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اة٠، و مً أَمها الاةخمان اإلامىىح ئلى الٗمالء الخالُين  جإصي البىى٥ الٗضًض مً ألاوكُت و الْى

ُٟت جد٤٣ مً زاللها البىى٥ عبدُت ٖالُت ئطا ما  أو اإلاخى٢ٗين ؾىاًء ٧اهىا أٞغاًصا أو قغ٧اث، َظٍ الْى

جم ئصاعتها مً ٢بل صواةغ الاةخمان بالك٩ل الصخُذ و اإلاؿدىض ئلى اإلاماعؾاث و ألاؾـ الؿلُمت في مىذ 

 الاةخمان.

ت الاةخمان ًجب أن ج٩ىن َىا٥ ئصاعة اةخمان مالةمت في البى٪ جُب٤ ٢ىاٖض و اإلاباصب  و لًمان اؾخمغاٍع

مىذ الاةخمان، ئياٞت ئلى وحىص ئصاعة مساَغ جدبنى ئؾتراجُجُت و ؾُاؾاث مالةمت في مجا٫ في مجا٫ 

ئصاعة و ٢ُاؽ مساَغ الاةخمان، و ٩ًىن لضحها ع٢ابت و مغاحٗت ٖلى الاةخمان ٢بل اإلاىذ و بٗض اإلاىذ أي 

ٗاملت جىُٟظٍ، و أزىاء ْهىع ْغوٝ اؾخثىاةُت بهضٝ الخض و الخ٣لُل مً اإلاساَغ اإلاهاخبت للم

 الاةخماهُت.

ت ٖىض مىدها لل٣غوى، خُث حٗخبر َظٍ ألازيرة نمُم  ٦ما أن البىى٥ جخٗغى إلاساَغ ٦ثيرة و مخىٖى

اليكاٍ البى٩ي ل٩ىن َبُٗت وكاَه حكبه اإلاساَغ هي الُىم أ٦ثر مما ٧اهذ ٖلُه ؾاب٣ا و َظا ألن 

و ألاؾـ في مىذ الاةخمان، مما  البىى٥ الػالذ جماعؽ هٟـ ألاوكُت ئياٞت ئلى ابخٗاصَا ًٖ اإلاماعؾاث

ًىحب البىى٥ وي٘ ؾُاؾت ئ٢غايُت ٖلى صعحت ٖالُت مً الضعاؾت مً أحل جٟاصي أو الخ٣لُل مً 

 اإلاساَغ،مً زال٫ َظٍ اإلا٣ضمت ًم٨ً َغح ؤلاق٩الُت الخالُت:

 : إلاشياليت السئيظيت

  ض؟ما هي الطسق التي ًجب أن ًدبعها البىً مً أحل الىكاًت مً مخاطس اللسو 

ُت الخالُت:  و ؾِخم ؤلاحابت ٖنها هٓغا لؤلؾئلت الٟٖغ

 ما اإلا٣هىص بال٣غوى ؟ 

 ما هي أَم أهىإ ألازُاع التي ًم٨ً أن جىاحهها البىى٥؟ 
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 ما هي أَم الىؾاةل اإلاؿخسضمت مً أحل ججىب و ج٣لُل َظٍ اإلاساَغ ؟ 

ت مً الٟغيُاث.  مً زال٫ الدؿاؤالث اإلاُغوخت جم وي٘ مجمٖى

 :الفسطياث     

٣ا لٗضة زُىاث إلاىذ  -1 ال٣غوى هي الٗملُت التي ج٩ىن بين َغفي الاةخمان و ًخم مىدها ٞو

 ال٣غوى مثل الًماهاث.

 أَم مساَغ ال٣غوى هي مساَغ ٖضم الدؿضًض. -2

٤ صعاؾت ٖىانغ مىذ الاةخمان بهٟت أؾاؾُت -3  .حٗالج َظٍ اإلاساَغ ٞو

 دوافع اخخياز املىطىع:

بت في اهجاػ الٗمل له   منها: ىتٖضة أؾباب مُٗالق٪ أن الٚغ

ُٟت. .1  الخٗٝغ ٖلى اإلاساَغ البى٨ُت التي ًىاحهها بى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ

 وحىص نلت مباقغة بين الخسهو ومىيٕى الضعاؾت. .2

 أهداف الدزاطت:

غ١ مٗالجتها والخ٣لُل  ا َو حهضٝ البدث ئلى جبُان أهىإ اإلاساَغ التي جىاحهها البىى٥  و٦ُُٟت حؿُيَر

 منها.

 البحث:أهميت 

٪ و  ج٨مً  ا لل٣غوى، و بالخالي جدٍغ أَمُت َظا البدث في حؿلُِ الًىء ٖلى البىى٥ و ٦ُُٟت حؿُيَر

ت ال٨ُُٟت التي ًخدهل ٖليها َالب ال٣غى ل٣غى و  جُٟٗل الضوعة الا٢خهاصًت، باإلياٞت ئلى مٗٞغ

 ٦ُُٟت الخ٣لُل مً اإلاساَغ التي ًخٗغى لها ال٣غى.
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 املىهج املخبع:

 ضها في مٗالجت َظا اإلاىيٕى ٖلى اإلاىهج الىنٟي في الجاهب الىٓغي، و اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي اٖخم     

 .في الجاهب الخُب٣ُي     

  خطت البحث:

جم ج٣ؿُم الجاهب الىٓغي ئلى ٞهلين، الٟهل ألاو٫ ٖلى مبدثين ًدخىي ٧ل مبدث ٖلى ٖضة 

٣غوى، أما اإلابدث الثاوي ًدخىي ٖلى مُالب جخمثل في مٟهىم ال٣غوى، أهىاٖها، و ٢ىاٖض مىذ ال

ؾُاؾت ؤلا٢غاى و الٗىامل اإلاإزغة ٞيها و زههىا الٟهل الثاوي لضعاؾت مساَغ ال٣غوى البى٨ُت 

ا.  و ٦ُُٟت حؿُيَر

ُٟت لىالًت مؿخٛاهم.  أما الٟهل الثالث و ألازير َى جُب٣ُي هضعؽ ُٞه بى٪ الٟالخت و الخىمُت الٍغ

ُٟت.الخٍٗغ٠ ببى٪ الٟالخت و الخىم -1  ُت الٍغ

ُٟت  -2 اإلاجم٘  BADRصعاؾت خالت جُب٣ُُت إلاىذ ٢غى اؾدثماعي لضي بى٪ الٟالخت و الخىمُت الٍغ

 الجهىي لالؾخٛال٫.

 صعىباث البحث:

 .٢لت اإلاغاح٘ في ما ًسو اإلاساَغ البى٨ُت 

 . مىاحهت بٌٗ الهٗىباث في الضعاؾت اإلاُضاهُت  م٘ اإلاؿإولين 



 

 
 

 

 



مفاهيم عامة حول القروض                                 الفصل األول :                  
 

4 
 

 جمهيد:

ل مدضص و لٛغى مٗين، و ٌؿضص في ٌٗخبر ال٣غى بمثابت اج ٟا١ بين البى٪ و ٖمُله ٖلى ج٣ضًم جمٍى

ش مدضصة ًدىاؾب م٘ الخض٣ٞاث الى٣ضًت للم٣ترى، و يمً قغوٍ مدضصة و يماهاث مُٗىت  جىاٍع

ت مً اإلاٗاًير  خماص ٖلى مجمٖى و َظا الىٕى مً الدؿهُالث ًمىذ إلاغة واخضة، و جخجه البىى٥ هدى الٖا

م ٧ل ٖملُت اةخمان م٣ضمت ئليها، و الٛاًت منها الىنى٫ ئلى ال٣غاع الاةخماوي و اإلاباصب في ج٣ُُ

 اإلاىاؾب، و ٌٗخبر ال٣غى َى ألاؾاؽ الظي ًم٨ً البى٪ مً صٞ٘ الٟىاةض اإلاد٣٣ت للمىصٖين لضًه.

َظا الٟهل ٖلى مبدثين ًدخىي اإلابدث ألاو٫ ٖلى مٟهىم قامل لل٣غوى و   و لظل٪ جم ج٣ؿُم

 بدث الثاوي جُغ٢ىا ُٞه ئلى ؾُاؾت ؤلا٢غاى و ألاؾـ التي جدخىحها.أهىاٖها أما  اإلا
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: اللسوض البىىيت  املبحث ألاٌو

اة٠ اإلاالُت التي ج٣ىم بها البىى٥ هي  مىذ ال٣غوى أو الاةخمان لؤلٞغاص، و هٓغا  ئن مً أَم الْى

غ١ ئلى ٧ل مً : ألَمُت َظا اإلاىيٕى ؾى٣ىم بضعاؾت الخٍُى الٍٗغًت لل٣غوى و طل٪ بالخُ

ا، أهىإ ال٣غوى البى٨ُت، أَمُتها.  مٟهىم ال٣غوى و مهاصَع

: مفهىم اللسوض البىىيت و مصادزها  املطلب ألاٌو

 َىا٥ الٗضًض مً اإلاٟاَُم اإلاخٗل٣ت بال٣غى مً بُنها:

ا - : أخض مكخ٣اث ٧لمت )أمين( أي بمٗنى ؾلم بُٗضا ًٖ الخُغ و ألاطي )و ا٢ترى( اللسض لغٍى

 1ز٣خه و اَمئن أي بُٗضا ًٖ ألاطي و اإلاساَغ.حٗني وي٘ 

ين، و ًخم  اللسض مصسفيا: مىذ البى٪ ال٣غى لٗمالةه ؾىاء ٧اهىا أشخام َبُُٗين أو مٗىٍى

 2 مى٘ ال٣غى بىاءا ٖلى َلب الٗمُل.

: م٣ُاؽ ل٣ابلُت الجهاث اإلا٣تريت )اإلاضًً( في الخهى٫ ٖلى ال٣ُم املفهىم الشامل لالئخمان

زضماث( م٣ابل جأحُل الضٞ٘ الى٣ضي لها ئلى و٢ذ مٗين في /ل )ه٣ىص/بًات٘الخالُت ٖلى ق٩

 3 اإلاؿخ٣بل و بكغوٍ مُٗىت.

ف بلغت اللاهىن: له مٗنى واؾ٘ والظي ٌٗني حؿلُم الٛير ماال مى٣ىال ٖلى ؾبُل الضًً أو  الخعٍس

.ً اعة أو الَغ   الىصٌٗت أو الى٧الت أو ؤلاًجاع أو ؤلٖا

 ىيتزاهيا: مصادز اللسوض البى

                                                           
.24، َبٗت ألاولى،  صاع ال٨ٟغ لليكغ و الخىػَ٘، م(، إدازة و جحليل الائخمان2013. مدمض صاوص ٖثمان )  1  

ت، م الىبىن الشاملت عملياتها و إدازاتها(، 2000. ٖبض الخمُض ٖبض اإلاُلب )  2   . 103،104، َبٗت ألاولى ،الضاع الجامُٗت ؤلاؾ٨ىضٍع

اث الجامُٗت، الجؼاةغ، م(، جلىياث البىىن2007ُغف ). َاَغ ل .50، صًىان اإلاُبٖى 3  
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 ُت مً الىع١ اإلاخدى٫ ئلى وع١ ه٣ضي ٚير مخدى٫ الىزكت املصسفيت : اهخ٣لذ الىع٢ت اإلاهٞغ

ُت                الظي َى هٕى مً الى٣ىص أي ٢ُمتها حٗخمض ٖلى الث٣ت التي جىي٘ ٞيها الىع٢ت اإلاهٞغ

و أنبدذ وؾُلت ٢غى ٖىضما أنضعث ٖلى ق٩ل زهىماث بدُث ال جخضاو٫ ئال في ٞترة 

 1 زم حؿضص في أحل الاؾخد٣ا١.الخهم، 

 ل إلاًداعاث البىىيت : مىظ ْهىع البىى٥ زانت لئلًضإ و الخلخُو و ؤلاًضاٖاث البى٨ُت، جمٍى

ُين بدُث حك٩ل وؾاةل ه٣ضًت. ت للمهٞغ  اليكاَاث الخجاٍع

 ئن الٗال٢ت ئن الٗال٢ت بين الؼبىن و البى٪ ج٩ىن مضوهت في وز٣ُت ٦ك٠ حظاب بىيي :

ؿمان أخضَما لضٞٗاث و آلازغ للسخىباث و َظا ما ٌؿمى بالخاؾب بٗض ٧ل للٗملُاث و لها ٢

الٟغ١ بُنهما َى ما ٌؿمى  -ٖملُت ج٣اعب بين مجمٕى الجاهب الضاةً و مجمٕى الضاةً اإلاضًً

 بالغنُض ًم٨ً أن ٩ًىن صاةىا أو مضًىا.

 :َظٍ تهضٝ َظٍ الؿى١ ئلى ئحغاء جٟاوى خى٫ ال٣غوى جخم  الظىق الىلدًت و املاليت

ضٍ، و بٗض مضة ًخل٣ى َظا  اإلاٟاوياث بخ٣ضًم الؼبىن َلب ًدضص ُٞه م٣ضاع ال٣غى الظي ًٍغ

ألازير ئقٗاعا ب٣بى٫ أو ٖضم ٢بى٫ َلبه، و الؿى١ الى٣ضًت جخٟاوى ٣ِٞ خى٫ ال٣غوى 

لت ألاحل و َظٍ ألازير مٟغويت بكغوٍ و التي ًخم حؿضًضَا ٖلى ألا٢ل زمـ ؾىىاث.  ٍَى

 

 

 

 

                                                           
.113، صاع ال٨خب للُباٖت، الٗغا١، م الىلىد و املصازف(، 1990. هاْم مدمض الكٟغي ) 1  
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 : أهىاع اللسوض البىىيتاملطلب الثاوي

غاى التي ٌؿخسضم ٞيها، و الًماهاث  جسخل٠ ال٣غوى بدؿب آحالها، و جبٗا للم٣تريين و ألٚا

 اإلا٣ضمت و بالخالي ؾٝى ًخم جهي٠ُ ال٣غوى مً زال٫ اإلاٗاًير اإلاسخلٟت للخهي٠ُ:

 1 جصييف اللسوض بحظب ألاغساض. -2-1

 جىلظم اللسوض وفلا لهرا املعياز إلى:

 كسوض اطتهالهيت: -أ-2-1

٠ مٟاحئت ال  هي ال٣غوى اإلاىحهت للخهى٫ ٖلى ؾل٘ لالؾتهال٥ الصخص ي أو لضٞ٘ مهاٍع

ًخدملها الضزل الخالي للم٣تريين، و ًخم ؾضاصَا مً صزل اإلا٣ترى في اإلاؿخ٣بل أو جهُٟت بٌٗ 

ً ٣ٖاعي، يمان شخص ي آزغ.  ممخل٩اجه، و ج٣ضم يماهاث لها مثل: يمان أوعا١ مالُت، َع

 كسوض إهخاحيت: -ب-2-1

ً ألانى٫ الثابخت للمكغوٕ )أعاض ي، مباوي( ٦ما  ل ج٩ٍى و هي ال٣غوى التي جمىذ بٛغى جمٍى

ل قغاء مهماث اإلاهاو٘ و اإلاىاص ألاولُت الالػمت  ٌؿخٗمل لضٖم الُا٢اث ؤلاهخاحُت لها بىاؾُت جمٍى

 لٗملُت ؤلاهخاج.

ت: -ج-2-1  كسوض اطدثماٍز

ل ا٦خخابها في ؾىضاث و أؾهم حضًضة، و جمخ٘ َظٍ ال٣غوى للبىى٥ و قغ  ت لخمٍى ٧اث الاؾدثماٍع

اتهم لؤلوعا١ اإلاالُت. ل حؼء مً مكتًر  أًًا جمىذ لؤلٞغاص لخمٍى

                                                           

، م  77.-76. َاَغ لُغف، مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 1
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و في ٧ل َظٍ الخاالث ًمثل ال٣غى حؼء مً ٢ُمت ألاوعا١ اإلاالُت اإلاكتراة )أؾهم، ؾىضاث( و 

حُُٛت ٢ُمت الٟغ١ ه٣ضا، و  ٖىضما جىسٌٟ ال٣ُمت الؿى٢ُت لؤلوعا١ ًُلب البى٪ مً اإلا٣ترى

بت البى٪ ٣ًىم َظا ألازير ببُ٘ ألاوعا١  ٌ الٗمُل جىُٟظ ٚع ج٣ضًم أوعا١ مالُت أزغي أما ئطا ٞع

ىهت لضًه لُدهل مً زمنها ٖلى م٣ضاع ما ٢ضمه لهم.  اإلاالُت اإلاَغ

 1جصييف اللسوض بحظب آحالها: -2-2

ُت جبٗا لهظا اإلاُٗاع ئلى:   و جى٣ؿم ال٣غوى اإلاهٞغ

 كسوض كصيرة ألاحل: -أ-2-2

ل اليكاٍ الخجاعي للمإؾؿت ٦ما حؿخٗمل  ض ٖاصة ًٖ ؾىت و حؿخسضم أؾاؾا في جمٍى مضتها جٍؼ

ل الخضماث اإلاسخلٟت و جمىذ َظٍ  َظٍ ال٣غوى في ا٢خىاء اإلاؿخد٣اث مً الخجهيزاث أو جمٍى

جى٣ؿم ال٣غوى ال٣غوى ٚالبا مً مضزغاث ووصات٘ الٗمالء، و ٦ظل٪ ألامىا٫ الخانت للبىى٥، و 

 ال٣هيرة ألاحل ئلى: 

 : Les prêtesكسوض إلاعازة  -

و َى ٖباعة ًٖ ٣ٖض ٌُٗي بمىحبه أخض اإلاخٗا٢ضًً لآلزغ ٦مُت مً ألاقُاء اإلاؿتهل٨ت إلاضة ما، م٘ ئلؼام 

اعة َى ٣ٖض  َظا ألازير ٖلى ئعحإ هٟـ ال٨مُت مً الؿلٗت أو الاقُاء اإلا٣تريت، و بخٗبير آزغ ٢غى ؤلٖا

 2 ل٣غى أو الكيئ اإلاؿخٗاع، و َى ًمثل في ئٖاعة اإلابلٜ اإلا٣ترى.ئعحإ ا

 

 

                                                           
  .109.  ٖبض الخمُض ٖبض اإلاُلب: مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ م 1

.214، الضاع الجامُٗت للُباٖت و اليكغ، م (، إدازة البىىن1993). مدمض ؾُٗض ؾلُان  2  
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 :Les comptes courantالحظاب الجازي  -

و َى ٖباعة ًٖ اجٟا١ بمىحبه ًخ٤ٟ شخهان ٖلى ألازظ في الخؿبان ٧ل الٗملُاث اإلاخضازلت ُٞما 

ان ٦خابي و طل٪ بٟخذ ٢غى للٗملُاث طاث ٢ُمت مدضصو .  بُنها ٦بَر

 مخىططت ألاحل:ب: كسوض -2-2

ل الٗملُاث  5و هي ٢غوى ًمخض أحلها ئلى  ؾىىاث و حؿخسضم َظٍ ال٣غوى بٛغى جمٍى

اصة وخضاث حضًضة  الغأؾمالُت للمكغوٖاث، ٦كغاء آالث حضًضة للخىؾُ٘ مً وكاٍ اإلاكغوٕ و ٍػ

 أي ئحغاء حٗضًالث جُىع في ؤلاهخاج.

لت ألاحل: -ج-2-2  كسوض طٍى

ل اإلاكغوٖاث: ؤلاؾ٩ان و اؾخهالح ألاعاض ي و بىاء ؾىىاث و حؿخٗ 5جخجاوػ مضتها  مل ٖاصة في جمٍى

ل حؿخٗمل اإلاإؾؿت ٢غى أإلًجاعي الظي ًُب٤ ج٣ىُت  1اإلاهاو٘، ل٩ي ًإمً َظا الخمٍى

  كسض إلاًجازCrédit bail  :2 

م اخخٟاْه ب٨ٟغة ال٣غى، ٣ٞض أصزل  ل ٚع ٌٗخبر ٢غى ؤلاًجاع صاةغة خضًثت للخجضًض في َغ١ الخمٍى

٣ت جبضًال  لُت بين اإلاإؾؿت اإلا٣تريت و الهُئت اإلا٣تريت، و حٗٝغ ٍَغ ا في َبُٗت الٗال٢ت الخمٍى ٍغ  حَى

م خضازتها و ٌٗبر ال٣غى ؤلاًجاعي ٖلى الٗملُت التي  ٗا في الاؾخٗما٫ ٚع ال٣غى ؤلاًجاعي جىؾٗا ؾَغ

لت ٢اهىها لظل٪، بىي٘ آالث أ و مٗضاث أو أًت ٣ًىم بمىحبها بى٪ أو مإؾؿت مالُت أو قغ٦ت جأحير مَإ

                                                           
1   . www.djelfa.info/Vb/archive/index.php/t-230669.html    00:53      12/06/2017          

اث الجامُٗت، م البىىيت و عملياث الائخماهيت الخلىياث(، 2012ؾلُمان هانغ ).  .51، صًىان اإلاُبٖى  2  

http://www.djelfa.info/Vb/archive/index.php/t-230669.html
http://www.djelfa.info/Vb/archive/index.php/t-230669.html
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أنى٫ ماصًت أزغي جدذ جهٝغ مإؾؿت مؿخٗملت ٖلى ؾبُل ؤلاًجاع م٘ ئم٩اهُت الخىاػ٫ ٖنها في جهاًت 

 1الٟترة اإلاخٗا٢ضة ٖليها، و ًخم الدؿضًض بأ٢ؿاٍ مخ٤ٟ ٖليها حٗٝغ بثمً ؤلاًجاع.

 و ًم٨ً جلخُو زهاةو ال٣غى ؤلاًجاعي ُٞما ًلي:

ٟا١ اإلابلٜ ال٨لي لالؾدثماع مغة واخضة و ئهما ج٣ىم بالضٞ٘ ٖلى اإلاإؾؿت اإلاؿخأحغة ٚير مُالبت باه

 2أ٢ؿاٍ "زمً ؤلاًجاع".

مل٨ُت ألانل أو الاؾدثماع أزىاء ٞترة ال٣ٗض حٗىص للمإؾؿت اإلاإحغة و لِـ للمإؾؿت  -

 اإلاؿخأحغة.

 أَغاٝ و هي: 3ج٣ُُم ٖملُت ال٣غى ؤلاًجاعي ٖال٢ت بين  -

 و اإلاإؾؿت اإلاىعصة لهظا ألانل. اإلاإؾؿت اإلاإحغة و اإلاإؾؿت اإلاؿخأحغة

 3 جصييف اللسوض بحظب الظمان: -2-3

 و جى٣ؿم ال٣غوى بدؿب َظا اإلاُٗاع ئلى:

 كسوض مظمىهت: -أ-2-3

 هي ال٣غوى التي ٣ًضم م٣ابلها يماهاث ُٖيُت أو شخهُت و بالخالي ئلى: 

 

 

 

                                                           
.198مدمض ؾُٗض ؾلُان: مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ م.  1  

.198مدمض ؾُٗض ؾلُان: مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ م  .  2  
 116،117ٖبض الخمُض ٖبض اإلاُلب ، مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ م. . 3
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 كسوض بظمان عيني:

٣غى، و ٢غوى بًمان ألاوعا١ اإلاالُت ٢ض ج٩ىن ٢غوى بًمان بًات٘ جىصٕ لضي البى٪ ٦خأمين لل

ٌكٍغ أن ج٩ىن حُضة و ؾهلت الخضاو٫، أو بًمان ٦مبُاالث، و َىا٥ ٢غوى بًمان مؿخسلهاث 

 اإلا٣اولين و بًمان وزاة٤ الخأمين و أزغي بًمان الىصات٘ ألحل قغاءاث ؤلاًضإ و الاؾدثماع.

