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ان الحُىي ملجمل عملُاث إدازة الائخمان املصسفي لبىىنجمثل ا         ملا لها مً دوز هبير في دعم  ،الشٍس

وميىهاث الظُاطت  وجيشُط الاكخصاد وشٍادة فعالُخه، مً خالٌ جمخعها بخبراث عدًـدة في جىفُر أهداف

وبعىاصسها الائخماهُت والىلدًـت وعلُـه فئنها حظاهم بشيل حىهسي في جصعُد الاكخصاد الىطني،  ،املالُت للدولت

ت، طمً إطاز البِئت املالُت واملصسفُت الخىافظُت والظعي  ادة هفاءتها وفعالُتها إلاداٍز وهرا ألامس ًخطلب ٍش

املخعاملين معها مً أحل جدعُم  وذلً لظمان حرب أهبر ما ًمىً مً ،لبىـاء مسهـص إطتراجُجي مصسفي مخميز

وشأث بفعل الحاحت لدظهُل املعامالث على أطاض ألاحل والثلـت  بىىنفال. كدزتها وجدلُم همىها واطخلسازها

خُـث جىصب عملُاتها السأطمالُت على ججمُع الىلىد الفائظت عً اخخُاحاث الجمهىز أو ميشاث ألاعماٌ أو 

ً أي الص  عهم، فعملُاث إلاكساض هرالدولت لغسض إكساطها لآلخٍس ه بائً الرًً جتزاًد طمىخـاتهم وحعـدد مشاَز

بىً على مىذ الوإكدام  .خُل البىً ملا جدلله مً أزباح هائلت وبمخاطسة أكلحشيل مىزدا هاما إلًساداث ومدا

 كسوض ملخعامل ما جخىكف على مدي الثلت التي ًظهسها العمُـل للبىً مً خالٌ مسهصه املالي والظماهاث

الشخصُت والعُيُت ملخخلف أهىاعها وذلً ختى ًخفادي ول أهىاع املخاطس وما ًىجس عنها مً خظائس مادًت أو 

  .عُيُت

عدة بىىن خُث ًخخص ول منها في جلدًم  أوشأثو هدُجت لخعدد و اخخالف الىظائف و الخدماث فلد         

ري  ًتربع على كمت أطاطا مً بىً مسهصي الميىن ، مشيلت برلً حهاش بىىُا هاما هىع معين مً الىظائف

ت التي جمثل كاعدجه إطافت ، و هرا الجهاش وحىد بىىن أخسي مخخصصت للبىىن أهمُت  إلىمً البىىن ججاٍز

ت و بال س العالكاث الخجاٍز املالُت داخل الدولت و خازحها و ذلً بالدوز املهم الري ًخجظد في الىطط غت في جطٍى

ع  ل املشاَز م مىذاملالي لخمٍى ججظُد أفيازهم التي جطمذ اللسوض لؤلفساد لخىطُع وشاطهم و  الىبري عً طٍس

س الاكخصادي و الهادفت  إلى ل ٌشترط على ،اللظاء على البطالت إلىجطٍى املظدثمس  ومً أحل عملُت الخمٍى

ا هرا حعلىا نهخم بدزاطت مىطىعىو ، طماهاث الدظدًدمً أبسش الشسوط جلدًم و  ،جلدًم ملف طلب اللسض

 املخمثل في أزس جدلُل هره الظماهاث في جلُُم حدوي جلدًم اللسوض في البىً.

 ،تي ًمس بها ملف طلب اللسض بالبىًو مً خالٌ مداولت معسفخىا للمساخل املعخمدة و الدزاطت املخبعت ال       

ل املشسوع املعسوض علُه, و هرا حعلىا نهخم بدزاطت مىطىعىا و  هرا لالطخفظاز ذلً ألحل اجخاذ كساز جمٍى

عً الىطائل التي ٌعخمد عليها البىً هظماهاث ملىذ اللسض و على أي  أطاض  ًخم جدلُلها و دزاطتها لخلُُم 

 الجدوي منها.
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 : إلاشكالية

 مما طبم هبرش إلاشيالُت لهرا املىطىع والخالي:

 اد خلىق البىً؟دعىصس واف لظمان اطتر  ل ٌعخبر الخدلُل الدكُم للظماهاثه -

 ألاسئلة الفرعية :

 : واألحيأطئلت أخسي هطسخها  إلىوهره إلاشيالُت جخفسع 

 ماذا هلصد بالظماهاث البىىُت؟ -

 ما هي الظماهاث املطلىبت ملىذ اللسوض؟ -

 إلى أي مدي ًمىً للظماهاث أن جىفل خم البىً؟ -

 هُف جأزس الظماهاث ي كساز مىذ الائخمان مً عدمه؟ -

 : الفرضيات

 إلاشيالُت و ألاطئلت الفسعُت , وطعىا الفسطُاث الخالُت.لئلحابت عً 

 إلزباث خم البىً و أداة للحصٌى على اللسض. الظمان وطُلت  -

 جدلُل الظماهاث امللدمت ٌظاعد البىً على اجخاذ اللساز الظلُم ملىذ اللسض مً عدمه. -

له مبيُ - أطع صحُدت ت على جدلُم املؤطظت البىىُت ألهدافها املسجبطت بمدي إجباع طُاطت جمٍى

 دكُلت دون مجاشفت.و 

 : اختيار املوضوع دوافع

 هىان عدة أطباب الخخُاز هرا املىطىع منها ما هى ذاحي ومنها ما هى مىطىعي هىحصها فُما ًلي:

 : أطباب مىطىعُت

ً فهمها حُدا اخخماٌجدهُت  فيأهمُت الظماهاث ودوزه  - مً أحل  جددًد  ،املخاطس ًلصم على املظيًر

 هىعها وكُمتها بدكت.

 املهىُت خالُا.و  الاكخصادًتوىن الدزاطت مً املىاطُع املطسوخت مً الىاخُت  -
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 : أطباب الراجُت

 فله ازجباطا مباشسا بىىع الخخصص العلمي الري في الدزاطت ، ىطىع مدل الدزاطت ذو صبغت مالُتامل -

 البحث : أهمية

 :هرا البدث املىطىع في  أهمُتجىمً       

 ؛املؤطظاث البىىُت طالع على هُفُت الاطخخدام داخلجىطع املعسفت والدعم الا  -

 ؛الخدلُل طماهاث وخظً حظيرها في البىىن ألحلالظبُل والاطتراجُجُاث املخبعت جددًد  -

 ؛بين البىً والصبىن  ثلتمان الحعخبر بمثابت الىطُطت الهامت ط -

ف مً خالٌ عملُت البىً وشبائىه مً خُث حعين هلاط اللىة والظع الىشف عً هىع العالكت بين -

ل البىيي  ؛الخمٍى

الصواٌ ليي ال حعين  أوالبىىن بالفشل  أهدافنها تهدًد ألت اللظاء على املخاطس التي مً شمداو  -

ل مت الخُت لعملُاملظخلبلفاق الخطط ولا   .وإلاكساضٍى

 الدراسة :  أهداف

الىخائج النهائُـت  ىمباشس عل ازس وما لها مً  الظماهاث البىىُت،يهدف هرا البدث بشيل زئِس ي إلى جددًد       

ت البىىن كسازاث مىذ الائخمان في الخىصل إلى مدي فعالُت ، وذلً مً خالٌ جدلُم هدف زئِس ي وهى الخجاٍز

   وجدلُل ألاهـداف الفسعُت واملخمثلت وهرلً دزاطتالظماهاث البىىُت في طمان خم البىً في اطترداد أمىاله، 

 :في ألاحي

 هدفىا مً الدزاطت ًلخص فُما ًلي : إن

  ؛اد خلىق البىًدم للظماهاث في طماهاث اطتر كُالخدلُل الد أهمُتجبين 

  ؛امللبىلت مً البىً وهُفُت حظيرهاالخعسف على الظماهاث 

 ت. معسفت ت الجصائٍس  الظماهاث املىاطبت واملطلىبت في ول هىع مً أهىاع اللسوض في البىىن الخجاٍز
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 صعوبات الدراسة :

جخمثل الصعىباث في كلت الدزاطاث الظابلت خٌى مىطىع أزس جدلُل الظماهاث البىىُت، وهدزة املساحع        

ت املعلىماث املخخصصت في هرا املىطىع، إطافت إلى صعىبت الحصٌى على  املعلىماث مً البىىن بحجت طٍس

 الداخلُت الخاصت باملؤطظاث.

 دراسات سابقة : 

 مً بين الدزاطاث التي عالجذ مىاطُع مشابهت :

ت، دزاطت خالت البىً الخازجي الجصائسي، مرهسة  بدث جدذ عىىان حظُير مخاطس اللسض في البىىن الخجاٍز

 ، مً إعداد الطالبت حعفسي خُاة.2012/2012، دفعت ماطتر، جخصص اكخصادًاث املالُت والبىىن

 الىخائج املخىصل إليها :

بدزحت  الاهخماممً هشاطها فمً الطبُعي أن ًخم  رباألهالجصء معظم البىىن  يف البىيياإلئخمان  ربًعخ -

 .والظلطاث السكابُت البىىناإلئخمان مً كبل  خاطسمبة ريهب

اذ إحساءاث عدًدة مً ختمً املخاطس وعلُه جلىم البىىن با مىعتإلى مج  جخعسض عملُت مىذ اللسوض -

 .طماهاث ميهاشخساط جلد اهلأحل إطخسداد أمىا

البىىُت مىذ اللسوض مع عدم اإللخصام بالظىابط  يفالخىطع  ىلإن أطباب الخعثس جسحع بصفت عامت إ -

األطباب  ىلمً أحل حلب املصًد مً العمالء إطافت إمنها الظماهاث البىىُت، و الظلُمت خاصت

 .أًظا بالبىً امللسض املخعللت بالعمُل وأخسي مخعللت بالظسوف العامت واملخعللت

 وحغطُتها بالظماهاث امللدمت مظبلا. د مً مخابعخهاحلا يفالىشف املبىس لخعثس اللسوض ًظاعد  -

 : حدود الدراسة

بطسق الدظُير البىيي وطُاطت  إلاملامدثىا هرا اكخصس على الجاهب الخلني واملداطبي مً احل بمً خالٌ        

 أنهما  ،وهرا زبذ زلت الصبىن ، لحصٌى على الظمان هبدًل للخظازةا أو جفادي الخطس  ألحلجت هالدظُير املىخ

جلدًم اللسوض في املؤطظت  حدوي الدزاطت الخطبُلُت واهذ على ازس جدلُل الظماهاث البىىُت في جلدًم 

 .)مظخغاهم هىمىذج( AEB البىىُت

 

 



 املقدمة 

 

5 
 

 لدراسة :منهج ا

املىهج الىطعي واملىهج  بدث ومداولت اخخُاز الفسطُاث اعخمدها علىال إشيالُت مً احل دزاطت        

املىهج  أما ،خُث اطخخدمىا املىهج الىطعي في الدزاطت ومخخلف املفاهُم املسجبطت باملىطىع، الخدلُلي

 .جدلُل مخخلف املخاطس واملغيراث التي تهدد جىاشن البىً  حلأل  ىاهالخدلُلي فلد اطخخدم

 : هيكل الدراسة

ٌ للد جىاولىا دزاطت ا        ٌ الفصل أن خُث ، ملىطىع مً خالٌ زالر فصى ت اًخظمً  ألاو لبىىن الخجاٍز

ت ، هما ًىلظم إلى مبدثين، ألاٌو وهىواملخاطس البىىُت املخاطس  أهم، أما الثاوي عمىمُاث خٌى البىىن الخجاٍز

مظاهمت جدلُل الظماهاث البىىُت في جدذ عىىان الفصل الثاوي  بِىما حاء،البىىُت التي جىاحه البىىن

ىلظم هى لاخس إلى مبدثين، ًخمثل املبدث ألاٌو في حظُير خطس اللسوض عمىمُاث خٌى الظماهاث ، ٍو

الثالث دزاطت الفصل فُما ٌشمل  ،جأزيرها على خطس اللسضاث و هجدلُل الظماواملبدث الثاوي ، البىىُت

عمىمُاث خٌى البىً الخازجي ُلُت خٌى البىً الخازجي الجصائسي، وكد اعخمدها فُه مبدثين، ألاٌو جطب

 دزاطت ووالت البىً الخازجي الجصائسي بمظخغاهم.، والثاوي  الجصائسي 

 .اخخىجه الدزاطت ات عامت ملاجمحاءث هخ ألاخير وفي              

 



 البىون الخجاريت واملخاطر البىكيت                                                                الفصل ألاول           

 

6 
  

 جمهيد :

ت، نباسة نً ميشأث ؤو ششواث مالُت جلبل الىداةو مً ألافشاد ؤو الهُئاث جدذ  نادة ما جيىن البىىن الخجاٍس

 كطذ الشبذ. والتي جمىنها مً اظخخذامها في فخذ خعاباث واللشوع ؤو ؤلابخماهاثالؿلب ؤو ألحل، 

إال ؤن اللُام بهزه الهملُاث ًخىلذ نىه الهذًذ مً اإلاخاؾش، والتي حهني خالت نذم الخإهذ اإلاخهللت بدطٌى 

 سبذ ؤو خعاسة والتي بذوسها اظخىحبذ إًجاد خلٌى للخذ منها، وإن لم ًىً فخللُلها.

ى اإلادافكت نلى ؤضىلها وخماًتها فالهذف مً الخهشف نلى اإلاخاؾش وخعً إداستها في اإلاؤظعت البىىُت، ه     

مً الخعابش التي ًمىً ؤن حهشغها إلى ؤلافالط، فالخذًث هىا ًىحه للمخاؾش التي كذ جيخج نً مماسظت 

الهمل البىيي، بانخباسها جيشإ نً إخفاق الؿشف اإلالترع في الهملُت اإلاالُت مً جإدًت التزاماتها التي نليها، 

ىدُجت إلفالظه ؤو ألظباب ؤخشي معبلا بخطشفه هزا خعاسة لؿشف ؾبلا لىطىص الهلذ اإلاىكو مهه، ه

 اإلالشع، ونلُه ظيخؿشق في هزا الفطل إلى :

ت. 1اإلابدث   : نمىمُاث خٌى البىىن الخجاٍس

 : ؤهم اإلاخاؾش البىىُت التي جىاحه البىىن . 2اإلابدث 
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 املبحث ألاول :  عمومياث حول البىون الخجاريت

ت ج       تو  ،سهيزة مً سوابض الىكام اإلاطشفيمثل البىىن الخجاٍس هي مً ، فهي في الذسحت الثاهُت بهذ البىىن اإلاشهٍض

ش الاكخطاد، ورلً ألنها جلذم خذماث  اجلهب البىىن دوسا هام ، هماؤكذم البىىن مً خُث اليشإة في جؿٍى

هزه ألاهمُت ًخىحب نلُىا  ولخىغُذ، لزي ًلىم نلُه الاكخطادمالُت مخخلفت وهزا ما ًىعبها ضفت الهطب ا

 ؤن هخؿشق إلى الىلاؽ الخالُت:

 املطلب ألاول : ماىيت البىون الخجاريت 

ت ؤخذ ؤهىام اإلاؤظعاث اإلاالُت التي ًترهض وشاؾها في كبٌى الىداةو ومىو الابخمان هما حهخبر  حهخبر البىىن الخجاٍس

مىاٌ وساما ؤنها ال حهذ الىظُـ الىخُذ في هزا اإلاجاٌ وظُؿا بين ؤصخاب الفابؼ اإلاالي و اإلادخاحىن لخلً ألا 

(1)لها ضفاث جميز نً ايرها مً الىظؿاء.  

حعريف البىون الخجاريت :: 1 -الفرع   

ٌهشف البىً الخجاسي ؤهه اإلاؤظعت التي جماسط ؤلاكشاع وحعمى ؤًػا بىىن الىداةو حهمل في العىق الىلذي 

الهُئاث الهمىمُت و الخاضت في شيل هلىد ؤو ايرها وحهؿي ملابل ًخمثل ,خُث حعخلبل الىداةو مً ألافشاد و 

في فابذة وهي جخهلم بالفترة الضمىُت لهزه الىداةو وهي بىىن حععى لخدلُم الشبو جخمثل في الفىابذ اإلادللت 

(2)خالٌ دوسة نادة ما جيىن العىت.  

  ت )بىىن الابخمان  بىىن الىداةو ( :–البىىن الخجاٍس

ت واهم ما ًميزها نً ايرها مً جخللى الب ت الىداةو وجلذم وقُفتها وخطم ألاوساق الخجاٍس ىىن الخجاٍس

هزه ألامىاٌ اث مما ًجهلها نلى اظخهذاد لذفو البىىن ألاخشي هى كبىلها للىداةو جدذ الؿلب والخعاب

 (3)ألصخابها في ؤي وكذ ؤزىاء الذوام الشظمي للطشف.

 

 

 

 

 

تالبىون الخجاريت  إدارةمىير ابشاهُم هىذي , - -1 .5ص  ،2002 ،مطش ؾاهؿا،حامهت -,مذخل اجداد اللشاساث , همُت الخجاٍس  

 .72، حامهت الجضابش، ص ملياس علم الاكخصادؤظخارة وهُمت االب،  -2

اع الخلُبي -3  .62 ، ص2000، ألاسدن، داس الطفاء لليشش وجىصَووالبىىن،  الىلىد، سشاد الهطاس ,ٍس
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خصائص البىون الخجاريت : 2 - الفرع  

ت ؤي هلىد       ت وإغافخه إلى همُت هلىد دفتًر حهخبر نملُت خلم الىلىد مً العُماث ألاظاظُت للبىىن الخجاٍس

ت ُمطشفُت، وهزه الخاض ت إهما جميز جلً البىىن نً البىىن اإلاخخطت  وجخمثل اإلاىاسد الزاجُت للبىىن الخجاٍس

 هومخططاث البىً مو اإلاالخكت ؤن اإلاخطظ اإلادخجض نلى رمت جىسٍذفي سؤط اإلااٌ اإلاذفىم واخخُاؾاث 

بيعبت ضغيرة مً ذخل في اإلاىاسد الزاجُت للبىً الهام ال ً ؤسباحإلاطلخت الػشابب ملابل الػشابب اإلاعخدلت 

ت جمثل وع ؤياإلاىاسد الخاسحُت  رلً ؤن اإلاجمىم الىلي إلاىاسدها ومهنى بت اإلاىاسد اير الزاجُت للبىىن الخجاٍس

ضخمت مً اإلاجمىم الىلي إلاىاسد جلً البىىن هزا جمثل الىداةو نادة بيعبت هبيرة مً اإلاىاسد اير الزاجُت 

 معإلتن ًجهل ، وهزا مً شإهه ؤوهي الىداةو جدذ الؿلب ؤال مً جلً الىداةو  ألاهبر ,وهىان هىم ًخمثل الجضء 

(1)ٍت.خاضت لذي البىىن الخجاس  ؤهمُتالعُىلت   

البىون الخجاريت  دافأى:  3 - الفرع  

ت : جخمثل في  ؤهذاف (2): البىىن الخجاٍس  

اإلاخمثلت في الفىابذ نلى الىداةو، وهزا جبها : خُث جيىن مطشوفاث البىً مً الخيالُف الثابخت   الربحيت -1

ت هي  ؤنمما ٌهني لفىشة الذفو اإلاالي،  ث ميشأإداستها باإلالاسهت مو جإزيرا بالخغير في  ؤهثر البىىن الخجاٍس

يعبت بالبىىُت  إرا ما صادث ؤلاًشاداثالذفو اإلاالي ؤهثر حهشغا ألزاس زا جيىن هزه البىىن ألانماالألخشي وبه

.والهىغ صخُذ مهُىت مما ًترجب نلُه اسجفام وعبت ألاسباح   

 ؤنمً مىاسد البىً جخمثل في الىداةو حعخدم نىذ الؿلب ومً زم ًيبغي  ألاهبر الخطت  بما ؤن : الصيولت -2

ي ال حعخؿُو فُه هزه اإلاؤظعاث جمذًذ فترة في الىكذ الز،فلخكت ؤيًيىن البىً معخهذ للىفاء بها في 

جيىن ذم جىفش العُىلت اليافُت للىفاء واخذة جىحي به إشانتهه مجشد ظذادؤو جإحُل دفو اإلاعخدلاث، فئ

ً زلت اإلاىدنين ودفههم فجإة لسخب وداةههم مما كذ ٌهشع البىً لئل هفُلت  ولزا هجذه دابم  فالطبخدٍش

 ألامىاٌ.الخشص نلى الخذكُم في نملُاث دخٌى وخشوج 

ذ وعبخه نً ضافي ألاضٌى  ألاماهت -3 فهزا ما ًىعبه كلت ،  % 10: بما ؤن سؤط ماٌ البىً الخجاسي ال جٍض

زًً ٌهخمذ البىً نلى ؤمىالهم همطذس لالظدثماس وبهزا ًيىن البىً اير كادس نلى ألامان باليعبت للمىدنين ال

ادة الخعاسة فلذ جلتهم حضء مً ؤمىاٌ اإلاىدنين ذ نً سؤط ماله، ففي خالت ٍص والىدُجت  ،اظدُهاب خعاسة جٍض

غير هإخذ هي إفالط البىً وبالخالي ًخمثل في جدلُم ؤهبر كذس مً ألامان للمىدنين نلى ؤظاط سؤط ماٌ ض

ألاهذاف الهامت  للبىً الخجاسي.

 

 .36، ص 2006، داس اإلاىاهج لليشش والخىصَو، نمان،  إدارة البىونمدمذ نبذ الفخاح الطيرفي،  -1

 .55، صبم رهشهمىير ابشاهُم، مشحو ظ -2
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ما ًيبغي مالخكخه هى الخهاسع الىاضح  وهزه ألاهذاف كذ شيلذ ظُاظت البىً في اإلاجاالث الشبِعت،إالؤن

ت، خُث ًمىً للبىً ؤن ًدلم ؤكص ى  بين هزه ألاهذاف وهى ما حهخبره اإلاشيل ألاظاس ي في البىىن الخجاٍس

دسحت مً العُىلت في خاٌ اخخفاقه بمىاسده اإلاالُت ؤو الجاهب ألاهبر منها في ضىسة هلذًت إال ؤهه ًترن ازش 

 هه ال ًخىلذ نً الىلذًت ؤي نابذ.ظلبُا نلى الشبدُت بانخباس ا

ؤن هزا الىىم مً الاظدثماساث نادة ما اير  ،اؤن ًىحهإمىالهئلى الاظدثماساث جذس نابذ مشجفهً ًمىً له هزل

 .هاسؤط مالُت ال ًلل البىً بخدملجم ننها خعابش جخهشع إلاخاؾش هبيرة كذ ًى

 املطلب الثاوي : مفاىيم حول البىون الخجاريت 

ش الاكخطاد الىؾني، خُث جلذم خذماث مالُت حلُلت، ال ًمىً        جلىم البىىن بذوس ؤظاس ي في جؿٍى

 لالكخطاد الاظخغىاء ننها، ولخبُين الذوس الزي جلهبه هزه البىىن، ًجذس بىا ؤن هخؿشق إلى ما ًلي :

 : أهواع البىون الخجاريت 1 -الفرع 

ت إلى ؤهىام مخهذدة ت التي ًخم مً خاللها الىكش إلى البىىن، ورلً نلى الىدى  جىلعم البىىن الخجاٍس ؾبلا للضاٍو

 (1)الخالي:

 مً خُث وشاؾها ومذي حغؿُتها للمىاؾم الجغشافُت: -1

ت الهامت:   * البىىن الخجاٍس

لطذ بها جلً البىىن التي ًلو مشهضها الشبِس ي في الهاضمت، ؤو      في إخذي اإلاذن الىبري، وجباشش وشاؾها ٍو

خالٌ فشوم ؤو مياجب نلى معخىي الذولت ؤو خاسحها، وجلىم هزه البىىن بيافت ألانماٌ الخللُذًت للبىىن مً 

ل  ت، وجمىذ الابخمان كطير ومخىظـ ألاحل، هزلً فهي جباشش وافت مجاالث الطشف ألاحىبي، وجمٍى الخجاٍس

 ججاسة خاسحُت.

ت اإلادلُت:   * البىىن الخجاٍس

لطذ بها جلً البىىن التي  ًلخطش وشاؾها نلى مىؿلت حغشافُت مدذودة وعبُت، مثل مدافكت مهُىت ؤو ٍو

 مذًىت ؤو والًت ؤو إكلُم مدذد.

لو اإلاشهض الشبِس ي للبىً ؤو الفشوم في هزه اإلاىؿلت اإلادذدة، وجخميز هزه البىىن بطغش الدجم، هزلً فهي  ٍو

ىهىغ رلً نلى مجمىنت الخذماث اإلاطش   فُت التي جلىم بخلذًمها.جشجبـ بالبِئت اإلادُؿت بها، ٍو

 

 .32، ص مشحو ظابممدمذ نبذ الفخاح الطيرفي،  -1

 مً خُث اليشاؽ: -2
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 * بىىن الجملت: 

لطذ بها جلً البىىن التي جخهامل مو هباس الهمالء واإلايشأث الىبري.       ٍو

 * بىىن الخجضبت : 

وهي نىغ الىىم العابم، خُث جخهامل مو ضغاس الهمالء واإلايشأث الطغشي، لىنها حععى الحخزاب ؤهبر     

نذد منهم، وجخميز هزه البىىن بما جخميز به مخاحش الخجضبت، فهي مىدششة حغشافُا، وجخهامل بإضغش الىخذاث 

ً، والخهامل ألفشاد، وبزلً فئن الخجضبت اإلاالُت كُمت مً خالٌ خلم اإلاىافو الضمىُت واإلاياهُت، ومىفهت الخمل

 حععى إلى جىصَو خذماث البىً مً خالٌ اإلاعتهلً النهاةي.

 مً خُث نذد الفشوم: -3

 * البىىن راث الفشوم: 

وهي بىىن جخخز في االب شيل ششواث اإلاعاهمت هشيل كاهىوي، لها فشوم مخهذدة حغؿي ؤالب الذولت،     

ت في حعُير ؤدواسها، خُث ًترن للفشوم جذبير شؤوهه، فال ًشحو للملش الظُما ألاماهً الهامت، وجدبو  الالمشهٍض

الشبِس ي للبىً، إال فُما ًخهلم باألمىس الهامت التي ًىظ نليها في البدت البىً، وبؿبُهت ألامىس فئن اإلاشهض 

 الشبِس ي ًػو العُاظت الهامت التي تهخذي بها الفشوم.

خميز هزا الىىم مً البىىن، بإه خػو لللىاهين الهامت للذولت ولِغ ألاهليه ٌهمل نلى الىؿاق ٍو للىاهين ، ٍو

 اإلادافكاث التي ًلو الفشم في هؿاكها الجغشافي.

مُل ل سؤط ماٌ الهامل، لػمان  ٍو هزا البىً إلى الخهامل في اللشوع كطيرة ألاحل )ظىت فإكل(، ورلً لخمٍى

لت ألاحل ولىً  ظشنت اظترداد اللشع، وإن واهذ جخهامل ؤًػا في اللشوع مخىظؿت ألاحل، وهزلً ؾٍى

 بذسحت مدذودة.

