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 :مقدمة
ولكن ىناك مشاكل عديدة ظهرت خالل العقد ,      تتمتع البنوك خبربات عديدة يف إدارة االئتمان ادلصريف

ذلك ,األخري حول رلاالت االئتمان ادلصريف والتسوايت االئتمانية واالستعالم عن العميل ومراجعة طلب االئتمان
أدى إىل زايدة نسبة القروض ادلصرفية ادلتعثرة ووقوع البنوك يف التعثر ادلصريف وأزمات مالية خطرية يصعب اخلروج 

 .منها

ولتجنب ذلك التعثر ادلصريف أو التخفيف منو البد من العمل على استقرار النظام ادلايل وادلصريف من خالل تدعيم 
ومحاية البنوك من التعثر و اإلفالس , سياسة الرقابة واإلشراف اليت يف األخري تؤدي إىل محاية ادلدعني من انحية 

 .وضمان  االستقرار ادلايل من انحية أخرى
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 مفاهيم حول التعثر ادلصريف: ادلبحث األول

 مفهوم التعثر البنكي:ادلطلب األول

 :مفهوم التعثر البنكي_أ

وىو رلرد حادث عرضي مفاجئ نتيجة لظهور عائق غريب يف ,ىو التعرض لشيء ؼلل ابلتوازن  (كبا)التعثر لغة 
لو بغلة عثرت يف أرض العراق خلشيت "أمري ادلؤمنني هنع هللا يضر *رلرى طريق ادلسرية ولعل مقولة عمر بن  اخلطاب 

 . ىي أفضل دليل على ذلك وعلى وضوح أبعاد مفهوم التعثر "أسأل عنها دلا مل أمهد ذلا الطريق أن

أما التعثر ادلصريف ىو تلك احلالة اليت يصبح دبوجبها  البنوك عاجزة عن مواجهة السحوابت الكبرية من الودائع 
نظرا الضلفاظ السيولة بسبب تعرض البنك مشاكل وصعوابت ذبعلها غري قادرة على تسديد االلتزامات سواء 

 1.كانت مرتبطة بسحب الودائع أو مرتبطة دبنح القروض لعمالئها أو تنفيذ خطة االستثمارات

 :أسباب التعثر البنكي_ب

 2:أسباب ترجع للعميل _1

  عدم قدرة العمالء على السداد يف تواريخ االستحقاق نظرا للتوسع يف التسهيالت االئتمانية ابلعمالت ادلختلفة
 دون ضواب؛ 

  ابلزاد وفاءا للديون  ادلصرفية؛_ مستشفى الكبري _بيع الرىوانت 
  تدخل ادلدعي االشًتاكي لفرض احلراسة على العمالء ادلقًتضني بدون ضماانت وعدم السداد يف اتريخ

 االستحقاق؛
 استيالء العمالء على أموال البنوك بدون سداد؛ 
 ىروب بعض العمالء للخارج بدون سداد القروض ادلصرفية ادلستحقة ؛ 
  مليون جنيو من البنوك؛60ربفظ ادلدعي االشًتاكي على رلموعة الشركات ألحد العمالء الذي حصل على  
 إهناء إشارة إفالس بعض التجار؛ 

                                                           

زبصص مالية النقود ,لنيل شهادة ادلاسًت األكادؽلي"معاجلة التعثر ادلصريف يف ظل متويل البنك للمؤسسات الصغرية وادلتوسطة",لصنوٍل كرؽلة 1_
  .33:ص,جامعة مستغاًل,والتأمينات

. 73:ص,2011,  االسكندرية,الطبعة األوىل,للنشر والتوزيعالدار اجلامعية ,"عادة هندسة االئتمان ابلبنوكإ",فريد راغب النجار _2  
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 خروج بعض أخصائي االئتمان ادلصريف على القواعد ادلصرفية ادلعروفة يف دراسة ومتابعة االئتمان؛ 
  وسبويل ادلضاربة على األسعار العمالء وأسعار ادلعادن؛,سبويل البنوك لتجارة العملة يف السوق السوداء 
 القروض ادلصرفية بضماانت زلدودة كاجملوىرات؛ 
 عدم توفر مؤشرات اقتصادية دلختلف القطاعات االقتصادية لالسًتشاد هبا يف تقييم االئتمان. 

 1:أسباب ترجع للبنك_2

 عدم كفاية التعليمات والشروط يف العقد ادلربم؛ 
 عدم القيام بدراسة ائتمانية دقيقة؛ 
 عدم استعالم الدقيق عن العميل؛ 
 ضعف اخلربة لدى بعض العاملني ابالئتمان ادلصريف؛ 
 عدم طلب البنك لضماانت كافية؛ 
 عدم متابعة البنك للعميل أوال أبول؛ 
 أخطاء يف تقديرات الدراسة االئتمانية؛ 
 منح العميل تسهيالت ائتمانية أقل وأكثر من طاقتو؛ 
 غياب االتصاالت الفعالة بني فريد االئتمان والعمالء؛ 
 عديد التخطيط الفعال حملفظة القروض ادلصرفية؛ 
 غياب الرقابة على االئتمان ادلصريف؛ 
 منح القروض ادلصرفية العتبارات شخصية. 

 2:أسباب ترجع للبيئة ادلصرفية_3

 :ومن أىم األسباب البيئة للتعثر ادلصريف ما يلي

 غياب الثقافة ادلصرفية ونقص الوعي ادلصريف؛ 
 عدم وجود رلتمع ادلعرفة وبنوك ادلعرفة والتعلم خاصة من جهة نظر العمالء  وبعض العاملني؛ 
 انفصال االتصاالت الفعالة بني اجلهة الرقابية وبقية البنوك؛ 

                                                           

.74:ص,مرجع سبق ذكره,فريد راغب النجار _1  
.75:ص,المرجع نفسه _2
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 غياب اإلعالم ادلصريف ونشر حقائق التعثر ادلصريف لتقدَل احللول الفعالة؛ 
 غياب دراسات السوق ادلصريف وادلعلومات التسويقية؛ 
 نقص اإلحصاءات وادلؤشرات ادلصرفية شلا يؤدي إىل صعوبة ازباذ القرارات ادلصرفية ادلثالية؛ 
 ضعف األداء التجاري وصغر حجم ادلشروعات؛ 
  ؛(التجارية والفنية,ادلادية,ادلالية)ادلخاطر البيئية 
 األزمات والكوارث ادلالية واالقتصادية العادلية واحمللية. 

   
 القروض ادلصرفية ادلتعثرة:ادلطلب الثاين

 :مفهوم القروض ادلصرفية ادلتعثرة_1
الديون العالقة ,الديون الراكدة ,زبتلف تسمية القروض ادلتعثرة من بنك آلخر فهي تسمى الديون اجملمدة 

 :يلي كما ىاتعريف فيمكن اهعلی تطلق اليت كانت التسمية وأاي ,الديون الشكوك يف ربصيلها ,الصعبة
 

 :أنواع ثالثة إىل ادلصارف ديون تنقسم
أو دىا و ىذه الديون يطلق عليها عادة ديون جيدة اسًتدا يف مشاكل أية البنك هيواج ال :عادية ديون .1

 ,منتظمة
 اإلجراءات  الوسائل ادلطالبة فضال عن كافةةكاف بشأهنا البنك استنفذ اليت الديون يهو :معدومة ديون .2

 , يتابع ادلدينني فيها لسدادىا يف حالة ظهور أي أمواليظل هولكن اهاسًتداد هعلی وتعذر ادلمكنة القانونية
 .ادلعدومة و العادية البنك ديون بني وسطا تقف يهو :متعثرة ديون .3
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 أثر مشكلة القروض ادلتعثرة: ادلطلب الثالث

والنمو االقتصادي ,ومناخ االستثمار ,وادلوارد االقتصادية ,للقروض ادلتعثرة أتثريات على كل من البنوك 
 :وادليزانية العامة كما يلي,والتوظيف,

 :األثر على البنوك .1
ومن مث زبفيض القدرة التشغيلية دلوارده و ,يؤدي تراكم القروض ادلتعثرة إىل تقليل معدل دوران األموال لدى البنك

واحلد من مقدرة البنوك على أداء مهام الوساطة من خالل تقليص السيولة ادلتوفرة  ,إنقاص أرابحو و زايدة خسائره
ومن مث تفقد الثقة بني البنك و عمالئو فيزداد الطلب على اسًتداد ودائعهم وال يقتصر األمر على ىذا ,لديها

بل يتجاوز إىل مجيع البنوك العاملة يف الدول شلا ؼللق أزمة مصرفية قد يفشل البنك ادلركزي يف ,البنك وحده
 .أو تستمر أاثرىا دلدة طويلة يف نقص الودائع إىل أن تعود الثقة إىل اجلهاز ادلصريف من جديد,تداركها

 
 :األثر على ادلوارد االقتصادية .2

مثل العمل وادلوارد اإلدارية ورأس ادلال واألرض اليت ,تؤثر مشكلة القروض غري ادلنتظمة على ادلوارد االقتصادية 
وال رببذ البنوك إقراضها يف ظل ىذه الظروف لًتبيتها ,تعاٍل من ركود كفي ظل اطلفاض الرحبية ونقص اإلنتاجية 
 .يف قدرة ادلشروعات على الوفاء بديوهنا أو خدمة قروضها

 :التأثري على مناخ االستثمار .3
سواء كان ىذا االستثمار عاما , يؤدي ارتفاع حجم القروض غري ادلنتظمة إىل التأثري السليب على مناخ االستثمار

أو كان استثمارا خاصا يعاٍل من اطلفاض العوائد أو التنازع بينو وبني , فتعجز الدولة عن تنفيذ ادلشروعات العامة 
ويقل الطلب على العمال فتزيد .و تقل السيولة فتعجز ادلشروعات عن تدبري األموال الالزمة لتشغيلها,البنوك

أي تقل اإليرادات العامة , وربقق الشركات ادلتعثرة اخلسائر فتقل ابلتايل حصيلة الضرائب احملصلة منها.البطالة 
 .للدولة
 : األثر على النمو االقتصادي .4

وكلما كانت سياسة البنوك , تساعد القروض الصرفية يف سبويل ادلشروعات ابألصول الالزمة للعملية اإلنتاجية
بسبب , انجحة يف سبويل ادلشروعات اجلادة كلما ساعد ذلك على زايدة معدالت النمو االقتصادي يف الدولة

وقد أثبتت بعض الدراسات وجود , التخصيص اجليد لألصول ادلالية ووضعها ربت تصرف القطاعات ادلنتجة 
 .عالقة سالبة بني ارتفاع نسبة القروض ادلتعثرة واطلفاض معدالت النمو االقتصادي

 :األثر على التوظيف والبطالة .5
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األمر الذي يؤدي إىل إهنائو ,ؽلكن أن تؤدي القروض ادلتعثرة وتكلفتها العالية على ادلنشاة إىل فشل ادلشروع 
وتسريح العمال ادللتحقني بو بل قد يًتتب على زلاولة عالج القروض ادلتعثرة إىل إعادة ىيكلة بعض ادلشروعات 

وما يًتتب عليها من إعادة تنظيم النشاط والتصرف يف األصول غري ادلنتجة شلا يؤثر سلبا على العاملني هبذا ,
 .ادلشروع
 :األثر على ادليزانية العامة .6

 :من انحيتني,تؤثر القروض ادلتعثرة سلبا على اإليرادات الضريبة 

أهنا تقلل أرابح ادلصارف بفعل ادلخصصات احملتجزة دلواجهتها فتقل ابلتايل اإليرادات الضريبة اليت ستحق  - أ
 .على ىذه ادلصارف

القروض ادلتعثرة  تؤدي إىل توقف ادلشروعات أو زبفيض حجم نشاطها شلا يقلل أرابحها اخلاضعة  - ب
 .للضريبة

أو لرد أمواذلم ػلمل ادليزانية العامة أعباء مالية نتيجة الدعم الذي , وابلتايل فإن تدخل الدولة حلماية أموال ادلودعني
تقدمو لصندوق التأمني على الودائع أو ادلبالغ اليت تقرر صرفها للمودعني ادلتضررين من إخفاق البنوك كنتيجة 

 .دلشكلة القروض ادلتعثرة
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فاعلية مقررات جلنة ابزل لتجنب التعثر ادلصريف : ادلبحث الثاين
 

     إن ظاىرة القروض ادلتعثرة اليت واجهت وحدات اجلهاز ادلصريف القروض ادلتعثرة اليت واجهت وحدات اجلهاز 
تعد القاسم ادلشًتك والنتيجة , خاصة منذ بداية التسعينات من القرن العشرين, ادلصريف يف العديد من دول العامل

يف  ( Financial stabilité forum)ادلباشرة ضعف ادلصارف وتعثرىا وىو األمر الذي حدا دبنتدى االستقرار ادلايل
 .إىل وضع إشارات عامة إلشراف على ادلصارف عقب تنامي ىذه الظاىرة2001أفريل 

 
 1:الدعائم األساسية للجنة ابزل الثانية:ادلطلب األول

واليت يركز إطار اتفاقيتها 2تعرضت جلنة ابزل دلظاىر تعثر ادلصارف وعالج ضعفها من خالل مقررات جلنة ابزل
 :على ثالث دعائم أساسية

 :احلد األدىن دلتطلبات رأمسال:أوال

≥=معدل كفاية راس ادلال
إمجاليالتشغيلية رأس ادلال

 %8سلاطر اإلئتمان+سلاطر السوق+سلاطر 

 
 إال أن (%8)ورغم أن اإلطار اجلديد لالتفاقية مل يرفع احلد األدٌل دلعدل كفاية رأس ادلال عن مستوايت السابقة

وبذلك حىت تصل , يؤدي إىل زايدة كبرية يف متطلبات رأس ادلال(سلاطر التشغيل)إدراج أنواع جديدة من ادلخاطر 
يف ظل _ البسط_ادلصارف إىل ذات ادلعدل أو احملافظة عليو فمن ادلطلوب العمل ابستمرار على زايدة رأس ادلال 

واليت مت تعديل أوزاهنا فيما يتعلق ابلتقييم السيادي _ ادلقام_التزايد ادلستمر للمخاطر اليت تعرض ذلا ادلصارف 
 .للدولة وتقييم ادلصارف وادلؤسسات

 :ادلراجعة الرقابية دلتطلبات رأس ادلال:اثنيا
تعد ادلراقبة ادلستمرة من قبل اجلهات اإلشرافية على التزام  الصارف ابلوفاء دبتطلبات رأس ادلال أحد الركائز الثالثة 

اليت يقوم عليها إطار جلنة ابزل الثانية لكفاية رأس ادلال نظرا ألعلية دور الرقابة يف أتكد من كفاية رأس ادلال 
وتتناسب وحجم ادلخاطر اإلمجالية اليت تواجهها ادلصارف ومع اإلسًتاتيجية اليت تنتجها للتعامل مع تلك ادلخاطر 

 :وتعتمد ادلراجعة الرقابية على أربعة معايري
 احلد عن يزيد جبزء على االحتفاظ ادلصارف حلث للمراقبني صالحية إعطاء يتم ادلبدأ ذلذا وفقا :الدنيا ادلعايري .1

 التقلبات وانعكاس احملتملة األزمات وكذا أعماذلا, نتائج أو ادلصارف وأدائو أوضاع ضوء يف ادلال رأس دلعيار األدٌل
 .على نشاط االقتصادية

                                                           

 .87,86:ص ,مرجع سبق ذكره", إشكالية القروض ادلصرفية ادلتعثرة"ىبال عادل _1
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 ضوء يف ادلال واالحتياطات رأس مالءة لتقييم جيدة داخلية أنظمة البنك لدى يكون أن غلب :الداخلي التقييم .2
 دلواجهتها؛ إجراءات ووضع تعريفها وربليلها غلب واليت البنك ذلا يتعرض قد اليت ادلخاطر

 من عدد ابستخدام رأس ادلال كفاية وتقييم مراجعة حق اإلشرافية للسلطة ذلك ؼلول حيث :والتقييم اإلشراف .3
 ادلال رأس هبيكل يتعلق فيما العليا لإلدارة االذباىات اإلسًتاذبية وربديد مناسبة أرابح ربقيق مدى مثل ادلعايري
 ؛تطويره وكيفية

 على يقع ادلصارف, تتعرض ذلا قد اليت ابألزمات للتنبؤ آلية توفري على عمال :(الرقايب التدخل)السوق تدخل .4
 خالل من ذلك الضرورة تقتضي عندما ادلصريف يف السوق للتدخل ادلناسبة األساليب تبين الرقابية السلطات عاتق

 .ادلفًتضة األزمات من إبجراءات وقائية ادلبكر التدخل
 السوق انضباط:اثلثا

 وادلؤسسات يف ادلصارف والصالبة األمان درجة وتدعيم ربسني إىل الدعامة ىذه خالل من ابزل جلنة هتدف
 هتدف كما ابلسوق, األمان عنصر لتوفر العمالء نظرا مع متينة عالقات بناء على ادلصارف ومساعدة التمويلية

 لتحقيق أنو إىل ىنا اإلشارة وذبدر اإلفصاح, وعملية الشفافية تعزيز درجة طريق عن السوق انضباط تدعيم إىل
 )يف ادلشاركة األطراف تستطيع حىت للمعلومات وسريع دقيق نظام توفر ضرورة فإنو يتطلب بفعالية الدعامة ىذه

 . )ادلخاطر إدارة على قدرهتا ومعرفة كفاءهتا ومدى ادلؤسسات أداء تقييم السوق
 عمليات إسبام من خالل ادلصريف التعثر عالج ابزل جلنة مقررات فاعلية مدى ما ىو يطرح الذي والسؤال

 االندماج؟
 للدول وخاصة تلك االتفاقية, على تؤخذ أن ؽلكن اليت األمور من العديد صلد ابزل جلنة مقررات فحص فعند

