
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 مستغانمعبد الحميد بن باديس جامعة 

 التسييرعلوم االقتصادية والتجارية و العلوم كلية 
 

    
 

 لمحاسبية والماليةمذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماستر أكادمي في العلوم اال
 تخصص: التدقيق المحاسبي ومراقبة التسيير

 
 المذكرة:عنوان 

 

 

 
 

 :ةتحت إشراف األستاذ        :ةلباعداد  الطمن إ
 حجار آسية       -                                                                                     نسرين زرقى -

 لجنة المناقشة:
 
 ) رئيسا (                       -ب– أستاذة محاضرة                      مالحي رقية   - 
 ( مناقشا)                        -أ–    مساعدةأستاذة                     سليمان عائشة  -

  ( مقررا)                        -أ–    مساعدةأستاذة                        آسية   حجار -

 
 

 2016 – 2015: جامعيةالسنة ال



 

 

 

 

 

 

 

                   

 أتشرف بحمل إسمه و أسال هللا أن ٌكرمه كما أكرمنا إلى أبً رحمه هللا الذي                               
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عزوجل الذي   المولى إلى بالشكر أتقدم العمل، ذالي ئينياإ اثر على
 .المذكرة ىذه إنجاز على ووفقني العلم نعمة وىبني
ومتابعة   اإلشراف على موافقتيا حجار آسية : المشرفة األستاذة أشكر

 خصصتو من وما قدمتيا التي ونصائحيا القيمة حرصيا وعلى المذكرة،
 متمنية ليا التوفيق في مسارىا العلمي.  وقت
 .المناقشة لجنة أعضاء الكلية، باألخص أساتذة كل

 (طاوي نوريةو السيدة    قريدش حموبنك التنمية المحلية السيد   موظفي

 
 



 الملخص
تقوم البنوك التجارية بدور هام و أساسي يف جمال جذب املدخرات وتوفري التمويل الالزم إلنشاء وتشغيل      

املشروعات، وذلك من خالل قبول الودائع ومنح القروض وفق قواعد وضوابط وإجراءات يُفرتض أهنا تضمن 
وهذا ما يفرض على البنوك االهتمام بالوظيفة االئتمانية، السيما منها عملية منح  سداد تلك القروض وفوائدها.

القروض. وحيث أن األساليب التقليدية املعتمدة عند اختاذ قرارات منح االئتمان مل تعد تستجب الحتياجات 
البيئة االقتصادية متخذي قرار االئتمان، بسبب حمدوديتها من جهة، وتزايد املعطيات اخلاصة بطاليب التمويل و 

واملالية من جهة أخرى، كان البد من البحث عن أساليب وأدوات أخرى بديلة أو مكملة بغرض اختاذ قرار 
ائتماين أكثر رشدا وأمانا بالنسبة للبنك.و مثال ذلك استخدام التحليل املايل، و إليضاح ذلك قمنا بطرح 

 : اإلشكالية التالية

 قرار منح القروض البنكية؟ اذاختما دور التحليل املايل يف 

و يهدف البحث إىل معرفة درجة استفادة البنوك التجارية من التحليل املايل يف تشخيص الوضعية املالية للمؤسسة 
 .الطالبة للقرض و التنبؤ باملستقبل يف كافة النواحي

       Les banques commerciales jouent un rôle important et essentiel pour attirer 

l'épargne et prévoyant la mise en place et le fonctionnement du financement du 

projet, par l'acceptation de dépôts et l'octroi de prêts en conformité avec les 

règles et les règlements et les procédures sont censées garantir le remboursement 

de ces prêts et les avantages. Cela impose à la fonction de crédit d'intérêt des 

banques, en particulier, y compris le processus d'octroi des prêts. Puisque les 

méthodes conventionnelles adoptées lors de la prise des décisions accordant 

crédit ne répondent plus aux besoins des décideurs de crédit, en raison des 

limites d'une part, et l'augmentation des données sur le financement de l'asile et 

de l'environnement économique et financier d'autre part, il était nécessaire de 

rechercher des méthodes et d'autres outils de vue alternative ou complémentaire 

à la prise de décision de crédit plus rationnelle et plus sûr, par exemple 

Pennek.o, l'utilisation de l'analyse financière, et de préciser que nous avons 

lancé le problème suivant: 

Quel est le rôle de l'analyse financière en décidant d'accorder des prêts 

bancaires? 

Et la recherche a pour but de connaître le degré de banques commerciales 

profiter de l'analyse financière dans le diagnostic de la situation financière de 

l'institution demandant du prêt et de prédire l'avenir à tous les égards. 
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 المقدمة العامة
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 :عامةالمقدمة ال

يف األساسية اقتصادتعتربالبنوكالركيزة منوظائفتساىميفالدورة ذلا دلا حيثاالقتصاديةأيدولة ،
الوسيطادلايلبنيخمتلفادلتعاملني حيثاالقتصادينيتلعبدور يفمنحالقروض، األساسية وتتمثلوظيفتو

كمانعلمأنمنحالقروضيكوناالستثماراتعنطريقزيادةاالقتصادتساىمىذهاألخريةيفتنشيط ،ولكن
بعدةوسائلمنبينهاالتحليلادلايل.االستعانةدائماحمفوفبادلخاطروذلذايلجأالبنكقبلاختاذأيقرارإىل

ةإذيساعديفوادلالياالقتصاديةفالتحليلادلايلموضوعيفغايةاألمهيةحيثيستعمليفمعظمادلؤسسات
تقييمهاوفهمادلخاطروالرحبيةمنخاللحتليلادلعلوماتادلاليةاخلاصةهبا،وذلكلصياغةأساسلتقييمخماطر

األساسية.االئتمان

 جعلخمتلفادلؤسساتوادلتعاملنيمعهاإن دما ادلعاصر يفعادلنا يوم بعد يوما ادلايلتزداد التحليل أمهية
علوماتادلاليةمنأجلالوصولإىلختطيطمايلسليم.حباجةإىلادل

البنكأىممتعاملمعادلؤسساتحيثيعتربدمونأساسيدلشروعاهتا،فعلىىذااألخريإجراءعدةتقنياتف
الرفض القبولأو قرار اختاذ ومنمث معينة زمنية يففرتة ادلؤسسة ادلنطلقومنىذللحكمعلىوضعية طرحنا

اإلشكاليةالتالية:

 ما دور التحليل المالي في عملية اتخاذ قرارات منح القروض البنكية؟

األسئلةالفرعيةالتالية:وتتفرعمنها

ىليعتربالتحليلادلايلأداةكافيةيفمنحالقروضالبنكية؟-1

ىلتشكلعدمالقدرةعلىسدادالقروضمنطرفبعضالعمالءخطراعلىالبنك؟-2

؟لالئتمانكيفحتتاطالبنوكمنادلخاطراليتتتعرضذلاعندمنحها-3

 الفرضيات:

التحليلادلايلىوعمليةجوىريةيفاختاذقرارمنحالقرضمنطرفالبنك.-1
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كانذلكيفحدودالنسبةاآلمنةاليتعدم-2 قدرةبعضالعمالءعلىالسداداليشكلخطراعلىالبنكطادلا
حتددىاالبنوكادلركزيةلكلبنك.

وبأخذالضماناتالكافية.ونشاطومنخماطرالقروضادلمنوحةباالستعالماجليدعنالعميلحتتاطالبنوك-3

 :موضوعأهمية ال

 .ادلايلباستخدامالنسبوادلعلوماتادلاليةادلستخرجةمنالقوائمادلاليةالختاذقرارائتماينرشيددورالتحليل -
تتزايدأمهيةالتحليلادلايليفالوقتالراىنوذلكباعتبارهأداةىامةلتخفيضاخلسائراليتتتحملهاادلصارف -

لةخطريةتواجوادلصارفيفأعماذلاحيثتؤديإىلفالقروضادلتعثرةمشك،بسببالقروضوالتسهيالتادلتعثرة
وفوائدىا، أقساطها علىسداد احلاصلنيعليها العمالء قدرة عدم ادلصرفنتيجة أموال من ىام جزء جتميد

مادية.وتعرضالبنكادلانحذلاخلسائر

 أهداف الموضوع:

يهدفىذاادلوضوعإىلحتقيقمجلةمناألىدافأبرزىا:

 واسعللتحليلادلايلومدىفعاليتويفاختاذقرارمنحالقرض.إعطاءمفهوم -
مدىأمهيةتطبيقتقنياتالتحليلادلايلللتعرفعلىوإبرازاالقتصاديةإظهارمكانةالتحليلادلايليفادلؤسسة -

 مواطنالقوةوالضعففيها.
 دعممعارفناعنكلمايتعلقبالتحليلادلايليفاجلانبالتطبيقي. -

 أسباب إختيار الموضوع:

 الدوافع الموضوعية:

وىي:اعتباراتذلذاادلوضوعىونتيجةلعدةاختيارناإن

 ارتباطىذاادلوضوعبطبيعةختصصنا -
 معرفةالدورالذييلعبوالتحليلادلايليفاختاذالقراراتادلصرفية -
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 الدوافع الذاتية:
 يفمعرفةأىمأدواتالتحليلادلايلادلستعملةمنطرفالبنوكيفدمارسةنشاطاهتا.الرغبة -
 امكانيةاكتسابادلعرفةمنخاللىذهالدراسةخاصةمناجلانبالتطبيقي. -

 منهج البحث: 

كادلنه كانعليناإتباعبعضادلناىج، كافةتطلعاتو جلإلدلاممبختلفجوانبادلوضوعوحماولةالوصولإىل
كلمايتعلقبادلفاىيمالعامةوادلنهجالتحليليمنخاللحتليلادلعطياتواألرقاموادلنهجاإلحصائي الوصفييف

االستقرائيمنخاللاالستعانةببعضاجلداولوادلالحق.

 صعوبات الدراسة:

اليتختصالتحليلادلايليفادلكتباتاجلامعية.احلديثةكتبقلةال -

 تقسيم البحث:

قسمناىذاالبحثإىلفصلني،فصلنظريواآلخرتطبيقي.لقد

ثالثةمباحث،يتضمنادلبحثاألولمفاىيمحولالبنوكوالقروضوالتحليلادلايل،أماالفصلاألولضمحيثي
يل.ادلبحثالثاينخيصالتحليلادلايليفالبنوك،أماادلبحثالثالثخيصالطرقواألساليبادلتبعةيفالتحليلادلا

ستغاليلعندبنكالتنميةاحمللية،حيثحيتويالتطبيقيدراسةحالةدلؤسسةبناءطالبةلقرضايفالفصلوتناولنا
يفادلبحثالثاين أما احمللية، يفادلبحثاألولعمومياتحولبنكالتنمية تناولنا الفصلعلىمبحثني، ىذا

 مراحلدراسةملفقرضاالستغالل.
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 تمهيد:

 توالتسهيبل القروض تقوم دبنح اليوم أصبحت بنوكفالبنكي، ال العمل من يتجزأ ال جزء تماناالئ يعد      
 حيث  ذلا الطالبة للشركات التقليدية بالنسبة التمويل مصادر أىم من يعد ادلصريف تماناالئ لكون وذلك هائلعمبل
تقسيم  ارتأيناىذا و ولكن دائما تكون ىذه العملية معرضة للمخاطر  الربح ربقيق إىل االئتمان منح وراء من تسعى

عض ادلفاىيم العامة حول البنوك الثاٍل بحث حيث نستعرض يف ادلبحث األول و ىذا الفصل إىل ثبلثة مبا
 مفاىيم حول التحليل ادلايل وتقنياتو. القروض البنكية أما يف ادلبحث الثالث سنتطرق إىل و 
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 ماهية البنوك و القروض البنكية:  حث األولالمب

لقد كان النظام ادلايل وال يزال ؽلثل أعلية بالغة يف احلياة االقتصادية للمجتمعات واألنظمة يف العامل بأسره،       
فهو ؽلثل شريان احلياة الذي يتم من خبللو ربريك دواليب االقتصاد دلا يقوم بو من وظائف سلتلفة تساىم        

وض ادلورد األساسي الذي يعتمد عليو البنك لتوليد الدخل، فهي ربتل وتسهل تنشيط الدورة ادلالية، كما  سبثل القر 
اجلانب األكرب من استخداماتو، ذلذا توجب منا التطرق إىل عدد من اجلوانب ذات أعلية، وتسليط الضوء عليها، 

ما    أعليته ،وظائفهما ،أنواعهما القروض،لذلك ارتأينا أن نتطرق يف ىذا ادلبحث إىل مفاىيم حول البنوك و 
 وأىدافهما.

  البنوك، وظائفها، أنواعها، وأهدافها: المطلب األول

 زبتلف تعاريف البنوك حسب اختبلف أنواعها       

 أوال: تعريف البنوك 

 اصطبلحا  كما يلي:يتم تعريف البنوك لغويا و 

إن كلمة البنك مشتقة من كلمة "بانكو" اإليطالية، واليت كانت تعٍت ادلنضدة اليت كان الصيارفة يف العصور  لغويا:
  .1الوسطى غللسون عليها يف األماكن العامة، وادلوانئ بغرض ادلتاجرة بالنقود

االقًتاض، أما بالعربية فيقال صرف   ة ادلالية اليت مهمتها اإلقراض و أما ادلصرف فهي كلمة زلدثة، وتعٍت ادلؤسس     
صطرف الدنانَت أي بدذلا بدراىم أو دنانَت سواىا، والصرف والصريف مجعها صيارفة، وىو بياع النقود إوصارف و 

 . 2بنقود غَتىا والصرافة أو الصَتفة ىي حرفة الصراف

 ىناك عدة تعاريف للبنوك، زبتلف فيما بينها باختبلف طبيعة عملو. اصطالحا:

 منها صلد: و

 . 3البنك ىو ادلؤسسة اليت رخص ذلا بتعاطي األعمال البنكية وفق أحكام قانون البنوك -

                                                           

 .11،ص 0222عبد احلليم كراجة ،زلاسبة البنوك ، دار الصفاء للنشر و التوزيع ، عمان ،  1
 .02ص ، 0222، اجلزائر، بنوك ، ديوان ادلطبوعات اجلامعيةشاكر القزويٍت ، زلاضرات يف اقتصاد ال  2

3
 .11عبد احلليم كراجة، مرجع نفسو، ص   
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إن التعريف الشامل للبنك ؽلكن استخراجو من وظيفتو الرئيسية أي ىو ادلؤسسة اليت تتخذ من االذبار بالنقود  -
 حرفة ذلا.

 ( لك يكون مدينا بقيمتهابذو فائضة عن حاجتهم )لديهم أموال البنك ىو الذي يقبل األموال من الذين  -

 .1بذلك يكون دائنا ذلؤالء اآلخرين بقيمتها(ستفيدوا منها، )يعيد تقدؽلها آلخرين ػلتاجوهنا لكي يو 
 .2ادلسلفُت، مهمتها تقدَل رأس ادلال النقديبُت ادلستلفُت و الوسيط  مؤسسة سبارس دور ىو -

على ذبميع النقود الفائضة عن حاجة اجلمهور أو منشآت األعمال أو ىو مؤسسة تنصب عملياهتا الرئيسية  -
 .3الدولة لغرض اقًتاضها لآلخرين، وفق أسس معينة أو استثمارىا يف أوراق مالية زلددة

تشمل ديون ادلصرف األموال ن بُت أفراد و مؤسسات اجملتمع، و الديو ؤسسة اليت تقبل ديوهنا يف تسوية ىو ادل -
يقبل الثاٍل ىذا خر شيكا مسحوبا على أحد البنوك و فعندما يكتب بنك آلخر أو شخص آلادلودعة لديو، 

  .4ؽلثل استفتاء حلقوقوالشيك فإن ذلك 

ناء اجملتمع توظيفها يف نطاق الشريعة اإلسبلمية، دبا ؼلدم بي مؤسسة مالية لتجميع األموال، و البنك اإلسبلم -
 .5وضع ادلال يف ادلسار اإلسبلمييع و اإلسبلمي ادلتكامل وربقيق عدالة يف التوز 

ذلا اإلدلام بادلعٌت العام ادلختلفة للبنك ؽلكن وضع تعريف شامل، ضلاول من خبلوكحوصلة للتعاريف السابقة و       
 :للبنك

فالبنك ىو مؤسسة مالية، تقوم جبملة من اخلدمات البنكية اليت تتضمن ذبميع رؤوس األموال والعوائد       
عن طريق منحها للرأمساليُت أو الدولة يف شكل  اجملمدة ادلتوفرة على شكل ودائع، وإعادة استثمارىا كليا أو جزئيا

 والعجز. قروض، فالبنك إذا ؽلثل الوسيط ادلايل بُت وحدات الفائض

 

 
                                                           

 .24شاكر القزويٍت، مرجع سابق ،ص   1
 .454، ص1980عادل عبد ادلهدي، حسن اذلموٍل، ادلوسوعة االقتصادية، دار إبن خلدون للنشر والتوزيع، بَتوت،   2
 .11، صنفسوشاكر القزويٍت، مرجع   3
 .3ص ،1996، عمانك، دار الصفاء للنشر و التوزيع، زياد رمضان، زلفوظ جودة، إدارة البنو   4
5
 .11عبد احلليم كراجة، مرجع سابق، ص   
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 وظائف البنوك : -ثانيا

 :  الكالسيكية الوظائف -1

 معينة للحصول بضمانات وذلك واألفراد للمشروعات منها جزء اقًتاض مث أنواعها اختبلف على الودائع قبول -أ
 .العملية ىذه من معُت عائد على

 أشكال أىم ومن األمان أو والضمان والرحبية السيولة بُت التوفيق مبدأ مراعاة مع البنك موارد تشغيل -ب
 :يلي ما التشغيل

 .ادلدينة اجلارية احلسابات وفتح والسلف القروض منح -

 .وسندات أسهم من ادلالية باألوراق والتعامل، فحصها، التجارية األوراق ربصيل -

 .ادلستندية عتماداتاال خبلل من اخلارجية التجارة ربويل -

 .واخلارجية الداخلية احلواالت وشراء بيعا األجنبية بالعمبلت التعامل -

 .عليها ادلسحوبة الشيكات وصرف ادلقاصة غرفة طريق عن احمللية الشيكات ربصيل -

 .ادلساعلة شركات وسندات أسهم صدارإ يف ادلساعلة -

 .الثمينة واألشياء وادلستندات اجملوىرات حلفظ لعمبلئها اآلمنة اخلزائن تأجَت -

 منها ما يلي:و  :الحديثة الوظائف -2

 .ومالية اقتصادية استثمارات وتقدَل ادلمتلكات أعمال إدارة -

 . العقاري اإلقراض خبلل من الشخصي اإلسكان سبويل -

 .االقتصادية التنمية خطط يف ادلساعلة -

 .االئتمانية البطاقة خدمات األجل، وطويل متوسط التمويل تقدَل -

 فيها فواتَتىم قيمة بإيداع ادلشًتكون ويقوم، تفتحها حسابات خبلل من.( …و الكهرباء) فواتَت ربصيل -

 .العمبلء لصاحل التجارية األوراق ربصيل -

 .تعود عليو دبزايا كثَتةتؤدي إىل رفع حجم عمليات البنك و إن تقدَل ىذه األنواع احلديثة من اخلدمات  -
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 أسعار فائدة أعلىتوظيفات البنك، ربقيق عموالت و  ةالدعاية واإلعبلن للبنك، زيادة موارد ادلصرف، زياد -

 .1اإلقراضبكثَت شلا ػلققو البنك يف حالة 

 أنواع البنوك :  -ثالثا

 :باختبلف طريقة تصنيفها، تتمثل يفؽلكن إغلاد تقسيمات سلتلفة للبنوك       

 نجد ما يلي :حسب طبيعة نشاطها و  -1

 ادلصرفية،حيث يتوىل تنظيم السياسة النقدية و  مستقلة،عامة و بنك يعترب شخصية اعتبارية ال المركزي:البنك 
 .2أغراضووتعترب أموال البنك أمواال خاصة ولو احلق يف ربقيق  العامة للدولة،واإلشراف على تنفيذىا، وفقا للخطة 

فية، فهو  كما يقف على قمة النظام البنكي، سواء من ناحية اإلصدار النقدي، أو من ناحية العمليات ادلصر        
 األداة الرئيسية اليت تستعملها احلكومة لتنفيذ السياسة االقتصادية .