 * بىىن العالظل: 

ت، وصٍادة حجم وشاؾها واحعام وهي نباسة نً ظلعلت مً البىىن، وشإث هدُجت لى    مى حجم البىىن الخجاٍس

ا، ولىً ٌششف نليها مشهض سبِس ي  هؿاق ؤنمالها، وجخيىن العلعلت مً نذة فشوم مىفطلت نً بهػها إداٍس

واخذ ًلىم بشظم العُاظاث الهامت، التي جلتزم بمخخلف وخذاث العلعلت بها، هزلً فهى ًيعم بين 

ىُت. الىخذاث وبهػها، وال ًىحذ هزا ت إال في الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش  الىىم مً البىىن الخجاٍس

 * بىىن اإلاجمىناث: 

وهي جإخز شيل ششهت كابػت جذًش مجمىنت مً الششواث الخابهت التي حهمل في اليشاؽ اإلاطشفي، خُث      

رن لها جىفُز الخابهت، وجػو لها العُاظاث الهامت بِىما جتجلىم الششهت اللابػت باإلششاف نلى الششواث 
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ا، وللذ اهدششث هزه البىىن في ؤوسوبا  هزه العُاظاث بشيل ال مشهضي، وجإخز هزه البىىن ؾابها اخخياٍس

ىُت.  الغشبُت والىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

 * البىىن الفشدًت: 

سؤط  جلىم هزه البىىن نلى ما ًخمخو ؤصخابها مً زلت، وبؿبُهت الخاٌ فئنها ميشإة فشدًت جيىن مدذودة     

اإلااٌ، ولزلً فهي ظىف جخهامل في اإلاجاالث كطيرة ألاحل، زم جىقُف ألامىاٌ في ألاوساق اإلاالُت وألاوساق 

لها إلى هلىد بعشنت وبذون  ت اإلاخطىمت، واير رلً مً ألاضٌى نالُت العُىلت والتي ًمىً جدٍى الخجاٍس

 خعابش.

 * البىىن اإلادلُت: 

مذًىت ؤو مدافكت ؤو والًت، وجخػو هزه البىىن لللىاهين الخاضت وهي بىىن حغؿي مىؿلت حغشافُت مدذدة ه

اإلاطشفُت باإلاىؿلت التي حهمل بها هزلً فهي جخفانل مو البِئت التي جىحذ بها، وحهمل نلى جلذًم الخذماث 

 التي جىاظبها.

: وظائف البىون الخجاريت  2 - الفرع  

ت مجمىنت مً الخذماث اإلاخخلفت لضبابنها وهزا مً خالٌ كُامها بهذة وقابف منها       جلذم البىىن الخجاٍس

(1)الىلذًت واير الىلذًت، ًمىً جلعُم هزه الىقابف إلى جللُذًت وؤخشي خذًثت :   

ت الوظائف الخلليديت : -1  فُما ًلي:ًمىً إحماٌ هزا الىىم مً الىقابف التي  جلذمها البىىن الخجاٍس

ت ؤو وداةو ألحل؛  - كبٌى الىداةو واإلاذخشاث  مً ألافشاد واإلاؤظعاث في شيل خعاباث حاٍس  

ل مششوناث الخىمُت، ورلً مً خالٌ مىذ اللشوع والابخمان بطُغ مخخلفت وبػماهاث   - اإلاعاهمت في جدٍى

 مهُىت للخطٌى نلى نابذ مىاظب مً هزه الهملُت ؛

ُت بُها وششاء، والشُياث العُاخُت والخىالاث الذاخلُت منها والخاسحُت ؛الخهامل بالهمالث ألاحىب -  

م اشفت اإلالاضت وضشف الشُياث اإلاسخىبت نليها؛ - جدطُل الشُياث اإلادلُت نً ؾٍش  

ت نلى شيل كشوع ممىىخت للهمالث والاظدثماساث مخهذدة مو مشاناة ؤظغ  - جىقُف مىاسد البىً الخجاٍس

وألامان؛جىقُف ؤمىاٌ البىً وهي الشبدُت والعُىلت   

 الخلم الىلىد . - 

 

اع الخلُبي،  -1  . 70، ص 2000، داس الطفاء لليشش والخىصَو، ألاسدن، الىلود والبىونسشاد الهطاس، ٍس
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ت وصٍادة وشاؾها، فلذ جخغير حعام :هكشا ال الوظائف الحديثت -2 هكشة البىً مً ألانماٌ البىىن الخجاٍس

، وصٍادة جإدًت الخذماث البىىُت للمجخمو إلىمؤظعت هبيرة تهذف ألامىالىإكشاغها إلى مجشد ميان لخجمُو 

ل جم وٍى ت في الذولت اإلاشاَس ت الخىمٍى ت ؿالوالخذ مً الب، هاس الاكخطاديصدإلىاال رالً  ؤديفلذ ، الاظدثماٍس

 نلى وكف الخطخم اإلاالي.والهمل 

 وقابف خذًثت للبىً وهي :قهىس  ؤدًئلىوسفو معخىي اإلاهِشت لذي لفشد وهزا وله 

 ت للهمالء فُما جخهلم بإنمالجلذًم خذماث اظدث ههمهم ماٍس  ؛ٍت لىُل زلتهم بالبىًى الخىم ومشاَس

  ت إلاطالح الهمال ألاوساقجدطُل  ؛ءالخجاٍس

 ل الهملت للخاسج؛ األحىبُتششاء وبُو الشُياث والهمالج  وجدٍى

  ت، التي اإلاعاهمت في و الخىمٍى ل اإلاشاَس و العىُىت  ألاولىجخذم اإلاجخمو بالذسحت الذنم و الخدٍى واإلاشاَس

 ؛بالذسحت الثابخت

  الانخماداجاإلاعدىذًت؛شُياث ظُاظُت وفخذ  إضذاس 

  ل إضذاس ل اإلاخىظـ وؾٍى  ألاحل؛خؿاباجالػماهت وجلذم الخمٍى

  ؛ُتالىمبُىجش الخذًثت والبؿاكت الابخماهجإحُل الخضابً الجذًذة وجلذًم خذماث 

  بت الجمشهُت، وإداسةؤنماٌ وممخلياث الهمالء، لُمين في حاإلا حعُير اإلاطالح لغير عذًذ اإلاعخدلاث الػٍش

ت التزاماث الذو   اث الذولُت في الجشابذ واإلاجالث .ودفو الاشتراوسٍت هذفو فىاجير الىهشباء والغاص، وحعٍى

 

 

 

 

 

 

 

 

 يت : دور البىون الخجاريت في الوشاطت املال 3-الفرع 

ت ًىمً في حعهُل جذفم ألامىاٌ مً الىخذاث التي جخىفش لذيها ألامىاٌ جفىق خاحتها  إن دوس البىىن الخجاٍس

ل فشص الىمى والخىظو، ومما  الخالُت، إلى وخذاث التي جيىن بداحت ألامىاٌ إلاىاحهت مطانب مالُت، ؤو جمٍى
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ج نً الىظاؾت اإلاالُت هما ًلي: ظبم ًخطح دوس الىظاؾت اإلاالُت في اليشاؽ الاكخطادي، وهى ما ًخؿل ب الخهٍش
(1) 

 حعريف الوشاطت املاليت : -1

طؿلح الىظاؾت اإلاالُت، خُث في اللذًم وان ٌهبر نً حمو الىداةو وجىصَهها نلى اإلاخهاملين جىظو م   

ل وظابل الذفو الجامذة والىخابُت إلى ظابلت في إؾاس الععي  الذابم الاكخطادًين، لىىه جؿىس واحعو إلى جدٍى

 إلى جلبُت خاحاتهم وجدلُم ؤهذافهم.

ل اإلاباشش بين اإلالشغين واإلالترغين *  ل نالكت الخمٍى فالىظاؾت اإلاالُت هي جلً الهُئاث التي حعمذ بخدٍى

ها ألامىاٌ مً ؤصخاب الفابؼ اإلاالي إلى اإلادخملين إلى نالكت اير مباششة، فهي جخلم كىاة حذًذة جمش نبر 

لين مخىاكػين في ؤوغانهما وؤهذافهما اإلاعخلبلُت.ؤصخاب العجض اإلاالي، و  لت جطل بين ؾٍش  بهزه الؿٍش

 * آلُاث الىظاؾت اإلاالُت : 

الخعاباث : وحهشف نلى ؤنها نباسة نً سمض )سكم( جلترن به مهكم الهملُاث اإلاالُت لطاخبه في نالكخه مو  -ؤ

 البىً.

لت ؤو كطيرة نلى الىداةو البىىُت : حهشف نلى ؤنها جمثل ول ما ًلىم ب -ب ه ألافشاد والهُئاث بطفت مؤكخت، ؾٍى

 ظبُل الخفل ؤو الخىقُف.

 دور البىون الخجاريت :  -2

ت إلى مماسظت الهذًذ مً الخذماث اإلاخخلفت، خُث حهمل هزه البىىن نلى جدلُم  حععى البىىن الخجاٍس

ت نمىما جخىلى الخذماث الخالُت : اث متزاًذة مً الشبدُت لخدعين خذماتها، فالبىىن الخجاٍس  (2)معخٍى

م شبىت فشونها ومشاظُلها اإلاىدششة نبر اللاساث؛ -  خذمت الخجاسة الخاسحُت نً ؾٍش

 ششاء وبُو ألاوساق اإلاالُت وخطمها لخعاب اإلاخهاملين مهه؛ -

ل الهملت للخاسج، هزا لعذاد التزاماث الضبىن فُما ًخهلم بهملُاث الاظخيراد؛ -  جدٍى

ت؛ -  كبٌى الىداةو التي كذ ًيىن بهػها جدذ الؿلب، والبهؼ آلاخش آلحاٌ مدذدة، ووداةو ادخاٍس

 

 . 165، ص 2014، الؿبهت ألاولى، اللاهشة، الخجاريتعلد الوشاطت سابذ مدمذ خلُل،  -1

 .121، داس الىخاب للؿبانت واليشش، ص الىلود واملصارفهاقم مدمذ هىسي الثمشي،  -2

ل مششوناث الخىمُت، ورلً مً خالٌ مىذ اللشوع؛ -  اإلاعاهمت في جمٍى
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لطذ بإنها حههذ هخابي مً البىً بلبٌى دفو مبلغ مهين - هُابت نً الضبىن إلى  إضذاس خؿاباث الػمان ٍو

الؿشف آلاخش خالٌ الفترة اإلادذدة اإلاطشح بها في الخؿاب، ورلً في خالت نذم كُام الضبىن بالىفاء بخلً 

خلاض ى البىً نمىلت مً الضبىن ملابل إضذاس هزه الخؿاباث. خ الاظخدلاق، ٍو  الالتزاماث مباششة في جاٍس

 اللروض في البىون الخجاريت ح : إحراءاث مى 4 - الفرع

ت : ذًخم جدذًذ ؤلاحشاءاث مى  (1)اللشوع في البىىن الخجاٍس

: ًلىم الضبىن بخهبئت ؾلب الاكتراع وفلا لىمىرج مهذ مً كبل البىً زم ًذسط  دراشت طلباث الاكتراض -1

الؿلب مً خُث الهشع مً اللشع ومذجه ,وحذٌو العذاد وكذ ًخؿلب ألامش ملابلت ضاخب الؿلب 

 شخطُا.

جدلُل : مً خالٌ اللىابم اإلاالُت وجدلُلها لفتراث جطل إلى زالر ظىىاث و  جحليل املرهز الائخماوي للزبون  -2

 بهؼ اليعب اإلاالُت مثل وعبت العُىلت والشبدُت واإلاذًىهُت .

ت إلالذم ؾلب الاكتراع، إما مً  الاشخفصار عن ملدم الطلب -3 : بمهنى الاظخفعاس نً العمهت الخجاٍس

 ألاخشي.البىىن  ؤو ختى مً خالٌ البىً اإلاشهضي  ؤو خالٌ كعم خاص بالبىً ؤو مً خالٌ اإلاهلىماث اإلايشىسة 

جدذًذ مبلغ اللشوع وهُفُت الطشف، الزي ًخػمً  ،ً نلى ششوؽ الهلذ: ًيىن رل خفاوض مع البىكال -4

لت العذاد والػماهاث التي ً  .ظهش الفابذة و البىً والهمىالث  إليهادخاج وؾٍش

: ًلىم الضبىن بخلذًم اإلاعدىذاث التي طلب جلديم طمان من الزبون ثم جوكيع العلد )وثيلت اللرض( -5

 .الؿشفان ًىكهان الهلذ ، فئرا اجفممين نلى اإلاىحىداث اإلالذمت هػمان،ووزابم الخإملىُت الػماهاثجثبذ 

:ؤي وغو كُمت اللشع خعب الاجفاق، جدذ جطشف الضبىن مو جدذًذ الشضُذ  صرف كيمت اللرض -6

 اإلاهىع.

 : للخإهذ  مً كذسة اإلالترع نلى العذاد بالىكذ اإلاىاظب. مخابعت شداد اللرض -7

 

 

 

 

 

 .168، ص 2013، مذخل إلداسة اإلاخاؾش، الزاهشة لليشش والخىصَو، الؿبهت ألاولى، بغذاد، إدارة املصارف الخجاريتؤظهذ خمُذ الهلي،  -1
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خاطر اللروض البىكيت م:  املبحث الثاوي  

ىً هزه ل ا ٌهني اهه ًػو زلخه في الضبىن،فان هز، اللشوع ، ؤال وهى مىذنىذما ًلىم البىً بيشاؾه الشبِس ي

ن هىان بهؼ الهمالء ال ًلىمىن بالعذاد ، ورلً خعب وحىد ؤالثلت و مهما واهذ دسحتها فئنها كابلت للخالش ي

وفي  إلىاجخارإحشاءاث خُاٌ رلًمما ًذفو بالبىً  ،ًمخىو ولُا نً العذاد هم مًومن، في الىكذ اإلاخفم نلُه

 هفغ الىكذ جيىن وغهُخه اإلاالُت اير معخلشة.

ول :مدخل لخأخطار البىكيت لب ألا املط  

 (1)جللُذًت والتي حهشف هماًلي: ؤخشي الىتروهُت و  ؤخؿاس التي جىاحه البىىن  ألاخؿاس مً بين 

املخاطر الالكتروهيت : : 1 - الفرع  

،ؤمام جدذًاث حذًذة إلىت الالىتروهُت يرفالط ؤوشؿتالىمى الىبير في  ؤدي: حعريف املخاطر الالكتروهيت -1

الخبرة اليافُت إلاالخلت الخؿىساث  إلىوالهاملين بالبىىن  ؤلاداسةاس الجهاث الشكابُت في غىء افخلالبىىن 

ى جطانذ الاخخُاٌ والغش نلى الشبىت اإلافخىخت مثل ، وهزا باإلغافت إلاإلاعاسنت في جىىىلىحُا الاجطاالث

ت الهمُل ن ًخم مً خاللها الهدُجت لغُاب اإلاماسظاث الخللُذًت والتي وا، الاهترهذ نُخه،  هزا وشش خإهذ مً هٍى

مخاؾش  إداسةالتي جيخج  وؤلاحشاءاثاللُام بىغو ظُاظُاث  إلىإهمُتلجىت باٌص للشكابت البىىُت  ؤشاسثفلذ 

وماًى  1998ؤضذسث خالٌ ماسط ها والشكابت نليها ومخابهتها  هما ل البىيي الالىترووي مً خالٌ جلُُمالهم

 .اؾش اسة هزه اإلاخمبادا، إلد 2001

إ نً الطشفُت الالىتروهُت ما ًلي :يشجمً بين اإلاخاؾش التي كذ :  مخاطر الالكتروهيت أىم -2  

في انخباسها : وهي جلً اإلاخاؾش الىاججت نً نذم جبني اظتراجُجُاث اإلاىاظبت التي جإخز  ؤلاظتراجُجُتاإلاخاؾش  -ؤ

ج الالىتروهُت، بما ال بين ول مً الخذماث البىىُت الخللُذًت والخذماث البىىُت   ،اإلاىاظب هُفُت جدلُم اإلاٍض

ذ مً الخاؾش، وال ًؤزش نلى مشهضه الخىافس ي، وجإحي ؤهمُت هزه الىىنُت مً الخاؾش مً  ٌهشع البىً إلاٍض

ها لػىابـ الىبير نلى اإلاعخلبل البىً ومً خُث الهىاضش الهذًذة اإلايىهت لها، التي جدخاج ول منجإزيرها 

 سكابُت مو قشوف ول بىً وول ظىق بىيي .

اإلاخاؾش الدشغُلُت : ًمىً ؤن جخهشع البىىن إلى ؤخؿاء ؤزىاء الدشغُل في خالت ما إرا واهذ ؤهكمت  -ب

 الطيرفت الالىتروهُت مخياملت بالشيل اإلاؿلىب ورلً نلى الىدى الخالي :

 

 

 

ذ سااب،  -1  . 41، ص2000، 21، مخاؾش البىىن في اللشن إلادارة الائخمان واللروض املصرفيت املخعثرة الخجارةفٍش
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مين اليافي للىكم بدُث ًمىً اختراق هكم خعاباث البىً لهذف الخهشف نلى اإلاهلىماث نذم الخإ -

 بما ًلضم جىفش ،مً الهاملين به ؤو ظىاء جم رالً مً خاسج البىً ، الخاضت بالهمالء و اظخغاللها

 رالً الاختراق . ؤلاحشاءاث وافُت لىشف وإناكت

نً نذم هفاًت الىكم إلاىاحهت ُاهت، والتي جيشإ الط ؤوؤنماٌاهجاص الهمل  ؤو نذم مالبمت جطمُم الىكم  -

ما صاد الانخماد إرا مً نذم العشنت في خل هزه اإلاشيلت و ضُاهت الىكمخاضت ، مخؿلباث اإلاعخخذمين

 لخىىىلىحُا . ألاظاظُتلفني في مجاٌ البيُت نلى حهاث خاسج البىً لخلذًم ا

الخإمُىاث الىكابُت،  شاءبئحالهمالء  إخاؾتً بىدُجت نذم كبل الهمالء و ًدذر رل الاظخخذام مً إظاءة -

ين ؤو نذم إجبانهم إلحشاءاث الخإمباظخخذام بُاهاتهم الصخطُت ألامىاٌ، و اللُام بهملُاث اعُل ؤ

 الىاحبت .

هدُجت نذم كذسجه نلى ، نام ظلبي ججاه البىً سؤييشا هزه اإلاخاؾش في خالت جىفش ج مخاؾش العمهت : -ج

ت واوفم مهاًير بر الاهترهذ، جلذًم خذماجه البىىُت  ن ت وت، لذكألامان والعٍش الاظخجابت الفىسٍت مو الاظخمشاٍس

ٍش وسكابت ومخابهت ًمىً ججىبه ظىي بخىُف اهخمام البىً بخؿى ؤمش ال وهى  الخخُاحاث اإلاخؿلباث الهمالء،

 ؾاث الطيرفت الالىتروهُت . اباليعبت ليش ألاداءمهاًير 

إلاخاؾش اللاهىهُت : وهي جلً اإلاخاؾش الىاحمت نً نذم الخدذًذ الىاضح للخلىق والالتزاماث اللاهىهُت ا -د

ذ في ؾىس الصل،الظُما وؤن الهذًذ مً الىظابل ؤداء جلً الهملُاث البىىُت الىاججت نً الهملُاث البىىُت

ش مثل السجالث والخىكُهاث والهلىد الالىتروهُت وكىانذ  ، وجللي السجالث الالىتروهُت إسظاٌالخؿٍى

ت  خطذًم الالىترووي وؤخياموالانتراف بعلؿاث وكىانذ ال اللىانذ اللىاهين و هزلً اهتهان  وؤلافطاحالعٍش

 ألامىاٌ.والػىابـ اإلالشسة خاضت جلً اإلاخهللت بميافدت اعل ؤ

 

 

 

 

 

 

املخاطر الخلليديت : 2 -الفرع   

يعبت للمخاؾش البىىُت اوهياظاث بالخىصَو الطشفُت الالىتروهُت لىىاجإهل:  حعريف املخاطر الخلليديت -1

ل الالىترووي للهمل البىيي جضداد خذة اإلاالخللُذًت إر ؤه خاؾش الخللُذًت ومنها مخاؾش الابخمان ه في الخدٍى

 خلافي الذ ٌ هجذ اظخخذام الاهترهذ في مىذ الابخمانل اإلاثابُظلعُىلت وظهش الهابذ ومخاؾش العىق، فهلى وا
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ذ مً اخخماالث والخاسج،  ادة اإلاخاؾش الابخماهُت  إخفاقكذ ًٍض بهؼ الهمالث في ظذاد التزاماتهم ومً زم ٍص

جىلل بعشنت نبر الاهترهذ وجدمل نمالبه  ؤنًمىً  ،نً البىً صخُدتمهلىماث ظلبُت اير  ؤيفان  هزلً

ت وخشهت الىداةو ادة خٍش البىً لدجم  ؤهمُتوهىا جكهش  ،نلى سخب وداةههم بعشنت وهى ما ٌهشع البىً لٍض

 .دكُمو نلى الىداةو وكشوغه بشيل معخمش  جؿشؤالخغيراث التي 

 (1)جخمثل ؤهمُت هزه اإلاخاؾش فُما ًلي :ىميت املخاطر الخلليديت : أ -2

فيلما اظخدىر  ،العجضنً العذاد ألاضٌى واخخماالث:ًشجبـ هزا الىىم مً اإلاخاؾش بجىدة مخاطر الائخمان -أ

 ينالخغير البىيي اإلاخمثل بعجض اإلالترغ ؤو نذم العذاد  ةشبدت فاهه ًخدمل مخاؾش اإلاٌ ضى البىً نلى اخذ ألا 

خ الا إغافتإلىالاإلابلغ  ؤضلنً ظذاد  يىن خؿش ظخدلاق وسخب فىابذ في جىاٍس ششوؽ اإلاخفم نليها، ٍو

 ؤو كُمت العُىلت لخلىق اإلالىُت الىاججت نً نذم العذاد ألاظاس ي اإلاؤزش في ضافي الذخل و هى اإلاخغير  الابخمان

، جمثل هزه ميز باخخماٌ خذور عجض نً العذاد فيهاخج ألاضىاللتيمخخلفت مً  ؤهىامجإحُل العذاد وهىان 

مثل خؿاباث الػمان  اللشوع والعىذاث والبىىد خاسج اإلايزاهُت ما هى داخل اإلايزاهُت مثل البىىد

 ألاهىام وجخطف بإهبر كذس مً مخاؾش الابخمان .بر هزه الانخماداث اإلاعدىذًت، فاللشوع ؤهو

 وجيشا مطادس الخؿش الابخماوي في البىً هدُجت لهذة نىامل هي :

كشاع نلى كؿام مهين دون ايره ؤو مىاؾم ؤلاضاث الابخماهُت الىاججت نً جشهيز البىً نملُاث التره  -

 حغشافُت مدذدة؛

و اإلادفكت الا  هفغ  -  ،وغهفإهكمتالشكابت واإلاشاحهت نلى الابخمان؛تبخماهُفي نملُاث جىَى

 ؤي غهف الخدلُل الابخماوي واإلاالي.كشاس الابخمان  اجخارغهف في داسظت الابخماهُت التي اظدىذ نلُما في   -

 الابخماهُت: ش اإلاخاؾ * ؤهمإهىام

خ الاظخدلاق؛ مخاؾش نذم العذاد :وهي نذم ملذسة اإلاذًىين نلى ظذاد -  التزاماتهم في جىاٍس

التي ان نً اخخمالُت الخهشع للخعاسة هدُجت الخهامل مو اخذ البلذ مخاؾش البلذ :وهي اإلاخاؾش التي جيشإ -

ل ت، و حخمانُالعُاظُت والا  ؤوألاوغامحهاوي مً ظىء الكشوف الاكخطادًت  ؤنًمىً  اإلاهشوفت بخمٍى

ونذم اظخلشاس الهملت بعبب جخفُؼ ، العذاد لاللتزاماث ؤو العمهت العِئت للبالد بهذم الىفاء و ؤلاسهاب،

ت كُمت الهملت  ؛مً خالٌ البىىن اإلاشهٍض

 

 

ً واإلاىصنين، نمان، ص إدارة وجحليل الائخمان ومخاطرومدمذ داود نثمان،  -1  .219، داس الفىش للىاشٍش

ت : والتي جىجم مً نملُاث - اث خاضت بالخذفلاث الىلذًت ومخاؾش الدعٍى ٌ حعٍى  ألاضىالألخشي اإلاالُت و ألاضى

. 

إلالىُت في ضافي الذخل واللُمت العىكُت  جمثل هزه اإلاخاؾش الخغيراث الخالُت و اإلادخملت: مخاطر الصيولت -ب

هدُجت لهذم ملذسة البىً نلى مىاحهت الذفهاث و الالتزاماث اإلاالُت اإلاترجبت نلُه نىذ  ألاظهم، وجيشإخملت 
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و ظذادها بخيلفت (، ؤالخطٌى نلى كشوع حذًذة )وداةو ألاضىألو بخيلفت مهلىلت مً خالٌ بُو  ،الاظخدلاق

اير ملبىلت  جدمل خعابش لعذاد مً اير ألامىالالالصمتلنالُت و جضداد هزه اإلاخاؾش نىذما ال جخىافش لذي البىً 

ىؽ إلاىاحهت الغالب الخدذ إلاىاحهت الالتزاماث اإلاخخلفت و هل إلىها اللابلُت للخدٌى ألضٌى ظابلت مالبمت، ل

 اإلاخخلفت . ؤلاكشاعجلبُت الؿلباث خعب الىداةو و 

خ الاظخدلاقلذسة نلى الىفاء بالتزاماث الدعذًذ هي اخخماٌ نذم ال إرن      بر نً ٌه هما اهه،نىذ جاٍس

 .اخخماٌ الخىكف نً الذفو

ل الزي كذ ًؤدي لخذور خعابش. ل ؤو وحىد ششوؽ إنادة الخمٍى  وباليعبت للبىىن فهى اظخدالت إنادة الخمٍى

و مطادس ؤمىاٌ البىً، ودساظت ألاضٌى في إؾاس ظُاظت هلذًت جخمثل  خم إداسة مخاؾش العُىلت مً خالٌ جىَى ٍو

، وؤدواث مالُت كابلت للدعُِل في العىق اإلاالي والخذكُم الُىمي ألوغام  في الاخخفاف بشضُذ ظُىلت مهلٌى

و فتراث اظخدلاق العُىلت لذي البىً، والاخخفاف بيعبت مهُىت مً الىداةو وجىصَو ال ل، وهزا جىَى خمٍى

 ألاكعاؽ، وحغؿُت العجض مً العُىلت مً خالٌ الاكتراع مً البىً اإلاشهضي ؤو البىىن ألاخشي.

