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  :مقدمة 

 التمويل ذلك اختذ سواء ،االقتصاديف  التمويل حلقات أهم اأ� أي واملدينني، الدائنني بني الوسيطة احللقات أهم أحد البنوك تعد      
 من ومنه يعترب الكلي الطلب جانب يف االقتصادي، النشاط لتحفيز الدعامة األساسية فهو مث ومن استثماريا طابعا أو استهالكيا، طابعا
  .ككل  االقتصادي للنمو احملفزة الرئيسية العوامل أهم

 للعمالء الراجع املمنوحة املصرفية تعثر القروض أي املايل، التعثر دوامة يف دخوهلا إىل أدى البنوك �ا تقوم اليت ضرااإلق عمليات لكن      
 تعترب املتعثرة للقروض املصرفية املعاجلة فإن وعليه وائتمانية نقدية متاعب إىل البنوك تعرض إىل أدى مما الطرفني، بكال تتعلق أسباب لعدة 

  .مسؤويل البنوك بال يشغل ما أكثر
 تعرض أن حيث سواء حد على النامية املتقدمة والدول الدول يف البنوك تواجه اليت الرئيسية املشاكل نتعترب م املتعثرة القروض إن     

 بلد من املشكلة هذه حدة وتتفاوت املقرضني، طرف من املصريف بالقطاع زعزعة الثقة شأنه من االئتمان جمال يف حقيقية ملشاكل البنوك
  .الواحدة الدولة آلخر ضمن بنك ومن آلخر
 عدة إىل ذلك ويعود املتعثرة من القروض كبري قدر اىل املاضية السنوات خالل البنوك كل غرار على زائريةاجل البنوك تعرضت ولقد     

 يعاين  هو اآلخرف ،زائرياجل املصريف الوسط يف الناشطة البنوك من -وكالة برج بوعريريج-   الريفية والتنمية بنك الفالحة وباعتبار، أسباب
  .املمكنة الطرق بشىت من حد�ا والتقليل ملعاجلتها ويسعى منها احلد على يعمل جعله مما املتعثرة، القروض مشكلة من

  :كالتايل البحث إشكالية طرح ميكن وبالتايل
 :الدراسة إشكالية  :أوال

  :التايل الرئيسي التساؤل يف هذه دراستنا إشكالية تتمحور     

 ؟ المتعثرة القروض دارةإل بنك الفالحة والتنمية الريفية ستخدمهاي التي جراءاتواإل اآلليات هي ما •
 :التالية الفرعية األسئلة الرئيسي التساؤل هذا عن ويتفرع  

  البنكية؟ القروض لتعثر املؤدية األسباب ماهي-1

  اجلزائرية؟ التجارية البنوك لدى ي ظاهرة خطريةه املتعثرة القروض هل-2

 املتعثرة؟ القروض ظاهرة ملعاجلة التجارية البنوك تتخذها اليت االسرتاتيجيات ماهي-3

  ؟بالتعثر للتنبؤ -بوعريريج برج -وكالة الريفية والتنمية الفالحة بنك يعتمدها اليت األساليب  ماهي-4

 : الفرضيات:ثانيا

  : عنها الفرضيات من ننطلق املتفرعة األسئلة الرئيسية، اإلشكالية عن ولإلجابة املوضوع هذا ملعاجلة    

 .اإلدارة االئتمانية سوء أمهها القروض، تعثر إىل تؤدي بباأس عدة توجد-1

 .اجلزائرية التجارية البنوك لدى خطرية ظاهرة متثل املتعثرة القروض مشكلة-2

 . املتعثرة القروض خماطر معاجلة شأ�ا من البنوك لتسيري معينة وأساليب سياسات وضع-3

  .املتعثر العميل حالة حسب ختتلف لتعثربا للتنبؤ -جبوعريري برج– وكالة الريفية والتنمية لفالحة بنك إليها يلجأ اليت األساليب -4

 : الدراسة أهمية :ثالثا
 موضوع �ا حيظى اليت واملكانة اجلزائرية،  التجارية للبنوك االئتماين الوضع حقيقة عن الكشف حماولة يف الدراسة أمهية تكمن     

 للحد الالزمة االسرتاتيجيات وإجياد الظاهرة، هذه أسباب يف البحث  يستلزم ما هذا خطرية مصرفية ظاهرة تعترب حيث املتعثرة، القروض
 -.بوعريريج برج وكالة- الريفية والتنمية الفالحة بنك على ذلك إسقاطفتم  منها،



 ــةقـدمم

 ب 
 

  : الدراسة أهداف :رابعا

  :التالية األهداف حتقيق إىل الدراسة هذه خالل من سعىن     

  ؛البنكي التعثر ظاهرة مفهوم على التعرف - 1
  ؛ البنوك هذه لنشاط النهائية النتائج على مباشر تأثري من هلا وما البنوك يف املتعثرة القروض مشكلة أسباب حتديد - 2

   ؛ اجلزائرية التجارية البنوك مستوى على املتعثرة املصرفية القروض معاجلة كيفية حتديد 3-  

 ؛-بوعريريج برج وكالة – الريفية والتنمية الفالحة بنك على ذلك وإسقاط اجلزائرية البنوك يف املصرفية املتعثرة القروض واقع دراسة4 -  

 : الموضوع اختيار أسباب :خامسا

  : يلي فيما املوضوع هذا اختيار مربرات تتجلى      

 الوطين؛ االقتصاد يف البنك يلعبه الذي والدور جناعة، ذات البنوك جلعل نوليها اليت األمهية املوضوع، اختيار على حفزنا-1

 ؛ البنك أموال حلماية عملية وسائل إجياد حملاولة وذلك جوانبه خمتلف بدراسة املوضوع يف التعمق يف الشخصية الرغبة-2

 ؛ املوضوع عن املسبقة األفكار بعض أخذ من مكننا الذي الدراسي التخصص-3

 ؛ اجلزائرية التجارية البنوك لدى املتعثرة القروض إدارة جمال يف املتخصصة الدراسات لغياب العلمية اإلضافة يف املسامهة-4

  ؛ دراستنا خالل اكتسبناها واليت القروض ميدان يف املتواضعة العلمية مكتسباتنا تعميق-5

  وخماطرها؛ البنكية بالقروض املتعلقة املواضيع مبعاجلة اجلامعية، املكتبة إثراء يف منا مسامهة-6

 : الدراسة حدود :سادسا

 بنك خصصنا حينما التجارية البنوك وهو أال مكاين جانب :جانبني يف الدراسة حصر ارتأينا اإلشكالية موضوع معاجلة خالل من   
 . ( 2019-2015)من الفرتة بتحديد فقمنا الزمين اجلانب أما للدراسة، كعينة -بوعريريج برج- وكالة وبالضبط الريفية والتنمية الفالحة
   : السابقة الدراسات :سابعا

دراسة حالة المؤسسات –دور التحليل النوعي في التنبؤ بفشل المؤسسة االقتصادية،  طويطي مصطفى-1
دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة جياللي ،أطروحة -المتوسطة الجزائرية الصغيرة و

 .2014ليابس، سيدي بلعباس، الجزائر، 
فشل املؤسسة كتعبري عن بداية مرحلة وصوهلا إىل إشهارها إفالسها، مبعىن عدم  الدراسة إىل تسليط الضوء على إشكالية هدفت هذه    

ا عند مواعيد استحقاقها، فهذه الوضعية ليست نتاج اللحظة ولكن تنجم عن تفاعل العديد من العوامل قدرة املؤسسة على دفع التزاما�
عرب فرتات زمنية واليت ميكن حصرها يف سبعة حمددات أساسية تتمثل يف اجلوانب اإلدارية، املالية، الفنية، البشرية، التسويقية، الدعم 

تدعيم هذا البحث فقد مت إجراء دراسة ميدانية استهدفت عينة من املؤسسات املصغرة، الصغرية  واملرافقة، وكذا املؤشرات اخلارجية، وبغرض
  .واملتوسطة للحصول على بيانات فيما يتعلق بالعوامل املؤدية إىل فشلها

وبعد معاجلة البيانات و�يئتها مت التوصل إىل أهم نتيجة أال وهي صياغة مناذج متكن من التنبؤ بفشل املؤسسة باالعتماد على منوذج      
ك وذل االحندار اللوجسيت، وعليه فقد مت تقرير منوذجني األول يضم املتغريات التوضيحية بينما الثاين يأخذ بعني االعتبار تأثري معيار احلجم

  . بإضافة متغريات ومهية تعرب عن تصنيف املؤسسة
 املؤسسة للتنبؤ بفشل منوذج تقدير يف املالية غري و املالية بشقيها املؤشرات على االعتمادومن أهم ما أوصت عليه هذه الدراسة     

 ،العكس صحيح و للثاين بالنسبة كنمم يكون األول يف تفسريه مالحظته أو يصعب فما ، البعض بعضهما يكمالن باعتبارمها االقتصادية
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 التأثري مث من و الفشل حبدوث للكشف املبكر نفسها املؤسسة فيها مبا للبيانات الفئات املستخدمة جلميع مساعدة مؤشرات فهي وبالتايل
  ؛ الفشل ذلك عن تنجم اليت قد املعنوية و املادية األضرار الفئات تلك ،ولتجنب إستمراريتها على

 مدى قدرة النسب المالية على تحسين نوعية المعلومات للشركات الخدمية، سليمان مـحمد أبو عودةحسن -2
 رسالة ماجستير، كلية التجارة، ،-دراسة حالة مجموعة االتصاالت الفلسطينية  –المدرجة في بورصة فلسطين 

  .2017الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين، 
 الشركات أداء تقييم على القدرة لزيادة املالية القوائم معلومات نوعية حتسني على املالية النسب قدرة قياس إىلالدراسة  هدفت      

 �موعة املالية القوائم على وتطبيقها املايل التحليل وأساليب آليات على التعرف  إىل وهدفت كما فلسطني، بورصة يف املدرجة اخلدمية
 كفاءة تقييم يف املايل دور التحليل ودراسة املالية، القوائم وقراءة فهم يف تساعد اليت املؤشرات أهم على للتعرف االتصاالت الفلسطينية

 .فلسطني بورصة يف املدرجة اخلدمية الشركات إدارة
ايل امل التحليل وتطبيق ، 2011-2015الفرتة  عن الفلسطينية االتصاالت �موعة املالية القوائم مجع مت األهداف هذه ولتحقيق     

 لسهم اإلغالق سعر متوسط على النسب هذه ُخمرجات أثر راسةود القوائم، هذه املالية على النسب باستخدام والتحليل واألفقي، الرأسي،
 هنا حيث الشركة، هذه أداء على تقييم القدرة لزيادة املالية القوائم معلومات نوعية حتُسن على كمؤشر – الفلسطينية جمموعة االتصاالت

 .Eviews و SPSS التالية الربامج اإلحصائية من كال عرب الالزمة اإلحصائية األساليب تطبيق مت
 أن أي ، السوق يف للسهم اإلغالقسعر  حتديد يف املالية للنسب إحصائية داللة ذو أثر يوجد انه النتائج أهم من كان ولقد     

  .فلسطني بورصة يف املدرجة اخلدمية للشركاتاملعلومات  نوعية حتسني إىل يؤدي النسب هذه استخدام
 قرار�م ولرتشيد الشركات أداء تقييم يف باستخدام النسب املايل التحليل على املستثمرين اعتماد بضرورة الدراسة أوصت فقد وعليه    

 عقد خالل من املالية القوائم مستخدمي بني املايل التحليل على االعتماد ثقافة على نشر العمل أمهية على وحثت كما .االستثمارية
 قرارا�م لرتشيد التحليل يف واألدوات املستخدمة املايل، التحليل بأمهية لتعريفهم فلسطني بورصة يف املستثمرين لصغار ندوات ولقاءات

  .فلسطني بورصة يف املدرجة للشركات املايل اإلفصاح يف املايل التحليل قوائمإدراج  بضرورة الشركات إدارة وأوصت كما .االستثمارية
دراسة تطبيقية على قطاع  –عبد اهللا الغصين، استخدام النسب المالية للتنبؤ بتعثر الشركات هال بسام  -3

  .2003اإلسالمية، غزة، فلسطين، ، رسالة ماجستير، كلية التجارة، الجامعة - قطاع غزة  المقاوالت في
 يف املقاوالت قطاع شركات بتعثر للتنبؤ ميكن استخدامها اليت املالية النسب من جمموعة ألفضل التوصل إىل الدراسة هذه هدفت      
 قبل التصحيحية املناسبة اإلجراءات واختاذ للتدخل املعنية للجهات مؤشرا يعطي مبكر وقت يف شركات املقاوالت بتعثر فالتنبؤ . غزة قطاع

  . �ائيا الشركة تفشل أن
 املالية القوائم خالل من متعثرة غري شركة ١٦ متعثرة و شركات ١٠ من لعينة مالية نسبة وعشرون اثنان احتساب مت ذلك ولتحقيق    

  .٢٠٠٠، ٢٠٠١،٢٠٠٢ سنوات لثالث

 ميكن املالية النسب من منوذج أفضل إىل اللوجسيت للتوصل باالحندار املعروف اإلحصائي األسلوب باستخدام النسب هذه حتليل ومت      
  .املتعثرة غري املقاوالت املتعثرة وشركات املقاوالت شركات بني التمييز

 املالية، القوائم بإعداد االهتمام بزيادة الدراسة كما أوصت الشركة، بوضع للتنبؤ املالية النسب استخدام ميكن أنه إىل الدراسة وخلصت
  .القوائم املالية هلذه النسب حتليل على وباالعتماد

 وضع هامة عن مؤشرات وضع يف أمهية من له ملا املالية النسب بتحليل االهتمام على الدراسة العملليه هذه ومن أهم ما أوصت ع    
  .هلم النسب املالية حتليل جبدوى الشركات تلك على القائمني أنظار ولفت الشركات
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 الريفية والتنمية حةالالف ببنك حالة دراسة-التجارية البنوك في المتعثرة القروض مخاطر دارة، إ نجعوم زادشهر -4
مذكرة ماستر، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي،  -البواقي بأم

  .2014الجزائر،
 واالقتصادالبنك  دخل مصادر من مصدر باعتبارها بالغة أمهية تكتسي املصريف االئتمان منح عمليةهدفت هذه الدراسة إىل أن      
 االئتمان منح قبل معمقة دراسة إىل إجراء البنك بذلك تدفع املخاطر من به  جمموعة حتيط استثمارا تعد أخرى جهة من أنه و إال.ككل

 االئتمان منح يتم كما .املختلفة االئتمان مناذج يف املذكورة املعايري خاصة منها جوانب عدة االعتبار بعني تأخذ الدراسة وهذه املطلوب،
 تتبع البنوك املنطلق ومن هذا املرغوب فيها، غري اخلسائر وجتنب املمنوح القرض اسرتداد من التأكد من أجل مراحل بعدة املرور بعد

  .القرض منح وخمتلف اجراءات البنك عمل طريقة ترسم موحدة ائتمانية سياسة التجارية
 إحدى القروض املتعثرة مشكلة وتعد املختلفة، البنك بنشاطات وثيقا ارتباطا يرتبط معلوم هو كما اخلطر أ�ا توصلت إىل أن إال     

 الوطين االقتصاد أداء لتزيد واحدة مرة على السطح تربز أن يكفي انفجار وعوامل بالغة خطورة من متثله ملا اهلامة االقتصادية القضايا
 ومعاجلة ضررا اآلثار أكرب تفادي أجل من عمل وطرق اسرتاتيجيات واتباعوضع  يف التفكري البنوك على استوجبت مما.ومعاناة ارتباكا
  .منها اليت تعاين املتعثرة القروض ظاهرة
 وعدم املمول لمشروعل االقتصادية اجلدوى عمى مستنداً  ملبنك االئتماين القرار يكون الدراسة أنومن أهم ما أوصت عليه هذه     

 .االئتماين للقرار رئيس كمرتكزها  وحد الضمانات االعتماد على
 العقاري المصرف في تحليلية دراسة– المتعثرة القروض من الحد في المخاطر إدارة دور" حبيب، سمر-5

 العدد ،37 المجلد والقانونية، االقتصادية للعلوم العلمية والدراسات للبحوث تشرين جامعة مجلة ،"-السوري
 2015 . الثالث

 املديرية هذه التزام مدى على التعرف إىل السوري العقاري املصرف يف املخاطر إدارة مديرية عن متت اليت التحليلية الدراسة هذه هدفت    
 املديرية قبل من املتبعة واإلجراءات السياسات على اإلطالع خالل من وذلك املتعثرة بالقروض املتعلقة والتسليف النقد جملس بقرارات

 . الشخصية املقابالت خالل من وأيضا املتعثرة، ضالقرو  مع التعامل كيفية حول

 بالضوابط التزامها خالل من املتعثرة القروض من احلد يف فعال بدور تساهم املديرية أن تشري النتائج من جمموعة إىل الدراسة توصلت     
  االئتمانية

 : الدراسة منهج :ثامنا

 فقد التطبيقي اجلزء أما للدراسة، النظري اجلزء خالل من الوصفي املنهج يبدو حيث حتليلي وصفي منهج إتباع مت باملوضوع لإلملام   
  .-برج بوعريريج-ةالريفي والتنمية الفالحة بنك العمالء بعض وضعية حتليل خالل من التحليلي املنهج فيه اعتمدنا
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   هيكل الدراسة :تاسعا

  . لإلجابة على اإلشكالية املطروحة والتساؤالت الفرعية والختبار صحة الفرضيات قمنا بتقسيم الدراسة إىل مقدمة وفصلني وخامتة      
يتعلق الفصل األول باإلطار النظري للقروض املتعثرة الذي مت التطرق من خالله إىل أهم النقاط املتعلقة بالقروض املصرفية املتعثرة       

واليت وضحت من خالل ثالث مباحث، اختص املبحث األول بعموميات حول القروض املتعثرة، واملبحث الثاين حول أسباب ومؤشرات 
  .، أمما املبحث الثالث فتطرقنا إىل آليات وأساليب معاجلة القروضالقروض املتعثرة

دراسة والذي كان بعنوان ) 696(أما الفصل الثاين فيتعلق بإسقاط الدراسة النظرية على بنك الفالحة والتنمية الريفية بربج بوعريريج      
ثالث مباحث،  املبحث األول كان عن تقدمي بنك الفالحة والتنمية وقسم إىل الريفية وكالة برج بوعريريج ك الفالحة والتنمية تطبيقية لبن

، )2019- 2015(واقع القروض املتعثرة يف بنك الفالحة والتنمية الريفية وكالة برج بوعريريج الفرتة الريفية، أما املبحث الثاين تطرقنا إىل 
 .التنمية الريفية وكالة برج بوعريريجدراسة حالة منح قرض متعثر يف بنك الفالحة و ويف املبحث الثالث فتناول 
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    :تمهيد  
قروض، ويعترب هذا األخري الوظيفة األساسية ألي بنك  من البنوك تعترب عملية جتميع املدخرات يف شكل ودائع ومنحها يف شكل     

ظيفة والعائد املتولد من هذه العملية ميثل احملور األساسي إليراداته مهما تعددت املصادر األخرى، وهذا ما يفرض على البنوك االهتمام بالو 
  .االئتمانية السيما منها عملية منح القروض

رض القروض املمنوحة من قبل البنك للتعثر وهو ما يعكس سلبا على سرعة دوران أمواهلا املستثمرة والعوائد ومن هنا تربز خطورة تع    
احملققة، وهذا ما يؤدي إىل جتميد أموال البنك والتأثري سلبا على أنشطة البنوك بصفة عامة وعلى نشاط اإلقراض بصفة خاصة، وبالتايل 

فعالة اليت من شأ�ا التخفيف من هذه املشكلة حيث أن الكشف املبكر للتعثر وفق منوذج ناجح فال بد من إجياد احللول املناسبة وال
  .بإمكانه معاجلة التعثر قبل وقوعه، كما أن االلتزام باملقررات الدولية من شأنه أن يساعد على ختفيف أو جتاوز هذه املشكلة 

:املتعثرة مت تقسيم هذا الفصل إىل ثالث مباحث ومن أجل التعرض ملختلف اجلوانب املتعلقة بالقروض   
عموميات حول القروض املتعثرة : المبحث األول-  
أسباب ومؤشرات القروض املتعثرة  :المبحث الثاني-  
  التعامل مع القروض املتعثرة وآليات معاجلتها أساليب المبحث الثالث-
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 المتعثرةعموميات حول القروض : المبحث األول
مشكلة يف البنوك التجارية نظرا ملا تشكله من آثار على هذا األخري، إذ أن تعرض البنوك ملشاكل ائتمانية من  تعترب القروض املتعثرة     

شأنه أن يعرض البنك لفقدانه ثقة عمالئه لذا وجب االهتمام �ذه الظاهرة وإبراز مفهومها بشكل دقيق لتحديد كيفية مواجهتها يف 
  .املستقبل 

  ض المتعثرةمفهوم القرو : المطلب األول
من اختالف وتعدد املسميات اليت تدل على مفهوم القروض املتعثرة إال أن تعريفها متقارب يف معظم املراجع، حيث عرفت  على الرغم    

  :كما يلي 
  يف  تلك القروض اليت تتضمن عدم قدرة املقرتض على خدمة الدين، ويتمثل ذلك يف أصل املبلغ إضافة إىل الفائدة املرتتبة عليةهي

  1.تواريخ االستحقاق
 2.إضافة العوائد احملتسبة عليها إليرادات البنك هي تلك الديون اليت ال تدر عائدا مبعىن أ�ا تلك الديون اليت يتقرر عدم 
  هي القروض اليت مل تعد حتقق للبنك إيرادات من الفوائد، أو القروض اليت جيد البنك نفسه مضطرا جلدولتها مبا يتفق واألوضاع

املالية للمقرتض، وحسب القوانني املصرفية احلالية يف الواليات املتحدة األمريكية فإن القرض يعترب غري عامل إذا مضى على 
 3.ومي 90استحقاقه مدة تزيد عن 

هي تلك القروض اليت عجز املقرتضون عن سدادها بعد تاريخ استحقاقها  بناءا على التعاريف السابقة ميكن القول بأن القروض املتعثرة
 .املصريف�دد استقرار النظام ويشكل هذا النوع من القروض خماطر  من حيث أصل املبلغ والفوائد املرتتبة عليه،

  أنواع القروض المتعثرة : المطلب الثاني
  : للديون املتعثرة أنواع عديدة ميكن تصنيفها وتقسيمها وفقا لعدة أسس على النحو الذي يظهره الشكل التايل     

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
    406. ، ص2013والتوزيع، عمان، األردن، دار الفكر للنشر ، إدارة وتحليل االئتمان ومخاطره،داود عثمان حممـد1
العاملية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم ، مداخلة مقدمة يف ملتقى العلمي الدويل حول األزمة املالية واالقتصادية الدولية واحلوكمة دورالتحرير المالي في األزمات والتعثر المصرفيزياد احلريري، 2

  .5،ص 2009أكتوبر، 21و 20التسيري،جامعة فرحات عباس، سطيف، يومي 
3Peter rose sylvia, Commerçial Bank Management, Measuring & Evaluating bank performance,  
International Edition, Mc Graw-Hill, New York,2002, p 118. 
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  أسس تصنيف الديون المتعثرة): 1(الشكل رقم 

  

        
  

        
  
  

    
  
  
  
  
  
  

، الدار الجامعية، )أزمة الرهن العقاري األمريكي(العالمية عبد الحميد عبد المطلب، الديون المصرفية المتعثرة واألزمة المالية المصرفية : المصدر
 .60، ص 2009اإلسكندرية، مصر، 

    : تصنيف الديون المتعثرة وفقا لدرجة التخطيط: أوال
حيث جند الكثري من املشاريع الكربى اليت مت إعدادها واضعة يف خمططا�ا فرتات حرجة يتم التخطيط هلا للتغلب عليها لسبب أو آلخر     

  1: كفشل يف تدبري األموال الكافية كما وتوقيتا فيصاب املشروع بالتعثر، ووفقا هلذا التصنيف تنقسم الديون املتعثرة إىل نوعني مها
   :رة مخططة مرحليةديون متعث -1
من املشروع، وما اخلارجة وهي ديون ذات طابع خاص، معروفة مقدما ومتنبأ �ا نتيجة حدوث فجوة متوقعة مابني التدفقات النقدية    
املشروع أو  التدفقات النقدية الداخلة إليه، أي أن هذه الديون ترتبط أساسا باملشروع الذي مت ختطيطه وتنجم هذه الديون من فشل بني

فشل القائمني عليه يف معاجلة قصور التدفق النقدي ، أو عدم جناحهم يف الوصول إىل التمويل املطلوب لتغطية احتياجات املشروع خالل 
 .الفرتات احلرجة 

  : ديون متعثرة عشوائية الحدوث-2
، أو التعامل معها فتؤدي إىل خسارة ضخمة حيث يصعب التنبؤ �ا أو التحكم فيها وهي تلك الديون اليت حتدث بشكل عارض،     

 . وغري حمتملة تصيب املشروع
 

  

  

                                                           
  .61- 60 ، ايرتاك للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، صالعالج...الظاهرة...الديون المتعثرة األسبابحمسن أمحد اخلضريي،  1
  

 وفقا لدرجة التخطيط

 وفقا ملسببا�ا

وفقا لدرجة صدقها 
 ومصداقيتها

 وفقا لدرجة تعقدها وتشابكها

 حسب مقدار ثبا�ا واستمرارها

وفقا ملرحلتها اليت مت اكتشافها 
 فيها

أسس 
تصنيف 
الديون 
 املتعثرة
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  : تصنيف الديون المتعثرة وفقا لمسبباتها: ثانيا
  1: مهاإىل قسمني أساسني هذا النوع وفقا هلذا األساس يتم تقسيم    
  : الديون المتعثرة التي أوجدتها عوامل ذاتية -1

هي تلك العوامل اخلاصة باملشروع ذاته أي الذي أوجدها املشروع وكان سببا مباشرا فيها سواء كان ذلك عن عمد و عن قصور، أو    
  : ومن بني هذه العوامل. عن عدم اهتمام

  اخللل يف إعداد دراسات اجلدوى اليت أعدها املشروع عن ذاته؛  -
  كافية عن املشروع املقرتض؛عدم تقدمي بيانات ومعلومات صحيحة مناسبة و  -
استخدام جانب كبري من رأس املال العامل اخلاص باملشروع يف التوسع يف متويل استثمارات طويلة األجل لتوسيع طاقة املشروع  -