يعد أول بنك إصدار قام دبهام  1964وبنك "ريكس السويدي" أقدم بنك مركزي، غَت أن بنك اصللًتا       
 يف تطوير مبادئ الفن البنكي ادلركزي. إليوالبنك ادلركزي، والفضل كلو يرجع 

 : 3كاآليتذو شليزات ثبلث، سبثل أيضا وظائفو األساسية ىي   والبنك ادلركزي

فالبنك ادلركزي ىو الذي ينفرد حبق إصدار النقود ادلساعدة ادلعدنية، كما يشرف على تنفيذ  بنك اإلصدار: -أ
خطط اإلصدار حلجم النقد ادلتداول، وىو ادلسؤول كما يشرف على تنفيذ خطط اإلصدار حلجم النقد ادلتداول،   

 وذلك حسب غطاء من الذىب  و العمبلت األجنبية.

نك ذباري أن ػلتفظ لدى البنك ادلركزي وبدون فائدة برصيد بنسبة شلا لديو من يلزم على كل ب البنوك:بنك  -ب
 وىذه النسبة القانونية لبلحتياطي النقدي ربسب وفق العبلقة التالية:ي. ودائع، وػلددىا رللس إدارة البنك ادلركز 

 .4ودائع(نسبة االحتياطي القانوٍل = )األرصدة النقدية ادلودعة لدى البنك ادلركزي/إمجايل ال

                                                           

   ، زبصص إدارة األعمال، جامعة دمشق، سوريا، ادلاجستَتناصر رأفت عبد اهلل، إدارة ادلصارف التجارية، مذكرة زبرج ضمن متطلبات نيل شهادة  1 
                              . 10، ص2011    

 .11ص، 1993 سكندرية،ادلكتب العريب احلديث، اإل ،اإلدارة احلديثة يف البنوك التجاريةعبد الغفار حنفي، عبد السبلم أبو قحف،   2

 .21شاكر القزويٍت، مرجع سابق، ص   3

 .99، 21صعبد السبلم أبو قحف، مرجع نفسو، عبد الغفار حنفي،   4
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كما أن البنوك تلجأ إليو يف حالة ما إذا احتاجت للسيولة النقدية، بإعادة خصم األوراق التجارية، ذلذا يقال        
أن البنك ادلركزي ىو ادلقرض األخَت للنظام االئتماٍل، فهو إذا يستحق وصف بنك البنوك، لقيامو بالنسبة للبنوك 

 األخرى مقامها بالنسبة لؤلفراد.

 وىو بودائع،فهي ربتفظ لديو  ذلا،حيث ؽلثل البنك ادلركزي بالنسبة للدولة بنكا ومستشارا ماليا  الدولة:بنك  -ج

كما دبسك حسابات احلكومة وتنظيم مدفوعاهتا، خاصة ،  ما ربتاجو من قروض سلتلفة اآلجالبدوره يقدم ذلا 
خدمات  يضا تسديدأ، ويتوىل احلكومة مع اخلارج تعقدىا اخلارجية منها، فهو ادلشرف على اإلنفاقات ادلالية اليت

وجواالت ينظم  وإصدار القروض يف شكل سندات الفوائد، ودفع الدين العام، إطفاء القروض، أي الوفاء بالدين
 .1تصريفهاىو 

وأخَتا ىو األداة الرئيسية الفاعلة يف رلال تنفيذ سياسة الدولة االقتصادية، وذلك بالرقابة على االئتمان       
خبلل التحكم يف سعر  توجيهو، إما باخلدمة أو تشجيعو، حسب الظروف السائدة يف االقتصاد الوطٍت، منو 

زي يف السوق ادلايل لشراء األوراق ادلالية عن طريق سياسة السوق ادلفتوح حيث يتدخل البنك ادلرك الفائدة، أو
  شلا يؤدي إىل زيادة قدرة  ىذه األخَتة على منح االئتمان، أو التدخل ،لزيادة حجم الكتلة النقدية لدى البنوك

       ، د من قدرة البنوك على االئتمانقصد امتصاص فائض الكتلة النقدية ادلتداولة، شلا ػلكبائع لؤلوراق ادلالية 
خفض الكتلة النقدية وفق ما تتطلبو احلالة  رى يقدمها البنك ادلركزي لرفع أوذكَت ىناك عدة وسائل أخللتو 

 .االقتصادية للدولة

 البنوك التجارية : -1-2

 ىناك عدة تعاريف ذلذا النوع من البنوك، نذكر منها :   

ىي البنوك ادلرخص ذلا بتعاطي األعمال البنكية من قبول الودائع باختبلف أنواعها، واستعماذلا مع مواردىا       
ىم ما ؽليزىا أو  ، ويطلق عليها أيضا تسمية بنوك الودائع، وىي اليت تتعامل باالئتمان،االستثماراألخرى يف عملية 

 .2وينتج عن ذلك ما يعرف  خبلق النقود، اريةواحلسابات اجل ، ألجل،ىو قبول الودائع ربت الطلب

                                                           
 .80ص ،1996 ،األوىلالنشر، بَتوت، الطبعة ك، دار النهضة العربية للطباعة و والبنو مذكرات يف النقود  زلمد ىاشم، إمساعيل  1

2
 .15عبد احلليم كراجة، مرجع سابق، ص   
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كما تزاول عمليات التمويل الداخلي واخلارجي وخدمتو، دبا ػلقق أىداف خطة التنمية ودعم االقتصاد        
 ،القومي، وتباشر عمليات تنمية االدخار ودبا يف ذلك ادلساعلة يف إنشاء ادلشاريع، وما يستلزمو من عمليات بنكية

 .1لية وفقا لؤلوضاع اليت يقررىا البنك ادلركزيوما ،ذبارية

     سات  الذين لديهم فائض من ادلال،وادلؤس ،تقوم البنوك التجارية على أساس ذبميع الودائع من األفراد      
، سعيا وراء احلصول على الربح الناتج عن الفرق بُت معدل إليووتسليف ىذا ادلال )الودائع( إىل الذين ىم حباجة 

 .2الفائدة الذي يدفعو للمودعُت ومعدل الفائدة الذي يتقاضاه من ادلقًتضُت

 : 3من التعاريف السابقة نستخلص أن ادلهام األساسية للبنوك تقوم على ركيزتُت أساسيتُت علا

ليس أمام البنوك التجارية القيام بعملية التسليف سوى مصدر رئيسي ىو الودائع، وعليو  استالف  األموال: -أ
 فكلما ارتفع مقدارىا، كلما أتاح ذلك ذلذه البنوك التوسع يف عمليات اإلقراض دبا يعود عليها بزيادة أرباحها.  

جاىدة على زيادة حجمها من كما أن مهمة ادلصارف ال تقتصر على استبلم الودائع فقط، بل أهنا تعمل      
خبلل استعمال سلتلف وسائل التشجيع على االدخار والًتغيب فيو كسعر الفائدة، نوعية اخلدمات ادلقدمة، 

 التسهيبلت يف سحب و إيداع األموال...إخ.

 الودائع:تسليف  -ب

سليفات مالية، و ىذا يؤدي إىل إن البنوك التجارية تقوم بتوفَت التسهيبلت ألرباب العمل، أو احملتاجُت إىل ت      
 رفع األجور، وبالتايل زيادة الودائع البنكية.

 أنواعها،وأنشطة أساسية للبنك التجاري من قبول الودائع باختبلف ، الشكل ادلوايل يلخص وظائفو       
 :وكذا منح القروض ادلالية،االستثمار يف زلفظة األوراق 

 

 

                                                           
 .15، 14عبد الغفار حنفي، عبد السبلم أبو قحف، مرجع سابق، ص  1

2
 .73ص ، 1222لبنان، ، ادلؤسسة احلديثة للكتاب، األولالناشف، العمليات ادلصرفية للسوق ادلالية، اجلزء  أنطوانخليل اذلندي،   

، 1222-1221يف علوم التسيَت، زبصص بنوك و تأمينات، جامعة ادلدية، لسانس أكادؽليشهادة ضمن متطلبات نيل صفار بوٍل، مذكرة زبرج   3
 .7ص
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 األساسي للبنك التجاري(: أوجه النشاط 10)رقم الشكل 

 
 .1، عبد السبلم أبو قحف، اإلدارة احلديثة يف البنوك التجاريةلغفار حنفيعبد اادلصدر: 

 

 

                                                           
 .16عبد الغفار حنفي، عبد السبلم أبو قحف، مرجع سابق، ص  1
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 أهمية البنوك : -رابعا

 إلغلاد فعال دور ذلا يكون اليت ادلتعددة للمهام نظرا وىذا ،الدولة اقتصاد يف أعلية البنوك اتضحت لقد      
 ماليُت كوسائط البنوك أعلية ذبسيد ؽلكن حيث بالتمويل عبلقة ذلا اليت ادلشكبلت من للعديد ادلمكنة احللول
 .التمويل عملية أطراف من طرف لكل بالنسبة

 :منها عديدة مزايا بتحقيق للبنوك تسمح الفئة ىذه حيث :المالي الفائض ألصحاب بالنسبة -1

 ولكن فحسب يشًتيها اليت السيولة حجم يف يتمثل ال ذلك يف والسبب( الودائع ضمان) البنك مصداقية -
 يف دائما يتوفر ما وىو مضمونة إذا ىي مفأمواذل ،ادلودعُت حلماية خصيصا ادلعدة التنظيمية القوانُت رئيسية بصفة
 .ادلباشر التمويل حالة

 جبزء االحتفاظ على رلرب فالبنك وقت، أي يف سيولة على احلصول إمكانية ادلايل الفائض لصاحب البنوك تتيح -
 .(سحب طلب) االحتماالت ىذه مثل دلواجهة سائل بشكل األموال من

 دبا فالبنوك ،ادلباشر اإلقراض عدم حالة يف كبَتة تكون اليت التسديد عدم سلاطرة ادلايل الفائض صاحب يتجنب -
 .ادلودعُت اذباه االلتزامات كل بتنفيذ ذلا تسمح مالية وضعية يف العموم على قوي مايل مركز من بو تتمتع

 فهم ،معتمدين مقًتضُت عن البحث يف واجلهد ادلال إنفاق من ادلايل الفائض أصحاب يعفي البنوك وجود -
 .نشاطهم طبيعة حبكم أمواذلم فيها يودعون اليت اجلهات مسبقا يعرفون

 يطلب من ىناك يكن مل إذا هلوجود معٌت وال البنك وجود أساس ىم :المالي العجز ألصحب بالنسبة -2
  :التالية اجلوانب يف البنوك وجود من ادلايل العجز أصحاب ويستفيد خدماهتا

 .ادلايل العجز ألصحاب ادلناسب الوقت يف كايف بشكل البلزمة األموال توفَت -

 .أخرى مصاعب غرار وعلى ادلايل الفائض أصحاب عن البحث مشقة ادلقًتض غلنب -

 ولكن، مرتفعة فوائد فرض ىلإ ُتضادلقًت  تدفع ادلباشر التمويل فعبلقة، نسبيا أقل تكاليف بتوفَت يسمح -
 ادلفروضة الفوائد ذبعل دلستعملةا ادلوارد على ادلدفوعة الفوائد ورمزية البنوك طرف من ادلستعملة العادلية التقنيات

 مرتفعة. ليست القروض على

 :منها مكاسب عدة للبنوك تكون اخلدمات ىذه كل جراء من احلال بطبيعة :ذاته للبنك بالنسبة -3
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 .نشاطاىا عليو تقوم الذي الوحيد الدخل هناأ القول ؽلكن حيث القروض، على الفائدة من تستفيد -

 استعمال موارد غَت مكلفة مثل الودائع اجلارية. -

وذلك الئتمان أو خلق الودائع وىو  ،توسيع قدرات البنوك من خبلل احلصول على الودائع وىذا دلنح القروض -
 للبنوك.أمر يزيد من إمكانية الربح 

على غرار إغلابية البنوك بالنسبة ألصحاب الفائض والعجز ادلايل، فإن االقتصاد من  بالنسبة لالقتصاد ككل: -4
 :لك كما يليذيد بدرجة كبَت من وجود البنوك، و جهتو يستف

 ادلايل. االقتصادي لعدم توافق الرغبات بُت أصحاب الفائض وأصحاب العجزتفادي احتمال عرقلة النشاط  -

 دخارات الصغَتة وسبويلها بالقرض الكبَت.تسمح البنوك بتوفَت األموال البلزمة للتمويل بواسطة تعبئة اإل -

ولكن  الذي قد يؤدي إىل حدوث التضخم، ،تقلص من اللجوء إىل اإلصدار النقدي اجلديد خاراتتعبئة اإلد -
 .1القدرة على ىذه التعبئة ترتبط إىل حد كبَت دبدى فعالية البنوك يف أدائها

  أنواعهاو ، أهميتهاالقروض البنكية، : المطلب الثاني

سبثل القروض ادلورد األساسي الذي يعتمد عليو البنك لتوليد الدخل، فهي ربتل اجلانب األكرب من       
 .وأنواعها، أعليتها ،ومن ىذا ادلنطلق سنتعرف على القروض باستعراض تعاريفها ،استخداماتو

 مفهوم القروض البنكية 

، واليت تعٍت وضع الثقة اليت تعترب أساس كل (credre( أصلها ىي الكلمة البلتينية )Créditكلمة قرض )       
 قرار يف منح القروض.

 أحيانا، أي جديرا برد األمانة إىل أىلها. : ىو االئتمان وادلقصود بو أن يعد ادلرءلغة

 : لو معٌت واسع، أي دبعٌت تسليم الغَت ماال منقوال أو غَت منقول على سبيل ادلثال: الدين، الوديعة.قانونا

                                                           
 .76 ص ،2000 عمان،دار وائل للنشر، الطبعة الثانية، الطرق احملاسبية احلديثة،  ،ةادلصرفي العمليات اهلل، عبد أمُت خالد  1
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 الذي ادلال أو ادلال، انتظار يف نعطيو أو ظلده الذي الوقت أي ادلال، أو الوقت بأهنا القروض تعرف كما      
 الثقة: أساسُت على قومت وىي واالستهبلك، اإلنتاج يف الستثماره ادلال تسليم ىي وأيضا. الوقت نتظارا يف نعطيو
 .وادلدة

 صاحب ىو ،معُت شخص دبنح القيام يف يتجسد ثقة فعل بأنو القرض تعريف ؽلكن ىذا على باإلضافة      
 فًتة بتسديده الوعد مقابل ذلك ويكون ،التزام ضمان رلرد أو نقود أو بضاعة يف يتمثل والذي ،عادة ادلايل العجز

 .1االتفاق

 دبوجبو البنك يقوم الزبون، والعميل البنك بُت التعاقدي االتفاق: "بأنو القرض تعريف ؽلكن ىذا على وعبلوة      
 والعموالت فوائدىا على باإلضافة ادلفًتضة ادلبالغ بسداد األخَت ىذا تعهد مقابل للزبون البلزم التمويل بتوفَت

 .2 "معينة زمنية فًتة يف أقساط على أو ،واحدة دفعة على إما عليها، ادلستحقة والرسومات

 عوض لقاء عمل كل القرض عملية تشكل:" 112 ادلادة والقرض، النقد قانون حسب القرض ويعرف       
 .1آخر شخص تصرف ربت ادلال بوضع يعد أو ما شخص دبوجبو يضع

 وذلك لزبونو، ثقتو بتقدَل البنكي دبوجبها يقوم اليت العملية ىو القرض أن القول ؽلكن سبق، ما خبلل من      
 وضمن احملددة، ادلدة خبلل بالتسديد بالوفاء األخَت ىذا تعهد مقابل توقيعا منحو أو ادلال من مبلغ نحودب

 .العقد يف الواردة الشروط

 :منها شروط عدة وفق البنوك طرف من ادلقدمة القروض سبييز وؽلكن      

 .االستحقاق تاريخ -

 .الفوائد مواعيد -

 .رىن وجود -

 الزبون نشاط وميدان -

 

                                                           

)http:www.pogor.org/databases/arabbanks/relatedarticles GV ns Pname تعريف القرض )   1
 

2
 ( http:www.alwatan.com/graphics/2003/11nov/6=11/dialghtml/economy.html) تعريف القرض 

http://www.alwatan.com/graphics/2003/11nov/6=11/dialghtml/economy.html
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 :أهمية القروض البنكية 

االئتمان البنكي نشاطا اقتصاديا يف غاية األعلية دلا لو من تأثَت متشابك ومتعدد األبعاد على االقتصاد  يعد      
القومي، كونو يعترب من أىم مصادر إشباع احلاجات التمويلية لقطاعات النشاطات االقتصادية ادلختلفة، كما أن 

و تطوره، ورخاء اجملتمع الذي زبدمو، حيث تعمل منح القروض ؽلكن البنوك من ادلساعلة يف النشاط االقتصادي، 
القروض على خلق فرص العمل وزيادة القدرة الشرائية اليت بدورىا تساعد على التوسع يف استغبلل ادلوارد 

 وتظهر أعلية القروض البنكية أكثر يف النقاط التالية: االقتصادية  وربسُت مستوى ادلعيشة.

صدر األساسي الذي يرتكز عليو البنك للحصول على إيراداتو حيث أهنا سبثل تعترب القروض البنكية ادل -      
 اجلانب األكرب من استخداماتو، وذلذا فإن البنوك تويل القروض البنكية أعلية خاصة.

