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 امللخص:  -
تعمل البنوك واملؤسسات املالية بشكل متزايد على تطوير أنشطتها لزايدة نتائجها. ينتج عن هذا املوقف خوض خماطر كبرية هلذا األخري  

 األدىن. ، وهذا هو السبب يف وضع العديد من تقنيات اإلدارة والتحوط من أجل تقليل املخاطر إىل احلد 
يتمثل عملنا يف اقرتاح األنواع املختلفة من القروض واملخاطر الكامنة يف النشاط املصريف وطرق إدارة خماطر القروض، حيث حتظى خماطر  

 القروض أو الطرف املقابل ابهتمام متزايد على مستوى املؤسسات االئتمانية ، وال سيما بسبب الوضع يف النظام املصريف. 
، جيب أن تكون البنوك على دراية اتمة أبمهية هذه املخاطر ، مما يعزز من قابلية حتديدها كميا من أجل إدارهتا أبكثر  يف هذا السياق  

 الطرق كفاءة. 
من أجل ضمان استمرارية أنشطتها ، تقوم البنوك إبدارة املخاطر ، من خالل طرق خمتلفة مثل التنظيم التحوطي ، واملنتجات املشتقة ،  

 ت ، وتقاسم املخاطر ، وما إىل ذلك .. إخل. وأخذ الضماان
 موضوًعا مهًما يتطلب دراسة ومراقبة متعمقة لتقليل املخاطر. BNAتعد معاجلة وإدارة ملف االئتمان التشغيلي داخل 

 
 BNAالبنوك التجارية، القروض، إدارة املخاطر، خماطر القروض،الكلمات املفتاحية:

 

-Summary: 
 

Banks and financial institutions are increasingly developing their activities to increase their 

results. This situation results in taking a significant risk of the latter, which is why various 

management and hedging techniques have been put in place in order to minimize the risks. 

Our work is to suggest the different types of loans, the risks inherent in the banking activity and 

the ways to manage the risk of loans, where the risk of loans or counterparty is receiving 

increased attention at the level of credit institutions, especially because of the situation in the 

banking system. 

In this context, banks must be fully aware of the importance of these risks, which enhances their 

ability to quantify them in order to manage them in the most efficient way. 

In order to ensure the continuity of their activities, banks manage risk, through various methods 

such as prudential regulation, derivative products, taking of collateral, risk sharing, etc ... etc. 

Handling and managing the operating credit profile within BNA is an important subject that 

requires in-depth study and monitoring to reduce risk. 
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املقدمة العامة



 

 أ
 

املخاطرة أمر ال بد منه يف احلياة التجارية ، ولكن يف أوقات األزمات ، ميكن أن يشكل مستوى املخاطرة اليت تتحملها البنوك  
هتديًدا للنظام املايل واالقتصاد ككل.وتعترب خماطر القروض أي خماطر عدم السداد من املشاكل الرئيسية اليت تواجه البنوك يف الدول  

تقدمة والدول النامية على حد سواء، حيث ابلنسبة للبنك فإن منح القرض يعين اإلميان ابلشخص )فرًدا أو شركة( طالبه ، مؤمًنا  امل
مبشروعه، بنجاحه املستقبلي وقبل كل شيء توقع إيصاالت مستقبلية كافية لسداد القرض، لذلك تنشأ خماطر القروض من حقيقة  

 عدم حدوث سداد كامل أو جزئي عند االستحقاق. عدم حدوث إيصاالت مستقبلية و 

وأتطري هذه    تتكون إدارة خماطر القروض بعد ذلك من حتديد وفهم وتقييم خماطر اخلسارة وابلتايل اختاذ التدابري املناسبة ، 
اإلدارة من خالل نظام مزدوج تفرضه السلطات النقدية والذي حيدده البنك نفسه. وابلتايل، فإن السيطرة على خماطر القروض هي  
أحد االهتمامات الرئيسية ملعظم املؤسسات البنكية، ال سيما من خالل الديون اليت متنحها لعمالئها، واليت تكون يف الغالب أشكااًل  

 وض قصرية األجل. هلذا السبب ، يتعني على العديد من البنوك اآلن دجمها يف إدارهتا لتقليلها. من القر 
 

 : اإلشكالية •
 و على ضوء ماسبق ميكن طرح اإلشكالية التالية: 

 ماهي الطرق اليت تتبعها اإلدارات البنكية من أجل مواجهة املخاطر املتعلقة ابلقروض؟ 
 على اإلشكالية السابقة نطرح التساؤالت التالية:  و لإلجابة

 ماذا نعين ابملخاطرة يف تقدمي القروض البنكية؟  -
 ماهي طرق إدارة و تقدير خماطر القروض؟  -
 كيف تتم دراسة ملف قرض اإلستغالل داخل البنك الوطين اجلزائري؟   -

 و لإلجابة على التساؤالت نطرح الفرضيات أدانه 
 
 الفرضيات:  •

 ابلرغم من تعدد املخاطر إال أن خماطر القروض تعترب األهم ابلنسبة للبنوك.   -
 تتبع إدارة خماطر القروض اجراءات ووسائل خمتلفة للتقليل من حدة املخاطر القروض.  -
 بطرق تقليدية نوعا ما.  تتم دراسة ملف قرض اإلستغالل داخل البنك الوطين اجلزائري  -
 

 أمهية الدراسة:  •
يستمد هذا البحث أمهيته من املكانة اليت حيبها القطاع البنكي يف إقتصادات الدول، وما يواجه هذا القطاع من  
  حتدايت و إنعكاسات يف ضوء التغريات السريعة و املؤثرات القوية اليت أحدثتها العوملة املالية، و تتزايد أمهية البحث كونه 

 يعاجل إحدى القضااي اليت تواجه البنوك و اليت هي تتمثل يف خماطر القروض. 



 

 ب
 

 أهداف الدراسة:  •
 نسعى من خالل هذه الدراسة إىل حتقيق مجلة من األهداف التالية: 

 من خالل حتديد الدور الذي تلعبه البنوك التجارية يف منح القروض.  اإلجابة على اإلشكاليات املطروحة،وذلك  -
 إظهار أمهية القروض.  -
 معرفة كيفية املعاجلة البنكية خلطر القرض.  -
 

 مربرات اختيار املوضوع:  •
 تعددت أسباب اختياران للموضوع، نذكر منها ما يلي: 

 تيار املوضوع. االهتمام الشخصي ابملوضوع خبيث يعترب الدافع األساسي الخ -
 معرفة دور و نشاط البنوك التجارية و إدارهتا للمخاطر االقراضية يف احلياة االقتصادية.  -
 معرفة املعايري اليت تعتمد عليها البنوك يف منح القروض،  -
 معرفة كيفية التقليل من خطر عدم السداد.  -
 

 حدود الدراسة:  •
بغرض اإلجابة عن األسئلة املطروحة يف اإلشكالية املقرتحة، و بغية حتقيق أهداف البحث قمنا بوضع حدود البحث  

 ما يلي: 
 لبنك الوطين اجلزائري.   878احلدود املكانية: الوكالة  -
 احلدود الزمنية: و هي متمثلة يف مدة الرتبص امليداين.  -
 

 املنهج املتبع:  •
تقتضي كل دراسة إتباع منهج معني للوصول للهدف املنشود منها، فاملنهج جيب أن يتجانس ويتوافق مع موضوع  
الدراسة، ولذلك اتبعنا يف اجلزء النظري املنهج الوصفي، أما يف اجلزء التطبيقي فتم إتباع منهج دراسة حالة ، حيث أجرينا  

 .   878وطين اجلزائري و هي الوكال الدراسة التطبيقية يف وكالة من وكاالت البنك ال 
 

 صعوابت البحث:  •
 صعوبة الوصول إىل املعلومة يف البنك العتبارها من أسرار املهنة.  -
 الصعوبة يف مواصلة الرتبص امليداين يف البنك نظرا للجائحة احلالية )كوفيد(.  -
 
 



 

 ج
 

 مرجعية الدراسة  •
فيما خيص املراجع واملصادر العلمية فقد اعتمدان على جمموعة من الكتب األكادميية ابللغة العربية و الفرنسية و  
إلكرتونية   الرسائل اجلامعية وأحباث أخرى و حىت مواقع  املنشورة مبجالت علمية متخصصة، بعض  املقاالت  االجنليزية، 

 .ال املصادر األكثر حداثة واملتعلقة ابملوضوع حمل الدراسةمتخصصة جاهدين وبقدر اإلمكان الرتكيز على استعم
 

 هيكل البحث :  •
اإلقراض حيث سيتم عرض مفاهيم   أقسام نقدم يف الفصل األول القروض البنكية و سياسة   3مت تقسيم البحث إىل 

البنوك التجارية و القروض املقدمة من طرفها و السياسات اإلقراضية فيها. وسيتم ختصيص الفصل الثاين ملخاطر القروض  
 البنكية و طرق إدارهتا و تقديرها، و أما الفصل الثالث فتم ختصيصه للدراسة امليدانية. 

 
 .لتطرق ملوضوع إدارة و تسيري خماطر القروض البنكية ويف اخلتام أرجو أن أكون قد وفقت يف ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول:

القروض البنكية و سياسة 

 اإلقراض
 



 

 
 

 

 متهيد:
 

إن ظهور البنوك جاء نتيجة لتطور العالقات االقتصادية يف كل مرحلة من هذه التطورات زادت حاجة الناس ملثل هذه  
املؤسسات نظر للوظائف اليت تقوم هبا و من أبرزها قبول الودائع، و إذا كانت الودائع هي املصدر الرئيسي ألموال البنوك  

لتلك األموال ولكن هناك اعتبارات جيب مراعاهتا عند منح القروض أبنواعها    التجارية فإن القروض هي االستخدام الرئيسي
 املختلفة بل وهناك سياسات لإلقراض البد من وجودها إلدارة العمليات املصرفية اخلاصة ابلقروض بكفاءة وفعالية. 

 
 ولقد قسمنا هذا الفصل إىل ثالثة مباحث رئيسية: 

 .حول البنوك التجارية  عمومياتاملبحث االول: •
 .القروض املصرفية  املبحث الثاين: •
سياسة االقراض  املبحث الثالث: •
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 المبحث األول: عموميات حول البنوك التجارية 

حتتل البنوك مكانه هامة يف التنمية االقتصادية واالجتماعية وذلك نظرا للدور املهم الذي تؤديه و هذا ما سنتحدث عنه يف  
 مبحثنا هذا و بشكل مبسط و ملخص من اجل مساعدتنا يف املراحل القادمة من حبثنا. 

 

 المطلب االول : تعريف البنك التجاري و اهميته و خصائصه 

ائتمانية هتدف إىل تقدمي اخلدمات املالية لألفراد وكذلك للشركات ، سواء كانت خاصة أو عامة. إن    البنك هو مؤسسة 
 تعريف البنك و امهيته ليسوا ابألمر السهل ، أي أن التعريف يتغري وفًقا للمنظور املناسب ، اقتصاداًي أو قانونًيا أو تقليداًي. 

 
 تعريف البنك التجاري:  - اوال

 : التعريف االقتصادي ✓
واليت    ، ودائع  اجلمهور يف شكل  من  األموال  تلقي  املعتادة يف  مهنتها  تتمثل  اليت  املؤسسات  أو  الشركات  البنوك هي   "
يستخدموهنا حلساهبم اخلاص يف االئتمان أو العمليات املالية.مبعىن أن البنوك تعمل كأوعية تتجمع فيها األموال واملدخرات ليعاد  

ىل من يستطيع ويرغب يف االستفادة وإفادة اجملتمع منها عن طريق استثمارها، ولكن هذا التعريف يشرك مع البنك مؤسسات  إقراضها إ
 ".  1أخرى مثل شركات التامني وصناديق التوفري الربيدي 

واالستثمارات وحلول االدخار  " البنك التجاري هو مؤسسة مالية تتجه أنشطتها األساسية بشكل أساسي حنو األفراد )الودائع  
واالئتمان( أو الشركات أو السلطات العامة. ميكن أن تكون هذه مؤسسات مادية )وكاالت ، موزعني( أو مؤسسات افرتاضية )عرب  

 ."2اإلنرتنت أو عن بُعد فقط(. وحيتفظ برأس ماهلم مسامهون ليسوا ابلضرورة عمالء 
 

 :   3التعريف القانوين)حالة اجلزائر(  ✓
املتعلق ابلنقد و القرض : يُعترب بنًكا ، أي مؤسسة    2003غشت )أوت( سنة    26مؤرخ يف    11-03مبوجب االمر رقم  

 ائتمانية متارس حلساهبا اخلاص وكمهنة عادية ، العمليات التالية بشكل أساسي: 
 ؛ تلقي األموال من اجلمهور -
 ؛ منح االئتمان-
 ؛ والتجارة اخلارجية وفًقا للتشريعات واللوائح ذات الصلةإجراء معامالت الصرف األجنيب  -

 
 3، ص1996، دار املسرية عمان، األردن، 2، طإدارة البنوكزايد سليم رمضان وحمفوظ امحد جودة،   1

2 http://financedemarche.fr/definition/banque-commerciale   17:00 اتريخ اإلطالع 02-02-2021 الساعة 
72و  66,يتعلق ابلنقد و القرض املادة 2003غشت )أوت( سنة  26مؤرخ يف  11-03األمر رقم  3

http://financedemarche.fr/definition/banque-commerciale
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ادارة وسائل الدفع واملضي قدًما يف عمليات الطرح واالكتتاب واملشرتايت واإلدارة وحفظ وبيع األوراق املالية ومجيع املنتجات  -
 ؛ املالية 

  : 1أمهية البنوك التجارية   -اثنيا

 ؛ االصول املالية من جمموع مجيع املؤسسات املالية يف االقتصادحتوي البنوك التجارية تقريبا ثلث  -
 ؛ ال تزال البنوك التجارية هي الوسيلة الرئيسية للدفع  -
 ؛ لدى البنوك التجارية القدرة على توليد االموال من االحتياطيات املتولدة من ايداعات اجلمهور  -
 ؛ مترر الدولة سياساهتا النقدية تعد البنوك التجارية القناه االساسية اليت من خالهلا   -
 ؛ تعد البنوك التجارية هي قسم املخزن الرئيسي للنظام املايل  -
واوسع من ابقي املؤسسات املالية، كما يستطيع ان يليب كل    يستطيع البنك التجاري تقدمي خدمات مالية بشكل افضل   -

 ؛ من احلاجات االئئتمانية والدفع والتوفري لكل من االفراد واالعمال واحلكومات 

 خصائص البنوك التجارية:  -اثلثا

 تتمتع البنوك التجارية بعدة خصائص هي: 

 ؛ قدرهتا على خلق اإلئتمان-
 ؛ حيث هدفها األساسي حتقيق أكرب قدر ممكن من الربح أبقل نفقة ممكنة السعي اىل الربح,-
تعترب اكثر عرضة للمخاطرة من املؤسسات املالية األخرى ويرجع ذلك اىل ان الودائع اجلارية تعترب مصدرا رئيسيا من مصادر  -

 ؛ أمواهلا والىت تتصف ابهنا ودائع ملزمة الدفع حني الطلب دون اشعار مسبق
بنوك التجارية وساطة مالية بني وحدات الفائض )من لديهم أموال وال يستطيعون استثمارها(، ووحدات ووحدات  تعد ال   -

 ؛ العجز )من حيتاج املال الستخدامه وليس لديه املال(
 ؛ ـ تقبل الودائع اجلارية )حتت الطلب( من مجيع فئات-
 ؛ املسامهة يف عملّية خلق النقود بشكل كبري جًدا-
 

 ثاني : موارد البنوك التجارية و المبادئ التي تحكمها المطلب ال

 موارد البنوك التجارية :  - اوال
هي تك األموال اليت ميتلكها البنك من خالل أتسيسه أو من خالل نشاط هده املوارد و    املوارد الذاتية) الداخلية (:- 1

 تشمل: 

 
1  https://accdiscussion.com/acc7019.html  17:30 اتريخ اإلطالع 02-02-2021 الساعة 

https://accdiscussion.com/acc7019.html
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جمموعة املبالغ اليت يدفعها املسامهون يف تكوين رأس مال املصرف ، أما اذا كان املصرف حكومياً    هورأس املال املدفوع :-أ
 فإنه ميثل جمموعة املبالغ اليت ختصصها الدولة إلنشاء ذلك املصرف . 

سامهني بعدم  ) نتائج رهن التخصيص( وهي تلك األرابح الصافية اليت تقرر إدارة البنك أبغلبية امل  األرابح الغري موزعة :-ب
 توزيعها لسبب أو ألخر مثل حماولة تدعيم املركز املايل أو استغالل فرص استثمار مستقبلية ...اخل. 

يتم حتميلها على إمجايل األرابح احملققة يف هناية    : 1املخصصات واالحتياطات -ج املخصصات هي تلك األرصدة اليت 
مرغوبة معينة ومن أمثلة ذلك خمصصات الديون املشكوك يف فيها وخمصصات خسائر  الفرتة املالية، وذلك بغرض مواجهة ظروف غري  

 خمفضة األوراق املالية، الضرائب. 

جينيها   اليت  األرصدة  فهي  االحتياطات  هذه  أما  وبعض  املسامهني  على  للتوزيع  والقابلة  املعدة  أرابحه  صايف  من  املصرف 
االحتياطات قانونية إجبارية يلتزم املصرف بتكوينها بنص القانون والبعض األخر طوعية تكون لتدعيم مركزها املايل. 

 هي اليت يكون مصدرها من خارج البنك و تشمل:  املوارد اخلارجية : - 2

هي تلك األموال اليت يتحصل عليها البنك من املتعاملني فهي متثل أهم موارد البنك بسب كرب نسبتها مقارنة    الودائع :-أ
 ودائع إبشعار .   –ودائع التوفري   – ودائع ألجل   –إبمجايل املوارد و هي على أنواع :ودائع جارية  

لذما يصفه البعض إىل ضعف سيولته إضافةّ إىل  ال ينظر إىل هدا النوع من البنود ابرتياح    القروض ما بني املصارف : -ب
ذلك و يف حالة الظروف السياسية و االقتصادية اخلاصة قد تكون كل البنوك يف حاجة إىل هدا النوع من البنود فتجد نفسها عاجزة  

 عن إقراض بعضها البعض و هدا ما يسمى أبزمة النظام املصريف. 

ري البنوك التجارية بعملية اإلقراض أو عملية إعادة اخلصم الن البنك املركزي  ميول هذا األخ  القرض من البنك املركزي :-ج
 . هو بنك البنوك و ابلتايل هو املقرض األخري هلا 

 :2املبادئ اليت حتكم أعمال البنوك  - اثنيا 

يوجد عدد من املبادئ اهلامة تلتزم هبا البنوك يف أداء وظائفها , وذلك الكتساب ثقة املتعاملني وتنمية معامالهتا ومن أهم  
 هذه املبادئ ما يلي : 

إن عامل السرية أهم عامل جيب أن يتوافر بني البنك والعميل فال جيوز للبنك أن خيرب أحد عن أسرار عمالئه    السرية : - 1
  فهذا التزام عام تقتضيه أصول املهنة , ويستثىن االلتزام مببدأ السرية عند طلب جهة رقابية عامة يف الدولة بياانت عن أحد املتعاملني 

   .مع البنك 

 
 53،ص2013دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ، 2ط ، اإلجتاهات املعاصرة يف إدارة البنوكزايد رمضان و حمفوظ جودة،  1

2 https://ay83m.wordpress.com/2013/02/05/  17:50 اتريخ اإلطالع 02  - 02  -2021 الساعة 

https://ay83m.wordpress.com/2013/02/05/
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أساس حتويل العميل العرضي إىل عميل دائم هي طريقة املعاملة اليت يلقاها يف البنك من العاملني فيه    املعاملة : حسن  -2
 فواجب البنك يهتم ابختيار العاملني بعناية فائقة ويعمل على تدرهبم مبا ميكنهم من تقدمي خدمة مصرفية ممتازة إىل عمالئه. 

لراحة عند وجوده ابلبنك , والسرعة يف اإلجراءات جتعله من عمالء هذا البنك  إن إحساس العميل اب   الراحة والسرعة :- 3
هلذا تسعى البنوك إىل توفري أكرب قدر من الراحة وإعداد أماكن مناسبة الستقباهلم لقضاء وقت االنتظار , ومما يساعد على السرعة  

كفل استخراج البياانت املعقدة يف حلظات وحتقق الدقة يف تلك  يف إجناز األعمال ابلبنك هو استخدام األجهزة اآللية احلديثة اليت ت
 البياانت وتتيح االتصاالت السريعة ابلفروع أو املراسلني . 

 .يسعى البنك دائما إىل توسيع نشاطه بفتح فروع يف مناطق جغرافيه خمتلفة تعود بفوائد كثرية على البنك   كثرة الفروع :  -4

 

 البنوك التجارية المطلب الثالث: وظائف  

 اهم وظائف البنوك التجارية اليت تشمل مايلي: من بني من التعريفات السابقة ) يف املطلب االول ( ميكننا اعطاء ملخص عن 

ابلوديعة مبلغ مايل لدى البنك ويكون لصاحبه احلق يف اسرتداده يف اتريخ الحق، حيث يقوم    و يقصد  قبول الودائع:  -أ
املودعة يف   املبالغ  له شيكات يستطيع أن يصدرها لألمر مىت يشاء يف حدود  الوديعة ومينح  البنك بفتح حساب ابسم صاحب 

 .  1حسابه 

اطه املتمثل يف منح القروض لتمويل اإلستثمارات كما هو  حيقق البنك أرابحا عن طريق ممارسة نش  :2تقدمي القروض   -ب
 معلوم حيتفظ البنك بنسبة السيولة ملقابلة متطلبات املودعني كما يعمل على خلق التوازن بني الرحبية والسيولة. 

تشجع املصارف املتعاملني معها أن يقوموا ابالدخار ملواجهة مناسبات معينة مثل:مواجهة نفقات    ادخار املناسبات:  -ج
 موسم االصطياف، أو الزواج، أو تدريس األبناء يف اجلامعة أو شراء اهلدااي يف أعياد امليالد ....اخل 

ى شرائها عندما تتوقع ارتفاع أسعارها  وهي األسهم والسندات حيث تقدم البنوك عل  االستثمار يف األوراق املالية :     -د
 وابلعكس تبيع ما لديها من أوراق مالية إذ توقعت اخنفاض يف أسعارها ويسمى االستثمار يف هذه احلالة ابالستثمار غري املباشر. 

توفري قدر  هتتم البنوك التجارية بعملية بيع وشراء العمالت األجنبية لغرض  بيع وشراء العمالت األجنبية)الصرف(:    -ه
 كاف منها ملواجهة حاجة العمالء يوم بعد يوم. 

 
 

 
 136، ص 1998 األردن،  ، دار وائل للنشر، عمان،العمليات املصرفية: الطرق احملاسبية احلديثةخالد أمني عبد هللا،   1
 17رمضان و حمفوظ جودة،مرجع سبق ذكره، ص زايد  2
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 المبحث الثاني: القروض المصرفية 

فهي يلعب دورًا مهًما يف    عترب القروض املصرفية اهم وظيفة من الوظائف البنكية و هي من أهم وسائل متويل االقتصاد ،ت
تنمية النشاط االقتصادي. سنحاول من خالل هذا املبحث تعريف مفهوم القروض وإبراز دورها وعرض أنواعها اليت املختلفة اليت  

 مينحها البنك. 

 المطلب االول: تعريف القروض البنكية و خصائصها األساسية 

 تعريف القروض البنكية:   -اوال  

 االقتصادي : التعريف   ✓
 هناك عدة تعاريف للقروض من املنظور االقتصادي ومن أمهها: 

"االئتمان املصريف عموًما هو العملية اليت يتيح البنك من خالهلا مبلًغا حمدًدا لطرف اثلث يسمى املقرتض عن طريق التزام  
   " 1د ، وهو مبلغ ما يعادل ذلك املقدم له  األخري بدفع الفائدة املتفق عليها للمصريف وإعادته إليه يف الوقت احملدد للسدا

فعل من أفعال الثقة بني األفراد، ويتجسد القرض يف ذلك الفعل الذي يقوم بواسطته البنك  "يعرف القرض كذلك على أنه  
مثن أو تعويض  أي الدائن مبنح أموال إىل شخص آخر هو املدين أو يعده مبنحها إايه أو يلتزم بضمانه أمام اآلخرين وذلك مقابل  

 . "2هو الفائدة ويتعهد املدين ابلتسديد بعد انقضاء املدة املتفق عليها بني الطرفني 

من التعاريف السابقة نستنتج انه ابلنسبة لالقتصاديني القرض املصريف هو مبلغ من املال مينحه البنك )الدائن( ، إىل شخص  
البنك أجورًا عن طريق فوترة سعر  اعتباري أو شخص طبيعي )املدين( ، وخيضع اللتزام السد يتقاضى  اد يف اتريخ معني. حيث 

 الفائدة. 

 التعريف القانوين :  ✓
:  3ن فإ  68,يتعلق ابلنقد و القرض اجلزائري و يف مادته  2003غشت )أوت( سنة    26مؤرخ يف    11-03حسب امر رقم  
مفهوم هذا االمر، كل عمل عوض يضع مبوجبه شخص ما او بعد بوضع اموال حتت تصرف شخص آخر،    يشكل عملية قرض،يف

 او أيخد مبوجبه لصاحل الشخص االخر التزاما ابلتوقيع كالضمان االحتياطي او الكفالة او الضمان. 
 
 

 
1 PRUCHAUD J., Evolution des techniques bancaires, Editions scientifiques Riber, Paris,France, 1960, p.50 

 111،ص2000، دار اجلامعة، اإلسكندرية، مصر ،البنوك الشاملة عملياهتا وإدارهتاعبد احلميد عبد املطلب،  2
68,يتعلق ابلنقد و القرض املادة 2003غشت )أوت( سنة  26مؤرخ يف  11-03األمر رقم  3
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 خصائص القروض البنكية :  - اثنيا 

 من خصائص البارزة اليت يتميز هبا القرض ما يلي: 

ابلنسبة للبنك ، فإن هذه الثقة يف عميله    " ، أي الثقة".credere"مصطلح االئتمان أييت من املصطلح الالتيين "  الثقة: - 1
 تتجلى من خالل سلف األموال ، وتنفيذ األوامر املقدمة ، واإلشارة إىل املعلومات اإلجيابية. 

 . القرض ميثل قيمة القرض أو األموال اليت متنح أو يتضمنها  املبلغ: - 2

حيث هو االجل أو املوعد النهائي احملدد لسداد العميل للسلف املمنوحة له أو االلتزامات اليت جيب أن يقدمها  الوقت:- 3
 . يف إطار اعتماد توقيع من املصريف

املستثمر  يعرف سعر الفائدة على أنه أجرة املال املقرتض أو مثن استخدام األموال أو العائد على رأس املال    سعر الفائدة: -4
 وهو عائد الزمن عند اقرتاض األموال مقابل تفضيل السيولة. 

 و تكون إما عينية أو شخصية و سوف نتعرف عليها الحقا ابلتفصيل. الضماانت:- 5

 و هناك عدة برامج لعملية سداد القرض و من أمهها: طريقة السداد:- 6

 ؛ يقوم املقرتض بتسديد مبلغ الفائدة و أقساط القرض مببلغ اثبت طيلة فرتة االستحقاق -
 ؛ أسعار فائدة متغرية طيلة فرتة االستحقاق  -
 ؛1إما بتسديد جزء هام دفعة بسعر فائدة اثبت وجزء آخر بسعر فائدة متغري  -
 

 المطلب الثاني: أدوار القروض البنكية 

 ويتمثل دورها يف: 
 :  2وتتمثل فيما يلي : دور القروض البنكية ابلنسبة للنشاط املصريف -1

حيث يهدف البنك كمنظمة جتارية من منح القروض إىل تعظيم أرابحه عرب تقدمي أفضل خدمات    حتقيق عوائد كبرية:-أ
 ممكنة لزابئنه. 

متثل القروض ابلنسبة للبنك النشاط األساسي هلا والغاية من وجودها والىت من دوهنا    حيث  استمرارية النشاط البنكي:-ب
 ال ميكن للبنك أن يصل إىل األهداف الىت يريد حتقيقها. 

 
1  http://dspace.univ-tlemcen.dz/bitstream/112/6167/1/memoire.pdf    19:30اتريخ اإلطالع 08-02-2021 الساعة      

للتجارة ،اجلزائر،  ، رسالة ماجسرت غري منشورة، قسم علوم التسيري، املدرسة العليا دراسة البنك الوطين اجلزائري–تقدير خماطر القرض وفق الطرق االحصائية خالد بن عمر،  2
4، ص 2004

http://dspace.univ-tlemcen.dz/bitstream/112/6167/1/memoire.pdf
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 وتتمثل يف اآليت:   دور القروض البنكية ابلنسبة لألفارد واملؤسسات: - 2

 األموال الالزمة يف وقت مناسب للعمالء البنك.  تسمح القروض البنكية بتوفري   :توفري األموال الالزمة -أ

يرتبط تطوير وعصرنة القطاع اإلنتاجي بنسبة كبرية مبدى اقتناء وجتديد التجهيزات اإلنتاجية اليت    الزايدة يف االنتاج:-ب
األول  اإلنتاجية كاملواد  العملية  مستلزمات  على  احلصول  وكذلك  املنتجات،  ونوعية  من كمية  الرفع  على  من  تساعد  ويف كثري  ية. 