إلنتاج ودفع اإلنتاجية ،ويف الوقت ذاته يلتهم رأس املال العامل واستنفاذه وال يكفي املتبقي منه تغطية احتياجات املشروع ومستلزمات ا
  وبالتايل توقف املشروع وعدم قدرته على استعادة حركته وحيويته؛.األجور 

  :الديون المتعثرة التي أوجدتها عوامل خارجية -2
هذا النوع ينصرف إىل البيئة احمليطة باملشروع واملتصلة بالبنوك واملوردين واملوزعني واجلهات احلكومية، وحيدث هذا النوع من الديون     

نتيجة لعوامل خارجية خارجة عن إرادة املشروع ذاته، وميكن لنا أيضا أن نقسمها إىل قسمني وفقا للجهة اخلارجية اليت تسببت يف تعثر 
  :هذه الديون وهي كاآليت

  :ديون متعثرة ترجع أسبابها للبنك مقدم االئتمان -أ
  :يف إصابة عمالئه بالتعثر نتيجة لـــ  حيث كثريا ما يسهم البنك املمول

  قصور الدراسات االئتمانية اليت أعدها البنك عن املشروع املمول؛ -
سيطرة مفهوم الرحبية املرتفعة على متخذي القرار بالبنك وتفضيلهم للمشروعات اليت تعطي معدال مرتفعا للرحبية و التغاضي عن املخاطرة -

  اليت تكتنفها؛  
   :ة ترجع إلى عوامل خارجية أخرىديون متعثر  -ب
الضطرابات عمالية أو دخول النشاط مثل الظروف احمليطة كحدوث حالة من حاالت التوقف االضطراري عن العمل نتيجة     

  االقتصادي يف مرحلة الركود أو االنكماش؛
  : تصنيف الديون المتعثرة وفقا لصدقها ومصداقيتها: ثالثا
 2: ووفقا هلذا األساس يتم تقسيم الديون املتعثرة إىل نوعني أساسيني مها    

   :ديون متعثرة وهمية خداعية -1
وهي كثريا ما يقوم �ا بعض املستثمرين األجانب، حيث تقوم بعض الشركات متعددة اجلنسيات واملغامرون األجانب والعصابات      

إىل عدد من املشروعات وإقامة هذه املشروعات فيها لالستفادة من املزايا واإلعفاءات والدعم  الدولية بانتهاز فرص احتياج الدول النامية
لدعم املايل الذي تقدمه، وتقوم هذه املشروعات باستنزاف رأس املال والعائد احملقق وحتويله يف شكل أرباح إىل اخلارج، وبعد انتهاء فرتيت ا

  .شروع وإفالسهواإلعفاء يقوم املستثمرين بإعالن تعثر امل
                                                           

غري منشورة، كلية  رسالة ماجستري، ألثرهاوبدائل تسويتها الديون المتعثرة المستحقة على قطاع األعمال الخاص في مصر تطويرها وتحليل اقتصادي، وائل إبراهيم سليمان علي موسى 1
  61.، ص2004ني الشمس، مصر، القاهرة، التجارة، قسم االقتصاد، جامعة ع

مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصاديةوالتجارية وعلوم التسيري، جامعة ،-دراسة حالة الجزائر- إشكالية القروض المصرفية المتعثرة  هبال عادل، 2
  .54- 53، ص2012-2011، 3ائراجلز 
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   :ديون متعثرة حقيقية فعلية  -2
هي تلك الديون اليت حتدث فعال وليست عن عمد وختطيط، بل ترجع إىل أسباب حقيقية وفعلية وكعارض للنشاط االقتصادي الذي     

  .ميارسه العميل، ومن مث يتم معاجلتها مبعاجلة هذه األسباب
  : تصنيف الديون المتعثرة حسب مقدار ثباتها واستمرارها:رابعا
  1: وفقا هلذا األساس يتم التفرقة بني نوعني من الديون املتعثرة    
  :الديون المتعثرة العارضة-1

  .عارضة بسيطةأي تلك اليت حتدث بشكل عارض ونتيجة للممارسة النشاطية للمشروع ويسهل التغلب عليها نظرا ألن أسبا�ا       
   :الديون المتعثرة الدائمة -2

هي تلك الديون اليت تتصل بأسباب هيكلية وبالتايل تأخذ وقتا طويال يف معاجلتها أل�ا تتطلب إصالحا جذريا وهيكليا حيتاج إىل     
  . جهد كبري سواء يف القيام به، أو إقناع القائمني على املشروع

  :وفقا لنشاطها المصرفيتصنيف الديون المتعثرة : خامسا
املصارف مبجموعة الظروف املتعلقة بالنشاط املصريف على املستوى الكلي وكذا بطبيعة العوامل الداخلية جه تتعلق نوعية التعثر اليت توا     

  2:نياملتعلقة باملؤسسة املصرفية، لذلك ميكن تقسيم الديون املتعثرة املرتبطة بالنشاط املصريف إىل النوعيني التالي

   :التعثر المتعلق بالنشاط المصرفي-1
 يعرب عنه كذلك بالتعثر املتعلق باملنافسة، وهو بذلك يشري إىل احلالة اليت ال يستطيع فيها املصرف املنافسة يف السوق املصرفية بشقيه     

  .االستمرار واخلروج من السوق املصريفاحمللي و األجنيب، واليت ترتجم باخنفاض احلصة السوقية له، مما يعين عدم قدرته على 
  : التعثر المتعلق بالمؤسسة المصرفية-2

يقع هذا النوع على مستوى املصرف يف حد ذاته ويتطلب إجراء حتليل شامل مليزانية السنة املالية وحسابات النتائج، للتعرف على     
 .حجم التعثر وأهم العوامل اليت أدت إىل ظهوره وكيفية معاجلته

 
 
 
 
 
  
 
 
 

                                                           
جملة الدراسات والبحوث التجارية، كلية النجارة، بنها،  ،إطار مقترح لتدعيم فعالية مراجعة االئتمان للحد من مخاطر الديون المتعثرة بالتطبيق على النشاط المصرفي، عبد حممود خلف 1

  .152، ص 2002السنة الثانية والعشرون، مصر، 
 .173، ص2018، اجلزائر، 19جملة اقتصاديات مشال إفريقيا، العدد  ،الحوكمة المصرفية كآلية للحد من التعثر المصرفي باإلشارة إلى حالة الجزائراهللا سعاد،عون بلعزوز بن علي، 2
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  أنواع القروض المتعثرة): 01(الجدول رقم 
  النوع   املعيار 

  ديون متعثرة مخططة مرحلية -  وفقا لدرجة التخطيط 
  ديون متعثرة عشوائية الحدوث -

  ديون متعثرة أوجدتها عوامل ذاتية -  وفقا ملسببا�ا 
  ديون متعثرة أوجدتها عوامل خارجية -

  متعثرة وهمية خداعيةديون -  وفقا لصدقها ومصدقيا�ا 
  ديون متعثرة حقيقة فعلية -

  ديون متعثرة عارضة -  حسب مقدار ثبا�ا واستمرارها 
  ديون متعثرة دائمة -

  ديون متعثرة متعلقة بالنشاط المصرفي-  وفقا لنشاطها املصريف 
  ديون متعثرة متعلقة بالمؤسسة المصرفية-

  .173مرجع سابق، ص عون اهللا سعاد،لعزوز بن علي، بباالعتماد على  الطالبتين من إعداد: المصدر

  مراحل القروض المتعثرة: الثالث المطلب
إن التعثر املايل ال يتم دفعة واحدة بل مير يف عدة مراحل للوصول إىل مرحلة التعثر، وبالتايل جيب معرفة تلك املراحل من أجل متابعة     

  : مراحله النهائية احلرجة ومن هذه املراحلالتعثر املايل يف مراحله األوىل قبل أن يصبح يف
  : مرحلة السيولة المالية -1

يدخل املشروع يف هذه املرحلة نتيجة استثمار النقود املتاحة يف أصول بطيئة احلركة، أو طاقة إنتاجية غري مستغلة أو الدخول يف       
استثمارات ال تعطي عائدا سريعا أو متدنية العائد، أو نتيجة حدوث إفالس ألكرب عمالء املشروع مما يعين اخنفاض التحصيل، كما ترتبط 

هور عدد من العوامل السلبية النامجة عن مشاكل إنتاجية وتسويقية لضعف كفاءة طرق أساليب اإلنتاج أو ضعف املوقف هذه املرحلة بظ
  1. التنافسي وعدم كفاية التسهيالت املصرفية

 :مرحلة العجز في رأس المال -2
حاجة ماسة إىل النقدية على الرغم من امتالكه ألصول ترتبط هذه املرحلة بعدم قدرة املشروع على مقابلة التزاماته اجلارية، ويكون يف      

  2.مادية وبذلك تنخفض القدرة اإلرادية لألموال املستثمرة، ويتزايد االعتماد على الديون كمصدر لتدعيم األرصدة النقدية وتوفري السيولة
من سنة إىل أخرى مقارنة حبجم األموال املستثمرة  االخنفاض املستمر يف قدرة املشروع على حتقيق أرباح مالئمة، ومن مث اخنفاض األرباح -

  فيه؛
  االعتماد املتزايد واملستمر للمشروع على االقرتاض يف التمويل؛ -
  االخنفاض املستمر يف حجم أعمال املشروع وتصفية جانب من أصوله املتداولة؛ -
  

                                                           
  .52-51عبد احلميد عبد املطلب، مرجع سابق، ص  1
اجلزائر، أطروحة  لنيل شهادة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة اجلياليل اليابس، سيدي بلعباس، ،العوامل المؤثرة في تعثر التسهيالت االئتمانيةمناد خدجية،  2

 .49، ص 2016- 2015
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   :مرحلة ظهور العسر المالي المؤقت بالمشروع -3
  1: تتمثل مظاهر العسر املايل املؤقت تتمثل فيما يلي       

  حدوث اختالالت يف اهليكل التمويلي للمشروع وعدم قدرته على متويل العمليات اجلارية؛-
  االخنفاض املستمر يف رأس مال املشروع نتيجة لعدم حتقيق أرباح وزيادة ديونه أيضا؛ -
  الراكد باملشروع وتضخمه إىل مستويات قياسية؛الزيادة املستمرة يف حجم املخزون السلعي  -
  :مرحلة ظهور العسر المالي الدائم -4

تعترب هذه املرحلة نقطة حرجة يف فشل املشروع، حيث يصبح هذا الفشل حمققا وتنتهي كل حماوالت اإلدارة للحصول على متويالت     
  2: جمموعة من املؤشرات على احتمالية فشل املشروع، أمهها إضافية، بسبب جتاوز االلتزامات الكلية قيمة أصول الوحدة، وهناك

  ضعف الرقابة على رأس مال العامل، واالرتفاع املستمر يف حجم الديون وإعادة جدولتها؛-
  اختالل هيكل رأس املال وتدهور املوجودات املتداولة ونسب السيولة؛ -
  تدين الرحبية وتدهورها لفرتات متتالية؛  -
   :ة األزمة أو تصفية المشروعمرحلة معالج -5

يف هذه املرحلة يتم استدعاء عدد من اخلرباء واملتخصصني لدراسة أسباب التعثر وعالجها، سواء من خالل عمليات الدمج، أو     
إعادة جدولتها مبا التصفية، أو إعادة اهليكلة، أو إعادة املشروع إىل مسريته الطبيعية وقدرته على النمو وسداد التزاماته املستحقة بعد 

  3.يتناسب مع قدرته على السداد
  : مرحلة الفشل القانوني-6

وهي املرحلة اليت ال يستطيع فيها املشروع التحكم يف الفشل والعسر املايل، األمر الذي يتطلب اختاذ إجراءات قانونية إلعالن إفالسه     
  4. وبالتايل التصفية

  :القروض املتعثرةوالشكل التايل هو اختصار ملراحل    
  
 
 
  
 
  
  

                                                           
ستري يف علوم التسيري، كلية العلوم االقتصادية والتجارية ، رسالة ماج-دراسة تطبيقية للمصارف الجزائرية–إدارة المخاطر االئتمانية ودورها في الحد من القروض المتعثرة فاطمة بن شنة، 1

  . 70، ص 2008-2007وعلوم التسيري، جامعة قاصدي مرباح، اجلزائر، 
، غزة، 2011، 4، العدد 25دجمل، ) العلوم اإلنسانية( جملة جامعة النجاح لألحباث، )دراسة تطبيقية(نموذج مقترح للتنبؤ بتعثر المنشآت المصرفية العاملة في فلسطين شاهني،  علي 2

  .861فلسطني، ص 
مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،  ،فعالية نظم المعلومات المصرفية في تسيير حاالت الفشل االئتمانحسني ذيب، 3

 . 144، ص2012- 2011جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، اجلزائر، 
  .237، ص2002دن، ، عمان، األر 1الوراق للنشر والتوزيع، طبعة  إدارة االئتمان المصرفي والتحليل االئتماني، محزة حممود الزبيدي،4
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  مراحل القروض المتعثرة ): 2(الشكل رقم                                               
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .237ص  مرجع سابقحمزة محمود الزبيدي، من إعداد الطالبتين: المصدر
  

  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  

 مرحلة السیولة المالیة

 مرحلة العجز في رأس المال

مرحلة ظھور العسر المالي 
 المؤقت

مرحلة ظھور العسر المالي 
 الدائم

 مرحلة معالجة األزمة 

 مرحلة الفشل القانوني
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  أسباب ومؤشرات القروض المتعثرة : المبحث الثاني

 وآثار معقدة الرتاكيب على االقتصاد القوميمتثل القروض املتعثرة مشكلة خطرية ذات نتائج باهظة التكاليف حيث هلا أسباب عدة        
توسط والطويل، ومنه فإن دخول القرض يف ككل وذلك نظرا  لتأثريها اخلطري على النشاط االقتصادي بشكل عام يف األجل القصري وامل

ن العميل قد دخل مرحلة حالة التعثر ال حيدث مفاجأة وبدون مقدمات وإمنا هناك مؤشرات ودالئل تعرب عنه تشرتك مجيعها يف حتديد أ
  . اخلطر أو القرض أصبح متعثرا

  أسباب القروض المتعثرة: المطلب األول
إن تعثر القروض املصرفية ليس نتاج حلظة ولكنه ناجم عن العديد من العوامل و األسباب اليت تتفاعل عرب الزمن تطول أو تقصر       
 قادر على سداد التزاماته، وبذلك ميكن تصنيف أسباب تعثر القروض املصرفية يف تؤدي إىل احلالة اليت يكون فيها املقرتض غري ولكنها

  :ثالث جمموعات
  األسباب العائدة للبنك:أوال
  1:تتمثل األسباب العائدة للبنك يف     

 قصور الدراسات االئتمانية اليت اعتمد عليها البنك يف منحه لالئتمان -1
  من العميل إىل املصرف يف مقابل القرض أو املبالغة يف تقدير قيمتها؛اخلطأ يف تقدير الضمانات املقدمة  -2
   ختصيص نسبة كبرية من القروض و التسهيالت االئتمانية ملقرتض واحد؛ -3

  عدم الدقة يف حتديد إمجايل التزامات العميل املقرتض املتعني سدادها للغري ومدى قدرته على الوفاء �ا؛ -4
 على درجة عالية من املخاطر وبسعر فائدة مبالغ فيه بشكل يزيد عن العائد الذي حتققه املشروعات؛إقراض مشروعات تنطوي  -5

  عدم معاجلة التجاوزات اليت حتصل من طرف املقرتض يف الوقت املناسب؛ -6

  ميل؛غياب املتابعة السليمة واملستمرة و استقصاء املعلومات من طرف البنك فيما يتعلق باألوضاع املالية للع -7
 منح القرض حتت ضغط أطراف داخلية أو خارجية كأفراد اإلدارة العليا أو أعضاء جملس اإلدارة؛-8

 إسناد القرار االئتماين إىل توفر ضمانات كافية للقرض بغض النظر عن اجلدارة االئتمانية للمشروع املمول أو الغاية من اإلقراض؛  -9

  غياب الرقابة على االئتمان املصريف؛ -10

  عدم توفر نظام املعلومات كامل متكامل بالبنك؛ -11
  
  
 
  
  
 
  

                                                           
  :باالعتماد على  1
  .57- 56، ص2009والتوزيع، عمان، األردن،للنشر  املناهج، العمليات المصرفية الخارجيةخالد وهيب الراوي،  -

  .339،ص2008التوريدات، القاهرة، مصر، الشركة العربية املتحدة للتسويق و ئتمان،، إدارة مخاطر االزياد رمضان -
 .193- 192،ص2002جمموعة النيل العربية،مصر،والتمويل في إطار اإلستراتيجيات الشاملة للبنك، االئتمان، صناعة قرارات أمحد غنيم -
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  األسباب العائدة للعميل: ثانيا
  1:تتمثل أهم األسباب العائدة للعميل فيما يلي    
  عدم قدرة العمالء على السداد يف تواريخ االستحقاق نظرا للتوسع  يف التسهيالت االئتمانية بالعمالت املختلفة دون ضوابط؛--1
  العمالء للخارج بدون سداد القروض املصرفية املستحقة؛ هروب-2
  دخول العمالء يف أنشطة ال معرفة هلم �ا و استخدام تسهيالت البنك االئتمانية يف متويلها؛-3

  عدم جدية العميل و�اونه يف إدارة أموال البنك املقرتضة؛ -4
  ديره؛عدم الفصل بني أموال العميل اخلاصة وأموال املشروع الذي ي -5

  استهانة العميل بإرشادات وتوجيهات البنك وعدم التزامه بالشروط والضوابط املوضوعة؛-6

  اعتماد العميل على عالقاته مع أصحاب النفوذ واستخدامه ألساليب غري مشروعة من أجل احلصول على أموال البنك؛ -7
   ل العميل؛عدم الدقة يف دراسة اجلدوى االقتصادية املقدمة إىل املصرف من قب -8

حصول ظروف غري متوقعة كاملرض أو الوفاة بشكل جيعل من الصعوبة على املصارف احلصول على قروضها من األطراف ذات العالقة -9
  بالعميل؛

  عدم أمانة العميل ونزاهته يف تقدمي البيانات و املعلومات الصحيحة للبنك؛-10

 ئتمانية املمنوحة له دون وجود مربر لذلك؛الطلبات املتكررة من املقرتض بزيادة السقوف اال -11

  أسباب أخرى:ثالثا
  2:من بني أهم األسباب األخرى للقروض املتعثرة ما يلي    

  الظروف االقتصادية الصعبة احمليطة ببيئة املنشأة؛ -1
  ارتفاع كلفة مصادر التمويل؛ -2
  التوقعات املتشائمة للمستثمرين واحملللني املاليني؛ -3
  املنافسة الشديدة؛ -4
 الكوارث الطبيعية واملفاجأة؛ -5

                                                           
  :باالعتماد على  1
جملة كلية التجارة والبحوث العلمية، ، دراسة تطبيقية على عينة من المصارف السعودية-محددات مخاطر التعثر المالي للقروض والتسهيالت االئتمانيةمد السهالوي، ـعبد العزيز حم -

  .7، ص 2018ية، مصر، سكندر اإلسكندرية، اال ةجامعية التجارة،، كل2، العدد25جملد 
المدرجة في  العراقيةلصناعية ا ةدراسة على عينة من الشركات المساهم-أساليب التحليل المالي في التنبؤ بفشل الشركات المساهمة الصناعية استخدام، وحيد حممد رمو وآخرون -

  .13، ص2010، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة املوصل، العراق، 100، العدد32ا�لد ،حملة تنمية الرافدين،-سوق العراق لألوراق المالية
، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة بغداد، العراق، 87، العدد22جملة العلوم االقتصادية و اإلدارية،ا�لد  إشكالية القروض المتعثرة في العراق وسبل معالجتها،عبد اهلاين عبد اجلبار، -

  373.،ص2016
  :باالعتماد على2
-ف مختارة في مخافظة بغداددراسة تحليلية في مجموعة من مصار  - دور نظام المعلومات المصرفية في الحد من القروض المتعثرة في المصارفإبراهيم علي كردي محود وآخرون، -

  .161-160، ص2017، جامعة النيلني، بغداد، العراق،33، العدد9جملة الدراسات العليا، ا�لد 
اه، كلية الدراسات العليا، أطروحة دكتور اإلفصاح المحاسبي في القوائم المالية ومعلومات قائمة التدفقات النقدية وأثرهما في الحد من التعثر المصرفي،جنم الدين إبراهيم حسن حمـمد،  -

  . 147، ص2014جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، السودان، 
-Hemple, George H & Simson, Donald G, Bank management Texte& Cases, Fifth Edition, John Wily& Sans Inc, 
New York,1998,P391.  
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 تقادم التكنولوجيا املستخدمة من قبل الزبون  وعدم إمكانية استخدام تكنولوجيا جديدة العتبارات فنية ومهنية؛-6

ال�ا املناسبة فيؤثر سلبا السياسات االئتمانية االنكماشية واملغاىل فيها من حيث فرض قيود على منح االئتمان وزيادة التكلفة عن معد -7
 يف قدرة املشروعات على حتقيق أهدافها؛

 السياسات املالية فيما يتعلق بالضرائب اليت تفرضها الدولة على املشروعات سواء ضرائب على األرباح أو الضرائب على االستهالك؛-8
 عات احمللية على منافسة السلع األجنبية داخل الدولة؛االرتباط بالسوق العاملي وما يعكسه ذلك من آثار تتمثل يف عدم قدرة املشرو -9

عدم دقة املعلومات وتضار�ا لدرجة أنه ال ميكن حتديد االحتياطات الفعلية من األسواق للسلع واخلدمات يف إطار دراسات جدوى -10
 واقعية وسلمية؛

 تغيري غري متوقع بالتشريعات واألنظمة للدولة؛ -11
خالل شراء سندات اخلزانة اليت تصدر ملواجهة احلجز، فعند شرائها من قبل البنك يؤدي ذلك إىل اخنفاض التدخل احلكومي من  -12

  سيولة هذا البنك؛
  مؤشرات القروض المتعثرة: المطلب الثاني 

لقروض ومنه فإن يف احلقيقة ال يصنف االئتمان املقدم للعميل على أنه قرض متعثر بشكل مفاجئ، إمنا هناك عدة مؤشرات لتعثر ا      
مدى خسارة أي من هذه القروض يتوقف إىل حد كبري على قدرة مسؤويل االئتمان يف االستدالل على هذه املؤشرات واملبادرة إىل العمل 

 :قبل تفاقم املشكلة، ومن أهم األعراض اليت تلفت النظر لتعثر القروض املصرفية مايلي
  بنكمؤشرات تتعلق بمعامالت المقترض مع ال: أوال
  :مؤشرات متعلقة بحساب المقترض لدى البنك -1
 1إصدار شيكات على حساب القرض أو احلسابات األخرى للعميل بأكثر ما تسمح به األرصدة املتوفرة يف هذه احلسابات؛ -

  وجود حركات سحب من احلساب ال تتناسب وطبيعة عمل املقرتض من جهة واحتياجات املشروع املمول من جهة أخرى؛ -
  عدم املقدرة على اإلمساك حبسابات منتظمة حقيقية؛ -
  التأخر يف سداد وعدم انتظامه و تكرار عدم تسديد األقساط والفوائد يف مواعيدها؛ -

  :مؤشرات تتعلق بطلبات المقترض -2
  2ارتفاع نسبة القروض إىل رأس املال أو املوارد الذاتية؛-

 األمر الذي يشري إىل أن املقرتض غري قادر على إدارة أموره املالية بشكل جيد؛تكرار طلبات العميل جبدولة أقساط القرض،  -
  تقدم املقرتض بطلبات متكررة لزيادة سقف التسهيالت االئتمانية املمنوحة له دون مربر؛-
  ظهور مقرضني آخرين السيما إذا كانت القروض غري مكفولة بضمانات؛ -
  جل؛االعتماد بكثرة على القروض قصرية األ -
  

                                                           
  على الرابط  2020- 03- 15متوفر بتاريخ .3.األكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية، ص القروض المصرفية غير العاملة، إدارةمجال أبو عبيد،  1

http// :www.kantakji.com/fiqh/files/Banks/Jamal Abou Oubaid.ppt  
، املؤمتر العلمي الدويل الثاين حول إصالح النظام  املصريف اجلزائري -راسة تطبيقية على بنك األردن د -القروض المتعثرة، األسباب، البوادر وسبل العالج،إيهاب نظمي وخليل الرفاعي،  2

  .14،ص2008مارس  12- 11يف ظل التطورات العاملية الراهنة،جامعة قاصدي مرباح،ورقلة،
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  :مؤشرات متعلقة بالضمانات  -3
  1تراجع القيمة االمسية للضمانات؛ -

  طلب العميل استبدال الضمانات العينية بضمانات شخصية؛ -
  التباطؤ يف تقدمي ضمانات إضافات عند طلبها من طرف البنك؛ -

  مؤشرات البيانات المالية للمقترض : ثانيا
  :مؤشرات التعثر من خالل الميزانية -1
  2زيادة فرتة حتصيل أوراق القبض وحسابات املدينني؛-
  زيادة فرتة تسديد أوراق الدفع وحسابات الدائنني؛ -
  تقلبات حادة يف السيولة؛ -
  اخنفاض حجم األصول الثابتة يف بعض النشاطات اإلنتاجية؛ -
  التجاوز املستمر للعميل يف احلساب اجلاري للمدين؛ -

  :جدول النتائجمؤشرات يستدل عليها من  -2
  3تراجع حجم املبيعات؛ -

  تركز املبيعات على عدد حمدد من الزبائن؛-
  مؤشرات أخرى: ثالثا

  4اخنفاض سعر سهم إحدى الشركات العامة يؤدي إىل نقص ثقة املسامهني يف هذه الشركة؛ -
  التشهري من خالل التقارير الصحافية بشأن املنشآت اليت متر بصعوبة مالية يف مرحلة متأخرة يف عملية تدهور االئتمان؛  -

  آثار القروض المتعثرة: المطلب الثالث
لقضية ليست قضية تنجم عن القروض املتعثرة آثار وانعكاسات مجة تتعدى البنك املانح هلا لتصل إىل االقتصاد الوطين بشكل عام، فا    

ية بني عميل أو مشروع متعثر، وإمنا األمر يتعلق بالنظام االئتماين والبنيان االقتصادي املستند إليه، ذلك نظرا للعالقة التشابكية اإلرتباط
 .الوحدات املكونة لالقتصاد ومنه سنتطرق يف هذا املطلب إىل أهم آثار القروض املتعثرة

  على المستوى الجزئيآثار القروض المتعثرة : أوال
  :آثار التعثر على البنك -1
  :اآلثار على مصادر األموال في البنك -أ

