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 العاهت تابع القروض

 (99: 89)صفحت

 األهداف:
 يجب أن يكهن الدارس قادرا على أن: في نهاية هذا الدرس

  حكيقة التكييف القانؾني لمقخض العاميقف عمى. 
 يحجد شخوط القخض العام. 
 يبيؽ السدايا السسشؾحة لمسقخض. 
 .يقف عمى حكيقة الزسانات السسشؾحة لمسقخض 
 :الطبيعت القانونيت للقرض العام أوال:

ذكخنا أن مؽ خرائص القخض العام أنو يرجر بسؾجب قانؾن، حيث تتظمب دساتيخ 
الجول ضخورة مؾافقة مسثمي الذعب عمى عقج القخض العام، وتأتي ىحه السؾافقة في صؾرة 
قانؾن، إال أن ىحا القانؾن ىؾ قانؾن إجخائي ال يتزسؽ قؾاعج عامة ومجخدة، بل يتزسؽ 

اصجار قخض بسبمغ معيؽ وتقخيخ شخوطو األساسية والسدايا  إلىالسؾافقة عمى لجؾء الحكؾمة 
التي تسشح لمسكتتبيؽ، تاركا لمحكؾمة الكيام بتحجيج الذخوط القانؾنية األخخى عمى الشحؾ الحي 
تخاه مالئسا، مؽ خالل تحجيج سعخ الفائجة وكيفية االصجار وشكل الدشجات وغيخ ذلػ مؽ 

القخض العام فالقانؾن الرادر بالسؾافقة عمى القخض اإلجخاءات الفشية التي يقتزييا اصجار 
 ا مؽ الشاحية الذكمية وليدت السؾضؾعية.يقانؾن االعام يعج إذن

 هه التكييف القانهني للقرض العام؟ما 

 اختمف الفقو حؾل ىحا األمخ عمى الشحؾ التالي: 

 قانؾن.الخأي األول: يخى أن القخض العام يعج عسال تذخيعيا يرجر بقانؾن ويمغى ب



 اهشالدرس اخلهادة املاليت العاهت والتشريع املايل                                                     
 

 م.د. دمحم موسى

يخى أن القخض العام يعج عسال مؽ أعسال الديادة وليا أن تغيخ  الرأي الثاني:
 راضييا ومؾاطشييا.أشخوطو وأوضاعو بسا ليا مؽ سمظة وسيادة عمى 

: يخى أن القخض عقج يشذئ حقؾق والتدامات متبادلة لكل مؽ الجولة الرأي الثالث
وتمتدم الجولة بدجاد ىحه الكيسة مع  ،والسكتتبيؽ، حيث يمتدم السقخض بجفع قيسة القخض

الخأي اختمفؾا فيسا بيشيؼ عؽ ولكؽ أصحاب ىحه الفؾائج الستختبة عمييا وفقا لذخوط القخض،  
، وعمى الخغؼ مؽ ىحا االختالف إال أن طبيعة ىحه العقج ىل ىؾ عقج مجني أم عقج إداري 

 ؛أهطهاعج أسباب الخأي استقخ عمى أن عقج القخض يعج عقجا اداريا ويخجع ذلػ ل

عى ىحا السخفق لتحقيق مشفعة أن عقج القخض يتعمق بشذاط مخفق عام مؽ مخافق الجولة يد -
 عامة.

يتزسؽ شخوطا استثشائية غيخ مألؾفة في عقؾد القانؾن الخاص، كالسدايا أن عقج القخض  -
والجؾائد ومكافآت الدجاد وغيخ مؽ  التي تسشحيا الجولة لمسقخضيؽ كاإلعفاءات الزخيبية

تعجيل في بشؾد بالالسدايا التي ال يسكؽ أن تتزسشيا القخوض الخاصة، كحلػ قج تقؾم الجولة 
 دون التقيج بقاعجة العقج شخيعة الستعاقجيؽ السعسؾل بيا في العقؾد الخاصة. ،عقج القخض

 التنظين الفني للقروض العاهت:ثانيا: 

إال أنو يمدم أن  ،خض يرجر بقانؾن وىؾ قانؾن شكميعمى الخغؼ مؽ أن عقج الق
تبيؽ طبيعة ىحا القخض وأحكامو، ومؽ ىحه الذخوط تحجيج مبمغ التي يتزسؽ بعض األحكام 