ارتفاع نسبة القروض يف ميزانيات البنوك يشَت دائما إىل تفاقم أعلية الفوائد والعمبلت، وما يف حكمها كمصدر  -
 ادات، واليت سبكن من دفع الفائدة ادلستحقة للمودعُت يف تلك البنوك.لئلير 

 إهنا عامل أساسي ومهم لعملية خلق االئتمان، واليت ينتج عنها زيادة الودائع والنقد ادلتداول. -

اء ذلا دور ىام يف سبويل حاجة الصناعة، التجارة، الزراعة، واخلدمات، فاألموال ادلقًتضة سبكن ادلنتج من شر  -
وأحيانا احلصول على سلع  ادلواد األولية، ورفع أجور العمال البلزمُت لعملية اإلنتاج، وسبويل ادلبيعات اآلجلة،

 اإلنتاج ذاهتا وباإلضافة إىل ذلك يعمل االئتمان ادلصريف على:

رأس ادلال تسهيل ادلعامبلت اليت أصبحت تقوم على أساس العقود، الوعد بالوفاء الذي يعترب وسيلة لتحويل  -
 من شخص آلخر، وبالتايل فهو يلعب دور الوسيط للتبادل.

االئتمان البنكي يستخدم للرقابة على نشاط ادلشروعات من طرف الدولة، وذلك بواسطة األرصدة االئتمانية  -
 ادلخصصة ذلذا القرض.

  .1ىذا يؤدي إىل القضاء على التضخمساعد أيضا على االدخار وػلد من االستهبلك، و ي -

 

 
                                                           

إدارة القتصادية، زبصص يف العلوم ا أمال موتريف، تسيَت القروض البنكية قصَتة األجل، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ادلاجيسًت  1
 .65، ص2002-2001 ،زائر، جامعة اجلاألعمال
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 :أنوع القروض البنكية 

 القروض الموجهة لتمويل نشاطات االستغاللأوال: 

 أما التكرار، شليزاهتا من، فاالستغبلل دورةخبلل  القصَتة الفًتة يف ادلؤسسة هبا تقوم عملية كلتتمثل يف        
 يف تتعدى ال واليت االستغبللية دورهتا خبلل من نشاطاهتا لتمويل للمؤسسات البنك يمنحهاف ذلا ادلوجهة القروض
 أنواع: ثبلثة إىل القروض ىذه وتنقسم سنة، الغالب

 العامة: االستغالل قروض -0

 بعض للبنك ذبلب أهنا من بالرغم ادلؤقتة ادلالية الصعوبات بعض مواجهة إىل عادة ادلؤسسات تلجأ      
 .االحق إليو وسنتطرق التسديد عدم كخطر األخطار،

 بصورة ادلتداولة األصول بتمويل خاصة وىي للمؤسسة، اجلاري احلساب يف كتسبيقات تعترب القروض وىذه       
 أيضا، القروض من النوع ىذا على ويطلق النقدية، الناحية من بسيطة عملية تعترب أهنا كما زلددة، وغَت إمجالية
 :التالية األشكال تأخذ وىي ،اخلزينة قروض أو الصندوق بقروض

 لتغطية اإليرادات تأخر عن النامجة ادلؤقتة السيولة مشاكل دلواجهة سبنح قروض وىي :الصندوق تسهيالت - أ
 ومدة اخلزينة، عمل مرونة إعطاء أجل من أساسا توجو فهي ادلدين الرصيد لتغطية وهتدف النفقات،
 ىذا منح أثناء وادلنتظمة الدائمة ادلراقبة الضروري ومن الشهر، من أيام عدة تتجاوز ال الصندوق تسهيبلت
 من وكذلك البنك، أموال بتجميد ادلرتبطة األخطار ظهور احتماالت لتفادي القروض، وذلك النوع من

 .لو العادية الفًتة وذباوز استعمالو تكرر ما إذا مكشوف إىل التسهيل ىذا يتحول أن ادلمكن
ىو قرض بنكي لصاحل الزبون الذي يعاٍل من نقص يف اخلزينة )رصيد مدين(  السحب على المكشوف: - ب

سنة(، وذلك حسب طبيعة  إىليوم  15لفًتة تصل إىل سنة أحيانا، فهو عكس تسهيبلت الصندوق )
 التمويل، وقد يأيت لتكملة رأس ادلال الناقص مؤقتا.

 : 1وربتاج ادلؤسسة إىل ىذا لقرض من أجل     

 ادلؤسسة عجزا حادا يف رأس ادلال العامل.إذا واجهت  -

                                                           
    سانس، زبصص رة زبرج ضمن متطلبات نيل شهادة لمسية أخلف، نسيمة سعداوي، القروض البنكية ودورىا يف سبويل ادلشاريع االستثمارية، مذك   1

 .11، ص1213-1212نقود مالية وبنوك، جامعة البويرة،      
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 إذا استمر تدىور رقم األعمال ادلؤسسة وتوجد أعباء ثابتة. -
 وجود فرصة لشراء ادلواد األولية بأسعار منخفضة أو تنافسية. -

:" مثل زبائنو ألحد مومسي نشاط بتمويل البنك يقوم عندما القروض من النوع ىذا ينشأ :الموسمي القرض  -ج
 ال ادلومسي النشاط أن ودبا مومسية، دورة ضمن البيع يكون حيث "... ادلدرسي الدخول لوازم إنتاج زراعية، زلاصيل

 9 إىل عادة سبتد دلدة ؽلنح أن إذن ؽلكن القروض من النوع ىذا وإن ،(سنة)واحدة  استغبلل دورة يتجاوز أن ؽلكن
 .أشهر

 :1و ىي أشكال ثبلثة ادلومسي القرض ويأخذ

 .اجلاري احلساب طريق عن ويكون الصندوق طريق عن ادلومسي القرض -

 .التجارية األوراق خصم أي السند طريق عن ادلومسي القرض -

 .استعماال األكثر وىي الرىن سند طريق عن ادلومسي القرض -

 يف عملية لتمويل ادلطلوب السيولة إىل احلاجة دلواجهة الزبون إىل ؽلنح قرض عن عبارة ىو :الربط القرض*
 ادلستثمر ىدف ربقق القصَتة للفًتة قروض وىي خارجية، ألسباب فقط مؤجل ولكن مؤكد، شبو ربققها الغالب،
 .نشاطو تأخذ اخلسائر وذبنيبو

 :خاصةال قروضال  -2

 إىل تنقسم ىي العامة القروض عكس ادلتداولة األصول بُت من معُت أصل لتمويل موجهة قروض وىي       
 :ىي أنواع ثبلثة

 الزبون يقوم ادلقابل ويف معُت، سلزون لتمويل الزبون إىل يقدم قرض عن عبارة وىي: البضائع على تسبيقات -أ
 بفرض ونوعيتها، مبلغها، طبيعتها، البضاعة وجود من يتأكد أن البنك وعلى للبنك، كضمان البضائع برىن

 .الزبون طرف من ادلقدم الضمان أو الرىن وقيمة ؽلنحو الذي القرض قيمة بُت ما ىامشا

 يف ويستعمل ،وغَتىا القهوة مثل األساسية ادلواد لتمويل خاصة ؽلنح القروض من النوع ىذا أن الوقائع أثبتت وقد
 .مصنعة والنصف ادلصنعة السلع لتمويل أيضا اجلزائر

                                                           
 ، 2003-2002، بن عيسى، سلاطر القروض ادلصرفية، مذكرة زبرج ضمن متطلبات نيل شهادة ليسانس، زبصص مالية ونقود، جامعة ادلديةمحزة   1
 .29ص   
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 السلطات بُت الصفقات إبرام نتيجة للمستفيدين سبنح قروض ىي: العمومية الصفقات على تسبيقات -ب
 .ادلوردين أو ادلقاولُت ورلموعة العمومية باجلمعيات وادلتمثلة العمومية

 عجز حالة يف وىذا البلزمة، األموال الفًتاض البنوك إىل ادلقاولُت يلجأ ادلشاريع مصاريف تغطية أجل ومن       
 .وثقيلة ضخمة تعترب اليت للمشاريع الضرورية السيولة توفَت من العمومية السلطات

 .1ةالعمومي الصفقات لتمويل القروض من نوعُت سبنح أن للبنوك وؽلكن       

 :شلكنة حاالت أربعة دلواجهة الكفاالت ىذه وسبنح المقاولين: لصالح كفاالت منح -ج

 .مناقصة إىل الدخول كفالة -

 .التنفيذ حسن كفالة -

 .الضمان اقتطاع كفالة -

 .التسبيق كفالة -

 :أنواع ثبلثة على فعلية قروض البنك ؽلنح :فعلية القروض منح -د

 :ادلسبق التمويل قروض -  

 .ادلسجلة وغَت الناشئة الديون على تسبيقات -  

 .وادلسجلة الناشئة الديون على تسبيقات -  

 تاريخ قبل حاملها من التجارية الورقة بشراء البنك قيام يف اخلصم عملية تقتصر التجاري: الخصم -3
 األكثر القروض من ويعترب االستحقاق، تاريخ غاية إىل الدائنية يف الزبون زلل البنك بذلك ويصبح االستحقاق،

 :يف متمثلة دبزايا يتمتع كونو للمنح سهولة

 .ظهرىا على عيالتوق دبجرد التجارية الورقة انتقال -  

 .ادلسؤولية حيث من متضامنُت يعتربون الذين وقعُتادل كل متابعة ؽلكن السداد عدم حالة يف -  

                                                           
 .54، 51، ص1223الطاىر لطرش، تقنيات البنوك، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، طبعة   1
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 البنك لدى خصمها إعادة أو التظهَت طريق عن الورقة استعمال إىل اللجوء يستطيع البنك، أموال ذبمد ال -  
 .ادلركزي

 عدم حالة يف" الزبون" ادلدين إىل البنك يقدمو كتايب لتزاما عن عبارة :(باإلمضاء قروض) بااللتزام القرض -4
 الزبون قدرة عدم حالة يف الكفالة وتقدم القيمة ادلدة، ادلكتوب االلتزام ىذا يف وػلدد عليو، اليت بااللتزامات وفائو
 .الدائن اذباه بالتزاماتو الوفاء على

 : يلي ما إىل القروض ىذه تقسيم وؽلكن  

  ضريبية، كفالة تكون أن وؽلكن بالتزاماتو، الوفاء على قدرتو عدم حالة يف( الزبون) ادلدين عاتق على ادلوجود الدين
 .مجركية كفالة أو ادلؤسسة على ادلستحقة مباشرة الغَت الضرائب دفع لتأجيل اجلبائية اإلدارة لصاحل تعطى

 يكون وقد التجارية، األوراق خصم عن النامجة القروض انلضم تعهد عن عبارة وىو :االحتياطي الضمان -أ
 .االلتزام تنفيذ شروط ربدد مل إذ والعكس االلتزام لتنفيذ معينة شروط البنك ػلدد عندما مشروطا الضمان

 .تسديدالب دبوجبو يتعهد البنك، كرف من مكتوب التزام عن عبارة وىي :الكفالة -ب

 :التالية احلاالت يف القبول ويطلب زبونو وليس الدائن بتسديد البنك يقوم :القبول -ج

 .الفوري وتسديد عيٍت تقدَل سيغنيو عن وىذا الزبون مبلءة ضمان جلمن أ ىذا القبول تقدَل -  

 .كذلك التمويل عملية وتسهيل البنوك عند ادلتابعة ضمانات يقدم إذ التعبئة أجل من القبول تقدَل -  

 .الدولية التجارة عمليات يف القبول تقدَل -

 1االستثمارات لتمويل الموجهة القروض: ثانيا

 .االستثمار نشاط معرفة من البد القروض ىذه أنواع إىل التعرض قبل       

 على إما للحصول هتدف وىي طويلة، لفًتات ادلؤسسات هبا تقوم اليت العمليات تلك ىي :االستثمار نشاطات
 تمويلب البنوك قوموت واإلدارية، والتجارية الصناعية ادلباٍل، األراضي مثل عقارات على وإما، ومعداتو اإلنتاج وسائل

 الصيغة عن حبثا لزبونو والنصح العون يقدم العملية أول يف البنكي غلعل ما ىذا سلتلفة أشكاال أخذب االستثمارات
 .ادلالية وقدراتو الزبون مشروع مع تبلؤما األكثر

                                                           
 .126شاكر القزويٍت، مرجع سابق، ص   1
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 النشاط يف نقائص لتعويض وموجهة األصول، من األعلى للجزء ىي النشاط ذلذا ادلوجهة والقروض       
 :إىل االستثمار قروض وتنقسم ،الثابتة األصول على العامل ادلال رأس يف نقص عن ينتج الذي ستثمارياال

 :على النوع ىذا ويشتمل: الكالسيكية القروض -1

 لتمويل سلصصة وىي سنوات، 7 إىل سنتُت بُت مدهتا تًتاوح القروض ىذه :األجل متوسطة قروض -1-1
 اخلاصة، التجارية للمؤسسات والتبديلية التوسيعية االستثمارات لشراء تقدم أو اخلفيفة، وادلعدات التجهيزات

 :إىلها نقسم أن وؽلكن واحلرفيُت والتجاريُت الصناعيُت القروض ىذه من ويستفيد

 لدى أو ادلركزي، البنك لدى القروض ىذه خصم إعادة باستطاعتو البنك :المهيئة األجل متوسطة قروض -أ
 ستحقاقا أجل نتظارا دون إليها احلاجة حالة يف السيولة على باحلصول ذلك لو ويسمح أخرى مالية مؤسسة
  .السيولة نقص أزمة يف الوقوع وغلنيو األموال ذبميد خطر من بالتقليل أيضا لو ويسمح منحو، الذي القرض

 لدى القروض ىذه خصم إعادة إمكانية على يتوفر ال البنك أن معناه :مهيئة غير األجل متوسطة قروض -ب
 .القرض ذلذا ادلفًتض سدادال نتظارا رلربا البنك يكون أن يعٍت وىذا ادلركزي، البنك لدى أو أخرى مالية مؤسسة

 .لتفاديها طريقة أي للبنك وليس كبَت بشكل األموال بتجميد ادلرتبطة ادلخاطر كل تظهر ذاكوى

 وتقوم سنة، 20 إىل حىت وتصل سنوات 7 عن مدتو تزيد القروض من النوع ىذا: األجل طويلة قروض -1-2
 التجارية البنوك رلمل أصبحت البنكي اجلهاز مست اليت اإلصبلحات مع ولكن متخصصة، مؤسسات دبنحو
 تسدد أهنا القروض ىذه وميزة، واخلاصة العامة ادلؤسسات الشكل ىذا من ويستفيد القروض من النوع ىذا سبنح
 .ادلؤسسة بتوازن اإلخبلل يتم ال حىت وذلك، طويلة فًتة على

( مباٍل أراضي،) العقارات بينها من الكبَتة سًتاتيجيةاإل ادلشاريع حتياجاتا تغطية الرئيسي وىدفها      
 .والثقيلة الكبَتة والتجهيزات

 : وتشمل ما يلي:الحديثة الدينامكية القروض -2

 بنك أو مؤسسة شًتيت خبلذلا من اليت بنكية، زلجوزات لتمويل يف مستعملة تقنية يعترب اإليجاري: القرض
 قيمة أجل من العقد هناية يف ادلؤجر ادللك شراء إعادة بإمكاهنا األخَتة ىذه ،دلؤسسة هلكراء عقار أو متنقلة ملكية
 .ضعيفة تامة  باقية
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 :1يلي فيما تتمثل فهي غلارياال القرض آليات أما

 .ذبهيزاهتا زبتار ادلؤسسة -

 .غلارياال القرض شركة طرف من يسدد ادلورد -

 غلدد للحاالت بعض يف أو إزعاجو أو ادلؤجر، للشيء االقتصادية للحياة مناسبة تكون أن غلب العقد مدة -
 جديدة. أسس على العقد

  2ثالثا : القروض الموجهة لنشاط التجارة الخارجية

 لتباعد راجع وذلك للتجارة، متعددة مشاكل يطرح احلدود مستوى على ادلبادالت وضعية تسوية إن      
 .ادلستعملة العملة ختبلفا ذلك إىل افةإض بلد كل يف هبا ادلعمول والتنظيمات القوانُت ختبلفا ادلعنية، األطراف

 تدخل فيها تعترب واليت اخلارجية، التجارة تقنيات ومعرفة دراسة دبجرد زبتفي السابقة ختبلفاتاال ىذه إن       
 .التجارية ادلبادالت ىذه تنشيط يف فعاال دورا تلعب اليت القروض طريق عن وذلك ضروريا البنوك

 :يلي ما اخلارجية التجارة قروض أىم ومن 

 عبارة كونو إىل إضافة اخلارجية بالتجارة خاصة تسوية صيغة ادلستندي عتماداال يعترب :المستندي االعتماد -1
 .بباريس الدولية التجارة غرفة نشرة أطراف ربدده اجملال ىذا يف معتمد قرض عن

 تزاملاال يف ادلستورد زلل ػلل أن ادلستورد بنك دبوجبها يقبل اليت العملية تلك يف ادلستندي االعتماد يتمثل     
 تدل اليت ادلستندات أو الوثائق ستبلما مقابل ؽلثلو الذي البنك طريق عن األجنيب ادلصدر لصاحل توإدار و  بتسديد

 . عليو ادلتعاقدة البضاعة بإرسال فعبل قام قد ادلصدر أن على

 ادلستورد، وادلشًتي ادلصدر البائع لصاحل البنوك بُت مباشرة عبلقة ينشأ حيث، بسيط يكون قد االعتماد ىذا     
 انوى الوثائق ىذه بواسطة االعتماد فاتح لرغبة مطابقتها ويثبت البنك، منها يتأكد بشروط زلدد يكون وىنا

 :رئيسية أنواع ثبلثة على نقتصر ىنا أننا إال دلستنديا لبلعتماد عديدة أنواع وىناك ،3مستنديا عتماداال يسمى
 

                                                           
 .24بن عيسى، مرجع سابق، صمحزة   1
 م.21/21/1883، الساري العمل هبا ابتداء من 1882نشر غرفة التجارة الدولية   2

                                        .45شاكر القزويٍت، مرجع سابق، ص  3
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 للطرف مسبق إشعار دون االعتماد من النوع ىذا وإلغاء تعديل ؽلكن :لإللغاء القابل المستندي االعتماد -أ
 دبجرد وذلك، التعديل ىذا ؼلالف ال أن على ادلستورد طرف من باإللغاء األمر صدور دبجرد ذلك، األجنيب
 .1خلطورتو االستعمال قليل االعتماد من النوع ىذا ويبقي عتماداال فتح شروط

 ال ادلستورد بنك ألن لئللغاء قابل غَت فهو القطعي، االعتماد ىو :لإللغاء قابل غير المستندي االعتماد -ب
 .األطراف كل موافقة على يتحصل مل ما بالتسديد تعهده عن يًتاجع أن ؽلكن

 اشًتاط إىل االعتماد من ادلستفيد ادلصدر التجاء بو ويقصد :والمؤكد لإللغاء قابل غير المستندي االعتماد -ج
 ادلصدر أن ىو النوع ىذا ؽليز وما االطمئنان، يف زيادة وذلك الصفقة، بقيمة الوفاء لو ليضمن ثالث بنك تدخل
 .ادلستورد بلد من ادلبلغ لتحويل عائق وجود حالة يف عليو ادلتفق ادلبلغ على ػلصل

