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  فشلنا إذانجحنا وال بالیأس  إذاربنا ال تدعنا نصاب بالغرور 

  ذكرنا دائما أن الفشل هو التجربة التي تسبق النجاح و

  وعدم قول الباطل األعداءوساعدنا على قول الحق في وجه 

  .لكســـــــب الضعفاء

  .نجاحا ال تفقدنا تواضعنا أعطیتنا إذاربنا 

  تواضعا التفقدنا اعتزازنا أعطیتنا وٕاذا

   .بكرامتنـــــــا

  

  

  

  

 



 

 

ل ـذي أنعـم علینا بنعـمـة الـعقـل وأمدنا بالقـوة والصبر إلتـمام هـذا العمل، فهو وحـده جالحمد للـه ال

له الحـمد والشـكر نتقدم بالشكر الجـزیل وفـائق التقدیـر واالحتـرام  لألستذة المشرفة التي ه ـجالل

، وكل من "عزیزة ةسمین بن. "بنصائحـها الـقیمة وبمعلوماتها النیرة أستاذتي دساعدتني كثیرا 

ساعدنا من قریب أو من بعید والشكر موصول إلى جمیع عمال بنك الفالحة والتنمیة الریفیة وكالة 

  .بسكرة

  

  .إلى القائمین بأعمال مكتبة الكلیة عـرفانا وتقـدیرا

  

  .مشواري الدراسيإلى جمیع أساتذتي الذین رافقوني في 

 



  هـداءإ      

  ... .إلى حـضن األمان ومنـبع الرأفة والحنـان  القـلب الحنـونإلى  

  إلى مـن نمت في رحمها وتـرعرعت في أحـضانهـا

  .إلى نبـض قـلبي  ومـنى عـمري

  ةـأمي الحبيبتلك هي  

 ...إجالل  وتقديـر   على وقدوتي  في الحياة، إلى من يستحـق وقفـةمثـلي األإلى  

  فـاح وأخـرها بإذن اهللا نجاحأن الدنيـا أولها كمن عـلمني  إلى  

  يبأذلك هو  

  وتي  ـخإ  يبحـها  ومصا  اتيـإلى نـجوم  حي

  .زين العـابديـن، زين الديـن، يـوسف: األكبر محمد وأخوتي األعزاء  خاأل إلى  

  إلى أعـز ما أمـلك إلى سنـدي في الحيـاة  إلى من تـربعو في سويداء قـلبي  

  .نجـاة، زينـب كريمـة، اتيـأخـواتي حبيب

  .إلى أطيب من عـرفت وأشرف وأنبـل فيمن عـاشرت زوجات أخـي سهيلة، سناء، أمـال

إلى بـراعيـم المنزل أبناء أخواتي وأخي؛ يعقوب، رميسة؛ قـاسم األمين، عـالء الدين، ياسر، هاجـر، أسماء، 

  .ليمحمد، سيف اإلسالم، عبد الجل

  .تـركية عـفـاف، رفيّقـة، عمرة: دربي ومعارفي وأحبابيورفيقـات   إلى كل أصدقـاء األعزاء

  ."بوزيان"إلى كل أفراد العـائلة كبيرهـم وصغيرهـم وباالستثناء كل من يحمل لقب  

  ر الهدى، وبنات خالتي، خولة، منال، زينب  و ن: إلى صديـقتي وأخـتي ورفيقة حياتي

  .إلى كل من ساعدني في انجاز هذا العمـل

  .إلى كل من وقف معي وكان شمعة أمـل في طريقي هذا   وفي األخير اهديه

 ةملـاالك وزيانب.  
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من خالل قیامها بدور الوسیط بین المودعین  م قنوات تجمیع األموال وتـوزیعهاتعد البنوك التجاریة أهـ

ونعتبر ،والمقترضین سواء كانوا أشخاصا طبیعیین أو معنویین عن طریق العملیات المصرفیة التي تقوم بها 

هذه من أهم الوظائف األساسیة للبنوك التجاریة ومن هنا تظهر أهمیة  عملیة تحویل المدخرات إلى إستثمارات

تزوید النشاط اإلقتصادي برأس المال النقدي الالزم له، ومن ثم تحقیق التنمیة األخیرة كونها تعتـبر أداة 

  .اإلقتصادیة

ستخدامها في وإ  ،ودائعلـوهكذا ومع إتساع نشاط البنوك التجاریة وأهمیتها وخطورة وظیفتها المتمثلة في تلقي ا

القروض فإن منح القروض تعتبر الوظیفة األساسیة للبنوك التجاریة التي تعتبر من أخطر الوظائف التي 

فهذا ما یجبر ،كون تلك  القروض التي تمنحها لیست ملكا لها بل في الغالب أموال المودعین  ،تمارسها

  .لغیرالمصرف على ضرورة الحـیطة والحذر عند تقدیم القرض ل

إال أن هذه البنوك تتعرض للعدید من المخاطر والتي تؤثر على أدائها ونشاطها وهي كثیرة ومتعددة لذلك 

یجب على البنك أن یحتاط ویقوم بمجموعة من اإلجراءات واألسالیب للوقایة من هذه المخاطر ویتجنبها وأن 

  .ةیكون متهیئ لهذا النوع من المخاطر ویتجنب الوقوع فیه مرة ثانی

لذلك یجب إنتهاجه ألسالیب  ستمرارهابقائها وإ  كفاءة البنك وتهدد يراجع فحیث تعمل هذه المخاطر على ت

    .تلك المخاطر والتقلیل من حدتهـاعدة لمكافحة 
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Résumé: 

 

Les Banques  commerciales  cosideraient  comme les puicipeaux de rassublement 

 de  distribution  elles  fouent le rol d’intermediarie eutu les debositairres des 

cabitaux  les  crédit  eurs  guelgue  foit indirdus ou male pas les operations 

bencaines excutes  

Nous cansiderans l’opeition de transfert des capitaux places eu inrestissement 

parmis les fanctions  paricipales des Bangues Comerciales et ciest le vrai rol 

decehes dermeies  jale faite gu’elles fourmient l’activite camercial par les capitaux 

manmetaie qu’il fait pau la paféssion de L’ecanaime qu’il fait pou la pafession de 

l’econome. 

 et apies l’elargirssemer de l’activité  des Banques ceuerciales  et  sea 

inpatanceet par imeuse fanction qu’elle recoiem les capitaux etoctro yoeanent 

des crédit . 

elle est camzrciales  par le gue ses credits des Banque ses biene mais 

desfandsdes depasitarres. 

c’est pour q’uil  fant bien  pratéger  ses  fands  aurait  de les octroyer 

les banque  pout  exbosé  à  muetip les risqes qui inffuet  au  actite et seu rol 

inpartant et guil fant prendre des mesures nécesairies  a  ci  d’eritu  ces risqes et 

d’avoi le  volent de  le  protecoi des   ces  fands pour les differnt’s  risque dans le 

futur  

ses  risque  inffueur  sur lecapacité de la banque et sur caunutéa cet effet qu’il 

fant  prenetuedes  meseues  èfficaice et  riqourese  pour lutter caitu ces risques et 

les faire mimimisei.  
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قتصاد وقلبه عامات األساسیة في بناء الهیكل اإلقتصادي ألي دولة، فهي عصب اإلتعتبر البنوك إحدى الد

م وتطویر وتنمیة مختلف قطاعات أهمیتها في العصر الحدیث نظرا لمساهمتها في دع زدادتإوقد  ،النابض

  .قتصاد الوطنياإل

بالمال، حیث یرتكز نشاطها أساسا في قبول الودائع ومنح تمارس البنوك التجاریة بشكل عام نشاط المتاجرة 

للعمالء  اإلقراضوعملیات  ثل القروض المصرفیة في حقیقة األمر النشاط الرئیسي للبنوكمالقروض حیث ت

من خالل ما تحققه من عوائد ، ومن هنا یقع على ربحیتها للخدمة الرئیسیة التي تقدمها وتعتبر المصدر األول ا

قتصادیة المختلفة باإلضافة إلى ذلك وتوجیهها إلى المشروعات اإلاألكبر في منح القروض  الدورك عاتق البنو 

حاجات مختلف القطاعات اإلقتصادیة وخلق  ویلمت يف فإن عملیة منح القروض المصرفیة تلعب دورا هاما

الموارد االقتصادیة وتحسین ستغالل إورها تساعد على التوسع في دة القدرة التنافسیة التي بدایوز  فرص العمالة

  .مستوى المعیشة

اإلقراض في البنوك یعد من أخطر القرارات على اإلطالق ألن تلك القروض التي تمنحها لیست ملكا  فقرار

ستردادها مرة  إولذلك لیس من الیسیر أن تحصل البنوك على تلك الودائع ثم ،لها بل هي أموال المودعین لدیها 

 ،من المخاطر هذا ما یجبرها على ضرورة توخي الحیطة والحذر عند تقدیمها للغیرأقل درجة و أخرى بعوائد 

حدة المنافسة وزیادة حجم  رتفاعإوأثناء أدائها لنشاط اإلقراض تواجهها العدید من المشاكل خصوصا مع 

  .المصرفیة التي تقوم بها المعامالت

تم وحة على الرغم من أن منح القروض تمصرفیة، الممنظاهرة تعثر القروض ال ازدادتاألخیرة  اآلونةوفي 

تهدف إلى التقلیل من حدة مخاطرها مستقبال إال أن تفادي مخاطر تعثر القروض  إقراضیةوفق أسس وسیاسیات 

كلیا أمرا مستحیال، لهذا حظیت هذه المشكلة إهتمام مسؤولي القطاع البنكي فهي تعمل باستمرار على تطویر 

  .ه وتحدیثه حسب مقتضیات وتطورات الظروفاإلقتراض وتعدیل

  :شكالیة بحثنا هذا المتمثلة في السؤال الرئیسي التالي طرح أو صیاغة إ رتأیناإومن أجل كل ما سبق ذكره 

 ؟ئتمانیة في البنوك التجاریةكیف یمكن  إدارة المخاطر اإل  - 

  :األسئلة الفرعیة

 منحه ؟ما المقصود باالئتمان الصرفي وكیف تتم إجراءات  /1

 ؟ ما معنى مخاطر اإلئتمان وكیف یتم قیاسها/2

 ؟ ماهي اإلجراءات الوقائیة والعالجیة للحد من مخاطر اإلئتمان /3  

 ؟للقضاء على مخاطر القروض  - BADR-بنك الفالحة والتنمیة الریفیةاأللیات التي یعتمدها هي  ما/ 4

  



 :المقدمة

 ب 
 

  :الفرضیات

  :الفرضیات التالیةن تساؤالت یمكن طرح متم طرحُه  امفي ظل 

 .تمان المصرفي دورا ریادیا في تفعیل حركیة األنشطة اإلقتصادیة ئتلعب البنوك التجاریة من خالل  اإل /1

   قابلة  حتمالیةإأداء البنوك التجاریة كجزء من نشاطها بالرغم من كونها  إن المخاطر اإلئتمانیة قائمة على /2

 .للحدوث والعكس

 .الوقائیة تقلل من خطر اإلئتمان ولكنها ال تقضي علیهاإلجراءات  /3

  .تزداد ضاهرة القروض المتعثرة نتیجة عدم تشدد المتابعة القانونیة للعمالء وٕانعدامها في بعض األحیان  /4

    :سةار دال فهداأ

  :المتواضعة هذه إلى تحقیق األهداف التالیة راستنادنأمل من خالل  

 ؛بالقروض المتعلقةالتطرق إلى أهم الجوانب  - 1

كإجراء وقائي لتفادي طر القرض وهذا خعي لو غیر المالیة التي تسمح بتقییم موضالمالیة و معرفة الطرق  - 2

 حدوثه؛

حدوثها بحیث ال  دستیعاب الطریقة التي یستطیع البنك من خاللها التعامل مع أخطار القرض عنفهم وإ  - 3

  بقدر خفیف ومعقول؛ تؤثر على البنك إال

 وض؛األسباب التي أدت إلى تعثر القر معرفة  - 4

مقارنته بواقع البنوك التجاریة الجزائریة بغیة تجسید و دراسة الجانب النظري إلدارة مخاطر االئتمان  - 5

  .ر القروض المصرفیةاواجهة أخطمسیاسة فعالة ل   

  : سباب إختیار الموضوع في النقاط التالیةأتتمثل  :موضوعلا ارب إختیابأس

  ؛نقود ومالیة :من التخصص الذي أزاول الدراسة فیهجزء یمثل موضوع الدراسة  -1 

 تدعم البحث العلمي؛إضافة معلومات جدیدة  -2

 ریة في إدارة المخاطر االئتمانیة؛فضولي ورغبتي في معرفة الدور الذي تلعبه البنوك التجا-3

 والمالیة؛حة على الساحة المصرفیة یعتبر من المواضیع الرئیسیة المطرو -4

   .ي لها آثار سلبیة على المقترض وكذا على مستوى البنكتتزاید ظاهرة تعثر القروض وال-5

  :سةار دالمنهج 

ار بختإلجابة على اإلشكالیة المطروحة وإ بغیة اإللمام واإلحاطة بمختلف جوانب الموضوع وتحلیل أبعاده وا

  :تبعناصحة الفرضیات المتبناة إ

المنهج التحلیلي من خالل الدراسة و أنواع وغیرهاو من خالل الجانب النظري من تعریفات  :المنهج الوصفي

سقاط جانب من من خاللها نحاول إ التيو بوكالة بسكرة  - BADR-والتنمیة الریفیة المیدانیة ببنك الفالحة



 :المقدمة

 ج 
 

لتمویل  تالتجاریة التي أنشأد من البنوك حوالتنمیة الریفیة وهو وا بنك الفالحةعلى واقع  المعلومات النظریة

  . المشاریع الفالحیة

 : یمكن حصر أهم الدراسات السابقة فیما یلي :ةات السابقسار دال

إدارة مخاطر اإلئتمان في البنوك التجاریة دراسة  بعنوان ،ة بن سمینة عزیزةالدكتور  ةدراسة مقدمة من األستاذ/ 1

وكالة بسكرة، قسم العلوم اإلقتصادیة،تخصص نقود وتمویل التي   -BADR-حالة بنك الفالحة والتنمیة الریفیة 

تهدف إلى معرفة الطرق المالیة وغیر المالیة التي تسمح للبنك بتقییم موضوعي لخطر القرض وهذا كإجراء 

 :وقائي لتفادي حدوثه وتوصلت إلي النتائج التالیة

للحكم على لمعاییر التي تراها ضروریة مجموعة من الشروط وا -بعین اإلعتبار–تأخذ البنوك التجاریة  - 

 ؛المقترض

 ؛الموضوعیة عند منحه القروض  أن البنك ال یعتمد بشكل واضح على المعاییر - 

أن اإلجراءات الوقائیة المنتهجة من طرف البنك تقتصر على أخذ الضمانات بأنواعهامن أجل سالمة  - 

 .البنوك 

ورها في الحد من القروض المتعثرة، دراسة تطبیقیة ودئتمانیة ة فاطمة بن شنة إدارة المخاطر اإلدراس /2

للمصارف الجزائریة، مذكرة ماجستیر مقدمة إلى كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم لتسییر بجامعة قاصدي مرباح 

ة ار داإلطار العام إلدارة المخاطر ومحاولة فهم وتحلیل معاییر بازل إل إبرازوالتي تهدف إلى  2010سنة بورقلة 

 . المخاطر والحد من تعثر الدیون

معرفة فئات المقترضین األكثر تعثر، من حیث طبیعة نشاطهم وقدراتهم، وقد توصلت هذه الدراسة إلى  - 

تخاذ قرار اإلقراض في البنوك وأن تعثر القروض  ینشأ عن یاسیة في الجزائر لها تأثیر على إأن القرارات الس

 .  میعها أو بعضها فتؤدي إلى التعثرألسباب التي قد تشترك جامجموعة من 

،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات إشكالیة القروض المصرفیة المتعثرة، دراسة حالة الجزائر دراسة هبال عادل/3

حیث توصل إلى بعض النتائج  نیل شهادة الماجستیر،في العلوم اإلقتصادیة ،تخصص تحلیل إقتصادي،

والتي تمثلت في أن القروض المصرفیة المتعثرة ال یمكن تجنبها نهائیا ولكن یمكن التقلیل من حجمها 

د حجمها نتیجة لتحول ض المصرفیة المتعثرة في الجزائر إزداوالتخفیف من آثارها قدر اإلمكان، وأن القرو 

ة إلعادة هیكلة المؤسسات وفتح المجال أمام المصارف ونتیج ،قتصاد السوقنفتاح على إاالقتصاد واإل

 .الخاصة

حالة بنك –مقارنة بین البنوك التقلیدیة  اإلسالمیة - دراسة خضراوي نعیمة ،إدارة المخاطر البنكیة،دراسة  /4

، تخصص الفالحة والتنمیة الریفیة وبنك البركة الجزائري،مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیرفى العلوم اإلقتصادیة

  :لى النتائج التالیة، توصلت إ2009- 2008وتمویل،نقود 



 :المقدمة

 د 
 

  ؛ن المخاطر لصیقة بالعمل المصرفي دون إ ستثناء أو تفریق بین البنوك التقلیدیة والبنوك اإلسالمیةإ- 

  ؛إدارة المخاطر هي ضرورة إلنجاح البنوك وٕاستمراریة عملها  نإ- 

الرقابة على البنوك من خالل إدراج المخاطر كأهم أولویاتها وذلك إن لجنة بازل دعمت البنوك المركزیة في - 

   بإدراجها لمقاییس المخاطر اإلئتمانیة ومخاطر السوق والمخاطر التشغیلیة ؛

إدارة المخاطر فالقروض یأخذ مقابلها  على األسالیب التقلیدیة في یعتمد بنك الفالحة والتنمیة الریفیة- 

  ضمانات

  :الصعوبات التي واجهت إنجاز هذا البحث هيإن أهم  :الدراسة صعوبات 

 .صعوبة الحصول على الموافقة من قبل البنك للقیام بالدراسة التطبیقیة - 

- صعوبة الحصول على دراسة حالة لقرض متعثر حصل على مستوى بنك الفالحة والتنمیة الریفیة - 

BADR - وكالة بسكرة. 

  هیكل البحث 

 ةإلى األهداف المسطرة، قمنا بتقسیم هذا العمل إلى ثالثة فصول سبقتها مقدمة عامة لإلحاط وصلتمن أجل ال

حول نظرة عامة حول البنوك   الفصل األولتمحور  النتائج المتوصل إلیها حیثو  بالموضوع وتلتها خاتمة عامة

التجاریة وقسم الفصل إلى ثالث مباحث ففي المبحث األول تحدثنا عن ماهیة البنوك التجاریة وفي المبحث 

الثاني عن عمومیات حول القروض البنكیة و المبحث الثالث حول معاییروٕاجراءات منح القروض والفصل الثاني 

حول مفاهیم  وتم تقسیمه أیضا إلى ثالث مباحث،المبحث األولعمومیات حول القروض البنكیة  ر في تمحو 

نظرة عامة حول القروض المتعثرة والمبحث الثالث حول إدارة  أساسیة للمخاطر البنكیة وفي المبحث الثاني

فقد خصص للدراسة المیدانیة حول بنك الفالحة والتنمیة الریفیة  مخاطر القروض البنكیة المتعثرة والفصل الثالث

-BADR-  نظرة عامة حول  بنك الفالحة والتنمیة الریفیة والمبحث الثاني إلى  وكالة بسكرة وذلك بعد التطرق

عملیة منح اإلئتمان وتسییر إلى  حول سیاسة اإلئتمان ببنك الفالحة والتنمیة الریفیة وتطرقنا في المبحث الثالث

  .وكالة بسكرة -BADR-مخاطر اإلئتمان ببنك الفالحةوالتنمیة الریفیة 
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  : یدـتمه

یتكون الجهاز المصرفي ألي دولة من مجموعة من المصارف العاملة في هذا البلد، حیث لكل دولة بنك 

مركزي یقوم بدوره كمصرف للحكومة والذي یختلف عن غیر من المصارف في كونه ال یستهدف الربح، كما له 

  .حق اإلشراف والرقابة على وحدات القطاع  المصرفي

رفیة التي یتكون منها الجهاز المصرفي البنوك التجاریة التي تتنوع أنشطتها التي ومن المؤسسات المص

تزاولها، وهذه البنوك تمارس الوساطة المالیة حیث تتمثل مهمتها األساسیة والتقلیدیة في تلقي الودائع المالیة أي 

بإقتراض األموال، وهذا ما ودائع العائالت والمؤسسات والسلطات الحكومیة حتى سمیت بنوك الودائع والقیام 

  :سنتطرق إلیه في فصل الفصل األول والذي یشمل ثالثة مباحث وهي

 ماهیة البنوك التجاریة :المبحث األول. 
 عمومیات حول القروض البنكیة :المبحث الثاني. 
 معاییر وٕاجراءات منح القروض :المبحث الثالث.  
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  :نظرة عامة حول البنوك التجاریة: المبحث األول

محددة، كما تمنح القروض بما  بقبول ودائع تدفع عند الطلب أو ألجال معتادة ةبصفالتجاریة وم البنوك تق

المالي وما تتطلبه من  دخار واإلستثمارة اإلتنمیمباشرة یحقق أهدافها ویدعم اإلقتصاد القومي، باإلضافة إلى 

  .عملیات مصرفیة وتجاریة ومالیة

  :وك التجاریةنشأة ومفهوم البن :ألولاالمطلب 

جتماعیة، وتلعب البنوك فیر األموال لمتطلبات التنمیة اإلقتصادیة واإلدور أساسي في تو  لها  بصفة عامةبنوك ال

بصفة خاصة دور حیوي في تجمیع الودائع وتوظیفها ویعد هذا واضحا في الدول المختلفة بشتى التجاریة 

  . أنظمتها االقتصادیة

 حیث قام  ،إلى الفترة األخیرة من القرون الوسطىترجع نشأة البنوك التجاریة  :نشأة البنوك التجاریة: أوال

ال المودعین بغیة أمو بعض التجار والمرابیین والصاغة في أوروبا وبالذات في مدن البندقیة وبرشلونة بقبول 

تحویل بریجیا قامت هذه المؤسسات تدأشهادات إیداع إسمیة، و المحافظة علیها من الضیاع وذلك لمقابل إصدار 

  .للمعامالت التجاریة اإلى حساب مودع آخر سداددع الودائع من حساب مو 

ذلك إلى  ىومنذ القرن الرابع عشر سمح الصاغة والتجار لبعض عمالئهم بالسحب على المكشوف وقد أد   

لبة من القرن السادس عشر إلى المطا األخیرإفالس بعض المؤسسات، مما دفع بعض المفكرین في الربع 

ستردام وكان غرضه األساسي مأنشأ بنك أ 1609یالتوا، وفي عام ابإنشاء أول بنك حكومي في البندقیة بإسم بیاز 

  .والتعامل في العمالت مودع آخر مودع إلى حساب حفظ الودائع وتحویلها عند الطلب من حساب

الصناعیة في دول أوروبا  الثورة وبفضل إنتشار 18المقاصة بین السحوبات التجاریة ومنذ بدایة القرن  وٕاجراء

قامت فروع في كل أبرزت الحاجة إلى بنوك كبیرة الحجم وقد تأسس العدید من البنوك التي إتسعت أعمالها و 

  .)1(ي تسویة المعامالتف مكان، وكان لها أثر كبیر في إستخدام الشیكات المصرفیة

 مفهوم البنوك التجاریة: ثانیا :  

  :منها اري نذكرجفهوم البنك التم حیوجد عدة تعریفات تشر 

ي تستحق عند الطلب أو بعد فترة قصیرة تالبنوك التجاریة هي بنك الودائع وتقوم بقبول أموال المودعین ال - 

 )1(.األجل بضمانات مختلفةال األعمال والصاغة قروضا قصیرة ما یقوم بإقراض التجار ورجكمن الزمن 

 

                                           

(1)فؤاد توفیق یاسین، أحمد عبد هللا  درویش، المحاسبة المعرفیة في البنوك التجاریة واإلسالمیة، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، 

.01ص  ،1996عمان،   

 (1)د.خیرت ضیف، محاسبة البنوك، دار النھضة العربیة لطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، ص 03.
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قتصادیة ذات العجز إلحدات اقتصادیة ذات الفائض والو حدات اإلالو بالوساطة بین جاریة تقوم التالبنوك  - 

  )1(.لمقرضین والمقترضینین اب توسطال أي

 وتسمى أحیانا بمصارف الودائع وأهم ما یمیزها اإلئتمانالمصارف التجاریة هي المصارف التي تتعامل ب -

  )2(.یسمى بخلق النقودالطلب والحسابات الجاریة وینتج عن ذلك ما قبول الودائع تحت على غیرها 

دخاریة واستخدامها في عملیاتها وظیفتها األساسیة قبول الودائع اإل التي وسیطیةلالمالیة ا هي المؤسسات - 

إلقراض والتي تقوم بتقدیم الخدمات المصرفیة لجمیع الزبائن دون تخصیص ولها میزة او الخصم  :ختلفة مثللما

 )3(.النقود والودائع قخل

 .لتحقیق الربح ىالمالیة المتخصصة في التعامل في النقود والتي تسعالتجاریة حدي المنشآت إهي  - 

اما كافیا یقوم ظاألموال بالطلب علیها إذ أنها توفر ن فیه عرض يقتعتبر البنوك التجاریة المكان الذي یلت - 

م بین منشآت األعمال التي تت ةكافة المعامالت المالیبتسویة قوم توالمنشآت، كما  األفرادبتعبئة ودائع ومدخرات 

 . األفرادو 

وهي أداة مهمة تمنح التمویل الالزم سواء للمنتجین أو التجار أو المستهلكین من خالل ما تمنحه من  - 

   )4(.إئتمان

 األفرادذلك أنه یقبل ودائع  قصیر األجل اإلئتمانالنقد ویمنح  في سوق نیة تعملهي مؤسسة إئتما - 

فع عند الطلب أو بعد أجال قصیرة یمتد نشاطها إلى كل فروع النشاط مقابلها وعودا الد يوالهیئات ویعط

 )5(.األفراداالقتصادي یمكن أن تملكه الدولة أو 

  )6(.جمع الودائع من الجمهور ومنح القروض :تقوم بالعملیات التالیة مؤسسات التيلهي تلك ا - 

  )7(.رتهاووضعها تحت تصرف الزبائن والسهر على إدا توفیر وسائل الدفع الالزمة - 

  

  

                                           

 (1)د.أحمد زھیر شامیة، النقود والمصارف، دار زھران للنشر والتوزیع، عمان-  األردن، ص202.

)أ.د.زیان سلیم رمضان، محفوظ أحمد جودة، إدارة البنوك، ط 2، 1996، دار المسیرة والصفاء للنشر والتوزیع، عمان، ص 10.
2) 

(3)علي بوعبد هللا، وظائف اإلدارة المصرفیة، دراسة حالة بنك الفالحة والتنمیة الریفیة، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم 

.04، ص 2005/2006نقود وتمویل، جامعة محمد خیضر بسكرة، : االقتصادیة، تخصص  

 (4)د.محمد سعید  أنور سلطان، إدارة البنوك، الدار الجامعیة الجدیدة، األزاریطیة- اإلسكندریة، 2005، ص 14.

 (5)أ.جمال لعمامرة، المصارف اإلسالمیة، دار النبأ، 1996، ص22.

(6)تومي إبراھیم، النظام المصرفي الجزائري واتفاقیات بازل، دراسة حالة بنك الفالحة والتنمیة الریفیة والشركة الجزائریة  لإلعتماد 

، 2007/2008نقود وتمویل، جامعة محمد خیضر بسكرة، : اإلیجاري، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم االقتصادیة، تخصص

.20ص   

 (7) خالد علي الدلیمى، النقود والمصارف والنظریة النقدیة، دار األنیش للطباعة والنشر والتوزیع، 1998، ص63.
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  :وأهدافها التجاریةالبنوك وظائف : ثانيالمطلب ال

 وظائف البنوك التجاریة: أوال:  

منها النقدیة والغیر النقدیة، كما تقدم العدید من الخدمات التي تقدمها تجاریة بعدة وظائف لقوم البنوك ات

تقسیمها إلى وظائف تقلیدیة  یمكنكانت خدماتها تقتصر على قبول الودائع ومنح القروض و أن  للعمالء بعد

  .حدیثةى وأخر 

 :الوظائف التقلیدیة - 1

تحت الطلب، وٕادخار، وألجل أو خاضعة  أنواعهافتح الحسابات الجاریة وقبول الودائع على اختالف  - 

 ؛إلشعار

تشغیل موارد البنك مع مراعاة مبدأ التوفیق بین مبدأ السیولة الربحیة والضمان واألمن ومن أهم أشكال  - 

 :ل االستثمار ما یليالتشغی

 ؛منح القروض والسلف المختلفة وفتح الحسابات الجاریة المدینة  .أ 

 .والتسلیف بضمانها تحصیل األوراق التجاریة وخصمها  .ب 

 .بیعا وشراء لمحفظتها أو لمصلحة عمالئهاالمالیة من أسهم وسندات  باألوراقالتعامل   .ج 

 .ندیةعتمادات المستتمویل التجارة الخارجیة من خالل فتح اإل  .د 

 .تقدیم كفاالت وخطابات الضمان للعمالء  .ه 

 )1(.المساهمة في إصدار األْسهم والسندات والشركات المساهمة  .و 

فیها بمنقوالتهم الثمینة من مجوهرات وأوراق مالیة وأوراق  یحتفظونعمالئه ل صدار البنك خزائن صغیرةإ - 

 )2(؛هامة ونقود

وال معنى والغایة من وجودها  لنشاط الرئیسي للبنوكفي حقیقة األمر ا خیرةهذه األ إذ أن منح  القروض - 

في سداد حاجاتهم لهذه  ىف بطریقة أو بأخر ظو تلهذه الودائع واألموال التي تجمعها البنوك ما لم في الواقع 

أو من حیث المدى وذلك تبعا للنشاط الذي یقومون به وحجمه ودور البنوك هنا األموال سواء من حیث المبلغ 

 .ة هذه الرغبة، تمنَحه قروضا تتالئم مع خصائص النشاطیكمن في تلبی

دخاریة؛ إذ تشكل هذه الودائع الجزء الكبیر من ، الودائع الجاریة اإلأنواعهاقبول الودائع على اختالف  - 

  )3(.موارد البنك التجاري ویمكن سحبها بواسطة شیكات

 

                                           

 (1)د.محمد مصطفى السنھوري، إدارة البنوك التجاریة، دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة، 2013، ص 84.

 (2)أ.د.زینب عوض هللا.أ.د.أسامة محمد الفولي، أساسیات االقتصاد النقدي والمصرفي، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت-  لبنان، ص 102.