وهكشا  ،بمهذالث فابذةزابختدمله البىً مً حشاء مىده كشوغا: هى خؿش الزي ًخمخاطر شعر الفائدة -ج

شيل هزا الىىم مً اإلاخاؾش خؿىسة ، غهُت البىًنلى و  ألامش ًىهىغ ساث الالخلت بهزه اإلاهذالث للخؿى  َو

لت مهكم  ؤنوىن ، هبيرة باليعبت للبىً الث اإلامىىخت ؾٍى هادالث فاسق بين مفال ألاحلة ؤو كطير الخدٍى

الخالي جدذر بو  ؤلاكشاعًشفو مهذٌ  ؤنًؤزش نلى مشدودًت البىً خُث ًمىً إلىإخشي، الفابذة مً ظىت 

مو  إؾاس نالكخهالخيالُف اإلامىىت ظىاء في  بإكلًدطل نلى مىاسد  ؤنًجب نلى البىً  بالخاليو خعاسة، 

 البىً اإلاشهضي . ألاخشًإو البىىن 

 (1): خطر شعر الصرف-د

 إلىجدذر خالٌ الخغيراث اإلاخخلفت لعهش ضشف الهمالث باليعبت  ؤناإلامىً  ةهزا الخؿش هاحم نً الخعاس 

 إلاشحهت للبىً لزا ًجب الخميز بين :ا ألاحىبُتالهملت 

هبر ننها بالفشق بين الخلىق و الهمالث - ً بالهمالث ألاحىبُت و الذًىن هزلالىغهُت اليلُت لعهش الطشف : َو

 و ما ٌعمى بالشضُذ الطافي . ألاحىبُت

 

ميشىسة، فشم إداسة ألانماٌ، ولُت الهلىم  ، سظالت ماحعخير اير إدارة اللروض املصرفيت من خالل الخحكم في خطر الدصديدالطم ؤخمذ،  -1

 .72-70، ص ص 2002الاكخطادًت نلىم الدعُير، حامهت الجضابش، 

فهىذما جيىن الخلىق بالهملت ألاحىبُت، وغهُت ظهش الطشف :وهي جدذًذ الذًىن و الخلىق بالهمالث -

 :  إلىة ًؤدي كطير غهُت ، في هزه الخالت ًيىن البىً في و اكل مً الذًىن بىفغ جلً الهملت ألاحىبُت

 .اسجفو ظهش الطشف الهملت  إرا* وغهُت  العِئت : 

 .اهخفؼ ظهش الطشف الهملت  إرا*وغهُت الخعىت :
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لت ًؤدي هزا  إراونلى نىغ  واهذ الخلىق اهبر مً دًىن بالهملت راتها في هزه الخالت البىً في وغهُت الؿٍى

 : إلى

 اسجفو ظهش الهملت. إرات: *وغهُت خعى

 .اهخفؼ ظهش الهملت  إرا*وغهُت ظِئت :

: جمثل اإلاخاؾش اإلاالُت و اإلادخملت التي لها جإزير في ول مً ضافي الذخل و اللُمت العىكُت  مخاطر الصوق -ه

إلالىُت خملت ألاظهم، و جيشا هدُجت حغيراث ؤو جدشواث في مهذالث العىق وألاظهاس، وهي مخاؾش مىخكمت 

ضٌى والالتزاماث، وجخػمً اإلاخاؾش العىكُت ول مً مخاؾش ؤظهاس الفىابذ ، ًىهىغ جإزيرها نلى ول مً ألا 

، ومخاؾش ؤظهاس الطشف .  ومخاؾش حعهير ألاضٌى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أدواث الدصيير العالجي للمخاطر .:  3 - الفرع

 (1)جخمثل ؤدواث الدعُير الهالجي للمخاؾش في :

فخذ خعاباث بالخلىق اإلاخىاصم نليها : إن الخلىق التي نلى الضبابً حهخبر اير مذفىنت،هما ال ٌعخؿُو  -1

اإلايلف بدعُير هزه اللشوع، بخدطُلها مً خالٌ خعاب حاسي للضبىن نىذ خلٌى آحاٌ الذفو اإلاخهاكذ 

ذم دفو باليعبت لللشوع نليها، وبالخالي نلى مذًش الىوالت اللُام بفخذ خعاباث خاضت لدسجُل خالت ن

ت اإلاخطىمت، وهزا العىذاث التي خطلذ نلى حههذاث البىً حهىد  كطيرة ألاحل، الشُياث والعىذاث الخجاٍس

 معؤولُت بدعُير هزا الخعاب إلى ووالت وفلا للخىكُم اإلاهمٌى به في هزا مجاٌ .
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اسة : نىذ مالخكت الانخزاس و  -2 جذفو نلى مششف  آحاٌخالت نذم دفو مً ؾشف الضبىن ما نىذ خلٌى  ؤيالٍض

ت اإلاخخطت بخدطُل الخلىق وجذنى بها  ت اإلاشهٍض ت و اإلاذًٍش ت الجهٍى دفو ما  إلىالىوالت اللُام باخخباس اإلاذًٍش

ومىاصاة ؤًام،  8 اهكطإلى احل ؤجبهث بئهزاس  ؤنوخالٌ الُىمين نلى الىوالت  ،نليها مً اإلاعخدلاث ججاه البىً

 اير  ألامش الخكت خالت نذم دفو ليل العىذاث مجخطل باإلادػش اللػاةي لخيلُف ب ؤنلً نليها مو ر

وايرها ومنها  بئحشاءاث حهاوغُت البذءإكلُمُا، زم ً جبلُغ الياجب الػبـ للمدىمت اإلاخخطت اإلاذفىنت، وهزل

ادة التي مً الىاحب  مهلت ؾالب الضبىن وإرما ي ٌهمل فيها اإلاذًً نين اإلايان الز إلىجلىم بها الىوالت   ؤنالٍض

ت نبر  إلىلذفو ما نلُه مً الذًىن نلُه ؾلب حذًذ  ؤخشي وغو سصهامت  ؤخشًإو  ت اإلاشهٍض خه الجهى اإلاذٍس ٍت مذًٍش

وفي خالت اإلاىافلت نلى  ل ما نلُه مً دًىن اججاه البىً،ُدطالجذًذة لخبالشصهامت  وإسفاكهفُه إبذاءسؤيهامو 

 ؤخشي.غماهاث  إمياهُتالىكش ولُا في ول الػماهاث اإلالذمت ؾشف الضبىن مو  هزا ؾلب ٌهاد

ًشحو  يالهذالت والت إلىهى اللجىء  ؤمىالهالزي ٌعلىه البىً الظترحام  ألاخير : العبُل  إلىالهذالتاللجىء  -3

لت مجذًت، إرارع نلى الدعذًذتاإلال وإحباس بها الخىم النهاةي  وان الصخظ الؿبُعي  ، وكذ جيىن هزه الؿٍش

لللػُت مما ًؤزش نلى   ألاوظاؾاإلنالمُتوخاف مً جذاٌو  ،الهامت ألاوظاؽاإلاهىىي له ظمهت خعىت في  ؤو 

 .اإلاىخىج الزي ٌعىكه  ؤو اإلاؤظعت التي ًذًشها 

مشخلت  ؤيوغو سصهامت دفو خلىق البىً مً خعاباث الخلىق اإلاخىاصم نليها :هزه الخالت كذ جخدلم بين  -4

الخلىق مً ؾشف الضبىن بهذ ؤن جلذم ؾلب ًخم وغو هزه الشصهامت لشد  م، وإن جدللذكذ ال جخدل خشًإو ؤوؤ

ت، ؤو فطلُت  وفي خالت اإلاىافلت نلى ؾلب ، ظذاظُت و ؤهخابُا إلنادة حذٌو آحاٌ الذفو التي جيىن شهٍش

 مً العىذاث . نلى البىً ؤن ًلىم بخدلُم هزه آلاحاٌ الجذًذة بئمػابه نلى ظلعتفئهه الضبىن 

م مدػش كػاةي :إسظاٌ جبلُغ إهزاس -5 ت ودًت نً ؾٍش  في إؾاس حعٍى

في خالت ما إرا فشلخإٌو سظالت، حجض اإلاذًً لذي اللُم ولم جإث بيخابج اًجابُت وفشلذ اإلافاوغاث الىدًت 

اساث اإلاُذاهُت( .، )سظابل ؤلاهزاس   الٍض

 

 

 .27، ص 2011-2010م الدعُير، حامهت كعىؿُىت، للِعاوغ، كعم ن ، شهادةمخاطر مىح اللروضبىاةي بذس الذًً،  -1

فان نلى الىواالث ؤن جخطل باإلادػش اللػاةي لخيلُفه بئسظاٌ جبلُغ إهزاس ًجبر اإلاذًً حعذًذ ما نلُه اججاه 

البىً بين ًذي مدػش كػاةي، إلاا جؤوٌ مخخلف الؿشق العابلت إلى الفشل، حعمذ هزه اإلاشخلت بخذنُم 

اللػابُت وإنادة الفهالُت الالصمت للمعانذة الىدًت مو اإلاذًً خاضت إرا واهذ هزه معاعي مدللت اإلاشخلت 

 مً ؾشف خبير منهي  )مدػش كػاةي (.

  ٌعخجُب الضبىن لشظابل ؤلاهزاس ًلىم البىً بئسظاٌنىذما ال : الىلذًت للمذًً  ؤو الهُيُت  ألامالنجطفُت  -6

هلذًت  ظعاثألامالن خعاباث دابىت للصخظ اإلاهني لذي مؤ ذ هزه ،ختى لى واهحجضها للمذًً لذي الغير

له ضالخُت جطفُتها في خالت نذم خُث ؤن البىً  ،الاكتراعؤخشي ولِعذ مً الػماهاث التي ًلذمها ؾالب 

ت مىلىلت.  هفاًت الػماهاث اإلالذمت وهلظ كُمتها الاظمُت مثل ؤمالن نلاٍس
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  املطلب الثاوي : عمومياث حول اللروض البىكيت 

إن مً ؤهم الىقابف اإلاالُت التي جلىم بها البىىن هي مىذ اللشوع ؤو الابخمان لؤلفشاد واإلاششوناث، وهكشا 

 ألهمُت هزا اإلاىغىم هلىم بذساظت الخؿىؽ الهٍشػت لللشوع.

 : مفهوم اللرض 1 - الفرع

والاظتهالن، هى ًلىم نلى  حعلُف اإلااٌ الظدثماسه في ؤلاهخاج : ٌهشف اللشع نلى اههحعريف اللرض -1

ً ؤظاظُين الثلت و   (  1)اإلاذة. نىطٍش

حهشف اللشوع البىىُت بإنها جلً الخذماث اإلالذمت للهمالء و التي بملخػاها ًخم جضوٍذ ألافشاد  -

جذنم هزه وفىابذها و  اٌواإلاؤظعاث في اإلاجخمو باألمىاٌ الالصمت، نلى اهه ًخههذ اإلاذًً بعذاد جلً ألامى 

 (2).في خالت جىكف الهمُل نً العذاد ألامىاٌالهملُت بػماهاث جىفل البىً اظترداد 
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 (3): ًمىً جطيُف اللشوع وفم انخباساث مخخلفت والخالي: اللروضأصىاف-2

 :إلىشع و ًىلعم جطيُف اللشوع وفم مهُاس الغ -ؤ

يىن هذفها جمجلذمها الذولت واإلاؤظعاث  التي:وهى جلً اللشوع إهخاحُتكشوع - ل اإلاالُت و البىىُت ٍو ٍى

 ؤلاهخاجي خاضت.و اليشاؽ الاظدثماسي 

 كشوع اظتهالهُت: وهى جلً اللشوع التي ًيىن هذفها حصجُو الاظتهالن خاضت والبُو باللعـ.-

 :إلىجطيُف اللشوع وفم مهُاس اللؿاناث: جلعم  -ب

ت: هذفها - ل حمُو جمكشوع ججاٍس  اليشاؽ الخجاسي. ؤوحهٍى

ل مخخلف كشوع ضىانُت: هذفها جم -  اظتهالن .......الخ(إهخاج، إوشاء، الطىانُت)  ألاوشؿتٍى

ل ألا: هذفها جمتكشوع صسانُ -  . وشؿت الفالخُت وما ًشجبـ بهاٍى

ل ألاوشؿت راث الهالكت بالهلاساث مً مباوي و ؤساض ي و إكامت  - ت : هذفها جمٍى و الىبري.كشوع نلاٍس  اإلاشاَس

كشوع شخطُت : هي جلً ألامىاٌ اإلالذمت لؤلشخاص لعذ الىلظ في الاخخُاحاث اإلاخخلفت و هزا اإلالذمت  -

 ألصخاب الخشف البعُؿت.

 

 

 

 
 .90، ص 2000، دًىان اإلاؿبىناث الجامهُت، الجضابش، محاطراث في اكخصاد البىونشاهش اللضووي،  -1

 103، ص 2000، الذاس الجامهُت، مطش، البىون الشاملتنبذ الخمُذ نبذ اإلاؿلب،  -2

 .103،ص 1999، داس خابل لليشش، نمان، إدارة إلائخماننبذ اإلاهؿي سغا،  -3

 (1)جطيُف اللشوع وفم مهُاس الػمان: جطىف وفم هزا اإلاهُاس والخالي:  -ج

هىم مً الػمان ورلً انخمادا نلى  ألخذ نمالبه الجُذًً بذون ؤيكشوع اير مىفىلت بػمان: ًمىذ البىً  -

في قشوف اهه ًمىذ  إرالخىظو بمىذ اللشوع بذون غمان  ًيبغي ال اإلاالي، و ظمهخه اإلاالُت و نلى كىة مشهضه 

خالت مً الخاالث الًجب مىذ ،إال ؤهه في ؤي ؤو الاخخفاف بهمُل حُذهمداولت لىعب نمُل حذًذ خاضت،

 كشع بذون غمان بمبالغ هبيرة.

ت كشوع بػماهاث مخخلفت ولهل ظبب رلً ًشحو  اإلاىفىلت بػمان : جلذم البىىنشوع الل -  :إلىالخجاٍس

 .مما ًػؿش البىً الى ؾلب غماهاث مهُىت للاء جلذًمه اللشوع ،غهف اإلاشهض اإلاالُللهمُل* 

فىق خؿاس جأل االبا ما جخهشع  ألاخيرةهادة ما جؿلب البىىن مً اإلاششوناث الطغيرة جلذًم غمان الن هزه ف

 جخهشع لها اإلاششوناث الىبيرة. التيجلً 
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مىً جلعُمها   مهين. ؤضلوكشوع مىفىلت بػمان  شخص يهىنين: كشوع مىفىلت بػمان  إلىٍو

 (2):  إلى) اإلاذة(: جطىف  ؤحالهاجطيُف اللشوع بدعب  -د

  ،الىلىدالخلم لابال البىىن وهى جمثل م ؤظاظا: هزا الىىم مً اللشوع جدلله ألاحلكشوع كطيرة -

ل الخيالُف الهادًت والذابمت  اللشوع فيحعخخذم هزه  اث الطىذوق، جمٍى حعخدم نادة لئلهخاج و غشوٍس

 :ألاشيااللخالُت نامت  ألاحل جإخزمىاسد مً بُو مىخىحاتها واللشوع كطيرة  إلىنىذما جدطل اإلاؤظعاث 

o خطم العىذاث الهامت ؛ 

o ت ؛  كشوع دًىن الخجاٍس

o   الجاسي؛كشوع نلى الخعاب 

o  باإلاىافم.كشوع 

عخخذم هزه اللشوع بغشع حظىىاث و  5 ؤحالهاإلىوهي كشوع ًمخذ  ألاحل:كشوع مخىظؿت  -

ل نملُاث مج حذًذة للخىظو مً وشاؽ اإلاششوم وصٍادة وخذاث  آالثهششاء  ،مالُت للمششوناثالشؤظٍى

 ؤلاهخاج.حهذًالث جؿىس في  ؤًئحشاءحذًذة 

لت  - طىص البىاًاث، ظىت جدٌى الهلاساث خ 20الى 08: حسجل في مجاٌ ًتراوح ما بين  ألاحلكشوع ؾٍى

ترغين بىاظؿت مؤظعاث مخخططت شف اإلالنمىما جدذ شيل ظلفاث جىغو جدذ جط وع جىصمفهزه اللش 

لت (، ان الهماٌى بى)  ....ألاحلللشوع مخىظؿت وؾٍى

 

 .106، ص زهشهلظبنبذ اإلاهؿي سغا، مشحو  -1

 .113، ص رهشه بممشحو ظنبذ اإلاؿلب، نبذ الخمُذ  -2

 : مخطط أصىاف اللروض.(  1 – 1) الشكل ركم
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 .55املصدر : عبد الحميد عبد املطلب، مرحع شابم، ص 

 

 

 

 

 

 

 كياس مخاطر اللرض وأشبابها : : 2 -الفرع 

 (1) ه:هٍشف بلُاط الخؿش وهُفُت كُاظخج فُه الل: ٌها كياس مخاطر اللرض -1

 :اللُاط اإلاخؿش ًشجبـ باظخهماٌ اإلاطلخين الخالين  إن اإلاخؿش: حهٍشف كُاط -ؤ
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هى حجم الاظخجابت للخغير الخاضل في اإلاخغيراث الخاسحُت التي ًخميز بهذم الخإهذ اإلاخاؾش: كشوغ -

 مشاكبتها. واالبا ما جيىن نىاضش خاسحُت ال ًمىً

خمثل في وعبت حغُير  - كُمت اخذ  ؤو خابج اإلاداظبُت الى ؤلاخعاط بالىغهُاث : وهي مهلم خاص ٍو

 وظابل العىق باإلالاسهت مو الهلم الهشىاةي جدتي والزي كذ ًيىن :

 وعبت عجض مدفكت الضبىن .، اإلاؤششاث البىسضت ،الطشف وعبت الفابذة، مخخلف الهمالث، ؤظهاس 

مخؿش  هش الطشف،مخؿش ظ، مخؿش العُىلت، ل مً مخؿش الؿشف اللابلؤظاظا جخظ ووهي  :كُاظاث-ب

 .وعبت الفابذة 

 كُاط اإلاخؿش ؾشف اإلالابل : -

 ًإخز في ول مشة الشيل مهين خُث ًلاط مخؿش ؾشف اإلالابل وفلا لـ :

ًمىً كُاط هزا اإلاخؿش نلى اإلاالخكت ؤلاخطابُت لخطشفاث الهمُل  * كُاط اإلاخؿش نلى اإلالترع :

في اإلااض ي، خُث جالخل في هزه الىىم الخىىم الن حجم الهملُاث التي جخظ اإلابالغ الطغيرة هبير نلُه فان 

 البىً يهخم بمشاكبت حشدذ اإلاخاؾش نلى خعب الهمالء .

ماث، ومً الىاخُت اإلاالُت ًخم كُاط هزا الخؿش اظدىادا إلى وؤًػا مخابهت اإلالفاث اإلاهمت فُما ًخظ الالتزا     

اإلاهلىماث اإلاالُت التي جيىن ؤوفش بىىنُت ؤخعً، خاضت إرا سجل الؿشف اإلالابل نىذ الىوالت فان الخدلُل 

ًيىن بىىنُت ؤخعً و خاضت إرا سجل الؿشف اإلالابل نىذ الىوالت، فان الخدلُل ًيىن ؤظهل ؤي البُاهاث 

ٌ نليها مً حهت مهىُت،وإر لم جيىن مسجلت ًمىً اللجىء إلى جدلُل مالي اهؿالكا مً خعاب ًمىً الخطى 

 اليعبت اإلاالُت، ونادة ما جدذد البىىن التزاماث اججاه ؾشف ما ورلً وفلا ألمىالها وؤمىاله.

* كُاط مخؿش نلى اإلالترع: إن كُاط هزا اإلاخؿش ال ًخخلف نً ظابله، ونمىما ميشاة اللشع له 

ياهُتإنادة الىكش في الاجفاكُاث اإلاىهلذة، ورلً خعب ما ًشدها مً مهلىماث حذًذة و ًخمثل اللُاط في إم

جلذًش ولفت اظدبذاٌ الػماهاث اإلاجىسة بػماهاث حذًذة، جملً هفغ الخطابظ في خالت ما إرا واهذ ألاولى 

 مهذدة للخهشع إلى خلل ما.

م دساظت إمياهُت  الدعذًذ الخالُت و اإلاعخلبلُت * كُاط الخؿش نلى اإلاىخجاث : ًخم كُاط هزا  الخؿش نً ؾٍش

ل، وباليعبت  ت فاهه ًلاسب رلً الزي ًخظ غماهاث إنادة الخمٍى للؿشف اإلالابل، وفُما ًخظ الخلذًش الثاهٍى

 للخعاسة اإلادخملت فهي ملذسة بخيلفت اظدبذاٌ الػمان.

 
 

 

 .03، ص2001/2002سظالت ماحعخير، الجضابش، مههذ الهلىم الاكخطادًت، ل، مششوقي ؤماٌ، حعُير اللشوع البىىُت كطيرة ألاح -1

م         وبطفت نامت ًلاط مخؿش الؿشف اإلالابل في مشخلت ؤولى كبل الششوم في جىفُز ؤي نملُت  نً ؾٍش

 إمياهُت و ظير العذاد الخاغش و اإلاعخلبلي للؿشف اإلالابل.

(1)كُاط مخؿش العُىلت:  -ج  
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 اللُمت. ؤو بىاظؿت الدجم  ؤو ًخم كُاظه باظخخذام ماٌهشف  بجذاٌو فئاث اظخدلاكُت 

ٌ هزه الجذاٌو جشجِب  ي: ًخم فحذٌو الفئاث الاظخدلاكُت - و خطىم البىً خعب اإلاذة  ؤضى

نذم الخؿابم في ن ًكهش ؤهما ًمىً ، وغهُت العُىلت إلىت ىو ٌشير الجذٌو في لخكت مهُ ،دعذًذاإلاخبلُت لل

 وحذ. إنمىانُذ الدعذًذ 

ت للميشإإلاخخلفت اخإزيراجالم و جلذًش ُُكُاط الهامش: ًخمثل في جل - نلى  ؤًػاو ، ةإلى الىخابج الجاٍس

 اللطير. ألاحلة في ذخظ هزا الهامش فابٍو  ،حغؿُت اإلاخاؾش اإلاخهللت بالعُىلت

ُت الورلً ًجهل اللُمت الخ، ةإنلى اللُمت اإلاالُت للميشلعُىلت حغير جيلفت ا ؤو كُاط اللُمت: ًخهلم بلُاط  -

جلُُم جىحيهاث ظُىلت  وان ملذوس اإلاعير  إالإراال ًخم كُاط الفابذة ، و حهادٌ هامش الفابذة ألازش لزلً 

ه مشجبـ ؤهالخؿبُم خاضت  يَهشف كُاط اللُمت ضهىبت ف، و اإلاخجذدة لآلحاٌالتي جخظ اإلاىاسد ، و الهمالء

 اجطاٌ مباشش بعلىن الهمالء و بخطشفاتهم. باخخُاساث لها

م  الفابذة:اط مخؿش وعبت ُك -د  :في والتي جمثل ألاظالُبمجمىنت مً  إجبامًخم اللُاط نً ؾٍش

ٌ م جشجِب خ: ً الفئت الاظخدلاكُت - خ الزي ًخم فُه حغير  ألاضى وعبت الفابذة والخطىم خعب الخاٍس

مىً ىًوعب البوغهُت  إلىالاظخدلاكُت الزي ٌشير ونمىما ًخم وغو حذٌو للفئاث ، ليل منهما خطش ، ٍو

 الهىاضش اإلايىهت للجذٌو في الىلاؽ الخالُت :

لت : *   هزه الىغهُت الخالت التي  مجالبر ، إبر مً الخطىمهألاضىألنىذما جيىن  ؤيوغهُت الؿٍى

 .جىخفؼ فيها اليعب نلى نىغ خاالث الاسجفام 

جالبم هزه الىغهُت الخالت  ،إرضغش مً الخطىمألاضىأل نىذما جيىن  ؤيوغهُت اللطيرة: *  

 التي ًشجفو فيها اليعب نلى نىغ خاالث الاهخفاع.

شجفو اإلاخؿش بلذس  ،للُاط مخؿش اليعبت ألانىاهاالكخطادًيناإلاذة :ٌعخهمل مطؿلح اإلاذة ول  - ٍو

ٌ تخعامُهمىم جيىن النلى ، بخغيراث وعبت الفابذة ألاضىإلاخإزشةماجيىن اللُمت   ا.مشجبؿت بمذةخُاته ألاضى

 

 

 

 

 .86مشحو ظبم رهشه، ص  مششوقي ؤماٌ، -1

الزي ًكهش  ،شؿو ما ٌهشف بىناء اإلاخؤدذًذ همُاث مخخلف هخل اإلايزاهُت كُاط الدجم : ًخمثل في ج -

دعب وناء اإلاخؿش نلى  ،مخغيرة ؤو عبت زابخت يحىد اإلاخؿش نلى اليشاؽ بو  الفشق بين  ؤظاطٍو

و ن هىان فابؼ في اإلاىاسد ملاسهت مئفا، حبى موحذ الفشق ، إرا والاظخخذاماث بيعبت الثابختاإلاىاسد
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خذ، الاظخخذاماث  ؤنهني ٌ زاهف، ما وان الفشق ظالبا راإوفي خالت ، هامش في خالت اهخفاع اليعبالىس هٍو

 اسجفهذ اليعب إراىس الهامش هًخذ ؤنمً جم ًمىً  ،هىان عجض في اإلاىاسد

خ الاظخدلاق نلى  - ل اإلاسخىب في ول الخاٍس ت اإلافاغل ؤظاطكُاط الهامش :ًلطذ هىا هامش جدٍى

ٌعمذ بئهماٌ اظخغالٌ مؤشش  مما، العىق الهملُاث في  واإلاىافلت إلقهاس ، بين الفىابذ الذابىت و اإلاذًىت

ل بخغيراث اليعب التي كذ جي، الدجم مىً كُاط جإزير هامش الخدٍى العجض الىخابج نً  ؤو ىن فيها الفىابذ ٍو

 .لئلكشاع نلى الخىالي ؤو للخىقُف  إماخاغو  ،ظىء حغؿُت  الدجم

م في خالت وشاؽ خاغو ليعبت حًتر  ؤني الخهشع للخغيراث بيعبت الفابذة ًمىً ؤ مت :كُاط الل -

ٌ إلاجمىنت  ؤنوهزا ٌهنى ، ألامىاٌفابذة بخذهىس بهؼ  ت كُمت جلاسب في خالتي ًيىن فيها اليعبت زاب ألاضى

 .خغيراث اإلاؤشش اإلاشحهُتدمهما واها، نذد صوحُ ألاخُاناالب 

 : مخاطر اللروض أشباب-2

 (1)اإلاخاؾش اللشوع البىىُت الى: ؤظبابجشحو 

 ؛اللشوع بعب اإلاىافعت بين البىىنىدمالدعاهل في  -

 ؛جدلُل الابخمان مً كبل البىًغهف  -

 ؛نلى الخىضُاث مً الصخطُاث كخطاس الا -

 ؛اث البىىُت للهمُلاس هلظ اإلاهلىماث واإلاه -

 ؛اإلاششوناث إداسة ظىء -

 ؛علىن العلبي لبهؼ الهمالءال -

 ؛الخىظو في الاكتراع البىيي بما ال ًىاظب حجم اإلاششوناث -

 ؛جلذًم دساظت حذٌو اير دكُلت -

 لها؛ آخش اير مخطظلشع البىيي في وشاؽ الاظخخذام  -

 .عىق العلعي والؿلب الدساظت  إافاٌ -

 

ذ سااب الىجاس، إداسة الابخمان واللشوع اإلاطشفُت اإلاخهثرة، مخاؾش البىىن في اللشن  -1  .59، ص 2000، 21فٍش

 :اعخباراث مىح اللروض : 3 - الفرع

 (1): ا لثالر مشاخلًخم رلً وفل
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ت: ًخم هىا دساظت ملف اللشع مً الىاخُت  اللاهىهُت و  املرحلت الاداريت-1 و حمو اإلاهلىماث الخاضت  ،ؤلاداٍس

 ي :لترع و اللشع راجه و حشمل ما ًلباإلا

 ل نلى الىزابم الخالُت:خمٌشف اللشع(:لميىهاث اإلالف)م -ؤ

دخىي نلى هىم اللشع اإلاؿلىب ً ، والزياإلالترع ؤو الهمُل  يالز يؿؾلب اللشع : و هى الؿلب الخ -

 ؛سخىب مً البىً الزي ظُلذم اللشعشيل همىرج م ؤو 

 ؛ًخم الاجفاق نلى حمُو ششوؽ اللشعنلذ اللشع: و فُه  -

 ؛ي غمان شخطُت(ؤبلشع مػمىن بىفالت شخطُت ) ألامش حهلم  إرامعدىذ هفالت: -

ت  ألامش حهلم  إراوزابم الشهً: - ت ؤو الُت ؤوؤضىإلابلشع مػمىن بػماهاث نلاٍس  ألامش ًخؿلب  ،ججاٍس

 جلذًم بُاهاث جثبذ رلً.

