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 البنوك قبل من االعتماد الواجب المالية المؤشرات أهم على التعرف إلى الدراسة هذه تهدف       

 أهداف ولتحقيق المقاوالتية، للمؤسسات الموجهة القروض من المتأتية المخاطر حجم لتحديد التجارية

 اختيار تم وقد الدراسة محل التجارية البنوك قبل من المؤخذة اإلحصائية البيانات على االعتماد تم الدراسة

 وقد المقاوالتية، المؤسسات إطار في قروض على تحصلت مؤسسة( 12) عددها بلغ والتي الدراسة عينة

االجتماعية للعلوم اإلحصائية الرزمة استخدام تم (SPSS) على اعتمادا   االستبانة، بيانات لتحليل 

 من كان النتائج من مجموعة إلى الدراسة توصلت وقد وغيرها، التمايز وتحليل الحسابية، المتوسطات

 على المؤثرة المالية النسب أهم بتحديد للمقاوالتية الموجهة القروض نجاة مدى بدراسة البنوك قيام أبرزها

القروض منح قرارات . 

 

 دراسة في التوسع على تعمل جديدة سياسية المبحوثة الدراسة عينة تبني بضرورة الدراسة وتوصي      

 مقدرة لزيادة والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات التجارية البنوك قبل من االستثمارية القروض  ومنح

 والجامعات، المعاهد وخريجي الشابة الفئات إلى التقرب طريق عن وذلك االستثمار، على مؤسساتها

 بناء سياسة تدعم مرنة تنظيمية ثقافة غرس على والحرص وادريا ، وفنيا   ماليا   الكافي الدعم وتخصيص

المقاوالتية الثقافة . 

 

 

بالوالية المقاوالتية المؤسسات البنكية، القروض مخاطر البنكية، القروض: الدالة الكلمات . 
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إن التحوالت االقتصاااااادية التي مر بها العالم خا اااااة في اةونة األخيرة جعت اقتصااااااديات الدول تمر بت ب بات ومنعرجات 
حاسامة خا اة وقد أ ابحل المؤساساات الكبرش تعيو في وسات تعددت فين التقنيات وتوورت، وتوافرت فين المعلومات 

ها اكتشف علماء اإلدارة ضرورة االعتماد على النظام المقاوالتي  واختلفل، وتعدت فين كافة الحدود الجغرافية...الخ، عند
باعتباره النواة االستثمارية والتي يتم تجسيدها في شكت أنشأ مؤسسات  غيرة ومتوسوة باعتبارها الحت األمثت لصعوبات 

ية، حيث أ ااااااابو في الوقل التي تعاني منها المؤساااااااساااااااات الكبرش، أللث أنها تعد األكثر تأ رال بالتوورات والتقلبات العالم
الحالي قواع المؤسااااسااااات الصااااغيرة والمتوسااااوة القواع األجدر بالتماشااااي م  أخر مسااااتجدات العلوم واإلدارة، م  خ ل 
ساااعي الدول إلى تشاااجي  األنظمة المقاوالتية ودعم روا المبادرة واألعمال الحرة م  الساااعي إلى حماية ه ه المشاااروعات 

 شاطها بواسوة حاضنات األعمال.م  خ ل متابعتها ومراقبة ن
     

وم  هنا كانل البنوك التجارية بمثابة اةلية التي تعتمدها الدول لتحقيق الدعم المالي ، تعمت على توفير جملة م          
الخدمات والتساااهي ت للمساااتثمري  الصاااغار ال ي  يبادرون بسقامة مؤساااساااات مقاوالتية  اااغيرة ومتوساااوة، بهد  شاااحنهم 

ولي يمكنهم م  تجاوز أعباء مرحلة االنو ق، في الوقل الحالي أ ااابحل حاضااانات األعمال تعد سااا حال تنافسااايال بدف  أ
حتى تصبو لها القدرة على التماشي م  بيئتها الخارجية،  -الصغيرة والمتوسوة -يستهد  حض  المؤسسات المقاوالتية 

، واستغ لها للفرص السوقية م  خ ل التقديم الجيد لورق عملها وامت كها المرونة الكافية للتأقلم م  مستجدات اإلدارة
وجودة منتجاتها، إلى أن تصااااااابو قادرة لدخول إلى عالم المنافساااااااة ال ي يرتكز على االهتمام بأولويات خلق األسااااااابقيات 

 التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسوة كنموألج مختارال للمقاوالتية في الجزائر.
        
وم  ه ا المنولق جاءت ه ه الدراساة لتبي  أهمية إنشااء مؤساساات مقاوالتية والدور ال ي تلعبن م  خ ل خدماتها        

ومرافقتها للمشاااااروعات والمبادرات الحرة قبت انو قها وبعد إنشاااااائها، وال يتأتى أللث اال بالتركيز على ضااااارورة بناء وتعزيز 
 مقدرتها التنافسية.

 
 
 
 
 

 
 منهجية الدراسة: -1

 (:Problem of Studyتساؤالت الدراسة) -1
 

 المداخلة
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أوضااحل الدراسااة االسااتو عية التي قام بها الباحث على واق  المؤسااسااات المقاوالتية في والية أدرار مواجهتها            
شاءها و والل إلى محاولة اندماجها م  بيئتها المحلية ه ا م  جهة، وم  جهة  للعديد م  الصعوبات المالية، عند مرحلة إن

أخرش انشااغال بال المساايري  بتلث القرارات المرتبوة بتمويت المشاااري  المقاوالتية في إطار منو قرو  التي  البال ما تنشااأ 
عنها مخاطر تعد مكلفة جدا لمختلف أطرا  القر ، مما يحتم على البنوك التجارية ضاااااااارورة دراسااااااااتها ومعرفة أساااااااابابها 

 لتجنب هدر أموالها. 
 