 كسوض بظمان شخص ي: -

، بل ٌٗخمض البى٪ ٖلى م٩اهت اإلاغ٦ؼ اإلاالي للٗمُل، و و جمى٘ َظٍ ال٣غوى صون يمان ُٖني أو ماصي

أَم ما حهخم به البى٪ ٖىض البى٪ ٖىض مىده ل٣غى مًمىن َى ما ٌؿمى "الهامل" و الظي ًمثل 

 الٟغ١ بين ٢ُمت ألانل اإلا٣ضم ٦ًمان لل٣غى و ٢ُمت ال٣غى هٟؿه.

 1اللسوض الغير مظمىهت: -ب-2-3

ض الضٞ٘ خُث ال ٣ًضم أي أنل ُٖني أو يمان في َظا الىٕى مً ال٣غوى ٨ًخٟي اإلا٣ت رى بٖى

شخص ي للغحٕى ئلُه في خالت ٖضم الؿضاص، ًمىذ َظا الىٕى مً ال٣غوى بٗض الخد٤٣ مً اإلاغ٦ؼ 

اء في آلاحا٫ اإلادضصة.  الاةخماوي للٗمُل و مً م٣ضعجه ٖلى الٞى

اء و جدلُل ٢ىاةم الدكُٛل و ال٣ىاةم اإلاالُت و ج م٨ً أَمُت صعاؾت و و َظا ًخُلب مهاصع الٞى

ت اإلاغ٦ؼ اإلاالي للٗمُل، خُث أن َظا ألازير ٌٗخمض ٖلى مالُت اإلا٣ترى  جدلُل ال٣ىاةم اإلاالُت في مٗٞغ

اء، و  في البًات٘ و أوعا١ ال٣بٌ، الخؿاباث اإلاضًىت، ألانى٫ الؿاةلت و ٧لها جمثل ال٣ضعة ٖلى الٞى

ىن ٦ؼن أن الىٕى الثاوي مٗغى ال ٌٗخبر ال٣غى الٛير مًمىن أ٢ل ؾالمت مً ال٣غى اإلاًم

الهسٟاى ال٣ُمت الؿى٢ُت للًمان و بالخالي ًسؿغ البى٪ مً ٢ُمت ال٣غى ٨ٖـ الىٕى ألاو٫ 

                                                           

27، صاع ال٨ٟغ الٗغبي، ال٣اَغة،م1ٗت ، َبكظاًا مصسفيت معاصسة (،2004. نالح الضًً خؿً الؿِس ي ) 1
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اإلا٣ضم للم٣ترى طي ال٣ضعة اإلاالُت اإلابِىت و الؿمٗت الخؿىت التي جٟغى ٖلُه ؾضاص الضًً خٟاْا 

ت.  ٖلى وػهه و ؾمٗخه الخجاٍع

 1ن:جصييف اللسوض بحظب امللترطي -2-4

 جى٣ؿم ال٣غوى جبٗا لهظا اإلاُٗاع ئلى:

 ٢غوى لؤلٞغاص.

 ٢غوى للكغ٧اث و البىى٥ ألازغي.

 ٢غوى للخ٩ىمت و ال٣ُإ الٗام.

 ٢غوى لل٣ُإ الخام.

 ٢غوى اإلاؿتهل٨ين.

.ً  ٢غوى الٗمالء و ٢غوى لآلزٍغ

ما٫.  ٢غوى اإلاىخجين و أصخاب ألٖا

 املطلب الثالث: أهميت اللسوض البىىيت و وظائفها

 وال: أهميت اللسوض البىىيت:أ

 لل٣غوى البى٨ُت صوع و أَمُت ج٨مً في :

اء و ٠ُ٦ أن َظا  - ض بالٞى حؿهُل اإلاٗامالث التي أنبدذ ج٣ىم ٖلى أؾاؽ ال٣ٗىص و الٖى

ش ؤلاوؿاهُت.  ألاؾلىب ٢ض عا٤ٞ النهىى الا٢خهاصي الظي لم ٌؿب٤ له مثُل في جاٍع

                                                           

. 118ٖبض الخمُض ٖبض اإلاُلب ، هٟـ اإلاغح٘ الؿاب٤.م. 1  
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ل عأؽ اإلاا٫ مً شخ - و آلزغ و بظل٪ ٞهى واؾُت للخباص٫ وواؾُت ٌٗخبر وؾُلت مىاؾبت لخدٍى

اصة ئهخاحُت عأؽ مالُت.  1الؾخٛال٫ ألامىا٫ في ؤلاهخاج و الخىػَ٘، أي واؾُت لٍؼ

ُت اإلاهضع ألاؾاس ي الظي ًغج٨ؼ ٖلُه البى٪ للخهى٫ ٖلى ئًغاصاث خُث  - حٗخبر ال٣غوى اإلاهٞغ

ُت ٖىاًت و لهظا ٞان البىى٥ جىل أجها جمثل الجاهب ألا٦بر مً اؾخسضاماجه، ي ال٣غوى اإلاهٞغ

 زانت.

ل خاحت الهىاٖت و الؼعاٖت و الخجاعة و الخضماث، ٞاألمىا٫  - لل٣غوى صوع َام في جمٍى

٘ أحىع الٗما٫ الالػمين لٗملُت ؤلاهخاج و  اإلا٣تريت جم٨ً اإلاىخج مً قغاء اإلاىاص ألاولُت و ٞع

ل اإلابُٗاث آلاحلت و أخُاها الخهى٫ ٖلى ؾل٘ ؤلاهخاج طاتها.  جمٍى

ٌؿاٖض الاةخمان اإلاهغفي ٖلى الاصزاع و ًدض مً الاؾتهال٥ و َظا ًإصي ئلى ال٣ًاء ٖلى  -

 2الخطخم.

اصة  - حٗض ال٣غوى الىب٨ُت مً الٗىامل الهامت التي حؿاٖض ٖلى زل٤ الاةخمان التي جيكأ ٖنها ٍػ

 الىصات٘ و الى٣ض اإلاخضاو٫.

٢خهاصي و ج٣ضمه و عزاء مىذ ال٣غوى البى٨ُت ًم٨ً البىى٥ مً ؤلاؾهام في اليكاٍ الا -

اصة ال٣ىة الكغاةُت التي بضوعَا حؿاٖض ٖلى  اإلاجخم٘ و حٗمل ال٣غوى ٖلى ٞغم الٗمالت و ٍػ

 جىؾُ٘ في اؾخٛال٫ اإلاىاعص الا٢خهاصًت و جدؿين اإلاؿخىي اإلاِٗص ي.

 

 

 

                                                           
.م. .1  .113قا٦غ ال٣ؼوٍني، مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
 401-401. عبد الحميد عبد المطلب ، مرجع سبق ذكره. ص.  2
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 1زاهيا: وظائف اللسوض البىىيت

ل إلاهخاج:01 سخلٟت في الا٢خهاص الخضًث أن اخخُاحاث الاؾدثماع ؤلاهخاجي اإلا : وظيفت جمٍى

ير َظا ال٣ضع ال٩امل  ير ٢ضع لِـ بال٣لُل مً عؤوؽ ألامىا٫، و إلاا ٧ان مً اإلاٗخظع جٞى حؿخىحب جٞى

 مً ؤلاصزاعاث و الاؾدثماعاث الٟغصًت أو الخانت.

لظا ٞان اللجىء ئلى البىى٥ و اإلاإؾؿاث اإلاالُت اإلاسخلٟت بهضٝ الخهى٫ ٖلى ال٣غوى أنبذ أمغا 

ت اإلاسخلٟت ٦ما ًم٨ً للمىخجين الخهى٫ َبُُٗا  ل الٗملُاث ؤلاهخاحُت و الاؾدثماٍع ا لخمٍى و يغوٍع

م الؿىضاث و بُٗها للمكغوٖاث و ألاٞغاص، و َظا ٌؿاٖضَم ٖلى  ٤ ئنضاَع ٖلى ال٣غوى ًٖ ٍَغ

ً، و َظٍ الىؾاَت حؿاٖض ٖلى حؿهُل و  ً و اإلاؿدثمٍغ اصة حجم بضوع الىؾُِ ُٞما بين اإلاضزٍغ ٍػ

٘ ني، َظا ًٞال ًٖ ج٣ضًم البىى٥  حؿَغ اصة حجم الاؾدثماع و ؤلاهخاج في الا٢خهاص الَى و ٍػ

.ً غ لضحها مً وصات٘ اإلاضزٍغ ً بما َى مخٞى  ال٣غوى مباقغة للمؿدثمٍغ

ل الاطتهالن: 02  : وظيفت جمٍى

ل الاؾتهال٥، خهى٫ اإلاؿتهل٨ين ٖلى الؿل٘ الاؾتهال٦ُت بضٞ٘ أحل  ُٟت جمٍى ئن اإلا٣هىص بْى

ير ال٣ضع اإلاُلىب مً الؿل٘ الاؾتهال٦ُت بىاؾُت صزلهم لثمنه ا، ئط ٢ض ٌعجؼ ألاٞغاص ًٖ جٞى

الجاعي، لظا ًم٨نهم الخهى٫ ٖلى َظٍ الؿل٘ بىاؾُت ال٣غوى التي ج٣ضمها لهم َُئاث مسخلٟت، 

و ٩ًىن صٞ٘ أزمان َظٍ الؿل٘ بٟتراث مؿخ٣بلُت مىاؾبت، ٦ما ٌؿاٖض ألاٞغاص ٖلى جىػَ٘ ئهٟا٢هم 

ال٧ي ٖبر الؼمً، و ٌؿاٖض ال٣غى الاؾتهال٧ي أًًا ٖلى جيكُِ حاهب الُلب ٖلى الؿل٘ و الاؾته

اصة حجم ؤلاهخاج و الاؾدثماع. اصة ع٢ٗت الؿى١ و ٍػ  الخضماث الاؾتهال٦ُت، و مً زم ٌؿاَم في ٍػ

 

                                                           
، م .  .113-112هاْم مدمض الكٟغي،  مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 1  
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 :: وظيفت حظىٍت املبادالث03

ت اإلاباصالث و ئبغاء الظمم، جٓهغ أَ  ُٟت حؿٍى مُتها مً زال٫ م٩ىهاث ٖغى ئن ٢ُام ال٣غوى بْى

ت(  اصة ٖلى ألاَمُت اليؿبُت لى٣ىص الىصات٘ )الىصات٘ الجاٍع الى٣ض، أو ٦مُت وؾاةل الضٞ٘ في اإلاجخم٘، ٍٞؼ

ت اإلاباصالث.  1مً ئحمالي م٩ىهاث ٖغى الى٣ض، و ٌٗني اؾخسضام ال٣غوى بهىعة واؾٗت في حؿٍى

 2املطلب السابع: اللىاعد الرهبيت في مىح اللسوض

غوٝ بأن البى٪ َى م٩ان ٖغى ألامىا٫ و الُلب ٖليها، بدُث ًخم حم٘ اإلاضزغاث )الىصات٘(، و اإلاٗ

ًخم اؾدثماع ألامىا٫ اإلاىصٖت لضي البى٪ في مجا٫ الاؾدثماع و م٘ الدؿهُالث الاةخماهُت. خُث ًخم 

ً و حؼء آز غ مىذ حؿهُالث اةخماهُت جضع ٖىاةض ٌؿخٛل حؼء منها لضٞ٘ ٞىاةض لىصات٘ اإلاضزٍغ

ت و مهاٍع٠ أزغي ٞاإلاخب٣ي ٌٗخبر عبدا للبى٪.  لخُُٛت ه٣ٟاث ئصاٍع

و َىا٥ ٢ىاٖض طَبُت ًخىحب ٖلى ئصاعة الاةخمان في البى٪ ٖضم جسُيها ٖىض مىذ الاةخمان و التي 

ُت حُضة مً مداٞٔ الاةخمان و هي:  جًمً حىصة و هٖى

  ُت وحىص الاةخمان أ٦ثر مً أَمُت ا٦دكاٝ ٞغم الا  ةخمان الجضًضة.الاَخمام بىٖى

  مؿخ٣لين للؿضاص ٖلى ً حمُ٘ الدؿهُالث الاةخماهُت اإلامىىخت ًجب أن جدخىي ٖلى مهضٍع

 ألا٢ل.

 .٪صعاؾت ؾلى٥ َلب الدؿهُالث، و ًجب أن ال ٣ًترن بالك 

  أن ٩ًىن ال٣غاع الخام بمىذ الدؿهُالث الاةخماهُت َى ٢غاع٥، و الكٗىع باالعجُاح ٖىض ئنضاع

اث صازلُت ٧اهذ أو ال٣غاع بكأن اإلاىذ م ً ٖضمه. أي أن ًبخٗض ال٣غاع الاةخماوي ًٖ الًَٛى

 زاعحُت.

                                                           
، م  ٞالح خؿً الخؿني، مغح٘. 1  .124ؾب٤ ط٦ٍغ

.32مدمض صاوص ٖثمان، مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ م .  2 
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  ٖضم مىذ حؿهُالث اةخماهُت لٟغص أو مإؾؿت ما لم ًخم ٞهم َبُٗت اليكاٍ و الٗمل الظي

 . ج٣ىم به

  الٛغى مً الدؿهُالث الاةخماهُت ًجب أن ًدخىي ٖلى الٗىانغ الغةِؿُت للؿضاص، و أن ٩ًىن

 بل اإلاىذ.واضح و مدضص ٢

 .ما٫  ٖضم ججىب صوعة وكاٍ ألٖا

 .ُت ئصاعة الٟغص أو اإلاإؾؿت  ج٣ُُم هٖى

 .ٍغ الًماهاث لِـ بضًال ًٖ مهاصع الؿضاص  ألامً الظي جٞى

 .البىى٥ اإلادلُت ًيبغي أن حكاع٥ في ئ٢غاى اإلا٣تريين اإلادلُين 

  و ٧ان لخىخا، ئطا أعاص أخض َالبي الدؿهُالث الاةخماهُت الخهى٫ ٖلى حىاب ٞىعي ٖلى َلبه

 ٞالجىاب ٩ًىن ال.

  ئطا أعصث أن ٩ًىن اإلاىذ مًمىها جأ٦ض مً جلبُت مهلخت َالب الدؿهُالث الاةخماهُت، و بىٟـ

 ال٣ضع الظي جلبي به مهلخت البى٪.
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 املبحث الثاوي: طياطت إلاكساض و العىامل املؤزسة فيها

ض حٗاملها م٘ ال٣غوى، و في ما ًلي ؾيخُغ١ حٗخبر ؾُاؾت ؤلا٢غاى اإلاغص الظي ٌٗخمض ٖلُه البىى٥ ٖى

ئلى ؤلابٗاص اإلاسخلٟت لهظٍ الؿُاؾت خُث ؾى٣ىم بضعاؾت ٧ل مً مٟهىمها و م٩ىهاتها  و الٗىامل اإلاإزغة 

 م٘ ئبغاػ أؾـ َظٍ الؿُاؾت:

: مفهىم طياطت إلاكساض  املطلب ألاٌو

ت ال٣ىاٖض و الخضابير اإلاخ ٠ ؾُاؾت ؤلا٢غاى بأجها مجمٖى ٗل٣ت بخدضًض حجم و مىانالث ًم٨ً حٍٗغ

ال٣غوى و مخابٗتها و جدهُلها و بىاء ٖلى طل٪ ٞان ؾُاؾت ؤلا٢غاى في البى٪ الخجاعي ًجب أن حكمل 

ال٣ىاٖض التي جد٨م ٖملُاث ؤلا٢غاى بمغاخلها اإلاسخلٟت و أن ج٩ىن َظٍ ال٣ىاٖض مغهت و مبلٛت ئلى 

ت اإلاٗىُت بيكاٍ ؤلا٢غاى. اث ؤلاصاٍع  1حمُ٘ اإلاؿخٍى

 طلب الثاوي: مىىهاث طياطت إلاكساضامل

 حكمل ؾُاؾت ؤلا٢غاى اإلا٩ىهاث الخالُت:

 :جحدًد الحجم إلاحمالي لللسض -1

و ٣ًهض به ئحمالي ال٣غوى التي ًم٨ً أن ًمىدها لٗمالةه ٩٦ل، و ٦ظل٪ ئحمالي ال٣غوى التي  

ت في َظا اإلاجا ٫ بالخٗلُماث و ٦ظا ًم٨ً أن ًمىدها للٗمُل الىاخض و ٖاصة ما جخ٣ُض البىى٥ الخجاٍع

 ال٣ىاٖض التي ًًٗها البى٪ اإلاغ٦ؼي.

 :جحدًد املىطلت التي ًخدمها البىً -2

ت مً الٗىامل، في   ٣ا إلاجمٖى و ًخى٠٢ حجم اإلاى٣ُت التي ٌُٛيها وكاٍ ؤلا٢غاى في البى٪ ٞو

َبُٗت م٣ضمتها حجم اإلاىاعص اإلاىازُت و اإلاىاٞؿت التي ًل٣اَا البى٪ في اإلاىا٤َ اإلاسخلٟت، ًٞال ًٖ 

                                                           
1 . http ://keenan online.com/users/ahmed Lkordy/ topics/69009/posts/129855.  00:49    12/06/2017     
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اإلاىا٤َ اإلاسخلٟت و خاحت ٧ل منها لل٣غوى، و ًًاٝ ئلى طل٪ مضي ٢ضعة البى٪ ٖلى الخد٨م في 

 1 ئصاعة َظٍ ال٣غوى و الى٢اًت ٖليها.

  جحدًد أهىاع اللسوض: -3

ًم٨ً جدضًض أهىإ ال٣غوى التي ًم٨ً للبى٪ مىدها، و جغح٘ أَمُت جدضًض أهىإ ال٣غوى 

بين هٕى ال٣غى و َبُٗت ٧ل مً وكاٍ اإلا٣ترى و وكاٍ البى٪، و اإلامىىخت ئلى الاعجباٍ اإلاؼصوج 

ا  ت في الضولت، و الخٗلُماث التي جهضَع َظا ألازير ٢ض ٩ًىن م٣ُضا ٧لُا أو حؼةُا بال٣ىاهين الؿاٍع

الؿلُاث الى٣ضًت، و مً هاخُت أزغي ٞان َبُٗت مهاصع ألامىا٫ في البى٪ و زانت الىصات٘ ًم٨ً 

 غوى التي ًم٨ً مىدها.أن جخد٨م في أ،وإ ال٣

 :جحدًد طلطاث مىح اللسوض -4

ًخم وي٘ خض مٗين للمبالٜ التي ٩ًىن ل٩ل مً اإلاؿإولين ًٖ ؤلا٢غاى ؾلُت اإلاىا٣ٞت ٖليها ٖىض  

ين مً البىى٥: ت اإلاسخلٟت، و في َظا الهضص ًم٨ً الخٟغ٢ت بين هٖى اث ؤلاصاٍع  2 اإلاؿخٍى

لبىى٥ ٞان الظي ًباقغ ٖملُت ؤلا٢غاى : في َظا الىٕى مً االبىىن ذاث الىحدة الىاحدة - أ

٠ اإلاسخو بال٣غوى، و الظي ٩ًىن م٣ُضا لخض مٗين ب٣ُمت ال٣غى التي ال  للٗمالء َى اإلاْى

ٟين  ض ًٖ َظا الخض ًمل٪ ؾلُت اإلاىا٣ٞت ٖليها ٦باع اإلاْى ًم٨ً ججاوػَا، و ال٣غوى التي جٍؼ

ض ًٖ طل٪ جخىلى لجىت ال٣غوى اإلاٗىُين باإل٢غاى، و طل٪ في خضوص مبلٜ مٗين أًًا و ما ًٍؼ

 أمغ البدث ُٞه.

: و في َظا الىٕى مً البىى٥ جخضعج ؾلُت مىذ ال٣غوى مً عةِـ البىىن ذاث الفسوع-ب

ت و بالخالي ٩ًىن ل٩ل مضًغ ٕٞغ خض  ، أي وحىص الالمغ٦ٍؼ ؤلاصاعة ئلى مضًغ الاةخمان ئلى مضًغ الٟٕغ

                                                           
ت( ، 2004. ٖبض الٟٛاع خىٟي ، ٖبض الؿالم ٢د٠ ) 1 ت، م٨الاؾ ، الضاع الجامُٗت،الغدازة الحدًثت في البىىن الخجاٍز   .143ىضٍع
، م . 2  .396-395مدمض ؾُٗض ؾلُان، مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
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٘ ئلى اإلاغ٦ؼ  مٗين إلابلٜ ال٣غى الظي ًم٨ً أن ًىا٤ٞ ٖلُه، و ما ض ًٖ َظا الخض ًٞغ ًٍؼ

الغةِس ي ؾىاء ٧ان اإلاسخو باإلاىا٣ٞت مضًغ ٖام لالةخمان أو لجىت ال٣غوى، أو عةِـ مجلـ 

 ؤلاصاعة.

 :جحدًد طعس الفائدة على اللسض -5

ًدٓى ؾٗغ جدضًض الٟاةضة ٖلى ال٣غى باخ٩ام ٦بير و جخأزغ أؾٗاع الٟاةضة بٗىامل ٦ثيرة منها:  

 ؿاةضة في الؿى١ و صعحت اإلاىاٞؿت بين البىى٥، و حجم الُلب ٖلى ال٣غى.أؾٗاع الٟاةضة ال

و ٖىضما ٣ًىم البى٪ بخدضًض ؾٗغ الٟاةضة ٖلى ال٣غوى التي ًمىدها، ٞان طل٪ ال ٌٗني 

بالًغوعة ئن ًدضص وؿبت ُٖيُت لؿٗغ الٟاةضة ٖلى ال٣غوى، و ل٨ً ٢ض ٨ًخٟي بخدضًض أؾاؽ 

ن البى٪ ٢ض ًً٘ مضي مٗين لؿٗغ الٟاةضة ٖلى ال٣غى خؿاب َظا الؿٗغ، و بٗباعة أزغي ٞا

اؾترقاصا بؿٗغ الخهم الظي ًدضصٍ البى٪ اإلاغ٦ؼي باإلياٞت ئلى ؾٗغ الٟاةضة ٖلى الىصات٘ 

ُت الٗمُل اإلا٣ترى. ُت ال٣غى أو هٖى  بدُث ًسخل٠ ؾٗغ الٟاةضة َب٣ا لىٖى

 

 :جحدًد اطخحلاق اللسض -6

م ًم٨ً أن ًمىده مً ٢غوى، و التي ٢ض جتراوح مً لُلت أي ٣ًىم البى٪ بخدضًض آلاحا٫ اإلاسخلٟت ل 

واخضة ئلى ٖضة ؾىىاث م٘ مغاٖاة أهه ٧لما ػاص أحل اؾخد٣ا١ ال٣غى ٦ما ػاصث اإلاساَغ اإلادُُت 

بؿضاصٍ. ووي٘ ئَاع الاؾخد٣ا١ ال٣غوى ٌٗني جدضًض ما َى اإلا٣هىص باألحل ال٣هير و اإلاخىؾِ و 

ل، و َىا جسخل٠ آلاحا٫ مً بى٪   1 آلزغ.الٍُى

 

                                                           
، م .  .144خىٟي ٖبض الٟٛاع، أبى ٢د٠ ٖبض الؿالم، مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ  1  
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م٘ اإلاالخٓت أهه ٧لما ػاص حجم ألامىا٫ اإلاملى٦ت، و ػاصث وؿبتها ئلى الىصات٘ ٧لما ٧اهذ البىى٥ أ٦ثر ٢ضعة 

لت ألاحل و ال٨ٗـ صخُذ.و ٧لما ػاصث وؿبت الىصات٘ آلاحلت ئلى ئحمالي  ٖلى مىذ ٢غوى مخىؾُت و ٍَى

ر ٢ضعة ٖلى مىذ ال٣غوى مخىؾُت و الىصات٘ و ٢لذ صعحت ج٣لب الىصات٘ ٩٦ل، ٧لما ٧اهذ البىى٥ أ٦ث

لت ألاحل و ال٨ٗـ صخُذ.  ٍَى

 1 :جحدًد الظماهاث امللبىلت مً حاهب البىً -7

٣ًىم البى٪ بخدضًض الًماهاث التي ًم٨ً ٢بىلها، و التي جخى٠٢ ٖلى الٓغوٝ اإلادُُت و ٖاصة ما  

٣ا إلاضي ٢بىلها في الؿى١، ٦ما ًدضص البى٪ أًًا َامل  ألامان باليؿبت جسخل٠ مً و٢ذ آلزغ ٞو

لؤلنى٫ اإلا٣ضمت للًمان. ٞباليؿبت لل٣غوى الاؾتهال٦ُت مثال ٞان البى٪ ًدضص نٟاث َالب 

ُٟت لٗضص مٗين مً الؿىىاث، و لضًه صزل زابذ ٦ما ٩ًىن مىخٓما  ال٣غى في أن ٩ًىن قاٚال لْى

ىهت و  أما٦ً في ؾضاص ال٣غوى الؿاب٣ت و باليؿبت للبًات٘ ًدضص البى٪ نٟاث البًات٘ اإلاَغ

 وحىصَا و َامل الًمان اإلاُلىب.