 .سضُذ الضبىن  إلىخؿىساث الذابىت و اإلاذًىت الجبين  يؤ،وزُلت وغهُت الهمُل خالٌ فترة صمىُت مهُىت -

تالذساظت اللاهىهُت  -ب ظيران و  كاهىهُاخٌى صخت الىزابم اإلالذمت، ًخم فيها الخإهذ و الخذكُمللملف:وؤلاداٍس

الخهامل مو البىً مً صخت البُاهاث  ؤو الخهاكذ باظم اإلاؤظعت و  كاهىهُت اإلاخٌى لهم باإلداسةومذي  ،وشاؾها

 .اإلاالُت و اإلاداظبُت اإلالذمت للبىً

ٌى هبر كذس ممىً مً اإلاهلىماث خؤنلى حمو حاهذا ٌهمل البىً اإلالترع(:اظخهالماث نً الهمُل ) -ج

بمهنى الخطٌى نلى مهلىماث ، شي الىكذ و الخيلفتبهين الانخباس نىط اخزآ، مخهاملُه و ظمهتهم الابخماهُت

 :  جيلفت و منها وبإكلطش فترة ؤكفي 

 ؛اإلاىانُذ اإلادذدة فيظذاد دًىه  إمياهُتكذسة الهمُل: ًلطذ بها مذي  -

لىً هىان بهؼ  ،الزًً بلغى ظً الششذ ألشخاصالهمُل: خُث الًخم مىذ اللشوع  ُتؤهل -

الىضاًت  ألاخىالؤلخيامخعب  ألاهلُتفاكذو  ًخػو"  (2)الاظخثىاءاث هما هظ اللاهىن اإلاذوي الجضابشي 

 ."شوؽ وفلا لللىانذ اإلالذسة للضبىن غمً الش

 ؛و ضفاجه ؤخالكهًمىً الاظخذالٌ نً  ،شخطُت الهمُل: مً خالٌ الخهامالث العابلت للهمُل -

ولما  ،وبالخالي ولما اسجفهذ اليعبت، إلاخاختاإلاىاسد ا إلىئحماليسؤط اإلااٌ:وهي وعبت ألامىاٌ اإلاملىهت  -

 ؛اظترداد دًىهه إمياهُتصادث زلت البىً في 

 

 

 .63، ص 2000نبذ الخم بىنتروط، الىحيز في البىىن، حامهت مىخىسي، كعىؿُىت،  -1

ت، 44اإلاذوي الجضابشي، اإلاادة  اللاهىن  -2  .28، ص 1998، دًىان ألاشغاٌ التربٍى

ٌ الشهىهاث: ًلطذ بها  - التي جبذي اظخهذاد الهمُل لخلذًمها للخطٌى نلى اللشع و ًمىً  ألاضى

 للبىً الخطٌى نليهامً:
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 ؛ألاخشي ت ُالبىىن و اإلاؤظعاث اإلاال -

 ؛اللىابم اإلاالُت اإلاداظبُت -

 اإلالبالث الصخطُت. -

 : حشخمل نلى:مرحلت الدراشت الاكخصاديت و املاليت مللف اللرض-2

 :ي ما ًلالذساظت الاكخطادًت حشمل  -ؤ 

ًخمثل ٌ الاكخطادي الزي او هزا الهم ،في الابخمان وهى الثلت في الهمُلوجػم ؤهم نىطش ، مل البششي االه

ُما ًخهلم باللؿام اإلاهني كخطادًت فخىاٌ الاأل ابالزي ٌهمل فُه الهمُل للخيبؤ ، في دساظت اإلادُـ الاكخطادي

 و هزا دساظت اإلاىخىج إلاهشفت اللذسة الخىافعُت.، لهامل الىلذي و الهامل الاحخماعيو هزا ا، باللشع

للبىً نً الصخت اإلاالُت للهمُل واظخلالله اإلاالي فىشة واضخت  إنؿاءهذ ب الذساظت اإلاالُت : -ب 

اإلايزاهُاث  فياإلاخمثلت ، اإلاداظبُتو  ورلً مً خالٌ الىزابم اإلاالُت، شدودًت اإلاالُتواإلا وكذسجه نلى الىفاء

ت و حذاٌو خعاباث الىخابج.و الفهلُت  الخلذًٍش

ت إكشاس ورلً ألن  م لجىت خاض ،مىذ اللشع في الجضابش باليعبت للبىىن الخجاٍس ت التي حهخمذ ًيىن نً ؾٍش

هُت في مىذ اللشع اإلاؿللت بشإن الياملت و ىُت لِعذ لها الجشؤة فيل ووالتبى ،الىطىص الخىكُمُت والدشَش

فلها مهلت  ،مهام الىوالت إؾاس وان اللشع اإلاهني داخل في  فئرا،الفطل في حمُو ؾلباث اللشوع

اإلالف  بئسظاٌجلىم فُه ، وان اللشع خاسج مهامها )الًمىنها الفطل فُه بمفشدها( ماإرا،ؤرلً ؤظبىنُىئلكشاس 

ت ؤو ت داسة اإلاشهٍض)ؤلا  للجهت الهلُا كشاس البىً ا وان إرو  ،مً اظخالم اإلالف ؤظبىنينودابما في قشف  (،الجهٍى

 .اإلاشخلت اإلاىالُت وهي مشخلت ومخابهت اللشع  إلىًيخلل البىً ، باإلاىافلت إلاىذ اللشع

هخابج الذساظت الاكخطادًت والدصخُظ اإلاالي لؿلب اللشع : بانخماد نلى  مرحلت حصير ومخابعت اللروض -3

 :مىذ اللشع وهزا ًخؿلب  اجخارإكشاس ًخم 

م جدذًذ جيلفت اللشع : جدذًذ الاخخُاحاث اإلاالُت الفهلُت -ؤ  في خذود  ؤلاحمالُتًخم نً ؾٍش

خم الخطٌى نلى اللشع ، والىفلاث، الهملت، مبلغ الفابذة:اإلاالُت للبىً وحشمل الهىاضش الخالُت  ؤلامياهُاث ٍو

 .بهذ جدذًذ الػمان

 الُت لللشع:اإلاخابهت اإلا -ب 

مجاٌ ذا في حججذ البىً خزسا ً للز، ًخهشع لها اللشع ؤنًمىً  تيللخللُل مً اإلاخاؾش ال إظاظاتهذف

خُث ًخم الاجفاق نلى هُفُت اظخخذام اللشع وهُفُت  ،بيل دكتجدذًذ هُفُت ضشف اللشع، ومخابهت رلً 

 الشذًذ 
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 ؤظاظاٌشيل  ،حعير ملف اللشع: ًخم ججمُو ول الىزابم اإلاخهللت باللشع اإلامىىح في ملف واخذ -ج 

وما جػمىه ، ا جم الاجفاق نلُه في نلذ اللشعُذ معل نلى ججالهم ؤي،حعير ومخابهت اللشع مُذاهُانملُت 

خم التره ،سع الىاكوؤنلى  ألاخير هزا   ز في هزا اإلاجاٌ نلى:يٍو

 ؛اظخخذامه ؤوؤوحهوهُفُت اظخخذام اللشع  ،هُفُت ضشف اللشع -

خهادعهُفُت ال  -  ؛ذًذ وجىاٍس

 .مخابهت وغهُت الػماهاث -

 إال ه ال ًمىً له البذء في اظتهالهه ؤههما  ،فخذ خعاب بىييبإال الضبىن ال ًمىً  له ضشف اللشع  ؤننلما 

 .بشخطت اللشع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخلليل من مخاطر اللروض  آلياث:  4 - الفرع

 (1)ًمىً جلخُظ هزه آلالُاث فُما ًلي :    

م الخلعُم :الخلل -1  ُل مً اإلاخاؾش نً ؾٍش
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البىىمً اإلاخاؾشة ًللل ث ُبد، ي جىصَو اللشوع البىىُتفاألظاظُتمثل اخذ اإلابادبً ةن جلعُم اإلاخاؾش إ       

لهجىصَو  ؤو بخلعُم  نلى مخخلف اللؿاناث و وهزا ، د مً اإلاؤظعاث التي جؿلب اللشوعنلى اهبر نذ، جمٍى

، مً اإلادخمل جىصَههابغشع جدذًذ ظلف لللشوع التي جلعُم اإلاخاؾشة  ًإن،ؤمخخلف اإلاىاؾم الجغشافُت

 .ا لضبىن واخذدهى حجم اللشوع التي مً اإلادخمل مىنذد الضبابً اإلادخملين للخطٌى نلو 

 خىي كؿاناث اليشاؽ اإلاخخلفتنلى مع ةبخلعُم اإلاخاؾش  مًشف ؤنهزا الخلعُم نلى اإلاعخىي الفشدي ًجب 

نها حهٍشؼ إوالتي مً ش ،جطِب اإلاىؿلت ؤنالتي مً اإلادخمل  ألاصماثللخللُل مً نىاكب  ،اإلاىاؾم الجغشافُتو 

 .البىً لهذم العذاد ؤمىاٌ

ل صبىن واخذ و ٌشتروا  ؤنهما ًمىً  لترهُب كشع  ورلًالخخُاحاجه الىبيرة مً اللشوع رلىبىىين في جمٍى

 مشترن .

 الخطٌى نلى الػماهاث : -2

ادة اظخهماٌ الػماهاث ألظباب الخالُت:  ألاخيرةإلىالبىىن جلجإ في العىىاث  ؤنًالخل   ٍص

ت والطىانُتباإلادافكت نلى العمهت و ؼ اهكلت اهخمام ب - ا ًذفو الخهامل ممإلاؤظعاث الخجاٍس

 ؛بالبىً ؾلب هزه الػماهاث

دُجت لبهؼ الكشوف الاكخطادًت ، همالُت الهمُل إلىباليعبت  الابخماهُتهبر حجم الهملُاث  -

 ؛وشاؽ اكخطادي متزاًذمثل بشهامج الخىمُت وما هخج نىه مً  ،التي ؾشؤث مؤخشا

، اظخهباد خذوزه ؤو بُتطفت نها، بلللشع امالصم انىطش بانخباسه ، الخؿش ؤبذاإلغاءال ًمىً  -

 اظترداده. آحاٌفترة اهخكاس كبل خلٌى مادامذ له 

 الخإمُىاث: -3

إهالخإمُىهلذ ًلتزم بملخػاه اإلاؤمً )ششهت الخإمين(، ؤن ًػمً الصخظ اإلاؤمً له معؤولُت ماًترجب          

 نلى ما ًطذس نىه مً غشس للغير )معخفُذ(، ورلً ملابل ماًؤدًه مً ؤكعاؽ دوسٍت.

ا  اإلادخملت. ألاخؿاس البىً نىذ جدلم  إلُهإًلج ،خُث ٌهخبر الخإمين غماها زاهٍى

 

 

 

 

 

 

 

 

ل في مان و بخاث الا ضىانت كشاس ، ؤخمذ اىُم -1  .78ص ، 1998 ،الشاملت للبىً إظتراجُجُت إؾاسالخمٍى
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 خالصت :

في غل الخؿىساث التي ٌشهذها الىكام البىيي في الجضابش، ونلى إزش الخدىالث واإلاخغيراث التي مً شإنها حغُير   

مالمذ العُاظت البىىُت، ظىاء مً خُث الشبذ ؤو الخعاسة، وبالشام مً الخذماث اإلامىىخت مً ؾشف البىً، 

هزه الزي نشفخه الهالكاث، وبالخالي جذهىس  إلى ؤهه وبزلً ًكهش حلُا في مىذ اللشوع، ش يء مً فلذان الثلت

وبالخالي ًىحب نلى البىً ، اإلاخاؾش البىىُت والىلىج إلى ؤنشاف ظلُمتالثلت شِئا فشِئا والخىع في اماس 

لُت. لهلالوي، ومخابهت دكُلت للهملُاثالخدىم والدعُير ا  الخمٍى

ؤزش جدلُل الػماهاث، ًمىً جلذًم ؤهم الىخابج اإلاخمثلت في وغو ؤظغ  ومً خالٌ مهالجخىا إلاىغىم      

، واهتهاج إظتراججُت نلالهُت  واجخار الخذابير مً خالٌ جدلُل وملاًِغ مً ؤحل حعُير اإلاؤظعت البىىُت

 وحعُير مخاؾش ؤلاكشاع البىيي، وهزا بث زلت بين البىً ومخهاملُه.
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 جمهيد:

ل اليؽاه الاٜخفادي للمإظعاث الاٜخفادًت في خحّ          ما ٌعمى بالٝشوك البى٢ُت  ئواس مذ ِملُت جمٍى

لِعمذ  ،للمإظعتدلُل مالي جو  ئظتراجُجُتولزا ٌعخىحب الُٝام بذساظت ، ًمىذ لها مً وٗش البىٟىِلى ما

ه ودسحخه ئم٣اهُتو للبى٤ بخُُٝم ولُّتها   .خذور الخىش و هِى

٘اهه ، الخىش ًالصم الٝشك أنوبما ، ًمخىْ ًِ رل٤ أو ١ان ًٝبل مىذ  الٝشك ئرا ا ُمِلى هزا ًٝشس ٘ ابىاء       

زل٢ُخىحب ِلى لو  ،اظترداده آحا٥خذوزه ما دامذ هىاٟ ٘ترة اهخٍاس ٜبل خلى٥  ئم٣اهُتال ًم٢ً اظدبّاد 

ٞ ولب لم ،ًخّامل مْ هزا الىاْٜ بدزس أنالبى٤   وألامش ، اهاث ١اُ٘ت مً اإلاإظعاث اإلاٝترلتورل٤ ًِ وٍش

ٝي ِلى  شاءة بذُٝام الهزا لُٝخف٘ش امهاساظت وجدلُل وزائٞ اإلاإظعت ٜو  ألاؼُاءًخمثل في ولب  وئهما،أٜس

ت ٠ّىفش ّ٘ا٥  ت و راث ُٜمت حعمى بالمماهاث البى٢ُت التي حّخبر لمىظاإلا لحعً ظحروسة الفٙٝاث الخجاٍس

اث . أو مؽا١ل  أيظخمشاسها بذون او   جخ٘ى

 :ئلىو لخىلُذ دوس المماهاث في الّالٜاث بحن اإلاخّاملحن هخىٛش في هزا الٙفل        

 .: ِمىمُاث خى٥ المماهاث البى٢ُت  1 اإلابدث

 : جدلُل المماهاث و جأزحرها ِلى خىش الٝشك. 2اإلابدث 
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 اإلابحث ألاول : عمومياث حول الضماهاث البىكيت

مّلىماث زمُىت ًِ هزه  اإلاالي للمإظعت التي جىلب الٝشكو الخدلُل  ؤلاظتراجُجُتجٝذم الذساظت        

ه و دسحخه ئم٣اهُتو جٝذًش  ئم٣اهُاتهامما ٌعمذ للبى٤ بخُُٝم ولُّتها و  ،اإلاإظعت الزي ، خذور الخىش و هِى

 ١ان ٜبى٥ مىذ الٝشك مً ِذمه. ئرابىاء ِلُه ًٝشس ما 

اظدبّاد خذوزه نهائُا و  ئلٕاؤهباِخباس أن الخىش ِىفش مالصم للٝشك ال ًم٢ً بأي خا٥ مً ألاخىا٥ و       

 مادامذ هىاٟ ٘ترة اهخٍاس ٜبل خلى٥ آحا٥ اظترداده .

لماهاث ١اُ٘ت مً اإلاإظعاث الىالبت للٝشك  ولب ئلىأن البى٤ ًلجأ  ئال ٘مال ًِ هزه الذساظاث و         

لت ألاحل.و  ،أهمُت بالٕتالتي حّخبرها راث   خاـت ِىذما ًخّلٞ ألامش بالٝشوك وٍى

 اإلاطلب ألاول: مفاهيم حول الضماهاث البىكيت

ام في الىاْٜ حّخمذ البىٟى ِلى الُٝام بالذساظاث و         ًخمثل ألامش في ولب  ئهما،جدلُل الىزائٞ و ٜشاءة ألاٜس

 أؼُاء ملمىظت و راث ُٜمت ٠ممان ٜبل مىذ الٝشك.

 : ماهيت الضمان البىكي 1الفرع 

 (1):  ٌّخبر الممان البى٣ي أهم ما ًٝذمه البى٤ في الُٝام بّمله لزا ٢ًعب الممان الخٍّشٚ آلاحي         

 حعريف الضمان البىكي -1 

ٜابل ولب ِمُل له )آلامش( بذْ٘ مبلٖ الممان البى٣ي هى ِباسة حّهذ ًفذس مً ٜبل البى٤ بىاءا ِلى        

٥ اإلاذة اإلادذدة في هق الممان ولب مىه رل٤ خال ائر، آخش )اإلاعخُٙذ( دون ُٜذ أو ؼشه للخُّحن لصخق

 ٍىلْ في هزا ألاخحر الٕشك الزي ـذس مً أحله.و 

 : اإلاخدخلت ألاطراف -2

ٔحر مباؼش(  أو خعب الحالت )لمان مباؼش  أوشاٗ أسبّت أوالمماهاث البى٢ُت وحىد زالزت  ئـذاس ًخىلب   

 ًخم جلخُفها ُ٘ما ًأحي :

الىٗش اإلاعخُٙذ مً اإلاؽشوُ بّذ اإلاىاٜفت ٘هى الجهت التي حّىي  أو هى اإلافذس : و  ألامش مّىي  - 

ًلتزم بىاحباجه البى٢ُت ل٣ي ال  ئنُ٘جب ِلُه  ،حّىى لبى٢ه جدذ ١امل معإولُت لمان ٠دعاب اإلاعخىسد

 لم ًٙي بها ٠ما ًيبغي اججاه اإلاعخىسد. ئرا٣ًىن مجبرا ِلى الذْ٘ 
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خماداثخىاباث الممان و ،الخمش ِبذ الشخُم ِبذ حما٥ -1 ّاث والٝىاِذ الذولي واجٙاُٜت  الِا اجداد اإلافاٗس  ،اإلاخدذة ألاممالمامىت في الدؽَش

ذ ،البى٢ُت الّشبُت   .29ؿ  ،1999 ،ال٣ٍى

 اإلاعخُٙذ: ًخمثل في اإلاعخىسد أو الجهت التي ٜامذ باِالن اإلاىاٜفت. - 

ن ١ل هى البى٤ الخاؿ باإلاعخىسد و : و  المامً -  الزي ًمْ الممان بهذٗ جأمحن اإلاعخُٙذ بخٍّى

دذر هزا ، اإلاىحىدة في الّٝذ مً وٗش آلامش اإلابلٖ في خالت ِذم اخترام الالتزاماث بذون الخذخل في الجزاُ ٍو

حن.  بحن الى٘ش

ٍذعى ٠زل٤ بالمامً اإلاماد وهى البى٤ اإلافذس الزي ًخّهذ للمامً مً خال٥ : و  المامً اإلاٝابل - 

ْ لضبىهه  ئـذاسه بدُث ال  ،ل٣ل اإلاخذخلحن مفالحهم الخاـت ئراللممان اإلاٝابل بالخجاسب ل٣ل عجض مخٜى

٠زل٤ المماهاث اإلاٝابلت ، ًىحذ ِالٜت بحن "مّىي ألامش و المامً" وال بحن "اإلاعخُٙذ و المامً باإلاٝابل" 

لُت.   معخٝلت جماما ًِ المماهاث ألـا

 (1):بعض الاعخباراث اإلاخعلقت بالضماهاث -3

ت ما ًذوس خى٥ ُٜمت المما         ن و مّاًحر اخخُاس الممان:مً بحن اإلاعائل اإلاشجبىت بالمماهاث هى مّ٘ش

: خُث أهه ال ًىحذ ٜاهىن ًدذد هزه الُٝمت ل٢ً الًم٢ً أن جخجاوص مبلٖ الٝشك اإلاىلىب و  ُٜمت الممان-أ

خباساث:  ئلىِلى هزا ألاظاط ًم٢ىىا أن هشحْ جدذًذ الُٝمت   بّن الِا

٠ما أن ججاسبها ، المماهاثاداث و جٝالُذ في ؼأن : ا٠دعبذ البىٟى بفٙت ِامت ِ الّٗش البى٣ي - 

اإلاترا٠مت في هزا اإلاُذان ججّلها راث ٜذسة ِلى جدذًذ ُٜمت الممان اإلاىلىب خعب وبُّت ١ل هُى مً أهىاُ 

الٝشك و ًأخز ٔحره البى٤ في اإلاجا٥ ٘لِغ هىاٟ أخعً مً وحهت هٍشه وبّا مً أن ج٣ىن ُٜمت الممان 

ت إلابلٖ الٝشك بدُث ٌعمذ له رل٤ باهخٍاس  ذ الدعذًذ في اومئىان و ل٢ً رل٤ وعبي بىبُّت معاٍو مِى

 الحا٥.

ل -  ٘اإلاإظعت التي جخمخْ بعمّت حُذة في العٛى ٜذ ج٣ىن  : الصخق أو اإلاإظعت الىالبت للخمٍى

خباساث ؼ٣لُت ئال المماهاث اإلاىلىبت منها ال جخمْ  في  ئال أي شخق ال ًم٢ىه أن ٌّىي لماهاث  أن٠ما ، اِل

 خذود ما ِل٤ُ.

: ٠ما أن مؽ٣لت أخشي جىاحه البى٤ في ٜمُت المماهاث و هزه اإلاؽ٣لت جخّلٞ بال٢ُُٙت  اخخباس المماهاث -ب

 اإلاخبّت في اخخُاس هزه المماهاث.

ش هزه  ٘ٝذ ظمدذ الخجاسب البى٢ُت و الّٗش البى٣ي اإلاخىلذ ِنها خلٞ ِاداث و ـُٖ الخخُاس المماهاث و جخ٘ى

 ؼ٣ا٥ المماهاث اإلاىلىبت و مذة الٝشك اإلاىحهت لخٕىُخه.الفُٖ بالخفىؿ ِلى الشبي ما بحن أ
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،واهش لىشػ -1 اث الجامُّت، 7ه  ، جٝىُاث البىٟى  .164ؿ ، 2001، الجضائش، دًىان اإلاىبِى

بت و اخخماالث حُٕحر الىلْ آخُث  ،ألاحلًخّلٞ بٝشوك ٜفحرة  ألامش ١ان  ئراأما           حا٥ الدعذًذ ٍٜش

ّها بؽ٣ل أ٘مل ٠ما أن مبالٖ هزه الٝشوك لِعذ ٠بحرة في هزه  م٢ً جٜى الشاهً للمإظعت لُّٙت ٍو

 ٠ممان. خش آالحالت ًم٢ً أن ٢ًخٙي البى٤ بىلب جيعُٞ ِلى البمائْ أو ٠ٙالخه مً وٗش شخق 

 ميدانهاأشكال الضماهاث البىكيت و :  2 –الفرع

ت زالر أؼ٣ا٥ للمماهاث ِىذ الىلب ألاو٥         (1): ًم٢ً الخمُحز خعب الؽشوه اإلاىلِى

ش لزل٤ الممان ِىذ الىلب ألاو٥: و هي المماهاث الىاحبت ألاداء ِىذ أو٥  -1 و  ،ولب مً اإلاعخُٙذ دون جبًر

ِلى البى٤ أن ًىٙز ولب و  ،اإلاخّلٝت بىق الممان الؽشوهأن ًدترم في ولب الخىُٙز الؽ٣ل و ًجب 

ُت اإلاىالبتاإلاعخُٙذون أن ًد٢م أي ًبذي سأًه   َّخبر هزا الؽ٣ل اظخّما٥ في الخجاسة الخاسحُت.، و ِلى ؼِش

اٛ اإلاعخُٙذ ؼهادة جثبذ ٘يها عجض مّىي ألامش -2 الممان ِىذ الىلب اإلابرس: هى لمان ًخم اظخّماله با٘س

ش ولب  اء بالتزاماجه )أن ًٝىم بخبًر اظخّما٥ الممان( مً خال٥ اإلاّلىماث اإلاٙملت مً العبب ًِ ال٘ى

 اإلاشجبي بهزا العجض.