  

                                                           
حبث مقدم إىل املؤمتر العلمي الثالث، جامعة اإلسراء  ، - دراسة حالة عينة من المصارف العراقية  –القروض المتعثرة في المصارف وأثرها على األزمات المالية  صادق راشد الشمري، 1

 .20، ص2009األهلية، عمان، األردن، 
رسالة ماجستري، كلية التجارة، ،  -ة دراسة تطبيقية على المصارف التجارية الوطنية في قطاع غز  –ى اعتماد المصارف على التحليل المالي للتنبؤ بالتعثر مدعمر الطويل،  عمار أكرم2

  .51 - 50، ص2008اجلامعة اإلسالمية، غزة، 
رسالة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،  ، -دراسة حالة البنك الخارجي الجزائري –واقع القروض المصرفية المتعثرة لدى البنوك العمومية رمضاين زينب، 3

 .23، ص 2012اجلزائر،  ،3جامعة اجلزائر 
  .112، ص2008الفاروق للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر،  تحديد مخاطر االئتمان،برايان كويل، 4
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  :حقوق الملكية -
امللكية ملقابلة  املخاطر اليت تنطوي عليها استخدامات البنك، وضرورة الوفاء باملعايري الرقابية تقتضي زيادة حجم يؤدي التعثر إىل زيادة    

  1.ذكرا خطر عدم االنتظام يف السداد أو إمكانية عدم الوفاء الزيادة يف املخاطر، خنص

  :مستحقات البنوك -
بزيادة حجم القروض املتعثرة على مستوى بنك ما تتدهور جدارته االئتمانية من جانب االئتمان احملتاج له من قبل البنوك األخرى اليت     

  .تصبح متشددة عند طلب مثل هذه التسهيالت
 :الودائع-

البنك الذي حيوز رصيدا من القروض املتعثرة يفقد ثقة مودعيه، وخيسر قدرا من معامالته معهم وبديهي أن تتواىل السحوبات لتلك      
الودائع من خمتلف القطاعات والشرائح وترتاجع عمليات اإليداع سواء كان بالعملة احمللية أو األجنبية ذات احلساسية األكثر ملثل هذه 

  .املعامالت
 :صول السائلةاأل -

إن تزايد حجم القروض املتعثرة مع ثبات قيمة الودائع لدى البنك أو اخنفاضها يقود ال حمالة إىل أزمة سيولة، كما أن تراجع دور      
اره البنك يف دعم عمالئه املتعثرين وإصالح اخللل �ياكلهم التمويلية من جانب ومن جانب آخر تضاؤل قدرته اإلقراضية وفقدانه استقر 

  .ومسعته لدى زبائنه
 :القروض والسلفيات-

يفقد البنك جزءا من موارده ورحبه وهو ميثل خسائر حقيقية تضعف من قدراته اإلقراضية  ومنه األثر على حصته السوقية األمر الذي       
  .حيد من عمل مضاعف االئتمان، فيتدىن أثره وال تتحقق النتيجة الكاملة

  :المتعثرة على البنك المانح الئتمان اآلثار األخرى للقروض -ب
  2األموال ا�مدة يف الديون املتعثرة ليست يف متناول املؤسسة املصرفية الستثمارها؛ -

  زيادة التكاليف اإلدارية لتحصيل هذه الديون؛ -
  سوء توزيع املوارد للمؤسسة املصرفية؛ -
  الديون،مما ينعكس سلبا على إنتاجيتهم؛الوقت واجلهد املطلوب من قبل املسؤولني ملتابعة هذه  -
  دفع الديون املتعثرة بنسب مرتفعة وأعلى من النسب االعتيادية؛ -
 :آثار القروض المتعثرة على العميل المقترض-2

 ينجم عن القروض املتعثرة مجلة من االنعكاسات السلبية على وحدة األعمال أو العميل املقرتض يغذي بعضها البعض يف حلقة     
يل لولبية، وذلك حلتمية التشابكات االقتصادية بني قطاعات األعمال وبني أجزاء وحدات املشروع ذاته وهو ما ميكننا تبيانه يف الشكل املوا

  3.مبا يعرف بالدائرة اخلبيثة للمشروع املتعثر 

  

                                                           
 .269، ص2008الطبعة األوىل، دار �اء الدين للنشر والتوزيع، اجلزائر،  االقتصاد المصرفي، تحاليل، تقنيات،رحيم حسني،  1
، قسم احملاسبة،كلية االقتصاد،جامعة 2، العدد23جملة جامعة دمشق للعلوم اإلنسانية والقانونية، ا�لد للقروض المتعثرة في المصرف الصناعي السوري،دراسة تحليلية ، نضال العربيد2

  . 285،ص2002دمشق،سوريا، 
  .361، ص2000ية، مصر، منشأة املعارف، الطبعة الثانية، اإلسكندر  اقتصاديات االئتمان المصرفي،مـحمد كمال خليل احلمزاوي، 3
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  الدائرة الخبيثة لتعثر المشروع): 03(الشكل 
 تزايد الخسائر المحققة  

  
  تزايد حجم الديون                                                   انخفاض حجم الموارد الذاتية           

 
  تعذر الحصول على مستلزمات                                            التوقف الجزئي ثم الكلي

  لدوالب العمل                          التشغيل                                                             
  
  زيادة حجم الطاقة العاملة 

 .361.مـحمد كمال خليل الحمزاوي، مرجع سابق، ص: المصدر                                                    
  :وفقا للشكل أعاله ميكن حتليل آثار التعثر على مشروع األعمال على النحو التايل

  وتراكم اخلسائر احملققة؛تزايد  -
  اخنفاض حجم املوارد الذاتية؛ -
  تعذر احلصول على مستلزمات التشغيل؛ -
  زيادة حجم الطاقات العاطلة؛ -
  التوقف اجلزئي مث الكلي لدوالب العمل؛ -
  وحدات األعمال غري املتعثرة تكون ذات قدرة تنافسية أعلى من الوحدات املتعثرة؛ -

  متعثرة على المستوى الكليآثار القروض ال: ثانيا
  :اآلثار على اإلنتاج الكلي-1

إن التوقف اجلزئي أو الكلي خلطوط إنتاج املشروعات املدنية املتعثرة وخروجها على حنو تدرييب من حلبة اإلنتاج يؤدي إىل احلد من      
هذا الوضع يساهم يف تبديد جانب من الثروة الزيادة يف العرض الكلي للسلع واخلدمات أي اخنفاضه على بعض املنتجات، زيادة على 

  1.القومية
  :العمالة-2

تفشي حاالت التعثر وانتقاهلا بني عديد املشاريع والقطاعات االقتصادية، تؤدي إىل ظهور البطالة اليت ختلق حالة من الالتوازن     
 2.االقتصادي وتكون أكثر �ديدا لألمن االجتماعي

  

                                                           
  .274، ص2012عمان، األردن، األوىل،  بعةالط، دار املسريةإدارة البنوك المعاصرة،دريد كامل آل شبيب، 1
، اجلزائر، 2رسالة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة قسنطينة ،-دراسة حالة بنك الجزائر الخارجي  –إشكالية القروض المتعثرة زغاشو فاطمة الزهراء، 2

  .67، ص2014
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  :التضخم-3
يؤدي التضخم إىل اختالل العالقة ما بني الطلب الكلي الفعلي وما يقابله من عرض سلعي أي ارتفاع الطلب الكلي الفعلي بالنسبة      

 1.للعرض السلعي، أي اخنفاض العرض من السلع و املنتجات بالنسبة للطلب الكلي الفعلي وهي حالة تعثر املشروعات والعمالء
  :لموازنة العامةاآلثار على إيرادات ا-4

ائب احملولة للدولة من يؤدي التعثر املايل إىل حرمان املوازنة العامة للدولة من جزء هام من املوارد السيادية، واخنفاض حصيلة الضر     
 2.ياجلهاز املصريف واملشروعات املتعثرة فتتحول هذه املشروعات  يف سداد ديو�ا إىل طاقات عاطلة مؤثرة على االقتصاد القوم

  :اآلثار على مناخ االستثمار -5
يعترب ارتفاع حجم الديون املتعثرة مؤشرا الخنفاض عائد االستثمار يف كثري من املشروعات والتأثري السليب على تنفيذ خطط الدولة اليت      

 .تستهدف تنمية االستثمار وتوفري املزيد من فرص العمل
  :لم الخارجياآلثار على العالقات االقتصادية مع العا -6

للتعثر آثار على امليزان التجاري، حيث أن احلد من الزيادة يف اإلنتاج يؤدي إىل احلد من حجم الصادرات، أما الواردات فتتجه للزيادة      
 3.و جزئيا�دف الوفاء جبانب من النقص يف اإلنتاج احمللي من تلك السلع و اخلدمات اليت تنتجها املشروعات املتعثرة املتوقعة كليا أ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

                                                           
  . 115، ص2004، ، القاهرةاب اجلامعة اإلسكندرية، مصرمؤسسة شب التضخم المالي، غازي حسني عناية،1
، 2018فرتاضية السورية، سوريا،رسالة ماجستري، كلية إدارة األعمال، اجلامعة اال خاصة السورية في ظل األزمة،الديون المتعثرة ومعالجتها في المصارف السليمان حممود االبراهيم، 2

  . 47ص
  .162، ص2009الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر،  البنوك الشاملة، عملياتها وإدارتها، عبد احلميد عبد املطلب،3
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  أساليب التعامل مع القروض المتعثرة وآليات معالجتها: المبحث الثالث
ميكن جتاوز التعثر من خالل اختاذ بعد تشخيص ظاهرة القروض املتعثرة  تشخيصا مفصال وبعد حتليل األسباب وتصنيفها،      

ميكن اإلشارة إىل عدد من املخارج حلل مشكلة القروض املتعثرة منها حلول وقائية  اإلجراءات الالزمة والكفيلة إلدارته ومعاجلته، وبوجه عام 
  .كالتنبؤ باحتمال حدوث اخلطر قبل الكارثة وأخرى عالجية بعد حدوث التعثر

  الكشف عن التعثر المصرفي و نماذج التنبؤ به: المطلب األول
نب مثل هذه املخاطر اليت قد خترج البنوك من دنيا األعمال، لذلك جيب إن الكشف و التنبؤ بالتعثر املصريف هو أمر ضروري لتج      

على هذه البنوك أن تكون يقظة مستعدة ألي تغريات ومفاجآت ميكن أن حتدث على املستوى االئتماين لديها، وسنتطرق يف هذا املطلب 
  .إىل الكشف و مناذج التنبؤ بالتعثر املصريف

  لمصرفيالكشف عن التعثر ا:  الفرع األول
م يعترب التحليل املايل من أهم األساليب اليت يعتمد عليها يف معرفة الوضعية املالية للمؤسسة من خالل قراءة البيانات املالية باستخدا     

  .تقنيات ونسب التحليل املايل خاصة منها احلديثة اليت تعتمد على األساليب اإلحصائية
  التحليل المالي: أوال
ايل هو عملية توفري البيانات املالية األكثر نفعا وفائدة، ومعاجلة هذه البيانات لتقييم األعمال وحتديد الرحبية على املدى التحليل امل     

  1.الطويل �دف احلصول على معلومات تفيد يف عملية اختاذ القرارات
  :ومن أهم أهدافه  
  معرفة املركز املايل للمؤسسة؛ -
  اع الذي تنتمي إليه؛معرفة مركز املؤسسة يف القط -
  املساعدة يف اختاذ القرارات املالية بأقل تكلفة وأعلى عائد؛-
  اقرتاح سياسات مالية لتغيري الوضعية املالية واالستقاللية للمؤسسة؛ -
  حتديد نسبة املخاطر احمليطة بكل عملية مالية أو نشاط اقتصادي؛  -
  :أدوات التحليل المالي-1

  :ميكن تقسيم أدوات التحليل املايل للوصول إىل دالالت هلا معىن حول موضوع التحليل إىل      
  ):العمودي(التحليل الرأسي  -أ

يتضمن التحليل الرأسي نسبة أي رقم يف القوائم املالية إىل رقم رئيسي آخر يف القوائم املالية للوصول إىل داللة ذات معىن، ففي       
جانب األصول يف قائمة املركز املايل قد يتم نسبة أصل معني إىل جمموع األصول، أما يف قامة الدخل فيتم نسبة أي عنصر إىل رقم صايف 

ت للوصول إىل داللة ذات معىن، ويف مجيع األحوال ال يكتمل معىن وداللة النسب املستخرجة عند القيام �ذا التحليل إال عند املبيعا
مقارنتها مبعيار أو مقياس معني، وهذا املعيار قد يكون بنفس النسبة يف السنوات السابقة أو قد يتم مقارنة النسبة مبعدل النسبة لكل 

  2.بنفس الصناعة الشركات اليت تعمل

 

                                                           
أطروحة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية والتجارية، جامعة  ،-تطوير النماذج حسب خصوصية البيئة الجزائرية  –المؤسسات االقتصادية التنبؤ بالتعثر المالي في انتصار سليماين، 1

 .       35- 34.، ص2016 اجلزائر،،1باتنة
 .59،ص2013دار اجلامد للنشر والتوزيع، الطبعة الثالثة، عمان، األردن،  اإلدارة المالية،فايز سليم حداد،  2
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  :التحليل األفقي -ب
يقصد به دراسة املركز املايل للعميل يف نقاط زمنية معينة �دف التعرف على التغري املطلق والنسيب يف بنود القوائم املالية سواء من      

ة مالية معينة كأرقام قياسية تقاس استنادا ناحية مصادر األموال أو استخداما�ا وبنود اإليرادات واملصروفات، ويتم إعادة اعتبار بنود قائم
يف صفة إليها التغريات اليت حدثت يف القوائم املالية واملؤثرة على نشاط الشركة واألخرى املتصلة بالنمو، ويتم اللجوء إىل هذا األسلوب لتال

لسنوات خمتلفة ويسمى بتحليل االجتاه أو حتليل اجلمود اليت يتصف بـها التحليل الرأسي وبناء على هذا األسلوب يتم املقارنة بني البنود 
السالسل الزمنية، لذا مبوجب هذا األسلوب يتم توضيح اجتاه البند خالل السنوات املختلفة واليت متت مقارنتها،وبناء على هذا األسلوب 

  .الشركات األخرىتكون هناك سنة نعتربها سنة األساس، اليت تساعد يف حتليل اجتاه البنود وبالتايل املقارنة مع 
بيان إن أمهية هذا النوع من التحليل املايل بالنسبة للقائم بالتحليل تكمن يف مساعدته على دراسة سلسلة زمنية متتابعة للقوائم املالية، و 

  1.اجتاه كل بند منها بالزيادة أو النقصان مث تفسري أسباب ذلك لالستفادة منها يف اختاذ القرار املناسب
  :لمالي باستخدام النسب الماليةالتحليل ا -ج

و فيما  تعترب النسب املالية من أقوى األدوات املستخدمة يف التحليل املايل واليت تعتمد عليه اإلدارة يف حتليل املركز املايل ورحبية الشركة      
  :يلي أهم املؤشرات املالية اليت تستخدم يف حتليل القوائم املالية 

 :نسب السيولة -
هي النسب اليت تقيس العناصر السائلة واألقرب للسيولة من اجل معرفة أن املشروع ال يعاين من عسر مايل يف جمال سداد التزاماته     

 2:وتتمثل يف

ويستفاد منها يف معرفة مدة قدرة وتسمى أيضا بنسبة السيولة العادية : الخصوم المتداولة/ األصول المتداولة = نسبة التداول -
روع على اإليفاء أو سداد التزاماته، وتكشف عن مقدار تغطية املوجودات املتداولة وكلما كانت النسبة عالية تدل على أن سيولة املش

 .الشركة عالية
تعرب هذه النسبة عن قدرة املؤسسة على سداد التزاما�ا : الخصوم المتداولة)/ المخزون -األصول الجارية= (نسبة السيولة السريعة -

  .ة األجل بسرعة دون احلاجة إىل استخدام خمزو�ا السلعيقصري 
  :الخصوم المتداولة/ خزينة األصول= نسبة السيولة النقدية -

  .تعرب عن قدرة املؤسسة على الوفاء بالتزاما�ا اجلارية باستخدام املتاحات النقدية اليت حبوز�ا

   :نسب النشاط -
يطلق عليها أيضا نسب إدارة املوجودات وتقيس هذه النسب مدى كفاءة إدارة املؤسسة يف توزيع مواردها املالية توزيعا مناسبا على     

خمتلف أنواع األصول وتقيس مدى كفاءتـها يف استخدام أمواهلا إلنتاج أكرب قدر ممكن من السلع واخلدمات وحتقيق اكرب حجم من 
 3:أعلى ربح وتتمثل هذه النسب يفاملبيعات وبالتايل 

يعرب هذا املعدل عن السرعة اليت  :معدل رصيد الحسابات المدينة/ صافي المبيعات اآلجلة= معدل دوران الحسابات المدينة -
 . تتمكن فيها املؤسسة من حتصيل حساباتـها املدينة

                                                           
  .59، ص2008دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  االتجاهات الحديثة في التحليل المالي االئتماني،حممـد مطر، 1

2Christophe Thibierge, analyse financière, Edition vubert, Paris, France, 2011, P.71 
  .326 -316، ص2006مكتبة ا�تمع العريب للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  مقدمة في اإلدارة المالية والتحليل المالي، مفلح حممـد عقل،3
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هذا املعدل مؤشر على السرعة اليت  : حسابات الدائنةمعدل رصيد ال/صافي المشتريات اآلجلة= معدل دوران الحسابات الدائنة -
  .تقوم �ا املؤسسة يف تسديد التزاما�ا لذلك فأي احنراف يف املعادلة جيب أن يعطى عناية كافية

يشري هذا املعدل إىل عدد مرات تصريف املخزون لدى شركة وكلما : متوسط المخزون/ تكلفة المبيعات= معدل دوران المخزون-
 .ه النسبة كانت مؤشر إيـجايب على إدارة املبيعاتزادت هذ

تقيس هذه النسبة مدى استغالل مجيع املوجودات بأنواعها يف : مجموع األصول/ صافي اإلرادات= معدل دوران مجموع األصول -
  1.االستغالل الكبري هلا توليد اإليرادات وميكن القول بأنه إذا كان هذا املعدل مرتفع فذلك يشري إىل نقص االستثمار يف األصول أو

توضح هذه النسبة كمية املبيعات الناجتة عن استخدام املوجودات الثابتة  :األصول الثابتة/ اإليرادات= معدل دوران األصول الثابتة -
  .وارتفاع هذه النسبة يعين شدة استغالل الشركة ألصوهلا الثابتة، واخنفاضها يعين االستثمار الزائد عن احلاجة يف األصول الثابتة

ه النسبة مدى استخدام األصول املتداولة يف توليد تقيس هذ: األصول المتداولة/ اإليرادات= معدل دوران األصول المتداولة -
  .اإليرادات، حيث كلما ارتفع كلما كانت هناك كفاءة

كلما زادت هذه النسبة كانت دليال على كفاءة : صافي رأس المال العامل/ اإليرادات= معدل دوران صافي رأس المال العامل -
  .إدارة رأس املال العامل و العكس

  :نسب الربحية-
  2.تشري هذه النسب إىل التأثري املتبادل لعناصر السيولة وإدارة األصول على األرباح اليت حتققها املنشأة يف النهاية    

  .تساعد على معرفة النسبة من املبيعات اليت تتحول إىل أرباح صافية: المبيعات/ األرباح القابلة للتوزيع= هامش صافي الربح-
تشري إىل نسبة الدخل املتحقق على إمجايل األصول : إجمالي األصول/ األرباح القابلة للتوزيع= لمعدل العائد على إجمالي األصو -

  .املستثمرة يف املنشأة

تستعمل هذه النسبة كمقياس ملدى مسامهة الديون يف متويل أصول الشركة : إجمالي األصول/ إجمالي المطلوبات= نسب المديونية -
لى زيادة اعتماد إدارة الشركة على الدين يف متويل أصوهلا، األمر الذي يؤدي إىل زيادة املخاطر يف بـحيث أنـها كلما زادت دل ذلك ع

  3.اهليكل التمويلي للشركة

  : النسب السوقية -
  4:تعترب هذه النسب ذات أمهية خاصة حلملة األسهم وللمستثمرين و حملللي األوراق املالية ومن أهم هذه النسب ما يلي    

تشري هذه النسبة إىل ما يرغب املستثمر يف دفعه مقابل حتقيق : العائد المحقق للسهم/ السعر السوقي للسهم= سعر السهم للربح -
  .ربح
  .عدد األسهم العادية) / توزيعات األسهم الممتازة -صافي الربح بعد الضريبة=( عائد السهم العادي-
 
  

                                                           
1 Block, Hirt, foundation of  financial management, Edition michael  Junior, Eighth edition,New York,1997, p.49. 

  .56- 55، ص2005الدار اجلامعية احلديثة للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، مصر،  اإلدارة المالية والتحليل المالي لمشروعات األعمال،فريد مصطفى،  نـهالحمـمد صاحل احلناوي، 2

دراسة حالة مجموعة االتصاالت  –مدى قدرة النسب المالية على تحسين نوعية المعلومات للشركات الخدمية المدرجة في بورصة فلسطين حسن سليمان مـحمد أبو عودة، 3
  .47، ص2017رسالة ماجستري، كلية التجارة، اجلامعة اإلسالمية، غزة، فلسطني،  ،-الفلسطينية 

4Ross and other, corporate finance, Edition Mc Graw Hill, fifth edition, 1999, p61. 
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  للوقاية منه نماذج التنبؤ بالتعثر كأداة: الفرع الثاني
اليت يعترب التعثر املصريف وكيفية التنبؤ به قبل حدوثه من املواضيع اهلامة اليت تشغل الباحثني واحملللني املاليني، حيث توصلت الدراسات      

ق ألهم حاولت البحث يف البنود املالية مليزانيات الشركات و البنوك إىل مناذج لوضع حل لكيفية التنبؤ بالتعثر املصريف، وفيما يلي سنتطر 
  :تلك النماذج

 1966:( Beaver) نموذج  -1  
شركة  79شركة فاشلة و 79قام هذا الباحث بإجراء دراسة هامة يف جمال التنبؤ بالتعثر املايل للشركات، حيث أجريت على عينة من       

الشركات تعمل يف جمال ، وغالبية هذه )1964-1954(غري فاشلة متماثلة يف جممع األصول و نوع الصناعة وذلك خالل الفرتة 
  1:جمموعات وهي 6نسبة مالية صنفها يف  30التصنيع، واستخدم بيفر 

  التدفق النقدي؛ -
  صايف الربح؛ -
  االلتزامات إىل جمموع األصول؛ -
  األصول السائلة إىل جمموع األصول؛-
  األصول السائلة إىل االلتزامات املتداولة؛-
  معدل الدوران؛ -

سبة واحدة من كل جمموعة لتحليلها مستخدما يف ذلك منوذج االحندار البسيط فتوصل إىل أنه ميكن التنبؤ بالتعثر قبل مث قام باختبار ن    
  :سنوات من حدوثه باستخدام النسب التالية 5
  التدفق النقدي إىل إمجايل املطلوبات؛ -
  صايف الربح إىل إمجايل األصول؛-
  إمجايل املطلوبات إىل إمجايل األصول؛-
  2:نسبة مالية وتوصل إىل النتائج التالية 14مبتابعة دراسته فحلل  1968وقام سنة      

النسب املالية اليت تقيس األصول غري السائلة هي األفضل من نسب األصول السائلة يف قدر�ا على التنبؤ بالفشل يف املدى الطويل و -
  القصري؛

املايل هـما نسبة التدفق النقدي إىل جمموع املطلوبات ونسبة صايف الربح إىل جمموع أفضل نسب األصول غري السائلة للتنبؤ بالفشل -
  األصول؛

  تتميز الشركات الفاشلة باخنفاض خمزو�ا مقارنة مع الشركات الناجحة؛-
  العامل؛بعض نسب األصول السائلة أفضل من نسب األصول املتداولة مثل نسبة األصول السريعة ونسبة صايف رأس املال -
  نسبة النقدية أفضل من نسبة األصول املتداولة ونسبة األصول السريعة من حيث مقدر�ا على التنبؤ بالفشل املايل؛-

                                                           
رسالة ماجستري، كلية التجارة، اجلامعة اإلسالمية،  ،-دراسة تطبيقية على قطاع المقاوالت في قطاع غزة  –استخدام النسب المالية للتنبؤ بتعثر الشركات هال بسام عبد اهللا الغصني، 1

  .55-54.، ص2003غزة، فلسطني، 
2 Altman, Periodicals  of oncorporate financial distress and bank ruptcy, John Weley and Sons, 1999, p.541 
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  ):Altman) 1968نموذج  -2
نشاط يف املقارنة بني الشركات الفاشلة و الغري فاشلة من حيث طبيعة ال Beaverمت تقدير هذا النموذج بنفس الفكرة اليت وضعها       

وحجم األصول املتقاربة، كما متيز باستعمال منوذج إحصائي أكثر تعقيدا يطلق عليه منوذج عوامل التمييز بني ا�موعات وهو منوذج 
شركة خمتارة  33يسمح باستخدام جمموعة املتغريات املستقلة معا للوقوف على مدى قدر�ا على التنبؤ، وقد غطت الدراسة عينة من 

نسبة مالية واعتربت هذه  22، ومتت صياغة النموذج باستخدام )1965-1946(ركات اليت أعلن إفالسها بني عامي عشوائيا من الش
النسب كمتغريات مستقلة مؤثرة على متغري الفشل فأخضعت للتحليل التمييزي واستطاع من خالله أن مييز بني الشركات اليت تعاين من 

 5على Z-score نسب مالية تشكل منوذجا يسمى 5جيدة، وذلك من خالل  تطبيق  خماطر اإلفالس والشركات ذات وضعية مالية
، ومنه فان النموذج الذي ميكن من Zمتغريات مستقلة متثل كل منها نسبة مالية من النسب املتعارف عليها ومتغري تابع يرمز له بالرمز 

  1:التنبؤ باحتمالية فشل الشركات يكون وفق الصيغة التالية

  
  

  :حيث
  للنسب المالية)  ( Altmanنموذج): 02(الجدول رقم                                        

  المتغير النسبة

 Z  مؤشر االستمرارية أو الفشل 

 x1 مجموع األصول/ صافي رأس المال العامل

 x2 مجموع األصول/ رصيد األرباح المحتجزة

 x3 مجموع األصول/ ربح التشغيل قبل الفوائد والضرائب

 x4 مجموع المطلوبات/ القيمة السوقية لحقوق المساهمين 

 x5 مجموع األصول/ المبيعات 

  .51-50صالمرجع نفسه،  مصطفى الطويطي، :المصدر                                                   

  
                                                           

أطروحة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية والتجارية دراسة حالة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية، –دور التحليل النوعي في التنبؤ بفشل المؤسسة االقتصاديةمصطفى طويطي، 1
  .50 ، ص2014التسيري، جامعة جياليل ليابس، سيدي بلعباس، اجلزائر،  وعلوم

.175اهللا سعاد، ، مرجع سابق، ص عون، بلعزوز بن علي2  
 

Z= 0.012 x1 + 0.0014 x2 + 0.033 x3 +0.006 x4+ 0.010 x5 
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  2:النتائجتحليل 
Z<1.8 :فئة الشركات املهددة خبطر الفشل املايل واحملتمل إفالسها.  