لها: -8  مجاالث الاكتراض غير املظمىح بخمٍى

لها بٌٛ الىٓغ ًٖ   ٢ض جخًمً ؾُاؾاث الا٢تراى لضي بٌٗ البىى٥ اإلاجاالث الٛير مؿمىح بخمٍى

ماَُت اإلاجاالث و الخ٨مت ألاؾاؾُت مً وعاء َظا اإلاى٘ َى الخ٣لُل مً اإلاساَغ التي جهاخب جمُل 

الث، أو ٢ض ج٩ىن مبرعاث َظا اإلاى٘ عاحٗت ئلى أؾباب صًيُت أو أزال٢ُت. ٣ٞض ج٣غع ئصاعة َظٍ اإلاجا

البى٪ مى٘ الا٢تراى في مجاالث نىاٖاث مخ٣ضمت أو نىاٖاث ًدخمل حٗغيها أػماث، أو في مجا٫ 

 نىاٖت ألاؾلخت أو السجاةغ.

 

                                                           
1
، م .    397-396مدمض ؾُٗض ؾلُان، مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
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 مخابعت اللسض: -9

٢ابت الهاعمت ٖلى ال٣غوى و طل٪ مً ًيبغي أن حكمل ؾُاؾت الا٢تراى جهمُم هٓام ٧امل للغ  

زال٫ ئجبإ وؾاةل الغ٢ابت بأهىاٖها اإلاسخلٟت بهضٝ ا٦دكاٝ مكا٧ل جدهُل ال٣غوى مً الٗمالء 

زانت و أن مك٩لت ال٣غوى اإلاخٗثرة جىاحه ٧ل بى٪ مً البىى٥ و مما ال ق٪ ُٞه أن وحىص ؾُاؾت 

مً وؿبت ال٣غوى الهال٨ت ٦ما أهه مدضصة و هًام مد٨م إلاغا٢بت ال٣غوى ًس٠ٟ ئلى صعحت ٦بيرة 

 1 ًم٨ً ا٦دكاٝ ال٣غوى اإلاخٗثرة في و٢ذ مب٨غ مما ٌؿمذ بمٗالجت الىي٘ ٢بل اؾخٟداله.

 : سجالث اللسوض -10

ا أو الاخخٟاّ بها، مثل: َلب  جً٘ ؾُاؾت ؤلا٢غاى الىماطج و السجالث اإلاُلىبت اؾدُٟاَؤ

و الخؿاباث الخخامُت و ٖضص الؿىىاث،  ال٣غى، مظ٦غة الاؾخٗالم ًٖ الٗمُل، ميزاهُاث الٗمالء

خي بُبُٗت الٗمُل في حؿضًض ال٣غوى في اإلااض ي، هماطج مخابٗت  غ اإلاغاح٘ الخاعجي، سجل جاٍع ج٣اٍع

 ال٣غوى.

 :هظام مخابعت اللسوض و هيفيت معالجت اللسوض املخعثرة -11

٣ِٞ في مىذ  في َظا الٗىهغ  ج٣ىم ؾُاؾت الا٢تراى بخدضًض ؤلاحغاءاث الىاحب اهتهاحها لِـ 

ال٣غى و ئهما في مخابٗت جدهُلُت أًًا و جدضًض أًام الخأزير اإلاؿمىح بها ل٣بى٫ ألا٢ؿاٍ و 

لها لل٣ًاًا و الخ٣اض ي.  الخاالث التي ًجب الخٟاوى ٞيها م٘ الٗمُل اإلاخأزغ و الخاالث الىاحب جدٍى

 :مىىهاث أخسي حشملها طياطت الاكتراض -12

ت لؿُاؾت الا٢تراى في البىى٥ َىا٥ ٖىانغ أزغي حكملها، و ئياٞت ئلى اإلا٩ىهاث الٗكغ الؿاب٣ 

 مً أَمها ما ًلي:

                                                           
209، ٖمان، م ، صاع واةل لليكغإدازة الائخمان (، 1999ٖبض اإلاُٗي عيا أعقُض، مدّٟى أخمض حىصة ).   1 



مفاهيم عامة حول القروض                                 الفصل األول :                  
 

22 
 

: و هي الخض ألا٢ص ى لؤلمىا٫ التي ًبضي البى٪ اؾخٗضاصٍ إلاىدها للٗمُل زال٫ الدظهيالث الائخماهيت

 ٞترة ػمىُت مٗىُت.

ولُت ٧ل مً : هي اجٟا١ م٨خىب بين الٗمُل و البى٪ ًىضح ُٞه الكغوٍ و ال٣ُىص و مؿإ الازجباطاث

ين ججاٍ آلازغ.  الُٞغ

: حٗبر ًٖ اجٟا١ بين البى٪ و الٗمُل ٌكمل الخض ألا٢ص ى الظي ًمىذ في ٞترة العخماداث الدائسة

 مدضصة و الكغوٍ ؤلاًجابُت و الؿلبُت التي ًلتزم بها الٗمُل.

 جصفيت اللسوض

 الخض ألاصوى لغنُض اإلا٣ترى

 كتراضاملطلب الثالث: العىامل املؤزسة في طياطت الا

 جخأزغ ؾُاؾت الا٢تراى بٗضة ٖىامل مً أبغػَا ما ًلي:

 الظسوف و ألاوطاع الاكخصادًت:

ُت ًخأزغ بضوعة اليكاٍ الا٢خهاصي في اإلاجخم٘ ما  ئن الُلب ٖلى مسخل٠ أهىإ ال٣غوى اإلاهٞغ

 و هي ألازيرة ٚالبا ما جىُل٤ مباقغة بٗض صوعة وكاٍ البى٪، ئطا جبضأ ئحغاءاث ئٖضاص ال٣غوى

 ٢بل اؾدؿالم َلباث ؤلا٢غاى.

 مىكع البىً: -

ُت و حجم الُلب ٖلى ال٣غوى اإلامىىخت.  ًلٗب مى٢٘ البى٪ صوعا باعػا في جدضًض هٖى
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 جحليل الخيلفت و املخاطسة لعمليت الائخمان: -

ير اإلااعص الالػم، خُث ٖلى البى٪   ًمثل حجم ؤلا٢غاى اإلامىىح مً البى٪ صاللت ل٣ضعتها ٖلى جٞى

بًمان مؿخىي مٗين مً اإلاىاعص ج٩ىن ُٞه ج٩لٟت آزغ مبلٜ مىصٕ جخىاػي م٘ الضزل أن ٣ًىم 

اصة مغوهخه في  الخضي مً آزغ مبلٜ م٣ترى أو مؿدثمغ، ٦ما ًإصي ٦بر الدجم البى٪ ئلى ٍػ

٠ُ اإلااعص بك٩ل أًٞل، باإلياٞت ئلى طل٪ ٣ًىم البى٪ بخدضًض مٗض٫ اإلاساَغ ل٩ل هٕى مً  جْى

اع أهىإ ال٣غوى، و اٖخم اص وؿبت ٞاةضة م٣اعهت باإلاساَغ اإلاىخٓغة و طل٪ بٛغى وي٘ ؤلَا

 ألاؾاس ي اإلاخٗل٤ بمىذ ال٣غوى

 1املطلب السابع: أطع طياطت الاكتراض

ً أؾاؾُين َما: الغبدُت و مخُلباث الؿُىلت، خُث ال  حؿعى البىى٥ أؾاؾا لخد٤ُ٣ ٖىهٍغ

الدؿهُالث و اإلاؿاٖضاث الاةخماهُت ألجها  حؿخُُ٘ ئصاعة البىى٥ اؾدثماع ٧ل أمىالها في مىذ و ج٣ُُم

 بظل٪ جد٤٣ الغبدُت صون مخُلباث الؿُىلت، و باإلا٣ابل ال ًم٨نها الاخخٟاّ.

ب٩ل أمىالها صون ا٢ترايها، ألجها ؾخد٤٣ مخُلباث الؿُىلت صون جد٤ُ٣ مبضأ الغبدُت، لظل٪  

ؿُاؾت ؤلا٢ترايُت و ٞان ئصاعة البىى٥ حؿعى صاةما ئلى جد٤ُ٣ الخىاػن بين مسخل٠ أؾـ ال

 اإلاخمثلت في الغبدُت، الؿُىلت، ألامان، و التي ؾى٣ىم بضعاؾخه زال٫ َظا اإلاُلب.

 2مبدأ السبحيت: -

ج٣ىم البىى٥ ٖلى أؾاؽ َظا اإلابضأ ب٣ُاؽ ٦ٟاءتها و جد٤ُ٣ ألاعباح باليؿبت للبى٪، ٌٗني أن ئصاعجه أ٦بر 

 مً ج٩الُٟه و حكمل ؤلاًغاصاث ما ًلي:

                                                           
، صٞٗت ماحؿخير، جسهو مالُت صولُت، مٗهض الٗلىم الا٢خهاصًت، حظيير اللسوض البىىيت كصيرة ألاحل(،  2001/2002مىجغفي أما٫ ) . 1

  .48حامٗت الجؼاةغ، م 

ؼ الضُٚم، ماَغ ألامي، ئًمان هجغو)2  مجلت حامعت ، اض املصسفيالخحليل إلائخماوي و دوزه في جسشيد عمليت إلاكس (، 2006. ٖبض الٍٗؼ

ً للدزاطاث و البحىر العلميت طلظلت العلىم إلاكخصادًت و اللاهىهيت   .194(، م 3(، الٗضص )28، اإلاجلض )حشٍس
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 : هي حمُ٘ الدؿهُالث الاةخماهُتىتالفىائد الدائ

ً.العمىالث الراجيت  : هي طل٪ اإلا٣ابل الظي جدهل ٖلُه البىى٥ ل٣اء زضماتها لآلزٍغ

 : هي ألاعباح اإلاد٣٣ت مً قغاء و بُ٘ الٗمالث ألاحىبُت.فسوكاث العملت ألاحىبيت

 مً زهم ال٨مبُاالث.......ئلخ.: مثل ٖىاةض الاؾدثماع في ألاوعا١ اإلاالُت، الٗىاةض اإلاخأهُت إًساداث أخسي 

 : الٟىاةض الضًىت: حٗبر ًٖ الىصات٘ التي ٣ًىم البى٪ بضٞٗها. أما الخياليف فخمثل في

 : و هي التي ًضٞٗها البى٪ ئلى اإلاإؾؿاث ألازغي م٣ابل ج٣ضًمها زضماث للبى٪ هٟؿه.العمىالث املدهيت

ت  و العمىميت: املصاٍزف إلاداٍز

لبى٪ ا٢خُإ وؿبت مُٗىت مً نافي ألاعباح في ٧ل ؾىت لًُٗها في خؿاب و ججضع ؤلاقاعة أهه ٖلى ا

 ؤلاحباعي و ٌؿخمغ في الا٢خُإ ختى ًهل ئلى اإلاىاػهت بين مجمٕى الاخخُاَي ؤلاحباعي و حجم عأؽ اإلاا٫.

 الظيىلت : -2

ت و بأ٢ل زؿاعة، و ٖلى  ه٣هض بمبضأ الؿُىلت مضي ٢ابلُت أي أنل للخدى٫ ئلى ه٣ىص بأ٢ص ى ؾٖغ

اء بالتزامه اإلاخمثلت في ئم٩اهُت مىاحهت َلباث سخب اإلاىصٖين و  مؿخىي البى٪ ٞهي ٢ضعجه ٖلى الٞى

 الاؾخجابت لُلباث الا٢تراى و حٗخمض الؿُىلت ٖلى ٖضة ٖىامل أَمها:

ض الاؾخد٣ا١.مدي إزباث الىدائع  : أي ال ًجىػ للٗمُل سخب الىصات٘ ٢بل مٖى

ت: أي ٧لها ٧اهذ ٞترة ال٣غوى ٢هيرة ٧لما اَمأهذ البىى٥، ألن ٢هغ مضة اإلاؿاٖضاث البى٨ُت اإلامىىخ

 الخُٛيراث و الخ٣لباث جدضر في اإلاضي البُٗض.
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 مبدأ ألامان:

ٌٗىص ْهىع َظا اإلابضأ ئلى ز٣ت ئصاعة البى٪ بأن ٧ل ال٣غوى التي جمىدها للٗمالء ؾٝى ًخم ؾضاصَا في 

خما  ص ٖلى :الى٢ذ اإلادضص و ًخم مىذ الاةخمان للم٣ترى بااٖل

ت، اهخٓام الٗمُل في ؾضاص الالتزاماث، َظا مً حهت و مً حهت أزغي ٞمً  ؾمٗت الٗمُل الخجاٍع

خماص ٖلى ٦ٟاءة و زبرة ال٣اةمين ٖلى اإلاإؾؿت اإلا٣تريت و مضي هجاح أٖمالها، و ٦ظا  الًغوعي الٖا

ا اإلاالي و ْغوٝ ٖملها أي بهٟت ٖامت ٧ل ما  ًخٗل٤ باإلادُِ م٩اهتها في الؿى١ ئياٞت ئلى مغ٦َؼ

 الضازلي و الخاعجي لُالب ال٣غى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



مفاهيم عامة حول القروض                                 الفصل األول :                  
 

26 
 

 خالصت:

مً زال٫ ما جم ج٣ضًمه زال٫ َظا الٟهل ًم٨ً  ال٣ى٫ أهه جم التر٦يز بهٟت ٖامت ٖلى ال٣غوى 

البى٨ُت، ٞخىاو٫ َظا الٗمل التر٦يز بهٟت ٖامت ٖلى ال٣غوى البى٨ُت، ٞخىاو٫ َظا الٗمل حٍٗغ٠ 

ا، و  ٦ظل٪ أهىإ ال٣غوى اإلاسخلٟت أَمُت ال٣غوى البى٨ُت و ال٣ىاٖض الظَبُت  ال٣غوى و ط٦غ مهاصَع

 التي ٌٗخمض ٖليها البى٪ في مىذ ال٣غى.

ا ٖملُت وؾُُت، خُث أن َىا٥ ٖضة م٩ىهاث  بٗض طل٪ جم جدضًض مٟهىم ؾُاؾت الا٢تراى باٖخباَع

َٝغ البى٪، خُث جضزل يمً َظٍ الؿُاؾت، ٦ما أجها جخٗغى لٗضة ٖىامل مإزغة في جُب٣ُها مً 

٣ا ألؾـ و مباصب و هٓغا لالعجباٍ ال٨بير بين ال٣غى و  ٣ًىم َظا ألازير ببىاء الؿُاؾت ؤلا٢ترايُت ٞو

الخُغ ؾِخم الخضًث ًٖ أَم اإلاساَغ  التي ؾدخٗغى لها ٖملُت مىذ ال٣غى و ؤلاحغاءاث الى٢اةُت 

 ٕ أمىاله.التي ٌٗخمضَا البى٪ ٖىض اجساط ٢غاٍع و ٦ظل٪ مً أحل يمان اؾترحا

 

 

   

 

  

 



 

 
 

 

 

 



 الفصل الثاني:                         مخاطر القروض البنكية و كيفية تسييرها
 

27 
 

  جمهيد:

حٗض ٖملُت مىذ ال٣غوى للٗمالء الخضمت ألاؾاؾُت التي ج٣ضمها البىى٥ و اإلاهضع ألاو٫ للغبذ، و ل٨ً 

ت باإلاساَغ، ٣ٞض  الٗمُل ًٖ ؾضاص أنل ال٣غى و  ٌعجؼأي ٖملُت اةخمان ال بض أن ج٩ىن مدٟٞى

ب، لؿبب أو آلزغ في الؿضاص.ٞىاةضٍ، و ٢ض ٩ًىن له ال٣ضعة اإلاالُت ٖلى الؿضاص ل  ٨ىه ال ًٚغ

و مساَغ الاةخمان جخًمً الخؿاةغ اإلام٨ً أن ًخدملها البى٪ بؿبب ٖضم ٢ضعة الٗمُل أو ٖضم وحىص 

الىُت لضًه لؿضاص أنل ال٣غى و ٞىاةضٍ، ٦ما أن الخُغ ال ًيكأ ٣ِٞ مً ٖملُاث ؤلا٢غاى، و ل٨ً 

 مً مجمل ألاوكُت البى٨ُت ألازغي.

ا و الخض و هٓغا ألَمُ ت اإلاىيٕى زههىا َظا الٟهل لضعاؾت مساَغ ال٣غوى البى٨ُت و ٦ُُٟت حؿُيَر

 منها.

ولظل٪ ٢ؿمىا َظا الٟهل ئلى مبدثين، ٢مىا بخ٣ؿُم اإلابدث ألاو٫ ئلى أعبٗت مُالب، ٞخُغ٢ىا ُٞه ئلى 

وى و مٟهىم مساَغ ال٣غوى، أنىاٝ اإلاساَغ و في اإلابدث الثاوي ٢مىا بضعاؾت حؿُير مساَغ ال٣غ 

 ٦ُُٟت الخ٣لُل منها.
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: مخاطس اللسوض البىىيت و الحرز أزىاء مىحها  املبحث ألاٌو

 مدخل:  

ٖىضما ٣ًىم البى٪ بيكاَه الغةِس ي و َى مىذ ال٣غوى، ٞان َظا ٌٗني أهه ًً٘ ز٣خه ُٞه و ل٨ً َظٍ 

الٗمالء ال ٣ًىمىن  الث٣ت و مهما ٧اهذ صعحتها ٞاجها ٢ابلت لالهدال٫ و الخالش ي و طل٪ أن َىا٥ بٌٗ

ىا٥ مً ًمخى٘ ٧لُا ًٖ الؿضاص، مما ًجٗل خالت البى٪ ؾِئت، و َظا  بالؿضاص في الى٢ذ اإلاخ٤ٟ ٖلُه َو

ُت.  ما وؿمُه بمساَغ ال٣غوى اإلاهٞغ

 ٌ  مفهىم مخاطس اللسوض و حعٍسف مخطس اللسض : املطلب ألاو

 :مفهىم املخاطس 

ى٪ ئلى زؿاةغ ٚير مخى٢ٗت و ٚير مسُِ لها، مهُلح اإلاساَغ البى٨ُت ٌٗني اخخمالُت حٗغى الب

ٞاإلاساَغ جمثل ٖضم ؾضاص الٗمُل أو جأزير ًٖ ؾضاص الالتزاماث اإلاالُت مما ٌؿخلؼم زؿاعة عأؽ اإلاا٫ 

اإلاٗترى و جمثل َظٍ الخؿاعة باليؿبت ألي م٣ترى الخضر أ٦ثر زُىعة و البالٛت الٛير مؿتربدت جإزغ 

 1 بى٪ و اؾخمغاٍع في اإلاساَغ.مباقغة ٖلى الىخاةج و جً٘ وحىص ال

 :حعٍسف مخطس اللسض 

ٖىضما جغجبِ اإلاساَغ بال٣غى ًيخج مسُغ ال٣غى و َى مغجبِ باليكاٍ البى٩ي ًخٗل٤ بمىذ 

ال٣غوى و َى مً أَم اإلاساَغ التي جخٗغى لها اإلاهاٝع و هي ٖمىما ئما مساَغ مالُت جمـ 

ٗاث حضًضة ٢ض جإصي ئلى خضور اه٣ُإ  ازخال٫ الخىاػن اإلاالي، و ئما ا٢خهاصًت هدُجت ْهىع  حكَغ

 ٦2لي أو حؼتي للؿى١ الظي ًخٗامل ُٞه البى٪.

                                                           
ل ) :  .07، صاع الٟاعو١ لليكغ و الخىػَ٘، الُبٗت ألاولى، مهغ، مجحدًد مخاطس إلائخمان(، 2005بغاًان ٧ٍى

1
  

2:Michel mathieu, l’exploitation bancaire et le risque du crédit, revue banque éditeur, paris,1955, p21.  
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٦ما أن مساَغ ال٣غى في العجؼ ال٨لي أو الجؼتي ٖىض الدؿضًض مً ٢بل الٗمُل في الى٢ذ  -

 1اإلاخ٤ٟ ٖلُه.

لُت و ٌٗٝغ أًًا أهه: ٖضم ئم٩اهُت الخ٣ضًغ اإلاُل٤ لخل٣ي ألاعباح اإلاغحىة و اإلاخى٢ٗت مً ٖم -

٠ُ ألامىا٫، ئياٞت ئلى أهه الٟغ١ بين ما ؾخ٩ىن ٖلُه ال٣ُمت الٟٗلُت للمخٛير ٖىضما  جْى

 2جخد٤٣ ألاَضاٝ اإلاؿخ٣بلُت و ال٣ُمت اإلادخملت اإلاؿخمغة ٦ما خؿبذ مً ٢بل.

 :حعٍسف الخطس 

َى ٞغنت و٢ٕى زؿاعة، ٞان طل٪ ًهٝغ ئلى الظًَ أن الخُغ ًخًمً ٖىهغا َام الاخخما٫، و 

  ب ٖلى َظا الخٍٗغ٠ أن الخُغ ًخًمً ٖىهغا َاما آزغ و َى حجم الخؿاعة اإلاخى٢ٗت.ل٨ً ٌٗا

٠ ًدبين أن ال٣غى َى مساَغة طاث مٗىُين:  و مً زال٫ َظٍ الخٗاٍع

 اإلاٗنى الاو٫ ًخًمً عجؼ اإلا٣ترى ًٖ الدؿضًض. -1

ه ال ًم٨ً اإلاٗنى الثاوي ئخهاتي ًخمثل في اخخما٫ الخؿاعة و َى مخًمً في اإلاٗنى ألاو٫، و مى -2

 ٞهل اإلاساَغ ًٖ ال٣غى.

