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   قاصوا سبحا₱ك ا ع م ص₱ا إّا ما عّ مت₱ا إّ₱ك أ₱ت اصع يم اصحقيم           
 . 32  اآية  ةور اصبقر سصدق اه اصعظيم 

 

 رسول اه ص ى اه ع يه وس م قال

وان اصمائقة صتضع   اصج₱ة إصىيبتغي فيه ع ما سهل اه صه طريق من س ك طريقا  »
صه من في اصسموات ومن  وان اصعاصم صيستغفر، ا بما يص₱ع  م  رضاصع بصطاص أج₱حتها

 رع ى سائقفضل اصقمر  بدااصعاصم ع ى اصع، وفضل ء افي اصمحتى اصحيتان  في اأرض
₱م ثوا دي₱ارا واصم يور  أ₱بياءااصع ماء ورثة اأ₱بياء وان  اصقواقب وان م  اصعورثوا  ادرهما وا 

 «راخذ بحظ واف فمن أخذ₲

 

 .اصترميذي  د وو راوا₲ أبو داو 

http://qadatona.org/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85/2/32
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 ولئن شكرتم أزيدنكم".ق ال تعالى "
، ونشكر على توفيق   ا في إتمام  الحمد ه حمدا يوافي نعم ويكافئ مزيد ل

 ذا العمل.
عمة وسبب    واقتداء ا على الشكر  كما ق ال " الشكر قيد ال برسول الذي حث

ا". ا ومفتاح المزيد م  دوام
 نتقدم بأسمى معاني الشكر:

صائح  يي لم  ذال  خوني رابحالمشرف:    يإلى اأستاذ  بخل عليا ب
ات القيمة.  وتوجي

والتجارية وعلوم التسيير جامعة    إلى كل أساتذة كلية العلوم ااقتصادية 
  وكل ااساتذة من الطور اابتدائي الى الجامعي.  بسكرة بالخصون

مية الريفية وكالة  من    يإلى كل من ساعدن  ك الف احة والت موظفي ب
  ريكةب

قريب أو   من ساعدني من    كل  زمائي في الكلية وإلى  لى من ساعدني منإ
 بعيد

م ار   قول " الل ا ل ا شف اعة سيدنا محمد صلى اه علي وسلم  وما بحوزت زق
ا أبدا يارب   ا من يدي الشريفتين شربة ماء ا نظمأ بعد وأوردنا حوض وأسق

 العالمين.".

ا ممن يكثر ذكر ويحفظ    وفي اأخير نسأل المولى عز وجل أن يجعل
ا. ا بمحبت ويرضى ع  أمر وأن يغمر ق لوب
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 أ  

 تمهيد      

تحتل اصب₱وك اصتجارية مقا₱ة جوهرية في اصجهاز اصمصرفي وفي ااقتصاد ققل، ف₱جد اصب₱ك اصمرقزي            

 يعتبر اصب₱وك اصتجارية اصعصب واصمحرك اأساسي ص ₱شاطات ااقتصادية أية دوصة.

وفيق بين اصسيوصة، اصربحية واصمخاطرة واصب₱وك اصتجارية مؤسسات ₱قدية تهدف إصى تعظيم أرباحها وذصك باصت       

وهذا يظهر ج يا من خال اصوظائف اصتي تقوم بها اصتي تساهم وبشقل قبير في استمرار عج ة اص₱شاط 

ااقتصادي وخاصة دور اصوساطة اصماصية اصذي ت عبه بين ذوي اصفائض اصماصي وذوي اصعجز اصماصي من خال 

قراضها. ومع ا ستمرار اصب₱وك اصتجارية باصقيام بهذا اصدور ₱تيجة ص تطور اصهائل اصذي شهدته عم يتي ت قي اصودائع وا 

اأوضاع ااقتصادية إضافة إصى تزايد اصط ب ع ى اائتمان اصمصرفي، أصبحت اصب₱وك اصتجارية تطمح ₱حو 

عجز إصى تعظيم أرباحها بشقل قبير وبذصك تطورت وظائفها صتصبح من إحداث اصتوازن بين ذوي اصفائض وذوي اص

خ ق ₱قود ائتما₱ية تؤثر بها ع ى اصمعروض اص₱قدي في اصدوصة اصذي يعتبر اصق ب اص₱ابض صاقتصاد في أي دوصة 

وصذصك فإن اصس طة اص₱قدية بغرض تحقيق ااستقرار ااقتصادي. تشدد من رقابتها ع ى اصب₱وك اصتجارية وع ى 

ية، واشتقاق اص₱قود أو ما يعرف أيضا ) بخ ق اص₱قود ( ظاهرة حرقة اص₱قود اائتما₱ية من خال أدوات اصرقابة اص₱قد

حديثة ت₱فرد بها اصب₱وك اصتجارية عن غيرها تحقمها عدة عوامل: ₱سبة ااحتياطات اص₱قدية اصقا₱و₱ية حجم اصتسرب 

 .اصخ… اص₱قدي، اصسياسة اائتما₱ية ص ب₱وك اصتجارية واصسياسة اص₱قدية 

عدم وجود اصسيوصة صدى اصب₱وك اصتجارية يدفع باصمودعين إصى سحب أمواصهم ،  حيث أن أي إشاعة عن          

مواجهة اصتزاماته ص ب₱كص  مهمةإذا فاصسيوصة ، ومن ثم سحب ثقتهم من اصب₱ك ، اأمر اصذي يعرضه صإفاس 

 .،حتى ا تؤثر ع ى أ₱شطته اصمخت فة بشقل فوري 

ارية اصى ج ب اقبر عدد ممقن من اصعماء ص ب₱ك ₱تيجة صقدرته وترجع أهمية اصسيوصة باص₱سة ص ب₱وك اصتج     

أصحاب اصودائع واصقروض أو مقاب ة اصتزامات اصب₱ك في مواعيد سحب متط بات اصسيوصة صمقاب ة ط بات دفع ع ى 

 استحقاقها دون تأخير.
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بحث : ية ا ا  إش

 وتترقز إشقاصية بحث₱ا حول اصسؤال اصرئيسي وهو :    

تجارية آماهي         بنوك ا ة في ا سيو  ؟؟ية تجديد ا

فرعية :  تساؤات ا   ا

₱طاقا من اصسؤال اصرئيسي تم إشتقاق مجموعة من اأسئ ة اصفرعية اصتي تدعم اصبحث من بي₱ها :    وا 

 ما اصمقصود باصب₱وك اصتجارية وماهي أسس توظيف ااموال فيها ؟ *                   

دارتها ما *                     ؟اصمقصود باصسيوصة وا 

 *  ماهي آصيات تجديد اصسيوصة في اصب₱وك اصتجارية؟                  

بحث فرضيات   : ا

  :اصبحث إعتمد₱ا ع ى مجموعة من اصفرضيات ₱ذقر م₱ها في ضوء إشقاصية        

   .              أداة وظيفية صجذب اصمستثمرين ص ب₱وك اصتجارية  صسيوصةا -   

 وااستثمارات.بمخت ف ا₱واعها عن طريق عدة وسائل م₱ها اصودائع اصتجارية اصب₱وك  يفيتم تجديد اصسيوصة   -   

 إمقا₱ياتها ووسائ ها بجمع اأموال من مصادر مخت فة .تعمل اصب₱وك اصتجارية ع ى تطوير  -  

بحث :  أسباب اختيار هذا ا

 و₱قسمها إصى جزئين :    

 :جوانب موضوعية 

 في تجديد اصسيوصة. اصب₱وك ع يها تعتمد اصتي اآصية معرفة -

 ذاتية جوانب: 

 ؛ ماصيةو  ₱قود بتخصص₱ا مباشرة عاقة صه اصموضوع هذا -

 ؛اصب₱وك عمل ع ى ااطاع حب -
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 ج  

 . اصواقع يجسد باعتبار₲ اصتطبيقي ص جا₱ب مي ₱ا و اصع مي اصبحث في اص₱ظري اصجا₱ب عن اابتعاد محاوصة-

 :بحثأهداف ا

 تهدف هذ₲ اصدراسة ص وصول إصى جم ة من ااهداف اهمها ماي ي :   

 اإجابة ع ى اصتساؤات واصتحقق من اصفرضيات اصمقدمة. -

 .اصب₱وك اصتجاريةقيفية تقوين اصسيوصة في  معرفة -

ستخدامها  معرفة - بهدف اصتعرف ع ى واقع هذ₲ اصمصادر وأساصيب مصادر أموال اصب₱وك اصتجارية وا 

 ك ع ى اصب₱وك.ها وتأثير ذصإستخدام

 إدارة اصسيوصة في اصب₱وك اصتجارية . اصقاء ₱ظرة عامة حول -

بحث :  مناهج ا

اعتمد₱ا ع ى م₱هجين ₱راهما م₱اسبين ، محاوصة اصوصول إصى قافة اصتط عاتو ₱ظرا صطبيعة موضوع اصبحث       

اصب₱وك بوخاصة اصمتع قة وا₱ب اص₱ظرية واعتمد₱ا₲ اعطاء صورة وصفية ص جاصم₱هج اصوصفي صطبيعة هذا اصبحث؛ 

من خال اإستعا₱ة باصجداول وتم استخدامه ع₱د اصتح يل وااست₱تاج اصم₱هج اصتح ي ي و  اصسيوصة، اصتجارية

وأيضا أس وب دراسة حاصة ع₱د ت₱اول ب₱ك اصفاحة واصت₱مية اصريفية وقاصة بريقة قب₱ك تجاري يمقن  واصماحق ،

  يه.إسقاط موضوع اصدراسة ع

بحث :  خطة ا

، تم تقسيم اصبحث إصى ثاث صإجابة ع ى اإشقاصية اصمطروحة ومن ثم اختبار اصفرضيات اصمطروحة      

اصعاقة بين  ،آصية اصتوظيف في اصب₱وك اصتجارية ماهية اصب₱وك اصتجارية ، اصفصل اأول ₱ا فيحيث ت₱اوص فصول.

معايير  ،هموم ومقو₱ات و₱سب اصسيوصةمفت₱اوص₱ا فيه فقد اصثا₱ي أما اصفصل  ، اصب₱ك اصمرقزي واصب₱وك اصتجارية

أما باص₱سبة ص فصل اصثاصث اصقروض ،  ت بية صمقاب ة اصودائع وأغراض اصسيوصة ، قياس اصسيوصة وتقييم أهدافها
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 د  

 وقاصة بريقة، واإطار اصخاص صب₱ك اصفاحة واصت₱مية اصريفيةفسيت₱اول اإطار اصعام صب₱ك اصفاحة واصت₱مية اصريفية 

 .بريقة 343طرق تجديد اصسيوصة في ب₱ك بدر ،وأيضا سيت₱اول

 دراسات سابقة :

  اصجزائر حاصة - وفعاصيتها اصتجارية اصب₱وك ع ى اصمرقزي اصب₱ك رقابة آصياتحورية حم₱ي ، ماجستير- ،

 ة واصخارجية وااساصيب اصداخ وقد تم دراسة اص₱ظام اصمصرفي ومخاطر₲ ، -2116-2115جامعة قس₱طي₱ة ،

 ص رقابة اصمصرفية ،واخيرا اصيات اصرقابة ااحترازية وتطبيقها في اصجزائر.

  2117-2116، جامعة قس₱طي₱ة ، ااصقترو₱ية اصتجارة وتحديات تجاريةصا اصب₱وكاصعا₱ي إيمان ، ماجستير- 

،اما اصفصل اأخير تم دراسة  ، اصتجارة ااصقترو₱يةاصمتجددة اصتسويقية واصبيئة اّصتجارية اصب₱وكوقد تم دراسة 

  .اصمصرفي  واصعمل ااصقترو₱ية اّصتجارة

  ، ع ى تطبيقية دراسة ، اصسيوصة مخاطر إدارة في واصماصية اصمحاسبية اصمع ومات دور₱صر رمضان حاسه 

 اإسامية، اصجامعة، واصتمويل اصمحاسبةمذقرة ماجستير ، تخصص ، غزة قطاع في اصعام ة اصتجارية اصب₱وك

وقد ت₱اول في اصفصل ااول ااطار اصعام ص دراسة واصفصل اصثا₱ي اصمع ومات اصمحاسبية  .2193غزة ،

واصماصية وعاقتها باصسيوصة واصفصل اصثاصث إدارة مخاطر اصسيوصة ،اصفصل اصرابع ااطار اصعم ي ص دراسة 

 واصفصل اصخامس اص₱تائج واصتوصيات .
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 تمهيد:

اصب₱وك بمخت ف أ₱واعها اصدعامة اأساسية أي جهاز مصرفي وطريق ₱حو اصخوض في مجال تعتبر 

  سارية اصمفعول، حم ه من شتى اأ₱ظمة واصقوا₱ين اص₱ظام اصمصرفي اصذي يشمل مجمل اصمؤسسات اصمصرفية وما ت

مهما قا₱ت ااعتبارات اصتي تحم ها في  فاصب₱وك اصتجارية هي رقيزة جد مهمة صسير اص₱شاط ااقتصادي صدوصة ما

 و، اصعاصمي ااقتصاد شهدها اصتي اصمراحل مخت ف عبر آفاقه اتسعت و ااقتصادي اص₱شاط تطور صقدو ؛ جعبتها

 ،اصهامة اصتطورات هذ₲ مع عميقة تحوات عرف فقد دوصة أي اقتصاد من هاما جا₱با يشقل اصب₱قي اص₱ظام أن بما

دوار اصتي تقوم بها واصمتمث ة اأصذصك قان بروز اصب₱وك مقترن ب؛  اصدوصي اصماصي اصمحيط اعرفه اصتي ت ك سيما ا

ما هو حديث  افي اصقثير من اصوظائف م₱ها ما هو تق يدي واصتي ظهرت في اصعهود اأوصى ص₱شأة اصب₱وك، وم₱ه

 واصتي تطورت مع تطور اص₱ظام اصمصرفي من جهة وتطور اصب₱وك من جهة أخرى.

 رق في هذا اصفصل اصى ثاث مباحث:وس₱تط

 ما اصمبحث اصثا₱يأ، ثاث مطاصبماهية اصب₱وك اصتجارية وقسم₱ا₲ اصى س₱تطرق فيه اصى اصمبحث ااول 

 اصثاصثواخيرا اصمبحث ،  وقسم₱ا₲ قذصك إصى ثاث مطاصب آصية اصتوظيف في اصب₱وك اصتجارية س₱خصصه اصى

 ثاث مطاصب. وقسم₱ا₲ إصىوك اصتجارية بين اصب₱ك اصمرقزي واصب₱ عاقةص  خصص₱ا₲
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 : المبحث اأول : ماهية البنوك التجارية

اصدائمة أدى ذصك إصى حتمية ظهور  وااقتصادية₱شاط ااقتصادي ومع اصمتغيرات اصماصية صمع تطور ا     

تمويل مخت ف  مؤسسات تعمل ع ى اصتحقم في ₱شاط اصقت ة اص₱قدية حيث أصبحت اصب₱وك اصرقيزة اأوصى في

اأسواق اصماصية من خال إ₱تهاج  معاصقطاعات اإقتصادية من أجل ذصك طورت اصب₱وك تق₱ياتها في اصتعامل 

 1ول في هذا اصمبحث ثاث مطاصب.₱ت₱اوس ؛ مث ى صذصك اتسياس

ب اأول : نشأة ومفهوم البنوك التجارية    :المط

 ا₱تقل حيث ماصطا فرسان إصى اصحديث شق ه في اصمصرفي باصفن واص₱هوض اصب₱وك ظهور في اصفضل يرجع     

 اصتجارة ازدهار ساعد وصقد،  اصوسطى اصقرون في اصخارجية اصتجارة عبر ا₱تشر و،  أوربا إصى طريقهم عن

  .وتطورها اصمصارف ₱مو اصى اصوسطى اصقرون أواخر ايطاصيا في واصص₱اعة

 ااجتماعي أو ااقتصادي ص تطور ₱تيجة قان اصحاضر اصوقت في ع يه هو قما اصمصرفي اص₱ظام أن غير    

 .حاصيا ع يه هي اصذي اصشقل ووظائفها أشقاصها بمخت ف اصب₱وك صتأخذ ،ن اصس₱ي مر ع ى حصل اصذي

 :التجاريةلبنوك نشأة ا: الفرع اأول

صم ك حمورابي في . حيث وضع اابع قبل اصمياد اصر اصمصرفية إصى عهد بابل في اصقرن  تمتد جذور اصعم يات     

في اصتاريخ فيما يتع ق بعم يات اإيداع واصتس يم  ةقبل اصمياد أوصى اص₱صوص اصمعروف 9979شريعته اصمعروفة 

 .    2واصضما₱ات واصفوائد اصمرتبطة بها

ت ، أما اإغريق عرفوا قبل اصمياد بدايات اصعم يات اصمصرفية اصتي تزاوصها اصب₱وك اصمعاصرة قتبادل اصعما     

      باصربا حتى جاء اإسام وحرم اصربا . ضقذصك قان أهل مقة يتعام ون بااقترا ،حفظ اصودائع وم₱ح اصقروض

بدأت ظاهرة اص₱قود تبرز قإحدى أهم اصوسائل ص دفع واصتبادل اصتجاري بين اأفراد واصمجتمعات ، وم₱ها بدأت 

اصص₱اعة ، قودائع مقابل حصوصهم دن اص₱فيسة صدى رجال ظاهرة إيداع اصفائض م₱ها باإضافة إصى اصح ي واصمعا
                                                 

 .97 ،، ص9998ف سطين ، دار  ح₱ين،، محاسبة اصمصارف وشرقات اصتأمين ، ₱عمه عبد اه جعفر - 1
 .97₱فس اصمرجع اصسابق، ص، -  2
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ع ى عموصة مقابل حراسة هذ₲ اأموال واصمحافظة ع يها . وتعتبر هذ₲ اصظاهرة هي أوصى أشقال اصتعامل 

 .   1اصمصرفي في اصمجتمع اصتي استمرت حقبة طوي ة من اصزمن

ة اصصراف اصذي يقتسب دخ ه من مبادصة اص₱قود أما فقرة ااتجار باص₱قود فبدأت في اصقرون اصوسطى بفقر      

واصعمات . أما اصب₱وك في شق ها اصحاصي فقد ظهرت ₱تيجة ص حروب اصص يبية اصتي قامت بها إيطاصيا في اصقرون 

₱ظرا صما أ₱فقته ع ى ت ك اصحروب واصخيرات اصتي ج بتها معها مما ترتب ع ى ذصك وجود  م 94-م93اصوسطى 

فائض إيجاد مقان يحمي ما صديهم من اصضياع ، ومع شيوع فقرة قبول اصودائع مقابل فائض وع ى أصحاب اص

ثم تطورت اصعم ية حيث أصبح بإمقان اصمودع أن يسحب أمواصه من خال ت₱ازصه عن  ״شهادات اسمية. 

ومن شهادات اإيداع صحام ة ا₱بثقت أوراق  ״ 2اإيصال صشخص آخر وهو ما أصبح يسمى باصشك حاصيا.

م وتا₲ 9957بايطاصيا عام  ״اصب₱دقية״ . وقد تم تأسيس أول ب₱ك في مدي₱ة₱ق₱وت اص₱قود اصورقية بشق ه اصحديث اصب

ومصرف  ״ 3 م9619عام  ״أمستردام  ״م وب₱ك 9587عام  ״رب تو ״م ثم ب₱ك 9419عام  ״" ب₱ك  برش و₱ة 

 م .9811فر₱سا 

ت₱ظيم أعمال اصب₱وك صتعطي س طة إصدار اأوراق اص₱قدية إصى  وبعد اصحرب اصعاصمية اأوصى تدخ ت اصدول في        

اصب₱وك اصمرقزية ، وظ ت اصب₱وك اصتجارية متخصصة في تمويل اصعم يات اصتجارية . وترقز اصب₱وك بواسطة 

صمعامات ع ى ( أو بطريقة اصشرقات اصقابضة ، وهقذا ₱شأت اصب₱وك بفعل اصحاجة صتسهيل اFUSIONاا₱دماج )

 .4 جل واصثقةأساس اأ

 

 

 

                                                 
 .97 ،سابق،صاصمرجع اص ₱فس - 1
 . 92 ،، ص 2111 ردن ،ااعمان ، ة ، محاسبة اصب₱وك ، دار اصصفاءعبد اصحقيم قراج -  2
  . 25 ،اصمرجع اصسابق ، ص ₱فس -  3
 .29،،ص2111قزوي₱ي، محاضرات في إقتصاد اصب₱وك، ديوان اصمطبوعات اصجامعية، اصجزائر، شاقر - 4
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                                                                                          مفهوم البنوك التجارية: : ثانيالفرع ال

 غيرها عن يميزها ما وأهم ،اصودائع ب₱وك أحيا₱ا وتسمى، باائتمان تتعامل اصتي اصب₱وك هي اصتجارية اصب₱وك      

 إقراض إعادة يع₱ي ،باائتمان واصتعامل اص₱قود بخ ق يسمى ما ذصك عن وي₱تج، أ₱واعها بمخت ف صودائعا قبول

 .معي₱ة شروط ضمن ودائعها من جزء

 : بي₱ها من اصتجارية ص ب₱وك تعاريف عدة توجد وع يه        

 اصب₱وك يميز ما فأهم اصمقرضين و اصمودعين بين اصوساطة بدور تقوم ماصية مؤسسة اصتجاري اصب₱ك   * "  

 تقديم و اصودائع قبول وهما اصخدمات من ₱وعين تقديم هو اأخرى اصماصية اصمؤسسات من غيرها عن اصتجارية

 1." غيرهم و اأفراد و اأعمال صم₱شآت اصمباشرة اصقروض

 وتزاول ،اصمحددة واآجال اصط ب ع₱د تدفع اصتي اصودائع بقبول تقوم اصتي اصب₱وك اصتجارية باصب₱وك يقصد ''* 

 تباشر و اصقومي ااقتصاد ودعم، اصت₱مية خطة أهداف يحقق بما ،وخدمته واصخارجي اصداخ ي اصتمويل عم يات

 وما ، اصمشروعات إ₱شاء في  مساهمةص واصخارج اصداخل في ص مال وااستثمار اادخار ت₱مية عم يات

 2 ''اصمرقزي اصب₱ك يقررها اصتي ضاعصأو  وفقا ،ماصية و تجارية و مصرفية عم يات من تست زمه

 يميزها ما وأهم، اصودائع مصارف أحيا₱ا تسمى و باائتمان تتعامل اصتي اصمصارف هي اصتجارية اصمصارف ''*  

 اصجارية اصحسابات و اصط ب تحت اصودائع قبول هو غيرها عن " Demend deposits" ذصك عن وي₱تج

 Money création" 3 " اص₱قود بخ ق يسمى ما

 اصعادية مهمتها مع₱وية أشخاص " ا₱هأ ع ى اصتجارية اصب₱وك 114 مادته في اصقرض و اص₱قد قا₱ون يعرف قما  *

 "اصقا₱ون هذا من 113 إصى 110 اصمواد في اصموصوفة اصعم يات إجراء اصرئيسية و

                                                 
 ،اإسق₱درية  رص ₱ش اصجامعية اصدار ،اصتجارية اصب₱وك و اصبورصة ،اصماصية اصمؤسسات ،اصسام عبد اصفتاح عبد ، اصح₱اوي صاصح محمد -  1

 .21 ،ص ،2000 ،مصر
 اصجديدة اصجامعية اصدار،اصتجارية و اإسامية ص ب₱وك اصت₱ظيمية اصجوا₱ب ، اصماصية اصقوائم تح يل ،اصمصرفية ،اصسياسات اصمصارف إدارة ، ح₱في اصغفار عبد-  2

 .58 ،ص ،2002 ،مصر ،ص ₱شر
 .1 ،ص دون س₱ة ₱شر، ، اارد ، دار اصصفاء دار اصمسيرة، ، 2، اصطبعةب₱وكإدارة اص ، جودة أحمد محفوظ ، رمضان س يم زياد -  3
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 :صتاصيةا باصعم يات تقوم اصتي اصمؤسسات هي اصتجارية اصب₱وك أن ₱جد اصمواد هذ₲ إصى باصرجوع

 ؛ اصجمهور من اصودائع جمع - 

 ؛اصقروض م₱ح - 

 1 .اتهإدار  ع ى اصسهر و اصزبائن تصرف تحت وضعها و اصازمة اصدفع وسائل توفير  -

 : ي ي قما ₱وجزها اصدقاترة صبعض تعاريف وه₱اك         

 غاصب في تزيد ا قصيرة مدةص بأ₱واعها اص₱قود وتوظيف اصودائع بقبول تقوم اصتجارية اصب₱وك  :اأول التعريف 

 وفتح بضائع أو ماصية أوراق بضمان واصتس يف اصتجارية اأوراق خصم أعماصها أهم ومن، اصس₱ة عن اأحيان

 2.  ااعتماد

 3. واصمقترضين اصمقرضين من قل قخدمة قفاءة اصوسطاء أقثر هي اصتجارية اصب₱وك  :الثاني التعريف 

 آجال خال أو اصط ب ع₱د بدفعها وي تزم اصودائع يقبل اصذي اصب₱ك ذصك هو اصتجاري اصب₱ك  :الثالث التعريف 

 اص₱قود عرض في تؤثر أن يمقن قما اصودائع بب₱وك أحيا₱ا ويسمى،  اأجل قصيرة اصقروض ويم₱ح،  ع يها ي₱فق

 4.  هتقب أو بم₱عه يقوم اصذي اائتمان قحجم تق يصها أو توسعها بحسب واص₱قصان باصزيادة

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .202 ،ص ، 2003 ر،اصجزائ ، اصجامعية اصمطبوعات ديوان ، اصثا₱ية اصطبعة ، اصب₱وك تق₱يات ، صطرش اصطاهر-  1
 .31،،ص2006،، ااردنعمان اص₱شر دار، اصب₱وك إدارة اصفتاح اصصيرفي، عبد محمد-  2
 .10 ،ص، 2000،مصر، اإسق₱درية، اصحديث اصعربي اصمقتب ، 3ط ،مدخل  إتخاذ اصقرارات، اصتجارية اصب₱وك إدارة ه₱دي، إبراهيم رم₱ي-  3
 .19 ، ص، 1990 مصر ،،اإسق₱درية ،اصجامعية اصدار، واصمصرفي اص₱قدي ااقتصاد ، شهاب محمد مجدي- 4
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ب الثاني :ا  :و أهدافها أنواع البنوك التجارية لمط

 اصتجارية اصب₱وك تسعى اصتي اأهدافوقذا  اصب₱وك اصتجارية ،  ₱واعأى إص ط باصم هذا في ₱تطرق سوف       

  .تحقيقها ىإص

 ول: أنواع البنوك التجارية:الفرع اأ 

 م₱ها :₱ذقر إصى عدة ا₱واع  اصب₱وك اصتجارية وت₱قسم   

مناطق الجغرافية من حيث  -9   :نشاطها ومدى تغطيتها ل

 1 وتتمثل في:    

ويقصد بها ت ك اصب₱وك اصتي يقع مرقزها اصرئيسي في اصعاصمة أو في إحدى اصمدن  البنوك التجارية العامة: - أ

 ةأو خارجها وتقوم هذ₲ اصب₱وك بقافوتباشر ₱شاطها من خال فروع أو مقاتب ع ى مستوى اصدوصة  اصقبرى،

اصتق يدية وهي م₱ح اإئتمان قصير ومتوسط اأجل واصقيام بقافة مجاات اصصرف اأج₱بي وعم يات  اأعمال

 تمويل اصتجارة اصخارجية .

