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:مقدمة

و ألشخص ما سواء كان طبیعیا بنكالثقة التي یولیها ال هو ،ئتماناإل

ن یمنحه مبلغا من المال الستخدامه في غرض محدد خالل فترة أمعنویا ب

لقاء عائد مادي متفق علیه وبضمانات ،زمنیة متفق علیها وبشروط معینة

.من استرداد قرضه في حالة توقف العمیل عن السدادبنكتمكن ال

و لشخص أئتمان تقدیم البنك للعمیل یقصد بعملیات اإل،بناء علیه

خرى أدوات أو أي نقودا أ ،دوات للوفاءأجل معین أو في أیحدده العمیل فورا 

دوات و األأقد ال یقدم البنك هذه النقود و  ،دیونهیستخدمها العمیل في وفاء 

وفي مقابل تدخل البنك یتعهد العمیل بدفع ،ن یتعهد بتقدیمهاأفعال بل یكتفي 

ن یرد هذه أو غیر مضمون بأكما یتعهد تعهدا مضمونا .و فائدة للبنكأعمولة 

.قد یسترد البنك حقه من شخص غیر العمیلو لى البنك إدوات األ

ئتمان البنكي یشكل وسیلة حیویة في تمویل المشروعات اإلصبح أ     

،نتاجموالهم لإلأعمال یوجهون كل رجال األ ارن صأاالقتصادیة بعد 

لى بنوكهم لمساعدتهم على تنفیذ عملیاتهم عن طریق إون ؤ وبالمقابل یلج

.ئتمانیة التي تتماشى مع طبیعة ومقدار احتیاجاتهممنحهم التسهیالت اإل

،عمال الصرف وتجارة النقودأكانت البنوك فیما مضى تقتصر على وٕاذا 

ن وجودها الیوم صار یمثل ضرورة ملحة في حیاة الفرد والجماعة بتنوع إف

ن وجد كل أبعد ،البضاعة المعروضة على العمالء وازدیاد الطلب علیها

نفتاح ن اإلأكما .عمیل لدى بنكه ما یالئم ظروفه واحتیاجات نشاطه التجاري

فلم یعد ،قتصادي الذي یشهده العالم جعل المنافسة تعم كل القطاعاتاإل

المصرفي ذلك الشخص المنغلق على نفسه الذي ینتظر قدوم العمیل لطلب 
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جر یتخذ المبادرة بنفسه لجلب العمیل لى تاجر مدفوع األإبل تحول ،ائتمانه

.وعرض مساعدته علیه

صبحت تبالغ في منح أن البنوك أف عتران هذا الواقع یدفع باإلإ     

،نتصار على منافسیهانها تحقق اإلأمعتقدة -حیاناأضمانات وبدون-ائتمانها

ثیر العوامل السیاسیة أقتصادیة تحت تمتجاهلة التغیر المستمر للظروف اإل

.....جتماعیةواإل

 اصابت العدید من البنوك وانهارت بهأكانت النتیجة ضربات متوالیة 

ال من طرف إمر الذي ال یمكن تفادیه األ ،المراكز المالیة للعدید من عمالئها

.البنوك ذاتها عن طریق احترام الواجبات المهنیة المفروضة علیها

:ي عملیة ائتمانیة مهما كان نوعها تتمیز باجتماع عنصرین هماأن إ     

حدهما حال أفالبد من وجود تفاوت في الوقت بین تصرفین ،الوقت والثقة

ئتمان ن یرتكز منح ذلك الوقت على الثقة القویة بین طالب اإلأخر مؤجل و واآل

.ومانحه

یجعل عملیات ،هذا الفاصل الزمني بین تصرف البنك وتصرف عمیله

.جلقصیرة األخرىأجل و لى عملیات طویلة األإ -بوجه عام-ئتمان تقسم اإل

،المصرفي وتقتضیه حاجات التجارةخیرة تبعا لما یبتدعه العمل تتعدد هذه األ

یتحقق بالوضع ،1ائتمان الخزینة:وهي تندرج تحت طائفتین رئیسیتین هما

وهو تعبیر ،2ئتمان بالتوقیعواإل .ئتمان تحت تصرف العمیلالفعلي لمبلغ اإل

طالقه على كل عملیة ائتمانیة إقتصاد على اعتاد فقهاء القانون وعلماء اإل

1- Les crédits par caisse.

2- Les crédits par signatures.
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فالبنك فیها ال یقوم ،المبالغ المالیة من طرف البنك للعمیلتتمیز بغیاب تقدیم 

قل مادامت العملیة تمر في ظروف و على األأ –موال من خزینته أخراج إب

عارة اسمه وسمعته التجاریة المتمثلة في توقیعه إنما یكتفي بمجرد إ و  -حسنة

في  - و لتمكینه من الحصول على المالأ ،ائتمان عمیله لدى دائنیهلتعزیز

.الذي یحتاجه-الزمان والمكان

ول ن البنك الذي یمنح ائتمانه بالتوقیع یكون المستفید األأذا كان یبدو إ و      

نه یتلقى عمولة على إ لى عدم خروج المبالغ المالیة من خزینته بل و إبالنظر 

العمیل قد یتخلف عن  تنفیذ التزاماته في موعد استحقاقها  نأال إ ،العملیة

.لى الوفاء بدال عن العمیلإفیجد البنك نفسه مضطرا 

حد عمالئه عن أن البنك الذي یتدخل لمصلحة إف ،نطالقا من ذلكإ     

ئتمان بالتوقیع یدرك جیدا ما یحیط به من طریق عملیة من عملیات اإل

لعمولة التي یتقاضاها بل یحصن نفسه بطلب لذلك فهو ال یكتفي با،مخاطر

.الضمانات الكفیلة بتفادي هذا الخطر

 امالزم اعنصر ُیَعدُّ الذي  ؛عملیات مصحوبة بالخطرالغالبا ما تكون هذه ف

مادامت ،مكانیة حدوثهإو استبعاد ألغاؤه بصفة نهائیة إئتمان ال یمكن لإل

لذلك كان على البنك التعامل مع .جل استردادهأهناك فترة انتظار قبل حلول 

ُیِخلَّ ن أفیجب توقع ،المستقبل قراءة جیدة أن یقر أهذا الواقع بشكل حذر و 

خالل بالمواعید قل اإلو على األأو جزئي أالعمیل بالتزامه بالوفاء بشكل كلي 

.المتفق علیها
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،یعتبر الضمان الوسیلة التي یقدمها العمیل للحصول على ائتمان البنك

قرضه بالطریقة ٲثبات حق البنك في الحصول على ائتمانه الذي إداة أنه أكما 

.الة عدم تسدید العمیل لدیونهحالقانونیة في 

مینات نوعا من أوتعتبر الت،الضمان فكرة اقتصادیة لها مردود قانونيو 

ن أوال شك .میناتأالضمان والعكس غیر صحیح فال تعتبر كل الضمانات ت

ن طبیعة أال إ ،نواعها تعتبر ضمانا كافیا للبنكأت بمختلف میناأهذه الت

عمال قد تحول دون ئتمان البنكي وسرعة الحركة في مجال المال واألاإل

.عتماد علیها كضمان مقبول ومناسباإل

مین البنك أكانت الضمانات هي كل الوسائل التي تستهدف ت،من ثمة

استیفاء حقه عن طریق التصرف فهي ستساعده في عمیلهضد خطر تعثر 

.الذمة المالیة للعمیلمنوهذا یعطي البنك حقا في جزء،فیها

ئتمان البنكي بالتوقیع ول ما یتبادر للذهن عند الحدیث عن اإلأذا كان إ و      

ن هناك أال إ ،حیث یكفل البنك عمیله في مواجهة دائنیه،ئتمان بالكفالةهو اإل

عتاد رجال القانون التجاري والمصرفي إالمصرفي خرى ابتدعها العرفأصورة 

وهو خطاب ،ئتمان بالتوقیععلى دراسته بصورة مستقلة عن عملیات اإل

.الضمان المصرفي

نظمة القانونیة، تعرض للكثیر إن تاریخ الكفالة؛ مثله مثل العدید من األ

عا عن فطالما عبرت في معناها األكثر توس.بدایة ظهورها فيالتغیرات من 

على المبالغ " الكفالة"تسمیة  تُأْطِلقَ ف أو التأمین،كونها مرادفا للضمان
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المدفوعة من قبل بعض الموظفین العمومیین في صنادیق الدولة كرهن، 

.1ضمانا لحرصهم وٕاخالصهم في ممارسة المهام الموكلة إلیهم

اإلئتمانیة، ومن حیث كونها تأمینا شخصیا كانت فعالة في تغطیة الحاجات 

لكنها كانت قاسیة مع الكفیل مما أدى إلى القلق بشأن حمایة هذا األخیر من 

ففي روما، تأثر المشرع بالوضعیة المزریة التي آل إلیها .الدائن المتعسف

الكفیل إثر وقوعه ضحیة لهذا التصرف، فأحاطه بحمایة مبالغ فیها أثرت على 

األمر الذي .مد علیه إلى فخ ضدهحقوق الدائن مما حول التأمین الذي یعت

أدى إلى الحد من فاعلیتها كتأمین، فأصبح  القانون یتقلب  بین  ضرورات 

.اإلئتمان وضرورات الحمایة

الكفیل لدین الغیر رهینة بین یدي الدائن، اْعتُِبَر في الحضارات القدیمة، 

یر هذا ثم تغ.یتدخل لمنع التنفیذ على المدین األصلي عن طریق شخصه

المفهوم القدیم للكفالة في الحضارة الرومانیة لیصبح على الوجه الذي نعرفه، 

.فانتقل من التنفیذ على شخص الكفیل إلى التنفیذ على أمواله

عن ذلك التقلید الروماني،في زمن الحق،ُیَعبِّرُ أصبح مفهوم الكفالة 

بتقنیات اإلنابة، فنتج عنه نصوص القانون الحدیثة في الذي تم تطویره

  .الكفالة

م إلى تغیر المفهوم 19أدى التوجه إلى النظام الرأسمالي في بدایة القرنكما

أنواع جدیدة  تاْسُتْحِدثَ ف أضحت أداة ضروریة  لإلئتمان،بعدما للكفالة البسیط

1- D.A.Pansot, Traité du Cautionnement en Matière Civile et Commerciale,

Troys Imprimerie du Cardon, 1844, Paris, p 3.
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 ؛التي تمتمع تطور الكفالةاإلئتمان،فتصاحب تطور.1من الكفالة

حتى أصبح الكفیل ال یكاد رفتها فیما بعد،یصقتصادیة محضة،إالعتبارات 

.إال أن یكون بنكا أو مؤسسة ائتمانیة

الوضعیة، هذه الفرصة نتهز المشرع الحدیث، في مختلف القوانینإ     

، مما )البنك(لتطویر هذا النظام القانوني بفرض قواعد خاصة على المحترف 

تكیفت؛ وعبر مرور العصور، مع ف .تعدیل قانون الكفالة بشكل مهم أدى إلى

.كل أنواع الضمان  ومتطلباته

ذا كانت الكفالة البنكیة تحتل مكانة الصدارة في هذا النوع من العملیات إ و      

نها في التشریع الجزائري أال إ ،لى طبیعة الضمان الممنوح من البنكإبالنظر 

الیوم تشكل ضمانا كافیا في نظر المستفیدین منها بتنظیمها المدني لم تعد

ال إلو كان متضامنا ال یلتزم فالكفیل و .بسبب الطابع التبعي اللتزام الكفیل

–مر الذي یسمح وهو األ ،صلي نفسهضمن الحدود التي یلتزم فیها المدین األ

بالتصدي لمتابعات الدائن عن طریق التمسك بالدفوع التي یملكها -مبدئیا

.من فائدتهُیَقلِّلُ و  همیة الضمانأمن ُیْضِعفُ صلي مما یجعله لمدین األا

كان ذلك السبب الرئیسي وراء ظهور ما یسمى خطابات الضمان 

خر من آالمستفیدون یتطلبون من المتعاملین معهم نوعا  أعندما بد،المصرفیة

.لزاما من الكفالة المدنیةإ و  ماناأكثر أالضمان یكون 

1- J.B.Hébert, Projet de Cautionnement Hypothécaire National (adressé aux

membres du gouvernement provisoire), Imprimerie de Brière, 1848, Paris, p 4.
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نشأ خطاب الضمان نتیجة الحاجة العملیة إلیه بعیدا عن التشریع، فهو 

التشریع ومنها التشریعات بذلك ولید العرف المصرفي وال تزال  بعض

الجزائري، ال تفرق بینه  وبین  الكفالة الخاضعة ألحكام  القانون المدني  

عوامل تختلف في وٕان أسباب نشوئه وتطوره ترجع إلى .والكفالة  البنكیة

.الدولیةلعقود الداخلیة عنها في العقود ا

الكفالة  لكنها  لم -ولحقبة من الزمن -سادت ،في العقود الداخلیة

الدائن  بسبب تبعیتها للدین األصلي في تمسك الكفیل بكل دفوع  ُتْرضِ 

المدین، كما أنه  یكون فیها  على الدائن رفع دعوى للحصول على حقه من

الكفیل، فلجأ الدائنون إلى طلب الكفالة النقدیة  كصورة من صور الضمان 

.أوراقه المالیة حیازة فعلیة أو العیني یحوز بموجبها الدائن على نقود المدین

كان البد من التفكیر الذي كان یتطلبه الدائن كودیعة، وبسبب ضخامة المبلغ 

وال تحتاج إلى الوقت وال في وسیلة أخرى تفصل الكفالة عن الدین األصلي

قتضاء، كفالة تعد نوعا من أنواع إلى إیداع النقود، وتوفر السهولة  في اإل

.الضمان المستقل

الدولیة، فقد  كانت األطراف تعتمد على التأمینات العینیة  العقود ما فيأ     

والشخصیة  كأدوات  للضمان في حالة  استقرار العالقات بینها وتقارب 

القانونیة، وفي حالة  تخلف ذلك، فإن هذه التأمینات التقلیدیة تصبح نظمها 

عاجزة عن تجاوز حدود الدول األطراف باإلضافة إلى صعوبة تطبیق القانون 

ُتوَدعُ أوراق مالیة وا  إلى طلب ودائع على شكل نقود أوؤ الدولي الخاص، فلج

الذي كان هذا  لدى البنوك كشكل من أشكال الرهن  بنقل الحیازة، وبالقدر

المدین لذلك تحولت الفكرة للطرف الدائن، كان مرهقا للطرف الرهن مرضیا
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سریعا إلى إحالل ضمان البنك بالتوقیع محل نقل النقود، فكان هذا الحل غیر

مكلف وال یصطدم بأي دفع مستمد من عقد األساس ویتم دفعه بمجرد الطلب، 

لذلك یرى بعض الفقه أن .التنفیذفشكل  ضمانا عابرا للحدود وأكثر سهولة في

وقد أشارت  بعض أحكام القضاء ،يالضمان المستقل مشتق من التأمین العین

.الفرنسي إلى هذا األصل التاریخي

بصورته الحالیة في فرنسا حوالي سنةالمصرفيظهر خطاب الضمان

العالمیة ، وكان لهذا الظهور ارتباطا وثیقا بأزمة البترول بعد الحرب 1970

حیث شهدت السوق العالمیة اضطرابات عدیدة أدت إلى تدخل البنوك .الثانیة

محل النقود، إلى ا التوقیعلیحل هذالتوقیع مجردها عن طریق  لمنح ضمانات

أن تطورت العملیة إلى تعهد مصرفي بالوفاء عن العمیل المدین بقیمة التزامه 

وهو ما .البنك الضامنطرف لب من الط، بحیث یكون الدفع لمجرد تجاه دائنه

له صفة آلیة في أحكام خطاب الضمان بصورته الحالیة بحیث تكون یفسر

.النقدیة تحت التصرفالتنفیذ كالودیعة

ن تنفیذها أهو  ،هذا النوع الجدید من الضمانات البنكیة-ساساأ –ن ما یمیز إ

یل لشروط من طرف البنك الضامن ال یتوقف مطلقا على مدى تنفیذ العم

فالبنك یتعهد بدفع مبلغ نقدي ،الضمان بمناسبتهُمِنحَ صلي الذي العقد األ

خیر على الرغم ول طلب من هذا األألى المستفید عند إو قابل للتعیین أمعین 

.مري معارضة من عمیله اآلأمن 

الدراسة على معالجة نوع ممیز من االئتمان البنكي بالتوقیع  هذه صبتن

همیة خطاب الضمان المصرفي كصورة من ونظرا أل،الكفالة البنكیة ال وهوأ
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ئتمان بالتوقیع ولما یطرحه من مشاكل وصعوبات مرجعها الخلط صور اإل

بالدراسة حیث  هتناولن نأینا أرتإ ،الذي ال یزال قائما بینها وبین الكفالة البنكیة

.بابا مستقال من البحثفردنا لهأ

عتماد الجوانب الهامة في الكفالة البنكیة، مع  اإلبرزأسیتم التركیز على و 

على ما جاء من نصوص عامة وخاصة في التشریع الجزائري السیما تلك  

همیة بمكان نظرا األن موضوع الدراسة هو من إ و  .یةالمنظمة للعملیات البنك

كان البد من التعرف لذلك  ،ي تحتله الكفالة في عملیات االئتمانذللموقع ال

ساسیة التي تحكم الكفاالت البنكیة لتؤدي الدور المنوط بها مبادئ األعلى ال

في  ،قتصادیة وتدعیم المؤسسات الحكومیة والخاصةفي تمویل المشاریع اإل

لى إقتصادیة والمالیة التي تشهدها الجزائر عقب تحولها خضم التغیرات اإل

تحدید دورها  لىإهمیة تحدید استخدامها سیؤدي أن أكما .نظام اقتصاد السوق

.بالضمان

مر الوقوف على حدود ولقد استعصى على الباحث في بدایة األ

مر صعوبة ومما زاد األ،الموضوع بسبب كونه یحتمل وجهات متعددة للبحث

نه یشیر ٲو ٲ،الدقیق للمصطلحات من طرف المشرع الجزائريستخدامعدم اإل

ن قلة المراجع التي أكما .واضحةن ینظمها بقواعد ٲلى المادة القانونیة دون إ

.شكلت عائقا مهما،تناولته بالدراسة في ظل التشریع الجزائري

داة للضمان في أالكفالة البنكیة ك–ن اختیارنا لهذا الموضوع أوالواقع      

ن أذ إ ،ت بمحض الصدفةألم ی-ئتمان في ظل التشریع الجزائريعملیات اإل

ئتمان بالتوقیع في الصدارة ضمن عملیات اإلحتل تهذه العملیة ال تزال 

وهي  ،مام القضاءأطرح العدید من المشاكل والصعوبات زال تتوال  ،الجزائر
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سباب التي جعلتنا نتعرض لخطاب الضمان المصرفي بالمقابل منعا ذات األ

.للخلط بین الضمانین

والتنظیمیة في ظل خر هذا النظام القانوني من الناحیة التشریعیة أعالوة على ت

تى خالیا من أي نص خاص ینظم أفالتشریع الجزائري قد ،تشریع بنكي مبعثر

العملیات البنكیة عموما والكفاالت البنكیة خصوصا عكس العدید من 

و أصدار تشریعات خاصة إلى إالتي عمدت ،التشریعات العربیة والغربیة

ریعیة تحكم العملیات ضافة نصوص تشإجرت تعدیالت في قوانینها القائمة بأ

.البنكیة المختلفة

ستثمار وفي ظل صدور القوانین الوطنیة التي تشجع اإل ؛لى ذلكإضف أ     

موال متیازات الممنوحة للمستثمرین والتي تشكل عامال لجذب رؤوس األواإل

داة أكان لزاما التعریف بدور الكفالة البنكیة ك،جنبیة في المجاالت المختلفةاأل

.االئتمانیةي العملیاتللضمان ف

وكل ذلك یصب في سیاق واحد هو تحقیق األهداف المرجوة من هذه الدراسة 

:والمتمثلة في

.همیة المتزایدة والحاجة الماسة لمعرفة تفاصیل وتطبیقات الكفالة البنكیةاأل -

الكفالة  یهاسس والضوابط القانونیة والبنكیة التي ترتكز علأهم األبلورة -

.البنكیة

الة البنكیة في ظل النظام المساهمة في إعطاء صورة حیة عن واقع الكف-

.التشریعیةلمخاطر الناجمة عنها  من الناحیةالجزائري  واالبنكي
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إضافة لبنة جدیدة إلى مجموعة الدراسات القانونیة وتنمیة القدرات المعرفیة -

القانونیة الجزائریة في المجالمكتبة لتغطیة النقص الملحوظ  في ال،والعلمیة

.البنكي

ثَارُ تُ شكالیات التي جابة على بعض اإللبلوغ هذا الهدف كان البد من اإل

خذ المشرع الجزائري ببعض أفما هو مدى ،حول موضوع الكفالة البنكیة

عراف البنكیة لكي تؤدي الكفالة البنكیة دورها الفعال رستها األأالمبادئ التي 

ثارة مسؤولیة البنك إ وماهو دور القضاء في ؟ئتمانبالضمان في عملیات اإل

  ؟عن تقدیر هذا الضمان في غیاب تقنین بنكي محكم

بما تناوله فقهاء القانون في ةناستعاإل معحكام الكفالة البنكیةأ ناتناول

صدرته غرفةأو بما ،خطابات الضمانعمال البنوك و مؤلفاتهم التي تطرقت أل

خطاباتموحدة بعنوان الكفاالت البنكیة و التجارة الدولیة بباریس من قواعد 

.الضمان لدى الطلب

ه الدراسة مع استخدام المنهجذد على المنهج الوصفي في هاعتمإلاتم  قدو 

:حیث تلخص المنهج فیما یلي ،التحلیلي في بعض المواضع

استقراءالفقه القانوني، و الموضوع في كتبا ذحول هُكِتبَ طالع على ما اإل -

لى إجمعها وتحلیلها للوصول حكام المتعلقة بالموضوع و واأل النصوص

.الضوابط العامة فیها

التي تتعلقي مؤلفات القانونیین المعاصرین و طالع على ما جاء فاإل -

   .لكذرائهم في آستفادة من محاولة اإلو  بموضوع البحث

لك ذموضحا في ،ومقارنتهاراء القانونیة عرض اآلتحقیق المسائل الخالفیة و -

.أمكني ما أبداء الر إ مكان وترجیح و اإل أي مع مناقشتها قدردلة كل ر أ
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جل التعرف على المشاكل أمن ،ستعانة بزیارات میدانیة لبعض البنوكاإل -

.العملیة التي تعترض هذه الضمانات وتحصیل العقود النموذجیة المتعلقة بها

اقتراح الحلول للمشاكل التي تعترض موضوع البحث سواء فيمحاولة -

فادة المشرع الجزائري ببعض إجل أمن ،التطبیقي أو  الجانب النظري

ه ذلى العمل بهإوالمؤسسات المالیة قل دعوة البنوكو على األأ تقتراحااإل

ا هو ذهأداة للضمان، و تطویر استخدام الكفاالت البنكیة كجلأالحلول من 

لى إجل دعوته أالقتصار الدراسة على التشریع الجزائري من الرئیسيالسبب

.المنظومة القانونیة البنكیة عموماتدارك النقص في

ول حیث تم تخصیص الباب األ،عتماد على التقسیم الثنائياإل تموقد      

ئتمانیة في موقع الكفالة البنكیة من الضمانات اإل:بعنوانللكفالة البنكیة

َص ما الباب الثاني فأ ،التشریع الجزائري :تحت عنوانلخطاب الضمانُخصِّ

خطاب الضمان "عمال نحو مفهوم جدید للكفالة البنكیة في مجال األ

."المصرفي
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موقع الكفالة البنكیة من الضمانات اإلئتمانیة :الباب األول

التشریع الجزائري في

،تحتل الكفالة البنكیة مكانة هامة ضمن الضمانات البنكیة في الجزائر

ساس التشریعي لها في النصوص العامة یجاد األإفكان من المهم محاولة 

المختلفة التشریعاتن الكفالة طبقا للقواعد العامة تناولتهاأوال شك .والخاصة

لى إتشریعات التي توصلت لكن قلة من ال،ومنها المشرع الجزائري ؛بالتعریف

-نعني تدخل البنك ككفیل-تعریف جامع للكفالة البنكیة بمفهومها الحدیث

من َیْخلُ همیتها تطور مفهومها لكن تطبیقها من الناحیة الفنیة لم أوبسبب 

.العوائق

:لى فصلینإللوقوف على ذلك تم تقسیم هذا الباب 

.للكفالة البنكیة على ضوء التشریع الجزائري يطار المفاهیماإل :ولالفصل األ

داة للضمان في المنظومة البنكیة أواقع الكفالة البنكیة ك:الفصل الثاني

.الجزائریة
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اإلطار المفاهیمي للكفالة البنكیة على ضوء :الفصل األول

الجزائريالتشریع 

ساسیة التي یرتكز علیها منح الكفالة البنكیة الیوم الدعامة المالیة األُتَعدُّ 

وفي هذه الصورة من الضمان البنكي یضم البنك ،ئتمانالعدید من عملیات اإل

.لتزام المكفوللى ذمة عمیله لضمان الوفاء باإلإالكفیل ذمته 

حد ككفیل أل-شخاص الطبیعیة والمعنویةكباقي األ-ن یتدخل أفالبنك یمكنه 

ما إ و  ،ن قدرة هذا العمیل بدت للمتعاقد معه غیر كافیةأما بسبب إ ،عمالئه

.ن یرى في مواجهته بنكا بكافة سمعته وثقله الماليأن الدائن یرید أل

تم تقسیم ،للتعرف على مفهوم الكفالة البنكیة في ظل التشریع الجزائري

األساس التشریعي :المبحث األولنتناول فيثالث مباحث  لىإهذا الفصل 

الطبیعة القانونیة :المبحث الثانيثم في،للكفالة البنكیة في القانون الجزائري

الكفالة  :المبحث الثالثخیرا فيأو  ،للكفالة البنكیة في ظل الفقه والقضاء

.سالمیةالبنكیة في ظل الشریعة اإل
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البنكیة في القانون األساس التشریعي للكفالة:المبحث األول

الجزائري

حكام الكفالة الواردة أنه أن عقد الكفالة البنكیة تسري في شأمن المستقر 

مع مراعاة طبیعة العمل الذي یقوم به البنك باعتباره عمال ،في القانون المدني

ن التزام البنك الذي تدخل أمن الظروف المحیطة ُیْسَتَفادُ ففي كل مرة .تجاریا

صلي ناشئ في ذمة عمیله في عالقة سابقة أتابعا اللتزام ُیْعَتَبرُ ح كفالته لمن

حكام ألى إبصددها كفالة یجب الرجوع ُیْعَتَبرُ ن تعهد البنك إف ،بینه وبین دائنه

ن ذلك ماأل ،ن تنازل البنك عن حقه في الدفع بالتجریدإ القانون المدني حتى و 

.البنككید للصفة التضامنیة لكفالةأال تإهو 

همیة أوفي المطلب الثاني ،ول تعریف الكفالةاألمطلب النتناول في 

.ئتمانداة للضمان في عملیات اإلأالكفالة البنكیة ك

تعریف الكفالة:المطلب األول

.إیاهَضمََّنهُ المال أي  هَكفَّلَ ، و هُ ضِمنَ أي  هكَفلَ ، الَضمَّ ة تعني لغ كفالةال     

.وتعني أیضا التعهد والتحمل عن اآلخرین

، كما في رّباه وأنفق علیه أي یتیًماَكَفلَ و به، فقام علیه تكفَّلَ  أي:َعْیَشهُ َكَفلَ 

"تعالى اهللاقول  .1"َوَكفََّلَها َزَكِریَّا:

.37:سورة آل عمران، اآلیة-1
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ْتُه ِإَلْیَها يأوَكَفَلِت اُألمُّ َوَلَدَها  دین َكَفلَ  و هُ ضِمنَ الرجل أي َكَفلَ ، ومنه َضمَّ

.1عهتمنُّ  وأشریكه أي تعهد بدفعه في حال عدم تمكنه من تسدیده 

بإحضار المدین )الكفیل(هي أن یتعهد الشخص :الكفالة اصطالحا

عند حلول أجل الدین  وامتناع  المدین  )المكفول له(إلى الدائن )المكفول(

معناها اللغوي، وهي بذلك ال تخرج في معناها اإلصطالحي عن .2من دفعه

.إذ أنها تعني الضم والضمان

هي ضم ذمة الكفیل إلى ذمه المدین في المطالبة بدین أو:الكفالة شرعاو      

.3نفس أو عین

تعریف التشریعات الحدیثة للكفالة:الفرع األول

نون بمعان مختلفة تختلف حسب موضوعها الفظ الكفالة في الق ُیْسَتْخَدمُ 

یداع إالكفالة عندما یلتزم شخص بُتْطَلقُ ف ،القانون من تنظیمهاوحسب غایة 

أوراق مالیة ضمانا لما یترتب في ذمته من مسؤولیة احتمالیة  أو مبلغ نقدي

ضمانا لرد ما یتراكم تحت یده بحكم إلیه من أعمال، أوُیْعَهدُ بمناسبة ما 

.عمله من أموال

كفالة بالمعنىْعَتَبرتُ ذا كانت هذه القیمة المالیة تسمى كفالة إال أنها ال إ و 

.904بیروت، ص،2،2001المنجد في اللغة العربیة المعاصرة، دار المشرق، ط -1

2- Dictionnaire du Droit Privé de "Serge Braudo -conseillé honoraire à la cour

d´appel de Versailles -", Paris, 1996-2017, site: www.dictionnaire-

juridique.com/serge braudo.php, visité le: 15-01-2013.

الجامعي،علي محمد عبد الحافظ السید، الكفالة وتطبیقاتها المعاصرة في الفقه اإلسالمي، دار الفكر-3

.5، اإلسكندریة، ص 2008، 1ط 
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لى الذمة المالیة إوهو ضم ذمة مالیة لشخص ما ،القانوني الذي نقصده

.للمدین

 للكفالة تعریف المشرع المصري: والأ

"عرف المشرع المصري الكفالة بأنها عقد بمقتضاه یكفل شخص تنفیذ :

.1"به المدین نفسهَیفِ إذا لم  ،لتزاماإل بهذاَیِفيَ یتعهد للدائن بأن بأن التزام

للكفالة تعریف المشرع األردني: اثانی

ذمة في المطالبة ضم ذمة إلى ":الكفالة بأنهاالمشرع األردني عرف     

.2"لتزامبتنفیذ اإل

لیجعل مصدرها العقد،  الكفالة عن إطارخرج أوعلى خالف المشرع المصري 

.لتزاممتعددا تعدد مصادر اإل

  للكفالة تعریف المشرع المغربي: اثالث

الكفالة عقد بمقتضاه یلتزم :"للكفالة كما یليالمشرع المغربيورد تعریف

.1"خیر نفسهألذا لم یؤده هذا اإداء التزام المدین بأشخص للدائن 

:بتاریخ 108 :لعدداالقانون المدني، ج ر ، یتضمن إصدار13: رقم قانونالمن 772:المادة-1

:الرسمیة المصریة، الموقع الرسمي للجریدة29-07-1948

www.cc.gov.eg/Garida.aspx , visité le:17-11-2017.

:الموقع الرسمي للجریدة الرسمیة األردنیة، 1976:لسنة، 43:رقم قانونالمن 950:المادة-2

www.mit.gov.jo, visité le:17-11-2017.
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 للكفالة تعریف المشرع التونسي: ارابع

لتزام  به ا للدائن مامقتضاه شخص بأن یؤديعقد  یلتزم ب:"عرفها بأنها

.المغربيف المشرع التونسي عن لم یختلف بذلك تعریف ،2"المدین إن لم یؤده

  للكفالة المشرع الفرنسيتعریف: اخامس

:كما یلي ف .م .قمن 2288:المادةالمشرع الفرنسي الكفالة في عرف     

یصبح كفیال بالتزام، یخضع في مواجهة الدائن لتحقیق هذا الشخص الذي"

.3"المدین بنفسهإذا لم یحققهاإللتزام

لتزام في الكفالة تحدید مصدر اإلتجنبوبذلك یكون المشرع الفرنسي أیضا قد 

.بالعقد، وجعله متعددا

ا السرد لمختلف التعریفات التي أوردتها التشریعات الحدیثة ذبعد ه

یده بالعقد، لتزام فیها، بین تقیاإل نالحظ أنها تباینت في تحدید مصدر،للكفالة

 :في ةُمَحیَّنبصیغة 1913-08-12:مؤرخ فيقانون اإللتزامات والعقود، قانونمن 1117:المادة-1

:لرسمي للجریدة الرسمیة المغربیةالموقع ا،18-02-2016

www.sgg.gov.ma, visité le:17-11-2017.

بنسخة 2005-08-15:المؤرخ في87:قانون رقممن مجلة اإللتزامات والعقود، 1478:المادة-2

:، الموقع الرسمي للجریدة الرسمیة التونسیةةُمَحیَّن

www.iort.gov.tn, visité le:17-11-2017.

3- Art 2288:" Celui qui se rend caution d’une obligation de soumet envers le

créancier à satisfaire cette obligation , si le débiteur n’y satisfait pas lui-

même ", Livre 4ème des  sûretés, titre Ι des  sûretés personnelles, chapitre du 

cautionnement , Art 2288 modifié par ordonnance N°2006 -346 du: 23-03-

2006, Art 2 et 4 et 5, JORF N°71 du: 24-03-2006.
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لتزام، فما هو موقف المشرع الجزائري بین هذا إلى كافة مصادر اإل هَعدِّیتَ  أو

  وذاك؟

تعریف المشرع الجزائري للكفالة:الفرع الثاني

كما من القانون المدني 644:المشرع الجزائري الكفالة في المادةَعرَّفَ 

"یلي َیِفيَ بأن الكفالة عقد یكفل بمقتضاه شخص تنفیذ التزام بأن یتعهد للدائن :

.1"به المدین نفسهَیفِ بهذا االلتزام إذا لم 

الكفیل والدائن :وبهذا المعنى تتمثل الكفالة في عقد بین شخصین هما

عنه طرفا في العقد، بحیث أنالمكفول له، وال یكون المدین األصلي المكفول

اعتبارلكن مع ذلك ال یمكن .2تهالكفالة تجوز بغیر علمه، بل ورغم معارض

، إذ أنه هو انعقادهایلعب دورا هاما في ألنهغریبا تماما عن العقد المدین

الذي یدعوا الكفیل في معظم األحیان إلى  التعاقد مع الدائن لضمان التزاماته، 

.3ألجل متطلبات هذا الضمانفهي لم تبرم إال 

؛ بحسب وحیث أن الكفالة في القانون الجزائري یكون دائما مصدرها العقد

تعدد مصادره الذي تضمنه لیس دائما كذلك، بل تلتزام األصلي، فإن اإلالنص

الكفالة من :ي الكتاب الثاني، الباب الحادي عشر بعنوانالجزائري أحكام الكفالة فأورد المشرع -1

المتضمن 1975-09-26:المؤرخ في 58- 75: رقم مرألا ج،.م.ق من 673إلى  644: المواد

 31: العدد ج ر 2007-05- 13: المؤرخ في05-07:القانون المدني المعدل والمتمم بالقانون رقم

.2007-05-13:بتاریخ

  . ج.م.ق من647:المادة-2

،10السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، الجزءعبد الرزاق :في الكفالة بوجه عامراجعی-3

.18التأمینات الشخصیة والعینیة، دار إحیاء التراث العربي، بدون سنة النشر، بیروت، ص 
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العمل اإلرادة المنفردة أوفقد یكون مصدره العقد، أولتزام،بتعدد مصادر اإل

1.نص القانونبال سبب أواإلثراءغیر المشروع أو

من النص أن الكفالة في القانون الجزائري ترتكز على التزام أصلي ُیْفَهمُ كما 

لتزام األصلي في وجوده إلضمان الوفاء به، وهي بذلك تابعة لوتعمل على 

فهي ترتب التزاما شخصیا في .بل وفي أوصافه2وانقضائه، وصحته وبطالنه

.3به المدینَیفِ لتزام األصلي إذا لم وفاء باإلمحله ال،ذمة الكفیل

أن ، ج.م.من ق 644 :ةدماالنستنتج من هذا التحلیل المختصر لنص 

مین شخصي یلتزم بموجبه الكفیل أالقانون الجزائري هي عقد تالكفالة في ظل 

بضم ئنه وذلك داعن أدائه إلى بالوفاء  بالتزام  المدین متى عجز هذا األخیر

أحدهما مادي یتم بواسطة ضمان الدین من :كما أن لها عنصران.ینالذمت

الشخص الكفیل الذي عنصرخرأي قیمة أخرى، واآل أو خالل مبلغ مالي

في حد ذاته الضمان لتنفیذ اإللتزام من طرف شخص ٱخر وهو ما یمثل

.4یعرف بالكفالة الشخصیة والتضامنیة

تعریفهاالكفالة البنكیة، فإنه من الضروري بیانوحیث أن موضوع بحثنا هو 

-الرهن الحیازي-حق اإلختصاص-الرهن الرسمي(الشخصیة نبیل إبراهیم سعد، التأمینات العینیة-1

.52اإلسكندریة، ص ،1982ارف، ط المع ةأمنش، )الكفالة -حقوق اإلمتیاز

  .ج.م.من ق648:المادة-2

محمد : في ذلك راجععدم قیام المدین بالوفاء، یوال یعني ذلك أنها معلقة على شرط واقف هو-3

، كتاب الحدیثال ، دار)عقد الكفالة(صبري السعدي، شرح القانون المدني، التأمینات الشخصیة والعینیة

.16الجزائر، ص،2005ط 

4- El Fassi Fatima Zohra, le Régime Juridique de la Rémunération dans les

Marchés Publics de Fourniture en Droit Algérien, Thèse de Doctorat en Droit

Public de l´Entreprise, Université de Montpellier Ι, 1991, p 492.  
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  .ن ذلكأناه  المشرع  الجزائري  بشتبوسبب ظهورها  وما 

تعریف الكفالة البنكیة:الفرع الثالث

، تعددت 1عتماد بالكفالةاإل أو الكفالة المصرفیةالبنكیة أو الكفالة     

واحد، وهو ذلك التصرف الذي بمقتضاه یتعهد البنك في عنىوالمالتسمیات 

م الغیر، إذا لم یقهذا  تجاه لهیالذي یتحمله عملتزام مواجهة الغیر بتأدیة اإل

بهذا المفهوم  تعني  ببساطة أن یكون الكفیل  وهي ،2العمیل بتأدیته بنفسه

.بنكاً 

ي،حتیاطإ منها توقیع البنك على ورقة تجاریة كضامنتتخذ صورا عدیدةوهي 

وراق أحتیاطي في ورقة مستقلة بما یضمن بضعة عطاء هذا الضمان اإلإ وأ

لى إثاره ٱبرامه و إبرام عقد مستقل بحیث یخضع في إ وأ ،تجاریة دفعة واحدة

.3القواعد العامة

عتماد اإل نوع من  التعهد أو":بأنهاالكفالة البنكیةالفقه الفرنسي عرف     

الغیر،  ملتزامات التعاقدیة لزبونه أماالبنك بالوفاء باإل، الذي یلتزم فیه بالتوقیع

،2003التجاریة والعملیات المصرفیة، دار الجامعة الجدیدة، ط هاني دویدار، الوجیز في العقود -1

  . 284ص  ،اإلسكندریة

اإلعتماد بالقبول، الكفالة المصرفیة، خطاب (بضراني نجاة، اإلعتماد المصرفي بطریق التوقیع -2

  .273ص ،1987، رسالة دكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، )الضمان 

ضوابط منح اإلئتمان المصرفي من منظور قانوني ومصرفي، دار النهضة إبراهیم شحاته،صالح -3

.335، القاهرة، ص1،2008العربیة، ط
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بهذا  ؛في حالة إذا لم یقم بها هذا األخیر بنفسه، بحیث یقوم فیها  البنكي

.1"الشكل، بإقراض توقیعه

2288:ألحكام الموادتخضع تضامنیة  كفالة " :خر بأنهااآلفها البعض كماعر 

.2"وما بعدها من القانون المدني الفرنسي

حتمیة لتطور النظام البنكي وتنوع أعمالهظهرت الكفالة البنكیة كنتیجة 

أدوات القانون البنوك بعضملیئا، بحیث استعارت  اأصبح شخص أن ذمن

تعدیالت تتماشى مع طبیعة التعامل  البنكي، علىعلیها وأدخلتالمدني 

.رأسها الكفالة

إما أن یكون البنك كفیال  لتعهدات :تجسدت هذه الكفالة البنكیة في صورتین

أو أن یتطلب  كفالة بنك آخر لمنح اإلئتمان للزبون، في حالة عدم  زبائنه،

.كفایة ضماناته

تعهد نهائي یصدر من البنك :"نهاأعرفها بعض الفقه ب،بناء على ذلك

لى المستفید إقابل للتعیین  وأبناء على طلب عمیله بدفع مبلغ نقدي معین 

.3"ن یطلب المستفید ذلكأبمجرد 

البنكیة في إطار القواعد العامة، اكتفى المشرع الجزائري بتعریفه للكفالة

للكفالة  تعریفهائنا للنصوص الخاصة ما یشیر إلى ولم نجد من خالل استقر 

حظنا أن تطبیقات ال البنكیة حدیثا، في حینعراف بالمفهوم الذي تبنته األ

1- Christian Gavalda et Jean Stoufflet, Droit de la Banque, éd PUF, Paris, sans

date de publication, p 678.

2 - Jean- Louis Rives- Langes et Monique Contamine-Raynaud, Droit

Bancaire, 6 ème éd, Dalloz, Paris, 1995, P559.

.209علي محمد عبد الحافظ السید، المرجع السابق، ص -3
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ئتمانیة، تخرج عن اإلطار الكفالة في مختلف البنوك والمؤسسات المالیة واإل

بحیث تصبح أحكامها أكثر صرامة ،ج.م.من  ق644:الذي حددته المادة

ئتمان الداخلیة عملیات اإل في وتشددا في هذا المجال، لتعزیز دورها  بالضمان

خطاب الضمان"باسمالحدیث فتجسد تطبیقها فیما عرفه الفقه.والخارجیة

.1"المصرفي

حتفظ بمصطلح الكفالة حتى مع تجسیده اویكون بذلك المشرع الجزائري قد 

، محدثا ئتماناإللمفهوم آخر في النصوص التشریعیة الخاصة بعملیات 

.یةالتعارض بین النص والن

أهمیة الكفالة البنكیة كأداة للضمان في عملیات :المطلب الثاني

اإلئتمان

حد الضمانات الهامة التي تمنحها البنوك بمناسبة أتمثل الكفالة البنكیة 

بالنظر للدور الذي تلعبه حالیا ،ئتمانالعملیات التي تضطلع بها في مجال اإل

المطلب (عملیة جدیرة بالدراسةهمیتها الأوٕاذا كانت .بوصفها مهنیا متخصصا

المطلب (ن تطبیقها تعترضه بعض الصعوبات قد تحد من فاعلیتهاإف ،)ولاأل

.)الثاني

1- La lettre de garantie ou d’intention.
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للكفالة البنكیةیة ملالع األهمیة:ولاأل الفرع 

فالقواعد  ،الكفالة بشكل عام ضمان مرن قابل للتطبیق في كل الحاالت

الشأن بالنسبة كما هو  هابإبرامة تتعلق نیها شكلیة معیلال تفرض عالعامة 

بأقلوشهرها،  فهي تنعقد بشروط بسیطة و توثیقهاالعینیة من وجوب للتأمینات

.1التكالیف

الدفع من ، فیكفي لذلك عجز المدین عن تنفیذهایة لمتشمل مرونة الكفالة ع

لك فهي  بذدعوى، ون الحاجة إلى تحریك أیة جل  مطالبة الكفیل بالوفاء، ودأ

كما أن توخي الدائنین خطر .طویال اإجراءات وال تستغرق وقت  أيتتطلب ال 

.2مجال األعمال ا فيإفالس المدین فسر تطوره

ئتمان، فال یتحملها البنك تبرز أهمیة الكفالة البنكیة في توزیع مخاطر اإل

ومما ال شك فیه أنها تحقق مصلحة واضحة .كفیالوحده، سواء  كان دائنا أو

.الدائنأهمیة  بالنسبة  للبنك الكفیل أوللمدین، وٕان هذه  المصلحة ال تقل 

ذه العملیة مربحة تكون هفالبنك ال یقوم بكفالة زبونه بصفة مجانیة، فغالبا ما 

الخدمة ال تقل عن عمولة القرض أوعمولة عن تقدیمه لهذه له ألنه یتقاضى 

.3عتماداإلفتح 

، مجلة "القانونیة للكفاالت المقدمة للبنوك دراسة في المشاكل:"حماد مصطفى عزب، مقال بعنوان-1

   .519-301 ص ص ،1992سیوط، ٲ، كلیة الحقوق، جامعة 8:العدد الدراسات القانونیة،

2- Marie Trécan:" le cautionnement des engagements d'un tiers par une société

civile est-il toujours d'actualité?", Revue Hebdomadaire- option finance- du:

29/04/2013, Paris, pp28-29.

 8إلى 6تتراوح نسب العمولة عن عملیات اإللتزام بالتوقیع عموما في البنوك الجزائریة، بین حوالي -3

في تعلیقه على نسبة Ripert:من أجل ذلك یقول الفقیه الفرنسيبالمائة من قیمة العملیة المضمونة،

=:العموالت البنكیة



25

على ما131-94:من النظام رقمالثانیةو  ولىاألفقرة ال 4: حیث تنص المادة

:یلي

تحدد البنوك والمؤسسات المالیة، بكل حریة، معدالت الفائدة الدائنة والمدینة "

.وكذا معدالت ومستوى العموالت المطبقة على العملیات المصرفیة

قصى یستوجب احترامه من قبل أن یحدد هامشا أنه یمكن بنك الجزائر أ غیر

."البنوك والمؤسسات المالیة بالنسبة لعملیات القرض

ویكون األمر كذلك حتى في األحوال التي یضطر فیها البنك إلى الوفاء 

ومن جهة هذا من جهة، .ولیس كلها الكفاالتبعض  ذفسینبما أنه ،لتزامباإل

أخرى بالنظر إلى كون العملیة ال تتطلب منه سوى توقیعه، فهي ال تتعدى في 

وللبنك أكثر كیف ال -تكون مجرد ضمان شكلي أن -بعض األحیان 

!في دراسة المخاطر اخصصالكیانات القانونیة ت

منها ضمانا كافیا للحصول على المستفیدتحقق الكفالة البنكیة للدائن 

مالي قوي، جل المحدد، بما أن األمر یتعلق بكفیل ذو ثقة ومركزحقه في األ

أن صفة التضامن التي تمیز الكفالة البنكیة لوحدها تعد كما.وهو البنك

.2خر للدائنٱ ضمانا

= "La banque fait en générale payer sa signature aussi chère qu'au cas de prêt

ou d'ouverture de crédit".

یحدد القواعد العامة المتعلقة بشروط البنوك 1994-06-02:مؤرخ فيال 13-94 :نظام رقمال - 1

ویقصد بشروط .1994-11-06:مؤرخة في 72: ج ر العدد ،المطبقة على العملیات المصرفیة

المكافٱت والتعریفات والعموالت وغیرها المطبقة على :منه03:السیما المادةالبنوك حسب هذا النظام

.العملیات المصرفیة التي تقوم بها البنوك والمؤسسات المالیة

.279بضراني نجاة، المرجع السابق، ص-2
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بین قتصاد الوطني، فهي تسهل التعامل لبنكیة خدمة لإلاالكفالة تؤدي 

الكفاءة الجیدة في  ذات األفراد، كما أنها تسمح بمشاركة بعض الفئات

الكفاالت، ما تمكنت بواسطة هذه لوال تدخل البنكویة، والتي المشاریع التنم

المستثمرینلصغار المالیة، وهو األمر بالنسبةمن ذلك بسبب تواضع مواردها

.الحرةالشباب وبعض أصحاب المهن 

الصعوبات العملیة للكفالة البنكیة:الفرع  الثاني

أرض الواقع، نوني من العوائق إثر تطبیقه على نظام قا أيال یخلو 

صحته یث  تبعیتها  للدین األصلي في فهي من ح.بنكیةالوكذلك  الكفالة 

لتزام ینازع الكفیل في  وجود اإل أنإمكانیة 1وبطالنه،  تنطوي على  خطر

حمل األمر الذي.كفولالمصحته من أجل تفادي الوفاء بالدین أواألصلي 

، 2انماذج  خاصة محددة مسبقلتزام  أمامها وفقالكفیل باإللى إجبار البنوك ع

مما نازل عن التمسك بالدفوع المخولة له، فتشدد من التزامه تفرض علیه الت

ال یملك ،ئتمانوأمام تمتع البنك باحتكار سوق اإل.یشكل خطورة على أمواله

نوع ال اهذ استخدامیل إال اإلذعان لهذه الشروط التعسفیة إن أصر على عمال

یل في غیاب عموكنتیجة لذلك تنال حریة التعاقد من مصالح ال.الضمانمن

.یة الصارمةئالنصوص الحما

1- Yves Lepage et Eric Fiszelson: "Utilités et contraintes des garanties

financières", Banque Magazine, N°649, Dalloz, Paris, Juillet-Aout 2003,

pp53-57.

2- May Hammoud, la Protection du Consommateur des Services Bancaires et

des Services d' Assurances, Thèse de Doctorat en Droit, Université de

Panthéon-Assas, Paris II, Déc 2012, p92.
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لة تقدیر یسار الكفیل من عدمه، السیما عندما ال یكون زبونا أإن مس

فعملیة تقدیر .البنكیةحسن تطبیق الكفالةأمام آخر اللبنك ذاته، تعد عائق

للتغییر مع الخطر تبقى أمرا نسبیا قابالیمة الضمان المقدم للبنك بالموازاةق

.1رغم كون البنك متخصصا فیه

المحددة، إنهاءها في أي وقت، مما یشكل یملك الكفیل في الكفالة غیر

یتشابه هذا األمر مع  .نئتمااإلعلیها في منح اعتمدالذي  خطرا على البنك

ورثته، وٕامكانیة رفض الورثة لهذه  إلى التزاماتهانتقالحالة وفاة الكفیل و 

.عند حلول میعاد الوفاء ئوكذلك األمر بالنسبة إلعسار الكفیل المفاج. الكفالة

ومع كونها ضمانا هاما یعتمد علیه البنك إال أنها ال تخوله حقوقا أكثر من 

جل ذلك ٲمن ،خراآلفتمثل تهدیدا لمصالحه هو . لعاديا تلك المقررة للدائن

في مقابل منحه ائتمانه بالتوقیع 2غالبا ما یتطلب البنك من عمیله كفالة عینیة

.عن طریق الكفالة البنكیة

من أجل الحصول على حتیالیةاتطرح مثل هذه اإلشكاالت، عندما یعمد الكفیل إلى استخدام طرق -1

ثقة البنك وائتمانه، كحالة تقدیمه لوثائق مزورة عن وضعیته المالیة على رأسها نسخة من الجداول 

.الوثائق المثبتة لملكیته لعقارات، مستخرجة من المحافظة العقاریة وٲخرجة من إدارة الضرائب مست

2- Stéphane Prigent: "Les garanties du crédit: la restauration du crédit réel",

Revue Française de Comptabilité, N°389, éd Ordre des Experts-Comptables,

Paris, Janvier 2006, p 13.



28

الطبیعة القانونیة للكفالة البنكیة في ظل الفقه :المبحث الثاني

والقضاء

ثارها عن الكفالة آتكاد تختلف في طبیعتها و لما كانت الكفالة البنكیة ال 

المطلب (كان من المهم استعراض الخصائص الممیزة لها ،بتنظیمها المدني

ختالط ببعض العملیات المشابهة نها قد تكون عرضة لإلأالسیما )ولاأل

.)المطلب الثاني(

خصائص الكفالة البنكیة:المطلب األول

تحت إطار  تُأْبِرمَ من حیث كونها قد یختلفإن تحدید خصائص الكفالة

وال شك أنها في هذه الحالة ،ئتمانتحت إطار عملیات اإل أوالقواعد العامة، 

یمنع من خضوعها لإلطار  ال األمرخصوصیة، لكن هذا أكثراألخیرة تكون

عدها من القانون وما ب644:الموادي حدده المشرع الجزائري فيذالعام ال

حیث جعل الكفالة بوجه عام، من العقود الرضائیة، فهي تتم بمجرد .المدني

ج .م.قمن 647:اتفاق الدائن والكفیل وال یكون الشكل الذي استوجبته المادة

.إال ألجل متطلبات اإلثبات  ولیس اإلنعقاد

واحدا لتزاماإ تُْنِشئُ الكفالة تعتبر عقدا ملزما لجانب واحد، فهي  أنكما 

مقابل ذلك، وهذا هو  يءالدائن فال یلتزم  بشأمایقع على  عاتق الكفیل، 

.1التبرعأعمالحیث كونها  من المعتاد من 

.20صبري السعدي، المرجع السابق، صمحمد -1
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الكفیل تجاهال یغیر من هذه الطبیعة الملزمة لجانب واحد، ما یتحمله المدین و 

س لتزامات لیس عقد الكفالة، فالمدین لیمصدر هذه اإل أنبما  ؛لتزاماتإمن 

لتزامات في العقد، بما تفرضه علیه إوكذلك ما یتحمله الدائن من .طرفا فیه

لتزامات قانونیة قررها إج، فهي .م.من قالثانیة فقرةال 659و 656: المواد

فهذه اإللتزامات .لصفة  التبعیة في عقد الكفالةع لحمایة الكفیل وتأكیدا المشر 

لتزامات إوهي لیست .1القانونيال تنشأ عن عقد الكفالة بل تدخل في نظامها

به یف متقابلة مع ما یلتزم به الكفیل، وال سببا اللتزامه بالوفاء بالدین الذي لم 

.2المدین، وبالتالي ال تمنح العقد صفة اإللزام من جانبین

ینبغي له أن ،األولى فقرةال 656 :طبقا لنص المادةوٕاذا كان الدائن،

یستفید منها والتي یمكن أن تنتقل إلى الكفیل، فإن یحافظ على الضمانات التي

األمر هنا ال یتعلق بالتزام مقابل ولكنه مجرد شرط للحفاظ على هذه 

من جانب  اإللزامخاصیة   على وال یكون للدفع بإضاعتها أثر.الضمانات

الشروط أوكفالة من حیث  هذه الخاصیة ال تتأثر بتحدید ال أنكما .واحد

إیجابي بل یقبل فقط كفالة التزامال یتحمل أي أیضا، فالدائن هنا 3لغ مثاللمبا

.4محددة

الرهن  -ختصاصحق اإل-الرهن الرسمي(والشخصیة نبیل إبراهیم سعد، التأمینات العینیة-1

.252، المرجع السابق، ص)الكفالة - حقوق اإلمتیاز-الحیازي

.252، ص نفس المرجع-2

  .ج.م.من ق650:المادة-3

.284بضراني نجاة، المرجع السابق، ص-4
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الدین في الكفالة أنها عمل مدني دائما ولو كان الكفیل تاجرا، أواألصل

ج .م. من ق األولىفقرة ال 651: تجاریا طبقا لما ورد في نص المادةالمكفول 

یترتب على ذلك أن الكفالة من .1من نفس المادةالثانیة الفقرةإال ما استثنته 

الصفة تستمد هذه .خدمة بدون مقابل  - عادة-أعمال التبرع، فالكفیل یؤدي 

الدائن والكفیل، وال تؤثر العالقة بین الكفیل :من العالقة بین طرفي العقد

.2معاوضة أو ى هذه  الصفة، إن كانت تبرعیةوالمدین عل

، وهي أهم خاصیة  تكون الكفالة في كل األحوال عقد  ضمان شخصي

 تُأْبِرمَ ، سواء األصليلتزاملإلدائما  تابعة  تمیزها ككفالة بنكیة، كما أنها 

وبسبب حرفیة البنك .تحت إطار عملیات اإلئتمان أو للقواعد العامةطبقا 

الكفالة البنكیة الطابع التجاري، واستهدافه الربح في كل أعماله یغلب على 

ما تبرم في وغالبا.فتنتقل من كونها عقد تبرع إلى فئة عقود  المعاوضات

وهي في بعض .ئتمانعقود نموذجیة لتبرهن على احتكار البنك لسوق اإل

.النصوص الخاصة تكون ذات طابع إلزامي

هي التي تمیز الكفالة -من وجهة نظرنا-خمسهذه الخصائص ال

ادیة، كما سیتم بیانه من خالل الجزائري عن الكفالة العالقانون البنكیة في ظل

:یةاآلت إلى الفروع طلبیم هذا المستق

الثاني الفرعأما ،شخصيالكفالة البنكیة عقد ضمان:تناولنا فیهولاأل الفرع

الطابع:تناولنا ثالفرع الثال في ،التبعي للكفالة البنكیةالطابع:فقد جاء فیه

.ج.م.من ق651:المادة-1

2- Dominique Legeais, Droit des Sûretés et Garanties du Crédit, 11 ème éd,

LGDJ, France, 2016, p 65.
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اإللزامي للكفالة لطابعفخصصناه لرابعالفرع ال أما،التجاري للكفالة البنكیة

الكفالة البنكیة من عقود :بعنوانجاء الفرع الخامسوأخیرا ،البنكیة

.المعاوضات

الكفالة البنكیة عقد ضمان شخصي:الفرع األول

في التعاقد یتحقق إذا الشخصي عتباراإل أنالسنهوري یرى الدكتور

ه الشخصیة عنصرا جوهریا في التعاقد، سواء كانت هذالمتعاقدكانت شخصیة

.1ال التعاقد أوهي الباعث الدافع  إلى

الشخصي إذا عتباراإللى عالعقد یقوم  أن ،خر من الفقهٱیرى جانب في حین

م  فإن العقد یتسالباعث األساسي للتعاقد وٕاالكانت شخصیة المتعاقد هي 

.2الموضوعيبالطابع

یتعلق الكفالة البنكیة في عتبار الشخصيإن اإل ضوء ذلك،على      

من .العقد بشكل عامإبرامبصفة من  صفاته، ویؤثر في  أو عمیلبشخصیة ال

:یليالجوهریة نذكر ماذه الصفات ه

، نظریة اإللتزام بوجه عام، مصادر 1عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء-1

.456بیروت، ص لتزام، دار إحیاء التراث العربي، بدون سنة النشر،اإل

شركة المساهمة دراسة في الاإلعتبار الشخصي في :"علي فوزي إبراهیم الموسري، مقال بعنوان-2

:كادیمیة العلمیة العراقیة، الموقع الرسميأل، منشور بالمجالت ا"قانون الشركات العراقي

www.iasj.net ̦ visité le: 03-02-2013. 
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السمعة: وال ٲ

قبل منح اهتمامابنكالسمعة من الصفات الشخصیة التي یولیها الُتَعدُّ 

عند ائتمانهتحدد مدى ثقةمن عمیلال اذه ، وهي ما یتمتع بهكفالته لعمیله

.1الوسط التجاريتعامله في 

األخالق:ثانیا

مما ،النیةیتمتع باألمانة وحسن أن عنيیل بأخالق حسنة یعمإن تمتع ال

.بنكیجعله جدیرا بالحصول على ائتمان ال

المهنة:ثالثا

ویلحقها في من الصفات المعتبرة في التعاقد، أن تكون المهنة یمكن

.العلمیةوالشهادة ذلك الكفاءة 

،یل ودرجة یسارهعمقیمة الكفالة في الضمان على أساس مركز التتحدد 

الیسار یجب التعامل معه  رن معیاأ بعض اختصاصي البنوك في فرنسافیرى

وذلك عند ،ئتمانبحكمة حتى ال یشكل بدوره تحریضا على زیادة مخاطر اإل

مینات عینیة أئتمان، مقابل تطالة مدة اإلإلى تفادیه عن طریق إلجوء البنوك 

.2كثر ثقالأ

عملیات البنوك في ضوء الفقه والتشریع وصیغ العقود والدعاوى التجاریة، عبد الحمید الشواربي،-1

.175، اإلسكندریة، ص2002ة المعارف، ط أمنش

2- Fréderic Dumas:" Ratio de solvabilité: une incitation à accroître le risque de

crédit", Revue Banque, N° 576, Dalloz, Paris, Déc 1996, pp 30-33.
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البنك ككفیل، بفضل تدخلمیتها في العصر الحدیث أه للكفالة قد عادتل     

ا لرهن یوفي الدین، أما " :أنل وقت سابق، حتى قیجعت قیمتها في بعدما ترا

صطالحات التشریعیة وذلك إثر اإل،1"دعویینالكفالة فهي تنشئ منازعتین أو

على رأس الضمانات وهي  .السیما مع صدور قانون الصفقات  العمومیة

تخرج عن اإلعتداد  باإلعتبار الشخصي من  أن ال یمكنالبنكیة في الجزائر،

:زاویتین

لدى الغیراعتبارإذ أن وجود شخص معنوي یتدخل ككفیل یجعلها محل -

.المتعاقد نظرا لمالءة ذمة البنك

إن البنك أثناء منحه الكفالة یتحرى عن شخص المدین الذي یطلب ثم -

أصول، ومدى له من علیه من خصوم وما خصوصا من ناحیة ما،كفالته

إلى عدم منح وٕان أي خلل یؤدي.وقیمة وسائله التقنیةحسن نیته وكفاءته

تدخل أساسالشخصي عموما هو عتبارفاإلالضمان حتى مع وجود العوض، 

.2كان لیوافق على  منح توقیعه  للمدینالبنك ككفیل ولواله ما 

-ختصاصحق اإل-الرهن الرسمي - الكفالة(مینات الشخصیة والعینیةأعبد السید تناغو، التسمیر-1

عبد :، نقال عن23، اإلسكندریة، ص 1992ة المعارف، ط أمنش،)حقوق اإلمتیاز-الرهن الحیازي

،1959سلیمان مرقس، عقد الكفالة، ،33ص ،1954مینات الشخصیة والعینیة، أالفتاح عبد الباقي، الت

.8، منصور مصطفى منصور، ص5ص

2- Wenceslas Ella Andoume, le Cautionnement Donné à une Société, Thèse de

Doctorat de Droit, Faculté de Droit- Sciences Economiques et Gestion, Nancy

ΙΙ, 2010, pp 25-30. 
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عتبار الشخصي على الكفالة البنكیةنتائج اإل:

یغلب على المعامالت التجاریة تأجیل الوفاء، واإلعتبار الشخصي كأحد 

أهم الدعائم لتقویة اإلئتمان فیها یرتب نتائج على عقد الكفالة البنكیة من 

:أهمها

، ألن )مدین آخر(إلى شخص آخرتحویل عقد الدین األصليأنه ال یجوز-

ء كان التحویل من التحویل یجعل تنفیذ عقد الضمان غیر مقبول سوا هذا

ویرى .المستفید منه، ألن ذلك سیؤدي إلى فسخ عقد الكفالة أو جانب المدین

بعض الفقه أن حق المستفید من الكفالة البنكیة من الحقوق ذات الطابع 

.1عنه وال تداولهلطة استعماله، فال یجوز التنازل الشخصي وله وحده س

تغیر شكل الكفیل، وحل محله ورثته، أوتبعا لذلك، إذا توفي المستفید أو

الشركة بحیث یغیر شخصیتها القانونیة، فإنه ال یمكن تنفیذ عقد الكفالة من 

الكفیل ما لم یكن األطراف قد اتفقوا في عقد الكفالة على  أو جانب البنك

ویكون بالتالي تنفیذ عقد الضمان متالزما مع "، 2استدراك مثل هذه الوقائع

.3"مقتضیات العقد

1- René Rodière et Jean-Louis Rives-Langes, Droit Bancaire, Jurisprudence de

Dalloz, Toulouse, 1973, p369.

نه إذا توفي المدین المكفول، فإن التزام الكفیل یظل قائما أاتجه بعض الفقه في فرنسا إلى القول ب-2

ي حال اإللتزامات التي یتحملها ورثة المدین الناشئة أبالنسبة للدیون المتولدة سابقا، فالضمان ال یغطي ب

.الحقا

، القاهرة،2000ط  علي جمال الدین عوض، خطابات الضمان المصرفیة، دار النهضة العربیة،-3

   .154ص 
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البنكیةالطابع التبعي للكفالة :ثانيالفرع ال

في القانون الروماني لم تكن خاضعة لفكرة عند بدایة ظهور الكفالة

أسوأكسیة تماما، جعلت الكفیل في مركزبل  كانت خاضعة لفكرة ع،التبعیة

التنفیذ على أموال المدین مفادها أن الدائن لم یكن له حق ،المدینمن مركز

كان مسؤوال أمامه عن الدین على الكفیل الذيالرجوع  فيحقه قتصرابل 

.بماله وجسده

صبح من حق الدائن الرجوع على المدین كما یرجع أفي حقبة الحقة، 

.1ثنان في مركز واحد، هو مركز المدین المتضامناإلمما جعل على الكفیل، 

حیث المدین، أصبح مركز الكفیل أفضل من مركزوفي عهد متأخر، 

الكفیل إال بعد أمواللدائن الحق في التنفیذ على ظهرت فكرة التبعیة، فلم یعد ل

أهم نتائج فكرة التبعیة التي ،2وهو مبدأ الدفع بالتجرید.الرجوع على المدین

  .الكفالةتهیمن على عقد 

ن القواعد العامة، فهي تفترض الوجود السابق عالكفالة البنكیة ال تخرج 

بعه في وجوده وصحته، وتشمل یكون السبب في نشوئها، فتتأصلياللتزام 

  .ج.م.ق 648 :المادةقا  لنص یثاره تطبٱأیضا 

الة بغیر علم المدین وبرغم حالة التي تتم فیها الكفالوحتى في 

.25سمیر عبد السید تناغو، المرجع السابق، ص -1

السنهوري، الوسیط في شرح عبد الرزاق:ا الشأنذراجع في هی،تاریخیة عن الدفع بالتجریدة نبذ-2

.114، ص المرجع السابقمینات الشخصیة والعینیة، أ، الت10القانون المدني، الجزء
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، فیكون للكفیل األصليلتزام تابعا لإلالتزام الكفیل یبقىفإن  ،1معارضته

ن یتمسك في مواجهة الدائن بكافة الدفوع المتعلقة أالمتضامن المتضامن وغیر

.2بالدین

وعند تخلف ذلك ال یبطل 3الكفیل یلتزم في حدوده ما التزم به المدین نكما أ

تجسیدا لمبدأ التناسب ،حتى یعادل التزام المدینإنقاصهلتزام ولكن یجب اإل

جل خلق التوازن بین التزام أمن ،الكفالة الضامنة والدین المضمون بهابین 

.فیل والحفاظ على حقوق هذا األخیرالك والتزامالمدین 

على الطابع التبعي للكفالةالنتائج  المترتبة :ولألالبندا

:أهمهانتائج من ال بعضلتزام األصليیترتب على  تبعیة  الكفالة لإل

وببطالنه الذي تكفله، األصليلتزام إلاال تنعقد إال إذا صح  أن الكفالة -1

الذي  ینشأ ، فالدین ال یعني بالضرورة أن یكون سابقا لهاو  .تبطل بدورها

 أنویكفي ،ح كفالتهصوطبیعته ت4في مدته امحددن كان غیرإ و مستقبال 

.ا غیر ذلكمدید  فیفي مبلغه  وقابال  للتح ایكون محدد

الكفیل ال یجب أن یتجاوز التزام المدین  وال أن یكون بشروط ن التزام أ -2

، فإن الكفیل ال وعلیه.مكانیة جوازه في مبلغ أقل وبشروط أهونإمع  ،أشد

.17محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص:یضاٲراجعج، ی.م.قمن 647:المادة-1

قرار محكمة یراجعنظمة القانونیة، الطابع التبعي للكفالة لتمییزه عن باقي األیؤكد القضاء على هذا -2

:منشور بالموقع الرسمي للمحكمة2008-11-26:بتاریخ1332:اإلستئناف التجاریة بفاس رقم

www.mahkamaty.com , visité le: 06-02-2014.

