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ABSTRACT 
   Commercial banks play a vital role in economic life by granting loans to those who have a financial 
deficit in order to support their activities in exchange for pledges of restitution with interest payments. 
However, sometimes the borrower may fall into a deficit that threatens the return of such funds, as 
the bank finds itself in real trouble to return such funds taken by that borrower where the bank's 
reputation is threatened, as well as some other risks by ensuring that the borrower can repay the 
loans. 
Keywords:  banks, banking operations, bank loans, bank risks, Algeria, the Corona pandemic. 

 

 امللخص 
من خالل منح القروض ألصحاب العجز املايل لسد العجز املايل الذين    قتصادية االالتجارية دور حيواي يف احلياة    تلعب املصارف     

يهدد رد    رتض يف عجز قميرون به قصد تدعيم نشاطاهتم مقابل التعهد برد تلك األموال مع دفع فوائد، إال أن بعض األحيان قد يقع امل
أخوذة من طرف ذلك املقرتض حيث تكون مسعة  امل ه يف ورطة حقيقية إلرجاع تلك األموال  حيث جيد املصرف  نفس  ،  تلك األموال 

وذلك من خالل مطالبة  ،  من خالل التأكد من إمكانية املقرتض تسديد القروض    إضافة إىل بعض املخاطر األخرى    مهددة ،    املصرف
طالبة بتقدمي ضماانت للمصرف  جتربه على تسديد القرض  املمن خالل  ، و كذلك  بتقدمي ضماانت للمصرف  جتربه على تسديد القرض  

فما هي تلك املخاطر اليت تتجلى يف منح القروض وما هي أهم  ،  يف حالة عدم التمديد يقوم املصرف  ابحلجز عليها لتعويض اخلسارة  
 الضماانت معتمدة من املصرف  ملنح القروض. 

 

   املصرفية ، القروض املصرفية ،  املخاطر املصرفية ، اجلزائر ، جائحة كوروان.  املصارف، العمليات الكلمات املفتاحية:
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

  
JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND EDUCATION FOR SPECIALIZED RESEARCH (JHDESR) 2 

 
 

 

 

JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND 

EDUCATION FOR SPECIALIZED RESEARCH| VOL: 8 

ISSUE: 2|April 2022 

نيسان/ |  1العدد  8| المجلد مجلة التنمية البشرية والتعليم لألبحاث التخصصية

 2022أبريل 

9065 | https://jhdesr.misd.tech-ISSN: 2289-E 

 مقدمة: 

املعروفة لضخ       التمويل  األموال الالزمة لدوران عجلة اإلنتاج يف مشروعات يعد االئتمان املصريف من أهم مصادر 
االئتمان وظيفة تقليدية متارسها املصارف واملؤسسات   املختلفة سواء كانت صناعية أو زراعية أو جتارية ومنح   قتصاديةاال

 بعيد. مالية منذ أمد  

التغريات والتطورات اليت يشهدها العامل يف يف  أن وضعية االئتمان يف تطور  مستمر نتيجة  أمهية الدراسة  و تندرج      
حيث تسعى املصارف إىل منح تلك القروض ومع منح تسهيالت على منح تلك القروض لألفراد ، خمتلف اجملاالت

واملشروعات من أجل حتقيق النفع هلا بدرجة األوىل  والنفع ألصحاب العجز املايل حيث توفر هلم السرعة يف احلصول 
العجز أصحاب     (و املستثمرين     )أصحاب الفائض املايل     (من خالل وساطتها املالية بني املدخرين  ،   على السيولة  

وكذلك النفع ألصحاب الفائض املايل من خالل حتقيق فوائد على الودائع اليت مت وضعها ، إال أن خالل  ،    )  املايل  
قد هتدد سري احلسن واجليد هلذه العملية حيث جتعل املصرف  هذه العملية قد تتعرض جملموعة من املشاكل أو األخطار  

يف متاعب نقدية إضافة إىل بعض اإلخطار األخرى اليت يصعب التنبؤ هبا حيث سعت املصارف إىل التنويع يف منح 
القروض كما قللت من درجة اخلطورة من خالل منح تلك القروض املصرفية اليت يتم عن طريق علمية من خالهلا يتم 

و ابلتايل يكون املصرف  قد جنب ،  حتديد الثروة الالزمة ملنح القرض املصريف وكيفية حتديد املخاطر اليت قد تنجم عليه  
 متاهات خطرية عليه وعلى عمالئه .  ل يف  نفسه الدخو 

القروض املصرفية ة يف مجيع جماالت احلياة خاصة   يار اختسبب  ويرجع         الفعال الذي تلعبه  الدور  املوضوع إىل 
 على العمليات املصرفية ة خاصة القروض .   19 يد فكو إىل أتثري جائحة كوروان    منها، ابإلضافة  قتصاديةاال

ؤسفة جلمع مستحقاهتا، مع  تفشي وابء كوروان ابتت املصارف يف بعض املواقف اخلطرية و امل  هتدف هذه الدراسةو
و املالية  و عسر تسديد القروض املصرفية ة سواء من األشخاص الطبيعيني أو أصحاب  قتصاديةاالنظرا لتوقف احلياة 

 . املشاريع  ، وهلذا السبب فهذه الدراسة أصيلة ، من هنا جاءت فكرة البحث
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 :اإلشكالية

، و ما هي الضماانت اليت يطالب هبا املصرف     يف منح القروض    رفااملص  هلا    اليت تتعرضماهي املخاطر   -
 للوقوف يف تلك املخاطر يف ظل جائحة كوروان ؟

لتحليل و   إتباع املنهج الوصفي و التحليلي و االستقرائيمن خالل    سيكون اإلجابة على هذه اإلشكالية وغريها  
إىل جمموعة من النتائج مفادها عدم جناعة   وقد خلصت الدراسة ،  استنتاج النتائج  حول اآلاثر السلبية  جلائحة كوروان  

القرارات املتخذة من طرف الدول اجلزائرية ، و أتثريها السليب على العمليات املصرفية ة خاصة القروض مما جنم عنه 
يات القروض : هناك أتثري سليب جلائحة كوروان على عملالفرضية التالية  خسارة فادحة هلا، ويف هذا اإلطار وضعنا  

 املصرفية ة و نتج عنها خسائر فادحة هلا. 

 يف حتديد خماطر القروض املصرفية ة و أتثرها جبائحة كوروان  حدود الدراسة

احملور األول :  األحكام القانونية للقروض املصرفية ة، احملور الثاين:   : و مت  تقسيم الورقة البحثية إىل حمورين أساسني  
 .ة ة وضماانهتا يف ظل جائحة كوروانخماطر القروض املصرفي 

 : ة فياملبحث األول  :  األحكام القانونية للقروض املصر 

مع التطور احلاصل يف النشاط االقتصادي أصبح من الصعب على املؤسسات واألفراد حتقيق أهدافها بدون اللجوء إىل القروض   
وللتوضيح أكثر اعتمدان على تقسيم مبحثنا إىل ثالث مطالب، سنتناول يف املطلب األول، تعريف القرض بينما استعرضنا يف املطلب  

 آليات منح القرض   املطلب الثالث:  أمهية وعناصر القرض أما  الثاين،

 : املطلب األول: تعريف القرض

ه أمينا على  اعترب جند لتعريف القرض معاين عديدة حسب اجلهة اليت ينظر إليها فمن الناحية اللغوية يقال ائتمن فالن فالان أي   
 إىل أهلها أي جديرا ابلثقة. حاجة أو شيء أي اختذه أمينا عليها واالئتمان هو أن نعترب املرء جديرا برد األمانة  
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أما من الناحية القانونية له معىن واسع إذ يعين تسليم الغري ماال على سبيل الد ين أو االقرتاض أو الوديعة أو الوكالة أو اإلجيار   
دته، حيث عرفه  استعا األمر بتسليم مؤقت للمال أي مع نية  تعلق    (90، صفحة  1992)القرويين،    أو الرهن ويف مجيع تلك األحوال

املتعلق ابلنقد والقرض على أنه » كل عمل لقاء عوض يضع مبوجبه شخص أو يعد    03/11من األمر    68املشرع من خالل املادة  
أو الكفالة أو الضمان    ي حتياطا ابلتوقيع كضمان االالتزامبوضع أموال حتت تصرف شخص آخر أو يؤخذ مبوجبه لصاحل الشخص اآلخر  

 ويدرج أيضا عمليات اإلجيار مع خيار الشراء السيما عمليات القرض اإلجياري «. 

للعمالء    املقدمة  اخلدمات  تلك  أبهنا  املصرفية  القروض  تعريف  ميكن  ،  حيث  الزابئن  األفراد  و  تزويد  مبقتضاها  يتم  واليت 
أن يتعهد املدين بسداد تلك األموال مع دفع فوائدها وتكون إما يف شكل أقساط    واملؤسسات واملنشآت يف اجملتمع ابألموال الالزمة على

 أو دفعة واحدة حسب تواريخ حمددة. 

الثقة، وذلك مبنحه مبلغ من املال  و العميل    فيقصد هبا تلك العملية اليت مبوجبها املصرف  للزبون   قتصادية االأما من الناحية   
 لزبون إلرجاع املبلغ خالل الفرتة املتفق عليها وضمن شروط حمددة يف العقد. أو منحه ضماان معينا مقابل تعهد ا

 : املطلب الثاين: عناصر وأمهية القرض

 :الفرع األول: عناصر االئتمان

، خماطرة عدم  االستحقاق أساسا  إىل :  املصرف ، أصل الدين مع الفائدة ، أجل  االئتمانميكن تقسيم عناصر       
 :  (14، صفحة 2004)غدرة،  لالئتمان املصريف أربعة عناصر هيالسداد ، كما بني بعض الفقهاء  

 حيث يفرتض وجود دائن وهو مانح االئتمان ومدين وهو متلقي االئتمان مع ضرورة توافر عنصر الثقة بينهما. عالقة املديونية:  -أوال  

 وهو املبلغ النقدي الذي منحه الدائن للمدين والذي يتعني على هذا األخري برده لألول. وجود دين:   -اثنيا

اجلوهري يف االئتمان فهو أساس التفرقة بني املعامالت الفورية واملعامالت االئتمانية وهو يشري إىل  وهو العنصر  املدى الزمين:    -اثلثا
 الفرتة اليت متضى بني حدوث املديونية والتخلص منها. 

أسباب حصول  وتتمثل فيما قد يتحمله مانح االئتمان كنتيجة النتظاره اتريخ استحقاق الدين ولعل هذا من بني  املخاطرة:    - رابعا  
 الدائن على فائدة. 
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 الفرع الثاين: أمهية االئتمان

إن االئتمان املصريف نشاط اقتصادي يف غاية األمهية ملا له من أتثري متشابك ومتعدد األبعاد على االقتصاد القومي، فتوفري   
 األموال يدير عجلة االقتصاد ويؤمن العمالة ويزيد من طاقة اإلنتاج والدخل القومي. 

وقد أدى هذا الوضع املستمر    التدفقات النقدية الداخلة و  اخلارجة ،  بع احلاجة إىل االئتمان املصريف نتيجة لعدم وجود  وتن  
لديها فائض يف وقت ما ووحدات أخرى لديها عجز وهنا برز االئتمان    اقتصاديةمع طبيعة حركة االقتصاد دائما إىل وجود وحدات  

قة املتبادلة بني مؤسسات االقتصاد الوطين، وينهض هبذه العملية واالستمرار هبا وحدات النظام املصريف  املصريف كعنصر مهم لتنظيم العال
املختلفة وعلى رأسها املصارف التجارية لدورها يف تعبئة املدخرات ولقدرهتا يف خلق االئتمان، أي قدرهتا على إقراض مقادير تفوق ما  

ائتمانه غري املباشر، واملصارف املتخصصة اليت توفر مواردها املالية ومتنحها إىل  يتوفر لديها من موارد، واملصرف  املركز  ي من خالل 
القطاعات اليت لديها عجز، وهلذا أيخذ النظام املصريف شكل هرم التمويل االئتماين يقف يف قمته املصرف  املركزي ويف طريف قاعدته  

كل اهلرمي النظام املصريف من توفري وسائل الدفع، كما يعمل كمصدر لألموال  توجد املصاريف التجارية واملتخصصة، ويساعد هذا الش
 املقرتضة وينشأ على ذلك أن خيلق مطلوابت نقدية تقابلها من اجلهة األخرى موجودات مالية. 

األموال من  وجناح النظام املصريف يف هذا يتوقف على مقدرته يف توفري وسائل دفع كافية من انحية وعلى قدرته على اجتذاب  
انحية أخرى، وضمن هذا العمل يكون من الالزم على النظام املصريف وسياسته عموما واالئتمانية منها بشكل خاص أن نتجه يف املقام  

من خالل عرض واستخدام    قتصاديةاالاألول حنو التأثري يف حركة املدخرات احمللية وتعبئة أكرب مقدار ممكن ووضعها يف خدمة التنمية  
من انحية التضخم واالنكماش، وبشكل عام فإن أمهية االئتمان    قتصاديةاالمان يف إطار من االستقرار االقتصادي وحماربة التقلبات  االئت

النمو والتطور االقتصادي واملصريف إىل حد بعيد، حيث أن الطلب على االئتمان املصريف حتدد حاجات   تتفاعل مع مرحلة  املصريف 
، وهذا يعين أن الطلب على االئتمان املصريف هو طلب مشتق    (19، صفحة 2004)غدرة،  الالزم   التمويل إىل  قتصادية االالقطاعات 

 من حاجة القطاعات إىل التمويل، وهلذا كلما زادت عملية التنمية واتسع النشاط االقتصادي كلما زادت احلاجة لالئتمان املصريف. 

 هام حيث: مجلة من امل قتصادية االابإلضافة إىل ما سبق فإن االئتمان املصريف حيقق لعملية التنمية  

املدخرة ال توجه إىل    قتصادية االبدونه تصبح عملية املفاضلة بني املصادر املالية داخل االقتصاد مقيدة؛ كما أن فوائض الوحدات    -
 االستخدامات األكثر إنتاجية. 
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ه  اعتبار صدار يضع يف  املركزي عندما يشرع يف وضع سياسته لل يستخدم كأساس لتنظيم عملية إصدار النقود القانونية، فاملصرف    -
 حجم االئتمان املنتظر من النظام يف نطاق اخلطط العامة. 

عند    عتباريؤدي سحبه من قبل املقرتضني إىل زايدة حجم املعروض النقدي وهلذا فاالئتمان املصريف عامل مهم جيب أن يؤخذ بعني اال  -
 حتديد حجم اإلنفاق والقوة الشرائية املتاحة داخل االقتصاد. 