ية: - ب  ،ع ى م₱طقة جعرافية محدودة ₱سبياويقصد بها ت ك اصب₱وك اصتي يقتصر ₱شاطها  البنوك التجارية المح

 قة اصمحددة،حيث تتميز هذ₲ اصب₱وك بصغر حجمها.ويقع اصمرقز اصرئيسي ص ب₱ك واصفروع في هذ₲ اصم₱ط

  :من حيث حجم النشاط -2

 2 في :هذ₲ اصب₱وك وتتمثل         

ة - أ  : ويقصد بها ت ك اصب₱وك اصتي تتعامل مع قبار اصعماء واصم₱شآت اصقبرى.بنوك الجم

 ر عدد م₱هم ،: وهي تتعامل مع صغار اصعماء واصم₱شآت اصصغرى ،صق₱ها تسعى إجتذاب أقببنوك التجزئة - ب

واصتعامل مع أصغر اصوحدات اصماصية قيمة من خال خ ق اص₱افع اصزم₱ية  وتتميز بإ₱تشارها اصجغرافي اصواسع،

 وبذصك فإن اصتجزئة تسعى إصى توزيع خدمات اصب₱ك من خال اصمسته ك اص₱هائي . واصمقا₱ية،
                                                 

 .32،،ص محمد عبد اصفتاح اصصيرفي ،اصمرجع اصسابق - 1
 .32،اصمرجع اصسابق،ص₱فس  - 2
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  : من حيث الفروع  -3

 1وتتمثل فيماي ي:      

صى إتي تموصها من أجل تقديم خدماتها حجم اصب₱وك اصتجارية و₱مو حجم اأعمال اص : مع ₱موبنوك الساسل - أ

مخت ف فئات اصمجتمع ، وهذ₲ اصب₱وك تعد ₱شاطها من خال فتح س س ة متقام ة من اصفروع، وهي عبارة عن عدة 

صتي ت تزم بها ب₱وك م₱فص ة عن بعضها إداريا ،يشرف ع يها مرقز رئيسي واحد يتوصى رسم اصسياسات اصعامة ا

وحدات اصس س ة ويقوم اصمرقز اصرئيسي باصت₱سيق بين عمال اصوحدات و₱شاطاتها وايوجد هذا اص₱وع من اصب₱وك قافة 

 اصتجارية إا في اصوايات اصمتحدة.

وهي أشبه باصشرقات اصقابضة اصتي تتوصى إ₱شاء عدة ب₱وك أو شرقات ماصية فتمت ك معظم  :بنوك المجموعات - ب

 من سمة أصبحت و طابع إحتقاري اصب₱وك من اص₱وع صهذا بتوجيهها و تقوم و وتشرف ع ى سياستهاراسماصها 

 أوروبا. غرب دول و اصمتحدة اصوايات في اصب₱وك هذ₲ مثل ا₱تشرت قد و اصعصر، سمات

ية البنوك - ت  ت ك صقوا₱ين عادة تخضع ،و معي₱ة جغرافية م₱طقة في ₱شاطها صتباشر ت₱شأ ب₱وك هي : المح

 اصباد. قوا₱ين عن اختافها حاصة في م₱طقةاص

 ع ى اصغاصب في عم ها يقتصر ،و أشخاص شرقات أو أفراد يم قها صغيرة م₱شآت هي و : الفردية البنوك - ث

 مثل اصسيوصة باصغة أصول ع ى مواردها توظيف تقتصر بأ₱ها اصب₱وك أ₱واع باقي عن تتميز أو صغيرة م₱طقة

 وقت في ₱قود إصى ص تحويل اصقاب ة اأصول من ذصك غير و ، اصمخصوصة جاريةاصت اأوراق و اأوراق اصماصية

 قروض في أمواصها توظيف مخاطر تحمل تستطيع ا أ₱ها إصى ذصك في اصسبب يرجع و ، خسائر وبدون قصير

 2 . مواردها حجم صصغر اأجل طوي ة أو متوسطة

 

 
                                                 

 .97،ص ، 2005 ، مصر ، اإسق₱درية ، اصجديدة اصجامعية اصدار إدارة اصب₱وك،، س يمان ا₱ور سعيد محمد 1
 .99-98، ص -ص ، اصمرجع اصسابق ₱فس - 2
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 : أهداف البنوك التجارية:ثانيالفرع ال  

 .1اأمان ، اصسيوصة اصربحية، هي :و إصى تحقيق ثاث أهداف رئيسية  اصتجارية ى اصب₱وكتسع         

 :وتعتبر اصوظيفة  تعمل إدارة اصب₱وك اصتجارية دائما إصى تحقيق أقبر ربح ممقن أصحاب اصب₱ك، الربحية

أقبر  داتهايه أن تقون إير اصرئيسية إدارة اصب₱ك اصتجاري هي تحقيق اأرباح ،وصقي يحقق اصب₱ك اصتجاري أرباحا ع 

 .بقثير من تقاصيفه

ي  :وتتمثل إيرادات البنوك فيما ي

 ي تتقاضاها اصب₱وك مقابل خدماتها؛اصعموات اصدائ₱ة اصت -

 من شراء اصعمات اأج₱بية وبيعها؛فروقات اصعم ة اأج₱بية وتع₱ي اأرباح اصمحققة  -

 اإئتما₱ية؛ اصفوائد اصدائ₱ة ع ى اصتسهيات -

صخدمات اصتي تقدمها اصمصارف وغير اصمتع قة بطبيعة اصعمل اصب₱قي ققيامها بتقديم إستشارات أتعاب ا  -

 ؛ااقتصاديةوماصية إعداد اصجدوصة إقتصادية 

 اصمحققة من خصم اصقمبياات . اصماصية واصعوائدإيرادات أخرى قعوائد اإستثمار في ااوراق   -

ي :        اليف البنك فتتمثل فيماي  أما ت

 ى اصودائع اصتي يقوم اصب₱ك بدفعه؛صفوائد اصمدي₱ة ع ا -

 ى ₱ظير تقديمها خدمات ص ب₱ك ذاته؛اصعموات اصمدي₱ة اصتي يدفعها اصب₱ك ص مؤسسات اصماصية اأخر  -

 اصمصاريف اإدارية واصعمومية؛

 ثر فاصبضاعة أق ،أصل إصى ₱قد بأقصى سرعة ممقن و بأقل خسارةوتع₱ي مدى سهوصة تحويل ا : السيولة

أما اصسيوصة فتع₱ي قدرة اصب₱ك ع ى اصوفاء بإصتزاماته  .م اصماصية أقثر سيوصة من اصبضاعةسيوصة من اصعقارات و اصذم

في  تحتفظ ب₱سبة سيوصة تمق₱ها من اصوفاء بإصتزاماتهصقي تحقق هذا اصغرض ع يها أن و و مقاب ة ط بات اإئتمان 
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ستحقاق دون تأجيل قبقية مؤسسات اأعمال اأخرى، و توفر أي صحظة أن اصب₱وك اصتجارية مرتبطة بتاريخ إ

 دائعهم و اصعقس صيس صصاصح اصب₱ك. ية و ثقة من قبل اصعماء بتقديم واصسيوصة صدى اصب₱ك تعطيه أهم

 :)يتسم رأس مال اصب₱ك اصتجاري باصصغر، إذ ا تزيد ₱سبته ع ى صافي اصخصوم عن  اأمان )الضمان

 ،صاستثمارعتمد اصب₱ك ع ى أمواصهم قمصدر اأمان ص مودعين اصذين ي ، وهذا يع₱ي صغر حافة91%

فقد ت تهم جزء عن ذصك سائر عن قيمة رأس اصمال ، فإذا زادت اصخ ₱ك ا يستطيع أن يستوعب خسائر تزيدفاصب  

   (1)، و اص₱تيجة هي إعان اإفاس.من أموال اصمدي₱ين

ب الثالث : خصائص و و    لتجارية:ظائفها البنوك االمط

 أهم قذا اأعمال، و تآم₱ش من غيرها عن تميزها اصهامة، اصخصائص ببعض اصتجارية اصب₱وك تتسم         

 : عامة بصفة اأخيرة هذ₲ ابه تقوم اصتي اصوظائف

 خصائص البنوك التجارية: :ولالفرع اأ 

اصية اصتجارية وتتميز بعدة سات اصمتعمل اصب₱وك اصتجارية ع ى تحقيق قدر قبير من اأرباح قغيرها من اصمؤس    

 : خصائص

تختص اصب₱وك اصتجارية دون غيرها من اصمؤسسات من اصمؤسسات واصمشاريع اصتجارية بان معظم  أوا:     

أصوصها تشقل حقوق ع ى مؤسسات وأشخاص في شقل ودائع مخت فة وتعتبر هي اصوحيدة اصقادرة ع ى خ ق 

وتقوم بفتح حسابات  ،و حتى من مؤسسة إصى أخرى باستخدام شيكخصوم قاب ة ص تحويل من شخص آخر أ

جراء عم يات اصمقاصة  ،ويقون ذصك ب₱اءا ع ى ط بهم ،جارية صعمائها وتحوي ها إصى ₱قود ورقية أو اصعقس وا 

 .هم وظيفة وهي إدارة عرض اص₱قودصحسابهم ويقون ذصك بأد₱ى سرعة وبأد₱ى جهد فتقوم بذصك اصب₱وك اصتجارية بأ
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وهذا يتم باصوساطة بين اصمدخرين  ،من خصائصها أيضا أ₱ها تختص باصقدرة ع ى اإقراضثانيا:      

قراضها قراض ( أو بخ ق مصادر تمويل وا  وصهذا اصسبب تمارس اصب₱وك أثرا فعاا ع ى  ،واصمستثمرين ) إيداع وا 

 حجم اائتمان وتوزيعه بين مخت ف اصقطاعات ااقتصادية في اصمجتمع.

تتعامل اصب₱وك اصتجارية في اأصول اص₱قدية واصماصية فقط قاصودائع واصقروض واأوراق اصماصية وا تدخل الثا: ث     

بحيث أن قوا₱ين اصب₱وك في قثير من اصدول اصعاصم تم₱ع  ،في مجاات استثمارات مباشرة في اأصول اصحقيقية

متاك صتجاري قإتحتمه طبيعة اصعمل مع اصب₱ك ا اصب₱وك من اصتدخل في استثمارات أصول حقيقية إا بقدر اصذي

 أثاث (. ،أصول ثابتة ) مبا₱ي

، فع₱دما تقوم اصب₱وك وأهم ما تختص به اصب₱وك اصتجارية هي قدرتها ع ى خ ق وتحطيم اص₱قودرابعا:       

زيادة في ودائع عائدا فإن ₱اتج بيع أو تحويل هذ₲ اأصول ي₱عقس في شقل اصتجارية بإقت₱اء أية أصول ماصية تدر 

 وتعتبر أهم مورد مباشر ص تغيرات في عرض اص₱قود من أجل أقبر عائد ممقن. ،اصب₱وك اصتجارية

ئتمان قصير اأجل هو ما ميز اصب₱وك اصتجارية دون غيرها من اصب₱وك اأخرى. قما أن عم ية إخامسا:       

 1أهدافها و₱ذقر م₱ها:في حين أ₱ه يمق₱₱ا أن ₱تعرض صخصائص اصب₱وك اصتجارية من خال 

اصمع₱ى ممن هذا أن اصب₱وك اصتجارية تأتي في اصدرجة اصثا₱ية في اصتس سل اصرئاسي ص جهاز  مبدأ اصتدرج: - أ

 اصمصرفي بعد اصب₱ك اصمرقزي بحيث يباشر هذا اأخير ع يها رقابة بما صه من أدوات ووسائل.

ب₱ك " أي ب₱ك مرقزي واحد صقل اقتصاد معين, بي₱ما يمثل اصب₱ك اصمرقزي اصتطبيق اصصحيح صمبدأ " وحدة اص

فاصب₱وك اصتجارية تتعد وتت₱وع بقدر اتساع اصسوق اص₱قدي, واص₱شاط ااقتصادي وحجم اصمدخرات وما يترتب ع ى 

دخال ع₱صر اصم₱افسة بين أعضائها.  ذصك من تعدد عم ياتها وا 

خرى ₱فرق بين قل من مصدر وقيمة من أجل إبراز ااختاف اصموجود بين اصب₱وك اصتجارية واصب₱وك اأ - ب

 اص₱قد.
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بحيث ₱جد أن ه₱اك تماثل في مصدر وحدات اص₱قد اصقا₱و₱ية وهو " اصب₱ك اصمرقزي " في حين تتعدد اصمصادر 

 باص₱سبة ص₱قود اصودائع " اختاف اصب₱وك اصتجارية "

ي قيمتها " اصمط قة " بصرف اص₱ظر عن أما من ₱احية قيمة اص₱قد ف₱جد أ₱ه : بي₱ما تعتبر اص₱قود اصقا₱و₱ية متماث ة ف

وتخضع اصقروض اصتي تم₱حها  ،اختاف اصزمان واصمقان, فإن ₱قود اصودائع اصتي تخ قها اصب₱وك اصتجارية متباي₱ة

 اصب₱وك اصتجارية أسعار فائدة تخت ف باصزمان واصمقان.

ممقن من اأرباح بأقل ₱فقة هدفها اأساسي تحقيق أقبر قدر  ،اصب₱وك اصتجارية هي مشروعات رأسماصية  - ت

 ممق₱ة.

 : وظائف البنوك التجارية:ثانيالفرع ال

اصب₱وك اصتجارية هي مؤسسات ماصية مهمتها اصطبيعية استقبال واستام اأموال من اصجمهور بشقل ودائع       

 ؛صخاص في عم يات اإقراض اصمخت فةصتقوم بتوظيفها صحسابها ا

ن مباشرة اصب₱وك اصتجاري     ة صمخت ف ₱شاطاتها يعود أساسا صما تم يه وظائفها، فقد عرفت هذ₲ اأخيرة تطورات وا 

     عديدة اخت فت باختاف اصمراحل اصتاريخية اصتي مرت بها وأن اصب₱وك وجدت بغرض اصمحافظة ع ى اأحوال، 

ت من اصقديمة م₱ها و₱تيجة اصتطورات اصحاص ة ع ى مستوى اصب₱وك فقد برزت وظائفها بشقل قبير وأعمق وت₱وع

 إصى اصحديثة وصهذا س₱تطرق صهاته اصوظائف ب₱وعيها و₱ذقر م₱ها:

يدية أوا:  :الوظائف التق

م₱ح اائتمان وأخيرا خصم  ،تقوم اصب₱وك اصتجارية بثاث وظائف تق يدية رئيسية وهي: قبول اصودائع         

 اأوراق اصتجارية.

ي باأحرى ₱وع من اائتمان يم₱حه اصمودع ص ب₱ك، ويع₱ي قبول اصب₱ك فاصوديعة صدى اصب₱ك ه 1 قبول الودائع: -9

صها اصتزامه أمام صاحبها بأن يدفع صه أي مب غ في شقل ₱قود قا₱و₱ية، ويترتب ع ى عم ية اإيداع فتح بما يسمى 

                                                 
1
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من  باصحساب اصمصرفي، وباعتبارها أبرز اصوظائف فهي تحرص دائما ع ى ت₱ميتها. " فهذا اصفتح يحقق صقل

صاحب اصوديعة واصب₱ك عدة فوائد، فاصعميل يمقن أن يستخدم اصتسهيات اصتي يقدمها اصب₱ك اصمتع قة بت₱ظيم 

معاماته اصماصية اصمستقب ية وااستفادة من خدمات مصرفية قاصحصول ع ى دفتر اصشيقات أو دفتر خاص ) دفتر 

 عة ".   ) فائدة ( ع ى اأموال اصمود ادخاري ( قذصك يحصل ع ى عائد

وتعمل اصب₱وك ع ى ت₱مية اصوعي اصمصرفي واادخاري من خال اصتوسع في فتح اصمزيد من اصوحدات اصمصرفية 

بتبسيط إجراءات اصتعامل من حيث اصسحب واإيداع ورفع اصقفاءة اأوعية اادخارية، وت₱قسم اصودائع ع ى أ₱واع 

 :و₱ذقر من بين هذ₲ اصودائعمخت فة. 

: يتماشى هذا ص₱وع مع طبيعة اص₱شاط ااقتصادي اصتجارية ما يتصف به من استقرار تجاريةودائع البيوت ال - أ

أو تق ب مما يدعي اأمر إصى دراسة أوضاع وظروف اصمؤسسات اصتجارية اصمتعام ة مع اصب₱ك صتقدير وتوقيت 

 عم يات اصسحب اصمتوقعة من ودائعها. 

صودائع ص سحب واإيداع باصدورة اإ₱تاجية، إذ في بداية اصدورة : يرتبط هذا اص₱وع من اودائع المنشآت الصناعية - ب

اإ₱تاجية تتزايد اصمسحوبات صتمويل اصمشتريات من اصمواد اصخام ومست زمات اإ₱تاج ودفع اأجور واصمرتبات ع₱د 

 ₱هاية اصدورة اإ₱تاجية تبدأ اصودائع في اصزيادة ₱تيجة اصمبيعات اص₱قدية.

: تتع ق هذ₲ اصودائع بأثرها بمواسم اصزراعة، بحيث تزيد اصمسحوبات مع بداية موسم ةودائع المنشآت الزراعي - ت

اصزراعة في اصمقابل تزيد اصودائع مع بيع اصمحصول، هذا اصسحب يعد م₱تظم موسمي صأفراد واصمزارعين صمواجهة 

 .1اص₱فقات اصشخصية

فهي تحتاج إصى مب غ قبيرة  واصسياحة، قلائع صف₱ادق ومؤسسات اص₱:وهي اصخاصة بود ودائع المنشآت الخدمية - ث

 صعم يات اصتجديد واصتوسع.
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تعتبر هذ₲ اصوظيفة من اأساسيات في وقت₱ا اصحاضر وهي اصمحرك اأساسي ص عم يات منح اائتمان:  - 1

 ااستثمارية صهذا ع ي₱ا إعطاء تعريف صائتمان.

ن ومدين وذصك من خال مبادصة قيم آج ة دائ ائتمان ع ى أ₱ه عاقة بين طرفينيعرف اتعريف اائتمان:  -

 رؤوس أموال أو يعطيه قفاصة وضمانيع₱ي أن اصب₱ك يثق في مقدرة عمي ه فيعطيه  ،بقيم عاج ة فهو بمثابة اصثقة

 .1قبل اصغير

أما من اصم₱ظور ااقتصادي تع₱ي تس يف مال استثمار₲ في اإ₱تاج وااستهاك وهي تقوم ع ى أساس ع₱صرين 

 اصمخاطر. ،اأجل،وجود دين ،ويجب أن تتوفر أربع ع₱اصر م₱ها: عاقة مديو₱ية ،واصمدة هما اصثقة

وأن اصب₱وك اصتجارية قا₱ت في بدايتها تقوم بعم يات اإقراض من أمواصها اصخاصة ،هذا اائتمان اصمتمثل في 

اائتمان من ودائع صيس صها اصقروض اصقصيرة اأجل واصمتوسطة قد تعدى إصى أموال اصغير،اصشيء اصمميز أن هذا 

 وجود فع ي، فاصتعرف ع ى هذا اصم₱طق اأخير يست₱د إصى ميقا₱يقية تتم بها عم ية خ ق اصودائع: 

ق الودائع      ية خ : هو أن تقوم اصب₱وك اصتجارية مجتمعة بتقديم قروض صعمائها وتزيد قيمتها قثيرا  نقصد بعم

 ،اصقروض خ قا ي أ₱ها تخ ق هذ₲ اصودائع أوأ ،اصمودعة صديها من اأصلعن قيمة اصودائع اأوصية أن اصمباصغ 

 . وباص₱سبة ص م₱طق اصذي يقف ع₱د₲ عم ية خ ق اصودائع يتمثل فيما ي ي:2فتزيد من اصعرض اصق ي ص ₱قود

 ئناصزبامن جا₱ب  ،اصدعامة اأوصى :" أن تتوافر اصثقة في مقدرة اصب₱وك ع ى اصوفاء باصتزاماتها في أي وقت - أ

 صيشجعهم ع ى ااستمرار في ااحتفاظ بودائعهم وسحبها إا ع₱د حاجتهم اصحقيقية إصيها.  ماصمتعام ين معه

فتتمثل في اصتس يم بصحة قا₱ون اأعداد اصقبيرة يجع ₱ا ₱توقع وجود تدفق مستمر من إبداعات  اصدعامة اصثا₱ية: - ب

ت اصبعض اآخر من ودائعهم في قل صحظة من بعض اصعماء تساوي ع ى اأقل ) إن صم يقن يفوق ( مسحوبا

 .3اصزمن
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وهقذا يمقن أن ₱تصور أن اصب₱وك اصتجارية ع₱دما تت قى وداع حقيقية )أوصية( تحتجز م₱ها مقدار  - ت

 قاحتياطي ₱قدي وقا₱و₱ي اختياري  واصباقي تتصرف فيه صتحقيق ربح من فوائد اصقروض وعوائد

يرة ما يعادصها ₱قدا أن قدر اائتمان اصمم₱وح سوف يقون في فا يمقن أن تست₱زف هذ₲ اأخ ،ااستثمار

هذ₲ اصوديعة اصجديدة تمييز صها عن اصوديعة اأوصية اصتي تسببت في ظهورها تعرف  ،صورة وديعة جديدة

₱ستطيع أن ₱حتجز جزءا م₱ها قاحتياطي ₱قدي واصجزء اآخر يم₱ح في شقل  ،باسم اصوديعة اصمشتقة

وديعة  ني يعود جزء م₱ه مرة أخرى قوديعة جديدة مشتقة ومن هذا اصم₱ط ق يتمقن مائتمان جديد وباصتاص

 أوصية أن يخ ق ودائع جديدة وهمية يقوم بإقراضها صتعود إصيه ق ها أو جزء م₱ها مرة أخرى.

 1وع ى ذصك يقون أجماصي حجم اائتمان اصذي يستطيع اصب₱ك أن يم₱حه هو:   

 

 

 

   

ان) اصمضاعف ( اصذي يستطيع اصب₱ك أن يم₱حه ) حجم اصوديعة اصمشتقة من اصوديعة ك : إجماصي حجم اائتم 

 اأوصية (.

 م ع : حجم اصوديعة اصمشتقة من اصوديعة اأوصية

 س ر : ₱سبة اصرصيد اص₱قدي اصحر

 س ق :₱سبة ااحتياطي اص₱قدي اصقا₱و₱ي.

 اأصول: وتتم عم ية خ ق اائتمان أو خ ق اصودائع مقابل ثاثة أ₱واع من

                                                 

 .299 ،ص ،اصمرجع اصسابق ₱فس  1 - 

 س ر                    
 حيث :  -------ك = م ع = م 

 س ق                    
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ه₱ا تقوم اصب₱وك بإصدار اصودائع بأسماء اصعماء مقابل تدفق ₱قدي إصى خزي₱تها حيث ودائع نقد : - أ

ومصدر اصودائع ₱قد يقون  ،اص₱قود في اصتداول ،اصتدفق اص₱قدي : اص₱قود اصمصدرة من قبل اصب₱ك اصمرقزي

 إما:

 ؛صدار ₱قدي جديد من اصب₱ك اصمرقزيإ 

 قود من اصتداولأو ₱تيجة سحب مقدار من اص₱. 