  .ج.م.قمن 652/1:المادة-3

  .ج.م.قمن 650/2:المادة-4
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 امعلقاألصليلتزام اإلالمدین غیر ملتزم بها وٕاذا  كان كان بالفوائد إن یلتزم 

.1حكممقترنا بأجل  فإن التزام الكفیل یخضع  لنفس العلى شرط أو

،تنقضي الكفالة إذا اجتمعت صفة المدین والكفیل في نفس الشخص-3

األمر بالنسبة  هوكما ،ت فقط مصالحهماوعلى العكس تبقى نافذة إذا اتحد

. كفلها إذا هركتللشریك المالك ألكثر أسهم ش

الدفوع التي للمدین أن یتمسك في مواجهة الدائن بكل ن الكفیل یستطیعأ -4

.علیه

السیما إذا القضائيختصاصاإلإلى صفة التبعیة لتحدید ستناداإلیمكن -5

.تجاریةمین ذا طبیعة واحدة إما مدنیة أولتزاكان اإل

لیة مرونة العملیات ٱمام ألما كان هذا الطابع التبعي للكفالة عائقا 

لى التخفیف منه عن طریق اقتراض النظریة إتم اللجوء ،البنكیة

في الكفاالت  جل التخفیف من حدتهأمن 2"العقود المترابطة"نجلوسكسونیة األ

.البنكیة

التخفیف من الطابع التبعي للكفالة البنكیة:ثانيالبند ال

توفر فیه للضمان ال تاتفاقعلى ضوء ما سبق، یمكن القول أن كل 

للضمان الشخصي تفاقاعتبر كفالة، وعلى العكس، فإن كل صفة التبعیة ال ی

"رقیة جبار، مداخلة بعنوان-1 حول ، یوم دراسي "الصفقات العمومیة الكفالة البنكیة كضمان في:

-04-25:ضمانات الصفقات العمومیة في القانون الجزائري بكلیة الحقوق، جامعة المدیة، بتاریخ

.6، ص 2010

2- Gaëlle Deharo:" La substitution de caution-remède à la situation

inconfortable du dirigeant caution ou manifestation de l'évolution du droit des

contrats?", RTD com, N°3, Dalloz, Paris, Juillet- Septembre, 2005, pp 447-

463.
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لمستخدمة من جانب األلفاظ اأیا كانت " ةكفال"عد یتصف بهذه الصفة ی

.المتعاقدین

ت التبعیة من األمور الحتمیة للكفالة في القانون اْعتُِبرَ ق، لالمنطهذا  من

من ذلك أن صفة التبعیة هي من النظام ُیْفَهمَ لكن ال یجب أن .الجزائري

العام، فمبدأ الرضائیة في هذا العقد یسمح بأن یستبعد األطراف هذه الصفة، 

غیر أنهم یكونوا قد استبعدوا صفة .ومع ذلك ال تكون مخالفة للنظام العام

".الضمان المستقل"الكفالة من هذا اإلتفاق لتتحول إلى نظام جدید هو

عن التخفیف من الطابع التبعي للكفالة یقتضي اإلشارة إلى إن الحدیث 

بشأن الضمان 1ج.ت.ق منالثامنةفقرة ال 409 :ورد في المادةما

اإلحتیاطي، باعتباره لیس إال نوعا من أنواع الكفالة المصرفیة، والذي یقضي 

.بعدم بطالن التزام الضامن رغم بطالن اإللتزام األصلي إال لعیب في الشكل

تحول بذلك التزام الضامن اإلحتیاطي إلى التزام أحادي الجانب، ویكون لی

ملزما بالوفاء، بل ویمكن أن یلتزم بشكل أشد وبشروط أكثر، یتعلق األمر هنا 

.بغرامات التأخیر

وٕان اشتراط التضامن ال ینفي عن الكفالة البنكیة طابعها التبعي، ألن الكفیل 

بالتجرید والتقسیم، إال أنه یبقى محتفظا وٕان كان یتنازل عن حقه في الدفع 

ولكن . بمعظم حقوقه، بما  فیها رجوعه على المدین األصلي بكل ما وفاه عنه

.یمكن اعتباره تخفیفا للطابع  التبعي للكفالة أیضا

.القانون التجاري المعدل والمتممالمتضمن 1975-09-26:المؤرخ في 59-75: رقم مرألا - 1
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إلشكالیة بین یثیر ا،جراءات الجماعیةك اإلإن انطالق الكفالة على مح

على خالف القانون المدني الفرنسي الذي .حمایة الكفیلكفاءة الضمان و 

ن إالتبعیة في الكفالة ف أتطورت فیه هذه المادة لمصلحة الكفیل بفضل مبد

اختار سیاسة صارمة في مواجهة OHADA1فریقي الموحدإلالقانون ا

 الكفالة التبعي للكفالة فتخضع بموجبهلى تخفیف الطابعإالكفیل، تؤدي 

وبالتالي یصبح التزام الكفیل لتخفیف فعال في إجراءات التسویة القضائیة،

شد أبحیث یكون ملزما بالوفاء بل ویصبح ملتزما بشكل 2حادي الجانبأ

،وهي الحالة التي تذكرنا بحقبة انقضت في القانون الروماني.كثرأوشروط 

من نظریات شكال الكفالة وقسوة تعهدات الكفالء تشكل مزیجا أین كانت أ

.لتزامإلالضمان وا

لة عموما والبنكیة خصوصا من أهم ال شك أن قاعدة التبعیة في الكفا

عتراف إلالقواعد التي تمیزها عن غیرها من الضمانات الشخصیة، لكن یجب ا

ن تراجعها  یسمح بخلق أنواع جدیدة من الضمان، ورغم كون القاعدة ال أب

یتعلق األمرلتزام، لكن اإل على تعدیالتإدخالمن  األطرافتمنع منعا باتا 

الدائنین لطموحاتبمسألة التنظیم القانوني لهذه  الضمانات بشكل یستجیب 

یكن خاصة إذا لم ،الضامنكفیلالیترتب عنه إضرار بمصالح  أندون 

من أدنىحد احتراممن البدفحتى مع التخفیف من الطابع التبعي.محترفا

1-OHADA: Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des

Affaires.

2- Koffi Mawunyo Agbenoto, le Cautionnement et Procédures Collectives,

Cotutelle de Thèse pour Obtention de Diplôme de Doctorat en Droit Privé,

Faculté de Droit et Sciences Economiques le Mans et Faculté de Droit Lomme,

2008, p 24.
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بحیث یبعد اللبس ،ضروریة للضمان مهما كان نوعهقواعد الحمایة ال

أن الضمان ُیْفَتَرُض حدث ذلك ٕانو  .لتزاموالغموض عن مدى وطبیعة اإل

بما یعني أن األشخاص الملزمین .األصلألنهاالمقدم هو بمثابة كفالة 

یلعبون دورا مهما من حیث -ونعني بذلك البنوك -العقود  بتحریر مثل هذه

والمشورة، فواجب اإلعالم یجب أن یصاحب أي تجدید على إسداء النصح 

.1مستوى الضمانات عموما والكفالة خصوصا

الطابع التجاري للكفالة البنكیة:الفرع الثالث

تجاریةة البنكیة من حیث كونها مدنیة أوتحدید طبیعة الكفاللطالما كان

السیما -الحدیث صراحة مختلطة محل جدل فقهي، إلى أن اعترف الفقه  أو

بالطبیعة التجاریة للكفاالت الممنوحة من طرف البنوك لعمالئها، -الفرنسي

فأصبح یعترف للكفالة البنكیة بطابعا التجاري كلما .مدعما باإلجتهاد القضائي

فالبنك الذي .یقوم به الكفیل في مقابل عوض-احترافیا-مهنیاكانت عمال

 عن وقد انجر.2یل عمولة إنما یقوم بعمل تجاريیمنح كفالته في مقابل تحص

الحكم على تجاریة كل الكفاالت الصادرة عن التجار وبمناسبةهذا الرأي،

عیاض ، منتدى القاضي "دة التبعیة في الضمانات الشخصیةقاع:" طرش محمد، مقال بعنوانألا - 1

:الموقع اإللكتروني،عمالألا بحاث في قانونألللدراسات وا

www.ayad.bbfr.net, visité le: 13-02-2013.

2- Philippe Simler et François Terré, JurisClasseur-Compact, "le Crédit et ses

Garanties", éd Lexis Nexis, Paris, 2004, pp72-73.
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.1واعتبارها تضامنیةتجارتهم

لعملیات المصرفیة وعملیات الصرف ل المشرع الجزائريتصنیف إن     

اء الطابع إضفیقود إلى 2ضوع بنص القانونأعماال تجاریة  بحسب المو 

دائما بالنسبة للبنك بالنظر  االتجاري على الكفالة البنكیة، فهي تعد عمال تجاری

ونظرا لكون البنك یعد تاجرا یحترف ،من جهة،لیات البنوككونها من عمإلى 

.الذاتيحسب المعیار الشخصي أوبلبمقااألشخاصكفالة  

متى -بحسب الشكل -الة المشرع الجزائري بالطابع التجاري للكف قرأكما 

عن تظهیر هذهناشئة عن ضمان األوراق التجاریة ضمانا احتیاطیا أوكانت 

 .ج.م .ق منالثانیة فقرةال 651: نص المادةبوذلك  .األوراق

ویعتبر لورقة التجاریة یعد  كفالة لها، حتیاطي لالضمان اإل أنال شك 

فهو ال یعد 3ينذإسند د على السفتجة، أما إذا ورد على إذا ور تجاریا دائما 

1- J/ Rives-Langes, op.cit, p 560.

  .ج.ت.ق من2/13:المادة-2

صك مكتوب في شكل خاص قابل للتداول یتضمن طرفین فقط فیه یتعهد المدین  هو: يالسند اإلذن-3

.في میعاد محدد إلذن شخص ٱخر هو المستفید وٲبدفع مبلغ من المال بمجرد اإلطالع )محرر السند(

ئتمان إذا اداة ٲویعتبر .داة وفاء إذا كان یستحق السداد بمجرد اإلطالع، فیقوم مقام النقودٲویعتبر 

.كثر تداوال في البنوكألجال للوفاء والسند اإلذني هو اٲتضمن 

ن یعرفه، وهو ٲج دون . ت. قمن 465:فقد نص علیه المشرع الجزائري في المادة:مرألما السند ٲ

مر شخص آخر یسمى المستفید مبلغا معینا من ألیدفع بأنمحررسند مكتوب یتعهد به شخص یسمى ال

سلیم سعداوي، السندات التجاریة في القانون الجزائري، دار الحدیث :كثرٲراجعی.النقود في میعاد محدد

  .107ص  الجزائر،،2009 ط للكتاب،
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.1نفسه  تجاریا  ينذالسند  اإلتجاریا إال إذا كان

هنا ر أما في حالة تظهیر الورقة التجاریة على سبیل الضمان، فإن ذلك یعتبر 

ونرى أن المشرع الجزائري لم یكن موفقا .دین آخر، وال یعد كفالةلها لضمان

ألنها في ،في اإلشارة إلى هذه الفرضیة واعتبارها من صور الكفالة التجاریة

.2الحیازیةالة بل رهن لدین، من صور الرهون لیست كفاألصل

ت ضفاء الطابع التجاري على الكفاالإلى خطورة إتفطن المشرع الفرنسي 

ستهالك وذلك عند طار قانون اإلإفقرر نوعا من الحمایة للكفیل في ،البنكیة

.3ئتمانطار عملیات اإلإبرام عقد الكفالة تحت إ

ن العقود البنكیة تدخل تحت أن القضاء المغربي استقر على القول بأكما 

سند أوبالتالي ،طار العقود التجاریة المنصوص علیها في القانون التجاريإ

محكمة هكدتأ لك ماذو  .4ختصاص للمحاكم التجاریة للبث في نزاعاتهااإل

أن الكفاالت البنكیة تعد من عملیاتبقولها اإلستئناف التجاریة لفاس

 وٲالسند وقت تحریره فیعتبر تجاریا إذا كان محرره تاجرا، سواء حرر لعمل تجاري العبرة بطبیعة-1

.كان محرره غیر تاجر لكن تحریره كان مترتبا على عملیة تجاریة وٲمدني 

  .287ص هاني دویدار، المرجع السابق،-2

3- Manuela Bourassin: "la Spécialisation du Droit des Sûretés Personnelles

"Entre Droit Commercial et Protection des Consommateurs", Revue

Internationale de Droit Comparé, N° 2, Paris, Avril-Juin 2014, pp 435-470.

:بتاریخ 588: و القرار رقم 2000- 02-03: بتاریخ61:قرار محكمة اإلستئناف التجاریة بفاس رقم-4

القروض البنكیة هي عقود تجاریة بطبیعتها بغض النظر عن صفة بأنیقضي 29-06-2000

:المتعاقد مع البنك، نص القرارین منشور بالموقع الرسمي للمحكمة

.www.mahkamaty.com , visité le:06-02-2014
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.1هي البنكیعتها بسبب الجهة الصادرة عنها و تعتبر تجاریة بطب و اإلئتمان

المعیارین الموضوعي اعتمد علىیكون المشرع الجزائري قدمما سبق،

یترتب ،صورهالتجاري على الكفالة البنكیة  بشتىالطابع ا اءإلضفوالشخصي 

الخاصة  بالعقود  التجاریة على هذا  النوع  األحكامعلى هذا القول تطبیق 

التزام اعتبارالتجاري، و ختصاصإلاو  ،من قواعد حریة اإلثبات،تمن الكفاال

نك الكفیل من الدفع  ن هذه الصفة من حرمان البالبنك تضامنیا، مع ما ینتج ع

.2التقسیمبالتجرید  و 

-وبصورة مطلقة-إلیهستناد عنصر محدد وثابت یمكن اإلوفي غیاب

المشرع الجزائري  ذلتحدید الطبیعة  التجاریة للكفالة البنكیة بالنظر إلى أخ

الكفالة البنكیة ذات اعتبارن الحل السلیم هو في أرى بالمعیارین معا، فإننا ن

التي دفعته لمنح األسبابكانت  اأیو تجاري كلما  كان الكفیل بنكا طابع

حررت في إطار غیر تاجر، وسواءكان المكفول تاجرا أوكفالته، سواء

هذا تیسیر األمور في جلأضمانا لورقة تجاریة، وذلك من القواعد العامة أو

.الشأن

 283-282ص  ص ،1:بالملحق رقم2004-12-09:بتاریخ1366:قرار المحكمة رقماجعیر -1

.طروحةألمن هذه ا

.7رقیة جبار، المرجع السابق، ص -2
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اإللزامي للكفالة البنكیةالطابع :الفرع الرابع

كفالة اتفاقیة  إلىالتزام المدین بتقدیمها تنقسم الكفالة من حیث مصدر

القانون على المدین تقدیم عندما یفرض ، وتكون قانونیة 1وقانونیة وقضائیة

في مجال القانون كفالة قانونیةتطلبها التي یة البنكیتكون الكفالة ف .للدائنكفیل

الصفقات العمومیة، تتخذ بذلك طابعا إلزامیا، باإلستناد إلى المرسوم الرئاسي

المتضمن تنظیم الصفقات ،2002-07-24:المؤرخ في 250-02 :رقم

منه على أصناف عدیدة من  84و 45،63:، حیث نصت المواد2العمومیة

)الطرف المدین(الكفالة بوصفها ضمانات ملزمة یؤدیها المتعامل المتعاقد 

صندوق  أو بواسطة إما البنوك)الطرف الدائن(تجاه المصلحة المتعاقدة 

وتشترط . العقد الكفیل فيباعتبارها الطرف،3ضمان الصفقات العمومیة

من نفس المرسوم السالف ذكره، أن یكون الكفیل  األولى فقرةال 63: المادة

الصفقات العمومیة أوصندوق ضمان  أو "بنك محل الوفاء"مؤسسة مصرفیة 

.بنك أجنبي یعتمده بنك جزائري

ما یجعلها تحرر غالبا ،لكفالة البنكیة على هذا النحولاإللزامیة الصفة إن     

فقرة ال 63:فقد نصت المادتین.البنوكوفق نماذج محددة مسبقا من طرف

نه أ، عالهٲكور ذالم 250-02 :رقم من  المرسومالخامسةفقرة ال 84و الثانیة

.32عبد السید تناغو، المرجع السابق، صسمیر:كثرٲراجع ی-1

،2002-07-24:مؤرخ فيالمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة،250-02:رئاسي رقمالمرسوم ال - 2

.2002-07-28:المؤرخة في 52:العدد ج ر

والذي  ،1998-02-21:المؤرخ في 67- 98 :رقم تم إنشاء الصندوق بموجب المرسوم التنفیذي-3

.ویعد مؤسسة ذات طابع تجاري وصناعي یعمل تحت وصایة وزارة المالیة.یتضمن إنشاؤه وسیره



45

)الدائن(المصلحة المتعاقدة  مئتالیتم تحریر الكفالة حسب الصیغ التي 

عقود  إطارفي  إبرامهاالذي یستوجب األمر.إلیهوالبنك الذي تنتمي 

عقود  بأنهاموحد، یصفها البعض أسلوب، تعتمد فیها البنوك على 1نموذجیة

الموحد وبسبب عدم تعدیل البنك لبنود األسلوبهذا على  تأسیسا - إذعان

.2األطراف رغم توضیحها لحقوق وواجبات -العقد 

هذه  إفراغالتعامالت  یقتضي إلتمامالحاجة السریعة  أن، رأیناوحسب 

القوانین المصرفیة  أنكما .جي من أجل ربح الوقتذالكفاالت  في قالب نمو 

االت مادات والكفتحدة السیما اإلعالدولي  تتمیز بأنظمتها المو المستوىعلى 

العمیل المجال لتغییر تعطي ال ، بحیثالخارجیةوغیرها مما تتعلق بالتجارة 

رجال قانون، وخبراءمقننة من طرفنصوصها المطبوعة ألنها نظم عالمیة 

دلیال خاصا التي أفردت ،الدولیة3ولجنة الیونسترالالدولیةغرفة التجارة

.والضماناتبالكفاالت  

لعشب محفوظ بن حامد، عقد اإلذعان في القانون الجزائري والمقارن، المؤسسة الوطنیة للكتاب، -1

  . 142-140ص صو  105-103 ص ص الجزائر،،1990

"موسى متري وأدیب میالة، مقال بعنوان-2 ، مجلة  جامعة "العقود النموذجیة في الكفاالت البنكیة :

.13، ص2010، 26العدد األول، المجلد قتصادیة والقانونیة،دمشق للعلوم اإل

المتعلقة بالكفاالت المستقلة وخطابات اإلعتماد الضامنة مم المتحدة ألإتفاقیة ا:ا الشأنذفي ه راجعی-3

یضا دلیل الیونسترال ٲ،www.un.or.at/unictral:مانة الیونسترالألالموقع الرسمي ،1998لسنة 

،2010كتوبرٲالنمسا، ، منشورات األمم المتحدة، 2010ن المعامالت المضمونة لسنة أشبالتشریعي 

)الیونیدروا(لتوحید القانون الخاصالهاي والمعهد الدوليكذلك نصوص لجنة الیونسترال ومؤتمر

الموقع ،2012جویلیة منشورات األمم المتحدة، النمسا،،2012المتعلقة بالمصالح الضمانیة لسنة

.www.unictral.org:الرسمي للجنة
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الكفالة البنكیة من عقود المعاوضات:الفرع الخامس

الكفیل یلتزم بالضمان  أنمن عقود التبرع، إذ أنهااألصل في الكفالة 

یحصل  أنلكن هذا ال یمنع  .لتزاما ال یتضمن معناه عنصر المقابلإللدائن 

استحقاق على مقابل، فتصبح الكفالة معاوضة بشرط أن یظهر بوضوح الكفیل

.األمر بالنسبة للكفالة البنكیة،  وهو المقابلالكفیل لهذا 

 أن، تعتبر الكفالة البنكیة من عقود المعاوضات بحیث ذلكعلى  اتأسیس

:أهمهاأسبابلعدة  1المقابل فیها عنصر جوهري یستقیم وطبیعتها  القانونیة

النقد بالمتعلق  11-03 :رقم مراأل من  األولىفقرة ال 68 :المادةن أ-

ض لیشمل كل أشارت إلى العو ئتماناإل، في تعریفها لعملیات 2والقرض

.العملیات بما فیها الكفالة البنكیة

، هي ذات طبیعة تجاریة ن الكفالة البنكیة باعتبارها من عملیات البنوكأ-

برع غریبة عن التجارة فكرة الت أنغیر تاجر، وبما سواء كان المكفول تاجرا أو

بح والمضاربة، فإنه ال یمكن تصور المجانیة في لتحقیق الر التي تهدف دوما 

.الكفالة البنكیة

فقرة ال 02:ن اعتبار الكفالة البنكیة عمال تجاریا بموجب المادة أكما -

.النتیجة ذاتها إلى ج  یؤدي.ت.من قالثالثة عشر

1-C/Gavalda et J/Stoufflet, Droit de la Banque, op.cit, p 683.

المؤرخة  52: ج ر العدد 2003- 08-26: المؤرخ فيالمتعلق بالنقد والقرض 11- 03: رقم األمر-2

  .2003-08-27 :في
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-منح البنك لتوقیعه بمناسبة الكفالة لعمیل من العمالء یكونإن  ،وأخیرا-

.1عمولةمقابل-دائما

طبیعة العمولة في الكفالة البنكیة:

البنك في الكفالة البنكیة عن تلك التي یتقاضهاال تختلف العمولة التي 

:وهي  تنقسم إلى شقین،لبالقبو عتماداإلیحصل علیها  في 

.عن الخدمة التي یقدمها للعمیل لقاء هذا التوقیعیعتبر أجرا:األول

.2یتعرض إلیه البنك أنلتغطیة الخطر الذي یحتمل ُیَخصَُّص :يالثان

العملیة موضوع  وهذه العمولة غالبا بنسبة من قیمة الدین المكفول أتتحدد

:أهمها عدة عوامل دیرها بالنظر إلى ویتم تق،لتزاماإل

یكون معدل العمولة عن  أن المنطقيفمن:للبنكالمهدد الخطرطبیعة

من تلك التي تضمن مجرد یساره  أعلى ،الكفالة الضامنة للوفاء بمبالغ مالیة

.معته التجاریةس أو

فكلما كان الخطر ممتدا كان من :لتزام الذي یتحمله البنكمدة اإل 

.3بدقة، وبالتالي ارتفعت نسبة العمولةالصعب تقدیره

  طرف تحلیلها منخطار الواجب تقدیرها و ألالمشرع المصرفي نوع اوقد حدد 

.303، ص بضراني نجاة، المرجع السابق-1

"مقال بعنوانعبد اهللا بوداد، -2 ، منشور "المغربيالتشریعالضمانات البنكیة فيكفالة ضمنموقع :

:بمدونة البحث القانوني، الموقع اإللكتروني

visité le: 09-01-2013.,www.boudadabdellah.blogspot.com

.304بضراني نجاة، المرجع السابق، ص-3



48

الثانیةالسیما المادة،031-02:البنوك والمؤسسات المالیة في النظام رقم

.منه

تمییز الكفالة البنكیة عن األنظمة المشابهة لها:المطلب الثاني

لكنه في الحقیقة ، و اإن تعریف الكفالة من الناحیة الشكلیة یبدو بسیط

إن عبارة حاالتففي بعض ال،تتخذ أشكاال متعددة أنیمكن فالكفالة . معقد

وعلى العكس من .العملیة كفالةُتَعدُّ ، ومع ذلك مُتْسَتْخدَ ال " كفالة"أو " كفیل"

للداللة على تأمینات عینیة " كفالة"فیها عبارة ُتْسَتْخَدمُ ذلك هناك حاالت 

شبیهة بالكفالةُتَعدُّ هناك بعض العملیات  أنإلى ذلك  َأِضفْ .ولیست شخصیة

  .احتى یكون من الصعب التفرقة بینه

نتعرض للتمییز بین الكفالة البنكیة وبعض  أن رتأیناالتوضیح ذلك 

:أهمهامن،الحصرعلى سبیل المثال الالعملیات واألنظمة المشابهة لها

وأخیرا خطاب الضمان، أكثر العملیات ، 2ئتماناإلمین تأالكفالة المدنیة، 

:اآلتيع  الجزائري وذلك على النحو البنكیة  في التشریإلتباسا بالكفالة 

الفرع  أما،المدنیةتمییز الكفالة البنكیة عن الكفالة تناولنااألول فرعالفي 

الفرع  وأخیراتمییز الكفالة البنكیة عن تأمین اإلئتمان،لخصصناهف الثاني

.تمییز الكفالة البنكیة عن خطاب الضمانوفیهالثالث

، یتضمن المراقبة الداخلیة للبنوك والمؤسسات 2002-11-14:مؤرخ فيال، 03-02:نظام رقمال - 1

.2002-12-18:مؤرخة في84:المالیة ج ر العدد

2- L’assurance crédit.
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البنكیة عن الكفالة المدنیةتمییز الكفالة:الفرع األول

ئتمان، ومن الناحیة قتصادیة هي أداة من أدوات اإلالناحیة اإلالكفالة من

الكفالة  المشرع الجزائرياعتبروقد  .1القانونیة وسیلة من وسائل الضمان

للكفالة الناشئة عن الدین تجاري اعتبارهوالقرینة على ذلك ،مدنیة في األصل

:المادة(تاجراكان الكفیل مدنیا یخضع ألحكام القانون المدني حتى ولوعمال

والكفالة البنكیة المدنیة،الكفالة  فإن التفرقة بین،وعلیه ).ج.م.قمن 651

ة السیما من حیث التجاریواألعمالاألعمال المدنیة التفرقة بینخضع لنفست

عمل البنك الكفیل یعتبر تجاریا بصفة أصلیة بنص أن بالنظر إلى .2اإلثبات

  .ج.ت.قمن الثانیة عشرفقرة ال 2 :المادة

القانونیة المطبقة علیهما البنكیة والمدنیة من حیث القواعد الكفالة  تتمیز

وتجدر اإلشارة منذ .اآلثار أو نعقاداإلبشروط سواء تعلق األمر،بالتقارب

 أوة الممیزة لعقد الكفالة سواء كانت مدنیة یصفة التبعیة هي الخاص أنالبدایة 

یمكن  هامن اابتداءو  ،اآلثاروترتب األحكامالخاصیة تبنى بنكیة، وعلى هذه 

إال أن هناك فوارق .القانونیة المشابهةاألنظمةو العقود تمییزها عن غیرها من 

:جوهریة بینهما یمكن التركیز على ثالث أمور منها

الرهن  - حق اإلختصاص-الرهن الرسمي(مینات العینیة والشخصیة،تأ، النبیل إبراهیم سعد-1

  .255ص  مرجع السابق،، ال)الكفالة - حقوق اإلمتیاز-الحیازي

.21السعدي، المرجع السابق، ص صبري -2
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، ما لم 1تالكفالة المدنیة عقد مدني بحمن حیث الطبیعة القانونیة: والٲ

الكفالة البنكیة تعقد لضمان دین تجاري تلحقها بموجبه  الصفة التجاریة، أما

.ئتماناإلمن عملیات  باعتبارهاأصليفهي عمل تجاري 

من حیث المقابل:ثانیا

الكفالة البنكیة تكون  أن نفي حی،2الكفالة المدنیة من عقود التبرع

النقد بالمتعلق 11-03 :رقم مراألمن  األولىفقرة ال 68 :المادةبمقابل بنص 

   .كرهذالسالف  والقرض

البنك ككفیلمن حیث تواجد :ثالثا

ولكنه یمكن أن الحدیث عن البنك ككفیل،في الكفالة المدنیة ال یمكن 

بنك لالكفالة ال تكون بنكیة إال بوجود ا أن في حینالكفالة،منیكون مستفیدا  

.3فیهاكطرف له اعتبار

اإلئتمانتأمینعن تمییز الكفالة البنكیة :الفرع الثاني

طیة غتلك العملیة التي یلتزم بمقتضاها المؤمن بتئتمان،اإلتأمین بیقصد

وٕان .ضد خطر عدم الوفاء بالدین المؤمن علیه عند حلول األجل له المؤمن

وجه التقارب بینه وبین الكفالة البنكیة  في كونهما یستهدفان ضمان الوفاء 

لكن هناك فوارق جوهریة تفصل بینهما السیما عند التعرض ،بدین معین

1- Brigitte Roman, Droit du Cautionnement, éd Ellipses, Paris, 2005, p16.

مینات الشخصیة والعینیة، تأال ،10عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء-2

.25المرجع السابق، ص 

.3عبد اهللا بوداد، المرجع السابق، ص -3
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اإلعسار تأمین، حتیاطيتأمین الضمان اإل:مثلئتماناإل تأمینلبعض صور 

    . الكفالة تأمینوالسیما 

:أهمهامن عدة أوجه ئتماناإل تأمینبین الكفالة البنكیة ویفرق الفقه 

من حیث األطراف: والٲ

لكفیل لزبونه الذي  یعتبر المدینیكون البنك في الكفالة البنكیة، هو ا

من مستفیداالبنك فیكونئتماناإل تأمینفي  أماویبرم  العقد بینهما،األصلي

.1)الدائن(والمؤمن له )تأمینشركة  ال(المبرم بین  المؤمن تأمینال

حیث التبعیة لإللتزام األصليمن :ثانیا

الذي  األصليلتزامإللتابعة أنهاخصائص الكفالة البنكیة  أهممن 

العالقة لتزام قائم  بذاته مستقل عن افهو  ئتماناإلتأمین  تضمنه، أما 

ین  حق الرجوع على المدویكون  للبنك الكفیل،التعاقدیة بین الدائن والمدین

شركة التزامعلیه یجعل حصول الضرر  المؤمن نٲن في حی،في حالة الوفاء

قائما دون أن یكون لها حق الرجوع على  المدین بسبب األقساط التأمین

.المدفوعة

من حیث المحل:ثالثا

الكفالة البنكیة أداء البنك للدین الذي ضمنت الوفاء به عندیكون محل 

1التعویض عن الضرر هو ئتماناإل تأمینأن محل  نتخلف المدین،  في حی

.الذي یلحق الدائن من  جراء  تقاعس المدین عن  الوفاء

الرهن  - حق اإلختصاص-الرهن الرسمي(مینات العینیة والشخصیة،لتأنبیل إبراهیم سعد، ا-1

.256، المرجع السابق، ص )الكفالة - حقوق اإلمتیاز-الحیازي
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من حیث تقابل اإللتزامات:رابعا

هو ف ئتماناإلمین تأهو البنك، أما الكفالة البنكیة عقد ملزم لجانب واحد

، وشركة تأمینال أقساطالدائن المؤمن الذي یلتزم بدفع :عقد ملزم لجانبین

كون أمام نف  ،2ول الضررصتلتزم  بأداء قیمة الضمان عند حالتيتأمینال

.لتزامین متقابلینإ

یبدوا ئتمان، إن كان اإل تأمینختالف بین الكفالة البنكیة و هذا اإل أنوالواقع 

واضحا

تأمینحینما كانت  شركات ال،لم یكن كذلك من قبلاألمرفإن   - الیوم-

ئتمان الذي یدخل في اإل تأمینتمنح كفاالت على أنها مجرد تطبیقات خاصة ل

عتراض من البنوك والمؤسسات المالیة اإل واجهت أن ىمجال اختصاصها، إل

عملیات باعتبارهااختصاصها اعتبرته تعدیا لمجال والتي-في فرنسا-

.دت  صورهدتعئتمانیة السیما عندما إ

:3حتیاطيمین الضمان اإلتأ-1

مورد بنك أو(هو عقد یبرم بین دائن حتیاطياإلمین الضمان تأ

بحیث یتعهد هذا األخیر )التأمینشركة (یدعى مؤمن له، ومؤمن ...)بضائع

ستحقاق مقابل یوفي دیون األول عند عدم وفاء المدین بها في تاریخ اإل أنب

.323بضراني نجاة، المرجع السابق، ص -1

:شأنال اذه في راجعی-2

P/Simler et F/Terré, JurisClasseur, op.cit, p76.

3 -L' Assurance aval.



53

وهو بهذا ،1المدین من عدمهإعسارض النظر عن غوذلك ب.قسط یتقاضاه

من حیث نوع الدیون  التي  یغطیها  "حتیاطياإلالضمان "المفهوم یتعدى 

.2الدیون  العادیةلمتمثلة  في األوراق  التجاریة و ا

:شكلینالتأمینهذا   ویتخذ

من المؤمن )موردال البائع أو(بحیث یطلب صاحبها :ةجتأمین السفت- أ

)المشتري(إذا لم یقم المسحوب علیه ستحقاقاإلفي تاریخ ضمان الوفاء بها

.خصمها، مما یسهل  تظهیرها  أوبذلك

یلتزم المؤمن تجاه الدائن، مقابل قسط بالدفع :مین الدیون العادیةتأ-  ب

ویعرف هذا النوع أیضا ،ستحقاقله إذا لم یقم المدین بذلك في تاریخ اإل

.3الدفع تأمینب

قلیل نسبیا، وهو أقرب إلى الكفالة منهتأمینهذا النوع من الإن استخدام

لكن الفرق بینهما یبقى في ،4إلى التأمین فتعهد المؤمن یشبه كثیرا تعهد الكفیل

تدخل البنك كضامن، ففیه شركة التأمین هي التي تؤمن الضمان، بینما 

.تكون بنكیة إال إذا منح  البنك هذا الضمان الكفالة ال

:5مین اإلعسارتأ-2

1- Alain et Marie-Claire Pièdelièvre, Droit du Crédit, 1ère ed, PUF, Paris, 1985,

p111.

ماجستیر، مذكرة )العینیة والخاصة(مینات الممنوحة للمصارف والمؤسسات المالیة لتأشمیل كمال، ا-2

.135، ص2009-2008الخاص، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، في القانون 

كلیة في القانون، على القرض في الجزائر، رسالة ماجستیرمینتأللالقانوني فضیل نورة، النظام -3

.27، ص 2006الحقوق، جامعة الجزائر،

4- Alain et Marie- Claire Pièdelièvre, op.cit, p 112.

5 -L'Assurance - insolvabilité.
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الضیاع النهائي لدیون أخطارالتأمین الذي یغطي  هو مین اإلعسار،تأ

.)مدینیه أو(مدینه التاجرإعسارعن والناتجة )المؤمن له(الدائن  التاجر

المدى الواردة على بیع السلع أوالتجاریة  قصیرة ویستعمل في  القروض 

إفالس المدین المؤمن خطرفیه یغطي و . التجار خاصةالخدمات بأجل بین

.حتیاطياإلعلى العكس تماما من تأمین الضمان قط،ف

من حیث الهدف من كل منهما، البنكیةمین اإلعسار والكفالةتأیتشابه 

المدین في تاریخ  نفس النتیجة وهي ضمان عدم وفاء فالعقدین  ینتهیان إلى

لكنها یختلفان في .لتزام كل من الكفیل والمؤمنإوالذي یحرك ستحقاقاإل

:أهمهاجوهریة أمور

مدین أوال عمیلهئتمانإلتقویة یتدخلفي الكفالة البنكیةالبنك الكفیل نٲ-

مخاطر تأمیناإلعسار فإن المؤمن یتدخل  لمین تأفي  أماعنه،  االوفاء عوض

.1رسالمعتخلف المدین 

علمه حتى ولو لم یكن معسرا، وقد بغیریتعهد الكفیل إما بعلم المدین أو-

باقتراح المدین ودون طلب الدائن، على العكس من أحیانایكون هذا التعهد 

 دتأمین اإلعسار الذي یفترض دائما إعسار المدین ویبرم ألجله، ویكون العق

.بین الدائن والمؤمن

ه، بخالف المؤمن الذي یكون طرفا نیتدخل الكفیل لضمان عملیة أجنبیة ع-

.في عقد  مستقل بذاته

1 - Alain et Marie - Claire Pièdelièvre, op.cit, p112.
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:1تأمین الكفالة-3

، كانت تتدخل بموجبه 19482هذا النوع من التأمین حوالي عام  ظهر     

لضمان تعهداته )ولیس الدائن(في فرنسا بطلب من المدینتأمینشركات ال

فیكون المدین هو .ستحقاقتجاه دائنه لتغطیة خطر عدم الوفاء في میعاد اإل

.والدائن هو المستفید منهتأمینب التمكت

المعدل 04-06:بهذا العقد الجدید في القانون رقمجاء المشرع الجزائري 

حیث أحالت مادته الثامنة ، بالتأمیناتالمتعلق 074-95:رقم ألمرل  3والمتمم

"التي جاء فیها ما یليو  مكرر59:إلى نص المادة الكفالة هو عقد  تأمین:

، یةالمصرف، للمؤسسة المالیة أوتأمین قسط یضمن من خالله المؤمن، مقابل 

وقد ". مالیة في حالة إعسار المدین أو تعویض مستحقاتها بشأن عملیة تجاریة

أراد به المشرع حمایة البنوك والمؤسسات المالیة من خطر ضیاع القروض 

.التي تقدمها لعمالئها

التأمینهذا النوع من ُعدَّ البنك كطرف مستفید من العملیة، وبسبب تدخل

:أهمهاهمافروقات تمیز وجود رغم ،ة البنكیةلكفالالمشابهة لالنظم من 

assurance"المشرع الفرنسي جاء بعبارة-1 caution ، على خالف "تأمین الكفیل"مما یعني ، :"

":الذي استعمل مصطلحالمشرع الجزائري  assurance cautionnement .أي تأمین الكفالة، "

2- Jean- Louis Rives Lange et Monique Contamine -Raynaud, op.cit, p558.

المتعلق  07- 95 :رقم مرألایعدل ویتمم 2006-02-20:المؤرخ في04-06:القانون رقم-3

.2006-03-12:مؤرخة في 15:ج ر العدد اتتأمینبال

مؤرخة  13 :ات ج ر العددتأمینالمتعلق بال1995-01-25:المؤرخ في 07-95 :رقم مرألا - 4

  .1995-03- 08:في
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دائما، بینما في التأمینالمستفید من الكفالة، یكون البنك هوتأمین في -

عندما یتدخل بنكین لضمان عملیة یكون مستفیدا یمكن أنالبنكیة  الكفالة 

أغلب األحیان ، لكنه في كفیالوالثاني امستفیداألولبنكواحدة، فیكون ال

.ئتمانالمانح لإلالكفیل

لصالحه لسبب واحد تأمینیبرم عقد أن الكفالة  تأمینال یستطیع المدین في -

ن التخلف ألیؤمن ضد خطر عدم الدفع المتعلق به  أننه ال یمكنه ٲوفرید، 

المدین في الكفالة  نإعلى النقیض من ذلك ،هو فعل إرادي  من  جانبه

.1البنكیة إنما یقوم بتقویة ائتمانه عن  طریق طلب كفالة بنكه

فیشتركان ،نما یتضامن معهالكفیل في الكفالة البنكیة ال یؤمن العمیل وإ إن  -

.2الكفالة یؤمن خطر تخلف المدینتأمینلكن المؤمن في .الخطرفي  تحمل 

خطاب الضمانتمییز الكفالة البنكیة عن:الفرع الثالث

المشرع الجزائري خطاب الضمان مثله مثل العدید من ُیَعرِّفْ لم      

ن جل التعریفات التي إ المشرعین، بل ولم یستعمل هذا المصطلح أصال، و 

.وردت فیه إنما هي تعریفات فقهیة

"عنه الفقه أنهَعبَّرَ وقد  عن البنك بناء على طلب تعهد نهائي یصدر:

یطلب المستفید  أنقابل للتعیین بمجرد ع مبلغ نقدي معین أوله، بقبول دفعمی

بینما یرى بعض الفقه أن خطاب الضمان .3"ذلك من البنك خالل مدة محددة

  . 29 - 27ص فضیل نورة، المرجع السابق، ص-1

.138، المرجع السابق، ص كمالشمیل -2

1- Jean-Pierre Mattout, Droit Bancaire International, 2 ème éd, la Revue Banque

Editeur, Paris, sans date de publication, p155.
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ة وٕانما هو صور 1الغیر إلى أو ال یستتبع بالضرورة  تسلیم  نقود إلى العمیل

في  هلیالعام أن یكفل البنك عمضمونه وم"إقراض البنك لتوقیعه من صور

كضامن ُیَوقِّعَ  أنببعقد مستقل أواجهة الغیر بخطاب یرسله إلیه، أومو 

بأي طریقة أخرى تتناسب مع  العملیة التي له في ورقة تجاریة أواحتیاطي

.2"الضمانویتقاضى عمولة في مقابل هذا ،یضمنها البنك

خطاب الضمان"على إطالق  في المجال البنكي، جرى العمل

المشرع من جهة إداریة  هبصفة خاصة على الضمان الذي یتطلب"المصرفي

الئحة إداریة كبدیل عن التأمین النقدي، في الحاالت التي  أو بنص قانوني

.أشغال عمومیةتورید أو أو یتعاقد فیها العمیل مع جهة إداریة في صفقة بیع

ة، في فیقوم البنك بضمان عمیله، بموجب الخطاب، تجاه هذه الجهة اإلداری

وهو . حدود المبلغ والمدة المحددتان فیه في حالة عدم تنفیذ العمیل اللتزاماته

.النهج الذي سار حذوه المشرع الجزائري في مجال إبرام الصفقات العمومیة

،الكفالة بسیطاعد التمییز بین الضمان المستقل و من الناحیة النظریة ی

.ساسيین یكون الثاني تابعا للعقد األول مستقال في حلتزام األحیث یكون اإل

لكن من الناحیة العملیة غالبا ما یكون من الصعب تكییف الضمان المبرم 

  .نو خذ بالتكییف الذي صرح به المتعاقدن القضاء غیر ملزم باألأالسیما و 

م یعتبر كل من خطاب الضمان والكفالة المصرفیة عملیة مصرفیة تت

ظهور خطاب الضمان إلى اعتباره مجرد  نوع  بطریق التوقیع، وقد أدت حداثة 

،1986الجامعیة، ط ، الدار)ت البنوك التجاریةاالعقود وعملی(القانون التجاري ي،البارود علي - 2

.397ص  اإلسكندریة،

  .397صالمرجع، نفسعلي  البارودي،-3
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ى فصله عن النظام والقضاء یجرأ علمن الكفالة البنكیة  ولم یكن الفقه

ستئناف بباریس اإلفقد ذهبت  محكمة .البنكیة االتالكفالقانوني الذي یحكم 

  :إلى أن 1973 جوان15:في قرار لها بتاریخ

ن كانت  تشیر وبشكل واضح إلى أن البنك یلتزم  إ لتزام بالضمان و إلبنود ا"

نه تعطیل مفعول مقتضیات أن ذلك لیس من شإف ،بالدفع لدى أول طلب

والذي بمقتضاه یحق للكفیل من القانون المدني الفرنسي2036الفصل

التمسك بمواجهة الفاعل بكل الدفوع التي للمدین األصلي المتعلقة بالدین 

.1"اسياألس

ة التي تخضع لقواعد ن خطاب الضمان هو نوع من الكفالأن القول بإ     

ن الواقع أن طالقه، ألإالعرف المصرفي ال یمكن األخذ به على خاصة أفرزها 

في حین وجود التزام واحد 2التزام أصلي وآخر تبعيجوهر الكفالة هو وجود 

تحددت  شروطه وأوصافه داخل الخطاب الذي یمنع أي ،في خطاب الضمان

.3لعقد األساسي الذي صدر الخطاب  ضمانا  لتنفیذهلأثر 

،على هذا النحوبنكیةین خطاب الضمان والكفالة الز بیتبدوا أهمیة التمی

لتزام الناشئ في الخطاب یكون أشد مما یتحمله الكفیل ولو كان في أن اإل

یظل التزام الكفیل تابعا أیضا وٕان امتنع عنه ففي الكفالة التضامنیة.متضامنا

www.MCJ.fr:الموقع اإللكترونيیراجعلإلطالع على فحوى القرار، -1 , visité le:02-12-2016.

2- Fréderic Rouvière: " Le caractère subsidiaire du cautionnement ", RTD com

N° 04, éd Dalloz, Paris, Oct -Déc 2011, pp 689-709.

3- Alain et Marie -Claire Pièdelièvre, op.cit, pp152-153.
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لتزام مباشر ومستقل عن إلتزام البنك في الخطاب فهو إبالدفع  بالتجرید، أما 

.1عالقة البنك بالعمیل وعن عالقة العمیل بالمستفید

ستقالل أن یكون التزام البنك محددا بمبلغ  من أهم مظاهر هذا اإل

كما أن التزام .مقدار الدین بین العمیل والمستفیددون النظر إلى ،الخطاب

إللتزاما يقضنالبنك تجاه المستفید ال یرتبط في انقضائه  بالتزام العمیل، بل ی

.2یقوم مقامهما بالوفاء أو أو مطالبةالبانقضاء مدة الخطاب دون 

ة والخطاب تكمن في المحل، فیكون ویرى بعض الفقه أن التفرقة بین الكفال

3لتزام األصليبینما في الكفالة اإل،المحل في الخطاب مبلغا معینا من النقود

وحتى .ن یكون موضوعه الدین الخاص بالمدینألتزام المستقل ال یجب فاإل

معیار :المعاییر أهمها، استعان الفقه  ببعض یتسنى التمییز بین العملیتین

.4الضمانخطابستقاللیة اللتزام  البنك  الناشئ عنالطبیعة  اإل

اللتزام البنك الناشئ عن اإلستقاللیة الطبیعةمضمون معیار

:خطاب الضمان

لضمان استقر الفقه الحدیث على التمییز بین الكفالة المصرفیة وخطاب ا

لتزام  البنكإأن التبعي للضمان، لكن متى نقول األصلي أوالطابع من حیث 

اإلستقالل؟لتزام  مستقل وما هي مظاهر هذا الضمان هو إفي خطاب

1- Marguerite Boutelet- Blocaille, Droit du Crédit, éd Masson, Paris, 1987,

p178.

  .76 -75 ص سلیمان رمضان محمد عمر، المرجع السابق، ص-2

الكفالة، اإلنابة الناقصة، الضمان (-التبعیة وغیر التبعیة-التأمینات الشخصیة إبراهیم سعد،نبیل-3

.194، ص سكندریةإلا ، 2005ط ،دار الجامعة الجدیدة للنشر، )بمجرد الطلب

4- Laurent Aynes, Le Cautionnement, 2 ème éd, Dalloz, Paris, 1997, p 25.
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لتزام بعض ستقاللیة یجب أن یتوفر في اإللكي تتحقق هذه الطبیعة اإل

.باتان یكون مجردا ومباشرا ونهائیا أووهي أ ،الخصائص

:لتزام البنك في الخطاب مجرداإأن یكون -1

یتمسك في مواجهة المستفید بدفوع مستمدة یجوز للبنك أن نه الأمفاده 

ن یمتنع البنك عن دفع مبلغ الضمان إلى المستفید أك ،من عالقته بعمیله

.أمام البنكالعمولة میل اللتزامه  بتقدیم  الغطاء أوبسبب عدم تنفیذ الع

على البنك أن یحتج ضد المستفید بدفوع مستمدة من عالقة ُیْمَنعُ نه أكما 

.عدم تنفیذهاألساس أوعقد فسخ كالمستفید بالعمیل، 

، أن 19631فبرایر 19:وقد جاء في حكم لمحكمة استئناف القاهرة بتاریخ

تفاق باإلُأْلِغَیتْ العملیة التي من أجلها طلب خطاب الضمان قد حتجاج بأن اإل

بعملیة  أخرى، ال تعطي للبنك الضامن الحق ُاْستُْبِدَلتْ و  تفید،المسمع الدائن

.في رفض الوفاء للمستفید

:لتزام البنك في الخطاب مباشراأن یكون إ-2

عن  2أن البنك یلتزم في مواجهة المستفید بصفته أصیال ال نائبامفاده 

لتزام األصلي الذي منح الضمان إل، وهو ما یؤكد عدم تبعیة التزامه لعمیله

.585المرجع السابق، صنجاة،بضراني -1

،مجلة محكمة النقض المصریة،648:، طعن رقم1982-04-12:نقض تجاري مصري بتاریخ-2

اعتماد مصرفي بین عمیله والمستفید أن البنك الذي یقوم بتثبیت :"، جاء فیه1982:لسنة 48 :العدد

لتزاما إكفیل یتبع التزام المدین المكفول، بل یعتبر في هذه الحالة منه، ال یصح وصفه بأنه ضامن أو

لتزام مستقل وأصیل وال یعد إمستقال عن العقد القائم بین المتعاملین، فالتزام البنك في خطاب الضمان 

مجلة ،5411:، طعن رقم2001-06-18:مصري بتاریخنقض تجاري :أیضا".وكالة عن العمیل

للسلع التموینیة والبنك األهلي بین الهیئة العامة2001،:لسنة 62 :العدد ،محكمة النقض المصریة
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مستقال عنه بحیث یكون واجب ُیَعدُّ ولكنه ،بمناسبته كما هو األمر في الكفالة

.التنفیذ بمجرد طلبه من المستفید وبالرغم من معارضة العمیل

راء الفقهاء آفإنه حسب "التضامن"خطاب بلفظ اللتزام في إذا اقترن اإل

وبالتالي فإنه ما یمیز الكفالة عن خطاب ،1قالال یعد عقبة في كونه مست

تعهد بالدفوع، فإذا حتجاجإمكانیة الكفیل اإلوعدم  يالضمان هو طابعها التبع

كون بصدد نالتمسك بأي دفع، وفاء لدى أول طلب مع تنازله عن الضامن بال

.بنكیةولیس كفالةمصرفي خطاب ضمان

):نهائیا(لتزام البنك في الخطاب باتا إأن یكون -3

م تلقائي لتزاإ الضامن في مواجهة المستفید هوالبنكالتزاممعناه أن 

من الحصول على مبلغ الخطاب بمجرد الطلب، وهو یتمكن بموجبه المستفید 

وصول الخطاب إلى علم   ذما یفسر التزام البنك بصفة باتة ونهائیة من

إمكانیة  للرجوع فیه أوالمستفید وعدم رفضه له، بشكل ال یكون  للبنك أیة 

متناع عن الوفاء ألي سبب، حتى ولو عبر العمیل عن اعتراضه اإل تعدیله أو

البنك مسؤوال إذا رفض الوفاء بمبلغ الخطاب بعا لذلك یكون وت .وفاءعن ال

....دجاج أمریكي، جاء فیه==المصري ضد مورد لتزام إوالتزام البنك تجاه المستفید في هذا :"

عمیل البنك أن یبدأ هو بالشكوى إلى القضاء إذا قدر أنه غیر أصیل، ومن ثمة فیكون على المدین 

وأیضا نقض تجاري مصري ".أن مدیونیته ال تبرر ما حصل علیه المستفید من البنكمدین للمستفید أو

،2001:لسنة 64 :العدد ،مجلة محكمة النقض المصریة،4181:، طعن رقم2001-10-23:بتاریخ

ي خطاب الضمان بصفته أصیال ال نائبا عن عمیله، وال یعد تنفیذا لعقد ویلتزم البنك ف:"....جاء فیه

".كفیال له في تنفیذهوكیال عن العمیل أوبین العمیل والمستفید وٕان البنك ال یعد نائبا أو

.587، المرجع السابق، صبضراني نجاة-1



62

باتا، وحتى في حالة تأخره عن ار التزامه للمستفید عند الطلب بعد أن  ص

.التعویضات عن الضرر والفوائد التأخیریةعن أداء الدفع یكون مسؤوال 

إمكانیة الرجوع عن أما قبل اتصال الخطاب بعلم المستفید، فإن البنك تكون له

من -إن أمكن-أن یحبسه في یده بل وحتى استردادهتعدیله، أو أو التزامه

.تسبقهالبرید ببرقیة 

الذي یهدینا إلى التفرقة بین في هذا السیاق، أن المعیارSimlerیقول 

فننظر"إرادة الضامن ذاتها"الضمان  المستقل والكفالة التبعیة یجب أن یكون 

برة وٕان صیغة الخطاب هي المع،ماْلُمْلَتزِ عنها بألفاظ  رُمَعبَّ الهذه اإلرادة  إلى 

لتزام مستقال عن عقد األساس وعدم  جواز اإلاإلرادة من حیث كون عن هذه 

.1ذلكاتجهت إلى خالف أنها أو ،التمسك بأي دفع مستمد منه

خطاب الضمان عن الكفالة البنكیة من اختلفالمفهوم، من هذا انطالقا

:عدة  جوانب أهمها

:من حیث القواعد القانونیة المنظمة له- أ

تارة في القواعد العامة حكامهاٲعلى خالف الكفالة البنكیة التي وردت 

 :رقم مراألللقانون المدني، وتارة في النصوص الخاصة للقانون التجاري و 

لم  -بحصر المعنى-النقد والقرض فإن خطاب الضمانبالمتعلق03-11

نه في قانون الصفقات ٲالمشرع الجزائري تنظیمه بأي نص قانوني، رغم لَّ یتو 

العمومیة، عند ما أوجب على المتعاقد تقدیم  الكفالة كان یقصد بصورة 

واضحة خطاب الضمان، لكنه لم یستعمل هذا المصطلح  للداللة على هذا 

1- J- P/ Mattout, op.cit, p154 et J- L/ Rives- Langes et M/ Raynaud, op.cit, p

725.
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في سند "خطاب الضمان"أو" الكفالة"لفظ  رادیإ نإ بل.النظام القانوني

عتماداإلضعیف ال یمكن الضمان ال یكفي لتحدید نوع الضمان، وهو دلیل

اختیاركان على المشرع الجزائري أن یكون أكثر دقة فيو علیه، 

.المصطلحات

المتعاقدة لهذا  األطراف اختیاربعیدا عن الصفقات العمومیة، وفي حالة 

التجارة الدولیة الموحدة  أعرافالضمان فإن تنظیمه یعود إلى قواعد و النوع من

، وذلك في غیاب 1المتحدة للقانون التجاري الدولياألمم لجنةمن طرف 

.النص

:من حیث التبعیة للعقد األصلي-  ب

یدور معه األصليلتزام إلللتزام تابع إالكفالة البنكیة، كما سبق بیانه، 

لتزام وجودا وعدما،  على عكس خطاب الضمان الذي ینشأ مستقال عن اإل

الفارق  هو هذا أنوالغیر الدائن له، ویعد الفقه مر،بین العمیل اآلاألصلي

.2الجوهري بینهما

لتزام البنك ایكون  أنستقالل في خطاب الضمان إلهذا ا من مظاهر

عالقة هذا األخیر مر، أوآلا یلهمجردا سواء عن عالقة البنك بعملتزاما إ

مباشرة في ن یتحمله البنك ٲي ٲكما یجب أن یكون التزاما مباشرا .بالمستفید

ن یكون اإللتزام التزاما باتا ونهائیا، أي أال یكون ٲخیرا ٲو .مواجهة المستفید

  وٲفیه بعد إصدار الخطاب ووصوله إلى علم المستفیدللبنك مجال للرجوع

دلیل الیونسترال التشریعي الخاص بالكفاالت المستقلة وخطابات اإلعتماد الضامنة ومختلف -1

.النصوص المنظمة للضمانات في المجال البنكي

2- Brigitte Roman, op.cit, p22.
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.1عن الطلب تهرفض الوفاء بقیم

:صلي أللتزام التزام الكفیل لإلافي تفسیر تبعیة السنهوريیقول الدكتور

صلي، فیظهر ذلك ألا لتزام المكفوللتزام الكفیل الشخصي تابع لإلان ٲما ٲو "

لتزاما تابعا، وعند ذلك إصلیا ال ٲلتزاما إ لتزم المسؤول عن دین الغیراذا إفیما 

على و . لتزم به بعقد كفالةاال العقد الذي یكون هذا المسؤول كفیال شخصیا و  ال

:تيأذلك ال یعتبر كفالة ما ی

...لو كانت غیر كاملةنابة و عقد اإل -1

...موقعوهاالقابل للكمبیالة و -2

...المدین المتضامن مع مدینین آخرین-3

convention)یضمن یسار العمیل الذي  بالعمولةالوكیل-4 ducroire)..

...مین یسار المدینأتعقد  -5

.2..."عقد التعهد عن الغیر-6

بسبب ان ال یعد كفالة ن خطاب الضمٲقیاسا على ذلك، یرى الباحث و      

.لتزام االصليلتزام فیه عن اإلاستقالل اإل

:من حیث الرجوع على المدین-  ت

مطالبة البنك بالوفاء محل المكفول في الكفالة البنكیة یستلزم ضرورة  إن      

بمثل خطاب الضمان ال یقید الدائن  أنالرجوع على المدین األصلي، في حین 

.584بضراني نجاة، المرجع السابق، ص -1

، 10الجزءوالعینیة،أمینات الشخصیةتفي شرح القانون المدني، الالوسیط عبد الرزاق السنهوري،-2

  .22 - 21 ص المرجع السابق، ص
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وهذا ما أدى ببعض الفقه إلى .هذا اإلجراء، فهو یرجع مباشرة على البنك

.1"طلب ألولالضمان "تهتسمی

عن قد  میز خطاب الضمان 2الفقهبعض  أنإلى  أیضااإلشارةتجدر

جهة الضمان هي ون الجهة التي یمنحها البنك هذا كالكفالة البنكیة من حیث 

 ؛بنكیة، لكن هذا القولعلى أنها كفالة تُكیِّفتكن كذلك ا لم ذ، بینما إ3إداریة

الجزائري في مجال الصفقات العمومیة، إال أنه غیروٕان صح بالنسبة للمشرع 

الضمان أصبح  یصدر في  إطار عقود  مقنع بالنظر إلى كون خطاب 

.تجاریة  تبرم بین أشخاص القانون الخاص

ن خطاب الضمان یعد مؤسسة قانونیة أال إرغم التشابه البدیهي مع الكفالة و 

جعله یختلف عنها توخاصیته المتعلقة بالطابع المستقل ،صیلأذات عمق 

.اختالفا جوهریا

، 2009سبتمبر،ردنألا ،9، مجلة ریادة، العدد"ول طلبٲالكفالة لدى : "میسم النویري، مقال بعنوان-1

  . 5ص 

la(یضا بین الكفالة البنكیة وخطاب النیة ٲیمیز بعض الفقه -2 lettre d'intention( وخطاب التزكیة

)la lettre de confort(والضمان المسمى:Bond مریكا، وهو ضمان إبتدائي بعمل ٲالمعروف في

إال صورا مختلفة لخطاب الوفاء، لم نرى داعیا لإلستطراد فیها لكونها لیست وٲشيء ولیس بالدفع 

.وسعها تطبیقاٲخیر ألیعد هذا االضمان و 

3- Marguerite Boutelet-Blocaille, op.cit, pp178-179.
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الكفالة البنكیة  في ظل الشریعة اإلسالمیة:المبحث الثالث

مسیرة المصارف اإلسالمیة نطالقإشهد الربع األخیر من القرن العشرین 

وقد . 1العالم عموما، والمملكة المتحدة وأوروبا خصوصاأنحاءفي مختلف 

حققت نجاحا ملموسا بتقدیمها العمل المصرفي اإلسالمي بصیغ متمیزة بعیدة 

ولعل السبب یعود إلى .عن قاعدة الربا التي تعتمد علیها البنوك التقلیدیة

جتماعیة إلقتصادیة واإلإلسالمي في الحیاة ااإلحساس الجدید بدور الدین ا

.2والسیاسیة لدى المسلمین

رفة العالمیة، شمل الجزائر في أوائل التسعینیات مع یهذا التغیر في الص

ورغم تطور نسبة .إسالمیةأسسالقائم على لبنك البركةاعتمادأولصدور 

مع للمنافسةالمجالالسیما بعد فتح الجزائرفي  اإلسالمیةنشاط المصارف  

ال یزال النشاط  المصرفي اإلسالمي فیها  أنإال  ،3الخاصةجنبیةاأل البنوك

م المصرفي الجزائري یخضع  االقانوني العام  للنظ اإلطارمحتشما بسبب أن 

كما أن .سوق المال العالمیةر على رفة التقلیدیة  التي ال تزال تسیطیللص

1- André Martens:" La finance islamique: fondements, théories et réalité",

Cahier 20-2001, Centre de Recherche et Développement en Economique,

Université de Montréal, Sep 2001, p 22.

، Mecas، بحث منشور ضمن دفاتر"نشأة، تطور، آفاق :البنوك اإلسالمیة :"خالدي خدیجة -2

،  2005، 1بكر بلقاید تلمسان، العددكلیة العلوم اإلقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریة، جامعة أبو

  .100ص

یتضمن نشر قائمة البنوك ،2011-02-03:الصادر عن بنك الجزائر بتاریخ01-11:مقرر رقم-3

بما فیهم المؤسسة العربیة ،2011-01-02:لى غایةإة المؤسسات المالیة المعتمدة في الجزائر وقائم

.بنك الخلیج ومصرف السالم،المصرفیة
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في القانون الصیرفةالنوع الجدید منانعدام النصوص التي تنظم هذا 

  .هاالجزائري، بات عائقا أمام تقدم

سنتعرض لواقع الكفالة البنكیة في النظام ،في هذا الجزء من البحث

على مفهومها الدیني، لكن قبل ذلك البد من الوقوف بالمصرفي الجزائري 

توسیع وارتأیناالخاصة في ظل الشریعة اإلسالمیة وأحكامهامفهوم الكفالة 

:كاآلتيلیشمل خطاب الضمان الحدیث 

المطلب أما ،الكفالة بالمال في الشریعة اإلسالمیةنتناولالمطلب األولفي 

المطلبوأخیرا خطاب الضمان في الشریعة اإلسالمیة،فخصصالثاني

البنكیة بمفهومها الدیني في ظل النظام المصرفي  واقع الكفالة :الثالث

.الجزائري

الكفالة بالمال في الشریعة اإلسالمیة:المطلب األول

فیها إلى كفالة بالمال وكفالة لتزاماإلالكفالة في اإلسالم بحسب نوع تنقسم 

لتزاما على عاتقه إبالنفس، فأما الكفالة بالنفس فهي التي یضع فیها الكفیل 

ذا المعنى وهي به.1عند طلب المكفول لهالوقت المعینفول في بإحضار المك

.موضوع بحثنالال تمد بصلة 

یضاوأما الكفالة بالمال، فهي التي یكون اإللتزام فیها مالیا، ویطلق علیها أ

، وهي موضوع حدیثنا وأهم نوع للكفاالت، إذ یتحقق بها2"بأداء المال الكفالة"

في  ماجستیر، رسالة )دراسة مقارنة(فیصل شرف، الدفع بالتجرید في عقد الكفالة أحمد محمد زیاد -1

.19، ص2012وسط، عمان، ألالقانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الشرق ا

الشرعي، المیة، رسالة ماجستیر في القضاء محمد حسین حمد العواودة، الكفالة في الشریعة اإلس-2

  .124ص  ،2007كلیة الدراسات العلیا، جامعة الخلیل، فلسطین، 
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.الكفالة وهو الضمانالهدف من

اإلسالم في الفرع األول  فيالتعریف بالكفالة ومشروعیتها :وفیما یلي

.واألحكام الخاصة للكفالة بالمال في الشریعة اإلسالمیة في الفرع الثاني

تعریف الكفالة ومشروعیتها في اإلسالم:الفرع األول

استنادا وذلك ،واحد ىلمعناسمانض الفقه أن الكفالة والضمان عیرى ب

.األربعةفقهاء المذاهب التي وردت في الكفالة من ف یإلى مختلف التعار 

  للكفالةالتعریف الفقهي : أوال

:تلف عن معناها اللغوي، وهي بمعنىیخ الكفالة فقها ال إن تعریف

هو  األربعةفقهاء المذاهب اختالفوٕان .الحمالة والزعامة والضمان والقبالة

.في تحدید مفهوم موحد لها

"فیة بأنهاحنفعرفها فقهاء ال في :" وقیل"الذمة في المطالبةذمة إلى ضم ال:

"أما  في المالكیة فهي،1"الدین شغل ذمة أخرى بالحق، وهي بمعنى :

.2"الضمان

هو إحضار لتزام حق ثابت في ذمة الغیر، أوإهي : " وفي المذهب الشافعي

ضمینا وحمیال ضامنا و :بذلكة، ویسمى الملتزم عین مضمونمن هو علیه أو

.3"كافال  وكفیالو وزعیما 

دراسة فقهیة أحكام الكفالة بالمال :"مقال بعنوانمحمد زیدان زیدان ومازن مصباح صباح،-1

.385، ص 2012، غزة، 14، المجلد 1زهر، العدد أل، مجلة جامعة ا"مقارنة

.6علي محمد عبد الحافظ السید، المرجع السابق، ص -2

.386السابق، ص مازن صباح، المرجعو  محمد زیدان-3
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"أما فقهاء الحنابلة فعرفوها بأنها ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون :

.1"عنه في التزام الحق

باعتبارعرفوا الكفالة  األربعةفقهاء المذاهب  أنیتضح مما سبق، 

أخرى على سبیل بها وهو ضم ونقل الحق من ذمة إلى ى الحاصل المعن

.للحقفي حالة عدم أداء األصیل ،الضمانلتزام لتزام ویرتب هذا اإلاإل

وعمد الفقهاء إلى تعریفها بناء  :"الفقهاء أقوالیقول الشیخ علي الخفیف شارحا 

تعریفها بسبب اختالفهم المترتب علیها فاختلفوا فياألثر وهو على حكمها،

.2"في حكمها

مشروعیة الكفالة بالمال في اإلسالم: اثانی

من على أاإلسالم، وتكون مندوبة إذا كان القائم بها یالكفالة مشروعة في

مشروعیة الكفالة بالكتاب ت ثبثوقد . 3جائزة جملةنفسه الضرر بسببها، فهي 

.4ة واإلجماعسنوال

َقاُلوْا َنْفِقُد ُصَواَع اْلَمِلِك َوِلَمن َجاء ِبِه :"فأما من القرآن الكریم قوله تعالى 

.386السابق، ص المرجعمازن صباح، و  محمد زیدان-1

، المعهد 54، بحث رقم "نظام  حمایة  الودائع  لدى  المصارف اإلسالمیة "حمد، ٲعثمان بابكر -2

.63، ص2000اإلسالمي للبحوث والتدریب، البنك اإلسالمي للتنمیة، جدة، 

.387محمد زیدان ومازن صباح، المرجع السابق، ص -3

ماجستیر، مذكرة دراسة مقارنة وداد باقي، الكفالة في القانون المدني الجزائري والفقه اإلسالمي -4

، ص2009-2008في الحقوق، تخصص عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق بودواو، جامعة بومرداس، 

30.
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،1"ِحْمُل َبِعیٍر َوَأَنْا ِبِه َزِعیٌم 

.2كفیلبه نا أو  أي

أبيعن ابن عباس عن شرحبیل بن مسلمة عن ُرِويَ ومن السنة ما

الَعاِرَیة:"...سمعت رسول  اهللا  صلى اهللا علیه وسلم  یقول:أمامة قال

فدل .3"غارممردودة، والدین مقضي والزعیم ِمْنَحةُ والة ومؤداة، َمْضُمونَ 

"الحدیث على مشروعیة الكفالة بقوله .ضامنأي الكفیل ،"غارمالزعیم :

مجموعة من هذا اإلجماعنقل على جواز الكفالة و اإلجماع انعقدكما 

على جواز الضمان في الجملة،أجمع المسلمون":قدامةالعلماء، فقال ابن

.4"فروعها في اختلفواوٕانما 

ن إ في جوازها، و األئمةاإلجماع، فال خالف بین أماو ...: " وقال ابن رشد

.5"أحكامهافي كثیر من شروطها و اختلفوا

"...ابن حزم وقال  جواز الضمان في كل حق من بیع أوعموموأما:

.6"نما هو نقل حق  فقطإ غیره، فألنه  لیس فیه مبیع أصال، و 

.72:یةسورة  یوسف، اآل-1

دار  حمد إبراهیم زهوة،ٲ، مراجعة )یرتفسیر ابن كث(ابن كثیر القرشي الدمشقي، تفسیر القرٱن العظیم -2

.392المجلد الثاني، بیروت، ص ،2007الكتاب العربي، ط 

، بدون سنة 1ط  محمد بن عیسى بن ٓسْوَرة الترمذي، سنن الترمذي، مكتبة المعارف للنشر والتوزیع،-3

.301الریاض، صالنشر،

طروحة ٲالرجوع في العقود المالیة في الفقه اإلسالمي، حكام ٲأنس عبد الواحد صالح الجابر، -4

.175، ص 2007ردنیة ،ألصوله، كلیة الدراسات العلیا، الجامعة اٲدكتوراه في الفقه و

.61عثمان بابكر، المرجع السابق، ص-5

.61، صنفس المرجععثمان بابكر،  -6
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الشریعة اإلسالمیةاألحكام الخاصة للكفالة بالمال في :الثانيالفرع 

تبعیتها للدین في القانون الوضعي المتمثلة في  لكفالةلإن أهم خاصیة 

كما أن .وكذلك الدفع بالتجریداإلسالمي الفقه فيلها  أساسا، تجد األصلي

الشریعةالفقه الحدیث إلى هرجعٲبعض التطبیقات المستحدثة للكفالة 

.یةاإلسالم

بالمال للدین األصليتبعیة الكفالة : أوال

في الشریعة األصليمیزة للكفالة المتمثلة في تبعیتها  للدین  أهم أصلتت

یف التي أوردها وتجلى ذلك من خالل التعار ،مند قرون خلتاإلسالمیة

الكفیل فیها ال ن التزام إ و  .تصرفا تابعافاعتبروها، األربعةالمذاهب فقهاء 

األصلیةوبالتالي فإن كل ما یؤثر في العالقة ،المدینینفصل عن التزام 

ثمن على ربا أوزام باطال  إذا اشتمللتاإل ُعدَّ فینعكس على العالقة التبعیة، 

.للكفیل حق الدفع ببطالنه في  مواجهة الدائنـيَ ُأْعطِ و . 1"غیرهخمر أو

تبعا كلیا لتزام الكفیلإا حدث الوفاء من جانب المدین كلیا، انقضى ذنه إٲكما 

إذا كان الوفاء جزئیا، جاز للدائن مطالبة الكفیل بمقدار ما بقي منأما لذلك، 

.لتزام  بمقدار ما حصل من الوفاءاإل  وانقضىالدین، 

ل بما یعادل الوفاء، كما لو وهب التزام في الكفالة بالماإل يكما ینقض

فتسقط الكفالة بموجب ذلك وهذا عند )المدین(األصیلالدائن دینه للكفیل أو

.2جمهور الفقهاء

.53السابق، صمرجع شرف، الحمد فیصلٲ-1

.54، صلمرجعنفس اشرف، حمد فیصلٲ-2
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اختلف فقهاء الشریعة حول إمكانیة رجوع الكفیل عن كفالته بین وقد      

بین جواز الرجوع فیها قبل وجوبها وبعده، باعتبارها من مجیز ومانع، وفرقوا

.1عقود التبرعات

اإلسالمیةالشریعةالتوكیل في الكفالة بالمال في : اثانی

صرف یملكه اآلذن فیما تدخله تإذن في  اإلسالميالوكالة في الفقه      

في مدى جواز اختلفوان الفقهاء في جوازها ومشروعیتها، لكوال شك 2النیابة

.ل بین مؤید ومعارضاالتوكیل في الكفالة  بالم

التوكیل في فذهب المالكیة والشافعیة والحنابلة إلى إجازتها قیاسا على جواز 

  .العقودلحاجة الناس إلى مثل هذه ،الشراء

ن الوكیل ألبینما قال الحنفیة بعدم صحتها، بل وببطالنها في حالة حدوثها 

إنما یعمل  لغیره أما الكفیل فیعمل لنفسه، ولو جازت هذه الوكالة صار الكفیل 

العبد في كیل واستدلوا أن األمر شبیه بتو ،ذمتهإبراءعامال لنفسه  ساعیا  في 

.3طالق نفسهاإعتاق نفسه والمرأة في 

أما الفقه المعاصر فقد رجح جوازها واعتبروا خطاب الضمان تطبیقا لهذه 

.4الوكالة في المصارف اإلسالمیة

.وما بعدها176أنس صالح  الجابر، المرجع السابق، ص:ا الشأنذیراجع في ه-1

.133محمد العواودة، المرجع السابق، ص -2

.135، ص نفس المرجعمحمد العواودة،-3

"نوانبو فضة، مقال بعٲمروان -4 الجامعة ، مجلة"اإلسالمیة في المصارف عقد الوكالة  وتطبیقاته :