األحيان ال ميكن للمؤسسة احلصول على كل ذلك أبمواهلا اخلاصة، لذا فإهنا تلجأ إىل البنك لتمويل خمتلف احتياجاهتا االستثمارية  
 أو تلك املتعلقة بدورة االستغالل. 

الشرائية اليت تؤثر بدورها على القطاع  تساعد القروض املقدمة للمستهلك على الرفع من قدرته    :رفع القدرة الشرائية-ج
 اإلنتاجي إذا كان مران. 

   وهي:  دور القروض البنكية لالقتصاد ككل: - 3

إن عملية منح القروض سواء كانت للمؤسسات أو األفراد ال يظهر أثرها على العون االقتصادي  زايدة التنمية االقتصادية:  -أ
 األثر إىل بقية األعوان االقتصاديني بفعل أثر املضاعف. املستفيد منها فقط، وإمنا ميتد هذا 

 

 المطلب الثالث: أصناف القروض البنكية 

 منها :نظرًا لتنوع إحتياجات الوكالء االقتصاديني ، ميكننا التمييز بني عدة أنواع من القروض، نذكر  

 قروض االستغالل:  ❖

تسمح قروض االستغالل للشركات بتغطية احتياجاهتا من التدفقات النقدية يف الوقت املناسب، من خالل متويل األصول  
احلالية للميزانية العمومية ، وبشكل أكثر دقة القيم التشغيلية أو القابلة للتحقيق. ميكن تقسيم القروض قصرية األجل أو قروض  

 التشغيل إىل فئتني ، ومها:  

تعترب االعتمادات النقدية مبثابة ائتمان قصري األجل ، وهي االعتمادات    :  Les crédits par caisseقروض الصندوق  -1
اليت تنطوي على صرف من قبل املصريف لصاحل عميله والذي يسمح له مبوازنة تدفقه النقدي على املدى القصري ، قروض الصندوق  

 قصرية املدى متوفرة يف عدة صيغ :  

هو قرض بنكي ممنوح للشركات ، يهدف إىل مواجهة النقص    : La facilité de caisseتسهيالت الصندوق  -أ
املؤقت يف النقد بسبب عدم التوافق قصري األجل بني اإلنفاق والدخل. حيدث هذا املوقف بشكل عام يف هناية كل شهر ، مبناسبة  
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سوية ضريبة القيمة املضافة ، وما إىل ذلك . و ينبغي على البنك إن يتابع  املواعيد النهائية للموردين وكشوف رواتب املوظفني ، وت
 .  1عن قرب استعمال هذه القروض من طرف الزبون 

هو عبارة عن قرض بنكي لفائدة الزبون الذي يسجل نقصا يف اخلزينة انجم عن    :  Le découvertاملكشوف  -ب
عدم كفاية رأس املال العامل. و يتجسد ماداي يف إمكانية ترك حساب الزبون لكي يكون مدينا يف حدود مبلغ معني و لفرتة أطول  

ندوق و املكشوف يف كون كل منهما يتجسد يف  و على الرغم من التشابه املوجود بني تسهيل الص   نسبيا قد تصل إىل سنة كاملة. 
 ترك حساب الزبون لكي يكون مدينا، فإن هناك اختالفات جوهرية بينهما تتمثل خاصة يف مدة القرض وطبيعة التويل. 

يوما إىل سنة    15فإذا كانت مدة القرض يف تسهيل الصندوق ال تتجاوز عدة أايم من الشهر، فإن املكشوف قد ميتد من  
 . 2ذلك حسب طبيعة عملية التمويل كاملة و 

هناك الكثري من املؤسسات نشاطاهتا غري منتظمة على طول دورة    :  crédit saisonnierالقروض املومسية  -ج
االستغالل، فاملؤسسة تقوم إبجراء النفقات خالل فرتة معينة حيصل أثناءها اإلنتاج وتقوم ببيع هذا اإلنتاج يف فرتة خاصة، ومن أمثلة  

العمليات، إنتاج وبيع احملاصيل الزراعية حيث متتد فرتة اإلنتاج وحتصل املبيعات يف فرتة ما بعد جين احملاصيل الزراعية، ويف هذه  هذه  
 احلالة تلجئ املؤسسة إىل القروض املومسية. 

للزبون،  هو شكل من أشكال القروض اليت مينحها البنك    :  L'escompte commercialاخلصــم التجــاري  -د
اخلصم التجاري يف قيام البنك بشراء الورقة التجارية من حاملها قبل اتريخ استحقاقها، و حيل حملها الشخص يف    و تتمثل عملية

الدائنية إىل غاية هذا التاريخ، فالبنك يقوم إذن إبعطاء سيولة لصاحب الورقة قبل أن حيني أجل استحقاقها و تعترب عملية اخلصم  
أن البنك يعطي املال إىل حاملها و ينتظر اتريخ االستحقاق لتحصيل هذا الدين ، و يستفيد البنك مقابل هذه العملية  قرضا ابعتبار  

 : 3من مثن و يسمى سعر اخلصم. وابلتايل فإن اخلصم يشمل ثالثة أطراف

 ؛ الشركة املستفيدة من األداة املسماة "احملول"  -
 ؛ املدين ابلصك املسمى "احمليل"  -
 ؛ املصريف املسمى "املتنازل له"  -

هو عبارة عن قرض مينح للعميل ويهدف إىل    :  Avance sur marchandiseتسبيقات على البضائع  -ه
وجيب أن يكون املستفيد من السلفة )العميل( يف حيازته بضائع تكون كضمان للمقرض)البنك(. ويتم إيداعها    متويل خمزون معني. 

 للبنك )أو مستأجر من قبله( ، أو يف أيدي طرف اثلث املرسل إليه. إما يف مستودع اتبع 

 و جيب على املصريف التأكد من طبيعة وجودة وقيمة السلع املراد متويلها وقطاع نشاط الشركة والوضع االقتصادي. 

 
1 Luc Bernet Rollande, Principe de technique bancaire ; 25éme édition ; Dunod , Paris,france, 2008, P288 
2 http://droit7.blogspot.com/2018/03/blog-post_21.html  19:30اتريخ اإلطالع 10-03-2021 الساعة  
3 Luc Bernet Rollande, Op. Cit, P292 

https://www.eyrolles.com/Accueil/Auteur/luc-bernet-rollande-21268/
http://droit7.blogspot.com/2018/03/blog-post_21.html
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العمومية  -و للشراء    .: Avance sur marché publicتسبيقات على الصفقات  اتفاقيات  هي عبارة عن 
  وتنفيذ أشغال لفائدة السلطات العمومية, تقام بني هذه األخرية ممثلة يف اإلدارة املركزية)الوزارات(,أو اجلماعات احمللية و املؤسسات 
العمومية ذات الطابع اإلداري من جهة واملقاولني أو املوردين من جهة أخرى, ونظرا لطبيعة األعمال اليت تقوم هبا السلطات العمومية  

ن حيث أمهية املشاريع و حجمها وطرق الدفع اليت تعترب ثقيلة نسبيا جيد املقاول املكلف ابإلجناز نفسه يف حاجة إىل  وخاصة م
أموال ضخمة غري متاحة يف احلال لدى هذه السلطات ,ولذلك يضطر إىل اللجوء إىل البنك للحصول على هذه األموال من اجل  

وض اليت متنحها البنوك للمقاولني من اجل اجناز األشغال لفائدة السلطات العمومية  متويل اجناز هذه األشغال ,وتسمى هذه القر 
 ابلتسبيقات على الصفقات العمومية. 

االئتمان ابلتوقيع هو التزام من قبل املصريف جتاه أطراف اثلثة   : Les crédits par signatureالقروض إبمضاءات - 2
للوفاء اباللتزامات اليت مت التعاقد عليها معهم من قبل بعض عمالئه ، يف حالة ثبوت أن هذا األخري يف حالة تقصري. أتيت االعتمادات  

 ابلتوقيع بثالثة أشكال ، وهي: 

مبوجبه الشخص أداء التزام من خالل االلتزام جتاه الدائن ابلوفاء هبذا االلتزام إذا مل  هو "عقد يضمن   ضمان االحتياطي : -أ
 . 1يفي املدين به بنفسه" 

 الضمان هو التزام يقدمه البنك نيابة عن عميله ، ألداءه يف حالة تقصري هذا األخري جتاه طرف اثلث. 

يتعهد مبوجبه تسديد الدين املوجود على عاتق زبونه يف حالة    هي عبارة عن التزام مكتوب من طرف البنك,  الكفالة:-ب
مدة الكفالة و مبلغها, و يستفيد هذا الزبون من الكفالة يف عالقته مع    عدم قدرته على الوفاء ابلتزاماته, وحتدد يف هذا االلتزام 

 اجلمارك و إدارة الضرائب ,ويف حالة النشاطات اخلاصة ابلصفقات العمومية. 

يف هذا النوع من القروض يلتزم البنك ابلتسديد للدائن و ليس لزبونه , و ميكن التمييز بني عدة أشكال هلذا    القبول: -ج
 النوع من القروض: 

 ؛ القبول املمنوح لضمان مالءة الزبون األمر الذي يعفيه من تقدمي الضماانت  -
 ؛ القبول املقدم هبدف تعبئة الورقة التجارية  -
 ؛ املمنوح للزبون من اجل مساعدته للحصول على مساعدة للخزينة القبول  -
 ؛ 2القبول املقدم للتجارة اخلارجية  -

 

 
1 Beranlard J-P, Droit du crédit ,;4éme édition, Aengde, Paris, france, 1997, P.190 
2 https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/book/tool/print/index.php?id=5901#ch 1622  اتريخ اإلطالع 10-03-2021 الساعة 
19:55 

https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/book/tool/print/index.php?id=5901#ch
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 : Les crédits d’investissementsقروض االستثمار   ❖

قروض االستثمار هي ضماانت تسمح للشركات ابحلصول على املعدات والسلع واملواد عند إنشائها أو من أجل تطوير  
 ستساهم املوارد املفرج عنها لتشغيل هذه السلع املشرتاة يف سداد االئتمان. نشاطها. 

يتم التمييز يف هذا الصدد بني نوعني من الطرق الكالسيكية للتمويل   عمليات القرض الكالسيكية لتمويل االستثمارات:  -1
 اخلارجي لالستثمارات , و يرتبط كل نوع منها بطبيعة االستثمار ذاته. 

( سنوات. يتم منحها ، بشكل  07( إىل سبع )02األجل يف نطاق عامني )يقع قرض متوسط  متوسطة األجل: قروض -أ
 ( سنوات. قروض متوسطة االجل  10( وعشر سنوات )08) أساسي ، القتناء سلع رأمسالية قابلة لالستهالك بني مثانية 

مينحها إما بنك واحد أو بنك يف منافسة مع مؤسسة متخصصة )ائتمان املعدات للمؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم  
 إخل(. ...

ينطبق هذا على االستثمارات متوسطة األجل مثل السيارات واآلالت وبشكل أعم ، على معظم السلع الرأمسالية ووسائل  
 األجل . من االئتمان متوسط   اإلنتاج اخلاصة ابلشركة. هناك ثالثة أنواع

(  04( سنوات مع فرتة أتجيل من سنتني إىل أربع )07هذه القروض هلا مدة تتجاوز سبع )  : قروض طويلة األجل-ب
سنوات. وهي خمصصة لتمويل األصول الثابتة الثقيلة وخاصة اإلنشاءات. تتوافق فرتة التمويل بشكل عام مع فرتة إطفاء األصول  

 املمولة وجيب أال يغطي مبلغ االئتمان االستثمار أبكمله. الثابتة 

هو عملية يقوم مبوجبها بنكا أو مؤسسة مالية أو شركة أتجري مؤهلة    :Le crédit bail ou leasingالقرض االجياري- 2
قانوان لذلك بوضع آالت أو معدات أو أي أصول مادية أخرى, حبوزة مؤسسة مستعملة على سبيل اإلجيار مع إمكانية التنازل عنها  

 جيار. يف هناية الفرتة املتعاقد عليها, ويتم التسديد على أقساط يتفق بشأهنا تسمى مثن اإل

 ومن خالل التعريف ميكننا استنتاج خصائص اإلجيار األساسية و هي كالتايل: 
 ؛ إن املؤسسة املستأجرة غري مطالبة إبنفاق املبلغ الكلي لالستثمار مرة واحدة -
 ؛ إن ملكية األصل أو االستثمار أثناء فرتة العقد تعود إىل املؤسسة املؤجرة وليس إىل املؤسسة املستأجرة -
 ؛ هناية فرتة تتاح للمؤسسة املستأجرة ثالث خيارات يف  -
 ؛ طلب جتديد العقد وفق شروط يتفق بشأهنا جمددا دون تغيري ملكية هذا األصل -
شراء هنائي هلذا األصل ابلقيمة املتبقية املنصوص عليها يف العقد, مع نقل ملكية األصل وحق االستعمال إىل املؤسسة    -
 ؛ املستأجرة
 ؛ االمتناع عن جتديد العقد أو شراء األصل و ابلتايل إرجاع األصل إىل املؤسسة املؤجرة-
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تقييم عملية القرض االجياري عالقة بني ثالثة أطراف: املؤسسة املستأجرة, املؤسسة املؤجرة, املؤسسة املوردة هلذا العقد    -
حمددة جيب أن حتدد ,و متطلبات عالية جيب أن تتوافر ملنح    االئتمان البد أن تتم , و عمليات تفاوض حتدث و إجراءات وخطوات

 ؛ القروض و تطوير دائم تعمل البنوك التجارية على أحداثه عند إدارهتا للقروض املصرفية 
 
 : متويل التجارة اخلارجية ❖

تشري التجارة اخلارجية إىل مجيع املعامالت التجارية )االسترياد والتصدير( اليت تتم بني بلد ما وبقية العامل. تولد هذه املعامالت  
 تدفًقا كبريًا للسلع واخلدمات ورأس املال.  

ك ، يتعني على البنوك  تشجع السلطات العامة العمليات االقتصادية الوطنية على االنفتاح على العامل اخلارجي. نتيجة لذل 
تلبية احتياجات األعمال يف تنفيذ معامالت االسترياد والتصدير. ميكن تنفيذ هذه العمليات من خالل أشكال خمتلفة من االئتمان  

 ، مرتبطة يف كل حالة هبدف التمويل ، سواء الصادرات أو الواردات. 

يف كثري من احلاالت ، بسبب نقص األموال ، هناك صعوابت يف نشاط االسترياد / التصدير. نتيجة لذلك    : متويل الصادرات  -1
لتمويل   املخصصة  االعتمادات  سجل  يف  حمدد.  متويل  من  ابالستفادة  هلم  يسمح  مما  ابلبنوك  االتصال  إىل  املقاولون  يضطر   ،

 :1الصادرات 

للدفع من شريكه    ائتمان املورد: -أ بنفسه على موعد هنائي  الذي وافق  للمورد )املصدر(  مُينح مباشرة  ائتمان بنكي  هو 
األجنيب )املستورد(. يسمح هذا االعتماد للمصدر خبصم ديونه وحتصيل ، يف وقت التسليم اجلزئي أو الكلي للتصدير ، مبلغ املبالغ  

 املستحقة له على املشرتي األجنيب. 

هو التمويل املمنوح مباشرة للمشرتي األجنيب من قبل بنك أو جمموعة مصرفية ، من أجل السماح    رتي:ائتمان املش-ب
 للمستورد ابلدفع نقًدا للمورد. 

املعامالت اليت تتم على الصعيد الدويل ، بسبب البعد اجلغرايف واالختالفات يف اللوائح والفرتات الطويلة ،    : متويل الواردات   - 2
خماطر كبرية للمشغلني االقتصاديني الذين يبدؤوهنا. تتدخل البنوك لتسهيل إمتام عمليات االسترياد من خالل تقنيات  تنطوي على  

هو أسلوب للدفع يفوض املصدر من خالله البنك الذي يتعامل  و    التحصيل املستندي أو التسليم املستندي 2متويل االسترياد وهي
 .فوعات أو قبول املشرتي يف وقت الدفع. تقدمي مستندات ممثل البضاعةمعه ، من خالل مراسله ، بتحصيل املد

 

 
1 Mannai S et Simon Y.,Technique financière internationale, 7éme édition, Economica, Paris, france, 2001, P.580 
2 Pasco C, Commerce international, 6éme édition, Dunod, Paris, france, 2006, P.116. 
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 القروض لألفراد:  ❖

قد يكون لدى األفراد موارد كافية لتمويل احتياجاهتم ، حيث قد ال تسمح هلم أمواهلم إبجراء معاملة. هلذا    مثل الشركات ،
 ، ميكنهم احلصول على دعم مصريف لتلبية احتياجاهتم املختلفة. 

ج نطاق  القروض املقدمة لألفراد هي قروض خُتصص أساًسا الستهالك السلع واخلدمات املمنوحة لألشخاص الطبيعيني خار 
 أنشطتهم املهنية. ميكن تقسيم القروض املقدمة لألفراد إىل فئتني ، ومها: 

أو أاثث أو ثالجة أو    :  1قروض استهالكية -1 الغرض من استخدامها استهالكي كشراء سيارة  اليت يكون  القروض  تلك 
 تلفزيون. 

   .أيضا أبهنا تلك القروض اليت هدفها تشجيع االستهالك. و تشمل أساسا تلك املوجهة لألفراد، أي قطاع العائالت   و تعرف

لرهن العقاري هو قرض مينحه البنك لألفراد والشركات ويهدف إىل متويل صفقة عقارية )االستحواذ ،  ا  : القروض العقارية  -2
البناء ، األشغال ، إخل(. ميكن ختصيص السكن لسكن أساسي أو اثنوي أو الستثمار إجياري. تقوم مؤسسات اإلقراض عموًما  

 .  2القرض برهن املمتلكات املشرتاة ، وابلتايل حتمي نفسها من عدم سداد 
 
 

 المبحث الثالث: السياسة اإلقراضية  

تقدمها املصارف لعمالءها اليت  القروض  أنواع  السياسة االقراضية الضوء على مجيع  والشروط املرتبطة هبا و ميكن    تسلط 
 لسياسة االقراض أن تكون انجحة بفضل السياسة اجليدة ، وإدارة القرض واسرتداده, و هذا ما سنتطرق له يف مبحثنا هذا. 

 

 المطلب االول: مفهوم سياسة اإلقراض وأهدافها

 : مفهوم سياسة االقراض - اوال
"ان سياسة اإلقراض لدى أي بنك، أمنا هي جمموعة القواعد والتعليمات واألساليب التـي من خالهلا ميارس البنك وظيفة منح  
القروض بشكل منضبط، وميكن إخضاعه للرقابة وتصحيح املسارات، من خالل مراجعتها مقارنة ابألداء الفعلي حني ممارسة البنك  

ما إىل اموال، حاجته إىل راس مال ال يتوفر لديه، مبعىن عدم كفايـة مصـادر التمويل الذايت، ومن    هلذه املهمـة ويقصـد حباجة مشروع

 
غري   ماجستري مذكرة  حتليلية مقارنة يف الصارف اإلسالمية والتجارية العاملة يف قطاع غزة، ، دراسة العوامل احملددة لقرار منح التسهيالت االئتمانية املباشرةصديق توفيق نصار،  1

 32، ص2005 ،فلسطنيغزة،  ، عمال، كلية جتارة قسم إدارة أعمال، جامعة اإلسامليةااليف إدارة منشورة  
2 Philippe N, Banque et Banque centrale Dans la Zone Euro,1er édition ,De Boeck université, Bruxelles, Belgique, 
2004,P.50. 
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مث يلجأ املشروع إىل املصادر التمويلية اخلارجية، ويستوي يف ذلـك أن يكون االقرتاض آلجال طويلة أو متوسطه أو قصرية، وتسعى  
 . "املايل بني املصادر الداخلية أو الذاتية أو املصادر اخلارجية أو غري الذاتية  املشروعات يف العادة اىل حتقيق ما يعرف ابلتوازن

" هي جمموعة من املبادئ اليت تنظم أسلوب دراسة ومنح التسهيالت االئتمانية ، وأنواع األنشطة والقطاعات االقتصادية اليت  
ا وآجال استحقاقها وشروطها الرئيسية ، كما حُتدد اخلطوط  ميكن متويلها ، وكيفية تقدير مبالغ التسهيالت املطلوب منحها وأنواعه

العامة اليت تحُ  كم نشاط املصرف يف جماالت قرار منح التسهيالت االئتمانية ومتابعتها مبا يكفل سالمة توظيف وحسن استخدام  
ة على أي عنصر من العناصر اليت  أمواله هبدف حتقيق أفضل عائد ، واختاذ ما قد يلزم من احتياطات إذا ما طرأت أي تطورات سلبي 

ت  استند إليها املصرف يف قرار منح االئتمان ، والذي تسعى من خالله لتحقيق األمور التالية : األمان والرحبية والسيولة وتوفري احتياجا
 ".  1اجملتمع

 
 أهداف سياسة االقراض   -اثنيا

 هتدف سياسة االقراض إىل حتقيق جمموعة من األهداف هي : 

ا. املسامهة يف حتقيق أهداف السياسة االقتصادية العامة واملتمثلة يف تنويع مصادر الدخل وزايدة اإلنتاج واالستهالك ، وتوزيع  
 املوارد املالية على خمتلف األنشطة االقتصادية وتشغيل الطاقات العاطلة ، 

 ؛ عمليات التبادل التجاري  تسهيل وتنمية -ب
 ؛ حتقيق عائد مناسب من توظيف األموال املتاحة للمصارف التجارية يف ظل االلتزام ابلسياسات املعتمدة لذلك  -ج
 ؛ احملافظة على نسبة السيولة لدى املصارف التجارية ضمن حدود السيولة اآلمنة والسيولة القانونية  -د
 ؛ لتسهيالت االئتمانية النقدية وغري النقدية واستخدامها يف األغراض املسموح هبا قانوانً تلبية طلبات الزابئن من القروض وا -ه
 

 المطلب الثاني: عناصر سياسة اإلقراض 

خيتلف هيكل وحمتوى سياسة االقراض من بنك إىل آخر ولكن هناك عناصر رئيسة جيب أن تشملها أي سياسة االقراض  
 وهي: 

توضح سياسة االئتمان من هو املخّول ابملوافقة على منح القرض سواء كان فرد أو  جيب أن    صالحيات منح القرض: -1
جمموعة وأن يكون هناك حدود لصالحية املنح. كذلك جيب أن تصف سياسة االئتمان إجراءات املوافقة ومدة اجتماعات جلنة  

غري املتوقعة ويف ذات الوقت تتضمن إجراءات    القروض. إن أنظمة املوافقة على القرض جيب أن تكون مرنة للتجاوب مع االحتياجات
 ضبط ورقابة منعاً ألي خماطر غري مرغوب. 

 
يف املصاريف و التأمني، كلية االقتصاد،قسم  غري منشورة   مذكرة ماجستري  ، التأمني على االئتمان و دوره يف ادارة املخاطر االئتمانية و تعزيز عمليات التمويل مياد أنيس حممد،  1

 43، ص 2014/2015دمشق، سوراي، املصارف و التأمني، جامعة دمشق، 
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لالئتمان:- 2 القصوى  من    احلدود  القروض كنسبة  تبني حجم حمفظة  إرشادات  االئتمان على  أن تشتمل سياسة  جيب 
ت اإلمجالية. وميكن للبنوك أن تقوم  موجودات البنك وجيب أن تكون هناك حدود على حجم القروض القائمة وكذلك على االلتزاما

 بوضع هذه احلدود بسهولة إذا كان لديها بياانت اترخيية توضح حجم االلتزامات السابقة خالل مراحل الدورة االقتصادية. 

ة  لقد درجت العادة أن تقوم البنوك بوضع احلدود كنسبة من الودائع، أو رأس املال أو إمجايل املوجودات، ويف حال تبين إدار 
فوائد هذا   أو كالمها. من  ماله  البنك ورأس  إيرادات  املخاطر كنسبة من  أن تضع حدود  البنوك ميكن  فإن  خماطر بشكل واسع، 

 األسلوب هو أن احلدود تكون مرتبطة بدرجة املخاطر. 

جيب أن تشمل سياسة االئتمان على إرشادات خبصوص توزيع القروض حسب    توزيع احملفظة حسب نوع القرض:- 3
طاعات (مثاًل جتارية، عقارية، استهالكية، قطاع الصحة...اخل) كذلك جيب أن تشتمل على نسب حدود االئتمان داخل القطاع  الق

نفسه. مثاًل ميكن أن نفرض حد على لقروض االستهالكية بشكل عام وأيضاً داخل هذا القطاع مثالً تفرض حدود على قروض  
 . 1بطاقات االئتمان 

ميكن أن تشمل سياسة االئتمان على إرشادات خبصوص حدود االئتمان حسب املناطق اجلغرافية    اجلغرافية: احلدود  - 4
 وهذا األمر مهم ابلنسبة إىل البنك حىت يستطيع اإلشراف والرقابة على احملفظة بشكل فّعال وخاصة يف حالة البنوك اجلديدة. 

إلقراض على نوعية القروض من حيث تلك اليت ينظر إليها البنك  ميكن أن تشمل سياسة ا  األنواع املفضلة من القروض: - 5
على أهنا قروض مرغوب هبا أو غري مرغوب هبا. مثالً بعض البنوك ال ترغب يف منح قروض للمشاريع الناشئة واجلديدة وبعضها مثالً  

 حتدد حجم القروض املمنوحة للقطاع العقاري. 

بنوع القرض والغرض منه. وكحد أدىن جيب أن تشتمل سياسة  ترتبط معايري األ  معايري األداء املايل:- 6 داء املايل عادة 
االئتمان على بعض املتطلبات الواجب توفرها مثل وجود مصدر رئيس ومصدر اثنوي لسداد القرض كذلك ضرورة وجود حد أدىن  

 خدمة الدين. من رأس املال العامل، تصنيف من مؤسسات اجلدارة، القدرة لدخول األسواق، ونسبة تغطية 

جيب أن حتتوي سياسة االئتمان على وضع معايري حول أنواع البياانت املطلوبة    البياانت املالية ومتطلبات التحليل:- 7
وكذلك توقيت تقدمي هذه البياانت. كذلك جيب أن حتدد سياسة االئتمان متطلبات القوائم املالية لكل من األفراد والشركات ووضع  

القوائم املدققة وتلك غري املدققة، كشف التدفقات النقدية، وغريها. فمثالً وجوب تقدمي قوائم مالية مدققة بشكل  معايري ابلنسبة إىل  
سنوي على األقل للمقرتضني الذين تزيد قروضهم عن حد معني. كذلك جيب أن تشتمل سياسة االئتمان على متطلبات التدقيق  

نية بتحديد درجة خماطر املقرتض جيب أن تكون املعلومات حمدثة بشكل دوري خاصة  اخلارجي. وعندما تقوم وكاالت اجلدارة االئتما
 . 2للقروض الدوارة

 
- 19، ص 2013صندوق النقد العريب معهد السياسات االقتصادية، أبوظيب، اإلمارات العربية املتحدة، ، 26ط ،اإلطار املفاهيمي إلدارة االئتمان لدى البنوك إبراهيم الكراسنة،  1
02 
 21-20إبراهيم الكراسنة، مرجع سبق ذكره، ص  2
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جيب أن تبني سياسة االقراض هيكل القرض املقبول وكذلك وصف للضماانت    الضماانت ومتطلبات هيكل القرض: - 8
املقبولة وحجم القرض كنسبة من قيمة الضمان وكذلك وضع للحدود اليت ميكن متويلها واليت تعتمد على نوع القرض.وكذلك حتديد  

أن يكون أيضاً هناك متطلبات لقبول    غرض القرض والعمر االفرتاضي للضمان. ويف حال أن تكون الضماانت أوراق مالية، فيجب
 الورقة املالية كضمان مثل درجة سيولتها. 

جيب أن تشتمل سياسة االقراض على أسس تسعري القروض واملتمثلة يف ضرورة أن تكون نسب    إرشادات التسعري:- 9
ا من  مقبول  األموال ابإلضافة إىل حتقيق مستوى  تكاليف  تغطي  والعمولة مبستوى  الفائدة  أن أيخذ  أسعار  لعائد. وكذلك جيب 

 ابالعتبار مبدأ املخاطر العائد عند وضع أهداف الربح. 

جيب أن تشتمل سياسة االقراض على إرشادات خبصوص الواثئق القانونية ملختلف أنواع القروض.    معايري التوثيق: -10
يل، التقييم، التأمني، املوافقة على الضماانت  وتشمل هذه الواثئق على واثئق قرارات اإلقراض، مذكرات منح االئتمان، التحليل املا

 وغريها. 

