅ العمڤميغ لبحن نشا٭ جٖيٖ فيما ه امل
ٙاػ البڇمجغ، ڣبٖڋ نشاطاتها ڣمستڤڥ  ٚد ڣديتهايتعلڄ بمجاالػ استثما ٚ قڤاعٖ اقتصاد السڤځ،  م يساي

سساػ االقتصاديغ  ٚڣ٩ لفائٖع امل لګ كثيڇ من الق ٚيفيغ  ٙفع بنڊ الفالحغ ڣالتنميغ ال ڣلهٖا الصٖد 
سساػ  (pme/pmi)الصغيڇع ڣاملتڤسطغ  ٚع ڣكٖا امل ڣفي شت مجاالػ النشا٭  (micro entreprise)املصغ

ٚڣعڢ املختلفغ. ضافغاالقتصادڬ،   لګ مستڤڥ مساعٖاتڢ للقطاع الفالحي ڣف

ٚنغ       ٚتكز خاصغ علګ عص ٚامٌ فعليغ ت لګ ڣضع ب ٚيفيغ  ڣلهٖه األسباب عمٖ بنڊ الفالحغ ڣالتنميغ ال
ه ٘بغ ڣفي ميٖاڗ املالي، حين تقٖم هحاسحٖاف تطهيڇ في ميٖاڗ امل ڣك٘لڊڣتحسيڗ الخٖماػ، 

ٚڣع البنڊ الجالس  ايجابياػالبڇامٌ عٖع  ٚ ڣتقليل الڤقـ ڣتحقيڄ مش عادع النظ  banque)من بينها 

assise) .  مع الخٖماػ املشخصغ ڣتعميمڢ عبڇ جميع الڤكاالػ األساسيغ مع املستڤڥ الڤطن

التنمي الريفي ر بن الفالح   املطل الثاني: د

ٙع من الهيئاػ      ٙاػ الصاد ٚا البنڊ لڢ هٖف خاص يتمثل في القيام بمهامڢ طبقا للقانڤڗ ڣالق
ه عامغ في: ٚڣ٩ ڣالسلفياػ، ڣيتمثل دٙڣ لګ منِ الق  الحكڤميغ ڣاملعمڤڋ بها باإلضافغ 

  ڣڋ الڤحيٖ عن اعي. االئتماڗأنڢ املس  الٙز

  إليٖاع )ڣدائع عنٖ الطلظ ڣڣدائع ألجل(. ڊبن 

   ٚڣ٩  قصيڇع ڣ متڤسطغ األجل.منِ ق

   ٚامٌ التنميغ الفالحيغ. تنفي٘ مخططاػأداع  ڣب

  .)خاص طبيعييڗ أڣ معنڤييڗ  فتِ حساباػ )أ
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 .)الفائٖع أقل ضماناػ أخڀ ٚ اعغ) سع ٛاػ في مجاڋ الٙز  امتيا

  في  90/10ڣفقا للقانڤڗ ّٙ املتعلڄ بالنقٖ ڣالق٩ٚ أصبِ بنڊ الفالحغ ڣالتنميغ  14/04/1990امل
ٚيفيغ ٚفيغ )فتِ  ال ٙيغ، تقڤم بجميع العملياػ املص ڗ البنڤڅ التجا نڢ ش ٙيا ش بنكا تجا

ٚع منٖ سنغ  ٚڣ٩ املتڤسطغ ڣالقصيڇع(، حين ش في  2000حساباػ، قبڤڋ ڣدائع، تقٖيږ الق
هيل لتكييڀ مع املقاييس العامليغ ڣبفضل نظام اإلعالم اآللي املتطٙڤ لٖيڢ  عادع الت مخطٰ 

 لڤجياػ اإلعالم.يعمل علګ دمٌ نفس تكنڤ 

 

ٙقږ   (lll-01)الشكل 

 مخطٰ األهٖاف 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٚيفيغ املصدر:  منقڤڋ من بنڊ الفالحغ  ڣالتنميغ ال

 املطل الثالث: الهيكل التنظيمي    

 الهيكل التنظيمي العام  لبن البدر: -1-

يع العمل بيڗ .1 ٚاقبغ، تنسيڄ الڤكالغ، تٛڤ ٚيغ: مهمتڢ التڤجيڢ ، التنشيٰ، امل مختلڀ  املٖي
ٚ علګ  سسغ. التنفي٘املصالح ڣيسه ٚف امل ٚٙع من ط  الجيٖ للسياسغ املق

ٙياػ - أ ٚتا املٖيٚ: تحتڤڬ علګ جميع املعلڤماػ املتعلقغ باألعماڋ البنڊ ڣتعمل علګ تنظيږ  سك
ڣڋ )املٖيٚ(.  ڣظائڀ املس

ئن  تحسين نوعي الخدم والعالق  مع الزب

د ء ضمن أكبر البنو في الب  الب

ي   مردودي أكبرتح



دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية ---------------------------------الفصل الثالث  

 

60 

 

ٙع ڣينڤب املٖيٚ في أعماڋ التنشيٰ ڣالتنسيڄ ڣم-ب ٙع: يتڤلګ أعماڋ اإلدا ڣڋ اإلدا ٚاقبغ مس
 املصالح.

ٚڣع:-ه حظ ڣالتحڤيل ڣلها ثالف ف ڣلغ عن عملياػ الٖفع، ال ع الصنٖڣځ: مس  مقصٙڤ

ڣڋ عن الصنٖڣځ. -  أميڗ الصنٖڣځ: مس

حظ ڣالٖفع. - يع: تتږ فيڢ عمليغ ال  شباڅ التٛڤ

ٙيغ )صڊ، كمبيالغ(. - اځ التجا  املحفظغ: دفع األٙڣ

ٚڣ٩ ڣتت-د ٚهڤڗ املتعلقغ بالق جيل ال ٚهن: ت ع ال لګ:مقصٙڤ ٚع   ف

ٚڣ٩.- ٚڣ٩: تتڤلګ منِ الق ع الق  مقصٙڤ

ڣڗ القانڤنيغ: تحصيل الٖيڤڗ..- ٛعاػ ڣالش ع املنا  مقصٙڤ

ٙيغ: بيع -  .املنتجاػاملصلحغ التجا
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ٙقږ   (lll-02))الشكل 

ORGANIGRAMME TYPE DE L’AGENCE LOCALE  

D’EXPLOITATION EVOLUANT EN  "OCA" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٚيفيغ   ٚع مستغانږ-  BADRاملصٖٙ: بنڊ التنميغ ال  -ف

 

 

 

 

 

 

DIRECTION DE 

L’AGENCE 

Front office 

Secrétariat 

Back office 

Pole transactions 

Pole clientèle 

Caisse principale 

Accueil et 

orientation  

Charges de 

clientèle 

particulière 

Service rapide 

Operations 

de crédit Moyens de paiements : 

-virements. 