، 2009، جوان 17، المجلد 2:، جامعة القدس المفتوحة، العدد)سلسلة الدراسات اإلنسانیة(اإلسالمیة 

  .789 ص إلى 856ص 
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خطاب الضمان في الشریعة اإلسالمیة:الثانيالمطلب

فقد ورد  ،عند فقهاء الشریعة اإلسالمیة بأكثر من معنىورد الضمان

وورد  للغیر،لتزام بتعویض مالي عن ضرربمعنى اإل دبمعنى الكفالة كما ور 

ومنه جاءت القاعدة الفقهیة المستمدة من ،تبعة الهالكأیضا بمعنى تحمل

له  األغلبوالمعنى ".الخراج بالضمان:"قول الرسول صلى اهللا علیه وسلم 

الغیر للغیر، لذلك  أطلقه على لتزام بأداء حق مالي عند الفقهاء هو اإل

.الجمهور على الكفالة بالمال

"في الحاوي الكبیرقال الماوردي أما الضمان فهو أخد الوثائق في األموال :

.1"الضمانوالرهن و  الشهادة:ثالثة  قألن الوثائ

ون بین تاو فالفقهاء یت أنالضمان، یتبین و من التعریف الشرعي للكفالة 

فقهاء الحنفیة یستعملون لفظ الكفالة، فستخدم لمصطلح الكفالة والضمان، م

الضمان أما بینما المالكیة جاءوا بلفظ الضمان والحمالة، والشافعیة یستعملون

طلقون لفظ الضمان على كفالة المال ولفظ الكفالة على كفالة یالحنابلة ف

.النفس

قهاء المذاهب األربعة أدى المصطلحات عند فاختیارهذا التباین في 

للكفالة البنكیة، وبسبب  اخطاب الضمان مرادفاعتبارإلى 2بالباحثین لمتأخرین

ئتمانبشكل عام وعملیات اإلقتصادیةاإلأهمیة  خطاب  الضمان في الحیاة 

اإلمام الماوردي، الحاوي الكبیر في فقه :، نقالعن62عثمان بابكر أحمد، المرجع السابق، ص-1

.430، ص 6الشافعي، ج

  .الكفالةلوضعي والفقه اإلسالمي في موضوع المقارنة بین القانون اوذلك في أغلب الدراسات -2
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بشكل خاص، كان البد  من الوقوف علیه في بحثنا هذا وفیما  یلي بیان

.اإلسالم  وحكم أخذ العمولة عنه في فرعین مختلفینلتعریفه ومشروعیته في

في اإلسالمتعریف خطاب الضمان ومشروعیته :لالفرع األو

عقد الضمان المعروف في خطاب الضمان لیس عقدا جدیدا وٕانما هو

یف خطاب المقارنة بین تعر ومعنى، ویتضح هذا منسماإالفقه اإلسالمي 

، وتعریف الضمان في الفقه اإلسالمي ئتماناإل الضمان في  مجال عملیات

لخطاب الضمان بسبب تطور الحاصل ختالفاإلكما سبق بیانه مع 

.التجارة الدولیةالسیما في عقودالمعامالت لجعله مواكبا لهذا التطور 

الضمانتعریف خطاب : أوال

طالب  - حد عمالئهأهو تعهد كتابي، یلتزم البنك بمقتضاه بكفالة 

ة التزام ملقى على في حدود مبلغ معین تجاه طرف ثالث، بمناسب-اإلصدار

خالل مدة معینة على لوفاء تجاه دائنه لعاتق العمیل المكفول، وذلك ضمانا 

لمضمون عند أول طلب خالل سریان الخطاب، ورغم ایدفع  البنك المبلغ  أن

.1ن عارضإ معارضة العمیل

:أهمها الخطاب الضمان شروطمن خالل هذا التعریف، یكون

.ن یكون المضمون عمیال لدیهأالبد من وجود بنك ضامن، و -

.یكون مكتوبا أنخطاب الضمان یجب  نأ -

.169محمد  العواودة، المرجع السابق، ص -1
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.ن یكون الضمان في الخطاب محددا بمدةأیجب -

.دیدحللتقابال ددا أوحمیجب أن یكون مبلغ خطاب الضمان إما -

مطالبة من المستفید له رغم أولأن البنك الضامن مطالب بالوفاء عند -

.معارضة العمیل المضمون

في اإلسالممشروعیة خطاب الضمان :ثانیا

التي ضمان في الفقه اإلسالمي باختالف العقود في مشروعیة ال شك ال     

لكن بعض علماء الفقه الحدیث ذهبوا إلى القول بأنه ال یكفي یرد علیها، 

وذلك  ،1الضمان عقودالضمان قیاسا على مشروعیة لتقریر مشروعیة  خطاب 

جهة أخرى بسبب من في  حكم أخذ األجر عنه من جهة، و اختالفهمبسبب 

الشریعة بعض الخصائص  ال تتفق مع أحكام الضمان في كونه یحتوي على

الضمان  بمدة  محددة وعدم ثبوت المبلغ خطاب تأقیت خاصةاإلسالمیة 

.عند إبرام عقد  خطاب الضمان2المضمون في  ذمة العمیل

فقهاء إصدار خطابات الضمان بمختلف أنواعها لن عموما یجیز الك     

یصاحبها ما یفسدها،  لم بسبب حاجة الناس إلیها، وتكون مشروعة عندهم ما

.محظورا شرعان یكون محل العقدأك

.7الصدیق أمین الضریر، المرجع السابق، ص-1

طروحة دكتوراه في أ، سالمیة منهاخطابات الضمان المصرفیة وموقف الشریعة اإل،مقران راضیةأ -2

.170 ص ،2014-2013،كلیة الحقوق،1جامعة الجزائر،خاصفرع القانون ال،الحقوق
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:من القرآن الكریم -أ

یتعهد الصغیر ویرعى شؤونه، :في القرآن الكریم بمعنىَیْكُفلُ ورد الفعل

"عمران قال اهللا تعالىففي سورة آل ولم یرد  بمعنى الضمان، َوَما ُكنَت :

.1"َلَدْیِهْم ِإْذ ُیْلُقوَن َأْقَالَمُهْم َأیُُّهْم َیْكُفُل َمْرَیمَ 

:"كفََّل بمعنى جعله كافال له راعیا، حیث قال تعالى أیضاورد الفعلكما

.2"َفَتَقبََّلَها َربَُّها ِبَقُبوٍل َحَسٍن َوَأنَبَتَها َنَباًتا َحَسًنا َوَكفََّلَها َزَكِریَّا

یأت بمعنى الضمان للمال، لفعل في غیر هذین الموضعین، ولم ولم یرد ا

لضمان في القرآن الكریم قد جاء بمفهومه ولیس بلفظه، بل إن معنى  الكفالة وا

:فقال اهللا  تعالى

والزعیم في ،3"َقاُلوا َنْفِقُد ُصَواَع اْلَمِلِك َوِلَمن َجاَء ِبِه ِحْمُل َبِعیٍر َوَأَنا ِبِه َزِعیمٌ "

واز بمعنى الكفیل الضامن، ولذلك یستدل بهذه اآلیة على جكریمة هذه اآلیة ال

.اإلسالمیةلضمان في الشریعة الكفالة وا

:من السنة النبویة- ب

عن ابن ماجة في باب الكفالة من كتاب الصدقات بسنده عن ابن ُرِويَ 

أن رجال لزم غریمه بعشرة دنانیر، على عهد الرسول صلى اهللا علیه"عباس،

نيَتْقِضیفارقك حتى ال واهللا ال أ: ، فقالكهَأْعِطیوسلم ، فقال ما عندي شيء 

.44:سورة آل عمران، اآلیة-1

.37:سورة آل عمران، اآلیة-2

.72:سورة یوسف، اآلیة-3
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.1"بحمیلنيَتْأِتیَ  أو

ْوَلىاألَ و . هَغاِئَلتمن آِمنٍ في حق قادر علیه ُسنَّةٌ :أنهالرملي وقد ذكر "     

القرض الفقهاء أن األصل  في اتفقوقد . "یكون حكمه كحكم القرض أن

ن فعل الخیر، وٕان في الضمان كالهما مالندب  فیكون الضمان  مثله، ألن 

بالنسبة  أماهذا بالنسبة للضامن،  .إلى قرض قد یؤولمعنى القرض

فاألصل  فیه اإلباحة، وقد یتعرض الضمان لما یجعله -العمیل -للمضمون 

واجبا على الضامن كما لو كان المضمون مضطرا، كما قد یكون محرما على 

م، وقد یكون  مكروها  إذا اشتمل شتمل على محر االضامن والمضمون معا إذا 

.2"علیه

الفقهاء والباحثین في الحكم الشرعي لخطاب اختالفأن سبب یظهر

3في حكم جواز أخذ العمولة على الضماناختالفهمإنما هو بسبب ،الضمان

"منهم ماه فریقسبین ما  أجرة  :"اآلخرالفریق الضمان،  و  على 4"الُجعْ :

".على خطاب الضمان

، سنن ابن ماجة، بیت األفكار الدولیة، بدون سنة يعبد اهللا محمد بن یزید ابن ماجة القزوینأبو-1

.259النشر، األردن، ص

.13السابق، ص الصدیق أمین الضریر، المرجع :نقال عن-2

.103علي عبد الحافظ السید، المرجع السابق، ص -3

.جر وتقابله العمولةألهو ا: لُجعْ ال -4
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الضمانحكم أخذ العمولة على خطاب :الفرع الثاني

جواز أخذ العمولة على حثون في الفقه اإلسالمي حول الفقهاء والبانقسما     

وطبقوا هذا الحكم الشرعي على خطاب ،الضمان بین مؤید ومعارض

هذه العملیة، ومن قال بعدم أجازقال بجواز أخذ العمولة فمن.الضمان

.الناحیة الدینیةمنمشروع الضمان غیر خطاب اعتبرجوازها 

 أنعلى العلم  أهلأجمع من نحفظ عنه من  : "في ذلك ابن المنذرقالف     

.1"الحمیل، ال تحل وال تجوزیأخذه لُجعْ الحمالة ب

"وقال البغدادي ، فإن لم الُجعْ یجعل الطالب له  أنولو كفل بمال على :

كان مشروطا في الكفالة فالكفالة یكن مشروطا في الكفالة فالشرط باطل،  وٕان 

.2"باطلة

"عابدینوقال ابن  وٕاذا شرط له الكفیل مقرض في حق المطلوب، :

فقد شرط له الزیادة على ما أقرضه فهو باطل ألنه مع ضمان المثل،لُجعْ ال

.3"ربا

ن الكفیل لم یجز، وذلك أل ألف كعني ولكفلأقال  ولو:" بن قدامةإوقال 

یلزمه  الدین، فإذا أداه وجب له على المكفول عنه، فصار كالغرض، فإذا أخذ 

.وقد اعتبره منطویا على الغرر،4"ا للمنفعة فلم یجزر ضا صار الغرض جاو ع

،www.shubily.com:، الموقع"على الضمانحكم أخد األجر:"یوسف الشبیلي، مقال بعنوان-1

  .2014-12- 23: اإلطالع تاریخ

.14الصدیق أمین الضریر، المرجع السابق، ص -2

.14، ص نفس المرجعالصدیق أمین الضریر، -3

.14، ص نفس المرجعالصدیق أمین الضریر،-4
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یل قدامة فیه من المعقول ما یرجحه كدلالبنوٕاننا نرى أن هذا القول 

فیه وبالتالي فهو َرًطاُمْشتَ سوف یكون ألنه،لتحریم أخد األجر على الضمان

.ربا

أنه لیس للبنك حرمان العمیل من   ونأما بعض الباحثین المعاصرین فیر 

فیكون له نفس حقوق الودائع ،ستفادة من ماله خالل مدة سریان الخطاباإل

.1اإلستثماریة

 أنعلى الضمان، جرأقوال الفقهاء بشأن تحریم األ نع ُنِقلَ یتضح مما 

البنوك على خطابات الضمان ال تجوز شرعا بالنظر إلى تأخذهاالعمولة التي 

وبالتالي .كون خطاب الضمان ما هو إال عملیة إقراض البنك لتوقیعه للعمیل

غررا إذا لم  فإن هذه العمولة إما أن تكون ربا إذا تحقق خطر عدم الوفاء أو

سواء اشتملت على یتحقق الخطر، ألنها ستأخذ في مقابل منح اإلئتمان

والواجب على البنوك اإلسالمیة ترك إصداره بهذه .لم تشتمل أومصروفات ال

الطریقة والبحث عن بدائل ألخذ  العمولة، كإصدار خطابات بغیر غطاء إذا 

الضمان في الفقه اإلسالمي من عقود تحققت ثقة البنك في العمیل ألن عقود

في فئة من إصدارها  وحصرهاالتبرع، حتى وٕان أدى ذلك إلى الحد من 

أو أن یكون إصدارها مرتبطا بتغطیة نقدیة كاملة من طرف العمالء .العمالء

وهو الرأي . غیر مقتدر مالیافال مصلحة للبنك في إصدار الخطاب لعمیل

:الذي ذهب إلیه الدكتور علي جمال الدین عوض حین قال

، الكویت، 1987، 01علي أحمد السالوس، الكفالة في ضوء الشریعة اإلسالمیة، مكتبة الفالح، ط -1

.158ص 
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تفاق عند اإل-العمیلالضمانات التي یقتضیها البنك منالمقصود بذلك "

لكي یغطي بها موقفه فیما لو -بالضمانعتماد بینهما على عقد فتح اإل

الخطاب إلى المستفید، ولهذه لبنك إلى تنفیذ تعهده ودفع قیمة ضطر اا

جار في البنك حساب ة فالغالب أن یكون للعمیل متعددالضمانات صور

ُیْفِرجُ الضمان خطاب مساویا لقیمة مبلغا منهبموافقة العمیلالبنكُیَجنِّبُ ف

.1"عنه عندما یتحرر البنك من التزامه الناشئ من خطاب الضمان

احتباس البنك مبلغا مساویا لقیمة  أنقد یتصور …:"الدكتوروأضاف

الخطاب تساوي في الواقع تقدیم الضمان المطلوب إلى الحكومة نقدا، ولكن 

أو المقاول یفضل إیداع المبلغ لدى البنك ألنه یسترده فورا المتعهد أنالواقع 

بمجرد انتهاء ضمان البنك، أما إذا كان المبلغ المقدم للحكومة فمن الصعب 

.2"المشروع  أحسن تنفیذُنفِّذَ استرداده بسرعة حتى ولو 

علي جمال الدین هذا الحل الذي جاء به الدكتورییدأته من الصائبوٕان

ن عملیة هو األمثل للبدیل  عن العمولة في خطابات الضمان ألف ،عوض

فترة الضمان انتهاءثم  تحریره بمجرد حبس المبلغ المساوي لقیمة الخطاب

متضمنةكما أن مصروفات البنك عن هذه  العملیة  تكون ،لیس فیه شبهة

 أوالندعو البنوك  اإلسالمیة نناإ و . الجاريفي المصروفات السنویة للحساب

نه موجود ومعروف في أنظمتها أهذا اإلجراء بما تطبیقلوالجزائریة ثانیا 

المصرفیة وكذا األخذ به في مجال الكفاالت البنكیة عموما وخطابات الضمان  

علي جمال الدین عوض، عملیات البنوك من الوجهة القانونیة، طبعة مكبرة، المكتبة القانونیة، -1

.259، بدون بلد النشر، ص 1993

.373، ص یة، نفس المرجععلي جمال الدین عوض، عملیات البنوك من الوجهة القانون-2
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عن الربا المحرم شرعا ألن مثل هذه العملیات ال بتعاداإلجل أمن ،خصوصا

  .ةفي المعامالت التجاریة الداخلیة والخارجینى عنهاغ

الكفالة البنكیة بمفهومها الدیني في النظام :الثالثالمطلب

الجزائريالمصرفي

سالمیة وظهورها كبدیل السریع الذي شهدته الصیرفة اإلالتطورن إ     

لم یكن ولید الصدفة بل كان ،سالمیةللبنوك التقلیدیة خاصة في البلدان اإل

ن المتتبع لتاریخ البنوك إ و . استجابة لرغبة العمالء الذین رفضوا التعامل بالربا

حیث وصل حجم هذه الصناعة ،الذي حققته طورسالمیة یستطیع رصد التاإل

،2008ملیار دوالر في 840وما یقارب 2007ملیار دوالر سنة  729لى إ

.1ترلیون دوالر 3,5لى إ 2013وصل في  ىتح،٪ سنویا24بمعدل یفوق 

رفة یالعربیة تبني نظام الصالعدید من الدولعلى غرار  الجزائر قررت     

ات على أنظمتها لت على إدخال مجموعة من اإلصالحعمف ،اإلسالمیة

المتعلق 14/04/1990:المؤرخ في 90- 10 :رقم قانونالالتشریعیة بموجب 

من أن نمو نشاط المصارف اإلسالمیة في الجزائر قد وبالرغم ،بالنقد والقرض

فإن هذه النسبة تحتاج إلى الدعم بالموازاة مع 20142في سنة 15%بلغ 

لصیرفة اإلسالمیة في متطلبات تطویر ا:"سلیمان ناصر وعبد الحمید بوشرمة، مقال بعنوان-1

.305، ص2010-2009، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 7العدد  ، مجلة الباحث،"الجزائر

2- Nacer Hider," Le banking islamique en Algérie vingt ans après", Les Cahiers de la

Finance Islamique, Nº Spécial, Université de Strasbourg, France, 2013, pp 5-

16.
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سها بنك الجزائر كبنك مركزي یقرر السیاسة على رأ ،هیمنة البنوك التقلیدیة

لتبقى بذلك الصیرفة ،قرضالجزائر ویحتكر سوق النقد والالمصرفیة في 

رفة التقلیدیة في غیاب إرادة سیاسیة وتشریعیة یاإلسالمیة خاضعة لقیود الص

.جادة تحدث لها التغییر

میة الخاصة من في مجال طرق التمویل، تحرر نشاط البنوك اإلسال

نه في مجال الضمانات الزال یخضع للقانون التجاري أ إالالطرق التقلیدیة 

،الخاصة بما في ذلك الكفالة البنكیةض النصوص البنكیةالجزائري وبع

عن المفهوم الدیني آلیات هذا الضمان فأضحت بذلك أبعد ما تكونكإحدى

اإلسالمیة على و الجزائري في البنوك التقلیدیة لها في ظل النظام المصرفي

اإلسالمي عقبة للنشاط البنكي كبرأالتجاري  نونالقا بذلكُعدَّ و . حد سواء

ندعو ، لذلكما ولتطبیق الكفالة بأحكامها الشرعیة  اإلسالمیة  خصوصاو عم

نشاطها عن طریق تعدیل التشریعات الخاصة بها المشرع الجزائري إلى تحریر

م الطبیعة ئوالسماح لها بتطبیق ضمانات تالة للضمانفیما یتعلق بالكفالة كآلی

لتجاري والنصوص البنكیة بشكل اتعدیل القانون  أو ،الخاصة لهذه البنوك

.المختلط یتماشى مع هذا النظام المصرفي 

كما یتعین على بنك الجزائر كبنك مركزي تغییر سیاسته تجاه هذه 

ة تتماشى مع طبیعتها الدینیة من خالل سوالعمل على وضع سیا،البنوك

مة المنظو فإن هذا التعدد العام في ،نظمة الصادرة عنهتعدیل اللوائح واأل

.المصرفیة والقانونیة یتطلب تعدادا في الحلول أیضا

ولت له منخ، ك الجزائر على قمة الهرم المصرفيبنن وجودإ      

شطة جمیع  البنوك والوسائل ما یمكنه من ممارسة الرقابة على أنالصالحیات
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فیها  البنوك اإلسالمیة، لكن هذه البنوك بحكم طبیعة عملهافي الدولة بما

بنفس المعاملة لُتَعامَ  أنالمختلفة عن بقیة البنوك وتكوینها الهیكلي، ال یمكن 

لجزائر الذلك كانت وال تزال العالقة بین بنك .وتطبق علیها نفس اإلجراءات

أسباب التعقید  أهمومن ،بدء نشاطها ذوالبنوك اإلسالمیة من أعقد القضایا من

الرقابة في البنوك اإلسالمیة بین مصرفیة وأخرى شرعیة عكس زدواجیةإ

.البنوك التقلیدیة

ندعو،من أجل التخلص من شبهة الربا في العمولة عن الكفاالت البنكیة

جمال الدین ي عل الدكتورائري إلى تبني الحل الذي جاء به الجز المشرع 

عا بإجراء حبس المبلغ المالي في العمولة المحرمة شر باستبدال،عوض

اإلجراء موجود ومتاح في بما أن ،الحساب الجاري للعمیل بقیمة الضمان

.البنكیة الجزائریةالمنظومة

تهتم  أنمن جهة أخرى، یقع على البنوك اإلسالمیة في الجزائر 

وذلك . اخل كل بنكباألبحاث والدراسات وٕان تطلب ذلك إنشاء خالیا بحثیة د

جل مسایرة أوكذا من .مختلطفي ظل نظام مصرفيالحلولحاولة إیجاد لم

سواء بالنسبة ،لعالمافي السریع الذي یعرفه القطاع المصرفي التطور

النظریات الحدیثة لتسییر  أو التكنولوجیات المتطورة ألداء الخدماتالستعمال

1الهیئات الشرعیةمتها ألحكام الشریعة بالتنسیق مع ئالبنوك، مع مراقبة مال

إلى نمو نسبة نشاطها واإلقبال علیها -بدون شك-وٕان ذلك سیؤدي. لها

.بسبب األغلبیة المسلمة في البالد

عالقة البنوك اإلسالمیة بالبنوك المركزیة، رسالة دكتوراه في العلوم اإلقتصادیة، سلیمان ناصر،-1

.313ص  ،2005-2004كلیة العلوم اإلقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، 
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إن تغییر واقع الكفالة البنكیة كأداة للضمان من المفهوم التقلیدي الغربي، 

ي الحكومة فوثقةإلى المفهوم الدیني اإلسالمي مرهون باإلرادة السیاسیة 

اإلطالع لیؤسفنا وٕانه .قتصاداإلالبنوك اإلسالمیة  الخاصة في مجال تنمیة 

ن تقدیم خدماتها ع وهي تعلن1على أخبار بعض البنوك األجنبیة الخاصة

،في وجود بنوك حكومیة ذات ثقل مالي عالمي،المصرفیة بالطرق اإلسالمیة

في  2"سالمياإل الشباك"رادة السیاسیة بالوعد باستحداث في حین تكتفي اإل

سالمیة على صالحات الصیرفة اإلإدخال إالبنوك الوطنیة لتغطیة عجزها عن 

سالمیة قبال العمالء على البنوك اإلإبالموازاة مع عدم ،التشریع المصرفي

تعدت الفوائد  يتالسعار الخدمات أفراط في نسب الرسوم و الخاصة بسبب اإل

.الربویة

أحوج ما تكون إلى نظام مصرفي قائم على دعائم ن الجزائر الیوم، هي إ و      

ة، ومن جهة أخرى في لذلك من جهمیة  في وجود المقومات الضروریة إسال

كیف ال ،المهنيكتفاءاإلوعجز الدولة عن تحقیق البطالةظل تزاید نسب

.3سالمية القانون البنكي اإلأوالغرب یتحدث الیوم عن نش

رودني البریطانيقتصاد والخبیر المصرفي إلقول أستاذ اوأخیرا یحضرني 

   ألن إن البنوك الغربیة في حاجة الیوم إلى إرشاد أخالقي، ذلك":ویلسون

1- Déclaration du Directeur Générale de BNP Paris-Bas Algérie Mr Pascal

Fèvre: " BNP Paris-Bas lance un produit de leasing islamique en Algérie",

article publié le: 06-11-2014, site: http://ocp.mfw4a.org/fr/Algerie.html, visité

le: 21-12-2014.

2- Le guichet islamique.

3- Michaël Moaté, La Création d'Un Droit bancaire Islamique, Thèse de

Doctorat en Droit, Université la Rochelle, 2011, p 12.
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ن إ وانعدام األخالق هما اللذان تسببا في األزمة العالمیة الحالیة و الجشع 

اإلسالمیة بنظامها األخالقي المتمیز یتمخض عن إبراز الصناعة المصرفیة 

.1"اإلسالم اإلیجابيوجه 

"محمد النوري-1 ، بحث مقدم "المسارات، التحدیات واآلفاق:التجربة المصرفیة اإلسالمیة بأوروبا:

  .7ص  ،2009جویلیة للمجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث، إسطنبول،  19: للدورة
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واقع الكفالة البنكیة كأداة للضمان في :الثانيالفصل

البنكیة الجزائریةالمنظومة

خذ ألى البحث عن مدى إیقود ،داة للضمانأن واقع الكفالة البنكیة كإ     

المشرع الجزائري ببعض المبادئ الفقهیة والقضائیة التي استعارتها التشریعات 

ثارة مسؤولیة إوما یترتب عن ذلك من ،الحدیثة لكي تؤدي الدور المنوط بها

:یتم التعرض لذلك في مبحثین على التوالي.البنك من جراء مخالفتها

تأصیل المبادئ اإلئتمانیة لكي تؤدي الكفالة البنكیة بعنوانالمبحث األول

حكام أالمبحث الثاني نتناول فیه بعض تطبیقات أما،دورها بالضمان

.المسؤولیة على الكفالة البنكیة وخطاب الضمان

تأصیل المبادئ اإلئتمانیة لكي تؤدي الكفالة البنكیة :المبحث األول

بالضمان دورها

لتزامات لتزام ببعض اإلاإللى تكریس بعض المبادئ و إالحدیث یدعو الفقه

التناسب بینها وبین  أسها مبدألتعزیز دور الكفالة البنكیة على ر الخاصة

وما ،)ولالمطلب األ( أفما هو نطاق تطبیق هذا المبد،لتزام الذي تضمنهاإل

المطلب (عالم في الكفالة البنكیة وخطاب الضمان لتزام باإلهو مضمون اإل

المطلب (ستعالم باإللتزام خر هو اإلآبالموازاة مع التزام من نوع )الثاني

جل ألى التحلیل والتفسیر من إمر یحتاج ن األألى إمع التنبیه .)الثالث

.صیلها في ظل تشریع بنكي مبعثرأت
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  ةنطاق تطبیق مبدأ التناسب في الكفالة البنكی:المطلب األول

هذا الضمان  نن یكو ٲ،التناسب في مجال الضماناتٲیقصد بمبد

بحیث إذا اضطر ،متالئما من حیث قیمته مع الدین الذي سیقدم لضمانه

و یختلف نطاق تطبیق .1الدائن إلى تنفیذ الضمان یكون كافیا القتضاء الدین

.حسب كل حالةٲهذا المبد

إلى هذا التناسب في مجال مشرعه دعوةالفرنسي سباقا ل فقهكان ال     

ئات الرقابة العامة على بخلق هیخیرألا اذه كتفیفلم  ،العملیات البنكیة

تضطلع بمهمة تقییم ،"مفتشیة التعهدات"ئتمانیة بل استحدثاإل المؤسسات

ئتمانیة وتحرر بذلك تقریراالمؤسسات اإلعهدات الصادرة عن البنوك و الت

ن البنك یقع علیه تقدیر هذا التناسب، كان من الواجب الحدیثٲوبما .2خاصا

.3خرىألالصدد عن نجاعة الرقابة ومدى تناسبها هي ا في هذا

لتزام بمعاییر إلفي نفس السیاق حث المشرع الجزائري عل ضرورة ا

-11:بین البنوك والمؤسسات المالیة بموجب النظام رقمالرقابة الداخلیة فیما

الضمان مع كونها عامة عندما  وٲن الكفالة ٲیشمل الدین الفوائد والملحقات، ویرى الفقه الفرنسي -1

قصى، ٲیجب تحدیدها بحد ""OMNIBUSو ما یسمى ب ٲیكفل بموجبها الكفیل جمیع دیون الدائن 

:نقال عن

P/Simler et F/Terré, JurisClasseur, op.cit, p 96, art L342.2 code consommation

et art 47-II al 1er loi Madeleine du: 11/02/1994, LN° 94-126 relative à

l'initiative et à L'entreprise individuelle.

2- Jean-Philippe Jenner: "Le rôle de «l'inspection engagements»", Revue Banque, N°

576, éd Dalloz, Paris, Déc 1996, pp 24-25.

3- Valérie Pallas:" Le contrôle interne bancaire est-il toujours pertinent?",

MontesquieuversitéUniN° 3, Volume 9,Contrôle Stratégie,inanceRevue F

164.-135 pSep 2006, p ІV,Bordeaux  
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للبنوك والمؤسسات الداخلیةالمتعلق بالرقابة2011-11-28:المؤرخ في08

.1المالیة

ن یراعي تناسب الضمان مع المشروع ٲئتمان على البنك مانح اإل

المضمون من حیث حجمه وهدفه ومدته، یعبر الفقه عن تحقق هذا التناسب 

فإذا كان المشروع المراد ضمانه متوازنا مالیا، وكان قصد .2"معقوال"بكونه 

المعقول في السوق كان الربح طبقا للتقدیرجلٲالضمان توسیع نشاطه من 

الضمان متناسبا مع العملیة المضمونة، والعكس صحیح، حتى وٕان كان 

وجب تقدیم الضمان بالقدر الالزم المشروع المضمون في وضع مالي حرج

ن یرفضه البنك وٕان ٲنسب ألفإن كان ضئیال ال فائدة ترجى منه، من ا.إلنقاذه

لمشروع لإلنهیار اغیر سلیم سیعرض البنك للخسارة و كان مبالغا فیه اعتبر

.توقف المدین عن الدفعخیرألتولن یؤدي إال 

شخصا طبیعیا كان ؛ إن الضمان الذي ال یتناسب مع إمكانیات العمیل

 وٲیكون غیر مشروع سواء صدر تحت إطار الكفالة البنكیة ،معنویا وٲ

یضلل ،ال یستحقه من اإلئتماننه یخلق للعمیل مظهرا خطاب الضمان أل

جل ذلك یدعو الفقه ٲمن .المتعاملین معه ویعرض البنك إلى خسارة الضمان

بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المتعلق ،2011-11-28:المؤرخ في08-11:النظام رقم-2

.2012-08-29:المؤرخة في 47 :ج ر العدد ،المالیة

  .718 – 717صص ، المرجع السابقعلي جمال الدین عوض، عملیات البنوك من الوجهة القانونیة، -3
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كتقنیة قانونیة قادرة على إیجاد ،1"اإلئتمان المسؤول"الحدیث إلى ما سماه 

.خرىٲتوازن بین مصالح البنوك من جهة وحمایة العمالء من جهة 

لتزام عام بالتناسب بین مبلغ اإلى فرض  اتجه القضاء الحدیث في فرنسا

لكنه تردد في فرض هذا ،الدین المضمون ومداخیل الضامن السیما الكفیل

وٕان .تقییده بعلم البنك بعدم امتالك الكفیل للضمانات المتعهد بهالتزام و اإل

النصوص الخاصة في التشریع الفرنسي لم تقرر جزاء البطالن على عدم 

ولى على الحكم بالتعویض وٕاثارة حكام القضائیة األألفاقتصرت ا،التناسب

ئتمان في حالة انعدام التناسب في هذه مسؤولیة البنك عن الدعم التعسفي لإل

التناسب في قانون اإلستهالك الفرنسي ٲن تم تجسید مبدٲإلى ، الضمانات

ن مؤسسة اإلئتمان ال یمكنها ٲوالتي نصت على 10-313:بموجب المادة

-وبشكل واضح-بكفالة مقدمة من شخص طبیعي یكون تعهده فیهااإلحتجاج

.مواله ومداخیله وقت إبرام عقد الكفالةٲمتناسب مع غیر

2003-08-01:من قانون04-341.ل:في المادةٲكید المبدأتم ت

نواع ٲعلى كل ٲطبیق المبدالذي وسع ت، ستهالك الفرنسيالمعدل لقانون اإل

وقد  .لفائدة الدائن المحترف ةالطبیعیشخاص المقدمة من طرف األ تالكفاال

اشترطت هذه المادة على البنك ضرورة التحقق من وجود هذا التناسب وقت 

1- Oualid Madjour," Le crédit responsable dans les textes et la jurisprudence

française", Revue des Sciences Humaines, Université Mohamed Khider,

Biskra, N°30/31, Mai 2013, p 89.
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،1ن هذا التناسب هو الذي سیحدد فعالیة الضمان من عدمهٲإبرام العقد بما 

.Amiens(2(میانس ٲقرته محكمة نقض ٲما  وهو

ثارت مسؤولیة البنك وتعویض الكفیل عن الضرر ٲفقد ما الغرفة المختلطة ٲ

.20063-09-22:اء هذا التجاوز الملحوظ في قرارها بتاریخَّالذي لحقه جر

یوضح ضرورة تطبیق ثنائیة القاعدة Roubierمن جهته الفقیه الفرنسي

نه قبل صدور ٲحیث ،جل تفادي النزاعٲالقانونیة على الكفاالت البنكیة من 

ن القانون الجدید ٲلم یكن القانون یشترط هذا التناسب كما 4-341.ل :دةالما

ثر رجعي، فإن الكفاالت البنكیة والضمانات الساریة أال ینص على تطبیقه ب

.4التناسبیشترط لها ال قبل هذا التاریخ یطبق علیها القانون المدني، وبالتالي

:في قرارها الصادر بتاریخ"Caen"كدتها محكمة نقضٲهذه الفرضیة الفقهیة 

، QuesnetوA.Cضد BNP-ParisBasفي قضیة10-06-2004

البنك عن یثیر مسؤولیة1-650ل :حین كان القانون التجاري في المادة في

.5الدعم التعسفي لإلئتمان في حالة انعدام التناسب

1- Jean Louis Guillot et Martine Boccara:" Caution-non application du principe

de proportionnalité aux engagements en cours", Revue Banque, N° 687, éd

Dalloz, Paris, Janvier 2007, pp 85-86.

:نص القرار بالموقعیراجع ،2002-10-23:قرار بتاریخ-2

.23-11-2016WWW.MCJ.fr , visité le:

3- WWW.MCJ.fr , visité le: 23-11-2016.

4- Stéphane Prigent:" La loi applicable aux cautionnements dis-portionnés en

cours", Revue Française de Comptabilité, N° 372, éd Ordre des Experts

Comptables, Paris, Déc 2004, p10.

5- Jean Louis Guillot et Martine Boccara:" L'appréciation du caractère dis-

portionné de la caution", Revue Banque, N° 751, éd Dalloz, Paris, Sep 2012,

pp 86-88.
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إثباث عدم ن عبئ ٲكدت ٲتبنت هذا االتجاه الغرفة المدنیة األولى و

ن البنك كان یحوز ٲیقع على الكفیل، وذلك عن طریق إثباث التناسب

عن مؤسسته كان الكفیل نفسه یجهلها عندما تقدم للبنك  وٲمعلومات عنه 

وذلك في قرارها  ،تحت طائلة عدم اإلحتجاج ضده بهذه الكفالةطالبا اإلئتمان

1-341:والمادةإستنادا إلى المادة السالف ذكرها2012-05-04:بتاریخ

.1من قانون اإلستهالك

یكون الجزاء على عدم التناسب بین الضمان والدین المضمون إستحالة 

إال إذا كانت وضعیة ممتلكات الكفیل وقت ،اإلحتجاج به من طرف الدائن

ن وقت إبرام عقد الكفالة ٲومعناه ،توقف المدین عن الدفع ال تسمح بمواجهتها

یكون هذا الجزاء مماثال .ُوجد هذا التناسب ثم تناقصت بعد ذلك مالءة الكفیل

األهلیة وقت إبرام العقد، وبالتالي یعمم تطبیق  وٲلوجود عیب في الرضا

الضمان على الدائن والمشاركین في الضمان وهو  وٲالبطالن المطلق للكفالة 

.Simler2ما ذهب إلیه الفقیه 

الصادرة 94-74:السیاق نصت تعلیمة بنك الجزائر رقمفي نفس

د قواعد الحذر في تسییر البنوك المتعلقة بتحدیو  1994-11-29: بتاریخ

للبنك یجب ن تقییم الضمانات المقدمة ٲ،10:المؤسسات المالیة في المادةو 

ن مقیاس ٲومعناه .ن یتم حسب سعر السوق وفق تقییم مستقلٲن یتم بحذر وٲ

1- F-D / Défossez, op.cit, p127.

2- P/Simler et F/Terré, JurisClasseur, op.cit, p141 et 174, voir aussi: groupe

d'auteurs: "Quand la dis-portion paralyse l'action et la défense du

cofidéjusseur", site: www.dalloz actualité.fr, visité le: 03-03-2015.
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تناسب الضمان مع العملیة المضمونة إنما یتم حسب القیمة الحقیقیة في 

.مما یطرح مشكل تقییم هذا الضمان وكذا إعماله عند تنفیذه،السوق

مشكل تناقص ،تقییم الضمان من طرف البنك عند إبرام العقدیطرح

خرى إن تنفیذه ٲومن جهة .قیمته فیما بعد مما یمثل خطرا حقیقیا على البنك

إذن یشمل .الجهات القضائیةمر بتدخلألصعب عندما یتعلق اٲون یك

الخطر في حد ین المضمون التناسب بین الضمان و التناسب بین الضمان والد

لیس مجرد دودیته و ظور مر لذلك وجب النظر إلى هذا التناسب من من،ذاته

،كثر مردودیة على الصعید المؤقتألالضمانات افیتم البحث عن.1التغطیة

.2منها نقل الملكیة على سبیل الضمان

جل ذلك؛ في بعض البالد، یتم تقییم الضمان بنصف قیمته ٲمن 

ال سیما إذا كان من الضمانات التي تحتاج إلى التوثیق ،الحقیقیة في السوق

مام العدالة التي ستؤدي ال ٲل مواجهة إجراءات التقاضي بیالرسمي في س

عباء ٲستهالك جزء منها في مصاریف وامحال إلى خفض قیمته بسبب 

ن تغطیة جمیع هذه ورفع الید عنه حتى یتمكن الضمان م،التقاضي

منأى عن خطر بفیكون البنك .المحتملةت الخصم المصاریف وعملیا

.الخسارة

1- Dib Saïd:" Les garanties dans le dispositif prudentiel des banques et des

établissements financiers", Media Bank, N°60, Alger, Juin-Juillet 2002, pp17-

19.

2- Masamichi Nozawa:" Le transfert de propriété à titre de garantie en droit

français et en droit japonais", Revue Internationale de Droit Comparé, N°3, éd

Société de Législation de Droit Comparé, Juillet-Septembre 2011, pp 657-683.
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ن تجنب ٲن اإلسراع في إجراءات التنفیذ على الضمان یمكن ٲمع اإلشارة إلى 

قوق ملكیة الضماننه من الضروري تسجیل حٲكما .یضاٲالبنك هذا الخطر 

ن تتم إجراءات بیع الضمان بصفة سریعة ٲقابلة للنقل، وبطریقة صحیحة و 

  .وفعالة

الكفالة تدعم قاعدة التبعیة المقررة لحمایة الكفیل مبدأ التناسب في 

تفرض ضرورة وجود هذا التناسب بین الضمان والدین المضمون  فهي ،البنكیة

كبر مما هو ٲال تجوز الكفالة في مبلغ :" ج.م.قمن 652:طبقا لنص المادة

ولكن تجوز .شد من شروط الدین المكفولٲمستحق على المدین وال بشرط 

وهو ما اصطلح علیه الفقه الفرنسي  ."هونٲقل وبشرط ٲالكفالة في مبلغ 

س الضمانات المستقلة ٲبینما خطاب الضمان الذي یتر،بالتناسب الداخلي

بالضرورة وجود هذا التناسب لفقدان عنصر ذات الكفایة الذاتیة، ال یفرض

.التبعیة بین الضمان والعملیة المضمونة

فقه بمراقبة هذا التناسب الداخلي عن طریق مفهوم التعسف یوافقه اهتم ال

ن المفهومین أرغم  ،حسن النیة أجتهاد القضائي مستعینا بمبدإلفي ذلك ا

ما مراقبة التناسب الخارجي فتتمثل في البحث عن التوازن بین أ .نسبیین

ال تثیر وهي ال تز ،و الضامن المالیةأدرات الكفیل الضمان الممنوح وق

لى ما إنتقال من كفالة متناسبة تساؤالت حول المعیار الذي یسمح بتحدید اإل

ن المفهوم لیس موضوع تعریف أبما ،1"كفالة غیر متناسبة وبوضوح"یسمى 

لى إمع صعوبة تطبیق هذه الرقابة على الضمان المستقل بالنظر .قانوني

1- Anabel Riano-Saad, Le Contrôle de Proportionnalité et la Garantie

Autonome, EUE, France, 2015, pp 9-25.
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ن توسیع أكما .المستقلنفصال البعدي بین الدین المضمون والضمان اإل

لى ضیاع هویته إن یؤدي أنه أالرقابة بنوعیها على الضمان المستقل من ش

مین شخصي ألى تإلى تحریف نظامه إتجاه العام كید اإلألى تإ بل و ،وفاعلیته

ال وهو الكفالة لدى أ ،جانب الكفالة السیما في وجود نظام شبیه ومقابل لىإ

.لمانيول طلب الذي تبناه المشرع األأ

اإللتزام باإلعالم في الكفالة البنكیة وخطابمضمون:الثانيالمطلب

الضمان

طراف ألمفهوم اإللتزام باإلعالم حدیثا كنتیجة لتباین مركز ا ظهر     

ن المشرع الجزائري نص على هذا ٲورغم . المتعاقدة من الناحیة المعرفیة

 يتألذلك سن،ننا لم نجد نصا قانونیا یحدد معناهٲالقواعد العامة إال اإللتزام في

.على بیان تعریفه على ضوء الفقه

وجده ٲالواجب الضمني الذي :"نه أبJuglart1عرفه الفقیه الفرنسي 

فضل معرفة بإبالغ ألكثر خبرة، واألالقضاء، والذي بمقتضاه یلتزم الطرف ا

.2"المتعلقة بموضوع العقدخر بالبیانات الطرف اآل

إعالم طالب التعاقد بصورة  وٲتنبیه :"نهأوعرفه جانب ٱخر من الفقه ب

عنصر من عناصر التعاقد المزمع  وٲنها إلقاء الضوء على واقعة ما أمن ش

لة اإللتزام باإلعالم في العقود من خالل ألمس اوائل الشراح الذین تطرقو ٲمن Juglartیعد الفقیه -1

.استقرائه الجتهادات القضاء الفرنسي

2- Michel de Juglart, Cour de Droit Civil, Tome I, 2 ème volume, 5 ème éd

Montchrestien, Paris, sans date de publication, p 320.
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مره بحیث یتخذ القرار الذي یراه ٲحتى یكون الطالب على بینة من ،إقامته

".مناسبا في ضوء حاجته وهدفه من إبرام العقد

على ضوء قانون حمایة المستهلك فیما ذهب جانب ٱخر إلى تعریفه 

 وٲسیما على بعض البائعین الحرفیین واجب مفروض بواسطة القانون ال:"نهأب

العملیة  وٲبتقدیم المعلومات التي تتصل بمحل العقد الشركات المتخصصة

بواسطة الوسائل المالئمة كالبیانات اإلعالمیة ،المزعوم القیام بها

...".واإلشهار

ن مضمون اإللتزام باإلعالم یتمثل ٲیتبین ،على ضوء التعریفات السابقة

إلى  اإلئتمان باعتباره محترفا لعملیاتفي إبداء النصح والمشورة من البنك

لتزام یقتضیه اوهو  ،معنویة وٲشخاصا طبیعیة ٲالمتعاملین معه سواء كانوا 

خرى ثقة العامة فیه لكونه ٲومن جهة ،حسن النیة في التعاقد من جهةٲمبد

.مؤسسة مانحة لإلئتمان

نص المشرع الجزائري على اإللتزام التعاقدي باإلعالم في القواعد العامة 

یجب  : "ج .م.قمن الثانيالبند  األولىفقرة ال 107: نص المادةمن خالل 

.تنفیذ العقد طبقا لما اشتمل علیه وبحسن نیة

یضا ماٲلتزام المتعاقد بما ورد فیه فحسب، بل یتناول اوال یقتصر العقد على 

".هو من مستلزماته وفقا للقانون، والعرف، والعدالة، بحسب طبیعة االلتزام

من 352:في نص المادةعقد البیع في اطار  لتزامهذا اإل كما حدد شروط

ن یكون المشتري عالما بالمبیع ٲیجب :"ولى بقوله ألج السیما الفقرة ا.م.ق

وصافه ٲالعلم كافیا إذا اشتمل العقد على بیان المبیع وعلما كافیا، ویعتبر

".ساسیة بحیث یمكن التعرف علیه ألا
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في  1فقد نص علیه قانون حمایة المستهلكما في النصوص الخاصةٲ

منه 17:حیث تنص المادة،إلزامیة إعالم المستهلك:الفصل الخامس بعنوان

ن ُیعِلم المستهلك بكل المعلومات المتعلقة ٲیجب على كل متدخل :"نه أب

یة أب وٲبواسطة الوسم ووضع العالمات ،بالمنتوج الذي یضعه لإلستهالك

".مناسبةخرى ٲوسیلة 

ببعض الواجبات الخاصة ئتمان في إطار عملیات اإلتضطلع البنوك

اإلتفاقیات  وٲیتم تحدید هذه الواجبات إما بالقانون ،بمناسبة العقود التي تبرمها

هم هذه الواجبات المحافظة على حقوق ٲمن .عراف والعادات البنكیةألا وٲ

من 5:كدته المادةأوذلك ما .فیة لهمالعمالء عن طریق تقدیم المعلومات الكا

حین نصت ،لبنك الجزائر2013-04-08:المؤرخ في 01- 13 :رقم النظام

.لتزام الواقع على البنوك والمؤسسات المالیةوجوب هذا اإل ىعل

الكفاالت البنكیة وخطابات الضمان تساؤالت كثیرة تتعلق بهذا تثیر 

الشخص و  )طالب الضمان (تجاه عمیله اإللتزام الواقع على عاتق البنك 

ویعترف الفقه والقضاء في فرنسا بوجود ،المستفید من الضمان على حد سواء

.2ثناء سریانهٲوٲباإلعالم سواء عند إبرام عقد الضمان هذا اإللتزام العام

جله إذا كان محدد المدة، ٲیشمل اإللتزام باإلعالم بیان مبلغ الضمان و

بیان حریة البنك في إنهائه إذا كان غیر محدد المدة ویشملباإلضافة إلى

یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، ج ر ،2009-02-25:المؤرخ في 03- 09: رقم قانون-1

.2009-03-08:، المؤرخة في15: العدد

2- Dominique Legeais, Le Cautionnement, éd Economica, 1995, Paris, p 39.
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كما یلتزم البنك ببیان تاریخ .1مبلغ الضمان الفوائد والنفقات والملحقات

ما إذا كان غیر محدد المدة وجب ٲ.جال الممنوحة لهاستحقاق الضمان واآل

  .ي وقتٲعلى البنك التذكیر بإمكانیة إنهائه بإرادته المنفردة في 

هذا اإللتزام باإلعالم على مرحلة إبرام عقد الضمان وٕانما یتعداها یقتصر  ال

ولم یترك القانون هذا الواجب لحریة البنك المطلقة في ،إلى مرحلة سریانه

المستفید بل  وٲانتظار طلبه من العمیل  وٲتحدید الوقت المناسب لإلعالم 

.جعله یتم بصفة تلقائیة ودوریة كل سنة

 اإلعالمبالسنويلتزامإلا لم یحد القانون طرقا خاصة لهذا،الشكلمن حیث 

وٕان كانت البنوك عادة تقوم ،كتابة وٲن یتم شفاهة ٲبل تركها للبنوك فیمكن 

لتتمكن من وبرسالة موصى علیها باإلستیالم مع العلم بالوصول، به كتابة 

دائه أنه الملتزم بأل ویقع على البنك إثبات اإلعالم.إثباته في حالة نشوء النزاع

ال یخلوا اإلعالم .2كان العمیل غیر تاجرویكون إثباته بكافة الطرق ولو

وتبصیره السابق على التعاقد من األهمیة، بحیث یساهم في تنویر المتعاقد

طراف العقد ٲحد ٲبالمعلومات الجوهریة للعقد الذي یرید إبرامه خاصة إذا كان 

صبح الحدیث ٲحیث ظل التقدم التكنولوجيمحترفا مثل البنك، السیما في

.3"اإللكترونياإللتزام باإلعالم"ن عما ُیطِلق علیه الفقه اآل

1- Groupe d'auteurs:" Cautionnement d'un prêt par le dirigeant de société", la

Lettre Mensuelle des Affaires, Nº319, éd FRANCIS LE FEBRE, Paris, Janvier

2014, pp 14-17.

.وما بعدها 473ص  ،المرجع السابقحماد مصطفى عزب، -2

اإلعالم اإللكتروني وشفافیة التعامل في مجال التجارة اإللتزام ب:"خلیفي مریم، مقال بعنوان-3

- 201 ص ص ،2011، جانفي 4، دفاتر السیاسة والقانون، مجلة جامعة بشار، العدد "اإللكترونیة

223.
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اإللتزام باإلعالم عن طریق مجموعة من الهیئات الرقابیة تمارس البنوك

همها اللجنة المصرفیة التي أنشئت تحت إطار إتفاقیات ٲ،المنشأة لهذا الغرض

،2الهادفة إلى التقلیل والوقایة من المخاطر المصرفیةIIIو  IIو 1Iبازل

المتعلق  11-03 :رقم التي تم إنشاؤها بموجب األمر3المخاطرومركزیة

منه، والتي بدورها تهدف إلى تكوین ملفات عن 98:بالنقد والقرض المادة

ء العمالء والعملیات المشبوهة بحیث یتم اإلدالء للبنك المركزي سنویا بأسما

خرى، یتم ٲومن جهة ".بالقائمة السوداء"هؤالء العمالء تحت ما یصطلح علیه 

جل اإلستعالم في حالة الشك للتأكد من مركز عمیل معین ٲاللجوء للخلیة من 

.4شبهة عملیاته وٲ

1- Principes Fondamentaux pour un Contrôle Bancaire Efficace, Comité de

Bâle sur le Contrôle Bancaire, Banque de Réglementations Internationaux, Sep

2012.

ن یؤدي إلى المساس باستقرار النظام المالي العالمي ٲي بلد یمكن ٲإن ضعف النظام البنكي في -2

هم ٲصبحت عملیة إفراز معاییر موحدة تكون ملزمة لكافة البنوك من ٲزمة عالمیة، لذلك ٲوحدوث 

نة بازل للرقابة المصرفیة، والتي قامت بتعدیل إتفاقیتها سها لجٲإهتمامات المجموعة الدولیة، على ر

سالیب تسییر المخاطر ٲخیرة، بهدف تحسین ألزمة المالیة األولى والثانیة بعد الحرب العالمیة الثانیة واألا

3إتفاقیة بازل :"زبیر عیاش، مقال بعنوان:ا الشأنذراجع في ه؛ یΙΙΙمن خالل إصدار إتفاقیة بازل

مجلة العلوم اإلنسانیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، العدد "لمتطلبات النظام البنكي العالميكاستجابة 

.447، ص 2013، ماي 30/31

3- La centrale des risques.

عمال، كلیة الحقوق ألفي قانون اماجستیرشیخ عبد الحق، الرقابة على البنوك التجاریة، مذكرة -4

یضا في نفس ٲ .159و 143و 105ص ص ،2010-2009بومرداس، حمد بوقرةٲبودواو، جامعة 

في قانون ماجستیرنایت جودي مناد، النظام القانوني لضمان الودائع المصرفیة، مذكرة :الموضوع

 .32و 24و 17 ص ص ،2007-2006عمال، كلیة الحقوق جامعة بودواو، ألا
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:مركزیة المخاطر•

ثیره أمن جملة المخاطر التي تواجهها البنوك خطر عدم الدفع الذي یمتد ت

قتصادي بصفة والمساس بالنظام اإل،المنظومة المصرفیة بوجه عامإلى 

،تثار هذه المشكلة بسبب عدم وجود معلومات كافیة عن العمالء.مباشرة

مركزیة :"لذلك تدخل المشرع إلنشاء مصلحة ذات طابع رقابي اصطلح علیها

".المخاطر

المعدلة 1المتعلق بالنقد والقرض 04-10 :رقم مرمن األ8:للمادة وفقا     

ینظم بنك ،السالف الذكر 11-03 :رقم مرألمن ا98:لنص المادةوالمتممة

مركزیة المخاطر وتلتزم كل البنوك باإلنخراط فیها وتزویدها 2الجزائر مصلحة

من القروض وكذاسماء المستفیدینٲتتمثل مهمتها في جمع .بكافة المعلومات

سقفها والمبالغ المسحوبة والضمانات المعطاة لكل ٲالقروض وهذه  طبیعة

جل الوقوف على مختلف ٲمن 3قرض من جمیع البنوك، ویتم ذلك بصفة دوریة

وقد نظم .كملهاأن تهدد المنظومة المصرفیة بٲالمخاطر ومحاولة تداركها قبل 

-02-20:المؤرخ في01-12:بنك الجزائر بموجب النظام رقمعملها

.سر وعملهاالمتضمن تنظیم مركزیة مخاطر المؤسسات واأل2012،

 :ج ر العدد 11-03 :مر رقماأل یعدل ویتمم2010-08-26:المؤرخ في04-10:مر رقماأل - 1

.2010-09-01:المؤرخة في50

عطى لهذه الهیئة وصف المصلحة، في حین كان من المفروض ٲنه ٲیؤخذ على المشرع الجزائري -2

.ن تكون هیئة مستقلة بسبب حساسیة الدور المنوط بهاٲ

في الحقوق، فرع قانون ماجستیررسالةبوستة زهر الدین، الرقابة على البنوك الخاصة، :راجعی-3

 .104 - 100 ص ص ،2008-2007عمال، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، ألا
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إلتزام البنك باإلعالم السنوي:ولأل الفرع ا

حكام القضاء الفرنسي إلى اإلعتراف بوجود إلتزام عام ٲاتجهت غالبیة 

عند منح ،على عاتق البنك بتقدیم المعلومات للعمالء والكفالء على حد سواء

-313.ل:كد هذا اإللتزام في فرنسا بموجب المادةأت.ثناء سریانهٲوٲاإلئتمان

حیث فرض هذا النص على مؤسسات اإلئتمان 1من قانون النقد والصرف22

إلتزاما سنویا بإعالم العمالء وخاصة الكفالء عن الحالة المالیة للمدین 

حكام القضاء التعرف على ٲنحاول على ضوئه واستنادا إلى .2المكفول

اإللتزام ومن ثمة الوقوف علیه في ضوء النصوص مضمون ونطاق هذا

.البنكیة والتطبیقات العملیة له

إن اإللتزام السنوي باإلعالم الذي فرضه المشرع الفرنسي على مؤسسات 

ال ینطبق إال على كفالة اإلعتمادات التي تقدمها هذه المؤسسات ،اإلئتمان

فاالت البنكیة والضمانات نه یتعلق بالكٲبمعنى .شخاصدون غیرها من األ

ویقصد بالمؤسسات؛ . طرافألحد اٲالمستقلة فال یشمل الضمان المقدم من 

لتسویة المتعلق بالوقایة وا1483-84 :رقم قانونالمن 48:طبقا لنص المادة

، البنوك ومن في حكمها من المؤسسات التي تقوم الودیة للمؤسسات المتعثرة

.4بتوزیع اإلئتمان

:قاعدة المعطیات بالموقع الرسمي للجریدة الرسمیة الفرنسیةراجعی-1

www.legifrance.gouv.fr, visité le: 01-12-2016.

2- F/ Défossez, op.cit, p 128.

3- Loi Nº 84-148 du: 01-03-1984, relative a la prévention et au règlement

amiable des difficultés des entreprises, JO du: 02-03-1984.

4- Alain Cerles, Le Cautionnement et la Banque engagements reçues par les

banques , Tome I, AFB Diffusion, Paris, 2000, p 32.



101

ال  عاله ٲور حسب نفس القانون المذكاإللتزام باإلعالم السنوي  نٲكما 

ن یتوفر في العملیة ٲي البد ٲ،البنكیة الضامنة للمشروعاتیشمل إال الكفاالت

المضمونة بالكفالة البنكیة وصف المشروع مستثنیا بذلك العملیات التي یقوم 

.شخاص الطبیعیون لتلبیة حاجاتهم الشخصیةألبها ا

یكون البنك ملتزما بإبالغ العمیل سنویا عن الضمان الذي في ذمته وما 

حتى ولو كان العمیل مدیرا للشركة ،النقصان وٲعلیه من تغیرات بالزیادة ٲطر

على اإللتزام المضمون والضمان من تطورات ٲحیث یفترض علمه بما طر

 وٲشركات همیته في حالة تغیر مدراء الٲیجد هذا التحدید .بحكم وظیفته

المختص الذي یفترض علمه التام بالحالة صعوبة تحدید من هو المدیر

.حوالألالمالیة للشركة، ویكون هذا اإلعالم السنوي مفیدا في غالبیة ا

حدد القانون نطاق اإللتزام باإلعالم السنوي الواقع على عاتق البنك 

كید على أوالت،ن یتضمن اإلعالم مبلغ الضمان وٱجالهٲوفرض على البنك 

ویشمل مبلغ الضمان الفوائد .حریة إنهائه من جانبه إن كان غیر محدد المدة

ي ٲكما یلتزم بإعالم العمیل بٱجال استحقاق الضمان و،والنفقات والملحقات

.تطورات تلحق هذا المیعاد

إن هذا اإللتزام باإلعالم الواقع على عاتق البنك ال یتعلق بلحظة إبرام 

مر لیس ألفا ،إنما یشمل مدة سریانهما،إصدار الخطاب وٲالكفالة البنكیة عقد 

المستفید من الضمان وٕانما  وٲمتروكا لحریة البنك وال انتظار طلبه من العمیل 

مارس 31كل سنة قبل حلول ،ن یقوم به البنك تلقائیا وبصفة دوریةٲیجب 

دیسمبر من السنة المالیة الجاریة عن 31من السنة المالیة الجاریة وقبل 
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مع إمكانیة طلب العمیل والمستفید لهذه المعلومات قبل هذا .المبالغ المستحقة

.باإلستعالمالتاریخ المحدد قانونا في إطار اإللتزام

 :رقم من النظامالخامسند الب10:في نفس المضمون نصت المادة

رسال كشف حسابات إ عداد و إن البنوك یتعین علیها أالسالف ذكره 13-01

.لى زبائنهاإشهر ألكل ثالثة 

ٕان كانت و كتابة و ٲن یتم شفاهة ٲفیجوز 1لم یحدد القانون طریقة لهذا اإللتزام

.2النزاعالبنوك تقوم به غالبا عن طریق وسیلة تمكنها من إثباته منعا لحدوث 

عند قیامهن البنك یكون مخطئاٲحكام في فرنسا ألتقضي بعض ا

ن یكون الخطاب ٲفي حین یجب ،باإلعالم السنوي عن طریق خطاب عادي

ویقع عبئ .موصى علیه باإلستیالم لیسهل إثباته تفادیا إلثارة مسؤولیة البنك

حتى ولو كان العمیل ثبات اإلعالم على البنك الملتزم به ویتم بكافة الطرق إ

مع ضرورة إتخاذ البنوك للوسائل الفنیة الممكنة ،المستفید غیر تاجر وٲ

.إلیصال هذا اإلعالم السیما عند سكوت القانون عن تحدید كیفیته

باإلستعالمأطراف الضمان إلتزام :الفرع الثاني

،ٱخرإن اإللتزام باإلعالم الذي یقع على البنك یقابله التزام من نوع

یفرض علیه البحث عن المعلومات الضروریة عن المتعاملین معه دون 

في مجال بحثنا ال یكون ".اإللتزام باإلستعالم"سماه الفقه ،التدخل في شؤونهم

1- A/ Cerles, op.cit, p 34.

یتعین على البنوك :"السالف الذكر على أنه 01- 13 :رقم من النظام5/1:تنص المادة-2

والمؤسسات المالیة أن تبلغ زبائنها والجمهور عن طریق كل الوسائل بالشروط البنكیة التي تطبقها على

."العملیات المصرفیة التي تقوم بها



103

حاالتولكنه یكون مفروضا في بعض ال،هذا اإللتزام واقعا على البنك وحده

  .انعلى المستفید من الضم وٲ)طالب الضمان(على العمیل 

:إلستعالمالبنك باإلتزام -أوال

 وٲیستعلم البنك عن وضعیة العمیل المالیة سواء كان شخصا طبیعیا 

طلق علیها المشرع اسم المراقبة الداخلیة ویعد البنك تقریرا سنویا بها أ ،معنویا

همیة هذا اإللتزام عندما ال یكون طالب ٲوتتجلى .1لى اللجنة المصرفیةإیرسله 

حیث یقع على البنك وقبل اإلقدام على إقراض توقیعه ،2الضمان عمیال لدیه

حتى ال یساهم قرار ،كد من المركز المالي لطالبهأالخطاب الت وٲبالكفالة 

وخسارة البنك التي ،زیم الوضع المالي للعمیل من جهةأفي تبالموافقة البنك

.عن قراره الخاطئ -ةالمحال-توجب مسؤولیته 

تخاذ اعمل المشرع الجزائري على حث المؤسسات البنكیة بضرورة 

كد أمهمتهم الت3الحساباتحافظيسها تعیین مٲعلى ر ،اإلحتیاطات الالزمة

ا من صحة الوثائق المحاسبیة التي یدلي بها العمالء عند طلب اإلئتمان مهم

ة للشخص جل الوقوف على الوضعیة المالیة الحقیقیٲوذلك من .كان نوعه

.الطبیعي والمعنوي خاصة

یتعلق بالوقایة ،2012-11-28:المؤرخ في،لبنك الجزائر03-12:من النظام رقم22:المادة-1

.رهاب ومكافحتهماموال وتمویل اإلمن تبییض األ

.السالف ذكرهمن النظام1-3/1:المادة و 2 :المادة-2

.بعنوان المراقبة الخارجیة،لبنك الجزائر السالف ذكره03-12:من النظام رقم23:المادة-3
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الذي ، 1سالیب الوقایة من المخاطر المصرفیة نظام المعلوماتٲهم ٲمن 

جل ذلك صدر المرسوم ٲمن .علیه في التحري عن العمیل والمؤسسةُیْعَتَمدُ 

یتضمن إنشاء خلیة 2002-04-07:المؤرخ في127-02:التنفیذي رقم

لیؤكد على ضرورة هذا ،2معالجة اإلستعالم المالي وتنظیمها وعملها

خطار المصرفیة على العمل  كما یحث البنك المركزي للتصدي لأل.3ستعالماإل

حیث یعتمد هذا النظام ،جل تقدیر الخطرٲبنظام التنقیط الداخلي للبنوك من 

رقام یقدم كل رقم المعلومات حول المؤسسة ومركزها ٲمشكل من على سلم 

ساسه یحدد البنك المنحة المالیة ٲالمالي واإلقتصادي وعلى 

مع إمكانیة اإلعتماد على وكاالت ،4اإلئتمان الذي یمكن منحه للمؤسسة وٲ

.COFACE5متخصصة للتنقیط منها وكالة 

ماجستیرلوكادیر مالحة، دور البنوك في تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر، مذكرة -1

في القانون، فرع قانون التنمیة الوطنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.126، ص 2012

یتضمن إنشاء خلیة معالجة ،2002-04-07:المؤرخ في127-02:المرسوم التنفیذي رقم-2

.2002-04-07:المؤرخة في23:اإلستعالم المالي وتنظیمها وعملها ج ر العدد

، یتضمن تنظیم المصالح 2005-02-01:یضا، القرار الوزاري المشترك المؤرخ فيٲراجعی-3

.2005-02-06:المؤرخة في10:اإلداریة والتقنیة لخلیة معالجة اإلستعالم المالي، ج ر العدد

ون الجزائري، خطار المصرفیة في ظل القانألٱیت وزو زاینة، مسؤولیة البنك المركزي في مواجهة ا-4

، ص 2012-2011رسالة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

107.

5- COFACE : Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur.

خطار المالیة ألة متخصصة في ضمان المؤسسات ضد اأوهي هی1946نشئت في فرنسا عام ٲ

=للتصدیر،
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الحسابات یوفر للبنك السند المعفي حافظيمعتماد على تقاریرإن اإل     

وٕان نفس،من المسؤولیة عند الموافقة على منح العمیل الضمان المطلوب

قد تكون سببا في تحمیله المسؤولیة عما یلحق العمیل من مخاطر المراقبة

بسبب ذلك ذهب القضاء الفرنسي إلى إلزام البنك .جراء منحه هذا الضمان

خذ ألعن وضعیة العمیل المالیة عن طریق ابضرورة اإلستعالم الكافي

جل استخالص ٲمن ،1الحساباتحافظبالتقاریر المعتمدة من طرف م

مسؤولیته في خیرألاالمعلومات الحقیقیة والكافیة حول العمیل لیتحمل هذا 

.2دلى بها للبنكٲخطا في المعلومات التي  وٲي خلل ٲحالة وجود 

یتحمل مسؤولیة استناده إلى وثائق محاسبیة ن البنك ٲكما قرر القضاء 

وبالتالي یكون .بها علما طُیحَ لم  وٲ،الحساباتحافظغیر مؤشر علیها من م

إخالله باإللتزام باإلستعالم  عن مسؤولیةالالقضاء قد اتجه إلى تحمیل البنك 

الذي یوفر له المعلومة ،الحساباتحافظمي ٲخذ برألالمتمثل في عدم ا

خیر قد ألالدقیقة استنادا إلى الوثائق المحاسبیة للعمیل السیما إذا كان هذا ا

.حدث غشا فیهاٲ

، ولإلشارة هي لیست وكالة 2006نشئت وكالة الجزائر في ٲمین القروض، أعملها الرئیسي ت=

.ي التنقیط لكنها تقوم بهذا العملمتخصصة ف

، 9 :العدد ،دفاتر السیاسة والقانون"محافظ الحسابات في الجزائر:"طیطوس فتحي مقال بعنوان-1

  .42ص  2013،جوان ،ورقلة ،جامعة قاصدي مرباح

  .227-224 ص صالح إبراهیم شحاته، المرجع السابق، ص-2
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:نظمة االستعالم الخارجیةأستعانة باإل•

ستعالم نظمة اإلأمن المهم استعانة البنك والنظام المصرفي ككل ببعض 

دارة الجبائیة، لما توفره من قدر السیما تلك التي استحدثتها اإل،الخارجیة

ه األنظمة ذمن أهم ه.المعلومات عن العمالء وعملیاتهم المالیةس به منأالب

بطاقة الترقیم المغناطیسیة، مشروع النظام المعلوماتي الموحد للضرائب، 

".جبایتك"ومشروع نظام 

:بطاقة الترقیم المغناطیسیة-1

وهي  ،البطاقة المغناطیسیة لرقم التعریف الجبائي:یضا اسمأعلیها ُیْطَلقُ 

بطاقة فرضها المشرع الجبائي على فئة معینة من المكلفین 

بحیث ،)عادة بیعها إالممارسین لنشاط استیراد وتصدیر السلع قصد (بالضریبة

وقد  .ال عن طریقهاإجراءات الجبائیة والجمركیة والبنكیة إلال یمكن لهم القیام با

شارت أحیث 161-05:من القانون رقم 42و 41: حكامها المادتینأقرتأ

إلى رقم التعریف NIS2إلى اإلنتقال من استخدام رقم التعریف اإلحصائي 

.الذي یعد مفتاح استخدام البطاقة المغناطیسیةNIF3الجبائي 

2009جانفي 10:غایة إلىه البطاقة مجال التطبیق ذهخر دخول أت

تطبیقها على منتجي السلع ُوسِّعَ و  ،بالنسبة لفئة المصدرین والمستوردین

باإلضافة.جل لسحبهاأ كآخري حدد ذال ،2009مارس 31والخدمات في 

ج ر ،2006:المتضمن قانون المالیة لسنة2005-12-31:المؤرخ في16-05:القانون رقم-1

.2005-12-31:فيالمؤرخة 85:العدد

2-NIS: Numéro Identification Statistique.

