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  :تمھیــد
بما تمتاز بھ من وظائف وما  لبنوك التجاریة دورا حیویا في النظم االقتصادیة الحدیثة،اتلعب 

التعامل في االئتمان : تزاولھ من نشاط، إذ یمكن تلخیص أعمالھما في عبارة واحدة وھي

ب  واالتجار في الدیون، ودورھا ھذا یتمثل في حل تلك الرغبات المتناقضة القائمة بین صاح

الفائض من األموال وصاحب العجز باعتبارھا وسیطا لتوزیع الموارد المودعة لدیھا من ذوي 

األموال الفائضة إلى أصحاب العجز المالي، ولتحقیق ذلك تعمد البنوك التجاریة إلى تجمیع 

 األموال في شكل ودائع تستعملھا في سد الحاجات التمویلیة للزبائن المحتملین ولذلك یمكن القول

أن أھم أوجھ توظیفات النقود من طرف البنك التجاري إنما تتمثل في استعمالھا في منح االئتمان 

  .إلى أولئك الذین یحتاجون إلیھ

إن األھمیة التي یكتسیھا االئتمان المقدم من طرف البنوك التجاریة دفعتنا ألن نخصص ھذا 

ارتأینا أن نقسمھ إلى  مصرفي ولقدالفصل لدراسة نظریة لكل من البنوك التجاریة واالئتمان ال

  :أساسیة عناصرثالث 

تناول فیھ موضوع البنوك التجاریة من خالل لمحة عن ظروف نشأتھا ثم ن:األولالعنصر -

  .الحدیثةوالتطرق إلى مختلف مواردھا واستخداماتھا وننتھي بوظائفھا التقلیدیة 

تم التطرق إلى أنواعھ نتطرق فیھ إلى مفاھیم عن االئتمان المصرفي :الثاني العنصر -

  .وأھمیتھ وممیزاتھ

نتناول فیھ المخاطر التي یتعرض لھا البنك التجاري جراء تقدیمھ : الثالث العنصر -

.      لالئتمان ثم التطرق إلى مختلف األسالیب التي یستعملھا من أجل التحكم في ھذه المخاطر
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I.اریةـتجالوك ـالبن:  
 عناصرالبنوك التجاریة  من خالل البعض المفاھیم التي تخص ى إل مبحثفي ھذا النتعرض 

  :التالیة

    :ماھیة البنوك التجاریة.1
أن نشأتھا برزت من خالل  إلى یشیر التطور التاریخي للبنوك التجاریة :نشأة البنوك التجاریة.أ

یعة لقاء تطور نشاط الصیارفة الذین كانوا یقبلون الودائع مقابل شھادات إیداع بمبلغ الود

حصولھم على عمولة، فالبنوك التجاریة ورثت عن الصیارفة وظیفة قبول الودائع ثم أصبحت 

شھادات االیداع تنتقل بین أیدي الناس وتنتقل ملكیة األموال المودعة إلى حامل شھادة االیداع 

 استخدام الشیكات للسحب على الودائع، وظیفة صیارفةوبھذا ورثت البنوك التجاریة عن ال

وتدریجیا الحظ ھؤالء الصیارفة أن أصحاب ھذه الودائع ال یقومون بسحب ودائعھم دفعة واحدة 

بل بنسبة معینة، أما باقي الودائع فتبقى مجمدة لدیھم ففكروا في االستفادة منھا وتقدیمھا إلى 

األفراد مقابل حصولھـم علـى فائدة، وھكذا ورثت البنوك التجاریة عن الصیارفة وظیفة 

  .1قراض مقابــل سعر فائـدةاإل

ا أخذ البنك في شكلھ األول یدفع فوائد إلى أصحاب الودائع لتشجیع المودعین، فبعد أن كان بھدو

الغرض من عملیة االیداع ھو حفظ المادة الثمینة من السرقة والضیاع أصبح المودع یرغب في 

مقابل فائدة وتقدیم قروض  الحصول على فائدة، لذلك تطور نشاط البنك في مجال تلقي الودائع

  .2لقاء فائدة كذلك

من ھنا نجد أن المصرف التجاري نشأ بنفس الفكرة والطریقة التي عمل بھا الصیارفة، ولعل 

ثم بنك إنجلترا م1609م، وبعد ذلك بنك امستردام عام1157أول بنك أسس ھو بنك البندقیة عام 

  .تنتشر البنوك في مختلف أنحاء العالم ، وبعدھا بدأت3م1800م، ثم بنك فرنسا عام 1694عام 

  

  
  

                                                        
  . 273، ص 2000مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، ، االقتصاد النقديضياء جميد املوسوي،  -1
  . 5، ص2000، مطبوعات جامعة منتوري، قسنطينة، الوجيز يف البنوكبوعرتوس عبد احلق،  -2
  .122، ص 1999، دار وائل للنشر، عمان، اساسيات يف اجلهاز املايلمجيل الزيدانني،  -3
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والتي تعني  (BANCO)أصل كلمة بنك ھو الكلمة اإلیطالیة  :تعریف البنوك التجاري. ب

مصطبة، وكان یقصد بھا في البدء المصطبة التي یجلس علیھا الصرافون لتحویل العملة 

دل العمالت، وفي ثم تطور معنى الكلمة و أصبح یقصد بھا المنضدة التي یتم فوقھا تبا

  .1النھایة أصبحت تعني المكان الذي یتم فیھ المتاجرة بالنقود

وللبنوك التجاریة تعریفات مختلفة باختالف وجھات النظر بالنسبة للباحثین والدارسین لھا، 

ومھما تعددت ھذه التعاریف فإن معظمھا تخلص إلى أن البنوك التجاریة ال تخرج عن 

انیة تقوم بدور الوساطة بین أولئك الذین لدیھم أمواال فائضة كونھا مؤسسات مالیة ائتم

وأولئك الذین یحتاجون لتلك األموال، إذ تطلع أساسا بتلقي ودائع قابلة للسحب لدى الطلب 

أو ألجل والتعامل بصفة أساسیة في االئتمان قصیر األجل بھدف تحقیق أكبر قدر ممكن 

    .   من الربح

تتسم البنوك التجاریة بثالث سمات ھامة تمیزھا عن  :التجاریة السمات الممیزة للبنوك.ج

غیرھا من منشآت األعمــال األخرى، وتتمثل ھذه السمات في الربحیة، السیولة واألمان وترجع 

أھمیة ھذه السمات إلى تأثیرھا الملموس على تشكیلة السیاسات الخاصة باألنشطة الرئیسیة التي 

ل أساسا في قبول الودائع وتقدیم القروض واالستثمار في األوراق تمارسھا البنوك، والتي تتمث

  :الیة، ویمكن توضیح ھذه السمات فيالم

یسعى البنك التجاري كأي منشأة أخرى إلى تعظیم أرباحھ ولكي یحقق ذلك علیھ أن  :الربحیة -

 أن تباریوظف األموال التي حصل علیھا من المصادر المختلفة وأن یخفض نفقاتھ وتكالیفھ باع

  . األرباح ھي الفرق بین اإلیرادات اإلجمالیة والنفقات الكلیة

  :2وتشمل اإلیرادات اإلجمالیة البنود التالیة

  .الفوائد الدائنة  -

 عوائد العموالت واإلیرادات التي یحصل علیھا نظیر الخدمات المصرفیة المختلفـة مثـل -

 الرأسمالیة الناتجة التجاریة، و األرباح االستثمار في األوراق المالیة، وعوائد خصم األوراق 
  

  

  .عن  بیع أصل من األصول بسعر فائدة أعلى من قیمتھ الدفتریة
                                                        

  . 24، ص 1992، اجلزائر، 2ان املطبوعات اجلامعية، ط، ديو حماضرات يف اقتصاد البنوكشاكر القز ويين،  -1
  .199، ص 1999، عمان، 1، دار وائل للنشر، طإدارة االئتمانأمحد جودة،  ظعبد املعطي رضا ارشيد، حمفو  -2
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  .األرباح المحققة من شراء وبیع العمالت األجنبیة -

  :1أما فیما یخص نفقات البنك التجاري فإنھا تشمل قسمین رئیسیین ھما 

  .نفقات إداریة و تشغیلیة -

  .لمصرف على األموال المودعة لدیھالفوائد التي یدفعھا ا -

ولقد ساد االعتقاد والزال أن ھدف تعظیم الربحیة یمثل الھدف األول الذي یجب أن تدور حولھ 

كل القرارات واستراتیجیات البنك لذلك البد أن یكون محور اھتمام اإلدارة المصرفیة ھو السعي 

لى معدالت الربحیة قد یترتب علیھا ، إال أن االندفاع نحو تحقیق أع2لضمان تحقیق ھذا الھدف

  .الوقوع في أزمات السیولة

قدرة البنك على الوفاء بالتزاماتھ المتمثلة في القدرة " في البنوك التجاریة  ھایقصد ب: السیولة -

  .3"على مجابھة طلبات سحب المودعین ومقابلة طلبات االئتمان

رد البنك المالیة، فال بد على البنك أن یعمل وبما أن الودائع الجاریة تمثل الجانب األكبر من موا

 ،على االحتفاظ بأموالھ بدرجة من السیولة، لیتمكن من مقابلة حركة السحوبات العادیة والمفاجئة

وتعتبر السیولة من بین أھم أھداف البنك التجاري، فھي صمام األمان وھامش الضمان للبنك، إذ 

یعرضھ لفقدان الثقة من جانب عمالئھ ویدفعھم إلى  في مواجھة التزاماتھ الفوریة قد ھأن فشل

سحب ودائعھم وھكذا تتكرر المأساة، فیعجز البنك عن مقابلة موجة السحب المفاجئ و اإلجمالي 