-portefeuille. 

-recouvrement des 

appoints. 

-tel compensation. 

Operations 

de 

commerce 

extérieur 
Taches 

administrati

ves et 

comptables 

Comptabilisation 

des versements 

Charges clientèle 

entreprises (PME 

,PMI ,SARL 

,EURL 

,COMMERCANTS) 
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الي مستغان  -1-2 التنمي الريفي  كال بن الفالح   : 866الهيكل التنظيمي ل

(lll-03)الشكل   

كال " "866الهيكل التنظيمي ل  

 

 

  

  

 

   

   

  

    

 

     

  

 

 

   

 

ٚيفيغ ڣاليغ مستغانږ املصدر:   866بنڊ الفالحغ ڣالتنميغ ال

 

 

 

( المدير ري ن   ) السكريت  األم

مي ي قط التحويال مكت الدع األم  مكت الدع الخ

فظ حر المح ئيس المص فظ    مح

لالمك ب ب بض الرئيسي الست رض ق ئل الدفع ال  وس

ئن لزب ف ب رجي خدم السريع المك رة الخ سب التج  المح

نوني  اإلدارة ال
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 املبحث الثاني: نظر عام ح البن الجالس
ٚع ڣنطاځ أعمالها، حين أخٖػ       لقٖ حٖف تغييڇ كبيڇ في أعماڋ البنڤڅ ڣتڤسعـ مساحغ ڣدائ

ٚفيغ ڣماليغ لږ تكن تقڤم بها من قبل  لګ أداء خٖماػ مص لڊ بڤضٍڤ علګ ٗڣ انعكس البنڤڅ تتجڢ 
 ه البنڤڅ.٘هيكل ه

ٚتكز علګ مبٖأ       ٚنغ الت ت ٚيظ مصالح البنڊ من املتعامليڗفبمڤاكبغ سياسغ العص ڣتشجيعا ملبٖأ  تق
ٚ للمعلڤماػ البنكيغ، اهتمـ البنڤڅ بتشخي٨ الخٖمغ البنكيغ عبڇ البنڊ الجالس ڣهڤ ما  التٖاڣڋ الح

ٚيفي  غ.طبقڢ بنڊ الفالحغ ڣالتنميغ ال
ٙ العالقغ "بنڊ/      طا ٛالغ في  ٚقيغ عملها ب ٙادػ ت لګ ٘النظام القٖيږ بًڇكيبغ جٖيٖع ڣه ٛبڤڗ" أ ا أدڥ 

لګ قسميڗ:"      " مكتظ الڤاجهغ" ڣ" املكتظ الخلفي" back office  front officeتقسيږ الخٖماػ الخاصغ 

ٚع        ٚنغ الت ش كيٖ بٖلڊ فعاليغ العص ٚيفيغ جاء دٙڣ النقٖيغ لت في  BADRبنڊ الفالحغ ڣالتنميغ ال
ع  حظ علګ مستڤڥ املٛڤ ٚاء عملياػ ال ج ٙ العالږ البنكي يسمِ لعامليها ب تطبيقها ، دخڤڋ بطاقغ بٖ

اځ النقٖيغ املتڤاجٖع في ڣكاالػ لبٖ اآللي ا قيامهږ بعمليغ الٖفع ٙ حت ڣكاالػ البنڤڅ الزميلغ، ڣك٘لألٙڣ
لتصبِ البطاقغ حاملغ ثقافغ  TPE أجهزع الٖفع اإللكًڇڣني بڤاسطغاملباشٚ ملشًڇياتهږ عنٖ التجاٙ 

لګ انطالځ تطبيڄ املقاصغ االلكًڇڣنيغ للشيكاػ.  جٖيٖع ال ڣ هي ثقافغ الٖفع االلكًڇڣني، باإلضافغ 
: تعريف الب  ن الجالساملطل األ

قامغ البنڤڅ الخاصغ كاڗ علګ البنڤڅ العمڤميغ      االحتفاٱ بحقهږ في  مع فتِ اقتصاد السڤځ، ڣ
ٚ تقنياتهږ، ڣتقٖيږ سلسلغ جٖيٖع من  السڤځ، أڗ تكڤڗ أكٌڇ فعاليغ ڣأكٌڇ كفاءع كما كاڗ عليهږ تطڤي

دخاڋ مفهڤم التسڤيڄ البنكي.  املنتجاػ، مع 
ٚيفيغ      ل  BADRمما أدڥ بنڊ الفالحغ ڣالتنميغ ال ٙع عمڤميغ بسيطغ  دا حغ ك ګ تتبع ڣظائڀ ڣا

ٚيفيغ ا األ ٘ڣجٖيٖع علګ ه نكيغ عبڇ بتشخي٨ الخٖمغ الب  BADRسا،، ڷهتږ بنڊ الفالحغ ڣالتنميغ ال
ٚڣع )البنڊ الجالس( ه أمام املصٚفي، ڣال  -ثابثا–ه التسميغ أتـ من كڤڗ أڗ الزبڤڗ يكڤڗ جالسا ٘مش

 يڤجٖ شباڅ بينها، بغ٩ٚ تنميغ ڣتحسيڗ نڤع االستقباڋ، االتصاڋ ڣتقٖيږ املعلڤماػ الكافيغ للزبائن.
ٙاحغ تامغ، ٘في ه     ٙ استعماڋ البنڊ الجالس، يكڤڗ الزبڤڗ في  طا أنڢ ليس بحاجغ  ٗا الصٖد، ڣفي 

ضافغ الڤقـ.  لڤقڤفڢ أمام عٖع شبابيڊ من أجل تحقيڄ العملياػ املختلفغ مما ينتٌ عن دلڊ ، 
ٚغڤب فيڢ من أجل تحقيڄ مبادالتڢ البنكيغ، ك     ٙ امل ٚا ي يكڤڗ علګ يجظ علګ الزبڤڗ أڗ يجٖ االستق