1.81<Z<2.99 :فئة الشركات اليت يصعب حتديد وضعها.  
Z >2.99:فئة الشركات الناجحة و القادرة على االستمرار.  

  ):Tisshow and Taffler 1977 (نموذج -3
�دف تطوير منوذج رياضي قادر على التنبؤ بتعثر الشركات الربيطانية، وقد اعتمدت الدراسة  1977متت دراسة هذا النموذج سنة     

شركة أخرى أعلنت  46و شركة صناعية مستمرة يف عملها 46على أسلوب التحليل التمييزي اخلطي متعدد املتغريات للتفريق بني 
  1:نسب مالية مت اعتماد أربعة منها فقط وفقا للمعادلة التالية 8الباحثان يف صياغة النموذج إفالسها، وقد استخدم 

  

  
  :حيث

  للنسب المالية (Tisshow and Taffler)نموذج ): 03(الجدول رقم                       

 المتغير النسبة
 Z  الفشلمؤشر االستمرارية او 
 x1 المطلوبات المتداولة/ األرباح قبل الضرائب

 x2 مجموع المطلوبات/ األصول المتداولة
 x3 مجموع األصول/ المطلوبات المتداولة 

 x4 فترة التمويل الذاتي
  .87فهمي مصطفى الشيخ،المرجع نفسه، ص :المصدر                                          

  :تحليل النتائج
Z>0.3: شركات ناجحة أو قادرة على االستمرارية.  
Z<0.2 :شركات مهددة خبطر اإلفالس. 

  
  
  
  
  
  

                                                           
 .87بدون دار نشر، الطبعة األوىل، رام اهللا، فلسطني، ص التحليل المالي،فهمي مصطفى الشيخ،1

Z= 0.53 x1 + 0.13 x2 + 0.18 x3 + 0.16 x4 
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 : (Springate 1982)نموذج -
لقدر�ا على  %92.5نسب مالية حصلت على نسبة  4استخدم هذا الباحث الكندي أسلوب التحليل التمييزي املتعدد الختيار     

  1:منشأة فاشلة، ومتت صياغة النموذج وفق املعادلة التالية 20منشأة ناجحة و  20التمييز بني 

  

  
  :              حيث

  للنسب المالية  (Springate)نموذج): 04(الجدول                              
 المتغير النسبة

 Z  مؤشر االستمرارية أو الفشل
 x1 مجموع األصول الملموسة/ رأس المال العامل

 x2 األصول الملموسة/ األرباح قبل الفوائد أو الضرائب
 x3 المطلوبات المتداولة/ األرباح قبل الضرائب

 x4 مجموع األصول الملموسة/ صافي المبيعات
 .81ص  المرجع نفسه،جهاد حمدي إسماعيل مطر،:المصدر                                          

  :تحليل النتائج

Z>0.862: سالمة املركز املايل للمنشأة.  
Z<0.862 :املنشأة مهددة خبطر اإلفالس.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

                                                           
فلسطني، مذكرة ماجستري، كلية التجارة، اجلامعة اإلسالمية، غزة،  ،- دراسة تطبيقية  –نموذج مقترح للتنبؤ بتعثر المنشآت المصرفية العامة في فلسطين جهاد محدي إمساعيل مطر،  1

  .80، ص2010
 

Z= 1.03 x1 + 3.07 x2 + 0.66 x3 + 0.4 x4 
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  ):Kida 1981 (نموذج -5
مؤشرات مالية تشمل كل األداء التشغيلي يف املنشآت وهي  5يعد منوذج كيدا من النماذج الكمية يف التنبؤ بالفشل املايل، اعتمد على     

  1:، وتتمثل صيغة النموذج كاآليتZمتثل متغريات مستقلة وفق معادلة االرتباط لتحديد قيمة املتغري التابع 
  
  

  :حيث          
 للنسب المالية) Kida (نموذج): 05(الجدول رقم                                               

  المتغير النسبة
 Z  مؤشر االستمرارية او الفشل 

 x1 اجمالي الموجودات/ صافي الربح بعد الفوائد والضرائب
 x2 إجمالي المطلوبات/ إجمالي حقوق الملكية

 x3 المطلوبات المتبادلة/ األصول السائلة
 x4 إجمالي األصول/ المبيعات

 x5  إجمالي األصول/ النقدية
Source: khalid al khtib, ahmed al bzour, référence précédent, p.208, 

  2:تحليل النتائج

Z>0 :املشروع يف حالة أمان من الفشل والتعثر.  
Z<0 :املشروع مهدد بالفشل.  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 1 khalid al khtib, ahmed al bzour, référence précédent, predicting corporate bankruptcy of  jordnianlisted 

company using altman and kida models, international  jouranal of  business and management, vol 6, no 3, 
2011, p.208. 

2 شريف مصباح أبو كرش، إدارة مخاطر االئتمان المصرفي، ورقة عمل مقدمة إىل املؤمتر العلمي األول بعنوان االستثمار والتمويل في فلسطينبين بين آفاق التنمية 

 والتحديات المعاصرة،  كلية التجارة، جامعة اخلليل، اخلليل، فلسطني، 8- 9 ماي 2005، ص17.

Z= 1.042 x1 + 0.42 x2 – 0.461 x3 – 0.463 x4 + 0.271 x5 
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  ):Sherrod 1987( نموذج  -6
تتمثل ميزة هذا النموذج يف حتديد العالقة بني درجة خماطر القروض من جهة ونوعية املخاطر من جهة ثانية وذلك كأساس لتسعري    

القروض، ومن مث تقومي نوعية أو جودة حمفظة القروض يف البنك وبالتايل فإن هذا النموذج عبارة عن تقومي أو ترتيب خماطر االئتمان 
ن طريق حتليل مركزه املايل من واقع البيانات املالية اليت يرفقها بطلب احلصول على القرض وذلك باالعتماد على معايري املتصلة بالقروض ع

فئات رئيسية كل فئة متثل نسبة مالية  5أو مؤشرات كمية تتمثل يف جمموعة من النسب املالية، ومنه فإن هذا النظام يقوم يف تصميمه على 
د، أما جمموع هذه األوزان فيمثل مؤشر املخاطرة الذي مبوجبه يتم تصنيف خماطرة العميل طالب القرض، فيتم مقرونة بوزن نسيب حمد

 1:صياغة هذا النموذج وفقا للمعادلة التالية

  
     حيث                              

 
  للنسب المالية  )Sherrod( نموذج ): 06(الجدول رقم                                     

 المتغير النسبة
 Z  مؤشر االستمرارية أو الفشل 

 x1 مجموع األصول/ رأس المال العامل
 x2 مجموع األصول/ األصول المتداولة

 x3 مجموع الخصوم/ صافي حقوق المساهمين
 x4 مجموع الخصوم/ الضريبةصافي الربح قبل 
 x5 مجموع الديون/ مجموع األصول

 x6 مجموع األصول الثابتة/ صافي حقوق المساهمين
 .147-146نجار حياة، المرجع نفسه،ص :المصدر                                                             

  

  2:تحليل النتائج

≤Z:الفئة األوىل  .معرضة ملخاطر اإلفالساملؤسسة غري ��
��:الفئة الثاين ≤Z<25احتمال قليل لتعرض املؤسسة ملخاطر اإلفالس.	
�:الفئة الثالثة ≤Z<  .يصعب التنبؤ مبخاطر اإلفالس��
�−:الفئة الرابعة ≤Z<   .معرضة ملخاطر اإلفالس ملؤسسةا 	5

≥Z:الفئة اخلامسة  .املؤسسة معرضة بشكل كبري ملخاطر اإلفالس�−
                                                           

ة العلوم االقتصادية و التجارية وعلوم التسيير، أطروحة دكتوراه، كلي ،-دراسة حالة البنوك التجارية العمومية الجزائرية  -إدارة المخاطر المصرفية وفق اتفاقية بازل، نجار حياة،  1
  .147-146، ص2014جامعة فرحات عباس، سطيف، الجزائر، 

رسالة ماجستري، كلية األعمال، جامعة الشرق األوسط،  مدى فاعلية نموذج كيدا بالتنبؤ بالفشل المالي في الشركات المساهمة المدرجة في بورصة عمان،عزت هاين أبو شهاب، 2
  .55، ص 2018عمان، األردن، 

  

Z= 17 x1 + 9 x2 + 3.5 x3 + 20 x4 + 1.2 x5 + 0.1 x6 
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  ): Schirata 2002(نموذج  -7
قام بتطوير النموذج للتنبؤ بنجاح أو تعثر الشركات حاله كحال النماذج السابقة املتطرق إليها، فاعتماد على دراسة عينة من الشركات     

ب  مؤشرا ماليا خلص إىل منوذج يسمى 72شركة غري مفلسة، استعمل يف دراسته  30421شركة مفلسة و  10457اليابانية تضم 
)SAF 2002 ( 1:من حاالت اإلفالس، واملعادلة اليت حتدده هي %77.2وفسر  
 
  

  :        حيث
  للنسب المالية) Schirata( نموذج): 07(الجدول رقم                                 

 المتغير النسبة
 x1  مجموع الموجودات/ األرباح المحتجزة

 x2 مجموع الموجودات/ صافي الدخل قبل الضريبة
 x3 معدل دوران المخزون

 x4 المبيعات/ مصروف الفائدة
  .262ص  المرجع نفسه،وليد ناجي الحيالي، : المصدر                                                   

  :تحليل النتائج
Z>   .املؤسسة معرضة للتعثر: 0.26

  ليب التعامل مع القروض المتعثرةأسا: المطلب الثاني
  :يتم التعامل مع القروض املتعثرة وفق ما يلي         

  تعويم العميل: أوال
الديون املتعثرة، وتتمثل يف قيام البنك بإعطاء العميل فرصة لتحسني وضعه من  ترب عملية تعومي العميل من أول وأهم املراحل ملعاجلةعت    

منحه فرتة مساح يتم عن طريقها تأجيل سداد الدين وفوائده من سنة إل ثالث سنوات، كما قد تتضمن هذه العملية إما جدولة خالل 
الدين أو التنازل عن الفوائد أو جزء منها أو التنازل عن نسبة من الدين، وكل حالة من هذه احلاالت تتوقف على حسب ظروف العميل 

  2.املستقبل من إعادة نشاطه واستعادة قدرته على سداد دينه املتعثر اليت تتناسب معها لتمكنه يف
  انتشال العميل: ثانيا

  2:يقوم البنك مبجموعة من اإلجراءات وذلك بتقدمي االستشارات اإلدارية املناسبة للعميل، واليت تتناول اجلوانب التالية يف هذه املرحلة     

  ترشيد تكلفة إنتاج املشروع؛ -1
  وضع النظم احملاسبية والرقابة الالزمة بشكل متكامل وهذا يؤدي إىل فرض نظام رقابة ومراجعة داخلية دقيقة مع توفر البياناتإعادة  -2

  واملعلومات السليمة اليت ميكن االعتماد عليها يف إعداد القوائم املالية واليت تساعد يف اختاذ القرارات الصحيحة يف وقتها املناسب؛

                                                           
 .262، ص 2004التوزيع، عمان، األردن، الوراق للنشر و  ،اإلتجاهات المعاصرة في التحليل الماليوليد ناجي احليايل،  1
 .154-152، ص2007، يناير 485، مصر املعاصرة، القاهرة، العدد االقتصادية وأساليب معالجتها محليا ودولياأسباب ومراحل الديون المتعثرة وآثارها عبد احلميد صديق عبد الرب، 2
. 

SAF2002= 0.0104 x1 + 0.268 x2 – 0.0661 x3 – 0.0237 x4 
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العمالة ومواصفتها وميكن االستغناء عن الفائض منها أو إعطاء معاش مبكر لتخفيض عبئ املرتبات واألجور، أو وقف إعادة دراسة  -3
  احلوافز واألجور اإلضافية بشكل مؤقت؛

  إنعاش العميل: ثالثا
  . تعثر إىل عميل غري متعثرمتثل أهم املراحل، وهي جمموعة من اإلجراءات اليت يتم مبوجبها حتويل العمل أو املشروع من عميل م     

 الته الطبيعية، يعترب هذا القراريتم إنعاش العميل من خالل منحه قروض جديدة وبشروط ميسرة يستطيع من خالهلا إعادة نشاطه إىل ح
  1.من أخطر القرارات املصرفية ألنه يضاعف خسارة البنك للقرض األصلي إضافة إىل التمويل اإلضايف يف حالة فشل العميل

  إعادة جدولة القرض المتعثر : ابعار 
جدولة الدين منح تيسريات للعميل وإعطائه فرصة لتحسني أوضاعه وإعادة تنظيم أعماله يتم مبقتضاها سداد مديونية يقصد بإعادة      

يعفى من خالهلا من املشروع يف شكل أقساط حمددة على فرتة زمنية أطول يتفق عليها عند اجلدولة مع منح املشروع فرتة مساح مناسبة 
و�ذا يكون هدف . سداد ديونه وأعباء املديونية، حبيث يتمكن من خالل هذه الفرتة من حتقيق إيرادات مناسبة تكفي لسداد ديونه وأعبائه

  2.يلالبنك من جدولة القروض املتعثرة هو مساندة املشروع املتعثر وحىت ال يفقد جزء أو كل أموال مودعيه اليت أقرضها هلذا العم
  رسملة القروض المتعثرة: خامسا

أو بقدر منها يف رأمسال الشركة املتعثرة، ويكون عادة بالنسبة للشركة الكبرية اليت تواجه أسباب تعثرها إىل يعين املسامهة بقيمة املديونية     
  3. احلاجة لزيادة رأمساهلا ملواجهة ما عليها من ديون

  : الجيابيات الكثرية بالنسب للمديونيات املتعثرةوتعترب رمسلة القروض من احللول ذات ا
  حتسني اهليكل التمويلي للمشروع؛  -1
  ختفيف أعباء القروض وفوائدها؛  -2
  عدم التمادي يف السري يف اإلجراءات القانونية توفريا للوقت واجلهد؛  -3

  تنازل البنك عن جزء من ديونه المتعثرة : سادسا
على البنك يف سبيل اسرتداد قروض املتعثرة أن يضحي جبزء من أرباحه بالتخلي عن العوائد اليت حصل عليها من العميل أو اليت يتوقع      

احلصول عليها مستقبال، وال شك أن هذا التخلي يساعد البنك يف الوصول إىل تسوية ودية مع العميل ويكون ذلك يف أحد الصور 
  4: التالية

  املقرتض من كل أو بعض العوائد املقيدة على احلساب منذ بداية التعامل يف مقابل سداد العميل لكل الدين املتبقي دفعة واحدة؛إعفاء  -
التخلي عن كل أو بعض العوائد اليت احتسبت على العميل مقابل سداد العميل املتعثر جلزء من املديونية املستحقة عليه دفعة واحدة  -

  ي على أقسام بعوائد؛وتأجيل سداد الباق
  إعفاء العميل املتعثر من كل أو بعض العوائد اليت احتسبت عليه مقابل سداد باقي املديونية على أقساط بدون عوائد؛ -
  
  
  

                                                           
  . 99فاطمة بن شنة، مرجع سابق، ص 1
 .100 ص، 2009األوىل،  بعةطال، منشأة املعارف، ، معايير قياس وعالج التعثر الماليسامح طلعت غراب2
 .128ابق، صيد عبد املطلب، مرجع سعبد احلم3
  . 443داود عثمان،  مرجع سابق، ص  حممد 4
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  شراء بعض أصول العميل سدادا للمديونية : سابعا
يوجد لديهم تدفقات نقدية متكنهم من سداد املديونية، فقد جيد البنك نفسه مضطرا يف �اية  هذه احلالة خاصة بالعمالء الذين ال     

قانون األمر بشراء عقارات مدينيه سداد لديو�م مع مراعاة أن يتم التصرف فيها إما باستغالهلا، وإما بإعادة بيعها خالل املدة اليت حيددها 
كزي باستمرار ملكيته هلا إىل أن جيد مشرتي مناسب لتلك العقارات، ويتوقف هذا احلل على البنوك، أو أن حيصل على إذن من البنك املر 

 1.وضعية العميل وقدرته املالية وكذا على قدرة البنك على إعادة تسييل تلك األصول
  دمج  المشروع المتعثر في مشروعات أخرى : ثامنا

قروض املصرفية املتعثرة، خاصة إذا ما كانت أسباب التعثر تعود إىل صغر حجم وحدة ملعاجلة اليعترب دمج املشروع املتعثر أحد البدائل     
األعمال ومن مث اندماجه مع املشروعات األخرى مماثلة جيعله يستفيد من وفرات احلجم الكبري الذي متكنه من إنتاج سلع أكثر بتكلفة أقل 

يع منتجا�ا بأسعار أكثر تنافسية يف السوق احمللي واألسواق الدولية، وتتم ومن مث زيادة هوامش الربح وزيادة قدرة وحدة األعمال على ب
  2: عمليات الدمج بطرق عديدة من بينها

  ابتالع الوحدات والفروع واخلطوط اإلنتاجية؛ -
  امتصاص العمليات والعمالء واألنشطة؛  -
  املزج الفوري وتشكيل كيان واحد؛ -

  المعالجة عن طريق التوريق والتسليف بضمان أوراق مالية : تاسعا
  :التوريق -1
كما يصطلح عليه التسنيد يستعمل عندما يتم حتويل أصول مالية غري سائلة، مثل القروض واألصول األخرى إىل أوراق مالية   أو      
 ضمانات عينية أو مالية ذات تدفقات نقدية متوقعة وال تستند قابلة للتداول يف أسواق رأس املال وهي أوراق تسنيد إىل) أسهم، سندات(

  3. إىل جمرد القدرة املتوقعة للمدين على السداد من خالل التزامه العام بالوفاء بالدين
  :التسليف بضمان أوراق مالية  -2
حيث تظهر قوته من خالل إمكانية حصول البنك على مستحقاته يف أسرع وقت بسبب حيازته هلذه  يعد من أقوى أنواع االئتمان     

األوراق املالية يف خزائنه حيث متكنه يف حالة توقف الديون عن السداد من التصرف وتسييل هذه األوراق من خالل بيعها يف سوق 
  .األوراق املالية وحتصيل حقوقه
سرع عمليات االئتمان حيث يتم منح القرض مبجرد حيازة البنك هلذه األوراق كضمان بغض النظر عن املركز كما يعترب هذا اإلقراض من أ

  4. املايل للزبون إضافة إىل عدم ضرورة االستعالم عن الزبون أو مطالبته بتقدمي الضمانات املناسبة
  إعدام الدين: عاشرا

اد من سنني طويلة ومل تسفر اإلجراءات القانونية واحملاوالت الودية عن أية نتائج يوجد بعض الديون لعمالء متوقفني متاما عن السد     
اجيابية لتحصيلها، فضال عن عدم وجود أية ضمانات ميكن تسييلها أو أية أمالك ثابتة أو منقولة ميكن التنفيذ عليها لسداد دين البنك 

                                                           
  .60-59مداين صديقة، مرجع سابق، صبن 1
    .289، ص1999دار وائل للنشر، الطبعة األوىل، عمان، ، إدارة االئتمان عبد املعطي رضا أرشيد وحمفوظ أمحد جودة،2
  .238-237، دار غريب، القاهرة، مصر، ص أدوات وتقنيات مصرفيةمدحت صادق، 3
، 1996شعاع، اإلسكندرية، مصر، ، مكتبة ومطبعة اإل)شرح عملي للعمليات الخارجة والمحلية(دراسات عن األقسام المختلفة بالمصارف التجارية مد املوافق أمحد عبد السالم، ـحم4

  . 150 ص
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تمرار اإلجراءات القانونية واملتابعة حىت ميكن إرجاع حقوق البنك، هذا ولذا ميكن التوصية لدى جهة االختصاص بالبنك بإعدامها مع اس
  1.على أن يراعى عدم إخطار العمالء بقرار إعدام مديونيا�م

  مرحلة المعالجة القانونية : إحدى عشر
هناك بعض احلاالت قد تتعثر املفاوضات بني الطرفني وخيتلفان يف االتفاق وتتأزم األمور ولذا وجب أخذ طريق القضاء، ولإلجراءات     

  2:القانونية عدة قنوات نذكر منها

  تبليغ النائب العام باملديونية يف حالة ما إذا استدعى األمر ذلك؛  -1
  ما الشيكات وذلك كجانب جنائي للضغط على العميل يعامل السجن؛ رفع قضية باحملاكم املختصة مستخد -2
  رفع قضايا اإلفالس باملسندات املناسبة من سندات أذنية وكمبياالت؛ -3
 اليتتبليغ جهاز املدعي االشرتاكي الذي يقوم بدور اجيايب حمافظة على ودائع العمالء والذي ينتهي به األمر إىل احملكمة التأديبية العليا  -4

  قد تصدر قرار مبنع العميل من السفر ومنعه بالتصرف يف األموال له وألسرته؛ 
احلجز القضائي على ممتلكات العميل واستصدار أمر أداء، وذلك للعمل على التصريح للبنك ببيع ما حتت يده من ضمانات، وكذا  -5

  اليت ليست حتت يد البنك أو ما لدى املدين حتت يد الغري؛
  العقارات املرهونة للبنك رهنا عقاريا؛  نزع ملكية -6

  : وميكن توضيح إجراءات البنك فيما خيص القروض املتعثرة، وفق الشكل التايل
  أساليب معالجة القروض المتعثرة :  )04(الشكل رقم                                                

  
  

    
  
  

    
  

    
    

    
  

  
                                     

  .290عبد المعطي رضا أرشيد ومحفوظ أحمد جودة، مرجع سابق، ص : المصدر                                             
 

                                                           
  .131عبد احلميد عبد املطلب، مرجع سابق، ص  1
 .87، ص2005الربامج التدريبية، املعهد املصريف،  ،الجوانب القانونية التي يتعين األخذ بها في حالة معالجة الديون المتعثرةالديون المتعثرة أمحد صالح خريي،  2

 

حتديد القروض 
 املتعثرة

حتليل املركز املايل 
 والنقدي للمنشأة 

تقدمي حلول 
 مقرتحة

تأجيل حتصيل 
 املستحقات

اختاذ إجراءات 
للمحافظة على 

 حقوق البنك

اعتبار القرض كله 
 دين مشكوك فيه

املوقف النهائي 
 للقروض املتعثرة
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   :والحلول المقترحة لها معالجة القروض المتعثرة: المطلب الثالث
  :هناك العديد من الطرق ملعاجلة القروض املتعثرة أمهها       

  بازلمعالجة القروض المصرفية وفق لجنة :الفرع األول
  تعريف لجنة بازل: أوال
، حتت إشراف بنك التسويات الدولية G10وتكونت من الدول الصناعية الكربى العشرة 1974تعرف أ�ا اللجنة اليت تأسست سنة     

*BIS) (فروع  مبدينة بازل السويسرية، وقد حدث ذلك بعدما تفاقمت أزمة الديون املشكوك يف حتصيلها وتعثر بعض هذه البنوك وانتشار
  1.البنوك خارج دولة األم، باإلضافة إىل املنافسة القوية اليت خلفتها البنوك اليابانية إزاء البنوك الغربية نتيجة لتدين رؤوس أمواهلا

  : الدعائم األساسية التفاقية بازل األولى -1
حتقيق التوافق يف األنظمة واملمارسات الرقابية،  تقريريها األول الذي استهدفبعد سلسلة من االجتماعات توصلت اللجنة إىل إعداد       

، حيث ركز هذا االتفاق على اجلوانب 1988فيما يتعلق بقياس كفاية رأس املال والذي عرف باتفاقية بازل األوىل وذلك يف جوان 
  2:التالية

عرض هلا وفقا لرتكيبة أصوله، فكلما زادت خماطر إن احلد األدىن من رأس املال املطلوب لبنك ما مرتبط بصيغة املخاطرة االئتمانية اليت يت-
  االئتمان كلما زاد رأس املال املطلوب؛

مل حبد أدىن من حقوق امللكية على أن حقوق ملكية املسامهني تعترب أكثر أنواع رأس املال أمهية، ولذلك فإن كل بنك يتوقع أن يع-
  أساس مقدار خماطر االئتمان؛

  إلمجايل رأس املال؛ %8لرأس املال املطلوب زادت إىل أن النسبة املئوية الدنيا -

  :الدعائم األساسية التفاقية بازل الثانية -2
رغم االجيابيات اليت أجنزت عن اتفاقية بازل األوىل إال أنه كان نقائص استوجب إعادة النظر فيها على مراحل وذلك منذ سنة       

وقد جاءت هذه االتفاقية اجلديدة على ثالثة أسس  2007بدأ تطبيق اتفاقية بازل الثانية مع بداية عام ، حيث 2006إىل غاية  ّ 1999
  3: وهي

  طريقة حديثة لقياس كفاية رأس املال املرجح ملواجهة خماطر السوق، التشغيل، االئتمان؛-
ضمان وجود طريقة فعالة للمراجعة واملراقبة ألي أن يكون للبنك اخلاضع إلشراف اجلهات الرقابية للتقييم الداخلي لتحديد رأس املال -

  من خالل تقييم املخاطر املرتبطة بذلك؛ 

                                                           
*BIS  :يقوم بنك التسويات الدولية من خالل  :ركزيةبنك تسويات الدول هي مؤسسة مالية دولية مملوكة من البنوك املركزية اليت ترعى التعاون النفدي واملايل الدويل وخيدم كبنك للبنوك امل

كما يوفر خدمات مصرفية للبنوك املركزية وغريها من املنظمات الدولية يقع يف بازل، سويسرا، وله مكاتب . دولية تسعى لالستقرار املايل العاملي وتسهيل تفاعلهماجتماعاته استضافة جمموعات 
  .متثيلية يف هونغ كونغ ومدينة مكسيكو

  . 212، دار التعليم اجلامعي، اإلسكندرية، القاهرة، ص3في ضوء مقررات بازل -البنوك اإلسالمية والتقليدية -اإلصالح المصرفي، عظيم حممدطه عبد ال 1
التجارية في الجزائر خالل الفترة  دراسة عينة من البنوك -استخدام مخرجات تحليل القوائم المالية في قياس أداء البنوك التجارية والتنبؤ بالتعثر المصرفيسليمان بن بوزيد، 2
  .68ص اجلزائر، أطروحة نيل شهادة الدكتوراه يف العلوم االقتصادية، جامعة حممد بوضياف، املسيلة،  ،)2001-2015(
لتمويل اإلسالمي، النمو والعدالة من منظور إسالمي، ، مؤمتر العاملي التاسع لالقتصاد واتأثير مقررات لجنة بازل الثالثة على النظام المصرفي اإلسالميمفتاح صاحل، رحال فاطمة،  3

  . 5 -4، ص 2013سبتمرب  10-9إسطنبول، تركيا، 
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للمخاطر والطرق املتبعة نظام فاعل النضباط السوق والسعي إىل استقراره، أي جيب على كل بنك اإلفصاح عن رأس ماله ومدى تعرضه -
                             لتحديد حجم املخاطر حىت يعلم عمالئه ودائنوه ليتمكنوا من مواجهة املخاطر؛

  الدعائم األساسية لبازل الثانية  ):05(الشكل رقم 
  
  
  
  

      
  
  
  
  
 

Source: Hennie van greuning, Sonja brajovic, Analyse et Gestion du Risque Bancaire, 
Edition ESKA, Première edition, 2004,p.4. 