و اااااعوبة اندماجها ومدش قدرتها  ةوالواق  الحالي بي  نقص معرفة المؤساااااساااااات المقاوالتية بمحيوها التنافساااااي             
وخا ااااااااااااة البنكية منها، وم  هنا جاء هد  دراسااااااااااااة واق  القرو  الموجهة للمشاااااااااااااري   اعلى الوفاء بمختلف التزاماته

والمتوساااااوة كنموألجال، ومدش حاجة البنوك إلى إتباع طرق إحصاااااائية  المقاوالتية بالوالية م  األخ  بالمؤساااااساااااات الصاااااغيرة
 لتقدير مختلف المخاطر الناجمة ع  ه ه القرو  لتقليت منها وتصاغ إشكالية الدراسة في التساؤل التالي:

 
تية ما مدش قدرة البنوك التجارية الجزائرية على تقدير خور القرو  الممنوحة في إطار إنشااااااااااااء المؤساااااااااااساااااااااااات المقاوال 

 باستخدام طريقة القر  التنقيوي؟
 

 انو قال م  أللث يمك  تحدد اإلشكالية في التساؤالت التالية:
 ما هو واق  المؤسسات المقاوالتية بالجزائر؟ .1

هت تتوافر المعار  الخا ااة بالمقاوالتية، المخاطر البنكية في المؤسااسااات المقاوالتية لوالية أدرار م  وجهة نظر  .2
 ؟  البنوك التجارية

 ما األسباب المؤدية إلى حدوث مخاطر بنكية ؟ .3
 ما األهمية النسبية لمعرفة مخاطر عدم تسديد المستحقات له ه االستثمارات ؟ .4
 هت تدرك المؤسسات المقاوالتية أهمية حجم المخاطر الناجمة ع  عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها ؟  .5

 
 (: Importance of Studyأهمية الدراسة)-2

تعد فكرة المقاوالتية م  المواضااااي  الجديدة التي برزت على الساااااحة اإلدارية، والتي لم تلقى االهتمام الكا  م           
قبت الدارسااي  والباحثي  في الدول العربية، حيث أ اابو المشاااري  الحرة بمثابة العصااب المحرك القتصاااد الدول بدالل م  

 االعتماد على مؤسسات القواع العام. 
       
تنب  أهمية ه ه الدراساااااااااااة م  خ ل معرفة دور البنوك التجارية الجزائرية في تمويت المشااااااااااااري  االقتصاااااااااااادية ألات       

المبادرات الفردية في إطار التشاااااااجي  على المقاوالتية، بهد  الخروج بتو ااااااايات تفيد المؤساااااااساااااااات المقاوالتية والبنوك 
 راسة مما يلي:التجارية الجزائرية، وتتبي  أهميتها الد

 نقص اهتمام الباحثي  بجانب استخدام الورق اإلحصائية لتقدير حجم المخاطر البنكية في مجال القرو . أوالل:
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 الحاجة لمعرفة دور البنوك التجارية في تنمية وتقديم الدعم المالي لتحسي  أداء المؤسسات المقاوالتية. انيال:
ضااااااارورة االهتمام بالجانب التنافساااااااي في تقدير المخاطر البنكية الناجمة ع  القرو  الموجهة إلنشااااااااء المشااااااااري     الثال:

 المقاوالتية.
 استفادة الباحثي  والمهتمي  في األجهزة الحكومية والمؤسسات العلمية والجامعات مما تو لل إلين ه ه الدراسة. رابعال:
 
 (:Objectives of Studyأهدا  الدراسة)-3

يتمثت الهد  الرئيسااااااي للدراسااااااة في التعر  على دور طريقة القر  التنقيوي في التنبؤ بمخاطر القرو  الموجهة         
 للمؤسسات المقاوالتية والتي تجزأ إلى:

 إبراز وتوضيو المفاهيم النظرية المتعلقة بالمقاوالتية ومخاطر القرو  البنكية. .1

 معرفة األهمية النسبية لتقدير قيمة المخاطر االستثمارات البنكية بسستخدام طريقة القر  التنقيوي. .2

التو ااااااااات إلى معرفة األساااااااااباب المؤدية إلى حدوث عدم القدرة على الوفاء بااللتزامات أل اااااااااحاب المشااااااااااري   .3
 المقاوالتية.

 البنكية.إبراز أهمية توبيق طريقة القر  التنقيوي لتحديد حجم المخاطر  .4
 تقديم تو يات ومقترحات للقائمي  على المؤسسات الحرة الصغيرة منها أو المتوسوة. .5

 
 (:Variables of Studyمتغيرات الدراسة)-4

 : يتمثت مجموعة النسب المالية المستخرجة م  القوائم المالية والمتمثت في الجدول التالي:المتغير المستقت -1
 (: النسب المالية.01الجدول)

 (النسبة)المتغير زالرم
R1 النتيجة الصافية/ رقم االعمال 
R2 النتيجة الصافية / رقم األعمال 
R3 الخزينة 
R4 األموال الخا ة/ مجموع الديون 
R5 النتيجة الصافية/ مجموع الديون 
R6 الموال الخا ة/ األ ول الثابتة 
R7 مجموع الديون/ مجموع األ ول 
R8 رأس المال العامت 
R9 إحتياج رأس المال العامت 
R10 األ ول المتداولة / الديون قصيرة األجت 
R11 الشكت القانوني لمؤسسة 
R12 (3: تجارة، 2:خدمات، 1قواع النشاط)ناعة  : 
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R13 (1نوع الضمان)عيني : 
R14 (3: مشكوك فيها، 2: عاجزة، 1وضعية المؤسسة)سليمة : 

 
 يتمثت في دالة التنقيت)التمييز( والتي تصنف وفق التقدير التالي: المتغير التاب : -2  
 

 المؤسسة السليمة المؤسسة المشكوك فيها المؤسسة العاجزة التقدير
 3 2 1 الدرجة

 
 (:Hypothesis of Studyالفرضيات) -5

 الفرضية الرئيسية:
 الموجهة لمؤسسات المقاوالتية محت ةاالستثماريال توجد اخت فات ألات داللة معنوية على مدش نجاعة القرو  
 الدراسة.
 

