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 الرحٌم الرحمن هللا بسم

 
  

 مِنْكُمْ آَمَنُوا الَّذِينَ اللَّهُ يَرْفَعِ "

 بِمَا وَاللَّهُ دَرَجَاتٍ الْعِلْمَ أُوتُوا وَالَّذِينَ

 " خَبِيرٌ تَعْمَلُونَ

                                             
 11 اآلٌة المجادلة، سورة
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  والتقدٌر الشكر

 امشكر كل فانليم يشء، لك ماكل ىو ا و ا هل و اذلي امقيار، امواحد هلل ابمشكر أ  وًال  أ ثوجو

ميك لكو امحلد  كل لكو،   اميداية، امؼقل بنؼمة ػلينا اهؼم اذلي هلل فامحلد لكو، ال مر يرجع  ا 

هو..أ ية خلقو يشء لك من  جؼل   مقوهل .بؼبادثو  أ مران خلقنا اذلي هللا ا 

ن":
ِٕ
َمةَ  ثَُؼدُّ ا َ ا ِ  ِهؼْع ُطوَىا َو  ااِهَّلل نِهَّلل  ُُتْع

ِٕ
َ  ا ِ  ٌر  مََ ُ ورٌر  ااِهَّلل   18 ال ية امنحل سورة " رِهَّلل

  :ضىل هللا ػليو  سمل،هللا  رسول قال  يث ػلمنا، ملن امشكر هقدم أ ن هللا أ مران  مقد

 "(اكفئمتوه أ نمك حر ا  ىت هل فادغوا بو حاكفئوه ما جتد ا مل فا ن فاكفئوه، مؼر فاًال  ممك ضنع من"

 . ابمجليل  اػعافاًال   فاءاًال  )أ بو دا د ر اه

 : امتناهنا بشكران هخقدم

  ػىل ادلراسة ىذه متابؼة يف مؼنا بذهل اذلي اجليد ػىل "فــود ا محمد "ام اضل ل س خاذان

رشاد هطح من منا قدمو ما متام يف سامهت  خربات  ا   .ادلراسة ىذه ا 

 فعة بؼلميم ػلينا يبخلوا مل اذلين أ درار جبامؼة امؼلوم الاقتطادية قسم يف ال ساثذة ماكفة-

  .ادلراسة

خوة-   يف يخوان مل قامسي محمد اذلي امس يد ابذلمر  خنص اجلزائري اموطين امبنك يف مل 

 .امقر ض  متابؼة الاس خ لل قسم مسؤ موا  لذا  احدة، نلحظة  و مساػدثنا

رشادان هطحنا يف يخوان  مل املساػدة يد منا قدم من ملك - متام يف  ا   .ادلراسة ا 

متام  او رشاد امنطح منا  قدم سامه من لك ا ىل  اغخذاراثنا اجلزيل ابمشكر هخقدم  أ خخاًال   و 

 .املقام ىذا يف ذلمرمه ذامرثنا جسؼ نا  مل ادلراسة ىذه
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  إهداء

 …والتفاني والحنان الحب معنى إلى...الحیاة في مالكي إلى

 نجاحي سر دعاءها كان من إلى...الوجود وسر الحیاة بسمة إلى

 ...جروحي بلسم وحنانها

 "الحبیبة أمي "

 قلبي یرتعش یامن...أفتقدك یامن...فخر بكل اسمك أحمل یامن

 لذكرك

 هللا تغمدك " العزیز أبي " البحث هذا أهدیك...لله أودعتني یامن

 ...جنانه فسیح وانزلك برحمته

 هللا حفظهم " إخوتي " حیاتي وریاحین الطاهرة القلوب إلى

 األساسي، ، االبتدائي التعليمي مشواري في أساتذتي جميع إلى

  .الجامعي الثانوي،

 حياتي  في عرفتهم الذين الدراسة زمالء كل إلى

 علم وطالب باحث كلالى 

 مذكرتي تحمله ولم ذاكرتي حملته من كل إلى

 {جهدي ثمرة أهدي}
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 إهداء
 :إلى المتواضع الجهد ثمرة أهدي

 الموجود عظم من إلى الرحمن، بطاعة طاعتها أقترنت من إلى -
 فوق من وأوجب وجودها

 كانت من الحٌاة،إلى معانً نفسً فً غرس من إلى برها، سموات سبع
 دربً تنٌر دعوتها

 :لحزنً وحزنت لتألمً سهرت من إلى -
 .والهناء بالصحة وأمدها عمرها فً هللا اطال الغالٌة "أمً"

 .حٌاتً مسار فً الحسنة قدوتً فكان توجٌهً، أحسن الذي إلى -

 أجل من وجاهد كابد الذي إلى لً، ذرعاًا  جناحٌه من جعل الذي إلى -
 أتعلم،وعلمنً أن

 :وعقٌدة جهاد الحٌاة أن
 .والهناء بالصحة وأمده عمره فً هللا أطال الغالً "أبً"

 مخٌلتً فً ورسموا واألوقات، السنٌن أحلى بهم جمعتنً من إلى -
 أخواتً اللحظات أجمل

 .باسمه واحدة كل

 األساسً، ، االبتدائً التعلٌمً مشواري فً أساتذتً جمٌع إلى -

 .الجامعً الثانوي،

 أو قرٌب من سواء الناس أعز لً وكانوا الحٌاة بهم صادفتنً من إلى -
 بعٌد

 .بأدرار الجزائر الوطنً البنك وكالة عمال جمٌع إلى -

 بكلمة ولو المتواضع العمل هذا إلنجاز العون ٌد لً مد من كل إلى -
 تشجٌع

 واالمتنان التقدٌر الشكر خالص منً الجمٌع إلى

                                                                            



 

VI 
 

  :ممخص

 : بالمغة العربية -  

 األساسية الوظيفة قروض شكؿ في لممستثمريف ومنحيا ودائع شكؿ في المدخرات تجميع        تعتبر عممية
 األخرى، المصادر تعددت ميما إليراداتو، الرئيسي المحور يمثؿ العممية ىذه عف المتولد والعائد بنؾ ألي
 .القروض منح عممية منيا السيما االئتمانية، بالوظيفة االىتماـ البنوؾ عمى يفرض ما وىذا

 متخذي الحتياجات تستجب تعد لـ االئتماف منح قرارات اتخاذ عند المعتمدة التقميدية األساليب أف      وحيث
 االقتصادية والبيئة التمويؿ بطالبي الخاصة المعطيات وتزايد جية، مف محدوديتيا بسبب االئتماف، قرار

أخرى، باإلضافة إلى كؿ ىذا وىو لما يشيده العالـ مف أزمات وتقمبات أثرت عمى البنوؾ  جية مف والمالية
: التالية اإلشكالية بطرح قمنا ذلؾ وإليضاح التجارية خاصة في ما يتعمؽ باالئتماف المصرفي،

 ما مدى تأثير جائحة كورونا عمى حجـ تطور االئتماف المصرفي لدى البنوؾ ؟
المالية  الوضعية تشخيص في المالي التحميؿ مف التجارية البنوؾ استفادة درجة معرفة إلى البحث ييدؼ و

 . وذلؾ مف خالؿ مقارنة النسب مالية قبؿ وبعد جائحة كورونا ، النواحي كافة في بالمستقبؿ والتنبؤ

 .  اجائحة كوروف،  البنوؾ التجارية االئتماف ، منح  ،االئتماف المصرفي  :الكممات المفتاحية



 

 

 :بالمغة الفرنسية

     L'opération d'accumulation d'épargne sous forme de dépôts et les donner aux 
investisseurs sous forme de prêts banc aires est considérée comme la function 
principale des banques et le rendement généré par cette operation représente l'élément 
le plus important de ses revenus . puimporte les autres resources cela oblige les 
banques à faire attention aux crédits bancaires. 

     Les méthodes traditionnelles adoptés lors de décision ne répondent plus aux 
besoins des décideurs de dépôt des crédits d'une part, en raison de ses limites et 
d'autre part, l'ogmentation de demandeurs de financement  en plus de ça ,les 
crises qui ont affecté le monde et qu'ils ont influencé sur les banques 
commerciales notamment en matière de crédits bancaires 

Ce qui nous amène à poser la problématique suivante : 

Quel est l'impact de la pandémie Corona sur le développement du crédit 
bancaire? 

    L'objectif de cette recherche est diagnostiquer l'état de financement des 
banques commerciales et de prévoir l'avenir en comparant les ratios financiers 
avant et après la pandémie de Corona 

Mots clés: Crédit bancaire, banques commerciales, pandémie de Corona. 
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 مقدمة 

: توطئة 

 إلنعاش بمد أي عمييا يعتمد والتي المصرفي، اإلئتماف إدارة عمميات لمجمؿ الحيوي الشرياف البنوؾ تمثؿ     
 جذب بعممية تقوـ حيث تنموية، مشاريع في لديو المودعة األمواؿ إستثمار خالؿ مف الوطني اقتصاده

 شكؿ عمى أو استثمارات شكؿ عمى االقتصادية القطاعات مختمؼ في توظيفيا عمى المدخرات والعمؿ
 لمبنوؾ الفقري ود العـ بإعتبارىا التجارية البنوؾ بيا تنفرد التي الوظائؼ أىـ مف وىي ،) النقود خمؽ(قروض 

 المحور يمثؿ االئتماني النشاط عائد أف إلى باإلضافة مالي، كوسيط األساسية لوظيفتو غيره عف يميزه والذي
 األدوات أكثر مف يعتبر الوقت ذات في ولكنو األخرى، أنشطتو تنوعت ميما بنؾ أي الرئيسي إليرادات

 وٕانما فحسب، الوسيطة المالية والمؤسسات البنؾ مستوى عمى السمبية تأثيراتو تقؼ ال إذ حساسية، االقتصادية
 .استخدامو يحسف لـ إذا الوطني االقتصاد إلى تأثيره يصؿ
 لتشخيص لمبنوؾ المصرفي اإلئتماف نشاط تحميؿ عمى تساعد وسيمة مف البد كاف ذلؾ ضوء وعمى    

 إكتشاؼ خالؿ مف وذلؾ أخرى، جية مف المتبعة السياسات وكذا جية، مف لإلئتماف الحقيقي النمو عوامؿ
 مف يقدمو لما المالي التحميؿ يستخدـ وبالتالي لتعزيزىا، ايجابية والمواطف لمعالجتيا السمبية الجوانب

 الجوانب تقييـ إلى لموصوؿ المالي المحمؿ يستخدميا التي وأساليبو أدواتو بمجموعة المالي فالتحميؿ معمومات،
 المالية، النسب بإستخداـ التحميؿ وأقدميا أشيرىا ومف البنوؾ، أداء عمى وأثرىا المصرفي لالئتماف المختمفة

 سيولة وضع لمعرفة وذلؾ المالية القوائـ وتقييـ التعبير في المستعممة الرئيسية األدوات مف أصبحت والتي
 . لمتوظيؼ المتاحة األمواؿ وحجـ الممكية حقوؽ ومالءة وربحيتو، البنؾ
وبالرغـ أف منح االئتماف المصرفي وظيفة تقميدية تمارسيا البنوؾ والمؤسسات المالية منذ أمد بعيد جدا     

في شتى المجاالت  العالـعرفيا إال أف المنتجات االئتمانية في تطور مستمر نتيجة لمتغيرات والتطورات التي ي
 مادامت البنوؾ النو،باإلضافة إلى ذلؾ النكسات واألوبئة يشيدىا والتي قد يكوف ليا تأثير عمى حجـ االئتماف

وىذا موضوع بحثنا الذي سنحاوؿ دراستو مف خالؿ  تقبؿ الودائع فستظؿ دائما تمنح االئتماف المصرفي
  :اإلجابة عمى اإلشكالية التالية

  ؟حجم تطور االئتمان المصرفي لدى البنوك ما مدى تأثير جائحة كورونا عمى- 
 : األسئمة الفرعية