وقد یعرضھ ھذا إلى اإلفالس، وال یعني ھذا أن یحتفظ البنك بمعظم إیراداتھ في صورة نقدیة 

  .لى انخفاض إیراداتھ ویصل إلى نفس النتیجةعاطلة خوفا من اإلفالس ألن ذلك سوف یؤدي إ

السمة الثالثة التي تمیز المصارف التجاریة عن غیرھا من المؤسسات المالیة ھي : األمــان-

األمان أو سالمة المصرف والمتحققة عن رأس المال الذي یملكھ المصرف التجاري، فرأس 

كلما  المودعین تھم، فكلما زادت ثقةالمال یلعب دورا مھما في تحقیق األمان للمودعین ودعم ثق

  أن رأس مال  ھذا اإلطار يـي اإلشارة فـتمكن المصرف من جذب المزید من الودائع، وینبغ
  

البنك التجاري یتسم بالصغر مما یضعف حافة األمان بالنسبة للمودعین الذین یعتمد البنك على 

أس المال البنك التجاري معناھا أموالھم كمصدر لالستثمار، أي أن أي خسارة تزید عن قیمة ر

                                                        
  . 119، ص1997، عمان، 2، دار الصفاء، طإدارة األعمال املصرفيةزيان رمضان،  -1
  .  58 ، ص2000، مؤسسة الورق، عمان، إدارة املصارفمحزة حممود الزبيدي،  -2
  . 200أمحد جودة ، مرجع سابق، ص  ظعبد اهللا رضا أرشيد، حمفو  -3
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، وبالتالي إفالس البنك التجاري، لذلك تسعى البنوك إلى توفیر 1التھام جزء من أموال المودعین

أكبر قدر من األمان للمودعین من خالل استثمار أموالھم في استثمارات ال تنطوي على درجة 

  .كبیرة من المخاطر

   :موارد واستخدامات البنوك التجاریة . 2
تعتبر موارد البنك التجاري التزاما اتجاه الغیر، حیث تمثل التزاماتھ بعناصرھا المختلفة الموارد 

أما استخداماتھ فتشیر إلى كیفیة االستفادة من موجودات  .التي حصل علیھا من مختلف المصادر

رده البنك التجاري، فھدف تحقیق الربحیة بالنسبة للبنك التجاري یفرض علیھ عدم ترك موا

  .النقدیة عاطلة ال تدر عائدا بل یتعین علیھ أن یوظفھا في مختلف االستخدامات الممكنة

ویمكن التعرف على موارد البنك التجاري واستخداماتھ لھذه الموارد من دراسة عناصر 

الخصوم واألصول في میزانیتھ والتي من خاللھا یمكن التعرف على مركزه المالي في لحظة 

  .ن تحدید حجم النشاط الذي یقوم بھ البنكمعینة، كما یمك

  : البنك التجاري في استخداماتووجز موارد نو

  :وتنقسم إلى  :موارد البنوك التجاریة . أ

و   2"تمثل الموارد الذاتیة التزامات المصرف قبل أصحاب رأسمالھ:  "  المـوارد الذاتیـة: أوال 

  :تشمل ما یلي 

اھمون من أموال یتم استخدامھا أساسا في إعداد المشروع وھو ما یدفعھ المس:رأس المـال  -

لمزاولة نشاطھ، وال یشكـل رأس المال إال نسبة ضئیلة من إجمالي الخصوم، ومع ذلك فھو 

  .3الثقة التي یحظى بھا في الدوائر المالیةأساس مؤشر لمتانة المركز المالي للمصرف و

 كون تحت تصرف البنك في إي وقتوھي مبالغ تكونت على مر الزمن وت:االحتیاطات -

  .4رأس المال األجزاء المقتطعة من األرباح، وعالوات إصدار األسھم عند زیادة ھاومصدر
  

   : وتنقسم االحتیاطات إلى قسمین

إدارة            یكون البنك التجاري ملزما بتكوینھ قانونا ،أي یجب على: االحتیاطي القانوني -

  .باح كاحتیاطي وذلك لدعم مركزه المالي وبناء سمعة طیبة لھالبنك أن تحتفظ بجزء من األر
                                                        

  . 12، ص 1996، مصر 3، املكتب العريب احلديث، طإدارة البنوك التجاريةمنري إبراهيم هندي،  -1
  .253، الدار اجلامعية ، االسكندرية، دون سنة نشر، صاق املاليةاقتصاديات النقود والبنوك واألسو إمساعيل أمحد الشناوي، عبداملنعم مبارك،  -2
  نعمة اهللا جنيب،  -3
  . 132، ص 1996، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان، اقتصاديات النقود والبنوكسلمان بودياب،  -4
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النوع  یطلق على ھذا  یكون البنك التجاري حرا في االحتفاظ بھ ، وغالبا ما: االحتیاطي الخاص -

                                   .من االحتیاطي اسم االحتیاطي الخفي

یعمد البنك عدم توزیعھا من إجمالي أرباحھ، وھي تلك المبالغ التي " :األرباح غیر الموزعة  -

وھي مبالغ مؤقتة بطبیعتھا حیث أنھ یتم حسابھا عند تقدیر الموارد المتاحة لالستخدام أو 

فیھ  طبیعة انتقالیة یقیـد، فاألرباح غیر الموزعة بھذا المعنى ھي عبارة عن بند ذو 1" التوظیف 

إلى غایتھا النھائیة، سواء أكانت توزیعات على البنـك مـن أرباح تمھیدا لتوجیھھا  ما یحققھ

  .أو دعم االحتیاطي أو تغطیة الخسارة المساھمین

المحققة في نھایة الفترة  النتیجةویقصد بھا األرصدة التي یتم تحمیلھا إجمالي : المخصصات  -

المالیة، بغرض مواجھة ظروف غیر مرغوب فیھا ومن  أمثلة ذلك مخصصات الدیون 

  .الك األصول الثابتةتھا، ومخصص ھبوط أسعار األوراق المالیة، ومخصص اھالمشكوك فی

وھي الموارد المالیة التي یتحصل علیھا البنك التجاري من غیر : الموارد غیر الذاتیة:ثانیا

  :وتشمل ما یلي ،2المساھمین ،وھي تمثل النسبة األكبر من إجمالي موارده

رئیسي لموارد المصارف التجاریة ، وھي عبارة عن تعتبر الودائع المصدر ال: الودائــع  -

   للبنك التجاري دیون مستحقة ألصحابھا على ذمة البنك تكون في صـورة إیداع حقیقي یمكن

  :، ویمكن التمییز بین أربعة أنواع من الودائع و ھي3استخدامھا إلبرام الدیون في الوقت نفسھ 

لطلب، وھي عبارة عن مبلغ مالي یودع لدى وتسمى أیضا بالودائع تحت ا: الودائع الجاریة -

البنك التجاري ویتعھد ھذا األخیر بدفعھ في أي وقت یشاء فیھ صاحب الودیعة سحب جزء 

 ن ـع البنوك التجاریة فائدة على ھذا النوع مـادة ال تدفـأوكل ودیعتھ دون سابق إنذار، وع

  
  

ر الودیعة الجاریة كبیر بالعملة الودائع إال في بعض الحاالت االستثنائیة، كأن یكون مقدا

  .الصعبة

                                                        
  .187نعمة اهللا جنيب وآخرون، مرجع سابق، ص  -1
  .254عبد النعيم مبارك، مرجع سابق، ص إمساعيل أمحد الشناوي،  -2
  .245، ص 1994، اجلامعة املفتوحة، ليبيا، النقود واملصارفعقيل جاسم عبد اهللا ،  -3
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وھي عبارة عن مبلغ مالي یودع لدى البنك التجاري، ال یحق لصاحبھ :الودائع ألجل -

السحب منھ إال بعد انقضاء مدة زمنیة معینة یتفق علیھا مسبقا بینھ وبین البنك عند اإلیداع، 

  .لقاء حصولھ على فائدة 

ودعة لدى البنك التجاري ال یحق ألصحابھا وھي عبارة عن أموال م:ودائع بإخطار -

السحب منھا إال بعد إخطار البنك بفترة تحدد عند اإلیداع وبالمقابل یدفع البنك فائدة على 

  .1ھذه الودائع

وتسمى أیضا بالودائع االدخاریة، وھي ودائع یتم التعامل بھا من حیث : ودائع التوفیر -

  .2صاحب ھذا النوع على فوائد محددةالسحب و اإلیداع بموجب دفتر خاص ،ویتحصل 

البنوك  اتجاهوتشمل جمیع التزامات البنك التجاري : الحسابات المدینة للمصارف األخرى -

األخرى، وتمثل ھذه الحسابات مصدرا ھاما من المصادر التي یحصل منھا البنك على الموارد 

  .لقیام باستخداماتھ التشغیلیة المختلفةلالمالیة التي یحتاجھا 

تلجأ البنوك التجاریة إلى االقتراض من البنك المركزي إذا ما : االقتراض  من البنك المركزي  -

اعترضتھا مشكلة في السیولة، فالبنوك تحتفظ لدیھا باحتیاطي نقدي وبأصول أخرى على 

سحب االحتیاطي النقدي لمواجھة طلبات المودعین ل ھادرجات مختلفة من السیولة، فإذا لم یكفی

تقدیم ضمانا لما  مقابل قروض البنك المركزي وتطلب منھتلجأ إلى  غ نقدیة مـن ودائعھم مبال

  .3تقترضھ من مبالغ، كأوراق مالیة أو أوراق تجاریة أو غیر ذلك من الضمانات

تشیر االستخدامات إلى كیفیة االستفادة من موجودات البنك  :استخدامات البنوك التجاریة. ب 

ر تمثل استثماراتھ، فھدف تحقیق الربحیة بالنسبة للبنك التجاري یفرض التجاري أو بمعنى آخ