 

 

 

 

 

                                                           
.40، مإؾؿت الىع١ لليكغ و الخىػَ٘ ٖمان، م إدازة الاطدثماز إلاطاز الىظسي و الخطبيلاث العلميتمدمض مُغ:   1  

ل بين الىظس (، 1996خؿين ٖلي زغبىف و ٖبض اإلاُٗي عيا أعقُض )2 ىُت ٖمان لليكغ، ٍت و الخطبيمالاطدثماز و الخمٍى ، صاع اإلا٨خبت الَى

.41م    
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 :اث مخاطس اللسض  1مظخٍى

اث هي:  ئن ألازُاع التي جىاحه البى٪ جخدضص في زالر مؿخٍى

 الخطس املخعلم باملدًً بحد ذاجه:  -1

ت و الهىاُٖت للميكأة، ألاَلُت الخ٣ىُت أو لؿلى٥  ٩ًىن َظا الخُغ مغجبِ بالخا٫ اإلاالُت، الخجاٍع

ا و َى هاحم ًٖ ؾىء الدؿُير و الخ٣ضًغ مً َٝغ عةِـ اإلايكأة لهظٍ ألازُاع ٦ما ًم٨ً أن  مؿيَر

 ج٩ىن ؾبب ٖىانغ ٚير مخى٢ٗت.

 الخطس املخعلم بلطاع بيشاط املظخفيد: -2

مً ْىاَغ  ٚالبا ما ًىجم َظا الخُغ مً جُىع أؾٗاع اإلاىاص ألاولُت أو مً اإلاىاٞؿت الخاعحُت أو خض

 احخماُٖت و ٌؿمى أًًا: "زُغ منهي".

 الخُغ الىاجج ًٖ أػمت ٖامت:  -3

ًإزغ َظا الىٕى مً ألازُاع جأزيرا ؾلبُا ٖلى ا٢خهاص خُث أن َظا الىٕى مً ألازُاع له ٖال٢ت 

 بمغا٢بت ألاػماث الؿُاؾُت و الا٢خهاصًت و بأخضار ٚير مخى٢ٗت.

 م.1929مثا٫: ألاػمت الا٢خهاصًت الٗاإلاُت ؾىت 

 سض لها البىً.املطلب الثاوي: أهىاع املخاطس التي ًخع

 :مدخل 

ىا ئلى مٟهىم اإلاساَغ و مسُغ ال٣غى زال٫ اإلاُلب الاو٫ ٞاهه مً الًغوعي حٗضاص  بٗضما حٗٞغ

اة٠، و زال٫ َظا اإلاُلب ؾىضع٥ أَم  أهىإ اإلاساَغ التي جىاحه البىى٥ أزىاء ٢ُامها بمسخل٠ الْى

                                                           

، م 79. مىجغفي أما٫، مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 1
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جبِ بالٓغوٝ الا٢خهاصًت و ألازُاع الغةِؿُت التي ًسكاَا البى٩ي )عحل البى٪(، ٞمنها ما َى مغ 

، و جخلخو َظٍ اإلاساَغ ٦ما  الاحخماُٖت و منها ما َى مغجبِ بيكاٍ الؿى١ الظي ًسضمه اإلاهٝغ

 ًلي:

 اإلاساَغ ال٣اهىهُت.  -1

 مسُغ الخطخم. -2

 .risque de liquiditéمسُغ الؿُىلت  -3

 .Risque du taux de changeمسُغ ؾٗغ الهٝغ   -4

 .Risque du taux d’intérétمسُغ وؿبت الٟاةضة  -5

 .risque d’inssolvabilitéمسُغ ٖضم الؿضاص  -6

7- .٪  مسُغ ٖضم الخدٍغ

 1- :املخاطس اللاهىهيت 

هي اإلاساَغ التي ٢ض ًخٗغى لها البى٪ مً حغاء ه٣و أو ٢هىع في مؿدىضاجه مما ًجٗلها ٚير م٣بىلت 

ي ًىصح الخ٣ا ٢اهىهُا، و ٢ض ًدضر َظا ال٣هىع ؾهىا ٖىض ٢بى٫ مؿدىضاث يماهت مً الٗمالء و الت

 1 أجها لِؿذ م٣بىلت لضي اإلادا٦م.

 مخطس الخضخم: -2 

 جإصي مساَغ الخطخم ئلى اهسٟاى ال٣ىة الكغاةُت للى٣ىص اإلاؿدثمغة في أنل ال٣غى و الٟىاةض التي 

 

 

                                                           
 225، صاع ال٨ٟغ للُباٖت و اليكغ و الخىػَ٘، الُبٗت ألاولى، ألاعصن، مإدازة املصازف(، 2002. عيا ناخب أبى خمض )   1
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  1ًدهل ٖليها.

  3- :مخطس الظيىلت 

ً الٗمالء أو بؿبب ٚالبا ما جيخج َظٍ اإلاساَغ بؿبب ٖضم م٣ضعة البى٪ ٖلى حضب ئًضاٖاث حضًضة م

 ي٠ٗ البى٪ في ئصاعة اإلاىحىصاث و اإلاُلىباث.

اء  َظا و ٣ًىم البى٪ باللجىء ئلى أؾىا١ البىى٥ ٧لها أ٢غى ٖمالءٍ، و طل٪ ل٩ي ًخم٨ً مً الٞى

اء بُلباث ال٣غوى مً ٖمالء البى٪.  بخٗهضاجه ٖلى الٞى

 ًم٨ً حٍٗغ٠ َظا اإلاسُغ ٖلى الىدى الخالي:

ش الاؾخد٣ا١ ٦ما أهه ٌٗبر ًٖ اخخما٫  َى اخخما٫ ٖضم ال٣ضعة اء بالتزاماث الدؿضًض ٖىض جاٍع ٖلى الٞى

 الخى٠٢ ًٖ الضٞ٘.

 و ًٓهغ مسُغ الؿُىلت هدُجت أخض ألاؾباب الخالُت:

 .ًسخب حماعي للىصات٘ أو اإلاضزالث مً َٝغ الؼباة 

 .ل، ٧الؿى١ الى٣ضي مثال  ويُٗت البى٪ ججاٍ أؾىا١ الخمٍى

 حا٫ الضٞ٘ لدؿضًض ال٣غوى.ٖضم اخترام مىاُٖض و آ 

 .  زُغ ؾٗغ الٟاةضة الظي ًخٗغى له البى٪ و أزٍغ

 4- :مخطس طعس الصسف 

 ل٣ض ْهغ َظا الىٕى مً اإلاسُغ في ٖالم البىى٥ مإزغا و َظا عاح٘ ئلى:

 اإلا٩اهت التي جدخلها ٖملُاث الٗملت الهٗبت في ميزاهُاث البىى٥. -

                                                           
 .66ىاهج لليكغ و الخىػَ٘، الُبٗت ألاولى، ألاعصن، م، صاع اإلاإدازة البىىن(، 2006مدمض ٖبض الٟخاح الهيرفي ). 1
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خه اليؿب باإلا٣اعهت م -  ٘ ما ٧اهذ ٖلُه في اإلااض ي.ٖضم الاؾخ٣غاع الظي ٖٞغ

 1و ًم٨ً حٍٗغ٠ َظا اإلاسُغ ٦ما ًلي:

َى ٖباعة ًٖ الخؿاعة الىاحمت مً حٛيراث وؿب الضًىن و الخ٣ى١ اإلاسجلت بالٗملت الهٗبت  -

م٣اعهت م٘ الٗملت اإلاغحُٗت للبى٪، أي أن َظا اإلاسُغ ًسو الٗملُاث التي ج٩ىن ٞيها الٗملت 

 ٚير جل٪ اإلاخضاولت في البى٪.

 5-  :مخطس وظبت الفائدةrisque du taux d’intérêt      

ا خؿب وي٘ ٧ل بى٪ ٖلى خضة وؿبت  َظٍ اإلاساَغ هاججت ًٖ حُٛير أؾٗاع الٟىاةض نٗىصا أو َبَى

ير  غة لضًه، و مثال ٖلى طل٪ َىا٥ اخخما٫ أن ًخٗغى البى٪ ئلى زؿاعة ٖىض جٞى ئلى الؿُىلت اإلاخٞى

غ الٟاةضة و ٖىضما حصح الؿُىلت ًُُٞغ البى٪ لال٢تراى ٞاةٌ الؿُىلت لضًه في خالت َبٍى ؾٗ

مً ؾى١ البىى٥ ٞمً اإلادخمل أن ًخٗغى لخؿاعة في خالت اعجٟإ ؾٗغ الٟاةضة لظا٥ ًخىحب ٖلى 

البى٪ أن ًىلي َظا اإلاىيٕى مغا٢بت و ئصاعة مؿخمغة ججىبا للمساَغ ٦ما أن َظا اإلاسُغ ًيخج ًٖ 

 ليمسخل٠ ويُٗاث البى٪ و جخمثل ُٞما ً

له بؿٗغ مخٛير. -  ٣ً٘ البى٪ في زُغ اعجٟإ الٟاةضة ٖىضما ٣ًغى بؿٗغ زابذ و ٌٗاص جمٍى

له بؿٗغ  - البى٪ ٩ًىن في زُغ اهسٟاى ؾٗغ الٟاةضة ٖىضما ٣ًغى بؿٗغ مخٛير و ٌٗاص جمٍى

 زابذ.

 6-  :مخطس عدم الظدادRisque d’insolvabilité 

                                                           
  .132، حامٗت بىمغصاؽ، الجؼاةغ، عؾالت ماحؿخير،م إلاصالحاث الحدًثت للىظام املصسفي(، 2002. ٖلي بُاَغ )1
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اء بالتزاماث في اإلادضص،  ٌكتر٥ َظا الخُغ بين ٢غوى الاؾدثماع ألهه ٌٗبر ًٖ عجؼ الؼبىن  ًٖ الٞى

"مخطس عدم اللدزة و مً زم يُإ حؼتي أو ٦لي للمبلٜ اإلا٣ترى، لظل٪ ٌؿمى َظا اإلاسُغ أًًا 

 على الىفاء".

ئن مسُغ ٖضم الؿضاص َى زُغ حؿُم خُث أن البى٩ي و في مٗٓم الخاالث ٣ًغى أمىالا لِؿذ مل٩ا 

ىن مضًىا ججاٍ مىصٖين و ًىبث٤ َظا اإلاسُغ مً ٖضم مالةمت اإلاضًً و له، أي أن َظا اإلاسُغ ألازير ٩ً

 1 ًىضعج  َظا الخُغ ٖضة أزُاع و هي:

٤ صعاؾت مخاطس ماليت - أ : و جسو مضي ٢ضعة اإلاضًً ٖلى ؾضاص الضًً و ًخم طل٪ ًٖ ٍَغ

 الىيُٗت اإلاالُت للم٣ترى أي صعاؾت الىزاة٤ اإلاداؾبُت و اإلاالُت.

: جخٗل٤ َظٍ اإلاساَغ بُبُٗت الاةخمان مً خُث: اإلاضة، ئخمانمخاطس مخعللت بعمليت الا  - ب

 ال٣ُمت.....الخ.

: و ًخٗل٤ َظا اإلاسُغ ب٨ٟاءة و ٢ضعة اإلا٣ترى، ٞاطا جبين بأن َظا ألازير ال املخطس البشسي  - ث

 ًمل٪ زبراث حُضة ٞهظا ًإصي ئلى ٖضم الاؾخٛال٫ الجُض لؤلمىا٫ اإلا٣تريت.

ً الجمىد: -1  مخطس عدم الخحٍس

ً مً أمىا٫ اإلاىصٖين و ل٣ض ٢ لىا ؾاب٣ا بأن البى٪ ٌٗخبر مضًً باليؿبت للمىصٕ ألهه ٣ًغى آلازٍغ

بالخالي ٞان ٧ل جأزير في ؾضاص الضًىن أو ازخال٫ ػمني بين ٖملُاث ال٣بٌ أي جأزير في الضٞ٘ 

 ًإصي ئلى:

٣ت مباقغة ٖلى جىاػن و ًجٗل البى٪ في وي٘  -  خغج.ججمُض عؤوؽ الامىا٫ و َى ما ًإزغ بٍُغ

ض صعحت الخُىعة ئطا اهخ٣ل البى٪ مً الاؾدثماع  ًبضأ َظا مىظ مىذ ال٣غى ئلى حؿضًضٍ، و جٍؼ

ل ألاحل و التي ٩ًىن مً الهٗب جهيُٟها في و٢ذ  باألوعا١ ال٣هيرة ألاحل ئلى الاؾدثماع الٍُى

                                                           
  360اليكغ ٖمان، م اةل للخىػَ٘ و ، صاع و الخحليل املالي و إلائخمان في ألاطاليب و إلاطخخداماث العلميت(،  2000مُل ٖبض الخمُض )1
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٢هير، و اإلاهغفي ًىاػن بين خاحاث الؿُىلت اإلاُلىبت إلا٣اعهت السخب مً وصات٘ الخانت و 

 مىاحهت السخب أًًا مً ال٣غى.

 املطلب الثالث: مفهىم الظماهاث.

أمام ٧ل اإلاساَغ التي ًم٨ً أن ًخٗغى لها البى٪ و مداولت مىه إلاىاحهت الىا٢٘ ًجب ٖلُه أن 

ًخٗامل بك٩ل خظع و أن ٣ًغأ اإلاؿخ٣بل ٢غاءة حُضة، ٞالخُغ ٌٗخبر ٖىهغا  مالػما لل٣غى ال ًم٨ً 

اصة اخخُاٍ و خظع البى٪ بأي خا٫ مً ألاخىا٫ ئلٛاء ٍ أو اؾدبٗاص ئم٩اهُت خضوزه، و مً أحل ٍػ

ًلجأ َظا ألازير ًٞال ًٖ صعاؾت َلب ال٣غى ئلى َلب يماهاث و هي اإلاغخلت الخ٨مُلُت لضعاؾت 

مساَغ ال٣غى، ٞاألمغ َىا ال ٣ًخهغ ٣ِٞ ٖلى جدلُل وزاة٤ اإلاإؾؿت و ٢غاءة أع٢امها، و ئهما 

 1و طاث ٢ُمت ٦ًمان إلاىذ ال٣غى.ًخٗل٤ بُلب أقُاء ملمىؾت 

 ٠ ت مً الخٗاٍع و لخىيُذ مٗنى الًماهاث ؾىاء باليؿبت للبى٪ أو اإلا٣ترى ؾى٣ىم بٗغى مجمٖى

 و اإلاهُلخاث التي ج٣غبىا ئلى ٞهم مًمىن الًمان.

ذ هٟؿه  - ُىن بأن الًماهاث ٖباعة ًٖ وؾاصة ًلجأ ئليها البى٪ ٖىض الخاحت ليًر ٌٗٝغ اإلاهٞغ

 2 ض ًىجم بؿبب حٗثر اإلا٣ترى ًٖ الؿضاص.مً ال٣ل٤ الظي ٢

حٗخبر الًماهاث وؾُلت مً زاللها ًم٨ً للمخٗاملين الخهى٫ ٖلى ٢غوى مً البى٪ َظا مً  -

حهت، و مً حهت أزغي هي أصاة ئزباث خ٤ البى٪ في الخهى٫ ٖلى أمىاله، أي اؾخٗاصتها 

٣ت ٢اهىهُت و َظا  في خالت ٖضم ؾضاص ال٣غوى مً َٝغ الٗمالء.  3بٍُغ

                                                           
، مظ٦غة ماحؿخير في ٖلىم الدؿُير، حامٗت جحليل الظماهاث في جلييم حدوي جلدًم اللسوض في البىً(، 2009-٢2008اؾمي آؾُا ). 1

  .         111بىمغصاؽ، الجؼاةغ، م 

 
 .39لُبٗت ألاولى، م ، صاع واةل للُباٖت و اليكغ، امحفىظ حىدة: إدازة الائخمان(، 1999ٖبض اإلاُٗي عيا عقُض ) 2
، م  . 3  .91قا٦غ ال٣ؼوٍني، مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
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الًمان َى ئلؼام عص ش يء ٖلى خاله أو عص ٢ُمت م٩اٞئت له، و هي ٧ل ما ٌؿعى لخماًت الخ٣ى١  -

 و ألاشخام.

 و وؿخسلو مً َظٍ الٗباعة الخهاةو الخالُت:

: و لخد٤ُ٣ َظا الهضٝ ًجب الٗمل ٖلى ازخُاع أمثل و ط٧ي حغطيت خطس ًمىً أن ًحدر -1

 لُبُٗت و هٕى و مؿخىي الًمان.

: باٖخباع ال٣غى مخهل مباقغة بالؼمً، ئط ٖلى البى٪ لي ممىً الحدورحغطيت خطس مظخلب -2

 أن ًدمي هٟؿه و ًدخاٍ مً الخ٣لباث اإلاغجبُت ب٩ل مكغوٕ ًىجؼ في ٞترة مدضصة.

 املطلب السابع: أصىاف الظماهاث.

ين أؾاؾين و َما:  جى٣ؿم الًماهاث البى٨ُت ئلى هٖى

 .الًماهاث الصخهُت 

 .الًماهاث الخ٣ُ٣ت 

 ث الشخصيت:الظماها -1

اء في ألاحل  الًماهاث الصخهُت هي ٖباعة ًٖ يماهاث ًخٗهض ٞيها شخو أو َٝغ زالث بالٞى

اإلادضص بضال مً اإلاضًً الظي ٩ًىن في خالت ئٖؿاع أو ئٞالؽ و ال ًخضزل ال٨ُٟل بك٩ل ٞٗلي ئال ئطا 

ظٍ الًماها ث جد٣٣ذ الاخخماالث الؿاب٣ت و التي جخٗل٤ بٗضم ٢ضعة اإلاضًً ٖلى الضٞ٘ و حؿدىض َ

ئلى مجغص الث٣ت في شخو مٗين مً زال٫ ؾمٗخه و مالةمت ل٩ُىن حضًغا بلٗب صوع الًامً و 

 ٖمىما ًأزظ َظا الىٕى أق٩اال ٖضة أَمها:
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 الىفالت: 1-1

هي حٗهض زُي ًمىده البى٪ بىاءا ٖلى َلب ٖمُله ئلى وحهت مُٗىت )اإلاٗخمضة لهالح اإلاضًً(، و 

بت ًٖ الٗمُل، و الىاضح أن ال٨ٟالت هي ٞٗل خالي َضٞه َى طل٪ بأن ًضٞ٘ َظا ألازير هُا

 الاخخُاٍ يض الاخخماالث الؿِئت في اإلاؿخ٣بل.

و ًهبذ ٣ٖض ال٨ٟالت باَال أي ٚير ؾاعي اإلاٟٗى٫ في خالت بُالن الالتزام أو ال٣ٗض ؾىاء ٌؿضص اإلاضًً 

غاٝ صًىهه في أحل مدضص أو حؿضًض ال٨ُٟل لضًىن اإلا٨ٟى٫ و ًىضح الك٩ل الخا لي الٗال٢ت بين ألَا

 1 الثالزت في ال٨ٟالت:

 : العالكت بين ألاطساف الثالزت في الىفالت 1شيل زكم 

 الدائً                                                    

 ازجباط زئيس ي                                 التزام                                            

 الىفيل           شسوط التزام الىفيل              مثاٌ: اللسض       

 

 

 املدًً                             الىفيل                                        

ت(، 1996أبى ٖتروؽ ٖبض الخ٤ )املصدز:  ، حامٗت مىخىعي، ٢ؿىُُىت، الىحيز في البىىن الخجاٍز

 .58الُبٗت الثاهُت، م 

 

                                                           
ت(، 1996أبى ٖتروؽ ٖبض الخ٤ ). 1  .58، حامٗت مىخىعي، ٢ؿىُُىت، الُبٗت الثاهُت، م الىحيز في البىىن الخجاٍز
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و مً زال٫ الك٩ل ًم٨ً ال٣ى٫ أن ال٨ُٟل َى الصخو الظي ًلؼم ججاٍ الضاةً بالدؿضًض ٦ما ؾب٤ 

، و ل٩ي ٩ًىن الالتزام نالخا ًجب أن ٩ًىن م٨خىب بسِ الصخو الظي ًىىي الالتزام، خُث  ط٦ٍغ

ذ ٖلى مبلٜ و مضة الالتزام، و جأزظ ال٨ٟالت ٖضة أق٩ا٫ و لٗل مً أَمها:  1 ًدخىي َظا الخهٍغ

 :الىفالت البظطت 

 في خالت ما ئطا لم ًىفي اإلاضًً بضًىت، ًلجأ البى٪ ئلى مُالبت الخالُت:

٤ خضوص خهخه مً ال٨ٟالت. -1  خ٤ الخجؼةت: ًلؼم الضاةً اؾخضٖاء ٧ل ٦ُٟل ٞو

خ٤ اإلاىا٢كت: جلؼم الضاةً اؾخٗما٫ وؾاةل الدؿضًض اإلاىحىص لضي اإلاضًً صون اؾخضٖاء  -2

 ال٨ُٟل.

 :الىفالت الخظامىيت 

ت مً ألاشخام ال٨ٟالء آزظًً ٖلى ٖاج٣هم مؿإولُت لهالح مضًً  هي ٖىضما ًخًامً مجمٖى

مٗين في خالت ئٖؿاع َظا ألازير، ٩ٞل مؿإو٫ ًٖ الضًً ٧له و َى مُالب بدؿضًضٍ في خالت ما 

ا: َغ ٤ قغوٍ ًجب جٞى ت ئًجابُاث  ٞو  ئطا َلب البى٪ و َظا ؤلاحغاء ًد٤٣ مجمٖى

 ُٖت احخما  ا.ججاوـ اإلاجمٖى

 .جُاب٤ مبلٜ ال٨ٟالت وؿبُا م٘ الٟىاةض اإلاد٣٣ت 

 .ت بازخباع بًٗهم البٌٗ صون جضزل زاعجي ت أًٖاء اإلاجمٖى  خٍغ

 خطاب الىيت: 1-2

ٌؿمى أًًا "زُاب الخ٨ٟل" ٌؿخٗمل ٖلى الهُٗض الضولي، َى ٖباعة ًٖ وز٣ُت م٨خىبت "٣ٖض 

خض ٞغوٖها و طل٪ بٛغى زُاب بؿُِ"....ئلخ، ٚالبا ما ًدغع مً َٝغ اإلاإؾؿت ألام لهالح أ

                                                           
1
 62. مغح٘ الؿاب٤، م . 
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" ججاٍ البى٪ للخهى٫ ٖلى ٢غى ئيافي، و لهظا الىٕى مً  جضُٖم التزاماث َظا ألازير "الٟٕغ

 أق٩ا٫ و هي: 3الًماهاث 

  ت بؿُُت و مدىع َظا الىٕى مً الخُاب ال زُاباث الىُت اإلاخًمىت الالتزاماث مٗىٍى

 ًأزظ أي التزام ٖلى ٖاج٣ه ججاٍ البى٪.