 ماىي األسس التي يعتمد عمييا البنؾ لمنح االئتماف ؟- 

 لمقياـ الالزمة المعمومات توفير عمى قادرة الجزائري الوطني البنؾ طرؼ مف منجزة المالية القوائـ ىؿ- 
 ؟ اإلئتماني التحميؿ بعممية
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 المصرفي؟ االئتماف تحميؿ في المالية النسب تساعدنا كيؼ- 
 :الفرضيات

 :نظرا لطبيعة الدراسة قمنا بإرفاؽ اإلشكالية أعاله بالفرضيات التالية 
يتـ اتخاذ القرار االئتماني بناءا عمى مف المعايير وتتمثؿ في كؿ مف شخصية العميؿ وقدرتو عمى السداد - 
 . 
 شأنيا مف التي الالزمة المعمومات توفير عمى قادرة الوطني الجزائري  البنؾ طرؼ مف منجزة المالية القوائـ- 

 .التجارية لمبنوؾ المصرفي اإلئتماف التحميؿ عممية تسييؿ
 ماليةقرارات  واتخاذ األداء وتقويـ والرقابة لمتخطيط المصرفي االئتماف تحميؿ في المالية النسب تساعد- 

 األمواؿ وتوظيؼ الماؿ  رأسكفاية وكذا الربحية مستوى وقياس السيولة توفر مف التأكد خالؿ مف رشيدة،
 .االئتماف مف مناسب عائد لتحقيؽ لدييا المودعة
  :البحث أىمية

   نظرا لما شيدت العالـ مف أوبئة منيا فيروس كورونا والذي أثر بشكؿ كبير عمى شتى المجاالت منيا 
نقـو بإعداد ىذا البحث الذي يبيف تأثر معظـ البنوؾ في التعامؿ خاصة في مجاؿ االئتماف ، االقتصادية 

 .المصرفي والكيفيات الواجب إتباعيا لتقييـ ومعرفة مدى تطور حجمو والعمؿ عمى تفادي الوقوع في الخطر
 : البحث أىداف

 : يسعى ىذا البحث إلى جممة مف األىداؼ أىميا
 .دراسة األسس والمعايير التي يتبعيا البنؾ الوطني الجزائري عند قيامو بوظيفة اإلقراض- 
 . السعي لإلجابة عمى األسئمة المطروحة واختبار مدى صحة الفرضيات- 
 والتخطيط األداء لتقييـ المصرفي االئتماف تحميؿ في المالية النسب استخداـ كفاءة مدى عمى التعرؼ- 

 .الرشيدة المالية القرارات واتخاذ
 : الموضوع إختيار أسباب
 :األتي في الدراسة اختيار أسباب تتمثؿ

 .التجارية البنوؾ في األنشطة مف غيره عف المصرفي االئتماف نشاط أىمية- 
 .كونو يتعمؽ بالبنوؾ وىو بذلؾ يتماشى مع طبيعة تخصصنا العممي - 
 .المستجدات االخيرة الحاصمة في البنوؾ الجزائرية جراء انتشار فيروس كورونا - 
 . الرغبة في التعرؼ عمى نشاطات لبنؾ ميدانيا الكتساب التجربة والمعمومات - 
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 :  الدراسة حدود
 :يمي فيما البحث حدود تتمثؿ

 ) وكالة ادرار (ي الجزائريالوطف بالبنؾ الدراسة حددت :المكانية الحدود
 وكالة مف المأخوذة والبيانات المعطيات مف مجموعة عمى ىذا بحثنا معالجة في سنعتمد :الزمانية الحدود
  .2021 الى 2017 سنة مف الممتدة الفترة خالؿ ادرار فرع - 250- الجزائري الوطني البنؾ
 : البحث وأدوات ىجامن

 أىـ وتحديد النظري الجانب في الوصفي المنيج عمى سنعتمد ،الدراسة  موضوع بجوانب اإلحاطة قصد     
  .الكتب عمى باالعتماد بو، والمتعمقة البحث يتطمبيا التي التعاريؼ

 موضوع طبيعة مع يتناسب بما والوصفي التحميمي المنيج عمى سنعتمد حالة  لدراسةالتطبيقي الجانب أما   
 .سنوات خمسةؿ الوطني الجزائري لمبنؾ المالية القوائـ وتحميؿ بدراسة وىذا البحث،

 : البحث ىيكل
 :مايمي فصؿ كؿ يتضمف فصميف إلى مقسمة خطة عمى البحث ىذا دراسة في إعتمدنا   

 مفيوـ األوؿ المبحث يتضمف مبحثيف، إلى بدوره قسـ حيث النظري اإلطار فيو سنتناوؿ :األول الفصل
 إلى سنتطرؽ الثاني المبحث أما ، باإلضافة إلى ماىية البنوؾ التجاريةوأسسو وأىميتو المصرفي االئتماف

 . عرض الدراسات السابقة وأوجو التشابو واالختالؼ مع الدراسة الحالية
 تضمف حيث التالية، المباحث خالؿ مف تطبيقية إلى دراسة الثاني الفصؿ خالؿ مف تطرقنا :الثاني الفصل
 لمبنؾ المصرفي االئتماف بالتحميؿ قمنا الثاني المبحث أما الجزائري ، الوطني بالبنؾ تقديـ األوؿ المبحث
 .المالية مف النسب بمجموعة اإلستعانة خالؿ مف الجزائري الوطني



 

 
 

 

الفصؿ األوؿ
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األدبيات النظرية والتطبيقية  :  الفصل األول

: تمييد  

 أوجو أىـ رهابإعتب وذلؾ التجارية، البنوؾ أنشطة ضمف ىامة مكانة المصرفي االئتماف       يحتؿ
 باحتراـ إال لمبنوؾ مجدية تكوف أف االستخدامات ليذه ال يمكف أنو إال البنكية، المالية الموارد استخدامات

 البنكي االئتماف أنواع مف نوع كؿ خصوصيات االعتبار بعيف األخذ مع االئتمانية لمعمميات األساسية المبادئ
 .لو الالزمة والعمميات
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 أساسيات حــول االئتمان المصرفي لدى البنوك:المبحث األول
 لرأس المتزايد االقتصاد لحاجة وذلؾ االقتصادية، التنمية في أساسيا راود المصرفي االئتماف يمعب     
 توفير خالؿ مف وذلؾ الوطني االقتصاد في المالية والمؤسسات المصارؼ دور تطور وبالتالي الماؿ،

 المصرفية والخدمات االئتمانية والتسييالت القروض وتقديـ االقتصادية القطاعات الحتياجات الالـز االئتماف
 وواضحة شاممة ائتمانية سياسة وفؽ األخرى

ماىية االئتمان المصرفي :المطمب األول
المجاالت  مختمؼ يؼ المفاىيـ مف الكثير شاف شأنو المصرفي االئتماف حوؿ التعاريؼ تعددت و تنوعت     

 بيف تربط التي الثقة عمى أساسية بصورة يرتكز فيو العموـ عمى و واالجتماعية اإلدارية، و االقتصادية،
 .المستقبؿ في المؤجؿ الدفع و الحاضر في قيمة دفع عنيا ينجـ التي و والمديف الدائف

مفيوم االئتمان المصرفي وأىميتو  : الفرع  األول
 المصرفي اإلئتمان مفيوم :أوال

 تمويؿ المنشآت ميمتيا والتي حساسية وأكثرىا المصارؼ بيا تقوـ التي النشاطات أىـ "بأنو يعرؼ       
  "عمييا متعارؼ مستقرة وأسس وشروط ضوابط وفؽ ولكف تحتاجيا، الذي بالتمويؿ
 محدد غرض في إلستخدامو الماؿ مف معيف مبمغ إتاحة في لممتعامؿ البنؾ يولييا التي الثقة ىو "     انو

  "عميو متفؽ مادي عائد مقابؿ معينة بشروط سداده ويتـ معينة، فترة خالؿ
 وبتأجيؿ حاضر غير بثمف البيع يتـ كأف الديف، لدفع معينا أجال لمدينو الدائف منح "كذلؾ بو ويقصد     
 مبمغ بطمب ألخر شخص تقدـ في تتمثؿ لالئتماف أخرى صورة ىناؾ أف كما االئتماف، عممية تتـ الثمف دفع
 سداد وتأجيؿ جانب، مف الفور عمى القرض مبمغ عمى الحصوؿ في االتفاؽ ويتـ قرض، بصفة النقود مف

 1 .جانب مف مقبؿ زمف في نفسو القرض مبمغ
 المصرفي أىمية االئتمان:ثانيا

 2:مختمفة زوايا مف االئتماف أىمية إلى النظر يمكف
 شكؿ  في)ومدخرات ودائع (المختمفة البنوؾ موارد مف نسبة استخداـ يتـ حيث :االئتمان مانح لمبنك أىميتو
 الكبرى النسبة تشكؿ مالية، عوائد ذلؾ وراء مف البنوؾ وتحقؽ المقترضة، لمجيات تمنح وتسييالت قروض

  .المصرفي النشاط مف المحققة األرباح مف
                                                           

  103 ،ص 2000 مصر، اإلسكندرية، الجامعة دار ،"إدارتيا عمميات و الشاممة البنوك" :الحميد عبد المطمب عبد - 1
 دار ،المالية األزمة- المالية األسواق- النقدية السياسة- اإلسالمية البنوك - التجارية البنوك - النقود :المصرفي االقتصاد خبابو، اهلل عبد 2

 103 ص ، 2013 مصر، اإلسكندرية، الجامعة الجديدة،
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 المجاؿ يفتح بذلؾ فيو المصرفية والتسييالت القروض عمى الحصوؿ):الشركات أو األفراد (لممقترض أىميتو
 أىدافيا تحقيؽ مف االقتصادية الوحدات ويمكف المختمفة، العمؿ مجاالت في والنمو اإلنتاج حركة أماـ

. أعماليا ممارسة في واالستمرارية
: فً ٌتمثل ،والمجتمع لالقتصاد بالنسبة أهمٌته

1
 

 مع ونوعا حجما يتناسب القانونية النقود جانب إلى الدفع، وسائؿ مف قدر استحداث في االئتماف يساعد
 .لممجتمع االقتصادية الحياة متطمبات

 األفراد بيف التعامؿ يتـ أف طريقو عف يمكف حيث النقود، عف باالستغناء األحياف بعض في االئتماف يسمح
 .البعض بعضيـ بيف الديوف تسديد أوامر بتداوؿ االكتفاء أي النقود الستعماؿ الحاجة دوف

 أنواع االئتمان المصرفي: الفرع الثاني
 نشاط رافقت التي لمتغيرات وفقا األنواع ىذه تتغير إذ االئتماف، مف مختمفة أنواع التجارية البنوؾ تقدـ     
  :إلى وتنقسـ االقتصاد، في التجارية البنوؾ
: إلى تقسيمو ويمكف :منو لمغرض وفقا االئتمان تقسيم .1

 عمى إما لمحصوؿ تيدؼ وىي طويمة، لفترة المؤسسات بيا تقوـ التي العمميات تمؾ ىو :االستثماري االئتمان
  2. العقارات عمى أو ومعداتو اإلنتاج وسائؿ

 أف البائع عمى ويستوجب المدينة بالذمـ البيع أي منو، المشتريف إلى البائع بيع يتضمف :التجاري االئتمان
 والمبالغ المدينيف مف العديد عمى تتوزع بحيث باألجؿ مبيعاتو توزيع حيث مف جيدة ائتمانية سياسة يتبع

 3.االستحقاؽ وتواريخ
  احتياجاتيـ تمويؿ أجؿ مف لألفراد العادة في يقدـ ما وىو :االستيالكي االئتمان

 4. بالتقسيط البيع شكؿ غالب في النوع ىذا ويأخذ المعمرة، السمع مف االستيالكية
 5:االئتماف مف أشكاؿ ثالثة بيف التمييز يمكننا وىنا :لألجل وفقا اإلئتمان تقسيم .2