فيات : - ب  ودائع مقابل قروض وس

فقيام اصب₱ك بس فيات وقروض يم₱حها صعمائه يمقن هؤاء من اصحصول ع ى ₱قود صم يقو₱وا قد أودعوها من قبل 

 وباصتاصي حصول اصب₱ك اصتجاري ع ى أصل يدر عائدا سواء ع ى شقل فائدة أو ع ى شقل خصم.

 ودائع مقابل شراء أوراق مالية: - ت

وم اصب₱وك اصتجارية بقروض طوي ة اأجل عن طريق قيامها بشراء أوراق ماصية ) عم ية استثمار ( وباصتاصي تق

 يقون اصب₱ك اصتجاري قد خ ق مباصغ صم يقن صها وجود من قبل.

 خصم اأوراق التجارية: - 3

 ط وتيسير اصمعامات " وهي تمثل أساسا اصقمبياصة اصتي تعتبر أداة مهمة صائتمان اصتجاري وتؤدي ع ى ت₱شي

وقد تقون هذ₲ اأوراق قاب ة ص دفع بعد فترة من اصزمن في حين أن اصمستفيد يحتاج إصى ₱قود حاضرة صمباشرة 

اصخصم وهو يمثل اصفوائد اصباقية قبل  جارية يقوم بخصمها أي قيمتها بعدأعماصه فيتقدم بها إصى أحد اصب₱وك اصت

 1اصب₱ك مقابل قيامه بهذ₲ اصعم ية ". استحقاقها باإضافة إصى عموصة يحص ها

  فاأوراق اصتجارية هي صقوك تتضمن اصتزاما بدفع مب غ معين من اص₱قود يستحق في وقت قصير وهي قاب ة

 ص تداول عن طريق اصتظهير ويمقن اعتبارها قأداة صتسوية اصديون.  
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 ابل تقاضي اصب₱ك فوائد إصى غاية تاريخ واصقصد بخصم اأوراق اصتجارية باصمفهوم اصواسع هو بيعها ص ب₱ك في مق

 ،ااستحقاق مضاف إصيها بعض اصمصاريف اصب₱قية, وتصبح اصقمبياصة بعد ذصك ضمن أصول اصب₱ك وتوظيفاته

 صهذا تحرص اصب₱وك ع ى توفير اأوراق اصتجارية اصتي تتوفر ع ى شروط إعادة اصخصم صدى اصب₱ك اصمرقزي.

ن قا₱ت هاته اصعم ية ت         أو بيعها صب₱ك آخر محققة بذصك  ،حقق مصاصح ص ب₱ك من خال إعادة خصمهاوا 

 درجة عاصية من اصسيوصة باصمقار₱ة مع اصس فيات بضمان اصقمبياات.

وبصفة عامة فعم ية اصخصم تسهل أصل من أصول اصعميل بما يمق₱ه من توفير اصسيوصة اصازمة صمقاب ة    

 1اصتزاماته. 

  حديثة :ثانيا: الوظائف ال    

 حديثة بوظائف اصقيام إصى اصتق يدية ص خدمات تأديتها مجرد من اصمصرفي اصعمل إصى اصب₱وك ₱ظرة تغيرت صقد      

 عن اص₱اشئ وااستحداث اصتجديد من طابعا تقتسي اصوظائف هذ₲ اصمت₱وعة، أهدافها مع تتاءم وبتوجهات

 2:₱ذقر اصوظائف هذ₲ من .أرباح ع ى حصوصها إصى إضافة وهامو₱ بقاءها فيها ترى جديدة مجاات اقتحامها

يات تمويل - 1  :الخارجية التجارة عم

 من واصمصدرين اصمستوردين بين اصخارجية اصمدفوعات تسوية عم ية في رئيسيا دورا اّصتجارية اصب₱وك ت عب     

 .اصعادية اصتحويات أو اصمست₱دية اصتحويات أو اصمست₱دية ااعتمادات فتح خال

ات تحصيل - 1  :الشي

 أو اصداخ ي اصتحويل عم ية طريق عن عمائها من إصيها اصواردة اصشيقات تحصيل ع ى اصب₱وك تعمل     

 صدى اصجاري اصحساب أي اصودائع، ₱قود صتحريك وسي ة اصشيك يعتبر حيث .اصمقاصة غرفة خال من اصتحويل

 .باص₱قصان أو باصزيادة سواء اّصتجارية اصب₱وك
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 :وخصمها اّلتجارية اأوراق حصيلت - 3

 اصخزا₱ة، أذو₱ات اأذ₱ي، اصس₱د اصقمبياصة، أهمها من اأجل قصيرة اائتمان أدوات هي اّصتجارية اأوراق      

 ديو₱هم يدفع قما اصمخت فة، مصادرها من اّصتجارية اأوراق من عمائه مستحقات بتحصيل اصتجاري اصب₱ك ويقوم

 مما سيوصة، أزمة في اّصتجارية اأوراق حام وا يقع أن يحدث وقد خارجه، أو اصب د لداخ سواء مستحقيها إصى

 اصب₱وك ع يه تتحصل اصذي اصمقابل بمثابة تعتبر عموصة مقابل خصمها قصد اّصتجارية ص ب₱وك اص جوء إصى يضطرهم

  .إصيها اأخطار تحويل ₱تيجة اّصتجارية

 :ااستثمار محافظ إدارة - 4

 اأسهم متابعة وقذصك عمائها، وصحساب صحسابها اصماصية اأوراق وبيع شراء ع ى اّصتجارية ب₱وكاص تعمل     

 .اصخ...اأسعار تطور خال من واصس₱دات

 :الغير لحساب ااقتصادية الجدوى ودراسات ااستشارات تقديم - 5

 ع ى ويتم مشاريعهم، إ₱شاء معها ص متعام ين اصمط وبة اصماصية اصدراسات إعداد في تشترك اصب₱وك أصبحت      

 سمة اصخدمة هذ₲ اقتست وقد .وتواريخها اصسداد طريقة وقذا ص تمويل اأمثل اصحجم تحديد اصدراسات هذ₲ أساس

 اصب₱وك وقيام ص مشروع ااقتصادية اصجدوى دراسة وطرق أساصيب شهدتها اصتي اصمستمرة اصتطورات من اصحداثة

 .ذصك في اصحديثة اأساصيب عن اصبحث في أموال باستثمار

 · :اأجنبية بالعمات التعامل - 6

 اصب₱ك قبل من اصمحددة باأسعار وذصك آجا أم عاجا اأج₱بية اصعمات وبيع شراء عم يات تتم          

 مباصغ اصعم ة تحويل عم ية تخص وقد اصصرف، سوق مجال في به اصعمل اصساري اصت₱ظيم حسب أو اصمرقزي

 1 .اصخ...واصعاج قاصدراسة معي₱ة وأغراض محدود بحجم مباصغ بتحويل اصب₱وك تقوم إذ بسيطة،
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 · :اائتمانية البطاقات إصدار - 7

 هذ₲ تقديم ويتيح اصمتقدمة، اصدول في خاصة اصب₱وك تقدمها اصتي اصحديثة اصب₱قية اصخدمات أشهر من       

 إصى شخص من اصماصية اصمستحقات تحويل بمع₱ى اص₱قدية اصمدفوعات مصادر بين اصجمع م₱ها ص مستفيدين اصخدمة

 أ₱واع من ₱وعا يوفر اائتمان بطاقات أشقال من شقل قل أن اصع م مع ائتمان ع ى اصحصول أو وم₱ح آخر

 .احقا بيا₱ه سيتم قما اائتمان

يات القيام  - 9  · :التوريق بعم

 اصقروض مثل اصسائ ة غير اصماصية أصولا أو اصديون تحويل في اصتوريق عم يات تتمثل          

 مؤسسة إصى اصدين ببيع وذصك اصمال، رأس أسواق في ص تداول قاب ة ماصية أوراق شقل في مساهمات إصى اصمصرفية

 اص₱قدية اصسيوصة إصى اصماسة حاجته ع₱د اصعم ية هذ₲ اعتماد إصى اصب₱ك ي جأ  .اصماصية اأوراق إصدار في مختصة

 اصقيمة من أقل بسعر ديو₱ه يبيع أن اصطبيعي ومن اصماصية، اصتزاماته بعض سداد أو اصتموي ي ₱شاطه في ص توسع

 .معقول ربح ع ى حصوصه في أما شرائها في حافزا يخ ق قي ص دين اصقائمة

 اصبيئة صتطور قمتط ب ظهرت اصتي حديثة أو تق يدية قا₱ت سواء بوظائفها قيامها أث₱اء اّصتجارية اصب₱وك تراعي   

 1.اصب₱قي اص₱شاط صقيام أساسية مبادئ مراعاة ع ى فيها تعمل اصتي
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 البنوك التجارية:المبحث الثاني : آلية التوظيف في 

تعتبر اصب₱وك اصتجارية مؤسسة ذات وساطة ماصية بين اصمودعين واصمقترضين ، فاصودائع تمثل اصمصدر          

اصرئيسي صأموال فيها ، وع ى أساسه تقوم بم₱ح اائتمان وذصك صتوظيف هذ₲ اأموال وتحقيق فوائد وباصتاصي 

 صمبحث اصى ثاث مطاصب.قسم₱ا هذا اع ى هذا اأساس و اصمساهمة في اصتطور واصت₱مية ااقتصادية 

ب اأول : مصادر اأموال في البنوك التجارية:        المط

 تقسيمها يمقن و ، خارجية أو داخ ية قا₱ت سواء اصمخت فة اأموال مصادر نم اصتجاري اصب₱ك موارد تعتبر     

 : ب₱وعيها ص موارد ₱تعرض سوف يفيماي  و ذاتية غير و ذاتية إصى اصب₱ك اصتزامات حيث من

  الذاتية : : المواردولالفرع اأ  

 في : هذ₲ اصموارد وتتمثل         

 وهو فعا اصمساهمين دفعه و اصب₱ك به طاصب ما هو اصمدفوع اصمال رأس : المدفوع المال رأس -1

 1ديوان اصب₱ك . بجميع ءاصوفا بعد إا ح ه أو اصب₱ك فشل حاصة في ثا₱ية يرد ا و ، اصميزا₱ية في يظهر

 تراقمت اصتي اصودائع من اصمقتطع اصجزء ذصك عن عبارة هو و : الخاص و القانوني ااحتياطي -1

 2₱وعين : هو و عم ه س₱وات خال اصتجاري اصب₱ك صدى

 ₱كاصب يحددها اصتي اصودائع من معي₱ة قمية باقتطاع عادة اصب₱ك به ي تزم احتياطي هو: القانوني ااحتياطي *

 إ₱شاء صقا₱ون ذصك و اصمال يعادل رأس إماما يصل نأ إصى اصمودعين أموال ضمان اصغرض هذا و اصمرقزي

 .اصب₱وك

 اصغرض و اصعماء أمام ص ب₱ك اصماصي اصمرقز تقوية بغرض قا₱و₱ي اصتزام دون اصب₱ك يقوم :الخاص  ااحتياطي *

 إصيها اص جوء و اصمعدومة اأصول ضد اأصول و قيم تق بات ضد ضمان تحقيق هو ااحتياط تقوين نم اصعام

 . اصتوسع في اصرغبة عن
                                                 

 . 27،ص ، 9996، ، مصريعزوصتا و رص ₱ش بيةرصعا ₱هضةصدار ا ، كاصب₱و  و اص₱قود في مذقرات ، محمد اشمھ إسماعيل - 1
 .921ص ، ₱شر س₱ة بدون مصر ، ، سابقا تا₱يس ، اصجامعية اصدار ، تهاإدار و عم ياتها اصشام ة اصب₱وك ، اصمجيد عبد اصمط ب عبد - 2
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 المخصصات واأرباح غير الموزعة : -3

هي ت ك اأرصدة اصتي يتم تحمي ها ع ى إجماصي اأرباح اصمحققة في ₱هاية اصفترة اصماصية وذصك المخصصات : -9

 بغرض مواجهة ظروف غير مرغوبة معي₱ة.

ديون اصمشقوك فيها ومخصصات خسائر محفظة اأوراق اصماصية ومخصصات ومن أمث ة ذصك مخصصات اص

اصضرائب. وع يه يمقن اعتبار هاته اأرصدة ا تعتبر ق ها موارد ذاتية إذ ₱جد ان ه₱اك ما يعتبر اصتزاما ع ى 

₱ما ما يبقى من هاته اأرصدة بعد اصتخ ص من اصتزامات اصفع ية في مخت ف اأغر  اض اصب₱ك قبل اصغير, وا 

 اصمخصصة من أج ها هو اصذي يعد رصيدا ذاتيا ص ب₱ك.

وتمثل اصفارق بين اأرباح اصتي حققها اصب₱ك في س₱ة معي₱ة واأرباح اصتي وزعها  اأرباح غير الموزعة :" -1

 1باصفعل ع ى مساهميه.

ى شقل أرباح أسهم " أو هي اصمباصغ اصتي تبقى بعد اقتطاع هذ₲ ااحتياطات واصمخصصات تقون قاب ة ص توزيع ع 

إا أ₱ها تقون قاب ة ص توزيع يوزعها ، وستبقي جزءا م₱ها ع ى شقل أرباح غير موزعة،وقد ₱وزع اإدارة جزء م₱ها

 .2اصب₱ك متى شاء"

 الذاتية : غير الموارد: ثانيالفرع ال

 وتتمثل هذ₲ اصموارد غير ذاتية في :    

ات  - أ  ع₱د تسديدها م زم يقون أن اصب₱ك ع ى اصتزامات و ذم عن عبارة هي : دورية اعتمادات و حوات و شي

 . ااستحقاق تاريخ

 ي جأ فقد ، اصماصي اصضيق أوقات في خاصة اصبعض بعضها من ااقتراض إصى اصب₱وك ت جأ : البنوك مستحق - ب

 ₱قود ع ى اأفراد في ط ب اصطارئة اصزيادة صمواجهة أخرى ب₱وك من أو آخر ب₱ك من صاقتراض اصب₱وك أحد

 . اصداعية اأسباب بزوال يزول ما سرعان اصطارئ ااقتراض هذا مثل إصى اصب₱وك صجوء يعتبر و اصودائع ،

                                                 
 .999 ،صصب₱ان ، ،₱شورات اصح بي اصحقوقية م ،أساسيات ااقتصاد اص₱قدي واصمصرفي  ،أسامة محمد اصفوصي ،زي₱ب عوض اه -  1
 .55 ،ص ، ،محفوظ أحمد جودة ، اصمرجع سابقزياد س يم رمضان   -  2
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 تحت اصودائع أرصدة من يقون و اصب₱ك خصوم في مب غ أقبر اصحسابات من اصقسم هذا يمهل : الودائع - ت

)حسايات  اإدخارية اصودائع أرصدة و،  سابق( بأخطار و )حسابات أجلأجلاصودائع  وأرصدة ،اصط ب

 ؛ اصتوفير(

 1ص دفع . اصمستحقة اصقيم و اصتأمي₱ات من تتضمن قما 

ي نتعرض لهذ الودائع:  2وفيما ي

ب تحت ودائع -  في عادة تسمى قما ، اصمودعين يريد أي وقت في و قيمتها بدفع اصب₱ك ي تزم ودائع هي : ط

 خال اصودائع من غيرها مع اصمقار₱ة إصى باإضافة و م₱ها اصسحب ارتفاع إصى اصمصرفية اصمؤسسات و اصب₱وك

 . فوائد اصمودعون يتقاضى ا معي₱ة فترة

 صتدبير ص ب₱ك اصفرصة تتاح حتى ، معي₱ة بفترة اصسحب قبل اصب₱ك إخطار يتعين ودائع هي :بأخطار ودائع -

 . اصودائع هذ₲ صمثل ، اأزمة اصموارد

 هذ₲ وتتمتع فائدة ع ى اصحصول قصد اصمدخرون يودعها اصتي هاأصحاب فائدة اصب₱ك يقدم و : التوفير ودائع -

 معدل اصودائع أصحاب هذ₲ يدفع ص ب₱ك يتيح مما و اصحرقة، و صتداول بطيء بشقل اأموال بثبات اصودائع

 صهذا يوجد ا و ، ااحتياط اصتوفير و دفاتر اصودائع هذ₲ صور أهم من و اإيداع آجال مع عادة يت₱اسب فائدة

 قيمة إصى اصتاصية اإيداعية اصعم ية و تضاعف ، متقررة ه₱ا اإيداع عم ية فإن عم يات و محدد أجل عاص₱و 

 ط بات اصسحب . أيضا تقرر أن يمقن قما اأص ية اصوديعة

ب الثاني : أسس التوظيف في البنوك التجارية   :المط

ويجوز وفقا صمقتضيات حاصة اإئتمان أن  يضع مج س إدارة اصب₱ك اصمرقزي قواعد عامة ص ب₱وك اصتجارية ،    

 :  3تت₱اول هذ₲ اصقواعد ت₱ظيم اصمسائل اصتاصية

                                                 
 .298 ،،ص9992،ااردن ، ص طباعة وائل دار ، اصمصرفية اصعم يات ، ه عبد أمين خاصد - 1
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 ؛تحديد ₱سبة و₱وع اأموال اصسائ ة اصتي يجب أن تحفظ بها اصب₱وك اصتجارية 

تعيين اصوجو₲ اصتي يمت₱ع ع ى اصب₱وك اصتجارية استثمار اأموال فيها وتحديد اإحتياطات اصواجب توافرها  .9

ب ة اأصول اصمعروضة صتق بات شديدة في قيمتها وتعيين اصحد اأقصى صقروض اصب₱وك اصتجارية واستثماراتها صمقا

 باص₱سبة أ₱واع معي₱ة من اصقروض واإستثمارات .

اإحتفاظ صدى اصب₱ك اصمرقزي وبدون عائد برصيد مدين ب₱سبة معي₱ة مما صديه من اصودائع هذ₲ اص₱سبة يحددها  .9

ويتعين ع ى هذا اأخير في حاصة زيادة هذ₲ اص₱سبة م₱ح اصب₱وك اصتجارية مه ة مقدارها ثاثين يوما  اصب₱ك اصمرقزي

 ع ى اأقل من تاريخ إباغها بقرار اصزيادة .

. يجب أن تقون توظيفات اصب₱ك صدى اصعميل اصواحد في صورة أسهم رأس مال وتسهيات اإئتما₱ية أو أي 3

يقررها مج س إدارة اصب₱ك % من اصقاعدة اصرأسماصية ص ب₱ك قما 25يجاوز  صورة من صور اصتمويل بما ا

وقذا أي صورة من صور اصتمويل اصمم₱وحة إصى اصجهات  اائتما₱ية، وتستث₱ى من هذ₲ اص₱سبة اصتسهيات اصمرقزي

ارة اصب₱ك اصحقومية عدا اصهيئات اصعامة وشرقات اصقطاع اصعام وشرقات قطاع اأعمال اصعام ، ويحدد مج س إد

 اصمرقزي اصمدة اصتي يجب ع ى اصب₱وك خاصها تصفية اصتجاوزات اصزائدة ع ى اصحد اصمشار إصيه.

. إذا خاصف اصب₱ك قرارات مج س إدارة اصب₱ك اصمرقزي بشأن تحديد ₱سبة و₱وع اأموال اصسائ ة اصتي يجب أن 4

ز صمج س إدارة اصب₱ك اصمرقزي أن يقرر خصم اصقا₱و₱ي ، جا ااحتياطيتحتفظ بها اصب₱وك اصتجارية وقذصك بشأن 

،  ااحتياطيمب غ من رصيد اصب₱ك اصتجاري ا يجاوز ₱سبة معي₱ة من قيمة اصعجز في ₱سبة اصسيوصة أو في ₱سبة 

هذ₲ اص₱سبة تعادل أع ى سعر فائدة مدين مع ن عن اصفترة اصتي حدث فيها اصعجز, ويضاف هذا اصمب غ إصى 

 اصرقابة ع ى اصب₱وك .اصحساب اصختامي اصخاص ب

أو إذا استمر اصعجز صمدة تجاوزت شهرا جاز  ،% مما يجب أن يقون ع يه اصرصيد5أما إذا جاوز اصعجز       

 1صمج س إدارة اصب₱ك اصمرقزي أن يتخذ أيا من اإجراءات اآتية وذصك باإضافة إصى اصجزء اصماصي :  
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 توجيه ت₱بيه؛ -

 مم₱وحة ص ب₱ك اصمخاصف ؛اص اائتما₱يةتخفيض اصتسهيات  -

 صمم₱وح؛ا اائتمانم₱ع اصب₱ك اصمخاصف من اصقيام بعم يات معي₱ة أو تحديد حجم  -

 يراها.إصزام اصب₱ك اصمخاصف بإيداع أرصدة صدى اصب₱ك اصمرقزي بدون فائدة وص مدة اصتي  -

ارية وان يقون ص رقابة وقما هو واضح من طبيعة هذ₲ اأحقام أن اصغرض م₱ها هو اصرقابة ع ى اصب₱وك اصتج     

أثرها اصفعال من خال س طة اصب₱ك اصمرقزي في توقيع اصجزاءات ع ى اصب₱وك اصمخاصفة ، قما هدفت هذ₲ اأحقام 

قد تتعرض صها اصب₱وك ₱تيجة  اصتي إصى اصحد من مخاطر توظيف اصب₱ك اصتجاري أمواصه وأيضا اصحد من اصمخاطر

 .اصمغااة في م₱ح اصتسهيات ص عماء 

 باإضافة إصى تحديد اإحتياطات اص₱قدية ص حد من مخاطر اصسيوصة .

ب الثالث : أنواع ااستخدامات في البنوك التجارية:  المط

اصب₱ك اصتجاري هو أصا مشروع يهدف إصى تحقيق اصربح وصذصك ه₱اك مص حة ذاتية صه في عدم ترك          

ن ع يه أن يوظفها في مخت ف اإستخدامات اصممق₱ة هذ₲ موارد₲ اص₱قدية عاط ة ا تدر عائدا ، بل يتعي

اإستخدامات اصمتاحة تواجه دائما  بوجود عاقة عقسية بين ربحيتها )اصعوائد اصتي تدرها ( وسيوصتها ) إمقا₱ية 

تحوي ها إصى ₱قود سائ ة بسرعة وبدون خسارة( اأمر اصذي يمقن معه تص₱يف هذ₲ اإستخدامات وفق تغ يب احد 

 :  1م ين )اصربحية ، اصسيوصة( ع ى اأخرى إصى ثاث مجموعات وهي اصعا

 مجموعة اأصول تامة السيولة وعديمة الربحية : -1

وتشمل هذ₲ اصمجموعة أساسا ع ى ما في خزي₱ة اصب₱ك من أوراق ₱قد قا₱و₱ي و₱قود مساعدة وعمات أج₱بية       

اإحتياطي اصقا₱و₱ي اصمقابل صودائع اصب₱ك اصتجاري , وهذ₲  فضا عن رصيد اصب₱ك صدى اصب₱ك اصمرقزي واصذي يمثل
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اصمجموعة من اأصول ا تدر عائدا ع ى اإطاق سواء ما قان م₱ها في خزي₱ة اصب₱ك أو صدى اصب₱ك اصمرقزي 

 يدفع فوائد ع ى هذ₲ اإحتياطات .أن هذا اأخير ا 

ا باأصول ذات اصسيوصة اصقام ة يمقن وصفه ع يها باأرصدة اص₱قدية اصحاضرة اصتييط ق هذ₲ اصمجموعة 

 :1ية صعماء اصب₱ك وتأخذ عدة أشقالوتوضع صمواجهة ط بات اصسحب اصجار ،

  اص₱قود باصخزي₱ة : وتشتمل ع ى أوراق اص₱قد اصقا₱و₱ي واص₱قود اصمساعدة )ورقية ومعد₱ية( صمواجهة ط بات

 . اصمودعين ، وتسديد قيمة اصشيقات اصمسحوبة ع ى ودائعهم

  أرصدة اصب₱ك اصتجاري صدى اصب₱ك اصمرقزي : وهذ₲ اأرصدة يفرضها اصب₱ك اصمرقزي ع ى اصب₱وك اصتجارية حيث

تحتفظ ب₱سبة معي₱ة من ودائعها ع ى شقل سيوصة ₱قدية حاضرة في خزائن اصب₱ك اصمرقزي وتحدد هذ₲ اص₱سبة وفقا 

 صمقتضيات اصسياسة اص₱قدية .

  اصمراس ين : وهي ت ك اصودائع اصتي يحتفظ بها اصب₱ك اصتجاري صدى ب₱وك تجارية أرصدة اصب₱ك صدى اصب₱وك و

أخرى مح ية قا₱ت أو أج₱بية قصد اصحصول ع ى خدمات مدفوعة بما فيها تحصيل اصشبقات ومعامات اصصرف 

 اأج₱بية واصمساعدة في شراء اأوراق اصماصية . 

سيولة والمِدرة ل -1 ة ل  :  2عائدمجموعة اأصول القاب

وتضم هذ₲ اصمجموعة عددا مت₱وعا من اأصول اصتي يستثمر فيها اصب₱ك اصشطر اصغاصب من موارد₲ اصماصية       

اصمتاحة ص توظيف ، و اصسمة اصمميزة صهذ₲ اأ₱واع من اأصول أ₱ها تتمتع بقدر من اصسيوصة جزئيا وأ₱ها مدرة 

 وعة من اأصول يمقن أن ₱ميز : ص عائد من ₱احية أخرى ، ومن أهم أ₱واع هذ₲ اصمجم

مثل اأرصدة اصمستحقة ص ب₱ك ع ى ب₱وك أخرى مح ية أو أج₱بية ، اأصول شديدة السيولة )شبه نقدية( :  -أ  

وبعض أدوات اصدين اصتي يشتريها اصب₱ك من عمائه قبل ميعاد استحقاقها ، وم₱ها قذصك ببعض أ₱واع اصقروض 

                                                 
 .969-959 ،ص-،ص 9997دار اصصفاء ص ₱شر واصتوزيع ،اأردن ،  زياد رمضان ، إدارة اأعمال اصمصرفية ،- 1
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تدعاء مثل اصقروض اصتي يم₱حها اصب₱ك أحد بيوت اصخصم وي تزم هذا اصبيت اصتي تسمى باصقروض اصقاب ة صاس

 بردها إصى اصمصرف بمجرد ط بها )فيما ا يزيد عن يومين ع ى اأقثر من ط بها( .