 املت الالتزاماث باإلم٩اهُاث مً َٝغ اإلادغع: و ًلؼم مى٢ٗها ال٣ُام زُاباث الىُت الخ

اء بالتزاماجه للبى٪، ٦ما ًجب أن ًبين اإلاى٢٘ أن  بمجهىص ٧ي ًخم٨ً الٟٕغ اإلاٗني مً الٞى

 الٟٕغ ٢ض أخترم حٗهضٍ، ئط ًم٨ً أن ًهاصٝ َظا ؤلالؼام ٣ٖبخين:

تها.ًجب أال ًإصي مىذ َاجه الىؾاةل ئلى ال٣ًاء ٖلى ئؾخمغ  -  اٍع

ت جدذ الخهٝغ صون هخاةج -  ًم٨ً أن ج٩ىن الىؾاةل و ؤلام٩اهُاث اإلاىيٖى

  بالىخاةج مً َٝغ اإلادغع: خُث ًخدمل مدغع الخُاب  اللتزامزُاباث الىُت الخاملت

مئىان، ئط أهه بمجغص  مؿإولُت ئم٩اهُت حؿضًض ال٣غى، و ًمىذ َظا الىٕى للبى٪ ألامان و الَا

اء بالتزام و  . اؾخد٣ا١ الٞى  لم ًخم طل٪ ختى ًًُغ اإلادغع للدؿضًض بض٫ الٟٕغ

1-3 :  الظمان مً الطلب الاٌو

ٍغ  ْهغ َظا الىٕى مً الًماهاث مً زال٫ الاؾخسضاماث الخ٣لُضًت للٗملُاث الضولُت و ٢ض جم جٍُى

٣ت أ٦ثر ق٩لُت، و ٖلى الٗمىم ًم٨ً حٍٗغ٠ الًمان  اهُال٢ا مً ال٨ٟالت، ئط أنبدذ َظٍ الٍُغ

ٖلى أهه: الالتزام اإلاخسظ مً ٢بل ٦ُٟل أو يمان و اإلاخمثل في حؿضًض مبلٜ صًً  مً الُلب ألاو٫ 

ًسو أخض اإلاىصٖين اإلاٗىُين ججاٍ بى٪ ما، و ال ًغجبِ َظا الالتزام بالٗال٢ت ال٣اهىهُت ال٣اةمت بين 

اإلاضًً و بى٨ه، ٦ما أن التزام الًامً مؿخ٣ل ًٖ الضًً الغةِس ي للًمان ٩٦ل، و ج٨مً ٞٗالُت 

ت الى٣اٍ الخالُت:الً  مان مً الُلب ألاو٫ في مجمٖى
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ض الاؾخد٣ا١ ألهه  - ًجب ٖلى اإلاؿخُٟض مً الًمان اإلاُالبت بالدؿضًض ٢بل أن ًهل مٖى

 بمجغص اه٣ًاء اإلاضة ًهبذ مً الهٗب الاجها٫ بالًامً.

اء بالتزام أي الدؿضًض صون البدث في جٟانُل الٗال٢اث ال٣اةمت بين  - ًجب ٖلى الًامً الٞى

ذ بالضًً مً ٢بل اإلا ت ُٚاب الخهٍغ ضًً ألاؾاس ي و اإلاؿخُٟض، ٦ما ال ًم٨ىه ٦ظل٪ مٗٞغ

ًه.  1اإلاؿخُٟض لُخم ٞع

 الظمان الاحخياطي: 1-4

ٟه ٖلى أهه التزام م٨خىب مً َٝغ شخو مٗين ًخٗهض بمىحبه ٖلى حؿضًض مبلٜ وع٢ت  ًم٨ً حٍٗغ

اء،  ت أو حؼء مىه في خالت ٖضم ٢ضعة أخض اإلاى٢ٗين ٖلى الٞى و وؿخيخج أن الًمان الاخخُاَي ججاٍع

َى ق٩ل مً أق٩ا٫ ال٨ٟالت و ًسخل٠ ٖنها في ٧ىهه ًُب٤ في خالت الضًً اإلاغجبُت باألوعا١ 

ت، خُث ٌؿمى الُٝغ الًامً  ، و Avalisté، و الُٝغ اإلاًمىن اإلاى٢٘ لهالخه Avlisteالخجاٍع

ت ٌؿغي ٖليها َظا الىٕى مً الًماهاث و هي:  3جىحض   أوعا١ ججاٍع

 ضاث ألامغؾى 

 الؿٟخجت 

 الك٩ُاث 

 2 و ًدٓى َظا الًمان بمؼاًا ٖضة أَمها:

ت في الخؿاب. -  حٗخبر الٗملُت ألا٦ثر جُب٣ُا هٓغا لث٣ت اإلاؿخُٟض مً الىع٢ت الخجاٍع

 ٌؿهل في اإلاٗامالث اإلاالُت. -

                                                           
، م 58.ابى ٖتروؽ ٖبض الخ٤، مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 1

  

  2 .59-58غح٘ الؿاب٤، م . أبى ٖتروؽ ٖبض الخ٤، هٟـ اإلا
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ًًٟل اؾخٗما٫ الًمان الاخخُاَي ٖلى ال٨ٟالت لؿهىلخه في ؤلاوكاء و طل٪ ألن الصخو  -

ت ٢بل أن ًأزظ ٢غاع مىذ الًمان الظي ٌُٗي َ ظا الًمان ًخأ٦ض مً صخت الىع٢ت الخجاٍع

 الاخخُاَي، ٨ٖـ ال٨ٟالت اإلاخًمىت إلاىاٞؿاث ٖضًضة.

 الظماهاث الحليليت: -3

مً اؾمها هٟهم َبُٗتها ٞهي جغج٨ؼ ٖلى ألاقُاء ال٩اةىت أو اإلاىحىصة التي ج٩ىن بدىػة اإلاضًً و اإلاخمثلت 

 1 في اإلاى٣ىالث و ال٣ٗاعاث.

غ بٌٗ الكغوٍ:  و ل٩ي ٩ًىن َظا الىٕى مً الًماهاث صخُذ ًجب جٞى

 أن ٩ًىن له ٢ُمت زابخت )الًمان( أو متزاًضة )ال ٣ًٟض الًمان ٢ُمخه في الؿى١(. -

 ؾهىلت الخ٣ُُم و البُ٘. -

ين مً الًماهاث الخ٣ُ٣ُت و هي:  و هميز بين هٖى

 الظماهاث غير املىلىلت: 2-1

ا اهدكاعا ُٞما ًلي:و ًًم َظا الهى٠ أق٩ا٫ ٖضً  ضة ؾىلخو أ٦ثَر

 : hypothequeالسهً السطمي  - أ

اء صًىه بدُث أن اإلا٣ترى ٣ًضم يماها  َى ٣ٖض ٌؿخُٟض مىه الضاةً ب٨ؿب خ٣ا ماصًا ٣ٖاع لٞى

ُٖيُا للبى٪ م٣ابل الخهى٫ ٖلى ال٣غى، و الًمان ًخمثل في أخض ممخل٩اث ٚير اإلاى٣ىلت 

، و ًب٣ى اإلاضًً )البى٪( مدخٟٓا بخل٪ اإلامخل٩اث، ئط لِـ ٧األعاض ي، اإلاباوي، ال٣ٗاعاث....ئلخ

ا أو بُٗها ئال في خالت ئٞالؽ اإلاضًً و ٖضم ئؾدُٛاء صًىه، و ججغص ؤلاقاعة ئلى أن  بم٣ضوعٍ جأحيَر

                                                           
م اللسوض البىىيت(، 2002/2003ٞغ٢ان مغاص). 1 ل الاطدثماز عً طٍس ، مظ٦غة جسغج لىُل الكهاصة الجامُٗت للضعاؾاث الخُب٣ُُت  جمٍى

Deua 21، م .   بخهٝغ
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ً أوال  ت أي أن الظي ًدهل ٖلى الَغ ش مسجل م٘ مغاٖاة مبضأ ألاولٍى ٤ جاٍع ً ٌؿخد٤ ٞو الَغ

، باإلي ً ًم٨ً اإلاُالبت ٣ًىم بدؿضًضٍ ٢بل ٚيٍر اٞت ئلى طل٪ في خالت ٖضم حؿضًض البى٪ للَغ

ىهت، خُث ٣ًىم اإلاال٩ىن الجضص) اإلاؿخُٟضون مً البُ٘ أو الخىاػ٫(  بالخىاػ٫ و بُ٘ اإلامخل٩اث اإلاَغ

.ً ا مً ٖبئ الَغ َغ ت لٟ٪ اإلامخل٩اث و جدٍغ  باجساط ؤلاحغاءاث الًغوٍع

اهاث الغؾمُت. 3و مبضةُا َىا٥   أهىإ مً الَغ

 اهُال٢ا مً خ٨م ٢ًاتي.لسهً السطمي اللظائيا ً  : ًيخج َظا الَغ

 هدُجت ئجٟا٢ُت جخم بين اإلاضًً و الضاةً.السهً السطمي إلاجفاقي ً  : ًٓهغ َظا الَغ

 الامخياشاث الخاصت غير املىلىلت: - ب

اء ٧ل مبلٜ ًترجب ٦أنل  ٧ل اإلاإؾؿاث جخمخ٘ بامخُاػ ٖلى حمُ٘ الامال٥ الٛير مى٣ىلت ٦ًمان إٚل

٠ للبى٪ و اإلايكأة اإلاالُت أو مسهو لها لدؿضًض صًىجها، و الامخُاػ َى صً ً أو ٞىاةض أو مهاٍع

يمان ًمىده اإلاضًً م٣ابل حؿضًض صًىه خُث ٩ًىن َظا الًمان خؿب َبُٗت الضًً و ًخه٠ 

ً الغؾمي، ٦ما ًسو ٧ل أمال٥ اإلاضًً، و َخه الامخُاػاث لها  َظا الىٕى بىٟـ زهاةو الَغ

 :1ق٩لين

 ًَم٨ً َظا الىٕى اإلايكأة اإلاالُت التي جمىذ ال٣غى مً الاؾخٟاصة ياش ملسض ألامىاٌامخ :

 مً مبنى.

 ًم٨ً بات٘ اإلابنى مً حؿضًض الؿٗغ أو عنُض الؿٗغ ٦ما ًخمخ٘ خامل امخياش بائع املبنى :

ً الغؾمي.  َظا الامخُاػ مً هٟـ الخ٣ى١ التي ًدهل ٖليها صاةً الَغ

 

 

                                                           
،م  .172. َاَغ لُغف، مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 1  
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  Le matissementلسهً الحياشي  ا - ر

ىاث ٖباعة ًٖ ٣ٖض ٣ًضم اإلاضًً بمىحبه قِئا لضاةىه ٦ًمان  ً الخُاػي ٦ٛيٍر مً الَغ الَغ

ً الغؾمي ٞال٣اهىن ال ًٟغى اإلاهاص٢ت ٖلى ال٣ٗض الظي ًلتزم ُٞه  الدؿضًض و ٖلى ٨ٖـ الَغ

ً الخُاػة: ين مً الَغ  شخو يماها لضًً ٖلُه أو ٖلى ٚيٍر و َىا هميز بين هٖى

  اؾخجابت إلاخُلباث الىمى و  1909: ْهغ َظا الىٕى في ؾىت للمحل الخجازي السهً الحياشي

غ اإلال٨ُت اإلاخٗل٣ت ببٌٗ الٗىانغ اإلا٩ىهت  الخُىع الا٢خهاصي، و ًم٨ً ئوكاءٍ صون جدٍغ

ً ٌٗض يماها للضًً الىاجج ًٖ ٢غى ئط ًسضم الهضٝ الاحخماعي  للمدل، و َظا الَغ

ماعي، و الٗىانغ اإلا٩ىهت للمدل الخجاعي ٖضًضة للمإؾؿت و الظي ًخىا٤ٞ م٘ ٖاةضَا الاحخ

 و منها:

ت                             -  اإلادل الخجاعي  -الكهغة الخجاٍع

 ألازار الخجاعي و اإلاٗضاث -الاؾم الخجاعي                              -

 بغاءة الازترإ و الغزو -الخ٤ في ؤلاحاػة                           -

ت و الغؾىم -                                 الؼباةً    -  الٗالماث الخجاٍع

 ٌؿغي َظا الىٕى ٖلى ألاصواث، ألازار، مٗضاث السهً الحياشي للمعداث و ألادواث :

ً ًيكأ لهالح البى٪ الظي ًمى٫ اإلاٗضاث و ألاصواث  الخجهيز و البًات٘، ٞهى ٖباعة ًٖ َع

ض ال ً، و طل٪ صون ججٍغ ً اإلاُٗىت بهظا الَغ ضاةً ناخب اإلال٨ُت مً خ٣ه، و لهظا الَغ

 زهاةو ًم٨ً أن هلخهها في الى٣ُخين الخالُخين:

٤ عجبت الدسجُل في ال٣بٌ ٖلى ماله  - ت و طل٪ ٞو ٌؿخُٟض اإلاضًً مً خ٤ ألاًٞلُت في الاولٍى

ىهت، و ٌؿخُٟض ٦ظل٪ مً خ٤ اإلاخابٗت الظي ًم٨ىه مً الاؾخمغاع  زال٫ زمً بُ٘ اإلاٗضاث اإلاَغ

 ت صًىهه.في حُُٛ
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في خالت ما ئن لم ٌؿخُ٘ اإلاضًً الدؿضًض في الاحل اإلادضص ٞاهه بام٩اهه مخابٗت البُ٘  -

 الايُغاعي للؿلٗت

 السهىاث التي جمىح البىً حم الحجص: -د

ت ال٣هىي في ال٣بٌ ٖلى أمىاله باإلا٣اعهت م٘ اإلاضًىين  ً ٌُٗي البى٪ خ٤ الاولٍى َظا الَغ

ٌ اؾترح ً، ٦ما ًم٨ىه مً ٞع إ الؿلٗت اإلاًمىهت مً َٝغ الضاةً، زانت ئط لم آلازٍغ

ال١.  ٨ًً َظا ألازير مهخما بها ٖلى ؤلَا

ىاث نىٟين:   و هجض في َظٍ الَغ

 زهىاث على الظلع : 

في َظا الهى٠ ًمىذ اإلاضًً ؾلٗا مدضصة مً ٢بل الضاةً، و َظا لًمان صًىه، و َى ٌٗض بمثابت 

ً ججاعي، ًخُلب ٣ٖضا مى٢ٗا زانت أو مىز٣ا ، خُث ًم٨ً لهظا الازير يمان ٧ل أهىإ َع

ىهت: ماصة أولُت، اإلاؿاٖضاث اإلاالُت اإلامىىخت مً َٝغ البى٪ مهما ٧ اهذ َبُٗت الؿلٗت اإلاَغ

مىخجاث الخهيُ٘، مىخجاث جامت الهى٘، و ل٨ً مً الهٗب ٖلى البى٪ امخال٥ َظٍ الؿل٘ ألن 

 اإلا٣ترى بداحت ئليها ل٩ي ًخم حؿُير مإؾؿخه و لهظا الىٕى ٖضة زهاةو منها:

أو الؿُىلت  ًدب٘ الًمان الؿل٘ في جدىلها في خالت بُٗها ُٞسو ؾىاء خؿاباث الؼباةً -

٤ الؿل٘ مجضصا ل٣ُمت الًمان الظي ؾُيكأ.  الىاججت ًٖ البُ٘ و حٗخبر ؾهىلت حؿٍى

ا يماها ئال أن جُب٣ُها ًٟغى وي٘ ئحغاءاث جدؿم  - اهاث ٖلى الؿل٘ باٖخباَع م ٞٗالُت الَغ ٚع

 بالث٣ل باإلياٞت ئلى مخابٗت حض ص٣ُ٢ت للًمان.
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 السهىاث العيييت: 

لٜ ه٣ضي مٗلىم مً َٝغ الضاةً لبى٨ه، و َضا ٢هض يمان بٌٗ و هي ٖباعة ًٖ ج٣ضًم مب 

ت  ٤ جسهُو مبالٜ يغوٍع ٣ت ٞىعٍت ًٖ ٍَغ ً أن ًيكأ بٍُغ الضًىن اإلادضصة مؿب٣ا، و ًم٨ً للَغ

ىهت مخالةمت م٘ وؿبت مإوٍت مً  لئلهجاػ في صٞٗت واخضة، و ًجب أن ج٩ىن َظٍ الىصٌٗت اإلاَغ

 غ الظي ًمازله الؼبىن.ال٣غى و طل٪ ختى جخماش ى و مؿخىي اإلاسُ

ئلؼامُت ئبغام ال٣ٗض بين البى٪ و ػبىهه، خُث ًدخىي ٖلى ٖضة بىىص مً أَمها مبلٜ ال٣ُمت 

(ً  .1َظا اإلابلٜ نٗب الخدضًض في أٚلب ألاخُان( اإلاسههت للَغ

 % مً ٢ُمت ال٣غى.٨ً20خٟي البى٪ ٖىض مىده لل٣غى بمبالٜ نٛيرة، ٌؿاوي أو ًٟى١ 

 و َظا ٌٗني أن لِـ للضاةً خ٤ سخب اإلابالٜ للبى٪ خ٤ الدجؼ ٖلى ا ،ً إلابالٜ اإلا٩ىهت للَغ

 زال٫ ٞترة ال٣غى.

 الظماهاث املىلىلت: 2-2

ً ال٣ُم اإلاى٣ىلت في ج٣ضًم حؼء مً مجمىٖت الؿىضاث التي ًمخل٨ها اإلا٣ترى لٟاةضة  جخمثل في َع

ذ البى٪ ٦ًمان لدؿضًض ٢ُمت ال٣غى اإلامىىح، و َظٍ الٗملُت جخم ببؿاَت ًٖ  ٤ ج٣ضًم جهٍغ ٍَغ

ت زهاةو هلخهها في  مإعر و مى٢٘ مً َٝغ طل٪ اإلاال٪ و ًسخو الًمان اإلاى٣ى٫ بمجمٖى

 الى٣اٍ الخالي:

 .ىهت ختى ًدؿنى له اؾخٗاصة أمىاله  مً خ٤ اإلاضًً بُ٘ الؿىضاث اإلاَغ

  لهالخه خُث ٌٗخبر َظا ؤلاحغاء ً ًم٨ً للمضًً اإلاُالبت باهخ٣ا٫ اإلال٨ُت ال٣اهىهُت للَغ

 الخلى٫ مساَغة. أ٢ل

                                                           
، م . .26ٞغ٢ان مغاص، مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 1  
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و التي حٗٝغ ٦ما  Flottante Chargeمً حهت أزغي ٌؿخُُ٘ أن ًًمً ال٣غى أًًا بخ٩لٟت ٖاةمت 

 ًلي:

ت أنى٫ اإلاإؾؿت الخالُت منها و اإلاؿخ٣بلُت و اإلاسههت لًمان ٢غى مٗين، ئط  - هي مجمٖى

ت ئصاعة و حؿُير مإؾؿت صون أي ٖاة٤.  جمىذ َخه الخ٩لٟت الٗاةمت اإلا٣ترى خٍغ

 بحث الثاوي: حظيير مخاطس اللسوض البىىيتامل

أمام ٧ل اإلاساَغ التي ًخٗغى لها البى٪ و مداولت مىه مىاحهت الىا٢٘ ًجب ٖلُه أن ًخٗامل بك٩ل 

ع أو ٣ًغأ اإلاؿخ٣بل ٢غاءة حُضة و ٌٗخبر ٖىهغا مالػما لل٣غى ال ًم٨ً بأي خا٫ مً ألاخىا٫ \ح

 ئلٛاٍؤ أو اؾدبٗاصٍ ئي ئم٩اهُت خضوزه.

تاملطل : حظيير مخاطس كسوض الاطدثماٍز  ب ألاٌو

 جخمثل في ما ًلي:

 حظيير مخاطس معدٌ الفائدة: -1

 ل٩ي ٌٗٝغ البى٪ جُىع اإلاغ صوصًت إلاسخل٠ حٛيراث مٗض٫ الٟاةضة ٣ًىم بما ًلي:

 خؿاب ٢ُمت جُىع مغا٦ؼ اإلايزاهُت ٖلى ئ٢غاى حٛير مٗض٫ الٟاةضة 

  ل و ئٖاصة الؾخسضام.جدلُل الخض٣ٞاث ٖبر الغمؼ و هخاةجه ٖلى ئٖاصة  الخمٍى

٣ت حؿخضعي وي٘ مجمٕى الٗملُاث في حضو٫ بترجِب الخهىم و ألانى٫ جبٗا أل٢ؿاٍ \ٌ ٌ الٍُغ

ل و جى٣ؿم أصواث  ىت بمٗنى ال٣ضعاث التي حؿخضعي ئٖاصة الخمٍى الاؾخد٣ا١ لخؿاب ٞغو٢اث الخٍؼ

خين و َما:  حؿُير مساَغ الٟاةضة ئلى مجمٖى
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 املجمىعت ألاولى: -

 ٣ت  ًجب أن ج٩ىن َبُٗت مٗضالث ٞاةضة اإلاضًً مغجبِ بمٗضالث الٟاةضة الضاةىت بٍُغ

 ًً اإلاٗضلين مىحب.\ججٗل الهامل بين ٌ

 1الدؿُير الجُض إلاساَغ الؿُىلت 

 .ت مساَغ اإلاٗض٫  ًجب أن ٩ًىن البى٪ مضع٧ا بًغوعة مخابٗت الىيُٗت ؤلاحمالُت إلاٗٞغ

 املجمىعت الثاهيت: -

 مً بُنها ما ًلي: 

 ٠ُ اإلاؿخ٣بلي بالدجم، و اإلاٗض٫  ألحل:العلىد ل ل أو الخْى و طل٪ بخدضًض قغوٍ الخمٍى

٣ت الخالُت:  بالٍُغ

ش الخ٤ بمبلٜ و مٗض٫ مدضص و ٣ًىم الؼبىن  - ل ٣ًىم البى٪ باإل٢غاى بخاٍع في خالت الخمٍى

 ب٣بٌ و جدمُل ال٣غوى.

ش الخ٤ و بمبلٜ و مٗ - ٠ُ ٣ًىم الؼبىن بخد٤ُ٣ الىصٌٗت بخاٍع ض٫ مدضص، و ًًمً في خالت الخْى

 البى٪ مٗض٫ الٗملُت

 جفظيل معدالث الفائدة: -2

ش الخ٤ و قغوٍ ج٩ىن مٗغوٞت ٖلى ألا٢ل، حؿاٖض ٌ ٣ت \ٌٗني ئم٩اهُت ؤلا٢غاى بخاٍع ٌ الٍُغ

البى٪ في خالت ؤلا٢غاى مً يمان الخ٩ال٠ُ ال٣هىي الىاحبت الضٞ٘ و في خالت ؤلا٢غاى مً 

  2الدؿُير الجُض إلاساَغ الؿُىلت. يمان الغبذ ألاصوى الظي ًم٨ً أن ًد٣٣ه.