    ا في مختلـفـن علیھ أن یوظفھـعلیھ عدم ترك موارده النقدیة عاطلة ال تدر عائدا بل یتعی

األوجھ  على ذلك فإن ھذه االستخدامات تعطي لنا فكرة واضحة عن االستخدامات الممكنة، وبناء

  .التجاريالمختلفة لنشاط البنك 
  

  :ویمكننا تقسیم استخدامات البنك التجاري حسب درجة سیولتھا إلى

                                                        
  .83زيان رمضان، مرجع سابق، ص  -1
  .275ضياء جميد املوسوي، مرجع سابق، ص -2
  .186، ص1999معة اجلديدة، اإلسكندرية، ، دار اجلامبادئ النقود والبنوكإسامة حممد الفويل، جمدي حممود شهاب ،  -3
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وتتمثل في السیولة النقدیة الكاملة، وھي عبارة عن أرصدة ال تحقق أي : أرصدة نقدیة حاضرة -

عائد للبنك التجاري، مما یحتم علیھ تجنب تجمید الكثیر من أموالھ في ھذه األصول وإال تعرض 

لك یفرض القانون على البنوك التجاریة االحتفاظ بنسبة معینة من أرصدتھا للخسارة، ومع ذ

  .المستمدة من الودائع

  :ولألرصدة النقدیة الحاضرة في البنوك التجاریة عدة أشكال

وھي عبارة عن أوراق نقد قانوني ونقود مساعدة  :نقود حاضرة في خزینة البنك التجاري - 

ي خزینتھ لمواجھة طلبات المودعین وتسدید قیمة الشیكات وعمالت أجنبیة یحتفظ بھا البنك ف

  .المسحوبة على ودائعھم

یلزم البنك المركزي البنوك التجاریة باالحتفاظ  :أرصدة نقدیة مودعة لدى البنك المركزي - 

لدیھ بجزء أو نسبة معینة من أصولھ النقدیة وودائعھ في شكل رصید دائم ودائن، ویحدد البنك 

  .1النسبة وفقا لمقتضیات السیاسة النقدیةالمركزي ھذه 

وھي عبارة عن أصول في مرحلة الجبایة والتحصیل، إذ یمكن  :أصول تحت التحصیل - 

  .تحویلھا إلى سیولة نقدیة كاملة بسھولة مثل الشیكات المستحقة على البنوك األخرى

 الثانیةن الدرجة ویطلق علیھا السیولة م :مجموعة األصول التي تغلب علیھا سمة السیولة -

 وتكلفة بسیطة أنواع من التوظیف قصیر األجل یمكن تحویلھا إلى نقود حاضرة بإجراءات وھي

  .زھیدة، تحقق ھدفا مزدوجا، السیولة المرتفعة والعائد من االستغالل

  :بین ومن أھم أنواع ھذه المجموعة من األصول یمكننا أن نمیز

دة في شكل أدونات خزانة وھي عبارة عن سندات وتكون عا: أوراق حكومیة قصیرة األجل -

  تصدرھا الحكومة وتقدمھا إلى البنك التجاري مقابل حصولھا على قرض من ھذا األخیر تتمیز 

  ائد مقبول، ویكون البنك المركزي علىـا مع تحقیقھا لعـر الضمان في استرداد قیمتھـبتواف

  .2نقود حاضرة ىاستعداد دائم لتحویل قیمتھا إل 

  
  
  

                                                        
  .137سلمان بودياب، مرجع سابق، ص  -1
  .278ضياء جميد املوسوي ، مرجع سابق، ص -2
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 یعتبر خصم األوراق التجاریة من أھم المجاالت التي :األوراق التجاریة القابلة للخصم -

یستثمر فیھا المصرف التجاري، والفكرة األساسیة في عملیة خصم األوراق التجاریة ھو لجوء 

أحد األشخاص إلى البنك التجاري للحصول على نقود حاضرة مقابل التنازل عن جزء من قیمة 

جاریة التي لم یحن تاریخ استحقاقھا بعد، إذ یقوم البنك التجاري بتقدیم قیمة الورقة إلى الورقة الت

الزبون مقابل حصولھ على عمولة والمتمثلة في سعر الخصم، ویحتفظ بالورقة التجاریة حتى 

موعد استحقاقھا، كما یستطیع إذا ما احتاج إلى سیولة أن یقوم بإعادة خصم بعضھا لدى 

زي مقابل سعر إعادة خصم اقل من سعر الخصم الذي حصل علیھ من المصرف المرك

  .1العمالء

یعتبر منح القروض أو إتاحة االئتمان النشاط الرئیسي للبنك التجاري، وتحقق : القروض -

القروض بمختلف أنواعھا عائد اكبر من أنواع التوظیف السالفة الذكر، غیر أنھا في نفس الوقت 

   .تتضمن مخاطر كبیرة

  .نتطرق إلى ھذا العنصر بشيء من التفصیل في المبحث المواليوس

تستثمر البنوك التجاریة شطرا من مواردھا في شراء األوراق :أوراق مالیة واستثمارات  -

المالیة من اسھم وسندات نظرا لما تدره من دخل مرتفع، وتعتبر ھذه األوراق اقل سیولة من 

لیس من السھل بیعھا راق الحكومیة القصیرة األجل، إذ األوراق التجاریة القابلة للخصم واألو

  حتى أصحابھا االنتظار أسواق المال، وقد یتطلب من دالركوخاصة عندما یسود  بسرعة

  .2تاریخ االستحقاق إال أن العائد علیھا یكون كبیرا

ام ھذه األصول وإن كانت عقیمة في حد ذاتھا إال أنھا تعتبر ضروریة لقی: األصول الثابتة -

البنك بوظائفھ وتتمثل ھذه األصول في المباني التي یمارس فیھا البنك نشاطھ، واألدوات 

  والمعدات التي یستخدمھا، باإلضافة إلى بعض األصول األخرى التي لھا صلة وثیقة بعملیات 

  .3اإلقراض مثل مخازن البنك التي یحتفظ بھا ببعض أنواع الضمانات العینیة التي تكون بحوزتھ
  

  

                                                        
  .256عقيل جاسم عبد اهللا، مرجع سابق، ص  -1
  .279-278ضياء جميد املوسوي، مرجع سابق، ص ص  -2
  .26عقيل جاسم عبد اهللا، مرجع سابق، ص -3
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  :وظائف البنك التجاري.3
لقد مرت الخدمات المصرفیة كغیرھا من أوجھ النشاط االقتصادي بالعدید من مراحل التطور  

حیث تحول النشاط من مجرد القیام بعملیات اإلقراض واإلیداع إلى القیام بوظائف أخرى 

المختلفة  فرضھا واقع التطور والنمو السریع في مختلف األنشطة االقتصادیة في دول العالم

  . وعلى ھذا األساس یمكن تقسیم الوظائف البنكیة إلى وظائف تقلیدیة ووظائف حدیثة

  :وتتمثل في: الوظائف التقلیدیة.أ
تعد ھذه الوظیفة أول وأھم وظائف البنوك التجاریة، وقبول الودائع معناه تلقي  :قبول الودائع -

ع أو التأدیة عند الطلب أو بعد إنذار في البنك التجاري مبالغ بعمالت مختلفة تكون واجبة الدف

  .تاریخ استحقاق معین، وھذا حسب نوع الودیعة

وباعتبار الودائع أھم مصادر البنوك التجاریة فإن البنك یعمل بطرق مختلفة لجذبھا سواء عن 

  .1طریق خلق أوعیة ادخاریة جدیدة أكثر إغراء للمدخرین أو بالطرق السعریة

  .ق لھذا العنصر بالتفصیل في المبحث الالحقسنتطر: منح االئتمان -
تعتبر وظیفة خلق الودائع من أھم الوظائف التي تقوم بھا البنوك التجاریة لما لھا  :خلق النقود-

من تأثیر على االقتصاد القومي،  فالبنك التجاري بإمكانھ منح قروض تفوق بكثیر قیمة األموال 

النقود في حدود متزایدة، وتحدث عملیة خلق نقود  المودعة لدیھ ، مما یتسبب في زیادة كمیة

الودائع عندما یقوم البنك بإقراض جزء من موارده المالیة المتاحة، ثم یقوم المقترض أو 

المستفید بإیداع القرض في إحدى المصارف التي یتكون منھا الجھاز المصرفي ویطلق على ھذه 

ع األصلیة التي تتمثل في قیام أحد العمالء بإیداع الودائع بالودائع المشتقة تمییزا لھا عن الودائ

  .2نقود أو شیكات حصل علیھا من وحدات خارج الجھاز المصرفي

لم تعد وظائف البنوك التجاریة قاصرة على ممارسة المھنة التقلیدیة : ةالوظائف الحدیث.ب

دة یمكن المتمثلة في أنھا وسیط بین المقرضین و المقترضین بل أصبحت تقوم بوظائف عدی

  :إیجازھا في 

  
  

                                                        
  .303، ص2000، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، النقود والتوازن االقتصادي، سهري حممد السيد حسن، أمحد فريد مصطفى -1
  .264-263عقيل جاسم، مرجع سابق، ص ص  -2
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یقوم البنك التجاري بإصدار األوراق المالیة  :القیام بخدمات األوراق المالیة لحساب العمالء -

في شكل أسھم وسندات نیابة عن عمالئھ، بما یشمل ذلك عملیات االكتتاب، وتحصیل األقساط 

ي تلقي طلبات الشراء والبیع ، كما ینوب عن عمالئھ ف1من المكتتبین ورد الزیادة باالكتتاب إلیھم

لألوراق المالیة، أي أنھ یقوم بشراء وبیع أسھم وسندات لحساب العمالء وحفظھا لھم وتحصیل 