الممان اإلاعدىذي: ًلتزم البى٤ المامً بذْ٘ مبلٖ الممان اإلاعخُٙذ اإلاعدىذاث اإلاخٙٞ ِليها معبٝا في -3

جد٢ُمي  رل٤ بخٝذًم ؼهادة أو خ٢م ٜمائي أو ٜشاس و  ،لّذم اخترام البائْ اللتزاماجهخىاب الممان اإلابرسة 

 ًثبذ عجض البائْ.
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  .99ؿ  ،ألاسدن ،ِمان، داس ال٢ٙش هاؼشون و مىصِىن ، وجدلُل الائخمان ومخاوشه ،ئداسةمدمذ داود ِثمان  -1

 إصدارها وإجراءاث: أهواع الضماهاث البىكيت  3 –الفرع

ٚ ، البى٤ ئلىؼ٣ا٥ مخّذدة مً المماهاث اإلاٝذمت هىاٟ أ          اإلاىا٥ اإلاىٝىلت أو و التي ج٣ىن ِلى ؼ٣ل ـس

اإلامىىخت والٝائمت و مً أهم أهىاُ المماهاث التي ًخم مً خاللها جىزُٞ الدعهُالث الائخماهُت  ،ٔحر اإلاىٝىلت

 (1) :التي جم جشجُبها خعب ٜىتهاو 

ًٝىم البى٤ بّملُت حجض ِلى مبلٖ مّحن مً اإلاا٥ لٝاء الدعهُالث  :الودائع( الىقدًت )حساباث  ثالخأميىا-1

وجبٝى ، ظىاء ١اهذ هزه اإلابالٖ محجىصة بالّملت اإلادلُت أو الّمالث ألاحىبُت، الائخماهُت الٝائمت أو اإلامىىخت

ُذ الدعهُالث و  ،ِاملتي البى٤ وُلت بٝاء الدعهُالث ذهزه الخأمُىاث محجىصة ل مالم ًخم جٝاؿ ما بحن ـس

بت البى٤ بعبب ٌهىس  بىاء ِلى ولب  ل،مإؼشاث الخّثر ِلى خعاب الّمُ المماهاث الىٝذًت بىاء ِلى ٔس

ذةًذْ٘ البى٤ ِليها ٘ائذة ٠ٕحرها مً الىٝذًت  ٘الخأمُىاث ،الّمُل هٙعه جب  ألاخشي،الذائىت  ألاـس  أنٍو

 :  هيها ٠ممان بى٤ ِذة حىاهب ِىذ ٜبىلًشعى ال

اةأن ال ًٝل هامؾ الشبذ ما بحن الٙائذة  - الذائىت التي جذْ٘ بحن الٙائذة و ،)٘ائذة مذًىت( و الدعهُالث اإلاعخ٘ى

 ؛ِلى الخأمُىاث

ظّش  ٙيمىذ الّمُلخخُٙم ئم٣اهُتمْ  ،أحىبُت( جذْ٘ لها ظّش الٙائذة العائذبالّملت الفّبت ) الخأمُىاث-

اةالٙائذة  جب مشاِا ،ًِ العّش العائذ%(1550-  %1بحن)ِلى الدعهُالث اإلاممىهت ما اإلاعخ٘ى  ما ًلي: ةٍو

  ن مً ـاخب الىدٌّت بؽشاء الّملت في ذ ًشاه البى٤ مىاظبا أيالحفى٥ ِلى جٍٙى  ؛ٜو

 (ًِ ما بحن ُٜمت الدعهُالث اإلامىىخت والُٝمت اإلاّادلت للّملت المامىت.110جٟش هامؾ ال ًٝل)% 

خباس ما ًلي: ألاخزٜبل جىُٙز هزه الدعهُالث ًجب : ؤلاحشاءاث اإلاخّلٝت بخىزُٞ الخأمُىاث الىٝذًت *  بّحن الِا

  ن معخمش بىلْ مبلٖ الخأمُىاث الىٝذًت مٝابل  ؛خمان اإلامىىخت للّمُلئحعهُالث الا حّبئت جٍٙى

 ن معخمش بىلْ مبلٖ الخأمُىاث الىٝذًت مٝابل  ؛اإلامىىخت للٕحر خمانئحعهُالث الا  حّبئت جٍٙى

  حر ن ِلى ًخم حّبئت حّهذ و  ئنودائْ ألحل  أو ِىذ الحجض مً خعاباث الخ٘ى مه ًخم اظخخذا أنجٍٙى

دت و   .معبٝتفي ألُٞ خذود بمىا٘ٝت ـٍش
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 .060، ص1002سمير جميل حسين الفتالوي، العقود التجارية الجزائرية، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية،   -1

)مفذس أحىبيبى٤  أو ًِ بى٤ مدلي  ئما: جخممً حّهذ م٢خىب ٔحر ٜابل للىٝن ـادس  ث البىكيــــتل الــــكفــــــا -1

ان  ،ّمُل له لفالح بى٤ مدلي )معخُٙذ(ِلى ولب ال ابىاء ،ال٢ٙالت( ، ال٢ٙالتخال٥ مذة مُّىت وهي مذة ظٍش

ذ ما أخل بالتزاماجه اإلاىفىؿ ِليها في مخ ئراوحّاد٥ مبلٖ الدعهُالث الائخماهُت الزي ظُمىذ للم٢ٙى٥ 

(1) ما ًلي: مشاِاةالبى٤ ِىذ اخز هزا الىُى مً المماهاث  ئداسةٍخىحب ِلى ، و ال٢ٙالت) الٕشك مً ال٢ٙالت(
 

  ؛مؽشوواأن ٣ًىن هق ال٢ٙالت 

  البى٤ أي ًدمل  فيأن ج٣ىن ـادسة مً بى٤ مدلي أو أحىبي مٝبى٥ لذي دائشة الّالٜاث الخاسحُت

 ؛جفيُٚ ائخمان حُذ

 هق ال٢ٙالت مً اإلاعدؽاس  ئحاصة)ِشك هق ال٢ٙالت ٜبل ٜبىلها ِلى الذائشة الٝاهىهُت للبى٤

 ؛الٝاهىوي للبى٤(

  لُتالاخخٙاً بيسخت مً ال٢ٙالت ىت البى٤ ألـا  ؛في خٍض

 ّخ اظخدٝاٛ ال٢ٙالت بّىاًتمخاب ذ الاظخدٝاٛ ال٢ٙالت ًِ  مشاِاةأن، و ت جاٍس اظخدٝاٛ الدعهُالث ًٍض

 ؛ًىم 15 ًٝل ًِ ٔحر مباؼشة مما ال  أو اإلامىىخت مباؼشة ١اهذ 

  ؛ألاحىبُت١اهذ ال٢ٙالت بالّملت  ئرا،ألاحىبُتالّمالث  أظّاس مشاِاة الخدىه مٝابل جٝلب 

 .ل الّملت في الذولت التي ٘يها مفذس ال٢ٙالت  أن ال ٣ًىن هىاٟ ُٜىد ِلى جدٍى

ت مً اإلاداَ٘ الائخماهُت للبىٟى مممىهت ألا٠بر الجاهب  : العقـــاريـــــــتالضـــماهاث -3 ٍخم و  ،مٝابل سهىهاث ِٝاٍس

لى همارج خاـت مّخمذة يساض ِملُت الشهً لذي دائشة ألا  ئحشاء ِىذ الحفى٥ ِلى هزا و ، الخابْ لها الّٝاس ِو

 :  جدفل ِلى اإلاعدىذاث الخالُت أنالبى٤  ئداسةالىُى مً المماهاث ًجب ِلى 

  خ ؼهش ظابٞ ِلى )خذًثظىذ حسجُل مل٢ُت الّٝاس أـلي و  ؛(ألا٠ثربخاٍس

  خ ؼهش ظابٞ ِلى )خذًث و  أـلي أساض يمخىي  ؛(ألا٠ثربخاٍس

  ى٥ للبىاء مفذٜت خعب  ؤلاوؽائُتالشخفت  ؛أـلُت()ألـا

 ى٥؛مفذٜت خعب ؤلاوؽائُتىىاث وسخت مً اإلاخ  اأـل
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  خ مل٢ُت الّٝاسألاسالُؼهادة مً دائشة اإلاضاد ببُْ أن ١ان ٜذ ظبٞ  ئرابُان و  ،اإلاخخفت جبحن جاٍس

وحّشك ٜشاس مىذ ، اث ٜاهىهُت جمّٚ مً ُٜمت الممانمالخٝجٙادًا لىحىد ٜماًا و  ،الّلني

 ؛مخاوش معخٝبلُت ئلىالدعهُالث 

  ؛حشواإلاذة في خالت ١ىن الّٝاس مإ  ؤلاًجاس مفذٜت جبحن ُٜمت جاس ًؤلا ِٝىد  ئخماس 

 مؽشوِاث مشاٜب الؽش١اث أو ؼهادة حسجُل  ئخماس ًخىلب ، ١ان اإلاذًً ؼش٠ت أو ٠ُٙل ئن ،

ُْج لٝاء  ألامىا٥مً مذي جم٢ً الؽش٠ت مً سهً  الخأ٠ذلشوسة ، و بحن اظم اإلاٙىك بالخٜى

 حعهُالث الٕحر.

 

 .061سمير جميل حسين الفتالوي، مرجع سبق ذكره، ص  -1

ــت ئحشاءاث*   : ًجب الاهخمام بـ:مىذ الدعهُـــالث مٝابل الشهىهــاث الّٝاٍس

 الخٝذًش مً  ئحاسةِملُت الشهً مْ  ئحشاءرل٤ ٜبل ، و جٝذًش الّٝاس مً ٜبل اإلاٝذس اإلاّخمذ للبى٤

ت لىلّاإلاالخٍاث ُاث و  الذائشة الّٝاٍس ُْ اإلاذوالخـى و٠ؽٚ ش، ًً اإلاىذوب للبى٤ ِلى ١ل الخٝذًجٜى

ت  ؤلاٜشاس   ئيالبى٤ إلاىْ  فيدائشة الهىذظت  أو باإلاىحىداث الزًً ًخم اخخُاسهم مً ٜبل الذائشة الّٝاٍس

 ؛٥جداًال ث ٘يهزا اإلاجا

 ( و الّٝاساث اإلاؽٕىلت مً ٜبل اإلاال٤ِذم ٜبى٥ سهً الحفق ) خباساث جخّلٞ بفّىبت  ،اإلاؽاُس اِل

 ؛جىُٙز ِلى الّٝاس ِىذ حّثر الّمُل

  ؛بت للّٝاساث اإلاإحشةباليع ؤلاًجاس بُان ُٜمت 

 ١ان ظِخم الشهً بمىحب و١التلىحىد ـاخب الّٝاس خاسج  ئراالى١االث مً الذائشة الٝاهىهُت  ئحاصة

 البالد.

 أظّاسألاظهممً اإلاخاوش هٍشا لّذم اظخٝشاس  :ًخمحز هزا الىُى مً المماهاث بذسحت ِالُت ألاسهمرهـــــً ( 4

ىذ ٜبى٥   (1) في البى٤ لهزا الىُى ًجب ما ًلي: ؤلاداسةاإلاشهىهت وجٝلها ِو

 ذ،وأمْ ، اإلاشهىهت حُذ لألظهم٣ًىن الىلْ اإلاالي  أن ٝها في أي ٜو ن ج٣ىن مذسحت لمً ئم٣اهُتحعٍى

 ألاظّاس؛شاس ٝصماث مالُت مْ اظخولم جخّشك الؽش٠ت ظابٝا أل  (الثاهىي )العٛى الىٍامي 

 ذ ُٜمت  ؛ظّاسهاأل الحادة ا للخٝلباث هٍش  ،ألاظهم(مً ُٜمت %50الذًً ِلى ) ال جٍش

  ؛اإلاشهىهت ألاظهمجدذًذ ِذد 

  ا مً ، وباإلاشهىهت ألاظّاس مخابّت  .ألاظّاسث ِلى باجٝل أيؽ٣ل دوسي جخ٘ى

 : ألاظهماإلاخبّت في ِملُت سهً  ؤلاحشاءاث* 
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 ؛عب همارج اإلاّخمذة في هزا اإلاجا٥ًخم الّملُت مً خال٥ جىٍُم ظىذاث الشهً وخ 

  الحفى٥ ِلى ٠خاب مً الؽش٠ت اإلاعاهمت ًإ٠ذ زبىث الٝشك إلافالح البى٤ وجثبُخه ِلى سجل

 .اإلاالُت ألاوساٛمىه جىحه للعٛى اإلاالي وهُئت  ألاخشي اإلاعاهمحن ووسخت 

ت:  رهً السياراث  -5   خم  ،ٌّخبر هزا الىُى مً الشهىهاث الحجاٍص الشهً لذي دائشة الترخُق  ئحشاءٍو

 ٠ممان هشاعي البى٤ ما ًلي:خباسه ِوال 

 اإلاخمذًً لذي البى٤ًخم جٝذًش العُاساث مً اخذ ا أن ً  ؛إلاٝذٍس

 اأالعُاساث اإلاشهىهت لفالح البى٤ و محن الؽامل ِلى أًخم الخ أن  ؛ن ججذًذه ظىٍى

 

 .064سمير جميل حسين الفتالوي، مرجع سبق ذكره، ص  --1

 ؛( مً ُٜمت الزًً اإلامىىح 120%ًخم الشهً وعبت ) أن 

 ذ الذًً ًِ  أن ً خمً الُٝمت ال (75%)ال ًٍض ت للعُاساث الجذًذة ِو للعُاساث ( 60%)ٝذًٍش

 ظىىاث. 5 - 3اإلاعخّملت التي ِمشها 

 : جىزُٞ سهً العُاساث ئحشاءاث* 

  ؛يها أنها مشهىهت للبى٤ و مخخىمتاإلاشهىهت مإؼشا ِلـىسة ًِ وسخت العُاسة 

 ٞ؛خىالت الح 

 ؛بىلُفت الخأمحن الؽامل لها 

 ن بخدذًذ الخأمحن  ؛ظىذ حّهذ و جٍٙى

  ؛الخأمحن ىخُذ مً بىلُفتالّخبر ُ٘ه البى٤ اإلاعخُٙذ ألاو٥ و الخأمحن ٌالحفى٥ ِلى ٠خاب مً ؼش٠ت 

 ُ؛الت ِىذ الىلب بُٝمت ٜعي الخأمحنالحفى٥ ِلى ٠مب 

  ن و ـادسة ًِ وصاؼهادة ُْسة الفىاِت و الخجاسة بالخٍٙى  .١ان اإلاٝترك ؼش٠ت أو مإظعت ئرا الخٜى

٘ال٢ُٙل  ،رمت مالُت أخشي  ئلى: ال٢ٙالت ٜاهىهُا حّني لم رمت مالُت آلاخريًكفالت الكفالت الشخصيت و  -6

م ًدل مدل اإلاذًً في خالت  اء١الٍٕش ي٘ال٢ٙالت الصخفُت أو ال٢ٙالت  ،عجضه ًِ ال٘ى ُجب أن جٝترن آلاخٍش

ت لل٢ُٙل ت الحعىتاوالعمّت ألادبُت و  باإلاالءة اإلاالُت والّٝاٍس خباس ما ًلي: ،لخجاٍس  لزا ًجب أخز بّحن الِا

 ُت و٠زا العمّت الجُذةجمخْ ال٢ُٙل باإلاالءة اإلاال  ؛ت و الّٝاٍس

 ًبال٢ٙالت مً الؽش٠ت  التزاملحفى٥ ِلى ئٜشاس باإلاىا٘ٝت ِلى ًخىحب ا، ئرا ١ان ال٢ُٙل ؼش٠ت جمام

 ؛١ل ؼش١اء

 ًخىح، ١ًان ال٢ُٙل ؼش٠ت معاهمت مدذودة ئرا  ؛ب الحفى٥ ئٜشاس مً هُئت اإلاذًٍش
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 ًتججحزلها ال٢ٙالت ُدذودة اإلاعإولمؽش١اث معاهمت الّامت و مً أن الىٍام الذاخلي ل٠ذ الخأ  .آلاخٍش

 :الضماهاث ألاخرى  -7

 بدُث، واإلاّذاث الخاـت باإلافىْ آلُاثالشهً الحُاصي: ٣ًىن هزا الىُى مً المماهاث ِادة ِلى  -أ 

ل ؼشاء  ٍخم جىزُٝه ِلى الىدى واإلاّذاث و  آلالُاثُ٘خم سهً ، ومّذاث آلُاثًخم مىذ الّمُل ٘شؿ لخمٍى

 الخالي:

  ؛حّبئت ِٝذ الشهً الحُاصي 

 .ًخم الشهً لذي ١اجب الّذ٥ 

 

 

 

 

ٞ أو حن لذ أخىِادة ججبحر بىالق الخأم:  لق الخأمحن اإلاخخلٙت لفالح البى٤ججبحر بىا -ب  اس الحٍش

ت لفالح البى٤ لزا ًخىحب ٠خاب مً ؼش٠ت الخأمحن ال٣ىاسر الىبُُّت و  بى٤ اإلاعخُٙذ ألاو٥ ال باِخباس العٜش

لُت مجحرة ئلى حاهب أن ٣ًىن البىل، و٠زا ٠خاب حّهذ بخجذًذ الخأمحن ٔحر ٜابل للىٝنمً الخأمحن و  ُفت ألـا

الوة ِلى، لفالح البى٤ وبىٙغ ؤلاحشاءاث ن بذْ٘ أٜعاه الخأمحن في خا٥ ججبحر بىلُفت رل٤ حّهذ و  ِو جٍٙى

 البى٤ ِلى الحُاة بفالح البى٤.

ل معخدٝاث أو معخخلفا -ج  ِىذما ًدا٥ ِىاء مّحن :  ث الّىاءاث اإلامىلت مً ٜبل البى٤جدٍى

ت الدعِىاء اإلاىاد جمى ، لؽىاُس، اٝاو٥ أو مخّهذ في مجا٥ البىاءاثِلى م ، هُالثٍيُت ًدخاج ئلى مجمِى

ل  ئلا٘تئلىمثل ٠ٙالت الذّ٘ت اإلاخٝذمت أو ٠ٙالت اإلابالٖ اإلادخجضة  ،جبذأالّملُت مً ئـذاس ال٢ٙاالثو  جمٍى

ل معخدٝاث  ج٣ىن هزه الدعهُالث، و مثل خفىله ِلى الٝشوك ،للّىاء اإلادا٥ ِلُه الاظخثىائُت مٝابل جدٍى

 ًلي:الّىاء ئلى الجهت التي مىدخه الائخمان )البى٤( بمشاِاة ما 

  ؛٣ًىن ِذلُا أنؤلاداسة  اؼتروذِٝذ خىالت خٞ ًخم جىٍُمه ئرا 

 ؛ئِالن خىالت خٞ الّذالت 

  ل معخدٝاث الّىاءالحفى٥ ِلى ٠خاب حّهذ مً الجهت اإلادلُت للّىاء بمى  .ا٘ٝتها ِلى جدٍى
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 في حغطيت مخاطر جمويل الخجارة الخارجيت  تاإلاطلب الثاوي : أهميت الضماهاث البىكي

لت، لشوسة ئًجاد آلُاث        ًخىلب الخىىس ال٢بحر لحجم الخجاسة الخاسحُت، والزي اظخٕٛش ِٝىدا وٍى

ت هي الىظُي الزي ًم٢ىه أن ًلّب  ذ ١اهذ البىٟى الخجاٍس ً واإلاعخىسدًً مّا، ٜو لممان خٝٛى اإلافذٍس

ل الخجاسة الخاسحُت  بحن مخخلٚ الذو٥ في الّالم، ظاُِت ئلى ئًجاد آلُاث جدٝٞ المماهاث الذوس في جمٍى

اء.  لجمُْ أوشاٗ الخباد٥ ولمان ٜذستهم ِلى ال٘ى

 : كيفيت حسيير الضماهاث البىكيت في جمويل الخجارة الخارجيت 1 -الفرع 

ٝت ئـذاس  ئن         ٝت للخّامل الذولي، مما ًدخم ِلى البى٤ بىلْ وٍش ل٣ل ِملُت جخّلٞ بالبى٤ وٍش

 (1)والُٝام بمخابّت خاـت ومىٍمت للممان وفي اإلاٝابل خذماجه الحفى٥ ِلى ِمىالث.المماهاث 

 حعريف الخجارة الخارجيت :  -1

ملُت الخباد٥ هزه العلْ حؽخمل ِالّالم ألاخشي و حن الذولت و دو٥ هي ِملُت الخباد٥ الخجاسي التي جخم ب      

 .ألاًذي الّاملتو ،اإلاادًت، الخذماث، الىٝىد

 كيفيت حسيير الضماهاث البىكيت : -2

 ًخجعذ في اإلاشخلخحن الخالُخحن : : خطواث ؤلاوشاء -أ

  شها في المماهاث اإلاٝابلت اإلاىحهت للبى٤ الجضائشي، ل٣ي ًخم بها، وهي ١اآلحي: : ؼشوه الٝبى٥  ًجب ج٘ى
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مىابٝت الىمىرج الجضائشي : وهزا مً خال٥ جدُٝٞ ١ا٘ت اإلاّاًحر والٝىاهحن التي هق ِليها اإلاؽُش الجضائشي،   -

 هز٠ش مً حملت هزه الٝىاهحن اللىائذ الفادسة ًِ وصاسة اإلاالُت.

خباس ظمّت البى٤ مً مجا٥ اإلاّامالث أن جفذس   - ًِ بى٤ مً الذسحت ألاولى : في هزه الحالت هأخز بّحن الِا

م أِماله.  البى٢ُت الذولُت، و٠زل٤ ٜس

 وأن ج٣ىن مدذدة مً وٗش الهُئت اإلاخخفت ِلى معخىي البى٤ المامً.        

ش   -  ِٝذ الممان : ًخم في مشخلت ئبشاص وجىلُذ ١ا٘ت البىىد التي ٌؽملها الّٝذ. جدٍش

 مدخىي الممان البى٣ي : واإلاخمثل في الّىاـش الخالُت :  -

 

 

 

 .13، ؿ 2000، ْوالخىصَلليؽش داس اإلاِعشة ، ِمان ،الىبّت ألاولى، اٜخفادًاث الخجاسة الخاسحُت، خعام ِمي داود وآخشون -1

٣ىن هزا مً  - جدذًذ ألاوشاٗ اإلاخذخلت : وهى اإلافذس، اإلاعخىسد، والمامً، والمامً اإلاٝابل، ٍو

نهم بذٜت، ٘ارا ١ان ٘شدا ًز٠ش مٝش ظ٢ىاه، وئرا ١ان مإظعت أو  خال٥ ر٠ش أظمائهم ١املت، ور٠ش ِىاٍو

 هُئت ًز٠ش مٝشها ؤلاداسي؛

خ وم٣ان ئـذاس الالتزام : - ئرا هىاٟ هفىؿ جخق المماهاث والمماهاث اإلاٝابلت، ًشد في  جاٍس

لُت، وهٙغ الش يء باليعبت إلا٣ان  خ اإلادذد إلسظا٥ الالتزام اإلاىحىد في الّٝىد ألـا مدخىاها الخاٍس

 ؤلاسظا٥؛

ولب ئسظا٥ الممان اإلاٝابل : خُث أن الممان اإلاماد، ًشظله البى٤ ألاحىبي ئلى البى٤ اإلادلي بىاءا  -

ٝا لىفىؿ مدذدة معبٝا؛ِلى ولب ه  زا ألاخحر، ٘و

مشاحّت الّٝذ : اإلاٝفىد به مىلُى الممان، أن مبلٖ الالتزام اإلاخٙٞ ِلُه بحن البائْ واإلاؽتري، زم  -

ام لخٙادي أي خىأ؛  بحن المامً والمامً اإلاٝابل الزي ٢ًخب باألخٗش وألاٜس

ىلب ألاو٥ ٔحر ٜابل لإللٕاء، وهى مشجبي التزام البى٤ :  هزا ألاخحر مشجبي بىبُّت الالتزام، أي ِىذ ال -

خ اهٝماء المامً  ٠زل٤ بالىاحباث جخُٙن مبلٖ الممان، وسْ٘ الُذ، خُث مذة الالتزام حّني جاٍس

لي أو ِذدها؛والمامً اإلاٝابل، ٠زل٤ ئم٣اهُت ا  لشحُى ئلى الّٝذ ألـا

ٝت ؤلاسظا٥ ّ٘الُت الممان : ئر جىحذ هفىؿ جز٠ش ؼشووها ألاصمت، مثل  - ٞ جل٢غ وٍش ًِ وٍش

م؛  مٜش

مً  جل٤ التي ًذّ٘ها البى٤ ألاحىبي، ابخذاءالّٝىباث : اإلاىبٝت في خالت جأخحر الخىُٙز، وهز٠ش حملتها  -

 ( لفالح البى٤ اإلادلي؛ % 12ل، واإلاٝذس ب )الُىم الثامً مً الممان اإلاٝاب
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ىسٍت لىفىؿ المماهاث - دت ٘و والمماهاث  الٝماء اإلاىبٞ : خُث أهه في خالت ُٔاب مدذداث ـٍش

اإلاٝابلت، ٘ان الٝاهىن اإلاىبٞ ِلى هُا١لها هى الٝاهىن الخاؿ بالبى٤ المامً، مما ٌعمذ ٘ٝي 

ت بالٙفل في   .١ل هضاُ ًدذر ِىه اظخّما٥ الممانللجهت الٝمائُت الجضائٍش

الممان ئواسه اإلاداظبي مً خال٥ خعاب مخخلٚ هزه اإلاشخلت ًذخل  اإلاداظبت البى٢ُت : في -

خم بزل٤ ئِذاد وزُٝت مداظبُت خاـت بالممان اإلاٝابل، ًخم ُ٘ه حسجُل الخ٣الُٚ  اإلاخّلٝت به، ٍو

 ١ل ما ًخّلٞ بالممان البُاهاث الخالُت :

ذاس : الخاـت بالممان؛ - خ ؤلـا  جاٍس

 الّملت اإلاذوهت )اإلا٢خىبت( : اإلاعخّملت في الممان ظىاء ١اهذ اإلادلُت، أو الّمالث ألاحىبُت؛ -

م اإلاعخّمل اإلاّىى مً وٗش البىٟى دولُا للّملت اإلاعخخذمت في الممان؛ سمض الّملت : -  هى اإلافىلح أو الٜش

مُا أو ٠خابُا؛ -  مبلٖ الممان :  ًذون ٜس

ه؛ -  وبُّت الممان : أي هِى

 

 

م الممان : مخففت ل٣ل هُى مً المماهاث؛ -  ٜس

خ خلى٥ ألاحل؛ - خ الاظخدٝاٛ : أي جاٍس  جاٍس

 هي الّملت اإلادذدة لّملت اظترحاُ مبلٖ الممان؛ِملُت الاظترحاُ : و  -

ن خعاسة الىابْ؛ -  اظخّاد الخُل٢غ : أي حٍّى

ت؛ -  مّذ٥ خاؿ : ٌّي ِلى ؼ٣ل وعبت مئٍى

 خعاب الّمىلت : أي البائْ ألاحىبي. -

ُْ ِلى الىزُٝت مً وٗش اإلاعإو٥ ِلى ولّها ئلى خ       ً هزه البُاهاث ًخم الخٜى خم وبّذ الاهتهاء مً جذٍو

 البى٤ المامً.