3-NIF: Numéro Identification Fiscale.
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كبدیل عن البطاقات الترقیمیة القدیمة كما  ااستخدامهإلزامیةعلى  التأكید إلى

.1وزارة المالیةالبالغ الصادر عن إلیهیشیر 

،البنكیةباإلجراءاتفرض المشرع استخدام البطاقة المغناطیسیة للقیام  إن     

ه البطاقة من معلومات ذعن العمیل لما تحتویه ه اآلليیتحقق معه االستعالم 

ه البطاقة ذلك تعد هذل. والمالیةة ووضعیته الجبائیمفصلة عن هویته ونشاطه 

كدخول وخروج ،البنك من مراقبة حركة نشاط العمیلُتَمكِّنُ من الوسائل التي 

السهر على حسن  إلىمع الدعوة ،السلع والفواتیر والمعامالت الجمركیة

.تطبیقها وتفعیل دورها من طرف الهیئات المختصة

:الموحد للضرائبمشروع النظام المعلوماتي-2

هو نظام معلوماتي یسمح بتوفیر جمیع المعلومات حول التحصیل

ومفصل یتم ربطه بمختلف  آليبشكل ،الجبائي والمنازعات المتعلقة به

وعصرنة المنظومة المالیة عموما والجبائیة إصالحالشبكات الضروریة بهدف 

.2خصوصا

من حیث ربطه  ؛التي یعمل بها النظام المعلوماتي الموحداآللیة إن     

رأسها البنوك على  أخرىبشبكة المعلومات الخاصة بهیئات ومؤسسات 

نه تحقیق شفافیة البیانات التي أمن ش،الجماركوٕادارةالخزینة العمومیة و 

مح كما یس،وعملیاتهمالمتعاملینیتضمنها النظام مما یعزز الرقابة على

.طروحةه األذمن ه 284ص  2 :یراجع الملحق رقم،طالع على نص البالغلإل - 1

،2018-05-04:تم اإلعالن عن المشروع من طرف لجنة المالیة والمیزانیة في اجتماع عقد في-2

والیة لیتم تعمیمه بصفة 23على مستوى 2019حیث صرحت أنه سیتم تطبیقه إبتداء من جانفي 

.تدریجیة على باقي الوالیات 
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النظام یوفر  اذمثل ه أنوال شك .األجنبيبمراقبة عملیات المستثمر 

.1ني للبنك عن عمالئه ووضعیتهم المالیة الحقیقیةاآلاالستعالم الدقیق و 

ا النظام بوابة ذیعتبر ه":جبایتك"مشروع النظام المعلوماتي -3

من خالل اإلداریةاإلجراءاتورقمنة  اآلليللمعلومات تعتمد على التشغیل 

.2تقدیم خدمات التصریح والوفاء عن بعد

فهو دعم  ،المالي والجبائياإلصالحا النظام خطوة هامة في ذه إنشاءُیَعدُّ 

وعلى غرار النظام المعلوماتي .لقاعدة التكنولوجیة وترقیة للخدمات عن بعدل

 أنقاعدة هامة من المعلومات التي یمكن للبنك "جبایتك"الموحد یوفر نظام 

دون تكبد ،3یعتمد علیها لالستعالم عن وضعیة عمالئه بصفة دوریة وفوریة

.عناء التحري وطلب الوثائق الضروریة من العمیل نفسه

مشروع النظام ظام المعلوماتي الموحد للضرائب و مشروع النُتوِّجَ 

20194-01-20:ابتداء من،بالدخول حیز التنفیذ"جبایتك"المعلوماتي 

المتضمن قانون 2018-12-27:المؤرخ في18-18:بصدور القانون رقم

.خاصة وجود أصول الشركات من عدمها-1

لیتم تطبیقه وتعمیم تطبیقه ،2017ا النظام من طرف وزارة المالیة في أفریلذتم اإلعالن عن ه-2

.2018خالل سنة 

:لسنة85:ا النظام یراجع نشرة المدیریة العامة للضرائب رقمذطالع على أهداف وامتیازات هلإل - 3

www.mfdgi.gov.dz:في الموقع االلكتروني2017 visité le: 25-09-2018.

:یراجع الموقع االلكتروني،كما یشیر إلیه البالغ الصادر عن المدیریة العامة للضرائب-4

www.mfdgi.gov.dz visité le: 03-01-2019.
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العدید من مواده التي تؤكد على إلیهأشارتكما ،20191:المالیة لسنة

وأنظمةئب العمل بالموقع االلكتروني للترقیم الجبائي للمدیریة العامة للضرا

،البند الثاني عشر األولىالسادسة الفقرة :السیما المواد،اآللي اإلعالم

والخامسة عشر الفقرة ،األولىشرة الفقرة اوالع ،والثانیة األولىوالتاسعة الفقرة 

.والمادة السابعة واألربعون،الثانیة

:إلستعالمباوالمستفیدالعمیلإلتزام-ثانیا

باإلستعالم یتمثل في ضرورة طلبه للمعلومات إلتزامیقع على العمیل

سواء في إطار ،2الضروریة عن الضمان الذي هو بصدد طلبه من البنك

حتى،وخطورة الضمانات التي تغطیهمصرفيخطاب ضمان وٲكفالة بنكیة 

ال یفاجئ بمصادرته عندما یضطر البنك إلى الوفاء للمستفید منه في إطار

.خیرألاتنفیذه اللتزامه تجاه هذا 

،الخطاب ذاته وٲاإلستعالم عن نوع الكفالة كما یقع على العمیل واجب 

من حیث طبیعته والشروط الواردة فیه وشدة اإللتزام الذي سوف یتحمله 

بالموازاة مع وضعیته الحالیة والمستقبلیة حتى ال یؤدي الضمان إلى ،بموجبه

.حتى یتسنى له اختیار ضمان مالئم باإلتفاق مع البنك، و إثقال ذمته من جهة

خطاب الضمان فیتجسد  وٲالكفالة البنكیة ما بالنسبة للمستفید من ٲ

،اإللتزام باإلستعالم من جانبه في ضرورة طلب المعلومات عن شكل الضمان

جل ٲضرورة تقدیمه لمستندات معینة من  وٲمن حیث كونه مثال لمجرد الطلب 

ج ر  ،2019المتضمن قانون المالیة لسنة 2018-12-27:المؤرخ في18-18:القانون رقم-1

.2018-12-30:المؤرخة في 79 :العدد

2- C/Gavalda et J/Stoufflet, op.cit, p 571.
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.المالحیة  وٲالحصول على قیمته كما في خطابات الضمان المستندیة 

حتى ،باإلضافة إلى ضرورة اإلستعالم عن الوضعیة المالیة الحقیقیة للعمیل

بالتواطؤ بینه وبین البنك باعتباره عمیال لدیه یحرص على الحفاظ  أال یتفاج

.على العالقة الطیبة بینهما

باإلستعالم عندما یكون المستفید من الضمان بنكا اإللتزام همیةٲتبرز 

ین یتعین على البنك المستفید ٲجنبیا كما في الضمان المقابل، ٲ وٲٱخر محلیا

بذل العنایة الالزمة للتحقق من خطورة العملیة التي سیقبلها وٕاال كانت 

.مصلحته في رفض الضمان وٕاجبار العمیل على تقدیم ضمان من نوع ٱخر

المتعلق بالوقایة من 03-12:من النظام رقم9:وذلك ما كرسته المادة

رهاب ومكافحتهما السالف ذكره من ضرورة جمع إلموال وتمویل اییض األتب

.المعلومات الكافیة عن المصارف المراسلة

حق استغالل النظام ،السالف ذكره18-18:قر القانون رقمٲكما 

لیتم ،321:المعلوماتي إلدارة الجمارك للمتعاملین االقتصادیین طبقا للمادة

من نفس 66:عن طریق التنظیم كما نصت علیه المادةتحدید كیفیات ذلك 

.القانون

:المتضمن قانون المالیة لسنة2018-12-27:المؤرخ في18-18:القانون رقممن32:المادة-1

1979-07-21:المؤرخ في07-79:مكرر من القانون رقم238:المعدلة ألحكام المادة،2019

.المتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم
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بعض تطبیقات أحكام المسؤولیة على الكفالة :الثانيالمبحث

المصرفيوخطاب الضمانالبنكیة

ون معرضا للمسؤولیة بسبب كن یأوبمناسبة قیامه بمهامه یمكن ن البنكإ     

خطاء ضرر ه األذعندما یترتب عن ه،عن تابعیه وأخطاء الصادرة عنه األ

فیسأل مسؤولیة جنائیة وهو الحال إن خالف قوانین النقد والصرف، كما .للغیر

.بحسب الظروف-تقصیریةتعاقدیة أو-یسأل مسؤولیة مدنیة 

صابه الضرر أا كان البنك مرتبطا بمن ذإتكون مسؤولیة البنك تعاقدیة 

خالل من البنك سواء صدر اإلو ال  وأا الشخص عمیال له ذسواء كان ه،عقد

 وأ ،رادته باعتباره شخصا اعتباریاإالمعبر عن  وأعن طریق ممثله القانوني 

بالتزام في العقد خالالإالفعل الموجب للمسؤولیة عندما یكونحد تابعیهأعن 

.ضمنیا وأصراحة 

المتضرر من الغیر بالنسبة اْعتُِبرَ ا ذإوتكون مسؤولیة البنك تقصیریة 

ي یفرضه ذلتزام العام بالحرص الباإلخالالإالبنك  أوكان خط،لى البنكإ

.عن تابعیه وأعلیه القانون تجاه الكافة سواء صدر عنه 

ن التعرض للقواعد العامة والخاصة التي تحكم مسؤولیة البنك أوبما 

حكام ألى بعض إ -یجازإب-تعرضنن أ نار اخت،فرادها ببحث خاصإتتطلب 

مسؤولیة البنك عن تخصیص ول تناولنا في المطلب األ:كاآلتيالمسؤولیة 

مسؤولیة البنك على أساس اإللتزام بعدم الثاني ففیه أما المطلب،الضمان

مسؤولیة الثالث تعرضنا إلى المطلبوأخیرا في،التدخل في شؤون عمیله

.البنك على أساس اإللتزام باإلعالم
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مسؤولیة البنك عن  تخصیص الضمان:المطلب األول

أن یكون لألموال توجیه تفاق علىئتمان اإلاإل عقدیجوز لألطراف في 

رض منه غیفحص الئتمان إنما ن البنك عند فحصه لطلب اإلإ و  ،مخصص

كما یقع على البنك مراقبة سلوك العمیل ،وعلى العمیل احترام هذا التخصیص

   .في ذلك

لحسابات العمیل عتماد على الفحص الدوريكثیرا ما ینص عقد اإللذلك 

ضرار العمیل إواإلطالع على المستندات الضروریة، حمایة للبنك من خطر 

.به جراء تجاوز هذا التخصیص

البنك معرضا للمسؤولیة عن إهماله في مراقبة تخصیص استخدام یكون

السیما عندما یكون ملزما بتقدیم النصح للعمیل في توجیه استخدام ،الضمان

ومن .خرالعادة أن یأخذ العمیل رأي البنك من حین آلجرت فقد .ئتماناإل

یم في إدارة في حالة التدخل الجستهارة مسؤولیثجهة أخرى، یتعرض البنك إل

إذ یعتبره القضاء الفرنسي مسؤوال عن انهیار -وبشكل واضح-أعمال العمیل

tierce(المؤسسة معبرا عنه بكون البنك شریكا للعمیل complice(1.

یتعرض البنك للمساءلة من طرف الغیر الذي تضرر من جراء عدم 

قال بموجب ثتعهده أكثر ككفیل العمیل الذي یصبح،احترام هذا التخصیص

أكدت  1982-11-30:ففي قرار للغرفة التجاریة الفرنسیة بتاریخ.هذا الفعل

.723علي جمال الدین عوض، عملیات البنوك من الوجهة القانونیة، المرجع السابق، ص-1

Voir également: J- L/ Rives- Lange et M/ Contamine-Raynaud, op.cit, pp 604-

607.
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ئتمان إلى وجهة غیر تلك على ضرورة إنهاء عقد الكفالة بسبب توجیه اإل

.1في حیازة محفظة التأمینات ةالمحددة  في العقد والمتمثل

لمسؤولیة عن سوء في ا یشبه الفقه الخطأ في هذه المسؤولیة بالخطأ

حتیاطات التي تكون في یكون على البنك القیام ببعض اإلالتسییر، عندما 

مهمة المرفق العام، وبمجرد بمصلحته وفي مصلحة الغیر، ألنه یضطلع 

البنك وبسبب اإلهمال ن إف -حدوث الضرر الذي تسبب فیه العمیل إلى الغیر

مسؤولیة 2ررر أمام الغیفي التسییر یكون مسؤوال عن إصالح  هذا الض

.تقصیریة

وتحدد العادات ه،یشمل الخطأ العقدي للبنك سوء تنفیذه ألوامر عمیل

یحرص القضاء كما.المصرفیة  درجة  الحرص المعتادة المنتظرة من البنك

ویضع ،ئتمان الممنوح للعمالءن اإلأشبلتزام  بالحرص على فرض هذا اإل

بین 3بتوضیح  التناسب-في مصلحة العمیل -التزامإعلى عاتق البنك 

لذلك یقع على البنك رفض أوامر .الضمان والوضعیة المالیة الحقیقیة  للعمیل

ئتمان فورا تحت طائلة  بل وٕانهاء اإل،العمیل المخالفة للتخصیص المتفق علیه

.تعرضه للمسؤولیة العقدیة من جراء تغییر هذا التخصیص

عموما، إلى فرض مبدأ عام بمراقبة استخدامیمیل القضاء الفرنسي 

1- Jérôme Huet, Traité du Droit Civil -les principaux contrats spéciaux-, éd LGDJ et

Delta Beyrouth, Paris 1996, p 909.

2- Luc- Bernet Rollande, Principes de Technique Bancaire, 22èmeed, DUNOD, Paris,

2002, p 389.

3- F/Défossez, op.cit, p 28.
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، أي1اإلئتمان غیر محدد الغرضاإلئتمان، ومع ذلك یتعطل هذا المبدأ في

لمجرد التمویل، فیكون على البنك تنفیذ تعهده بالضمان في ُأْبِرمَ  ذلك الذي

االندماج  بحیث قبل عملیة الضم أوُأْبِرمَ ركة الذي دماج الشإنحالة ضم أو

.2یتعداه إلى الشركة الدامجة رغم أن  الضمان لم یصدر  لمصلحتها

 في لالتدخبعدم لتزام اإل  على أساسمسؤولیة البنك:المطلب الثاني

شؤون عمیله

فتمثل المسؤولیة "بالمفهوم الواسع،یضطلع البنك بمهنة المرفق العام 

وهذا  ،3"لى احتكاره المهنة البنكیةإمقابل السلطة التي یتمتع بها البنك بالنظر 

بالحرص والحذر فتكون مسؤولیته عن اإلخالل بهذا ما یبرر تشدید التزامه 

في مواجهة الغیر،   ةرییبینما تكون تقص،عقدیةلتزام في مواجهة عمالئه اإل

بعیه  عن األضرار التي یسببونها في إطار كما یسأل البنك عن أعمال  تا

.4عن عمالئه-للقانونطبقا-ذهم لمهامهم لكنه ال یكون مسؤوالتنفی

:، نقض تجاري بتاریخ1978-02-15و 1978-05- 08: بتاریخمحكمة النقض قرار راجعی-1

:وذلك باإلطالع على الموقع اإللكتروني1969-02-24:وحكم محكمة أمیان في25-04-1967

www.MCJ.fr, visité le: 23-11-2016.

2- Dominique Legeais:" Crédit et titre de crédit", Revue Trimestrielle du Droit

Commercial et de Droit Economique, Nº 1, Dalloz, Paris, Janvier-Mars 2014,

p171, Com, 07-01-2014, n°12-20.204, Fs-p+B+R+L, D.2014.77

obs.A.Lienhard.

3- Philippe Neau-Leduc, Droit Bancaire, 5ème ed, Dalloz, Paris, 2015, p 114.

4 -F/Défossez , op.cit, p 29.
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نه لیس على البنك التزام بمراقبة أجمع الفقه والقضاء أجل ذلك، أمن 

، فهو لیس مستشارا 1ال مشروعیتهاات عمیله من الناحیة القانونیة و سالمة عملی

عامة فلیس من واجبه حمایة مصالح ال لیس رقیبا على المصلحةنه أ كما.عنه

فالبنك لیس إال تاجرا، یلتزم .ما شابه والغیر المتعامل مع العمیل من الغش أ

ضرار بالغیر، فال یتحمل المسؤولیة عما یقوم به عمیله من معامالت بعدم اإل

والسبب  في ذلك أن األمر سیؤدي إلى إرهاق البنك ،مصرفیة وال یشارك فیها

.وعملیاتهمن خبرة  وٕامكانیات لكثرة عمالئهلدیه  رغم ما

تدخل في شؤون لتزام بعدم الاإل "هذا المبدأ في فرنسا  ىعل أطلق     

مقرر لصالح العمالء والبنوك، یرتب اإلخالل به المسؤولیة ، وهو مبدأ "العمیل

.مواجهة عمیلهالعقدیة للبنك في 

یف القانوني، لكن الفقه الفعلي لم یكن محال للتعر إن مفهوم المسیر

كل شخص یمارس بكل سیادة واستقاللیة والقضاء في فرنسا یعتبر مسیرا فعلیا 

أن واجب البنك في القضاءفأعتبر.2اإلدارة إیجابیا في التسییر أونشاطا 

الي عن طریق التدخل القرض الممراقبة تخصیص األموال المقترضة في 

، 3مسیري المؤسسة المقترضة، ال یمنحه صفة المسیر الفعليالمباشر أمام 

لتزام بعدم التدخل ومن ثمة كان التمادي في التدخل من جانب البنك خرقا  لإل

متى لحق العمیل ضرر ،في شؤون العمیل المقترض یوجب مسؤولیته العقدیة

.من هذا التدخل

1- P/ Neau-Leduc, op.cit, p140.

2-Catherine D’hoir- Lauprêtre, Droit du Crédit, éd Ellipses, France, 1999, p 51.

3- J /Rives -Langes et M/ Contamine-Raynaud, op.cit, pp 607-608.
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د بین البنك والعمیل یقضي شرط في العقُوِجدَ ع هذا المبدأ إذا یتراج

بحیث یخول البنك حق مراقبة تصرفات ،الضمان لغرض معینبتخصیص

ا خاصا تجاه العملیات المعقدة وغیر صكما أن القانون یفرض حر .عمیله

األموال وتبییضها، الواضحة ذات المبالغ الضخمة في إطار مكافحة تهریب

طبقا لما ورد 1إخطار خلیة معالجة اإلستعالم الماليحیث یتعین على البنك 

-15:المؤرخ في  05-05:مم رقمن النظا ةالثانیرة فقالسیما ال11:في المادة

ینالمتعلقالسالف ذكره  و 03-12:من النظام رقم12:والمادة12-2005

.بالوقایة من تبییض األموال وتمویل اإلرهاب ومكافحتهما

عمیله بسبب اصطدامه مبدأ عدم تدخل البنك في شؤونلتراجع ال هذا     

یجعله متأرجحا بین فرضیتین األولى قضائیة تفرض ،بالواجبات العامة له

، فأصبح للمبدأ2التدخل والثانیة قانونیة تفرض علیه الحرص والحذر عدم علیه

ما یتهدد مصالحه أهمها وجوب إخطار البنك لعمیله بخطورة العملیة أوقیود

.تفاق بینهمابذلك بموجب اإلملتزماعلیها عندما یكونوكیفیة المحافظة 

ل بالمقابته،ا النصح بالنظر إلى مهنة العمیل وظروفه وخبر ذیقدر القضاء ه

البنك  من المسؤولیة ى إعفاء جل تقریر مدأمدى حاجته إلى النصح من مع 

.3العمیل أإلى خطاستناداتخفیفها  أو

1-CTRF: Cellule de Traitement de Requête Financière.

2 - Jérôme Lasser- Capdeville :" Que reste t’il au XXIème siècle du devoir de non

ingérence du banquier ?", Revue Banque, N°100, Dalloz, Paris, Mars-Avril 2005, p

31.

:علیه من طرفمع التعلیق1996-02-27:نقض تجاري فرنسي بتاریخ-3

Jean Louis Guillot, Revue Banque, Nº 576, Dalloz, Paris, Déc 1996, pp 90-91.
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جل ألتزام البنك بواجب الرقابة على سلوك العمیل، من إ ،من بین القیود

وقد جرى .الظاهرة لنشاطهجیة الخار اإلضرار بالغیر في  حدود السالمةعدم 

على إعفاء البنك من البحث عن أسباب عملیات عمیله 1القضاء في فرنسا

طمئنان إلى سیرها سیرا سلیما من الناحیة مع مراعاة اإل،ومبررات تنفیذها

ن طرأ تصرف  یلفت نظر البنك وجب علیه التأكد من مشروعیة إف ،الشكلیة

.سببه

 ش أوعمال عمیله المنطویة على الغالبنك إذا شارك في أُیْسَألُ في حین 

كان علیه أن یعلم بالغش من الحوادث التي  أو تركه یرتكبها رغم علمه بها،

أن یراقب عملیات عمیله رقابة ویكون على البنك.كانت بطبیعتها تلفت النظر

ال تصل إلى حد التدخل في شؤونه وال تقف عند عدم المباالة ،معتدلة

.واإلهمال

ئتمان عند علمه البنك عن المنح التعسفي لإلُیْسَألُ استنادا إلى ذلك 

بتوقف عمیله عن الدفع، ومع ذلك یسمح له بمتابعة  نشاطه ظاهریا وبمجرد 

تحت ،إیداع میزانیته یكتشف دائنوه تفاقم خصومه وخطورة وضعه المالي

.طائلة الحكم علیه بجزء من هذه الخصوم

الخطأ الجسیم بفعل لجان كما قرر القضاء الفرنسي مسؤولیة الدولة عن 

إثر الدعوى التي ،ئتمانیةناء تأدیة مهامها على المؤسسات اإلثالرقابة البنكیة أ

:السیدالسابققتصاد والمالیة والصناعة الفرنسيرفعها وزیر اإل

KECHIACHENمطالبین ،وآخرون أمام المحكمة اإلداریة لباریس

:فيCastresمةحكم محكو   1974- 03-19و 1974-10-28: نقض فرنسي بتاریخ-1

visité:الموقع اإللكترونيراجع ی،27-10-1969 le: 30-11-2016. www.MCJ.fr,
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المرتكب من طرف  اللجان عن األضرار بسبب الخطأ الجسیم بالتعویض

البنك المركزي كما أفرزت تقاریر بعض المختصین في.1المكلفة بالرقابة

األوروبي، أن التعاون بین هیئات المراقبة في البنوك مع المراقبین یكون أكثر 

نجاحا ومردودیة، من أجل ذلك دعت إلى تطبیق نوع من الالمركزیة في 

.2البنك المركزي  األوروبي والبنوك المحلیةالمراقبة على العملیات السیما بین

أساس اإللتزام  باإلعالممسؤولیة البنك على :المطلب الثالث

ئتمان مجموع إن البنك، باعتباره محترفا، علیه أن یبین في عقد اإل

ئتمان السیما تلك التي تتعلق بمقاییس الحرفیة المعتادة، الشروط الخاصة باإل

.باإلعالملتزام وهو اإل

كما یقع علیه طلب المعلومات الضروریة عن الحالة المالیة العامة 

ومحاولة اكتشاف التناقضات من ،ئتمان دون التدخل في شؤونهلطالب اإل

ستعالم وٕان لتزام باإلمجرد المالحظة السطحیة  للوثائق المقدمة أمامه، وهو اإل

را صعبا، مما قد یؤدي إلى قیام لتزامین في نفس الوقت یعتبر أمالجمع بین اإل

، 3غیر الدقیقلتزام  باإلعالم غیر الكافي أوالل باإلخمسؤولیة البنك عن اإل

.لغیرل أو للعمیل اإذا  ثبت أن خطأ البنك سبب ضرر 

1- Alain Seban: " La responsabilité de l’état : faute lourde, faute simple",

Revue Française de Droit Administratif , N° 04, Dalloz , Paris, Juillet -Aout

2002, p742,

.761-753 ص تفاصیل القضیة في الحكم المرفق بالمقال، ص:أیضاراجعی

2- Groupes d'auteurs:" Le contrôle prudentiel en Europe: une organisation

décentralisée et efficace", Banque Magazine, Nº 606, Dalloz, Paris, Septembre

1999, pp 60-63.

3- C/ Lauprêtre, op.cit, p 48, voir aussi: P/Neau-Leduc, op.cit, p113.
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إثر كشفه -تقصیریة-لتزام باإلعالمتكون مسؤولیة البنك على أساس اإل

ه مخالفة اللتزام ناشئ عنعن معلومات عن الغیر، ألن هذا السلوك لیس فی

للبنك اعتمد على ویعتبر من الغیر كل شخص لیس عمیال .عقد بینهما

.معلومات أذاعها البنك

أما إذا صدرت هذه المعلومات عن عمیل له، یكون مسؤوال أمامه 

قع علیه التزام یمسؤولیة عقدیة بسبب طبیعة العالقة بینهما، كما أن البنك 

حفظ السر المهني  بحیث یحترم أسرار العمیل وال یذیعها إلى الغیر إال بآخر 

.1في حدود ما یسمح به القانون

مشكلة حمایة المعلومات الشخصیة للعمالء تقود هذه الفرضیة إلى طرح

التي باتت تعرف انتشارا 2في إطار استخدامهم لنظام البنوك اإللكترونیة

ل العنایة ذولكن ب-لیس فقط عدم إذاعتها-واسعا، بحیث یكون على البنك 

.رب وعملیات القرصنةسفي حمایتها من الت

بحسب ما إذا كانتلتزامتختلف مسؤولیة البنك على أساس هذا اإل

ن كانت المعلومات غیر إف. غیر صحیحةالمعلومات المقدمة منه صحیحة أو

عما صحیحة وكان البنك یعلم  بعدم صحتها وقت اإلدالء بها یكون مسؤوال

یكفي علمه بعدم مع انعدام القصد بحیث ترتب عن ذلك من أضرار، حتى 

مركزیة المخاطر وبعض الجهات الحكومیة كإدارة بالمعلومات لخلیة اإلستعالم أو اإلدالء: مثل-1

.الضرائب في إطار حمالت التحصیل اإلجباري للضرائب والرسوم الواجبة األداء

2- Claire Gauzente, Anne Charlotte Duval et Bénédicte Pihan Hoang Huynh: "

E-Banking, respect des informations personnelles des clients : la pratique des

sites français", Banque Magazine, N° 657, Dalloz, Paris, Avril 2004, pp 48-

50.
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وٕان كان للحقیقة غیر مطابقةنقصها بشكل یجعلها صحة المعلومات أو

.مجرد حمایة شخص معینالهدف من ذلك 

الصحیحة التي لم یكن بالمعلومات غیرالبنك عن اإلدالء ُیْسَألُ كما 

ن أصحاب الشأن یعتمدون أل ،عالما بعدم صحتها لكنه كان علیه التأكد منها

إن كان صدورتوي األمریس.على بیانه بوصفه صادرا عن جهة مؤهلة للثقة

من تلقاء نفسه في  إطار ن البنك بناء على طلب أصحابها أوالمعلومات م

حول تحدید مضمون 1مع اإلشارة إلى اختالف الفقه،اإلعالم السنوي مثال

.2ئتمان لمصلحة الكفیلمؤسسات اإلم السنوي باإلعالم المفروض على لتزااإل

والفوائد والعموالتالدین األصلي یجب أن یشمل  هذا اإلعالم  نأبحیث یرى 

ٕارسال كشف و مع فرز المعطیات كل على حدة ،والمصاریف وكل توابع الدین

منقضیة إلى الكفیل یتضمن من السنة الدیسمبر31مفصل یتم قیده إلى غایة

، مع اإلشارة إلى تمكین3المدین للعمیل المضمون بالكفالةالحساب الدائن أو

:البطالن لعیب الرضا على أساس المادةاء كفالته تحت طائلة هالكفیل من إن

ف بسبب أن البنك ضیع على الكفیل فرصة  اتخاذ  قرار.م.من ق1117

، 2012-01-10:التجاریة الصادر بتاریخ الغرفة الفرنسیة،النقضمحكمةقرار  في التعلیق على-1

:الموقع اإللكترونيراجعلإلطالع على القرار، ی، 586-25-10:قضیة رقم

www.MCJ.fr, visité le: 05-12-2016.

مسؤولیة  البنك على أساس إخالء مضمونه  1999-09-28: فيمحكمة استئناف باریس قرار   -2

:التعلیق على القرارراجعبإعالم  الكفیل طبقا لألحكام المقررة قانونا، یاإللتزام

Revue Banque, N° 71, Dalloz, Paris, du: 01-05-2000, p 590.

3-Jean Louis Guillot et Martine Boccara:" Information annuelle de la caution

et découvert en compte", Revue Banque, N°747, Dalloz, Paris, Avril 2012, pp

84 -87.



121

.1إیقافه أو مخالف إذا تم إعالمه

ُیْسَألُ الغیر، فال البنك صحیحا لكنه أضر بالعمیل أوأما إذا كان إعالم 

البنك قدم معلومات لم یكن أن  ضرار بهما  أوالبنك إال إذا  ثبتت نیته في اإل

ستثناء وجود مصلحة  عامة أجدر بالرعایة تعفي البنك من اب،ملزما بتقدیمها

.المسؤولیة

قد الذي أصاب الغیر المتعاسؤولیة البنك التقصیریة عن الضررتقوم م

التي توحي بمظهر أصدرها البنك و التي مع العمیل على أساس المعلومات 

وصلته عن طریق بنك ا الغیر من بنك العمیل مباشرة أوقاهسواء تل،للثقة عنه

.آخر تولى توصیلها  إلیه

المسبب المسؤولیة التقصیریة للبنك عن الفعلالتشدد في 2ینتقد الفقه

اإلمتناع عنه بحجة أن البنك ال یمتهن إعطاء المعلومات عن  أو للضرر

العمالء، كما أن المعلومات الصادرة عنه البد أن تتعلق بالجوانب المالیة  

وأن التزام البنك هو ببذل عنایة، فإذا بذل .واإلقتصادیة  للعمیل دون الخلقیة

خاصة إال إذا ولیس علیه القیام بتحریات3لتزامهإما في  وسعه یكون قد نفذ 

تقوم المسؤولیة العقدیة للبنك، متى كان الفعل .اتفاق یقضي بذلكُوِجدَ 

اإلمتناع عنه؛ والمتسبب في الضرر، مخال بالتزام ناشئ عن الصادر عنه أو

فیكون البنك مسؤوال عن .كان المقابل رمزیا أو بمقابلاإللتزامالعقد سواء كان

الضرر المباشر والمتوقع وقت التعاقد مع إمكانیة اشتراط إعفائه من 

1- Jean Louis Guillot et Pierre-Yves Bérard: "L’obligation de mise en garde d’un

établissement de crédit ", Revue Banque, N°721, Dalloz, Paris, Février 2010, pp 78-80.

2- Georges Prat, La Responsabilité du Banquier et la Faillite de son Client, TEC et DOC

Lavoisier, 2ème éd, France, 1983, p117.

3- J-L/ Rives- Langes, op.cit, p 603.
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كما أن مجانیة .أضرار معینةعن أسباب أو-بموجب العقد-المسؤولیة

.بعض المعلومات المقدمة من البنك یمكن أن تخفف من مسؤولیته

من مل المسؤولیة، متى ارتكب خطأ یشترك العمیل مع البنك في تح

ناقصا البیانصدر، كما لو1الزیادة فیهجهته ساهم في إحداث الضرر أو

المعلومات صدرت  أن أو ،لكنه قصر في ذلكوكان على العمیل  استكماله

كما أن الغیر الذي یعتمد كلیا على .حتیاط في تقدیرهافي ظروف تستوجب اإل

في الخطأ، فیتحمل  جزءا من الضرر وتوزع معلومات البنك یكون مساهما 

.المسؤولیة بینهم جمیعا

عالما بعدم المسؤولیة إذا لم یكنالعقد شرطا یعفي البنك من إذا تضمن

بث قبول ثفإن هذا الشرط ال یرتب أثره إال إذا ،نهعصحة المعلومات الصادرة 

إهماله في البنك بعدم صحتها أوویقع على هذا األخیر إثبات علم.العمیل له

كما أن هذا الشرط الذي یعفي به البنك نفسه من .تقدیرها في حالة تضرره

وكلما كانت مسؤولیة .المسؤولیة ال یكون له أثر إذا كانت مسؤولیته تقصیریة

التعویض عن الضرر المتوقع البنك عقدیة أمكن اشتراط اإلعفاء منها وٕاحالل

جائزا شرط اإلعفاءویكون.المتوقعدون الضرر غیر،مكانهاوقت التعاقد

یرى بعض الفقه .2العامة للقواعد عن الخطأ البسیط  دون الخطأ الجسیم طبقا

اإللتزام باإلعالم على أساسالحدیث أن العمیل یكون علیه التمسك بالمسؤولیة

على أساس واجب البنك في الحرص والحذر، كما لم یمكنه التمسك بها

1- Yvaine Buffelan-Lanore, Droit Civil, 9èmeed, Dalloz - Armand Colin, Paris, 2004, p

40.

2- F/Défossez, op.cit, p28.
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الفقه إشكالیة اإلعالم كما یثیر.1السیما خارج إطار عملیات المضاربة

المكلفون كمعیار لتسییر مخاطر اإلئتمان بالنسبة للبنوك العالمیة، حیث یكون

باإلعتماد على عن مراقبة نوعیة هذه المخاطر بالحسابات مسؤولین

یة البنك ال یجب على أن هذا اإللتزام باإلعالم كمصدر إلثارة مسؤول.2اإلعالم

.الواقع على عاتق البنك3أن یكون محال  للتداخل مع واجب النصح واإلرشاد

ففیما یجب أن یتم األول بطریقة موضوعیة تعتمد على تحلیل الوقائع، یتم 

الثاني بطریقة ذاتیة تتعلق أساسا بالطلب المقدم من طرف العمیل شكال

باإلعالم تبتدئ عند اإللتزامویقرر الفقه في فرنسا أن حدود .4ومضمونا

.5العامةالتزامه بحفظ السر المهني إال في إطار حدود المصلحة

1- Dominique Legeais , Crédit et Titres de Crédit, op.cit, p170.

2- Thomas Schick:" Gérer une implantation internationale", Revue Banque N°576,

Dalloz, Paris, Déc 1996, pp 26-27.

4- Muriel:" la mise en garde consiste à attirer l’attention du contractant sur un aspect

négatif du contrat ou de la chose objet du contrat, c’est principalement contre un danger,

un risque que l’on est tenu de mettre en garde quelqu’un ",

:قانوناإللكتروني ومدى فعالیة وشمولیة اإللتزام بإعالم المستهلك ":دلیلة معزوز، مقال بعنوان:نقال عن

، مجلة المعارف، المركز الجامعي العقید أكلي محمد"المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش09-03

 . 83- 82ص، ص 2010، جوان 08:أولحاج البویرة، العدد

4- Alain Gauvin, La Nouvelle Gestion du Risque Financier, éd LGDJ, Paris, 2000,

p197.

6- A/ Gauvin, op.cit, pp198 et 200.
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نحو مفهوم جدید للكفالة البنكیة في مجال :الباب الثاني 

"المصرفيخطاب  الضمان"األعمال

صل في الضمان الذي یمنحه البنك ن األأول عرضنا في الباب األ

لفظ  ُیْسَتْخَدمُ لكنه غالبا ما ،الكفالة البنكیة بتنظیمها المدنيلعمالئه هو

الضمان للداللة على الكفالة والضامن للداللة على الكفیل في التشریع والتنظیم 

خرى أن ظهرت صور أبعد لُّْبسِ لصبحت مدعاة أهذه المصطلحات .البنكي

،الكفالةحكامها عن أللضمان المصرفي من خلق العرف الدولي تختلف 

ن استقرت في بعض إ صبحت البنوك تستخدمها تحت مسمیات مختلفة و أ

.البالد على خطاب الضمان المصرفي

یتخذ هذا الضمان شكل تعهد مباشر من البنك للغیر دائن العمیل 

فالبنك ال یتعهد بضمان تنفیذ تعهد التزام ،خرىأي عالقة أومستقل عن 

مهما ،و قابل للتعیینأالعمیل كما في الكفالة بل یتعهد بدفع مبلغ نقدي معین 

.خیریة معارضة یبدیها هذا األأو مقداره وبالرغم من ألتزام كانت طبیعة اإل

لجزءحكامها وخصائصها في اأوكما سبق التعریف بالكفالة البنكیة وبیان 

سیتم التعرف على خطاب الضمان المصرفي في هذا ،ول من هذا البحثاأل

األول موقف المشرع الفصلنعرض في.فصلینإلى  تقسیمهالباب من خالل

الجزائري من األخذ بمفهوم خطاب الضمان المصرفي على ضوء الفقه 

أما الفصل الثاني فنتناول فیه التطبیقات العملیة لخطاب ،والقضاء المقارن

.الضمان المصرفي في النصوص والهیاكل البنكیة الجزائریة
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موقف المشرع الجزائري من األخذ بمفهوم :األولالفصل

المقارنالضمان المصرفي على ضوء الفقه والقضاءخطاب

بالتوقیع، فهو ال ئتمانخطاب الضمان هو صورة أخرى من صور اإل

-إال أن هذه الصورة.یستتبع بالضرورة تسلیم نقود إلى العمیل أو إلى الغیر

لیست خاصة بالبنوك فقط، فقد جرى العمل على إطالقها -كما هو واضح 

بصفة خاصة على الحاالت التي یكون فیها هذا الضمان مطلوبا من جهة 

أو هذا (فیكفي هذا الضمان الئحة إداریة، أو إداریة بناء على نص قانوني

عن إیداع مبلغ نقدي كتأمین عندما یتعاقد في نظر اإلدارة، بدیال )الخطاب

.أشغال عامةتورید أو أو صفقة بیعالعمیل مع جهة إداریة في

من هذا المنطلق جاء إدراج موضوع خطاب الضمان في هذه الرسالة، 

النوع من الضمان في قانون الصفقات بما أن المشرع الجزائري نص على هذا 

مستعمال تارة مصطلح الكفالة المصرفیة وتارة أخرى كفالة خاصةالعمومیة

وع من المشرع الجزائري خول بعض الهیئات بهذا النوالمالحظ أن.الضمان

اإلقتصادیة من أجل عدم إرهاق البنوك اإلصالحات الضمان في إطار

الصفقات العمومیةصندوق  ضمان  :هاسأر  علىوالمؤسسات المالیة، 

الصغیرة  والمتوسطة والضمان وق ضمان قروض االستثمار للمؤسساتصندو 

.الفالحي
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ماهیة خطابات الضمان المصرفیة:المبحث األول

الضمانات التي ال یجوز فیها للضامن ،یقصد بالضمانات المستقلة

التمسك في مواجهة المستفید منها بالدفوع الناشئة عن عالقة األساس التي 

التمسك بها في تلك مكانیةإ للمدین كانهذا الضمان بمناسبتها، والتي صدر

، ینطبق هذا القول على خطاب الضمان، ألنه مستقل عن عالقة 1العالقة

بسببها، وال یجوز للبنك مصدر الخطاب التخلص من ُأْبِرمَ األساس التي 

التزامه بدفع المبلغ المعین في الخطاب استنادا إلى دفوع مستمدة من عالقة 

.األساس، فالبنك في هذه العملیة یعتبر مدینا أصلیا ولیس مجرد كفیل

إن نجاح هذا الضمان في المعامالت الدولیة هو الذي أدى إلى اإلعتراف  "و

.2"ال یزال یحمل بعض المخاطر بسبب اإلفراط في استقاللیتهبه لكنه 

الخاصة بالكفاالت المستقلة وخطابات اإلعتماد تفاقیة الیونسترالإأشارت 

في  3، التي وضعتها لجنة التجارة الدولیة لألمم المتحدة1997:الضامنة لسنة

ة الیونسترال بشأن مادتها الثانیة وكذا في المذكرة التفسیریة التي أعدتها أمان

أن الكفالة إذا كانت مستقلة تأخذ حكم خطاب ،4الثانیةهذه اإلتفاقیة في الفقرة 

ولما كانت خطابات الضمان كفاالت من نوع خاص تصدرها .الضمان

البنوك، فقد تمیزت عن الكفاالت العادیة التي تخضع للقانون المدني، ومن 

1- J/Rives - Langes, op.cit, p721.

2- P/Neau-Leduc, op.cit, p 290.

.2سابق، صالمرجع التفاقیة الیونسترال الخاصة بالكفاالت المستقلة وخطابات اإلعتماد الضامنة، إ -3

.7سابق، ص المرجع الدلیل الیونسترال التشریعي بشأن المعامالت المضمونة، -4
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طراف جعلت منها تنظیما واتفاقات األثمة فإن األنظمة واألعراف البنكیة 

متمیزا یخضع لقواعد خاصة تتعلق في ذات الوقت بموضوعهاقانونیا 

.وبشكلیتها

من هذا المنطلق، ولما كانت ماهیة الشيء تشمل معناه وطبیعته وصفاته 

الجوهریة التي تمیزه عن غیره، تطرقنا في هذا المبحث إلى ماهیة خطابات 

:رئیسیةمطالبیمه إلى أربعة الضمان وتم تقس

الثاني إلىوفي المطلب،في المطلب األول تعرضنا لمفهوم خطاب الضمان

المعامالت  التجاریة أهمیته العملیة السیما وأنه عرف انتشارا واسعا في

وفي المطلب الثالث تطرقنا إلى التمییز بینه وبین ما یشابهه من ،الدولیة

المطلب الرابع بینا موقف المشرع الجزائري من وأخیرا في ،أنظمة قانونیة

.بالمفاهیم المختلفة لهأخدهخطاب الضمان ومدى

مفهوم خطاب الضمان:المطلب األول

تقنیة تقلیدیة نشأت في مجال المعامالت الدولیة خطابات الضمان هي

وهي في حقیقتها أوراق مصرفیة لها ،1وتوسعت إلى المعامالت البنكیة المحلیة

طابع خاص تصرف قیمتها لمن حررت لصالحه عند أول طلب دون منازعة 

من المضمون، وهي بمثابة نقود تحت ید المستفید لیحصل أو من محررها

ع عن المتفر 2المضمون في العقد األساسفي مواجهةمنها على ما یستحق له 

.هذا الضمان

1- P/Neau-Leduc, op.cit, p 289.

2- Le contrat de base.
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، 1أشكال اإلئتمان المصرفي بالتوقیعخطابات الضمان أحدكما تعتبر 

البنكي والفقه والقضاء في مصر قد استقر على وصفه بهذا وٕاذا كان العرف 

فهو یحمل مسمیات .2غیر كذلكالمصطلح، فإن الفقه في فرنسا ال یزال 

الضمان المستقل، خطابات اإلعتماد الضامنة، الضمان عند أول :عدیدة منها

.لضمان عند الطلب، وخطاب التعهد كما تسمیه بعض البنوكطلب، ا

"كفالة الضمان " و" الكفالة المصرفیة:"المشرع الجزائري لفظياستعمل 

مصطلح للداللة على هذا النظام القانوني، ومع أننا ال نستطیع الجزم بأن

علیه غالبیة الفقه هو اصطالح دقیق وقاطع الذي استقر"خطاب الضمان"

المشرع الجزائري له یة التي نحن بصددها، إال أن وصف لداللة على العملل

السیما أن هذه  األخیرة ال ،بالكفالة أدى إلى التباسه بالكفالة بتنظیمها المدني

فهل أخذ به المشرع الجزائري فعال .تزال تحتفظ بمكانتها في العملیات البنكیة

من حیث المفهوم؟ سواء من حیث المصطلح أو

لجنة األمم المتحدة التجارة الدولیة أولیم بأن تدخل هیئة دولیة؛ كغرفة مع التس

أمرا ضروریا، كما حدث سابقا ي الدولي، لحل هذا اإلشكال یظل للقانون التجار 

إذ ال یكفي أن .، لتوحید المصطلحات3بشأن بعض عملیات التجارة الدولیة

اإلئتمان المصرفي بالتوقیع هو تعبیر درج علیه  فقهاء القانون وعلماء االقتصاد، ویطلق على كل -1

اسمه وسمعته التجاریة بمجرد إعارة مبالغ مالیة، وٕانما یكتفي البنك عملیة إئتمانیة تتمیز بغیاب تقدیم  

.المتمثلة في توقیعه

أول مطالبة وغیرها الواجب الدفع لدىوالضمانوالضمان المجرد،الضمان المستقل،:فقد استعمل-2

.من المصطلحات

.اإلعتماد المستندي:مثل -3
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طلح محدد ال یكون ل على مصیستقر العرف المصرفي في دولة من الدو 

.لدى دولة أخرى، بما أن األمر یتعلق بعملیات عابرة للحدودمعلوما

خطاب الضمانتعریف :الفرع األول

، وهو الكالم بین ُمَخاَطَبةً و ِخَطاًبا، َیْخُطبُ ، َخَطبَ من :الخطاب لغـة

.1یطبق على الرسالة المكتوبةالمتكلم والسامع كما

َضاِمٌن ، فهو َضَماًناالشيء َضمََّنهُ فنقول اللغة هو الكفالة،والضمان في

.یاه إ 2َكفََّلهُ ، إذا َضِمینٌ و 

ضم ذمة إلى ذمة في :یعرف الضمان بأنه:الشرعيصطالحفي اإل     

هو شغل الذمة "-عند الفقهاء-والضمان بمعناه األعم.المطالبة بالتزام حق

والمراد ثبوته فیها مطلوب أداؤه شرعا ،عملبما یجب الوفاء به من مال أو

عند تحقق شرط أدائه، سواء كان مطلوبا أداؤه في الحال كالدین الحال، أو في 

زمن المستقبل المعین كالدین المؤجل إلى وقت معین، أو إذا هو مطلوب أداؤه 

.3"إذا ما تحقق شرط  أدائه

،ى أول طلبلدفقد أطلق علیه بعض الفقه الضمان أما عن تسمیه، 

  إلى قضاء الفرنسيمن یطلق علیه الضمان المجرد، في حین ذهب الومنهم 

.306، بیروت، ص2001، 2المشرق، طالمنجد في اللغة العربیة المعاصرة، دار-1

.658نفس المرجع، صالمنجد في اللغة العربیة المعاصرة،-2

أحمد بن حسن بن أحمد الحسني، خطابات الضمان المصرفیة وتكییفها الفقهي، مؤسسة شباب -3

.وما بعدها4، اإلسكندریة، ص1999ط  الجامعة،
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  .عن الكفالة لتمییزه1المنفصل أو الضمان المستقلمصطلح استخدام

،الضمان على عمومهمصطلح خطابالفقه المصريستعملیما غالباو 

الضمان المصرفي أو خطاب :"ویفضل الدكتور علي جمال الدین عوض

.2كما أشار إلى ذلك في كتابه"المستقل

وبما أن المشرع الجزائري لم یتطرق إلى هذا التنظیم القانوني أصال، ال 

للداللة " الضمان المصرفي خطاب"مصطلح یرى الباحث حرجا في استعمال

.علیه

تعریف التشریعات المختلفة لخطاب الضمان:ولالبند األ 

نظمت خطاب الضمان بنصوص قانونیة، مما التشریعات منقلة من

أدى ببعض الهیئات الدولیة إلى التفطن لسد هذا الفراغ القانوني مدعمة 

وبسبب تعدد صیغه ومجاالت العمل به تعددت .باجتهادات الفقه والقضاء

تعریفاته أیضا، ولعل أهمها ما جاء به المشرع العراقي والمصري، باإلضافة 

.بعض الهیئات الدولیةإلى ما ورد في مواثیق

عن هذا الموضوع، فقد ساهما بدورهما في ولم یكن الفقه وال القضاء بمعزل

.تأصیل  قواعده وتبیان معالمه

1 - La garantie indépendante ou autonome.

.47سابق، صالمرجع العلي جمال الدین عوض، خطابات الضمان المصرفیة، -2
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تعریف المشرع العراقي لخطاب الضمان:والأ

المشرع العراقي من أوائل المشرعین العرب الذین تعرضوا إلى خطاب ُیَعدُّ 

من قانون التجارة  293إلى  287 :الضمان بتنظیم قانوني، وذلك في المواد

"بأنه287:فعرفه في المادة.1984لسنة  30: رقم تعهد  یصدر من :

بل بدفع مبلغ معین أو قا"اآلمر"مصرف بناء على طلب أحد المتعامین معه 

ید أو شرط، إذا طلب منه ذلك خالل دون ق" المستفید"للتعیین لشخص آخر 

صدر ب الضمان الغرض الذي المعینة في الخطاب،  ویحدد في خطاالمدة 

.1"من أجله

وقد حدد المشرع العراقي بهذا التعریف، أطراف خطاب الضمان، ووظیفته 

.وطبیعته، وكذا خصائصه

موقف المشرع المصري :اثانی

، 1964في مصر عام التوجه نحو تنظیم قانوني لخطاب الضمان ظهر     

لفقه ا وبدعم منمشروع القانون التجاري المصري الجدیدحین تم تقدیم 

تضمن هذا المشروع القواعد التي تحكم عالقات أطراف خطابات .والقضاء

355:فعرفته المادة،2الضمان عند تنظیمه لعملیات البنوك بشتى أنواعها

تعهد مكتوب یصدر من البنك بناء على طلب شخص :"منه بأنه ولىاألفقرة ال

یسمى (، بدفع مبلغ معین أو قابل للتعیین لشخص آخر )یسمى اآلمر(

.1984-04-02:المؤرخة في 2987: ج ر العدد ،30:قانون التجارة العراقي رقم-1

-عصام حنفي محمود، قانون التجارة الدولیة، محاضرات ألقیت على طلبة الحقوق بجامعة بنها-2

,www.bu.edu.eg:الرسمي للجامعةمصر، منشورة على الموقع  visité le: 31-03-2013.
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إذا طلب منه ذلك خالل المدة المعینة في الخطاب ودون اعتداد )المستفید

.1"بأیة معارضة 

قف المشرع الفرنسيمو  :الثثا

طلب أو الضمان لدى أول لم یعرف المشرع الفرنسي خطاب الضمان 

القانونیة، فقد أورده في بعض النصوص غم أنه اعترف بوجوده من الناحیة ر 

التي اعترفت قانون النقد والصرفمن 1-313/22ل:الخاصة والسیما المادة

كما .2للمؤسسات المالیة ومؤسسات اإلئتمان بإبرام هذا النوع من الضمانات

-213، د 19-214ر : دفي المواأشار صراحة إلى الضمان لدى أول طلب 

من نفس 6-511ول127-214، ل28-32-214ر ،109-214، ر 5

.القانون

موقف المشرع الجزائري :ارابع

حتىلم یتعرض المشرع الجزائري لخطاب الضمان بالتعریف وال

الموسوعة التجاریة الجزائریة قانوني في باإلصطالح، فال یزال هناك فراع 

.والقوانین الباحثة في التجارة الداخلیة والخارجیة بشأن خطابات الضمان

:للجریدة الرسمیة المصریةالموقع الرسمي-1

http://www.cc.gov.eg/Garida.aspx, visité le: 02-04-2013.

2- Art L 313/22-1 du code monétaire et financier:" Les établissements de crédit

ou des sociétés de financement ayant fourni un cautionnement, un aval ou une

garantie, que ces derniers soient d'origine légale, réglementaire ou

conventionnelle, disposent de plein droit et dans tous les cas d'un recours

contre le client donneur d'ordre de l'engagement, ses coobligés et les personnes

qui se sont portées caution et, pour les paiements effectués au titre de leur

engagement, de la subrogation dans les droits du créancier prévue á l'article

1346 du code civil", site: www.legifrance.gouv.fr,visité le:15-04-2013.
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هذا الفراغ مرده أن المشرع الجزائري لم یحاول مناقشة ما تنبه إلیه الفقه 

أن ة عن خطابات الضمان، خصوصا  بعد والقضاء بشأن اختالف الكفال

الذي تضمن أن 1در قانون الصفقات العمومیةأصبح األمر واضحا عندما ص

هي ذات خصائص تمیزها عن الكفالة المصرفیة المطلوب تقدیمهاكفالة ال

.بمفهومها الوارد في  القانون المدني

:في نص المادة"الكفالة المصرفیة"هذا القانون استعمل مصطلحرغم أن      

إال ، 2ثانیةفقرة  86و 85: في نصي المادتین"كفالة ضمان"ومصطلح 82

الكفالة تفید بأنها ذات طبیعة مستقلة تجعلها أن الخصائص التي حددها لهذه 

ع تختلف عن طبیعة الكفالة الوارد أحكامها في  القانون المدني، وهي في واق

.الحال صورة من صور خطاب الضمان

المتعلق بالنقد والقرض عندما  01- 03:رقم من األمر68:كما أن المادة

"الضمان"نصت على عملیات  اإللتزام بالتوقیع، أتت على ذكر مصطلح

بصیغة العموم مما یدعوا لتفسیره على شموله لكل أنواع الضمان بما فیها 

ن المشرع الجزائري نص على أالسیما و .الضمانالضمان ألول طلب وخطاب

الثانیةفقرة ال 10 :بنص المادةفیهاهذا النوع من الضمانات للرجوععدم قابلیة 

العمومیة، ، یتضمن تنظیم الصفقات 2002-07-24:المؤرخ في250-02:المرسوم الرئاسي رقم-1

.2002-07-28:ؤرخة فيلما 52: العدد ج ر

طلق على هذه الكفالة فیما بعد مصطلح كفالة التعهد وذلك في أن المشرع الجزائري أشارة تجدر اإل-2

المتضمن تنظیم ،2015-09-16:المؤرخ في247-15:من المرسوم الرئاسي رقم125:نص المادة

ل المعد،2015-09-20:المؤرخة في 50 :ج ر العدد ،الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام

تنظیم الصفقات المتضمن2010-10-07:المؤرخ في236-10:والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم

.السالف ذكره250-02:لمرسوم الرئاسي رقمل المعدل والمتمم بدوره،العمومیة
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المتعلق بتصنیف المستحقات لبنك الجزائر  03-14 :رقم من النظامالثالثةو 

حیث ،لتزامات بالتوقیع للبنوك والمؤسسات المالیة وتكوین المؤونات علیهاواإل

قیع المعطاة لطرف لتزامات بالتو كما تطبق هذه النسب على اإل…":جاء فیها

حدى الفئات إمقابل بصفة غیر قابلة للرجوع فیها تكون مستحقاته مصنفة في 

   ".عالهأالمذكورة 

بعض الهیئات الدولیة لخطاب الضمانتعریف :ثانيالبند ال

مات الدولیة لتعریف خطاب الضمان في إطارتعرضت بعض المنظ

مجال العملیة في وذلك بسبب تعاظم دور هذه المصطلحات والمفاهیم توحید 

.الدولیةالتجارة 

لى مختلف هذه اإلتفاقیات الدولیة عإن الجزائر بانضمامها ومصادقتها 

تعد ملزمة بأخذ هذه القواعد الموحدة بعین اإلعتبار في مجال التجارة الدولیة، 

المتعاقدة في المعامالت الداخلیة السیما بنصها ن تركت الحریة لألطرافوإ 

تحرر حسب الصیغ )المصرفیةالكفاالت (ذا النوع من العملیات على أن ه

اعاة إمكانیة مع  مر تعاقدة والبنك الذي تنتمي إلیه، التي تعتمدها المصلحة الم

المرسوممن الثالثةفقرة ال 84 :ما تؤكده المادةوذلك . كون هذا البنك أجنبیا

.العمومیةالمتضمن تنظیم الصفقات 250-02:الرئاسي رقم

مع اإلشارة إلى أن اإلنضمام إلى مثل هذه المعاهدات الدولیة خلق نوعا 

بسبب تفوق هذه ،من التعقید والتضارب مع النصوص القانونیة الوطنیة
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إلخفاق ا لى نوع منإهذا أدى بدوره نونیة الدولیة تقنیا وتكنولوجیا،القاالقواعد 

.1البنكیة الوطنیةفي تطبیقها على المنظومة 

 األولىفقرة العرفت قواعد الیونسترال خطاب الضمان في المادة الثانیة 

یمثل التعهد إلتزاما مستقال، یعرف في الممارسة الدولیة بأنه كفالة ":بقولها

مؤسسة أخرى أوعتماد ضامن، مقدما من مصرف أواخطاب مستقلة أو

قابال بأن یدفع للمستفید مبلغا معینا أو)الكفیل المصدر(شخص آخر 

مطالبة مشفوعة بمستندات  أخرى، للتعیین، لدى  تقدیم مطالبة  بسیطة أو

أو یستدل منها استحقاق حسب أحكام التعهد وأي من شروطه المستندیة تبین

سداد  أو بسبب حادث طارئ آخر،السداد بسبب تقصیر في أداء التزام ما، أو

سداد ألي دین مستحق السداد واقع على ، أومستلف أولمال مقترض 

.2"الطالب أو شخص آخر/األصیل

تشیر هذه المادة إلى أن الكفالة إذا كانت مستقلة أي غیر مرهونة بوجود 

ألي شرط أو غیر مرتبطة بالعقد األصلي وغیر خاضعة  أو أصلیة،معاملة

.خطاب الضماند، فإنها تأخذ حكم التعهنص  ارد فيقید أو حكم غیر و 

رال قد نصت على مجموعة من خطاباتویالحظ أن قواعد الیونست

المثال ال للحصر، وتركت المجال مفتوحا لحریة األطرافالضمان على سبیل

.على اعتبار أن هذه اإلتفاقیة  معروضة على الدول لإلنضمام إلیها

1- Jean Kertudo et Jean-Luc Siruguet: " afrique : Bâle si lointaine …et si

proche ! ", Revue Banque, N°781, Dalloz, Paris, Fév 2015, pp 53-55.

،2سابق، صالمرجع ال إتفاقیة الیونسترال الخاصة بالكفاالت المستقلة وخطابات اإلعتماد الضامنة،-2

,www.unictral.org:الشأن الموقع اإللكترونيیراجع في هذا visité le:25-04-2013.
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.1الذاتيالضمان المقابل والضمان :فیهات ومن أهم األنواع التي جاء

أن هذه القواعد ال یتم الرجوع إلیها إال إذا تم النص كیرذالتكما أنه من المهم 

.فهي ذات طابع مكمل،في وثیقة الخطاب على ذلك

تعریف الفقه لخطاب الضمان:ثالثالالبند 

تشریعاتها تنظیما خاصا ال تتضمنددت محاوالت الفقه في الدول التيتع

MATTOUTالضمان في وضع تعریف شامل له، فعرفه الفقیهلخطابات 

تعهد یتحمله الضامن بدفع مبلغ معین ":القا من كونه ضمانا مستقال بأنهنطإ

العقد (تنفیذ عقد یبرم بواسطة اآلمرللمدین األصلي وبمجرد الطلب لضمان 

 دفوع منه بالتمسك بوسائل أو، دون أن یستطیع الضامن التحلل )األصلي

.2"مستخلصة من العقد األصلي

تعهد بدفع مبلغ  نقدي معین، بالنظر إلى العقد ":بأنهSimlerویعرفه

لمضمون، لتزاما مستقال عن العقد اإاألساسي، وضمانا لتنفیذه، ولكنه ینشئ 

.3"العقدتجاج  بالدفوع المستمدة  من هذا اإلحجواز ویتمیز بعدم 

وب بدفع  مبلغ نقدي تعهد مصرفي مكت:"بأنهRives-Lange وعرفه      

سك لنصوص التعهد دون إمكانیة التممن المستفید، بالتطبیق لدى أول طلب 

.4"الغشلحالة مع  التحفظ  بالنسبة  بأي دفع مرتبط بالعقد األصلي 

1 - La garantie autonome.

2 -Jean- Pierre Mattout, op.cit, p155.

3 - P/ Simler et F/ Térré, JurisClasseur, op.cit, p76.

4 - J- L/ Rives- Lange et M/ Contamine- Raynaud, op.cit, p721.
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تعهد كتابي نهائي غیر قابل :"بأنهلى القولإ بعض الفقه هبذفیما 

وع  فیه  یصدر من بنك  بناء على طلب عمیله اآلمر، یتعهد بمقتضاه للرج

طلب  مبلغا محددا من المال عند أولالمستفید، بأن یدفع  لطرف ثالث یسمى 

أیةاإللتفات إلى  ودونخطاب الضمان  یتسلمه في خالل فترة سریان 

.1)"اآلمر(معارضة  من قبل عمیل البنك 

هو تعهد صریح من أحد البنوك، بأن :"جاء فیهخر لهوفي تعریف آ

المستفید، الذي یصدر لصالحه الخطاب، وذلك بناء إلى یقبل دفع  مبلغ معین 

على طلب العمیل طالب الضمان في  حالة عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته 

یتم  تحدیدها في الخطاب، تجاه المستفید خالل فترة زمنیة محددة، عادة ما

نسبة ر خطاب الضمان على عمولة في شكل ویحصل البنك مقابل إصدا

طالب خطاب خطاب الضمان، أو من رصید العمیل مئویة من قیمة 

.2"الضمان

بیان التزام البنك ا تقوم على یتضح من تعریفات  الفقه  الفرنسي أنه

ك بأداء ي إلى استبعاد التزام البنالمتمثل في دفع مبلغ نقدي معین، مما یؤد

الضمان هي استقالل كما یوضح أن الصفة األساسیة لخطاب .عملشيء أو

.األصلي العقدالتزام البنك عن 

تعهد :"علي جمال الدین عوض بأنهیعرفه الدكتورفي الفقه المصري، 

معین أو قابل نهائي  یصدر من البنك بناء على طلب عمیله بدفع مبلغ نقدي

1 - P/Neau-Leduc, op.cit, p 289.

2- Dominique Legeais, Droit des Sûretés et Garanties du Crédit, op.cit, p 275.
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دة محددة ودون یطلب المستفید ذلك من البنك خالل مللتعیین، بمجرد أن

.1"آخرتوقف على شرط 

تعهد مكتوب یصدره  هو : "الدكتورة سمیحة القلیوبي بقولهاعرفتهكما

غرض  بشأن عملیة محددة  أو-بناء على طلب عمیله اآلمر-البنك الضامن

مبلغا معینا )المستفید(البنك بأن یدفع إلى طرف ثالث محدد، یلتزم بموجبه 

من النقود عند أول طلب منه، سواء كان طلبا مجردا أو مبررا أو مصحوبا 

أجل  محدد ي الخطاب یقدمها المستفید، خالل بتقدیم مستندات  محددة  ف

ء سریان أجله، رغم أي معارضة من العمیل غیر محدد في أثنا عادة أو

.2الضامنلبنك المضمون أو ا

من المصرف بناء على طلبیصدرتعهد نهائي:"وعرفه آخرون بأنه

قابل للتعیین بمجرد أن بقبول دفع مبلغ نقدي معین أو)ویسمى اآلمر(عمیله

.3"یطلب المستفید ذلك من المصرف  خالل مدة محددة

نخلص إلى أن معظم التعریفات قد اتفقت على أن خالل ما تقدم، من 

من البنك بناء على تعلیمات صادرة خطاب الضمان هو تعهد مكتوب یصدر

دي مبلغا معینا أو له من عمیله لصالح المستفید، یلتزم بموجبه البنك بأن یؤ 

عند اإلستحقاق للمستفید، وذلك بناء على مطالبة صادرة من قابال للتعیین

.569سابق، ص المرجع ال ،عوض، خطابات الضمان المصرفیةعلي جمال الدین-1

، المجلد الرابع، عملیات البنوك، دراسة مقارنة، ني، الموسوعة التجاریة والمصرفیةمحمود الكیال-2

.310، عمان،  ص 2008ط والتوزیع،دار الثقافة للنشر 

میة والقانون، مراجع الدراسات غریب الجمال، المصارف واألعمال المصرفیة في الشریعة اإلسال-3

.115بدون بلد النشر، ص ،1978المقارنة لألنشطة االقتصادیة، 
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دون أن یعتد البنك بأي اعتراض من عمیله، بشرط أن تتم مطالبة المستفید،

.المحددة في الخطابمستفید بقیمة الضمان خالل المدة ال

المصري فیها وٕان هذه التعریفات التي جاء بها الفقه سواء الفرنسي أو

.ا عناصر خطاب الضمان بشتى أنواعهختالف ما یتحدد بهمن الشبه  واإل

الضمانلقضاء لخطاب اتعریف :رابعالبند ال

لنقض لم یعرف القضاء الفرنسي خطاب الضمان تحدیدا، لكن محكمة ا

هو العقد الذي یتعهد بموجبه البنك وبطلب :"عرفت الضمان المستقل بقولها

من اآلمر بدفع مبلغ محدد لمجرد الطلب، دون أن یكون للمؤسسة المالیة 

.1"مهما كان نوعه وسببهأي احتجاجرفع  أو اإلعتراض على الوفاء

ذهب القضاء الفرنسي إلى أن التعهد الناتج عن الضمان عند أول طلب 

هو تعهد یتضح  من عبارات الخطاب ومصطلحاته، فهو تعهد حرفي شكلي 

بصرف النظر ":لمحكمة النقض الفرنسیة ورد فیه ففي قرار. ناتج من عباراته

عن  وعند أول طلب وبصرف النظرك المستقل عن أیة تسمیة اللتزام البن

والتي یجب أن تكون منضبطة، یجب اإلعتراف المصطلحات المستخدمة

 أوشروط  أو باتا وبدون قیدالبنك بالدفع تعهد بوجود هذا الضمان إذا كان

طلب، وباألخص بدون استطاعة المعارضة من المستفید أیاتحفظ وعند أول 

1 - Cass.com, 20 Déc 1982, D. 1983, 365, note M. Vasseur; RTD com. 1983,

446, obs M. Cabrillac et B.Teyssie, cité par: Dominique Legeais, Droit des

Sûretés et Garanties du Crédit, op.cit, p 275.
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.1"العقد األصليكان الدفع  المستخلص من 

المهم هو أن البنك یتعهد بدفع مبلغ نقدي  فورا  ":وفي قرار آخر لها أقرت أن

.2"مستقل وبات، وبدون عمل إحالة إلى العقد األصليوبشكل

لتزام إ:" أنهأما محكمة النقض المصریة فقد عرفت خطاب الضمان ب

بته بذلك أثناء سریان قیمته إلى المستفید بمجرد مطالبسداد ،البنك مصدره

عالقة البنك :"إلى أن كما ذهبت.3"جله دون الحصول على موافقة العمیلٲ

ذلك إلزامه بسداد المبلغ الذي منفصلة عن عالقته بالعمیل، مؤدى بالمستفید 

.4"یطلبه المستفید فورا ما دام في حدود التزام البنك المبین به

:"محكمة استئناف القاهرة بقولهاالتعریفات دقة ما جاءت به وأكثر

ري، أوراق وكما جرى علیه العرف التجا ؛خطابات  الضمان هي في حقیقتها

تصرف قیمتها  لمن حررت لصالحه عند أول  مصرفیة لها طابع  خاص 

مجلة قانون -،261:، رقم4، نشرة محكمة النقض8719-12-08:نقض تجاري فرنسي بتاریخ-1

-1988والمجلة الفصلیة مع تعلیق فاسیر، 240الملخصserie،1988، دالوز26-1988البنوك 

Gabrillacمع تعلیق479 et Teyssieالقانون التجاري، العقود وعملیاتعلي البارودي،:، نقال عن

،397ص  ،1986البنوك التجاریة، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، ط 

,www.MCJ.fr:الموقع اإللكترونيیراجع لإلطالع على نص القرار  visité le:28-04-2014.

مع  454 :رقم  E، ط22082-2-1993، مجلة  الفقه 1992-11-03:نقض تجاري بتاریخ-2

، ص علي البارودي، نفس المرجع: ال عن، نقAynesتعلیق ، مع 209-1995لوز ، داJacobتعلیق 

:الموقع اإللكترونياجعر ی، لإلطالع على نص القرار 398

www.MCJ.fr, visité le:28-04-2014.