  الحد األدنى لمتطلبات رأس المال الدعامة األولى -أ
متطلبات رأس البنوك متثل صورة صادقة للمخاطر اليت تواجهها،وقد مت التعبري تعرف الدعامة األوىل إىل ضمان أن عملية حتديد وقياس     

  1:ة رأس مال حسب اتفاقية بازل الثانية بالصيغة التاليةعن نسبة كفاي
  

    
        %8>>  =كفاية رأس املال               

  
  

  الدعامة الثانية الفحص الرقابي لكفاية رأس المال - ب
  2: على أربع مبادئ أساسية، هي لكفاية رأس املالترتكز عملية املراجعة الرقابية     
يتعني أن يكون لدى البنوك عملية تقييم شامل ملدى كفاية رأس املال بالنسبة ملخاطرها وإسرتاتيجية احملافظة على مستويات رؤوس -1

  أمواهلا؛
رأس املال، وضمان التزامها مبعدالت رأس املال يتعني على املراقبني القيان مبراجعة وتقييم التقديرات الداخلية للبنوك ملدى كفاية -2

  القانونية؛

                                                           
التسيري، جامعة فرحات ، مذكرة لنيل شهادة املاجستري، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم مدى التزام البنوك الجزائرية بتطبيق كفاية رأس المال وفقا لتوصيات لجنة بازلأمحد قارون، 1

 .28، ص2013-2012عباس، سطيف، 
  . 291، ص2013الدار اجلامعية اإلسكندرية، مصر،  األوىل، بعة، ط3اإلصالح المصرفي ومقررات بازل عبد احلميد عبد املطلب، 2

 الدعامات الثالثة لبازل الثانية
 

االحرتازيةعمليات الرقابة  املتطلبات الدنيا لرأس املال  انضباط السوق 

فحص كفاية رأس املال -  
تقييم املراقبني للبنك -  

خماطر القروض -  

خماطر السوق -  

زيادة اإلفصاح نتيجة لإلجيابيات  -
 اليت يقدمها التقييم الداخلي

 رأس املال
 

خماطر + خماطر السوق+ خماطر تشغيلية

8% < 
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يتعني على املراقبني أن يتوقعوا من البنوك أن تعمل على حتقيق مستوى أعلى من النسب الدنيا لرأس املال القانوين، وأن تكون لديهم -3
  القدرة على مطالبة البنوك حبيازة رأس املال ما يزيد عن احلد األدىن؛

املراقبني السعي للتدخل يف مرحلة مبكرة ملنع هبوط رأس املال إىل أقل من املستويات الدنيا املطلوبة ملواجهة خسائر البنك،  يتعني على-4
  ويتعني عليهم طلب اختاذ إجراء سريع لعالج ذلك، إن مل تتم احملافظة على رأس ملال أو إعادته حلالته السابقة؛

  :انضباط السوق  -ج
ارتأت جلنة بازل تشجيع انضباط السوق من خالل جمموعة من متطلبات اإلفصاح اليت تسمح للمشاركني يف السوق البنكية بتقييم     

ها املعلومات الرئيسية اخلاصة باملخاطر اليت تواجهها، ومستوى رأس املال املطلوب لتغطية تلك املخاطر، فإلزام البنوك اإلفصاح على مناهج
لية يف التصنيف االئتماين يكفل أن ضباطك السوق الذي سيعود بالفائدة على البنوك والسلطات الرقابية وخصوصا يف وأساليبها الداخ

  1. جمال إدارة املخاطر وحتسني االستقرار البنكي
  مقررات بازل الثانية في عالج التعثر: ثانيا
تطبيقها يف إطار مجلة ئتمانية اليت جاءت �ا اتفاقية بازل الثانية البد من حىت تتحقق الفعالية الكاملة من تطبيق معايري إدارة العملية اال    

  2: من املبادئ أمهها
ضبط عمل البنوك وفقا ملعايري سليمة وحمددة بدقة عند منح االئتمان، البد أن تتصف هذه املعايري حتديد الغرض من منح االئتمان، -1

  هيكله، مصدر السداد وظروف املقرتض؛
ود ائتمانية عامة على مستوى املقرتضني وإسرتاتيجية واضحة ألسس املرافقة على أي ائتمان جديد، أو تعديل اإلئتمانات  وضع حد -2

  القائمة أو جتديدها؛ 
  التحفظ يف جتديد التسهيالت االئتمانية القائمة والتحديد الدقيق ملدى كفاية املخصصات واالحتياطات املناسبة لذلك النوع االئتمان؛-3
  استخدام وتطوير نظام تقييم املخاطر الداخلية يف إدارة املخاطر االئتمانية، مبا يتماشى مع طبيعة، حجم وتعقيد أنشطة البنك؛-4
تبين نظم معلومات وأساليب حتليلية متكن من قياس املخاطر االئتمانية، ومراقبة جودة عمليات االئتمان سواء الفردية أو احملفظة -5

  االجتماعية؛ 
  مقررات بازل الثالثة في عالج التعثر: ثاثال

، وكذا تعثر العديد من كبار املصارف العاملية إىل إعادة النظر 2008-2007دفعت األزمة املالية العاملية اليت هزت العامل بني سنيت       
على  12/09/2010الدول العشرين بتاريخ وبعد موافقة ) 02( يف كافة اجلوانب املتعلقة بالقوانني والقواعد املصرفية اليت تضمنتها بازل

ويصيب اهلدف األساسي هلذه  2019حىت سنة  2012حدد آجال التطبيق من سنة ) 03(مقرتحات اللجنة اليت أطلق عليها بازل 
) 03(ل املقررات على حتسني قدرة اجلهاز املصريف على مواجهة الصدمات الناشئة على الضغط املايل أي كان مصدره وكانت مقررات باز 

  3:، وكانت أهم أهدافها)02(أكثر تشددا من مقررات بازل 
  تعزيز إدارة املخاطر من خالل حتسني نوعية وبنية قاعدة رأس املال والسيولة يف املؤسسات املالية؛ -
  تعزيز صالبة املصارف يف حالة نشوب أزمات مالية جديدة ؛ -

                                                           
 . 64، ص 2011ة، عمان، األردن، الثاني بعة، طحوكمة البنوك وأثرها في األداء والمخاطرةحاكم حمسن الربيعي، محد عبد احلسني راضي، 1
   .110-109زغاشو فاطمة الزهراء، مرجع سابق، ص 2

3 armand de savi  zelenski, Le risque de crédit nouveau enjeu bancaire, 2 an édition, France, 2003, p 175. 
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  : 03تعديالت مقررات بازل  -أ
  1:فيما يليميكن تلخيصها     

يف % 4من املوجودات املرجحة باملخاطر إىل % 2أرباح حمتجزة، + رفع احلد األدىن لرأس املال املمتاز والذي يتكون من أسهم عادية -
  ؛% 2مما كانت يف بازل %2أي بزيادة  2015عام 

  ؛ 02يف بازل % 2بعدما كانت % 6رفع احلد األدىن لنسبة رأس املال األساسي إىل  -
من رأس % 2,5و 0فاظ البنوك بنوع من االحتياطي ملواجهة اآلثار السلبية املرتتبة على حركة الدورة االقتصادية بنسبة ترتاوح بني احت -

مع توافر حد أدىن م مصادر التمويل املستقرة وذلك لضمان عدم تأثرها بأداء دورها يف منح االئتمان ) حقوق املسامهني( املال األساسي
  تعثر؛ والوقوع يف ال

  إلغاء احتساب الشرحية الثالثة يف معدل كفاية رأس املال؛ -
  : واليت يتم حسا�ا% 3واحلد األدىن   La verage Ratioتطبيق نسبة الرافعة املالية -

  رأس المال األساسي                                                                                               

               
  إجمالي الموجودات+  الموجودات خارج الميزانية                                               

  
  .2018ّومت إجراء التعديالت بناء على النتائج يف عام  2017حىت بداية  2013ومت تطبيقها بداية من عام      

ضرورة حتقيق االستقرار املايل من خالل املالئمة بني أجال األصول وأجال اخلصوم، ولتحقيق ذلك اقرتحت االتفاقية اعتماد نسبتني  -
  2: ملراقبة سيولة املصارف مها

  نسبة تغطية السيولة(نسبة المدى القصير :( 
 حيث �دف هذه السيولة إىل دعم السيولة قصرية األجل والتأكد من أن املصرف ميتلك سيولة كافية وعالية اجلودة ملواجهة احلاالت الطارئة

  (LIQUIDITY COVERAGE RATIO)يوم  30خالل 
 

                         أصول سائلة عالية الجودة                                                                
  يوم 30افي التدفقات النقدية الخارجة خالل ص                                                     
  نسبة صافي التمويل المستقر(نسبة المدى الطويل ( 

  .ينص هذا املعيار على ضرورة احتفاظ املصرف بسيولة مستقرة لفرتة أطول من املعيار األول وذلك من موارد املصرف 
           قيمة التمويل المستقر المتاح                                          

  قيمة التمويل المستقر المطلوب                                     
  
  

                                                           
  . 1ص  2012، السلسلة اخلامسة، الكويت، ديسمرب5،جملة اضاءات، العدد3، بازل معهد الدراسات املصرفية  1

مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاسرت، كلية العلوم االقتصادية  ،46وكالة  - دراسة حالة في البنك الخارجي الجزائري -آليات معالجة القروض المتعثرة في البنوك التجاريةمنذر زمال، 2
  . 43، ص 2017-2016عة العريب تبسي، تبسة، اجلزائر، والتجارية وعلوم التسيري، جام

 

LR= 3  %>  

=    LCR 
 

100%   >

=     NSFR       100 % > 
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  :اختبارات الضغط -ب
، ويقصد باختبارات الضغط على أ�ا تقنية 2008باختبارات الضغط أو التحمل مع ظهور األزمة املالية سنة ) 03(زاد اهتمام بازل     

املخاطر االستثنائية الغري متوقعة، واليت تقيس القدرة التحملية للمصارف يف حال جديدة �دف الختبارات قدرة املصارف على مواجهة 
؟ �دف تقييم آثار بعض ...ماذا حيدث إذا"بشكل آخر فاختبارات الضغط حتاول اإلجابة عن التساؤل . مات مالية خمتلفة=مواجهة أزن

ايل بشكل خاص، فهذه الطريقة ال تعتمد على دراسة احتمالية الصدمات املفتعلة على االقتصاد بصفة عامة، وعلى متانة النظام امل
                                                                  1.حدوث التعثر املايل بل تدرس مباشرة آثاره إن وقع

  : استراتيجيات إدارة القروض المتعثرة: ثالثا
القروض املتعثرة تثري اهتمامات إدارة االئتمان بشكل خاص، وهلذا فهي تضع لنفسها اسرتاتيجيات عمل خاصة ملواجهة  إن ظاهرة    

  :هذه احلاالت، وأهم هذه االسرتاتيجيات نذكر
  : إستراتيجية تتعلق بالديون-1
تفاديها من خالل صياغة وتنفيذ سياسة ائتمانية سليمة، حبيث يتم التسديد من خالل االعتماد على التدفقات  يتم العمل على     

النقدية للنشاط التجاري واالعتماد على ضمانات كافية،واستثناء الضمانات الضعيفة قبل منح القروض، إضافة إىل إتباع إجراءات 
  .بيعة الضمان وذلك من خالل اإلشراف الناجح على القروضوسياسات ضمان فعالة منذ البداية للتأكد من ط
  2: وتكمن أسس اإلدارة الناجحة للقرض فيما يلي

 التأكد من استغالل القرض وفق الشروط والضمانات، والغرض الذي منح ألجله؛ 
 التوثيق التام للشروط القانونية واملالية والتعاقدية املتعلقة بالقرض؛ 
 نحه؛ مراقبة أداء القرض بعد م 
  وضع نظام حلل املشاكل والصعاب عند حدوثها؛  

  :إستراتيجية تتعلق بالعمالء-2
  :إستراتيجية محافظة- أ

تبدأ بإجراءات خملصة اجتاه العمالء املتعثرين تصل إىل حد املساعدة يف تقدمي اقرتاح بدائل للسياسة التشغيلية اليت يعتمدها العميل،      
أن تقدمه من قروض جيدة إل�اء حالة العسر املايل لدى العميل أو ختفيف شروط التسديد أو تعليق الفوائد أو جدولة  إضافة إىل ما ميكن

  3.القرض
  : إستراتيجية متشددة - ب
املتعثر قد تقوم �ذه اإلسرتاتيجية إدارة االئتمان للمطالبة الفورية بإفالس العميل خصوصا إذا ما الحظت إدارة االئتمان أن العميل      

اخفي عنها الكثري من املعلومات، أو أنه مل يكن صادقا يف معلوماته وأن العميل قد استخدم االئتمان يف غري غرضه الذي تقدم من أجله 

                                                           
  .14، ص2019، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، مصر،اختبارات الضغط واالستقرار المالي للبنوكقرشي وسعد عبد الكرمي النخالين، عبد اهللا علي ال1
،رسالة ماجستري،قسم احملاسبة و  -دراسة تطبيقية على المصارف الوطنية العاملة في قطاع غزة  - المصرفي الفلسطينيالتسهيالت االئتمانية المتعثرة في الجهاز دعاء حمـمد زايدة، 2

 50.، ص2006التمويل، كلية التجارة، اجلامعة اإلسالمية، غزة، فلسطني، 
  .184محزة حممود الزبيدي، مرجع سابق، ص 3
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 مما أوصلت البنك إىل حالة املخاطرة بسبب تعرضه إىل القروض املتعثرة األمر الذي من خالله يطلب من إدارة االئتمان اختاذ قرار بيع
  1. األصول املرهونة لصاحل البنك أو املطالبة القانونية بتصفية ممتلكات العميل وغريها

وباملقارنة بني احلالتني جند انه يف احلالة األوىل، على البنك أن ميد يد العون للخروج من التعثر، حىت يستطيع البنك أن حيافظ على     
حقوقه وأن يصلح ما ميكن إصالحه، كل هذا بالرجوع إىل حمتويات ملف االئتمان للعميل، ملعرفة موقف العميل الصحيح من هذه 

ه، أما احلالة الثانية أن يكون العميل مراوغا بقصد وبالتايل ال ميكن إنقاذه ألنه ال يعطي بيانات سليمة ودقيقة وعليه املشكلة، ومساعدت
  . ميكن عقابه مبا يراه البنك مناسبا

  لمقترحة لمعالجة القروض المتعثرةالحلول ا: الفرع الثاني
تقليل من خماطر القروض املتعثرة إال أن ذلك غري كايف يف ظل مواجهة يسعى كل بنك من خالل االسرتاتيجيات السابقة الذكر ال     

  2:البنك لظروف غري عادية قد تطرأ به، من خالل هذا الفرع حناول إبراز بعض احللول الوقائية لظاهرة القروض املتعثرة منها 
معطيات املؤسسات املقرتضة من حيث نوع النشاط،  إنشاء إدارات ائتمانية متخصصة يف التعامل مع القروض املتعثرة، تتكلف بدراسة -

  كيفية استخدام القرض، حجم القروض املتعثرة؛
  رفع الكفاءات املهنية للموظفني املكلفني بالعملية االئتمانية؛-
  التشخيص الدقيق للقرض املتعثر من كافة النواحي اخلارجية؛-
له، خاصة إذا تبني للبنك بأن أسباب التعثر كانت خارجة عن إرادة  تأجيل تاريخ اسرتجاع القرض عندما تكون هناك حاجة فعلية-

  املقرتض وليس لسوء إدارته شؤون املؤسسة؛
دراسة إمكانية التوسيع على املقرتض املتعثر مبنحه تسهيالت إضافية حلل مشكالته ذات األثر املايل، وذلك إذا تبني أن يف ذلك مساعدة 

  أوضاعه املالية؛  له لسد النقص الطارئ نتيجة لرتدي
حتويل دين البنك إىل حصة عينية من أصول املدين لتتحول بعد ذلك إىل أسهم، فيصبح البنك مسامها يف املؤسسة، يشارك يف الربح -

  واخلسارة؛
  القيام بإجراءات تصفية القرض وهو أقصى البدائل وأشدها حساسية على مسعة البنك؛-
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .51، ص سابقمد زايدة، مرجع ـدعاء حم1
  .9حممد، بن عمر خالد، مرجع سابق، ص براق 2
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  : خالصة الفصل
اآلونة األخرية،إذ أ�ا حتتاج إىل بذل جهد فكري وعملي وذلك ملعاجلتها أو احلد  املطروحة يفاملتعثرة من أهم القضايا  وضتعد القر      

  . منها إن أمكن ذلك
فهذه الظاهرة تعد من أخطر املشاكل اليت قد تواجه البنوك التجارية، فقد تضمن هذا الفصل حتديد مفهوم القروض املتعثرة وأنواعها وأهم 
املراحل اليت متر �ا هذه القروض فالتعثر ليس نتاج حلظة معينة لكنه حيدث نتيجة جمموعة من األسباب اليت تعود إىل أحد األطراف 

سواء املقرتض، أو البنك، أو لعوامل خارجية أخرى، كما تضمن هذا الفصل مؤشرات تعثر القروض لالستدالل �ا قبل تفاقم االئتمانية 
املشكلة وبالتايل متكن من إجياد حلول قبل تعثر القرض وهلذا الغرض مت استخدام جمموعة من وسائل التحليل املايل للتنبؤ املبكر هلذه 

  . املشكلة
 مت التطرق إىل اسرتاتيجيات معاجلة القروض املتعثرة وفق اتفاقيات بازل واحلرص على اختاذ اإلجراءات والتدابري الالزمة ويف األخري    

  . لعالج هذه املشكلة وحماولة تقليلها مستقبال
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:تمهيد  
تتعرض البنوك التجارية ملخاطر مصرفية خمتلفة أمهها املخاطر االئتمانية، راجعة ألسباب عديدة تعود إىل املصرف أو عميله واليت تؤدي      

 وبالتايل يكون من الضروري على البنوك اختاذ اإلجراءات والتدابري الالزمة إلدارة وضبط هذه املخاطر طبقا ألسس ،إىل تعثر القروض
  .عني االعتبار كل املؤثرات وذلك بـهدف الوصول إىل معاجلتها و احلد منهابخذ ألمع اسليمة 

سنقوم يف هذا الفصل بإسقاط اجلانب  واسرتاتيجيات احلد منها وللوقوف على حقيقة إدارة خماطر  القروض املتعثرة يف البنوك اجلزائرية    
 - لفالحة والتنمية الريفية ا يف بنك يف البنوك العمومية اجلزائرية و باخلصوص النظري على الدراسة التطبيقية قصد معرفة واقع هذه القروض

  .برج بوعريريج ، واليت من أهم واجبا�ا مراعاة مقاييس احليطة واحلذر يف منح االئتمان وكالة 
الريفية بربج بوعريريج، من خالل  سنحاول توضيح اسرتاتيجيات إدارة القروض املتعثرة يف وكالة بنك الفالحة والتنميةهذا الفصل يف     

 :وهي ،ثالث مباحث تقسيمه إىل
  ؛بنك الفالحة والتنمية الريفيةتقدمي : المبحث األول
  )2019-2015(الفرتة  خالل-وكالة برج بوعريريج-واقع القروض املتعثرة يف بنك الفالحة والتنمية الريفية : المبحث الثاني
 .-كالة برج بوعريريج-متعثر يف بنك الفالحة والتنمية الريفية ودراسة حالة قرض : المبحث الثالث
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   بنك الفالحة والتنمية الريفيةتقديم  :المبحث األول
القروض اليت مينحها هذا  أنواع إىلالتطرق  إىلعرض عام لبنك الفالحة والتنمية الريفية، باإلضافة  إىلمن خالل هذا املبحث سنتطرق     

  .البنك
  بنك الفالحة و التنمية الريفيةعرض عام ل:األولالمطلب 

  و وظائفه أهدافه أهمسنقوم يف هذا املطلب بتعريف بنك الفالحة والتنمية الريفية وذكر 
 بنك الفالحة والتنمية الريفية نشأة :أوال
 رأس ويبلغ مسامهة شركة شكل على 1982مارس 13 بتاريخ الصادر 82-206 قرار مبرسوم الريفية التنمية و الفالحة بنك نشأ    
 1.جزائريدينار 33.000.000.000 ماهلا

 الصناعية نشاطات ودعم الريفي املالع وتعزيز الزراعي القطاع وتطوير تنمية و العمومية املشاريع متويل وهي رمسية وظيفة إليه نسبت
  .احلرفية و التقليدية

  تعريف بنك الفالحة والتنمية الريفية: ثانيا
يعترب بنك الفالحة والتنمية الريفية مؤسسة مالية وطنية تنموية ومتخصصة هلا نظام البنك اخلارجي وهو وسيلة من وسائل السياسة     

لتنمية الريفية بصفة دائمة احلكومية اليت ترمي إىل املشاركة يف تنمية القطاع الريفي بصفة خاصة، ومن أجل ضمان مكانة بنك الفالحة وا
  :حددت مديرية البنك جمموعة من التوجيهات، ضمنه توجيهات خيار إعادة التمركز االسرتاتيجي للبنك يف القطاعات التالية

 متويل قطاع الفالحة بالدرجة األوىل؛-
 .متويل برامج التنمية الريفية-

لتسهيل  1991حيث مت االخنراط يف هذا النظام يف " SWIFT"ملشفرة أول بنك قام باستخدام الرسالة ا) BADR(يعترب البدر      
من عمليات التجارة  %30عمليات التجارة اخلارجية، وهو البنك األول من حيث توسع الشبكة، كما انه يستحوذ على  تنفيذو معاجلة 
  .اخلارجية

هذا األخري يساعد على سرعة أداء " SYBM"كما يتبع البنك نظام معلومايت خاص مطور من طرف مهندس البنك، هو نظام     
يف كل عمليات التجارة  اآليل اإلعالم، إىل جانب تعميم استخدام Télétraitementالعمليات املصرفية من خالل ما يسمى 

  .اخلارجية
  عرض بنك الفالحة والتنمية الريفية وكالة برج بوعريريج: المطلب الثاني 

  .التابعة لبنك الفالحة والتنمية الريفية الواقعة بوالية برج بوعريريج) 696(الوكالة سنتطرق يف هذا املطلب إىل عرض    
  تعريف بنك الفالحة والتنمية الريفية وكالة برج بوعريريج: أوال
يج بالضبط كامتداد لفروع بنك الفالحة والتنمية الريفية، يقع مقرها يف وسط مدينة برج بوعرير   1983مت إنشاء هذه الوكالة يف سنة      
  .موظف 36شارع العريب بن مهيدي، يبلغ عدد موظفيها حوايل  26يف 
  2.وكالة برج بوعريريج، وكالة رأس الواد، وكالة جمانة: وكاالت فرعية قائمة هي  3متلك املديرية اجلهوية لربج بوعريريج     

                                   :والشكل املوايل سيوضح اهليكل التنظيمي لبنك الفالحة والتنمية الريفية

                                                           
   .واملتعلق  بإنشاء بنك الفالحة و التنمية الريفية 1982.03.13املؤرخ يف 82/106من املرسوم  1 املادة 1
 03/08/2020بتاريخ  www.badr.org.dz : املوقع الرمسي للبنك2

http://www.jobsst.com/
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  الهيكل التنظيمي للبنك):06(الشكل رقم 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

  .معلومات مقدمة من قبل البنك، الوثائق الداخلية لوكالة بنك الفالحة والتنمية الريفية ببرج بوعريريج: المصدر
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 : حسب اهليكل التنظيمي للوكالة ميكن عرض املصاحل اليت تشكلها وأهم الوظائف اليت تقوم �ا كل مصلحة      
 : مصلحة الخزينة -1
أكرب املصاحل أمهية على مستوى الوكالة بالنسبة للمتعاملني معها، وذلك للخدمات اليت تقدمها على مستوى مجيع األقسام اليت هي      

تضمها، وتنحصر مهمتها األساسية يف استقبال كل الودائع النقدية والتحويالت اليت يقوم �ا البنك أو حلساب زبائنه مع ضمان تنفيذ كل 
  1: يف املدفوعات، وتتمثل

 استقبال الشيكات؛ -
 التأكد من صحة املعلومات املدونة على الشيك؛ -
 تسجيل العمليات يف احلاسوب؛ -
 ؛)السحب واإليداع(تسليم األموال للزبون واستالمها منه وفقا لطبيعة العملية  -
 تقييد العمليات يف يومية اخلزينة؛ -
 تسهيل عمليات التحويل بني احلسابات اجلارية للزبائن؛ -
 حتصيل األوراق التجارية؛ -
 خصم األوراق التجارية؛ -
 .تسليم األوراق التجارية للبنك املركزي إلعادة خصمها -
 : مصلحة القرض واالستغالل -2
  : لدى كل وكالة بنكية مصلحة القرض، وهي تعمل حتت وصاية املدير وكل من توجد    