 (1) : حسيير الضماهاث البىكيت -ب

  جخم ِملُت حعُحر المماهاث مً خال٥ :        
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ّت للّٝذ : ًخم حّذًل الّٝذ أزىاء مذة خُاة الممان، هزا الخّذًل ٜذ ًمغ  - مخابّت الخّذًالث اإلاخٜى

خ اظخدٝاٜه للممان؛  الىق، اإلابلٖ، أو جاٍس

حّذًل الىق : ًخم رل٤ ِىذ ئدساج اإلاعخُٙذ بىىدا في الّٝذ لخّذًل الىفىؿ اإلاٝترخت مً وٗش بى٢ه  -

خ الاظخدٝاٛ، والبى٤ المامً  ان الممان، مبلٖ الخّهذ أو جاٍس خ بذاًت ظٍش ٔحر مجبر ِلى المامً، مثل جاٍس

ن الالتزام ألن ه فىؿ الممان اإلاٝبل هي ٜبى٥ ؼشوه الممان اإلاٝترخت مً وٗش بىهه، خُث ًم٢ىه ٘س

 التي جملي ِلُه مذي التزامه.

أًام بّذ ئـذاس الممان للٙفل في مىابٝت هفىؿ الممان مْ اخخُاحاث  10في الجضائش، للمعخُٙذ        

لي، وفي خالت ٘شك حّذًالث في الىق، ًٝىم المامً اإلاٝابل بالذْ٘ جدذ حٕىُت مً  جدُٝٞ الّٝذ ألـا

 مّىي ألامش ٠ّمىالث وهٙٝاث لفالح المامً اإلاعإو٥ ًِ حعُحر الخّهذ؛

ْ مبلٖ الممان أو خٙمه وهزا ٠ما ًلي :حّذًل ا -  إلابلٖ : ٣ًىن ئما ب٘ش

ادة في هزا  - ْ مبلٖ الممان : بما أ، مبلٖ الممان هى وعبت مُّىت مً مبلٖ الّٝذ الخجاسي، ٣٘ل ٍص ٘س

ْ اإلابلٖ بىٙغ اليعبت، لزا ًجب ِلى البى٤ المامً ئما حّذًل أو ججذًذ  ألاخحر جإدي بالمشوسة ئلى ٘س

 م البى٤ المامً اإلاٝابل بزل٤؛الّٝذ، ؼشه ئِال 

 

ُت الخجاسة الخاسحُت، مز٠شة لِعاوغ، حامّت الجضائش،   -1  .58، ؿ 2006-2005ًىظٙي وداد، المماهاث البى٢ُت ودوسها في جٜش

 جخُٙن مبلٖ الممان : ٣ًىن ئما ِلى أظاط : -

وحىد ؼشه الخخُٙن الخلٝائي في الىق، ًىق ِلى جٝذًم وزائٞ جثبذ الخثبُذ الجضئي للّٝذ الخجاسي، مثل *

ت، ووزائٞ الصحً، وبّذ الخأ٠ذ مً مىابٝت الىزائٞ ًٝىم المامً اإلاٝابل باـذاس حّذًل  الٙاجىسة الخجاٍس

ٙذ للممان. ٞ ظٍى ل ًِ وٍش  الّٝذ ألاولي للممان، جدٍى

لى أظاط        ْ الُذ الجضئي مً اإلاعخُٙذ لخخُٙن مبلٖ لممان، ورل٤ مْ الخىُٙز الجضئي للّٝذ  أِو ٘س

الخجاسي، هدُجت هزا أن البى٤ ٌّمل ِلى جخُٙن مبلٖ الّمىالث، وهزا الخخُٙن ًخم في ئواس لماهاث 

جُا مْ جىُٙز الّٝذ الخجاسي.  اظترحاُ الخيعُٞ التي ًدىاٜق مبلٕها جذٍس

خ الاظخدٝاٛ* خ  حّذًل جاٍس خ إلاذة ـالخُخه، ل٢ً ٜبل بلٓى هزا الخاٍس : ِىذ ـذوس الممان ًخم ججذًذ جاٍس

 ًم٢ً للمعخُٙذ أن ًىلب مً بى٢ه جمذًذ التزام الممان.

 مالخٍت : هٍشا ألن ججذًذ الّٝذ ٣ًىن أٜل ج٣لٙت، ّ٘ادة ما ج٢خٙي البىٟى المامىت بخّذًل الّٝذ.
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ذ اظخدٝاٛ الممان، * الاخخُاس بحن الخمذًذ أو الذْ٘ : هزا  ؤلاحشاء ًٝىم به اإلاعخُٙذ ِىذ اٜتراب مِى

ً، ٌّىد لبى٢ه الُٝام بزل٤.  وبا٘تراك ِذم ٜبى٥ اإلاّىي ألامش أي مً الخُاٍس

* اظخّما٥ الممان )دْ٘ الممان( : اإلاعخُٙذ مً الممان هى الزي ٌعخّمله ورل٤ بىلب خىي ُ٘ه مً 

اإلاعخىسد ِلى ِلم واظْ باإلاخاوش التي ٜذ ًخّشك لها، ًٝىم  المامً دْ٘ اإلابلٖ الزي ًلتزم به، وبما أن

م٢ً  اء اإلاّىي الزي ًدمي مفالحه بؽ٣ل أ٘مل، ٍو ُْ ِلى هُى مً الممان خاـت ِىذ ِذم ٘و بالخٜى

مه جمذًذ الممان ئرا ولب  اظخّماله لّذة ِىامل ألامش اللتزاماجه الخّاٜذًت أو ِىذما ًٍهش هزا ألاخحر ٘س

 هزا اإلاعخُٙذ.

 دْ٘ الممان ًىلب ؼشوه في الؽ٣ل أ٠ثر مً اإلاممىن :ؼشوه و٠ُُٙت اظخّما٥ الممان :* 

o  ِٛلى معخىي الؽ٣ل : ٣ًىن ولب اظخّما٥ الممان ٠خابُا، ٠ما ًم٢ً للمامً واإلاعخُٙذ الاجٙا

ِلى الؽشوه ألاخشي خى٥ الؽ٣ل الزي ًجب أن ٌٕىي ولب الذْ٘ )ًِ الىلب ألاو٥ مبرس أو 

ٞ بى٢ه الزي ًفادٛ بىٙعه ِلى  الممان اإلاعدىذي(، ّ٘لى اإلاعخُٙذ ئِالن هزا الىلب ًِ وٍش

 هزا ألاخحر.

o  : ِلى معخىي اإلاممىن : ٘اإلاعخُٙذ ًىلي أهمُت ٠ما ًلي 

خباس الىابْ الصخص ي؛ -   مفذس ولب الذْ٘ : ألن الممان اإلاعخٝل ًأخز بًّ الِا

خ ـالخُت الممان : ألن ولب الذْ٘ الممان ًجب أن  -  خ الاظخدٝاٛ، هزا الؽأن جاٍس ًخم ٜبل جاٍس

ن بالذْ٘.  هزه الٍشوٗ ًم٢ً أن ج٣ىن ٜاهىهُت، مدلُت أو دولُت، ٘ٝذ ًخلٝى اإلاعخُٙذ ال٘ش

 

 : إًجابياث وسلبياث الضماهاث البىكيت ألول طلب 2 –الفرع 

ً ألاحاهب، واإلاعخىسدًً اإلادلُحن الثٝت ٘هي حّى للخأ٠ذ المماهاث البى٢ُت وظُلت           ي للمفذٍس

ُىب، اإلاخبادلت،  والحماًت ل٣ل منهما، ئال أن المماهاث البى٢ُت وخاـت جل٤ التي ج٣ىن ألو٥ ولب مضاًا ِو

 (1) أهمها :

 : إًجابياث الضماهاث البىكيت ألول طلب-1

للمماهاث البى٢ُت ألو٥ ولب ئًجابُاث لِغ ٘ٝي ِلى معخىي اإلاعخىسد واإلاىسد، وئهما ِلى الشحل         

 اإلافشفي ٠زل٤.

 باليعبت للمفذس:  ئًجابُاث المماهاث البى٢ُت ألو٥ ولب -أ 
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التي  ٠ما وّلم أن المماهاث البى٢ُت أوؽأث أظاظا لخىىب ِلى اظخالم العىذاث والُٝم اإلاالُت،          

ً لماهاث للعحر الحعً للّملُت، ٘ىٍام ؤلاًذاُ ألاو٥ الزي ١ان ًىبٞ  ًٙشلها اإلاعخىسدون ِلى اإلافذٍس

ً بما ٌّٗش ب  ١ان ٌّذ حذ ـّب باليعبت لهم، ختى أهه لم ٢ًً  (Dépôt De Valeur)مً وٗش اإلافذٍس

ىت س ًخّامل مْ البىىٟ ، ٘أـبذ اإلافذأبذا اٜخفادًا، زم حاءث المماهاث للخخُٙٚ ِنهم ِبء الخٍض

عخُٙذ مً ظمّتها الجُذة.  َو

بعبب اإلاىا٘عت التي جدىم ِلى العٛى الّالمي الزي أـبذ ٌٕلب ِلُه وابْ الؽشاء، ٘اإلافذس مجبر         

ذها، و٠زل٤ ٌّخبر بمثابت الخّبحر  ش الممان مٝابل ِٝذ الفٙٝت التي ًٍش ٢ه أن جدٍش ِلى ٜبى٥ ما ًملُه ؼٍش

ت اإلافذس في جىُٙز التزاماجه ججاه اإلاعخىسد، باإللا٘ت ئلى رل٤ ئن المماهاث ألو٥ ًِ خعً هُت ومفذاُٜ

ْ لالِخماد اإلاعدىذي الزي ٣ًىن هى اإلاعخُٙذ مىه في خالت لماهاث  ولب حعمذ للمفذس مً الخىُٙز العَش

خماد(، ٠زل٤ وؽحر بالز٠ش ئلى أهه بام٣ان  الىزائٞ الىاٜفت )في خالت هٝق أي وزُٝت مهمت مخّلٝت بذْ٘ الِا

خماد اإلاعدىذي الزي ٌّىد ِلُه باإلافاٍسٚ باإللا٘ت ئلى  اإلافذس الاظخٙادة مً لمان الذْ٘ ِىلا مً الِا

 الّىإلات.

خماد اإلاعدىذي هى في خذ راجه لمان الفذس واإلاعخىسد، ٣ًىن لفالح ١ل منهما وهزا في خالت        الِا

 اوّذام الثٝت.

 

 

 

 

ُت، هأ٠شم ًامل٣ي، ألاوساٛ  -1 ت والّملُاث اإلاف٘ش  .334، ؿ 2009، ِمان، داس الثٝا٘ت لليؽش والخىصَْ، 1الخجاٍس

 

ِىذ دساظت ؼشوه ئوؽاء المماهاث البى٢ُت ألو٥ ولب :  المماهاث البى٢ُتباليعبت للمعخىسدئًجابُاث  -ب

الممان البى٣ي  ٌّذ اإلاعخُٙذ ألاو٥ مً هزا الممان، لهزا هٝى٥ أن٘اهه ِلى اإلاعخىسد  ،للخجاسة الذولُت

خماد اإلاعدىذي، ٘اإلافذس  حاء لحرحْ ال٢ٙت أمام اإلافذس الزي هى بذوسه ًمل٤ لماهاث مً هُى آخش هى الِا

خماد اإلاعدىذي وآمشا إلوؽاء الممان، بِىما اإلاعخىسد ٘ال٢ّغ، ٘هى  ٌّذ في آن واخذ معخُٙذا مً الِا

هىاٟ حّامل مً خُث اإلافالح ظىاء معخُٙذا مً الممان وآمشا إلوؽاء الممان اإلاعدىذي، أي أن 

 للمفذس أو اإلاعخىسد.
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ن في خالت ما ئرا أخل اإلافذس، بأي التزام مً التزاماجه، ٘المماهاث         الممان ًممً للمعخىسد الخٍّى

ُت والبت  ٞ بى٤ الممان دون الىٍش ِلى ؼِش ن ًِ وٍش ألو٥ ولب جم٢ً اإلاعخىسد مً الاظخٙادة مً حٍّى

غ مجبرا ِلى ئدالء وزائٞ جبرهً ِم صحت ولبه، ٘الممان ٔحر مباؼش ٌعمذ للمعخىسد أي أن اإلاعخىسد لِ

ٞ البى٤ اإلادلي.  الاظخٙادة مً الممان، وهزا ٘ٝي ألو٥ ولب ًِ وٍش

 ئًجابُاث المماهاث البى٢ُت للشحل اإلافشفي :  -ج

شها هي ِلى الترجِب :ئن ؤلاًجابُاث التي ج          ٘ى

اهىهُت : - ت الذولُت ما ًلي : 13٘ٝاهىهُا اخخىث اإلاادة  اٜخفادًت ٜو ت الخجاٍس  مً الٝىاِذ اإلاىخذة للٕ٘ش

" ١ل المامىحن والمامىحن اإلامادًً ال ًدخملىن أًت معإولُت، في أي ٌٗش مً الٍشوٗ التي ًم٢ً أن     

ل وؽاوهم بعبب ٜىة ٜاهشة، مؽاداث، الىشاباث مذًىت، ِفُان، خشوب أو ظبب خاسج ًِ هىاٜ ها حّٜش

 أو معإولُاتها."

ُت ولب اإلاعخىسد أو اإلافذس، ئرا هٙز التزاماجه ٘هىاٟ       ئلا٘ت ئلى أهه لِغ ِلى البى٤ أن ٌعخذ٥ في ؼِش

البى٤ ال ٌّذ معإوال، وهزا ما ٌعمذ له بالحٙاً ِلى ظمّخه الذولُت، وفي خالت الممان ٔحر مباؼش ٘ان 

حن، ول٢ً أمام البىٟى اإلاشاظلت البى٤ الممً اإلاماد ًدخَٙ بمفذاُٜت لِغ ٘ٝي أم ام الؽش١اء الخجاٍس

ن جىُٙز الممان اإلاماد ِلى ألاظاط ٘ان  التي ًم٢نها أن جخخز ئحشاءاث اهخٝام في الحا٥، وهزه ألاخحرة ج٘ش

ن مٝاوم مً ٜبل البى٤، ُ٘ما ًخق الذْ٘  ًيؽأ ِىه جأخش في مفالحها، ٠ما أهه بعبب ألشاس أي ٘س

 ٘ت ئلى الّمىلت التي حّذ م٢دعبت مٝاسهت باإلاخاوش التي حّذ لُّٙت وعبُا.باليعبت للمعخُٙذًً، ئلا

 

 

 

 

 

 : سلبياث الضماهاث البىكيت ألول طلب  -2

 ظلبُاث المماهاث ألو٥ ولب هي أًما جخق اإلاعخىسد، اإلافذس والشحل اإلافشفي.       

 ظلبُاث الممان ألو٥ ولب ِلى اإلافذس : -أ
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ٞ الىمى ٠ثحرا مً اإلاعخىسدًً ًٝىمىن ًىلب الممان ٘ٝي، لّذم ئخعاظها        في البلذان العائشة في وٍش

ّه  ً أو لىٝق ججاسبهم في الاجٙاٜاث الذولُت، وهزا يهذٗ لحماًت مفالحهم ومٜى باألمان ججاه هىاًا اإلافذٍس

ملت الفّبت أو الحفى٥ ِلى الٝاهىوي، ٘المامً البى٣ي ألو٥ ولب ١ان ٌّذ وظُلت للحفى٥ ِلى الّ

 جخُٙماث وخعم، ٘ٙي الىلب الخّعٙي مً وٗش اإلاعخُٙذ الزي ًأخز ِذة أؼ٣ا٥، أهمها :

ن لِغ للفٙٝت التي ًخم ئوؽاء الممان مً أحلها، وئهما مً أحل  - ًم٢ً للمعخُٙذ أن ًىلب حٍّى

 ـٙٝت أخشي وهزا مْ هٙغ اإلاخّامل؛

ٝت مدلُت ًم٢ً للمعخُٙذ أن ٌعخّ - مل الجملت بمّنى الخمذًذ أو الذْ٘، وهزا في الممان الخّهذي، بىٍش

يهذٗ إلبٝاء ِشك اإلافذس ٜائم ئلى أن ًخم ِٝذ الفٙٝت، في خحن ًجب ِلى اإلافذس دْ٘ ِمىالث بم٢ُت 

 مشجّٙت؛

ُ٘ما ًخق لمان اظترحاُ الدعبُٞ، هزه ألاخحرة ًم٢ً للمعخُٙذ اظخّماله ١ىظُلت لٕي ِلى  -

ُت أ٠ثر مالئمت، مثال جخُٙماث في العّش.... ئلخ؛اإلافذس، ٘ان الٍشو   ٗ العٜى

ُ٘ما ًخق لمان خعً الخىُٙز، ًم٢ً للمعخُٙذ أن ًىلب خٝه في الممان ختى ولى لم ًذخل ألامش  -

 بالتزاماجه ججاه اإلاعخىسد.

 ظلبُاث الممان باليعبت للمعخُٙذ :  -ب

لي، ومً هزا اإلابذأ ًم٢ً للمعخُٙذ أن ٌعخلم        سأًىا أن ِٝذ الممان معخٝل جماما ًِ الّٝذ ألـا

ن الىلب ألاو٥، ل٢ً  في ٌشوٗ واسئت ًم٢ً أن ًىاحه اإلاعخُٙذ ـّىبت في هزا الؽأن هزه الٍشوٗ حٍّى

ن بالذْ٘.  بم٢ً أن ج٣ىن ٜاهىهُت، مدلُت أو دولُت ٘ٝذ ًخلٝى اإلاعخُٙذ ال٘ش

 ظلبُاث الممان باليعبت للشحل اإلافشفي : -ج

ِمىما دولُا ٘ان البى٤ المامً ًجذ هٙعه أمام حملت مً اإلاخاوش، أهمها ِىذ الىلب الخّعٙي       

اظخّما٥ الممان مً وٗش اإلاعخُٙذ خاـت أمام الٝىاِذ الذولُت أو أي ٌٗش مً الٍشوٗ الىاسئت، 

 المامً ًجذ ـّىباث في جىُٙز مهمخه.

 

 

 : اإلاخاطر التي حغطيها الضماهاث البىكيت 3 –الفرع 
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ُت الخجاسة الخاسحُت في اإلاجالحن )الفادساث لٝذ سأًىا ظابٝا أن         للمماهاث البى٢ُت دوسا ٠بحرا في جٜش

والىاسداث( ِلى خذ ظىاء، وهزا باالهخٝا٥ مً الذوس ال٢الظ٣ُي الزي ١اهذ جلّبه ئلى الذوس الحذًث لها، 

ذ، ورل٤ بالخىٛش ئل ى مخخلٚ اإلاخاوش التي حٕىيها هزه المماهاث، والتي جخمثل في مخاوش خعب الٜى

 (1)مخاوش خعب الخىش واإلاخاوش البى٢ُت ٠ما ًلي : 

 :مخاطر حسب الوقت  -1

الخفيُْ : ًيخج هزا الخىش ًِ اإلافذس، وهزا خال٥ ٘ترة الخفيُْ، أي ِىذ اهجاص الىلبُت، خُث ٜذ خىش  -أ

ُٚ اإلافىْ هدُجت ِذم ٜذسة اإلاىسد ئنهاء ئِذاد الىلبُت ألظباب جٝىُت أو مالُت، أو ًدذر اهٝىاُ أو  جٜى

ختى ٘سخ اإلاؽتري للّٝذ خال٥ الٙترة، وهزا ًإدي بالبائْ ئلى خعاسة هاججت ًِ ئهٙاٛ مفاٍسٚ ال ًم٢ىه 

 اظترحاِها مً ٜبل اإلاؽتري وال مً بى٢ه.

٥ ٘ترة الخفيُْ، ٠ما ٌّٗش بخىش اسجٙاُ ألاظّاس خىش اٜخفادي : ًىشأ هزا الىُى مً الخىش خال -ب

الذاخلُت لبلذ اإلاىسد، هزا الاسجٙاُ في ألاظّاس ًخدمله )اإلافذس( في خالت ما ئرا أبشم الّٝذ خعب ـُٕت أي 

حر ٜابل للمشاحّت.  ظّش زابذ ٔو

ٞ اظخّما٥ الممان ألو٥ ا -ج لىلب أو الذْ٘ خىش الاظخّما٥ اإلاٙشه : مٍّم المماهاث البى٢ُت جخم ًِ وٍش

 ألاو٥ ولب للمعخُٙذ، دون جٝذًم مبرساث.

بت في المٕي ِلى  وهٍشا لعىء هُت اإلاعخُٙذ ٘ان هزا ألاخحر ًىلب جىُٙز الممان، بذون ظبب ورل٤ ٔس

 البائْ الظخٙادة مً مبلٖ الممان.

 : مخاطر حسب طبيعت الخطر -2

وهزا لٍهىس ٌشوٗ اظخثىائُت ٔحر مىخٍشة ١الحشوب والاهخٝا٥ الّع٢شي أو مّاسلت  الخىش العُاس ي : -أ

ل، في هزه الحالت ج٣ىن بدُاصة اإلاؽتري مفادس بالّملت اإلادلُت  الح٣ىمت في جىُٙز الّٝذ أو خىش ِذم الخدٍى

ش لذيها الّمالث ألاحىبُت للدعذًذ. ت، ئال أن الح٣ىمت ال جخ٘ى  للُٝام بالدعٍى

الدعذًذ : هزا الخىش ًيخج في خالت ئرا وحذ اإلاؽتري ألاحىبي هٙعه مّعش أي ٔحر ٜادس ِلى  خىش ِذم -ب

خ ِذم الذْ٘. ذ ابخذاء مً جاٍس   الدعذًذ معبٝا )ؤلا٘الط( أو هىاٟ عجض مٜإ

 

 

 

ذ،  -1  .31ؿ ، 1999حما٥ ِبذ الخمش ِبذ الشخُم، خىاباث الممان واِخماداث الممان، اجداد اإلافاٗس الّشبُت، ال٣ٍى



مساهمت جحليل الضماهاث البىكيت في حسيير خطر                                 الفصل الثاوي          

 القروض   

 

51 
 

خىش ظّش الفٗش : ئن خىش الفٗش هاحم ًِ الخعاسة اإلام٢ً أن جدذر مً حشاء الخٕحراث التي جدذر  -ج

ِلى ظّش الفٗش للّمالث باليعبت للّملت ألاحىبُت اإلاشحُّت للبى٤، خُث أن هزه الحٝٛى أو ِلُه دًىن 

 مدشسة بهزه الّمالث.

 :ألاخطار البىكيت  -3

جٝذًم العلْ والحلى٥ ٘ترة الذْ٘ ٘ارا لم ًخم اإلاؽتري بدىُٙز التزاماجه بذْ٘ خىش الٝشك :ًبذو مْ  -أ

ل ٘البى٤ ًخش ى دائما أن ًخخلٚ  اإلاعخدٝاث التي ِلُه، ووبٞ هزا أًما ِلى البىىد التي جٝىم بّملُت الخمٍى

ـىادًٝه، وبالخالي مْ مذًىه ًِ الُٝام بالتزاماجه في آلاحا٥ اإلادذدة، ٘الخأخحر في الدعذًذ ًإدي ئلى اخخال٥ 

ًفبذ في ولُّت خشحت، ٘مً حشاء ظُاظت ئٜشاك خاوئت ًخّشك البى٤ لفّىباث جإدي به ئلى خعاسة ٔحر 

 وبُُّت.

ألاخىاس اإلاعدىذًت : ئن جل٤ ألاخىاس اإلاخّلٝت بالىفىؿ أي أنها مشجبىت بىق اإلاشظل للمعخُٙذ أو  -ب

 اإلاعخُٙذ، اإلاشاظل )المامً اإلاماد( أو المامً.مش، إلاشاظله، ٘الىق ًم٢ً أن ٌعلم أو ًىلب مً الىٗش آلا 

خىش العٛى في مشخلت الخفيُْ : ٌّني حعبُٞ الّمل مً أحل الحفى٥ ِلى أِلى حعبُٞ مم٢ً، وزُٝت  -ج

 جأمحن ٜشك اإلاىسد جفذس مً اإلافذس وجىبٞ وحٕىي ١ل الٝشوك .

ت لخأمحن الٝشوك(، جدمي اإلافذس مً )و١الت ٘شوعُ Cofaceالخىش الاٜخفادي : في خالت العّش الثابذ  -د

 ؼهشا. 12أن جٙٛى الاسجٙاُ ٔحر الّادي للخ٣الُٚ اإلاشحُّت في مذة جىبُٞ الّٝذ التي ًجب 

 خىش اظخّما٥ اإلابالٖ للممان :  -د

 الممان الخّهذي : خىش الممان ٔحر مم٢ً للمفذس مً حٕىُخه؛ 

 اإلابالٖ بّن الاظخّما٥ اإلاٙشه للممان؛ 

 دعبُٝاث؛لمان اظترحاُ ال 

 لمان خعب الخىُٙز. 

 

 

 

 

 



مساهمت جحليل الضماهاث البىكيت في حسيير خطر                                 الفصل الثاوي          

 القروض   

 

52 
 

 

 اث و جأثيرها على خطر القرضهلضمااإلابحث الثاوي: جحليل ا

ٞ لم رمت أو أ٠ثر لزمت اإلاذًىأو ِ      ٞ أخز الذائً لماهاث ُِيُتج٣ىن المماهاث ِادة ًِ وٍش  ،ً وٍش

م٢ً جٝعُم المماهاث مً خُث وسودها ِلى ما٥ اإلاذًً أو ِلى ما٥ الٕحر  ٝعمحن: المماهاث الصخفُت ئلىٍو

 و المماهاث الُّيُت.

 : الضماهاث الشخصيتاإلاطلب ألاول 

للحفى٥ ِلى ٜشوك مً ، وظُلت مً خاللها ًم٢ً للمخّاملحن جٝذًمها صخفُتال المماهاث حّخبر        

٘هي أداة ئزباث خٞ البى٤ ئلى الحفى٥ ِلى أمىاله التي اٜشلها  ،مً حهت أخشي ، و هزا مً حهت، البى٤

ٝت الٝاهىهُت  .ورل٤ في خالت ِذم حعذًذ الّمالء أو الضبائً لذًىنهم ،بالىٍش

 ف الضماهاث الشخصيتحعري : 1 - الفرع

اء بالتزاماث الصخق ٠ٙالت شخق ٜادس مالُا و ، ًٝفذ بالمماهاث الصخفُت        رو ظمّت وُبت بال٘ى

فذ به أًما أي خىاب لمان ٠ما ًٝ، م هزا الصخق بعذاد دًىهه للبى٤اإلاممىن في خالت ِذم ُٜا

، ت الحا٥ في خذود مُّىتل٢ً بىبُّو  ،ًمىذ البى٤ ٜشلا للصخق اإلاممىن ٘ٙي ١لخا الحالخحن ، للبى٤

ٚ هزه الحذود أي التي ًم٢ً للّمُل أن ًدفل ٘يها ِلى ٜشك و  اإلابلٖ الزي ٣ًىن الصخق المامً  ئلىجخٜى

ٚ جل٤ الحذود ِلى اإلابلٖ اإلابحن ، ه و في خالت خىاب الممان البى٣يِلى اظخّذاد أن ًممىه في خذود ٘خخٜى

 في رل٤ الخىاب.