ستئناف القاهرة، الدائرة الثامنة تجاري، ا، محكمة 1955-12-27:بتاریخ1156:إستئناف رقم-3

.174، صسابقال مرجعال عصام حنفي محمود،:نقال عن

.174سابق، ص المرجع العصام حنفي محمود، -4
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طلب  دون منازعة من محررها أو من المضمون،  وهي بمثابة نقود تحت ید 

المضمون  في العقد ستحق له قبلقد یالمستفید منها لیحصل منها على ما 

.1"الضمانالمتفرع  عنه هذا 

المقصود ف ،القاهرةهذا التعریف الذي أوردته محكمة استئناف مع ترجیح

یتعین الذي كان ب الضمان محل التأمین النقدي یحل خطاأن یة من العمل

ه سائال  تحت یده بدال  یمكنه من اإلحتفاظ  بمالحلوال علیه دفعه إلى المستفید 

استرداده فیما لو مستفید، ویجنبه بالتالي إجراءات تجمیده في ودیعة لدى المن 

له الضمان یقبل المستفید خطاب الضمان ألنه یحقق انتهت عالقته به، و 

طلب هو البنك المتعهد بتنفیذ التزامه عند أول المطلوب حیث أن مصدره 

البنك فیقبل إصدار خطاب الضمان أما.معارضة العمیل المضمونورغم 

مقابل عمولة یتقاضاها على أساس اقتناعه بمركز العمیل  وقدرته  على  

.الوفاء فیما  إذا اضطر إلى الوفاء محله

،مهما تعددت صیغه ؛تختلف التعریفات على أن خطاب الضمانولم      

بت م أصیل منلتزاإتجتمع  على أن اإللتزام الناشئ عنه في ذمة البنك فإنها

یجب "إلتزام البنك رغم معارضة العمیل"وٕان عبارة .الصلة عن التزام العمیل

الضمان وعباراته، ناهیك عن رد بهذا المدلول في صیاغة  خطاب أن ت

  .لياستقالله عن العقد األص

تي ینبغي توافرها الن التعهد بهذا الشكل یمثل الخواص األساسیة أكما 

قیمته، أما فیما عدا ذلك من الضمان خطاب یفقدبنك، وبدونهاالتزام ال في

.398سابق، صالمرجع ال، الباروديعلي  - 1
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طبیعة العالقة ، وهي تختلف بحسب الشروط فیمكن أن یجري اإلتفاق علیها

مع احترام ،الضمانوالمستفید التي صدر بشأنها خطاببین العمیل

ة الدولیة وما جاءت به خصوصیات هذه العملیة في مجال العالقات التجاری

.الموحدة  في هذا الشأنالقواعد 

لخطابات الضمان المصرفیةاألهمیة العملیة :الفرع الثاني

الضمان لیس موسرا فحسب، بل هو مدین بنفس إن البنك في خطاب 

التي مستفید من الخطاب جمیع الضمانات درجة المدین األصلي فیؤمن لل

فالبنك ال :"علي جمال الدین عوض.لذلك یقول د.یمنحها إیاه التأمین النقدي

یضمن العمیل في تنفیذ التزامه قبل الغیر كما هو شأن الكفیل العادي، بل إن 

كفالة البنك هنا لها معنى أبعد ووظیفة أهم تبدو في أن خطاب الضمان یحل 

مصرفیة د معه تقدیم كفالة والذي یطلب إلى من یتعاق.محل النقود تماما

...مصرفیةیطلب أوال أن یعطیه تأمینا نقدیا وال یقبل بدال منه إال كفالة 

فكأن من یطلب خطاب ضمان مصرفي إنما یرید أن یطمئن كما لو 

كانت لدیه  كفالة  نقدیة، ولذلك یجب أن تتوافر في التزام البنك على هذا 

ول الخطاب محل الوظیفة وهي حلهذه  العناصر التي تمكن من أداءالنحو

.1"الوفاءالورقة  التجاریة محل النقود في النقود، تماما كما یحل الشیك أو

ألغراض كثیرة، فیتم اللجوء إلیه بصفة ُیْطَلبُ أصبح خطاب الضمان 

  وذلك العمومیةاألشغالعملیات التجارة الدولیة السیما صفقاتخاصة في

.9سابق، صالمرجع الالدین عوض، خطابات الضمان المصرفیة، علي جمال-1
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:كثیرة منها ابسبب أنه یضمن أمور 

یتهم بشأن التزامهم، ویظهر ذلك من مین للمناقصات العامة وجدنزاهة المتقد-

م تراجعهم عن عروضهم في حالة رسوعن الصفقة وعدتخلیهمخالل عدم

.)الضمان االبتدائي(1العطاء علیهم

ضمان  أو الضمان النهائي(حسن تنفیذ األشغال موضوع الصفقة المبرمة-

.)التنفیذ حسن  

الضمان على (الدفعات المقدمة من طرفهم إلى المقاولین إرجاع السلفات أو-

).السلفات أو الدفعات المقدمة 

رة الدولیة كون من الحاالت التي أكدت فعالیة خطاب الضمان في التجا

حویل ه عن تُیْغِنیمع اإلدارة مقیما بالخارج، فخطاب الضمان العمیل المتعاقد 

للجهة اإلداریة، ثم  القیمة التأمین الواجب إیداعهالعمالت األجنبیة الموازیة 

عدم رسو العطاء علیه، وما یترتب  أو إعادة تحویلها ثانیة عند انتهاء العملیة

في الفترة ما بین تقدیم ر مالیة نتیجة تغیر أسعار الصرف على ذلك من آثا

الخسارة إن وجدت، الطرف الذي سیتحملالتأمین وسحبه، وكذا صعوبة تحدید 

عالوة على ما یؤدیه خطاب الضمان في هذه الحالة.ومصاریف البنك وغیرها

.2من تفادي اإلجراءات الطویلة الخاصة بتعلیمات الرقابة على النقد

بأس به من السیولة النقدیة لرجال تؤدي هذه الخطابات إلى توفیر قدر ال

لخطابات من البنوك وٕایداعها لدى     ى هذه ااألعمال  بحصولهم عل

،دون استثمارمجمدا ن تقدیم تأمین نقدي یبقىمالجهات الحكومیة، بدال 

1- Dominique Legeais, le cautionnement, op.cit, p89.

2- Michel Mathieu, L’exploitant Bancaire et le Risque de Crédit, la Revue

Banque Editeur, 3 ème trimestre, Paris, 1995, p184.
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.لضمانهاُقدِّمَ إلى صعوبة استرداده بعد انتهاء العملیة التي إضافة 

عة النقدیة، إن الهدف النهائي من خطاب الضمان أن یحل محل الودی

في مركز قوي دون أن یؤدي ذلك إلى تجمید األموال بحیث یكون المستفید 

قتصادیة، فیؤدي  وظیفة آلیة دون تقدیم مبرر للطلب ودون أن إبطریقة غیر 

فیحقق المستفید لنفسه وفي اللحظة ،یدفع الضامن في مواجهته بأي دفوع

ثقال إدون یمكنه من الفوز بالصفقة حاال وفعاال،المناسبة ضمانا سهل التنفیذ

.1ذمته  بأي  نوع من التأمین

نشیط اإلستثمار فتعد بذلك خطابات الضمان من الوسائل المهمة في ت

توفیرها  لعنصر الثقة  وسهولة االقتصاد بسببفي مختلف قطاعات 

.2التعاقدیةإجراءاتها

:المخاطر•

إن الدور اإلقتصادي الذي یلعبه خطاب الضمان في مجال المعامالت 

لك یلجأ نطواءه على المخاطر، لذإالبنكیة المحلیة  والدولیة ال ینفي 

للرقابة على التسییر البنكي عن طریق الربط بین المختصون لخلق بعد جدید 

.3الیومي المیزانیاتي  والمحاسباتياستراتیجیات البنوك والتسییر

سیما إذامن بین المخاطر احتواء صیغه على شروط غیر قانونیة ال

الكفالة، اإلنابة الناقصة، الضمان (-التبعیة وغیر التبعیة-سعد، التأمینات الشخصیة نبیل إبراهیم -1

.190سابق، ص المرجع ال، )بمجرد الطلب

.14- 13صص سابق، ال مرجعالأحمد بن حسن بن أحمد الحسني، -2

3- René Demeestère, Jean-Paul Wacogne, Philippe Lorino et Jean- Paul

Bouchet: " une nouvelle dimension pour le contrôle de gestion bancaire" ,

Revue Banque N° 576, Dalloz, Paris, Déc 1996, pp 48-50.
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طرح  التعامل الخارجي یتعلق األمر بالخطابات العابرة للحدود، كما أن هذا 

تلك البلدان، بحیث یكون له أثره في تعرض مشكل اإلستقرار السیاسي في 

.العملیة  لدرجة معینة من المخاطر

هذه الحكومات بما تتمتع به من سیادة تمنع تنفیذ ومن جهة أخرى إن 

أنها ستضطر إلى بعض األحكام الصادرة عن الدول المتعامل معها أو

الموافقة على شروط مخالفة للقوانین واألعراف السائدة فیها، هذا النوع من 

.1المخاطر أطلق علیه الفقه اسم المخاطر ذات السیادة

 .150 -148ص  ص سابق،المرجع الالراوي، العملیات المصرفیة الخارجیة، خالد وهیب -1
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الطبیعة القانونیة لخطاب الضمان المصرفي:نيالمبحث الثا

كان من المهم ،لما كان خطاب الضمان ذو طبیعة قانونیة خاصة

واستعراض )ولالمطلب األ(نظمة المشابهةالتمییز بینه وبین بعض األ

.)الثانيالمطلب( له الخصائص الممیزة

وبعض األنظمة التمییز بین خطاب الضمان:األولالمطلب

المشابهة له

القول، أن خطاب الضمان هو تعهد نهائي یصدر من البنك كما سبق

ن معین أو قابل  للتعیین بمجرد أالعمیل بدفع مبلغ نقدي  طلب بناء على

نطالقا من إ. شرط أویطلب منه المستفید  ذلك خالل مدة محددة ودون قید 

عالقة ثالثیة األطراف وهو الضمان یقوم علىیتبین أن خطابلتعریف اهذا 

على نفس األساس، عض األنظمة القانونیة التي تقوم ما جعله  یتشابه مع ب

فذهب الفقه إلى تحدید الطبیعة القانونیة لخطاب الضمان بالرجوع إلى القواعد 

المدنیة، فما هو مدى صالحیة األفكار المدنیة في تحدید طبیعته القانونیة 

 ؟إلیهأقرب العقود ما هي و  ؟اآلثار التي تترتب على أطرافهومن ثم



147

التمییز بین  خطاب الضمان واإلعتماد المستندي:الفرع األول

، وبعبارة أخرى هو "تعهد مشروط بالوفاء"اإلعتماد المستندي بأنه ُیَعرَّفُ 

بناء على  وذلك) المستفید(یسلم للبائع )المصدر(من بنك یسمى تعهد مكتوب 

1وبالمطابقة لتعلیماته، یستهدف الوفاء)مقدم الطلب أو اآلمر(المشتري طلب

.2في حدود مبلغ معین وخالل فترة معینة وفي نظیر مستندات مشترطة

نطالقا من هذا التعریف تبدوا أوجه الشبه الكثیرة بینه وبین خطاب إ     

المعامالت التجاریة الدولیة الضمان، بحیث تؤدي العملیتین دورا في تسهیل 

.من جهة، وتدعیم الثقة واإلئتمان البنكي من جهة أخرى

اإلعتماد المستندي وخطاب الضمان أساسا یكمن القاسم المشترك بینو       

، ففي اإلعتماد 3ام البنك تجاه المستفید وكفایته الذاتیةفي صفة استقاللیة التز 

:التالیةالمستندي یترتب عن هذه الصفة النتائج

.استقالل اإلعتماد المستندي عن عقد البیع-

.استقالل التزام البنك تجاه المستفید عن العالقة السابقة عن إنشائه-

عرقلة تنفیذ البنك اللتزامه عن طریق إثارة عدم جوازویترتب عن كل ذلك 

قد عقد فتح اإلعتماد، طالما أن المستفید الدفوع  المستمدة من عقد البیع أو

.4تقدم للبنك أثناء مدة  صالحیة اإلعتماد ووفقا للشروط

.خصمهاقبول سفتجة أوسواء الوفاء النقدي أو-1

.296سابق، ص المرجع  الهاني  دویدار، -2

طبقا لألنظمة القانونیة بالمملكة –العقود التجاریة وعملیات البنوك ،عبد الرحمن السید قرمان-3

 .410 ص ،الریاض،2010ط  ،مكتبة الشقري،-العربیة السعودیة

.175-174ص  ، صالمرجع السابقعبد الحمید الشواربي،-4
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فید یتمتع خطاب الضمان بنفس اإلستقاللیة والتجرید، فعالقة البنك بالمست

یلتزم البنك بالوفاء للمستفید بمجرد إصداره منفصلة عن عالقته بالعمیل، ف

.1ووصوله إلى علمه ومطالبة هذا األخیر له

المستندي وخطاب الضمان على هذا المستوى، اإلعتمادبینإن التشابه 

إلى تمدید -عن طریق القیاس-دفع بالفقه والقضاء في العدید من المناسبات 

المستندي استقالل التزام البنك في عملیة اإلعتماد تطبیق آثار ونتائج صفة

ات سالحكومیة والمؤسكما دفع بالعدید من الهیئات.مانعلیها في خطاب الض

قواعد الضمانات التعاقدیة من طرف غرفة البنكیة؛ أثناء مناقشة مشروع 

ق نفس التجارة الدولیة بالتعاون مع لجنة األمم المتحدة، إلى اقتراح تطبی

المستندي على الضمانات  یخضع  لها اإلعتماد القواعد العامة التي

.الضمانومن بینها خطاب 2التعاقدیة

العملیتین بعضها البعض، مادام أن كملتادیة،من الوجهة اإلقتص

َص اإلعتماد المستندي  لضمان دفع الثمن من )اعتماد التصدیر(للبائع ُخصِّ

َص أن خطاب الضمان توقیع جانب المشتري، و  اعتماد (للمشتري ُخصِّ

.یضمن لهذا األخیر تنفیذ الصفقةوالذي ) اإلستیراد

بین خطاب الضمان واإلعتماد المستندي وٕان أمكننا مالحظة أوجه الشبه 

فإن  تمییز اإلختالف بینهما ال یقل أهمیة، إذ أن خطاب الضمان هو عملیة 

غیر المباشر وبطریق التوقیع تهدف إلى تعویض من عملیات اإلئتمان البنكي

المستفید عن األضرار المحتملة من جراء عدم تنفیذ العمیل اللتزاماته 

.412، صالمرجع السابق، عبد الرحمن السید قرمان-1

2- Rives -Langes, op.cit, p 728.
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ماد المستندي فهو من عملیات اإلئتمان البنكي المباشر، التعاقدیة، أما اإلعت

وبذلك فهو یعد جزءا من العملیة یهدف لضمان حصول البائع على الثمن

.بهالمرتبطة

إال في مقابل مستندات تؤكد تنفیذ عقد ُیَنفَّذُ كما أن اإلعتماد المستندي ال 

ا أنه ونظری .الطلبس، أما خطاب الضمان فیكون مستحق الوفاء بمجرد األسا

فیهدف اإلعتماد المستندي ،1عقد األساسإال عند اإلخالل بتنفیذ ُیْسَتَحقُّ ال 

الوفاء بقیمة العملیة التجاریة، أما الثاني فیهدف إلى ضمان  حسن  إلى

یكون األول أداة وفاء وكنتیجة لذلك بالضمان،تنفیذها، فتكون له وظیفة بحتة

بصفة التجرید واإلستقالل عن أصال أما الثاني فهو أداة ضمان فقط، تتمتع

.2األساس عقد

 .22- 21ص ص ، المرجع السابقالمصرفیة،الضمانعلي جمال الدین عوض، خطابات -1

ناقصة، الضمان اإلنابة الالكفالة،(-التبعیة وغیر التبعیة -نبیل إبراهیم سعد، التأمینات الشخصیة -2

.194سابق، صال مرجعال) بمجرد الطلب
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التمییز بین خطاب الضمان واإلنابة الناقصة:الثانيالفرع 

إلتزاما أصلیا عقد یلتزم فیه المناب بدفع دین الغیراإلنابة الناقصة هي "

تابعا، وال یستطیع أن یحتج  بالدفوع التي یحتج بها المنیب على ال إلتزاما 

.1"المناب لدیه

تتضمن اإلنابة تجدیدا بتغییر المدین، بل بقي المنیب مدینا للمناب إذا لم " و

:لدیه إلى جانب المناب، وصار للمناب لدیه مدینان بدال من مدین واحد

الجدید، سمیت باإلنابة المنیب وهو مدینه األصلي والمناب وهو المدین

.2"القاصرة

تتم اإلنابة إذا حصل المدین :"منه أنه294:في المادة ج. م. قینص 

.المدینص أجنبي یلتزم بوفاء الدین مكان على رضاء الدائن بشخ

".سابقة بین المدین والغیر تقتضي اإلنابة أن تكون هناك حتما مدیونیة وال

قهاء خطاب فسر بعض الفریف لإلنابة الناقصة، ن هذا التعنطالقا مإ     

ضم فیها ذمة مدین إلى ذمة المدین األصلي یطمئن تنالضمان على أنه إنابة 

حقه، بحیث یتفق الدائن في عقد ائن بها على وجود ضمان الستیفاء الد

المقاولة مع المدین على أن یكتفي بتقدیم مدین آخر یلتزم  إلى جانبه بالوفاء 

لتزم في إالثاني هو البنك مبلغ نقدي، فإذا كان هذا الدائن داع بدال من إی

.مواجهة الدائن التزاما أصلیا ومباشرا، ومستقال عن اإللتزام األصلي

التأمینات الشخصیة والعینیة،10،الجزءفي شرح القانون المدني،عبد الرزاق السنهوري، الوسیط-1

 .21ص ، المرجع السابق

عام، اإللتزام بوجه ، نظریة 3ون المدني، الجزءعبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القان-2

.859، ص ، بیروتبدون سنة النشراإلنقضاء، دار إحیاء التراث العربي،-الحوالة -األوصاف
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وهذه أحكام اإلنابة الناقصة التي مفادها أن یبقى في العالقة بین المنیب 

إال إذا وفى اإللتزام هذا األول مدینا للثاني وال تبرأ ذمته والدائن)المدین(

.1المناب بالوفاء  للدائن  تبرأ ذمة اآلخروبمجرد أن یقوم المنیب أو، الجدید

الضمان على أساس تفسیر خطاب لكن هذا اإلتجاه الفقهي الذي حاول

نك ففي اإلنابة یمكن للب.اإلنابة لم  یأخذ بعین اإلعتبار بعض الفروقات بینهما

مر ألا على خالفیل في مواجهة المستفید،للعمالتي أن یتمسك بجمیع الدفوع

والتجرید، فالتزام البنك فیه یظل مستقال ستقاللیةإلبافي الخطاب الذي یتمیز

هذا بعالقة بالعمیل أومن دفوع متعلقة بعالقة المستفیدُیثَارأن  عما یمكن

.2المصري في كثیر من المناسباتوهو ما أكده القضاء.األخیر بالبنك

للمستفید حریة اإلختیار في الرجوع على البنك أوكما أن اإلنابة تتیح 

العمیل، وهذا ال  یصح في خطاب الضمان إذ أن العمیل یظل ملتزما مع 

أیا منهما فمطالبته ُیَطاِلبَ البنك في الوفاء للمستفید، ولیس لهذا األخیر أن 

للبنك تتعلق بمبلغ اإللتزام األصلي، بینما مطالبته للعمیل تنحصر في تنفیذ 

من المستفید یستوفي حقه مرتین، مرةالخطاب والقول بغیر ذلك یجعل 

.العمیل، وأخرى من البنك

والعمیل وال یكون المستفید یصدر خطاب الضمان باإلتفاق بین البنك 

أن المناب لدیه التعاقد، وهذا عكس ما هو علیه في اإلنابة إذفي هذا طرفا 

.83سابق، صالمرجع السلیمان رمضان عمر، -1

مجلة محكمة النقض ،4167: طعن رقم ،2010-11-22:ي مصري بتاریخنقض تجار -2

تنفیذه اللتزامه في خطاب الضمان ال إن البنك في"...:جاء فیه2010،:لسنة،68 :العدد ،المصریة

...."ٕانما هو أصیل في اإللتزام بهكفیال له و وكیال عن العمیل اآلمر أویعد نائبا أو
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یعتبر طرفا في اإلنابة، ال  تنعقد بغیر رضاه في حین أن رضا )الدائن(

اإلعتراض بل إن الخطاب غیر مطلوب، إنما المطلوب هو عدم المستفید 

في العقد األصلي  بینه وبین العمیل على شرط المستفید المدرج یصدر بناء 

ٕانما یمكن أن یعترض علیه  ر، لذلك ال یمكن تصور عدم  قبوله للخطاب و ماآل

.إذا  صدر مخالفا  لمقتضیات اإلتفاق

نه الطعن في في أن المناب لدیه یمكتتمثل ،ترتب على ذلك نتیجة هامةت

وجود عیب من عیوب الرضا، بخالف المستفید من نتیجة عقد اإلنابة

اإلرادة  ألن  اإلدعاء  بوجود عیب  من عیوب یعالخطاب الذي ال یستط

.إرادته غیر متطلبة أصال

مكنها تفسیر من الواضح أن فكرة اإلنابة الناقصة ال ی،من خالل ماسبق

:الخطاب لبعض األسباب منهاالناشئ عن تجرید التزام البنك 

المنیب والمناب لدیه بینما :یقتضي عقد اإلنابة توافر كل األطراف-

ون تدخل المستفید، ثم إن یصدر خطاب الضمان بناء على طلب العمیل ود

.لتزام  أصیلإالبنك هو التزام 

بنك في الخطاب هو المدین الوحید للمستفید خالل مدة سریانه، یكون ال-

).البنك والعمیل(مدینان على عكس اإلنابة التي یكون للمستفید فیها 

مسك في مواجهة الت)المناب(إذا سلمنا بفكرة اإلنابة فإنه یمكن للبنك -

ذا غیر صحیح في خطاب ، وه)المنیب(بدفوع العمیل )لدیهالمناب(فید  المست

.مستقل  وقطعي  ومجردلتزامإالتزام البنك  فیه الضمان ألن 

میل بما دفعه للمستفید على في اإلنابة الناقصة، یرجع البنك على الع-

على أساس الفضالة إذا توافرت اتفاق على ذلك أوُوِجدَ إذا أساس الوكالة 
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سبب، في حین أن رجوع البنك على أساس نظریة اإلثراء بال  أو شروطها

لى الشروط التي یتضمنها إى العمیل في خطاب الضمان یكون استنادا عل

.ذاتهالخطاب

الضمان  واإلشتراط  لمصلحة التمییز بین خطاب:الفرع الثالث

الغیر

اتفاق بین شخصین على إنشاء حق اإلشتراط لمصلحة الغیر هو

لشخص آخر لیس طرفا في اتفاقهما، یترتب عنه أن ینشئ للغیر؛ بمقتضى 

المشترط والمتعهد، أما الغیر : هم أطرافهو اإلتفاق، حق مباشر وخاص به، 

.المشترط لمصلحته فیسمى المنتفع

لتزم من عقدین، األول بین المشترط والمتعهد یلمصلحة الغیریتكون اإلشتراط 

یلتزم فیه والثاني بین المتعهد والمنتفع فیه المتعهد أن یتعاقد مع المنتفع،

.1المتعهد نحو المنتفع

جاء اإلشتراط لمصلحة الغیر كاستثناء لقاعدة نسبیة أثر العقد 

من التقنینات، وذهب بعض الفقهاء إلى القول الكثیرعلیها في المنصوص 

ضمان یكمن  في عقد اإلشتراط  لمصلحة انوني لخطاب البأن األساس الق

للمتعهد أن یتمسك بكافة الدفوع المستمدةطبقا لهذه القواعد یمكن لكنه و .الغیر

یتمیز الذيالتزام البنك في خطاب الضمان خالف، على من عقد اإلشتراط

عام، مصادر اإللتزام،عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، نظریة اإللتزام بوجه-1

.565، ص المرجع السابق،1زء الج
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.بالتجرید

الغیر یتشابه مع خطاب شتراط لمصلحة إلمن الواضح أن نظام ا

أن كال منهما عملیة قانونیة ثالثیة األطراف، یكتسب المستفید الضمان في 

لكن هذا ال ینفي اإلختالف بینهما ونبین 1منها حقا من عقد لیس طرفا فیه

.دناهأذلك 

نشأة حق المستفید: أوال

سل فیها ینشأ حق المستفید منذ اللحظة التي یر ،في خطاب الضمان

بینهما، أما حق بل ذلك فال توجد عالقة قانونیة قالبنك إلیه الخطاب، أما 

.اإلشتراط  ذاتهمن عقد اإلشتراط  فینشأ من عقد المنتفع

نقض اإلشتراط: اثانی

حقا مباشرا، المنتفع بمجرد انعقاد اإلتفاق بین المتعهد والمشترط، یكتسب 

:لمادةتطبیقا لنص ا2المنتفع له صراحةلكنه ال یصبح  باتا إال بعد قبول

،ما هو في خطاب الضمانج على خالف . م. قمن  الفقرة األولى 117

وصول الخطاب إلیه بحیث یكتسب فیه المستفید حقا مباشرا وباتا من وقت 

لتالي یمنع على وبا،یتوقف ذلك على قبوله أو رفضه لهوعلمه به دون أن

.المستفیدالبنك نقض ما تعهد به تجاه 

مطابع ،-في المملكة العربیة السعودیة–العقود التجاریة وعملیات البنوك ،جبرمحمد حسن ال-1

.323، ص الریاض،1997ط  ،جامعة الملك سعود

ج، وهذا القبول . م. ق 114: الغیر المنصوص علیه في المادةیتشابه هذا الحكم مع التعهد عن-2

.الضمانو الذي یفرق بینه و بین خطاب ه
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اإلحتجاج  بالدفوع: اثالث

ط لمصلحة الغیر هو إن الفارق الجوهري بین خطاب الضمان واإلشترا

یخول للمتعهد التمسك قبل المنتفع بكافة الدفوع الناشئة عن أن هذا األخیر

أما خطاب . ج. م . قمن  الفقرة األولى 116: عقد اإلشتراط، وفقا للمادة

بكونه یخول المستفید حقا مجردا ومستقال عن العقد األصلي الضمان فیتمیز 

.1بین العمیل والمستفید، أو بین البنك والعمیل

التمییز بین خطاب الضمان واإللتزام باالرادة المنفردة:الفرع الرابع

شخص التزاما في ذمةُیْنِشئُ اإللتزام باإلرادة المنفردة هو تصرف قانوني 

إمكانیة وال یزال التساؤل قائما في مدى.تطابق إرادتین إلىواحد  دون حاجة 

الضمان، تنازع هذا التساؤل لخطاب الفكرة لتفسیر الطبیعة القانونیةتبني هذه 

.المدرسة الفرنسیة والمدرسة األلمانیة:مدرستان

ع رابطة تجمتعرف المدرسة األولى بأنها تقلیدیة، حیث ترى في اإللتزام 

التزاما، وقد أخذ التشریع ْنِشئُ تُ لمنفردة أن اإلرادة لبین إرادتین وال یمكن 

الفرنسي بهذه الفكرة، أما المدرسة  األلمانیة؛ وتعرف بالحدیثة، فهي ال ترى 

إال أنه لم .مانعا من إنشاء اإللتزام بإرادة منفردة وأخذ بها التشریع األلماني

اإلرادة المنفردة وضع لها قیودا، حیث ال تكون هذه یترك الفكرة مطلقة بل 

بل مصدرا استثنائیا وفي الحاالت التيمصدرا عاما ومطلقا إلنشاء اإللتزامات

.324، ص المرجع السابق،محمد حسن الجبر-1
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.1علیهاینصیحددها القانون و 

من هذا المبدأ ذهب البعض إلى تأسیس خطاب الضمان على فكرة 

إرادته المنفردة بدفع مبلغ معین اإلرادة  المنفردة، فالبنك یتعهد بمجردبلتزام اإل

ن خالل صیغة تعهد وم.2یقدمه لهعند أول طلب  همن النقود للمستفید من

فیه، یتضح أن خطاب الضمان لیس عقدا بین البنك والمستفید،البنك الواردة 

لتزام البنك الذي أنشأته إرادته كمن أساس مطالبة المستفید للبنك في ایو 

.3المنفردة

إلرادة  حیث ال دخل،الخطاب لیس عقدا بین البنك والعمیلكما أن

عقد فتح اإلعتماد بالضمان المتمثل في بینهما هوُأْبِرمَ العمیل فیه والعقد الذي 

.البنك على هذا الطلبالعمیل إلصدار الخطاب  وموافقة  طلب

واستنادا إلى بعض اآلراء الفقهیة -في حین استقر بعض الفقه في مصر

عقد غیر مسمى"ان بمجرد الطلب هو الضملى القول بأن عقد ع -4الفرنسیة

.5"ذو طبیعة خاصة 

.129سابق، ص المرجع العبد المجید  محمد عبودة ، -1

2- Charles Moumouni :" le régime juridique et les clauses essentiels du

contrat de garantie bancaire - à première demande - ", Revue Juridique

Thémis, Faculté de Droit de Montréal, N° 31, 1997, pp 782-839.

، معهد الدراسات المصرفیة، "ملیةدراسة تطبیقیة وع"أحمد نبیل النمري، مبادئ في العلوم المصرفیة -3

.239عمان، ص ،1981، 01ط

الضمان الكفالة، اإلنابة الناقصة، (-التبعیة وغیر التبعیة-مینات الشخصیة أسعد، التنبیل إبراهیم -4

.195سابق، صالمرجع ال ،)بمجرد الطلب

5- Un contrat innomé et sui génèris.
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في ظل التشریع الجزائري، إذا سلمنا بأن خطاب الضمان  لیس إال 

ستنادا للبس إصورة من صور الكفالة البنكیة، وبتوحید النظام القانوني لهما، 

من 644:الوارد في النصوص القانونیة فإن المشرع الجزائري، وبتطبیق المادة

یكون قد فصل بشأن الخالف ..."الكفالة عقد یكفل بمقتضاه شخص: "ق م ج

.لتزاما باإلرادة المنفردةإ حول الطبیعة القانونیة من حیث كونه عقدا أو

سبب التزام البنك في خطاب الضمان:

د سببه  في عقد تعهد البنك  في خطاب الضمان یجإن القول بأن

من قوته ویمس باستقالله، لذلك كان منُیْضِعفَ األساس  من شأنه أن 

مجموعة العقود والروابط تعهد البنك و الضروري قطع  صلة السببیة بین 

آخر، فهذاالمحیطة به، ولیس هناك ما یمنع أن یكون التعهد سببه مصدر

فحسب .الضمانقتصادي من  خطاباتاإل یحقق الهدفالذي  هو اإلستقالل

با بالرغم من خاصیة التجرید الفقه الفرنسي، یظل التزام البنك في الخطاب مسب

مجموعة العقود ال في ویتعین البحث عن هذا السبب.1تؤكد استقاللهالتي

.عتماد المستنديمثلما هو في اإل2المتعلقة به ولكن في التعهد نفسه

، مع التعلیق علیه من 23519-11:قضیة رقم2012-10-30:تجاري فرنسي بتاریخنقض-1

 : طرف

Jean Louis Guillot et Pierre-Yves Bérard: " aval et cautionnement: quelle

articulation des droits ? ", Revue Banque, N° 757, Dalloz, Paris, Fév 2013,

pp 84-85.

مجلة محكمة النقض ، 10613:طعن رقم ،2002-08-05:ض تجاري مصري بتاریخنق-2

، أقر أن البنك إذا أصدر خطاب ضمان لكفالة عمیله فإن عالقة 2002:لسنة،65 :العدد ،المصریة

.هذا الخطاب وحدهالبنك بالمستفید یحكمها
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من  هادفع الدفعة المقدمة، هولبنك في ضمان رد سبب تعهد افیكون

قت إبرام التعهد وال یهم و  السببمثال، وتكون العبرة بوجودمستفیدطرف ال

.2الضمان األولیجد الضمان المقابل سببه في تبعا لذلك و . 1اختفاؤه بعد ذلك

كل التزام مفترض أن له :" ج. م.قمن 98:وال یعد ذلك مخالفة لنص المادة

 .م. قمن 97:وال نص المادة"سببا مشروعا ما لم یقم الدلیل على غیر ذلك

أو لسبب مخالف للنظام العام مشروعإذا التزم المتعاقد لسبب غیر " :ج

".واآلداب كان العقد باطال

الضمان من سببه هذا القول الذي اتجه إلیه الفقه الفرنسي بتجرید خطاب 

وینفي عنه ذلك مما " كعقد" األساس، من شأنه أن یؤثر على تكییفهعالقة  في

علي .لهذا النظام، هذا الطرح أیده دجدیدیتعین البحث عن  تكییف  قانوني

الخاص بخطابات ثم عدل عنه في مؤلفه جمال الدین عوض في كتاباته 

هذا التعهد، خطاب الضمان المستقل، ینشأ عمال  ":الضمان المصرفیة بقوله

 أورب عمل وبین بائع  أو یتم بین مشترعقد األساس وهو:لثمرة عقود ثالثة 

البائع ویسمى اآلمر وبین مقاول، والعقد الثاني یكون بین هذا المقاول أو

مى العمل  وتس رب أو ة فتقوم بین البنك وبین المشتريالبنك، أما العالقة الثالث

.3"عالقة  خطاب الضمانعالقة  الضمان أو

ي عقد األساس، ومن جهة ثانیة لمفمن جهة اعترف له بوجود السبب ف

عالقة خطاب الضمان ولمعالقة الضمان أو:العقد فقالیعترف له  بوصف 

1- J/Rives - Langes, op.cit, p 727.

2- J/Mattout, op.cit, p155.

.129سابق، ص المرجع الالمصرفیة، عوض، خطابات الضمان علي جمال الدین -3
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"سابقاخطاب الضمان رغم أنه قالعقد  أو یقل عقد الضمان أ ثمرة ینش:

أما ...والعقد الثاني ...عقد  األساس ":عددها قالوعندما "عقود ثالثة 

.ویقصد  بهذه األخیرة  خطاب  الضمان،..."العالقة الثالثة

إن تفضیل األطراف للضمان المستقل على الكفالة إنما لغایة عزل "

.الكالسیكي لسبب اإللتزامالضمان عن سببه، هذا التحلیل یتوافق مع المفهوم 

یتعلق األمر بالهدف الفوري والموضوعي والمطابق لكل تعهد من نفس 

.1"دراجه في نظامنا القانوني السببيإمما یستحق كلیا ،ةالطبیع

ولما كان من الصعب تكییف خطاب الضمان من حیث كونه عقدا أو

ه نظام قانوني الباحث أنال، بشهادة عمداء الفقه  في فرنسا ومصر، یرى 

المحلیة والدولیة لیؤدي دورا جدیدا خاص فرض نفسه على المنظومة البنكیة 

من عالقة بالضمان وجب اإلعتراف به سواء استمد سببه من عقد األساس أو

صدر بإرادة البنك  أو وسواء عّد عقدا ملزما من جانب واحد،أخرى محیطة به

المدني التنظیمات المعروفة في القانون في إحدى  هبإدخالال بأسو  .المنفردة

، فهم الذین إلیه األطراففي العملیة أن تتجه إرادة ، والمهمالتجاري أو

خلق تشریع ،اللم و . الخطاب وحدوده وآثارهمضمون -وباإلتفاق-یحددون 

یكون قابال للتكییف والتعدیل في كل مرة خطاب الضمانبنكي وتضمینه

  .ا إلى ذلكفیهُیْحَتاجُ 

1- Dominique Legeais, Droit des Sûretés et Garanties du Crédit, op.cit, p281.
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موقف التشریع والقضاء الجزائري من خطاب :الفرع الخامس

الضمان

ومحددة ال یحتوي التنظیم القانوني الجزائري على أیة إشارة خاصة 

المستقلة ومن ضمنها خطاب الضمان، شأنه في ذلك شأن للضمانات البنكیة 

أغلب العملیات  البنكیة األخرى، ولعل السبب  یعود إلى الطابع  المتمیز 

.والمرن الذي یمیزها بصفة عامة

أن  عرف التعامل بتقنیة الضمان المستقل، غیریالبنكي الجزائري تنظیمفال     

مختلف الوثائق والمستندات المتداولة بهذا الشأن الزالت تستعمل ألفاظا تقید 

لتزام البنك للعالقة األصلیة، كاستعمال تسمیة كفیل وكفالة تضامنیة، إتبعیة 

مما قد یوهم ألول وهلة بأننا  بصدد كفاالت بنكیة في مفهومها التبعي، غیر 

لطابع المستقل اللتزام البنك، إلى ا أن محتوى ومضمون هذه الكفاالت یشیر

.وهو ما یؤكد بأننا بصدد ضمان مستقل بالرغم من األلفاظ المستعملة

أن المشرع الجزائري أشار بطریقة غیر مباشرة لخطاب سبق القول

 03-11: رقم من األمر األولىفقرة ال 68: الضمان ضمن مقتضیات المادة

ض، في مفهوم هذا األمر، كل عمل یشكل عملیة قر ":المتعلق بالنقد والقرض

أو یعد  بوضع أموال تحت تصرف لقاء عوض یضع بموجبه شخص ما

بالتوقیع، یأخذ بموجبه لصالح الشخص اآلخر التزاماشخص آخر، أو

لعله قصد بمصطلح نه أقلنا و ". الضمان الكفالة أو أو كالضمان اإلحتیاطي

بذلك  قد تناوله بالتنظیم الضمان في هذه المادة  خطاب الضمان، فیكون 

ومن ثمة تطبق علیه .كباقي العملیات البنكیة  المشار إلیها  في المادة

المتعلقة بالقواعد الموحدة 325:والعادات الدولیة، السیما النشرة األعراف
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وبالتالي قد .1التأمینالمعطاة من طرف البنوك وشركاتیةللضمانات التعاقد

.القواعد الموحدةأحكام هذه تطبیق إلى انیأحال ضم

جزائري إلى هذا التعرض المشرع یةحتمالاألول إلى إوقد أشرنا في الباب

، "ضمانكفالة " میة عندما استعمل مصطلح الصفقات العمو النظام في قانون 

.منهالثانیةفقرة ال 86و 85: وذلك في نص المادة

المستقلة الصفة التبعیة أوفي حین تبقى نیة المشرع غامضة بشأن 

التي تناولت لم نجد في المؤلفات القلیلة في هذا النوع من العقود، للضمان 

عملیات البنوك في الجزائر أدنى إشارة  إلى موضوع  خطابات بالدراسة

العمل البنكي في الجزائر ه  تجاهل لهذه  العملیة مرده أن الضمان، فهناك  شب

النوع من الضمان، فإنه یستخدمه  تحت وٕان كان یعرف ویمارس هذا 

.كیة  لتمییزه عن الكفالة المدنیةاصطالح  كفالة  بن

ق في العملیات من جهة أخرى إن الطبیعة المستقلة للضمان تجد مجاال للتطبی

.الداخلیةالخارجیة،  بینما تطبق الكفالة العادیة على العملیات

 أو خطابتنطبق هذه القواعد على كل ضمان أو:"من هذه النشرةالمادة األولى حیث تنص -1

الوصف الذي یطلق علیه  یرضى فیه أنه أي تعهد مشابه، مهما كانت التسمیة أو أو تأمین أو تعویض

ضمانات الدفعات المقدمة الضمانات النهائیة أوخاضع للقواعد الموحدة لضمانات العطاءات أو

وتكون هذه القواعد ملزمة  )325:النشرة رقم(اصة بغرفة التجارة الدولیة  الخ)الضمانات التعاقدیة (

دلیل ،..."أو في تعدیل یلحق به لكل األطراف فیما لم  یرد خالف ذلك  بشكل صریح  في الضمان

   .3ص  ،المرجع السابق،الیونسترال التشریعي



162

تي یشترط فیها تقدیم كفالة كما أن المشرع الجزائري في النصوص ال

باستعماله ...بنكیة سواء في مجال الصفقات العمومیة أو الجمارك 

لمصطلح  كفالة، لم یتنبه  إلى عدم  وجوب استبعاد خاصیة التبعیة الممیزة 

طابع -وبدون قصد-لها من نطاق الضمان وبالتالي فإنه ینفي عنه

.تداركهالبد من اإلستقالل أهم ممیز فیه، وهو أمر 

علیه المنظومة ُتَؤاَخذُ هذا الفراغ القانوني الذي یقابله صمت قضائي 

السیما وأن استخدام الضمان المستقل لم یعد محصورا ،القانونیة والقضائیة

على عملیات التجارة الدولیة بل أصبحت الهیئات والمؤسسات العمومیة تتطلبه 

.في العقود التي تبرم داخلیا

النقص واللبس، كما یحث بدوره هنا ندعو المشرع إلى تدارك هذا ومن

اعد  قانونیة  بفاعلیة على  خلق  قو ضاء على  اإلجتهاد من أجل التأثیرالق

.عموماجدیدة  تتماشى مع التطور والتغیر الحاصلین في المیدان البنكي 
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خصائص خطاب الضمان المصرفي:المطلب الثاني

من خالل دراسة الطبیعة القانونیة لخطاب الضمان، أنه لیس كفالة تبّین 

أصلي اتجهت لعقد ي التي تجعل الكفالة عقدا تابعا قواعد القانون المدنل اوفق

إذ أن تبعیة التزام الكفیل الذي أنشأه العقد .تنفیذهنیة الكفیل إلى ضمان 

الضمان بسبب األصلي ال یمكن تصورها في اإللتزام الذي نشأ بسبب خطاب 

تعهد بدفع فاإللتزام في الخطاب هو.اختالفه عن اإللتزام في العقد األصلي

مبلغ من المال عند أول مطالبة، بینما التزام المدین في الكفالة هو القیام بعمل 

.معین

وال یجوز أن بطبیعته، قرر الفقه أن عقد الكفالة  تابع لهذه األسباب، 

فیقول الدكتور علي جمال .ن محل اإللتزام األصليعیكون له محل  یختلف 

الجوهري، كونكفالة كله یدور حول هذا اإلعتبارأن تنظیم ال:"الدین عوض

وده وصحته وفي مقداره معه في وجكفیل تابعا اللتزام المدین، یدورالتزام ال

لتزام البنك في خطاب إأما .1"استحقاقه وفي بقائه وانقضائهصى وفيقاأل

م أصلي ومباشر ومستقل عن التزام فتوضح خصائصه أنه التزا،الضمان

.المدین

في حد هذه الخصائص وغیرها حققت لخطاب الضمان ممیزات كانت 

.في العمل المصرفيذاتها الغایة من  استحداثه

، المرجع السابققانونیة، القانونیة، المكتبة العلي جمال الدین عوض، عملیات البنوك من الوجهة -1

 .561ص 
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استقالل التزام البنك في خطاب الضمان:الفرع األول

نفصاله عن اإللتزام إباستقالل التزام البنك في خطاب الضمان یقصد

الناشئ عن الخطاب وعن كل عالقة أخرى، مما یعني أن البنك وبمجرد 

تعهدا مجردا  وغیر قابل د تعهدإصداره للخطاب وعلم المستفید به، یكون ق

أن  یدفع  مبلغا معینا  للمستفید لدى أول طلب منه، بغض للرجوع  فیه ب

مواجهة البنك في العمیل، ذلك  ألن التزام عن أي اعتراض من النظر

كون مستقال عن الروابط  ولیس التزاما تبعیا، ی1المستفید هو التزام أصیل

استنادا اإلمتناع عن الوفاء ال یجوز للبنكعن عقد األساس، وبالتالي الناشئة 

عقد األساس، أوأسباب  مستمدة من العالقة بین العمیل والمستفید فيإلى 

وبناء .2من تلك الناشئة عن عقد  فتح اإلعتماد بالضمان بین البنك والعمیل

علیه یكون المستفید في مركز صاحب الودیعة النقدیة بید البنك یستطیع 

.سحبها في أي وقت

إن مبدأ استقالل اإللتزام في خطاب الضمان بهذا المفهوم، أوجدته 

عرفا مصرفیا ر علیه التعامل المصرفي حتى ولد ة واستقتطبیقات التجارة الدولی

من نتائج استقالل اإللتزام  في .بررته الرغبة في حمایة الثقة  في اإلئتمان

خطاب الضمان الوفاء الفوري ورغم أي معارضة یبدیها العمیل تؤكدها عبارة 

أن : " بقولها1964-05-14:بتاریخوذلك ما أكدته محكمة النقض المصریة في حكم لها صدر -1

البنك في التزامه بخطاب الضمان إنما یلتزم بصفته أصیال قبل المستفید ال بوصف كونه نائبا عن 

:الموقع اإللكتروني لمحكمة النقض المصریةنص الحكم منشور علىیراجع، "عمیله

www.cc.gov.eg, visité le: 15-12-2017.

ص  ،المرجع السابق،عبد الرحمن السید قرمان:أیضا.294سابق، صالمرجع الهاني دویدار، -2

379.
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مجرد متناع أوالبنك الضامن في الخطاب، وبالتالي إذا قام البنك باإل

المماطلة أمكن إثارة  مسؤولیته، ألن حبس قیمة الخطاب ال تستند إلى أي 

.1أساس قانوني

إذا أصدر البنك خطاب :"ففي حكم لمحكمة النقض المصریة أقرت بأنه

ضمان لكفالة عمیله فإن عالقة البنك بالمستفید یحكمها هذا الخطاب وحده 

وط التي یدفع بمقتضاها حتى إذا وعباراته هي التي تحدد التزام البنك، والشر 

ما طولب بالوفاء في أثناء سریان أجل الضمان وتحققت الشروط وقدمت 

.المستندات المحددة في الخطاب وجب علیه الدفع فورا

بغیر تلك ُیْعَتدُّ وحیث أنه ال یلتزم إال في حدود تلك الشروط أو 

بمد -موافقة عمیله دون  - المستندات، وفي ذات الوقت لیس له أن یستقل 

أجل خطاب الضمان عن األجل الموقوت فیه والمتفق في تحدیده مقدما، 

ویسقط التزام البنك إذا لم تصل مطالبة المستفید بالدفع قبل حلول نهایة ذلك 

.2"األجل

یصبح خطاب الضمان تجسیدا لمبدأ استقالل التزام البنك في الخطاب، 

قابل للرجوع  فیه، منفصال عن العقود التي یستند نهائیا غیر بطبیعته تعهدا 

إلیها بشكل ال یجوز للبنك فیه التمسك بالعالقة الناشئة عن هذه العقود، كما

العمیلات التعاقدیة بین البنوك أو بین ال یجوز للمستفید التمسك بالعالق

.140سابق، ص المرجع الالدین عوض، خطابات الضمان المصرفیة، علي جمال -1

مجلة محكمة النقض 1342،:، طعن رقم1980-12-22:حكم محكمة النقض المصریة بتاریخ-2

، بین البنك األهلي التجاري والمؤسسة المصریة العامة الستزراع 1980:لسنة49، :العدد ،المصریة

.وتنمیة األراضي، ضد بنك مصر



166

  .ذلك ُیِجیزُ في الخطابنص صریح ُوِجدَ إال إذا  ،1والبنك

من القواعد الموحدة لخطابات الضمان التي تدفع عند 5:المادةتنص 

458/1992:الطلب الصادرة عن غرفة التجارة الدولیة بباریس، الكتیب رقم

"یليعلى ما ة غیر قابلة للرجوع فیها، والضمانات المقابلإن كل الضمانات :

".ینص فیها على غیر ذلك ما لم 

التزام البنك في خطاب الضماننتائج استقالل :ولالبند األ 

الكفالة و  خطاب الضمانیة اإلستقالل الفارق الجوهري بینتعد خاص

:البنكیة، ویترتب علیها ثالث نتائج رئیسیة هي

عن أي عالقة سابقة، 2أن اإللتزام في خطاب الضمان یصبح مجردا:أوال

لك ویترتب على ذ.بالمستفیدعالقة هذا األخیر سواء عالقة   البنك بعمیله أو

في مواجهة المستفید بأي دفوع مستمدة من أن البنك ال یجوز له  التمسك 

، كاإلحتجاج بأن العمیل لم  یقدم  غطاء لخطاب الضمان، أو3عالقته بعمیله

بعالقة المستفید مع العمیل وال بعیوب عقد األساس، كاإلحتجاج  بفسخ  العقد 

.بینهما

، قضیة 1984-06-10:بتاریخ-الغرفة التجاریة-ة محكمة النقض الفرنسیملخص قرارراجع ی-1

Pipeمن جهة و"بنك تجارات"و" الشركة الوطنیة اإلیرانیة للبترول"، بین 769-17-84: رقم Line"

Service"وبنك"Pari- Bas" من جهة أخرى، حیث رفضت الطعن المقدم أمامها بسبب أن

 ص 3 :الملحق رقمیراجع رد في عقد األساس، استقالل الضمان یمنع من اإلحتجاج  بالدفوع  الوا

.طروحةاأله ذمن ه 286- 285ص

2- J-P/Mattout, op.cit, p154.

مجلة محكمة النقض ، 4167: طعن رقم 2010-11- 22: نقض تجاري مصري بتاریخ-3

.2010:لسنة68، :العدد ،المصریة
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بالوفاء بمبلغ الخطاب ، أي أن البنك یلتزم1لتزام البنك مباشراأن یكون ا:ثانیا

.طلب موافقتهعذار عمیله أوإالمستفید ولیس علیه متى طلبه 

ومعناه أن البنك ال یمكنه ،2أن التزام البنك في الخطاب بات ونهائي:ثالثا

ویترتب على ذلك أن هذا .رفض الوفاء عند المطالبةالرجوع عن  تعهده أو

اإللتزام یعتبر تلقائیا في مواجهة المستفید على نحو یمكنه من الحصول علیه 

االمتناع عن تعدیله أوبمجرد الطلب، فال یمكن للبنك الرجوع في الخطاب أو

به منذ ألنه قد أصبح ملتزما،الوفاء ألي سبب حتى ولو اعترض العمیل

.3وصول الخطاب إلى علم المستفید وعدم رفضه له

الضمانر استقالل التزام البنك في خطاب آثا:ثانيلالبند ا

أنه ینشئ دینا جدیدا :أولهماتقالل اإللتزام في الخطاب أثرین،اسُیْحِدثُ 

.المضمونالدین الجدید مستقل عن الدین  أن هذا: الثانيو  على الضامن،

صفته أصیال بالبنكینشئ الخطاب دینا جدیدا یتعهد بموجبه:األولاألثر

بصرف النظر عن محل الدین ،إلى المستفیدبدفع مبلغ نقدي معین 

أقل منه خالفا للكفالة التي أكبر أوفقد یكون )األساس في عالقة (4المضمون

.ال تجوز بشروط أشد على الكفیل

.398سابق، ص المرجع الالتجاري، علي البارودي، القانون -1

مجلة 4183-4181:الطعنان رقم،2001-10-23:حكم محكمة النقض المصریة بتاریخ-2

لتزام البنك إخطاب الضمان :"، حیث جاء فیه2001:لسنة 62 :العدد ،محكمة النقض المصریة

".صداره ووصوله إلى علم المستفیدإلتزاما أصیال ونهائیا قبل المستفید بمجرد إبموجبه 

.340سابق، ص المرجع ال، محمود الكیالني-3

.168سابق، ص المرجع الخالد لوزي، -4
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ون رغم كونه سببا هو استقالل الدین الجدید عن الدین المضم:الثانياألثر

وٕان مجرد .منفصل عنه في صحته ومدته واستحقاقه وتنفیذهفي نشوئه، فهو 

،وثیقة الخطاب ال تمس هذا االستقالل وال تفسدهفي اإلشارة إلى عقد األساس 

.نفصال هو الهدف المقصود منهوهذا اإل

مظاهر استقالل التزام البنك في خطاب الضمان:ثالثالبند ال

بالتزام -بصفة شخصیة -ان معناه أن یتعهد الضامن إن استقالل الضم

األصلي بل یتعهد بأن یدفع یدفع دین المدینیتعهد كالكفیل بأن ال جدید، فهو

وبال ،ولكن یحدد بحریة بین الطرفین-دین عقد األساسمقابل–نقدیا مبلغا

ٕان لهذاو  .1"نطاقه حیث محله أوالمضمون منالدینتناسب الزم بین هذا

:ستقالل مظاهر من أهمهااإل

.المدین األصليام البنك  بالرغم من تضامنه مع استقالل التز -

.شرط تزام البنك في الضمان المعلق علىاستقالل ال-

.التزام البنك في وجود شرط  التحكیم استقالل-

المدین األصلياستقالل التزام البنك بالرغم  من تضامنه مع  :والأ

التزامه تجاه المستفید في خطاب الضمان إنما یكون مسؤوال إن البنك في 

لوحده عن الوفاء له، بمنأى عن باقي العالقات القانونیة المحیطة بهذه 

لمستفید بمبلغ الخطاب لیتعهد البنك بالوفاء لعملیة، لكن المشكلة تثور عندماا

بینفهل معنى أن الترابط ،)العمیل اآلمر(األصليبالتضامن مع المدین

یحول التزامو عن خطاب الضمان استبعادا لصفة اإلستقاللُیَعدُّ تین العملی

.88سابق، ص المرجع العلي جمال الدین عوض، خطابات الضمان المصرفیة، -1
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  ؟البنك إلى شبه كفالة تضامنیة

البنك الضامن بإصدار خطاب الضمان للمستفید، بعبارة أخرى إذا قام

المدین األصلي في الوفاء في نفس الوقت  الذي یكون فیه متضامنا مع

یحق له  اإلمتناع عن دفع  قیمة الخطاب استنادا للدفوع  للمستفید، هلبالدین

العمیل(األصلي الذي بینه وبین المدین واألسباب المتعلقة  بالتضامن 

  ؟)اآلمر

ال یؤثر في خطاب بین البنك المصدر والعمیل اآلمرالتضامنإن وجود 

بینهما منفصلة ال الضمان، وبالتالي استقالل التزام البنك فیه، إذ أن العالقة 

وذلك بسبب اختالف.هذا المبدأ الجوهري للعملیةیجب أن تؤثر على

مصدرهما ومحلهما، وبالتالي ال یجوز للبنك أن یتمسك اإللتزامین من حیث 

تمت التضامن وٕانما علیه الوفاء للمستفید إذاي دفوع مستمدة من عالقة بأ

.المحددة بالخطابالمطالبة بالكیفیات واآلجال

ما قررت أن التضامن ، حین1هذا الرأي أخذت به محكمة النقض الفرنسیة

یقوم على وحدة الدین وتعدد الروابط ال یمس باستقالل الدینین، في ذاته الذي

اإلستقالل فإن تعهد البنك یعد ُوِجدَ إذ أن التضامن ال یربط  بینهما، فإذا 

ال یتعاقد باعتباره وكیال خطاب الضمانفالبنك في .مانا مستقال ومنفصالض

دین العمیل، ولكن یلتزم ال عن نفسه ألنه ال یتعهد بأداء عن عمیله، بل أصی

اإللتزامین، اختالف محل بالوفاء بدین جدید ناشئ عن إرادته، وهو ما یؤكده

.فیلتزم في األول بالوفاء لدى أول طلب، وفي الثاني بتنفیذ عقد األساس

:الموقعین اإللكترونیینیراجع، 1987-12-08:نقض فرنسي بتاریخ-1

www.MCJ.fr et www.journal-officiel.gouv.fr, visité le: 15-01-2016.
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من خطاب إذا كان للبنك دین ثابت في ذمة المستفیدوبالنتیجة لذلك، 

أن یتمسك بالمقاصة بین هذا الدین وحق المستفیدالضمان فإنه ال یستطیع 

یرى فقهاء و   .المقاصة بین الدینینفي الخطاب، حتى ولو توفرت شروط 

لمستفید إال أن هذا الحق ال یدخل لأن خطاب الضمان وٕان جسد حقا القانون

، 1لیة إال بعد حدوث المطالبة للبنك خالل المدة المعینة للخطابفي ذمته الما

ملتزما بدفعها عند ُیَعدُّ ي فقبل طلبها تكون هذه المبالغ مملوكة للبنك الذ

.حق لهالمقاصة بین مبلغ  مملوك مقابل وبالتالي ال یمكن تصورطلبها، 

ء له، بحیث أما إذا طالب المستفید بقیمة الخطاب، وقام البنك بالوفا

ذمة المستفید إما في حساب المستفید لدى البنك أوصارت هذه المبالغ في 

في حساب منفصل له باسم العمیل، یستطیع البنك في هذه الحالة أن یدفع 

التزامه الوارد في َوفَّىینیین إذا توافرت شروطها ألنه قدبالمقاصة بین الد

.الضمانخطاب 

كون  ،م البنك في خطاب الضمان أیضااستقالل التزامن مظاهر

لتزام األصلي الذي صدر الضمان ألجله المستفید قد أبرأ  العمیل من اإل

الخطاب التمسك للبنك مصدرُیْسَمحُ فهل.وبسببه إلتزم البنك تجاه المستفید

بهذا اإلبراء واإلمتناع عن الوفاء بقیمة الخطاب للمستفید؟ 

متناع عن الوفاء الحالة على البنك جواز اإلینكر الفقه أیضا في هذه 

  فاء الضمان، ویكون علیه الو التزام البنك في خطابأ استقاللبسبب مبد

قبضه  دون  وجه  حق  بناءللمستفید ثم یرجع العمیل على المستفید  فیما 

.384- 383صص سابق، ال مرجعالعبد الحمید الشواربي، -1
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.1على العالقة  بینهما

شرط استقالل التزام البنك في الضمان المعلق على  :اثانی

إرادة  یقصد بالضمان المشروط أن یتوقف الوفاء به على إرادة البنك أو

البنك فیه غیر مشروط من ، واألصل في خطاب الضمان أن التزامالعمیل

الخطاب على شرط ُیَعلَّقَ تتحقق غایته، إال أن القانون ال یمنع أن أجل أن 

.2وثیقة الخطابذلك  بنص  صریح  في مادامت اتجهت إرادة  طرفیه إلى 

ي خطاب الضمان یجب أن الشروط الواردة ف،یرى الفقه في هذا الصدد

.بحذر لكي ال تحوله إلى مجرد كفالة، بحیث تمس استقاللیتهالتعامل معها 

فیجب أن ،تنفیذ خطاب الضمانالشرط الذي یعلق مثل هذا ُوِجدَ وبالتالي إذا 

جمال الدین .حیث یقول د.العمیلیقترن بإرادة المستفید ولیس إرادة البنك أو

"عوض في هذا الشأن أن خطاب الضمان یمكن أن یكون مقترنا بشرط أو:

إلى المستفید ال ترجع ةبواقعاألجل مرتبطا  أو أجل على أن یكون هذا الشرط

المستندات مذكورة األجل أو أو وأن یكون هذا الشرط.إلى البنكإلى اآلمر أو

وبشرط أال یرجع تنفیذه إلى واقعة خارجة عنه تماما،في الخطاب نفسه،

  .388- 385صص سابق، المرجع العبد الحمید الشواربي، -1

مجلة محكمة ،512و 508و 352: طعن رقم ،2005-04-14:ض تجاري مصري بتاریخنق-2

إذا كان الحكم المطعون فیه قد انتهى إلى أن :"جاء فیه،2005:لسنة، 73 :العدد ،النقض المصریة

...والذي ألغي بموجبه خطاب الضمان السابق رقمأساس الدعوى،...لسنة ...خطاب الضمان رقم

طرفیه وهما المطعون ضده هو خطاب غیر مشروط، تنحصر اإللتزامات الناشئة عنه بین...لسنة

طلب وقف تسییله الثالث والمطعون ضده الثاني، بما ال تكون معه ثمة صفة للشركة الطاعنة في

وصرفه، فإنه یكون قد صادف صحیح القانون ویكون النعي علیه في هذا الصدد قد جاء على غیر 

".أساس
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عقد اإلعتماد القائم بین البنك واآلمر، عدم تنفیذ عقد األساس أو أوكتنفیذ 

.1"رابطة قانونیة أخرى، وهذا ما نسمیه بشرط الكفایة الذاتیة أي عقد أو أو

أوراق   جانب من الفقه، أن الشرط المرتبط بمستندات أوبینما یرى 

یقدمها المستفید إلى البنك عند طلب الوفاء بقیمة الخطاب، ال ینفي مبدأ 

سلطة التحقق من صحة المستند، أما إذا ل التزام البنك، مادام أن للبنكاستقال

تحكیمي عند المطالبة، فیتحول  قرار كان على المستفید تقدیم حكم قضائي أو

المضمون ألن التزام جرد كفالة مصرفیة تابعة لإللتزامتعهد البنك هنا إلى م

فال یكون مستقال والمستفیدالبنك سیكون مرتبطا باإللتزام األصلي بین العمیل

.عنه

، ویرى أن المعیار المستند إلیه هو تحلیل الشرط ینالرأی كالیؤید الباحث 

لتزاما تابعا اللتزام العمیل، كنا بصدد المساس إمن التزام البنك فإذا جعلذاته

ما إذا لم یؤثر الشرط أالضمان وبالتالي وجب استبعاده، خطاب بمبدأ استقالل 

فكلما .اإلبقاء علیهإلى اإللتزام األصلي، جازُیِحلستقاللیة ولم في هذه اإل

التزاما باتا وقطعیا، خرج الضمان الشرط على طبیعة الخطاب باعتباره أثر

ما إذا لم یمس بهذه الطبیعة أكفالة مصرفیة، ُعدَّ عن نطاق التعهد المستقل و 

.خطاب ضماناْعتُِبرَ المستقلة للضمان، 

في حالة وجود هذا النوع من الشروط في خطاب الضمان، یقع على 

وفي  .ذلكالبنك واجب التحقق من هذه الشروط وأن یبذل العنایة الالزمة في 

.98ابق، ص سالمرجع العلي جمال الدین عوض، خطابات الضمان المصرفیة، -1
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وقام  بالوفاء للمستفید یصبح مسؤوال أمام العمیل عن حالة إهماله لهذا الواجب

.األضرار التي تلحق به من جراء هذا الوفاء ویلزمه تعویضه

بنصها 9:وهو ما أكدته القواعد الموحدة لخطابات الضمان في مادتها

كل المستندات المحددة التي یجب أن تقدم في نطاق الضمان بما : " على أن

فیها طلب الدفع ذاته، سوف یتم فحصها بواسطة الضامن بالعنایة المعقولة 

لضمان، وحین في ظاهرها نصوص ا اال تطابقللتأكد مما إذا كانت تطابق أو

كان  یبدوا ظاهرها في ال تبدو هذه المستندات أنها تتفق مع النصوص أو

".عدم اإلتساق بینها وبین المستندات األخرى فإنها ترفض

التعلیمات سوف ال یتم الضامنون ومصدرو" نأ 15 :المادةوتضیف

المذكورة 14-12-11:إعفاؤهم من اإللتزامات والمسؤولیات طبقا للمواد

".فوا بحسن نیة وبالعنایة المعقولةأعاله، إذا لم یتصر 

ستقالل التزام البنك في وجود شرط التحكیم ا :اثالث

هو اإلتفاق الذي یتم بین األطراف في العقود على إحالة النزاع التحكیم 

یتم النص .الذي ینشب بینهم إلى هیئة تحكیمیة، بدال من اللجوء إلى القضاء

الذي یحكم العالقة  بین األطراف فیسمى هذا التحكیم في العقد األصليعلى 

ق الحق  ومستقل عن العقد األصلي أو یتم  إعداده  في اتفا"شرط  التحكیم"

.1"مشارطة التحكیم"ویسمى

فإذا اتفق طرفي خطاب الضمان على اإللتجاء للتحكیم لتسویة الخالفات "

باإلحالة إلى وثیقةصریح فیه أوبشأنه، یجب أن یكون ذلك إما بنص

.3، ص القاهرة ،2003ط  ،دار النهضة العربیة، مسائل في التحكیم، رضا السید عبد الحمید-1
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.1"تتضمنه تقطع بأنه جزء من شروط هذا الخطاب

، وحدث النزاع فعال حول تنفیذ ساس شرط التحكیماأل إذا تضمن عقد

بالوفاء بقیمة الخطاب، كثیرا ما یعمد العمیل ید البنكبنود العقد وطالب المستف

لتعطیل صرف قیمته  باإلحتجاج بشرط التحكیم الوارد في العقد األساس، فهل 

التزامیجوز اعتبار شرط التحكیم أحد اإلستثناءات الواردة على مبدأ استقالل 

البنك اإلختیار بین احترام سوف یكون على أو البنك في خطاب الضمان؟

على عالقته الطیبة بعمیله؟ الحفاظالوارد في خطاب الضمان وبینقیعه تو 

مجرد ل" للوفاء بخطاب الضمان من حیث كونهإن الطابع الفوري 

، ینفي عنه إمكانیة اإلحتجاج بأي دفوع مستمدة من عالقة األساس "الطلب

طبیعة ل بغیر ذلك یكون غیر منطقي ألنه سیمس ومنها شرط التحكیم، والقو 

ألنه العقد،ضمان من جهة، ومن جهة أخرى سوف یخرق قاعدة  نسبیة ال

، فالعالقة  بین فیهیمنع على األطراف اإلحتجاج  بشرط  تحكیم لم یكن طرفا 

لشرط اإلحتكام الضمان لم یرد فیها بنك الضامن والمستفید بموجب خطاب ال

البنك لم یكنستفید ا أن العالقة األساس بین العمیل اآلمر والمالتحكیم، كم

،مجلة محكمة النقض المصریة،495: طعن رقم ،2004-01-13:نقض تجاري مصري بتاریخ-1

بنودهما قد خلت -موضوع الدعوى -فإذا كان خطاب الضمان :"، جاء فیه2004:لسنة 72 :العدد

-04-11:اإلحالة الواضحة إلى اعتبار شرط التحكیم الوارد بالعقد المؤرخ في أو من شرط التحكیم

المحرر بین العمیل اآلمر والمستفید جزءا من بنود هذین الخطابین، فإن النزاع بین الطاعن 1985

-الحكم المطعون فیه والمطعون ضدها بشأن صرف قیمتهما تتولى نظره المحاكم، ویكون ما انتهى إلیه 

من رفض الدفع بعدم قبول الدعوى قد أصاب صحیح القانون، وال -المؤید لحكم محكمة أول درجة 

".یعیبه وصفه بأنه دفع بعدم اإلختصاص، إذ لهذه المحكمة أن تصحح الوصف دون أن تنقضه
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الحالتین یعد البنك من الغیر ال عالقة  له  فیها، وفي كلتا الضامن طرفا

في حالة البدء في إجراءات التحكیم، ویمتد هذا الحكم حتى .التحكیمبشرط 

على المستفید ویكون على العمیل الذي صدر حكم التحكیم  لصالحه الرجوع

.بغیر وجه حقبدعوى استرداد ما أخده 

األمر الذي یختلف تماما عنه في الكفالة المصرفیة، التي یجوز فیها وهو 

.1في العقد األساس بسبب تبعیتها لهاإلحتجاج بشرط  التحكیم الوارد 

خطاب الضمانالتخفیف من مبدأ استقالل :رابعالبند ال

–تم التخفیف منه إن مبدأ اإلستقالل الذي یقوم علیه خطاب الضمان ی

  : وهي 2حاالت أربعفي  -حسب الفقه

غ الخطاب من بمبلفور طلب الوفاء  خطار العمیلإالبنك بأن یقوم :أوال

.شخصیةالمستفید رغم  كونه ملتزما بصفة

.لتعلیمات عمیله اآلمر بشأن الخطابأن البنك یسأل عن سوء تنفیذه :ثانیا

.المستفیدعن  الصادریتراجع المبدأ في حالة الغش:ثالثا

ابط الضمانین، ألنه إذا لمالضمان المقابل حیث یتر یتراجع المبدأ في:رابعا

.فلن تتم المطالبة بالضمان الثانيبالضمان األول تتم المطالبة

ل خطاب الضمان القضاء الفرنسي ببعض الحدود لمبدأ استقالكما أقر

فسخ عقد األساس ببطالن أوحدته، فقضى بأن الحكمبهدف التخفیف من 

إثباته من العمیل بطریقة ال تقبل الشك، تجیز الذي تمالتنفیذ الكلي له  أو

.70، ص المرجع السابق، رضا السید عبد الحمید-1

2- J/Rives- Langes, op.cit, p 733.
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الضمان لعقد معین ال یجوز ، كما أن تخصیص1تعطیل آلیة هذا الضمان

.توجیهه إلى عقد آخر ولو كان بین نفس األطراف، عمال بقاعدة التخصیص

حجز حق المستفید في العمیلمحاولة 2أدانت محكمة النقض الفرنسیة

ان وعدم لضمضمان تحت ید البنك، ألن هذه الوسیلة تمس الطبیعة المباشرة ل

التي ال تتعلق بالصفقة الرئیسیة محل الضمان الدیون قابلیته لإللغاء فیماعدا

اإلجراءات التحفظیة التي یلجأ ینطبق هذا القول على.والمستفیدبین العمیل

العمیل إلى القضاء المستعجل لتوقیعها على المستفید باعتباره دائنا بموجبها 

وكذلك انطواء مطالبة المستفید على غش أو تعسف ظاهر من جانبه . له

.غیر مشروعة أویجعل هذه المطالبة غیر قانونیة

هذا  أن سا من نتائج استقالل الضمان وأقرخفف القضاء في فرن

دمج العالقات أتعسفه الظاهر، و غش المستفید أواإلستقالل یتراجع إذا ثبت

وهو  -صلكل منها خالفا لألبحیث یجیز النظر في القانونیة فیما بینها 

.یمنع النظر فیها حمایة للمستفید الذي - استقالل العالقات 

تختلف أشكال هذا الغش، فقد یكون داخلیا بتواطؤ من أحد أعوان البنك 

اإلعالم اآللي كتسهیل خارجیا في إطار مخاطر أو مع  المستفید،مسؤولیه أو

.3وجه حقبنك المستفید هذه المطالبة  بغیر

الكفالة، اإلنابة الناقصة، الضمان (-التبعیةالتبعیة وغیر-إبراهیم سعد، التأمینات الشخصیةنبیل-1

.197سابق، ص المرجع ال، )بمجرد الطلب

2- USM: Union Syndicale des Magistrats, site: www.union-syndicale -

magistrats.org, visité: le 05-04-2017.

3- Jean- Michel Errera et Christian Jiménez, Le pilotage Bancaire et Contrôle

Interne, éd Eska, Paris, 1999, pp 54-55.
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یحة بالوفاء صح ةالتعسف، یفترض وجود مطالب إن هذا الغش أو     

یخرج عن حاالت الغش والتعسف بعض الحاالت بخطاب صحیح وبالتالي

:منها

.حیته أو لم یبدأ بعدبخطاب ضمان انتهت صالالمطالبة -

.یب فیهعبخطاب باطل لمخالفته للنظام العام أو لالمطالبة-

.المطالبة المخالفة لشروط وأحكام الخطاب-

باب موضوعیة، فال یمكن القول الرفض سیكون قائما على أسوذلك بسبب أن

تعسفه ما دام أنه ال یوجد له حق أصال طبقا ألحكام المستفید أوبغش

.الضمان

المانع للوفاء في خطابات الضمانالغش الظاهر :والأ

الوفاء الواردة بالخطاب شكلیا، فإذا یقع على البنك الضامن فحص أحكام

إلیه، وجب علیه لفت العمیل انتباهه  أو تبین له غش من جانب المستفید

ق خطابات الضمان إطار محدد لیس للغش في نطاو  .اإلمتناع عن الوفاء

الصریحة التي تعرفه كسبب مانع من الوفاء،التشریعات من النصوصلخلو

.لى ضرورة التعریف به وتوضیح بعض شروطهإن الفقه تفطن أال إ

تعریف الغش في خطابات الضمان -أ

غیاب التعریف القانوني لمعنى للغش عند ارتباطه بخطابات في ظل

الغیاب الواضح لحق المستفید في الحصول :"الضمان، عرفه بعض الفقه بأنه

".على مبلغ الضمان

استخدام المستفید للضمان بقصد إضرار العمیل :"وعرفه البعض اآلخر بأنه

اإلنحراف بآلیة تلك الضمان استخداما یؤدي إلىالمتعاقد معه، مع استخدام 
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الهدف الذي وجدت من أجله، وبما یتنافى الغایة أوالمصرفیة عن الضمانات

.1"كل شيءسن النیة، طبقا لمبدأ الغش یفسد مع مبدأ ح

ستفید وتعسفه اهتمت بعض المنظمات اإلقلیمیة بموضوع غش المكما 

اإلفریقیة لقانون خطاب الضمان ومنها منظمة التنسیق في المطالبة بمبلغ 

المنظمة مجموعة من القواعد القانونیة في شكل حیث وضعت هذه ،2األعمال

البنكیة والضمانات المستقلة، ن الدول األعضاء تعالج الكفاالت تفاقیة بیإ

العمیل اآلمر ال یستطیع أن یدفع :" ليعلى ما ی32:نصت في مادتها

إال إذا  -ة الوفاء للمستفیدلفي حا-مصدر الضمانالبنك الضامن أو ةمطالب

.3"تعسف ظاهرقد تم لألخیر بناء على مستندات مزورة  أوكان الوفاء 

إلى أن القواعد الموحدة لخطابات الضمان لدى الطلب لم تتعرض  رنشیو      

علیه البنك في اإلمتناع عن الوفاء بقیمة الضمان یعتمدلفكرة الغش  كأساس 

تعریف جامع لعل السبب هو صعوبة الوصول إلى و  بالتعریف،ال بالشرح وال

.تعمد تركها للقوانین الوطنیة أو

قواعد الیونسترال الدولیة حاالت الغش المانع من 19:حددت المادة

  : يیلامكللوفاء 

.الغش القائم على تزویر المستندات)1

طابات الضمان المصرفیة وأثره علىالغش من المستفید في خ:"حمدي محمد مصطفى مقال بعنوان-1

الشریعة والقانون كلیة القانون ، مجلة"-دراسة مقارنة-1995الیونسترال تفاقیة تزام البنك طبقا إلال

 .129 - 21ص ص ، 2012، أبریل 50:إلمارات العربیة المتحدة، العددجامعة ا

2- OHADA, site: www.ohada.com, visité le: 23-09-2017.