 لزبونو ادلصدر ؽلنح عندما أي، صادراتو لتمويل للمصدر قرض دبنح البنك قيام عن ةعبار  ىو: المورد قرض -2
 األخَت ىذا قيام إمكانية حول معو للتفاوض البنك إىل باللجوء ادلصدر يقوم األثناء ىذا يف التسديد مهلة األجنيب

 .3صادراتو سبويل أجل من قرضا دبنحو

 قرض بإعطاء ادلصدر البلد بنوك من رلموعة أو معُت، بنك دبوجبها يقوم آلية عن عبارة ىو المشتري: قرض -3
 .للمصدر نقدا الصفقة مبلغ بتسديد األخَت ىذا يستعملو حبث ،للمستورد

 بُت تتم اليت ادلفاوضات يف الوسيط دور ادلصدر يعمل كما شهر، 18 تتجاوز لفًتة القرض ىذا ؽلنح       
 مالية تسهيبلت على ادلستورد حصول :القرض ىذا خصائص ومن القرض، من النوع هبذا ادلعينة والبنوك ادلستورد

 .ادلستوردة للبضائع اآلٍل استبلمو مع نسبيا طويلة تكون

 آلية عن عبارة فهو ،طعن بدون التجارية األوراق خصم دبوجبها يتم اليت العملية ىو الجزافي: التمويل -4
 .متوسطة لفًتات الصادرات عن الناشئة الديون تعبئة إمكانية تتضمن

                                                           
 .26محزة بن عيسى، مرجع سابق، ص  1

زبصص بنوك، نقود وتأمينات، ، لسانس أكادؽليشهادة نيل ، مذكرة زبرج ضمن متطلبات سلاطر القروض تأمُتمهدي رزيقة، بوسيان بسمة،   3
 .11، ص1224-1223 جامعة ادلسيلة،
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 ادلتعلقة العمليات لتمويل سبنح القروض ىذه أن يف األوىل تتمثل أساسيتُت، خباصيتُت اجلزايف التمويل يتميز      
 أو ادلصدر متابعة يف حق كل يفقد الديون ىذه مشًتي أن يف تتمثل والثانية متوسطة لفًتات ولكن ،بالصادرات
 .السبب كان مهما الورقة ىذه على بالتوقع قاموا الذين األشخاص

 إجراءات منح القروض البنكية: المطلب الثالث

من خبلل ىذا ادلطلب سوف نتطرق إىل سلتلف اإلجراءات الواجب ابتاعها عند منح القروض، وىذه         
 فيما يلي : لاإلجراءات ادلتمث

يقوم البنك بدراسة الطلب العميل لتحديد مدى صبلحيتو ادلبدئية وفقا  القرض:الفحص األولي لطلب  – 0
لسياسة اإلقراض يف البنك، وخاصة من حيث غرض القرض وأجل االستحقاق وأسلوب السداد، ويساعد يف 

يتو عملية الفحص ادلبدئي لطلب االنطباعات اليت يعكسها لقاء العميل مع ادلسئولُت يف البنك، واليت تربز شخص
وظروف تشغيلها، ويف ضوء ىذه األمور ؽلكن ازباذ قرار مبدئي  وقدراتو بوجو عام وخاصة من حيث حالة أصوذلا،

إما باالستمرار يف استمبلك دراسة الطلب، أو االعتذار عنو مع توضيح األسباب للعميل حىت يشعر باجلدية يف 
 .1معاملة طلبو

، دلعرفة حلصول عليها من ادلصادر ادلختلفةذبميع ادلعلومات اليت ؽلكن اويتضمن  التحليل االئتماني للقروض: – 2
، ومدى مبلئمة رأس ادلالية من خبلل التحليل ادلايل باإلضافة إىل العميل االئتمانية السابقة للبنك إمكانيات

 .أن ينعكس إثرىا على نشاط ادلنشأةاليت ؽلكن تلفة، و الظروف االقتصادية ادلخ

لى بعد التحليل ادلتكامل لعناصر ادلخاطر االئتمانية احمليطة بالقرض ادلطلوب بناءا ع لمقترض:التفاوض مع ا -3
الغرض الذي رض و ؽلكن ربديد مقدار الق وائم ادلالية اخلاصة بالعميلالتحليل ادلايل للقادلعلومات اليت مت ذبميعها، و 

ات ادلطلوبة وسعر الفائدة والعموالت الضمانفيو وكيفية صرفة وطريقة سداده، ومصادر السداد و سيستخدم 
ادلختلفة ويتم االتفاق على كل ىذه العناصر من خبلل عمليات التفاوض بُت البنك والعميل للتواصل إىل ربقيق 

 .مصاحل كل منهما

                                                           
 .171، 17ص ، 1222زلمد صاحل احلناوي، عبد الفتاح عبد السبلم، ادلؤسسات ادلالية، البورصة و البنوك التجارية، الدار اجلامعية، مصر،   1
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رط البنك ويف حالة قبول عدم قبولو لشوض إما بقبول العميل للتقاعد، أو تنتهي مرحلة التفا اتخاذ القرار: -4
 قد يتم إعداد مذكرة القًتاح ادلوافقة على طلب القرض، واليت عادة ما تتضمن البيانات األساسية عنالتعاقد 

، وصف القرض، الغرض ادلنشأة طالبة االقًتاض، معلومات عن مديونيتها لدى اجلهاز ادلصريف، موقفها الضرييب
         ،ملخص ادليزانية لثبلثة سنوات األخَتة، التعليق عليها، طريقتو، منو، الضمانات ادلقدمة، مصادر السداد

والتوصيات بشأن القرض، وبناءا على ىذه ادلذكرة  ،الرأي االئتماٍلة، ادلديوني، الرحبية والنشاطمؤشرات السيولة، و 
 .يتم ادلوافقة على منح القرض من السلطة االئتمانية ادلختصة

واستيفاء  ، وكذلك تقدؽلو،دء استخدام القرض توقيع ادلقًتض على اتفاقية القرضيشًتط لب صرف القرض: -5
 .التعصدات وااللتزامات اليت ينص عليها اتفاق القرض

اذلدف من ىذه ادلتابعة ىو االطمئنان على حسن سَت  متابعة القرض والمقترض للضمانات المطلوبة: -6
داد احملددة، وقد تظهر من خبلل ادلتابعة أيضا بعض التصرفات وعدم حدوث أي تغَتات يف مواعيد الس   ادلنشأة

من ادلقًتض واليت تتطلب ازباذ اإلجراءات القانونية دلواجهتها للحفاظ على حقوق البنك، أو تتطلب تأجيل 
  السداد أو ذبديد القرض لفًتة أخرى .

وذلك إذا مل تقابلو أي من  يقوم البنك بتحصيل مستحقاتو حسب النظام ادلتفق عليو، تحصيل القرض: -7
  .1الظروف السابقة عند ادلتابعة، وىي اإلجراءات القانونية أو تأجيل السداد أو ذبديد القرض مرة أخرى
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 التحليل المالي في البنوك: المبحث الثاني

يعترب التحليل ادلايل أداة ىامة لتخفيض اخلسائر اليت تتحملها البنوك بسبب القروض والتسهيبلت ادلتعثرة،       
فالقروض ادلتعثرة مشكلة خطَتة تواجهو ادلصارف يف أعماذلا لذلك تلجأ البنوك إىل التحليل ادلايل كإحدى 

وذلذا سندرس يف ىذا ادلبحث التحليل ادلايل،  الوسائل الجتناب ادلخاطر النامجة عن منح القروض للمؤسسات
 أعليتو،وأىدافو، مصادر معلوماتو، وخطواتو.

 التحليل المالي، أهميته، وأهدافه: المطلب األول

 أوال: تعريف التحليل المالي

للحصول على يعرف التحليل ادلايل بأنو عبارة عن عملية معاجلة منظمة للبيانات ادلالية ادلتاحة عن مؤسسة ما      
معلومات تستعمل يف عملية ازباذ القرارات و تقييم أداء ادلؤسسات وكذلك يف تشخيص أية مشكلة مالية موجودة 

 . 1وتوقع ما سيكون عليو الوضع يف ادلستقبل

 : دراسة القوائم ادلالية بعد تبويبها وباستخدام األساليب الكمية وذلك هبدفؽلكن تعريف التحليل ادلايل بأنو كما
التغَتات الطارئة على ىذه العناصر وحجم وأثر ىذه التغَتات واشتقاق رلموعة إظهار االرتباطات بُت عناصرىا و 

  تقييم أداء ىذه ادلنشآت ادلنشاة من الناحية التشغيلية والتمويلية و  من ادلؤشرات اليت تساعد على دراسة وضع
 .2أجل ازباذ القرارات اإلدارية السليمةكذلك تقدَل ادلعلومات البلزمة لؤلطراف ادلستفيدة من و 

 : ور التاليةوتتحقق غاية التحليل ادلايل من خبلل تقييم األم

الًتكيب ادلايل للمؤسسة ادلتمثل يف أصول ادلؤسسة و ادلصادر اليت حصلت منها على األموال البلزمة حليازة  -
 ىذه األصول .

 عدة سنوات .االذباىات اليت يتخذىا أداء ادلؤسسة على مدى  -

كاالضلراف يف ادلبيعات واالضلراف يف   ،ادلرونة اليت تتمتع هبا ادلؤسسة للتعامل مع األحداث غَت ادلتوقعة -
 التدفقات النقدية بسبب ظروف خاصة أو عامة. 

                                                           
 .233، ص 2006والتحليل ادلايل، مكتبة اجملتمع العريب، القاىرة،  اإلدارةد مفلح زلمد عقل، مقدمة يف   1
 .12، ص 2000آخرون، التحليل ادلايل مدخل صناعة القرارات، مطبعة الطليعة، عمان، منَت شاكر زلمد و   2
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ة القو شلا تقدم نستطيع القول بأن التحليل ادلايل ىو عبارة عن عملية منظمة هتدف إىل التعرف على مواطن       
وذلك من خبلل القراءة الواعية للقوائم ادلالية  ،لوضع العبلج البلزم ذلامواطن الضعف و  ،لتعزيزىاادلؤسسة  يف

 ادلنشورة.

 ،والتحليل ادلايل بسيط دبفهومو النظري لسهولة اإلدلام بو وفهم آلية عملو لكن ىناك صعوبة كبَتة يف تطبيقو      
لكون التطبيق السليم ػلتاج إىل إدلام كبَت باحملاسبة واالقتصاد والظروف اخلاصة احمليطة بادلؤسسة وإدارهتا وقدرات 

ىذا ادلنطلق ينظر إىل التحليل ادلايل على انو قائم على ادلعرفة واخلربة أكثر من كونو عملية  ومن ،ىذه اإلدارة
ادلنطق االختبلف يف وجهات النظر اليت من ادلمكن أن ؼلرج هبا  يؤيد ىذا. و 1ميكانيكية مبنية على أسس زلددة

 شخصان قاما بتحليل ميزانية مؤسسة واحدة.

 2ثانيا: أهداف التحليل المالي

 نقوم بذكر أىم األىداف نظرا لؤلعلية البالغة اليت أصبح التحليل ادلايل يكتسبها يف وقتنا احلايل سوف ادلال      

 . ةادلايل للمؤسسمعرفة ادلركز   -
  .معرفة مركز يف قطاعها الذي تنتمي إليو  -
  ع.للمؤسسة مع مؤسسات من نفس القطا  مقارنة الوضعية ادلالية للوضعية العامة -
 .ادلساعدة يف ازباذ القرارات ادلالية بأقل تكلفة وأعلى عائد - 
  ة.سسعية ادلالية واالستقبللية للمؤ اقًتاح سياسات مالية لتغَت الوض - 
  ل.دلختلفة والعائد ادلتوقع لكل رلاتوجيو أصحاب األموال والراغبُت يف االستثمار االستثمارية ا - 
  .سسة واألخطار ادلالية اليت قد تتعرض ذلا ادلؤسسة نتيجة سياسة التمويل ادلعتمدةالتحقق من ادلركز ادلايل للمؤ  - 
  ا.منشأة ودرجة ادلخاطر ادلرفقة ذل كلربديد نسبة العائد احملقق على أموال ادلبلك يف   -
 .ربديد نسبة صلاح ادلؤسسة يف ربقيق أىدافها ونسبة األرباح احملققة -
 

 

                                                           
 .233ص مرجع سابق، ،والتحليل ادلايل اإلدارةد.مفلح زلمد عقل، مقدمة يف   1
 .167ص  ، 2000عمان، التوزيع، دار الفكر للطباعة والنشر و التحليل ادلايل، الزغيب ىيثم زلمد، اإلدارة و   2
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 التحليل المالي  أهميةثالثا: 

تكمن منهجية التحليل ادلايل باعتباره أحد رلاالت ادلعرفة االجتماعية اليت هتتم بدراسة القوائم ادلالية بشكل ربليلي 
 مفصل يوضح العبلقات بُت عناصر ىذه القوائم و التغَتات اليت تطرأ على ىذه العناصر يف فًتة زمنية زلددة،     

 :1تندرج يف النقاط التاليةوعليو ؽلكن القول أن أعلية التحليل ادلايل 

 .يعترب أحد مهام ادلدير ادلايل يف ادلؤسسة ويساعده يف أداء ادلهام بشكل فعال 
 ا التسهيبلت ادلصرفية لعمبلئها، حيث يوضح هؤولة يف البنوك التجارية عند منحتستخدمو اجلهات ادلس   

 االئتمانية. مدة قدرة العمبلء على الوفاء بالتزاماهتم ادلًتتبة على التسهيبلت
   تناول التحليل ادلايل سلرجات النظام احملاسيب للوحدات احملاسبية ادلختلفة سواء كانت يف ادلؤسسة  

 التجارية.   
 أو الصناعية أو اخلدماتية أو غَتىا، وبالتايل يساعد يف ترشيد سلوكياهتم الزباذ القرارات الرشيدة.   

  وادلعلومات والبيانات اليت سبثلها ىذه النسب واالذباىات والتغَتات يف  اإلحصائيةتساعد النسب ادلالية و
 ل، وبالتايل يساعد التحليل ادلايل يف رفع وزيادة فعالية التدقيق.بحلكم عليها من قتفهمها وا

  إىل باإلضافة ،ادلنصرم من ناحية ويساعد يف التخطيط ادلستقبلي األداءيساعد التحليل ادلايل يف تقييم 
 والسيطرة ومحاية ادلؤسسة من االضلرافات احملتملة. ،ظروف عدم التأكد للرقابة عإخضا 

  ادلتعلقة هبا من  األعماليساعد يف توقع مستقبل الوحدات االقتصادية، حيث ؽلكن معرفة مؤشرات نتائج
 ادلناسبة ذلا. اإلجراءاتربح أو خسارة وبالتايل معرفة 

 لشركات وادلؤسسات ادلختلفة تقييما شامبل ؽلكن من خبللو احلكم يساعد التحليل ادلايل يف تقييم أداء ا
أم أهنا متعثرة وستتم تصفيتها أو تعديل  ،عليها وبالتايل معرفة إذا كانت ستستمر يف حياهتا االقتصادية

 نشاطها الذي سبارسو أو غَت ذلك.
 إلدارية ادلختلفة تزداد أعلية التحليل ادلايل.وختاما ؽلكن القول أنو يف ظل التوجو إىل األساليب العلمية يف اجملاالت 

 

 

                                                           
 .17ص ،1871دار وائل للنشر، عمان، زياد رمضان، أساسيات التحليل ادلايل،   1
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 أنواع التحليل المالي ومراحله: المطلب الثاني

 1أوال: أنواع التحليل المالي

 للتحليل ادلايل احلديث أنواع متكاملة تتمثل فيما يلي:

 التحليل الرأسي 
 التحليل األفقي 
 التحليل النسيب 

 يكون قصَت أو طويل األجل.إضافة إىل التحليل ادلايل بأنواعو إما أن 

ينطوي على دراسة العبلقات الكلية بُت بنود القائمة ادلالية ادلختلفة يف تاريخ معُت وىو التحليل الرأسي:  - أ
ربليل يتصف بالسكون والثبات ويساعد تقييم أداء ادلؤسسة يف تلك الفًتة واستكشاف نواحي الضعف 

 فقي وباستخراج ادلركز النسيب.والقوة لكنو يظل حباجة ألن يدعم بالتحليل األ
دبرور الزمن، أي تتبع حركة ىذا  ينطوي على دراسة سلوك كل بند من بنود القائمة ادلاليةالتحليل األفقي:  - ب

البند زيادة أو نقصانا دبرور الزمن، وىكذا فإن ىذا النوع من التحليل ديناميكي ألنو يبُت التغَتات اليت 
 حدثت.

القيام هبذا النوع من التحليل يف حالة النسب ادلالية حيث ؽلكن مقارنة نسبة دبثيبلهتا ادلعدة  كذلك ؽلكن
يف فًتة زمنية أخرى شلا يتيح تتبع حركة ىذه النسب عرب الزمن، ويساعد على ازباذ القرارات ادلناسبة، 

احدة )التحليل ادلايل(، ومنو ففائدة ىذا األسلوب أكرب من االقتصار على النسب اخلاصة بفًتة زمنية و 
 وسيؤدي التحليل األفقي إىل:

 الزمن عرب الدراسة موضوع ادلالية القائمة بنود من بند أي أو النسبة سلوك اكتشاف. 
 أسباب تتبع بعد ادلناسبة القرارات ازباذ مث ومن السلوك ىذا ضوء يف ادلؤسسة ونشاط إصلازات تقييم 

 .جذورىا من التغَت
ويسميو البعض قياسا بادلكان، ويتم ذلك عن طريق مقارنة النسب اخلاصة بادلنشأة المركز النسبي:  - ج

 بالنسب السائدة يف الصناعة وعندىا ؽلكن لئلدارة:
                                                           

 .07أساسيات التحليل ادلايل، مرجع سابق، ص زياد رمضان:  1
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 .تقييم أداء ادلنشأة بالنسبة دلثيبلهتا 
 .تقييم رحبية ادلنشأة يف أصوذلا ادلختلفة بالنسبة دلثيبلهتا 
 ق التوازن بينها وبُت مثيبلهتا يف الصناعة اليت تنتمي إليهاازباذ اإلجراءات التصحيحية البلزمة لتحقي، 

 .وخاصة يف حالة االضلراف السالب بعد اكتشاف السبب احلقيقي الذي أدى إىل االضلراف
قد يكون رأسي أو أفقي كما ؽلكنو استخراج ادلركز ادلايل للمؤسسة التحليل المالي قصير األجل:  - د

 هتتم بو الفئات التالية:ويغطي فًتة زمنية قصَتة األجل، و 
 ادلوردون(.، أصحاب الديون قصَتة األجل )البنوك 
  ادلدراء ادلاليون يف زبطيطهم للتمويل القصَت األجل وإدارة األصول ادلتداولة وقياس قدرات ادلؤسسة

 وإصلازىا يف ادلقت القصَت.