القخض، وسعخ االصجار وسعخ الفائجة، وشكل الدشجات والسدايا والزسانات التي يكفميا 
 لمسقخضيؽ.
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 :شروط القرض العام -أوال

وقج ال يكؾن ىحا  ،قج يكؾن مقجر القخض العام محجد العام )مبلغ القرض(:(قيطة القرض 1)
 هطا؛ ؾجج طخيقتان تمجأ إلييسا الجولة بخرؾص قيسة القخض،السقجار محجد، حيث ي

تقؾم الجولة بتحجيج السبمغ الالزم لتغظية قيسة القخض،  :)تحديد مبلغ القرض(الطريقة األولى
، وعشج الؾصؾل إلى ىحا السبمغ تتؾقف عؽ االكتتاب ،وعمى ذلػ ترجر الجولة الدشجات

تسؾيل وجو محجد مؽ أوجو اإلنفاق، مثال ذلػ كأن  وتمجأ الجولة إلى اتباع ىحه الظخيقة عشج
تقؾم الجولة بتحجيج مبمغ القخض بسميار ديشار مثال، فعشج الؾصل إلى ىحا السبمغ تتؾقف عؽ 

 االكتتاب. 

ال يتؼ فييا تحجيج مبمغ القخض، ولكؽ تقؾم : القرض( )عدم تحديد مبلغالطريقة الثانية 
، فيكؾن االكتتاب طؾال بتحجيج فتخة زمشية تدسح لمجسيؾر مؽ خالليا شخاء الدشجاتالجولة 

ىحه الفتخة، وتمجأ الجولة إلى استخجام ىحه الظخيقة في الغخوف غيخ العادية، كالحخوب 
 ؾاجية ىحه الغخوف.والكؾارث، ألن الجولة تحتاج إلى أمؾال كبيخة لس

يسكؽ أن تأخح سشجات القخوض العامة واحجة مؽ األشكال التالية؛  (شكل الدظدات:2)
 عمى الشحؾ التالي: ،والدشجات السختمظة ،والدشجات لحامميا ،الدشجات األسسية

وفقا لسا ىؾ مجون ترجر الجولة ىحا الدشج مجون بو اسؼ مؽ اشتخاه،  )أ(الدظدات األسطية:
جيؽ العام بؾزارة السالية، ويكؾن التعامل عمى ىحا الدشج مع مؽ صجر الدشج في سجل ال

وصخف الفؾائج الستختبة  ،باسسو دون غيخه، حيث يختص دون غيخه بالترخف في الدشج
عميو، وتتسيد الدشجات األسسية بأنيا تحسي حقؾق السكتتبيؽ في حاالت سخقة أو ضياع 

 الدشجات، ولكؽ يعاب عميو بعجم مخونتيا، كؾنيا تعخقل تجاول الدشجات بدخعة وسيؾلة.
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 يرجر ىحا الشؾع مؽ الدشجات دون أن يتحجد فيو أسؼ صاحبيا، وال )ب(الدظدات لحاملها:
يقيج اسؼ مؽ اشتخاه في سجل القخض العام بؾزارة السالية، وتشتقل ممكية ىحه الدشجات بسجخد 
التدميؼ باليج، حيث يعج حائد الدشج ىؾ مالكو، استشادا لقاعجة الحيازة في السشقؾل سشج 

 السمكية، وتستاز ىحه الدشجات بالسخونة في التعامل.

سسية والدشجات ي شكل وسط بيؽ الدشجات االدشجات فترجر ىحه ال )ج(الدظدات الطختلطة:
لحامميا، بيجف االستفادة مؽ مدايا الشؾعيؽ معا، ويتحقق ذلػ عشجما ترجر الدشجات أسسية 

فيرجر اصل مبمغ بالشدبة ألصل مبمغ الدشج، وترجر لحامميا بالشدبة لكؾبؾنات الفؾائج، 
 يتؼ نقل ممكيتو إال مؽ خالل وال ،ويقيج بالدجل الخاص بؾزارة السالية ،الدشج باسؼ صاحبو

تغييخ ىحه البيانات، أما فيسا يتعمق بالفؾائج فتكؾن مؽ خالل كؾبؾن يرجر لحاممو، بحيث 
 ترخف الفؾائج لحائد الكؾبؾن السخفق بالدشج.

