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.ملخ ـ ــص الدراسة

يعد سبويل اؼبشاريع اإلستثمارية من أىم اػبدمات اليت تقوم هبا البنوك التجارية ؼبا ؽبا دور فعال يف تنمية اإلقتصاد الوطٍت بإعتبار
 إال أن سبويل، اؼبشاريع اإلستثمارية تعمل على زبفيض معدالت البطالة و تنمية اؼبواىب و اؼبهارات وتشغيل رؤوس األموال
 ؽبذا تعمل ىذه األخَتة على إجراء دراسات، اؼبشاريع اإلستثمارية يرتبط بالعديد من اؼبخاطر اليت قد تؤدي إذل تدىورالبنوك
. و ىذه الدراسة زبتلف من بنك ألخر،باستعمال العديد من الطرق من أجل التنبؤ هبذه اؼبخاطر و ؿباولة تفاديها أو تقليلها
و هتدف ىذه الدراسة إذل توضيح اإلجراءات العملية اليت تتخذىا البنوك التجارية يف منح القروض اإلستثمارية و معايَت التقييم و
 كما ؽبذا البحث ىدف أخر يتمثل يف معرفة مدى إستعمال، اؼبؤشرات اؼبرتبطة هبا و درجة اؼبخاطر اليت يتحملها البنك
الدراسات اؼبالية و اؼبؤشرات اؼبرتبطة هبا يف قبول سبويل اؼبشاريع اإلستثمارية عن طريق القروض البنكية أو رفضو من خبلل دراسة
.BADR تطبيقية على مستوى اؼبؤسسة اؼبصرفية البنك الفبلحة للتنمية الريفية

:الكلمات المفتاحية

 مشاريع استثمارية- قروض – سبويل– استثمارات– وضعية مالية – بنوك ذبارية

Résumé

Les projets d'investissement des services les plus importants entrepris par les banques
commerciales en raison de leur rôle actif dans le développement de l'économie
nationale en tenant compte des projets d'investissement travaillent pour réduire le
chômage et le développement des talents et des compétences et le fonctionnement
du financement du capital, le financement des projets d'investissement est lié à un
grand nombre des risques qui peuvent conduire à Tdhorabannok, ce dernier travail
à effectuer des études en utilisant plusieurs méthodes afin de prévoir ces risques et
essayer d'éviter ou de minimiser, et cette étude diffèrent d'une banque à l'autre.
Cette étude vise à préciser les mesures concrètes prises par les banques commerciales
dans l'octroi de crédits d'investissement et des critères d'évaluation et les associés et
les risques supportés par les indicateurs de degré Banque, comme cette recherche
autre objectif est de connaître l'étendue de l'utilisation des études financières et les
indicateurs associés en acceptant le financement de projets investissement par le biais
de prêts bancaires ou rejet par une étude appliquée au niveau de l'institution
bancaire de la Banque de l'agriculture et du développement rural BADR.
Mots-clés:

Prêts - investissements Tamoal- -odaah financiers - banques commerciales - projets
d'investissement
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مقــدمــة