ٙفاهيغ  ٚيغ تامغ،  علږ عن ڣضعيغ حساباتڢ، ڣكي يكڤڗ املنتڤه ڣالخٖمغ املقًڇحغ من البنڊ في حالغ س
ٚف الزبڤڗ. ضا من ط  (1)ٙڣ
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 .866 مستغانږ. ڣثائڄ بنڊ من ڣكالغ بنڊ الفالحغ ڣالتنميغ، ڣكالغ (1)

 املطل الثاني: أقسام البن الجالس

 :front-office الٖعږ األماميمكتظ .قسږ 1

ٙاػيتكڤڗ من عٖد محٖد من       ٙع ڣتسييڇ  اإلطا دا تظ، ڷهتمڤڗ بالزبائن، مهمتږ هي  دڣڬ مستڤڥ ٙڣ
ٙ خاص ببع٬ الزبائن مٖعڤ لتطبيڄ  porte feuilleاملحفظغ  طا ٚڥ ككل  ٙع أخ كل  ڣتنفي٘للزبڤڗ أڣ بعبا

 : ڤم بــــــڣاجهغ الخٖماػ أڣ ڣاجهغ املصالح تق front-officeالعملياػ البنكيغ 

 فتِ الحساباػ للزبائن. -

ٚڬ جمع الصفقاػ البنكيغ. -  يج

ٚاه السيڤلغ. - خ  دفع ڣ 

 التحڤيالػ. -

 عملياػ املحفظغ. -

ٙجيغ )االستقباڋ ڣ التحقڄ من املستنٖاػ(. - ٙع الخا  عملياػ التجا

ٚڣ٩(. -  عملياػ الق٩ٚ )االستقباڋ ڣالتحقڄ من امللفاػ الخاصغ بالق

ٚعغ العملياػ الت سل - لګ يستلږ بس ٙاسغ.  back officeمـ   للٖ

 
كٖ من مطابقغ ملفاػ االعتماداػ ڣيقٖمها لـــــ   - ٙاساػ.  back officeيت  للٖ

ٙ أڣ تنظيڀ مالي. - ٚصغ استثما ح ڣيساعٖ الزبڤڗ لكل ف  ين

ٙتبا٭ للجنغ االعتماداػ كما يلي: بتنفي٘يقڤم  - ٙاػ اال ٚا  ق

 تٖڣين كل املڤافقاػ علګ اللڤائِ. -

 لزبائن.جمع الضماناػ مع ا -

ڣ، األمڤاڋ بعٖ التصٖيڄ علګ الضماناػ. -  فڊ ٙ

ٚيقغ عمل خٰ االعتماد. -  يعلږ ڣيحسن الزبڤڗ علګ ط

 يقڤم ببيع املنتجاػ املاليغ. -

ٚڬ مبادالػ للعملياػ  - ٙجي. املتخ٘عيج ٚف الزبائن في االقتصاد الخا  من ط

ٚ املمكنغ للزبائن الناتجغ عن تٖهٙڤ الحا -  لغ املاديغ لڤاحٖ منهږ.يعلږ السلطاػ العامليغ للمخاط

 :OFFICE-BACKمكت الدع الخلفي قس .2
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مثاڋ: املتكلڀ بالزبائن يستقبل    front-officeا القسږ لتكميل سيڇ العملياػ السابقغ ٘أنش ه     
ٙ السياس  في  ڶهايغ العمليغ،   accuse de réceptionاملستنٖاػ ڣقسائږ االستقباڋ  لګ اإلطا للزبڤڗ لتحڤيلڢ 

ٙاػ ساميغ ٘ه طا ٚبٰ ٘ڣالتطبيڄ كما تقڤم ه للتنفي٘ا القسږ يتكڤڗ من  ه الحصغ أيضا بضماڗ ال
ٚف علګ السيڇ  ٙجيغ )الزمالء، بنڊ الجزائٚ....(، عليها أڗ تش بيڗ مختلڀ مصالح الڤكالغ ڣالهيئاػ الخا

ٙيغ ڣاملحاسبغ  .الحسن للعملياػ، كما أڶها تمثل مجمل املصالح املكلفغ باملعالجغ اإلدا

ٚاقظ ڣهناڅ نڤعاڗ من  back-officeڗ قسږ       ٚف امل لڀ من مجمڤعغ من املصالح ڣمسيڇ من ط م
BACK-OFFICE: 

 نڤع مخص٨ للنشاطاػ البنكيغ ڣڷهتږ بكل ما هڤ ڣسائل دفع ، ق٩ٚ ڣخزينغ. -

ٚف. -  نڤع مخص٨ لنشاطاػ السڤځ ڣهڤ ڷهتږ بالقيږ املنقڤلغ ڣالص

ٚ ٗالبنڊ الجالس" مسيڇ مڣ عمڤما"  ٚف مٖي ٚ عبڇ٘مكڤڗ لهٖه املهمغ، هغ ڣ كفاءع عالين ط  ا األخيڇ يم

BRIEFING  ٚ سسغ من طلتخط اجتماع مصغ ٙيغ للم ٚف املڤظفيڗ املهتميڗ بالزبائن يٰ الخطڤاػ التجا
ٚف املڤظفيڗ. ٚ املجهڤداػ املبٖڣلغ من ط  ڣتطڤي

ٚ    BADRالسنتيڗ األخيڇتيڗ، انتهج بنڊ الفالحغ ڣالتنميغ  أثناء      ٚيغ في سبيل عص نغ سياساػ تطڤي
ٚيغ، في ه ٙ البش ٚ املصاد ٙڅ البنڊ في تكڤين العماڋ، ٘ڣتطڤي ٙ شا الءا اإلطا العماڋ يجظ أڗ  يمتلكڤا  ه

ٙع علګ االتصاڋ مع الزبائن، ألڶهږ ملزمڤڗ بتمثيل بنكهږ  ٚفغ كبيڇع في مجاڋ التقنياػ البنكيغ ڣالقٖ مع
ع.  في أحسن صٙڤ

 بن الجالساملطل الثالث: مهام ال

 فتِ الحساباػ.*  

 كل تعامل بنكي. تنفي٘* 

 يڤجڢ الزبڤڗ في عملياػ الق٩ٚ.* 

 القيام ڣاملساهمغ في بيع املنتڤه البنكي.* 

ٚڣ٩  تنفي٘*   CREDIT D’ EXPLOITATION االستغالڋعملياػ ق

 استالم امللفاػ. -

كٖ من صحتها ڣ طابقيتها.-  الت

 تجميع كل اإلمضاءاػ.-
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 ائن.عالم الزب-