 (:Methodology of Studyمنهج الدراسة) -6
انتهجل الدراساااااااااااة المنهج التحليلي في الجزء النظري باالعتماد على الدراساااااااااااات النظرية المتوفرة، م  المج ت        

نة  يانات والمعلومات م  عي لدوريات المحكمة، أما الجانب التوبيقي فقد اعتمد على المنهج الو ااااااااااافي في جم  الب وا
اساااة بأدرار، كما اساااتخدم في تحليت بياناتها واختبار فرضاااياتها الدراساااة، بالحصاااول على إحصاااائيات م  البنوك محت الدر 

 (، م  خ ل بعض األساليب اإلحصائية التي تقتضيها طبيعة الدراسة لتدعيم النتائج.SPSSالبرنامج اإلحصائي)
 
 مجتم  الدراسة وعينتها:  -7

 :(Stasistical Population of Study)مجتم  الدراسة
الحا لة على القرو  م  بنث  المشروعات المقاوالتية الصغيرة منها والمتوسوةيتكون مجتم  الدراسة م  جمي          

 التنمية المحلية بادرار.
 

 :(Sample of Study)عينة الدراسة
ات الوالبة اختيرت عينة عشوائية م  المؤسسات المقاوالتية على أساس الحصر الشامت بسبب محدودية المؤسس        

 ( مؤسسة، وتمثت ه ه العينة المجتم  اإلحصائي كام ل.12للقر  وقدرها )
 
 : (Tool of Study)أداة الدراسة-8
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اعتمدت الدراساااااااااة على اإلحصاااااااااائية المتوفرة لدش البنث محت الدراساااااااااة بشاااااااااكت رئيساااااااااي كأداة لجم  البيانات         
والمعلومات ألات الع قة م  عينة الدراسااة، لدراسااة الو اافية باسااتخدام الوساات الحسااابي واالنحرا  المعياري، باإلضااافة 

 .ألعمال المقاوالتيةسب المالية كمتغيرات مستقلة إلى استخدام طريقة تحليت التمايز باستخراج مختلف الن
    
 
 : ((The Time of Study اإلطار الزمني للدراسة-9

 2007إلى  اية  2001حدد الباحث اإلطار الزمني للدراسة للفترة الممتدة م        
 
 
 
 
 
 
 
 
 اإلطار النظري للدراسة: -3
 :  المؤسسات المقاوالتية:3-1  
 المقاوالتية م  وجهة نظر المشرع الجزائري كنموألج للمؤسسات الصغيرة والمتوسوة: أوالل: مفهوم  

الصاااغيرة على أنهال تلث التي تشاااغت مل عامت إلى  تأخ ت الجزائر بالمعايير األوربية في تحديد مفهوم المؤساااساااا       
، أما iم يي  دينارل  10مليون دينار جزائري، أو ال يتجاوز حصاااااايلتها الساااااانوية 20عمال وتحقق رقم أعمال أقت م   09

 200عامت ويكون رقم أعمالها بي   250عامت إلى 50المؤساااساااات المتوساااوة فعرفتها على أنها ل تلث التي تو ف بي  
 iiمليون دينار جزائريل.500مليون و 100مليار دينار جزائري أو تكون إجمالي حصيلتها السنوية ما بي   02ن و مليو 

إال أن الشااااااااااايء الم حل على ه ه التعاريف للمشااااااااااارع الجزائري هو إهمالن لجانب مهم تمثت في نوعية العمالة         
 ة والمعرفية واهتمامها فقت بحجم العمالة المولوب استخدامها.ومهاراتها تبعال لحجم المؤسسة واستخداماتها التكنولوجي

 
  انيال: أهدا  المؤسسات المقاوالتية:

 المقاوالتية في خلق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة وأللث م  خ ل: تتساهم المؤسسا       
 التخفيف م  مخاطر التقلبات االقتصادية بتنوي  مصادر الدخت. -
 وطي  األنشوة االقتصادية في المناطق المنعزلة لترقية وتثمي  الثروة المحلية.المساهم في ت -
 استحداث روا المبادرة الفردية في التخلي ع  المشروعات القديمة والبدء بأنشوة لم تك  موجودة م  قبت. -
 على المجتم .تجر بالنف   تاستغ ل الواقات اإلنتاجية والبشرية واإلمكانات المحلية في بناء استثمارا-
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 خلق فرص عمت جديدة لخريجي المعاهد والجامعات وإدماج الفئات التي تم تسريحهم م  العمت. -
 تجسيد األفكار الجديدة التي تتولب إمكانات مالية وفنية معتبرة. -
 

  الثال: تدعيم وتنمية روا المقاوالتية:
واإلداريي  مساااااااااااألة المبادرات واألعمال الحرة   االقتصااااااااااااديي انو قال م  المعار  النظرية فقد تناول العديد م          

م  إشارتن إلى تحول االقتصاديات الحديثة  1985ال ي  أشاروا إلى أللث في سنة  توالمقاولة، ويعد بيتر دراكر م  األوائ
 م  اقتصاديات التسيير إلى اقتصاديات مقاولتية.

والبوالة إلى دعم وإقامة نساايج م  المؤسااسااات المقاوالتية الصااغيرة سااعل العديد م  الدول ولحت مشااكلة الفقر          
منها والمتوسااااااوة، أللث ور م ضااااااعف مساااااااهمتها في األسااااااواق العالمية م  حيث إنتاجياتها اال أنها تعد الوساااااايلة الكفيلة 

 كومات.بامتصاص القوش العاطلة، لتقليت م  مستويات الفقر وامتصاص مختلف ضغوطات المجتم  التي تواجن الح
وفي ه ا اإلطار ساااااعل العديد م  الدول إلى دعم، إنشااااااء وتنمية المؤساااااساااااات الصاااااغيرة والمتوساااااوة، باساااااتفادة          

م  مجموعة م  التساااااااهي ت واإلعفاءات الضاااااااريبية وإعانات م  الدولة، م  خ ل إنشااااااااء مراكز للمرافقة   المساااااااتفيدي
المشاااتت، اال أن ا لب الدول بينل م  خ ل إحصااائياتها وجود تراج  م  قبت المبادري  والتسااهيت وحاضاانات أعمال أو 

بسنشاء األعمال الحرة، حيث بلغ متوست المؤسسات الجديدة  لثي المؤسسات التي تم التحضير إلى إقامتها في الغالب، 
 أي أن منشأ المؤسسة أو المقاول ينبغي علين أن يتمت  با:

 هنة.أن يكون  احب م -1
 أن يتوفر على روا المبادرة.-2
 أن يتوفر على روا المخاطرة. -3
المقاول الناجو هو أللث ال ي يحس  استغ ل الفرص أو يعمت على خلقها وحتى تتحول أفكاره إلى حقيقة يجب أن  -4

 يحقق الشروط الث  ة الم كورة سابقال.
 