،لمنظمة التنسیق اإلفریقیة لقانون األعماللكتروني إلیراجع الموقع ا-3

www.ohada.com, visité le: 23-09-2017.
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.تحكیمبطالن عقد األساس بموجب حكم محكمة أو)2

.األصلي لصدور تصرف معیب من المستفیدعدم أداء اإللتزام )3

.كما طلب المستفید-دون شك-عقد األساس تنفیذ )4

الخطر اإلحتمالي الصادر من أجله خطاب عدم وقوع  الحدث أو)5

.الضمان

.الغش المباشر من البنك تجاه البنك المقابل)6

ل خطابات الضمان، هل المقصود بالغش في مجاحولل ؤ تساال حر طیُ 

ذلك الذي  الغش في تنفیذ عقد األساس بین المستفید والعمیل؟ أوالمقصود به 

المقصود به الغش المتعلق الضمان لفائدته؟ أودفعه إلى إصدار خطاب

بطلب المستفید للوفاء بخطاب الضمان؟ أي الغش الصادر من المستفید إلى 

.البنك الضامن

لة على رأیین، فأما األول فقصد أناول هذه المساختلف الفقه الذي ت

بالغش كل غش في أي عالقة تمنع صرف الضمان بحجة أن الغش مهما 

، وبالتالي یكون الغش في 1لوقف الوفاءنوعه ینبغي أن یكون مبررا كافیا كان 

عقد األساس مبررا لوقف الوفاء دون أن یكون لهذا  القول تأثیر على مبدأ 

.الضماناستقالل خطاب 

المبرر لمنع صرف في حین یرى فریق آخر، بأنه یجب أن یكون الغش

  دأ ، تأكیدا لمب2الغش المتعلق بمعاملة خطاب الضمان وحدهاالضمان هو ذلك 

  الرأي مع ترجیح .مما یقتضي تضییق مفهومهاستقالله عن العالقات األخرى 

1- Anabel Riano-Saad op.cit, p10.

 .132ص  ،المرجع السابق،رضا السید عبد الحمید-2
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.الخطابأن مبدأ استقالل الضمان هو جوهر األصوب ف ،الثاني

الضمانغش المانع للوفاء في خطابات الشروط -ب

حا للعیان، وال یجب أن یكون الغش المتعلق بخطابات الضمان واض

العمیل للبنك الضامن بغش المستفید، كما ال یجوز له یكفي مجرد إخطار 

الغش ون دلیل أي إجراء للتحقق من غش المستفید، وٕانما یجب أن یك ذتخاا

اإلثبات العادیة ر إثباته للبنك أو العمیل بوسائلأمُتِركَ فلو  .وقاطعاواضحا 

.ذلك ال یمكن أن یتم إال بالتطرق لعقد األساساستقاللیته، ألن أدى إلى فقد

وفي هذا السیاق وحتى ال .ُیْفَتَرْض أن یكون راجحا ألن سوء النیة ال وال یكفي 

علق القضاء إعمال یباستقالله، یوفرها اإلقرارلضمان مصداقیته التيیفقد ا

اإلستثناء الوارد على هذا اإلستقالل على  توفر شروط یصعب كثیرا تحققها، 

ستلزم إلبداء الغش وجود أدلة بائنة للعیان ودامغة ألول وهلة یتضح یحیث 

.منها دون أدنى شك ودون حاجة إلى إجراء تحقیق إضافي

الضمان، أن یكون صادرا من من شروط الغش المانع للوفاء في خطاب

الغیر ال یحق للبنك اإلمتناع عن المستفید نفسه فإذا صدر من العمیل أو

یرى بأن الغش واقعة مادیة متى 1رغم أن بعض الفقه.الوفاء، وهو األصوب

ارتكبت وجب على البنك اإللتزام باإلمتناع عن الوفاء  سواء  صدر عن 

.الغیر أوالعمیل المستفید أو

ء، فمن لكن، إذا افترضنا أن الغش صدر من الغیر وقام البنك بالوفا

وفي المقابل، ما هي مصلحة هذا الغیر في هذایتحمل تبعة هذا الوفاء؟ 

 . 387ص  ،المرجع السابق،عبد الرحمن السید قرمان-1
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وماذا عن التواطؤ بینهما؟تكن مقترنة بمصلحة المستفید؟  لمالغش إذا 

أن األمر یتعلق بكون البنك قرر القضاءالفرضیات،  عن هذه لإلجابة

الضامن شریكا مع المستفید في الغش، بأن یكون عالما به حسب الظروف 

أن یقوم بوفاء خاطئ مخالف ألحكام  خطاب الضمان،  أو التي أحاطت به

.1وفي الحالتین تتحقق فرضیة تواطئه معه

حالة جهل البنك الضامن بالغش، إذا كان هذا الجهل 2یضیف الفقه

بخطأ منه رغم كونه  حسن النیة فیعد مسؤوال عن خطئه هذا بسبب عدم 

،والعبرة بعلم البنك الضامن  بالغش وقت الوفاء للمستفید ووقت طلبه.حرصه

.مسؤوال عنهد تم الوفاء للمستفید فال یكون أما بعد ذلك وق

مسألة الغش المزدوج في الضمان المقابل، بأن  الوقوف علىهنا البد من 

الضمان على أساس من الغش ویعلم البنك بطلب تنفیذ خطاب یقوم المستفید 

الضامن به ومع ذلك یقوم بالوفاء له، ثم یعود البنك الضامن على البنك 

.ه غشا مزدوجاتلباطممثل تف الضامن المقابل بما وفاه للمستفید

عة الغش إذا لم یكن من السهل تداركه طالما أنه بذل وٕان البنك ال یتحمل تب

المقدمة له، والعكس غیر صحیح ل المعتاد في فحص الوثائق عنایة الرج

325-18-86:، قضیة رقم1989-01-10:محكمة النقض الفرنسیة، الغرفة التجاریة في قرار - 1

SMPʺ)Sociétéشركةʺو ʺالقرض التجاري الفرنسيʺبین بنك  Moderne de Pose( من جهة

ملخص الحكم في راجعیمن جهة أخرى، ʺشركة سلطان بن عیسى وأبنائهʺو ʺاألهلي الكویتيالبنك  ʺو

.طروحةمن هذه األ 288 - 287 ص ص 4 :الملحق رقم

 .326ص  ،المرجع السابق،محمد حسن الجبر-2
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یكون مسؤوال عن الغش الذي  كان من السهل علیه اكتشافه بإهماله وتقصیره 

الطلب المقدم إلیه، وبالتالي یفقد حقه في الرجوع على  أو في فحص الوثائق

الغش قبل قیامه ن البنك الضامن على علم  بواقعة شریطة أن یكو العمیل

.بالوفاء، فإذا اكتشف الغش بعد الوفاء للمستفید ال  تقوم مسؤولیته

الضمانفي خطابات أداة التمسك  بالغش المانع للوفاء-ج

كن العمیل یعتبر اللجوء إلى القضاء اإلستعجالي األداة الوحیدة التي تم

المانع للوفاء، وذلك إما بالحصول على حكم لمنع من التمسك بالغشاآلمر 

طلب الحجز التحفظي بهدف البنك من الوفاء للمستفید بمبلغ الضمان أو

أن  صددالمع اإلشارة في هذا .ن بید البنكتعطیل الوفاء، كتجمید مبلغ الضما

الدعوى اإلستعجالیة في مجال لجزائري قد أفرد شروطا خاصة لرفعالمشرع ا

تمس مبدأ استقالل التي أن هذه الوسیلة شومع التحفظ ب،1الصفقات العمومیة

الدعوى لمنع الوفاء، هل لكنه متى رفعت .2خطاب الضمان عن عقد األساس

الحكم فیها؟  البنك الضامن بانتظار صدورُیْلَزمُ 

أن البنك حر في اإلختیار بین الموافقة على عدم الوفاء للمستفید حرىاأل     

تنفیذا ألوامر القضاء في عدم صدور الحكم، واحترام توقیعه وبالتالي الوفاء

المستفید من حساب البنك الخاص دون أن یخصمه من حساب عمیله اآلمر

عاقدي في مجال الصفقات العمومیة ستعجالي قبل الترقابة القضاء اإل:"بزاحي سلوى، مقال بعنوان-1

الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد ، المجلة األكادیمیة للبحث القانوني، كلیة "في التشریع الجزائري

 .31-29صص  ،2012، 05، المجلد 01 :العدد الرحمن میرة، بجایة،

أن :" بقولها1987-01-20:بتاریخماذهبت إلیه محكمة النقض الفرنسیة في حكمها الصادر  وهو - 2

".القاضي   المستعجل ال یملك تقدیر وصف الغش في طلب وفاء الضمان
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.حفاظا على سمعته الدولیة ومكانته في السوق

نع للوفاء في خطابات الضمانالتعسف الما :اثانی

مما ال شك فیه أن طلب الوفاء بقیمة الضمان إذا انطوى على غش أو

ثر فقهاء القانون المستفید كان على البنك الضامن رفضه، ویرى أكتعسف من

الوقوف على المقصود بالغش والتعسف والفصل بینهما لیس باألمر  أن

إذ أن ذلك ال یتأتى إال بالرجوع إلى .وكذلك األمر بالنسبة إلثباتهما،السهل

ر الذي یتنافى مع مبدأ اإلستقالل في خطابات عقد األساس وهو األم

.الضمان

ة وكأنها اعتاد بعض الفقه على استعمال لفظ الغش والتعسف وسوء النی

اآلخر من التمییزعن الغش، لكن ذلك لم یمنع البعضللتعبیرألفاظ مترادفة

البعض بأن الغش یفترض حیال صادرة من فقال.بینها وٕان كان األثر واحد

حق له فیه، فیكون غرضه تجنب قاعدة المستفید للحصول على مبلغ ال

بفكرة  تعدي حدود عن التعسفُیَعبَّرُ بینما .قانونیة أي هو الغش نحو القانون

تدلیسیة، بل یعتمد على عدم القانون، فهو ال یفترض قیام المستفید بحیل 

.1الرقابة على طلب الضمانوجود 

مطالبة المستفید بضمان على غیر وبینما رآى فریق آخر بأن الغش ه

فهو طلب الضمان بسوء نیة واضحة مع علم المستفید الحقیقة، أما التعسف 

.2ذلكوٕادراكه ل

1- Anabel Riano-Saad op.cit, p7.

، )بة الناقصة، الضمان بمجرد الطلبالكفالة، اإلنا(نبیل إبراهیم سعد، التأمینات العینیة والشخصیة،-2

.198سابق، ص المرجع ال
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تجسد في انعدام یتضح من خالل هذه اآلراء، أن فكرتي الغش والتعسف ت

دالئل كون على البنك الضامن متى استنتجللطلب وبالتالي یاألساس القانوني 

لمستفید، أن یمتنع عن الوفاء تطبیقا اتعسف  أو وعالمات ظاهرة على غش

جود عالمات ظاهرة ویقصد بو .لمبدأ حسن النیة في المعامالت التجاریة

للتعسف أن یهتدي البنك إلیها بدون الرجوع إلى عقد األساس، ولعل أبرز 

حاالت التعسف في طلب مبلغ خطاب الضمان المقدم من المستفید ذلك 

الطلب الذي یتم تقدیمه رغم قیام العمیل بتنفیذ التزاماته تجاه المستفید في عقد 

.دات حسن التنفیذاألساس تنفیذا كامال، بحیث تثبت المستن

من ذلك أیضا، قیام المستفید بفسخ عقد األساس مع العمیل ورغم ذلك 

طلبا تعسفیا أیضا الطلب المقدم ُیَعدُّ كما .تقدیمه للطلب أمام البنك الضامن

نفسه بتعدیل شروط عقد األساس بدون من المستفید الذي یقوم من تلقاء 

.بالضمان تنفیذا لذلكلمه، ثم یطالب البنك بالوفاء  اإلتفاق مع العمیل وال ع

قضاء للحصول على حول مدى إمكانیة لجوء العمیل لل،التساؤلُیْطَرحُ 

.بالضمان متى انطوى طلب المستفید على التعسفحكم یمنع الوفاء

استقر الفقه والقضاء في فرنسا ومصر على إمكانیة ذلك متى أمكن 

ال ذا  التعسف، ورغم أن اإلجراء یعد إجراءا تحفظیا مؤقتا العمیل إثبات ه

على قیمة الضمان إال أنه یتعارض مع یصادر حق المستفید في الحصول 

ال یتحقق إال بالرجوع إلى طابات الضمان، ألن إثبات التعسف مبدأ استقالل خ

.عقد األساس المبرم  بین العمیل والمستفید

"عوض في ذلك أنهعلي جمال الدین .فیقول د من هذا ال یستثنى:

إال حالة الغش والتعسف الظاهر التي تستبعد استقالل اإلستقالل وهذه النتیجة 
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بحیث تجیز النظر في كل منها والتمسك على ،العالقات وتدمجها في بعض

النظر في عقد األساس ادر منه في طلب الوفاء، أي یمكن المستفید بغش ص

مستفید حق منه، ویتمسك علیه بالدفوع  المستمدة منه، لمعرفة ما إذا كان لل

منع النظر في أي عالقة خالفا لألصل، وهو استقالل العالقات، الذي ی

.1"الخطاب، حمایة للمستفیدخارجة عن 

یقود هذا اإلشكال إلى طرح إشكال عكسي وهو تأثیر حكم اإلفالس أو

التاجر، حیث یرى الفقه التسویة القضائیة على عقد الكفالة الضامنة لتعهدات 

وكذا . تختلف حسب نوع اإلجراء المفتوحالفرنسي أن اإلجابة لیس وحیدة بل 

.2معنویا أو الشخص طبیعیا

على  قیمة  خطاب إجراء الحراسة وفیما استند الرأي الفقهي القائل بجواز

المستحق استرداده من طرف العمیل إذا تم الوفاء غیرالضمان إلى صعوبة 

من الفقه على أن صعوبة اإلسترداد لیست سببا كافیا جانب ، فقد رد تفیدللمس

لوقف تنفیذ التزام البنك الفوري  بالوفاء، فهو ملتزم بالدفع لدى أول طلب، 

لحراسة  سوف یؤدي إلى إطالة مدة ا ناهیك على أن وضع المبلغ تحت

.3ضمان غیر محدد المدةمدة إلى ال ، بل سیحوله من ضمان محددالضمان

.156سابق، ص المرجع العلي جمال الدین عوض، خطابات الضمان المصرفیة، -1

2-Stéphane Prigent:"cautionnement et procédures collectives", Revue

Française de Comptabilité, Nº453, éd Ordre des Experts Comptables, Paris,

Avril 2012, p17.

،مجلة محكمة النقض المصریة،911:، طعن رقم1979-12-31:تاریخمصري بنقض تجاري-3

أن الطاعن اختار مد أجل :"...فیه، بین البنك العربي وشركة سال، جاء 1979:لسنة 47 :العدد

الضمان، بعد حصوله على موافقة الحارس العام ودون موافقة مورث المطعون ضدهم الذي كانت 

=ن المورث المذكور الإبالقانون، ومن ثمة فالحراسة على أمواله وممتلكاته في ذلك التاریخ قد رفعت
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وتفادیا للصعوبات التي تواجه القضاء عموما في حل مثل هذه النزاعات 

كیم الدول إلى التحخطابات الضمان وغیرها، تلجأ بعضبالغش فيالمتعلقة

.1والخطابات خصوصاالمصرفیة عموما في العملیات

التمسك بفكرة الغش الظاهر  يضرور ال مننهأإلى  ،نخلص في األخیر

 هبما أن المفهوم یتنازع،الضمانال من مجرد التعسف الظاهر لتجمیدبد

:اتجاهان

مضیق یقتصر فیه مفهوم الغش على مجرد استعانة المستفید بوسائل :األول

احتیالیة، أي  یقتصر الغش على معناه التقلیدي دون حالة التعسف في الطلب 

تعطیل -حسب أنصار هذا الرأي-ن من شأن التوسع في مفهوم الغش أل

.بل یجب إقامة الدلیل علیهُیْفَتَرْض الضمان المستقل، كما أن الغش ال فائدة 

موسع، بحیث یشمل كل حالة ینعدم فیها األساس القانوني لطلب :الثانيأما

سوء نیة تهدف إلى اإلضرار ینطوي علىالمستفید تسییل خطاب الضمان 

غشا مانعا  من الوفاء مجرد التعسف في ُیَعدُّ بالعمیل، وطبقا لهذا اإلتجاه 

.الطلب دون أن یكون مصحوبا بطرق احتیالیة

من انحسرت عنه صفة تمثیل المورث یحاج بمد أجل خطاب الضمان لصدور الموافقة علیه م=

...".النیابة عنه أو) الحارس العام(

في العملیات المصرفیة في الدول التحكیم":موسى خلیل میتري وأدیب مفضي میالة، مقال بعنوان-1

یة، العدد، مجلة جامعة دمشق للعلوم اإلقتصادیة والقانون"-المثال السوري-ذات اإلقتصاد المتحول

  .9 -  7ص ص ، 26،2010المجلد األول،
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محل اإللتزام في خطاب الضمان هو مبلغ من النقود:الفرع الثاني

اب الضمان، أن من أهم الخصائص التي تمیز عقد الكفالة عن خط

بنكا أوسواء كان الضامن 1نقدیا امبلغاإللتزام في خطاب الضمان یكون دائما 

.النقديالتأمینمحل ة تأمین، وهو أمر طبیعي  بما أن الخطاب  یحلشرك

هذه الخاصیة  تجعله ،2قابال  للتعیینیكون هذا المبلغ النقدي إما معینا أو

أیا كان -الكفالة البنكیة التي یلتزم فیها الكفیل بتنفیذ اإللتزام  عنمختلفا 

على العكس من الخطاب إذا تخلف المدین األصلي عن  تنفیذه، -موضوعه

.3الضامن بدفع مبلغ نقدي أیا كان موضوع اإللتزام المضمونحیث  یتعهد 

.تنفیذ اإللتزامات النقدیة:الرئیسیة4وهي مهمة البنك

ة لخطابات فقرة أ من القواعد الموحد2:ما أشارت إلیه المادة ذلك     

"الضمان بقولها خطاب الضمان تحت یتعلق بتطبیق هذه القواعد،فیما:

وصفه  تعهد بالدفع أیا كان مسماه أوسند أو أو ضمانالطلب، یعني أي

یلي یشار إلیه فیما (شخص أي جهة أوشركة أوصادر من بنك أو

معمبلغا محددا نقدا عند تقدیم ما  یتفقعهد فیه كتابة بأن یدفع، یت)بالضامن

1- J/ Rives- Langes, op.cit, p 725.

.158سابق، ص المرجع العلي جمال الدین عوض، خطابات الضمان المصرفیة، -2

performanceهذا اإللتزام بدفع مبلغ من النقود، یفرق الخطاب عن التعهدات األمریكیة -3 bond

التي تصدرها شركات التأمین والتي یكون موضوعها تنفیذ اإللتزام المضمون ذاته ولیس دفع مبلغ  

.نقدي

یجیز القضاء في فرنسا صدور خطابات الضمان من أشخاص معنویة أخرى غیر البنوك وشركات -4

.التأمین
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.1..."الضماننصوص

2كخاصیة مالزمة لهدة، یتمیز خطاب الضمان بالفوریة ن حیث المم

وال یعتبر .الوفاء بدون مناقشة إال إذا كان الخطاب مشروطافیجب على البنك

األقصى لسریانه، ومعناه التاریخ المحدد في الخطاب أجال الستحقاقه بل الحد 

.خالل تلك المدة المحددةأن البنك یلتزم بالوفاء 

ذاتیةخطاب الضمان ذو كفایة:الفرع الثالث

معناها أن السند في حد الكفایة الذاتیة، و :من خصائص األوراق التجاریة

فال  یتضمنه  من بیانات یكفي للحكم على أساسه بما یتضمنه،ذاته  بما

.السندغیر ذلك ل یحتاج حامله إلثبات حقه فیه

ریة هو تعزیز الثقة فیها األوراق التجاكان الهدف من هذه الخاصیة في إذا

فقد . دها في خطاب الضمانالتعامل بها، فإن الهدف نفسه یبرر وجو وتشجیع 

أن یكون في حد ذاته كافیا إلثبات الحق الثابت فیه  دون المتعاملون  به أراد 

یث یتم تفسیر الضمان بشكل ضیق أخرى، حأو وقائع اإلستعانة  بأوراق

.3ید بعبارات الخطاب الصریحةقوم

الخاصیة یجب أن تكون مالزمة لخطاب الضمان من حیث مضمونه هذه    

المنوطةفته اإلقتصادیة، على نحو یمكنه من أداء وظی4ومقداره واستحقاقه

   .2ص ،المرجع السابق،دلیل الیونسترال التشریعي للكفاالت الضامنة وخطابات االعتماد الضامنة-1

، 2000ط  ،دار الفكر الجامعي،عمال البنوكٲمنیر محمد الجنبیهي وممدوح محمد الجنبیهي، -2

.343محمود الكیالني، المرجع السابق، ص :یراجع أیضا.228اإلسكندریة، ص 

3- J-P/ Mattout, op.cit, p156.

4- J/Rives-Langes, op.cit, p728.



189

فال یتوقف التزام .األوراق التجاریةوهي إحالله محل النقود على غراربه

هو ما یجعل خارجي ال یتحقق  إال  بوقوعه  و البنك الضامن فیه على عنصر

.المستفید منه مطمئنا عند تسلمه

:نتائج أهمها1یترتب على خاصیة الكفایة الذاتیة لخطاب الضمان

فید وعن مداه إال في ال یمكن البحث عن التزام البنك تجاه المستأنه-1

.تضمنها الخطاب ذاتهالصیغة التي

مه في أنه ال یمكن البحث عن األسباب التي تدفع البنك لعدم تنفیذ التزا-2

.الضماناق العالقة التي أنشأها خطابنطالمستفید إال في مواجهة 

إلتزام أصیل ومستقل ولیس لتزام البنك في خطاب الضمان هو إأن  -3

.تابعا

فسخه ال یؤثر على خطاب األساسي أوالدفع ببطالن العقد أن -4

فقرة ب من  02: ةأكدته المادل  یبرر طلب الوفاء به، وهو مابالضمان

.2والقضاء المصريالدولیةالتجارة لغرفة القواعد الموحدة

مجلة ،10449و 10248،10309: طعن رقم ،2009-01-27:مصري بتاریخنقض تجاري -1

األصل في خطاب الضمان أال :"، جاء فیه أن2009:لسنة 75 :العدد ،محكمة النقض المصریة

یتوقف الوفاء بقیمته على واقعة خارجة عنه وال على تحقق شرط وال على حلول أجل غیر وارد به، وهو 

للخطاب، إال أنه ال یغیر من ذلك أن یرتبط تنفیذه بواقعة ترجع إلى المستفید ما یعرف بالكفایة الذاتیة 

".منه

مجلة محكمة النقض 4183و 4181: الطعنان رقم،2001-10-23:نقض تجاري مصري بتاریخ-2

استقالل التزام كل من العمیل اآلمر والبنك قبل :"، حیث جاء فیه2001:لسنة 62 :العدد ،المصریة

:المستفید بحیث یخضع كل منهما للعالقة التي نشأ عنها دینه الزمه أمران

،هونا بإرادة المستفید والبنك فقطأن یكون مد أجل خطاب الضمان مر -

".وقف صرفه وأعدم قبول الدعاوى التي تحول دون الوفاء للمستفید بمبلغ الضمان -
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الشخصي لخطاب الضمانالطابع :الرابعالفرع 

مینات الشخصیة، إذ الضمان في الخطاب المصرفي نوعا من التأُیَعدُّ 

)هو عقد األساس (ذ عقد غریب عنه شخص لضمان تنفیبموجبه یتعهد 

بسبب ة بین الضمان وعقد األساس بمجرد صدوره تتراجع الرابطبحیث

.الضمانالشخصي لخطاببالطابع ه الفقه استقالله عنه، وهذا ما سما

فكرة اإلعتبار الشخصي من األفكار األساسیة في مجال  نأسبق القول 

إبرام العقود بصفة عامة والعقود المصرفیة بصفة خاصة، إذ أن شخصیة 

فتكون محل اعتبار من 1في التعاقداقد مع البنك  تمثل عنصرا جوهریاالمتع

فیتم التركیز على شخص المتعاقد أوجانب المتعاقد اآلخر عند إبرام العقد،

.صفة جوهریة فیه

الدافع إلى التعاقد، فإذا كانت شخصیة ترتبط هذه الفكرة بالباعث أو

، 2الباعث على التعاقد سمي العقد مبنیا على اإلعتبار الشخصيلمتعاقد هي ا

.خطاب الضمانو الحال بالنسبة لموضوع  بحثنا وه

على خالف ذلك أن خطاب :"أنه الحمید الشواربيعبد یرى الدكتور

الضمان ال یمثل حق من الحقوق ذات الطابع الشخصي، فالحق یكون كذلك 

وثیقا بشخص الدائن، فال یمكن في هذه بیعته متصال اتصاال إذا كان بسبب ط

ذلك كثیرة، منها الحق في ینزل عنه لشخص آخر، واألمثلة علىالحالة أن 

الخصائص على یض عن الضرر األدبي وبتطبیق هذه التعو النفقة والحق في 

.456سابق، صالمرجع ال، مصادر اإللتزام، 01جزءعبد الرزاق السنهوري، شرح القانون المدني، ال-1

، مجلة الكوفة للعلوم "الشخصي في العقود اإلداریةفكرة اإلعتبار":شاكر إكباشي، مقال بعنوان-2

  .7ص  ،2012،  14:القانونیة والسیاسیة، العدد
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تكون شخصیة المستفید محل اعتبارحق المستفید من خطاب الضمان ال

ك أن یدفع ألي جهة لدى البنك مصدر الضمان، بمعنى أنه یستوي لدى البن

واألمر على خالف ذلك بالنسبة لشخصیة العمیل ،اآلمریحددها العمیل

.1"مان فهي دائما محل اعتبار لدى البنكصدار خطاب الضإطالب 

الهدف من الفكرة في مجال خطابات الضمان المصرفیة، أن البنك 

أن العمیل یصدر الخطاب بناء  على طلب عمیل بالذات، ومن جهة أخرى 

لتین شخصیة العمیل بالذات، بحیث تكون في كلتا الحایأمر بإصداره لمستفید 

لتالي ال یجوز مطالبة البنك بالوفاء من شخص وبا.اعتباروالمستفید محل

سیؤدي إلى فسخ لة العقد إلیه من اآلمر ألن ذلك غیر المستفید ولو تمت إحا

طبیعیا  افإذا كان المستفید من الخطاب شخص.2عقد اإلعتماد وكذلك الضمان

طلب  استحالالقانوني كان شركة تغیر شكلها أو ،محله ورثتهفتوفي وحل

اتفق الشخص القانوني الجدید للشركة، إال إذاتنفیذ الضمان من الورثة أو

الوفاء إال للبنك وال یجوز .هذه المسائلالخطاب على عالج مثلاألطراف في 

.3القانونيممثله  أو لشخص المستفید

التنازل عن الخطاب لشخص آخر حتى یترتب على ذلك أنه ال یجوز 

عن عقد األساس، كما ال یجوز لدائني المستفید مطالبة البنك بالتبعیة للتنازل 

إجباره بدال عنه أوه ألنه حق خالص للمستفید،  فلیس لهم استعماله بتنفیذ

.على استعماله

.وما بعدها174سابق، صالمرجع العبد الحمید الشواربي، -1

.153سابق، ص المرجع العلي جمال الدین عوض، خطابات الضمان المصرفیة، -2

.229سابق، ص المرجع الوممدوح الجنبیهي، منیر-3
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ك لتقدیره إن حق المستفید في خطاب الضمان هو حق شخصي مترو 

فهو حق ذو طابع شخصي، رغم 1التنازل عنه للغیرالمطلق، بحیث ال یمكن 

أن الخطاب ال یمثل حقا ذا طابع أن بعض الفقه یخالف هذا الرأي بقوله

عته  متصال  شخصي للمستفید، فالحق یكون كذلك إذا كان بسبب  طبی

.الدائنإتصاال  وثیقا  بشخص

وٕان كون حق المستفید حقا شخصیا ال یستتبع بالضرورة اعتباره من الحقوق 

صي في الدافع ألن هذا الرأي یجعل اإلعتبار الشخ.اإلعتبار الشخصيذات  

الجوهري  للتعاقد  اإلكتفاء بوجود العنصر أنه  یمكنالمحدد للتعاقد، في حین 

  .كذلك اعتبارهأجلمن

ضمن حقا شخصیا فإنه من خالل ما سبق، رغم كون خطاب الضمان یت

الشخصیة، ألن البنك عندما یتعهد ال یأخذالعقود ذات الطبیعة ال یعتبر من 

شخصیة  المستفید بعین اإلعتبار فهو یلتزم بالوفاء ألي شخص یحدده 

.العمیل

دورا هاما یختلف األمر بالنسبة للعمیل حیث  یكون لإلعتبار الشخصي 

من .ویعتبر العقد بینهما ذو طبیعة شخصیة،والعمیلفي التعاقد بین البنك

فحق المستفید هو حق شخصي طلق لیس هناك تالزم بین األمرین، هذا المن

،مجلة محكمة النقض المصریة،495: طعن رقم ،2004-01-13:نقض تجاري مصري بتاریخ-1

یكون إال للمستفید حق طلب صرف قیمة خطاب الضمان ال":، جاء فیه أن2004:لسنة 72 :العدد

وحده، والذي تكون شخصیته وأمانته محل اعتبار لدى عمیل البنك، فال یجوز له أن یتنازل عن هذا 

الخطاب بأي طریق حتى ولو بالتبعیة لتنازله عن العقد األصلي الذي صدر نفاذا له، إال إذا اتفق 

".صراحة في خطاب الضمان على جوازه
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ما یمنع دائنیه من طلب طبیعة شخصیة، وبالتالي لیس هناك لكنه لیس ذا 

الخطاب ال تدخل في ذمةقیمة  على قیمته، لكنه ولما كانتالحجز التحفظي

ء تنفیذ فید ال یمكنهم  إجراالمستتبقى في ملكیة البنك فإن  دائنيالمستفید بل

.حتى وٕان كان إمكانهم طلبه من الناحیة النظریة،الحجزهذا 

الضمان لیس ورقة تجاریةخطاب:الفرع الخامس

صائصه، یمكن خفي تعریف خطاب الضمان وبیان من خالل ما سبق 

:قبیل األوراق التجاریة ألسباب عدیدة أهمهامنُیَعدُّ القول أنه ال 

تالي فإن قیمة في ذاته فهو أداة إثبات، وبالأن خطاب الضمان لیس له -

منه ال تعطیه حقا فیه فال یكون المستفیدطرف شخص غیرحیازته من

.على اإلعتبار الشخصيئمقالحامله بل إنه  ضمان 

الورقة التجاریة أداة َعدُّ تُ بینما ،أن خطاب الضمان هو أداة ضمان-

.ذاتهإئتمان ووفاء في الوقت 

الورقة التجاریة بطبیعتها معدة للتداول، وتتضمن شرط اإلذن، أما  أن-

.1فهو غیر قابل للتداولخطاب   الضمان

خطاب الضمان غالبا ما یكون محدد المدة، بحیث یصبح بعد هذه المدة -

عدیم  القیمة، على العكس من الورقة التجاریة التي ال یترتب على تحریرها 

َرتْ ذي األصلي الانقضاء اإللتزام  .لتسویته الورقة ُحرِّ

ها على وجه الضبط إن المبلغ الوارد في الورقة التجاریة محدد فی-

.للتحدیدقابالیكون محددا أووالحصر، بینما في الخطاب

.118سابق، صالمرجع الغریب الجمال، -1
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ال یلزم الستیفاء قیمة الخطاب تقدیمه للبنك على خالف الورقة التجاریة -

بد من إتباع  بعض التي  یستوجب تقدیمها للوفاء، فإذا ضاعت كان ال

من البنك في حالة  اإلجراءات، في حین أنه یمكن الحصول على نسخة

.األمر إلى إجراءات معقدةضیاع  الخطاب وال یحتاج
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التطبیقات العملیة لخطاب الضمان المصرفي :الثانيالفصل

النصوص والهیاكل البنكیة الجزائریة في

لكنه ،صداره من طرف البنكإمسیرة خطاب الضمان المصرفي ب أتبد

هذه العملیات .و المستفیدأثناء سریانه قد یتعرض للتعدیل بطلب من العمیل أ

ولما ،جراءات شكلیة یقوم بها البنكإصدار والتعدیل تستدعي المتعلقة باإل

رت في الفقه في الحیاة العملیة انطالقا من صیغه ظهتعددت صور الخطاب

والغرض من ،عتبار طبیعته القانونیةخذت بعین اإلأتقسیمات عدیدة له 

.صدرتهأكذا الجهة التي و  ،وموطن مصدره،صدارهإ

كثر تداوال لخطاب الضمان المصرفي سیتم التعرض لبعض الصور األ

نتناول.مع الكفالة المصرفیةدوات تنفیذهألى إضافة باإل،جراءاته الشكلیةإ و 

خطاب الضمان المصرفي طبقا للنصوص التشریعیةصوراألولالمبحث في

صدار خطاب جراءات الشكلیة إلوفي المبحث الثاني اإل،العامة والخاصة

دوات تنفیذ الكفالة أالثالث فقد خصص لدراسة أما المبحث،الضمان المصرفي

.البنكیة وخطاب الضمان المصرفي في التشریع الجزائري
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خطاب الضمان المصرفي طبقا للنصوص صور:األولالمبحث

العامة والخاصةالتشریعیة

المصرفیةالعملیاتمستخدمة في مجالتعددت خطابات الضمان ال

1بحسب المعامالت التجاریة التي استلزمت إصدارها، وتنوعت  بتنوع األخطار

التي یهدف البنك إلى تجنبها، فلیس هناك أنواع على سبیل الحصر، بل لها 

ٕان كانت خطابات الضمان تصدر و . تقسیمات مختلفة أوجدها الواقع العملي

عن  هناك خطابات تؤدي ذات الوظیفة تصدر إال أن ،معظمها عن البنوكفي 

البنوك شركات الضمان أو أو شركات التأمین أو مؤسسات مالیة متخصصة

التقسیم أدناه، مع اإلشارة أكثر النماذج استخداما من خالل سنتناول.التعاونیة

بها الفقه قد تم تجاوزها من طرفإلى أن بعض صور الخطاب التي جاء

لعدم العمل بها في المنظومة البنكیة الوطنیة، وٕاما الباحث إما لقلة تداولها أو

تداول مثل هذه الصور منلصعوبة الوصول إلى الوثائق التي تبین 

.األحكام  القضائیة أوالخطابات، كوثیقة الخطاب ذاته 

بحسب اإللتزام خطاب الضمان صوریتضمن هذا المبحث دراسة

المطلب (الخارجیة أو خطابات الضمان الدولیة،)المطلب األول(المضمون

صور،)المطلب الثالث(شروطهخطاب الضمان بحسب صور،)الثاني

1- Pierre- André Chiappori et Marie-Odile Yanelle :" le risque bancaire ",

problèmes économiques, Hebdomadaire N°2.506, ed La Documentation

Française, France, du: 05-02-1997, pp 22-28.
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لخطاب أخرى وأخیرا صور،)المطلب الرابع(مدتهخطاب الضمان بحسب 

.)المطلب الخامس(الضمان

خطاب الضمان بحسب اإللتزام المضمونصور:المطلب األول

المصرفیة بحسب الغرض الذي صدرت تختلف خطابات الضمان

ضمان خطابات :ار تنقسم إلى أربع فئات رئیسیةفي هذا اإلط لضمانه، وهي

الصفقات العمومیة، خطابات الضمان الجمركیة، خطابات الضمان المالحیة 

.غیاب سند الشحن وخطابات الضمان المهنیة في

ضمان الصفقات العمومیةخطابات:الفرع األول

تداوال من بینها، وتصدر الفئة من أنواع خطابات الضمان األكثرهذه  َعدُّ تُ 

د المقاوالت والتورید العمومیة والشركات في عقو الهیئات والمؤسسات لمصلحة 

.مجموعة من صور الخطاب الضمانوهي بدورها تضم 

الضمان اإلبتدائيخطاب: أوال

ة المستفیدة، یضمن یتمثل هذا الخطاب في تعهد یقدمه العمیل إلى الجه

العطاء  معین من النقود یحدد بنسبة من قیمة الصفقة أوفیها دفع مبلغ

بحیث یحق 1المتنافس علیه، یرفقه  بالعرض الذي  یتقدم به إلى الصفقة

بمجرد طلبه في حال عجز العمیلفید من الخطاب الحصول على قیمته للمست

،المرجع السابقمالحة، لوكادیر:في نفس الموضوعیضا ، أ8سابق، ص المرجع الأحمد الحسني، -1

  .88ص 
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.المحددةفقة عن إتمام التعاقد خالل مدته الذي رست علیه الص

من المركز المالي هذا النوع من الخطابات، التحقق فيیكون الهدف 

العرض الذي یقدمه للصفقة وعدم تراجعه عن العطاء في بشأن للعمیل وجدیته

في بدایة المناقصة مي ابتدائیا ألنه یقدموس.1حالة تغیر األسعار في السوق

على  رسوها عدم أو إما برسوهانتیجتهاوینتهي بمجرد اإلعالن عن

بمثابة تأمین ابتدائي یقدم إلى الجهة ،فیعتبر هذا الخطاب.2المترشح

.3علیهاالمستفیدة لضمان دفع مبلغ من قیمة العملیة المتنافس

45:صورة من الخطابات في المادةالنص المشرع الجزائري على هذه 

المتضمن تنظیم 250-02:رقم وم الرئاسيمن المرسالثانيالبندالثانیة فقرةال

كفالة التعهد الخاصة :"، حیث جاء فیهاذكرهالسالف الصفقات العمومیة

من مبلغ %1ألشغال واللوازم ال یمكن أن تقل في أي حال عنبصفقات ا

 247-15 :رقم من المرسوم الرئاسي125:كما جاءت المادة،"التعهد

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام السالف ذكره 

إما أن  فهي المشرع الجزائري شكل الكفالةوبذلك لم یحدد.بنفس المضمون

.وهو الغالب عملیا،ضمان مصرفیةخطابات تكون مبالغ نقدیة أو

.242سابق، ص المرجع الأحمد نبیل النمري، -1

2 - J/Rives- Lange, op.cit, p 722.

.119سابق، صالمرجع ال غریب الجمال،-3
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1ضمان الدفعات المقدمة أو خطاب رد التسبیقاتخطاب: اثانی

علیه العطاء في إذا تم النص في عقد األساس أن المترشح الذي یرسو

مبلغ من قیمة العملیة قبل البدء في التنفیذ الصفقة العمومیة  یتعین علیه دفع

ب ضمان إلى الجهة العمومیة صاحبةمقدمة، توجب علیه تقدیم خطا ةكدفع

، تتمكن به هذه األخیرة من 2الصفقة، ویسمى بخطاب ضمان الدفعات المقدمة

الرجوع على البنك الضامن بقیمة الضمان في حدود الجزء غیر المنفذ من 

نجاز األعمال الموكلة إلیه، إالمورد من تمكن المقاول أوالعقد في حالة عدم

تنفیذه من  أو استنزال قیمتها تدریجیا بحسب قیمة ما تم توریدهتقوم ب أو

.3العملیة

بشكل یتوافق في العقد،یتم النص على هذه النسب وعلى مدة الضمان

د المدة  محدیكون غیر یمكن أن كما .العملیة المضمونة مع مدة  انتهاء 

.4العملیةشریطة أن یظل  ساري المفعول لحین انتهاء 

1- Garantie de remboursement d’acomptes.

.243سابق، صالمرجع الأحمد نبیل النمري، -2

،مجلة محكمة النقض المصریة،495: طعن رقم ،2004-01-13:بتاریخنقض تجاري مصري -3

"، جاء فیه2004:لسنة72،:العدد الخطاب -في أحد صوره -خطاب ضمان الدفعة المقدمة یعني :

لضمان إعادة ما اقترضه من المتعاقد المستفید مقدما من مبالغ -اآلمر-الذي یقدم ممن قبل عطاؤه 

في تمویل العملیة التي أسند ت إلیه، بما ال یكون معه المستفید دائنا بالحق قدمت له بغرض مساعدته

من هذا الخطاب إال من وقت قیامه بدفعه بالفعل لآلمر، فیحق له صرف قیمة الخطاب خالل  ئالناش

یقدمه من فترة سریانه ما لم یتفق فیه على استهالك تلك الدفعة تلقائیا، بما یتم توریده من بضائع أو

."دمات للمستفیدخ

،2004، 2 ط ،الحامد للنشر والتوزیع دار ،العملیات المصرفیة الخارجیة،ماهر كنج شكري-4

  .410ص  ،ردنألا
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-02: رقم المرسوم الرئاسيمن 63:ینص المشرع الجزائري في المادة

التسبیق، یتم عادلة  لقیمة مقیمة الخطاب تكون الذكر، أن السالف 250

 أو1العمومیةالصفقاتصندوق ضمان أو صداره  من طرف  بنك جزائريإ

المالئمة للمصلحة ده بنك جزائري، ویتم تحریره حسب الصیغ بنك أجنبي یعتم

.المتعاقدة  والبنك الذي تنتمي إلیه

تكون معادلة فإن قیمة الخطاب إما أن،إذا كانت التسبیقات جزافیة

من السعر األولي %15ال یتجاوز نسبة جزء منه شریطة أن أو للتسبیق

أما إذا كان التسبیقات  .عالهأ من نفس األمر65:للمادةللصفقة تطبیقا

معادلة لهذه تكون جزافیة وعلى حساب التموین معا، فإن قیمة الخطاب إما أن

من المبلغ اإلجمالي%50جزء منها شریطة أال تتجاوز نسبة التسبیقات أو

   .هذكر السالف األمرنفسمن70:للصفقة  تطبیقا ألحكام المادة

حیث یقوم ،ل بهذا النوع من الخطابات في مشاریع المقاوالتالعمیكثر

دفعة مقدمة عند المقاول باإلتفاق مع رب العمل على أن یتقاضى هذا األخیر

المقاول من البدء في تجهیز الموقع وشراء الموادالعقد من أجل تمكینإبرام

ضمان یوازي األولیة الضروریة لتنفیذ العملیة، فیقوم المقاول بتقدیم خطاب 

عدم  تمكن المقاول ان إعادة المبلغ المدفوع في حال قیمة الدفعة المقدمة لضم

أنه مقید عندما تكون قدرات المقاول محدودة أویحدث ذلك.2من إتمام العمل

في نفس الوقت، بشكل یجعل السیولة المتاحة لدیه بعقود والتزامات أخرى

.لیهإشارة الذي سبقت اإلصندوق ضمان الصفقات العمومیة-1

.359سابق، ص المرجع المحمود الكیالني، -2
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ب العمل لضمان استرداد الدفعة ، فیهدف بذلك ر 1موزعة بین تلك المشاریع

.بالتزاماتهالمقدمة عند إخالل المقاول

2التنفیذخطاب الضمان النهائي أو لحسن : اثالث

تتطلب عقود األشغال والتورید تقدیم خطاب ضمان نهائي، بعد توقیع

یهدف إلى ضمان حسن تنفیذ العملیة ومطابقتها العقد بمدة محددة فیه، 

، وتستمر صالحیته إلى تاریخ انتهاء العقد األساس بفترة تسمح 3لشروط العقد

فترة  الضمان إذا تعلقت استیالم البضائع أو أو بالتأكد من سالمة تنفیذه

.4العملیة  بتركیب اآلالت والمعدات

بنسبة منخطاب الضمان النهائي بقیمة تتحددالبنك لصالح عمیلهُیْصِدرُ 

1- J/Rives- Langes, op.cit, p557.

2- La garantie de bonne exécution.

مجلة محكمة النقض ،4167: طعن رقم ،2010-11-22:نقض تجاري مصري بتاریخ-3

"جاء فیه،2010:لسنة68، :العدد ،المصریة خطاب ضمان حسن التنفیذ، هو الذي یقدمه المقاول :

المقاولة ومطابقتها لشروط عادة إلى رب العمل عند التوقیع على العقد بغرض ضمان حسن تنفیذ أعمال

العقد، فتستمر صالحیة هذا الخطاب إلى حین اإلنتهاء من التنفیذ في فترة تسمح بالتأكد من سالمة 

التنفیذ ومن ثمة فإن المطالبة بقیمة ما ورد بهذا الخطاب إنما یتوقف بالضرورة على قیمة ما تخلف من 

متها وهو مایستتبع بحسب ظاهر عبارات هذا النوع فإذا ما اتضح عدم سال.تنفیذه من أعمال المقاولة

یوجب على المستفید سلوك الطریق من الخطابات قابلیة القیمة الواردة بها للمنازعة في تقدیرها، بما

العادي لرفع الدعوى دون أمر األداء، لما كان ذلك وكان خطاب الضمان محل المنازعة قد صدر من 

من %10اره وفق الغرض منه خطاب ضمان نهائي بمقدار الطاعن لصالح المطعون ضدها باعتب

طریق رفع الدعوى دون أمر قیمة التعاقد بالكامل، بما الزمه وجوب أن تلجأ في طلب صرف قیمته إلى

   .األداء

.25سابق، ص المرجع العلي جمال الدین عوض، خطابات الضمان المصرفیة، -4
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فلیس ،هوحسب القوانین الساریة فی1لظروف كل بلدقا قیمة العقد، تتفاوت طب

قاء عمولة، على غرار خطاب الضمان اإلبتدائي ل ویكون ذلك.ثابتة لها قاعدة

.فارق في النسبمع

یتم طلب هذا النوع من الخطاب من طرف الجهة الحكومیة بعد رسو 

ثمالصفقة على العمیل، بحیث تختاره من بین أفضل المتنافسین وأقلهم سعرا 

ترد إلیه مبلغ الخطاب اإلبتدائي وتكتفي بالنهائي، بحیث یكون هو اآلخر 

ستیفاء مبلغه الجهة المستفیدة من التقدم للبنك من أجل اُیَمكِّنُ لمجرد الطلب 

على  ، دون أن یكون له حق اإلعتراض2كلها أو إذا أخل العمیل بأحد التزاماته

الوفاء إال عن طریق اللجوء للقضاء بإثبات عدم أحقیة المستفید من قبض 

 أو أن مصادرته لم تكن قائمة على أساس من الواقعقیمة الخطاب أو

.3القانون

المتضمن تنظیم  250-02: رقم الرئاسيمن المرسوم 82:تنص المادة

سن التنفیذ ومنها الضمانات الضمانات المالئمة لح":الصفقات العمومیة أن

السیما في المیدان المالي، هي تحصل علیها المصلحة المتعاقدة،التي 

الضمانات النقدیة التي تغطیها كفالة مصرفیة یصدرها بنك أجنبي من الدرجة 

النشر، القانون الكویتي، بدون داروجهة القانونیة فيعملیات البنوك من الیعقوب یوسف صرخوة،-1

.229، الكویت، ص 1998، 2 ط

2- Serge Antoine Techkhoff : " cautions, garantie à première demande, bonds ",

Revue le MOCI, N° 02, Paris, du :15-02-2012, pp 48-59.

دراسة تطبیقیة -اإلئتمانیة المالي وأثره في المخاطرالتحلیل":الح طهران الزرقان، مقال بعنوانص-3

ص  ص ،2010، 23:، مجلة كلیة بغداد للعلوم اإلقتصادیة، العدد"-على عینة من البنوك األردنیة 

265-284.
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-األمرفي مفهوم هذا-فیشكل".المختصلجزائرياألولى یعتمده البنك ا

لمصلحة المتعاقدة من أجل حسن تنفیذ لحسن التنفیذ ضمانا خطاب ضمان

العمیل للصفقة، وتغطي المرحلة ما بین إعطاء األمر ببدء تنفیذها واالستیالم 

.المؤقت للصفقة

المتعامل یتعین على ":أعاله، أنهمن نفس األمر84:كما تنص المادة

المتعاقد أن یقدم كفالة حسن تنفیذ الصفقة، زیادة على كفالة رد التسبیقات 

  ...".أعاله 63المنصوص علیها في المادة 

یحرر خطاب الضمان لحسن التنفیذ حسب الصیغ المعتمدة من طرف 

 10%و 5%المصلحة المتعاقدة والبنك الذي تنتمي إلیه، ویحدد مبلغها بین 

من مبلغ الصفقة حسب طبیعة وأهمیة الخدمات الواجب تنفیذها وتسترجع في 

:87، طبقا للمواد1مدة شهر واحد ابتداء من تاریخ التسلیم النهائي للصفقة

  .250-02: رقم المرسوم الرئاسينفسمن 88و

الجمركیةخطابات الضمان :الفرع الثاني

بمجرد ُتْسَتَحقُّ تعتبر الرسوم الجمركیة موردا من موارد الدولة، وهي ال 

وصول البضاعة إلى أرصفة المنطقة الجمركیة، وٕانما استحقاقها مرهون

بخروجها من الدائرة الجمركیة إلى األسواق المحلیة وهذا ما یعرف فقها

كرة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة بحري إسماعیل، الضمانات في مجال الصفقات العمومیة، مذ-1

.94، ص 2009-2008الحقوق، خدة، كلیةبن یوسف بن الجزائر
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.1"بالضمان الجمركي"

ق الخزینة العمومیة لضمان حقو یتم إصدار خطابات الضمان الجمركیة

تلك التي یعاد تصدیرها من أجل رفع الید السلع المستوردة أومن رسوم على 

:على اآلتي 2من قانون الجماركالثانیةفقرة ال 106: فتنص المادةعنها،

غیر أنه یمكن إلدارة الجمارك أن تطالب بإیداع المبلغ الذي یمثل الحقوق ..."

ضمان كاف تأمینا ألداء الدفع الكامل لهذه الحقوق والرسوم تقدیم والرسوم أو

".عند رفع الید

یجوز إلدارة الجمارك :"على مایلي  األولى فقرةال 108: وتنص المادة

أن  ،من أجل تسدید الحقوق والرسوم والغرامات وكل المبالغ األخرى المستحقة

تقبل السندات التي تكفلها إحدى المؤسسات المالیة المؤهلة المعتمدة في 

ز المبلغ عندما  یتجاو ،ابتداء من أجل استحقاقهاأشهر)4(الجزائر لمدة أربعة

"500000(خصم  خمسمائة  ألف دینار الواجب دفعه بعد  كل (3.

.243سابق، ص المرجع الأحمد نبیل النمري، -1

1979-07-24:المؤرخة في 31:لعددا ج ر ،1979-07-21:المؤرخ في07-79:القانون رقم-2

 ج ر ،1998-08-22:المؤرخ في10-98:المعدل والمتمم بالقانون رقمالمتضمن قانون الجمارك،و 

 ج ر ،2017-02-16:المؤرخ في04-17:والقانون رقم1998،-08- 23:فيالمؤرخة  61: العدد

.2017-02-19:المؤرخة في 11:العدد

:من القانون رقم52:المعدلة والمتممة بنص المادة 07-79: رقم من قانون الجمارك108:المادة-3

  .2017-02- 19: فيالمؤرخة  11: ج ر العدد،2017-02-16:المؤرخ في17-04
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مبلغ نقدي في صورةعن طریق إیداع هذا النوع من الضمان، یمیتم تقد

  فقرةال 119 :فتنص المادة.1"النظام العام للسندات بكفالة:"كفالة تحت عنوان

ُص :"على مایلي السالف ذكرهمن قانون الجمارك2األولى الكفالة  ُتَخصَّ

نجرة عن عدم لضمان مبلغ الحقوق والرسوم وتحصیل الغرامات المحتملة الم

ُص المكتتبة، غیر أن إدارة الجمارك احترام اإللتزامات  فق الشروط التي و  ُتَرخِّ

:تحددها بما یأتي

استبدال الكفالة بودیعة تغطي الحقوق والرسوم أو جزءا من هذه الرسوم -1

عندما ال تكون البضائع موضوع حظر،والحقوق فقط،

استبدال اإللتزام المضمون باكتتاب تعهد عام مكفول صالح لعدة عملیات-2

أو باتفاقیة تبرم بین إدارة الجمارك والمتعامل،

استبدال اإللتزام المضمون باكتتاب تعهد عام مكفول برهن في نطاق -3

من طرف مستغلي المخازن ،اإللتزامات والمسؤولیات تجاه إدارة الجمارك

المؤقتة والمستودعات الجمركیة والمصانع الخاضعة للمراقبة الجمركیة،

د بكفالة بوثیقة تحل محله وتحتوي على ضمان كفالة استبدال السن-4

اعتباریة،

استبدال السند بكفالة بوثیقة دولیة مطابقة للنموذج المحدد بموجب -5

تحدد كیفیات تطبیق هذه المادةاإلتفاقیات الدولیة التي انضمت الجزائر إلیها،

تعدل وتتمم ،السالف ذكره2017-02-16:المؤرخ في04-17:من القانون رقم55:المادة-1

.07- 79: رقم قانون الجماركعنوان القسم الثاني من الفصل السابع من 

:من القانون رقم56:المعدلة والمتممة بنص المادة 07-79: رقم من قانون الجمارك119:المادة-2

.2017-02-19:المؤرخة في 11: ج ر العدد،2017-02-16:المؤرخ في17-04
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.1"بمقرر من المدیر العام للجمارك

امس من المادة أعاله أن المشرع الجمركي یقصد وكما یبدو جلیا من البند الخ

.بالوثیقة البدیلة عن السند بكفالة، خطاب الضمان

الجمركي هي ذاتها بالنسبة لتسلیم البضائع  إن الغایة من خطاب الضمان 

تأخر وصول مستندات الشحن، والتي تستوجب المنقولة في حالة غیاب أو

البضاعة خشیة تلفها إن كانت بطبیعتها سریعة بالضرورة اإلسراع في إخراج 

.لتفادي تكدسها على األرصفةال تتحمل التخزین لمدة طویلة أوالتلف، أو

التي تطول -فیتم اإلكتفاء بحصر البضائع دون تقدیر رسومها الجمركیة 

یضمن خطابا مصرفیا،من الجهة المستوردةمرالمعني باألفیأخذ-إجراءاتها

.استحقاقهارك دفع الرسوم والحقوق عندلمصلحة الجما

من التطبیقات العملیة، قیام الجمارك بتقسیط رسومها المستحقة لفائدة 

صاحب البضاعة، وتمكینه من استیالمها بشرط تقدیم خطاب ضمان مصرفي 

.قساط المتفق علیها من جانب التاجریضمن إلدارة الجمارك استیفاء األ

.الحصرنذكر أهمها على سبیل المثال ال  ابوتتعدد أشكال هذا الخط

خطاب اإلیداع: أوال

:من قانون الجمارك على اآلتي2األولى فقرةال 129:تنص المادة

من تخزین البضائعُیَمكِّنُ المستودع الجمركي هو النظام الجمركي الذي "

  وذلك ،تحت المراقبة الجمركیة في المحالت المعتمدة من قبل إدارة الجمارك

.المعدلة والمتممة07-79: رقم من قانون الجمارك119/1:المادةنتهى نصإ - 1

10-98:المعدلة والمتممة بموجب القانون رقم07-79: رقم من قانون الجمارك129:المادة-2

.ذكرهماالسالف 1998-08-22:المؤرخ في
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".مع وقف الحقوق والرسوم وتدابیر الحظر ذات الطابع اإلقتصادي

یتم إصدار خطاب اإلیداع عن البضائع التي یتم إیداعها في مستودعات 

المنطقة الجمركیة من أجل إعادة تصدیرها إلى جهات أخرى، ویكون إصدار 

البضائع في المستودعات،  وضمانا المحتمل بقاء الخطاب في مقابل المدة

.أشهرإذا امتدت المدة إلى أسابیع أود یستحق من رسوم اإلیداع السیما لما ق

من 132:حیث یمكن أن تصل هذه المدة إلى سنة كاملة طبقا لنص المادة

.القانون أعاله

تمنح إدارة ":من قانون الجمارك على مایلي1001:كما تنص المادة

فور إبالغها بطلب الطعن رفع الید عن البضائع المتنازع فیها الجمارك 

:شریطة

أن ال یمنع رفع الید فحص البضائع من طرف لجان الطعن،-

أن ال تكون البضائع موضوع حظر یتعارض مع رفع الید عنها،-

یضمن بكفالة مبلغ الحقوق والرسوم والعقوبات المالیة أن یودع أو-

.أساس تقدیر أعوان الجماركالواجب أداؤها احتماال على 

یمكن إلدارة الجمارك إعفاء المتعاملین ذوي المالءة من تقدیم الضمان 

المنصوص علیه في هذه المادة، ضمن الشروط المحددة بمقرر من المدیر 

".العام للجمارك

:من القانون رقم50:المعدلة والمتممة بنص المادة 07-79: رقم من قانون الجمارك100:المادة-1

.السالف ذكرهما2017-02-16:المؤرخ في17-04
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خطاب السماح أو القبول المؤقت: اثانی

في مقابل السماح لدخول ،تتطلب إدارة الجمارك إصدار هذا الخطاب

إصالحها مع كمال تصنیعها أوإ مواد أولیة إلى الدولة من أجل تصنیعها أو

فقرة ال 174: وقد نصت علیه المادة.والرسوم الجمركیةالضرائب إعفائها من

یقصد بالقبول المؤقت ":من قانون الجمارك المعدل والمتمم بقولها األولى

في اإلقلیم الجمركي بعض البضائع ُتْقَبلَ ن النظام الجمركي الذي یسمح بأ

المعدة للتصدیر ثانیة، خالل مدة معینة مع توقیف الحقوق والرسوم عند 

....."اإلستیراد واإلعفاء من اإلجراءات الخاصة بمراقبة التجارة الخارجیة

ویتمثل مبلغ الخطاب في مجموع قیمة الرسوم الجمركیة والضرائب 

وذلك إذا لم تتم عملیة إعادة تصدیر هذه المواد خالل مدة المفترض  إعفاؤها

إصالحها، حیث تصبح الرسوم معینة من اإلستیراد وبعد عملیة تصنیعها أو

الجمركیة والضرائب المعفاة  مستحقة وواجبة األداء، ویكون لمصلحة الجمارك 

ینبطق هذا األمر على السماح بخروج .1حق استیفاؤها من قیمة الخطاب

إدخالها إلى األراضي التصدیر الستكمال صنعها وٕاعادة سلع على سبیلال

.إعادتهامقابل إصدار خطاب  جمركي لضمان في ،الوطنیة خالل مدة معینة

ح للسیاح  بإدخال یعتبر من أشكال خطابات السماح المؤقت، التصری

سیاراتهم  إلى إقلیم البالد مقابل تقدیم خطاب لضمان خروج السیارة  بعد مدة 

  هعند خروجخطابات السماح المؤقت السماح للمسافرمنُیَعدُّ معینة، كما 

خطاب یضمن إعادتها عند عودته إلىمقابل تقدیم،من اإلقلیم أخذ مجوهراته

  .169- 168ص ص سابق، المرجع  البوكونة نورة، -1
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  .   الوطن

العابرةخطاب البضائع: اثالث

فقرة ال 125: الجمركي في المادةنص المشرع الجزائري على نظام العبور

"حیث جاء فیهاقانون الجماركمن1األولى العبور هو النظام الجمركي التي :

المنقولة في نفس دائرة اختصاص فیه البضائع تحت المراقبة الجمركیةتوضع

جوا، مع  أو جمركي آخر برامكتب جمركي إلى مكتب منالمكتب أونفس

".ابیر الحظر ذات الطابع اإلقتصاديوقف الحقوق والرسوم وتد

فالبضائع العابرة هي البضائع التي یتم استیرادها لفائدة دولة أخرى لكنها 

تأخذ طریقها عبر اإلقلیم المحلي، ومثل هذه البضائع لیس علیها رسوم 

المشرع الجمركي یتطلب لها خطابا بقیمة للبالد، لكن یة ألنها غیر واردة جمرك

وبمجرد إثبات هذا ،الرسوم والضرائب ضمانا لوصولها إلى الدولة األخرى

.الضمانارك منه یسترد صاحبها قیمة  خطابالوصول وتحقق إدارة الجم

من قانون الجمارك المذكور  األولى فقرةال 127: وذلك ما تؤكده المادة

لإلستفادة من العبور یجب على الملتزم اكتتاب ":نهأعلى  أعاله حیث تنص

یلتزم بموجبه تحت طائلة العقوبات ،لتزام مكفولإتصریح مفصل یحتوي على 

بتقدیم البضائع المصرح بها إلى المكتب المحدد وبترصیص سلیم محتمل 

".ال المحددة وعبر الطریق المعینوضعه في اآلج

:من القانون رقم61:بنص المادةالمعدلة والمتممة 07-79: رقم من قانون الجمارك125:المادة-1

.السالف ذكرهما2017-02-16:المؤرخ في17-04
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خطاب التخلیص على البضائع: ارابع

عتها دون تقدیر یهدف هذا الخطاب إلى اإلفراج عن البضائع بمجرد مراج

لتفادي المستحقة، بسبب طبیعة البضاعة القابلة للتلف أوالجمركیةالرسوم 

ویكون إصدار الخطاب ضمانا لسداد الرسوم المستحقة .تكدسها على األرصفة

.عند تسویتها

مخصصة تسمى مساحات یخصص لهذا النوع من البضائع أماكن

من قانون قانون الجمارك حیث 661:التخلیص الجمركي، تناولتها المادة

النظامي بالبضائع عندما یتعذر القیام بالتصریح المفصل ":نصت على مایلي 

یجوز تفریغها في أماكن لخزنها تحت ،اإلقلیم الجمركيفور وصولها إلى

ریح المذكور للجمارك، وتنظم هذه المراقبة الجمركیة في انتظار تقدیم التص

مساحات للتخلیص الجمركي حسب األماكن المسماة مستودعات مؤقتة أو

.2"الشروط المنصوص علیها في هذا القانون

أن كل بضاعة موضوعة تحت نظام جمركي،وتجدر اإلشارة أخیرا

من 117:اقتصادي یجب أن تكون محل خطاب ضمان كما تؤكده المادة

04-17من القانون 30:بالمادةالمتممةو  المعدلة 07-79 :رقم الجماركمن قانون66:المادة-1

.السالف ذكرهما2017-02-16:المؤرخ في

عندما ال تكون البضائع موضوع تصریح :"كاآلتينص المادة قبل التعدیل، أما بعد التعدیل فهو -2

أدناه فور وصولها إلى مكتب الجمارك، یجوز تفریغها في أماكن 75:مفصل كما حددته المادة

مخصصة لهذا الغرض للمكوث فیها تحت المراقبة الجمركیة في انتظار التصریح المذكور لدى 

وقد تم تعدیل .المعدل والمتمم لقانون الجمارك 04-17 :رقم قانونالمن 30/1:، المادة"الجمارك

2019:المتضمن قانون المالیة لسنة18-18:من القانون رقم23:مؤخرا بموجب المادة66:المادة

.، وقد تعمد الباحث اإلتیان على المادة قبل التعدیل بسبب وضوحها أكثر من المادة المعدلةالسالف ذكره
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یجب أن تكون البضائع الموضوعة تحت ":الجمارك المعدل والمتممقانون

نظام جمركي اقتصادي موضوع سند بكفالة، یتضمن زیادة على التصریح 

لتزام مرفق بكفالة حسنة ومیسورة لضمان الوفاء في االمفصل بالبضائع تقدیم 

منصوص علیها باإللتزامات ال،اآلجال المحددة وتحت طائلة العقوبات القانونیة

فسر ت دةماال ههذلعل و  .1"في القوانین والتنظیمات المتعلقة بالعملیة المعنیة 

.تعدد أشكال خطابات ضمان التخلیص الجمركي

خطابات الضمان المالحیة في غیاب سند الشحن:الفرع الثالث

لشركات المالحة في الضمان المالحیة هي الخطابات التي تقدم خطابات

ویتم إصدارها عند وصول البضائع المستوردة إلى .2الدولیةمجال التجارة 

، بحیث ال یمكن تندات شحنها السیما بولیصة الشحنالمیناء قبل وصول مس

وخشیة تعرضها للتلف أو.3للمستورد استیالمها من دون هذه المستندات

لمستورد بمواعید تسلیمها إلى ا الرتباط أو لتقلبات أسعار السوق المحلیة

الشركة الناقلة بالمیناء وكیلجهات أخرى، یتم تحریر خطاب ضمان إلى 

لمصاریف تخزینها بالدائرة الجمركیة وتكدس لإلفراج عن البضاعة تفادیا

.4الشحن والتفریغالمخازن واألرصفة وٕاعاقة حركة

:من القانون رقم56:المعدلة والمتممة بنص المادة 07-79: رقم قانون الجماركمن 117:المادة-1

.السالف ذكرهما2017-02-16:المؤرخ في17-04

2- J/Rives -Langes, op.cit, p722.

.11سابق، صالمرجع الأحمد الحسني، -3

.29ص  سابق،المرجع العلي جمال الدین عوض، خطابات الضمان المصرفیة، -4
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أول طلب، عندیتضمن خطاب الضمان المالحي تعهد البنك بالدفع

لتزم بها وكیل شركة المالحة عن اأخرى للمبالغ التي إجراءات  يوبدون أ

یتضمن الخطاب عموما بیانا بقیمة .عمیله المستورد في حدود قیمة البضاعة

ویتم التعرف على قیمة البضائع .الضمانفیه أجل سریان ُیَحدَّدُ البضائع، كما 

یراها البنك مستوفیة لكافة البیانات، ومواصفاتها واسم الباخرة من أي وثیقة 

بعد تقدیمها المستورد للبنكمها العمیل وبمجرد وصول مستندات الشحن یقد

لإلطالع إلى الشركة الناقلة، من أجل استرجاع خطاب الضمان الذي حرره 

.على نفسه

أحد أهم َعدُّ تُ ئتمانیة هامة، فهي إتقوم خطابات الضمان المالحیة بوظیفة 

:صور الخطاب  وتتمیز عن غیرها  ببعض اإلجراءات أهمها ما یلي

في صیغة تعهد ،طلب إصدار خطاب الضمان المالحي من العمیلُیَقدَّمُ -1

لتسلیم في موقع علیه بملكیته للبضاعة وبتعویض الشركة الناقلة عن تبعات ا

واصفات البضاعة بنسخة من الوثائق المبینة لمُیْرَفقُ .غیاب سند الشحن

وتقدیم ،المستندي في حالة وجودهسم الباخرة، وبیان رقم اعتمادها وقیمتها وا

البضاعة بالعملة األجنبیة، وافقة رقابة النقد على دفع قیمة مستیراد أوإذن اإل

.إذا اضطر البنك إلى تنفیذ تعهده في الخطاب

ُیَشارُ ومدة سریانه، و تحدید المبلغ الذي یلتزم به البنك بموجب الخطاب -2

.في وثیقة  الخطاب إلى رقم اإلعتماد المستندي إن وجد

في حالة غیاب اإلعتماد المستندي، یتعین تحدید غطاء كامل لخطاب -3

.الضمان المالحي
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الحرص على متابعة وصول مستندات الشحن من أجل تقدیمها للشركة -4

عن طریق العمیل بعد ستیالم أوالناقلة، إما  مباشرة بكتاب موصى علیه باإل

.للبنك من أجل استرجاع الخطاب وٕالغائهها توقیعه باإلستیالم ومن  ثمة تقدیم

خطابات الضمان المهنیة:الفرع الرابع

هي نوع من الخطابات یفرضها القانون على ،خطابات الضمان المهنیة

انحرافهم عنهن معینة ضمانا لعدم األشخاص الذین یرغبون في مزاولة م

الهدف من فرض هذه .ما قد یستحق من مخالفات ضدهمتأدیة مهامهم، أو

ستفادة من اإل متهنالضمانات المالیة المهنیة هو السماح لعمالء وأجراء الم

.بعض الحمایة اآللیة على أساس الغیر الضامن 

في حین أنه على ،غالبا ما یتم تكییف هذا الضمان على أنه كفالة

العكس من الكفیل الذي یتعهد أمام شخص واحد معین فإن المضمون في هذا 

وجدیر بالذكر أن .النوع من الضمان یكونون كل األشخاص المعنیون مطلقا

القضاء في فرنسا ال یزال یتردد في تكییف هذا الضمان مابین الكفالة وخطاب 

.1الضمان

:المهنیة ما یلي ومن أهم أشكال خطابات الضمان

2المخلص الجمركي: أوال

هو الوسیط الذي یساعد المسافرین والتجار في إتمام اإلجراءات 

ویفرض علیه القانون قبل مزاولة هذه المهنة إیداع خطاب ضمان .الجمركیة

1- Brigitte Roman, op.cit, p 22.