 وكاالت من للتقييم زبضع ال اليت للدولة ادلخاطر وزن وارتفاع الدول, لبعض السيادي ابلتقييم يتعلق فيما النامية
 ادلصارف على إضافية أعباء وجود مع عدمو, من القرض وجود النظر عن بغض % 100 إىل االئتماٍل التصنيف

 اليت للبياانت الوكاالت تلك استخدام إساءة بعدم قانوٍل التزام وجود عدم ذات الوقت ويف التصنيف, مقابل
 البنك تقييم إمكانيات توافر عدم عن فضال للمخاطر, تقييمها (Sector) فيو يعمل عند الذي عليها ربصل

 عن  فضالالتقييم أسس وفق لتعمل واخلارجية الداخلية ادلراجعة أنظمة تطوير إمكانية وكذا للقطاع ادلقًتض,
 اليت الضماانت بعض أتخذ مل الداخلي حيث Internal ration Base (IRB), سلاطر زبفيض أدوات يف التوسع
 العقارية والرىون اثلث, طرف كفالة مثل النامية, الدولة اإلقراض بنوك Credit mitigation , أغلب عليها تعتمد

 . اخلارجية التجارة سبويل عند حىت للبضائع الرىن احليازي وأيضا السكنية غري
 ابزل جلنة مقررات الدراسة لفعالية حدود تفرضو ما ضوء يف زلددة نقاط يف نتناول سوف ادلوضوع لتشعب ونظرا

 القروض, زلفظة تعثر عالج يف ادلساعلة مث ومن ادلال رأس مالءة معيار الستيفاء ادلصريف, االندماج عملية إسبام يف
 :أييت كما وذلك
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 ادلال, رأس كفاية من أدٌل حبد ادلصارف ابلوفاء مطالبة على النهاية يف يؤدي ردبا بعضها مع ادلخاطر كل مجع أن .1

 شلا ادلخاطر, احتساب يف ازدواج إىل يؤدي وىذا أخرى, سلاطر ال تشمل ادلخاطر بعض أن االعتبار يف أيخذ ال
 النسبة؛ بسط على اغلابيا للتأثري ادلخاطر حول لاللتفاف كوسيلة لالندماج يدفع ادلصارف

 
 خالل من ادلال رأس زايدة ادلًتتبة على التكلفة ارتفاع يؤدي أن من – القصري األجل يف – سلاوف ىناك زالت ال .2

 مواجهة يف للبنوك ادلوقف التنافسي ضعف على (الوحدة ادلندرلة دلساعلي والسداد التقييم تكلفة) االندماج
 وادلعايري؛ القواعد لنفس زبضع وال ادلصرفية اخلدمات تقدم اليت ادلالية األخرى ادلؤسسات

 
 النسبة بسط زايدة بغرض من األرابح عالية نسبة احتجاز ادلصارف ستضطر ادلال, رأس مالءة معيار نسبة استيفاء .3

 مني, ادلساه على ادلوزعة األرابح حجم اطلفاض يعين الذي األمر ,(ادلخاطر) ادلقام يف الزايدة دلواجهة ( ادلال رأس)
 لالندماج؛ اللجوء أو ابلكامل أو احتجازىا

 التمويل, مصادر على تكلفة احلصول الرتفاع نتيجة ادلصرفية اخلدمات من الواحدة تكلفة ارتفاع ادلصارف ستواجو .4
 االندماجات إلسبام ادلصارف يدفع دبا البنك, أصول يف العايل للمخاطر للوزن نتيجة ادلخصصات حجم وزايدة
 زلفظة تنطوي عليها اليت ادلخاطر خفض بغرض استحقاقها, مواعيد قبل األصول لبعض صفية اجلربية للت رباشيا

 خسائر؛ من ربقيق ذلك على يًتتب وما والسلفيات القروض تعثر وأعلها األصول
 من للتصنيفات القياسية على الطريقة االعتماد إىل ادلصارف معظم جلوء إىل الداخلي التقييم منهج يؤدي سوف .5

 ادلخاطر أوزان بسبب أعلى ادلال رأس متطلبات ائتمانيا غري ادلصنفة ادلصارف ستواجو مث ومن التقييم, وكاالت قبل
 تعثر مدينيها؛ وأعلها ادلخاطر ارتفاع من تعاٍل اليت تلك وخاصة لالندماج يدفع ادلصارف شلا العالية

 مال رأس على أكرب إلقاء عبء على ادلقررة التقييم أبساليب األخذ من والعمالء ادلنشآت اعتياد عدم سيعمل .6
 تقدير؛ أقل على % 100 إىل سلاطرىم األوزان من يرفع سوف العمالء تقييم عدم ألن نظرا ادلصارف,

 صعوبة إىل يؤدي شلا % 150 إىل % 20 ادلصارف من مابني عمليات سلاطر وزن زايدة إىل اجلديدة ادلعايري ستؤدي .7
 األصول وتصنيفات تقييمات يف النقص يشكل وسوف الدولية التمويل  مصادرInterbank على احلصول وتكلفة
 كفيل التعثر أن جليا يصبح التحدايت تلك  ومن.ابزل للجنة الرقابية ابدلتطلبات الوفاء أمام عائق مفصل بشكل
 أحد ادلصريف االندماج يصبح وابلتايل السوق وسلاطر التشغيل خبالف سلاطر االئتمانية وخاصة ادلخاطر ابرتفاع

 وحدات وجود مع ابلتخفيض ادلخاطر على التأثري على فضال ادلال, رأس زايدة ابلتأثري على الكفيلة احللول أىم
 .االندماج قبل الوضع مع ابدلقارنة كفاءة أكثر إدارة اقتصادية ذات
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 التحدايت اجلديدة للجنة ابزل الثانية على معاجلة التعثر البنكي:ادلطلب الثاين

 العربية بعض الدول قيام إغفال ودون العربية, ادلصارف أمام ربدايت عدة ابزل جلنة معايري وضعت فقد
 غري مرحليا, ادلال رأس كفاية دلعدل األدٌل احلد رفع بنوكها إلزام خالل من التحدايت تلك دلواجهة ابالستعداد

 ادلصارف تواجو أن ادلتوقع فمن مث ومن واإلجراءات, ت السياسات من رلموعة إىل سبتد ابزل متطلبات تلبية أن
 1:أعلها التحدايت من العديد العربية

 معو يصعب شلا وارتفاع التكلفة, ابلتعقيد اجلديدة ادلعايري تفرضو الذي للبنوك الداخلي التقييم منهج يتسم .1
 العربية؛ ادلصارف من العديد قبل من وتطبيقو استيعابو
 

 مؤىلة تكون لكي القروض, ادلتعلقة خبسائر البياانت وقواعد واألنظمة اخلربة ادلصارف لدى يكون أن ادلتوقع من .2
  الداخلي؛ التقييم منهج لتطبيق

 تعد حيث ادلعلومات, ادلخاطر ومجع إدارة أنظمة ادلتطورة, التكنولوجيا يف االستثمار لتغطية موارد توفر عدم .3
 من العديد قبل من هبا الوفاء يصعب بدرجة االتفاقية قاسية قي ادلقًتحة إدارهتا أو ادلخاطر يف التحكم تقنيات

تلك  من جلانب القروض زلفظة تعثر ساعلت يف واليت الرقابية األدوات من ضعف تعاٍل اليت العربية ادلصارف
 ادلصارف؛

 مث اثنية, كمرحلة تعثرىا أوىل, مث كمرحلة ادلصارف ضعف إىل حتما يؤدي ادلصارف مديين تعثر أن صلد وبذلك
 األزمات من وقائية إبجراءات الثانية أو األوىل ادلرحلة يف ادلبكر التدخل عدم حال وذلك .اثلثة كمرحلة أزمة خلق

 ؽلكن أزمات خللق تفاداي هبا االلتزام ادلصارف على غلب وأسس قواعد إلثراء جلنة ابزل تدخل ذلك وعلى ادلتوقعة,
 القائم التعثر البدائل لعالج أىم كأحد ادلصريف لالندماج ادلصارف تدفع الوقت ذات ويف الدول, بني انتقاذلا

 2.جديد تعثر خلق ورباشي
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 .ادلصريف التعثر معاجلة على الثالثة ابزل للجنة اجلديدة التعديالت أثر :الثالث ادلطلب
 1 من ليصل تلو األخرى, مرة األساسي فائدهتا سعر ادلتحدة الوالايت رفعت 2005 و 2004 بني العامني خالل

 على الشهرية األقساط سداد يف من األمريكيني كبري عدد فشل أن ذلك نتيجة وكانت. ادلائة يف 5.35 إىل ادلائة يف
 تلك خصوصا ادلصارف, لدى السيولة أزمة بداية الحت يف السداد فشلهم ومع. منازذلم هبا اشًتوا اليت قروضهم

 ويف. الديون ىذه سداد على العمالء قدرة يف التدقيق دون سهولة, بكل اآلالف قروضا دبئات سبنح كانت اليت
 يستطيعون أصحاهبا ال أبن منها علما القروض, ىذه على للفائدة مرتفعة أسعارا ادلصارف تفرض أغلب األحيان

 اليت الديون ىذه خسائر ربمل إىل ادلصارف عادية اضطرت فائدة وأبسعار العادية ابلطريقة قروض على احلصول
 ادلالية القدرة يف التدقيق دون بسهولة سبنح اليت القروض أن كما اذلالكة أو الديون ادلتعثرة الديون ابسم تعرف

 فيما ىو ادلنافسة القروض منح تسهيل إىل ادلصارف دفع ما وردبا الغربية, األسواق يف بسرعة ظلت وانتشرت للعميل
 عدد على احلصول إىل كان يسعى بنك فكل. آخر بنك إىل يذىبوا أن قبل السوق يف الزابئن خطف على بينها
 .السوق يف حصة أكرب مث ومن العمالء, من أكرب
 بعض دفع الذي اإلطالق األمر على لو مستوى أعلى إىل ادلتعثرة القروض حجم وصل 2007 عام بداية ومع

 ادلايل النظام استقرار على أتثريىا ادلتساىلة, وإمكانية اإلقراض سياسة خطورة من التحذير إىل ادلاليني اخلرباء
 .ذلك العام ربيع يف ابلفعل حدث ما وىذا. عام بشكل

 ادلتساىلة, يف القروض تتخصص اليت األمريكية, فاينانشيال سنتشوري نيو مؤسسة أعلنت 2007 أبريل ففي
 2008 سبتمرب يف لكن. خطرية أزمة يعاٍل من ادلتساىلة القروض سوق أبن للعامل مؤشر أول ىذا وكان. إفالسها

 تضاؤل ىو البديهي النفسي العامل أن كما إفالسو, عاما 150عمره العمالق األمريكي بروذرز ليمان بنك أعلن
 الثقة انعدام ينحصر وال عام بشكل ادلصريف النظام ويف ادلالية, األسواق يف وادلتداولني وادلستهلكني ادلستثمرين ثقة

 شددت فقد لذا بعضا, بعضها يف تثق ال أصبحت نفسها ادلصارف إن بل فحسب, واألفراد يف ادلستثمرين
 مث بنك أي زبشى إقراض أصبحت فادلصارف. أصال ادلشكلة سبب ىو وىذا.. بينها فيما اإلقراض سياسة

 بني ينهار, حىت أو السداد, يف قد يفشل حساابتو, دفاتر بني مصائب ؼلبئ أنو التايل اليوم صباح يف تكتشف
 1 .ادلصريف النظام يف الثقة استعادة أي ربقيقو اآلن, إىل اجلديدة ابزل قوانني تسعى وىذا .وضحاىا ليلة

 ال كان ادلصارف, تسببت فيها اليت ادلاضية, الثالثة األعوام خالل العامل عاشها اليت ادلخيفة ادلالية األزمة ىذه بعد
 بعض على ادلصارف إجبار حيث عمل ادلصارف تنظم اليت الدولية والقواعد القوانني يف النظر إعادة من بد

 حدوث حال يف ادلالية, الثغرات لسد ( احتياطي كبند )اليت زبصصها األموال زايدة عليها أطلق اليت التعديالت

                                                           
.91من :ص,مرجع سبق ذكره,هبال عادل _

1
  



 الفصل الثاين                                             ظاهرة التعثر البنكي والتدابري العالجية له

 
33 

 اذلالكة الديون بسبب الشح ىذا ػلدث ما وعادة. األخرية االئتمان أزمة يف مثلما حدث النقد, يف شح أو أزمة
 .خسائرىا البنك يتحمل مث ومن للبنوك, سدادىا يف أصحاهبا يفشل اليت الديون وىي الديون ادلعدومة, أو

 كأموال القروض من إمجايل فقط ادلائة يف 2 نسبة زبصيص ادلصارف على فإن حاليا, السارية القوانني وحسب
 ثالثة من أبكثر النسبة « للرقابة ابزل ىذه جلنة رفعت اجلديدة ابزل قوانني لكن اخلسارة, ىذه لتعويض احتياطية
 يف 7 نسبة من أكرب ابحتياطات االحتفاظ على الكبرية شجعت ادلصارف كما. ادلائة يف 7 إىل لتصل أضعاف

 بعد ربدد مل اللجنة لكن أبكملو, ادلايل النظام يدمر أن ؽلكن ادلصارف ىذه مثل ادلصرفية اهنيار » ألن , ادلائة
 أي هبذه القواعد, ادلصارف أحد أخل حال يف و .هبا تلتزم أن الكبرية ادلصارف تتوقع اليت النسبة اإلضافية

 أرابح توزيع من البنك سبنع ادلالية أن للسلطات فسيحق ادلائة, يف 7 عن لديو االحتياطية األموال نسبة اطلفضت
 .رواتبهم زبفيض حىت أو دلوظفيو, مالية مكافآت منح أو ادلساعلني, على

 جديدة أسهم طرح عرب)أمواذلا  رؤوس رفع إما فعليها الكبرية, الزايدة ىذه مواكبة ادلصارف تستطيع ولكي
 ػلتاج األمر فإن احلالتني, ويف. حجم قروضها من التقليل أو ,(للتمويل أخرى مصادر إغلاد أو العام, لالكتتاب

 كلية, القواعد ىذه لتطبيق فرصة 2019 عام حىت اجلديدة ادلصارف ابزل اتفاقية منحت فقد لذا .الوقت لبعض
 اجلديدة القوانني إن يقول أحدعلا متعارضان رأاين صلد  حيث2013 عام بداية .مع تدرغليا التطبيق يبدأ أن على

 ستفرض القوانني ىذه إن اآلخر الرأي يقول بينما جديدة, مالية أزمة حدثت إذا اهنيار ادلصارف عدم ستضمن
 لكي الوقت ابلذات ىذا يف االقتصاد على إنفاقها غلب بينما كاحتياط, الدوالر دبليارات االحتفاظ على البنك

 1.الركود من وإخراجو إنعاشو على تساعد
 ابزل مدينة يف ادلالية, عن السلطات وادلسئولون ادلركزية ادلصارف رؤساء وضعها اليت اجلديدة القوانني أن يذكر كما

 طالب اليت األخرى التعديالت بني ومن اجتماع يصدق عليها أن بعد ادلفعول سارية قوانني ستصبح السويسرية,
 2:ادلقبل اجتماعهم يف إلقرارىا زعماء هبا

  ؛2012  عام حبلول ادلشتقات سوق مركزية وتوحيد تنظيم .1
 ؛رؤوس تتعدى اليت التحويطة االستثمارية الصناديق إلنشاء تصديق على احلصول .2
 بشكل لسلطات اإلشراف حساابهتا بكشف ملزمة الصناديق ىذه ستكون كما معينة, مبالغ أمواذلا .3

 ؛دوري
 االرباد دول من خارج أتيت اليت اخلاصة, االستثمارية الصناديق عمل لتنظيم أورويب قانون مسودة وضع .4

 ؛االرباد دول داخل من مستثمرين على للحصول وتسعى األورويب,
 العام ادلقبل؛ منتصف حبلول الدويل ادلستوى على واحملاسبة احلساابت ننياالقو توحيد .5
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 تنطوي وقروضا غليزون صفقات الذين وادلديرين للعاملني حوافز منح توقف ادلصارف يف تشريعات سن .6
 األجل؛ قصرية كانت إذا خصوصا كبرية, سلاطر على

 .االئتماٍل التصنيف وكاالت عمل وتنظيم تسجيل .7
 

 طرق ووسائل ادلعاجلة للتعثر البنكي:ادلبحث الثالث
 

 1إعادة هندسة القروض ادلصرفية ادلتعثرة: ادلطلب األول
أو ربول ادلوضوع ,رفض فكرة ربويلها إىل ديون معدومة : إن ادلقصود إبعادة هندسة القروض ادلصرفية ادلتعثرة

 .إىل القضاء واضطرار العميل للهروب إىل  اخلارج

حيث يتم ىنا إعادة ربليل العمليات وادلراحل واخلطوات ,فائتمان ادلصريف يكون مشًتك بني البنك والعميل
وربتاج إعادة ىندسة القروض ادلصرفية ,وتوفري الضماانت ضد ادلخاطر ,االئتمانية لتجنب تكرار ادلخاطر والتعثر

 :أمام مجيع العاملني بتوفري ما يلي,إىل وضوح رؤية البنك ورسالتو

 ؛الًتكيز على رسالة البنك وأىدافو اإلسًتاتيجي 
 ؛القيادة ادلصرفية وروح الفرق والقرار اجلماعي 
 ؛زبفيض تكاليف االئتمان 
 ؛ خلدمة القرار االئتماٍل تطوير تكنولوجيا ادلعلومات 
 ربديد مصادر ادلعرفة وادلعلومات ادلصرفية. 