رأسي يستخرج منو ادلركز ادلايل ىو أيضا ؽلكن أن يكون أفقي أو التحليل المالي طويل األجل:      -ه   
 الطويل األجل و يهتم بو ادلستشارين يف رأس ادلال و السندات و أصحاب الديون الطويلة األجل أو األرباح أو

إدارة األصول الثابتة وقياس قدرات ادلؤسسة وإصلازاهتا يف ادلدى الطويل، وبذلك سننطوي على ربليل ىيكل رأس 
 رة األرباح يف ادلدى الطويل على تغطية التزامات ادلؤسسة الطويلة األجل.ادلال واألصول الثابتة وقد

 ثانيا: مراحل التحليل المالي

 يعتمد التحليل ادلايل على عدة مراحل تتمثل فيما يلي:

تتضمن ىذه األخَتة إعداد البيانات احملاسبية وتصنيفها يف رلموعات متجانسة، مث  مرحلة التصنيف: -1
لية لفهم مدلوالهتا، وتشمل ىذه ادلرحلة كذلك مجع ادلعلومات وذبزئتها وترتيبها   دراستها دراسة تفصي

وربليل األرقام ادلوجودة يف ادليزانية من أجل استخراج ادلعلومات ادلالية اليت تعترب كقاعدة الستنتاج الوضعية 
 ادلالية و تقدير اإلمكانيات.

ايل دبقارنة األرقام اجلزئية ببعضها البعض ومقارنة اجملموعات يف ىذه ادلرحلة يقوم احمللل ادل مرحلة المقارنة: -2
احملددة باجملموعة الكلية وتساعد ىذه ادلقارنات على كشف العبلقات اليت بُت األرقام ومرحلة التصنيف ال 

 على القوائم ادلالية اخلاصة بادلنشأة دلدة زلاسبية واحدة، بل تشمل أكثر من فًتة زلاسبية.
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بعد انتهاء احمللل من ادلرحلتُت السابقتُت يكتشف نقاط القوة والضعف يف ادلالية ادلتبعة  اج:مرحلة االستنت -3
من طرف ادلؤسسة مع توجيو بعض االقًتاحات حملاولة اخلروج من الوضع الصعب وذلك بالقضاء على 

سمح نقاط الضعف إذا كانت حالتها ادلالية سيئة، أما إذا كانت الوضعية حسنة يقًتح إجراءات ت
 .1باستمرارىا

 ومن ىنا ؽلكن تلخيص أىم ادلراحل فيما يلي:

 .ربديد اذلدف من التحليل 
 .ربديد الفًتة اليت سيتم ربليلها 
 .اختيار ادلعلومات ادلبلئمة للهدف ادلراد ربقيقو 
 .اختيار األسلوب ادلبلئم من أساليب التحليل الذي مت اختياره 
   التحليل الذي مت اختيارهمعاجلة ادلعلومات دبقتضى أسلوب 
 اختيار ادلعيار ادلبلئم لقياس النتائج عليو 
 .ربديد مدى و اذباه و اضلراف ادلنشأة عن ادلعيار ادلستعمل 
 .تتبع العوامل اليت أدت إىل ذلك الوضع إىل جذورىا احلقيقية 
 .االستنتاج ادلناسب 
 .وضع التوصيات واالقًتاح احللول ادلبلئمة 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .79، ص1980ادلالية، دار النهضة العربية، بَتوت،  اإلدارةمجيل أمحد توفيق،   1
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  مصادر معلومات التحليل المالي: ثالمطلب الثال

 :نوعُت من ادلصــادر الرئيسية ىي ػلصل احمللل ادلالـي على ادلعلومات البلزمة للتحليل ادلالـي من

 مصادر معلومات داخلية -

 مصادر معلومات خارجية -

طبيعة ، كذلك حسب يعة وأغراض عملية التحليل ادلايلويتوقف مدى اعتماده على أي منهما حســب طب
 ادلؤشرات ادلطلوبة أي ىل ىي مؤشرات كمية أم مؤشــرات وصفّية.

 وؽلكن بشكل عام حصر مصادر تلك ادلعلومات فيما يلــي :

خلتامية ادلنشـورة وغَت ادلنشورة، وتشمل ادليزانية العمومية، قائمة الدخل، قائمة البيانات احملاسبية ا .1
 .البيانات اإليضاحات ادلرفقة بتلك، و التدفقات النقدية

 تقرير مدقق احلسابات والتقرير اخلتامي ألعضاء رللس اإلدارة. .2
 ، مثل التوقعات والتنبؤات ادلالية.الداخلية اليت تعد ألغراض إداريةالتقارير ادلالية  .3
 ادلعلومات الصادرة عن أسواق ادلال وىيئات البورصة ومكاتب السمسرة. .4
 تصدر عن اذليئات وادلؤسسات احلكومية ومراكز األحباث.الصحف واجملاالت والنشرات اإلقتصادية اليت  .5
 .1ادلكاتب اإلستشارية .6

 

 

 

 

 

                                                           
 .02، ص2001دروس من جامعة بنها، كلية التجارة، مقياس الرقابة ادلالية، مصر،   1
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 الطرق واألساليب المستخدمة في التحليل المالي: المبحث الثالث

   انطبلقا من ادليزانية احملاسبية للمخطط احملاسيب الوطٍت، كان غلب دوما إجراء معاجلات لبنود األصول      
االنتقال إىل ادليزانية ادلالية وذلك بإعادة ترتيب العناصر حسب درجة السيولة واالستحقاق، اخلصوم حىت يتم و 

وىذا من منظور ادلقرض على ادلدى القصَت، يف ادلقابل ادلقرض على ادلدى البعيد الذي يهتم أكثر باذليكلة ادلالية 
رهتا على تسديد ديوهنا الطويلة ربدد قد اليت ادبردوديتهتنتجة من ربليل أعلى ادليزانية و للمؤسسة، كما ىي مس

 ادلتوسطة األجل.و 

 االنتقال من الميزانية المحاسبية إلى الميزانية المالية :المطلب األول

 1: تعريف الميزانية الماليةالفرع األول

دلبدأ  وفقا ىي ميزانية مستمدة من ادليزانية احملاسبية للمؤسسة، ترتب فيها عناصر أصول وخصوم ادلؤسسة      
وليس بالقيمة  السيولة واالستحقاق يف ادلدى القصَت، وتقّوم ىذه العناصر بالقيمة الصافية وبالقيمة احلقيقية ذلا

 .التارؼلية كما ىو احلال يف ادليزانية احملاسبية

 يةاستخدم التحليل ادلايل للميزانية أول األمر من طرف البنوك من أجل ربليل الوضعية ادلالهتدف إىل      
 للمؤسسات اليت تطلب قروضا من ىذه البنوك وعلى أساس ىذا التحليل يتم قبول البنك لطلب القرض ادلقّدم لو
 من ادلؤسسة أو رفضو. مث تطور التحليل ادلايل للميزانية ليصبح مستخدما من قبل ادلؤسسات حيث يتم إعداد

قدرة  أصول ادلؤسسة، ويقصد بالقدرة على الوفاء ادليزانية ادلالية بغرض ربليل قدرة الوفاء ودرجة سيولة عناصر
إمكانية  ادلؤسسة على تسديد ديوهنا يف اآلجال ادلتعاقد عليها، أّما سيولة عنصر من عناصر األصول فيقصد هبا

والتأكد من  ربويل ىذا العنصر إىل نقود بشكل سريع. فادليزانية ادلالية إذن تسمح بتقييم الذمة ادلالية للمؤسسة
 . واجهتها خلطر اإلفبلس بالتصفية يف ادلدى القصَتعدم م

انطبلقا من ادليزانية ادلالية ادلقًتحة من طرف النظام احملاسيب ادلايل اجلديد ؽلكن استخبلص بعض عناصر            
 التحليل للسيولة وللقدرة على الوفاء للمؤسسة على ادلدى القصَت، و طلص بالذكر:

                                                           
، زبصص اكادؽلي اؽلاط عمار، بركة حسُت، التحليل ادلايل يف ظل النظام احملاسيب ادلايل اجلديد، مذكرة زبرج ضمن متطلبات نيل شهادة لسانس  1

 .56، ص 2013-2012زلاسبة، جامعة مستغاًل، 
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 العامل الصايف" ادلمثل للحصة من األصول ادلتداولة ادلمولة بواسطة األموال متابعة "رأس ادلال اب و حس
الديون الطويلة وادلتوسطة األجل، ىذا شكلة من رلموع األموال اخلاصة و الدائمة. ىذه األموال الدائمة ادل

 احلساب يكمل عادة حبساب بعض النسب تسهل ادلقارنة العمودية و األفقية.
 قوق على ادلخزونات، احلل ادلتداولة و اخلصوم ادلتداولة )ناصر األصو حساب بعض نسب دوران ع

 (.العمبلء، ديون ادلوردين
 .حساب نسب السيولة اليت تنسب عنصرا أو أكثر من األصول ادلتداولة إىل اخلصوم قصَتة األجل 

 1شكل الميزانية المالية: 
 ظليز شكلُت منها: ميزانية مالية عامة، و أخرى سلتصرة

 الميزانية المالية العامة -1
 : الميزانية المالية11الجدول رقم 

 ادلبالغ اخلصوم  ادلبالغ األصول

 األصول الثابتة
 القيم الثابتة

 القيم ادلعنوية
 سندات ادلساعلة
 كفاالت مدفوعة

 سلزون العمل
 
 

 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 
 
 

 

 الدائمةاألموال 
 األموال الخاصة

 أموال مجاعية
 احتياطات

 مؤونة األعباء واخلسائر
 ( فرق إعادة التقدير-)
 ( ادلصاريف االعدادية-)

 ديون طويلة و متوسطة األجل
 ديون االستثمار

........... 

........... 

........... 

........... 

........... 
).........( 
).........( 
........... 
............ 

 ........... مجموع األموال الدائمة ........... مجموع األصول الثابتة

 األصول المتداولة
 قيم اإلستغبلل 

 بضائع

.......... 

.......... 

.......... 

 ديون قصيرة األجل
 ديون اإلستغبلل
 ديون ادلخزونات

........... 

........... 

........... 

                                                           
1
 .69ص  اؽلاط عمار، بركة حسُت، التحليل ادلايل يف ظل النظام احملاسيب ادلايل اجلديد مرجع سابق،  
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 موارد و لوازم
 منتجات

 قيم قابلة للتحقيق
 زبائن

 سندات التوظيف
 أوراق القبض
 قيم جاهزة

 البنك 
 الربيد 

 الصندوق

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 

 ديون مالية
 تسبيقات ذبارية

 

 

 

 

........... 

........... 
 

 

 ........... مجموع ديون قصيرة األجل .......... األصول المتداولة مجموع

 ........... مجموع الخصوم .......... مجموع األصول

 2013-2012ادلصدر: زلاضرات األستاذ بوشيخي، مقياس التحليل ادلايل، السنة اجلامعية 

ىي جدول يظهر لنا اجملاميع الكربى للكتل اجلزئية والكلية لعناصر ادليزانية  الميزانية المالية المختصرة: -2
ادلالية، وتصنف حسب معيار السيولة بالنسبة لؤلصول، واالستحقاقية بالنسبة للخصوم، وتستعمل اجملاميع يف 

 عملية التحليل، وتوافقها النسب ادلالية ذلا، وتظهر حسب الشكل التايل:

 يزانية المالية المختصرة: الم12الجدول رقم 

 النسبة % المبالغ الخصوم النسبة  % المبالغ األصول
  ........ األموال الدائمة  ........ األصول الثابتة
  ........ األموال اخلاصة  ........ األصول المتداولة
  ........ ديون طويلة أو متوسطة األجل  ........ قيم االستغبلل

 ديون قصيرة األجل  ........ جاىزةالقيم الغَت 
 

........  
   ........ القيم اجلاىزة
 %100 ........ المجموع %100 ........ المجموع

 2013-2012ادلصدر: زلاضرات األستاذ بوشيخي، مقياس التحليل ادلايل، السنة اجلامعية 



والتحليل ادلايل القروض البنكية، البنوك األولالفصل    
 

38 
 

  تستجيب ألىداف زلاسبية كتحديد النتيجة إن ادليزانية بشكلها احملاسيب حسب ادلخطط احملاسيب الوطٍت
القانونية كتحديد الذمة ادلالية للمؤسسة من حقوق وديون اقتصادية وىي السَت وراء عقلنة التسيَت، والذي 
يهدف إىل االستغبلل األمثل للموارد داخل ادلؤسسة وذلك حبسن توجيهها، ولكن ىذه ادليزانية احملاسبية ال 

ة، وبالتايل يصعب االستفادة من استعماذلا يف عملية التقييم، لذلك البد أن يتم تستجيب ألىداف مالية حبت
ربويلها إىل شكل تتحقق فيو الشروط ادلالية، فاحمللل ادلايل يقوم بإجراء تعديبلت على ادليزانية احملاسبية للوصول 

استحقاقية اخلصوم، آخذين بعُت  إىل ادليزانية ادلالية، وىذا باالستناد إىل مبدأين: درجة سيولة األصول ودرجة
 .1اإلعتبار ادلدة كمؤشر بُت العناصر الثابتة وادلتداولة قصَتة و طويلة األجل

 : تعديل عناصر األصول والخصومالفرع الثاني
 أوال: تعديل عناصر الميزانية

 تعدل عناصر ادليزانية وفق الًتتيب اآليت:
 ترتيب عناصر األصول -1

لتحديد العناصر اليت تبقى  السيولة ومبدأ السنوية، كمقياس مبدأين علا: مبدأ بإتباعترتب عناصر األصول 
 بادلؤسسة ألكثر من سنة، واليت تتحول خبلل السنة أو دورة االستغبلل إىل سيولة، وىي تنقسم إىل:

تتمثل يف االستثمارات وباقي القيم األخرى اليت تبقى ألكثر من سنة داخل ادلؤسسة،  األصول الثابتة: -1-1
وكليهما ؼلضع لقاعدة درجة السيولة ادلتزايدة، حبيث تكون القيم ادلعنوية وادلادية ذات أطول مدة يف قمة 

 ادليزانية، مث تليها القيم الثابتة األخرى و اليت تشمل كل من:
  ىو ادلخزون األدٌل الذي يضمن للمؤسسة االستمرار يف نشاطها بشكل عادي  :الطوارئمخزون األمان أو

 بادلخزونات. وقف، حيث أن مدة بقائو ربت حيازة ادلؤسسة تفوق السنة، وىو احتياط لتأخر التمويندون الت
 :سبثل أموال ادلؤسسة ادلستثمرة يف رؤوس أموال مؤسسات أخرى، لذلك تبقى لدى الغَت  سندات المساهمة

 دلدة تفوق السنة.
 :تعرب عن القيم اليت تدفعها ادلؤسسة إىل ادلصاحل ادلعنية، وتبقى لديها دلدة تزيد عن السنة   كفاالت مدفوعة

 كضمانات.

                                                           

.71اؽلاط عمار، بركة حسُت، التحليل ادلايل يف ظل النظام احملاسيب ادلايل اجلديد، مرجع سابق، ص   1
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تستعملها ادلؤسسة يف دورة واحدة، وتندرج فيها عناصر االستعماالت اليت ال تتعدى  األصول المتداولة: -1-2
 درجة سيولتها سنة واحدة، وىي تتكون من:

 :نظرا للمدة اليت تستغرقها للوصول إىل السيولة، فإهنا تأيت يف ادلركز األول  قيم االستغالل أو المخزونات
 لؤلصول ادلتداولة.

 :وتشمل رلموع حقوق ادلؤسسة لدى الغَت من الزبائن، سندات التوظيف  قيم غير جاهزة أو القابلة للتحقيق
 وسندات ادلساعلة اليت ال تتجاوز مدة استثمارىا السنة.

  ىي رلموع األموال السائلة اليت يف متناول ادلؤسسة يف أي وقت، وتشمل  لسائلة:االقيم الجاهزة أو
 الصندوق، احلساب اجلاري الربيدي والبنكي.

 ثانيا: تعديل عناصر الخصوم
ستحقاقية والسنوية، وظليز رلموعتُت، األوىل سبثل األموال الدائمة ترتب عناصر اخلصوم على مبدأين: اإل     

 الديون قصَتة األجل.والثانية سبثل 
 وىي ادلوارد اليت تبقى ربت تصرف ادلؤسسة دلدة أكثر من سنة، وتشمل: الدائمة: األموال   -1
 :نظرا لطبيعتها كأعباء وليست كموجودات، ال تظهر يف ادليزانية ادلالية، تطرح من  المصاريف اإلعدادية

 األموال اخلاصة وتسجل أصوال وعلية.
 :و ؽلثل الفرق بُت القيمة احلقيقية والقيمة احملاسبية الصافية لؤلصول، ويطرح من األموال  فرق إعادة التقدير

 اخلاصة.
 :تشمل الديون اليت تزيد مدة االحتفاظ هبا أو االعتماد عليها كمورد مايل دلدة  الديون طويلة ومتوسطة األجل

 تزيد عن سنة واحدة.
تستفيد منها ادلؤسسة لتمويل دورة استغبلذلا دلدة تفوق السنة وىي جزء من الديون اليت  الديون قصيرة األجل: -2

 الواحدة.
 تعديبل: األكثرومن عناصر اخلصوم 

تعترب ملكا للمؤسسة، وزبضع للسياسة ادلتبعة من طرف مسَتيها فيما ؼلص التخصيص، وؽلكن أن  النتيجة: - أ
 :اذباىُتتأخذ 

 ديون قصَتة األجل.جزء يوزع يف شكل أرباح على الشركاء، وبالتايل يعترب  -
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 .االحتياطاتأما اجلزء الباقي فبل يوزع، بل ػلتجز ويضم إىل نتائج قيد التخصيص أو  -
 :ظليز منها ثبلث حاالت مؤونة األعباء و الخسائر: - ب

 عند التأكد من وقوع خسائر، تعترب ديون قصَتة األجل إذا كانت ستصرف بعد أكثر من سنة. -
زبصص كمؤونة ال مربر ذلا، وتفرض عليها ضريبة وتضاف إىل ديون االستغبلل، عند التأكد من عدم صرفها،  -

 والباقي يدمج ضمن نتائج رىن التخصيص.
 عند الشك يف وقوع خسائر، تبقى ضمن نفس احلساب. -

 تقنيات التحليل المالي واألدوات المدعمة لمنح القرض: نيالمطلب الثا

تستخدم البنوك بعض أدوات التحليل ادلايل عند دراسة قرض مؤسسة ما لدراسة وضعيتها ومن مث ازباذ القرار      
 ادلناسب حيث سنتطرق إىل بعض ىذه األدوات يف ادلطلب التايل:

 : تحليل التوازنات الماليةالفرع األول
 مان للمؤسسةادلايل يف ادلؤسسة كونو ىدف الوظيفة ادلالية لتحقيق األ ءيعترب التوازن ادلايل معيار مهم لتقييم األدا

 (:RFرأس المال العامل ) -1
 .1ىو الفائض من األموال الدائمة بعد تغطية األصول الثابتة

 ( : تركيبة رأس المال العامل 12الشكل رقم )

 المخزون
 

 رأس المال العامل الصافي

 

 

الديون قصيرة األجل         

 

 الحقوق على العمالء

 

 المتاحات 

 
                                                           

 .68، ص 2006اجلزائر،  األوىل،، دار وائل للنشر والتوزيع، الطبعة الياس ساسي، يوسف قريشي، التسيَت ادلايل  1
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 :1حاالت رأس المال العامل
 يأخذ ثبلثة أشكال وىي:

  1رأس المال العامل موجب > (RF):  ىذه الوضعية تربر تعريف رأس ادلال العامل أي أن األموال الدائمة
 تقيض عن األصول الثابتة إذ غلب ربقيقها خاصة يف ادلؤسسة اإلنتاجية.

