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عترب القطاع املصريف يف بلد من البلدان الركيزة األساسية و الدعامة األوىل لتشجيع القطاعات األخرى و ي         
 النشاطات يف اقتصاد .  أهمهذا القطاع من  تعترب منوها.

من القرن العشرين ,متثلت  األخريشهد القطاع املايل على مستوى العامل العديد من التطورات خالل العقد و لقد 
املالية على  األسواقمالية جديدة ,و انفتاح  أدواتيف التقدم التكنولوجي اهلائل يف الصناعة املصرفية و استحداث 

اليت  األزماتهذه التطورات االجيابية مل متنع حدوث   إن إالالدول املختلفة بصورة غري مسبقة ,  البعض يفبعضها 
املتقدمة , و اليت أدت إىل التأثري السليب على اقتصادايهتا و  أوسواء يف الدول النامية شهدها القطاع املايل 

معظم الدول اليت شهدت أزمات مالية و اقتصادية كانت مشاكل البنوك قامسا مشرتكا فيها و ذلك  إناملالحظ 
 بسبب تزايد املخاطر املصرفية السيما خماطر االئتمان .

 ومنها  تتألفملصريف لبلد ما يعرف على انه جمموعة املؤسسات و القوانني و األنظمة اليت كان اجلهاز ا  فإذا      
من جديد  إقراضها تعيد يف شكل ودائع ل األموالجتمع   أوعيةخمتلف البنوك , فان البنوك تعترب   رفقهاتنشيط 

يف شيت جماالت التوظيف املمكنة مبا  خمتلففضال عن تقدمي خدمات , إليهاحسب شروط حمددة لذوي احلاجة 
 يساهم يف متويل فعاليات  االقتصاد الوطين .

 و احلفاظ عليها و استغالهلا عن حاجة من جهة , أمواهلم إليداع أمنةاملتعاملني االقتصاديني يبحثون عن جهة  إن
 ن املوارد املالية .نه من الوفاء ابلتزاماته  و يوفر هلا مالبنك عن مصدر ميك يبحث األخرىو من جهة 

و  عمالاأل أداءعديدة كالسيولة و املالءة و الدقة يف  معايريلى عاحتياجاهتم و اليت تعتمد بدورها يؤمن هلم  ما
 إنو ترتيبات نقدية و وضع قواعد احلذر من شاهنا  اإلجراءاتوفق هذه املعايري احملكمة و  العملحىت تضمن 

و حتد من املخاطر املصريف اليت ترتبص هبا و عليه  تضبط عمليات استخدام املوارد املالية املتوفرة لدى البنوك
االعتبار عامل السيولة  ألخذ إياملالية , مرد وديةعلى   عمالهتاتعامالهتا مع  إطارهذه البنوك تركيز يف  أصبحت

 ية يف إن واحد .وعامل الرحب
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 أمهية البحث :

تكمن أمهية هذا البحث يف تسليط الضوء على قواعد احلذر اليت يشرتطها البنك عند أصدرها             
للقروض البنكية و طرق تسيريها و ابلتايل حتريك وتفعيل الدورة االقتصادية ,ابإلضافة إىل معرفة الكيفية اليت 

 يتعرض هلا القرض .يتحصل عليها طالب القرض لقرض و كيفية التقليل من املخاطر اليت 

 البحث : أهداف 

 إن األهداف اليت نتطلع الوصول إليها من خالل هذا البحث هي :         

 ؛_ معرفة أمهية قواعد احلذر يف  مدى محاتيها عند منح القروض البنكية 

  ؛_ قياس و تقومي و إدارة احتمال وقوع املخاطر و عالقتها مبا بتحقيق من عائدات

 ؛يف جمال منح القروض البنكية و الشروط اليت يتبعها   _ دعم مغارفنا

 التالية : االشكاليةعلى األساس ميكن إن نطرح 

  ؟ما مدى فعالية  احلذر يف احلماية القروض البنكية

 الفرعية التالية : األسئلةنطرح عن هذا السؤال الرئيسية  ولإلجابة

 ؟ يف منح القروض البنكيةقواعد احلذر  أمهية_ ما 

 ؟_ هل حتمي حقيقة قواعد احلذر األموال البنك 

 : أسئلةمبدية هلذه  كإجابةوحاولنا وضع الفرضيات التالية  

 .القروض البنكية يف منح  أمهية_ تكسب 

 .  البنك من املخاطر األموال_ حتمي قواعد احلذر 
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 املنهج املتبع:

 التحليل .من اجل اإلملام ابملوضوع نتبع املنهج الوصفي و املنهج 

 جلنا موضوع هذا البحث من خالل جانب نظري وجانب تطبيقي  .يتضمن اجلانب النظري فصلني القد ع

قواعد احلذر،و مدى لخصصناه ،أما الفصل الثاين  لقروضختص اب عامة مفاهيمتطرقنا يف الفصل األول إىل  
  أتثريها على محاية القروض البنكية

 حتتوي اجلانب التطبيقي إىل حمورين 
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تؤدي القروض دورا هاما يف التطور االقتصادي للبالد ألهنا الوسـيلة املناسـبة لتزويـد األفـراد واملؤسسات يف       
اجملتمع ابألموال الالزمة على أن يتعهد املدين بسداد تلك األمـوال وفوائدها والعموالت املستحقة واملصاريف دفعة 

قة بتقدمي جمموعة من الضماانت اليت تكفل البنك اسرتداد أمواله واحدة أو يف تواريخ حمددة ويتم تدعيم هذه العال
لذلك فإن القروض تعترب املورد األساسي الذي يعتمد عليـه  .مــن السـداد بدون أية خسائرالعميل يف حالة توقف 

حقة املودعني البنك يف إيراداته، إذ متثـل اجلانـب األكرب من االستخدامات، و من خالهلا ميكن دفع الفائدة املست
لديه، وتدبري قدر مالئم من الربح مع إمكانية احتفاظ البنك بقدر من السيولة ملواجهة احتياجات السحب من 

  مدخل إىل القروض فـي إطار ثالثة مباحث:و من خالل هذا الفصل سنتعرض إىل  .العمالء

 ماهية القروض البنكية  مبحث األوىل :

 نكيةمبحث الثاين : أنواع القروض الب

 مبحث الثالث : معايري و إجراءات منح القروض 
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 مـاهية القروض : األولاملبحث 

كتقدمي القروض   ع وخصم األوراق وغري ذلك مـن األعمالكاستقبال الودائنوك التجارية عدة أعمال تقوم هبا  للب
أفراد ليسوا حباجة إليها وتقدمها إىل من ، حبيث تستقبل الودائع مـن  للعمالء وهي الوظيفة األساسية اليت تقوم هبا

 .هم حباجة إليها

 املطلب األول: تعريف القروض 

تعرف القروض بلغة القانون على أهنا تسليم الغري ماال منقوال أو غري منقول على الدين أو الوديعـة أو الكفالة أو 
 (.مع نية االستعادة)اإلجيار، أو اإلعارة أو الرهن ، يف مجيع تلك احلاالت يتعلق األمر بتسليم مؤقت للمال 

ـلى عنصرين أساسني االستهالك، وهو يقـوم عـه يف اإلنتاج و فالقرض يعين تسليف املال لتشغيل االقتصادغة بلأما 
 .مها: الثقة و املدة

( بوعـد وفاء أو تسديد أو دفع مقابـل تنازل أحد اخلإذن االئتمان هو مبادلة مال حاضر )نقدا، بضاعة ...  
 1. منه فيما بعد استعادهالطرفني مؤقتا عن مال معني على أمل 

روض البنكية على أهنا الثقة اليت يوليها البنك التجاري لشخص مــا وذلك لقاء عائد و من جهة أخرى تعرف الق 
قروض عبارة عن معني حيصل عليه البنك من املقرتض يتمثل يف الفوائد والعموالت واملصاريف ، وهكذا تكون ال

يصدر من البنك بناء على طلب هد متفق عليه ويضعه البنك حتت تصرف العميل مقابل تع مبلغ حمدد من النقود
 2الضمان .العميل لصاحل املستفيد كما هو احلال يف خطاب 

  : السابقة للقروض البنكية متكننا من استخالص عناصر القروض فيـما يلي التعاريفإن خمتلف  

 . وهي تعين درجة املخاطرة اليت تتضمنها العملية اليت ميكن قبوهلا الثقة:_أ  

العمـيل وقدرته على  مةءمالبلة للتوظيف لدى البنك، ومدى يرتبط حبجم املوارد القا :ناالئتمامبلغ _ب  
    .السداد

                                                             

  9،ص  2000، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، محاضرات في اقتصاد البنوكشاكر القزويني، _1
طبعة ، دار الوسام للطباعة والنشر، ال، إدارة أموال وخدمات المصارف لخدمة أهداف التنمية اإلقتصاديةصالح الدين حسن السيمي_2

111،ص 1989بيروت، لبنان ، األولى،    
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 .  االستثماريةكالعمليات   االئتمانهو الشيء املستخدم فيه القرض أو  :االئتمانالغرض من _ج 

 . السداد دفعة واحدة أو السداد على أقساط  ,هي الفرتة املمنوحة لسداد القرض املدة :_د 

 .ويتمثل يف سعر الفائدة والعموالت واملصاريف عليه العائد الذي حيصل البنك املقابل:_ه 

 .وهي اليت متكن البنك من اسرتداد أمواله يف حالة ما إذا توقف العميل عن السداد الضماانت : -و 
 البنكية القروض مصادر :املطلب الثاين

 :1يلي فيما القروض مصادر تتمثل
 : الودائع 1-
 , للبنوك اجلارية النشاطات متويل وهي البنوك مصادر من الودائع تعترب
 : البنكية الورقة 2-

 تعتمد قيمتها أي ، النقود من نوع هو الذي متحول غري نقدي ورق إىل املتحول الورق من البنكية الورقة انتقلت
 ال  حبيث خصومات شكل على أصدرت عندما قرض وسيلة وأصبحت البنكية الورقة فيها توضع اليت الثقة على

 . االستحقاق أجل يف تسدد مث ، اخلصم فرتة يف إال تتداول
 : البنكي احلساب 3-

 واآلخر لدفع أحدمها ،قسمني وهلا للعمليات كشف وثيقة يف مدونة تكون البنكالعميل و  بني العالقة إن
 بينهما الفرق ، املدين وجمموع الدائن جمموع بني تقارب عملية كل بعد ، ابحلاسب يسمى ما وهذا لسحب
  مدينا أو دائنا يكون أن ميكن ابلرصيد

 :واملالية النقدية السوق 4-
 فيه حيدد طلب العميل بتقدمي املفاوضات هذه تتم ، القروض حول تفاوضات إجراء إىل األسواق هذه هتدف
 النقدية والسوق ، طلبه قبول عدم أو بقبول إشعارا األخري هذا يتلقي ,مدة وبعد ، يريده الذي القرض مقدار

 مخسبعد  األقل على تسديدها يتم واليت بشروط مفروضة األخرية وهذه األجل طويلة القروض حول فقط تتفاوض
 سنوات.

 

                                                             

  1_ شاكر القزويني،  مرجع سابق .ص .20
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 : أمهية القروض ووظائفها املطلب الثالث  

  لفرع األول : أمهية القروضا

يف احلياة االقتصادية وتطورها، حيث أهنا أداة لتحويل رأس املال من شخص آلخر، ليشغل يف  اهام ادور للقروض 
 :اإلنتاج، التوزيع ووساطة للتبادل؛ وميكن تلخيص أمهية القروض فـي العناصر التالية

 ؛ ل القومي الوطيندة الدخـ اليت تؤدي إلـى زيـا_زايدة حجم اإلنتاج يف اجملتمع وهـذا يعين زايدة مردودية املنتجني1

 ؛البطالة التقليل من_2

ة للعمـالت األجنبية يف خلارجية ، وهـذا لتغطية احلاجــخاصة فيما خيص القروض ا االقتصاديةحتقيق التنمية _3
  ؛االستريادعملية 

 ؛ التضخم مكافحة_4

  الفرع الثاين: وظائف القروض 

التجارية سواء الداخلية أو اخلارجية، وهـي متثــل كذلك اجلزء األكرب تؤدي القروض دورا مهما يف تسوية املبادالت 
أغراض القروض األساسية يف  مــن مكوانت عرض النقود أومن كمية وسائل الـدفع، وميكننـا حتديـد وظائــف و

 1:اجلوانب التالية

 أوال : وظيفة اإلنتاج

اإلنتاجي املختلفة واليت تستوجب توفري قدر كبري من رؤوس  االستثمار احتياجات يف االقتصاد احلديث تزايد 
، كما ميكن االستثماريةاألموال اخلاصة ، ولذلك أصبح اللجوء إىل البنوك أمــرا ضروراي لتمويل العمليات 

 االئتمانيةللمستثمرين احلصول على القروض عن طريق إصدارهم للسندات مث بيعهـا ، لـذلك جنـد أن املؤسسات 
الوطين،  االقتصادواإلنتاج يف  االستثماربدور الوساطة فيما بيـن املدخرين واملستثمرين ألجل تسهيل وزيـادة  تقوم

 . هذا فضال عن تقدمي البنوك للقروض مباشرة مبا هو متوفر لـديها من ودائع املدخرين

                                                             

   112ص ،  1995العراق، املوصل، ،جامعة للطباعة الكتب دار مديرية ،واملصارف النقود ، الشمري نوري حممد انظم_1 
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  االستهالكاثنيا : وظيفة متويل 

ز األفراد عن جل ألاماهنا ، فقد يعجـاحلاضرة بدفع أل هالكيةاالستاملقصود هبا حصول املستهلكني على السلع 
بواسطة الدخل لذا ميكن هلم احلصول عليهـا عـن طريق القرض الذي  االستهالكيةتوفري القدر املطلوب من السلع 

 تنشيطه يقدمه البنك،ويكون دفع األامان على فرتات مستقبلية مما يساعد األفراد علـى توزيـع إنفاقهم ابإلضافة إىل
 .االستثمار، ومن مث يساهم يف زايدة رقعة السوق وحجم  االستهالكيةجلانب الطلب على اخلدمات 

 اثلثا: وظيفة تسوية املبادالت 

تظهر أمهية تسوية املبادالت وإبرام الذمم من خالل كمية وسائل الدفع ومكوانت عرض النقـود فـي اجملتمع، وهذا 
ـــالقروض بصورة واسعة يف تسوية  استخداماألخري يعين  ني األطراف املختلفة، هذه التسوية املبادالت وإبـرام الـذمم ب

ـل علـى البنوك احلاضرة يف القيام هبذه املهمة دفع ووسيط للتبادل مع اعتماد أقـتتم بواسطة الشيكات كوسيلة لل
الودائع واستخدام أدوات أبنشا نـوك التجارية العادات البنكية يف اجملتمع، كما أن قيام البتطور وهذا انشئ عن 

األخرى من األوراق املاليـة كالكمبيـاالت، وبطاقـات القرض ساعد كثريا على تسهيل عملية املبادلة  االئتمان
 .وتوسيع حجمها

 البنكية القروض أنواع :الثاين املبحث

 ثالثة إىل القروض تصنيف ميكن ذلك خالل ومن ، عديدة معايري وفق البنك مينحها اليت القروض تصنيف ميكن
 موجهة قروض وكذا االستثمار،جمال  لتمويل موجهة قروض ، االستغاللجمال  لتمويل موجهة قروض ، أنواع

  . اخلارجية التجارة لتمويل
 االستغاللجمال  لتمويل املوجهة القروض :األول املطلب
 عشرة امانية الغالب يف تتعدى ال واليت القصري املدى على إنتاجها بتمويل املؤسسة االستغالل قروض تساعد
 أنواع ثالثة إىل القروض هذه نصنف أن إمجالية بصفة وميكننا األنشطة، هذه لتمويل طرق عدة البنوك وتتبع شهرا،

 إىل موجهة وليست عامة بصفة امليزانية يف املتداولة األصول لتمويل املوجهة القروض وهي: العامة القروض-1
 القروض هذه مثل إىل عادة املؤسسة تلجأ و ، اخلزينة بقروض القروض هذه أيضا وتسمى ، معني أصل متويل

  :1يلي فيما القروض هذه إمجال وميكن ، مؤقتة مالية صعوابت واجهةمل
                                                             

  1_سليمان ناصر ، التقنيات البنكية و عمليات االئتمان، ديوان مطبوعات الجامعية ، 2012 ،ص 30. 
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 : الصندوق ت تسهيال 1-1-
 اإلرادات أتخر عن والنامجةالعميل  واجهها اليت املؤقتة السيولة صعوابت لتخفيف متنح  قروض عن  عبارة وهي
 العميل لصاحل التحصيل عملية فيها تتم فرصة أقرب إىل املدين صيدر  تغطية إىل هتدفإذن   فهي ، النفقات عن

 . القروض مبلغ يقطع حني
 : املكشوف على السحب 2-1-

 ، العامل مال رأس كفاية عدم عن الناجم اخلزينة يف نقصا يسجل الذيالعميل  لفائدة بنكي قرض عن عبارة وهو
 إىل تصل قد أطول لفرتة و معني مبلغ حدود يف مدينا يكون لكيالعميل  حساب ترك إمكانية يف ماداي ويتجسد

 ومبجرد املكشوف مدة عليها يطلق واليت ، الفرتة هذه خالل العميل على فائدة بفرض البنك ويقوم ، كاملة سنة
 .الفائدة فرض البنك يوقف الدائن إىل الرصيد عودة
 وخيتلفان يوما، 15 تتجاوز ال األخرية هذه أن يف الصندوق ت تسهيال عن املكشوف على السحب وخيتلف    

 أتخر عن الناجتة السيولة صعوابت لتخفيف الصندوق تسهيالت تستعمل حيث ، التمويل طبيعة يف كذلك
 .السوق وفرهات اليت الفرص من االستفادة إىل فيهدف املكشوف على السحب أما النفقات عن اإلرادات
 : املوسم قرض 3-1-

 القروض من النوع هذا إىل تلجأ حبيث ، ابملومسية نشاطاهتا تتسم اليت للمؤسسات البنوك متنحها اليت القروض وهي
  . املرتفعة والنقل والتخزين األولية املواد تكاليف ملواجهة

 :الربط _قروض4_1
 فقط مؤجل ولكنه ، مؤكد شبه حتقيقها الغالب يف مالية عملية لتمويلللعميل  متنح قروض عن عبارة وهي

 . خارجية ألسباب
 : اخلاصة القروض 2-
 :1التالية األشكال وأتخذ املتداولة األصول من أصل لتمويل املوجهة القروض وهي

 : السلع على التسبيقات 1-2-
 للبنك كضمان  السلع تلك على ذلك مقابل احلصول و ، معني خمزون لتمويل العميل متنح قروض عن عبارة وهي

 . بسرعة للتلف تعرضها وعدم هبا املرتبطة اخلصائص ومجيع البضاعة وجود من يتأكد أن البنك على وينبغي ،

                                                             

  1_سليمان ناصر ,مرجع سابق  . ص 35.
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 : العمومية الصفقات على تسببيقات 2-2-
 أو املركزية اإلدارة يف ممثلة العمومية السلطات لفائدة أشغال تنفيذ أو لشراءاب تسمح  العمومية الصفقات
 أخرى جهة من املوردين أو أو املقاولني جهة من دارياإل الطابع ذات العمومية املؤسسات أو قليمية اإل اجلماعات

 فتضطر ، العمومية الصفقات قانون بواسطة تنفيذها طرق تضبط و اجلزائر يف العمومية الصفقات هذه تنظم و ،
 . املتنوعة وأشغاهلا مشاريعها اجناز متويل أجل من األموال هذه على للحصول البنك إىل للجوء العمومية السلطات

 : التجاري اخلصم _2-3
 بشراء البنك قيام يف التجاري اخلصم عملية وتتمثل ،للعميل  البنك مينحها اليت القروض أشكال من شكل هو

 حيني أن قبل السند لصاحب سيولة إبعطاء إذا يقوم فالبنك االستحقاق، اتريخ قبل حاملها من التجاري السند 
 . اخلصم سعر يسمى امن من العملية هذه من البنك ويستفيد ، تسديدها أجل

 :االلتزام قروض_3
 ضمان مبثابة يكون البنك وإمضاء األمر، عليه تعذر إذا عملية مستحقات بدفع البنك فيها يتعهد قروض هي

 مثل القرض طلب بدراسة ملزما البنك يكون ولكن آخر، شخص من قرض على احلصول من العميل لتمكني
  :1يلي ما إىل النوع هذا تصنيف وميكن لألخطار، تعرضه مقابل عمولة ويتقاضى األخرى األنواع ابقي

 تنفيذ مبوجبه يضمن بنكا العادة يف يكون ، شخص مينحه التزام عن عبارةهو : االحتياطي الضمان-3-1
 لضمان تعهد عن عبارة هو االحتياطي الضمان فإن وعليه التجارية، األوراق مديين أحد هبا قبل اليت االلتزامات

  األوراق خصم عن النامجة القروض
 مل إذا شرطيا ال يكون وقد ، االلتزام بتنفيذ معينة شروطا البنك حيدد عندما شرطيا الضمان يكون وقد التجارية

 .ط شر  أي حيدد
 
 
 
 
 

                                                             

  1_ مرجع نفسه . ص 40
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 : الكفالة-3-2
 يف (عميلال) املدين عاتق على املوجود الدين بتسديد مبوجبه يتعهد البنك طرف من مكتوب التزام عن عبارة هي

 دفع أتجيل من ليمكنه هلعميل كفالته مينح أن للبنك ميكن كما ، ابلتزاماته الوفاء على قدرته عدم حالة
 . اجلمارك وإدارة الضرائب ادراةك أخرى جهات اجتاه املستحقات

 : القبول -33-
 مبعرفة وأتكيده ثقته البنك مينح حبيث ، أخرى جهات من القرض لطلب حمددة وثيقة على البنك مصادقة هو

 اجتاه العميل التزام أي معفي من البنك يكون ابلدين العميل هذا وفاء عدم حالة يف ولكن ، لعميله املالية الوضعية
1.  