ومية :  -ب   مثل اصس₱دات اصحقومية وأذو₱ات اصخزي₱ة اصتي هي عبارة عن س₱دات تصرفها اأوراق المالية الح

يوما ، مقابل حصول اصحقومة ع ى قرض من اصب₱ك اصتجاري ،  91اصدفع في فترات ا تتجاوز  اصحقومة وتستحق

و اصغرض من إصدارها هو تمويل بعض أ₱واع اصعجز اصموسمي في ميزا₱ية اصدوصة ، وباصرغم من أذو₱ات اصخزي₱ة 

ذصك أن اأذو₱ات تتمتع يحصل اصب₱ك اصتجاري من جرائها ع ى فائدة م₱خفضة جدا ، إا أ₱ه يقبل ع ى شرائها 

 بدرجة سيوصة عاصية و تستحق اصدفع في فترات قصيرة جدا.

 .1قما يقوم اصب₱ك اصمرقزي بإقراض اصب₱وك اصتجارية وذصك بضمان ت ك اأذو₱ات      

اصورقة اصتجارية هي محرر يتعهد بمقتضا₲ شخص أو بأمر شخص آخر بأداء مب غ  اأوراق التجارية : -ج  

في زمان ومقان معين ، ي جأ اأفراد إصى اصب₱وك اصتجارية ص حصول ع ى اصقروض مقابل خصم ما من اص₱قود 

صديهم من أوراق تجارية وتفرض اصب₱وك اصتجارية سعر فائدة )سعر خصم ( ع ى اصقروض اصمم₱وحة صأفراد, 

 وعاجة ما تقون أسعار فائدة م₱خفضة. 

فيات : -د   ا اأوراق اصتجارية اصمخصومة من حيث أ₱ها من قبيل اائتمان وهي تشابه في أساسه القروض والس

قصير اأجل ، وتتميز اصقروض عن اصس فيات في أن اأوصى يم₱ح اصب₱ك قيمتها باصقامل ص عميل بمجرداصموافقة 

ع ى اصحصول ع يها ، بي₱ما اصثا₱ية )اصس ف ( فا  يسمح ص عميل باصسحب م₱ها إا في حاصة حدود اصمباصغ 

رح بها,  قذصك يعد من قبيل اصقروض قصيرة اأجل ، ما يعرف باسم ااعتمادات اصمست₱دية وهي اصمص

ات اإستيراد واصتصدير بصفة ااعتمادات اصتي يفتحها اصب₱ك اصتجاري صعمائه مقابل اصمست₱دات اصمتع قة بعم ي

 خاصة.
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ن يحين موعد إستحقاقها ، وسوف ₱تعرض  وا يحق ص ب₱ك اصتجاري أن يطاصب عمائه بتسديد ديو₱هم قبل أ      

قما أن تاريخ ة, ص فرق بين اأسهم واصس₱دات هو أن اصس₱دات عبارة عن دي₱ا ذا فوائد ثابتة ويسترد بعد ₱هاية اصمـد

استحقاقه محدد في عقد اإصدار أما اصسهم يمثل اصم قية واصعائد فيها عبارة عن أرباح ، تاريخ استحقاقه غير 

 إسترداد اصمب غ اصمستثمر غير ممقن.محدد قما أن 

واصذي ي₱بغي اصتأقيد ع يه باص₱سبة صهذ₲ اصمجموعة من اأصول أ₱ها تتفاوت من حيث إرتفاع درجة سيوصتها وصق₱ها 

يرادات.  في قل اأحوال تسير في عقس ما تدر₲ هذ₲ اأصول من عوائد وا 

 :1مجموعة اأصول شديدة الربحية  -3

يقون هدف اصب₱ك من اإستثمار فيها هو تحقيق اصربح أوا, وا تحتل اعتبارات اصسيوصة إا  وفي هذ₲ اصحاصة       

اصمقام اصثا₱ي ، وعموما تعد من قبل هذ₲ اأ₱واع من اأصول قل صور اإئتمان طويل اأجل واصذي صم تتوسع 

وتزيد قيام اصب₱وك اصمرقزية بدور  اصب₱وك اصتجارية في اصتعامل إا بعد إستقرار و₱ضوج اأسواق اص₱قدية واصماصية

اصم جأ اأخير صإقراض وق ها من اأمور اصتي تزيد من إطمئ₱ان اصب₱وك اصتجارية ₱سبيا إصى اصعم يات من هذا 

 اص₱وع واصى إمقا₱ية إضفاء قدر من اصسيوصة ع ى اأصول من هذا اص₱وع .
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زي و البنوك  :التجارية المبحث الثالث: العاقة بين البنك المر

 اصتسهيات وحتى اصقيود في أساسا تت خص اصتجارية باصب₱وك اصمرقزي اصب₱ك تربط اصتي اصعاقة دراسة إن        

 هذا ص طرفين، باص₱سبة قبيرة أهمية ذات واصتسهيات اصمفروضة اصقيود من قل وتعد اأخيرة، صهذ₲ يقدمها اصتي

 بها، تقوم اصتي اصعم يات مخت ف في اصتجارية اصب₱وك وتوجيه ة،اص₱قدي اصسياسة أهداف تحقيق ع ى تعمل أ₱ها

 ويمقن اصمرقزي، اصب₱ك وظائف خال من اصمؤسسات هذ₲ بين اصموجودة اصعاقة ت ك ₱ستخ ص ان و₱ستطيع

 1 :ي ي فيما اصعاقة هذ₲ ع₱اصر إيجاز

ب اأول : إصدار النقود و تسيير ااحتياطي اإجباري:   المط

 2 سم₱ا هذا اصمط ب إصى :وقد ق        

 :إصدار النقود: الفرع اأول

بإصدار أوراق بي₱ما تقع ع ى وزارة اصخزا₱ة مسؤوصية إصدار اص₱قود اصمعد₱ية، يختص اصب₱ك اصمرقزي          

 وهي وظيفة تع₱ي اصقثير باص₱سبة ص ب₱وك اصتجارية فإذا قان اأصل أن اصمسحوبات اص₱قدية اصيومية من خزي₱ة ،اص₱قد

اصب₱ك عادة ما تت₱اسب مع اإيداعات اصتي تدخل اصخزي₱ة في ذات اصيوم وفقا صقا₱ون اأعداد اصقبيرة أو قا₱ون 

ضطر اصب₱وك د تمعها خ ل في هذا اصتوازن مما ق ظروفا طارئة قد تحدث وقد يحدث ه₱اك اصمتوسطات فان

ذا صم يوجد في خزي₱ة اصب₱ك قمية تقفي و  ،اصتجارية أو مجموعة م₱ها إصى ط ب ₱قود ورقية من اصب₱ك اصمرقزي ا 

إضافية وان قان اصب₱ك اصمرقزي يقدم بذصك خدمة إصى  يضطر إصى إصدار قميات صمواجهة ت ك اصط بات فقد

اصب₱وك اصتجارية فا₱ه يحقق في ₱فس اصوقت احد أهدافه اصرئيسية وهي تحقيق ااستقرار في سوق اص₱قد من خال 

 اصعرض ع ى اصعم ة اصمح ية.تحقيق اصتوازن بين اصط ب و 
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         :تسيير ااحتياطي اإجباري: الفرع الثاني

أموال اصمودعين ومن ثم يترتب ع ى دقة ااصتزام بقواعد₲ حتياطي اإجباري بمثابة حماية يعتبر اا          

ة من اصودائع صدى اصب₱ك زيادة ثقة اصمودعين باصب₱وك اصتجارية. إن ااحتياطي اصقا₱و₱ي هو عبارة عن ₱سبة مئوي

اصتجاري يضعها إجباريا صدى اصب₱ك اصمرقزي وفق اص₱صوص اصتشريعية و أوامر تفرض ع يهم ااصتزام بها استمرار 

 عم هم في اصقطاع اصمصرفي.

ب الثاني: منح اا  يات ااقتراضئالمط بنوك التجارية وتسيير عم  :تمان ل

 1 وس₱تطرق في هذا اصمط ب اصى :      

بنوك التجارية: :ولفرع اأ ال  منح اائتمان ل

اصب₱ك اصمرقزي قادر ع ى م₱ح اائتمان إصى اصب₱وك اصتجارية وهذا ما يحدث في اصواقع إذ يمقن ص ب₱وك          

أن تحصل ع ى قروض من اصب₱ك اصمرقزي، أما في حاصة صورة خصم اأوراق اصتجارية قاصقمبياات أو في 

صم اأوراق اصتجارية يتقدم اصب₱ك اصتجاري إصى شباك اصخصم صدى اصب₱ك اصمرقزي صورة قروض. ففي حاصة خ

باأوراق اصتجارية قصد تحصيل قيمتها قبل تحقيق ميعاد ااستحقاق وذصك مقابل دفع ₱سبة مئوية من قيمة اصورقة 

يتوقف ع ى تاريخ اصتجارية تتمثل في معدل أو سعر اصخصم وهو معدل يتوقف ع ى وجود اصورقة اصتجارية، قما 

استحقاقها إما في حاصة اإقراض اصمباشر بحيث يتم دفع رهو₱ات قد تتمثل في س₱دات حقومية أو عقارات، 

ويتوقف سعر اصفائدة ع ى ₱وعية اصشيء اصمرهون و اصمرقز اصماصي ص ب₱ك اصمقترض وقذصك طبيعة اصسياسة اص₱قدية 

ع₱دها تفضل اصب₱وك اصتجارية اصحصول ع ى قروض مباشرة صعدة واصتي يقوم بها اصب₱ك اصمرقزي باإشراف ع يها و 

 أسباب أهمها:

 ؛طول إجراءات عم ية اصخصم  -

 اصخوف من غضب اصعميل إذا ما أدرك أن اصعاقة بي₱ه وبين اصب₱ك اصمرقزي. -
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يات ااقتراض:ثانيالفرع ال  : تسيير عم

جز في ااحتياطي اإجباري صدى اصب₱ك اصمرقزي وقد في أي حاصة من اأحوال قد يعا₱ي احد اصب₱وك بع         

يتوفر صدى ب₱ك تجاري آخر زيادة في اصمتط بات اصم₱صوص ع يها قا₱و₱ا ع ى اصب₱قين في حاصة غير شرعية، في 

ذا تم إبرام عقد ااتفاق بين  هذ₲ اصحاصة اصب₱ك اصمرقزي يتدخل صتوجيه اصب₱ك اأول صاقتراض من اصب₱ك اصثا₱ي وا 

في اصو.م.ا يط ق ع ى فمثا  ن حي₱ئذ يقوم اصب₱ك اصمرقزي بخصم رصيد اصب₱ك اصثا₱ي صفائدة اصب₱ك اأول،اصب₱قي

اأموال اصمقترضة باأموال اصفدراصية ويقصد بذصك اصفائض من ااحتياطي اإجباري في حساب اصب₱ك اصتجاري 

 ب₱وك ع ى وجه اصسرعة.صدى اصب₱ك اصمرقزي واصذي يمقن اصب₱ك اصتجاري اقتراضه صغير₲ من اص

ويخضع سعر اصفائدة صقا₱ون اصعرض و اصط ب ومع هذا يظل هذا اص₱وع من اصقروض أقثر جاذبية من          

بدائل أخرى متاحة فاصب₱ك يدرك اصقيود اصتي يفرضها اصب₱ك اصمرقزي ع ى ااقتراض من شباك اصخصم قما ا₱ه 

وال اصعجز خال ساعات أو خال أيام ق ي ة ومن خال ذصك تصبح ماصية ₱ظرا احتمال ز اصوراق اأيتردد في بيع 

 اهذ₲ اأموال مستمرة وباصتاصي تعود باصفائدة ع ى اصب₱وك اصمشرفة وقل من اصب₱ك اصمقرض و اصمقترض قد استفاد

 1من اصدور اصذي قام به اصب₱ك اصمرقزي قما استفاد هو أيضا من اصعم ية.

ب الثالث: المقاصة واإشر  ى البنوك التجاريةالمط  :اف ع

 وقد قسم₱ا هذا اصمط ب إصى:    

 :المقاصة :ولالفرع اأ 

اصب₱ك اصمرقزي هو اصمختص في تحصيل اصشيقات في حاصة وقوعها فع₱دما يتس م شخص ما شيقا          

صيل )اصساحب( مسحوب صصاصحه ع ى طرف ثا₱ي )اصمسحوب ع يه( فا₱ه يقدمه إصى اصب₱ك اصذي يتعامل معه صتح

ان فإذا عم ية وديعة جارية صدى ذات اصب₱ك وقان اأمر اصدفع اصمحرر ع ى اصشيك موجه إصى ₱فس اصب₱ك ف ،قيمته

 .عم ية اصتحصيل تصبح سه ة
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ضافتها إصى رصيد اصوديعة           إذ يتم خصم قيمة اصشيك من رصيد اصوديعة اصجارية ص مسحوب ع يه وا 

صب₱ك اصمرقزي، أما إذا صم يقن ص مسحوب ع يه وديعة جارية صدى ذات اصب₱ك اصجارية ص حساب دون تدخل من قبل ا

أو قان أمر اصدفع اصمحرر ع ى اصشيك اصموجه إصى ب₱ك آخر فان تدخل اصب₱ك اصمرقزي يصبح ضروري صتسيير 

إجراءات اصتحصيل، إذ يرسل اصشيك من ب₱ك اصساحب إصى اصب₱ك اصمرقزي صيقوم بإضافته إصى رصيد حسابه 

ار اصب₱قين اصمع₱يين باصعم ية يقوم اصب₱ك اصمرقزي بإخ ما من رصيد حساب ب₱ك اصمسحوب ع يه وبمجرد إتمامخص

 باصتطور اصذي حدث في أرصدتهما صديه.

ى البنوك التجاريةثانيالفرع ال  :: التوجيه و اإشراف ع

اصب₱وك اصتجارية ويتوقف حجم هذا  تمارس اصب₱وك اصتجارية في قافة اصدول دورا توجيهيا و إشرافيا ع ى         

ول ؤ قان اصب₱ك اصمرقزي هو اصمس اصدور ع ى أمرين هما : مدى تدخل اصدوصة في اصقطاع اصمصرفي ، وما إذا

اصوحيد عن أداء هذا اصدور أو أن م₱ظمات أخرى تشارك فيه قما هو اصحال في اصو.م.ا وعادة ما ي₱صرف اصتوجيه 

ن بي₱ها اصحجم اصمائم صرأس اصمال ومعدات اصفوائد ع ى اصودائع وسياسات و اإشراف ع ى مجاات أساسية م

 1 ااستثمار وما إصى ذصك.

 صتحقيق اصوحيد اصسبيل هي اصتجارية باصب₱وك اصمرقزي اصب₱ك تربط اصتي اصعاقة أن إصى ₱خ ص سبق ومما        

 ع₱ه ي₱جر وما اصتوازن وتحقيق اص₱قدية ياسةاصس أهداف صتطبيق اصعاقة هذ₲ ع ى يعتمد فاأول اصطرفين، أهداف

 ع ى تحافظ اصعاقة هذ₲ ظل ففي اصتجارية اصب₱وك أما ققل، ااقتصادي واصتطور ااقتصادية اصت₱مية في زيادة من

 2.₱شاطها وتوسيع مداخي ها وزيادة مواردها تسيير وحسن تواجدها
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 خاصة الفصل:                        
 

 مع مباشرة ص ة ع ى هيو  اصودائع ص₱قود خاصقة اصتجارية اصب₱وكمن دراست₱ا صهذا اصفصل أن  ₱ستخ ص      

 .أ₱واعهم باختاف ااقتصاديين واصمتعام ين اصجمهور

نو         ااقتصادي اص₱شاط في ابه يستهان ا مقا₱ة تحتل جع ها حجمها و وظائفها و اصب₱وك أشقال تعددت ا 

 اقتصادية أ₱ظمة بروز ظل في تقدمها اصتي اصخدمات تطوير و اصمدخرات تجميع حيث من خاصة اصدول صمخت ف

 .قبل من اصب₱وك تعرفها صم جديدة

 أصحاب إصى اصفائض أصحاب من اأموال ₱قل في اصوسيط دور ت عب اّصتجارية اصب₱وك أن اشكو       

 اصب₱وك ₱ظرة تغير وخال اصودائع، لوقبو  اصقروض م₱ح في اصمتمث ة اأساسية بوظيفتها اصقيام خال من اصعجز

 ₱جاحها أسس بذصك مراعية ₱موها، فيها رأت خدماتها صتقديم جديدة مجاات باقتحام قامت اصمصرفي اصعمل إصى

 .واصضمان واصسيوصة اصربحية مبادئ تحقيق في اصمتمث ة

ن اإست         موال بدا من استغال مق₱ه من اصبحث عن مصادر اأ خدام اصحسن صموارد اصب₱ك اصتجاريوا 

  .اصسيوصة اصموجودة فقط 
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 تمهيد:

تقــوم اصمصــارف بــدور هــام فــي اص₱شــاط اإقتصــادي، حيــث تقــوم بتجميــع وتعبئــة اصمــوارد اصماصيــة مــن اصوحــدات          

اإقتصـادية ذات اصعجـز اصمـاصي ذات اصفائض اصماصي، وتوجيههـا فـي شـقل قـروض وسـ فيات إصـى اصوحــدات اإقتصادية 

تــأمين اصسيوصــــــــة اصم₱اسـبة بــاصمب غ اصمط ــوب وفـي اصوقــت اصــازم، إذ  هـافـي اص₱شــاط اإقتصــادي .اأمـر اصــذي يترتــب ع ي

اصــذي  اصوقـت اصم₱اسـبيعتبـر اصمصـرف سـائاذ إذا قا₱ــت صديـه حاصيـا اصقــدرة ع ـى تـوفير اأمــوال باصتق فـة اصمائمـة، وفــي 

، أو أن يقــون قــادراذ فــي ســائ ة اآنقــون صديــه اأمــوال اصيصة . هــذا يع₱ــي أن اصمصــرف إمــا أن صــى اصســيو يحتــاج فيــه إ

 اصحصول ع يها ع₱د اصحاجة وباصسرعة اصمط وبة ، وذصك من خال اإقتراض من اصغير أو بيع بعض موجوداته .

اأمــوال اصســائ ة اصتــي تحتاجهــا وذصــك بــدون  ه₱ــاك اصقثيــر مــن اصمصــارف اصتــي تفتــرض أن بإمقا₱هــا إقتــراض        

ســقوف. وفــي اصوقــت اصــذي تحتــاج فيــه إصيهــا ، فإ₱هــا اتجــد حاجــة صتخــزين اصســيوصة ع ــى شــقل إحتياطــات ثا₱ويــة )أي 

 أوراق ماصية أو موجودات قاب ة ص بيع بسرعة وبأسعار مستقرة (.

 وصهذا قسم₱ا هذا اصفصل إصى ثاث مباحث :

 اصمبحث اصثا₱يوأما  ؛وقسم₱ا₲ إصى ثاث مطاصبمفهوم ومقو₱ات و₱سب اصسيوصة  ت₱اول فيهس₱ اصمبحث ااولففي 

طرق  ₱خصصه صمعرفة اصمبحث اصثاصث، وأخيرا معايير قياس اصسيوصة و اهدافها وقسم₱ا₲ إصى مط بينس₱رقز فيه ع ى 

 تجديد اصسيوصة في اصب₱وك اصتجارية وقسم₱ا₲ إصى مط بين.
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دارتها السيولة أساسياتالمبحث ااول:         : وا 

ا شك أن اصسيوصة تعد من أهم اصمشاقل اصتي تواجه اصقائمين بإدارة اأصول و اصخصوم في اصب₱وك اصتجارية، و      

يقصد باصسيوصة من وجهة ₱ظر اصب₱ك اصتجاري أن يقون قادرا باستمرار ع ى مقاب ة اصتزاماته تجا₲ اصعماء و أصحاب 

₱تج م₱ه باصضرورة قيام ب₱ك تجاري باستخدام قدر معقول من موارد₲ اصودائع عن طريق تحقيق اصسيوصة اصقافية مما يست

في أصول تتمتع بقدر قاف من اصسيوصة مما يتيح صه إمقا₱ية استرداد قيمتها بسرعة دون تحقيق خسارة تذقر ع₱د 

  اصحاجة إصى اص₱قود.         

ب اأول:   ونات مفهوم المط  :السيولةوم

 وقد قسم₱ا هذا اصمط ب اصى اصفرع ااول مفهوم اصسيوصة واصفرع اصثا₱ي مقو₱ات اصسيوصة .    

 الفرع اأول : مفهوم السيولة :

 ه₱اك عدة تعاريف تخص اصسيوصة من أهمها :       

  سائ ة في وذصك من خال ااحتفاظ بأرصدة ₱قدية  هي قدرة اصب₱ك ع ى مواجهة اصتزاماته بشقل فوري، :السيولة

 . 1،أو من خال تحويل أي من أصوصه اصى ₱قد سائل وبسرعة دون تحقيق خسارة في قيمتها خزائ₱ه

 : 2هي اصمال اص₱قدي اصجاهزة صدى اصمصارف صمواجهة ط بات اصسحب اآ₱ية من قبل اصزبائن اصمودعين السيولة 

 هي مدى توافر أصول سريعة اصتحول اصى سيوصة ₱قدية بدون خسائر في قيمتها صمقاب ة ديون مستحقة : السيولة

 .3في مواعيدها دون تأخير ،فهي إذا ذات متغيرين أساسيين :أصول سائ ة ،وتواريخ استحقاق اصديون 

 غير اصعماء ومتط بات دية،ااصتزامات اصتعاق صمواجهة اأموال توفير ع ى اصقدرة بأ₱ها تعريفها يمقن :السيولة 

 4 .اأوقات قل في بأسعار م₱اسبة اصتعاقدية
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 اص₱قد اصشامل فهوعرض ااقتصادي باصمفهوم اصسيوصة تع₱يه ما أما (M2) تحت  وودائع اص₱قد من اصمقون

 .اصمربوطة اصودائع إصى باإضافة ، (M1)اصط ب

  تستخدم في ت بية ط بات اصمودعين ع₱د سحب ودائعهم ، وع₱د  : ₱ست₱تج أن اصسيوصة :من خال هذ₲ اصتعاريف

 م₱ح اإئتمان اصى اأفراد أو اصحقومة .

وفي قدرته ع ى ت بية يه ، وهذا من خال توفر اصسيوصة أن ₱جاح أي ب₱ك مرتبط أساسا بمدى ثقة اأفراد فوفي اصواقع 

 ي يم قها اصى سائ ة و بدون خسارة في قيمتها .وهو أمر يتوقف ع ى تحوي ه اأصول اصت ط بات اصسحب اصيومية،

ونات السيولة :الفرع الثاني   . م

 1 وهما:أساسيين يمقن تص₱يف مقو₱ات اصسيوصة ع ى مقو₱ين        

 اصسيوصة اصحاضرة .  -

 اصسيوصة اصشبه ₱قدية . -

 السيولة الحاضرة : -9

 وهي عبارة عن ₱قود حاضرة تحت تصرفه وتشمل ما ي ي :    

 ية والعمات اأجنبية ة المح في صورة ₱قد  ،وهي عبارة عن اأموال اصموجودة في خزائن اصب₱ك  : النقود بالعم

 سائل من عمات رسمية ومساعدة أو مح ية وأج₱بية .

  زي حتفاظ صدى ₱ك وذصك وفقا صقوا₱ين اصم₱ظمة صإ: حيث ي تزم اصب الودائع لدى البنوك اأخرى ولدى البنك المر

حيث يمقن عن طريق ₱سبة  ،في شقل احتياطي ص حفاظ ع ى حقوق اصمودعين  ،ك اصمرقزي بأموال سائ ة اصب₱

باإضافة إصى أن اصب₱ك يحتفظ ببعض ودائعه في  ،اصتأثير في حجم اائتمان  ،ااحتياطي اصتي يحددها اصب₱ك اصمرقزي

حيث  ،إصى هذ₲ اأرصدة في حاصة اصحاجة إصيها وبذصك ي جأ اصب₱ك  ،صدى اصب₱وك اأخرى  ،شقل ودائع قصيرة اأجل 

 يمقن تحوي ها إصى اصب₱ك اصمرقزي واصحصول ع ى اصمقابل اص₱قدي .
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  ات تحت التحصيل ضافة قيمتها إصى حسابات  شي : وهي عبارة عن شيقات مقدمة من عمائه صتحصي ها وا 

وبذصك ا يؤخذ في اصحسبان ، حيث تحدد اصب₱وك ₱سبة من هذ₲ اصشيقات صتدخل تحت ₱طاق اصسيوصة ،اصعماء ص ب₱ك 

حيث تعتبر اصشيقات اصتي يمقن تحصي ها عن طريق غرف اصمقاصة  ،اصشيقات اصتي يحتمل رفضها صسبب أو آخر 

ت ك اصتي تسحب ع ى أفراد  حيث ق ما قا₱ت اصشيقات مسحوبة ع ى عماء في ₱فس اصب د اعتبرت أقثر سيوصة من ،

 في مدي₱ة أخرى .