لمحيوة أي بمناخ االساااااااااااتثمار وفي ه ا الصااااااااااادد تتحمت الدولة و م  ناحية أخرش ترتبت عملية التقاول بالظرو  ا       
مسؤولية تهيئة مناخ مناسب للمستثمري  خا ة منهم المبتدئي  و المستثمري  الصغار، وهك ا فسن الدعم المهني والتكوي  

والتي تتمثت في يعدان اللبنة األولى لتثبيل روا المقاولة في المجتم ، وبعد أللث تأتي الخووة التالية لساااااااااااياساااااااااااة الدعم 
ساعد المؤسس شاء وفي آجال قصيرة وت على تحقيق االستمرارية والنمو  ةمختلف أشكال الدعم التي تشج  عمليات اإلن

 أو التوس  . 
 
 مخاطر القرو  البنكية:: 3-1-1

 أوالل: مفهوم القرو  البنكية، عنا رها:
ل   Crédereالمشااااااااااتقة م  الفعت ال تيني لل Créditumو التي أ اااااااااالها كلمة التينية ل  Créditإن كلمة  

 قر   ،تسليف،اعتماد  ،تعادلها عدة معاني في العمت البنكي و هي ائتمان
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فهي كلمة مخصااااااااااصااااااااااة للعمليات المالية تجم  مباشاااااااااارة بي  هيأة مالية و مقتر  و القر  فعت يضاااااااااام تبادل خدمتي   
 iiiمتباعدتي  في الوقل.

لعميت رؤوس أموال أو فتو حسابات دائنة يجوز السحب عليها بالشيكات أو واالئتمان قد يكون مباشرا يمنو ل  
 . iv ير مباشرة بمنحن  كفالة قبت الغير

 vكما يعر  على أنن لعملية مبادلة قيمن حاضرة بقيمة مستقبليةل.
 

  انيال: عنا ر اإلقرا  البنكي:
ن ليساال كت عملية نقد هي بالضاارورة ائتمان فه ا األخير اعتماد أو اسااتنادا إلى ما ساابق ألكره يجدر بنا اإلشااارة أن         

  viتدعمن أربعة عنا ر:
 
 حيث يفتر  وجود دائ  و مدي  و م  الضروري قيام عنصر الثقة بينهما.ع قة مديونية:  -1
 وهو المبلغ ال ي أعواه الدائ  للمدي  . وجود الدي : -2
 هو الفترة التي تمضي بي  حدوث المديونية و التخلص منها.األجت أو الفارق الزمني: و -3
 وهي ما يمك  للبنث أن يتحملن نتيجة  بره على العميت م  احتماالت عدم التسديد.المخاطارة: -4

  
كما يجدر بنا ال كااااااااااااار إلى أن اإلقرا  المصاارفي يؤدي دورال هامال في النشاااط االقتصااادي حيث تتمثت أهميتن في           

دة اإلنتاج، االساااته ك وتوزي  الموارد المالية على مختلف األنشاااوة االقتصاااادية، كما يؤدي إلى تشاااغيت الموارد العاطلة زيا
 وتاسهيت عملية التبادل التجاري ع  طريق المستندية.

 
  انيال: مفهوم مخاطر القرو  البنكية وأنواعها:

 :أوال: المخاطر المصرفية
اخت   أنواعها للعديد م  المخاطر، والتي تؤ ر على أدائها ونشاطها، فالهد  األساسي تتعر  البنوك على           

إلدارة أي بنث هو تعظيم  روة حملة األسهم، والتي تفسر بتعظيم القيمة السوقية للسهم العادي، وتتولب عملية تعظيم 
يتحملها البنث، نتيجة توجيهن لموارده المالية في الثروة: أن يقوم المديرون بعملية تقييم للتدفقات النقدية والمخاطر التي 

مجاالت تشغيت مختلفة، واالتجاه نحو زيادة الربحية، تقتضي م  إدارة البنث أن تقوم باالستثمار في أ ول تولد أكبر قدر 
لى ربو ممك  م  الربحية م  خفض التكلفة، ولك  هناك اخت   بي  تعظيم األرباا وتعظيم الثروة.فلكي يحصت البنث ع

 viiعالي، يجب علين إما أن يتحمت المزيد م  المخاطر الناتجة ع  أللث.
 

إألن فالمخاطر التي يتعامت معها البنث هي مستقبلية، وتمثت التغير ال ي يحدث على قيمة كت سهم أو قيمة األموال         
الخا ة أو أ ت معي ، وهي لصيقة بكت قرار مالي لما تكون التدفقات المالية المنتظرة في زم  الحق ليسل متوقعة بشكت 

 viiiالمالي علين أن يختار بي  عدة احتماالت محددة مسبقال.متأكد منن، فال ي يقوم باتخاأل القرار 
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ويجب أن نفرق بي  الخور وحالة عدم التأكد، فالخور يعني الحاالت العشوائية والتي يمك  حصرها بتعداد مختلف        

الت، وبالتالي الحاالت الممكنة، أما حالة عدم التأكد فتعني الحاالت التي ال يمك  م  خ لها التعر  على كت الحا
 معالجتها يتم بتحديد احتماالتها، ل ا يتم عادة بسسقاط حالة عدم التأكد بالخور، وه ا بسدخال االحتماالت الموضوعية.