 (3)ودیع طوروس، المدخل إلى االقتصاد النقدي، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، ص ص 236، 237.
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  :الوظائف الحدیثة - 2

 .ةرة متخصصئل دااقتصادیة والمالیة لهم من خالاإ اراتستثمالعمالء وتقدیم اإل وممتلكات إدارة أعمال - 

أن لكل بنك تجاري سقف محدد  الذكرالشخصي من خالل اإلقراض العقاري، وهنا یجدر  اإلسكانتمویل  - 

 ؛في هذا المجال یجب أن ال یتجاوزه لإلقراض

إلنتاج لوال الالزمة یفة التوزیع في المجتمعات ذات التخطیط االقتصادي المركزي یتم توزیع كافة األمظو  - 

ة عن المشروع نفسه عن طریق المصرف، ویتم ذلك عادة بالطرق خارجمن مصادر  ةوالمتولد اإلنتاجأو إعادة 

 .  یةاإلئتمان

عملیة توجیه األموال تتولى المصارف في المجتمعات ذات التخطیط المركزي  :والرقابة اإلشرافیفة ظو  - 

دت به من أغراض رصا مع متابعة هذه األموال لتأكد من أنها تستخدم فیالمتداولة في إستخداماتها، المناسبة م

    )1(.إستخدامها من أهداف محددة مسبقا للمشروعات التي إستخدمتها وللتأكد من مدى ما حققه

   

                                           
.85محمد مصطفى السنھوري، مرجع سابق، ص .د)1(  



 :بنوك التجاریةنظرة عامة حول ال :للفصل األوا

 

7 

 

  .وظائف البنوك التجاریة التقلیدیة والحدیثة: 01 شكل رقم

  

  الوظائف التقلیدیة                                 

  أشكال التشغیل واإلستثمار

  الوظائف الحدیثة                                         

  

  الجزائر وظائف البنوك في االقتصاد والمخطط

  

  .32األردن، ص  -، دار المسیرة النشر والتوزیع والطباعة، عمانمحاسبة البنوكعبد الرحمن السالم، . فائق الشفیر، أ. أ :المرجع

 

  فتح حسابات      

  تجاریة وقبول      

  الودائع      

  تشغیل موارد البنك مع التوفیق             

  بین الربحیة والسیولة             

         منح

القروض 

  لفوالس

  تحصیل

األوراق 

التجاریة 

 اوخصمه

  

لتعامل ا

باألوراق 

المالیة 

األسهم 

  والسندات

ل تموی

التجارة 

  الخارجیة

تقدیم 

الكفاالت 

خطابات 

  الضمان

التعامل 

بالعمالت 

  األجنبیة

تحصیل 

الشیكات 

  المحلیة

  

  

 في المساهمة

أسهم  إصدار

وسندات 

  الشركات

  تأجیر

  الخزائن

  األمنیة

  لحفظ

المجوهرات 

  والمستندات

  ة أعمالإدار           

                   وممتلكات           

  العمالء                       

  اإلستثماراتوتقدیم          

  تمویل اإلسكان     

  الشخصي       

  العقاري اإلقتراضب        

  المساهمة في خطط  

  میةالتن 

  القومیة 

  الرقابة واإلشراف                  وظیفة التوزیع                           
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 أهداف البنك التجاریة: ثانیا :  

  :لبنك التجاري في النقاط التالیة أهمهاأهداف ا یمكن إدراج ربح

م الربح وتعظیمه هو أول ما تهتهدف تحقیق  أناألمر الذي ال شك فیه ف  :)Profitability(الربحیة  -1

ن فیه عادة یهربون عند به البنوك التجاریة ألنه إذا تدهورت أحوال البنك التجاري وحقق خسائر، فإن المساهمی

المساهمین ویقومون ببیع البنك إلى أیة جهة تستطیع إدارته ربما یتفق أكثر ك ببیع أسهمهم، و لأول فرصة ذ

 )1(.أفضل

إلى نقدیة بسرعة وبدون خسائر لمواجهة قابلیة األقل للتحویل السیولة تعني  :)L’iquidity( لسیولةا - 2

یة تجاریة من الناحوالسیولة أول ما تهتم به البنوك ال االلتزامات المستحقة األداء حالیا أو خالل فترة قصیرة

غدا  تعالواأمر مرتبط بوجود البنك وكیانه إذ أن البنك ال یستطیع أن یقول لمودعیه التشغیلیة ألن توفر السیولة 

 .سحب جزء من ودائعهم أو سحبها جمیعا طلبواإذا 

 ولمقب أماننفسها في مستوى  تجعل البنوك التجاریة أن ویقصد باألمان :)Security( األمان والضمان - 3

السرقة (، مخاطر عدم تسدید العمالء للقروض التي منحت لهم مخاطر اإلجباریةمن المخاطر، مخاطر التصفیة 

   )2(.جمهور المودعین یتأثرون وربما یقومون بسحب ودائعهمخلل فإن إذا حدث أي إال أنه  )الخ... ختالسواإل

  :وأنواعها التجاریةخصائص البنوك : المطلب الثالث

 البنوك التجاریة خصائص: أوال:  

   :التجاریة عدة خصائص تمیزها عن غیرها من البنوك األخرى نذكر منها للبنوك

قیام البنوك التجاریة بتجمیع المدخرات للزبائن في صورة ودائع وهي بذلك بین المؤسسات المالیة  - 1

ة ضمعر  تكون هذه الودائعبودائعهم بصورة ودائع جاریة تحت الطلب وت یحتفظوا أنالوسیطة والتي تسمح لزبائنها 

للسحب في أي وقت وذلك بواسطة الصكوك یمكن تحویل ملكیتها أیضا وبذلك یترتب على البنوك التجاریة 

وهذا ما ال تتصف به  ،هي جزء من عرض النقود ،إلتزامات مالیة نتیجة قبولها للودائع الجاریة وبالتالي

 )3(.المؤسسات المالیة األخرى

                                           

 (1)د. سامر جلدة، البنوك التجاریة والتوریق المصرفي، دار أسامة للنشر والتوزیع، األردن - عمان، ص 31.

 (2)د.حسین بن ھاني، إقتصادیات النقود والبنوك، (المبادئ واألساسیات)، دار ومكتبة الكندي للنشر والتوزیع، عمان، ص 207.

(3)رحال فؤاد، تأثیر تحریر تجارة الخدمات المصرفیة على تنافسیة البنوك وأثرھا على القطاع المصرفي الجزائري، مذكرة ماجستیر في 

.05، ص 2005/2006، -بسكرة - العلوم االقتصادیة، تخصص نقود ومالیة، جامعة محمد خیضر  
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رج تأتي البنوك التجاریة في الدرجة الثانیة من حیث التسلسل الرئاسي للجهاز النسبة لمبدأ التدب  - 2

المصرفي وال یسبقها في ذلك إال البنك المركزي حیث یباشر األخیر الرقابة من جانب واحد بما له من أدوات 

 )1(.بلد ماووسائل وتقنیات یهدف إلى التحكم في نشاط البنوك التجاریة بما تقتضیه الوضعیة االقتصادیة ل

قدر ممكن من األرباح بأقل نفقة  تحقیق أكبر ساسياألالیة هدفها مالبنوك التجاریة هي مؤسسات رأس - 3

 .المصرفیة أو خلقها نقود الودائع وبذلك تؤثر في السیاسة االقتصادیة للدولةممكنة وذلك بتقدیم خدماتها 

وتقدیم  األفرادعلى تلقي الودائع من  جعل عمل البنوك التجاریة ال یقتصر إن تطور األعمال المصرفیة - 4

والقروض قصیرة األجل فحسب، بل یتعدى هذا النطاق إلى اإلطالع بأوجه النشاط التي كانت البنوك  اإلئتمان

                                    )2(.كومیةوشراء السندات الحكومیة وغیر الحتمویل المشروعات الصناعیة : مثل تمارسها المتخصصة

 أنواع البنوك التجاریة: ثانیا:  

یة التي یتم من خاللها النظر إلى البنوك وذلك إلى النحو و از تنقسم البنوك التجاریة إلى أنواع متعددة طبقا لل

  : التالي

 :من حیث نشاطها ومدى تغطیتها للمناطق الجغرافیة  )أ 

دى رئیسي في العاصمة أو في إحویقصد بها تلك البنوك التي یقع مركزها ال: البنوك التجاریة العامة - 1

وتباشر نشاطها من خالل فروع أو مكاتب على مستوى الدولة أو خارجها وتقوم هذه البنوك بكافة  المدن الكبرى

قصیر ومتوسط األجل، كذلك فهي تباشر كافة مجاالت  اإلئتماناألعمال التقلیدیة للبنوك التجاریة وتمنح 

 .جیةالصرف األجنبي وتمویل التجارة الخار 

نشاطها على منطقة جغرافیة محدودة  قتصریویقصد بها تلك البنوك التي : البنوك التجاریة المحلیة - 2

 )3(.محدد محافظة معینة أو مدینة أو والیة إقلیم: مثل یانسب

كذلك فهي  ،البنوك بصغر الحجم ههذ ع المركز الرئیسي للبنك والفروع في هذه المنطقة المحددة، وتتمیزقوی

  .الخدمات المصرفیة التي تقوم بتقدیمهاة المحیطة بها وینعكس ذلك على مجموعة ئلبیترتبط با

 

 

 

 

                                           

 (1)د.محمد سعید أنور سلطان، إدارة البنوك، مرجع سابق، ص 12.

(2)حدة رایس، دور البنك المركزي، إعادة تحدید السیولة في البنوك التجاریة في ظل نظام اقتصادي ال ربوي، أطروحة مقدمة لنیل شھادة 

.06، ص 2007/ 2006بسكرة،  - الدكتوراه في العلوم االقتصادیة نقود وتمویل، جامعة محمد خیضر  

 (3)شاكر القزویني، محاضرات إقتصاد البنوك، دیوان المطبوعات، الجزائر، 1987، ص 26.
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  :من حیث النشاط  )ب 

 )1(.ویقصد بها تلك البنوك التي تتعامل مع كبار العمالء والمنشآت الكبرى: ةملجبنوك ال - 1

ولكن  المنشآت الصغرىحیث تتعامل مع صغار العمالء و  ،وهي عكس النوع السابق: ةتجزئبنوك ال - 2

ما تتمیز به متاجر التجزئة فهي منتشرة جغرافیا وتتعامل بتسعى لجلب أكبر عدد منهم، وتتمیز هذه البنوك 

وبذلك فإن  لألفرادلتعامل انیة والمكانیة، ومنفعة التملك و الزمبأصغر الوحدات المالیة قیمة من خالل خلق المنافع 

 .ستهلك النهائيالتجزئة تسعى إلى توزیع خدمات البنك من خالل الم

 : لفروعمن حیث ا  )ج 

ولها فروع متعددة  ،في الغالب شكل الشركات المساهم شكال قانونیا ي بنوك تتخذهو : بنوك ذات الفروع )1

فرع تدبیر كزیة في تسییر أمورها حیث یترك للتغطي أغلب أنحاء الدولة وال سیما األماكن العامة وتتبع الالمر 

علیها في الئحة البنك، ما یتعلق باألمور الهامة التي ینصب لبنك إال بیرجع للمركز الرئیسي ل فالشؤونه، 

  .التي تمتد بها الفروعوبطبیعة األمور فإن طبیعة المركز الرئیسي یضع السیاسة العامة 

من البنوك بأنه یعمل على النطاق األهلي ویخضع للقوانین العامة للدولة، ولیس قوانین  ویتمیز هذا النوع

  میل هذا البنك إلى التعامل في القروض قصیرة األجلیقع الفرع في نطاقها الجغرافي ویلتي المحافظات ا

 ن كانت تتعامل أیضا في القروضإ و یل رأس المال العامل لضمان سرعة إسترداد القرض، و وذلك لتم) سنة فأقل(

   .ولكن بدرجة محدودة األجل كذلك طویلة األجللمتوسطة ا

عن سلسلة من البنوك نشأت نتیجة لنمو حجم البنوك التجاریة وزیادة حجم وهي عبارة : بنوك السالسل )2

ها وٕاتساع نطاق أعمالها وتتكون السلسلة من عدة فروع منفصلة عن بعضها إداریا ولكن یشرف علیها نشاط

ات مركز رئیسي واحد یقوم برسم السیاسات العامة التي تلتزم مختلف وحدات السلسلة بها، كذلك ینسق بین الوحد

 .م أو وال یوجد هذا النوع من البنوك التجاریة إال في ال وبعضها

التابعة التي تعمل شكل شركة قابضة تدیر مجموعة من الشركات  وهي البنوك تأخذ :بنوك المجموعات )3

على الشركات التابعة وتضع لها السیاسات العامة  باإلشرافحیث تقوم الشركة القابضة  ،في النشاط المصرفي

البنوك شرت هذه مركزي وتأخذ هذه البنوك طابعا إحتكاریا ولقد إنت ترك لها تنفیذ هذه الشركات بشكل الما تنیب

 .في أوروبا الغربیة والو م أ

هذه البنوك على ما یتمتع به أصحابها من ثقة، وبطبیعة الحال فإنها منشأة تكون  تقوم :فردیةبنوك الال )4

   )2(. األموال في األوراق المالیة في مجاالت قصیرة األجل وتوظیفهي سوق تتعامل فمحدودة رأس المال وكذلك 

                                           

 (1)أ.د.محمد عبد الفتاح الصیرفي، إدارة البنوك، دار المناھج  للنشر والتوزیع، عمان- األردن، ط 1،  2006، ص 32.
.34نفس المرجع السابق ص )2(  
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وبسرعة تي یمكن تحویلها إلى نقود لل المالیة سیولة، واو صالتجاریة المخصومة، وغیر ذلك من األ واألوراق

 .خسائروبدون 

   .1960ؤسسة الراجحي المصرفیة بالمملكة السعودیة في عام ومن أمثلتها م

والیة وخضع هذه البنوك  افیة محدودة كمدینة أو محافظة أوجغر وهي بنوك تغطي منطقة  :محلیةبنوك الال )5

 إلى للقوانین الخاصة بالمنطقة التي تعمل بها كذلك فهي تتفاعل مع البیئة التي توجد بها وتعمل على 

  )1( .هاباسنتقدیم الخدمات المصرفیة التي ت

  :البنوك التجاریة مصادر تمویل: رابعالمطلب ال

  :یليأو الخارجیة ویمكن تلخیصها فیما التجاریة سواء الداخلیة هناك عدة مصادر یتم من خاللها تمویل البنوك

 :وتتألف من): الخاصة أموال المصادر(:در الداخلیةالمصا - 1

وتتمثل في األموال التي یحصل علیها المصرف من أصحاب المشروع عند بدأ تكوینه : رأس المال المدفوع   )أ 

أو تخفیضات قد تطرأ علیها في فترات الحقة، ویمثل هذا المصدر نسبة ضئیلة من مجموع األموال  وأیة إضافات

التي یحصل علیها المصرف من جمیع المصادر ولكن أهمیة هذا المصدر ال یمكن المبالغة فیها حیث یساعد 

ى قیمة الموجودات رأس المال على خلق الثقة في نفوس المتعاملین مع المصرف ضد ما یطرأ من تغیرات عل

 .                                              التي یستثمر فیها المصرف أمواله

تحتجز األرباح بصفة عامة في المشروعات ألسباب مختلفة وهي تمثل جزءا من حقوق  :المحتجزة األرباح  )ب 

اخلیا ویمكن تقسیم األشكال التي ستثمار دة للحصول على األموال الالزمة لإلالمساهمین ویرى البعض فیها وسیل

  :إلى  تتخذها األرباح المحجوزة إلى االحتیاطات والمخصصات واألرباح غیر المعدة للتوزیع

حتیاطي، محدد تحدیدا نهائیا وقت تكوین اإلمن األرباح لمقابلة طارئ حتیاطات اإلتقتطع  :االحتیاطات) 1ب

واحد ظهرت في المحاسبة عدة تسمیات ألنواع مختلفة من وتفادیا إلظهار حجم األرباح المحجوزة في حساب 

االحتیاطات فهناك اإلحتیاطي العام واإلحتیاطي القانوني وبصفة عامة یكون المصرف أي إحتیاطي فیه عن 

حتیاطات تعتبر مصدرا من مصادر لمساهمین واإللطریق إقتطاع مبلغ من أرباحه السنویة وهو بذلك ملك 

حتیاطات زاد ضمان المودعین في مال نفسها بمعنى ان كلما زادت اإلا من طبیعة رأس الالتمویل الداخلیة وأنه

  :المصارف التي تم إیرادها وتنقسم إلى

 

 

                                           
.35.34رجع سابق، ص ص مالنفس )1(  
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 المصرف من تلقاء نفسه من غیر أن یفرضه علیه  حتیاطي یكونهإهو  :)إختیاریة(إحتیاطات خاصة

 :القانون ویكون لنفسه تحقیقا لغرضین

 1( .لمصرف في مواجهة المتعاملین والجمهورتدعیم المركز المالي ل( 

  وهو إحتیاطي یطلبه القانون وینص على أن یكون بنسبة معینة  :)رأس المال يطتیاحإ(ةنونیاقإحتیاطات

فإن القانون ینص على  األرباحمن رأس المال فعندما یستقر المصرف في أعماله ویبدأ في الحصول على 

 . من األرباح الصافیة قبل توزیعها في كل سنة المصرف أن یقتطع نسبة مئویة معینة

صول ممثلة للقیمة الحقیقیة لها في تاریخ إعداد قیمة األ تكون المخصصات في العادة :تمخصصاال) 2ب 

ألسس التقییم المتعارف علیها لكل نوع من أنواع األصول وتحمل األرباح عادة بقیمة هذه المیزانیة طبقا 

   .المخصصات

إلحتیاطات والمخصصات تكون غیر معدة للتوزیع على المساهمین إن ا :وزعةمغیر الال األرباح) 3ب 

كاألرباح إال أن المبالغ التي تبقى بعد إقتطاع اإلحتیاطات والمخصصات تكون قابلة للتوزیع على شكل أرباح 

 أنها تكون قابلة دورة إالمغیر موزعة  أرباحأسهم، وقد توزع اإلدارة جزء منها وسیتبقى جزءا منها على شكل 

  .لتوزیع ویوزعها المصرف متى شاء

هي المصادر  غیر الموزعة واألرباحالمخصصات و  حتیاطيإ إن رأس المال: سندات الدین الطویلة األجل  )ج 

األجل  أما المصادر الحدیثة فتشمل سندات الدین الطویلةالداخلیة التقلیدیة لألموال بالنسبة للمصرف التجاري 

ویحتفظ باألموال الناتجة عن هذا  الخارجیة ویصدرها البنك ویبیعها للجمهور وللمؤسساتوهي من المصادر 

البیع ضمن أمواله الخاصة شرط أن یكون سداد الودائع حق األولویة على سداد هذه السندات عند تصفیة أعمال 

 )2( .المصرف

لمصادر الهامة لكي تقوم البنوك ك الجاریة من ایة للبنو جالخار  وسائل التمویل تعتبر :یةارجالمصادر الخ - 2

إما  المصادرعددة فقد یحصل البنك التجاري على هذه تمویل نشاطاتها المختلفة والقیام بمهماتها المتبالتجاریة 

 )3(.نتیجة عالقاته مع البنوك التجاریة وغیر التجاریة األخرى أو نتیجة عالقة البنك التجاري مع زبائنه وعمالئه

 

  

                                           
.36جع سابق، ص محمد عبد الفتاح الصیرفي، مر)1(  
. 39، 37مرجع السابق، ص صال نفس )2(  

(3)د.عبد الرزاق شحاتة، محاسبة المنشآت المالیة(البنوك التجاریة)، دار المسیرة  للنشر والتوزیع والطباعة، 1998، عمان، ط 1، 2006، 

.22ص   
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مبالغ نقدیة مقیدة في دفاتر البنوك التجاریة مستحقة للمودعین بالعمالت المحلیة أو  تمثلو : الودائع/1

تفاق المنظم لعالقة بین صاحب الودیعة من شكل طبقا لإل أكثروتتخذ هذه الودائع  ،بالعمالت األجنبیة

 )1(:وتنقسم إلى ،والبنك

 بحیث یمكن  ،ت بالمصارف التجاریةوالهیئا األفرادوتمثل األموال التي یودعها : الودائع تحت الطلب

ي وقت بموجب أو أمر یصدرها المودع إلى المصرف لیتم الدفع بموجبها له أو لشخص آخر یعینه في أ سحبها

 )2(.المودع في األمر الصادر منه للمصرف

  ع نقضاء هذا الشكل من الودائمنها إال بعد إ وتودع لدى البنك التجاري على أن ال یسحب: الودائع ألجل

إلتزاما على البنك في أي لحظة حیث یكون على علم مسبق بالتاریخ الذي یمكن أن تطلب فیه، ومن ثم یكفي أن 

الودائع أقل من تلك النسبة التي یتعین اإلحتفاظ بها مقابل یحتفظ البنك مقابلها بنسبة من االحتیاطي النقدي 

 )3(.الجاریة

 یتم السحب منها  ال والهیئات بالمصارف على أن األفرادعها لتي یودا ویقصد بها األموال :الودائع بإخطار

ن تكو إال بعد إخطار المصرف بفترة تحدد عن اإلیداع وبالمقابل یدفع المصرف فائدة على هذه الودائع قد 

إلى هذا النوع من اإلیداع  األفرادالهیئات و وتلجأ  ،مساویة إلشعار الفوائد على الودائع ألجل معدالتها أقل أو

  )4(.ستثماراإل صر فدما یتجمع لدیها رصید نقدي في فترات دوریة ولمدة قصیرة إنتظارا لعن

 لحین الحاجة إلیها بدال تركها عاطلة في خزائنهم  فهي تمثل مدخرات یودعها أصحابها: ودائع التوفیر

سحب منها بإعتبار السیولة حیث یمكن ال ،على عائد مقابلها دون التضحیةالخاصة، وتفویت فرصة الحصول 

   )5(.وقت أيفي 

إعادة نتیجة  باإلضافة إلى المصدر السابق الذكر للموارد فقد تحصل البنوك التجاریة على وسائل التمویل

البنوك  تحمس حیث ،حسم السندات التجاریة التي قامت بها البنوك التجاریة بحسمها سابقا لدى البنك المركزي

النظم الخاصة بالبنك المركزي للبنوك التجاریة بإعادة تجهیز قروض ما سمحت كالتجاري بإعادة حسم السندات، 

    )6(.منحها إلى زبائنهاتلفة التي قامت البنوك التجاریة بالتمویل المخ

 

 

                                           

 (1)صبحي تادرس فریصة، النقود و البنوك، دار النھضة العربیة، بیروت، 1984، ص 130.
.41محمد عبد الفتاح الصیرفي، مرجع سابق، ص )2(  
.131صبحي تادرس فریصة، مرجع سابق، ص )3(  
.42مرجع السابق، ص النفس )4(  
.131مرجع سابق، ص نفس )5(  
.23عبد الرزاق شحاتة، مرجع سابق، ص .د)6(  
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 وهناك أنواع أخرى من المصادر هي:  

بعضها من بعض  اإلقتراضالبا ما تلجأ المصارف إلى غ :كزير من المصارف إلى البنك الم اإلقتراض - 1

ن البنك المركزي عند حاجتها لتمویل عملیاتها المصرفیة التي تقتصر مواردها الذاتیة عن تمویل مثل هذه أو م

ي إقترض منها سواء كانت محلیة ذیمثل إلتزامات على المصرف تجاه بقیة المصارف ال اإلقتراضالعملیات وهذا 

 .وفي الخارج ي الداخلأو أجنبیة ف

أو ألجل أو إلخطار مصدرا للمصرف  بصورة حسابات جاریة )اإلقتراض(أن تكون هذه االلتزامات  ویمكن

   .صول على موارده المالیةحالتجاري في ال

التجاري والبنوك التجاریة األخرى أو تجار األوراق المالیة،  ین البنكیتم عادة ب: إتفاقیات إعادة الشراء - 2

علیه مقدما، وقد یكون االتفاق د بسعر یتفق بیع أصل مالي بإتفاق إعادة شرائه في تاریخ الحق محد يوهي تعن

مها إتفاقیات قصیرة األجل، ودرجة المخاطرة في هذه االتفاقیات تعتبر ظأن مع أيلمدة یوم أو عدة شهور 

اتفاقیات قصیرة األجل ودرجة المخاطرة تكون  معظمها يأمحدودة ألنها عادة مغطاة بأوراق مالیة حكومیة 

 .محدودة

یمكن للبنك التجاري أن یحصل على متطلباته من األموال من : لدوالر األوروبيمن سوق ا اإلقتراض - 3

األمریكي وتدفع بالدوالر  البنوك التجاریة التي تتعامل بالدوالر والتي في الدول األوروبیة وتقبل هذه البنوك الودائع

 .معدالت فائدة أعلى من المعدالت التي تدفعها البنوك داخل الو م أ

الطویلة األجل التي  اإلقتراضمن سوق المال من أنواع  اإلقتراضیعتبر  :سوق المال من اإلقتراض - 4

 بین بنك وأي مؤسسة مالیة أخرى أو من خالل إصدار البنك سندات طویلةمباشرة  اإلقتراضتتمثل إما في 

 اإلقتراضمن األجل وفي كلتا الحالتین یدفع فائدة على هذه األموال حسب آجال إستحقاقها ومیزة هذا النوع 

  )1( .حتیاطي القانوني مثل الودائعنه ال یخضع لمتطلبات اإلأأیضا 

  

  

  

  

  

  

                                           

 (1)د.محمد مصطفى السنھوري، إدارة البنوك التجاریة، مرجع سابق، ص ص 205- 208 .
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  :یةبنكال ضو قر حول ال ومیاتعم: المبحث الثاني

من أهم وظائف البنك ومن أهم أوجه إستثمار الموارد المالیة  األفرادتعتبر وظیفة منح القروض للمؤسسات و 

الذي یعتمد علیه  األساسيم على تسدید األموال وفوائدها وهي المورد یكون مبني على ثقة بقدرته للبنك، بحیث

  .إذ تمثل الجانب األكبر ومَن خاللها یمكن دفع الفائدة المستحقة للمودعین لدیه إراداتهفي البنك 

  :مفهوم القروض البنكیة :ألولاالمطلب 

ة منح الثقة من طرف البنك لزبونه من أهم العملیات البنكیة، حیث یعتبر عن كل عملی یعتبر تقدیم القروض

بناءا على ضمانات مقدمة من طرف هذا األخیر ویعتبر القرض البنكي صورة متطورة من خدمات الوساطة 

الفائض  ذات داتحالو  ىالمصرفیة وقد بدأت هذه الوساطة في شكل نقل األموال من الوحدات ذات الفائض إل

 .إلى الوحدات ذات العجز

 والمؤسسات والمنشآت  األفرادتلك الخدمات المقدمة للعمالء والتي یتم بمقتضاها تزوید  تعرف القروض بأنها

 )1(.یتعهد المدین بسداد تلك األموال وفوائدها أنفي المجتمع باألموال الالزمة على 

  أساسین  ستهالك، وهو یعتمد على عنصرینأو اإل)اإلنتاج(رعلى االستثما إلنفاقهتسلیف المال القرض یعني

 .ما الثقة والمدةه

  )2(.تقدیم مبلغ معین من المال دفعة واحدة من قبل المصرف إلى العمیل -

  هو الثقة التي یولیها البنك لعمیله في إتاحة مبلغ معین من المال إلستخدامه في غرض محدد لفترة معینة یتم

 .سداده بشروط معینة ویتم سداده بشروط معینة مقابل عائد مادي متفق علیه

  الثقة التي یولیها البنك لشخص ما سواء كان هذا الشخص طبیعیا أو إعتباریا بحیث  كذلك على أنهویعرف

یضع تحت تصرفه مبلغا من النقود أو یكلفه لفترة محددة یتفق علیها بین الطرفین یقوم في نهایتها بالوفاء 

 )3(.بإلتزاماته نتیجة بما یتمتع به من سمعة طیبة واحترامه لتعهداته

 4(.األفرادثقة في العالقات ما بین ال هو( 

  ستهالك وهو یقوم على یف المال لتثمیره في اإلنتاج واإلبلغة االقتصاد أي یعني تسل اإلئتمانویعرف

  .عنصرین أساسین هما الثقة والمدة

                                           

 (1)د.عبد المطلب عبد الحمید، البنوك الشاملة عملیاتھا وإِدارتھا، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، ص 103.

 (2)د.سلیمان، ناصر، التقنیات البنكیة وعملیات اإلئتمان، دیوان المطبوعات الجامعیة- الجزائر، 2012، ص 29.

(3)د.صالح إبراھیم شحاتة، ضوابط منح اإلئتمان المصرفي من منظور قانوني مصرفي، دار النھضة العربیة والنشر والتوزیع، ص 11. 

12.  

 (4)د.أحمد زھیر شامیة، النقود والمصارف، مرجع سابق، ص237.
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  ون بأنه عملیة مبادلة قیم حاضرة في مقابل وعد بقیمة آجلة مساویة بها، غالبا ما تك اإلئتمانویمكن تعریف

والثاني هو  رضدائن أو المقویسمى بال اإلئتماناألول مانح  اإلئتمانهذه القیمة نقودا وهناك طرفان في عملیة 

لدائن لمبلغ آخر یسمى الفائدة تدفع  اإلئتمانوقد یضاف إلى قیمة أو المقترض دین ویسمى بالم  اإلئتمان متلقي

 :التعریف یمكن التمییز بین أربعة عناصر لالئتمانالَحاضرة وبناءا على  ةن القیمعمستقبال نظیر تخلیه 

 اإلئتمان متلقيأو مدین  اإلئتمانهو مانح (حیث یفترض وجود دائن، : عالقة مدیونیة(. 

 أن یقوم برده لألول  الدائن للمدین والذي یتعین على األخیر وهو المبلغ النقدي الذي منحه: وجود دین

  )1(.قودبالن اإلئتمانوفي هذا ما یظهر إرتباط 

  بین حدوث المدیونیة والتخلص منها وهذا الفارق الزمني  يالتي تمضالفترة وهو : الزمنيأو الفارق األجل

  .یةاإلئتمانویمیز بین المعامالت الفوریة والمعامالت  اإلئتمانهو العنصر الجوهري في 

 )2(.الدیننه عن إحتمال عدم دفع یتحمله الدائن نتیجة إنتظاره على مدی أنتتمثل فیما هو أنه یمكن : المخاطرة

  :ومصادرها القروض البنكیة یةمأه: ثانيالمطلب ال

إذ تمثل الجانب  إیراداتهالحصول على  الذي یعتمد علیه البنك في األساسيالقروض المصرفیة المورد  تعتبر

   :في النقاط التالیة والدور الذي یلعبه ویمكن تلخیصها اإلئتمانأهمیة  من استخداماته ولهذا تتضح لنا األكبر

 القروض البنكیة یةمأه :أوال:  

  النقود القانونیة في إستحداث قدر من وسائل دفع یتناسب حجما ونوعا مع متطلبات الحیاة  اإلئتمانیساعد

دون  األفراد یتم عن طریقه التعامل بین أن حسمقد ی اإلئتمانیس هذا فحسب بل إن االقتصادیة للمجتمع ل

 .النقودالحاجة الستعمال 

  في زیادة كفاءة عملیة تخصیص الموارد في المجتمع سواء في مجال اإلستهالك اكبیر  ادور  اإلئتمانیلعب ،

  .ع إنفاقهم عبر الزمن بالطریقة التي تحقق لهم إشباع كليیتوز ب لألفراد اإلئتمانیسمح 

  ي، حیث من المتوقع أن خل القومي النقددورا كبیرا أیضا فیما یتعلق بتحدید مستوى الد اإلئتمانیلعب

 )3(ي ضئیل ویرتفع إذا كان كبیرااإلئتمانینخفض مستوى الدخل، إذا كان المعدل 

 من الحصول على إیراداته لذلك تتولى البنوك  كاألساسي الذي یعتمد علیه البن القروض المورد عتبارإ

 .ما تمثله من نسبة كبیرةكالتجاریة القروض المصرفیة عنایة خاصة 

                                           

 (1)شاكر القزویني، محاضرات في إقتصاد البنوك، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائریة، الجزائر، ط1، 2000، ص90.

 (2)أ.د.زینب عوض هللا.أ.د.أسامة محمد الفولي، أساسیات االقتصاد النقدي والمصرفي، مرجع سابق، بیروت- لبنان، ص 77- 78.
.84- 82نفس المرجع السابق، ص ص)3(  
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م أهمیة الفوائد  نوك التجاریة یشیر دائما إلى تفاقرتفاع نسبة القروض في میزانیات البذلك إ ویضاف إلى

في تلك البنوك  ینعوالتي تمكن من دفع الفائدة المستحقة للمود لإلیراداتوالعمالت وما في حكمها كمصدر 

  .بنك بقدر من السیولةلاحتفاظ ا إمكانیةقدر مالئم من األرباح مع  یربوتد

والتي تنشأ  اإلئتمانالمصرفیة التي تعطیها البنوك التجاریة من العوامل الهامة لعملیة خلق  د القروضوتع

ا هاما في تمویل حاجة الصناعة لنقد المتداول، كمیة وسائل الدفع، وتلعب القروض دور ازیادة الودائع و  عنها

  .الزراعةو 

  وتمویل المبیعات  اإلنتاجفاألموال المقرضة تمكن المنتج من شراء مواد أولیة ورفع أجور العمال لعملیة

 .اآلجلة

  كما تساعد القروض الوسطاء تجار الجملة والتجزئة في الحصول على السلع وتخزینها ثم بیعها إما بالنقد

  .)1(اإلنتاجوباختصار تستخدم القروض في عملیات أو باألجل 

 القروض البنكیة مصادر: نیاثا :  

  :عتماد علیها للقیام بمختلف نشاطاته ویتمثل أبرزها فيللبنك اإل یمكن عدة مصادر كهنا

 الهیئات والمشروعات المختلفةو  األفراداألموال التي یحصل علیها البنك من  هي مختف :الودائع - 1

  .واإلیداعات

ع جاریة أو ودائع ألجل أو ودائع إدخاریة أو ودائع إئتمانیة سواء كانت ودائلها المختلفة ابأشك وتعتبر الودائع

وتمثل الودائع أفاقا لتوظیف أموال البعض وتساهم في تغطیة  ،المصدر الرئیسي لمكونات المصارف التجاریة

االقتصادي وتنمیة دینامیكیة دائمة من  عجز البعض األخر، وخلق إمكانیات جدیدة تسمح بالتوسع في النشاط

  . البنكي فرصا واسعة لتوسیع القرض تساعد على تطور األعمال وتتیح أمام النظام فقات مالیة مستمرةخالل تد

البنوك لمصادر ، حیث یمكن تعتبر من أهم مصادر األموال إضافة إلى الودائع :لمصرفیةاض و قر ال- 2

ألخیر لها، وذلك ضمن من المصرف المركزي بإعتباره الملجأ ا اإلقتراضلى إالتجاریة أن تلجأ عند الحاجة 

یلجأ إلى البنوك األخرى عندما  أنشروط من معینة توضع من طرف هذا األخیر، وكذلك یمكن للبنك التجاري 

   .یحتاج

النقدیة  األسواقمن  اإلقتراضإلى یلجأ  أنكما یمكنه  ،إلى أموال للتوظیف أو عندما یواجه عجزا في السیولة

  )2( .والمالیة

  

                                           
.104عبد المطلب عبد الحمید، مرجع سابق، ص .د)1(  

(2)إسماعیل أحمد المنشاوي، عبد المنعم مبارك، إقتصادیات النقود والبنوك واألسواق المالیة، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، 2002، ص 

254.  
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  :یةئف القروض البنكوظا: المطلب الثالث

  :دة للقروض ویمكن تحدیدها وتحدید أغراضها في الجوانب التالیةهناك عدة وظائف متعد

المختلفة في االقتصاد الحدیث تستوجب قدر لیس  اإلنتاجيستثمار حتیاجات اإلإ إن :اإلنتاجوظیفة  - 1

 لفردیة أواستثمارات دخارات واإلإلما كان من الصعب توفیر هذا القدر الكامل من ا، ولبالقلیل من رؤوس األموال

أصبح أمرا  اإلئتمانلذا فإن اللجوء إلى المصارف والمؤسسات المالیة المختلفة بهدف الحصول على  الخاصة

كما یمكن للمنتجین الحصول على التمویل  ،واإلستثماریة المختلفة اإلنتاجیةطبیعیا وضروریا لتمویل العملیات 

  .األفرادارهم السندات وبیعها للمشروعات و الذي َیحتاجونه عن طریق إصد

وهذه الوساطة تساعد على تقوم بدور الوسیط بین المدخرین والمستثمرین،  یةاإلئتمانكما أن المؤسسات 

تسهیل وتسریع وزیادة حجم االستثمار في االقتصاد الوطني، هذا فضال عن تقدیم المصارف للقروض مباشرة 

  .ودائع المدخرین ا منللمستثمرین مما هو متوفر لدیه

ن الذین یرغبون في شراء ستهالك في تمویل المستهلكیإلتتركز وظیفة تمویل ا :كال ستهإلامویل وظیفة ت - 2

كاألثاث واألجهزة المنزلیة ولیس لدیهم القدرة على دفع ثمنها نقدا هنا تجتمع الحاجة إلى  ستهالكیةالسلع اإل

 وجود القدرة المالیة لدى المستهلك لدفع ثمن السلعة حتى تكتملالسلعة والرغبة في شرائها كما أن ال بد من 

 .عملیة الشراء

وقت ممكن لشراء السلعة، ومن ثم إسترداد  أيلزیادة القدرة المالیة الحالیة للمستهلك في  اإلئتمان روهنا یأتي دو 

      )1(.إلى الفوائد على أقساط أو في موعد یحد حسب االتفاق الثمن باإلضافة

بوظیفة تسویة المبادرات وٕابراء الذمم تظهر أهمیته من خالل  اإلئتمانقیام  إن :تاللمباداسوَیة ت وظیفة - 3

من ) لودائع الجاریةا(النسبیة لنقود الودائع األهمیة مكونات عرض النقد أو كمیة وسائل الدفع في المجتمع فزیادة 

عا في تسویة المبادالت وٕابرام الذمم بین إستخداما واس اإلئتمانإجمالي مكونات عرض النقد یعنى إستخدام 

  .األطراف المختلفة

 ویمكن مالحظة مثل هذا التعامل واإلستخدام للنقود المصرفیة في المجتمعات المتقدمة إقتصادیا. 