                                                           

.61، مركز الدلتا للطباعة، ص إدارة البنوك التجارية (،6996سي إبراهيم هندي ) 1
  

.76م،مخطس اللسوض البىىيت و طماهاث مىحهاخمؼة ِٖس ى، أخمض ؾبتي، 2  
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 املطلب الثاوي: حظيير مخاطس كسوض الاطخغالٌ

 حظيير الظيىلت:  -1

اء بالتزاماجه مً اإلاىاعص ٞمً الًغوعي ئًجاص   ًجب أن ٩ًىن البى٪ في ٧ل و٢ذ ٢اصعا ٖلى الٞى

٤ الى٢اًت مً مساَغ الؿُىلت ٖبر زالر مباصب أؾاؾُت هي: ه ًٖ ٍَغ  ويُٗت ٧اُٞت مً َٞغ

 . ٧ل ال٣غوى ًجب أن ج٩ىن مغجبُت بام٩اهُت اؾترحإ مدضصة و مض٣٢ت 

 .ل ل الىصات٘ اإلاجمٗت و مٗض٫ الٟاةضة لها ب٣ُاؽ صعحت الخدٍى  جدضًض ئحغاء جدٍى

 .مً الًغوعي جىؾُ٘ اإلاىاعص الثابخت أو اإلاؿخ٣غة 

ل اإلابالٜ اإلاجمٗت مً الؼباةً مً ق٩ل وصات٘، بٟتراث مسخلٟت ئلى ٢ُٗض اؾ خد٣ا١ ئن جدٍى

مسخلٟت جدىي مساَغ بؿبب وحىص اؾخسضاماث إلاضة ٦بيرة أ٦ثر مً اإلاىاعص، حؿمى مساَغ 

ىت إلاا لها. ٤ حؿُير الخٍؼ ل و التي ًجب جدضًضَا مً َٝغ البى٨ُين ًٖ ٍَغ  الخدٍى

ل: -1  جحدًد مخاطس الخحٍى

 ًىجؼ اإلاهٝغ حضوال ًترجب ُٞه اإلاىاعص و الاؾخسضاماث جبٗا للٗىانغ الخالُت:

 ضاماث و اإلاىاعص ألحل مدضص.الاؾخس 

 .الاؾخسضاماث و اإلاىاعص جدذ الُلب 

 ٖلى م٣اعهت بين مبلٜ اإلاىاعص أو مبلٜ الاؾخسضاماث في هٟـ مُٗاص  ٌؿاٖض الجضو٫، و بىاءا

ل.  الاؾخد٣ا١ في ٢ُاؽ الخمٍى

 .ل ٖىضما ج٩ىن مضة اإلاىاعص أ٢ل مً الاؾخسضاماث  وكأة مساَغ الخدٍى
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 كياض الظيىلت: -2

 يىلت: مؤشس الظ - أ

  ً٘ها ًس جمثل ٦مُت الى٣ىص التي في خىػة البى٪ في ٞترة ػمىُت مُٗىت لظا ئن نٞغ

 الؾخد٣ا٢اث مسخلٟت وحب ٢ُاؾها ٖبر اإلاغاخل الخالُت:

 .ت مً الخهيُٟاث لىٗل الاؾخد٣ا١  ئُٖاء ع٢م ل٩ل جهي٠ُ لتربُذ ئًجاص مجمٖى

  ٌٗني أن ألانى٫ و الخهىم مغجبُين. 1مإقغ الؿُىلت ٌؿاوي 

  ٌٗني أن البى٪ ًمى٫ أنىله بسهىم مُٗاص اؾخد٣ا٢ها اإلاخىؾِ  1قغ الؿُىلت < مإ

 أ٢ل مً الخام باألنى٫.

  ئزخُاع ألاع٢ام الخانت بالتربُذ ٩ًىن مخ٣اٖضا م٘ ج٣اٖض جىاػي الاؾخد٣ا١ الاؾمُت

 مإقغ الؿُىلت ًدؿب بىاءا ٖلى وؿبت مجمٕى الخهىم اإلاغبدت / ألانى٫ اإلابرمجت.

ىت: - ب  حظيير الخٍص

 .ل و الخض منها  1 مخابٗت مساَغ الخدٍى

 .٪٤ صوعة الاؾخٛال٫، ألجها مغجبُت بؿُىلت ػباةً البى  جدلُل الؿُىلت البى٨ُت ًٖ ٍَغ

  ٠ُ و ٢غى ٞٗالت، و لِـ ٤ ؾُاؾت جْى ىت البى٪، ًٖ ٍَغ جىؾُ٘ أٞا١ وكاٍ زٍؼ

 بدؿُير الؿُىلت مً ًىم ئلى ًىم ٣ِٞ.

  ٖلى ألامىا٫ و التي حؿاٖض ٖلى الخبىء.مخابٗت جُىعاث و ج٣لباث الُلب و الٗغى 

ت الخازحيت  املطلب الثالث: حظيير مخاطس كسوض الخجاٍز

٤ ويُٗت الهٝغ  و هي جخمثل في حؿُير مساَغ البى٪، خُث ج٣اؽ مساَغ البى٪ ًٖ ٍَغ

، مجمٕى َظٍ  ٖملت بٗملُت لخؿاب زؿاعة ل٩ل منها، و الىاججت ًٖ حُٛير أؾٗاع الهٝغ

 م إلاساَغ الؿى١.الخؿاةغ َى ج٣ُُم ٖا

                                                           
.69أخمض ؾبتي، هٟـ اإلاغح٘ الؿاب٤، م  . 1

  



 الفصل الثاني:                         مخاطر القروض البنكية و كيفية تسييرها
 

50 
 

٣ت الخدضًض بخٗضًل البى٪ لىيُٗت ٖملُت بٗض ٖملت  ، ٍَغ مً بين الُغ١ ٚير مساَغة الهٝغ

لت و ال٣هيرة ٧اآلحي:  ًىمُا، مً أحل ئلٛاء الخاالث الٍُى

  ٩ًىن البى٪ في ويُٗت ٢هيرة، ٖىضما ج٩ىن الخ٣ى١ مً ٖملت مُٗىت أ٢ل مً الضًىن، و في

ا.َظٍ الخالت ج٩ىن مًٟلت إلاا ً  ىسٌٟ ؾٗغ نٝغ الٗملت و ٚير مًٟلت ٖىضما ًتراح٘ ؾَٗغ

  لت ٖىضما ج٩ىن الخ٣ى١ مً ٖملت مُٗىت أ٦بر مً الضًىن، و ج٩ىن ًهبذ البى٪ في ويُٗت ٍَى

 مًٟلت في خالت اعجٟإ ؾٗغ نٝغ الٗملت، و ٚير مًٟلت في خالت اهسٟايها.

 املطلب السابع: هيفيت معالجت و جلليل هره املخاطس.

ةخمان ٦ما عأًىا ٦ثيرة و مخٗضصة، ٞال ٩ًاص ًسلى أي ٢غى مً ٢غوى البى٪ مً وؿبت مُٗىت مساَغ الا 

مً اإلاساَغ مهما ٧اهذ بؿُُت، و جدب٘ البىى٥ ٖاصة الٗضًض مً الىؾاةل للخس٠ُٟ مً مساَغ 

 1الاةخمان، و مً أبغػ َظٍ الىؾاةل

 دزاطت عىاصس مىح الائخمان: -1

مان ٖلى ج٣ُُم ٢ضعة اإلا٣ترى ٖلى حؿضًض أنل ال٣غى و ج٣ىم ٖملُت صعاؾت ٖىانغ مىذ الاةخ

ٞىاةضٍ ئلى البى٪ في اإلاىاُٖض اإلادضصة خؿب الاجٟا١، و ٌٗخبر ج٣ُُم َظٍ ال٣ضعاث مً أَم 

الخُىاث التي ًيبغي أن ًدبٗها اإلاؿإو٫ الاةخمان ألجها الاؾاؽ الظي ٌٗخمض ٖلُه في ج٣ُُم 

 ال٣ضعة ٖلى الؿضاص.

  C (، و طل٪ ألجها بٗىانغ منها ًبضأ بالخٝغ5C’Sذ الاةخمان حؿمى ) و َىا٥ زمؿت ٖىانغ إلاى

ت و هي:  بالٛت ؤلاهجليًز

 

 

                                                           

212ٖبض اإلاُٗي عيا أعقُض، مدّٟى أخمض حىصة، مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ م  . 1  
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  الشخصيتCharacter : 

ت في ؾضاص ال٣غى و ٞىاةضٍ، ختى أزىاء ألاػماث في  - بت الٗمُل ال٣ٍى َظا الٗىهغ ًخٗل٤ بٚغ

 أو٢اث ال٨ؿاص.

بت َبٗا حٗخمض ٖلى الخيكئت الاحخماُٖت للصخو  - و ما ًخمخ٘ به مً أزال٢ُاث و َظٍ الٚغ

 نٟاث الاماهت و الكٝغ و الٗضالت.

 مؿإو٫ الاةخمان ًضعؽ ؾلى٦ُاث اإلا٣ترى و مضي اخترامه لخى٢ُٗه و التزامه بخٗهضاجه. -

ئن التر٦يز ٖلى صعاؾت َظا الٗىهغ ًبضو أ٦ثر أَمُت في ْغوٝ ال٨ؿاص و في خالت الكغ٧اث و  -

اث ألامىع.اإلاإؾؿاث الهٛيرة الدجم، ألن الٗامل   الصخص ي َىا له جأزير أ٦بر ٖلى مجٍغ

  امللدزةCapacity : 

 ٣ًهض باإلا٣ضعة َىا مضي ٢ضعة الٗمُل ٖلى ئصاعة الكغ٦ت أو اإلاإؾؿت ب٨ٟاءة و ٞٗالُت. -

غ َظا الٗىهغ لضًه. - الث الٗمُل و زبراجه مإقغا عةِؿُا ٖلى مضي جٞى  1و حٗخبر مَإ

غ ٦ما ًدىاو٫ َظا اإلاٟهىم أًًا ال٣ضعة مً ه - اخُت ٢اهىهُت ٖلى الا٢تراى، خُث ًٟترى جٞى

ل ٢اهىها  ألاَلُت ال٩املت ُٞمً ًى٢٘ ٖىض الا٢تراى ٞال ٩ًىن اإلا٣ترى ٢انغا أو ٚير مَإ

 للخى٢ُ٘.

أما في خالت الكغ٧اث ُٞيبغي أن ًخأ٦ض مؿإو٫ ؤلاةخمان مً أن الكغ٧اء اإلاخًامىىن أو  -

بالخى٢ُ٘ و ب٩امل ٖضصَم، و َىا ًيبغي ٖلى  ألاشخام اإلاسىلىن بالخى٢ُ٘ َم الظًً ٢امىا ٞٗال 

مؿإو٫ الاةخمان أن ًُل٘ ٖلى ٣ٖض جأؾِـ الكغ٦ت و الىٓام الضازلي و هماطج جىا٢ُ٘ 

 اإلاسىلين باحغاء اإلاٗامالث بهظا الخهىم.

لم بأن م٣ضعة الٟغص في : َا٢خه، َمىخاجه، حٗلُمه، زبراجه، م٣ضعجه  - و ٣ًى٫ مدمض ؾٍى

ت  ٍ لؤلمىع و ؾالمت ج٣ضًغ  أإلصاٍع

                                                           
  .71-70، م٨خبت مضًىلي، م البىىن مع هظام هلدي و إكخصادي عاملي حدًدإكخصادًاث (، 1989أخمض ٖلي صُٚم ).1
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و ٖاصة ما ًىٓغ البى٪ ئلى الاخخماالث اإلاؿخ٣بلُت لضزل َالب ال٣غى و مً ٦ٟاًخه في ؾضاص  -

 1 الالتزاماث.

  ٌزأض املاCapital  : 

لغأؽ اإلاا٫ صوع أؾاس ي في خماًت الضاةىين مً حٗغيهم لخؿاعة حؿُمه ٞهى ٌٗخبر الٗىهغ  -

 الىاقي مً ونى٫ الخؿاعة ئلى خ٣ى١ الضاةىين.

 ر حجم عأؽ اإلاا٫ ٧لما ٢لذ اخخماالث أن جهل الخؿاعة ئلى خ٣ى١ الضاةىين.٩ٞلما ٦ب -

و زال٫ صعاؾت َظا الٗىهغ ًيبغي التر٦يز ٖلى جدلُل وؿب اإلاضًىهُت و جدلُل ألامىا٫ الظاجُت و  -

ألامىا٫ اإلا٣تريت و الخأ٦ض مً ٖضم جسُي وؿب اإلاضًىهُت للمٗاًير اإلاٗغوٞت في ألهىاٖت ٞاطا 

٢غاع ئًجابي بمىذ الاةخمان  ئجداصًخمخ٘ باإلاالءة ٞان طل٪ ٌصج٘ ئصاعة البى٪ ٖلى ٧ان عأؽ اإلاا٫ 

 للٗمُل.

  الظماهاثCollateral : 

 حٗخبر الًماهاث هٕى مً الخماًت أو الخأمين للبى٪ مً مساَغ الخى٠٢ ًٖ الؿضاص.  -

خمان ٦ما ؾب٤ و ال ًيبغي ئَال٢ا اٖخباع الًماهاث اإلاهضع الغةِس ي لالَمئىان و صعء مساَغ الاة -

غة أنال.  أن بِىا، ٞهي حٗخبر يماهاث ج٨مُلُت ئؾخ٨مالُت لٗىانغ الث٣ت اإلاخٞى

ا مهضعا عةِؿُا لالَمئىان وصعء مساَغ الاةخمان ٣ِٞ في خالت ٧ىجها  - ئال أهه ًم٨ً اٖخباَع

 وصات٘ م٣ُضة لخُُٛت ٢غى مٗين.

  )الظسوف )الاكخصادًتconditions  (Economical:) 

 أحىاء اػصَاع ا٢خهاصي في ٢ُإ مٗين أو في بلض مٗين ًضٞ٘ بالبىى٥ ئلى  ال ق٪ أن وحىص -

 

                                                           
لم).1 271، ال٣اَغة، اإلاُبٗت ال٨مالُت، م إدازة املصازف و شسواث الخأمين و البىزصاث(، 1999مدمض ؾٍى  
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 ئجساص ؾُاؾت حؿل٠ُ مىٟخدت، أو ئجبإ بٌٗ اإلاغوهت في قغوٍ الا٢تراى ئًماها بأن الٗمل 

 1 في أؾىا١ وكُه حٗؼػ مً الغبدُت و اإلاالءة. -

اؾت الاخى٫ الا٢خهاصًت و بىاءا ٖلى طل٪، ٞاهه ًيبغي أن ٣ًىم مدلل الاةخمان في البى٪ بضع  -

ا ٖلى أويإ اإلا٣ترى.  اإلاالُت و اإلاؿخ٣بلُت و مضي جأزيَر

و ًخًمً َظا الٗىهغ أًًا ٢ُام مدلل الاةخمان بضعاؾت ْغوٝ اإلاىاٞؿت في الؿى١ و مضي  -

ا ٖلى الاويإ اإلاالُت للم٣ترى مً خُث حجم اإلابُٗاث و ال٣ضعة ٖلى جد٤ُ٣ ؤلاًغاصاث.  جأزيَر

 العميل:الاطخفظاز طمعت  -2

ؿإولي الاةخمان في البى٪ اللجىء ئليها لالؾخٟؿاع ًٖ ؾمٗت َىا٥ ال٨ثير اإلاهاصع التي ًم٨ً إلا

الٗمُل بهضٝ الخىنل ئلى ٢ىاٖت جامت بأن الٗمُل لضًه الىُت الؿلُمت للؿضاص و ًم٨ً ج٣ؿُم 

 مهاصع اإلاٗلىماث ئلى زالزت أ٢ؿام عةِؿُت:

 :املصادز الداخليت - أ

٢ؿام البى٪ الضازلُت و طل٪ في خالت ٧ىن َالب ال٣غى ٖمُل البى٪: ئط حكمل َظٍ اإلاهاصع أ 

خماصاث اإلاؿدىضًت و َل ٢ام بؿضاص  ُت باالجها٫ مثال ب٣ؿم ؤلٖا ج٣ىم صاةغة الدؿهُالث اإلاهٞغ

ت لالؾخٟؿاع ًٖ ٖضة أمىع منها  التزاماجه بضون جأزير ٦ظل٪ ًخم الاجها٫ ب٣ؿم الخؿاباث الجاٍع

 ٖاجه و الك٩ُاث اإلاغججٗت بؿبب ٖضم ٦ٟاًت الغنُض.خغ٦ت مسخىباجه و ئًضا

 :ألاخسي البىً املسهصي و البىىن  - ب

ئن مً مهلخت البىى٥ أن ج٣ىم بدباص٫ اإلاٗلىماث ًٖ َالبي ال٣غوى ُٞما بُنها و زانت ًٖ  -

 أولئ٪ الظًً لضحهم خؿاباث في أ٦ثر مً بى٪.

                                                           

242، بيروث، صاع الىخضة للُباٖت و اليكغ، م الخحليل الائخماوي(، 1999ؾمير ؾلُم خمىص).  1  
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اإلاُٗاة له ًٖ ٖمُل مٗين  و ئحماال ٞلِـ َىا٥ زٝى مً ٢ُان أي بى٪ باؾخٛال٫ اإلاٗلىماث -

 1 مً بى٪ أزغ ألن طل٪ زاعج ًٖ أٖغاٝ الخٗامل بين البىى٥ في َظا الخهىم.

 امللابالث الشخصيت مع طالب اللسض:  - ج

ُاء  - ٢ض ال ج٨ٟي اإلاٗلىماث اإلاىحىصة في همىطج َلب ال٣غى اإلاٗبأ مً ٢بل َالب ال٣غى إٖل

 خمان بترجِب م٣ابالث شخهُت مٗه.نىعة واضخت و ٧املت ًٖ الٗمُل، ٣ُٞىم مؿئىلى الاة

 و بالخالي جأحي َظٍ اإلا٣ابالث لخ٨ك٠ ما لم ًخم مالخٓخه مً زال٫ همىطج َلب ال٣غى. -

 أما ئطا ٧ان َالب ال٣غى مٗغوٞا حُضا للبى٪ ٞال صاعي إلاثل َظا ؤلاحغاء. -

 و مً زال٫ اإلا٣ابالث الصخهُت ٢ض وؿخُُ٘ أن ه٨ك٠ مبالٛت أو ٖضم ص٢ت الٗمُل في ئُٖاء -

 اإلاٗلىماث ًٖ أي مجا٫ مً اإلاجاالث.

ب مىظفي الائخمان:  -3  جدٍز

بهم و جىحيههم الخىحُه الصخُذ ٢ض ًإصي ئلى ئُٖاء  ٟي الاةخمان و ٖضم جضٍع ئن ٢لت زبرة مْى

حؿهُالث اةخماهُت بضون ئحغاء صعاؾت ٧املت و صخُدت ٖلى أويإ الخانلين ٖليها مما ًيخج 

 البى٪.ٖىه اعجٟإ في ال٣غوى الهال٨ت في 

ٟي الاةخمان ٖلى ٦ُُٟت ئحغاء الخدلُالث  ب مْى ٣ت ألاؾاؾُت لخجىب مثل َظٍ الٗىا٢ب َى جضٍع و الٍُغ

بالك٩ل اإلاُلىب و ٦ظل٪ أنى٫ الاؾخٟؿاع و أزظ أ٦بر ٢ضع مً اإلاٗلىماث الض٣ُ٢ت و في الى٢ذ 

 2 اإلاىاؾب.

 

 

                                                           
اص ع .  .111، ٖمان، صاع نٟاء لليكغ و الخىػَ٘، مإدازة البىىن (،1999مًان، مدّٟى حىصة)ٍػ 1  

، م. . 50ٖبض اإلاُٗي عيا أعقُض، مدّٟى أخمض حىصة: مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 2
  



 الفصل الثاني:                         مخاطر القروض البنكية و كيفية تسييرها
 

55 
 

 خالصت:       

ت اإلاساَغ      ىا في َظا الٟهل ٖلى مجمٖى التي ٢ض ًخٗغى لها البى٪ مً حغاء مىده ل٣ض حٗٞغ

لل٣غوى و عأًىا أًًا بأن البىى٥ حؿعى صاةما لخجىب خضور جل٪ اإلاساَغ و ًداو٫ ب٣ضع ؤلام٩ان 

ئتها لظل٪ ٢مىا زال٫ صعاؾدىا بابغاػ أَم الىؾاةل الى٢اةُت يض اإلاساَغ.  الخس٠ُٟ مً َو

ً مً اإلاؿلم به أن البى٪ مهما اجسظ مً ٦ما جى٢ٟىا ٖىض أَم اإلاساَغ التي ًخٗغى لها البى٪ و ل٨

وؾاةل و٢اةُت ئال أن الخُغ ًب٣ى ٢اةما ختى و لى ٖؼػ َلب ال٣غى بًماهاث و صعاؾت جدلُلُت إلال٠ 

 الٗمُل أو اإلا٣ترى.

و ل٩ي ه٣ىم بازغاء صعاؾدىا في َظا اإلاجا٫ ؾى٣ىم في الٟهل اإلاىالي بضعاؾت خالت جُب٣ُُت و اإلا٣ضمت مً 

ُٟت و طل٪ ٢هض ججؿُض ٧ل ما صعؾىاٍ ٖلى أعى الىا٢٘ أي م٣اعهتها  َٝغ بى٪ الٟالخت و الخىمُت الٍغ

 م٘ هماطج خ٣ُ٣ُت.
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 جمهيد:

حٗخمض البىى٥ و اإلاإؾؿاث اإلاالُت ٖلى صعاؾت َلباث ال٣غوى صعاؾت مٗم٣ت ج٩ىن مالُت و ج٣ىُت ، 

ىا بضعاؾت جُب٣ُُت في الٟهل الثالث ومً أحل الغبِ بين ما جم ٖغيه في الٟهل ألاو٫ و الثاوي، ٢م

ُٟت بك٩ل ٖام ، أما اإلابدث الثاوي  ٠ بى٪ الٟالخت و الخىمُت الٍغ خُث جىاولىا في اإلابدث ألاو٫ حٍٗغ

 جىاولىا صعاؾت خالت َلب ٢غى اؾدثماعي مً َٝغ اإلاجم٘ الجهىي لئلؾخٛال٫ مؿخٛاهم. 
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: مفاهيم عامت حٌى بىً الفالح فيتاملبحث الاٌو  ت و الخىميت الٍس

 فيت : وشأة و جطىز بىً الفالحت و الخىميت الٍس  املطلب ألاٌو

ُٟت بمىحب اإلاغؾىم ع٢م  ش  88/105أوص ئ بى٪ الٟالخت و الخىمُت الٍغ م، و َى 1982ماعؽ  13بخاٍع

ت الا٢خهاصًت ؾىت  ىُت جيخمي ئلى ال٣ُإ الٗمىمي، و م٘ بضاًت الدؿٍى م، 1988مإؾؿت مالُت َو

ش  88/01مل ب٣اهىن ٖض٫ و أ٦ م و وي٘ 12/01/1988الظي خضص جهاةُا الىٓام ألاؾاس ي للبى٪ بخاٍع

ُٟت ئلى قغ٦ت طاث أؾهم و َظا  ل، ٞخدى٫ بى٪ الٟالخت و الخىمُت الٍغ َغ١ الٗمل و ئحغاءاث الخدٍى

ش  ل سجل ب٣ٗض أنلي بخاٍع م لضي م٨خب الخىز٤ُ للؿُض "مىضؾان" مىز٤ 19/02/1989الخدٍى

 ٗانمت.بالجؼاةغ ال

ٟي، في بضاًت  غ ال٣ُإ الٟالحي و جغ٢ُت الٗالم الٍغ ُٟت إلاهمت جٍُى و حاء البى٪ الٟالخت و الخىمُت الٍغ

ني الجؼاةغي  140اإلاكىاع ج٩ىن البى٪ مً  و أنبذ  BNAو٧الت مخىاػ٫ ٖنها مً َٝغ البى٪ الَى

ت 35الُىم ًخ٩ىن مً  ني. 200و   مضًٍغ  و٧الت مىػٖت ٖلى اإلاؿخىي الَى

ُٟت خىالي و ٌك ٠ هٓغا ل٨ثاٞت  7000ٛل بى٪ الٟالخت و الخىمُت الٍغ ٖامل ما بين ئَاع و مْى

ت.  قب٨ُت و أَمُت حك٨ُلخه البكٍغ

ُٟت مً َٝغ مجلـ ٢امىؽ البى٪ ) ( َبٗت Banc Almanachنى٠ بى٪ الٟالخت و الخىمُت الٍغ

ت و ًمثل ٦ظل٪ اإلاغ٦ؼ  2001 في الترجِب الٗالمي ما بين  668في اإلاغ٦ؼ ألاو٫ في جغجِب البىى٥ الخجاٍع

ا ُٞما ًلي: 4100 ُٟت بٗضة مغاخل هظ٦َغ  بى٪ مهى٠ و ٢ض مَغ بى٪ الٟالخت و الخىمُت الٍغ

زال٫ الؿىىاث الثماهُت ألاولى، ٧ان َضٝ البى٪ اإلايكىص َى ٞغى  م:1990م إلى1982مً  -

ٟي بٟخذ الٗضًض مً الى٧االث في اإلاىا٤َ طاث الُبُ ٗت الٟالخُت، و وحىصٍ يمً الٗالم الٍغ

ل ال٣ُإ الؼعاعي، ٢ُإ  بمغوع الؼمً ئ٦دؿب البى٪ ؾمٗت و ٦ٟاءة ٖالُت في مُضان جمٍى

الهىاٖت الٛظاةُت و الهىاٖت اإلا٩ُاه٨ُُت الٟالخُت، َظا ؤلازخهام ٧ان مىهىنا في ئَاع 

ت الٗامت.  ؤلا٢خهاص اإلاسُِ، خُث ٧ل بى٪ ٖمىمي ًسخو باخضي ال٣ُاٖاث الخٍُى



 بنك الفالحة و التنمية الريفية الفصل الثالث:                       دراسة حالة لدى
 

58 
 

الظي أحى إلجهاء ٞترة جسهو البىى٥ و  90/10بمىحب نضوع ٢اهىن م: 1999ى م إل1991مً  -

ُٟت آٞا١ ئلى مجاالث أزغي مً اليكاٍ الا٢خهاصي زانت  وؾ٘ بى٪ الٟالخت و الخىمُت الٍغ

اإلاإؾؿاث الا٢خهاصًت الهٛيرة و اإلاخىؾُت بضون الاؾخٛىاء ًٖ ال٣ُإ الٟالحي الظي جغبُه 

الم آلالي  مٗه ٖال٢اث مميزة في اإلاجا٫ الخ٣ني، َظٍ اإلاغخلت ٧اهذ بضاًت إلصزا٫ ج٨ىىلىحُا ؤلٖا

ت الخاعحُت.SWIFTم، و جُب٤ُ هٓام "1991  " لخُب٤ُ ٖملُاث الخجاٍع

( م٘ ٞغوٖه اإلاسخلٟت لل٣ُام بالٗملُاث Progiciel Sybuجم وي٘ بغمجُاث ) :1992في طىت  -

دو ًٖ بٗض لخؿاباث الؼباةً، البى٨ُت مً حؿُير ال٣غوى، ٖملُاث الهىضو١ للىصات٘، الٟ

الم آلالي ٖلى حمُ٘ ٖملُاث الخجاعة الخاعحُت، ئصزا٫ مسُِ الخؿاباث الجضًض  ئصزا٫ ؤلٖا

 ٖلى مؿخىي الى٧االث.