 : 1 السيولة الشبه نقدية  -1

أي بيعها أو ره₱ها مثل : أذون  ،حيث تتقون هذ₲ اصسيوصة في هذ₲ اصحاصة من اأصول اصتي يمقن تصفيتها         

أصول ااستثمارية صخدمة ويسمى با ،و اصقمبياات اصمخصوصة وقذا اأوراق اصماصية ) اأسهم واصس₱دات( ،اصخزا₱ة 

حيث أ₱ه ق ما  ،فهي تتميز بقصر أجل ااستحقاق . وقذا إمقا₱ية اصتصريف اصسريع سواء باصبيع أو اصرهن  ،اصسيوصة

 .ا قا₱ت أسهل في اصتصرف فيها ق م ،قا₱ت هذ₲ ااستثمارات حقومية أو مضمو₱ة من اصحقومة 

ب ا  لثاني : مخاطر السيولة وادارتها :المط

 وس₱تطرق في هذا اصمط ب اصى مخاطر اصسيوصة وادارتها .    

 : الفرع ااول : مخاطر السيولة

 اصقافية ااموال صديها يتوافر ا ع₱دما اأعمال م₱شآت تواجه اصتي اصمخاطر اصسيوصة بمخاطر يقصد             

 طوي ة ومخاطر اأجل قصيرة مخاطر اصسيوصة، مخاطر وتشمل صها اصمحدد اأوقات في اصماصية ماتاااصتز  صمقاب ة

 2اإفاس. من مأمن تبقى في اصتي اصسيوصة مخاطر إدارة إصى بحاجة اأعمال مؤسسات قل بأن ع ما اأجل

 داصة وهي اصتمويل مخاطر بأ₱ها ( 32 ) اأول اصمحاسبي اصمعيار ضمن اصسيوصة مخاطر تعريف وجاء       

     اصقدرة عدم من ت₱تج وقد تزاماتبااص اصوفاء أجل من اأموال تدبير ع₱د اصب₱ك صهل يتعرض أن يحتمل اصتي ص صعوبة

                                                 
 .94،  ص عبد اصسام أبو قحف ،اصمرجع اصسابق ، ،عبد اصغفار ح₱في  - 1
، مذقرة غزة قطاع في اصعام ة اصتجارية اصب₱وك ع ى تطبيقية دراسة ، اصسيوصة مخاطر إدارة في واصماصية اصمحاسبية اصمع ومات دور₱صر رمضان حاسه ،  -  2

 .57ص ،  ،2193غزة ، اإسامية، اصجامعة، واصتمويل اصمحاسبةماجستير ،غير م₱شورة، تخصص 
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  في اصعماء رغبة عن ةاص₱اشئ اصسيوصة ع ى اصط ب مواجهة من ص مصرف بد اصعادصة ا بقيمته ما أصل بيع ع ى

 قاعدة ااحتياطيات ع ى اصمعاصر اصمصرفي اص₱ظام ويقوم ، اصقروض ع ى حصوصهم في أو ودائعهم من جزء سحب

 قا₱و₱ي قاحتياطي اصمرقزي اصمصرف صدى بها ص مصرف ويحتفظ اصم₱سابة اصودائع من جزء يستقطع اصجزئية حيث

 عم ية اصسيوصة مخاطر اختياري فإدارة ₱قدي احتياطي من ص₱فسه اصمصرف به يحتفظ ما إصى باإضافة هذا ₱قدي

اذا ، واصمط وبات اصموجودات : هما ص سيوصة نامصدر  اصمصرف أمام أن إذ  معقدة،  تايمت ك استثمار  اصمصرف قان و 

 إصى يؤدي سائ ة تااستثمار  مسك أن غير ت₱خفض اصمخاطرة ت ك فان ، اصسيوصة ع ى اصط ب صمواجهة ص بيع قاب ة

 أما ، اأجل طوي ة تاوااستثمار  اصقروض من أع ى مردود تحقيق يستطيع اصمصرف ان ، اصمردود تخفيض

 ع ى يدااصمتز  اصط ب تواجه ع₱دما اصقبيرة اصمصارف فع هت ما هذا ، اصغير من اضر ااقت فهو ص سيوصة اصثا₱ي اصمصدر

 ، اصسيوصة

 ا اصمصارف إذن ، اأع ى اصربحية ذات اصقروض في موجوداتها من أع ى ₱سباذ  توظف فهي وباصتاصي        

 فاصسيوصة ، سيوصته ع ى ر ا سا₲ اصمصرف يقون أن وابد عم ياتها ع ى اصسيوصة قيود بسبب عوائدها تعظيم تستطيع

 1.ض اااقتر  ع ى ر₲ تجب اصم₱خفضة اصسيوصة إن حين في باصعائد اصتضحية تع₱ي اصمرتفعة

 :ة السيولةإدار  : ثانيالفرع ال

 ما ظل في اصخارجة اص₱قدية واصتدفقات اص₱قدية اصداخ ة اصتدفقات يدير أن ص ب₱ك اصماصية اصوساطة دور يع₱ي        

 اصسيوصة، أزمة في اصوقوع وعدم ممق₱ا، ربحا أقصى تحقيق:  في تتمثل واصتي ص ب₱ك يعرف اهداف اصمحفظة اصمصرفية

 اصمت₱اقضة اأهداف هذ₲ ظل في اصسيوصة إدارة إن .اإفاس في اصوقوع عدم وباصتاصي اصمودعين، بقبار اصتضحية وعدم

 زيادة أن وذصك أساسية مشق ة تعتبر اصب₱كبها  يحتفظ أن يجب اصتي اصسيوصة أن قمية عاصية وقفاءة مهارة يتط ب

 أن أخرى جهة من وتع₱ى اصسائ ة، اأموال ت ك واستثمار توظيف تحقيق أرباح فرصة ع يه يفوت اصب₱ك في اصسيوصة

 اصسيوصة في اص₱قص فإن وباصمقابل  .اصوط₱ي ااقتصاد متط بات وتدعيم تحريك في قامل بشقل بواجبه يقوم ا اصب₱ك

                                                 
 . 58نفس المرجع السابق ،  ، -  1
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 ص دوصة وااقتصادي اصماصي واصترقيب ققل واصجهاز اصمصرفي اأخرى ص ب₱وك أيضا بل ص ب₱ك فقط صيس مميتا يقون قد

 اصربحية بين اأمثل اصتوازن عن اصبحث سوى أمام اصب₱ك صيس اصحال هذا ( . وفي2118اصعاصمية  اصماصية ققل.) اأزمة

 1 .وخصومه أصوصه إدارة في واصسيوصة

 :أهداف إدارة السيولة : الفرع الثالث   

 2إن إدارة اصب₱ك تستهدف ع₱د إدارتها ص سيوصة تحقيق ماي ي :         

ّا  ون ت₱ظيم اصب₱وك واائتمان توفير ₱سبة اإحتياطي اصقا₱و₱ي و₱سبة اصسيوصة اصقا₱و₱ية ،وذصك استجابة صقا₱ .9 وا 

، واصتي تصل إصى حد م₱ع اصب₱ك من اصتوسع في اصتوظيف بم₱ح قروض  اصب₱ك اصمرقزيبات من جا₱ب تعرض ص عقو 

 جديدة حتى تستوفي اص₱سبة اصمط وبة.

إشباع حاجات اإقراض وتذبذبات اصودائع وذصك سواء قا₱ت حاجات اإقراض موسمية أو غير متوقعة، أو قا₱ت  .2

 اصودائع غير مستقرة ومتق بة.

بشقل فجائي ودون توقعات مسبقة، وباصتاصي يتط ب اأمر  واصتي تسحاقت₱اص اصفرص اصمربحة غير اصمتوقعة  .3

ضرورة توافر اصسيوصة اصقافية استغاصها سواء قان ذصك من خال حاجة عميل اصب₱ك إصى قروض، أو من خال 

 فرص استثمارية مواتية تحتاج إصى تمويل فوري. 

ة غبر اصمتوقعة وغير اصواردة في اصخطة، حيث ₱جد أ₱ه رغم وجود خطط ص سيوصة إّا أن مواجهة اصظروف اصطارئ .4

اصب₱ك قد يواجه بظروف طارئة تدعوا إصى وجود تدفقات ₱قدية خارجة، مث ما هو اصحال ع₱د وقوع اضطراب أو تصفية 

 ₱شاط هام في اصم₱طقة اصتي يعمل فيها اصب₱ك.

 ت اصمتوقعة دون قيود أو عوائق ₱اتجة عن اافتقار إصى اأموال.تمويل اص₱مو في اأصول في ظل اصحاا .5

 

                                                 
 اصقطاع وأهمية اص₱قدية اصسيوصة أهمية ، بع₱وان مداخ ة ، 2199أفريل 13 بتاريخ ورق ة بجامعة اصم₱عقد اصجزائر، في اص₱قدية اصسيوصة أزمة حول اصدراسي اصيوم - 1

 .اصجزائر ورق ة، جامعة قريشي، اصجموعي محمد، صاقتصاد اصمصرفي

 .84، ص ، 2112 -2119،جامعة عين شمس ، اأسواق واصمؤسسات اصماصية ،₱ادية أبو فخرة  ،سيد اصهواري  -  2
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ب الثالث   :نسب السيولة: المط

 1 ₱سب رئيسية هي : خمس تشمل هذ₲ اص₱سب

 ₱سبة اصرصيد اص₱قدي.أوا: 

 ₱سبة اصسيوصة اصعامة.ثا₱يا : 

 ₱سبة ااحتياطي اصقا₱و₱ي.ثاصثا : 

 .₱سبة اصسيوصة اصقا₱و₱يةرابعا : 

 من أرصدة اصودائع باصعمات اصحرة.%95₱سبة اصـخامسا : 

 ع.ئأن تحسب هذ₲ اص₱سبة بقيمة اص₱قدية بخزي₱ة اصب₱ك / اصودا يرى اصبعض :الرصيد النقدي نسبة:  الفرع اأول

 أن تحسب من خال اصمعادصة اصتاصية : بي₱ما يرى آخرون

 

 

 

 

 

 2و₱رى أن اص₱سبة اأخيرة جديرة بااستخدام  صعدة  أسباب ₱ذقر م₱ها :

فأخذ هذ₲ اأرصدة  ،تؤخذ في اصحسبان وااصمرقزي  أ₱ه ا يعقل أن يحتفظ  اصب₱ك بأرصدة  ₱قدية  صدى اصب₱ك  -9

هذ₲ اصعائد ص ب₱ك ،ومراعاة أا تتجاوز واستخدامها بما يؤدي إصى تحسين  ،يدفع إدارة اصب₱ك إصى مراقبتها بصفة مستمرة

 .اص₱سبة اص₱سبة اصمعارف ع يها

                                                 
 . 94 – 93ص  -ص  ،2119ااردن ، سامر ج دة ،اصب₱وك اصتجارية واصتسويق اصمصرفي، دار اسامة ص ₱شر واصتوزيع، - 1
 . 94 – 93 ، ص -ص اصمرجع اصسابق ، سامر ج دة، - 2

 

 اصمرقزي +اص₱قدية صدى اصب₱كرصيد اصب₱ك صدى اصب₱ك                               

    ₱سبة اصرصيد اص₱قدي =

 اصودائع باصعم ة اصمح ية + )ااصتزامات اأخرى(                        



تقييم معاييرهاو السيولة مفهومالفصل الثاني :  ا   إدارت
 

 42 

ات اأخرى ،وهي عبارة عن و هو ما أغف ته اصمعادصة اصسابقة ااصتزام -أخذت في اصحسبان –أن اصمعادصة اأخيرة  -2

مثال ذصك: اصشبقات  ؛أو في اصمستقبل اصقريبتعين ع ى اصب₱ك اصوفاء بها حاا اصتزامات تقترب من صفة اصودائع ،و ي

 و اصحواات و خطابات اعتمادات دورية مستحقة اصدفع ،اأرصدة اصمستحقة ص ب₱وك.

 1:ما ي يويمقن تحسين ₱سبة اصرصيد اص₱قدي من خال 

 ؛جا₱ب اأفراد و اصم₱ظماتإيداع ₱قود جديدة من  -9

 ؛قروض سبق أن أقرضها اصب₱ك ص عماءسداد  -2

 ؛مرقزي بضمان اأوراق اصماصية مثاض من اصب₱ك اصاااقتر  -3

 ؛زيادة رأس اصمال اصب₱ك في شقل ₱قدي ، وصبس عن طريق تجميد ااحتياطات -4

 اصمقاصة.ات ₱تيجة صعم يوجود رصيد دائن ص ب₱ك صدى اصب₱وك اأخرى،  -5

اصتأثير  اص₱قدي ص ب₱وك مجتمعة ، ا₱ما يبدو اص₱قطة  أ₱ه ا تأثير صها ع ى حجم اصرصيد ااشارة باص₱سبة صهذ₲ ويجدر

 ع ى توزيع هذا اصرصيد بين اصب₱وك.

و  ،دة برصيد ب₱سبة ما صدبه من ودائعأن يحتفظ صدى اصب₱ك اصمرقزي و بدون فائأصبح ع ى قل ب₱ك تجاري       

،ا ت₱خفض في متوسطها اصيومي خال ₱سبة اصقا₱و₱ية صاحتياطي اص₱قدييحددها مج س ادارة اصب₱ك اصمرقزي، وهذ₲ اص

 في اأوقات اصعادية ، وقد ت₱خفض في فترة تسويق محصول اصقطن. %21اصشهر عن حد أد₱ى 

2نسبة السيولة العامة ::  الفرع الثاني
 

ها بدون صدى اصعماء وفقا صتواريخ استحقاق ع ى تحصيل اصقروض و اصس فيات ي اصسيوصة اصعامة قدرة اصب₱كتع₱     

في اصقيمة ، واصتواؤم بين تحصيل هذ₲ اصقروض و م₱ح قروض و س فيات جديدة .صذصك يتعين ع ى اصب₱ك خسارة 

مة ،و يتم و استبعاد من يتضح عدم قدرته ع ى سداد اصقرض من ₱سبة اصسيوصة اصعا دراسة و تح يل موقف اصعماء،

                                                 
 .94 – 93ص  -ص اصمرجع اصسابق ،₱فس  -  1
 .98 ،ص ، 2114-2113عبد اصغفار ح₱في،عبد اصسام ابو قحف،اادارة اصحديثة في اصب₱وك اصتجارية ،اصدار اصجامعية، مصر، - 2
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ذصك من خال دراسة اصتعامات اصسابقة مع اصعماء ، و مراقبة عم يات اصسحب و اايداع ص تعرف ع ى أس وب 

ويمتد ذصك إصى أس وب استخدام اصقرض ، وهل استخدم في اصمجال اصذي م₱ح استخدام اصقرض ، و امقا₱يات اصسداد ،

مقن تقييم سياسة م₱ح اائتمان، و تعدي ها إذا اقتضت من أج ه ، و متابعة مرقز اصعميل بصفة دورية حتى ي

 اصضرورة ذصك.  

 ي:ننسبة ااحتياطي القانو :  الفرع الثالث

وفقا صقوا₱ين اصب₱ك اصمرقزي تحتفظ اصب₱وك بأرصدة صدى اصب₱ك اصمرقزي و بدون فوائد ب₱سبة معي₱ة من اصودائع       

ذا جاوز اصعجز  ر اصعجز صمدة مما يجب أن يقون ع يه اصرصيد ، و إذا استم %5اصتي يحددها اصب₱ك اصمرقزي، وا 

تجاوز شهرا جاز صمج س ادارة اصب₱ك اصمرقزي أن يفرض ع ى اصب₱ك اصتجاري عدم إعطاء أي قروض جديدة حتى يتم 

 1 استيفاء اص₱قص باإضافة إصى جزء ماصي.

 2و₱حسب ₱سبة ااحتياطي اصقا₱و₱ي و فقا ص معادصة اآتية:
 

 

 

 

 
 

₱سبة  و تصل. صي اصودائع تقترب من صفة اصودائعويشمل مقام اص₱سبة اصب₱ود اآتية اصتي تضاف إصى إجما

 .%31بي₱ما تب غ ₱سبة اصسيوصة  ،%21ااحتياطي اصقا₱و₱ي حاصيا 

 

                                                 
 .                 94 - 93،ص -ص اصسابق ،صمرجع ا سامر ج دة، - 1
 . 95 ،ص اصمرجع اصسابق ،₱فس  - 2

 

 اأرصدة اص₱قدية اصمودعة صدى اصب₱ك اصمرقزي                                 

 ₱سبة ااحتياطي اصقا₱و₱ي =

 اجماصي اصودائع                                           
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 نسبة السيولة القانونية::  الفرع الرابع

 1،و تحسب وفقا ص معادصة اصتاصية : %31تصل في اصمتوسط ، و اصتي ك هذ₲ اص₱سبة أربع مرات في اصشهريراقب اصب₱

 

 

 

 
 

 

 من مقو₱ات بسط اص₱سبة اصسابقة ما ي ي: 

و هي اصموجودة بخزي₱ة اصب₱ك اصرئيسي و فروعه صمواجهة ط بات اصسحب ، و بحسب  النقدية بخزينة البنك: - أ

رصيد اص₱قدية في أي وقت ، و ذصك بإضافة أو طرح اصفرق بين اايداعات ، و اصسحوبات اص₱قدية في أي صحظة ، 

  2ع ما ي ي:إصى رصيد اص₱قدية اصسابق ، فمثا صو أرد₱ا معرفة رصيد اص₱قدية في ₱هاية اصيوم فإ₱₱ا ₱تب

 تحديد رصيد اص₱قدية في ₱هاية اصيوم اصسابق. -9

                                                 
 . 95 ،ص اصمرجع اصسابق ،₱فس  - 1
 . 96، ص اصمرجع اصسابق ،تفس  - 2

 

 اأرصدة اص₱قدية اصمودعة صدى اصب₱ك اصمرقزي                                            

 ₱سبة ااحتياطي اصقا₱و₱ي =

)اجماصي اصودائع+ شيقات و حواات و خو خطابات دورية مستحقة   اصدفع +اأرصدة                                  
 اصمستحقة ص ب₱وك +مباصغ مقترضة من اصب₱ك اصمرقزي( 

 

 

 أذو₱ات        ة               أوراق تجاري  اأرصدة صب₱ك      ₱قدية و ذهب                                               

ماصية و استثمارات   +    اصخزا₱ة                               +    اصب₱ك اصمرقزي     +  أوراق  صدى اصب₱ك                                       
 ₱سبة اصسيوصة اصقا₱و₱ية  =

 حواات     شيقات و خطابات     اصمباصغ اصمقترضة    مستحقات      )اجماصي اصودائع                            

+  اعتمادات                                     ب₱وك  +  دورية مستحقة اصدفعاصمرقزي  +  اصمن اصب₱ك   + باصعمة اصمح ية                             
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موجبا أو معرفة اصفرق بين اايداعات اص₱قدية ، و اصسحوبات اص₱قدية ، في ₱هاية هذا اصيوم، فقد يقون هذا اصفرق   -2

  ساصبا.

 (₱صل إصى رصيد اص₱قدية في ₱هاية اصيوم .9( إصى ب₱د )2بإضافة ب₱د )  -3

 صبعض اأصول اأخرى اأقل سيوصة. و يفيد هذا اصرصيد في مقاب ة اصسحوبات دون تعطيل أو  

عبارة عن اصذهب اصحر )سبائك( و اصعمات اصتذقارية اصذهبية ، حيث يسهل تحوي ها إصى ₱قدية ، وا الذهب :  - ب

اصب₱ك بسعر اصشراء أو اصسوق زا₱ية يجب اصمباصغة في هذا اصب₱د ، أ₱ه يمثل ₱قدية عاط ة بدون توظيف ، و يظهر بمي

 أيهما أقل .

اصتجارية اصتي تستحق اصدفع يتضمن هذا اصب₱د و اصذي يدخل في حساب اص₱سبة اأوراق اأوراق التجارية :  -ج

من أهم ب₱ود اصسيوصة ، و يحقق ربحا خال ثاثة أشهر ع ى اأقثر ، و مستوفية اصشروط . و يعتبر هذا اصب₱د 

 من رأس اصمال اصعامل ص م₱ظمات اصعامة و اصخاصة .م₱اسبا و يساعد في تمويل اص₱شاط ااقتصادي بتسييل جزء 

ومية : -د و اصمضمو₱ة م₱ها و أذون اصخزا₱ة : فهي أقثر سيوصة من غيرها )غير اصحقومية ( و اأوراق المالية الح

 أيام سابقة صتاريخ ااستحقاق. 91و يمقن خصم أذون اصخزا₱ة حتى  –حفظة اأوراق اصماصية تقون جزءا هاما من م

ات و أوراق مالية تحت التحصيل:  -ه و هي تمثل مستحقات ص ب₱ك صدى اصب₱وك اأخرى يتم تحصي ها بعد ، و شي

 صذصك فهي تظهر بميزا₱ية اصب₱ك.

 1من مقو₱ات مقام اص₱سبة اصسابقة ما ي ي :

ات و الحواات و السندات المستحقة الدفع :  - أ تمثل هذ₲ أوامر و تع يمات يت قاها اصب₱ك من عمائه ص دفع الشي

 أي أ₱ها تمثل اصتزامات ع ى اصب₱ك صصاصح اصمستفيدين.آخرين ،

                                                 
 . 97 ،ص اصمرجع اصسابق ،₱فس  - 1
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بنوك: - ب سواء في شقل حسابات جارية أو غيرها ، و صصاصح  ب₱وك تجارية أخرى ، حيث يتم تسوية  مستحق ل

ات، و اصحواات عن طريق غرفة اصمقاصة باصب₱ك اصمرقزي ، و يضاف إصى ما سبق ، اصودائع اصتي يت قاها اصشيق

 1اصب₱ك صحساب اصب₱ك اصمرقزي ، و قذصك اأرصدة اصخاصة باصب₱وك اصمتخصصة.

ي من خطابات الضمان:  -ج صصاصحها قبل اصجهات اصتي صدر حيث يعتبر ذصك اصتزاما ع ى اصب₱ك الجزء غير الفع

خطاب اصضمان ، و يظل قائما إصى أن يسترد أو ي₱فذ اصعميل ااصتزام ، و تعطى ₱موذجا يمقن به حساب ₱سبة 

 (-9-اصجدول اصسيوصة  سواء باص₱سبة ص مرقز اصرئيسي ص ب₱ك أو ص فرع  أغراض اصمتابعة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 . 97 ،ص اصمرجع اصسابق ،₱فس  - 1
 



تقييم معاييرهاو السيولة مفهومالفصل الثاني :  ا   إدارت
 

 47 

 بيان نسبة السيولة في نهاية اأسبوع 
 

 21/       اصموافق /           عن شهر          س₱ة                          
 أرصدة م  اصمقام أرصدة م  اصبسط

 اص₱قدية  (9)

صمودعة صدى اصب₱ك اصمباصغ ا (2)
 اصماصية  اصمرقزي /وزارة

شيقات و حواات تحت  (3)
 اصتحصيل 

 مستحق ع ى اصب₱ك (4)
 أرصدة صدى اصب₱ك اصمرقزي (5)

 شيقات و حواات (9) 

 متبادصة ص ب₱وك )مستحق ص ب₱وك(ودائع  (2)

 ودائع باصعم ة اصمح ية /اأج₱بية  (3)

اصقيمة غير اصمغطاة من خطابات  (4)

 ضمان مصدرة

 

  اصمجموع  اصمجموع 

 
 %        = ـــــــــــــــــــ=₱سبة اصسيوصة عن اأسبوع اصحاصي 
 =₱سبة اصسيوصة عن اأسبوع اصسابق 

  اسم اصب₱ك ـــــــــــ   فرع ــــــــــــــ                                                           
 اعداد
                 توقيع 

 
 

 .98،، صسامر ج دة ،اصب₱وك اصتجارية واصتسويق اصمصرفي، دار اسامة ص ₱شر واصتوزيع،ااردن  اصمصدر:     
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 من أرصدة الودائع بالعمات الحرة : %15نسبة ال:  الفرع الخامس

من مجموع أرصدة  %91أصدر اصب₱ك اصمرقزي قرارا، حيث أوجب ع ى جميع اصب₱وك اصمج ة صديه ااحتفاظ ب₱سبة 

ودائع اصعماء باصعمات اصحرة بسعر اايداع ، و ع ى أن يبين اصب₱ك ذصك في بيان يقدمه ص ب₱ك اصمرقزي مرة قل 

 1 ا اصبيان:ثاثة أشهر و يتضمن هذ

 أرصدة اصعماء باصعمات اصحرة . -9

 مقومة باصدوار اأمريقي . -2

 معادصتها باصعمة اصمح ية. -3

 ية حسب اص₱موذج اصتاصي :سعر اصصرف تم به حساب باصعم ة اصمح  -4

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .925، ص ،2192دار اصبداية ص ₱شر واصتوزيع،ااردن، ، اصب₱وكمفاهيم حديثة في إدارة  عا ₱عيم عبد اصقادر وآخرون، - 1
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 (-2-)اصجدول

 اصب₱ك )س(.....                              