جيب أن تتضمن سياسة االقراض األسلوب األمثل لتحصيل الديون حبيث ترتبط عملية    حتصيل الديون وإطفاؤها:  -11
 ن. التحصيل جبودة القرض وابلتايل على درجة خطورة القرض. كذلك جيب أن يكون هناك أسس لعملية إطفاء أو إعدام الديو 

حيث ميكن أن تشتمل سياسة االقراض على أنواع وحمتوى ودورية التقارير اليت جيب أن    متطلبات تقارير االئتمان: -12
 .1ترفع إىل اإلدارة العليا يف البنك وإىل جملس اإلدارة 

العرضية:   - 13 هذه    االلتزامات  خماطر  وتنشأ  القروض.  والتزامات  ابالعتمادات  املتعلقة  تلك  هي  العرضية  االلتزامات 
لتأكد من أن كانت القروض سيتم استغالهلا أم ال. جيب أن تشتمل سياسة االقراض على تعليمات توضح  االلتزامات من عدم ا

 .احلدود املقبولة من هذه االلتزامات والكيفية اليت يتم من خالهلا إعادة النظر يف هذه االلتزامات بشكل دوري

 

 المطلب الثالث: العوامل المؤثرة في اتخاذ قرار اإلقراض 

 جمموعة عوامل مرتابطة ومتكاملة تؤثر يف اختاذ القرار االئتماين يف أي مصرف، وهي: هناك 

ابلنسبة للعميل تقوم عوامل: الشخصية، رأس املال، وقدرته على إدارة نشاطه وتسديد التزاماته،  العوامل اخلاصة ابلعميل:  - 1
والضماانت املقدمة، والظروف العامة واخلاصة اليت حتيط ابلنشاط الذي ميارسه العميل، تقوم مجيعها بدورها يف تقييم مدى صالحية  

املخاطر االئتمانية ونوعها واليت ميكن أن يتعرض هلا املصرف عند منح  العميل للحصول على االئتمان املطلوب، وحتديد مقدار  

 
 23-22، ص نفس المرجع  1
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االئتمان، فعملية حتليل املعلومات والبياانت عن حالة العميل احملتمل سوف ختلق القدرة لدى إدارة االئتمان على اختاذ قرار ائتماين  
 سليم. 

 وتشمل هذه العوامل:  العوامل اخلاصة ابملصرف: - 2

 ؛ درجة السيولة اليت يتمتع هبا املصرف حالياً وقدرته على توظيفها -أ
نوع اإلسرتاتيجية اليت يتبناها املصرف يف اختاذ قراراته االئتمانية ويعمل يف إطارها، أي يف استعداده ملنح ائتمان معني أو  -ب

 ؛ عدم منح هذا االئتمان 
 ؛ إىل حتقيقه خالل املرحلة القادمةاهلدف العام الذي يسعى املصرف -ج
وأيضاً    -د املصريف،  االقراض  بوظيفة  القيام  على  واملدربة  املؤهلة  البشرية  الكوادر  وخاصًة  املصرف  ميتلكها  اليت  القدرات 

 ؛ التكنولوجيا املطبقة وما ميتلكه املصرف من جتهيزات الكرتونية حديثة 

 وميكن حصر هذه العوامل مبا يلي:   االئتماين:العوامل اخلاصة ابلتسهيل - 3

املدة الزمنية اليت يستغرقها القرض أو التسهيل، أي املدة اليت يرغب العميل ابحلصول على التسهيل  و    الغرض من التسهيل-أ
 ؛ خالهلا، ومىت سيقوم ابلسداد وهل تتناسب فعالً مع إمكانيات العميل 

 ؛ املقرتض بسداد املبلغ منه مصدر السداد الذي سيقوم العميل -ب
طريقة السداد املتبعة، أي هل سيتم سداد القرض أو التسهيل دفعة واحدة يف هناية املدة، أم سوف يتم سداده على  -ح

 ؛ أقساط دورية، وذلك مبا يتناسب مع طبيعة نشاط العميل ومع إيراداته وموارده الذاتية وتدفقاته الداخلة
 ؛ توافق مع السياسة العامة لإلقراض يف املصرف أم يتعارض معها نوع التسهيل املطلوب وهل ي -د
مث مبلغ هذا القرض أو التسهيل ولذلك أمهية خاصة، حيث إنه كلما زاد املبلغ عن حد معني كان املصرف أحرص يف    -ه

 ؛1املايل للمصرف  الدراسات اليت جيريها خاصًة أن نتائج عدم سداد قرض مببلغ ضخم تكون صعبة وقد تؤثر على سالمة املركز 
 

 المطلب الرابع: مراحل منح القروض البنكية 

 مير منح القرض مبراحل متعددة ميكن إجيازها يف سبعة خطوات رئيسية وهي: 

يقوم البنك بدراسة طلب العميل لتحديد مدى صالحيته املبدئية وفقا لسياسة اإلقراض    الفحص األويل لطلب القرض:  -1
للطلب   املبدئي  الفحص  عملية  يف  ويساعد  السداد،  وأسلوب  االستحقاق  وأجل  القرض  غرض  حيث  من  وخاصة  البنك،  يف 

راته بوجه عام، وكذلك النتائج اليت تزفر عنها  االنطباعات اليت يعكسها لقاء العميل مع املسؤولني يف البنك، واليت تربز شخصيته وقد

 
جامعة حلب،  ، العلوم املالية واملصرفية، كلية االقتصاد غري منشورة يف ماجستري مذكرة ، االئتمان املصريف ودور التوسع االئتماين يف األزمات املصرفيةسيف هشام صباح الفخري،  1

 8 - 6,ص ص 2009 ، سوراي حلب،
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زايدة املنشأة، وخاصة من حيث حالة أصوهلا و ظروف تشغيلها، ويف ضوء هذه األمور ميكن اختاذ قرار مبدئي إما ابالستمرار يف  
 استكمال دراسة الطلب أو االعتذار عن قبوله مع توضيح األسباب للعميل حىت يشعر ابجلدية يف معاملة طلبه. 

ويتضمن جتميع املعلومات اليت ميكن احلصول عليها من املصادر املختلفة ملعرفة إمكانيات    التحليل االئتماين للقرض:   - 2
العميل اإلئتمائية من حيث شخصيته ومسعته وقدره على سداد القرض بناءا على املعامالت السابقة ابلبنك، ومدى مالئمة رأس  

 ضافة إىل الظروف االقتصادية املختلفة اليت ميكن أن ينعكس أثرها على نشاط املنشأة. ماله من خالل التحليل املايل، ابإل 

بعد التحليل املتكامل لعناصر املخاطر االئتمانية احمليطة ابلقرض املطلوب بناء على املعلومات    التفاوض مع املقرتض:  -3
اليت مت جتميعها والتحليل املايل للقوائم املالية اخلاصة ابلعميل، ميكن حتديد مقدار القرض، والغرض الذي سيستخدم فيه، وكيفية  

ا والضماانت  السداد،  ومصادر  وطريقة سداده،  هذه  صرفه،  على كل  االتفاق  ويتم  املختلفة،  والعموالت  الفائدة  وسعر  ملطلوبة، 
   .العناصر من خالل عمليات التفاوض بني البنك والعميل للتوصل إىل حتقيق مصاحل كل منهما 

قد يتم  تنتهي مرحلة التفاوض إما بقبول العميل التعاقد أو عدم قبوله لشروط البنك، ويف حالة قبول التعا  اختاذ القرار:  - 4
إعداد مذكرة القرتاح املوافقة على طلب القرض واليت عادة ما تتضمن البياانت األساسية عن منشأة طالبة االقرتاض، معلومات عن  
مديونيتها لدى اجلهاز املصريف وموقفها الضرييب، وصف القرض والغرض منه، والضماانت املقدمة ومصادر السداد وطريقته، وملخص  

وات الثالثة األخرية و التعليق عليها،ومؤشرات السيولة والرحبية والنشاط واملديونية، والرأي االئتماين والتوصيات بشأن  امليزانية عن السن
 وبناءا على هذه املذكرة يتم موافقة على منح القرض من سلطة االئتمانية املختصة.   القرض. 

فاقية القرض، وكذلك تقدميه للضماانت املطلوبة  يشرتط لبدء استخدام القرض توقيع املقرتض على ات  صرف القرض:   -5
 واستفاء التعهدات وااللتزامات اليت ينص عليها اتفاق القرض. 

اهلدف من هذه املتابعة هو االطمئنان على حسن سري املنشأة وعدم حدوث أي تغريات يف  متابعة القرض واملقرتض:    - 6
أي القانونية  مواعيد السداد احملددة. وقد تظهر من خالل املتابعة  التصرفات من املقرتض واليت تتطلب اختاذ اإلجراءات  ضا بعض 

 ملواجهتها للحفاظ على حقوق البنك، أو تتطلب أتجيل السداد، أو جتديد القرض لفرتة أخرى. 

يقوم البنك بتحصيل مستحقاته حسب النظام املتفق عليه، وذلك إذا مل تقابله أي من الظروف السابقة    حتصيل القرض:   - 7
عند املتابعة و هي اإلجراءات القانونية أو أتجيل السداد أو جتديد القرض مرة أخرى.  
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 خالصة الفصل:
 

الرئيسي   االستخدام  القروض  تعد  الوطين،و  االقتصاد  عليها  يقوم  اليت  البارزة  احليوية  املؤسسات  من  التجارية  البنوك  تعترب 
لالموال املوجودة عند البنك لتلك األموال، وختتلف هذه القروض ابختالف احلاجيات التمويلية للمؤسسة ونوع النشاط املرغوب يف  

بنك على تقدمي قروض للمحتاجني إليها كّل يف قطاع نشاطه، عليه أن يدرس بعناية ودقة ملف القرض  متويله، لذا قبل أن يقدم ال
 املودع لديه وأخريا املوافقة على منح القرض من عدمه،وهذا ما خصصناه للدراسة يف الفصل املوايل. 

 

 

 



 

 

 
 
 
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني:

مخاطر القروض البنكية و 

 طرق إدارتها و تقديرها
 



 

 

 متهيد:
 

إن القروض هي من أهم االستخدامات الرئيسية لألموال املوجودة يف حوزة البنك، فهي متثل النشاط الرئيسي للبنوك، ويعد  
ه  االئتمان املصريف أكثر اجملاالت االستثمارية جاذبية للبنوك نظرا الرتفاع العوائد املتولدة عنه مقارنة ابالستثمارات األخرى، إال أن

مباحث و هي    3ب يف تعرضها ملخاطر عدة، و هذا ما سنتطرق إليه يف هذا الفصل، حيث سنقسمه اىل  مقابل ذلك يكون السب
 كاأليت: 

 خماطر القروض البنكية  املبحث االول:  •

 ادارة خماطر القروض البنكية  املبحث الثاين: •

 اتفاقيات ابزل و عالقتها إبدارة خماطر القروض البنكية  املبحث الثالث: •

 مناذج تقدير خماطر القروض البنكية    : رابعاملبحث ال  •
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 مبحث األول: مخاطر القروض البنكية ال

ها  متثل القروض البنكية أهم أوجه استثمار املوارد املالية للبنك التجاري إذ متثل اجلانب األكرب من األصول كما ميثل العائد املتولد عن
 مبحثنا هذا. اجلانب األكرب من اإليرادات املتحصل عليها ولكن للقروض خماطر كبرية سنتطرق إىل تعريفها و شرحها يف 

 المطلب االول: عموميات حول المخاطر البنكية  

 تعريف املخاطر البنكية  - اوال
 قبل اعطاء تعريف عن املخاطر البنكية وجب علينا التعريف مبا هي املخاطر حيث : 

 تعريف املخاطر:   -أ
حيتمل أن تنشأ عندما تكون التغريات يف  تشري املخاطر "إىل حالة عدم اليقني اليت تلقي بثقلها على النتائج واخلسائر اليت  

 البيئة عكسية" 

ميكن تعريف املخاطر على أهنا "خطر حمتمل متوقع إىل حد ما. وابلتايل ، فإن السمة احملددة للمخاطر هي عدم اليقني الزمين  
 ".  1حلدث له احتمالية معينة حلدوثه ووضع البنك يف صعوبة 

وع اخلسارة يف املوارد املالية أو الشخصية نتيجة عوامل غري منتظرة يف األجل الطويل  كما تعرف املخاطرة على أهنا"احتمال وق
 أو القصري". 

 : ية )املصرفية( تعريف خماطر البنك-ب 

 وميكن تعريف املخاطر املصرفية أبهنا "عدم اليقني الزمين حلدث ما مع احتمال معني لوقوعه ووضع البنك يف صعوبة". 
 إزالة عنصرين أساسيني مييزان املخاطر يف البيئة املصرفية: من هذا التعريف، ميكننا  

 ؛ عشوائية وال ميكن التنبؤ هبا )وهو مصدر املخاطر(؛ وتتعلق القضية ابلنتائج واخلسائر املستقبلية للبنك )النتيجة النهائية(  -
املصريف. وهذا األخري، من خالل دوره يف الوساطة  وابلتايل فإن املخاطر املصرفية هي خطر يتعرض له البنك أثناء النشاط    -

 ؛ 2املالية واخلدمات ذات الصلة، يعرض املصارف ملخاطر عديدة، ترتبط مباشرة مبختلف األنشطة اليت تقوم هبا املصارف 
 

  عوامل اخلطر و حتديده   -اثنيا

 عوامل اخلطر:  - 1

 
1 bessis j.,gestion des risques et gestion actif-passif des banques ,edition dalloz ; paris, france, 1995, p13. 
2 daoudi salma, analyse du processus d’evaluation du risque credit bancaire ,cas banque populaire ,ecole nationale de 
commerce et de gestion, kenitra ,maroc,2018, p6 
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عوامل اخلطر هي متغريات ال ميكن التنبؤ هبا ، ال ميكن للمرء أن يعرف أو يتنبأ بوجود أو تطور وميكن تعديل قيمة حمفظة  
 :1معينة يف أي وقت. ميكن أن تكون هذه العوامل 

 ؛ نوعي )حدث سياسي أو اقتصادي( أو كمي )مستوى مؤشر البورصة( -
 ؛ سنوات(  10قابل للمالحظة )تقلب يف معدالت  ميكن مالحظته )سعر برميل النفط( أو غري  -
 ؛ املتكررة )أسعار الصرف( أو ملرة واحدة )نشر الرقم القياسي لالستهالك(  -
 
 عملية املخاطرة:  - 2

 : 2عملية املخاطر هي العملية اليت من خالهلا حيدد البنك خماطره ويقيسها ويتحكم فيها 

هذه هي اخلطوة األوىل يف عملية الكشف عن املصادر املختلفة اليت تولد املخاطر اليت يواجهها البنك.   حتديد املخاطر: -أ
حتقيقا هلذه الغاية ، ميكن إنشاء خريطة املخاطر من خالل عملية املخاطر من أجل سرد مجيع املخاطر اهلامة. يعد حتديد املخاطر  

 ر مع التغريات يف البيئة الداخلية أو اخلارجية: متريًنا دائًما مبرور الوقت ألن املخاطر تتطو 

 ؛ هيكلية البنك وأنشطته ونوعية العاملني فيه  العوامل الداخلية:  -
التغريات يف البيئة املهنية والتكنولوجية اليت ميكن أن تؤثر سلباً على    تقلبات األوضاع االقتصادية ،  العوامل اخلارجية:  -

 ؛ حتقيق أهداف البنك

يعد قياس املخاطر خطوة مهمة يف العملية ألهنا تشكل األساس الختاذ القرارات ووضع اسرتاتيجيات    مقياس املخاطر:   -ب
لى العديد من املؤشرات واألدوات اليت ختتلف وفًقا لنوع املخاطر  إدارة املخاطر بعد ذلك. لقياس املخاطر ، حتتوي عمليات املخاطر ع

 اليت يتم معاجلتها ، واليت يتم تنفيذها من قبل خمتلف اجلهات املشاركة يف عملية إدارة املخاطر. 

هنا  وينبغي حتليل املخاطر من خالل حماولة تقدمي إجاابت على بعض األسئلة قبل اختاذ قرار بشأ   السيطرة على اخلطر: -ج
 )ملاذا ارتفاع وترية حدوث املخاطر ؟ ملاذا نتيجة احلدث عالية ؟ هل من املمكن تقليله ؟ أبي مقاييس وأبي تكاليف ؟ 

وتتخذ التدابري بناء على نتائج التحليل: تعزيز الرقابة الداخلية ، وتطوير أدوات إدارية جديدة ، وما إىل ذلك. وجيب أن  
للجان املتخصصة اليت يشارك فيها أعضاء املديرايت ذات الصلة والفرع موضوع خطة وميزانية ، مبا  تكون القرارات املتخذة يف إطار ا 

 يف ذلك املواعيد النهائية ، والشخص املسؤول عن التنفيذ والرصد. 
 
 

 
1  http://www.demos.fr19:38 اتريخ اإلطالع 09-03-2021 الساعة  
2 Hamzoui M, Gestion des risque d’entreprise et contrôle interne, Edition Pearson Education, Paris, france, 2007, P.109. 

http://www.demos.fr/
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 المطلب الثاني: تعريف مخاطر القروض البنكية و مدى تأثيرها على النشاط المصرفي 

 تعريف خماطر القروض البنكية   - أوال
خماطر القروض هي املخاطر األساسية جلميع األنشطة املصرفية. إهنا أول املخاطر ميكن أن يواجهها البنك و من بني التعاريف  

 هلا نذكر : 

القروض وهو من أهم  "عندما ترتبط املخاطرة ابلقروض ينتج خطر القرض وهو مرتبط ابلنشاط البنكي الذي يتعلق مبنح  
املخاطر اليت تتعرض هلا املصارف وهي عموما إما خماطر مالية متس اختالل التوازن املايل، وإما خماطر اقتصادية نتيجة ظهور تشريعات  

 ". 1جديدة قد تؤدي إىل حدوث انقطاع كلي أو جزئي للسوق الذي يتعامل فيه البنك 

 ."  2الناجتة عن عدم قدرة املدين على الوفاء ابلتزاماته  "تعرف خماطر القروض أبهنا اخلسارة احملتملة 

"احتمالية عدم اسرتداد قيمة القرض أي عدم تسديد قيمة األقساط و / أو الفوائد بشكل كلي أو جزئي يف الوقت احملدد ما  
 ينتج عنه خسارة مالية". 

و كلي عن املقرتض )مثاًل، شركة فاشلة( اليت ال  " تُعرَّف خماطر القروض أبهنا اخلسارة اليت ميكن أن تنجم عن عجز جزئي أ
تفي بديوهنا عند استحقاقها. ويتوقف ذلك على ثالث ابرامرتات هي: مقدار الدين، واحتمال التخلف عن السداد، وحصة الدين  

يسي الذي يتعرض له  غري املسرتدة يف حالة التخلف عن السداد. ومنذ الثمانينات، استمر هذا اخلطر يف التزايد، ليصبح اخلطر الرئ
 ". 3املصرف، مما جعل النظام املصريف هشا بشكل متزايد 

( بسبب املدين ) املؤسسة( العاجز عن تسديدها او جزء الدين )القرض(  "هو احتمال اخلسارة الذي يتعرض له الدائن) البنك 
و الفوائد املرتبطة به، إما بسبب عدم نزاهة املدين يف تعامله مع دائنه، أو ألنه فقد القدرة على الوفاء ابلتزاماته عند حلول اتريخ  

  االستحقاق". 
 

 أتثري خماطر القروض على نشاط املصريف   -اثنيا

 بني اآلاثر السلبية املرتتبة على خماطر االئتمان على النشاط املصريف ما يلي: ومن 
 . يرجع هذا التدهور إىل االعتمادات واخلسائر املتعلقة بعدم سداد الديون تدهور أرابح البنك:  -أ

يف الواقع، ميكن للبنك استخدام رأس ماله اخلاص لتغطية مستوايت عالية من املخاطر )خسائر   تدهور مالءة البنك:  -ب
 . غري متوقعة(. وقد يشكك هذا يف مالءهتا

 
 155، ص1998، مكتبة الشقري، القاهرة، مصر، الشاملةاإلدارة الفعالة خلدمات البنوك طلعت أسعد عبد احلميد،  1

2 antoine sardi et jacob henri, management des risques bancaires, edition afge, paris, france; 2001,p183 
3 cora hentrich, gestion du risque de crédit - le nouvel accord de bâle, édition grin verlag, montpellier, france, 2003, p02 
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 تدهور يف نتائج البنك ميكن أن يؤدي إىل اخنفاض يف تصنيفه ألنه مؤشر على املالءة املالية; اخنفاض تصنيفه:  -ج

ان يف حدوث أزمة نظامية بسبب العدوى، وهو ما يقابل خطر أن يؤدي فشل مؤسسة  وميكن أن تتسبب خماطر االئتم -د
 ما إىل عجز املؤسسات األخرى عن السداد. 

البنك والعميل:-د أسعار    تدهور العالقة بني  البنك على زايدة  البنك بسبب عدم سداد ديونه جيرب  نتائج  اخنفاض يف 
أن هذه الزايدة يف معدالت االئتمان تؤدي إىل استبعاد جزء من الزابئن حىت من   اإلقراض من أجل استيعاب اخلسائر املسجلة. غري 

 أي إمكانية للحصول على قروض وابلتايل إىل استخدام املنافسة لتمويل احتياجاهتم. 
 

 المطلب الثالث: أسباب نشوء مخاطر القروض البنكية  

من األنشطة الرئيسية للبنوك واليت ترتبط بعدد من املخاطر، وهناك عدد من العوامل اليت تساهم يف حدوث   يعد التوسع اإلئتماين 
 تلك املخاطر واليت ميكن تقسيمها كما يلي: 

 
 : أسباب نشوء خماطر القروض البنكية ( 1-2)  الشكل

 

 

 

 

 

، دار الفكر اجلامعي، اخلدمات املصرفية االئتمانية يف البنوك اإلسالميةابالعتماد على رشاد نعمان شايع العامري،  من اعداد الطالب املصدر:
 561، ص 2013اإلسكندرية، مصر، 

  
 ترجع إىل البنك  قروض اليتأوال: أسباب املخاطر  ال 

 :  1فيما يلي  أسباب املخاطر القروض اليت ترجع إىل البنك تتمثل 

وعدم وضوحه للبنك، أو عدم توقعه يعد خطرا إئتمانيا    فغموض اخلطر اإلئتماين  غموض اخلطر اإلئتماين وعدم توقعه: -أ
 يف حد ذاته. 

 
 561، ص 2013، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، مصر، اخلدمات املصرفية االئتمانية يف البنوك اإلسالميةرشاد نعمان شايع العامري،  1

 أسباب نشوء مخاطر القروض البنكية 

 أسباب املخاطر القروض التي ترجع إلى البنك 

 

 املتعلقة بالعميل طالب اإلئتمان األسباب 

 

األسباب املتعلقة بالظروف العامة والظروف  

 الفنية 
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 : 1ويتخذ ذلك أشكاال أمهها   اإلمهال والتعاون يف إعداد الدراسات االئتمانية:-ب

وهذا بسبب املنافسة غري الطبيعية  القصور يف دراسة إمكانيات البنك اإلئتمانية وعدم التقيد ابلنظم املنظمة لذلك:  -
معه تلك البنوك املتنافسة    اليت تؤدي إىل التوسع يف منح اإلئتمان بشكل يفوق حدود األمان، األمر الذي أغفلتبني البنوك  

 ؛ القواعد واألصول السليمة ملنح اإلئتمان
هذا الشأن جند أن البنوك إما أهنا مل تقم ابلدراسات    ويف   عدم التعمق والتدقيق يف دراسات جدوى املشروعات:   -

العمالء إجراء دراسات اجلدوى    الكافية للمشروعات اليت متنح اإلئتمان من أجلها، أو أن بعض املسؤولني يف البنوك يطلبون من
 ؛ يف مكاتبهم مقابل أتعاب عالية جدا هي يف األصل رشاوي للموافقة على منح اإلئتمان 

 ؛ إذ جيب التأكد من صحة القوائم املالية املقدمة من العمالء   دراسة القوائم املالية املقدمة من العمالء:عدم الدقة يف-
إذ تعترب دراسة الغرض من طلب اإلئتمان معيار هام يستطيع  عدم اإلهتمام بدراسة الغرض من طلب اإلئتمان:  -

 ؛ البنك معرفة الوعاء الذي يوجه مراقبته عليه 
أي أنه عدم التأكد من صحة املستندات واإلحتفاظ  تحقق من صحة املستندات املقدمة من العميل:  التهاون يف ال-

 ؛ هبا فعال لدى البنك كل ذلك يضع البنك أمام صورة خاطئة عن العميل وممتلكاته مما يؤثر سلبا على ممتلكاته 

فالكثري من البنوك اليت تعرضت ملخاطر إئتمانية إعتمدت    قلة اخلربة لدى بعض رجال اإلستعالم اإلئتماين يف البنوك: -ج
على موظفني يف اإلستعالمات والتحري ليس لديهم اخلربة الكافية، األمر الذي يعرض أموال البنك ملخاطر اإلئتمان وهذا يدخل يف  

 ابب التقصري يف العمل من قبل مسؤويل البنوك. 

وقد يتم ذلك ابلتواطؤ بصورة مباشرة كالتقاضي عن املركز املايل    ئتمان: تواطؤ بعض العاملني يف البنوك مع طاليب اإل   -د
املضطرب لطالب اإلئتمان أو بصورة غري مباشرة كعدم املصداقية بشأن إستعانة بنك آخر بتقدمي بعض اإلستفسارات عن أحد  

 العمالء الذي تقدم بطلب إئتمان. 

إذ تعترب الضماانت الكافية اليت تؤخذ من طالب    لإلئتمان:  عدم أخذ الضماانت الالزمة أو عدم كفايتها كغطاء  -ه
 اإلئتمانية.  إلائتمان هي ضابط هام ضد نزوة عدم السداد أو اهلروب، والتعاون يف ذلك يعد من أهم أسباب املخاطر

القرار اإلئتماين:   -و ال  عدم سالمة  الفيصل يف منح اإلئتمان من عدم وله أتثريه  القرار اإلئتماين  كبري على خماطر  يعترب 
اإلئتمان سلبا أو إجيااب حسب قربه أو بعده من مواصفات القرار اإلئتماين الرشيد، وعدم مراعاة الدراسات اإلئتمانية والسياسات  

 اإلئتمانية للقرار اإلئتماين يعين الوقوع يف خماطر إئتمانية قد يصعب جتاوزها أو مواجهتها. 
 
 

 
 565-561رشاد نعمان شايع العامري، مرجع سبق ذكره، ص 1
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 اثنيا: األسباب املتعلقة ابلعميل طالب اإلئتمان 

وتعين يف جمال اإلئتمان معرفة مدى حرص العميل على سداد إلتزاماته ومتسكه    السمعة اإلئتمانية لطالب اإلئتمان:  - أ
   :  1وذلك ما يؤدي إىل خماطر عدم السداد وأهم املعلومات املتعلقة بسمعة العميل ما يلي   بشروط اإلتفاق

 معلومات عن قدرته على الدفع، طبيعة تعامله مع املصرف سابقا، مدى إنتظام العميل على سداد القروض اليت  -
 ؛ سبق وأن حصل عليها 

 ؛ ةمعلومات عن أخالقيات املقرتض ومكانته ومسعته االجتماعي  -
 ؛ خربته يف جمال إختصاصه الذي يقوم به ومدى كفاءته يف العمل اإلداري -
 ؛ معلومات شخصية تتمثل يف إستقراره العائلي، العمر، الثقافة اليت ميتلكها العميل  -

العميل يتمتع بشخصية نزيهة ومسعة   القرار اإلئتماين وكلما كان  العميل املعيار األساسي واألول يف  وتعترب شخصية ومسعة 
 ؛ جيدة يف األوساط املالية وملتزما بكافة تعهداته كان قادر على إقناع البنك مبنحه االئتمان املطلوب 

من الطبيعي أن يطمئن البنك إىل أن املتعاقد على القرض    ان: عدم أهلية املقرتض وجتاوزه صالحياته يف طلب اإلئتم-ب
والتعاقد على القرض املطلوب بكافة شروطه    يتمتع ابألهلية التعاقدية وله احلق يف متثيل املنشأة املقرتضة وأنه ميلك سلطة اإلقرتاض

يتم اإلطمئنان إىل عدم جتاوزه احلدود   البنك الوقوف على حدود صالحية ممثل املنشأة املقرتضة حىت  وضماانته، كما جيب على 
 املفوض فيها. 

املايل يف الوصول إىل  إذ يعاون املركز   ضعف أوإ ضطراب املركز املايل لطالب اإلئتمان وعدم كفاءة مقدرته اإلنتاجية: -ج
طالب  دراسة القوائم املالية واستخراج املؤشرات املالية املختلفة اليت توضح مدى توازن اهليكل التمويلي للمنشأة وإذا كان املركز املايل ل

سيتعرض    اإلئتمان مضطراب أو ظهرت عليه إشارات الضعف أو كانت كفاءته اإلنتاجية مبنعدمة أو ضعيفة فإن هذا يعين أن البنك 
 . 2ملخاطر إئتمانية ال حمال إذا أقدم على منحه اإلئتمان املطلوب 

 
 اثلثا: األسباب املتعلقة ابلظروف العامة والظروف الفنية 

هبا بل أنتجتها ظروف عامة، أو برزت ألسباب فنية   أسباب أخرى ال عالقة لطريف اخلدمة اإلئتمانية قراضيةإن للمخاطر اال
 وتقنية. 