 االستثمارجمال  لتمويل املوجهة القروض : الثاين املطلب
 فإن ولذلك ومدهتا وطبيعتها ، موضوعها حيث من االستغالل عمليات عن جوهراي االستثمار عمليات ختتلف

جمال  أن األمر حقيقة ويف ، العامة املميزات وهذه تالءمي للتمويل أخرى وطرقا أشكاال تتطلب العمليات هذه
 وسائل على إما للحصول هتدف وهي ، طويلة لفرتات املؤسسات هبا تقوم اليت العمليات تلك هي االستثمار

 هو فاالستثمار وعليه ، واإلدارية والتجارية الصناعية واملباين األراضي مثل عقارات على وإما ، ومعداته اإلنتاج
 تتخذ بذلك فهي ابالستثمار املؤسسة تقوم وعندما .املستقبل يف أكرب عائد ورائه من ينتظر مايل اتفاق عن عبارة
 حىت للمشروع معمقة بدراسات القيام العملية هذه تتطلب وعليه ، صائبا يكن مل إذا مستقبلها يرهن أن ميكن قرارا

 االستثمار عن الناجتة املخاطر من التقليص وابلتايل ، التأكد عدم احتماالت من التقليص من ذلك ميكنها
 2 .لالستثمار املمول البنك ووضع املؤسسة على وأتثريها

 االستثمارات لتمويل الكالسيكية القرض عمليات : األول الفرع
  األجل طويلة استثمار وقروض األجل متوسطة استثمار قروض ومها الكالسيكية الطرق من نوعني بني التمييز يتم

 : األجل متوسطة استثمار قروض1-
 .سنوات سبع استعماهلا عمر يتجاوز ال اليت االستثمارات لتمويل القروض هذه توجه

 .الصندوق وضرورايت لإلنتاج والدائمة العادية التكاليف متويل يف القروض هذه وتستخدم

                                                             

 _ مرجع وموضوع نفسهما .1
  209،ص  2005، ديوان مطبوعات الجامعية . الطبعة الثالثة ، الجزائر ، التقنيات و سياسات التسيير المصرفي _بخراز يعدل فريدة،2
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 املتعلقة األخرى املخاطر عن انهيك ، األموال جتميد خلطر معرضا يكون البنك فإن ، املدة هذه لطول ونظرا
 املايل املركز مستوى على تطرأ أن ميكن اليت للتغيريات تبعا حتدث أن ميكن واليت ، التسديد عدم ابحتماالت

 للتعبئة القابلة ابلقروض األمر ويتعلق األجل متوسطة استثمار قروض من نوعني بني منيز أن وميكن للمقرتض
 . للتعبئة القابلة غري والقروض

 لدى القروض هذه خصم إعادة إبمكانه املقرض البنك أن يعين فاألمر ، للتعبئة القابلة ابلقروض يتعلق ففيما 
 دون إليها احلاجة حالة يف السيولة على ابحلصول ذلك له ويسمح ، اجلزائر  بنك لدى أو أخرى مالية مؤسسة
 . منحه الذي القرض استحقاق أجل انتظار

 لدى القروض هذه خصم إعادة إمكانية على يتوفر ال البنك أن يعين ذلك فإن ، للتعبئة القابلة غري القروض أما
 . القرض هلذا املقرتض سداد انتظار على جمرب البنك نفا وابلتايل ،اجلزائر  بنك لدى أو أخرى مالية مؤسسة

 : األجل طويلة االستثمار قروض 2-
 أن كما ، طاقتها تفوق طائلة أموال عليها احلصول يتطلب ضخمة معدات شراء إىل املؤسسات حتتاج قد

 بكرب تتميز أهنا كما ، القرض على للحصول البنك إىل تلجأ لذلك طويال وقتا يتطلب قد إيراداهتا اسرتجاع
 . مدهتا وطول القروض حجمها
 سنة عشرين إىل أحياان متتد أن وميكن ، سنوات سبع الغالب يف تفوق االستثمار من النوع هلذا املوجهة والقروض

 إىل البنوك تلجأ قد القروض هذه خلطورة ونظرا متخصصة مالية مؤسسات طرف من الغالب يف متنح لذلك ،
  : طلب
 ؛عالية قيم ذات حقيقية ضماانت 
 1؛واحد متويل يف مالية مؤسسات عدة اشرتاك 

 اإلجياري( اإلجياري )القرض االئتمان : الثاين الفرع
 بوضع آالت ، لذلك قانوان مؤهلة أتجري شركة أو مالية مؤسسة أو بنكا مبوجبها يقوم عملية عن عبارة هو

 يف عنها التنازل إمكانية ومع اإلجيار سبيل على مستعملة مؤسسة حبوزة أخرى مادية أصول أية أو ومعدات
 ، العقد فرتة هناية ويف .اإلجيار امن تسمى بشأهنا يتفق أقساط على التسديد ويتم ، عليها املتعاقد الفرتة هناية
 : خيارات ثالثة املستأجرة للمؤسسة تتاح

 ؛اإلجيار عقد جتديد طلب 
                                                             

  1_طاهر لطرش . التقنيات البنوك .ديوان مطبوعة الجامعية .الجزائر .2007 ،ص 74 ،75 .
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 ؛ املتبقية ابلقيمة األصل هذا هنائي شراء 
 ؛ املؤجرة املؤسسة إىل األصل إرجاع 

 : إىل مقسما القروض من النوع هذا جند كما
 : العقد طبيعة حسب اإلجياري القرض 1-

 : اإلجياري القرض من نوعان هناك التصنيف هذا حسب
 : املايل اإلجياري القرض 1-1

 املستأجر، إىل املعين األصل مبلكية املرتبطة واملخاطر واملساوئ واملنافع االلتزامات أو احلقوق كل حتويل مت إذا
 إليه مضافا املال رأس نفقات كل ابستعادة للمؤجر تسمح لكي كافية اإلجياري القرض عقد مدة أن لكذ ومبعين

 . املستثمرة األموال هذه مكافأة
 : العملي اإلجياري القرض 2-1

 مبلكية املرتبطة واملخاطر املساوئ و املنافع و وااللتزامات احلقوق كل حتويل يتم مل إذا عمليا اإلجياري القرض يعترب
  .املؤجر عاتق على يبقى ذلك كل من جزء أن ابلقول يسمح وهذا املستأجر، إىل كلها تقريبا أو املعين األصل
 أخرى فرتة انتظار جيب فإنه وابلتايل ، نفقاته كل املؤجر يسرتجع لكي ةيكاف غري العقد فرتة أن ذلك ومعىن

  .1األصل بيع أو العقد بتحديد سواء النفقات من تبقى ما الستعادة
 : التمويل موضوع طبيعة حسب اإلجياري القرض 2-
  :اإلجياري القرض من نوعني بني التفريق التصنيف هذا حسب ميكننا

 : املنقولة لألصول اإلجياري القرض 1-2
 وأدوات جتهيزات من تتشكل منقولة أصول على احلصول لتمويل املالية املؤسسة طرف من النوع هذا يستعمل
 املستعمل لصاحل حمددة لفرتة اإلجيار سبيل على يعطي النوع وهذا ، املستعملة املؤسسة ضرورية لنشاط استعمال

 . اإلجيار امن مقابل املهين نشاطه يف الستعماله معنواي أوشخصا طبيعيا شخصا كان سواء
 وال ، هنائيا عنه التخلي أو األصل هذا شراء أو أخرى ملدة العقد جتديد فرصة املستعمل هلذا تعطى الفرتة هناية ويف

 .العقد إببطال الطرفني ألحد يسمح
 

                                                             

  1_مرجع نفسه ،ص80.
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 : املنقولة غري لألصول اإلجياري القرض 2-2
 عليها حصلت ، والعقارات االتاحمل و املصانع من غالبا تتشكل منقولة غري أصول متويل إىل النوع هذا يهدف

 املستأجرة املؤسسة إىل اإلجيار سبيل على وتسليمها ببنائها هي قامت أو اثلثة جهة من املؤجرة املؤسسة
 .اإلجيار امن مقابل نشاطها يف الستعماهلا

 : التالية ابخلصائص القرض هذا ويتميز
 (؛املشروع إلجناز طويل وقت) األجل طويلة القرض مدة 
 ؛طائلة أموال تدبري األمر يتطلب 
 1ابلعقارات األمر يتعلق عندما خاصة أنظمة إىل ضعخت وكرائه وتنفيذه البناء إجناز.  

  اخلارجية  التجارة لتمويل املوجهة القروض : املبحث الثالث

 يزداد و ، بلد يف أي االقتصادية التنمية تواجهها اليت املشاكل أعقد من والصناعية التجارية املشروعات متويل يعترب
اخلارجية( ,ونظرا للدور اهلام الذي تلعبه  التجارة صفقات ) اخلارجية التجارة مشاريع بتمويل تعلق إن أمهية األمر

 ميكن اليت التجارية اخلارجية للدول و اجملتمعات يف التنمية االقتصادية فقد وجدت عدة صيغ مصرفية لتمويلها,و
 : طويل األجل و متوسطة متويل عمليات و ، األجل قصرية متويل عمليات إىل عملياهتا تصنف أن

 الفرع األول :التمويل قصري األجل للتجارية اخلارجية 

 شهرا عادة و أمهها : 18م فيه استعمال عدد من الصيغ اليت ال يتجاوز اجل تطبيقها ويت 

 : _ االعتماد املستندي1

,يدفع مبلغ أو قبول كمبيالة  الذي يسمي ابآلمرري على طلب العميل هو عقد يلتزم به البنك مباشرة أمام الغ
مسحوبة عليه من الغري و يسمى ابملستفيد ,وذلك بشروط معينة واردة يف هذا التعهد ومضمون برهن حيازي على 
املستندات املمثلة للبضائع املصدرة ,الن هذا النوع من االعتماد يستعمل عادة يف التجارة اخلارجية و خاصة يف 

 2و املصدر هو املستفيد . فيصبح هنا املستورد هو اآلمربحرية ،الالتجارية 

 و ذلك فان االعتماد املستندي يتم تنفيذه عرب املراحل التالية :       

                                                             

  1_سليمان ناصر ، مرجع سابق ،ص82.
  2_ سليمان ناصر ،مرجع سابق ،ص،101 .
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ها من حيث نوعية البضاعة ، كمية ، السعر _ يتفق املستورد مع املصدر األجنيب على الصفقة بكل تفصيل
 ويتفقان على استعمال االعتماد املستندي كوسيلة الجناز الصفقة .  ،فيقومان إبمضاء العقد ،

(إىل بنكه بطلب فتح اعتماد مستندي بقيمة الصفقة لصاحل املصدر )املستفيد (,و  _ يتقدم املستورد )اآلمر
اجل  ، ،نوع االعتماداإلنفاق مع البنك على كل املعلومات املتعلقة ابالعتماد , من حيث :اسم وعنوان املستفيد 

االستحقاق و املدة الالزمة لتقدمي املستندات من اجل الدفع ,طريقة الدفع ,اتريخ و مدة صالحية االعتماد 
 .....اخل .

_ يقوم بنك املستورد إبشعار بنك املصدر )البنك املراسل يف البلد األجنيب (بفتح االعتماد مع إعالمه بكل 
 املعلومات املتعلقة به .

إلشعار و املعلومات من طرف بنك املصدر يقوم إببالغ هذا األخري بفتح االعتماد , و الذي _عند استالم هذا ا
 يقوم بدوره مبراجعة الشروط الواردة فيه ليتأكد من تطابقها مع ما مت اإلنفاق عليه يف العقد التجاري .

إبرسال و شحن البضاعة  يتأكد املصدر من كل املعلومات و الشروط املتفق عليها يف االعتماد ,يقوم _بعد أن
 حسب وسيلة الشحن املتفق عليها , و يف امليعاد احملدد يف العقد .

 _ يقوم املصدر بتسليم كل الواثئق و املستندات املتعلقة ابلبضاعة املصدرة و هي :

 يه؛_ مستندات شحن البضاعة يف امليعاد املتفق عل1

  االعتماد ؛خطار املنصوص عليها يفمني تعطي مجيع اإل_وثيقة أت2 

 ة اتمة دون االختصار أو التعميم ؛_الفاتورة أو قائمة السلع و ال بد إن تطابق الوارد يف االعتماد مطابق3

 _شهادة املنشأ ؛4

و مثال ذلك شهادة  واثئق أخرى قد يطلبها املشرتي ، أو تسنها قوانني دولة دون أخرى ،هذا ابإلضافة إىل    
 مر يتعلق حبيواانت أو مبواد غذائية أو كيماوية .السالمة الصحية إذا كان األ

التأكد من ذلك ق ومن مدى مطابقتها لشروط العقد ،_يقوم بنك املصدر ابلتحقق من تلك املستندات و الواثئ
 يقوم بدفع الثمن إىل املصدر . 
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ري يقوم بفحصها و خ_ يقوم بنك املصدر بتحويل تلك املستندات إىل بنك املستورد ) فاتح االعتماد (. هذا األ
 ويف حالة التحقق ذلك فانه بدفع املبلغ إىل بنك املصدر . التأكد منها ،

 وبعد أتكده من مطابقتهااملستندات و تسليمه نسخا منها ، _ يقوم بنك املستورد إبشعار هذا األخري بوصول 
للبنك ابقتطاع املبلغ من  امراي أو يعط غ الصفقة إىل بنكه ،يقوم بتسديد مبل للشروط املتفق عليها مع املصدر ،

 حسابه .

و بعد استالم املستورد للمستندات يتوجه إىل املكان املتفق عليه للقيام إبجراءات استالم البضاعة و  ا_ أخري 
            1اجلمركة .

 : ميكن توضيح خطوات تنفيذ االعتماد املستندي ابلشكل األيت  

                                     (3 ) 

                                      (8 ) 

                                      (9 ) 

(2)                                                                                         (4 ) 

                (10)                                                                                                
(6)  

                          (11 )                                                                          (7) 

 

 

                                (1) 

                                  (5 ) 
                                                             

  1_ سليمان ناصر ، مرجع سابق ،ص 102 ،103 .

 

 بنك المستورد

 

 بنك المصدر

 

 المشتريالمستورد /

 

 المصدر /البائع
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 _عقد استرياد بضاعة معينة 1

 _امر بفتح االعتماد2

 _ اإلبالغ بفتح االعتماد 3

 _ اإلبالغ بفتح االعتماد 4

 _ شخن البضاعة و ارساهلا5

 _ إرسال املستندات   6

 _ إرسال املستندات 7

 _ سداد قيمة االعتماد 8

 _ سداد قيمة االعتماد 9

 _ تسليم املستندات 10

              _ سداد قيمة االعتماد                                                                                                         11

 . 104،ص  2012، ديوان مطبوعات اجلامعية ، االئتمانالتقنيات البنكية و  عمليات  مصدر : سليمان انصر ،

 وتتعلق ابالعتماد املستندي بعض القواعد املعرفة يف املصارف منها :       

_ يلتزم العميل مبجرد إبرام عقد فتح االعتماد املستندي ابن يدفع للبنك العمولة املتفق عليها , فهي تستحق 
ن يرد للبنك قيمة املبلغ الذي اد فان العميل يلتزم أبند متام تنفيذ االعتموع لصاحل البنك قبل تنفيذ االعتماد ،

 قدمه للغري املستفيد مقابل املستندات اليت طلبها .

ن املؤسسات يم املستندات و ليس عليه أن يتعرف على البضاعة اليت هي من شأ_إن البنك موكل إليه تسل
 .  ة إليه و توافقها مع تعليمات اآلمراملستندات املقدم صحة علىاملتخصصة اليت تقوم هبذه العملية بناء 

, ندات و عند تسليمها إىل املستوردال يتم التسديد إال بعد وصول املست أن_ يف االعتماد املستندي حيدث عادة  
ن مو لذلك اعترب االعتماد املستندي نوعا من االعتمادات ابإلمضاء الن هذه العملية شبيهة ابلتكفل كما اشران 
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اتريخ دفع البنك للثمن و اتريخ التسديد من طرف املشرتي أو املستورد حتسب و بسبب حصول أتخري بني  قبل ،
فيقوم  م املستندات ،ياملشرتي يتعهد ابلدفع بعد تسل  .و قد يتم اإلنفاق أحياان على أنفائدة على هذا التأخري

بعد  إال صيفتح االعتماد لشخلذلك فان البنك ال يتحمل املشرتي أية فائدة  البنك ابلتسديد مسبقا دون أن
 اإلنفاق على كيفية التسديد .

 توضح الفاتورة نوع أو مشولية الثمن . _ جيب أن

 1توجد عدة أنواع االعتماد املستندي يف التطبيق العملي للبنوك ميكن تقسيمها كما يلي : 

 أ_من حيث القابلية لإللغاء :

 ك دون مسؤولية جتاه البالغ او املستفيد ._قابل لإللغاء : يلغيه البن1

 . الشكل العادي_ غري القابل لإللغاء : يكون فيه البنك ملتزما التزاما مباشرا قبل املستفيد , وهو 2

 ب_ من حيث التأكيد :

كان يكون ملشرتي لكي يطمئن فيشرتط بنك اثين  : حيث ال يكتفي البائع بتعهد بنك ا _ اعتماد مؤيد أو معزز1
 عادة بنك بلد البائع . 

 _ اعتماد غري معزز: ويكتفي فيه بتعهد بنك املشرتي .2

  :ج_من حيث قابل للتحويل 

و األصل إن ال يتم التحويل إال  نك و يقبل إن يسحب عليه كمبيالة ،حيوله املستفيد إىل مستفيد أخر يقبله الب
 مرة واحدة إال إذا نص على غري ذلك  .

 دون غريه. على العميل الذي عينه العميل اآلمر غري قابل للتحويل : تقتصر االستفادة منه_ اعتماد 2

 د_ من حيث التحديد : 

 _ اعتماد اثبت و حمدد مببلغ واحد ولعملية واحدة وألجل معني , وهو احلالة العادية .1
                                                             

 . 106، 105_سليمان ناصر ، مرجع سابق ، ص، 1
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ت طويلة كان يعطي ملدة سنة _ اعتماد دوري أو متجدد : ويستعمل لشراء كميات كبرية من السلع و على فرتا2
 و يتحدد شهراي.

 1: _التحصيل املستندي2

هو العميلة اليت يقوم خالهلا املصدر بعد شحن البضاعة و إرساهلا , إبرسال الواثئق املتفق عليها مع املستورد 
, اهلا إىل بنك املستوردألخري إبرسليقوم هذا ا التجارية )كمبيالة ( أو بدوهنا ، إىل بنكه )بنك البائع( ، مرفوقة بورقة

 ليسلمها هلذا األخري مقابل القبول أو الدفع للكمبيالة أو حتصيل الثمن .

  فان الوفاء يف التحصيل املستندي يتم وفق صيغتني : ،وهذا       

: يف هذه احلالة ال ميكن للمستورد إن يستلم املستندات إال بعد التسديد  أ_ تسليم املستندات مقابل الدفع
 الفوري نقدا لثمن البضاعة .