  .كبوناتھا في مواعد لقاء حصولھ على عمولة

قد یبدو أن تقدیم خدمات استشاریة لیس لھ عالقة مباشرة :تقدیم خدمات استشاریة للمتعاملین -

ولكن التجارب التي مرت بھا البنوك أخذت تحتم على إدارتھا التفھم و  بطبیعة نشاط البنوك،

اإللمام الكامل بھذه الوظیفة، فغالبا ما یجد المسؤول على البنك نفسھ كمستشار مالي لمشروع 

العمیل، وبذلك أصبحت معظم البنوك التجاریة تشترك في إعداد الدراسات المالیة المطلوبة 

ائھم للمشروعات باعتبار أن الفلسفة المصرفیة السلیمة تعتبر مصلحة للمتعاملین معھا لدى إنش

  .2البنك ومصلحة المشروع ھي مصلحة مشتركة

  :3تحصیل األوراق التجاریة لصالح العمالء -
یقصد بادخار المناسبات تلك المدخرات التي یحتفظ بھا المتعاملین في البنك :ادخار المناسبات -

  .نة مثل نفقات الزواج ونفقات موسم االصطیافلمواجھة نفقات مناسبات معی

  منحھم وتشجع البنوك التجاریة مثل ھذه المدخرات عن طریق منح فوائد مجزیة ألصحابھا، أو

ائتمانیة خاصة تتناسب مع مدخراتھم،  ویؤدي ھذا النوع من الخدمات إلى زیادة تسھیالت 

تنوعت ھذه المدخرات وارتفع عدد موارد البنك نتیجة لتراكم المدخرات الموسمیة خاصة إذا 

  .المدخرین

ینشئ البنك التجاري إدارة خاصة مھمتھا : القیام بعملیات أمناء االستثمار لحساب العمالء -

 القیام بعملیات االستثمار نیابة عن عمالئھ الذین لیس لھم الوقت أو الخبرة الكافیة للقیام

 ء االستثمار إدارة األموال للعمالء و ومن أھم وظائف إدارة أمنا ،4بمباشرة ھذه العملیات

  
  
  

                                                        
  .173أسامة حممد الفويل، جمدي حممود شهاب، مرجع سابق، ص -1
  .  36، ص2001للنشر، عمان،  ،دار وائل إدارة البنوكفالح حسن احلسيين، مؤيد عبد الرمحان الدوري،  -2
  أنظر الصفحة  -3
  . 273أسامة حممد الفويل، جمدي حممود شهاب، مرجع سابق، -4
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تنفیذ وصایاھم و إدارة تركاتھم ورعایة القصر من أبنائھم و إدارة ممتلكات من یعمل منھم في 

  .الخ.…الخارج

عقد إیجار الخزائن الحدیدیة، من الخدمات المصرفیة التي :تأجیر الخزائن الحدیدیة للعمالء -

حقق ھذه الخدمة فوائد كبیرة سواء للبنك التجاري أو للعمیل یقدمھا البنك التجاري لعمالئھ وت

فالبنك یأخذ اجره ویضم إلیھ عمالء جدد، والعمیل یستعمل الخزینة في سریة وال یطلع أحد على 

  .أسراره وممتلكاتھ وال تكون عرضة للسرقة أو الضیاع

شراء أوراق النقد تقوم البنوك التجاریة بعملیات بیع و :بیع وشراء العمالت األجنبیة - 

والبنكنوت األجنبي إلى جمھور العمالء بھدف توفیر قدر كاف منھا لمواجھة حاجة عمالئھ وكدا 

  . 1تحقیق ربح إذا كانت أسعار الشراء اقل من أسعار البیع

تعتبر خدمات البطاقة االئتمانیة من اشھر الخدمات المصرفیة التي :خدمات البطاقات االئتمانیة -

لمصارف التجاریة وتتلخص ھذه الخدمة في منح األفراد بطاقة من البالستیك تحتوي استحدثتھا ا

على معلومات عن العمیل وبموجب ھذه البطاقة یستطیع العمیل أن یتمتع بخدمات العدید من 

المحالت التجاریة المتفقة مع البنك، حیث یكون بإمكانھ شراء بضائع أو دخول المطاعم بدون 

یوم من استالمھ الفواتیر، وال یدفع  25وري نقدا، على أن تتم عملیة السداد خالل القیام بالدفع الف

  .2التعامل أیة فوائد على ھذا االئتمان إذا قام بالسداد خالل األجل المحدد
  

  
  

  
  

  
  

  
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  

                                                        
  .83،ص1979، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بريوت، ، النقود والبنوك والعالقات االقتصادية الدوليةحممد عبد العزيز عجيمة، مدحت حممد العقاد -1
  .37-36ين، مؤيد عبد الرمحان الدوري، مرجع سابق، ص صفالح حسن احلسي -2
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II :الئتمان المصرفيا:  
ن خالل إلى بعض المفاھیم التي تخص االئتمان المصرفي وذلك م المبحثنتعرض في ھذا 

  :التالیة عناصرال

  :ماھیة االئتمان المصرفي .1
أي اعتبره أمینا، و ائتمن فالن : ائتمن فالن فالنا : في اللغة العربیة یقال :تعریف االئتمان.أ

ن نعتبر المرء أمینا أي جدیرا برد األمانة أا أي اتخذه أمینا علیھ، و االئتمان ھو ذفالن على ك

  .ةإلى أھلھا، أي جدیرا بالثق

واالئتمان بلغة القانون لھ معنى أوسع، إذ یعني تسلیم الغیر ماال على سبیل الدین أو الودیعة، أو 

، وفي جمیع تلك األحوال یتعلق األمر بتسلیم مؤقت …الوكالة أو اإلیجار أو اإلعارة أو الرھن 

  .1للمال، أي مع نیة استعادتھ

ة التي بموجبھا یقدم البنك للزبون الثقة ، وذلك باالئتمان تلك العملی یقصدأما في لغة االقتصاد ف

مقابل تعھد الزبون باسترجاع ) االلتزام بالتوقیع ( بمنحھ مبلغا من المال أو منحھ ضمان معین 

  . المبلغ خالل الفترة المتفق علیھا وضمن الشروط المحددة في العقد 

  : 2لالئتمان المصرفي أربعة عناصر ھي: عناصر االئتمان.ب
حیث یفترض وجود دائن وھو مانح االئتمان ومدین وھو متلقي االئتمان مع : قة مدیونیةعال -

  .ضرورة توافر عنصر الثقة بینھما

وھو المبلغ النقدي الذي منحھ الدائن للمدین والذي یتعین على ھذا األخیر برده : وجود دین -

  .لألول

التفرقة بین المعامالت الفوریة  وھو العنصر الجوھري في االئتمان فھو أساس:المدى الزمني -

  .والمعامالت االئتمانیة وھو یشیر إلى الفترة التي تمضي بین حدوث المدیونیة والتخلص منھا

وتتمثل فیما قد یتحملھ مانح االئتمان كنتیجة النتظاره تاریخ استحقاق الدین ولعل :المخاطرة -

  .ھذا من بین أسباب حصول الدائن على فائدة
  

                                                        
  .90شاكر القزويين،مرجع سابق، ص -1
  .19، ص2000، طرابلس، لبنان، 2، املؤسسة احلديثة للكتاب، اجلزءالعمليات املصرفية والسوق املاليةخليل اهلندي، أنطوان الناشف،  -2
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ھي عبارة عن وثیقة توضح التزامات المقترض وحقوق المقرض من "  :ئتمانأدوات اال.ج

  .1"حیث األقساط والفوائد ومواعید االستحقاق 

  :ومن ابرز أدوات االئتمان ما یلي

تعد األوراق التجاریة من أدوات االئتمان قصیرة األجل، والتي ھي أساسا : األوراق التجاریة -

  .، الشیك، أدوات الخزانةيدنمكونة من الكمبیالة، السند األ

تعد األوراق المالیة من أدوات االئتمان الطویلة األجل وھي صكوك تمثل : األوراق المالیة -

  .على الجھات التي تصدرھا)سندات(وحق دین )أسھم(حق ملكیة 

لھا من طرف  تعتبر النقود الورقیة من بین أدوات االئتمان فھي تلقى قبوال: النقود الورقیة -

، وما یمیز ھذه 2فراد وھو قبول یتوقـف على درجة ثقتھـم في الجھة المصدرة لھا وھي الدولةاأل

  .األداة عن أدوات االئتمان األخرى ھو سیولتھا التامة

  :أنواع االئتمان المصرفي .2
تقسیم تلك العملیات أما بحسب  ات االئتمان المصرفي متنوع ویمكنإن الشكل الذي تتخذه عملی

ئتمان أو من حیث الشخص المتلقي لالئتمان أو من حیث الغرض من الحصول طول مدة اال

  .علیھ أو تبعا للضمانات المطلوبة من الزبون المستفید

  :ینقسم االئتمان حسب ھذا المعیار إلى ثالثة أنواع ھي : حیث تاریخ االستحقاق من.أ

عادة ما تكون فترة ھذا وھو ذلك االئتمان الذي تقل مدتھ عن عام، و :قصیر األجل نائتما -

  .3النوع من االئتمان ثالثة أو ستة أشھر، و ینحصر ھدفھ األساسي في تمویل العملیات الجاریة

ھا في البنوك التجاریة، كما أنھ یعتبر لاألجل معظم أنواع التوظیف و أفض ویمثل االئتمان قصیر

  .ألخرى الفرع الرئیسي للتوظیف وما یفیض عن ذلك یوجھ ألوجھ التوظیفات ا

وھو ذلك االئتمان الذي تتراوح مدتھ بین عام وخمسة أعوام ویستخدم :ائتمان متوسط  األجل  -

) مثل تطویر اإلنتاج أو شراء اآلالت ( عادة لتمویل المشروعات في بعض العملیات الرأسمالیة 

