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 كلمة شكر
 
 

 ان االعرتاف باجلميل ألهل الفضل واجب
تعاىل قبل كل شيء اشكر اهلل الواحد االحد الذي اعانين يف دراسيت هذه وزودين بقوة االرادة عمال بقوله  

"وعلمتك ما مل تكن تعلم، وكان فضل اهلل عليك عضيما"   
 فاحلمد هلل

 "من علمين حرفا صرت له عبدا"
الدكتور" ولد حممد عيسى حممد حممود" لقبوله االشراف على هذا العمل ولنصائحه كل الشكر لالستاذ 

 وتوجيهاته اليت مل يبخل هبا واليت كانت نورا يهدي طريقي 
 شكرا لك استاذ

  104كما اشكر كل عمال البنك اخلارجي اجلزائري لوكالة مستغامن 
وعلى راسهم  -وهران–وكل الشكر لعمال وعامالت خزينة بلدية سيدي الشحمي   

 بن كواشى دليلة 
 شكرا

 واىل كل اساتذيت من املرحلة االبتدائية اىل املرحلة اجلامعية
 شكرا لكل من ساعدين يف اجناز هذا العمل

  اىل كل هؤالء جزاكم اهلل خريا 
 
 
 
 
 

 
 



 االهداء
احلمد هلل الذي سدد خطايا ووفقين يف مسعاي شاكرة له على توفيقي يف دراسيت والذي بفضله جل وعال اكملت 

اياه وبالوالدين احسانا" إالتعبدا  أالاىل من قال عنهما تعاىل "وقضى ربك ، عملي هذا احلمد هلل  
املعايل اىل اليت وهبتين من  ألبلغيل ك يف هذه الدنيا اىل من محلتين وهنا على وهن وسهرت الليااىل اعز ما امل

 قلبها ووقتها مجا واليت تعجز الكلمات عن شكرها لك يا رحيانة قليب يا اروع ام يف اجلود
 لكي وحدك يا اغلى من روحي

اىل من حصد االشواك اىل من جرع الكاس فارغا ليسقيين قطرة حب اىل من كلت انامله ليقدم لنا حلظة سعادة 
  طري  العلم ايب الغايل عن دريب ليمهد يل

 ارجو من اهلل ان حيفضهما يل
هج بذكرهم فؤادياىل اعز ما وهبين اهلل يف هذه احلياة اىل من حبهم جيري يف عروقي ويل  

ـــــــــادلــــــــــــــــــــاسني، عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاىل قريت عيين يــــــــــــــــــ   
ال حتلو حيايت اال هبنن اىل م  

سلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى حبيبايت ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامية، سيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام،  
 اىل ضحكات الروح ورود الدار

ـــــــــــــــــــــــــــــــىـــــــــــسج ،ــــ ــــــــــــــــــن يوسف الصديـــــــــــــن، حممد اميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن، حممد مليــــــــــــــال، خري الديــــــــــــــــــــــــــــــــــفري  
ــــــــان ومصطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــياىل حســـــــــــــــــــــــــــــ  

احملبة بنات عمي ىل من مجعين معهن الدم واالخوة و اطال اهلل عمره امي الثانية "حفصة" اىل عائليت الثانية عمي ا
كل عائلة بن كواشياىل فرحة البيت صالح الدين و الرائعة دليلة و  رحيمة، غنوجة، كميليا ، الغاليات  

من ساعدين كثريا يف اجناز هذا العمل عمر بن سديرة ، من كان دائما سندا يلاىل  
 شكرا لك

 وكل عائلتها الكرمية اىل اخيت اليت مل تنجبها امي نسيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمة
 ،انفال ،القدر اىل من كن سندا يل يف فرحيت وحزين صديقايت الغاليات زينة، هاجرة، سارة ايل اعز من القاين هبن

 امتىن من اهلل ان مينحكن فرحة ال تغيب.وسيلة  ،عليا ،جناة ،اميان  ،مسية
 اىل كل من مجعين القدر به يوما
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هذا األخري يف متويل االقتصاد  من حيث فعالية ،املصريفيعترب جناح النظام االقتصادي رهينة النظام املايل     
 .كفاءتهديته و مردو وعه وحجمه و على جتمالقطاعات و تن قدرته يع خمتلفو 

ذلك من اجل حتقيق جهاز مصريف جديد برأمسال عمومي و إن اجلزائر بعد االستقالل عملت على إقامة      
 أهداف السياسة االقتصادية العامة يف إطار التخطيط املركزي.

مع بروز شعارات خمتلفة كالعوملة، اقتصاد السوق، االستثمار األجنيب ...... وجدت البنوك اجلزائرية نفسها و      
 .ذلك بالقيام بإصالحات تتماشى مع متطلبات احمليط االقتصادي اجلديد على مسايرة التطورات الدولية و ة جمرب 
املسامهة يف التنمية االقتصادية كذلك فإننا جند زائري عامل يف متويل املااريع و فكون اجلهاز املصريف اجل    

 ذلك بواسطة طلب القروضفية و املؤسسة املصر الاركات حتتاج منذ بداية ناأهتا إىل رؤوس أموال متنح عن طريق 
( أعطت منطا جديدا )استقاللية املؤسسات 1988لكن بعد اإلصالحات يف سنة لتمويل أصوهلا الثابتة اجلديدة، و 

 .لتسيري املتوازي مع اقتصاد السوقأي ا
كرب من اإلرادات لذا جند طرق تعترب القروض من أهم األوجه الستثمار املوارد املالية للبنك إذ متثل اجلانب األ     
 .ذلك حسب اهلدفيدة ملنح القروض و عد

نك التحكم فيها من جهة أخري يواجه البنك عند منح القروض ماكلة تعرضه للمخاطر املختلفة فيحاول الب     
أثارها اليت قد متتد ليس فقط إىل عدم حتقيق العائد املتوقع من القرض و إمنا خسارة األموال  ةأو التخفيف من حد

لك ال ذيلجا إىل كل أنواع الضمانات لكن املقرتضة ذاهتا، إذن فالبنك خياطر بأمواله عند منحه للقروض رغم انه 
 .ه املخاطر و إمنا خيفف من حدوثهايعيق ظهور هذ

رها دولة من دول العامل، فهي جاهدة لتطوير جهازها املايل و املصريف للحصول على القدرة و اجلزائر باعتبا    
جديدة،  تؤهلها للدخول يف أناطةاليت ، االقتصادالتنافسية اليت تعطيها دفعة جدية حنو مضاعفة معدالت 

  .حماولة تكييف أوضاعها لصاحلها و  ،واملستقبلية لتضمن التحديات الراهنة
  مما سبق ميكن صياغة اشكالية املوضوع يف السؤال اجلوهري التايل:وانطالقا 

 ؟كيف يتم معالجتها؟ و المحتملةهي المخاطر  مالمعتمدة في منح القروض البنكية و ما هي التقنيات ا
 ومن أجل اإلحاطة واإلملام حبيثيات هذا اإلشكال نطرح التساؤالت الفرعية التالية:

 ؟منح القروضي السياسة املتبعة يف ما ه -
 ؟يف تكون الوقاية منهاكأهم املخاطر اليت تواجه البنوك و ما هي  -
 ؟ا البنك أثناء دراسة ملف طلب قرضما هي أهم األسس اليت يعتمد عليه -
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 فرضيات البحث:
 ملعاجلة اإلشكالية املطروحة آنفا سوف نعتمد الفرضيات التالية: 

  .دقيقة يسري وفقها يف التعامل مع مجيع عمالئه ائتمانيةيف منح القروض على سياسة يعتمد البنك -
 ناسبة.مانات املاختيار الضام البنك و الفين له دور كبري يف توضيح الرؤيا أمالتحليل املايل و -
 .املايل أساس دراسة ملف القرضه مركز مسعة العميل و      -

 أهداف البحث:
 :هندف من وراء دراستنا هذه إىل معرفة

 اليت تقوم هبا البنوك ملعرفة مصادر اخلطر.خمتلف العمليات  -
 .اخلطر الجتناب ةالالزماالجراءات  -

 .قدرة البنك على اختاذ القرار -
 .ضللقرو ليات اليت ينتهجها البنك اثناء منحه اآل -
  .امهية الضمانات ومدى قدرهتا على تغطية اخلطر -

 دوافع وأهمية البحث: 
ينبع من اهتمامنا بتطوير االقتصاد  -ليات االقراض البنكي خماطر وضماناتآ -ذا املوضوعهلإن اختيارنا    

ي العصب الذي حيرك اقتصاد حيث اصبحت البنوك ه ،الوطين والذي تعترب البنوك حجر االساس الذي يقوم عليه
 وكيفية قراضاال طريقة معرفةكما ان هذا املوضوع ميكننا من  االقتصادية، الدورة تفعيلو  حتريك وبالتايل ،العامل

 .بنكال هلا يتعرض اليت املخاطر من التقليل

 منهج البحث: 
حاولنا أن نسلك يف هذا البحث أسلوب البحث العلمي من أجل الوصول إىل اإلجابة على اإلشكالية    

 األساسية اليت يطرحها املوضوع، واعتمدنا هلذا السبيل أسلوب الوصف والتحليل، حيث قمنا باملزج بني املنهج
 الوصفي والتحليلي، وذلك من خالل مجع البيانات وتنظيمها وحتليلها واستخالص خمتلف النتائج.

 خطة وهيكل البحث:
مع مقدمة وخامتة،  ثالثة فصولرضيات، فقد جاءت الدراسة يف لإلجابة على اإلشكالية املطروحة واختبار الف  

 وهذه الفصول هي:
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 .عامة حول البنوك والقروضمفاهيم فيه  ناونتناول :األولالفصل 
 .ليات االقراض البنكي خماطر وضماناتآ فيه إىل ناطرققد تو  الفصل الثاني:
 -104 دراسة حالة وكالة مستغامن– BEAلبنك اخلارجي اجلزائري ل ميدانيةدراسة  الفصل الثالث:

مسبوقا بتمهيد وخمتوًما خبالصة. وناري يف األخري إىل أن كل فصل سيكون  
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 :تمهيد

املالية، فهي مبا متلكه من االنتاجية منها و  تلعب البنوك دورا كبريا يف خدمة االقتصاد الوطين بكافة قطاعاته       
املختلفة ليعيد استخدامها و استثمارها يف شىت وسائل و امكانيات تتيح له جتميع االموال و االصول النقدية 

الوسيلة  ألهنادورا هاما يف التطور االقتصادي للبالد  بدورها تؤدي عن طريق القروض و اليت جماالت االقتصاد 
يتعهد املدين بسداد تلك  أنالالزمة على  باألموالو املنشات يف اجملتمع  ؤسساتاملو  األفرادلتزويد املناسبة 
لذلك فان  حمددة،يف تواريخ  أقساط على أواملصاريف دفعة واحدة و فوائدها و العموالت املستحقة و  األموال

ل اجلانب األكرب من االستخدامات، القروض تعترب املورد األساسي الذي يعتمد عليه البنك يف إراداته، إذ متث
ت السحب من العمالء ملواجهة احتياجا تدبري قدر مالئم من الربح مع إمكانية احتفاظ البنك بقدر من السيولةو 

  .()املودعني
 و قد قسمنا هذا الفصل اىل اربعة مباحث هي: 
 .املبحث األول: ماهية البنوك 

 .املبحث الثاين: ماهية القروض
 .املبحث الثالث: انواع القروض

 .املبحث الرابع: معايري و اجراءات منح القروض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



مفاهيم عامة حول البنوك و القروض                األول                       الفصل   

 

 3 

  البنوك ماهية :األول المبحث
يعترب البنك مهزة وصل بني املتعاملني االقتصاديني نظرا للدور الكبري الذي يلعبه يف تنمية االقتصاد، وهذا ما دفعنا 

 .قبل التعمق فيها الحقا واألنواع والنشأةلتوجه لدراسة البنوك واخذ نظرة عنها من ناحية التعريف 

 ريف البنكتع :األولالمطلب 
االيطالية  (banco) بانكوكلمة و اصلها هو   Bankوباالجنليزية  Banqueتكتب بالفرنسية  البنك هو كلمة   

 )هولندا( وأمسرتداميف اسواق البندقية  عليها الصرافونمصطبة و كان يقصد هبا يف البدء املصطبة اليت جيلس  وتعين
مث تطور املعىن فيما بعد ليقصد بالكلمة منضدة اليت يتم فوقها تبادل العمالت مث اصبحت يف  ،العملةلتحويل 

 1جتري فيه املتاجرة بالنقود.ضدة و النهاية تعين املكان الذي توجد فيه تلك املن
ومجعها املصرف يف هو بائع النقود بنقود غريها، و فيقال صرف النقود اي بدهلا بنقود سواها و الصري اما بالعربية     

 .املالية اليت تستقبل الودائع ومتنح القروض تعين املؤسسةاملصارف و 
طريقة هيكلته او تنظيمه وأهدافه و هتمل وظيفية تركز على وظائف البنك و  تعاريفللبنك هي فمعظم التعريفات    

 .عمله
 فيمكن تلخيص عمل البنك بصفة عامة مبا يلي:      

يعيد تقدميها ن لديهم اموال فائضة عن حاجتهم وبذلك يكون مدين هلم بقيمتها و الذيهو يقبل اموال من     
بعبارة اخرى فان االموال اليت يقرتضها البنك هي اموال و بذلك يكون دائن هلم بقيمتها، ا و منه ليستفيدواآلخرين 

هكذا فان يكون قد تاجر هبا، و مي هذه االموال تقدهو عند اعادة دعوها لديه )ديون الناس بذمته( و الناس الذين او 
 يستفيد من ذلك.وباختصار يسلم ويستلم االموال و البنك يف احلقيقة 

او منشات االعمال او  يع النقود الفائضة عند اجلمهور،جتمعلى  الرئيسيةالبنك هو منشاة تنصب عملياهتا ف     
 وفق اسس معينة او استثمارها يف اوراق مالية حمددة. لآلخريناضها الدولة بغرض اقر 

   فري االئتمان يف اجملتمع.سة وتو هي ايضا تلك املؤسسات املتخصصة يف منح االئتمان يف املؤسو 
فهي تبادل النقود  أنواعها،جبميع بالنقود  تتعاملي املؤسسات اليت ختلق االئتمان و ري اخر فاملصارف هببتعو 

 احلاضرة بوعد بنقود يف املستقبل.

                                                           
 .24، ص2000د.شاكر القزويين، حماضرات يف اقتصاد البنوك، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،   1
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تلعب دور الوسيط يف العمليات وتقوم جبمع الودائع ومنح القروض و "البنك هو مؤسسة متارس جتارة النقود، 
 .املالية"

حلساهبا "البنك هو املؤسسة او اهليئة اليت متتهن، استقبال رؤوس االموال من االفراد على شكل ودائع الستغالهلا 
 .العمليات املالية"اخلاص يف عمليات اخلصم والقرض و 

طرفني لديهما امكانيات او حاجيات متقابلة خمتلفة يقوم البنك بتثمريها او بنك هو العملية اليت تتوسط بني "ال
 .مجعها او توصيلها او تنميتها او تنفيذها للوصول اىل هدف افضل لقاء ربح مناسب"

تكلفة ممكنة  بأقل هدفها حتقيق اكرب قدر ممكن من االرباح رأمسالية: مشروعات بأهناحة كما عرفها االستاذ شي
 1ذلك بتقدمي ضماناهتا املصرفية او خلقها نقود الودائع.و 

تعلق املافريل و  14يف  10-90اورده املشرع اجلزائري يف قانون به فهو التعريف الذي  نأخذاما التعريف الذي 
 .114النقد يف مادته بالقرض و 

ن استقبال الودائع، منح القروض وتوفري متتهن بصفة دائمة كل وظائف البنوك م "البنك هو شخصية اعتبارية
 .تسيريها"وسائل الدفع و 

 المطلب الثاني: انواع البنوك
اىل  ، وهذا يرجعينةص كل منها يف اداء اعمال معاالنقسام اىل انواع خمتلفة ختت ان تطور البنوك قد ادى هبا اىل    

 هابين الذي اصبحتناسق وال تيجة اكتساب اخلربات املتخصصةن ،ما للتخصص من مزايا تظهر يف صورة ارباح اكرب
 حصر انواع البنوك فيما يلي:ميكن و 

 الفرع االول: البنوك المركزية و بنوك االصدار
هو بنك البنوك الذي يقف على قمة اجلهاز املصريف و يشرف على مجيع البنوك تعريف البنك المركزي:1/

هي اما و بالشكل الذي يساعدها على القيام بوظائفها على افضل وجه يف املدى الطويل فهو يعينها عند احلاجة 
دولة، واشراف اليف هذه احلالة فاهنا ختضع لرقابة و  تكون مملوكة تامة او جزئية للدولة، او تكون ملكية خاصة

السياسة النقدية تتوىل الوظائف االخرى للبنوك مثل: خدمة احلكومة واالشراف على سياسة االئتمان و  عادة ماو 
و كما ان البنك املركزي هو بنك االصدار الذي يتمتع حبق اصدار العملة الورقية مبقتضى القانون وه، يف الدولة

 ضها.يقوم باقراالذي يقبل الودائع من البنوك و 

                                                           
 .85، ص1985االقتصاد النقدي و املصريف، دار النشر، القاهرة، االستاذ رشدي شيحة،   1
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تتصف اليت قد ال ك املركزية مبجموعة من اخلصائص والسمات الفريدة و تتصف البنو خصائص البنك المركزي:/2
 من هذه اخلصائص ما يلي:هبا بقية املنشات املالية واملصرفية و 

ملكيتها  تتم ادارة البنوك املركزية من قبل افراد هلم صلة مباشرة باهليئات احلكومية اي البنوك املركزية تعود-1
 للدولة.

ل اهنا تتحمل مسؤولية اجتماعية واقتصادية يف اجتاه قطاعات ال هتدف هذه البنوك اىل الربح املادي، ب-2
 نشاطات اجملتمع.و 
يف  التأثري، اذ متتلك السلطة اساليب خمتلفة متكنها من عالقة وثيقة باملصارف التجارية واملتخصصةهلذه البنوك -3

 انشطة وفعالية هذه املصارف هبدف حتقيق السياسة االقتصادية للدولة.
ذلك للسببني التاليني:"لتحقيق ضمن اطار اهليكل املايل والنقدي للدولة ضروريا و لذلك فان وجود البنك املركزي   

 سياسة نقدية رشيدة يتطلب وجود سلطة نقدية مركزية"
 .النقدية الدولية"السياسة " هو اداة لتحقيق التعاون الدويل يف 

اوال كبنك جتاري   قد نشأيف الدول الغربية، و  نشأتهو وليد االنظمة املصرفية اليت  البنك المركزي: نشأة/3
بعملياته على السوق  التأثريميكنه  فأصبحتوسعت معامالته لتشمل كثريا معامالت السوق املصريف كبري، و 

اخلصم، فان هذا البنك البنوك هي عمليات قبول الودائع و  نشأةن املعامالت البنكية يف اول حيث أاملختلفة، و 
اليت و كان يعطي ايصاالت بالودائع اليت كان يقبلها، كبري من هذه املعامالت و التجاري اهلام كان يتعامل يف جزء  

 تأسسوقد االكرب من النقود الورقية  اجلزء بإصدارمثل هذا البنك يقوم  وأصبحطورت فيما بعد اىل نقود ورقية، ت
 1:البنوك املركزية ب بدأتزيادة للثقة فيها و  ،62/144 مبوجب القانون 1962ديسمرب  13 يف اجلزائر يف  اول بنك
 خدمة احلكومة فيما يتعلق بالعمليات املصرفية. 
 االحتفاظ باالحتياطي النقدي للبنوك. 
  للبنوك و اقراضهااعادة خصم االوراق التجارية و املالية. 
 تسوية حسابات البنوك.  
 تنفيذ السياسة االئتمانية للدولة.  
 ما لدى الدولة من احتياط بالعمالت االجنبية مراقبة احوال التجارة اخلارجية وإدارة. 

                                                           
 .125، ص1996حممود محيدات، مدخل التحليل النقدي، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،   1
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 البنوك التجارية او بنوك الودائع لثانياالفرع 
ملدة تستخدم يف متويل راس املال العامل  األجل،قصري هي تلك اليت تتعامل باالئتمان  تعريف البنوك التجارية:

هناك نظرة حديثة على ان البنوك التجارية مل تعد ن البنوك االخرى قبوله للودائع وخلقها و اهم ما مييزه عاسرتداده و 
 تتخصص يف القروض قصرية االجل فقط، كما اهنا مل تعد تتخصص يف متويل راس املال العامل فقط.

نقصد بالبنوك التجارية البنوك اليت وعة من جمموع الوسطاء املاليني و هي اهم جمم التجارية:تعريف اخر للبنوك 
ألجال حمددة وتزاول عمليات التمويل الداخلي واخلارجي تقوم بصفة معتادة بقبول ودائع تدفع عند الطلب او 

 1االستثمار املايل.ية االدخار و عملية تنم تباشرودعم االقتصاد القومي و سياسة الدولة وخدمته مبا حيقق اهداف و 
تعمل  جماالت معينة،ية متخصصة يف هي بنوك جتار : الفرع الثالث:البنوك المتخصصة )البنوك الغير تجارية(

ه يعتمد ختصص هذملشروعات االقتصادية، الصناعية، الزراعية والتجارية، وذلك تبعا لتخصصها، و على متويل ا
اليت تنتهجها حكومات الدول االقتصادية للبالد على السياسات املختلفة و البنكية البنوك على الفلسفة املصرفية و 

 من ابرز انواع هذه البنوك:و 
و مؤسسات االقراض الزراعي املتخصصة يف تقدمي خدمات تلك البنوك أ بأهناميكن تعريفها  البنوك الزراعية:/1

ئتمانية التسهيالت االوطويلة االجل و  قصرية ومتوسطة، اذ تتوىل تقدمي القروض مصرفية لعمالئها يف جمال الزراعة
 .للمزارعني ويكون هدفها االساسي تطوير وتنمية القطاع الزراعي

 ت الصناعية بالقروض الطويلة و املتوسطة االجل اض املنشآتتخصص يف اقر  اليت هي تلكو  البنوك الصناعية:/2
 .علي سعر فائدة القروض اليت تقدمها البنوك التجاريةهي حتصل و  اإلنتاجية،الت لالزمة لشراء املعدات واآلا

سامهة وتقدم هذه املصارف قروضا لتشييد واملانشطة البناء و أ هتتم هذه البنوك بتمويل :البنوك العقارية/3
طويلة تتجاوز العشر  آلجالتقدم قروض غالبا ما و  ت،االعمار املساكن و  تسهيالت للمواطنني هبدف انشاءو 

 .سنوات
 التجارية طويلةات الصناعية و وهي اليت تقوم بتوظيف امواهلا يف املشروع األعمال:و بنوك االستثمار أبنوك /4
 .قراض الشركات او الدولةبنفسها او عن طريق إ امآلجال إا

ارستها تلف يف فلسفتها وممواالقتصادية وخت ت مالية متارس العديد من االنشطة املاليةمنشآ اإلسالمية:البنوك /5
 .الفائدة بأسعارعن املصارف االخرى اليت تتعامل 

                                                           
 .85االوراق املالية، جامعة املنصورة، صسليم، ادارة البنوك والبورصات و الدكتور حممد  1
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 : وظائف البنوكالمطلب الثالث
تتجلى وظائف البنك املركزي الرئيسية يف الرقابة على البنوك و تنظيم : البنك المركزي ظائفو  األول:الفرع 

ألخرى وذلك وفقا ف البنك املركزي من دولة ئلكن ختتلف وظا، و قيق اهداف السياسة النقديةاالئتمان بغرض حت
 :الوظائفلك الدولة ومن ابرز هذه وجودة يف تالسياسات االقتصادية املالختالف االوضاع و 

ويقوم بوضع  -املعدنية -له حق اصدار النقود املساعدةو  فهو ينفرد حبق اصدار النقود الورقية، اإلصدار:بنك /1
من الذهب  هو املسؤول عن غطاء العملة الورقيةويشرف على تنفيذ اخلطة و خطة االصدار وحجم النقد املتداول 

 1.العمالت الصعبةو 
هو يقدم هلا ما حتتاج اليه من قروض و  حتتفظ لديه بودائعهافهو مصرفها ومستشارها املايل و  بنك الحكومة:/2

العام حيث يتوىل خدمة الدين اآلجال، وهو ميسك حسابات احلكومة وتنظم وعن طريقه مدفوعاهتا و خمتلفة 
تنفذ ل هو االداة الرئيسيةينظم تصريفها ويشرف على االيفاء بالدين ودفع الفوائد و يصدر الشيكات واحلواالت و 
سعر ه عن طريق التحكم بسعر الفائدة و توجيهعن طريق الرقابة على االئتمان و  ذلكسياسة الدولة االقتصادية، و 

 .اخلصم
اهلا نسبة معينة من امو  بإيداعس النظام املصريف، حيث تلتزم البنوك التجارية على رأ فهو يقف بنك البنوك:/3

ديون على البنوك فيما راء التسويات الكتابية من حقوق و هذا ما يساعده على اججة، و الفائضة عن احلاو  السائلة
 2.بينها عن طريق عملية املقاصة

 امهية على الوظائف الثالثة السابقة الذكر:باالظافة اىل الوظائف التالية الىت ال تقل -   
مدى التزامها بالتشريعات او فتح فروع هلا و  مصارف جديدة تأسيسالضمان، تطبيق الشروط، مراقبة املصارف و  *

 .املصرفية
داخليا، اي انه يتوىل مسؤولية صياغة السياسة  يقوم البنك املركزي بتنظيم للمحافظة على قيمة العملة احمللية *
 .نقديةال

 .ظيفته كمؤسسة للتنمية االقتصادية ضمن اطار الدولة*و 
 
 

                                                           
 .32، ص2000شاكر القزويين، مرجع سابق،   1
 .188، ص1995مصطفى رشيد شيخي، "االقتصاد النقدي املصريف"، الدار اجلامعية، بريوت،   2
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 ي: وظائف البنوك التجاريةالفرع الثان
 تقدمي خدمات ميكن تلخيصها فيما يلي:رية مبمارسة العديد من الوظائف و تقوم البنوك التجا

 .ودائع ادخاريةع اليت قد تكون بعضها حتت الطلب، الجل حمدد، قبول الودائ*
 .ختلفةامل بأنواعهاالئتمان املسامهة يف متويل املشروعات، وذلك من خالل منح القروض و *
 معه. املتعاملني ظها حلسابحفالنقدية و بيع االوراق و  شراء*
 .اصدار خطابات الضمان*
 .تلكات الثمينةاملماحلديدية للجمهور حلفظ الوثائق و اخلزائن  تأجري * 
 .ادري لسداد التزامات الزبائن فيما يتعلق بعمليات االستحتويل العملة اىل اخلارج * 
  .االعتمادات الشخصيةار صكوك املسافرين و السياحة، واصدحتويل نفقات االسفار و *
 .خصم االوراق التجارية* 
 .متعاملني معهاملمتلكات لل عمال اال ادارة*
 .العمالت االجنبيةب والشراء التعامل بالبيع*
 .االئتمانية خدمات البطاقة*
 .بالتنميةاالسراع تعمل على التنشيط و *

 صة:تخصظائف البنوك المالفرع الثالث: و 
   :الصناعية ظائف البنوكو /1
 .ةتنفيذ خطط التنمية االقتصاديعداد و املساعدة يف ا*
 .املساعدة يف حل مشاكل القطاع الصناعي*
 .ستثمار يف القطاع الصناعيجذب املستثمرين لالمتويل و *
 :وظائف البنوك العقارية/2 
بغرض متويل عمليات انشاء اجملالس البلدية ن و املقاولو و  التعاونياتلألفراد واهليئات والشركات و تقدمي القروض *

 1 .بضمان رهانات عقاريةيات و ملدن السياحية و املستشفالسكن واملدارس والفنادق و 

                                                           
 180، دار املطبوعات اجلديدة، ص1971-1970الدكتورحممود حممد شريف، اقتصاد النقود و البنوك، جامعة االسكندرية،  1
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حتسني ي البور، وسداد الديون العقارية، و االراضتقدمي القروض بقصد التنمية الزراعية من خالل استصالح *
 .املوقع اصالحها الزراعية ذلك بضمان االراضيفية، و استغالل املزارع، وحفر االبار اجلو 

بتحسني العقارية القيام  لصاحل عمالته، حيث تستطيع البنوك البنك و العقارية لصاحل خاصةالقيام باالستثمارات و *
 عمليات االنشاءات االجنبية.الشركات اليت تساهم يف 

تلعب البنوك دورا هاما يف النشاط االقتصادي، وهي يف ادائها هلذا الدور امنا تقوم بعدد من الوظائف  ومنه فان
 ميكن امجاهلا يف وظيفتني مها:

 *الوظيفة النقدية.
 *الوظيفة املالية. 