ِمـــــــــــذِت
يعرف العادل تقدما كبَتا يف اجملال اؼبارل  ،دبا يف ذلك اؼبؤسسات اؼبالية  ،وتعد اؽبياكل اؼبالية ألي دولة مقياسا
لتقدمها أو تأخرىا  ،نظرا ؼبا ؽبا من دور كبَت يف تنشيط اإلقتصاد يف صبيع اجملاالت ،فالبنوك ىي اؼبوجهة لئلدخار كبو
اإلستثمار من خبلل ربفيز اؼبستثمرين  ،وبالتارل زيادة اإلنتاج من طرف اؼبشاريع االستثمارية اؼبنظمة حيث تلعب ىده
االخَتة دورا ىاما يف ربقيق تنمية أفضل وأمشل وذلك بإعتبارىا أحسن وسيلة إلستغبلل الطاقات البشرية والطبيعية واؼبالية
،كما تعترب اغبل األمثل للكثَت من اؼبشاكل واألزمات اإلقتصادية اليت يواجهها األفراد واؼبؤسسات.
ويعد سبويل ىذه اؼبشاريع من أصعب العماليات الن اؼبشاريع االستثمارية يتوقف على فعاليتها يف التنمية من خبلل
ربقيق عوائد كبَتة بأقل التكاليف وكذا دراسة وربليل اؼبخاطر اليت يبكن ان تعرقلو .وتتم عملية التمويل بأسلوبُت:
إما بالتمويل الذايت أي تقوم اؼبؤسسة بتمويل اؼبشروع عن طريق التدفقات النقدية احملققة أو أرباح اؼبؤسسة،أو
عن طريق التمويل اػبارجي وذلك باللجوء إذل ـبتلف اؽبيئات اؼبالية األخرى،من بينها البنوك التجارية اليت سبثل
شريان اغبياة االقتصادية.
بناءا على ما سبق يبكن صياغة اإلشكالية الرئيسية للموضوع بشكل التارل:
إلى أي مدى يساىم بنك الفالحة التنمية الريفية في تمويل المشاريع االستثمارية؟
ولئلجابة على اإلشكالية اؼبطروحة يستوجب علينا اإلجابة على األسئلة الفرعية التالية:
 .1ما ىي البنوك التجارية؟وما أىم الوظائف اليت تقدمها؟ وما مصدر سبويلها؟.
 .2كيف يقيم اؼبشروع االستثماري؟ما ـبتلف مصادر التمويل اؼبتاحة أمامو؟
 .3ما ـبتلف الدراسات والشروط اؼبوضوعة اليت يعتمد عليها البنك ،ؼبنح القروض االستثمارية ؟.

فرضيات الموضوع:
 .1تلعب البنوك دورا مهما يف خلق اؼبشاريع االستثماراية
 .2إن طرق تقييم اؼبشروع االستثماري تعترب من التقنيات اؼبستعملة من طرف البنك من اجل اؼبشاريع
االستثمارية أثناء الدارسة ؼبلف القرض
 .3حدود التمويل اليت توفرىا البنوك التجارية غَت كافية لتلبية احتياجات اؼبشاريع االستثمارية.
مبررات اختيار الموضوع:
 صلتو بتخصص اؼبالية وبنوك
 . التطور الكبَت الذي شهده دور اؼبشاريع اإلستثمارية قي ربقيق التنمية اإلقتصادية.


اؼبوضوع يعاجل القروض اليت يبكن البنك منحها ،و اليت بدورىا ؽبا أنبية كبَتة يف سبويل اؼبشاريع اليت ذبد

صعوبة قي اغبصول على األموال البلزمة من اؼبصادر اؼبالية اؼبختلفة.
ىدف الموضوع:
يهدف البحث إذل رصد التمويل اؼبتاح للبنوك تقديبو على شكل قروض للمشاريع اإلستثمارية و كيف يساىم يف
قباح ىذه اؼبشاريع كذلك التعرف على مراحل منح و تسيَت القـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروض اإلستثمارية و تقييمها إضافة إذل الدعم
اؼبعريف قي ؾبال التسيَت البنكي و كسب اػبربة ف ـ ــي اؼبيدان العلمي و العملي.
أىميةالموضوع:
تكمن األىمية العلمية للبحث يف إمكانية اعتباره موضوعا يلقي الضوء على ؿباولة إهباد سبل التمويل األكثر
مبلئمة ،يف حُت أن األىمية التطبيقية تكمن يف رصد ؾبمل اؼبشاكل اليت تواجو ىذه اؼبشاريع.
حدود البحث:

بغرض اإلجابة على اإلشكالية اؼبقًتحة ،و بغية ربقيق أىداف البحث ،قمنا بوضع ؿبددات البحث كمايلي:
 البعد اؼبوضوعي :إلقاء الضوء على ـبتلف اعبوانب اؼبتعلقة بعملية سبويل اؼبشاريع االستثمارية.
 البعد اؼبكاين :دراسة ميدانية يف بنك الفبلحة للتنمية الريفية
 البعد الزماين :خبلل مدة الًتبص و اليت سبت يف مدة  30يوم
من أجل الوصول إذل نتائج مقنعة و لئلجابة على إشكالية البحث و التساؤالت اؼبطروحة سابقا،مت
االعتماد على اؼبنهج الوصفي يف اعبانب النظري و إسقاط الدراسة على أرض الواقع و ذلك بقيامنا
بدراسة ربليلية يف بنك
صعوبات الدارسة:
- نقص اؼبراجع والدراسات اليت تتحدث عن الواقع االقتصادي واؼبارل اعبزائري.
 صعوبة الًتصبة خاصة بالنسبة للجزء التطبيقي وذلك الستعمال اللغة األجنبية يف البنوك اعبزائرية
 عدم وجود عبلقة تواصل بُت اعبامعة و اؼبؤسسات اؼبصرفية.
و لغرض اإلؼبام جبوانب اؼبوضوع مت تقسيم البحث إذل فصلُت:
الفصل األول :يتمحور حول النظريات ااالدبية وتطبيقية
و الفصل الثاين :دراسة حالة للبنك الفبلحة للتنمية الريفيةBDAR

اٌفصً األوي

اىْظشٝاخ االدتٞح ٗاىرطثٞقٞح

اىفصو األٗه
تمهيد:

يعترب البنك من أنواع اؼبؤسسات اؼبالية اليت يرتكز نشاطها يف قبول الودائع ومنح االئتمان وهبذا اؼبفهوم يعترب
وسيطا بُت اولئك الذين لديهم اموال فائضة وبُت اولئك الذين وبتاجون لتلك االموال وعلى الرغم من ان
البنوك التجارية التعترب الوسيط الوحيد يف ىذا اؼبضمار اال اهنا تتسم بصفات معينة سبيزىا عن غَتىا من
الوسطاء يف ؾبال سبويل االستثمارات الهنا تتيح للمدخرين فرص متنوعة الستثمار مدخراهتم فهناك الودائع
التقليدية وشهادات االيداع اليت تعترب فرصة استثمارية جيدة للمدخرين الذين يرغبون يف توجيو امواؽبم اذل
االستثمارات قصَتة االجل  ،وىناك كذالك السندات القابلة للتداول اليت تصدرىا البنوك واليت تبلئم اؼبدخرين
الذين يفضلون توجيو مواردىم اؼبالية اذل استثمارات طويلة االجل .ويعد البنك التجاري أىم الوسطاء اؼباليُت
يف االقتصاد.

اٌّبحث األوي:اٌنظرَاث االدبُت واٌتطبُمُت.
اٌّطٍب األوي :تؼرَف اٌبنىن اٌتجارَت وظائفها وِصادر تّىٍَها

اٌفرع األوي :تؼرَف اٌبنىن اٌتجارَت
البنك التجاري ىو اؼبنشأة أو الشركة اؼبالية اليت تقبل الودائع من األفراد واؽبيئات (األشخاص اؼبعنوية ربت
الطلب وألجل مث تستخدم ىذه الودائع يف فتح اغبسابات و القروض (اإلئتمانات بقصد الربح .وقد
استمدت البنوك التجارية تسميتها من خبلل تقديبها للقروض قصَتة األجل للتجار يف بداية قيامها (فهي أقدم
البنوك تارىبيا على اإلطبلق

ومع تطور النشاط التجاري والصناعي تزايدت أنبية التمويل اؼبصريف ؽبذه

النشاطات بقروض طويلة ومتوسطة األجل  ،خاصة يف ميدان االستثمار وكذا عمليات سبويل التجارة اػبارجية
 .ويطلق على البنوك التجارية أحيانا اسم بنوك الودائع ألن أىم مواردىا تتمثل يف األموال اؼبودعة لديها  ،وىي
عند إعا دة إقراض ىذه األموال تكون قد تاجرت دبا ليس لديها ،وأىم ما يبيزىا يف الوقت اغباضر ىو أن
البنوك العاملة ؾبتمعة تقدم قروضا تفوق قيمتها بكثَت قيمة اآلمال اؼبودعة لديها ،ويطلق على ىذه العملية اليت
تعترب أىم وظائف البنوك التجارية اسم خلق الودائع أو خلق النقود
1