 لممؤسسة، التجاري النشاط تمويؿ لغرض ويمنح سنة، عف مدتو ال تزيد ائتماف وىو :األجل قصير إئتمان
 .أجؿ لقصر نظر منخفضة فائدة بأسعار النوع ىذا ويتميز

                                                           
 -التجارية البنوك -السندات أسواق في الفائدة سعر -المالية رق ا األو محفظة اختيار :المالية واألسواق والبنوك النقود اقتصاديات محمود، يونس 1

 74- 76.  ص ص ، 2013 مصر، اإلسكندرية، والتوزيع، والنشر لمطباعة الجامعي التعميـ دار، النقدية السياسات
 ,ط الجامعية، المطبوعات ديواف ،الجزائرية التجربة إلى إشارة مع البنوك طرف من النقود استخدام طرق دراسة في :البنوك تقنيات لطرش،  الطاىر2
  4 .ص ، 2007 الجزائر، عكنوف ،  بف6
. 7 ص ، 2013 األردف، عماف، ،1 ط والتوزيع، لمنشر الفكر دار ،ومخاطره اإلئتمان وتحميل إدارة عثماف، داود محمد 3
. 88 ص ، 1982 مصر، اإلسكندرية، الجامعة، شباب مؤسسة ،والصيرفة النقود اقتصاديات العزيز، عبد مبارؾ محمود،  يونس4
 .48 ص ، 2012 زئر، ا الج عكنوف، بف الجامعية، المطبوعات ديواف ،اإلئتمان وعمميات البنكية التقنيات سميماف،  ناصر5
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 أساسا ويوجو أقصى، كحد سنوات وسبع سنتيف بيف مدتو تتراوح ألذي االئتماف وىو :األجل متوسط إئتمان
 . اإلنتاج وتجييزات النقؿ ووسائؿ والمعدات اآلالت شراء لتمويؿ

 في اإلستثمارت لتمويؿ رئيسي بشكؿ ويستخدـ سنوات، خمس عف مدتو تزيد الذي ىو :األجل طويل إئتمان
 . والتجييزات كاإلنشاءات الثابتة األصوؿ

 1 :إلى المعيار ليذا تبعا وينقسـ :اإلئتمان متمقي شخصية حسب اإلئتمان تقسيم .3
 واألشخاص الطبيعييف األفراد (الخاص القانوف ألشخاص يمنح الذي اإلئتماف وىو :الخاص اإلئتمان

 ).كالشركات االعتبارييف
 والمصالح العامة والمؤسسات والييئات الدولة (العاـ القانوف ألشخاص اإلئتماف ىذا يمنح :العام اإلئتمان
 ).الحكومية

 :إلى اإلئتماف يقسـ :المقدمة الضمانات حسب اإلئتمان تقسيم .4
 )البنؾ( المقرض إلى يمتمكيا التي األصوؿ أحد  تقديـ)الزبوف (المقترض يمتـز وبمقتضاه :مضمون إئتمان
 مف أكبر تكوف أف يفترض المرىوف، لألصؿ السوقية القيمة أف أي القرض، قيمة سداد لضماف كرىف وذلؾ
 .القرض قيمة

 كزىـامر بقوة لدييا معروفيف ) الزبائف (لممقترضيف الحدود أضيؽ في البنوؾ وتقدميا :مضمون غير إئتمان
 لدى النقدية الودائع مف مالئـ بقدر دائمة بصفة يحتفظوف المذيف ومف إلتزاماتيـ، سداد في وجديتيـ المالية،

 2.المقرض البنؾ

 أسس منح االئتمان : الفرع الثالث
 3: وىي عمييا ومتعارؼ مستقرة وأسس قواعد مف مجموعة عمى االئتماف منح يستند
 سداد مف ستتمكف االئتماف عمى تحصؿ التي المؤسسة أف إلى البنؾ اطمئناف بو يقصد :األمان توفر .1

 .لذلؾ المحددة المواعيد في فوائدىا مع ليا الممنوحة القروض
  إطارىا في ويعمؿ االئتمانية قراراتو اتخاذ في البنؾ يتبناىا التي :اإلستراتيجية نوع .2

 الودائع عمى الفوائد دفع مف لتمكنو يمنحيا التي القروض مف فوائد عمى البنؾ حصوؿ أي :الربح تحقيق .3
 .صافية أرباح شكؿ عمى المستثمر الماؿ رأس عمى عائد تحقيؽ إلى باإلضافة المختمفة، مصاريفو ومواجية

                                                           
 . 350 ص ، 2002 األردف، عماف، ،1 ط والتوزيع، لمنشر رؽ ا الو مؤسسة ،اإلئتماني والتحميل المصرفي اإلئتمان إدارة الزبيدي، محمود حمزة 1
 . 350ص ، 2007 مصر، اإلسكندرية، الجديدة، الجامعة دار ،المعمومات وتكنولوجيا البنوك إدارة طو، طارؽ 2
 3 .ص ، 2012 مصر، اإلسكندرية، الجامعي، التعميـ دار ،القرار دعم مدخل :االستثمار ومحافظ البنوك ، سعد عمي داود محمد 3
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 السائمة األمواؿ مف كاؼ قدر توفر أي بالسيولة، يتصؼ مالي بمركز البنؾ احتفاظ بيا يقصد :السيولة .4
 مناسب قدر توفير بيف الموازنة يستمـز ألنو دقيؽ وىدفيا تأخير، أي دوف السحب طمبات لمقابمة البنؾ لدى
 .الربحية وتحقيؽ لمبنؾ السيولة مف

 االئتماف، بوظيفة القياـ عمى والمدربة المؤىمة البشرية الطاقة خاصة البنؾ يمتمكيا التي وىي :القدرات .5
  .إلكترونية تجييزات مف البنؾ يمتمكو وما المطمقة التكنولوجيا وكذلؾ

 خصائص االئتمان: الفرع الرابع
 توسعا و حجما أكبر باعتبارىا الكبيرة المؤسسات و ,الصغيرة و الكبيرة لممؤسسات المصرفي االئتماف يمنح

 األكثر النشاط باعتباره و مشاريعيا لتمويؿ المصرفي لالئتماف أكثر فتحتاج الصغيرة بالمؤسسات مقارنتا
 1:يتمتع بيذه الخصائص فيو شيوعا
 الذي في الزبوف ثقة لو تكوف أف البنؾ مف فالبد االئتماف خصائص أىـ مف ىي و :الطرفين بين الثقة .1 
 . المحدد الوقت في بالتسديد يقوـ سوؼ
 استحقاقيا و األمواؿ منح بيف زمنية فجوة تكوف أف يجب :االستحقاق مدة تحديد .2
  .العقد شروط عمى األخير ىذا موافقة بعد االئتماف بمنحو الزبوف البنؾ يعد :المبادرة أو التعيد .3
 .الفائدة في المتمثمة األمواؿ ىذه باستخداـ القياـ ثمف دفع الزبوف عمى يجب :الفائدة أو الربح .4

 ماىية البنوك التجارية : المطمب الثاني
 التطورات إقتصتها متطلبات و لظروف ٌدرك أنها محصلة الحالً شكلها فً للبنوك المتأمل      إن

  .العصور مر على االجتماعٌة و االقتصادٌة

 مفيوم البنوك، نشأتيا وتطورىا: الفرع األول
  البنوك مفهوم 

 لمسحب القابمة األفراد ودائع بتمقي أساسا تضطمع متخصصة غير ائتمانية مؤسسات ىي التجارية البنوؾ    
 البنوؾ ىذه عمى ويطمؽ األجؿ قصير االئتماف في أساسية بصفة والتعامؿ قصير أجؿ أوبعد الطمب لدى

 المودع تصرؼ تحت وتكوف المؤسسات أو األشخاص طرؼ مف الودائع تقبؿ التي الودائع بنوؾ اصطالح
 ىذه وتأتي الودائع بنوؾ عمييا يطمؽ أصبح الميزة ليذه ونظرا عمييا المتفؽ لممدة تبعا شاء، وقت أي في

 .المركزي البنؾ بعد الثانية الدرجة في البنوؾ
 أمواؿ عمى البنؾ يحصؿ حيث  ، بمد ألي المصرفي الجياز عصب يشكالف البنوؾ مف النوعيف وىذيف    

 التجاري فالبنؾ  ليـ قروضا يقدـ كما ألجؿ أو الطمب عند مبالغيا بتسديد ويتعيد ليـ ودائع فيفتح العمالء
 1.النقود مجاؿ في تتعامؿ مالية مؤسسة عف عبارة ىو وباختصار

                                                           

 124. ص ، 2003 التوزيع، و لمنشر وائؿ دار ،2 ط،" البنوك إدارة ",الدوري الرحماف عبد مؤيد ,الحسني حسيف فالح1 
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  تطورىا و البنوك نشأة

 عيد إلى ترجع المصرفية لمعمميات األولى البدايات أف حيث ، الوسطى القروف إلى البنوؾ نشأة ترجع     
 أي BANCO مف مشتقة بنؾ عممة أصؿ و اإلغريؽ عصر و النيريف بيف ما بالد  ،حاليا)العراؽ(   بابؿ

 نشأة نرجع و الشارع، في الطاولة عمى يجمس العممة بتجارة يقوـ الذي الشخص القديـ في فقد كاف الطاولة
 في الصياغ و التجار بعض قاـ حيث الوسطى القروف إلى األخيرة الفترة إلى األولية أو التجارية البنوؾ
 السرقة مأمف في ابي اإلحتفاظ و المودعيف أمواؿ بقبوؿ برشمونة و البندقية مدف في بالذات و أوروبا

 عمالئيـ لبعض الصياغ و التجار سمح ـ 14 القرف منذ و إسمية إيداع شيادات إصدار مقابؿ والضياع،
 في المفكريف مف عدد دفع الذي و المؤسسات مف عدد إلى إفالس ذلؾ أدى قد و المكشوؼ عمى بالسحب

 بإسـ البندقية في حكومي بنؾ أوؿ بإنشاء المطالبة إلى ـ 16 القرف مف األخير الربع
BANU.DELJA.PIZZADI.RIALTA سنة برشمونة بنؾ ىو التاريخ في بنؾ أوؿ أما ، ـ 1587 سنة 

 عند تحويميا و الودائع حفظ األساسي فرصو كاف و أمسترداـ بنؾأنشئ  ـ 1609 عاـ في و ، ـ 1401
 تدريجيا الشيادة تحولت ثـ اإليداع شيادات قبوؿ األفراد إعثاد المالية المؤسسات ىذه في بإستقرار و الطمب،

 حاليا يعرؼ ما منيا إنبثقت شيادات تداوؿ فإزدياد لحامميا الدفع تستحؽ شيادات إلى إسمية شيادات مف
 .بالشيؾ

 أفراد يممكيا مالية مؤسسات أغمبيا كانت و تدريجيا يزداد البنوؾ مف عدد أخذت ـ 18 القرف بداية منذ
 .المودعيف بحماية تقتضي القوانيف كانت و وعائالت

 إتسعت إلى مساىمة شركات بشكؿ بنوؾ إنشاء إلى أدى أوربا دوؿ في إنتشارىا و الصناعية الثورة ظيور إف
 خمؽ و اإلئتمانية التسييالت و اإلقراض عممية لتشمؿ وظائفيا فإتسعت مكاف كؿ في ليا فروعيا وقامت
 2.النقود

 بنؾ أنشئ ـ 1668 عاـ ففي التجارية البنوؾ نشأة عف كثيرا متأخرة المركزية البنوؾ نشأة جاءت حيف في
 . فرنسا بنؾ ـ 1800 عاـ في و إنجميترا بنؾ أنشئ ـ 1694 عاـ في و السويد،

 أنواع البنوك وخصائصيا:  الفرع الثاني
  البنوك أنواع

 تؤديو الذي الدور و لتخصصيا وفقا تختمؼ البنوؾ مف عدد مف مجتمع أي مف المصرفي الجياز يتكوف    
 :3 كالتالي ىي و الدقيؽ التخصص عف الناتجة األمور مف البنوؾ أشكاؿ تعدد يعتبر تمع،ولمجا في