 :وىناك إجراءات أخرى صلملها يف ما يلي
 فإذا ما وجد ادلصرف أن الزبون من ذوي السمعة ادلمتازة و من ادللتزمني من :استمرار التعامل مع ادلقًتضني

أن إبمكانو معاجلة األخطاء يف عملو أو أن ادلصرف على ثقة شاملة أبن ,خالل تعامالهتم السابقة معو 
 ؛التسهيالت اإلضافية ستؤدي إىل حل ادلشاكل  اليت يواجهها ادلقًتض

 ؛أو إعفاء ادلدين من جزء من الفوائد ادلستحقة, التقسيط الشهري أو الفصلي: إجراءات تسوايت مالية 
 عوى القضائية لتحصيل حقوق ادلصرف وىذا األسلوب يتضح يف حالة عدم التنفيذ اإللزامي وإقامة الد

 ؛استجابة ادلدين للوفاء وعادة ما يكون ابحلجز على أموالو
                                                           

  .61,60:ص,ص,مرجع سبق ذكره ,لصوٍل كرؽلة 1_
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 وىذا اجملال فإن على البنوك أن هتيئة ,أن تلتزم البنوك بتطبيق أنظمة فعالة يف رلال إدارة اخلاطر االئتمانية
 .اليت غلب على البنوك يف ألخري االلتزام هبا من أجل إدارة تلك ادلخاطر,نفسها لتطبيق عدة معايري وطرق

 دور البنك ادلركزي يف عالج التعثر البنكي: ادلطلب الثاين

فالبنك ادلركزي , ىو أن البنك ادلركزي يعترب ضابط اجلهاز ادلصريف لتحقيق اإلشراف والرقابة على اجلهاز ادلصريف
القوي الذي يتمتع ابستقاللية التامة يستطيع أن يلزم اجلهاز ادلصريف بتصحيح أوضاع التعثر دون إاثرة أو فزع ودبا 

ويف سبيل ذلك يستطيع البنك ادلركزي ,ػلقق ادلصلحة العامة ودون إىدار لطاقات إنتاجية ىي جزء من ثروة اجملتمع
أن يتعاون مع وحدات اجلهاز ادلصريف إلغلاد آليات وتنظيمات مؤسسية لدراسة وفحص حاالت التعثر لدى 

 .سلتلف البنوك وتقييمها ولو يف ذلك أن يستعني خبرباء
 1:كما يسعى البنك ادلركزي الدعم يف احلد من ظهور الديون ادلتعثر بشكل دائم من خالل الوسائل التالية

 
سالمة قرار منح االئتمان وىو ما يتطلب مراجعة بياانت الدراسات االئتمانية ودراسات اجلدوى واحلد من التمويل  .1

 ؛الكامل أو شبو الكامل وادلكشوف والتأمني على الضماانت ورىنها لصاحل البنك قبل االستخدام
 ؛الرقابة على االستخدامات عند الصرف أو بعده حسب الظروف وادلقتضيات .2
 عدم التجاوز للحدود ادلقرر إال بعد دراسة طلب التجاوز بدقة ولغرض طارئ وضروري؛ .3
 ؛تقدَل القرض اإلضايف بعد دراسة احلاجة إليو وأاثره على اسًتداد القرض األصلي وضماانتو .4
 ؛مراقبة حساابت العميل والضماانت ادلقدمة .5
 مراقبة الظروف اخلاصة ابدلقًتض كارتفاع أسعار ادلواد األولية وأجور العمال وظروف التشغيل؛ .6
 .متابعة األحوال االقتصادية العامة احمللية كالضرائب واجلمارك وىوامش الربح والنقد األجنيب .7
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 األساليب الوقائية يف معاجلة التعثر ادلصريف: ادلطلب الثالث

فعلى البنك ىنا أن , تعترب من أىم الوسائل للحد من ظهور الديون ادلتعثرة اليت تؤدي يف األخري إىل تعثر البنك
ومن أىم  ,يتخذ رلموعة من الوسائل الوقائية عندما يقوم بتمويل ادلؤسسات الصغرية وادلتوسطة دلشاريعها التنموية

 1 :ىذه الوسائل واألساليب ىي

ىي من أىم األساليب الوقائية وأوذلا يف معاجلة الديون ادلشكوك يف : (االئتمان)سالمة قرار منح القرض _1
أبن يصدر ىذا القرار وفق األصول ادلصرفية ادلتعارف ,وحرص البنك على سالمة قرار منح االئتمان,ربصيلها

 :وأىم  ما ينبغي أن ػلرص عليو البنك ىي, عليها وعدم ذباوزىا

 ؛احلد من التمويل الكامل أو شبو الكامل دلشروع ادلؤسسات الصغرية وادلتوسطة 
  أن يويل البنك عناية خاصة دلراجعة البياانت والتحليالت الواردة من دراسة اجلدوى ادلتقدمة من

 ؛ادلؤسسات
 أي ,أن يشًتط البنك عند إقرار منح االئتمان للمؤسسات أن يقوم بتأمني لصاحل البنك على ادلشروع ادلمول

التأمني على الودائع لتعويضهم كليا أو جزئيا من خالل مساعلة البنوك ادلشًتكة عادة يف صندوق التأمني 
 . على الودائع إذا تعرضت الودائع للخطر نتيجة تعثر البنك

 :التأكد من استعمال القرض يف الغرض ادلمنوح من أجلو_2

يراقب البنك القروض ادلمنوحة للمؤسسات وذلك هبدف التأكد من أن القرض يستعمل يف الغرض ادلمنوح 1
من أجلو وىذا الغرض يرد عادة يف الطلب ادلقدم من ىذه ادلؤسسات للبنك مث ػلدد يف قرار البنك دبنح 

فقد تستعمل ىذه ادلؤسسات كل أو بعض القروض يف غري غرضها كسداد دين شخصي عليها ,القرض
 .للغري
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  الصغرية )وؽلكن للبنك أن ؽلارس مزيد من ادلراقبة يف ىذا الصدد أبن يشًتط على ادلؤسسات
أو , صرف دفعات أو الغرض إىل اجلهات ادلعنية مباشرة كمرور دين دبوجب شيكات مصرفية(وادلتوسطة

 ؛دبوجب شيكات مسحوبة
  فإذا مل يتيسر ذلك أمكن البنك مراجعة أمساء ادلستفيدين من تلك الشيكات للتعرف على أوجو

 الصرف؛
فإذا للبنك أن للعميل قد استعمل كل أو بعض القرض يف غري غرضو أمكن اعتبار تصرفو اخالطا 

 .وجاز للبنك فسخ العقد ادلربم بينها وبني ادلؤسسات,بشروط منح القرض
 :تقدًن إضايف للمؤسسات الصغرية وادلتوسطة عند قيام مربراته_3
غلب على البنك مىت اقتنع دبداوراتو التمويل اإلضايف أن ؽلنحو للمؤسسات الصغرية وادلتوسطة حىت _

 .يتمكن من إكمال مشاريعها والوفاء ابإللتزامتها للبنك
يتوقف التمويل اإلضايف على إمكانية اسًتداد القرض ألصلي  والقرض اإلضايف مقدار الضماانت _

ى ومعدالت السري يف ادلشروع أو مقدار الفائدة على القرض اإلضايف وغريىا من ,ادلتوفرة لدى البنك
حيث كلما زادت فرص اسًتداد القرض اإلضايف وجزء من القرض األصلي زادت مربرات منح ,العوامل

 .القرض اإلضايف
 :ويتم مراقبة البنك حلساب ادلؤسسات ادلتعاملة معها من خالل الوسائل التالية:مراقبة حساب العميل_ 
وذلك للتعرف , من الشيكات اليت يسحبها العميل واقع مراجعة السحوابت اليومية ادلستفيدين معرفة_ 

وإذا كان ذلك التعامل خاص ابدلشروع ادلمول أو بغريه من , على أوائك الذين يتعامل معهم العميل
 .ادلشروعات العميل

مقارن حركة السحب واإليداع مع ما جاء يف دراسة اجلدوى االقتصادية وجدول التدفقات _
 (ادلؤسسات)وسيظهر حتما اختالل بينهما فإذا الحظ البنك اختالل استوجب استدعاء العميل ,النقدية

 .لالستفسار منو عن أسباب تلك االختالالت
 :(الصغرية وادلتوسطة)مراقبة الوضع ادلايل للمؤسسات_ 5

على البنك أن يقوم دبتابعة التغريات ادلختلفة اليت تطرأ من حني آلخر ابدلشروع ادلمول أو بغريه من 
 .ادلشروعات
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والتغريات اليت توفر على ادلشروع ادلمول كارتفاع أسعار ادلواد األولية أو إغراق السوق بسلعة منافسة 
 . ينبغي أن تكون زلل توقع ودراسة من جانب البنك,للسلعة اليت تنتجها ادلؤسسات

 :مراقبة األحوال االقتصادية العامة و العوامل العامة والعوامل ادلؤثرة فيها_6
سبتد متابعة البنك للتسهيالت ادلمنوحة إىل مراقبة األحوال االقتصادية العامة يف الدولة والعوامل والظواىر 

االذباىات والقرارات االقتصادية يف الدول ادلتعلقة ابلقطاع  كمراقبة وربليل,ادلؤثرة فيها
كالقرارات ادلؤثرة على القطاعات االسترياد والتصدير واإلنتاج وأسعار السلع والضرائب ,االقتصادي

قرار وقف تصدير السلعة اليت تنتجها ىذه دلؤسسات أو زايدة الضرائب والرسوم :والرسوم اجلمركية مثل
 .اجلمركية 

كما أن البنك يقوم دبراقبة الظواىر االقتصادية اليت تطرأ على األسواق كتأخر ادلشًتين دلنتجات 
 .ادلؤسسات عن السداد يف مواعيدىا

وكافة تلك األحوال والظواىر االقتصادية متاح للبنك مراقبتها وربليلها مث ازباذ القرارات ادلالئمة الذي 
 .تتطلبو مصلحتو يف احلفاظ على أموال

 1:ابإلضافة إىل  معاجلات أخرى للتعثر ادلصريف جنملها فيما يلي
 .احلرص على تكوين إدارات مصرفية زلًتفة تبتعد عن القرارات ادلتسرعة وذات ادلخاطر ادلرتفعة_
اعتماد على  تصنيف دقيق للموجودات ادلصرفية إدارهتا بكفاءة عالية و بدرجات زلددة من ادلخاطر _

 وتعزيز رؤوس أموال البنوك وزايدهتا؛ 
 تطوير البيئة التشريعية ومناخ عمل البنوك؛_
منح دورا فاعال دلؤسسة ضمان الودائع ادلصرفية لتوليد الثقة لدى اجلمهور ابلنظام ادلصريف وقدرتو يف _

 امتصاص األزمات واحلفاظ على أموال ادلودعني وأيضا احلفاظ على االستقرار  النقدي يف البلد؛
 العمل على تطبيق ادلعايري ادلصرفية السليمة يف تقييم السيولة للبنوك؛_
متابعة اخللل يف السياسات االئتمانية والتحليل وعدم كفاءة ادلوائمة بني مصادر األموال واستخدامها _
 الذي قد يلعب دورا يف التأثري على السيولة وظهور التعثر ادلصريف؛,
. تطوير نظام الرقابة والتدقيق الداخلي ابلًتكيز على التدقيق ابدلخاطر وزايدة فاعلية ودور ادلدقق اخلارجي_
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 :خامتة الفصل

 كبري عملي و فكري رلهود ربتاج إىل الراىنة, االقتصادية األوضاع يف حرجة قضية ىي ادلتعثرة القروض مشكلة إن
 إىل تؤدي اليت األسباب من العديد توجد انو كما عنو و الناذبة اخلسائر من احلد و التعثر مواجهة أجل من

ن مسؤولية ع خارج أسباب إىل ابإلضافة ابلبنك, متعلق ىو ما و ابلعميل متعلق ما فمنها , ادلتعثر القرض تشكل
من  يزيد ما وىو البنك, على ادللقاة ادلسؤولية تزيد اليت االعتبارات من العديد ىناك أن  والواقع,البنك والعميل

 .دوليا و زلليا اخلدمات ذبارة ربرير عصر يف ادلصريف اجلهاز للوحدات التنافسية القدرة
 ىذه لتفادي الوقائية ابلطرق الضروري االىتمام من انو لن تبني ادلتعثرة القروض مشكلة وربليل دراسة خالل ومن

 وىذا ادلمكنة, اخلسائر أبقل واخلروج اإلمكان, قدر من آاثرىا للتخفيف ذلا العالجية الطرق إىل والتطرق ادلشكلة,
 .الفصل الثالث يف إليو التطرق سيتم ما
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 :مقدمة الفصل

, و أسباب زايدهتا , بعد الدراسة النظرية للقروض ادلصرفية وادلخاطر ادلتعلقة هبا والتعرض إىل ظاىرة القروض ادلتعثرة
 .أساليب الوقاية منها وطرق تسيريىا

وىو بنك الفالحة والتنمية الريفية , سندرس من خالل ىذا الفصل حالة قرض متعثر يف أحد البنوك اجلزائرية
"BADR"يتضمن ادلبحث األول بطاقة فنية للبنك ضلاول من خالذلا اإلدلام ,حيث قسمنا الفصل إىل مبحثني

أما ادلبحث الثاين فخصصناه لعرض حالة تقدمي قرض مع كل ,ابدلراحل اليت هبا البنك منذ نشأتو وكذا أىم وظائفو 
 .إجراءات الالزمة دلنحو وإجراءات ادلتخذة عند غياب الزبون عن السداد
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 "BADR"تقدمي بنك الفالحة والتنمية الريفية : املبحث األول

 يف ىذا ادلبحث سنتطرق إىل تقدمي نظرة شاملة عن بنك الفالحة والتنمية الريفية ابعتبار أن دراستنا :متهيد
التطبيقية منت إبحدى وكاالت ىذا البنك وكذلك من اإلحاطة أبسباب اإلنشاء  واألىداف واذليكل التنظيمي 

 .ذلذا البنك

 عموميات حول بنك الفالحة و التنمية الريفية: املطلب األول

 13 بتاريخ 106 /82 لقد أتسس ىذا البنك ابدلرسوم رقم :نبذة اترخيية عن بنك الفالحة والتنمية الريفية_1
و أنيط سبويل ونشاطات النتاج الزراعي وكذا األنشطة ادلخصصة لو من صناعات زراعية وحرف  ,1982مارس 

 .وكل ادلهن احلرة وادلنشآت اخلاصة ادلتواجدة يف الريف,تقليدية يف األرايف 

وقد أنشىء ىذا البنك كبنك متخصص وقد رفع عن كاىل البنك الوطين اجلزائري جانبا ىاما  من اختصاصو 
 .وبذلك أصبح البنك ذباراي فقط ابدلقاييس التقليدية لوظائف البنوك

وبنك تسمية دلنح القروض متوسطة وطويلة أجل هتدف ,و وبنك الفالحة والتنمية الريفية يتميز أبنو بنك ودائع 
 1.ويعطي امتياز للمهن الفالحية والريفية ,إىل  تكوين رأمسال اثبت وذبديده 

 :وقد ظهر ىذا البنك يف تلك الفرتة ابلذات لسببني_

 رغبة الدولة يف دعم قطاع الفالحة وزايدة مردو ديتو وربقيق االكتفاء الذايت غذائيا. 
  الظروف االقتصادية أوجبت إنشاء ىذه البنوك بغية الرفع من حصة ادلنتجات الزراعية  يف رلال اإلنتاج

و التوجب ذلك وضع خطة  فالحية حقيقية و وجود ىيئة مالية مستقلة بذاهتا قادرة على سبويل , الوطين 
 .ىذا القطاع

إذن وضعت خطة عمل تتعلق جبميع ادليادين ادلتصلة ابلفالحة و ظهر ىذا البنك كهيئة مالية أدرجت تلقائيا يف _
 :قائمة البنوك ادلتخصصة

 التكفل الكامل بتمويل سلتلف حاجيات القطاع الفالحي  وتطوير النشاطات ادلتصلة بو. 
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  ولتحقيق ىااتن الوظيفتني سطر البنك حصة عريضة ,سبويل كل ادلشاريع اليت تساعد على تنمية الريف
 :تتمثل يف

 زايدة ادلساحات ادلستصلحة ؛ 
 رفع االنتاج الفالحي يف مجيع ادلنتوجات؛ 
 وأصبح البنك وسيلة زبطيط يساعد عى تنفيذ سلططات التنمية. 
  وكالة على مستوى الرتاب 300 أصبح اليوم 182 دج عدد فروعو كان 33000.000.000رأمسال البنك 

 . الوطين

ىو مؤسسة اقتصادية مالية وطنية ذلا قانوهنا األساسي ": BADR "تعريف بنك الفالحة والتنمية الريفية_2
ومع مرور السنوات تعددت ,أوكلت لو مهمة التكفل ابلقطاع الفالحي ,التجاري دبقتضى ادلرسوم ادلذكور سابقا

بدءا بتدعيم فروعو على مستوى الرتاب الوطين حيث حقق ما كان يصبو إليو إذ بلغ عدد وكاالت  سنة , نشاطاتو
 مديرية 31وكالة و286أما يف يومنا ىذا فقد أصبح عدد وكاالتو , فرع 31 رئيسية و06 وكالة هنا 269 إىل 1985

 . عامل ما بني أطار  ووظف7000جهوية تشغل حوايل 

 يف 2001 ونظرا لكثافة نشاطو ومستواه فقد صنف بنك الفالحة والتنمية الريفية من قبل قاموس رللة البنوك لطبعة
تعددت نشاطاتو وتوسعو خدماتو بنكية على غرار ,  بنك4100 عادليا من أصل 668ادلركز األول يف اجلزائر و 

كما أنو ديتاز ابلتقدمي ,فهو ادلمول الوحيد دلؤسسات الصغرية وادلتوسطة والقطاعات األخرى , القطاع الفالحي 
 1. القروض األجيابية فهو حر يف سوق وذو منافسة حرة
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 "BADR"اهليكل التنظيمي لوكالة اجلهوية:(03)الشكل رقم

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من إعداد الطلبة نقال عن بنك الفالحة والتنمية الريفية:املصدر

 

 

 املدير

 انئب الدير

 األمانة

 مصلحة احملاسبة

 مصلحة القروض

 مصلحة تكوين العمال

 مصلحة املوارد البشرية

 مصلحة اإلعالم اآليل

 املصلحة القانونية

 مصلحة املراقبة
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 :التعريف بوكالة سيدي خلضر وهيكلها التنظيمي_