 :بيان عن اصودائع باصعمات اصحرة عن شهر          

 اصقيمة باصدوار 

 اأمريقي

 اصمعادصة باصعم ة 

 اصمح ية

 سعر اصصرف

 .اجماصي أرصدة ودائع اصعماء باصعم ة اصحرة  -9

من اصودائع باصعمات اصحرة %91₱سبة ال -2

 (99ب₱د )×91%)

اصودائع اصسابق ايداعها صدى اصب₱ك اصمرقزي وفقا  -3

 ص مرقز في ...

اصودائع اصتي يتعين ايداعها صدى اصب₱ك اصمرقزي   -4

 (3ب₱د-2ب₱د)

   

 ₱شهد بصحة هذا اصبيان

 اصتوقيع         اصوظيفة                                  اسم موقع اصبيان                      

9- ......              ......                               .......... 

2-  .........                               ......              ...... 

 

 .925،،ص2192واصتوزيع،ااردن، دار اصبداية ص ₱شر ، مفاهيم حديثة في إدارة اصب₱وك عا ₱عيم عبد اصقادر وآخرون،:المصدر  
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 يير قياس السيولة وتقييم اهدافها:المبحث الثاني: معا  

اصمبحث إصى مط بين وهما اصمط ب ااول معايير قياس اصسيوصة واصمط ب اصثا₱ي تقيم سوف ₱تطرق في هذا       

     .اهداف اصسيوصة

ب اأول:معايير قياس السيولةا      :لمط

إ₱ه من اصصعب إيجاد مقياس جيد يوضح وضعية اصسيوصة داخل اصب₱ك اصتجاري وهذا راجع اصى أن تقييم           

وهذا راجع اصى  ،ووضعية معدات اأصولاتخاذ ت₱بؤات عن ااحتياجات اصمستقب ية ص ₱قود ،سيوصة اصب₱ك تعتمد ع ى 

إا أ₱ه وضع مقياسان ص سيوصة و هما معدل اصقروض ع ى اصودائع ،أي ما يط ق  أن اصت₱بؤ محفوف بعدم اصتأقد ،

 ع يه باصمقياس اصرصيدي ،و معدل اأصول اصسائ ة اصى اصودائع .

 معدل القروض الى الودائع : :ولالفرع اأ 

 1 يحسب هذا اصمعدل عن طريق قسمة إجماصي اصقروض اصمم₱وحة ع ى إجماصي اصودائع :

 

 

 

  

حيث أن زيادة اصودائع ن اأصول اصمربحة و اأقل سيوصة ،₱اتج عن قون اصقروض م ص سيوصة ،قمقياس  واستعماصه   

فان معدل اصقروض ع ى اصودائع عاصيا ، و إذا قانصمستثمرة ع ى شقل قروض يؤدي اصى إ₱خفاض في اصسيوصة ا

 ترتفع معدات اصفائدة . و باصتاصيااستثمار ،ل من عم ية ااقراض و اصب₱وك تعمل ع ى ااقا

 

 
                                                 

 . 999،، ص9999 صيبيا ،دار اصقتب اصوط₱ية ب₱غازي ، اقتصاديات اص₱قود و اصمصارف ،،  اأرباح صاصح اأمين - 1

 اصقروض اصمم₱وحة                                               

 معدل اصقروض =                  

 اصودائع إجماصي                                             
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ة الى الودائع : ثانيالفرع ال  : معدل اأصول السائ

 ؤشرلماومن هذ₲ اصمؤشرات ماي ي : اصسائ ة بصورة مباشرة باصودائع ، يعتمد هذا اصمعدل ع ى ربط اأصول        

 نسبة ااحتياطي النقدي . اأول :

وهذا دون حصوصها وك اصتجارية ع₱د اصب₱ك اصمرقزي ، ₱سبة من اصودائع اصتي تحتفظ بها اصب₱وهي عبارة عن           

 1 تحدد هذ₲ اص₱سبة وفقا ص معادصة :و  ،وهي تحدد وفقا صحجم اصودائع  ،ع ى فائدة 

  

 

 

            

 

 و أرصدة مستحقة ص ب₱وك . ،و تتقون ااصتزامات اأخرى من شيقات و حوات مستحقة اصدفع 

 :نسبة الرصيد النقدي الثاني : ؤشرالم

 وهذا صمواجهة  ،يقيس ص₱ا ₱سبة اصسيوصة اصتي يحتفظ بها اصب₱ك اصتجاري مع عدم تضييع فرص اصربح      

 2ذ₲ اص₱سبة حسب اصمعادصة اصتاصية :وتحدد ه ،اصتزاماته من اص₱قدية اصمتوفرة في اصخزي₱ة 
 
 
 
 
 

   
            

                                                 
 .  295، ص، مرجع سابق، ء مجيد اصموساوي ضيا - 1
 .995،، ص 9983 صب₱ان ،اصب₱وك و اصعاقات ااقتصادية اصدوصية ، دار اص₱هضة ، بيروت ، اص₱قود و، مدحت محمد اصعقاد  ، ةظصبحي تادرس قري - 2

 

 رصيد اصب₱ك اصتجاري صدى اصب₱ك اصمرقزي                                      

 ااحتياطي اص₱قدي =       ₱سبة      

 اصودائع باصعم ة اصوط₱ية + اصتزامات أخرى                                     

 صدى اصب₱ك اصمرقزي + اص₱قدية بخزي₱ة اصب₱ك +اصفائض أو اصعجز في ااحتياطي اصقا₱و₱ي رصيد                         

 ₱سبة اصرصيد اص₱قدي=                                                                                        

 تحقة + اأرصدة اصمستحقة ص ب₱وك اأخرى       اصودائع باصعم ة اصوط₱ية + شيقات و حوات مس                         
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  عوامل زيادة الرصيد النقدي: 

 1عوامل وهي:عدة ه₱اك 

 يداع من جا₱ب اأفراد و اصهيئات ؛زيادة اا -

 ؛ي زيادة ااقتراض من اصب₱ك اصمرقز  -

 صة؛اصمقاق₱تيجة صعم يات اأخرى  تحقيق رصيد دائن ص ب₱ك اصتجاري قبل اصب₱وك -

 .ها ص متعام ين تسديد قروض قان اصب₱ك قد أقرض -

 النقدي : وامل تخفيض الرصيدع 

 :ه₱اك مجموعة من اصعوامل هي 

 ؛زيادة سحب اأفراد من ودائعهم  -

 ؛تسديد قروض قان اصب₱ك قد اقترضها من اصب₱ك اصمرقزي  -

 ؛اصب₱وك اأخرى ق₱تيجة صعم يات اصمقاصة  تحقيق رصيد مدين في ذمة اصب₱ك صصاصح -

 .ص₱اتجة عن اصتوسع في م₱ح اائتمانزيادة اصمسحوبات اص₱قدية ا -

 :المؤشر الثالث :نسبة السيولة 

أو بخسارة ،بدون خسارة  و اصتي يمقن تحوي ها بسرعة اصى ₱قود ،و تشمل ع ى اأصول اصتي تدر ربحا         

  2:وتحسب هذ₲ اص₱سبة قاآتي  ،وهي تقيس ص₱ا قدرة اصب₱ك ع ى اصوفاء بااتزاماته اصجارية ،طفيفة جدا 

 
 
 
 
 

                                                 
1  - ،  .115نفس المرجع السابق ، 
 .317،، ص9985 ، مصر، اقتصاديات  اص₱قود و اصمصارف ، دار اصحقوق، ربيع محمود اصروبي  - 2

 رصيد اصب₱ك اصتجاري صدى اصب₱ك اصمرقزي +اص₱قدية بخزي₱ة اصب₱ك +مجموع اأصواصغير ₱قدية شديدة اصسيوصة                  

 ₱سبة اصسيوصة =

 اصودائع باصعم ة اصمح ية + اصتزامات أخرى                                          
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عددة يمقن تحوي ها اصى وتتقون من ع₱اصر مت ،شديدة اصسيوصة خط اصدفاع اصثا₱ي و تمثل مجموعة اأصول        

ماصية شيقات و حواات وأوراق  اصذهب +) و يشمل  ،أو اصحصول مقاب ها ع ى ₱قد من اصب₱ك اصمرقزي ₱قد بسرعة، 

راق حقومية + اصمستحق و أ (+أشهر3₱ة + أوراق تجارية مخصومة )اصخزاات أذو₱ وعمات أج₱بية تحت اصتحصيل+

 .)اصقروض بضمان اأصول اصسابقة ( -ع ى اصب₱وك (

أرصدة مستحقة ص ب₱وك + اصقيمة  مقو₱ة من : شيقات و حوات مستحقة + )اصمتع قة باصمقام أما ااصتزامات اأخرى:

  1( مغطاة ₱قدا من خطابات اصضمان اصمصدرة + قمبياات اصمراس ين اصمقبوصةاصغير 

بل يجب أن ₱₱ظر اصى  ،أا ₱₱ظر فقط اصى ₱سبة اصرصيد اص₱قدي  يجب، وع₱د تقدير اصمرقز اصعام صسيوصة اصب₱ك  

معين دون ا₱خفاض  فقد ي₱خفض اصرصيد اص₱قدي ص ب₱ك خال وقت ،₱سبة اصسيوصة اصتي تعد أقثر شموا و أوسع داصة

 إذا زادت في ₱فس اصوقت ₱سبة اأصول اصسائ ة اأخرى . سيوصة اصب₱ك

أو قامت ،بعض اصعماء بتحويل جزء من أمواصهم من اصحسابات اصجارية اصى ودائع أجل  فمثا إذا قام     

من اأرصدة اصتي يحتفظ  اصس طات اصمسؤوصة بتخفيض ₱سبة ااحتياطي اص₱قدي مما يترتب ع يه استرداد اصب₱ك صجزء

 أو خ ق ودائع جديدة و اصعقس صحيح . ،واستخدامه في ااستثمار  ،بها اصب₱ك اصمرقزي 

 :ب الثاني : تقييم أهداف السيولةالمط

 2صة فيما ي ي :تتمثل أهداف اصسيو       

مما صه اأثر اصقبير في دعم إن اصسيوصة في اصب₱وك اصتجارية تهدف اصى مواجهة إبراء اصذمم في تاريخ استحقاقها  -9

 .ثقة اصمودعين و اصدائ₱ين

تعتبر مؤشر إيجابي في اصقثير من اأحيان إذا تمت إدارتها بشقل جيد صقل من اإدارة و اصمودعين و حتى  -2

 .اصب₱وك اصمح ية 

                                                 
 . 9،ص ،مرجع سابق ، مدحت محمد اصعقاد  ،ة ظصبحي تادرس قري - 1
 . 318،ص ،مرجع سابق، ربيع محمود اصروبي  - 2
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سيولة في البنوك التجارية وهي             :وهناك أهداف أخرى ل

اأصول من اصبيع ااضطراري ع₱د اصحاجة ان ذصك يعرض ى اصب₱ك صمخاطر قبيرة ع ى اصمدى  تحمي -9

 ؛اصطويل

 ؛اصتأقد من مقدرة اصب₱ك ع ى اصوفاء بااصتزاماته  -2

 .تج₱ب اصب₱ك من اص جوء ص ب₱وك اأخرى و اصب₱ك اصمرقزي صاقراض بشروط قد تقون أحيا₱ا صعبة  -3

 :السيولة في البنوك التجاريةطرق تجديد : الثالثالمبحث 

واصتي تتمثل بصفة أساسية ي ع₱صرين هما  يمقن تعريف اصسيوصة ع ى أ₱ها اصقدرة ع ى مواجهة إصتزاماتها ،        

 بية ط بات اإئتمان .:ت بية ط بات اصمودعين ص سحب من اصودائع وأيضا ت 

وتخت ف اصسيوصة ب₱ك من ب₱ك واحد عن اصسيوصة ع ى مستو اصجهاز اصب₱قي واصتي تع₱ي قدرة هذا اصجهاز ع ى ت بية 

ط بات اإئتمان في اي وقت ،أن اصتحويات بين اصب₱وك ا تؤثر ع ى اصسيوصة اصعامة ص جهاز اصب₱قي وصقن تؤثر 

 ع ى سيوصة اصب₱ك اصذي سحب م₱ه اصودائع.

ب اأول: ة سحب الودائع. المط  السيولة لمقاب

ي تمثل تتوقف متط بات اصسيوصة إصى حد قبير ع ى ₱وع و حجم و س وك اصودائع صدى اصب₱ك، فه            

توفير،  اصط ب،: تحت 1اصتي تتفاوت من حيث اصسيوصة، ف يس اصمهم تص₱يف اصودائع إصىاصتزامات قبل اصمودعين، و 

ة...إصخ. وصقن اأهم معرفة درجة أو احتمال سحب ودائع حقومي إصى ودائع أفراد ، ...إصخ، أو وفقا صمصادرهاجلأ

  .قل من هذ₲ اصودائع خال اصفترة اصقصيرة 

 1 تص₱يف اصودائع أغراض اصسيوصة إصى ثاثة أ₱واع هي:     

 ؛ودائع مؤقدة اصسحب  -9
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 ؛ودائع محتم ة اصسحب  -2

 في ظروف خاصة. وصقن يحتمل سحبها ،ودائع غير مؤقدة اصسحب  -3

ومن أمث ة اصودائع اصمؤقدة اصسحب  ،وبصفة عامة ق ما زاد احتمال سحب اصوديعة ،ق ما تط ب ذصك سيوصة أقبر     

اصمرئيات اصمحوصة ع ى اصب₱ك، فقد يتم سحبها خال أسبوع، وقذصك اصحال باص₱سبة ص زيادة اصموسمية في بعض ، 

 د.بع مااصودائع، فهي مؤقتة ويعاد سحبها في

صذصك من اأ₱سب استثمار هذ₲ بصفة عامة تسمى اصودائع اصتي يتم سحبها خال س₱ة باصودائع غير اصمستقرة      

ويمقن اصتعرف ع ى اصودائع ة سحب هذ₲ اصودائع. ₱تت₱اسب وتواريخ استحقاقها مع أزماصودائع في أصول أقثر سيوصة 

باستخدام اصرسوم اصبيا₱ية ص ودائع ع ى مدار عدة س₱وات أو شهور، حيث يمقن اصتوصل إصى ما يسمى بخط اصمتق بة 

وهي ،وبذصك تتحدد اصودائع اصمستقرة ، و هو اصخط اصذي يمر باصقرب من اص₱قاط اصد₱يا ص ودائع ااتجا₲ أو اأساسي 

تقع أع ى خط اأساس قما تبرز₲ اصرسوم اصبيا₱ية  اصتي تقع أسفل هذا اصخط ،أما اصودائع غير اصمستقرة فهي اصتي

 : اأربعة اصتاصية قما في اصشقل

ل          ل                                               -1-الش  -3-الش

 ودائع التوفير                                                                                                 
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ل         ل                                                    -4-الش  ودائع التوفير          -5-الش

 

 

 

 

 

 

ندرية ،ادارة المصارف  ،سمية قرياقص ر  ،عبد الغفار حنفي  المصدر:  .117-113 ،ص -،ص1111 مصر، ،جامعة اإس

 

تبين اصرسوم اصسابقة خط ااساس هو عبارة هن اصخط اصفاصل بين اصودائع اصمستقرة واصغير اصمستقرة صقل من         

 سياسة اصسيوصة، واإستثماراصودائع تحت اصط ب ،ودائع اصتوفير،اصودائع أجل ₱وا شك ان ذصك يساعد في رسم 

فإن ذصك يع₱ي درجة اأمان ،وفي حاصة إرتفاع في أسعار اصفائدة، ص ودائع ،وا شك ان ذصك يساعد أيضا في تحديد

زيادة اصط بات اصخاصة بتصفية شهادات اادخار بطريقة غير م₱تظرة، مما يوجب ع ى اصب₱ك ااحتفاظ برصيد ₱قدي 

 1.أقبر صمواجهة هذ₲ اصظروف

فقد تقل اصحاجة اصى اصسيوصة  ااحتياجات من اصسيوصة صمقاب ة ط بات اصسحب صقل أ₱واع اصودائع،ويشير اصرسم اأخير 

 اذا قا₱ت اصتق بات صقل من اصودائع تحت اصط ب واصودائع اجل متضادة.

وأيضا  ،مواجهة سحب اصودائع غير اصمستقرةصها أدوار أو وظائف ،فهي تمقن من يع₱ي مما سبق أن اصسيوصة        

تحت اصط ب )اصودائع  ويحدد حجم هذا اص₱وع وفقا ص خبرة، غير اصمتوقعة صسحب اصودائع تحت اصط ب،مقاب ة اصط بات 

                                                 
 . 217-213ص  -، مرجع سابق ، صسمية قرياقصر  ،عبد اصغفار ح₱في  -  1
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اصتي تقع تحت ب₱د اصسحب غير اصمتوقع تساوي حجم اصودائع تحت اصط ب ₱اقص ذصك اصجزء من اصودائع تحت 

 يوصة صمواجهة هذا اص₱وع بصفة خاصة.ويع₱ي هذا توافر قدر مائم من اصس غير اصمستقر (.اصط ب 

اصوظيفة اصثاصثة هي مواجهة احتمال اصسحب من ودائع اصتوفير واصودائع أجل فقد يتم اصسحب من هذا اص₱وع       

 1بدون مقدمات أو دائل أو مؤشرات تعطي اادارة فرصة صتدبير اصسيوصة اصقافية صمواجهة ط بات اصسحب.

اصسيوصة من ت بية ط بات اصسحب من اصمودعين صظروف استث₱ائية ،ويتوقف حجم اصرصيد تمقن وأخيرا         

اص₱قدي اصذي يخصص صمواجهة مثل هذ₲ ااحوال ع ى مدى امقا₱ية اصب₱ك في تدبير موارد اخرى صمواجهة هذ₲ 

 اصسحوبات.

ب الثا بية القروضالمط  :ني: السيولة اغراض ت

وصتج₱ب  ₱تيجة صزيادة اصط ب ع ى اصقروض بدرجة أقبر من اا₱خفاض في اصودائع،تزيد اصحاجة ص سيوصة          

صذصك يجب ت بية ااحتياجات  يحتفظ اصب₱ك بأصول سائ ة صت بية احتياجات اصعماء اصمؤقدة اصسداد، هذا اصوضع،

، وقد تقون هذ₲ اصمح ية من اصقروض واصس فيات ،وتسمى هذ₲ باصسيوصة صمقاب ة اصزيادة في اصقروض واصس فيات 

 يمقن إبرازها باصرسم اصبيا₱ي واصتي تماثل اصودائع غير اصمستقرة ،حيث اصمتط بات من اصسيوصة موسمية أو مؤقتة،

 2  اصتاصي:
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 ،ي اصقروض تع₱ي اصمزيد من اصسيوصةفاصخط اصذي يمر باص₱قط اصقصوى يسمى اصسقف اأئتما₱ي فاصزيادة ف       

فاص₱قط أسفل اصخط أو اصسقف اإئتما₱ي تمثل اأصول اصسائ ة في ااجل اصقصير اصتي يجب ان تقون في حوزة اصب₱ك 

 صمقاب ة هذ₲ اإحتياجات اصموسمية.

فا بد من تدبير موارد إضافية صمقاب ة  أقبر من اصودائع وقا₱ت اإدارة تتوقع ذصك،إذا زادت اصقروض بدرجة      

وتعويض اص₱قص في اصودائع قمصدر ص تمويل ،صذصك فإن إمقا₱ية اإقتراض  اصزيادة في اصقروض واصس فيات ،

أوبطرقة غير مباشرة اصمستقب ي ص ب₱ك تتوقف ع ى موارد اصماصية،سواء بطريقة مباشرة عن طريق زيادة اصودائع ، 

 أخرى في ت بية اصقروض واصس فيات أو بيع بعض اأصول اصتي يمت قها اصب₱ك.،وذصك بمشارقة ب₱وك 

ست زم اامر اصبحث عن حل مائم صتوفير اصسيوصة صتمول اصقروض ا إذا قا₱ت ₱سبة اصقروض/اصودائع مرتفعة،      

 1. واصتقامل مع مؤسسة ماصية أخرىاصمح ية من خال حم ة صت₱شيط وت₱مية حجم اصودائع 
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 خاصة الفصل :       

قوم بحفظ ودائع اأفراد وتقديمها ع ى يماصية اصمؤسسة اصاصب₱ك في  ₱ستخ ص من دراست₱ا صهذا اصفصل أن         

وبما أن معظم اصتشريعات في شقل قروض مخت فة اأشقال واآجال، واصسيوصة تعتبر من أبرز اهتمامات اصب₱وك 

اصعاصم ت₱ص ع ى حد أد₱ى من متط بات اصسيوصة صمقاب ة ط بات أصحاب اصودائع واصقروض أو مقاب ة اصتزامات اصب₱ك 

 تأخير. في مواعيد استحقاقها دون

ن صم يقن ه₱اك متط بات قا₱و₱ية ص سيوصة فإن أي ب₱ك ابد وأن يحتفظ ب₱قدي       مقاب ة في اصخزي₱ة ص تهحتى وا 

اصتدفقات اص₱قدية اصخارجة وابد صه من اتخاذ اإجراءات اصازمة صتحويل هذ₲ اأصول إصى خزائن اص₱قدية ، وصذصك فإن 

إدارة اصسيوصة تحتوي تح ياذ وتقييماذ أوضاع اصب₱ك تجع ه جاهز دائماذ صمقاب ة صافي اصتدفقات دون اصحاجة إصى 

 .تصفية بعض ااستثمارات 

 ص₱ا ان ق ما زادت اصسيوصة في اصب₱وك اصتجارية ق ما ₱قصت اصربحية واصعقس صحيح .وع يه استخ 
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 تمهيد

ي عب ب₱ك اصفاحة واصت₱مية اصريفية دورا فعاا في إحداث اصت₱مية ااقتصادية، حيث يحتل مقا₱ة       

في اصجهاز اصمصرفي اصجزائري، وتتفرع من ب₱ك اصفاحة واصت₱مية اصريفية عدة وقاات متواجدة في   استراتيجية

 مخت ف اصتراب اصوط₱ي.

واصتي تعرف ا₱تشارا واسعا بواية بات₱ة بريقة إحدى أهم اصب₱وك اص₱اشطة  -BADR343 -وتعتبر وقاصة      

ي من خال تقديم مخت ف اصخدمات اصب₱قية من م₱ح في اآو₱ة اأخيرة، حيث تقوم بمزاوصة ₱شاطها اصب₱ق

اصقروض سواء ص شباب أو اصفاحين بغية تمويل ااستثمارات أو غيرها ع ى مستوى اصدائرة. وبغية إسقاط 

اصجا₱ب اص₱ظري ع ى اصواقع اصتطبيقي واصوصول إصى اصهدف من دراسة هذا اصموضوع واصمتمثل في معرفة 

 من اجل معاصجة هذا وجب تقسيم هذا اصفصل إصى اصمباحث اصثاث اآتية: ؛تجاريةتجديد اصسيوصة في اصب₱وك اص

أما  ،وقسم₱ا₲ اصى ثاث مطاصب BADRاصمبحث اأول ₱ظرة عامة حول ب₱ك اصفاحة واصت₱مية اصريفية      

وقسم₱ا₲ قذصك اصى ثاث  بريقة -343-ب₱ك اصفاحة واصت₱مية اصريفية وقاصة فخصص₱ا₲ صاصمبحث اصثا₱ي 

 .قسم₱ا₲ اصى مط بين بريقة -343-واصمبحث اصثاصث دراسة حاصة وقاصة بدر ،مطاصب 
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 :BADRالمبحث اأول: نظرة عامة حول بنك الفاحة والتنمية الريفية 

يعتبر ب₱ك اصفاحة واصت₱مية اصريفية واحد من أقبر اصب₱وك اصوط₱ية، اصذي ₱تيجة صخبرته و ت₱افسيته استطاع     

أن يفرض مستوا₲ في بيئة ت₱افسية صب₱وك خاصة وط₱ية و أج₱بية، وذصك بتب₱ي ت₱ظيم جديد، وتحويل أساصيب 

دية، باإضافة إصى ₱ظام اإدارة، قذصك اصعمل اصخاصة به وهذا ما يضيف قيمة أع ى صموارد₲ اصبشرية واصما

 .ة مع اصحقائق اصجديدة ااقتصاديةتقييف استراتجيات اإدار 

ب اأول: تقديم بنك      :الفاحة و التنمية الريفيةالمط

 وس₱خصص هذا اصمط ب إصى ₱شأة ومراحل تطور ب₱ك اصفاحة واصت₱مية اصريفية:     

 :التنمية الريفية و مراحل تطورو : نشأة بنك الفاحة ولالفرع اأ 

 :₱شأة اصب₱ك ومراحل تطور₲ س₱تطرق اصى      

1:ة بنك الفاحة و التنمية الريفيةنشأأوا : 
 

 82/916اصرئاسي رقم هو ب₱ك عمومي أ₱شئ بموجب اصمرسوم BADR ب₱ك اصفاحة و اصت₱مية اصريفية       

اصمؤرخ في  85-84ي عدل بمرسوم و اصذ ،مـ998مارس/93هـ اصموافق صـ 9412اأوصى جمادى 97اصصادر في 

₲ من أجل تطوير اصقطاع اصفاحي وترقية اصعاصم اصريفي و ذصك بإعادة هيق ة ؤ ـ و قد قان إ₱شا،م9985 أفريل31

 ؛ BNAوقاصة ص ب₱ك اصوط₱ي اصجزائري 941

اصقائن مقرها 3311.111.111.11قدر₲  حاصيا  ب₱ك اصفاحة واصت₱مية اصفاحية شرقة مساهمة ذات رأسمال    

 اصماصي و يعد تاجرا مع اصغير. بااستقالشارع اصعقيد عميروش باصجزائر اصعاصمة ، حيث يتمتع  97اصرئيسي بـ 

 فرع م₱تشرة عبر أ₱حاء اصوطن . 41وقاصة و حواصي  293 يتقون حاصيا من 

سوق أصبح ب₱ك اصبدر  اقتصادتقدم مخت ف اصخدمات ، فبعد اإصاحات و اصتوجه ₱حو  اقتصاديةوهو هيئة 

 ب₱ك تجاري شامل .