كانت هذه النقود مقابل فائدة معينة، و كانت مهمة البنوك يف بداية عهدها تقوم حبراسة  الوظيفة النقدية: /1
ا تبني من قبل عن طريق لكل مودع مث اصبح االفراد يداولون هذه الشهادات فيما بينهم، كم تعطي شهادة ايداع

نح القروض اىل وظائفها وظيفة اخرى فاصبح مت البنوك اول فصارت نقود ورقية مث اضافتيف التد التسليم واستقرت
 تتضمن:ها تداوهلا و تنظيمرتاضية ختلقها بالنقود اجملتمع و من ودائع اق

 .قبول الودائع*
  .منح القروض*
 الودائع. خلق*
 .اصدار النقود الورقية*
حتت طلب ضعها و قها مهمة جتميع مدخرات االفراد و لى عاتالبنوك ع تأخذيث حالتمويلية:  الوظيفة/2

فالوظيفة التمويلية للبنوك هي تزويد  ومنه إليها،اليت حتتاج  باألموالفهي بذلك متد املشاريع االنتاجية  ،ناملستثمري
 1.تنظيم تداوهلا فيهوس االموال و اجملتمع برؤ 

 
 
 
 

                                                           
 .180مرجع سابق، صالدكتورحممود حممد شريف،  1
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 ماهية القروض :الثاني المبحث 
عمال كتقدمي غري ذ لك من األاألوراق و ستقبال الودائع وخصم تقوم هبا كا أعمالك التجارية عدة للبنو     
حباجة إليها وتقدمها  احبيث تستقبل الودائع من أفراد ليسو  هبا،روض للعمالء وهي الوظيفة األساسية اليت تقوم الق

 إىل من هم حباجة إليها.

 تعريف القروض :األول مطلبال
الكفالة  أوالوديعة  أوغري منقول على الدين  أوتسليم الغري ماال منقوال  أهناتعرف القروض بلغة القانون على     
بتسليم  األمرغري مأجور، يف مجيع تلك احلاالت يتعلق  أوجراء مأجور إل أوالرهن  أواإلعارة  أو، اإلجيار أو

 .)مع نية االستعادة( مؤقت للمال
أساسيني بلغة االقتصاد فالقرض يعين تسليف املال لتشغيله يف اإلنتاج واالستهالك، وهو يقوم على عنصرين  ماأ   
 و املدة. الثقة مها:
حد الطرفني دفع مقابل تنازل أ أوتسديد  أواء ...( بوعد وفبضاعة.إذن االئتمان هو مبادلة مال حاضر )نقدا    
 1.يما بعدفاستعادته  أملؤقتا عن مال معني على م

الثقة اليت يوليها البنك التجاري لشخص ما وذلك لقاء عائد  أهناومن جهة أخرى تعرف القروض البنكية على    
املصاريف، وهكذا تكون القروض عبارة عن ك من املقرتض يتمثل يف الفوائد والعموالت و معني حيصل عليه البن

العميل مقابل تعهد يصدر من البنك بناء على طلب مبلغ حمدد من املال متفق عليه يضعه البنك حتت تصرف 
 2 .العميل لصاحل املستفيد كما هو احلال يف خطاب الضمان

 :ن استخالص عناصر القروض فيما يليالسابقة للقروض البنكية متكننا م التعارفإن خمتلف 
 قبوهلا.العملية اليت ميكن  وهي تعين درجة املخاطرة اليت تتضمنها :الثقة- ا    

قدرته على العميل و  مالئمة البنك، ومدىللتوظيف لدى  القليلةيرتبط حبجم املوارد  االئتمان:مبلغ  -ب
 السداد.

 االئتمان كالعمليات االستثمارية. أوهو الشئ املستخدم فيه القرض  :الئتماناالغرض من  -ج
 السداد على أقساط(. أوهي الفرتة املمنوحة لسداد القرض )السداد دفعة واحدة  المدة: -د

                                                           
1
 .90، ص2000شاكر القزويين، حماضرات يف اقتصاد البنوك، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،    

ىل، د. صالح الدين حسن السيمي، ادارة اموال و خدمات املصارف خلدمة اهداف التنمية االقتصادية، دار الوسام للطباعة و النشر، الطبعة االو   2
 111، ص1998بريوت، لبنان 
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 املصاريف.العموالت و يتمثل يف سعر الفائدة و العائد الذي حيصل البنك و  المقابل: -ه
 السداد.توقف العميل عن  إذاحالة ما وهي اليت متكن البنك من اسرتداد أمواله يف  :الضمانات -و

 القروض ووظائفها أهمية :الثانيمطلب ال
 القروض أهمية: الفرع االول

، ليشغل يف ألخرلتحويل راس املال من شخص  أداة أهناحيث  تطورها،دور هام يف احلياة االقتصادية و  للقرض   
 التالية:القروض يف العناصر  أمهيةميكن تلخيص و  للتبادل،، التوزيع ووساطة اإلنتاج

 .ومي الوطينزيادة الدخل الق إىلاملنتجني اليت تؤدي  مروديةهذا يعين زيادة و  اإلنتاجزيادة حجم  - أ
 .القضاء على البطالة - ب
 األجنبيةهذا لتغطية احلاجة للعمالت اصة فيما خيص القروض اخلارجية، و حتقيق التنمية االقتصادية خ - ج

 االسترياد.يف عملية 
 التضخم.حماربة  - د

  : وظائف القروضالفرع الثاني
 األكرب، وهي متثل كذلك اجلزء اخلارجية أوتؤدي القروض دورا مهما يف تسوية املبادالت التجارية سواء الداخلية 

يف  األساسيةالقروض  أغراضو  من كمية وسائل الدفع، وميكننا حتديد وظائف أومن مكونات عرض النقود 
 1:اجلوانب التالية

اليت تستوجب توفري املختلفة و  اإلنتاجييف االقتصاد احلديث تزايدت احتياجات االستثمار : اإلنتاجوظيفة -1
ضروريا لتمويل العمليات  أمراالبنوك  إىلاللجوء  أصبحلذلك اخلاصة، و  أوالفردية  األموالقدر كبري من رؤوس 

 نأ، لذلك جند للسندات مث بيعها إصدارهماالستثمارية، كما ميكن للمستثمرين احلصول على القروض عن طريق 
يف  اإلنتاجتسهيل زيادة االستثمار و  ألجلاملستثمرين ما بني املدخرين و دور الوساطة فياملؤسسات االئتمانية تقوم ب

 .و متوفر لديها من ودائع املدخرين، هذا فضال عن تقدمي البنوك للقروض مباشرة مبا هاالقتصاد الوطين
 جلاآلدفع القصود هبا حصول املستهلكني على السلع االستهالكية احلاضرة ب:املكوظيفة تمويل االستهال-2

عن توفري القدر املطلوب من السلع االستهالكية بواسطة الدخل لذا ميكن هلم احلصول  األفرادفقد يعجز  ألمثاهنا
على توزيع  األفرادعلى فرتات مستقبلية مما يساعد  األمثانيكون دفع عن طريق القرض الذي يقدمه البنك، و  عليها

                                                           
 .112، ص1995ناظم حممد نوري الشمري، النقود و املصارف، مديرية دار الكتب للطباعة، جامعة املوصل، العراق،   1
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مث يساهم يف زيادة رقعة السوق  ، ومنت االستهالكيةب الطلب على اخلدماتنشيطه جلان إىل باإلضافة إنفاقهم
 .حجم االستثمارو 

 الذمم من خالل كمية وسائل الدفع إبرامتسوية املبادالت و  أمهيةظهر : تتوظيفة تسوية المبادال-3  
 إبرامصورة واسعة يف تسوية املبادالت و يعين استخدام القروض ب األخريهذا ، و مكونات عرض النقود يف اجملتمعو 

، هذه التسوية تتم بواسطة الشيكات كوسيلة للدفع ووسيط للتبادل مع اعتماد اقل املختلفة األطرافالذمم بني 
البنوك  قيام أن، كما تقدم العادات البنكية يف اجملتمعهذا ناشئ عن احلاضرة يف القيام هبذه املهمة و على البنوك 

بطاقات القرض ساعد  املالية كالكمبياالت، و  األوراقمن  خرىاألاالئتمان  أدواتاستخدام التجارية خبلق الودائع و 
 .توسيع حجمهايل عملية املبادلة و كثريا على تسه

 ، مكوناتها(أهميتها) اإلقراضالثالث: مفهوم سياسة  مطلبال
 1أهميتهاو  اإلقراض: سياسة الفرع االول

منح  إدارة اليت تزودها هبا اإلرشاديةالشروط واملعايري و  األسسيتضمن جمموعة من  إطارعبارة عن  اإلقراضسياسة 
 يف مقدمتها: أهدافحيقق عدة  ااالئتمان م
  مينحها.ض اليت و سالمة القر 
  يحتقيق عائد مرضالبنك و  أنشطةتنمية . 
 مراحلها.يف كافة  اإلقراضالرقابة املستمرة على عملية  تامني 
  اخلطأمبا ميكنهم من العمل دون اخلوف من الوقوع يف  باإلدارةتوفري عامل الثقة لدى العاملني ،

، باإلقراضاملتعلقة  األمورمكتوبة من اجل ضمان املعاجلة املوحدة لكافة  اإلقراضسياسة  ناننوه و 
 متناسقة معمتماشية و  اإلقراضتكون سياسة  أنالثقة للعاملني يف اختاذ القرارات فال بد  إعطاء

 .الرقابية على البنوك األجهزةط اخلاصة لتنظيم االئتمان ومتطلبات الشرو      
 اإلقراض: محتويات سياسة الفرع الثاني

ميكن ألخر حسب اهداف وجمال التخصص واهليكل التنظيمي لكل بنك و االقراض ختتلف من بنك ان سياسة    
 1االقراض فيما يلي: حتديد حمتويات سياسة

                                                           
 .141، ص1998حنفي عبد الغفار، ابوقحف عبد السالم، املؤسسات املالية و البنوك التجارية، الدار اجلامعية، االسكندرية،  1
 .143خنفي عبد الغفار، ابو قحف عبد السالم، مرجع سابق، ص  1
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لقانونية املنظمة للعمل بعني االعتبار القواعد ا اإلقراضسياسة  تأخذ أنجيب : ةالجوانب القانوني مراعاة-1
كذلك ما يف القواعد القانونية او العرفية، و  أو( سواء ورد النص عليها يف التشريعات املكتوبة البنكي )االئتمان

 .وقيود على النشاط االئتماينيضعه البنك املركزي من ضوابط 
حسب املستويات اليت تقع عليها مسؤولية  اإلقراضحتدد سياسة  أنينبغي  :القراراتمستويات اتخاذ -2

مبا يا يف البحث عن القروض الروتينية، و العل لإلدارةهذا من اجل عدم ضياع الوقت ، و اإلقراضالبحث يف طلبات 
تنص ، فمن اجل حتقيق هذا عادة ما عاجلةالعميل يف حالة  يضمن سرعة اختاذ القرارات خاصة عندما يكون

زادت  فإذاذلك بتحديد قيمة معينة و  ،إداريللقرض الذي يقدمه كل مستوى  أقصىعلى حد  اإلقراضسياسة 
 .األعلى اإلدارياملستوى  إىليرفع  األمرفان  اإلداريقيمة القرض عن القيمة احملددة للمستوى 

يف البنك التجاري  اإلقراضلسياسة  األساسيةمن املكونات  :القروض التي يمنحها البنك أنواعتحديد -3
 ل هبا مع تلك اليت ال يتعامل هبا، ومثالبني القروض املتعامفصل إذ ي، لى القروض اليت يتعامل هبا البنكالنص ع

قد مت تقدم اد السلع من اخلارج و ري كان من سياسة البنك التوسع يف منح االئتمان لتمويل عملية است  إذاذلك 
 ألنهالطلب  املكان ففي هذه احلالة البنك ال ينظر يف هذا إنشاءعميل بطلب احلصول على قروض لتمويل عملية 

جهدا للمسؤولني عند منح االئتمان يف بعها البنك يف ظل الظروف احلالية، مما يوفر وقتا و خيالف السياسة اليت يت
 .1لبات اليت تتماشى مع سياسة البنكلى الطالرتكيز عستقصاء والتحري عن طلب القروض و اال
يشمل هذا العنصر التكلفة املرتتبة على االئتمان سواء يف شكل مصاريف  :اإلداريةالمصاريف و  سعر الفائدة-4

يتم حتديد  إذ، الواحدةتوحيد تكلفة اخلدمة املؤداة داخل املنطقة  األفضلسعر الفائدة ومن  أوعموالت  وا إدارية
ير تكلفة تقد ألجلاالئتمان  إدارةتزود هبا  إرشاديةمعايري قدما لذلك فال بد من وجود خطوط و هذه التكلفة م

 .موحدة يرضى هبا العمالء
يت تتوقف الو  إليهاحتدد مسبقا املنطقة اليت خيدمها البنك وميتد نشاطه  أنجيب  :المنطقة التي يخدمها البنك-5

منح كذلك قدرته على حتمل املخاطر اليت تلحق به عند ئه، و مقدرته على خدمة عمالالبنك و بدورها على حجم 
 .حتديد املنطقة اليت خيدمها البنككبري على   تأثرييعترب راس مال البنك ذو القروض، و 

                                                           
 .31، ص1999عبد املعطي رضا رشيد، حمفوظ امحد جودت، ادارة االئتمان، دار وائل للنشر، الطبعة االوىل، عمان،   1
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الشروط يبقى للبنك حتديد ، ك لنوعية القروض اليت يتعامل هبابعد حتديد البن :معايير منح االئتمانشروط و -6
الب كالتحري على طإذ يقوم البنك باإلجراءات الالزمة   الواجب توفريها لقبول طلب احلصول على القرض،

 ركزه املايل ....مالقروض من حيث ضمانة مسعته و 
جيب أن تتضمن سياسة اإلقراض بعض اإلرشادات بصدد احلجم  :احجم األموال الممكن إقراضهتحديد -7

لذلك جند أن إدارة البنك ختصص جزء من هذه األصول  ،ميكن أن يقدمه البنك إلقراض الذياملرغوب من ا
باإلضافة  ،لة اليت تنتج من مسحوبات الودائعأيضا إلشباع متطلبات السيو و  ،النقدي االحتياطيملقابله متطلبات 

 .يف اجملتمع الذي يوجد به البنك االئتمانإىل عوامل أخرى ممكن أن تؤثر على حجم القروض مثل متطلبات 
من قبل بنك بتحديد املستندات الواجب تقدميها  أليتقوم سياسة اإلقراض  :تحديد مستندات القرض-8

فيما أنه ميكن إجياز أمهها  ألخر، إالاملستندات قليال من بنك ختتلف و  ،هذه للفردالعميل عند الطلب القرض و 
  :يلي
 منه.موقع من قبل العميل و ول على قرض معبأ *طلب احلص  
ما غالبا وات بالنسبة للمؤسسة والشركات و للفرد أو القوائم املالية لعدد من السن * بيان مصادر الدخل بالنسبة  

 سنوات.طلب القوائم املالية ألخر ثالث  يتم
 القروض السابقة اليت منحت للعميل.بيان ب*   
 .العميللكية الضمانات املقدمة من * مستندات م  
 كضمان للعميل.* وثائق التأمني على األصول املقدمة    
واليت تتوقف  يد الضمانات اليت ميكن قبوهلا،يقوم البنك بتحد :الضمانات المقبولة من جانب البنكتحديد -9

لبنك أيضا ،كما يقوم اقبوهلا يف السوق فقا ملدىو خر و عادة ما خيتلف من وقت آلعلى الظروف احمليطة و 
عادة شروط معينة بالنسبة  بالنسبة لألصول املقدمة ملنح االئتمان إذ أن البنك حيددبتحديده هلامش الضمان 

 1.للضمان
قد تنص سياسة اإلقراض على متابعة القرض اليت مت تقدميها الكتشاف أية صعوبات حمتملة  :القرضمتابعة -10

يف التسديد مبا يسمح باختاذ القرارات أو اإلجراءات املناسبة يف الوقت املناسب و لعل من أهم الصعوبات تتمثل 
 .،أو عدم قدرة العميل على التسديديف اخنفاض القيمة السوقية لألصول 

                                                           
 .144خنفي عبد الغفار، ابو قحف عبد السالم، مرجع سابق، ص  1
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 1القرض صفيةت-11
لقرض قبل منحه ا لتطبيق شروط الوفاء بالنسبة لكل نوع من أنواع القروض جيب إيضاح طرق السداد إىل العميل  
 فإذا مل يقبلها العميل فإما إن يستثىن من القاعدة العامة لسبب معقول أو يرفض  ،احلصول على موافقته عليهاو 

تعمل و  قرض فيما عدا القروض اإلنتاجية وقروض املشاركة،للتتبع بعض البنوك سياسة التصفية السنوية و  ،طلبه
 حتسني املركز املايل للعميل.نك و من مث سيولة البرفع درجة سيولة القروض البنكية و هذه السياسة على 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 144صعبد املطلب عبد اجمليد، مرجع سابق،   1
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 القروض أنواع: الثالث حثبالم
من القروض  أنواعابنك جند  أيمثلما تعددت البنوك يف اجلهاز املصريف فان القروض تعددت كذلك ففي     

 وهي:ثالثة فروع  إىلحيث تنقسم 

 : قروض االستغاللاألولالمطلب 
 أو ظريفاللتغطية النقص  أون عمليات االستغالل ع ياجات النامجةقروض االستغالل هتدف لتغطية االحت إن   

 :إىلتنقسم و  األكثرعلى  هذا النوع من القروض ال تتعدى مدهتا سنتنيو  العامل،املؤقت يف راس املال 
 crédit Globauxالقروض العامة  :األولالفرع 

تغذية صندوق الزبون وتلبية احتياجاته  إىليهدف هذا النوع  :facilités de caisseتسهيالت الصندوق 1-
متتد  األجلوتسهيالت الصندوق مدهتا الزمنية قصرية  الفائدة،اآلنية بالسيولة من البنك مقابل الوعد بالتسديد مع 

الشهري الذي  األعمالال يفوق هذا االعتماد رقم  أن، كما يشرتط وميكن جتديدها خالل كل شهر أيام،لبضعة 
 املؤسسة.حتققه 

على  اخلزينة،رغم الفراغ املؤقت املوجود يف  يسمح هذا القرض للزبون بتسديد جممل ديونه )أجور العمال ...(    
 موارده.يلتزم بتسديد هذا القرض عندما حيصل على  أن
لعميله يسمح به البنك  الذيهو املبلغ  :DCOUVERT BANCAIREالسحب على المكشوف -2

..( ويقوم البنك بفرض فائدة أشهر.يزيد عن رصيد حسابه اجلاري وذلك لفرتة من الزمن )أسابيع، وهو بسحبه، 
على العميل خالل الفرتة اليت يسحب فيها )الذي يفوق رصيده الدائن( ويطلق على هذه الفرتة مبدة املكشوف 

سنة واحدة، وهناك ثالث  إىلة دائن وقد تصل هذه الفرت  إىلأي املدة اليت يتحول فيها حسابه اجلاري من مدين 
 1 حاالت يطلب فيها هذا النوع من القروض:

 ب.بسب ارتفاع الطل اإلنتاجيةعندما تريد املؤسسة رفع طاقتها * 
 .املؤسسة األعمالعند التدهور املستمر لرقم * 
 .عندما تريد املؤسسة شراء كميات من املوارد األولية بأسعار تنافسية *
لقطاعات ذات ا إىلمينح هذا النوع من القروض العامة  :crédit de compagneالقرض الموسمي -3

، ويتم هذا النوع من القروض عن طريق اكتتاب تواجه اختالل بني فرتة التمويل وفرتة البيعاليت النشاطات املومسية و 
                                                           

 61، ص2002الطاهر لطرش، تقنيات البنوك، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،   1
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 ونظرا لكون، حد كأقصىمن بنكه وهو مسموح ملدة سنة  خيصم  أن، حبيث ميكن من طرف املستفيد أمرسند 
عرفة السوق تسديد هذا النوع من االعتماد يرتبط مببيعات الزبون فانه على املصريف عند منحه هذا االعتماد جيب م

 .، وقدرته التنافسيةالذي يعمل فيه الزبون، وحصة الزبون يف السوق
 اليت تنوي القيام مبشروعمؤسسات نح هذا النوع من القروض للمي :les crédits de relus القروض المتتالية -4
 1 متنح هذه القروض يف احلاالت التالية: إذ املوارد،اليت تتطلب وقتا طويال السرتجاع هلا حظوظ كثرية يف النجاح و و 
الن حتقيق  تسبيقايمنحها لما رفع راس ماهلا يف هذه احلالة يتدخل البنك بطلب منها  ةعندما تقرر مؤسس –ا 

 .إلجناحهاهذه العملية يتطلب وقتا 
 طلب تسبيق بنكي يف انتظار: إىلهلذا تلجا املؤسسة ، و باهظة أمواالشراء جتهيزات يتطلب  أومصنع  إنشاء –ب 

 استثمار.احلصول على قروض  إما 
 (.استغالهلا يف دورة إليها، مباين قدمية ليست حباجة )جتهيزات أصوهلاالتنازل عن بعض  أو 

 إجيادليس من السهل على هذه املؤسسة  ألنهتتايل ضروري امليكون منح القرض احلالة يتدخل البنك و يف هذه     
 .ا على قرض استثمار يف مدة قصريةحصوهل أو أصوهلازبون يقوم بشراء 

 متمثلني يف: أساسينيانطالقا من املوارد الالزمة لتسديد هذا القرض فان البنك متعرض خلطرين 
املراد  لألصولزبون  أوهذا نظرا لعدم وجود مشرتي و  لقرض من طرف املؤسسة قد ال يتمتسديد ا -

 .ملفه الذي طلب فيه قرض استثماري عدم قبول أوبيعها 
 ألغراضيوجه  أناحلصول على قرض استثمار ميكن  أواملتداولة  األصولالنامجة عن بيع  األموال -

 غري تسديد القرض املتتايل. أخرى
 :: القروض الخاصةالفرع الثاني

 :إىلاملتداولة و تنقسم  األموالو هي القروض املوجهة لتمويل  
شكل عن هذا النوع من االعتمادات هو عبارة : l 'avance sur marchandiseالتسبيقات على السلع   -1

يف املقابل هذا التمويل توضع بضائع كرهن حيازي للبنك وما اض الذي يدخل يف متويل املخزون و تقليد لالقرت 
، يف حالة عدم التسديد يف تاريخ االستحقاق يلجا البنك النامجة عن هذا القرض قليلة األخطار أنيالحظ 

 .أموالههذا ببيع البضائع اليت قدمت للرهن احليازي لتحصيل احليازة للمدين، و  إزالة إىل

                                                           
 .61الطاهر لطرش، مرجع سابق، ص  1
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 :les avances sur marchés publiqueالعمومية  األسواقتسبيقات على   -2
تمويل هذه لاملمونني،  أوجمموعة من املقاولني الصفقات العمومية و  إبرامهذه التسبيقات تقدم نتيجة     

 .اخلدمات أداء أوالتوريد املختلفة التموين و  أنواع إرسال، األعمالالصفقات قصد اجناز 
بتسديد ما  اإلدارةم ، وعلى العموم تقو هام على املدى الطويلمتويل من املقاول يتطلب  األسواقاجناز هذه  إن
البنك  إىل، لذا فعلى املقاول اللجوء ستحقاقاالعن ميعاد  متأخراليها من ديون لكن هذا التسديد يكون ع

 1من التسبيقات: أنواع، حيث يوجد ثالث ملواجهة نفقات املشروع
على اجناز املؤسسة االتفاق بني املقاول و  إمضاءعند  :le préfinancement األوليقروض التمويل /2-1

من اجل القيام بعمليات التموين يف انتظار احلصول ، و تتعهد هلذا املقاول بتسبيق مايل مشروع ما فان املؤسسة
مقابل مبلغا مساويا هلذه التسبيقات الذي يضع حتت تصرفه البنك و  إىلعلى هذه التسبيقات فان املقاول يلجا 

 .ضمان الدفع من طرف املؤسسة
 :    Avance sur créance non constatéeحقوق ناشئة غير مثبتةتسبيقات على /2-2

اليت  العامة اإلدارة( من طرف visée)موثق عليها وثائق مقدمة من طرف الزبون و  أساسمتنح التسبيقات على    
من  %80تقدمي تسبيق بنسبة ، فالبنك يف هذه احلالة له ضمان اكرب جيعله يوافق على تبدي موافقتها على املبالغ

يكون  أين %70للجزء املنجز من املشروع عكس احلالة السابقة حيث نسبة التسبيق ال تتجاوز  اإلمجايلاملبلغ 
 .الضمان اقل

عملية القيام بشراء الورقة التجارية  بأنهكن تعريف احلجم مي :escompte commerciale'l ريلحجم التجاا-3
مث يقوم بتحصيل قيمتها من املدين يف التاريخ  (،Agios تها)من حاملها قبل موعد استحقاقها لقاء خصم من قيم

 احملدد.
، فمن انبني، من جانب الدائن األصلي ومن جانب الدائن اجلديداجلالنظر إىل عملية اخلصم من ميكن       

 هو(، و ذا الطرف أن يكون دائنا لطرف أخرجانب الدائن األصلي فإن اخلصم يعين شراء ورقة الدين)أي قبول ه
 2يعين تقدمي مال جاهز، سيولة مقابل الوفاء به من قبل املدين األصلي املذكور امسه يف ورقة الدين.