وتغطي رلاال ...ابلنسبة لوكالة سيدي خلضر فقد أتسست منذ بنك البدر على الساحة االقتصادية اجلزائرية 
 15بتغطية مقدرة حبوايل ,جغرافيا وفالحيا  يقدر من شرق موادي الشلف إىل منطقة الظهرة شرق والية مستغاًل

 1.بلدية

 .867شارع سيدي عبد هللا بسيدي خلضر :العنوان العادي_

 WWW.BADR_BANQ.NET:العنوان االلكرتوين_

 .045/24/72/19:رقم اذلاتف_

 .045/24/72/22:رقم الفاكس_
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  BADRاهليكل التنظيمي لبنك : (04)الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االل

 

 

 

 

 

 (بنك الفالحة والتنمية الريفية)بياانت وكالة سيدي خلضر:املصدر

 

 اإلدارة

 مدير الوكالة

 األمانة العامة

 املكاتب الواجهة

 قطب ملعامالت

 مشرف

 (اخلدمة)البنك الواقف

 الصندوق الرئيسي

 حماسبة املدفوعات

 املكاتب اخللفية

 (الزابئن)قطب للعمالء

 مشرف

 االستقبال والتوجيه

 (مؤسسات)مكلف ابلزابئن

 (أفراد)مكلف ابلزابئن

 التأمني املصريف

 اخلدمة املصرفية االلكرتونية

 مشرف

 وظيفة االئتمان و القروض

 وظيفة التحويالت والتعويضات

 وظيفة مكلف الزابئن

وظيفة القانون والدعوات 
 والتحصيالت

 وظيفة املراقبة واحملاسبة
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 "BADR "خلفيات بنك الفالحة والتنمية الريفية :املطلب الثاين

إن لبنك الفالحة والتنمية الريفية أدوار متعددة يف نشاط االقتصادي  وىذا ما جيعل منو البنك األول يف ترتيب 
ومن ىنا سنتطرق , البنوك التجربة  ابإلضافة إىل دفع مرتبات العمال ادلعتدين لديو ومنح القروض دبختلف أشكالو

 1:إىل أىداف البنك ومهامو و إىل سلتلف وظائفو

 :من أىم األىداف الرئيسية ادلسطرة من طرف إدارة البنك ما يلي:أهداف بنك الفالحة والتنمية الريفية_1

ربسني التسيري  من أجل ضمان التحوالت الالزمة للتطور التجاري وذلك إبدخال تتقنيات جديدة يف ميدان _
 التسيري والتسويق؛

التوسع ونشر الشبكة واالقرتاب من الزابئن وكذا العمل على التسيري احملكم للموارد البشرية واألخذ ابدلشاركة _
 على الصعيد الوطين واخلارجي؛

 ربسني نوعية اخلدمات والعالقات مع لزبون؛_

 احلصول على أكرب حصة يف السوق ؛_ 

 .الرفع من ادلوارد أبحسن قيمة _

سباشيا مع القوانني والقواعد السارية ادلفعول يف رلال النشاط ادلصريف فإن : مهام بنك الفالحة والتنمية الريفية_2
  :بنك الفالحة والتنمية الريفية مكلف ابدلهمات التالية

 يعمل على ربقيق التوازن يف االقتصاد الوطين وذبنبو يف كل مر ظاىرة التضخم؛_ 

 قصرية وطويلة األجل؛,تشجيع االستثمارات من خالل منح القروض دبختلف أنواعها _

 تشجيع القطاعات الفالحية وترقية العامل الريفي؛_

 سبويل بعض النشاطات ذات األمهية البارزة؛_

 حفظ الودائع للزابئن وصيانتها؛_
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كما يساىم البنك يف التنمية احمللية من خالل قبولو , زلاربة البطالة من خالل منح القروض متعددة األشكال_
 .لودائع الزابئن عرب دفاتر االدخار أو غريىا من عمليات اإليداع

ومن كبني البنوك بنك الفالحة والتنمية ,لكل بنك وظائف خاصة بو :وظائف بنك الفالحة والتنمية الريفية_ 3
 1:الريفية ومن وظائفو

 مجع األموال وربصيلها؛_

 االحتفاظ ابلودائع ادلرسلة من طرف ادلؤسسات واألفراد؛_

 ادلعاجلة اإلدارية واحملاسبية للعمليات اليت يقوم هبا الزابئن سواء كانت ابلعملة الصعبة أو ابلوطنية؛_

 سبويل كل شرائح اجملتمع  اليت يقوم هبا القانون اجلبائي؛_

 ادلشاركة يف ادلشاريع التسامهية مع أحد نسبة معينة؛_ 

 منح القروض اإلستثمارية وقروض االستغالل؛_

 متابعة  الديون ادلتعثرة؛_

 .ربديد الضماانت قبل تنفيذ أو منح القرض_
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 1شروط االقرتاض و الواثئق الالزمة ملنح القروض: املطلب الثالث

جيب أن يكون زلل ثقة وخايل من السوابق العدلية كما يهتم : الشروط الواجب توفرها يف املقرتض - أ
 .البنك إذا كان العميل  قاصرا أم ال

 أن يكون النشاط شلول اقتصاداي أي يساىم يف التنمية االقتصادية؛_

 أن يكون النشاط موافقا لعادات وتقاليد اجملتمع الذي سيكون النشاط يف زليطو؛ _

 .حني خيدم اجملتمع من انحية البطالة واالستهالك: مدى فعالية النشاط يف االقتصاد_

 :مينح بنك الفالحة والتنمية الريفية قروض االستثمار وقروض الستغالل:الواثئق الالزمة ملنح القرض - ب
 ويشمل توثيق يف القطاعات: قروض االستثمار: 

 :قطاع الفالحة والصيد_1
 ويطلب الواثئق التالية: الفالحة: 

 طلب قرض ؛ 
 بطاقة ادلزارع؛ 
 البطاقة الفنية للمشروع؛ 
 ؛(التقييم األول)الفاتورة الشكلية 
 الوضعية اجلبائية؛ 
 الوضعية شبو جبائية؛ 
 دفاتر الشروط؛ 
 قرار منح اإلعانة من طرف الصندوق الوطين. 
 ويتطلب الواثئق التالية:  الصيد البحري: 

 طلب قرض؛ 
 دفرت الشروط؛ 
 رخصة مديرية الصيد وادلوارد الصيدية السترياد لتجهيزات؛ 

                                                           
.المرجع نفسه  _

1
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 خربة وتقييم األمالك يف حالة ما إذا كانت ىناك اقرتاحات الرىن؛ 
 الفاتورة الشكلية؛ 
  (االستثمار الثقيل )اقتصادية ,دراسة تقنية. 

 :والواثئق ادلطلوبة(اخلدمات,األشغال العمومية و البناء,التجارة,الصناعة ):قطاع النشاط_2

 طلب قرض؛ 
 دراسة تقنية اقتصادية؛ 
  حصيلة"TRC "(جدول حساابت النتائج) لسنوات الثالثة األخرية؛ 
 حصائل وحساابت االستغالل التقديرية و "TRC"التقديرية دلدة مخس سنوات؛ 
  ؛(التقييم ألول )الفاتورة الشكلية 
  امتيازاتANDI؛  
 التقييم األول التقديري لألشغال الباقية يف طريق اإلصلاز؛ 
 الوضعية اجلبائية وشبو اجلبائية؛ 
  عقد ادللكية أو الرتخيص أو الكراء. 

: قطاع الصحة_3

 طلب قرض؛ 
 ؛الشهادة يف االختصاص 
 رخصة ادلمارسة ادلسلمة من طرف السلطة الوصية؛ 
 امتالك أو أتجري مكتب يساوي مدة كرائو على األقل؛ 
 مدة القرض؛ 
 الفاتورة الشكلية؛ 
 وضعية مالية تثبت مستوى الدخل؛ 
  (استثمار ثقيل)دراسة تقنية اقتصادية. 
 قروض االستغالل: 

 :ويشمل: قطاع الفالحة_1



 الفصل الثالث                                                             دراسة حالة بنك بدر  بسيدي خلضر

 
50 

 ويتطلب الواثئق التالية:مزارعون خواص فرديون يف بداية نشاطهم : 
 طلب قرض؛ 
 ادلريب مسلمة من طرف الغرفة الفالحية/بطاقة ادلزارع. 
 عقد ادللكية أو لرتخيص أو الكراء األراضي أو رلالت االستغالل؛ 
 شهادة جبائية؛ 
 شهادة شبو جبائية؛ 
 سلطط االنتاج التقديري؛ 
 فواتري شكلية أو تقييم أويل قبل استعمال القرض؛ 
 سلطط التمويل التقديري. 
 ويتطلب الواثئق التالية:مزارعون جممعون: 
 طلب قرض؛ 
 ادلريب مسلمة من طرف الغرفة الفالحية؛/بطاقة ادلزارع 
 عقد ادللكية أو لرتخيص أو الكراء األراضي أو رلالت االستغالل؛ 
 ؛شهادة جبائية 
 ؛شهادة شبو جبائية 
 ؛سلطط االنتاج التقديري 
 ؛الوضعية احلسابية 
 ؛فواتري شكليةأو تقسيمات أولية قبل استعمال القرض 
 ؛سلطط التمويل التقديري 
  ؛(حيدد الصالحيات)زلضر انتخاب ادلسري 
 ؛احلصيلة التقديرية 
 القانون األساسي. 

 :األشغال العمومية و البناء,اخلدامات,التجارة , الصناعة:قطاع النشاط_2
 تتطلب الواثئق التالية:مقاوالت األشغال العمومية و البناء: 
 طلب قرض؛ 
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 نسخة طبق األصل  مصدقة  للسجل  التجاري؛ 
 القانون األساسي؛ 
 زلضر ادلداوالت للجمعية العامة بني ادلسري و يرخص  لو بطلب القروض ؛ 
  نسخة من النشرة الرمسية ل لإلعالانت  الشرعية(BOAL)؛ 
 شهادة الكفاءة ادلهنية؛ 
 عقد ادللكية أو الرتخيص أو الكراء للمجالت ادلهنية؛ 
 شهادة جبائية ؛ 
 شهادة شبو جبائية؛ 
 حصيلة السنوات الثالث األخرية؛ 
 سلطط التمويل التقديري؛ 
 احلصيلة التقديرية؛ 
 TRC(جدول احلساابت النتائج). 
 تضمن الواثئق التالية:الصناعة والتجارة و اخلدمات: 
 طلب قرض؛ 
 نسخة طبق ألصل مصدقة للسجل التجاري؛ 
 القانون األساسي؛ 
 زلضر ادلداوالت للجمعية العامة بني ادلسري و يرخص  لو بطلب القروض ؛ 
  نسخة من النشرة الرمسية  لإلعالانت  الشرعية(BOAL)؛ 
 عقد ادللكية أو لرتخيص أو الكراء للمحالت ادلهنية؛ 
 شهادة جبائية وشبو جبائية؛ 
 حصيلة السنوات الثالثة األخرية؛ 
 احلصيلة؛, سلطط التمويل التقديري 
 TRC. 
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 دراسة حالة قرض متعثر:املبحث الثاين

بعض بعض ىذه القروض نتيجة ألسباب  سلتلفة ,        دينح البنك قروضا سلتلفة لتمويل األنشطة االقتصادية
حيث يعمل البنك تبعا دلا ديتلكو من وسائل  وإمكانيات على متابعتها , ديكن أن تتحول إىل قروض متعثرة 

 .وربصيلها

 .ويف مايلي سنتتبع أحد ىذه القروض ادلتعثرة بدءا خبطوات منح  القرض  إىل غاية اإلجراءات ادلتخذة لتحصيلو

 إجراءات منح القرض: املطلب األول

 1:من بني النشاطات ادلتقدمة مت اختيار ملف التايل

 دج لشراء بيوت بالستيكية يف إطار دعم (1.461.937,59) سنوات بقدر 08 تقدم بطلب قرض دلدة xعميل 
 :تشغيل الشباب ووفقا آللية عمل بنك البدر فقد مت القيام ابخلطوات التالية

 بعد االستعالم  عن الزبون لدى البنك ادلركزي: فتح احلساب اجلاري ابلبنك, 
 الذي يتطلب الواثئق التالية:تقدمي ملف طلب القرض: 
 طلب خطي؛ 
 شهادة عدم اإلخضاع للضرائب والرسوم؛ 
 شهادة عدم االنتساب اىل الصندوق الوطين لضمان االجتماعي لغري األجراء؛ 
 فاتورة شكلية؛ 
 عقد التأمني ضد ادلخاطر؛ 
 شهادة الكفالة ادلهنية من الدرجة األوىل. 
 دراسة ملف قرض: 

      عند تقدمي  ادللف تتم الدراسة األولية  لصاحب ادلشروع وذلك ابالستعالم  عنو من أطراف متعددة كالبنك 
مث الدراسة التحليلية للملف على مستوى الوكالة اليت أتخذ بعني االعتبار كل جوانب ,ادلركزي والبنوك األخرى 

                                                           
.بنك الفالحة و التنمية الريفية بسيدي لخضر مستغانم  _

1
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ادليزانيات "تتضمن ىذه الدراسة ربليل سلتلف الواثئق االقتصادية والتقنية  اليت حيتوي عليها ادللف , ادلشروع 
 .اخل...القوائم ادلالية, احملاسبية

      بعد ىذه الدراسة يتم تقدمي سلطط دراسة طلب القرض على جلنة القرض والذي يكون مصادق  عليو من 
 .قبل القائم ابلدراسة على مستوى الوكالة

هبدف إصدار قرار دبنح , مدير الوكالة:      تنعقد جلنة القرض اليت تكون عادة من ثالثة أعضاء على رأسهم 
 .أو إبداء رأي اللجنة يف حالة ما إذا ذباوز مبلغ القرض ىذا احلد,القرض إذا يتجاوز مبلغ القرض حد معني 

حيث تضمن ىذا  احملضر ابإلضافة إىل بعض ادلعلومات ,     انتهت اللجنة إىل التوقيع  على زلضر جلنة  القرض 
 :ادلتعلقة ابلزبون الشروط األولية اليت جيب أن يوفرىا  الزبون واليت تتمثل 

 سند األمر ؛_

 شهادة أتمني ضد ادلخاطر ؛_

 التزام ابلرىن للعتاد ادلمول؛_

 ادلسامهة الشخصية ومسامهة وكالة دعم وتشغيل الشباب؛_

 . الضمان الشخصي لألب_

قرض متوسط ادلدى لدعم )    كما تضمن احملضر رأي اللجنة والذي سبثل يف اقرتاح ادلوافقة على منح القرض
 .(تشغيل الشباب

      وتتبع ىذه اخلطوة الدراسة التقيمية للملف  واليت تتم على مستوى ادلديرية اجلهوية لالستغالل يكون اذلدف 
 .منها تثبيت اجلوانب  االجيابية أو السلبية  عن الدراسة التحليلية للملف على مستوى  الوكالة

     بعدىا تنعقد جلنة القرض على مستوى ادلديرية برائسة ادلدير من أجل إعطاء القرار النهائي ابدلوافقة أو رفض 
 . منح القرض بناءا على نتائج الدراسات السابقة

 يف ىذه احلالة سبت ادلوافقة على منح القرض؛
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 ويف ادلرحلة التالية يتم إبالغ الوكالة ابلقرار وإرسال تصريح دبنح القرض  ادلطلوب؛

, ادلبلغ )وتقوم من جهتها الوكالة إبعالم الزبون ابدلوافقة على منح القرض مع إعالمو أيضا دبختلف شليزات القرض 
 .اخل...نسبة الفائدة, ادلدة

 1:وكذا رلموعة من الواثئق والشروط ويف ىذه احلالة سبثلت فيما يلي

 :شروط قبل منح القرض .1
 إيداع ادلسامهة الشخصية يف احلساب اجلاري ابلبنك؛_
 إيداع مسامهة الصندوق الوطين لدعم تشغيل الشباب يف احلساب اجلاري ابلبنك؛_ 
 بطاقة الضرائب؛+السجل التجاري _
 شهادة عدم االخضاع للضرائب ؛_
 عقد كراء احملل أو عقد ادللكية؛_
 ؛(وكالة تشغيل الشباب)دفرت الشروط _
 .نسخة من قرار منح االمتيازات اخلاصة بتحقيق ادلشروع_

 :شروط بعد منح القرض .2

 ؛وثيقة أتمني متعددة ادلخاطر_

 نسخة من قرار منح االمتيازات اخلاصة ابالستغالل ؛_ 

بعد ربقيق الشروط ادلبنية سابقا ,      كما مت إعالم الزبون أبن صالحية  ادلوافقة على منح القروض احملدودة 
 اليت ربتوي 11تتضمن ىذه الوثيقة رلموعة من ادلواد أمهها ادلادة , يستدعى الزبون للتوقيع على اتفاقية القرض 

 .على احلاالت اليت ديكن فيها فسخ العقد

 . أشهر وفق جدول إىتالك زلدد03 يسدد يف شكل أقساط كل ِ  حبيثوأخريا يتحصل الزبون على القرض ادلطلوب 

                                                           
.بنك الفالحة و التنمية الريفية بسيدي لخضر مستغانم  _

1
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,       ويف إطار آلية عمل  البنك اليت تتضمن متابعة القروض ادلمنوحة والتأكد من توجيهها إىل األنشطة ادلطلوبة
معد الدراسات إىل مقر ادلشروع ادلمول من البنك للتأكد من زبصيص , قامت جلنة متكونة من مدير الوكالة 

 .القرض يف اجملال ادلبني يف العقد

صدر عن اللجنة زلضر معاينة تضمن نتيجة الزايرة حيث سبت معاينة التجهيزات ادلطلوبة وقام الزبون بتقدمي وثيقة 
 .رىن العتاد ادلمول كما سبق االتفاق مع البنك