 رب أداة بيد الدولة تستخدمها يف الرقابة على نشاط املشروعات، وذلك من خالل استخدامها لألرصدة االئتمانية املخصصة هلا. يعت -

له أتثري مباشر على زايدة االدخار واحلد من االستهالك، وذلك ألن املصاريف تعمل على تشجيع األفراد على االدخار لتوفري موارد    -
 االستهالك االئتمان الذي حيد من 

 :املطلب الثالث: مراحل منح القرض

   ( 73)بلعجو، د. ت.ن، صفحة  مير منح القرض بعدة مراحل متعددة ميكن حصرها يف اخلطوات التالية  

 : الفرع األول: الفحص األويل لطلب القرض

الصالحية املبدئية وفقا لسياسة اإلقراض يف املصرف  وخاصة من حيث  طلب العميل لتحديد مدى    املصرف بدراسةيقوم   
غرض القرض وأجل االستحقاق وأسلوب السداد ويساعد يف عملية الفحص املبدئي للطلب واالنطباعات اليت يعكسها لقاء العميل مع  

عنها زايدة املنشأة وخاصة من حيث حالة    املسؤولني يف املصرف  واليت تربز شخصيته وقدراته بوجه عام، وكذلك النتائج اليت تفسر 
 أصوهلا وظروف تشغيلها. 

 : الفرع الثاين: التحليل االئتماين للمقرض

ويتضمن جتميع املعلومات اليت ميكن احلصول عليها من املصادر املختلفة ملعرفة إمكانيات العميل االئتمانية من حيث شخصيته   
ومدى مالئمة رأس املال من خالل التحليل املايل    املصرف، عامالت السابقة بينه وبني  ومسعته وقدراته على سداد القرض بناء على امل 

 املختلفة اليت ميكن أن ينعكس آثرها على نشاط املنشأة.  قتصاديةاالابإلضافة إىل الظروف 
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 : الفرع الثالث: التفاوض مع املقرتض

قرض املطلوب بناء على املعلومات اليت مت جتميعها وحتليل املايل  بعد التحليل املتكامل لعناصر املخاطر االئتمانية احمليطة ابل 
للقوائم املالية اخلاصة ابلعميل ميكن حتديد مقدار القرض. والغرض الذي يستخدم فيه وكيفية صرفه وطريقة سداده، ومصادر السداد  

املصرف  لعناصر من خالل عمليات التفاوض بني  والضماانت املطلوبة وسعر الفائدة واملعلومات املختلفة ويتم االتفاق على كل هذه ا
 للتوصل إىل حتقيق مصاحل كل منهما.   والعميل

 : القرار بشأن القرض  اختاذالفرع الرابع: مرحلة  

وضعية واضحة إما القبول أو الرفض أو احلصول   املصرف يفالدراسة الشاملة لطلب القرض يكون    املصرف منعندما ينتهي   
التخفيف احملتمل يف    على معلومات إضافية، ويف هذه احلالة األخرية ينبغي مقارنة تكلفة احلصول على معلومات إضافية مع مقدار 

التوقعات إىل أن جتميع معلومات إضافية يعترب قرار غري اقتصادي فإنه ينبغي   لتوافر تلك املعلومات، وإذا ما أشارت  اخلسائر نتيجة 
 ن الطلبات املقرتح قبوهلا أو ضمن الطلبات املقرتح رفضها. االعتماد على اخلربة لوضع طلب العميل ضم 

مع املخاطر    املصرف يتعادل ويتم مراجعة قرارات اإلقراض قبل اعتمادها اهلدف هو التأكد من أن العائد الذي سيحصل عليه   
 الرفض. اليت قد يتعرض هلا، ويف حالة رفض أحد طلبات اإلقراض ينبغي أن يقدم للعميل مربرا مقنعا لقرار 

اد الدخول مع العميل يف املفاوضات وقد تفسر تلك املفاوضات على  استعدبعد ذلك تقوم إدارة اإلقراض إبعداد عقد مقرتح   
 استبعاد عدد آخر من الطلبات أما ابقي الطلبات فيتخذ بشأهنا القرار النهائي. 

 :الفرع اخلامس: مرحلة السداد

تعترب مرحلة حتصيل القرض آخر مرحلة من مراحل القرض وهي اليت يقوم فيها العميل بسداد القرض مضافا إليه الفوائد وذلك   
وفق طريقة السداد املتفق عليها يف مرحلة التفاوض فيجب على املقرض أن حيرتم السداد سواء كانت سداسية، سنوية، أقساط اثبتة أو  

احلاالت تطرأ ظروف مفاجئة ال يسمح للعميل الوفاء بديونه ففي هذه احلالة يتخذ املصرف  إجراءات  أقساط غري متساوية ويف بعض  
  أولية مع العميل للوفاء بديونه أما إذا كان الشخص يتمثل يف أحد القطاعات العامة فتنوب اخلزينة العامة ابلتكفل ابلوفاء ابلقرض وهنا 

)بلعجو، د. ت.ن،    قيقية فإذا كانت عملية اإلقراض هامة فإن حتصيل القرض أهمتظهر أمهية الضماانت سواء كانت شخصية أو ح
 . (75صفحة 
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 : خماطر القروض املصرفية وضماانهتا يف ظل جائحة كوروان: الثاين املبحث  

 لقد أحدثت جائحة كوروان مشاكل يف خماطر القروض و ضماانهتا ، وهذا ما نربزه فيمايلي      

 : خماطر القروض املصرفيةاملطلب األول :    

عدم    احتمال هي تلك اليت تنشئ بسبب منح املصرف  التجاري قروض األفراد وجهات أخرى مع    االئتمانيةتعترب املخاطر  
 احملدد واليت يرتتب عنها خماطر عديدة واليت من أمهها:  االستحقاقئدة املرتتبة عنها يف اتريخ القدرة على رد القرض مع الفا

 : ابالقرتاض األول: املخاطر املرتتبة   الفرع 

  احتمال إن املصرف  يف منحه القرض للعميل جند أن املصرف  يف عالقة اليت سوف تنشئ بينه وبني العميل سوف تكون هناك  
 اليت هتدد العالقة بني املصرف  والعميل. وقوع بعض األخطار 

رتض ال يسدد ما عليه من دين  ق هو يعترب أهم خطر ابلنسبة للمصرف  فامل  :أخطر عدم التسديد أو عدم القدرة يف التحصيل   - أوال
العملية حيث أن ضماانت  لسبب أو آلخر حيث يعجز املصرف  يف حتصيل أمواله احلالة األجل لنفسه األسباب وهو ما أثبتته اخلربات 

أن حتصيل القرض غري املسدد طوعا أو   اعتبارالقروض مهما كان نوعها وحجمها أحياان فهي غري كافية لتغطية قيمة القرض كلها على 
ابألحرى عن طريق إتباع إجراءات قانونية تكلف املصرف  مصاريف تؤثر على مردوده املايل من جهة وتفوت عليه فرصة أخرى لتوظيف  

   ( 48، صفحة 2000)بوعرتوس،   أمواله نظرا إىل الزمن الذي يتطلبه إجراءات املنازعات على القروض غري مسددة

إن حدة مشكل هذا اخلطر تزداد شدهتا كامل كانت األموال املقرضة مملوكة للغري يف شكل ودائع لدى املصرف  إعتمد عليها   
لقروض حبيث يف هذه احلالة يتحمل املصرف  تكاليف مضاعفة انجتة عن عدم التسديد أصل القرض وفوائده فضال عن حتمله  يف تقدمي ا 

نفقات عمليات اإليداع )الفوائد( والوفاء عند حلول أجلها وهو ما ميكن أن يرتتب عنه كسر ماليا قد يؤدي ابملصرف  يف حالة اإلفالس  
 عة املصرف  وهتتز ثقة الزابئن. أو يف أحسن األحوال قد تسرع مس 

هو اخلطر الذي مبقتضاه جيد املصرف  أمواله جممدة لدى الغري تبعا لتواريخ إستحقاقها ووضعياهتا املختلفة    :خطر جتميد األموال  -اثنيا
فقد يفتح املصرف  إعتماد ألحد متعامليه والذي ميكن أن ال يستغل ابلكامل ومبا أن هذا النوع من القروض يعترب إستخداما إلحدى  

ألصحاهبا فإنه مثل هذه احلالة يقع يف وضعية جتميد ألمواله كما أن القرض املمنوح للعميل  موارد املصرف  والذي تكلفه تسديد فوائد  
 عادة ما يكون غري قابل إلعادة خصمه ألحد األسباب التالية: 
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 موضوع القرض أو الغرض من القرض ذاته.  -

 نقص ملف طلب القرض.  -

 أتخر يف تسديد القرض يف آجاله احملددة.  -

 فقات تلك األموال. نسيد ألموال املصرف  فضال عن حتمله مما يرتتب عنه جت -

هو اخلطر الشح يف املوارد املالية لدى املصرف  حبيث ميكن أن يقع املصرف  يف أزمة سيولة يرتب عليه عدم    :   خطر السيولة   - اثلثا
تسيري املوارد املتوفرة لديه حبيث حيدث عدم    غري رشيدة لسوء  ائتمانية املستحقة كل ذلك بسبب إتباع سياسة    اته لتزامابقدرته على الوفاء  

الودائع لدى املصرف  أو يشكل عام يقوم بتوظيف أمواله يف أموال    استحقاقالقرض املمنوح  وأجال    االستحقاقنوافق زمين بني أجال  
ذات سيولة منخفضة جدا أو   اثبتة أو ابألحرى تتطلب فرتة زمنية قد تطول لكي ميكن له أن حيوهلا بسهولة ويسر إىل سيولة مطلقة أي 

شراء سندات طويلة األجل، شراء عقارات، شراء أوراق مالية طويلة األمل، تقدمي قروض طويلة األجل ويف الوقت ذاته قد يكلف املصرف   
الكافية من    نفسه بتقدمي فوائد مبعدالت مرتفعة على الودائع لديه لكسب املزيد من املتعاملني فضال عن عدم متكنه من تدبري األموال 

 . ( 49، صفحة 2000)بوعرتوس،   السوق النقدي أو املايل عند احلاجة إىل ذلك "وضعية أزمة سيولة

)طه،    يقصد مبخاطر سعر الفائدة تلك املخاطر الناجتة عن عدم التأكد أو تقلب األسعار املستقبلية للفائدة  : خطر معدل الفائدة  - رابعا
هامة  وقوع بعض األحداث احمللية والعاملية العامة كإجراء تغيريات    لالحتمالوتنشأ خماطر معدل الفائدة كنتيجة  ،( 468، صفحة  2007

كما ميكن    ،  ( 33، صفحة  2003)الدوري،    للدولة ذاهتا أو لدول أخرى ترتبط معها مثل حالة نشوب حرب  االقتصادي يف النظام  
سارة احملتملة  تعريف معدل الفائدة كمايلي: يتعرض املصرف  خلطر معدل الفائدة عند حدوث تقلبات يف السعر إذ يعرف هذا اخلطر ابخل

للمصرف .  والنامجة عن التغيريات الغري مالئمة لسعر الفائدة ويتمثل يف مدى حساسية التدفقات النقدية اليت تطرأ تغيريات على مستوى  
 . (295، صفحة 2012)وآخرون،   سعر الفائدة

خماطر إعادة التسعري، خماطر األساسية، خماطر منحىن العائد، خماطر اخليار واليت  وملخاطر سعر الفائدة عدة مكوانت أمهها  
 : ( 235، صفحة 2012)شيب،    ميكن إجيازها فيمايلي 

تنشأ هذه املخاطر من فرق التوقيت بني التغيريات يف التدفق النقدي والتغيريات يف البنود املوجودات    : خماطر إعادة التسعري  - 1
واملطلوابت واألرقام خارج امليزانية على سبيل املثال متويل أوراق مالية طويلة األجل ميكن أن ختلق خماطر إعادة التسعري وإذا تغري  

 ري بسرعة أسرع من العائد على األوراق املالية. سعر الفائدة فإن تكلفة الودائع سوف تتغ
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املطلوابت بنسبة ختتلف عن تسعري    : خماطر األساسية    -2    التسعري  الذي سيؤدي إىل إعادة  الفائدة  التغيري يف سعر  هي خماطر 
 املوجودات مما يؤدي إىل خلق فجوة أو عدم املالئمة بني املطلوابت واملوجودات 

تنشأ عن التغيري يف العالقة بني مواعيد اإلستحقاق خمتلفة لألدوات مربوطة بنفس املؤشر فمثال سندات عمرها    :خماطر منحىن العائد  -3
نقطة مئوية    50نقطة مئوية بينما تتغري سندات احلزينة ذات اإلستحقاق ثالثية سنوات بـ   200التابعة للخزينة ميكن أن تتغري من    30

 فقط وخالل نفس الفرتة. 

وحتدث عندما يتغري توقيت التدفقات النقدية أو مبلغها نتيجة لتغري سعر الفائدة السوقي وهذا التغري ميكن أن يؤثر   :ار خماطر اخلي  - 4
حلقوق امللكية وذلك بتقليل عوائد املوجودات زايدة كلفة التمويل أو ختفيض صايف القيمة    قتصادية االسلبا على اإليرادات  أو على القيمة  

 لنقدية. احلالية للتدفقات ا 

  

وهو اخلطر املرتبط مبدى توفر العنصر البشري الكفء يف جمال العمل املصريف ومدى تتبعه للتكنولوجيا  : خطر اإلداري واحملاسبة  -5
أو ابألحرى مدى   الصناعة املصرفية من حيث اإلجراءات اإلدارية  استعد املعاصرة يف جمال الصرف وإدارة املصارف  اده وقدرته على 

وقدرته على خلق وتطوير تقنيات التسيري اإلداري واحملاسبيت وقدرته على خلق وتطوير وإدخاله لألجهزة املعلوماتية يف جمال  واحملاسبتية  
واملالية مما جينبه الوقوع يف    قتصادية االمتابعة وتسيري إستتخدمات موارد املصرف  األساسية للرتباط والتوقعات حول مستقبل األوضاع  

 أخري يف تنفيذ العمليات أو إجراءات البريوقراطية الثقيلة غري فعالة إىل آخر ذلك. بعض املتاهات كالت 

وما يرتبط به من تشويه من صورة املصرف  إجتاه متعامليه ومن مث التأثري على قدرته التنافسية يف جمال الصرف وإدارة املصارف   
   (50، صفحة 2000)بوعرتوس،  ية أساسا ومن آاثر سلبية على النشاط املستقبلي للمصرف  وعلى وضعية املال

إن السحب على املكشوف ميثل خطر جمحف وهو يؤثر مباشرة على خزينة املصرف  ابإلرتباط    :خطر السحب على املكشوف  -6
ملدى إرتباطه بقضااي    اعتباروحجم وكذا مدة األموال اجملمدة، حبيث عادة ما يتم تقدمي هذا النوع من التسهيل خاصة يف اجلزائر دون أي  

 اإلنتاج. 
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 : قتصاديةاالالثاين: خماطر   الفرع 

متنحه املصارف التجارية من خدمات عديدة خاصة منها القروض يرتتب عليها جمموعة من النتائج  وإن من أهم هذه  إن ما   
 املتمثلة يف:  قتصادية االالنتائج ظهور بعض املخاطر 

متحكم  يقوم بتمويل أنشطة خمتلفة واخلطر يكمن يف هذه احلالة يف املتغريات عري   :العمل أو العملية موضوع التمويل  -أوال
  فيها يف جمال النشاط املمول كالتغريات يف شروط االستغالل أو اإلنتاج الناجتة عن التغيريات يف األسعار احلاملة يف األسواق الداخلية 
والدولية، كنقص التموين ابملواد األولية أو تغري أساليب اإلنتاج، ظهور منتجات منافسة وكل من شأنه أن يؤثر بشكل سليب على النشاط  

)بوعرتوس،    ملمول من طرف املصرف وهذا يشكل خطرا ابلنسبة للمصرف  حيث ميكن أن يقدم قروض وتكون عرضة لعدم التسديدا
ل هذه  م مثامتا، وإن هذا اخلطر مرتبط بطبيعة العملية املراد متويلها وكذا مدهتا، مبلغها ومدى توفر شروط جناح  (52، صفحة  2000

العملية مهما كانت طبيعتها، فكلما كانت الشروط مواتية لتنفيذ مثل هذه العملية املمولة كلما قل اخلطر الذي ميكن أن يتعرض له  
املصرف ، كذلك احلال ابلنسبة للعميل، والقضية هنا مرتبطة أساس ابلوضعية املالية للعميل فضال عن موقعه يف السوق الوطين والعاملي  

واء فيما يتعلق بنشاطه )صناعة، جتارة، خدمات( وكذا مدى توفره على العنصر البشري النوعي القادر على التسيري وجتنب  على حد س
املخاطر املهنية املتوقعة فاملصرف  يكون معرضا للخطر إذا قام بتمويل عميل تنقصه أو تنعدم به شروط خاصة ما تعلق منها ابلصحة  

كاليف ويف نشاطه خاصة لذلك فإن الصرييف يكون حذرا جدا يف التعامل ابلتمويل للعميل أو للعملية اليت  املالية له ومدى حتكمه يف الت
 يرى أبهنا تتعرض من ملثل هذه األخطار. 