                                                           
1

 Annane ,set Khoche ,B ,crédit d’exploitation, PGS Banque, ESC, 1997,p08.  
 .95شاكر قزويين، مرجع سابق، ص  2
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 أساستتضمن ماال على  ائتمان باعتبارها واحد، آنالعملية هي ائتمان وخصم يف  هذه ومن هذا ميكن اعتبار أن
هذا و  اء املعجل للدين ال بد له من مثن،الستيفوهي خصم باعتبار أن ا احملدد،الوفاء به يف امليعاد  انتظارو القرض 

 الثمن هو اخلصم.
البضاعة يف املخازن  إيداعسند  ،األدىنالتجارية القابلة للخصم كالكمبيالة السند  األوراقميكن ذكر بعض     

 الطويل نسبيا لالستحقاق األجلالعمومية، حواالت اخلزينة العامة املستحقة خالل ثالث اشهر،الصكوك ذات 
 يلي: بعني االعتبار ما يأخذ أنالتجارية ال بد للبنك  األوراقوخالل عملية خصم    
 .من قانونية الورق التأكد*

 .ة املوقعني و مسعتهم*تشخيص جدار 
وميكن تلخيص  ،يوما 90ال تتجاوز مدة الورقة  أنو كزي خصمها لدى البنك املر  إعادةميكن الورقة  أنمن  التأكد*

 يف النقاط التالية: االعتمادهذا 
تربون قعني الذين يعو املمتابعة تابعة كامل، حيث عند عدم التسديد ميكن صم ميثل اقل خماطرة لعدم التسديداخل-

 .متضامنني من حيث املسؤولية
ميكن  كذلكمة،حسب القاعدة العا يوما 90هذا لقصر املدة اليت ال تتجاوز البنك و  أموالاخلصم ال جيمد -

 املركزي.اخلصم لدى البنك  إعادة أوهري ظللبنك استعمال الورقة بالت
تكون املبالغ املقرتضة يف احلساب غري مستعملة كليا وهو يشكل موردا  أناخلصم مولد للودائع حيث ميكن -

  .للبنك
 بأقلالتكلفة العملية تعد  أن إىل إضافة، السيولة ألجلبالنسبة للمؤسسة )الزبون( القدرة يف حتويل احلقوق -

 باملقارنة مع تلك يف السحب املكشوف .
 :االلتزامات بالتوقيعالفرع الثالث

تعاملهم مع الغري على بالتوقيع هي تعهدات يقدمها البنك التجاري لزبائنه ضمانا ملديونيتهم عند القروض    
فع ، ويتم تقدمي هذه التعهدات على قبول عندما تكون غري قادرة على الد أو، ضمان احتياطي شكل كفاالت

 1 .يتحمل املدين تكلفة القرض أنشكل توقيعات لصاحل الدائنني على 
 
 

                                                           
1
  George celée, l’entreprise et la banque, ed clet 1983, p330, 331.  
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من صاحب املصلحة  أوعبارة عن التزام يقدمه البنك لصاحل املؤسسة )الزبون(  يه l'avale:1تكلفة القرض/1
يعاد مالتسديد يف يتمثل الضمان االحتياطي يف تعهد البنك ب أخرىبعبارة ، و الذي يقوم بتقدمي ضمانات التسليم

، ويكون هذا التعهد ري قادر على تسديدها لصاحل دائنهاليت يكون املدين)زبون البنك( غاستحقاق الورقة التجارية و 
 .متضمن على الورقة التجارية ذاهتامعطى يف شكل توقيع 

بدون هذا الضمان نادرا ما  ألنه أجنيب أورض املورد )وطين هذا الضمان ميكن للمؤسسة من االستفادة من ق إن
 يقبل املورد حتمل املخاطر التجارية للصفقات(.

 األخرييتعهد البنك بتسديد املبلغ الذي هو على عاتق املدين يف حالة عدم تسديد هذا  :la cautionالكفالة /2
ضمانا بتنفيذ مجيع االلتزامات  األخريفيها يصبح هذا لتعهد بتوقيع كفالة من طرف البنك، و ، ويتم هذا اللدائن

 ألنهعلى عاتقه  يأخذهااملربجمة من طرف زبونه)املدين( وبالتايل فعليه معرفة طبيعة ومضمون هذه االلتزامات اليت 
 2 :فاالت بصفة عامة هي، هذه الكالزبون اإلفالسيتعلق باحرتام هذه االلتزامات الضامن فيها يف حالة 

، فعندما ترغب ر اهلام من تدخالت البنك لزبائنهوهي متثل العنص :caution douanierكفالة جمركية -2-1
صاحل اجلمارك بان يتكفل بنك  الرسوم ل أعباءدفع  تأجيلبضائع فيمكن هلا  أو أوليةاملؤسسة يف استرياد مواد 

 معني هبذه املؤسسة.
ت الضرائب دفع مستحقا لتأجيلتقدم لفائدة مصاحل الضرائب  :caution fiscauxكفالة ضريبية -2-2
 .مستحقات جبائية تتنازل عليها تأجيل أوالرسوم و 
مناقصة وطنية  بإبرامعندما تقوم الدولة : caution sue marché publiqueالعمومية  األسواقكفاالت -2-3

املشاريع يف وقتها احملدد تطلب منه ضمانات نقدية وهذا  إهناءهذا املناقص و  إفالسبتجنب مع احد اخلواص و 
يقدم له كفالة تغطي هذه الضمانات  أنمن صندوقه فيطلب من بنكه  األموالجتنب خروج بدوره يريد  األخري

 النقدية.
 بتأديةالبنك يف هذه احلالة يقوم  أن إذيعترب القبول بديال عن السحب املكشوف  :acceptatiou'lالقبول /3

اد يقدم فيه البنك توثيقة هو اعتم أي، ه مبلغا ماليا إمنا بالتوقيع فقطذلك ليس عن طريق منحخدمة للزبون و 
، ويتم ذلك بسحب العميل ورقة إليهااليت حيتاج  األموال، وليس يف صاحل زبونه لتمكينه من احلصول على وضمانة

                                                           
1
   George celée-op.cit, p331. 
2
  George celée-op.cit,p330..333. 
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بنك  أيقابلة للتحصيل يف  صبح تلك الورقة التجاريةعندئذ تو  بقبوله، األخريجتارية على بنكه حيث يوقعها هذا 
 يستعمل هذا النوع من االعتمادات يف التجارة اخلارجية خاصة.و  ،أخر

 االستثمار ني: قرضالثا المطلب
، حيث تساهم هذه عمل املؤسسة أداةالثابتة اليت متثل  األصولقروض االستثمار هي قروض موجهة لتمويل     

قد متنح هذه القروض الجناز ت، و للمؤسسا اإلنتاجيةيف رفع الطاقة يف متويل احليازة على املعدات و  القروض
ا ملدة طويلة حيث يتم فاحليازة هلذه القروض الستعماهل ،لتوسيعها عن طريق جتديد املعدات أومشاريع جديدة 

، وتنقسم قروض تسديد القروضم  ختصيص جزء منها لاليت يت باحاالو  أعمالحتقيق خالل هذه املدة رقم 
 1 .األجلطويلة  قروضو  األجلروض متوسطة إىل قاالستثمار 

  األجلالقروض متوسطة  :الفرع األول
 اآلالت ز عمر استعماهلا سبع سنواتاو جيت لتمويل االستثمارات اليت ال األجلتوجه القروض متوسطة      

، ونظرا لطول هذه املدة فان البنك يكون معرضا خلطر نتاج بصفة عامة، وسائل النقل وجتهيزات االواملعدات
حتدث تبعا للتغريات  أناملتعلقة باحتماالت عدم السداد واليت ميكن  األخرىاملخاطر  إىل إضافة، األموالجتميد 

  .على مستوى املركز املايل للمقرتض تطرأ أناليت ميكن 
هذه القروض لدى مؤسسة إعادة خصم  إمكانياتنك ال يتوفر على الب أنيعين  للتعبئة:القروض القابلة -1

دون انتظار  إليهاكزي ويسمح له ذلك باحلصول على السيولة اليت هو يف حاجة أو لدى البنك املر  أخرىمالية 
حد ما الوقوع  إىل؛ وجينبه األموالاجل استحقاق القرض الذي منحه ويسمح له ذلك بالتقليل من خطر جتميد 

 .خفض السيولة ةأزميف 
اخلصم اخلاصة بالقروض لدى  إعادة إمكانياتالبنك ال يتوفر على  أنيعين  للتعبئة:القروض الغير قابلة -2

، قرضوبالتايل فانه يكون جمربا على انتظار سداد املقرتض هلذا الالتجاري، لدى البنك  أو أخرىمؤسسة مالية 
  .طريقة لتفاديها أي، وليس للبنك األموالوهنا كل املخاطر املرتبطة بتجميد 

  األجلالقروض طويلة  :الفرع الثاني
البنوك لتمويل هذه العمليات نظرا للمبالغ الكبرية اليت ميكن  إىلتلجا املؤسسات اليت تقوم باستثمارات طويلة     

ثمارات تفوق يف من االستهلذا النوع املوجهة  األجلالقروض طويلة ، و ، وكذلك نظرا ملدة االستثماردهاتعبئتها لوح

                                                           
1
 75، 74الطاهر لطرش، مرجع سابق، ص  
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، وهي توجه لتمويل نوع خاص من إىل غاية عشرين سنة أحيانامتتد  أن، وميكن الغالب سبع سنوات
، ونظرا لطبيعة هذه باين مبختلف االستعماالت املهنية، مأراضي، ، مثل احلصول على عقاراتاالستثمارات

البحث  إىلالذي يدفع  األمر، فان هذا جيعلها تنطوي على خماطر عالية ملدة طويلةامبالغها الضخمة و  أيالقروض 
لية قبل الشروع يف عملية عن الوسائل الكفيلة بتخفيض هذه املخاطر املتمثلة بطلب ضمانات حقيقية ذات قيم عا

 .التمويل
 : االعتماد االيجاري الفرع الثالث

ملدة طويلة تنتهي  إجياركل عملية   بأنه، فيمكن تعريفه ياالعتماد االجيار توجد عدة تعريفات خاصة بتقنية     
  اإلنتاجية لألصولالدورية للمؤجر مقابل عدم االستخدام  األقساطمن عدمه مع مراعاة  أوحبق االختيار بالشراء 

العامل وهو طريقة من طرق  أحناءكان ذلك يف الو.م.ا وانتشر يف بقية   النشأةوهو نظام حديث  إليها؛تمي ناليت ت
، وبصفة عامة ت عند تقرير سياستها االستثماريةالتمويل يساعد يف حل الكثري من املشاكل اليت تواجه املشروعا

 املستأجرجمموعة من العقارات اليت خيتارها  أوالتجهيزات و  اآلالت تأجري أوفاالعتماد االجياري هو قيام البنك 
 .املستأجرالتامني على عاتق فق مع تلك الفرتة، وتبقى مسؤولية الصيانة و مقابل مبلغ يتواملدة معينة 

، االئتمان االجياري ري املايل مع حق الشراء، االئتمان االجياري بالرتكعتماد االجيامن اال أنواعكما توجد ثالثة 
 1 للصيانة.

حتت تصرف الزبون املستفيد الذي يستخدمها ويسدد  األجهزةيضع املمول  :االئتمان االيجاري المالي-1
 :لمستفيد )الزبون( يكون له خياران( املدة ل)انقضاء إهناء، وبعد األقساط املستحقة

  السوق  أساستمان وتقدر القيمة على ئاملؤجرة اليت حيصل عليها عند بداية اال األجهزةحق شراء
 التجاري وقت الشراء.

 منتشر  أن هذا النوعنص العقد على ذلك، كما ميكن مالحظة  إذاخمتلفة  بأقساطتمان ئحتديد مدة اال
 وفرنسا. أمريكايف 

( املستأجرحتت تصرف املقرتض ) واآلالت  األجهزةيف هذا النوع يضع املؤجر  رك:االئتمان االيجاري بالت-2
قيمة  املدفوعة عند مدة االئتمان ال تكلف األقساط، وقيمة األجهزةولكن ملدة اقل من العمر االقتصادي هلذه 

( كما ميكن للمستثمر عند هناية اآلالتو  األجهزةالنفقات اخلاصة باستثمار  أياستهالك االستثمار املقرتض )

                                                           
 ،65النشر، بريوت، صفى رشيد شيحة، االقتصاد النقدي والصريف، دار اجلامعية للطبع و مصط  1
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 أوقد يعيد  أو، األصلي املستأجر أوالغري  إىلن بقيمتها السوقية موضع االئتما األجهزةيبيع  أننية املدة االئتما
دة الباقية من العمر  تنتهي املحىت أخرك بوضعها حتت تصرف مستخدم ذلاالئتمان ملدة جديدة و  كرر عمليةي

 .بأقساط جديدة وفق قواعد متفق عليهايتم ذلك االقتصادي و 
 اآلالتو  األجهزةتوضع اخلدمة بعد بيعها و و  بتقدمي الصيانة األجهزةيتعهد مورد  :االيجاري للصيانةاالئتمان -3

اخلدمة ويلزم نة و الصيا نفقاتاملدفوعة  األقساطتتضمن  أنحتت تصرف املستفيد بواسطة املمول واملقرض على 
 1لالعتماد االجياري ضمانات تقدم مقابل احلصول عليه تتمثل فيما يلي:املمول بدفعها، و 

 .دراسة الربنامج االستثماري حمل االئتمان 
  األجهزة هلذا الربنامجمشاركة املؤسسة املالية يف اختيار. 
  لألجهزةحق ملكية املقرتض. 
  األجهزةو  باآلالتعقود التامني والصيانة اخلاصة. 
  األجهزةو  اآلالتمسبقا عند احليازة على  األقساطااللتزام بدفع. 
  اآللةاليت حيققها استخدامها هلذه  والدخول األجهزة بالعوائدارتباط قيمة. 
  االقرتاض(ان )فرتة االئتم حني هناية أوفع حني توقف الد األجهزةاسرتجاع 

 .اإلجياروفيما يلي خمطط يوضح عملية سري عقد 
 .اإلجيارخمطط سري عقد  (:1-1شكل )

 
  financement et assurance des  "  sulerge henu et auver pauverاملصدر

Crédit à l 'expertation droz-génère ,paris , 1995 ,p41. 

                                                           
 .86مصطفي رشيد شيحة، مرجع سابق، ص  1
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 قروض تمويل التجارة الخارجية  :الثالث المطلب
ع من القروض وفقا للتقسيم تؤدي البنوك دورا مهما يف متويل التجارة اخلارجية بوسائل متعددة ويقسم هذا النو    

 1 :التايل
  األجل: قروض قصيرة الفرع األول

توسيع جمال التجارة لعجز هبدف دفع وترية التنمية، و عمليات التصدير لتغطية ا إىلتوجه هذه القروض     
 رئيسيني:جديدة وجند يف هذا النوع من القروض نوعني  أسواقكالبحث عن   الدولية،

ينة حيث تعبئ يف البنك املركزي القروض من طرف اخلز لقد خصص هذا النوع من  :األوليقرض التحويل /1
مها البنوك التجارية وذلك هبدف متويل العجز الذي يرتتب عن القيام بعمليات التصدير اخلاصة بتمويل وتقد

الغرض من هذه ، و أو استثنائيا، وقد يكون هذا العجز ظرفيا متويل الصفقات الضخمة أوالكربى باخلارج  األشغال
  .العقد إمضاءاليت يستلمها املصدر عند  املبالغتغطية االختالل الناجم عن عدم كفاية القروض هو 

أسواق هذا النوع من القروض تقدمه البنوك التجارية وهذا هبدف متويل عمليات البحث عن  :قروض الخزينة/2
من هذه  أخرالغرض هو الرفع من مستوى عمليات التصدير وهناك غرض  أي، جديدة اليت يقوم هبا املصدرون

الذي يقع على خزينة الشركات اخلاصة بالتامني عن حدوث كارثة يف  العبءالقروض يتمثل يف التخفيف من 
  تأمينها.العمليات التجارية مث 

  األجلروض طويلة ثاني: قالفرع ال
من شراء السلع اليت  األخريةهبدف متكني هذه  أخرىاملستوى الدويل حيث متنحه دولة وهي قروض على     

صصها دولة لشراء سلع من ، وهي حصص مالية ختكون على شكل ما يسمى خبطوط القرضحتتاجها وعادة ما تت
ني حيث تعني ...، ميكن للجزائر استرياد سلع معينة من فرنسا يف حدود مبلغ معفرنسا -مثل اجلزائر دولهذه ال

، الفرنسية إىل اخلزينة اجلزائرية ، ويعني قرض عام من اخلزينةفرنسا قائمة السلع واليت تكون ذات فائض يف العرض
 البنوك التجارية و هي بدورها تعلم زبائنها خبط القرض  بإعالمويقوم البنك اجلزائري 

 املوردوتشمل على نوعني من القروض، قرض املشرتي و قرض  :قروض بنكية/1
وهو قرض مينح للمستورد بدال من منحه للمصدر وذلك من طرف بنك مصدر و ذلك  قرض المشتري:-ا

 .لى الضمانات من طرف بنك املستوردملساعدته يف تغطية تكاليف االسترياد وحيصل البنك املانح للقرض ع

                                                           
 64، ص2002/2003خرودي مراد، دور البنوك التجارية يف متويل التجارة اخلارجية، رسالة ماجستري غري منشورة، اجلزائر، غري منشورة،   1
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وهو قرض مينح للمورد قصد متويل العجز الذي يتعرض له عند تصديره للبضاعة وهذا القرض  قرض المورد: -ب
 .أو كمبياالتمينحه املورد للمستورد مقابل شيكات 

، األقلعلى  أطرافهو قرض ملدة معينة يوجه لتمويل التصدير و يستدعي وجود ثالثة  1:اإليجار الدولي/2
 للمستأجرو هي شركة متخصصة تقوم بشراء املعدات و التجهيزات و تؤجرها  التأجريو شركة  املستأجراملؤجر و 

دولية مع فرصة امتالكها عند انتهاء املدة املتفق عليها  إجيار أقساطمنه لقاء  املؤسسة احملتاجة لغرض االستفادة أو
 .إليهودور البنك هو تقدمي التحويل الالزم هلذه املؤسسات عند احلاجة 

 :لتجارة الخارجيةتقنيات تمويل ا :الفرع الثالث
 2:ألمستنديالتحصيل /1
إىل كل املستندات   إعطاءكمبياالت و   بإصداريقوم مبوجبها املصدر  آليةهو  أملستنديالتحصيل  تعريف:-1/1

املستورد ا واىل البنك الذي ميثله مقابل  إىلم املستندات بإجراء تسلي األخري، حيث يقوم هذا البنك الذي ميثله
التزام املصدر ال يتعدى  أن أملستندي، و جتدر املالحظة يف التحصيل أو قبول الكمبيالةتسليم مبلغ الصفقة 

، أو تسديد املبلغبعد قبول الكمبيالة  إاليستلم املستندات  أناملستورد ال ميكنه  أن، كما بإرسال البضاعةالتعهد 
 :التنفيذ النهائي للعملية املالية يتم وفق صيغتني مها أن أملستنديو تالحظ من الصيغة السابقة يف التحصيل 

 . املستندات مقابل الدفع 
 .املستندات مقابل القبول 

يستلم املستندات ولكن  أنالبنك الذي ميثله  أويف هذه احلالة يستطيع املستورد  المستندات مقابل الدفع:-ا
 يقوم بالتسديد الفعلي نقدا ملبلغ البضاعة. أنمقابل 

بعد  إاليستلم املستندات ولكن ذلك اليتم  أنيف هذه احلالة يستطيع املستورد  :المستندات مقابل القبول-ب
 .تورد باالستفادة من مهلة التسديدقبول الكمبيالة املسحوبة عليه، و تسمح هذه الطريقة للمس

 التحصيل املستندي كل من:يتدخل يف عملية  :أطراف التحصيل المستندي-1/2
 بالتحصيل  األمرالبنك مع  إىل إرساهلاهو الذي يقوم جبمع املستندات و  )المصدر(:األمر-ا

البنك املكلف بالتحصيل  إىل بإرساهلا: يتم استقبال املستندات من طرف املورد و يقوم بدوره الموردبنك -ب
 املطلوبة. اإلجراءاتحسب 

                                                           
 ،66خرودي مراد مرجع سابق، ص  1
 .116الطاهر لطرش، مرجع سابق ص  2
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 .أو القبولتقدم له املستندات مقابل الدفع  المستورد:-ج
 :لمستنديااالعتماد /2
، عتماد بناءا على طلب املعامل معهترتيبات يصدرها البنك فاتح اال أيهو  أملستندياالعتماد  :تعريف-2/1

يف اخلارج )البائع( مبلغا معينا، من املال يف  املستفيد املتواجد ألمرووفقا لتعليماته يتعهد البنك مبوجبها بان يدفع 
، وتسليم مستندات ينة متعلقة بالبضاعة موضوع البيع، مقابل قيام املستفيد بتنفيذ شروط وتعليمات معمدة معينة

 معينة مطابقة للشروط املبينة يف خطاب االعتماد ، ومنها جاءت الصفة)مستندي(.
 :األنواع الرئيسية التاليةحتت  معظمهاخمتلفة وتندرج  أنواع إىلميكن تقسيمه  1:لمستنديااالعتماد  أنواع-2/2
وقت من  أيتعديل بعض شروطه يف  أو إلغاؤهوهو االعتماد الذي ميكن  :لإللغاءالقابل  لمستنديااالعتماد -ا

، وهو بذلك يعترب وسيلة لتسهيل الدفع وليس ضمانا للدفع إىل موافقةو بدون احلاجة  إنذاربدون  إنشائهتاريخ 
 .ألطرافههذا النوع مرغوبا فيه باعتبار انه قد ينشا عن متوينه الكثري من املشاكل بالنسبة  يعتربوال 
قبل  إلغائه أوميكن تعديل شروطه  ال أي األولوهو عكس النوع  :لإللغاءالغير قابل  لمستندياالعتماد ا-ب

األطراف و خصوصا املستفيد، و ينقسم إىل نوعني عملية دفع قيمة البضاعة للمستفيد وذلك دون موافقة مجيع 
النوع الثاين  إما)بنك املصدر(،  أخر، وهو الذي يقوم بتعزيز بنك لإللغاء املفرزالغري قابل  أملستندياالعتماد  :مها

 .و الذي يقوم به بنك املستورد فقطمفرز وه غري لإللغاءالغري قابل  أملستنديفهو االعتماد 
أو ، وهو االعتماد الذي جتدده قيمته د الدائريعتماوقد يطلق عليه البعض اال :لمستندي المتجدداد االعتما-ج

 .مدته و ذلك حسب االتفاق مع البنك
اجله مبجرد  أي ينتهيوهو االعتماد الذي يكون صاحلا لصفقة واحدة  :لمستندي الغير متجددااالعتماد -د

 .أخرى يف فرتات مستقبلية، وال يكون متجددا لبضاعة شراء البضاعة
القبول  أووهو االعتماد الذي حيقق مبوجبه املستفيد بان يطلب من املخول بالدفع  :االعتماد القابل للتحويل-ه
 ( آخرينين )مستفيدأخرى أطراف أوخمول بالشراء بوضع االعتماد كليا حتت تصرف طرف واحد  أخربنك  أو
طلب اعتماد قابل للتحويل ويطالبون من  إلغاء األحيانيفضل املستفيدين يف بعض  2المقابل:االعتماد -و

غري  األصلييكون االعتماد  أنويشرتط يف هذه احلالة  ،بضمان االعتماد املفتوح لصاحلهم بنكهم فتح اعتماد
، و يكثر ستفيد وسيطا وليس منتجا للبضاعةاليت يكون امليف احلاالت  ويستعمل االعتماد املقابل ،لإللغاءقابال 

                                                           
1
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استعمال هذا النوع من االعتمادات يف عمليات التجارة الثالثية ، وان يكون املستفيد من االعتماد مقيما يف بلد 
 .االعتماد األصلياملستفيد من 

حيصل على  انه ال إالوهو االعتماد الذي يقوم مبوجبه املستفيد بشحن البضاعة :االعتماد بالدفع المؤجل-ز
ا  ، حبيث يلتزم املستفيد بتقدمي املستندات بعد الشحن مباشرة و لاالتفاق عليهابعد فرتة عادة ما يتم  إالقيمته 

 .االستحقاق يف ميعاد إاليتم سحب الكمبيالة 
ي يتم فيه الوفاء عن طريق كمبيالة مؤجلة االستحقاق و مسحوبة على وهو االعتماد الذ :االعتماد بالقبول-ح

يقوم بتظهري  أنالبنك املكلف بالدفع احملدد يف االعتماد ، و يوقع هذا البنك الكمبيالة بالقبول وميكن للمستفيد 
 .أن يقوم خبصمها ميكنهناقال للملكية، كما  إظهاراهذه الكمبيالة 

، و يف إىل البنكمن البائع  أوالبنك  ألمريف هذه احلالة تكون املستندات صادرة  :االعتمادات المضمونة-ط
لبضاعة ببيعها و احلصول على باستالم ا األخري، قام هذا إىل البنكمل يدفع املشرتي قيمة البضاعة  إذاهذه احلالة 

 .حقها
، وينص فيها على تسليم مستندات عتمادات لتنفيذ عمليات املبادلةنستخدم هذه اال :عتماد المبادلةا-ي

يكون السداد  األخرية، ويف احلالة بأخرى مصدرةمقايضة سلعة مستوردة  أوالستخدامها يف سداد قسمة الواردات 
 :خالل الشكل املوايل من أملستندينظهر خمطط سري عملية االعتماد  أنفيها عينيا؛ وميكننا 