و لكن ال يتم ذلك  املستندات ، يستلم:ويف هذه احلالة ميكن للمستند أن  ب_ تسليم املستندات مقابل القبول
 ي يف االستفادة من مهلة للتسديد .وذلك عندما يرغب املستند عد قبوله كمبيالة املسحوبة عليه ،إال ب

 و يتم عملية التحصيل املستندي وفق املراحل اآلتية :         

مث تسليم الواثئق الالزمة األخري بشحن البضاعة و إرساهلا ، يقوم هذادي و املصدر ،_ بعد إبرام العقد بني املستن
مع حتديد طريقة تندي ( إىل بنكه )بنك املصدر ( ،سو املمثلة للبضاعة )وهي الواثئق اليت رأيناها يف االعتماد امل

 األداء إن كانت مقابل الدفع أو مقابل القبول . 

_ يرسل بنك املصدر الواثئق بعد فحصها و التأكد من سالمتها إىل بنك املستورد مع إعالمه بطريقة الوفاء 
 املشار إليها سابقا .

وبعد تسديد  زمة إلجراء عملية التوطني ،املستورد الواثئق الال يطلب من عد استالم بنك املستورد للواثئق ،_ ب
هذا األخري ملبلغ الصفقة ) ابلطريقة املتفق عليها ( وعمولة التوطني حيصل على الواثئق و منها الفاتورة اليت متكنه 

 .                                        امليناء من استخراج البضاعة من

                                                             

  1_ سليمان ناصر ، مرجع سابق ،ص108 .
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 التحصيل املستندي ابلشكل األيت : ميكن توضيح خطوات تنفيذ  

 (امر التحصيل 4)                                               

 ( املبالغ احملصلة /الكمبيالة املقبولة 7)                                         

 

( إرسال املستندات مع الكمبيالة و 3)                               دي او قبول الكمبيالة ( السداد النق6)
 تعليمات الدفع

 ( تقدمي املستندات للمشرتي                             5)                          

املبالغ احملصلة /الكمبيالة ( 8)                                                                                     
 املقبولة 

                                                                        

 (عقد توريد     1)                                                 

 ( شحن البضاعة و إرساهلا2)                                                 

 

،ص  2012مطبوعات اجلامعية ،  ، ديوانالتقنيات البنكية و عمليات االئتمان سليمان انصر ، مصدر:
109. 

أي شيء عكس ع البنوك تقوم بدور الوسيط بني املصدر و املستورد دون أن تلتزم بدف ويالحظ هنا أن       
و ابلتايل فان  ري حتصيل الثمن مقابل املستندات ،ابلتايل فهي ال تتحمل أي مسؤولية غ االعتماد املستندي ،
 وهلذا فان التحصيل املستندي يتطلب عادة ما يلي : ل البضائع دون وجود ضمان ابلدفع ،البائع هنا يقوم إبرسا

 صدر يف قيام املستورد ابلسداد ،ابلتايل ال وجود شك لدى امل ،ثقة قوية بني املصدر و املستورد _ وجود عالقة 

 

 بنك المستورد

 

 بنك المصدر 

 

 المستورد /المشتري 

 

 المصدر/ البائع 
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افة إضعلى عمليات الصرف يف ذلك البلد ، _ال وجود شروط خاصة لالسترياد يف بلد املستورد أو قيود مجركية أو
 .إىل توفر االستقرار السياسي 

 _ التحويل احلر :3

لدى املتعاملني يف التجارة اخلارجية خاصة ابلنسبة للعمليات املتكررة , وذلك  و تعرب العملية األكثر استعمال 
و ابألخص يف البلدان اليت ال تفرض قيودا على التجارة  هتا و بساطتها و اخنفاض تكلفتها ،لسهولة إجراءا

حويل مبلغ معني وهو عبارة عن إعطاء أمر من طرف املستورد إىل بنكه لت ارجية و على التحويالت املالية ،اخل
 لصاحل املصدر )املستفيد ( عن طريق بنك هذا األخري أي البنك األجنيب املراسل .

ر بتحرير الوثيقة يقوم املصد ،يربم كل من املصدر و املستورد عقد الصفقة التجارية  و تتم هذه العملية بعد أن
املستورد قد قام ابلتوطني لدى بنكه لينسى ويف نفس الوقت يكون بعدها يقوم بتصدير البضاعة ،و  الالزمة للعقد ،

مث يقوم املستورد إبعطاء أمر لبنكه بتحويل مبلغ الصفقة  عد القيام بكل التدابري الالزمة ،له استالم البضاعة ب
كل املعلومات املتعلقة ببنك و رقم حساب املصدر , وهذا بعد تقدمي مع اعطائه  احل املصدر املستفيد ، لص

 ة اجلمركية اليت تثبت وصول البضاعة .املستورد للوثيق

 _ خصم الكمبياالت املستندية :4

إي خصم الكمبيالة  الدين الذي ميلكه على املستورد ، خصم الكمبيالة املستندية يعين إمكانية املصدر حتريك
د له سدالذي يطلب من بنكه أن ي املصدر و لصاحل هذا هذا األخري ، املسحوبة على هذا األخري من طرف بنك

 ة اتريخ االستحقاق .ية إىل غاييف الدائن قيمة الكمبيالة و حيل حمله

ويالحظ هنا أن بنك املصدر عندما يقبل خبصم الكمبيالة املستندية لفائدة عميله فهو يتعرض للمخاطر خاصة 
ابلتايل و  ابلتزاماته ،وال يسمح له ابلوفاء يكون الوضع املايل للمستورد سيئا  إذ ميكن أن نها خماطر عدم السداد ،م

 1فان بنك املصدر حيل حمل هذا األخري يف حتمل املخاطر .

 

 
                                                             

  1_ سليمان ناصر ، مرجع سابق  ، ص ,111، 112.
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 الثاين : التمويل متوسط و طويل األجل للتجارية اخلارجية الفرع 

يف بعض األحيان يصبح منح متويل قصري األجل يف  شهرا ,اذ 18مويل الذي يتجاوز اجله وهو ذلك الت
ولتمويل بعض الصفقات صعب التطبيق  و لظروف معينة و فيتم اللجوء إىل التمويل عمليات التجارية اخلارجية ال

 1متوسط أو طويل األجل صيغه :

 _ قرض املشرتي )املستورد( :1

األخري بتسديد دينه على أن يقوم هذا  نحه بنك يف بلد املصدر للمستورد ،قرض املشرتي عبارة عن متويل مي
را . شه 18وخالل اجل يتجاوز  ه القائم لصاحل البنك على أقساط ،بتسديد دينمث يقوم املستورد للمصدر فورا ،

ى أقساط املستورد حيصل على البضاعة مع تسهيل ائتماين ميكنه من التسديد عل هنا تتحقق املصلحة للطرفني ،
  و املصدر يتحصل على السداد الفوري ملبلغ الصفقة من طرف املستورد . موازاة  مع بيع البضاعة ،

ابلتايل فان إلغاء هذه الصفقة يؤدي إىل إلغاء  ارتباطا عضواي ابلصفقة التجارية ،ويالحظ هنا أن القرض يرتبط 
ل نقل العبء املايل إىل القرض . ومن جهة أخرى فان هذه العملية تسمح للمصدر بتجنب فرتة االنتظار من خال

 ولذلك عادة ما يكون حصول املستورد على القرض بوساطة من املصدر. البنك ،

 _ قرض املورد ) املصدر ( :2

و يتمثل يف منح قرض األجل للتجارة  اخلارجية ،قرض املورد هو عبارة أيضا عن صيغة متويل متوسط أو طويل 
 مهلة للتسديد لفائدة املستورد ،ح بعد أن يقوم املصدر مبن بنك هذا األخري لتمويل صادراته ، للمصدر من طرف

 مما يعين أن املصدر يقوم بسداد دينه للبنك على أقساط موازاة مع حتصيل هذا الدين من املستورد .

ملصدر لذلك حيرص ا خري اجل للمستورد من اجل السداد ،ويالحظ هنا إن القرض مينح للمصدر بعد هذا األ
كما مسحوبة عليه مؤكدة من طرف بنكه ،كقبول املستورد إمضاء كمبياالت على تغطية القرض  بضماانت ،

مع بنكه لدى شركة التامني , ضد كل املخاطر مثل خطر عدم السداد و  أو يقوم املصدر بتامني القرض بنفسه 
 املخاطر السياسية .

 
                                                             

  1_مرجع نفسه  ،ص ،113،114. 
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 _ التمويل اجلزايف :3

أو بعبارة أخرى هو عبارة عن ال يف أوراق جتارية ،ـ ط األجل ممثالتمويل اجلزايف هو عبارة عن حتريك دين متوس
إي بيع هنائي  األشخاص املمضني على هذه الورقة ،خصم تلك األوراق بدون طعن أو رجوع على املصدر أو 

مقابل أن  ل املصدر يف حتمل مجيع األخطار ،لديون انشئة عن التصدير بعد أن حيل املشرتي لتلك الديون حم
و الذي حيسب  خلصم الذي حيصل عليه هذا األخري ،لثاين فائدة مرتفعة نسبيا و متمثلة يف احيتسب األول على ا

 عن الفرتة املمتدة من اتريخ خصم الورقة إىل اتريخ استحقاقها . 

و نتيجة لذلك فان هذا النوع من التمويل يسمح للمصدر  من التخلص النهائي من دينه متوسط األجل الذي 
جبزء منها ممثال يف قيمة اخلصم  املشرتي للدين , مقابل أن حيصل على سيولة أنية بعد التضحية يقوم بتسيريه البنك

 إضافة إىل التخلص من املخاطر األخرى سواء السياسية أو التجارية أو املالية و أمهها التغريات يف أسعار الصرف  ،

ضمان غري قابل لإللغاء من طرف بنك  و نتيجة لذلك أيضا فانه عادة ما يشرتط البنك املشرتي للدين خطاب
كما قد يشرتط البنك املشرتي للدين   ، والذي يكون عادة بنك املستورد ،يضمن فيه املستورد يف بلد هذا األخري 

 1أيضا قبول بنك املستورد للكمبيالة املسحوبة  على املستورد و تعهده بدفع قيمتها يف اتريخ االستحقاق .

 _ االئتمان االجياري الدويل : 4

تقوم فيه مؤسسة متخصصة يف هذا النوع من  غة متويل متوسطة أو طويلة األجل ،االئتمان االجياري الدويل صي
مث تقوم إببرام الصفقة شرائها  اري حول أصول مستوردة ،االئتمان إببرام عقد مع املستورد على تنفيذ ائتمان إجي

 من املصدر , 

العملية تتحقق  ويف هذهالبلد و املستورد من بلد األخر ،أن يكون املنتج لألصل و املصدر من نفس وهنا ميكن  
و املستورد  وىل (،املصدر حبصوله الفوري على امن السلعة و بعملته الوطنية )كما يف احلالة األ الفائدة للطرفني،

. و حيدث هذا عادة يف األصول الرأمسالية مرتفعة حبصوله على السلعة أو األصل الذي ال ميكنه شراؤه الرتفاع امنه 
 الثمن و الطويلة يف اجل االستهالك كالطائرات والبواخر .

                                                             

  1_ مرجع وموضوع نفسهما .
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كل تصاعدي أو تنازيل أو ونشري هنا إىل أن تسديد األقساط اليت متثل استهالك رأس املال  ميكن أن تكون بش  
و الفوائد إضافة  إىل هامش يغطي  كما أن القسط يشمل استهالك رأس املالمكيف حسب شروط السوق ،

 املخاطر املرتبطة ابلعملية . 

 القروض منح وإجراءات معايري :املبحث الثالث
 العميل أو املؤسسة تقدم أن فبمجرد واملعايري اإلجراءات من جملموعة وفقا مراحل عدة عرب القروض منح عملية متر

 عالقة هناك تكون أن جيب األخرية هذه ،ولصعوبة القرض مللف دقيقة بدراسة يقوم البنك فإن القرض طلب
 للمصرف جيلب العمل هذا أن غري القرض، ملف دراسة عملية وبعد أثناء واملؤسسة البنك بني وقوية مستمرة
 .املخاطر هذه من للتقليل خمتلفة ضماانت إىل طلب املصرف يلجأ لذلك أبمواله وجمازفة كثري خماطر

 القروض منح ومعايري أسس :األول املطلب
 األوىل واخلطوة البنكية التقنيات يف األساسية الركيزة القروض ملنح البنوك عليها تعتمد اليت واملعايري األسس تعترب
 .املسريين طرف من كبرية أمهية هلا توجه لذلك البنك طرف من القروض منح قرارات اختاذ قبل

 1القرض منح أسس :األول الفرع
 مقدرة يف للدائن املرتقبة الثقة على يعتمد االئتمان على احلصول يف حكومية وحدة أو منظمة أو فرد مقدرة إن

 الرغبة تتوقف كما املنظمة، فطنة وعلى ميتلكه ما على املدين مقدرة تتوقف عامة ،وبصفة الدفع يف ورغبته املدين
 لتقدمي املصارف من عليها املعتمد األسس ألهم نتعرض وسوف ،هذا املختلفة العناصر من عدة بني التكامل على

  :يلي كما القرض
 املستثمرة املالية موارده حجم وبني الواحد للعميل هبا املصرح التسهيالت إمجايل بني تتوافر أن جيب  :مةاملواء_1
 تالقي يكافئ امب الواحد للعميل مينح أن ميكن هلا أقصى حبد ذلك ويرتبط النشاط، ذلك ونوعية نشاطه يف

 عاتق على نشاطهم خماطر ينقل حنو على طاقاهتم يفوق مبا أي املتاجر ابمللكية، يف املغاالة على العمالء تشجيع
 بني مةواملواء املقرتض نشاط طبيعة وبني املقدم الضمان ونوع القرض من الغرض بني مةاملواء وكذلك ، البنوك
 الودائع وهيكل وطبيعة ، القروض آبجال وكذلك ، للمجتمع العام الصاحل وبني معني غرض إىل االئتمان توجيه
 . التجاري البنك لدى
 بدون التجارية البنوك تقدمها اليت القروض أن االعتقاد يسود قد  : العيين للضمان القانونية االعتبارات 2-

 القانونية لالعتبارات إغفال على ينطوي هذا للعميل ،لكن القوي املايل املركز بواسطة ابلكامل مضمونة هي ضمان
 برهن منتقال عليه املؤمن الشيء كان إذا أنه على ينص حيث املدين، القانون عليها ينص واليت األولوية تكسبه مبا

 للمدين املستحق التعويض إىل تنتقل احلقوق هذه فإن العينية التأمينات من ذلك غري أو أتميين برهن أو حيازي
                                                             

 .159،160 ص، ،  2000، مصر ، اإلسكندرية املعارف، منشأة ،املصريف اإلئتمان إقتصادايت احلمزاوي، خليل كمال حممد_1
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 مبعىن مبركز، تقرتن أن قبل العملية ابملخاطر أوال التأمينات،الضماانتنسب  تقرتن ،ولذلك التأمني عقد مبقتضى
 على يقود قد وحده العميل مركز مقارنة فإن وبذلك ، الثاين الدفاع خط املايل املركز وميثل ، األول الدفاع خط أهنا

 .املتسرتة القروض مصيدة يف التجاري البنك وقوع
 إىل الضمان نقل يتعني القرض صرف عند أنه مبعىن والضمان، القرض بني يكون أن جيب الذي  التبادل: 3-
 فعندما ذاهتا، الضماانت يف يكون قد التبادل أن كما العميل، إىل الضمان نقل يعاد السداد حالة يف البنك

 حتول عن فورا يسفر أن جيب ابلتزاماته الوفاء عند األصلي املدين توقف فإذا شخصي بضمان العميل يقرتض
 .عقاري( رهن أو مالية )أوراق اإلضايف ابلضمان مغطى دين إىل الدين

 تنويع بل واحد نشاط يف أو واحد قطاع يف املصريف االقرتاض تركيز عدم ضرورة مبعىن  :االئتمانية املخاطر توزيع4
 االئتمانية. التسهيالت تقدمي عند األخرى القطاعات مع التعامل
  :املركزي للبنك االئتمانية ابلسياسة االلتزام 5-

 يف االئتمان لسياسة املنظمة املركزي البنك إدارة جملس قرارات يف أو الشأن هذا يف الصادرة القوانني يف واملتمثل
 االئتمانية احلاجات يشبع مبا وسعرا ونوعا كما لالئتمان املوجهة واألساليب الوسائل خالل من التجارية البنوك

 املختلفة
 القروض منح معايري :الثاين الفرع

 مركزه العميل طاقة العميل، شخصية وهي االئتمان منح تقرير عند أساسية معايري عدة التجارية البنوك تستخدم
 :كاآليت وهي العامة، االقتصادية الظروف دراسة إىل ،ابإلضافة املقدمة ،الضماانت املايل

 املثابرة األمانة، مقدمتها يف السمات من عدد حمصلة للعميل احلسنة السمعة تعترب :العميل شخصية_1
 متانة يف ،فالثقة التزاماته اجتاه ابملسؤولية الشعور له تشكل املقرتض لدى توفرت إن السمات هذه واألخالق،

 . خاصة بصفة املصريف والعمل عامة بصفة التجاري العمل يف أساسية تعد وأمانته العميل أخالق
 لدى اقتصادية حاجات ملواجهة البنك يقدمها قروض التقليدي مبفهومها املصرفية القروض :العميل طاقة_2

 سداد أن على تدرجيي حنو على أو واحدة دفعة سواء احلاجة هذه ابنتهاء السداد يتم القرض طالب العميل
 قياس وميكن ابلنفع، عليه يعود ومبا بكفاءة شؤونه يف العميل مقدرة على يتوقف االستحقاق مبيعات يف القرض
 على احملافظة يف قدرته ومدى املختلفة منتجاته بتسعري اخلاصة سياسته دراسة طريق عن اإلدارية العميل كفاءة

 1 .املال رأس
 العميل قدرة على الرئيسي الضمان االئتمانية النظر وجهة من للعميل املايل املركز يعد :للعميل املايل املركز_ 3

 يعرضه ما كثريا  سليم مايل مبركز متتعه عدم ألن سليم مناسب مال برأس العميل يتمتع أن جيب إذ ، الوفاء على
 سالمة من للتأكد للعميل املالية القوائم وحتليل بدراسة البنوك وتقوم ، اإلفالس إىل به تؤدي قد مالية ألزمات

                                                             

  1_مرجع وموضوع نفسهما .