 .ومتابعة االلتزامات، باإلضافة إىل تلقي الضمانات وحتصيل املستحقاتوهي اخللية اليت تتكفل مبنح : مفتشية االلتزامات - أ
 .وهي خلية تقوم بدراسة امللفات وتقييم املخاطر، وتقدمي رأي حول كل امللفات اليت تقوم بدراستها: المكلف بالزبائن- ب

  : تقوم هذه املصلحة بالوظائف التالية
 االكتتاب يف األوراق املالية؛-
 اجلارية؛فتح احلسابات  -
 الدراسة املالية مللفات القروض املقدمة من الزبائن؛ -
 طلب الضمانات املتعلقة مبنح القروض؛ -
 متابعة القروض باإلمضاء؛ -
 تطبيق املخطط املايل املعمول به؛  -
 مراقبة ملفات االستثمار واملشاريع املستثمرة لألموال؛ -
 مراقبة وحتليل امليزانية؛ -
 حل كل النزاعات القانونية اليت قد حتدث بني البنك واملتعاملني معه؛  -
 : مصلحة العالقات الخارجية -3

حبيث بنك، يف إطار القوانني املعتمدة،و�تم هذه املصلحة أساسا بتنفيذ كل العمليات مع اخلارج واحملققة من أو حلساب زبائن ال    
  .ن اخلارج لصاحلهمتضمن حتويالت الزبائن واستقبال ما يرسل م

  :حيث تقوم هذه املصلحة مبا يلي
                                                           

  .08/2020/ 04يوم ، 9:30، على الساعة رؤوفعبد المقابلة مع رئيس مصلحة القروض، آيت حمودة . معلومات مقدمة من قبل البك1
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  تسيري ملفات التصدير واالسترياد؛ -
  تسيري التحويالت بالعملة األجنبية؛  -

   :المصلحة اإلدارية -4
 . لتسيريوتقوم هذه املصلحة بالتسيري اإلداري الذي يتمثل يف املراقبة اليومية واملستمرة لنشاطات البنك املختلفة كما تقوم مبراقبة ميزانية ا  

 -وكالة برج بوعريريج – أهداف ووظائف بنك الفالحة والتنمية الريفية :ثانيا
  :األهداف-1

تتمثل يف جعله  إسرتاتيجيةيقوم بنك الفالحة والتنمية الريفية بأعمال ونشاطات متنوعة وعلى مستوى عال من اجلودة للوصول إىل     
  1:مؤسسة مصرفية شاملة وكبرية يتدخل يف متويل كل العمليات االقتصادية، ومن أهم األهداف املسطرة من كرف إدارة البنك ما يلي

 املقدمة؛حتسني وتطوير اخلدمات -
 احملافظة على املركز األول من حيث الوكاالت يف اجلزائر وبالتايل البقاء ضمن أكرب البنوك يف البالد واحلصول على أكرب حصة يف السوق؛-
 تطوير العمل املصريف قصد حتقيق أقصى قدر من الرحبية؛-
 رفع حجم املوارد بأقل التكاليف؛-

 .التعامالتتوسيع نشاطات البنك فيما خيص 
  :الوظائف-2

يقوم بنك الفالحة والتنمية الريفية حسب قانون تأسيسه بتنفيذ كل العمليات البنكية ومنح االئتمان بكل أنواعه وهو يعطي امتياز     
  :للمهن الريفية مبنحها قروض أسهل، ومن الوظائف األساسية جند

 وكل األنشطة املتعلقة بالقطاع؛ لفالحيامتويل اهلياكل وأنشطة اإلنتاج - أ
 متويل اهلياكل واألنشطة الصناعية واحلرف التقليدية واحلرف الريفية؛ - ب
 :     املالية على اختالف أشكاهلا طبقا للقانون ولتنظيمات اجلاري العمل �ا وهي اتواالعتمادتنفيذ مجيع العمليات البنكية - ج
 حتفظات كبرية أو حدود؛تطوير املوارد وهذا يفتح احلسابات دون -
 خدمات جديدة؛ إنشاء-
 تطوير شباكه ومعامالته النقدية؛-
 التقرب األكثر من املهن احلرة خاصة التجار، املؤسسات الصغرية واملتوسطة؛-
  .تسيري املوارد النقدية بالدينار والعملة الصعبة بالطرق املالئمة-
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .07/08/2020، يوم 10:30، على الساعة مقابلة مع رئيس مصلحة القروض آيت حمودة رؤوف. مقدمة من قبل البنكمعلومات  1
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  وكالة برج بوعريريج -طرف بنك الفالحة والتنمية الريفيةأنواع القروض الممنوحة من : المطلب الثالث
    :تتمثل القروض اليت مينحها بنك الفالحة والتنمية الريفية لزبائنه يف ما يلي    

    )عادية غير مدعمة(القروض الكالسيكية : أوال 
و القروض طويلة  األجليتم يف هذا الصدد التمييز بني نوعني من الطرق الكالسيكية يف متويل االستثمارات، القروض متوسطة      

  1.بع الفالحي، و يرتبط كل نوع بطبيعة االستثمار ذاته، و هذه القروض موجهة لتمويل املشاريع االستثمارية ذات الطااألجل
  :و هي تشمل: قروض االستثمار- 1
توجه هذه القروض لتمويل االستثمارات اليت تفوق سنة و ال يتجاوز عمر استعماهلا سبع سنوات، مثل : األجلالقروض متوسطة -2

  .بصفة عامة  اإلنتاجاآلالت و املعدات و وسائل النقل و جتهيزات 
غاية عشرين  إىلمتتد أحيانا  أنهذه القروض لتمويل االستثمارات اليت تفوق يف الغالب سبع سنوات، وميكن : القروض طويلة األجل-3

  .باين مبختلف استعماال�ا املهنيةسنة، وهي توجه لتمويل نوع خاص من االستثمارات، مثل احلصول على عقارات كاألراضي و امل
التجارية غري الفالحية  األنشطةهي القروض قصرية األجل واليت توجه لتمويل األنشطة الفالحية، إضافة إىل  : قروض االستغالل-4

  .2005للعمالء املنتمني للبنك قبل سنة 
    :قرض التحدي:ثانيا 
اليت تتم على مستوى أراضي وهو عبارة على قرض استثماري مدعم جزئيا موجه حنو املشاريع االستثمارية و تربية املواشي، و املشاريع     

سنوات مث الثالثة  5سنوات و متنح فرتة استغالل القرض ملدة  8زراعية غري مستغلة سواء كانت مملوكة أو تابعة للقطاع العام، مدته 
 %.5.75سنوات املتبقية تطبق عليها فائدة مبعدل 

   :القرض الرفيق:ثالثا 
يف " قرض الرفيق "حي و الريفي قررت احلكومة بعث منتوج بنكي جديد حتت اسم من اجل دعم خمتلف مقومات جتديد االقتصاد الفال

  .2008، و مت املصادقة عليه بقانون املالية التكميلي 2008 أوت
 ، وهو عبارة عن قرض)بدر مع وزارة الفالحة و التنمية الريفية اجلزائرية( 2012مينح من طرف البنوك اليت متلك اتفاقية يف " رفيق"القرض 

  .بدون فائدة مينح للفالحني و املوالني ملدة سنة لغرض شراء البذور عادة
   اإليجارقرض :رابعا

هو عبارة عن عملية يقوم �ا بنك أو مؤسسة مالية أو شركة تأجري مؤهلة، بوضع آالت أو معدات أو أية أصول مادية أخرى حبوزة 
عنها يف �اية الفرتة املتعاقد عليها، ويتم التسديد على أقساط يتفق بشأ�ا تسمى مؤسسة مستعملة على سبيل اإلجيار مع إمكانية التنازل 

  %.9مثن اإلجيار، �امش ربح قدره 
  .مينح قروض لدعم القطاع السياحي خاصة يف املناطق الريفية الصحراوية و الشبه صحراوية، و قرض السكن الريفي

  القروض بالتوقيع: خامسا
  :تمثل يفهي قروض غري مباشرة و ت 

 .و هي اليت تقدم للمقاولني يف أشغال البناء و التعمري :كفالة حسن التنفيذ-1
  .حيث يقوم البنك بالتأشري على الشيكات اليت يدفعها العمالء ملورديهم عند طلبهم ذلك:الضمان االحتياطي-2

                                                           
 .16/08/2020، يوم 11:00، علي الساعة بن ناصف صالحمقابلة مع موظف في مصلحة القروض، معلومات مقدمة من قبل البنك،  1
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   القروض العقارية: سادسا
  %.01الريفية، مبعدل فائدة هي القروض املوجهة لتمويل عمليات بناء سكنات     

  القروض الخاصة: سابعا
  :وتتمثل يف طار هياكل الدعم املايلإاملوجهة لدعم و تشغيل الشباب يف هي القروض    

 ANSEJ : سنة، حيث ال جيب ان  35سنة اىل  19هي قروض دعم الشباب تقدم لألفراد الذين ترتاوح أعمارهم  من
فتسدده وكالة  %29من جمموع الفاتورة أما  %70يساهم البنك بنسبة دج،  10000000,00يتعدى مبلغ القرض 

فاملسامهة  15000000,00يسدده الزبون، ويف حالة ما كان املبلغ املطلوب يفوق    %1و  ANSEJدعم الشباب 
  . سنوات 8ويسدد يف مدة تقدر ب  %28تكون   ANSEJ ومسامهة %2الشخصية تكون 

 CNAC : سنة، مع مبلغ ال يفوق   50سنة إىل  35الذين ترتاوح أعمارهم من هي قروض خاصة بالبطالني
من املبلغ اإلمجايل والباقي تتحمله وكالة دعم البطالني والزبون  %70دج، وتكون مسامهة البنك  100000000,00

 . دج 5000000,00إذا فاق املبلغ   %2أو %1بنسبة صغرية جدا 
 ANGEM : سنة، حيث جيب أن ال يتعدى املبلغ  19اللذين تفوق أعمارهم هي قروض تقدم تقدم للشباب البطال

  .سنوات 8دج مع مدة تسديد 1000000,00اإلمجايل  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 
  
  
  
  
  
  
  



 اإلطار التطبيقي للدراسة    الفصل الثاني

43 
 

خالل الفترة   -وكالة برج بوعريريج-واقع القروض المتعثرة في بنك الفالحة والتنمية الريفية : المبحث الثاني
)2015-2019 (  

القروض املتعثرة أساس املشاكل اليت تواجه املصارف واملؤسسات املقرتضة واالقتصاد ككل، وتسعى اجلزائر كغريها من تعترب ظاهرة     
الدول جاهدة يف التخفيف منها إال أن هذه الظاهرة الزالت تشهد ارتفاعا حمسوسا، وال زالت تؤرق البنوك اجلزائرية بوجه عام واملنظومة 

  .املصرفية بشكل خاص
سيتم يف هذا املبحث تشخيص مشكلة القروض ملتعثرة على مستوى البنوك اجلزائرية مبا فيها العمومية واخلاصة، وعلى مستوى بنك     

  .الفالحة والتنمية الريفية بوكالة برج بوعريريج
  ) 2019- 2015( خالل الفترة عرض وتحليل القروض المتعثرة في البنوك الجزائرية: المطلب األول

حتليل وتقييم حمفظة القروض يف البنوك التجارية العاملة يف اجلزائر تعترب من أهم ركائز العمل املصريف، أل�ا متكن من معرفة لية إن عم    
م فيها نقاط القوة والضعف يف نشاطها االئتماين وحتديد قدرة البنوك مبا فيها البنوك العمومية واخلاصة على إدارة املخاطر االئتمانية والتحك

لسيطرة عليها يف ظل مسؤوليا�ا يف متويل مشاريع التنمية وضمان متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف إطار التمويل الثالثي مما وا
  .يعرضها أكثر ملخاطر تعثر القروض املصرفية 

لتمويل األنشطة اإلنتاجية للقطاع اخلاص فمحاولة جتسيد برامج التنمية اليت تقوم �ا اجلزائر وجب عليها توجيه قدر أكرب من مواردها    
 والذي يشكل متويله خطرا كبريا يف حالة ما إذا حتول هذا األخري إىل قروض متعثرة، واجلدول املوايل يوضح تطور حجم القروض املتعثرة يف

  :2019إىل غاية  2015البنوك التجارية العاملة يف اجلزائر من 
  )2019-2015(في البنوك التجارية في الجزائر خالل الفترة  رةحجم القروض المتعث): 08(الجدول رقم 

  )مليار دج: الوحدة(                                                                                                             
  2019  2018  2017  2016  2015  السنوات

  غري مصرح �ا   1283  1150.6  956.3  710.8  القروض المتعثرة

  : باالعتماد على البتينمن إعداد الط 
-Rapport annuel de la banque d'algérie de l'année: 2015-2016-2017-2018-2019.  

مليار دج، مث اختذ اجتاها تصاعديا يف  710ما مقداره  2015نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن حجم القروض املتعثرة جتاوز سنة     
مليار دج، هذا االرتفاع املسجل ال يعكس   113.7مليار دج أي بفارق  956.30حيث ارتفعت القروض املتعثرة إىل  2016سنة 

ولكن يرجع إىل قيام اخلزينة . ومعاجلة قروضها املتعثرة وال لكفاء�ا يف إدارة خماطر االئتمان والتحكم فيهاكفاءة البنوك التجارية يف حتصيل 
العمومية بالتسديد يف املوعد احملدد للسندات الصادرة مقابل إعادة شراء الديون غري ناجعة للمؤسسات العمومية وبعض ديون الشركات 

  1.اخلاصة واملزارعني
 194.3مليار دج أي بزيادة تقدر ب 1150.6مت تسجيل ارتفاع حجم القروض املتعثرة حيث قدرت ب  2017سنة  ويالحظ أنه يف

وهذا راجع إىل حجم القروض املمنوحة من أجل متويل التنمية االقتصادية واملوجهة غالبا للقطاع اخلاص  2016مليار دج مقارنة بسنة 
  ).ANSEJ,ANGEM,CNAC(وخاصة وكاالت دعم وتشغيل الشباب 

  
  

                                                           
 1 Rapport annuel de la banque d'algérie de l'année: 2015-2016-2017-2018-2019  
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  ):2018-2015(والشكل التايل يوضح حجم القروض املتعثرة يف اجلهاز املصريف اجلزائري خالل الفرتة           
  )2018-2015(حجم القروض المتعثرة في الجهاز المصرفي الجزائري خالل الفترة ): 07(الشكل رقم       

  
  )                08(رقم  من إعداد الطالبتين باالعتماد على الجدول: المصدر

  :)2015/2019(نسبة تعثر القروض المصرفية في الجهاز المصرفي الجزائري خالل الفترة -1
خالل معرفة حجم القروض املصرفية املتعثرة يف اجلهاز املصريف اجلزائري، سنقوم يف اجلدول التايل بتبيان نسبة القروض املتعثرة إىل  من      

  .)2019-2015(إمجايل القروض املصرفية خالل الفرتة 
  )2015/2018(نسبة تعثر القروض في الجهاز المصرفي الجزائري خالل الفترة ): 09( الجدول رقم 

  )مليار دج: الوحدة(                                                                                                            
الثالثي األخير ( 2019  2018  2017  2016  2015  السنوات

  غير مصرح به
  94436.4  10102  8877.9  7910  7275.6  إجمالي القروض المصرفية

  غير مصرح بها  1283  1150.6  965.3  710.8  القروض المتعثرةإجمالي 
نسبة القروض 

إجمالي القروض /المتعثرة
  المصرفية

9.77%  12.09%  13%  12.70%    

  من إعداد الطالبتين باالعتماد على : المصدر
-Rapport annuel de la banque d'Algérie de l'année: 2015-2016-2017-2018-2019.  
-http://www.la banque mondial, org/ indicateurs- Algérie  

أكثر من  2015يتضح من خالل اجلدول أن نسبة القروض املتعثرة يف وترية تصاعدية بشكل عام حيث بلغت نسبتها يف سنة        
التوايل، ويعود على  2017و2016يف سنة % 13و % 12.09 إىل أن وصلت إىل، وواصلت ارتفاعها طيلة السنوات الالحقة 9%

اخنفاضا طفيفا بالرغم من ارتفاع حجم القروض املتعثرة حيث قدرت ب  2018ذلك إىل األسباب املذكورة آنفا، بينما سجلت يف سنة 
وميكن .وهذا راجع إىل االرتفاع يف حجم القروض الكلية بشكل ساهم يف ختفيض حدة تأثري ارتفاع حجم القروض املصرفية املتعثرة% 13

  :اجلدول أعاله إىل الشكل التايلترمجة 
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  )2015/2018(الفترة  لمصرفي الجزائري خالل

  

  –وكالة برج بوعريريج  -والتنمية الريفية 

تعرض بنك الفالحة والتنمية الريفية كغريه من البنوك التجارية ملشكلة تعثر القروض اليت مينحها، وفيما يلي سنحاول عرض تطور 
  :يف اجلدول املوايل

   - وكالة برج بوعريريج–في بنك الفالحة والتنمية الريفية

  )مليار دج: الوحدة( 
2017  

206.2  
45  
21%  

، يوم 9:30مقابلة مع رئيس مصلحة القروض، آيت حمودة رؤوف،على الساعة 

% 16إىل  2016لتصل سنة  2015سنة % 
، فيهمينحها البنك للعميل مما جيعله غري قادر على التحكم 

وذلك % 5أي بفارق %  21لتصل إىل  2017

    

45 

لمصرفي الجزائري خاللعثر القروض المصرفية في الجهاز انسبة ت

  ).09(من إعداد الطالبتين باالعتماد على الجدول رقم 
والتنمية الريفية القروض المتعثرة في بنك الفالحة  عرض وتحليل
2017.(  

تعرض بنك الفالحة والتنمية الريفية كغريه من البنوك التجارية ملشكلة تعثر القروض اليت مينحها، وفيما يلي سنحاول عرض تطور 
يف اجلدول املوايل 2017إىل  2015نسبة القروض املتعثرة يف بنك الفالحة والتنمية الريفية من سنة 

في بنك الفالحة والتنمية الريفية  نسبة القروض المتعثرة
/2017(  

                                                                                
2015  2016  

  172.3  157.7  إجمالي القروض المصرفية
  28.06  5.13  القروض المتعثرة 

  نسبة القروض المتعثرة إلى
  إجمالي القروض 

3.2%  16%  

مقابلة مع رئيس مصلحة القروض، آيت حمودة رؤوف،على الساعة بناء على معلومات مقدمة من البنك، من إعداد الطالبتين 
  

% 3.2من خالل معطيات اجلدول أعاله نالحظ ارتفاع نسبة القروض املتعثرة من 
مينحها البنك للعميل مما جيعله غري قادر على التحكم  طول مدة السداد اليتوهذا راجع إىل % 12.8حيث بلغت نسبة االرتفاع 

2017، بينما واصلت نسبة التعثر يف التزايد سنة وبالتايل تأخر دخول فوائد البنك املتوقعة
  .تشغيل الشبابو دعم منها كثرة متويل املشاريع اليت تتميز مبخاطر مرتفعة 

9.77%

12.09%

13%

12.70%

2015 2016 2017 2018

  الفصل الثاني

 

نسبة ت): 08(رقمالشكل 

من إعداد الطالبتين باالعتماد على الجدول رقم : المصدر    
عرض وتحليل: المطلب الثاني

2015/2017(خالل الفترة
تعرض بنك الفالحة والتنمية الريفية كغريه من البنوك التجارية ملشكلة تعثر القروض اليت مينحها، وفيما يلي سنحاول عرض تطور ي     

نسبة القروض املتعثرة يف بنك الفالحة والتنمية الريفية من سنة 
نسبة القروض المتعثرة):  10(الجدول رقم 
/2015(خالل الفترة 

                                                                      
  السنوات

إجمالي القروض المصرفية
القروض المتعثرة 

نسبة القروض المتعثرة إلى
إجمالي القروض 

من إعداد الطالبتين : المصدر
18/08/2020           .  

من خالل معطيات اجلدول أعاله نالحظ ارتفاع نسبة القروض املتعثرة من      
حيث بلغت نسبة االرتفاع 

وبالتايل تأخر دخول فوائد البنك املتوقعة
كثرة متويل املشاريع اليت تتميز مبخاطر مرتفعة بسبب  

  

12.09
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خالل الفترة  -وكالة برج بوعريريج–المتعثرة في بنك الفالحة والتنمية الريفية  نسبة القروض): 09(الشكل رقم
)2015/2017(  

  
  ).10(من إعداد الطالبتين باالعتماد على الجدول رقم : المصدر

 -برج بوعريريجوكالة  -لقروض المتعثرة الممنوحة من قبل بنك الفالحة والتنمية الريفيةإجمالي ا: المطلب الثالث
  ). 2015/2017(خالل الفترة ) ANGEM-CNAC -ANSEJ(  بدعم الوكاالت

  نحها بنك الفالحة والتنمية الريفية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة مي سنتطرق يف هذا املطلب إىل حتليل القروض اليت    
  ل بنك الفالحة والتنمية الريفية وكالة برج بوعريريج القروض الممنوحة من قب :أوال
  :القروض املمنوحة من قبل بنك الفالحة والتنمية الريفيةاجلدول التايل يوضح      

خالل الفترة  -وكالة برج بوعريريج–ل بنك الفالحة و التنمية الريفية القروض الممنوحة من قب):11(جدول رقم
)2015/2017.(                                                                   

 )مليار دج: الوحدة(                                                                                                      
  2017  2016  2015  السنوات

القروض اإلجمالية الممنوحة 
  من قبل البنك 

157.7  172.3  206.2  

القروض اإلجمالية الممنوحة 
  لـ  م ص م 

10.5737850  12.7674300  5080.30980  

  %24.63  %7.410  %6.705  النسبة
بناءا على معلومات مقدمة من قبل البنك، مقابلة مع رئيس مصلحة القروض، آيت حمودة عبد الرؤوف،على الساعة  من إعداد الطالبتين: المصدر
  .           18/08/2020، يوم 9:30

) 2017، (2015من خالل اجلدول أعاله نالحظ ان نسبة القروض املمنوحة لـ م ص م  تشهد ارتفاعا ملحوظا طيلة فرتة الدراسة     
جتاوزت نسبتها  2016من إمجايل القروض املمنوحة يف البنك ويف سنة %6.705جتاوزت نسبة هذه القروض  2015حيث يف سنة 

  1:من إمجايل القروض ويعود السبب إىل% 63.24وصلت إىل 2017من إمجايل القروض املمنوحة يف البنك ويف سنة  7.41%

                                                           
   .19/08/2020، يوم 9:30على الساعة ،مقابلة مع رئيس مصلحة القروض،آيت حمودة  عبد الرؤوف،معلومات مقدمة من قبل البنك 1
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تشجيع مناصب الشغل ودعم  ،ت حيث تعترب عنصر أساسي يف دعم التنمية االقتصاديةتشجيع الدولة إلنشاء مثل هذه املؤسسا -
  .حماولة ترقية ونشر الفكر املقاواليتتشغيل الشباب،و 

  :ويوضح الشكل التايل ترمجة للجدول السابق       
   - وكالة برج بوعريريج–القروض الممنوحة من قبل بنك الفالحة والتنمية الريفية ): 10(الشكل رقم 
  )2015/2017(خالل الفترة 

  
  ).11(من إعداد الطالبتين باالعتماد على الجدول رقم: المصدر  

  :وكالة برج بوعريريج القروض املمنوحة من قبل بنك الفالحة و التنمية الريفيةنسبة والشكل التايل يوضح 
خالل  -وكالة برج بوعريريج -الفالحة و التنمية الريفيةل بنك القروض الممنوحة من قبنسبة ): 11(الشكل رقم 

  )2015/2017(الفترة 

  
  ).11(من إعداد الطالبتين باالعتماد على الجدول رقم: المصدر

 
 
 
 
 
  

0

50

100

150

200

250

2015 2016 2017

السنوات

القروض االجمالیة الممنوحة من قبل 
البنك

القروض االجمالیة الممنوحة ل م ص م

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

2015 2016 2017
السنوات

نسبة القروض الممنوحة من قبل 
ینك الفالحة والتنمیة الریفیة



 اإلطار التطبيقي للدراسة  

  القروض الممنوحة من طرف بنك الفالحة والتنمية الريفية في إطار دعم الوكاالت خالل الفترة 

  :عدد القروض اليت مينحها بنك الفالحة و التنمية الريفية يف إطار خمتلف هياكل الدعم يف اجلدول التايل
القروض المقدمة من طرف البنك في إطار دعم الوكاالت خالل الفترة          

                                                                                                      

صل يف سنة يل يتزايد) 2017، 2015(يف فرتة 
إىل أن الرسم على القيمة املضافة قبل و يرجع السبب 

ANGEM( شديد لنسبة  ضاخنفا تشهد
ز فئة النساء و قيمة القرض الذي ال يتجاو  أساسا

 )2015/2017(القروض المقدمة من طرف البنك في إطار دعم الوكاالت خالل الفترة
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القروض الممنوحة من طرف بنك الفالحة والتنمية الريفية في إطار دعم الوكاالت خالل الفترة 

عدد القروض اليت مينحها بنك الفالحة و التنمية الريفية يف إطار خمتلف هياكل الدعم يف اجلدول التايل
القروض المقدمة من طرف البنك في إطار دعم الوكاالت خالل الفترة          

                                                                                                                                                                                

يف فرتة  القروض املصغرة املمنوحةقيمة نالحظ ان  أعالهمن خالل معطيات اجلدول 
و يرجع السبب  CNACـقرض بالنسبة ل 35.4و  ANSEJـبالنسبة ل

  .كان يتحملها البنك
ANGEM(خالل املعلومات املقدمة من قبل البنك فإن الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر 

أساسادودية التعامل معها حيث ختص وهذا راجع حملاألخرية القروض املمنوحة من طرف هذه 

القروض المقدمة من طرف البنك في إطار دعم الوكاالت خالل الفترة

2015 2016 2017

2015  2016  
3.91  4.05  

6.6  8.74  
  /  /  

  ).12(من إعداد الطالبتين باالعتماد على الجدول رقم

آيت حمودة عبد المقابلة مع رئيس مصلحة القروض،  ،البنك معلومات مقدمة من قبل

  الفصل الثاني

 

القروض الممنوحة من طرف بنك الفالحة والتنمية الريفية في إطار دعم الوكاالت خالل الفترة :ثانيا 
)2015 /2017(  

عدد القروض اليت مينحها بنك الفالحة و التنمية الريفية يف إطار خمتلف هياكل الدعم يف اجلدول التايلميكن توضيح 
القروض المقدمة من طرف البنك في إطار دعم الوكاالت خالل الفترة          ):12(جدول رقم

)2015/2017(                                                          
  )مليار دج:الوحدة( 
   .  
 