 قتصادیة في وان لهذه الوظائف األساسیة لالئتمان المصرفي أهمیة كبیرة وتأثیرا واضحا في النشاطات اإل

 )2(.ستهالكواإلدخار واإلستثمار واإل كاإلنتاجدولة  أي

  

  

                                           
.69زیاد سلیم رمضان، محفوظ أحمد جودة، ص .د)1(  

 (2)ناظم محمد نوري الشمري، النقود والمصارف، جامعة الموصل، العراق، 1995، ص 130.
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  :أنواع القروض البنكیة: المطلب الرابع

من القروض تختلف من عنصر إلى آخر وهي كثیرة ومتعددة نذكرها في النقاط  مصارف بعدة أنواعلقوم ات

   )1(:التالیة

 :ومنها :حسب الغرض - 1

الذي  اإلئتمانهو ذلك النوع من  ستثمارياإل اإلئتمان :)Investment Crédit(االستثماري اإلئتمان  .أ 

والمباني والمعدات واآللیات  كاألراضيتمنحه المصارف لتمویل شراء األصول الثابتة ذات الطبیعة االستثماریة 

المتوقع الحصول  اإلیراداتیث أن ح ،ویتم سداد القروض الممنوحة لهذا الغرض على المدى الطویل ،الثقیلة

  .یمكن أن تتحقق بعد مدة زمنیة طویلة علیها من هذا النوع من األصول

ألجل تمویل االستثمارات وٕادارتها وتقدیم اإلستشارات في  مدخراتالمیع جستثماریة بتوتقوم المصارف اإل

 .دماج بین الشركاتنموضوع اإل

على القرض  الطالبةقد یكون الغرض من حصول الجهة  :)Commercial Crédit(التجاري اإلئتمان  .ب 

م الجهة الطالبة للقرض لتمویل رأس المال العامل كشراء مواد الخام أو دفع رواتب أو سداد تجاریا، فتستخد

قصیر األجل وذلك ألن جداول السداد المتعلقة به تغطي  اإلئتمانإلتزامات قصیرة األجل ویعد هذا النوع من 

  .عادة دورة األعمال في التجارة هي دورة قصیرة األجل نسبیا ال تتعدى عدة شهور

الذي یكون في الغالب  اإلئتمانتستخدم  المصارف التجاریة الودائع بإختالف أشكالها موردا أساسیا لمنح 

  .قصیر األجل اإلئتمانقصیر األجل، حیث تركز المصارف التجاریة نشاطها الرئیسي في 

ذات  فراداألستهالكي بتمویل إحتیاجات اإل اإلئتمانیتعلق  :)Consumer Crédit(يكهال تساال اإلئتمان  .ج 

ستهالكیة مثل شراء ثالجات أو غساالت أو أفران غاز أو أجهزة حاسوب، وتقوم البنوك عادة بتقدیم الطبیعة اإل

  .على الطلب علیه األفرادافز معینة لتشجیع و مع تقدیم ح اإلئتمانمثل هذا النوع من 

  .خالل البیع بالتقسیطستهالكي من اإل اإلئتمانبمنح  یقوموا أنكما یمكن للتجار وأصحاب المحالت 

 :ومنه :النشاطحسب  - 2

تمنح القروض الصناعیة لتمویل القطاع الصناعي باحتیاجاته ومتطلباته كافة سواء  :قروض صناعیة  .أ 

كانت اإلحتیاجات أو المتطلبات قصیرة أم متوسطة أم طویلة األجل فقد یعقد القرض الصناعي لتمویل العملیات 

  .ثقیلةمعدات و اء آالت أو لتوسعة المباني أو شر  ةالجاری

                                           
.99-97: نفس المرجع السابق، ص ص )1(  
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الدولیة بأهمیة كبیرة نسبیة من إجمالي القروض  التجارة تتصف قروض :الدولیة ةر االتجقروض    .ب 

الممنوحة للقطاعات المختلفة، وٕان كانت تلك األهمیة النسبیة تختلف من دولة ألخرى، وبالرغم من أن 

  .المصرفي اإلقراضام األول في عملیات یة قطاع التجارة إجماال الزالت تحتل المقاإلئتمانالتسهیالت 

ها المصرف لتمویل عملیات قطاع الخدمات كالفنادق حهي تلك القروض التي یمن :الخدماتقروض   .ج 

  . وشركات الطیران والسیاحة والنقل والمطاعم وغیرها من المؤسسات العاملة في مجال تقدیم الخدمات

أو المؤسسات  األفرادإلى التي تمنحها المصارف  بالقروض تتعلق القروض العقاریة: العقاریةالقروض   .د 

األهمیة النسبیة للقروض  حبناء المباني وتشییدها أو شراء الشقق الجاهزة وتتأرجأو  األراضيبغرض شراء 

 .في الدولة األراضيوشراء القروض الممنوحة  إلجماليالعقاریة 

وطویل األجل حیث تصل مدة القرض  متوسط األجل اإلئتمانالعقاریة نشاطها على منح  تركز المصارف

القروض لشراء مساكن وعمارات أو بنائها أو شراء أراضي وذلك مقابل  حمن عشرین عاما وتمن أكثرإلى 

 .بالقصیرة تلیس ألجالضمانات عقاریة وحیث أن القروض العقاریة تمنح 

لري وجني المحصول الحراثة والتسمید وا ألغراضتمثل القروض الزراعیة التي تمنح  :اعیةزر قروض   .ه 

  .ها المصارفحونقله وتسویقه أهمیة نسبیة ضئیلة إلجمالي القروض التي تمن

من أصول المصارف التجاریة ألنه غالبا ما توجد مصارف ضئیلة  القروض الزراعیة تمثل نسبة إن

م لتجاریة مهومؤسسات زراعیة متخصصة ومتغلغلة في القطاع الزراعي للقیام بهذه المهام ولكن دور المصارف ا

  .لتوفیر السیولة بطریقة موسمیة لتمویل المحصوالت الزراعیة جدا

  یلي لفترة الزمنیة إلى ماایمكن تقسیم القروض من حیث  :حسب الفترة الزمنیة -3

القروض التي تقل مدتها عن سنة أو سنتین، تلك  القروض القصیرة األجل هي: قروض قصیرة األجل 3-1

  .والسلع االستهالكیة والتي تسدد خالل فترة قصیرةس المال العامل منحها عادة لتمویل رأ حیث یتم

 معظم قروض المصارف التجاریة وتعد من أفضل أنواع التوظیف لدیها كما  األجل تمثل القروض القصیرة

 .یفات أخرىظأنها تعد الفرع الرئیسي للتوظیف وما یفیض عن ذلك یوجه ألوجه تو 

 ر للقروض قصیرة األجل وتعد مخاطرها إجماال أقل من مخاطر إدارة المصرف باطمئنان أكبر نتظوت

  .كبر من الدقةالجهة المقترضة بالسداد بدرجة أ التنبؤ بقدرة إمكانیةالقروض متوسطة األجل وذلك بسبب 

التي تزید أجالها على سنتین عادة وتصل إلى عشرین سنة هي تلك القروض : قروض متوسطة األجل 2- 3

  )1(.نح لتمویل األصول االستثماریة كبناء مباني جدیدة أو توسیع مصانع قائماأو أكثر من ذلك، حیث تم

                                           
.105-100نفس المرجع السابق، ص ص )1(  
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عن خمسة سنوات وأحیانا عن سبعة عادة لقاء رهن رسمي عقاري  ومدته تزید :ة األجللقروض طوی 3-3

 وتنقسم فترات التمویل في القروض الطویلة األجل اإلئتمانوأصبحت البنوك التجاریة تمارس أیضا هذا النوع من 

 )1(:فترات ثالثإلى 

 على إنشاء  اإلنفاقلغ القرض الممنوح في بففي فترة االستخدام یقوم المقترض باستخدام م :فترة اإلستخدام

ومصاریف المشروع  وشراء اآلالت الالزمة وشراء مواد الخام الالزمة باإلضافة إلى تجارب التشغیل األولي 

 .اإلنتاج

 من بدایة سداد أول قسط من القرض ،ریخ الحصول على القرضمن تا الفترة الممتدة :فترة السماح. 

 تأتي بعد إنتهاء فترة السماح وتحقیق المنظمة المقترضة لعائد متناسب هي تلك الفترة التي  :فترة السداد

قساط یكفي لسداد االلتزامات المتعلقة بالقرض الممنوح لها من المصرف وفي العادة یتم سداد القرض على أ

   )2(.مثل هذا النوع من القروض الفترة التي یتم من خاللها سداد القرضدوریة في 

  .المصرفي اإلئتمانأنواع : 02الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  .بناء على المعطیات السابقةالطالبة  إعدادمن : المصدر

   

                                           

 (1)شاكر القزویني، محاضرات إقتصاد البنوك، دیوان المطبوعات، الجزائر، الطبعة 2000، ص 107.
.106نفس المرجع السابق، ص )2(  

 اإلئتمان المصرفي أنواع

  معیار أجل 

 اإلئتمان

  معیار الجهة 

 الطالبة لالئتمان

معیار ضمان 

  اإلئتمان

  إئتمان عیني

 
إئتمان 

  شخصي

  معیار الغرض 

 من اإلئتمان

  إئتمان خاص

 
  إئتمان عام

 

إئتمان قصیر 

  األجل

  ن متوسطإئتما

  األجل 

  إئتمان طویل

  األجل 

  إئتمان إستثماري

 

  إئتمان إستهالكي

  إئتمان تجاري
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  :معاییر وٕاجراءات منح القروض: ثلثاالمبحث ال

ومتابعتها لكي وتتبعها بدقة عند منحها للقروض  ب أن تتخذهایج واإلجراءتتمتع البنوك بمجموعة من المعاییر 

 . تتجنب الوقوع في المخاطر

  :معاییر منح القروض :ألولاالمطلب 

عند ممارسة نشاطها المرتبط بتقدیم القروض  األعمالغیرها من منشآت  تعرض البنوك التجاریة مثلت

  :ه القرض وتتمثل فيبنك عند منح أيإلى جملة من المعاییر یتبعها  اإلئتمانو 

في المخاطر التي تتعرض لها البنوك التجاریة،  اوهي العنصر األول أو األكثر تأثیر : الشخصیة )1

عدة تحدیدات رغم أنها تدور حول خصائص الفرد  اإلئتمانأو  ضوالشخصیة التي تتمتع بها من قدم له القر 

والثقة والمصداقیة وبعض خصائص  فاألمانةالبنك،  ؤثر على مدى التزامها بتعهداته أمامتوالقیم التي  األخالقیة

ال تتم  وعادة وبالتالي حجم إلتزامه بسداد دیونه ،الفرد بالمسؤولیةالشخصیة األخرى تشیر كلها إلى حجم شعور 

  .فیما إذا كان شخصا حقیقیا أو معنویا التفرقة بین شخصیة المقترض

طر التي تتعرض لها البنوك التجاریة ویضمن ذلك أحد أهم العناصر التي تؤثر بمقدار المخا: ةقدر ال )2

القدرة تحدد مقدرة المقترض في إعادة ما إقترضه من  أني تتمتع بها عنصر الشخصیة ورغم األهمیة النسبیة الت

 اإلقتراضأهلیة الشخص على  يالمقدرة كمتغیر في المخاطرة وهي تعنالبنك إال أن هناك عدة آراء حددت ماهیة 

   )1(.ى مباشرة أعماله وٕادارتها إدارة حسنة سلیمةوأنه قادرا عل

من العناصر األساسیة لتحدید درجة مخاطر البنوك التجاریة عند تقدیمها للقروض وجود ما : رأس المال )3

لغیر ونقصد لیمتلكه المقترض من ثروة أو ما یملكه من أسهم وسندات وأمالك وقروض طویلة األجل قد منحها 

بذمته وكلما  المقترض مطروحا منها المطلوبات التينقولة وغیر المنقولة التي یمتلكها به جمیع الموجودات الم

 )2(.یمثل قوة المقترض المالیةكلما انخفضت مخاطرة البنك والعكس بالعكس إذ أن رأس المال زاد رأس المال 

  هنهایر  التيیمتلكه المقترض من موجودات منقولة وغیر منقولة، و ویقصد بالضمان مقدار ما  :نماضال )4

التجاري بیة مؤهلة لكي یعتمد علیها البنك ذو كفاءة مالیة، وسمعة أد نأو شخص ضامصرفي ملتوثیق القرض ال

یكون  أنبل یمكن ،یشترط إمتالك المقترض لذلك الضمان ال في ضمان تسدید القرض الممنوح للمقترض، إذ 

وهناك ضماناتها  قسمت القروض بحسب مملوكا لشخصا آخر وافق أن یكون ضامنا للقرض لذلك الضمان

                                           

 (1)د. سامر جلدة، البنوك التجاریة والتسویق المصرفي، المرجع السابق، ص ص 142. 143.
.144نفس المرجع السابق، ص )2(  
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قروض بضمان بضائع أو بضمان أوراق مالیة أو بضمان محاصیل زراعیة أو بضمان رهن عقاري أو شخصي 

 )1(.أو بدون ضمان

لعنصر فیتوسع لیشمل ا ایناقش هذ، إال أن الكثیر منهم قتصادیةنقصد بالظروف الظروف اإل :الظروف )5

لمفترضة المنشأة اأو  لفردا الظروف هي البیئة التي یعمل بها إنرض ونعني بها لبیئیة المحیطة بالمقتالظروف ا

     )2(.وهي تشمل كل ما یتعلق بالقطاع الذي ینتمي إلیه الفرد أو المنشأة

  .اإلئتمانمعاییر منح : 03الشكل رقم

  

  

  

  

        

 

 

 

 

 

 

 . 135، ص2008. 1قسنطینة، ط، دار بهاء للنشر والتوزیع، االقتصاد المصرفيرحیم حسین، : المصدر

  

  

  

  

  

  

                                           

(1)حفیان جھاد، إدارة المخاطر اإلئتمانیة في البنوك التجاریة، دراسة استبیا نیة في مجموعة  من البنوك التجاریة العاملة بوالیة ورقلة خالل 

مالیة المؤسسة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، : ، مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات شھادة الماستر في العلوم المالیة، تخصص2012سنة 

.18، ص 2011/2012  
.145نفس المرجع السابق، ص )2(  
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  :ءات منح القروضإجرا: المطلب الثاني

تتبعها عند منحها للقروض وهي كثیرة ومتعددة نذكر  أناإلجراءات یجب  تتمتع البنوك التجاریة بمجموعة من

  .منها

 تكون المبادرة من البنك في جذب العمالء أنحیث من المتوقع  :البحث عن القروض وجذب العمالء .1

 .والبحث عن القروض لتسویق القروض

 في  هار تكون صالحة إلدخا أنوتقدم على نماذج الطلبات المعدة لذلك ویجب  :اإلقراضتقدیم طلبات  .2

 )1( .الحاسب اآللي لتكوین بنك المعلومات

ستوفاة للطلبات المقبولة والم التنقیة المبدئیة تقدیم طلبات وتبدأ عملیة الفرز فور :الفرز والتصور المبدئي .3

ستعالم في ضوء سیاسة البنك اإل وٕاجراء اإلئتمانالمستندات وتبدأ عملیة تعلیل للبیانات حیث یطلب إستكمال 

 .وسیاسة الدولة

التحلیل واالستعالم وعمل تقدیر عن المنافع والتكالیف من منطقة معاییر  وتتم فیها وضع نتائج :التقییم .4

أعلى في المستوى اإلداري عن الشخص الذي الشخصي  ي یقوم بالتقییموالذ التقییم المعترف بها من إدارة البنك

 .قام بالتحلیل

ا أن"یتم على أساس  أنإلیه سابقا فالبدائل هي محدد التفاوض الذي یجب  اإلشارةوقد تمت  :التفاوض .5

  ."أنا أكسب وأنت تخسرأكسب وأنت تكسب ولیس على أساس 

دون وضع شروط جدیدة ویكون المستشار  إجراءات التعاقدبعد التفاوض تبدأ : اتخاذ القرار والتعاقد .6

 .القانوني جاهزا بالعقد للتوقیع

على  أوعملیة سحب القرض دفعة واحدة  حیث تبدأ: سحب القرض وتنفیذ االلتزام للتمویل والمتابعة .7

ة ویجب على ویتم تنفیذ االلتزام التحویلي مع متابعة القرض بضمان إلتزام العمیل بالشروط الموضوعیدفعات 

 .البنك وضع نظام للمتابعة الدوریة

 .عند إرجاع عوائد األصل واألقساط یتم تحصیل القرض :واألقساطإسترداد األموال عند إستحقاق األصل  .8

الموضوعیة قد تحققت ومعرفة نقاط القوة  األهدافما إذا كانت  والتقییم هنا لمعرفة: التقییم الالحق .9

 )2(.والضعف لتالقیها مستقبال

 

                                           

(1)ھبال عادل، إشكالیة القروض المصرفیة المتعثرة، دراسة حالة الجزائر، مذكرة مقدمة ضمن نیل شھادة الماجستیر في العلوم االقتصادیة، 

.16، ص 2011/2012تحلیل إقتصادي، جامعة الجزائر، : تخصص  
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إدخال المعلومات في الملفات والسجالت أو وضعها في الحاسب اآللي  من الواجب: بنك المعلومات  .10

 .ووضع األهداف واألولویات إلستدعائها والعودة إلى البدایة األولى التي یتم رسم فیها السیاسات

ا لجداول السداد بها إدارة اإلقراض تحصیل القرض وفق التي تهتم اإلجراءات من أهم: سترداد األموالإ .11

والضمان متابعة عملیة السداد والتحصیل فإنه من الضروري فتح ملف لكل عمیل  اإلئتمانالمتفق في عقد 

  .توضع فیه كافة المستندات الخاصة بالقرض

  1(.یتم تحصیل القرض واألقساط صلعند إستحقاق األأي(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           

 (1)طارق عبد العال حماد، تقییم أداء المصارف التجاریة (تحلیل العائد والمخاطرة)، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، 1999، ص 236.
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    .خطوات منح القروض: 04الشكل رقم

  .وات منح القروضخط   

                                     

②       

                                                     

                                     ③  

                                                  

                                        ④    

                  ⑤  

                                          

                                    ⑥  

     

  

   ⑦ 

                                                                  

        

                           ⑧ 

                            ⑨  

                          

                         ⑩  

                   

    .134صالدار الجامعیة، اإلسكندریة، ، البنوك الشاملة عملیاتها وٕادارتهامطلب، عبد الحمید عبد ال :المصدر

                         

  تقدیم طلبات اإلقتراض

            

  )1(        سیاساتال

  البحث عن القرض    األهداف

  واألولویات  وجذب العمالء

   )1(  

            
  الفرز والتصور 

المبدئي                                     

            

التقییم السابق        

            

  التفاوض

            

  إتخاذ

  القرار 

  عاقدوالت

  

سحب القروض 

االلتزام  وتنفیذ

  التمویلي  والمتابعة

            

 إسترداد األموال

  وتحصیل القرض

  التقییم الالحق

            

  بنك المعلومات
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  :القرض حاالعتبارات الواجب مراعاتها عند من: المطلب الثالث

م تتخاذ قرار الرفض أو القبول، ویفحص لطلبات القروض وذلك من أجل إ بإجراءیقوم المختصون في البنوك 

، والتي لها عالقة مباشرة بطلبات لإلقراض  أساسیةساس إعتبارات یمكن النظر إلیها كمبادئ أص على حهذا الف

بغیة  اسنهحأ ختیارالقروض للعمالء على إختالف أنواعهم إل حعادة تكون البنوك حذرة من عملیة منو ث حالب

ثقة المودعین زعزع عدم الدفع والذي یؤثر على مستوى األرباح ویلخطر التقلیل من مخاطر عملیة القروض 

  )1(:في النقاط التالیة عتباراتوسنبرز أهم تلك اإل

مقابل  )المدین(المصرفي هو نتیجة منح األموال وقیدها في حساب المقترض القرض: سالمة القروض  -1

ما یثق من سالمة وقدرة الزبون على عند إالوال یمنح البنك القرض  وعد كتابي بالسداد حسب شروط یتفق علیها

حیث أن في  رطاء بالدفع، غیر أنه مهما بلغت درجة الحرص والحذر فإن هذا ال یمنع من الوقوع في المخاالوف

تقلل من قدرة العمیل عل السداد، مما یجعل البنك یتحمل الخسائر لذلك التي كل قرض قد تنشأ بعض الظروف 

 .ع أرباحهجیعني ترا اإلقراضال مبرر لها ألن خسارته في یجب على البنك تجنب المخاطر التي 

عندما نقول السیولة تتبادر إلى األذهان مباشرة توافر البنوك على القدر الكافي من : ضیولة القر س  -2

ل جالمركزي من أ كمن البن اإلقتراضاألموال السائلة أي النقدیة واالستثمارات القابلة للتحویل نقدا إما بالبیع أو ب

على قصر آجال سرعة دوران القروض ویترتب  بها نقصد ولة القرضب دون تأخیر وعندما نقول سیحالستلبیة 

  .إستحقاق القروض وصغر الفترة من تاریخ عقد القرض وتاریخ استحقاقه

ال تقصر على نوع معین من المقترضین في  أنینوع البنك قروضُه فإن في المقابل یجب  عندما: التنویع -3

التجاریة ویقصد بالتنویع  واألنشطةعلى مختلف الصناعات توزع القروض  أنیجب  وٕانمانشاط إقتصادي مماثل 

إن أمكن، ویتمیز هذا  على مناطق معینة، إذ یستحسن توزیع القروض على نطاق جغرافي واسع اإلقتراضعدم 

 .السنة إستعمال األموال وعلى مدار التنوع بتحلیل المخاطر وتمكین البنك من

عن زرع الثقة في نفوس المودعین، ئع ویعتبر البنك المسؤول من الودا هناك عدة أنواع :األموال طبیعة  -4

 .توظیف األموال تؤثر بال شك على طریقةتجاه مودعیه  ومسؤولیة البنك هنا

 كن قیود قانونیة تحد من نشاط البنو األحیا في غالب توضع: وتوجهت البنك المركزي د القانونیةو القی  -5

لعمیل لون ضمان دالحدود القصوى للقروض الممكن منحها بتشمل هذه القیود  أنفي منح القروض، ویمكن 

)2(.تهمئویة عن رأس المال البنك وٕاحتیاطا نسبة أساسالواجد ویتم تحدیدها على 
 

                                           

 (1)محمد كمال خلیل الحمزاوي، إقتصادیات اإلئتمان المصرفي، منشأة المعارف، اإلسكندریة-  مصر، 2000، ص 218.
.219نفس المرجع السابق، ص )2(  
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القروض  أنواع وٕابراز ضقرالإل السیاسة العامة بنك بتحدیدلا مجلس إدارة یقوم: یاسة مجلس اإلدارةس  -6

م سلطة المدیرین بمنح القروض ویتم إعطاء الموافقة من طرف لجنة التي سیمنحها وآجال السداد والضمان وتقو 

  .اإلدارة لهذه السیاسة الموضوعیةالقروض ویراقب مجلس 

التي تمكن المقترض من سداد الدین في  بعرفة مصادر األموال یقیم المقترض دائما: التجاریة الدورات -7

في حالة العجز على السداد وفیما یخص القرض الغیر إلیه إال  المقترض ال یرجع أنالوقت المحدد ن وال یعنى 

غیر  أخرىالمركز النقدي هو الضمان الحقیقي للقرض غیر أنه یتم الوفاء من مصادر  إنالمضمون بالرغم من 

 .مكونات هذا المركز النقدي

  :والغیر المضمونة من المقترض فیما یلي بالقروض المضمونة وتتلخص مصادر الوفاء

  أو أصل من األصول لسداد قیمة القروض أو تحصیل مالیة إلى نقد إما ببیع أموالتحویل األصول ،

 .أوراق قبض دیون

  جزء من األرباح أو الدخل أو إصدار أسهم جدیدة للبیع إدخالالدخل وزیادة رأس المال عن طریق. 

 إلتمامدوام على ال اإلقتراضوینشأ من حاجة بعض المشاریع الناجحة التي حققت أرباح أي  اإلقتراض 

 )1(.وتولید الدخل اإلنتاجع، ودورة المشرو 
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  :األول الفصل الصةخ

التعرف على البنك التجاري وأهم األهداف والخصائص والوظائف التي یسعى  فصل حاولنالمن خالل هذا ا

ا في واستخداماته وأهم أنواع القروض التي تقدمها لذلك نرى أن القروض تلعب دورا هام إلیها وأهم موارده

اإلقتصاد من خالل تسهیل عملیة إستخدام وٕاستثمار األموال المجمدة داخل البنوك التجاریة حیث تتولى مهـمة 

تعد أن البنوك التجـاریة  الالقیام بالوساطة بین المودعین والمقترضین، وعلى الرغـم من وجود وسطاء آخـرون إ

 اإلقتراضر المودعین والمقترضین، حیث تقوم بعملیة أفضلها وأضمنها نظرا للخدمات التي تقدمها لصغار وكبا

من خالل تمـویلها ألصحاب الحاجـة لألموال والبحث عن ذوي الوفرة أو الفائض الذین یملكون أمواال تفوق 

  .إحتیاجاتهـم

أن للبنك التجاري دورا بارزا في تشكیل سیاسة في مجال جذبه للودائع وتقدیم قروض اإلستثمار فیتم منح 

الوظیفة األساسیة  اإلئتمان، ومنح اإلقتراضوض وفـقا إلمكانیات البنك والسیاسة اإلقراضیة، حیث یعتبر القر 

  .للبنـوك التجاریة

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

عمومیات : الثانيالفصل 
حول مخاطر القروض 

 البنكیة
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 :تمهید

 عدة أنشطة أخرىبالرغم من أن هناك  ،أو منح اإلئتمان الوظیفة األساسیة للبنوك التجاریةیعتبر اإلقراض 

  .تقوم بها سواء األنشطة المالیة أو تلك المتعلقة بتقدیم الخدمات على نطاق واسع للعمالء

القروض الممنوحة، محاطة عملیة إقراض مخفوقة بدرجة معینة من المخاطر؛ حتى وٕان كانت ان كل 

بالضمانات الالزمة، فقد یعجز المقترض عن سداد أصل القرض والفوائد، وقد تكون لُه المقدرة المالیة على 

تتضمن الخسائر التي قد یتحملها البنك بسبب  لسبب أو آلخر؛ ومخاطر اإلقراض السداد لكنه ال یرغب في ذلك

لسداد أصل القرض وفوائده، أو نتیجة ألسباب خارجة عن إرادته  عدم قدرة المقترض أو عدم وجود النیة لدیه

  . فمنها ما هو مرتبط بالتسییر في البنك

اإلجراءات الالزمة للتقلیل من هذه المخاطر، والجدیر بالذكر أن جاهدا إلتخاذ  وهذا ما یجعل البنك یسعى

لوظیفته كوسیط مالي بحیث ال بدا أن یكون هناك عدة أنواع من المخاطر التي یتعرض لها البنك عند ممارسته 

  .البنك عن درایة بها لتسییرها بشكل یسمح له اإلستمرار في نشاطه

  :وسنحاول في هذا الفصل تسلیط الضوء على

 ؛ماهیة المخاطر البنكیة 

 ؛القروض البنكیة المتعثرة 

  3-2-1إدارة المخاطر البنكیة وفق مقررات بازل.  
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  :البنوكطر امخالة حول أساسی مهیامف: المبحث األول

على إختالف أنواعها للعدید من المخاطر، والتي تؤثر على أدائها ونشاطها، فالمخاطر التي البنوك  تعثرت

لیة ن عممعین أو قیمة األموال الخاصة، وإ  یتعامل معها البنك مستقبلیة أو تمثل التغیر الذي یحدث على أصل

ف جیدا مختلف المخاطر ومصادرها وهذا، حتى یتمكن من قیاسها ن یعر تحلیل الخطر تفرض على البنك أ

  .ومراقبتها ومتبعتها

  :ومصادرها كیةالمخاطر البن مفهوم :ألولاالمطلب 

ئتمانیة بسبب لجوء البنك إلى تقدیم القروض أو اإلئتمان لألفراد والقطاعات اإلقتصادیة تنشأ المخاطر اإل

وبالتالي فالمخاطر اإلئتمانیة تتمثل في الخسائر التي  ،القرض وفوائدهعلى إسترجاع حقوقه المتمثلة في أصل 

  . یمكن أن یتحملها البنك بسبب عدم قدرة الزبون أو عدم وجود النیة لسداد أصل القرض

 یةكالبن طرامخال مفهوم: أوال: 

 الشيء بأنها إمكانیة حدوث شيء خطیر أو غیر مرغوب فیه، وهي في نفس الوقت تعني : تعریف الخطر

  .الذي یمكن أن یسبب الخطر نفسه

  )1(.ن إنتضامهن حجمه أو من زمنه أو موهي حالة عدم التأكد من حتمیة الحصول على العائد أو م   

  .كما یعرف الخطر على أنه حالة عم التأكد التي یمكن قیاسها 

  .خسارة معینة في وقوعالأو هو عدم 

  )2(.تحقق العائد المتوقعالخطر هو فرصة وقوع خسارة وهو إحتمال عدم 

 3(.هو الخسارة المادیة المُحتملة نتیجة لوقوع حادث معین فهنا تم تحدید الخسارة المادیة للخطر( 

 ي عقد الصفقة مما یؤدي إلىفموجودة لعندما ال یحترم التعهدات ا ي صفقة مالیةأ هو الخطر المقابل في

خطر على عدة عوامل منها تركیز العملیات والوسائل لویقوم هذا ا )البنك(رحدوث خسارة مالیة للطرف المتضر 

     )4().عدم التنویع(المالیة على أشخاص محددین 

  

  

                                           

 (1)بلعزوز علي، إستراتیجیات المخاطر في المعامالت المالیة، مجلة الباحث، العدد 7، جامعة الشلف، الجزائر، 2010/2009، ص 331.

(2)د.حسین محمد سمحان وآخرون، إدارة اإلستثمار في المصارف المصرفیة، المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة بحوث ودراسات، مصر- 

.239ص، 2012  
مخاطر التغیر في سعر الصرف في  حسن المعماري، ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر الدولي السابع، حول الغفوري، عبد اروأنمار أمین البر)3(

  .03، ص 2007 -  1428اق، رعجامعة الزیتونة، القسم اإلقتصاد، ؛ من الدول العینة FDIجذب 

(4)أمال كمال حسن البرزنحي، خلود ولید جاسم العكیلى، إدارة الخطر وأثرھا في الخدمات السیاحیة والفندقیة، دراسة میدانیة في فنادق، 

.13، ص2007، د جامعة األردنورقة مقدمة من طرف السیاحة وإدارة الفنادق، كلیة اإلدارة واإلقتصا  
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  .التعاریف أو المصرفیة سنتطرق إلى بعض لتحدید مفهوم المخاطر البنكیة :البنكیة طراخمتعریف ال

  ستطاعة الیومیة فالمخاطرة تمثل عدم إاته صعوبات التي تواجه البنك وهو یمارس نشاطالو هي العقبات

المقرض سداد ما علیه من دیون مما یستلزم خسارة رأس المال المقترض وتمثل هذه الخسارة بالنسبة ألي 

مقترض الحدث األكثر خطورة والمبالغ الغیر المسترجعة، تؤثر مباشرة على النتائج لذا یجب أن تتابع لحذر 

  )1(.مخاطر القروض

سلبي على الربحیة، والتي تتمیز بالعشوائیة وعدم التأكد من المكاسب والخسارة نتیجة حدوث هي التأثیر ال 

 )2( .تغیرات معاكسة في محیط البنك

قطاع المصارف األمریكیة المخاطر البنكیة  عرفت لجنة التنظیم المصرفي وٕادارة المخاطر المنبثقة عن هیأة

 :بأنها

خالل خسائر في نتائج األعمال أو في رأس المال أو شكل غیر بشكل مباشر من إحتمال حصول الخسارة  /1

  )3(.تحد من قدرة البنك عل اإلستمرار في تقدیم أعماله وممارسة نشاطاته یودمباشر من خالل وجود ق

هي إحتمال وقوع خسائر في الموارد المالیة أو الشخصیة نتیجة عوامل غیر متطورة في األجل الطویل أو /2

 )4(.القصیر

جد المؤسسة نفسها غیر قادرة على تحصیل مستحقاتها من العمالء، فیترتب عن هذا الوضع تهي أن /3

 )5(.وكذلك على مستوى مؤشر الربحیةسات سلبیة على مؤشر درجة السیولةنعكاإ

  )6(.التأكد في إسترجاع رؤوس األموال المقرضة أو تحصیل أرباح مستقبلیة متوقعةهو حالة عدم /4

  

  

  

  

                                           

 (1)منیر إبراھیم الھندي، اإلدارة المالیة- مدخل تحلیل معاصر- المكتب العربي للطباعة والنشر، ط 4، 1999، ص 44.