 األسباب املتعلقة ابلظروف العامة: - 1
وتتمثل يف األسباب اليت تؤدي إىل عدم قدرة املقرتض عن التسديد والنامجة عن عوامل خارجية، واليت تتمثل يف الوضعية  

 يه املقرتض نشاطه إضافة إىل العوامل الطبيعية. السياسية واألمنية، والوضعية اإلقتصادية للبلد الذي ميارس ف

 
 89، ص  2006، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، األردن، املركزية والسياسات النقديةالبنوك  زكراي الدوري،يسرى السمرائي، 1
 566رشاد نعمان شايع العامري، مرجع سبق ذكره، ص 2
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 :  1وتتمثل يف تغريات البيئة اإلقتصادية وهي متغريات ال ميكن التحكم فيها منها  ما يتعلق ابلوضعية اإلقتصادية:  -أ

 ؛ املال تغريات يف األوضاع اإلقتصادية كاجتاه اإلقتصاد حنو الركود أو الكساد أو حدوث إهنيار غري متوقع يف أسواق  -
 ؛ تغريات يف حركة السوق ترتتب عليها آاثر سلبية على الطرف املقابل -

نستطيع توقع عدد من املخاطر القانونية أتيت يف مقدمتها القوانني اليت تفرضها املصارف    فيما يتعلق ابجلانب القانوين: -ب
القانونية ترتبط ابألوامر الرقابية اليت    املركزية املتعلقة بنسب السيولة واإلحتياطي القانوين، نسب اإلئتمان املسموح به، كما أن املخاطر

املخاطر النامجة عن عدم فعالية النظام القضائي يف بلد ما أو فساده وأيضا املخاطر    حتكم اإللتزام ابلعقود والصفقات، ومنها أيضا 
 ؛ مكافحة غسيل األموال النامجة عن خمالفة بعض القوانني كمخالفة قوانني 

وذلك كنشوب احلروب سواء كانت داخلية أو خارجية، وتدهور العالقات الدولية املختلفة    التغريات السياسية واألمنية:-ج
القوانني أو إبجراء  و  النشاط اإلقتصادي، سواء بسن  حدوث أزمات سياسية داخلية وخارجية واليت غالبا ما يصاحبها تدخل يف 

إصالحات إقتصادية كفرض ضرائب جديدة أو رسوم إضافية أو إستحداث سياسات نقدية جديدة كالسياسة التمويلية وسياسية  
 . أحياان يف شكل املصادرة والتأميمسعر الصرف إضافة إىل تدخل الدولة قد يكون 

وهي املخاطر اليت حتدث نتيجة ظواهر طبيعية ليس لإلنسان دخل يف وجودها وال ميكن جتنبها أي    املخاطر الطبيعية: -د
ليس له قدرة أن مينع حتققها واألسباب األساسية هلذه الظواهر حتقق عامل طبيعي مثل تقلبات اجلو كجفاف وقلة الرطوبة أو زايدهتا  

 .  2واألمطار الغزيرة والفيضاانت أو العواصف والزالزل 
 
   األسباب املتعلقة ابجلوانب الفنية والتقنية وأمهها:   - 2

وابألخص تزوير الشيكات واملستندات والواثئق املختلفة واستخدامها وكذلك تزييف العمالت والتعامل    التزوير والتزييف:   -ا
 هبا ويعد ذلك من أبرز أسباب خسائر معظم البنوك اليت تعرضت لذلك. 

زة  فاخرتاق وتطوير أجه  األسباب الناشئة عن إستخدام أجهزة الصرف اآليل وكذا الناجتة عن اجلرائم اإللكرتونية: -ب
تلك األجهزة من شأنه أن حيدث   أو تعطل  املمغنطة،  البطاقات  الصراف اآليل إلجراء عمليات حمددة وحماوالت سرقة شفرات 

 إضطرااب كبريا ابلذات يف عمليات اإليداع والسحب. 

التقنيات املختلفة  كما أن اجلرائم اإللكرتونية تعد سببا ابرزا من أسباب املخاطر اإلئتمانية وخاصة بعد التوسع يف إستخدام  
 يف املعامالت املصرفية كبطاقات اإلئتمان وكذلك املخاطر النامجة عن تبادل املعلومات إلكرتونيا. 

 

 
127، ص  2005، منشأة املعارف، اإلسكندرية، مصر، قياس وإدارة املخاطر ابلبنوك منهج علمي وتطبيق عمليمسري اخلطيب،  1

 34، ص  2008، مركز تطوير الدراسات العليا والبحوث، القاهرة، مصر، تقييم وإدارة املخاطرعاطف عبد املنعم،  2
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 المبحث الثاني: إدارة مخاطر القروض البنكية 

على حتديد الروابط بني املقرتضني واملقرضني واملستثمرين،    إدارة خماطر القروض هي نشاط اقتصادي مهم جدا. و تساعد 
النشاط االئتماين يعرض املصرف خلطر الطرف املقابل ألن خماطر القروض متثل احتمالية اخلسائر   تقييم خماطرهم. إن  من خالل 

املبحث ان نوضح مفهوم ادارة   النامجة عن ختلف أحد املقرتضني عن سداد ديونه يف مواجهة تدهور وضعه املايل. وسنحاول يف هذا
 خماطر القروض و مبادئه و وظائفه. 

 المطلب االول: مفهوم إدارة مخاطر القروض و أهدافها

 مفهوم إدارة خماطر القروض البنكية  - أوال

 هناك جمموعة من تعاريف إلدارة املخاطر االئتمانية منها: 

تتبعها البنوك للتعامل مع املخاطر البحتة عن طريق توقع اخلسائر العارضة  تعرف إدارة املخاطر على أهّنا" الطريقة اليت جيب أن  
 . احملتملة وتصميم وتنفيذ اإلجراءات اليت من شأهنا أن تقلل إمكانية حدوث اخلسائر أو األثر املايل هلا إىل أقصى حّد ممكن" 

فيضها اىل مستوايت مقبولة و بشكل  "إدارة خماطر القروض هي النشاط االداري الذي يهدف اىل التحكم ابملخاطر و خت 
   أدق هي عملية حتديد و قياس و السيطرة و ختفيض املخاطر اليت تواجه البنوك ." 

"إدارة خماطر القروض هي اإلدارة اليت هتدف اىل حتديد و قياس و مراقبة و السيطرة على املخاطر الناشئة عن احتمال ختلف  
 . "1ضمن حدود مقبولة و تلبية املتطلبات التنظيمية عن سداد القروض و احلفاظ على املخاطر 

و السيطرة على    من خالل التعاريف نستنتج ان ادارة خماطر القروض هي ادارة النشاط االئتماين حبيث تقوم بتحديد و قياس
 املخاطر اليت قد هتدد املصارف و حماولة ختفيضها أو احلد منها. 

 أهداف إدارة خماطر القروض البنكية   -اثنيا
  :  2هتدف إدارة املخاطر إىل حتقيق األهداف التالية 

من خالل التخصيص الفعال للموارد والتخصيص املناسب لألموال اخلاصة اليت ستسمح بتغطية    ضمان استدامة املؤسسة ،  -
 ؛ أفضل ضد اخلسائر املستقبلية

 ؛ توسيع نطاق الرقابة الداخلية من مراقبة األداء إىل مراقبة املخاطر املرتبطة هبا -

 
، أطروحة مقدمة لنيل   -اجلزائريةدراسة جمموعة من البنوك التجارية  - دور ادارة خماطر االئتمان املصريف يف اختاذ القرارات االئتمانية لدى البنوك التجارية لعروسي قرين زهرة،  1

  يف العلوم التجارية، كلية: العلوم االقتصادية والتجارية علوم التسيري، قسم العلوم التجارية، ختصص بنوك، مالية وحماسبة، جامعة حممد   غري منشورة شهادة دكتوراه الطور الثالث 
 50، ص 2017/ 2016بوضياف، املسيلة، اجلزائر، 

2 bessis j, op. cit, p48 
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 ؛ تسهيل اختاذ القرار بشأن العمليات اجلديدة والسماح بدفعها للعمالء -
 ؛ إعادة التوازن إىل حافظة املؤسسة بناًء على نتائج وآاثر التنويع  -
 

 المطلب الثاني: وظائف إدارة مخاطر القروض البنكية و مبادئها 

 الوظائف األساسية إلدارة خماطر القروض البنكية   - أوال

 : 1تتلخص املسؤوليات والوظائف األساسية إلدارة املخاطر فيما يلي 
 اإلطار العام إلدارة املخاطر مع املتطلبات القانونية؛ ضمان توافق -أ

 القيام ابملراجعة الدورية وحتديث سياسة االئتمان يف املصرف؛  -ب
 ؛ حتديد خماطر كل نشاط من أنشطة املؤسسة وضمان حسن حتديدها وتبويبها وتوجيهها جلهات االختصاص -ج
تركز هذه املخاطر مع األخذ بعني االعتبار إمجايل املخاطر. ملنتجات  مراقبة تطورات خماطر االئتمان والتوصية حبدود    -د

 ؛ معينة، وخماطر الطرف اآلخر 
 ؛ مراقبة استخدام احلدود واالجتاهات يف السوق وخماطر السيولة والتوصية ابحلدود املناسبة ألنشطة التداول واالستثمار   -ه

 مبادئ إدارة خماطر القروض البنكية   -اثنيا

ئ السليمة إلدارة املخاطر يف سبعة مبادئ أساسية وضعتها جلنة اخلدمات املالية األمريكية بناء على دراسة أجرهتا  تتمثل املباد 
 خلدمة هذا الغرض، و هذه املبادئ هي: 

يتم وضع سياسات إدارة املخاطر من قبل اإلدارة العليا ابملصرف، وجيب أن    مسؤولية جملس اإلدارة واإلدارة العليا:  -1
أو  يقوم جم املخاطر وأساليب  أو حتديد  تعريف  املخاطر  إدارة  تتضمن سياسات  أن  عليها. وجيب  واملوافقة  مبراجعتها  اإلدارة  لس 

 منهجيات قياس و ٕادارة والرقابة على املخاطر. 

  جيب أن يكون لدى املصرف إطار إلدارة املخاطر يتصف ابلفاعلية والشمول واالتساق . وجيب إطار إدارة املخاطر:    - 2
 على اإلدارة أن ختصص موارد متويلية كافية للموظفني ولدعم إطار املخاطر الذي مت اختياره. 

حىت ميكن التحقق من حتديد التداخل بني املخاطر املختلفة وفهمها و ٕادارهتا بصورة سليمة، فإنه    تكامل إدارة املخاطر:- 3
إن التحليل السليم يتطلب حتليل املخاطر بصورة كلية ومتكاملة نظر ا  جيب أن ال يتم تقييم املخاطر بصورة منعزلة عن بعضها البعا .

 اآلن هناك تداخال بني املخاطر اليت يواجهها املصرف. 

 
يف العلوم املالية و  غري منشورة   ، أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه استخدام تقنيات اهلندسة املالية يف إدارة خماطر يف املصارف اإلسالميةحممد عبد احلميد عبد احلي،   1

 14، ص2014سوراي،  ، حلباملصرفية، جامعة حلب،  



 الفصل الثاين: خماطر القروض البنكية و طرق إدارهتا و تقديرها 

 
32 

كما هو معلوم فإن أنشطة املصرف ميكن تقسيمها إىل خطوط أعمال مثل نشاط التجزئة  مسؤولية خطوط األعمال:    -4
فاملسئولون عن كل خط من خطوط األعمال جيب أن يكونوا مسئولني عن إدارة املخاطر املصاحبة    ونشاط الشركات وسواها ....لذا

 خلط األعمال املنوط هبم. 

إن مجيع املخاطر جيب أن يتم تقييمها بصورة وصفية وبصورة منتظمة، كما جيب أن تقيم بصورة  تقييم وقياس املخاطر:    -5
 املخاطر يف احلسبان أت ير األحداث املتوقعة وغري املتوقعة.  كمية حيثما أمكن ذلك، وجيب أن أيخذ تقييم 

إن تقييم املخاطر جيب أن يتم من قبل جهة مستقلة يتوافر هلا السلطة واخلربة الكافية لتقييم املخاطر   . املراجعة املستقلة:6
 ة املخاطر. واختبار فعالية أنشطة إدارة املخاطر وتقدمي التوصيات الالزمة لضمان فعالية إطار إدار 

جيب أن تكون هناك سياسات وعمليات إلدارة املخاطر يف حالة األزمات احملتملة احلدوث والظروف    . التخطيط للطوارئ: 7
 الطارئة أو غري العادية وجيب أن ختترب جودة هذه السياسات والعمليات. 

رف  إن هذه املبادئ واألسس تطبق على مجيع املؤسسات املصرفية وجيب أن تستخدم للحكم على قوة وسالمة ممارسات املص 
 .1يف إدارة املخاطر 

 

 وسائل الحد من مخاطر القروض البنكية  المطلب الثالث: 

للبنوك استخدام وسائل   للمنع واحلد من املخاطر املرتبطة ابإلقراض حيث ميكن  اختذت املصارف اجراءات وقائية عديدة 
خمتلفة للغاية اعتماًدا على سياسة املؤسسة، يتنوع البحث يف هذا املوضوع بشكل كبري اعتماًدا على وجهة نظر كل حملل. ومع ذلك  

 : ، ميكننا االحتفاظ ببعض املنهجيات

للحد من خماطر القروض، لدى البنوك مصلحة يف اإلقراض فقط للمقرتضني ذوي اجلودة.    املراقبة املستمرة للمقرتض: -أ
جتعل هذه االسرتاتيجية من املمكن احلد من خماطر االئتمان على احملفظة من خالل استبعاد أكرب قدر ممكن من العمالء الذين قد  

مع ذلك ، هذا ليس واضًحا دائًما ألن وضع الباحثني عن القروض ميكن أن يتغري بسرعة  يكونون يف حالة ختلف عن السداد. و 
 ويغري إمكاانت العميل. 

جيب أن أتخذ مؤسسات االئتمان بعني االعتبار كل دخل العميل. وهذا جيعل من املمكن التحقق من مدى كفاية التدفقات  
 عميل. ليد النهائية. ميكن للبنوك الرجوع إىل التاريخ املصريف ل املالية للمقرتض وسداد قرضه حبيث يتم الوفاء ابملواع

الوضع   أو هتديد حمتمل من  االئتمان حتديد فرصة  البنك. ميكن ملؤسسات  اختيار وقرار  القرض فقط على  اتفاقية  تعتمد 
خالل فرتة زمنية حمددة ولكن ألسباب  الشخصي أو املهين أو املايل للعميل. يف الواقع ، قد يكون العميل قادرًا على الوفاء ابلتزاماته  

 
 17ذكره،صحممد عبد احلميد عبد احلي، مرجع سبق  1
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عديدة ، قد يواجه صعوابت ولن يكون قادرًا على سداد قرضه. يلعب البنك دورًا رئيسًيا يف مراقبة عمالئه من أجل املراقبة الفعالة  
 . 1لكل ملف قرض وتوقع أي حوادث حمتملة 

مؤسسات االئتمان ملزمة بنسب ابزل لتنويع قروضها. من اخلطري جًدا أن يركز البنك كثريًا  التنويع وتقاسم املخاطر:    -ب
على مستفيد واحد أو عدة مقرتضني هلم نفس اخلصائص. إذا واجه األخري مشاكل ، فإن وضع العميل مهدد. إذا كانت هناك  

لرتكيز ، وهذا هو سبب استخدام البنوك لتقسيم املخاطر.  صناعة أو منطقة جغرافية تعاين ، فإن اخلطر مماثل. هذا يتعلق مبخاطر ا
 يقومون بتوزيع القروض على عدد كبري من املقرتضني خبصائص خمتلفة لتخفيف خماطر عدم السداد. 

يف العالقة املصرفية وعلى وجه اخلصوص يف نشاط اإلقراض ، هناك عدم تناسق    عقود احلوافز والشروط التعاقدية:   - ج
مات بني املصريف وعميله. نظرًا ألن املعلومات ليست مثالية أبًدا ، فهناك دائًما خطر عدم سداد القرض. حياول البنك  معني يف املعلو 

 محاية نفسه من املخاطر اليت مل يقم بتقييمها أو السيطرة عليها من خالل العقود املكتوبة.  

تكون قاعدة بياانت البنك كاملة قدر اإلمكان. أهم   دائًما ما يكون ملف االئتمان مصحواًب مبجموعة من املستندات حبيث
شيء هو اتفاقية االئتمان اليت توضح شروط القرض. هذا املستند له قيمة العقد ألنه بعد قراءته واملوافقة عليه من قبل العميل ، أتخذ  

 هذه االتفاقية طابعها القانوين. 

فإن الزايدة يف تكلفة االئتمان ملخاطر املخصص ليست فعالة ومناسبة. يف الواقع ، ستؤدي    يف حالة عدم تناسق املعلومات ، 
 هذه التكلفة اإلضافية إىل آاثر ضارة. 

تستخدم البنوك الضماانت لتأمني التزاماهتا ومحاية نفسها من خماطر عدم السداد. حيث    املراقبة وأخذ الضماانت:   -د
 جزئًيا يف عدم تناسق املعلومات مع العمالء بفضل الضماانت.  ميكن للمؤسسات االئتمانية التحكم

يف العالقة بني الدائن واملدين ، يكون للمدين دين ، أي التزام ابلدفع للدائن. واألخري لديه مطالبة على املدين. لكل دائن  
هو موجود جلميع الدائنني غري  حق عام يف احلجز على مجيع ممتلكات املدين املتخلف عن السداد. ومع ذلك ، هذا احلق عام و 

 .2املضمونني. تستخدم البنوك الضماانت للحصول على حق إضايف يضمن سداد الدين 

لعل من إحدى الوسائل اهلامة لتجنب خطر عدم التسديد هو التامني على القروض املمنوحة    التأمني على القروض: -ه
اخلطر. و إضافة إىل ما ذكرانه من   ن من اسرتداد ما أمكن يف حالة حتققللمتعاملني حيث يلزم املصرف متعامليه ابلتأمني حىت يتمك

خمتلف اإلجراءات ، فهناك إجراءات أخرى يستدعي على البنك الرتكيز عليها و هي: العمل على حتديد قدرات البنك التمويلية،  
للبنك، العمل على استخدام أساليب التكنولوجيا يف جمال النشاط املصريف، حتري الدقة و احلذر عند    تطوير أنظمة الرقابة الداخلية 

 . 3دراسة ملفات القروض املمنوحة، و أخريا تكوين العنصر البشري املتخصص يف النشاط املصريف 

 
1 Jacques Ferronnière; Emmanuel de Chillaz, Les opérations de banque,edition Dunod,paris,; france,1963, p190-192 
2 Luc Bernet-Rollande, Principe de technique bancaire, edition Dunod,27e édition, paris, france,2015, p183 

 57-55 ص -،ص 2000، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، الوجيز يف البنوك التجارية عبد احلق بوعرتوس،   3



 الفصل الثاين: خماطر القروض البنكية و طرق إدارهتا و تقديرها 

 
34 

 

 المبحث الثالث: اتفاقيات بازل و عالقتها بإدارة مخاطر القروض البنكية 

ات اليت طرأت على الصناعة املصرفية وكذا اشتداد املنافسة مابني البنوك وتعرض النظام املصريف العاملي إىل العديد  إن التطور  
من األزمات املالية واملصرفية أدى إىل تكون جلنة لرقابة املصرفية مسيت بلجنة ابزل لرقابة واإلشراف املصريف وهذا ما أردان من خالل  

 جاءت به جلنة ابزل يف ادارة خماطر القروض. هذا املبحث دراسة أهم ما

 

 المطلب األول : اتفاقية بازل األولى 

 تعريف جلنة ابزل :  - اوال

اليت مسيت على اسم بيرت ويليام كوك مدير    كانت تسمى جلنة ابزل أو جلنة ابزل لإلشراف املصريف يف البداية "جلنة كوك" ، 
 بنك إجنلرتا الذي كان كان من أوائل رؤسائها. 

من قبل حمافظي البنوك املركزية لدول "جمموعة العشرة" يف أعقاب إفالس بنك    1974مت إنشاء هذه اللجنة يف هناية عام  
، يف ابزل ، سويسرا ، حيث يوجد مقر أمانتها الدائمة.    1975يف فرباير    . وقد اجتمعت للمرة األوىل ،  Herstattهريستات  

وهي تعقد حالًيا ثالث إىل أربع دورات سنواًي تتكون جلنة ابزل من حمافظي البنوك املركزية وكبار ممثلي السلطات الرقابية االحرتازية  
دول التالية: أسرتاليا والربازيل والصني وكوراي واهلند  ، قررت جلنة ابزل إضافة ال  2009. يف مارس  1( دولة  13يف ثالثة عشر )

اللجنة: هونغ كونغ وسنغافورة ابإلضافة إىل دول جمموعة    2009واملكسيك وروسيا. يف يونيو   ، انضمت دول أخرى إىل هذه 
 :1ابزل هي كما يلي  العشرين األخرى: جنوب إفريقيا واململكة العربية السعودية وإندونيسيا وتركيا. املهام الرئيسية للجنة 

 ؛ تعزيز أمن وموثوقية النظام املايل -
 ؛ وضع معايري دنيا للرقابة االحرتازية -
 ؛ نشر وترويج أفضل املمارسات املصرفية والرقابية -
 ؛ تعزيز التعاون الدويل يف مسائل الرقابة االحرتازية  -

 يهدف عمل هذه اللجنة بشكل رئيسي إىل:  أخريًا ، 

 ؛ مراقبة النشاط املصريف الدويل من خالل إقامة تعاون بني خمتلف هيئات النقد الدولية  -
 ؛ وضع معايري احرتازية للقضاء على مصدر عدم املساواة التنافسية نتيجة متايز معايري رأس املال من دولة إىل أخرى -

 
1 cassou, pierre-henri, la réglementation prudentielle, edition séfi, boucherville, canada,1997, p 90 



 الفصل الثاين: خماطر القروض البنكية و طرق إدارهتا و تقديرها 

 
35 

 ونسبة املالءة املالية :  1اتفاقيات ابزل    -اثنيا

، واليت تسمى أيًضا نسبة كوك. بناًء على منهجية بسيطة ، حددت    1، أنشأت جلنة ابزل أول اتفاقية ابزل    1988يف عام  
التحوط من   تعديل أدخل Cookeهذه النسبة احلد األدىن من املتطلبات لتغطية خماطر االئتمان مع حقوق امللكية. أعقب نسبة 

، احلد األدىن ملستوى رأس املال الذي جيب أن    1خماطر السوق. ميثل رأس املال التنظيمي ، الذي مت إنشاؤه مبوجب اتفاقية ابزل  
 حيتفظ به البنك لضمان محاية املودعني واستقرار النظام املايل. 

وهي نسبة احرتازية هتدف إىل قياس مالءة البنوك. حيدد مقدار احلد   وتسمى أيًضا بنسبة املالءة ،  : cookeنسبة كوك -
 األدىن من حقوق امللكية اليت جيب أن ميتلكها البنك وفًقا ملخاطرته. 

 

 

 :1لقد استهدفت جهود جلنة ابزل األوىل إىل حتقيق اهداف اساسية نذكر منها 

 ؛ سالمة واستقرار النظام املصريف الدويلتعزيز  -
 ؛ تعزيز شروط املنافسة املتساوية بني البنوك ذات الطابع الدويل  -
 وضع نسب ترجيحية خمتلفة لدرجة خماطر األصول و أيخذ حتديد هذه النسبة يف االعتبار العناصر التالية: -

 ؛ هي مسامهات مالكي البنك مبعىن رأس املال حقوق امللكية: -
 ؛ تتكون من مجيع القروض املمنوحة واملرجحة حسب طبيعة املقرتض االلتزامات: -
 

 1 : نسب املخاطرة املرجحة لألصول حسب نسبة ابزل(  1-2) اجلدول 

 درجة املخاطرة  نوعية األصول 
 النقدية. -
املركزية و احللوايت بضماانت نقدية و بضمان اوراق   املطلوابت من احلكومات املركزية و البنوك -

مالية صادرة من احلكومات املطلوبة او املضمونة من حكومات و بنوك مركزية يف بلدان  
"OCDE ." 

0% 

 % 50% اىل 10 القروض املمنوحة هليئات القطاع العام. -

 
1 Eric Lamarque, Management de la banque : Risques, relation client, organisation , Edition Pearson Education, 
Paris,france,2005 ,P.39 

 نسبة كوك= األموال اخلاصة / جمموع األصول 
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 OCDE"  20%"القروض املمنوحة لبنوك التنمية الدولية وبنوك دول منظمة - 

 %50 قروض مضمونة برهوانت عقارية مشغولة أو اليت ستشغل من قبل املقرتض. - 

 القروض املمنوحة للقطاع اخلاص. -
 مجيع اآلصول اآلخرى مبا فيها القروض التجارية. -
 القروض املمنوحة لشركات قطاع عام اقتصادية. -
" ويتبقى على استحقاقها   OCDEالقروض املمنوحة خارج الدول من خارج دول منظمة "  -

 ما يزيد عن عام. 

100% 

 19،ص 2009سليمان انصر، مداخلة بعنوان اتفاقيات ابزل وتطبيقاهتا يف البنوك اإلسالمية، مداخلة يف ملتقى، جامعة األمري، قسنطينة،  املصدر:

كما حتسب أوزان املخاطر ابلنسبة لاللتزامات العرضيةمبعى التعهد خارج امليزانية بضرب معامل الرتجيح اللتزام يف معامل    
تم ضرب الناتج يف معامل الرتجيح لاللتزام األ صلي )املدين( أو املقابل له يف أصول امليزانية ومعامالت حتويل  حتويل االئتمان مث ي

  :االئتمان للتعهدات خارج امليزانية كما يلي 

 1حسب ابزل   حسب نسبة ابزل معامالت حتويالت االئتمان للتعهدات خارج امليزانية: نسب ( 2- 2)اجلدول رقم  
معامل  
 حتويل االئتمان

 األدوات 

 .التعهدات قصرية اآلجل، ذات التصفية مثل االعتمادات املستندية املضمونة بشحنات البضاعة 20%

50% 
 تعهدات مرتبطة مبعامالت حسن اآلداء )خطاابت الضمان، تنفيذ عمليات 

 مقاوالت أو توريدات(. 

100% 

 للديون مثل خطاب االئتمان بدائل االئتمان املباشر مثل الضماانت العامة -
 اليت تستخدم كضمان مايل للقروض واآلوراق املالية. 

 اتفاقيات البيع وإعادة الشراء وعملية التنازل عن اآلصول اليت حيمل البنك -
 فيها خماطر االئتمان. 

  59، ص2010، جامعة مسيلة، مدى تكييف النظام املصريف اجلزائري مع معايري ابزللعراف فايزة،  املصدر:
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 المطلب الثاني: اتفاقيات بازل الثانية 

 : McDonoughونسبة ماكدونو  2اتفاقيات ابزل  - اوال

اقرتحت جلنة ابزل جمموعة جديدة من التوصيات ، سيتم يف هنايتها حتديد مقياس أكثر مالءمة ملخاطر    ،   2004يف عام  
االئتمان ، مع األخذ يف االعتبار بشكل خاص جودة املقرتض ، مبا يف ذلك من قبل "وسيط يف نظام تصنيف مايل داخلي خاص  

 دونو. األهداف العامة هلذه النسبة هي: ". نسبة املالءة اجلديدة هي نسبة ماك   IRBبكل مؤسسة يسمى" 

 ؛ بناء األسس هليكل مرن لكفاية رأس املال ، لتمكني كفاية رأس املال التنظيمي واالقتصادي  -
 ؛ تنقيح قياس خماطر االئتمان ، بناًء على ملف خماطر املؤسسة والرغبة الواضحة يف تعزيز أنظمة التصنيف الداخلية -
 ؛ وإدارة املخاطر ، من أجل حتسني خيارات ختصيص رأس املال وإنتاج متطلبات رأس املال تشجيع تطوير أدوات القياس -
 ؛ إدخال هنج أكثر اكتماال وتوضيًحا إلدارة املخاطر )مبا يف ذلك خماطر التشغيل( -
 ؛ معاجلة املعلومات غري املتماثلة بني السلطات اإلشرافية والبنوك ، عندما تعترب قوية -
حتسني املساواة التنافسية ، من خالل خلق سوق متماسك متاح للجميع من حيث القواعد املصرفية الدولية وشفافية    -

 ؛ املخاطر على مستوى البنك

 طلح مستخدم صراحة يف نص االتفاقيات(  ( ركائز )مص03إىل ثالث ) 2تستند توصيات ابزل -

 ؛ . متطلبات رأس املال )نسبة املالءة ماكدونو( 
 ؛ . إجراءات مراقبة إدارة األموال اخلاصة 

 ؛ . انضباط السوق )الشفافية يف اتصاالت املنشآت( 
 

 Internal Rating Based Approachاألسلوب القائم على التقييم الداخلي   - اثنيا 
املقرتض سواء شركات،   مقدرة  لتقييم  لديها  الداخلي  التصنيف  نظام  للبنوك ابستخدام  يسمح  فإنه  الطريقة  هذه  حسب 
حكومات أو بنوك لكن مع ضرورة احلصول على موافقة السلطات احمللية ويعكس نظام التصنيف الداخلي ابلبنك قدرته على إدارة  

 ا : املخاطر، وينقسم هذا األسلوب اىل طريقتني ومه

 (   FIRBالطريقة االساسية ) - 
 ( AIRBالطريقة املتقدمة )-

حبيث يف ظل األسلوب األساسي حُيسب املبلغ املعرض للمخاطرة وفقا ملعطيات من السلطات الرقابية،أما يف ظل األسلوب  
 املتقدم فتتمتع البنوك مبزيد من املرونة يف حسابه. 
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 IRB(: معلمات املخاطر لنموذج 3-2اجلدول ) 

 التعريف  إعدادات املخاطر 
 احتمالية التخلف عن السداد 

(Probability of default ou PD) 
 

احتمالية عدم متكن املقرتض من الوفاء أبي من ديونه خالل فرتة زمنية  
 .حمددة

 املقرتض وقت التخلف عن السداد. مبلغ الدين املستحق على -  EAD)(  إمجايل املبلغ املعرض للمخاطرة

 اخلسارة املرتتبة على التخلف عن السداد 
 (Loss given default LGD) 
 

متثل اخلسارة يف حالة التخلف عن السداد نسبة الفواتري غري القابلة  
لالسرتداد بشكل هنائي يف حالة التخلف عن السداد. وهي تساوي  

املبالغ   بعد خصم  املستحق  عن  مبلغ  التخلف  بعد  املقدرة  املسرتدة 
 السداد. 