 
إن عملية تحليت الخور تفر  على البنث أن يعر  جيدا مختلف المخاطر ومصادرها، وه ا حتى يتمك  م             

نن في بعض الحاالت يكون التمييز بي  المخاطر  ير واضو وه ا م  خ ل المعرفة العامة قياسها ومتابعتها ومراقبتها، أل
 ixلها، وبالتالي يصعب تحديدها وقياسها، ك لث تم تقسيم المخاطر المصرفية إلى  نفي :

 : يشمت على الخور األهم واألكبر وال ي يتجسد في المخاطر االئتمانية )مخور القر (.الصنف األول 
 يشمت كت م  مخاطر السيولة، وأسعار الفائدة، وك لث مخاطر الصر  والسوق. الثاني:الصنف  

                                                 
  انيال: المخاطر االئتمانية )خور القر (

صادية المختلفة م  تنشأ المخاطر االئتمانية بسبب لجوء البنث إلى تقديم القرو  أو االئتمان لألفراد والقواعات االقت
عدم مقدرتن على استرجاع حقوقن المتمثلة في أ ت القر  وفوائده، وه ا السبب قد يكون نتج ع  عدم قدرة المقتر  
على الوفاء برد أ ت القر  وفوائده في تاريخ االستحقاق المحدد، أو أنن لن القدرة المالية على السداد ولكنن ال ير ب 

تالي فالمخاطر االئتمانية تتمثت في الخسائر التي يمك  أن يتحملها البنث بسبب عدم قدرة في أللث لسبب أو ةخر، وبال
 xالزبون  أو عدم وجود النية لدين لسداد أ ت القر  وفوائده.

 xiكما يمك  أن نضيف عدة احتماالت أخرش والتي توضو أكثر المخاطر االئتمانية والتي تتمثت فيما يلي:   
 نوع م  أنواع المخاطر والتي تركز على ركني الخسارة والمستقبت. المخاطر االئتمانية هي 
ال تقتصر المخاطر االئتمانية على نوع معي  م  القرو ، بت أن جميعها يمك  أن تشكت خور بالنسبة للبنث  

ولك  بدرجات متفاوتة، كما أنها ال تتعلق فقت بعملية تقديم القرو  فحسب بت تستمر حتى انتهاء عملية 
 يت الكامت للمبلغ المتفق علين.التحص

يمك  أن تنشأ المخاطر االئتمانية ع  خلت في العملية االئتمانية بعد انجاز عقدها ، سواء كان في المبلغ االئتماني  
 )القر +الفوائد( أو في توقيتات السداد.

 لث فهي تصيب كت المخاطر االئتمانية هي خسارة محتملة يتضرر م  جرائها المقر  وال يواجهها المقتر  ول 
 شخص يمنو قرضا سواء كان بنكا، أو مؤسسة مالية، أو منشأة أعمال تبي  ألجت.

إن السبب الرئيسي وراء المخاطر االئتمانية هو المقتر  بسبب عدم استواعتن أو عدم إلتزامن أو عدم قيامن برد  
 أ ت القر  وفوائده.
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  الثال: أسباب المخاطر االئتمانية:
سبق يتضو أنن مهما كان المستفيد م  القر  سواء كان منظمة أو شخص أو منظمة قر  أو حتى حكومة، م  خ ل ما 

 xiiتبقى دائما المخاطر االئتمانية محتملة وأسباب أللث هي متعددة، والتي يمك  تقسيمها كالتالي:
 :المخاطر العامة -أ

ضعية السياسية واالقتصادية للبلد ال ي يمارس وتتمثت في المخاطر الناجمة ع  عوامت خارجية يصعب التحكم فيها كالو 
فين المقتر  نشاطن أو ما يعر  بخور البلد، باإلضافة إلى العوامت الوبيعية التي تتمثت في الكوارث الوبيعية كالفيضانات، 

 والزالزل...إلخ.
 
شاط قواع اقتصادي معي ، : وهي المخاطر المرتبوة بالتوورات الحا لة والتي يمك  أن تؤ ر في نالمخاطر المهنية -ب

التكنولوجية ومدش تأ يرها على شروط ونوعية وتكاليف اإلنتاج، والتي تهدد المنظمات التي ال تخض  للتحديث  تكالتوورا
 المستمر بالزوال م  السوق وعدم قدرتها على التسديد.

واأل عب للتحكم فين، نظرال ألسبابن : وهو الخور األكثر انتشارال وتكرارال المخاطر الخا ة والمرتبوة بالمقتر  -ج
 المتعددة والكثيرة والتي تؤدي إلى عدم التسديد.

 
  الثال: تقييم نجاعة القرو  البنكية. 

 : استخدام طريقة القر  التنقيوي لتقييم نجاعة القرو  االستثمارية:3-1-3
 

 :مفهوم طريقة التنقيت أو القر  التنقيوي
عتمد على التحاليت اإلحصائية والتي تسمو بسعواء نقوة أو وزن لكت طالب قر  ليتحدد هي آلية للتنقيت، ت          

وال ي يستعملها لكي يتمك  م  تقدير الم ءة المالية لزبائنن قبت منحهم القر  أو للتنبؤ المسبق  xiiiالخور بالنسبة للبنث
و هرت ه ه التقنية لتصنيف الزبائ  في الواليات  xivلحاالت العجز التي يمك  أن تصيب المنظمات التي يتعامت معها،

المتحدة األمريكية في سنوات الخمسينات م  القرن الماضي، وتوورت تدريجيا في فرنسا م  بداية سنوات السبعينات م  
القرن الماضي، وهي اليوم معروفة لدش سائر موبقي مالية المنظمات: محللي ، منظمات قر  وخبراء محاسبي ...