(2)بحري ھشام، تسییر رأس المال في البنك- دراسة حالة بنك القرض الفالحي، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر(غیر منشورة)، 

.08، ص 2005/2006نطینة، بنوك وتأمینات، كلیة العلوم اإلقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة منتوري، قس: تخصص  
عبد الناصر سید درویش، إطار مقترح في إستراتیجیات تخطیط وتدقیق الحسابات بشأن المخاطر في المصارف التجاریة، مداخلة مقدمة )3(

للمؤتمر الدولي العلمي السابع  حول "إدارة المخاطر وإقتصاد المعرفة"، كلیة العلوم اإلقتصادیة و اإلداریة؛ جامعة الیرموك، األردن، یومي 

.07، ص 2007أفریل - 17 -16  
: بن علي بن عزوز، عبد الكریم قندوز، مداخلة مبتكرة لحل مشاكل التعثر المصرفي نظام حمایة الودائع والحوكمة، ملتقى علمي حول)4(

 اإلصالح المصرفي في ضل التطورات العالمیة الراھنة-  بالجزائر-  واقع وآفاق، جامعة ورقلة، ایام 11. 12مارس2008، ص 04.

 (5)رحال علي، التقاریر المالیة، مجلة أبحاث إقتصادیة وإداریة، العدد األول، جامعة محمد  خیضر بسكرة، الجزائر، 2007، ص 04.
)6( Anne Marie percie du Sert, Risque et Contrôle de risque, Economica, 1999, p: 25. 
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  عرضتالقروض تسمى أیضا خطر عدم التسدید أو عدم القدرة على التحصیل، ویعتبر أهم خطر یر مخاط/5

عكس علیه في شكل ضیاع أمواله وذلك بسبب عدم قدرة المقترض على الوفاء برد أصل الدین له البنك ی

 )1(.وفوائده وفقا للتواریخ المحددة

 إلى مصدرین هما فالمخاطر البنكیة ترجع: یةمخاطر البنكال صادرم: ثانیا:  

بشكل مباشر على النظام المصرفي ككل ألنها علیها المخاطر المالیة وهي تؤثر ویطلق : المخاطر النظامیة/1

تحكم المرتبطة بحالة عدم التأكد والتنبؤ الدقیق لما سیستجد من أحداث وتطورات مستقبلیة، نتیجة عوامل یصعب 

المنافسة ما بین البنوك ومع فیها مثل زیادة حدة التضخم والتوجه نحو الحوكمة المصرفیة باإلضافة إلى إشتداد 

 .غیرها

تتعرض إلى نوع من المخاطر بسبب مجموعة متغیرات هامة أدت إلى زیادة المخاطر البنوك أن "ي وهي تعن

ها أو نها ولیدة عوامل یصعب التحكم فیتتجنبها أل التي تتعرض لها البنوك بشكل عام بحیث ال تتمكن من أن

  )2(."التنبؤ بإحتماالت حصولها

من  وهي مخاطر خاصة إلرتباطها بالمخاطر الداخلیة للبنك، ویمكن تجنب هذا النوع: غیر نظامیةاللمخاطر ا/2

  :وتنقسم إلى ستثماریة للبنكفي المحفظة اإل المخاطر بالتنویع

قلیل من مخاطر تفقد فرضت العدید من الدول قیودا تنظیمیة على البنوك لل: التنظیمیة واإلشرافیة اتر التغی1- 2

التزام بعالقة معینة بین األصول : على اإللتزام بالمبادئ المصرفیة السلیمة مثلالمنافسة، ولتشجیع البنوك 

   )3( .تقدیمها للعمیل الواحدووضع الحدود القصوى من لتسهیالت التي یمكن . الخطرة ورأس المال

أدى عد إستقرار أسعار الفائدة والتغیر الشدید في أسعار العمالت على : عدم إستقرار العوامل الخارجیة2- 2

إلى لجوء الكثیر من الشركات الكبرى إلى األسواق المالیة وهذا لتفادي  Breten Woods إنهیار إتفاقیة إثر

كما أدى إلى إبتكار البنوك للعدید من أدوات التغطیة المستقبلیة لكن  أرباح منها،المستقبلیة أو لتحقیق الخسائر 

 )4( .في المقابل خلف مخاطر من نوع آخر أضیفت للمخاطر البنكیة

                                           

(1)حرفوش سھام صحراوي إیمان، مداخلة بعنوان: دور األسالیب الحدیثة إلدارة المخاطر االئتمانیة للبنوك في التخفیف من حدة األزمة 

المالیة الحالیة، الملتقى العلمي الدولي حول األزمة المالیة واإلقتصادیة الدولیة والحوكمة العالمیة أیام 20-21 أكتوبر2009،جامعة فرحات 

.05، ص كلیة اإلقتصاد - سطیف - عباس  

 (2)حمزة محمد الزبیدي، إدارة اإلئتمان المصرفي والتحلیل االئتماني، مؤسسة الوراق، عمان، 2002، ص 167.

(3)بریش عبد القادر، التحریر المصرفي ومتطلبات تطویر الخدمات المصرفیة.  وزیادة القدرة التنافسیة للبنوك الجزائریة، أطروحة دكتوراه 

.33، ص 2005/2006، جامعة الجزائر، )غیر منشورة(الیةفي العلوم اإلقتصادیة، فرع نقود وم  

(4)خضراوي نعیمة، إدارة المخاطر البنكیة، دراسة مقارنة بین البنوك التقلیدیة واإلسالمیة-  حالة بنك الفالحة والتنمیة الریفیة وبنك البركة  

ة، فرع نقود وتمویل، جامعة محمد خیضر بسكرة،    الجزائري، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شھادة الماجستیر في العلوم االقتصادی

.04، ص 2008-2009،  
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وتوصل المجتمع الدولي إلى إقرار تحریر الخدمات المالیة  فمع تزاید أثر العولمة المالیة،: المنافسة3- 2

طار المنظمة العالمیة للتجارة فقد أخذت المنافسة تشتد في البسوق المصرفي فقد في إ 1979والمصرفیة سنة 

 :إتخذت ثالثة إتجاهات

 محلیة أو لفیما بینهما سواء فیمن یتعلق بالسوق المصرفیة االمنافسة بین البنوك التجاریة  :األول اإلتجاه

  .السوق المصرفیة الدولیة

 والمؤسسات المالیة األخرى المنافسة بین البنوك :الثاني اإلتجاه. 

 والمؤسسات غیر المالیة على تقدیم الخدمات المالیة والمصرفیة المنافسة بین البنوك :الثالث اإلتجاه. 

تزاید حجم هذه الموجودات وتنوعها لدى البنوك بغیة تحسین العائد : تزاید حجم الموجودات خارج المیزانیة4- 2

 )1( .میزانیاتها وامل دون الحاجة إلى اإلحتفاظ بموجودات ضمن بنودعلى موجوداتها من خالل الحصول على ع

  :یةالبنك أسباب المخاطر: ثانيالمطلب ال

ض أنها ر قلهناك وجهات كثیرة في تفسیر مخاطر القروض وتحدید مصادرها وأسبابها ولقد عرفنا أن أخطار ا

، والتي تحد من قدرته في )شركة األعمالفرد أو (تنشأ بسبب حاالت العسر المالي التي یتعرض لها العمیل 

  . التسدید سواء ألصل القرض أو فوائده أو اإلثنین معا

إن عدم قدرة العمیل على التسدید أو التعذر عن ذلك إنما هو لید عدة مسببات، فقد ترجع إلى العمیل أو إلى 

  :نشاطه أو غیرها ویمكننا تحدید أسباب مخاطر البنكیة كما یلي

 ةماطر عامخ(ك عن نطاق البن خارجة املو ع: أوال(: 

 إنهیار غیر متوقع في أو الكساد أو حدوث  قتصاد نحو الركودالقتصادیة كإتجاه اتغیرات في األوضاع اإل

 أسواق المال؛

 تغیرات في حركة السوق یترتب علیها أثار سلبیة على المقترضین.  

 ةخلیاد ملاعو : ثانیا :  

 بالبنك سواء لعدم الدخیرة أو لعدم التدریب الكافيستثمار إدارة القرض أو اإل ضعف. 

 عدم وجود سیاسة إفتراضیة رشیدة؛ 

 ضعف سیاسات التسعیر؛ 

 2( .ضعف إجراءات متابعة المخاطر والرقابة علیها( 

                                           
.33نفس المرجع السابق، ص )1(  

(2)محاجبیة نصیرة، وظیفة الھندسة المالیة في البنوك، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شھادة الماجستیر، شعبة نقود ومالیة، 2006، 

.157، قالمة، ص 1945ماي  8جامعة   
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قتصادي في نشاط قطاع إالحاصلة التي یمكن أن تؤثر  وهي المخاطر المرتبطة بالتطورات :یةمهنالمخاطر ال/1

والتي تهدد المنظمات التي ال  اإلنتاجمعین كالتطورات التكنولوجیة ومدى تأثیرها على شروط ونوعیة وتكالیف 

  .تخضع لتحدیث المستمر بالزوال من السوق وعدم قدرتها على التسدید

عددة والكثیرة لتحكم فیه، نظرا ألسبابه المترا واألصعب نتشارا وتكرااو الخطر األكثر وه :ةخاصالمخاطر ال/2

  :ویمكن تقسیمه إلى عدة مخاطر والتي تؤدي إلى عدم التسدید

یتعلق أساسا بمدى قدرة المنظمة على الوفاء بتسدید دیونها في اآلجال المتفق علیها، ویتم : الخطر المالي2/1

 .وهذا باإلعتماد على خیرة وكفاءة موظفي البنك خالل تشخیص الوضعیة المالیة لها، تحدید ذلك من

بنوعیة اإلدارة والتي نقصد بها خبرة وكفاءة مسیري المنظمة وهي المخاطر المرتبطة  :مخاطر اإلدارة2/2

نظم المطبقة في مجال لالمقترضة وأنماط السیاسات التي تتبعها في مجاالت التسعیر وتوزیع األرباح؛ وكذلك ا

 .خبرة جیدة لدى المقترض لعدم وجود موظفین مؤهلین وذويالرقابة على المخزون، والرقابة الداخلیة 

النشاط الذي تمارسه ومدى عالقتها للمنظمة ونوع الوضعیة القانونیة بأساسا  قوهو یتعل :القانوني الخطر2/3

 :مراعاتها هيعلى البنك ومات الهامة التي یجب لمساهمین، ومن بین المعلبا

 1( .الخ.. .ت مسؤولیة محدودة، شركة تضامن ركة ذات أسهم، ذاقانوني للمنظمة، شلنظام الا( 

 السجل التجاري، ووثائق اإلیجار والملكیة. 

 عالقة المسیر بالمساهمین. 

 عدم مالئمة األولىال یجب الخلط بین خطر البلد وخطر القرض ففي الحالة : خطر البلد وخطر القرض 2/4

المقترض سببها هو تموقعه الجغرافي ألنه یمارس نشاطه في بلد أجنبي وهو غیر قادر على تسدید دیونه، أما 

في الحالة الثانیة فإن عدم المالءة مرتبطة بالمقترض وهذا نتیجة للتدهور الحاصل في وضعته المالیة بدون 

ة من المقترضین ة العملیات الدولیة، هناك نسبة كبیر النظر إلى موقعه الجغرافي، باإلضافة إلى ذلك في حال

  .منظمات خاصة بل هم منظمات عمومیة أو تنظیمات حكومیةاألجانب لیسو من 

ستقرار بلد ألن عدم اإلال أحد عوامل خطر نالسیاسي مالخطر یعتبر  :سیاسيالبلد والخطر طر الخ/3 

  :الخطورة بالنسبة للدائن والتي هيالسیاسي لدولة ما یؤدي إلى ظهور وضعیات متعددة 

 مفاوضات العقود إعادةالنظر أو  إعادة. 

 التأمیم بالتعویض أو بدونه. 

 تحدید أو منع االستثمارات األجنبیة. 

                                           
)1( Sylvie de Conssergues, La banque: Struvture, Marché, gestion, édition Dalloz, paris, 1996, p: 98. 
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  من هذه الوضعیات نالحظ أن الدیون المستحقة على الدول الغیر المستقرة سیاسیا ترتفع وتزداد درجة

  .دیونها نجاح الخارجخطورتها حتى ولو تلغي هذه البلدان 

  :ونتائجها یةأنواع المخاطر البنك: المطلب الثالث

 یةالبنك طراأنواع المخ: أوال:  

  :تتمثل فیما یلي قتراضتوجه البنك عند قیامه بعملیة اإل هناك العدید من المخاطر 

ئتمانیة للعمیل بالجدارة اإلصر الرئیسیة المتعلق ترتبط هذه المخاطر بالعنا: مخاطر متعلقة بشخصیة العمیل/ 1

، إلتزامه والوفاء بحقوق اآلخرین والمتعاملین معه في مجال نشاطه وسلوكیاته أهلیته وسمعته، نزاهته: مثل

  )1(.األخالقیة

وهذا راجع لتدهور الكفاءة اإلداریة  بنك عرضة لمخاطر عدم التسدیدلفي هذه الحالة ا: مخاطر عدم التسدید/ 2

 اإلنتاجیةلألموال المقترحة وبالتالي تراجع القدرة  فءل الكالستغإلإلى عدم ا یؤدي وهذا لنشاطهفي إدارة العمیل 

  اإلنتاجفي تقدیمها نتیجة خلل في أساسیات وأسالیب میل عوجودة المنتجات التي یتخصص ال

  )2(.المتبعة

الذي ینتمي إلیه العمیل وهي رتبط هذه المخاطر بالنشاط ت: قترضالمالنشاط الذي یزاوله مخاطر متعلقة ب/ 3

في اإلنتاج  ك مخاطر الظروف المناخیة القاسیةمخاطر مختلفة من نشاطا إلى آخر ففي اإلنتاج الزراعي هنا

هناك مخاطر تتعلق بعدم توفر مواد الخام لإلنتاج أو تغییر أذواق المستهلكین، أو دخول ،الصناعي بشكل عام 

 .منافسین جدد

وهي المخاطر التي تنشأ عن البنك بسبب حدوث األخطاء أو ما شابه ذلك : ك نفسهنبالمخاطر متعلقة ب/ 4

  :وهي

وهو الخطر بمقتضاه یجد البنك أمواله مجمدة لدى الغیر لتواریخ إستحقاقها : ید األموالمجمخاطر ت  )أ 

ا أن هذا النوع ووضعیاتها المختلفة، فقد یفتح البنك اعتمادا ألحد متعاملیه والذي یمكن أن یستغل بالكامل، وبم

من اإلئتمان یعتبر إستخداما ألحد موارد البنك والتي تكلفه فوائد ألصحابها فإنه في مثل هذه الحالة یعفي 

  )3( .وضعیة تجمید ألمواله

 

                                           

(1)أحمد غنیم، صناعات قرارات االئتمان والتمویل في إطار اإلستراتیجیة الشاملة للبنك، مطبعة المستقبل، اإلسكندریة، ط2، 1999، ص 

37.  

 (2)فرید راغب النجار، إدارة االئتمان والقروض المصرفیة المتعثرة، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندریة، 2000، ص 201.

 (3)عبد الحق بوعتروس، الوجیز في البنوك التجاریة، مطبوعات جامعة منتوري، قسنطینة، 2000، ص48، 49.
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ئتمان باألداء الكلي للبنك وتساهم مجموعة من اإلجراءات سیاسات منح اإلترتبط : السیولةمخاطر   )ب 

وتعتبر السیولة في مقدمتها ویمثل  ،في المؤشرات األساسیة لألداء المالي للبنكوالقواعد المطبقة في تأثیر 

جدولة أو تسویات لفترات غیر مالئمة  وٕابرام ةاألكثر من سنة آجال طویلة لألوراق التجاری ئتمانلتوسع في اإلا

  .لةو سیألموال بالبنك كلها ضاغطة على الالهیكل مصادر 

الخطر المرتبط بالعنصر البشري وقدرته على مواكبة تطور األعمال وهو : اإلداري والمحاسبيطر الخ  )ج 

المصرفیة بإدخال التكنولوجیا المعاصرة من حیث اإلجراءات اإلداریة والمحاسبیة وقدرته على خلق وتطویر 

 )1( .تقنیات التسییر إستخدامات موارد البنك التي تؤثر على قدرة البنك التنافسیة

د بها المخاطر التي تتعرض لها القروض بصرف النظر عن طبیعة وظروف المنشأة ویقص: المخاطر العامة/ 5

 :المقترضة ومن أمثلة هذه المخاطر ما یلي

لب األسعار المستقبلیة قأو ت ویقصد بها تلك المخاطر الناتجة عن عدم التأكد: مخاطر أسعار الفائدة 1- 5

 .للفائدة

عرض لها البنك في حالة تقدیمه قروض بالعمالت تهي المصارف التي یو : فصر مخاطر أسعار ال 2- 5

   .على القومیة للقروض الممنوحةاألجنبیة كما تنتج عن بعض السیاسات في الدولة 

یترتب  على القرض سوف للتضخم بعد أن تم اإلتفاق بین العمیل والبنك أن تعرض البالد: التضخممخاطر 3- 5

     )2( .البنك لى، وهذا ینعكس سلبا عوالفوائدإنخفاض القدرة الشرائیة ألصل القرض  عن ذلك

وبالتالي تؤثر على  ،قتصادیة السلبیة  التي تعصف بنشاط المقترضثار اإلآلا ابهویقصد : الكسادمخاطر 3- 5

قتصادیة بأكملها وتصیب اإل ن األزمة تعم الحیاةمع البنك وفي حالة الكساد أیضا فإقدرته بالوفاء بالتزاماته 

  )3( .ق نقدي شدیدیتقع البنوك في ضیة بنوع من الشلل في هذه الحالة التجار المشروعات 

السیاسیة َوالقانونیة من األمور ذات األهمیة التي تتطلب بعد متابعة الجوانب : سیاسیة وقانونیةمخاطر 4- 5

صناعة خدماتها ى لحقیقیا عمن المسؤولین باإلقتراض متابعتها، وٕان عدم التقلید واإللتزام بها یشكل خطرا 

اء بدیونها وكذلك یتعلق بكیفیة دولة على اإللتزام بتعهداتها وٕالقالمصرفیة ومن المخاطر السیاسیة یتعلق بقدرة ال

  .اإلشراف على المؤسسات المالیة واللوائح والقوانین المنظمة لذلك ضمن النظام للدولة

  

  

                                           

 (1)طارق طھ، إدارة البنوك وتكنولوجیا المعلوما ت، دار الجامعة الجدیدة، منشأة المعارف، اإلسكندریة، 2007، ص 360.

 (2)منیر إبراھیم الھندي، إدارة األسواق والمنشآت المالیة-  منشأة المعارف-، اإلسكندریة، 1999، ص 157.
.361مرجع السابق، ص ال)3(  
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التي قد تؤثر على قدرة المنشأة على وغیرها من العوامل الطبیعیة  كالزالزل البراكین: الطبیعیةمخاطر ال5-

  )1( .اإلستمرار

  :یةالبنك ضرو ئج مخاطر القاتن: ثانیا

   )2( :ليوجود مخاطر القروض داخل البنوك التجاریة ینتج عنه ما ی

طر القروض هو مدى إحتمال عدم تسدید المدین لما كان المقصود بمخا: تعثر التسهیالت االئتمانیة 1

قراضیة هو عدم أو وفق الشروط التعاقدیة بین الطرفین فإن تعثر التسهیالت اإللقروضه المستحقة علیه للبنك 

توقف تسدید المدین لقروضه المستحقة علیه، أي أن المخاطر التي كان من المحتمل أن تقع قد وقعت بالفعل، 

كافة  قائمة بالفعل، ومن المسلم به أن تسدید قائمة بالفعل، وأصبحت مشكلة عدم التسدیدوأصبحت مشكلة عدم ال

 . نها تتعرض لمشكلة القروض المتعثرةمالبنوك دون إستثناء حتى الناجحة 

رتفاع المؤدیة إلى إرتفاع عدد البنوك الفاشلة هو إأن أهم العوامل  ةلقد أثبتت الدراسات البنكی: البنوكفشل  2

أردنا أن نضع أسبابا تقدمها هذه البنوك لعمالئها، ولو التي  )الردیئة(قراضیةفي التسهیالت اإلالمخاطر  معدالت

  .قراضیةأسباب تعثر التسهیالت اإل وك لوجدنا أن هذه األسباب هي نفسهالفشل البن

  :یةوض البنكر من مخاطر الق ةیقائو ال سةاالسی: رابعالمطلب ال

السعي إلى تقلیلها قدر  هبصفة تامة فینبغي علیع إلغاء هذه المخاطر تطییسمن البدیهي أن البنك ال 

  :وهذا من خالل اإلجراءات التالیة المستطاع إلى أدنى حد ممكن

ئتمانیة أداة فعالة للحصول على المعرفة الصادقة یعد جهاز اإلستعالمات اإل :يئتماناإل  اإلستعالم - 1

وذلك من خالل البحث  اإلقراضوالصحیحة والمتعمقة والتفصیلیة والشاملة الكاملة حول ما یؤثر على نشاط 

ئتماني، بما یمكن من إجابة عن المعلومات المطلوبة من الباحث اإلستقصاء عن كمیة ونوعیة والتحري واإل

 )3( .في كل مرحلة وذلك قبل وأثناء وبعد منح القروض ياإلقراضنشاط لا ةاراته ومسایر سإستف

 :ومن أهم مصادر الحصول على المعلومات نجد

                                           
الدولي  العلميلمؤتمر ضمن اة دمقمداخلة م، وإدارتھا والحد منھاالمخاطر االئتمانیة، تحلیلھا وقیاسھا مفتاح صالح، معارفي فریدة، )1(

، ص 2008أفریل - 18 -16؛ جامعة الزیتونة، األردن، یومي ةلوم اإلقتصادیالعكلیة ، "إدارة المخاطر وإقتصاد المعرفة"، السابعالسنوي 

18.
  

 

(2)بھیة مصباح محمود صباح، العوامل المؤثرة على درجة أمان البنوك التجاریة العاملة في دراسة تحلیلیة، بحث إلستكمال متطلبات 

.88، ص 2008الحصول على درجة الماجستیر في إدارة  األعمال، الجامعة اإلسالمیة، غزة،   

(3)كمال رزیق، مداخلة بعنوان: تقییم تجزئة البنوك اإلسالمیة بالجزائر في  إدارة  المخاطر االئتمانیة، مقدمة ضمن ملتقى الخرطوم 

.10، ص 2012أفریل  6- 5: للمنتجات المالیة اإلسالمیة، النسخة الرابعة  
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عن كبیر  إن إجراء مقابلة شخصیة مع العمیل تكشف للبنك جانب :مقابلة مع طالب القرضالإجراءات 1- 1

شخصیته وسمعته ومدى صدقه في المعلومات المقدمة عن وضعیة المؤسسة ونشاطها ومركزها التنافسي 

إدارة القرض على وخططها المستقبلیة كما تكشف عن ماضي المؤسسة وتعامالتها المالیة فهو ما یساعد مسؤول 

   )1( .قد تواجه القرض الممنوح التيتقسیم ومعرفة حجم المخاطر 

ض یعد التنظیم الداخلي للبنك من المصادر الهامة في قرار منح القر  :اخلیة من البنكالمصادر الد 2- 1

عامل مع البنك وتتحدد مصادر المعلومات الداخلیة تسبق لهم الخصوصا إذا كان طالب القرض ممن 

 :من خالل

 عالقة العملیة مع البنك؛ 

 وسجل الشیكات المسحوبة علیه؛ الوضعیة 

  ه في سداد إلتزاماته حسب تواریخ اإلستحقاق المتفق علیهاتوكفائإلتزام العمیل بشروط العقد. 

تساعد األقسام الخارجیة المتمثلة في البنوك األخرى والموردین ونشرات : المصادر الخارجیة للمعلومات 3- 1

أن یساعد على تقسیم حجم  من شأنهمعلومات بین البنوك من المدینین دائرة المقترضین، كما أن مبادلة ال

 .المخاطر

هي من أهم مصادر الحصول على المعلومات في إدارة القرض تهتم بتحلیل قوائم  :تحلیل القوائم المالیة4- 1

یة النقدیة التقدیریة التي المستقبلیة وتحلیلها والوقوف على المیزانالسنوات الماضیة للمؤسسة، وٕاعداد القوائم 

للمؤسسة في تاریخ معین، وهو ما یزود إدارة القرض بمعلومات عن المركز المالي الوضعیة المالیة تكشف 

 )2( .للمقترض ومدى قدرته على تولید تدفقات نقدیة تكفل سداد القرض مع الفوائد

یجب إستعمال البیانات والمعلومات المتحصل علیه في اإلستعالم في عملیة  :بمخاطر القرض التنبؤ - 2

ماني مستقال الئتأي في التنبؤ بمخاطر القرض، أي التنبؤ بإحتمال التعرض إلى التعثر االتنبؤ بمخاطر القرض، 

تغیر جوهري سلبي أو إیجابي عن وضع العمیل وتمكینه من في صورة أقرب إلى كل  األمر الذي یجعل البنك

  . إتخاذ القرار المناسب

الذي  اإلقراضمهما قلت قیمة مبلغ  و لمهما بلغت درجة الجدارة االئتمانیة للعمی :ضیةاالمتابعة االقر  - 3

یحصل علیه فإنه یضل دائما معرضا إلى مخاطر مستقبلیة قد تعیق قدرته على الوفاء بدونه، مما یدفع البنوك 

إلى المتابعة الدقیقة والشاملة المستمرة على طول فترة القرض لما یحفظ األداء االئتماني ویحمیه من أي إنحراف 

 .لغ القرضبفي عملیة إسترداد م

                                           

 (1)خضراوي نعیمة، إدارة المخاطر البنكیة، مرجع سابق، ص 30.
.31مرجع السابق، ص ال)2(  
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ل الضمان من و وذلك من خالل ط ،قرضینبغي على البنك أن یغطي مخاطر ال :مخاطر القرض تغطیة - 4

هة الحاالت التي تحیط بها درجة عالیة من بالذي یعتبر كخط دفاع أخیر لحاالت الطوارئ غیر المنتظرة ولمجا

  )1( .عدم التأكد

تلجأ إدارة القرض إلى تقویم قیمة القرض وعلى ا للمخاطر المحتملة تفادی :طلب الضمانات المالئمة - 5

أساسه أو ما یزید عنه یتم تحدید الضمن المناسب وتعد من أهم وأنجح اإلجراءات الوقائیة لمواجهة عدم السداد 

 .الناشئ عن العمیل حیث یسمح هذا اإلجراء بتعویض البنك وعادة ما یرتكز البنك على نوعي من الضمانات

تعهد وٕالتزام شخصي من طرف المقترض تكفل سداد قیمة القرض والفوائد وبذلك  هي :ضمانات شخصیة- 6

 .في تغطیة القرض فهي تعبر عن األمان

  :ویمكن تلخیص أهم أسالیب التي تساهم في الوقایة من مخاطر القروض ومواجهتها في النقاط التالیة

 تقدیم ضمانات عینیة؛ 

  ؛مالیا وذو سمعة جیدة مليءتقدیم كفیل  

 بنك أنها قد تؤثر على لتخاذ بعض القرارات التي یرى اعلى قدرة المقترض في إ)قیود(شروط وضع 

  )2(؛قدرة العمیل على رد لقرض الذي تم منحه

  ؛رتباك أداء المقترض مستقبالفي إشرط السداد المعجل للتسهیالت 

  لتخفیف مخاطر عدم السداد) ف سنويشهري، ربع أو نص(إشتراط السداد الجزئي 

 3( .مشاركة بنوك أخرى في تقدیم القرض المطلوب طلب( 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
.12. 11، ص ص،مرجع سابقمفتاح صالح، معارفي فریدة)1(  
.76، المرجع السابق، ص میأحمد غن)2(  
.76مرجع سابق، ص )3(  
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  :المتعثرة یةمصرفال ضو قر ل الوة حماعنظرة : المبحث الثاني

بالتوازن  عموما هو حادث عرضي مفاجئ نتیجة ظهور عائق غریب في مجرى طریق المسیرة یخلر ثتعال

فقد القدرة على الحركة، وهو بالتالي یختلف عن السقوط والتحطم واإلنهیار ونفس المفهوم ینطبق على القروض وی

  .التي تعتبر حالة خاصة تظهر من خالل عدة مؤشرات وتؤدي إلى جملة من اآلثارالمتعثرة 

  :وأنواعها ةمتعثر مفهوم القروض ال :ألولاالمطلب 

 تسمى الدیون  القروض المتعثرة من تعریف ألخر فهي تختلف تسمیة :روض المتعثرةمفهوم الق :أوال

    )1(:والدیون الحرجة، والدیون المشكوك فیها ویكن تعریفها كما یليالراكدة، الدیون العالقة الصعبة المجمدة الدیون 

  مفهوم الدین  ىن نتطرق إلأوالمعدومة وقبل  یةادتقف وسطا بین دیون البنك الع يه: ثرةعوض المتالقر

المشروع كافة األطراف سواء كان المدین أو على ى أن التعثر المالي له آثار سلبیة لمتعثر ال بد أن نشیر إلا

المقترض أو الدائن الذي منح القرض، هذا فضال عن الجهات الحكومیة التي سوف تتأثر إیراداتها نتیجة 

  .والتأمینات االجتماعیةالخسائر التي یتعرض لها المشروع مثل الضرائب 

یخل بالتوازن، وهو مجرد حادث عرضي مفاجئ نتیجة  هو للتعرض لشيء) كبا(مصطلح التعثر في اللغةیعني 

أمیر المؤمنین رضي اهللا عنه " عمر ابن الخطاب"لظهور عائق غریب في مجرى طریق المسیرة ولعل مقولة 

 .»عنها لما لم أمهد لها الطریق لو بغلة عثرت في أرض العراق لخشیت أن أسأل «وأرضاه 

  )2(.أفضل دلیل على ذلك، وعلى وضوح وأبعاد مفهوم التعثر يه

  ،الدین المشكوك في تحصیله أو الدین المتعثر بأنه الدین الذي یقدر البنك إسناد إلى المركز المالي للعمل

 ضمانات الدین وٕامكانیة سداده أنه درجة من الخطورة ال یتسنى معها تحصیله خالل فترة معقولة مع 

 )3( .إحتمال إستهالكه كله أو بعضه

في مواعیدها  هالمستحقة علی متى توقف المدین عن دفع اإللتزامات ن الدین یعتبر متعثرأكما یرى البعض 

  )4(.مما یضطر البنك إلتخاذ اإلجراءات القانونیة ضده

  

  

                                           

 (1)خالد أمین عبد هللا، التدقیق والرقابة في المصارف، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، ط1، 1998، ص 93.

 (2)محسن أحمد الخضیري، الدیون المتعثرة(ظاھرة، األسباب، العالج)، إیتراك للنشر والتوزیع -  القاھرة، 1997، ص 31.

 (3)األنترنیت، القروض المتعثرة، الموقع .www. Ahram orgeg تاریخ التحمیل: 26-03-2015، على الساعة 19.40.  