 اإلعالم بكل املعلڤماػ.-

كٖ من أڗ هٖف الق٩ٚ امللتمس داخل سياسغ البنڊ.*   الت

ٛمغ عن الزبڤڗ.*  كٖ من أڗ ملڀ الق٩ٚ يحتڤڬ علګ كل الڤثائڄ املطلڤبغ ڣاملعلڤماػ الال  الت

ٚاءع أڣليغ للملڀ )طلظ ق٩ٚ(.*   القيام بق

 مالء بطاقغ االستالم ملڀ الق٩ٚ.* 

لګ قسږ *   BACK-OFFICE.تڤجيڢ امللڀ)ملڀ الق٩ٚ( املطابڄ ڣالكامل 

ٚقيغ القبڤڋ *  ٚ ب ٚي  يقڤم منٖ تسليږ االلًڈام بتناڣڋ ملڀ الق٩ٚ علګ نظام ڣمنهج تح

(Lettre d’acceptation   ( ٚاءاػ تناڣڋ امللڀ  (saisies des dossiers)طبقا إلج

ڣليغ املٖيٚ.* ٚيِ األمڤاڋ من مس  طالځ ڣتس

خ٘( لتڤظيڀ األمڤاڋ نماٗهقًٍڇ صيغ )ي*  ٚ العام. ب ٙ تڤجيهاػ املٖي  بعيڗ االعتبا

ٙ باستالم *  ٚا ٚف الزبڤڗ. ڣتنفي٘اإلق ٚ بالتحڤيل من ط  كل أم

 صكڤڅ البنڊ.بما فيها طلباػ  (REMISES)التحقڄ من كل التحصيالػ * 

ل*  ٙصٖع الباقيغ املسلمغ للخصږ أڣ   ګ التحصيل.بعٖ التحقيڄ، القيام بمحاسبغ األ

ض في البن  املبحث الثالث: تسيير القر

: إعداد ملف القرض  املطل األ

سستڢ أڣ تمڤيل احتياجاػ التشغيل، ڣك٘لڊ       لګ تڤسيع م خ٨ طبيعي أڣ معنڤڬ ڷهٖف  أڬ 
ٙصسٖ صنٖڣځ تڤاجڢ بڢ  ٚ لها  املعامالػ اإلستهالكيغ أڬ بيع البضائع اإلستهالكيغ باألجاڋ، بحين يڤف

ٙ أڣ (احتي ٙيغ، يستطيع اإلستفادع من تمڤيل بنكي لإلستثما  اإلستغالڋ. اجاتها الجا

يٖاعڢ علګ مستڤڥ الڤكالغ ه٘ا امللڀ    ٚ مجبڇا علګ تكڤين امللڀ، ڣ ڣعلګ ه٘ا األسا، يكڤڗ املستثم
ٙيغ ڣ  ٚفقا بڤثائڄ ادا ٚڥ قانڤنيغ ڣميتكڤڗ من طلظ الق٩ٚ م حاسبيغ ڣجبائيغ اقتصاديغ ڣماليغ ڣأخ

 .تقنيغ
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ٙ يحتڤڬ علګ طل القرض:  -1  ڣهڤ مڤقع من قاد

 قيمغ الق٩ٚ ) مبلغڢ(-

ٙڬ، است -  (هالكيطبيعغ الق٩ٚ ) اسنثما

 (الضماناػ ) ڣالت في الغالبيغ قيمتها تساڣڬ ضعڀ قيمغ الق٩ٚ املطلڤب  -

ثائق -2 لګ خمسغ أقسام ڣهي كاألتي: : ال  تنقسږ 

2-1- : ثائق املحاسبي  ال

:في حال طل قرض اس -  تثمار

 امليڈانياػ املاليغ ڣجٖاڣڋ حساباػ النتائٌ لثالثغ سنڤاػ األخيڇع. -

ٚجڤ،  - ٚيغ مڤٛعيڗ طڤاڋ مٖع الق٩ٚ امل امليڈانياػ املاليغ ڣجٖاڣڋ حساباػ النتائٌ التقٖي
ڣڋ القانڤني، ڣتكڤڗ مٖع الق٩ٚ في غالظ األحياڗ خمس سنڤاػ. ٚف املس  ڣاملختڤميڗ من ط

 ا٭ اإلستثماٙ.امليڈانيغ اإلفتتاحيغ للنش -

 في حال طل قرض استغاللي. -

 امليڈانياػ الثالف للسنڤاػ األخيڇع -

 جڤاڗ( 30الڤضعيغ املحاسبيغ ) األصڤڋ، الخصڤم، للملفاػ املقٖمغ قبل  -

 ثالف جٖاڣڋ حساباػ النتائٌ للسنڤاػ األخيڇع. -

ٚاد تمڤيلڢ. - ٚيغ للنشا٭ اإلستغاللي امل  امليڈانيغ التقٖي

ٚڬ للن - ٚاد تمڤيلڢ.مخطٰ تمڤيل تقٖي  شا٭ اإلستغاللي امل

سساػ البناء ڣاألشغاڋ العمڤميغ ڣال٘ڬ يحتڤڬ علګ  - لڊ بالنسبغ مل مخطٰ التكاليڀ ٗڣ
 مخطٰ تمڤيل لكل سڤځ " بطاقغ ڣصفيغ لكل سڤځ".
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2- 2-: شب الضريبي ثائق الضريبي   ال

خغ من الشهادع اإلنتساب ڣالجٖاڣڋ ڣشهاداػ اإلستفادع من الصنٖڣځ الڤطن ل - لضماڗ ن
ٚاء  ٚاء ضٖ حڤادف العمل casnosاإلجتماعي لغيڇ األج ميڗ األج  cnassat، أڣ صنٖڣځ الڤطن لت

ٛمنيغ ال تتجاٛڣ  ٙع في مٖع   أشهٚ. 03ڣه٘ه الڤثائڄ تكڤين صاد

 2-3- : اإلداري ني  ثائق القان  ال

 :في حال  قرض استغاللي 

ٙڬ. - جل التجا خغ طبڄ األصل من ال  ن

خغ طبڄ األصل لط - ٚكغ.ن  بيعغ القانڤنيغ للش

ٚسم لإلعالناػ القانڤنيغ  - خغ طبڄ االصل للكشڀ ال  B.O.A.Lن

ٚڣع أڣ عقڤد  - ٙاٿ  الت سيقام عليها املش ڣثائڄ امللكيغ، ڣالتشغيل املجاالػ الصناعيغ أڣ األ
. ٙ للمحالػ ٗاػ اإلستعماڋ املنه  اإليجا

ٚام عقڤد مع البنڊ للحصڤ  - ٚكاػ للمسيڇ بحڄ اب ڋ علګ الق٩ٚ، ڣتطلظ ه٘ه تفڤي٬ من الش
ٚكغ، أڣ تغييڇ  ٚع عنٖ فتِ حساب بنكي أڣ في حالغ تغييڇ الطبيعغ القانڤنيغ للش الڤثائڄ م

 نشاطها أڣ نڤعها.