  ديستناملخمطط سري عملية االعتماد  (:2-1الشكل)

 
 .71خروي مراد ، مرجع سابق ، ص  المصدر:

   :شرح املخطط

 املصدر املستفيد
 بضاعة

 املستورد املشرتي

 بنك املستورد بنك املصدر

1 

12 5 

2 

10 

11 

7 

6 

4 

9 

8 

3 
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 .: العقد التجاري01الرقم
 طلب فتح على االعتماد. :02الرقم
 رسالة فتح االعتماد. إرسال :03الرقم
 .اإلشعار بوصول البضاعة :04الرقم
 .إرسال البضاعة: 05الرقم
 .إرسال املستندات: 06الرقم
 الدفع.  أموال :07الرقم
 .ردالبنك املستو  إىلاملستندات  إرسال :08الرقم
 .أموال الدفع :09الرقم
 .إرسال املستندات: 10الرقم
   .أموال الدفع: 11الرقم
 .: تسليم البضاعة12الرقم
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 منح القروض  وإجراءات: معايير الرابع حثبالم
الزبون  أوتقدم املؤسسة  أناملعايري فبمجرد و  اإلجراءاتمتر عملية منح القروض عرب عدة مراحل وفقا جملموعة      

تكون هناك عالقة  أنجيب  األخرية، و لصعوبة هذه نك يقوم بدراسة دقيقة مللف القرصطلب القرض فان الب
العمل جيلب للبنك هذا  أن، غري بعد عملية دراسة ملف القرضأثناء و مستمرة و قوية بني البنك و املؤسسة 

 طلب ضمانات خمتلفة للتقليل من هذه املخاطر. إىللذلك يلجا املصرف  بأموالهجمازفة خماطر كثرية و 

 و معايير منح القروض أسس: األول المطلب
اخلطوة يف التقنيات البنكية و  األساسيةاملعايري اليت تعتمد عليها البنوك ملنح القروض الركيزة و  األسستعترب     

 كبرية من طرف املسريين.  أمهيةقبل اختاذ قرارات منح القروض من طرف البنك لذلك توجه هلا  األوىل
 منح القرض  أسس: الفرع األول

يف احلصول على االئتمان يعتمد على الثقة املرتقبة للدائن يف مقدرة  وحدة حكومية أومنظمة  أومقدرة فرد  إن    
كما تتوقف الرغبة على التكامل بني عدة من العناصر املختلفة ، هذا املدين على ما ميتلكه و على فطنة املنظمة ،  

 1 املعتمد عليها من طرف املصارف لتقدمي القرض كما يلي: األسس ألهمو سوف نتعرض 
بني حجم موارده املالية املستثمرة املصرح هبا للعميل الواحد و التسهيالت  إمجايل إن تتوافر بني: جيب الموائمة-1

مينح للعميل الواحد مبا يكافئ تالقي  أنهلا ميكن  أقصىيرتبط ذلك حبد ، و نوعية ذلك النشاطيف نشاطه و 
عاتق  نشاطهم علىل مبا يفوق طاقتهم على حنو ينقل املخاطر أي، لى املغاالة يف املتاجر بامللكيةتشجيع العمالء ع

املواءمة بني توجيه ض من القرض ونوع الضمان املقدم وبني طبيعة نشاط املقرتض و ، وكذلك املواءمة بني الغر البنوك
ى هيكل الودائع لدطبيعة و القروض، و  أجالكذلك بني و بني الصاحل العام للمجتمع، و  غرض معني إىلاالئتمان 

 .البنك التجاري
القروض اليت تقدمها البنوك التجارية بدون  أن:قد يسود االعتقاد  االعتبارات القانونية للضمان العيني-2

لالعتبارات القانونية مبا  إغفال، لكن هذا ينطوي على امل بواسطة املركز املايل للعميلضمان هي مضمونة بالك
كان الشئ املؤمن عليه منتقال برهن   إذا، حيث ينص على انه واليت ينص عليها القانون املدين األولويةتكسبه 
ستحق للمدين التعويض امل إىلالعينية فان هذه احلقوق تنتقل  التأميناتبغري ذلك من  أو تأميينبرهن  أوحيازي 

تقرتن مبركز، مبعىن  أنر العملية قبل باملخاط أوال، الضمانات التأمينات، ولذلك تقرتن نسب مبقتضى عقد التامني

                                                           
1
 ,159،ص2000حممد كمال خليل احلمزاوي، اقتصاديات االئتمان املصريف، منشاة املعارف االسكندرية، مصر،   
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، وميثل املركز املايل خط الدفاع الثاين، وبذلك فان مقارنة مركز العميل وحده قد يقود على األولخط الدفاع  أهنا
 وقوع البنك التجاري يف مصيدة القروض املسترتة.

 إىلالضمان، مبعىن انه عند صرف القرض يتعني نقل الضمان يكون بني القرض و  أنالذي جيب  :التبادل-3
التبادل قد يكون يف الضمانات ذاهتا، فعندما  أنالعميل، كما  إىلالبنك يف حالة السداد يعاد نقل الضمان 

يسفر فورا عن حتول  أنعن الوفاء بالتزاماته جيب  األصليتوقف املدين  فإذايقرتض العميل بضمان شخصي 
 رهن عقاري(. أومالية  أوراق) اإلضايفين مغطى بالضمان د إىلالدين 

يف نشاط واحد بل  أومبعىن ضرورة عدم تركيز االقرتاض املصريف يف قطاع واحد  :توزيع المخاطر االئتمانية-4
 عند تقدمي التسهيالت االئتمانية. األخرىتنويع التعامل مع القطاعات 

يف قرارات جملس  أو الشأناملتمثل يف القوانني الصادرة يف هذا : و ركزيااللتزام بالسياسة االئتمانية للبنك الم-5
املوجه لالئتمان كما  األساليبلبنوك التجاري من خالل الوسائل و البنك املركزي املنظمة لسياسة االئتمان يف ا إدارة

 1ونوعا وسعرا مبا يشبع احلاجات االئتمانية املختلفة.
 : معايير منح القروضالفرع الثاني

عند تقرير منح االئتمان وهي شخصية العميل، طاقة العميل،  أساسيةتستخدم البنوك التجارية عدة معايري     
 :كاأليتدراسة الظروف االقتصادية العامة، وهي   إىل باإلضافةمركزه املايل، الضمانات املقدمة، 

، الكمال، املثابرة األمانة: تعترب السمعة احلسنة للعميل حمصلة عدد من السمات يف مقدمتها شخصية العميل/1
توفرت لدى املقرتض تشكل له الشعور باملسؤولية اجتاه التزاماته وديونه، فالثقة يف  إذا، هذه السمات األخالقو 

 لعمل املصريف بصفة خاصة.يف العمل التجاري بصفة عامة وا أساسيةتعد  وأمانتهالعميل  أخالقمتانة 
القروض املصرفية مبفهومها التقليدي قروض يقدمها البنك ملواجه حاجات اقتصادية لدى العميل  طاقة العميل:/2

سداد القرض يف  أنعلى حنو تدرجيي على  أوحدة بانتهاء هذه احلاجة سواء دفعة واطالب القرض يتم السداد 
ميكن قياس كفاءة العميل بالنفع و  إليهميل يف شؤونه بكفاءة ومبا يعود مبيعات االستحقاق يتوقف على مقدرة الع

 عن طريق دراسة سياسته اخلاصة بتسعري منتجاته املختلفة ومدى قدرته يف احملافظة على راس املال. اإلدارية
: يعد املركز املايل للعميل من وجهة النظر االئتمانية الضمان الرئيسي على قدرة العميل المركز المالي للعميل/ 3

يتمتع العميل براس مال مناسب سليم الن عدم متتعه مبركز مايل سليم كثريا ما يعرضه  أنجيب  إذعلى الوفاء، 

                                                           
 .160حممد كمال خليل احلمزاوي، مرجع سابق، ص  1
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من سالمة مركزه  للتأكدملالية للعميل ، وتقوم البنوك بدراسة وحتليل القوائم ااإلفالس إىلالزمات مالية قد تؤدي به 
 إمجايل إىلاملايل، ومن املؤشرات اليت ميكن استخدامها للتحكم يف املركز املايل للعميل، نسبة حقوق امللكي 

الثابتة، نسبة التداول، نسبة السيولة، عائد االستثمار ومعدل دوران  األصول إىلنسبة حقوق امللكية و  األصول
 الثابتة. األصول

بعض القصور يف املعايري  شخصيا ملقابلة أويؤخذ الضمان من العميل سواء عينيا  (:collateral)الضمانات/4
ولكنه ال يغين هنائيا عن مسات العميل احلسنة والتزاماته بتعهداته ومقدرته على الدفع، فاهلدف من الضمان هو 

القرض املقدم من طرف البنك وتوفري احلماية للبنك من بعض املخاطر احملتملة فمثال قد يطلب  أوضاعحتسني 
 األخريالضمان بوصفه خط الدفاع  أمهيةالبنك ضمانات من املقرتض لعدم توفر راس املال الكايف لديه، وسبب 
 1للبنك يتعني فيه مراعاة قانونيته وكفاية القرض وقابليته للتصرف بسهولة.

يقصد هبا الظروف احمليطة بنشاط العميل 2 (:conomique conditioné)االقتصادية العامة  الظروف /5
 حد كبري يف منح االئتمان، ورمبا تكون سببا يف  إىلهبا، ذلك الن التقلبات االقتصادية تتحكم  تأثرهومدى 

يل منها، الدورات التجارية ومركز العمتمام بدراسة الوفاء بالتزاماته، لذلك جيب االهتغري مقدرة العميل على 
عوبة تصريف صعوبة دخول منافسني جدد مما يزيد ص أواملنافسة ومدى سهولة  وتتضمن ذلك دراسة طبيعة

 ...اخل.منخفضة بأسعاراملنتجات او البيع 

 ميكن عرض اخلطوات اليت تتبع يف منح القرض يف الشكل التايل:: منح القروض إجراءاتالثاني:  المطلب
 خطوات منح القرض :(3-1)الشكل رقم

                                                           
 .161حممد كمال خليل احلمزاوي، مرجع سابق، ص  1
 134عبد احلميد عبد املطلب، مرجع سابق، ص  2
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  134مرجع سابق، ص عبد احلميد عبد املطلب، المصدر:

 
 

 تقدمي طلبات االقرتاض

 الفرز و التصور املبدئي

اسرتداد 
االموال 

حتصيل )
(القروض  

  سحب
القرض 
وتنفيذ 
االلتزام 

التمويلي و 
التقييم  املتابعة

 الالحق 

اختاذ القرار 
  و التعاقد

  التفاوض

بنك 
  املعلومات

لتقييم ا
 السابق

السياسات 
واالهداف 
 واالولويات

البحث عن 
القرض 
وجذب 
 العمالت

االستعالم    -  
سياسة البنك -  
سياسة الدول-  

يل القروض و وضع الشروط    تعد -  
تنمية أغراضه         -    
أطراف السحب       -  
األرصدة التعويضية   -  
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منح القروض  إجراءاتتتم  األولوياتو  األهدافالسياسة االقرتاضيه و  أيطاريتضح من الشكل السابق انه يف    
 يف اخلطوات التالية:

بادرة من البنك يف جذب العمالء تكون امل أن: حيث من املتوقع البحث عن القرض و جذب العمالء-1
 البحث عن القرض لتسويق القروض.و 
احلاسب  إلدخاهلاتكون صاحلة  أن: وتقدم على مناذج الطلبات املعدة لذلك جيب االقتراضتقديم طلبات -2

 لتكوين بنك املعلومات. اآليل
 املستوفاةللطلبات املقبولة و  املبدئيةعملية الفرز فور تقدمي الطلبات التقنية  تبدأ الفرز و التصويت المبدئي:-3

االستالم يف ضوء سياسة  إجراءعملية التحليل االئتماين و  دأوتبالبيانات حيث يطلب استكمال املستندات، 
 البنك وسياسة الدولة.

التقييم ف من منطق معايري : يتم فيها وضع نتائج التحليل و االستعالم وعمل تقدير عن املنافع والتكاليالتقييم-4
 يف املستوى الداري عن الشخص الذي قام بالتحليل. اعليالبنك والذي يقوم بتقييم شخص  إدارةاملعرتف هبا من 

ما يسمى  وحتليل االئتمان للتقليل من خماطر القروض تصبح هناك االفرتاضية:بعد وضع السياسة التفاوض-5
يتم  أنالعميل فالبدائل هي حمدد التفاوض فيجب ليت تكون موضع تفاوض بني البنك و امبتغريات لقرار القرض و 

 ختسر(. وأنتاكسب  أنا) أساس( وليس على تكسب أنتب و اكس أنا)أساسعلى 
التعاقد دون وضع شروط جديدة ويكون املستشار  إجراءات تبدأبعد التفاوض  اتخاذ القرار و التعاقد:-6

 1القانوين جاهزا بالعقد للتوقيع.
عملية سحب القرض دفعة واحدة او على  تبدأحيث  المتابعة:قرض و تنفيذ االلتزام التمويلي و سحب ال-7

التزام العميل بالشروط املوضوعية، وجيب على دفعات، ويتم تنفيذ االلتزام التمويلي مع متابعة القرض بضمان 
 البنك وضع نظام للمتابعة الدورية.

 يتم حتصيل القرض. األقساطو  األصل: عند استحقاق األموالاسترداد -8
 لتالقيها، وملعرفة نقاط الضعف األهداف املوضوعية قد حتققتكانت   إذاهنا ملعرفة ما : والتقييم تقييم الالحق-9

 مستقبال.

                                                           
1
 135عبد احلميد عبد املطلب، مرجع سابق، ص   
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 اآليلاحلاسب  وضعها يف أوالسجالت تلك املعلومات يف امللفات و  إدخال: من الواجب بنك المعلومات -10
 .األولوياتو  األهدافالبداية اليت يتم فيها رسم السياسات ووضع  إىلالعودة الستدعائها، و 

 الثالث:دراسة ملفات القروضالمطلب 
 دراسة ملفات القروض تتطلب جمموعة من الوثائق تتحدد حسب طبيعة القروض. إن  

 طلب قرض االستغالل :الفرع االول
للعمال  األجورلتمويل اخلزينة ملنح  أولتحقيق النشاطات املختلة  أووالبضائع  األوليةيكون سواء لشراء املواد  

 1نح قروض االستغالل يتطلب الوثائق التالية:ملودفع مجيع املصاريف املختلفة، و 
 املبلغ و اهلدف من القرض. املطلوبة:طلب خطي يوضح فيه طبيعة القروض -1
 أي ثالث ميزانيات تقديرية للتجار الذين ميارسون هذه احلرفة، أو األخريةامليزانيات اخلتامية لثالث سنوات -2

 املستثمرون اجلدد.
 الوضعية احملاسبية متوقفة عند التاريخ احلديث.-3
 خمطط امليزانية.-4
 (extrait de rôleكشف الضرائب)-5
 (attestation mis a jour )املستحقات  أداءشهادة -6
وضعية نشاط املؤسسة )نوعية املواد املصنعة، الكمية، السعر، توزيع املبيعات حسب نوعية الزبون، املواد االولية -7

 املستخدمة و درجة اخلضوع (. 
مؤخرة، لكن يف هذه احلالة خمطط  أوراقالعمومية، خمطط املال للسوق و  األشغالبالنسبة ملؤسسات البناء و -8

 غري مطلوب. اخلزينة
 أيتكونا مثبتتني،  أنشركة التضامن، املسامهة، شركة ذات مسؤولية حمدودة( فال بد لنسبة لشركات )با-9

 كان لديهم ضمانات لدى البنك.  إذاخاصة  األشخاصمصحوبة بالوضعية املوروثة لكل 
ا متعلقة للسوق هي ضرورية جد اإلعالمكذلك وثائق التنفيذ، خمطط الشحن مستحدث ومؤرخ وممضي، و -10

يف حتمل قرار املركز احملاسيب، و  بأهنا التأكدفال بد من  األخريةالعمومية هلذه  األشغالبطلبات مؤسسات البناء و 
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املستحقات الصادرة جلميع التحصيالت )املدخوالت( املتعلقة  أداءحالة غري ذلك فهي جمربة باستخراج شهادة 
 لكل وحدة خاصة. باإلنتاج

 مار: طلب قرض االستثالفرع الثاني
لتسوية حسابات التسبيقات  أوتشرتى من السوق احمللية  اليتميكن متويل املشرتيات من التجهيزات و املعدات  

 1حيتوي على ما يلي: أنالتعاقدية مهما كانت طبيعة مشروع االستثمار فال بد 
 رقم ومضي(.طلب قرض االستثمار )مؤرخ، م 
 اجناز املشروع املوجه للمخططات التقنية االقتصادية،  دراسة اقتصادية لتقنية وصفية مع السماح لتجديد

 التجارية و املالية.
 .ميزانيات تقديرية خلمس سنوات 
 .خمطط تنفيذ املشروع 
 .املخطط املايل 
  لإلشغالاملعاينة التقديرية و الكمية ( اليت حددت فاتورة صوريةpro forma )العقود. أواململوكة  لألجهزة 
 ،نسخة من عقد الشركة مع ذكر الشركة )تضامن، مسامهة، ذات مسؤولية  نسخة من السجل التجاري

 حمدودة(.
  األخرى لألعمالعالمة تقدمي املشرف مع السطح املايل خارج امليزانيات، عادة ما تكون املشاركة. 
  قرار توجيه يسمح بالبناء( املنفعة احملصلة من وكالة ترقية  أو األرض)عقد ملكية  اإلداريةالوثائق املطلوبة

 أن إثباتؤسسة بعرض املشروع االستثماري و (...اخل، وتتقدم املA P S Iاالستثمارات و تدعيمها )
التنظيم  كافية لتحقيق متويل املؤسسة، والربهنة على كفاءة التسيري و املسامهات املالية غري أوالتمويل الذايت 

التنبؤات القانونية بالقطاع ضامنات القانونية املعمول هبا، و التو لمؤسسة، تبني الوضع االقتصادي احلسن ل
املردودية املالية و  املروديةنتائج حسابات و  إعطاءواجد به املؤسسة الطالبة للقرض و االقتصادي الذي تت

ض املصرفية االستثمارية االقتصادية للمشروع، كما يقوم بتحديد الضمانات املمكن عرضها مقابل القرو 
 2املرغوب فيها.
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 خالصة الفصل
لذي يعترب مهزة اض و و ناه يف هذا الفصل ماهية البنوك وانواعها وماهية القر لقد راينا من خالل ما استعرض     

هذا من ما يف التطور االقتصادي للبلد، و وصل بني االشخاص لتحويل االموال فيما بينهم، فهو يؤدي دورا مه
نوعية القرض وفقا للنشاط املرغوب متويله، فهناك حتدد شاريع اليت تعود بالنفع العام، و متويل خمتلف املخالل 

ايضا القروض تثمار توجه لتمويل االستثمارات و قروض االستوجه لتمويل االصول املتداولة، و قروض استغالل 
 املوجهة لتمويل التجارة اخلارجية.

اصة للمؤسسات اليت مسايرة التطور خعملية القرض ضرورية وهامة ملواكبة و ل ان بناء على ما سبق نقو و     
العملية حمفوفة باملخاطر عديدة هذه املسامهة يف زيادة منتجاهتا، اال ان تطمح للبقاء والنمو و الرقي واالزدهار و 

 وايل.هذا ما سنتطرق اليه يف الفصل املسياسة ناجحة لتجنب هذه املخاطر و جيب على البنوك وضع و 
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 :تمهيد
كما متثل العائد   األصولتعترب القروض من اهم االوجه الستثمار املوارد املالية للبنك اذ متثل اجلانب االكرب من     

 ذلك حسب اهلدف.القروض و اذا دجد رر  عديد  ملن  هلو  اإليراداتاملتولد عنها اجلانب االكرب من 
من جهة اخرى يواجه البنك عند من  القروض مشكلة امكانية تعرضه ملخارر خمتلفة وحياول البنك التحكم و     

خسار   وإمنااثارها اليت قد متتد ليس فقط اىل عدم حتقيق العائد املتوقع من القرض  حدتفيها او التخفيف من 
اىل كل انواع الضمانات املعروفة  رغم انه يلجأ للقرضعند منحه  بأموالهجيازف االموال املقرتضة ذاهتا فالبنك اذن 

 .اخيفف من حدهت وإمنايق ظهور هاذه املخارر كن ذلك ال يعل
 اجلوانبالضمانات وسنحاول ان نلم خمتلف مات االقراض واملخارر و الفصل ميكانيز هلاذا سنتناول يف هاذا    

 حيث قسمنا هاذا الفصل اىل ثالثة مباحث:
 ليات االقراض البنكيآ األول:حث بامل

 خمارر االقراض البنكي الثاين:املبحث 
 الضمانات البنكية الثالث:املبحث 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



اليات االقراض البنكي مخاطر وضمانات               :                  الثانيالفصل   

 

 39 

 ليات اإلقراض البنكيآ األول :المبحث 
الوقت أهم استخدام من استخدامات  اليت متثل يف نفسقروض من أهم العمليات املصرفية و تعترب عملية تقدمي ال

تبعا لاذلك يسهل على البنك تتبع  القروضبالتايل تبويب تاحة لديها والضمانات املقدمة و البنوك للموارد املالية امل
 نشاره و معرفة األسباب اليت أدت إىل تقدمه أو تأخره.

 اإلقراض حسب اآلجال  األول:المطلب 
 1 اجلها إىل ما يلي: ميكن تقسيم القروض على أساس رول

متن   تشمل عاد  القروض اليتض اليت تقل مدهتا عن سنة واحد  و هي تلك القرو  : اآلجلقروض قصيرة -1
رغم أهنا تزيد من اخلصوم املتداولة للمؤسسة عند اإلقراض إال أهنا تزيد أيضا من أصوهلا لتمويل راس املال العامل و 

 إنفاقها لشراء مواد خام أو بضاعة أو غري ذلك. املتداولة سواء بقيت يف النقدية أو مت
تعد من أفضل أنواع التوظيف لديها كما أهنا تعترب جل معمم قروض البنوك التجارية و متثل القروض قصري  األو 

تستخدم أساسا لتمويل النشاط اجلاري و  توظيفات أخرى،ما يزيد عن ذلك يوجه لو  للتوظيفالفرع الرئيسي 
 للمؤسسات.

مثل  ملشروعاتميتد اجلها إىل مخس سنوات بغرض متويل بعض العمليات الرأمسالية  :األجلوسطة قروض مت-2
 شراء آالت جديد  للتوسيع بوحدات جديد  أو إجراء تعديالت تطور من اإلنتاج.

ريع اجلديد  وتتمتع بدرجة سنة توجه عاد  لتمويل املشا 15إىل  5: يرتاوح اجلها من  قروض طويلة األجل-3
ربعا تكون فوائدها وغريها من اجل ضمان اسرتجاعها و إجراءات ومنحها يتطلب جمموعة دراسات و  اليةع خمارر 

 اكرب من القروض قصري  األجل.
 2 ميكن أيضا تقسيم القروض حسب أجاهلا إىل:و 

 للمقرتضني احلق يف نك رلب سدادها يف أي وقت يشاء، و قروض مستحقة عند الطلب: أي حيق للب
 عندما يريدون.أدائها 

  رويلة األجل.قروض ممنوحة األجل: وتنقسم إىل قروض قصري  األجل ومتوسطة و 
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 المطلب الثاني:اإلقراض حسب األغراض 
 1 تنقسم ربقا هلاذا املعيار إىل:و 
أثاث إال تخدامها استهالكيا كشراء سيار  و هي تلك القروض اليت يكون الغرض من اسو  :قروض استهالكية-1

البنوك ال حتباذ إعطاء قروض للموظفني لشراء مثل هاذه السلع املعمر  وذلك أن قدر  املوظف على الدفع أن بعض 
تتوقف على استمراره بالوظيفة حيث ميكن أن تتأثر بإهناء خدماته أو مبرضه أو نتيجة إصابته حبادث لاذلك فان 

قد تكون من درجة املخارر  أعلى، و هنا تتضالبنوك تطلب عاد  سعر فائد  أعلى على القروض االستهالكية أ
 لك.ذالراتب أو بضمان جموهرات أو غري القروض بضمان 

 يتضمن هاذا النوع:اسا لتمويل االحتياجات اجلارية و : هي قروض موجهة أسقروض االستغالل-2
 هي باذاهتا تشمل على:: و اعتمادات الصندوق-2/1
سة ملواجهة صعوبات مالية تلجا إليها املؤساولة و موجهة لتمويل األصول املتدهي قروض  قروض عامة:-2/1-1

 2 ميكن إمجاهلا فيما يلي:مؤقتة و 
 قصري  جدا اليتالؤقتة أو امل: هي عبار  عن قروض مغطا  لتخفيف صعوبات السيولة تسهيالت الصندوق

ترمي إىل تغطية الرصيد املدين إىل حني  االنامجة عن تأخر اإليرادات عن النفقات املدفوعة فهي إذيواجهها الزبون و 
  .اقرب فرصة تتم فيها عملية التحصيل لصاحل الزبون حيث يقتطع مبلغ القرض

 يهدف إىل شوف يسم  للمؤسسة بالعيش احلسن و : إن السحب على املكالسحب على المكشوف
لتكملة عليه فالسحب على املكشوف يعترب كملطف ويأيت وسائل اإلنتاج يف ظروف حمدود  و  تكملة

إمنا التايل دائمة بالنسبة للخزينة، و بيكن قط عبار  عن معونة هيكلية و  لكنه ملراس املال الناقص مؤقتا و 
للبنك حىت  عليه فعلى املؤسسة إن تبحث عن التربيرات املناسبة اليت تقدمهابسيطة عابر ، و  لسد فرو 

 3بشروط امتيازيه.شوف وتتمثل عاد  يف ظروف حسنة و يعطيها هاذا املك
حتسب فوائده مبلغ على حساهبا مدين مببلغ ملد  معينة و  فهو عبار  عن ترخيص يعطيه البنك للمؤسسة لكي جتعل

 4مدته.ف و املكشو 
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 .58الطاهر لطرش، مرجع سبق ذكره، ص 2
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4
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 هو قرض موجه لتمويل حاجات املؤسسة الناشئة عن املومسية حيث إن هاذا النوع من  :القرض الموسمي
عرض لفار  كبري بني احتياجاهتا واستهالكاهتا وهاذا راجع لوجود القروض مقيد بالنسبة للمؤسسة اليت تت

 اشهر.ال تتجاوز مد  القرض املومسي ثالث و  يتم اسرتجاع هاذا القرض بعد بيع املنتوجنشارات مومسية، و 
مواجهة  الغرض منها هوإلنتاج أو دور  البيع املومسية و ميكن القول إن هاذه القروض متن  عندما تكون دور  او   

لفالحي اين احملصول يف اإلنتاج املصاريف األخرى املرتبطة بالعملية مثل مصاريف جتكاليف املواد األولية و 
 نوعني مها:املؤسسات الطالبة هلاذا النوع من القروض مقسمة إىل و 

 هي املؤسسات اليت تتحمل مصاريف كبري  يف بداية دورهتا مث حتقق مبيعات على فرتات.النوع األول : 
 هي املؤسسات اليت تتحمل مصاريف خالل فرتات رويلة نوعا ما مث تقوم ببيع منتجاهتا النوع الثاني :

 مر  واحد .
فرت  مبعىن أخر بني فرت  متويلها و و  مصاريفهاإيراداهتا و معرضة الختالالت بني بطبيعة نشارها تبقى هاذه املؤسسة و 

هلاذا فهي حباجة إىل القروض اليت يكون هاذا االختالل مبواردها اخلاصة، و تصريف منتجاهتا حيث ال ميكن مواجهة 
 اسرتجاعها مرتبط باملبيعات.مبلغها مرتبطا حباجيات املؤسسة و 

 يأخاذ ثالثة أشكال هي:و 
 يكون يف احلساب اجلاري.الصندو ، و  لقرض املومسي عن رريقا 
 .القرض املومسي عن رريق السند أي حسم األورا  التجارية 
 هو األكثر استعماال.قرض املومسي عن رريق سند الرهن و ال 
  قرض املناوبة: يسم  للمؤسسة أن تسبق إيرادها عن عملية معينة مثل التنازل عن استثمار أو دفع رسم

لالسرتجاع كون هاذا القرض مصحوبا بضمانات حقيقة نمرا للمخارر  عند  على القيمة املضافة قابلة
 احلصول على اإليرادات.لغ القرض مرتبط بتحقيق العملية و من  القرض حيث اسرتجاع مب

تتكون األموال املتداولة و  : تتمثل قروض الصندو  اخلاصة املتبنا  ببعضقروض الصندوق الخاصة-2/1-2
 1 دجد:ل من األصول املتداولة و يقي متشكعامة من ضمان حق

 :من خالله يقدم املصرف األموال مباشر  لزبونه والتسبيقات على السندات  تسبيقات على السندات
 تسم  للزبون إن يطلب جزء أو كل السندات املرهونة حلساب البنك.