 وىكذا تنتهي إجراءات منح القرض؛

 . سنوات8ديكن تقدمي جدول يبني مبلغ القرض وكذلك دفعات التسديد والفوائد ادلستحقة والرسوم وذلك خالل 

 

 (1)من إعداد الطالبة ابالعتماد على امللحق رقم:املصدر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عدد  مدة القرض قيمة أصلية
 الدفعات

نسبة 
 الفائدة

نسبة 
 الرسوم

سنة التعامل 
 ابلفائدة

سنة اإلعفاء عن 
 الفائدة

 مبلغ الدفع

 31/08/2012 %17 %5,5 دفعة 32 سنوات8 1.461.937,59
 إىل

31/08/2013 

 30/11/2013من
 إىل

31/05/2020 

1.502.568,58 
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 1تعثر قرض و اإلجراءات املتخذة لتحصيله: املطلب الثاين
       بعد ربقيق القرض من ادلفروض أن يلتزم الزبون ابآلجال  احملددة لتسديد الدفعات حسب جدول االىتالك 

 .الصادر سابقا
يف ىذه احلالة أتخر الزبون عن تسديد ما عليو من مستحقات يف اآلجال احملددة ومت استدعاؤه من طرف البنك 

 .وذلك دلعرفة سبب التأخر
مل يتقدم الزبون ابحلضور إىل البنك لتربير أتخره عن التسديد يف ىذه احلالة قام البنك إبرسال إنذار إىل الزبون قبل 

 (.2أنظر إىل ادللحق رقم )ادلتابعة القضائية من أجل تسوية الوضعية 
ومرة أخرى مل يستجيب الزبون لطلب البنك شلا استدعى إىل إنذار آخر للزبون لدفع مستحقاتو عن طريق احملضر 

 .القضائي
وبعد ىذه اخلطوى تتقدم الزبون إىل البنك من أجل تسوية وضعيتو حيث برر أتخره عن التسديد وىذا راجع إىل 

 :األسباب التالية
 يف السنة األوىل مت ىالك البيوت البالستيكية بسبب الرايح وىذا ما أدى إىل خسارة ادلنتوج؛_
 يف السنة الثانية مل يقوم ابلتأمني على الكوارث الطبيعية؛_
 

 .ويف األخري تقدم ابلطلب إعادة جدولة ديونو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
.بنك الفالحة و التنمية الريفية بسيدي لخضر مستغانم  _

1
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: خالصة الفصل

إن األسلوب ادلتبع من قبل البنك يف معاجلة تعثر القروض تتوقف ابلدرجة األوىل على األسباب اليت أدت إىل 
ورغم أن اإلجراءات القانونية ادلتخذة دلتابعة التعثر يف أغلبية احلاالت تعرض البنك خلسارة عمالئو الدائمني ,ذلك 

ودرجة تنافسية بني البنوك إال انو يعترب احلل األخري للبنك السرتجاع ديونو بعد استفادة كل احللول الودية اليت 
 .ديكن أن يستخدمها إلخراج العميل من دائرة التعثر

ومن خالل الدراسة التطبيقية على مستوى بنك الفالحة والتنمية الريفية مت استنتاج أنو غالبا ما يلجأ البنك إىل 
القضاء من أجل ربصيل حقوقو ولكن نظرا للصعوابت اليت تواجو عملية تنفيذ األوامر القضائية فإن نسبة القروض 

.  احملصلة فعال تكون ضئيلة مقارنة إبمجايل القروض ادلتعثرة
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 :مقدمة  الفصل

فاالقتصاد ,ؽلثل قطاع البنوك ركن ىام يف الدورة النقدية العامة للببلد وىو احملرك الرئيسي لبلقتصاد احلديث ابألجل
 .احلقيقي ال يكون انجحا إال إذا وجد نظام مصريف قوي قائم على التعامل ومتكامل وفعال

فالبنك بدوره يسد حاجات اجملتمع عن طريق منح القروض دلختلف ادلؤسسات خاصة ادلؤسسات الصغرية 
حيث تعترب القروض أىم نشاط مربح يسعى من خبللو ,وادلتوسطة ابعتبارىا أفضل وسائل اإلنعاش االقتصادي

فهو احتمارل احلدوث ,البنك لتحقيق أرابح مبلئمة مبخاطر أقل فهي بدورىا معرضة دلخاطر حىت ولو كانت ضئيلة
 .ؽلكن أن يتحقق فجأة  دون إرادة البنك 

 .ويف ىذا الشأن سنتطرق يف ىذا الفصل إذل مفاىيم حول البنوك والقروض وحول سلاطر البنوك
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 اتهالبنوك ونشأماهية  :املبحث األول 

 الطلب و العرض على األموال ,كما أن لديها التقاءحتتل البنوك مكانة ىامة يف أي نشاط حبيث تعترب مكان    
 عن طريق منح القروض , ذلذا تعددت تعاريف االقتصاديةدور كبري يف دتويل ادلشاريع االستثمارية و ادلؤسسات 

.  رلال ختصصهاالختبلفالبنك 
 

 و نشأتهمفاهيم حول البنك :املطلب األول
: تعريف البنك- 1

 وكان يقصد هبا ادلصطبة اليت banque  وتعين ادلصطبة ,أماBANC   إن أصل كلمة البنك ,ىي كلمة إيطالية 
 وأصبحت تسمى ادلنضدة و اليت يتم فوقها عد وتبادل ىنغللس عليها الصارفون لتحويل العملة , مث تطور ادلع

. العمبلت مث أصبحت يف النهاية تعين ادلكان الذي توجد فيو ادلنضدة وجتري فيو ادلتاجرة ابلنقود
ىو ادلؤسسة اليت تتوسط بني طرفني لديهما إمكانيات أو حاجيات متقابلة  : أما ابملفهوم االقتصادي للبنك  

 1.معها أو توصيلها أو تنميتها هبدف حتقيق فائدة للطرفني مقابلة ربح مناسببجسلتلفة, يقوم البنك 
ائع لدى د   كما يعترب البنك مكان إلقاء عرض األموال ابلطلب عليها ,حيث تتجمع األموال على شكل و

 2.ادلصارف وأتخذ على شكل أقساط أتمني يف شركات التأمني وشكل ادلدخرات يف صناديق التوفري الربيدية
 األموال من الذين لديهم أموال فائضة عن لىو يقب:  وؽلكن ختليص عمل البنك , بصفة عامة ببعض كلمات 

لذلك يكون )خرين ػلتاجوهنا لكي يستفيدوا منها يد تقدؽلها آلويع (وبذلك يكون مدينا ذلم بقيمتها)حاجتهم 
 3 .(داءان ذلؤالء اآلخرين بقيمتها

: نشأة البنوك
يف األلف الرابع قبل ادليبلد , "العراق القدًن "إن البداايت األوذل للعمليات ادلصرفية ترتقي إذل عهد اببل         

اوذلا البنوك ادلعاصرة كتبادل العمبلت وحفظ زأما اإلغريق فقد عرفوا قبل ادليبلد أبربع بداايت , العمليات اليت ت
 1.الودائع ومنح القروض

                                                 
 .09 : ص, 2012سنة ,اجلزائر,ديوان ادلطبوعات اجلامعية  " التقنيات البنكية وعملية اإلئتمان" سليمان انصر _ 1
 .67 :ص, 2000 عمان ,,الطبعة األوذل ,دار صفاء للنشر والتوزيع , " النقود والبنوك" رشاد العضار,رايض احلليب  _2

 .24:ص,2011,اجلزائر, الطبعة اخلمسة ,ديوان ادلطبوعات اجلامعية  " حماضرات يف اقتصاد البنوك"شاكل القزويين  3_
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 وعلى أثر احلروب الصليبية ظهرت البنوك يف أواخر القرون الوسطى ,حيث كانت ىذه احلروب تستلزم      

نفقات طائلة لغرض جتهيز اجليوش وقد جلبت احلروب خريات كثرية سواء عن طريق النهب أو الشراء وترتب عنها 
. ظلو تزايد العمليات ادلصرفية

 بعدىا قام الصيارفة ابستثمار أمواذلم اخلاصة وإقراضها للغري نظري الفوائد اليت ػلصلون عليها ,كما عملوا       
وا يسمحون لعمبلئهم بسحب مبالغ ذعلى استثمار الودائع اليت لديهم وإقراضها لؤلفراد ابإلضافة إذل ذلك أح

تتجاوز أرصدهتم ىذا ما أدى إذل إفبلس عدة بيوت مصرفية نتيجة تعذر وفاء الديون شلا دفع ادلفكرين إذل ادلطالبة 
إبنشاء بيوت مصرفية حكومية يف أواخر القرن السادس عشر , وىكذا حتولت ادلمارسات ادلالية من صراف إذل 

م وجاء بعده بنك 1587عام " فينيسيا"بيت مصريف إذل بنك , وأقدم بنك حكومي فقد أتسس يف البندقية 
 اختبلفاتم ,يعترب ىذا األخري النموذج الذي اختذتو معظم البنوك األوربية مع مراعاة مبا أملتو 1609أمسًتدام عام 

م وبنك فرنسا 1964ا عام ترم وبنك اصلل1699الظروف و األحوال بني دولة وأخرى مثل بنك ىامبورج أبدلانيا عام 
 2.م مث انتشرت البنوك بعدىا يف أمريكا وغريىا من البلدان العادل1800عام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         

 .25 :ص, الرجع نفسو 1_
_

2
 .17:ص,1998,األردن ,دار وائل للنشر,"العمليات املصرفية وطرق احملاسبة احلديثة",خالد أمني 
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أنواع البنوك ووظائفها :املطلب الثاين 

.        ؽلكن تقسيم البنوك إذل عدة أقسام وذلك حسب فعاليتها ,مشوليتها و حسب طبيعة أعماذلا وصنفها
: البنوك حسب فعاليتها- أ
 و ادلساعلة يف ادلشاريع االشًتاكفها القانون أبهنا تلك اليت تقوم فعاليتها الرئيسية على ر ع:بنوك األعمال _1

 وىكذا االشًتاك دلدة غري زلدودة للمشاريع اليت تتعلق هبا ىذا االعتمادالقائمة و اليت ىي يف طور التأسيس فتح 
 ؛ىادر وإسناد القروض اليت تصامسهافإن البنوك توظف أمواذلا يف ادلشاريع التجارية و الصناعية وكذلك عن طريق 

 أن ال اشًتطولن تشرف على إدارهتا وإليو يعود الفضل يف خلقو النهضة الصناعية يف معظم الدول غري أن القانون 
 1.توظف البنوك يف ىذه ادلشاريع إال األموال اخلاص هبا أو الودائع اليت تتلقاىا ألجل ال يقل عن سنتني

عرفها القانون أبهنا تلك اليت تتلقى من اجلمهور الودائع حتت الطلب أو دلدة لتتجاوز :بنوك الودائع  -2   
 جبمهور كبري من ادلدخرين ابتصاذلاالسنتني و تنحصر فعالية ىذه البنوك يف األعمال القصرية األجل وىي تتميز 

. العادين حيث تفتح ذلم حسااب خاصا وىو احلساب اجلاري
 2:البنوك حسب مشوليتها- ب
ىي اليت فعاليتها عدة مناطق ابلدولة وؽلكن ذلا فروع يف أكثر ادلراكز التجارية و : بنوك ذات الفروع املتعددة -1

 من الودائع و تقوم بتقدًن القسم األكربالصناعية اذلامة و تلعب ىذه البنوك يف الواقع دورا ىاما إذ تتلقى القسط 
. تسهيبلتلا  واالعتماداألكرب من 

وىي اليت تنحصر فعاليتها يف مدينة واحدة أو مركز واحد وتقوم عادة بدور الوسيط بني :البنوك اإلقليمية  -2
. سلتلف الزابئن و البنوك اإلقليمية األخرى

: البنوك حسب طبيعة أعماهلا- ج
يعرف البنك ادلركزي أبنو ادلصرف الذي ؽلثل مركز الصدارة يف اجلهاز ادلصريف ولديو القدرة :البنوك املركزية - 1    
 األصول احلقيقية إذل أصول نقدية و األصول النقدية إذل أصول حقيقية وىو احملتكر األول و األخري  حتويلعلى

. ةيف الدول(النقد)لعملية إصدار النقود 
                                                 

1
جامعت , تخصض إدارة َالتصاد المؤضطاث,لىٍل شٍادة الماضتر أكادٌمً"القروض البنكية كأداة لتقييم املشاريع االستثمارية ,"لعزيب عتيقة_ 

  .4:ص, ,2012_2011ضىت ,مطتغاوم ,عبذالحمٍذ به بادٌص

 
2

 .5:ص,ادلرجع نفسو_ 
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 :يلي يها هذا البنك كمادالوظائف اليت يؤ

 
 ؛تعاملالحتياطات إلالدولة  إصدار وتنظيم العملة داخل -
 ؛ بتقدًن القروضيأتدية اخلدمات ادلصرفية للدولة حيث يقوم البنك ادلركز -
 ؛احملافظة على اإلحتياطات من العمبلت الصعبة و العمل على استمرارىا -
 ؛الرقابة على اإلئتمان -
 .ادلساعلة يف أعمال التخطيط االقتصادي ,ودتويل النظام ادلصريف يف أعمال التخطيط -

ول الودائع وتوظيف النقود أبنواعها دلدة قصرية ال تزيد يف الغالب عن سنة ومن بتقوم بق: البنوك التجارية - 2   
 :أىم أعماذلا

 .خصم األوراق التجارية , التسليف بضمان أوراق مالية أو بضائع وفتح اإلعتمادات  -

 تقوم بتقدًن السلف و القروض ومساعدة الصناع للقيام أبعماذلم على أمت وجو ورفع :البنوك الصناعية - 3   
 . شركات صناعيةإنشاءمستوى الصناعة و ادلساعلة يف 

تقوم ىذه البنوك مبنح سلف للمزارعني دلدة قصرية بضمان احملاصيل للقيام أبعمال : البنوك الزراعية - 4   
 1. ادلرابني مثل بنك التسليف الزراعي والتعاويناستغبللالزراعة ,وقد قامت ىذه البنوك حلماية صغار ادلزارعني من 

 .ية مقابل رىاانت و أتمينات عقاريةئاشوىي اليت تقدم القروض للشركات اإلن: البنوك العقارية - 5
 . تقوم إبقراض ادلشًتكني يف رأمساذلا بفوائد متعادلةالبنوك االدخاري- 6
 2:البنوك حسب صنفها- د
 ؛وىي البنوك اليت تكون رأمساذلا وإراداهتا الوسطية وطنيتان: البنوك الوظيفية - 1   
 ؛وىي اليت تكون مؤسسة يف ببلد أجنبية وافتتحت ذلا فرعا يف الدول احمللية: البنوك األجنبية - 2   
 
 

                                                 
1

 .30,31:ص,2006,الطبعت األَلى ,,دار المىاٌج للىشر َالتُزٌع"إدارة البىُن ."دمحم عبذ الفتاح الصٍرفً_ 
2

 .06:ص,مرجع ضبك ركري,لعسٌب عتٍمت _ 
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دور وأهداف البنوك : املطلب الثالث 

  :دور البنوك - 1  
 1 :   يقوم البنك أبدوار متعددة من بينها 

 الذين ىم نيستأم الذين لديهم فائض فيسلمو منهم وػلتفظ بو ألمرىم وىو بدوره ميتأملنويتأمن إذ  يؤمن و -
 ادلتوقعة وابلتارل فهو يلعب دور اإليراداتحباجة للمال يسري أعماذلم وبذلك غلنبهم االنتظار أبمل أن أتتيهم 

 ؛الوسيط بني ادلدخرين و ادلستثمرين
البنك يفيد ويستفيد عندما يعيد استخدام ودائع ادلودعني يف رأمسال أي حصيلة نشاط اقتصادي سابق  -

وبذلك فإن رأمسال يزيد من إنتاجو وىكذا فإنو يفيد النشاط اقتصادي ويستفيد من ىذا التدخل فوائد 
 عموالت أجور و خدمات؛ 

يف النظام الرأمسارل القائم على أساس ليربارل يعترب البنك أحد الركائز ادلهمة لنظام و أحد أكثر ادلنشآت  -
 ؛االقتصادية نقود وأرابحا 

كما ؽلكن القول أبن البنك ىو احملل الذي توضع فيو اآلمال كما أنو يلعب دور جد فعال يف االقتصاد  -
 بنيالوطين وذلك ابستقبال رؤوس األموال من طرف األفراد و ادلؤسسات وىذا مقابل لقاء ىذه اخلدمة ومن 

 :ىذه ادلهام اليت يقدمها البنك لزابئنو
 ؛منح اإلنتمان 
 ؛حفظ األشياء النفسية 
 ؛ الذىبوشراء وبيع العمبلت األجنبية 
 ؛منح القروض و االعتمادات 
  (السندات و األسهم )االستثمار يف األوراق ادلالية. 

 
 
 

                                                 
1

 .07:ص,مرجع ضبك ركري,لعسٌب عتٍمت_ 



 
 الفصل األول                                                                                ماىية البنوك وسلاطرىا

 
7 

 
 يهدف النشاط ادلارل يف البنك إذل تعظيم ثروة مبلك ادلشروع أو معين أخر تعظيم قيمة :أهداف البنوك- 2

السهم يف سوق األوراق ادلالية مبا يؤدي تعظيم ثروة أصحاب حق ادللكية و تعظيم الثروة ىذا عن تعظيم 
 1.االيرادات أو ختفيض ادلصروفات أو كبلعلا معا

 
روض البنكية  اٌلق: املبحث الثاين 

 األفراد و ادلشروعات ونظرا ألعلية االئتمانإن من أىم الوظائف ادلالية اليت تقوم هبا البنوك ىي منح القروض أو 
ىذا ادلوضوع سنقوم بدراسة اخلطوط العريضة للقروض وذلك ابلتطرق إذل كل من مفهوم القروض وأنواعها 

. وأعليتها
مفهوم القروض البنكية  : املطلب األول

 ؼلتلف مفهوم القرض من ابحث ألخر كل حسب ختصصو وحسب وجهة نظره ذلذا تعمدان لتعاريف سلتلفة   
 2 :لتوضيح الرؤية أكثر

جاءت من الكلمة البلتنية " credit" القرض اصطبلحا ابللغات األوروبية أصل كلمة قرض :التعريف األول
"creditum" ادلشتقة من الفعل البلتيين"credere"  الذي يعين"croire ."

