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  :المقدمة
یعیبر النظام البنكي من أھم األسس التي تستند علیھا أیة أنظمة اقتصادیة على اختالف األزمنة 

واألمكنة، كما تعد فعالیة ھذا النظام وسالمتھ، أداة لتحقیق النمو االقتصادي المستدیم، وقد أثبت 

اد الوطني على وقدرة االقتص یة أن نجاح االصالحات االقتصادیةالتجارب العلمیة والعمل

مرتبطة إلى درجة كبیرة باصالح النظام البنكي  ي للصدمات واألزمات غیر المتوقعةالتصد

نظرا لمساھمتھ في رفع كفاءة االقتصاد وتحقیق االستقرار الذي یأتي في قمة األھداف التنمویة 

  .للسیاسات االقتصادیة في جمیع الدول

فإنھا معنیة بمسألة االستقرار والتنمیة االقتصادیین باعتبارھا واحدة من ھذا العالم، والجزائر 

ل المتاحة القانونیة منھا والمادیة وكذا التنظیمیة، بحیث یكون ئكافة الوسا تجندوھي مدعوة ألن 

ھذا التجنید في سیاق خطة تنمویة مرسومة ومحددة المعالم تأخد بعین االعتبار التحوالت العمیقة 

طار االنتقال من االقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق، والتي إفي  تي یشھدھا االقتصاد الوطنيال

اع العملیات المصرفیة إلى قواعد صارمة، وذلك باحكام ضاخوتستوجب تفعیل الجھاز المصرفي 

خاصة  ،الرقابة على الكتلة النقدیة المتواجدة في االقتصاد والتأثیر على حجم االئتمان المصرفي

ھا بكثیر قیمة األموال المودعة تلوقت الحاضر تقدم قروضا تفوق قیموك التجاریة في انن البأو

قد تأثر سلبا على مستویات األسعار في حدود متزایدة  ذؤدي إلى زیادة كمیة النفومما ی لدیھا

  .داخل اقتصاد الدولة

أثیر  دى ت ي م تحكم ف ومي ومن أجل ال ى االقتصاد الق ك عل ى ذل ة یجب عل دخل الدول عن أن تت

م طریق البن ى استعداد دائ ان،  فیقف عل ك المركزي الذي  تخول لھ صالحیة الرقابة على االئتم

د، ذا  للتدخل في الوقت المناسب بوسائل متعددة لمراقبة كمیة النقود المتداولة داخل اقتصاد البل ھ

وق المودعین   ھ إذا  إذمن جھة ومن جھة أخرى حمایة النظام المصرفي عن طریق حمایة حق أن

ي النشاط المصرفي  نى الضیاع والتبذیر فسوف یترتب عوقھم إلتعرضت حق ذلك انھیار الثقة ف

   .ككل ومن تم إھدار الوظیفة الھامة لھذا القطاع الحساس داخل جسد االقتصاد القومي
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ك المركزي  ات البن وتجدر اإلشارة ھنا إلى أن المحافظة على حقوق المودعین لیست من  اھتمام

ك فقط بل أن البنك  ھ وإعطاء صورة حسنة للبن ة عمالئ التجاري في حد ذاتھ یسھر على كسب ثق

د أن تقوم بوظیفتھا على شكإدارة البنك یجب على تمكنھ من مواجھة متطلبات المنافسة لذلك  ل جی

دید  مخاطر لتجنب یتعلق بدراسة ملفات القرض  خاصة فیما اره عدم التس ا باعتب عنصرا مالزم

   .انتظار قبل حلول آجال استرداده بصفة نھائیة مادامت ھناك فترة اؤهـللقرض ال یمكن إلغ

یجد نفسھ التنمیة االقتصادیة البنك المركزي في تحقیق ألھدافھ الخاصة وأھداف فالبنك  بمراعاتھ 

  ضوابط تحد من قدرتھ على التوسع في منح االئتمان أمام 

  :تبرز لنا أھمیة طرح اإلشكالیة التالیة وعلى ضوء ھذا 

ا و؟ في البنك التجاريملیة منح االئتمان عالضوابط الحاكمة ل ماھي امدى تأثیرم ى  ھ درالعل  ةق
  ؟لھ االقراضیة

ك حول  ویقودنا ھذا إلى تساؤالت أخرى تتمحور ا أو یستخدمھا البن ي یتبعھ ات الت الوسائل واآللی

ان  ة االئتم زي لمراقب رفيالمرك ك و  المص ا البن ي یتبعھ اییر الت س والمع نح األس ي م اري ف التج

   .قدرة البنوك التجاریة على التوسع في منح االئتمانذلك على  تأثیر ما مدىو االئتمان 

  .ھذا ما سنحاول اإلجابة علیھ من خالل بحثنا ھذا

  :فرضیات البحث
  :الفرضیات التالیة ه التساؤالت انطلقنا منذلإلجابة على ھ

ي تتضمن یقوم البنك المركزي بمھمة مراقبة االئتمان ع - ة والت ن طریق ما یسمى السیاسة النقدی