                                                                                                                                                                                           
  2 ص ، 2006 طبعة التوزيع، و لمنشر المناىج دار ،"البنوك إدارة" الصيرفي، الفتاح عبد محمد 2
 117 ص ، ذكره سبؽ ،مرجع المجيد عبد المطمب عبد 1
 11-12ص ص ، 2005 لبناف ، الجديدة الجامعة دار ، البنوك إدارة ، سمطاف أنور سعيد محمد 2
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 مركزية بنوك- 

 الحياة، فيو يبعث و حركتو ينظـ و بالدعـ يمده النابض، المركزي الجياز قمب المركزي البنؾ يعتبر     
 يقررىا، التي السياسات حدود في ليا يرسمو الذي النطاؽ في تدور األخرى المصرفية المنشأة فجميع

 النقد أوراؽ إصدار و قروضيا، و الحكومة خدمة في ، المركزي البنؾ ابي يقوـ التي الوظائؼ وتتمخص
 الفائدة سعر و الخصـ سعر تحديد و األجنبي اإلستثمار تنشيط و الماؿ رأس سوؽ إستقرار عمى والعمؿ
  .وموازنة

 التجارية بنوك- 
 تعتبر و الربح لتحقيؽ تسعى التي النقود، في التعامؿ في المتخصصة المالية المنشآت إحدى ىي      
 يقوـ كفاية ذا قطاعا توفر إذ أنيا عمييا، بالطمب األمواؿ، عارضي فيو يمتقي الذي المكاف التجارية البنوؾ
 بيف تتـ التي المالية المعامالت كافة تسوية عاتقيا عمى أف كما المنشآت و األفراد مدخراتو  دائع و بتعبئة

 التجار أو المنتجيف سواء الالـز التمويؿ لمنح ميمة كونيا أداة إلى باإلضافة ذلؾ و واألفراد، األعماؿ منشآت
  .اإلئتماف مف تمنحو ما خالؿ مف المستيمكيف أو
  المتخصصة بنوك- 

 في يتخصص الصناعي فالبنؾ معيف، إقتصادي نشاط تمويؿ في تتخصص بنوؾ -إسميا يوضح     كما
 الزراعي البنؾ و العقارية اإلستثمارات تمويؿ في يتخصص العقاري البنؾ و الصناعية اإلستثمارات تمويؿ

 التجارة تمويؿ في يتخصص الخارجية التجارة تمويؿ بنؾ و ، الزراعية اإلستثمارات تمويؿ في يتخصص
 ظروؼ تقتضيو ما إلى التخصص ىذه في السبب يرجع و اءبي خاصة مصرفية عمميات مباشرة و الخارجية
  .المتباينة الطبيعة ذات االتلمجا ىذه كؿ في التمويؿ

 اإلستثمار وكن ب-
 الوقت في ابي تضطمع التي األنشطة لتعدد ذلؾ اإلستثمار و لبنوؾ محدد تعريؼ وضع الصعب مف    

  .الدولة نفس داخؿ حتى أخر إلى بنؾ مف وظائفيا والختالؼ الحالي
 تمويؿ دؼبي التجارية األوراؽ قبوؿ عمى تقتصر أعمالو كانت إنجميترا و في البنوؾ مف النوع ىذا نشأ    

 األسواؽ في السندات و األسيـ بطرح الخارج في لممقترضيف الالزمة األمواؿ توفير و الخارجية، التجارة
 الرأسمالية، الدوؿ في خاصة البنوؾ مف النوع ىذا نشاط إمتد فقد الحالي الوقت في الماؿ،أما لرأس المحمية
 تمويؿ و الشركات بيف اإلندماجية االتلمجا في المنشورة تقديـ و اإلستثمارات وٕادارة المحمي التمويؿ ليشمؿ

 1 .الدولية المالية األسواؽ في ىاما دورا كما تمعب األجؿ، البيع عمميات
 اإلدخار بنوك- 

                                                           
  15ص ،14ص،13ص، مرجع سبؽ ذكره  ، سمطاف أنور سعيد محمد 1
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 صغيرة وحدات مف تتكوف شعبية بنوؾ بالتالي ىي و الشعبي، المدخرات تجميع بغرض أساسا نشأت    
 الربح تستيدؼ ال البنوؾ ىذه و ، المحدود الدخؿ ذوي الفئات مف قريبة تكوف لكي جغرافيا منتشرة الحجـ
 ضخمة شعبية البنوؾ ىذه نالت قد و الحجـ الصغيرة المدخرات تجميع ىي األصمية غايتيا ولكف عامة بصفة

  .العالـ دوؿ مختمؼ في
 اإلسالمية بنوك- 

 إف بالفائدة، تتعامؿ ال التي البنوؾ أو " الالربوية بنوك " إسـ اإلسالمية البنوؾ عمى البعض يطمؽ قد    
 إسالمية، مالية مؤسسة ىو اإلسالمي البنؾ الحقيقة في لكف و المشاركة مبدأ أساس عمى تقوـ التي البنوؾ
 ليس و الرسالة صاحب بنؾ ىو اإلسالـ، التعاليـ إطار ظؿ في تعمؿ إجتماعية و إقتصادية رسالة ذات

 ييدؼ ال اإلسالمي البنؾ ،"ربحا األكثر مجرد ليس " نفعا األكثر المشروع عف يبحث بنؾ تجارة، مجرد
 و عقائدية أسس عمى كامؿ إسالمي مجتمع بناء في المساىمة إنما و ، إسالمي مصرفيا نظاـ تطبيؽ ردلمج

  .إقتصادية و أخالقية
  المحميات بنوك-

 خاضعة مؤسسات تكوف أو المركزية لمحكومة الممموكة المنشآت إحدى تكوف أف يمكف المحميات بنوؾ    
 أسيـ مف عادة رأسماليا يتكوف و  ذاتيا تمويال مشروعات تمويؿ عمى العمؿ و المحمية، السمطات لسيطرة
 .السكاف  لعدد طبعا المقاطعات مختمؼ عمى مقسمة

  البنوك خصائص
 :1يمي  بما التجارية البنوؾ خصائص تحديد يمكف

 خالؿ مف المصارؼ عمى رقابة المركزي البنؾ يمارس : عميو تؤثر وال المركزي المصرف برقابة تتأثر .أ
 عمى تأثير أو رقابة أية تمارس أف يمكنيا ال مجتمعة التجارية المصارؼ أف حيف في بذلؾ، مكمؼ جياز
 . المركزي البنؾ

 . النقدية السوؽ لحاجة تبعا وتتفرع التجارية البنوؾ تتعدد : واحد المركزي والبنك التجارية البنوك تعدد .ب
 المصارؼ تصدرىا التي المصرفية النقود تختمؼ : القانونية النقود عن المصرفية النقود تختمف .ج 

ابرائية نيائية  وغير نيائية والثانية ابرائية فاألولى المركزي، البنؾ يصدرىا القانونية، التي النقود عف التجارية
 بعكس والمكاف، الزماف اختالؼ عف النظر  بصرؼ"المطمقة"قيمتيا  في القانونية النقود وتتماثؿ القانوف، بقوة
 والنقود والمكاف، الزماف باختالؼ تختمؼ فائدة ألسعار تخضع ومتغايرة متباينة عادة تكوف التي الودائع نقود

  .القتصادية االقطاعات عادة تخاطب المصرفية النقود أف حيف في القطاعات كافة تخاطب القانونية
 ىدفيا رأسمالية، مشاريع التجارية البنوؾ تعتبر :المركزي البنك بعكس الربح إلى التجارية البنوك تسعى .د

الشركات  أو األفراد مف ممموكة تكوف ما غالبا وىي ممكنة، نفقة وبأقؿ الربح مف أكبر قدر تحقيؽ األساسي
                                                           

1
  -94  87ص ص ، 2000 ، الجزائر ، الجامعية المطبوعات ديواف ، البنوك إقتصاديا في محاضرات ، دياب أبو سميماف  
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 النقود وٕاصدار والتوجيو والرقابة اإلشراؼ في تتمخص التي المركزي البنؾ أىداؼ عف مختمؼ اليدؼ وىذا
  .النقدية السياسة وتنفيذ القانونية

  دور البنوك ووظائفيا: الفرع الثالث
  البنوك دور

 1: في تتمثؿ عمميات بعدة تقوـ إقتصادية مؤسسة البنؾ يعتبر
 الدفع عمميات في الجميور مف البنؾ يتمقاىا التي الودائع في المتمثمة عمميات ىي و :الصندوق عمميات .1

 .األمواؿ تحويؿ عمميات في والسبب
 عمى التسبيقات ، التجارية ، المالية األوراؽ خصـ ، النقدية القروض تقديـ منيا و :القروض عمميات .2

 غيرىا و ...مضمونة قروض و مختمفة بآجاؿ الضمانات منح في الحساب
 الدراسات جانب إلى المستندي اإلعتماد ، المشتري قرض ، المورد قرض مثؿ: الخارج مع عمميات .3

 .المتفقيف و التجار ، السياح لفائدة المصرفية العمميات
 الدراسات جانب إلى البورصة في الدخوؿ و التواجد عمى الحفاظ ، المالية القيـ حفظ :المالية العمميات .4

  .المالية المساعدات و والبضائع
 : في يكمف إقتصادي دورا ىناؾ البنوؾ ابي يقوـ التي المعمومات ىذه إلى باإلضافة

 كمية عمى محدود ليس يوزعيا التي التسميفات حجـ أف إذ المتداوؿ، لمماؿ المصدر دور البنؾ يمعب • 
 المالية الثروات إنتاج عمى يؤثر التسميمات منح في التشديد أو التساىؿ لكف و يتمقاىا التي الودائع أو األمواؿ

 .النقد حجـ بتقميص أو التضخـ بإحداث أما
إزدىار  إلى يؤدي النظاـ ىذا أف إذ الوطني، اإلقتصاد تنشيط الحرفي النظاـ ذات البمداف في البنؾ يساىـ • 

  . فييا التحكـ يصعب حادة ألزمات يتعرض أنو كما العامة المصمحة حساب عمى سريع إقتصادي
  البنوك وظائف

 عوامؿ ىناؾ أف إال حديثة ووظائؼ قديمة، تقميدية الوظائؼ مف نوعاف التجارية المصارؼ لدى يوجد    
  :2التالي التقسيـ حسب القديمة واألخرى الحديثة الوظائؼ مف كؿ وطبيعة حجـ تحدد كثيرة

  القديمة التقميدية الوظائف-أوال 
 :يمي فيما وتتمثؿ

  الخ....إلشعار خاضعة ألجؿ ودائع توفير، جارية، كانت سواء أنواعيا اختالؼ عمى الودائع قبوؿ - 
                                                           

  26-25ص  ص ، 1972 بيروت ، النشر و لمطباعة العربية لنيضةا دار ، البنوك و النقود في مذكرات ، ـىاش محمد إسماعيؿ 1
  48-49. - 47ص ص ص ذكره، سبؽ مرجع ،ىاشـ محمد إسماعيؿ2
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 أو  والضمافSecurityوالربحية   Profitality  السيولة بيف التوفيؽ مبدأ مراعاة مع البنؾ موارد  تشغؿ- 
  :يمي ما واالستثمار التمثيؿ أشكاؿ أىـ  ومفLiquidityاألمف
 المدنية الجارية الحسابات وفتح المختمفة والسمؼ القروض منح

 .بضمانيا والتسميؼ وخصميا التجارية األوراؽ تحصيؿ
 .عمالئيا لمصمحة أو لمحفظتيا وشراء بيعا وسندات أسيـ مف المالية باألوارؽ التعامؿ
 .المستندية االعتمادات فتح خالؿ مف الخارجية التجارة تمويؿ
 .لمعمالء الضماف وخطابات الكفاالت تقديـ

 . والخارجية منيا الداخمية والحواالت السياحية، الشيكات وشراء، بيعا األجنبية بالعمالت التعامؿ
 ا.عميو المسحوبة الشيكات وصرؼ المقاصة، غرفة طريؽ عف المحمية الشيكات تحصيؿ