 :  في حال قرض استثمار

ٙ الڤثائڄ التاليغ: - ٚ احضا نڢ يتطلظ من املستثم ع سابقا، ف لګ الڤثائڄ امل٘كٙڤ  ضافغ 

ٙ امل - ٚيِ اإلستثما ٚعيغ عن تص خغ ش   ANDIجل عنٖ ن

ٛاػ الجبائيغ ڣشبڢ الجبائيغ من  - ٙ الحصڤڋ علګ امتيا ٚا خغ ق  ANDIن

سساػ العمڤميغ اإلقتصاديغ. - ٙ للم ٙڬ ال٘ڬ يسمِ باإلستثما ٚف املجلس اإلدا  تفڤي٬ من ط

- 2-4- : املالي ثائق اإلقتصادي   ال

ٙاسغ تكنڤاق ٙيغ، ڣتحتڤڬ علګ د ٚڣ٩ اإلستثما ٚڣع ه٘ه الڤثائڄ تخ٨ امللفاػ الق تصاديغ  للمش
ٙڬ، ڣتتمثل في:  اإلستثما



دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية ---------------------------------الفصل الثالث  

 

69 

 

ٚڣع.-  ملحڄ يبيڗ جٖڣڥ املش

 بطاقغ تقنيغ. -

ٙ البيع.-  هيكلغ تكاليڀ اإلنتاه ڣأسعا

 طبيعغ الق٩ٚ) متڤسٰ، طڤيل(. -

ٚ جٖڣڋ حساباػ النتائٌ طڤاڋ مٖع الق٩ٚ املطلڤب. -  تطڤي

جيغ لألالػ الصناعيغ. - اػ النمٗڤ  الفاتٙڤ

ٛ الحاالػ الڤصفيغ الت - ٛاػ الت هي في طٙڤ اإلنجا قييميغ ألعماڋ الهنٖسيغ املٖنيغ ڣاملباني ڣاإلنجا
ٙاساػ الهنٖسيغ املعتمٖع. ٚف مكاتظ الٖ  من ط

ٚڣع. - ٙ املش ٚفـ في اطا ٙيڀ الت قٖ ص ٚاػ للمصا  التبڇي

2-5 :  ثائق تقني

ٙڬ ڣتمكن فيما يلي: - ٚڣع اإلستثما  ڣهي تخ٨ املش

 ٙخصغ البناء  -

ٚڣ  - ٛه.تصميږ مڤقع املش ٚاد انجا  ع امل

- :  التصميږ الهيكلي ڣالهنٖس 

هلغ  - ٚف جهاػ السلطاػ امل ٙاسغ الجيڤلڤجيغ للمڤقع املسمٍڤ باستغاللڢ املٖقٖمغ من ط الٖ
ٙيع املنجميغ.  ڣه٘ا فيما يخ٨ املشا

 مالحظغ:

 ٚ ٚڣع أڣ مختلڀ املخاط ٚ تسمِ باعطاء صڤٙع دقيقغ ڣمفصلغ للمش مجمل الڤثائڄ السابقغ ال٘ك
ٚب ڣكالغ.الت قٖ ت  نجزعنڢ، ڣيتږ ايٖاع امللڀ في اق

. مدت مساره   املطل الثاني: دراس ملف القرض 

 دراس ملف القرض:-1
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ٚاءاػ منتظمغ مطبقغ من         قبل قناتها   ڗ ملڀ الق٩ٚ تتحكږ فيها مصالح البنڊ ڣفڄ اج
سسغ ڣفڄ اڗ املالي للم ٙيغ، ڣتعتمٖ خصڤصا علګ هيكلغ املاليغ ڣالتٛڤ التقنياػ البنكيغ معتادع،  التجا

ٙنغ امليڈانياػ املتتاليغ ڣجٖڣڋ حساباػ النتائٌ كما  فالبنڊ يجمع كل عناصٚ التقييږ ڣيقڤم بمقا
 يستعمل بع٬ النسظ املاليغ ڣاإلقتصاديغ لتقييږ:

سسغ- ٚدڣديغ امل  م

 النشا٭ -

ٙجاع -  قابليغ اإل

ٛنڢ. -  الهيكل املالي ڣتڤا

 مسار دراس امللف: -2

خ٘ مل ٙ التالي:ي  ڀ الق٩ٚ املسا

ٚڣ٩(  - ٚيغ للق ٙيغ) األمانغ الس ٚتا  يڤدع امللڀ عنٖ السك

ٚيغ الڤكالغ. - لګ مٖي  يحڤڋ امللڀ 

لګ خليغ  - لګ مصلحغ اإلستغالڋ ثږ كاتبغ مصلحغ الق٩ٚ ڣمن ثږ  ٚيغ الڤكالغ يحڤڋ امللڀ  مٖي
ٙاساػ حين يٖٙ، هناڅ.  الٖ

ٚ من جٖيٖ ڣال٘ڬ  - لګ مٖي ٚجع  ٙاسغ امللڀ ي ٚيغ الجهڤيغ.بع٬ د ه املٖي ٚسلڢ بٖٙڣ  ي

2-1- : ي  عل مست املديري الجه

ٚع  - ٚ ف لګ مٖي ٚيغ الجهڤيغ، يحڤڋ  لګ كاتبغ املٖي ٙسل من قبل الڤكالغ  بعٖ ڣصڤڋ امللڀ ال٘ڬ أ
ٙاسغ  لګ مصلحغ الٖ ٙڬ ثږ  ٚع اإلستغالڋ ڣالعمل التجا لګ دائ اإلستغالڋ ڣه٘ا األخيڇ يقٖمڢ 