 
 
 
 
من خالل معطيات اجلدول        

بالنسبة ل مليار15إىل  2017
كان يتحملها البنك  2015سنة 
خالل املعلومات املقدمة من قبل البنك فإن الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر  و من

القروض املمنوحة من طرف هذه 
  . مليار 1

القروض المقدمة من طرف البنك في إطار دعم الوكاالت خالل الفترة): 12(الشكل رقم 

 
  
 
  

ANSEJ

CNAC

ANGEM

  السنوات
ANSEJ  
CNAC  

ANGEM  

من إعداد الطالبتين باالعتماد على الجدول رقم: المصدر
 

معلومات مقدمة من قبل:المصدر  



 اإلطار التطبيقي للدراسة    الفصل الثاني

49 
 

خالل الفترة  -وكالة برج بوعريريج -إجمالي القروض المصغرة المتعثرة في بنك الفالحة والتنمية الريفية:ثالثا 
                                      :عدد القروض املتعثرة يف بنك الفالحة والتنمية الريفية يف اجلدول التايلميكن تلخيص  :)2015/2017(

)                       2015/2017(خالل الفترة   -وكالة برج بوعريريج -قروض المصغرة المتعثرةالإجمالي ): 13(جدول رقم
  )مليار دج:الوحدة(                                                                                              

  2017  2016  2015  السنوات
  45  28.06  5.13  القروض االجمالية المتعثرة
  29.5  16.836  1.5903  القروض المصغرة المتعثرة

  %65  %60  %31  النسبة
.  
 
بلغت نسبة ) 2017، 2015(حيث يف الفرتة  املتعثرة تتزايد عام بعد عام املصغرة نسبة القروض أنلنظر ملعطيات اجلدول نالحظ اب     

  1:من إمجايل القروض املتعثرة يف البنك و هذا راجع إىل %65القروض املصغرة املتعثرة 
ها بشكل كاف على املعلومات املقدمة من املقرتضني دون التأكد منوجود خلل يف الدراسات االئتمانية نظرا العتمادها بصفة أساسية  -

من املستجوبني يرجعون السبب الرئيسي لتعثر القروض اىل  50%يف دراسات ميدانية حديثة قام �ا البنك تبني أن من املصادر اخلارجية،و 
ايل القروض املصغرة املتعثرة ببنك الفالحة والتنمية يوضح إمجوالشكل التايل . استخدام العميل للقرض يف غري الغرض الذي منح من اجله

                 :وكالة برج بوعريريج –الريفية 
  إجمالي القروض المصغرة المتعثرة ببنك الفالحة والتنمية الريفية): 13(الشكل رقم     

 )2015/2017(خالل الفترة  - وكالة برج بوعريريج -                    

  
  ).13(إعداد الطالبتين باالعتماد على الجدول رقم  من: لمصدرا

  

                                                           
   .19/08/2020، يوم 11:00على الساعة ،رؤوفعبد ال آيت حمودة ، مقابلة مع رئيس مصلحة القروض،من قبل البنكمعلومات مقدمة 1 
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 اإلطار التطبيقي للدراسة  
            : وكالة برج بوعريريج

 خالل –وكالة برج بوعريريج 

     

القروض المتعثرة الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار مختلف هياكل الدعم المالي خالل 

  :يلخمتلف هياكل الدعم املايل يف اجلدول التا
)                                                          2015/2017(القروض المتعثرة الممنوحة لـ م ص م في إطار دعم الوكاالت خالل الفترة 

  )مليار دج:الوحدة(                                                                                                                     
2017  

15..564732  
14.0285914  

00  
على الساعة  ،آيت حمودة  عبد الرؤوفمقابلة مع رئيس مصلحة القروض، 

يف تزايد مستمر ) 2015،2017(هياكل الدعم خالل الفرتة 
بالنسبة لـ مليار  0.77و  CNACفقط بالنسبة لـ

CNAC  بالنسبة  مليار 14.02و

منح هذه القروض هو خلق مناصب شغل 

سبب انعدام وجود القروض املتعثرة املمنوحة من طرف هذه األخرية إىل صغر حجم القروض 
  .قروض

    

50 

وكالة برج بوعريريج–نسبة التعثر يف بنك الفالحة والتنمية الريفية ل
وكالة برج بوعريريج –نسبة التعثر في بنك الفالحة والتنمية الريفية 

2017(  

  ).13(باالعتماد على الجدول رقم  من إعداد الطالبتين
القروض المتعثرة الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار مختلف هياكل الدعم المالي خالل 

  ):2015/2017(الفترة 
 طارميكن تلخيص عدد القروض املتعثرة املمنوحة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف إ

القروض المتعثرة الممنوحة لـ م ص م في إطار دعم الوكاالت خالل الفترة 
                                                                                                                     

2015  2016  
0.955232  9.6495865  

0.7791  7.2512423  
00  00  

مقابلة مع رئيس مصلحة القروض، ،إعداد الطالبتين على معلومات مقدمة من قبل البنك
  .20/08/2020يوم 09:30

هياكل الدعم خالل الفرتة  روض املتعثرة املمنوحة يف إطارالقخالل اجلدول أعاله نالحظ أن قيمة 
فقط بالنسبة لـمليار   0.9القروض املتعثرة ال تتجاوز  قيمةكانت 

CNACبالنسبة لـمليار   15.56حيث تصل إىل  2017لتصل اىل ذرو�ا يف سنة 
  . ـ حيث أن املبالغ املتعثرة كانت معتربة مقارنة بإمجايل املبالغ املمنوحة

منح هذه القروض هو خلق مناصب شغل  قلة املتابعة و املراقبة هلا من أحد أسباب تعثرها كون أن اهلدف الرئيسي من
.  

ANGEM سبب انعدام وجود القروض املتعثرة املمنوحة من طرف هذه األخرية إىل صغر حجم القروض  يعود
قروض 5مليار، و قلة عددها كحد أقصى  1املمنوحة من طرف هذه الوكالة و اليت ال تتعدى 

31%

60%

65%

2015 2016 2017

  الفصل الثاني

 

لتوضيح والشكل التايل هو 
نسبة التعثر في بنك الفالحة والتنمية الريفية ):14(الشكل رقم 

2015/2017(الفترة

من إعداد الطالبتين: المصدر 
القروض المتعثرة الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار مختلف هياكل الدعم المالي خالل : رابعا

ميكن تلخيص عدد القروض املتعثرة املمنوحة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف إ    
القروض المتعثرة الممنوحة لـ م ص م في إطار دعم الوكاالت خالل الفترة ):14(جدول رقم

                                                                                                                     
  السنوات

CNAC  
ANSEJ  

ANGEM  
إعداد الطالبتين على معلومات مقدمة من قبل البنك من: المصدر

خالل اجلدول أعاله نالحظ أن قيمة  من
كانت   2015حيث أن يف سنة 

ANSEJ  لتصل اىل ذرو�ا يف سنة
ـ حيث أن املبالغ املتعثرة كانت معتربة مقارنة بإمجايل املبالغ املمنوحةANSEJلـ

قلة املتابعة و املراقبة هلا من أحد أسباب تعثرها كون أن اهلدف الرئيسي منفو بالتايل 
.التخفيض من حدة البطالة

ANGEMأما بالنسبة لـ    
املمنوحة من طرف هذه الوكالة و اليت ال تتعدى 



 اإلطار التطبيقي للدراسة    الفصل الثاني

51 
 

  - وكالة برج بوعريريج-دراسة حالة قرض متعثر في بنك الفالحة والتنمية الريفية : لمبحث الثالثا
جمموعة كبرية من القروض على مدار السنة بعضها يكون ناجح و البعض  بوعريريجفالحة والتنمية الريفية وكالة برج يقدم بنك ال      

  .اآلخر يتعثر لذلك خصصنا هذا املبحث لعرض ودراسة هذا النوع من القروض
  خطوات منح قرض في بنك الفالحة والتنمية الريفية: المطلب االول

  1.وض عرب عدة مراحل و خطوات تتمثل يفقر  بوعريريجالفالحة والتنمية الريفية وكالة برج  مينح بنك
  : الدراسة األولية لملف طلب الحصول على القرض: أوال

يكون موقعا من طرف العميل وحيتوي  أناملقدم من العميل للتأكد من مجيع الوثائق املطلوبة، وجيب  فيتم يف هذه املرحلة فحص املل
 :على

   و تتمثل يفx: المعلومات الطبيعية للمستثمر الفالحي-1
  ؛اسم و لقب وعمر و عنوان العميل- أ

  ؛زراعة شخصية: طبيعة التأهيل -ب
   و تتمثل يفx: المعلومات المعنوية للمستثمر الفالحي -2
  اسم و عنوان الشركة ؛-أ 

  املقر االجتماعي و الصفة القانونية ؛ -ب
  متويله بالقرض املطلوب؛نوع النشاط املراد  - ج
  .رقم احلساب و اسم املسري  -د
  .املبلغ املرغوب احلصول عليه -ه
  مدة القرض املرغوب احلصول عليه -و

    وتتمثل يف :لفالحياوالقانوني للقرض االستثماري  اإلداريتكوين الملف :ثانيا
  ؛طلب خطي لالستفادة من القرض-1
  املراد متويله بالقرض املطلوب ؛نسخة من السجل التجاري للنشاط  -2
  كان الشخص معنويا ؛  إذانسخة من الوضعية القانونية  -ـ3
  حملل النشاط املراد متويله ؛ اإلجيار أونسخة من عقد امللكية  -4
  بطاقة التعريف و عقد االزدياد؛ -5

  :الملف المالي والمحاسبي:ثالثا
 :حيتوي على امليزانيتني املاليتني األخريتني حيث أنجيب      
 ترفق بتقرير حمافظ احلسابات؛ أنفيما خيص الشركات ذات مسؤولية احملدودة والشركات املسامهة جيب -1
 تكون هذه امليزانيات ممضية من طرف حماسب معتمد؛ أنمن اجل هذه الشركات جيب -2
 امليزانية االفتتاحية والتقديرية؛-3
  .حساب النتائج اخلاص بالثالثة سنوات األخرية بالنسبة للشركات قيد النشاط جدول-4

  :تكوين الملف الجبائي والشبه الجبائي:رابعا
                                                           

  .20/08/2020، يوم 11:00على الساعة  ،رؤوفعبد ال آيت حمودة ، مقابلة مع رئيس مصلحة القروض، معلومات مقدمة من قبل البنك،  1
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  1:وحيتوي على    
  بطاقة جبائية حتمل الرقم اجلبائي تستخرج من مصلحة الضرائب؛-1
  :التاليةبطاقة شبه جبائية حتمل الرقم اجلبائي الكامل تستخرج من املصاحل  -2

، صندوق الضمان االجتماعي لغري (CNR)، الصندوق الوطين للتقاعد (CNAS)الصندوق الوطين للضمان االجتماعي 
  ؛CACOBAT)  ( ، الصندوق الوطين للتأمني على احلوادث النامجة عن الكوارث الطبيعية(CASNOS)اإلجراء

  نسخة من تسديد املستحقات اجلبائية سارية املفعول؛-3
  من تسديد املستحقات شبه اجلبائية سارية املفعول؛ نسخة-4

  :وميكن حصر الضمانات اليت يطلبها البنك حمل الدراسة يف: تقديم الضمانات:خامسا
  : الضمانات الشخصية-1

ترتكز الضمانات الشخصية على التعهد الذي يقوم �ا األشخاص والذي مبوجبه يتعهدون بتسديد املدين يف حالة عدم الوفاء       
  :بالتزاماته، ويتطلب ذلك تدخل شخص ثالث للقيام بدور الضامن ومنيز بني نوعني من الضمانات الشخصية

مات املدين إذا مل يفي بالتزاماته ونظرا ألمهيتها ينبغي أن تكون واضحة يف كل يلتزم مبوجبها شخص معني بتنفيذ التزا: الكفالة -أ
  ).موضوع الضمان، الشخص املدين، حدود االلتزام(جوانبها 

هو التزام مكتوب من طرف شخص معني، يتعهد مبوجبه بتسديد مبلغ ورقة جتارية أو جزء منه يف حالة عدم : الضمان االحتياطي-ب
  .ني عليها على التسديدقدرة  أحد املوقع

  :الضمانات الحقيقية -2
، يصعب حتديدها يقدمها ...)السلع، التجهيزات، والعقارات( يرتكز هذا النوع من الضمانات على األصول أي املمتلكات       

ذه العملية ومن بني املقرتض للبنك كرهن لضمان حالة عدم تسديد دينه وجيب أن حيرر هذا العقد على ورقة رمسية تبني مجيع شروط ه
  :هذه الضمانات

هو عقد يقدم مبوجبه الدائن عقار ليضمن الوفاء بدينه وذلك ما يسمى بعقد الرهن احليازي العقاري  :الرهن الحيازي-أ
  :وينقسم إىل

 رهن احملل التجاري 
 رهن املعدات واألدوات؛ 
 رهن وسائل النقل؛ 
 رهن ورقة مالية؛  

  
  
  
  
  

                                                           
  .20/08/2020، يوم 11:00على الساعة ،مع رئيس مصلحة القروض، آيت حمودة  عبد الرؤوف، مقابلة . معلومات مقدمة من قبل البنك1
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  متعثر منح قرض دراسة ملف :المطلب الثاني
لبنك الفالحة والتنمية الريفية وكالة برج بوعريريج من أجل احلصول على قرض استغالل �دف متويل شراء  Xتقدمت املؤسسة       

وتركيب األجهزة االلكرتونية والكهرومنزلية مع تكليفها بإحضار جمموعة من الوثائق، وتعترب هذه املؤسسة زبون سبق له التعامل مع بنك 
  . الفالحة والتنمية الريفية  وكالة برج بوعريريج وهي معروفة بسداد التزاما�ا يف مواعيدها

  xالمؤسسة تقديم ):   15(جدول رقم                                      
  تركيب األجهزة االلكترونية والكهرومنزلية  اسم النشاط

  شخص معنوي  الطبيعة القانونية 
  قطاع النشاط

  المالرأس 
  )إنتاج األجهزة الكهربائية والكهرومنزلية(صناعي 

  دج 8200000000
  المسيلة -المنطقة الصناعية طريق برج بوعريريج  الموقع

  قرض من قبل بنك الفالحة والتنمية الريفية  شكل التمويل
  دج 1.50.000.000  قيمة القرض

  شهرا 12  فترة استرداد القرض
  .1ملحق رقم المن إعداد الطالبتين باالعتماد على : المصدر

  : ، وطلب منه الوثائق التاليةxولقد قام البنك بدراسة ملف القرض اخلاص باملؤسسة      
  :  المرحلة اإلدارية: أوال

  : قام البنك يف هذه املرحلة ب      
  يتكون من : طلب تكوين الملف اإلداري -1
  تقدمي املؤسسة، -
  مصادق عليه من قبل الغرفة التجارية؛ )  Registre commerce(تقدمي نسخة من السجل التجاري  -
  تقدمي فاتورة أولية؛ -
  مصادق عليه من قبل مصلحة الضرائب؛ )  N-1(تصريح ضرييب للسنة األخرية  -
  ة للسنة السابقة؛تقدمي ميزانيات لثالث سنوات األخرية و جدول حسابات النتائج وامليزانية التقديري -
  خمطط التمويل للسنة املوالية؛ -
  : تقدمي العميل وثائق خاصة تتمثل يف-
  شهادة امليالد ؛* 
  نسخة من بطاقة التعريف الوطنية؛ * 
  شهادة اإلقامة،* 
  شهادة عائلية؛*
  الدراسة القانونية واإلدارية للملف  -2

  . يف هذه املرحلة التأكد من صحة الوثائق وقانونيتها، ومدى مطابقة املشروع مع القوانني واللوائح �ايتم      
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  الدراسة المالية للملف: ثانيا
سنوات األخرية و جدول 3باالعتماد على امليزانيات الفعلية ل  xبدراسة الوضعية املالية للمؤسسة يقوم البنك يف هذه املرحلة      

             : نتائج باإلضافة إىل امليزانية التقديرية، وفيما يلي نربز أهم اجلداول املالية اليت يعتمد عليها البنك يف دراسته املاليةحسابات ال
  xملخص ميزانيات المؤسسة ):16(جدول رقم                                   

  السنوات                
  األصول والخصوم 

2014  2015  2016  

  219431141  232942831  233182888  االستثمارات
  386008344  414870739  445925232  المخزونات

  1100787497  863079712  989268321  مجموع األصول
  244589462  104472977  131834847  األموال الخاصة

  856198034  758606734  857433473  الديون
  190515204  55516017  55924853  نتيجة االستغالل
  1100787497  863079712  989268321  مجموع الخصوم

  .4. 3. 2، ملحق رقم xالمؤسسة  ميزانياتمعلومات مقدمة من قبل البنك،: المصدر         
   xملخص جدول حسابات النتائج للمؤسسة ):17(جدول رقم                  

  2016  2015  2014  السنوات
  174270467  39197841  40871124  النتيجة العملياتية
  140116485  27361869  438929  النتيجة الصافية

  .4. 3. 2، ملحق رقم xالمؤسسة  ميزانياتمعلومات مقدمة من قبل البنك،: المصدر       
  xتطور رقم األعمال المؤسسة  ):18(جدول رقم                             

  السنوات 2014 2015 2016

1094497247 
 

  رقم األعمال 371987099 144683274

  .4. 3. 2، ملحق رقم xالمؤسسة  ميزانياتمعلومات مقدمة من قبل البنك،: المصدر            
 xهذا مايظهر أن املؤسسة حققت رقم أعمال موجب ومتطور على مدار السنوات  xنالحظ من خالل اجلدول أعاله أن املؤسسة       

كافية لتغطية أصوهلا الثابتة أي أ�ا متول دورة االستثمار بدورة االستغالل،  x يف حالة توازن مايل مبعىن أن اخلصوم الغري جارية للمؤسسة 
  .وكذلك أنشطتها التشغيلية متول بديون قصرية األجل وخزينتها يف حالة موجبة

:xللمؤسسة النسب المالية المستخدمة في اتخاذ قرار منح القرض  -1 
سوف يتم حساب بعض النسب املالية  2017، 2016، 2015بعد دراسات امليزانيات املالية احملاسبية املفصلة لسنوات      

  .  التسديد على قدرةالالسيولة، املديونية و  :املستخدمة يف عملية التحليل املايل من طرف البنك، ومن أهم النسب
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   xالنسب المالية المستخدمة في اتخاذ قرار منح القرض للمؤسسة ): 19( الجدول رقم             
  2017  2016  2015  النسب                                              السنوات 

  2.33  2.57  2.24  الخصوم الجارية / األصول الجارية= نسبة السيولة العامة 
  1.11  0.45  0.56  األصول الثابتة  / األموال الخاصة= نسبة التمويل الذاتي 
  3.29  2.65  2.79  أصول ثابتة  / أموال دائمة= نسبة التمويل الدائم 

  1.28  1.13  1.15  األصول الثابتة /مجموع األصول = نسبة القدرة على السداد 
  0.28  0.13  0.15  مجموع الديون / األموال الخاصة = نسبة االستقاللية المالية 

  0.77  0.87  0.86  مجموع األصول /مجموع الديون = نسبة المديونية 
 .4. 3. 2الملحق رقم   xمن إعداد الطالبتين باالعتماد على ميزانيات المؤسسة : رالمصد

: تحليل النسب المالية -2 
 :               أن مجيع النسب مقبولة جدا خالل السنوات الثالثة، حيث أعاله نالحظمن خالل اجلدول 

  .لديها القدرة على سداد ديو�ا قصرية األجل خالل السنوات الثالث وذلك باالعتماد على أصوهلا املتداولة xأن املؤسسة  -
سها ذاتيا أي ال تعتمد على أمواهلا اخلاصة يف متويل أصوهلا الثابتة غري قادرة على متويل نف xنسبة التمويل الذايت تدل على أن املؤسسة -

  .خالل فرتة الدراسة 1فتبقى النسبة أقل من 
تعتمد على أمواهلا الدائمة يف متويل أصوهلا الثابتة فكانت نتيجتها طيلة فرتة الدراسة أكرب  xاملؤسسة نسبة التمويل الدائم تشري على أن -

  .1من 
ة االستقاللية املالية واملديونية فتبني أن املؤسسة ليست مستقلة اجتاه دائنيها وتعتمد على الديون بشكل كبري يف هيكلها أما خبصوص نسب-

  . التمويلي
  كار البنقر 3-

  1: املكلف بالدراسات املالية على مستوى الوكالة توصل البنك إىلبعد الدراسة املالية من قبل        
  رقم أعمال املؤسسةx ممركز يف بنك الفالحة والتنمية الريفية وكالة برج بوعريريج؛ 
  وفرة يف السيولة؛ 
 القدرة على التسديد جيدة؛ 
  نشاط املؤسسةx مهم يف املنطقة؛ 
وطلب من العميل تقدمي .دج 150000000مببلغ قدره x على كل هذه النقاط اإلجيابية فإن البنك قرر متويل املؤسسة  اعتمادا

 : الضمانات التالية
  : الضمانات الحاصرة -أ

  : وتتمثل يف   
 البنايات؛+ قطعة أرضالرهن  -
 دج؛ 9090200000رهن العتاد املمول ب  -
 عقد كفالة شخصية تضامنية للشريك الوحيد؛  -

                                                           
  .6. 5،ملحق رقم  اتفاقية القرضوثيقة مقدمة من قبل البنك، بعنوان    1
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  :المحجوزات الحاصرة -ب
  :وتتمثل يف   
  عقد التأمني على الكوارث الطبيعية؛+ باسم البنك تأمني على مجيع املخاطر مع توكيل  -
  الدفع املسبق للفوائد املتعلقة بقروض التشغيل ؛ -
  الوضعية اجلبائية وشبة جبائية األخرية سليمة أو جمدولة ألقساط التسديد؛ -
    اتفاقية القرض؛ -

  .دج150000000: قيمة القرض البنكي* 
  . دج 82000000: مسامهة الشركاء* 
  ). متغري% (6.5: معدل الفائدة املتفق عليه* 

  متابعة القرض: ثالثا
من دفع اقساطها فتم إبالغ مسريوها بقيمة الدين العالق يف ذمتها بعد فتح  Xحبلول آجال استحقاق القرض مل تتمكن املؤسسة       

وهذا دليل البنك على دخول املؤسسة مرحلة ) 387/ح(مث مت حتويله إىل حساب الديون املشكوك فيها ) 301/ح(حساب انتظار 
  :تنمية الريفيةلبنك الفالحة وال Xالتعثر واجلدول التايل هو مثال يبني آخر قسط  دفعته املؤسسة  

 جدول سداد القرض ): 20(الجدول رقم                                   
  المبلغ اإلجمالي  الرسوم   الفوائد  االصل  االهتالك  القسط 

31/08/2016  12950000  12500000  2590000  440300  150000000  
  .7رقم  من إعداد الطالبتين باالعتماد على الملحق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 اإلطار التطبيقي للدراسة    الفصل الثاني

57 
 

  x ج التنبؤ بتعثر القرض الممنوح للمؤسسةذ تطبيق بعض نما :رابعا
وتبني أنه بإمكانه منحها القرض، البد من التنبؤ بالوضعية املالية املستقبلية لنشاط  xبعد قيام البنك بتحليل النسب املالية للمؤسسة 

  :التنبؤ بالتعثر املايل وهذا ما سنوضحه يف هذا املطلب لتجنب الوقوع يف التعثر املايل مستقبال، وذلك باستخدام مناذج  xاملؤسسة 
  :)Altman(نموذج -1

  :                                  كاآليت(Altman)تتمثل معادلة منوذج 
  
  

  .   )Altman(  املتغريات املستخدمة يف منوذج، ميكن إبراز أهم xباالعتماد على امليزانية التقديرية للمؤسسة 
 xللمؤسسة  )Altman (البيانات المالية المستخدمة في بناء نموذج ): 21( الجدول رقم  

  ) دينار جزائري: الوحدة(                                                                                     
  العامل صافي رأس المال  156715904
 مجموع األصول   398397117
  مجموع حقوق المساهمين  118186951

  األرباح المحتجزة  رصيد  6014576
  مجموع الديون  232348693
  المبيعات 616885910

  الربح قبل الفوائد والضرائب 65973717
  .8رقم  الملحق xالتقديرية للمؤسسة من إعداد الطالبتين باالعتماد على الميزانية : المصدر                       

  : يتم احتساب النسب املستخدمة يف بناء هذا النموذج كما يف اجلدول التايل
   Altman) (النسب المالية المستخدمة في بناء نموذج): 22(الجدول رقم                          

  القيمة النسبية  النسب  المتغير
1x   0.39  األصول مجموع/ صافي رأس المال العامل  
2x   0.015  مجموع األصول/ رصيد األرباح المحتجزة  
3x   مجموع / أرباح التشغيل قبل الفوائد والضرائب

  األصول
0.16  

4x   0.50  مجموع الديون/ القيمة السوقية لحقوق المساهمين  
5x   1.54  مجموع األصول/ المبيعات  

  .xمن إعداد الطالبتين باالعتماد على الجانب النظري والميزانية التقديرية للمؤسسة : المصدر                    
  :وبالتعويض يف املعادلة السابقة جند

          Z= 1.2 (0.39) + 1.4 (0.015) + 3.3 (0.16) + 0.6 (0.50) + 0.999 (1.54) = 2.85   
  
 

Z= 1.2 x1 + 1.4 x2 +3.3 x3 +0.6 x4 + 0.999 x5 
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  : تحليل النتائج
فإن هذا النوع من املؤسسات يصعب حتديد وضعيتها املالية، وبالتايل حسب هذا  1.81و  2.99حمصورة بني  Zمبا أن قيمة     

  .xالنموذج فإنه ال ينصح مبنح القرض للمؤسسة 
  ) (Tisshow and Tafflerنموذج  -2

  :كاآليت  )Tisshow and Taffler(تتمثل معادلة     
        

  
   .Tisshow and Taffler) ( ، ميكن إبراز أهم املتغريات املستخدمة يف منوذجxباالعتماد على امليزانية التقديرية للمؤسسة 

  ) (Tisshow and Tafflerالبيانات المالية المستخدمة في نموذج ):  23(الجدول رقم 
        ) دج:ةالوحد(                                                                          

  

  . xمن إعداد الطالبتين باالعتماد على الميزانية التقديرية للمؤسسة : المصدر                               
  :يتم احتساب النسب املستخدمة يف بناء هذا النموذج كما يف اجلدول التايل