يرتبط هذا اخلطر إبمكانية الصرييف القيام بنشاطه حبرية ودون ضغوطات من طرف    : النشاط الصرييف وطبيعة النظام املصريف  -اثنيا
، كما أن عمل املصريف وقي بعض احلاالت  اقتصاديةالقرار بناءا على دراسات علمية و   اختاذ السلطات النقدية والسياسية، حيث يتم  

يعمل على مواك   احتكارية  لذلك فهو  ذاته،  للمصرف يف حد  النشاط املصريف، ومسايرة  متثل أعظم خطورة  التطورات احلاصلة يف  بة 
 . ( 52، صفحة 2000)بوعرتوس،   الصناعات املصرفية احلديثة وتطوير قدرته التنافسية يف اجملال الصرييف 

وضوعي لألضرار النامجة واخلسائر اليت حلقت ابملتعاملني  مجعية املصارف واملؤسسات املالية إىل إجراء تقييم ماجلزائرية    دعت وزارة املالية    
وابء كوروان تفشي  األنباء  ،  االقتصاديني جراء  وكالة  عنها  للمصارف وكشفت  للوزارة وجهتها  مراسلة  اإلجراء، حسب  هذا  ويهدف 

 .النامجة عن اجلائحة  قتصادية االاجلزائرية، إىل تقييم شامل للمنظومة املالية بعد األزمة 

 .لألزمة الصحية قتصادية االويندرج اإلجراء أيضا يف إطار مسامهة السلطات العمومية يف جمال مكافحة اآلاثر 
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ه األخري على ضرورة تسهيل عمل املتعاملني االقتصاديني ومرافقتهم خالل فرتة  اجتماع وأفادت املراسلة ذاهتا أبن جملس الوزراء شدد يف  
 .غرامات عليهم احلجر، مع منع تطبيق أي عقوابت أو

مارس الفارط وما بعده، وإعادة جدولة الديون غري   31وتشمل هذه التدابري أيضا أتجيل أو جتديد آجال القروض اليت وصل أجلها يف 
 .احملصلة إىل هذا التاريخ وما يليه 

  31ابلنسبة للديون املستحقة بتاريخ    فضال عن متديد املواعيد النهائية الستعمال القروض وعملية الدفع املؤجلة، وإلغاء عقوبة التأخر
 .مارس الفارط وما بعده

الفائدة على قروض االستثمار  العمومية، من خالل اإلبقاء على ميزة ختفيض نسبة  التدابري تدعمها اخلزينة  الوزارة أبن هذه    وذك رت 
 . (2020)كوروان، 

املصرف    امتالك وهي خماطر تقلب أسعار بيع وشراء العمالت األجنبية مقابل العملة الوطنية، يف حالة    :تقلب سعر الصرف  -اثلثا
ملوجودات مقومة ابلعمالت األجنبية، خاصة أن أسواق العمالت األجنبية أخذت تشهد تقلبات حادة يف الفرتة األخرية، حيث يتطلب  

 (197، صفحة 1999)هندي،  أسعار الصرف ابإلضافة إىل الذهبوجود رأمسال مطلوب لتغطية خماطر 

وهو كذلك اخلطر املرتبط بتقلب أو تدهور قيمة أرصدة املصارف من العمالت األجنبية من جهة وكذا تقلب وتدهور قيمة   
القيمة احلقيقية للقرض عند حلول آجاله، كما وميكن أن ينتج هذا اخلطر عن  العمالت اليت يتم بواسطتها تقدمي القروض، مما يؤثر على 

  بعض السياسات أو التدابري النقدية اليت تتخدها السلطات النقدية واليت من شأهنا أن تؤثر على القيم احلقيقية للقروض املمنوحة كإجراء 
قيمة   اضاخنفو   اهنيارأنه يؤدي إىل فقدان قيم حقيقية بسبب   اعتبارختفيض قيمة العملة الذي ميثل خطرا نقداي ابلنسبة للمصرف  على 

 ( 53، صفحة 2000)بوعرتوس،   الوحدة النقدية أداة تقييم القروض

أنه عند    اعتبارميثل خطر ابلنسبة للمصرف على    ابستمراراملستوى العام لألسعار    ارتفاعإن    :وضعية املستوى العام لألسعار  -رابعا
معدالت التضخم متثل خطر    استقرارمعدالت التضخم ومن مث فإن عدم    عتبار حتديد لسعر الفائدة على القروض املمنوحة يؤخذ بنظر اال

إذا إرتفعت معدالت التضخم بنسب تزيد عن معدالت الفائدة على  ابلنسبة للمصرف  قد تؤدي له إىل حتمل خسائر فادحة خاصة  
القروض املمنوحة كما أن خماطر أسعار الفائدة على القروض املمنوحة كما أن خماطر أسعار الفائدة يدل على املخاطر اليت تتعرض هلا  

 إرادات املصرف  احلالية واملستقبلية وكذا رأس املال نتيجة لتغري أسعار الفائدة 
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 : أخرى أخطارالثالث: فرع ال

، فإن بعض املخاطر األخرى  اقتصاديةإن عملية تداول القروض وما يرتتب عليها من خماطر مرتتبة ابإلقراض إضافة إىل خماطر 
 اليت تعيق عملية منح القروض. 

ي  جتماعواال  االقتصاديحميطه  و   االقتصادي لألوضاع العامة وللمتعامل    انعكاس إن هذا النوع من األخطار ميثل  م :  اخلطر العا  -أوال
مع    االقتصاديوالسياسي فهو مرتبط ابألزمات مهما كان شكلها أو طبيعتها فهي رتبت صعوابت ومشاكل مجة ابلنسبة للمتعامل  

زل،  املصرف مما تفقده القدرة على الوفاء عند حلول األجل وكذلك احلال ابلنسبة للمخاطر املرتبطة ابلظروف واألحوال الطبيعية كالزال 
ية وما ينجر عن كل ذلك من أخطار فيما يتعلق  اجتماعالفيضاانت، حرائق، جفاف، أوبئة أو حروب أو أزمات سياسية أو أزمات  

 ( 54، صفحة 2000)بوعرتوس،   املصارف اجتاه  اتلتزامابالابلوفاء  

ية أو طبيعية من الصعب عادة التنبؤ هبا وحصرها ومن مث  اجتماع،  اقتصادية سياسية،  إن هذه األحداث العامة سواء كانت   
 الكافية ملواجهتها فهي ميكن أن تؤدي ابملصارف ذاهتا.  اتحتياطاال من الصعب التحكم فيها وأخذ 

املخاطر مهما كان شكلها    يعمل جاهدا على جتنب قدر اإلمكان هذه  ومهما كانت  أن الصرييف احملنك يف جمال نشاطه 
  مجلة من اإلجراءات والوسائل لتجنب أو تقليل من حدة هذه املخاطر.   اختاذ طبيعتها وكل ذلك من خالل 

 يتمثل اخلطر املايل يف شقني على مستوى الوسائل املالية وعلى مستوى اإلنتاج.   :اخلطر املايل -اثنيا

 تاج نفقات كبرية وإىل متويل كبري ويكون إما داخليا أو خارجيا. لوازم ووسائل اإلن  اقتناءيكلف  : على مستوى الوسائل املالية - 1

أو من طرف املسامهني يف املؤسسة، أما اخلارجي يكون من قبل أطراف خارجية،    اتحتياطاال  ابستخدام ويكون الداخلي   
  موردين، مصارف أخرى. 

 وميكن أن تنقسم إىل قسمني:  حتتاج املؤسسة خالل أتديتها للنشاط اإلنتاج إىل وسائل خمتلفة  :اإلنتاج  - 2

 أي كل ما حتصل عليها املؤسسة من حميطها اخلارجي سواء كانت مواد أولية، منتجات مصنعة، غالفات. وسائل خارجية:   -أ

كل ما تنتجه املؤسسة بنفسها وكل ما تصنعه من وسائل حتصل عليها من اخلارج املؤسسة مثل املعدات واألدوات  وسائل داخلية:    -ب
   (50، صفحة  2005)موهوب،   رات واليد العاملة والعقا



 

 

 

 

  
JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND EDUCATION FOR SPECIALIZED RESEARCH (JHDESR) 14 

 
 

 

 

JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND 

EDUCATION FOR SPECIALIZED RESEARCH| VOL: 8 

ISSUE: 2|April 2022 

نيسان/ |  1العدد  8| المجلد مجلة التنمية البشرية والتعليم لألبحاث التخصصية

 2022أبريل 

9065 | https://jhdesr.misd.tech-ISSN: 2289-E 

اخلسائر احملققة والناجتة عن حتقق خمتلف    لالمتصاصينتج هذا اخلطر يف عدم توفر األموال اخلاصة الكافية    : خطر عدم املالءة  -اثلثا
أبهنا خماطر عدم القدرة على تغطية اخلسائر    ات لتزامابالاملخاطر املذكورة سابقا ومسيت هذه املخاطر هذه املخاطر القدرة على الوفاء  

  املصرف عن هي خماطرة عجز    اتلتزامابال خالل رأس املال املتاح وذلك فإن خماطر القدرة على الوفاء    املتولدة من كافة أنواع املخاطر من 
 تراجع القدرة عن الدفع لألطراف املقابلة للمصرف .  االئتمانية السداد ويف املقابل متثل املخاطرة 

يعتمد على خمتلف التجهيزات    للمصرف الذي ط اليومي  تنتج املخاطر التشغيلية عن النشا  : املخاطر العملياتية أو التشغيلية  - رابعا
عن طريق حتوالت ومهية أو أي عمليات    الساختأو    احتيال كاحلواسب اآللية فأي عطل ميس اإلعالم اآليل أو ظهور أخطار أو عمليات  

املوظفني تعرض   يقوم هبا بعض  قانونية  ية غري  مالية معتربة إضافة إىل ذلك  املصرف إىل مصرف  اإلساءة إىل مسعته وفقدان    خسائر 
 مصداقيته. 

يف اإلجراءات العملية،    اللاخت كما أن هذا اخلطر مير من املصرف  خلسائر مباشرة أو غري مباشرة نتيجة عدم مالئمة أو   
يف    األنظمة الداخلية، أخطاء املوظفني كذلك من املخاطر النامجة عن ضعف يف الرقابة الداخلية أو حدوث ظروف خارجية أو ضعف 

األشخاص وكذلك ضعف سيطرة اإلدارة على جمرايت األمور يف املصارف ومن أهم خماطر التشغيل اليت ميكن أن تؤدي إىل خسائر مالية  
نتيجة للخطأ أو التدليس أو التأخر يف تنفيذ القرارات يف الوقت املناسب كما تضم أخطاء التكنولوجيا اليت ال توفر معلومات يف الوقت  

  حيث الشكل والدقة املطلوبة وتتجلى املخاطر التشغيلية يف: املناسب من 

هي املخاطر الناجتة عن نقص يف فعالية الوسائل البشرية من حيث الكفاءة كما تشمل األخطاء، الغش وعدم    : املخاطر البشرية  - 1
 الواجبات وصعوبة إجياد أو توظيف املوارد البشرية الضرورية خاصة لبعض األنشطة والوظائف احلسابية.  احرتام

ارة كاإلخفاق يف إجراء أو تسوية املعامالت حلساب الزابئن واليت  هي املخاطر الناجتة من طرف اإلد  :خماطر املرتبطة ابإلجراءات  -2
 قد تؤدي إىل تعطل معاجلة امللفات أو حدوث أخطاء يف تسجيل العمليات واحملاسبة اليت يكون مسؤوال عنها املكتب املكلف هبا. 

لتغيريات احلاملة يف التشريعات    عتبار بيق بعني االهي تنشأ من سوء حترير العقود مع الزابئن أو عدم إمكانية التطو   : املخاطر القانونية   - 3
 أو القواعد الصادرة. 