                                                           
1
  Ameur Benhlima –op.cit ,p62 
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 عبار  هاذا السند ن رريق املفاوضة على سند القرض و : يتحقق هاذا القرض عتسبيقات على المخزون
ينبغي إن تكون الوثيقة قابلة إيداع البضائع يف خمازن عامة، و  عن ورقة ضمانة مربورة بوصل يثبت

 للتمهري.
 هو قيام البنك بشراء األورا  التجارية من حاملها قبل موعد استحقاقها مثل الخصم التجاري :

قة جتارية نسبة معينة  يأخاذ البنك نتيجة لقيامة خبصم ور ألمر أو أي سند أخر، و السفتجة، السند 
 كعمولة.

رض من هاذا غالبنك توقيعه عوض تقدمي أموال و يتمثل يف من  ال قروض بإمضاء )عن طريق اإلمضاء(:-2/2
جدية حول رلب القرض هلاذا فالبنك ملزم بإجراء دراسة بون من تفادي تأخري أو التسديد و النوع هو متكني الز 

 من أهم صوره:و 
لة عدم وفاء هاذا األخري بالدين هو تعهد البنك بان يدفع املبلغ إىل الدائن عوض املدين يف حا الكفالة:-2/2-1
 من أهم الكفاالت:يستدعي توضي  املبالغ احملدد  واملد  و  التزام البنك بالكفالةو 

 .الكفاالت اإلدارية 
 .الكفاالت اجلمركية 
 .الكفاالت اجلبائية 

كبري  يقدم فيه املصرف توثيقه   يقتصر هاذا القرض على عمليات كبري  لشركات :قرض بالقبول-2/2-2
يتم ذلك صول على األموال اليت حيتاجها و ليس املال حتت تصرف الزبون لتمكني هاذا األخري من احلوضماناته و 

ة قابلة بقيام الزبون بسحب الكمبيالة على املصرف حيث يوقعها هاذا األخري بقبوله مث تصب  تلك الكمبيال
 للتحصيل من أي مصرف أخر.

: هو التعهد املقدم من ررف املوقع أو املكتتب بان يضمن الدفع وما مييز هاذا الضمان االحتياطي-2/2-3
القرض هو إن يستلزم إىل أي حساب واقع، فبالنسبة للساحب، األمر يتعلق بالسفتجة أو الشيك إما بالنسبة 

 1سند ألمر.للساحب املوقع أو املكتتب يتعلق بال
من ررف البنوك األمريكية اليت بالنمر إىل حترمي القانون البنكي إصدار  النوع من الضمان ظهر يف و.م.ا و  فهاذا

لكن يتغري اهلدف منه، ان بأخاذ شكل االعتماد أملستندي و كفاءات بنكية كالسيكية، قامت بإصدار ضم

                                                           
 .73الطاهر لطرش، مرجع سابق، ص  1
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فالضمان االحتياري هو ضمان للتعويض أو الدفع هبدف استعماله يف حالة عدم تنفياذ التزام ما عليه فقط، 
 ليا هناك رلب التعويض من ررف املستفيد أو لتمديد الوقت.آي العمل هباذا الضمان فينته
ليست بالقصري  ميكن : تعين عملية متويل االستثمار أن البنك مقبل على جتميد أمواله ملد  قروض االستثمار-3

األمر بتمويل احلصول على  هاذا حسب ربيعة االستثمار فإذا تعلقد على كل حال من سنتني فما فو  و أن متت
إننا نكون بصدد معدات مثال فاألمر يتعلق بتمويل متوسط األجل أما إذا تعلق األمر بتمويل عقاري فآالت و 

مت حتديث  فقدهاذه املد  متويل عمليات هباذا احلجم و  ملؤسسة يفنمرا للصعوبات اليت جتدها او ، متويل رويل األجل
متن  هاذه و ، يتعلق األمر هباذا اخلصوص بعملية القرض االجيارين هاذه الصعوبات، و مفف خيرر  التمويل مبا 

القروض لبنوك االستثمار لتمويل اكتتاهبا يف سندات أسهم جديد ، كما متن  يف شكل قروض مستحقة عند 
 متن  أيضا لإلفراد لتمويل جزء من مشرتياهتم لألورا  املالية.جل مساسر  األورا  املالية و و ألالطلب أ

قية لألورا  املالية القيمة السو  ة املشرتا  فعندما تنخفضيف كل احلاالت السابقة ميثل القرض جزء من األورا  املاليو 
األورا  املالية املرهونة لديه ليحصل من مثن البيع على يف حالة عدم دفعهم هلاذا الفر  يقوم البنك ببيع باملقابل، و 

 1املبلغ الاذي قدمه هلم.
 .زراعية ،عقارية ،دجد قروض إنتاجية وأخرى جتارية األغراض حيث هناك عد  قروض أخرى حسب معيارو 

 المطلب الثالث: اإلقراض حسب الضمان
 لتمويل عملياهتم التجارية القصري  األجل:إن أهم أنواع القروض اليت متنحها البنوك التجارية لعمالئها 

 القروض غري املكفولة بضمان. 
 القروض املكفولة بضمان. 

مين  البنك هاذه القروض للمؤسسة  في فيها وعد املقرتضني بالدفع، و : يكتالقروض غير المكفولة بضمان-1
مبلغ معني يف أي وقت من األوقات، ضف إىل هاذا هناك  رط عدم زياد  الكمية املقرتضة عنكلما لزمها املال بش

 شرران يعتمد البنك إىل وضعها مها:
يسمى بالرصيد املعوض أي قيام املقرتض باقرتاض مبلغ قرض يف حساب املقرتض لدى البنك و *اإلبقاء جلزء من ال

 تبة على املقرتض.بالتايل ترتفع الفوائد املرت ك و يزيد عن حاجته ألنه مضطر لإلبقاء بزياد  يف البن
 *وجوب قيام املقرتض بسداد قيمة قروضه مر  واحد  على األقل خالل السنة.

                                                           
 .135حممد شفيق حسن، ريب حممد ابراهيم عبيدات "اساسيات االدار  املالية يف القطاع اخلاص"، االردن، ص  1
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 1 بالتايل تنقسم اىل:مقابلها ضمانات عينية او شخصية و هي اليت يقدم و  القروض المكفولة بضمان:-2
 بل يعتمد البنك على مكانة املركز املايل للزبون. : و متن  دون ضمان عيين،قروض بضمان شخصي-2/1
ذلك لكي تزيد من الوقاية و  : عاد  ما تلجا البنوك إىل من  القروض بضمان حقيقيقروض بضمان عيني-2/2

اليت جتنبها خطر عدم التسديد الاذي ميكن أن يقع فيه الزبون... ولعل أهم الضمانات أو األصول اليت ميكن 
 ضمان احلصول على قروض ما يلي:للزبون أن يقدمها ل

 2*حسابات الزبائن املدينة.
 *االستثمارات الثابتة.

 *أورا  القبض.

 *األورا  املالية.
 مستنداهتا.ائع والسلع و *البض

قيمة األصل املقدم الاذي ميثل الفر  بني ه قرضا مضمونا ما يعرف باهلامش و أهم ما ينمر إليه البنك عند منحو 
 القرض نفسه.قيمة لضمان القرض و 

 3المطلب الرابع: اإلقراض حسب المقترضين
 تنقسم القروض ربقا هلاذا املعيار إىل:و 
 .: ميكن للبنك أن مين  قرضا لألفراد كما مينحه للشركاتقروض األفراد وقروض الشركات-1
حسب هاذا النوع مين  القرض للقطاع  :قروض القطاع العاملقطاع الخاص والقروض الحكومية و قروض ا-2

اخلاص، كما مين  للحكومة أو اخلزينة العمومية لتطبيق ميزانية الدولة إضافة إىل القطاع العام الاذي بدوره حيصل 
 على قروض بنكية بغرض متويل املؤسسات العمومية.

، أي لغرض لك: متن  هاذه القروض للمستهأصحاب األعمالوض المستهلكين وقروض المنتجين و قر -3
 متن  أيضا للمنتجني لتدعيم الطاقات اإلنتاجية، كما متن  ألصحاب األعمال.االستهالك الشخصي، و 

                                                           
 .116عبد احلميد عبد املطلب، مرجع سبق ذكره، ص  1
 ابوعرتوس عبد احلق "الوجيز يف البنوك التجارية" دوان املطبوعات اجلامعية.  2
 .117عبد احلميد عبد املطلب، مرجع سبق ذكره، ص  3
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: أما هاذا التقسيم فتمن  على أساسه قروض للزبائن إضافة إىل قروض متن  قروض آلخرينقروض الزبائن و -4
هاذه ألنواع املاذكور  تقسيمات فرعية و جبهات أخرى ما عدا املاذكور  سابقا كما تندرج حتت كل نوع من ا

 هم.مهنورها على أساس نوعية املقرتضني و التقسيمات تقوم بد
سياسة إقراض خاصة به لكل بنك اإلقراض املالئمة و  وضع سياساتلهاذه التقسيمات تفيد خاصة البنوك كل و 

س ملف رلب القرض تفضل نوعا من القروض دون غريه، وهاذا بعد أن تدر كل سياسة حسب هيكله ونشاره، و 
 1التحقق من تطابق البيانات املقدمة مع شروط من  القرض حسب السياسة احملدد  للبنك.و 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 .117عبد احلميد عبد املطلب، مرجع سابق، ص  
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 المبحث الثاني: مخاطر اإلقراض البنكي 
متالزمة مع عملها البنكي قد تعامل مع القروض ألخطار مستمر  و املؤسسات املالية اليت تتتعرض معمم البنوك و 

قد يعود األخر إىل أو على مستوى االقتصاد الورين و  بعضها إىل احمليط العام الاذي تعمل فيه البنوك عمومايعود 
 نوعية العمل البنكي.

 المطلب األول: تعريف المخاطر البنكية
يبدو من أول وهلة أن لفظ اخلطر يف معناه العام بسيط، هو حالة عدم التأكد من الشيء أي أن هناك احتمال 

 نتائج غري متوقعة حيث اختلفت اآلراء حول تعريف اخلطر.حدوث 
لكن يعاب مهال، و يصرف إىل الاذهن أن اخلطر يتضمن عنصرا هام اإل وهاذا "هو فرصة وقوع خسار ": *الخطر

 1هو "حجم اخلسار  املتوقعة".أن اخلطر يتضمن عنصرا هاما أخر و على هاذا التعريف 
البديل غري  عدم التأكد إىل احتمال أو إمكانية أن يكون املشروع أوتشري كلميت اخلطر و  :عدم التأكدالخطر و *

 2أن ختتلف الفعلية لألعمال عما كان متوقعا يف مرحلة اختاذ القرار.مرحبا يف املستقبل و 
ية لسداد مليات التشغيل: "قدر  املؤسسة البنكية على االحتفاظ بسيولة كافية من العف المخاطر على أنهاتعر *

يرجع ذلك إىل أسباب عديد  منها مشاكل التسويق، أو بيع املنتوج أو نتيجة املنافسة احلاد ، أو لسبب الديون، و 
 3استخدامات املؤسسة.ؤولية يف املؤسسة إلدار  مصادر و فشل اإلنتاج أو تقادمه، أو عدم املس

مينعها بالتايل من بل يعود باخلسار  على املؤسسة، و : "كل حدث ميكن حدوثه يف املستقتعرف عادة على أنها*
 4تسديد ما عليها من مستحقات".

: تعرف املخارر  على أهنا "احتمال اخلسائر يف املوارد املالية أو الشخصية نتيجة عوامل غري منمور  يف المخاطرة*
 5األجل الطويل أو القصري".

 ود بينهما يف اللغة الفرنسيةتدعى املخارر  أحيانا اخلطر رغم االختالف املوجو 

                                                           
1
 .12، ص2000"مبادئ التامني بني النمرية و التطبيق"، الدار اجلامعية،  خمتار اهلانسي: ابراهيم عبد النيب محود ،  

 .187، ص1985امحد فهمي جالل: نفيسة حممد، "اقتصاديات املشروع"، كلية التجار ، القاهر ،   2
 .50ابو عرتوس عبد احلق، مرجع سبق ذكره، ص  3

4
 Société inter bancaire de formation, Rapport Etud et analyse des risques du crédit bancair, villa N°10, 

lotissement Zouaoua,CHERAGA P04 

 .227، االسكندرية، منشا  املعارف، د،ت،ص10رلعت اسعد عبد احلميد:"االدار  الفعالة خلدمات البنوك الشاملة"، ط 5
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(RISQUE=DANGER و )ؤسسات التامني ال القرض كما ختتلف وضعية ملى العموم فان اخلطر ميثل عمل ع
 املخارر  عن وضعية عدم التأكد.

ميكننا احلديث عن املخارر عندما يتعرض عون اقتصادي إىل مصادفة ذات اثر سليب حبيث تكون هاذه املصادفة 
بواسطة احتماالت رقمية حمدد  من ررف العون االقتصادي بصفة موضوعية أو ذاتية بينما يف حالة قابلة للتقدير 

هكاذا ميكن القول بان املخارر  هي احتمال و  1عدم التأكد نعترب أن العون ال يدخل أي احتمال رقمي يف تقديره
يني فان املخارر ميكن أن تنبع بالنسبة لبعض االقتصادة من األحداث غري املرغوب فيها و وقوع حدث أو جمموع

 2 من:
 نقص التنوع. - أ

 نقص السيولة. - ب
 إدار  املصرف يف التعرض للمخارر.-ج   

تعترب إدار  املصارف يف التعرض للمخارر على بعضها البعض، و  تؤثردر الثالثة متصلة ببعضها البعض و هاذه املصا
ألكرب من إراداهتا نعلم انه كلما كانت املخارر احمليطة بالتايل القسط ار األساسي للفوائد اليت جتنيها و بكوهنا املرب 

مبن  القروض كبري  كلما كان العائد املتوقع منه كبريا، لاذلك من املمكن أن تسعى املصارف إىل التعرض للمخارر  
 هبدف تعميم العائد.

 المطلب الثاني: أنواع المخاطر البنكية
 من أمهها:تيارات الالزمة لتفادي أضرارها و االحهناك أنواع عد  من املخارر على البنك اختاذ 

او الخر كما خطر للبنك، فاملقرتض قد ال يسدد ما عليه من دين لسبب : يعترب اهم خطر عدم التسديد-1
دجد هاذا و  3هو ما اثبتته اخلربات العملية،واله حلالة االجل لنفس االسباب و ن حتصيل امعميكن للبنك ان يعجز 
الة يتحمل البنك خسار  لقرض املمنوح لزبون ما ال ميكن اسرتجاعه كليا او جزئيا، يف هاذه احلاخلطر عندما يكون ا

اليت ميكن ان تؤدي اىل نتائج خطري ، حبيث اهنا تؤثر على التوازن املايل للبنك بشكل كبري هلاذا جيب حقيقية و 
يعتمد على مواجهة دد يف اجاهلا و ( واليت جيب ان تسمراقبة القروض الن البنك يعمل باموال مقرتضة )الودائع

 سحب الودائع على تسديد القروض يف اجاهلا.
                                                           

1
 AMINE Tarazi «risques bancaires,déréglementation financiéres et réglementation prudentielles» Paris, PUF, 

1996, P10. 
2
 BENSTON, Esenlbis, Hovritz, Kane, Kaufman, Cité in ibid, P11. 

3
 48ابو عرتوس عبد احلق مرجع سبق ذكره، ص  
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عرب عن ت يهاملتعاملني مع البنك املقرض و  تبط اساسا بالزبائنتر  يهتواجه البنوك و  مارر من اهم اخامل هعترب هاذتف
 اىل:  رر انقسم هاذا املختس هؤالء الزبائن، و اخلسار  اليت ميكن ان يسجلها على اقرتاض افال

 يعتمد البنك يف حتليل هاذه املخارر  على دراسة بعض و  : املتعلقة باالشخاص املقرتضنيمخاطر االفراد
املقرتضني دد  ملستقبل العالقة بني البنك و الوثائق املعروضة من ررفهم اضافة اىل دراسة بعض التغريات احمل

 حبيث ان البنك عليه ان يبحث عن املعلومات التالية:
  الشخصية للزبون.الوضعية 
  الضمانات املقدمة.ذمة الزبون و 
 خمتلف التكاليف.دم من الزبون من خالل الضمانات والكفاالت و رلب القرض املق 
 ارجية االقتصادية، االجتماعية خمارر املؤسسات: تتمثل يف عدم قدرهتا علي التسديد نتيجة العوامل اخل

 وبات كثري  للمؤسسة.السياسية للبلد او نتيجة حدث ربيعي قد خيلق صعو 
شروط اليت ترتكز عليها الكون مرتبطة بقطاع نشاط املؤسسة واملتعلقة بالعوامل و هاذه املخارر توهاذه املخارر و   

ميكن بطة ايضا باملؤسسة يف حد ذاهتا و رر  االنتاج كما تكون مرتالصناعة وكاذا التحول يف شروط االستغالل و 
 تلخيص هاذه املخارر فيما يلي:

 بالكفاء  التقنية للمسريين. ةمتعلق ي: وهةطر الخاصاالمخ 
 املعنوية للمؤسسة.باالمكانيات املادية و  ة: مرتبطةاو التقني ةطر الفنياالمخ 
 بالاذمة املالية اجتاه الدائنني. ة: متعلقةطر المالياالمخ 

الصحاهبا يف حالة تتمثل يف عدم توفر البنك على سيولة كافية متكنه من ارجاع االموال  خطر السيولة:-2
 افالسه.لثقة الزبائن املتعاملني معه و هاذا قد يؤدي اىل فقدان البنك رلبها، و 

الزياد  يف ملقابلة املسحوبات من الودائع و  فخطر السيولة هاذا يشري اىل مقارنة نسبة السيولة او النقدية املطلوبة  
ء من حيث بيع او تصفية اصل ميتلكه البنك او القروض عن االوضاع احلالية او املصادر احملتملة النقدية سوا

 احلصول على اموال اضافية من الغري.
لة البنك مؤشر على قلة هاذا ان زياد  معدل سيو ؤشر اويل لقياس خمارر السيولة. و تعترب مثل هاذه العالقة مو 

 1الرحبية.املخارر و 

                                                           
1
 264، ص1999عبد الغفار حنفي رمسية قرياقص االسوا  و املؤسسات املالية، كلية التجار ، االسكندرية،  
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قرتض عن باذلك يتحمل خمارر عجز امل: كلما استحوذ البنك على احد االصول املرحبة، فانه خطر االئتمان-3
يكون خطر االئتمان هو املتغري االساسي املؤثر على ده وفقا للتواريخ احملدد  لاذلك و فوائالوفاء برد اصل الدين و 

هناك انواع خمتلفة من عن عدم السداد او تاجيل السداد و القيمة السوقية حلقو  امللكية النامجة صايف الدخل و 
اليت تتصف باكرب ر هاذه االنواع و ثثل القروض اكمتتمال حدوث عجز عن السداد فيها و باحاالصول اليت تتميز 

 يؤثر على التدفقات يف المروف االقتصادية العامة ومنا  التشغيل بالشركة، قدر من املخارر االئتمان فالتغري
البنوك بتحليل االئتمان لكل هلاذا السبب تقوم النقدية املتاحة خلدمة الدين، ومن الصعب التنبؤ هباذه المروف، و 

بصفة عامة تكون استثمارات البنك يف االورا  املالية يم قدر  املقرتض على رد القرض، و رلب قرض على حدا لتق
اقل خطر الن املقرتضني عاد  ما يكونوا جهات حكومية او حملية او شركات قوية تفص  عن معلوماهتا املالية كل 

 1فرت  قصري .
ينتج من تعرض الوضع املايل للبنك لتقلبات غري مناسبة يف اسعار الفائد  يقوم التحليل : دةخطر سعر الفائ-4

التقليدي مبقارنة حساسية دخل الفائد  للتغريات اليت تطرا عوائد االصول مع حساسية مصروفات الفوائد للتغريات 
خل الفائد  الصايف مع التحركات اهلدف من ذلك هو حتديد مدى تغاير دتطرا على تكلفة قوائم اخلصوم، و  اليت

 2اليت تطرا على معدالت الفائد  السوقية.
القيمة السوقية حلقو  امللكية ساسي يف صايف دخل فائد  البنك و تشري خمارر معدل الفائد  اىل التغاير االو 

 باملقارنة بالتغريات اليت حتدث يف معدالت الفائد  السوقية.
حينما تواجه حقو  املال احتمال عدم قدر  البنك على الوفاء بااللتزامات  متثل خمارر راس خطر راس المال:-5

 القيمة السوقية خلصومها.ر  بني القيمة السوقية الصوهلا و تتحدد صايف حقو  امللكية للشركة بالفملكية سالبة، و 
خمارر راس املال سياسة  هكاذا فان خمارر راس املال تشري اىل االخنفاض الكبري يف صايف قيمة االصول كما تتاثرو 

 3مقدار االرباح احملتجز .اي مقدار االرباح اليت يوزعها و  توزيع االرباح اليت يتبعها البنك
مما شغيل بصور  كبري  كما هو متوقع و :تشري خمارر التشغيل اىل احتماالت التغري يف بنوك التخطر التشغيل-6

ل البنك ترتبط عن قرب باالعباء وعدد فان خمارر تشغي هكاذاخل وقيمة املؤسسة، و يتسبب يف اخنفاض صايف الد

                                                           
1
 .72، ص2001رار  عبد العال محاد: "تقييم اداء البنوك التجارية"، الدار اجلامعية، االسكندرية،  
 .74رار  عبد العال محاد، مرجع سبق ذكره، ص  2
 50ابو عرتوس عبد احلق، مرجع سبق ذكره، ص 3
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الن ادء التشغيل يعتمد على التكنولوجيا اليت يستخدمها البنك، لاذلك فان االقسام او الفروع وعدد املوظفني و 
 دجاح الرقابة على هاذا اخطر يعتمد على ما اذا كان نمام البنك يف تقدمي املنتجات واخلدمات ام ال.

: ان خطر سعر الصرف ناجم عن اخلسار  املمكن حدوثها من جراء التغريات لسعر رفخطر سعر الص-7
ة اجنبية حيث ان البنك له حقو  وعليه ديون حمدد  هباذه العمالت ويؤثر تقلب صرف العمالت بالنسبة اىل عمل

القروض بالعملة نك مبن  يتعلق خمطر الب 1تدهور قيمتها سلبا على القيمة احلقيقية للقروض عند حلول اجاله،و 
 هاذا ناتج اساسا عن تقلب يف سعر العمالت الصعبة مقارنة مع العملة الورنية.الصعبة و 

لالزمة للقوائم املالية للزبون واالستفسار ان قلة خرب  املوظفني يف جراء التحليالت ا خطر خبرة موظفي البنك:-8
ال احلساس، كل هاذا يؤدي يف النهاية اىل زياد  نسبة مسعته املالية تقضي اىل اخطار قاتلة يف هاذا اجملعن الزبون و 

تنمية مهارات و اخاذ البنك الضمانات الالزمة، وهلاذا على ادار  البنك تكوين وتدريب و القروض اهلالكة حىت ل
 2حتسني كفاءهتم.تدريبية متعلقة بزياد  معارفهم و هؤالء املوظفني من خالل عقد دورات 

: ان عدم وجود اخلرب  الالزمة لدى املقرتضني قد يؤدي اىل عدم ترضةخطر خبرة موطفي الشركة المق-9
هلاذا يطلب ا اىل االستفسار عن رالب القرض و هلاذا دجد ان البنك عاد  يلجستغالل الكفء لالموال املقرتضة و اال

 من الزبون تزويده بقائمة تشمل امساء موظفي الشركة مع نباذ  عن السري  الاذاتية لكل موظف منهم.