  .واحتیاطات األفراد االستھالكیة
  

                                                        
  .126فالح حسن احلسيين، مؤيد عبدالرمحان، مرجع سابق، ص -1
  .22خليل اهلندي، أنطوان الناشف، مرجع سابق، ص -2
  .102نعمة اهللا جنيب وآخرون، مرجع سابق، ص  -3
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سنوات بصفة عامة، ومن أمثلتھ القروض وھو ما تزید مدتھ عن خمس  :ائتمان طویل األجل -

التي تلجأ المشروعات إلیھا لتمویل احتیاجاتھا إلى رؤوس األموال الثابتة أو منح قروض لتمویل 

  .المشروعات 

ینقسم االئتمان حسب الغرض من استخدامھ إلى عدة أنواع  :من حیث الغرض من االئتمان. ب

  :ھي

ذي یكون الغرض من استخدامھ استھالكي وتطلب وھو ذلك االئتمان ال:ائتمان استھالكي -

البنوك التجاریة عادة في ھذا النوع  من االئتمان سعر فائدة أعلى ألنھ یتضمن درجة مخاطرة 

م فإن القدرة ثأعلى ألن ھذا النوع من القروض غالبا ما یتم سدادھا من راتب المقترض ومن 

  .1على الدفع تتوقف على استمرار المقترض في وظیفتھ

وھو ذلك االئتمان الذي یكون الغرض من استخدامھ زیادة اإلنتاج أو زیادة  :ائتمان إنتاجي -

  .2المبیعات كشراء المواد الخام الالزمة لإلنتاج أو شراء آالت لتدعیم الطاقة اإلنتاجیة للمشــروع

لطبیعة ورغم أن البنوك التجاریة ال تحبذ منح القروض اإلنتاجیة الرأسمالیة لطول فترتھا و

المخاطر التي تالقیھا من جراء منحھا، إال أنھ ال یوجد ما یمنعھا من منحھا ألنھ قد تكون أكبر 

سالمة المركز المالي للعمیل و الحصول على  مراعاةسالمة من تمویل مشروعات أخرى مع 

أعوام كحد أقصى ضمان عیني كبیر كرھن المصنع، وأن ال تتجاوز طول فترة الوفاء خمس

  كون استھالك القرض تدریجیا طول فتـرة استحقاقھ، ووضع قیود على النواحي المالیةی وأن

  .3للمقترض

وھو ذلك االئتمان الذي یمنح لبنوك االستثمار وشركات االستثمار لتمویل :ائتمان استثماري -

اكتتابھا في أوراق مالیة جدیدة، ویكون على شكل قروض استثماریة تمنح إلى سماسرة األوراق 

لمالیة تستحق عند الطلب أو ألجل، كما تمنح لألفراد لتمویل جزء من مشتریاتھم من األوراق ا

المالیة، ویمثل القرض االستثماري جزء من قیمة الورقة المالیة المشتراة، فإذا ما حدث 

  وانخفضت القیمة السوقیة لألوراق فإن المقترض مطالب بتغطیة قیمة الفرق، ویمكن 
  

                                                        
  . 106عبد املعطي رضا أرسيد، حمفوظ جودة، مرجع سابق، ص  1
  .106نفس املرجع، ص 2
  .114ص،  2000الدار اجلامعية ، اإلسكندرية ،  ،البنوك الشاملةعبد املطلب عبد احلميد،  3
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 في حالة امتناع المقترض تغطیة قیمة ذلك لدیھن یبیع األوراق المالیة المرھونة التجاري أللبنك 

  .1الفرق

وتلجأ إلیھ المشروعات بغرض تمویل جزء من رأسمالھا العامل أو الجاري :ائتمان تجاري -

  .2مثل تمویل مشتریات المواد األولیة وأجور العمال ومصاریف الصیانة والوقود

دة لمدة قصیرة األجل أي ألقل من سنة، وھو یمثل نسبة ال بأس بھا من ویكون ھذا االئتمان عا

ضیة لمالءمتھ لطبیعة الموارد المالیة للبنك والمتمثلة أساسا في الودائع اأنشطة البنك اإلقر

  .وخصوصا الودائع تحت الطلب

اد یعتبر الضمان الوسیلة التي تعطي البنك تأمینا ضد خطر عدم السـد"  :من حیث الضمان.ج

وتقسم  .3"إذ أنھ یساعد البنك على استالم حقوقـھ في القرض عندما یعجز العمیل عن سـداده

  :القروض حسب ھذا المعیار إلى نوعین أساسیین 

األصل أن األغلبیة العظمى من القروض تكون مصحوبة  :القروض المكفولة بضمان -

ألن دورھا ھو تعزیز عناصر بضمانات، ویطلق على ھذه الضمانات اسم الضمانات التكمیلیة 

  :و تأخذ ھذه الضمانات بدورھا شكلین ھما  .4الثقة الموجودة أصال

وفیھ یتدخل شخص آخر یتمتع بالسمعة الجیدة والمركز : قروض مكفولة بضمان شخصي -

  .المالي الجید فیتعھد بالسداد في حالة عجز المقترض

 أوراق ،بضائع( يمضمونة بضمان حقیق ھ تكون القروضوفی: ولة بضمان عینيروض مكفق

 الصفقات الكبیرة أو ، ویكون الضمان عیني عادة في حالة الصفقات) الخ …مالیة ، كمبیاالت 

  .ذات المخاطر المرتفعة وعموما فھو یقترن بالقروض متوسطة وطویلة األجل

   ـبـي ھـو ما یعرف مونا بضمان عینھ قرضا مضـھ البنك عند منحـم ما ینظر إلیـوأھ

   .والذي یمثل الفرق بین قیمة الضمان وقیمة القرض نفسھ" ھامش الضمان "  
من  قد یمنح البنك قرضا ألحد عمالئھ الجیدین بدون أي نوع :قروض غیر مكفـولة بضمان -

 التي األعمال ةـد التحقق من مركزه المالي وسمعتھ الجیدة وسالمـبع انات وذلكـالضم

  

  

                                                        
  .     115عبد املطلب عبد احلميد، مرجع سابق، ص  -1
  .79، ص1994، الدار اجلامعية، بريوت، اقتصاديات النقود واملالزينب عوض اهللا، -2
  .108عبد املعطي رضا أرشيد، حمفوظ جودة، مرجع سابق، ص  -3
  .109نفس املرجع، ص  -4
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  .1لتزاماتھ في المواعید المحددة باستمراربھا، وقیامھ بتسدید ا یقوم

   :من حیث الشخص المستفید من االئتمان. د

  :حسب ھذا المعیار یمكن التمییز بین نوعین من االئتمان

وھو ما یحصل علیھ األفراد ویعتمد البنك التجاري في منحھ لھذا النوع من   :االئتمان الخاص -

د لدى البنك والوضعیة المالیة الحالیة والمستقبلیة المتوقع االئتمان على الثقة التي یكتسبھا األفرا

  .تحقیقھا من طرف طالبي االئتمان

) ...، مصالح حكومیةمؤسسات عمومیة( ة األشخاص العـام هوھو ما تعقد :االئتمان العام -

وتعتمد قدرة الدولة في الحصول على االئتمان على القدرة المالیة ألفراد المجتمع ومؤسساتھ 

، و مركزھا المالي وسمعتھا في تعاملھا مع ر السیاسي الذي تتمتع بھ الحكومةمالیة و االستقراال

  .ما عقدتھ من قروض سابقة وعلى وقت إصدار القرض

  :ویمكن جمع مختلف تصنیفات االئتمان المصرفي في الشكل التالي

  أنواع االئتمان المصرفي): 1(شكل رقم
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  .طالبمن إعداد ال: المصدر

  

                                                        
  .50مجيل الزيدانني، مرجع سابق، ص -1

  أنواع االئتمان المصرفي

من حیث الغرض 
  من االئتمان

من حیث تاریخ 
  ستحقاقاال

من حیث 
  الضمان

من حیث المستفید 
  من االئتمان

  ائتمان استھالكي

  ائتمان إنتاجي

  ائتمان استثماري

  ائتمان ایجاري

  ائتمان قصیر األجل

  ائتمان طویل األجل

  ائتمان قصیر األجل

قروض مكفولة 
  بضمان

قروض غیر مكفولة 
  بضمان

  ائتمان خاص

  ائتمان عام



  المصرفي  االئتمانالبنوك التجارية و                                                                         ألول   الفصل ا

 - 19 -

  :أھمیة االئتمان المصرفي وممیزاتھ.3

إن االئتمان المصرفي نشاط اقتصادي في غایة األھمیة، لما لھ  :أھمیة االئتمان المصرفي.أ

من تأثیر متشابك ومتعدد األبعاد على االقتصاد القومي، فتوفیر األموال یدیر عجلة االقتصاد 

  .قوميویؤمن العمالة ویزید من طاقة اإلنتاج والدخل ال

وتنبع الحاجة إلى االئتمان المصرفي نتیجة لعدم وجود توافق زمني بین تدفق اإلیرادات داخل 

االقتصاد وتدفق النفقات وقد أدى ھذا الوضع المستمر مع طبیعة حركة االقتصاد دائما إلى وجود 

وحدات اقتصادیة لدیھا فائض في وقت ما ووحدات أخرى لدیھا عجز وھنا برز االئتمان 

وینھض بھذه . مصرفي كعنصر مھم لتنظیم العالقة المتبادلة بین مؤسسات االقتصاد الوطنيال

العملیة واالستمرار بھا وحدات النظام المصرفي المختلفة وعلى رأسھا البنوك التجاریة لــدورھا 

مقادیر تفوق ما یتوفر  على  إقراض أي قدرتھـا ؛االئتمان في تعبئة المدخرات ولقدرتھا في خلق