(4)خظیر حسین، خظیر جیمرة هللا، الدیون المتعثرة بین مطرقة المصارف وسندات الركود، المؤتمر العلمي الثاني لقسم اإلقتصاد والتجارة 

، 2004ماي  4، جامعة حلوان ارة وإدارة األعمالتجالكلیة مستقبل النظام اإلقتصادي العالمي في ضوء التطورات، : الخارجیة بعنوان

.05، ص 2004القاھرة،   
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 درتها على تولید مردودبأنه مواجهة المنشأة لظروف طارئة غیر متوقعة تؤدي إلى عدم ق :التعثر المالي

   )1( .القصیر ا في األجلإقتصادي أو فائض نشاط یكف سداد إلتزاماته

  :والتعثر المالي له أنواع عدیدة یمكن تبنیها في النقاط التالیة

هذه الحالة ال تستطیع المؤسسة الوفاء بذلك في حال  يهو عسر مالي بسیط وفو : التعثر المالي الفتي )1

ویمكن للمؤسسة التغلب على هذا النوع  ،إعطائها الوقت الكافي للتصرف كبیع بعض األصول أو غیر ذلك

     .بإعادة ترتیب االستثمارات في موجوداتها

فاء باإللتزامات تستطیع المؤسسة الو ا ال وهنشد خطورة من النوع األول هو أو : التعثر المالي الحقیقي )2

الدائنین  ستیالءإوباعت األصول وقد تؤدي  هذه المرحلة إلى حتى ولو أعطیت الوقت الكافي المترتبة علیها 

   )2(.سسةإنتهاء لحیاة المؤ على الشركة واإلشراف علیها أو تصفیتها وفي ذلك 

القرض الذي ال یقوم المقترض بتسدیده وفقا لجداول السداد المتفق علیها لفترة معینة تتعدى  وه: تعثرمال ضر لقا

ستة أشهر في أغلب األحوال مما یعكس عدم قدرته على السداد مع مماطلته في تزوید المصرف بالمعلومات 

  )3(.والمستندات المطلوبة منه

ستحقاق أما لمقترضون عن سدادها في تواریخ اإلبأنها قروض عجز فیها ا: أیضاتعرف القروض المتعثرةو 

بسبب عدم الرغبة في ذك أو لعدم التمكن المقترضون الوفاء بالتزاماته بسبب حدث غیر محسوب لظروف أو 

  )4( .مشاكل أو إختالالت أحاطت به

لجدولتها التي یجد البنك نفسه مضطرا  قروضالوهي القروض التي لم تعد تحقق للبنك إیرادات من فوائد أو 

  .بما یتفق واألوضاع الحالیة للمقترض

ویعرف القرض المتعثر أو غیر العامل بأنه القرض الذي تتعرض إتفاقیة دفعه بین البنك والمقترض إلى  

ما یمكن القول أن هناك إحتماالت مخالفات أساسیة ینتج عنها عدم القدرة على تحصیل أقساط وفوائد القرض م

  )5( .خسارة البنكل

                                           

(1)سالم عماد صالح، المصارف العربیة والكفاءة االستثماریة، مجلة المصارف العربیة، إتحاد المصارف العربیة، بیروت- 2004، ص 

174.  

 (2)منیر إبراھیم الھندي، إدارة األسواق والمنشآت المالیة-  منشأة المعارف، اإلسكندریة، 1999، ص 157.

(3)أ. د.زیان سلیم رمضان، محفوظ أحمد جودة، إدارة  مخاطر االئتمان، ط 2، 2008، جامعة القدس المفتوحة، الشركة العربیة المتحدة 

.333للتسویق والتوریدات، ص   

 (4)أحمد غنیم، الدیون المتعثرة واإلقتصاد الھارب، قراءة في واقع  ووقائع أزمة 2001، اإلسكندریة، 2001، ص 13.

 (5)إدارة البحوث، البنك األھلي المصري، العدد األول، المجلد الحادي والخمسون، القاھرة، 1998، ص 16.
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تلك الدیون التي ال تدار بعائد بمعنى أنها تلك الدیون التي یتقرر عدم إضافة العوائد المحتسبة علیا وهي 

ویتم تحدید الدیون التي ال تدر عائدا من خالل دراسة موضوعیة  إلیرادات البنك وٕانما تجنب في حسابات مستقلة

  )1( .لكل دین على حدة

شامل للقروض المتعثرة هي القروض التي عجز المقترضون عن الوفاء بالتزاماتها بسبب حدث  تعریف وهناك

  )2( .ت بهطغیر محسوب لظروف أو مشاكل أو إختالالت أحا

 ةمتعثر القروض ال أنواع: ثانیا:  

 :یمكن تصنیفها وتقسیمها وفقا لعدة أسس على النحو التاليدة دیع للقروض المتعثرة أنواع

 :وفقا لدرجة التخطیط ثرةعمتالتصنیف القروض  /1

فة مقدما وكمتنبأ بها نتیجة حدوث فجوة وهي دیون ذات طابع خاص معرو : مرحلیة دیون متعثرة مخططة 1- 1

ومدى  رتبط بتوقیف حدوث التدفق الخارجيمتوقعة ما بین االستخدامات والموارد سواء كان ذلك في شكل زمن م

   .هذه الفجواتعلى تغطیة  قدرة المشروع

وهي تلك الدیون التي تحدث بشكل عارض حیث یفاجئ المشروع : الحدوث دیون متعثرة عشوائیة 2- 1

المشروع بحوادث یصعب التنبؤ بها أو التحكم فیها، والتي تؤدي إلى حدوث خسارة ضخمة وغیر محتملة تصیب 

  )3( .عدم قدرته على سداد إلتزاماتهإلى إختالل موارده وٕالى 

  :ووفقا لهذه األسباب یتم تقسیم الدیون المتعثرة إلى قسمین هما :وفقا لمسبباتها ةمتعثر القروض التصنیف  /2

بالمشروع ذاته إلى التي أوجدها وهي تلك العوامل الخاصة : التي أوجدتها عوامل ذاتیة رةتعثالم دیونال 1- 2

أو من عدم اإلهتمام والتي من بینها  ةالمشروع وكانت سببا مباشرا فیها وسواء كان ذلك عن عمد أو عدم معرف

   :اآلتي

 ؛الخلل في إعداد دراسات التي أعدها المشروع من ذاته -1

ستغراقه وقتا أطول إلستثماري وإ امشروع عد االلتزام بالتوقیتات المحددة بالبرامج التنفیذیة والخاصة بتنفیذ ال -2

  منها على األخرى؛ة التي تعتمد كل ه المتكاملتوعدم إستكمال خطوط إنتاجه ووحدا

خفاء بیانات معینة عن إ مقترض و لعدم تقدیم بیانات ومعلومات صحیحة ومناسبة وكافیة عن المشروع ا -3

 )4(؛وٕاظهار األوضاع على غیر حقیقتها طلب التمویلالبنك عند 

                                           

(1)محمد حسین، حنفي أحمد، إنعكاس مخاطر االئتمان المصرفي في المصارف التجاریة على توجیھ النشاط اإلقتصادي في مصر، رسالة 

.75، ص 2004، جامعة عین الشمس، القاھرة، تجارة، قسم اإلقتصادالكلیة ، )غیر منشورة(ر اجستیم  
.37السابق، ص  المرجعمحسن أحمد الخضیري، )2(  
.62ع سابق، ص مرجمحسن أحمد الخضیري، )3(  

.52.51ع سابق، ص صمرجھبال عادل، )4(  
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بتعلیمات المشاكل اإلداریة والتخلف اإلداري والفساد اإلداري داخل المشروع والذي ینجم عنه عدم التقید  -4

 .والتوجیه والرقابةمویل وفقدان القدرة على التخطیط البنك المانح للت

هذا النوع ینصرف إلى البیئة المحیطة بالمشروع والمتصلة : الدیون المتعثرة التي أوجدتها عوامل خارجیة 2- 2

رة المشروع به من بنك وموردین وموزعین وجهات حكومیة وهذا النوع یحدث نتیجة لعوامل خارجیة عن إدا

  :ویمكن لنا تقسیمها وفقا للجهة الخارجیة التي تسببت في تعثر هذه الدیون ،المتعثر ذاته

 :ترجع أسبابها للبنك المقدم لإلئتمان رةتعثمدیون   - أ

  البنك عن المشروع الممول؛تدهور الدراسات االئتمانیة التي أعدها 

 وتفضیلهم للمشروعات التي تعطي معدال مرتفعا  سیطرة مفهوم الربحیة المرتفعة على متخذي القرار بالبنك

 .للربحیة والتغاضي عن المخاطر التي تكلفها

   :لى عوامل خارجیة أخرى مثل الظروف المحیطةعترجع  رةتعثمدیون   -  ب

  :وترجع هذه الدیون في نشأتها أساسا إلى حدوث ظروف غیر مواتیة تتمثل في اآلتي

 ادر الطاقة ن العمل نتیجة إلضطرابات عمالیة أو فقدان مصحدوث حالة من حاالت التوقف اإلضطراري ع

 أو مصادر لمواد الخام؛

 1( .دخول النشاط اإلقتصادي في مرحلة الركود أو اإلنكماش( 

  :وفقا صدقها ومصداقیتها ةمتعثر ال نودیالتصنیف  /3

  :إلى نوعین أساسین هما مهاتقسیوهنا یمكن 

ألجانب حیث تقوم اوهي كثیر ما یقوم بها بعض المستثمرین : خداعیةالهمیة الو  الدیون المتعثرة 1- 3

والعصابات الدولیة بإنتهاز فرص إجتیاح الدول النامیة إلى عدد من  یةنبض الشركات متعددة الجنسیات واألجبع

وم هذه المشروعات وٕاقامة هذه المشروعات فیها إلستفادة من المزایا واإلعفاءات والدعم الخالي الذي تقدمه وتق

المشروعات بإستنزاف رأس المال والعائد المحقق وتحویله على شكل أرباح إلى الخارج وبعد إنتهاء فترتي الدعم 

بإعالن تعثر المشروع وٕافالسه، وقد قد یزداد الوضع تفاقما عندما یقوم العصابات  واإلعفاء یقوم المستثمرین

  )2( .لتغطیة نشاط إجرامي تقوم بهالدولیة بإستخدام المشروعات المقامة كغطاء وواجهة 

 

 

 

                                           

 (1)د.رشدي صالح، التعثر المصرفي الظاھرة واألسباب، مجلة المصارف، العدد الثاني، 3 ینایر 2000، ص 19.
.67ع سابق، ص مرجمحسن أحمد الخضیري، )2(  
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 التي تحدث فعال نتیجة ترجع إلى أسباب حقیقیة وفعلیة ن هي تلك الدیو : دیون متعثرة حقیقیة فعلیة 2- 3

 .لذي یمارسه العمیل، ومن ثم معالجتها بمعالجة هذه األسبابقتصادي ااإلوكعارض للنشاط 

ووفقا لهذا األساس یتم التفرقة بین نوعین من  :حسب معیار ثباتها واستمرارها ةمتعثر ال نودیالتصنیف  /4

 :الدیون المتعثرة هي

ي تحدث بشكل عارض ونتیجة لممارسة النشاطیة للمشروع ویسهل تلاأي تلك : العارضة ةمتعثر ال نودیال 1- 4

 )1( .التغلب علیها نظرا ألن أسبابها عارضة وبسیطة

أخذ وقتا طویال في هي تلك الدیون التي تتصل بأسباب هیكلیة وبالتالي ت: الدیون المتعثرة الدائمة 2- 4

إقناع القائمین  يو فأیام به قفي ال إصالحا جذریا وهیكلیا یحتاج إلى جهد كبیر سواء تطلبمعالجتها ألنها ت

   )2(.أو قبول كعالج لحالة  التعثر التي أصابت المشروع المشروع بإستخدامه على

  : وتصنف إلى نوعین هما :هابكاتشالمتعثرة وفقا لدرجة تعقدها و تصنیف الدیون / 5

أولهما  على طرفین یون عادة ما یكون قائماهذا النوع من الد :دیون بسیطة سهلة التعامل معها 1- 5

المقرض وثانیها المقترض وتكون قیمته ومبلغه بسیط  ویستخدم تمویل متوسط أو قصیر األجل أنه یغلب علیه 

المال العامل أو تمویل توسعات بسیطة أو القیام بعملیات الصیانة الدوریة ولكنن نتیجة طابع تمویل رأس 

  .لظروف عرضیة طارئة ومؤقتة حدث له التعثر ویسهل عالجها وتجنبها

خاصة من  األطرافالغالب علیها أنها متعددة  نهذا النوع من الدیون المتعثرة یكو : ةدیون متعثرة معقد2- 5

 مقرض شارك فیها یطالب بإتخاذ إجراء معین ومحدد ضد العمیل المقترض وتحول السبب فیها إلى نتیجة 

  )3( لها والعكس أیضا صحیح وبالتالي یصعب التعامل معها ویحتاج إلى خبرة ودرایة لدراستها وٕاقتراح العالج

ووفقا لهذا األساس یتم تصنیف القروض  :وفقا لمرحلتها التي تم اكتشافها فیها ةمتعثر ال نودیالتصنیف /6

  :المتعثرة إلى األنواع التالیة

تحت للسطح یأخذ بوادر غیر محسوسة أو ال تزال أسبابه كامنة  :دین متعثر أولي في مرحلة التكوین 1 - 6

 )4( .أولیةملموسة وال تثیر إتجاه المقرضین حیث أن مظاهرها ال زالت 

                                           

(1)عبد محمود حمیدة خلف، إطار مقترح لتدعیم فعالیة ومراجعة االئتمان للحد من مخاطر الدیون المتعثرة بالتطبیق على النشاط المصرفي، 

.152، ص 2002نة الثانیة والعشرون، مجلة الدراسات والبحوث التجاریة، العدد الثالث، الس  
.54ع سابق، ص مرجھبال عادل، )2(  
.74السابق، ص  المرجع نفس)3(  

(4)أشرف عبد المنعم إبراھیم، الدیون المتعثرة(تعریفھا، أسبابھا، عالجھا)، ندوة بعنوان: دور االئتمان المصرفي في تنشیط السوق، مركز 

.12، ص 1999مارس  24 ودراسات التجارة الخارجیة، جامعة حلوان  
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راضا وأعحیث تجاوز مرحلة التكوین وأصبح له مظاهر ملموسة : دین متعثر ثانوي في مرحلة النمو 2- 6

تتفاقم یوما بعد یوم، ویمارس ضغوطا واضحة تزداد تدریجیا على متخذ القرار في المشروع وعلى الجهات 

  )1(.المشروع المقرضة التي بدأت تشعر بالقلق حول إمكانیة سداد حقوقها التي على

أوضاعه بالغة  حیث بلغ شدة أزمته وأقصى حد له وأصبحت: دین متعثر مكتمل في مرحلة النضج 3- 6

السوء وتهدد إستمراره وفي الوقت ذاته تفرض أوضاع المشرع مزید من االهتمام من جانب المحیطین به 

 .والمتعاملین معه

یكون قد تم وضع خطة تقویم المشروع المدین  حیث: معالجة والقضاءالثر في مرحلة تعمدین  4 - 6

 .وتصفیته وفقا للخطة والتصور الذي أنفق علیه الدائنین

ف المولدة لها والمساعدة على نشأتها والظرو  أسبابها وعواملها ویهتم الباحث المدقق لهذه لمراحل بدقة ومعرفة

   )2( .ا بشكل سلیمهالتعامل معها ومعالجتحتى یسهل 

        .ون المتعثرةیدالیف نسس تصأ: )05(الشكل رقم   

  

  

 

  

  

  

  ا

  .60ص إیتراك للنشر والتوزیع،القاهرة،)األسباب ،العالج(،الدیون المتعثرة ،أحمد الخضرين حسم: لمصدر

  

  

  

  

  

                                           
.12مرجع السابق، ص لنفس ا )1(  
.56ع سابق، صمرجال عادل، ھب)2(  

 أسس تصنیف

 الدیون المتعثرة

 حسب مقدار ثباتها

 واستمراریتها 

 وفقا لتعقدها

 وتشابكها 

وفقا لمرحلتها التي تم 

 إكتشافها فیها

 وفقا لدرجة 

 التخطیط

 وفقا لدرجة 

 لمسبباتها

 وفقا لدرجة 

 مصداقیتها
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  :أسباب تعثر القروض: المطلب الثاني

تعتبر الدیون المتعثرة مشكلة خطیرة تواجه البنوك في نشاطاتها حیث تؤدي إلى تجمید جزء هام من أموال البنك  

نتیجة لعدم قدرة العمالء على تسدید القروض، وفوائدها إذ ترجع أسباب تعثر القروض وعدم سدادها في مواعید 

  :جموعات رئیسیةاستحقاقها إلى العدید من األسباب یمكن تصنیفها إلى ثالث م

 أسباب متعلقة بالبنك؛ 

 أسباب متعلقة بالمقرض؛ 

 أسباب أخرى. 

 :ونذكر منها ما یلي: أسباب متعلقة بالبنك )1

 انیة  المعتمدة في منح التسهیالت؛قصور الدراسة االئتم 

 أكثر من معیار المخاطرة؛عتماد البنك عند إتخذه لقرار منح التسهیالت على معیار الربحیة إ 

  1( ؛تقدیر الضماناتالخطأ في( 

 ؛ال المستندات المطلوبةمله من قبل إستك السماح للعمیل من إستعمال التسهیالت الممنوحة 

 ؛عدم مراجعة البنك شهریا على األقل لحركة حساب العمیل 

 2( .عهافقدان أو قلة المتابعة الجدیة للمشروع الممول مع غیاب بیانات دوریة عن سیر أوض(  

 : بالعمیلأسباب متعلقة  )2

 داد دراسة الجدوى للمشروع الممول؛إع يالخلل ف 

 اإلستثمارات ذات عائد طویل األجل؛ستخدام قروض قصیرة األجل في تمویل مشاریع إ 

 ستعداده للوفاء بإلتزاماته في مواعدها الشخصي للعمیل وأخالقه ووضعه اإلجتماعي ومدى إ التكوین

   )3(؛المحددة

 ستخدام جانب من أموال ة وبین أموال المشروع الذي یدیره، وبالتالي إالعمیل الخاصوال عدم الفصل بین أم

إلى إستهالك من رأس المال العامل للمشروع المشروع في اإلنفاق على إحتیاجاته الخاصة واألسري مما تؤدي 

 م المشروع لتغطیة نفقاته الشخصیة؛وٕاصابته باإلعصار أو توسع العمیل في اإلقتراض بإس

 4( ؛الغیر المحسوب من أموال المنشأة المقترضة الترفیهيوٕانفاقهم ة العمیل وقیام الورثة وفا(  

                                           

 (1)خضراوي نعیمة، إدارة المخاطر البنكیة، دراسة مقارنة بین البنوك التقلیدیة، مرجع سابق، ص 35.

(2)عبد الجلیل بوداح، إستخدام األنظمة الخیرة في مجال إتخاذ القرار قرار منح القروض البنكیة،- دراسة تحلیلیة تطبیقیة-  أطروحة دكتوراه 

.231، ص 2007في العلوم اإلقتصادیة، جامعة قسنطینة،   
.35المرجع السابق، ص )3(  

 (4)أحمد عاكف كرسون، إدارة التحصیل والقروض المتعثرة، البنك المركزي، المعھد المصرفي، 2006، ص31.
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 ئتمانیة في تمویلها وخاصة ستخدامه تسهیالت البنك اإلأنشطة ال معرفة له بها دون علم البنك وإ  يدخوله ف

 .إذا كانت هذه األنشطة تشتمل على قدر كبیر من المخاطر أو غیر مشروعة

  في غیر  لستخدام التمویك عند طلب التمویل أو أثناءه أو إتقدیم البیانات والمعلومات الصحیحة للبنعدم

   )1( .موجه إلیه كتسدید دین سابق مثاللالغرض ا

 العمیل ببیع بضائعه بدون أن یقبض الثمن وتتراكم بذلك الدیون علیه، ومن ثم یكون العمیل في طریقه  قیام

 مر ومن هذا تذهب القروض بال رجعة؛إلى خسارة المشروع إذا طال األ

  إن إعطاء القرض من طرف البنك من دون صعوبة یشكل لدى العمیل إحساس بأنه كلما طلب القرض وجده

 )2( ستحقاقها وهذا ما یؤدي إلى تبذیر األموال دون رقیب؛إعمل على إرجاع وسداد دیونه وقت وبالتالي ال ی

تعتبر الضمانات خط الدفاع األخیر لتوفیر الحمایة والتحوط للبنك مقابل  : أسباب تتعلق بالضمانات )3

 .فالضمانات تجعل من الدین الجید دینا أفضل لكن ال تجعل من الدین السيء دینا أفضل ؛خسائر

تعثر المقترض، ولكن هذه المخاطر تظهر من خالل هذه  ضمانات تعتبر أحد عناصر سداد القرض في حالةفال

  :يیل ماعتبار اإلالقرض أن تحافظ على قیمة وقوة الضمانة آخذة بعین الضمانات یجب على إدارة 

التقییم والمراجعة الدوریة للضمانات منعا لتراجع قیمتها السوقیة، مثل طلب البنوك عقارا من مقرر معتمد  -1

 انات التي تكون على شكل رهن أسهم؛كل سنتین أو أكثر إضافة إلى متابعة الضم

 ة القرض أو رصد اقرض وأیهما أعلى؛تغطیة مبلغ الضمانة كنسبة من قیم ةالمحافظة على نسب -2

متابعة مستحقات العطاءات الممول من قبل البنك، والوقوف على التأخر في ورود هذه المستحقات  -3

 الضمانة في سداد التمویل الممنوح؛لكونها 

أن یضع البنك إجراءات عمل موحدة لتقدیر وتقیم قیمة الضمانات منعا للتالعب أو التحیز الحاصل في  -4

 .  هذا المجال

هي األسباب التي تخرج عن إرادة كل من البنك والمقترض إذ أنهم ال  :خارجیةلة اینمتعلقة بالالسباب األ )4

  :أو السیطرة علیها وتشمل الجوانب التالیة یستطیعون التحكم

 اد في مراحل اإلنكماش أو التباطئ؛قتصادي العام مثل دخول اإلقتصتراجع األداء اإل 

 قوة القاهرة أو األحداث المفاجئة؛ال 

  3(األمني والسیاسي؛عدم اإلستقرار( 

                                           
.61ھبال عادل، مرجع سابق، ص)1(  

 (2)وائل محمد أحمد مصطفى، إنعكاسات مشكلة التعثر على سیاسات االئتمان في الجھاز المصرفي (1990-2003)، رسالة ماجستیر

.164، 163، ص 2005جامعة عین الشمس، تجارة، الكلیة ، )غیر منشورة(  

 (3)محمد داود عثمان، إدارة وتحلیل االئتمان ومخاطره، عمان ، دار الفكر للنشر والتوزیع، 2013، ص405.
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 روف المحیطة؛صغر حجم السوق وتأثره بالظ 

  العمالت األجنبیة وتذبذب أسعارها؛نقص 

 ظمة الرقابة الخارجیة على البنوك؛ضعف أن 

 1( .المنافسة عدم مرونة القوانین والتشریعات المتعلقة برهن األموال والتنفیذ علیها(  

  :ةمتعثر القروض الحل امر : المطلب الثالث

عامل مع المشروع المتعثر وهذه المراحل تتمثل في تالتعثر لمالي بعدة مراحل یجب دراستها بشكل جید لل یمر

  :ما یلي

یقع وهي البدایة الحقیقیة للتعثر المالي حیث یحدث حادث عارض ما : حدث العارضلا مرحلة حدوث  .أ 

غفل عنه  لكن إذالم یحدث التعثر، و اري وتحدي لمدیر المالي للمشروع، فإذا تنبه له وأدرك خطورته لحظة إختب

مثله أ ما یبدو الحادث العارض أمرا عادیا هینا ال قیمة له ومن وكثرا واستهزأ به واستهان بخطورته بدأ التعثر

 :الحوادث العارضة ما یلي

 مات وبالتالي تخلق عبئا وتولد إلتزا ،عائدلالدخول في إلتزامات غیر مخططة ال تعطي عائدا سریعا أو بطیئة ا

 با من الفائض الذي یحققه المشروع؛لم یكن في الحسبان یلتهم جان

  ظهور إلتزام عارض فجائي غیر مخطط یستنزف جانب من السیولة أو یمتص السیولة كاملة أو یلتهم جانبا

 . ما من رأس المال العامل خاصة في حالة إزدیاد تكالیف الموارد الخارجیة التي افترضها المشروع

 قبل ولم یحتاط به القائمین على إدارته مثل إختالسات بمبالغ  ناهم لم یستطع المشروع توقعه متحقق خطر د

   .للمشروع بمبالغ كبیرةلكبار المدینین ا ض العمالءعضخمة، إفالس ب

وهي المرحلة التي یدق فیها بعض خبراء البنك أو المشروع المتعثر  :مرحلة التغاضي عن الوضع القائم   .ب 

ألسباب والبواعث المؤثرة على عملیة التعثر التنبیه القائمین على إدارة البنك والمشروع إلى خطورة  اإلنذارجرس 

والدافعة إلیها إال أن تجاهل القائمین على إدارة البنك ومقابلة هذا اإلنذار من جانب المشروع باإلستهزاء 

  .نظرا لتجاهل األمر عوبةمن شأنه یكثر المشاكل ویزداد الوضع ص والسخریة والتهوین والتقلیل

وفي هذه المرحلة یزداد الوضع تفاقما ویزداد تجاهل القائمین على : رتهو خطن م نیعثر والتهو الت ارمر إست  .ج 

المشروع لخطوة الوضع، خاصة بعد سیطرة المخاطر على متخذي القرار ونجاحهم في عزل وتجنیب العناصر 

شاكل بالغة النمو ورغم وضوح خطورة الوضع إال أن  القائمین مالخاصة رهنا ثم تتحول العناصر الولیدة إلى 

 .واجبةیعطي بأنها األهمیة على إدارة البنك والمشروع 

                                           
.406السابق، ص  المرجع نفس)1(  
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، أخطر المراحل على اإلطالق وأكثرها تدمیر للمقومات المتواجدة داخل المشروعوهي  :التعیش مع التعثر  .د 

د عالمات حیاة ودلیل علیها ر مج ما یتم داخله هوتعثر الطابع الیومي للحیاة داخل المشروع وأن حیث یصبح ال

لیس أكثر، وفي الوقت نفسه یكون المشروع یلفظ أنفاسه األخیرة، وفي هذه المرحلة تتوقف اإلستثمارات الجدیدة 

  .وتنعدم

وتبدأ هذه المرحلة بتسرب أنباء التعثر إلى الجمهور الخارجي وتحدث األزمة  :حدوث األزمة المدمرة  .ه 

 لجمهورا عندما یواجه المشروع حادث ضخم ال یكن مواجهته بطرق اإلمتصاص والتعتیم حیث یقوم بعض أفراد

من  والتحققسار لمشروع والتعامل معها واالستفالمشروع بالمطالبة بأموالهم أو لمواجهة إدارة امقر باإلندفاع إلى 

   .یة والمستقبلیةلصحة المعلومات التي وردت إلیهم وعدم قدرته على سداد إلتزاماته الحا

یبدأ أصحاب المشروع باإلجتماع مع كل من إدارة  هذه المرحلة في :معالجة األزمة أو تصفیة المشروع  .و 

المشروع الحالیة وأصحاب الحقوق على المشروع، وٕاستدعاء عدد من الخبراء والمتخصصین لدراسة أسباب 

التعثر وعالجها، وعادة ما تبدأ عملیة المعالجة بإعفاء مجلس اإلدارة الحالي الذي كان سببا في إحداث األزمة 

ثم تعیین مفوض على  اكمة عن المخالفات التي إرتكبوها،ه المرحلة مع تقدیم بعضها للمحوالوصول بها إلى هذ

المطلوب سواء من خالل عملیات الدمج أو  اإلصالحالمشروع ومنحه كافة السلطات َوالصالحیات للقیام بعملیة 

     )1( .التصفیة أو عملیات اإلقالة من التعثر

   :ةلعالج القروض المتعثر الطرق المصرفیة : بعار المطلب ال

القروض المتعثرة ونذكرها كما عالج في هذا المطلب أهم األسالیب واإلجراءات التي یمكن من خاللها  نتناول

   :یلي

لم یعد لدیه مقومات استمرار مهما إتخذ من أجله من خطوات تصوبیة  عو إما أن المشر  :دینال تصفیة - 1

صورها القانونیة وبطبیعة الحال ال تلجأ البنوك إلى هذا البدیل  نوهناك یكون القرار الحتمي هو التصفیة أي م

 :إال أن یتأكد البنك من النواحي التالیة

 للبنك أنها دائمة  حیث یثبت ،میللعمة یمر بها ااإلصالح أو التغلب على األز  إن ال سبیل إلى المعالجة أو

نها مرتبطة بالهیكل األساسي للمنشأة ولیس باألداء الخاص بأحد أقسامها وأنها حاكمة لنشاط ولیست عارضة وأ

 فیها أو توجیهها أو التعامل معها؛العمیل ویستحیل التحكم 

 دورة حیاة النشاط ولیس من المتوقع أن  أن النشاط الذي یمارسه العمیل قد وصل إلى مرحلة اإلنحدار في

 .ینتعش مروة أَخرى وأتن العمیل ال تتوافر لدیه القدرة والخبرة في التحول إلى نشاط أكثر رواجا ونجاحا

                                           
.44 -37ص مرجع سابق، ص)1(  
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 نٕامكانیة إعادة اإلنطالق بعد إقالته میتوافر لدیه مقومات باإلستمرار وَ الذي  عو ن المشر إ: تسویة الدین - 2

ط ولكن بدرجة من درجات التعثر إما لقصور الهیكل التمویلي أو في النشاعثره وعادة ما یكون المشروع مستمر ت

 )1( .ألصل في التسویةواتسویات هؤالء العمالء  ب یمكن األخذ بها  عندوهناك عدة أسالی ،الفني أو اإلداري

 :نتعاشهتحریم العمیل وٕانتشاله وإ  - 3

  :الشركة المتعثرة –تعویم العمیل  3/1

ستثنائیة طارئة ولیست دائمة، ویكون لها تأثیر على ة تعثر أحد العمالء نتیجة لظروف إیواجه البنك مشكل

ساندة أو قدرة العمیل على السداد، وبالتالي تصبح هناك صعوبة للخروج من هذه األزمة دون الحصول على م

  .العودة إلى القدرة على السدادنشاطه ومن ثم  رواستمرا دعم البنك إنقاذ العمیل،

عتبر عملیة تعویم العمیل من أول وأهم مراحل لمعالجة الدیون المتعثرة تتمثل في إعطاء العمیل فرصة وت

لتحسین وضعه من خالل منحه فترة سماح یتم عن طریقها تأجیل سداد الدین وفوائده من سنة إلى ثالث سنوات 

نها أو التنازل عن نسبة نازل عن الفوائد أو جزء متإعادة الجدولة الدین أو التضمن عملیة التعویم إما تكما قد 

  .ستعادة قدرته على سداد الدین المتعثرمن الدین، وإ 

اءات أكثر تقدما تتضمن التدخل المباشر وغیر م البنك بإتخاذ إجر في هذه المرحلة یقو : نتشال العمیلإ 3/2

وفقا لخطة عمل یلتزم بها العمیل في المستقبل یكون هدفها األساسي ر في إدارة نشاط العمیل وتوجیهه المباش

مناسبا، وفي هذا یمكن  نفقاتها وتحقق فائضا إیراداتهموازنة التدفقات النقدیة للمنشأة المقترضة بحیث تغطي 

امل  للبنك تحویل جزء هام من المدیونیة أو كامل المدیونیة إلى مساهمة في رأس المال ویصبح البنك شریك ك

أسهم  للعمیل، ومن ثم یتدخل تدخال مباشرا في إدارته لنشاطه ویكون نتیجة هذا القرار في العادة رفع أسعار

  .تدهورها في سوق األوراق المالیة فقل و العمیل أو على األق

العمیل من كونه عمیل  على اإلطالق حیث بموجبها یتم تحویل هم المراحلأوهي تمثل : نتعاش العمیلإ 3/3

متعثر إلى عمیل غیر متعثر یعمل بكامل طاقته مستعیدا كامل نشاطه وحیویته، ویتم عملیة اإلنعاش عن طریق 

 ،الدوریةمنح العمیل قروض جدیدة ذات شروط میسرة لتمكینه من القیام بعملیات اإلحالل والتجدید والصیانة 

الشروط األساسیة حتى یتحقق اإلنتعاش المطلوب للعمیل وأهمها ما ویشترط لهذه المرحلة توافر مجموعة من 

 :یلي

  نتهاء؛قتصادیة التي سبب إعسار العمیل قد قاربت على االحلة الركود والكساد في الدورة اإلأن تكون مر 

 2(جئ الذي حدث للعمیل قدتم معالجته؛فعال أو أن سبب اإلضطراب المفا تنتهإن لم تكن قد إ( 

                                           

 (1)عبد المطلب عبد الحمید، الدیون المتعثرة واألزمة المالیة المصرفیة العالمیة، مصر، الدار الجامعیة، 2009، ص ص 122، 123.

(2)فاطمة بن شنة، إدارة المخاطر االئتمانیة ودورھا في الحد من القروض المتعثرة(دراسة تطبیقیة للمصارف الجزائري)، مذكرة إلستكمال 

.97، ص 2008/2009مالیة مؤسسة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، : متطلبات شھادة الماجستیر في علوم التسییر، تخصص  
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 المخاطر ستعداد التام لتحمل الجهد والتكلفة و على تجاوز األزمة ولدیه اإلراغبا وقادرا ومصرا یلأن یكون العم

  التي یضمنها قرار التوسع؛

 ستثمار أعلى من معدل الفائدة التي سیطبقها البنك على القروض الممنوحة أن یكون العائد والمردود على اإل

  )1( .للعمیل

في سبیل إسترداد الدیون  لة یجب على البنكحفي هذه المر : تنازل البنك عن جزء من دیونه المتعثرة- 4

المتعثرة أن یضحي بجزء من أرباحه بالتخلي عن العوائد التي جناها من العمیل من قبل أو التي یتوقع الحصول 

الوصول إلى تسویة ودیة مع العمیل ویكون یكون ذلك  يعلیها مستقبال وال شك أن هذا التخلي سیساعد البنك ف

 )2( :في أحد الصور التالیة

 داد ن إعفاء العمیل من كل أو بعض العوائد المقیدة على الحساب منذ بدایة التعامل سیكون في المقابل سإ

 العمیل لكل الدین دفعة واحدة؛

  على العمیل ستكون مقابل سداد لباقي حتسبت و بعض العوائد التي أأإن إعفاء العمیل المتعثر من كل

 . المدیونیة على أقساط بدون عوائد

وقد یجد البنك نفسه مضطرا في نهایة األمر وخاصة بالنسبة : شراء بعض أصول العمیل سداد للمدیونیة- 5

 اسدادن یقوم بشراء عقارات مدینة قدیة تمكنهم من سداد المدیونیة بأللعمالء الذین ال یوجد لدیهم تدفقات ن

لدیونهم مع مراعاة أن یتم التصرف فیها إما بإستغاللها وٕاما بإعادة بیعها خالل المدة التي یحددها قانون البنوك  

إلى أن یجد مشتري مناسب لتلك  یحصل على إذن من البنك المركزي باستمرار ملكیته لها و أن،ئتماناإلو 

تلك األصول ویجب على البنك مراعاة ما  على تسییر وضع العمیل وقدرة البنكالعقارات وتوقف هذا الحل على 

   :یلي

 إلى هذا األسلوب في سداد المدیونیات إال بعد التأكد تماما من عدم وجود تدفقات نقدیة لدى  عدم اللجوء

 .هؤالء العمالء تمكنهم من سداد المدیونیات المستحقة علیهم

  للبنك قبل إتمام عملیة الشراءإعادة تقدیر العقارات المراد شرائها من العمالء عن طریق المكتب االستشاري. 