 طلب الثالث: تقدير المخاطر من طرف البنكالم
 ميكن ان تقدر املخارر من ررف البنك من خالل ثالث نواحي هي:

 3 :من الناحية القانونية-1
االدارية هلاذه بريا بدراسة الوثائق القانونية و عندما تتقدم مؤسسة مثال لطلب قرض يويل البنك اهتماما ك     

مسامهة كل شخص او حصة كل شريك، وكاذلك راس ماهلا، نسبة القانونية و ن اجل معرفة ربيعتها املؤسسة م
 مسعتهم... اخل.معرفة مدى كفاء  املسريين و 
كاذا االرالع على   االشهار حسب ما ينص عليه القانونامتام عملية لسجل التجاري، و ايضافة اىل التحقق من ا

مضمونا مثال: حيتوي ة واكتشاف االختالالت شكال و امللكية او االجيار للعقارات، وبالتايل مراقبة الشرك عقود
 ملف القرض على الوثائق القانونية التالية:

                                                           
1
 . 213، ص1999عبد املعطي رضا اشد، حمفوظ امحد جود  "ادار  االئتمان، دار وائل للنشر، عمان،  
 .50عبد املعطي رضا اشد، امحد جود  مرجع سبق ذكره، ص  2

3
 Société bancaire de formation, op, cit, p120  
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 .نسخة من السجل التجاري 
 .نسخة هليكل املؤسسة 
 .عقد امللكية او االجيار 
 .وثائق الضريبة 
  عقد جتاري ملستوردي املواد االولية.فاتور  شكلية و 

 حتديداحلالة القانونية للمؤسسة ومعرفة وزهنا ووضعها وعالقتها بالدول و شخيص هاذه الدراسة االولية تسم  بت  
ناذكر مسؤوليات بعض االنواع االول واالساسي للبنك و مسعتهم، مما يشكل الضمان مسؤولية املسريين او املالكني و 

 من املؤسسات:
ه من راس كل شريك فيها يتحمل املسؤولية حسب حصت  (:SARLمؤسسة ذات مسؤولية محدودة )1-/1

املال لاذلك يتطلب البنك كفالة الشركاء تسم  له بتحصيل مستحقاته يف حالة افالسهم من ممتلكاهتم 
 الشخصية.

تؤخاذ بعني هي مؤسسات اشخاص و  (:EURLالمسؤولية المحدودة )مؤسسة ذات الشخصية و -1/2
 االعتبار املمتلكات الشخصية للمسريين فقط.

 يتحمل املسؤولية حسب حصته من االسهم.: كل مساهم شركات باالسهم-1/3
  1:من الناحية االقتصادية-2

ملمكن مواجهتها من ررف املؤسسة من خالل الدراسة االقتصادية للمؤسسة ميكن للبنك معرفة نوعية املخارر ا
 بالتايل تعرض البنك ملخارر عدم التسديد او التجميد.و 
بالتايل سداد مدي قدرهتا على حتقيق االرباح و  معرفةتها و ؤسسة ميكنه احلكم على مكانفبدراسة نشاط امل-2/1

 ديوهنا.
لقد ر اساسا حبيا  املنتوج ومدى انفتاح السو  واتساع املنافسة، و يتعلق االمدراسة املنتوج ووضعية السو  و -2/2

عليه اصب  من متطلبات السو  )تعدد االسوا ( و  اصب  من الضروري حتديد الكميات الواجب عرضها حسب
الضروري انتاج منتوج له مكانة معترب  يف السو ، فاملؤسسة ذات االنتاج املتنوع ميكنها ان تتكيف مبرونة اكثر مع 
التطورات عكس املؤسسات ذات االنتاج الوحيد، لاذلك فقو  او ضعف املؤسسة اقتصاديا متكن يف قدرهتا على 

 االقتصادية.ت العمومية الصناعية و بة للمؤسساالتكيف مع الطر  و هاذا ما حدث يف اجلزائر بالنس
                                                           

1
 IBID. 
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دراسة السو : حيث يهتم البنك مبعرفة موردي املؤسسة، فان كانت املؤسسة تعتمد على عدد كبري من -2/3
هاذا مؤشر جيد بالنسبة ات يف املخزونات او التموينات، و املوردين، فهاذا يقلل من خطر التقلبات، االنقطاع

 للبنك.
سة من السو  وحجم زبائنها وسرعة دوراهنم وكاذا مسعة مسرييها ومدى خربهتم ضافة اىل حصة املؤسباال-2/4
البحث عن حلول لتفاديها  يسم  للبنك بتقدير بعض املخارر و كفاءهتم يف تسيري اوضاع املؤسسة لكل ذلك و 

 ضعيتها.مي نصائ  للمؤسسة من اجل تصحي  و كطلب ضمانات اكثر او تقد
كاذا احلالة هي متعلقة بالمروف االقتصادية والسياسية للبالد و  عامة املخارر املمكنة خبصوص السو  بصفة

 االجتماعية ومن الصعب تقديرها ومن الصعب التحكم فيها.
 1:من الناحية المالية-3

مليزانيات املالية اسبية اىل اذلك باالنتقال من امليزانيات احملة على التحليل املايل للمؤسسة، و تنصب هاذه الدراس
ميزانية ة مقبلة اي ميزانيتني ختاميتني و سنسنوات عاد  تكون سنتني سابقتني و متابعة التطورات خالل عد  و 

هاذا التحليل بتحديد االجيابيات تقديرية حبكم ان القرض املطلوب سيوجه لتمويل لتمويل امليزانية التقديرية ليسم  
لنتائج قرار حول الوضعية املالية للمؤسسة، كما دجد جدول حسابات ا السلبيات يف املؤسسة اليت تكون حملو 

خمطط التمويل يعطينا معلومات تسم  بالتنبؤ املايل غالل و النتائج خالل دور  االستالاذي يبني اهم التكاليف و 
 النسب املالية لتحديد:املايل ميثل يف حساب املؤشرات و  للسنوات املقبلة ومن خالل ما سبق فالتحليل

ناذكر ايل البراز مدى توازن املؤسسة و : هناك عد  مؤشرات يسند عليها املسري املمؤشرات التوازن المالي-3/1
 من امهها:

 : هناك عد  مؤشرات يستند عليها املسري املايل.راس المال العامل-3/1-1
منها صعوبة حتول خارر، و ة لنفسها تفاديا لبعض امليعترب راس املال العامل مبثابة هامش امان حتتاط به املؤسس

بعض االصول املتداولة اىل سيولة يف الوقت املخصص هلا فاذا جتاوز الوقت السنة، كما من الضروري ان تغطي 
حيسب من خالل امليزانية زانية املتداولة باموال دائمة، و حيسب من خالل امليالصول املتداولة باموال دائمة، و هاذه ا

 2املالية بطريقتني:
 

                                                           
1
 IBID. 

 .45، ص2000ناصر دادي عدون: "تقنيات مراقبة التسيري )التحليل املايل(" دار احملمدية، اجلزائر،   2
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 1:احتياجات راس المال العامل-3/1-2

تصب  ديون قصري  االجل ما مل حين موعد تسديدها املال العامل يف االجل القصري و  تدرس احتياجات راس
االستغالل، بينما االصول املتداولة اليت تتحول اىل سيولة فتسمى احتياجات دور  االستغالل، تسمى مبوارد دور  

حتسب حسن تغطية االحتياجات باملوارد و وكلما كانت احتياجات راس املال العامل تقرتب من الصفر دلت على 
 2بالطريقة التالية:

 
 
 
 

 كما حتسب:
 
 
 :الخزينة-3/1-3
املؤسسة سواء كانت رويلة او قصري  االجل كما اهنا تعرب عن خالصة كل  صور  لكل العمليات اليت تقوم هبا 

 3تعكس صورهتا التسيريية، و حتسب اخلزينة بالعالقة التالية:قوم هبا املؤسسة و النشارات اليت ت
 
 

                                                           
 .34-33، ص2004املايل"، دوان املطبوعات اجلامعية، بن عكنون، اجلزائر، مبارك السلوس: "التسيري   1

2
 C.MARMUSE:gestation de tresorerie , edition, librairie, vuibert, 1988, P21 

 .51ناصر دادي عدون: مرجع سابق، ص 3

االصول الثابت –راس املال = االموال الدائمة   

ديون قصري  االجل –راس املال العامل = االصول املتداولة   

 احتياجات راس املال العامل =

سلفات مصرفية[  –]جمموع الديون قصري  االجل–القيم اجلاهز [ –ة]جمموع االصول املتداول
    

اخلزينة –احتياجات راس املال العامل = راس مال العامل   

سلفات مصرفية           –اخلزينة  = القيم اجلاهز    
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 التالية:حتسب بالعالقة تنتج عنها موارد اضافية دائمة و و 
 
 
 
 :نسبة راس المال العامل-3/2
حتسب بالعالقة ن املؤسسة يف حاجة اىل التمويل و حتسب هاذه النسب من اجل معرفة عدد ايام السنة اليت تكو و  

 التالية:
 
 
 
 
 :نسبة احتياطات راس المال-3/2-1
 كافية لتغطية جتسد هاذه النسبة من اجل معرفة عدد ايام السنة اليت تكون فيها احتياجات راس املال العامل غريو 

 حتسب بالعالقة التالية:اصوهلا الثابتة و 
 
 
 
 
 
 : نسبة االستقاللية المالية-3/2-3

 حتسب كما يلي:خلاصة لتغطية احتياجات التمويل و هاذه النسبة تبني و مدى اعتمادها على امواهلا ا
 
 
 
 

احتياجات راس املال العامل –اخلزينة = راس املال العامل   

   
360 يوم × راس  العامل

 رقم العمال
  املال  =نسبة راس 

 

تجااحتيا راس املال العامل× 360 يوم  

رقم االعمال
راس املال=  اتجنسبة احيا  
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 : المردودية-3/2-4
 1تنقسم ايل نوعني:و 
 :االموال الخاصةنسبة رؤوس *

هي نسبة تبني ت تصرف املؤسسة من ررف الشركاء و متثل هاذه النسبة قيمة رؤوس االموال الثابتة املوضوعية حت
 حتسب بالعالقة التالية:ؤسسة باستعمال امواهلا اخلاصة و النتيجة النهائية اليت تتحصل عليها امل

 
 
 
: هاذه النسبة هتم البنك اىل حد كبري الهنا تعطي له معدل مردودية النشاط )معدل نسبة مردودية االستغالل*

تقبل هاذه النسبة اذا كان تصاعدي من ررف البنك يف املدى القصري و  النتيجة يف حالة الرب ( الاذي سيمول
 وحتسب العالقة:

 
 
 
 
 :نسبة دوران المخزون-3/2-5

 2يتم حساب هاذه النسبة كما يلي:يعترب مؤشر سيولة املخزون و 
 
 

                                                           
1
 .151الطاهر لطرش، سبق ذكره، ص  

 .79، ص1977املسري ، االردن، رضوان وليد العمار: "ادار  املالية، دار   2

 االموال اخلاصة
جمموع الديون

=  نسبة االستقاللية املالية 

النتيجة الصافية
 راس املال اخلاص

=   100× نسبة رؤوس االموال اخلاصة 

الرب  الصايف
رقم االعمال الصايف

=  نسبة مردودية االستغالل

املبيعات
املخزون

=  نسبة دوران املخزون
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 :معدل دوران مجموع االصول-3/2-6
النسبة كان ذلك مؤشرا  موجوداهتا املتاحة بشكل عام، كلما زادتيوض  هاذا املعدل مدى كفاء  املنشا  يف ادار  

 1حتسب كما يلي: اجيابيا و 
 
 
 
 

 حيث:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الضمانات البنكية المبحث الثالث:
                                                           

1
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يتحمل البنك عد  خمارر عند منحه قروضا لزبائة، هلاذا يعترب البنك قدر  زبونه غري كافية للتقليل من خطر، و هلاذا 
يقوم بفرض ضمانات موضوعية لصاحله من اجل تفادي االخطار املتوقعة باالضافة اىل اهنا ادا  اثبات حق البنك 

 بالطريقة القانونية. يف احلصول على امواله اليت اقرضها

 المطلب االول: تعريف الضمانات
 هناك عد  تعاريف للضمانات منها:

حق عيين او نقدي لتسديد الدين  : الضمان يف مفهومه القانوين هو وجود افضلية او اولوية للدائن عن1 تعريف
 1موضوع الضمان.رهن الضمان لصاحل الدائن يعطي امتياز خاصا عن باقي الدائنني يف تصفية احلق و 

املقرتض او  كإعسارادوات ملواجهة خمتلف االخطار املرتبطة بالقرض  : الضمانات عبار  عن وسائل و 2 تعريف
ميكن تعريفه على انه عبار  عن تامني ضد االخطار احملتملة فيما يتعلق بعمليات االقراض للبنك  هنا من إفالسه

 2.ومتكنه من اسرتجاع كل جزء من اصل قرضه
ليت اقرتضها بالطريقة اثبات حق البنك يف احلصول على امواله ا وأدا تعترب الضمانات البنكية وسيلة  :3ف تعري

، وذلك يف حالة عدم تسديد الزبائن لديوهنم وتسمى هاذه الضمانات بالتامينات او احلماية املوجهة او القانونية
حيث ان البنوك يف اجلزائر تعتمد عليها بصفة كلية الن من  املخصصة للدائن املقرض لتفادي الضروف الطارئة،

 شاهنا ان تغطي كل القروض وخدماهتا يف حالة اعسار املدين او عدم قدرته على التسديد يف ميعاد االستحقا .
وهي من الوسائل الوقائية ضد املخارر اليت ذكرناها اعاله، اذ لكي حيرتس البنك ويتفادى املخارر سيتوجب عليه 
اختاذ بعض االحتيارات الالزمة اليت قد تقي من هاذه املخارر وال يلجا البنك اىل هاذه الضمانات اال بعد ان 
يراعي بعض االمور االولية خاصة الثقة اليت تعترب اساس ملن  القرض للغري، فهي تعرب عن العالقة بني الزبون 

 3جدية املقرتض. والبنك خالل مد  معينة، حيث من خالهلا يتعرف البنك على مدى
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كما ميكن تعريف الضمان بانه تعهد من البنك بان يسدد املستفيد عند اول مطالبة باملبلغ له شرط   :4التعريف 
ويف نفس الغرض املصدر من اجله، يف حدود املبلغ املصدر به، ملطالبة خالل مد  سريان الضمان و ان تتم ا

 1حق املستفيد يف الرجوع على البنك باملبلغ املطالب به. السقاطو 
وميكن تعريفه كاذلك على انه وسيلة ملواجهة املخارر وذلك عن رريق تسهيل العالقات املستقر   :5التعريف 

 البنوك التجارية.املتعاملني الاذين يرفعون القرض و للمدى الطويل بني 
خاذه البنك ليقدم العملية الاذي ميثل اما املصدر او املستورد مبلغ هو االلتزام غري الرجعي الاذي يا :6التعريف 

 نقدي او اسرتجاع امواله يف حالة ما اذاا كان احد الطرفني )حسب احلالة(مل يف بالتزاماته التعاقدية.
د صي عن رريقه يلزم البنك بدفع نسبة معينة من قيمة العقخدمه البنك )الضمان(، ميثل ضمان شااللتزام الاذي يق

، وهي تسم  للمشرتي)املستفيد من الضمان( ان يعوض من قيمة العقد %15التجاري، وهاذه النسبة ال تتعدى 
امنا ميثل تامني ه ال يعين جتميد امليلغ املايل و له يف حالة عدم الوفاء البائع، باالضافة اىل هاذا جيب االشار  اىل ان

 2.شخصي ميكن استعماله يف حالة حصول خلل اي عدم تفاهم

 المطلب الثاني:انواع الضمانات البنكية
 وتنقسم الضمانات شخصية و اخرى حقيقية

 :LES GARANTIES PERSONNELLES الضمانات الشخصية-1
و الاذي مبوجبه يعدون بسديد املدين يف حالة  ترتكز الضمانات الشخصية على التعهد الاذي يقوم هبا الشخاص

عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته يف تاريخ االستحقا  وعلى هاذا االساس فالضمان الشخصي ال ميكن ان يقوم به 
املدين شخصيا ولكن يتطلب ذلك تدخل شخص ثالث للقيام بدون الضمان ويف ارار املمارسة ميكن ان منيز بني 

 3الشخصية. نوعني من الضمانات
: هي نوع من الضمانات الشخصية اليت يلزم مبوجبها شخص معني بتنفياذ التزامات املدين اجتاه : الكفالة1-1

 البنك اذا مل يستطع الوفاء هباذه االلتزامات عند حلول اجال االستحقا .
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2
 L’accés au commerce extérieur en Algérie, OPCIT, P16 
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متضمنا ك مكتوبا و ليتطلب ان يكون ذنبغي ان يعطي هلا اهتماما اكرب و ونمرا المهية الكفالة كضمان شخصي ي
املتمثلة على وجه كل اجلوانب االساسية لاللتزام و   ربيعة االلتزام بدقة ووضوح، وينبغي ان ميس هاذا الوضوح

 اخلصوص يف العناصر التالية:
 موضوع الضمان. 
 مد  الضمان. 
 )الشخص املدين)الشخص املكفول. 
 امهية و حدود االلتزام. 

ميكن تعريفه على انه التزام مكتوب من ررف شخص معني يتعهد مبوجبه على  :الضمان االحتياطي: 1-2
 تسديد مبلغ ورقة جتارية او جزء منه يف حالة قدر  احد املوقعني عليها على التسديد.

بناءا على هاذا التعريف ميكن استنتاج ان الضمان االحتياري هو شكل من اشكال الكفالة و خيتلف عنها يف  
ث اورا : السند ، وحيث ان هاذه االخري  تتمثل يف ثالاملرتبة باالورا  التجارية حالة الديون كونه يطبق فقط يف
عليه فان صيل الورقة يف تاريخ االستحقا  و الشيكات، واهلدف من هاذه العملية هو ضمان حتالمر، السفتجة و 

 1قة.هاذا الضمان ميكن ان يقدم من ررف الغري او حىت من ررف احد املوقعني على الور 
 :LES GARANTIES REELLES مانات الحقيقيةالض-2

 تسمى ايضا بالضمانات العينية الهنا ال تنص على الشئ املادي ذو القيمة احلقيقية املقدمة للضمان.
تكمن يف قائمة واسعة من السلع والتجهيزات  اليتلضمان على االصول اي املمتلكات و يرتكز هاذا النوع من ا

لوقت احملدد حتديدها واليت يقدمها املقرتض للبنك كرهن لضمان حالة عدم تسديد دينه يف االعقارات ويصعب و 
ابلة، جيب ان حيرر عقد رمسية تبني فيها الضمانات وقيمتها ونوع القرض الاذي قدم مق، مقابل القرض املمنوح

الشروع يف بيع  نهلاذا ميكو  املرهونة اليت تكون حتت تصرفه،ل باحلفاظ على االصول و وهلاذا يكون البنك هو املسؤ 
 املمتلكات اذا تبني عجز املدين عن الوفاء بالتزاماته يف تاريخ استحقاقها.

عاد  ما يشرع يف البيع خالل مخسة عشر يوما ابتداءا من تاريخ القيام بتبليغ املدين، وهاذا ما يسمى بالرهن، و 
 ومن بني هاذه الضمانات دجد:
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 NANTISSEMENTالمال المنقول(الرهن الحيازي: )رهن راس -2-1
مى "بعقد رهن احليازي الرهن احليازي هو جمرد عقد يقدم مبوجبه الدائن عقارا ليضمن الوفاء بدينه وذلك ما يس

الفوائد اىل يبدو ان احلياز  هو عبار  عن تامني عيين يسم  الدائن ان يتملك عقار املدين وحيصل على العقاري" و 
الرهن احليازي لالدوات واملعدات اخلاصة بالتجهيز،  1املتنوعة مثليازية خمتلفة و ن احلالرهو غاية انقضاء الدين و 

 2الرهن احليازي للمحل التجاري كما للدائن حقو  يتمتع هبا من خالل هاذا الرهن وهي:
 :)الدائن له حق االولوية لتسديد ديونه قبل الدائنني االخرين. حق االولوية )االفضلية 
 ا اراد املدين تغيري االصل املرهون، فالدائن له حق التمسك او تغيري االصل،ويف حالة : اذحق المتابعين

 عدم تسديد املدين يف تاريخ االستحقا ، فالدائن له حق التمسك حبقوقه.
 اي للدائن حق االحتفاظ باالصل املرهون كضمان يف حالة عدم تسديد املدين لديونه.حق الحجز : 
 دين فان الدائن له احلق يف بيع االصول املنقولة املرهونة بالعمل للحصول على : اذا مل يسدد املحق البيع

 امواله.
 ينقسم الرهن احليازي اىل:و 
: يتمثل يف الرهن املؤسسة الجد عناصر حملها التجاري كعنوان احملل او شهرته او رهن المحل التجاري-2/1-1

رهن احملل التجاري على اساس العقود املقدمة للبنك، يقدم  االسم التجاري او براء  االخرتاع، و كمثال تتم عملية
نوعني من  ديز وجو منو  3ريه فيسلم له االجيار،له، اما اذا كان لغ حق امللطية للزبون يف حالة ما اذا كان احملل ملكا

 رهن احملل التجاري ومها:
 والفر  بني كل من الرهن .اخل براء  االخرتاع..بعناصر احملل التجاري كالشهر  و  : يتعلقرهن معنوي

، هم فهو ال ميلك العالمة التجاريةامللموس هو ان االول ال حيق انتاج نفس املنتوج بنفس االساملعنوي و 
 اما 

 فيحق له مواصلة النشاط لكن دون حرية التصرف يف بيع احملل. الرهن الملموس 
الرهن كضمان له عن رريق اجراء : يسم  للبنك ان ياخاذ املعدات موضوع رهن المعدات و االدوات-2/1-2

يسري هاذا النوع من الرهن على االدوات ملد  شهرين ابتداءا من التسليم و خاص هو االعالم يف السجل التجاري 
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جيب على البنك ان يقوم باالجراءات القانونية الضرورية لسالمة هاذه االخري  واالثاث ومعدات التجهيز والبضائع و 
 1للتغيري)تغيري االسعار(. وان ال تكون قيمتها معرضة

: عند القيام برهن وسائل النقل لدى البنك فان هاذا االخري يقوم باعالم مصلحة رهن وسائل النقل-2/1-3
البطاقة الرمادية بالوالية بان هاذه الوسيلة مرهونة حبيث تطلب منها وضع عالمة خاصة على البطاقات لكي ال 

 ويقوم البنك هباذه االجراءات لضمان حقه. 2ا مر  احرى،يستطيع اصحاهبا بيعها، او القيام برهنه
او اسهم جتارية مع العلم اهنا حتمل قيمة امسية معينة، اال انه  ،*: مثل اذونات الصندو رهن ورقة مالية-2/1-4

 ال حيق للزبون استغالهلا.
 :APOTHEQUE الرهن العقاري-2/2

ة كما هو يعترب الرهن العقاري من اهم ومن احسن الضمانات بالنسبة للبنك، هاذا البنك ال جيرد صاحبه من امللكي
الاذي مين  البنك دعما  ئن اال على املمتلكات عقارية الشوهاذا الرهن يف االساس ال يكو ، احلال يف الرهن احليازي
االختالس مقارنة باملمتلكات املنقولة اضافة اىل اهنا تتمي ون اقل عرضة خلطر تدهور القيمة و الن هاذا النوع املره

طلوب لضمان يف القروض املتوسطة خباصية احلفاض على الشكل ملد  رويلة لاذلك دجد ان الرهن العقاري م
 الطويلة االجل.و 
ينه ويعرف الرهن العقاري على انه عقد يكتسب مبوجب الدائن حقا عيين على العقار لوفاء د تعريفه:-2/2-1

الدائنني التاليني  وميكن له مبقتضاه ان يستويف دينه من مثن ذلك العقار من اي شخص كان متقدما يف ذلك على
 من القانون املدين. 882هاذا حسب املاد  يف املرتبة و 

 ذلك حسب رريقة حصول الدائن عليه. : ينقسم اىل ثالث انواع و انواع الرهن العقاري-2/2-2
الرهن يتحصل عليه الدائن )البنك( بعد اجراء اتفا  مع املدين )املقرتض( وذلك : هو الرهن االتفاقي - أ

 حبضور موثق يقوم بتسجيل العملية
عدم تسديد الدين يف تاريخ استحقاقه يتم وفاء الزبون املقتض بالتزاماته و : يف حالة عدم الرهن الشرعي -ب

عندئاذ حيق للبنك يف مثل هاذه القضايا و اضي بالفصل رفع القضية اىل مصلحة املنازعات حيث يقوم الق
 يسم  له بربهن ممتلكات املدين مبا يعوض قيمة القرض. رهن الشرعي الاذي يصدره القاضي، و احلصول على ال

                                                           
1
 .168راهر لطرش مرجع سابق، ص  
 اشهر اىل سنتني. 3الصندو  هي سندات حلاملها او االمر او امسية و مدهتا ترتاوح بني  اذونات*



اليات االقراض البنكي مخاطر وضمانات               :                  الثانيالفصل   

 

 62 

هاذا النوع من ار من عقارات املقرتض دون علمه و : يسم  القانون للبنك برهن اي عقالرهن القانوني -ج
 1حمكمة، فهو ال يكون عشوائيا.الرهانات حتكمه وتضبطه قوانني 

يعترب رهن ممتلكات املدين للدائن ضمانا للدين لغاية تسديده كامال،  2:الرهن بموجب اقرارات الثقة -د
الاذي يتعهد الرهن نوعا من االقرار الكتايب و ميثل هاذا النوع من الضمان يبقى يف حياز  الدائن، و  مع العلم ان

هاذا كله فرت  التموين حلني سداد القرض و  القيمة رولن بنفس اجلود  و باالحتفاظ بالضمامبوجبه املدين 
 لصاحل البنك.

حياز  الضمان معا تبقى لدى املدين حيتفظ هبا نيابة عن البنك وميلك املدين حق التصرف ويالحظ بان ملكية و 
ا البنك او يقوم يسدد عائدهللبيع او يستعملها يف االنتاج، و بصور  مطلقة يف الضمان، سواء كان يعرضها 

القيمة لتبقى قائمة خالل فرت  السداد للبنك مراجعتها خالل تلك الفرت ، واذا استبداهلا باخرى وبنفس اجلود  و ب
مبوجب هاذا دينه يف هاذه احلالة حيق للبنك و  تاكد هاذا االخري بان الزبون قد بدا يتمارل بصور  واضحة يف تسديد

 بالطريقة القانونية.امواله اليت اقرضها له و زمة السرتداد النوع من الرهن اختاذ االجراءات الال
  le privilège االمتياز-ه    

غري املنقولة بالنسبة للدائن على الدائنني االخرين ومنيز ولوية يف رهن االشياء املنقولة و يعترب االمتياز له حق اال
 نوعني لالمتياز ومها.