 الفصل األول :                                                           مدخل إلى القروض البنكية
 

29 
 

 إمجايل إىل امللكية حقوق نسبة للعميل، املايل املركز يف للتحكم استخدامها ميكن اليت املؤشرات ،ومن املايل مركزه
 التداول نسبة الثابتة، األصول إىل امللكية حقوق ونسبة األصول

 .الثابتة األصول دوران ومعدل االستثمار عائد السيولة، نسبة
يغين يؤخذ الضمان من العميل سواء عينيا او شخصيا ملقابلة بعض القصور يف املعايري و لكنه ال : الضماانت _4

ابهلدف من الضمان هو حتسني أوضاع  ته بتعهداته و مقدرته على الدفع ،عن مسات العميل احلسنة و التزاما
القرض املقدم من طرف البنك و توفري احلماية للبنك من بعض املخاطر احملتملة فمثال قد يطلب البنك ضماانت 
من املقرتض لعدم توفر رأس املال الكايف لديه , و سبب أمهية  الضمان بوصفه خط الدفاع األخري للبنك يتعني 

 ايته للقرض و قابليته للتصرف ابلسهولة .فيه مراعاة قانونيته و كف
 التقلبات ألن ذلك هبا ، أتثره ومدىيقصد هبا الظروف احمليطة بنشاط العميل  الظروف االقتصادية العامة:_5

 ابلتزاماته الوفاء على العميل مقدرة تغري يف سببا تكونوسوف  االئتمان، منح يف كبري حد إىل تتحكم االقتصادية
 ومدى املنافسة يعتهطب دراسة ذلك وتتضمن منها، العميل  ومركز التجارية الدورات بدراسة االهتمام جيب ،لذالك
  .اخل... منخفضة أبسعار البيع أو املنتجات تصريف صعوبة من يزيد مما جدد منافسني دخول صعوبة أو سهولة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إجراءات منح القرض:  ين املطلب الثا



 الفصل األول :                                                           مدخل إلى القروض البنكية
 

30 
 

 :التايل الشكل يف القرض منح يف تتبع اليت اخلطوات عرض ميكن
 القروض  منح خطوات : ( 03 ) رقم الشكل

 
 
 
 
 
 

              _ استكمال البياانت و                                                                                     
 لتحليل املايل .ا

 _ االستعالم                                                                                           
 سياسة البنك ._                                                                                           

 سياسة الدول ._                                                                                           
 _ تنمية اغراضة                                                                                          
 السحب  أطراف_                                                                                           

 التعويضية األرصدة_                                                                                           
                                                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  134 ص سابق، مرجع املطلب، عبد احلميد عبد :املصدر

 السياسات و األهداف      البحث عن القرض 

 و األولويات                   وجذب العمالت

 

 تقديم طلبات االقتراض 

 بنك المعلومات 

سحب القرض و تنفيذ  التقدير الالحق 

 االلتزام التمويلي 

اتخاذ القرار و 

 التعاقد 

 التفاوض 

 التقديم السابق 

 الفرز و التصور 

استرداد األموال )تحصيل 

 القروض(
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 القروض منح إجراءات تتم واألولوايت واألهداف اإلقرتاضية سياسةال إطار يف أنه السابق الشكل من يتضح     
 :التالية اخلطوات يف

 العمالء جذب يف البنك من املبادرة تكون أن املتوقع من حيث :العمالء وجذب القرض عن البحث1-
 .القروض لتسويق القرض عن والبحث

 احلاسب إلدخاهلا صاحلة تكون أن جيب لذلك املعدة الطلبات مناذج على وتقدم:االقرتاض طلبات تقدمي2-
 .املعلومات بنك لتكوين اآليل
 واملستوفاة املقبولة للطلبات املبدئية التقنية الطلبات تقدمي فور الفرز عملية تبدأ :املبدئي والتصويت الفرز3-

 سياسة ضوء يف االستالم وإجراء االئتماين التحليل عملية وتبدأ ، املستندات استكمال يطلب حيث البياانت
 .الدولة وسياسة البنك
 التقييم معايري منطق من والتكاليف املنافع عن تقدير وعمل واالستعالم التحليل نتائج وضع فيها يتم :التقييم 4-

 قام الذي الشخص عن اإلداري املستوى يف أعلى شخص ،تقييملاب يقوم والذي البنك إدارة من هبا املعرتف
 .ابلتحليل

 يسمى ما هناك تصبح القروض خماطر من للتقليل االئتمان وحتليل االفرتاضية السياسة وضع بعد :التفاوض5-
 )يتم أن فيجب التفاوض حمدد هي فالبدائل والعميل البنك بني تفاوض موضع تكون واليت القرض لقرار مبتغريات

 .ختسر وأنت أكسب أان) أساس على وليس (تكسب وأنت أكسب (أان أساس على
 املستشار ويكون جديدة شروط وضع دون التعاقد إجراءات تبدأ التفاوض بعد :والتعاقد القرار اختاذ 6-

  .للتوقيع ابلعقد جاهزا القانوين
 على أو واحدة دفعة القرض سحب عملية تبدأ حيث :واملتابعة التمويلي االلتزام وتنفيذ القرض _سحب7

 على وجيب ، املوضوعية ابلشروط العميل التزام بضمان القرض متابعة مع التمويلي االلتزام. تنفيذ دفعات،ويتم
 .الدورية للمتابعة نظام وضع البنك
 .القرض حتصيل يتم واألقساط األصل استحقاق عند : األموال اسرتداد 8-
 الضعف نقاط وملعرفة حتققت، قد املوضوعية األهداف كانت إذا ما ملعرفة هنا والتقييم  :الالحق التقييم 9-

 .مستقبال لتالقيها
 اآليل احلاسب يف وضعها أو والسجالت امللفات يف املعلومات تلك إدخال الواجب من :املعلومات بنك 10-

 .1واألولوايت األهداف ووضع السياسات رسم فيها يتم اليت األوىل البداية إىل الستدعائها ،والعودة
 
 

                                                             

 166، ص،  الحمزاوي ، مرجع سابق  خليل كمال محمد _1
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 القروض ملفات دراسة :الثالث املطلب
 .القروض طبيعة حسب تتحدد الواثئق من جمموعة تتطلب القروض ملفات دراسة إن

 االستغالل قرض طلب :أوال
 ودفع األجور للعمال ملنح اخلزينة متويل أو املختلفة النشاطات حتقيق أو والبضائع األولية املواد لشراء سواء يكون
 1التالية: الواثئق يتطلب االستغالل قروض وملنح ، املختلفة املصاريف مجيع
 ؛القرض من واهلدف املبلغ :املطلوبة القروض طبيعة فيه يوضح خط طلب 1-
 أي احلرفة هذه ميارسون الذين للتجار تقديرية ميزانيات ثالث أو األخرية سنوات لثالث اخلتامية امليزانيات 2-

 ؛اجلدد املستثمرون
 ؛احلديث التاريخ عند متوقفة احملاسبية _الوضعية 3

 امليزاين؛ خمطط 4-
 ؛الضرائب _كشف5
 ؛املستحقات أداء شهادة_6
 األولية املوادالعميل  نوعية حسب املبيعات توزيع السعر الكمية، املصنعة، املواد )نوعية املؤسسة نشاط وضعية _7

 (؛اخلضوع ودرجة املستخدمة
 خمطط احلالة هذه يف لكن مؤخرة، وأوراق للسوق املال خمطط العمومية، واألشغال البناء ملؤسسات ابلنسبة8-

 ؛مطلوب غري اخلزينة
 مثبتتني، تكوان أن بد فال احملدودة( املسؤولية ذات شركةال ، األسهمشركة ، التضامن )شركة للشركات ابلنسبة 9-
 ؛البنك لدى ضماانت لديهم كان إذا خاصة األشخاص لكل املوروثة ابلوضعية مصحوبة أي

 متعلقة جدا ضرورية هي للسوق اإلعالم واثئق وممضي،وكذلك ومؤرخ مستحدث الشحن خمطط التنفيذ، 10-
 يف و احملاسيب املركز قرار حتمل أبهنا التأكد من بد فال األخرية هلذه العمومية واألشغال البناء مؤسسات بطلبات

 املتعلقة )املدخوالت( التحصيالت جلميع الصادرة املستحقات أداء شهادة ابستخراج جمربة فهي ذلك غري حالة
 .هبا خاصة وحدة لكل ابإلنتاج

 االستثمار قرض طلب :اثنيا
 التسبيقات حساابت لتسوية أو احمللية السوق من تشرتى اليت واملعدات التجهيزات من املشرتايت متويل ميكن

 :2يلي ما على حيتوي أن بد فال االستثمار مشروع طبيعة كانت مهما التعاقدية
 ؛_ طلب قرض االستثمار )مؤرخ , مرقم و ممضي (

                                                             

   147،ص، 1998 الجامعية،اإلسكندرية، .،الدارالتجارية والبنوك المالية المؤسسات السالم، عبد قحف أبو الغفار، عبد _حنفي2
 .102مرجع نفسه  ، ص، _2 



 الفصل األول :                                                           مدخل إلى القروض البنكية
 

33 
 

القتصادية , _ دراسة اقتصادية لتقنية وصفية مع السماح لتجديد اجناز املشروع املوجه للمخططات التقنية ا
 التجارية و املالية ؛

 انيات تقديرية خلمس سنوات ؛_ ميز 
 _ خمطط تنفيذ املشروع ؛

 _ املخطط املايل ؛
 العقود ؛ أواململوكة  األجهزةاليت حددت فاتورة صورية  لألشغال_املعاينة التقديرية و الكمية 

, ذات مسؤولية   أسهمة مع ذكر الشركة ) تضامن , _ نسخة من السجل التجاري , نسخة من عقد الشرك
 ؛حمدودة (

 ا تكون املشاركة لألعمال األخرى ؛_عالمة تقدير املشرف مع السطح املايل خارج امليزانيات , عادة م
قرار توجيه يسح ابلبناء ( املنفعة احملصلة من وكالة ترقية  أو األرض)عقد ملكية  اإلدارية ة_ الواثئق املطلوب

املسامهات  أوالتمويل الذايت  إن إثباتستثمارات و تدعيمها, و تتقدم املؤسسة بعرض املشروع االستثماري و اال
الوضع  املالية غري كافية لتحقيق متويل املؤسسة و الربهنة على كفاءة التسيري و التنظيم احلسن للمؤسسة , تبني

ؤات ابلقطاع االقتصادي الذي تتواجد به املؤسسة الطالبة االقتصادي و التضامنات القانونية املعمول هبا , و التنب
حساابت ونتائج املردودية املالية و املردودية االقتصادية للمشروع , كما يقوم بتحديد الضماانت  إعطاءللقرض و 

 املمكن عرضها مقابل القروض االستثمارية املرغوب فيها .
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 األشخاص بني لوص مهزة يعترب والذي القرضمفهوم  الفصل هذا يف استعرضناه ما خالل من رأينا لقد     
 خمتلف متويل خالل من وهذا للبلد، االقتصادي التطور يف مهما دورا يؤدي فهو بينهم، فيما األموال لتحويل
 توجه استغالل قروض فهناك متويله، املرغوب للنشاط وفقا القرض نوعية وحتدد العام، ابلنفع تعود اليت املشاريع

 لتمويل املوجهة القروض وأيضا االستثمارات لتمويل توجه االستثمار وقروض ، املتداولة األصول لتمويل غالبا
 . اخلارجية التجارة

 تطمح اليت للمؤسسات صةخا التطور ومسايرة ملواكبة وهامة ضرورية القرض عملية أن نقول سبق ما على وبناء
 ، منتوجاهتا مردودية زايدة يف واملسامهةوالنمو  للبقاء

 ما وهذا املخاطر هذه لتجنبقواعد احلذر  وضع البنوك على وجيب عديدة مبخاطر حمفوفة العملية هذه أن إال
 .املوايل الفصل يف إليه سنتطرق
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 خالل من و البنوك هلا تتعرض أن ميكناليت   البنكية القروض خماطر إدارة يف املتميزة و الفعالة اإلدارة تعترب      

 .منتظم بشكل البنكية القروض مبتابعة البنوك تقوم ذلك
 دراية على البنك يكون أن بد ال حبيث مايل كوسيط لوظيفته ممارسته عند البنك هلا يتعرض اليت املخاطر تنوع و

عينية  أتميناتفرض عليها فإنه ياملنافسة  ظل يف خاصة نشاطه يف ابالستمرار له يسمح بشكل لتسيريها و هبا
 . حقوقهضمن لي

 املتطورة الطرق و التقنيات احدث استخدام على حيرص البنك فان العوائد زايدة هدف حتقيق اجل من و      
 .القرض خطر من الوقاية اجل من

 :  مباحث ةثالث على الثاين الفصل حمتوى و      
  تأمينات العينية ال: األول املبحث 
 البنكية القروض خماطر : الثاين املبحث 
 القرض طراخم من الوقاية طرق : الثالث املبحث 
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 املبحث األول : أتمينات العينية يف القانون اجلزائري 

 املطلب األول : الرهن الرمسي 

 1_ تعريف الرهن الرمسي

ال ينعقد  ينص املشرع اجلزائري ابن الرهن الرمسي عقد يكسب به املرهتن حقا عينية على العقار على وفاء دينه .   
جيوز أن تكون الرهن هو املقرتض نفسه أو شخصا أخر يقدم إال بعقد رمسي أو حكم أو بواسطة القانون . الرهن 

رهنا ملصلحة املرهتن . ويف كلت احلالتني جيب أن تكون الراهن مالكا للعقار املرهون .يبق صحيحا ملصلحة املرهتن 
وجد ، الرهن الصادر من املالك الذي تقرر إبطال سند ملكيته . ال جيوز أن ينعقد الرهن إال على العقار ما مل ي

قانون ينص بغري ذلك . و جيب أن يكون العقار املرهون مما يسمح التعامل فيه ، و أن يكون معني بذات تعيينا 
 دقيقا من حيث طبيعته و موقعه ،  وان يرد هذا التعيني يف عقد الرهن ذاته أو يف عقد الرمسي الحق . 

ل بوجه اخلاص حقوق االرتفاق و العقارات يشمل الرهن ملحقات العقار املرهون اليت تعترب عقارا ، و يشم 
 ابلتخصيص .

توقف و توزع مثار العقار املرهون و إيراده مثلما يوقف مثن العقار ابتداء من تسجيل نزع امللكية الذي هو مبثابة  
 احلجز العقاري.

 2أاثر الرهن :_ 

  تصرف يصدر منه ال يؤثر يف ابلنسبة  للراهن : جيوز للراهن أن يتصرف يف العقار املرهون ، على ا اني
 حق املرهتن .

 أن للراهن احلق يف إدارة العقار املرهون ويف قبض مثاره إىل وقت التحاقها ابلعقار .

يلتزم الراهن بضمان سالمة الرهن ،و للمرهتن ان يعرتض على كل عمل او تقصري من شانه أنقاس ضمانه 
 أنقاس كبريا .

 د التنبيه على الراهن ابلوفاء ، أن ينفذ حبقه على العقار املرهون .ابلنسبة للمرهتن : ميكن للمرهتن بع 
                                                             

  1_ م :883،884، 885،886،887،888،من القانون المدني الجزائري 
  2_م 894، 895، 898، 902، من نفس القانون 
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 املطلب الثاين :  الرهن احليازي 

 1_ تعريف الرهن احليازي 

الرهن احليازي عقد يلتزم به شخص ، ضمان عليه أو على غريه ، أن يسلم إىل املرهتن أو إىل أجنيب يعينه 
 ا عينيا خيوله القانون حبس الشيء إىل أن يستويف حقه . املتعاقدان  ، شيءا يرتب عليه املرهتن حق

 2_ أاثر الرهن  :

  ابلنسبة للراهن : ينبغي على للرهن تسليم الشيء املرهون اىل مرهتن ا واىل الشخص الذي عينه املتعاقدان 

ول دون يدمن الراهن سالمة الرهن و نفاذه ، وليس له ا نيايت عمال ينقص من قيمة الشيء املرهون أو  حي
استعمال املرهتن حلقوقه املستمدة من العقد . و املرهتن يف حالة االستعجال أن يتخذ على نفقة الرهن كل 

 الوسائل اليت تلزم احملافظة على الشيء املرهون .

  ابلنسبة للمرهتن : إذا تسلم املرهتن الشيء املرهون فعليه أن يبدل يف حفظة و صيانته من عناية ما يبذله
 ملعتاد وهو مسؤول على شيء ما مل يثبت أن ذلك يرجع لسبب ال مسؤولية له فيه الشخص ا

 ليس للمرهتن أن ينتفع ابلشيء املرهون بدون مقابل .     

يتوىل املرهتن إدارة الشيء املرهون و عليه أن يبذل يف ذلك من العناية ما يبذله الرجل املعتاد ، و ليس له أن 
يغري من طريقة استغالل الشيء املرهون إال برضاء الراهن ، وجيب عليه أن يبادر إبخطار الراهن عن كل أمر خيص 

 تدخله . 

 البنكية القروض املبحث الثاين :خماطر
 القرار هذا مثل اختاذ قبل و العملية هذه نتائج مسؤولية البنك يتحمل أنواعه، مبختلف االئتمان منح عند       

 من مجلة على ينطوي انه إال سليمة أسس وفق منح لو و حىت االئتمان أن فاملعروف املخاطر، تقييم أوال جيب
 لذا و متوقعة غري سيئة اقتصادية ظروف بسبب تسدد ال قد يقرضها اليت األموال أن احتمال هناك الن املخاطر،

 .البنكي العمل يف مألوفة فهي اخلطورة، من كبرية درجة على تنطوي ال االئتمان خماطر أن يقال
 

                                                             
  1_ م948، من نفس القانون  

 ، من القانون المدني الجزائري .959، 958، 956، 955، 953، 951_ م 2 
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 االئتمان خماطر حول مفاهيم :األول املطلب
 :كالتايل القرض خطر خاصة بصفة و املخاطر، حول عديدة مفاهيم إعطاء ميكن       

 املخاطرة مفهوم :أوال
 :يلي كما النظر وجهات ملختلف طرووفقا)خم لكلمة توضيحا نقدم أن ميكن      

على و الذي يدل  ( rescare) أي (risque)الالتيين  املصطلح من مستوحاة هي خمطر كلمة إن :وايلغ_1
 خسائر متثل للبعض فهي منتظرا، كان ملا تغيري املنقطعو حدوث )االحنراف فهو انقطاع ابلنسبة حلالة منتظرة

 1تشتت للنتائج  األخر للبعض و قصوى
 أو النفع وقوع ابحتمال املرافقني التأكد عدم و الريبة جوانبه يف حيمل الذي االلتزام ذلك هو و :اصطالحا_2

  .خسارة أو تدهور إما األخري هذا يكون حيث الضرر،
 يف املنتظرة الغري العوامل نتيجة البشرية أو املالية املوارد يف اخلسارة وقوع احتمال أهنا على املخاطرة تعرف _كما3

 .2القصري أو الطويل األجل
 ما وقوع أو املنتظر الربح حتقيق إما احتمالني هناك مشروع أبي القيام فعند الربح، حتقيق يف التأكد عدم هو 4-
 3 .املشروع خسارة إىل يؤدي

 تعريف خطر القرض :اثنيا
 عموما فهي البنوك، هلا تتعرض اليت املخاطر أهم يعد الذي و ابلقرض، املخاطرة ترتبط عندما ينتج :مفهومه 1-

 كلي انقطاع حدوث إىل تؤدي قد جديدة، تشريعات ظهور نتيجة اقتصادية أو املايل، التوازن متس مالية خماطر إما
 قبل من التسديد عند اجلزئي أو الكلي العجز يف تتمثل القرض فمخاطر البنك فيه يتعامل الذي للسوق جزئي أو

 .عليه املتفق الوقت يف العميل
 توظيف عملية من املتوقعة أو املوجودة األرابح لتلقى املطلق التقدير إمكانية بعدم القرض خطر يعد -أ     

 احملتملة القيمة و املستقبلية األهداف تتحقق عندما الفعلية عليه ستكون ما بني الفرق انه إىل إضافة األموال،
  4قبل من سببت كما املستمرة

                                                             
1_M. Mathieu, l’exploitation bancaire et le risque du crédit, revue banque éditeur Paris,1995, 

p 21. 

 .  100ص ،  1998الشقري، مكتبة ،الشاملة البنوك خلدمات الفعالة اإلدارة احلميد، عبد اسعد _ طلعت2 
 .  113ص ،  2009أسامة، دار املصريف، التسويق و التجارية البنوك القزويين، شاكر _ 3 
 .  79ص ، 2002 اجلزائر، جامعة املاجستري، شهادة لنيل خترج مذكرة األجل، قصرية القروض تسيري  امال، _موتريف4
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 قدرة عدم عن الناتج و التعاقدي العائد عند االقراضية للعملية الفعلي العائد تقلب هي القروض خماطر - ب     
 .التأخري أو السداد على العميل

 على قادر غري ذلك بعد يصبحالعميل  بتمويل البنك التزام عن الناتج اخلطر ذلك هو القرض خطر - ج    
 1تسديد.