الم آلالي ٖلى حمُ٘ الٗملُاث البى٨ُت.م: 1993و في طىت  -  جم ئجهاء ٖملُت ئصزا٫ ؤلٖا

 . BADRحكُٛل بُا٢ت السخب و الدؿضًض م: 1994و في طىت  -

( و ٞدو ئهجاػ الٗملُاث Télétraitementئصزا٫ ٖملُت الٟدو الؿل٩ي ) م:1996و في طىت  -

 البى٨ُت ًٖ بٗض.

 حكُٛل بُا٢ت السخب ما بين البىى٥.م: 1998و في طىت  -

أما اإلاغخلت الثاهُت ٞخميزث بىحىب الخضزل الٟٗلي للبىى٥ الٗمىمُت لبٗث هٟـ حضًض في مجا٫ 

وكاَها و مؿخىي مغص وصًتها ٌؿاًغان ٢ىاٖض ا٢خهاص الؿى١ في مجا٫ الاؾدثماعاث اإلاىخجت و حٗل 

٘ البى٪ ئلى خض ٦بير مً حجم ال٣غوى لٟاةضة اإلاإؾؿاث الا٢خهاصًت  ل الا٢خهاص، ٦ما ٞع جمٍى

٘ مؿخىي مٗىهاجه لل٣ُإ الٟالحي بهضٝ مؿاًغة  الهٛيرة و اإلاخىؾُت، و في هٟـ الى٢ذ ٞع

الٗم٣ُت،  و مً أحل الاؾخجابت لخُلٗاث ػباةىه، م٘ وي٘  الخدىالث الا٢خهاصًت و الاحخماُٖت
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بغهامج زماس ي ًغج٨ؼ زانت ٖلى ٖهغهت البى٪ و جدؿين الخضماث، هخج ًٖ َظا البرهامج 

 ؤلاهجاػاث الخالُت:

  ت للمإؾؿت ال٣ُم بٟدو ص٤ُ٢ لى٣اٍ ال٣ىة و ه٣اٍ ي٠ٗ البى٪ و ئهجاػ مسُِ حؿٍى

م الضواًت و ٧ان َظا في َُ  م.2000ؾىت  إلاُاب٣ت ال٣

 ( حٗمُم هٓام الكب٨ت اإلادلُت م٘ ئٖاصة جىُٓم بغهامجSybu( ٦ؼبىن م٣ضم الخضمت )Client 

Serveur م.2002( و َظا في ؾىت 

 و أما مً حاهب الخُهير الخؿابي و اإلاالي:

  ت و الخ٣ىُت اإلاخٗل٣ت بملٟاث ئٖاصة الىٓغ في ج٣لُل الى٢ذ و جس٠ُٟ ؤلاحغاءاث ؤلاصاٍع

ًىما ؾىاءا باليؿبت ل٣غوى الاؾخٛال٫ أو ٢غوى  90و  10راوح ما بين ال٣غوى إلاضة جت

 الاؾتهال٥.

 " جد٤ُ٣ مكغوٕ البى٪ الجاليBanque Assise.زضماث مصخهت  " 

 ت  ئصزا٫ مسُِ حضًض في الخؿاباث ٖلى مؿخىي اإلاداؾبت اإلاغ٦ٍؼ

 .ئوكاء جُب٤ُ آلي ًسخو باصزا٫ آلُاث الضٞ٘ في مجا٫ الخٗامل ؤلاٞتراض ي 

ُٟت َى البى٪ ألاو٫ في جغجِب البىى٥ مً ز ال٫ ما ؾب٤ ط٦ٍغ ٞان بى٪ الٟالخت و الخىمُت الٍغ

ت و ٣ًىم باؾخٗما٫:  الجؼاةٍغ

  هٓامSWIFT  م.1991مىظ ؾىت 

 .الم آلالي في حمُ٘ ٖملُاث الخجاعة الخاعحُت  ؤلٖا

 .ني  الكب٨ت ألا٦ثر ٦ثاٞت ٖلى التراب الَى

 ل ٧ل ال٣ُاٖاث الا  ٢خهاصًت.بى٪ قامل ٣ًىم بخمٍى
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ُٟت أو٫ بى٪ حؼاةغي ًُب٤ مبضأ البى٪ الجالـ م٘ زضماث الو ٌٗخبر بى٪ الٟالخت و  خىمُت الٍغ

و هي  Progicielمصخهت و ٢ام باصزا٫ ٧امل لئلٖالم آلالي ٖلى ٧ل قب٨ت بًٟل بغمجُاث زانت 

 مل٪ للبى٪ و مهمم مً َٝغ مهىضؽ اإلاإؾؿت.

٢ذ الخ٤ُ٣ و ًٖ بٗض، و ٣ًىم بترجِب ال٣غوى الىزاة٣ُت ئياٞت ئلى ٢ُامه بالٗملُاث البى٨ُت في الى 

ؾاٖت، ٦ما أن له ئم٩اهُت ٞدو الؼباةً ًٖ بٗض لخؿاباتهم  24في ػمً ٢ُاس ي ال ًخجاوػ 

 الصخهُت.

  فيت  BADRاملطلب الثاوي: مهام و أهداف بىً الفالحت و الخىميت الٍس

 فيت : مهام بىً الفالحت و الخىميت الٍس  الفسع ألاٌو

ل ال٣ُإ الٟالحي و  ئن بى٪ ُٟت ٌؿعى ئلى جد٤ُ٣ أَضاٞه اإلاخمثلت في جمٍى الٟالخت و الخىمُت الٍغ

طل٪ مً زال٫ جدضًض مسخل٠ اإلاهام التي حؿاٖضٍ ٖلى جضُٖم َظا ال٣ُإ الخُىي، و لهظا ٞاهه 

ُٟت ُٞما ًلي:  ًم٨ً جلخُو أَم مهام بى٪ الٟالخت و الخىمُت الٍغ

 ًت لخضُٖم ال٣ُإ الٟالحي، الغي، الهُض  ئم٩اهُاث اإلاالُت اإلامىىخت م ٢بل الضولت الجؼاةٍغ

ُت.  و اليكاَاث الخٞغ

 .لت ألاحل لئلؾدثماعاث الؼعاُٖت ال٨بيرة ت ٍَى  ال٣ُام بمىذ ٢غوى ئؾدثماٍع

  ل لكغاء ججهيزاث و  5ال٣ُام بمىذ ٢غوى ٢هيرة ألاحل التي جخٗضي ؾىىاث مثل: جمٍى

ل ٢ُإ الهُض ال  م.2002بدغي و ٧ان َظا ئبخضاءا مً ؾىت مٗضاث ػعاُٖت، و جمٍى

  مىذ ٢غوى مىؾمُت لخضُٖم ال٣ُإ الٟالحي مثل: اإلاىاص ؤلاؾتهال٦ُت، قغاء البظوع، و َى

 ٢غى ٢ابل للخجضًض.

 .لت ألاحل  ال٣ُام بجمُ٘ الىصات٘ اإلاخىؾُت و الٍُى
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  ل مسخل٠ الٗملُاث اإلاخٗل٣ت الخٗامل م٘ مإؾؿاث ال٣غى الٗمىمُت ألازغي و جمٍى

 الخجاعة الخاعحُت.ب

 فيت  الفسع الثاوي: أهداف بىً الفالحت و الخىميت الٍس

ُٟت ُٞما ًلي:      جىدهغ أَضاٝ بى٪ الٟالخت و الخىمُت الٍغ

 .الخٟاّ ٖلى خهخه في الؿى١ و الخأ٢لم م٘ َظٍ الخٛيراث 

 .ًحلب الؼباةً لخد٤ُ٣ أ٦بر عبذ مم٨ 

 .ًغ حىصة الخضمت و الٗال٢اث م٘ الؼباة  جٍُى

 أ٦بر بى٪ في البلض. ئب٣اء 

 .ني  الٗمل ٖلى جىؾُ٘ قب٨خه لخلبُت ٧ل اإلاخُلباث ٖبر التراب الَى

  ه و ُٟت ؾىظ٦غ ال٣ُاٖاث اإلامىلت مً َٞغ بٗض ط٦غ مهام و أَضاٝ بى٪ الٟالخت و الخىمُت الٍغ

 هي ٧الخالي:

 ..ئلخ.ال٣ُإ الٟالحي الظي ٌٗض ٣٦ُإ ئؾتراجُجي مثل: جغبُت اإلاىاش ي، الؼعاٖت............ -1

 ٢ُإ حكُٛل الكباب. -2

 ٢ُإ الهُض البدغي مثل جغبُت ألاؾما٥ زاعج اإلاُاٍ اإلاالخت. -3

ل ٢ُإ الى٣ل. -4  جمٍى

دت اإلاؿخٟاصة مً الضٖم مً َٝغ الضولت و ٖلى البى٪ أن  -5 ٘ في ئَاع صٖم الكٍغ ل اإلاكاَع جمٍى

٘ بيؿبت   %.70ًمى٫ َظٍ اإلاكاَع
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  فيتاملطلب الثالث: الهييل الخىظيمي لبىً الفال  حت و الخىميت الٍس

ُٟت ٩٦ل مإؾؿت جمخل٪ ٩َُل ٌٗخبر ٣٦اٖضة جىُٓم، خُث ٌؿمذ   بى٪ الٟالخت و الخىمُت الٍغ

٤ مسُِ بخ٣ضًم بهٟت ق٩لُت ٩َُل البى٪، و ٦ظا الٗال٢اث الدؿلؿلُت خؿب  ًٖ ٍَغ

 اإلاؿإولُت في مسخل٠ أحؼاءٍ، و إلجمام صوعٍ ٖلى أخؿً وحه.

ُٟت خؿب ما َى بدُث ًم٨ً أن هخُغ١ ئلى الهُ ٩ل الخىُٓمي لبى٪ الٟالخت و الخىمُت الٍغ

 مىضح في الك٩ل.
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فيت 02الشيل زكم )  BADR(: الهييل الخىظيمي لبىً الفالحت و الخىميت الٍس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وزاة٤ م٣ضمت مً َٝغ البى٪ املصدز:

 

عامــــــدير الـــــــرئيس المـــــــال  

إدارة التنظٌم 

و اإلعالم 

 اآللً

إدارة الخزٌنة و 

 الشؤون المالٌة

ة الشؤون إدار

 الخارجٌة

إدارة التفتٌش 

العام و 

المراقبة 

 الخارجٌة

المدٌرٌة العامة 

األولى المكلفة 

 بمجال التسٌٌر

المدٌرٌة العامة 

االولى المكلفة 

 بمجال التسٌٌر

إدارة 

التسوٌق و 

 التطوٌر

إدارة الشؤون 

 القانونٌة

إدارة تموٌل 

المؤسسات 

 العمومٌة

إدارة تموٌل 

 اإلستثمارات

إدارة تموٌل 

الزراعة و 

 التطوٌر

إدارة هٌئة 

الموظفٌن و 

 التكوٌن

إدارة الوسائل 
 العامة

إدارة تموٌل 

النشاطات 

 الخاصة

 مـــــــديرية الــــــــــــــفروع

 الـــــــــــــــــوكــــــــــــــــاالت
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  الجهىي الطخغالٌاملطلب السابع: ملحت عً املجمع 

ُٟت بهٟت ٖامت، هخٗغى آلان ئلى ج٣ضًم مسخهغ  بٗض الخٗٝغ ئلى بى٪ الٟالخت و الخىمُت الٍغ

 للمجم٘ مىي٘ التربو الخُب٣ُي أال و هي اإلاجم٘ الجهىي لالؾخٛال٫ إلاؿخٛاهم.

ف الفسع: -  حعٍس

ت، مهمتها جىُٓم و مؿاٖضة و جى  ت الالمغ٦ٍؼ حُه حمُ٘ الى٧االث الٟٕغ َى الهُئت اإلاؿخ٣بلت ؤلاصاٍع

ت الٟٕغ مً َٝغ اإلاضًغ و جخ٩ىن مً عةِـ ٢ؿم  الخابٗت لها و مغا٢بت أٖمالها، خُث حؿير مضًٍغ

 ؤلاصاعة و اإلاداؾبت، عةِـ ٢ؿم الخجاعة، و هاةب مضًغ م٩ل٠ بسلُت اإلاغا٢بت.

ٌؿمذ  الخلُت ألاؾاؾُت و الجهاػ الاؾخٛاللي للبى٪ و َى ًضزل في ئَاع ٩َُل  ٌٗخبر اإلاجم٘ َى

له باؾخٛال٫ الؼباةً و ئعيائهم، ُٞما ًسو والًت مؿخٛاهم  ٌٗخبر  َظا اإلاجم٘ يمً اله٩ُلت 

 ال٣اٖضًت و التي حٗخبر الىنلت اإلاباقغة م٘ الؼباةً )أهٓغ الك٩ل(:

خُث أن اإلاجم٘ ًخ٩ىن   مً ٖضة مهالح مً أَمها مهلخت الؼباةً و مهلخت الاؾخٛال٫ و 

 ًخمثل صوعَا في :

 لٗملُاث البى٨ُت.حؿُير ا -

ت زانت ب٩ل مجمل اليكاَاث و التي جغؾل ئلى  الى٧االث    و مً  - ت و ؾىٍى غ قهٍغ ئهجاػ ج٣اٍع

 بين الى٧االث  اإلاخىاحضة    ٖلى مؿخىي والًت مؿخٛاهم جٓهغ في الجضو٫ الخالي:
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فيت لىالًت مظخغاهم.1حدٌو زكم )  (: وواالث بىً الفالحت و الخىميت الٍس

ت وو٧ ُٟت لىالًت مؿخٛاهممضًٍغ  االث  بى٪    الٟالخت و الخىمُت الٍغ

 و٧الت مؿخٛاهم

 و٧الت عةِؿُت

(866) 

 و٧الت

 ؾُضي لخًغ

(867) 

و٧الت ٖين 

 جاصلـ

(872) 

 و٧الت

 بى٢غاث 

(874) 

 و٧الت

 ماؾغة

(878) 

 وزاة٤ م٣ضمت مً َٝغ البى٪املصدز: 

ُٟت لىالًت مؿخٛاهم غ بى٪ الٟالخت و الخىمُت الٍغ  ٖلى ٖضة أهىإ مً ال٣غوى منها: و ًخٞى

 .٢ANSEJغوى لضٖم حكُٛل الكباب  -

 .٢CNACغوى لضٖم الهىضو١ الىَني للخأمين ٖلى البُالت  -

ىُت لدؿُير ال٣غوى اإلاهٛغة  -  .٢ANGEMغوى لضٖم الى٧الت الَى

 ٢غوى ئجداص. -

- .٤ُ ٢غوى ٞع
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 ( الهييل الخىظيمي املجمع الجهىي لإلطخغالٌ بدزBADR     .مظخغاهم )                              :وزاة٤ م٣ضمت مً َٝغ البى٪املصدز 

 مدًس املجمع الجهىي لإلطخغالٌ  ألاماهت

 

  

 

 

 

 مصلحت الادازة و املحاطبت  هائب املدًس

 

 

 

 نائب المدٌر مصلحة االستغالل

القروض و التجارة 

 الخارجٌة

 رئٌس المصلحة

 

 رئٌس المصلحة التنشٌط التجاري

 

دٌة و وسائل الدفع عا

 إلكترونٌة

مصلحة لرصد 

 المخاطر

المتابعة التجارٌة و 

 التجارة الخارجٌة

متابعة المنازعات ما 

 قبل القضاء

 متابعة الضمانات
 رئٌس المصلحة

 

نائب المدٌر   

 رئٌس المصلحة

 

 رئٌس المصلحة

 

 رئٌس المصلحة

 

 رئٌس الخلٌة

التحصٌل و 

 االسترجاع

مصلحة الوثائق و 

 األرشٌف

 القانون و المنازعات

 المصلحة القانونٌة

 رئٌس المصلحة

 رئٌس المصلحة

 رئٌس المصلحة

 اإلعالم اآللً

األمن و الوسائل 

 العامة

 الموارد البشرٌة

 رئٌس المصلحة

 

 رئٌس المصلحة

 

 رئٌس المصلحة

 

 رئٌس المصلحة

 

 رئٌس المصلحة

 

زانٌة و مراقبة المٌ

 التسٌٌر

 التحلٌل و التطهٌر

 رئٌس المصلحة المحاسبة الجبائٌة

 



 الفصل الثالث:                       دراسة حالة لدى بنك الفالحة و التنمية الريفية
 

67 
 

 ي املبحث الثاوي: دزاطت حالت كسض اطدثماز 

ُٟت اإلاجم٘ الجهىي لئلؾخٛال٫ إلاؿخٛاهم  أزىاء الضعاؾت اإلاُضاهُت لبى٪ الٟالخت و الخىمُت الٍغ

أزظها مل٠ مؿدثمغ َلب ٢غى اؾدثماعي، و خاولىا صعاؾت و ئْهاع الخُىاث اإلاسخلٟت التي 

ى يمً  اجبٗها البى٪ ل مكغوٕ  جغبُت ألاب٣ا٫ مضجه زمؿت ؾىىاث َو ، ًخمثل الُلب في جمٍى

 .  CNACى مخىؾُت ألاحل في ئَاع الخأمين ٖلى البُالت ال٣غو 

 طلب اللسض :  املطلب ألاٌو

 الىزائم املطلىبت: -1

 .ىُت مهاص١ ٖليها  وسخت مً البُا٢ت الَى

 .َلب زُي مً َٝغ الؼبىن 

  ء.خماهقهاصة ٖضم ؤلا 

  12قهاصة اإلاُالص ع٢م. 

 .قهاصة ؤلا٢امت 

 .ئزباث الخأَُل 

 .سجل ججاعي 

 .بُت  بُا٢ت الًٍغ

  ؤلاًجاع أو ن٪ اإلال٨ُت.٣ٖض 

 .اإلال٠ الخ٣ني 

 .الٟاجىعة ألاولُت 

 .ٕالضعاؾت الٟىُت الا٢خهاصًت للمكغو 

 و ئطا ٧ان اإلال٠ اإلا٣ضم لل٣اعى َى في ئَاع حكُٛل الكباب ٞاهه ٌؿخلؼم الكغوٍ الخالُت:
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 أن ٩ًىن ٖاَال ًٖ الٗمل. -

ىُت. -  مٟٗى مً الخضمت الَى

 .ؾىت 36ئلى  19أن ٩ًىن الؿً اإلادضص مً  -

 و أن ٣ًضم الىزاة٤ الخالُت: -

 قهاصة الخأمين. -

ٟاء مً الًغاةب. -  قهاصة ؤلٖا

اث. -  الٟىاجير الخانت باإلاكتًر

 املطلب الثاوي: دزاطت ملف اللسض 

ًخم صعاؾت اإلال٠ صعاؾت أولُت ٖلى مؿخىي اإلاجم٘ الجهىي لالؾخٛال٫ إلاؿخٛاهم و جخًمً 

 َظٍ الضعاؾت:

 الدزاطت الىزائليت: -

ٍ الضعاؾت بالخد٤٣ مً أن البى٪ ٌكمل حمُ٘ الىزاة٤ اإلاظ٧ىعة ؾاب٣ا زم ٣ًىم البى٪ في َظ

اةه في صٞ٘ صًىهه و ٦ظل٪ ٣ًىم البى٪ ببٗث  صعاؾت ؾمٗت الؼبىن مً خُث حٗامالجه و مضي ٞو

 أشخام مسخهين ٩ًلٟهم بمغا٢بت اإلا٩ان اإلاسهو لبىاء اإلاكغوٕ.

 الدزاطت الخلىيت الاكخصادًت: -

ت ال٣ضعة ؤلاهخاحُت و الدكُٛلُت للمكغوٕ و ئم٩اهُت زل٤ الُض جخمثل َظٍ الضعاؾت في مٗ ٞغ

 الٗاملت و َظٍ الضعاؾت ٣ًىم بها الؼبىن و ٣ًضمها للبى٪.

 الدزاطت املاليت: -
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ئن الضعاؾت اإلاالُت إلاكغوٕ اإلاإؾؿت جضزل يمً مؿاعاث اجساط ٢غاع ال٣بى٫ أو ٖضم ال٣بى٫، و 

ي ج٣ضم بها الؼبىن )أ(  للمجم٘ ٦ازباجاث مالُت و في َظا الهضص حٗخبر الىزاة٤ اإلاداؾبُت الت

مداؾبُت، جم٨ً مً ئجمام الضعاؾت ٖلى أ٦مل وحه ٢بل ئعؾالها للجىت الخانت بال٣غوى في 

 مجم٘ الاؾخٛال٫ الجساط ال٣غاع النهاتي.