 یجاریة القیمة اإلقار، إذا كان مؤجرا أو غیر مؤجر، الغرض من العلي بالنسبة للعقارات أن یراعي ما ی

  )3( .للعقار وموقعه ونوعیة المباني

                                           
.98مرجع سابق، ص )1(  
.130، 129المرجع السابق، ص ص )2(  
.130مرجع سابق، ص )3(  
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ئتمان حیث محتویات ملف اإل فحصلها معالجة القروض المتعثرة وهي وهناك عناصر أخرى یمكن من خال

الحصول على البیانات الحدیثة وآخر القوائم المالیة لتحلیلها وحفظها في الملف ویجب التحذیر من إبقاء یجب 

بإستعمال الملف كامال وشامال لجمیع المستندات الضروریة ومن أول النتائج السلبیة لتسریح بالسماح للعمیل 

 توقیع العقود؛ التسهیالت المسداة إلیه قبل إستكمال المستندات المطلوبة  أو قبل

  متابعة حركة حساب العمیل والتأكد من أن العمیل قد إستخدم المبلغ المقترض في الغرض الذي أعطي

  ؛القرض من أجله

 السوقیة للضمان؛لك من حیث القیمة ضرورة مراقبة الضمانات المقدمة للبنك من العمیل، وذ 

  ضرورة جمع المعلومات عن ممتلكات العمیل من أراضي وشركات وودائع في بنوك أخرى إستعدادا إلقتراح

 )1( .التسویة مع العمیل نامجر مناقشة ب

    

   

                                           

 (1) عبد المعطي رضا أرشید، محفوظ أحمد جودة، إدارة االئتمان، دار وائل للنشر، عمان، 1999، ص ص: 286، 287.
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  :3 -2 - 1البنكیة وفقا لمقررات بازل  ر القروضمخاط ةر إدا: ثلثاالمبحث ال

 نحراف الكمي التي تهدف إلى تقلص اإلتمثل إدارة مخاطر القروض البنكیة في مجموعة من اإلجراءات 

والزمني بینما هو متوقع في عملیة اإلقراض وما سیحدث مستقبال وتمثل لجنة بازل فضاء تأمل وتشاور یهدف 

ة إرتفاع المخاطر وتآكل األموال جهادف مو هتعاون الدولي، بلر ایطو تإلى تحسین الفعالیة والَرقابة البنكیة و 

   .الفترات القرن العشرین يالخاصة للبنوك الدولیة الذي لوحظ ف

  :رات لجنة بازلقر ول إدارة المخاطر ومح ةیسم أسایهافم :ألولاالمطلب 

م تحت إشراف بنك التسویات الدولیة بمدینة بازل بسویسرا نتیجة تفاقم أزمة 1954تأسست لجنة بازل عام 

المدیونیة الخارجیة للدول النامیة وتزاید حجم الدیون المشكوك في تحصیلها وزیادة المنافسة القویة بین البنوك 

ل ممثلین عن مجموعة الدول الیابانیة واألمریكیة واألوروبیة بسبب نقص أموال تلك البنوك ولقد ضمت  لجنة باز 

بریطانیا . سویسراسوید، لاإیطالیا، الیابان، هولندا،  ادیة،االتح ،األمانی وهي بلجیكا، كندا، فرنسا، العشرة

تفاق على أن تخص توصیات لجنة بازل بإجماع األعضاء، ولقد الیات المتحدة األمریكیة، وتم اإللوكسمبورغ، الو 

س المحافظین لم حیث وافق مج1988ما ورد من آراء وتوصیات في  النهائي بعد دراسة أنجزت اللجنة تقریرها

هو حد معیار زل الخاص بإقتراح االمركزیة للدول الصناعیة، وكذا اإلتحاد األوروبي على تقریر لجنة بنوك بلل

كحد أدنى مع نهایة % 8بأن تصل نسبة رأس مالها بنوك العامة لرأس المال حیث یتعین على كافة الكفایة 

 .م1992

 تعریف إدارة المخاطر :أوال: 

  یعرفهاBernard Barthélémy داخل المؤسسة هدفه تعظیم ربح المؤسسة  مندمج على أنها نظام لإلدارة

   )1(.تحدید ودراسة المخاطر المحیطة بها ومعالجتهافسیة وضمان إستمراریتها من خالل وتقویة قدراتها التنا

ولكن القصد هو التعرف على وجودها  ا مستحیالولیس الغرض من إدارة المخاطر هو تجنبها ألن ذلك أمر 

وتحدید هویتها وقیاسها ومن ثم وضع األنظمة الكفیلة بضبطها والتني تشمل أسالیب وتقنیات وقائیة وأخرى 

    )2( .عالجیة

  

  

  

                                           
)1(
Bernard Barthélémy, Gestono des resques, méthode d’optimisation globale, édition. D’organisations, paris, 2002, 

p6. 

(2)نعیمة بن العامر، المخاطر والتنظیم االحترازي في منح القروض، ملتقى المنظومة المصرفیة الجزائریة والتحوالت االقتصادیة، كلیة 

.465، جامعة الشلف، ص 2004دیسمبر  15، 14العلوم اإلنساني واالجتماعیة،   
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 مقررات إتفاقیة بازل : ثانیاI:  

جتماعات قدمت اللجنة توصیاتها األولى بشأن كفایة رأس المال والتي عرفت د واإلهو بعد سلسلة من الج

م لتصبح بعد ذلك إتفاقا عالمی�ا، وبعد أبحاث وتجارب تم وضع نسبة عالمیة 1988وذلك في یولیو Iبإتفاقیة بازل

لكفایة رأس المال تعتمد على نسبة هذا األخیر إلى األصول حسب درجة خطورتها وبطریقة مرجحة وقدرت هذه 

م، لیتم ذلك 1922عام  عتبارا من نهایةإعلى تطبیق هذه النسبة  وأوصت اللجنة من خاللها %8النسبة بـ 

مقترحات تقدم بها  ، وكانت هذه التوصیات مبنیة على1990سنوات بدءا من لتطبیق بشكل تدریجي خالل ثالث

والذي أصبح بعد ذلك رئیسا لهذه اللجنة، لذلك سّمیت تلك النسبة السابقة لكفایة رأس المال  "COOKE ككو "

  .RSE ضا معدل المالءة األدنىبنسبة بازل أو نسبة كوك، ویسمیها الفرنسیون أی

دول متدنیة  ئتمانیةن حیث أوزان المخاطرة اإلوقد قامت لجنة بازل بتقسیم دول العالم إلى مجموعتین وذلك م

قتصادي إلفي منظمة التعاون ا المجموعة األولى وتضم دول األعضاء: المخاطر وتضم مجموعتین فرعیتین هما

سویسرا، المملكة العربیة السعودیة والمجموعة الفرعیة الثانیة هي : یضاف إلى ذلك دولتین هما OECDوالتنمیة 

أسترالیا، النرویج، : فتراضیة خاصة مع صندوق النقد الدولي وهيالتي قامت بعقد بعض الترتیبات اإلالدول 

وقد قامت اللجنة بتعدیل ذلك المفهوم خالل النمسا، البرتغال، نیوزیلندا، فلندا، إسلندا، الدانمارك، الیونان، وتركیا 

بإعادة جدولة دینها  ةجنلوذلك بإستبعاد دولة من هذه المجموعة لمدة خمس سنوات إذا ما قامت ال 1994جویلیة 

ما عدا الدول التي أشیر إلیها في  دول العالمكل فهي تشمل رتفعة المخاطرلمللدول االعام الخارجي، أما بالنسب 

فالوزن : المجموعة السابقة حیث قامت لجنة بازل كذلك بوضع أوزان رجحیة مختلفة لدرجة خاطر األصول

الترجیحي یختف بإختالف األصل من جهة وكذا اإلختالف الملتزم باألصل أي المدین من جهة أخرى، ومن هنا 

، %10الصفر، : یة رأس المال من خالل أوزان خمسة وهيب معیار كفاسنجد أن األصول تندرج عند ح

20% ،50% ،100%.)1(   

   

                                           
العالمي  ضمن المؤتمر مداخلة ،على النظام المصرفي اإلسالمي III بازلتأثیر مقررات لجنة : مفتاح صالح، رحال فاطمة، مداخلة بعنوان)1(

، ص ، أسطنبول، تركیا2013سبتمبر 10-09واإلستقرار من منظور إسالمي أیام من  النمو والعدالة:  التاسع لإلقتصاد والتمویل اإلسالمي

01.  
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   :Iتفاقیة بازل إالموجودات وأوزانها حسب مقررات : 01جدول رقم

  الوزن  الموجودات

  :موجودات ال تحمل مخاطر: أوال

 النقود. 

 لة المحلیةمالمطلوبات من الحكومة والبنك المركزي بالع. 

  مطلوبات أخرى من دولOCDE وبنوكها المركزیة. 

  مطلوبات معززة بضمانات نقدیة أو ضمانات من حكومةOCDE  

  

  

  صـفـر

  :موجودات متوسطة المخاطر: ثانیا

 مطلوبات أخرى من مؤسسات القطاع العام المحلیة والقروض 

  باستثناء الحكومة المركزیة(المضمونة من قبلها.( 

  مطلوبات من مصارف مرخصة في دولOCDE مضمونة من قبلها أو قروض.  

 یمیةقلإللمطلوبات من مصارف التنمیة الدولیة واا. 

  مطلوبات أخرى من مؤسسات القطاع العام لحكوماتOCDE مضمونة من  قروض أو

 .قبلها

  مطلوبات أو قروض مضمونة من مصارف خارج الدولOCDE وبقي على   

  .سنةإستحقاقها أقل من 

  %20 تقدیرالسلطة حسبب 50%- 0

20%  

20%  

  

20%  

  

  

50%  

    امل لعقارات القتراض السكن والتأجیرقروض تم تسنیدها بالك

  :موجودات عالیة المخاطر: ثالثا

 مطلوبات من القطاع الخاص. 

  مطلوبات من المصارف خارج دول OCDE إستحقاقها أكثر من سنة وبقي على. 

  مطلوبات من الحكومات المركزیة لدولOCDE  ما لم تكن بالعملة المحلیة(غیر.( 

 مطلوبات من شركات تابعة للقطاع العام. 

 المباني واآلالت: الموجودات الثانیة مثل. 

  العقارات واالستثمارات األخرى. 

  األدوات الرأسمالیة الصادرة من قبل مصارف أخرى. 

 الموجودات األخرى.  

  

  

  

  

  

100%  

  

 ضمن المؤتمر مداخلة ،على النضام المصرفي اإلسالمي III لجنة بازل تأثیر مقررات رحال فطیمة،مفتاح صالح،  : المصدر

 ،2013سبتمبر 10- 09ور إسالمي أیام منظمن من واإلستقرار والعدالة النمو:العالمي التاسع لإلقتصاد والتمویل اإلسالمي

  .2،صتركیا ،أسطنبول
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 حسب معیار بازل: رأس المال مكونات I:  إلى مجموعتین أو شریحتینتم تقسیم رأس المال.  

 ویمثل الشریحة األولى ویشمل العدید من العناصر هي: س المال األساسيرأ: 

، واإلحتیاطات المعلنة، اإلحتیاطات العامة والقانونیة واألرباح غیر رأس المال المدفوع(حقوق المساهمین

  ).المحتجزةالموزعة أو 

 ویمثل الشریحة الثانیة وتشمل العناصر التالیة: س المال المساندرأ: 

مة واإلحتیاطات غیر المعلنة وأدوار رأس المال عاوالمخصصات الإحتیاطات إعادة تقییم الموجودات 

   .طویلة األجل من الدرجة الثانیة والدیون) حق ملكیة +دین(الهجینة

  )1( .من مبلغ رأس المال األساسي% 100أن ال یزید رأس المال المساند عن  وتشترط توصیات لجنة بازل

  :كما یلي Iوهكذا معدل كفایة رأس المال حسب مقررات لجنة بازل

  )     2الشریحة +1الشریحة ( رأس المال         

                                                                                          ≤ 8% 

  مجموعة التعهدات وبطریقة االلتزامات مرجحة الخطر

 : I بازل أدخلت على إتفاقیة يلتعدیالت التا/1

  قامت لجنة بازل لإلشراف المصرفي باقتراح إدخال مخاطر السوق التي تتحملها البنوك بعد  1995في أفریل

 .ما كانت االتفاقیة األولى تعنى بمخاطر االئتمان فقط

 علیها أصبحت جاهزة للتطبیق في سنة  وعرضتها كإقتراح للنقاش، ومع تلقي المالحظات وٕادخال التعدیالت

1998.  

  ة فإضا ینةعالمال والتي تتمثل في القروض المساندة ألجل سنتین وفقا لمحددات مإضافة شریحة ثالثة لرأس

  .معمول بها من قبللإلى الشریحتین ا

 المصارف إلى ضرورة إعادة النظر في إحتساب كفایة رأس المال لدیها، وذلك  هذه رأت بعد وضع هذه النسبة

ل إنتشار التعامل باألدوات المالیة الحدیثة ظمقابل المخاطر المتنوعة التي أصبحت تتعرض لها خاصة في 

كالمستحقات لذلك أصدرت لجنة بازل إتفاقیة خاصة إلحتساب المالءة أي إحتساب رأس المال لمواجهة 

 ) 2(.المخاطر السوقیة

  

  

                                           
.03السابق، ص  مرجعال نفس)1(  

(2)د.سلیمان ناصر، النظام المصرفي الجزائري واتفاقیات بازل، كلیة العلوم اإلقتصادیة والحقوق، جامعة ورقلة، مجلة العلوم اإلقتصادیة 

.154، ص 2006وعلوم التسییر، العدد السادس،   
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  :يعلى النظام المصرفي الدول 1بازل تأثیرات مقررات/2

وفي ما یلي سنتناولها  الجوانب اإلیجابیة وأخرى سلبیةض نتج عنها بع 1992في  Iمنذ بدأ العمل بإتفاقیة بازل

  :یإیجاز على النحو التالي

 .أهم إیجابیاتها تتمثل :Iتطبیق مقررات بازل  إیجابیات  . أ

 إتخاذ القرار األفضل؛مما یساعد العمالء على  إتاحة المعلومة حول البنوك 

 إلهتمامها فقط لمخاطر االئتمان؛ر ة التطبیق مما یوفر على البنوك الوقت والجهد أنظسهول 

  حث البنوك على أن تكون أكثر حرصا ورشدا في توظیفاتها من خالل اإلتجاه إلى التوظیف في أصول ذات

أوزان أقل من حیث المخاطرة، والموازنة المستمرة بین حجم األصول الخطرة ورأس المال المقابل لها، بل ربما 

ة، إذا واجهت صعوبة في زیادة طر الخطرة واستبدالها بأصول أقل مخاإلى تصفیة أصولها  تضطر البنوك أیضا

 المطلوبة لمعیار كفایة رأس المال؛عناصر المال إلستفاء النسبة 

 :أهمهافي  تمثلنتقادات یلها عدة إ :Iتطبیق مقررات بازل  سلبیات    . ب

 تطورات إدارة المخاطر وٕابتكارات المالیة 1لم تواكب مقررات بازل. 

 العمل مثل ي تواجهها البنوك من المؤسسات غیر المصرفیة لتي دخلت مجال تالمنافسة ال شتدد درجةإ

لمتطلبات معیار كفایة رأس المال، فضال عن التكلفة  ال تخضع بدورهاستثمار أو ن وصنادیق اإلات التأمیكشر 

 اإلضافیة التي تقع على المنشآت المصرفیة؛ مما یجعلها في موقف تنافسي أضعف 

 دول العالم حیث خصص وزن  باقيبنوك حكومات و المدیونات لمخاطر  وضعا ممیزا 1ار بازلأعطى معی

، بالرغم من أن بعض الدول األعضاء في هذه المنظمة تعاني من OECDمنظمة مخاطر منخفض لدول 

 )1( .مشاكل إقتصادیة قد تفوق دول العالم األخرى غیر األعضاء بها مثل تركیا، الیونان

لى أهم مقررات لجنة بزل وأهم إ مطلب سنتطرقلفي هذا ا :IIإتفاقیة بازل  اتر ر مق: الثاني المطلب

   :هذه اإلتفاقیة يصالحات واإلضافات التي وردت فواإل

 إلطار جدید لقیاس المالءة المصرفیة ات أولیةحت لجنة بازل إقترار نش 1999في یونیو 

وتدخل فیها معاییر تأخذ فاالعتبار وبشكل أكثر دقة م، 1988یة عام إتفاق یحل محل) یة رأس المالكفا(

تقدمت لجنة بازل بمقترحات أكثر  م2001ینایر 16وشمولیة معامل المخاطرة في میزانیات المصارف في 

من  معدل المالءة المصرفیة، وطلبت إرسال التعلیقات علیهاصیال حمل اإلطار الجدید السابق فتحدید أو تف

م، وكان من المتوقع 2001قبل نهایة شهر مایو ) صندوق النقد الدولي(ومنها المعنیین والمختصین والهیئات 

 م، لكن نظرا لكثرة الردودوالمالحظات2001تفاق قبل نهایة عام إلأن تصدر اللجنة النسخة النهائیة من هذا ا

                                           
.04مفتاح صالح، مرجع سابق، ص )1(  
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كحد أقصى، وهذا  م2006تد إلى نهایة وحدد ها أجل تطبیق یم 2004كتبت إجازة هذه النسخة في یونیو 

   .2007عام مع بدایة 2 حیث بدأ تطبیق إتفاقیة بازل II الذي عرف باتفاقیة بازل

 02أساسیة موضحة بالتفصیل في الجدول التالي رقم) دعائم(على ثالثة، وكان  II وقد ركزت مقررات بازل

  )1(:وهي
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                     :IIتفاقیة بازلاألساسیة للمقررات إالدعائم : 02مجدول رق

  الدعامة الثالثة  الدعامة الثانیة  الدعامة األولى

  :متطلبات الحد األدنى

 8ال تغیر في المعدل المتمثل% 

  وكذلك ال تغیر جوهري في إحتساب

  متطلبات رأس المال تجاه مخاطر 

  .السوق

  تغیر كبیر في أسالیب إحتساب 

  المتطلبات تجاه المخاطر االئتمانیة 

  .كما تم إضافة متطلبات تجاه المخاطر التشغیلیة

  بالنسبة للمخاطر االئتمانیة هناك ثالثة أسالیب

مختلفة إلحتساب الحد األدنى وهو األسلوب المعیاري 

وأسلوب التقییم الداخلي األساسي وأسلوب الداخلي 

 .المتقدم

 سالیب التقییم هناك حوافز للمصارف إستخدام أ

الداخلي، إال أن ذلك یتطلب تواجد أنظمة رقابیة 

رة في جمع البیانات والمعلومات فعالة وكفاءة كبی

  .ٕادارة المخاطرو 

  :عملیات المراجعة الداخلیة

  :أربعة مبادئ رئیسیة

 یستوجب على المصارف إمتالك 

أسالیب لتقییم الكفاءة الكلیة لرأس المال وفقا لحجم 

  تطلب أیضا إستراتیجیة للمحافظة المخاطر وأن ت

  على مستویات رأس المال المطلوبة

  یتوجب على الجهة الرقابیة مراجعة أسالیب تقییم

 .كفایة رأس المال لدى المصارف الخاضعة لها

  وٕاتخاذ اإلجراءات المناسبة عند قناعتها بعدم كفایة

 رأس المال الموجود

  یتعین على الجهة الرقابیة أن تتوقع إحتفاظ

المصرف بزیادة في رأس المال عن الحد األدنى 

المطلوب وأن تمتلك هذه الجهة القدرة على إلتزامهم 

  . بذلك

  :انضباط السوق

 إنضباط السوق على  یعمل

  تشجیع

سالمة المصارف وكغایتها من خالل 

  .التأكید على تعزیز الشفافیة

هناك إفصاح أساسي وٕافصاح مكمل 

 لجعل انضباط السوق أكثر فعالیة

ویشمل اإلفصاح أربعة نواحي رئیسیة 

نطاق التطبیق، وتكوین رأس : وهي

المال وعملیات تقییم وٕادارة المخاطر، 

  .باإلضافة إلى كفایة رأس المال

  بالنسبة للمخاطر التشغیلیة هناك ثالثة أسالیب

في إحتساب متطلبات الحد األدنى لرأس المال وهي 

المعیاري أسلوب المؤشر األساسي، واألسلوب 

وأسلوب القیاس المتقدم، ویتم اإلختیار وفقا لشروط 

  .ومعاییر معینة

  یتعین على الجهة الرقابیة التدخل في وقت مبكر

لمنح انخفاض أو تراجع رأس المال عن المستوى 

المطلوب وٕاتخاذ إجراءات سریعة في حال عدم 

  .المحافظة على هذا المستوى

  هناك إهتمام في عملیات المراجعة 

الرقابیة بصورة رئیسیة، لمخاطر التركیز ومخاطر 

  .أسعار الفائدة ومخاطر الرهونات

  

 ضمن المؤتمر مداخلة ،على النضام المصرفي اإلسالمي  III لجنة بازل تأثیر مقررات مفتاح صالح، رحال فطیمة، :لمصدرا

 أسطنبول، ،2013سبتمبر 10-09ور إسالمي أیام منمنظواإلستقرارمن  النمووالعدالة :العالمي التاسع لإلقتصاد والتمویل اإلسالمي

  .5ص تركیا،

  

  



 :البنكیةمخاطر القروض حول ومیات عم :ثانيالفصل ال

 

62 

 

 :على النظام المصرفي IIررات بازلقنعكاسات مإ

 :فيأهم اإلنعكاسات اإلیجابیة   . أ

 ى إستقرار النظام البنكي والمالي؛علن سالمة البنوك زمنه الحفاظ اضم 

 ین مختلف البلدان التي البنوك عن طریق توفیر تشریعات وأنظمة متكافئة ما ب عادلة ما بینلضمان المنافسة ا

 تنشط فیها؛

 التي تحملها توسیع قاعدة المخاطر واألخذ في  تصارها فقط على المخاطرقوإ  ما بین الدول إلغاء كل تمییز

   .الحسبان بعض األدوات المستحدثة للتقلیل منها

 .یةقفاتهذه اإلنقائص  تتمثل: بیةسلال نعكاساتاإل    . ب

 تكالیف التمویل لدیها؛ عض ممارسات البنوك مما یضاعف منبلم تعط تعریف إئتماني ل 

  التطبیق مما یحد من مفعولها؛غیر إلزامیة 

 تطبیقها؛ تتواكب مع البنوك الكبیرة والتي لدیها خبرات وتقنیات تمكنها من 

 ربحیة البنوك؛ صات یؤدي إلى تراجعإحتجاز نسب أكبر من األرباح لتكوین مخص 

 في حمایة البنوك من الضغوط اإلئتمانیة التي تعرضت لها بسبب األزمة المالیة  2 فشل مقررات بازل

، األمر الذي جعل بعض االقتصادیین یشككون في االقتراضات الضمنیة التي یقوم علیها إطار 2008العالمیة 

 )1( .2بازل 

إلى بناء أساس صلب للتنظیم والرقابة على  IIإتفاق بازلیهدف : IIاإلضافات الواردة في اتفاق بازل - 1

ب إدارة المخاطر كفایة رأس المال وبني الشفافیة واإلفصاح في السوق ولتحسین إضافي في تحسین أسالی

الي لحساب متطلبات تالذي أرساه اإلتفاق األول وبال حیث تم بناءه على األساس ستقرار المالي،وبالتالي إلى اإل

وذلك من خالل إدخال تعدیالت جوهریة على آلیة   مع جعل المعاییر أكثر حساسیة للمخاطرالمال  كفایة رأس

ختالف درجة عتبار إ، بحیث تأخذ باإلئتمانصة بما یتعلق بمخاطر اإلابخإحتساب الموجودات المرجحة و 

  والعمل على دمجوكذلك أضاف موضوع المخاطر التشغیلیة والتحوط مقابلها،  المخاطرة بین عمیل وآخر،

الشفافیة حول رأس المال، وٕادارة (نضباط في السوق ال وعملیات الرقابة المصرفیة واإلمتطلبات كفایة رأس الم

  .لتتكامل وتسهم في تطویر أسالیب إدارة المخاطر وتعزیز الحوكمة )المخاطر

  

  

                                           

.06السابق، ص  المرجع نفس)1(  
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 3المحاور التي مرت بها بازل نبرز أهم اإلصالحات واإلضافات وأهم  :IIIمقررات بازل: المطلب الثالث

  :وذلك في ما یلي

وهي مجموعة مكونة من محافظي  أعلنت الجهة الرقابیة للجنة بازل الرقابیة: IIIفاقیة بازلتمقررات ا  -1

وذلك بعد   2010سبتمبر 12إصالحات القطاع البنكي بتاریخ  فیها، عن اإلشرافالبنوك المركزیة ومدیري 

إجتماعهم في العاصمة  يبنك التسویات الدولیة في مدینة بازل السویسریة ف إجتمتاعها في مقر اللجنة في

ضد األزمات  البنوك بتحصین أنفسها جیدا 3إتفاقیة بازل  وتلزم قواعد 2010نوفمبر 12 يالكوریة الجنوبیة ف

ن دون وبالتغلب بمفردها على اإلضطرابات المالیة التي من الممكن أن تعرض لها م المالیة في المستقبل،

إلى زیادة متطلبات اإلصالحات المقترحة بموجب بازل  وتهدف. مساعدة أو تدخل البنك المركزي أو الحكومة

رأس المال للقطاع البنكي حتى یتسنى له تحمل الخسائر المقترحة سوف رأس المال، وبالتالي تعزیز جودة 

)1(. نوعیة جیدة وبرأسمال ذي. یتطلب من البنوك االحتفاظ بنسب عالیة من رأس المال
 

  :IIIبازل یةت الواردة في اتفاقحاصالاإل -2

  إلزام البنوك باالحتفاظ بقدر من رأس المال الممتاز یعرف بإسم رأس المال األساسي أو هو من المستوى

,4%األول ویتألف من رأس المال المدفوع واألرباح المحتفظ بها ویعادل بـ  من أصولها التي  على األقل 5

   ؛2وفق إتفاقیة بازل  2%تكتنفها المخاطر بزیادة عن النسبة الحالیة  والمقدرة بـ 

 عادیة ویعادل حتیاطي جدید منفصل یتألف من أسهمإوین تك	2%, البنوك التي یجب أن  أي األصولمن 5

% 7نسبة تزید كمیة رأس المال الممتاز التي تحتفظ به لمواجهة الصدمات المستقبلیة إلى ثالث أضعاف لیبلغ 

یمكن للسلطات المالیةأن تفرض قیودا على توزیع البنوك %7حتیاطیة عنوفي حالة إنخفاض نسبة األموال اإل

ورغم الصرامة في المعاییر الجدیدة إال أن المدة  فیهم،لموظ اهمین أومنح المكفآت المالیةلألرباح على المس

 ؛جعلت البنوك تتنفس الصعداء2019والتي قد تصل إلى عام  لتطبیق هذه المعاییر الزمنیة

 مترتبة على حركة لوبموجب اإلتفاقیة الجدیدة ستحتفظ البنوك بنوع من االحتیاطي لمواجهة اآلثار السلبیة ا

من رأس المال األساسي، حقوق المساهمین ومع توافر حد أدنى 	2%وبة تتراوح بین صفر قتصادیة بنسالدورة اإل

 ورها في منح االئتمان واالستثمار؛من مصادر التمویل المستقرة لدى البنوك وذلك لضمان عدم تأثرها بأداء د

 وعدم إحتساب الشریحة الثالثة في معدل % 6 إلى% 4 جمالي الحالي منرفع معدل المستوى األول اإل

وصوال إلى  2013كفایة رأس المال ومن المفترض أن یبدأ العمل تدریجیا هذه اإلجراءات إعتبارا من ینایر عام

  .2019وتنفیذها بشكل نهائي في عام  2015بدایة العمل بها في عام 

                                           
.07سابق، صال المرجع نفس)1(  
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ل األصول داخل وخارج المیزانیة من دون أخذ معیارا جدیدا وهو الرافعة المالیة وتمث IIIوقد أضاف بازل 

  %. 3المخاطر بعین االعتبار إلى رأس المال من الشریحة األولى وهذه النسبة یجب أال تقل عن 

 :تلخیصها في أهم النقاط التالیةن كیم IIIبازل  أدخلت مفاهیم جدیدة على معیار IIIوخالصة القول أن  بازل 

 :التنظیمي لتشمل أدوات أكثر إستقرارا وتقسم إلى ما یلي رأس المال مكونات تعدیل  -1

 الشریحة األولى لألسهم العادیة وتتكون بشكل رئیسي من رأس المال المدفوع واإلحتیاطات واألرباح المدورة. 

 الشریحة األولى اإلضافیة. 

 الشریحة الثانیة. 

  .أس المالبإلغاء الشریحة الثانیة من ر  IIIوقامت إتفاقیة بازل 

 .2018ولغایة عام 2013بتعدیل حدود نسبة كفایة رأس المال إبتداء من عام  IIIت اتفاقیة بازل قام -2

إضافة معاییر جدیدة إلدارة ومراقبة مخاطر السیولة في البنوك حیث أدخلت معیارا خاصا بالسیولة لتأكد   -3

 .ستقرارالتغطیة إحتیاجاتها وودائع أكثر إ من أن البنوك تملك موجودات تملك تسیلها

  )1( .معیارا جدیدا وهو الرافعة المالیة IIIأضافت بازل 

 :تتكون إتفاقیة بازل الثالثة من خمسة محاور وهي :IIIلزاب یةر اتفاقو محا )3

 تفاقیة الجدیدة على تحسین نوعیة وبنیة وشفافیة قاعدة رسمیة للبنوك وتجعل إلینص المحور األول للمشروع ل

مقتصرا على رأسمال مكتتب هو األرباح غیر الموزعة مضافا إلیها أدوات رأس المال مفهوم رأس المال األساسي 

  .ستیعاب الخسائر فور حدوثهاإستحقاق أي األدوات القادرة على غیر المشروطة وغیر مقیدة بتاریخ اإل

 المقابلة  تشدد مقترحات لجنة بازل في المحور الثاني لتغطیة مخاطر الجهات المقترضة : ینص المحور الثاني

والناشئة عن العملیات في المشتقات وتمویل سندات الدین وعملیات ضمان متطلبات رأس المال إضافي 

 .للمخاطر المذكورة وكذلك لتغطیة الخسائر

 تدخل لجنة بازل في المحور الثالث نسبة جدیدة وهي الرفع المالي. 