  .مباشرة وغیر مباشرةعلى  وسائل رقابة 

  . تمر عملیة دراسة طلب القرض بعدة مراحل -

ة من أجل  - ذه السیاسة مكتوب ا تكون ھ اإلقراض وعادة م ة ب لكل بنك سیاستھ الخاصة المتعلق

  .ضمان المعالجة الموحدة لكافة األمور المتعلقة باالقتراض

ة  - ة ومحاول اطر االئتمانی د المخ تھا لتحدی اري دراس ك التج ى البن ب عل ة یج د عام اك قواع ھن

 .تجنبھا
  
  

  :مبررات أختیار الموضوع
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ھي من  أھم المبررات التي دفعتنا إلى اختیار و المصرفي الجزائري الحالة التي یعیشھا النظام -

  .ھذا الموضوع 

  . قتصادیةالتنمیة اال تحقیق أھمیة القروض المصرفیة في -

ة إالرغب - ى كیفی ام بعض األة الشخصیة في التعرف عل ع تم ى أرض الواق ال المصرفیة عل عم

  .لك من خالل الدراسة المیدانیةذو

  .المیل الشخصي للمواضیع ذات الصلة باألعمال المصرفیة  وھو مبرر ذاتي -

  :الھـدف من الدراسـة
  .تمانئاالفي التوسع في منح البنك التجاري  حریة  معرفة مدى -

        ك وبواسطتھا البنك المركزي التحكم في كمیة االئتمان الذي یمكن للبن یستطیعفھم الكیفیة التي  -

  .ھمنح ةالتجاری  

  .دراسة المعاییر والقواعد التي یتبعھا البنك التجاري عند قیامھ بوظیفة اإلقراض -

  .یمنحھ البنك التجاري يذمعرفة ما مدى تأثیر السیاسة االئتمانیة على حجم االئتمان ال  -

   :أھمیـة الموضـوع 

وء عل لیط الض ي تس وع ف ة الموض ن أھمی وك تكم ي البن ان ف رض اإلئتم ددات ع ة   ى مح التجاری

ق التطرق ذبصفة عـامة وبنك الفالحة والتنمیة الریفیة لوكالة قالمة بصفة خاصة، و ك عن طری ل

ر،إلى آلیات الرقابة على اإلئتمان المستخدمة  من طرف بن ى السیاسة ذوك ك الجزائ ا التطرق إل

ا  اإلئتمانیة للبنك المدروس ومحاولة إیجاد  ة محل الدراسة یراعى فیھ سیاسة ائتمانیة مثلى للوكال

   .مختلف الضوابط و تتماشى مع اھذاف السیاسة النقدیة و األھداف العامة للبنك

  :منھج الدراسة
نھج یمكن الباحث م باعتبار أن البحث العلمي مھما كانت درجتھ یجب ى م د عل ق أن یعتم ن تحقی

ي استعنا بالمنھج الوصفي التحلیلي  ،الھدف من الدراسة من خالل إستعراض كل من الضوابط الت

  ا البنك المركزي لمراقبة اإلئتمان المصرفي والضوابط التي یضعھا البنك التجاري ـیضعھ
  

ه الضوابط على حریة البنك في منح ذقي لھیفة اإلقراض ومحاولة معرفة األثر الحقیظعند قیامھ بو

قاط كما إستعنا ب ،اإلئتمان ب النظريمنھج دراسة الحالة قصد إس ي من خالل   الجان ى التطبیق عل

  .  دراسة بنك الفالحة والتنمیة الریفیة وكالة قالمة 
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  :ھیكل البحث
ة رغم قناعتنا من تعدد الخطط البدیلة لدراسة أي موضوع إال أننا قمنا بتقسی ى ثالث م ھذا البحث إل

  :یمكن تبیان مضمونھما كما یلي  ،فصول

ة وعن محتواه مفاھیم  تضمنویعتبر فصال  تمھیدیا ی: األولالفصل  - وك التجاری شاملة عن البن

  . المصرفي االئتمان

اني - وك  و یتضمن :الفصل الث ي البن ان ف نح االئتم ة م ة لعملی ف الضوابط الحاكم ة مختل دراس

م التحكم في ثاآللیات التي یضعھا البنك المركزي للتحكم في ھذه العملیة ومن   من خاللالتجاریة 

ان المصرفي وك  .حجم االئتم ي البن ان ف نح االئتم ة م ة لعملی ة الحاكم م دراسة الضوابط الداخلی ث

ثم التطرق إلى إدارة ھذه الضوابط  من خالل دراسة المراحل التي تمر علیھا ھذه العملیةالتجاریة 

 .البنوك التجاریة من طرف

ي : الفصل الثالث  - ى التطبیق قاط الجزء النظري عل ا إس ة نحاول من خاللھ ویمثل دراسة حال

ري حیث سنتطرق فیھ إلى  ى  النظام المصرفي الجزائ ان عل نح االئتم ى ضوابط م م التطرق إل ث

ابط ھذه الضوومعرفة أثر  ھاوى بنك الفالحة والتنمیة الریفیة وكالة قالمة، و تطور القروض بتمس

ا یمكن ان على القدرة االقراضیة ل رى انھ ھا و في األخیر نحاول اعطاء بعض اإلقتراحات التي ن

  .تساعد على تفعیل ھذه الضوابط

  

  