منظمات القر  كثيرا به ه الوريقة، ألنها أكثر اتقانا مقارنة م  طريقة النسب المالية، ولك  استعمالها قليت، إأل توبق  وتهتم
 xvخصو ا على القرو  االسته كية. 

 
: يعتمد القر  التنقيوي بصفة عامة على التحليت التميزي، وال ي يعتبر كمنهج حالة القرو  الموجهة لألفراد -1

انو قا م  مجموعة م  المعلومات الخا ة لكت فرد م  السكان، أن يميز بي  مجموعة م  الفئات إحصائي يسمو 
 ، وبالتالي يجب في ه ه المرحلة:xviالمتجانسة وفق معيار تم وضعن سابقال، ووض  كت عنصر جديد في الفئة التي ينتمي إليها

 تحديد الفئات والمعلومات الخا ة بكت فئة. 
 يت على كت طالب قر  جديد.استعمال نتائج التحل 
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 : يتم تقسيم المنظمات إلى مجموعتي :حالة القرو  الموجهة للمنظمات -2
مجموعة تحتوي على المنظمات التي لها م ءة مالية جيدة، ومجموعة أخرش تحتوي على المنظمات التي لها م ءة  ير 

 جيدة، وفقا للمعايير التالية:
 تاريخ تأسيس المنظمة. 
 وكفاءة مسيري المنظمة.أقدمية  

 المنظمة خ ل سنوات متتالية. ةمرد ودي 

 رقم أعمالها المحقق. 

 نوعية المراقبة والمراجعة المستعملة م  قبلها. 

 رأسمالها العامت. 

 طبيعة نشاطها. 

 
 عر  طريقة القر  التنقيوي:

 إن تحديد النموألج التقييمي هو أساس القر  التنقيوي ويتم التحديد بستباع الخووات اةتية:    
 اختيار العينة: -1
العينة عبارة ع  مجموعة م  ملفات القرو  للزبائ  الجيدي  و ير الجيدي ، تحتوي على أكبر قدر ممك  م  المعلومات     

 )جدول حسابات النتائج، الميزانية المالية، مخوت الخزينة و المخوت المالي، ملف الولب القر (.
 و تصنف إلى مجموعتي : مختارة بصفة عشوائية، وتكون كافية التمثيت اإلحصائي للظاهرة

 عينة إلعداد النموألج تستعمت لتحليت المعويات واستخراج معادلة التنقيت. -
 عينة لقياس دقة النموألج تبّي  مدش  حة ه ا النموألج. -
 
 انتقاء المتغيرات: -2
ه ه  ،ا بهد  معرفة المتغيرات المؤ رة في حالة المؤسسةهنقوم في ه ه الحالة بالتوفيق بي  المعلومات التي تم جمع    

 محاسبية.-المتغيرات تكون إما محاسبية و إما فوق
 

 * المتغيرات المحاسبية :
هي متغيرات قياسية تأخ  قيم عددية، يتم حسابها على أساس البيانات المحاسبية المستخرجة م  القوائم المالية     

 للمؤسسات محت الدراسة.
 المحاسبية: -تغيرات فوق* الم
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هي متغيرات  ير قياسية ألات طبيعة كيفية أي تأخ  أنماطا ال عددية تتمثت في معلومات مستخرجة م  ملفات طلبات     
القر  للمؤسسات المعينة خارج القوائم المالية، يتم إدراجها في عملية التحليت إل راء الدراسة ببيانات م  طبيعة و مصادر 

 ويلها إلى متغيرات قابلة للقياس.مختلفة يعد تح
 
 :التحليت التميزي للعينة 3-
هو التقنية اإلحصائية المعتمدة عليها في تحديد متغيرات النموألج التقييمي، حيث بعد تحديد خصائص الزبائ  )     

) فوق المحاسبية   ير أللث( سواء كانل رقمية ) النسب المالية، رقم األعمال...( أو  Ratiosالمتغيرات أي النسب ( ) 
بعض المتغيرات  ير المؤ رة في قرار منو القر  ، و ه ا  إقصاءيكون  المستخرجة م  ملفات القرو  المكونة للعينة و( 

 باستعمال برنامج اإلع م اةلي.
وية إن المتغيرات ) النسب ( المؤ رة في إمكانية التسديد أو عدم التسديد تصبو متغيرات النموألج على شكت دالة خ

 ل و تكتب كماzتسمى دالة القر  التنقيوي و التي تسمو بسعواء لكت مؤسسة نقوة أو ع مة و نرمز لها بالرمز ل
                                                                           يلي:                  

  Rii
Z

 
 حيث : 

 αi المعام ت المرتبت بالنسب :R i .) معام ت التسوية أو الترجيو ( 
Ri .النسب المالية أو مؤشرات درجة الخور : 
β .ابل و يعبر ع  الجزء الثابل م  درجة الخور   : 

 
 :تعيي  نقوة التمييز 4-
إن التحليت التميزي يعوي بعض النسب أكثر داللة م  النسب األخرش، وبالتالي نقوة تمييز لكت عنصر )المؤسسة(        

 مما يسمو بتشكيت سحابة م  النقاط تمثت الزبائ  الجيدي  )مؤسسات جيدة( 
 تي .إلى فئ و المؤسسات  ير الجيدة و باستعمال التحليت االستقصائي )التميزي( تصنف ه ه المؤسسات

 
 تحسب كالتالي: التيو   المرتبوة بمنوقة الشث)منوقة عدم التأكد( *Z  المولوب هو تحديد قيمة

 

   nnznznz 212211

*

 
  

z1  .متوست التمييز للمؤسسات العاجزة 
z2  . متوست التمييز للمؤسسات السليمة 
n1      . عدد المؤسسات العاجزة بعد المعالجة 
n2 . عدد المؤسسات السليمة بعد المعالجة 



 ماي 05/ 03/04أيام  العوائقو رص الف الجزائر في إنشاء المؤسسات ومساعدة دعم آلياتحول المقاوالتية بعنوان :  الثانيةالعلمية الدولية  األيام      

 