والبنوك المتخصصة التي  ،لدیھا من موارد، والبنك المركزي من خالل ائتمانھ غیر المباشر

توفر مواردھا المالیة وتمنحھا إلى القطاعات التي لدیھا عجز، ولھذا یأخذ النظام المصرفي شكل 

ھرم للتمویل االئتماني یقف في قمتھ البنك المركزي وفي طرفي قاعدتھ توجد المصارف 

والمتخصصة ، ویساعد ھذا الشكل الھرمي النظام المصرفي من توفیر وسائل الدفع التجاریة 

كما یعمل كمصدر لألموال المقتـرضة وینشـأ عن ذلك أن یخلق مطلوبات نقدیة تقابلھا من الجھة 

  .األخرى موجودات مالیـة

 ىحیة وعلونجاح النظام المصرفي في ھذا یتوقف على مقدرتھ في توفیر وسائل دفع كافیة من نا

قدرتھ على اجتذاب األموال ومنح االئتمان من ناحیة أخرى ، وضمن ھذا العمل یكون من 

الالزم على النظام المصرفي وسیاساتھ عموما واالئتمانیة منھا بشكل خاص أن تتجھ في المقام 

األول نحو التأثیر في حركة المدخرات المحلیة وتعبئة أكبر مقدار ممكن منھا ووضعھا في 

ة التنمیة االقتصادیة من خالل عرض واستخدام االئتمان في إطار من االستقرار االقتصادي خدم

ن م واالنكماش، وبشكل عام فإن أھمیة االئتمـاـومحاربة التقلبات االقتصادیة من ناحیة التضخ

والتطور االقتصادي والمصرفي إلى حد بعید حیث إن الطلب  المصرفي تتفاعل مع مرحلة النمو

  ئتمان المصرفي تحدده حاجات القطاعات االقتصادیة إلى التمویل على اال
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ن الطلب على االئتمان المصرفي ھو طلب مشتق من حاجة القطاعات إلى أوھذا یعني . الالزم

التمویل، ولھذا كلما زادت عملیة التنمیة واتسع النشاط االقتصادي كلما زادت الحاجة إلى 

  .االئتمان المصرفي 

ـى مـا سبق فإن االئتمان المصرفي یحقق لعملیة التنمیة االقتصادیة جملة من المھــام باإلضافة إل

  :حیث

تصبح عملیة المفاضلة بین المصادر المالیة داخل االقتصاد مقیدة، كما أن فوائض  ھبدون -

  .الوحدات االقتصادیة المدخرة ال توجھ إلى االستخدامات األكثر إنتاجیة

عملیة إصدار النقود القانونیة فالبنك المركزي عندما یشرع في یستخدم كأساس لتنظیم  -

وضع سیاستھ لإلصدار یضع في اعتباره حجم االئتمان المنتظر من النظام المصرفي في 

  .نطاق الخطط العامة

من قبل المقترضین إلـى زیادة حجم المعروض النقدي ولھذا فاالئتمان  ھیؤدي سحب -

بعین االعتبار عند تحدید حجم اإلنفاق والقوة الشرائیة  المصرفي عامل مھم یجب أن یؤخذ

  .المتاحة داخل االقتصاد

یعتبر أداة بید الدولة تستخدمھا في الرقابة على نشاط المشروعات وذلك من خالل  -

  .استخدامھا لألرصدة االئتمانیة المخصصة لھا

المصارف تعمل على  تأثیر مباشر على زیادة االدخار والحد من االستھالك وذلك ألن لھ -

  . تشجیع األفراد على االدخار لتوفیر موارد لالئتمان الذي یحد من االستھالك

ت المقترضة یمكن آیحقق االئتمان المصرفي مزایا عدیدة للمنش :مزایا االئتمان المصرفي.ب

  :إبرازھا فیما یلي

ھا من تجاوز یمكن االئتمان المصرفي المنشآت المختلفة وخاصة الصغیرة والحدیثة من -

صعوبات الحصول على ائتمان كافي بسبب ضعف الثقة في مركزھا االئتماني من وجھة نظر 

  .الجھات الممولة

  ال تتدخل البنوك التجاریة في مجالس إدارة المنشآت المقترضة، فھي ال تعتبر كمساھم -

  .ةأوبذلك تكون لمالكي المنشأة سیطرة كاملة على اتخاذ قرارات تسیر المنش
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توفر البنوك التجاریة تمویل بتكلفة اقل قیاسا بكلفة االقتراض من الجھات المالیة األخرى  -

  .خاصة فیما یتعلق بالقروض الطویلة والمتوسطة األجل

توفر البنوك التجاریة ائتمان بأحجام و أجال مختلفة تتناسب مع األغراض التي تقف وراءه،  -

نھ ال یمكن للبنك كثر فعالیة، ألأالقرض بصورة  مما یمكن المنشاة المقترضة من استعمال

یبدي نوعا  المطالبة بالتسدید قبل فترة االستحقاق، وحتى في حالة تعذر التسدید فان المصرف

من المرونة في تأجیل السداد وعدم حجز الضمانات، مما یتیح الفرصة الستمرار نشاط 

  .المنشاة وعدم إرباك سیولتھا

ة الوفاء بالقرض من األموال الناجمة عن العملیات التشغیلیة یمكن للمنشات المقترض -

  .وبصورة تدریجیة

یعتبر االئتمان وسیلة مناسبة لتحویل استعمال راس المال من شخص آلخر مما یمكن من  -

تحویل المدخرات النقدیة إلى من یحتاجھا ویستطیع استغاللھا وھذا ما یؤدي إلى زیادة 

  ).س المالأربیحة ر(إنتاجیتھ 
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III .مخاطر االئتمان وأسالیب التحكم فیھا:  
  : وذلك من خالل المطالب التالیة و أسالیب التحكم فیھا مخاطر االئتمان العنصر نتناول في ھذا

  :تعریف مخاطر االئتمان المصرفي وأسباب نشوئھا .1

بین البنك وزبائنھ ترتبط  جمعإن طبیعة العالقة التي ت :تعریف مخاطر االئتمان المصرفي.أ

ارتباطا وثیقا بمخاطر تنجم عن عملیة منح االئتمان، فتعدد وتنوع احتیاجات الزبائن التمویلیة 

من جھة، ونشاط البنك الذي یبحث عن أرباح مقابل تقدیم القروض من جھة أخرى یجعل من 

  .ھذه العملیة تخضع إلى مخاطر عدیدة

خسارة محتملة یتضرر من جرائھا المؤتمن وال یواجھھا  "ویمكن تعریف خطر االئتمان بأنھ 

تقدیم االئتمان فحسب بل تستمر حتى  مانح االئتمان، وال تتعلق بعملیةالمدین، لذلك فھي تصیب 

إنھاء عملیة تحصیل كامل المبلغ المتفق علیھ ویكون السبب الرئیسي فیھا المدین بسبب عدم 

       . 1"رض وفوائدهالتزامھ واستطاعتھ وقیامھ برد أصل الق

وبھذا فإن خطر منح االئتمان ھو تعبیر عن المخاطرة الناجمة من احتمال عدم استطاعة العمیل 

فكل عملیة اقتراض تتضمن  ھداتسدید مبلغ القرض واحتمال تحقیق الخسارة نتیجة ذلك، وتبعا ل

أجیل الدفع والوعد بھ درجة معینة من المخاطر االئتمانیة الن االئتمان في كل األحیان یتضمن ت

  . في المستقبل

  :2في ھایمكن حصر أھم و:أسباب نشوء مخاطر االئتمان المصرفي.ب

  .عدم التطابق المعلوماتي بین البنك والعمیل -

  . عدم التزام المقترض بأخالقیات عقد االتفاق المبرم مع البنك -

  .اتسام أداء الجھاز المصرفي بالتسرع والمنافسة غیر الرشیدة -

العجز في اإلطارات الفنیة واإلداریة المؤھلة مما یفتح المجال أمام ارتكاب األخطاء عند  -

  .اتخاذ القرارات االئتمانیة

  رى في بعض الدول مما أدى إلى عجز المؤسسات ـدم توافر المؤسسات المالیة األخـع -
  

                                                        
  .211-210ي، مرجع سابق، ص ص محزة حممود الزبيد -1
  .62،ص2001، دون دار نشر، مصر، الديون املتعثرة واالئتمان اهلاربأمحد غنيم،  -2
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األموال في المصرفیة القائمة عن استیعاب التمویالت المطلوبة ولجوئھا إلى توظیف 

  .مسارات غیر اقتصادیة

دولة إلى ھزات اقتصادیة قد تؤثر في النھایة على نشاط العمیل أو التعرض اقتصاد  -

  .البنك في حد ذاتھ

  :أنواع مخاطر االئتمان. 2
ددت األخطار التي تتعرض لھا القروض فھي على نوعین، منھا ما یتسبب فیھ العمیل ـمھما تع 

ھا ما ال عالقة لھ بالعمیل وال بالمؤسسة المقترضة وتسمـى باألخطار ار خاصة ومنـوتسمى أخط

  .ھـالعامة، ویضاف إلى ھذین القسمین المخاطر الناتجة عن أخطار البنك نفس

ترتبط ھذه المخاطر بالعمیل أو النشاط الذي ینتمي إلیھا وتنقسم بدورھا  :اطر الخاصةـالمخ.أ 

   :إلى

ھذه المخاطر بالعناصر الرئیسیة المتعلقة بالجدارة االئتمانیة  وترتبط: مخاطر متعلقة بالعمیل -

للعمیل مثل أھلیتھ وسمعتھ ونزاھتھ والتزامھ بالوفاء بحقوق اآلخرین المتعاملین معھ في مجال 

نشاطھ وسلوكیاتھ األخالقیة فقد یفقد العمیل أھلیتھ كما قد یھدر سمعتھ الشخصیة نتیجة سلوكیات 