اإلجراءات القانونية املطبقة أو عدم األخذ    احرتاموتنتج من أخطاء يف فهم أو تغيري القانون الضرييب أو عدم    :املخاطر الضريبية   -4
، صفحة  2005)موهوب،    غرامات مالية  املصرف يدفعا قد جيعل  التغيريات احلاصلة يف التشريعات أو القواعد الصادرة مم  عتباربعني اال

54) 
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م املعامالت وإجناز النشاط  امتاتنتج يف نقص األجهزة التقنية أو نقص املمتلكات والعقارات الضرورية من أجل    :املخاطر املادية  -5
موريتانيا حيث قامت اجلماعات احمللية إببرام عقود مبادلة على أسعار الفائدة مع    1990وأهم مثال على ذلك ما يرى يف سنوات  
 ( 50، صفحة 2005)موهوب،  املصارف مع أن القانون ال خيول هلا ذلك

تنشأ من عدم مالئمة أو حدوث خلل يف نظام املعلومات مما يؤدي إىل ضياع املعلومات أو    :املخاطر املرتبطة بنظام املعلومات  - 6
 املصرف. حدوث عطل كما قد تسبب األخطار يف إعداد الربامج املعلوماتية أو سوء معاجلة املعطيات إىل إعاقة السري احلسن لألنشطة 

واء أنشطة الوساطة أو أنشطة السوق أو تقدمي اخلدمات حلساب  إن املخاطر التشغيلية تنشأ مع مجيع األنشطة املصرفية ة س  
 خسائر فادحة  ابملصرف إىلداخلية وحتسني السري ألن حدوث مثل هذه املخاطر قد يؤدي   املصرف مبراقبةالغري وكذلك جيب على 

مالية   املصرف لغراماتابإلرشادات التنظيمية وقد يؤدي هذا اخلطر إىل تعرض   لتزاماال تنشأ هذه املخاطر عن عدم    : خماطر التنظيم- 7
 عام.  املصرف بشكل ورمبا خماطر السمعة وابلتايل التأثري على نشاط 

طلب ضماانت قوية تكفل سداد  للعمالء واملؤسسات إىل    االئتمان عادة ما يركز املصرف  يف منح     : خماطر آتكل كل الضماانت  -  8
اض قيمتها ويكون  اخنف قيمة القرض مع الفوائد بشكل عام ويركز املصرف  على املتابعة والتقييم الدائم حلجم الضماانت تفاداي ملخاطر  

 تركيزه أكثر من العقارات واألوراق التجارية املالية.  

 : : الضماانت املصرفية ةاملطلب الثاين  

ها تعترب وسيلة من خالهلا ميكن للمتعاملني تقدميها للحصول على القروض من املصرف  كما تعترب أداة  إن الضماانت أبنواع 
 إثبات حق املصرف  يف حالة عدم التسديد العميل لدينه. 

 : األول: الضماانت الشخصيةالفرع 

ملالية عند توقفه عن  هي ضماانت مفادها أن يتعهد شخص ما ذو مسعة وقدرة مالية يف شخص آخر بتسديد مستحقاته ا 
 والقبول.  ي حتياطاالالدفع لسبب أو آخر ومن أمهها الكفالة والضمان 

تلعب الضماانت الشخصية قدر هام ومهم يف منح القروض املصرفية ة وأن الكفالة تعترب جزاء وعنصر مهم من    : الكفالة ماهية -أوال
 هذه الضماانت. 
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،  2005)الراوي،    قد يتم بني شخص يسمى الكفيل الذي يلتزم مبا مل يستطيع املكفولتعرف الكفالة على أهنا ع  :تعريف الكفالة   - 1
أبن يتعهد للدائن أبن يفي    التزاممن القانون املدين "الكفالة عقد يكفل مبقتضاه شخص تنفيذ    644وقد عرفتها املادة    ،   (121صفحة  

إذا مل يف به املدين نفسه" والكفالة قد تكون بسيطة حيث يتكفل هبا منا من واحد يف القروض وقد تكون كفالة تضامن    لتزاماالهبذا  
وتتكون الكفالة املصرفية من األركان    ،( 58، صفحة  2000)بوعرتوس،    لضمان القرض وسداده يف آجالهيلتزم مبوجبها عدة متكافلني  

 :  (405، صفحة  2003)شكري،  اآلتية 

 الكفالة.  املصرف مصدر هو  الكفيل: -

 هو الشخص الصادر ألمره الكفالة.  املستفيد: -

 هو الطرف الثالث الذي أصدرت الكفالة بناءا على طلبه.  املكفول:  -

 هي قيمة املبلغ احملدد يف الكفالة.  القيمة:  -

 الذي من أجله أصدرت الكفالة.  الغرض: -

آخر ابلوفاء يدين هذا    كما تتميز الكفالة مبجموعة من اخلصائص حيث أهنا عقد ضماانت شخصي اليت يتعهد هبا شخص  
 املدين مما يزيد ثقة الدائن يف احلصول على حقه وبذلك يتحقق الضمان حيث يكون الكفيل مسؤوال ابلوفاء هبذا العقد.  

األصلي الذي    لتزاماالاملدين وهو    لتزاملالالكفيل ينشأ اتبع    التزاماألصلي ومعىن ذلك أن    لتزاملالكما أن الكفالة عقد اتبع   
  كفيل إىل ضمان الوفاء به. يهدف ال

واحد يقع على عاتق الكفيل أما    التزامكما تعترب الكفالة هي عقد ملزم جلانب واحدة، فالصورة املعتادة للكفالة أهنا تنشئ   
 الكفيل.  التزام الطرف اآلخر لعقد الكفالة هو الدائن فال يلتزم بشيء مقابل 

دون مقابل وبذلك تكون الكفالة    لتزاماب ع ابلنسبة للكفيل حيث يقوم الكفيل والكفالة عقد معارضة ابلنسبة للدائن وعقد ترب  
 ابلنسبة إليه من أعمال التربع أما ابلنسبة للدائن فتعترب الكفالة من األعمال النافعة نفعا حمضا أو عمال دائرا بني النفع والضرر. 

األصلي املكفول ولو كان اجلائر إثبات    لتزاماالكانت قيمة  والكفالة أيضا عقد رضائي غري أنه ال يثبت إال ابلكتابة مهما   
 األصلي ابلبنية.  لتزاماال
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 أما عن آاثر الكفالة فتكمن يف : : الكفالة   آاثر - 2

الكفيل تبعيا فإنه    التزام تبعي وشخصي يف الوقت ذاته وإذا كان   التزامهذه العالقة حتمها فكرة أن الكفالة    :عالقة الكفيل ابلدائن   - أ 
  ( 53، صفحة  2000)السنهوري،    لتزم ابلدين من أصل وفوائد ومصاريف ركن التعويضات النامجة عن أتخر املدين يف تسديد الدين ي
 ق.م.ج.  666إىل  654واملذكورة يف املواد ، 

جتاه الدائن عند مبادرته بتنفيذ وهي الدفع ابلتجريد والدفع  وما مييز العالقة بني الكفيل والدائن هو ما للكفيل من أوجه دفاع  
  الكفالة مع أتمني عيين.  اجتماع ابلتجريد التأمني العيين قبل التنفيذ على أموال الكفيل يف حالة 

ذلك أنه ملا  هو الدفع بعدم جواز التنفيذ على أموال الكفيل الشخصي قبل جتريد املدين األصلي من أمواله،    : الدفع ابلتجريد   - 1- أ
الكفيل تبعيا فإنه له احلق يف أن يوقف مطالبة الدائن املوجهة إليه وبدعوة إىل جتريد املدين األصلي وهو ما يسمى ابلدفع    التزامكان  

 ابلتجريد. 

دفع  من هذا ال  االستفادة وهذا الدفع ال يتعلق ابلنظام العام، بل هو مقرر ملصلحة الكفيل لذلك جيب على الكفيل أين أراد   
أن يتمسك به وال جيوز للقاضي أن يثريه من تلقاء نفسه ويشرتط القبول هذا الدفع أن ال يكون الكفيل قد تنازل عن حق فيه، وجيب  

الحق، وهلذا فاملصارف غالبا مات تسقط حق الكفيل يف الدفع ابلتجريد    اتفاق أن يكون التنازل صرحيا سواء يف عقد الكفالة ذاته أو يف  
لعقد الكفالة حبيث يشرتط دائما تضامن الكفيل مع املدين للوفاء ابلدين وذلك لتعزيز الضمان املمنوح هلا وال يقبل الدفع    عند إبرامها

 . ق م ج  605طبقا للمادة  أو نبض القانون   ابتفاقابلتجريد من الكفيل املتضامن مع املدين سواء كان التضامن مقرر 

ق املدين أبنه يكون الدائن يف كل األحوال اليت تبدل    600سار املدين وتنص املادة  وبعد إبداء هذا الدفع يتحمل الدائن إع
اإلجراءات الالزمة يف الوقت املناسب    اختاذالكفيل عن إعسار املدين الذي يرتتب عنهم    اجتاهفيها الكفيل على أموال املدين مسؤوال  

مركز الكفيل املتضامن ويف الواقع جيرى العمل دائما على التنازل الكفيل    وللكفيل أن يتنازل عن الدفع ابلتجريد وحينئذ يقرتب ومنعه من 
 . واالئتمانيف عمليات املصارف    االستعمالعن الدفع ابلتجريد وهذا هو النوع من الكفالة الكثري  االتفاقيةيف حالة الكفالة 

وهي صورة خاصة   :الكفالة مع التأمني العيين  اجتماع الدفع التأميين العيين قبل التنفيذ على أموال الكفيل وذلك يف حالة   -2- أ
عن الدفع ابلتجريد حيث يكون للكفيل أيضا أن يدفع بعدم جواز التنفيذ على أمواله إال بعد التنفيذ على األموال املخصصة للتأمني  

ن  سواء كان على مال املدين أو مال الغري سواء كان على منقول أو عقار فعلى الدائن أ   اتفاقي العيين حبيث إذا وجد التأمني قانون أو  
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طبقا للمادة    ينفذ على هذا التأمني قبل التنفيذ على أموال الكفيل ما مل يكن الكفيل متضامنا مع املدين وهذا الدفع أشبه ابلدفع ابلتجريد
 ق م ج  663

  ويشرتط لقبول دفع الكفيل ابلتنفيذ على حمل التأمني العيين قبل توجيه إجراءات التنفيذ إليه أن تكون الكفالة قد قدمت بعد  
يكون هذا الكفيل    وأالعلى وجود التأمني العيين    اعتماداهذا التأمني أو معه وذلك حىت ميكن القول أبن الكفيل مل يقبل الكفالة إال  

 متضامنا مع املدين وأن يتمسك هذا الدفع. 

د الوفاء وذلك أبن يسلك أحد  للكفيل الذي قام ابلوفاء احلق يف الرجوع على املدين األصلي بع  عالقة الكفيل ابملدين األصلي:  -ب
 الدعوتني ومها الدعوى الشخصية ودعوى احلال. 

املكفول كله أو بعضه كان له أن يرجع املدين    لتزاماالفإذا قام الكفيل ابلوفاء    :رجوع الكفيل على املدين ابلدعوى الشخصية   -1-ب
الدين    التزام مثل هذه الدعوى هي أن يكون أجل    استعمالمبا له وفاه بدعوى شخصية ويسميها بعض الفقه بدعوى الكفالة وشروط  

الكفالة ملصلحة املدين الجزائري.   672  طبقا للمادة  قد دل وأن يكون الكفيل، قد أخطر املدين ابلوفاء وأن تكون  المدني   قانون 

  673  للمادةطبقا    ملصروفات وموضوع هذه الدعوى هو مطالبة املدين مبا وفاه للكفيل فعال إىل الدائن أي أصل الدين مع ملحقاته وا 
   قانون المدني الجزائري.

  671املكفول كله كامال عمال بنص املادة    لتزام االيكون الكفيل إذا قام بوفاء    : رجوع الكفيل على املدين بدعوى احللول  -2-ب
ولكن إذا مل يويف إال ببعض    ، املدين  اجتاه القانون املدين أنه إذا وىف الكفيل الدين كان له أن حيل حمل الدائن يف مجيع ماله من حقوق  

الدين فال يرجع مبا وفاه إال بعد أن يستويف الدائن كل حقه مع املدين وإذا تعدد املدينون األصليون يف دين واحد كانوا متضامنني على  
 قانون مدين جزائري   670طبقا للمادة  الكفيل الذي ضمنهم مجيعا أن يرجع على أي واحد منهم جبميع ما وفاه

 ( 110، صفحة 2005)ابشا،  أو غري مباشر وإما بطريق أصلي  تبعيال تنقضي الكفالة إما عن طريق   :اء الكفالة انقض - 3

األصلي تنقضي به الكفالة ومن أهم    لتزاماال األصلي فكل سبب ينقضي به    لتزاملالالكفالة عقد اتبع    :اء الكفالة بطريق تبعي انقض  -أ
 . األصلي، هالك الشيء لتزام االالذمة، اإلجراء، فسخ أو إبطال  احتاد ائه. الوفاء، الوفاء مبقابل، التجديد، املقاصة، انقضأسباب 

قد يقضي املدين األصلي دينه املكفول ابلوفاء فينقضي الدين املكفول وينقضي تبعا له دين    :اء الدين املكفول ابلوفاءانقض  -1- أ
 أن يكون الكفيل غري متضامن مع املدين أو متضامنا معه.  ويستوي الكفيل فتنقضي الكفالة 
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هذا الشيء   استحق  مقابل الدين شيء آخر برئت ذمة الكفيل واو إذا قبل الدائن أن يستويف يف   :اء الدين ابلوفاء املقابلانقض - 2- أ
على    نة ستعا االواملفروض هنا هذا الذي يقع غالبا أن املدين قد قضى الدين املكفول عن طريق الوفاء مبقابل واتفق املدين مع الدائن على  

قل امللكية فعال ومن مث تربء ذمة املدين من الدين األصلي  بن   االتفاق الدين األصلي بنقل ملكية شيء آخر من املدين إىل الدائن ونفذ هذا  
 ( 214، صفحة 2000)السنهوري،   عن طريق هذا الوفاء مبقابل وتربء ذمة الكفيل تبعا لذلك فتنقضي الكفالة بطريق تبعي

ابلتجديد، فإن جدد املدين األصلي دينه بتغري الدائن أو تغري املدين أو  ى الدين  انقضإذا  :  اء الدين املكفول ابلتجديدانقض  -3- أ
 ائه الكفالة. نقضتغيري الدين يف حمله أو مصدره فإن الدين املكفول ينقضي وتنقضي تبعا ال

للمقاصة يف  ى املكفول ابملقاصة أبن كان يف ذمة الدائن للمدين دين كان يصلح  انقضوإذا    اء الدين املكفول ابملقاصةانقض  -4- أ
 : ت الكفالة تبعا لذلك.انقضى الدين املكفول ابملقاصة انقضالدين الثابت يف ذمة املدين للدائن، 

الذمة أبن ورث املدين الدائن فورث حقه وأصبح هو    ابحتادى الدين املكفول  انقضوإذا    : الذمة  ابحتاداء الدين املكفول  انقض  - 5- أ
 ت الكفالة اليت كانت تضمن الدين تبعا لذلك، وبرئت ذمة الكفيل. انقضة الذم  ابحتاد ى الدين انقضالدائن لنفسه ف

الذمة الذي زاد   ابحتادت  انقضكما أنه مل يكن وعادت الكفالة إىل الوجود ألهنا مل تكن قد   اعتربالذمة أبثر رجعي،  احتادولكن إذا زال 
 أبثر رجعي. 