وابلتايل فإن ذلك يعتمد على إمكانيات االسرتداد اليت ميتلكها البنك  
يف حالة التخلف عن السداد ، يف شكل ضماانت أو تعهدات أو  
حىت مشتقات ائتمانية ، فضالً عن أقدمية الدين والوسائل القانونية  

 لالسرتداد. 
 

 املدة اليت سيتم خالهلا سداد االعتمادات متوسط  ( Maturity ou Mاالستحقاق )النضج الفعال أو أجل 

    (Expected Losses ou EL)ة  اخلسائر املتوقع
اخلسائر اليت توقعها البنك خالل فرتة  تتوافق هذه اخلسائر مع متوسط  

جيب و  ابحملفظة  عادة    االحتفاظ  املتوقعة  اخلسائر  هذه  تغطية 
 .ابملخصصات أو اهلوامش 

  (UL)خسائر غري متوقعة  

متيز هذه اخلسائر عدم اليقني املرتبط مبوقف قد تتجاوز فيه اخلسائر  
خماطر   للكلمة  الدقيق  ابملعىن  هو  هذا  املتوقعة.  اخلسائر  الفعلية 
املال   برأس  املتوقعة  غري  اخلسائر  تغطية  جيب   ، وابلتايل  االئتمان. 

 .التنظيمي أو االقتصادي 

ال  املصدر: حبث  على  ابالعتماد  الطالب  اعداد  البحث    Tarik QUAMARدكتورمن  )رابط  االقتصاد  و  التسيري  جملة  من 
https://revues.imist.ma/index.php/jbe/article/view/2562/1869  ) 

 

https://revues.imist.ma/index.php/jbe/article/view/2562/1869
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 األسلوب املعياري:   -اثلثا

لتطبيق املقررات وعدم   التقييم يف بعض الدول وتسهيال  ويتم استخدم هذا األسلوب للتغلب علي عدم وجود مؤسسات 
إمكانية استخدام األساليب االخرى لقياس خماطر االئتمان، ويعتمد هذا األسلوب على التقييم وأوزان املخاطر الذي تعده وكاالت  

سلوب املتبع من قبل منظمة التعاون االقتصادي والتنمية من حيث حتديد سبع درجات  ضمان ائتمان الصادرات اليت تنتهج نفس األ
%للمطالبات علي الشركات مع حتديد وزن خماطر واحد    100ألقسام املخاطر يتم تصنيف الدول علي أساسها وحتديد وزن خماطر  

 . لباقي املطالبات 

 يتبني بنود هذه التصنيفات يف اجلدول التايل:  ولتوضيح ترجيح األصول ابملخاطر وفقا للطريقة املعيارية، 

 ترجيح األصول ابملخاطر وفقا للطريقة املعيارية 4) :-(2  اجلدول 

 التصنيف 
AAA 

TO 

-AA 

 A 

TO 

-A 

BBB 

TO   

-BBB 

BB 

TO 

-B 

 غري مصنف  B-من   اقل

 100% 150% 100% %50 %20 %0 احلكومات 

 مؤسسات العامة لا
احلكومة املركزية تعاجل وفق اآللية املعدة للبنوك وفق حالة استخدام اخليار الثاين   إذا مل يكن اإلقراض بضمان  

التفصيلية     املعاملة  استخدام  دون  يطبق  والذي  فقط  األول  الشق  يستخدم  البنوك  إقراض  خماطر  ملعاجلة 
 للمطالبات قصرية األجل 

 الثاين ملعاجلة خماطر اقراض البنوك. تعاجل وفقا للشق األول من اخليار  بنوك التنمية الدولية 

 لمالية وراق ا الشركات ا 
تعامل بنفس طريقة معاملة البنوك، إذا كانت خاضعة لرقابة تعادل رقابة البنوك وتفرض عليها متطلبات كفاية    

 رأس املال وأال يستخدم هلا األوزان املخصصة للشركات. 

 التصنيف 
AAA 

TO 

-AA 

A 

TO 

-A 

BBB 

TO 

-BBB 

BB 

TO 

-B 
 غري مصنف  B-من   اقل

األول(     البنوك )اخليار
 تصنيف الدولة 

%20 %50 %100 %100 %150 %100 

البنوك ) اخليار الثاين(  ألكثر  
 أشهر 3من 

%20 %50 %50 %100 %150 %50 

البنوك ) اخليار الثالث(   أقل  
 أشهر  3من 

%20 %20 %20 %50 %150 %20 
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 )املطالبات(  التصنيف
AAA 

TO 

-AA 

A 

TO 

-A 

BBB 

TO 

-BBB 

BB 

TO 

-B 
 غري مصنف  B-من   اقل

 100% 150% 100% 100% 50% 20% شركات املسامهة العامة 
 %75حسب اللجنة وزن املخاطر للمطالبات اليت تدخل ضمن هذه احملفظة نسبة  حمفظة التجزئة القانونية 

مضمونة  بعقارات    مطالبات 
 سكنية 

% للقروض املضمونة ابلكامل برهن عقاري سكين، وإن كان املقرتض هو  35يكون وزن املخاطر ما نسبته  
 الذي يشغله أم كان مؤجرا، وقد يطلب املراقبون من البنوك أن يزيدوا من تلك األوزان وفقا ملا تقتضيه األحوال 

القروض املضمونة   بعقارات  
 جتارية 

% للتمويل    50% ابستثناء الدول املتقدمة، وبعد موافقة البنك املركزي يسمح برتجيح األصول بوزن  100
 العقاري املضمون برهن مرتفع القيمة. 

 القروض املتأخرة 

 % من رصيد الدين القائم.   20% وزن خماطر إذا كانت املخصصات احملددة أقل من 15
 % من رصيد الدين القائم.   20% عندما تكون املخصصات احملددة ال تقل عن 100
% بعد   50% من رصيد الدين العام، ميكن خفضها إىل 50% عندما تكون املخصصات ال تقل عن 100

 موافقة املراقب. 
 % الوزن النمطي للمخاطر. 100 األصول االئتمانية   األخرى 

 من إعداد الطالب ابالعتماد على املصدر:
Basel Committee: revised framework, the firs pillar-minimum capital requirements, june 2004,p 29- 26 

 
 وحول اجلدول السابق، جتدر اإلشارة إىل النقاط التالية: 

 ؛ يقوم وزن املخاطر على أساس التصنيف االئتماين اخلارجي للبنك ذاته -
 يتم منح كافة البنوك املنشأة يف دولة معينة وزان للمخاطر يقل درجة واحدة عن الوزن املمنوح للحكومات يف تلك الدولة.  -

 وجتدر اإلشارة إىل املالحظات التالية: 

فيها  ال جيوز مطالبة أي بنك غري مصنف ائتمانيا بتطبيق وزن للمخاطر يقل عن الوزن الذي يطبق على الدولة اليت أنشئ  -
 ؛ هذا البنك
 ؛ ينبغي على السلطات الرقابية أن تزيد من الوزن النمطي للمخاطر ابلنسبة للمطالبات اليت تتطلب زايدة وزن خماطرها-
% بغض النظر عن تصنيفها  100قد تسمح السلطات الرقابية أبن حيدد وزن املخاطر لكافة املطالبات على الشركات بـ  -
 ؛ اخلارجي

 التالية:  البات اليت توضع ضمن حمفظة التجزئة القانونية املعايريجيب أن تستويف املط-
 ويقصد به تعرض فرد أو عدة أفراد للمخاطر.  معيار التوجه:-
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 وأتخذ فيه املخاطر إحدى الصور التالية: خماطر االئتمان والسحب على املكشوف، القروض الشخصية.  معيار املنتج: -
%،  75إن التنويع يف حمفظة التجزئة يؤدي إىل ختفيض املخاطر فيها وابلتايل يؤهلها لوزن خماطر بنسبة    معيار التنويع:-

 .1رف معني ويتحقق ذلك عن طريق وضع حد أعلى إلمجايل التعرض للمخاطر لط 
   

 المطلب الثالث: اتفاقيات بازل الثالثة 

حيث كان شرارة    2008سبتمرب    15" األمريكي يف  واليت تنتج عنها إهنيار بنك "ليمان براذر   2008نتيجة األزمة املالية  
حينها اتفق القائمون على جلنة ابزل للرقابة    1أزمة مصرفية عاملية استلزم التغلب عليها مليارات الدوالرات يف صورة إعاانت حكومية  

يمان اآلمريكي، وقبل ثالثة أايم  املصرفية على جمموعة من القواعد اجلديدة وأتيت هذه القواعد اجلديدة بعد عامني من اهنيار بنك ل
الثانية الهنياره، جاءت قرارات "جلنة ابزل " املكونة من   السنوية  الثاين عشر من شهر سبتمرب    27من حلول الذكرى  دولة، يف 

البنوك واحلد من اندفاعها يف طريق االستثمارات عال3حتت مقررات "ابزل    2010احلايل ية  " يف حماولة إلعادة االنضباط ألداء 
 املخاطر. 

إىل ضمان أنه يف املستقبل ، ميكن للبنوك استيعاب خسائر كبرية وجتنب حاالت اإلفالس.    هتدف   3وكانت اهداف ابزل  
 هذه الالئحة أكثر مشواًل من سابقتها وتفي حبدود اتفاقيات ابزل الثانية. 

لبعض والتأكد من قدرهتا على استيعاب كميات  لتكون قادرة على مقارنة قوة البنوك مع بعضها ا  ففكرة اللجنة بسيطة نسبًيا 
 :2أمهمها كبرية من اخلسائر من أجل جتنب املزيد من حاالت اإلفالس ، يتم تنفيذ  إجراءات رئيسية.  

ووفًقا للجنة ، هناك رأس مال أسهم جبودة أفضل من غريه يف قدرهتا على استيعاب اخلسائر.    تعزيز األموال اخلاصة :- 1
يتعلق األمر بتحسني جودة "النواة الصلبة" لرأس مال البنك ، "املستوى األول". وابلتايل ، فإن األنشطة األكثر خطورة ستشهد  

   البنوك.زايدة كبرية يف رأس املال املخصص هلا. وبذلك ستزداد مالءة 

 تقرتح جلنة ابزل تطبيق نسبيت سيولة:  تعديل السيولة: - 2
( ، وهي نسبة قصرية األجل ، هتدف إىل إلزام  LCR)   Liquidty Coverage Ratio"نسبة تغطية السيولة"    -

 ا. يومً  30البنوك الدولية ابالحتفاظ مبخزون من األصول سهلة التداول اخلالية من املخاطر من أجل حتمل أزمة ملدة 
( ، نسبة طويلة األجل ، واليت هلا  Net Stable Funding Ratio NSFR"نسبة صايف التمويل املستقر" )   -

(. بشكل عام ، ميكن ملؤسسات االئتمان االستثمار فقط يف األصول طويلة األجل  01نفس اهلدف ولكن على مدار عام واحد )
 )مبا يف ذلك العقارات( ذات املوارد طويلة األجل. 

 
1  https://www.bis.org/publ/bcbsca02.htm  19:32 اتريخ اإلطالع 22-03-2021 الساعة 
2 http://www.acp-banque.France.fr  20:34 اتريخ اإلطالع 22-03-2021 الساعة 

https://www.bis.org/publ/bcbsca02.htm
http://www.acp-banque.france.fr/
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املالية:- 3 الرافعة  نسبة  ميزانياهتا    تعديل  ابلنسبة إىل حجم  البنوك  مطلوابت  تقييم حجم  املالية يف  الرافعة  نسبة  تساعد 
العمومية املوجودة ابلفعل. يف أورواب ، هذه النسبة ليست سوى مؤشر اثنوي وليس حامسًا حًقا. ومع ذلك ، وحتت ضغط من  

مقياًسا مدجًما بشكل مباشر يف الركيزة األوىل من اتفاقية ابزل الثانية ، وهو اإلجراء الذي    الوالايت املتحدة ، ختطط اللجنة جلعله 
يسمح حبساب متطلبات رأس املال ، بينما أصبح اآلن جزًءا من الركيزة، مؤشر بسيط لتدابري التحكم. كل ذلك من أجل جتنب  

 املديونية املصرفية املفرطة. 

ية واملديرين ليس لديهم نفس األولوايت. تسعى اجلهات الرقابية إىل استقرار السوق املالية  وابلتايل ، فإن السلطات اإلشراف
 من خالل مصداقية املؤسسات وإنشاء فراش أمان ميثل رأس مال تنظيمي. 

ولوية  املدير ، من جانبه ، يهدف إىل حتسني اإلدارة املالية للمنشأة. تسعى جاهدة للسيطرة على مجيع املخاطر دون إعطاء األ
ابلضرورة على نفس األساس مثل اللوائح. إن االلتزام ببناء أمواهلا اخلاصة يوفر األمان للمؤسسات ألنه حيميها من اإلفالس. جيب  

 أال يكون تكوين الضمان هناية للبنك ، وأمهها املزااي االقتصادية واملالية للمساعدة املطلوبة. 
 

 القروض البنكية المبحث الرابع: نماذج تقدير مخاطر 

جيد" و "عميل    إن استخدام مناذج تقدير خطر القروض بشكل فعال يساعد البنوك فـي حـل مشـكلة التمييـز بـني"عميل
قـرض،  سيئ " من حيث اجلدارة االئتمانية اخلاصة هبـم كمـا هتـدف هـذه النماذج أيضـا إلـى التقليـل مـن وقـت املعاجلـة واملوافقـة علـى ال 

 .حيـث أن اسـتعمال معايري تقدير سليمة، يؤدي إىل زايدة الرحبية وتقليل التكاليف

 اني المطلب االول: نماذج التقييم اإلئتم

 : مناذج التقييم اإلئتماين هي كثرة و نذكر منها

 :1حيدد مثانية معايري االئتمانية وهي  : أو منوذج السمات الثمانية 8C’Sمنوذج املعايري االئتمانية الذي يستند إىل  - 1

 جمموعة من الصفات والسلوكيات الواجب توافرها يف املقرتض.   :  Characterالشخصية  -أ
 حتدد مقدرة العميل يف إعادة ما اقرتضه من البنك.  :  Capacityالقدرة على االستدانة  -ب
 يقصد به مقدار ما ميلكه املقرتض من ثروة، أو ما ميلكه من أصول منقولة وغري منقولة.  :  Capitalرأس املال  -ج
تعترب خط الدفاع الثاين وامللجأ األخري يف حالة عجز املقرتض عن السداد ،ومن خالله    :   Collateralالضمانة  -د

 يستطيع البنك حتصيل حقوقه 

 
 76-  70، ص  2013، دار الفكر انشرون وموزعون، عمان، األردن، 1، ط إدارة وحتميل االئتمان وخماطرهمد داود عثمان، حم 1
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العامة  -ه االقتصادية والسياسية    : Conditionالظروف  واملتمثلة ابلظروف  احمليطة ابملقرتض  اخلارجية  ترتبط ابلبيئة 
 واالجتماعية. 

تتضمن دراسة السجل التارخيي للمقرتض مع البنك ،فكلما    : Credit Historyالسابقة مع املقرتض  التجارب  -و
 كانت التجارب السابقة مشجعة مع املقرتض ازدادت فرصة حصوله على االئتمان، والعكس صحيح. 

 املتوقعة.  تتضمن محاية إدارة االئتمان يف البنك عند منح االئتمان من اخلسائر غري  :Coverageالتغطية  -ز
 تتكون من التدفقات النقدية التشغيلية وغري التشغيلية. :  Cash Flowالتدفقات النقدية  -ح
 

 :  P’S5منوذج املعايري االئتمانية املستند إىل  - 2
أو منوذج السمات االحرتافية اخلمسة يرى مراعاة مخسة    The Five professional characteristicsإن منوذج  

 جوانب يف تقرير اجلدارة االئتمانية للعمالء هي: 

أن البنوك ستحكم على الشركة من خالل السمات الشخصية    وهو من أهم العوامل الواجب أخذها ابالعتبار,   العميل: -أ
 ملالكها, كما أن كفاءة فريق اإلدارة واملدير املايل هي من األمور اليت يتم تقييمها بعناية من البنوك أثناء عملية مراجعة االئتمان. 

 كثريا ما يستخدمون االئتمان  من الضروري أن تكون الغاية من احلصول على االئتمان حمددة, ألن املقرتضني  الغاية :-ب
 ألغراض أخرى, األمر الذي يقود إىل التعثر. 

 يساعد هذا العامل البنوك يف تقييم أصول الشركة وقدرهتا على حتقيق األرابح من نشاطها االعتيادي.  السداد :-ج
 انت النقدية ويعين توفر الضمان مقابل االئتمان املمنوح, وأفضل أنواع الضماانت هي الضما   احلماية :-د
 ويدرس الظروف اخلاصة والعامة احمليطة بعملية منح االئتمان احلالية منها واملستقبلية.  النظرة املستقبلية : -ه

العاملني احلماية والغاية هو أمر مهم وضروري للحكم على اجلدارة االئتمانية   ومن وجهة نظران فإن دراسة كل عامل من 
 للمقرتضني. 

 
 :   PRISMمنوذج -3

 :1وحيدد مخسة عوامل للجدارة االئتمانيةوهذه العوامل هي   P’S5وهو مشابه لنموذج  

ويركز هذا املعيار على اإلحاطة الكاملة مبخاطر االئتمان والعوائد املنتظر حتقيقها بعد منحه, إضافًة    النظرة املستقبلية :-ا
 إىل دراسة اسرتاتيجيات التشغيل والتمويل لدى العميل اليت من شأهنا حتسني األداء وتعظيم الرحبية. 

 
 20:55الساعة  2021-03-22ريخ اإلطالع ات  http://www.prismmodelchecker.org/bibitem.php?key=ERE08  اماين حلمي الريس،  1

http://www.prismmodelchecker.org/bibitem.php?key=ERE08
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ئتمان وأعبائه خالل الفرتة املتفق عليها مع  ويدرس هذا املعيار مدى قدرة العميل على سداد اال  القدرة على السداد: -ب
البنك, وهنا جيب د ارسة قدرة العمليات التشغيلية على توليد التدفقات النقدية الداخلية واليت يستطيع العميل استخدامها يف تسديد  

 التزماته. 
غاية من احلصول على االئتمان  ويركز هذا املعيار على حتديد الغاية من االئتمان, حيث تشكل ال  الغاية من االئتمان: -ج

 أساس الد ارسة, يف حني أن الرجوع إىل الضماانت املقدمة جيب أن يكون اإلجراء األخري املمكن اللجوء إليه. 
أي حتديد الضماانت املقبولة من قبل البنك, وذلك ملواجهة حاالت عجز املقرتض عن السداد, وميكن أن    الضماانت: -د

 خصية, ومن املمكن أن يعتمد البنك على قوة املركز املايل للعميل. تكون الضماانت عينية أو ش
يتم حتديد قدرة العميل على اإلدارة من خالل دراسة اهليكل التنظيمي املتوقع, وأسلوب العميل املتوقع يف إدارة   اإلدارة:-ه

 أعماله لتحديد قدرته على النجاح والنمو. 

 امل هو أمر مهم وضروري للحكم على اجلدارة االئتمانية للمقرتض. ومن وجهة نظران فإن دراسة كل عامل من العو 

 يتضمن هذا املنهج ما يلي:   : LAAPمنهج تقييم الصحة املالية لطالب اإلئتمان  - 4

 سيولة الشركة تعود إىل قدرة الشركة على تسديد إلتزماهتا قصرية األجل عند استحقاقها.  السيولة:  •

  اخلصوم املتداولة  /األصول املتداولة نسبة السيولة:   -أ
 اخلصوم املتداولة  /   املخزون ( – )األصول املتداولة  نسبة السيولة السريعة :  -ب
 اخلصوم املتداولة.  –األصول املتداولة   رأس املال العامل:  -ج
 

 مبيعات أكثر تتطلب متويل أكرب أما من خالل التمويل ابلدين أو حبقوق امللكية.    النشاط : •

 املبيعات / الذمم املدينة : دوران الذمم املدينة  -أ 
 يوم   360الذمم املدينة / املبيعات *  : معدل فرتة التحصيل -ب
 املبيعات / املخزون : دوران املخزون  -ج
 املبيعات / جمموع األصول : دوران جمموع األصول  -د
 

 األرابح املناسبة واليت تشكل أساس البناء أو اهليكل املايل للشركة.  الرحبية:  •

 صايف الدخل / جمموع األصول   : العائد على األصول )االستثمار( -أ 
 صايف الدخل / املبيعات.  : ب . هامش الربح 

 صايف الدخل / حقوق امللكية   : ج. العائد على حقوق امللكية
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 إن إمكانيات الشركة ميكن يف املستقبل وذلك بفحص قدرة اإلدارة، واملوارد البشرية واملوارد املالية.  اإلمكانيات:  •

 
 :   18C'sمنوذج   - 5

يعد هذا النموذج من النماذج اليت أخذت مبزيج من عوامل النماذج السابقة, وأضافت عليها بعض العوامل ,وعرض هذا  
 النموذج مثانية عشر عاماًل لتحديد اجلدارة االئتمانية للمقرتضني وهذه العوامل هي: 

 وتتضمن تقييم سالمة املقرتض أو قطاع الصناعة الذي يعمل ضمنه, وتقييم املخاطر.   الشخصية / الثقافة ( :-أ

 وتتضمن دراسة القدرة على طرح منتج جديد حمدد, والقدرة على حتقيق األرابح.  األهلية: -ب

 املمولة.  وتعين توفر الضماانت الكافية للحماية ضد حاالت فقدان األشخاص الرئيسني يف اجلهة استمرارية اإلدارة:  -ج

 أي أن يكون هيكل الشركة واضحاً.   القانون األساسي للشركة:-د
 ويشمل تقدير األسواق والظروف السائدة.  الزابئن واملنافسة: -ه

 وهي القضااي الرئيسة اليت تظهر يف حال عدم منو املبيعات أو تراجعها.  ضبط التكاليف اإلضافية والنقد: -و

 جيب أن يكون هناك تنويع كاٍف لألعمال ملواجهة حاالت انكشافها.  القدرة على التعاقد: -ز

 جيب أن تتوفر املوثوقية يف احلساابت املدققة ,وأن تكون سهلة التفسري, وأن توفر الوضوح.  مصداقية احلساابت:   -ح

 وينطوي على دراسة املخاطر املرافقة ملنح القرض, وفيما إذا كان واقعياً.  السبب أو الغاية ومدة القرض:  -ط

 وهو ما يقضي ابتباع منهجاً حذرا لتقدير التكاليف.  رأس املال اإلمجايل املطلوب: -ي

لبنوك جتاه القطاعات املختلفة,  ويتضمن األموال املتاحة اليت ستكون خاضعة اللتزامات ا  مسامهة البنك يف رأس املال: -ك
 واحلد األقصى الذي سيتم إقراضه ملقرتض وحيد ,ومستوى حقوق امللكية املاثل لدى املقرتض. 

 فكلما ازدادت املخاطر ارتفع معدل الفائدة العائدة للبنك ,وهو ما يتطلب إعداد التنبؤات.   املسامهة يف أرابح البنك:-ل

 مدى توفر االلتزام لدى املقرتضني لتقييم احتماالت السداد. وهو ما يقتضي توضيح   االلتزام:  -م

 ينبغي جلداول السداد أن تشمل مجيع االحتماالت مبا يف ذلك االلتزامات الطارئة.   الطوارئ:  -ن

 وجيب أن يوضح املخاطر, وأن يثبت قدرة املقرتض على سداد كل القروض.   التنبؤ الشامل ابلتدفقات النقدية:-س

 وهو ما يتطلب دراسة قدرة اإلدارة على حتقيق ذلك.   لية:التجارة احلا -ع
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 ينبغي أن ينصب الرتكيز على التأكد من اكتمال الضماانت قبل سحب األموال.   ظروف الرتاجع:-ف

التعاقد:   - ص إثبات قدرهتم على لتأدية عهودهم جتاه قضااي معينة كالرحبية    استمرارية  أي أن املقرتضني سيحتاجون إىل 
 كل مستمر. والسيولة بش

 

 المطلب الثاني: أسلوب النسب المالية و النماذج اإلحصائية 

 أسلوب النسب املالية  - الفرع األول 

 أسلوب النسب املالية لقياس خماطر االئتمان وجب علينا التعريف اوال مبفهوم التحليل املايل حيث :  قبل التطرق اىل شرح ماهو 
القــــرار   اختـــاذ  املتــاحة هبـــدف احلصول علي معومـــات تستعمل يف عملية  املالية  للبياانت  املايل هو معاجلة منظمة  التحليل 

 وتوقـــع مستكون علية يف املستقبل.   وتقييـــم االداء يف املاضـــي واحلاضـــر

  ويتضـمن تفســري القــوائم املاليــة املنشــورة وفهمـا ) اليت جيـري إعـدادها وعرضها وفق قواعد حمددة تتضمنها املعايري والنظرايت 
 . احملاسبية ( ومبساعدة بياانت أخري إضافية يف ضوء اعتبارات معينة وألغراض حمددة

 اما التحليل املايل ابلنسب املالية فيمكننا تعريفه كم يلي : 

تعرف النسبة رايضيا أبهنا عالقة اثبتة بني رقمني، أما يف اجملال املايل فهي تعرب عن عالقة كسرية بني عنصرين    معىن النسبة:-أ
 من عناصر امليزانية أو بني عنصرين من عناصر جدول حساابت أو واحد من كاليهما 

سواء الغراض االستثمار او الغراض  هو أداة رئيسية تستعمل يف تفسري و تقييم القوائم املالية    أسلوب النسب املالية:-ب
 . 1التسليف )االئتمان( وذلك لعدة صفات مميزة هلذه األداة 

و يعترب أسلوب النسب املالية من بني األدوات اليت تستخدمها إدارة املخاطر يف التعرف على املخاطر املرتبصة هبا من أجل  
 معاجلتها أوعلى األقل التقليل من حدهتا. 

 
 لية لقياس خماطر القروض: انواع النسب املا ▪

حتت عنوان:" إدارة البنوك التجارية: قياس وتقييم أداء البنك"، حاول    2002( سنة    Peter Roseيف دراسة قام هبا )  
التوصل إىل جمموعة من النسب املالية لقياس املخاطر االئتمانية سيتم عرضها من خالل اجلدول املوايل وذلك لتسهيل عملية التعريف  

 واملقارنة:  
 

 
1 https://www.mdrscenter.com/اتريخ اإلطالع 23-03-2021 الساعة 20:25  /النسب -املالية -أنواعها -قوانني- حساهبا 

https://www.mdrscenter.com/النسب-المالية-أنواعها-قوانين-حسابها/
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 نسب خماطر االئتمان  : (5-2) اجلدول 

 النسبة  القيمة املعيارية  املدلول 

القروض   فشل  وقياس  األصول  لقياس كفاءة  النسبة  هذه  تستخدم 
كنسبة مئوية من إمجايل حمفظة قروض البنك، وابلتايل كلما ارتفعت كلما كانت  

 هناك خماطرة أكرب. 
 % 1.5من   أقل

التسهيالت االئتمانية غري العاملة
امجايل  التسهيالت االئتمانية

 

خلسائر   حتتجز كمخصص  اليت  القروض  على  النسبة  هذه  تدل 
القروض احملتملة والناجتة عن عدم السداد، وكلما ازدت هذه النسبة ارفعت  
 درجة حتوط البنك ملواجهة خسارة القرض وقلت درجة املخاطرة املرتبطة هبا 

 بيـن:  حمصـورة
 %   1% و0.6

 
خمصص  خسارة التسهيالت االئتمانية

امجايل  التسهيالت االئتمانية
 

 
كلما ارتفعت قيمة البسط املتمالة يف الفرق بني الديون املعدومة  
زايدة   على  ذلك  دل  ،كلما  ابملقام  مقارنة  املعدومة  الديون  وخمصص 

 خطورة حمفظة القروض. 

 أن يكون أقل  بجي
 %  0.99من  

صايف  الديون املعدومة
التسهيالت االئتمانية الكلية

 

اليت كانت مصاحبة    )السابقة(هي طريقة لقياس املخاطرة املاضية  
لقروض البنك. وهي تدل على نسبة القروض اخلطرة يف احملفظة بناء على 

 املاضي. 
 

 
صايف  الديون املعدومة

 متوسط التسهيالت االئتمانية
 

 

وهي القروض اليت دفعاهتا اخنفضت بشكل واضح، لذلك توقف البنك  
املستقبلية   اخلسارة  معدل  تفحص  النسبة  وهذه  فوائدها كدخل،  احتساا  عن 

 احملتملة للقروض. 