 التصرف فيها يف حالة عدم للدائن حق املدين من ررف البنك و املوجودات : وهو رهن كل االمتياز العام
 ذلك بتحديد سعر هلا على اساس سعر البيع.تسديد و 

 لنوعية معينة من ء من املوجودات اخلاصة باملدين و : خيص هاذا االمتياز بعض او جز االمتياز الخاص
  االئتمان املصريف وهي:االشياء اليت تكون حمل الرهن يفء سواء كانت عقارت او منقوالت، و االشيا

  رهن على الاذهب 
 .رهن االورا  التجارية 
 .رهن العقارات رهنا رمسيا 
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 1المطلب الثالث: قيمة وكيفية اختيار الضمان
فيما  اك رريقة الختيار الضمانات اليت يقبلها البنك،نن جيب ان تكون له قيمة معينة، وهلكي يقبل البنك الضما

 يلي نتعرف على قيمة وكيفية اختيار الضمان.
د اشكاال فيما خيص : يقدم البنك على رلب ضمان من املؤسسة اليت تريد ان تقرتض منه فيجقيمة الضمان-1

يف الولقع ال ميكن ان ننتمر اجيابة قارعة يف هاذا اخلصوص باعتبار انه يوجد قانون حيدد هاذه هاذا الضمان، و 
على هاذا ان تتجاوز قيمة القرض املطلوب و  ميكننا ان نتصور ان قيمة هاذا الضمان ال ميكنالقيمة، ومع ذلك 

" فبصفة عامة االساس ميكننا ان نرجع حتديد قيمة الضمان اىل بعض االعتبارات وهي ما يعرف "بالعرف البنكي
يدان جتعلها قادر  على حتديد تقاليد مكتسبة يف شان الضمانات، فتجربتها املكتسبة يف هاذا املالبنوك هلا عادات و 

املتعارف عليه ايضا حبيث مول به عموما على مستوى البنوك و املعلضمان املطلوب حسب ربيعة القرض و قيمة ا
جيب ان تكون قيمة الضمان مساوية لقيمة القرض كما انه هناك اعتبارات اخرى تدخل يف حتديد قيمة الضمان، 

 نسة اليت تتمتع بسمعة حسنة، كما افقد تكون الضمانات املطلوبة من املؤس وهي مرتبطة بطالب القرض نفسه،
اي شخص ال ميكنه ان يعطي ضمانات اال يف حدود ما ميلك وقد يدفعه عدم كفاية ما ميلك اىل اللجوء اىل 

ببعض  يد، خاصة فيما يتعلقعاملطلوبة كما سبق ذكره اىل حد ب ارراف اخرى لضمانه امام البنك وقيمة الضمان
ناك تدهور للسمعة يف اي حال من االحوال فهاذا يؤدي حتما اىل تدهور قيمة هانواع الضمانات، فاذا كان 

 الضمان.
مان عبار  عن قيم منقولة وهناك مثال اخر يعكس هاذه القضية بشكل افضل وهي احلالة اليت يكون فيها الض

عين هاذا ان قيمتها احلقيقية اقل من قيمتها االمسية سندات(، فاذا تدهورت اسعار هاذه القيم يف البورصة ي)اسهم و 
هلاذه االعتبارات يعترب حتديد قيمة الضمان امرا هاما نسبيا لكن هاذه القيمة يؤدي اىل فقدان جزء من القيمة، و مما 

 من احملتمل ان تعتربها بعض التغريات يف املستقبل.
ات تعلق بالكيفيات املتبعة يف اختيار هاذه الضمان: يواجه البنك مشكلة يف قضية الضمانات تاختيار الضمان-2

صيغ الختيار الضمانات، وترتكز هاذه لبنكي املتولد عنها خبلق عادات و العرف االيت مسحت التجارب البنكية، و 
 مد  القرض املوجه لتغطيته.مابني اشكال الضمانات املطلوبة و الصيغ باخلصوص على الربط 

                                                           
 .165-164الطاهر لطرش: مرجع سابق، ص 1



اليات االقراض البنكي مخاطر وضمانات               :                  الثانيالفصل   

 

 64 

الت تغري الوضع احتمااالجل حيث اجال التسديد قريبة و  تعلق بقروض قصري ويف هاذا اجملال اذا كان االمر ي
ميكن توقعها بشكل افضل، كما ان مبالغ هاذه القروض ليست بالكبري  يف هاذه احلالة ميكن ان الراهن للمؤسسة و 

 1يكتفي البنك بطلب تسبيق على البضائع او كفالته من ررف شخص اخر كضمان.
تطورات  املستقبل غري االجل حيث اجال التسديد بعيد  و  رويلةبالقروض املتوسطة و  يتعلق االمر ولكن عندما

متحكم فيها متاما فان البنك ميكن ان يلجا اىل نوع اخر من الضمانات يتوافق مع ربيعة القرض، وميكن هاذه 
 تاخاذ شكل رهن هاذه االشياء.ضمانات متجسد  يف اشياء ملموسة وذات قيمة و ال
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 :خالصة الفصل
تعترب املخارر املشكل االساسي الاذي يواجه البنك عند قيامه بعملية من  القروض فعند دراستنا هلاذا الفصل مت 

مهمة وفعالة، ترب من الوسائل احلمائية فهي جد ابراز خمتلف هاذه املخارر اخاذين بعني االعتبار للضمانات اليت تع
 .قيامه بعملية االقراضتوفر االمان والطمانينة للبنك عند 

هاذه الدرسة تركز اساسا على ما يسمى بالتحليل املايل للوضعية املالية للمقرتض، حيث هاذا االخري يبقى وسيلة  
 ضرورية الختاذ قرار من  القرض ولكن غري كافية تفادي هلاذا تطلب البنوك ضمانات مقابل هاذه القرض 

من  القرض عملية حتمية ال غىن عنها ملساير  تطور املؤسسات  بناء على ما سبق ذكره ميكن القول بان عملية
ة االقتصادية و زياد  فعاليتها ومردوديتها ومن مث حتقيق االزدهار اليت تطم  يف احلفاظ على مكانتها يف الساح

الفصل  اليت سنتطر  اليها يفنا هاذا بدراسة تطبيقية و تدعيم حبثبامهية القرض يف حيا  املؤسسة، و زياد  الوعي و 
 املوايل.
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 :مقدمة الفصل

ليات آكل من مفاهيم عامة حول البنوك والقروض يف الفصل االول و   بعد ان تطرقنا يف اجلانب النظري اىل
 آلليات االقراض البنكياستعاب اكثر ومن اجل ادراك و  ل الثاين،الفصيف  ضماناتاالقراض البنكي خماطر وال

حها على شكل ايل يف مجع األموال من املودعني ومنمالوسيط ك املؤسسات البنكيةالكبري الذي تلعبه  للدورو 
ح وخلق ا رباحتقيق  اليه منيهدف ملا ، االقتصادعجلة  وذلك من أجل حتريك املايل قروض ألصحاب العجز

هلذا اجتهنا اىل دراسة تطبيقية داخل واحد من اهم البنوك التجارية يف عدة، و  مواجهة خماطر اىل ؤديتقد منافسة 
وذلك هبدف االجابة على االشكالية املطروحة يف البحث حيث سنتطرق  ياجلزائر اخلارجي هو البنك و  أالاجلزائر 

 اىل:
 هيكله التنظيمي.و  ياجلزائر اخلارجي بنك الحول  حملة املبحث األول:

  104وكالة مستغامن  املبحث الثاين: 
 104آليات اقراض وكالة مستغامن  املبحث الثالث: 
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 هيكله التنظيميو  BEAبنك الجزائر الخارجي األول: لمحة حول المبحث 
 هذا ويف اخلارجية بالعمليات املرتبطة االتفاقيات تنفيذ يف اختص نشأته منذ جتاري بنك هو اخلارجي البنك

 .التنظيمي هيكله والتطور التارخيي له اضافة اىلوظائفه  وذكر تعريفه إىل تطرقنا املبحث
 المطلب األول: ماهية بنك الجزائر الخارجي

ان البنك اخلارجي اجلزائري من اهم املؤسسات املالية يف اجلهاز املصريف اجلزائري ونظرا لدور الكبري الذي يلعبه 
 عليه فيما يلي: ومن اجل التعمق يف هذا املوضوع اكثر سنتعرف

 الجزائري بنك الخارجيالأوال: تعريف 
نشر يف و  01/10/1967يف تاريخ  204-67 مؤسسة وطنية اسست مبوجب قانون رقمك اخلارجي اجلزائري نالب

حول اىل املؤسسة اقتصادية عمومية بإمجايل حصة رأمسال تقدر ب  06/10/1967يف و  ،82 اجلريدة الرمسية رقم
 (سنتيم مليار 76) دج76000000000

بالرغم بان  04/11/1991اجلزائر يف تاريخ –شارع امحد مقران احلراش  8 ،حسب قرار موثق من طرف بوتر خليفة 
يف املركز  00/80011452 باملركز الرئيسي )الوطين ( للسجل التجاري حتت رقم 23/12/1991القانون بتنفيذ يف 

  Bonuluvald colonel amirouche Alger االجتماعي حبي

  يالجزائر الخارجي  بنكللالتطور التاريخي  :ثانيا
الذي ميثل احللقة االخرية من و  67-204وفقا للمرسوم رقم  01/10/1967مت انشاء البنك اخلارجي اجلزائري يف 

الية املوتنمية العالقات تطوير سسة وطنية هدفها الرئيسي تسهيل و االجراءات التأسيسية للبنوك على شكل مؤ 
 1:البنك نشاطات جمموعة من البنوك وهيقد استعاد للجزائر مع الدول االخرى وذلك يف اطار التخطيط الوطين و 

 .01/10/1967القرض الليوين يف *
 31/12/1967املؤسسة العامة يف *
 28/04/1968 البنك احملدود يف*
 31/05/1968القرض الشمال يف *
 26/05/1968بنك الصناعة اجلزائري و البحر املتوسط يف *
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قد خصص يف البداية رأمسال يقدر  و  01/01/1968 مل يكن تكوين البنك اخلارجي اجلزائري هنائيا إال ابتداءا منو 
 .جزائري مقدم من الدولة مليون دينار عشرينب
ل: ألكرب املؤسسات الصناعية مع اخلارج مث كلف البنك اخلارجي اجلزائري حبل العمليات البنكية  1970منذ سنة و 

 .سوناطراك، شركة النقل البحرية
التغريات الكبرية اليت قامت هبا اعادة تكوين املؤسسات الصناعية و تغري وضع البنك اخلارجي اجلزائري بعد 

الصادر يف  01/88حيث اصبح البنك شركة باألسهم طبقا إلحكام القانون  الثمانيناتالسلطات العمومية يف بداية 
مليار دينار  1اصبح رأمسال البنك يف نفس السنة يقدر ب ذي ينص على استقاللية املؤسسات و ال 17/01/1988
 يوزع كالتايل:و 
 %35 اموال املشاركة )التكوين(-
 %35 اموال املشاركة )االتصال الالسلكي، االعالم االيل(-
 %20 اموال املشاركة )اخلدمات(-
 %10 )الكيمياء الصيدلة برتو كيمياء(اموال املشاركة -

مليون دينار  600جزائري ليبلغ بعد ذلك مليار و مليون دينار 600ارتفع رأمسال البنك ب  1991يف سنة و     
دج  5.600.000.000ليون دينار  م اصبح رأمسال البنك سهم كل سهم مب 600وقسم هذا االخري اىل جزائري، 

أما اآلن فأصبح رأس مال  ،رأمسال البنك مال الدولة بعد حل اموال الشركةمن  م صار و  1996ذلك يف مارس و 
 واملرتبة الرابعة يف املغرب العريب، بينما ،اجلزائردج، احتل البنك املرتبة األوىل يف  100000000000البنك يقدر بـ 

 افريقيا. (12املرتبة الثانية عشر ) احتل

 وأهدافه الخارجي الجزائر بنك مهام المطلب الثاني:
 فأصبح عملياته توسعت بل تأسيسه عند عرفها اليت النشاطات ممارسة على اجلزائري اخلارجي البنك يقتصر مل   

 ويسري بالقروض ميدها البناء، ومواد البحري والنقل احملروقات ميادين يف الكربى املؤسسات حسابات لديه
 .أهدافه حتقيق أجل من ذلك وكل أخرى بنوك من املمنوحة القروض ضمان إىل باإلضافة هتاحسابا
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 الخارجي البنك مهام :أوال
 من الصادرات خاصة بالدنا يف اخلارجية التجارة ترقية يف املسامهني أهم من اجلزائري اخلارجي البنك يعترب

 1 :التالية باملهام يقوم كما األولية واملواد السلع
 اخلارجية البنوك مع القروضات اتفاقي إبرام. 
 االسترياد على اتعتماداال منح.  
 واجلزائريني األجانب واملستوردين للمصدرين الصفقات ضمان. 
 واخلارجية احمللية واملؤسسات الدولة قبل من املوقعة الصفقات كل ضمان. 
 القروض تأمني نظام يف املشاركة. 
 األجنبية والبنوك للقروض املوافقات إعطاء. 
 اخلارجية واحملاسبية البنكية العمليات جبميع القيام. 
 الالزم بالتأمني اخلاصة والعمليات باإلجناز املتعلقة العمليات وإجناز الرئيسية املؤسسات وإدارة تأسيس  

 .املؤسسات لنشاطات
 الوطين االدخار توفري.  
  اخلاصة عند قيامها بعقد صفقات مع متعاملني اجانب.متويل القطاعات العامة و 
  كذلك القروض اخلارجية لتغطية خمتلف االستثمارات املالية الدولية جلميع االموال و التدخل يف االسواق

 املشرتاة بالعملة الصعبة من اخلارج.
  مع اخلارج ضد االخطار السياسية واالقتصاديةاعطاء املوافقة لضمان العمليات التجارية. 
 .استقبال ودائع حتت الطلب او االجل 
 اجليد التنفيذ مع واالقتصادية السياسية األخطار ضد اخلارج مع اريةالتج العمليات تأمني على يعمل 

  .احمللية اجلمعياتو  الدولية سواقاأل بني الناجتة لاللتزامات
 املصدرين و للموردين ضمانات إعطاء. 
 األخرى اخلارجية البنوك مع للقرض املوافقات إعطاء.  
 االحتياجات حسب والتقنية املادية الوسائل تقدمي. 

                                                           
 20/04/2016تاريخ املطالعة: ،مرجع سبق ذكره،104منشورات البنك اخلارجي اجلزائري، وكالة مستغامن  1
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 الجزائري الخارجي البنك أهداف :ثانيا
 أمهها ومن لتحقيقها يسعى أهداف اجلزائري اخلارجي للبنك
 للبالد اخلارجية التجارة رويطت أجل من وذلك واخلارج اجلزائر بني االقتصادية العالقات وتنمية تسهيل. 
 العامل دول باقي ومع اخلارج مع العمليات وتشجيع حتفيز. 
 بإدخال وذلك التجاري، للتطوير الالزمة التحويالت ضمان أجل من فعالية أكثر التسيري وجعل حتسني 

هتا تعامال خيص فيما البنوك اهب تعمل اليت البطاقات مثل التسويقو  التسيري ميدان يف جديدة تقنيات
 .بينها فيما الداخلية

 األخرى الدول مع التجارية الصفقات تطوير. 
 باملشاركة واألخذ البشرية للموارد احملكم السري على العمل وكذا الزبائن، واقرتاب الشبكة ونشر التوسع 

 .واخلارجي الوطين الصعيد على
 االتصالو  املعلوماتية األنظمة وتطوير حتسني. 
 للبالد التابعة املديريات كل داخل املراقبة نظام تقوية. 
 جديدة مصرفية خدمات بتقدمي وذلك ممكن ربح أكرب حتقيق. 
 اخلارج يف فروع و وكالت وضع. 
 العامل بلدان باقي مع التجارية العمليات متويل وتشجيع حتقيق. 
 واخلارج اجلزائر بني االقتصادية اإلصالحات تنمية تسهيل. 

  يالجزائر  الخارجي بنكلالهيكل التنظيمي لالمطلب الثالث: 
يتشكل من جمموعات دولية ووكاالت معتمدة منتشرة كغريه من املؤسسات املالية،  ياجلزائر  اخلارجي بنكالإن    

، متكون من عدة مديريات عامة االستغالليةعرب الرتاب الوطين، فقد وضع هيكل تنظيمي عام ميس الشبكات 
 .ياجلزائر اخلارجي بنك ال ضح يف الشكل املوايل خمتلف مصاحلوهذا كحتمية ملسايرة اجلهاز البنكي وسنو 
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 .يالجزائر الخارجي بنك ل(: الهيكل التنظيمي العام ل1-3الشكل رقم )
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 مديرية الشبكة.*
احلسابات  مديرية *

 الكربى
سوق  مديرية *

 املؤسسات.
 

مديرية العمليات  *
 مع اخلارج.

مديرية العالقات *
 الدولية.

مديرية التجارة  *
 .اخلارجية

 مديرية القروض. *
 مديرية ملتابعة ومراقبة *

 اإللتزامات والتحصيل.
 مديرية املنازعات. *

 مديرية التنظيم واجلودة.*
 مديرية املوارد البشرية.*
 مديرية التكوين.*
 مديرية اإلدارة العامة.*
مديرية املسائل *

 القانونية.

مديرية الدراسات *
اإلقتصادية 

 واإلسرتاتيجية.
مديرية اخلزينة  *

 واألسواق.
 مديرية احملاسبة. *
 مديرية مراقبة التسيري.*
مديرية التسيري *

 اإلشرتاكات.

 مديرية وسائل الدفع. *
مديرية األنظمة  *

 املعلوماتية.
مديرية اإلتصاالت عن *

 بعد.

 المديرية العامة

األموال وتمويل خلية لمكافحة عمليات غسيل 
 اإلرهاب.

 
 خلية المراجعة.

مديرية المفتشية 
 .العامة

مديرية العامة 
الفرعية 
 .للتجارة

العامة مديرية 
 الفرعية الدولية.

مديرية العامة الفرعية 
 للعمليات واألنظمة.

مديرية العامة 
الفرعية 

 لإللتزامات.

مديرية العامة الفرعية 
 للمالية.

مديرية العامة 
الفرعية للتطوير 
الداخلي ودعم 

 األنشطة.

http://www.bea.dz/organigramme
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 .له عاكسة صورةوالذي يعد  بنك اخلارجي اجلزائريلل التنظيمي اهليكلوبعد التعرف على  
 :يف تتمثل مديريات نيابة ست تضم عام مدير رئيس يرتأسها عامة مديرية منوكما رأينا فهو يتكون 

 .التجارية العامة املديرية نيابة •
 .الدولية للعالقات العامة املديرية نيابة •
 .واألنظمة للعمليات العامة املديرية نيابة •
 .للتعهدات العامة املديرية نيابة •
 .للمالية العامة املديرية نيابة •
 .النشاطات ودعم الداخلي للتطوير العامة املديرية نيابة •

 نيابة كل وتضم ،اإلرهاب ومتويل األموال تبييض مكافحة وخلية ،العامة املفتشية ،التدقيق خلية إىل باإلضافة
 أهداف إىل للوصول حمددة مهمة حتقيق على تعمل اليت املختلفة واملصاحل الفرعية املديريات من جمموعة مديرية

 كل تضم التجارية، العامة املديرية لنيابة تابعة جهوية مديريات تسع ياجلزائر  اخلارجي لبنكلكما انه ،  البنك هذا
 الرتاب عرب املديريات هذه وتتوزع املباشرة، اهتإدار  حتت تقع اليت البنكية الوكاالت من جمموعة جهوية مديرية
 :يلي كما الوطين

 .وكالة 14 ب وسط اجلزائر اجلهوية املديرية -
 .وكالة 11 ب: العاصمة اجلزائر ضواحي اجلهوية املديرية -
 .وكاالت 09 ب بعنابة اجلهوية املديرية -
 .وكاالت 08 ب بالبليدة اجلهوية املديرية -
 .وكاالت 07 ب بوهران اجلهوية املديرية -
 .وكاالت 09 ب بقسنطينة اجلهوية املديرية-
 .وكاالت 10 ب بسطيف اجلهوية املديرية-
 .وكاالت 09 ب باجلنوب اجلهوية املديرية -
 .وكاالت 07 ب بتلمسان اجلهوية املديرية -
 .وكاالت 08 ب مبستغامن اجلهوية املديرية -

 البنك ويعتزم الوطين، الرتاب كامل على تتوزع وكالة 47 ياجلزائر  اخلارجي بنكلل البنكية الوكاالت عدد ليبلغ
 عدة وظائف تتمثل فيما يلي:كما يتوىل البنك اخلارجي ،  جديدة وكاالت 07 ب البنكية شبكته تدعيم
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 المراقبة وظيفة: أوال
 العامة املفتشية ومديرية التدقيق خلية اإلرهاب، ومتويل األموال تبييض حماربة خلية من كل الوظيفة هذه يتوىل

 مراقبة خيص فيما مطلقة صالحية وهلا باملراقبة اهليئات هذه تقوم للبنك، العام املدير الرئيس سلطة حتت املوضوعة
 .العام املدير الرئيس طرف من املقرر والتفتيش والفحص للمراقبة سنوي برنامج إطار يف وتتحرك البنك، وظائف
 :التالية باملهام القيام وتتوىل
 البنك داخل والعمليات اإلجراءات تطبيق مدى مراقبة. 
 اخلارجية املخاطر تقييم. 
 احلسابات حتريك تربير مراقبة. 
 البنك مستوى على اجلارية لإلجراءات اجليد التطبيق فحص. 
 العام املدير الرئيس من بطلب خاصة ببحوث القيام. 
 واملركز الشبكة معلوماتية أمن مراقبة. 
 اإلمضاء استقباالت تسيري. 
 االستغالل مواقع وغلق لفتح اإلدارية امللفات تسيري. 

 التجارية الوظيفة: ثانيا
 :من كال وتضم التجارية، العامة املديرية نيابة الوظيفة هذه تتوىل

 .التسويق ومديرية ،األفراد سوق مديرية املؤسسات، سوق مديرية ،الكربى احلسابات مديرية الشبكة، مديرية
 وكذا التجاري األداء ومراقبة لتشغيله الالزمة واملعدات التجاري العمل مشروع إعداد على الوظيفة هذه وتعمل
 املستوى بني وصل حلقة عن عبارة جهوية مديريات على التجارية املديرية وتشتمل للبنك، التجارية العالمة تعزيز

 ملفات وحتليل بتسيري تقوم اجلهوية املديريات مع تسلسليا مرتبطة وكاالت وكذا التجارية، واحلركة للتسويق اجلهوي
 بالعملة وكذا بالدينار ذلك كان سواء الزبائن مع للعمليات واحملاسبية اإلدارية املعاجلة واملؤسسات، لألفراد القرض
 .الصعبة

 الدولية الوظيفة: ثالثا
 اخلارجية التجارة نشاطات تطوير على األخرية هذه تعمل الدولية، للعالقات العامة املديرية نيابة الوظيفة هذه تتوىل

 :من كال وتضم اخلارج، مع والعمليات اخلارجية للتجارة الدولية والعالقات الفروع مديريات أعمال بني والتنسيق
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 الصعبة، العملة حسابات للبنك، الدولية التمويل وسائل بتسيري تقوم اليت: الخارج مع العمليات مديرية 
 .األموال حتصيل

 مردوديتها ودراسة والدويل الوطين املستوى على البنك فروع بتسيري تقوم اليت: الدولية العالقات مديرية 
 تعزيز على تعمل كما اخلارجي، التمويل عن والبحث اخلارجيني املراسلني شبكة تطوير على تعمل كما

 .اخلارج يف للبنك التجارية العالمة
 تطوير يف واملسامهة عليها، املتحصل التمويل مبستلزمات الشبكة بتزويد املكلفة: الخارجية التجارة مديرية 

 .للبنك اخلارجية الديون تسيري وكذا الصادرات، وترقية
 والنظم العمليات وظيفة: رابعا
 البنك، يف املعلومات نظام وتشغيل وضع عن سؤولةامل والنظم، للعمليات العامة املديرية نيابة الوظيفة هذه تتوىل

 هذه وتضم والتكنولوجي املعلومايت باجلانب يتعلق ما وكل فيه، اآليل اإلعالم تطبيقات وتطوير وصيانة متابعة
 :من كال املديرية

 .الدفع وسائل مديرية 
 .المعلومات نظم مديرية 
 هذه حتسني على والعمل له، العالمة صورة تقدمي اخلارجي، باالتصال املكلفة: االتصاالت مديرية 

 .التسويق مستوى على خاصة قيةالرت  محالت يف باملسامهة وذلك الصورة
 التعهدات وظيفة: خامسا

 تعهدات وسياسة التجارية املؤسسة قيادة يف وظيفتها تتمثل للتعهدات، العامة املديرية نيابة الوظيفة هذه تتوىل
 :يف املتمثلةو  وصايتها حتت اليت املديريات أعمال بني والتنسيق البنك

 .القرض مديرية 
 .واالسترجاع الضمانات ومراقبة متابعة مديرية 
 يف الناشئة النزاعات معاجلة يف اجلهوية املديريات ومراقبة ومتابعة مبساعدة تقوم اليت: المنازعات مديرية 

 األطراف مع التنازعية عالقاته يف البنك حقوق على احلفاظ وكذا البنك، أعمال مستويات خمتلف
 .األخرى
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 المالية الوظيفة: سادسا
 عن مسؤول عام مدير رأسهاي  اليت للمالية العامة املديرية نيابة ياجلزائر  اخلارجي بنكلل املالية الوظيفة تتوىل

 :سلطتها حتت املديرية هذه وجتمع اإلسرتاتيجية، بإعداد ومكلف للبنك املالية السياسة
 اهلياكل ومساعدة اإلسرتاتيجية الدراسات بإعداد تقوم: واإلستراتيجية االقتصادية الدراسات مديرية 

 .البنك إسرتاتيجية سريورة على العمل أجل من األخرى
 وتسيري للبنك اخلزينة وضعية حساب ،الوكاالت ومتويل ضمان على تعمل: والسوق الخزينة مديرية 

 .اخلزينة
 .احملاسبية بالعمليات يتعلق ما وكل العامة، البنكية قبةااملر  عن املسؤولة هي: المحاسبة مديرية 
 مراكز حسب التكاليف ومراقبة البنك نشاط عن سنوي تقرير بإعداد تقوم: التسيير مراقبة مديرية 

 .النشاط
 .المساهمات تسيير مديرية 

 النشاطات ودعم الداخلي التطوير وظيفة: سابعا
 لكافة الدعم توفري عن مسؤولة وهي النشاطات، ودعم الداخلي للتطوير العامة املديرية نيابة الوظيفة هذه تؤدي

 :التالية املديريات سلطتها حتت ختضع البنك، نشاطات
 وشبكة املركزية للهياكل التنظيم إعادة تطبيق على العمل يف مهامها تكمن: والجودة التنظيم مديرية 

 .اإلدارة جملس خمطط من انطالقا البنك
 .البنك يف البشري املورد ومتابعة تعبئة يف املختصة: البشرية الموارد مديرية 
 .التكوين مديرية 
 تدرج احرتام مع التشغيل حتت ووضعها البنك عمل وسائل كل تسيري مهمتها: العامة اإلدارة مديرية 

 .السلطة
 .للبنك القانونية الوثائق على احلفاظ على تعمل اليت: القانونية الدراسات مديرية 
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 (BEA)104 المبحث الثانى: وكالة مستغانم 
  يسمح حيث ،له تنظيم كقاعدة يعترب هيكل لكميت مؤسسة ككلاخلارجي اجلزائري   بنكال
 أجزاءه، خمتلفبني  التسلسلية العالقات يبني وكذا شكلية، بصفة البنك هيكل بتقدمي املوايل خططامل

 الشكل يف موضح هو ما حسب104  لوكالة مستغامن التنظيمي اهليكل إىل نتطرق أن ميكن حبيث
 :وايلامل

 : 104الهيكل التنظيمي لـوكالة مستغانم:المطلب االول
 :)يهتم بالشؤون اإلدارية للبنك وتسيريها على أحسن ما يرام كذلك يقوم  املدير العام )مدير الوكالة

ذلك بعد دراسة املقدمة يوميا، و باملصادقة على الوثائق واملراسيم والعمل على مراقبة العمليات للزبائن 
ومن أهم أعماله كذلك املصادقة على منح القروض املمنوحة للزبائن وذلك بعد الدراسة املقدمة له من 

 .االلتزاماتطرف مصلحة 
  النيابة عن مدير الوكالة ومساعدته واملراقبة. :املديرنائب 
  ألخري من طرف مصلحة العالقات مع ما إن يرخص هذا ا ،القرضهلا مهمة تفعيل  :االلتزاماتمصلحة

 الزبائن.
 هلا وظيفة مجع وحتليل كل عوامل التقييم الالزمة لدراسة امللف باإلضافة  :مصلحة العالقات مع الزبائن

 إىل البحث عن الضمانات املتعلقة بالقروض املطلوبة.
 عملها يتعلق بكل اجلوانب اإلدارية على مستوى الوكالة. :مصلحة تسيري اإلدارة 
 هلا وظيفة :مصلحة الصندوق 

 تلقي الودائع النقدية. 
 ذ التحويالت ملصلحة حساب الزبائنتنفي. 
 .القيام بتنفيذ أوامر تسديد احلسابات املوكلة إليها يف حدود املبالغ اليت متلكها 

 وعليه يتبني لنا دورها:   
 الزبائن القاصدين هلذه الشبابيك احلفاظ على اإلتصال املوثق واملستمر مع. 
 ات املوكلة إليها من قبل الزبائنإدارة العملي. 
 .إدارة القيم والسهر للحفاظ على الوثائق املتعلقة بالعمليات اليومية 
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 هتتم هذه املصلحة بالعمليات التجارية اليت تغطى بالعملة الصعبة، : مصلحة العالقات مع اخلارج
 الزبائن املقيمني يف اجلزائر.وتستقبل التحويالت لصاحل 

 هي مكلفة باملهام التالية:: مصلحة القروض 
 مجع وحتليل كل عناصر التقييم )وثائق حماسبية، جبائية، ومالية( الضرورية لدراسة امللف.  -
 متابعة التزامات البنك والبحث عن الضمانات املرتبطة بالقروض املطلوبة.  -
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 .وكالة مستغانم BEA(: الهيكل التنظيمي لـ 2-3الشكل رقم )
 
 

  
                                                                                                                                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.104بنك اجلزائر اخلارجي وكالة مستغامن  املصدر:

 مصلحة اإللتزامات*
Secrétariat Engagement. 