  1رأس المال العامل معدوم = (RF): الثابتة وىذا يعٍت  يف ىذه احلالة تكون ادلوارد الدائمة تساوي األصول
طويلة األجل، فالتوازن ادلايل زلقق يف ىذه احلالة  ولكن ال ػلقق  ادلؤسسةأن ادلوارد الدائمة تغطي احتياجات 

 .(ىستغبلل )االحتياجات القصَتة ادلدأي فائض يف ادلوارد الطويلة ادلدى من أجل سبويل دورة اال
  1رأس المال العامل سالب < (RF):  على ادلؤسسة تفادي ىذه احلالة وىذا من أجل احلفاظ على توازهنا

 ادلايل وىذه احلالة تعٍت أن السيولة ال تعطي بصفة كاملة ادلستحقات على ادلؤسسة.

 :2وؽلكن حساب رأس ادلال العامل وفق منظورين

 ويعرب ىنا رأس ادلال العامل عن العبلقة بُت األموال الدائمة واألصول الثابتة، حيث: الميزانية: منظور أعلى - أ

 األصول الثابتة  –األموال الدائمة  =رأس ادلال العامل 

 األصول الثابتة –الديون طويلة األجل( + ) األموال اخلاصة =                 

يعرب ىنا رأس ادلال العامل عن الفرق بُت األصول ادلتداولة والديون قصَتة األجل،  منظور أسفل الميزانية:  - ب
حيث ؽلثل من أدٌل ادليزانية ادلختصرة مدى قدرة ادلؤسسة على االستجابة لبلستحقاقات قصَتة األجل عن 

 طريق ربويل أصوذلا ادلتداولة، وىي األكثر قابلية للتحويل إىل سيولة، وػلسب:

 الديون قصَتة األجل –األصول ادلتداولة= لعاملرأس ادلال ا

 األجلالديون قصَتة  –القيم اجلاىزة( + القيم احملققة + )ادلخزونات=                      

                                                           
 لسانس أكادؽلي، زبصص نقود مالية وبنوك،، مذكرة زبرج ضمن متطلبات شهادة البنوك التجاريةبركان حجيلة، أجراد فاطمة، التحليل ادلايل يف   1

 .73، ص2010جامعة البويرة،     
 مالية،لسانس أكادؽلي، زبصص ض خدغلة، شريف وفاء، آلية التحليل ادلايل يف ادلؤسسة االقتصادية، مذكرة زبرج ضمن متطلبات نيل شهادة بلبيو   2

 .44، 41ص ،2013-2012 جامعة مستغاًل،    
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 :1(RRFاحتياجات رأس المال العامل ) -2

ىي مؤشر للتقييم، مكملة لرأس ادلال العامل وال ؽلكن االستغناء عنها، ألن رأس ادلال العامل لوحده ال    
يكفي للحكم على التوازن ادلايل، تدرس يف األجل القصَت وترتبط ارتباطا شديدا بدورة االستغبلل اليت تتكون من 

قاقها(، واحتياجات االستغبلل )األصول ادلتداولة موارد االستغبلل )الديون قصَتة األجل ما مل ػلن موعد استح
 اليت مل تتحول بعد إىل سيولة(، واحتياجات رأس ادلال العامل سبثل الفرق بينهما.

 وربسب احتياجات رأس ادلال العامل كما يلي:

 مصادر التمويل الدورية –احتياجات رأس المال العامل = احتياجات التمويل 

الدورية ترتبط بسرعة دوران عناصر األصول ادلتداولة فتتمثل يف الديون قصَتة األجل حيث أن احتياجات التمويل 
أو ما يعرف خبصوم اخلزينة اليت مل يصل بعد تاريخ استحقاقها وؽلكن ربديد احتياجات رأس ادلال العامل بالعبلقة 

 التالية:

 قصَتة األجل+ سلفات مصرفية()ديون -احتياجات رأس ادلال العامل=)قيم االستغبلل+ القيم اجلاىزة(

 السلفات ادلصرفية  – دق أ ∑ -القيم اجلاىزة( –األصول ادلتداولة ∑=)                           

 
إن طبيعة ومستوى نشاط ادلؤسسة وأيضا التحكم يف تسيَت دورة  تغيرات احتياجات رأس المال العامل:

 :2االستغبلل ينتج عنو تغَت مستمر يف احتياجات رأس ادلال العامل ونذكر منها

 1 إحتياج رأس المال العامل موجب > (RRF) الديون قصَتة األجل ما عدا السلفات ادلصرفية ال تغطي :
 احتياج رأس ادلال العامل.احتياجات التمويل الدولية ومنو يتولد 

  1إحتياج رأس المال العامل معدوم = (RRF :)ى دبوارد التمويل الدورية ومنو لدى طاالحتياجات الدورية تغ
 ادلؤسسة رأس ادلال العامل كاف وىذا ػلقق توازن للمؤسسة.

                                                           
 .44-41بلبيوض خدغلة، شريف وفاء، مرجع سابق، ص ص  1
 .64 ، مرجع سابق، ص بركان حجيلة، أجراد فاطمة، التحليل ادلايل يف البنوك التجارية  2
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 1رأس المال العامل معدوم  احتياج < (RRF : ) للمؤسسة فائض يف رأس ادلال العامل وذلك بعد
 التمويل الدورية. احتياجاتتغطية كل 

 (: NTالخزينة الصافية ) -3

بفرنسا اخلزينة على أهنا الفرق بُت األصول  (O.C.C.C.A)عرف رللس خرباء احملاسبة واحملاسبُت ادلعتمدين      
ذات السيولة الفورية، والديون ذات االستحقاقية احلالية، أي أن كل عنصر من األصول سيتحول إىل سيولة ىو 

 عنصر إغلايب يف اخلزينة، وأي عنصر من الديون بلغ تاريخ استحقاقو فهو ؽلثل عنصر سليب ذلا.

 ول ذات السيولة الفورية يف ادليزانية ىي القيم اجلاىزة، أما الديون ذاتوحسب ىذا التعريف فإن األص     
 االستحقاقية احلالية ىي السلفات ادلصرفية.

 وربسب اخلزينة بإحدى العبلقتُت:
 السلفات ادلصرفية –القيم اجلاىزة = اخلزينة   

 احتياجات رأس ادلال العامل –رأس ادلال العامل =            

 :1حاالت اخلزينة تتمثل فيما يليأما     

  1الخزينة موجبة > (NT)  أي(RF )< (RRF:)  يف ىذه احلالة يكون احتياج رأس ادلال العامل أكرب
من احتياجاتو، ويف ىذه احلالة ؽلكن للمؤسسة إبقاء جزء من أمواذلا لتغطية لتغطية بعض التزاماهتا أو 

 توظيف ىذه األموال يف مشاريع أخرى.
  1الخزينة معدومة ( =NT( أي )RRF)=(RF): يف ىذه احلالة يكون رأس ادلال العامل           

 للمؤسسة، فعليها احملافظة على ىذه الوضعية. ساويان ، وىو ؽلثل التسيَت العاديواحتياجاتو مت
  1الخزينة سالبة < (NTأي  ) (NT )> (RRF :) ىذه الوضعية تعرب عن حالة العجز، وذلك ألن

 ا يشكل خطر بالنسبة للمؤسسة.ذادلؤسسة ال تغطي احتياجاهتا كلية، وى

 

 

                                                           
 .76، مرجع سابق، ص بركان حجيلة، أجراد فاطمة، التحليل ادلايل يف البنوك التجارية 1
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 : التحليل بالنسب الماليالثانيالفرع 

وذلك  و احلصول على التفسَتات تعترب النسب ادلالية وسيلة أخرى سبكن من التعمق أكثر يف التحليل      
 باستعمال طريقة التحليل بالنسب.

 1بالنسبأوال: ماهية التحليل المالي 

يعترب ىذا األسلوب مرادفا للتحليل الرأسي، إذ تتم مقارنة األرقام  يف القوائم ادلالية يف الفًتة ادلالية نفسها،       
وؽلكن ذلذه ادلقارنة أن تتم بُت بند معُت كادلخزون السلعي بالقيمة اإلمجالية للبند الذي ينتمي إليو احلساب، وىو 

نتيجة ادلقارنة على شكل نسبة مئوية، كما ؽلكن أن تتم ادلقارنة بُت رقمُت يرتبطُت معا  بند األصول ادلتداولة ليظهر
بعبلقة سببية، وتكون حصيلة ادلقارنة نسبة مالية، كنسبة التداول اليت تشتق من خبلل مقارنة قيمة األصول 

 ادلتداولة يف هناية الفًتة ادلالية نفسها.

 عدد كبَت من النسب اشتقاقمة بُت حسابات أو بنود القوائم ادلالية، ؽلكن ودبوجب العبلقة السببية القائ      
ادلالية اليت ؽلكن للمحليلُت استخدامها كمؤشرات يف تقييم أداء الشركات، وأوجو نشاطاهتا ادلختلفة، وؽلكن 

 تقسيم ىذه النسب إىل مخس رلموعات رئيسية ىي على النحو التايل:

قصَتة األجل وتنقسم بدورىا إىل  بااللتزاماتات لتقييم القدرة على الوفاء وتستخدم كمؤشر  نسبة السيولة: -1
 :2ثبلثة أنواع و ىي

 :وربسب كالتايل نسبة السيولة العامة: -1-1

 نسبة السيولة العامة = األصول ادلتداولة/الديون قصَتة األجل

 :وربسب كالتايلنسبة السيولة المختصرة:  -1-2

 قابلة للتحقيق+ القيم اجلاىزة /الديون القصَتة األجلنسبة السيولة ادلختصرة = القيم 

 
 

                                                           
 . 8، ص2008التحليل ادلايل، الطبعة األوىل، فلسطُت،   أ.فهمي مصطفى الشيخ،  1

 .53بلبيوض خدغلة، شريف وفاء، مرجع سابق، ص  2
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 :وربسب كالتايلنسبة السيولة الحالية:  -1-3

 نسبة السيولة احلالية = ادلتاحات / الديون قصَتة األجل
وتستخدم لتقييم القدرة على توليد األرباح، مثل نسبة اذلامش، والعائد على األصول، والعائد نسب الربحية:  -2

 ادلساعلُت، ورحبية السهم.على حقوق 

 :1وىي ثبلثة أنواع  

 نسبة مردودية النشاط: -2-1

 100*رقم األعمال خارج الضريبة( /نسبة مردودية النشاط = )نتيجة االستغبلل

 100*= )الربح الصايف/رقم األعمال بدون ضريبة(                 
 100*=)رقم األعمال الصايف/رأس ادلال اخلاص(               

تقيس لنا كفاءة استخدام األصول الثابتة بادلؤسسة وذلك بادلقارنة بُت ىذه  نسبة المردودية اإلقتصادية: -2-2
 االستثمارات والنتائج احملققة:

      

بالغة وذلك ألهنا تبُت احلالة ادلالية اليت تعرب فيها ادلؤسسة تكتسي نسب التوازن ادلايل أعلية  :2نسب الهيكلة -3
 عن العبلقة ادلوجودة بُت سلتلف عناصر األصول واخلصوم يف فًتة معينة.

حيث تقدم صورة عن ىيكلة ادلؤسسة يف وقت وزمن معُت حيث تفسر العبلقة ادلوجودة بُت سلتلف عناصر 
 ادليزانية وربسب كما يلي:

 رلموع األصول / األصول الثابتةنسبة اذليكلة = 

 و تنقسم إىل:

 

                                                           

، زبصص بنوك اكادؽلي مسعودان امحد، دور التحليل ادلايل يف ازباذ قرار منح قرض لدى البنك، مذكرة زبرج ضمن متطلبات نيل شهادة لسانس 1 
 .56، ص2014-2013 مستغاًل، وتأمينات،جامعة

 .53نفس ادلرجع، ص  2

 100= )النتيجة الصافية/رلموع األصول(* نسبة ادلردودية اإلقتصادية
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 نسب التمويل الذاتي: -3-1

 األموال اخلاصة+ديون طويلة األجل-نسب التمويل الذايت= رلموع األموال الدائمة/األصول الثابتة

 نسبة التمويل الخاص: -3-2
 نسبة التمويل اخلاص = األموال اخلاصة / األصول الثابتة

 المالية: االستقالليةنسبة  -3-3
 ادلالية = رلموع األصول اخلاصة / اخلصوم االستقبلليةنسبة 

 :نسبة قابلية السداد -3-4
 نسبة قابلية السداد = رلموع الديون الطويلة األجل / رلموع األصول 

تعترب ىذه النسبة ضمن رلموعة النسب ادلعروفة، فلها دور مكمل للنسب السابقة يف التحليل  :1نسب النشاط -4
 ذه النسب لدينا:حجم نشاط ادلؤسسات ومن بُت ى االعتبارمع األخذ بعُت 

 نسبة دوران المخزون: -4-1
 360معدل دوران ادلخزون = )االستهبلك السنوي/ متوسط ادلخزون(* 

 نسبة دوران الزبائن: -4-2
 100معدل دوران الزبائن = )الزبائن+أوراق القبض(/ مبيعات السنة*  

 نسبة دوران الموردين: -4-3

 360معدل دوران ادلوردين = )ادلوردين + أوراق الدفع( / مشًتيات السنة * 
  

 

 

 

 
                                                           

1
 .55، مرجع سابق، صمسعودان امحد، دور التحليل ادلايل يف ازباذ قرار منح قرض لدى البنك  
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 1جدول التمويل: المطلب الثالث

 التمويل جدول مفهوم أوال:
 :التاليُت التعريفُت منها نذكر التمويل جلدول متعددة تعاريف ىناك

 على تطرأ اليت ويفسر التغَتات فًتتُت، بُت للمؤسسة ادلالية الذمة على ربدث اليت التغَتات يبُت جدول ىو -1
 ادلؤسسة عليها ربصلت اليت اجلديدة مصدر ادلوارد اجلدول ىذا لنا يوضح حبيث معينة، سنة يف ادليزانية مكونات

 .أخرى جهة من فيها استعملت اليت واالذباىات السنة، تلك خبلل

 أو الزيادة عن طريق ميزانياهتا يف وعملياهتا بنشاطاهتا، ادلؤسسة قيام عن ادلًتتبة اآلثار يظهر جدول ىو -2
 من التغَتات ىذه مبلحظة اخلاصة، وؽلكن األموال فيها دبا واخلصوم لؤلصول ادلختلفة العناصر يف االطلفاض

 قيمتها ذلا اليت ادلعلومات من كبَتة كمية تقدم وىذه ادلبلحظات سنوات، لعدة بعضها مع ادليزانيات مقارنة خبلل
 .وتقدمها ادلؤسسة بتطور يتعلق رأي أي استخبلص عند

 التمويل ثانيا: أهمية جدول

 اخلطة تنفيذ متابعة من سبكنو اليت ادلعلومات على للحصول التمويل جدول استخدام من ادلايل احمللل يستفيد     
 :بما يليق يتعل فيما خاصة :أعليتها ذلا معلومات تقدم ربليلية أداة اجلدول ويعترب للمؤسسة، ادلاضية ادلالية

 .إظهارىا وادلالية احملاسبية ادليزانيات تستطيع ال اليت ادلالية التغَتات إبراز  -
 .للتمويل أساسي كمصدر الذايت التمويل صايف إظهار - 

 تصرفها، ربت اليت لؤلموال األمثل االستخدام يف ادلؤسسة زبص اليت القرارات ازباذ يف ادلايل ادلسَت مساعدة  -
 .للتمويل ادلناسبة ادلصادر إىل واللجوء مستقببل االستثمارات اختيار ويف

 التمويل جدول بناءثالثا: 
 يبُت اجلدول من فاجلزء األول األجل، القصَتة والتدفقات ادلستقرة التدفقات بُت الفرق على التمويل جدول يقوم

 .العامل ادلال رأس يف التغَت ضلصل على بينهما الفرق خبلل ومن الدائمة، وادلوارد ادلستقرة االستخدامات

                                                           
وترشيد قراراهتا، مذكرة زبرج ضمن متطلبات شهادة ادلاجيستَت، زبصص إدارة  االقتصاديةالتحليل ادلايل يف أداء ادلؤسسات  استخداماليمُت سعادة،   1

 .76، ص2009-2008األعمال، جامعة باتنة، 
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 وخارج االستغبلل بُت موارد الفرق خبلل من وذلك األجل، القصَتة التدفقات فيبُت اجلدول من الثاٍل اجلزء أما
 العامل ادلال رأس يف التغَت يف الفرق ىذا ويتمثل حدى، على منهم كل استخدامات وبُت واخلزينة االستغبلل

 .اإلمجايل الصايف

 التمويل جدول من األول الجزء
 :التالية العناصر على التمويل جدول من األول اجلزء ػلتوي

 .ادلالية الدورة خبلل ادلؤسسة جلبتها اليت الدائمة ادلوارد  -
 .الدورة لنفس ادلؤسسة كونتها اليت ادلستقرة االستخدامات  -

 أما الدورة احلالية، وهناية السابقة الدورة هناية بُت الدائمة ادلوارد يف التغَت يف الدائمة ادلوارد تتمثل     
 اجلدول من األول فاجلزء بالتايل متتاليتُت، و لدورتُت ادلستقرة ادلوارد يف التغَت يف فتتمثل ادلستقرة االستخدامات

 :التالية العبلقة وذلك وفق اإلمجايل، الصايف العامل ادلال رأس يف التغَت يتضمن
DRD - DRs = DFRng  

 التمويل جدول من األول اجلزء مضمون يبُت التايل واجلدول
 التمويل جدول من األول الجزء : (13)رقم جدولال

 الموارد المستقرة المستقرة االستخدامات
 جديدة استثمارات حيازة

 سنوات عدة على موزعة مصاريف
 وادلالية البنكية الديون تسديد

 اخلاصة األموال يف التخفيض
 ادلال رأس مكافأة تسديد

 الذايت التمويل على القدرة
 االستثمارات عن التنازل
 اخلاصة األموال يف الرفع

 جديدة قروض على احلصول

 (+) ادلستقرة ادلوارد يف التغَت   (-) ادلستقرة االستخدامات يف التغَت
 

 +   العامل المال رأس في التغیر   -
 .1 ادلايل التسيَت قريشي، يوسف ساسي، بن إلياس :ادلصدر