أن تكون   بجي
 %  1أقل من 

التسهيالت االئتمانية غري املستحقة
التسهيالت االئتمانية

 

ملواجهة   امللكية  حقوق  تؤمنها  اليت  احلماية  درجة  النسبة  هذه  متال 
خسائر القروض احملتملة ألن أرمسال املصرف يعد خط الدفاع له أمام خسائره 

 احملتملة عند عدم السداد 
 

خمصص  خسائر التسهيالت االئتمانية
حقوق امللكية

 

لتغطية   البنك  يدخذه  الذ   احلماية  النسبة على مستوى  تدل هذه 
 الشك أو املشاكل يف القروض، إذا كانت هذه النسبة أكرب من 

حملفظة القروض مما يدل على أن إدارة البنك متحفظة أو أن هناك  %  3
 (غري املنتجة)ضعف يف حمفظة القر وض  

 
احتياطي خسارة التسهيالت االئتمانية
امجايل  حمفظة التسهيالت االئتمانية

 



 الفصل الثاين: خماطر القروض البنكية و طرق إدارهتا و تقديرها 

 
48 

البنك   حيتفظ  فتقيس كم  ابملستقبل  للتنبؤ  النسبة  هذه  تستخدم 
القروض   ملواجهة  االحتياطات ابحتياطات  وتقاس  هيكلتها  واملعاد  املستحقة 

 كنسبة من هذه القروض. 
 

 احتياطي خسارة التسهيالت االئتمانية
 التسهيالت االئتمانية اليت متت هيكلتها

 

ارفعة ال  النسبة نسبة  ارتفاعها يعكس    يُطلق على هذه  املالية، وأن 
 اخلطورة اليت تتعرض هلا إدارة االئتمان.

 حمصورة بني: 
 % 80و  60%

التسهيالت االئتمانية
االصول 

 

تدل هذه النسبة على كمية الودائع اليت مت استامارها يف قروض من قبل  
زايدة املخاطرة. فكلما كانت هناك زايدة   البنك، وزايدة هذه النسبة تؤد  إىل

يف إمجايل القروض جيب أن تكون هناك زايدة يف إمجايل الودائع، وذلك من 
 أجل ترك هامش للسيولة ، 

جيب أن تكـون أقل  
 1من 

امجايل  التسهيالت االئتمانية
امجايل  الودائع

 

التغي نفقة ويعكس  ارت يف نوعية حمفظة    ألن خمصص اخلسارة هو 
القروض ابإلضافة إىل حجم هذه احملفظة  )متوسـط القـروض = قـروض  

 (  2/ 2+ السنة  1السنة 

 حمصورة بني 
 %  1و  %  0.6 

  

خمصص  خسارة التسهيالت االئتمانية
متوسط التسهيالت االئتمانية

 

أقل،   أو تولد عوائد  تولد عوائد  اليت ال  املنتجة هي األصول  األصول غري 
وتضم القروض غري املستحقة واجملدولة. إن أ  زايدة يف األصول غري العاملة  
ابلنسبة   سلبيا  ار  مؤش  يكون  أن  وميكن  مشالكل  سيواجه  البنك  أن  يعين 

 السنة القادمة.   حألراب

 

 

االصول  غري العاملة
 امجايل  التسهيالت االئتمانية

 

 
الديون   تغطية  يف  البنك  قررها  اليت  احلماية  درجة  على  النسبة  هذه  تدل 

من حمفظة    %  4املشكوك فيها، إذ كانت درجة احلماية تصل إىل أكار من  
 القروض ، فإن احمللل الكفء يدرك احتمالني : 

 إن إدارة البنك متحفظة جدا   - 
تتكون من  – لديها نسبة عالية من    أو إن احملفظة  أو  قروض غري منتجة 

 املشاكل.

 

 
احتياطي خسارة التسهيالت االئتمانية

متوسط التسهيالت  االئتمانية
 

 
 

فيها احلصول على الفائدة    الديون املعدومة هي عبارة عن الديون اليت يصعا
 وأصل القرض وليس هلا نسبة معينة. 

 %0.5أقل من 
التسهيالت االئتمانية اهلالكة

 امجايل  حمفظة التسهيالت االئتمانية
 

 

صايف الفوائد هو الفرق بني الفوائد املدينة والدائنة. وتدل هذه النسبة على 
مقدار تغطية صايف الفوائد للديون املعدومة، ليس هلا قيمة معينة  وامنا تقارن 

 اليت حتققها البنوك.  بمع النس
 

التسهيالت االئتمانية اهلالكة
صايف  الفوائد
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  10التسهيالت غري العاملة هي الديون اليت إستحقت ومل تدفع فوائد ملدة  
احتياطي  اايم يتجاوز  الواحد حىت  من  أكرب  النسبة  هذه  تكون  أن  جيا   .

 خسائر القرض التسهيالت غري العاملة هبامش كبري. 
 % 1أكرب من 

 احتياطي خسارة التسهيالت االئتمانية
التسهيالت غري العاملة

 

 املصدر: 
Peter Rose, Commercial Bank Management, Managing Financial Institutions : An Asset, Liability 

Approach, Second Edition, The Dyden Press, Chicago, 1991, p.149-121 

 

 النماذج االحصائية - الفرع الثاين 

لقد عرفت االساليب الكالسيكية يف حتليل خماطر القروض ) مثل التحليل ابلنسب املالية ( العديد من االنتقادات و هذا  
االمر جعل من حمللي االئتمان يف البنوك العاملية خصوصا يتجهون حنو استخدام أساليب علمية اكثر حداثة يف جمال التنبؤ ملشاكل  

  :ومن بني اهم النماذج االحصائية املستخدمة يف عملية   .حدة خماطره التعثر االىتماين و التقليل من 

 حتليل االحندار اللوجيسيت ) الدالة اللوجستكية ( :  - 1

االحندار اللوجسيت هو تقنية هتدف إىل بناء منوذج تنبؤي بقيمة متغري اتبع فئوي ثنائي و ذلك انطالقا من النتيجة الحتمال  
 (. 1أو  0انتمائه إىل احدى الفئتني او اجملتمعني اجلزائيني )أيخذ احدى القيمتني 

نكي للمؤسسات و التنبؤ الحتمال تعثرها فإنه بتمهيد  وفيما خيصص عالقة حتليل االحندار اللوجسيت بقياس خماطر االئتمان الب 
  الدالة االحتمالية للمتغريات اليت تؤدي اىل تعظيم القيمة االحتمالية يتم حتديد النسب املالية اليت ميكنها حتديد احتمال فشل الشركة 

 .1املقرتضة او جناحها 
 

o  : كيفية كتابة منوذج االحندار اللوجسيت 

 متغري مستقل واحد: يف حالة    -أ
𝑙𝑜𝑔 ⅇ [

𝜌

1−𝜌
] = �̂�0 + �̂�1𝑥    ……… (1-2) 

 و بصورة أخرى: 

[
𝜌

1−𝜌
] = ⅇ�̂�0 + �̂�1𝑥 → 𝜌 =

ⅇ�̂�0+𝐵1𝑥

ⅇ�̂�0+�̂�1𝑥
    …… (2-2) 

 
،جملة  -  اجلزائردراسة حالة جمموعة من البنوك التجارية العاملة يف -البنكي تعثر اإلئتمان دور أدوات التحليل اإلئتماين يف جتنب مشكلة فخاري فاروق،سعيدي حيىي،  1

 802-765ص -ص  ،2017، جامعة غرداية، غرداية، اجلزائر،1،العدد 10الواحات للبحوث و الدراسات، اجللد 
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 حيث:
   :P  ) هو احتمال وقوع احلدث حمل االهتمام )حدوث التعثر االئتماين 

 :1-P  االئتماين( احتمال وقوع احلدث ليس حنب االهتمام )عدم حدوث التعثر 

Odds نسبة الرتجيح احلدث حمل االهتمام     : [
𝜌

1−𝑃
]  

 :Log e  هو اللوغاريتم الطبيعي    (e = 2.7182818284  ) 

∶اللوغاريتم الطبيعي بنسبة الرتجيح او اللوجيت  𝑙𝑜𝑔𝑒 [
𝜌

1−𝜌
]  

 

 :1من املتغريات املستقلة  Kيف حالة وجود عدد -ب

𝑙𝑜𝑔𝑒 (
𝜌

1−𝜌
) = �̂�0 + ∑            𝑘⋅

𝑛=1 �̂�𝑖𝑥𝑖 = �̂�0 + �̂�1𝑥1 + ⋯ ⋅ 1 + �̂�𝑘𝑥𝑘 ….. (3-2) 

 

 طرق التنقيط احلديثة :  - 2

 :  credit scoringطريقة القرض التنقيطي -أ

هي تقنية احصائية تعمل على ربط خماطرة عدم اسرتجاع القرض بسلم التنقيط، و تعتمد هذه الطريقة على مايعرف بطريقة  
التحليل التمييزي الذي يعرف على أنه "طريقة علمية هتدف إىل تصنيف العمالء يف خمتلف الفئات ملخاطر االئتمان، حيث يستعمل  

 خاطر االئتمان يف تشكيل مدخالته " التحليل التمييزي العوامل املسببة مل 
 و أيخذ الشكل الرايضي العام لدالة التمييزي املعادلة اآلتية: 

𝑧 = 𝐶1𝑥1𝑗 + 𝐶2𝑥2𝑗 + ⋯ + 𝐶𝑛𝑥𝑛 + 𝛼   (2-4)    ......  
 حيث: 

𝑧 :النقطة النهائية التمييزية الناجتة عن تطبيق املعادلة التمييزية اعاله  القيمة(score ) 
:Ci املعامالت التمييزية للمتغريات التمييزية  
:X  ) املتغريات املستقلة التمييزية ) النسب الداخلة يف النموذج 

𝜶 : عدد اثبت 
:n عدد املتغريات املستقلة املكونة للمعادلة التمييزية 

 

 
 802-765ص-صفخاري فاروق،سعيدي حيىي، مرجع سبق ذكره،   1
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   :credit men1  طريقة  - ب 
  security analystsظهرت هذه الطريقة يف الوالايت املتحدة االمريكية أين توصل املختصون يف القروض ) املدعوين ب  

دراسات إحصائية معمقة يف عدد معني من املؤسسات إىل نتائج اختذوها كمرجع أساسي هلذه    ( بعد بعد   credit menاو  
الطريقة واليت تعتمد يف عملها على إعطاء كل مؤسسة نقطة حتدد قيمتها بناء على ثالث عوامل أساسية واملكونة يف جمملها لوضعية  

 املؤسسة وهي: 

اءة املسريين واملستخدمني وعالقة العمل بينهم داخل املؤسسة، ومعامل  يتعلق هذا العامل بتقييم كف  أ. العامل الشخصي:
 % .  40ترجيح هذا العامل هو 

يبني موقع املؤسسة يف احمليط االقتصادي، أي وضعيتها العامة يف القطاع االقتصادي الذي تنتمي    ب. العامل اإلقتصادي: 
 إليه، والوضع 

 %20ل ترجيح هذا العامل هو التنافسي هلا ومدى أتثريه على نشاطها، ومعام 
يبني احلالة املالية للمؤسسة وذلك استنادا إىل ميزانيتها وابلتايل يكون التقييم املايل بتحليل بعض عناصر    ج. العامل املايل: 

 %   40ومعامل ترجيح هذا العامل هو  ميزانيتها،
 

  " CREDIT MEN "من طرف مجعية   (: النسبة العامل الشمايل احملددو6-2اجلدول ) 

 املعامالت  النسب 

R1= أو نسبة السيولة املختصرة نسبة اخلزينة =   
اجلاهزة القيم + للتحقيق  القابلة  القيم 

 %25   الديون قصرية االجل

R2 ==االموال  اخلاصة نسبة املالءة أو نسبة االستقاللية املالية
 %25 جمموع الديون 

R3 = العمالءنسبة دوران= 
رقم األعمال مبا فيه الضريبة 
 %20 جمموع احلقوق على الزابئن 

R4 =نسبة دوران املخزون=  
سعر تكلفة  البضائع  املباعة 

متوسط املخزون(سعر النكلفة )
 20% 

R5 =نسبة متويل القيم الثابتة= 
 االموال  اخلاصة

 %10 القيم الثابتة  الصافية

    credit menعلى املعلومات من منوذج اعتمادامن إعداد الطالب  املصدر:

 
،جامعة حسيبة بن  -دراسة حتليلية- أمهية استخدام النماذج اإلحصائية يف الكشف املبكر عن حاالت التعثر اإلئتماين على مستوى البنوك سعيدي،فاروق فخاري ، حيىي  1

 382 -361ص - ،ص 2019،الشلف،اجلزائر،02،العدد15بوعلي الشلف، جملة اقتصادايت مشال افريقيا،اجمللد
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   : حيث
 . نسبة اخلزينة تبني قدرة املؤسسة على تسديد بدوهنا يف املدى القصري -
 . نسبة املالءة تبني اذا كانت املؤسسة مستقلة يف اختاذ قراراهتا -
 . مواردها من الزابئن نسبة دوران العمالء تبني سرعة احلصول املؤسسة على  -
 . نسبة دوران املخزوانت تبني عدد املرات اليت تتجدد فيها املخزوانت-
 . نسبة متويل القيم الثابتة تبني مدى تغطية االموال اخلاصة الثابتة-
 

يتم مقارنة كل نسبة من النسب اخلمس مع نسب مثايل استخرجت بطرق احصائية من مؤسسات ذات نفس النشاط و  
 قارنة تتم عن طريق العالقة اآلتية: ملا

𝑅𝑖 =
  النسبة (𝑖) للمؤسسة  املدروسة 
 (2-5)  .……    النسبة (𝑖) للمؤسسة  املثالية 

ول ان  ق ، و هنا ميكننا ال  1إىل    Rللمؤسسة املثالية كلما اقرتبت    iللمؤسسة املدرسة مع النسبة    iحيث كلما اقرتبت النسبة  
 % 100املؤسسة املثلى هي اليت يكون تنقيطها مساوي ل 

 : 1( مبعامالت حسب درجة امهيتها لنتحصل على النسبة االمجالية  R1.......R5بعد هذا مرفق العالقات او النسب ) 

𝑅 = 25𝑅1 + 25𝑅2 + 20𝑅3 + 20𝑅4 + 10𝑅5     ……  (6-2) 

 ، وضعية املؤسسة املالية حسنة و ابلتايل هناك امكانية احلصول على قرض R>100 احلالة األوىل: -
 فإن وضعية املؤسسة سيئة و ابلتايل نقص امكانية احلصول على القرض  ،  R  <100 احلالة الثانية: -

%  40% من العامل اإلقتصادي و 20% من العامل الشخصي و 40اال أن القرار النهائي ملنح القرض يعتمد على نسبة 
 من العامل املايل. 

 

 األنظمة اخلبرية:   - 3
واملساعدة يف اختاذ القرارات على أي مستوى من مستوايت التسيري يف  تعترب أنظمة اخلربة من الوسائل التقنية احلديثة جدا  

املنظمة. فنظام اخلربة املقصود به هو التعبري عن دور اآللة )احلاسوب( يف حماكاة السلوك البشري وجعلها بديال يف جمال التسيري  
 وذلك من حيث مساعدته يف اختاذ القرار. 

 
- دراسة حالة بنك التنمية الريفية-تسديد القرض إبستعمال طريقة القرض التنقيطي و التقنية العصرية االصطناعية ابلبنوك اجلزائريةحماولة التقدير خطر عدم  صوار يوسف، 1
 112،صفحة 2008زائر،،جامعة ابو بكر بلقايد،تلمسان،اجل  يف العلوم االقتصادية،كلية العلوم االقتصادية العلوم التجارية والتسيريغري منشورة  شهادة الدكتوراه   ذكرة  م،
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ذات األهداف احملددة واملساعدة يف اختاذ القرارات على مستوى اإلنتاج أو املالية أو األفراد،    فهناك من الربامج التسيريية 
ولكنها ختتلف عن الربامج املقرتحة يف أنظمة اخلربة. فهذه األخرية تصمم ألجل إجياد احللول املناسبة للمشاكل اليت ال ميكن وضعها  

( من جهة وحتتاج إىل التزود املستمر ابملعلومات من  Programme non algorithmiqueضمن قواعد أو برامج معينة )  
 جهة أخرى 

 :1و من بني األنظمة اخلبرية املعروفة يف جمال التحليل اإلئتماين نذكر 

صمم من طرف البنك االيطايل و يركز هذا النظام اخلبري على توقع النشاط االقتصادي    :   PARMENIDEنظام  - 1
 مث اختاذ القرار بشأن طلب املؤسسة .  املستقبلي للمؤسسة املقرتضة ومن

هو نظام خبري طور يف النرويج واعتمد لدراسة ملفات املقرتضني من خالل معاجلة امليزانيات، دراسة  :    KABELنظام  - 2
 . السوق وحتديد حجم الضماانت املطلوبة مع التطرق للنواحي التنظيمية للمؤسسات املقرتضة وقد لقي النظام استحساان كبريا

صمم من طرف البنك الفرنسي للمساعدة يف اختاذ قرار منح القروض وذلك من خالل الرتكيز على  :   EVENTنظام  - 3
ملرتبط هبا ، دراسة نشاطها و االهتمام ابإلجراءات التنظيمية والتسيريية للمؤسسة وقد  املركز املايل للمؤسسة املقرتضة، تقييم اخلطر ا

 حقق النظام نتائج جد مرضية خصوصا من انحية اختصار الوقت. 

طور هذا النظام من اجل معاجلة ملفات القروض من خالل الرتكيز على احلساابت السنوية التجارية    :  CUBUSنظام - 4
  3للمقرتض وذلك بغية حتديد مدى احتمال وفائه ابلتزاماته، والنظام جيد جدا خاصة من انحية فرتة معاجلة امللف واليت ال تتجاوز  

 .دقائق وهي مدة قياسية 

واعتماده    Scotlandليتم تطبيقه تدرجييا يف فروع بنك    1988هذا النموذج سنة  مت تطوير    :   COMPASSنظام  - 5
% من نشاطات البنك، هذا النظام اخلبري مت تزويده بقاعدة معرفة مستمدة من خربات حمللي  80مع تغطية حوايل    1994سنة  

القروض، كما يستعني ابملعلومات البياانت احملاسبة املتوفرة عن طاليب القرض البنكية من أجل اختاذ القرار. وعلى الرغم من استغراق  
ة طويلة إال أن نتائجه جاءت إجيابية جدا خاصة ما تعلق منها ابلفعالية وقد أصبح وقت معاجلة امللفات يرتاوح بني  عملية تطويره فرت 

 اخلمس دقائق والثالثون دقيقا خالفا ملا كان سابقا. 

وعة من  هو اآلخر أحد النماذج املهمة اليت صممت لتقييم القروض الزراعية ولتأخذ بعني االعتبار جمم  :  ALEESنظام  - 6
العوامل الكيفية يف عملية التقييم كخربة حملل القرض، كما زود بقاعدة معرفة تستوعب مجلة من املتغريات موارد البنك املتاحة، ظروف  
السوق، تقييم خطر القرض، مع وجود قاعدة خاصة ابملعرفة الشخصية، مت بناؤها اعتمادا على استبيان عرض على بعض حمللي  

 
1 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/138969  22:55 تاريخ اإلطالع 22-03-2021 الساعة 

 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/138969
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ق جبانبني، األول مدى اعتماد حمللي القرض على العوامل الكيفية، أما اجلانب الثاين فيتمحور حول ترجيح  القروض، والذي تعل
 العوامل الكمية والكيفية حسب أمهيتها يف عملية التقييم. 

   Artificial neural network:   الشبكات العصبية اإلصطناعية  - 4

هي تقنيات حاسوبية تقلد البنية العصبية للكائنات احليـة الذكيـة التـي تكتسـب املعرفـة مـن خـالل التجربـة، فتطبق يف جمال  
التنبؤ ابلتعثر اإلئتماين للمؤسسات؛ إبدخال النسب املالية كمدخالت للشبكة؛ أما خمرجات )املؤسسة متعثرة ائتمانيا أو غري متعثرة(،  

 . رجات الشبكة تتواجد الشبكات اخلفية اليت تضمن معاجلة املعطيات وبني مدخالت وخم 

للكمبيـوتر القـدرة علـى معاجلـة املعلومـات بطريقـة أسـرع وبكفـاءة اكبــر مــن    1فإن   كيفيـة نشـاطها و هندســتهاو أما ابلنسبة ل
ل ذالك  أي كــائن بشــري، مــع هــذا ال يســتطيع أن يقــوم ابملهــام األساســية التــي ميكــن أن يفعلهــا اإلنسان بدون صعوابت، ومن اج

ولفهـم هندسـة الشـبكات  ،  ناعية فــي حمــاول حملاكــاة الشــبكة العصــبية البيولوجيــة جيب القيام بعمليات تدريب للشبكات العصبية االصط 
 العصـبية االصـطناعية نبـدأ ابلشـكل البسـيط نسـبيا للشـبكات العصـبية األكثـر تعقيـدا كمـا هـو موضـح فـي الشـكل التايل : 

 : منوذج بسيط لعصبون اصطناعي ( 2-2)الشكل  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

,اجمللد  الطرق غري التقليدية يف تقدير خماطر القروض البنكية,جملة الدراسات املالية واحملاسبية واإلداريةخيلف العريب, رقايقية فاطمة الزهراء,  املصدر:
 391, ص 2019,سوق اهراس,اجلزائر,04العدد  06

 
,سوق  04العدد  06,جملة الدراسات املالية واحملاسبية واإلدارية,اجمللد البنكيةالطرق غري التقليدية يف تقدير خماطر القروض خيلف العريب, رقايقية فاطمة الزهراء,  1

 397-378ص -, ص 2019اهراس,اجلزائر,

Dendrites 

 تفرعات شجريية  

X1 

X2 

X3 

W1 

W2 

W3 

𝜮𝒙𝒊𝒚𝒊 𝒇𝒏𝒆𝒕 = 𝒚 

Threshold 

 θ عتبة

   

  

 احملور العصيب

 دالة التجميع 
 

 دالة التنشيط
output 

 املدخالت 

 

 املخرجات  األوزان 
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( ولكنها قد حتتوي على أكثر  inputأن الشبكة هلا طبقة واحدة فقط من وحدات اإلدخال)  ( 2-2)نالحظ من الشكل 

موصولة هبا، أما طريقة عمل    ى ( إىل أ حد مدخالت شبكة أخر outputمن طبقة تسمي ابلطبقات املخفية إذا حتولت خمرجات )
 الشبكة العصبية االصطناعية فيمكن تلخيصها فيما يلي: 

( عبارة عن األوزان الرتجيحية  Wiعن املتغريات املستقلة املعتربة )املدخالت لكل العصبون(. و )( عبارة  Xiحيث أن: ) 
 netو النتيجة هي   )قيم اثبتة( املرافقة للمتغريات املستقلة

∑ 𝑾𝒊�̇�

𝒏

�̇�=𝟏
⋅ 𝒙𝒊 = 𝒏𝒆𝒕 (2-7 )   .......  

  :f(net)مــا يعرف ابلتنشيط   ـو هو (Yi)بضـبط قيمة املخـرج ، تقـوم الشــبكة   )θ(إذا بلغـت نتيجــة التجميـع حــد العتبـة-
, Yiاليت يوجد منها عدة أنواع نلخص أمههما كما يلي، : 

 : أنواع دوال التنشيط  ( 3-2)الشكل  

 

 ملصدر: ا
Říha, Jan, Artificial Intelligence Approach to Credit Risk, 2016, P13 

 
  :وأتخذ املعادالت الرايضية التالية

 كما يلي :   -1أو   1تكون خمرجات هذه الدالة   (:tensigmoideدالة الثنائي القطبية ) -

𝑓(𝑛𝑒𝑡) = {
1 𝑖𝑓  𝑛𝑒𝑡 ≥ 𝜃

−1 𝑖𝑓  𝑛𝑒𝑡 < 𝜃
(2-8 )       ........  
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 : كما يلي   1أو   0أما يكون املخرج له قيمتني فقط  (step) : دالة اتبع اخلطوة-
f(nⅇt) = 1 → nⅇt ≥ = θ 
f(nⅇt) = 0 → nⅇt < θ 

، اما خمرجات هذه الدالة  2اس   σ وتباينه   µذات توزيع طبيعي قيمته املتوقعة   (Gaussien fonction):دالة الغوسية  - 
 +]∞.∞−[فهي ضمن اجملال

 فقد مت التطرق اليها سابقا . دالة اللوجستية  لأما ا-

 :   1لبنائهـا خطوات املتبعة  ▪
أو حتـى تطـوير وتعـديل    نتيجـة لتعـدد جمـاالت اسـتخدام الشـبكات العصـبية االصـطناعية تـم ابتكـار العديـد مـن أنواعهـا ،

يــد املســالة  القـائم منهـا، كإضـافة طبقـات خمفيـة تقـع بـني طبقــة املــدخالت وطبقــة املخرجــات، وذالــك مبــا يــتالءم مــع طبيعــة وتعق
ــال تقــدير خطــر القــروض املصرفية، إىل انه ال  املــراد حلهــا أو خصــائص البيانــات لكــل جمــال اســتخدام، وهــذا ينطبــق أيضــا علــى جم

 ختتلف يف االختيارات األساسية عند بناءها وتتمثل يف: 

وهـي املعلومـات املاليـة وغيـر املاليـة املتحصـل عليها من عينة الدراسة اليت    *اخلطــوة األولــي تشــكيل قاعــدة املعطيــات : 
 اجزة . تشمل كل من املؤسسات السليمة والع

وتعنـي هـذه املرحلـة هتيئـة املعطيـات جلعلهـا مالئمـة كمدخالت للشبكة العصبية،   *اخلطوة الثانية تعديل قاعدة املعطيات :
 و تعديل القيم املتطرفة اليت قد تؤثر على معامالت الشبكة . 

 سـابقة فـي ثالثـة جمموعات وهي : ويعنـي ذالـك وضـع معطيـات املرحلـة ال *اخلطوة الثالثة تقسيم عينة النمـوذج : 
 هي من اجل تعليم الشبكة.  : اجملموعة األوىل-
 تكون من اجل اختبار أداء النموذج.  اجملموعة الثانية: -
 من اجل قياس دقة النموذج. اجملموعة الثالثة: -

النمـوذج: الرابعـة هندسـة  العص  *اخلطـوة  املخفيـة وعـدد  الطبقـات  فـي حتديـد عـدد  اليت عادة تكون بعدد  وتتمثـل  ـبوانت 
 املتغريات، ابإلضافة إىل اختيار احد دوال التنشيط السابقة يف كل طبقة . 

وهــو اســتخدام عينــة الــتعلم فــي إنشــاء منــوذج تقــدير خطــر القرض من خالل عملية    *اخلطــوة اخلامســة تعلــيم الشــبكة:
ـل، ونتوقـف فـي املرحلـة التـي يكـون فيها اخلطأ يف ادين مستوي له، من اجل حتسني دقة  تدريب الشبكة عرب جمموعـة مـن املراح

 النموذج. 

 
 397-378ص -ص  خيلف العريب،رقايقية فاطمة الزهراء، مرجع سبق ذكره ، 1

(2-9   ) ........  
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وهي املرحلة اليت يتم فها استخدام عينة االختبار من اجـل معرفـة صالحية النموذج لعملية تقدير    *اخلطوة السادسة االختبار: 
 خطر القرض. 

حيث أن صالحية النموذج وحدها ال تكفي ملعرفة مستوي دقته يف هذه املرحلة هتدف إىل   *اخلطوة السابعة اختبار الدقة: 
 معرفة درجة وقوة تقدير الشبكة خلطر القرض. 

 

 المطلب الثالث: النماذج الهيكلية لتقدير المخاطر

يتم اللجوء لنماذج اهليكلية لتقييم املؤسسة، وبشكل خاص اهليكل املايل هلذه األخرية حصة الديون من إمجايل متويل املؤسسة  
 ابلتايل فإن هذه املقارابت تقوم بنمذجة أو ختفيض احتمال التعثر الذي ميكن أن حيدث يف أية حلظة. 

 JPMorganبواسطة    Credit Metricsو منوذج    s'Moodyمن    KMVمن اشهر النماذج اهليكلية هناك منوذج  

 : KMVمنوذج   - أوال

 التعريف ابلنموذج :  •
( الذي سبق ووضعته  Merton)  لنموذج  تطوير  وه(  Moody’s KMVهو منوذج تنبؤ افرتاضي ويعرف أيضا ابسم)  

حيث يتم حساب احتمال خطر التخلف عن الدفع ابستعمال أسعار األسهم    يكلية همن النماذج ال  ( ويعترب Moody’sشركة )  
وهيكل رأس املال يف املؤسسة و يفرتض النموذج أن املؤسسة تتخلف عن الدفع إذا كانت قيمة أصوهلا أقل من مستوى معني، يعرف  

 .1بنقطة التخلف عن الدفع وهي دالة خلصوم املؤسسة 

 :  kmvوحدود منوذجمزااي  •
على األخذ بعني االعتبار أية معلومات    ه( يف قدرت  Moody’s KMVتتمثل إحدى املزااي الرئيسية إلطار عمل )  

ذا األمر يف  هم الشركة. و هور الوضع املايل للشركة ويف وقت سريع، شرط أن تنعكس تلك التغريات يف أسعار س هجديدة تتعلق بتد
ذا النموذج  ه( املستندة إىل    PDبيا بقدر ما ينطوي على حماذير، فقد تكون تقديرا ت احتماالت التعثر )  احلقيقة بقدر ما يعترب إجيا 

ذه التذبذاب ت مرتبطة ابلتغريات يف األوضاع العامة  هم، حىت لو كانت  همتقلبة للغاية يف فرتات التذبذاب ت الكبرية يف أسعار األس
 ا. ها ابلتغريات الفردية يف وضع الشركة نفسهيف السوق أكثر من ارتباط  للمشاركني

( تتطلب الكثري من الشروط، من ذلك على سبيل املثال أنه    Moody’s KMVذ ا لنموذج ) إن متطلبات البياانت هل
غري ممكن التطبيق عل ى نطاق  ه  ل ذا جيعهال ميكن تطبيق النموذج إال على الشركات املدرجة واملتد اولة يف سوق األوراق املالية،  

ة  واسع يف األنظمة املالية واملصرفية ذات األسواق املالية احملدودة. ابإلضافة إىل ما سبق، يتطلب منوذج عمل بياانت من القوائم املالي
 

 99-83ص  - ص،  2012، اجلزائر، 3، اجمللة اجلزائرية للعوملة والسياسات االقتصادية، العدد حتليل وقياس خطر القرض يف البنوك التجاريةشرون رقية،  1
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طلب أي إطار إلدارة  للشركات، ومعروف يف عامل املال مدى التأخر الذي حيصل يف اإلفصاح عن األرقام املالية للشركات، يف حني يت
 خماطر االئتمان استجابة آنية وسريعة. 