 عند ابلتزاماته الوفاء على قدرته عدم أو التسديد على املدين إعسار هو القرض خطر أن استنتاجه ميكن ما و
 القروض أن إذ ال أم حكوميا شخصا املدين كان إذا فيما املخاطرة ختتلف ال و أسباب، لعدة استحقاقها اتريخ

 الشواهد أن إىل يشري البعض أن من الرغم على ائتمانية، خماطر األخرى هي تتضمن الدولة منشات إىل املمنوحة
 أزمة" ب هذا مسي قد و تسديد على احلكومية املؤسسات بعض قدرة عدم من تعاين البنوك إن هذا إىل تشري

  حجمها ضخامة بسبب "العامة املديونية
 البنكي للعمل الرئيسية السمات مع متغاير بشكل و ترتابط االئتمانية املخاطرة أن إدراك جيب هلذا و       

 :التايل اجلدول يف جمسدة العالقة هذه و واألمان السيولة، الرحبية،)
 خماطرها  و سيولتها و رحبيتها وفق البنك موجودات توزيع :(1 ) رقم جدول    

 
 

              املتغري
 املستوى

 منخفض متوسط  مرتفع 

 احتياطات استثمارات  القروض  املخاطرة 
 احتياطات  استثمارات  القروض الرحبية  
 القروض  استثمارات االحتياطات  السيولة 

 
  139 ص ، 2009 اسامة، دار ،1 ط املصريف، التسويق و التجارية البنوك جلدة، سامر :املصدر

 
 :أن يتضح اجلدول خالل فمن
 الرحبية؛ زادت املخاطرة زادت فكلما طردية عالقة املخاطرة و الرحبية بني العالقة 1-
 فيها؛ املخاطرة اخنفضت البنك موجودات سيولة زادت فكلما املخاطرة، و السيولة بني عكسية العالقة 2-

                                                             
  ،  2000اجلامعة، االسكندرية، دار ،التجارية البنوك يف املصريف االئتمان خماطر تكاليف قياس التكاليف، حماسبة ربه، عبد حممود _حممود1
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 هو ألن األمان اخنفض األمان احتساب يف الرتبيحي وزهنا زاد فكلما املخاطرة و األمان بني عكسية العالقة 3-
  .1األمان احتساب عند املقام يف تكون )األوزانو   املوجودات جمموع

 2:هي و مستوايت ةثالث يف حتدد: القرض خماطر مستوايت
 االقتصادية، للمنشاة التجارية و اإلنتاجية  املالية، ابحلالة مرتبط اخلطر هذا يكون :نفسه ابملدين املتعلق اخلطر -

 كما األخطار، هلذا املنشاة رئيس طرف من التسيري سوء عن انجم هو و مسريها، لسلوك أو      التقنية األهلية
 .متوقعة غري عناصر بسب تكون أن ميكن

 املنافسة من أو األولية املواد أسعار تطور عن اخلطر هذا ينجم ما غالبا :املستفيد نشاط بقطاع املرتبط اخلطر -
 املهين أو الوظيفي ابخلطر أيضا يسمى و اجتماعية، ظواهر من حىت أو اخلارجية

 االقتصادية األزمة مثل الدولة اقتصاد على سلبيا أتثريا األخطر من النوع هذا يؤثر :عامة أبزمة املرتبط اخلطر -
  .متوقعة غري أبحداث و االقتصادية و السياسية األزمات مبراقبة عالقة له النوع هذا أن حيث 1929 العاملية

 القرض خطر مؤشرات :اثلثا
 املشكلة و املتعثرة القروض إدارة و معاجلة على كثريا تساعد و القروض، بتعثر توحي املؤشرات أن املالحظ من -
 تفيدان قد ذلك من الرغم على و انه إال متأخرا، األحوال اغلب يف أييت قد املؤشرات هذه اكتشاف أن هي هنا

 .الضرورية الوقائية اإلجراءات الختاذ اجملال للبنك يعطي مما املناسب، الوقت يف اكتشفت إذا كثريا
 3أمهها: اجملال هذا يف املؤشرات من العديد هناك و- 

 ؛له املمنوحة االئتمانية التسهيالت سقف رفع العميل طلب 1-
 ؛الرصيد كفاية عدم بسبب للعميلو مرفوضة) مرجتعة شيكات وجود 2-
 النقد وضعية املايل التحليل إجراء عند إليه البنك انتباه جيب ما أهم من و للعميل الدورية املالية التقارير حتليل 3-

 احملسوابت ارتفاع و التكاليف ازدايد و التجارة يف املغاالة و الثابتة، املوجودات و املخزون و املدنية، احلساابت و
 ؛األرابح توزيعات أو

 اليت األعباء تقليص بداعي امتيازاهتم و العاملني رواتب ختفيض أو العميل، لدى مناصب العمل  بعض إهناء 4-
 ؛العميل يتحملها

 ؛استثمارها إعادة وا األصول بعض بيع 5-
 اخذ االئتمان مسؤول على ينبغي احلالة هذه يف و القرض، من قسط أي سداد عن أتخره أو العميل توقف 6-

 و الدفع عن التأخري أو التوقف هذا أسباب عن منه لالستفسار العميل مقابلة يطلب ابن احلرية، مبنتهى األمور
 ؛األسباب هذه حتليل و دراسة

                                                             

 . 139، 137ص  ص ،  2009اسامة، دار ، 1ط ،املصريف التسويق و التجارية البنوك ،جلدة سامر -1 
 . 79،ص ابق موتريف امال ،مرجع س -2
 . 22،ص 2000،قسنطينة، منتوري جامعة ، وتطبيقات تقنيات عمليات التجارية البنوك يف الوجيز ، احلق عبد عرتوس أبو _3 
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 الذهنية الصورة تدهور إىل يؤدي مما البيع، بعد ما خدمات تقليص و املقرتضة، الشركة عمالء شكاوي كثرة 7-
 ؛منتجاهتا و املقرتضة الشركة إدارة عن العمالء هلؤالء
 ؛للبنك واضحة غري ألسباب اإلدارة ةمسؤولي تغيري كثرة أو تعدد 8-

 أي مالحظة تستطيع ال حىت ذلك و املقرتض من قريبة تكون أن البنك إلدارة دائما نؤكد فإننا هنا من و         
 .املناسبة التصحيحية اإلجراءات اختاذ يف ذلك يساعدها حىت مبكر، غري اكتشافها و سلبية مؤشرات

 االئتمانية املخاطرة أسباب :رابعا
 لذا معني، اقتصادي حميط يف ذلك و العميل و البنك شخصني بني العالقة يف تتجسد واالئتمان) القرض عملية
 :1إىل املخاطر أسباب تقسيم ميكن
 :البنك جانب من تقع أسباب 1-
 مما أكثر مبلغا منح أو .املخاطرة درجة الرتفاع منحه ينبغي كان ما قرض منح مثال االئتمانية الدراسة قصور -

 موظفي خربة قلة إىل يرجع قد ذلك و دقيق أو كامل بشكل املالية التحليالت إجراء عدم و منحه، ينبغي
 .البنك يف املاليني احملللني و االئتمان

 ؛صحيح العكس و املخاطرة جانب على الربح جانب القرض منح لقرار اختاذه عند البنك يغلب إن -
 األساسية ، الصفات فيها تتوفر ال ضماانت اخذ أو املقدمة، الضماانت تقدمي يف اخلطأ -
 ؛اخلطر من جزءا يتحمل أن للعميل ينبغي إذ العميل، ملشروع كامل شبه أو كامل بتمويل البنك قيام اخلطأ من -
 تلك تستخدم أن املعدة للدراسات وفقا يتعني انه حني يف واحدة، دفعة التسهيالت ابستعمال للعميل السماح -

 ؛ الشأن هذا يف املعد الزمين للجدول و العميل حلاجة وفقا دفعات على األموال
 عن العميل يعجز و العمل فيتعثر ضئيلة، عادة تكون للعميل إضايف متويل تقدمي عن مربر دون البنك امتناع_

 ؛البنك  ابلتزامات الوفاء
 يتعثر قد سببها اليت و هبا مير اليت للظروف مراعاة دون واحدة دفعة ابلسداد العميل مطالبة على البنك إصرار -

 ؛العميل
 و إيداعاته وحجم عدد على للوقوف لديه، العميل حساب حلركة األقل على شهراي البنك مراجعة عدم -

 النقدية تدفقاته من جبزء حيتفظ العميل كان إذا ما و املوضوعة، املعدالت مع تناسبها مدى ملعرفة سحوابته،
 ؛له املخصص الغرض يف القرض بعض أو كل يستعمل كان إذا ما و البنك، خارج

 أوضاعه، سري عن دورية بياانت وجود عدم و املمول، للمشروع البنك جانب من اجليدة املتابعة قلة أو فقدان -
 غري العمل هذا و للقرض منحه عند تنتهي البنك مسؤولية أن يعتقدون البنكية التسهيالت مسؤويل من فالبعض

                                                             
 . 25 ،23، ص  نفسه  مرجع_ 1
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 طلب هو إن إضايف متويل على حاجته مدى معرفة و للعميل، النصح و التوجيه تقدمي من يتمكن قد ألنه جدي
 ؛ذلك
 ذلك أعمال على تنعكس اليت األسواق ظروف معرفة عن بعيدا جيعله مما معه ابملتعامل للبنك وثيق غري اتصال -

  ؛املقرتضني
 :1العميل جانب من تقع أسباب-2
 فان فادحة خسائر  و املشروع فشل فإذا القروض، تعثر أسباب من سبب أهم هو هذا و نفسه، املشروع فشل -

 األكيدة نتائجه من أن إال املشروعات فشل أسباب تعددت فمهما  ا لتزاماهتاب الوفاء على قدرته عدم يعين ذلك
 ؛عليها املتفق املواعيد يف التزاماته سداد على القدرة عدم
 من أو املوافقة على احلصول اجل من االقرتاض طلب تقدمي عند للبنك فيها مبالغ و مضللة معلومات تقدمي -

 ؛االئتمانية التسهيالت تسقف زايدة اجل
  ؛القرض أقساط سداد مواعيد من للمشروع اجلدوى دراسة يف اخللل -
 ؛األجل طويل عائد ذات استثمارات و مشاريع لتمويل قصرية قروض _ استخدام  
 ؛املمول العمل أو التمويل بسري املتعلقة نصائحه و إرشاداته و البنك توجيهات تنفيذ عدم -
 شراء أو العميل على شخصي دين سداد يف كاستخدامه اجله، من منح الذي الغرض غري يف القرض استخدام -

 ؛املمول ابملشروع هلا عالقة ال أخرى أشياء و آالت و معدات
 يؤثر مما املصروفات تضخم أو اختالسات كحدوث العمل، إدارة على الفنية املالية و اإلدارية القدرة فقدان -

 جودة مستوى هبوط أو املشروع سحب إىل يؤدي مما فيه التأخر أو التنفيذ يف فنية أخطاء وقوع أو األرابح، على
 ؛تصريفه سوء و املنتوج

 ؛مواعيدها يف ابلتزاماته للوفاء استعداده مدى و االجتماعي وضعه و أخالقه و للعميل الشخصي التكوين -
  . العميل إفالس إشهار -

 :الطرفني إرادة عن خارجة أسباب 3-

 ؛نتائجه و املقرتض أعمال على تؤثر اليت و املستقرة غري السياسية الظروف -

 ؛كساد أو اقتصادي رواج من االقتصادية الدورات و العامة االقتصادية الظروف -

 ؛اخلام املواد توافر عدم العاملني، إضراب مثل طارئة الزمات العميل جماهبة -

 ؛ التصدير و االسترياد قوانني أو العملة مبراقبة املتعلقة القوانني غريت -

                                                             
 _ مرجع وموضوع نفسهما .1 
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 ؛السوق يف كبرية نسبة حيتل قوي منافس كدخول السوق يف املنافسة ظروف تغري -

 املقرر الدعم كرفع املتوقعة، إيراداته من حيد و نشاطه و العميل أعمال على يؤثر مفاجئ بشكل الدولة تدخل -
 .1اجلمركية الرسوم و الضرائب زايدة أو التجاري نشاطه العميل فيها يباشر اليت للسلعة

 قياس خماطر القروض البنكية طرق  : املطلب الثاين 

إن البنك عند ممارسته لنشاطه يف تقدمي القروض ، يتوقع دائما احلصول على مداخيل مستقبلية كبرية ، مع وضع   
احتمال عدم حتصيل تلك املداخيل نتيجة لوجود خطر عدم قدرة املقرتضني على الدفع ، لذلك فهو يقوم بقياس 

 2متعددة ، وتتجلى أمهها يف :  و تقييم خطر عدم الدفع مسبقا ، و ذلك ابستعماله لطرق ووسائل

 _ طريقة النسب املالية 

 _ طريقة التنقيط 

  أوال :طريقة النسب املالية 

تعترب الدراسة املالية من أهم األوجه اليت تركز عليها البنوك عندها تقدم على منح القروض للمنظمات ،إذ تقدم 
فها املايل احلايل و املستقبلي ضرورية فيما يتعلق بوصبقراءة مركزها املايل بطريقة مفصلة و استنتاج اخلالصات ال

رحبيها ، و مدى قدرهتا على توليد تدفقات نقدية تكفي لتسيري عملياهتا و أداة التزاماهتا، و ابلتايل يتم استنتاج و 
  ال . ا النهائي املتمثل يف منح القرض أمنقاط قوهتا و ضعفها ،و اليت تساعدها على حتديد قراره

و أول اخلطوات العملية اليت تقوم هبا البنوك أثناء التحليل املايل هي االنتقال من امليزانية احملاسبية للمنظمة إىل 
 امليزانية املالية ، مث القيام بوضع هذه األخرية يف صورة خمتصرة تعكس أهم املناصب املالية . 

م و يهدف إىل استخالص صورة عن الوضعية املالية وميكن للبنك أن يقوم بنوعني من التحليل ، حتليل مايل عا  
 العامة للمنظمة ،

                                                             

  1_ابو عرتوس عبد احلق ،  مرجع سابق ، ص25 .
،مقدمة ضمن املؤمتر العلمي السنوي اخلامس "مداخلة بعنوان ادارة خماطر القروض االستثمارية يف البنوك التجارية اجلزائرية "_كمال رزيق ،فريد كورتل ،2

 .8، 6،ص  2007جويلية  5و4،جامعة فيالدلفيا ،االردن 
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و حتليل خاص هدفه الوصول إىل دراسة األوجه املالية اليت هلا عالقة بطبيعة القروض ، و يعتمد يف حتليله هذا  
على دراسة النسب املالية اليت تقوم إبظهار العالقات بني األرقام املوجودة يف التقارير املالية يف شكل حسايب ، و 

 تطبق يف قروض االستغالل و قروض االستثمار .تقوم على سبيل املثال ال احلصر بعض النسب اليت 

: عندما يواجه البنك طااب لتمويل نشاطات االستغالل جيد نفسه جمربا _ النسب اخلاصة بقروض االستثمار 
على دراسة الوضع املايل هلذه املنظمة طالبة القرض ، و من اجل ذلك فهو يقوم ابستعمال جمموعة من النسب و 

 ا امليدان ، ومن هذه النسب ما يلي : اليت هلا داللة يف هذ

 ، ويتم حساب رأس املال العامل و احتياجات رأمسال العامل و اخلزينة ._نسب التوازن املايل  

 و تتكون من ثالثة نسب هي : دوران املخزون ، سرعة دوران العمالء ،وسرعة دوران املوارد . نسب التوازن_ 

 نسبة السيولة العامة .

عندما يقوم البنك مبنح القروض لتمويل االستثمارات ، فهذا يعين انه ة و بقروض االستثمار : _ النسب اخلاص
سوف يقوم بتجمد أمواله ملدة طويلة ، و التايل فهو يتعرض إىل خماطر أخرى ختتلف عما هو عليه يف قروض 

من أهم هذه النسب االستغالل ، لذلك فهو يقوم حبساب نسب أخرى تتماشى مع هذا النوع من  القروض ،و 
 هي : 

 ؛_ التمويل الذايت 

 ؛_التمويل الذايت |ديون االستثمار ألجل 
 ؛_ نسبة املديونية 

 _ التقييم املايل للمشروع االستثماري ، و هذا من خالل الطرق التالية : 
 ؛_ طريقة صايف القيمة احلالية 
  ؛_طريقة معدل العائد الداخلي

 ؛_طريقة فرتة االسرتداد 
 ؛طريقة مؤشر الرحبية_ 
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 1اثنيا : التنقيط أو القرض التنقيطي : 
هي آلية للتنقيط ، تعتمد على التحليل اإلحصائية و اليت تسمح إبعطاء نقطة أو وزن لكل طالب قرض ليتحدد 

نبؤ اخلطر ابلنسبة للبنك و الذي يستعملها لكي يتمكن من تقدير املالءة املالية لعمالئه قبل منحهم القرض أو للت
املسبق حلاالت العجز اليت ميكن أن تصيب املنظمات اليت يستعملها معها ، و ظهرت هذه التقنية لتصنيف 
العميل يف الوالايت املتحدة األمريكية يف سنوات اخلمسينات من القرن املاضي ،وتطورت تدرجييا يف فرنسا مع 

ئر مطبقي مالية املنظمات : حمللني ،منظمات بداية السبعينات من القرن املاضي ، و هي اليوم معروفة لدى سا
 قرض و خرباء حماسبني .....

و هتتم منظمات القرض كثريا هبذه الطريقة ، ألهنا أكثر اتقاان مقارنة مع طريقة النسب املالية ،و لكن استعماهلا   
 قليل ، اذ تطبق خصوصا على القروض االستهالكية .

:  تعتمد القرض التنقيطي بصفة عامة على التحليل التميزي، والذي يعترب  _ حالة القروض املوجهة لإلفراد 1
كمنهج إحصائي يسمح انطالقا من جمموعة من املعلومات اخلاصة لكل فرد من سكان ،أن مييز بني جمموعة من 

تايل جيب الفئات املتجانسة وفق معيار مت وضعه سابقا ، و وضع كل عنصر جديد يف الفئة اليت ينتمي إليها ، و ال
 يف هذه املرحلة : 

 .فئات و املعلومات اخلاصة بكل فئة؛_ حتديد ال 

 ؛_استعمال نتائج التحليل على كل طالب قرض جديد 

 2: يتم املنظمات إىل جمموعتني : _ حالة القروض املوجهة للمنظمات2

لى املنظمات اليت هلا مالءة جمموعة حتتوى على املنظمات اليت هلا مالءة مالية جيدة ، و جمموعة أخرى حتتوى ع
 غري جيدة ،وفقا للمعايري التالية : 

 _ اتريخ أتسيس املنظمة ؛

 _اقدمية و كفاءة مسريي املنظمة ؛

                                                             
  1_ كمال رزوق ، مرجع سابق ،ص 8
  2_ كمال رزوق ، مرجع سابق ،ص8
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 دية املنظمة خالل سنوات متتالية ؛_ مردو 

 ؛_ رقم املراقبة و املراجعة املستعملة من قبلها 

 ؛_رأمساهلا العامل 

 _طبيعة نشاطها؛

 كما ميكن توضيح أهم املقاييس ملخاطر القروض يف :          

 ؛_ القروض املتأخرة عن السداد /حمفظة القروض 

 ؛_ حق امللكية /إمجايل حمفظة القروض 

 ؛_قروض و سلفيات قصرية األجل /األصول 

 ؛_خمصصات خسارة القروض / إمجايل القروض و اإلجيارات 

 القروض البنكية  اطرخم أنواع املطلب الثالث :

 : االئتمانية املخاطر 1-
 تقدم ائتمانية أي تسهيالت أو احلساب على الكشف و و القروض ) ابلسلفات دائما االئتمانية املخاطر تتعلق

 ، املستقبل يف حمدد وقت يف السداد واجبة قروضا للعمالء البنك مينح عندما عادة املخاطر وتنجم ، للعمالء
 مستندي اعتماد خطاب البنك يفتح عندما أو القروض حلول وقت يف ابلدفع ابلتزاماته الوفاء يف العميل ويفشل
 . وصوهلا حني البضائع لتغطية الكايف املال توفري يف العميل عن نيابة البضائع السترياد

 : السوق خماطر 2-
 احلكومات تتخذ وقد التغري، بذلك البنوك تتأثر حيث السوق أحوال يف املفاجئة للتغريات السوق خماطر تنشأ

 إلنتاج محاية املنتجات بعض دخول مينع مبا أو الشعري أو األرز مثل ، السلع بعض عن الدعم لدفع إجراءات
 . احمللي
 : الفائدة سعر خماطر 3-
 السيولة إىل نسبة حدة على بنك كل وضع حسب هبوطا أو صعودا الفوائد أسعار تغري عن انجتة املخاطر هذه

 حالة يف لديه السيولة فائض توفري عند خسارة إىل البنك يتعرض أن احتمال هناك ذلك على ، ومثال لديه املتوفرة



بنكية الفصل الثاني :              قواعد الحذر،و مدى تأثيرها على الحماية القروض ال  
 

48 
 

 خلسارة يتعرض أن احملتمل فمن البنوك سوق من لالقرتاض البنك فيضطر السيولة تشح وعندما الفائدة سعر هبوط
  .للمخاطر جتنبا مستمرة وإدارة مراقبة املوضوع هذا يويل أن البنك على يتوجب لذلك الفائدة سعر ارتفاع حالة يف

 : املعامالت خماطر 4-
 املارك مقابل املالية األسواق يف هبوطا أو صعودا الياابين الني أو األمريكي الدوالر أسعار حترك عن نسمع ما كثريا

 هذه ضد عمالئه أموال محاية على القدرة للبنك يكون أن جيب لذلك .مثال اإلسرتليين اجلنيه لذلك أو األملاين
  .1هبوطا أو صعودا كانت سواء التقنيات

 : السيولة خماطر 5-
 ضعف بسبب أو العمالء من جديدة إيداعات جذب على البنك مقدرة عدم بسبب املخاطر هذه تنتج ما غالبا
 ، عمالءه أقرض كلما البنوك أسواق إىل ابللجوء البنك ويقوم هذا . املطلوابت و املوجودات إدارة يف البنك
 من البنك اقرتض فكلما. البنك عمالء من القروض بطلبات الوفاء على بتعهداته الوفاء من يتمكن لكي وذلك

 .يقدمها اليت القروض على جيد رحبي هامش إبقاء على مقدرته قلت ، املالية األسواق
 : التشغيلية املخاطر_6

 فيها التشغيلية املخاطر فإن كاملصانع ليست البنوك وألن ، البنوك يف اليومي ابلعمل املتصلة ابملخاطر تتعلق هذه
  . اخلاطئة والقيود الصرافني أخطاء أيضا املخاطر هذه وتتضمن ، اآلمنة غري واملباين السطو عمليات يف ترتكز

 : القانونية _املخاطر7
 وقد ، قانونيا مقبولة غري جيعلها مما مستنداته يف قصور أو نقص جراء من البنك هلا يتعرض قد اليت املخاطر هي

 لدى مقبولة ليست أهنا حقا ال ينصح واليت العمالء من ضماانت مستندات قبول عند سهوا القصور هذا حيدث
    2احملاكم . 