 الشخصيتأقسام الضماهاث :  2 -الفرع

 ٜعمحن :  ئلىًم٢ً جٝعُم المماهاث الصخفُت      

 (1):  الكفالت -1

اء بدلى٥ آحا٥ جخم ال٢ٙالت بالتزام شخق مّحن بدعذًذ التزاماث اإلاذًً اججاه البى٤ ِىذ عجضه       ًِ ال٘ى

ِلى هزا ألاظاط ٘ال٣ا٘ل ، و ً الاخخماالث العِئت في اإلاعخٝبل٘ال٢ٙالت ّ٘ل مالي لالخخُاه م ئرن،الاظخدٝاٛ

اء بالتزامه اججاهعِىذ  ئال ال ًخذخل بؽ٣ل ّ٘لي  بلٕت الٝاهىن ٘ان ال٢ٙالت هي و  ،البى٤ جض اإلاذًً ِلى ال٘ى

خفُت لذًه ٘هي جىلى ٠ما حّخبر ال٢ٙالت مً أهم المماهاث الص، رمت في اإلاىالبت بدىُٙز الالتزامئلى لم رمت 

خجلى ،أهمُت بالٕت رل٤ بأن ٌؽمل ، و وولىح ٜتهزا الاهخمام بأن ٣ًىن م٢خىبا ومخممىا وبُّت الالتزام بذ ٍو

 و اإلاخمثلت في الّىاـش الخالُت : حمُْ الجىاهب ألاظاظُت

 ؛مىلُى الممان 

 ؛مذة الممان 
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اث الجامُّت،مدالشاث في اٜخفاد البىٟى ،ؼا٠ش الٝضوٍني-1  .109 ؿ، 1992، الجضائش، دًىان اإلاىبِى

 ؛لصخق اإلاذًً )الصخق اإلا٢ٙى٥(ا 

 ٘ل؛الصخق ال٣ا 

  الالتزام خذودأهمُت و. 

شوسة ئِالم اإلاذًً بمبلٖ ججبر ألاهٍمت اإلاخخلٙت البىٟى ِلى ل، ال٢ٙالتالىٍش ئلى مىلُى أهمُت و ب            

البىىٟ ٍم٢ً حعلُي بّن الّٝىباث ِلى و ، مُّىترل٤ مً خال٥ ١ل ٘ترة و  ،و أحاله التزامهمدل ، الذًً

احمت ًِ ظىء مً الىاضح مثل هزا ؤلاحشاء يهذٗ ئلى جٙادي ال٢ثحر مً الجزاِاث الى، و التي ال جلتزم بهزا ألامش

 .ال٢ٙالءالخٙاهم بحن البى٤ و 

بمىحبه جىُٙز  ،بى٤ًم٢ً حٍّشٚ الممان الاخخُاوي ِلى اهه ؤلالضام الزي ًمىده ال : الاحخياطي الضمان -2

ت ٘هى حّهذ ًممً الٝشوك الىاحمت ًِ خفم ألاوساٛ ، الالتزاماث التي ٜبل بها مذًً ألاوساٛ الخجاٍس

ت.  الخجاٍس

تئر هى         ُْ لُّٚ  ،لماهاث الىسٜت الخجاٍس ، مؽ٣ٟى ُ٘ه أو ئر أهه ًٝذم ِادة ِىذما ٣ًىن هىاٟ جٜى

ت الثٝت لذي الحامل الاخخُاويُ٘أحي الممان  ت و ٠ما أ ،لخٍٝى را ١ان خاـت ئهه ٌعهل جذاو٥ الىسٜت الخجاٍس

ا أو مإظعت مالُت ت جخذاو٥ بعهىلت ٠خذا ،ال٢ُٙل مف٘ش و٥ الىٝىد ئر هزا الممان ًجّل الىسٜت الخجاٍس

ت ئ الاخخُاويالممان و ، الىسُٜت ئلى خذ ما ُىًجىص في حمُْ ألاوساٛ الخجاٍس ، لى أهه في الؽ٣ُاث ٜلُل الٜى

.  ورل٤ ألنها حسحب ِادة مً اإلافاٗس

ت هي الاخخُاويٍىبٞ الممان و          ،الؽ٣ُاثو  ،العٙخجت ش،العىذ ألم :ِلى زالر أوساٛ مالُت ججاٍس

ت في أحل  الاخخُاويالهذٗ مً الممان و   .اظخدٝاٜههى لمان جدفُل الىسٜت الخجاٍس
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، داس الىٙائغ لليؽش و الخىصَْ ،-في اإلافاٗس ؤلاظالمُت  اظدثماسهاالشهً و مذي مؽشوُِت  - المماهاث الُّيُت، ـهُب ِبذ هللا البؽحر الصخاهبت -1

 .101ؿ  ،2011 ،ألاسدن ،الىبّت ألاولى

 : الضماهاث العيييتاإلاطلب الثاوي

المماهاث الُّيُت جل٤ المماهاث التي جمىذ ظلىت مباؼشة لصخق ِلى ش يء مّحن بالزاث وحؽتٟر في ١ىنها 

 (1)، وحّٗش ١اآلحي : حّذ بمثابت اظخئثاس ًخٝشس لصخق ِلى ش يء مادي مّحن أو ِلى ُٜمت مالُت مُّىت

 : حعريف الضماهاث العيييت 1 - الفرع

ىحىداث التي ج٣ىن ٘هي جتر٠ض ِلى ألاؼُاء ال٣ائىت أو اإلا ،المماهاث الحُُٝٝت حعمى: و  العيييتالضماهاث  -1

 .الٕحر مىٝىلتبدىصة اإلاذًً واإلاخمثلت في ألامىا٥ اإلاىٝىلت و 

 :خصائص الضماهاث العيييت-2

 ًخمحز هزا الىُى مً المماهاث بالخفائق الخالُت:    

 ؛جترجب ِلى ألاؼُاء اإلاخّلٝت بها خٝٛى ُِيُت 

 اء خٞ آخش  ،خٝٛى الخبُّت ئرا و ، و ج٣ىن جابّت للحٞ اإلاممىن أي أنها ال جىحذ معخٝلت بل لممان ٘و

لي  اهٝط ى  ؛مّه الحٞ الخبعي اهٝط ىالحٞ ألـا

  ِلى هزا ٘ان اإلاا٥ اإلاخفق و ، جممىذ ١ل حضء مً الذًً نى أنهابمّ الخجضئت،خٝٛى ال جٝبل

اء باإلا اء ب بلٖ مّحن ًبٝى لماها للمبلٖ ١لهلممان ال٘ى  .ه ١امالئلى أن ًخم ال٘ى

 أشكال الضماهاث العيييت : 2 -الفرع 

ِلى الّمىم ٘ان المماهاث الُّيُت ِباسة ًِ لماهاث ملمىظت ًم٢ً حجضها في خالت ِذم حعذًذ و      

وجخمثل في ٜائمت واظّت مً العلْ جشج٢ض هزه المماهاث ِلى مىلُى الش يء اإلاٝذم للممان و  ،الهذٗ

ت ل اإلال٢ُت٠ما أن هزه ، والخجهحزاث الّٝاٍس ورل٤ مً ، ألاؼُاء حّىى ِلى ظبُل الشهً ولِغ ِلى ظبُل جدٍى

 ٍم٢ً أن جأخز ألاؼ٣ا٥ الخالُت:الٝشك و  اظتردادأحل لمان 

 :الرهً العقاري  -1

مىده أًما خٞ ٍو  ،خدبْ الّٝاس في أي ًذ ج٣ىن ُ٘ه،ًًخم بمٝخماه مىذ الحٞ للمشهىن لههى ئحشاء ٜاهىوي      

وجخم ِملُت الشهً ، ادًحن أو الخالحن له في الشجبتدًىه مً زمىه باأل٘ملُت ِلى ُِىب مً الذائىحن الّ اظدُٙاء

ُّهبدسجُلها و  ت الشظمُتجٜى ا ٢ًٙي لحماًت الّٝاسي مً الفٙاث الٝاهىهُت م للشهًو  ،ا في الذوائش الّٝاٍس

ذ اإلاىاظب و  اظدُٙاءلمان اإلاشتهً )البى٤( و   : أ الشهً ئال بثالزت وٛش وهيال ًيؽخٝه في الٜى
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 18، ؿ 2005، بحروث ،اإلافاٗس ؤلاظالمُت،أخمذ ظٙش -1

الخّاٜذ ما بحن ألاوشاٗ ٍأحي هزا الشهً وبٝا إلداسة و  ،الاجٙاٛالشهً الىاش ئ بّٝذ سظمي أو سهً  - 

 ؛الحٞ في الخفٗش في هزه الّٝاساث اإلاّىُت والتي جمل٤ الٝذسة أو 

 ؛ًيؽأ جبّا ألخ٣ام ٜاهىهُت مىحىدةهى و  ،الشهً الىاش ئ بمٝخط ى ٜاهىن  - 

 (1). هى الشهً الزي ًيؽأ جبّا ألمش مً الٝاض يو  ،الشهً الىاش ئ بد٢م ٜمائي - 

 : الرهً الحيازي  -2

ًيؽأ  ،أو ئلى أحىبي ٌُّىه اإلاخّاٜذان لماها لذًً أو ِلى ٔحره بأن ٌعلم الذائً ًلتزم به الصخق هى ِٝذ     

و مً حهت أخشي ال ٣ًىن مدل  ،خعب الش يء ئلى أن ٌعخىفي الذًً ًترجب ِلُه الشهً خٝا ُِيُا ًخى٥ له

مً هىا هشي للشهً الحُاصي و  ،اسٝى٥ أو الّٝباإلاضاد الّلني مً اإلاى اظخٝالال الشهً الحُاصي ِلى ما ًم٢ً بُّه 

 أهىاُ و هي: 

 ؛الشهً الحُاصي للمّذاث و ألادواث- 

تّالشهً الحُاصي لل-   ؛مالث الخجاٍس

 ؛الشهً الحُاصي ِلى الّٝاساث- 

 ؛الشهً الحُاصي للفٙٝاث الّمىمُت- 

ت-   .الشهً الحُاصي لألوساٛ الخجاٍس
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 :خالصت 

ادة هى أن المماهاث البى٢ُت حّ ،هزا الٙفل ما ًم٢ً ٜىله مً خال٥          خبر ١ىظُلت جٙسح اإلاجا٥ لٍض

تو  حرها ٌشوٗ مالئمت للعحر الحعً لهزه الخّامالثو  ،حعهُل اإلاّامالث الخجاٍس ض و  ،رل٤ بخ٘ى باألخق حٍّض

 الثٝت بحن ألاوشاٗ اإلاخّاٜذة.

ذًت خُث ججحز ألاوشاٗ اإلاخّاٜذة ِلى الخّاٜ الالتزاماثئرن ئن المماهاث هي وظُلت لخأمحن جىُٙز           

اء ب٣ا٘ت   خعب الٕشك الزي أـذسث مً أحله.، الالتزاماثال٘ى

 خالي حّذ بمثابت أداة هامت لها. الو لهزا الممان ٌعحر بذٜت للخدلُل مً مخاوش اإلاخّلٝت بالبى٤ و ب
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 جمهيد :

ت التي جؼغكىا ئليها في الفصلين الؿابلين، ازترها اللُان بتربص في أخض البىىن  ججؿُضا للمفاَُم الىظٍغ

ى البىً الخاعجي الجؼائغي  ت َو حغاءاث وآلُت حؿُير ئ، وطلً ختى ًدؿنى لىا معغفت -ووالت مؿخغاهم  -الجؼائٍغ

ت وججؿُضَا في الىاك  ع الخؼبُلي. الظماهاث البىىُت مً ػغف البىىن الجؼائٍغ

، صعاؾت معملت عاصة مالُت وجلىُت، وجدلُل حعخمض البىىن واإلاإؾؿاث اإلاالُت على صعاؾت ػلباث اللغوضو 

 مً أحل اجساط اللغاع اإلاالئم، وجضعُم ما جم عغطه في الفصلين ألاٌو والثاوي.لضمت الظماهاث اإلا

ؿمىاٍ ئلى مبدثين، ألاٌو ًخظمً جلضًما عاما كفلمىا بضعاؾت جؼبُلُت صعحنها في الفصل الثالث ، والظي       

، أما اإلابدث الثاوي فلض جىاولىا صعاؾت الظماهاث اإلالضمت للبىً  -ووالت مؿخغاهم  -للبىً الخاعجي الجؼائغي 

 مً ػغف ػبائىه ملابل خصىلهم على اللغوض.
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 املبحث ألاول: عمومياث حول البنك الخارجي الجزائزي 

وفُما ًلي صعاؾت ، الىػً أَم البىىن التي حؿاَم بشيل فعاٌ في بىاء اكخصاصًاث بىً الجؼائغي مًالٌعخبر 

 مُضاهُت للبىً الخاعجي الجؼائغي.

 املطلب ألاول: نشأة البنك الخارجي الجزائزي.

غ وجىمُت ، شيل مإؾؿاث وػىُت َضفها الغئِس يحؿعى ؤلاحغاءاث الخأؾِس ي للبىىن على  حؿهُل وجؼٍى

ت مع الضٌو ألازغي العالكاث الاكخصاصًت   وطلً في ئػاع الخسؼُؽ الىػني. ،واإلاالُت الجؼائٍغ

 ك الخارجي الجزائزي ن: جلديم الب 1 -الفزع 

عي عكم  1967أهخىبغ 01للض جأؾـ البىً الخاعجي في  لهضف أولي َى الخىمُت ، 67-204بمغؾىم حشَغ

 الاكخصاصًت و اإلاالُت مع باقي صٌو العالم, كغاعاثوؤلا

 مع: AEBاؾخئىاف عمل ووان 

 01/10/1967اللغض اللُمىهُفي  -

 1967صٌؿمبر  01في  59GSاإلاإؾؿت العامت  -

ل 28البىً اإلادضوص  -  1968أفٍغ

 1968ماي  31كغض الشماٌ في  -

ئن البيُت لغأؽ اإلااٌ ، 1968ماي  31في  AABBبُع اإلاخىؾؽ البدغ ألا البىً الصىاعي الجؼائغي و  -

AEB  ا مً ػغف ماٌ الضولت، 1968حىان  01لم ًدضص ئ ال في (صًىاع 01وكضع بملُاع ) ،واهخدب خصٍغ

ت للبىً الجؼائغي الخاعجي.و ، حؼائغي   اإلالخصغ على مؿاَمت اللؼاعاث ألاولُت في الحلُبت الخجاٍع

 : الخطوراث التي شهدها البنك الخارجي الجزائزي  2 - الفزع

الظي اهخلل ئلُه في البضء غضاة جأؾِؿه وان الضوع ، عغف بىً الجؼائغي الخاعجي عضة مغاخل 1967مىظ 

غ في ئػاع الخسؼُؽ الىػني الدسجُل و  غ الاكخصاصًت ،الخؼٍى جىطُذ أن البىً و  ،واإلاالُت للجؼائغ وواهذ الخلاٍع

مع  ،إلاإؾؿاث صىاعُت هبيرة مع الخاعج الجؼائغي الخاعجي وان ًلىم بأهبر عضص مً العملُاث البىىُت

 مت مً ػغف اللىي العامت في ؾىىاث الثماهُاث.جىحيهاث اإلاعخمضة اإلالؼ 
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 17اإلاإعر في  01/88الخاعجي اللاهىوي  ألامغ في ئػاع  أصبذ شغهت طاث أؾهمحغير و  بىً الجؼائغي الخاعجي

 خامل اؾخلاللُاجاإلاإؾؿاث. 1988حاهفي 

لعب الضوع ، مع الخغيراث الاكخصاص الىػني, هما أصبذ َظا بالخىُُف ليٍو كخصاص هظغا لللاهىن على لال الخمٍى

ت ٌعخبر فمً حه ،اللىاهين الغئاؾُت واللاهىن الخجاعي  مغاعاةػغق الدؿضًض مع العملت واللغض في مسخلف 

ً في الؿىق الىلضًت  ومً حهت أزغي ٌعخبر وىؾُؽ في الؿىق اإلاالُت.، هشٍغ

ًلضع بملُاع  ، فأصبذًىاع( ملُىن ص600اعجفع عأؽ ماٌ البىً الخاعجي الجؼائغي بؿخمائت ) 1991وفي ؾىت 

ػاص اعجفاعه لُصل ئلى زمـ ملُاع  وؾخت مئت ملُىن  1991و في ماعؽ  ،(1,600,000,000ئت ملُىن )اوؾخم

ملُاع  940,710اعجفع عصُض بىً الجؼائغ الخاعجي لُصل ئلى  ،2009صٌؿمبر  31في ، و(5,600,000,000صًىاع )

 صًىاع حؼائغي.

لضع عأؽ ماله ب        ، خُث أهه ًمثل اإلاغجبت ألاولى في الجؼائغ، 31/12/2016لُاع صًىاع حؼائغي في م 150ٍو

لُا. 12والثالثت في اإلاغغب العغبي، واإلاغجبت   في ئفٍغ

 : مهام البنك الخارجي الجزائزي 3  - الفزع

ث اكخصاصًت واؾعت بين الجؼائغ الجؼائغي ًىمً في حؿهُل جىمُت مجاال اعجي الخئن أَم وظُفت للبىً 

ت مع باقي بلضان العالم هما ًمىً له الخضزل  ئلىهما تهضف  ،الخاعجو  ل العملُاث الخجاٍع جدظير و حصجُع جمٍى

 ــــــــ  : مسخلف العملُاث البىىُت وطلً بـ في

ل اللؼاعاث الخاصت -  ؛علض صفلاث مع اإلاخعاملين ألاحاهبوزاصت عىض كُامها ب، جمٍى

ل للمؿخىعصًً واإلاصجلضًم اإلاعلىماث الخاصت بامياهُت  -  ً؛ضٍعالخدٍى

ل  - م جىفير الخدٍى ت الخاعحُت وجمثُلها عً ػٍغ  الالػمجلضًم الخضماث البىىُت إلاؿاعضة الخجاٍع

 ؛واإلاغؾالث الضولُت ) الاعخماص اإلاؿدىضي (

 ؛لعملُاث الخباصٌ الخجاعي  الالػمتاجالاعخماصفخذ  -

وجىؾعذ  ،والعملُاث الضازلُت الخاصت ًخدضي َظا البىً حعامالجه الخاعحُت لِشمل هظان الىصائع -

ٌ، ؾىهاػغان وهفؼا، اث الصىاعُت في مُضان اإلادغوكاثمهامه لدشمل وافت خؿاباث اهبر الشغو

ت  ؛ومسخلف اليشؼاث ،الىلل البدغي  ،اإلاإؾؿاث الىُماٍو
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ل عملُاث الاؾترص - خىفل َظا البىً بخدٍى لت، و الخصضًغ، اصٍو ، اإلاخىؾؼت، جلضًم اللغوض الؼٍى

فغوع  ئلىالغئِس ي بالعاصمت الظي ًفغع  ئلىباإلطافت  ،ؤلاؾتراجُجُتلهظٍ اإلاإؾؿاث  ألاحلواللصيرة 

ًالبىً خالُا فغعين  لًاالث عبر عضة مىاػم مً الىػً ًموو  :آزٍغ

- La banque internationale arabe (paris) 

- Arabe banque investissent and Trade (Abou-dabie) 

لخغؼُت مسخلف وهظان اللغوض الخاعحُت  ،ألامىاٌالخضزل في الؿىق اإلاالُت الضولُت لجمع  -

 ؛العملت الصعبت مع الخاعجةبالاؾخماعاث اإلاشترا

 ؛ألحلو ؼلب الاؾخلباٌ الىصائع جدذ  -

ت مع الخاعج طض  ئعؼاء -  .كخصاصًتالؿُاؾُت والا ألازؼاع اإلاىافلت لظمان العملُاث الخجاٍع

 هيم حول البنك الخارجي الجزائزي مفااملطلب الثاني: 

 ي ائز ز ك الخارجي الجنبلكل الخنظيمي ل:الهي 1 - الفزع

أو الهُيل  ئن جبعا ، ئلىأزغي سخلف في جفاصُله مً ووالت ، ًالضازلي للبىً بىوالت مؿخغاهم الخىظُم ؤلاصاٍع

في الىوالت الغئِؿُت ًسخلف  ؤلاصاعي فان الخىظُم  أزغي ملين فيها ومً حهت اوعضص الع ،الزخالف حجم الىوالت

اللغوض في الشيل اإلاىالي الهُيل ذ ث البىىُت مً كبٌى الىصائع ومىالتي جخم فيها العملُا ألازغي عً الفغوع 

 .لبىً الجؼائغي الخاعجي لىوالت مؿخغاهم ل
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 : الهيكل الخنظيمي للبنك الخارجي الجزائزي وكالت مسخغانم. ( 2 – 3)الشكل ركم 

 

 

  املصدر : البنك الخارجي الجزائزي 
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 : منخجاث وخدماث بنك الخارجي الجزائزي  2 - الفزع

َظٍ  أنوعغم  ،الخضماث البىىُت الهامتمجمىعت مً اإلاىخجاث و ًلضم البىً الخاعجي الجؼائغي لؼبائىه 

لم ًىخفي  الخاعجيلىً بىً الجؼائغ ، مهمت حضا هظغا لؼبُعت الاكخصاص الىػني ئالأنهااإلاىخجاث حعخبر جلىُت 

 ،مع الخؼىع الاكخصاصي ىخلضًم مىخجاث حضًضة وخضًثت جخماش ببل ًلىم  ،بهظٍ اإلاىخىحاث الخللُضًت

 : ث وزضماث البىً الخاعجي الجؼائغي مىخجا أَمفُما ًلي  

  ى مسصص  ألاعصضةصفتر الخىفير البىيي : َى خؿاب فىعي في صفتر اإلاىصعت اإلاىلضة للفىائض  َو

يىهىا ممثلين مً كبل  ً الغشضؾالظًً لم ًبلغىا  وألاشخاص،والخىاص ،للمتزوحين ىفل مخٍو

ى ٌعمل والحؿاب الفىعي ،شغعي  ؛وصفع الخىفير ، والسحب هلضا ،الضفتر ،َو

  ً؛البىىُت أعصضتهمالصيىن : هي وؾُلت الؼبائً في سحب مبالغ م 

 : بالعملت  وألامىاٌبالجؼائغ والخاعج  وهي مفخىخت ليل اإلاىاػىين اإلالُمين الحؿاباث بالعملت الصعبت

 ؛ت فائضة مدضصة خؿب الشغوغ العامتالصعبت جيىن جدذ جصغفهم في ول وكذ وؿب

  والظي خل  ألاوجىماجُىُتبؼاكت بىً الجؼائغ الخاعجي للسحب :وهي مىخج حضًض زاص باإلاىػعاث

لم ٌعض ًظع زلت في الشُياث بؿب الخأزير في صفع كُمت  ئطاالىثير مً اإلاشاول التي جللاَا مً ػبائىه 

ظٍ الخؼىعة حعخبر َامت هظغا  ،الضفع أمامشبابًُوهظان لىحىص الؼىابير  ،الشًُ خالعباث للَو

 ؛ت الشغؾتفؿوكىاهين الؿىق واإلاىا اإلاىحىصة خالُا

 ل ممىخجاث الخ جىلؿم َظٍ اإلاىخجاث على خؿب اإلاضة : كغوض كصيرة :ما حؿمى باللغوض  أو ٍى

لت  ئلى)مً الؿىت  ألاحلاكل مً الؿىت كغوض مخىؾؼت ، ألاحل )مً  ألاحلؾيخين ( كغوض ػٍى

 .ؾىىاث ( 10 ئلىؾىىاث 5
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 املبحث الثاني : دراست وكالت البنك الخارجي الجزائزي بمسخغانم.

ت وو  اث حهٍى ت جىلؿم ئلى مضًٍغ واالث ومً بين الىواالث بىً الجؼائغ الخاعجي ووالت مؿخغاهم، ليل بىً مضًٍغ

 وهي مىطىع صعاؾدىا الخؼبُلُت.

 ونشاطها. 104املطلب ألاول : الخعزيف بوكالت مسخغانم 

ت إلاؿخغاهم.       ت الجهٍى  حعخبر مً الىواالث الخابعت للمضًٍغ

 104حعزيف وكالت مسخغانم  :  1 -الفزع 

ع الىبري، فخلضم لهم كغوض كصيرة 2009جأؾؿذ ؾىت       ظٍ الىوالت جخعامل مع ػبائً أصحاب اإلاشاَع ، َو

 اإلاضي، مثل كغوض الاؾخغالٌ، وكغوض مخىؾؼت اإلاضي، مثل كغوض الاؾدثماع.

 104: مهام ونشاط الوكالت  2 -الفزع

 اؾخلباٌ الىصائع اإلاخعللت بغؤوؽ ألامىاٌ مً ػغف ألاشخاص؛  -

 ىذ اللغوض بيل أهىاعها؛م -

م الشًُ اإلاخعلم بعملُاث الخىظُف والخدصُل؛ -  اؾخلباٌ عملُاث الضفع هلضا أو عً ػٍغ

 جىػَع عؤوؽ ألامىاٌ على ألافغاص ومغاكبت اؾخعمالها؛ -

ت؛ -  اللُام بعملُاث اهخخاب للخصم، وشغاء ألاوعاق الخجاٍع

ل الخجاعة الخاعحُت. -  جمٍى
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 104الهيكل الخنظيمي للوكالت :   3 -الفزع 

 جىحض بها اإلاصالح الخالُت :     

 :  جخىلى ما ًلي : مصلحت الصندوق  -1

 عملُاث السحب والضفع؛ -

 الخدصُالث بأهىاعها؛ -

 عملُاث اإلالاصت؛ -

 عملُاث اإلادفظت. -

 جإصي ما ًلي : مصلحت الخجارة الخارجيت :  -2

 عملُت السحب والضفع بالعملت الصعبت؛ -

 بالعملت الصعبت؛الخدصُالث  -

 عملُاث الخجاعة الخاعحُت )الخصضًغ والاؾخيراص(. -

 : جخىلى :مصلحت الدسيير  -3

 الاَخمام بالخىظُم والغكابت؛ -

 الدؿُير آلالي للعملُاث. -

 : جخىلى ما ًلي :مصلحت الخعهداث  -4

 صعاؾت اللغض؛ -

 الاَخمام باللظاًا واإلاىاػعاث؛ -

 صعاؾت الخعهضاث اللاهىهُت والخدصُل؛ -

ً اإلالف وجدلُله وحؿُير اإلالفاث وػلباث اللغوض؛ -  العمل على جيٍى

العمل على جلضًم اللغوض خؿب هىع الىوالت، وخؿب الامخُاػاث اإلالضمت مً خُث هىع اللغض  -

 وكُمخه وأَمُخه؛

 اللُام بضعاؾاث مُضاهُت للخأهض مً ؾالمت ػلب اللغض؛ -

 ئحغاء ملابالث مع العمالء والخفاوض معهم. -

 

 

 



 الفصل التطبيقي                                              دراسة حالة البنك الخارجي الجزائري
 

66 
 

 104الثاني : إجزاءاث جلديم اللزوض في وكالت مسخغانم  املطلب

جلىم َظٍ الىوالت بخلضًم أهىاع مسخلفت مً اللغوض، وطان وفم طماهاث معُىت ئلى حاهب اللُام باحغاءاث 

 لظمان جدصُلها.