لګ مك ٚڣ٩،  ڣأخيڇا  ٙاستڢ ثانيغ.ڣالق ٙاساػ ليعاد د  لڀ بالٖ

ٚيقغ، ڣبنفس  - ٙاساػ امللڀ بنفس الط ٚع ، يعيٖ املكلڀ بالٖ ٙاسغ امللڀ م بعٖ القيام بٖ
ٚع اإلستغالڋ من جٖيٖ . ٚع ف لګ مٖي  الخطڤاػ ليصل 

ٚڣ٩ للصناعاػ ڣالخٖماػ  - ٚكزيغ املكلفغ بالق ٚيغ امل لګ املٖي ٙڣ،  لګ امللڀ املٖ ٚسل  بعٖ ه٘ا ي
ٚيغ العامغ.علګ مستڤڥ ا  ملٖي
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- 2-2- :  عل مست املديري العام

ٙاسغ - ٚع الثالثغ ڣتكڤڗ ه٘ه الٖ ٚيغ الق٩ٚ للصناعاػ ڣالخٖماػ للم يٖٙ، امللڀ من قبل مٖي
ٚ يغ  ٙاساػ املنجزع من قبل الڤكالغ ڣاملٖي ٙ الٖ معمقغ، دقيقيغ ڣڶهائيغ مع األخ٘ بعيڗ اإلعتبا

 الجهڤيغ.

ٚڣ  - ٙ منِ الق٩ٚ من عٖمڢ، حين أڗ ه٘ه اللجنغ تكڤڗ يقٖم امللڀ غلګ لجنغ الق ٩ الت تقٖ
ٚڣ٩  ٚئاسغ املٖيٚ العام ڣيكڤڗ كاتبها مٖيٚ الق ٚكزيغ ب ٚياػ امل ٙاػ باملٖي مكڤنغ من عٖع مٖ

 ڣالصناعاػ ڣالخٖماػ،.

لګ  - ٚيغ الجهڤيغ ڣمن ثږ  لګ املٖي ٚيقغ عكسيغ  ٙ النهائي ملنِ الق٩ٚ ڣعٖمڢ بط ٚا ڣأخيڇا يعاد الق
 غ .الڤكال

3- :  مد دراس القرض عل مست البن

ٚنا  ٙاساػ كما ٗك ٙاسغ قبل املكلڀ بالٖ عنٖ ايٖاع امللڀ علګ مستڤڥ الڤكالغ تقام عليڢ د
ٚقغ  ٚيغ الجهڤيغ ليٖٙ، ثانيغ من قبل قسږ 10سابقا مستغ لګ املٖي ٚيبا ، ثږ ينتقل  أيام تق

ٚڣ٩(، في السياځ لٖينا حالتيڗ:  اإلستغالڋ ) الق

ٗا كاڗ ق٩ٚ استغالليا ال يفڤځ يٖٙ، ا- ٚڬ ڣبالتالي تكڤڗ  5مللڀ ڶهائيا  مليڤڗ ديناٙ جزائ
ٚيغ الجهڤيغ فقٰ، ڣتٖڣم ه٘ه  املڤافقغ علګ منِ الق٩ٚ أڣ عٖم منِ علګ مستڤڥ املٖي

ٙاسغ   أيام فقٰ. 10الٖ

ٙ يفڤځ  - ٚيغ الجهڤي 5ٗا كاڗ الق٩ٚ استغالڋ أڣ اإلستثما ڗ املٖي ٚڬ ف ٙ جزائ غ ال مليڤڗ دينا
ٙاساػ  ٚ  10تتمتع بالصالحياػ منِ الق٩ٚ، فه تقڤم بٖ ٚ املطاف ڣكما ٗك ٚيبا  ڣفي أخ أيام تق

ٚيِ  ٚكزيغ للق٩ٚ ڣه٘ه األخيڇع تكڤڗ لها الكلمغ األخيڇع للتص ٚيغ امل لګ املٖي نا سابقا ينقل امللڀ 
ٚيغ العامغ.  بالق٩ٚ من قبل لجنغ الق٩ٚ الكائنغ باملٖي

ٚسل  - ٚف٬ ت ٚ ٗلڊ ڣه٘ا األخيڇ يعلږ الڤكالغ التابعغ لڢ ڣالت ففي حالغ ال ٚع ڣثيقغ تظه لګ الف
ٚف٬. ٙاسغ امللڀ لكي تعلږ الزبڤڗ بال  قامـ بٖ

ٙع تٖعګ "- ڗ اإلجابغ تكڤڗ علګ شكل استما  " inter" 15أما في حالغ القبڤڋ ف
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 ڣه٘ه األخيڇع تحمل املعلڤماػ التاليغ:

ٙڬ ، 9معٖڋ الفائٖع  - ٚڣ٩ اإلستغالليغ( 8ڣ ٪ للق٩ٚ اإلستثما ڣهي قابلغ للتغيڇ  ٪ للق
ٚڣف اإلقتصاديغ  .حسظ الظ

لګ 50قيمغ الق٩ٚ تكڤڗ بنسبغ  -  ٪70 .٪ 

ٙڬ. - كٌڇ في حالغ ق٩ٚ استثما ٚ ف جيل ملٖع سنغ، سـ أشه  مٖع التسٖيٖ الق٩ٚ بت

 الضماناػ املطلڤبغ . - -

ٚحلګ حڤالي  ٙا بكل ه٘ه امل ٚڣ ٙاسغ ملڀ الق٩ٚ م ٚيظ. 60ڣتكڤڗ املٖع األقپ  لٖ  يڤم بالتق

ٚڣ٩ يكڤڗ التمڤيل ثنائي مابيڗ البنڊ   ٚڣع علګ حسظ لجنغ الق في حالغ قبڤڋ البنڊ للمش
ٙع ب خصيغ مقٖ ٪ من 10ڣاملستثمٚ، بمعن ه٘ا األخيڇ يٖفع في حسابڢ البنكي مساهمغ 

ٚڣع في الحساب البنكي  ٚڣع الكلي، ثږ يمنِ ڣيكمل البنڊ النسبغ الباقيغ من املش مبلغ املش
 مستثمٚ.لل

. الضمانا  املطل الثالث: قرار منح القرض 

ٚڣع ڣعلګ    حغ املاليغ للمش ٙاسغ عامغ مطبقغ علګ ال خ٘ علګ أسا، د ٚاٙ منِ الق٩ٚ ي ڗ ق
ٚدڣيغ املال ٙ فامل ٚڣ٩ اإلستثما نڢ من الطبيعي أڗ يطلظ البنڊ الضماناػ الهامغ التاليغ يغ، غيڇ أنڢ في ق