 : التضخم خماطر 8-
   .3عليها حيصل اليت والفوائد القرض أصل يف املستثمرة للنقود الشرائية القوة اخنفاض إىل التضخم خماطر تؤدي
 : الكساد خماطر 9-
 قبل ابلتزاماته الوفاء على قدرته وابلتايل ، املقرتض بنشاط تعصف اليت السلبية اآلاثر إىل الكساد خماطر تشري
  .4البنك

 
 

                                                             
 . 66 ص ،  2006، األردن ، األوىل الطبعة ، التوزيع و للنشر املناهج دار ، البنوك إدارة ، الصرييف الفتاح عبد حممد_1
 .  67ص ، مرجع سابق  ، الصرييف الفتاح عبد حممد_  2
 .  225ص ،  2002، األردن ، األوىل ،الطبعة والتوزيع النشر و للطباعة الفكر دار ، املصارف إدارة ، محد أبو صاحب رضا _3
 .  226 ص ، نفسه  مرجع  _4
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 : السمعة خماطر_10
 بذلك اخلاصة القوانني و األنظمة مع يتماشى ال مبا للبنك السليم التشغيل يف الفشل نتيجة املخاطر هذه تنشأ و
 لدى احلسنة السمعة على تعتمد البنوك تؤديها اليت األنشطة طبيعة أن حيث للبنك مهم عامل السمعة و ،

 . العمالء و املودعني
 : املكشوف على السحب خماطر_ 11
 كذا و احلجم و ابالرتباط البنك خزينة على مباشرة يؤثر هو و ، جمحف خطر ميثل املكشوف على السحب إن

 ملدى اعتبار أي دون اجلزائرو يف خاصة ) التسهيل من النوع هذا تقدمي يتم ما عادة حبيث ، اجملمدة األموال مدة
 . اإلنتاج بقضااي ارتباطه
 : احملاسبية و اإلدارية املخاطر_  12

 يف املعاصرة للتكنولوجيا تتبعه مدى و الصريف العمل جمال يف الكفء البشري العنصر توفر مبدى املرتبط اخلطر وهو
 و اإلدارية اإلجراءات حيث من ، البنكية الصناعة على قدرته و استعداده مدى ابألحرى أو ، الصريفة جمال

 جمال يف املعلوماتية لألجهزة إدخاله و احملاسيب و اإلداري التسيري تقنيات تطوير و خلق على قدرته و احملاسبية
 و االقتصادية األوضاع مستقبل حول التوقعات و ابالرتباط األساسية البنك موارد استخدامات تسيري و متابعة
 فعالة غري و ثقيلة بريوقراطية إجراءات أو العمليات تنفيذ يف كالتأخر ، املتاهات بعض يف الوقوع جينبه مما ، املالية

1.  
 وما الصريفة جمال يف التنافسية قدرته على التأثري مث من و متعامليه اجتاه البنك صورة تسوية من هبا يرتبط ما و

 2  .أساسا املالية وضعيته على و للبنك املستقبلي النشاط على سلبية آاثر من لذلك
 القرض خطر من الوقاية طرق :الثالث املبحث

 بعض اقرتاح مرحلة أتيت ما، عميل إقراض على ترتتب قد اليت املخاطر طبيعة و نوع بتقدير البنك قيام بعد   
 الالزمة االحتياطات كل أبخذ فهو البنك، انشغاالت أوىل من املخاطر مواجهة تعترب حيث ملواجهتها، اإلجراءات

 ابلضماانت املرفقة و للعمالء مينحها اليت القروض متابعة و منها، احلد و تقييمها خالل من فيها، للتحكم
 .الالزمة

 القرض. خطر لتجنب الوقائية اإلجراءات جبميع اإلملام سنحاول و
 القرض خطر حتليل :األول املطلب
 أول ظهور مع يبدأ للمخاطر التصدي و القرض، ملف دراسة لعملية مرافقا يكون حتليله و القرض خطر دراسة

  :3قسمني إىل القرض حتليل خطر ينقسم و القرض، لتسوية املأخوذ التعهد احرتام عدم أو عدم التسديد حادث
                                                             

 . 51،  50ص ،سابق  مرجع ، احلق عبد عرتوس _أبو1
  . 227ص ،مرجع نفسه  ، محد أبو صاحب رضا _2 

3 S، DE COUSSERQUES, gestion de la banque, Paris, edition DUNOD, 1996, p 173-182. 
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 األفراد خطر حتليل :أوال
 مع متاشى لتقنية البنك استعمال إىل أدى القروض طلبات فزايدة السداد، على العميل قدرة بتحليل مرتبط هو و

  .التنقيطي القرض يف املتمثلة و امللفات، حجم
 أن ينبغي ال انه أي املقرتض، تسديد قدرة حتليل على املنهج هذا يعتمد: ي التقليد املنهج بواسطة التحليل 1-
 قصرية لقروض العميل طلب فعند للفرد، املستقبلية احلالة على عبئا عنها املرتتبة الوائد و الشهرية األقساط تكون
 :يف ذلك يتمثل و الكافية الضماانت أبخذ االحرتاز كذا و عنه، الناتج اخلطر تقدير البنك على يستوجب األجل

 املقرتض؛ مبداخيل صلة له القرض مبلغ يكون أن جيب - أ
 منح أو التسديد، استحالة إىل يؤدي ما هذا و املستقبلي، الدخل بتدهور ترتجم املقرتض مالءة عدم - ب

 احلوادث قائمة استعمال إىل البنوك تتجه ذلك حتقيق دون للحيلولة و ابلتزاماته، ابلوفاء مكرتث لعميل غري القرض
 .طلبه رفض يتم فانه التسديد عدم يف أسبقية للعميل كان فإذا البنوك املركزية، من عادة تستخرج اليت
 على االطالع بعد ذلك من التأكد ميكن و التقدير، سهل فهو املستقبل يف الدخل كفاية عدم عن أما    

 االجرية غري الدخول إما فيها، يعمل بعمل اليت للمؤسسة ابلنسبة اقدميته و العميل بدخل املتعلقة الكشوفات
 بنك لدى األجر توطني مع الكفالة يف عموما تتمثل ضماانت تطلب ذل الجتناب و التقدير، صعبة فإهنا

 اخلطر، تقدير صعوبة تكون أين األجل طويلة و املتوسطة للقروض ابلنسبة الشيء نفس و نظامية، بصفة املقرتض
 يكون أن املطلوب جيب فاملبلغ ذلك و لألفراد، ابلنسبة للتقومي الوحيدة العناصر هي كاألجور احلالية فاملداخيل

 تتمثل القروض من النوع هذا مثل يف املأخوذة الضماانت و املقرتض، تسديد بقدرة مرتبطا
 حالة يف القرض مبلغ اسرتجاع هبدف احلياة على القروض )اتمني على التامني إىل ابإلضافة املمول، العقار رهن يف

 مؤسسة فان لذا منخفضة الطلبات مبالغ و مرتفع املعاجلة امللفات عدد و موتهو، أو املقرتض بعجز الدخل اختفاء
 العميل يتقبلها ال اليت امللف تكوين نفقات يف الزايدة خالل من تعويضها حتاول مرتفعة، أعباء تتحمل القرض

 .بصفة آلية القروض هذه معاجلة استدعى مما بصعوبة،
 :التنقيطي القرض بواسطة التحليل

 املعلومات معاجلة تقنيات من انطالقا ابلقرض، اخلاصة القرارات اختاذ يف اإلحصائي التحليل على البنك يعتمد
 يف املطبقة االستهالك قروض على الطلب بزايدة الطريقة هذه تطورت و االقتصاديني، األعوان بتصرف املتعلقة

 العامل، ابقي إىل منها و املتطورة األسيوية الدول بعض و األوروبية الدول إىل مث من و األمريكية، املتحدة الوالايت
 .حاليا عليها تعتمد البنكية املؤسسات معظم و التسعينات خالل اجلزائر إىل الطريقة هذه أدخلت و
 فرد، كل متيز اليت املعلومات مجع على يعتمد إحصائي منهج هو التمييزي التحليل :التنقيطي القرض منهج - أ

 إليها، ينتمي اليت الفئة إىل جديد عنصر كل ترحيل و مسبقا، وضعه مت معيار إزاء املتجانسة الفئات من عدد بفرز
 :يلي ملا وفقا التنقيطي للقرض األساسية القاعدة عموما التمييزي التحليل يشكل و

 .منها واحدة كل متيز اليت املعلومات و الفئات حتديد -
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 .للقرض جديد طالب لكل التحليل نتائج استعمال -
 تصنف اليت و البنك طرف من معاجلتها متت اليت امللفات من لعينة التميزي التحليل على األوىل املرحلة تعتمد و

 :مها فئتني إىل العينة
  .يذكر حادث أي عليهم يسجل أن دون قروضهم سددوا الذين اجليدون _العمالء 
  تلتزم احلوادث هذه و التسديد، عند حلوادث تعرضوا الذين و قروضهم، يسددوا مل الذين السيئون _العمالء 

 :التالية املعايري البنك يتخذ السيئني و اجليدين الزابئن لتصنيف و للمدينني، ببعث إشعارات البنك
ة سبق اليت امللفات ضمن توجد اليت و ابملقرتضني، املتعلقة املعلومات حتليل بعد :مةئاملال عايريامل حتديد -

 اليت  مت للمعلومات ابإلضافة ،..الدخل العائلية، احلالة ، السن الوظيفة، النشاط، مقر يف املتمثلة و معاجلتها،
 اجليدون و جهة من السيئون العمالء  فئة حتديد يتم التسديدو، سيئ أو )جيد املدين حبالة ربطها و هبا االحتفاظ

 .أخرى جهة من
 املعايري من أكثر داللة هلا املعايري بعض هناك أن التمييزي التحليل يوضح النهائية )النتيجة(: النقطة حتديد -

 .العميل أمهية تبني نقطة معيار لكل تعطي و منهم، واحد لكل متنح اليت املوازنة إبعداد تسمح اليت و األخرى،
 عدم احتمال حتتها يكون اليت النقطة حتديد يعين القصوى النقطة حتديد أن )الذروة(:  القصوى النقطة حتديد -

 منخفضة نقاط على حيصلون جيدون عمالء هناك العينة متييز يف املقدمة الدقة كل رغم و مرتفع، املقرتض مالءة
  مرتفعة. نقاط على حيصلون سيؤون عمالء و

 1املؤسسات خطر حتليل :اثنيا
 و املؤسسات هذه أخطار لدراسة طرق استعمال عليه فرض ما هذا و للمؤسسات متنوعة قروض مبنح البنك يقوم

 :التنقيطي القرض و الكالسيكي املنهج أمهها مناهج عدة حسب ذلك و بنتائجها التنبؤ و قدراهتا بتبيان يسمح
 دراسة و التمويل احتياج تقييم بني التمييز ينبغي التحليل هبذا للقيامتقليدي : ال املنهج بواسطة التحليل 1-
 .ذاته حد يف القرض طلب

 االستغاللية ابلدورة مرتبطة و دائمة االحتياجات فهذه :االستغالل دور عن الناجم التمويلي الحتياجا - أ
 و املصدر املدة، املبلغ، حيث من املقبلة للسنة التمويل من االحتياج حبصر البنك يعمل إذ للمؤسسة، العادية
 :خالل من االحتياج هذا تقييم يتم و سنة، كل يف مرة املومسي الطابع

 .املقبلة للفرتة العامل مال رأس احتياجات تقدير -
 .مومسي النشاط يكون عندما خصوصا )الصندوقو النقدية خمطط -
 .القروض ملختلف االستعماالت اسقف إىل فيه يشري و سنة، مدة للمشروع مايل برتكيب البنك يقوم و

                                                             
1  S، DE COUSSERQUES ,op.cit.p 182. 
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 أو اإلنتاج وسائل تطوير هبدف ظرفية االحتياجات هذه و :االستثمار دورة عن الناجم التمويل احتياج - ب
 على املؤسسة جيب بل ،% 100 بنسبة املشروع ميول أن ميكن ال البنكي فالقرض االستثمار، حجم يف التوسيع

 .ذايت  كتمويل املالية مواردها من معينة بنسبة تساهم إن
 للعميل اإلدارية الكفاءة عن املعربة املؤشرات :اثلثا
 الناحية من االئتمان طالب العميل كفاءة مؤشر هي و ،(النشيط) الكفاءة نسب من جمموعة نقدم أن ميكن

  :1هي املؤشرات تلك أهم من و قروض، من يطلبه ما منحه مدى تقرير من البنك إدارة تتمكن مث من و اإلدارية،
 ديونه حتصيل على القرض طالب العميل جناح مدى قياس إىل املعدل هذا يهدف و :املدينني دوران معامل 1-

 الديون و فيها املشكوك الديون و اجليدة الديون بني التمييز احلال بطبيعة ذلك يستلزم و استحقاقها، مواعيد يف
 تلك أو االستحقاق موعد يف حتصيلها يتم اليت سواء القبض أوراق عن املعرب املدينني رقم إىل يضاف و املعدومة،

 النحو على املدينني دوران معدل حساب ميكن و .حتصيلها متام تعين ال اخلصم عملية أن حيث خصمها، يتم اليت
 :التايل

  املدينني، إمجايل / اآلجلة املبيعات صايف = املدينني دوران _ معدل
 وجب مث من و املبيعات، صايف رقم الدخل قائمة تظهر ال قد و فيها، املشكوك الديون خمصص استبعاد قبل     
 املدينني إمجايل رقم إما متاحة، أخرى مصادر من أو العميل من يطلبها إضافية ببياانت االستعانة املايل احمللل على

 بفرض و ذكره، سبق كما فيها املشكوك و الرديئة و اجليدة الديون بني التمييز ضرورة املايل مع املركز قائمة فتظهره
   000 3000التحليل موضوع الفرتة خالل بلغ االئتمان طالب للعميل اآلجلة املبيعات  صايف رقم أن
 مرة . 12=  250000/
 و يوم  30= 365/12 أي املدينني دوران معدل على السنة أايم عدد بتقسيم نقوم :املدينني حتصيل _فرتة2

 يف جانبه من أتخري مثة كان إذا ما على التعرف ميكن العميل، يقدمها اليت األجل البيع بشروط املعدل هذا مبقارنة
 االئتمان. فرتة كانت فلو مواعيدها يف تتم التحصيل عملية أن أم الغري من مستحقاته حتصيل

 مع املقارنة إجراء إن غري نشاطه، إدارة يف كفاءة العميل هذا إن ذلك معىن، فان مثال، يوم 45 _املمنوحة3
 بشروط التحصيل فرتة متوسط مقابلة جمرد تكفي ال اذ ضروراي، بعد املماثلة األنشطة يف املتبعة األجل البيع شروط
 .وحدها املنشاة يف األجل البيع
 :القومي االقتصاد و العميل نشاط هبا رمي اليت الظروف عن املعربة املؤشرات 4-
 اليت املرأة هي املشروع رحبية أن إذ األعمال، رقم و النشاط اجتاهات حتليل و الرحبية نسب طريق عن قياسها ميكن

 .املشروع داخل املطبقة املختلفة السياسات تفاعل و جناح مدى خالهلا من ينعكس

                                                             
 .294،  287ص  ،  2008االسكندرية، اجلامعية، الدار حتليلي، و وصفي منهج ،البنوك إدارة و تنظيم ،طه جابر عاطف_1
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 و االزدهار حاالت ذلك يف سواء القومي، االقتصاد و املنشاة تعيشها اليت للظروف مؤشرا تقدم أهنا كما         
 .االنكماش و الكساد حاالت أو الرواج

 األعمال رقم/الضرائب بعد األرابح صايف = املبيعات على العائد -
 امللكية حقوق/الضرائب بعد األرابح صايف = امللكية حق على العائد -

 .صحيح العكس و أعماهلا، رواج و املنشاة ازدهار على دليل ألخرى سنة من السابقني املعدلني زايدة و          
 مؤشرا يعد ألخرى سنة من الرقم هذا زايدة أن إذ تدرجه، مالحظة و السنوات من عدد عرب األعمال رقم دراسة -

 .التضخم ظروف االعتبار بعني األخذ مع الرواج، حلاالت
 العميل سداد نية متثل اليت املالية النسب إىل التوصل ميكن :العميل لدى السداد نية عن املعربة املؤشرات 5-
 :التالية املؤشرات خالل من

 قد اآلجلة املشرتايت رقم إن الواضح من و الدائنني حساب / اآلجلة املشرتايت = الدائنني حساب تداول معدل
 احمللل يطلبها إضافية بياانت من العميل يقدمه ما إال الرجوع وجب لذا الدخل قائمة من احلصول عليه يتعذر
  .املايل
 لذا أخرى حساابت مع مندمج أو مستقل، شكل يف املايل املركز قائمة ضمن يظهر فقد الدائنني حساب أما

 احلساابت من غريه عن فصله وجب
  الدائنني حساابت تداول معدل / يوم 365=   الدائنني حساابت سداد فرتة 

 التعرف ميكن االئتمان منح بشروط الرقم هذا مقارنة مت ما إذا و يوم، من كل التزاماته بسداد يقوم العميل أي    
 نية توفر على يدل هذا فان له، احملدد املوعد قبل للدائنني التزاماته سداد يف العميل قبل من أتخر مثة إذا ما على

 على الوقوف و العميل على املستحقة املبالغ يف البحث يتم السداد نية على للوقوف و عليه، تصميمه و السداد
 املبالغ ذلك من و العميل، مماطلة إىل راجع ذالك أن أم التأخري، تقتضي سدادها ظروف و طبيعتها كانت إذا ما

 إذا ما على التعرف أيضا جيب كما االجتماعية، التأمينات مؤسسة و اجلمارك و الضرائب ملصلحة املستحقة
  .إليه راجعا ذلك كان إذا ما و دائنيه بني و بينه قضائية منازعات هناك كانت

 القروض خماطر من للحد وسائل :الثاين  املطلب
 الوسائل من جمموعة إضافة وجب لذا القروض، هلا تتعرض اليت املخاطر بتعدد الوقائية اإلجراءات تتحدد

 .أمواله على احلفاظ يف البنك طمأنينة من تزيد اليت و املخاطر، هذه من للحد املستعملة
 القرض مراجعة :أوال
 املراجعة هذه و القرض نوعية مراقبة كذا و اخلسائر، من للتقليل للقروض املراجعة أبسلوب تقدم أن البنوك على

 مراجعة تشمل و الفعالة القروض من كل أو جلزء املستمر لألداء دوري فحص و حساابت تدقيق تتضمن
 :التالية النقاط القروض

 ؛مبكرة بصورة الواقعية املشكلة عن التحري و التحقق -
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 تدهور؛ أي عن تقرير كتابة و القرض متابعة يف القروض ملسؤويل الدافع توفري -
 األنظمة؛ و القوانني من التأكد و الواثئق لتوحيد جلنة تشكيل -
 القروض؛ يف اخلسارة ملواجهة احتياطية أموال خلق يف املسامهة -
 القروض؛ و للسندات العام الوضع عن اإلدارة إبالغ -
 فيها؛ املؤثرة العوامل و العامة االقتصادية األحوال مراقبة -
 القرض؛ جوانب مجيع تغطية من بد ال و حدى، على قرض كل مراقبة -

 1القرض إشكال  تصحيح :اثنيا
 مشاكل عن املبكر الكشف يف مهمة تكون ألهنا القروض، إشكال  تصحيح مبحاولة رفقي أن جيب القرض  إن

 و مباشرة متابعة جيب الدفع يف اإلمهال فان كذلك و األسباب، عن مباشرة يستفسر إن البنك  على و القرض،
 خالل من هو القروض ملشكلة املفضل التصحيح و مالية، الزمة الطريق يف املقرتض أن إىل نشري ألهنا بسرعة
 موظفي على حمتملة، خسارة أي من املقرتض و البنك  من كل محاية اجل من املقرتض، مع العمل خطة مناقشة
 حاالت من التحقق على القدرة امتالك القروض
 كل يف و الوضوح عدم أسباب عن التحري كذلك و للمقرتض املالية الكشوفات يف الدقة و االحتيال أو اخلداع