                                                 
1
 - http://www.badr-bank.dz/index.php 
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اصبح يمول قطاعين فقط وهما قطاع اصفاحة وقطاع  2115اصقطات ااقتصادية صقن بعد  جميع أي يمول

 و فق شروط معي₱ة بهدف تحقيق اأرباح .اصص₱اعات اصغذائية 

 عامل حسب711قة قما يشغل ما يفوق يمت ك أقبر شب باعتبارب₱وك في اصجزائر، فهو يعتبر من أهم اص

ب₱ك مص₱ف حسب مج ة  4911في اصترتيب اصعاصمي مابين  688، هذا ما جع ه في اصمرتبة 2119إحصائيات 

  . قاموس اصب₱وك

 :مراحل تطور بنك الفاحة والتنمية الريفية ثانيا :

 1من اصمؤسسات اصوط₱ية فقد شهد اصعديد من اصتطورات يمقن تقسيمها إصى اصمراحل اآتية: قغير₲   

ة اأولى) -1  (:1991-1981المرح

خال ثمان س₱وات اأوصى من ₱شأته سعى اصب₱ك إصى فرض وجود₲ في اصمجال اصريفي بفتح اصعديد من     

اصب₱وك إذ اقتسب سمعة وقفاءة عاصية في ميدان تمويل اصوقاات في اصم₱اطق اصريفية، وهذا طبقا صمبدأ تخصص 

اصقطاع اصزراعي، قطاع اصص₱اعة اصغذائية واصص₱اعة اصميقا₱يقية اصفاحية وفي إطار اإصاحات ااقتصادية بعد 

 دج(. 22.11.111.11تحول ب₱ك اصفاحة واصت₱مية اصريفية إصى شرقة مساهمة برأس مال قدر₲ ) 9989عام 

ة ال -1  :(1999-1991ثانية)المرح

اصمتع ق باص₱قد واصقرض واصذي م₱ح من جهة استقاصية أقبر ص ب₱وك و₱ص  91-91بموجب صدور قا₱ون      

من جهة ثا₱ية ع ى ₱هاية فترة تخصصها، وم₱ح ب₱ك اصفاحة واصت₱مية اصريفية افقه إصى مجاات أخرى من اص₱شاط 

مهامها اصمخت فة اصمتمث ة في تقديم اصقروض، وتشجع  ااقتصادي، ومن ثم أصبح قغير₲ من اصب₱وك تباشر

عم يات اادخار وع ى اصصعيد اصتق₱ي تميزت هذ₲ اصمرح ة بإدخال تق₱وصوجيات اإعام اآصي مثل تطبيق ₱ظام 

SWIFT  2*وضع برمجيات SYBU .عم ية اصفحص اصس قي، بطاقات اصسحب واصدفع ...اصخ 

                                                 
1
 ومشاقل واصمتوسطة اصصغيرة ص مؤسسات اصب₱وك تمويل وااقتصادية، ع₱وان اصمداخ ة،  واقع اصقا₱و₱ية اصتحوات ظل في اصب₱قية اصوط₱ي،اصم₱ظومة اصم تقى -  

 وسعد بن بشار ، اصجامعي اصتسيير،اصمرقز وع وم اصتجارية اصع وم ااقتصادية، اصع وم اصريفية، ق ية واصت₱مية اصفاحة ب₱ك حاصة  BADR BANQUE –ذصك،

 اصج يل. عبد زي₱ة ، جميل
*

2
 SYBU: System Bancaire Universaire  -ي عا ي ا ن نظا ا  ا
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ة الثالثة) -3  : (1111-1111المرح

شهدت هذ₲ اصفترة عدة ا₱جازات من طرف اصب₱ك من أجل بعث ₱فس جديدة في مجال ااستثمارات اصم₱تجة        

حتى يساير ₱شاطها و مستوى مردود قواعد اصسوق، حيث رفع ب₱ك بدر في إطار تدخ ه في تمويل ااقتصاد 

مستوى معاو₱اته ص قطاع حجم اصقروض صفائدة اصمؤسسات ااقتصادية اصصغيرة و اصمتوسطة، قما رفع من 

اصفاحي، و قام في إطار مسايرته ص تحوات ااقتصادية وااجتماعية اصعميقة بوضع بر₱امج خماسي فع ي، يرتقز 

 1ع ى عصر₱ه اصب₱ك و تحسين اصخدمات؛ و₱تجت عن هذ₲ اإ₱جازات في اصفترات اصتاصية:

   و اصت₱مية اصريفية، ووضع مخطط صمسايرة  اصقيام بإحصاء دقيق ص₱قاط ضعف وقوة ب₱ك اصفاصحة: 1111سنة

 اصمعايير اصدوصية.

   تم إحداث تطهير في اصميدان اصمحاسبي واصماصي، باإضافة إصى إعادة اص₱ظر و تق يل اصوقت، : 1111سنة

يوما سواء باص₱سبة  91إصى  21وتخفيف اإجراءات اإدارية و اص₱قدية اصمتع قة بم فات اصقروض صمدة تتراوح من 

وض ااستغال أو باص₱سبة صمقان اصتس يم صغرض اصدراسة، قما قام بإدخال مخطط جديد في اصحسابات ع ى صقر 

 ع ى اصوقاات و اصم₱شآت اصمرقزية. (MEGA-PAE)مستوى اصحسابات اصمرقزية، باإضافة إصى تعميم شبقة 

  إعادة ت₱ظيم اصبر₱امج دراسة مشروع "اصب₱ك اصجاصس"، وتدعيم ₱ظام اصشبقة اصمح ية مع : 1111سنة

"SYBU" قزبون مقدم ص خدمة "CLIENT SERVEUR." 

ة الرابعة )  -4  (1113-1113المرح

ات اأساسية ع ى في هذ₲ اصمرح ة تم تحسين مشروع ب₱ك جاصس بخدمات مشخصة عبر جميع اصوقا       

 ، وتخصيص  اصقروض اصمقدمة إصى قطاعين فقط.اصمستوى اصوط₱ي

 

 

                                                 

.بن وسعد زي₱ة، جميل عبد اصج يل ، اصم تقى اصوط₱ي ، اصمرجع سابق     - 1  
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 :أهداف ومهام بنك الفاحة والتنمية الريفية :ثانيالفرع ال

 1تتمثل أهم مهام وأهداف اصب₱ك فيما ي ي:      

 :أهداف بنك الفاحة والتنمية الريفيةأوا : 

صجأ ب₱ك اصفاحة واصت₱مية اصريفية إصى اصقيام بأعمال و₱شاطات عديدة مقا₱ته ضمن اصوسط اصمصرفي عن    

 طريق:

 ؛اصب₱ك باصدي₱ار أو اصعم ة اصصعبةاصتسيير اصصارم صخزي₱ة  -

 ؛₱ك في مجال اص₱شاطات اصتي يقدمهاضمان ت₱مية م₱افسة ص ب -

 ؛وصة زيادة اصموارد بأحسن اأسعارمحا -

 ؛وقااته عبر قافة اصتراب اصوط₱ي محاوصة توسيع و₱شر شبقة -

 ؛سيير اصدي₱اميقي في مجال اصتحصيلوضع بر₱امج ص ت -

يرة ات اصزبائن اصمتزايدة واصمت₱وعة بم₱حهم م₱تجات وخدمات من شأ₱ها مسااصمحاوصة بقدر اإمقان ت بية رغب -

 ؛هذا اصت₱وع واصتعدد واصتغيير

دخال س س ة م₱تجات جديدة. -  اصت₱مية اصتجارية بإدماج تق₱يات جديدة إدارة اأعمال قاصتسويق وا 

 :مهام بنك الفاحة والتنمية الريفية ثانيا :

 في سبيل تحقيق اأهداف اصمسطرة يقوم اصب₱ك بجم ة من اصمهام يذقر م₱ها: 

  :تطوير اصموارد واصعمل ع ى رفعها وتحسين تقاصيفها من خال 

 ؛اصب₱قي وتق₱ياته مسايرة اصتطوير اصحاصل في عاصم اص₱شاط -

 عرض م₱تجات وخدمات جديدة ع ى اصمدخرين وهذا في سياسة م₱ح اصقروض ذات اصمردودية. -

  :تطوير اصب₱ك صطرق وأساصيب معاصجة اصمخاطر من خال 

                                                 

مقاب ة شفوية . مع ومات مقدمة من طرف اصب₱ك ،    - 1  
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 ؛تصفية اصمشاقل اصماصية -

 ؛عدات فائدة تتماشى مع اإيراداتتطبيق م -

 ؛أخذ اصضما₱ات اصمائمة -

 ؛اصقروض اصخارجية بصفة عقا₱يةمواجهة مخاطر اصصرف ع ى  -

 استعمال اصدعم اإعامي )جريدة، تجمعات، مجات، اصت فزيون(. -

 مستوى اصموظفين. تطوير 

 .تمويل اصمستثمرات اصفاحية واصمجموعات اصتعاو₱ية وقذصك قطاع اصصيد اصبحري 

ه التنظيمي ب الثاني: موارد بنك الفاحة والتنمية الريفية وهي  :المط

أي ₱شاط ابد من توفر اأموال اصازمة صذصك، فب₱ك اصفاحة واصت₱مية اصريفية باعتبار₲ م₱شأة ماصية  صمزاوصة     

 قغير₲ من اصمؤسسات يعتمد ع ى موارد مخت فة ص قيام بمخت ف ₱شاطاته. 

 1وم₱ه سيتم اصتطرق في هذا اصمط ب إصى اصع₱اصر اآتية:  

 ؛موارد ب₱ك اصفاحة واصت₱مية اصريفية -

 اصهيقل اصت₱ظيمي صب₱ك اصفاحة واصت₱مية اصريفية. -

 :: موارد بنك الفاحة والتنمية الريفيةولاأ  الفرع

 تتمثل موارد ب₱ك اصفاحة واصت₱مية اصريفية في ماي ي:   

 م يار دي₱ار جزائري. 33حيث يقدر حاصيا بقيمة  :رأس مال البنك -1

قل س₱ة ماصية مباصغ من اصمال قااحتياطات حيث يقتطع اصب₱ك في ₱هاية  :ااحتياطي والمخصصات -1

 ومخصصات صمواجهة اصمخاطر.

                                                 
1
    مع ومات مقدمة من طرف اصب₱ك ، مقاب ة شفوية . -  
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جهة وتعود إن اصتجارة اصخارجية تعد مصدرا هاما إ₱عاش ااقتصاد اصوط₱ي من  :تمويل التجارة الخارجية -3

خصم اصقمبياات  راد واصتصدير واصتحصيل اصمست₱دي،عم يات ااستي أخرى من خال دعم باصفائدة ص ب₱ك من جهة

 اصتجارية، ااعتمادات اصمست₱دية.

 1وهي اأموال اصتي توضع تحت تصرف اصب₱ك وتأخذ عدة أشقال م₱ها: الودائع: -4

ب -4-1  :ودائع تحت الط

 وتشمل ما ي ي:    

 :الحساب الجاري -4-1

يت قى هذا اصحساب قل عم يات اصدفع واصسحب واصعم يات ذات اصطابع اصتجاري ويفتح صأشخاص اصطبيعيين      

 واصمع₱ويين دون ااستفادة من فوائد.

ات -4-3  :حساب الشي

يجري اصتعامل به في أي وقت دون إشعار مسبق ص ب₱ك، وهو حساب جاري ا يقوم باصعم يات اصتجارية،     

 مقن ااحتفاظ به إصى جا₱ب اصحساب اصجاري.وباصتاصي ي

ي  -4-4  :دفتر اادخار البن

ودائع تمقن صاحبها من اصسحب في أي وقت، وتمثل أموال زائدة عن حاجة اصزبائن مما يجعل عم يات    

 اصسحب ق ي ة، وتخضع صسعر فائدة متغير حسب اصسعر اصسائد في اصسوق.

 :الودائع أجل  -4-5

  يتم اصسحب م₱ها إا بعد مرور مدة معي₱ة متفق ع يها مسبقا مع اصب₱ك، وتم₱ح ع يها فائدة هي ودائع ا     

 قحد أد₱ى س₱ويا( وت₱قسم إصى: %4.5متغيرة حسب اصمدة ) 

 

                                                 
1
    مع ومات مقدمة من طرف اصب₱ك ، مقاب ة شفوية . -  
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ل حساب -4-5-1 ى ش  :ودائع أجل ع

 حيث يمقن صصاحبها اصسحب م₱ها في أي وقت وتخضع صمعدل فائدة متغير حسب اصمدة.    

 :قالصندوسندات  -4-5-1

    هي مباصغ ₱قدية زائدة عن حاجة اأفراد واصتي تودع صدى اصب₱ك بغرض ااستفادة من عوائدها، بحث يقوم     

اصب₱ك بتجميد قيمة اصوديعة، وم₱ع اصسحب م₱ها حتى ₱هاية اصمدة اصمتفق ع يها، وتقون في شقل س₱دات 

 ص تفاوض)اصتظهير( وتقون إما اسمية أو صحام ها.

ترونية التي يقدمها بنك الفاحة والتنمية الريفية -4-6  :الخدمات اال

ومن بين هذ₲ اصخدمات بطاقات اصسحب اصتي تسمح صحام ها بسحب مب غ ₱قدي معين أسبوعيا )يحدد        

اصب₱ك حد₲ اأع ى( باستخدام اصموزعات اآصية اصمتواجدة في عدة أماقن قمقاتب اصبريد ويمقن اصسحب من 

  CNE, CPA, BADR, EL BARAKA. موزعات اآصية صأوراق اصب₱قية اصتي تشرك فيها اصب₱وك اآتية: اص

ل التنظيمي لبنك الفاحة والتنمية الريفيةثانيالفرع ال  :: الهي

اصموجودة يخضع ب₱ك اصفاحة واصت₱مية اصريفية ص ₱ظامين اصمرقزي واصامرقزي فاأول تمث ه اصمديرية اصمرقزية       

في واية اصجزائر تحت إدارة رئيس )مدير عام( بمساعدة مديرين مرقزيين، باإضافة إصى أقسام تضم قل م₱ها 

عدة مديريات تحت س طة رئيس قسم ومهمتها اإشراف ع ى مخت ف اصعم يات اصب₱قية، أما اصت₱ظيم اصامرقزي 

حيث توجد اصفروع اصتي تقوم باإشراف واصعمل ع ى  فيتمثل في فروع ووقاات اصب₱ك اصممتدة عبر وايات اصوطن

 اصسير اصحسن ص وقاصة عبر اص₱طاق اصمحدد.

 1صفاحة واصت₱مية اصريفية ما ي ي:وع يه يمقن أن يضم اصهيقل اصت₱ظيمي صب₱ك ا  

 

 

                                                 
1
    مع ومات مقدمة من طرف اصب₱ك ، مقاب ة شفوية . -  



ة الة بري  الفصل الثالث:دراسة حالة بنك الفاحة والتنمية الريفية و
 

 70 

ل رقم ل التنظي (:7)الش  يةمي لبنك الفاحة والتنمية الريفالهي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
سن  سنوي  ي ا ت ر: ا ن .2004ا ف ا ن ط  ، وثائق  

 الرئيس المدير العام

 أمانة سر المديرية

س اإدارة  لجنة ومج

س  أعضاء المج

مديرية المراجعة 
ية  الداخ

 المفتشية العامة

 قسم ااتصال

اإعام اآلي،  اإدارة والوسائل القسم الدولي
المحاسبة 
 والخزينة

الموارد، القروض 
 والتحصيل

مديرية 
اصعم يات اصتق₱ية 

 مع اصخارج

مديرية 
اصعاقات 
 اصدوصية

مديرية اصمراقبة 
مديرية ت₱ظيم  واإحصائيات

اصدراسات 
اصقا₱و₱ية 
 واص₱زاعات

مديرية اصوسائل 
 اصعامة

مديرية إعادة 
تثمين اصموارد 

 اصبشرية

مديرية 
 اصمستخدمين

مديرية اصتقدير 
 ومراقبة اصتسيير

 مديرية
اصمحاسبة 
 اصعامة

مديرية وسائل 
ااتصال 
وصيا₱ة 

 اإعام اآصي

مديرية اإعام 
اآصي شبقة 
 ااستغال

مديرية اإعام 
 اآصي اصمرقزي

مديرية دراسات 
 واصم₱تجات اأسواق

مديرية تمويل 
 اص₱شاطات اصفاحية

مديرية تمويل 
اصمؤسسات اصصغيرة 

 واصمتوسطة

مديرية تمويل 
 اصمؤسسات اصقبيرة

مديرية اصمتابعة 
 واصتحصيل
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ب الثالث: خدمات بنك الفاحة والتنمية الريفية  :المط
ب₱ك اصخدمات اصمقدمة ع ى اصزبائن وتحسين  جاتفي إطار توفير خدمات جديدة ومن أجل ت بية إحتيا      

 1اصقيام باصتاصي: اصفاحة واصت₱مية اصريفية

مساهمات ب₱ك اصفاحة واصت₱مية اصريفية: يساهم اصب₱ك من خال ₱شاطاته في رأسمال عدة مؤسسات وط₱ية  -1

 وأج₱بية وهو ما يوضحه اصجدول اصتاصي:

 مساهمات بنك الفاحة والتنمية الريفية:       

 (:3اصجدول رقم)        

 

 

 

 

 

 

 

 

 اصمصدر : مع ومات مقدمة من طرف اصب₱ك مقاب ة شفوية .

 

 ₱شاطات ب₱ك اصفاحة واصت₱مية اصريفية: وهو موجه ₱حو اصقطاع اصفاحي ويمقن أن ₱ خص ₱شاطه فيما ي ي: -2

اصحرقة اصماصية صهذ₲  واصبرامج اصمقررة صتحسين اأهداف اصمرسومة صمخت ف هياقل اإ₱تاج وت₱شيطت₱فيذ اصمخطط  -

 ؛ اصهياقل
                                                 

1
    مع ومات مقدمة من طرف اصب₱ك ، مقاب ة شفوية . -  

 

 

 اصمؤسسة اصرقم اصمؤسسة اصرقم

اصشرقة اصج₱وبية ص فاحة  ELBARAKA 5ب₱ك اصبرقة اصجزائري  1
ACROSUD 

 ب₱ك اصمغرب اصعربي ص ص₱اعة واصتجارة 2

BAMIC 

 مؤسسة آصية اصتبادات اصب₱قية واص₱قدية 6

SATIM 

 اصص₱دوق اصجزائري ص تأمين وضما₱ات 3
 CECEXاصصادرات 

 شرقة ضمان اصقرض اصعقاري 7

SGCI 

 SIBFشرقة مابين اصب₱وك واصتمويل  4
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تقديم اصقروض اصمتوسطة أو اصطوي ة اصمدى من أجل تمويل مخت ف اصمشاريع اصمخططة اصتي تساهم في  -

 ؛ حية اصحرفية اصزراعية واصص₱اعيةتشجيع ₱مو اأعمال واصهياقل اصفا

 ؛ ₱فيذ اصعم يات اصماصية في اصخارجت -

حسب اصشروط يت قى اصودائع اصفورية أو اصمؤج ة من أي شخص مادي أو إعتباري قما يقدم أي شخص  -

 واأشقال اصمسموح بها؛

 واصتطبيقات ع ى اصس₱دات اصعمومية؛اصقروض  -

 ة؛اصمدى اصمضمو₱ة أو غير اصمضمو₱ اصقروض اصقصيرة واصمتوسطة أو اصطوي ة -

ة باصب₱ك يقوم بفتح حساب أي شخص يقدم ط با ع ى أن يتضمن هذا اصحساب مب غ أد₱ى يحدد₲ مج س اإدار  -

 س₱ويا ويبقيه في اصحساب؛

 وقاصة مؤسسة اصقرض اصوط₱ي اأخرى؛يقوم بدور مراسل ص ب₱وك اأخرى ويتوصى عمل  -

واصتحويات واصقروض اصماصية وغيرها من  يقوم بجميع عم يات اصدفع ويت قاها ₱قدا ، أو بواسطة اصصقوك -

ها من اصعم يات اصمصرفية ، قما يت قى جميع عم يات اصدفع وتحصيل س₱دات اأمر واصصقوك وأقسام اصفائدة وغير 

 اصوثائق اصماصية واصتجارية؛

هذ₲ اصعم ية خل في يساعد اصدوصة واصجماعات اصمح ية واصهيئات اصعمومية في ت₱فيذ جميع عم يات اصقرض أو يتد -

 صحسابها اصخاص؛

يقوم بجميع عم يات اصقرض صحساب مؤسسات ماصية أخرى في جميع اصعم يات اصمتع قة ب₱شاطها واصجدير  -    

صم يعد ₱شاط ب₱ك اصفاحة واصت₱مية اصريفية مقتصرا ع ى تمويل اصمشاريع  1991باصذقر أ₱ه بعد إصاحات عام 

1اصزراعية فقط.
 

 

                                                 
1
    اصب₱ك ، مقاب ة شفوية .مع ومات مقدمة من طرف  -  
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الة  بنك الفاحة والتنمية الريفية حول عامةة نظر  المبحث الثاني: ة - 343 -و  :بري

تعتبر وقاصة بريقة من أقبر وقاات ع ى مستوى واية بات₱ة وصهذا في هذا اصمبحث ₱قوم ب₱ظرة عامة حول       

 .ين بمطهذ₲ اصوقاصة وصهذا قسم₱ا₲ اصى 

الة  ب اأول: تقديم و ة - BADR -343المط  :بري

 اصمط ب ₱خصصه  تعريف ومهام واصهيقل اصت₱ظيمي صوقاصة بدر بريقة:وهذا    

الة ولالفرع اأ  ة – BADR -343: تعريف و  1: بري

وقد ، ،وهي تقع في شارع بوراوي اسماعين 9987₱وفمبر 23في  -بريقة BADR  -343أ₱شئت وقاصة      

اصقطاعات م₱ها اصفاحية وص₱اعية اصغذائية  قبل أ₱شئت بإمقا₱يات مادية وبشرية متواضعة ،وقان يمول جميع 

 . فقط فقد تخصصت اصوقاصة في تمويل اصقطاع اصفاحي 2115، صقن بعد  2115

 بريقة حتى تضمن بقاءها في ظل إقتصاد اصسوق ماي ي : 343ومن بين ااساصيب اصتي تتخذها اصوقاصة رقم 

 ائح اصقافية مما يشجعه ع ى اإستثمار.قسب اصزبون وذصك من خال ااستماع إصيه وتقديم اص₱ص -

₱ظام اإعام اآصي يؤدي إصى اصسرعة في تقديم اصخدمات وتق يل اأعباء اصبيروقراطية وتوفير اصوقت صقل من  -

 اصعماء واصعام ين في اصب₱ك.

الة ثانيالفرع ال ة – BADR -343: مهام و  2: بري

 اصوقاصة في :مهام وتتمثل      

 ؛ اصموارد  تجميع -

 ؛ تحقيقها  م₱ح اصقروض واصضما₱ات اصمط وبة وضمان متابعة -

 اصقيام باصعم يات اصمط وبة من طرف اصزبائن ؛ -

 اصسهر ع ى رفع مردودية اصخزي₱ة؛ -

                                                 
1
 مع ومات مقدمة من طرف اصب₱ك، مقاب ة شفوية. - 

2
 ₱فس اصمرجع اصسابق. -  
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 ؛اصحاص ة  واص₱قدية اصعمل ع ى مواقبة اإصاحات اصب₱قية -

عام وتقوين اصموظفين؛ -  اصسهر ع ى إستمرار وا 

 تحصيل اقبر عدد من اصودائع؛ -

 ت₱ظيم جميع اصعم يات اصب₱قية في إطارها اصقا₱و₱ي؛ -

 .عرض م₱تجات وخدمات جديدة ع ى اصمدخرين -

الة ثالثالفرع ال ل التنظيمي لو ة – BADR -343: الهي  : بري

بريقة مدير و ثاثة مصاصح هي: مص حة اصزبائن، مص حة اصقا₱و₱ية واصم₱ازعات، مص حة  343تضم وقاصة     

 1 اصقروض.

 :فرد  12ويقوم بتسيير هذ₲ اصمصاصح 

 مدير اصوقاصة ؛ -

 مق ف باصدراسات )مص حة اصقروض(؛ -

 ؛اإداريةمق ف باصشؤون  -

 سقريتاريا ؛ -

 مق ف باصشؤون اصمقاربة؛ -

 مق ف باصدراسات )مص حة اصزبائن(؛ -

: بريقة  343 صوقاصة  اصهيقل اصت₱ظيمي  يبين  اصتاصي  واصشقل

                                                 
1
 ₱فس اصمرجع اصسابق . -  
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ب الثاني: موارد الة  وطرق تنمية موارد المط ة – BADR -343و  : بري

اصعمل ع ى استخدام ع يها اصوقاصة من اصزبائن صذصك فهي تحاول تعتبر اصودائع من أهم اصخصوم اصتي تتحصل     

 استراتيجيات من أجل جذب أقبر عدد ممقن من اصمودعين .