 .المساىمة الشركات وسندات أسيـ إصدار في المساىمة
 .الثمينة واألشياء والمستندات المجوىرات لحفظ لعمالئيا اآلمنة الخزائف تأجير

 تأثير مف ليا لما التجارية البنوؾ بيا تقوـ التي الوظائؼ أىـ مف الوظيفة ىذه وتعتبر :الودائع نقود خمق -
 حتى أحيانا، وسمبية مختمفة أثار متزايدة حدود في النقود كمية زيادة عف يترتب حيث الوطني االقتصاد عمى
 لخمؽ منيا كؿ يسعى التجارية لبنوؾا مجموعة وحولو مركزي بنؾ وجود نفترض فإننا الوظيفة ىذه أبعاد تتبيف

 تعتبر ودائع، شكؿ عمى سائمة قانونية نقود مف واألفراد المؤسسات مدخرات يتمقى التجاري فالبنؾ االئتماف،
 خزانتو في وتدخؿ حؽ تعتبر الودائع ليذه الموازية النقد ووحدات البنؾ، ميزانية خصوـ في وتسجؿ دينا قيمتيا

، في وتسجؿ  االعتبار بعيف اآلخذ مع قروض شكؿ في الوديعة قيمة باستخداـ التجاري البنؾ يقوـ ثـ الخصـو
  :عامميف ىما

  .الودائع أصحاب طرؼ مف سحبيا المتوقع الكمية -
    .لإلقراض المخصص والجزء بو يحتفظ السائمة النقود بيف قيمتيا توزيع كيفية -

 1 :في وتمثمت :الحديثة الوظائف-ثانيا
 متخصصة دائرة خالؿ مف ليـ والمالية االقتصادية االستشارات وتقديـ العمالء وممتمكات أعماؿ إدارة - 1

   Trust Département ىي
 سقؼ تجاري بنؾ لكؿ أف ذكره يجدر ومما العقاري، اإلقراض خالؿ مف الشخصي اإلسكاف تمويؿ - 2
 يتجاوزىا أال يجب المجاؿ ىذا في لإلقراض محدد

 إلى قصيرة آلجاؿ اإلقراض التجاري البنؾ يتجاوز وىنا االقتصادية، التنمية خطط في المساىمة - 3
 .نسبيا  اآلجؿ وطويمة متوسطة آلجاؿ اإلقراض

 
                                                           

1
   50 صذكره، سبؽ مرجع اشـ،ه محمد إسماعيؿ 
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 األدبيات التطبيقية : المبحث الثاني
 خالؿ مف الباحثيف مف العديد قبؿ تطور حجـ االئتماف لدى البنوؾ التجارية مف موضوع تناوؿ تـ لقد    

 الدراسات ألىـ موجز عرض سنحاوؿ في تنمية الحياة االقتصادية وعميو ألىميتو نظرا وىذا ، مختمفة جوانب
 .األقدـ إلى األحدث مف ليا التاريخي التسمسؿ حسب وذلؾ الدراسة الصمة  بموضوع ذات واألبحاث

 السابقة الدارسات عرض : األول المطمب
 أطروحة المحمية التنمية بنؾ حالة دراسة "مخاطرىا و البنكية القروض"فوضيؿ  غناـ :الدراسة األولى

  الجامعية السنة ،مالية  فرع التسيير وعموـ االقتصادية العموـ مميانة، قسـ خميس جامعة ،ماجستير
.2004/2003 

 ىذه مف والحد الوقاية كيفية وكذا اإلقراض مخاطر ودراسة البنكية القروض عرض إلى الدراسة ىذه ىدفت
  BDL.طرؼ مف عقاري قرض تقديـ حالة دراسة المخاطر تـ

  أيف تكمف مخاطر القروض في البنوؾ التجارية وكيؼ يتـ معالجتيا ؟ :الدراسة توصمت قد وعميو
 اف يجب بصفة نيائية، لذلؾ إلغاؤه األحواؿ مف حاؿ بأي يمكف ال لمقرض مالزما عنصرا يعتبر الخطر بأف  

 . حذر بشكؿ الواقعl ىذ مع يتعامؿ
 نيؿ متطمبات ضمف تدخؿ تخرج مذكرة"  آلية التحميؿ اإلئتماني وضوابطو "سيداوي فتيحة:الدراسة الثانية 

 .  2010-2009الجامعية  السنة .  مالية :تخصص .التجارية العموـ في الميسانس شيادة
 ماىو الدور الذي يمعبو التحميؿ االئتماني لمتقميؿ مف مخاطر القروض في البنوؾ التجارية ؟ : االشكالية 

: رصد مجموعة مف االىداؼ  إلى الدراسة ىدفت حيث
 .االئتماني لمتحميؿ األساسية العناصر عمى التعرؼ وكذا ومعاييره، وأسسو المصرفي االئتماف مفيوـ شرح 

و  المالي مركزه سالمة مف والتحقؽ الكشؼ في االقتراض لطالب المالية البيانات تحميؿ أىمية تبياف  -
 .المطموب االئتماف عمى الحصوؿ بعد التزاماتو سداد عمى وقدرتو االئتمانية، جدارتو

 :كما توصمت الدراسة إلى- 
 فقط، معينة نسب عمى االقتراض،باالعتماد طمب دراسة مرحمة في المالي التحميؿ بإجراء المصرؼ يقوـ- 

 المالي المركز عمى الوقوؼ في أىميتيا مف بالرغـ القرض، متابعة مرحمة في المالي التحميؿ اعتماد وعدـ
 .تعثره باحتماالت التنبؤ و لمعميؿ

 مف مجموعة في استبيانية دراسة" التجارية البنوؾ في االئتمانية المخاطر إدارة "جياد حفياف :الدراسة الثالثة 
 _2012 الجامعية التسيير،السنة عموـ و االقتصادية العموـ ورقمة، قسـ جامعة ماستير مذكرة التجارية البنوؾ
2011  .

   الجزائرية؟ المؤسسات في القروض ليا تتعرض التي المخاطر إدارة يتـ كيؼ: اشكالية الدراسة
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 عمى الضوء إلقاء و فييا التحكـ و المصرفي االئتماف مخاطر إدارة بكيفية االىتماـ إلى الدراسة تيدؼ
 قامت المصرفي، كما العمؿ تواجو التي المخاطر مفاىيـ ألىـ عرض خالؿ مف المخاطر إدارة موضوع
 .لمبنوؾ بالنسبة وأىميتيا االئتمانية المخاطر إلدارة األساسي الدور بعرض الطالبة

 :إلى الدراسة توصمت قد و
 بالمشروع المتعمقة المخاطر تحميؿ و دراسة إلى يستند التجارية البنوؾ في اإلئتماني القرار يكوف أف - 

 . المموؿ
 بتطبيؽ البنوؾ تقوـ أف البنؾ،و مف الممولة المشاريع متابعة في متخصص إداري جياز بإنشاء القياـ - 

  .اإلئتماف لمراقبة فعالة أنظمة
 شيادة لنيؿ مقدمة أطروحة" إدارة االئتماف في النظاـ المصرفي الجزائري  "  سبع مختارية :الدراسة الرابعة

 :الجامعية السنة .البنوؾ   قانوف:فرع - قانونية عموـ :تخصص العموـ في الدكتوراه
2017  -2018 .  

 التي المالية والمؤسسات البنوؾ عمى المطبقة المعايير أىـ ىيما :حيث تجمت اشكالية الدراسة حوؿ 
 االئتمانية؟ المخاطر وٕادارة قياس فيت اعتمد

 ومواجيتيا إدارتيا وكيفية القروض مخاطر أىـ عمى التعرؼ محاولة في الدراسة ىذه مف األساسي اليدؼ 
 وتقييـ الشأف ىذا في المالية الرقابة وأساليب آليات عمى كذلؾ والتعرؼ واالقتصادي المالي  االستقرارلتحقيؽ
 لمرقابة أسموب وأىـ أحدث تعد والتي االحترازية بالرقابة يتعمؽ فيما الجزائر خاصة في تطبيقيا وواقع فعاليتيا

  .المصرفية
: وقد توصمت الدراسة إلى 

 نقص في تكمف بفعالية الرقابة آليات تطبيؽ في خاصة الرقابية وسمطات زائرالج بنؾ تعترض مشكمة أىـ- 
 ىذا في إطارات متخصصة تكويف يجب لذا تأطيرىا، نقص عامة وبصفة الرقابية السمطات ىذه وكفاءة الخبرة

 .مخاطر لتجنب المجاؿ
 الرقابية الوسائؿ كؿ األخيرة ىذه تضـ حيث لمبنوؾ، الداخمية الرقابة تطوير ضرورة عمى التركيز ينبغي- 

 مف ناحية منح ليا تتعرض التي المخاطر كؿ في بالتدقيؽ لمبنوؾ تسمح والتي بنكية مؤسسة بكؿ الخاصة
 .االئتماف 

 أوجو التشابو واالختالف بين الدراسات الحالية والسابقة: المطمب الثاني
 :التالية  النقاط في السابقة الدراسات و دراستنا بيف ؼواإلختال الشبو أوجو عرض يمكف   

 تمعبو الذي الكبير الدور خالؿ مف ، المضموف حيث مف السابقة الدراسات مع دراستنا   تتشابو 
 الزمف في السابقة الدراسات عف دراساتنا تختمؼ بينما ، منح القروض إطار في التجارية البنوؾ
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 طبيعتيا لكونيا في البنؾ في تختمؼ دراستنا أف السابقة الدراسات استعراض خالؿ مف يتضح 
  BNA الجزائري الوطني

 الجزائري الوطني البنؾ يمعبو الذي الكبير الدور حوؿ رقمية إحصائيات جمع إلى دراستنا ىدفت 
BNAالقروض  منح مجاؿ  في 

 في المنيج المتبع السابقة الدراسات عف دراستنا تختمؼ . 
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  : األول الفصل خالصة
 )خصائص- أنواع- أىمية(االئتماف المصرفي مفيوـ إلى تطرقنا عمى ضوء اإلطار النظري لمدراسة      

  .التجارية البنوؾ واستخدامات موارد وأىـ خصائص وأنواع ألىـ التطرؽ تـ باإلضافة إلى ذلؾ
ميتـ،  كؿ أماـ الضرورية األمور مف المصرفي أف اإلئتماف إلى توصمنا الفصؿ ىذا خالؿ       فمف
 الموجية الموارد حجـ لكبر نتيجة وذلؾ ربحيتيـ ، عمى كبير بشكؿ يؤثر قبؿ البنوؾ مف الممنوح فاالئتماف

 البنوؾ تحاوؿ بالتالي التجارية لمبنوؾ األساسية النشاطات مف القروض تعد حيث االئتماف، نحو عمميات
 .لدييا االئتماف نسبة عمى الرقابة خالؿ مف قروض في لمودائع توظيفيا مستوى عمى الرقابة دائما
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  الدراسات التطبيقية: الفصل الثاني
  تمييد  

 الشخصية المدخرات أف خالؿ مف الالـز التمويؿ توفر أساس عمى إال تقوـ ال اإلستثمارية المشاريع     إف
 .اإلستثمار عمميات لتشجيع المختصة األجيزة تمنحيا التي اإلعانات كافية،وأيضا التكوف

 جبائّية وشبو جبائّية إعفاءات شكؿ في تسييالت بمنح تنص الجزائر في القوانيف بعض أف نجد      لذلؾ
 تكمفة مف معينة بنسبة إعانة تعطي الشباب تشغيؿ لدعـ الوطنية الوكالة أف كما محددة، شروط ضمف

 إعانة ومبمغ الشخصية المساىمة مبمغ مازاؿ ذلؾ ظؿ في لكف المحددة، بالشروط التقيد إطار في المشروع
 المراد المشروع تكاليؼ لتغطية كافييف غير الشباب تشغيؿ لدعـ الوطنية الوكالة في الممثمة الدعـ وكاالت
 خالؿ مف التجارية البنوؾ أحد معطيات عند توقفنا التطبيقي، الجانب مف ذلؾ تطابؽ مدى ولمعرفة تأسيسو،