 .مشكلة أي اجتاه التصرف من أعلى بدرجة ميكنهم املوظفني قبل من املبكر الكشف فان األحوال
 يكون قد و ماليةشيكات  إىل القروض حتويل حنو االجتاه املخاطر، من للحد البنكي العمل مستحداثت من :اثلثا
 السيولة. من مبزيد يسمح و اإلقراض خماطر من حيد الذي األمر هو و املديونية، حتويل أدوات من أداة ذلك
 ائتمانية قرارات إىل الوصول و املقصودة، غري أو املقصودة ابلبنك العاملني أخطاء لتفادي العمل أنظمة دعم :رابعا

 :طريق عن ذلك يتحقق و مرض، حنو على تنفيذها و سليمة
 بدقة؛ االئتمانية التسهيالت اعتماد اختصاصات حتديد -
 واحد؛ شخص يد يف اجنازه مسؤولية تركيز عدم و مراحل إىل العمل جتزئة -
 املدينني؛ عن االستعالم جتديد دورية على العمل و منظمة، ائتمانية مبلفات االحتفاظ -
 للشروط؛ وفقا تنفيذها مدى و الضماانت، و املدنني ملراكز املستمرة املراجعة -

 من املزيد حتقيق إىل االئتماين التوسع سيؤدي :الغري مع املخاطر انقسام و االئتماين التوسع من احلد :خامسا
 لنفسه البنك يضع إن جيب مث من و توافرها، الواجب ابلسيولة التضحية خماطر الوقت نفس يف حيمل و األرابح،
 ابآلجال القروض حمفظة توزيع مع الرحبية، و السيولة عاملي بني التوفيق االعتبار يف أخذا لقروضه قصوى حدودا

 ما يف إما معينة، اقتصادية أنشطة متويل  يف الرتكيز عدم و ذاته، ابملقرتض املرتبطة املخاطر تالقي حنو املختلفة

                                                             
  485ص  2004_  2003اجلامعية، الدار ،التجارية البنوك يف احلديثة اإلدارة قحف، ابو السالم عبد حنفي، الغفار عبد1
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 مع ابلتعاون القروض من كبري عدد يف مناسبة حبصص املسامهة طريق عن فيكون الغري مع املخاطر اقتسام خيص
 .أخرى مالية مؤسسات و بنوك

 املقدمة الضماانت هلا تتعرض قد اليت األخطار تفادي البنوك حتاول :القروض و الضماانت على التامني :سادسا
 املمنوحة القروض على التامني احلرب، أخطار أمثلتها من و هالكهما عنها ينتج قد اليت و املقرتضني، من

  .1اخلطر حتقق حالة يف أمكن ما اسرتداد من يتمكن حىت للمتعاملني
 يقدمها أن ميكن اليت اإلمجالية املبالغ حتديد من يتمكن حىت التمويلية البنك قدرات حتديد على العمل :سابعا

 يف التكنولوجيا استخدام على العمل و قرض، ألي تقدميه عند به احمليطة لألموال االعتبار بعني أبخذه كقروض،
 .2البنك أموال جتميد خطر كذا و التسديد، عدم خلطر جتنبا البنكية الصناعة تطوير و البنكي، النشا
 مينح الذي التمويل أن مبعىن مؤقت، متويل مدين اجلاري يف خاصة العميل متويل أن دائما البنك يضع أن :اثمنا

 سنواي جيدد مدين اجلاري يف التسهيل أن حيدث الذي و انتهاءه، قبل أو عند يسدد أن ينبغي مثال مقاولة ملشروع
 إيرادات وجود لعدم السداد عن العميل يتعثر فرتة بعد و منها، إيرادات للعميل يبقى مل و املقاولة انتهت لو و حىت

 جتارته من أبصول لديه احلفاظ العميل من تقتضي اليت التجارة متويل سوى القاعدة هذه من يستثىن ال و كافية،
 إال هي ما املكشوفة احلساابت أن إىل ينتبه أن عليه جيب و اجلاري، رصيده عن يقل ال ما األصلية قيمتها تعادل

 العمل يتوقف حىت العمال أجور كدفع عادة شهر هي حمدودة ملدة طارئ متويل لغرض هبا يسمح مؤقتة حساابت
 كافة استفاء بعد إال التسهيل ابستعمال للعميل يسمح أن البنك على و ابلعميل، اخلاصة الدفعة ورود حلني و

 التسهيل  منحه على ابملوافقة الواردة الشروط تنفيذ الالزمة، املسندات
 األمر، لزم إذا املنشاة إلدارة املستقبلية التصرفات عل قيود وضع يف احلق البنك يعطي شرطي اتفاق حترير :اتسعا

 العميل إخالل عند مستحقاته اسرتداد يف اإلسراع و معني، حد عن الودائع حجم هبوط عدم على كاشرتاطه
 الفوائد سداد أو األحوال حسب سنوية أو شهرية دفعات على القرض أصل سداد اشرتاطه و العقد، لشروط
 الفائدة سعر خماطر يتفادى أن للبنك ميكن كما أجاهلا، يف أمواله اسرتداد لضمان هذا و القرض، قيمة من مقدما

  .3الفائدة سعر تعومي و مرات، لعدة يتجدد األجل قصري القرض استبدال على العميل مع
 لنشاطها ممارستها عند املالية املؤسسات و البنوك على اجلزائر بنك فرض لقد :املخاطر تغطية و توزيع 1-

 من التالية النسب املستفيد نفس مع احملتملة األخطار ،بلغامل يتجاوز ال أن القروض، توزيع يف املتمثل العادي
 :الصافية اخلاصة األموال

 1995 جوان  من ابتداء4%معدل ضعف%8
  1996 ديسمرب هناية من5% معدل ضعف%10
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 1996 ديسمرب من ابتداء 6% معدل ضعف12%
 1997 ديسمرب من ابتداء7% معدل ضعف%14
 1999 ديسمرب من ابتداء8% معدل ضعف%16
 فيها يكون اليت احلالة املستفيدين )يف كل مع يتحملها أن ميكن اليت لألخطار اإلمجايل للمبلغ ابلنسبة أما       

 من مرات ( 10 ) يتجاوز ال أن فيجب الصافيةو، اخلاصة األموال من واحد لكل 15%نسبة يتجاوز اخلطر مبلغ
 للبنك الصافية اخلاصة األموال مبلغ
 ≤100املرجحة / األموال اخلاصة الصافية و * األخطار واحد =)مبلغ ملستفيد ابلنسبة األخطار توزيع نسبة_ 

%25 
 10≤األخطار احملتملة مع كل املستفيد = )مبلغ األخطار املرجحة /األموال اخلاصة الصافية و_ مبلغ 

 و املكلفة، القرض خماطر جمموع و الصافية اخلاصة األموال بني العالقة متثل هي :و _ نسبة املالءة املالية2
 القرض توزيع عملية عن الناجتة

 املرجحة  األخطار جمموع الصافية/  اخلاصة املالية=) األموال املالءة _ نسبة
 هناية من ابتداء هذا و احرتامه املالية املؤسسات و البنوك على جيب ادين كحد    8%النسبة هذه حددت قد و

  :1التايل أخرى بنسب ذلك قبل حددت إذا  1999ديسمرب
 1995 جوان من ابتداء%4
 1996 ديسمرب هناية من%5
 1997 ديسمرب من ابتداء%6
 1998 ديسمرب من ابتداء%7
 .املرجحة اإلخطار و الصافية اخلاصة األموال حتديد جيب النسب هذه على للحصول و     

 التقييم، إبعادة اخلاصة ماعدا األخرى االحتياطات احتياطي، مال رأس من تتكون :الصافية اخلاصة األموال - أ
 اإلطار مؤوانت املتوقعة التوزيعات منها خمفض الصافية النتيجة دائنة، تكون عندما اجلديدة للسنة املؤجلة النتيجة
 اجلارية للحقوق العامة البنكية
 من احملررة غري احلصة يف، تتمثل اليت و التالية، العناصر طرح جيب الصافية اخلاصة األموال على للحصول و     
 عندما اجلديدة للسنة املؤجلة النتيجة مباشرة، غري أو مباشرة بصفة املمتلكة اخلاصة األسهم االجتماعي، مال رأس

 مؤوانت نقص وسيطة، تواريخ يف احملددة السالبة التأسيس،النتيجة نفقات فيها مبا املعنوية األصول مدينة، تكون
 اجلزائر بنك قدرها كما القرض أخطار
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 و للبنوك املقدمة املساعدات للمستخدمني، القروض للزابئن، القروض يف تتمثل :احملتملة األخطار - ب
 املوجودات الدولة على أخرى حقوق ، الدولة سندات املسامهة سندات التوظيف، سندات املالية، املؤسسات

 االلتزامات املراسلني، و الزابئن األخري يف ختص اليت الربط و التعديل حساابت االهتالكات من الصافية الثابتة
  :التالية العناصر منها خمفض و ابلتوقيع

 .املالية املؤسسات و البنوك و التامني مؤسسات و الدولة طرف من عليها احملصل الضماانت مبلغ -
 لكن سائلة تكون أن قابلة مالية أصول و ودائع شكل يف الزابئن من ضماانت شكل يف عليها احملصل املبلغ -

 .قيمتها ختصص أن بدون
 إذ ، املالءة نسبة حساب يتم هكذا و السندات قيمة الخنفاض أو املستحقات، لتغطية املشكلة املؤوانت مبلغ -

 سنة، كل ديسمرب 31 و جوان 3 يف النسبة هذه على ابلتصريح تقوم أن املالية املؤسسات و البنوك على جيب
 .البنكي اجلهاز على مراقبة كهيأة املتمثلة لوظيفتها نظرا ذلك منهم تطلب أن البنكية للجنة ميكن كما

 املركزي و الصادرة من البنك 1994نوفمري  19املؤرخة  94_74 رقم التعليمة نصت :االلتزامات متابعة_3
 املخاطر درجة مبوجب مؤوانت تكوين و املدينني، ترتب إن التالية املؤسسات و البنوك على جيب انه على

 :كالتايل
 3% إىل سنواي1%مؤونة هلا تشكل و أجاهلا، يف كاملة تسرتجع اليت الديون كل :اجلارية الديون -_أ3

 جمموعات 3 إىل تنقسم و :املصنفة الديون - ب 3-
 اجل فوق بعد لكن و اسرتجاعها ميكن الديون هذه و القويةو: املشاكل ذات( حتصيلها يف املشكوك الديون -

 30%ب تقدر مؤونة هلا يكون حيث عليه، املتفق األجل
 :التاليني املميزين إبحدى تتميز الديون هي و :خطرية اجلد الديون -
  بكامله املبلغ اسرتجاع من التأكد عدم *
 50%ب تقدر مؤونة هلا تكون و سنة، و أشهر 6 بني تصل ملدة الفوائد و املبلغ دفع يف التأخر*

  %100مؤونة هلا يكون العادية ابلطريقة اسرتجاعها البنك يستطيع ال اليت الديون هي و :منها امليؤوس الديون -

 طر القروض:اخماملطلب الثالث :اإلجراءات للحد من 

ر املرتبطة بنشاطه ، خاصة ما تعلق منها بعمليات اط العمل على تفادي أو احلد من خمريفصمن مهام امل     

 ال الوسائل واإلجراءات التالية اإلقراض ، وذلك ابستعم
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ميكن التحكم يف املخاطر اخلاصة بتحرير اتفاق شرطي يعطي البنك احلق يف التحكم يف املخاطر اخلاصة: -1

وضع قيود التصرفات املستقبلية إلدارة املنشاة إذا اقتضى اآلمر، أو يعطيه احلق يف املطالبة بتسديد القرض وفوائده 

لب تقدمي رهن يف يف حالة خمالفة العميل ألي من شروط االتفاق. وميكن للبنك إتباع أسلوب أخر يتمثل يف ط

 .صور خمتلفة، أو عقد اتفاق مع بنك أخر للمشاركة يف متويل القرض 

 التحكم يف املخاطر العامة :  -2

التحكم وتسيري املنشاة للمخاطر العامة ينصب أساسا حول اإلجراءات الوقائية لتفادي أو احلد من بعض خماطر   

. القروض واملتعلقة أساسا ابرتفاع أسعار الفائدة وكيفية جتنب خماطر التضخم  والدورات التجارية وخناطر السوق
1

 

 املصرفية : للحد من املخاطر إجراءات -1

إذا كان حجم القرض كبريا و مدته طويلة نسبيا فان البنك يفضل تقدمي نسبة أو جزء  توزيع خطر القرض: -1

فقط من القرض على أن يوزع ابقي القرض على مؤسسات مالية أخرى و ذلك لتجنب خطر عدم التسديد 

 مبفرده.

جتنبا ملا يكمن أن حيدث من أخطار فيما يتعلق برتكيز نشاطات املصرف مع  : التعامل مع عدة متعاملني -2

عدد حمدود من املتعاملني ، فانه يلجأ إىل توزيع عملياته على عدد غري حمدود من املتعاملني حىت إذا وقع ما مل 

ز ذلك دون عناء  يكن يف احلسبان من عسر أو إفالس ال حلد املتعاملني أو بعضهم فان البنك ميكن له أن يتجاو 

 كبري .
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أن البنك جتنبا منه ملا ميكن أن حيدث من أزمات أو ركود احد القطاعات  متويل أنشطة و قطاعات خمتلفة : -3

دون غريه ، يلجا إىل توزيع أمواله على خمتلف األنشطة و القطاعات ، حىت ميكن له أن يعوض اخلسائر النامجة 

 1طاع أخر .عن أزمات نشاط معني إبرابح من نشاط أو ق

أن البنك التجاري يهدف أساسا إىل الربح و الذي يكون املوجه األساسي  عدم التوسع يف منح االئتمان : -4

أو الرئيسي لنشاطه . لذلك فانه يراقب نفيه ابستمرار جتنبا للغرور بفرص الربح املتوقعة ، و يعمل على عدم 

ود إمكانياته املالية و مبا يتناسب و قدرته على التوسع يف منح االئتمان دون حدود ، بل يقدم ذلك يف حد

 اسرتجاع هذه القروض و كذا هيكله املايل خاصة ما يتعلق جبانب البعد الزمين ملصادر أمواله .

حبيث أن البنك يكون على اطالع دائم و مسبقا بقدراته  العمل على حتديد قدرات البنك التمويلية : -5

لزمنية و حىت يتمكن من حتديد املبالغ اإلمجالية اليت ميكن له أن يقدمها كقروض كمية ، الكيفية أو االالتمويلية ) 

أبخذه بعني االعتبار لألحوال االقتصادية ، االجتماعية ، السياسية و الطبيعية ما أمكن ذلك عند تقدميه ألي 

 قرض .

خاصة ما تعلق منها املخاطر لكي ميكن للبنك أن يتجنب الكثري من  : تطوير أنظمة الرقابة الداخلية  -6

جبانبيها اإلداري و احملاسيب ، ينبغي له أن يدعم و يطور أجهزة رقابته الداخلية ، ملا هلا من أمهية يف متابعة خمتلف 

اليت ميكن أن حتدث و اكتشافها يف الوقت املناسب  و  رتبطة بوظيفة اإلقراض مث ابملخاطر العمليات البنكية امل

 لحد منها يف حينها .اختاذ القرارات الالزمة ل

لعل من إحدى الوسائل اهلامة لتجنب خطر عدم التسديد خاصة هو التامني على  التأمني على القرض: -7

ابلتامني، حىت يتمكن من اسرتداد ما أمكن يف حالة حتقق  لزم البنك متعاملهالقروض املمنوحة للمتعاملني، حيث ي

 اخلطر.
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و تطوير الصناعة املصرفية  املعاصرة يف جمال النشاط املصريف:العمل على استخدام أساليب التكنولوجية   -8

 1يف جمال اإلقراض خاصة، جتنبا خلطر عدم التسديد و كذا خطر جتميد األموال املصرفية.

و ذلك عن طريق الدراسة الدقيقة للجانب حتري الدقة و احلذر عند دراسة ملفات القروض املمنوحة :  -9

  اجلوانب املرتبطة ابحمليط الذي يعمل فيه .املايل للمقرتض و جلميع 

و القادر على التنبؤ مبستقبل األحوال االقتصادية و   تكوين العنصر البشري و املتخصص يف النشاط املصريف :
النقدية احمللية و الدولية ، و الذي ميكن أن جينب املصرف خماطر بتكلفة اقتصادية ، انه فضال عن اإلجراءات و 

يت يتخذها البنك جتنبا للمخاطر اليت ميكن أن حتدث ، جند أن هذه اإلجراءات و التدابري اليت يتخذها التدابري ال
البنك جتنبا للمخاطر اليت ميكن أن حتدث ، جند أن هذه اإلجراءات و الوسائل عادة ما تكون مرفقة بضماانت 

 2للقروض املمنوحة مهما كان هذه الضماانت و طبيعتها . 
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 عدم خطر يعد و ، مجة خماطر على تنطوي تنوعها على البنكية القروض أن الفصل هدا خالل من رأينا      
 . اإلطالق على أكربها التسديد

 أمواله اسرتجاع ضمان أجل من وقائية إجراءات على يعتمد البنك فإن ، التسديد عدم خطر حتمية اعتبار على و
 . أبنواعها أتمينات  أخذ يف أساسا املتمثلة و ،
  للبنك املالية الرشادة ضمان شأهنا من القروض منح عند احلذر و احليطة إلزام و العلمية فالدراسة ، يكن مهما و

 منها عن طرق الوقاية لقياس خطر . التقليل و التسديد عدم خطر ملواجهة
 وكمحور الرفض أو القروض ملنح املايل القرار اختاذ يف كأداة  القرض خطر تسيري إدراج جدا الضروري من أن كما
 القرار . أصحاب و املسؤولني لتفكري العام اإلطار يف هام
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 منح يف املصريف اجلهاز يلعبه الذيمعترب  الدور خالهلا من لنا قمنا هبا تبني اليت النظرية الدراسة بعد            

 ذلك قمنا هبا ؛و اليت الدراسة من التطبيقي اجلانب تناول الفصل هذا يف لذا سنحاولمعاجلتها ، و القروض

 ذلك به، و قمنا الذي الرتبص خالل من هذا اخلارجي ،و بنك اجلزائر هو و البنوك، أبرز من واحد ابختيار

. وقمنا بدراسة حالة تطبيقية من اجل  التنظيمي التعريف، اهليكل النشأة، : ابلبنك املتعلقة العموميات إىل بتطرقنا

 اختبار الفرضيات. 
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 األول: حملة اترخيية عن البنك اجلزائري اخلارجي  احملور 

سنقوم يف هذا البحث بتقدمي البنك اجلزائري اخلارجي من خالل نشأته وأهدافه وهيكله التنظيمي وكذا دراسة 

 لوكالة البنك يف مستغامن.

 : نشأة البنك اجلزائريأوال

مليون دينار  200برأمسال قدر ب  67/204ابملرسوم  1967أتسس البنك اجلزائري اخلارجي يف أكتوبر سنة 

مليار و  05جتاوز  1996مليون دينار جزائري ويف مارس 600مليار و01وزاد إىل أن بلغ  1991جزائري سنة 

 مليون دينار جزائري.600

 وقد ورث مخسة بنوك أجنبية وهي:

 crédit lyonnaisالقرض الليوين  .1

 société générale  العامةالشركة  .2

  crédit du nordقرض الشمال  .3

 banque industrielle de l’Algérie et deالبنك الصناعي اجلزائري املتوسط .4

méditerranée. 

  barclays bankبنك بركليز  .5

 01/88وأصبح مستقال مبوجب نص القانون  1986ومل يتحصل البنك على هيكله النهائي إال يف جوان 

 .1988الصادر يف جانفي 

 املصدر: البنك اجلزائري اخلارجي
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 .1967أكتوبر  01حتول إىل مؤسسة ذات أسهم مع حفاظه على نفس اهلدف الذي حدده قرار  وبعدها

وقد ورث البنك اخلارجي اجلزائري جمموعة فعالية لعدة مؤسسات، فبالرغم من أنه ينتمي إىل القطاع العمومي فإنه 

عة الدولية اخلاصة واملتمثلة يف التجارة يعمل وفقا للقانون التجاري، وابلتايل لقواعد املنافسة وذلك ابإلضافة إىل النز 

 اخلارجية، ويتدخل يف مجيع العمليات البنكية، ولقد كان أتسيسه مبثابة احللقة األخرية يف إجراءات أتميم البنوك.

 قسمان واحد لإلئتمان والثاين للعمليات األجنبية. BEAويف البنك اجلزائري اخلارجي 

فهو الذي لديه حساابت الشركات الصناعية الكربى يف ميدان ، 1970وقد توسعت عمليات البنك منذ 

 احملروقات )سونطراك، نفطال( والكيميائية والبرتوكيميائية والنقل البحري ومواد البناء.