2- Le Courtier en Douane.
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عاتقه بقیمة تقدرها إدارة الجمارك، ضمانا للغرامات التي یحتمل وقوعها على

ویض لمصلحة مستخدمیه كتع عن أو تصدر عنهجراء المخالفات التي 

.الجمارك عن األضرار

أصحاب المستودعات: اثانی

عات تقدیم خطابات لمصالح یفرض القانون على بعض أصحاب المستود

لمستودعین التقید ا ُتْلِزمُ تستهدف الرقابة على حركة اإلیداع والسحب، الجمارك

كغلق مفاتیح المستودعات بمفتاحین مختلفین أحدهما تحتفظ .الواجباتببعض 

إخراج السلع إال بحضور بحیث ال یسمح بإدخال أو،به مصلحة الجمارك

العقوبات والغرامات المالیة التي تحت طائلة ،وان الجمارك وترخیصهمأع

.یضمنها خطاب الضمان

شركات المالحة:ثالثا

مخالفات ربابنة على شركات المالحة ضمانا لیفرض تقدیم خطابات

.ویتم إصدارها لفائدة مصلحة الموانئ والمنائر والجماركالسفن وبحاراتها،
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خطابات الضمان الدولیة أو الخارجیة:المطلب الثاني

التي تصدر الخارجیة هي الخطابات أو خطابات الضمان الدولیة

أطرافها مقیما بالخارج، غالبا تنفیذا التفاقیات تنعقد أحد بمناسبة عملیات یكون 

عن تحویل األموال ُتْغِنيقتصادیا هاما، فهي إوهي تؤدي دورا .بین دولتین

، وما یترتب 1من بلد إلى آخر ثم إعادة استردادها بعد انتهاء الغرض منها

تنقسم عموما هذه .التحویلرف وعموالت على ذلك من تحول في أسعار الص

:الخطابات إلى ثالث فئات

.خطابات الضمان الخارجیة لمصلحة مستفیدین في الجزائر-

.خطابات الضمان الخارجیة لمصلحة مستفیدین خارج الجزائر-

).بنك الجزائر(خطابات الضمان الصادرة عن البنك المركزي -

الواجب التطبیقعكاشة محمد عبد العال، قانون العملیات المصرفیة الدولیة، دراسة في القانون-1

.341اإلسكندریة، ص،1،2007على عملیات البنوك ذات الطبیعة الدولیة، دار الجامعة الجدیدة، ط
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خطاب الضمان الخارجي الصادر لمصلحة مستفید :الفرع األول

بالجزائرمقیم

هو ذلك الخطاب الذي یطلب إصداره شخص أجنبي غیر مقیم لصالح 

) امعنوی أو اطبیعی(شخص مقیم في الجزائر، بناء على تقدم الشخص األجنبي 

، تشترط علیه الجهة العمومیة صاحبة 1الجزائرمزایدة في  أو في مناقصة

لُ المشروع تقدیم تأمین ضمانا لحسن تنفیذه للمشروع، كما قد  له بعض ُتَعجِّ

.الدفعات المقدمة مقابل خطاب ضمان یقدمه إلیها

دار خطاب ضمان یلجا الشخص األجنبي إلى بنكه في الخارج طالبا إص

ألجنبي بناء على هذا الطلب الجزائر، فیقوم البنك المصلحة مستفیده في

للتصدیق والتوقیع علیه ،المحلي للمستفیدإلى البنكبإصدار الخطاب وٕارساله 

ب إصدار خطایطلب إلیه  أو على نحو یجعله ملتزما تجاه المستفید معه

.ضمان نیابة عنه لصالح المستفید

تراط اشغالبا ما تتم هذه العملیة بین البنوك المحلیة والخارجیة بدون 

على أساس المعاملة بالمثل، تنظمها إجراءات تحدد أسقف إیداع غطاء نقدي

وز ، یراعي كل من البنكین عدم تجا2التسهیالت اإلئتمانیة المتبادلة بین البلدین

وعند اإلقتضاء یرجع .الضمانخطابات ل الحد األقصى لها عند إصدارهما

إصدار خطاب الضمان على  بنكه المركزي ألخذ الموافقةالبنك المحلي إلى 

مفهوم الشخص ،المتعلق بالنقد والقرض السالف ذكره11-03:مر رقممن األ125:حددت المادة-1

.المقیم وغیر المقیم بالجزائر

:أیضاراجع، ی38سابق، صالمرجع الالمصرفیة، عوض، خطابات الضمانعلي جمال الدین-2

  .365 -362ص ص سابق، المرجع المحمود الكیالني، 
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عملیات النقد، هذا اإلجراء من باب الرقابة على إذا نص القانون على مثل 

مع ضرورة إخطار البنك المركزي السیما خروج العملة الوطنیة إلى الخارج، 

تنص وذلك ما.بكافة البیانات الخاصة بهذا النوع من العملیاتكسلطة علیا

المتعلق بالنقد والقرض المعدلة 04-10:مر رقممن األ21:علیه المادة

المتعلق بالنقد والقرض السالفي  11-03 :رقم مرمن األ35:والمتممة للمادة

  .الذكر

خطاب الضمان الخارجي الصادر لمصلحة مستفید :الفرع الثاني

الجزائرخارجمقیم

ء على طلب هذا النوع من الخطابات من البنوك المحلیة بنایصدر

مقیم في الخارج، في الحالة التي یكون فیها البلد عمیلها لمصلحة مستفید 

أو المشروع على األراضي الوطنیة وٕاثر رسو األجنبي هو صاحب المناقصة

الجهة األجنبیة صاحبة شخص مقیم في الجزائر، فتتطلب منهالعطاء على  

الوطني خطاب املالمشروع تقدیم ضمانات للعملیة، یحرر بموجبها المتع

.2في الجزائر لمصلحة الجهة األجنبیة في الخارجضمان موقع من بنكه 

"وجاء فیها-1 …سعار تتمثل مهمة بنك الجزائر في الحرص على استقرار األ:

یكلف بتنظیم الحركة النقدیة ویوجه ویراقب بكل الوسائل المالئمة توزیع القرض وتنظیم ،ولهذا الغرض

كد من سالمة أالسیولة ویسهر على حسن تسییر التعهدات المالیة تجاه الخارج وضبط سوق الصرف والت

".بتهالنظام المصرفي وصال

.366سابق، صالمرجع  ال محمود الكیالني،-2
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ي الخارج طلب إصدار تتم العملیة بأن یرسل البنك المحلي إلى مراسله ف

م في الخارج، اإلشتراك في إصداره لصالح المستفید المقی أوخطاب الضمان 

الخطاب بسبب ما قد یترتب عنه الجزائر بصدور هذا مع وجوب إخطار بنك 

األجنبیة، عندما من تحویل مبالغ مالیة إلى الخارج  سواء بالعملة الوطنیة أو

.مبلغ الخطابصرفإلى  یضطر البنك

الجدیر بالذكر في هذا النوع من الخطابات، أنها تصدر لحساب كبار 

ام هم المالي الهالعمالء الذین  یتمتعون بتسهیالت إئتمانیة معتبرة بسبب مركز 

العملیات تنفیذا لإلتفاقیات في إطار التعاون في البالد، وغالبا ما تتم هذه

.1والتبادل االقتصادي

خطاب الضمان الصادر عن البنك المركزي لحساب :الفرع الثالث

المحلیةبنوكه

یشترك البنك المركزي مع بنكه المحلي في إصدار خطاب الضمان إذا 

ركزي األخیر، مرّد ذلك اشتراط بعض المقترضین تدخل البنك المطلبه هذا 

البنوك، فیعزز البنك المركزي مركز بنوكه لتعزیز الضمان باعتباره بنك

المحلیة مع مراسلیها في الخارج مقابل حصوله على تصریح غیر مشروط 

وهو ما تؤكده .منها بالخصم من حسابها عند اإلقتضاء ودون الرجوع  إلیها

1- Kais Benbrahim et Michaël Levystone: " panorama jurisprudentiel des

cautionnements et des garanties bancaires internationales", exposé en gestion

bancaire et financière internationale, site:www.doc-du-juriste.com, visité le:

20-08-2009.
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حیث تنص على ،المتعلق بالنقد والقرض04-10:مر رقممن األ41 :ادةالم

ن یكون له حساب جار دائن أیجب على كل بنك یعمل في الجزائر :"مایلي

."مع بنك الجزائر لتلبیة حاجات عملیات التسدید بعنوان نظام الدفع

نما یقوم بذلك وهو إن البنك المركزي عندما یتعهد في هذا الخطاب إ

بأكبر من قیمته، على أساس أن  ىالضمان الذي یقدمه مغطمطمئن إلى أن 

البنوك المحلیة تحتفظ  بنسبة  من ودائعها لدیه بصورة إلزامیة وفق أحكام 

ه الفقه الفرنسي هذا النوع من الخطابات هو الذي أطلق علی.القانون

".المقابلالضمان "اصطالح

المقابلالضمان : أوال

یعتبر الغطاء هو الضمان المقابل الذي یطلبه ،في الخطابات الداخلیة

الوفاء، أما في  عدم البنك من عمیله لیؤمن به على نفسه من مخاطر

الخطابات الخارجیة فإن صدورها من البنك األجنبي بناء على طلب البنك 

عندما یكون البنك األجنبي "على المكشوف"المحلي یكون بدون غطاء، أي 

ویقتصر ضمانه على تعهد بدفع ما یتحمله البنك المحلي .من الدرجة األولى

، فهذا 2اشتراكه فیه أو نبينتیجة إصداره لخطاب الضمان لصالح البنك األج

.3التعهد هو الضمان المقابل

مر من األ52:المعدلة والمتممة للمادة،المتعلق بالنقد والقرض04-10:مر رقممن األ4:المادة-1

.المتعلق بالنقد والقرض السالف ذكرهما 11-03 :رقم

  .109ص  ،المرجع السابق،رضا السید عبد الحمید-2

 ص ص ، 6و 5 :رقمنسخة عن الضمان المقابل للبنك الخارجي الجزائري في الملحق یراجع-3

.طروحةألمن هذه ا289-291
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لقد قرر القضاء الفرنسي أن الضمان المقابل مستقل ومنفصل عن 

، كما أن بطالن 1الضمان األول الذي صدر بمناسبته وعن عقد األساس

الضمان األول ال یكون له أثر على الضمان المقابل ویرتبط الملتزم بهذا 

تختلف عن عالقة ،بعالقة قانونیة مع البنك طالب فتح اإلعتمادالضمان 

البنك بعمیله طالب إصدار الخطاب، فالبنكان یرتبطان بعالقة جدیدة هي 

.2عالقة الضمان المقابل

الضمان اآلخر یظل ،غیر نافذوٕاذا كان أحد الضمانین باطال أو

أن شروط تنفیذ أحد كما.تنفیذه متى طلبه المستفیدصحیحا ونافذا ویجب 

اآلخر بسبب هذا  اإلستقالل الضمان  تتوقف على شروط تنفیذ الضمانین ال

.لكلیهما3الذاتي

، إال اب الضمانالضمان المقابل مع أنه یتضمن شروطا مشابهة لخطن إ     

اآلمر، المستفید، البنك الضامن :من أربعة أطراف بدال من ثالثةأنه یتكون 

.5ویمكن أن یجهل المستفید هویة البنك المقابل.4المقابلوالبنك الضامن 

عن عقد  اإلستقاللیة، فهو لیس فقط مستقلمزدوجالمقابل ضماناالضمانُیَعدُّ 

.6األساس ولكنه مستقل حتى عن الضمان األول

المشرع الجزائري الضمان المقابل، لكن اعترف به من الناحیة ُیَعرِّفْ لم      

-93:عقود التجارة الخارجیة، وذلك في النظام رقمالقانونیة السیما في إطار

1- P- Neau-Leduc, op.cit, p293.

2 -Dominique Legeais, Le Cautionnement, op.cit, p89.

3 - J- Pierre Mattout, op.cit, p156.

.یمثل مخطط بیاني للضمان المقابل،طروحةألهذه امن  293ص  ،7:الملحق رقمراجعی-4

  .127ص  ،المرجع السابقخالد وهیب الراوي، -5

6- Dominique Legeais, Droit des Sûretés et Garantie du Crédit, op.cit, p284.
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المتعلق بإصدار عقود الضمان والضمان 1993-01-03:المؤرخ في02

حیث یبین هذا النظام شروط .1المقابل من قبل البنوك الوسطاء المعتمدین

الضمان خاصة وجوب أن یكون البنك األجنبي المصدر للضمان أو،ضمانال

وكذا وجوب تحدید تاریخ بدایة واستحقاق عقد .2المقابل من الدرجة األولى

.3الضمان

4الضمان الجماعي:ثانيالبند ال

في الفرضیة التي تكون 5الضمان الجماعي هو الذي تصدره عدة بنوك

المضمونة ضخمة، وكذلك مخاطرها، بشكل ال یسمح فیها مبالغ  العملیة 

هذا النوع من الضمان تكون .6بضمانها من بنك وحید  حسب قانون الدولة

جمیعا أمام  المستفید عن الوفاء بنسب محددة ینص علیها مسؤولةفیه البنوك 

:المؤرخة في 17: ج ر العدد ،1993-01-03:المؤرخ في 02-93: رقم من النظام02:المادة-1

14-03-1993.

.من النظام السالف ذكره03/02:المادة-2

.السالف الذكرمن نفس النظام07:المادة-3

4- La garantie consortiale ou syndiquée.

5- Le pool bancaire.

6- J/Pierre Mattout, op.cit, p157.
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الخطاب، ویجوز أن یتم تعیین بنك قائد من بینها، فیتقدم إلیه المستفید بطلب 

البنك نوع من سلطة كما یكون لهذا .عن بقیة البنوكبوصفه ممثال الوفاء

.1الرقابة واإلشراف على عملیة الضمان

خطاب الضمان  بحسب شروطهصور:المطلب الثالث

خطاب الضمان بحسب الشروط التي یتضمنها، نذكر من صورختلفت

خطاب المبرر و خطاب الضمان الضمان عند الطلب، و خطاب:أهمها

.المؤید على سبیل المثال ال الحصرالضمان 

2الطلب ىدلالضمان خطاب :الفرع األول

الطلب، الضمان الذي عندالضمانالطلب، أو لدى المقصود بالضمان

یلتزم فیه  البنك بالوفاء بقیمته دون النظر إلى اعتراضات العمیل اآلمر من 

ودون أن یكون له  حق التمسك في مواجهة المستفید بأیة دفوع مستمدة ،جهة

تمییزا "الضمان غیر المشروط"ویطلق علیه  بعض الفقه .من عالقات أخرى

من الشروط الذي یكون فیه البنك ملزما بالتحقق ،"الضمان المشروط"له عن 

.الضمان قبل الوفاء للمستفیدخطاب الواردة  ب

بمجرد الطلب دون أي تبریر -في األصل-هذا الضمان یتم تفعیل

   أن  مسببا دونكما أن طلب الضمان یجب أن یكون،3موضوعي أو شكلي

.353سابق، صالمرجع الكاشة محمد عبد العال، ع - 1

2- La garantie à première demande.

3- P/ Neau-Leduc, op.cit, p292.
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.الدفع لدى أول طلبوهذا ما یسمیه الفقه بشرط ،یكون اإلثبات متطلبا

معنى ذلك أن مجرد توافق تقدیم الطلب من طرف المستفید مع شروط 

مبلغ الضمان من حقه لدى أول مطالبة منه، فیلتزم البنك یجعلالضمان

.1بالوفاء الفوري للمستفید إذا كانت مطالبة هذا األخیر صحیحة

صیغة محددة، فقد استخدم العرف المصرفي خطابلیس لهذا النوع من ال

"عبارات مختلفة مثل نتعهد بأن ندفع لكم بغض النظر"، "لدى أول طلب :

نبكم دون التمسك لدى أول طلب من جا"، "وآثار عقد األساسعن صحة 

لدى الطلب ودون تبریر صحة ودون "،"من عقد األساسبأي دفع علیكم 

وهي صیغ  .2"إثبات من أي نوع أو قضائي أو إجراء إداري عذار أوالحاجة إل

عمیله ن المنازعات التي تنشب بینبسیطة تمكن البنك من البقاء بعیدا ع

في ا الشكل ال یعطي المستفید الحق  ن إصدار خطاب الضمان بهذإ و . ودائنیه

الوفاء إذا  تبین له أن طلب اإلمتناع  عنمطالبة  بدون قید، فیمكن  للبنك ال

.انطوى على غش ظاهرالمستفید قد 

یقوم البنك ،شوبها أي عیبومتى كانت مطالبة المستفید صحیحة ال ی

یسترجع منه وثیقة  خطاب طریق  شیك مصرفي، كمابالوفاء له عن الضامن 

.نسخة عنهاإللغائها من سجالته سواء كانت الوثیقة أصلیة أوالضمان 

1- Dominique Legeais, Droit des Sûretés et Garanties du Crédit, op.cit, p283.

.285سابق، صالمرجع العلي جمال الدین عوض، خطابات الضمان المصرفیة، -2
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الضمان المبررخطاب :الفرع الثاني

غ مستفید للبنك الضامن للوفاء بمبلیراد به ذلك الطلب الذي یقدمه ال

موضحا في طلبه األسباب التي دفعته لطلب ،جزء منه أو الضمانخطاب

.أي الطلب الذي یحتوي على األسس التي تبررهتسییل قیمة الخطاب،

مجرد إعالم البنك دون أن یكون علیه الحكم على العمیل والقصد من التبریر

اآلمر، ومن جهة أخرى لیسهل على العمیل إثبات ما یخالف تبریر المستفید، 

.فهو لمجرد التبریر

طلب الضمان"و" خطاب الضمان المشروط"وجب التفریق هنا بین 

، فاألول معناه أن ال یقوم البنك بالوفاء للمستفید إال إذا توفرت الشروط "المبرر

.1المذكورة في الخطاب تحدیدا، مما یستلزم من البنك التحقق منها قبل الوفاء

ید األسباب من المستفأما طلب الضمان المبرر، فهو تضمین طلب الوفاء 

دون أن یكون ملزما بتقدیم ،بصرف قیمة الضمانالتي دفعته  للمطالبة

وفي . إدعاءات المستفیدأن یكون البنك الضامن ملزما بالتحقق من إثباتات أو

المستفید بإثبات ما یخالف الرجوع علىالعمیلصحتها یكون علىحالة عدم 

.تبریره

الضمان "في خطاب الضمان الواحد صفتي تعمتجایطرح اإلشكال إذا 

، فما هي الصفة التي یأخذها البنك "الضمان المبرر"و" لدى أول طلب

الضامن بعین اإلعتبار؟

، وبالتالي یطالب المستفید بتقدیم أسباب طلبه"مبرر"عبارة هل یعتمد على

1- J/Rives- Langes, op. cit, p729.
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الخطاب غیر ویعتبر"لدى أول طلب"یتجاهلها ویكتفي بعبارة بالوفاء أم 

للمستفید؟ السیما وأنه غیر ملزم بالتأكد من صحة مشروط، فیصرف قیمته 

.التبریر

على رأیین، قال األول بأن عبارة 1في هذا الصدد اختلف الفقه الفرنسي

باإلنجلیزیة، تفید بأن على justifiedوالتي ترادف كلمة"مسبب"أو" مبرر"

اب طلبه للضمان، بما أنه جمع بینعلى أسبالمستفید تقدیم سندات للداللة 

ذكر التبریر وبالتالي ال یكفي من المستفید ."مبرر"الضمان المشروط وعبارة 

،2لیثبت صحة مطالبتهبالمستند الدال علیهفقط في طلبه بل علیه تعزیزه 

على البنك الضامن الحرص یقع و  حكم قضائي یثبت حقه،كسند التسلیم أو

.المرفقات قبل قیامه بالوفاءعلى  وجود هذه 

أن البنك الضامن یكفیه إعالن سبب طلب الوفاء في حین یرى فقه آخر

"هي من قبیل "مبرر"وأن عبارة ،دون أن یكلف المستفید بتقدیم أي مستند

".التزید

ألننا بصدد ضمان لمجرد الطلب وهو ،الرأي الثانيخذ برجح األواأل     

ام ضمان مستندي، فیجب الوقوف أمام عبارة الضمان العبرة منه ولسنا أم

.الذي ال یتطلب مستندا وال یبین نوعه

1- J/Rives- Langes, op. cit, p729.

2- P/ Neau-Leduc, op.cit, p292.
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الضمان المؤید أو المعززخطاب :الفرع الثالث

أي بنك (أن یتدخل في عملیة الضمان بنكان ،مضمون هذا الخطاب

بمجرد وفیه إما أن تنحصر مهمة بنك المستفید ).العمیل اآلمر وبنك المستفید

ا ذإخطاره بالضمان دون أن یتحمل أي التزام مباشر أو شخصي بالتنفیذ وه

بتأیید هذا )بنك المستفید(، وٕاما أن یقوم البنك الثاني 1هو الضمان المباشر

بنك (الضمان المباشر فیتحمل بموجبه التزاما یضاف إلى التزام البنك األول

أمام المستفید یحق له ، ویكون البنكان مسؤوالن )الخطابالعمیل مصدر

الفقه  ویقول بعض.على خالف ذلكمطالبة أي منهما ما لم ینص الخطاب 

.المقابلأن هذا هو الضمان

الضمان بحسب مدتهخطاب صور:المطلب الرابع

.المدةغیر محددة أوتصدر خطابات الضمان إما محددة المدة 

ا، وال یجوز له قائما لحین انتهاء مدتهالبنك فیها ففي الحالة األولى یظل التزام

وعلى البنك قبل .ستفید، وٕاال كان مسؤوال أمام الم2هذه المدةالرجوع  عنه قبل 

النوع من الخطابات التفطن إلى تقدیر مخاطره و حساب العموالت إصدار هذا

.الالزمة

في أي وقت  محدد المدة، جاز للبنك أن ینهیهغیرالخطابأما إذا كان

بعد إخطار المستفید قبل مدة كافیة لتمكینه من تحضیر المستندات الالزمة إذا 

.118سابق، ص المرجع العلي جمال الدین عوض، خطابات الضمان المصرفیة، -1

.43مرجع، صنفس العلي جمال الدین عوض، خطابات الضمان المصرفیة، -2



227

قرر تقدیم طلب الوفاء، مع اإلشارة إلى إمكانیة طلب تجدید مدته أثناء 

وفي كلتا الحالتین یتوجب على البنك احترام هذه المدة سواء حددت أو.سریانه

لمطالبة لتقدم المستفید انقضائها أوتحدید، ویبقى ملتزما لحین تركت بغیر

.1یزول حقهبالوفاء بقیمة الخطاب، وبانقضائها

الضمانأخرى لخطابصور:المطلب الخامس

تخدامها، بحیث ال تتنوع صور خطاب الضمان باختالف مجاالت اس

.، فهي غالبا ما تصدر للغرض منهایمكن حصرها في فئات محددة

التداول في المیدان العملي، تلك عض أشكال خطابات الضمان القلیلة من ب

التي تقدم عن الشیكات المفقودة لضمان عدم تقدیمها للوفاء مرة أخرى، كما 

تحرر خطابات لفائدة مصالح الضرائب ضمانا لما هو مستحق من رسوم 

ه طلب آجال للدفع في الذي یمكن،وضرائب من طرف المكلف بالضریبة

، كالرسم 3إلى قابض الضرائب بالنسبة لبعض الرسوم2كفالة بنكیةإیداعمقابل

.4عن الضرائب المتنازع فیها وأالقیمة المضافة  على

:قضیة رقم،1986-04-29:بتاریخلها  رفضت محكمة النقض الفرنسیة، الغرفة التجاریة في قرار-1

"الفرنسيالبنكالمطالبة بعد التاریخ المحدد للخطاب في قضیة بین ،84-14-262 القرض اللیوني :

Crédit Lionais ʺالبنك الشعبي اإلسباني:"و بنك اسباني ʺ Banco Popular Español،

:یراجع الموقع االلكتروني

WWW.MCJ.fr, visité le: 17-07-2015.

2- Les obligations cautionnées.

.طروحةألامن هذه  294ص  ،8:الملحق رقمیراجع -3

4- J/ Rives- Langes, op.cit, p 557.



228

اآلجلي حاالت الشراء بالتقسیط والبیع كما یمكن تقدیم خطابات ف

التطبیق  هاأفرز  التيخطابات الضمانولعل أهم أشكال.1للوفاءكضمان 

العملي هو خطاب الضمان المستندي، یتم إنشاؤه على هامش إتفاقیة اإلعتماد 

المستندي ویتم اإلعتماد علیها لتحدید المستندات الضروریة للضمان ووحدها 

 نأكما .2إتفاقیة اإلعتماد المستندي هي التي تسري في مواجهة األطراف

دات الضروریة لصحة یقدم المستن نأعلیه المستفید من خطاب الضمان

.3وشرعیة مطالبته

وأحمد الحسني،  148-130صص سابق، المرجع الخالد وهیب الراوي، :یراجع في هذا الشأن-1

 . 11-10صص سابق، المرجع ال

2- P/ Neau-Leduc, op.cit, p 292.

3- Dominique Legeais, Droit des Sûretés et Garantie du Crédit, op.cit,

p276.
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اإلجراءات الشكلیة إلصدار خطاب الضمان:الثانيالمبحث

المصرفي

طبیعته یرتبط إصدار خطاب الضمان بإبرام العمیل لعقد أیا كان نوعه أو

، بحیث یقدمه كضمان لتنفیذ التزاماته الواردة في )المستفید(مع جهة أخرى

فیلجأ العمیل إلى بنكه طالبا منه إصدار خطاب الضمان لمصلحة العقد، 

یكون للبنك دور رئیسي .األخیرالمستفید، وفق الشروط المتفق علیها مع هذا

مالءة العمیل وقدرته على في دراسة الطلب والغایة منه وشروطه، كما  یدرس

أي ظرف منالسداد في حالة قیام البنك بالوفاء بقیمة الضمان للمستفید تحت 

العمیل، یناقش معه الضمانات التي یتوجب الظروف، فإذا اقتنع البنك بمركز

عینیة نقدیة أوإماعلیه تقدیمها لتغطیة الخطاب، هذه الضمانات تكون

البنكویتمتعأسهم شركات أوراق  تجاریة، أوأصول  عقاریة، أو كرهون أو

.یة في اختیار أفضلهاتقدیر بالسلطة ال

صدار خطاب بالضمان للعمیل ر بالذكر أن البنك لیس ملزما بقبول إجدی

الرفض غیر مقیدة بتعلیل  أو حالة، بل أن سلطته التقدیریة في القبولفي كل 

فقرة ب من القواعد الموحدة لخطابات 7:وهو ما أكدته المادة.1األسباب

یلزم وال یوجد بمقتضى هذه المادة ما :"الضمان، حیث تنص على ما یلي

.2"الضامن بإصدار ضمان ما لم یكن قد وافق على إصداره

.الفقه والقضاء الفرنسي يف جدلمحل نها أحیث هذه النقطة ن أمع التحفظ بش-1

 .5صسابق، المرجع الدلیل القواعد الموحدة لخطابات الضمان، -2
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قبل التفصیل في اإلجراءات الشكلیة إلصدار خطابات الضمان، نشیر

:إلى أن هذه العملیة  تسبقها مرحلتین

وهي مرحلة وجود عقد األساس الذي ینظم العالقة بین :المرحلة األولى

یطلب المستفید من العمیل تقدیم الضمان العمیل والمستفید، والذي بموجبه 

إال إذا تعلق األمر بإبرام الصفقات العمومیة، حیث ال یعد وجود هذا .البنكي

.1إبتدائيالعقد شرطا السیما إذا كنا بصدد خطاب ضمان

أن یقوم العمیل بتوقیع عقد فتح اإلعتماد بالضمان مع البنك :الثانیةالمرحلة

صفقة، وٕابداء موافقته المبدئیة على إصدار الخطاب ال بعد دراسة المشروع أو

.وفق الشروط المتفق علیها

إن صیغ ونماذج خطابات الضمان وٕان اختلف شكلها من بنك إلى آخر، 

الغرض نفس البیانات الخاصة بنوع الخطاب، وقیمته ومدته و فهي تتضمن

كما تتضمن هذه .وتوقیعه هالعمیل وعنوانه وصفتمنه، واسم المستفید، واسم 

بالدفع ض البنك الشرط المتعلق بتفویاذج ذات الشروط األساسیة، وخاصة النم

.2للمستفید لدى أول طلب وبالرغم من أیة معارضة من جانب العمیل

وال یكون على العمیل ،مسبقاه النماذج لخطابات الضمان هذالبنك یجهزه

مما یؤكد تصنیفها ضمن العقود ،هاسوى إكمال بیاناته ثم التوقیع علی

تكون في مصلحة البنك أوال وآخرا، خاصة یة التي تتضمن شروطا النموذج

القواعد الكفیلة بحمایة العملیة وتحدید شرع البنكي لم یتدخل لتنظیم هذه وأن الم

1- J/Rives- Langes, op.cit, 729.

.78سابق، ص المرجع  العبد  المجید محمد عبودة، -2



231

،غیر مباشر في هذه العملیةجمیع األطراف الذین یتدخلون بشكل مباشر أو

.العامة والخاصةالمصلحة حرصا على

والتحاور واألجنبیة الخاصة1إثر زیارة میدانیة لعدد من البنوك الوطنیة

مع مسؤولیها، تبین لنا أن عملیة إصدار خطاب الضمان تمر ببعض 

:اإلجراءات الشكلیة أهمها

تقدیم طلب خطاب الضمان من العمیل إلى البنك، حیث یقوم البنك -1

م توافر جمیع الشروط التي تتوافق مع النظابدراسة الطلب والتحقق من 

.2تقدیم الطلب في نموذج معد مسبقا من البنكاألساسي للبنك، وغالبا ما یتم 

الطلب من العمیل في ورق خاص من البنوك من ال یمانع في تقدیموهناك

.به، كمحررات خاصة بالشركة، أو في ورق عادي

میل كأول إجراء، وب للعیقوم البنك بالتحقق من صحة التوقیع المنس-2

صدار هذا النوع من الخطابات إلأي ضمان الزم النقدي أوثم یحدد الغطاء 

طبقا لسیاسته البنكیة وشروط  التسهیالت  لدیه، ثم یؤشر على الطلب بما 

  .أو الرفض یفید إما الموافقة

اص بالبنك، وفقا تتم طباعة نموذج خطاب الضمان على الورق الخ-3

لتوقیع على اإلتفاق علیها بینه وبین العمیل، ثم یتم بعد ذلك اللشروط التي تم 

الرسمي للبنك وعادة ما یتم إصدار نسختین یحتفظ الخطاب وختمه بالختم 

.سجالته، والثانیة في ملف العمیلبهما البنك، األولى في

.بني صافتيوكال  (BDL)بنك التنمیة المحلیة و  (BEA)البنك الخارجي الجزائري -1

.طروحةألامن هذه  297- 295صص  ، 10و 9 :الملحق رقمیراجع -2
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لهذا  اْلُمَعدِّ سجل في ال ُیَقیَّدُ یتضمن خطاب الضمان رقما تسلسلیا -4

 . الغرض

تهاء صالحیته، في خطاب الضمان تاریخ صدوره، وتاریخ انُیَبیَّنُ -5

ا الحد األقصى له، كمبشكل واضح، وقیمة الخطاب أوواسم المستفید منه

نُ  أخرى یتفق العمیل والمستفید على مستندات أو في الخطاب أیة شروطُتَدوَّ

.1قیمة الخطابصرفتقدیمها من أجل 

عند أول "ته للمستفید یتضمن خطاب الضمان إلتزام البنك بالوفاء بقیم-6

لیة هذا اإلعتداد بأیة معارضة من العمیل، لیؤكد مدى استقال، ودون"طلب

.التي صدر بمناسبتهاالمرتبطة به أوالمحرر عن سائر العقود 

تتم مراجعة خطاب الضمان من الموظف المختص في البنك ویتم -7

.ه بما یفید ذلكالتأشیر علی

الغطاء من ُیْخَصمفي حالة إصدار خطاب الضمان بغطاء نقدي، -8

"لحساب خاصُیَضافُ  أو حساب العمیل غطاء نقدي مقابل خطاب :

لُ ، ضمن الحسابات الداخلیة للبنك، و "ضمان قیمة الغطاء في دفتر ُتَسجَّ

المستحقة یومیا في السجالت المحاسبیة، كما تخصم العمولة خاص مضبوط 

.حساب العمیلمن

إثر هذه العملیة، قد یكتفي البنك بالتأشیر على حساب العمیل بالتحفظ على 

أن یحتجزه في حساب غیر شخصيالمبلغ  المطلوب غطاءا للضمان أو

الكفالة، اإلنابة الناقصة، الضمان (-التبعیة وغیر التبعیة-إبراهیم سعد، التأمینات الشخصیة نبیل-1

 .57ص  سابق،المرجع ال، )بمجرد الطلب
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"یعرف بـ .لتزامه بالخطاب قائماإ ، ال یفرج عنه ما دام1"إیداعات  الضمان:

المحامي أو(ممثله القانوني للعمیل أویتم تسلیم نسخة من الخطاب -9

.ستیالمتوقیع  باإلمقابل)المحاسب

في الضمان المقابل تتم المراسلة بین البنكین في شكل تلكسات محمیة -10

بمفاتیح، وغالبا ما تتخذ شكل النماذج المقترحة من طرف غرفة التجارة 

كان البد من إرفاقه بالمستندات وٕاذا كان الضمان مستندیا،.2الدولیة

.3الضروریة

ن ال یستتبع بالضرورة صرف أن إصدار خطاب الضما،اإلشارةتجدر

لعدم الحاجة الستخدامها فالكثیر منها ال تصرف إما النتهاء مدتها أوقیمته،

.بسبب وفاء العمیل بالتزاماته تجاه المستفید

یتعرض ألیة خسائر، فهو إما أنه أخذ ومن الناحیة العملیة، فإن البنك ال 

أنه أخذ تعهدات منه أنه ضمانات كافیة من عمیله قبل إصدار الخطاب، أو

الحالتین یكون وفي كلتا .حالة الوفاء للمستفیدسیسدد للبنك مبلغ الخطاب في 

.4قد تقاضى عمولة عن تلك الخدمة

خطاب الضمان المصرفي بشيء صدارجراءات الشكلیة إلنتناول هذه اإل

ول صیغة خطاب الضمان المطلب األتناولنا في،في مطلبینمن التفصیل 

المطلب الثاني فقد خصص لدراسة غطاء خطاب الضمان أما،المصرفي

.المصرفي

1- Les dépôts de garanties.

2- J/Pierre Mattout, op.cit, p156.

3- J/Rives- Langes, op.cit, p730.

.وما بعدها 128ص  سابق،المرجع الخالد وهیب الراوي، -4
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المصرفيصیغة خطاب الضمان:المطلب األول

ب كونها المرجع في بسب،تكتسي صیغة خطاب الضمان أهمیة كبیرة

بنكیةولیس كفالةمصرفي الضروریة العتباره خطاب ضمانتوافر الشروط 

ویمكن أن یشیر إلى ،ویكون خطاب الضمان مكتوبا.وكذا معرفة أحكام تنفیذه

.1عقد األساس دون الرجوع إلیه

تتحدد بعبارات الخطاب حة دفع البنك ورجوعه على العمیل كما أن ص

أن یكون التعهد بالضمان المستقل صریحا عن طریق وضع ذاته، فیجب

ویكون من واجب البنك .أو أي عبارة تفید ذلك2"الدفع لدى أول طلب"عبارة 

المالئمة واإلرشاد بشأن الصیغة المصدر تجاه عمیله اآلمر تقدیم النصح

ئتمان بحكم حرفیته في مجال اإل هن تنفیذأ، تجنبا لوقوع خالفات بش3للخطاب

.عموما وٕاصدار الخطابات خصوصا

التمهید المبین في أعلى خطاب الضمان:ولأل الفرع ا

إلى العالقة بین العمیل اآلمر والمستفید في إعتادت البنوك على اإلشارة

في الدیباجة، وذلك تحدیدا لعقد األساس الذي مقدمة خطاب الضمان أو

.الخطاب لفائدة المستفیدالعمیل بإصدارلتزم إبموجبه 

وال یعني هذا أن تنفیذ خطاب الضمان متوقف على تحقیق الشروط في 

أنه تابع له، إذ أن ذلك یتعارض مع مبدأ استقالله عن العقد األساس،  أو

:فإذا كان األمر كذلك، فالسؤال الذي یطرح نفسه.العقود المرتبطة به

1-P/ Neau-Leduc, op.cit, p290.

2- Dominique Legeais, Droit des Sûretés et Garantie du Crédit, op.cit, p 281.

.426سابق، صالمرجع ال، ماهر كنج شكري-3
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خطاب الضمان؟ذا یرد ذكر عقد األساس في مقدمةلما

صدار خطاب الضمان في أن بیان سبب إعلى هذا السؤال هواإلجابة

یصرف نك من التحقق من أن المستفید لن البُیَمكِّنُ ضروري، مقدمته أمر 

بعقد األساس ولیس بسبب عالقة أخرى مع تتعلققیمة الخطاب إال  ألسباب 

الدیباجة هو التأكید على األساس فيعمیل، إذ أن المقصود من ذكر عقد ال

أن الخطاب لم یصدر إال بمناسبة هذا العقد، وأن الوفاء بقیمة الخطاب لن 

یطالب بها المستفید إال لتأمین العملیة الواردة بعقد األساس ولیس بسبب عملیة 

األساس، فإن ذلك لن أخرى، علما أنه إذا ورد بعد ذلك أي تعدیل على عقد 

إال أن . 1وجود الخطاب وشروطه، الستقالل العقدینتأثیر على یكون له أدنى

د األصلي فیرتبط به في حدود هذه إلى موضوع في العقیرد في الخطاب إحالة

یذ عقد األساس، تنف ةمبلغ الضمان بالتبعیة لنسباإلحالة، كحالة تخفیض

.بالدفع للمستفید یجب أن یعلم القدر الذي تم تنفیذه من العقدفالبنك كي یلتزم 

ن هذا الجزء ما دام أ،الخطاب ذاتیته واستقاللهُیْفِقدُ ومثل هذا اإلجراء ال 

.بمستندات یقدمها المستفید للبنك الضامنُمْثَبًتاالمنفذ سیكون 

.53سابق، ص المرجع العلي جمال الدین عوض، خطابات الضمان المصرفیة، -1



236

التعهد الصادر من البنك:ثانيالفرع ال

المصرفي على أن یرد تعهد البنك الضامن الوارد بخطاب جرى العرف 

"بالدفع للمستفید لدى أول طلب مقرونا بعبارة،الضمان بالرغم من معارضة :

، وبدون هذه "لعمیلمن ابالرغم من أي معارضة قد تنشأ منا أو" أو " العمیل 

ول البنك أي أن وصف التزام البنك بهذا الشكل ونز .الضمان قیمتهالعبارة یفقد 

عن التمسك على المستفید بدفوع عقد األساس ال یفترض بل یجب النص علیه  

وهذه العبارة هي التي تقطع العالقة بین عقد األساس صراحة في الخطاب،

،وهو األمر الذي أكدته القواعد الموحدة في مادتها الثانیة ؛وخطاب الضمان

طاب یمكن أن یؤدي إلى وٕان أي خطأ یرتكبه البنك الضامن عند تحریر الخ

.1بطالن تعهده

عن  ،كما تنص معظم نماذج خطابات الضمان المطبوعة من البنوك

بالرغم من أي "عن شرط اإلخطار باإلضافة إلى عبارة تنازل العمیل

ْفِقدُ تُ أهمیتها من الناحیة القانونیة إذ أنها ، ولهذه العبارة أیضا"معارضة منه

العمیل حقه في اإلحتجاج بشرط اإلخطار السابق الذي یخوله له القانون 

كما أن إخطار البنك للعمیل قد یوقعه في ). ج.م . قمن 653:المادة(

إشكال إذا رد علیه هذا األخیر معترضا، فإما أن یقوم البنك بالوفاء للمستفید 

عدم الوفاء الفوري أنه یكون مسؤوال أمام المستفید بسبب على مسؤولیته أو

.الذي یقتضیه هذا النوع من الضمان

1- Dominique Legeais, Droit des Sûretés et Garantie du Crédit, op.cit, p 281.
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تفید بذاتها" الطلبلدى :" أن عبارة MATTOUTه الفرنسيییرى الفق

ویتبع القضاء الفرنسي نوعا من ،1الضامن عن التمسك بأي دفعنزول

الشكلیة في تفسیر عبارات الضمان بمعنى ضیق ومحدد، فالخطاب الذي 

في الضمان المستقل یجعلها "اجبةبالمبالغ الو "ینص على التعهد بالوفاء

.مستحقة الدفع بشكل أكید

أال یتوقف بمعنى،إن التزام البنك في خطاب الضمان یكون مجردا

وذلك هو األصل، واستثناءا أوجدت الممارسة ؛معینى تحقق شرط تنفیذه عل

من تجریده بشرط أن یحتفظ الخطابَتُحدُّ صورا أخرى لخطاب الضمان 

.باستقالله وكفایته الذاتیة

أن یكون في الخطاب التزام البنك معلقا على شرط واقف أو یعلق فیجوز

على تقدیم مستندات، كأن ینص خطاب الضمان الخاص  أو وفاؤه على أجل

أن ال یسري إال  أو ظرفةمن تاریخ فتح األبمناقصة ما على أنه ال یسري إال 

خطاب الضمان وٕان تعلیق اإللتزام في.اإلبتدائيب الضمانبعد إلغاء خطا

مادام أن هذا الشرط غیر راجع  إلى العمیل بهذا الشكل قد أجازه الفقهاء،

.وأن المستندات المطلوبة مذكورة في الخطاب نفسه،البنك الضامن أو اآلمر

شرط الكفایة "فإذا لم یتحقق الشرط بصفة نهائیة فقد الضمان فعالیته، وهو

، وال على تحقق 2أي أن یكون كافیا بذاته دون وقائع خارجة عنه"الذاتیة 

بالوفاء البنكفیه، فإذا طالب المستفید شرط وال على حلول أجل غیر مذكور

یه المستندات المذكورة في أثناء سریان الضمان وتحققت شروطه وقدم إل

1- J/Pierre Mattout, op.cit, p158.

.58سابق، صالمرجع ال، دین عوض، خطابات الضمان المصرفیةعلي جمال ال-2
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ُیْعَتدُّ وال یلتزم إال في حدود تلك الشروط وال ،وجب علیه الوفاء فوراالخطاب

بغیر تلك المستندات أیضا، بحیث أن شروطه تكون مذكورة فیه وراجعة إلى 

علیه تنفیذ الخطاب زال ُعلِّقَ أما إذا تعذر تحقق الشرط الذي .المستفید منه

.الضمان نهائیا

ت تطبیقه، بما یرى الفقه الفرنسي أن مصطلحات الضمان تحدد كیفیا

وقد أولى القضاء في .سیر حساساالمحددة تجعل التفیعني أن الصیغة غیر

عبارات مشابهة، ثم أصبح  أو" ألول طلب"بادئ األمر أهمیة بالغة لعبارة 

یبحث في إرادة األطراف ومقتضیات العملیة في السوق السیما في میدان 

التجارة الخارجیة، وتراقب محكمة النقض غیاب المصطلح الذي یبین استقاللیة 

الضمانات  أو البنكیةیفه ضمن الكفاالتالتعهد البنكي من أجل تصن

،یعتمد أیضا على القانون المطبق على الضمان نفسههذا التصنیف .المستقلة

مجلس قضاء باریس إلى القول بأن العبارات المتناقضة في وثیقة  قد ذهبف

.1معللةة المستفید بالضمان یجب أن تكون الضمان تعني أن مطالب

1- J/Pierre Mattout, op.cit, p161.
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الضمانخطابتعیین أطراف :ثالثالفرع ال

من أهم شروط صیاغة خطاب الضمان أن یرد ذكر اسم العمیل اآلمر 

یث ال والبنك الضامن والمستفید على وجه الدقة، وبشكل ناف للجهالة، بح

ومتى تم تعیین .أطرافه، وبخاصة المستفیدیثور مستقبال أي خالف حول 

أطراف الخطاب على الوجه المذكور، یمتنع تغییر أطرافه، ما لم یكن ذلك 

 علىالضمان بسبب أنه ضمان یقوم  ابمنصوصا علیه صراحة في خط

آخر غیر المستفید، فال یجوز طلب الوفاء من شخص " ي اإلعتبار الشخص

.1"الضمانفسخ عقد اإلعتماد بالضمان وكذلكألن ذلك سیؤدي إلى

نقل حق المستفید في المطالبة بخطاب الضمان ال یجوز،لكذبالتبعیة ل

ذلك  ُیِجیزُ ریح إلى شخص آخر، إال إذا ورد في خطاب الضمان نص ص

للمستفید في التنازل عن حق المطالبة بقیمة خطاب یترتب علیه نشوء حق

.الضمان لفائدة شخص آخر

"منها بقولها أن4:في المادةوذلك ما أكدته القواعد الموحدة  حق :

المستفید في تقدیم مطالبته في نطاق ضمان غیر قابل للتنازل عنه، ما لم یكن 

في أي تعدیل الحق له، ومع ذلك قد نص على ذلك صراحة في الضمان أو

فإن هذه المادة ال تؤثر على حق المستفید في التنازل عن أي مبالغ قد تؤول 

.2"الضمانفي نطاقتصبح من حقه إلیه أو

وهو البنك(الضامن المقابل إذا تعلق األمر بضمان مقابل وجب ذكر 

.59سابق، صالمرجع العلي جمال الدین عوض، خطابات الضمان المصرفیة، -1

 .3صسابق، المرجع الدلیل القواعد الموحدة لخطابات الضمان، -2
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ال یعلم المستفید شخصیة الضامن حتى،ورقة مستقلةفي ) األولاآلمر

.في البنوكالسریة المصرفیة  أمبدالمقابل طبقا ل

ومدة سریانهنفاذ خطاب الضمانتحدید تاریخ بدایة:رابعالفرع ال

1في صیغة خطاب الضمان التاریخ الذي یبدأ منه نفاذهُیَحدَّدَ یجب أن 

سریانه في لحظة الحقة على إصدارهبشكل واضح وصریح، بموجبها یبدأ 

والقاعدة . لصحة صیغتهذلك شرطا الزما ُیَعدُّ و . قابلة للتعیینبمدة معینة أو

أنه ال یدخل الخطاب حیز التنفیذ إال من تاریخ تسلیم الوثیقة للمستفید تسلیما 

فعلیا إال أن یتم النص الصریح في الخطاب على معنى مخالف، وبالتالي 

بالضمان إال بموافقة عن الرجوع  في تعهده-منذ وقت التسلیم-یمتنع  البنك 

.رام التزامهیتعین علیه احتالمستفید، و 

بشرط تحدید هذا ،یجوز تعلیق تنفیذ خطاب الضمان على شرط واقف

الشرط بشكل صریح وواضح في وثیقة خطاب الضمان ذاته، من أمثلة ذلك 

أن یتم النص في الخطاب على عدم سریانه إال بعد إلغاء  خطاب الضمان 

.بعد فتح األظرفةعقد األساس أوبعد البدء في تنفیذ اإلبتدائي أو

األصل أن یتم تحدید مدة سریان خطاب الضمان في صیغته، وقد سبق 

اإلشارة إلى أن حق المستفید في الخطاب ینشأ بمجرد وصول وثیقة الضمان 

أما إذا لم .إلى آخر المدة المحددة في الخطابه قائماإلیه، ویظل بذلك حق

الضمان غیر محدد المدة، وبناء علیه اْعتُِبرَ یتم تحدید مدة لسریان الخطاب، ف

La":صطالح البنكيیطلق علیها في اإل-1 date de valeur."



241

یجوز للبنك الملتزم به أن ینهیه في أي وقت بشرط إخطار المستفید  برغبته 

.1في إنهائه في زمن مناسب

في حالة تحدید مدة سریان خطاب الضمان، یظل البنك ملتزما تجاه 

تسییل مبلغ المستفید  طیلة فترة سریان هذه المدة، فإن تقدم هذا األخیر بطلب 

الخطاب في أي وقت خالل هذه المدة، فإنه یكون على البنك الوفاء بقیمته، 

تقدم بها بعد أما إذا انتهت هذه المدة دون أن یتقدم المستفید بأي مطالبة، أو

المدة المحددة في الخطاب، یسقط التزام البنك نهائیا بدون حاجة إلى إخطار 

فالمدة المحددة في الخطاب تعتبر الحد .اتخاذ أي إجراء آخرالمستفید أو

.2األقصى لنفاذه

عندما یعتمد إما على تاریخ  هتطرح مدة سریان الضمان مشكلة انقضاء

معناه و النص الصریح، بلن یتحقق إالتاریخ التحدید المدة بتمفإذا  ،حدث أو

فید بحیثأجل الخطاب هو الحد األقصى لصالحیته ومطالبة المستأن حلول

بعد هذا التاریخ، وذلك ما تبنته القواعد الموحدة في ال یمكن قبول أي مطالبة

.67سابق، صالمرجع العلي جمال الدین عوض، خطابات الضمان المصرفیة، -1

رئیس مجلس إدارة الهیئة في قضیة بین1969-05-27:بتاریخحكم محكمة النقض المصریة -2

العامة للتأمینات اإلجتماعیة وشركة عزمي من جهة ضد بنك الجمهوریة، الذي حل محله بنك بور سعید 

1963-11-13:الحكم األول بتاریخ، تجاري، القاهرة، حیث طالب1924/1963: في الدعوى رقم

جنیه 962جنیه و178238دفع مبلغ بإلزام البنك الطاعن في مواجهة الشركة المطعون علیها الثانیة ب

"فوائد قانونیة من تاریخ المطالبة القضائیة، فقضت المحكمة بأن مؤدى سریان خطاب الضمان خالل :

لتزام البنك بوفاء قیمته خالل هذه المدة بحیث ال یعتبر التاریخ الوارد فیه هو بدایة امدة معینة، هو 

دفع طول مدة الضمان حتى التاریخ المذكور في خطاب لتزام البنك، بل یلتزم البنك بالااستحقاق 

:لكترونيالحكم منشور بالموقع اإل".الضمان، باعتباره حدا أقصى لنفاذه

www.cc.gov.eg/Garida.aspx, visité le 03-11-2016.
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عندما ال یتم تحدید المدة ،وفي الضمان المقابل ؛ٕانهو  .منها 22و 19: المواد

جرى العمل على أن تنتهي مدة الخطاب بعد أیام  قلیلة من انتهاء الضمان 

le(میعاد البرید:بنكیاصطلح علیهاألول وهو ما ی délai de courrier(،

.1ینتهیان معابمعنى أن الضمانین

كما أن الجمع بعبارتین النتهاء مدة الخطاب، معناه أن ینتهي بتحقق 

مثال، "2016-12-31انتهاء األشغال وكحد أقصى في ":إحداهما كعبارة

.ینتهي الضمانفبحلول أحد األجلین

،المادي لوثیقة الضمان یمكن أن یشكل طریقا إلنهاء مدتهإن اإلسترداد 

إذا دون أن یعني ذلك أن عدم إرجاعه یعني استمرار صالحیته بالقوة، إال 

).من القواعد الموحدة24:المادة(شرط صریح في هذا المعنى ُوِجدَ 

كما أن تسلیم الخطاب من قبل المستفید إلى البنك المصدر له بعد انتهاء 

اقترن إال إذا تضمن الخطاب مثل هذا اإلتفاق أو2ال یعد تنازال عنهمدته، 

تسلیمه إلى البنك بما یدل على تنازل المستفید عما ورد به من حقوق رغم أن 

حقه فیه یسقط، بما أن المطالبة لم تصدر إلى البنك في نهایة التاریخ المحدد 

.بالخطاب

یجب أن تقدم المطالبة ":على أنهمن القواعد الموحدة 19:تنص المادة

قبل تاریخ انتهائه أوبمقتضى الضمان وقبل انتهاء أجله، وهذا یعني في أو

:قبل وقوع الحادث الذي یترتب علیه انتهاؤه، طبقا  للتعریف الوارد بالمادة

1- J / Pierre Mattout, op.cit, p159.

مجلة محكمة النقض المصریة ،7304: طعن رقم ،1994-06-27:تجاري مصري بتاریخنقض -2

.، بین بنك مصري وشركة فرنسیة1994:لسنة63،:العدد
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، وعلى األخص كل المستندات المحددة في الضمان كشرط المطالبة، وأي 22

، یجب تقدیمها للضامن قبل انتهاء الضمان 20:لمادةا قرارات مطلوبة حسب

.1"وٕاال رفض الضامن المطالبةوفي مكان إصدار الضمان

أنه إذا وردت المطالبة من المستفید بالفاكس ،یشیر الفقه في هذه الحالة

ُقدَِّمتْ التلكس قبل انتهاء ساعات عمل البنك، فإن هذه المطالبة تكون قد  أو

ضمن مدة سریان الخطاب، حتى وٕان كان سوف یتم تسدید قیمة الخطاب بعد 

الحال إن تعلق األمر ببعض وكذلك. فالعبرة بوقت تقدیم المطالبة،انتهاء مدته

).mail(اإلنترنیت ثة للمطالبة كالرسائل النصیة عبرالطرق الحدی

مدة أما إذا صادف انتهاء مدة خطاب الضمان یوم عطلة رسمیة، فإن

.2الضمان تمتد بقوة القانون إلى الیوم التالي بعد العطلة

لبة في الوقت یحرص البنك على بیان التزامه بالدفع إذا وصلته المطا

الخطاب، ویترتب على ذلك أن المستفید علیه إبداء المحدد وذلك في نص

ه الفرضیة  هذ .مثالمطالبته بالوفاء في مدة كافیة، فیتحمل نتائج تأخر البرید

ضرورة  إبراء البنك من التزامه بالضمان في الیوم التالي النتهائه فورا تفرضها 

، ألن البنك بذلك یفقد داد الغطاء من طرف العمیل في ذات الیوموكذا استر 

من جهة  أخرى ال یمكن القول بانتظار ضمانه  في مواجهة عمیله، و 

.لبنكاالمطالبات التي تكون في طریقها للوصول إلى 

.23سابق، صالمرجع ال ،دلیل القواعد الموحدة لخطابات الضمان-1

2- Le premier jour ouvrable.
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:تمدید مدة خطاب الضمان•

األصل أن یتم تحدید مدة خطاب الضمان تحدیدا صریحا، فال یجوز

تعدیلها بالزیادة أو النقصان فإذا انقضت المدة سقط التزام البنك نهائیا، دون 

التخاذ أي إجراء آخر وینشأ بالتبعیة لذلك حق العمیل في استرداد الحاجة

رهنا ألصول عقاریة أوالضمان سواء كان هذا الغطاء نقدیا أوغطاء خطاب 

.كفالة شخصیةأوراق تجاریة أو

آلخر، كعدم استثناء، تنشأ الحاجة لتمدید مدة خطاب الضمان لسبب أو

استكمال تنفیذ عقد األساس، بحیث تكون من مصلحة العمیل اإلتفاق مع 

وٕان .قیمتهمان بدال من دفعید على تمدید مدة  صالحیة خطاب الضالمستف

البنك ال یملك صالحیة تمدید مدة الخطاب دون الرجوع إلى العمیل وأخذ 

.1موافقته

یلتزم بسداد قیمته إلى المستفید ،فإذا كان البنك مصدر خطاب الضمان"

بمجرد مطالبته بذلك أثناء سریان أجله دون حاجة إلى الحصول على موافقة 

.2"العمیل، إال أنه ال یسوغ للبنك مد أجل خطاب الضمان إال بموافقة العمیل

المستفید فورا بهذا وفي حالة رفض العمیل للتمدید، یتعین على البنك إخطار

ن ٲكما .ب التسییل قبل انتهاء مدة الخطابمن إبداء طلیتمكنالرفض، حتى 

 ذ، ألنه ینفبعدم الدفعید ال یعني أن یأمر البنكرفض العمیل لطلب التمد

.69سابق، ص ال مرجعال علي جمال الدین عوض، خطابات الضمان المصرفیة،-1

:مجلة محكمة النقض المصریة العدد،159: طعن رقم ،1980-02-11:نقض مصري بتاریخ-2

، ضد ورثة مقاول )المستفیدة من خطاب الضمان(، بین مصلحة األشغال العسكریة1980:لسنة،46

.كلف بتنفیذ أشغال رصف مطار دخیلة وبنك مصري
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وٕان كانت بعد .1المستفید بصفته أصیال ال وكیال عن العمیلالتزامه تجاه

أحكام الة تحقق المصلحة بحیث یتم تطبیقاآلراء الفقهیة تجیز ذلك في ح

.3إذا توافرت شروطها2الفضالة

نا أفي تولیه ش ؛4یلجأ البنك إلى إجراء التجدید على سبیل أحكام الفضالة

عندما یرى أن مصلحته ومصلحة العمیل تكون في تمدید ،عاجال لرب العمل

عدم تغطیة  أو مثالالضمانالفوري لعدم كفایة غطاءالضمان بدل الوفاء 

مجلة محكمة النقض المصریة ،1189: طعن رقم ،1984-02-13:نقض تجاري مصري بتاریخ-1

"، جاء فیه1984:لسنة49، :العدد عالقة البنك بالمستفید منفصلة عن عالقته بالعمیل، فیلتزم البنك :

بأداء المبلغ الذي یطالب به المستفید فور طلبه باعتباره حقا له یحكمه خطاب الضمان، طالما كان هذا 

وال یسقط هذا اإللتزام إذا طالب المستفید البنك أثناء سریان .لتزام البنك المبین بهاألداء في حدود ا

مد أجل الضمان، إذ ال یتصور أن یضار المستفید لمجرد أنه عرض إمكان انتظاره الخطاب بالوفاء أو

.التعاملمدة أخرى، والقول بغیر ذلك من شأنه تبدید الطمأنینة التي یتهدفها نظام خطابات الضمان في 

ومن ثمة یكون سداد البنك في هذه الحالة وفاء صحیحا، متى وصلت إلیه مطالبة المستفید خالل سریان 

المبلغ المدفوع، حتى لوتم هذا الوفاء مفعول خطاب الضمان ویترتب له حق الرجوع على عمیله بقدر

بالوفاء بصرف النظر عن بعد انتهاء مدة سریان الخطاب، ألن العبرة في ذلك بتاریخ وصول المطالبة

".تاریخ الوفاء ذاته

.ج وما بعدها. م . ق 150: المادة-2

مجلة محكمة النقض المصریة ،911:، طعن رقم1979-12-31:نقض تجاري مصري بتاریخ-3

كما أن تمسك الطاعن بأحكام الفضالة في مواجهة مورث "...:جاء فیه1979:لسنة47، :العدد

".رابطة عقدیة یكون في غیر محلهأجل خطاب الضمان رغم ما بینهما منالطاعنین بمد 

اإللتزام ط في شرح القانون المدني، نظریة عبد الرزاق السنهوري، الوسی:في أحكام الفضالةیراجع-4

.و ما بعدها 1231ص، المرجع السابق، 01بوجه عام، الجزء 
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یكون البنك نائبا عن عمیله1الفضالةومتى تحققت شروط.الخطاب أصال

البنك نیابة عمیل تنفیذ التعهدات التي عقدها في هذا التجدید، ویكون على ال

عنه، كما یقع علیه تعویضه عن التعهدات التي عقدها البنك باسمه شخصیا 

ال یملك لكن األرجح أن البنك .بما فیها النفقات الضروریة والفوائد والعموالت

هذه الرخصة، وٕان قام بذلك دون موافقة عمیله، یكون ذلك على حساب 

مسؤولیته، أي أنه ال یستطیع الرجوع على عمیله إذا قام بالوفاء للمستفید بعد

.التجدید أي في ظل المدة الجدیدة

ولیس تمدیدا ذلك ألن التمدید یكون ،یسمي الفقه هذه العملیة تجدیدا

ل یوجهه للبنك یستوجب موافقة هذا األخیر علیه وقبل انتهاء بطلب من العمی

مدته األصلیة، أما التجدید فیترتب علیه أن یقوم البنك بإصدار خطاب جدید 

.برقم جدید وتاریخ جدید یتم  تقدیمه بعد إنتهاء المدة األصلیة للخطاب األول

مجلة محكمة النقض المصریة ،562:، طعن رقم1977-04-18:نقض تجاري مصري بتاریخ-1

الحكم المطعون فیه اقتصر في إقامة قضائه برفض دعوى ":، جاء فیه أن1977:لسنة، 40 :العدد

على أنه ال یجوز للبنك أن یستقل بمد أجل -العمالء -قبل المطعون ضدهم-البنك  -الطاعن 

-تا في الخطاب الصادر للمستفیدة خطاب الضمان دون موافقة عمیله، مادام أن للضمان أجال موقو 

والمتفق على تحدیده مقدما، وهو ما ال یواجه دفاع الطاعن من أنه كان -شركة مصر للتجارة الخارجیة 

وقت تجدید خطاب الضمان فضولیا تولى شأنا عاجال للمطعون ضدهم أثناء تولیه شأن نفسه، بما 

اه لشركة مصر للتجارة الخارجیة، وكان المعول یصلح أساسا لمطالبة المطعون ضدهم بالمبلغ الذي أد

أن یكون الدفاع الذي یلتفت الحكم -جرى به قضاء هذه المحكمة على ما-علیه في معنى القصور 

عن الرد علیه جوهریا ومما قد یتغیر به وجه الرأي في الدعوى وكان الحكم المطعون فیه لم یعرض لهذا 

.لرد، فإنه یكون مشوبا بالقصورالدفاع على أهمیته ویقسطه حقه من ا
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بطلبه إلى یتوجه إن المستفید إذا أراد تمدید أجل الخطاب علیه أن  

الضمان یتعلق بالعالقة بینهما، فإذا توجه بطلبه إلى ألن خطاب،العمیل

البنك بدال عن العمیل ولم یكن البنك مخوال بهذا التمدید بموجب نص 

فإذا رفض . الخطاب، یكون قد أخطأ  في الجهة التي یجب تقدیم الطلب إلیها

ضاعت فرصة ،الضمانسكت عنه إلى غایة انتهاء مدة البنك التمدید أو

المستفید في طلب الوفاء وال یمكنه اإلحتجاج في مواجهة البنك بجهله أو

.1عمیلهقد أفرج البنك عن الضمان لصالح خطئه في تقدیم الطلب، السیما و 

إلى البنك لیس و  الطلب من المستفید إلى العمیل؛وٕان ضرورة تقدیم 

األسباب ما یكفي لرفض التمدید كأن یكون اآلمر، یبررها أن یكون للعمیل من 

أن مصلحة العمیل في الوفاء بمبلغ  أو ،طلب التمدید بغیر مبرر فعلي

لكن الوضع یتغیر إذا ورد طلب المستفید للبنك .الخطاب بدال من تمدیده

"بالتجدید بعبارة عبارة  أو" طلب الوفاء إن لم یوافق البنك على تجدید الخطاب:

وٕان كانت في السابق محل جدل -فمثل هذه العبارات ". دفعال التمدید أو"

التمدید  أو إال أنها أصبحت اآلن تعني أن البنك إذا رفض التجدید -فقهي

.للمستفید2علیه الدفع فورا

،ضمنیةحیث یرى بعض الفقه أن المطالبة بالوفاء یجوز أن تكون صریحة أو

من الخطاب، وال تصح إضاعته من أجل أن یتحقق الضمان والثقة المتوخاة 

.أن طلب الوفاء لم یرد صریحابحجة

.73سابق، ص المرجع العلي جمال الدین عوض، خطابات الضمان المصرفیة، -1

2- Dominique Legeais, Droit des Sûretés et Garantie du Crédit, op.cit, p 282.
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حریة البنك في ُیْطِلقُ أن كون الضمان مستقال ال ،یرى الفقه الفرنسي

تمدید الخطاب فال یحق له الموافقة على التمدید في حین أن العمیل قد اختار 

صیغة خطابات ویكشف التطبیق العملي في مختلف البنوك، أن .1الوفاء

واضحة تمنح للبنك سلطة تمدید أجل الخطاب قبل الضمان تتضمن عبارات

منه ذلك فإذا رفض التمدید حین یكون مخوال به، ُطِلبَ انقضاء مدته متى 

جاز للمستفید المطالبة الفوریة بالوفاء ألن هذا هو منطوق الخطاب بصرف 

.كانت قد انتهتالنظر عما إذا كان عقد األساس لم تنته مخاطره أو

في حالة قبول البنك المفوض بتجدید خطاب الضمان عند تلقیه الطلب 

من المستفید فإن البنك إثر إرسال موافقته على طلب التجدید للمستفید، یتعین 

زامه، فإذا علیه إخطار العمیل فورا، بما أن التجدید سوف یزید في مدة الت

منه في خطأ یعتبر ذلك تجاه العمیل،إلخطاربواجب اتخلف البنك عن القیام

.2العمیلأمام أداء مهامه یوجب مسؤولیته

یسري هذا الحكم على جمیع حاالت التجدید الموجهة إلى البنك بطلب 

وٕان إخطار البنك .التزام العمیلمن المستفید ألنه یزید في من العمیل أو

الحق قید بإرادته، ألن العمیل لیس له للعمیل على هذا النحو، ال یعني أن یت

1- J/ Pierre Mattout, op.cit, p160.

مجلة محكمة ، 5892و 5176: رقم انطعنال، 1996-07-08:نقض تجاري مصري بتاریخ-2

مصدر الخطاب یلتزم بسداد إذا كان البنك:"، جاء فیه1996:لسنة،64:النقض المصریة العدد

قیمته إلى المستفید بمجرد مطالبته بذلك أثناء سریان أجله دون حاجة إلى الحصول على موافقة العمیل، 

الوفاء للمستفید بقیمته إال إذا ال بموافقة العمیل أوإال أنه ال یسوغ للبنك مد أجل خطاب الضمان إ

وصلت إلیه المطالبة بالقیمة قبل انقضاء المیعاد المحدد لسریان خطاب الضمان، وٕاال تحمل البنك 

".مسؤولیة هذا الوفاء



249

التزام أصلي في اإلعتراض على دفع قیمة الخطاب بما أن التزام البنك هو

،الضمان للمستفیدفإذا قام البنك بصرف مبلغ".ومستقل عن التزام العمیل

عذاره هو قبل صرف مبلغ التعویض المبین إلیس للعمیل أن یتحدى بوجوب 

.1"لمصلحة المدینُشرِّعَ فاإلعذار ... في خطاب الضمان

 نأشمن القواعد الموحدة لخطابات الضمان في هذا ال17:المادةتشیر

، فإنه في حالة 10:ودون إخالل بالشروط الواردة بالمادة":على ما یلي

لطرف ا تأخیر إخطار األصیل أوالمطالبة یجب على الضامن وبدون 

الحالة على الطرف المصدر للتعلیمات إخطار المصدر للتعلیمات وفي هذه

.2"األصیل

إذا طلب "  :یليعلى ماالقواعد ه ذمن نفس ه263 :ةمادال تنصكما 

طبقا لشروط وقواعد ُقدِّمَ المستفید مد أجل الضمان كبدیل  لطلب دفع 

إخطار الضمان، وبالمطابقة لهذه القواعد یجب على الضامن بدون تأخیر

الضامن دفع ُیَعلِّقُ أصدر للضامن تعلیماته وفي هذه الحالة  الطرف الذي

ستفید الوصول إلى إتفاق لمنح هذاالمطالبة لوقت معقول یسمح  لألصیل والم

.4"اإلمتداد

مجلة محكمة النقض المصریة ،370:، طعن رقم1964-05-14:نقض تجاري مصري بتاریخ-1

ضد البنك )مستفید من الخطاب(قیم ببلجیكا ، قضیة بین تاجر مصري م1964:لسنة، 29 :العدد

.)عمیل البنك(لي بالقاهرة ومشتري العربي األه

  .8صسابق، المرجع الدلیل القواعد الموحدة لخطابات الضمان، -2

.23، صمرجعال نفس-3

سبب انعدام النص ، بستشهاد في كل مرة بنصوص القواعد الموحدة لخطابات الضمانیتم اإل-4

.في القانون الجزائريالتشریعي
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على البنك إخطار العمیل بطلب تمدید صالحیة خطاب  هأنحرىألا     

من ذلك أن التمدید معلق على ُیْفَهمَ دون أن  ،من المستفیدالضمان الوارد

إلتزام البنك باإلعالم عند تنفیذه لمهامه موافقة العمیل، وٕانما تحت إطار

ویكون البنك المتخلف عن هذا اإلخطار مسؤوال أمام .ووظائفه تجاه عمالئه

لعمیل عن الضرر الذي یصیبه من جراء التجدید، كتحمل الفوائد والعموالت ا

.الزائدة عن المدة التي أضافها للخطاب بدون إذنه

الضمانتحدید مبلغ خطاب : سخامالفرع ال

مبلغ الضمان في الخطاب بشكل دقیق وذلك بذكر مقداره وعملته، ُیَحدَّدُ 

كما یجوز أن یكون قابال للتعیین وفي هذه الحالة یجب ذكر األسس التي یتم 

بموجبها تحدید مبلغ الخطاب عند اإلستحقاق، وبسبب أنه یحل محل التأمین 

.النقدي البد أن یكون مقوما بنقود

تتم اإلحالة في تحدید مبلغ الخطاب إلى عقد األساس، كأن ما اكثیر 

تساوي قیمة أن قیمة الخطاب الضمان -على سبیل المثال ال الحصر-ُیْذَكرَ 

.بعقد األساس وكافة ملحقاتهالتزام العمیل الوارد

أنها تمس بمبدأ ،على هذه الطریقة في تحدید مبلغ خطاب الضمانُیْؤَخذُ 

عن  فضال على كونها تتطلب البحث،استقالل الخطاب عن العقد األساس

.وملحقاتهللتحقق من مقداره في عقد األساسالمبلغ  هذا

التخفیض یحتاج إلى إصدار إن تعدیل خطاب الضمان بالزیادة أو

خطاب ضمان جدید، تنتهي مدته في نفس تاریخ خطاب الضمان األول، 

في سجالت البنك ویتضمن یحمل الخطاب الجدید رقما جدیدا للتسجیل بحیث
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لكن تخفیض قیمة الخطاب ال .1كل بیانات الخطاب القدیم فیما عدا القیمة

ألن فیها انتقاصا من حقوقه أما زیادته فال تتم إال ،یجوز إال بموافقة المستفید

.من سیتحمل المبلغ  أوال وآخرابالموافقة الصریحة للعمیل اآلمر ألنه هو

لتزم البنك بدفعه على أن المبلغ الذي ی،یجوز النص في خطاب الضمان

األساس الذي دیدحوهنا یتعین ت.2"ضمان المتدرجال "ویسمىینخفض تدریجیا 

، 3تبعا لتقدم األعمال في عقد األساسالمتناقصلحساب التدرج علیهُیْعَتَمدُ 

.الدفعات المقدمةضمان رد ما فيك

یده بنسبة من أن تحدلخطاب یجب تحدیده بشكل واضح، حیثإن مبلغ ا

وعملیا .مشكلة التعدیل اآللي له عند مراجعة عقد األساسالعقد األصلي یثیر 

یتم النص على وجوب تخفیض ،في خطابات حسن التنفیذ واسترداد التسبیقات

هذا الترابط بین .المنفذ من الصفقةلضمان تدریجیا بالنظر إلى الجزءمبلغ ا

بجزء "بمبدأ استقالله ما دام تعهد البنك بالوفاء ُیِخلُّ الضمان وعقد األساس ال 

ا التحدید الدقیق لمبلغ خطاب الضمانذه ال یمنعكما .مبلغ الضمان"كل أو

ى أنه ال یستحق القیمة یقل عنه، متى رألبنك بمبلغ لالمستفید مطالبة 

.للخطاباإلجمالیة

ال یكفي في وثیقة الخطاب تحدید المبلغ، بل یجب تحدید العملة أیضا، 

في  كون األطراف من دول مختلفةوتكتسي هذه العملیة أهمیة كبرى في حالة 

یكون البنك والعمیل اآلمر من دولة، والمستفید من ، كأن عقود التجارة الدولیة

.102سابق، ص المرجع العبد المجید عبودة، -1

 .392ص  ،المرجع السابق،عبد الرحمن السید قرمان-2

.القیام بمحضر معاینةعمال عن طریق ألیتم التحقق من تقدم ا-3
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كل تغیرالصعبة یطرح مشان بالعملة أن تحدید مبلغ الضمكما.دولة أخرى

خطرا اآلمر معا، مما یجعلهما یتحمالن أسعار الصرف بالنسبة للبنك والعمیل 

الدولة التي ینتمي إلیها ذا أغفل البنك تحدید العملة  یتم الدفع بعملة فإ .إضافیا

   . فرعه أو البنك المصدر للخطاب

،المطالبة إال بالعملة المذكورة فیهفي الضمان المقابل ال یمكن أن تتم 

یصدر بعملة غیر ا أن الضمان المقابل الذيعمال وفقهالتسلیم ذلك تم ومع 

عندما ال یكون هذا البلد ،بعملة بلد الوفاءصرفهیجوز أن یتم قابلة للتحویل

.1محال لإلستبعاد الصریح بنص الخطاب

الضمانتحدید لغة تحریر خطاب : دسساالالفرع 

، وبسبب ارتباطه بعملیات التجارة الدولیة ؛إن إصدار خطاب الضمان

نبیة أما إذا تم تحریره باللغتین المحلیة واألج.األجنبیةما یصدر باللغة غالبا

.2بهاُیْعَتدُّ الخطاب تحدید اللغة التي في  ُیْذَكرُ 

ووثائقها تصدر یةالجزائر كشفت الممارسة العملیة أن محررات البنوك

مر وفي بعض العقود الدولیة باللغة اإلنجلیزیة، وكذلك األباللغة الفرنسیة 

األمر هنا بالبنوك التابعة للقطاع العام أما یتعلق .بالنسبة لخطاب الضمان

فإنها تصدر ...)بنك الخلیج، بنك  البركة(البنوك الخاصة،السیما العربیة 

.خطابات الضمان باللغة العربیة

1- J/ Pierre Mattout, op.cit, p158.