في وهي نسبة بسیطة كما أن المخاطر النظام المصر  يوهي تهدف لوضع حد أقصى لتزاید نسبة الدیون ف 

التي ال تستند إلى نسبة الرفع المالي لمتطلبات رأس المال على أساس المخاطرة وهي تقدیم ضمانات إضافیة 

    )2( .كمعیار إضافي موثوق لمتطلبات المخاطر األساسیةوتعمل  اذجا لمخاطر ومعاییر الخطأفیوجه نم

                                           

)نادیة بلورغي، فاطمة رحال، واقع وآفاق تطبیق البنوك اإلسالمیة لمقررات بازل 3، مصرف الراجحي اإلسالمي، مجلة اإلقتصاد 
1)

.إقتصاد دولي، جامعة محمد  خیضر بسكرة، الجزائر: ، ماجستیر في العلوم اإلقتصادیة، تخصص2015اإلسالمي العالمیة، العدد  فبرایر   
.221.219 ص مرجع سابق، ص)2(  
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 مواكبة أكثر هما یجب فتزید التمویل المفرط  اإلقراضأن البنوك ال تتبع سیاسات إلى  :یهدف المحور الرابع

فتعمق الركود االقتصادي وتطیل  اإلقراضد عن متنع أیام الركو زدهاروتتصادیة في مرحلة النمو واإلاالق لألنشطة

 .مداه الزمني

 مس لمسألة السیولة والتي تبین أثناء األزمة المالیة العالمیة الخبرة مدى أهمیتها لعمل النظام اخالمحور ال عودی

وتقترح إعتماد نسبتین . المالي وألسواق بكاِملها ومن الواضح أن لجنة بازل رغب في بلورة معیار عالمي للسیولة

اظ بأصول ذات درجة سیولة عالیة تتطلب من البنوك االحتفوالتي  L C Rاألولى هي نسبة تغطیة السیولة 

وطویلة األمد فهي لقیاس السیولة المتوسطة  NS FR یوًما  أما بالنسبة الثانیة 30 لتغطیة النقدي لدیها حتى

   .والهدف منها أن یتوفر للبنوك مصادر تمویل مستقرة ألنشطتها
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  :خالصة الفصل الثاني

إن القروض هي أفعال الثقة وكن من الناحیة العملیة ال یمكن فصل المخاطر عن القروض إذ أنه لیس هناك 

  .ال یوافقه خطر وذلك مهما كانت نوعیة الضمانات المقدمةأي قرض 

تمثل مخاطر القروض البنكیة بمختلف أنواعها لذلك نجد هذه البنوك قبل عملیة نسخ القروض تبذل قصارى 

  .فیها ي الوقایة من المخاطر وعدم الوقوعالبحث عن أفضل الطرق وأنجح  الوسائل ف جهودها في

أما معالجة مخاطر القروض البنكیة فهي تبدأ مع ظهور أول حالة لعدم التسدید حیث یستعد البنك ویبدأ في 

إلسترداد  محاولة الكشف عن كل االحتماالت الواردة وكذا التحضیر لمواجهة هذا النوع من المخاطر وذلك

  .حقوقه

یة للبنوك الحیطة والحذر عن منح القروض من شأنها ضمان الرشادة المال ومهما یكن فالدراسة العلمیة وزیادة

تبقى " المخاطر هي مرادف للنشاط البنكي"التجاریة لمواجهة خطر عدم التسدید والتقلیل من حدته غیر أن مقولة 

  .صائبة دوما

بأصول المعالجات القانونیة المتعثرة إلى خبرة واسعة ودرایة كما تحتاج عملیة التعامل مع القروض 

  .والمحاسبیة واإلداریة للقروض المتعثرة

دة من مقررات لجنة بازل في سبیل لدول أسالیب وٕاجراءات متعددة مستموقد اتبعت المصارف في مختلف ا

العتبار األسباب التي كانت وراء تفاقم المشكلة والظروف المحیطة مواجهة القروض المتعثرة أخذا في عین ا

 .باالقتصاد بوجه عام والمقترضین المتعثرین بوجه خاص

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

دراسة حالة بنك الفالحة : ثالثالالفصل 

 والتنمیة الریفیة

وكالة بسكرة - -  BADR - 
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 :هـیدمت

طالع على واقع تسییر المخاطر البنكیة في البنوك التجاریة الجزائریة من الضروري القیام بدراسة إلبغیة ا

التسدید ولكي قاءالشر خطر عدم تلمعمول بها في عملیة منح القروض إفحص الضوابط والمقاییس المیدانیة 

معالجة طلبات  كیفیةعند توقف نس)les risques bancaires(یتسنى لنا الوقوف على حقیقة إدارة المخاطر البنكیة

ري قدم ألحد العمالء من خالل أهم الوثائق الالزمة عند ستثماعلى دراسة حالة قرض إعتماداالقروض بالوكالة إ

  . وعالجها حال حدوثهامنها مراحل دراسة الملف وكذا الوقایة و  طلب القرض

حیث نشأته وهیكله من  - BADR-نظرة عامة على بنك الفالحة والتنمیة الریفیة لقاءوسنحاول التعرف وإ 

فصل إلى لدراسة التطبیقیة إرتأینا تقسیم النطالقا من كل ما سبق ذكره، وبغیة اإللمام بجمیع جوانب اوأهدافه وإ 

  .ثالث مباحث

 نظرة عامة على بنك الفالحة والتنمیة الریفیة :المبحث األول - BADR -  

 بنك الفالحة والتنمیة الریفیةبسیاسة االئتمان : المبحث الثاني - BADR -  

 بنك الفالحة والتنمیة الریفیةوتسییر مخاطر االئتمان باالئتمان منح ة عملی: لثالمبحث الثا - BADR -  
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  -BADR-والتنمیة الریفیةنظرة عامة على بنك الفالحة : المبحث األول

أت ة له ضمن المسار التنموي ر قتصادیة الملحة للنهوض بالقطاع وكذا األهمیة البالغَنتیجة للظروف اإل

وقد تمثلت في بنك  ،التمویل الفالحي ضروري إنشاء مؤسسة مالیة تتحمل عبئقتصادیة أنه من الاإلالسلطة 

وسنقوم في ، قالبنوك وأكثرها شیوعا فیه جمیع الوالیات على اإلطالوالذي یعد من أهم ،الفالحة والتنمیة الریفیة 

  .سیاق هذا الفصل التعرف على نشأة هذا البنك وأهدافه ووظائفه وأهم األنواع واإلجراءات التي یقوم بها

  :نشأة بنك الفالحة والتنمیة الریفیة: المطلب األول

حیث  ،أحد أهم البنوك التجاریة في الجهاز المصرفي بسكرةب-BADR-بنك الفالحة والتنمیة الریفیةیعتبر 

عتباره ذو أهمیة كبیرة في المسار نشاء بنك یعنى بالقطاع الفالحي بإإعت الحاجة وكذا الظروف الملحة إلى إستد

  .التنموي

 ةفیریلانمیة التو فالحة النشأة بنك : أوال: 

في شكل شركة  106/82بمقتضى المرسوم  1982مارس  13تأسس بنك الفالحة والتنمیة الریفیة  في 

ختلف مجاالته بمطار دعم سیاسة وتطویر وتنمیة القطاع الزراعي إ فيملیار دینار  2مساهمة برأسمال قدره 

المهن الحرة  الفالحي والحرف التقلیدیة في الریف وكل اإلنتاجحیث إرتبط تأسیسه بتمویل هیاكل ونشاطات 

ة المهمة في الجزائر، لذا فإن والمنشآت الخاصة المتواجدة في الریف كما تعتبر والیة بسكرة من المناطق الفالحی

-عاش الفالحة فیها ال یكون إال بعملیات تمویل كبیرة تتولى الدولة توفیرها، وهذا ما یترجمه تأسیس بنك   إن

BADR-التالیة ئراوكاالت تضم الدو  9دیس ویشرف على باسكرة والذي یقع مقره بشارع إبنبب:  

، طولقة، سیدي عقبة، جامعة وكل وكالة من هذه الوكاالت لها الوادي، المغیر، الدبیلة، أوالد جاللقمار، 

صالحیة محدودةإال أن بنك الفالحة والتنمیة الریفیة ال یقتصر في نشاطه على المجال الفالحي بل كغیره من 

بالفوائد وبدون (هو یقوم بكل الوظائف من منح التسهیالت اإلئتمانیة،عملیات االدخار بأنواعهاالبنوك التجاریة ف

  )1(.مصنف 4100في الترتیب العالمي من بین 688لمرتبة كما یحتال)فوائد
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 الریفیة یةفالحة والتنمالتطوربنك : ثانیا : 

:یمر بعدة مراحل وكل مرحلة ممیزةعن األخرة كما هو مبین فیما یلي البنكتطور إن 

ضمن العالم الریفي  دفرض وجودههدف البنك المنشو خالل السنوات الثماني األولى كان  :)1982/1990(

في میدان  ة الفالحیة، وبمرور الوقت إكتسب البنك سمعة وكفاءةیغوكاالت في المناطق الصبفتح العدید من ال

والفالحیة حیث كان بنك عمومي یختص عة الغذائیة والصناعة المیكانیكیة قطاع الصناتمویل القطاع الزراعي ،

  .بتمویل القطاعات الحیویة العامة

إلى آفاقه  - BADR–وسع بنك ایة فترة تخصص البنك بموجب قانون النقد والقرض الذي نص على نه: 1990

ستغناء عن والمتوسطة دون اإلقتصادیة خاصة قطاع المؤسسات الصغیرةمجاالت أخرى من النشاطات اإل

  .في المجال التقني الذي تربطه معه عالقات ممیزة خاصة القطاع الفالحي

  ).الدولیة(الخارجيلتسهیل معالجة وتنفیذ عملیات التجارةSWIFTتطبیق نظام : 1991

یر ی، تسر القروضییتس(فة للقیام بالعملیات البنكیةمع فروعها المختلLOGICIEL SYBUوضع برمجیات: 1992

عالم اآللي ستخدام اإلإلى جانب تعمیم إ)مودعات، الفحصعن بعد لحسابات الزبائنالر یعملیات الصندوق، تسی

ا معالجتها في یومن خاصة في مجال فتح اإلعتماداتالمستندیة والتي أصبحت ،یةة الخارجالتجار في كل عملیات 

  .كما تم إدخال مخطط الحسابات الجدید على مستوى كل الوكاالت ساعة 24هذا ال تتجاوز أكثر من 

  .یة على مستوى شبكات البنكإدخال اإلعالم اآللي في جمیع العملیات البنكإنهاء عملیة : 1993

  .بدء العمل بمنتج جدید یتمثل في بطاقة التسدید والسحب: 1994

  .از العملیات البنكیة عن بعد وفي الوقت الحقیقيإنجفحص  (Télétraitement)الفحص السلكي : 1996

  )CIB (Carte inter bancaire).)1یعدل العمل ببطاقة السحب ما بین البنوك: 1998

حیث والفعال للبنوك العمومیة  يتمیزت هذه المرحلة بوجوب التنقل الفعل: )2006 -2000(: المرحلة مابین

 یسایر قواعد إقتصاد و مستوىفیاللعبت نشاطا جدیدا فما یتعلق بمجاالت اإلستثمار المربحة وجعل نشاطاتها

السوق وفي هذا الصدد رفع بنك الفالحة والتنمیة الریفیة إلى حدد كبیر من القروضلفائدة المؤسسات الصغیرة 

بمستوى مساعداته مجاالت النشاط اإلقتصادي إضافة إلى رفعه  تىي شفوالمتوسطة وكذا المؤسسات المصغرة و 

  .للقطاع الفالحي وفروعه المختلفة

ومن أجل اإلستجابة لتطلعات الزبائنیة وضع بنك البدر  یةواإلجتماعیة العمیقة،قتصاداإلوبصدد مسایرة التحوالت

ي میدان برنامجا خماسیا فعلیا یتركز خاصة على عصرنة البنك وتحسین الخدمات وكذلك إحداث تطهیر ف

  :مالي ومن أهم النتائج التي حققها ما یليالمحاسبة وفي المیدان ال

                                       
  .معلومات مقدمة من طرف البنك)1(
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 2000 :لمطابقة القیم الدولیة نجاز مخطط تسویة للبنكبفحص دقیق لنقاط القوة والضعف وإ  القیام. 

 2001: داریة والتقنیة المتعلقة بملفات ى تحقیق اإلجراءات اإلالتطهیر الحسابي والمالي والعمل عل

 Les(مع الخدمات الشخصیة )Labanque assise(القروض مع تحقیق مشروع البنك الجالس

SevricesPersonnalises(لبعض الوكاالت الرائدة)وكذا إدخال مخطط جدید في ) وكالة عمیروش والشراقة

 .الحسابات على مستوى المحاسبة المركزیة

 2002:تعمیم مفهوم الجلوسوالمعلومات المشخصة على مستوى جمیع وكاالت البنك. 

 2003: إدخال نظام(SYRAT)ةاق التجاریر و صكوك واألوهو نظام تغطیة ال. 

 البنكیة وكذا تصال تشجیعا لمبدأ التداول الحر للمعلوماتنادي الصحافة بمبادرة مدیریة اإل ستأسی

 .تخزین لمختلف خدمات البنك

 2004: للدورات النقدیة المرتبطة ببطاقات الدفع التي تشرف علیه شركة  اآللیةستخدام الشبابیك تعمیم إ

 .خاصة بالمناطق التي تتمیز بكثافة سكانیة كبیرة)SATIM(بین البنوكئیة التلقاالنقد األدبي والعالقات 

 2006 :وفي ماي تم إدخال نظام جدید یعرف)Télé des virement( والثقة  ئتماناالوذلك من أجل تحقیق

 .والشفافیة في التعامالت من جهة ومحاربة الغش واالختالسات من جهة أخرى

  عقدت اتفاقیة بین: 2008أما في عام :)MADR-BADR ( وزارة الفالحة والتنمیة الریفیة وبنكالفالحة والتنمیة

الرفیق  لت بإصدار منتوج َقرضي لنتاجیة الفالحیة، كإلتقضي بتوسیع البنكلعملیاته التمویلیة للنشاطات االریفیة

)RFIG (ة بنسب ستغالل الموجهة للقطاع الفالحي من قبل الوزارةموجبه تدعیم الفوائد على قروض اإلیتم ب

المساعدة على التنمیة الریفیة وتثبیت  ،منتوج قرض البنك الریفيعادة تفعیل إلى جانب هذا قام البنك بإ% 100

ء دینامیكیة ونفس جدید لعملیة یجاري من أجل إعطااإلالفالحین في مناطقهم كما قدم البنك خدمة القرض 

قیة بین البنك وبین الشركة الجزائریة تفاتم عقد إللمؤسسات أیضا خالل هذه الفترة  ستثمارات بالنسبةاإل

ته الواسعة كل عملیات التأمین التي تقوم بها ها أصبح البنك یباشر من خالل شبكوالتي بموجب )SAA(للتأمین

 . هذه الشركة

  لمالكها بتسدید فواتیره تسمح ة الممغنطة وهي بطاقستعمال البطاقات تم البدء في إ: 2009أما في عام

  )1(.نو بز الضافة إلى مفهوم التّعامل كل موظف مع خصم قیمة هذه الفواتیر من رصیده إمن خالل  بواسطتها،
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  :ةفییتعریف بنك الفالحة والتنمیة الر : المطلب الثاني

 .هفي هذا المطلب سنتناول عدة تعریفات تبین لنا مفهوم البنك وأهم أهدافه ووظائف

 ةفیریلانمیة والتفالحة بنك ال تعریف: أوال-BADR-: 

یم البنك الوطني الجزائري أنشأ عن تقد ،ینتمي إلى القطاع العمومي-BADR-بنك الفالحة والتنمیة الریفیة 

  .لمهمة تطویر وترقیة العالم الریفي 1982مارس  13المؤرخ في  )82/106(بموجب المرسوم 

  .المالي ویعد تاجر في عالقاته مع الغیر ستقاللدنیة واإللمتتمتع بالشخصیة ا هو مؤسسة مالیة وطنیة

وسیلة من وسائل سیاسة الحكومة والتي ترمى إلى المشاركة في تنمیة القطاع بنك الفالحة عند إنشائه  إعتبر

  .وترقیة العالم الریفيالفالحي 

قصد تطویر األنشطة المختلفة في الریف وذلك بلفالحي و اإذن هو بنك متخصص،مهمته تمویل القطاع 

  .اج الغذائي النباتي والحیواني على الصعید الوطنينتلریف واإلا

آن  ين بنك الفالحة یندرج تلقائیا في قائمة البنوك التجاریة بإعتباره مؤسسة مالیة وطنیة فهو یتمیز بأنه فإ

توسطة یمنح قروضا م(وبنك تنمیة) یقبل الودائع الجاریة أو ألجل ویقرض األموال بآجال مختلفة(بنك ودائعواحد 

وطویلة األجل تستهدف تكوین أو تجدید رأس المال الثابت وهو یعطي إمتیازا للمهن الحرة الفالحیة والریفیة 

  )1().أي سعر فائدة أقل وضمانات أقل مما یفعل مع غیرها(بمنحها قروضا بشروط أسهل

 الریفیة یةفالحة والتنمالبنك  أهداف: ثانیا : 

 ؛البالد بتحقیق اإلكتفاء الذاتي للحاجیات الوطنیة للمنتوجات الفالحیة ضرورة العمل في سبیل إستقالل 

  مستوى الفالحة في االنتاج الوطني؛رفع 

 تنمیة الري ببناء السدود؛ 

 للزراعة مع إستصالح أراضي جدیدة؛ الزیادة في مساحات األراضي الصالحة 

 ي قصد تحقیق أقصى قدر من الربحیة؛تطویر العمل البنك 

 ؛نوعیة الخدمات والجودةحسین ت 

 حسین وتطویر العالقات مع العمالء؛ت 

 الحصول على أكبر حصة من السوق؛ 

  ؛خاصة البنكیةتحسین األوضاع االقتصادیة للمؤسسات 

 ت بأكثر دقة وأْسرع وقت وأقل جهد؛الحصول على معلوما 

                                       
وكالة  BADRدراسة حالة بنك الفالحة والتنمیة الریفیة  -یةاإللكترون ئلاوسالبالتقلیدیة  دفعال لئال  وسحالإسلطاني خدیجة، )1(

  .133، ص2013مالیة ونقود، :  بسكرة، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماستر في العلوم االقتصادیة، تخصص
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 1(.التسییر الجید لخزینة البنك في ما یخص العملة المحلیة والعملة الصعبة( 

 واستخدامها في تقدیم قروض منتجه؛ تنمیة موارد البنك 

 توسیع حجم القروض الممنوحة بإتباع سیاسة المنافسة السعریة القائمة على تخفیض معدل الفائدة.  

  :بنك الفالحة والتنمیة الریفیة ائف وظ: المطلب الثالث

ومنح االئتمان بكل  بتنفیذ كل العملیات البنكیةقیام بنك الفالحة والتنمیة الریفیة مكلف بال حسب قانون تأسیس

  :أنواعه ویعطي إمتیاز للمهن الفالحیة والریفیة بمنحها قروض أسهل ومن الوظائف األساسیة نذكر

اري ختالف أشكالها طبقا للقوانین والتنظیمات الجاإلعتمادات المالیة، على إو تنفیذ جمیع العملیات البنكیة .1

 العمل بها؛

 ة جدیدة مع تطور الخدمات القائمة؛نكیإنشاء خدمات ب .2

 ته النقدیة باستحداث بطاقة القرض؛تطویر شبكیته ومعامال .3

 تثمار؛دخارواِإلست البنك عن طریق ترقیة عملیتي اإلستخداماتنمیة موارد وإ  .4

 )2(؛ن ذوي المهن الحرة والمؤسسات الصغیرة والمتوسطةعتقسیم السوق النقدیة والتقرب أكثر  .5

 ؛التطورات العالمیة فیما یخص التقنیات المرتبطة بالنشاط البنكياالستفادة من  .6

ومن أجل إعطاء منتجات وخدمات مصرفیة جدیدة للمدخرین في إطار سیاسة القروض ذات المردودیة، قام 

وٕاعادة تنظیم القرض كما حدد ضمانات متصلة بحجم القروض وهو یطبق  لبنك بتطویر قدرات تحلیل المخاطرا

  )3(.متیازات ضریبیةعلى إ ة تتماشى وتكلفة الموارد مع محاولة الحصولمعدالت فائد

  :مبادئ بنك الفالحة والتنمیة الریفیة والهیكل التنظیمي: بعار المطلب ال

  :هناك مجموعة من المبادئ یتبعها البنك لكي یستمر نشاطه وینجح نذكر منها

  :المبادئ العامة التي یعتمد علیها بنك الفالحة والتنمیة الریفیة :أّوال

حیث یحرص البنك على توفیر المعاملة الحسنة القائمة على اإلحترام المتبادل : مبدأ حسن المعاملة -1

اإلقراض، طلب بغرض إشعار المتعاملین باالطمئنان وكذا تبسط وتسهیل المعامالت كاإلیداع، السحب، 

 .وغیرها من الخدماتالمعلومات 

                                       
 BADRیفیة دراسة حالة بنك الفالحة والتنمیة الر -صغیرة والمتوسطةالت ات اقراض المؤسساآلیجزار سامیة، جرو نھى، )1(

،جامعة محمد خیضر، 2013مالیة ونقود،:  وكالة بسكرة، مذكرة مقدمة لنیل شھادة لیسانس في العلوم االقتصادیة، تخصص

  .84،ص 2014بسكرة،
وكالة  -دراسة حالة بنك الفالحة والتنمیة الریفیة -في تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة یةجارالت بنوكالدور سعدیة وسام، )2(

، 2012/2013- بسكرة–مالیة ونقود، جامعة محمد خیضر :  بسكرة، مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات شھادة الماستر، تخصص

  .70ص
  .معلومات مقدمة من طرف البنك)3(
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واآلنیة للزبون حتى یكون على دقیقة والصحیحة لعلومات الملبنكجاهدا على توفیر ایعمال: مبدأ الشفافیة -2

الخدمة المعینة وذلك عمال بشعار البنك حسن اإلطالع یمكن حسن مباشر على مجال لعلم بالتغیراتذات التأثیر ا

 .األداء

وذلك ألن البنك یستعمل ،معه حقوقهم وخاصة المودعین منهم  یضمن البنك للمتعاملین: مبدأ الضمان -3

هذه الودائع ضمن نشاطه االقراضي مما یوجب حرصه على إستعادة ما تم إقراضه وذلك ال یتأثر إال من خالل 

 .بیة تمكن البنك من إستعادة أموالهاقبض رهونات عینیة وأخرى كت

نقدیة تمكنه من تخطي كل العواقب التي قد تعترضه بیحتفظ البنك دائما : السیولةمواجهة خطر مبدأ  -4

 .ب زبائن جددسومواجهة طلبات السحب بكل أنواعها وكذا عدم تفویت الفرص التي قد تظهر في السوق وك

البنك بأن أمواله سوف تعود  لدى نوعا من الثقةف خلیإنتقدیم المقترض للضمانات المطلوبة : قةالث مبدأ -5

إبقاء  يف ا یسهمساسیا في كسب ثقتهم ممكما أن المودعین إذا إطمأنوا على ودائعهم كان ذلك عامال أ إلیه

 .ودائعهم لدى البنك بل وزیادتها

حیث یقوم البنك بالسهر على حسن سیر خزینته من خالل اإلبقاء على نسبة معینة :مبدأ تسیرالخزینة -6

ا یعمل البنك على إرسال الفائض إلى خزینة البنك المركزي تغطیة حسابات المتعاملین فیمبغرض من األموال 

  )1(.وذلك من باب الحفاظ على األموال

  - وكالة بسكرة-BADR-الهیكل التنظیمي لبنك الفالحة والتنمیة الریفیة :اثانی

تقدیم مختلف مكونات الهیكل  إرتأیناحیث یعد الهیكل التنظیمي أحد الدعامات األساسیة في تكوین أي منشأة

  :التنظیمي لبنك الفالحة والتنمیة الریفیة وكالة بسكرة كما یلي

 :وتضم: مدیریة الوكالة/1

مدیر تنفیذي مسؤول عن تطبیق اإلستراتیجیة الخاصة بتطویر البنك والقیام بشكل مناسب : مدیر الوكالة 1-1

ویترأس لجنة قروض الوكالة، كما یقوم بالمراقبة والمصادقة لعامة،وفعال بمهام البنك التي تحددها له اإلدارة ا

 .على مختلف الملفات المتداولة على مستوى البنك

ستقبال تعمل على إستقبال برید العمالء وإ مهمتها مساعدة مدیر الوكالة على أداء مهامه كما : ةسكرتاریال 1-2

 .المكالمات الهاتفیة

 .مختلف مهامه كما أنه یخلفه في حالة غیابهدیر فیالم یقوم بمساعدة: مدیر الوكالةنائب  2-2

  :وهو الجهة التي یستقبل فیها البنك عمالئه ویتكون من: المكتب األمامي/2

                                       
  .معلومات مقدمة من طرف البنك)1(
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كتب الخلفي بینه وبین الممسؤول على اإلشراف على أعمال المكتب األمامي لضمان التنسیق : لمشرفا2-1

نضباط ومساعدة المستشارین والمكلفین اإلوضمان ستقبال وتوجیه العمالء،ویعمل على الحرص على إ

  .بالزبائن في إنجاز مهامهم

 :كل من وتضم: ت الشخصیةامخدال2-2

 فیما یخص التشخیص والتقییم المتعلقان  ارات للعمیلستشو الذي یقوم بتقدیم مختلف اإلوه :مستشار العمالء

 .والمخاطر السوقیة صر لفبتحدید ا

 ة إلى بیع إضاف لف العملیات لعمالئه والقیام بأي عملیة بنكیةالمسؤول عن تنفیذ مختو وه :لعمالءبا كلفمال

ة یالمنتجات المالیة والتـأكد من جمیع الوثائق المطلوبة منالعمیل كما یعمل على الترویج لمختلف المنتجات البنك

 .المتاحة والمتوفرة على مستوى البنك

یضم مجموعة الوسائل المادیة التي یضعها البنك تحت تصرف عمالئه لإلستخدام : فضاء الخدمات الحرة/ 3

 .الشخصي لها وهذا لتمكینهم من تنفیذ بعض عملیات تفقد حساباتهم، حیث یضم هذا الفضاء

ویتم هذا عن طریق إستخدام رمز سري وتمكن هذه : تفقد الحسابات عن طریق الحاسوب اإللكتروني 3-1

انات الحسابات كما یوفر فضاء الخدمة الحرة خدمة تقدیم الشیكات والحصول عن معلومات الخاصیة من طبع بی

 .عامة عن البنك

غرفة في الوكالة لتمكین عمالء البنك من تنفیذ اإلیداعات والقیام بعملیات السحب  :الصندوق الرئیسي 3-2

  .ال التي تحتاجهاكما یعمل على تزوید الصنادیق اآللیة بالمكتب باألمو ة وأمان، بكل سری

وهم الذین یشكلون حلقة الربط والقناة األساسیة بین المكاتباألمامیة والمكاتب الخلفیة وذلك  :أعوان االتصال 3-3

 .عن طریق تبادل الوثائق والمعلومات وهذا كله لتجنب تنقل المكلفین بالزبائن إلى المكتب الخلفي

 :للمكتب األمامي یقوم بتنفیذ مختلف العملیات البنكیة ویتكون من هو إمتداد:المكتب الخلفي/4

كلف باإلشراف ومراقبة نشاطات المكتب الخلفي، وضمان التنسیق بین مختلف مناصب العمل م: المشرف1- 4

 .فیه وتوزیع العمل داخل المكتب، یعمل على توجیه الموظفین، فیما یخص إنجاز مهامهم

العمالء في ضوء المعاییر االقتصادیة  مقدمةلا ضدراسةومراقبة ملفات القرو بتم هی: المكلف بالقروض 4-2

 )1(.والمالیة إضافة إلى معاییر أخرى یحددها البنك كما یقوم المكلف بالقروض بمتابعة سداد القرض

مختلف التحویالت من حساب آلخر وذلك لصالح عمالء البنك بإجراءوهو الذي یقوم : المكلف بالتحویالت 3- 4

 .بمتابعة تسیر حسابات الخزینة، ومراقبة التنفیذ الحسن للتحویالت اآللیةكما یهتم 

                                       
  .معلومات مقدمة من طرف البنك)1(
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ات التبادالت المباشرة مع البنوك و فحص تولى عملیات المقاصة أو عملیوهو الذي ی: مقاصةالمكلف بال 4-4

 .األرصدة وحجزها، تنفیذ المقاصة والتسویة الیومیة لألرصدة نتظامإ

  )1(.المسؤول عن تلقي األرصدة في إطار اإلتفاق فیما بین البنوك وهو: محفظةالمكلف بال4-5

مختص بتمویل مختلف عملیات التجارة الخارجیة عن طریق فتح : بعملیات التجارة الخارجیةالمكلف4-6

أو خطابات االعتماد والقیام بعملیات التوظیف المصرفي لمختلف التحویالت المالیة من  االعتمادات المستندیة

 .وٕالى الخارج

بنك ومتابعة لالمصادقة على وثائق فتح الحسابات البنكیة والدفاع عن مصالح ا هتوظیف: لف القانونيالمك4-7

المنصوص علیها، إضافة إلى مراقبة القضایا والتأكد من الضمانات المقدمة في مجال القروض وتطبیق الشروط 

ملفات  المیراث التي یقدمها الورثة للمكلفین بالزبائن، كما یعمل على تشكیل ملفات النزاعات إلسترداد الدیون 

 .بكل الوسائل القانونیة

ة والمراقبة الداخلیة ومختلف المهام المحاسب وهو الذي یهتم بأمن األرشیف: المكلف بالمحاسبة والمراقبة4-8

  .   الخاصة بالوكالة

  :على الشكل التالي - وكالة بسكرة - ویمكن توضیح الهیكل التنظیمي لبنك الفالحة والتنمیة الریفیة

  الهیكل التنظیمي لوكالة بسكرة): 06(الشكل رقم

 

 

 

  سائل الدفع و           

 

 

 

    

  

  

 بسكرة - -BADRوثائق مقدمة من طرف وكالة بنك الفالحة والتنمیة الریفیة: المصدر

                                       
  .معلومات مقدمة من طرف البنك)1(

ه الـوكالةاإتج  

  الخدمات السریعة

  المكتب األمامي

 

  قطب العمالء

الترحیب 

  والتوجیه

  الصندوق الرئیسي

 
حسابات 

  المدفوعات

 النقل 

 المحفظة 

 اإلتصاالت 

المهام اإلداریة 

  والمحاسبیة

  عملیات االئتمان 

عملیات التجارة 

  الخارجیة

  رسوم العمالء

  واألفراد

أعمال عمالء 

  المؤسسة

  قطب المعامالت

  المكتب الخلفي

 

السـكرتاریة   
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  -BADR-ئتمان ببنك الفالحة والتنمیة الریفیةسیاسة اإل : الثاني المبحث

أهمیة  - BADR-تجاري، یولي بنك الفالحة والتنمیة الریفیة كإیمانا منه بأهمیة القروض بالنسبة ألي بن

ستثماره في إمن  التي یمكن أن یجنبها البنكٕالى حجم الفوائد واألرباح خاصة للسیاسة االئتمانیة وهذا بالنظر 

القروض خاصة إذا وجهت الوجهة الصحیحة والسلیمة بعیدا عن مخاطر یمكن أن تهدد مصالح البنك في 

ومن أجل كل هذا یعد قسم القروض األكثر األهمیة حساسیة مقارنة . ه وحقوقه التي أقرضها للغیراسترداد أموال

بنك الفالحة اإلقراضیة لعلى السیاسة  عرفالتسبق ذكره، إرتأینامع باقي أقسام البنك األخرى، وتبعا لكل ما 

  .من خالل - BADR-والتنمیة الریفیة

  - BADR-الفالحة والتنمیة الریفیةتصنیف القروض ببنك : المطلب األول

اع عدة أنو  یمدبتق- BADR-بنك الفالحة والتنمیة الریفیةالقروض بالنسبة للبنك التجاري، یقوم میة هبالنظر إلى أ

الثقة التي و حتیاجات الزبون والدراسات التي یعدها البنك بالنظر لحالة زبونه من القروض لزبائنه، وهذا حسب إ

  یضعها فیه وهذا ألن القرض معناه الثقة في العمل المصرفي وفقا للمقولة 

"Faire Crédit, c’est Faire Confiance"  

  :إلى- BADR-والتنمیة الریفیة يالفالحوتنقسم القروض التي یمنحها البنك 

  :قروض اإلستغالل/1

وفوائده تتكفل بها الدولة یمكن تجدید القرض شهر بدون فوائد  12هو قرض موسمي مدته : یقفض الر قر  1-1

ء بذور، شرا :الغرض من القرضو  .یوجه للفالحینقرض قصیر األجل إذا سدد المستفید قرضه في آجاله وهو 

  .شتالت، أسمدة، مواد معالجة، أغذیة حیوانات كل األصناف، وسائل الترویة، مواد دوائیة، بیطریة

هو رهن األرض ان والضمموجه للمصدرین مثل التمور، المواد الغذائیةمدته عام : ض الرقیق للتصدیرقر 1-2

  .فلة، مصنع: مثل منزلFGAو

 .الكمبیاالتتأمین اآلالت التي أخذها المرة األولى في القرض تصبح ضمانا للبنك و  - 

الخ ... جرار: مثل قتناء معدات فالحیةموجه للفالحین في إطار إ: )Lising(یجاريعتماد اإلقرض اإل3- 1

 )1(.سنوات 7تدعم بنصف والبنك بالنصف اآلخر مدته  الدولة ،بدون فوائد

 :هي الضماناتو 

  

  

  

  

                                       
  .من طرف البنك معلومات مقدمة)1(

 .سم البنكتصبح بإالبطاقةالرمادیة /1

  .عقد االئتمان االیجاري یتم من طرف البنك والزبائن ومصالح السجل التجاري /2
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  : قروض اإلستثمار/2

لونساج، لكناك، المبلغ ملیار بدون فوائد : طرف اآلخر مثللل والمؤسسة یموالالبنك : التمویل الثالثي2-1

 سنوات المتبقیة یتم فیها تسدید الدین 5، عامین مدة سماح سنوات 8هي مدة القرضو  بالفوائدفلكالدولة تت

 :هناك مجموعة من الضمانات نذكر منها:الضمانات التي تتعلق بهذا النوع من القرضو 

نت سیارة أي أن اآللة تتحرك اإذا ك :عبارة عن آالت، الرهن الحیازي لآلالت هو الضمانإذ كان القرض  )1

 .لرمادیة ترجع على إسم البنك أي تصبح مرهونة للبنكالرهن هنا البطاقة ا )تشتغل(

د الشخص القرض یتولى هذا الصندوقتأمین الشامل للعتاد مع تجدید كل إذ لم یسد:صندوق تأمین الوطني )2

  .یتم المتابعة بها إذا لم یسدد القرض أیضا الكمبیالةفترة القرضو عام خالل 

مناطق الجنوب  %0ونسبة الفوائد% 100بـسنوات األولى  5ستثمار مدعم بـ هو قرض إ: قرض التحدي2-2

سنوات  5سنوات عامین مدة سماح و 7سنوات یأخذ القرض حسب النشاط الذي یزاوله مدته  3ومناطق الشمال