1

جاٍؼح اىَيل سؼ٘د 6101ػَادٗ اىرؼاٍالخ االىنرشّٗٞح ٗاالذصالخ ذصَٗ ٌٞذط٘ٝش اىث٘اتحٗاالػالً اىجذٝذٍْ/رذٝاخ اىذ٘اس
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اٌفرع اٌثانٍ :وظائف اٌبنىن اٌتجارٌ
أن للبنوك التجارية وظيفتان أساسيتان نبا:

- 1وظيفة الوساطة  :أي التوسط بُت اؼبقرضُت واؼبقًتضُت بتجميع اؼبدخرات والفوائض اؼبالية ووضعها يف متناول
األفراد واؼبشروعات الراغبة يف االقًتاض،
وال زبتلف البنوك التجارية يف قيامها هبذا الدور عن البنوك غَت التجارية وعن سائر اؼبؤسسات اؼبالية اليت يتألف
منها السوق االئتماين بالوطن ،واليت تسمى الوسطاء اؼباليُت.
_2وظيفة خلق النقود :وىي وظيفة أكثر أنبية وتأثَتا من الوظيفة األوذل ،إذ ىي الصفة األساسية اليت تتميز هبا
البنوك التجارية عن اؼبؤسسات اؼبالية األخرى و عن سائر الوسطاء اؼباليُت ،ومعٌت خلق النقود ىو إمكان البنك
إحبلل تعهده بالدفع ؿبل النقود الفعلية فيما يبنحو من قروض،وبذلك ىبلق البنك وسائل دفع -تقوم مقام النقود
 تتمثل يف قدرة الزبون على التعامل بتلك الوسائل  -وىي يف شكل كتـايب مثل الشيك –يقبلــها اآلخرون يفاؼبعامبلت.
ويبكن تقسيمها أيضا إذل وظائف كالسيكية قديبة وأخرى حديثة  ،والوظائف الكالسيكية يبكن إصباؽبا دبا يلي :
1قبول الودائع على اختبلف أنواعها . 2تشغيل موارد البنك على شكل قروض واستثمارات متنوعة مع مراعاة مبدأ التوفيق بُت سيولة أصول البنكورحبيتها وأمنها .
أما الوظائف الحديثة فتقوم على تقدمي خدمات متنوعة منها ما ينطوي على ائتمان ومنها ما ال ينطوي على
ائتمان ومن بُت أبرز ىذه اػبدمات ما يلي :
1إدارة األعمال واؼبمتلكات للعمبلء وتقدمي االستشارات االقتصادية واؼبالية-2سداد اؼبدفوعات نيابة عن الغَت .
11
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- 3خدمات البطاقة االئتمانية

- 4ربصيل فواتَت الكهرباء والتلفون واؼباء من خبلل حسابات تفتحها اؼبؤسسات اؼبعنية يقوم اؼبشًتكون بإيداع
قيمة فواتَتىم فيها .
- 5ربصيل األوراق التجارية .
- 6اؼبسانبة يف خطط التنمية االقتصادية. 1
الفرع الثالث :مصادر تمويل البنوك التجارية

2

ربصل البنوك التجارية على أمواؽبا من خبلل نوعيُت أساسيُت من اؼبصادر ونبا:
1المصادر الداخلية) :) Internal Sourcesتشمل ىذه اؼبصادر على األموال اليت يتأسس هبا
البنك,باإلضافة إذل ما يستطيع البنك توليده من خبلل نشاطاتو وتقسم إذل:
1رأس المال المدفوع :أي رأس اؼبال الذي يدفعو اؼببلك و اؼبسانبون عند إنشاء البنك ,والذي يدفعوهأيضاً عند التفكَت بزيادة رأس اؼبال .و يعترب ىذا اعبزء من أموال البنك ذو أنبية بالغة من أجل اغبصول على ثقة
اعبمهور واؼبودعُت,ألن ىذا اعبزء من رأس اؼبال البنك يشكل ضماناً للمودعُت,وىو ضروري لبداية عمل
البنك,كما أنو يعكس قوة اؼبركز اؼبارل للبنك.كما ذبدر اإلشارة إذل ضرورة عدم اؼببالغة هبذا اعبزء من رأس اؼبال
ألن ذلك يبكن إن يؤثر سلباً على معدل العائد االستثمارات.
2-األرباح المحتجزة :وىي على الشكل التارل:

1

ّفس اىَشجغ اىساتق
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االحتياطيات :وىي اؼببالغ اليت تقتطع من األرباح  ,وقد تكون ىذه االحتياطيات اختيارية من أجل تدعيماؼبركز اؼبارل للبنك و مقابلة اػبسائر اؼبتوقعة يف بعض األصول  ,أو قد تكون إجبارية دبقتضى القانون الذي تاس
سبو و التعليمات اليت يصدرىا البنك اؼبركزي.
المخصصات :اليت يش كلها البنك من صايف الربح  ,مثل ـبصص االمتبلك و ـبصص ديون مشكوكفيها......اخل.
األرباح غير الموزعة (القابلة لتوزيع)  :و اليت يبقيها البنك من أجل إعادة استثمارىا أو زيادة رأس مالالبنك و توسيعو .
2المصادر الخارجية) :) External Sourcesوتشمل األشكال التالية:1سندات الدين طويلة األجل :يصدر البنك ىذا النوع من السندات ليتم شراؤىا من فبل اعبمهور أواؼبؤسسات األخرى  ,ويعتربىا من ضمن أموالو اػباصة.
2الودائع :مثل ودائع جاري و ودائع ربت الطلب....اخل ,سنأيت على ذكرىا الحقاً.3البنك المركزي :وىو احد اؼبصادر اػبارجية اؽبامة لتمويل البنوك التجارية ,الن البنوك التجارية تقًتض منالبنك اؼبركزي  ,كما إن البنك التجاري يلجأ عادة إذل إعادة اغبسم لؤلوراق اؼبالية يف البنك اؼبركزي.1

1

ّفس اىَشجغ اىساتق
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 - 4التسهيالت االئتمانية الخارجية :وىي صبلة مل ربصل عليو البنوك التجارية من مراسليها يف اػبارج ,
وعادة ما تكون بالعملة األجنبية ,وىو يستفيد عادة من العمولة من أداء ىذه اػبدمة.وبالطبع يبكن إن توجد
مصادر أخرى ـبتلفة للبنوك التجارية باختبلف أنشطتها و عملياهتا و...اخل
 3الودائع): Depositsإن قباح البنوك يف أدائها إلعماؽبا و تقدمي اػبدمات و اؼبنتجات اؼبصرفيةاؼبتطورة و استمرارية البنوك و توسعها يتوقف بدرجة كبَتة على حجم مواردىا اؼبالية  ,واليت تشكل الودائع اعبزء
اؽبام منها..1
اٌّطٍب اٌثانٍ :طرق تمُُ اٌّشروع االستثّارٌ وِختٍف ِصادر تّىٍَه
اٌفرع االويِ :فاهُُ ػاِت حىي اٌّشارَغ االستثّارَت.
 /1االستثمار :ىو الزيادة الصافية يف راس اؼبال اغبقيقي للمجتمع،ودبعٌت أخر ىو كل إضافة جديدة إذل األصول
ا لرأظبالية اؼبملوكة للمجتمع كاآلالت واؼبعدات والتجهزات ووسائل النقل ،وكذا اؼبخزون من السلع واػبدمات
اليت سوف هبري استخدامها يف إنتاج سلع استهبلكية واستثمارية ،فضبل عن اإلنفاق االستثماري على أعمال
الصيانة اعبوىرية اليت تؤدي إذل زيادة عمر اآلالت واؼبعدات أو زيادة إنتاجها
 2أما المشروع االستثماري فهو نشاط استثماري ينطوي على ؾبموعة من األنشطة ،ويؤدي إذل وجود
منتجات ،وىو يلوح كفرصة سرعان ما ربول إذل فكرة متميزة فنيا واقتصاديا