ل.02حدٌو زكم )  (: هييل الخمٍى

 وظبت املشازهت البيان

 %10 اإلاؿاَمت الصخهُت اإلا٣ترخت

تمؿاَمت ئح  %10 باٍع

 %10 مؿاَمت ئياُٞت

 20% (٢CNACغى )

 %70 ٢غى بى٩ي

 %100 اإلاجمٕى

 وزاة٤ م٣ضمت مً َٝغ البى٪ املصدز:

 

 

و بٗض الضعاؾت ًخم مٗاًىت الًماهاث التي ٌؿخُُ٘ ج٣ضًمها الؼبىن م٘ مغاٖاة ٢ُمت َظا 

ل٣غى و بٗض طل٪ الص يء اإلاًمىن الظي ًجب أن ج٩ىن ٢ُمخه أ٦بر أو ٖلى ألا٢ل حؿاوي مبلٜ ا

ًخم ئُٖاء عأي  ٧ل ًٖى مً لجىت ال٣غوى بال٣بى٫ أو ٖضم ال٣بى٫ لل٣غى اإلاُلىب، أي ما 

ئطا ٧ان اإلا٣ترى ٞٗال بداحت ئلى َظا الىٕى مً ال٣غوى أم ال وبٗض اإلاىا٣ٞت ج٣ىم اللجت باباٙل 

ٗهض بخ٣ضًم الؼبىن باإلاىا٣ٞت ٖلى الُلب و مً زم ًجب ج٣ضًم الًماهاث التي جم ٦خابتها ًخ

% مً 30الًماهاث في خالت خهىله ٖلى ال٣غى و َى ج٣ضًم اإلاؿاَمت الصخهُت و وؿبتها 

 اإلاكغوٕ  ٩٦ل و مً خؿابه الخام.



 الفصل الثالث:                       دراسة حالة لدى بنك الفالحة و التنمية الريفية
 

70 
 

زم الخدهل ٖلى ال٣غى و ٣ًىم الؼبىن بخى٢ُ٘ اجٟا٢ُت ال٣غى ٞيها ٧ل الكغوٍ اإلاخٗل٣ت 

ش الدؿضًض   مٗض٫ الٟاةضة.............( –بال٣غى )جىاٍع

ش الاؾخد٣ا١ و ٣ًؿم ج٣ضًم  حضو٫ ؤلاَخال٧اث و َى حضو٫ ػمني لٟترة حؿضًض ال٣غى أي جىاٍع

 مبلٜ ال٣غى ئلى أ٢ؿاٍ.

 َىا مجمل ٖىانغ الًماهاث التي ًدخىي ٖليها ملٟه: لهاخب اإلاكغوٕباليؿبت 

 .اإلاؿاَمت الصخهُت 

 .ني للخأمين ٖلى البُالت  خهت الهىضو١ الَى

  زُاع.الاقترا٥ في نىضو١ الخأمين ٖلى ألا 

 .ال٣ٗاعي لؤلعاض ي ً ً الخُاػي للٗخاص و الَغ  الَغ

 .٪٦خابي مً ٖىض اإلاىز٤ لى٣ل ٢ُمت جأمين الٗخاص اإلامى٫ لٟاةضة البى ٌ  جٍٟى

 .اجٟا٢ُت ال٣غى 

 .ؾىضاث ألمغ 

 املطلب الثالث: مخابعت اللسض 

ترى بٗضما ج٣ىم لجىت ال٣غوى ب٣غاع مىذ الؼبىن لل٣غى ٞاجها ج٣ىم بٗض طل٪ بمخابٗت اإلا٣

زُىة بسُىة للخأ٦ض مً أن الؼبىن ٌؿخد٤ ال٣غى ٞٗال و َىا هلخو بٌٗ الٗملُاث التي 

 ج٣ىم بها لجىت زانت مً البى٪ و هي:

  ت ئطا ٧ان ال٣غى اإلامىىح مُاب٤ لليكاٍ اإلاظ٧ىع الضعاؾت اإلاُضاهُت لل٣غى، أي مٗٞغ

 في الىزاة٤ اإلا٣ضمت لُلب ال٣غى.
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  ولُت إلاماعؾت اإلاكغوٕ و مُاب٣تها م٘ الىا٢٘ عأي ئٖضاص مدًغ ئزباث ا٢خىاء اإلاٗضاث ألا

اإلا٣اعهت بين اإلاىحىصاث في مل٠ َلب ال٣غى اإلا٣ضمت للبى٪ مً َٝغ الؼبىن و بين 

 اإلاىحىصاث لضي الؼبىن التي ًخم اؾخٗمالها في اإلاكغوٕ.

 .ٕت اإلاكغو اعاث مُضاهُت صوعٍت للخأ٦ض مً اؾخمغاٍع  ال٣ُام بٍؼ

 ؾخت أقهغ )صوعٍت ؾضاؾُت( ختى جهاًت مضة ال٣غى،  ًخم حؿضًض أ٢ؿاٍ ال٣غى ٧ل

ض اؾخد٣ا١ ال٣ؿِ ب  ًىم ٣ًىم البى٪ باعؾا٫ الؼبىن عؾالت جظ٦ير  15و ٢بل مٖى

ش الاؾخد٣ا١.  ٌؿضص ال٣ؿِ في الخاٍع

 فيت و هيفيت معالجتها  املطلب السابع:  املخاطس  التي جىاحه بىً الفالحت و الخىميت الٍس

 املخاطس عدم الدظدًد: -1

ش الاؾخد٣ا١ بغؾالت ل٩ ش اؾخد٣ا١ لهظا ٖلى  البى٪ باٖالم الؼبىن ٢بل جهاًت جاٍع ل ٢غى جاٍع

 حؿمى َظٍ الغؾالت "بغؾالت جيبيهُت".

ش ئطا ؾضص اإلابلٜ ٞال بأؽ و في خالت ما ئطا لم ٌؿضص َىا٥ مغاخل و زُىاث مخبٗت  و في َظا الخاٍع

 و م٣ؿمت ئلى ٞتراث:

ش الاؾخد٣ا١: ئباٙل الؼبىن مغة زاهُت.ًىم مً  15بٗض  الفترة ألاولى: -  جاٍع

٣ت وصًت.  15بٗض  الفترة الثاهيت: -  ًىم بٗض الٟترة ألاولى ئبالٚه بضٞ٘ الضًً بٍُغ

ًىم بٗض الٟترة الثاهُت: ئعؾا٫ عؾالت ئهظاع ٢بل اجساط ؤلاحغاءاث  15بٗض  الفترة الثالثت: -

ل٣اهىهُت و ًُلب مىه صٞ٘ الضًً ٧امال و أًام ٢بل اجساط ؤلاحغاءاث ا 8ال٣اهىهُت اإلابرمت و مهلت 

 َىا هميز بين خالخين:
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 1- :حالت الاطخجابت 

اصة اإلاضة أي   ًأحي الؼبىن ئلى البى٪ و ًخداوع م٘ لجىت الضعاؾت جخسظ اللجىت ٢غاعاث ؾىاء بٍؼ

ش الاؾخد٣ا١ أو ئياٞت له و٢ذ ئيافي لضٞ٘ الضًً.  ئٖاصة حُٛير جاٍع

 2- :حالت عدم الاطخجابت 

ُت ئط  ا لم ًضٞ٘ الضًً ًخىحه البى٪ ئلى الًماهاث اإلاخ٤ٟ ٖليها في ال٣ٗض، و َظا خؿب هٖى

ت جبإ باإلاؼاص الٗلني لخدهُل الضًً و َىا٥ ئحغاءاث  الًماهاث، ئطا ٧اهذ يماهاث ٣ٖاٍع

جخسظ لخدهُل الضًً مً بُنها ئطا اؾخىث ٢ُمت الضًً م٘ مبالٜ ال٣ٗاع ٞان البى٪ ٌؿخىلي ٖلى 

اصة ئلى اإلاضًً و أما ئطا ٧اهذ ٢ُمت الًمان ال ألانلي و ئ طا ػاصث ال٣ُمت ٖىه حٗاص َظٍ الٍؼ

ىهت ئطا وحضث و ئطا  ً في اإلاُالبت باألنى٫ ٚير اإلاَغ ج٨ٟي ٞان البى٪ ٌكتر٥ م٘ الضاةىين آلازٍغ

ت لؤلمىع ٢اهىهُت أما باليؿبت للًماهاث الصخهُت ُٞخ٣ضم شخو  لم جىحض ُٞخم الدؿٍى

 الضًً في عجؼ ناخبه ًٖ الؿضاص. زالث ًخٗهض بغص

 2- :حالت إلافالض 

بٗض الضعاؾت ال٣اهىهُت و ئٖالن خالت ؤلاٞالؽ ًهضع خ٨م و ٌٗين مهٟى و َظا اإلاهٟى َى  

 خىنلت ٧ل الًماهاث و اإلامخل٩اث و ٣ًىم اإلاهٟى بترجِب الضاةىين خؿب الترجِب ال٣اهىوي:

 ؤلاحغاء: صٞ٘ أحىع الٗاملين. -

 الٗاملين. الًغاةب: صٞ٘ أحىع  -

ف اللظائيت: -  صٞ٘ اإلاهاٍع٠ لل٣ًاء و الخ٩ام. املصاٍز

في ألازير ًأحي صوع البى٪، َىا ًم٨ً أن ج٩ىن زؿاعة للبى٪ في خالت ما ئطا ٧اهذ ٢ُمت  البىً: -

٠ ال٣ًاةُت و في ألازير  اإلامخل٩اث بمبالٜ ٢لُلت أي جىػَ٘ اإلابالٜ ٖلى ؤلاحغاء، الًغاةب و اإلاهاٍع

ش يء َىا جٓهغ الخؿاعة لظا ٖىض صٞ٘ مل٠ َلب ال٣غى ًُلب مً اإلا٣ترى  ًب٣ى ال للبى٪ أي

 ج٣ضًم الىزاة٤ الخانت ب٩ل مهلخت اإلاظ٧ىع أٖالٍ.
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 3- :حالت الىىازر الطبيعيت و الحىادر 

ًجب ٖلى ناخب اإلاكغوٕ أن ٩ًىن مإمً لضي مهلخت الخأمين، ألهه في خالت خضور مثل َظٍ  

ً َٝغ الهىضو١ الجهىي الٟالحي أي مهالح الخأمين ٖلى ال٩ىاعر حٗىى له ٢ُمت الخؿاعة م

 ال٩ىاعر.

 و َظا ٧له عاح٘ ئلى:

 ٣ٞضان الٗمُل ألَمُت اؾخمغاع الخٗامل م٘ البى٪. -

اء بالتزاماجه. -  ٖضم خغم الٗمُل ٖلى الٞى

 ئجالٝ ؾمٗخه الصخهُت. -

 جضَىع اإلاغ٦ؼ اإلاالي للم٣ترى. -

ت في ئصاعة الٗمُل ليكا -  َه و ئياٞت ئلى طل٪ جغاح٘ اإلا٣ضعة ؤلاهخاحُت.جغاح٘ ال٨ٟاءة ؤلاصاٍع

 املخاطس الاكخصادًت:  -2

و هي التي جسغج ًٖ ئصاعة اإلا٣ترى و ًٖ جأزيٍر و مً أمثلتها أَضاٝ زُِ الخىمُت الا٢خهاصًت و 

الاحخماُٖت و ما ًُغأ ٖليها مً حٗضًالث و ما ًخُلب جىُٟظَا مً ئنضاع ٢غاعاث ا٢خهاصًت و مالُت 

 زغ ٖلى بٌٗ ألاوكُت في الضولت.و ه٣ضًت ٢ض جإ 

ا في الخُاة الا٢خهاصًت و الجهاػ اإلاهغفي أًًا مما ًإزغ ٖلى ٖضم  ٦ما أن َظٍ اإلاساَغ جدضر آزاَع

٢ضعة اإلا٣ترى ٖلى ؾضاص ما خهل ٖلُه مً ال٣غى و ٦ظل٪ ٖضم ٢ضعة البى٪ ٖلى اؾترصاص َظا 

 اى الٗمالء مً الخاعج.ال٣غى ئياٞت ئلى اإلاساَغ جظبظب أؾٗاع الهٝغ في خالت ا٢تر 
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لها: -3  املخاطس املخعللت بالعمليت املطلىبت جمٍى

ا طل٪ مً جدلُل  جسخل٠ َظٍ اإلاساَغ خؿب َبُٗت ٧ل ٖملُت اةخماهُت و ْغوٞها و ًم٨ً ئبغاَػ

بٌٗ نىع اإلاساَغ ٖلى أؾاؽ مضي ٦ٟاءة اإلا٣او٫ و زبرجه في الٗملُاث التي ٣ًىم بدىُٟظَا 

٣ا ؾىاءا مً خُث ؾالمت الض عاؾاث التي ٌٗضَا للضزى٫ في الُٗاء أو مً خُث ئصاعة الخىُٟظ ٞو

 للبرامج اإلاىيُٗت.

 املخاطس الاحخماعيت، الظياطيت و اللاهىهيت: -4

و منها هاقئت ًٖ الخبُٗت الا٢خهاصًت لضولت أحىبُت و ما ًىجم ًٖ مساَغ خغوب الٗال٢اث 

ٗاث التي حؿمذ ببٌٗ ا ُت اإلامىىخت للٗمالء الضولُت، و ٦ظل٪ ئنضاع بٌٗ الدكَغ لضًىن اإلاهٞغ

 أو التي جإزغ ٖلى جىػَ٘ الضزل بين ٞئاث اإلاجخم٘. 
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 :خالصت 

ُٟت مً أَم البىى٥ التي حؿاَم في الخىمُت ؤلا٢خهاصًت ، خُث  ٌٗخبر بى٪ الٟالخت و الخىمُت الٍغ

ُٟت مؿلُي ن الًىء ٖلى أَم خاولىا الخُغ١ في َظا الٟهل ألازير ئلى بى٪ الٟالخت و الخىمُت الٍغ

مهلخت به أي مهلخت الاؾخٛال٫ ٦ما خاولىا ئل٣اء هٓغة ٖلى ٦ُُٟت ؾير مل٠ َلب ال٣غى و 

 اإلاىا٣ٞت ٖلُه .
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اة٠ ٖضًضة مً أَمها اؾخالم الىصات٘        ت خُث ٣ًىم بْى ٌٗخبر البى٪ مإؾؿت مالُت شخهُت مٗىٍى

 مً مً الٗمالء و ئٖاصة جىػَٗها مً الؼباةً 
ً
 و أهىاٖا

ً
في ق٩ل ٢غوى خُث جأزظ َظٍ ال٣غوى أق٩اال

لت ألاحل اإلاىحهت لالؾدثماع.  ال٣غوى ال٣هيرة اإلاىحهت لالؾخٛال٫ و ٢غوى الٍُى

و مً أنٗب ال٣غاعاث التي ًىاحهها اإلاهضع في ٖمله هي جل٪ اإلاخٗل٣ت بٗملُت ؤلا٢غاى ألن الهضٝ       

٠ُ اإلاؿخ٣بلي، خُث ًأحي مً وعاء َظٍ ألاؾاس ي ألي ٢غى َى جد٤ُ٣ ألاعباح و ا لظي ًغجبِ بالخْى

الٗملُت ما ٌٗٝغ بالخُغ البى٩ي ٦سُغ ٖضم الدؿضًض، و َى ٌٗخبر مً أنٗب اإلاساَغ، لظل٪ ٣ًىم 

البى٪ ب٣ُاؽ و ج٣ضًغ اإلاساَغ الاةخماهُت لُخيبأ بها ٢بل خضوثها، و جدضًض ٧ل اإلاُُٗاث اإلاإصًت ئلى 

ى٪ في طل٪ ٖضة ئحغاءاث إلاىاحهت مساَغ ٖضم الدؿضًض مثل صٞ٘ خضور الخُغ لظا ٌؿخٗمل الب

 يماهاث مً َٝغ اإلا٣غى التي مً زاللها ج٨دؿب الث٣ت اإلاخباصلت بين اإلاخٗاملين اإلاالُين.

ُٟت ٣ٞض الخٓىا أن البى٪ مهخم باألزُاع        و بٗض الضعاؾت الخُب٣ُُت لبى٪ الٟالخت و الخىمُت الٍغ

٦أزُاع ؤلاٞالؽ و أزُاع ٖضم الدؿضًض و مخجاَلين ألازُاع ألازغي التي اإلاخٗل٣ت باإلا٣ترى ٣ِٞ 

جُغ٢ىا ئليها في الجاهب الىٓغي، ٦ما جبين لىا أن البى٪ ٣ًىم بضعاؾت ص٣ُ٢ت و قاملت خى٫ َلب 

ال٣غى ٢بل ئجساط ٢غاع ال٣غى أو ٖضم مىده ٢هض الخأ٦ض مً اؾترحإ مبلٜ ال٣غى و الٟىاةض اإلاترجبت 

 ش الاؾخد٣ا١.ٖىه ٖىض جاٍع

 اخخباز صحت الفسطيت:

٣ا لٗضة زُىاث إلاىذ ال٣غوى -1 ال٣غوى هي الٗملُت التي ج٩ىن بين َغفي الاةخمان و ًخم مىدها ٞو

ٖها ختى امثل الًماهاث، َظٍ الٟغيُت جد٣٣ذ بدُث َىا٥ ٖضة ٢ىاٖض ًجب ٖلى ئصاعة البىى٥ اجب

ُت حُضة مً مداٞٔ الاةخمان.  جًمً حىصة وهٖى



 الخاتمة العامة
 

78 

 

حٗخبر مساَغ ٖضم َغ ال٣غوى هي مساَغ ٖضم الدؿضًض، َظٍ الٟغيُت جد٣٣ذ بدُث أَم مسا-2

الدؿضًض مً أَم مساَغ ال٣غوى التي جىاحهها البىى٥ ألن الؼبىن ٢ض ٌعجؼ أو  ًتهغب مً حؿضًض 

 صًىهه .

٤ صعاؾت ٖىانغ مىذ الاةخمان بهٟت أؾاؾُت، َظٍ الٟغيُت زاَئت بدُث -3 حٗالج َظٍ اإلاساَغ ٞو

 ضة َغ١ حؿاَم في مٗالجت َظٍ اإلاساَغ ومداولت الخ٣لُل منها.َىا٥ ٖ

 أفاق البحث:

، و طل٪ هٓغا  م مً الجهىص اإلابظولت زال٫ الؿىت ئال أهه ال وؿخُُ٘ ط٦غ حمُ٘ ٖىانغ اإلاىيٕى و بالٚغ

الحؿإ حىاهبه، لظل٪ ؾٝى هُغح بٌٗ الاوكٛاالث أو الدؿاؤالث التي ج٩ىن عبما مدل بدىر أو 

 إلاؿخ٣بل.صعاؾاث في ا

 .صوع البىى٥ في نُاٚت ئؾتراججُت في حؿُير ال٣غوى صون مساَغ 

 .مضي جأزير الؿُاؾت ؤلا٢غايُت مؿخ٣بال ٖلى ٢غاع مىذ ال٣غى 

 .هل ميكن للبنوك أن تقضي على خماطر القروض البنكية بصفة هنائية 



 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  

 :مؤلفاث باللغت العسبيت 

ت، حامٗت مىخىعي، ٢ؿىُُىت، الُبٗت (، الى 1996أبى ٖتروؽ ٖبض الخ٤ ) -6 حيز في البىى٥ الخجاٍع

 الثاهُت.

 (، ا٢خهاصًاث البىى٥ م٘ هٓام ه٣ضي و ا٢خهاص ٖالمي حضًض، م٨خبت مضًىلي.1989أخمض ٖلي صُٚم ) -2

ل ) -1 ان ٧ٍى  (، جدضًض مساَغ الاةخمان، صاع الٟاعو١ لليكغ و الخىػَ٘، الُبٗت ألاولى، مهغ.2005بٍغ

٤ُ ؾُٗض بًُىن  -4 (، الا٢خهاص الؿُاس ي الخضًث، اإلاإؾؿاث الجامُٗت للضعاؾاث و اليكغ 1994) جٞى

 و الخىػَ٘، بيروث.

ت و الخُب٤ُ، 1996خؿين ٖلي زغبىف و ٖبض اإلاُٗي عيا أعقُض ) -5 ل بين الىٍٓغ (، الاؾدثماع و الخمٍى

ىُت لليكغ، ٖمان.  صاع اإلا٨خبت الَى

في و الخدلُل الاةخماوي، مإؾؿت الىعا١ لليكغ و (، ئصاعة الاةخمان اإلاهغ2002خمؼة مدمىص الؼبُضي ) -6

 الخىػَ٘، الُبٗت ألاولى، ٖمان.

، صاع ال٨ٟغ للُباٖت و اليكغ و الخىػَ٘، الُبٗت ألاولى، 2002عيا ناخب أبى خمض ) -7 (، ئصاعة اإلاهاٝع

 ألاعصن.

اص عمًان، مدّٟى حىصة ) -8  (، ئصاعة البىى٥، صاع نٟاء لليكغ و الخىػَ٘، ٖمان.1999ٍػ

اث الجامُٗت.2012ان هانغ )ؾلُم -9  (، الخ٣ىُاث البى٨ُت و الٗملُاث الاةخماهُت، صًىان اإلاُبٖى

 (، الخدلُل ؤلاةخماوي، صاع الىخضة للُباٖت و اليكغ، بيروث.1999ؾمير ؾلُم خمىص ) -61

ت، مغ٦ؼ الضلخا للُباٖت.1996س ي ئبغاَُم َىضي ) -66  (، ئصاعة البىى٥ الخجاٍع
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 ملخص:

حٗخبر ٖملُت مىذ ال٣غوى بمثابت ئهٟا١ بين البى٪ و الٗمالء، خُث أن َىا٥ أهىإ مسخلٟت لل٣غوى، و       

مساَغ، لظل٪ ًجب ٖلى  َظا ما جُغ٢ىا ئلُه زال٫ الٟهل ألاو٫، و ال ٦ً ج٩ىن وعاء َظٍ الٗملُت ٖضة

البىى٥ أن حؿُير َظٍ اإلاساَغ و أن جدب٘ ؾُاؾت ئ٢غايُت هاجخت، أما الٟهل الثالث و باليؿبت لبى٪ الٟالخت 

٣ا لكغوٍ و مٗاًير مضعوؾت، و ل٨ً ٦ما ٢لىا  ُٟت ٞاهه ٣ًىم بخ٣ضًم ٖضة أهىإ مً ال٣غوى ٞو و الخىمُت الٍغ

ت بمساَغ ٖضًضة.ؾاب٣ا ٞان أي ٖملُت ئ٢غاى ئال و ج٩ىن مخ  بٖى

 ولماث مفخاحيت:

  ال٣غوى، اإلاساَغ، ال٣غوى البى٨ُت.

Résumé: 

      Le processus d'octroi des prêts sont considérés comme des dépenses entre la banque et les 

clients, car il existe différents types de prêts, ce qui est ce que nous avons eu affaire avec lui au 

cours du premier trimestre, et non devions être derrière ces différents processus de risques, donc 

les banques devraient procéder à ces risques et pour assurer le suivi de la politique de prêt succès, 

chapitre III, et la Banque de l'agriculture et du développement rural, il fournit plusieurs types de 

prêts selon les conditions et les normes étudiées, mais comme nous l'avons dit plus haut, tout 

processus de prêt seulement et sont suivis par de nombreux dangers. 

 

Mots-clés: 

Les prêts, le risque, les prêts bancaire