 
                                                           

 .11، ص2006عمان،   والتوزيع، للنشر وائل دار، األوىل الطبعة وتطبيقات، دروس ،ادلايل التسيَت قريشي، يوسف ساسي، بن إلياس  1
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 :التمويل جدول من الثاني الجزء
 اجلزء فإن ادليزانية، من أعلى الصايف العامل ادلال رأس يف التغَت يتناول التمويل جدول من األول اجلزء كان إذا     
 :التالية التغَتات على الثاٍل اجلزء ػلتوي وعليو ادليزانية، أسفل من العامل ادلال رأس يف التغَت يتناول منو الثاٍل
 .اإلمجالية الصافية اخلزينة يف التغَت، االستغبلل خارج العناصر يف التغَت، ستغبللاال عناصر يف التغَت

 التمويل جدول من الثاني الجزء :(14) رقم جدولال
 FRng اإلمجايل  العامل ادلال رأس يف التغَتات

 (3(=)2)-(1) الرصيد (2)ادلوارد   (1)االحتياجات 
 االستغبلل عناصر يف التغَت
 االستغبلل أصول يف التغَت
 االستغبلل ديون يف التغَت

   

BFRex (A)                           
      

   

 االستغبلل خارج العناصر يف التغَت
 اآلخرون ادلدينون يف التغَت
 اآلخرون الدائنون يف التغَت

BFRhex             B 

   

 العامل دلال رأس احتياجات يف التغَت
 اإلمجايل

   

 BFR (A+ B =C)    
 اخلزينة تغَتات
 ادلتاحات يف التغَت
 اخلزينة ديون يف التغَت

   

Tng  D    
(C+D) FRNG 

 اإلمجايل العامل ادلال رأس يف التغَتات

 
 

 
 

 
 

 .1ادلايل التسيَت قريشي، يوسف ساسي، بن إلياس :ادلصدر
 

                                                           
 .01ص مرجع سابق،، ادلايل التسيَت قريشي، يوسف ساسي، بن إلياس  1
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 :1التمويل لجدول الموجهة االنتقادات
 يف الساكن، واعتماده للتحليل ذباوزه خبلل من ادلايل للتحليل التمويل جدول قدمها اليت اإلضافات رغم     
 من الكثَت حولو ربوم أنو تبقى إال الصايف، العامل ادلال رأس يف التغَتات تفسَت على ادلالية للوضعية ربليلو

 :وأعلها والتحفظات النقاشات
 عند ؽليز ال الذايت، والذي التمويل على القدرة مفهوم على العامل ادلال رأس يف التغَت ربليل يف اعتماده  -

 التمويلية ادلؤسسة قدرة على يعرب أنو مؤشر من بالرغم االستغبلل، خارج والعناصر االستغبلل عناصر بُت حسابو
 .األساسي نشاطها خبلل من
 واحلقوق تدٍل ادلخزون مؤونات إدماج يتم احلساب عند أنو إال مستقرا، موردا الذايت التمويل على القدرة يعترب  -

 .إقصاؤىا األحرى من وكان األجل، قصَتة عناصر وىي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
 .82، مرجع سابق، صوترشيد قراراهتا االقتصاديةالتحليل ادلايل يف أداء ادلؤسسات  استخداماليمُت سعادة،   1
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 خالصة:
 

طبيعة التحليل ادلايل  التعرف على مفاىيم حول البنوك والقروض البنكية مثمن خبلل ىذا الفصل سبكنا من      
حبيث تطرقنا إىل عرض سلتلف أنواعو ووظائفو واألىداف اليت يسعى لتحقيقها واليت تعرب عن أىداف ادلؤسسـة  

العمـل اإلداري يف ادلؤسسـة ىـو ازبـاذ القـرارات يف ضـوء التحليـل ن جـوىر أوبالتـايل فإننـا نسـتطيع القـول بـ ككـل،
ادلـايل، حبيـث أصـبح العمـود الفقـري لـئلدارة ادلاليـة، وازدادت أعليتـو بشـكل كبـَت يف االقتصـاديات ادلعاصـرة وذلـك 

عميق الفهـم أكثـر وإبـراز مـدى ولت ،مـن خـبلل تعـدد اجلهـات ادلستفيدة منو سواء كانت داخل ادلؤسسة أو خارجها
 .فعاليـة التحليـل ادلـايل يف ازبـاذ القـرارات البـد مـن دراسـة حالـة وىـذا مـا سنتناولو يف الفصل التايل
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 تمهيد:

يتضمن ىذا الفصل الدراسة التطبيقية للموضوع وادلتمثلة يف دور التحليل ادلايل يف منح االئتماف واليت من       
حيث سنأخذ حالة زبوف  خالذلا نتعرؼ على أدوات التحليل ادلايل اليت يعتمدىا بنك التنمية احمللية بوالية مستغاًل

 .طالب لقرض االستغالؿ ألجل مشروع بناء ادلباين العمرانية 
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 المبحث األول: عموميات حول بنك التنمية المحلية

كل بنك لو تعريف خاص وذلك حسب الدور ادلعتمد عليو يف اجملتمع االقتصادي وادلايل، لذلك فبنك      
شامل وملم للنشأة والدور ادلهم القائم بو، وادلتفرع منو عدة أقساـ و مديريات كمجمع التنمية احمللية لو تعريف 

 االستغالؿ مبستغاًل.

 1المطلب األول: لمحة تعريفية لبنك التنمية المحلية

 تعريف بنك التنمية المحلية: -أوال

بنك التنمية احمللية ىو أحدث البنوؾ يف اجلزائر، و انبثق من القرض الشعيب اجلزائري وقد تأسس مبوجب      
برأس ماؿ قدره سبعة ماليني دينار جزائري مقره الرئيسي سطاوايل  30/04/1985ادلؤرخ يف  85/185مرسـو رقم 

 والية تيبازة. 

لعمليات ادلألوفة ويعترب بنك الودائع يقـو بكل العمليات ىو بنك للدولة خاضع للقانوف التجاري ويتوىل ا     
حلسابات جارية، توفري، قروض، صفقات، وخدمات متفرقة، يقـو بتقدمي قروض قصرية، متوسطة وطويلة األجل 
     لكل القطاعات االقتصادية باستثناء القطاع الفالحي حيث يوجد بنك خاص ذلذا القطاع وىو بنك الفالحة

 .(BADR)ريفية والتنمية ال

وكالة موزعة  148يعترب بنك التنمية احمللية من أكثر الشبكات البنكية على الصعيد الوطين إذ حيتوي على      
 شخصا. 4100مديرية جهوية ويشغل أكثر من  15على 

 دج شلا ديكنو من القياـ بالعمليات ادلذكورة أعاله.  36.800.000.000يبلغ رأس ادلاؿ االجتماعي للبنك 

 وظائف بنك التنمية المحلية -ثانيا

 تلخص وظائف بنك التنمية احمللية يف النقاط التالية:

 .القياـ بالعمليات ادلألوفة 

                                                           
 .من الوثائق اخلاصة بالبنك  1
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 .دتويل االستثمار اإلنتاجي ادلخططة يف طرؽ اجلماعات احمللية 
 .دتويل عمليات الرىن 
 .دتويل عمليات االسترياد و التصدير 
 .تمويل القروض العقارية 

 الهيكل التنظيمي الوطني لبنك التنمية المحلية -ثالثا

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

  

                                                        

  

  

 

 

 

 احمللية: اذليكل التنظيمي الوطين لبنك التنمية 03الشكل رقم 

 مدير عامرئيس 

PDG 

 

 
 المفتشية العامة

 

 المراقبة مستشار ملحق بالمديرية العامة

مديرية الشؤون  سكرتاريا
 القانونية والمنازعات

مشروع تابع رئيس 
 مدير عام

قسم التعهدات 
 والعالقات الخارجية

قسم التنظيم و 
 األنظمة اإلعالمية

قسم االستغالل و 
التجاري التنشيط  

قسم تسيير الوسائل و 
 الموارد البشرية

مدير تمويل القروض 
 و السكن

مديرية شبكة  مدير اإلعالم اآللي
 االستغالل

 مديرية الوسائل و العتاد

مديرية القروض 
  الموجهة و الصناعة

 و الخدمات

مديرية التنظيم و 
 المراقبة و التسيير

مديرية األسواق و 
 رؤوس األموال

 مديرية الموارد البشرية

مديرية العالقات 
الخارجية و التجارة 

 الخارجية

 

مديرية المحاسبة 
 العامة

مديرية مراقبة التعهدات 
 و تسديد الديون

 مديرية التكوين

مديرية تطور اإلعالم 
مديرية مجمع  اآللي و النقد

 االستغالل

و  مديرية حماية التراث
 تسيير األرشيف

 وكاالت المفتشية الجهوية
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 1 (DRE)لمحة تعريفية لمديرية مجمع االستغالل: المطلب الثاني

يتفرع بنك التنمية احمللية من عدة أقساـ ومديريات من بينها مديرية رلمع االستغالؿ فرع مستغاًل الذي تطور من 

 سنة إىل أخرى.

 ف بنك التنمية المحلية الجهوية لوالية مستغانم:يتعر  -أوال

، وكاف يشمل آنذاؾ وكالة رمسية مبستغاًل "بن 01/07/1985أنشأ بنك التنمية احمللية لوالية مستغاًل يف       

 غليزاف، تيارت، وادي رىيو، مازونة وسيدي علي. وكالةسليماف" وأيضا 

   رةمراكز جديدة لفوج االستغالؿ مبستغاًل وكالة الدى 12/11/1998برز ىذا التقدـ يف الشبكة بفتح يف       

واليات إىل هناية سنة  3وكالة مقسمة على  11وعدة وكاالت أخرى بعني تادلس، قصر الشاللة وزمورة وما ديثل 

2003. 
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 :مخطط مديرية مجمع االستغالل -ثانيا

 : سلطط مديرية رلمع االستغالؿ04الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدير رلمع االستغالؿ

تاريا ادلديريسكر   

 قسم القروض
والتنشيط التجاري   

قسم الشؤوف اإلدارية القانونية 
ادليزانية -  

 قسم ادلراقبة من
الدرجة األوىل   

 مصلحة دراسة
القرض   

 مصلحة التنشيط
التجاري   

مصلحة األمانة و 
 التعهدات

 مصلحة الشؤوف
القانونية   

مصلحة تسيري 
 ادلستخدمني

مصلحة اإلدارة و 
 الرسائل

مصلحة ادلراقبة و 
 احملاسبة

خلية ادلراقبة من الدرجة 
 األوىل
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 1مهامات مديرية مجمع االستغالل -ثالثا

 قسم القرض والتنشيط التجاري: -أ

 ىذا الفرع خيتص يف جتميع ادلوارد وادلراحل التجارية اخلاصة بالوكاالت ومراقبة ادلشاريع حىت حتقيقها:

 متابعة ملف زبائن الوكاالت يوميا ويف رلاؿ القانوف. -
 هتيئة ادلشروع السنوي اخلاص بوظائف وكاالت رلموعة االستغالؿ ومتابعة حتقيقها. -
 ضماف مراقبة احًتاـ كل ما يتعلق بالقواعد الداخلية واخلارجية فيما خيص قواعد األماف من طرؼ الوكاالت. -
ة واالجتماعية لبناء وكاالت جديدة مبا أنو مسؤوؿ عن اجلانب التجاري ألجل هتيئة الدراسات االقتصادي -

 الطرؼ ادلسؤوؿ عن العالقات التفتيشية اخلاصة و إعطاء تقرير دلدير االستغالؿ العاـ عن نتائج نشاطو.
 كما يعمل ضماف انتشار ادلعلومة.  -
 التأكد من التسيري اإلداري اخلاص بالقروض. -
 قارير خاصة بكل النشاطات إىل رلموعة االستغالؿ.إرساؿ يوميا ت -
 ضماف التسيري ادلايل ادلرتبط مبجموعة االستغالؿ. -
 تأمني ادلهمات اخلاصة بادلركز. -
 إرساؿ احلاالت ادلطلوبة من طرؼ ادلديرية الرئيسية للقروض وإعطائهم تقارير يوميا وعلى طلباهتم. -
 مصلحة دراسة القروض: 1-أ

دراستو تطوير ادلشروع أو جتديده و ومراقبة ملفات الضرائب والتأمني ومدى مسامهة القرض يف تنمية و دورىا دراسة 
 من الناحية احملاسبية وادليدانية.

 ىذا ادلكتب مكلف مبا يلي:مصلحة األمانة والتعهدات:  2-أ

راقبة مصداقية استعماؿ مراقبة مصداقية التصاريح ادلتعلقة بالقروض يف رلاؿ ادلفاوضات مع اختاذ احلذر وم -
 القرض مع احًتاـ شكلو ومضمونو وضماناتو.

                                                           
1
 من الوثائق اخلاصة بالبنك  
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تسيري ملفات الوافدين على طلب القروض والوكاالت وإبالغ مديرية رلموعة االستغالؿ عن كل جتاوز يف رلاؿ  -
 توزيع القروض.

 ختزين وتسيري زلفظة فعاليات األوراؽ اليت مل يتم احملاسبة عليها من طرؼ الوكاالت. -

 من خالؿ التحاليل اليومية اخلاصة باختاذ قواعد احلذر عند مالحظة أي نقص جيب إبالغ ادلصلحة القانونية. -

 مسك ملف اللذين مل يتم الدفع ذلم بالتعاوف مع ادلصلحة الرئيسية للمخاطرة مبديرية مراقبة التعاقد. -

االستغالؿ )مديرية شبكة رلموعة  تأسيس ونقل تقرير النشاطات فصليا ادلًتكزة على تعاقدات رلموعة -
 االستغالؿ( ومديرية رلموعة االستغالؿ باإلضافة إىل مديريات القرض.

 وىذه ادلصلحة مكلفة مبا يلي:مصلحة التنشيط التجاري:  3-أ

 مساعدة الوكاالت لتحقيق أىداؼ االستغالؿ يف رلاؿ البنوؾ وجتميع ادلوارد وتوثيق القروض. -
 ادلعامالت التجارية اخلاصة مبديرية رلمع االستغالؿ ومساعدة الوكاالت لتحقيقو.حتقيق مشروع  -
 تسيري ملف زبائن الوكاالت وتوطيد العالقات بني الوكاالت. -
 قسم إدارة الميزانية واألعمال القضائية: -ب

ىذه ادلصلحة بدراسة ادليزانية بشكل دقيق ومتابعة القروض من الناحية القانونية والقضائية يف حالة بعض  تقـو
 ادلشاكل وتضم ادلصاحل التالية:

 مصلحة الشؤون القانونية: 1-ب

تتمثل مهامها يف حل النزاعات واسًتجاع الديوف يف حالة وجود أسباب أو ظروؼ لدى ادلقًتض وبالتايل يكوف  -
ناؾ حصر للمقًتض يف وضع قانوين ومتابعتو من ضماف تسديد الديوف عن طريق االتصاؿ بادلقًتض لإلقراض ى

 )تسديد القرض وقت استحقاقو( وىذا عن طريق تنبيو بإرساؿ شعار كتنبيو أوؿ.

الدفاع مساعدة الوكاالت يف اإلطار القانوين حلل ادلشاكل االجتماعية كانتهاؾ بعض احلقوؽ ومشاكل مالية ك -
 عن حقوؽ البنك يف حالة وجودىا.
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باإلضافة إىل ادلتابعة بالعالقات مع احملامني، ادلوثق... وىذا يف حالة القياـ ببيع الضمانات السمية بادلزاد العلين  -
 وتوزيع األمواؿ ادلوجودة بالبنك على ادلورثني.

إلدارية والوسائل الضرورية فهي تقـو هتتم ىذه ادلصلحة بتقدمي اخلدمات امصلحة اإلدارة والوسائل:  2-ب
 بدراسة ادليزانية وكل ما يتعلق ذلا بدراسة اليومية وتوفري مجيع الوسائل الضرورية.

هتتم ىذه ادلصلحة بكل ما ىو شخص فهي تعوؿ على القياـ بالتسيري مصلحة تسيير المستخدمين:  3-ب
ا بدراسات متعددة تتمثل فيما يلي: الشخصية األحسن واجليد وىذا كل ما خيص العماؿ وىذا من خالؿ قيامه

الذاتية للعماؿ ومسعتهم األخالقية يف إطار مشوارىم ادلهين كما هتتم أيضا بادلراقبة ومنح التقاعد، التكوين اجليد 
 لإلطارات.....

 يف إطار مهامو ىو مكلف بػ: قسم المراقبة من الدرجة األولى: -ج

 مديرية االستغالؿ ووكاالهتا.حتقيق ادلراقبة واحملاسبة يف  -
مراقبة ومتابعة متوسط أياـ احملاسبة اآلتية من الوكاالت واحلاالت اليومية من مديرية احملاسبة العامة )ادليزانية/  -

 األرقاـ/ احلاالت( ومصداقية الكتابات والوجو احلسن لكل وكالة.
 ة العامة.نقل كل حاالت التواصل وحاالت الوكاالت إىل مديرية احملاسب -
 مراقبة فًتات التعهدات مبختلف طبيعتها. -
 التأكد بطريقة ىامة من احًتاـ تطبيق التعليمات والقواعد الداخلية واخلارجية للمعاملة البنكية. -
 ىي مكلفة مبا يلي:مصلحة المراقبة العامة:  1-ج

 ضماف ادلراقبة احملاسبية للوكاالت التابعة ذلا. -
 الت ادلرتبطة هبا تقـو بتقنية ملفات.التأكد من أف الوكا -
 التجارة اخلارجية تبعا لتواريخ زلددة لقاعدة التبادالت. -
 اإلشعار بكل خلل داخل السلم اذلرمي. -
 تؤمن زيارات ادلراسل احمللي دلديرية فرع االستغالؿ حيث يقدـ ذلا تقرير متواصل. -
 جدوؿ من طرؼ مديرية فرع االستغالؿ.القياـ مبهاـ ادلراقبة والتفتيش ادلربمج من خالؿ  -
 مكلفة مبا يلي: خلية المراقبة من الدرجة األولى: 2-ج
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 حترير ادلهمات وتقدديها إىل ادلعنيني هبا. -
 متابعة تطبيق إرشادات السلم اذلرمي ادلتخصص يف ىذه ادلادة. -

 الدراسة وضوعجمع المعلومات عن م: المطلب الثالث

 :قمنا باخلطوات التالية

 إختيار عينة الدراسة: -1

، حيث سندرس حالة مديرية رلمع االستغالؿللوصوؿ إىل نتائج علمية حوؿ إشكالية البحث ادلقًتحة مت اختيار 
 قرض إستغالؿ طلب من طرؼ زبوف يريد بناء عمارات.