القرض لغة ىو كلمة سلصصة للعمليات ادلالية اليت جتمع بني ىيئة مالية سواء كان بنك أو : التعريف الثاين
. مؤسسة مالية و ادلقًتض

القرض ابدلفهوم القانوين االقتصادي ىو كل فعل تقوم من خبللو مؤسسة مهيئة ذلذا الغرض : التعريف الثالث
. بوضع مؤقتا رلموعة من األموال يف متناول شخص طبيعي أو معنوي حلساب ىذا األخري تعهد ابإلمضاء

القرض ابدلفهوم االقتصادي ىو مبلغ مارل مدفوع من طرف اجلهاز ادلصريف ,ألفراد ,دلؤسسات : التعريف الرابع 
 .يهدف إذل دتويل نشاط اقتصادي يف فًتة زمنية زلددة ,وذلك مبعدل فائدة زلدد مسبقا

 

                                                 
. 19:ص,مرجع سبق ذكره,دمحم عبد الفتاح الصرييف_ 1
2

 ,2014_2013ضىت ,درَش مُجٍت لطلبت الماضتر جامعت بٌُرة,"العمليات المصرفية و إدارة المخاطر",شعبان فرج_ 
www.univ.buira.Dz, ,34.33:ص,.2015أفريل13,اتريخ االطبلع. 
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    وؽلكن القول أن القروض ىي من أفعال الثقة بني األفراد ,ويتجسد القرض يف ذلك الفعل الذي يقوم بواسطتو 
الدائن مبنح أموال إذل ادلدين أو يعده مبنحها أايه أو يلتزم بضمانو أمام اآلخرين وذلك مقابل ذتن أو تعويض ىو 

 1.الفائدة
 

أنواع القروض البنكية :املطلب الثاين 
ختتلف القروض حبسب أجاذلا ,وتبعا للمقرضني و األغراض اليت يستخدم فيها , والضماانت ادلقدمة  و      

سهل على البنك تتبع نشاطو و حتديد نقاط ضعفو وقوتو , وسنوضح يف ىذا يابلتارل تصنيف القروض تبعا لذلك 
ادلطلب سلتلف التصنيفات اليت وضعت لتسهيل عملية دراسة أصناف القروض من خبلل ادلعايري ادلختلفة 

: للتصنيف
  (املدة)تصنيف القروض حبسب آجاهلا : 

 2 :تنقسم القروض املصرفية تبعا هلذا املعيار إىل
:  قروض قصرية اآلجل-1
شهرا وتستخدم أساسا يف دتويل النشاط التجاري للمؤسسة كما تستعمل ىذه القروض  (12)مدهتا ال تتعدى   

يف اقتناء ادلستحقات من التجهيزات أو دتويل اخلدمات ادلختلفة و دتنح ىذه القروض غالبا من مدخرات وودائع 
: العمبلء , وكذلك األموال اخلاصة للبنوك , وتنقسم القروض القصرية األجل إذل 

ىو عقد إرجاع القرض أو الشيء ادلستعار , وىو ؽلثل يف إعارة ادلبلغ ادلقًتض (: les prétes)قروض اإلعارة -
 .وإعارتو بنفس القيمة أي بدون فوائد

 ىو عبارة عن إتفاق مبوجبو يتفق شخصان على األخذ :(les comtes courant)احلساب اجلاري -
 . وذلك بفتح قرض للعمليات ذات قيمة زلددة كتايب كل العمليات ادلتداخلة فيما بينها كربىاننابابحلس

:  قروض متوسطة اآلجال -2
 سنوات وتستخدم ىذه القروض بغرض دتويل العمليات الرؤوس ادلالية للمشروعات 5ىي قروض ؽلتد أجلها إذل   

.  اجلديدة وذلك لتوسيع من نشاط ادلشروع وزايدة وحدات جديدة أي تطور يف اإلنتاجاآلالت, كشراء 

                                                 
1

. 55:ص, ,2011,جلزائر, الطبعة السابعة , ديوان ادلطبوعات اجلامعية,"تقنيات البنوك",الطاىر لطرش_ 
. 113:ص,2000, القاىرة ,دار اجلامعية اإلسكندرية,"البنوك الشاملة عملياهتا وإدارهتا",عبد احلميد عبد ادلطلب _2
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: قروض طويلة اآلجال _3
ودتنحو يف الغالب مؤسسات سلصصة لقاء ضماانت  (وأحياان تزيد عن سبعة سنوات) سنوات 5مدهتا تزيد عن    

 ..(عقاري) رمسي لقاء رىنتكافلية وعادة 
  : وكذلك دتويل ادلشروعات ,ولكي يؤمن ىذا التمويل تستعمل ادلؤسسة قرض اإلغلار الذي يطبق تقنية

ىو عبارة عن عملية يقوم مبوجبها بنكا , أو مؤسسة مالية أو شركة : le crédit bail) )القرض اإلجياري -
أتجري مؤىلة قانوان لذلك ,بوضع آالت أو معدات أو أية أصول مادية أخرى حبوزة مؤسسة مستعملة على 

سبيل اإلغلار مع إمكانية التنازل عنها يف هناية الفًتة ادلتعاقد عليها , ويتم التسديد على أقساط يتفق بشأهنا 
 1.تسمى ذتن اإلغلار

 2 :وؽلكن تلخيص خصائص القرض اإلغلاري فيما يلي 
  ادلؤسسة ادلستأجرة غري مطالبة إبنفاق ادلبلغ الكلي لبلستثمار مرة واحدة وإظلا تقوم ابلدفع على

. ذتن اإلغلار
 أطراف ىي ثبلثةًن عملية القرض اإلغلاري عبلقة يتق : 

 .ادلؤسسة ادلؤجرة و ادلؤسسة ادلستأجرة , ادلؤسسة ادلوردة ذلذا األصل -
  وليس للمؤسسة ادلستأجرةادلؤجرةملكية األصل أو االستثمار أثناء فًتة العقد تعود للمؤسسة  .

  تصنيف القروض حبسب األغراض: 

 3 :تنقسم القروض تبعا هلذا املعيار
سلع لبلستهبلك الشخص أو لدفع مصاريف ذل  ىي القروض ادلوجهة للحصول ع:قروض استهالكية - 1

ية بعض شلتلكات فمفاجئة ال ػلتملها الدخل احلارل للمقرضني ,ويتم سدادىا من ادلقًتض يف ادلستقبل أو تص
. اخل....ضمان شخصي أخر ,رىن عقاري:,وتقدم ضماانت ذلا مثل 

كما يستعمل لدعم  (مباين ,أراضي ) ىي اليت دتنح بغرض دتويل األصول الثانية للمشروع :قروض إنتاجية - 2  
 .الطاقات اإلنتاجية ذلا بواسطة دتويل شراء مهمات ادلصنع و ادلواد األولية البلزمة لعملية اإلنتاج

                                                 
1

 .107:ص.مرجع سبق ذكره.شاكر القزويين 
. 77,76:ص,ص,مرجع سبق ذكره,طاىر لطرشال_ 2
3

 .115,114,113:,ًمرجع ضبك ركري,عبذ الحمٍذ عبذ المطلب_ 
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 لتمويل عملياهتم اإلنتاجية و ادلنتجنيىي القروض ادلمنوحة ألجال قصرية للمزارعني و :  القروض التجارية - 3

لطبيعتها ,كما حتصل البنوك على ضماانت لتلك تو التجارية , وتفضل البنوك ىذا النوع من القروض دلبلئم
. السندات اإلذنية: القروض مثل 

  دتنح ىذا القروض لبنوك و شركات االستثمار لتمويل اكتتاهبا يف سندات وأسهم :القروض االستثمارية - 4 
. جديدة وأيضا دتنح ألفراد لتمويل جزء من مشًتايهتم لؤلوراق ادلالية 

  تصنيف القروض حبسب الضمان :

 1:وتنقسم القروض طبقا هلذا املعيار إىل
: قروض مضمونة- 1 

:    ىي القروض اليت يقدم مقابلها ضماانت عينية أو شخصية وابلتارل تنقسم إذل 
 قد تكون قروض بضمان بضائع تودع لدى البنك كتأمني للقرض , وقروض بضمان :قروض بضمان عيين  -

األوراق ادلالية بشرط أن تكون جيدة وسهلة التداول ,أو بضمان كمبياالت ,وىناك قروض بضمان 
. مستخلصات ادلقاولني وبضمان الودائع ألجل وشراءات اإليداع و االستثمار

 ودتنح ىذا القروض دون ضمان عيين أو مادي , بل يعتمد البنك على مكانة :قروض بضمان شخصي  -
والذي ؽلثل " اذلامش"ادلركز ادلارل للعميل ,أىم ما يهتم بو البنك عند منحو لقرض مضمون ىو ما يسمى 

. الفرق بني قيمة األصل ادلقدم كضمان للقرض قيمة للقرض نفسو
: قروض غري مضمونة- 2
يف ىذا النوع من القروض يكتفي ادلقًتض بوعد الدفع حيث ال يقدم أي أصل عيين أو ضمان شخصي    

ل ومن ي للعماالئتماينللرجوع إليو يف حالة عدم السداد , ؽلنح ىذا النوع من القروض بعد التحقق من ادلركز 
. مقدرتو على الوفاء يف اآلجال احملددة

  تصنيف القروض حبسب املقرتضني :

 2 :تنقسم القروض تبعا هلذا املعيار إىل

                                                 
1

 .116:ص:مرجع ضبك ركري,عبذ الحمٍذ عبذ المطلب  
2

 117:ص,المرجع وفطً_  
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 ؛قروض لؤلفراد -
 ؛قروض للشركات و البنوك األخرى -
 ؛قروض للقطاع اخلاص -
 ؛قروض للحكومة و القطاع العام  -
 ؛قروض للمستهلكني -
 ؛قروض للمنتجني وأصحاب األعمال -
 .قروض العمبلء وقروض لآلخرين -

  البنكيةأمهية القروض :املطلب الثالث
إن القيام أبي مشروع يتطلب دتويل مارل ومن بني الوسائل اليت ؽلكنها من دتويلها ىي اللجوء إذل القروض      

. ومن ىنا يتبني لنا أن القرض لو أعلية ابلغة يف احلياة االقتصادي
إذ تلعب القروض دورا ىاما يف دتويل حاجة الصناعة و الزراعة و التجارة و اخلدمات فاألموال ادلقًتضة  -

دتكن ادلنتج من شراء ادلواد األولية ودفع أجور العمال ,ودتويل ادلبيعات اآلجلة واحلصول أحياان على سلع 
 ؛اإلنتاج ذاهتا

فالقروض تزيد من الدخل الوطين ,زايدة أرابح ادلنتجني الذين يسعون إذل دتيزىا إبنشاء مصانع جديدة و  -
 ؛ابلتارل تزيد من حجم اإلنتاج

خلق فرص العمالة وزايدة القدرة الشرائية اليت بدورىا تساعد على التوسع يف استغبلل ادلوارد االقتصادية  -
 ؛وحتسني مستوى ادلعيشة

تعترب القروض ادلصرفية ادلورد األساسي الذي يعتمد على البنك يف احلصول على إرادتو إذ دتثل اجلانب  -
 ,كما أهنا تساىم يف احتفاظ البنك بقدرة من السيولة دلواجهة احتياجات السحب هاألكرب من استخدامات

 ؛من العمبلء 
 .تعترب القروض البنكية من العوامل اذلامة دلختلف اإلئتمان , واليت تنشأ عنها زايدة الودائع و النقد ادلتداول -
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  استحداثكما تلعب القروض دورا فعاال يف احلياة االقتصادية ويظهر ذلك من خبلل خلق نقود الودائع و  

 طرق جديدة وعصرية بدال من استعمال نقود سائلة كوسائل دفع كالشيكات أو السندات و 
األوراق التجارية كما تساعد القروض على زايدة االستثمار وتقليل البطالة من الناحية االجتماعية حبيث 

 1. عويص يتمثل يف أزمة السكناجتماعيتساىم القروض يف حل مشكل 
املخاطر البنكية : املبحث الثالث

 احمليط عن انجتة ادلخاطر ىذه أغلبية و ألنشطتها, احلسن السري تعرقل سلاطر عدة البنوك تواجو       
 الذي الشيء التكيف, يف صعوابت و مشاكل تظهر األخري, ىذا حتوالت بفعل و .للبنوك الداخلي واخلارجي

 اإلجراءات وكذا ادلخاطر ىذه درجة وتبقى .ادلختلفة أنشطتها يف تنفيذ للمخاطر دوما حتمل البنوك يُفسر
 و التغريات دلواجهة خصيصا توضع اليت ادلراقبة, أنظمة فعالية إذل للتخفيض منها, تعود أساسا ادلتخذة

 .احمليط يف حتصل قد اليت االختبلالت
مفهوم املخاطر البنكية :املطلب األول 

 حدوث اضلراف يف ادلستقبل حيث ختتلف إمكانية ادلخاطر أبهناvaughan يعرف : تعريف ادلخاطرة- 1
. األىداف ادلرغوب يف حتقيقها كما ىو متوقع

 2.سينكي ادلخاطرة أبهنا دتثل التقلب يف العائد ادلستقبلي ويتفق معو يف ذلك هنديأما حسب 
 ادلخاطرة أبهنا دتثل احتماالت قابلة للقياس لتحقيق اخلسائر ومهانق وجورادن اليوت نزجون داويعرف - 2

أو عدم احلصول على القيمة مشريا إذل أن ادلخاطر ختتلف عن عدم التأكد حيث أن األخرية غري قابلة 
. للقياس

 ادلخاطرة أبهنا دتثل اآلاثر غري ادلواتية على الرحبية الناجتة عن العديد من عوامل عدم جويل بسيسيعرف -  3
التأكد وأن قياس ادلخاطرة يتطلب الوقوف على أتثري األمور غري ادلواتية اليت تتم يف ظل ظروف عدم التأكد 

. على الرحبية
   

                                                 
 .31:ص,2002طبعة ,القاىرة,دار غريب للنشر, "قضااي اقتصادية معاصرة"صبلح الدين حسن السيسي_ 1
2

جامعة قاصدي مرابح ,ختصص مالية ادلؤسسة,لنيل شهادة ادلاسًت أكادؽلي  ,"إدارة املخاطر اإلئتمانية يف البنوك التجارية,"حفيان جهاد_ 
 .03:ص,2015أفريل20اتريخ االطبلع,bu.univ-ouargla.dz ,2012_2011سنة,ورقلة,
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 خماطر السيولة

 خماطر أسعار الفائدة

 خماطر السوق

 خماطر الصرف األجنيب

 خماطر القدرة على السداد

 املخاطر املصرفية

 خماطر إئتمانية

 
حبيث تعرف ادلخاطر عادة أبهنا التأثري السليب على الرحبية لعدم مصادر شليزة لعدم التأكد ,و يتطلب القياس 

ل على الرحبية أو يقصد ابلرحبية يف السياق متادلتصل ابدلخاطرة أن يتم التعبري عن عدم التأكد وأتثري السليب ادلح
 1.التارل كل من ادلقياس احملاسبية ومقاييس مراقبة حتركات السوق

  
.  أنواع املخاطر البنكية:املطلب الثاين 
 خماطر املصرفية الرئيسية: (01) رقم شكل

                                                           
 

                                                               
 

                                                                         

 
                                                                   

                                                                      
 

     
 

 .196 :ص,2003,االسكندرية.دار اجلامعية"إدارة املخاطر", محاد العايل طارق عبد:املصدر 
 
 
 
 

                                                 
1

 .196:ص,2003,االسكندرية.دار اجلامعية"إدارة املخاطر", محاد العارلطارق عبد_ 
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 ؛تعرف أبهنا أقدم ادلخاطر ابلنسبة للبنوك  فهي فعليا النتيجة النهائية دلخاطر متعددة األبعاد: خماطر إئتمانية - 1
ىي النتيجة الطبيعية للمعامبلت القياسية فهذه حتدث فجوة استحقاق بني األصول و :خماطر السيولة- 2

 ؛اخلصوم ,ويقوم البنك غالبا جبمع موارد قصرية اآلجال ويسلف على ادلدى الطويل
 1.وابلنظر للفجوة ادلوجودة بني  موعد االستحقاق يوجد دائما سلاطرة سيولة وتكلفة سيولة

ىي ذلك احلدث الذي غلعل حالة البنك متدىورة وسيئة يف ظل التغريات ادلستقبلية : خماطر أسعار الفائدة- 3
 احلالة انجتة هادلالية و الديون اليت يكون البنك رلربا على أدائها  وىذابلذمم على مستوى أسعار الفائدة اخلاصة 

 ؛ ادلمنوحة للعمبلءتاالستخداماعن زايدة تكاليف ادلوارد ادلتحصل عليها من عوائد 
: وتنتج ىذه ادلخاطر عن سلتلف وضعيات البنك واليت تتمثل فيما يلي

 ,يقع البنك يف خطر ارتفاع الفائدة عندما يقرض بسعر اثبت ويعاد دتويلو بسعر متغري -
 ,يقع البنك يف خطر اطلفاض سعر الفائدة عندما يقرض بسعر متغري ويعاد دتويلو بسعر اثبت -

 االضلرافات السلبية لقيمة مراقبة حتركات السوق حملفظة التداول أثناء الفًتة ادلطلوبة ة ىي سلاطر:خماطر السوق- 4
 ؛لتصفية ادلعامبلت

وتنقسم سلاطر السوق إذل عدة أبعاد على سبيل ادلثال سلاطر السيولة مكون ىام يف كل األسواق ,وىناك أيضا 
. سلاطر التقلب الناشئة عن التقلبات الناجتة مبرور الوقت عن عدم استقرار ادلؤشرات السوقية