فهذه الشركات البنك اخلارجي اجلزائري هو الذي ميدها ابلقروض، وقد ساهم البنك يف متويل وتطوير حقول 

حاسي مسعود وحاسي الرمل وإنشاء أانبيب النفط والغاز يف كل من سكيكدة وعنابة البرتول والغاز يف كل من 

 ومصانع اإلمسنت ومركبات احلجار، ومتويل مشاريع النقل البحري.

 بنسب خمتلفة نذكر منها: BEAوهناك بنوك ومؤسسات يساهم فيها 

 ؛ومقره أبو ظيب %15,55البنك العريب لالستثمار والتجارة اخلارجية ويساهم فيه بنسبة  -

 ؛%12,50البنك املغرب العريب لالستثمار والتجارة ويساهم بنسبة  -

 ؛ومقره يف فرنسا %9,56احتاد البنوك العربية والفرنسية ويساهم فيه بنسبة  -

 ؛%25مؤسسة أتمني القروض العقارية بنسبة  -

 املصدر: البنك اجلزائري اخلارجي 



ارجيالجانب التطبيقي                                            دراسة ميدانية للبنك الجزائري الخ  
 

66 
 

شارع  11مليار دينار جزائري، ويقع املقر الرئيسي للبنك 100ويقدر رأمسال الشركة للبنك اجلزائري اخلارجي ب 

 اجلزائر العاصمة. العقيد عمريوش

 يف إفريقيا. 12وحيتل البنك اخلارجي اجلزائري يف املرتبة األوىل يف اجلزائر واملرتبة الثالثة يف املغرب العريب واملرتبة 

 هداف واهليكل التنظيمي للبنك اجلزائري اخلارجي: أااثني

 أوال: أهدافه

 للبنك اجلزائري اخلارجي أهداف عديدة يسعى إىل حتقيقها من أمهها ما يلي:

 لدان العامل؛حتفيز وتشجيع ومتويل العمليات التجارية مع ابقي ب -

 ح االقتصادي بني اجلزائر واخلارج؛تسهيل تنمية اإلصال -

 ضد األخطار السياسية واالقتصادية؛يعمل على أتمني العمليات التجارية مع اخلارج  -

  أسوا  الدول واجلماعات احمللية؛ضمان تنفيذ اجليد لاللتزامات الناجتة بني -

 اثنيا: اهليكل التنظيمي العام

 مديرايت عامة وهي: 04تنقسم املديرايت ابلبنك اجلزائري اخلارجي إىل 

 إلدارة الوسائل. املديرية العامة .1

 املديرية العامة إلدارة التنمية. .2

 املديرية العامة إلدارة التعهدات. .3

 املديرية العامة للتجارة اخلارجية. .4
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 حسب ما هو موضح يف الشكل التايل وكل هذه املديرايت تنقسم إىل مديرايت فرعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهليكل التنظيمي العام لبنك اجلزائر اخلارجي 

 املديرية العامة

 األمانة

مفتشية حماربة تبييض األموال 
 املديرايت مديرية املراقبة ودعم اإلرهاب

املديرية العامة 
 إلدارة التعهدات

املديرية العامة 
 للتجارة اخلارجية

املديرية العامة 
 إلدارة التنمية

املديرية العامة 
 إلدارة الوسائل

مديرية املوارد 
 البشرية

 مديرية اإلدارة

مديرية الدراسات 
 القانونية

 مديرية االتصال
مديرية املراقبة 
 والتسيري

 مديرية اخلزينة

 مديرية احملاسبة

 مديرية املنازعات

مديرية العالقات 
 الدولية مع اخلارج

 مديرية التجارة

مديرية العمليات 
 مع اخلارج

مديرية اإلعالم 
 اآليل

مديرية التعهدات 
للمؤسسات 
 الكبرية

مديرية التعهدات 
مع املؤسسات 

 الصغرية

 املديرية املركزية
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 مبستغامناجلزائري : دراسة وكالة البنك اخلارجي ااثلث

ووكاالت ومن بني وكاالت بنك اجلزائر اخلارجي وكالة مستغامن وهي  لكل بنك مديرية تنقسم إىل مديرايت جهوية
 موضوع دراستنا التطبيقية:

 أوال: تعريف الوكالة ونشاطها

هي واحدة من بني الوكاالت التابعة للمديرية اجلهوية ملستغامن، واملديرية اجلهوية ملستغامن  تعريف الوكالة:-1
 ثالث وكاالت وهي:

 104-66مستغامن: وكالتني  -

ومقرها يف مستغامن وسط املدينة وهي تعمل مع موظفني أصحاب الرواتب  1982أتسست يف : 66وكالة 
 احملدودة، وتقدم هلم قروض صغرية مثل قرض السكن وقرض االستهالك.

، وهذه الوكالة تتعامل مع زابئن أصحاب املشاريع الكربى وتقدم هلم قروض 2009أتسست سنة : 104وكالة 
 دى مثل قروض االستغالل وقروض متوسطة املدى مثل قروض االستثمار.قصرية امل

 مليار دينار اجلزائري . 15و تقدر الرأمسال الوكالة 

 84، يسق 67معسكر: وكالتني معسكر  -
 73غليزان  -
 69تيارت  -
 78-70أرزيو: وكالتني  -

 تقوم الوكالة بعدة نشاطات من أمهها: مهام ونشاط الوكالة:-2

 قة برؤوس األموال من طرف األشخاص؛املتعل استقبال الودائع -
ظيف والتحصيل ومجيع استقبال عمليات الدفع اليت تقدم نقدا أو عن طريق الشيك املتعلق بعمليات التو  -

 عمليات البنك؛
 منح القروض جبميع أنواعها؛ -
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 أموال األفراد ومراقبة استعماهلا؛توزيع رؤوس  -
 م، شراء األورا  التجارية؛خصيقوم جبمع العمليات املتعلقة ابكتتاب لل -
 ر البنك املرسل مع البنوك األخرى؛بدو  يقوم -
 الطر  لعمليات التجارة اخلارجية؛ التمويل بشىت -
اكتساب األموال من العمليات التالية: البيع، اإلجيار، ومجيع العمليات املنقولة وغري املنقولة اليت ختص  -

 نشاط الوكالة أو املتعاملني معها.

 اثنيا: اهليكل التنظيمي لوكالة البنك اجلزائري اخلارجي مبستغامن:

 توجد ابلوكالة املصاحل التالية:

 مصلحة الصندو : تنقسم هذه املصلحة إىل أقسام فرعية تؤدس عدة خدمات منها: -
 التحصيالت أبنواعها؛ 
 عمليات السحب والدفع؛ 
 عمليات التحويل؛ 
 عمليات املقاصة؛ 
 عمليات احملفضة؛ 
 مصلحة التجارة اخلارجية: من بني املهام الرئيسية اليت تؤديها هذه املصلحة هي: -
 ؛عملية السحب والدفع ابلعملة الصعبة 
 ؛التحصيالت ابلعملة الصعبة 
 )؛عملية التجارة اخلارجية )التصدير واالسترياد 
 مصلحة التعهدات: تعمل هذه املصلحة على ما يلي: -
 ؛دراسة القرض 
 ؛قانونية والتحصيلدراسة التعهدات ال 
 ؛االهتمام ابلقضااي واملنازعات 
 ؛العمل على تكوين امللف وحتليله وتسيري امللفات وطلبات القروض 
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  من حيث نوع القرض تعمل على تقدمي القروض حسب نوع الوكالة وحسب االمتيازات املقدمة للبنك
 وقيمته وامهيته؛

  القرض؛القيام بدراسات ميدانية للتأكد من سالمة طلب 
 .إجراء املقابالت مع العمالء والتفاوض معهم 
 هذه املصلحة املهام التالية: مصلحة التسيري: وتتوىل -
 ؛االهتمام ابلتنظيم والرقابة 
 ؛التسيري اآليل للعمليات 
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 وميكن توضيح هذه املصاحل من خالل املخطط العام لوكالة مستغامن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وكالة مستغامن  BEAاهليكل التنظيمي ل 

 

 املدير العام

 احملاسيب املركز األمانة العامة انئب املدير

 تسيريمصلحة ال تجارةمصلحة ال تعهداتمصلحة ال مصلحة الصندو 

قسم 
اإلعالم 
 اآليل

قسم 
تسري 
 املوارد

قسم 
أمانة 
 التعهدات

قسم 
 املنازعات

قسم 
 املوارد

قسم 
التصدير 
 واالسترياد

قسم 
الشباك 
)التسجيل 
ابلعملة 
 الصعبة(

قسم 
التسيري 
 الداخلي

قسم 
 الشباك

 احملفظة املقاصة التحويالت
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 حمور اثين : مقابالت

 اليت طرحت أسئلة،قمنا بتحضري  اإلشكاليةعلى  أولية أجوبةحىت ميكن لنا اختبار الفرضيات اليت مت وضعها مبثابة 

 . على بعض املسؤولني يف هذا البنك 

  وهذا التساؤل هو كالتايل :

 ؟ _ ما أمهية قواعد احلذر يف منح القروض البنكية

 أموال البنك ؟_ هل حتمي حقيقة قواعد احلذر 
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ودوره يف تفعيل النشاط بنك هذا من خالل ما ورد يف هذا الفصل يتضح أبن البنوك هلا دور أساسي وخاصة     

االقتصادي، فهو يعمل على بعث ديناميكية اقتصادية فعالة حيث هلا قابلية واسعة على املشاريع االقتصادية 

 واالستثمارية يف شىت االحتياجات.

دراستنا التطبيقية مث التعرف على البنك اجلزائر اخلارجي ودوره وأهدافه وكذا اهليكل التنظيمي اخلاص به،  ويف
  القروض اليت مينحها البنك اجلزائري اخلارجي مثل قروض االستثمار وقروض االستغالل إضافة إىل
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 ، اقتصادي نظام ألي العصيب اجلهاز فهو ، العاملي و احمللي االقتصادي النشاط يف حيواي دورا البنكي القطاع يلعب      

 اهعلي تعتمد اليت التمويلية املصادر مهأ من القروض تعترب ، و البنكي اجلهاز هيكل يف الفعال املؤثر و املكون البنوك وتعد

                    .البنكية اهموارد استثمار يف املتمثل اهنشاط متويل يف البنوك ذهه

 إىل ابإلضافة حمكمة، سياسة على معتمدا اإلقراض لعمليات نشاطاته من خاصة مساحة البنك خصص لذلك      

 وغری املالية اجلوانب مجيع من للقرض الطالبة ةهللج معمقة و شاملة بدراسة يقوم حيث ا،همن بد ال مةهم معايری و قواعد

 يتعامل املصرف لكون الدقة و العالية الكفاءة و ابخلربة يتميزون الدراسة ذههب وناملكلف األشخاص فإن عليه  و .املالية

 التحليل يف خطأ أي أن مبعىن حساسة، وضعية جیعله يف مما اهاستحقاق تواريخ يف للطلب قابلة يه اليت و املودعنی أبموال

 به معالقاهت كون مهمع املتعاملنی أيضا متس حيث ؛ اهتوقع میكن ال املخاطر من جمموعة البنك يكلف الدراسة و

 االقرتاض يف الراغب العميل من يطلب فإنه املخاطر، ذهه أعباء حتمل البنك على لهالس من أنه ليس مبا و .مباشرة

ومن اجل حتقيق هذه األخریة يعتمد البنك على الطرق الوقائية حلمايتها  .القرض سالمة من للتحقق تقدمی أتمينات عينية

 من خطر عدم السداد ألنه يعد من اكرب املخاطر اليت يواجهها البنك .

ألسئلة ، اختبار  مكننا بواسطة املقابالت و األجوبة عن ايتال  كالة مبستغامنالو  يف به قمنا الذي الرتبص أن كما     

 .اليت وضعت االثننی الفرضيات 

 :1ف

 ؟ _ ما أمهية قواعد احلذر يف منح القروض البنكية   س:

 من خالل اإلجابة مت أتكيد الفرضية.  

 :2ف 

 ؟أموال البنك _ هل حتمي حقيقة قواعد احلذر س: 

                                                                             من خالل اإلجابة مت أتكيد الفرضية . 
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  االقتصاد الوطين ققق تنميةيساهم يف حتيعترب البنك حلقة أساسية يف متويل خمتلف املشاريع ابعتباره. 

  اختاذ قرار التمويل ال يكون إال بعد دراسة البنك للمشروع وتقييمه. 

  كثریة  تنجم عن  عملية اإلقراض خماطر. 

  فقي حتليل مالقي يسبق عملية  من أجل الوقاية من املخاطر يلجأ البنك إىل إتباع سياسات احتياطية تتمثققل

 .اختاذ الققرار ، وكقذا احلصقول عقلققى أتمينات خمتلفة كفيلة بتغطية اخلطر يف حال وقوعه

  وذلك من خالل وظيفة  اوقوعه ة حالقطر يفاإضافة إىل السياسة الوقائية يلجأ البنك إىل تسيری عالجي للمخ

 التحصيل

 أموال البنك . عد احلذر أمهية كبریة يف محاية تكتسب قوا 

 البحث : آفاق  

 على بناء و جوانبه خمتلف إىل التطرق الصعب منه فإن لذلك و ،وهاما  شاسعا موضوعا القروض البنكية  موضوع يعترب

 : يلي ما امليدان هذا يف الباحثنی على نقرتح فإننا ذلك،

 املتعثرة. القروض حتصيل طرق يف البحث-1 

 خماطر.  دون القروض تسيری شأهنا من واضحة إسرتاتيجية صياغة للبنوك میكن كيف -2

 .يةاإلسالم الشريعة مبادئ مع تتماشى قروض منح إىل تصل أن للبنوك میكن هل -3
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 عقائمة املراج
 مراجع ابللغة العربية 

  
خبراز يعدل فريدة، التقنيات و سياسات التسيري املصريف ، ديوان مطبوعات اجلامعية . الطبعة الثالثة ،  .1

 . 2005اجلزائر ،
 . 2009 اسامة، دار ،1 ط املصريف، التسويق و التجارية البنوك ، سامر جلدة  .2
 ، مصر ، اإلسكندرية املعارف، منشأة املصريف، اإلئتمان إقتصادايت ، خليل كمال حممد احلمزاوي  .3

2000 . 
 اجلامعية، .التجارية،الدار والبنوك املالية املؤسسات السالم، عبد قحف أبو الغفار، عبد حنفي .4

 . 1998  اإلسكندرية،
 ، األردن ، األوىل ،الطبعة والتوزيع النشر و للطباعة الفكر دار ، املصارف إدارة ، محد أبو صاحب رضا .5

2002  
  انصر 2012سليمان ، التقنيات البنكية و عمليات االئتمان، ديوان مطبوعات اجلامعية ،  .6
صالح الدين حسن السيمي، إدارة أموال وخدمات املصارف خلدمة أهداف التنمية اإلقتصادية، دار  .7

 . 1989الوسام للطباعة والنشر، الطبعة األوىل، بريوت، لبنان ، 
 ، األردن ، األوىل الطبعة ، التوزيع و للنشر املناهج دار ، البنوك إدارة ، الفتاح عبد حممد الصرييف  .8

2006 .  
 . 1998 الشقري، مكتبة الشاملة، البنوك خلدمات الفعالة اإلدارة احلميد، عبد اسعد طلعت .9

  2008 االسكندرية، اجلامعية، الدار حتليلي، و وصفي منهج البنوك، إدارة و تنظيم طه، جابر عاطف .10
 2003 اجلامعية، الدار التجارية، البنوك يف احلديثة اإلدارة قحف، ابو السالم عبد حنفي، الغفار عبد .11
_2004  

 اجلامعة، دار املستحداثت، و األساسيات البنوك، و النقود اقتصادايت احلميد، عبد املطلب عبد .12
   2007 اإلسكندرية،

 .  2009 أسامة، دار املصريف، التسويق و التجارية البنوك شاكر ، القزويين  .13
  2000شاكر ، حماضرات يف اقتصاد البنوك، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،   القزويين .14
 . 2007طاهر . التقنيات البنوك .ديوان مطبوعة اجلامعية .اجلزائر . لطرش  .15
 دار التجارية، البنوك يف املصريف االئتمان خماطر تكاليف قياس التكاليف، حماسبة ربه، عبد حممود .16

  ، 2000 اجلامعة، االسكندرية،



79 
 

 العراق، املوصل، ،جامعة للطباعة الكتب دار مديرية واملصارف، النقود الشمري ، نوري حممد انظم .17
1995 . 

 
 أطروحات:

 منتوري جامعة ، وتطبيقات تقنيات عمليات التجارية البنوك يف الوجيز ، احلق عبد عرتوس أبو -18
  .2000 ،قسنطينة،
 مداخالت:

كمال رزيق ،فريد كورتل ،"مداخلة بعنوان ادارة خماطر القروض االستثمارية يف البنوك التجارية اجلزائرية  -19
 . 2007جويلية  5و4"،مقدمة ضمن املؤمتر العلمي السنوي اخلامس ،جامعة فيالدلفيا ،االردن 

 مذكرات
 .2002 اجلزائر، جامعة املاجستري، شهادة لنيل خترج مذكرة األجل، قصرية القروض تسيري  امال، موتريف -20

 نصوص قانونية:
 من القانون املدين اجلزائري .مواد  -21

  
 مراجع ابللغة األجنبية:

Ouvrage : 
22- Mathieu Michel, l’exploitation bancaire et le risque du crédit, revue 

banque éditeur, paris, 1995 

23- Sylnie de cousserques, gestion de la banque, Paris, édition DUNOD, 1996  



 جدول احملتوايت

 شكر 

  إهداء

و اجلداول  اإلشكالقائمة   

.........................................................................أمقدمة عامة  

ةالقروض البنكيمدخل إىل ألول:  الفصل ا  

 متهيد 

8......................................................املبحث األول :مـاهية القروض   

8.....................................................املطلب األول: تعريف القروض   

9..............................................املطلب الثاين: مصادر القروض البنكية   

10............................................ املطلب الثالث : أمهية القروض ووظائفها  

10........................................................الفرع األول : أمهية القروض   

11.................................................املبحث الثاين: أنواع القروض البنكية  

11................................ال اساتتللال طلب األول: القروض املوجهة لتمويل جمال  

15....................................الفرع الثاين : اسائتمان اإلجياري )القرض اإلجياري(   

17.............................: القروض املوجهة لتمويل التجارة اخلارجية  املبحث الثالث  

17..................................للتجارية اخلارجية  الفرع األول :التمويل قصري األجل  

25.........................الفرع الثاين : التمويل متوتط و طويل األجل للتجارية اخلارجية  



27.......................................املبحث الثالث: معايري وإجراءات منح القروض   

27.............................................القروض  املطلب األول: أتس ومعايري منح  

27.......................................................الفرع األول: أتس منح القرض   

28......................................................الفرع الثاين: معايري منح القروض   

30.................................................املطلب الثاين  : إجراءات منح القرض   

32..................................................ملطلب الثالث: دراتة ملفات القروضا  

 خلاصة 

 الفصل الثاين: قواعد احلذر، ومدى أتثريها يف محاية القروض البنكية

 متهيد 

37.....................................املبحث األول : أتمينات العينية يف القانون اجلزائري    

37..........................................................املطلب األول : الرهن الرمسي   

38.........................................................املطلب الثاين :  الرهن احليازي   

38....................................................املبحث الثاين :خماطر القروض البنكية  

39.............................................املطلب األول: مفاهيم حول خماطر اسائتمان   

44.......................................لقروض البنكية املطلب الثاين :  طرق قياس خماطر ا  

47............................................املطلب الثالث : أنواع خماطر القروض البنكية   

49............................................املبحث الثالث: طرق الوقاية من خطر القرض   

49.......................................................القرض  املطلب األول: حتليل خطر  

53..........................................املطلب الثاين : وتائل للحد من خماطر القروض   



57.......................................املطلب الثالث :اإلجراءات للحد من خماطر القروض  

 خلاصة

 الثالث: دراسة تطبيقية يف البنك اجلزائري اخلارجي احملور 

 متهيد 

 64.....................................احملور  األول: حملة اترخيية عن البنك اجلزائري اخلارجي  

 66أوسا: نشأة البنك اجلزائري ...............................................................

 68واهليكل التنظيمي للبنك اجلزائري اخلارجي ...................................اثنيا: أهداف 

 72اثلثا: دراتة وكالة البنك اخلارجي اجلزائري مبستلامن ........................................

 75...حمور اثين : مقابلات.................................................................

 خلاصة 

 78اخلامتة العامة ......................................................................

 قائمة املراجع 