ى الدين املكفول ابإلجراء  انقضاملكفول ابإلجراء الدائن للمدين من الدين  ى الدين  انقضوإذا    اء الدين املكفول ابإلجراء: انقض  - 6- أ
 ائه الكفالة. نقضت تبعا ال انقضو 

ائه الكفالة،  نقضت ابانقض التنفيذ لسبب أجنيب، و   ابستحالةى الدين املكفول  انقضوإذا    : التنفيذ  ابستحالة اء الدين مكفول  انقض-6- أ
 دين بسبب أجنيب فتنقضي وبرئت ذمة املدين منه، فإن ذمة الكفيل ترباء تبعا لرباءة ذمة املدين. تنفيذ ال  استحالفإذا كان للدين الكفيل  

الكفيل دون الدين املكفول بسبب من أسباب    التزام اء  نقضتنقضي الكفالة بطريق أصلي إما اب   :اء الكفالة بطريق أصليانقض  -ب
 أو أبوجه خاصة ابلكفالة دون غريها.  لتزام االاء انقض

  لتزام االاء  انقضالكفيل بسبب من أسباب    زاملت اال اء  انقضبسبب من أسباب    : الكفيل دون الدين مكفول  التزاماء  انقض  -1-ب
 . املكفول فحسب لتزاملال املكفول   التزم فتنقضي الكفالة، لكن يغلب أن ينقضي يف الوقت ذاته 
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الكفالة بطريق أصلي، دون أن ينقضي الدين املكفول،  وهناك أوجه ثالثة قد تنقضي هبا    :أوجه خاصة ابلكفالة دون غريها   - 2ب  
الكفيل، كما هي احلال فيما تقدم، بل هي أوجه خاصة ابلكفالة دون    التزام اء  انقضوهذه األوجه ليست جمرد تطبيق للقواعد العامة يف  

ستة أشهر من إنذار الكفيل للدائن أو    اإلجراءات ضد املدين خالل   اختاذ غريها وهي ضياع التأمينات الضامنة للدين أو أتخر الدائن يف  
 ( 120، صفحة 2005)ابشا،   بل تنقضي إىل ورثته ، الكفالة موت الكفيل حيث ال تنقضي هنا 

 : ي حتياطاالالضمان    -اثنيا

 الكفالة. القروض املصرفية ة مثلها مثل يعتمد عليها يف منح  الشخصية اليت ي من صور الضماانت حتياطضمان اال  بعتب 

 .  ي حتياطاالماهية الضمان  - 1

مكتوب من طرف شخص معني يتعهد مبوجبه على تسديد ورقة جتارية أو جزء منها يف حالة عدم قدرة    التزام هو عبارة عن   
  أحد املوقعني عليها على التسديد

جتاري ابلدرجة األوىل حىت ولو كان مانح الضمان غري اتجر أو السبب يف ذلك    التزاميعترب    ي حتياطاالأو الضمان    لتزاماالكما أن هذا     
هو شكل من    يحتياطاالهو أن العمليات اليت هتدف األوراق حمل الضمان إىل إثباهتا هي عمليات جتارية وما يستخلص أن الضمان  

 وراق التجارية أشكال الكفالة وخيتلف عنها يف كونه يطبق فقط يف حالة الدون املرتبطة ابأل

عن الساحب أو املسحوب عليه    ي حتياطاالهو أن أحد امللتزمني ابلوفاء ابلكمبيالة فيجوز أن يقع الضمان    يا احتياطيكون املضمون    
 آخر.  ياحتياطأو أحد املطهرين أو عن ضامن 

صلحة الساحب وهو األوضاع ابلنسبة  تقضي أبن يعترب الضمان حاصال مل 419/4امللتزم الذي نصت عليه املادة  يحتياطاالوالضامن 
هلذا الضامن، إذا جيوز له الرجوع إذا قام ابلوفاء إىل على الساحب دون املطهرين، ولكنه حيقق مصلحة حامل الكمبيالة وسائر املوقعني  

 اآلخرين. 

را  ثويالحظ أن قانون التجارة اجلديد متأ ا      ،  التزاميعترب    ي حتياطاال الضمان    التزامكتابة ذلك أن    يحتياط االوالبد أن يكون الضمان   
ي على الكمبيالة أو على الوصلة،  حتياطمبدأ الكفاية الذاتية حيث يكتب الضمان اال  احرتاميف ذلك بقانون جنيف املوحد أكثر ميال إىل  

 وهذا يف السفتجة أو  ي يف شكل كتاب حتياطي على ورقة منفصلة، وابلتايل جيب أن يفرغ الضمان االحتياطفهو ال يكتب الضمان اال
ي أو أبية عبارة أخرى تفيد هذا املعىن املادة  احتياطالورقة املتصلة هبا أو يف سند يبني فيه مكان إصداره وذلك بعبارة مقبول كضمان  
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السفتجة    ي جبانب هذه العبارة ويف حالة، إذا مل يوضع عبارة تفيد الضمان ووضع توقيعه على وجهحتياطق ت، مث يوقع الضامن اال  409
ه ضامنا إال يف حالة ما إذا كان يضمن الساحب أو املسحوب عليه، فيجب عليه حينئذ أن يضع عبارة تفيد  عتبار فإن توقيعه يكفي ال

ي حىت ال خيتلوا األمر فال يعرف هل هو الساحب أم املسحوب عليه أو الضامن هذا من جهة ومن جهة أخرى جيب  حتياطالضمان اال
 ق التجاري.   6و 5فقرة  409أنه يضمن الساحب املادة   اعتربي إسم املضمون وإال حتياطأن يذكر الضامن اال

 ي يف العمليات املصرفية. حتياطأمهية الضمان اال - 2

ترتكز الضماانت الشخصية أساسا على قيمة ومسعة الشخص املوقع على سند سواء كانت هذه القيمة أو السمعة مادية أو   
ي على هذا األساس قد  حتياطكبريا يف    الشخص امللتزم هبذا التوقيع أن الضامن اال   املصرف دورالعب خربة  معنوية ويف هذا اجملال ت 

للقرض   ممنوح من قبل املصرف  دون  مراجعة  وبطريقة غري   ياره كضماناختيشكل أتمينا معنواي أكثر منه أتمينا عينيا والسيما إذا مت  
 مدروسة. 

على  اليت ترد    االئتمانية ياره كتأمني لبعض التسهيالت  اختالة حبيث أنه يشكل ضماان فعاال إذا مت  الفه عن الكفاخت هذا رغم   
جتاري ابلدرجة األوىل حىت ولو كلن مانح الضمان غري اتجر، والسبب يف ذلك هو أن   التزام ي هو حتياطالتجارية، فالضمان اال األسناد 

ي يكون  حتياطالف الثاين يف أن الضمان االخت ثباهتا هي عمليات جتارية، ويتمثل وجه االالعمليات اليت هتدف األوراق حمل الضمان إىل إ 
 الذي ضمنه ابطال ومل يصر عيب يف الشكل.  لتزامصحيحا ولو كان اال 

ي لصاحل مدين يف وضعية فإنه ليس من السهل إجياد مثل هذا الضمان يف اجملال  احتياطعن ضمان    املصرف يبحثإذا كان   
ي يتميز ابستعمال حمدد يف اجملال املصرفية  وخاصة يف ضمان القروض، حبيث جنده إال  حتياطوذلك على أساس أن الضمان اال  املصريف، 

 يف األوراق التجارية. 

ي، وذلك لضمان األوراق  حتياطأما ابلنسبة للعمليات التجارية الدولية فإن املصرف  هو الذي يكون يف مركز الضامن اال 
ي املمنوح من طرف  حتياطبة على زابئنه عن طريق البائعني األجانب، فهؤالء البائعون يستفيدون إذن من الضمان االالتجارية املسحو 

ي املمنوح من قبل مصرف  املشرتي يعترب  حتياطي املمنوح من طرف مصرف  املشرتي، فالضمان االحتياطمصرف  املشرتي فالضمان اال
ت املقدمة يف جمال التجارة الدولية لدى املصارف التجارية، وذلك ألنه يفرز مكانة التاجر  ضماانت الدرجة األوىل ومن أحسن الضماان

لصاحل املتعاملني    االئتمان احمللي لدى البائعني األجانب مما يسهل عملية املفاوضات مع املصارف الدولية كدعم أساسي ملنح خطوط  
 ( 12، صفحة 2005)يسعد،   االقتصاديني
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ي من خالل عالقات مقدم الضمان مع كل من العامل واملدين املضمون  حتياطتظهر آاثر الضمان اال  :ي حتياطآاثر الضمان اال  -3
 واملوقعني اآلخرين على السند. 

  التزام ل صرفيا مبقدار  التزامي املوقع على السفتجة ملتزما قبل حاملها  حتياطالضامن اال  اعترب  :ي مع احلاملحتياطعالقة الضامن اال  -أ
أما إذا كان الضامن قد ورد يف ورقة مستقلة عن السفتجة فإنه ال يلتزم إال قبل  ،   ( 80، صفحة 2002)فوضيل،   نهاملدين الذي يضم

أنه  ي يعترب  حتياطا صرفيا من حدد املبلغ املضمون ومدة الضمان، وعلى ذلك فالضامن االالتزامالشخص الذي أعطاه الضمان، ويكون 
 يقوم بعمل جتاري ولو مل حيرتف التجارة. 

  التزام من القانون التجاري يعترب    409/8ي ما للمدين الذي يضمنه من دفوع غري أنه طبقا لنص املادة  حتياطوللضامن اال 
كان جيوز للمدين  عليه فإنه    توبناءااملضمون ابطال لسبب غري عيب الشكل    لتزام ا صرفيا صحيحا ولو كلن االالتزامي  حتياطالضامن اال

املضمون أن يتمسك ابلدفوع املستمدة من نقص األهلية أو من عيب شاب رضاءه فليس للضامن الذي ضمنه أن يتمسك هبذه الدفوع  
ي ضامنا ألحد املظهرين فإن له  حتياطه هبذه الدفوع بقي الضامن ملتزما وإذا كان العامل مهمال وكان الضامن االالتزاموإذا بطل املدين  

 على العامل إبمهاله.  االحتجاجق يف احل

  االحتجاج أما إذا كان ضامنا للساحب واملسحوب عليه القابل، ومها املدينان الرئيسيان يف السفتجة فال يكون له احلق يف   
لعامل ابلدفع  ي أن يتمسك قبل احتياطعلى احلامل املهمل إبمهاله إال يف حدود ما سبق بيانه من حقوق هلذين املدينني وليس للضامن اال

حالة    ابلتقسيم يف ي أن يتمسك ابلدفع  حتياطابلتجريد الذي جيوز للكفيل غري املتضامن أن يتمسك به، كما أنه ال جيوز للضامن اال
 .    ( 152، صفحة 1970)رضوان،  يني حتياطتعدد الضامنني اال

ي  حتياطي الكمبيالة آلت غليه احلقوق الناشئة عنها قبل كل ملتزم. مبقتضى الكمبيالة جتاه املضمون فالضامن االحتياطاالوإذا أوىف الضامن  
 ( 132، صفحة 2000)لعمريين،  صريف خيضع لقانون الصرف   التزامه ابلكفالة التزامولكن  ، متضامنا يعترب كفيال  

ي وتطبيقا  حتياطال ميكن للمدين املضمون أن يرجع على ضامنه اال  :ي مع املدين املضمونحتياطالضامن االعالقة  -ب 
ي  حتياطي وعلى العكس من ذلك ميكن للضامن االحتياطهلذا املبدأ ال جيوز للساحب الذي بقي أو أصبح حامال أن يتبع ضامنة اال

، صفحة  2005)الراشد،    ية حلاملها الرجوع ضد املدين املضمون وطالبته ابملبلغ الكامل عندما يكون مرغما على الوفاء مببلغ الورقة التجار 
99)   
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وميارس    اجلزائري    من القانون التجاري  409الذي وفاه واملصاريف اليت أنفقها وهذا ما قضت به الفقرة األخرية من املادة   
احلقوق الناشئة عنها بعد الوفاء    اكتسبه حامال للورقة التجارية  عتبار جوع هذا مبقتضى الدعوى الصرفية ابي حق الر حتياطالضامن اال

ل التوقيعات  واحلجز التحفظي ولكن إذا سقط حق رفع هذه الدعوى مبرور  استقالبقيمتها، وبذلك يستفيد من مبدأ تظهري الدفوع و 
ي عندئذ أن يرجع من املدين املضمون مبقتضى دعوى الكفالة الشخصية اليت  حتياطالمدة التقادم أو للمهال العامل جيوز للضامن ا

 تقررها القواعد العامة كل كفيل ضد املدين األصلي. 

القانون التجاري، ال ميارس    409مبقتضى الفقرة األخرية من املادة    : ي ابملوقعني اآلخرين يف السفتجةحتياطعالقة الضامن اال  -ج
ي حق الرجوع جتاه املدين املضمون فحسب وإمنا أيضا جتاه هذا األخري مبوجب سفتجة، فالضامن الذي وىف مببلغ  حتياطالضامن اال

امن من أجل أحد املظهرين فيمكنه الرجوع ضد  السفتجة ميكنه أن ميارسه يف حالة ما إذا قام هو نفسه ابلوفاء، وعليه إذا تدخل الض
 املسحوب عليه القابل والساحب أو مظهر سابق وإذا تدخل لفائدة الساحب فيمكنه الرجوع ضد املسحوب عليه القابل. 

ته  ي يعد ضراب من ضروب الكفالة غري أنه مقرون بشروط وقيود سري حتياطسبق القول أن الضامن اال  : ي حتياطاء الضامن االانقض - 4
ي املنشورة يف أنظمة األوراق  حتياط ي يؤخذ من أحكام الضمان االحتياطاء الضمان االانقضكفالة من نوع خاص، وعلى ذلك فإن  

 التجارية ومن أحكام الضمان املعروفة ينقضي يف األحوال التالية: 

ه  التزام ية أو قام ابلوفاء مبقابل أو بعوض فإن  إذا قام املضمون ابلوفاء بقيمة األوراق التجار   :ي ابلوفاء حتياطاء الضمان االانقض  -أ
ي ابلوفاء مببلغ الورقة  حتياطي إذا قام الضامن االحتياطي، وكذلك ينقضي الضمان االحتياطالضامن اال  التزامينقضي، وينقضي تبعا له  

 ي. حتياطاء الضمان اال نقضالتجارية للدائن، أي أن الوفاء مببلغ الورقة مؤذن اب

وفاء شامال مجيع مبلغ الضمان، فإن حدث أو أوىف جبزء من الدين فإن الضمان ال ينقضي إال يف حدود ما  وجيب أن يكون ال
  مت الوفاء أي مبقدار ما أوفاه من الدين. 