 إن سلاطر الصرف األجنيب مكون يف سلاطر السوق , وابلنسبة دلعامبلت السوقية :خماطر الصرف األجنيب - 5
تكون أسعار الصرف األجنيب رلموعة فرعية من ادلؤشرات السوقية اليت تتم دراسة تبايناهتا مع ادلؤشرات السوقية 

  2؛األخرى
إن سلطر عدم السداد ىو خطر جسيم حيث أن البنك ويف معظم احلاالت يقرض :خماطر عدم التسديد - 6

 3؛أمواال ليست ملكا لو , أي أن ىذا األخري يكون مدينا اجتاه مودين ينبثق ىذا ادلخطر من عدم مبلئمة ادلدين
 

 

                                                 
1

 .196:ص,مرجع ضبك ركري,طارق عبذ العال_ 
. 206:ص,الرجع نفسو,طارق عبد العال_ 2
3

 .20:مرجع ضبك ركرٌض,لعسٌب عتٍمت_ 
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  البنكيةاملخاطر ضماانت  حتديد:املطلب الثالث

 ادلقًتض تعثر ينجم بسبب قد الذي القلق من نفسها إلراحة حتمية ضرورة الضماانت أن ادلصارف معظم ترى
 .السداد عن
 1:أنو على تعريف ؽلكن :الضمان تعريف /أوال

 الربح عليو يعود شكل التزام على اثلث طرف أو للدائن ادلدين طرف من ابلتسديد لوعد ادلادي التحقيق .1
 ."ابلوعد ادللتزم ؽللكها بياانت أاثث أو رىن أو السلع حق بتفصيل إما .سلتلفة إجراءات حسب

 .أفضل قرضا اجليد القرض من جتعل لكنها جيدا الرديء القرض جتعل ال اليت تلك ىي لضماانت .2
 طبيعة ابختبلف ود السدا عن التوقف سلاطر من للبنك التأمني أو احلماية من نوع ىي الضماانت .3

 إذل إضافة احلقيقية الشخصية والضماانت الضماانت :رئيسني قسمني إذل تقسيمها ؽلكن الضماانت
 .اثنوية ضماانت تعترب اليت التأمينات

 2:املصرفية الضماانت أنواع /اثنيا
 :وىي(احلقيقية )والعينية الشخصية الضماانت من رلموعة ىناك

 :أهنا على وتعرف :الشخصية الضماانت (1
 حالة يف ادلدين الرئيسي التزام تنفيذ على األشخاص من رلموعة أو معنوي, أو طبيعي شخصي تعهد 

 (.البنك)الدائن إذل االستحقاق لتاريخ احملدد األجل جتاوزه أو عجزه
 كالسمعة فيها الضامنة للجهة الطبيعية أو ادلعنوية ابلشخصية لتعلقها نظرا الشخصية ابلضماانت ومسيت 

 الضامن ذمة تقييم صعوبة فهو يعيبها أما ما وضعها وبساطة سرعة ىو الضماانت ىذه ؽليز وما ادلشرفة
 .رئيسي مدين وضعية يف نفسو ىو كان إذا وما

 :الشخصية الضماانت من نوعني بني التميز ؽلكن كما
 
 

                                                 
1

, 2012,جامعة اجلزائر,لنيل شهادة ادلاجستري يف العلوم االقتصادية ختصص حتليل اقتصادي" إشكالية القروض املصرفية املتعثرة" ىبال عادل _ 
biblio.alger.dz, 37:ص ,2015 أفريل 15:اتريخ اإلطبلع. 

 
2

 .38:ص,المرجع وفطً_ 
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 :الكفالة .أ

 شخص يتضمن مبقتضاه عقد "أهنا على الكفالة تعرف اجلزائري ادلدين القانون من " 644 " ادلادة حسب   
 لضمان الكفالة ألعلية  ونظرا."نفسو ادلدين بو يفي دل إذا االلتزام هبذا ابلوفاء للدائن يتعهد أبن االلتزام تنفيذ

 حيث من وواضحة مكتوبة تكون أن حيث غلب فيها, األساسية اجلوانب بعض هتمل ال أن غلب شخصي
  :التالية العناصر األساسية عرب يتم أن غلب فالوضوح وبذلك ,1اإللزام

  الضمان؛ موضوع
  الضمان؛ مدة

 ؛)لادلكفو ( ادلدين الشخص
  الكافل؛ الشخص

 ؛االلتزام وجود أعلية
 :للكفالة صورتني صلد كما
 فإنو اجلزائري ادلدين القانون من " 647 " ادلادة حسب /البسيطة الكفالة: 

2 
 .مستحق شلا ىو أكرب مببلغ الكفالة ىذه جتوز وال ,معارضتو رغم وجتوز علمو بغري ادلدين كفالة غلوز
 فإنو اجلزائري ادلدين القانون حسب /التضامنية الكفالة: 

 يف بتسديده وىو مطالب كلو الدين عن مسؤول كفيل فكل متضامنني, وكانوا واحد دين يف الكفبلء تعدد إذا "
 ".ألصل الدين يف شريكا ابعتباره وذلك , ذلك (البنك) الدائن طلب إذا ما حالة

 من وعلى اختيار البنك ادلدين عجز حالة يف (البنك) للدائن أكرب ضماان ؽلنح الكفالة من النوع فهذا وابلتارل  
 احلق (البنك )وللدائن .والكفيل ادلدين بني تكون الكفالة ىذه أن أي .الكفبلء من التسديد على قدرة أكثر يبدوا

 يف تسديد سند مبثابة تكون أن الكفالة من ذلذا النوع ؽلكن وبذلك السداد, عدم حالة يف منهما أي مطالبة يف
 .مفلسا الرئيسي ادلدين فيو يكون الذي الوقت

 بتسديد مبوجبو يتعهد معني شخص طرف من مكتوب التزام :>>أنو القول ؽلكن  :االحتياطي الضمان . ب
 اليت واألوراق التجارية التسديد على عليها ادلوقعني أحد قدرة عدم حالة يف منو جزء أو جتارية مبالغ ورقة

                                                 
 .148:ص, مه الماوُن المذوً الجسائري644المادة _1

_
2

. 14 ص. 1975 سبتبر 26 ل الموافق . 1395 رمضان 20 في  المؤرخ75_58 رقم أمر ، الجزائري المدني القانون. 647 المادة 
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 العملية ىذه من ,الشيكات, واذلدف السفتجة األمر, سند :ىي الضمان من النوع ىذا عليها يسري أن ؽلكن 

 وحىت الغري طرف من يقدم أن الضمان  ذلذاؽلكن وبذلك االستحقاق, اتريخ يف التجارية الورقة حتصيل ضمان ىو
 1 .<< الورقة على ادلوقعني أحد طرف من

 :(احلقيقية  (العينية الضماانت .2
 توضع حيث وادلنقوالت العقارات يف وتتمثل للضمان ادلقدم الشيء موضوع على الضماانت ىذه تقوم          

 حالة ففي ادللكية, حتويل على سبيل وليس .الرىن سبيل على)  البنك (الدائن الطرف تصرف حتت القيم ىذه
 .بيعها بعد القيم ىذه من خبلل دينو يسًتجع أن للدائن ؽلكن ابلدين الوفاء على ادلدين عجز
 للمدين بتبليغ عادي القيام اتريخ من ابتدءا يوما, 15 خبلل ىذه البيع عملية يف يشرع أن للبنك ؽلكن كما      
 .رمسي ورىن حيازي رىن :احلقيقية الضماانت من نوعني بني التميز وؽلكن

 :احليازي الرهن .أ
 انشئ التزام أو أي لقرضو كتأمني وىذا حيازتو يف ليصبح (البنك)للدائن الضمان بتسليم ادلدين يقوم وفيو      

 نصيب من تكون ادللكية انو من الرىوانت النوع ىذا يف أنو ولئلشارة .االتفاق يف زلدد ىو ما وفق الطرفني بني
 االحتفاظ حق ؽللك البنك فإن وابلتارل(.البنك) إليو نصيب ادلودع من فتكون احليازة أما الرىن صاحب أو ادلودع

 .أموالو السًتجاع وبيعو فيو التصرف للبنك فيمكن الدين تسديد يستطع ادلودع دل وأنو الدين, سداد حلني بو
 :(األصول)  الرمسي الرهن .ب

 ىذه ترضت, وتشمل اق أموال السًتداد الضمان بغرض نقلها يتم ملكيتو يف معينة مصلحة أن ومعناه     
 .منقولة والغري ادلنقولة القيم ادلمتلكات
 حق ذلك ويًتتب على العقد, على بناءا ادللكية تنتقل بينما ( ادلدين) الراىن لدى تبقى احليازة أن وادلبلحظ

 من إذن على احلصول دون (ادلدين) ادلرهتن عجز حالة يف ابلبيع, فيو والتصرف العقار ملكية يف (ادلرهتن  (كالنب
 .أموالو السًتداد احملكمة

 بعض على يتوفر أن من بد ال فإنو نوعو, كان مهما الضمان ألعلية  نظرا:الضمان ودميزات خصائص /اثلثا
 .البنك لدى كضمان يقبل حىت اخلصائص وادلميزات

                                                 
1

 سبتمبر 26 ل الموافق – 1395 رمضان 20 في المؤرخ 59 _75 رلم أمر ، ( 02 )الفقرة الجزائري التجاري القانون من ، 409  المادة_ 
 .189 ص. 1975
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 :الضمان خصائص .1

 1: أعلهامن واليت يقدمها اليت الضماانت يف ادلواصفات بعض وجود يراعي أن الضمان مقدم على      
 ىذا مثل معتمد إلجراء خبري تكليف ؽلكن كما الضمان قيمة بتقدير التسهيبلت مسؤول يقوم :التقدير - أ

 .التقدير
 لتحويلو وىذا والبيع بسهولة, للتسويق قاببل يكون كما الضمان تقدًن أثناء االعتبار بعني يؤخذ :التسويق - ب

 .خسارة يف الوقوع دون احلاجة عند نقدية سيولة إذل
 ادلصريف, االئتمان فًتة سراين طول واثبة مستقرة الضمان قيمة تكون أن ىو هبا وادلقصود :القيمة استقرار - ت

 .الوقت مبرور للتلف تعرضها أو كبرية, لبلطلفاض بصورة معرضة القيمة ىذه تكون أن غلب ال كما
 إجراءات ودون عند احلاجة, أخر شخص أي إذل قانوين وبشكل بسهولة, الضمان ملكية نقل إمكانية - ث

 .لتطبيقها وقتا تتطلب قد معقدة
 .احلالة حبسب معني, وىذا بفارق ادلطلوبة التسهيبلت عن للضمان التقديرية القيمة زايدة مراعاة غلب - ج

 كالتأمني األخطار لبعض تتعرض أن اليت ؽلكن الضماانت أنواع بعض على التأمني مراعاة ينبغي كما
 .ادلخزنة والبضائع السيارات على

 ادلستفيد ىو يكون البنك وأنو مقابلها, ادلمنوحة القروض مع متناسبة التأمني ىذا قيمة تكون وأن - ح
 .العملية ىذه ومن األوذل, ابلدرجة

 2:التالية ابدلميزات ادلقدم الضمان يتمتع /الضمان دميزات .2 :
 ؛إجراءات أو أتعاب دون قيمتو يف واضح الضمان .أ

 ؛سهولة وبكل سريع نقد إذل وحتويلو تسيلو ؽلكن .ب
 ؛األسعار تقلب رغم السوقية قيمتو يف ابستقرار يتمتع أن .ج
 .إضايف التزام يف أخرى أطراف مع البنك يدخل ال أن .د

 األوذل ابلدرجة ىو ادلستفيد البنك يكون وأن مقابلها, ادلمنوحة القروض مع متناسبة التامني ىذا قيمة تكون وألن
 .العملية ىذه من

                                                 
1

 65:ص,مرجع سبق ذكره,عبد ادلعطي رضا رشيد_ 
. 66:ص,مرجع سبق ذكره,عبد ادلعطي رضا رشيد_ 2



 
 الفصل األول                                                                                ماىية البنوك وسلاطرىا

 
19 

 
 ما مسؤولية)لو ادلؤمن) للشخص يضمن أن )التأمني شركة ( ادلؤمن مبقتضاه يلتزم عقد التأمني إن :التأمينات /رابعا

 أن للشخص وغلوز دورية, أقساط من يؤديو ما مقابل وذلك ,(ادلستفيد) للغري ضرر من عنو يصدر ما على يًتتب
 وضد احلريق ضد التامني وغلوز تقصرياي, أو عقداي ىذا اخلطأ كان سواء اخلطأ على ادلًتتبة مسؤوليتو عن يؤمن

 .السرقة
 احليازي الرىن ففي حالة احملتملة, األخطار حتقيق عند البنك إليو يلجأ جزئيا أو اثنواي ضماان التأمني ويعترب

 :البنك لصاحل البضائع على ىذه التأمني لعملية ابلنسبة التالية االعتبارات تراعي أن غلب للبضائع,
 .البضائع على التأمني هبا يستمد اليت القيمة .1
من  ادلخاطر ىذه ختتلف حيث ختزينها سيتم اليت البضائع هتدد اليت ادلخاطر طبيعة .2

التربيد  ماكنات وتعطل والتلف واحلريق السرقة سلاطر بني يًتاوح وقد ألخرى سلعة
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 :خامتة الفصل

 االقتصادي النشاط إذل استقرار هتدف ائتمانية وسياسات أسس وفق يتم البنكية القروض منح أن من الرغم على
 ومستقرة منتظمة تركيبة ػلقق أن بنك ؽلكن ألي ال واقعيا أنو إال مستقببل, االئتمانية ادلخاطر حدة من والتقليل
 وادلخاطر القروض أن التجارب أثبتت حيث وادلخاطر, القروض العبلقة بني طبيعة إذل يرجع وذلك قروضو, حملفظة
ؽلنح  رض ق من ما أنو أيضا وأثبتت البعض, بعضهما عن عزذلما ؽلكن وال البنكي يف النشاط مًتادفان معنيان
 .البنك عليها حتصل اليت الضماانت طبيعة كانت مهما ادلخاطر من قدرا البنك ويتحمل إال ما لعميل
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: الى التتقدك   بالششك جزدل أووجه

 : العمل هذا على اال كاف على قبل الذي   الف اضل أستاذيررررررررررررررررر

ر,بومقدنبااكوترر
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ببنربقررر عمال العمل هذا من جزء فت ساعقنت من الى أدضا الخاص بششكي أووجه اما
. نوررالقدنرددلمت بااألخرر بواالةرسيقيرلخضك
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 :        مقدمة عامة
 وتنشيط دعم يف كبري دور ذلا من دلا ادلصريف االئتمان إدارة عمليات جململ احليوي الشراين ادلصارف سبثل       

 ,للدولة ادلالية السياسة ومكوانت أىداف تنفيذ عديدة يف خبربات سبتعها خالل من فعاليتو، وزايدة االقتصاد
 يتطلب األمر وىذا الوطين، االقتصاد تصعيد يف جوىري بشكل تساىم وعليو فإهنا والنقدية االئتمانية وبعناصرىا

 مصريف مركز إسًتاتيجي لبناء والسعي التنافسية وادلصرفية ادلالية البيئة إطار ضمن اإلدارية، كفاءهتا وفعاليتها زايدة
 .واستقرارىا منوىا وربقيق قدرهتا أجل تدعيم من معها ادلتعاملني من ميكن ما أكرب جذب لضمان وذلك متميز

 عملياهتا حيث تنصب والثقة األجل أساس على ادلعامالت لتسهيل احلاجة بفعل نشأت فادلصارف         
 إقراضها لغرض الدولة أو منشات األعمال أو اجلمهور احتياجات عن الفائضة النقود ذبميع على الرأمسالية
 إليرادات ىاما موردا تشكل ىذه اإلقراض فعمليات وتعدد مشاريعهم، طموحاهتم تتزايد الذين الزابئن أي لآلخرين

 .أقل ودبخاطرة ىائلة أرابح ربققو من دلا البنك خيل ومدا
 خالل من العميل للبنك يظهرىا اليت الثقة مدى على تتوقف ما دلتعامل قروض منح على بنك وإقدام        

 عنها ينجر وما ادلخاطر أنواع يتفادى كل حىت وذلك أنواعها دلختلف والعينية الشخصية والضماانت ادلايل مركزه
 .عينية أو مادية خسائر من

 وإمنا فقط ادلصرفية الديون صاحب عند تقف ال آاثره ألن ادلتشابكة االقتصادية ادلشاكل من يعترب ادلصريف فالتعثر
 العمود يعترب ادلصريف اجلهاز الن عام بشكل للدولة الكلي االقتصاد علي وابلتايل ادلصريف اجلهاز أداء يف سلبا تؤثر

 وذلك األخرى، االقتصادية القطاعات لكل اآلاثر ربدث اهنار أو أصيب ما وإذا دولة، أي القتصادايت الفقري
 االقتصادي، والركود الكساد من حالة حدثت وردبا للدولة والنقدية ادلالية السياسة إىل بدوره سينتقل اخللل ألن

 ادلال راس دوران زبفيض وابلتايل ادلالية ادلصارف موارد ذبميد إىل سيؤدي ادلصريف التعثر أن يف يكمن ذلك ولعل
 سواء االقتصادية عملياهتم سبويل يف األعمال رجال عليو يعتمد كما أرابحها ربقيق يف البنوك عليو تعتمد الذي
 عن فضال السيولة، انعدام من حالة خيلق مما اخلدمات، أو الزراعي أو الصناعي أو التجاري القطاع يف ذلك أكان

 اليت ادلصرفية اإلدارية القدرة وتفتقد أعماذلا يف ابالستمرار جديرة غري ادلعين البنك إدارة أن يعين التعثر ارتفاع أن
 وفاعلية كفاءة وذات إدارية بقدرات تتمتع أن عليها ادلصارف فإن ىنا ومن ومتميزا، ممتازا مصرفا البنك من ذبعل
 أي إدارة علي فان ذلك ولتفادي واستثماراهتم، وودائعهم العمالء منو ويهرب ادلصرف يف الثقة هتتز ال حىت