2

ويعرف أيضا على انو ؾبموعة عناصر اإلنتاج البشرية واؼبادية،تستخدم وتسَت وتنظم هبدف إنتاج سلع وخدمات
موجهة للبيع

3

© 2000-2017 Bayt.com, Inc. Senior Finance & AccountsHusham Yousif Fadl Elmoula Siddig
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2
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فبا سبق فالمشروع االستثماري :ىو ذبسيد لفكرة متميزة فنيا واقتصاديا،تعمل على اؼبزج بُت اؼبوارد اؼبادية
والبشرية إلنتاج سلع وخدمات موجهة للبيع من اجل ربقيق أىداف معينة خبلل فًتة زمنية طويلة نسبيا.

/2إجراءات تمويل المشاريع االستثمارية
-1مراحل منح القروض االستثمارية :
 1-1الفحص األولي لطلب القرض :يقوم البنك بدراسة الطلب لتحديد مدى صبلحيتو اؼببدئية وفقا لسياسة
االقًتاض يف البنك خاصة من حيث الغرض ،األجل وأسلوب السداد ،كما يساعد ىذه العملية ؼبعرفة شخصية
العميل من خبلل لقائو مع العميل من خبلل لقائو مع اؼببدئي إما باالستمارية أو االعتذار مع توضيح األسباب
للعميل

1

 2-1التحليل االئتماني للقروض :يتضمن ذبميع اؼبعلومات اليت يتم اغبصول عليها من اؼبصادر اؼبختلفة ؼبعرفة
إمكانيات العميل االئتمانية السابقة للبنك ،ومدى مبلئمة راس اؼبال من خبلل التحليل اؼبارل باإلضافة إذل
الظروف االقتصادية اؼبختلفة واليت يبكن أن ينعكس أثرىا على نشاط اؼبؤسسة

2

 3-1التفاوض مع المقترض :يبكن ربديد مقدار القرض والغرض الذي سيستخدم فيو وكيفية صرفو وطريقة
سداده والضمانات اؼبطلوبة .وسعر الفائدة و يتم اإلنفاق على كل ىذه العناصر من خبلل عمليات التفاوض
لتحقيق اؼبصاحل

3

 4-1اتخاذ القرار :يف حالة قبول التعاقد يتم إعداد مذكرة القت ا رح اؼبوافقة على طلب القرض واليت تتضمن
بيانات اؼبنشاة طالبة القرض ،موقفها الضرييب ،وصف القرض والغرض منو ،الضمانات اؼبقدمة ،وملخص اؼبيزانية

1

ٍذَذ صاىخ اىذْاٗ ٛػثذ اىفراح ػثذ اىسالً:اىَ٘ؤسساخ اىَاىٞح.اىث٘سصح.اىثْ٘ك اىرجاسٝح اىذاساىجاٍؼٞح ٍصش 611ص651
2
ّفس اىَشجغ ص650
3

ت٘ ٝؼق٘ب ػثذ اىنش ٌٝاىَذاسثح اىرذيٞيٞح د٘ٝاُ اىَطث٘ػاخ اىجاٍؼٞح اىجزائش 0665
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الرحبية ،والنشاط االئتماين بشان القرض ،بناء على كل ىذه
لثبلث السنوات األخَتة مؤاشرات السيولةّ ،
اؼبعلومات يتم اؼبوافقة على منح القرض من السلطة االئتمانية اؼبختصة

1

 5-1صرف القرض :يشًتط لبدء استخدام القروض توقيع اؼبقًتض على اتفاقية القرض وكذلك تقديبو
للضمانات اؼبطلوبة واستفاء االلتزامات اليت ينص عليها اتفاق القرض

2

 6-1متابعة القرض والمقترض :اؽبدف من ىذه اؼبتابعة ىو االطمئنان على حسن سَتة اؼبنشاة وعدم حدوث
التصرفات من اؼبقًتض واليت تتطلب ازباذ االجراءات
لسداد احمل ّددة ،وقد تظهر من ّ
أي تغَتات يف مواعيد ا ّ
القانونيّة ؼبواجهتها وىذا للحفاظ على حقوق البنك