المقاوالتية للمؤسسات الموجهة االستثمارية القروض نجاعة مدى دراسة  

التنقيطي القرض طريقة باستخدام  

 

 
 عر  النتائج: -4
 التحليت الو في لمتغيرات الدراسة. -4-1
بالنسااب المالية حسااب مسااتويات المتغير التاب  )سااليمة، مشااكوك فيها، عاجزة( وقد جاءت نتائج التحليت الخا ااة       

 على النحو األتي:
 
 المؤسسات العاجزة.نتائج التحليت الو في لحالة  -4-1-1
 
 

 (: نتائج التحليت اإلحصائي لحالة المؤسسات العاجزة.03الجدول)
 البيان المتوست الحسابي االنحرا  المعياري

a. 0.84650 R1 
a. 0.17372 R2 

a. 667.00000 R3 

a. 0.14717 R4 

a. 0.02228 R5 

a. 0.15566 R6 

a. 0.87161 R7 

a. 15123.00- R8 

a. 14787.00- R9 

a. 0.38622 R10 

a. 1.00000 R11 

a. 3.00000 R12 

a. 1.00000 R13 

a. 1.00000 R14 

 
 على أن قيمة االنحرا   غيرة جدال بالنسبة للمؤسسات العاجزة. aتدل اإلشارة 

 
انو قال م  التحليت أع ه يتبي  إن قيم االنحرا  المعيار يؤل إلى القيمة الدنيا، بينما قيمة المتوسوات الحسابية           

أما باقي النسب األخرش  R11،R13،R14بينما باقي النسب األخرش فتتساوي بالنسبة لاااااااااا  R12بلغل اعت قيمة لاااااااااا 
 فتؤل إلى أقت م  الصفر.
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 التحليت الو في لحالة المؤسسات المشكوك فيها.نتائج  -4-1-2
 

 (: نتائج التحليت اإلحصائي لحالة المؤسسات المشكوك فيها.04الجدول)
 البيان المتوست الحسابي االنحرا  المعياري

a. 0.12724 R1 
a. 0.03271 R2 

a. 3787.000- R3 

a. 2.13845 R4 

a. 0.02147 R5 

a. 1.09481 R6 

a. 0.28806 R7 

a. 5561.0000 R8 

a. 9348.0000 R9 

a. 1.51825 R10 

a. 1.00000 R11 

a. 1.00000 R12 

a. 1.00000 R13 

a. 1.00000 R14 

 على أن قيمة االنحرا   غيرة جدال بالنسبة للمؤسسات المشكوك فيها. aتدل اإلشارة 
 

انو قا م  الجدول أع ه يتبي  أن جت المتوسااااوات الحسااااابية تساااااوي الواحد الصااااحيو بالنسااااب للنساااابة المالية        
، بينما باقي النساااب األخرش فهي أقت م  الواحد الصاااحيو مما يعني عدم وجود مقدرة R11،R12،R13،R14التالية 

 المعياري فيؤل إلى القيمة الصفرية.المالية لبعض المؤسسات لإليفاء بديونها، بينما االنحرا  
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 نتائج التحليت الو في لحالة المؤسسات السليمة. -4-1-3

 (: نتائج التحليت اإلحصائي لحالة المؤسسات السليمة.05الجدول)
 

 البيان المتوست الحسابي االنحرا  المعياري
0.129669 0.34928 R1 
0.172874 0.25102 R2 

560.357326 771.20000- R3 

0.447696 1.21797 R4 

0.046543 0.09750 R5 

0.201096 0.66961 R6 

12854.9911567 4453.6325 R7 

1635.009888 1365.400- R8 

762.274448 627.80000- R9 

3.093730 3.55715 R10 

0.000000 1.00000 R11 

0.577350 1.80000 R12 

0.000000 1.00000 R13 

0.000000 1.00000 R14 

 
 اختبار فرضية الدراسة: -5

 تنص فرضية الدراسة على أنن:
 الموجهة لمؤسسات المقاوالتية محت ةال توجد اخت فات ألات داللة معنوية على مدش نجاعة القرو  االستثماري

 الدراسة.
 تو لل الدراسة إلى النتائج التالية: SPSSوفق نتائج التحليت اإلحصائي لا 

 
 Test of Group Meansتحليت التباي   (: 06الجدول)

Sig Wilk's Lamda البيان 
0.095 0.095 R1 
0.419 0.419 R2 

0.050 0.050 R3 

0.167 0.167 R4 

0.185 0.185 R5 
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0.153 0.153 R6 

0.833 0.833 R7 

0.021 0.021 R8 

0.04 0.04 R9 

0.451 0.451 R10 

.a .a R11 

0.238 0.238 R12 

.a .a R13 

.a .a R14 

 spssالمصدر: م  إعداد الباحثي  وفق نظام 

 
ألات القيمة  Wilk's Lamdaالتباي  للنساااااااااب المالية ولمقياس المساااااااااتخدم  ANOVAانو قال م  تحليت         

الساااابقة في الجدول)( وال ي يب  مدش تأ ر الدالة بأهم النساااب المالية حساااب درجة المعنوية، فكلما كانل قيمة المعنوية 
سبة المالية مهمة في تحليت دالة التمييز ، فوفق برنامج التحليت اإلحصائي فقد تم أخ  درجة  Z غيرة جدال كلما كانل الن

، وم  النساااااااااااب المالية األكثر الدالة والتي تكون دالة التمييز وفق تحليت Sig 0.095ن ، أي أ%5المعنوية أقت م  
(، أما بالنساااابة لباقي النسااااب األخرش فهي  ير مؤ رة R1، R3، R8، R9هي) Zبالنساااابة للدالة  ANOVAالتباي  

 على دالة التمييز وبالتالي يتم إهمالها وتصبو الدالة م  الشكت التالي:
Z= f(r1،r3،r8،r9)   

 
 استخراج قيمة معام ت دالة التميز: -5-1

إن الهد  الرئيساي م  اساتخراج دالة التمايز هو معرفة أهم المتغيرات المساتقلة األكثر تميزال ع   يرها واألكثر تأ يرال      
 على دالة النموألج وتصاغ الدالة بصفة عامة تحل الشكت التالي:

Z= F(r1،r2،r3،r4،r5،r6،r7،r8،r9،r10،r11،r12،r13،r14) 
 
 ويتم اةن دراسة أهم النسب المالية التي تؤ ر في  يا ة ه ه الدالة م  خ ل األتي:    

 

 تصنيف معام ت الدوال-5-1-1
 

 Test of Group Meansتحليت التباي   (: 07الجدول)

 

Z  
 عاجزة مشكوك فيها سليمة
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11.664 
9.046 
4.182- 
 

7.846 
0.698- 
1.587- 

52.849 
6.198- 
22.929- 

R1 

R2 

( Constant) 

 SPSSالمصدر: م  إعداد الباحثي  باالعتماد على نظام 
 

بالنساااابة إلى الحاالت الث  ة  r1،r2يبي  الجدول السااااابق ان أهم النسااااب التي تكون الدالة وتكون ألات داللة هي       
 للمؤسسات المقاوالتية المدروسة.

 
 Classification Processing Summaryتصنيف العينة األ لية  -5-1-2

 العينة األ لية
 النسب المالية التمييزية المفقودة

 النسب المالية التمييزية المستعملة في التحليت

12 
4 
8 

 
نساااابة، أما بعد  12انو قال م  التحليت اإلحصااااائي تبي  أن النسااااب المالية المسااااتخدمة في تكوي  دالة التنقيت هي       

إجراء تحليت التباي  ومعرفة أكثر النسااااااب داللة وتميزال تم التخلي ع  أربعة نساااااابة، وبقية  مانية نسااااااب مالية كفيلة بسعداد 
 .zدالة التمييز 

  
 النتائج:تصنيف  -5-1-3

 (: تصنيف نتائج اإلحصائية للنسب المستخدمة في النموألج.09الجدول)
 

 المجموع
  

Z عاجزة مشكوك فيها سليمة 
 

4 
1 
3 

 

1 
0 
3 

 

1 
1 
0 

 

2 
0 
0 

 األ لية
 عاجزة

 مشكوك فيها
 سليمة

100 
100 
100 

25 
0 

100 

25 
100 
0 

50 
0 
0 

 %عاجزة  

 %مشكوك فيها

 %سليمة
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 :Zتحديد معام ت الدالة  -5-2-4

 Coefficients(: معام ت الدالة 10الجدول)
 المتغيرات المعام ت
2.528 

E4.25 

10.837 
E1.64- 

-0.599 

( Constant) 

R3 

R5 

R7 

R12 

 SPSSالمصدر: م  إعداد الباحثي  انو قا م  نظام 

R3تمثت الخزينة : 
R5 .تمثت النتيجة الصافية/ مجموع األ ول : 
R7 .تمثت مجموع الديون/ مجموع األ ول : 

R12.تمثت قواع النشاط : 
 في الصيا ة التالية: Zوم  يمك  تشكيت دالة التمييز

 
Z= 4.25ER3+10.837R5-1.64ER7-0.599R12+2.528 

 

 نص الفرضية الرئيسية:
 الموجهة لمؤسسات المقاوالتية محت ةال توجد اخت فات ألات داللة معنوية على مدش نجاعة القرو  االستثماري

 الدراسة.
 وبالتالي نرفض الفرضية األ لية لتحت محلها الفرضية الفرعية والتي تنص على انن:

 الدراسة. الموجهة لمؤسسات المقاوالتية محت ةتوجد اخت فات ألات داللة معنوية على مدش نجاعة القرو  االستثماري
 

 النتائج:  -1
 تو لل الدراسة إلى النتائج التالية:         
أ اااااااااابحل القرو  البنكية حلقة مهمة في تمويت مختلف المشاااااااااااري  المقاوالتية، كما تعتبر المصاااااااااادر الرئيس  -1

 لتحقيق األرباا للبنوك.

ر م توور أسااااااااليب التسااااااايير البنكي إال أن مخاطر القرو  تبقى موجودة ومؤ رة في  اااااااميم العمت البنكي مما  -2
 عب القضاء علين نهائيال.يص

المالي للمؤساااساااة المقترضاااة م  جهة، والى البنوك المقرضاااة  نتعد مخاطر القرو   اهرة تعود إلى فقدان التواز  -3
 م  جهة أخرش.

أ اااااااابحل طريقة القر  التنقيوي م  الورق المسااااااااتخدمة م  قبت البنوك لتقليت م  الجهد والتكلفة بتوضاااااااايو  -4
 ة. نف المؤسسات ووضعيتها الحقيقي
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         التو يات: -5
 بناء على النتائج التي تم التو ت إليها تو ي الدراسة بما يلي:  

اسااااااااتمرار البنوك محت الدراسااااااااة بقياس حجم المخاطر البنكية للتو اااااااات إلى تحديد نموألج قادر على  ةضاااااااارور  -1
 تصنيف المؤسسات تبعا لوضعيتها المالية.

م  معلومات حول الشركات المدرجة بها مما يسهت م  عملية الحصول زيادة االهتمام بالسوق المالية لما توفره  -2
 عليها للباحثي .

العلمية المتعلقة بالقر  التنقيوي  تفتو البنوك أبوابها أمام أ اااااااااحاب الدراساااااااااات واألبحاث لتعميم الدارساااااااااا -3
 لتسهيت وتسري  عملية اتخاأل القرارات.

ات القرو  بدل م  التركيز على البحث ع  الضااااااااامانات ضااااااااارورة االعتماد على التحليت االئتماني لتحليت طلب -4
 السترجاع القرو  وفوائدها.

إجراء بحوث مساااااااااااتقبلياة تهتم بادراسااااااااااااة  ااهرة نجااعاة القرو  البنكياة بااالعتمااد على عيناات كبيرة م  جهة  -5
 واستخدام طرق كمية أخرش الستفادة م  تعميمها على باقي الدراسات األخرش. 
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