  Tisshow and Taffler) (بناء نموذجالنسب المالية المستخدمة في ):24(الجدول رقم 
  القيمة النسبية  النسب  المتغير

1x  المطلوبات / األرباح قبل الضرائب
  المتداولة 

2.39  

2x   0.62  مجموع الخصوم/ األصول المتداولة  
3x   0.03  مجموع األصول/ المطلوبات المتداولة  
4x  2.29  فترة التمويل الذاتي  

 xمن إعداد الطالبتين باالعتماد على الجانب النظري والميزانية التقديرية للمؤسسة : المصدر                        
:وبالتعويض يف املعادلة السابقة جند   

=Z  0.53 (2.39) + 0.13 (0.62) + 0.18 (0.03) + 0.16 ( 2.29 ) =1.7 

  
  
  

  37249846  األرباح قبل الضرائب
  15537304  الخصوم المتداولة
  220114681  األصول المتداولة
  350535644  مجموع الخصوم
  398397117  مجموع األصول
  110305084  األصول السائلة

  41360840  المصاريف التشغيلية المتوقعة

=Z  0.53 x1 + 0.13 x2 + 0.18 x3 +0.16 x4 
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  :تحليل النتائج
شركة ناجحة أو قادرة على االستمرارية،  وبالتايل فحسب هذا النموذج ينصح مبنح  x  فإن املؤسسة 0.3 أكرب من Zمبا أن قيمة     

 . القرض هلا
   Springate) ( منوذج -3

  : كاآليت)  (Springate تتمثل معادلة منوذج    
  
  
  

  .Springate) (أهم املتغريات املستخدمة يف منوذج، ميكن إبراز xباالعتماد على امليزانية التقديرية للمؤسسة 
  xللمؤسسة  (Springate)البيانات المالية المستخدمة في بناء نموذج ): 25(الجدول رقم 

                                                                       ) دج: الوحدة(                                                                                                   
  156715904  رأس المال العامل

  269923002  مجموع األصول الملموسة
  65973717  األرباح قبل الفوائد والضرائب

  37249846  األرباح قبل الضرائب
  15537304  الخصوم المتداولة

  616885910  صافي المبيعات
   xمن إعداد الطالبتين باالعتماد على الميزانية التقديرية للمؤسسة : المصدر                          

  : يتم احتساب النسب املستخدمة يف بناء هذا النموذج كما يف اجلدول التايل
  (Springate)النسب المالية المستخدمة في بناء نموذج ):  26(الجدول رقم           

  القيمة النسبية  النسب  المتغير
x1  0.58  مجموع األصول الملموسة/ رأس المال العامل  

2x   0.24  األصول الملموسة/ األرباح قبل الفوائد و الضرائب  

3x   2.4  المطلوبات المتداولة/ األرباح قبل الضرائب  

4x   2.29  مجموع األصول الملموسة/ صافي المبيعات  
 xمن إعداد الطالبتين باالعتماد على الجانب النظري والميزانية التقديرية للمؤسسة : المصدر         

  : وبالتعويض يف املعادلة السابقة جند
                             Z= 1.03 (0.58 )+ 3.07 ( 0.24 )+ 0.66 (2.4)+0.4( 2.29) =3.8          

 
  
 

Z= 1.03 x1 + 3.07 x2 + 0.66 x3 +0 4. x4  
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  :تحليل النتائج
  .تتمتع مبركز مايل سليم، فحسب هذا النموذج ينصح مبنح القرض هلا xفإن املؤسسة  0.862أكرب من  Zمبا أن     
  : )kida(نموذج  -4

  :كاآليت)  (kida تتمثل معادلة منوذج  
  
 
  

   .)kida (أهم املتغريات املستخدمة يف منوذج، ميكن إبراز xباالعتماد على امليزانية التقديرية للمؤسسة 

  xللمؤسسة ) (kidaالبيانات المالية المستخدمة في بناء نموذج  ):27(الجدول رقم         
  )دج:الوحدة(                                                                                                 

  302172375  صافي الربح بعد الضريبة
  398397117  إجمالي الموجودات

  118186951  إجمالي حقوق الملكية
  232348693  مجموع الديون

  110305084  األصول السائلة
  616885910  المبيعات

  15537304  المطلوبات المتبادلة
  .xمن إعداد الطالبتين باالعتماد على الميزانية التقديرية للمؤسسة : المصدر                          

  :يتم احتساب النسب املستخدمة يف بناء هذا النموذج كما يف اجلدول التايل

  (kida) النسب المالية المستخدمة في بناء نموذج ):28(الجدول رقم                     
  المتغير  النسب القيمة النسبية

 x1 إجمالي الموجودات/ صافي الربح بعد الضريبة  0.075

 x2  مجموع الديون/ جمالي حقوق الملكية  إ 0.50

 x3  المطلوبات المتبادلة/ األصول السائلة  7.09

 x4 إجمالي األصول/ المبيعات  1.54

 x5  إجمالي األصول/ النقدية  0.27

  .xمن إعداد الطالبتين باالعتماد على الجانب النظري والميزانية التقديرية للمؤسسة : المصدر                  
 : وبالتعويض يف املعادلة السابقة جند

     Z= 1.042 (0.075)+0.42 (0.50)–0.461 (7.09)-0.463 (1.54) + 0.271(0.27) = -3.6  
  
  
  

Z= 1.042 x1 +0.42 x2 –0.461 x3 -0.463 + 0.271x5  
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  : تحليل النتائج
موذج الن هذامرتفع، فحسب  xفإن املشروع مهدد بالفشل وخطر تعثر القرض املمنوح للمؤسسة  0أقل من  Zنالحظ أن قيمة     

  .ينصح بعدم منح القرض
  ) :(Sherrordنموذج -5

  :كاآليت)  (Sherrordتتمثل معادلة منوذج    
  
  

  .)Sherrord (، ميكن إبراز أهم املتغريات املستخدمة يف منوذجxالتقديرية للمؤسسة  باالعتماد على امليزانية
  xللمؤسسة  )Sherrord(البيانات المالية المستخدمة في بناء نموذج ):29(الجدول رقم 

  )دج: الوحدة(                                                                                               
  156715904  صافي رأس المال العامل

  398397117  مجموع األصول
  232348693  مجموع الديون

  118186951  صافي حقوق المساهمين
  178282436  مجموع األصول الثابتة

  37249846  صافي الربح قبل الضريبة
  .xمن إعداد الطالبتين باالعتماد على الميزانية التقديرية للمؤسسة : المصدر                      

  : يتم احتساب النسب املستخدمة يف بناء هذا النموذج كما يف اجلدول التايل 
  ) (Sherrordالنسب المالية المستخدمة في بناء نموذج ):30(الجدول رقم               

 المتغير  النسب  القيمة النسبية
 x1  مجموع األصول/ رأس المال العامل  0.39

 x2  مجموع األصول/ األصول المتداولة  0.27

 x3  مجموع الخصوم/ صافي حقوق المساهمين  0.29

 x4  مجموع الخصوم/ صافي الربح قبل الضريبة  0.09

  x5  مجموع الديون/ مجموع األصول  1.13

مجموع األصول / صافي حقوق المساهمين  0.66
  الثابتة

x6 

 . xمن إعداد الطالبتين باالعتماد على الجانب النظري والميزانية التقديرية للمؤسسة : المصدر                       
  :وبالتعويض يف املعادلة السابقة جند 

Z  =17 (0.39) +9 (0.27)+ 3.5 (0.29)+ 20 (0.09)+ 1.2 (1.13)+ 0.1(0.66) =13.30  
 

Z =17 x1 +9 x2 + 3.5 x3 + 20 x4 + 1.2 x5 + 0.1 x6  
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  : تحليل النتائج
ووفقا .xمنوذج فإنه يصعب التنبؤ مبخاطر إفالس املؤسسة  هذا أي تقع ضمن الفئة الثالثة حسب 20و 5حمصورة بني  Zمبا أن قيمة     

  .xهلذا النموذج فال ينصح منح القرض للمؤسسة 
إن االعتماد الكلي على التحليل املايل التقليدي يف بنك الفالحة والتنمية الريفية غري كاف لتشخيص الوضعية املالية للمؤسسات     

  . ومنحها القرض وبالتايل تعترب مناذج التنبؤ بالتعثر املايل أحد احللول لإلنذار املبكر للبنوك لتجنب الوقوع يف التعثر املستقبلي
  : مالحظة

   2019إل غاية  2016امليزانيات التقديرية اليت قدمت لنا من طرف بنك الفالحة والتنمية الريفية وكالة برج بوعريريج من سنة    
، اختذت معها كل 2017بالتعثر سنة  xيف تقدير مناذج التنبؤ بالتعثر املايل وذلك بسبب وقوع املؤسسة  2016اعتمدنا على سنة 

  x1 .جاع البنك مستحقاته وكلها باءت بالفشل نظرا للتعسر املايل وإفالس املؤسسة اإلجراءات الودية السرت 
  قروض المتعثرة في البنكال لمعالجةاإلجراءات المنتهجة : المطلب الثالث

  :     يتم إدارة القروض املتعثرة يف بنك الفالحة والتنمية الريفية بربج بوعريريج عرب عدة إجراءات على النحو التايل     
  إدارة مخاطر القروض المتعثرة: أوال
بالقروض ومتابعة كل  ن معيناملتابعة التدقيقية للملفات التابعة لكافة الوكاالت للمجمع اجلهوي عن طريق متابعة احلالة املالية لكل زبو      

  الظروف اليت هي معنية �ا قبل املنازعات وتقوميها وذلك حسب دراسة اخلطر؛
  تقييم دوري للضمانات املرهونة فيما خيص القيمة واملدة؛ -
  القيام مبعاينات ميدانية وزيارات مفاجأة للمؤسسات املصغرة ومشاريع الشباب؛ -

   المتعثرةسياسة تحصيل القروض : ثانيا
   :اإلجراءات الودية-1

حياول البنك من خالل هذه السياسة اسرتجاع مستحقاته مبا حيقق مصلحته وخيدم عميله على حد سواء فالبنك يف هذه احلالة يسعى      
  :تتمثل يفإىل اسرتجاع أمواله تزامنا مع حماولته مساعدة العميل يف اخلروج من تعثره وإعادته نشاطه إىل حالته الطبيعية، و 

 اإلنذارات اإلدارية الصادرة من طرف البنك إىل الزبون واليت عادة ما تذكر الزبون مبلغ الدين العالق بذمته، وآخر أجل لتسديده وله يف - أ
  .ذلك مدة شهر

  .أشهر 3، وهذه املرحلة ال تعترب تعثرا نظرا إلمكانية التسديد طيلة 301وحماسبيا يكون القسط هنا يف ح 
يوم من أجل تسديد الدين،  15الة عدم حضور الزبون يتم اإلنذار عن طريق احملضر القضائي حيث متنح مهلة للعميل مد�ا يف ح -ب

  .ويف هذه املرحلة يتم إنذار العميل بأنه يف حالة عدم التسديد تتخذ اإلجراءات القانونية ضده
  .التعثر و نقول على أن هذا األخري يف مرحلة معاناةوهنا يدخل العميل مرحلة  387على ح  301وينتقل هنا القسط من ح 

  :ويقدم البنك يف هذه احلالة اقرتاحات حماولة منه مساعدة العميل للخروج من دائرة التعثر يف    
  .مزاولة العميل نشاطه واقرتاح البنك متديد القرض، أي تأجيل سداده إىل تاريخ الحق مع طلب تسديد بقية اإلقساط-
  .النشاط واقرتاح البنك تأجيل مبلغ القرض املستحق إىل تاريخ القسط الالحق، على أن يتم تسديد القسطني معامزاولة -

  :    وجتدر اإلشارة إىل أنه ال يتم تنفيذ االقرتاح إال بعد
  .تقدم العميل بطلب متديد القرض

                                                           
  . 2020/ 08/ 21، يوم 11:15، على الساعة مقابلة مع مسؤول الشؤون القانونية في البنك، عميمر عبد الرزاقمعلومات مقدمة من قبل البنك،  1
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  :إعادة جدولة الدين وذلك وفق شروط منها
  .اجلدولةتقدم العميل بطلب إعادة -
  .وجوب توفر ضمانات غري حاصلة لدى العميل-
  .    جيب أن يقوم العميل بتسديد فوائد التأخري-

  .استجابة العميل  لإلنذار، وحماولة التبليغ بعواقب عدم االستجابة
من مبلغ  70دخول صندوق ضمان القروض يف إطار دعم وتشغيل الشباب والذي يعترب صندوق كفالة لضمان القروض وذلك يف حدود

  .القرض الكلي
  :اإلجراءات القضائية -2
آخر حل متاح لدى البنك، ويتم ذلك يف حالة عدم تسديد ثالثة أقساط وعدم استجابة العميل بالدفع  يعترب اللجوء إىل القضاء - أ

  1.وذلك من خالل اإللزام بالدفع عن طريق احملضر القضائي
  مر حجز لدى رئيس احملكمة املختصة ويف حالة عدم االستجابة يقوم البنك بطلب أ

  .فإذا كان منقول يقوم البنك باحلجز عليه بناء على الرهن احليازي -
  .وإذا كان عقار يقوم البنك باحلجز عليه بناء على الرهن العقاري املمهور بالصيغة التنفيذية-

عقارات يف املزاد العلين، ومن مث يقوم بإشهارها يف اجلريدة وبعد إصدار أمر احلجز يقوم البنك بأعداد دفرت الشروط لبيع املنقوالت أو ال
  .الوطنية وذلك بتحديد مكان وجلسة البيع، ليتم بعدها بيع املرهون يف املزاد العلين

  :سواء بيعه أو إتالفه، توجد طريقتني السرتجاع البنك ألمواله: حالة عدم وجود المنقول أو الضمان - ب
إتالف أموال مرهونة، (وهي عبارة عن دعوى ترفع يف قسم اجلنح، أو شكوى عن طريق وكيل اجلمهورية خبيانة األمانة، :الطريقة الجزائية-

  )إخل...تبديد ملك الغري
  )دليل إثبات(وهي دعوى ترفع بالقسم التجاري باحملكمة املختصة، وذلك عن طريق اتفاقية القرض : الطريقة التجارية-
  :طرق أخرى  -3

  :الة عدم توفر الضمانات لدى املدين أو عدم كفايتها يلجأ البنك إىل البحث عن ممتلكات املدين يفيف ح    
  .  إن كان للمدين عقارات بامسه يطلب البنك باحلجز عليها:على مستوى المحافظ العقارية-
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .21/08/2020، يوم 11:00على الساعة ،، مقابلة مع رئيس مصلحة القروض، آيت حمودة  عبد الرؤوف. معلومات مقدمة من قبل البنك1 
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  : الحلول المقترحة للحد من مشكلة القروض المتعثرة للبنك: ثالثا
  :واحلد من خماطر القروض املتعثرة جمموعة من اإلجراءات منهاللتقليل     

 دراسة جدوى املشروع بدقة، وصرامة اللجنة باختاذ املشاريع املنتجة. 
 قيام البنوك مبتابعة أوضاع العمالء يف مجيع املراحل وليس فقط بعد الدخول يف مرحلة التعثر. 
 راسة الفوائد املاضية ووضع فوائد جديدة وذلك عند عجز الزبون وطلبه إعادة جدولة الدين قبل وقوعه يف مرحلة التعثر أي د

 .للمساعدة مع متديده مدة االستحقاق
 الرفع من معدالت الفائدة ومن االحتياطي اإلجباري. 
 الرفع من معدل اخلصم. 
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  :خالصة الفصل
من خالل هذا الفصل نستنج أن بنك الفالحة والتنمية الريفية كغريه من البنوك يتعرض ملخاطر تعثر القروض واليت يصعب ضبط      

 قيمتها احلقيقية سواء يف وكالة برج بوعريريج أو على مستوى البنوك التجارية اجلزائرية ككل، وتعود أسباب هذه القروض بدرجة كبرية إىل
  ء بسبب فشل املشاريع املمولة وإفالسها أو بسبب االمتناع على السداد خاصة فيما يتعلق بقروض االستغالل وكذا القروض املقرتضني سوا

  املوجهة لفئة الشباب يف إطار التمويل الثالثي  (ANSEJ-CNAC-ANGEM)واليت ال تراعى فيها الدراسة االئتمانية الدقيقة ، 
ب على البنك القيام �ا، وكذا التأكد من الضمانات ومن أهلية ومصداقية املقرتض، فنرى أن البنك مللف قرض، واليت تعترب أهم خطوة جي

بية، يف كل مرة يسعى ملعاجلة هذه الظاهرة بوضع جمموعة من مناذج التنبؤ املبكر �ا وتشخيص الوضعية املالية باالعتماد على الوثائق احملاس
  .عسى أن يتخلص من خماطر هذه القروض أو على األقل التقليل منهاباإلضافة إىل وضع اقرتاحات وحلول هلا 
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 :خاتـمة
تـمحور بـحثنا حول التعرف على ظاهرة القروض املتعثرة من حيث املفهوم العام هلا وكذا أهم األسباب واملؤشرات الدالة عليها يف بنك     

الطرق واآلليات الالزمة إلدار�ا ومعاجلتها، فنرى أن البنك يسعى جاهدا إىل تطوير الفالحة والتنمية الريفية وكالة برج بوعريريج، وصوال إىل 
أساليب حديثة لضمان سالمة حسن سري عمله أوال وتوطيد عالقته مع زبائنه ثانيا، لكن يف أغلب األحيان تبوء كل مساعي البنك 

كانت  لت تداعيات آثاره على املستويني الكلي واجلزئي، فأيبالفشل وتتعرض خلطر تعثر القروض الذي اكتسح الساحة االئتمانية، وطا
 العوامل املؤدية إليه فالتكلفة النامجة عنه باهظة واخلسارة احلقيقية ليس فقط بالنسبة للبنك املقرض أو العميل املقرتض، لكن بالنسبة

  .للجهاز املصريف والبنيان االقتصادي يف عمومه
  :النتائج -

  :ختلف جوانب البحث، ومن خالل دراستنا ملختلف حماوره وأجزائه توصلنا إىل النتائج التاليةبعد استعراضنا مل    
 القروض املتعثرة من أخطر املشاكل املصرفية ألنـها تؤثر على موارد البنك اليت هي أساس ربـحيته، وهي ظاهرة ال يـمكن تـجنبها نـهائيا-1

  .ذرولكن ميكن التقليل من حجمها والتعامل معها حب
  .حتتاج عملية التعامل مع القروض املتعثرة إىل خربة واسعة ودراية بأصول املعاجلات القانونية واالقتصادية واإلدارية للقروض املتعثرة-2
ة اخلاص بالتسهيالت االئتمانية خسارة كبري  -وكالة برج بوعريريج-يعترب القرار اخلاطئ الذي تعود عليه بنك الفالحة والتنمية الريفية-3

على البنك ففي حالة املوافقة على منح التسهيالت فالنتيجة تكون التعثر ويف حالة الرفض يكون هناك فقدان فرصة الكسب لذلك 
  .تستدعي عملية اختاذ القرار االئتماين إىل دراسة جيدة جلعل املخاطر عند حدها األدىن

  .يمة السوقيةمن الضروري مراقبة الضمانات املقدمة للبنك وذلك من حيث الق -4
  .تكون معاجلة القروض املتعثرة من طرف البنك والعميل -5
أسباب تعثر القروض يف بنك الفالحة والتنمية الريفية ترجع بصفة  عامة إىل التوسع يف منح القروض مع عدم االلتزام بالضوابط البنكية -6

  .السليمة،خاصة من أجل جلب املزيد من العمالء
  .املتعثرة تبقى اخلطر األول للبنك الذي يويل له األولوية يف عملهظاهرة القروض -7
إن خماطر عدم السداد من املخاطر اليت مهما كانت دراستها حديثة ودقيقة إال انه يصعب التحكم فيها سواء على املستوى احمللي أو  -8

  .العاملي
  .جاع ديونه بنفسه إال أن نسبة اسرتجاعها تكون ضئيلة جداباسرت  -وكالة برج بوعريريج-يقوم بنك الفالحة والتنمية الريفية  -9

يعترب أي قرار منح قرض مشكلة بالنسبة للبنك، فأي خطأ منه عند منحه قد جير إىل مشاكل تؤدي حىت إىل إفالس البنك، لذلك   -10
  . واحلديثةال بد من دراسة معمقة حلالة العميل ماضيا ومستقبال باستعمال خمتلف التقنيات الكالسيكية 
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  :االقتراحات- 
  :بناًء على النتائج السابقة نُقدم التوصيات التالية    

يـجب على إدارة بنك الفالحة والتنمية الريفية وكالة برج بوعريريج أن تضع إسرتاتيجيات أكثر مالئمة من أجل تفادي تعثر القروض،   -1
  .لدراسة املراكز املالية للزبائن ومتابعة القرض املمنوح لضمان اسرتدادهكأن يقوم البنك بتحديد وتطوير األنشطة الداخلية 

  .مـحاولة البنك الكشف املبكر للقرض املتعثر واختاذ القرار املناسب والسليم للتقليل منه -2
شاط وكيفية استخدام على البنك إنشاء إدارة ائتمان متخصصة بالقروض املتعثرة تتكفل بدراسة حسابات املقرتضني من حيث نوع الن -3

  .القرض
توفري برامج تدريب مكثفة ملوظفي وضباط القرض ومتخذي القرارات وذلك الختاذ  القرار االئتماين السليم الذي جينب البنوك الوقوع  -4

  .يف القروض املتعثرة
العمل مبوجبها وتنفذ حتت رقابة  توفري نظام معلومات فعال لتنسيق القروض بعمل آليات وتبين معايري موحدة تلزم مجيع البنوك -5

  .وإشراف مستمر، واختاذ إجراءات عقابية فاعلة من قبل البنك املركزي يف حالة خمالفة أي بنك هلا
  .إصدار تشريعات فيما خيص معاجلة القروض املتعثرة توافق كل الطرفني الدائن واملدين-6
 حالة متويل مشاريع استثنائية أو مشاريع استثمارية كبرية، لكي يبقى البنك ضرورة أن يكون البنك ضمن فريق إدارة املشروع املمول يف -7

  .على اطالع مباشر على تسيري العميل للمشروع املمول
جيب أن يقوم بنك الفالحة والتنمية الريفية وكالة برج بوعريرج بإجراء دراسات سنوية أو نصف سنوية لتقييم العقارات املرهونة لصاحلها   -8

  .لديو�اكضمان 
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  .ة وذلك توزيعا للمخاطرضرورة التعاون بني املصارف يف منح القروض الضخم -10

 :آفاق الدراسة-

يف اخلتام، ومن خالل معاجلة موضوع الدراسة نرجو أن نكون قد سامهنا ووفقنا ولو بقدر بسيط يف اإلملام مبختلف جوانب املوضوع     
  :ل املثالوإزالة الغموض، إال أننا نأمل أن تكون نقائص هذه الدراسة منطلق لبحوث ودراسات مستقبلية أخرى، على سبي

  .فعالية نظام املعلومات يف إدارة القروض املتعثرة -
  استخدام أساليب حديثة يف التحليل املايل للتنبؤ بالتعثر يف البنوك التجارية  -
ض املتعثرة يف البنوك اإلسالمو إدارة القر  -
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  :الملخص
هدفت هذه الدراسة إىل الوقوف على املداخل األساسية يف إدارة القروض املتعثرة يف بنك الفالحة والتنمية الريفية وكالة برج بوعريريج      

ذا إوالعوامل والتدابري الكفيلة باحلد من تزايدها وتقليص انعكاسا�ا، ومن مث وجب البحث عن األسباب احلقيقية وراء تزايد هذه الظاهرة، و 
ما كانت مسؤولية البنك املقرض أو العميل املقرتض أوجد�ا عوامل خارجية تتعدى نطاق طريف العملية االئتمانية فإن تضافر هذه 

  .األسباب مجيعها كان وراء حدوث التعثر
توصلت هذه الدراسة إىل أن إشكالية القروض املتعثرة يف البنك هي ذات طبيعة خاصة، لذا ال ميكن القول بأن هناك صيغة واحدة      

جاهزة ومتكاملة من احللول جلميع حاالت اإلقراض املتعثر، نظرا الختالف ومتايز نوعية هذه القروض وكذا ظروف البنوك والعمالء من 
  .لة اكتشاف التعثر وبوادره املبكرة واألسباب والعوامل اليت أوجدته من جهة أخرىجهة ، وتفاوت مرح

وأوصت الدراسة يف األخري إىل أن  أجنح حل لعالج هذه الظاهرة يكون من قبيل احللول الوقائية لتدنية تعرض البنوك للتعثر وجتنيبها      
والتنمية الريفية بربج بوعريريج التنبؤ بسلوك املقرتضني اعتمادا على قياس  التكاليف النامجة عنه، وذلك من خالل حماولة بنك الفالحة

احتمالية تعثرهم وتأخرهم عن السداد بناءا على النماذج املعدة لذلك، أو باالعتماد على قواعد معلومات توفر مؤشرات إنذار مبكر تنبئ 
  .بوقوع التعثر قيل حتققه بوقت كاف لتفاديه

  .اإلدارة االئتمانية. مناذج التعثر املبكر. خماطر القروض. القروض املتعثرة: الكلمات المفتاحية

Abstract : 
       This stady aims at examinig the major entries related to the remedy of nonperforming bank 
loans of bank for agriculture and rural development in bordj bouarreridjthe factors and measures 
which limit their increase 
and mitigate their negative consequences. As such, this study looks into the real causes behind the 
rise of this phenomenon; it attempts to determine whether the responsibility lies with the lending 
bank or the borrower, or whether it is due to other factors beyond the two parties, and at last, 
whether it is the combination of all these factors which leads to loan non-performance. 
      This study concludes that the issue of nonperforming loans is of a specific and unique nature, 
and as such, we cannot say that there is one ready-made and complete model of solutions for all the 
cases of nonperforming loans. This is due to the peculiarity of these loans, the banks and clients 
conditions, on the one side, and the difference in the period  of identification of non-performance, 
its early indicators as well as the causes and factors which created it, on the other side. 
      But what is certain is that the most efficient remedy to this phenomenon lies within the 
preventive solutions, to minimize the exposure of banks to non-performance and the resulting costs. 
This can be achieved through the forecast of the borrowers’ behavior by weighing the possibility of 
non-performance and delay in repayment based on models made for this purpose, or by relying on 
databases which provide early indicators anticipating loan non-performance before its occurrence so 
that it can be avoided. 
 
Key words:, credit risks, nonperforming loans, early prodection model, credit administrasion. 