 
 :   KMVخطوات حساب وفق   •

 σا  هوتباين Vحتديد قيمة األصول   :  1اخلطوة  
م الشركة اليت تعطي فكرة عن قيمة حقوق امللكية واستخدام  هميكن ان يتم تقدير قيمة أصول الشركة استنادا إىل قيمة س

 م يتأثر بقيمة األصول. هم، حيث إن سعر السهو ليس تقلب سعر السهلاللتزامات، أما تقلب قيمة األصول ف  القيمة الدفرتية
 ( تتحدد ابلعناصر التالية: Sم يف السوق )ها سعر السهقيمة حقوق امللكية واليت عادة ما ميثل

 ( Vقيمة أصول الشركة ) -
 ( σتذبذب األصول )-
 ( Lنسبة الرافعة املالية)  -
 ( iأسعار الفائدة على الديون طويلة األجل )-
 ( rمعدل العائد اخلايل من اخلطر )  -

ميكن معرفة كل من نسبة الرافعة املالية و أسعار الفائدة على الديون طويلة األجل وسعر الفائدة اخلايل من اخلطر وميكن  
 ( σ( والتذبذب )االحنراف املعياري( )Vي كل من قيمة أصول الشركة ) هم من السوق. أما املتغريات غري املعروفة همعرفة سعر الس

( استنادا ملعرفتنا بكل املتغريات األخرى  σ( و التذبذب ) vهنجا تكراراي الجياد قيمة أصول الشركة )  KMVيستخدم منوذج  
 .1 من اخلطر( م، الرافعة املالية، أسعار الفائدة على الديون طويلة األجل وسعر الفائدة اخلايله)سعر الس

 
 (  DD Default to Distance:حساب املسافة حنو التعثر )2اخلطوة  

)تتمثل يف االعرتاف أبن الشركة ال تضطر إىل التخلف عن السداد    KMVج ) ا هنهيم األساسية اليت يقوم عليهأحد املفا
 ا عن القيمة االمسية للديون. ا قيمة أصوهلهيف اللحظة اليت تنخفض في

يف الواقع حيدث التخلف عن السداد عندما تنخفض قيمة أصول الشركة يف مسافة ما بني قيمة الدين قصري األجل وقيمة  
ناك عجز عن السداد حىت لو اخنفضت قيمة األصول إىل أقل من قيمة إمجايل  ه من املمكن أال يكون  الدين اإلمجايل. مبعىن آخر،  

 ي اليت تسبب العجز عن السداد ، وقد يكون لدى هذا يف احلقيقة أمر عادي ذلك أن االحتياجات النقدية اآل نية هالدين، و 

 
، ابوظيب، دولة اإلمارات العربية املتحدة،  5، دراسات معهد التدريب وبناء القدرات، العدد املخاطر املصرفية و أساليب قياسها، صندوق النقد العريبد. عبد الكرمي أمحد قندوز،   1

 46، ص 2020
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ا على الرغم من أن إمجايل املطلوابت قد يكون  هاستحقاق  الشركة نقد )أو سيولة( كٍاف ملواصلة سداد مجيع االلتزامات عند
 أكرب من إمجايل األ صول. 

ا  ا على أهنه( نقطة العجز عن السداد يف مكان ما بني الدين قصري األجل وإمجايل الدين ، وتعرفKMVجية )ه حتد د من
 إمجايل الدين قصري األجل ونصف قيمة الدين طويل األجل. 

DPT = STD +  
1

2
LTD  (2-10)    .......  

 حيث : 
 ( DPT)نقطة التعثر   -
 ( STDالدين قصري األجل ) -
 ( LTD)الدين طويل األجل  -

اليت هي عدد االحنرافات املعيارية اليت جيب ان ختسرها االصول قبل    (DD)ماهية املسافة إىل التعثر    KMVبعد ذلك حيدد  
 ( DPT)  إىل نقطة التعثرالوصول  

 : وحتسب على النحو التايل

DD =
E(V1)−DPT

σ
(2-11 )    ........  

 .تذبذب عوائد األصل )𝜎 (ي متوسط عوائد األصل وه ) :𝜇 (حيث

 ؟ 1وصلنا من املعادلة األوىل إىل املعادلة الثانية   ولكن، كيف

E(V1)  ا ابلقيم املطلقة، أي أن البسط  ها معرب عنالصيغ متطابقة عمليا. فكر يف املعادلة األوىل على أهن  − DPT    ميثل
)ابلدوالر(، فإن ذلك يعطينا عدد    ا على اال حنراف املعياريها للوصول إىل نقطة التعثر، وبقسمتهالقيمة ابلدوالر اليت جيب فقد

 . االحنرافات املعيارية 
ا ابلنسب املئوية وليس  همت قياس  بعيًدا عن نقطة التعثر. ابلنسبة للمعادلة الثانية، فكر يف قياس نفس املسافة إىل التعثر كعوائد

 ابلقيم املطلقة )ابلدوالر ( )ترتاكم ابستمرار(. 
 مثال : 

 ( DPT=100) 100ي هلنفرتض أن نقطة التعثر يف حلظة ما 
 (1200V=)  120والقيمة احلالية لألصول هي 

 ا كنسبة مئوية )نسبة من نقطة التعثر(. هدوالرا، معربا عن 20ذا يعين أن خالل العام املقبل ميكننا حتمل خسارة: ه

 
 48د.عبد الكرمي أمحد قندوز، مرجع سبق ذكره، ص  1
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 رحبه العام املقبل )كنسبة مئوية(.  ابإلضافة إىل كل ما ميكن
 ا على النحو التايل: دوالرا كنسبة منو خالل عام ابستخدام الرتكيب املستمر ميكن حساهب 20قيمة 

ln (
V0

DPTT
) = ln (

120

100
) = 18.23%    (2 -12)           ........  

μ)وبشكل أدق   )𝜇 (و متوسط العائدهلكننا مع ذلك، حنتاج إلضافة ما سنكسبه يف العام املقبل، و   −
1

2
σ2)     ذلك أن

 و مذكور يف املعادلة الثانية  هاية على حنو ما هالتقلب يقلل من العوائد )عند الرتكيب املستمر (، وبذلك يكون البسط يف الن

  [ln (
V0

DPTT
) + (μ −

1

2
 σ2 ) T]    .........  )13 -2(  

  ( σ√t)ا ابلصيغةهفإنه إن اختلفت الفرتة املعتربة عن الفرتة الكلية، فإنه يتم التعبري عن )𝜎 (ابلنسبة للمقام 

 :حساب تكرار التعثر املتوقع   3خطوة   
 (Distance to Default)ذه املرحلة حتديد تكرار التعثر املتوقع، والذي يعين حتديد املسافة إىل التخلف عن السداد  هيتم يف  

إىل احتماالت التخلف عن السداد بناءا على قاعدة بياانت اخلاصة املقدمة للعمالء ابستخدام خدمة تعرف ابسم: "مراقب  
 (Monitor Credit)االئتمان"  

 يتأثر تكرار التعثر املتوقع ابلعناصر التالية: 
 ؛ مهسعر الس-
 ؛ نسبة الرافعة املالی -
 ؛ تقلب األصول -

  Moody’s)(KMV: منوذج ( 4-2)الشكل  

 

 
،  5، صندوق النقد العريب، دراسات معهد التدريب وبناء القدرات، العدد  املخاطر املصرفية و أساليب قياسهاد. عبد الكرمي أمحد قندوز،    : املصدر

 49، ص 2020ابوظيب، دولة اإلمارات العربية املتحدة، 
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(.    A𝜎ي تتذبذب ابحنراف معياري قدره )  ه( و 0Aي )ه ألصول الشركة    ، فإن القيمة احلالية(  4-2الشكل )ر من  هوكما يظ
ذا االحتمال يف اجلزء  هر ه( حينئذ تتعثر املؤسسة، ويظ Dنالحظ أنه إذا اخنفضت قيمة أصول املؤسسة إىل أقل من نقطة  التعثر ) 

و احتمال أن  هتمال ختلف الشركة عن السداد  املظلل ابللون األخضر يف الشكل البياين )أدىن نقطة التعثر( ليشري بذلك إىل أن اح
PDتنخفض قيمة األصول عن نقطة التعثر   = P(AT ≤ D)   

 
 مزااي وحدود النموذج:  •

( يف قدرته على األخذ بعني االعتبار أية معلومات    Moody’s KMVتتمثل إحدى املزااي الرئيسية إلطار عمل )  
ذا األمر يف  هم الشركة. و هور الوضع املايل للشركة ويف وقت سريع، شرط أن تنعكس تلك التغريات يف أسعار س هجديدة تتعلق بتد

ذا النموذج  ه( املستندة إىل    PDاحلقيقة بقدر ما يعترب إجيابيا بقدر ما ينطوي على حماذير، فقد تكون تقديرات احتماالت التعثر )  
ذه التذبذابت مرتبطة ابلتغريات يف األوضاع العامة  هم، حىت لو كانت  هيف فرتات التذبذابت الكبرية يف أسعار األس  متقلبة للغاية

 ا. ها ابلتغريات الفردية يف وضع الشركة نفسهللمشاركني يف السوق أكثر من ارتباط

  ه ذلك على سبيل املثال أن ( تتطلب الكثري من الشروط، من   Moody’s KMVذ ا لنموذج ) إن متطلبات البياانت هل
ذا جيعله غري ممكن التطبيق على نطاق واسع  هال ميكن تطبيق النموذج إال على الشركات املدرجة واملتد اولة يف سوق األوراق املالية،  

من القوائم  بياانت     KMVيف األنظمة املالية واملصرفية ذات األسواق املالية احملدودة. ابإلضافة إىل ما سبق، يتطلب منوذج عمل 
املالية للشركات، ومعروف يف عامل املال مدى التأخر الذي حيصل يف اإلفصاح عن األرقام املالية للشركات، يف حني يتطلب أي إطار  

 إلدارة خماطر االئتمان استجابة آنية وسريعة. 
 

 (  Credit Metricsمنوذج )  -اثنيا
،و هو منوذج هيكلي للتخلف عن السداد ، أيخذ    JP Morganبواسطة    1997يف عام    CreditMetricsمت تقدمي  

يف االعتبار حتديد عتبة التخلف عن السداد من خالل التصنيفات االئتمانية ، وليس ابستخدام االلتزامات و ميكن أن تكون هذه  
 .  1التصنيفات خارجية أو داخلية 

خسائر احملفظة املالية الناجتة عن تغري التصنيف االئتماين أو التعثر خالل فرتة  ( و   PDحيث يسمح بتحديد احتمال التعثر )  
  ( االئتماين  التصنيف  ابنتقال  ما يسمى  )سنة( من خالل  احتمال    Credit Rating Migrationزمنية  يعين  والذي   )

 2(   ( AA ) ( إىل   AAAاالنتقال من فئة تصنيف ائتماين إىل فئة أخرى )مثالً االنتقال من التصنيف ) 

 
1 https://courses.edx.org/c4x/DelftX/TW3421x/asset/Week6_PD3_1.pdf  17:26 اتريخ االطالع 03-04-2021 الساعة 
2 https://www.amf.org.ae/ar/study/banking-risk-methodsmeasurement   17:56 اتريخ االطالع 03-04-2021 الساعة 

https://courses.edx.org/c4x/DelftX/TW3421x/asset/Week6_PD3_1.pdf
https://www.amf.org.ae/ar/study/banking-risk-methodsmeasurement
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  ( ابنتقال    CreditMetricsتقوم  فقط  التغيريات  تكلفة  ترتبط  أو حمفظة سندات، حيث  قرض  تكلفة أي  بتوزيع   )
 التصنيف االئتماين من درجة تصنيف معينة إىل أخرى. 

وليس    -تقلب القيمة    -(Credit VaRاملعرضة للخطر الناجتة عن االئتمان )  جية أيضا تق دير القيمةهذه املنهيتم يف  
فقط اخلسائر املتوقعة، إضافة لتقدير املخاطر يف السياق الكامل للمحفظة، ويتم التعامل مع االرتباطات املوجودة جلودة االئتمان بني  

 احملتملة عرب احملفظة مباشرة .  و ما يتيح ذلك حساب فوائد التنويع أو الرتاكيز الزائدةهاملدينني، و 

 ا ثالث خصائص : ابملقارنة مع خماطر السوق، فإن خماطر االئتمان هل

 ؛ خيتلف توزيع احملفظة بشكل كبري عن التوزيع الطبيعي -
 ؛ يعد قياس أتثر احملفظة بسبب التنويع أكثر صعوبة من قياس أثر التنويع على خماطر السوق  -
 ؛ املعلومات حول القروض ليست كاملة  -
 

 خطوات تطبيق النموذج:  •

 : مصفوفة االنتقال ملدة عام واحد 1اخلطوة  

مصفوفة االنتقال توضح احتماالت حتول التصنيف االئتماين ألداة مالية من درجة ائتمانية معينة إىل أخرى. يشري العمود  
(، يف حني تشري األعمدة اليت تليه إىل االنتقال    CCCإىل   AAAلألداة املالية )من    األول إىل درجة التصنيف االئتماين احلالية 

 يف التصنيف االئتماين لألداة املالية. 

)املظلل يف املصفوفة أدانه(. يشري العمود األول إىل أن احتمال انتقال    BBB)لنأخذ على سبيل املثال سندا درجة تصنيفه ) 
 % 0.24 و ه(  A( إىل درجة )   B)  تصنيف السند من الدرجة احلالية 

 : مصفوفة االنتقال لسنة واحدة (7-2) اجلدول 
 

   https://courses.edx.org/c4x/DelftX/TW3421x/asset/Week6_PD3_1.pdf   من اعداد الطالب اعتمادا على : املصدر

Initial  

Rating 

Rating at the end of the period T (%) 

AAA AA A BBB BB B CCC DF 

AAA 90.81 8.33 0.68 0.06 0.12 0.00 0.00 0.00 

AA 0.70 90.65 7.79 0.64 0.06 0.14 0.02 0.00 

A 0.09 2.27 91.05 5.52 0.74 0.26 0.01 0.06 

BBB 0.02 0.33 5.85 86.9 5.30 1.1 0.32 0.18 

BB 0.03 0.14 0.67 7.73 80.53 8.84 1.00 1.06 

B 0.00 0.11 0.24 0.43 6.48 83.46 4.07 5.20 

CCC 0 0.00 0.22 1.30 2.38 11.24 64.86 19.79 

https://courses.edx.org/c4x/DelftX/TW3421x/asset/Week6_PD3_1.pdf
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 : حدد املدى الزمين 2اخلطوة  

ر من املصفوفة أعاله،  هتتبع اخلطوة السابقة، وغالبا ما يتم أخذ مدى زمين سنة واحدة، وكما يظ  ا هي يف حقيقتهذه اخلطوة  ه
 . 1سنوات...(  5ا خاصة مبدى زمين قدره سنة واحدة، وعمليا ميكن أن إعداد مصفوفات ملدد زمنية أكثر )سنتني، فإهن

 
 : حدد منوذج التسعري اآلجل3اخلطوة  

أدانه معدالت العوائد لألدوات املالية  (  8-2)ر اجلدول  ه)منحنيات( العوائد اآلجلة، ويظذه اخلطوة تتوفر معدالت  هيف  
 ا االئتماين: ه)سندات( للسنوات القادمة حبسب تصنيف

 
 : أسعار الفائدة اآلجلة حبسب التصنيف االئتماين (8-2) اجلدول 

 
، دراسات معهد التدريب وبناء القدرات، العدد قياسها، صندوق النقد العريباملخاطر املصرفية و أساليب  د.عبد الكرمي أمحد قندوز،    املصدر:

 54، ص 2020، ابوظيب، دولة اإلمارات العربية املتحدة، 5

 

االئتماين األدىن( مبا يعكس    ويتضح من العوائد أن املستثمرين يتوقعون عوائد أعلى لألوراق املالية ذات اجلودة األدىن )التصنيف
و أدىن السندات جودة يكون عائده اآلجل لسنة  هو   ( CCC )ا، ومثال ذلك أن سندا مصنفا درجةدرجة املخاطر اليت يتعرضون هل

العجز عن السداد، وال شك أن أي مستثمر    ذا السند على حافية ها، إذ  ه و يعكس درجة اخلطر اليت ينطوي عليه%، و   15.05واحدة  
 عوائد عالية جدا.  هذا السند ذو اجملازفة العالية إال إذا قابلت هسيقبل االستثمار يف 

 : حدد التوزيع اآلجل لتغريات قيمة السند )احملفظة( وحساب القيمة احلالية للسند لكل درجة تصنيف ائتماين 4اخلطوة  
 احتساب القيمة احلالية للسند عند كل درجة تصنيف ائتماين ابستخدام منحىن العائد.  ذه اخلطوة يتمهيف 
 

 
 54د.عبد الكريم أحمد قندوز، مرجع سبق ذكره، ص  1
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 (   Recovery Rate: حتديد معدل االسرتداد ) 5اخلطوة  

ا  ه( و لذا ميكن تسميتDefaultا يف حال وصول السند إىل مرحلة العجز )هو القيمة املتوقع احلصول عليهمعدل االسرتداد  
 . ذه القيمة تتحدد بدرجة أساسية بناء على أولوية السند يف احلصول على نصيب التصفية هاملتبقية للسند، و ابلقيمة 

 : التوزيع االحتمايل للقيم احلالية ألسعار السندات 6اخلطوة  

ا ميكن حساب التباين واالحنراف  هذه اخلطوة يتم حتديد التوزيع االحتمايل للقيم احلالية ألسعار السندات، وانطالقا منهيف  
 عن خماطر  املعياري لقيم السند والذي ميثل مقدار درجة اخلطر االئتماين الكامن يف السند، أي أن تقلب القيمة احلالية للسندات يعرب

 االئتمان للسند. 
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 خالصة الفصل:
 

على الرغم من أن منح القروض البنكية يتم وفق أسس وسياسات ائتمانية هتدف إىل استقرار النشاط االقتصادي والتقليل  
حملفظة قروضه، وذلك يرجع  من حدة املخاطر االقراضية مستقبال، إال أنه واقعيا ال ميكن ألي بنك أن حيقق تركيبة منتظمة ومستقرة 

إىل طبيعة العالقة بني القروض واملخاطر، حيث أثبتت التجارب أن القروض واملخاطر معنيان مرتادفان يف النشاط البنكي وال ميكن  
عزهلما عن بعضهما البعض، وأثبتت أيضا أنه ما من قرض مينح لعميل ما إال ويتحمل البنك قدرا من املخاطر مهما كانت طبيعة  

 لضماانت اليت حتصل عليها البنك. ا

%، و هلذا وصلنا اىل استنتاج    100ورغم كل اجلهود اليت تبذل إال أن املصارف ال تستطيع تفادي خماطر القروض بنسبة  
انه جيب على أي بنك حتليل املخاطر وحساهبا وأن حياول التقليل من هذه املخاطر اليت يتعرض إليها عند منحه القروض، وهذا لكي  

 يقع يف مشاكل مع زابئنه، وأن يكون حمل ثقة، فعلى البنك أن يقوم دائما بدراسة خماطر القروض للعمالء، وحتديد األسباب  ال
 الرئيسية لإلقراض، وكذا االعتماد على طريقة فعالة للقياس ليضمن اسرتجاع مبلغ القرض. 

الوقت املناسب بشأن املخاطر اليت يتعرض هلا، و ميكن  ولذلك حتتاج البنوك ومراقبوها إىل معلومات صحيحة مفيدة تتوفر يف  
 هلم أن يسامهوا يف احلد أو التقليل من هذه املخاطر إبتباعهم سياسة صحيحة. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث:

دراسة قرض اإلستغالل في 

الوطني الجزائري وكالة  البنك

 مستغانم -878-
 



 

 

 متهيد:
 

هلذا البحث، واملتمثلة يف الفصلني السابقني، سنقوم عقب هذا الفصل إبسقاط اجلانب النظري على    بعد الدراسة النظرية
 - مستغامن - 878الواقع، وذلك إبجراء دراسة ميدانية على البنك الوطين اجلزائري وكالة  

ديد اإلطار املنهجي للدراسة  حيث ان حبثنا املتعلق إبدارة و تسيري خماطر القروض البنكية مثله مثل أي حبث علمي، يتطلب حت
امليدانية، طاملا هذا اإلطار يعترب األساس بتنظيم األفكار واملعلومات من أجل البحث عن احلقائق والوصول إىل النتائج، وللقيام هبذه  

ي أما املبحث الثاين  الدراسة قمنا بتقسيم هذا الفصل إىل ثالث مباحث، يف املبحث األول تطرقنا فيه إىل تقدمي البنك الوطين اجلزائر 
للبنك الوطين اجلزائري و أما ابلنسبة للمبحث الثالث فقد تطرقنا اىل كيفية تكوين و دراسة ملف قرض    878هو تقدمي للوكالة  

 . اإلستغالل على مستوى البنك الوطين اجلزائري خاصة يف الوكالة  
اعداد هذا الفصل اخلاص ابلرتبص ألنه جاء يف وقت كل شيء مغلوق و من  مع العلم واجهنا صعوابت عديدة من أجل  

الصعب وجود مؤسسة تقبل طلب الرتبص عندها يف ظل اجلائحة احلالية. 
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 المبحث األول: تقديم البنك الوطني الجزائري 

ميكننا تقدمي البنك الوطين اجلزائري من خالل التطرق اىل نشأته و بعض العموميات املتعلقة به و بعض الوظائف و صيف  
 .التمويل اليت يقوم هبا 

 

 المطلب األول: تعريف البنك الوطني الجزائري 

 : نشأة البنك الوطين اجلزائري - 1
 بعض املعلومات حول نشأته حيث: قبل تعريف البنك الوطين اجلزائري البد من اعطاء 

تفرضها مقتضيات  1966يف عام   إيديولوجية  التجاري، استجابة لضرورة  القطاع املصريف  الدولة سيطرهتا على  ، بسطت 
 املنهج االشتاركي. 

  13الصادر يف    66- 178وعلى إثر هذا التحول، أنشيء أول بنك جتاري "البنك الوطين اجلزائري"، مبوجب القانون رقم  
، حبيث أوكلت إليه مجيع املهام واألنشطة اليت يقوم هبا البنك ، ويتضح ذلك يف املادة الثانية من هذا القانون، واليت  1966ن  جوا

"يتمتع البنك الوطين اجلزائري بصفة بنك إيداع، وهو خيدم القطاع اخلاص والعام والقطاع االشرتاكي"، مع العلم أن    تنص على: 
، حيث قررت السلطات العامة إنشاء بنك  1982قطاع الزارعي، واستمر على هذا احلال إىل غاية مارس  البنك كان حيتكر متويل ال 

"، وهو يعترب حصيلة إعادة هيكلة البنك الوطين اجلزائري، كما كان من  BADRمتخصص يدعى "بنك الزارعة والتنمية الريفية  
 ، التنظيم والتخفيض من املركزية. املفروض أن تؤدي اهليكلة البنكية اجلديدة إىل تغيري التوزيع

القوانني   خالل  من  جتسد  الذي  االقتصادي،  لإلصالح  العشرين  القرن  من  الثمانينيات  أواخر  يف  البنكي  القطاع  خضع 
 والتشريعات اخلاصة بتنظيم وحتسني طرق تسيري األنشطة البنكية، وكذا امل ارقبة الصارمة للقطاع. 

 جلزائري مبرحلتني: واختصارا مرت نشأة البنك الوطين ا

 ( 1988- 1962مرحلة ما قبل اإلصالحات االقتصادية للفرتة )  -أ

بنك على املستوى الوطن، وقد كان معظمها مسري من طرف السلطات الفرنسية،    12بعد االستقالل مل يكن هناك أكثر من  
 حيت كان النظام املصريف قبل التأميمات يضم: 

 1962.12.13(، الذي أنشيء يف: BCA•البنك املركزي اجلزائري)
 1963.05.07(، الذي أنشيء يف: CAD•الصندوق اجلزائري للتنمية )

 1964.08.10(، الذي أنشيء يف:CNPD•الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط )
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،  1964عملت الدولة اجلزائرية بعد االستقالل على أن يكون الدينار اجلزائري هو العملة املستقلة، وكان ذلك يف أفريل  
هو البنك الوطين اجلزائري مث القرض الشعيب، وتوسعت    واجتهت إىل التأميم إلقامة نظام مايل انجح، فكان أول البنوك التجارية املؤممة 

 . إىل بنك التنمية الريفية بعد بنك التنمية احمللية

 مرحلة ما بعد اإلصالحات االقتصادية إىل يومنا هذا -ب
النقد والقرض   املرحلة بظهور قانون  النظام  1990/04/14املؤرخ يف    10-90متيزت هذه  تعريف هيكل  الذي أعاد   ،

وجعل القانون املصريف يف سياق التشريع البنكي املعمول به يف البلدان املعاصرة، حيث أصبحت البنوك كباقي املؤسسات  البنكي،  
التجارية تتمتع ابالستقاللية يف التسيري وأصبحت متارس نشاط جتاري واسع بعد أن كانت بنوك إيداع فقط، أين بدأت يف التعامل  

 د، كما أهنا أصبحت خاضعة للض ارئب كغريها من املؤسسات. بصرف العمالت وإعطاء القروض بفوائ

 تعريف البنك الوطين اجلزائري:  - 2

كمؤّسسة وطنية مسرّية عن    1966جوان    13الصادر يف    66-178و أّول بنك جتاري مّت إنشاءه بناًء على األمر رقمه
اجلزائر "،و على غرار البنوك األخرى، يعترب البنك الوطين اجلزائري  -شي غيفارا  شارع إرنستو  08طريق الّتشريع الّتجاري، عنوانه "

كشخص معنوي، يؤدي كمهنة إعتيادية، كافة العمليات املتعلقة ابستالم أموال الناس، عمليات القروض و أيضا وضع وسائل الدفع  
 ليمية والوكاالت حيث: ذا البنك جمموعة من املديراّيت اإلقهو تسيريها حتت تصرف الزابئن.يضّم 

 وكالة جتارية موزعة على كافة الرتاب الوطين.  216

 مديرية جهوية لالستغالل  19

 ( DABموزع آيل لألوراق النقدية )  145

 ( GABشباك آيل للبنك )  99

 موظف  5000أكثر من 

 ( EDIاملئات من املؤسسات لديها اشرتاك يف خدمة تبادل املعطيات اإللكرتونية ) 

 بطاقة بيبنكية  169 236

 1حساب للزابئن  2839525

 
 

 
 : ، متوفر على املوقع2021-01-28معلومات منتقاة من املوقع اإللكرتوين للبنك الوطين اجلزائري، اتريخ التصفح: 1

https://www.bna.dz/fr/a-propos-de-la-bna/bna-en-chiffre-avec-les-bilans-pdf.html  

https://www.bna.dz/fr/a-propos-de-la-bna/bna-en-chiffre-avec-les-bilans-pdf.html
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 المطلب الثاني: وظائف البنك الوطني الجزائري و هيكله التنظيمي 

 وظائف البنك الوطين اجلزائري مستغامن:  - أوال

 من خالل:  ، وضع سياسة اتصال فعالة لتحقيق األهداف املخططة  -أ

 ؛ قبول الودائع من طرف اجلمهور وخمتلف املؤسسات وإعادة االستثمارها-
 ؛ العمل على مواجهة خماطر الصرف على القروض اخلارجية بصفة عقالنية -
 ؛ توظيف األموال املتحصل عليها من قبل العمالء لشروط معينة -
 ؛ يلعب دور البنك املراسل ابلنسبة للبنوك األجنبية -
 ؛ وظفني وإعطاء األولوية حلاملي الشهاداتتطوير مستوى هيئة امل-
 ؛ إعطاء الدعم اإلعالمي-

 من خالل:  ،عرض املنتجات واخلدمات اجلديدة -ب

 ؛ االستقبال اجليد للزابئن واحرتامهم والرد على طلباهتم جبدية-

 من خالل:  ، تطبيق اخلطط والربامج الداخلية وفق سياسة احلكومة  -ج

 ؛ عامل املهنة املصرفية وتقنياهتا مسايرة التطور احلاصل يف -
 ؛ تطوير املوارد والعمل على رفعها وحتسني تكاليفها -
 ؛ التسيري احملكم للموارد البشرية وتقدمي الوسائل املادية والتقنية حسب االحتياجات -
 ؛ التسيري الديناميكي خلزينة البنك-
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 ، رابط املوقع 17:30على الساعة  2021-01-28اجلزائري، اتريخ التصفح:املصدر: معلومات منتقاة من املوقع اإللكرتوين للبنك الوطين 
https://www.bna.dz/ar/ للبنك-التنظيمي -الجزائري/الهيكل-الوطني -البنك-عن 

 المديرية العامة 

 مديرية التدقيق الداخلي المفتشية العامة  األمانة العامة  

القسم  

 الدولي 

قسم األجهزة و 

و  االتصال

 االعالم 

قسم تسيير  

وسائل العتاد  

 والموارد البشرية 

قسم المخاطر،  

المراقبة  

 والمطابقة 

 قسم 

 المالية 
قسم 

 االلتزامات 

قسم االستغالل  

و العمل  

 التجاري 
 

قسم التغطية و  

الدراسات القضائية  

 و المنازعات 

قسم وسائل  

 الدفع و النقد 

 مديرية شبكة االستغالل 

 وكالة تجارية رئيسية 
 

 وكالة تجارية صنف أول 
 

 وكالة تجارية صنف ثاني 

 وكالة تجارية صنف ثالث 
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 لمطلب الثالث: صيغ التمويل في البنك الوطني الجزائري ا

 : 1يقدم البنك الوطين اجلزائري عدة صيغ للتمويل وهي كاأليت 

% من كلفة  90تصل نسبة التمويل حىت    سنة، و قد  75حيث ميكن أن يصل سن املقرتض إىل غاية    القروض العقارية:  •
 أايم.   08املشروع و من مزاايه سرعة دراسة طلب القرض اليت تتم خالل 

هذا القرض موجه لتمويل فتح عيادة طبية جديدة )انشاء جديد(، او توسيع عيادة موجودة اصال،    احللول اخلاصة ابألطباء:  •
 هو قرض استثماري متوسط أو طويل املدى. 