3

 7-1تحصيل القرض :يقوم البنك بتحصيل مستحقاتو حسب النّظام اؼبتّفق عليو وذلك إذا دل تقابلو أي من
مرة اخرى
السداد أو ذبديد الفرص ّ
السابقة عند اؼبتابعة وىي اإلج ا رءات القانونية أو تأجيل ّ
الظروف ّ

4

 2نموذج المعايير االئتمانية :أصبح من األمور اؼبتعارف عليها من إدارة االئتمان وعند تقديبو ضرورة ربديد
درجة اؼبخاطر اؼبرتبطة بو.
تتعرض ؽبا إدارة االئتمان
-1-2القدرة على االستدانة :ىي من أىم اؼبعايَت اليت تؤثر يف مقدار اؼبخاطر اليت ّ
ورغم أهنا رب ّدد مقدرة العميل يف إعادة ما متّ اقًتاضو من البنك ،إال أن ىناك عدة أراء ح ّددت ماىية القدر
كمتغَت يف اؼبخاطر اليت يرى البعض أهنا تعٍت أىلية الشخص على االقًتاض ،فيما يرى البعض االخر أن القدرة
ّ
ىي مقدار اؼبوارد األساسية لسداد االئتمان ،وىي تعتمد على التدفق السابق واؼبتوقع يف اؼبستقبل

11

ٍذَذ صاىخ اىذْاٗ ٛػثذ اىفراح ػثذ اىسالً:اىَ٘ؤسساخ اىَاىٞح .اىث٘سصح.اىثْ٘ك اىرجاسٝح اىذاساىجاٍؼٞح ٍصش6111ص()651/650
2
ّفس اىَشجغ
3
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 2-2شخصية العميل :اؼبقصود بشخصيّة العميل سلوكيّاتو والسلوكيّة ىنا رب ّدد دبدى قدرة العميل على الوفاء
الشركة على
ذبسد مدى قدرة ّ
بالتزاماتو ورغبتو يف ذلك ،أما شخصية العميل كشركة أعمال فنقصد هبا اإلدارة ّ
اليت ّ
الوفاء دبا عليها من االلتزامات من خبلل قدرة إدارهتا على اقباز األعمال

1

التحليل االئتماين تشَت إذل قدرة العميل على سداد التزامتو
 3-2راسمال العميل :إن الدارسات
ّ
اؼبتخصصة يف ّ
ذباه البنوك اليت تعتمد يف اعبزء الكبَت منها على قيمة رأظبال الّذي يبلكو ،لذلك كلما كان رأظبال كبَت كلما
البفضت اؼبخاطر االئتمانية والعكس صحيح ،لذلك فا ّن رأس مال العميل يبثّل ّقوتو اؼباليّة

2

ضمان :إن أفضل ضمان للبنك ىو ال ّذي يبكن ربويلو إذل نقد بسهولة وبدون خسارة لذلك هبب مراعاة
 4-2ال ّ
ما يلي:
 عدم تقلب قيمة الضمان بشكل كبَت خبلل فًتة االئتمان
الضمانات اؼبق ّدمة لتغطية قيمة االئتمان
ؿبل نزاع ،كفاية ّ
 تكون ملكية العميل ّ
للضمانات كاملة وليس ّ

3

اٌفرع اٌثانٍ :دراست اٌجذوي االلتصادَت ٌٍّشروع االستثّارٌ
تتمثل دراسة اعبدوى االقتصادية يف تلك اجملموعة من الدراسات اليت تسعى إذل ربديد مدى صبلحية اؼبشروع
اؼبقًتح) "4وىي أسلوب علمي لتقدير احتماالت قباح أو فشل مشروع معُت قبل التنفيذ الفعلي و ذلك يف ضوء
قدرة اؼبشروع على ربقيق أىداف معينة للمستثمر ،كما تعرف على أهنا "منهجية الزباذ القرارات االستثمارية ،
تعتمد على اؼبعرفة الدقيقة الحتماالت قباح أو فشل مشروع استثماري معيُت و اختبار مدى قدرة ىذا اؼبشروع
على ربقيق أىداف ؿبددة ،تتمحور حول الوصول إذل أعلى عائد و منفعة للمستثمر اػباص أو االقتصاد القومي
أو لكلبهما على مدى عمره االفًتاضي  ،و ىي" ؾبموعة من األساليب العلمية اؼبستمدة من علوم االقتصاد و
1