  .ملیارسنتیم 10عطونه هكتارات ی 10ملیار لكل هكتار عندما یفوق  1والقرض  إستهالك

  :والعناصر التي تتضمن في هذا النوع من القرض هي

 ؛إستعمال البیوت البالستیكیة - 

 ل حیوانات؛بطبناء إس - 

 )1(رعي الفالحي؛تطویر ال - 

 .تربیة األغنام، األبقار- 

  . رهن المعدات، رهن أرض بیضاء، مبنى لتغطیة القرض كملحق:وضماناته هي

  :ةفییالضمانات التي یطلبها بنك الفالحة والتنمیة الر : نيالمطلب الثا

للحصول على قروض من البنك هذا من تعتبر الضمانات البنكیة وسیلة من خاللها یمكن للمتعاملین تقدیمها 

من أجل الحصول على أمواله التي یقرضها بالطریقة القانونیة  جهة ومن جهة أخرى فهي أداة إلثبات حق البنك

ذلك حالة عدم تسدید الزبائن لدیونهم وتختلف هذه الضمانات باختالف المشروع ذلك حسب مشروعه كان 

  :عي، أو صناعي، أو الصید البحري وهيازر 

 :هـواعـن بأنـالره/1

عملیة تسدید القرض وفي حالة عدم تسدید الزبون والذي من خالله یضمن البنك : إمضاء السند ألمر 1-1

 .یمكن إجراء عملیة الحجر على الرهن المقدم

                                       
  .معلومات مقدمة من طرف البنك)1(
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التمور یشترط البنك  رففي حالة منحالقرض لعملیة تصدی): مثل تأمین العتاد(التأمین الشامل للمشروع 1-2

 .لضمان تسدید القرض دیبر رهن وحدة التغلیف وغرفة الت

 .رهن البیوت واألعمدة الحدیدیة: البیوت البالستیكیة1-3

ویكون رهن العتاد بأنواعه منقول وغیر منقول إضافة إلى تقییم .... ) رات، آالتجرارات، سیا(ویشمل:العتاد1-4

 .ورقة لوالیة بطلب رهن السیارة وفي البطاقة الرمادیة تكتب مرهونة لبنك بدر مثال

ر للفالحین عند عجزهم عن شرائها و والبذبتسدید البنك لثمن هذه األسمدة  یكون بالقیامو :أسمدة وبذور 1-5

 .والتي تكون مختارة من طرف المستثمر

تربیة الدجاج والضمان الذي یكمن : والتي یتم تسدیدها على المدى الطویل مثل: القروض اإلستثماریة6 -1

 )1(.یمه رهن المعدات المستخدمةدتق

   

                                       
  .معلومات مقدمة من طرف البنك)1(
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 - عملیة منح االئتمان وتسییر مخاطر االئتمان ببنك الفالحة والتنمیة الریفیة: المبحث الثالث

BADR–  

 ألهمیة معطاة لهاااإلطالق، إال أن  لىع- BADR-الفالحة والتنمیة الریفیةإستخدامات بنكأهم تعد القروض 

 إلى دائن وعمیله إلى مدین ومن أجلجراءات المتبعة لتحویل البنك اسا على عملیة منحها وبالتالي اإلتنصب أس

الفالحة والتنمیة بنكخصصنا هذا المبحث من أجل دراسة تحلیلیة إلجراءات منح القروض میدانیا وهذا  هذا

الوكالة ألحد  فطر ن ممتبوع بدراسة حالة فعلیة لقرض إستثماري، منح  -وكالة بسكرة - BADR-الریفیة

  :ق المطلوبة وكافة اإلجراءات األخرى من خاللالعمالء من أجل التعرف على طبیعة الوثائ

  - BADR- ئتمان لبنك الفالحة والتنمیة الریفیةاإلجراءات المتبعة في منح اإل: المطلب األول

  .المطلب الثاني دراسة میدانیة لقرض إستثماري بالوكالة

- BADR-والتنمیة الریفیةالفالحة سنركز في معالجتنا هاته على المراحل التي یتبعها بنك: طلب األولالم

حیث تختلف اإلجراءات حسب طبیة القرض وهذا من ناحیة الوثائق مطلوبة  لى قرار منح القروضإللوصول 

  .وتقنیات الدراسة المتبعة

 :وهي هناك مجموعة من الشروط یجب على البنك أن یتبعها:شروط منح القروض /1

كبدیهیة أولیة یجب أن یكون للعمیل حساب وٕاال فعلیه یجب فتح حسابا بإسمه قبل :قرضـلالمقابلة وطلب ا2- 1

أن یطلب قرض ومن ثم یلتقي العمیل برئیس مصلحة القروض یطلب القرض، حیث یستفسر على الوثائق 

الواجب توفرها في طلبه وعلى الضمانات المطلوبة من ثم یقوم العمیل بوضع،ملف القرض بعد تكوینه في 

  .)1(لة المصرفیة وعادة ما یكون في الوكالة التي یوجد فیها المشروعالوكا

دراسة ملف القرض الخاص بالعمیل من كل النواحي ویقوم باإلطالع یقوم البنك ب: دراسة ملف القـرض2-2

 :على الدراسة المقدمة من طرف العمیل حول المشروع المراد تمویله ویتضمن ما یلي

ٕاقتصادیة لمشروع العمیل حیث تستهل هذه الدراسة وم البنك بطلب إحضار دراسة تقنو یق: تقدیم المؤسسة- أ

بجمیع المعلومات المتعلقة بالعمیل ونشاطه من حیث إسمه، عنوانه نوع النشاط، تاریخ اإلنشاء، الضمانات 

  . المقدمة

 هاوفی: الدراسة التقنیة للمشروع- ب 

 دراسة السوق؛ - 

 برنامج االنتاج التقدیري؛ - 

 .قدرة المشروع - 

                                       
  .138عزیزة بن سمینة، مرجع سابق، ص)1(
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 :ة المالیة للمؤسسة باالطالع على العناصر التالیةتم تشخیص الحالوی: الدراسة المالیة للمشروع-ج

 نیات التقدیریة؛المیزا - 

 المحسوبة من خالل معطیات المؤسسة؛النسب المالیة  - 

 دراسة الهیكلة المالیة؛ - 

 دراسة النشاط؛ - 

 .دراسة الخطر - 

یقوم البنك بجمع المعلومات عن العمیل وخاصة عن سمعته : والزیارات المیدانیة ئتمانیةإل ا ستخباراتإلا-د

باستخدام عدة مصادر كسجالت العمیل لدى البنك، اإلتصال بالبنوك األخرى أو إرسال الملف لمصلحة مركزیة 

  )1( .)المشروع(األخطار ببنك الجزائر كما یقوم مسؤول مختص بالبنك بزیارات لعین المكان 

على مستوى الوكالة تقوم هذه األخیرة بدراسته ثم یقدم للجنة عند إیدع ملف القرض :ـخاذ الـقرار والمتابعـةإت-ه

القروض بالوكالة التي تتكون عادة من المدیر ورؤساء المصالح حیث یؤخذ القرار عن طریق اإلجماع وهذا 

تضم قرار الموافقة أو إلغاء الملف أو  إیجابیا أو سلبیا ویجسد العمل في محضر لجنة القروض بالوكالة التي

الطلب علیه إذا كان مبلغ القرض في حدود صالحیة الوكالة أما إذا كان یفوق صالحیته فیبعث إلى المدیریة 

  .الجهویة لدراسته مرة ثانیة والفصل فیه

یمضى من  فإذا كان المبلغ في حدود صالحیة لجنة القرض التابعة للمدیریة الجهویة فإن تصریح  بالقرض

طرف مدیرها ثم یبعث للوكالة من أجل منح لطالبه أما إذا كان مبلغ القرض یتعدى حدود صالحیة المدیریة 

  .الجهویة تقوم هذه األخیرة ببعثه إلى المدیریة العامة، وبذلك تنتهي عملیة منح القرض للعمیل

خصیة العمیل، ونوع القرض الممنوح فقد أما عن متابعة القرض بعد منحه للعمیل فقد تأخذ أوجه مختلفة تبعا لش

یطلب كشف یثبت إنجاز العملیة، ویطلب ضمانات ال یمكن أن یطلبها سابقا كما یكون الضمان هو الرهن على 

 . العتاد الذي أقترض من أجل شرائه

-یتكون ملف القروض التي یقدمها بنك الفالحة والتنمیة الریفیة:مكونات ملف القرض: ثانيلمطلب الا

BADR— -من العناصر التالیةببسكرة:  

  :یشمل ما یلي:ستغاللاإلرضـقملف  مكونات:أوال

  :منیتكون ملف قرض الرفیق/1

  طلب خطي من طرف الزبون؛ - 

  عقد الملكیة؛ - 

  نسخة ن شهادة السجل التجاري؛ - 

                                       
  .معلومات مقدمة من طرف البنك)1(
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  بطاقة العالج؛ - 

  ؛الفواتیر الكلیة - 

  ..دراسة اقتصادیة للمیزانیة - 

 . CASNOS, CNMA, CNAS:عدم الدیون من - 

 :یتكون من:ملف قرض التحديیتكون / 2

 .قرضللطلب خطي  - 

 .شهادة میالد - 

 .)عقد اإلمتیاز(عقد الملكیة،  - 

 .رخصة البناء - 

 . ي لإلسطبل من مدیریة المصالح الفالحیةصحإلعتماد الا - 

 :یتكون من:یتـكون ملف قرض الرفیق للتصدیر/ 3

 طلب تمویل؛ - 

 میزانیات األخیرة للضرائب؛ 3 - 

 ؛TCRالمتوسطةوضعیة المحاسبة  - 

 المیزانیة العمومیة المتوقعة؛ - 

 جدول التصدیر؛ - 

 فواتیر التصدیر؛ - 

 ؛CNAS +CASNOS +Extraitderôle: عدم المدیونیة من - 

 .حالة المخزونات والمستحقات - 

 :منملف القرض یتكون : إستثماري رضملف قـ:ثانیا

 ؛قرضخطیلل طلب - 

 ؛عقد ملكیة - 

 .إستثماریة متخصصةقتصادیة من قبل شركة دراسة تقنیة وإ  - 

 )1(؛ةالنتائج للثالث السنوات األخیر حسابات المیزانیة مع جدول  - 

 ؛فواتیر شكلیة - 

 ؛بطاقة الفالحین - 

                                       
  .معلومات مقدمة من طرف البنك)1(
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 ؛الخبرة  - 

 ؛سجل الحسابات - 

 ؛سنوات المستقبلیة 5المیزانیة ورصید المتوقع لـ  - 

ي التصریح بالضرائب إذا كان الموضوع جدید أما في حالة توسیع      أ:وثیقة خاصة بالضرائب - 

  )1(.الخضوع للضریبة مللمشروع فیطلب من الزبون عد                                   

                                       
  ).مصلحة القروض(معلومات مقدمة من طرف البنك)1(
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  :یةاإلجراءات المتبعة في منح القروض بنك الفالحة والتنمیة الریف): 07(الشكل رقم

 

    

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .من إعداد الطالبة بناء عن معطیات سابقة: المصدر

    

 الزبـون

  مقبول في حدود

  صالحیة الوكالة  

  وضع ملف القرض

 شباك الوكالة

 مـقبول

  دراسة ملف القرض

 دراسة إداریة ومالیة

  تقدیم الملف للجنة

 القرض للفصل فیه بعد دراسته

 مقبول لكنه یتعدى - 

 حدود الوكالة

  یبعث للجنة القرض التابعة

  للمدیریة الجهویة

 من أجل الفصل فیه

 مقبول لكنه یتعدى - 

 حدود المدیریة الجهویة

  یبعث للجنة القرض التابعة

  الخاصة بالمدیریة العامة

 من أجل الفصل فیه

  مقبول في حدود

صالحیة المدیریة 

  الجهویة   

 مـقبول

 مـرفوض

ون
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  BADR--ئتمان ببنك الفالحة والتنمیة الریفیةتسییر مخاطر اإل : المطلب الثالث

البنك بشكل خاص وكمؤسسة مالیة تمثل المخاطر جزء ال یتجزأ من من العمل المصرفي و  إن المخاطر جزء

العمل المصرفي  في جملته هو تحمل للمخاطر : قول بأنییرى أن البعض البعض  طبیعة نشاطه، لدرجة أن

كما یقول البعض بأن العمل المصرفي في جملته هو تحمل للمخاطر وأن المصرف الناجح هو ذلك الرجل 

  .القادر بخبرته على تقییم وتقدیر هذه المخاطر

 أنواع مخاطر االئتمان ببنك الفالحة والتنمیة الریفیة  :أوال-BADR: 

یتعرض لها البنك فمنها ما هو متعلق بالعمیل ومنها ما هو مرتبط بالبنك ومنها ما وعة من المخاطر هناك مجم

  .له عالقة بالظروف العامة وكذا طبیعة القروض المطلوبة من البنك

--أهم وأكبر األخطار التي یواجهها بنك الفالحة والتنمیة الریفیةیعد هذا الخطر من :خطر عدم السداد/ 1

BADR بوكالة بسكرة ویعود سببه إلى مجموعتین:  

  مخاطر خاصة بالعمیل ذاته 

  خارجیةتعود لعوامل 

الوضعیة المالیة الصناعي (یتعلق هذا الخطر بعناصر ال تتجاوز إطار نشاط العمیل :یلمعالصة باخطر اخم/ 2

  .إضافة إلى سمعته الشخصیة...)التجاریة

ویتضاخم هذا الخطر إذا منح هذا القرض لمؤسسات ال تملك رأس مال كافي أو أنها في وضعیات مدینة لجهات 

  .أخرى

هي مخاطر تتعرض لها القروض الممنوحة وال تعود بصورة مباشرة إلى المقترض وٕانما : رجیةاخطر اخم/ 3

  :تعود لعوامل أخرى منها

 ستحقاقه؛أسعار الفائدة بین تاریخ منح االئتمان وتاریخ إالتي تطرأ على  التغیرات 

 1( ادیة والسیاسیة والقانونیة؛صالتقلبات االقت( 

 ستغالل والتجارة والصناعة كالهبوط المفاجئ لألسعارظروف اإلت المفاجئة التي تطرأ على التحوال. 

قتها أخرى ال تقل أهمة عن ساب إلى مخاطرBADR-- ریفیةلوالتنمیة اقد یتعرض بنك الفالحة : أخرىطر اخم/ 4

 )2(:تتمثل في

المفاجئة في سعر الصرف، إذ أن اإلنخفاض أو ینتج هذا الخطر عن التقلبات : مخاطر سعر الصرف4/1

وعمالئه في صراعات حول رفع BADR--بنك الفالحة والتنمیة الریفیةرتفاع في قیمة العمالت یؤدي إلى وقوع اإل

  . أو تخفیض قیمة أقساط القرض الممنوح من طرف البنك

                                       
  .معلومات مقدمة من طرف البنك)1(
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  BADR-- سترداد أموالهبنك الفالحة والتنمیة الریفیة إل اإلجراءات المتبعة لدى: ثانیا

  )1(:ما یلي لدى بنك الفالحة والتنمیة الریفیة السترداد أموالهمن اإلجراءات المتبعة 

نذار أول وفي حالة عدم استجابة العمل ال بالعمیل وٕابالغه بوقت السداد إالبنك باالتصفي بدایة األمر یقوم 

االستدعاء یخطر البنك إلى یوم بإرسال إنذار ثاني وبعد ذلك إذا لم یستجب المرسل إلیه  15یقوم البنك بعد 

والقضائیة وتتمثل بمطالبة العمیل بنك إلى المعالجة القانونیة بعة القضائیة إذا لم یستجب یلجأ القبل المتاإعذار 

دخوله  يبالتسدید الفوري والكلي للقرض وفي حالة عدم قدرته على التسدید یتم تنفیذ العقوبة علیه والمتمثلة ف

  .السجن واألصل یصبح ملك للبنك

 وهناك ما یسمى بقرض جدولة الدین، وهذا إذا كان العمیل لم یستطع تسدید دیونه یذهب إلى البنك ویطلب

إلى الزبون إلعادة % 50رض إعادة جدولة الدین ثم یتقدم البنك بنسبة قمنهم قبل أن یخسر ویقع في اإلفالس ب

  .تجدید قرضه

وقبل منح القرض نذهب نستفسر في البنوك األخرى إذا كان هذا الشخص عنده دیون من قبل أم ال لكي 

  .نتجنب الوقوع في خطر عدم السداد

  :هيالقرض لكي یتجنب الوقوع في الخطر یجب أن یقوم بها البنك قبل منح  وهناك مجموعة من العناصر

  أي تنظر إلى المعدات كیف تعمل وجودتهاإقتصادیةدراسة المشروع دراسة تقنو. 

 نسبة نجاح المشروع؛ 

 المردودیة المتوقعة للمشروع؛ 

 المكان الذي یتم فیه المشروع جید أم ال. 

قرض كي نتجنب الوقوع في خطر لدى نجاحه ومدى خطورته قبل منح اأي ندرس المشروع من كل النواحي وم

هوض والحیطة والحذر مرة  ا ال یمنع البنك من الوقوع في المخاطر فهي تقع وتحاول النذعدم السداد إال أن ه

 .ستعمال طرق وأسالیب وقائیة جیدة أحسن من قبل لكي تتجنب هذاثانیة وإ 

  .وكالة بسكرة-BADR-من طرف بنك(Enseg)دراسة حالة فعلیة لقرض إستثماري:المطلب الرابع 

  والقروض محل الدراسة تقدیم العمیل: الفرع األول

 .)Y( سیتم الترمیز لهذا العمیل بالرمز

  105000000:قیمة القرض الممنوح 

 شهر 54 :القرض مدة. 

 (emploi des jeunes)قرض متوسط األجل في إطارتشغیل الشباب:طبیعة القرض - 

                                       
  .معلومات مقدمة من طرف البنك)1(
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  )(trimestrielle)،حیث یكون التسدید كل ثالثة أشهر06/10/1998:بدایة إ ستعمال القرض - 

  .)1(سنوات المتبقیة یرجع فیه الدین 5عامین األولى سماح و: مدة سداد القرض- 

  :وقد تكون ملف العمیل من الوثائف التالیة 

  بطاقة الحرفي - 

  )01(أنظر الملحق رقم  نسخة من السجل التجاري- 

  )02(أنظر الملحق رقم  نسخةمن سجل الدفعات- 

  )03(أنضر الملحق رقم  فاتورة- 

  )04(أنظر الملحق رقم  كمبیالة- 

  )05(الملحق رقم؛بالعالیة الشمالیة 13البلدي رقم یقع بالحي  2م12.00عقد إیجارمحل مساحته- 

  ؛2م12.00العمیل للمحل  محضر المعاینة الذي یثبت إمتالك- 

  كفالةشخصیة - 

  )06(الملحق رقم  تعهد وٕالتزام من طرف العمیل بتسدید القرض في آجاله المحددة- 

  ).07(إعذار أنضر الملحق رقم- 

  ).08(الملحق رقم إعذارقبل المتابعة القضائیة - 

  .)09(انضر الملحق  غمحضر إثبات تبلی- 

  ).10(رقمالملحق للمعدات تخصص الرهن الحیازي - 

  ).11(الملحق شكل شیك- 

MISE EN DEMEURE-12( الملحق رقم.(  

  .تضم كافة البیانات الخاصة بالعمیل والقرض)convention d pret(وثیقة محررة بین العمیل والبنك - 

  .تعثر العمیل و المعالجة القانونیة :الفرع الثاني

أصبح مشكوك  (y)بالوكالة والیة بسكرة أن قرض العمیل BADR-–عند تأكد بنك الفالحة والتنمیة الریفیة 

وفوائدها،وسعیا منه للوصول إلى حل وهذا إعتماداعلى دالئل عدة من بینها التأخر عن دفع أقساط القرض فیه

،ونضرا ،ولكنه لم یستجب عدة مرات للحضور للوكالة )y(ودي یحمي حقوق الطرفین ،قام البنك باستدعاء العمیل

  :البنك الخروج من إطار المعالجة الودیة ،باتخاذه اإلجراءات التالیةلهذا قرر 

بضرورة تسدید المبلغ  y((mise en demeure)(قبل المالحقة القانونیة ،قام البنك بإرسال إنذار أول للعمیل - 

  .فلم یستجب العمیل وم من تاریخ اإلنذار ی 15خالل مدة أقصاها 

                                       
  .معلومات مقدمة من طرف البنك)1(
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  .یوم من تاریخه،فلم یستجب العمیل 15أقصاها رورة التسدید خالل مدة أرسل البنك إنذار ثاني للعمیل بض- 

  .أرسل البنك إعذار للعمیل أخیر للتسدید المبلغ،فلم یستجب العمیل كذلك - 

 Huissier de(،قرر البنك باإلتصال بمحضر قضائيلإلنذارات المتكررة) y(عند عدم إستجابة العمیل - 

justice (من أجل المتابعة القضائیة.  

كافة الوثائق التي ترافق ،وقد ذكر فیها ) y(عند إستالم البنك لتقریر المحضر القضائي ،قرر جمع ملف العمیل- 

إجراءاته نحو ملف العمیل وأنه من والیة بسكرة وتسلیمها للمحامي وترك القضیة بین المحامي والقانون في إتخاذ

  :العمیل والوثائق هي

  .إسم ولقب العمیل ووظیفته

  .التأخیر فائدة- 

  .الدیون الغیر المسددة- 

  وثیقة مفصلة لجمیع األقساط والفوائد الغیر المسددة 

ر وكالة بنك الفالحة اآلن ، حیث تنتظعلى ما هي علیه ولم یسدد حتى )y(وٕالى غایة الیوم ال تزال حالة العمیل 

ا العمیل أو متابعته قضائیا من المحضر القضائي  الحجز علي الضمانات التي قدمه -BADR-والتنمیة الریفیة 

.  
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  :لثخالصة الفصل الثا

مجال العمل المصرفي فهو بنكا من البنوك التجاریة الرائدة في -BADR-ة والتنمیة الریفیةـیعتبر بنك الفالح

 یحتل مكانة ممیزة في الهیكل الجزائري حیث یلعب دور كبیر في مجال تمویل مختلف قطاعات االقتصاد

بنك تجاري  الریفیة إلى ائدا تحول بنك الفالحة والتنمیةوطني وبعد إلغاء نظام التخصیص البنكي الذي كان سلا

جراء عدة تغیرات على بنائه المؤسسي، وذلك لتجسید رؤیة البنك المستقبلیة بأن یصبح البنك شامل حیث تم إ

  .ضل للعمالءفالم

حاولنا من خاللها إلقاء الضوء على واقع التمویل بالبنك توصلنا من خالل دراسة الحالة التي قمنا بها والتي 

  :إلى ما یلي

  الداعمة للشباب  وهذا بفضل سیاسة الدولة اشهد إجمالي القروض الممنوحِة من طرف البنك تطورا كبیر

 .وهذا ما جعل میول العمالء أكثر بكثیر إلى بنك الفالحة والتنمیة الریفیةوالرامیة للنهوض،

 ك الفالحـة والتنمیة الریفیة وكالة بسكرة العدید من الخدمات لصالح العمالءیقدم بن. 

  إلى غایة  2012(تطور حجم القروض الممنوحـة من طرف وكالة بنك الفالحـة والتنمیة الریفیة من سنة

 وبنسبة كبیرة وهذا ا یدل على زیادة عدد تمویالت البنك  المقدمة للعمالء من سنة إلى أخرى،) 2013

  ختالف كل قرض من بنك الفالحـة والتنمیة الریفیة وإ هناك تنوع من حیث القروض المقدمةمن طرف

 .حیث الضمانات وسعر الفائدة

  لي تساعده في لتنمیة الریفیة على عدد من الخطوات في منحـه للقروض وبالتاایعتمد بنك الفالحة و

 .ئتمانعملیة صناعة قرار اإل

 ء لطلبات البنك وعدم تسدیده للقرض الممنوح له تعرضه إلى المتابعة العمال في  حالة عدم إستجابة

 .القضائیة

  یة بالرغـم من أن اإلحتیاطات واإلجراءات التي یقوم بهامن طرف وكالة بنك الفالحـة والتنمیة الریفو

BADR- - إال أن الخطر یبقى مصاحبا للقرض إلى أن یقوم  منح اإلئتمانوكالة بسكرة عند إتخاذه لقرار

 .بإسترداده من قبل  المقترضین
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ظروف  يالتي تتعرض لها البنوك والتي تضعها ف تعد من أخطر المشاكل إن مشكلة القروض المتعثرة

المادي مؤدیة بذلك إلى إفالسها،  ستقرارهامن إختالالت تعیق نشاطها وتهدد إ ة وذلك ما تسببه لهاوأوضاع حرج

تتمكن من تفادي حدوث أي أزمة، مما أجبرت البنوك على ضرورة دراسة هذا المشكل من جمیع جوانبه حتى 

قراضیة التي تضعها لإلقراض ومدى تنفیذ الشروط الموضوعیة التأكد من مدى تنفیذ السیاسة اإل وذلك من خالل

حیث ال یتوقف البنك عند هذا الحد بل یتعدى ذلك فهو  ،من أجل التقلیل من المخاطر المصاحبة لهذا اإلقراض

ث تكون هذه المعالجة على مستوى العمیل والبنك كما یمكن أن تكون على لمعالجة القروض المتعثرة حییسعى 

  .مستوى لالقتصاد القومي

 قراضیةظریة المتعلقة بدور السیاسة اإلكدراسة ن بوكالة بسكرة BADR--الفالحة والتنمیة الریفیةوقد أخذنا بنك 

  .قرض إستثماري متعثر لم یسدد بعدفي مواجهة القروض المتعثرة حیث تم التطرق في دراستنا التطبیقیة حالة 

    :نتائج إختبار الفرضیات

في تفعیل نشاطها  فاإلئتمان المصرفي یساعد البنوك التجاریة،فهي صحیحة:بالنسبة للفرضیة األولى-  

  .وتطویرها من خالل دوره

 فهي صحیحة ألن المخاطر اإلئتمانیة هي جزء من البنوك التجاریة ال یمكن تجنبها:بالنسبة للفرضیة الثانیة- 

  .،وهي قائمة على أداء وفعالیة البنوك التجاریة

فهي صحیحة ألن اإلجراءات الوقائیة هي إحدى الطرق لمعالجة مخاطر القروض :بالنسبة للفرضیة الثالثة - 

   .البنكیة

للفرضیة الرابعة فهي خاطئة ألن لیس بالضرورة أن المتابعة القانونیة وحدها كافیة للتقلیل من ظاهرة بالنسبة - 

  .القروض المتعثرة

  :عدة من بینها نتائج وتوصیاتستوقفتنا نقاط مهمة وتحصلنا على الل هذه الدراسة إخ ومن

 ؛رالمالیة خاصة في الجزائتعد البنوك التجاریة من أهم مؤسسات الوساطة  - 1

 یسعى دائما للمالئمة بینهم؛) بحیة، الر السیولة، األمان(تنازع البنك التجاري أهداف متعارضةیَ  - 2

 قبول الودائع، ومنح االئتمان :تشترك جمیع البنوك التجاریة في وظیفتین تقلیدیتین هما - 3

 المختلفة؛امها في أوجه التوظیف یحصل البنك التجاري على السیولة من مصادر متنوعة، یقوم باستخد/ 4

 .منح االئتمان وظیفة من الوظائف األساسیة للبنك التجاري - 4

الالت التي قد تتعرض لها ختقروض مختلفة لسد اإل بیلجأ األفراد والمؤسسات للبنوك التجاریة قصد طل - 5

 نشاطاتهم؛

اصة بالمقترضین بنك التجاري مسؤوال على دراسة الملفات الخلقبل منح أي قرض یكون قسم االئتمان ا - 6

 ها للمعلومات الالزمة؛والتأكد من إستقائ
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 .مخاطرلتعد البنوك التجاریة بسبب طبیعة عملها من أكثر المؤسسات المالیة تعرضا ل - 7

 :د من المخاطر التي تواجهها البنوك التجاریة ومن بینهایهناك العد - 8

  بالتزاماته؛كلیا أو جزئیا الناتج عن عدم قدرة المدین على الوفاء : التسدید عدم خطر

 الالت ومؤشرات یمكن أن تدل علیها؛القروض المصرفیة ال تتعثر فجأة وال من تلقاء نفسها فلها د - 9

ها والتعامل معها بحذر حجمالقروض المتعثرة ظاهرة ال یمكن تجنبها نهائیا ولكن یمكن التقلیل من  -10

 لتخفیف من آثارها؛ل

 مها؛الحد من تفاق الكشف المبكر لتعثر القروض یساعد في -11

بأنواعها لتجنب الوقوع في  ن اإلجراءات الوقائیة المنتهجة من طرف البنك تقتصر على أخذ الضماناتإ -12

 الخطر؛

یجب على األجهزة المصرفیة وقایة البنوك وزیادة اإلشراف علیها لزیادة قدرتها على التحلیل المالي  -13

 ات؛األخطاء قدر اإلمكان في تقدیم الضمان نوالتقلیل م

 ؛يشكل دور بلتشخیص القروض المتعثرة و مراجعة القروض  على البنك -14

  :قتراحات التالیةالموضوع یمكن تقدیم التوصیات واإلوبناءا على دراستنا لهذا 

مقترض من حیث نوع النشاط إنشاء إدارات وأقسام خاصة بالتعامل مع القروض المتعثرة تتكفل بدراسة ال - 1

 وكیفیة إستخدام القروض؛

ة من ستفادالبنك وخصوصا في مجال اإلقراض وتدریبهم وتمكینهم من اإلببموظفین  هتمامضرورة اإل - 2

 التقنیات الحدیثة والمتطورة؛

، وأن یكون مستندا على الجدوى اإلقتصادیة د على الضمانات عند منح قرار اإلقراضعتماضرورة عدم اإل - 3

  للمشروع؛

 دعیمها إلى غایة تاریخ استحقاقها؛متابعتها من تاریخ ت عدم التساهل في موضوع القروض إذ یجب - 4

ستثماریة التي تسمح بمعرفة قروض خاصة عند تقییم المشاریع اإلضرورة إعتماد المعاییر العلمیة في منح ال - 5

 إمكانیة تغطیة المشروع لتكالیفه؛ مدى

 دد؛حالغرض الم يمبلغ المقترض فلمتابعة حركة حساب العمیل والتأكد من إستخدام ا - 6

  . إدخال تقنیات حدیثة وأسالیب وقائیة لتجنب الوقوع في مخاطر عدم السداد - 7

  :آفاق البحث 

تسییر مخاطر القروض في البنوك التجاریة وبالرغم من محاولة اإللمام بجوانب :بعد تحلیلنا لموضوع 

ما زالت هناك بعض النقاط غامضة یمكن أن تعالج في بحوث جدیدة حیث تبقى  الموضوع إال انه في إعتقادنا

  .الآلفاق مفتوحة للدراسة 
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  :تمثلت فیما یلي:من خالل هذه الدراسة رأینا أن هناك العدید من النقاط التي یمكن طرحها للدراسة و 

  .أكثر الطرق نجاعة في الوقایة من مخاطر القروض - 

  .بأسالیب جدیدةإدارة المخاطر البنكیة - 

  .یجب إتباع طرق أخرة أكثر وقایة لتجنب الوقوع في المخاطر - 

  .یجب الدراسة والتأكد من العمیل قبل منح القروض- 

  

 



  قائمة المصادر والمراجع

  :بـالكت

 :یةبر عالكتب باللغة ال

ازوري یفؤاد توفیق یاسین، أحمد عبد اهللا  درویش، المحاسبة المعرفیة في البنوك التجاریة واإلسالمیة، دار ال )1

  .1996عمان، ، العلمیة للنشر والتوزیع

 .والتوزیع، بیروتخیرت ضیف، محاسبة البنوك، دار النهضة العربیة لطباعة والنشر .د )2

 .األردن - أحمد زهیر شامیة، النقود والمصارف، دار زهران للنشر والتوزیع، عمان.د )3

، دار المسیرة للنشر والتوزیع، دار 1996، 2زیان سلیم رمضان، محفوظ أحمد جودة، إدارة البنوك، ط.د.أ )4

 .صفاء للنشر والتوزیع، عمان

  2005اإلسكندریة،  - ار الجامعیة الجدیدة، األزاریطیةمحمد سعید  أنور سلطان، إدارة البنوك، الد.د )5

 .22، ص1996جمال لعمامرة، المصارف اإلسالمیة، دار النبأ، .أ )6

 .خالد علي الدلیمى، النقود والمصارف والنظریة النقدیة، دار األنیج للطباعة والنشر والتوزیع )7

 2013عي، اإلسكندریة، محمد مصطفى السنهوري، إدارة البنوك التجاریة، دار الفكر الجام.د )8

أسامة محمد الفولي، أساسیات االقتصاد النقدي والمصرفي، منشورات الحلبي .د.أ.زینب عوض اهللا.د.أ )9

 .لبنان -الحقوقیة، بیروت

 .ودیع طوروس، المدخل إلى االقتصاد النقدي، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان )10

 .دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان، األردنأفاق الشقیر، أ عبد الرحمن السالم، محاسبة البنوك،  )11

 .عمان –سامر جلدة، البنوك التجاریة والتوریق المصرفي، دار أسامة للنشر والتوزیع، األردن . د )12

، دار ومكتبة الكندي للنشر والتوزیع، )المبادئ واألساسیات(البنوك، إقتصادیات النقود و حسین بن هاني، .د )13

 .عمان

 .1987القزویني، محاضرات إقتصاد البنوك، دیوان المطبوعات، الجزائر، شاكر  )14

 .2006، 1األردن، ط - محمد عبد الفتاح الصیرفي، إدارة البنوك، دار المناهج  للنشر والتوزیع، عمان.د.أ )15
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