 املنازعات  *
Contentieux. 

 املكلف بالزبائن*
Charge de 

Clientèle. 

 مصلحة اإلدارية *
Service Administratif. 

 منسق اإلعالم اآليل*
Coordinateur Informatique. 

 مصلحة الصندوق*
Service Caisse. 

 قسم الشباك *
Section Guichet. 

 حمفظة األوراق املالية *
Portefeuille. 

 قسم ما وراء الشباك *
Section Arrière Guichet. 

 الصندوق اليدوي *
Caisse Manipulateur. 

 

 التجارة اخلارجية *
Sce. COMEX ( 

Section 

Crédocs) 

 نائب المدير
Directeur Adjoint 

 

 الوكالةمدير 
Directeur d’agence 

 مركز المحاسب
Centre Comptable 

 سكرتارية المديرية )األمانة( 
Secrétaire de Direction 
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 .104مخاطر القروض في وكالة مستغانم  :نيالمطلب الثا
 اخلطر الرئيسي هو خطر عدم التسديد.و  بائيةاجلبائية و شبه اجلخاطر امل العديد من املخاطر امهها هناكو 

 مثال لو اراد زبون ان يطلب قرض ولكن مصلحة الضرائببصفة واضحة  الخطر الجبائي وشبه الجبائي:-1
 فان البنك قبل املوافقة على منح لككانت تدين له بدين فان هلا احلق او االولية يف اسرتجاع دينه قبل البنك لذ

 القرض تطلب من الزبون ان يأيت بورقة يثبت حالته او احضار جدول التسديد اجلبائي او الشبه اجلبائي.
هذا ما يؤثر على دم القدرة على التسديد للمقرتض و عينتج عن الوضعية الصعبة و و  :خطر عدم التسديد-2

خسائر مالية تؤدي احيانا  اترتب عنهاليت مينحها  للقروض كلي او اجلزئيعدم قدرته على االسرتجاع الالن البنك 
 .اىل افالس البنك

 "البنك يفقد العائد املنتظر من التوظيف الذي ال يتحقق و ايضا اصل املبلغ املقرتض". 
البنك  يلجا هلذاذ عنصر املنافسة بعني االعتبار و اي يف حالة ما اذا اراد البنك ان ميول فيأخخطر المنافسة:-3

 املتمثلة يف طلب الضمانات.ألخذ االجراءات الالزمة و 
رض يقابله : تعترب الضمانات من اهم الطرق للوقاية من املخاطر حبيث كل قطرق الوقاية على المخاطر-4

 غريها من التقسيمات.على حسب نوع القرض ومدته وغرضه و  هذه الضمانات خمتلفةضمان من طرف املقرتض و 
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  104 ليات اقراض وكالة مستغانمآالمبحث الثالث: 

 إجراءات عدة اختاذ  م ومن تقنيات عدة اعتماد عليه ينبغي للمخاطر عرضة أقل قروض بتقدمي البنك يقوم لكي   
حتصيل ناب املخاطر وحترص على اسرتجاع و ا، ووكالة مستغامن كغريها من البنوك تسعى الجتحتصيله أجل من

نوع القرض وغرضه،  االجراءات اليت تتحدد حسبها وهلذا فهي تنتهج العديد من اآلليات و متنحالقروض الىت 
استثماري من اجل معرفة تقنيات  ارتأينا يف دراستنا هذه اختيار قرضنظرا للعدد الكبري من انواع القروض فقد و 
 .104تغامن ساجراءات منحه من طرف وكالة مو 

 104 القروض في وكالة مستغانمالمطلب األول: اجراءات منح 
 بوضع 104وكالة مستغامن  إدارة قامت االقتصادية، احلياة حاجات وتنوع خدماهتا حجم واتساع البنوك تطور مع

القانوين من اجل ضمان سالمة سريورة املايل و  وحتديد ملفه القروض أشكال من نوع كل على لطلبل مبادئ
 عملها وشرعيته.

 104منح القروض في وكالة مستغانمالفرع األول: مبادئ 

 تعتمد وكالة مستغامن العديد من املبادئ نذكر منها:
 : السالمة مبدأ-1

 على درجة قدرهتم إىل جيد املايل مركزهم وأن هبم، وموثوق مؤهلني متعاملني إىل االئتمان مينح أن يقتضي الذي
 لتغطية والالزمة الكافية الضمانات توافر ينبغي ثانية جهة ومن جهة، من آجاهلا حلول عند بااللتزامات الوفاء
 . احملددة آجاله يف القرض تسديد عدم خماطر

 :السيولة مبدأ-2
 تكلفة، وبأقل ممكنة زمنية فرتة أقل يف مطلقة سيولة إىل البنك استخدامات حتويل بإمكانية يقضي الذي
 .العالية بالسيولة ميتاز الذي باالئتمان وتتعامل غالبا األجل القصرية القروض تقدمي على البنوك تعمل لذلك

 : الربحية مبدأ-3
 يغطي معقول فائدة سعر يف ممثال عائد حتقيق على حيرص للقروض تقدميه خالل من البنك إن

 ألي جتنبا خمتلفة استخدامات على أمواله توزيع على جاهدا يعمل فهو لذلك ،الوقت نفس الوقت يف تكاليفه
 .اإلمجالية رحبيةال على يؤثر ان  شأنه من طارئ
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 استثماريالفرع الثاني:تكوين ملف القرض 
 و قد تقدم املستثمر مبلف كامل كالتايل:

 اوال: الملف القانوني
  .*نسخة من عقد املؤسسة

  .*نسخة من السجل التجاري
 .*وثيقة عدم اخلضوع للضريبة

  .*نسخة عن عقد امللكية لألرض مقر املشروع
 الملف الماليثانيا: 

 *خمتلف التصرحيات اجلبائية وشبه اجلبائية.
 .*ميزانيات السنوات اخلمسة املقبلة التقديرية 

 لسنوات اخلمسة املقبلة التقديرية.*ميزانيات حسابات النتائج ل
 .*الفاتورة الشكلية 

 .اقتصادية مفصلة للمشروع، يصادق عليها حمافظ احلسابات او جمالس معتمدة-*دراسة تقنو
 .*فاتورة شكلية الضمانات املقرتحة

 .*خمطط النشاط خلمس سنوات املقبلة التقديرية

 .*خمطط مدخالت و خمرجات املشروع
 *التعريف باملشروع.

 .*تقدمي اهلدف من القرض
 *تصريح بالقرض املطلوب.
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 104استثماري لدى وكالة مستغانم  قرضثاني: الدراسة المالية لملف المطلب ال
وع، حتليل املردودية املتوقعة، الدراسة على اساس الوثائق املقدمة فاملصريف يعمل على التعريف باملشر  وتكون   
 .استخراج هيكل التمويل املناسبو 

 اوال: التعريف بالمشروع
( تعمل يف جمال االجبان مت انشاؤها سنة EURLصاحب املشروع هو مؤسسة فردية ذات مسؤولية حمدودة )

 دائمة التعامل معه.معروفة بسمعة جيدة لدي البنك و م 2010
وهذا من اجل شراء مؤسسة جاهزة سنوات( 7استثمار متوسط االجل) تقدم صاحب املشروع بطلب قرض

تقدر قيمة املشروع  ،لرت يوميا 15000لصناعة املثلجات وهي تقع بوالية مستغامن سالمندر، وتنتج هذه املؤسسة 
 ومخسون مليار سنتيم ومئة ومثنية وسبعون مليون مخس مائة الف.دج أي ستة  561.785.000ب

سبع مائة وواحد دج أي سبعة واربعون مليار سنتيم و 477.518.000تقدم هذا املستثمر بطلب قرض قيمته 
ده صاحب املشروع من يسد %15من قيمة املشروع و يبقى  %85ومخسون مليون ومثان مائة الف، وهي ما تعادل 

دج اي تسعون مليار سنتيم 900.000.00يتوقع صاحب املشروع ان حيقق امجايل دخل يصل اىل اموال مؤسسته، 
 .دج اى ثالثة عشر مليار سنتيم130.000.00ربح صايف يفوق و 

 ثانيا: حساب النسب المالية
علومات والوثائق والتقديرات املقدمة من طرف لقد قامت الوكالة حبساب النسب املالية يف اجلدول املوايل وفقا للم

 املستثمر اضافة اىل امليزانيات التقديرية اليت يقوم البنك باعدادها 
 (1-3)جدول رقم مالية نســـــــــب الالحساب 

                                                                                                     )مؤسسة ذات شخص واحد و ذات مسؤولية حمدودة(  Xم.ذ.ش.م.م  
 الوحـــــدة : دج

 05السنة 04السنة 02السنة 01السنة الصيغ النسب
 رؤوس االموال الدائمة التوازن املايل

 االصول الثابتة
 

1.13 1.28 1.96 2.24 

املوجودات السيولة العامة + راس املال العامل
الديون قصرية االجل

 
1.38 2.26 2.55 2.91 
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.أ االستقاللية املالية .م .ط د
رؤوس االموال اخلاصة

 
344% %132 %25 %10 

جمموع الديون املالءة املالية
رؤوس االموال اخلاصة

 
4.84 2.33 0.64 0.42 

تطور املال 
 العامل/النشاط

360 × املال العامل
رقم االعمال

 
34 73 188 223 

تطور احلاجة 
للمال 

 العامل/النشاط

360 ×  احتياجات راس املال العامل
.ر رقم االعمال د

 
15 23 23 25 

النتيجة الصافية املردودية املالية
رؤوس االموال اخلاصة

 
%1377 %15085 %17861 %19323 

معدل دوران 
 املخزون

360 × املواد االولية
.ر .د املقتنيات

 
0 0 0 0 

360 العمالءآجال  × الخصم + 𝑒𝑎𝑟 + العمالء

.ر .ج .ا المبيعات
 15 16 15 15 

360 آجال املوردين × .د .ا م + املوردون
.ر .ج .ا املقتنيات

 
1317 912 934 840 

 .104البنك اخلارجي اجلزائري، وكالة مستغامن المصدر:
 المطلب الثالث: تحليل النتائج و اتخاذ القرار

 م يقوم البنك بالتحليل املايل للنسب املالية وقد ارتئى البنك من خالل النتائج اليت حتصل عليها بعد حساب 
إستنادا على امليزانيات التقديرية اليت مّت تقدميها من طرف املقرتض فقد سّجلت الوكالة ما و الوكالة للنسب املالية 

 يلي :
الثابتة الصافية إىل حّد كبري طيلة السنوات املالية، خالل  تقوم األموال الدائمة بتمويل رؤوس األموال .1

 املال العامل الذي مّت حتريره هو إجيايب كذلك.راس أن لسنوات املالية اخلمسة األوىل، و ا
 %227الديون قصرية األجل مبعّدل   رؤوس األموال مبا فيه الكفايةاملتداولة زيادة تغطي األصول  .2
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٪ بالنسبة لألموال 127اليت تظّل كبرية، أين متّثل الديون طويلة األجل  نسبة  كما أن اإلستقاللية املالية .3
 ٪ السنة املالية األخرية.10بعد ذلك لتصل إىل نسبة  تناقصاخلاصة لت

 السيولة املالية اليت متّيزت مبيل طفيف إىل املديونية خالل السنوات األوىل. .4
تقدير جّيد لسداد الكذا مواتية هلذا النشاط، و  أي اهنا بشكل إجيايب،  تتطّورتأيت اخلزينة اليت .5

 اإلستحقاقات.
اد دون عسر عند حلول يبّشر بسدهاته األخرية تبقى إجيابية، و  أما فيما خيّص القدرة على التمويل الذايت، فإن   

ه انه وبعد الذي جاء فيو التحليل قام البنك بالرد الرمسي للمقرتض وبعد االنتهاء من الدراسة و ، اإلستحقاقموعد 
الدراسة املعمقة للمشروع توصل البنك اىل ان املشروع جيد وقابل للتطبيق على ارض الواقع ،إال ان البنك الحظ 

يدفع النشاط مما يرفع نسبة املخاطرة و عامل نقص اخلربة لدى املستثمر الذي يستثمر ألول مرة يف هذا النوع من 
  .خرى تكون كفيلة بتغطية نسبة املخاطرةفرض شروط االبنك اىل اخذ املزيد من احلذر و 

 متثلت هذه الشروط يف:و 
 رهن االرض و االالت اخلاصة باملشروع. 
 اعادة التقييم من طرف البنك لقيمة املشروع و املرهونات و مجيع املعطيات.  
 التامني على املشروع على اساس قيمة القرض. 

وبعد استفاء مجيع الشروط قامت الوكالة بإرسال ملف القرض اىل املديرية العامة للبنك اخلارجي باجلزائر     
 .العاصمة اليت قامت بالرد على وكالة مستغامن ،وقد جاء يف هذا الرد طلب للمزيد من الوثائق

ف كان قد مت طلبها سابقا من طر وطلبت منه إحضار الوثائق اليت   روبعدها قامت الوكالة مبراسلة املستثم   
 املديرية العامة للبنك اخلارجي.

وبعد  وبعد احضار املستثمر للوثائق املطلوبة قامت الوكالة بإرساهلا للمديرية العامة للبنك اخلارجي و الرد عليها  
ج قامت بالرد النهائي على قيام املديرية العامة بكافة دراساهتا للمشروع والنظر اليه من كافة اجلوانب وحتليلها للنتائ

 .طلب املستثمر للقرض
 الرفض. املديرية العامة للبنك اخلارجي  *وقد كان قرار
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 خاتمة الفصل:
من خالل ما سبق ميكن القول ان اجراءات منح القروض هي اجراءات معقدة يف جوانبها ملا تتضمنه من     

 موضوعية للمشروع.تتطلبه من دراسة دقيقة و تقييم املشاريع مبختلف اشكاهلا وكذلك ما طرق ل
البنك اخلارجي اجلزائري بصفة عامة ووكالة مستغامن بصفة خاصة  حبيث متكنا يف هذا الفصل من التعرف على   

الوثائق املكونة مللف القرض اليت جيب على صاحب املشروع تطرقنا اىل هيكله التنظيمي ومهامه وخمتلف حيث 
البنك عتمدها اليت ت على اآللياتهذا االخري دراسة ملفه وكذا تعرفنا على خمتلف املراحل و ك ليقبل تقدميها للبن

الضمانات اليت ا البنك جراء منحه هلذه القروض و كذا املخاطر اليت ميكن ان يتعرض هلو  الوكالة يف منح القرض،
 يلجا اىل طلبها يف بعض االحيان لتكفل له احلصول على اصل القرض.

 ختام هذا الفصل نكون قد استوفينا حبثنا باإلضفاء عليه نوعا من الواقعية انطالقا من عرض دراسة هكذا ويفو   
                                                  .استثماري ضارجي يف اطار منح قر حالة جسدها بنك اجلزائر اخل
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اىل الدور الفعال الذي  باإلضافةليات عملها، آماهية البنوك واهم  تدور إشكالية البحث حول معرفة    
التجارية ان من اهم انواعها البنوك ياجات املؤسسة عن طريق القروض، و تلعبه يف تدعيم عملية متويل احت

 اليت تقوم بدور الوسيط املايل من خالل وظائفها املختلفة خاصة تلك املتعلقة بعملية االقراض.
هلذا تعترب من اصعب القرارات اليت يتخذها البنك، فعلى هذا االساس عملية مليئة باملخاطر و  فاإلقراض    

املخاطر اليت تنشا من جراء القيام بعملية ليت تطرقنا هلا يف اجلانب النظري، و حاولنا من خالل الدراسة ا
 قد تدعم حبثنا اكثر من خالل الدراسة التطبيقية.يفرضها البنك و اضافة اىل الضمانات اليت  ،اإلقراض

 القروضمفاهيم عامة حول البنوك و   الفصل األولمستعرضني يف  ثالثة فصولالدراسة يف  وجاءت هذه
 .التجاريةعض انواع وظائف البنوك وتوضيح ب

نامجة عن هذه العملية اضافة اىل املخاطر الليات االقراض البنكي و آويف الفصل الثاين فقد تناولنا 
 .ذه املخاطره قدرهتا على مواجهةومدى  بأنواعهاالضمانات 

اما فيما خيص الفصل الثالث فقد كان دراسة حالة آلليات اقراض البنك اخلارجي لوكالة مستغامن     
104. 

 نتائج اختبار الفرضيات:
د البنك يف منح القروض على سياسة ائتمانية دقيقة يسري اعتمابفيما خيص الفرضية األوىل واملتعلقة  

ملا  اان للبنك تقنيات خاصة تكون مسطرة وفق ، فقد بينت الدراسةمع عمالئه تهتعامال مجيع وفقها يف
اءات والشروط هذه االليات يف جمموعة االجر  تظهريتناسب مع سياسته الداخلية ومبا خيدم مصلحته، و 

على عمالئه إال ان الدراسة امليدانية أكدت ان هناك بعض االمتيازات اليت متنح الىت يفرضها البنك 
حجم ثقة و لبعض العمالء وذلك لعدة اسباب منها طول مدة التعامل والىت ترتجم يف شكل 

  االيداعات ...
ام البنك التحليل املايل و الفين له دور كبري يف توضيح الرؤيا أمترى أن واليت نيةأما الفرضية الثا

اليت اثبتت ان اهم تها من خالل الدراسة امليدانية و من صح تأكدنافقد ، طلب الضمانات الالزمةو 
االليات اليت ينتهجها البنك من اجل توضيح الرؤيا هي الدراسة املالية واليت بدورها تعتمد على 

 املايل كمقياس لتقدير االخطار وحتديد الضمانات املناسبة ملواجهتها.التحليل 
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فهي ايضا ، ضاملايل أساس دراسة ملف القر  همركز و مسعة العميل  تعترب  الىتو  أما الفرضية الثالثة 
ننسى املركز املايل الذي يعد من وىل املؤشرات الىت ينظر اليها كما ال  مسعة العميل من أاذ تعترَب صحيحة 

 .و رفضليت حتفز البنك على دراسة امللف أهم العوامل اأ

 :النتائج

 لقد توصلنا من خالل دراستنا هذه إىل بعض النتائج منها:  
 منه املسامهة يف انعاش النشاط االقتصادي.رية دور فعاال يف تقدمي القروض، و تلعب البنوك التجا-1
يقوم لذلك تفاديها والتقليل منها و ان عملية منح القروض ال ختلوا من املخاطر اليت يعمل البنك على -2

 للزبون. البنك بدراسة احلالة املالية
ية املخاطر املمكنة من اجل يطالب بضمانات كافية لتغط فالبنك دراساتاضافة اىل كل ما يقوم به من -3

 املردودية.حتقيق ضمان اسرتجاع حقوقه و 
ل من اخطار عدم التسديد هذا من اجل التقليند منحه للقروض مع زبائنه حبذر و يتعامل البنك ع--4
ة يف الضمانات بنوعيها الشخصية ذلك باختاذ اجراءات وقائية تتمثل خاصيف اجال التسديد و  التأخريو 
 عايري ذاتية اكثر منها موضوعية.العينية كما يعتمد على دراسة حتليلية مللفات طلب القروض بناءا على مو 
امهها شرط االطالع على الشروط  العديد من من بني االجراءات الوقائية اليت تتخذها البنوك فرض-5

كون احلالة اجلبائية للزبون الطالب للقرض ففي حالة افالس هذا االخري فان االولوية يف تسديد الديون ت
 مث تسديد قرض البنك. التأمني،اقساط دفع حة الضرائب، ، الدفع ملصلعلى التوايل دفع اجور العمال

 اقتصر البنك يف حتليل الوضعية املالية للزبون على عدد حمدد من النسب املالية.-6
 التوصيات:

ن اجل اكتساب صفات ذلك مو ،يشهد عملية اعادة هيكلة جذرية  ان على النظام املصريف اجلزائري-1
 .ضمن متطلبات اقتصاد السوق من االستمرار تنافسية متكنه

ظل وجود متزايد للبنوك اخلاصة، خاصة يف مة البنوك و بة من اجل محاية مالءتدعيم دور سلطة املراق-2
 "بنك الصناعي التجاري".الس بنكني خاصني "بنك اخلليفة" وإفديا ملا حصل يف االونة االخرية و تفاو 
 املصريف وتبين ادارة اجلودة الشاملة.ذلك عن طريق التنويع حتديث البنوك التجارية و -3
 الكفاءات البشرية وترقية ادائه مبا حيقق اهداف البنوك.االطار البشري و  تأهيلالعمل على -4
 يف اشاء املقاصة االليكرتونية. اإلسراعنظام فعال للتامني على الودائع و انشاء -5
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مفصلة من اجل التقليل او تفادي قة و بنك دراسة امللفات دراسة دقييف حالة منح القرض جيب على ال-6
 املخاطر.

 يف حالة حدوث املخاطر على البنك ان يدرس اسباب وقوعها قبل التوجه اىل التحاكم.-7
ان اقتصاد السوق حيتم اليوم على البنوك التجارية االرتقاء اىل مستوى البنوك العاملية بتحسني ادائها -8

 ت االقراض لفائدة االفراد.وتقدمي خدماهتا خاصة فيما يتعلق بعمليا
خالل التوسع يف  ية لدراسة ملف القرض ويكون ذلك منالتعمق يف حتليل الوضعية املالالتوسع و -9

 حسابات النسب.
 بنكالب العاملني يلهتأ مستوى لزيادة ونوعا، كما والتطوير التدريب بربامج االهتمام ضرورة-10

 الربامج وتوفري العمل يف احلديثة التقنيات من اإلستفاذة من كينهمومت االئتمانجمال  يف وخصوصا
 .تطورةامل واألنظمة

 شروعبامل تعلقةامل خاطرملا وحتليل دراسة إىل مستندا اجلزائرية البنوك يف االئتماين القرار يكون أن-11
 وأن القروض، منح يف أساسي كمرتكز الضمانات على االعتماد وعدم رتضاملق ليةهأ وتقييم مولامل

 .للمشروع االقتصادية اجلدوى على مستندا القرار يكون
 على باإلطالع يسمح امل معهم العالقة لتوثيق وذلك ضنيقرتً بامل للبنوك ستمرامل االتصال ضرورة-12

 لتجنب الالزمة والتدابري اإلجراءات اختاذ أو أمكن إن ساعدةامل يمتق ولةحماو  العميل يواجهها اليت شاكلامل
 املخاطر.

 آفاق الموضوع:
ص ونظرًا وهذه الدراسة ال ختلو من النقائ ،خماطر وضمانات:البنكيليات االقراض آدراسة هذه ال تناولت

 فمثال ميكن اعتماد املواضيع التالية: ا،جزئياهتميكن التوسع يف دراسة بعض  ،التساع املوضوع
 . القرض منح قرار على االقراضية السياسة تأثري مدى -1
 .القروض تسيريجديدة يف  إسرتاتيجية صياغة حنو  -2
 .يف إطار االقتصاد االسالمي قروضال منح لياتآ  -3
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