.81سابق، ص ال مرجعالعلي جمال الدین عوض، خطابات الضمان المصرفیة، -2
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عنه مع اإلشارة إلى أن ترجمة النسخ تثیر مشكل المصطلحات وما قد ینجر

من ضرر ألصحاب الحقوق، مع لفت اإلنتباه إلى ضرورة اإلستعانة بخبراء 

.في هذا المیدان

على خطاب الضمانالقانون الواجب التطبیقتحدید :سابعالفرع ال

:إن تنازع القوانین  بشأن خطابات الضمان الدولیة محدود لسببین

أن خطابات الضمان غالبا ما تنص صراحة على القانون الواجب :أولهما

.التطبیق والمحكمة المختصة في حالة النزاع

ها تجد حلها في صیغة الخطاب لیأن معظم المسائل المتنازع ع:انيوالث

د الموحدة لخطابات الضمان لمختلفالقواعباإلضافة إلى تعرض .1ذاته

.األمور التي من الممكن أن تثیر نزاعات بشأنها

أما إذا ثار الخالف بین البنك والمستفید حول مضمون الخطاب، فقد 

هو الواجب التطبیق 2استقر الفقه والقضاء على أن قانون بلد البنك الضامن

وكذلك األمر بالنسبة للمحكمة المختصة ،بما أنه یولد التزاما على عاتقه

تحدید القانون الواجب التطبیق من اختصاص قاضي ُیَعدُّ و .بفصل النزاع

اآلراء الفقهیة قاضي األمور المستعجلة، وٕان اتجهت بعض ولیس الموضوع 

.بلد الوفاءإلى تطبیق قانون 

.342سابق، ص المرجع العكاشة  محمد عبد العال، -1

 .345-343صص ، المرجعنفس-2
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الموحدة  هذا الرأي الذي استقر علیه غالبیة الفقه، أیدته القواعد

":منها حیث تنص على مایلي27:لخطابات الضمان وهو ما تؤكده المادة

الضمان المقابل، فإن ما لم یكن قد نص على خالف ذلك في الضمان أو

القانون الذي سوف یحكم الضمان سیكون قانون البلد الذي فیه مقر عمل 

للضامن أووٕاذا كان)بحسب األحوال(الطرف المصدر للتعلیماتالضامن أو

مكان عمل، یكون القانون هو قانون البلد الطرف المصدر للتعلیمات أكثر من

.1"الضمان المقابل أو الضمانالذي وقع فیه الفرع الذي أصدر

ما لم یكن قد نص ":من هذه القواعد الموحدة أنه28:وتضیف المادة

فإن أي خالف یقع  بین ،الضمان المقابلعلى خالف ذلك في الضمان أو

بین الطرف المصدر للتعلیمات الضامن والمستفید فیما یتعلق بالضمان أو

تكون المحكمة المختصة بنظره هي ،والضامن فیما یتعلق بالضمان المقابل

الطرف المصدر المحكمة الموجودة بالبلد الذي یقع فیه محل عمل الضامن أو

مصدر التعلیمات له أكثر  أو ن الضامنوٕاذا كا.)بحسب األحوال(للتعلیمات 

مة المختصة هي محكمة البلد الذي یقع فیه الفرع من مكان عمل، فإن المحك

.2"الضمان المقابلأصدر الضمان أو الذي

.26سابق، صالمرجع الدلیل القواعد الموحدة لخطابات الضمان، -1

.26، صالمرجعنفس-2
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المصرفيغطاء خطاب الضمان:المطلب الثاني

موع الضمانات التي یقدمها العمیلمجهو الغطاء في خطاب الضمان 

ُسمِّيَ للبنك الضامن في مقابل إصداره لخطاب الضمان لصالح المستفید، و 

بالغطاء ألنه یقوم بتغطیة المبالغ التي قد یضطر البنك لدفعها للمستفید مع 

.إلصدار الخطاب المذكورلنفقات المستحقة نتیجة الفوائد والعموالت وا

ین، فهو یختلف نوع معشكل محدد أو غطاءال یكون للعنىوبهذا الم

رهنا عینیا أو، فقد یكون غطاء نقدیا أو1العمیل والبنكبحسب العالقة بین 

على العكس تماما من محل ،أسهم في شركات تجاریة أو رهنا ألوراق تجاریة

.النقودضمان الذي یكون دائما مبلغا من خطاب ال

غطاء بسبب بدون تقدیم أي و  ،قد یكتفي البنك بالكفالة الشخصیةكما 

القضاء أن البنك  فقد قرر.مالءة العمیل وسمعته المالیة أو لثقة البنك فیه

بضمان رهن  دون غطاء أو یمكنه أن یصدر خطاب الضمان بغطاء مالي أو

وحده ُیَقدِّرُ في حدود المعامالت القائمة بین العمیل والبنك، وهو الذي 

.2مصلحته في كیفیة تغطیة خطاب الضمان

مجلة محكمة النقض المصریة ،106:، طعن رقم1972-03-14:نقض تجاري مصري بتاریخ-1

وأن ما یقوم العمیل بدفعه للبنك لتغطیة خطاب الضمان إنما ...":، جاء فیه1972:لسنة37، :العدد

".بنك وحدهما وال صلة للمستفید بهاهو تنفیذ وتأمین للعالقة القائمة بین العمیل وال

مجلة محكمة النقض المصریة  11: طعن رقم ،1972-03-14:نقض تجاري مصري بتاریخ-2

وأن  :"ومشتري من جهة ثانیة جاء فیه، بین بنك القاهرة ضد بنك مصر وبائع1972:لسنة40،:العدد

ما یقوم العمیل بدفعه للبنك لتغطیة خطاب الضمان إنما هو تنفیذ وتأمین للعالقة القائمة بین العمیل 

".بهاوالبنك وحدهما وال صلة للمستفید 
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إذا كان الخطاب خارجیا یصدر لصالح شخص مقیم بناء على طلب 

فإن البنك المحلي ال یتقاضى من البنك األجنبي الذي مقیم،شخص غیر

یستصدر الخطاب أي غطاء إذا كان البنك األجنبي من بنوك الدرجة األولى 

أساس المعاملة بالمثل، أما إذا ها البنك المركزي بهذا الوصف علىالتي یعتمد

فإنه یطالبه بتقدیم ضمان مقابل من أحد بنوك الدرجة األولى في  لكذكلم یكن 

وعلى البنك مراعاة السیولة النقدیة المتوفرة لدیه .1نقدي ءبإیداع غطادولته أو

یحین الوفاء بها في وقت متقارب وما ینجم ،عند إصداره لعدد من الخطابات

.عنه من تأثیر على كمیة النقود التي یحتفظ بها لمتطلبات السحب

الغطاء النقدي :والأ

یمثل الغطاء النقدي أبسط صور الغطاء، بحیث یقوم العمیل بتقدیم مبلغ 

یفوض البنك بخصمه من حسابه من المال للبنك الضامن إما یسدده نقدا أو

، ال "احتیاطي خطاب الضمان"یقیدها البنك في حساب خاص یسمى .لدیه

یملك العمیل التصرف فیه لحین  انتهاء مدة خطاب الضمان، أو یودع العمیل 

علیها ضمانا لغطاء الخطاب، من أجل أن ودیعة لدى البنك ثم یفوضه الحجز

ن التزامه في وبمجرد تحرر البنك م.2یستفید العمیل من أرباح وفوائد الودیعة

.نقداُقدَِّمتْ إلیه إن أو یردها ،عن تلك المبالغُیْفِرجُ خطاب الضمان 

.172سابق، ص المرجع الخالد لوزي، -1

سمیحة القلیوبي، األسس القانونیة لعملیات : عن ، نقال121سابق، صالمرجع الغریب الجمال، -2

 . 179ص  ،القاهرة النهضة العربیة،، دار2003، 2البنوك، ط
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الغطاء العیني: اثانی

ول المالیة أصال من األصللبنكفي تقدیم العمیلالغطاء العینيیتمثل

ل سبیل الرهن تغطیة لقیمة خطاب الضمان، ومن صوره أن یقوم العمی على

والسندات یكون للبنك الحق في التصرف فیها كاألسهممالیةبرهن أوراق

واستیفاء قیمة الخطاب، في حالة تخلف العمیل عن الوفاء وقیام البنك بالوفاء 

كما یجوز الغطاء برهن أوراق تجاریة كالسفاتج والشیكات .عنه للمستفید

موعد  نبحیث تكون من حق البنك إذا حا،للبنك تظهیرا تأمینیاها العمیل ُیَظهِّرُ 

للخطاب تنازل العمیل للبنك عن حقوقه في عینیااستحقاقها، كما یجوز غطاء 

.1العملیة المضمونة

الغطاء المعنوي: اثالث

الغطاء في مدى الثقة التي یتمتع بها العمیل لدى یتجسد هذا النوع من 

بها البنك عن مركزه المالي ودرجة التزامهبنكه، ویكون نتیجة دراسات یقوم 

المعرفة اإلختراع  أول في أحد حقوقه المعنویة كبراءةوقد یتمث.بالوفاء بدیونه

.2یمتلكهاالفنیة التي

نسبة الغطاء:رابعا

تعتمد البنوك في تقدیرها لنسبة الغطاء التي تفرضها على عمالئها 

بمناسبة إصدار خطابات الضمان على مقدار ثقتها فیهم، فتكون النسبة كاملة 

لدى البنك وتقل تدریجها كلما زادت ثقة إذا لم یكن العمیل معروفا)%100(

.373-372ص ص سابق، المرجع ال، عبد الحمید الشواربي-1

.379سابق، ص المرجع المحمود الكیالني، -2
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البنك في عمیله ومركزه المالي، حتى تنعدم تماما عندما یقرر البنك منحه 

الخطاب بدون غطاء كما هو الحال بالنسبة لبعض الشركات الكبرى أو

.البنكالعمالء الذین یتمتعون بثقة خاصة بسبب مركزهم المالي القوي في

.وهذا ما یؤكد الطابع الشخصي لخطاب الضمان

أدوات تنفیذ الكفالة البنكیة وخطاب الضمان :المبحث الثالث

التشریع الجزائريالمصرفي في

إن أغلب نفقات الدولة تذهب في شكل صفقات، لذلك كان من الضروري 

في الجزائر الهیأة الرئیسیة المخولة بمنح ُتْعَتَبرُ إعطاء دور فعال للبنوك، إذ 

الضمانات بمختلف أنواعها، كما أنشئ صندوق ضمان الصفقات العمومیة 

الطلبات خصیصا لتكملة النظام المصرفي لیقوم باإلسهام في ضمان تمویل 

البنوكُتَعدُّ ف. العمومیة

وصندوق ضمان الصفقات العمومیة)ولالمطلب األ(المؤسسات المالیة و 

أدوات تنفیذ الضمانات وعلى رأسها الكفاالت البنكیة )المطلب الثاني(

، لذلك سنتعرض لها على التوالي إضافة إلى المصرفیةوخطابات الضمان

 :وهي )المطلب الثالث(ضمانعملیة الفي ات القانونیة لتدخل الصندوق اآللی

.حتیاطيالضمان اإلالرهن الحیازي للصفقة و 
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البنوك والمؤسسات المالیة:المطلب األول

التي تعمل یقوم النظام المصرفي على نشاط البنوك والمؤسسات المالیة

تسهر على  أنوعلیها ،مملوكة للجمهورأموالبدورها على تحویل رؤوس 

اآلجالفي  أصحابها إلىحتى تتمكن من ردها آجالهافي  األموالاسترداد هذه 

إقراضها إلى أشخاص یتمتعون بالمالءة وهي بذلك تحرص على .المحددة

كما تتطلب توفر ضمانات كافیة لتحصین نفسها ضد األخطار ،المالیة

وهي وظیفتها ،تأخر فیهالمحتمل التعرض إلیها جراء عدم الوفاء أو ال

-ولو بإیجاز-لذلك كان من الضروري التعرض .األساسیة بمنح االئتمان

والمؤسسات في ظل التطور التاریخي للتشریع البنكي الجزائريلماهیة البنوك 

لتبیان دوره في حمایة ،وعلى رأسها بنك الجزائر كبنك مركزي)الفرع األول(

.)الفرع الثاني(الكفالة البنكیة كآلیة للضمان 

ماهیة البنوك والمؤسسات المالیة في ظل التطور :ولالفرع األ 

للتشریع البنكي الجزائريالتاریخي

متها األساسیة نوع من الوساطة المالیة تتمثل مه:"البنوك بأنهاُتَعرَّفُ 

والمؤسسات والسلطات العمومیة، ویتیح لها  لألفرادالجاریة في تلقي الودائع 

فیتضح من ذلك .1"ذلك القدرة على إنشاء  نوع  من النقود هي نقود الودائع

.أن الدور الرئیسي للبنك هو القیام بدور الوسیط بین المودعین والمقترضین

.12، ص الجزائر6،2007،ط  ،دیوان المطبوعات الجامعیة،تقنیات البنوكلطرش،  الطاهر - 1
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من خالل اإلطالع على التطور التشریعي للنظام المصرفي الجزائري، 

من القانون 15:رع الجزائري عرف البنك المركزي في المادةنجد أن المش

"كما یليقدیمال 1المتعلق بنظام البنوك والقرض 12-86:رقم البنك المركزي :

ومؤسسات القرض مؤسسات عمومیة تتمتع بالشخصیة المعنویة واإلستقالل 

هذه  ُعدَِّلتْ ".اإلعتیادیة بالعملیات المصرفیة هاالمالي، وتقوم بمقتضى وظیفت

"كما یلي17:في مادتهالملغى062-88:المادة بمقتضى القانون رقم ُتَعدُّ :

بنكا كل مؤسسة قرض تقوم لحسابها الخاص بحكم وظیفتها اإلعتیادیة 

:بالعملیات التالیة

تجمع من غیرها األموال بصفتها ودائع كیفما كانت مدتها وشكلها، -

مدتها وشكلها،تمنح القروض كیفما كانت -

تقوم بعملیات الصرف والتجارة الخارجیة مع مراعاة التشریع والتنظیم -

المعمول بهما  في هذا المجال،  

تتولى تسییر الدفع،-

ب بها وتشتریها وتسیرها توظیف القیم المنقولة وجمیع الفوائد المالیة، وتكتت-

وتبیعها،وتحفظها 

- 08- 20: في المؤرخة34:، ج ر العدد1986-08-19:المؤرخ في 12-86 :رقم قانونال - 1

ألغي بموجب األمروالذي بدوره المتعلق بالنقد والقرض، 11- 90 :رقم قانونالألغي بموجب 1986،

.الذي سبق ذكرهالمتعلق بالنقد والقرض 11-03 :رقم

ج ر  12-86 :رقم یعدل ویتمم القانون1988،-01-12:المؤرخ في 06- 88 :رقم قانونال - 2

.1988-01-13:المؤرخة في 02: العدد
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مات الكفیلة بتسهیل نشاط جمیع الخدترشد وتساعد على العموم وتقدم -

".زبائنها

المتعلق بالنقد 11-90:كما عرف المشرع البنك في القانون رقم

شخص معنوي :"منه أن البنك14:في المادة، حیث نصالملغى1والقرض

 113إلى  110 :مهنته العادیة والرئیسیة إجراء العملیات الموصوفة في المواد

.أي القیام بالعملیات المصرفیة، "من هذا القانون

في بنك ال یتحقق وصفمن خالل المواد السابقة، یتبین لنا أنه حتى 

:عنصرین همافیهابد أن یتوفرال المؤسسة

الشخص  كونمعنویا، فال یمكن أن ی اضرورة كون البنك شخص-1

.الطبیعي بنكا

المصرفیة، ، األعمال )البنك(یجب أن یتخذ هذا الشخص المعنوي -2

مهنة معتادة ورئیسیة، وعلیه ال یمكن للشخص المعنوي الذي یقوم باألعمال 

.المصرفیة بصفة عارضة اعتباره بنكا

المتعلق بالنقد  11-03:رقم المشرع الجزائري البنك في األمرُیَعرِّفْ لم      

، في 70:،  بل أشار إلیه بحكم وظیفته، في المادةعالهأالمذكور  والقرض

البنوك مخولة دون سواها بالقیام بجمیع ":العملیات حیث نصت أنباب

".العادیة أعاله بصفته مهنتها  68إلى  66ن م:العملیات المبینة في المواد

16:، ج ر العدد1990-04-14:المتعلق بالنقد والقرض، المؤرخ في 11- 90 :رقم قانونال - 1

.1990-04-18:المؤرخة في
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تعتبر ":على مایلي031-09 :رقم من النظام2:كما تنص المادة

عملیات مصرفیة كل العملیات التي تقوم بها البنوك والمؤسسات المالیة في 

:مر رقممن األ 69لى إ 66 :كما هو محدد في المواد،معاملتها مع الزبائن

غشت 26لالموافق،1424جمادى الثانیة عام 27:المؤرخ في03-11

  ."عالهأوالمذكور 2003سنة 

البنكي، بادرت الجزائر إلى إدخال جملة من بهدف إنعاش النظام 

اإلصالحات لمواكبة التغیر السریع له، كان أولها إنشاء البنك المركزي 

حقیقیة في مجال تنظیم ومراقبة القرض وتحقیق الجزائري لمنحه سلطات

الصندوق الجزائري للتنمیة، حیث تكفال معا منافسة فعلیة بین البنوك، وكذلك

القروض لغرض تمویل المشاریع مویل الخارجیة وتقدیم مصادر التبتسییر

م توالت بعد ذلك عملیة إنشاء البنوك ث.2العمومیة لمؤسسات الدولة المختلفة

.مصدرا ال ینفذ من السیولةاْعُتِبَرتْ العمومیة التي طالما 

، كان البد من إعادة الدور 11-90مطلع التسعینات وبصدور قانون في      

قاللیة في للبنوك كوسیط مالي من خالل اإلعتراف له بنوع من اإلستالحقیقي 

لمنح  -إن  لم یكن  الوحید-المورد الرئیسيالتسییر، فأصبح البنك 

.3الضمان

یحدد القواعد العامة المتعلقة بشروط البنوك ،2009-05-26:المؤرخ في03-09:النظام رقم-1

.المطبقة على العملیات المصرفیة

.وما بعدها179سابق، ص المرجع اللطرش ،  الطاهر - 2

3- Fadia Bouali, Le rôle des banques dans les échanges économiques

internationaux (en matière de crédit), Mémoire de Magister en Droit Bancaire

et Financier, Faculté de Droit, Oran, 2011-2012, pp 117-119 et 146.
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دور البنك المركزي في حمایة الكفالة البنكیة كٱلیة :الفرع الثاني

للضمان

ویله دورا خالدول بتفتهتم المركزي الهرم المصرفي،البنكیتصدر

یعتبر األداة الرئیسیة و  .استراتیجیا اعترافا منها بأهمیته في إنعاش االقتصاد

وتحدید سعرالنقد، بإصدار ىُیعن إذ .في تنفیذ اإلصالحات االقتصادیة

كما یسهر .ستقرار النقدي في الدولةإلالصرف وقیمة العملة الوطنیة لضمان ا

.النقدیةعلى التسییر األمثل للسیاسة 

مرهون بمدى سلطته في اتخاذ القرارات المناسبة جزائرإن فعالیة بنك ال

ألداء مهامه بعیدا عن ضغوط سلطة الحكومة والبرلمان، وذلك لوجود عالقة 

تناسب طردي بین استقاللیته وفعالیة اآللیات المسخرة لحمایة النظام المصرفي 

لذلك . ام االقتصادي عموماالع التي تستهدفه خصوصا واألمن1من األخطار

من الحكومات تعترف بأن استقاللیة البنك المركزي تعد الكثیرأصبحت

وحمایة النظام المصرفي بكافة ،الضمان األكبر لمواجهة المخاطر المصرفیة

.سها الكفالة البنكیةأوعلى ر  أجهزته وأدواته بما فیها ضمانات االئتمان

المؤسسة ازدواجیة في إدارة البنك أو تُوِجدَ یرى بعض الفقه المقارن أنه إذا 

فإن ذلك یكون له أثر إیجابي على ،عموما والبنك المركزي خصوصاالمالیة 

،ذات الفترةفي و  ؛أن یكون نفس الشخصیقصد بازدواجیة اإلدارة و . تهمردودی

لطرق البنك التخاذ أفضل امما یؤهل .رئیس مجلس إدارتهالمدیر العام للبنك و 

.105سابق، ص المرجع ال، صالح ابراهیم شحاته-1
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اتخاذ اجتماع سلطة التسییر و مواجهتها بسبب لتفادي األخطار المصرفیة أو

.مما یساعد على اتخاذ القرارات الالزمة في وقتها،القرار في ید شخصا واحد

المصرفي بكة استعالمات مصرفیة في نظامنا أن توفیر ششارة سبقت اإل

جزائربنك الزه بنظام استعالم قوي یربط بین تعزیبات أمرا ضروریا، إذ یجب 

ة المصرفیة، و بین كافة البنوك بصفته المشرف األول على المنظوم

فحسب بل وباقي المؤسسات  ذلكولیس  ؛األجنبیةوالمؤسسات المالیة الوطنیة و 

و غیر مباشرة كالخزینة أوالهیئات المرتبطة بالنظام المصرفي بصفة مباشرة 

السیما ونحن في زمن العولمة ،دارتي الضرائب والجماركإ العمومیة و 

تمثل صحة المعلومة رؤوس األموال ال تعرف الحدود، و المصرفیة حیث حركة

لیات ضمانه من ٱو  مع سرعة الحصول علیها عاملین أساسیین لحمایة البنك

  .رااألخط

لى كتفاء بتشریع وتنظیم النصوص دون السهر عكید على عدم اإلأمع الت

ستعالم بصفة جهزة اإلأوتوفیر المناخ المالئم لتعمل ،تنفیدها الفعلي والفعال

ال شك أن تعزیز القطاع المصرفي بإنشاء كما .جراءات معقدةإلیة وبدون ٱ

م القطاع المالي والمصرفي، والمتمثلة فيسلطة ضبط مستقلة تتكفل بتنظی

المالیة، لكن هامة في اإلصالحات االقتصادیة و خطوة،1قرضالمجلس النقد و 

المتضمن 1971-06-30:المؤرخ في47-71:مر رقمالنقد والقرض بموجب األنشئ مجلس أ - 1

وكان یعمل تحت وصایة ،1971-07-06:المؤرخة في 55 :ج ر العدد ،تنظیم مؤسسات القرض

ج ر ،2001-02-27:المؤرخ في01-01:مر رقموزارة المالیة لیتم تعدیله فیما بعد بموجب األ

=:المؤرخ في10-90:المعدل والمتمم للقانون رقم2001-02-28:المؤرخة في 14 :العدد
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هذه اإلصالحات یجب أن تخرج عن مجرد اإلطار النظري لكي تثبت 

.فعالیتها

التمویل السیما في مجال یرة التي تتطلبها عملیة بسبب الشروط الكث

الصفقات العمومیة، مما أدى إلى تعطیل المشاریع وتوقفها في أحیان كثیرة، 

لطات العمومیة في إنشاء هیئة تتكفل بتأمین الضمان في مجال فكرت الس

.صندوق ضمان الصفقات العمومیة:الصفقات العمومیة وهو

ضمان الصفقات العمومیةصندوق:المطلب الثاني

رات العمومیة تعتبر مشكلة الدیون غیر المدفوعة من طرف اإلدا

العامة والخاصة المتدخلة في قا أمام المؤسسات ئعاوالجماعات المحلیة، 

إنجاز المشاریع والصفقات الممولة من میزانیة الدولة، أدى إلى تعثر 

الرقابة من جهة وعدم وجود جهاز فعال متعاملین اإلقتصادیین بسبب غیاب ال

للضمان، األمر الذي استدعى المشرع الجزائري إلى استحداث مؤسسة 

.مختصة مكلفة بضمان الصفقات العمومیة

تحت ُوِضعَ و  ،671- 98 :رقم الصندوق بموجب المرسوم التنفیذيُأْنِشئَ 

كمؤسسة مالیة، مكانة هامة في النظام هو یحتل؛و . المالیةوصایة وزیر

المصرفي الجزائري، من خالل منح ضمانات بصور مختلفة لتسهیل إنجاز 

مر وما بعدها من األ58:ثم تم تعدیله بموجب المادة،،المتعلق بالنقد والقرض14-04-1990=

.ي ینظم تشكیله ویحدد صالحیاتهذال ،المتعلق بالنقد والقرض 11-03 :رقم

نشاء صندوق ضمان إالمتضمن ،1998-02-21:المؤرخ في 67- 98 :رقمتنفیذيالالمرسوم -1

 .هالسالف ذكر الصفقات العمومیة
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بها الخزینة المشاریع في القطاعات المختلفة، باإلضافة إلى مهام أخرى تكلفه

-02 :رقم من المرسوم الرئاسي 98و 97، 77:فبموجب المواد.العمومیة

بما ، یضطلع الصندوق السالفي الذكر 67-98 :رقم ، والمرسوم التنفیذي250

:یلي

صحاب الطلبات الحصول على الكفاالت والضمانات التي تسمح أل-

.بالمساهمة في إنجاز الصفقاتوالصفقات العمومیة 

النفقات المقررة ادة من التسبیقات التعاقدیة المخصصة لتغطیةاإلستف-

.الصفقات والطلبات العمومیةفي إطار إنجاز 

.الحصول على الضمانات المطلوبة من المصلحة المتعاقدة-

اإلستفادة من ضمان المؤسسة لدى بنوكها قصد الحصول على أي -

دوق من وبالمقابل یطلب الصن،قرض یتضمن  إنجاز صفقة عمومیة

المستفیدین من الضمانات والكفاالت كل التبریرات وتقدیم كل الوثائق 

.الضروریة

، یقوم الصندوق بمنح المصرفیةأما بالنسبة للكفاالت وخطابات الضمان

على الصفقة سواء في بدایة تنفیذ عقد التورید الحائز ضمانه للمتعامل المتعاقد

وبصفة عامة، مختلف الكفالة بضمان؛إنجاز األشغال، حیث تقوم هذه  أو

.لتزامات المؤسسة المتعاقدة مع اإلدارةا

من أجل أن یتمكن الصندوق من أداء دوره بمنح الضمان المنصوص 

ه یربط عالقات مع البنوك المانحةعلیه في قانون الصفقات العمومیة، فإن

ن المتعاقدین، للتمویل واآلمرین بالصرف من جهة، ومن جهة أخرى بالمتعاملی
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حیث تتجسد عالقة الصندوق بالبنوك عن طریق آلیة الضمان اإلحتیاطي 

.لخصم السنداتط بین البنوك والخزینة العمومیة فیتدخل كوسی

أما عالقته باآلمرین بالصرف، فتتجسد في مراقبة طبیعة ومبلغ الصفقة 

یقدمها ي ملیة رفع الید عن الكفاالت التالتي سیمنحها ضمانه، وكذا ع

- 97 :رقم ، طبقا ألحكام المرسوم التنفیذي"كفالة الضمان"للمؤسسات السیما 

، المحدد لإلجراءات المرتبطة باإللتزام وتنفیذ النفقات العمومیة وحصر 2681

مرین بالصرف وتوفیر نظام إعالم دائم مع اختصاصات ومسؤولیات اآل

.2اآلمرین بالصرف

هذه األخیرة زبونا له، ُتَعدُّ ف ،بالمؤسسة المتعاقدةالقة الصندوق أما عن ع

بإعالمها وتوجیهها ومنحها الضمان الالزم والكافي، وفي المقابل تقدم فیقوم

.التأمینات الضروریة بالموازاة مع األخطار التي یتحملها الصندوقالمؤسسة

-23:المؤرخة في 48:العدد ، ج ر1997-07-21:المؤرخ في 268-97 :رقم المرسوم التنفیذي-1

07-1997.

 .عالهٲكور ذالم 268-97 :رقم المرسوم التنفیذينفسمن03:المادة-2
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صندوق ضمان البنوك و اآللیات القانونیة لتدخل:الثالثالمطلب

العمومیة في عملیة الضمانالصفقات

البنوك تتطلب عملیة تمویل المشاریع والصفقات العمومیة تدخل

عن طریق آلیتین رئیسیتین  هاضمانل ضمان الصفقات العمومیةدوق صنو 

یجاز لهاتین إنتعرض ب.الرهن الحیازي للصفقة والضمان اإلحتیاطي:هما

على ضوء القواعد العامة وبعض النصوص الخاصة التي وردت في ،لیتیناآل

.قانون الصفقات العمومیة

1الرهن الحیازي للصفقة:الفرع األول

یقوم الرهن الحیازي أساسا على فكرة انتقال الحیازة من الراهن إلى 

أي شخص آخر یعینه المتعاقدان، فیكون بذلك نظاما شدید أو ،تهن لهالمر 

التأثیر على الحیازة اإلقتصادیة للراهن ألنه یحرمه من حیازته وحقه في 

.اإلنتفاع به

عقد یلتزم :" ق م جمن 948:وهو كما عرفه المشرع الجزائري في المادة

إلى أجنبي على غیره أن یسلم إلى الدائن أوبه شخص، ضمانا لدین علیه أو

الدائن حقا عینیا یخوله حبس الشيء إلى عینه المتعاقدان، شیئا یرتب علیهی

أن یستوفي الدین، وأن یتقدم الدائنین العادیین والدائنین التالیین له في المرتبة 

".في أن یتقاضى حقه من ثمن هذا الشيء في أي ید یكون

1- Le nantissement du marché.
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صندوق ضمان البنوك و تدخل بهاتأحد اآللیات التي ،الرهن الحیازيَعدُّ یُ 

نقص في خزینة المؤسسة الحائزة اللتمویلها من أجل تغطیة الصفقات العمومیة

ویتم هذا .أو في إنجاز الصفقة وتمكینها من مواصلة األشغال،1على الصفقة

من المرسوم 97:الرهن الحیازي حسب الشروط المنصوص علیها في المادة

:ما یلي 2من أبرز هذه الشروط.السالف ذكره 250-02 :رقم الرئاسي

الرهن الحیازي لدى مؤسسة أو مجموعة مؤسسات مصرفیة أو أن یتم -1

.صندوق ضمان الصفقات العمومیة

نا یشیر إلى أن تحمل بیا،یتم الرهن الحیازي مقابل نسخة من الصفقة-2

"سندا في حالة الرهن الحیازي بعبارةهذه الوثیقة تمثل مقبول كسند للرهن :

"من الصفقةمستخرج "الذكر  ، ویمكن أن یحل محل الوثیقة السالفة"الحیازي

شریطة أن ،الكاملة من شأنه اإلخالل بسریة الصفقةإذا كان تقدیم النسخة

تاریخ  صدور الوثیقة  وختم :یتضمن المستخرج البیانات الالزمة مثل

.ة المتعاقدة وٕامضاء اآلمر بالصرفالمصلح

.المتنازل له، المحاسب المعین في الصفقة، بالرهون الحیازیةُیَبلِّغُ -3

یرسل المحاسب المعین المتنازل له وثیقة تبین الوضعیة المالیة للصفقة -4

بیانابالتسبیقات المدفوعة أووكشفا موجزا عن الخدمات المنجزة أوالعمومیة،

.المثبتة لصالح المتعامل المتعاقدتفصیلیا للحقوق 

1981،-01-02:المؤرخ في 01- 81 :رقم قانونالفي فرنسا، تمویل الصفقات العمومیة بموجب -1

في  الذي بسط إجراءات الرهن الحیازي خالفا لما كانت علیه"DAILY"والذي  یطلق علیه قانون 

.ویتم اإلعتماد حالیا على هذا القانون لتمویل الصفقات العمومیةالقانون المدني، 

 .11لىإ 1ال سیما البنود من،كرهذالسالف  250-02 :رقم من المرسوم الرئاسي97:المادة-2
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ن مبلغ الدین المخصص لضما،المستفید من الدین بمفردهیقبض -5

السابق للیوم الذي یجري حقوقه في أجل ال یتعدى الیوم األخیر من أیام العمل

طلب یتم رفع الید على الرهن الحیازي بو . فیه اإلشعار بالرهن الحیازي المعني

المحاسب الحائز على النسخة الخاصة برسالة موصىالمتنازل له منمن 

.إشعار باالستیالمعلیها مع

تجدر اإلشارة إلى التفرقة بین الرهن الحیازي للصفقة لفائدة البنك والرهن 

الحیازي لفائدة  صندوق ضمان الصفقات العمومیة، إذ أنه یكون لفائدة 

الصندوق في حالة تأخر اآلمر بالصرف عن صرف الدفعات في أجل ثالثین 

ویتنازل المتعامل المتعاقد في ،الفاتورة أو استیالم الكشفبتداء من یوم إیوما 

منه رصد الدین ُیْطَلبُ تأخیر لحساب الصندوق عندما هذه الحالة عن فوائد ال

في حین یتم الرهن الحیازي للصفقة لدى البنك في حالة .1اْلُمَعاَینِ و  اْلُمَتَولِّدِ 

:علیها في المادةوجود نقص في خزینة المؤسسة، وفقا للشروط المنصوص 

.السالف الذكر 250-02:رقم من المرسوم الرئاسي97

لصفقات العمومیة على توقیع الرهنصندوق ضمان االبنك و یعتمد

ا من مألن حیازتها من شأنه أن یحمیه،قانونیة للضمانالحیازي للصفقة كآلیة

إتمام تصرفات المدین الراهن، فتظل الصفقة محبوسة تحت یده إلى حین 

ماته في الصفقة، تنفیذ التزافز المدین الراهن علىاألشغال، ولعل هذا ما یح

  .هاحقوقه مقابل  تنفیذوتعجیل استیفاء 

 .كرهذالسالف  250-02:رقم من المرسوم الرئاسي77:المادة-1
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1اإلحتیاطيالضمان:الفرع الثاني

تجاریة، یتعهد فیه الضمان اإلحتیاطي هو كفالة الدین الثابت في الورقة ال

.2التجاریة عند حلول میعاد استحقاقهاالورقة الكفیل بضمان الوفاء بقیمة 

الصفقات العمومیة صندوق ضمانالوسیط، إذ یتدخلنظام أیضا  ىویسم

تنفیذ الصفقة كوسیط بین المؤسسة الحائزة على الصفقة بموجبه لتسهیل

والبنك الذي  یقدم له القرض لتمویلها بتقدیمه الضمان ،)المتعامل المتعاقد(

كافیة ضمانات المؤسسة غیرالبنك بأن الالزم له، ویحدث ذلك عندما یقرر 

للمؤسسة، عم الد تمس البنك من صندوق الضمان تقدیمفیل.ئتمانلمنحها اإل

.3"االحتیاطيالضامن"ویطلق على الصندوق 

دید دیونها ستحقاق ولم تتمكن المؤسسة من تسفي حالة حلول أجل اإل

لمستحق، ثم یرجع ا ملتزما بالوفاء لحسابها بالمبلغالصندوق للبنك یكون 

یتدخل الصندوق بموجب هذه اآللیة و  .الصندوق على المؤسسة بما دفعه

.4غیر شرطي أو شرطیاإما أن یكون الضمان االحتیاطيینبطریقت

الشرطيالضمان اإلحتیاطي : أوال

اشتراك البنك والصندوق ساسٲلى ع اإلحتیاطي الشرطيقوم الضمانی

المقترضة، ویتم ذلك في مقابل الناجم عن إفالس المؤسسة في اقتسام الخطر

،الحائزة على الصفقةكل من البنك والصندوق من المؤسسةعمولة یتقاضاها 

 .   ج. ت. قمن 409:المادة-1

.80الجزائر، ص ،2001هومة، ط اریة في القانون الجزائري، دارنادیة فوضیل، األوراق التج-2

3- L’avalisseur.

4- Michel Jeantin et Paul le Cannu, Droit Commercial, Instrument de Paiement

et de Crédit, Entreprises en Difficulté, 5 ème éd, Dalloz, Paris, 1999, p 221.
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جراء عجز تختلف نسبها بحسب درجة الخطر الذي سیتحمالنه من 

.1المؤسسة

الضمان اإلحتیاطي غیر الشرطي: اثانی

مومیة وحده كامل یتم عن طریق تحمل صندوق ضمان الصفقات الع

إفالس المؤسسة المقترضة، مقابل عمولة  تقدر حالةتبعات القرض في 

.بحسب نسبة الخطر

شرطیا أووال توجد قواعد تحدد الحاالت التي یكون فیها الضمان اإلحتیاطي 

شخص المتعامل، بل یرجع ذلك للتفاوض غیر شرطي بالنسبة لنوع الصفقة أو

ضمان الصفقات العمومیة بعد دراسة الوضعیة المالیة بین البنك وصندوق

وتقدیر درجة الخطر ودراسة تبعات القرض،،)المتعامل  أو(العامة للمؤسسة

الضمان نوعوتحدد على أساس ذلك درجة المسؤولیة ومن ثمة تحدید 

.2االحتیاطي

مجال اللجوء إلى الضمان اإلحتیاطي فيأثبت التجربة ضعفعملیا،

:الصفقات العمومیة  لعوامل أهمها

أن إنشاء صندوق ضمان الصفقات العمومیة أراد به المشرع تدعیم -

النظام المصرفي مما جعله في مركز منافس للبنوك في مجال اختصاصها، 

المشاریع والقروض حیث أصبح  الصندوق یستقطب أكبر عدد أال وهو تمویل 

.من المتعاملین اإلقتصادیین

1- Michel Jeantin et Paul le Cannu, op.cit, p 223.

األوراق التجاریة اإلفالس والتسویة القضائیة في القانون التجاري راشد راشد، :یراجع في هذا الشأن-2

.72، الجزائر، ص 2004، 04الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، ط 
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أن الضمان اإلحتیاطي یشكل عبئا إضافیا على خزینة المؤسسة الحائزة -

تسدید فوائد وعموالت للبنك مقابلإلى  على الصفقة، بما أنها ستضطر

یاج المؤسسة  وٕان احت.القرض، وعموالت أخرى للصندوق مقابل الضمان

،إلى القرض المباشر للبنكللتمویل  بالنظر لوضعیة خزینتها یبرهن  لجوءها

دون اللجوء لوساطة الصندوق خاصة في ظل التسهیالت اإلئتمانیة التي 

.أصبحت تمنحها البنوك  للمتعاملین اإلقتصادیین
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:خاتمةال

وكذا في المجال ،ئتمان البنكيمهما في عملیات اإلُبْعًداخذ الضمانات أت

ستثمار صبحت نقطة جذب لإلأن الجزائر أستثمار خاصة و وبنیة اإلالتجاري 

لذلك كان من المهم تناول هذا الموضوع بهدف دعوة المشرع ،موالورؤوس األ

قتداء بباقي التشریعات لخلق النصوص التي تحكم وتنظم لى اإلإالجزائري 

.بما فیها الكفالة البنكیة،ئتمانإلعملیات ا

وساط التجاریة تقدیم الضمانات المالیة وتضاعف عدد فقد ساد في األ

همیة ألى إثر ذلك البنوك إتنبهت ،العملیات التي یشترط فیها المشرع تقدیمها

ن تكون هذه البنوك كفیلة لعمالئها في مواجهة أجورة بأتقدیم المساعدة الم

یجابیة إلى تقدیم هذه الخدمة لما فیها من جوانب إفسارعت . همالمتعاملین مع

یة أنه لن یخرج من خزینته إضافة لما سیجنیه البنك من ربح ففهي باإل،عدیدة

مما سمح ،ن دوره بالضمان یقتصر على مجرد منح توقیعهإبل ،موالأ

والمؤسسات داة ائتمان تمارسها البنوك أبظهور صور جدیدة للكفالة البنكیة ك

هتمام لى اإلإقادتنا ،قتصادیةالمالیة بما ینسجم مع متطلبات الحیاة اإل

ثر التزاید الملحوظ في استخدامها من إبدراستها بعد انتشارها على نطاق واسع 

.طرف البنوك

حققت فوائد متوازنة فیما بین -كما تمارسها البنوك الیوم-الكفالة البنكیة 

فمن جهة یحقق البنك الفوائد على المبلغ الذي ،له المكفولالبنك الكفیل وعمی

یتعهد بوفائه عند تحقق شروطها كما یحقق عمولة لقاء القیام بعملیة بنكیة 

تعتبر واحدة من العملیات التي یمنحها له في شكل تسهیالت ،لصالح عمیله
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د به مقابل العمیل من مزاولة العمل الذي تعهُتَمكِّنُ ومن جهة ثانیة .ائتمانیة

.یة مبالغ نقدیةأو حبس ألى تقدیم إن یضطر أدون  ،كفالة البنك له

ن الكفالة البنكیة ذات الصور المتعددة احتفظت في التشریع والتنظیم إ     

حكام لى األإضافة باإل،برامها طبقا للقواعد العامةإالبنكي الجزائري بشروط 

هم هذه الصور تلك التي أولعل .الخاصة التي ابتدعها العرف المصرفي

والتي ،لوف ما تعارف علیه التعامل في المواد المدنیة والتجاریةأخرجت عن م

هذه . صلهأثاره عن آحكامه و أكادت تشكل موضوعا خاصا مستقال یبتعد ب

.الصورة هي خطاب الضمان المصرفي

صل في الضمان استخدام كلمة التضامن للداللة على الكفیلوٕاذا كان األ

نه وبعد تعدد صور هذا الضمان ٲال إ ،وفق التنظیم القانوني في القانون العام

حكام القانون أصبح الخلط واضحا وظاهرا بین صور الكفالة التي نظمتها أ

وبین صورة خطاب الضمان التي خلقها العرف المصرفي على نحو ،المدني

في القانون حكام هذه الصورة عن الكفالة كما وردت أساسه أاختلفت على 

.المدني

كان من المهم ،ضحى خطاب الضمان المصرفي حدیث الساعةأولما 

لقاء الضوء إ ئتمان و هم مبادئه التي تمیزه عن غیره من عملیات اإلأاستعراض 

.تفاقیات والقواعد الدولیةجماع اإلإب،ستقاللیة التي یتمتع بهاعلى اإل

مة كوسیلة للضمان في الحیاة یحتل خطاب الضمان المصرفي مكانة ها

ن المشرع الجزائري قضى بوجوب تقدیمه في مجال أالسیما و ،التجاریة والبنكیة

حكام خاصة أهمیته لم ینظمه بأوبالرغم من ،التعامل مع الجهات الحكومیة

.ثار القانونیة المترتبة علیهلتحدید اآل
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سها بنك الجزائر كبنك أوعلى ر  ؛مام هذا الفراغ القانوني عمدت البنوكأو      

ن اختلفت في صیغها من إ لى وضع عقود نموذجیة تتضمن شروطا و إ ،مركزي

ن سدت بعض إ ن هذه الشروط و أاتضح .نها تتفق في جوهرهاأال إ ،خربنك آل

ثار القانونیة المترتبة على هذا نها تظل غیر كافیة لتفسیر كل اآلأال إالفراغ 

و أجنبي أاد خصوصیته عند صدوره من بنك الذي تزد،النظام القانوني الجدید

طار القیود التشریعیة إعراف دولیة تخرجها عن خضاع عالقاته ألإفي حالة 

.الوطنیة

:همهاألى بعض النتائج إتم التوصل ،نتهاء من هذا البحثوبعد اإل

البنكیة ما الكفالة أ ،طار القواعد العامةإالمشرع الجزائري الكفالة في َعرَّفَ -1

في حین .صطالحبصورها المختلفة لم تكن محل تعریف قانوني وال حتى باإل

تخرج عن ،ن نماذجها الصادرة عن البنوك والمؤسسات المالیة المخولة بذلكأ

هذه المرجعیة للقواعد .حكام القانون المدني والتجاريأطار الذي حددته اإل

مام تطبیقها على أعائقا شكلت،العامة وعدم الدقة في اختیار المصطلحات

فراغها في نماذج مسبقة وما ینطوي عن إمر الذي استوجب األ ،رض الواقعأ

.ئتمانمام تمتع البنك باحتكار سوق اإلأموال العمیل أذلك من خطورة على 

:عتبار الشخصي من زاویتینتتمیز الكفالة البنكیة بقیامها على اإل-2

دخل ككفیل یجعلها محل اعتبار لدى ن وجود الشخص المعنوي یتأ ،ولىاأل

.الغیر المتعاقد نظرا لمالءة البنك

ثناء منحه لها یتحرى عن شخص العمیل الذي یطلب أن البنك أ ،والثانیة

ن حق المستفید من الكفالة البنكیة من الحقوق ذات أینتج عن ذلك ،كفالته
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و التنازل أالطابع الشخصي فله وحده سلطة استعماله وال یجوز له تداوله 

.عنه

وبسبب احتفاظ المشرع –طرحت الكفالة البنكیة في التشریع الجزائري -3

برمت أصلي الذي شكالیة تبعیتها للدین األإ -بمرجعیتها للقواعد العامة

مام مرونة العملیات البنكیة تم أولما كان هذا الطابع التبعي عائقا ،لضمانه

.دید هو الضمان المستقللى نظام جإلتتحول ،اللجوء للتخفیف منه

التناسب بین الكفالة البنكیة والدین  أیعترف المشرع الجزائري بوجود مبد-4

في التنظیم البنكي عندما  أوقد كرس المبد،الذي تضمنه في القواعد العامة

س أما خطاب الضمان الذي یتر أ. حث على وجوب الحذر في تقییم الضمانات

.الذاتیة ال یفترض بالضرورة وجود هذا التناسبالضمانات المستقلة ذو الكفایة 

،لى المتعاملین معهإعالم لتزام عام باإلإئتمان یقع على البنك محترف اإل-5

یقابله التزام من ،ن نوع الضمان وشروطهأبداء النصح والمشورة بشإیتمثل في 

.طراف الضمانأستعالم یكون مفروضا على كل لتزام باإلخر هو اإلآنوع 

للبنك المركزي دور أساسي في حمایة النظام المصرفي من األخطار  إن -6

كیف ال وٕان صیاغة السیاسة النقدیة وتنفیذها في أي دولة  ؛التي تالزم نشاطه

بنك الجزائر المسؤول األول على اإلشراف على النظام ُیَعدُّ لذلك  ،یرجع إلیه

ذا األمر معلق على وٕان ه.المصرفي وتوفیر الحمایة له من األخطار المختلفة

.مدى تمتعه باآللیات الفعالة والمحیط المالئم الستقبالها وتنفیذها

ال شك أن الرقابة المصرفیة تعد وسیلة وقائیة لتفادي التجاوزات المرتكبة -7

رفي صلكن تعزیز النظام الم،من طرف المتدخلین في النشاط المصرفي

بل واألجنبیةقي البنوك الوطنیة بشبكات استعالم فعالة تربط بنك الجزائر ببا
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كالخزینة العمومیة (وبباقي الهیئات والمؤسسات المرتبطة بالنظام المصرفي 

الوسائل لتفعیل دور الكفالة  أهممن ُیَعدُّ ،)...الضرائب والجماركوٕادارتي

.للضمان في عملیات االئتمان كأداة -أشكالهابشتى –البنكیة 

هماله لها إو أداء التزاماته أیتعرض البنك للمسؤولیة بسبب تخلفه عن -8

السیما تلك المتعلقة بمراقبة تخصیص ،بسبب اضطالعه بمهنة المرفق العام

مام التزام البنك بعدم التدخل في شؤون عمیله أ أیتراجع هذا المبد.الضمان

ل عن أنكیة كما یسنظمة البطبقا لما ورد في األ،ومقتضیات المصلحة العامة

.و الغیرأو غیر الدقیق الذي یسبب ضررا للعمیل أعالم غیر الكافي اإل

لم یتول المشرع الجزائري تنظیمه –بحصر المعنى –ن خطاب الضمان إ -9

وجب تقدیم هذا النوع من ألكنه ،بنص قانوني على غرار الكفالة البنكیة

.طار الصفقات العمومیةإدارة السیما في الضمان على المتعاقد مع اإل

ن خطابات الضمان أ ،جمعت التعریفات التشریعیة والفقهیة والقضائیةأ -10

قیمتها لمن حررت لصالحه عند ُتْصَرفُ وراق مصرفیة لها طابع خاص أهي 

شكال أحد أوهي  ،و من المضمونأول طلب ودون منازعة من محررها أ

.مین النقديأن تحل محل التأئتمان المصرفي بالتوقیع یكون المقصود منها اإل

همیة عملیة في عملیات التجارة أیكتسي خطاب الضمان المصرفي -11

جنبیة و ما یترتب فهو یغني عن تحویل العملة األ،والدولیة خاصةالداخلیة

تقدیم سعار الصرف في الفترة مابینأثار مالیة نتیجة تغیر آعن ذلك من 

جراءات الطویلة الخاصة بتعلیمات لى تفادي اإلإویؤدي ،الضمان وسحبه

.الرقابة على النقد
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جراءات صدار خطاب الضمان المصرفي ببعض اإلإتمر عملیة -12

ساسا أثر زیارات میدانیة لبعض البنوك وهي تتعلق إتم التعرف علیها ،الشكلیة

،لقانوني وتمییزه عن الكفالة البنكیةبصیغه التي تعد المرجع في تحدید تكییفه ا

.حقكما تؤكد ذلك النماذج المتحصل علیها المدرجة في المال

قتصاد في الجزائر ن یصاحب خوصصة اإلٲكان من المفروض 

قتصادي بصفة عامة ن انسحاب الدولة من الحقل اإلٲي ٲ،خوصصة للقانون

بانسحاب وسائل تدخلها جم ُیَترْ ن ٲومن السوق المالیة بصفة خاصة یجب 

تاركا المجال للقانون الخاص بمصادره الصادرة عن ،المتمثلة في القانون العام

السلطة التشریعیة والتنظیمیة الصادرة عن المهنیین المكلفین بادارة وتسییر 

         :وهي لتوصیاتوفي ختام هذا البحث نتقدم ببعض ا،لذلك .القطاع البنكي

لى تدارك اللبس والتحلي إالمشرع الجزائري مدعو ،من حیث المصطلحات-

ن الكفالة الخاضعة للقواعد العامة تختلف اختالفا أفقد بات واضحا .بالدقة

السیما في المجال الدولي ومع ،ئتمانطار عملیات اإلإجوهریا عما تعرفه في 

كما نقترح علیه المضي نحو خلق تشریع ،التطور والتعقید التقني والتكنولوجي

.دخال خطاب الضمان المصرفي ضمنهإ بنكي محكم و 

ن البنك یبحث في وجود التناسب بین الضمان الممنوح أنه ثبت عملیا أرغم  -

نقترح خلق هیئات رقابیة تضطلع بمهمة ،بنوعیه وبین العملیة المضمونة

كملها لالنهیار من ألبنكیة بمراقبة هذا التناسب حتى ال تتعرض المنظومة ا

.جراء فقد هذا التناسب

في هذا الموضوع -حكام القضائیةالذي یؤكده قلة األ-ن القضاء الغائب إ -

الكفالة البنكیة وخطاب الضمان:جعل من حسن تطبیق الضمان بنوعیه
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نه قد یتحول في مجال الصفقات العمومیة من أمرا مستعصیا بل أ ،المصرفي

عدم  وأما عدم شرعیته إللخطر والثراء الفاحش بسبب  داةألى إ داة للضمانأ

جل السهر على تطبیق أجتهاد من یضا لإلألذلك فهو مدعو ،مشروعیته

ثیر بفاعلیة لخلق قواعد قانونیة جدیدة تتماشى مع التطور والتغیر أالقانون والت

.الحاصلین في المیدان البنكي

باعتباره المسؤول –كبنك مركزي –على تفعیل دور بنك الجزائر ُیَحثُّ -

من أجل تحقیق السیر األمثل للسیاسة النقدیة ،األول على النظام المصرفي

.وحمایة ضمانات  االئتمان وتعزیز دورها

نوصي المشرع البنكي والقائمین على النظام المصرفي بتوفیر شبكة -

وعدم االكتفاء بتشریع وتنظیم النصوص دون تطبیقها على ،استعالمات فعالة

نه تهدید المنظومة البنكیة ككل مع تعزیز دور ألك من شذن أل ،رض الواقعأ

.الرقابة المصرفیة لمنع التجاوزات المحتمل ارتكابها

نوصي المشرع الجزائري بالمبادرة إلى جمع النصوص التشریعیة والتنظیمیة -

لتمكین مختلف األجهزة ،ة هنا وهناك ضمن تقنین بنكي محكمالبنكیة المتناثر 

–حمایة لضمانات االئتمان -متثال له والمتدخلین في النظام المصرفي لإل

وعلى رأسها بنك الجزائر ومجلس النقد والقرض بعیدا عن الضغوطات 

حتى وٕان احتاج المشرع إلى تعدیله بصفة دوریة مع ،قتصادیةالسیاسیة واإل

انین المالیة ألن حسن سیر أي نظام مصرفي لن یتحقق إال بسیادة صدور قو 

.القانون وحیاد القضاء

تم بحمد اهللا وشكره
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موسى خلیل میتري وأدیب مفضي میالة، التحكیم في العملیات -14

، مجلة -المثال السوري-المصرفیة في الدول  ذات اإلقتصاد المتحول 

،دمشق،26العدد األول، المجلد جامعة دمشق للعلوم اإلقتصادیة والقانونیة،

2010.

د النموذجیة في الكفاالت البنكیة، مجلة موسى متري وأدیب میالة، العقو -15

،دمشق،26جامعة دمشق للعلوم اإلقتصادیة والقانونیة، العدد األول، المجلد 

2010.

،ردناأل ،9ول طلب، مجلة ریادة، العددمیسم النویري، الكفالة لدى أ-16

.2009سبتمبر 
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V-القانونیةو  المجالت القضائیة:

.، القاهرة1964، 29المصریة العدد مة النقض مجلة محك-1

.، القاهرة1972، 37المصریة العدد مجلة محكمة النقض-2

.، القاهرة1972، 40المصریة العدد مجلة محكمة النقض-3

.، القاهرة1977، 40المصریة العدد مجلة محكمة النقض-4

.، القاهرة1979، 47المصریة العدد مجلة محكمة النقض-5

.، القاهرة46،1980المصریة العدد محكمة النقضمجلة -6

.، القاهرة1980، 49مجلة محكمة النقض المصریة، العدد-7

.، القاهرة1982، 48المصریة العدد مجلة محكمة النقض-8

.، القاهرة1994، 63المصریة العدد مجلة محكمة النقض-9

    .رة، القاه1996، 64المصریة العدد مجلة محكمة النقض-10

.، القاهرة2001، 62مجلة محكمة النقض المصریة، العدد-11

   .القاهرة، 2001، 64المصریة العدد مجلة محكمة النقض-12

.، القاهرة2002، 65مجلة محكمة النقض المصریة، العدد-13

.، القاهرة2004، 72مجلة محكمة النقض المصریة، العدد-14

.، القاهرة2005، 73العدد مجلة محكمة النقض المصریة،-15

.، القاهرة2009، 75المصریة العدد مجلة محكمة النقض-16

.، القاهرة2010، 68مجلة محكمة النقض المصریة، العدد-17
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ІV-البحوث والمداخالت:

ة كضمان في الصفقات الكفالة البنكی:رقیة جبار، مداخلة بعنوان-1

الصفقات العمومیة في القانون الجزائري ، یوم دراسي حول ضماناتالعمومیة

.2010-04-25:بكلیة الحقوق، جامعة المدیة، بتاریخ

، الودائع  لدى  المصارف اإلسالمیةحمد، نظام  حمایةعثمان بابكر أ-2

، المعهد اإلسالمي للبحوث والتدریب، البنك اإلسالمي للتنمیة، 54:بحث رقم

.2000جدة، 

قانون التجارة الدولیة، محاضرات ألقیت على طلبة عصام حنفي محمود، -3

.بدون سنة النشر،مصر-الحقوق بجامعة بنها

المسارات، التحدیات التجربة المصرفیة اإلسالمیة بأوروبا،محمد النوري-4

للمجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث، 19:واآلفاق، بحث مقدم للدورة

.2009إسطنبول، جویلیة 

ІІV - القانونیةنصوص ال:

:31، ج ر العدد1979-07-21:المؤرخ في07-79:القانون رقم-1

.والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم1979-07-24:المؤرخة في

34:، ج ر العدد1986-08-19:المؤرخ في 12-86 :رقم قانونال -2

.المتعلق بالنقد والقرض1986-08-20:المؤرخة في

یعدل ویتمم القانون 1988-01-12:المؤرخ في 06-88 :رقم قانونال -3

-01-13:المؤرخة في 02: ج ر العدد ،المتعلق بالنقد والقرض86-12

1988.
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16:، ج ر العدد1990-04-14:، المؤرخ في11-90 :رقم قانونال -4

.المتعلق بالنقد والقرض1990-04-18:المؤرخة في

 61 :ج ر العدد،1998-08-22:المؤرخ في10-98:لقانون رقما -5

المتضمن 07-79:القانون رقمیعدل ویتمم1998-08-23:المؤرخة في

.قانون الجمارك

 85: ج ر العدد،2005-12-31:المؤرخ في16-05:قانون رقمال-6

.2006:المتضمن قانون المالیة لسنة،2005-12-31:المؤرخة في

 15:ج ر العدد،2006-02-20:المؤرخ في04-06:قانون رقمال-7

المتعلق  07-95 :رقم یعدل ویتمم األمر2006-03-12:مؤرخة في

.بالتأمینات

 31: ج ر العدد،2007-05-13:المؤرخ في05-07:قانون رقمال -8

-09-26:المؤرخ في58-75:مریعدل ویتمم األ2007-05-13:بتاریخ

.المتضمن القانون المدني1975

، 15:، ج ر العدد2009-02-25:المؤرخ في03-09:قانون رقمال -9

.یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش2009-03-08:المؤرخة في

 11: ج ر العدد،2017-02-16:المؤرخ في04-17:قانون رقمال -10

المتضمن 07-79:القانون رقمیعدل ویتمم2017-02-19:المؤرخة في

.قانون الجمارك

79:، ج ر العدد2018-12-27:المؤرخ في18-18:القانون رقم-11

.2019المتضمن قانون المالیة لسنة ،2018-12-30:المؤرخة في
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 55 :ج ر العدد ،1971-06-30:المؤرخ في47-71:مر رقماأل -12

.المتضمن تنظیم مؤسسات القرض،1971-07-06:المؤرخة في

المتضمن القانون 1975-09-26:المؤرخ في 58-75: رقم مرألا-13

.المدني المعدل والمتمم

المتضمن القانون 1975-09-26:المؤرخ في 59- 75: رقم مرألا -14

.المعدل والمتممتجاريال

 13 :العددج ر  ،1995-01-25:المؤرخ في 07-95 :رقم مرألا-15

  .اتتأمینالمتعلق بال،1995-03-08:مؤرخة فيال

 14 :ج ر العدد ،2001-02-27:المؤرخ في01-01:مر رقماأل -16

المتعلق 10-90:المعدل والمتمم للقانون رقم2001-02-28:المؤرخة في

.بالنقد والقرض

52:، ج ر العدد2003-08-26:المؤرخ في 11-03:رقم مرألا -17

.المتعلق بالنقد والقرض،2003-08-27:المؤرخة في

 50 :ج ر العدد،2010-08-26:المؤرخ في 04-10 :رقم األمر-18

المتعلق  11-03: رقم یعدل ویتمم األمر،2010-09-01:المؤرخة في

.بالنقد والقرض

،  ج ر 2002-07-24:المؤرخ في250-02:المرسوم الرئاسي رقم-19

یتضمن تنظیم الصفقات ،2002-07-28:المؤرخة في 52: العدد

.العمومیة
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، ج ر 2010-10-07:المؤرخ في 236-10 :رقم المرسوم الرئاسي-20

المتضمن تنظیم الصفقات ،2010-10-07:المؤرخة في: 58العدد

.العمومیة

، ج ر 2015-09-16:المؤرخ في247-15:المرسوم الرئاسي رقم-21

المتضمن تنظیم الصفقات ،2015-09-20:المؤرخة في 50 :العدد

.المرفق العامالعمومیة وتفویضات 

ج ر   ،1997-07-21:المؤرخ في268-97:المرسوم التنفیذي رقم-22

جراءات المتعلقة بااللتزام یحدد اإل،1997-07-23:المؤرخة في 48:العدد

.مرین بالصرف ومسؤولیاتهمبالنفقات العمومیة وتنفیذها ویضبط صالحیات اآل

ج ر  ،1998-02-21:المؤرخ في 67-98 :رقم المرسوم التنفیذي-23

یتضمن إنشاء صندوق ضمان ،1998-03-01:المؤرخة في 11:العدد

.الصفقات العمومیة وتنظیمه وسیره

ج ر  ،2002-04-07:المؤرخ في127-02:المرسوم التنفیذي رقم-24

یتضمن إنشاء خلیة معالجة ،2002-04-07:المؤرخة في 23 :العدد

.المالي وتنظیمها وعملهااإلستعالم 

10:، ج ر العدد2005-02-01:القرار الوزاري المشترك المؤرخ في-25

یتضمن تنظیم المصالح اإلداریة والتقنیة ،2005-02-06:المؤرخة في

.لخلیة معالجة اإلستعالم المالي

 17: ج ر العدد ،1993-01-03:المؤرخ في02-93:النظام رقم-26

یتعلق باصدار عقود الضمان والضمان ،1993-03-14:المؤرخة في

.المقابل من قبل البنوك الوسطاء المعتمدین
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 72: ج ر العدد ،1994-06-02:مؤرخ فيال 13-94: نظام رقمال -27

یحدد القواعد العامة المتعلقة بشروط البنوك ،1994-11-06:مؤرخة في

.المطبقة على العملیات المصرفیة

84:،  ج ر العدد2002-11-14:مؤرخ فيال، 03-02:نظام رقمال -28

یتضمن المراقبة الداخلیة للبنوك والمؤسسات ،2002-12-18:مؤرخة في

.المالیة

47:،  ج ر العدد2011-11-28:المؤرخ في08-11:النظام رقم-29

المتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات ،2012-08-29:مؤرخة في

.المالیة

، یحدد القواعد 2009-05-26:المؤرخ في 03-09 :رقم نظامال -30

.العامة المتعلقة بشروط البنوك المطبقة على العملیات المصرفیة

، یتعلق 2012-11-28:لبنك الجزائر المؤرخ في03-12:نظام رقمال -31

.بالوقایة من تبییض األموال وتمویل اإلرهاب ومكافحتهما

الصادر عن بنك ، 2011-02-03:بتاریخ 01-11: رقممقرر ال -32

المالیة المعتمدة في یتضمن نشر قائمة البنوك وقائمة المؤسساتالجزائر 

.2011-01-02:الجزائر إلى غایة

ІІІV-المعاجم:

.، بیروت2001المنجد في اللغة العربیة المعاصرة، دار المشرق، ط -1
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:ملخص

لك كان من الضروري ذل ،دوات الضمان التي فرضت نفسها في النظام المصرفي الجزائريأهم أحدى إتعد الكفالة البنكیة 

ي تضطلع به في ظل التشریع ذلیها بالبحث والدراسة للوقوف على میزاتها وخصائصها ضمن عملیات االئتمان والدور الإالتعرض 

.الجزائري

لى إالسیما عندما تتحول ،نواعهاأداة للضمان من خالل التعریف بها وبیان أحكام الكفالة البنكیة كأا البحث الضوء على ذهیلقي 

لك ذو  ،ا الوقوف على الصعوبات التي تواجهها في ظل تشریع بنكي مبعثرذوك. ال وهو خطاب الضمان المصرفيأنظام قانوني مختلف 

.جنبیةالدراسة المیدانیة لمجموعة من البنوك الوطنیة واألمن خالل مقارنة البحث النظري ب

،ن تكون علیهأحرى ما یجب و باألأدنى لتفعیل دورها بالضمان أهم المتطلبات الموصى بها كحد كما یحاول البحث التطرق أل

.و من حیث النظام القانونيأسواء من حیث المصطلحات 

.مسؤولیة،اعتبار شخصي،عالملتزام باإلإ ،تناسب أمبد،استقالل أمبد،بنك،ائتمان:الكلمات المفتاحیة

ABSTRACT:

The bank guarantee is considered one of the most important guarantee tools, witch has imposed itself in

the algerian banking system. So it was necessary to be exposed to research and study, to know its adventages and

characteristics among credit operations, and its role in algerian legislation.

This research highlights the provisions of the bank guarantee as much as a warranty tool, through its

definition and statement of types, especially when it turns into a different legal regime that of the bank guarantee

letter.

As wel as, to identify the difficulties encountered in a sparse banking legislation, comparing theoretical

research with field study through some national and foreign banks.

The research is also trying to meet the most recommended requierements, to provide-at least- to activate

its role of guarantee, or rather what is should be in both terminology and legal regime.

KEY WORDS: credit bank, principale of independence, principale of proportionality, obligation of information,

personal intuitus, responsability.

RÉSUMÉ:

Le cautionnement bancaire est considéré comme l'un les plus important outils de garantie, qui s'est

imposé dans le système bancaire algérien .Il était donc nécessaire d'être exposé a la recherche et a l'étude, pour

connaître ses avantages et caractéristiques parmi les opérations de crédit, et son rôle au sein de la législation

algérienne.

Cette recherche met en évidence les dispositions du cautionnement bancaire autant qu'outil de garantie, à

travers sa définition et l'énoncé des types, surtout quand il se transforme en un régime juridique différent. Celui de

la lettre de garantie bancaire. Ainsi qu'identifier les difficultés rencontré dans une législation bancaire épars, en

comparant la recherche théorique a l'étude de terrain à travers quelques banques nationales et étrangères.

La recherche tente également de répondre aux exigences les plus recommandé à fournir -au minimum -

pour activer son rôle de garantie, ou plutôt ce qu'il devait être tant en terminologie qu'en régime juridique.

MOTS CLE: banque, principe de proportionnalité, principe d'indépendance, obligation de renseignement, intuitus

personae, responsabilité.