 (سعر االصدار والفائدة: 3)

ترجر الجولة القخض العام بأحج سعخيؽ، سعخ التكافؤ أو بأقل مؽ سعخ  )أ( سعر اإلصدار:
التكافؤ، فسؽ السعمؾم أن لمدشجات قيستيؽ قيسة إسسية وأخخى فعمية، والكيسة األسسية ىي 

أما الكيسة الفعمية فيي التي تبيع بيا الدشج إلى الكيسة التي تحجدىا الجولة لكيسة الدشج، 
الكيستان األسسية والفعمية لمدشج، فيقال بأن الدشج قج اصجر بدعخ السكتتب فعال، وقج تتداوى 

، قيل أن الدشج قج اصجر بأقل مؽ عؽ الكيسة األسسية التكافؤ، أما إذا قمت الكيسة الفعمية
ديشار، فإذا قامت الجولة  02222سعخ التكافؤ، ومثال ذلػ، أن تكؾن الكيسة األسسية لمدشج 

شار، ففي ىحه الحالة يكؾن الدشج قج اصجر بدعخ التكافؤ، دي 02222بإصجار الدشج بكيسة 
ديشار، وبالتالي فإن الكيسة الفعمية التي  00222أما إذا صجر بدعخ أقل، كأن يرجر بكيسة 

ففي ىحه الحالة يكؾن الدشج اصجر بأقل مؽ سعخ  ديشار، 00222يجفعيا السكتتب ىي 
 أقل مؽ الكيسة األسسية لمدشج. التكافؤ، ألن الكيسة الفعمية التي دفعيا السكتتب



 اهشالدرس اخلهادة املاليت العاهت والتشريع املايل                                                     
 

 م.د. دمحم موسى

وذلػ إلى جانب حقو  ،يحرل السكتتب عمى فائجة دورية عؽ مبمغ القخض )ب(سعر الفائدة:
ىي العائج الحي يحرل عميو في رد أصل مبمغ القخض بعج انتياء مجتو، وتعتبخ الفائجة 

سعخ السكتتب مؽ تؾعيف مالو في إقخاض الجولة، ويجب أن تخاعي الجولة عشج تحجيج 
، عخوف الدؾق السحمية، وضخامة القخض، ومجتو، واحتسال تغييخ سعخ الفائجة، الفائجة

 والسدايا التي تسشحيا الجولة لمسقخضيؽ.

ويعيؽ عقج القخض مؾاعيج دفع الفائجة، سؾاء كانت فائجة سشؾية أو نرف سشؾية أو 
، فال تكؾن معا والسكتتبيؽجولة مشيخية، ومؽ الزخوري أن تكؾن ىحه السؾاعيج مالئسة ل

 طؾيمة تخىق صغار السكتتبيؽ، وال تكؾن قريخة فتتحسل الجولة أعباء إدارية كبيخة.

 يا والضواناث املونوحت للوكتتبني:املزا -ثانيا

يتزسؽ عقج القخض بعض السدايا التي تذجع عمى االكتتاب فيو، وبعض الزسانات  
 الي:، عمى الشحؾ التالتي تكفل حقؾق السكتتبيؽ

 ؛يسشح السكتتبيؽ عجد مؽ السدايا مؽ أىسيا (الطزايا الططظهحة للطكتتبين:1)

حيث يحرل السقتخض عمى مبمغ محجد برؾرة دورية كفائجة متختبة  ،الفائدة على القرض-
 عمى القخض، بغض الشغخ عؽ الغخوف السالية التي تسخ بيا الجولة.

ىي السبالغ السالية التي تجفعيا الجولة إلى السقخضيؽ عشج سجاد ديؾنيؼ  مكافآت الدداد-
أن تقؾم الجولة باصجار  األولى؛، عالوة عمى الفائجة، وىحه السكافآت تحجث في حالتيؽ

سسية وتظخح ىحه الدشجات لمبيع بكيسة أقل مؽ الكيسة االسسية ليا، ولكؽ تمتدم االالدشجات 
الجولة بخد القخض بشفذ الكيسة االسسية، مثال عمى ذلػ أن تقؾم الجولة بظخح سشجات بكيسة 
مميؾن ديشار ككيسة اسسية، وتظخح ىحه الدشجات بكيسة تدعسائة الف ديشار، وتتعيج 

أن تقؾم الجولة باصجار  الثانية؛يستو االسسية ىؾ مميؾن ديشار. لمسقخضيؽ بخد ىحا القخض بك