 التمويل خماطر دراسة علي القدرة دلوظفيهما يكون وان االحًتازية اإلجراءات من يكفي ما لديها يكون أن مصرف
 العميل قدرات عن كافية دبعلومات ادلصرف يلم أن يتطلب والذي الضخم التمويل حالة يف وخاصة كافية بصورة



 القدرات ىذه يف خلل أي الن والبشرية والًتوجيية وادلالية اإلنتاجية وقدراتو السابقة ومشروعاتو وخرباتو ادلالية
 قدراتو زبفيض وابلتايل البنك رحبية زبفيض يعين مما سدادىا أتخري أو البنك أموال وضياع التعثر إىل سيؤدي

 االهنيار خلطورة ادلصرف يتعرض ردبا وحينها استقرارا، أكثر بنوك إىل منو األعمال ورجال العمالء وىروب التنافسية
 وانكماش الفروع بعض وإغالق موظفيو من عدد عن االستغناء تعين واليت اذليكلة إبعادة يعرف دلا يلجأ وردبا

 ومجهور اإلعالم دوائر يف البنك فشل سينتشر وىنا آخر، مع درلو أو بيعو أو تصفيتو يتم وردبا البنك نشاط
 كما دائرية موجات يف تنتقل ردبا بنك يف الثقة اىتزاز الن القومي االقتصاد علي كبري ضرر ذلك ويف ادلتعاملني

 ادلصريف القطاع خارج للتعامل النقد ىروب إىل ويؤدي البالد يف ادلصارف مسعة ذلك ليعم اإلشاعات تنتشر
 أبجل سلع شراء يعين والذي( الكسر ) ظاىرة مثل التجارة واألعمال ابالقتصاد الضارة ادلمارسات بعض وظهور
 ذلك ويف النقدية السيولة علي للحصول اإلنتاج تكاليف عن تقل قد أبسعار احلال يف بيعها بغرض مرتفعة أبسعار
 االقتصادية ادلنشات تعرض يعين مما التكلفة سعر من أبقل سلع تداول يتيح الكسر الن ادلصانع من لكثري تعطيل

 القومي الناتج وزبفيض البطالة نسبة وزايدة العاملني عن االستغناء ويتم اإلنتاج عن يتوقف وردبا احملققة للخسائر
 اإلنتاج وتقل البالد يف اخلاسرة االقتصادية ادلشاريع تزيد وبذلك االقتصادي النمو معدالت تًتاجع وبذلك اإلمجايل

 كل إفرازاهتا تعم واليت ادلصريف للتعثر ادلتشابكة اآلاثر تكمن وىنا ابلركود القومي االقتصاد ويصاب واإلنتاجية
 االستقرار عدم من حالة وتتحقق واالجتماعية االقتصادية التنمية مشروعات وتتعطل القومي االقتصاد قطاعات
 واالقتصادي اإلداري اإلمهال بسبب وتتضخم لتنمو تركت اليت ادلشكلة تلك جراء من السياسي

واجلزائر كغريىا من الدول ليست يف منأى عن مشاكل القروض ادلصرفية فقد كان اجلهاز ادلصريف يعاين كثريا من 
وأمام ىذه االعتبارات فمن غري ادلمكن أن تقدم البنوك على منح دون أخذ ، تعثر القروض ادلمنوحة لالقتصاد 

ألن اجلانب الوقائي يعترب ادلدخل الرئيسي لتفادي احلد من ادلخاطر اليت لو ربقق فإن فرص ، االحتياطات الالزمة
وعليها العمل على إستقرار النظام ادلايل وادلصريف من خالل تطبيق ، عالجها ورغم تواجدىا  تكون ضئيلة جدا

 .واإلشراف(الداخلية واخلارجية)وتدعيم سياسة الرقابة ، برامج اإلنذار ادلبكر
 :ومن هنا نطرح اإلشكالية التالية

 ماىي الطرق ادلعاجلة لتعثر البنكي؟_

 :وتنطوي ربت ىذه اإلشكالية رلموعة من األسئلة نوجزىا فيما يلي

  وماىي أمهيتها ؟،ما ادلقصود ابلبنك وماذا نقصد ابلقروض البنكية 



 ماذا نقصد ابدلخاطرة البنكية ؟ 
 ماىي القروض ادلصرفية ادلتعثرة وما ىو أثرىا ؟ 
 ماىي  احللول ادلقًتحة لوضع حد للقروض ادلصرفية ادلتعثرة والتعثر ادلصريف ككل؟ 

 
 :نوضح الفرضيات كما يلي:الفرضيات

حبيث تقوم  ،ىي من أفعال الثقة بني األفراديعترب البنك القلب النابض لالقتصاد أما القروض البنكية _
 .البنوك دبنحها

 حدوث احنراف يف ادلستقبل حيث زبتلف األىداف ادلرغوب يف ربقيقها كما ىو إمكانية ىي رةادلخاط _
 .متوقع

القروض ادلتعثرة تعترب القروض غري ادلنتظمة أي القروض اليت ال يستطيع أصحاهبا أو ادلقًتضني الوفاء هبا _
 اخل...عند آجال استحقاقها ودبا   أثرت ذلك على البنوك والنمو االقتصادي وعلى ادلوارد االقتصادية

 .وضع سياسات وأساليب معينة لتسيري ومواجهة خماطر القروض ادلصرفية ادلتعثرة واجلهاز ادلصريف ككل_ 
 

 :أهداف الدراسة

 .دراسة ظاىرة التعثر ادلصريف من حيث أسبابو وطرق الوقاية منو_

 .التعرف على أساليب منح القروض _ 

 .ربديد اإلجراءات ادلتخذة عند عدم التسديد_

 :أمهية الدراسة

تكمن أمهية لدراسة يف وضع حد لظاىرة التعثر ادلصريف اليت ابتت هتدد ىذا النشاط ادلتمثلة يف تعثر القروض 
فهي فتزايد مستمر نتيجة لتسارع البنوك حنو تقدمي احلجم األكرب من االئتمان قصد تعظيم أرابحها ويف ،ادلصرفية

و األىم ىو تقدمي و أىم الطرق الوقائية والعالجية ذلذه ،بعض احلاالت تصل إىل حد عدم مراعاة مقاييس احلذر 
 .الظاىرة



 :دوافع الدراسة

 مستوى على على أو  البنك مستوى على كانت سواء مشاكل من عنها نتج وما ادلتعثرة القروض ظاىرة تزايد_
 ككل؛ والدولة االقتصاد مستوى على أو الزبون

 يف اجلزائرية األولية ادلصارف لدى ادلتعثرة القروض ومتابعة دراسة رلال يف وادلتعمقة ادلتخصصة الدراسات غياب_
 .الظاىرة هبذه واألرقام ادلتعلقة ادلعلومات وحجب تكتم ظل

 ميوالتنا العلمية للمواضيع ادلرتبطة ابلبنوك وخاصة مشكلة تعثر القروض؛_ 

 .توسيع مكتسباتنا العلمية يف ميدان القروض_

: منهج الدراسة 

 التحليلي وادلنهج الوصفي ادلنهج ادلزج بني اعتمدان ادلرجوة النتائج إىل والوصول ادلطروحة اإلشكالية على لإلجابة
 القروض وطبيعة القروض وضماانهتا، وخماطر ادلصرفية عرض القروض يف الوصفي ادلنهج استخدام مت ،حيث
 .حالة على مستوى بنك الفالحة والتنمية الريفيةدراسة  يف التحليلي ابدلنهج واستعنا ،وأنواعها ادلتعثرة
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خامتة  

ال ميكن ربدث عن اقتصاد متكامل بدون وجود جهاز مصريف يلعب دور الوسيط بني أصحاب العجز والفائض 
وال ميكن أن يلعب اجلهاز ادلصريف ىذا الدور إال إذا قام على أسس سليمة يف شلارسة ووظائفو خاصة , ادلايل 

 .اليت تعترب النشاط األساسي للبنك واحملرك الرئيسي لالقتصاد, ووظيفة اإلقراض 

إن شلارسة البنك ذلذه الوظيفة وفق مبادئ علمية مدروسة تقلل من نسبة تعرضو إىل ادلخاطر اليت تعد جزءا من 
العمل ادلصريف وىذا ال ينفي إمكانية تعرض البنك للمخاطر ادلتعلقة ابالئتمان واليت قد تصل إىل حد تعثر 

 .القروض ادلمنوحة نتيجة ألسباب سلتلفة يتعلق البعض منها ابلعمالء ادلقرتضني والبعض اآلخر ابلظروف احمليطة

وذلذا أصبح البنك رلربا على بذل جهود كبرية دلساعدة الزبون على زبطي التعثر عند وجود إمكانية لذلك ابلدرجة 
 .األوىل واحملافظة على حقوقو ودرجة تنافسيتو ابلدرجة الثانية 

 :نتائج الدراسة

 :من خالل دراستاان ذلذا ادلوضوع توصلنا إىل النتائج التالية

 وزلاولة حبذر معها والتعامل حجمها من التقليل ميكن ولكن هنائيا, ذبنبها ميكن ال ظاىرة ادلتعثرة القروض _
 اإلمكان؛ قدر آاثرىا من التخفيف

 ابلضوابط االلتزام عدم مع , القروض منح يف التوسع إىل عامة بصفة ترجع عامة بصفة التعثر أسباب  إن_
 منها و ابلعميل متعلق  ىوما هنام األسباب أن كما العمالء, من ادلزيد جلب أجل من خاصة السليمة ادلصرفية

 العامة؛  الظروف إىل ىو راجع هنام و ابلبنك متعلق ىو ما
 حلول إجیاد على البنك يعمل كما البنك, مستوى على و العميل مستوى على ادلتعثرة القروض معاجلة تكون _

 ادلشكلة؛ تسوية يف ادلتاحة اإلمكانيات كل ىااعتبار يف أتخذ
 عرب تكون واإلقراض اإليداع عملية اغلب وأن للدولة, اتبعة عمومية أغلبها التجارية ادلصارف أن اعتبار على_

 وىو ادلصارف رمسلة إبعادة الدولة تتدخل عندىا البنوك, لدى ىذه أزمة ربدث التعثر حدوث وعند البنوك, ىذه
 أي التعثر, عدم حدوث أو حبدوث كثريا تبايل ال فإهنا وابلتايل التعثر حدوث عند تتأثر ال ىذه األخرية جعل ما
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 ألنو التعثر حدوث من القلق عدم بسب حقها ال أتخذ اجلزائرية التجارية ادلصارف لدى االئتمانية الدراسات أن
 ؛رمسلتهاإبعادة  الدولة ستقوم النهاية يف
 
 .مواجهة سلاطر القروض ادلتعثرة وأحسنها اللجوء ابدلفامهة الودية_

 من نتائج ارأتينا بعض االقرتاحات  على ما مت ذكره بناءا: االقرتاحات
 سبكن اليت التقنية القدرات امتالك حنو واالذباه اجلديدة, وادلقررات ادلعايري لتبين الالزمة واخلربات الكفاءات توفري_

 البياانت توفري جانب إىل الدولية, ابزل معايري عليها اليت تنص ابلطرق ادلخاطر قياس من الرقابية السلطات
 البنوك؛  بوتقوم ما بدقة تقييم سبكن من اليت وادلعلومات

 التأكيد على دراسة ملفات القروض دراسة جيدة وموضوعية؛_
تفعيل دور الرقابة الداخلية واخلارجية نظرا ألمهيتها وذلك من خالل ادلدقق داخلي يف كل فرع  ومن خالل _

 ادلدقق البنك اخلارجي ومدقق اإلدارة العليا ومدقق البنك ادلركزي؛
ضرورة أنشاء قسم متخصص لقضااي البنوك من خالل قضاة وزلاسبني يتمتعون خبربة مصرفية وذلك من أجل _ 

 متابعة تلك القضااي بشكل أكثر فعالية؛
 للمخاطر؛ توزيعا وذلك الضخمة القروض منح يف ادلصارف بني التعاون ضرورة_
 ؛ادلصريف اجملال يف العاملني اختيار يف الدقة مراعاة_
 تقييم الضماانت إبعادة االئتمان إدارة قيام خالل من موضوعًيا ال  ً  ربلي االئتمان سلاطر بتحليل االىتمام_

 .أجلو من الذي منحت ابلغرض ارتباطها من للتأكد منحها, بعد القروض ومتابعة ابستمرار العينية
 

 :أفاق الدراسة
ورغم احتياطات البنك ودراسة , تعثر القروض ال ينجو منها أي بنك وىذا خاصة اقتصاد السوق وظاىرة العودلة 

 .ملف القرض فال ميكن تفادي سلاطر القروض 
ونظرا التساع وتعدد القروض ادلتعثرة ازداد اىتمامنا لدراسة ىده احلالة لكن نظرا لضيق الوقت  و وجدان أنفسنا 

 : التاليةتوأنمل أن يواصل زمالئنا البحث فيو إلجابة عن التساؤال,ننهي ادلوضوع بدراسة حالة واحدة 
 ظاىرة تعثر القروض ظاىرة معقدة كيف ميكن عالجها زلاسبيا_
 .البنوك اجلزائرية يف عالجها للتعثر القروض ىل تركيزىا يعتمد على ادلقاضاة أم آليات أخرى حللها_
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 يف الدراسة موضوع اإلدلام دبحتوايت يف ضئيل بقدر لو و وفقنا قد نكون أن  وجل عز  هللا من نرجو اخلتام ويف
 .ادلتواضع العمل ذاھ يف تقصري أو أي خطأ عن اعتذاراتنا تقدمی مع العلمية, الرسالة إكمال سبيل
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
61 

 :قائمة املراجع

 :أوال الكتب 

  ,2011 ,الطبعة السابعة, جلزائر, ديوان ادلطبوعات اجلامعية,"تقنيات البنوك",الطاىر لطرش_

. 1998,األردن ,دار وائل للنشر,"العمليات املصرفية وطرق احملاسبة احلديثة",خالد أمني_

 .2012,الطبعة األوىل,دار ادلسرية للنشر والتوزيع"إدارة البنوك املعاصرة",دريد كامل الشبيب_
  .2000عمان ,, الطبعة األوىل, دار صفاء للنشر والتوزيع , " النقود والبنوك" رشاد العضار,رايض احلليب _
 . 2012سنة ,اجلزائر,ديوان ادلطبوعات اجلامعية  " التقنيات البنكية وعملية اإلئتمان" سليمان انصر _
. 2011اجلزائر,, الطبعة اخلمسة, ديوان ادلطبوعات اجلامعية  " حماضرات يف اقتصاد البنوك"شاكل القزويين _
. 2002, القاىرة,دار غريب للنشر, "قضااي اقتصادية معاصرة"صالح الدين حسن السيسي_
. 2003,االسكندرية.دار اجلامعية"إدارة املخاطر",طارق عبد العايل محاد_
  .2000, دار اجلامعية اإلسكندرية ,"البنوك الشاملة عملياهتا وإدارهتا",عبد احلميد عبد ادلطلب_
الدار اجلامعية ,"الديون املصرفية املتعثرة واألزمة املالية املصرفية العاملية",عبد ادلطلب عبد احلميد_
. 2010,االسكندرية,
 ,للطباعة والنشر والتوزيع,الدار اجلامعية ,"عادة هندسة االئتمان ابلبنوكإ",فريد راغب النجار_

 .2011,االسكندرية

 :اثنيا املذكرات 

زبصص مالية ,لنيل شهادة ادلاسرت أكادميي , "إدارة ادلخاطر اإلئتمانية يف البنوك التجارية",حفيان جهاد_
اتريخ ,bu.univ-ouargla.dz ,2012_2011سنة,ورقلة,جامعة قاصدي مرابح ,ادلؤسسة
. 2015أفريل20االطالع

يف , غري منشورة,لنيل شهادة ماجستري,ادلنظومة ادلصرفية ومتطلبات استفاء مقررات جلنة ابزل",عبد الرزاق حبار_
 revues.univ_biskra.dz ,2003_2004,جامعة شلف,العلوم االقتصادية زبصص مالية ونقود

 .2015ماي13,



 
62 

لنيل شهادة ادلاسرت "معاجلة التعثر ادلصريف يف ظل سبويل البنك للمؤسسات الصغرية وادلتوسطة",لصنوين كرمية_
. جامعة مستغاًل,التأمينات.زبصص مالية النقود,األكادميي

زبصص إدارة ,لنيل شهادة ادلاسرت أكادميي"القروض البنكية كأداة لتقييم ادلشاريع االستثمارية",لعزيب عتيقة _
 . 2012_2011سنة ,مستغاًل ,جامعة عبداحلميد بن ابديس, واقتصاد ادلؤسسات

لنيل شهادة ادلاجستري يف العلوم االقتصادية زبصص ربليل " إشكالية القروض ادلصرفية ادلتعثرة"ىبال عادل _ 
. 2015 أفريل15:اتريخ اإلطالع ,biblio.alger.dz, 2012,جامعة اجلزائر,اقتصادي

 : اثلثا امللتقيات

 _2013سنة ,دروس موجهة لطلبة ادلاسرت جامعة بويرة,"العمليات ادلصرفية و إدارة ادلخاطر",شعبان فرج
2014www.univ.buira.Dz, ,2015أفريل13,اتريخ االطالع. 

: رابع القوانني

 رمضان 20 :يف ادلؤرخ 59 _75 رقم أمر , ( 02 )الفقرة اجلزائري التجاري القانون من , 409 ادلادة_
.  1975 سبتمرب 26 ل ادلوافق 1395

 . من القانون ادلدين اجلزائري644ادلادة _
 سبترب 26 ل ادلوافق . 1395 رمضان 20 يف  ادلؤرخ75_58 رقم أمر , اجلزائري ادلدين القانون. 647 ادلادة_

1975 .
 

 

 

 

 

 



 
63 

 

 