  .1وكھ الشخصي بعد تحصلھ على القرضاجتماعیة طرأت على سل

فمن العمالء من ھم قادرین على سداد مدیونیاتھم ومع ذلك یتھربون من سدادھا بل ال یمانعون 

بعض  من بعض التصرفات السیئة أمن الدخول مع البنك في منازعات قضائیة وھكذا تنش

  .2العمالء تضر بالبنك وتشكل لھ خطورة

رضة لمخاطر عدم السداد نتیجة لتدھور المركز المالي لطالب كما قد یكون البنك التجاري ع

االئتمان أو تدھور الكفاءة اإلداریة في إدارة العمیل لنشاطھ، مما یؤدي إلى عدم االستغالل 

الكفء لألموال المقترضة وبالتالي تراجع القدرة اإلنتاجیة وجودة المنتجات التي یتخصص 

  . 3اسات و أسالیب اإلنتاج المتبعةالعمیل في تقدیمھا، نتیجة خلل في سی
  

  

                                                        
  .73مصر، ص ،2، مطبع املستقبل، طصناعة القرار االئتماين والتمويل يف إطار االسرتاتيجية الشاملة للبنكأمحد غنيم،  -1
  .27،ص2000ض املصرفية املتعثرة، مؤسسة شباب اجلامعة، مصرن فريد راغب النجار، إدارة االئتمان والقرو  -2
  .73، مرجع سابق، صصناعة القرار االئتماين والتمويل يف إطار االسرتاتيجية الشاملة للبنكأمحد غنيم،  -3
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ترتبط ھذه المخاطر بالنشاط الذي ینتمي إلیھ : المقترض ھیزاول ذيمخاطر مرتبطة بالنشاط ال -

العمیل، وھي مخاطر مختلفة من نشاط إلى آخر ففي اإلنتاج الزراعـي ھناك مخاطر الظروف 

ر تتعلق بعدم توفر المواد الخام المناخیة القاسیة وفي اإلنتاج الصناعي بشكل عام ھناك أخطا

  .لإلنتاج أو تغیر أذواق المستھلكین أو دخول منافسین جدد

ویقصد بھا المخاطر التي تتعرض لھا القروض بصرف النظر عن  :المخــاطر العامة. ب

  :يطبیعة وظروف المنشأة المقترضة ویمكن جمعھا ف
الفائدة في المستقبل، فإذا ارتفعت أسعار ویقصد بھا احتمال تقلب أسعار  :مخاطر أسعار الفائدة -

الفائدة عن المعدل المتفق علیھ، أصبح عائد البنك التجاري أقل من عائد السوق على االستثمار، 

ھذا إذا ما كانت قروض طویلة األجل، أما إذا كانت قروض قصیرة األجل فإن درجة الخطر 

یمكن للبنك التجاري استثمار أموالھ  تكون أقل حیث إذا كان ھناك ارتفاع معدالت الفائدة قد

  .1بمعدالت فائدة مرتفعة والعكس في حالة انخفاض معدالت الفائدة

إن تعرض البالد للتضخم بعد أن تم االتفاق بین البنك والعمیل على القرض :مخاطر التضخم  -

لى سوف یترتب عن ذلك انخفاض القوة الشرائیة ألصل القرض و الفوائد وھذا ینعكس سلبا ع

  .البنك نتیجة لتزعزع المركز المالي للعمیل 

  أزمات و وھي المخاطر الناشئة عن تعرض االقتصاد إلى ھزات:مخاطر الدورات التجاریة -

  .التزامات  تؤثر سلبا على نشاط المنشأة المقترضة وعلى مقدرتھا على الوفاء بما علیھا من

لنظام االقتصادي والسیاسي أو وقوع إن التغیرات الجوھریة الحاصلة في ا :مخاطر السوق -

أحداث على المستوى المحلي أو العالمي، لھ األثر الكبیر على العالقات االئتمانیة القائمة بین 

البنك وعمالئھ، فمتى كانت لتلك التغیرات أثار إیجابیة على نتائج نشاط منشأة األعمال أمكن 

فقد یؤثر على مقدرتھا على الوفاء بالدین  استرجاع ما قدمھ البنك من قیم، أما إذا كانت سلبیة

  .2الشيء الذي یجعل البنك عرضة لخطر عدم التسدید من طرف ھؤالء نتیجة عجزھم 

إن البنك أثناء قیامھ بعملیات منح االئتمان یكون عرضة : المخاطر الناتجة عن البنك نفسھ.ج

  القرض أو من تلقیھ  رف طالبـلألخطاء المرتكبة أثناء تحلیلھ للبیانات المقدمة من ط
  

  

                                                        
  .  275، الدار اجلامعية، مصر، صاملؤسسات املاليةحممد الصاحل احلناوي، السيدة عبد الفتاح عبد السالم،  -1
  .228منري إبراهيم هندي، إدارة البنوك التجارية، مرجع سابق، ص -2
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مخاطر ناتجة عن البنك   مخاطر خاصة   مخاطر عامة

  .للضمانات المقدمة، أو ما یمكن أن یقع فیھ أثناء متابعة للقرض الممنوح

  :ومن بین األسباب التي تعرض البنك لمثل ھذه األخطار

   .قلـة خبرة الموظفین في االستفسار عـن العمیل، وإجراء التحلیالت األزمة للقوائم المالیة -

 المصالحءات الرقابیة وعدم توافر قنوات اتصال جیدة بین ضعف نظم العمل الداخلیة واإلجرا -

  .المختلفة داخل البنك وتداخلھـا ممـا یؤثر سلبا على اتخاذ القرار االئتماني ومتابعتھ

  :مختلف أنواع المخاطر االئتمانیة في الشكل التالي  جمعویمكن 

  

  ريأنواع مخاطر االئتمان التي یتعرض لھا البنك التجا): 2(الشكل رقم
  

  مخاطر االئتمان

  

   

  

  
  
  
  
  
  

  .من إعداد الطالب :المصدر

  

 

  

  
  

مخاطر مرتبطة 
  بالعمیل

خماطر مرتبطة بنشاط 
  لعميلا

  مخاطر أسعار الفائدة

  خمتضمخاطر ال

  مخاطر السوق

مخاطر الدورات 
  التجاریة

مخاطر ناتجة عن كفاءة 
  الموظفین

مخاطر ناتجة عن طرق 
  التسییر
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  :أسالیب التحكم في مخاطر منح االئتمان .3

بعد قیام البنك بعملیة تقدیر المخاطرة وتحدید مصدرھا یسعى جاھدا للتحكم فیھا وذلك باتباع 

تلك المخاطر وتختلف قدرة البنك على التحكم في بعض اإلجراءات الوقائیة، لحمایة البنك من 

  .ھذه المخاطر باختالف نوع المخاطر نفسھا

للتحكم في المخاطر الخاصة یتبع البنك مجموعة من : التحكم في المخاطر الخاصة.أ

  :اإلجراءات یمكن جمعھا فیما یلي
حق  وذلك بوضع شرط في العقد ینص على انھ من :وضع قیود على تصرفات المقترض -

البنك وضع قیود على تصرفات المقترض في المستقبل إذا كانت ھناك حاجة إلى ذلك ومن أمثلة 

ة الحصول على قروض أھذه القیود ضرورة الحصول على موافقة البنك إذا ما قررت المنش

  یشترطإضافیة في المستقبل إذا ما أرادت تنفیذ خطـة استثماریــة جدیدة، كما قد 

وط حجم ودائع العمیل عن حد معین وقد یضیف شرطا آخر ینص على أن البنك كذلك عدم ھب

مخالفة العمیل ألي شرط من شروط االتفاق یعني حق البنك في إلزامھ بسداد القرض وفوائده 

  .1فور وقوع المخالفة

یمكن للبنك أن یشترط على العمیل إحضار طرف  :إدخال طرف ثالث كضامن في االتفاق -

ع على االتفاق، كأجراء إضافي لضمان تسدید القرض، حیث یمكن للبنك ثالث من اجل التوقی

  .الرجوع إلیھ إذا ما فشل العمیل في سداد القرض وفوائده

وذلك عن طریق المساھمة بجزء من القروض بالتعاون مع بنوك  :اقتسام المخاطر مع الغیر -

ة أخرى للمشاركة في ومؤسسات أخرى حیث یمكن للبنك االتفاق مع بنك آخر أو مؤسسة مالی

تمویل القرض بحیث یقتسمان الربح أو الخسارة وذلك في حالة القروض الضخمة والتي قد تؤثر 

، ومن ثم یتقاسم البنك مخاطر القروض مع بنوك ومنشات مصرفیة 2على البنك بدرجة كبیرة

  .أخرى بدال من تحملھا بمفرده في حالة عجز المقترض بالوفاء بالتزاماتھ

  
  

یمكن للبنك أن یشترط سداد أصل القرض :شروط خاصة لسداد اصل القرض والفوائدوضع  -

على دفعات شھریة أو سنویة حسب األحوال، كما قد یشترط سداد الفوائد مقدما خصم لقیمة 
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القرض، والغرض من ذلك ھو تعجیل حصول البنك على مستحقاتھ قبل تعرض العمیل لظروف 

وبالطبع مازال أمام البنك فرصة لتجنب . على السداد غیر متوقعة قد تؤثر على مقدرتھ 

  . 1المخاطر كلیة وذلك برفض طلب العمیل

قد یرى البنك مطالبة المقترض بتقدیم بعض الضمانات لتدعیم مركزه  :الحصول على ضمان -

مقدرة العمیل على تحقیق الربح ونجاحھ في أعمالھ إال أن  من المالي فقد یتبین انھ على الرغم

مالھ غیر متناسب مع نشاطھ ومن ثم یشترط البنك أن یقدم العمیل ضمانا متناسب مع مبلغ  راس