 وضماناتها 104: أنواع اللزوض املمنوحت في الوكالت  1 -الفزع 

ل الخجاعة بمىذ  104جلىم ووالت مؿخغاهم         كغوض الاؾدثماع والاؾخغالٌ، اللغض العلاعي، وجمٍى

 الخاعحُت.

 : كزوض الاسدثمار -1

اصة          ظا لخجضًض اإلاعضاث أو الٍؼ اصة اللضعاث، َو ع الجضًضة لٍؼ في كُمت جخمثل بصفت عامت في اإلاشاَع

 الؼاكت ؤلاهخاحُت اإلاىحىصة.

 الضعاؾت الخلىُت الاكخصاصًت : -أ

الضعاؾت الخلىُت الاكخصاصًت للمإؾؿت، حؿمذ للبىً بخلُُم اإلاشغوع اإلالترح مً الىاخُت اللاهىهُت       

ظٍ الضعاؾت ًمىً أن جدخىي على ما ًلي : ت واإلاالُت، َو  الخلىُت الاكخصاصًت الخجاٍع

 الىصف الضكُم للبرهامج الاؾدثماعي اإلالترح؛ -

 ن الظي ؾُلام فُه اإلاشغوع الجضًض؛جدضًض اإلاؿاخت والؼبُعت اللاهىهُت للمُضا -

 مسخلف العىاصغ اإلايىهت له، ملُمت بالضًىاع وبالعملت هظلً؛ -

 ػبُعت البُاهاث اإلاخىكعت؛ -

 ػبُعت الىؾائل واإلاعضاث ؤلاهخاحُت الالػمت؛ -

ظا ًخىكف على بضاًت اؾخغالله؛ 5ئلى  3ميزاهُت اإلاشغوع إلاضة جتراوح مً  -  ؾىىاث، َو

لي اإلالترح - ؾىىاث مً بضاًت اؾخغالٌ  5ئلى  3ػىاٌ مضة جدلُم اإلاشغوع مً  اإلاسؼؽ الخمٍى

 اإلاشغوع؛

بُان حعٍغف لغحل ألاعماٌ والشغواء الظي ًبين العىاصغ ألاؾاؾُت التي حؿمذ للبىً بخلضًغ الجضاعة  -

 اإلاهىُت واللضعاث الخلىُت.
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 : ملف جلضًم كغوض الاؾدثماع -ب

 ل لغبؽ العالكت ػلب كغض معلل ومغكم صاصع عً الصخص اإلاَإ -

 صعاؾت جلىُت اكخصاصًت، جدخىي على العىاصغ الخالُت : -

 صعاؾت مالُت للمشغوع ًدضص َُيلت الاؾدثماع؛ 

 البيُت الخدخُت؛ 

 .مضة اؾترحاع اللغض 

 : ًدخىي على العىاصغ الخالُت :ملف ئصاعي   -ج

 للىظام الضازلي للمإؾؿت؛وسخت مصاصق عليها  -

 الخجاعي؛للسجل وسخت مصاصق عليها  -

بي مإعر خضًثا أكل مً وسخت مصاصق عليها  -  أشهغ؛ 3للسجل الظٍغ

بُت وسخت مصاصق عليها  -  ؛(CNAS - CASNOS)للىزائم شبه الظٍغ

 عزصت البىاء إلاشغوع البىاء؛ -

 عزصت الاعخماص الصاصع مً ػغف الؿلؼاث أو أحهؼة الضولت، فُما ًسص ألاوشؼت التي جخؼلب طلً؛ -

 اإلالىُت، زغوة معغوطت ومظمىهت للؿىىاث؛علض مصاصق علُه لعلض  -

 علىص ؤلاًجاع؛ -

 علىص شغاء للخجهيزاث اإلاؿخىعصة في خالت وحىصَا؛ -

 علض أو علىص جفاَم العغوض مىكع، أو في ػىع الخىكُع مع مسخلف اإلاخعاملين؛ -

ف باإلاىخجاث والؿلع. -  علض اجفاق للخعٍغ

 :  ًخيىن مً العىاصغ الخالُت : ملف مالي -ص

مإؾؿاث اإلاماعؾت، الحالت اإلاالُت لها جبرػ مً ػغف زبير مداؾبي )اإلايزاهُت، حضٌو باليؿبت لل -

ىت(، الىطعُت الحالُت والىطعُاث الثالزت ألازيرة؛  خؿاباث الىخائج، وطعُت الخٍؼ

ىت(، حغؼي مغخلت اؾترحاع اللغوض. -  خالت جىكعُت )اإلايزاهُت، حضٌو خؿاباث الىخائج، ووطعُت الخٍؼ
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 :  اإلالضمت الظماهاث -ٌ

 ؛اإلاؿاَمت الصخصُت -

 ؛خصت الصىضوق الىػني للخأمين على البؼالت -

 ؛الاشتران في صىضوق الخأمين على ألازؼاع -

ً العلاعي لألعاض ي - ً الحُاػي للعخاص و الَغ  ؛الَغ

ع هخابي مً عىض اإلاىزم لىلل كُمت جأمين العخاص اإلامٌى لفائضة البىً زالٌ مضة اللغض -  ؛جفٍى

 ؛اجفاكُت اللغض -

 .ىضاث ألمغؾ -

 :  كزوض الاسخغالل  -2

الىزائم وجدخىي على ، البىً اإلالغض واإلاإؾؿت اإلالترطت كغض الاؾخغالٌ اؾم ول مً ملفخظمً ً        

 :جخمثل فُماًليالتي 

ت وكاهىهُت -أ  : وزائم ئصاٍع

 ؛وسخت مصاصق عليها مً السجل الخجاعي  -

 ؛ػلب زؼي -

 ؛اإلالف الخلني والاكخصاصي للمإؾؿت -

 ؛جأَُل وجصيُف خؿب اليشاغشهاصة  -

 ؛علض ؤلاًجاع -

ت 05اإلايزاهُت الافخخاخُت +  -  ؛ميزاهُاث جلضًٍغ

 .هشف همي وجلضًغي إلهجاػ ؤلاصاعة  -

 : وزائم حبائُت وشبه حبائُت -ب

 ؛ ROLE DE EXTRAIT وسخت الجضاٌو مً مصلحت الظغائب -

 ؛ CNASATشهاصة مً اإلاؿخدلاث أصاء -

 ؛شغائهافىاجير شيلُت باإلاعضاث اإلاغغىب  -

 . APSI وسخت مً كغاع مىذ الامخُاػاث الجبائُت مً ػغف ووالت جغكُت الاؾدثماعاث -
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 : معلىماث خٌى اإلاإؾؿت -ج

 اؾم الشغهت؛ -

س -  ؛الخأؾِـجاٍع

 ؛اليشاغ -

 ؛الالتزاماث مع البىىن ألازغي  -

 ؛ملىُت العلاع  -

ش الضزٌى في عالكت مع البىً -  ؛جاٍع

 .أٌو ػلب كغض -

 :الشغوغ والظماهاث اإلاخؼلبت  -ص

 أو للغوض اإلامىىخت ًلتزم اإلالترض بصفت كؼعُت بدؿلُم البىً الظماهاث العُيُت اخغؼُت ل         

 : الصخصُت الصحُدت الخالُت

ً الؿىضاث اإلاالُت -  ؛َع

ً خُاػي للمعضاث  -  ؛َع

ً الصفلاث العمىمُت -  ؛َع

 .جأمين طض مسخلف ألازؼاع -

 : وأصاء الشغوغ الخالُت

 ؛ضٌ الفائضة والعمالث خؿب الشغوغ البىىُت اإلاعمٌى بهامع -

 ؛جغهيز هلي لغكم ألاعماٌ لضي البىً -

 .جدصُل الظماهاث اإلاؼلىبت -
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 :  اللزوض العلاريت  -3

ل عملُت شغاء أو بىاء ؾىىاث أو جىؾُعها، بدُث َى مىخج مصغفي مىحه لل         جمهىع العٍغع، كصض جمٍى

دضص خؿب كضعة  3,5، مع اخترام مبلغ  % 80ًجب أن ال جخجاوػ مبالغ اللغض  مالًين صًىاع هدض أصوى، ٍو

 الدؿضًض الشهغي للمؿخفُض.

 الىزائم اإلاؼلىبت : -أ

ف الىػىُت؛ -  صىعة ػبم ألاصل مً بؼاكت الخعٍغ

 ؤلاكامت؛شهاصة  -

 شهاصة مُالص أصلُت؛ -

 شهاصة عائلُت؛ -

 زالر وسخ لألحغ الشهغي ألازير؛ -

 شهاصة أصاء اإلاؿخدلاث؛ -

بي -  .ؤلاعفاء الظٍغ

 اإلاعاًير اإلاخسظة مً ػغف البىً للبىا اللغض :  -ب

ت؛ -  الخمخع بالجيؿُت الجؼائٍغ

ً على وحىص صزل مؿخلغ، وزابذ بما ال ًلل عً  -  صج؛ 2,800,000ًبَر

ٌ ًملً علض م -  .لىُت اإلانز

 الظماهاث اإلاؼلىبت لهظا اللغض : -ج

 الخأمين على اليىاعر الؼبُعُت؛ -

 الخأمين على الحُاة؛ ووؿخيخج ما ًلي : -

 مبلغ اللغض اإلامىىح؛ 

  ؛% 30مضة اللغض 

  6,25اليؿبت %. 
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 السترجاع حم البنك : 104: إلاجزاءاث املخبعت من كبل وكالت  2 -الفزع 

لظمان اؾترصاص خلىق البىً، جلىم ووالت مؿخغاهم بعضة ئحغاءاث، والتي جخمثل في ئعؾاٌ ئهظاعاث لخبلُغ  

 عمالئها بظغوعة اخترام آلاحاٌ والتي جيىن واآلحي :

 -2-: اهظغ ملحم رسالت الاسخدعاء  -1

ض، مً ػغف مضًغ ائن عؾالت الخظهير َظٍ هي مغؾلت مدغعة باللغت الىػىُت، جغؾل        م البًر لىوالت عً ػٍغ

ظهغ فيها عباعاث بؿُؼت وهي معاًىت عضم ألي ػبىن ٌسجل ملابل وصل اؾخالم  صفعت غير مسجلت، ٍو

ت وطعُت في ظغف مضجه   أًام. 10الدؿضًض، والتي ًضعى فيها اإلاضًً لدؿٍى

  -3-: اهظغ ملحم  رسالت إلانذار ألاول كبل الدفع -2

مغؾلت مً ػغف مضًغ الىوالت ئلى الؼبىن، وطلً بعض عضم اؾخجابت ىػىُت، هي عؾالت مدغعة باللغت ال       

ت  خم فيها ئعالم الؼبىن بظغوعة الالخداق بالىوالت لدؿٍى لت، ٍو الؼبىن لغؾالت الاؾخضعاء، وجغؾل بىفـ الؼٍغ

 ًىم. 15الىطعُت، وهظا جبين كُمت اإلابلغ الىاحب صفعه، وجيىن مضتها 

 -4-: اهظغ ملحم  رسالت إلانذار الثانيت -3

لت        في خالت عضم اؾخجابت الؼبىن اإلالصغ للغؾائل ألاولى والثاهُت، ًخم ئعؾاٌ عؾالت أزغي بىفـ الؼٍغ

 ًىم. 15الؿابلت، مع جدضًض اإلابلغ اإلاؿخدم، وجيىن مضتها هي ألازغي 

 -5-: اهظغ ملحم  رسالت إلانذار كبل املخابعت اللضائيت -4

ث التي كامذ بها الىوالت مع ػبىنها، والتي هضث بضون حضوي ، جلىم الىوالت باعؾاٌ ؤلاهظاع بعض ول اإلاداوال       

ألازير، ومً أحل حؿضًض كُمت الضًً الظي في طمت الؼبىن مع الفىائض اإلاترجبت عىه، مع طهغ مبالغ الضًً 

ش اؾخ 15والخدظًغ أهه في خالت عضم الاؾخجابت لهظا ؤلاهظاع في زالٌ  المه الغؾالت، فاهه ؾِخم ًىم مً جاٍع

م اإلادظغ اللظائي. خم ئعؾالها عً ػٍغ  اجساط ؤلاحغاءاث اللاهىهُت واللظائُت الالػمت طض الؼبىن اإلالصغ، ٍو

خىلى اللُام بظلً اإلادامي  وفي خالت عضم الاؾخجابت ليل َظٍ اإلاغاؾُل، فلض ًخم ئخالت اإلالف ئلى اإلادىمت، ٍو

 اإلاعخمض مً ػغف البىً.
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 صت : الخال 

اجه مً حهت، وهظا على  مً زالٌ التربص حعغفىا على البىً الخاعجي الجؼائغي، ومً زالٌ مسخلف مضًٍغ

مياهخه اإلاغمىكت بين مسخلف البىىن مً حهت أزغي، ؾىاء على اإلاؿخىي الضازلي أو الخاعجي، مما ًجعله 

ت، التي حؿعى لخدلُم أَضافها اإلايشىصة.  همىطحا إلاسخلف البىىن الجؼائٍغ

وبعض كُامىا بضعاؾت جؼبُلُت لىُفُت جدلُل الظماهاث في َظا البىً، اجضح لىا أن عملُت مىذ اللغوض      

هي عملُت أؾاؾُت وحض مهمت باليؿبت ألي بىً، وهظا باليؿبت لالكخصاص هيل، لىً َظٍ العملُت جخم خؿب 

الاكخصاصي الظي ًخىحه ئلُه معاًير وأؾـ مخفم عليها، مع ألازظ بعين الاعخباع حجم اللغض واليشاغ 

 اللغض، وهظا ؾمعت صاخبه.
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 ،ي جلدًم اللسوض في البىًو جحلُل الظماهاث في جلُم حد بأثس مً خالٌ غسطا هرا البحث والخاص          

والري ٌػخبر  ،حل الخدماث التي ًلدمها الجهاش البىيي الجصائسي و حػسفا غلى ماهُت وجىىع ووظائف البىىن 

 آلالُاثالدغامت الاكخصادًت للبىً وىهه ًحافظ غلى اطخلساز الظُاطت اإلاالُت والخلىُت للبلد ووؼط غىاصس 

 .الاكخصادًت والاحخماغُت  ألاهمُتواإلاسجبطت غلى حظب  ،ألاخسي الاكخصادًت 

 أهىاغهايرة اإلاخىططت بمخخلف مً بين الاكخصاد الفػالت واإلاهمت في جسكُت الىطىُت هجد اإلاإطظاث الصغ         

وهدُجتها جبلى غير مظمىهت  ألامىاٌزؤوض  أصحابًخىطا  ،الطبػين الرًً ٌػخبرون هخجازب وألاشخاص

ػهمهما كد جإدي  ،البلاء في الظىق الاكخصادًت أيفهره جإهلهم لالطخمساز الخىطؼ  الاهىماغ  ئلى بمؼاَز

 وزبما الصواٌ والاخخفاء مً الظاحت الاكخصادًت

ً للػملُاث الاكخصادًت ًىاحهىن جأشما مً الىاحُت اإلاالُت والدظُير بحث ال            وفي ممازطت اإلاظخمٍس

ػهم الخاصتٌ مً الخازج واإلاخمثلت في البىىن  ألامىاٌالاغخماد غلى  ئلىلرا ًلجئىن  ،ظخطُػىن حغطُت مؼاَز

ؼجخخلف باخخالف هىع  ،غبر كسوض كاهىهُت جلىم البىً بأحساء  أو اكب مالُت غى  ياإلامىلت وججىبا ل  اإلاؼاَز

لىُت ودزاطت الظىق خجلدًم ػامل حٌى اإلاؼسوع غً دزاطاث الجدوي الاكخصادًت والدزاطاث اإلاالُت وال

لي  ئحساء أيوهرا كبل جىفُر   .جمٍى

ُظمً البىً غدم وكىغه في ثم الصبىن ول ،ألاولىً جحاٌ جفادي الخظائس إلاصلحتهما بالدزحت لذ          

ًلىم بأخر طماهاث مً الصبىن  ،غدم اللدزة غلى الدظدًد أو الخظائس التي جىجم غً خطس غدم الدظدًد 

 .كُمت اللسض محل الدزاطت 

ٌ الظماهاث مً أحل ا إلاخػاملين مؼ البىىن ًلدمىن ا مً هرا البحث أنلص خوظخهما           ى غل لحصى

د حدو  ال ًلدم الظمان ئال فيالػمُل ، و ا هأداة ئثباثمً أحل اغخبازه أن البىىن جفسطهاو  ،سضلال

ٌ البىً ًسغب ه، و اطخطاغخ جيؼأ  اإلالدم، بين هرا وذانسض حػادٌ كُمتها كُمت اللغلى طماهاث  في الحصى

 في هرا.دوز  لها ن ػت الصبى طم ئلى أنججدز ؤلاػازة  ه،و هىغ نلخحدًد كُمت الظماغين الفس  بينفاوطاث اإلا
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 :النتائج 

جلدًم اللسوض  حدوي مً خالٌ الدزاطت التي جلدمها حٌى اثس جحلُل الظماهاث البىىُت في جلظُم            

 في البىً لدي البىً اإلامثل في بىً الخازجي الجصائسي ازجأًىا جلدًم الاكتراحاث الخالُت :

 النظرية : –

  اللسض؛جحدًد الظماهاث البىىُت، ٌػخبر حداز للىكاًت مً خطس 

 مصدز ثلت البىً هى الدكت في جحصُل اإلاػلىماث اليافُت غً غمالءه؛ 

 اهتهاج ئطتراجُجُت غلالهُت واجخاذ الخدابير ًيىن مً خالٌ جحلُل وحظُير مخاطس ؤلاكساض البىيي؛ 

 ل اإلاؼسوع  اػتران مً حهت، وجلاطم ، وطُلت لخخفُع دزحت الخطس الىاحدغدة بىىن في جمٍى

 أخسي.ألاغباء مً حهت 

 التطبيقية : –

  حظً حػامل غماٌ البىً الخازجي الجصائسي وجطىز اإلاػلىماجُت لدًه، هي أحد دغائمه في دزاطت

 واكػُت الظىق وطسغت دزاطت ملفاث اللسوض؛

 ٌاإلامىىحت مً طسف البىً الخازجي للجصائس، غالبا ما جيىن في ػيل كسوض لدغم  كسوض الاطخغال

 كسوض الاطدثماز؛

  البىً الخازجي بسهً ألاطهم غلى غساز السهىهاث ألاخسي.كلت حػامل 

 اختبار الفرضيات : 

  طترداد أمىاٌ اللسض في حالت الججص.إلثباث حم البىً و أداة ال  الظمان وطُلتٌػخبر 

  له مبيُت غلى أطع صحُحت جحلُم اإلاإطظت البىىُت لهدافها اإلاسجبطت بمدي ئجباع طُاطت جمٍى

م جحلُل الظماهاث اإلالدمت.، حُث دون مجاشفت دكُلتو   ًخم ذلً غً طٍس
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 التوصيات :

  ًٌجب أن ٌظدىد مخخر اللساز الائخماوي غلى اإلاػلىماث والبُاهاث التي ًخم الحصٌى غليها مً خال

 الىثائم اإلالدم والظماهاث؛

  غلى زحل البىً أن ٌػخمد غلى الخحلُل اإلاالي لظلظلت اللىائم اإلاالُت التي جبين فتراث محاطبُت

للدزاطت والخحلُل  مً أحل الىصٌى ئلى كساز طلُم ًدظم بدزحت مً الدكت مخخلفت، وئخظاغها 

 واإلاىثىكُت؛

  ،واهخلاء الىمىذج وطؼ ئطتراجُجُت ًخم مً خاللها مساكبت محفظت الائخمان ومخابػت الائخمان

 الخحلُلي الري ًمىً ئدازة الائخمان مً ججىب أو الحد مً اإلاخاطس اإلاحخملت؛

  الاطخمساز في مخابػت اللسوض اإلامىىحت وذلً لخفادي أي أخطاء أو خظائس كد جخػسض لها حساء

 ؤلاهماٌ.

   ٌاللسض أمىاٌالحسص غلى اإلاخابػت الدوزٍت الطخػما. 

 الاقتراحات: 

ئال أهه مً الطبُعي أن ال ًخم ؤلاإلاام ، خالٌ الظىت إلثساء اإلاىطىع أهثر بالسغم مً الجهىد اإلابرولتو          

لهرا هلترح و طىزاث الحاصلت في اإلاُدان البىيي، هرا الخبجمُؼ غىاصس اإلاىطىع، و هرا هظسا الحظاع حىاهبه، و 

لتي مً غلُه هطسح بػع الاوؼغاالث او بالخػمم أهثر وأهثر في هرا البحث، غلى الدفػاث اللادمت أن جلىم 

 : دزاطاث مظخلبلُتػأنها أن جيىن محل بحىث و 

 هُف ًمىً للبىىن صُاغت ئطتراجُجُت واضحت مً ػأنها حظُير اللسوض دون مخاطس. 

 كساطُت مظخلبال غلى كساز مىح اللسضما مدي جأثير الظُاطت ؤلا 

  كساز مىح اللسضفي  الظماهاثوز دما هى . 

  ت في ظل الػىإلاتما هى مصير  . البىىن الخجاٍز

   م جحدًد الظماهاث اليافُتهل ًمىً للبىىن أن جصل ئلى  . مىؼ خطس اللسوض غً طٍس

 



 واملصادر:قائمة املزاجع 

 الكتب : 

املخاطس لليشس والخوشيع الطبيعت الاولى , بعداد   ال دازةطعد حميد العلي ،ادازة املصازف الخجازيت ، مدخل أ-

2013. 

 .1998الشاملت للبىو , اطتراجيجيتالخحويل في اطاز و  الائخمانصىاعت قسازاث ، حمد غىيمأ -

 .2005بيروث  ،طالميتاملصازف لا  ،حمد طفسأ -

خطاباث الضمان والاعخقاداث الضامىت في الدشسيعاث والقواعد الدوليت ، عبد السحيم عب الخطس جماى  -

 .1995 ،الهويذ، املخحدة اجحاد املصازف البىنيت العسبيت ألامماجفاقيت 

 .2014 ،هسةاالق ى،ألاولالطبيعت  ،عقد الوطاطت الخجازيت ،زائد محمد خليل -

  .2000  ،ألازدن ،داز الصفاء لليشس الخوشيع، الىقود البىوك، لبيحالزياض  ،زشاد العصاز  -

شازها في املصازف هدا عيتمشسو يت السهً ومدى ييالعالضماهاث  ،صهيب عبد هللا البشير الشخاهيت -

 .2011 ،ألاولى الطبيعت ،داز لليشس والخوشيع ،الاطالميت

 .2000 الجصائس، ،جامعيت مىقوزي ،البىوكالوجيز في ، تروضبوععبد الحق -

 .2000، مصس  ،الجامعيتالداز  ،الشاملتالبىوك ، عبد الحميد عبد املطلب -

 .2001طمير جميل حظين الفخالوي، العقود الخجازيت الجصائسيت، الجصائس، دًوان املطبوعاث الجامعيت،   -

 .2000س، الجصائ ،وعاث الجامعيتدًوان املطب ،في اقخصاد البىوك محاضساث ،شالس القسووي -

  .2000، 21القسن  مخاطس البىوك في، خماء و القسوض املصسفيت املخعثرةججازة لادازة اله، فسيد زاغب -

 .عمان ،املوشعينداز الفنس للىاشسيً و ، مخاطسةوجحليل الاهخماء و   إدازة، محمد داود عثمان -

  .2005، عمان، املىاهج لليشس والخوشيعداز ، البىوك ، إدازةمحمد عبد الفخاح الصسفي -

 الجصائس، دًوان الجصائسي، املدوي القاهون  في والعيييت الشخصيت الخأميىاث في حظىين، الوجيز محمد -

 .2002املطبوعاث الجامعيت، 
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2010/2011. 

، معهد العلوم الاقخصادًت، زطالت ماجظخير ،ألاجلحظيير القسوض البىنيت قصيرة ، أماىمشسوقي  -

  .2001/2002،الجصائس
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 امللخص :

، ثم في ثلييم جدوي ثلدًم اللزوض في البنكالضماهات البنىية  أثز ثدليلمن خالل مػالجة مىضىع        

البنك الخارجي في  ثدليل الضماهات وأثزها غلى كزار منذ اللزوض بأهىاغها من غدمه،الليام بدراسة خالة 

الحمىيلية لخسهيل املػامالت  الحػاملجسييرها و ثدليلها و هيفية  إًضاحهذا ملداولة و  الجزائزي ووالة مسحغاهم،

 الدولي.مساهمتها في غملية الحمىيل مدي و  ،بين ألاغىان الاكحصادًة

إلاكزاض وثمىيل و كد بيند أهم النحائج املحىصل إليها أن هاثه الضماهات ثىفز السير الحسن لػمليات         

، جغطي إلى البنىن صادر من طزفجػهد ا غير رجعي ىنها جػد و وثدافظ غلى خلىق املحػاملين املشزوغات،

ػامالت، هما جػحرر هأدا  للدفؼ ملا ثىفز  من جػىيضات خد هبير مخحلف املخاطز املصاخبة لهذا النىع من امل

، هما بنكا ثىاجه صػىبات في ثطبيلها هظزا الخحالف اللىاهين املطبلة في ول أنه، إال املجالجسهيالت في هذا و 

مما كد ًللل  ،في منذ الضماهات البنىية أن هظام املزهزية املطبم من طزف البنىن ًدد من خزية الىواالت

 .املػامالت الحجاريةمن مساهمتها في ثدسين و ثطىيز 

Résumé: 

       En d'aborder le sujet de l'impact analyse des banques garanties pour évaluer la faisabilité de 

fournir des prêts à la banque, il a été fait pour étudier l'état des garanties et son impact analyse sur 

la décision d'accorder des prêts de toutes sortes ou non, dans la Banque extérieure d'Algérie et 

l'agence Mostaganem, ce qui est d'essayer de clarifier la façon d'analyser et de la conduite et une 

poignée pour faciliter le financement des transactions entre les agents économique, et l'étendue de 

sa contribution au processus de financement international. 

        Les plus importants résultats obtenus, il a montré que ces circonstances garanties fournissent 

Sir Hassan pour les prêts et le financement de projets, et de maintenir les droits des 

concessionnaires se sont engagés plus un émis non rétroactive par les banques, couvrant 

largement les divers risques associés à ce type de transaction, comme il est considéré comme un 

outil pour payer le ils fournissent une compensation et des installations dans ce domaine, mais ils 

ont des difficultés dans leur application en raison des différentes lois applicables dans chaque 

banque, et appliquée par le système des banques centrales limite la liberté des agences dans l'octroi 

de garanties bancaires, ce qui peut réduire sa contribution à l'amélioration et le développement des 

transactions commerciales  .  

 ، اللزوض، ثدليل الضمان، مخاطز اللزوض.الضماهات البنىية:  الكلمات املفتاحية
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