 اهشالدرس اخلهادة املاليت العاهت والتشريع املايل                                                     
 

 م.د. دمحم موسى

ولكؽ تتعيج الجولة بخد ىحا  ،وتظخح ىحه الدشجات لمتجاول بشفذ الكيسة االسسيةسشجات اسسية 
القخض بسبمغ اعمى مؽ الكيسة االسسية، مثال ذلػ كأن تقؾم الجولة باصجار سشجات بكيسة 

  ىحا القخض بكيسة مميؾن ومائة ديشار كسكافأة سجد.  مميؾن ديشار وتتعيج لمسقخضيؽ بخد

: التي تسشح عمى أساس القخعة )جهائز اليانصيب(إمكانية الحرؾل عمى جؾائد مالية -
 السدتشجة إلى أرقام الدشجات.

سة الدشج والفؾائج الستختبة عميو، فال تخزع قيسة الدشج أو قياإلعفاء مؽ الزخيبة عمى -
 و لمزخيبة عمى الجخل. الفائجة الستختبة عمي

 الدساح بتدجيج الزخائب مؽ خالل الدشجات، بسشحيا صفة الديؾلة الشقجية.-

تسشح الجولة لمسكتتبيؽ ضسانات تكفل حساية أمؾاليؼ،  (الضطانات الططظهحة للطكتتبين:2)
حساية أمؾال السكتتبيؽ أىؼ ىحه الزسانات وتذجعيؼ عمى إقخاض الجولة دون خؾف، ومؽ 

و انخفاض قيسة العسمة، ومؽ أجل تؾفيخ تمػ الحساية لجأت الجول إلى  ،التزخؼمؽ آثار 
 لحساية السقخض مؽ التزخؼ، تتسثل في اآلتي: األساليباستخجام بعض 

 سعخ فائجة مختفع لمقخض العام. مشح-

 .بالحىب ربط قيسة القخض-

 بعسمة أجشبية تتسيد بالثبات كالجوالر واليؾرو. ربط قيسة القخض-

، ويعج ىحا األسمؾب مؽ أفزل األساليب قيسة القخض بالسدتؾى العام لألسعار ربط-
لسؾاجية خظخ التزخؼ، فيؾ معيار واقعي، فإذا ارتفعت األسعار تمتدم الجولة بخد القخض 

 عمى أساس حجؼ التغييخ الحي طخأ عمى السدتؾى العام لألسعار.
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 األسئلة:

 بين صحة أو خطأ العبارات اآلتية:-1س
 .في جسيع الحاالت تقؾم الجولة بتحجيج السبمغ الالزم لتغظية قيسة القخض -
 .الدشجات االسسية ترجر دون أن يتحجد فيو أسؼ صاحبيا -
ال تشتقل ممكية الدشجات لحامميا إال عؽ طخيق تغييخ البيانات في سجل القخض العام -

 بؾزارة السالية.
الدشج والفؾائج الستختبة عميو باسؼ صاحبو ويقيج في الدشجات السختمظة يتؼ تدجيل اصل مبمغ 

 .بالدجل الخاص بؾزارة السالية
عشج تداوى الكيسة األسسية والفعمية لمدشج، يكؾن الدشج قج اصجر بدعخ التكافؤ، أما إذا  -

 اصجر بأقل مؽ سعخ التكافؤ. فيكؾن الدشج قج ،قمت الكيسة األسسية لمدشج عؽ الكيسة الفعمية
 قخض والفؾائج الستختبة عميو لمزخيبة عمى الجخل.يخزع قيسة ال

 ال يجؾز لمسكتتب أن يقؾم بدجاد الزخائب السدتحقة عميو مؽ الدشجات التي يسمكيا.
 ر االجابة الصحيحة:تخا-2س

مكافأة الدجاد، جؾائد اليانريب، ) يعج مؽ السدايا السسشؾحة لمسكتتبيؽ في القخوض العامة
 (.ذكخما  الستختبة عميو مؽ الزخائب، جسيعإعفاء قيسة الدشج والفؾائج 

يعج مؽ صؾر الدشجات التي ترجرىا الجولة في القخوض العامة )الدشجات األسسية، الدشجات 
 لحامميا، الدشجات السختمظة، جسيع ما ذكخ(.

 أذكر ما تعرفه عن: -3س
 األساليب التي تلجأ إليها الدولة لحطاية الطكتتبين من آثار التضخم؟-
 الطزايا التي تطظحها الدولة للطكتتبين في القرض العام؟-
 شكل الدظدات كأحد شروط القرض العام؟-