اه  نقضى تبعا ال انقضى الدين املضمون ابإلبراء، و انقضإذا أبرأ الكامل املضمون من الدين،  :ي ابإلبراءحتياطاء الضمان االانقض  -ب
،  2000)السنهوري،    ي، جاء يف املعىن:»وإن إبرأ صاحب الدين املضمون عنه، برئت ذمة الضامن، ال نعلم فيه خلفا«حتياطضمان االال

 ( 220صفحة 

ى الضمان  انقضي برئت ذمته، و حتياطاالوإمنا تربأ ذمة الضامن ألنه تبع، فإذا زال األصل زال اتبعه وإذا أبرأ الدائن الضامن   
  ي. حتياطاء الضمان االانقضيون، وأبرأ الدائن أحدهم بريء وحده وال يرتتب عليه حتياطي، أما إذا تعدد الضامنون االحتياطاال
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خيتلف عنه يف  آخر حيل حمله و   لتزام األول اب   لتزام التجديد هو إتفاق يتضمن إستبدال اال  : ي ابلتجديد حتياطاء الضمان االانقض  - ج
  لتزامال يفرتض بل جيب اإلتفاق عليه صراحة، أو يستخلص بوضوح من الظروف، وجيب أن يغاير اال   لتزامحمله ومصدره. وجتديد اال 

القدمي يف عنصر من عناصره اهلامة، ويقع التجديد عادة عند حلول ميعاد إستحقاق الورقة التجارية ويعجز املسحوب    لتزاماجلديد اال
فاء بقيمتها، فيعرض على العامل قبول ورقة مسحوبة على الغري أو مسحوبة عليه شخصيا، بقصد مد مدة اإلستحقاق، حىت  عليه الو 

يتمكن من الوفاء يف امليعاد اجلديد وقد يعرض املسحوب عليه على العامل أن يقدم له خدمة معينة مقابل مبلغ الورقة، ففي كل احلاالت  
  التزام اء انقضابلورقة األصلية يعين   لتزاماء اال انقضإن و  جديد انشئ عن الورقة اجلديدة.  التزام قة وحيل حمله الثابت ابلور  لتزامينقضي اال 
 ي. حتياطالضامن اال

صفيت الدائن واملدين يف شخص واحد ابلنسبة إىل دين واحد،    اجتماعإحتاد الذمة هو    : ي إبحتاد الذمةحتياطاء الضمان االانقض  -د
املضمون الدائن ومل يكن من ورثة غري العامل    ورثي تبعا لذلك. وذلك كحتياطى الضمان االانقضى الدين، و انقضفإذا حتقق ذلك  

 وكذلك إذا ظهر املسحوب عليه القابل الورقة لصاحله. 

إذا كان يف ذمة الدائن )العامل/ دين للمضمون يصلح للمقاصة ففي هذه احلالة بتقضي    ي ابملقاصة:حتياطاال  اء الضمانانقض  -ه
 ي. حتياطالدين وينقضي معه الضمان اال

تتجسد الصورة الثالثة للضماانت الشخصية يف صورة القبول اليت هي أداة للضمان على حق الشخص أو املصرف  على  :القبول  -اثلثا
 حقه. 

هو تعهد املسحوب عليه كتابة الوفاء ابلكمبيالة يف ميعاد اإلستحقاق تعهد صرفيا ذلك أن املسحوب    : ماهية القبول  - 1
 عليه غري القابل يظل أجنبيا عن الكمبيالة، وال يستطيع احلامل إال أن يطالبه الوفاء. 

يدفع هبا يف مواجهة الساحب  ويكون للمسحوب عليه يف هذه احلالة أن يدفع طلب احلامل بسائر الدفوع اليت كلن يستطيع أن  
 طبقا للقواعد العامة. 

إما إذا قدم احلامل الكمبيالة للمسحوب عليه فقلها هذا األخري فإنه يدخل يف نطاق العالقات الصرفية اليت تنشئها الكمبيالة  
الذي جيب أن يطالب ابلوفاء أوال، ويصبح الساحب      ( 113، صفحة  2000)لعمريين،    بل أنه يصبح املدين األصلي يف هذه الورقة

يا ال يسأل عن قيمة السفتجة إال عند عدم قيام املسحوب عليه ابلوفاء، أما عدم قبول املسحوب عليه السفتجة جيعل منه  احتياطمدينا 
وإذا أراد الساحب إثبات مديونيته له وجب عليه أن يقيم الدليل    ،، (67صفحة  ،  2002)فوضيل،    الصريف   لتزامشخص غريبا عن اال
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أبن قطعي من املسحوب عليه، فال جيوز له ن ميتنع عن الوفاء بقيمة السفتجة إذا حل    التزام والقبول  ،   على ذلك طبق للقواعد العامة 
:»عند عدم الدفع ميكن للحامل وإذا كان الساحب نفسه رفع  قانون التجاري بقوهلا  407/2أجل إستحقاقها هذا ما قضت به املادة  

 دعوى مباشرة على القابل والنامجة عن السفتجة للمطالبة بكل ما حيق له« 

 جيب لصحة القبول حمسوبة يف الشروط لصحة هذا الضمان واليت هي:  : شروط صحة القبول - 2

جيب أن يتم القبول كتابة وأن يكون على السفتجة ذاهتا وأن يوقع املسحوب عليه بعد أن يضع    القبول كتابة على ذات الكمبيالة:  -أ  
د توقيع املسحوب عليه على السفتجة يعد قبول هلا  عبارة "مقبول" أو أي عبارة أخرى تفيد القبول وأن يكون ممضيا من طرفه كما أن جمر 

 هذا ما قضت 

قانون جتاري هذا وقد يضع املسحوب عليه توقيعه على ظهر السفتجة فلكي ال خيتلط ابملظهر يرى الفقه    405/1به مادة   
الصريف أو أن يكون    لتزام الالفرنسي ضرورة ذكر عبارة تفيد القبول كما يشرتط يف مسحوب عليه الذي يقبل السفتجة أن يكون أهال ل 

  405/3وكيال قانونيا عن مسحوب عليه ويشرتط أن يكون القبول منجزا أي معلق على شرط واقف أو فاسخ هذا ما تقضي به املادة 
 قانون التجاري وتعليق القبول على أي شرط جيعله مساواي لرفق القبول. 

أن القبول جيوز أن يكون جزئيا أي مبقدار ما يكون املسحوب عليه  كما جيب أال يكون القبول موجها حلامل معني إبمسه غري   
مدينا للساحب وليس عن الالزم أن اتريخ القبول غري أن هناك حاالت يكون فيها لذكر التاريخ أمهية وإذا خال القبول من التاريخ فإنه  

هذا السمو إبحتجاج حيرر يف األجل القانون    جيب على احلامل حىت حيافظ على حقوقه يف الرجوع على الساحب واملظهرين أن يثبت 
 قانون التجاري.  405/2يف مادة 

  التزام ابلوفاء ابلكمبيالة    ملتزا جيب أن تضمن لفظ القبول أو معناه حبيث ال يثور الشك يف نية املسحوب عليه اال  : صيفة القبول  -ب
و بصمته وهذا هو البيان اجلوهري يف القبول والواقع أنه وحده  صرفيا يف ميعاد إستحقاقها وجيب أنة يتضمن أيضا توقيع املسحوب عليه أ

يكفي دون أي بيان آخر يف أفاده قبول املسحوب عليه الكمبيالة إذا أن مثل هذا التوقيع على بياض يتضمن تفويض احلامل نفسه يف  
 كتابة صيفه القبول املناسبة. 

نه قبل الكمبيالة على الكشوف أي دون أن يتلقى مقابل الوفاء  وجيوز للمسحوب عليه أن يقرن صيفة القبول يتتحفظ يفيد أ  
من الساحب مثل هذا التحفظ يهدف به املسحوب عليه إىل إهدار القرينة املستمدة من هذا القبول يف عالقة ابلساحب ولكنه ال يؤثر  

 رجوع فيه. ه الصريف املباشر يف مواجهة حامل الكمبيالة الذي يظل قطعيا ال التزام على اإلطالق يف 
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 جيوز للمسحوب عليه أن يعدل يف حمل الوفاء املختار عند كتابته لصيفة القبول.  -

 كذلك جيوز للمسحوب عليه أن يقبل الكمبيالة قبوال جزئيا أي يقبل الوفاء يف ميعاد اإلستحقاق جبزء فقط من مبلغ الكفالة.   -

 أاثر القبول واإلمتناع عن القبول. - 3

 آاثر القبول : -أ

يعد القبول الصحيح إىل تغري جوهري يف مركز الساحب ويف   : ه املدين األصلي الكمبيالةعتبار املسحوب عليه صرفيا اب التزام   - 1- أ
مركز مسحوب عليه فقبل القبول كان الساحب هو املدين األصلي يف الكمبيالة أما املسحوب عليه فقد كان أجنبيا عنها أما بعد القبول  

   . الساحب يف احملل الثاين  التزامهو املدين األصلي يف الكمبيالة ويصبح فإن املسحوب عليه يصبح 

صريف مباشر يف مواجهة أي حامل شرعي للكمبيالة فال جيوز له أن حيتج يف مواجهة    التزاماملسحوب عليه ابلقبول    التزامو  
له أن حيتج يف مواجهة احلامل حسن النية مبا قد    احلامل ابلعيوب أو الدفوع اليت كان ميكن أن يدفع هبا يف مواجهة الساحب وال جيوز

 يشوب قبوله من غلط أو تدليس أو إكراه أوقعه فيه احلامل سابق سيء النية وإمنا له بطبيعة احلال أن حيتج يف مواجهة أي حامل. 

يعا قبول املسحوب  وذلك أن الساحب وسائل املظهرين يضمنون مج  : براءة الساحب واملظهرين قبل احلامل من ضمان القبول  - 2- أ
  عليه للكمبيالة والوفاء هبا يف ميعاد اإلستحقاق فإذا قبل املسحوب عليه الكمبيالة فقد برء وأمن الضمان األول وأمنوا إال يرجع عليهم 

ه الرجوع  عن الوفاء أو القبول البات، فال جيوز للمسحوب علي   -رغم قبوله – احلامل إال يف ميعاد اإلستحقاق إذا أمتنع املسحوب عليه  
فيه حىت لو أفلس الساحب بغري علمه قبل قبوله والشك أن هذه القطيعة ما يطمئن هؤالء الضمان، بل ألن العفة تفرضها مصلحة  
احلامل إذ ال يتحقق له اإلطمئنان واألمان إذا جاز للمسحوب عليه أن يرجع يف تعهده ومع ذلك فهناك حالة يتعرضون فيها لرجوع  

إلستحقاق ورغم قبول املسحوب عليه تلك يف حالة إفالس هذا األخري فإفالس املسحوب عليه يصبح القبول الصادر  احلامل قبل ميعاد ا
 منه غري ذي قيمة بل يسقط أجل الكمبيالة طبقا للقواعد العامة. 

خيار للعامل بني إنتظار ميعاد اإلستحقاق أو مباشرة الرجوع األصل يف تقدمي الكمبيالة للقبول أنه    :أاثر اإلمتناع عن القبول   - 3- أ
الساحب واملظهرين فينتظر حىت حيني ميعاد اإلستحقاق يف الكمبيالة    التزامياري للعامل إذ جيوز له أن يكتفي ابلضمان الذي يهيئه  اخت

ل هذا اخليار إذا هو تقدم يف طلب القبول فأمتنع املسحوب عليه عنه إذا حيق له أن يكتفي  والنتيجة الطبيعة هلذا األصل أن يظل احلام
الساحب واملظهرين فينتظر حىت حيني ميعاد اإلستحقاق يف الكمبيالة والنتيجة الطبيعة هلذا األصل أن يظل    التزام ابلضمان الذي يهيئه  

املسحوب عليه عنه إذا حيق له حينئذ أن يباشر إجراءات  الرجوع اليت سنراها    للحامل هذا اخليار إذا هو تقدم يف طلب القبول فأمتنع
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فيما بعد ولكن جيوز له أيضا أن يضرب عن هذا اإلمتناع ويكفي بضمان الساحب واملوقعني على الورقة وينتظر حىت ميعاد اإلستحقاق  
حلامل طلب القبول فإنه جيب عليه ابلتايل حترير إحتجاج عدم  وال يعترب يف هذه احلالة مهمال إال أنه من البديهي أنه حني جيب على ا

القبول ويكون ذلك إذا إشرتط الساحب عرضة للكمبيالة للقبول وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من اإلطالع ومع  
 يف أنه سيمتنع عن الوفاء يف ميعاد  وإذا كان ال يقطع يقني  -يف مجيع األحوال  –ذلك فال شك إن إمتناع املسحوب عليه عن قبول  

 ( 113، صفحة 2000)لعمريين،  اإلستحقاق يعترب مبثابة إنذار له خطورته ابإلمتناع عن الوفاء

املسحوب عليه عن القبول  فمن اخلري إذا للحامل أن خيفق إىل محاية مصاحله دون أن ينتظر ميعاد إستحقاق فيثبت إمتناع   
 بتحرير إحتجاج، ويرجع بعد ذلكعلى امللتزمني ابلضمان مطالبا ابلوفاء. 

 : الثاين: الضماانت العينية   الفرع 

تكون الضماانت عينية عندما يكون موضوع الضمان أصوال مادية أو مالية كعقارات ومنقوالت وسلع وأوراق مالية حيث   
 سرتداد أمواله يف تواريخ اإلستحقاق حيث ميكنه بيعها حالة عدم إسرتداده القروض ممنوحة. توضع حتت تصرف املصرف  كضمان إل

هي عبارة عن ضماانت ملموسة ميكن حجزها يف حالة عدم التسديد املدين لدينه كالعقارات واملنقوالت كما ترتكز على موضوع     
 الشيء املقدم للضمان. 

 : : الرهن الرمسي - أوال

يعترب الرهن الرمسي من أهم التأمينات العينية والذي يسمح بوضع عقار كضمانللوفاء ابلدين، ولقد عرفته    :  الرهن الرمسيمفهوم    -1
ق املدين "عقد يكتسب به الدائن حق عيين على عقار لوفاء ديته ويكون له مبقتضاه أن يتقدم على الدائنني التاليني له يف   882املادة  

 من مثن ذلك العقار يف أي يد كان".  املرتبة يف إستفتاء حقه 

إذن يف حالة عدم قدرة املتعامل املقرتض الراهن على الوفاء أبصل مبلغ والفوائد وخمتلف املصاريف ميكن للمصرف  أو للمؤسسة املالية  
 العاديني، وهذا يسمى ابلنظر  أن تقوم حبجز العقار يف أي يد كان، والقيام ببيعه للستفتاء حقه من مثن العقار املبيع قبل بقية الدائنني

 إىل ثالثة مراكز. 

ابلنظر إىل حقوق الدائن املرهتن فهو يعترب حقا عينيا، حيث يعطي للدائن حق التقدم على مجيع الدائنني العاديني كما يعطى   
غري أن هذا احلق ال يتولد عنه أي حق من      ( 272، صفحة  0002)السنهوري،    حق التتبع يف يد من تنتقل إليه ملكية العقار املرهون
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احلقوق املتفرغة عن حقوق امللكية، فليس للمصرف  املرهتن حق اإلنتفاع ابلعقار حمل الرهن بل حيتفظ الرهن جبميع احلقوق الناجتة عن  
 حق امللكية إىل غاية معاد إستحقاق املبلغ املقرتض. 

املضمون فهو حق اتبع لعقد القرض فهذا احلق ال يقوم إال بقيام الدين املضمون به ويسري مع الدين وجودا  وابلنظر إىل الدين   
أو عدما، كما ميكن أن يضمن جمرد حقوق إحتمالية أو أي حق حتت شرط واقف ولكنه ينتج يوم قيدية وليس فقط يوم حتقق الواقعة  

 حمل الشرط. 