: 

ٚكاء  -  كفالغ تضامن الش

ٚكاء.ٙسال -  غ التڤقيڀ للحساباػ املاليغ للش

ٚ ڣالضماناػ املقًڇحغ من  - ٚڣع، ڣالبناياػ املنجزع من قبل املستثم ٙاٿ  املش ٙيغ أل ٚهڤڗ العقا ال
ٚڣع يجظ أڗ تكڤڗ أكبڇ من مبلغ الق٩ٚ. ٚف صاحظ املش  ط

ٗا كاڗ البنڊ يطلظ ضماناػ من الزبڤڗ، ف٘لڊ ملڤاجهغ املشاكل الناجمغ عن التسٖيٖ،    -
لګ املصلحغ القانڤنيغ الت تحاڣڋ في باد األمٚ معالجغ ه٘ه  ففي حالغ يحاڋ ملڀ الزبڤڗ 

ڗ  لګ السلطاػ القضائيغ ف ال يحاڋ امللڀ  القضيغ بصفى ڣديغ علګ شكل تسڤيغ مع الزبڤڗ ڣ
ڗ حستبغ يڤضع في حساب ما قبل النڈاعاػ)  ٚاػ لعٖم تسٖيٖه ف لږ يقٖم الزبڤڗ تبڇي

لڊ بعٖ  (،284، 81ٍ، ٍ/280ٍ/ ٚف الڤكالغ ٗڣ ٚاء طلظ تحڤيل ه٘ا الحساب من ط لڊ باج ٗڣ
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ٚه في التسٖيٖ بعٖ 60مض   خ ٚ ت ڗ لږ يقږ الزبڤڗ بتبڇي ٚين( ڣ أشهٚ، يقڤم البنڊ  3يڤما ) شه
ٙيغ.       بالخطڤاػ اإلدا

 

 

 :الفصل خالص

ٚكمن خالڋ      ٚياتڢ امل ٚيفيغ بمختلڀ مٖي ٚفنا علګ بنڊ التنميغ ال ٚياػ ه٘ا الفصل تع زيغ ڣك٘ا املٖي
ٚمڤقغ ڣالت احتلتها بيڗ مختلڀ البنڤڅ  ٚفنا علګ مكانتڢ امل ٚڥ تع ٚئيسغ، ه٘ا من جهغ ڣمن جهغ أخ ال
لګ  ٚيغ الت تسعګ  جا لغيڇه من البنڤڅ الجزائ ٙجي مما يجعلڢ نمٗڤ سڤاءا علګ املستڤڥ الٖاخلي أڣ الخا

ٚيغ تبڤء ما تبڤءه،  علګ اعتباٙ أنڢ مًڇجږ بع٬ من نتائٌ اإل  ٚتها الٖڣلغ الجزائ صالحاػ الت باش
ٚفيغ  صاٍل املنظڤمغ املص لګ  ٚاميغ  اػ  ڣاالقتصاديغڣال االقتصاديغ الٖڣليغ بهٖف مڤاكبغ التطٙڤ

خيڇ  ٚفيغ من خالڋ العمل علګ دنيتها ڣتقليلها ڣه٘ا بڤضع ڣت ٚ املص خاصغ فيما يتعلڄ بمعالجغ املخاط
ٚيعيغ منها ڣالتنظيميغ له لګ تبن القڤانيڗ الٖڣليغ املنظمغ للمهنغ القڤانيڗ التش ٘ا الغ٩ٚ، باإلضافغ 

ٚفيغ بها. لګ البنڤڅ الٖڣليغ  ڣطبيعغ املهنغ املص ٚفيغ ڣجعلها تتطلع    املص
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لڊ من خالڋ       ثباػ ڣجڤدها ٗڣ ٙيغ نفسها أمام منافسغ قڤيغ تف٩ٚ عليها  لقٖ ڣجٖػ البنڤڅ التجا
ٚفع  ٚ الت قٖ تڤاجهها ڣال ٛيادع عڤائٖها ، ڣالتخفيڀ من املخاط ٚ علګ التسيي الحسن لعملياتها،  السه

لت أصبحت تعمل من مستڤڥ الخٖماػ الت تقٖم لها حت تڤاجڢ متطلباػ املحيط البنكي الجٖيٖ، ا
ٚ خاصغ في  ع فإڗ البنڤڅ نتيجغ القيام بڤظائفها تڤاجڢ العٖيٖ من املخاط فيڢ، ڣانطالقا من هٖه األخي
ٙها الت تمتٖ ليس فقط  ٚڣف االقتصاديغ الحاليغ ڣبالتالي يجظ التحكږ فيها ڣالتخفيڀ من أثا ظل الظ

لګ خس نما  ضغ داتها، ڣبالتالي يجظ لګ عٖم تحقيڄ البنڊ للعائٖ املتڤقع من الق٩ٚ ڣ ٙع األمڤاڋ املق ا
ٙجيغ  ٚتبطغ بإمكانيغ أڣ بڤاسطغ الڤسائل الخا ٚځ ڣالڤسائل سڤاء كانت م علګ البنڊ استعماڋ كل الط

 تتعلڄ أساسا باملحيط االقتصادڬ للبنڊ.

لګ مستڤڥ البنڤڅ األجنبيغ من حي      ٙتقاء  ڣليغ اال اػ أصبح علګ عاتڄ البنڤڅ مس ن ڣبحكږ التغي
ٚفيغ.  الخٖماػ املقٖمغ ڣك٘لڊ تقنياػ تسيي العملياػ املص

:  التحقق من الفرضيا

ٙاسغ تأكٖنا من أڗالفرضي األولى:  ها في قبڤڋ الڤدائع من أصحاب  من خالڋ الٖ البنڤڅ يشمل دٙڣ
الفائ٬ املالي بمعٖالػ فائٖع بمقابل قيمغ الڤدائع الت يحصل عليها البنڊ ڣڣسائل الٖفع الت 

 مل في هاتڢ التعامالػ املاليغ.تستع
 : ٙاستنا أنڢ بعٖ قبڤڋ الڤدائع من أصحاب الفائ٬ املالي يقڤم البنڊ الفرضي الثاني لقٖ أثبتت د

ٙيغ. ٙيع تمڤيليغ ڣاستثما ٜ املالي لقيام بمشا ليها أڬ أصحاب العج ٚاضها ال٘ين هږ بحاجغ   باق