 وقد قسم₱ا هذا اصط ب إصى موارد وطرق ت₱مية موارد وقاصة بدر بريقة:         

الة: الفرع اأول  1: موارد الو

 ؛ اتهواحتياط اأساسي رأس ماصه -

 ؛اصجمهور من يت قاها اصتي اأجل واصمحددة اصفردية اصودائع -

واصحرفية  اصفاحية واأعمال ص هياقل اصتابعة اصعمومية اصهيات ع يها تأتم₱ه اصتي اصمتوفرة اأموال -

 ؛واصص₱اعية واصزراعية

 اصمؤسسات من ع يها اصحصول يمق₱ها اصتي واصخصم ص ص₱دوق اصمخصصة اصماصية ااعتمادات -

 ؛زائريصجا اصمرقزي اصب₱ك اسيما اأخرى اصمصرفية

 .أعماصه عن اص₱اجمة اأخرى اصماصية واصوسائل اصحصائل جميع -

الة ::  الفرع الثاني  2طرق تنمية موارد الو

بريقة إصى ت₱مية مواردها أ₱ها تريد زيادة إستثماراتها وسيوصتها وذصك تتبع عدة  BADR   343تسعى وقاصة      

 طرق ₱ذقر م₱ها اآتي:

تعتبر اصودائع اصمورد اصرئيسي اصذي تعتمد ع يه اصوقاصة في عم ياتها ص توظيف اصذي تحقق تنمية الودائع: أوا :

  من خاصه ع ى اصسيوصة وع ى اصربحية صذا ₱جدها تتبع عدة إستراتيجيات م₱ها :

وهذا من خال تقديم خدمات متميزة  ع ى جذب أقبر عدد ممقن من اصعماء ،تقوم اصوقاصة  جذب العماء : -9

 .مرتفعة صتوظيف أمواصهم واخرى ها قتخفيض أسعار اصفائدة ع ى اصقروض اصمم₱وحة ،صعمائ
                                                 

1
 .، مقاب ة شفويةمع ومات مقدمة من طرف اصب₱ك -  

2
 ₱فس اصمرجع اصسابق.  
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يات -2 اصخدمة تقدم اصوقاصة ص عماء خدمات مجا₱ية أو تقوم بتخفيض سعر  :1توفير الراحة وتسهيل العم

 وتسهيل اصعم يات اصتي يقوم بها اصعميل م₱ها :

 ااخرى؛تحصيل اصشيقات اصمسحوبة ع ى اصب₱وك أو اصفروع  -

تحصيل اصقمبياات اصمسحوبة صحساب اصعماء صحساب اصعماء صدى اصوقاصة بعد تظهيرها ص تحصيل باسم  -

 اصوقاصة؛

 قبول اصشيقات اصمقدمة من قبل اصعميل ص غير أي ضمان سداد اصشيقات من جا₱ب اصب₱ك؛ -

 خدمات تحويل اص₱قود. -

عماء -3  بريقة من خال : BADR – 343اص₱شاط اصماصي في و قاصة : يتم دعم دعم النشاط المالي ل

 ؛ااعتماد ع ى تطور اصتق₱وصوجيا و اصمع وماتية اصمستخدمة في إجراء اصعم يات اصيومية ص عماء  -

و أيضا تقديم اإرشادات تبسيط اصخدمات اصمصرفية ذصك حتى تت₱اسب مع فهم جميع فئات اصعماء  -

 ؛اصمصرفية

ااستثمارات اصتي من شأ₱ها تسهيل أعمال اصعماء اصخاصة باستثمار أمواصهم في اصسوق أو تقديم اصعديد من  -

 ؛ اصحفاظ ع ى تواز₱هم اصماصي

فئات  صدى إصدار ₱شرات دورية تحتوي ع ى قوا₱ين اقتصادية و ماصية تهدف إصى ₱شر اصوعي ااستثماري -

 ؛اصمجتمع 

اصمعامات  حجم اصخارجية من خال تبادل اصم₱افع و توسعاصمحافظة ع ى حد معين في اصتعامل مع اصب₱وك  -

 ؛اصخارجية 

 تسعى اصوقاصة أيضا إصى اصمحافظة ع ى سمعتها و سامة أعماصها . -

 

                                                 
1
 .₱فس اصمرجع اصسابق  -   
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الة :ثانيا :  1تنمية اأموال الخاصة بالو
 

 رأس  ت₱ميةتتمثل زيادة أموال اصوقاصة عن طريق استيفاء جزء من أرباحها ع ى أرباح غير موزعة و         

اأموال  ماصها من ₱شأ₱ه أن يساعد في دعم مرقزها اصماصي ، وباصتاصي إتاحة فرص أقبر صإقراض و توظيف

اصخاصة باأوراق اصماصية و استخدامها في اصعقارات بدا من توظيفها في عم يات مصرفية عادية من أجل 

 ضمان اصربح اصصادر عن مؤسسات اصتي ا شك في مقدرتها اصماصية.

ة: 343بنك بدر  طرق تجديد السيولة في المبحث الثالث :  بري

وس₱تطرق في هذا اصمبحث اصى مط بين مط ب ااول ايداعات اصزبائن واصمط ب اصثا₱ي اصعوائد اص₱اجمة من      

 .اصقروض

ب اأول : إيداعات الزبائن :  المط

اصط ب ومن اصودائع أجل اصمتمث ة في  من اصودائع تحت قجزء قبيربريقة  BADR 343موارد وقاصة تتقون    

 اآتي :

ب : – 1  تتقون اصودائع تحت اصط ب ص وقاصة من : الودائع تحت الط

اصمدي₱ة واصتي تتمثل في حساب اصشيك وحسابات أخرى ، وحسابات أخرى صعماء صت₱قل، وأيضا حسابات اصعماء 

 وادخار دون فوائد ومصادر تحت ط ب. من اصحسابات اصجارية ص عماء ، وتتقون أيضا من اصمؤو₱ات

في تتقون اصودائع أجل من س₱دات اصخزي₱ة واصتي تعد اصمقون اصوحيد ص ودائئع تحت اصط ب الودائع أجل :  – 1

 بريقة . 343وقاصة 

            (:2193-2191بريقة وذصك خال اصفترة ) 343تطور موارد وقاصة بدر  واصجدول اصتاصي يوضح 

 

 

                                                 
1
 ₱فس اصمرجع اصسابق . - 
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 وحدة : دج                                                  (4اصجدول رقم )                       

                 
 

 .(2رقم )اصمصدر: من إعداد اصطاصب بااعتماد ع ى اصم حق  

 

 ومن خاصه ₱جد أن : 2193-2191بريقة وذصك خال اصفترة  343يمثل اصجدول تطور موارد وقاصة بدر 

ب : - ودائع تحت الط  بالنسبة ل

( ب₱سبة 2199-2191₱احظ من خال اصجدول أن اصودائع تحت اصط ب قد ارتفعت بين س₱تي )      

وهذا اارتفاع راجع إصى ارتفاع بعض مقو₱ات اصودائع تحت اصط ب وهي ارتفاع قيمة اصحسابات  99.46%

 اء فتح حسابات جديدة.اصجارية ص زبائن وذصك جر 

: إصىراجع وهذا  %7.98( فقد ارتفعت اصودائع تحت اصط ب و ذصك ب₱سبة 2192و 2199خال س₱تي ) أما     

و ارتفاع  أيضا في ارتفاع حسابات اصشيك ،اصحسابات اأخرى ،حسابات أخرى صعماء صت₱قل ،إيجاز دون فوائد 
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اصجارية و أيضا ظهور اصمصادر تحت اصط ب و اارتفاع في قل هذ₲ اصمقو₱ات يقاب ه ا₱خفاض اصحسابات 

 إدارية بقيمة س بية . أخرى  حسابات

وهذا اارتفاع راجع  %9.96( فقد ارتفعت اصودائع تحت اصط ب ب₱سبة 2193و 2192أما خال س₱تي )      

إصى ارتفاع قل من: حسابات اصشيك ، اصحسابات اصجارية و ادخار دون فوائد و أيضا ارتفاع في قيمة اصمصادر 

 تحت اصط ب .

ودائع أجل -  : بالنسبة ل

وذصك راجع إصى اا₱خفاض و اارتفاع  تذبذبا ( 2193-2191شهدت اصودائع تحت اصط ب خال اصفترة )        

 اصذي شهدته س₱دات اصحزي₱ة باعتبارها اصمقون اصوحيد صها.

و ذصك راجع  (2193-2191من خال ما سبق ₱احظ  أن قيمة اصودائع في ارتفاع مستمر طي ة اصفترة )و    

 .إصى استراتيجية اصب₱ك اص₱اجحة في جذب اصودائع

ب الثاني : العوائد الناجمة من القروض:  1المط

 اصفائدة اص₱اتجة من اصقروض ؛ - 

 دج ؛ 511فتح حساب تاجر ع ى ااقل دفع قل شهر  -

 عم يات اصتي يقوم بها اصب₱ك من تحويات من اصوقاصة اصى وقاصة اخرى . -

ع₱د اصعجز اصماصي ، صقن : ه₱اك طريقة اخرى صتجديد اصسيوصة في اصب₱ك وهي اصسحب من اصب₱ك اصمرقزي  ماحظة

 ا تتعامل مع اصب₱ك اصمرقزي تتعامل معه اصمديرية اصعامة. -بريقة 343 - وقاصة

 

 

 

                                                 
1
 اصسابق .₱فس اصمرجع  -  
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 :خاصة الفصل                                  

ن ب₱ك اصفاحة و اصت₱مية اصريفية من اصب₱وك اصتي حظيت باهتمام أ  اصقول يمقن اصفصل هذا ₱هاية في        

قبير حيث فرض اصب₱ك سيطرته ع ى اصقطاع اصزراعي و اصريفي مما سمح صه اقتساب تجربة و خبرات ميدا₱ية، و 

ا شك أن اصفحص عبر اصوقاات اصب₱قية يقشف عن بعض اصس وك و اصحقائق غير اصعادية اصتي قد تقون 

دى أصحاب اصمه₱ة، غير أن اإسرار ع ى مزاوصتها يوحي بعدم وعي اصمسئوصين باصمخاطر اصمحيطة معروفة ص

باصب₱ك و عدم اإدراك بأهمية اصمصداقية و اصصحة ص مع ومات اصمستخدمة خاصة في ظل اصم₱افسة هذا من جهة 

 اءاتر اإج من مجموعة ع ى دعتمتبريقة  343وقاصة ب₱ك اصفاحة واصت₱مية اصريفية و من جهة أخرى توص ₱ا أن 

 اعتمد بجزء قبير صت₱مية مواردهت هيو ، وهذا تفاديا ص وقوع في مخاطر اصسيوصة ،  اواصتدابير في تحديث سيوصته

 بسرعة مت₱امية . تهاصت₱مي مواردها ت₱ويع وتطوير اع يهع ى اصودائع تحت اصط ب واصودائع أجل وع يه يجب 



 الخاتمة العامة
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 الخاتمة العامة :                                     

صرفي ، صما صها من دور قبير في دعم متمثل اصب₱وك اصشريان اصحيوي صمجمل عم يات إدارة اائتمان اص          

صذصك تعمد اصب₱وك  خدمات مت₱وعة اهمها م₱ح اصقروض ،صوذصك خال تقديمها  وت₱شيط ااقتصاد وزيادة فاصيته ،

 إصى صياغة سياستها ااقراضية بما يضمن صها ااستغال اصحسن صمواردها وأيضا يقفل صها استعادة امواصها ،

وصقن ورغم قل اصتدابير اصمتبعة من طرف اصب₱وك إا ا₱ها تواجه احتمال تعثر قروضها وذصك ₱تيجة ص مخاطر 

وميزا₱ية اصب₱ك تعقس  بغية اصتخفيف من حدتها .اصتي تواجهها واصتي ا تستطيع تج₱بها ، صذصك تعمل ع ى إدارتها 

مخت ف أصوصه وخصومه صذصك يهتم اصب₱ك بإعداد هذ₲ اصقائمة اصماصية حتى يبين ماصه وما ع يه ،وتهتم اصب₱وك 

اصتجارية ايضا باصمحاسبة فتقوم بتسجيل اصمحاسبي صمخت ف اصعم يات اصيومية اصمتع قة به ،ومن ضمن هذ₲ 

وتتأثر ربحية اصب₱ك عقسيا باصسيوصة  ،اصودائع )ودائع اجل ، ودائع تحت اصط ب ....(اصحسابات ₱جد حساب 

 فق ما فقان حجمها قبيرا ق ما اثر ذصك ع ى اصربحية س با واصعقس صحيح.

  إختبار الفرضيات :         

 ؛اصسيوصة أداة وظيفية صجذب اصمستثمرين ص ب₱وك اصتجارية من خال دراست₱ا توص ₱ا أن  -

 ئع وااستثمارات في تجديد سيوصته؛توص ₱ا قذصك اصى أن اصب₱وك اصتجارية تعتمد بجزء قبير ع ى اصودا وقد -

         وفي ااخير توص ₱ا اصى أن اصب₱وك اصتجارية ع يها ت₱ويع مصادر جمع اصموارد .  -

 نتائج البحث :

 من بين اص₱تائج ₱ذقر :   

اصمصرفية بدور اصوساطة اصماصية اصذي تؤديه بين دوي اصفائض اصب₱وك اصتجارية صها مرقز مهم في اصم₱ظومة  -

 ؛ بين اصسيوصة، اصربحية واصمخاطرة وذوي اصعجز تهدف إصى تعظيم أرباحها باصتوفيق

واصعمل  يستعمل اصب₱ك اصمرقزي أدوات ₱وعية وقمية ومباشرة ص رقابة ع ى اصب₱وك اصتجارية وت₱ظيم اائتمان -

 ؛ع ى ااستقرار ااقتصادي
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 ؛اصمتجددة  متط باتهم مع خدماتها وتقييف عمائها حاجات ت بية إصى جاهدة اصب₱وك تسعى -

 اصجديدة ؛ اصتق₱وصوجية باصتطورات ارتبطت حديثة خدمات تقديم إصى اصتجارية اصب₱وك تحوصت صقد -

صك حتى ع ى ب₱ك اصفاحة واصت₱مية اصريفية  تفادي تمويل اصقروض اصتي تقون فيها درجة مخاطرة قبيرة وذ -

 تج₱ب احتمال تعثرها و₱قص سيوصتها؛ت

اساسا في تجديد اصسيوصته ع ى ايداعات اصزبائن واصعوائد اص₱اجمة من يعتمد ب₱ك اصفاحة واصت₱مية اصريفية  -

 اصقروض وفي حاصة عجز قبير ي جأ اصى اصسحب من اصب₱ك اصمرقزي . 

 التوصيات :

 من بين ما يمقن طرحه قتوصيات ماي ي :     

طارات عن طريق فتح م₱اصب شغل جديدة ص مؤه ين اصجامعيين وذصك من أجل ااستفادة من ة عدد اإزياد -

 ستحداث أساصيب جديدة تفيد اصب₱ك ؛اصطاقات اصشابة في ا

يجب ع ى اصب₱وك اصمرقزية أن تشدد في رقابتها ع ى اصب₱وك اصتجارية وترقيزها ع ى اأدوات اصمباشرة في  -

 ؛ترقزها ع ى اأدوات غير مباشرةاصرقابة اص₱قدية بقدر 

 وأيضا زيادة استثماراتها . محاوصة ااستفادة من فائض اصسيوصة اصموجود صدى اصب₱ك خال م₱ح اصقروض ، -

ااستفادة من اصتجارب ااج₱بية وذصك من خال دورات تدريبية وتقوي₱ية يشرف ع يها ب₱ك اصفاحة واصت₱مية  -

 ؛ اصريفية

 ية اصريفية ت₱ويع طرق ت₱مية موارد₲ .ع ى ب₱ك اصفاحة واصت₱م -
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 .2193غزة ، اإسامية،

تقيات :  الم
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 قريشي، اصجموعي صاقتصاد، محمد اصمصرفي اصقطاع وأهمية اص₱قدية اصسيوصة أهمية ، بع₱وان مداخ ة

 .اصجزائر ورق ة، جامعة

 تمويل وااقتصادية، ع₱وان اصمداخ ة،  واقع اصقا₱و₱ية اصتحوات ظل في اصب₱قية اصوط₱ي،اصم₱ظومة اصم تقى -2

 اصفاحة ب₱ك حاصة  BADR BANQUE –ذصك، ومشاقل واصمتوسطة اصصغيرة ص مؤسسات اصب₱وك

 بشار ، بن اصجامعي اصتسيير،اصمرقز وع وم اصتجارية اصع وم ااقتصادية، اصع وم اصريفية، ق ية واصت₱مية

 اصج يل. عبد زي₱ة ، جميل وسعد

 ت:النشرا

 .2،اصس س ة اصخامسة ،اصعدد2192معهد اصدراسات اصمصرفية ، دوصة اصقويت، سبتمبر  يصدرها توعوية ₱شرة    

ترونية :الموا  قع اال

1- http://www.badr-bank.dz/index.php 

 

 

 



 
 
 

       

 19 

 الفهرس

 الصفحة الموضوع

 99 آية قرآنية

 99 اإهداء 

 99 اصتشقرات 

 99 اصم خص باصعربية

 99 اصم خص باإ₱ج يزية

 99 قائمة اصجداول

 XVI قائمة ااشقال 

 المقدمة العامة.

 أ   تمهيد .

 ب إشقاصية اصبحث .

 ب .اصتساؤات اصفرعية 

 ب . اصبحث فرضيات

 ب أسباب إختيار هذا اصبحث.

 ج .صبحثأهداف ا

 ج . اصبحثم₱اهج 

 ج . اصبحثخطة 

 د .دراسات سابقة 



 
 
 

       

 19 

 ك اصتجارية .اصب₱و  عموميات حولاصفصل اأول  :

 2 تمهيد .

 3 اصمبحث اأول : ماهية اصب₱وك اصتجارية .

 3 مفهوم اصب₱وك اصتجارية . و اصمط ب اأول : ₱شأة 

 3 : ₱شأة اصب₱وك اصتجارية. ولاأ اصفرع

 5 : مفهوم اصب₱وك اصتجارية.ثا₱ياصفرع اص

 7 اصمط ب اصثا₱ي : أ₱واع اصب₱وك اصتجارية و أهدافها.

 7 : أ₱واع اصب₱وك اصتجارية. ولاأ اصفرع

 9 : أهداف اصب₱وك اصتجارية.      ثا₱ياصفرع اص

 91 اصمط ب اصثاصث : خصائص و وظائفها اصب₱وك اصتجارية .

 91 : خصائص اصب₱وك اصتجارية. ولاأ اصفرع

 92 : وظائف اصب₱وك اصتجارية.ثا₱ياصفرع اص

 92 .أوا: اصوظائف اصتق يدية

 97 اصحديثة .ف : اصوظائثا₱يا

 29 اصمبحث اصثا₱ي :آصية اصتوظيف في اصب₱وك اصتجارية. 

 29 اصمط ب اأول : مصادر اأموال في اصب₱وك اصتجارية.

 29 .اصذاتية  : اصمواردولاأ اصفرع

 22 .اصذاتية  غير اصموارد: ثا₱ياصفرع اص

 23 اصمط ب اصثا₱ي : أسس اصتوظيف في اصب₱وك اصتجارية. 



 
 
 

       

 19 

 25 اصثاصث : أ₱واع ااستخدامات في اصب₱وك اصتجارية. اصمط ب

 29 اصمبحث اصثاصث: اصعاقة بين اصب₱ك اصمرقزي واصب₱وك اصتجارية.

 29 اصمط ب اأول : إصدار اص₱قود و تسيير ااحتياطي اإجباري.

 29 .: إصدار اص₱قودولاأ اصفرع

 31 .: تسيير ااحتياطي اإجباريثا₱ياصفرع اص

 31 اصثا₱ي: م₱ح اائتمان ص ب₱وك اصتجارية وتسيير عم يات ااقتراض. اصمط ب

 31 : م₱ح اائتمان ص ب₱وك اصتجارية .ولاأ اصفرع

 39 : تسيير عم يات ااقتراض .ثا₱ياصفرع اص

 39 اصمط ب اصثاصث: اصمقاصة واإشراف ع ى اصب₱وك اصتجارية .

 39 : اصمقاصة.ولاأ اصفرع

 32 توجيه و اإشراف ع ى اصب₱وك اصتجارية .: اصثا₱ياصفرع اص

 33 خاصة اصفصل .

 . السيولةحول  أساسياتالفصل الثاني:  

 35 تمهيد .

دارتها اصسيوصة اساسياتاصمبحث ااول:   36 . وا 

 36 اصسيوصة.ومقو₱ات اصمط ب اأول: مفهوم 

 36 اصفرع اأول : مفهوم اصسيوصة .

 37 صة.اصسيو  مقو₱ات :ثا₱ياصفرع اص

دارتها.طر مخااصمط ب اصثا₱ي:   38 اصسيوصة وا 



 
 
 

       

 19 

 38 اصسيوصة .مخاطر : ولاأ اصفرع

 39 : إدارة اصسيوصة .ثا₱ياصفرع اص

 41 : أهداف إدارة اصسيوصة .ثاصثاصفرع اص

 49 اصمط ب اصثاصث: ₱سب اصسيوصة.

 49 : ₱سبة اصرصيد اص₱قدي.ولاأ اصفرع

 42 : ₱سبة اصسيوصة اصعامة.ثا₱ياصفرع اص

 43 : ₱سبة ااحتياطي اصقا₱و₱ي. ثاصثاصفرع اص

 44 .: ₱سبة اصسيوصة اصقا₱و₱يةرابعاصفرع اص

 48 من أرصدة اصودائع باصعمات اصحرة.%95: ₱سبة اصـ خامساصفرع اص

 51 اصمبحث اصثا₱ي: معايير قياس اصسيوصة و اهدافها.

 51 وصة.اصمط ب اأول: معايير قياس اصسي

 51 : معدل اصقروض اصى اصودائع .ولاأ اصفرع

 59 : معدل اأصول اصسائ ة اصى اصودائع .ثا₱ياصفرع اص

 53 اصمط ب اصثا₱ي : تقييم أهداف اصسيوصة.

 54 .طرق تجديد اصسيوصة في اصب₱وك اصتجاريةاصمبحث اصثاصث: 

 54 اصمط ب اأول:اصسيوصة صمقاب ة سحب اصودائع.

 57 صثا₱ي: اصسيوصة اغراض ت بية اصقروض.اصمط ب ا

 61 خاصة اصفصل .

 



 
 
 

       

 19 

الة  ة. 343الفصل الثالث: دراسة حالة بنك الفاحة والتنمية الريفية و  بري

 62 تمهيد .

 BADR. 63اصمبحث اأول: ₱ظرة عامة حول ب₱ك اصفاحة واصت₱مية اصريفية 

 63 ريفية.اصمط ب اأول: تقديم ب₱ك اصفاحة و اصت₱مية اص

 63 : ₱شأة ب₱ك اصفاحة و اصت₱مية اصريفية و مراحل تطور₲.ولاأ اصفرع

 63 .أوا : ₱شأة ب₱ك اصفاحة واصت₱مية اصريفية 

 64 ثا₱يا : مراحل تطور ب₱ك اصفاحة واصت₱مية اصريفية .

 66 : أهداف ومهام ب₱ك اصفاحة واصت₱مية اصريفية.ثا₱ياصفرع اص

 66 . اصفاحة واصت₱مية اصريفيةأهداف ب₱ك أوا : 

 66 ثا₱يا : مهام ب₱ك اصفاحة واصت₱مية اصريفية .

 67 اصمط ب اصثا₱ي: موارد ب₱ك اصفاحة و اصت₱مية اصريفية وهيق ه اصت₱ظيمي.

 67 : موارد ب₱ك اصفاحة واصت₱مية اصريفية.ولاأ اصفرع

 69 اصريفية.: اصهيقل اصت₱ظيمي صب₱ك اصفاحة واصت₱مية ثا₱ياصفرع اص

 79 اصمط ب اصثاصث: خدمات ب₱ك اصفاحة واصت₱مية اصريفية.

 73 اصمبحث اصثا₱ي : ب₱ك اصفاحة واصت₱مية اصريفية وقاصة بريقة .

 73 .بريقة -BADR – 343اصمط ب اأول: تقديم وقاصة 

 73 بريقة. - BADR-343: تعريف وقاصة ولاأ اصفرع

 73 .بريقة -BADR -343: مهام وقاصة  ثا₱ياصفرع اص

 74 .بريقة -BADR -343ثاصثا: اصهيقل اصت₱ظيمي صوقاصة 



 
 
 

       

 19 

 

 76 وطرق ت₱ميتها. بريقة -BADR – 343اصمط ب اصثا₱ي: موارد وقاصة 

 76 بريقة. -343 -: موارد وقاصة ولاأ اصفرع

 76 بريقة. - 343 -ثا₱يا : طرق ت₱مية موارد وقاصة 

 76 أوا :ت₱مية اصودائع .

 78 ت₱مية اأموال اصخاصة باصوقاصة . ا :ثا₱ي

 78 .بريقة -343 -طرق تجديد اصسيوصة في ب₱ك بدراصمبحث اصثاصث : 

 78 اصمط ب اأول: إيداعات اصزبائن.

 81 اصمط ب اصثا₱ي :اصعوائد اص₱اجمة من اصقروض

 89 خاصة اصفصل .

  اصخاتمة اصعامة.

 83 إختبار اصفرضيات .

 83 . اص₱تائج

 84 . توصياتاص

 89-86 اصمراجع . قائمة

 96-99 .اصفهرس 

 911-97 قائمة اصماحق.
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