يقع الرهن الرمسي على األموال العامة وال على األموال غري قابلة للتصرف فيها أو احلجز   ينظر حمل الرهن الرمسي فال ميكن أن 
 عليها وإمنا يقع على حقوق عقارية أو حقوق عينية حىت ولو كانت شائعة. 

 الرهن له آاثر بني أطرافه كما أنه حق عيين انقد يف مواجهة الغري.  : أاثر الرهن الرمسي. - 2

  

جيوز للراهن أن يتصرف يف العقار املرهون على أن يكون تصرفه ال يؤثر يف حق الدائن املرهتن حسب نص املادة    :ابلنسبة للراهن  -أ
ال حيازته وال حق تصرفه فهو يستطيع أن يبيع العقار أو  قانون املدين وال يفقد الراهن يف الرهن الرمسي ملكية العقار املرهون و   894

يقايض عليه أو يهبه لكن امللكية تنتقل مثقلة ابلرهن مدام الراهن قد قيد قبل تسجيل البيع أو القايضة أو اهلبة كذلك يستطيع الراهن  
ز أو حق ختصيص  امتيا ب على العقار حق  أن يرتب على العقار املرهون حق رهن رمسي أو حيازي بل جيوز أن يرتتب بل جيوز أن يرتت

    ( 190، صفحة 2010)العمروسي،  ولكن حق الرهن األول يتقدم على كل هذه احلقوق 

ق املدين اجلزائري: »إذا كان الراهن شخصا آخر غري املدين فال جيوز التنفيذ مع ماله   901نصت املادة   : ابلنسبة للدائن املرهتن -ب
 إال ما رهن من هذا املال، وال يكون له حق الدفع ابلتجريد املدين ما مل يوجد إتفاق يقضي ذلك«. 

إ  إليه  يتفادى أي إجراء موجه  له  الراهن شخصا آخر غري املدين، جاز  العقار املرهون وفقا لألوضاع وطبقا  إذا كان  ذا هو ختلى عن 
 ألحكام اليت يتبعها احلائز يف ختلية العقار. 

ق م ج: "يكون ابطل كل إتفاق جيعل للدائن احلق عند عدم إستفتاء الدين وقت حلول أجله يف أن ميتلك    903ويكون حسب املادة  
دون مراعاة للجراءات اليت فرضها القانون ولو كان هذا اإلتفاق على أن يتنازل    العقار املرهون يف نظري مثن معلوم أين كان يف أن يبيعه 

 املدين لذاته عن العقار املرهون وفاءا لدينه. 
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ه دائنا كسائر الدائنني أموال املدين ضمان عام فله أن ينفذ عليها مجيعا دون أن يكون  عتبار وابلتايل للدائن املرهتن صفتان األوىل: صفة اب
،  لتقدم ويراعي يف التنفيذ القيود العامة، وأمهها أن ال ينفذ عليها مجيعا دون أن يكون له يف التقدم ويراعي يف التنفيذ القيود العامة له يف ا 

 وأمهها أن ال ينفذ على مال غري مرهون قبل التنفيذ على املال املرهون وأنه ال ينفذ على ما تكون قيمته أكرب بكثري من حقه. 

دائنا مرهتنا، حق الرهن يرنكز على العقار املرهون وهو سلطة ختول الدائن أن يستويف حقه من هذا العقار ابلقدر الذي    الثانية: صفته 
 يفي حقه. 

ق م ج:»ال يكون الرهن انفذا يف حق الغري، إال إذا قيد العقد أو احلكم املثبت للرهن    904ولقد نصت عليه املادة    : ابلنسبة للغري   - ج
 ا الغري حق عيين على العقار وذلك دون إخالل ابألحكام املقررة يف اإلفالس«. قبل أن يكسب هذ

  

وال يصح التمسك إجتاه الغري بتحويل حق مضمون بقيد وال التمسك ابحلق الناشئ من حلول شخص حمل الدائن وال التمسك   
مش القيد األصلي وحيتفظ القيد أبثره عشرة سنوات  أيضا ابلتنازل عن مرتبة القيد ملصلحة دائن آخر إال إذا حصل التأثري بذلك يف ها 

 مث جيدد ليحتفظ مبرتبته األصلية. 

ويف حالة قيام الراهن ابلتصرف يف حيازة العقار املرهون فإن املصرف  املرهتن عند حلول أجل اإلستحقاق ملبلغ القرض يقوم   
 ابحلجز وبيع العقار ابملزاد العلين يف مواجهة الغري. 

 يتميز الرهن احليازي عن غريه مبجموعة من املميزات واخلصائص واليت سنوضحها فيمايلي:  : احليازيالرهن    -اثنيا

من القانون املدين اجلزائري أبنه "عقد يلتزم به شخص ضامن لدين عليه أو    948ولقد نصت عليه املادة    : مفهوم الرهن احليازي  - 1
  على غريه أن يسلم إىل الدائن أو إىل أجنيب يعنيه املتعاقدا، شيئا يرتب عليه للدائن حقا عينيا خيوله حبس الشيء إىل أن يستويف الدين 

 يف املرتبة يف أن ينقضى حقه من مثن هذا الشيء يف أي يد كان".   وأن يتقدم الدائنني املاديني التاليني 

وعليه فإن عقد الرهن احليازي يعد عقدا اتبعا لعقد مينح للمصرف  أو للمؤسسة املالية إذا كانت هي املستفيدة من ذلك   
الشيء املرهون موضوع عقد   رتض احلق يف احلصول على مستحقاته من خالل بيع ذلكقالضمان وحىت مع وجود دعوى مجاعية ضد امل

 الرهن احليازي. 
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 : صور الرهن احليازي - 2

من القانون التجاري ومن بني عناصر جند    119يتكون احملل التجاري من عناصر عديدة ذكرهتا املادة    : الرهن احليازي حملل جتاري  - أ
التجاري، األاثث التجاري واملعدات واآلالت اليت  التجاري، احلق يف اإلجيار، الشهرة    االسمعلى وجه اخلصوص عنوان احملل التجاري،  

اع والعالمات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية أي بصفة عامة حقوق امللكية الصناعية  خرت احملل وبراءات اال  استغاللتستعمل يف  
 واألدبية أو التقنية املرتبطة ابحملل التجاري

جاري وبشكل دقيق أو صريح أي العناصر اليت تكون حمال للرهن فإنه يف  ولكن إذا مل يشمل عقد الرهن احليازي للمحل الت 
من قانون النقد والقرض يف نفس اإلجتاه حيث نصت على أنه ميكن رهن املؤسسة    177هذه احلالة ال يكون شامال وتذهب املادة  

القانونية  املالية مبوجب عقد عريف سيحل حسب األصول وميكن تس  املصرف واملؤسساتالتجارية لصاحل   الرهن وفقا لألحكام  جيل 
 السارية. 

وعله يثبت الرهن احليازي للمحل التجاري أو املؤسسة التجارية بعقد يسجل يف السجل العمومي بكتابة احملكمة الذي يوجد   
 صاصها. اختاحملل بدائرة 

على األدوات واألاثث ومعدات التجهيز    يسري هذا النوع من الرهن احليازي  :الرهن احليازي لألدوات واملعدات وآالت التجهيز  -ب
والبضائع وجيب على املصرف  قبل أن يقوم إبجراءات القانونية أن يتأكد من سالمة هذه املعدات والتجهيزات كما ينبغي عليه التأكد  

البضاعة املرهونة هي غري قابلة للتلف وأن ال تكون قيمتها معرضة للتغيري بفعل تغيريات األسعار ويقي د عقد الرهن احليازي  من أن 
التالية    30صاصها احملل التجاري وجيب أن تتم إجراءات القيد خالل  اختابلسجل العمومي الذي ميسك كتابة احملكمة اليت يوجد بدائرة  

 إلبرام التأسيس وإذا مل حيرتم هذا اآلجل سوف يدخل هذا العقد حتت دائرة البطالن. 

األشياء املرهتنة قبل تسديد الديون املستحقة عليه إال بعد موافقة الدائن املرهتن وإذا خلق ذلك سوف  وال جيوز للمدين أن يبيع   
 قانون جتاري.  167يتعرض لعقوابت منصوصة عليها املادة 

وبصفة عامة يف حالة الرهن احليازي جيوز للمصرف  إذا مل يستوف حقوقه أن يطلب من القاضي الرتخيص له ببيع األشياء   
احلال ذلك، كما جيوز له أن يطلب من القاضي متكينه هذه األشياء وفقا لدين على    اقتضى رهونة يف املزاد العلين أو بسعر السوق إذا  امل

ق النقد والقرض نفس اإلجتاه حيث متكن املصارف واملؤسسات    178أن حيسب بيعه بقيمته حسب تقدير اخلرباء حيث تذهب نص م
 يوم من إنذار املدين مبوجب طلب غري قضائي.  15عريضة تقدميها لرئيس احملكمة بعد مضي  املالية أن حتصل بناءا على 



 

 

 

 

  
JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND EDUCATION FOR SPECIALIZED RESEARCH (JHDESR) 31 

 
 

 

 

JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND 

EDUCATION FOR SPECIALIZED RESEARCH| VOL: 8 

ISSUE: 2|April 2022 

نيسان/ |  1العدد  8| المجلد مجلة التنمية البشرية والتعليم لألبحاث التخصصية

 2022أبريل 

9065 | https://jhdesr.misd.tech-ISSN: 2289-E 

 ينقضي الرهن احليازي إبحدى الطريقتني املنصوص عليهما يف القانون املدين.  : اء الرهن احليازيانقض - 2

 ويكون يف احلاالت التالية:     :اء الرهن احليازي بطريقة أصلية انقض  -أ 

ياره عن الشيء املرهون أو موافقته على التصرف  ختكما جيوز أن يكون التنازل ضمنيا يتخلى املصرف  اب    تناول الدائن عن هذا احلق* إذا  
 من القانون املدين.  965/1فيه دون حتفظ طبقا لألحكام املادة 

 من نفس القانون.   965/3ى احلق املرهون طبقا للمادة انقض* إذا هلك الشيء أو 

 إمهاال جسيما.  ارتكب مع الثمن وإذا أساء املصرف  املرهتن إدارة الشيء املرهون أو   اسرتداده لب املدين الراهن * إذا ط 

 من نفس القانون.  952من املرهتن طبقا لألحكام املادة   املصرف املقرض * إذا إجتمع حق رهن احليازي مع حق امللكية يف يد 

 اء الرهن احليازي ابلتبعية: انقض -ب

  لتزام ه عقدا اتبعا للعقد األصلي املضمون وهو عقد القرض وهذا حينما ينقضي اال عتبار ي الرهن احليازي ابلتبعية وذلك ابينقض 
 ق املدين.  964األصلي املضمون عمال بنص املادة 

على حكم واجب  صاص الدائن بعقارات معينة وهو حق عيين تبعي مينحه رئيس احملكمة للدائن بناء اخت هو  :صاص ختحق اال   -اثلثا
املدين ابلدين على عقار أو أكثر من عقارات املدين ويستطيع الدائن مبوجب هذا احلق أن يستويف حقه من الدين    حرتامالتنفيذ صادر اب

لرمسي من  متقدما على الدائنني العاديني والدائنني التاليني له يف املرتبة من هذا العقار أو العقارات يف أي يد يكون فهو يشبه حق الرهن ا 
 . حيث اآلاثر و خيتلف عنه من حيث النشوء الذي يكون مبوجب حكم قضائي واجب التنفيذ حيث يكون له حق التتبع والتقدم

صاص إال  ختقانون املدين اجلزائري »ال جيوز أخذ حق اال  940نصت عليها املادة    : صاصختاألموال اليت يؤخذ عليها حق اال  - 1
 لوكة للمدين وقت قيد هذا احلق وجائز بيعها ابملزاد العلين«. على عقارا أو عقارات معينة مم

  صاص. خت شروط اليت يؤخذ عليها حق اال 3حيث يوجد 

صاص إال على عقار كما جيب أن يكون العقار معني  ختجيب أن يكون املال عقار فال يؤخذ حق اال  :العقار معني تعيينا دقيق   -أ
 أو أرض وموقعة مدينه وشارع وحدود املنزل واألرض ومساحته. تعيني دقيق حيث جيب تبيان نوعه مثل منزل 
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حيث جيب أن يكون مملوك للمدين فإذا مل يكن ذلك وقت    : صاص ووقت القيد ختالعقار مملوك للمدين وقت احلصول على اال  -ب
 صاص ابطال. خت القيد كان اال

ون العقار مملوك للمدين وقت احلصول  صاص وجيب فوق ذلك أن يكخت وجيب أن يكون مملوك أيضا وقت احلصول على اال 
  صاص. ختعلى أمر اال

صاصه  اخت صاص حق  خت إذا أدى إىل بيع العقار ابملزاد العلين حيث إذا نفذ الدائن صاحب اال  :العقار جائز بيعه ابملزاد العلين  - ج
صاص  ختصاص مما جيوز بيعه ابملزاد العلين فال جيوز أخذ االختإستيفاء حقه كذلك اشرتط القانون أن يكون العقار املأخوذ عليه حق اال

 على عقار موقوف وقفا خرياي أو موقفا وقفا أهليا.  

 صار آاثر عديدة سواء تلك املرتبطة بني الدائنني أو تلك املرتبطة ابلغري. خت ويكون حلق اال : صاصختأاثر حق اال - 2

 : صاص بني الدائننيختأاثر حق اال  -أ

 صاص فينشئ حق على هذا العقار من تلقاء نفسه. ختصاص يعطي على عقار مملوك للمدين فإن حق االخت ملا كان حق اال -

صاص وليس له أن ينزع  خت صاص على عقاره أن يرتب على هذا العقار أي حق قبل حق االخت ن بعد أن أخذ حق االال جيوز للمدي  -
 شيء من هذا العقار. 

من القانون مدين إذا كان اهلالك أو تلف خبطأ الراهن كان الدائن املرهتن جمرب    899هالك أو تلف العقار وهو ما نصت عليه املادة    -
صاص إذا كان اهلالك أو التلف خبطأ املدين كان جمربا بني أن  ختكافيا وأن يستويف حقه فورا وكذلك يف حق اال بني أن يقوم بتأمني  

 يقتضي أتمينا كافيا أو يستويف حقه فورا إذا كان اهلالك سبب أجنيب. 

اص حق التصرف يف العقار  صخت صاص يبقى املدين يف حق االختعدم حتديد املدين ال من ملكية العقار وال من حيازته إىل حق اال  -
 وحق إستعماله وإستغالله. 