ٚاءاػ املتخ٘ع من ط الفرضي الثالث : ٚڣ٩املعايي ڣاإلج ٙ في منح الق ٚا ڣقٖ  . ٚف البنڊ التخاٗ الق
ٚڣع ، ڣ الت يمكن علګ ضڤئها  لګ أنڢ يجظ استعماڋ املعايي الت تتناسظ مع املش ٙ  اتخاٗتڤصلنا  ٚا الق

ٚڣع  ٙف٬ املش ٙڬ ما بقبڤڋ أڣ  ٚدڣديغ االستثما ٚڣع ڣ م ٙبحيغ املش ٛ مٖڥ   . االستثماٙ، ڣ ه٘ه املعايي تب

 إليها:النتـائج املتوصل    

ٚبصنا في بن :      ٚيفيغ الحمن خالڋ ت ٚڣ٩ خاصغ ظڊ الفالحغ ڣ التنميغ ال قٖاما البأٝ بڢ علګ الق نا 
ٚڣ٩  ٙبع  االستثماٙ ق ٙيغمن أجل تمڤيل املشا سسغ ، حين  االستثما ٙاػ امل الت تسمح  بتطڤيٚ قٖ

ٚف مجاڋ  ا في الساحغ  االستثماٙ يع  أيضا مايلي:كما استنتجنا  . االقتصاديغتڤسعا كبي

ٜبائن املتعامل معهږ. − :   نشا٭ البنڊ يتڤقڀ علګ نڤع ڣ حجږ ال

ٙ سلبيغ علګ نتائٌ ه٘ه  − .  ٚڣ٩ ، لها اثا لګ النقائ٨ الت تڤجهها البنڤڅ في منح الق ٙع  كما يمكن اإلشا
 البنڤڅ ڣ أهږ ه٘ه األثاٙ.
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ٚ عن التسٖيٖ.−   ٚ التأخ  أث

تجاه أثٚ عٖم سيڤلغ البنڊ يهٖد سمعتڢ  − .  فالسڢ ڣ غلڄ أبڤبڢ  لګ  دڬ  ٚدڣديتڢ مما ي ڣ م
ٚين.  املستثم

 . −  ٙ ٚا ٚ علګ ق ث ٚف ي ٙ الص ٙتفاع أسعا  ٚ ٙ أث ٙتفاع معٖڋ  انخفا٩، من خالڋ  االستثما العائٖ املتڤقع بإ
 ٚ ٚعالفائٖع ، ڣ ه٘ا ما يفس احاػ.التڤصياػ ڣ اإل . الڤطن االقتصادالتضخږ ڣانعكاسها علګ  ظاه  ق

ٙيع ڣ العمل علګ تحسيڗ  − :  ٙاساػ السڤقيغ ڣ التقنيغ للمشا علګ البنڤڅ أڗ تڤلي اهتماما أك بالٖ
ٙاػ املمنڤحغ ميٖانيا من أجل تنظيږ أك لعمليغ التمڤيل. ٚا في تخاٗ الق  ڣظائفها 

ٙ فإنڢ من  − .  ٙف )البنڤڅ( سيڤلتها ڣتتمكن من مڤاجهغ احتياجاػ تمڤيل االستثما حت تستعيٖ املصا
ٙڬ االنفتاٍ علګ البنڤڅ األجنبيغ.ا ٚڣ  لض

ٚين، ڣفي مقٖمتها عقباػ الحصڤڋ علګ التمڤيل من  −   ٚاطيغ الت تڤاجڢ املستثم ڣق ٚاقيل البي ٛالغ الع
ٚاها  ع ن ع الت تفصل بيڗ الق٩ٚ ڣالحصڤڋ عليڢ، ڣه٘ه الف ٗ البٖ أڗ تنحصٚ الف ٚف البنڊ  ط

ٙا ع الڤثائڄطڤيلغ في الڤقت الحالي بسبظ طڤڋ مٖع د  . سغ طلباػ الق٩ٚ، ڣك

  : التوصيا و االقتراحا -

ٙيع ڣ العمل علګ تحسيڗ -  ٙاساػ السڤقيغ ڣ التقنيغ للمشا علګ البنڤڅ أڗ تڤلي اهتماما أك بالٖ
ٙاػ املمنڤحغ ميٖانيا من أجل تنظيږ أك لعمليغ التمڤيل. اتخاٗڣظائفها في  ٚا  الق

ٙف )البنڤڅ(   - ٙ فإنڢ من  حت تستعيٖ املصا سيڤلتها ڣتتمكن من مڤاجهغ احتياجاػ تمڤيل االستثما
ٙڬ االنفتاٍ علګ البنڤڅ األجنبيغ. ٚڣ  الض

ٚين، ڣفي مقٖمتها عقباػ الح -  ٚاطيغ الت تڤاجڢ املستثم ڣق ٚاقيل البي صڤڋ علګ التمڤيل من ٛالغ الع
ٚف البنڊ  ٚاها  أڗٗ البٖ ط ع ن ع الت تفصل بيڗ الق٩ٚ ڣالحصڤڋ عليڢ، ڣه٘ه الف تنحصٚ الف

ع الڤثائڄ. ٙاسغ طلباػ الق٩ٚ، ڣك  طڤيلغ في الڤقت الحالي بسبظ طڤڋ مٖع د

ٚفع من كفاءتهږ املهنيغ بالتكڤين في يعلګ البنڤڅ السعي ال  - جاد محيط عمل مالئږ ڣتحفي مڤظفيها ڣال
ع ڣالتق ٙه ڣاكتساب الخب  نياػ الجٖيٖع مستعملغ في الٖڣڋ األجنبيغ.الخا

ٚا لفائٖتها  - االعتماد علګ بطاقغ الق٩ٚ الت تعتب في الٖڣڋ املتقٖمغ من الڤسائل املستعملغ نظ
ٙاساػ امللفاػ ڣتحٖيٖها.  بالنسبغ للبنڊ ڣالعميل كتڤفي الڤقت ڣكلفغ د

ٚف- ٜبائن ڣڣضع تحت تص ٙاء ال ٙ أ حاتهږ. كما أنڢ يجظ األخ٘ بعيڗ االعتبا  اتهږ شبابيڊ خاصغ لجمع مق



 قائمة المصادر والمراجع
 

75 

 

 قائم املصادر واملراجع:

  :  *املراجع باللغ العربي
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