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  : ة ـالخاتم
من خالل توفیر  االقتصادیةو التنمیة  التمویلتؤدي البنوك التجاریة دورا ھاما في عملیات 

  االقتصادیةموال الالزمة عن طریق االئتمان البنكي، و مما الشك فیھ أن طموحات التنمیة األ

و  الكیف، الكم وتستدعي المزید من المساھمة الفعالة لوحدات الجھاز البنكي سواء من حیث 

طبقا  دفق االئتمان البنكي أو انكماشھ یلعب البنك المركزي دورا بارزا في ت أنلبلوغ ذلك البد 

كل  البد على البنوك التجاریة أن تأخذكما  االقتصادي،  ثیر تلك السیاسة على مجمل النشاطاتلتأ

  .مثل لھذه الوطنیة  األ األداءجل أاإلحتیاطات الالزمة من 

و التي ت من االئتمان البنكي محال لھا ر بالذات انحصرت دراستنا التي اتخذطاو في ھذا اإل

وابط الحاكمة لعملیة منح االئتمان في البنوك التجاریة  حاولنا من خاللھا التطرق إلى مختلف الض

یة الریفیة بنك الفالحة و التنمسقاط دراستنا على وإلعطاء ھذه الضوابط الطابع الواقعي قمنا بإ

  .قالمة وكالة

و لقد سمحت لنا  الدراسة النظریة  الحكم على محدودیة حریة البنوك التجاریة في التوسع في  

البنك المركزي لالئتمان  مراقبة الضوابط الخارجیة و المتمثلة فيو التي مردھا إلى  االئتمانمنح 

في اإلجراءات المتمثلة  الضوابط الداخلیةإلى  و ،المصرفي عن طریق أدوات السیاسة النقدیة

  .التي یجب مراعاتھا في كل مرحلة من مراحل دراسة طلب القرض

أما الجانب التطبیقي فقد مكننا من التعرف على مختلف الضوابط الحاكمة لعملیة منح االئتمان 

لبنك الفالحة و التنمیة الریفیة، حیث الحظنا وجود مجھودات ملموسة من طرف بنك الجزائر 

مصرفي عن طریق استخدامھ لمجموعة من أدوات الرقابة، لكن رغم تلك لمراقبة االئتمان ال

م غیاب الثقافة المالیة لدى معظ أن وجود تسرب نقدي خارج النظام المصرفي و إالالمجھودات 

أثر سلبا على فعالیة ھذه ركود السوق النقدیة الجزائریة كذا  الجزائریین و االقتصادیینالمتعاملین 

   .األدوات

بالبنك من معرفة مختلف اإلجراءات التي تمر بھا عملیة دراسة القرض أیضا ھذا الجانب و مكننا 

لكن  التسدید،محل الدراسة و التي تھدف إلى اتخاذ قرار ائتماني سلیم یجنب البنك مخاطر عدم 

خاصة التي یعود سببھا  التسدید وباستمرار لحاالت عدم رغم ذلك الحظنا أن الوكالة تتعرض 

  و  اعتماد  االعتماد على الطرق العلمیة في تحلیل الوضعیة المالیة للعمیلإلى عدم 
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غیاب المتابعة الجدیة  كذا اعتبارات شخصیة و بیروقراطیة وعلى  إعطاء القروض فيالبنك 

  .للقرض و عدم كفاءة موظفي البنك

 عن طریق  تفعیلھا قمنا بتقدیم مساھمة نا لمختلف ھذه الضوابط و محاولةو بناء على دراست

عن طریق وذلك ن بنك الجزائر من تفعیل أدوات الرقابة التي یستخدمھا إجراءات تمكاقتراح 

تنشیط السوق النقدیة لتوفیر المناخ المناسب لبعض األدوات التي تتطلب فعالیتھا وجود سوق 

نقدیة نشطة و الحد من التسرب النقدي خارج الجھاز المصرفي و كذا ربط مختلف البنوك 

ببنك الجزائر حتى یتمكن من متابعة التدفقات الیومیة للبنوك أما بالنسبة لتفعیل  الكترونیاتجاریة ال

ضروریا للبنوك التجاریة  أمراالضوابط الداخلیة فقد رأینا أن إنشاء مكاتب لتصنیف االئتمان 

بالتالي تمكینھ الجزائریة حیث سیساھم ھذا اإلجراء في توفیر المعلومة الدقیقة لمحلل االئتمان  و 

  .القرار السلیم اتخاذمن 

اكبر  االھتمامالقرار االئتماني و كذا  اتخاذضرورة استخدام الطرق العلمیة في تحلیل  كما رأینا

  .بمرحلة متابعة القرض

   

 