 BNA.الجزائري  الوطني البنؾ وكاالت مف لوكالة عينة
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 الطريقة واألدوات: المبحث األول
 . الجزائري الوطني البنؾ عف بسيطة لمحة بتقديـ سنقوـ المستخدمة واألدوات الطريقة إلى التطرؽ قبؿ     
  BNAالجزائري الوطني البنك عن لمحة
 بنؾ فيو إسمو عميو يدؿ كما ، اإلستقالؿ بعد نشأت التي البنوؾ أىـ مف الجزائري الوطني البنؾ يعتبر    

 13 تاريخ في تأسيسو وتـ ،الخارج أو الداخؿ في سواء التجارية العمميات بمختمؼ بالقياـ يختص عمومي
 ىدا وأنشئ التجارية البنوؾ مف يعتبر وىو األساسية القوانيف حسب 66 /178  األمر ،بموجب 1966 جواف
  :التالية البنوؾ محؿ ليحؿ جزائري دينار مميوف 20 قدره برأسماؿ البنؾ

 (1966/07/10) التونسي الجزائري العقاري القرض 
 (1967/07/ 01) والتجاري الصناعي القرض  
 (1968/07/01) إفريقيا في والتجارة الصناعة بنؾ  
 .(1968/05/ 04) ىولندا و باريس بنؾ   

 ) 250BNA (وكالة أدرار الجزائري الوطني البنك نشأة
 النشاطات زيادة نتيجة زائريالج الوطني البنؾ مف بمبادرة وىذا ،1983سنة  أدراروكالة نشأت     

رات االستثما لتشجيع وذلؾ والمستثمريف العمالء مف البنؾ تقريب في والرغبة المنطقة في االقتصادية
 الودائع باستقباؿ تقوـ بحيث ببشار، الجيوية لممديرية  أدراروكالة وتتبع المنطقة تنمية في والمساىمة
 وفؽ بأنواعيا لمقروض ومنح سحب مف البنكية األنشطة بمختمؼ تقوـ كما بالمقابؿ الفوائد عمى لمحصوؿ

 ويبمغ التجارية، البنوؾ لدى البنكية الخدمات مف وغيرىا أنواعيا بكؿ الحسابات وفتح مسبقا، موضوعة شروط
 .عامال 22 فييا العامميف عدد
 لمعقد وفقا أنشأ دينار، مميار 41.6 قدره برأسماؿ أسيـ، ذات شركةالجزائري  الوطني البنؾ ويعتبر    

 والمسجؿ بالسجؿ التجاري بتاريخ 08/10/1989الموثؽ والمبـر مف طرؼ األستاذ بف عبدالعبيد بتاريخ 
 . الشيداء بساحة مقرىا الكائفأدرار  بوكالة والممثمة 4091200/00/16 ب 00 رقـ تحت 15/07/2015

  :منيا نذكر مختمفة بمياـ الوكالة وتقوـ
 االستثمارية مشروعاتيـ تأسيس في مساعدتيـ شأنيا مف التي و لممستثمريف التسييالت تقديـ .  
 مف الثانية المادة في ورد ما حسب لممؤسسات المينية بالخدمات ويقوـ الجميور، مف الودائع يستمـ 

 .لمبنؾ األساسي القانوف
 بو المعموؿ التشريع إطار في فتتـ القرض وعمميات األجنبية بالعمالت الصرؼ بعمميات كما تقوـ 

   .القرض و النقد قانوف وخاصةالجزائر  في البنوؾ عمؿ تنظـ التي والقوانيف
 



 الدراسات التطبيقية:............................................................................الفصل الثاني

 

18 

 

الطرق المستخدمة  : المطمب األول
 استخداـ طريؽ عف بحثنا إشكالية لحؿ اعتمدناىا والتي الدراسة ومجتمع عينة شرح المطمب ىذا في سيتـ    
  .الدراسة ىاتو في المستخدمة والبرامج األدوات جميع إلى إضافة ،)المقابمة الوثائؽ، جمع(البحث أداة

  مجتمع وعينة الدراسة: الفرع األول
  .الدراسة اشكالية لتسييؿ كطريقة الدراسة وعينة مجتمع عرض الجزء ىذا في سيتـ 

  الدراسة مجتمع :أوال

  .األجؿ والطويمة األجؿ المتوسطة القروض مف بمجموعة تتعمؽ ىذه دراستنا

  الدراسة عينة :ثانيا

 Cmt Ordinairesعادية  األجؿ متوسطة قروض في والمتمثمة الدراسة مجتمع مف عينة اختيار      تـ
 إطار في  والقروضAngemالمصغر   والقرضAnsejالشباب  دعـ وتشغيؿ وكالة إطار في والقروض

Cnacالعقاريةِة   والقروض.Crédit immobiliers   

 متغيرات الدراسة : الفرع الثاني
  . الدراسة اشكالية لحؿ المستخدمة والمراحؿ والطرؽ الدراسة متغيرات بعرض الجزء ىذا في سيتـ

  الدراسة متغيرات تحديد :أوال

 التجارية البنوك : 

 تحفيز والتشجيع عمى في تأثيره دراسة وسنحاوؿ مستقؿ متغير عف عبارة دراستنا في التجارية البنوؾ وتعتبر
  .اإلستثمار

 االئتمان المصرفي: 

 مالية مؤشرات عمى اإلعتماد تحميمو يتطمب لمقياس دراستنا، قابؿ في تابع تطور حجـ االئتماف متغير يعتبر  
 .لممؤسسة المالية القوائـ مف عناصرىا تستخرج والتي و إقتصادية
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  الدراسة متغيرات جمع وطريقة قياس :ثانيا

 تطبيؽ مدى عمى الوقوؼ خالؿ مف الدراسة متغيرات جمع طريقة وتحديد قياس البحث ىذا في سيتـ     
 تطبيقيا ومدى البحث أدوات مف كأداة المقابمة استعماؿ خالؿ مف وذلؾ التابع لممتغير الدراسة محؿ البنؾ
 لمعرفة الدراسة محؿ القروض تطور جداوؿ وتحميؿ جية، مف استخداما لبرامج خالؿ مف البنؾ طرؼ مف

 .   تأثيرىا ومدى ، الممنوحة القروض حجـ

 األدوات والبرامج المستخدمة : المطمب الثاني
 محؿ القروض منح في البنؾ مساىمة مدى لمعرفة المستخدمة األداة بعرض الجزء ىذا في سيتـ     

 . المستخدمة األداة عناصر تحميؿ لتسييؿ المستخدمة البرامج إلى باإلضافة الدراسة،

األدوات المستخدمة : الفرع األول
  الوثائق جمع :أوال

 في البنؾ استجابة مدى معرفة قصد العممي البحث أدوات مف كأداة الوثائؽ جمع عممية عمى اعتمدنا     وقد
 اشكالية لتحميؿ المطموبة الوثائؽ عمى الحصوؿ مف تمكنا حيث ، يطبقيا التي واإلجراءات القروض منح

 خالؿ الممنوحة القروض ومبالغ عدد تطور في والمتمثمة القروض، مصمحة في المكمؼ طرؼ مف الدراسة
 . الدراسة سنوات

  المقابمة :ثانيا
 وذلؾ واحدة، إجابة تحتمؿ مباشرة أسئمة وىي الدراسة، مجاؿ يخص فيما أسئمة عف عبارة المقابمة كانت

 .الدراسة تسييؿ بغية ومحددة سيمة األسئمة كانت حيث ، اإلجابة في السيولة والدقة لضماف

  البرامج المستخدمة: الفرع الثاني
 المحصمة البيانات تجميع تـ المطموبة، لموثائؽ النيائي التحصيؿ وعقب التحميؿ، عممية تسييؿ بغية    

  Excel .برنامج   في وتفريغيا
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 عرض النتائج ومناقشتيا : المبحث الثاني
 والتوصؿ الفرضيات إختبار أجؿ مف  وىذاBNAبنؾ  في االستثمار لتحفيز تحميال المبحث ىذا في سيتـ    

 .الدراسة لحؿ إشكاؿ

تقييم مساىمة البنك الوطني جزائري وكالة أدرار في تطور حجم االئتمان لدى البنوك في : المطمب األول
 (2021/2017)ظل جائحة كورونا خالل الفترة 

 االىتماـ إلى باإلضافة التحسف في األمنية األوضاع بدأت ، 2000 سنة وبداية منذ نياية التسعينات    
 مف يمنع لـ ىذا لكف لمشباب، الدولة طرؼ مف المقدمة التدعيمات خالؿ مف الذي يظير الخدمات بقطاع

 عامة بصفة االستثمارية المشاريع لفائدة القروض تقديـ وكالة أدرار مف الجزائري الوطني البنؾ مساىمة
  .خاصة بصفة والمتوسطة الصغيرة والمؤسسات

 الوطني البنؾ نشاط عمى وبالتالي االستثمارية، المشاريع حجـ عمى ذلؾ تأثير مدى معرفة اجؿ مف    
 التمويؿ حجـ معرفة نحاوؿ ثـ الفترة، ىذه خالؿ المبالغ حجـ بدراسة أوال نبدأ سوؼ   -أدرار وكالة الجزائري
 .االستثمارية لممشاريع البنؾ طرؼ مف الممنوح

 2021-2017لمفترة القروض مبالغ حجم تطور : الفرع األول

 الجزائري الوطني البنؾ لدى الممنوحة القروض مبالغ حجـ عمى الجديدة األوضاع تأثير مدى إلستبياف    
 خالؿ مف الدراسة محؿ القروض حجـ عمى طرأت التي التغيرات باستعراض نقوـ-  250-وكالة أدرار

 :التالي الجدوؿ
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 2021 إلى2017سنة  من بالمبالغ الممنوحة القروض تطور مقارنة  
 

 2021-2017لمفترة  القروض مبالغ حجم تطور :( 1.2 ) رقم الجدول
                                  

بآالؼ الدنانير : الوحدة  

 
 2017/2021ة الفتر خالؿ BNAبنؾ  أرشيؼ عمى بناءا الطالبيف إعداد مف:المصدر

 

 والتفسٌر التحلٌل:  

 مقارنة 2021 سنة العادية األجؿ متوسطة القروض إطار في الممنوح القرض مبمغ في إرتفاع     نالحظ
 . القرض مبمغ مف لجزء العمالء يدتسد إلى سببو يرجع الماضية بالسنوات

 ممحوظ ارتفاع ىناؾ أف فنالحظ )أونساج (الشباب وتشغيؿ دعـ إطار في الممنوحة لمقروض بالنسبة أما   
بعدىا انخفض حجـ .اإلطار ىذا في الممنوحة القروض حجـ ارتفاع إلى سببو يرجع 2019إلى سنة 

 مقارنة مقارنة بما 2021 دج سنة 457.400القروض الممنوحة وذلؾ بسبب جائحة كورونا إلى أف وصؿ 
 . كاف عميو سابقا

قمت االقباؿ  إلى مرده 2017 سنة الممنوحة القروض خفاضفاف) أونجاـ(المصغر لمقرض بالنسبة كذلؾ   
 .القروض مف النوع ىذا مع البنؾ تعامؿ يوضح ، 2020 سنة المسجؿ المبمغ أما عميو مف طرؼ العمالء،

.  شيد نزوؿ في حجـ القروض يرجع سببو الى وباء كورونا2021ولكف في سنة
 بسنة مقارنة الممنوحة القروض حجـ في محسوس ارتفاع نالحظ حيث الكناؾ إطار أما القروض في   

  .دج 842.250 أصبحت  إذ 2021 سنة ليا مبمغ أعمى بمغت  حيث2017

              السنوات 
 

انواع القروض 

2017 2018 2019 2020 2021 

  المبمغ المبمغ المبمغ المبمغ المبمغ  المبالغ
 لقروض متوسطة األج

 عادية
« CMT ordinaires» 