 تنقسم قروض االستغالل يف البنك الوطين اجلزائري إىل:  قروض االستغالل:  •

 متوفرة يف عدة صيغ :  يف بنك الوطين اجلزائري قروض الصندوق قصرية املدى قروض الصندوق:   -أ

 تسهيالت الصندوق -
 خصم االوراق التجارية -
 السحب املكشوف -
 تسبيق على الصفقات -

 حيث ميكن للبنك الوطين اجلزائري أن يكون ضامنا لكم، و هذا عن طريق إمضائه.  قروض إبمضاءات: -ب

حيث البنك الوطين اجلزائري يؤجر لكم العقار ملدة تتناسب على العموم مع الفرتة االستهالكية مع امكانية    القرض االجياري:  •
 شراء العقار عند هناية العقد. 

حيث البنك الوطين اجلزائري يرافق عمالئه و يضع حتت تصرفهم حلوال تتكيف مع احتياجاهتم و ذلك   القروض االستهالكية:  •
 ا بني: عن طريق االختيار م

( احلد  02يستفيذ منه كل شخص مقيم يف اجلزائر ولديه دخل اثبت ومنتظم أعلى أو يساوي مرتني )  قرض السيارة: -أ
( و ستون  12% من مثن السيارة، و فرتة التسديد ترتاوح ما بني اثين عشر )85األدىن لألجر املضمون و تصل نسبة التمويل اىل  

 أايم.  05ه تتم معاجلة ملفكم يف أجل أقصاه ( شهرا. و من مزااي هذا القرض ان60)

(  02يستفيذ منه كل شخص لديه اقامة اثبتة ابجلزائر دخله اثبت و منتظم يفوق أو يساوي مرتني )  قرض الرفاهية:-ب
 ا ابجلزائر. األجر الوطين األدىن املضمون و هذا القرض موجه لتمويل مشرتايت األفراد االستهالكية اجلديدة واملنتجة أو املركبة حملي

 
 معلومات مقدمة من طرف عمال البنك   1
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دج و    100.000.00دج دون ان يقل مبلغه عن مائة ألف دينار    1.000.000.00مبلغ القرض حمدد مبليون دينار  
 شهرا، )وفق طلب املقرتض(.  12شهرا على األكثر دون ان تقل عن   36مدة القرض ميكن أن متتد إىل 

سنوات موجهة لتمويل االستثمارات الضخمة، مثل بناء اهلياكل األساسية،    07هي قروض تتجاوز مدهتا    القروض طويلة املدى:  •
% من تكلفة  80سنوات و ميكن أن تصل نسبة التمويل إىل غاية    05مع فرتة أتجيل الدفع تتالءم مع نشاطكم قد تصل حىت  

 ل إىل غاية ازدهار نشاط عمالئه. املشروع و مينح البنك الوطين اجلزائري فرتة أتجيل الدفع قد تص

 القروض املدعومة من قبل الدولة أتخذ عدة صيغ :  القروض املدعمة من قبل الدولة:•

مينح لفئة املواطنني الذين هم من دون مدخول و/ أو لديهم مدخول غري منتظم، خمصص خللق    :  ANGEMقرض -أ
 نشاطات جديدة مبا يف ذلك األنشطة املمارسة منزليا، قصد شراء املعدات و املواد األولية للشروع يف العمل. 

نة، و حائزين على مؤهل  س   35  -19هو قرض موجه للشباب البطالني الذين ترتاوح أعمارهم بني    :ANSEJقرض  -ب
 مهين له عالقة ابلعمل املراد متويله، و لديهم القدرة على توفري مسامهة ذاتية حمددة قصد متويل املشروع. 

سنوات أو أكثر، يسمح بتمويل املشاريع اليت يقدمها الشباب البطال    08هو قرض استثماري مدته    : CNACقرض  -ج
ه أساسا إىل شراء جتهيزات جديدة أو جمددة و ابألخص شراء املواد األولية و معدات  إلنشاء مؤسسات صغرية و متوسطة.و هو موج 

 أخرى بعد انطالق املشروع.  

 

 لبنك الوطني الجزائري  878المبحث الثاني: تقديم الوكالة 

الوكاالت مبختلف تصنيفاهتا  لكل بنك جتاري وكاالت اتبعة له وهذا حال البنك الوطين اجلزائري أيضا الذي له العديد من  
 اليت سنقوم بتقدميها يف مبحثنا هذا.  878من بينها الوكالة 

 

 و أهدافها 878المطلب األول: تعريف الوكالة 

 للبنك الوطين اجلزائري:  878تقدمي الوكالة   - أوال

و مقرها موجود   2009سنة جانفي  20تعترب وكالة اثنوية من وكاالت بنك الوطين اجلزائري افتتحت يوم  878الوكالة رقم
مبستغامن و ابلتحديد شارع بن سعدون منور ) مقابلة لسينما افريقية(، تضم موظفني موزعني على خمتلف املصاحل يسهرون على السري  

 آلمن. احلسن للوكالة وجند إطارات منهم املدير واملساعد، رؤوساء اآلقسام ومكلفون ابلدراسية ابإلضافة إىل كل من عمال النظافة وا
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 أهداف الوكالة:   -اثنيا

 وتتمثل أهداف الوكالة فيما يلي: 

 ؛ •مناقسة البنوك اآلخرى 
 ؛ • التطور التجاري وذلك من خالل إدخال تقنيات جديد يف ميدان التسيري وكذا التسويق 

 ؛ • حتسني التسيري وجعله أكثر فعالية من اجل ضمان التحوالت الالزمة
 ؛ الناجعة • التمكن من الرقابة 

 ؛ • التوسع يف القروض وكذا التسيري احملكم للمديونية اخلارجية 
 ؛ •تطوير نوعية اخلدمات املقدمة 

 ؛ •التكوين اجليد للمستخدمني لضمان التسيري احلسن
 •املسامهة يف دعم االقتصاد الوطين، 

 ؛ •العمليات املتعلقة ابلسحب على اآلجهزة التابعة للبنوك اآلخرى 
 

 878الهيكل التنظيمي للوكالة  تقديم الثاني:المطلب 

 
 878: اهليكل التنظيمي للوكالة ( 2-3)الشكل  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 الوكالة من اعداد الطالب اعتمادا على  اقوال املؤطر موظف    : املصدر

 مدير الوكالة

 أمانة املدير 

 مصلحة القروض 

 مصلحة الصندوق 

 قسم التعامالت الخارجية 
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 مدير الوكالة: -أ

 حيث هو املوظف األعلى درجة يف الوكالة، يشرف على مجيع املصاحل ومن املهام اليت يقوم هبا: 

 ؛ اختاذ مجيع القرارات التنظيمية والقانونية والسهر على تطبيقها على مستوى الوكالة-
 ؛ اختاذ التدابري اليت يراها مالئمة خلدمة الوكالة-
 ؛ التسيري على ممتلكات البنك متابعة ضبط -
 ؛ استقبال طلبات القروض ومناقشتها واملوافقة النهائية عليها -
 ؛ املوافقة على فتح احلساابت يف البنك-

 أمانة املدير:  -ب

 تتكفل هذه املصلحة ابالتصال داخل وخارج الوكالة, كما تعمل على: 

 ؛ إيصال املعلومات من املدير إىل املصاحل -
 ؛ لقاءات املدير ومجع الواثئق اليت حتتاج إىل إمضاءات حتديد مواعيد  -
 ؛ استقبال الزابئن القادمني لالستعالم  -

 مصلحة القروض: -ج

تعترب هذه املصلحة من أهم املصاحل املوجودة يف الوكالة نظرا للدور الذي تقوم به من خالل منح القروض، ابعتبار القروض  
العائدات املتولدة عن فوائد القروض اجلانب األكرب من األصول املصرفية وتربط هذه املصلحة  هي االستثمار الرئيس ي للبنوك متثل 

 هيكليا ابملصلحة التجارية والقانونية على عدة مستوايت. 

 مصلحة الصندوق: -د

 تعمل هذه املصلحة على مهام الصندوق والتحويالت: 

وهو بدوره ينقسم إىل قسمني: صندوق رئيسي وآخر اثنوي, حبيث أن الرئيسي يستقبل الودائع    الصندوق:  •
الثانوي. ومن خالل هذا   وعمليات السحب والدفع ابلعملة الوطنية ومببالغ كبرية.وهذا ما جيري العكس يف الصندوق 

 نستخلص أن الصندوق له عمليتني أساسيتني يقوم من أجلها وهي: 

 و إضافة مبلغ معني سوء كان حلساب خاص أو للغري. وه  اإليداع: -
 يتم بطلب من الزبون وذلك ابقتطاع مبلغ معني من حسابه بتقدميه اما بدفرت الشيكات أو شيك   السحب: -

 الشباك أو دفرت االدخار. 
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تتمثل هذه العملية يف اقتطاع مبلغ معني من حساب الزبون )األمر( وإيداعه يف حساب لشخص    التحويالت:  •
 اخر )املستفيد(. وتسري هذه العملية بناءا على طلب الزبون فقط. 

 قسم التعامالت اخلارجية: -ه
 وهي املصلحة اليت تقوم أساسا على شراء وبيع العمالت واملستندات اىل 

 خارج الوطن, حبيث ميكن تقسيم هذه املصلحة إىل قسمني: 

خيتص هذا القسم بشراء أو بيع العملة األجنبية مقابل عملة وطنية وذلك طبقا لسعر الصرف الرمسي. حيدد    قسم الصرف:-
 سعر الصرف من طرف البنك املركزي أسبوعيا. 

 من بني املهام الرئيسة اليت تؤديها هذه املصلحة هي عمليات التجارة اخلارجية )التصدير واالسترياد(.   قسم التجارة اخلارجية: -
 

 878الوكالة  BNAالمبحث الثالث: تكوين ودراسة ملف قرض االستغالل على مستوى  

كما هو احلال يف أغلب البنوك التجارية اجلزائرية فإن تكوين ملف قرض االستغالل و طرق دراسته ال ختتلف كثريا من بنك  
 التجارية التابعة له. و خمتلف الوكاالت  "BNA"الخر و هذا هو حال البنك الوطين اجلزائري 

 

 المطلب االول: إعداد ملف طلب قرض االستغالل

 جيب على طالب القرض سواء كان فردا عاداي أو مؤسسة تقدمي ملف يتضمن الواثئق والعناصر التالية: 

 الواثئق القانونية واإلدارية: - 1

استثماري املطلوب مدة القرض، الغرض  الطلب القرض يتضمن اسم املؤسسة أو الفرد موضوع الطلب، قيمة مبلغ قرض -
 من القرض 
 ؛ امللّف القانوين )القانون الّداخلي للمؤّسسة، الّسجل التجاري، البطاقة الّضريبية(-
 ؛ ( الّسرية الّذاتية للعميلCVنسختني من بطاقة الّتعريف الوطنّية. و )-
 ؛ سند ملكية أو إجيار احملل إليواء النشاط -
تقرير تقييم املباين إليواء النشاط الذي قام به حمرتف )خبري( معني من قبل البنك ومعتمد حسب األصول من قبل احملاكم  -

 ؛ ، هبدف احلصول على ضمان حمتمل
 ؛ NISو  NIFنسخة من بطاقات -
ا ومكتسب  الضماانت املقرتحة ويكون موقع من طرف طالب القرض الذي يلزم أن يكون شخص طبيعيا مؤهل قانوني-

 ؛ لكل احلقوق املدنية 
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 املستندات احملاسبية واملالية - 2

 ؛ ( ميزانيات )قوائم مالية ومالحق( للسنوات املالية املنتهية03آخر ثالث ) -
 ؛ SARLsو  SPAsتقارير مصدق عليها من قبل املراجعني القانونيني لـ -
 ؛ (CNRCالسجل التجاري الوطين )إثبات اإليداع القانوين حلساابت الشركات الصادرة عن مركز -
 ؛ امليزانية االفتتاحية والتوقعات اخلتامية للشركات يف مرحلة البدء-
 ؛ خطة التدفق النقدي و خطة عبء األعمال -
 ؛ برانمج استرياد املواد األولية يف حال كان نشاط اإلنتاج أو تقدمي اخلدمات يتطلب مدخالت مستوردة-
 ؛ سري العملوصف األسواق و تقرير موجز عن -
 ؛ خطة التمويل حسب السوق والرتاكمية-
 ؛ قائمة مبواد ومعدات اإلنتاج -
 ؛ صورة من شهادة التصنيف والتأهيل املهين املنصوص عليها يف اللوائح املعمول هبا -

 املستندات الضريبية وشبه الضريبية - 3

 ؛ أشهر مصفاة حسب األصول( 03الشهادة الضريبية: مستخرج من القوائم اليت تقل مدهتا عن ثالثة )-
 ؛ ( أشهر مصفاة أصوالً 03الشهادة شبه الضريبية األخرية اليت تقل مدهتا عن ثالثة )-
 ؛ جدول السداد املستحق السابق املتعلق ابلضريبة أو الدين االجتماعي املعتمد من قبل اجلهة املعنية -
 ؛ شهادة عدم الضرائب لألعمال اجلديدة-
 

 المطلب الثاني: دراسة ملف قرض اإلستغالل 

 يتم دراسة واختاذ قرار منح القرض حسب القانون الداخلي للبنك وذلك املستوايت التالية: 

فور وصول امللف إىل كاتب مديرية الوكالة الذي يسلمه إىل مدير الوكالة والذي حيوله بدوره إىل   •على مستوى الوكالة: 
لف ابلدراسات اإلطالع على امللف ودراسته وحتليله بشكل دقيق ودراسة معمقة ملردودية املشروع،  مصلحة القروض أين يقوم املك

 يوم.  30وبعد املكلف الدراسات يغادر أية امللف مرة اثنية إىل املدير وتتم الدراسة يف أجل أقصاه 

إىل املعلومات السابقة وعلى مستوى   تقوم هذه اآلخرية بدراسة امللف مرة اثنية واستناد •على مستوى املديرية اجلهوية:
املديرية اجلهوية يعاجل امللف على يد املكلف ابلدراسات ويعطي هذا اآلخري رأيه مث على يد رئيس قسم القروض ويعطي كذلك رأيه  

فيؤخذ برأي  مث أخريا على يد املدير ويعطي رأيه مث جيتمعون على شكل جلنة والقرار ويعود إىل اللجنة وذلك على أساس التصويت 
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اآلغلبية عكس على مستوى الوكالة فالقرار يعود إىل مدير الوكالة وإذا كان املبلغ يفوق قدرهتا فإهنا تكتفي إبعطاء رأيها وترسله إىل  
 املديرية املركزية للقرض. 

تقوم بدراسة امللف وإذا كان املبلغ يفوق قدراهتا وصالحياهتا فتكتفي إبعطاء    • على مستوى املديرية املركزية للقرض:
 رأيها وترسله إىل مستوى أعلى منها. 

تقتصر مهمتها على اختاذ القرار استنادا إىل ما جاء من املستوايت السابقة وهذه   •على مستوى اللجنة املركزية للقرض:
مديري خمتلف القطاعات يف البنك يرأسها املدير العام للبنك واآلمن العام للبنك  اللجنة هلا صالحيات غري حمدودة وتتكون من 

 ويتخذ القرار فيها ابلتصويت ويف حالة تعادل اآلصوات فإن القرار يرجع للرئيس. 
 قرار منح القرض االستغالل يكون إما: 

ياب املعلومات االئتمانية اليت  ويكون عادة بسبب عدم وجود ضماانت كافية ما يرفع من نسب املخاطرة،غ  •ابلرفض: 
 متّكن البنوك من معرفة السجل االئتماين للمتعامل، أو اسباب اخرى كثرية و يف هذه احلالة يرفض الطلب ويعاد امللف إىل الزبون. 

إذا اتفقت اللجنة على قبول طلب الزبون وسيحصل على وثيقة منح القرض وذلك بعد أن يقدم مجيع   •ابلقبول: 
 الضماانت. 

  

 

 

 878مطلب الثالث: مثال عن دراسة قرض اإلستغالل مقدم من طرف البنك الوطني الجزائري الوكالة ال 
 

 هوية مقّدم طلب القرض -أ

ا السيد)........(،  هيف مستغامن تدار من قبل مؤّسس 20/01/2000ي مع مؤّسسة بناء أنشأت يف هنذّكر أبّن معاملتنا 
 . عاما يف أعمال البناء 20ألكثر من   نيةه والذي لديه خربة م

 العالقة بني املصرف والعميل : -ب

 حيث مل يسّجل أي خلل يف الّدفع. 2002/02/10ناك عالقة قدمية، مثبتة) مسجلة( يف مكاتبنا منذ ه

 التحليل االقتصادي واملايل:   -ج

٪ من إمجايل    23مار متثل لك بشكل كامل، وقروض االستثه حيث على حسب االوراق املقدمة للبنك األصول تست
% من  87ا متثل أكثر منا حصة كبرية من استخدامات الّشركة. حيث أهنهامليزانية العمومية. و أما األصول املتداولة فهي لدي

 ي تتكّون من مايلي: هإمجايل امليزانية.و 
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ر  ه ذا األخري يظهلالستغالل ومقّدم )تسبيق( وقسط مدفوع،   تتألف أساسا من حساب تسبيقات   قيم قابلة للتحقيق:-
 ذا يعين، أّن الشركة تدفع أكثر من ما تشرتي. هيف امليزانية العمومية كحساب دائن مع عالمة سالبة، و 

 ي متثل املال اجملّمد. همة و هواليت تعترب م القيم املتوّفرة: -
 حساب األموال اخلاّصة ينمو ابستمرار، وذلك بسبب الزايدة يف رأس مال الشركة والنتائج املرتاكمة.  رأس املال الدائم:-

 حتليل التوازن املايل: -د

العاّمة على مدى الّسنوات الّثالث، تسمح لنا ابستنتاج أّن الوضع املايل للّشركة قد متّيز   إّن دراسة أرصدة امليزانيات املالية
 ابلتوازن، ويف الواقع، رأس املال العامل إجيايب على مّر الّسنني. 

ل انتج عن  ذا الّتدفق لرأس املال العام هوفيما يتعلق بتدفق رأس املال العامل فهو إجيايب خالل الّسنوات الّثالث املدروسة. 
 ية حساب تسبيقات أخرى لالستغالل. مهّ أ

 حتليل النشاط:  -ه

  دج ابلّتعاقد مع ديوان الرّتقية والّتسيري العقاري لوالية 138.054.983.49ذه الشركة على وشك اكتمال سوق مببلغ ه
 را. ه( ش 18وحدة سكنية يف مستغامن خالل فرتة تنفيذ اثبتة بثمانية عشر)  200مستغامن ابلنسبة إىل اجناز 

 حتليل الرحبية: -و

 حتليل رحبية املؤسسة    : (1-3اجلدول ) 
 2020 2019 2018 طريقة احلساب  نسب الرحبية 

 الرحبية االقتصادية 
الدخل  الصافي

اجمالي  األصول  الثابتة 
 7% 5% 8% 

 الرحبية املالية 
الدخل  الصافي

األموال  الخاصة 
 8% 6% 11% 

 %3 %1 %1 الربحية االقتصادية  –الربحيية املالية  الرافعة املالية )النفوذ( 

 من اعداد الطالب ابالعتماد على واثئق مقدمة من طرف الوكالة  :املصدر

ا االقتصادية )الّرحبية االقتصادية(، حيث أّن  العائد من أصوهل ني )الرحبية املالية( للشركة متفوق على  مهالعائد على حقوق املسا
 .ا ذه احلالة، من مصلحة الشركة االقرتاض من أجل زايدة رفع رأس املال اخلاّص هبهنسبة الرّافعة املالية )النفوذ( إجيابية. يف 
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 االستنتاج: -ز

ة أخرى  هة، والعالقات )املنظمات االجتماعية( من ججه وكفاءته يف جمال أعمال البناء، من  الّصفات األخالقية للعميل 
رة اليت  هادة الوضعية اجلبائية املطهتبقي املخاطر املرتبطة ابلّنشاط مستبعدة. الشيء نفسه ابلّنسبة للمخاطر املالية وشبه املالية، وش

 ا مصلحة الضرائب. هتصدر 

ذه الّدراسة وللّسماح لعالقتنا من حتقيق العقود املمنوحة لديوان الرّتقية  هوابلنظر إىل العناصر اإلجيابية املقّدمة يف  أخريا
اية املطاف ويف الظّروف اجلّيدة، حنن نقّر مبوافقتنا على جتديد خطوط االئتمان  ا يف هنهوالّتسيري العقاري لوالية مستغامن املّتفق علي

 غ التالية: املطلوب للمبال

 دج.  2.000.000تسبيقات على وضعية األعمال والصفقات مببلغ -
 دج  4.000.000٪ من   50امش كفالة حسن التنفيذ هب-

 دج . للتغطية، حنن حباجة إىل الّضماانت الّتالية:  6.000.000جمموع املخاطر اإلمجالية تبلغ 
 د بكّل الصفقات واألعمال اجلارية واملقبوضة. هالّتع-
 ونة مسبقا. هالعّقارات املر  -
 « DPAMRبوليصة التأمني ضّد خمتلف املخاطر »-
« CAT / NATأتمني على الكوارث الطبيعية » -
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 خالصة الفصل:
 

ومن خالل هذا الفصل، حاولنا فيها الربط بني الفصلني األول والثاين من خالل دراسة ميدانية أجريناها يف 
البنك الوطين اجلزائري واليت كان اهلدف منها التعرف على الواثئق املطلوبة العداد ملف قرض االستغالل على 

ه داخل البنك الوطين اجلزائري، وأاتح لنا الرتبص مستوى الوكالة و كيفية دراسته و املراحل املختلفة لعملية منح
 امليداين التعرف عن قرب على خماطر القروض اليت كثريا ما تواجهها الوكالة. 



 

 

 

 

 الخاتمة العامة
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لقد حظي موضوع إدارة املخاطر اليت تتعرض هلا البنوك التجارية أثناء أدائها ملهامها ابهتمام اجملتمع الدويل، خاصة مع  
القروض من بني أهم املخاطر  التطورات احلاصلة على مستوى االقتصاد العاملي من تنامي العوملة واالنفتاح املايل. وابعتبار أن خطر 

اليت يتعرض هلا البنك وهذا ما تؤكده احلاالت العديدة لإلفالس املرتبطة بسياسة ائتمانية عشوائية وغري حذرة على غرار احلاالت  
 املختلفة األخرى، كعدم قدرة عمالء البنك ابلوفاء ابلتزاماهتم يف اآلجال احملددة. 

هذا الصدد بدأت البنوك مؤخرا يف انتهاج سياسات إلدارة املخاطر ومراجعتها  ومتاشيا مع االجتاهات العاملية يف 
 واستحداث إدارات متخصصة يكون هدفها التحكم يف درجات املخاطر اليت تتعرض هلا أعمال البنوك بغية حتسني أدائها.  

تبني لنا جليا الطريقة اليت يقوم هبا   878و من خالل الدراسة التطبيقية اليت قمنا هبا يف البنك الوطين اجلزائري يف الوكالة 
البنك و اتباعه من خالل جلنة خمتصة يف منح القروض تقوم ابلدراسة و التحري و املتابعة و اخذ الضماانت الالزمة وفق  

مقدمة حبثنا  إسرتاتيجية حمددة من طرف البنك.، و استطعنا ايضا اخلروج جملموعة من النتائج فيما يتعلق ابالسئلة اليت طرحناها يف  
 هذا و الفرضيات اليت بنينا دراستنا عليها. 

 

 اختبار الفرضيات:  ❖

 ومن خالل الدراسة اليت قمنا هبا ميكننا اختبار الفرضيات السابقة كما يلي: 
تعترب خماطر القروض االهم ابلنسبة للبنوك ألنه اي احتمالية لعدم اسرتداد قيمة القرض   صحيحة النه   الفرضية االوىل : - 1

 سيعرض البنك اىل حالة افالس. 

صحيحة النه هناك وسائل و اجراءات عديدة تتبعها ادارة خماطر القروض للتقليل من حدة خماطر  الفرضية الثانية:  - 2
 القروض. 

ن البنك الوطين اجلزائري اليتوفر على وسائل تكنولوجيا حديثة جدا و حاله مثل حال  صحيحة جزئيا ألالفرضية الثالثة:  - 3
 ابقي البنوك احمللية. 

 

 نتائج الدراسة:  ❖

 نلخص فيما يلي النتائج املتوصل إليها: 

 . النتائج النظرية 1

ملخاطر عديدة، وعدم تسيريها يؤدي  أن البنوك التجارية تشكل حمور االقتصاد من خالل القيام مبهامها إال أهنا تتعرض  -
 ؛ إىل ضعف أدائها 
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أن موضوع إدارة خماطر القروض من املواضيع اليت متثل أمهية ابلغة يف األونة األخرية لدى مجيع القطاعات استجابة   -
 ؛ لألحداث اليت أملتها ظروف األزمة املالية العاملية األخرية

ليت يعمل البنك على تفاديها والتقليل منها، ولذلك يقوم البنك بدراسة  أن عملية منح القروض ال ختلو من املخاطر ا -
 ؛ احلالة الشخصية واملادية للعميل 

تعترب إدارة املخاطر أداة فعالة يف حتقيق االستقرار والسالمة يف النظام املصريف واملايل ككل، حيث أن هلا دورا هاما يف   -
 ؛ ن سالمة مركزها املايلحتسني أداء البنوك وضبطه على النحو الذي يضم

رغم تعدد وتنوع املخاطر اليت تتعرض هلا البنوك التجارية، إال أن خماطر القروض متثل أساس املخاطر اجلوهرية اليت تعرتض  -
 ؛ نشاطها

 . النتائج التطبيقية 2

 توصلنا من خالل حتليلنا لنتائج الدراسة امليدانية إىل: 

 ؛ ب خماطر القروض بل يقوم بتسيريهاالبنك الوطين اجلزائري ال يستطيع جتن -
 ؛ الفرتة اليت يستغرقها البنك لدراسة ملفات طلبات القرض طويلة، وإلجابة على طلبات زابئنه يستغرق مدة أطول-
 ؛ أتخذ قروض االستغالل اجلزء األكرب من العمليات التمويلية للبنك الوطين اجلزائري-

 

 اإلقرتاحات والتوصيات:  ❖

 توصلت إليه الدراسة من نتائج، فإننا نقرتح التوصيات التالية: يف ضوء ما 

العمل على تشجيع البنوك التجارية يف احمللية على عقد دورات تدريبية منتظمة هبدف تعريف املوظفني بطرق قياس   -
 ؛ املخاطر، وكيفية استخدامها لتقدير اخلسائر املتوقعة ملخاطر القروض

 ؛ حبيث جيب متابعتها من اتريخ تدعيمها اىل غاية اتريخ استحقاقيا  عدم التساهل يف موضوع القروض-
 ؛ متابعة حركة حساب العميل والتأكد من استخدام املبلغ املقرتض يف الغرض احملدد  -
ينبغي على إدارة البنوك تنويع حمفظة القروض وذلك هبدف توزيع املخاطر وجتنب خماطر الرتكيز على قطاع معني أو  -

 ؛ عمالء معينني
استخدام نظام معلومات حديث لتسيري املخاطر، ووجود رقابة داخلية تقوم ابلتدقيق على مجيع أعمال وأنشطة البنك مبا  -

 ؛ فيها إدارة املخاطر، ووضع ضوابط تشغيلية فعالة وحازمة خاصة يف جمال أالنظمة امللعلوماتية 
؛ جيب على البنوك احمللية تطوير نشاطها ابستخدام التكنولوجيا احلديثة  -



 

 

 

 

قائمة املصادر و املراجع
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