 صاص وحق إدارة العقار ويف قبض مثاره إىل وقت إلتحاقها ابلعقار. ختحق املدين يف إستغالل العقار يف حق اال -

جرة يف هذه  قبض األجرة مقدما أو احلوالة هبا للمدين حق إستحقاق لألجرة عن مدة سابقة على تسجيل تنبيه نزع امللكية فإن األ  -
 احلالة تعترب مثارا مدنية مل تلحق ابلعقار. 
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صاص كالراهن له أن يبيع الثمار قبل جنيها ويشرتط يف البيع أن يكون اثبت  خت يسع الثمار مث جنيها الرأي الراجح أن املدين يف اال  -
 التاريخ قبل تسجيل **** نزع امللكية وإال فإن البيع ال يسري يف حق الدائن. 

 : صاص ابلنسبة للغريختآاثر حق اال -ب

صاص أستخرج الدائن  ختصاص للقيد مباذا أصدر أمر رئيس احملكمة أو حكم احملكمة ابالخت صاص خيضع حق االختأ( شهر حق اال
 صورة رمسية حمررة على الورق األزرق اخلاص وقدما مع قائمة القيد إىل مكتب الشهر املختص إلجراء القيد. 

صاص صورة طبق األصل على الورق األزرق متضمنة مجع البياانت الالزمة  ختصاص نسخ من أمر االخت االب( إجراءات شهر حق  
 الدالة على استيفائه مراحل الشهر التمهيدية وتقدم للمكتب املختص لشهرها بطريق القيد وتصويرها. 

قضي شهر أمر اإلنقاص ليسري يف مواجهة  صاص تعديل يف أمر ذاته وي خت صاص ويرتتب وأمر إنقاص حق االختج( شهر أمر إنقاص اال
 الغري. 

 صاص حيث يكون يف مواجهة الغري ويكون للدائن حق التقدم والتتبع يف العقار الذي يتضمنه هذا األمر. ختد( آخر شهر حق اال

 صاص. خت يق على القيد االه( القيد وجتديده وحموه وإلقاء احملو على إجراءات جتديد القيد وحموه وإلغاء احملو يف الرهن الرمسي ابلتطب 

ز يف الفص األول من الباب الرابع من القانون املدين، والذي تضمن املواد  متياوردت األحكام العامة حلقوق اال  :ز متياحقوق اال -رابعا
مسالة حقوق    986و  983، فيما تناول يف املادتني  982ز يف املادة  متيا منه، وقد أعطى املشرع تعريف حلق اال  988إىل    982من  
 ز اليت ختضع ملا يقدره القانون. متيا اال

 ز واخلصائص اليت يتميز هبا عن ابقي احلقوق العينية. متيامن خالل املاهية نستعرض مفهوم حق اال  :ز متياماهية حق اال - 1

ز، وذلك يرجع إىل تعدد حملها فهي ال ترد على حمل من  متيا من الصعب إعطاء تعريف جامع ومانع حلقوق اال  :ز متيامفهوم حق اال  -أ
ى مجيع أموال املدين سواء كانت منقولة أو عقارية واملتواجدة عند التنفيذ بغري ختصيص، وبعضها  طبيعة واحدة، فبعضها عام يرد عل 

خاص يرد على مال معني من أموال املدين سواء كانت عقار أو منقوال، وأمام هذا التعدد وضع املشرع تعريفا منن خالل نص املادة  
 ز إال مبقتضى نص قانوين". امتيانون لدين معني، مراعاة منه لصفته وال يكون لدين ز أولوية يقررها القامتيا من القانون املدين "اال 982
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  تفاء ياسز أبنه "حق عيين يقرره القانون لضمان الوفاء بدين معني، مراعاة منه لصفته وهذا احلق خيول الدائن  متيايفضل تعريف حق اال 
)محدان، التأمينات    ىت علم أصحاب التأمينات ويتعبها يف أي يد تكون حقه من األموال املتعلقة به ابألفضلية على غريه من الدائنني ح

   (498، صفحة 2007العينية، 

 ز تتميز خبصائص هي: متيايتضح من خالل املادة أن حقوق اال : زمتياخصائص حق اال  -ب

 العيين األساسيتني: التتبع واألولوية. ز حق عيين مينح صاحبه مزييت احلق متيا/ حق اال1

 ز حق عيين اتبع الغرض منه أتمني الوفاء ابلدين املضمون به. متيا/ اال2

 ز يرد على مجيع األموال سواء عقارية أو منقولة. متيا/ حق اال3

 ز ال يتجزأ فهو يبقى كامال على الشيء احململ به إىل أن ينقضي الدين املضمون به بتمامه. متيا/ اال4

 ز يتقرر لصفة يف الدين. متيا/ اال5

ز هو حق عيين وهبذه الصفة يرتتب عليه ما يرتتب على احلقوق العينية من أفضلية وتتبع  متيارأينا أن احلق اال  :زمتياآاثر حق اال  -2
ز أن يستويف دينه من مثن الشيء املثقل به، ابألفضلية على غريه من الدائنني كما له أن يتتبع هذا الشيء يف أي  متيافلصاحب حق اال

زات العامة املعنية من التسجيل يف السجل  متيا، أوهلما يتصل ابال استثناءاتيرد على احلق يف التتبع  يد يكون لينفذ عليه بدينه غري أنه  
 ز وإن كان مينح صاحبه متيا ز اخلاص الذي يرد على منقول فهذا اال متياالعقاري، فهي ال يثبت فيها حق التتبع واثنيهما يتصل ابال 

ز  متيا ابال  االحتجاجق كثريا ما يتعطل من الوجهة العملية بسبب عدم إمكان  حق التتبع يف الوجهة القانونية إال أن هذا احل  
 بوجه من حيوز املنقول حبسن النية. 

ه حق للدين املضمون به، خيضع  عتبار ز ابمتياز، إال أن االمتيااء االنقضمل ينص القانون علم أسباب خاصة ال   : زمتيااء حق اال انقض  - 3
اء الدين املضمون  نقضق التابعة على الرهن والتأمني، وابلتايل فهو ينقضي بصورة تبعية أي تبعا الائه ملا ختضع له احلقو انقضمن حيث  

 اء )الوفاء، اإلبراء، املقاصة...(. نقضبه أين كان هذا اال 

ق  ز عن حقه فيه، أو هبالك العقار املثقل حبمتياوينقضي بصورة أصلية أي مع بقاء الدين املضمون به وذلك بتنازل صاحب اال 
ز إىل مبلغ التعويض أو إىل الثمن الذي حل حمل العقار  متياز أو بيعه يف املزاد العلين، على أنه يف احلالتني األخريتني ينتقل حق االمتيا اال

ما تطبق  اء التأمني والرهن العقارين، كانقضز الوارد على العقار، فاألحكام اليت تطبق على  متيااء حق االانقضاملالك أو املبيع، وتطبق يف  
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اء رهن املفعول، كما ذلك ما مل يوجد نص خاص يقصي بغري  نقضز الوارد على منقول، األحكام اخلاصة اب متيااء حق االانقضعلى  
 ذلك. 

اءه مفعول، مت مل يتم ترققني هذا  نقضز واقعا على عقار، وجاء قيدهفي السجل العقاري، فال يكون المتيا إال أنه إذا كان اال  
األصلي بسبب من األسباب    لتزاماال  انقض ز ينقضي إذا يف العقار أو املنقول، بطريقة تبعية إذا  متيا العقاري فحق اال القيد يف السجل  
زه أو  امتياز يف العقار ينقضي بطريقة أصلح، أو ابلتظهري ابلبيع اجلبوي، أو بنزول الدائن عن حق  متيا ات وحق اال لتزاماليت تنقضي هبا اال 

زه أو إبحتاد الذمة  امتياز يف املنقول ينتهي بطريقة أصلية بنزول الدائن عن حقه  متياز أو إبحتاد الذمة وحق االمتياهبالك االلشيء حمل اال 
 ز. متياأو هبالك الشيء حمل اال 

 اخلامتة: 

املصرفية   والفعالية من النشاط    ية  قرار اإلقراض يف املصارف جوهر العملية املصرفية ة فهو يهدف إىل حتقيق املردود  اختاذ يشكل  
وتعترب املصارف مؤسسات فاعلة يف النشاط اإلقتصادي فهي تعمل على متويل خمتلف األعوان اإلقتصاديني يف خمتلف نشاطاهتم وهلذا  

قرار اإلقراض يقرتن أساسا بعنصر املخاطر، وابلتحديد يف جمال منح    اختاذ فعملية اإلقراض من بني الوظائف األساسية يف املصارف و 
ء كانت موجهة للستغالل أو للستثمار أو جملاالت أخرى، ولتجنب هذه األخطار فإنه يتعني على متخذي قرار اإلقراض  القروض سوا
قرار صائب لتجنب األخطار ومن خالل دراستنا نستخلص أن اجلهاز املصرفية  وصل إىل درجة كبرية من التطور    اختاذيف املصارف  

ن لعرض النقود والطلب عليها إىل موجة اإلقتصاد حنو التنمية ورغم تعدد املصارف وختصصها إال  نتيجة املعامالت املالية فأصبح من مكا
وعلى الرغم من أن منح القروض املصرفية ة يتم وفق أسس    قتصاديةاالأهنا تؤدي وظائف متكاملة، وال هتمل أي قطاع من القطاعات  

لتقليل من حدة املخاطر اإلئتمانية مستقبال، إال أنه واقعيا ال ميكن ألي  وسياسات إئتمانية هتدف إىل إستقرار النشاط اإلقتصادي وا
مصرف  أن حيقق تركيبه منتظمة ومستقرة حملفظة قروضه، وذلك يرجع إىل طبيعة العالقة بني القروض واملخاطر حيث أثبتت التجارب  

عن بعضها البعض، وأثبتت أيضا أنه ما من قرض مينح  أن القروض واملخاطر معنيان مرتادفان يف النشاط املصرفية  وال ميكن عزهلما  
 لعميل ما إال ويتحمل املصرف  قدرا من املخاطر مهما كانت طبيعة الضماانت اليت يتحصل عليها املصرف .  
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 أما التوصيات :  

بنوكها و مؤسساهتا  جيب على كل دول العامل  اإلعتماد على التوصيات السبع الذي قدمها صندوق النقد الدويل مبا يتناسب مع   -
 املالية . 

مبعايري احلد األدىن اإلحرتازية و احلفاظ على اإلتساق مع    لتزاماستخدام املرونة اليت يتيحها اإلطار التنظيمي و الرقاب مع اال  -
 املعايري الدولية . 

ان مع تيسري التخصيص الكفء  ابملمارسات السليمة يف إدارة خماطر اإلئتم  لتزاماحلد من فرص اخلطر املعنوي و احلفاظ على اال -
 للئتمان اجلديد . 

 احلفاظ على الشفافية و تقدمي إرشادات إضافية بشأن اإلفصاح عن املخاطر .  -
مراجعة األولوايت الرقابية و احلفاظ على احلوار الوثيق مع الصناعة املصرفية  مع التنسيق النشط مع األجهزة الرقابية حمليا و   -

 دوليا . 

 املراجع : قائمة املصادر و  

 .  www.shaimaatalla.com(. تم االسترداد من  2021مارس ,   15)

 اإلسكندرية : دار المطبوعات الجامعية .  األوراق التجارية. (. 1970أبو زيد رضوان فايز نعيم رضوان. ) - 1

شرح القانون المدني بمذاهب الفقه وأحكام القضاء الحديثة في مصر، واألقطار الحديثة ، الجزء  (. 2010المستشار مصطفى العمروسي. )

 لقاهرة: دار العدالة.  الثامن،.

  يكية. مخاطر صيغ التمويل في المصارف اإلسالمية والمصارف الكالس. ) د. ت.ن (. 73حسين بلعجوز، ، اإلسكندرية، مصر، ص  - 2

 اإلسكندرية : مؤسسة الثقافة الجامعية. 

 بيروت : منشورات الحلبي الحقوقية.  التأمينات العينية.(. 2007حسين عبد اللطيف حمدان. ) - 3

 بيروت : منشورات الحلبي الحقوقية،.  التأمينات العينية،.(. 2007حسين عبد اللطيف حمدان. ) - 4

 عمان : دار المناهج للنشر والتوزيع.  لمصرفية الخارجية. العمليات ا(. 2005خالد وهيب الراوي. )  - 5

 (. عمان : دار المسيرة للنشر والتوزيع. 2012دريد كمال شيب. ) - 6

7 -   ( الراشد.  الجزائري. (.  2005راشد  التجاري  القانون  القضائية  والتسوية  واإلفالس  التجارية  المطبوعات    األوراق  ديوان   : الجزائر 

 الجامعية . 

 الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية،.  محاضرات في اقتصاد البنوك. (. 1992شاكر القرويني. ) - 8
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 عمان : دار المسيرة للنشر والتوزيع.  إدارة المخاطر.(. 2012شقيري نوري موسى وآخرون. ) - 9

 اإلسكندرية: دار الجامعة الجديدة.  لعولمة واألنترنت، . إدارة المصارف في بيئة ا(. 2007طارق طه. )   -10

 الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية.  الوجيز في المصارف التجارية عمليات، تقنيات وتطبيقات. (. 2000عبد الحق بوعتروس. )  -11

 الحقوقية،. بيروت: منشورات الحلبي  الوسيط في شرح القانون المدني.(. 2000عبد الرزاق السنهوري. )  -12

.  قتصاديةاال مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم (. ضوابط منح االئتمان في المصارف التجارية. 2004عبد الواحد غدرة. )  -13

 ، بسكرة الجزائر : جامعة محمد خيضر، بسكرة. قتصاديةاال بسكرة ، كلية الحقوق والعلوم 

 إلسكندرية: دار المطبوعات الجامعية،.  القانون التجاري، الجزء األول. (. 2000علي البارودي، و محمد فريد لعمريني. ) -14

، مذكرة ماجستيرفي العلوم   قتصاديةاال(. تسيير الودائع على مستوى المصرف  التجاري . كلية العلوم 2005فريدة موهوب. )  15

 اس سطيف . ، سطيف : جامعة فرحات عب قتصاديةاال

عمان: دار وائل للنشر   دارة البنوك، مدخل كمي وإستراتيجي.(. 2003فالح حسن الحسيني، و مؤيد عبد الرحمان الدوري. )  -16

 والتوزيع. 

 عمان : دار الحامد للنشر والتوزيع.  العمليات المصرفية الخارجية،. (.  2003ماهر شكري. ) -17

 د.ب.ن : د.د.ن .  لقانون المدني التأمينات الشخصية والعينية.شرح ا(. 2005محمد كمال مرسي باشا. )  -18

 إلسكندرية: منشأة المعارف.  السياسات اإلستثمار في األوراق المالية.(. 1999منير إبراهيم هندي. )-19

 الجزائر : دار هومة .  األوراق التجارية في القانون التجاري.(. 2002نادية فوضيل. ) -20

 اإلسكندرية : دار الجامعة الجديدة للنشر،.  لتأمينات الشخصية والتبعية والغير تبعية.(. 2005د. ) نبيل إبراهيم يسع -21

(.  2020, 07 28وزارة المالية تدعو المصارف إلى تقييم أضرار جائحة كورونا. )  -22
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