 جمع:ماألدوات المستخدمة في ال -2

 :يمبجموعة من األدوات ى باالستعانةبناءا على اإلشكالية ادلطروحة قمنا       

 األسئلةومت توجيو رلموعة من  وبني موظفي ادلؤسسة زلل الًتبص، ناحيث مت فيو تبادؿ لفظي بين المقابلة: 
من طلب  وادلراحل اليت دتر هبا عملية منح القرض ابتداءا كيفية منح قرض وادلخاطر اليت يتعرض لو ادلتعلقة عن

القرض إىل إصدار القرار  وما حيدث بعد القرار، و الضمانات وأيضا سلتلف الدراسات اليت جيريها البنكي عن 
 الزبوف.

  وادلقصود ىنا الوثائق ادلقدمة من طرؼ العميل وىي ادليزانيات احملاسبية وجدوؿ حسابات وثائق المؤسسة:
 .ادلقدمة من طرؼ الزبوف اخلاصة بالطلبسلتلف الوثائق و  .2013، 2012، 2011للسنوات 

 

 

 

 

 



 الفصل الثاني دراسة تطبيقية في بنك التنمية المحلية
 

63 
 

 دراسة ملف قرض استغاللمراحل : المبحث الثاني

يف ىذا ادلبحث سنقدـ على دراسة ملف زبوف طالب لقرض استغاليل وحتليل وثائقو  من أجل دتويل مشروع      
 بناء وسنتعرؼ يف ىذا ادلبحث إف كاف الزبوف سيحصل على القرض أـ ال.

 تقديم ملف قرض و طرق تحليله من طرف البنك :األول المطلب

وىذا  إف عملية دتويل قرض استغاليل تتطلب رلموعة من اإلجراءات، أوذلا تكوين ملف خاص باالستثمار      
 وىي: ادللف ينتقل من ادلستثمر إىل اجلهة ادلكلفة مبنح االئتماف عرب رلموعة من اخلطوات

 ل:دراسة ملف قرض االستغال -أوال

 وىي:إىل مدير البنك يقـو الزبوف بتقدمي ملف طلب القرض يضم كافة الوثائق ادلتعلقة بادلشروع  -1

ادلشروع  مدةلومات الزبوف وادلبلغ ادلطلوب و : حيث حيتوي على مع"01"ادللحق رقمحسب طلب القرض -
 حيث ال تتجاوز سنتني، مردودية ادلشروع، الضمانات اليت ديتلكها ، وادلؤىالت.

وبعد ادلناقشة بني صاحب ادلشروع ومدير البنك يطلب ىذا األخري من ادلستثمر إحضار ملف يتضمن 
 ."13رقم  إىل 02من رقم "ادلالحق ، أنظر الوثائق اخلاصة بادلشروع وىذا حسب نوعيتو

إىل ادلكلف بالدراسات الذي يراجع ادللف أوال إذا كاف كامال  عندما يقـو الزبوف بإحضار ادللف يقدمو مباشرة
 ومات أوال، وىنا منيز ثالثة حاالت:من حيث الوثائق وادلعل

ادللف كامال: إذا كاف ادللف كامال يؤخذ إىل اللجنة ادلختصة مث ترد ىذه األخرية أيضا بالقبوؿ أو الرفض  -أ
 مع التربير أو طلب إكمالو إذا كاف ناقصا.

 حالة إذا قبلت اللجنة القرض على شرط أف ال يتعدى ادلبلغ ادلطلوب النسبة اخلاصة بالوكالة فهي تتخذ ويف
القرار ىنا، أما إذا كاف ادلبلغ يفوؽ صالحياهتا فإهنا تعطي رأي غري هنائي وترسلو عرب ادللف إىل ادلديرية 

 الرأي النهائي حوؿ طلب القرض.اجلهوية وذلك من أجل إعطاء 

يف حالة رفض القرض من طرؼ الوكالة اجلهوية تتم دراسة ادللف من جديد دراسة معمقة مث تتخذ القرار أما 
 ادلناسب وليس بالضرورة أف يوافق قرار الوكالة.



 الفصل الثاني دراسة تطبيقية في بنك التنمية المحلية
 

64 
 

 "14ادللحق رقم " ، أنظر(Notification d'accordيف حالة القبوؿ تعمل الوكالة اجلهوية وثيقة قرار القبوؿ )
تفق عليو، الضمانات ادلتفق عليها، ادلدة) تكوف حسب حاجة الزبوف( أقصاىا سنتني، مث حتتوي على ادلبلغ ادل

القرار إىل الوكالة لتتصل بالزبوف وتعلمو بقرار القبوؿ مع التفاصيل وبالتايل يأيت الزبوف يتم إرساؿ ىذا 
وترسلها إىل ادلصلحة ( Bordereau de garauliesبالضمانات ليقدمها إىل الوكالة وحترر ىذه الوثيقة تسمى )

 ويعترب مبثابت اقًتاح من طرؼ الوكالة. اجلهوية لتصادؽ عليها القانونية يف الوكالة

يف حالة إذا كاف ادلبلغ من صالحيات ادلديرية اجلهوية ترسل نسخة منو وإذا كاف ادلبلغ يفوؽ صالحيات 
 ادلديرية اجلهوية ترسل نسختني إىل الوكالة.

الوكالة وتتصل ىذه األخرية  إىلاجلهوية للقرض تتم نفس اخلطوات حيث ترجع القرار  يف حالة رفض الوكالة
 بالزبوف لتعلمو عن القرار.

 ويف األخري تتابع الوكالة الزبوف بعد قبوؿ طلبو وختتص بكافة التعامالت معو.

 الدراسة التقنية للملف: المطلب الثاني

على مستوى قسم "القروض والتنشيط التجاري" يف الوكالة يقـو موظف)ة( ادلسؤوؿ)ة( عن ىذا القسم      
بدراسة الوثائق وادليزانيات ادلالية واحملاسبية ادلقدمة من طرؼ ادلستفيد وادلذكورة سابقا، وىذا قصد معرفة رحبية 

األخريتني من  دلردودية احملققة يف السنتنيسبة اأموالو اخلاصة ونسبة تغطية األمواؿ اخلاصة للديوف وكذلك ن
 تاريخ طلب القرض.

قمنا بتحويل ادليزانيات احملاسبية إىل ميزانيات مالية، حيث تسمح لنا بالقراءة ادلالية ذلاتو ادلؤسسة أثناء الدراسة 
 .(R, BFR, FRT) من خالؿ حساب مؤشرات التوازف ادلايل

 :حساب مؤشرات التوازن المالي -

FR= األصوؿ الثابتة )من أعلى ادليزانية( –ألمواؿ الدائمة ا 

 ديوف قصرية األجل )من أسفل ادليزانية( –األصوؿ ادلتداولة  =      

BFR= )  التسبيقات البنكية( –)الديوف قصرية األجل  -ادلتاحات(  -األصوؿ ادلتداولة 
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 BFR - FR = RT 

 مؤشرات التوازن المالي: يوضح قيم 50الجدول رقم 

 3122 3123 3124 

FR 81.695  - 391:1284 39:95298 

BFR 2637129 35748134 39949633 

TR 26:7713- 4564261 256776 

 المصدر; من انجاز الطالبة اعتمادا على الوثائق المقدمة من طرف البنك   

  :تحليل المؤشرات المالية

 
  نالحظ أفFR  ىذا يعين أف األمواؿ الدائمة قد غطت األصوؿ متزايد خالؿ الثالثة سنوات ادلدروسة

 ف الوضعية ادلالية أوبذلك نستنج  FRالثابتة شلا نتج عنو فائض موجب يعرب عن ىامش األماف 
 .للمؤسسة جيدة
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 نالحظ ارتفاع كبري ؿBFR والضرائب  وىذا بسبب ارتفاع ديوف الزبائن وارتفاع ادلخزونات 2012 مع
ىذا يدؿ على أف ادلؤسسة ال حتتاج إىل رأس ماؿ عامل ألنو  2013لكن ىناؾ ارتفاع بسيط مع سنة 

 .يغطى كل االستثمارات

 
  ىذه الوضعية تعرب عن حالة العجز، وذلك ألف ادلؤسسة ال   2011نالحظ أف اخلزينة سالبة سنة

، لكن ىناؾ ارتفاع ملحوظ مع السنة تغطي احتياجاهتا كلية، وىذا يشكل خطر بالنسبة للمؤسسة
يف ىذه احلالة يكوف احتياج رأس ادلاؿ العامل أكرب من احتياجاتو، ويف ىذه احلالة ديكن  2012ادلوالية 

لكن  للمؤسسة إبقاء جزء من أمواذلا لتغطية بعض التزاماهتا أو توظيف ىذه األمواؿ يف مشاريع أخرى
 ائها موجبة.ىناؾ تناقص يف اخلزينة مع بق 2013سنة 

 

 حباجة إىل مصدر لتمويل مشروعها ألف وضعيتها ال عليها ديكن القوؿ أف ادلؤسسة  من خالؿ النتائج ادلتحصل
 تسمح ذلا بالدخوؿ إىل أسواؽ جديدة.

 قرار البنك:

إىل  2011االئتماف من خالؿ قيامها بدراسة الوضعية ادلالية للمؤسسة ما بني  إدارة أجرهتابعد الدراسة اليت      
د التحليل الدقيق دوات التحليل ادلايل وبعأوادلتمثلة يف حتليل الوضعية ادلالية للعميل وذلك باستخداـ  2013

ف الوضعية ادلالية للمؤسسة جيدة وقادرة على تسديد أسسة ادلتعلقة بثالث سنوات سابقة ونظرا لثبوت دليزانيات ادلؤ 
دينار جزائري  60.000.000بقيمة العميل لقرض االستغالؿ  منح إىلجاؿ استحقاقها توصلت الوكالة آا ويف هنديو 

 "14دلدة سنة واحدة مع الشروط والضمانات ادلتفق عليها، أنظر "ادللحق رقم
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 خالصة:

أف قرار منح القرض من طرؼ بنك التنمية احمللية يتم عن طريق  توصلنا إىلانطالقا من دراستنا ذلذا الفصل      
تسليط الضوء على الكثري من اجلوانب كاجلانب الشخصي واجلانب التقين بغية احلصوؿ على القرار الصحيح وأف  

 اليت حيددىا البنك. كل ملف جيب أف حيتوي على كافة الوثائق ادلطلوبة

د ىو الذي يتخوؼ منو أي بنك ويف ىذا الصدد جتتهد الوكالة اجلهوية يدديكننا القوؿ أف خطر عدـ التس و     
لبنك التنمية احمللية لوالية مستغاًل بكافة األساليب ادلمكنة حملاربة ىذه ادلخاطر وذلك من خالؿ فرضها 

 للضمانات ادلتماشية مع طبيعة ىذه األخطار.
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 العامة: الخاتمة

      للتحليل ادلايل أمهية بالغة باعتباره من الركائز األساسية ألي مؤسسة فهو الذي حيدد ادلركز ادلايل ذلا      
ا اجتاه البنك ادلقرض والبنوك هتا علي الوفاء بالتزاماهتويربز الوضع ادلايل للعميل أو ادلؤسسة طالبة القرض ومدى قدر 

تستعمل التحليل ادلايل بدرجة كبرية لكونو يرشدىا إىل  ىاألخر التجارية باعتبارىا من ادلؤسسات االقتصادية ىي 
ا ادلالية إذن فهو الذي يطمأن هتاختاذ قرارات سليمة جتعلها تتوخي األخطار النامجة عن منح القروض يف عمليا

ح قرض معني ويقوم احمللل ادلايل بعملية التحليل ادلايل حيث ال يباشر عملو مع بداية البنك عندما يقبل على من
ادلشروع بل قبلو فيعمل جاىدا على دراسة ادلشروع لإلحاطة بو من مجيع اجلوانب وما إذا كان ىذا ادلشروع سيدر 

 .ضالقر ل أو عدم قبول منحو ليقرر البنك يف األخري قبو  ،أرباحا تعود على البنك وىل ىو مشروع ناجح أم فاشل
فانو يدل علي أن السياسة اليت  شيءعلى  لكننا يف وقتنا احلاضر نسمع كثريا عن إفالس البنوك وىذا وإن دل     

تتبعها البنوك ىي سياسة تفتقر لعنصر األمان ألنو غالبا ما دتنح ىذه األخرية دون ضمانات ودون دراسة مسبقة 
وادلعنوية اليت  تعرضت لكومة من اخلسائر ادلادية لوجود ما يسمى بالبريوقراطية فتجد البنوك نفسها يف األخري قد

ا يعرضها لشبح افإفالس ولتفادي ىذه ادلااطرة كان حتميا وإلزاميا البحث عن لحلل مايل  تؤثر علي رأس ادلال مم
 .كفء يستادم أدوات التحليل ادلايل ليساير التحديات وادلااطر اليت قد تطرأ يف ادلستقبل

 :نسبيا وليس كليا حيثصحة الفرضيات ادلذكورة سابقا  إثباتنو مت أنستنتج من خالل دراستنا 

اذ قرار منح القرض من طر  البنك، ومت اثبات ذلك من دراستنا دللف القرض اخت ليس أساسا يفليل ادلايل التح -
 حيث يتبع البنكي عدة معايري الختاذ قرار منح القرض منها الشاصية.

 عدم قدرة بعض العمالء على السداد ال يشكل خطرا على البنك طادلا كان ذلك يف حدود النسبة اآلمنة اليت -
 حتددىا البنوك ادلركزية لكل بنك، وذلك من خالل ادلقابلة اليت أجريناىا يف مكتب دراسة القروض.

 حتتاط البنوك من خماطر القروض ادلمنوحة باالستعالم اجليد عن العميل ونشاطو وبأخذ الضمانات الكافية. -

ن دراسة البنك دللف أىل إ ناتوصلومن خالل دراستنا لدور التحليل ادلايل يف منح القروض لدى البنك،      
وبذلك يكون القرار ادلتاذ  القرض ادلتعلق بالعميل اقتصرت على التحليل ادلايل باستادام مؤشرات التوازن ادلايل

 .يف حدود الدراسة ادلقامة
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ن الوضعية مع الفرضيات ادلقدمة مما يدل على أنسيب من خالل ىذه االستنتاجات جند أن ىناك تطابق      
 . القرارات النهائية اختاذيف تسيري ادلصاحل ادلالية للمؤسسة، ومن مث  دلالية تلعب دورا

 : انطالقا من ىذه النتائج ميكن تقدمي مجلة من االقرتاحات نلاصها فيما يلي  التوصيات:

   يف اخلارجم ادلهنية بالتكوين هتعلي البنوك السعي فإجياد لحيط عمل مالئم وحتفيز موظفيها والرفع من كفاء -

 . واكتساب اخلربة والتقنيات اجلديدة ادلستعملة يف الدول األجنبية  

 . مهتراء الزبائن ووضع حتت تصرفهم شبابيك خاصة جلمع مقرتحاآاألخذ بعني االعتبار  -

 .وتكثيفها، والرتكيز علي العمل اجلواري دلا لو من أمهية  شهاريةاالىتمام أكثر بالسياسة افإ -

ا بالنسبة هتعتماد علي بطاقات القرض اليت تعترب يف الدول ادلتقدمة من الوسائل ادلستعملة بكثرة نظرا لفائدافإ -
 .للبنك والعميل كتوفري الوقت وتكلفة دراسة ادللفات وجتديدىا
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 ضمن خترج مذكرة قراراهتا، وترشيد االقتصادية املؤسسات أداء يف املايل التحليل استخدام سعادة، اليمني-
 .2009-2009 باتنة، جامعة األعمال، إدارة ختصص املاجيستري، شهادة نيل متطلبات

 ختصص املاجيستري، شهادة نيل متطلبات ضمن خترج مذكرة األجل، قصرية البنكية القروض تسيري موتريف، أمال-
 .2002-2001 اجلزائر، جامعة األعمال، إدارة

 نيل متطلبات ضمن خترج مذكرة اجلديد، املايل احملاسيب النظام ظل يف املايل التحليل حسني، بركة عمار، امياط-
 .2013-2012 مستغاًل، جامعة حماسبة، ختصص ،أكادميي سانسيل شهادة

 سانسيل شهادة نيل متطلبات ضمن خترج مذكرة التجارية، البنوك يف املايل التحليل فاطمة، أجراد حجيلة، بركان-
 .2011-2010 البويرة، جامعة وبنوك، مالية نقود ختصص أكادميي،

 نيل متطلبات ضمن خترج مذكرة االقتصادية، املؤسسة يف املايل التحليل آلية وفاء، شريف خدجية، بلبيوض-
 .2013-2012 مستغاًل، جامعة مالية، ختصص أكادميي، سانسيل شهادة

 أكادميي، ماسرت شهادة نيل متطلبات ضمن خترج مذكرة القروض، منح يف املايل التحليل دور ،إميان حابس-
 .2011-2010 ورقلة، جامعة ومالية، بنوك ختصص

 ختصص ،أكادميي سانسيل شهادة نيل متطلبات ضمن خترج مذكرة املصرفية، القروض خماطر عيسى، بن محزة-
 .2003-2002 املدية، جامعة ونقود، مالية
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 ضمن خترج مذكرة االستثمارية، املشاريع متويل يف ودورها البنكية القروض سعداوي، نسيمة أخلف، مسية-
 .2014-2013 البويرة، جامعة وبنوك، مالية نقود ختصص ،أكادميي سانسيل شهادة نيل متطلبات

 املدية، جامعة وتأمينات، بنوك ختصص ،أكادميي سانسيل شهادة نيل متطلبات ضمن خترج مذكرة بوين، صفار-
2002-2003. 

 نيل متطلبات ضمن خترج مذكرة البنك، لدى القرض منح قرار اختاذ يف املايل التحليل دور امحد، مسعودان-
 .2014-2013 مستغاًل، جامعة وتأمينات، بنوك ختصص أكادميي، سانسيل شهادة

 ،أكادميي سانسيل شهادة نيل متطلبات ضمن خترج مذكرة القروض، خماطر تأمني بسمة، بوسيان رزيقة، مهدي-
 .2005-2004 املسيلة، جامعة وتأمينات، بنوك نقود، ختصص

 إدارة ختصص ،جيسرتاامل شهادة نيل متطلبات ضمن خترج مذكرة التجارية، املصارف إدارة اهلل، عبد رأفت ناصر-
 .2011 سوريا، دمشق، جامعة األعمال،

 :المواقع اإللكترونية 

http:www.pogor.org/databases/arabbanks/relatedarticles GV ns Pname)تعريف القرض(- 

www.alwatan.com/graphics/2003/11nov/6=11/dialghtml/economy.htmlhttp:)تعريف القرض(- 

 رسمية:الوثائق ال 
 .م13/13/3991، الساري العمل هبا ابتداء من 3991نشر غرفة التجارة الدولية  -

 :الدروس والمحاضرات 

 .دروس من جامعة بنها، كلية التجارة، مقياس الرقابة املالية، مصر -

 .2012/2013حماضرات األستاذ بوشيخي بوحوص  -

 

http://www.alwatan.com/graphics/2003/11nov/6=11/dialghtml/economy.html
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