352.000 125.000 589.000 503.000 864.000 

 وكالة إطار في قروض
 الشباب دعم وتشغيل

Ansej   
421.000 535.000 895.000 579.000 457.400 

 Angem 92.000 164.000 290.000 692.000 354.200 المصغر القرض
 Cnac 289.000 435.000 694.000 546.000 842.250 إطار في قروض
 عقارية قروض

Crédits 
Immobiliers 

241.000 493.000 973.000 345.000 432.400 

 2.950.250 2.665.000 3.441.000 1.752.000 1.392.000 الكمي المجموع
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 وصمت أف إلى القروض حجـ في ونزوؿ صعود ىناؾ أف كذلؾ فنالحظ العقارية بالقروض يتعمؽ فيما    
 .مقارنة بما كانت عميو قبؿ جائحة كورونا ،  دج345.000إلى  2020 سنة
 تندرج والتي البنؾ طرؼ مف الممنوحة الحجـ الكمي لمقروض في المحسوس اإلنخفاض ىذا تفسير ويمكف    

باالضافة الى انتشار وباء كورونا الذي اثر بنسبة  ، الزبائف طرؼ مف المحصمة المبالغ حجـ توظيؼ تحت
 الدولة طرؼ مف المعتمدة السياسة إلى كذلؾ، كبيرة عمى نقص المعامالت بشكؿ عاـ وعمى جميع االصعدة

  .لمشباب القروض بمنح يتعمؽ فيما

  2021-2017لمفترة  القروض عدد تطور: الفرع الثاني

   2021 الى 2017مف  الممنوحة القروض عدد تطور مقارنة

  2021-2017لمفترة  القروض عدد تطور :( 2.2 ) رقم الجدول

 

             السنوات

 القروض أنواع

2017 2018 2019 2020 2021 

 العدد العدد العدد العدد العدد االعداد
 لقروض متوسطة األج

 عادية
« CMT ordinaires» 

02 04 05 02 01 

 وكالة إطار في قروض
 الشباب دعم وتشغيل

Ansej   30 09 13 19 08 

المصغر  القرض
 Angem 06 05 05 02 05 

 إطار في قروض
 Cnac 02 03 03 05 05 

 عقارية قروض
Crédits 

Immobiliers 15 23 30 06 16 

 الكمي المجموع
55 44 56 34 35 

 
 

  2017/2021ة الفتر خالؿ BNAبنؾ  أرشيؼ عمى بناءا الطالبيف إعداد مف:المصدر

  :والتفسير التحميل

 سنة وصؿ أف إلى والنزوؿ النسبي الصعود في أخذ العادية األجؿ متوسطة القروض عدد أف نالحظ    
 . قرض واحد  إلى2021
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 محسوس ارتفاع ىناؾ أف فنالحظ) أونساج(الشباب وتشغيؿ دعـ إطار في الممنوحة لمقروض بالنسبة أما   
الى أنو شيد إنخفاض  ، 2017بسنة مقارنة اإلطار ىذا في الممنوحة القروض حجـ ارتفاع إلى سببو يرجع

.  في السنتيف االخيريف 
 2017 سنة في أيضا ارتفاع عرؼ بأنو نجد) أونجاـ (المصغر لمقرض بالنسبة كذلؾ ينطبؽ الشيء نفس    
 .قروض ولكف بعد شيد انخفاض  06 إلى وصؿ إذ

 حتى الممنوحة القروض عدد في صعود ىناؾ أف كذلؾ الكناؾ فنالحظ إطار بالقروض في يتعمؽ فيما   
 . قروض 05 الى 2021سنة وصؿ

 سنة وصؿ حتى الممنوحة القروض عدد في نزوؿ و صعود ىناؾ أف كذلؾ فنالحظ العقارية أما القروض  
 . مقارنة بالسنة التي قبميا،  قروض06 الى 2020

 نظرا مف طرؼ البنؾ الممنوحة لمقروض الكمي الحجـ في المحسوس االنخفاض ىذا تفسير يمكف كما   
 . والتي أثرت عمى البنوؾ التجارية مف حيث المعامالت 2019لمجائحة التي شيدىا العالـ سنة 

 عرض نتائج تقييم مساىمة البنك الوطني جزائري وكالة أدرار بالنسب المئوية  : المطمب الثاني

  حساب نسب المبالغ الممنوحة: الفرع األول 

 2018 الى 2017 لفترةامن 

    

 

 عادٌة األجل متوسطة قروض .1

 

 

 

  :الشباب تشغٌل و دعم وكالة إطار فً القروض نسبة .2

 

 

  سنة االساس−سنة المقارنة

 سنة االساس 
=                 النسبة 

𝟏𝟐𝟓.𝟎𝟎𝟎−𝟑𝟓𝟐.𝟎𝟎𝟎

𝟑𝟓𝟐.𝟎𝟎𝟎
= −𝟔𝟒.𝟒𝟖%  

𝟓𝟑𝟓.𝟎𝟎𝟎−𝟒𝟐𝟏.𝟎𝟎𝟎

𝟒𝟐𝟏.𝟎𝟎𝟎
= 𝟐𝟕.𝟎𝟕%  
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  :المصغر القرض نسبة .3

 

 

  CNAC :إطار فً القروض نسبة .4

 

 

  :العقارٌة القروض نسبة .5
 

 

  :والتفسير التحميل
  إلى وصمت إذ العادية األجؿ متوسطة القروض إطار في الممنوح القرض نسبة في انخفاض     نالحظ

  . القرض مبمغ مف لجزء العمالء تسديد إلى سببو يرجع ،  -64%
 انخفاض ىناؾ أف فنالحظ) أونساج(الشباب وتشغيؿ دعـ إطار في الممنوحة لمقروض بالنسبة    أما

 .الممنوحة القروض حجـ سببو إلى نقص يرجع  %27بنسبة محسوس
 مرده وذلؾ %78 المصغر ولكف النسبة كانت عكس حيث وصمت الى القرض عمى ينطبؽ الشيء نفس   
 .اإلطار ىذا في الممنوحة القروض حجـ ارتفاع إلى
الممنوح وصمت لدرجة  القرض ىناؾ نسبة أف الكناؾ حيث اف نالحظ إطار في القروض بيتعمؽ فيما   

 .%50متوسطة 
 حجـ زيادة سببيا %104نسبة  إلى وصؿ كبير ارتفاع ىناؾ أف فنالحظ العقارية بالقروض يتعمؽ   فيما

 .الممنوحة القروض
 
 2019-2018 لفترةامن 

 
 

𝟏𝟔𝟒.𝟎𝟎𝟎−𝟗𝟐.𝟎𝟎𝟎

𝟗𝟐.𝟎𝟎𝟎
= 𝟕𝟖.𝟐𝟔%  

𝟒𝟑𝟓.𝟎𝟎𝟎−𝟐𝟖𝟗.𝟎𝟎𝟎

𝟐𝟖𝟗.𝟎𝟎𝟎
= 𝟓𝟎.𝟓𝟏%  

𝟒𝟗𝟑.𝟎𝟎𝟎−𝟐𝟒𝟏.𝟎𝟎𝟎

𝟐𝟒𝟏.𝟎𝟎𝟎
= 𝟏𝟎𝟒.𝟔𝟓%  

  سنة االساس−سنة المقارنة

 سنة االساس 
=   النسبة 
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  :عادية األجؿ متوسطة قروض .1

 

 
  :الشباب تشغيؿ و دعـ وكالة إطار في القروض نسبة .2

 

 

 :المصغر القرض نسبة .3

 

 

  CNAC :إطار في القروض نسبة .4

 

 

  :العقارية القروض نسبة .5
 

  

  :والتفسٌر التحلٌل

 إلى وصمت إذ العادية األجؿ متوسطة القروض إطار في الممنوح القرض نسبة في كبير ارتفاع       نالحظ
. القروض حجـ زيادة سببو إلى يرجع ،371.2 %

 هناك أن فنالحظ) أونساج(الشباب وتشغٌل دعم إطار فً الممنوحة لقروضا على ٌنطبق الشًء      نفس

  .الممنوحة القروض حجم زٌادة سببها الفارطتٌنارتفاع مقارنة بالسنتيف 

 زيادة سببيا ،% 76082 إلى وصمت إذ نسبتو في كبير ارتفاع نالحظ القرض المصغر يخص فيما أما    
 .الممنوحة القروض حجـ

𝟓𝟖𝟗.𝟎𝟎𝟎−𝟏𝟐𝟓.𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟐𝟓.𝟎𝟎𝟎
= 𝟑𝟕𝟏.𝟐%  

𝟐𝟗𝟎.𝟎𝟎𝟎−𝟏𝟔𝟒.𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟔𝟒.𝟎𝟎𝟎
= 𝟕𝟔𝟎𝟖𝟐%  

𝟔𝟗𝟒.𝟎𝟎𝟎−𝟒𝟑𝟓.𝟎𝟎𝟎

𝟒𝟑𝟓.𝟎𝟎𝟎
= 𝟓𝟗.𝟓𝟒%  

𝟗𝟕𝟑.𝟎𝟎𝟎−𝟒𝟗𝟑.𝟎𝟎𝟎

𝟒𝟗𝟑.𝟎𝟎𝟎
= 𝟗𝟕.𝟑𝟔%  

𝟖𝟗𝟓.𝟎𝟎𝟎−𝟓𝟑𝟓.𝟎𝟎𝟎

𝟓𝟑𝟓.𝟎𝟎𝟎
= 𝟔𝟕.𝟐𝟖%  
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 انيا مقارنة بالسنتيف الفارطة لـ تتغير بشكؿ كبير حيث زادة نالحظ الكناؾ إطار في  القروض   بالنسبة الى
.  فقط %09نسبتيا بػ 

 تسديد بسبب وذلؾ ،% 97.36 إلى انخفضت النسبة أف فنالحظ العقارية بالقروض يتعمؽ فيما بينما   
 .القروض مبالغ مف لجزء العمالء
 2020-2019لفترة امن   

 

 

  :عادية األجؿ متوسطة قروض .1

 

 

  :الشباب تشغيؿ و دعـ وكالة إطار في القروض نسبة .2

 

 
 :المصغر القرض نسبة .3

 

 

  CNAC :إطار القروض في نسبة .4

 

 

  :العقارية القروض نسبة .5
 

  

  سنة االساس−سنة المقارنة

 سنة االساس 
=   النسبة 

𝟓𝟎𝟑.𝟎𝟎𝟎−𝟓𝟖𝟗.𝟎𝟎𝟎

𝟓𝟖𝟗.𝟎𝟎𝟎
= −𝟏𝟒.𝟔%  

𝟓𝟕𝟗.𝟎𝟎𝟎−𝟖𝟗𝟓.𝟎𝟎𝟎

𝟖𝟗𝟓.𝟎𝟎𝟎
= −𝟑𝟓.𝟑%  

𝟔𝟗𝟐.𝟎𝟎𝟎−𝟐𝟗𝟎.𝟎𝟎𝟎

𝟐𝟗𝟎.𝟎𝟎𝟎
= 𝟏𝟑𝟖.𝟔𝟐%  

𝟓𝟒𝟔.𝟎𝟎𝟎−𝟔𝟗𝟒.𝟎𝟎𝟎

𝟔𝟒𝟗.𝟎𝟎𝟎
= −𝟐𝟏.𝟑𝟐%  

𝟑𝟒𝟓.𝟎𝟎𝟎−𝟗𝟕𝟑.𝟎𝟎𝟎

𝟗𝟕𝟑.𝟎𝟎𝟎
= −𝟔𝟒.𝟓𝟒%  
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  :والتفسير التحميل
 :إطار في الممنوح خالؿ ىذه الفترة حيث نالحظ  القرض نسبة في كبير تدىور      نالحظ

   % 14.6 – إلى انخفضت إذ العادية األجؿ متوسطة  القروض
   % 35.3 –  إلى انخفضت الشباب إذ تشغيؿ و دعـ  وكالة