  .القرض

 فاألصل في أي قرض مصرفي ،وفي الواقع القروض المصرفیة نادرا ما تكون دون ضمان

ینبغي أن یكون بضمان، خاصة إذا كان ھذا القرض من النوع الطویل أو المتوسط المدى 

وبما أن منح . في حكم وتقدیر الصیرفيكبیرا باألحرى إذا كان الخطر الحجم الكبیر أو و

االئتمان ال یقتصر فقط على القیام بدراسة وتحلیل وثائق المؤسسة وقراءة أرقامھا و إنما یتمثل 

  .أیضا في طلب أشیاء ملموسة وذات قیمة كضمان قبل منحھ

جھة مختلف األخطار المرتبطة ونظرا لألھمیة الكبرى التي تلعبھا الضمانات كأداة لموا 

زھا ابالقرض البد على البنك أن یراعي بعض االعتبارات المھمة في الضمان والتي یمكن أبر

  : فیما یلي 

إن أول مشكلة یصطدم بھا البنك عندما یقدم على طلب ضمان من المؤسسة  :قیمة الضمان -

فإن البنوك تسعى جاھدة من التي ترید أن تقترض منھ ھي ما قیمة ھذا الضمان ؟ ورغم ذلك 

 -قیمة الضمان-أجل تجنب الخطأ في تقدیر قیمة الضمان نسبة لقیمة القرض الممنوح ،باعتباره 

أمر ھام ونسبي في ذات الوقت، فھو أمر ھام ألنھ یضع البنك في مأمن ضد األخطار المحتملة، 

في المستقبل وھي  وھو أمر نسبي ألن ھذه القیمة من المحتمل أن تعتریھا بعض التغیرات

  .2بحوزة البنك
   

  

كما أن مشكلة أخرى تواجھ البنك في قضیة الضمانات و تتعلق بالكیفیات  :اختیار الضمانات -

المتبعة في اختیار ھذه الضمانات، و في الحقیقة لقد سمحت التجارب البنكیة والعرف البنكي 
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وتتركز ھذه الصیغ بالخصوص المتولد عنھا إلى خلق عادات وصیغ الختیار ھذه الضمانات، 

على الربط ما بین أشكال الضمانات المطلوبة ومدة القرض الموجھة لتغطیتھ، إذ تختلف 

الضمانات المطلوبة لتغطیة القروض القصیرة األجل عن تلك الضمانات المطلوبة لتغطیة 

  .1القروض المتوسطة والطویلة األجل

  :التحكم في المخاطر العامة.ب
تظھر مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة في المستقبل  :اطر تغیر أسعار الفائدةالتحكم في مخ -

  بوضوح بالنسبة للقروض ذات اآلجال الطویلة ویمكن التغلب على ھذه المخاطر باالتفاق مع 

العمیل على استبدال القرض الطویل األجل الذي یطلبھ بقرض قصیر األجل یتحدد لعدة مرات 

كما یمكن للبنك أیضا أن یتفق . ائدة السائد في السوق عند تجدید العقدوبسعر فائدة یعادل سعر الف

مع العمیل على تعویم سعر الفائدة أي أنھ یتفق مع العمیل على سعر فائدة متحرك، حیث یتم 

ربط سعر الفائدة على القرض بمعدل آخر مثل الحد األقصى لمعدل الفائدة الذي یحدده البنك 

الودائع أو معدل فائدة على نوع معین من األوراق المالیة فإذا المركزي على نوع معین من 

ارتفع الحد األقصى المقرر على تلك الودائع یتم رفع معدل الفائدة على القرض بنفس النسبة 

وعلى عكس مخاطر ارتفاع . وتخفیض سعر الفائدة إذا ما انخفضت أسعار الفائدة المتفق علیھا

اض أسعار الفائدة بالقروض القصیرة األجل، وفي ھذه الحالة أسعار الفائدة ترتبط مخاطر انخف

من األفضل للبنك أن یتحول إلى القروض طویلة األجل واستثمار الجانب األكبر من الموارد 

المتاحة فیھا، وإن كان ھذا األسلوب  للتحكم في المخاطر یتوقف على دقة التنبؤات الخاصة في 

  . 2ارتفاع وانخفاض معدالت الفائدة

ر التضخم جزئیا باالتفاق مع العمیل على ـیمكن تجنب مخاط :مـالتحكم في مخاطر التضخ -

كما یمكن تجنب جزء من المخاطر إذا  ،سداد الفائدة مقدما أو سداد قیمة القرض على دفعات

  وافق العمیل على تعویم سعر الفائدة فإذا ما تعرضت البالد إلى موجة من التضخم فسوف 
  

الفائدة في السوق بصفة عامة وترتفع معھا معدالت الفائدة على القرض األمر ترتفع معدالت 

  .3الشرائیة لتلك الفوائد ةالذي یحمي البنك من انخفاض القو
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یمكن التغلب على ھذه  :ومخاطر السوق التجاریة اتكم في المخاطر المتعلقة بالدورالتح -

ن یطلب البنك من العمیل أالمخاطر كالمقترحة بشأن المخاطر باستخدام بعض وسائل الوقایة 

تقدیم بعض الرھونات أو أن یطلب توقیع طرف ثالث على االتفاق كضامن لسداد مستحقات 

  .البنك

إن البنك بصفتھ المسؤول األول على منح  :التحكم في المخاطر الناجمة عن البنك. ج

والتي یمكن إبراز  مؤشرات أساسیة تتعلق بھ االئتمان لعمالئھ ھو مطالب بمراعاة مجموعة

  :أھمھا في ما یلي

 المتعلقة بالجانب یتجنب األخطارلكي یمكن للبنك أن  :تطویر أنظمة الرقابة الداخلیة للبنك -

اإلداري والمحاسبي یجب علیھ أن یدعم و یطور أجھزة الرقابة الداخلیة حتى یتمكن من اكتشاف 

  .1التي تمكنھ من تجنب الوقوع فیھا م اتخاذ اإلجراءات المناسبةثھا ومن ناألخطاء في آوا

ینبغي على البنك تكوین العنصر البشري المتخصص في النشاط  :تكوین العنصر البشري -

المصرفي لتجنب األخطار الناتجة عن ارتكاب األخطاء، كما یجب تكوین إطارات قادرة على 

ضرورة تكوین العنصر باإلضافة إلى  ،األحوال االقتصادیة المحلیة والدولیة التنبؤ بمستقبل

  :البشري ھناك إجراءات أخرى یجب مراعاتھا في العمل المصرفي وھي 

   .تجزئة العمل على مراحل وعدم تركیز مسؤولیة إنجاز عملیة كاملة في ید شخص واحد -  

  .وضع تنظیم داخلي على نحو یمكن من اكتشاف أي خطأ أو تالعب بطریقة تلقائیة -  

  :في المخاطرأسالیب أخرى للتحكم .د
باإلضافة إلى األسالیب التي تم ذكرھا للتحكم في مخاطر منح االئتمان ھناك أسالیب أخرى یمكن 

  :2للبنك استعمالھا للحد من المخاطر وھي
  

  

تجنبا لما یمكن أن یحدث من أخطار فیما یتعلق بتركز نشاطات  :التعامل  مع عدة متعاملین -

ن،فانھ یلجأ إلى توزیع عملیاتھ على عدد غیر محدود والمصرف مع عدد محدود من المتعاملی

من المتعاملین حتى إذا وقع ما لم یكن في الحسبان من عسر أو إفالس ألحد المتعاملین أو 

  .بعضھم فان البنك یمكن لھ أن یتجاوز ذلك دون عناء كبیر
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عات یلجأ البنك إلى توزیع أموالھ على نشاطات وقطا :تمویل أنشطة وقطاعات مختلفة -

مختلفة تجنبا لما یمكن أن یحدث من أزمات أو ركود في أحد القطاعات دون غیرھا، حتى یمكن 

  .معین بأرباح  نشاط أو قطاع آخر  لھ أن یعوض الخسائر الناجمة عن أزمات نشاط أو قطاع

یعتبر التأمین على القروض الممنوحة للمتعاملین إحدى الوسائل الھامة  :التأمین على القروض -

تجنب خطر عدم التسدید، حیث یلزم البنك متعاملیھ بالتامین حتى یتمكن من استرداد ما أمكن ل

  .في حالة تحقق الخطر

ینبغي على البنك العمل على استخدام األسالیب  :استخدام أسالیب التكنولوجیا المعاصرة -

با لخطر التكنولوجیة المعاصرة في مجال النشاط المصرفي وفي مجال اإلقراض خاصة، تجن

  .عدم التسدید

  

  

  

  

  

   

                                                         

    

 

 

 
  

  :خـالصـة
تقوم البنوك بالعدید من الوظائف والعملیات، منھا التقلیدیة وأخرى حدیثة معتمدة في ذلك على 

  .اتیةذارد مختلفة منھا الذاتیة وغیر المو

، فھو یشكل لتجاریةمنح االئتمان ھو النشاط الرئیسي للبنوك اومن خالل دراستنا تبین لنا أن 

ا قد یتسبب في إفالسھ نتیجة لألخطار التي یتعرض ـق المصدر األساسي لربح البنك كمـبح
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ر ـوي على نوع من المخاطر باعتبار أن الخطـلھا، ألن االئتمان مھما اختلفت أنواعھ ینط

 ةـاستبعاد إمكانیوال إلغاؤه بصفة نھائیة أو ـألحعنصر مالزما للقرض ال یمكن بأي حال من ا

رداده إال أن ذلك ال یعني عدم ـال استـرة انتظار قبل حلول آجـحدوثھ مادامت ھناك فت

 .               م فیھـببعض اإلجراءات التي تمكنھ من التحك البنك القیاممواجھتھ بل یتعین على 