   %21.32–  إلى انخفضتكذلؾ CNAC إطار القروض في 

   %64.54–  .إلى العقارية انخفضت القروض

 . ظيور فيروس كورونا في ىذه الفترة الذي كاف لو تأثير عمى المعمالت البنكية   إلى سببو يرجعو

 2021-2020لفترة امن

 

  

  : عادية األجؿ متوسطة نسبة القروض .1

 

 

  :الشباب تشغيؿ و دعـ وكالة إطار في القروض نسبة .2

 

 
 :المصغر القرض نسبة .3

 

 

 CNAC :إطار القروض في نسبة .4

 

 

  سنة االساس−سنة المقارنة

 سنة االساس 
=    النسبة 

𝟖𝟔𝟒.𝟎𝟎𝟎−𝟓𝟎𝟑.𝟎𝟎𝟎

𝟓𝟎𝟑.𝟎𝟎𝟎
= 𝟕𝟏.𝟕𝟔%  

𝟒𝟓𝟕.𝟒𝟎𝟎−𝟓𝟕𝟗.𝟎𝟎𝟎

𝟓𝟕𝟗.𝟎𝟎𝟎
= −𝟐𝟏%  

𝟑𝟓𝟒.𝟐𝟎𝟎−𝟔𝟗𝟐.𝟎𝟎𝟎

𝟔𝟗𝟐.𝟎𝟎𝟎
= −𝟒𝟖.𝟖𝟏  

𝟖𝟒𝟐.𝟐𝟓𝟎−𝟓𝟒𝟔.𝟎𝟎𝟎

𝟓𝟒𝟔.𝟎𝟎𝟎
= 𝟓𝟒.𝟐𝟓%  
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  :العقارية القروض نسبة .5
 
 

 

  :والتفسير التحميل

 وصمت إذ العادية األجؿ متوسطة القروض إطار في الممنوح القرض نسبة في ارتفاع     نالحظ
.  القروض حجـ زيادة إلى سببو يعود  %71.76إلى
 انخفاض ىناؾ مزاؿ أف نالحظ)أونساج (الشباب وتشغيؿ دعـ إطار في الممنوحة لمقروض بالنسبة أما    

  .القروض  مبالغ مف لجزء العمالء تسديد إلى مرده وذلؾ % -21 بنسبة
 فيبسبب انخفاض  وذلؾ %48.81-إلى انخفضت نسبتو بأف فنالحظ المصغر القرض يخص فيما أما    

   .حجـ القروض
 .القروض حجـ زيادة بسبب ارتفعت وذلؾ النسبة أف الكناؾ فنالحظ إطار في الممنوحة القروض بينما    

 زيادة بسبب وذلؾ ، %25.33 إلى ارتفعت النسبة أف فنالحظ العقارية     نفس الشيء بالنسبة القروض
  .في ىذا اإلطار  القروض حجـ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝟒𝟑𝟐.𝟒𝟎𝟎−𝟑𝟒𝟓.𝟎𝟎𝟎

𝟑𝟒𝟓.𝟎𝟎𝟎
= 𝟐𝟓.𝟑𝟑%  



 الدراسات التطبيقية:............................................................................الفصل الثاني

 

29 

 

الممنوحة   القروض أعداد  نسب :الثاني الفرع

الى غاية 2017نسمط الضوء عمى الرسـ البياني الذي يمثؿ حجـ اعداد القروض الممنوحة خالؿ الفترة مابيف 
2021  

 

 
  :تحميل وتفسير الرسم البياني 

 كانت نسبة االعداد مرتفعة بالرغـ انيا شيدت إانخفاض 2017    مف خالؿ الرسـ البياني نالحظ في سنة 
وبعدىا تدىورت بشكؿ كبير حيث سجمت نسب منخفضة ، 2019 ولكف ارتفع في عاـ 2018طفيؼ سنة 
مف ىنا يتضح اف اسباب جائحة كورونا أثرت عمى عدد القروض الممنوحة ، 2021 و2020في السنتيف 

 .  انخفضت مباشرة 2019حيث قبؿ ظيور فيروس كورونا كانت النسب مرتفعة وبعد ظيورىا سنة، لمبنؾ
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 : خاتمة 

 :خالصة :أوال

ما مدى تأثير فيروس  "في المتمثمة المطروحة اإلشكالية عمى اإلجابة الدراسة ىذه خالؿ مف سعينا    
 األوؿ الفصؿ خالؿ مف اإلشكالية ىذه معالجة تـ حيث " ؟كورونا عمى حجـ تطور االئتماف لدى البنوؾ

 .عدميا أو صحتيا إثبات أجؿ مف المقدمة في المصاغة الفرضيات مف انطالقا وىذا والثاني
 ، وماىية البنوؾ التجاريةالمصرفي لالئتماف النظري اإلطار عمى التعرؼ األوؿ الفصؿ خالؿ مف تـ حيث   
 المصرفي االئتماف نشاط تحميؿ خالؿ مف الجزائري الوطني لمبنؾ تطبيقية دراسة تناوؿ فقد الثاني الفصؿ أما

 المذكور المنيج وفؽ وذلؾ لو المحقؽ والعائد لمبنؾ والمالي االئتماني نشاط تطور مدى معرفة في تفيد والتي
 .مسبقا
 : الفرضيات اختبار نتائج:ثانيا 
 يتـ اتخاذ القرار االئتماني بناءا عمى جممة مف المعايير وتشمؿ شخصية :صحيحة األولى الفرضية 

العميؿ  وقدرتو عمى الثبات حجـ القروض التي يمكف لمبنؾ منحيا وىي مقيدة بالحد األدنى لنسبة 
 .كفاية رأس الماؿ

 المعمومات خالؿ مف إستطعنا حيث الثاني الفصؿ خالؿ مف ماظير وىو :صحيحة الثانية الفرضية 
 .المالية النسب مختمؼ حساب مف النتائج حساب جدوؿ مستوى عمى المتوفرة المالية

 الفصؿ مستوى عمى المالية النسب مختمؼ حساب خالؿ مف تبيف ما وىو :صحيحة الثالثة الفرضية 
 البنؾ اتجاه وكذلؾ ،استقرار مناسب بسبب تأثر بجائحة كورونا  وجود أظيرت عدـ التي الثاني

 .لمربح الرئيسي المصدر باعتباره اإلقراض نحو ودائعو توظيؼ في توسع نحو الجزائري الوطني
 : البحث نتائج :ثالثا

 نتطرؽ ثـ النظرية النتائج بعرض أوال نقوـ سوؼ تطبيقية، ونتائج نظرية نتائج إلى البحث نتائج تنقسـ     
 :التطبيقية النتائج إلى

  :نظرية نتائج .1
 مبمًغا تصرفو تحت يضع حيف ما، لشخص التجاري المصرؼ يولييا التي الثقة ىو المصرفي االئتماف    
 ،تزاماتوباؿ بالوفاء نيايتيا في المقترض ويقوـ الطرفيف بيف عمييا يتفؽ محددة لفترة فيو يكفمو أو النقود مف

 .والمصاريؼ والعموالت الفوائد في يتمثؿ المقترض مف المصرؼ عميو يحصؿ معيف عائد لقاء وذلؾ
 مصدرا أيضا تمثؿ كما التجارية، البنوؾ أنشطة في واألساسي الرئيسي النشاط اإلئتماف منح عمميات تمثؿ   

 .إيراداتيا مصادر مف رئيسيا
  :تطبيقية نتائج .2
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 مف  الجزائريةالبنوؾ أىـ كأحد  الجزائريالوطني البنؾ حالة  دراسةالبحث ىذا مف التطبيقي الجزء في تـ    
الدراسة  محؿ لمفترة قوائمو المالية تحميؿ ثـ ومف لعمالئو يقدميا التي النشاطات مختمؼ إلى التطرؽ خالؿ

 إئتمانو المختارة لتحميؿ المالية النسب باستخداـ وذلؾ ، 2021- 2020- 2019- 2018- 2017
 : التالية النتائج إلى التوصؿ وتـ المصرفي،
  تبيف أف البنؾ الوطني الجزائري يقـو بمنح االئتماف بعدة أشكاؿ مختمفة ومتعددة. 
  فترة الدراسة كانت مقسمة إلى جزئيف قبؿ جائحة كورونا وبعدىا. 
  نسب مبالغ القروض الممنوحة واعدادىا شيدت تأثير واضح بسبب فيروس كورونا. 
  عدـ تركيز البنؾ عمى منح نوع واحد مف القروض. 
  ارتفاع حجـ بعض القروض الممنوحة قد تؤثر سمبيا عمى خزينة البنؾ مثؿ قروض في إطار دعـ

 التسديد معدؿ انخفاض أو إنعداـ (التسديد ناحية مف غير مجدية القروض ىذه معظـ كوف، الشباب 
(. 

 :االقتراحات : رابعا
 االيجابية النتائج تثميف في تساعد قد التي االقتراحات مف عدد تقديـ أيضا يمكف سبؽ مما انطالقا    

 :سمبيا منيا فماكا ومعالجة
 تختمؼ والمودعيف والعمالء الزبائف مف عددا لدييا الجزائر في بنكية مؤسسة كؿ أف اعتبار عمى 

 النسب مف نسبة كؿ والقصوى الدنيا الحدود وبياف ضبط وجب فانو المؤسسات، مف غيرىا عف
 عمى الحفاظ مؤسسة كؿ تستطيع حتى السيولة قياس في تستخدـ التي خصوصا، بنؾ لكؿ وبالنسبة
 الثقة مؤسسة لكؿ يحفظ الذي األمر وسحوباتيـ، ىؤالء طمبات بيا تقابؿ لسيولتيا الالـز لمستوى
 .ريتيااإلستمر الالزميف واألماف

 بعث عمى العمؿ منيا البنكية، المؤسسات في ربحيتيا مستوى مف الرفع التجارية البنوؾ عمى 
 معدالت استقرار عمى الحرص وكذا سابقا الموجودة تمؾ مف تطوير أو جديدة االئتمانية الخدمات

 . منو والرفع الذاتية األمواؿ مف العائد
 الضعؼ نقاط عمى لموقوؼ المصرفي اإلئتماف بالتحميؿ االىتماـ زيادة الدراسة محؿ البنؾ عمى 

 لما الحالية الظروؼ مع يتماشى بما وزيادتيا القوة نقاط معرفة عف فضال ومعالجتيا، والقصور
 المستمر والتأىيؿ التدريب عبر الحالييف االئتماف موظفي قدرة زيادة وكذلؾ يشيده العالـ مف أزمات

 .األخرى البنوؾ منافسة يستطيع لكي المصرفي، اإلئتماف التحميؿ مجاؿ في
  السنوية وتقاريرىا المالية قوائميا بنشر يتعمؽ فيما بالشفافية تتحمى أف التجارية البنوؾ عمىوأخيرا 

 .وجو أتـ عمى الميدانية بأبحاثيـ القياـ لمباحثيف يتسنى حتى وذلؾ لمجميور،
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 :أفاق الدراسة : خامسا
وفي االخير يمكننا القوؿ أنو اليمكف االستغناء عف التحميؿ االئتماني كونو أداة ىامة تساعد البنوؾ عمى 

 .ترشيد قراراتيا المتعمقة بمنح القروض 
وفي ىذا الصدد يمكف فتح أفاؽ جديد لدراسات مستقبمية لمتعمؽ في بعض الجوانب أو دراسة جوانب أخرى لـ 

 : وبذلؾ نقترح دراسات مستقبمية تتناوؿ مايمي، تتناوليا الدراسة
 أثر اسعار النفط عمى تطور حجـ االئتماف المصرفي في الجزائر  - 
 االنفتاح االستثماري لمسياحة ودوره في في انعاش االئتماف لدى البنوؾ التجارية - 
 تطور حجـ االئتماف لدى البنوؾ في ظؿ إستغناء الجزائر عف اقتصاد الريع - 
 تجارة جنوب جنوب واثرىا عمى االئتماف المصرفي لدى البنوؾ التجارية - 
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