ّفس اىَشجغ
2
ّفس اىَشجغ
3
ّفس اىَشجغ اىساتق
4
صالح اىذ ِٝاىذسِ اىسٞس, ٜدساسح ٗذق ٌٞاىَششٗػاخ ت ِٞاىْظشٝح ٗاىرطثٞق اىطثؼح االٗى ٚتذاس اىفنش,اىقإشج ٍصش2003ص50
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اإلدارة و احملاسبة  ،تستخدم يف ذبميع البيانات و دراستها و ربليلها  ،هبدف (تقييم اؼبشروعات االستثمارية(".

1

 ،ذبرى لتحديد مدى صبلحية اؼبشروع االستثماري من عدة جوانب قانونية  ،فهي"ؾبموعة متكاملة من
الدراسات اؼبتخصصة تسويقية  ،إنتاجية  ،مالية  ،اقتصادية و اجتماعية لتحقيق أىداف ؿبددة و اليت يبكن يف
النهاية من ازباذ القرار االستثماري اػباص بإنشاء اؼبشروع من عدمو  ،دبعٌت قرار قبول أو رفض فكرة اؼبشروع.
نستنتج من خبلل ىذه التعاريف تثمثل دراسات اعبدوى االقتصادية للمشروع فيما يلي:
-1الدراسة التسويقية :إن دراسة اعبدوى التسويقية يقصد هبا " ؾبموعة من الدراسات والبحوث التسويقية
تتعلق بالسوق اغبارل و اؼبتوقع للمشروعات اؼبقًتحة ؿبل الدراسة  ،ينجم عنها توافر قدر من البيانات واؼبعلومات
التسويقية  ،تسمح بالتنبؤ حبجم وقيمة اؼببيعات من منتجات ؿبددة ومشروعات معينة خبلل فًتة مقبلة أو
مستقبلة.2
الهدف الرئيسي لدراسة اعبدوى التسويقية يتمثل يف قياس حجم السوق اغبارل واؼبتوقع للمنتجات والفرص
االستثمارية ؿبل الدراسة.
-2الدراسة الفنية  :يمكن أن تعرف دراسة اعبدوى الفنية بأهنا تلك الدراسة اليت تنحصر مهمتها يف دراسة كافة
اعبوانب الفنية اؼبتعلقة باؼبشروع اؼبقًتح  ،واليت يبكن االعتماد عليها يف التوصل إذل قرار استثماري ،إما بالتخلي
عن اؼبشروع أو التحول إذل مرحلة التنفيذ،ويتم ذالك عن طريق إختيار حجم اؼبشروع وطاقتو االنتاجية،وموقع
اؼبشروع

1

ػاطف جاتش طٔ ػثذ اىشد ٌٞدسساخ االصو اىؼيَ ,ٜداس اىجاٍؼح ,اىقإشج ٍ,صش  6115ص16
2
ماظٌ جاسٌ ىؼٞساٗ،ٛدساسح ىجذٗ ٙاالقرصادٝح ٗذق ٌٞٞاىَششٗع ،داس اىَْإج ,سْح 2001ص.22
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-3الدراسة المالية :تعتمد دراسة اعبدوى اؼبالية على ؾبموعة من البيانات واؼبعلومات ألوجو التكاليف اؼبختلفة
يف اؼبشروع  ،والتدفقات النقدية الداخلة ضمن اؼبشروع فتعترب ىذه الدراسة تقييما شامبل ؼبا تتضمنو من معايَت
تقنية واقتصادية تعمل على تقييم وربليل واف حول فعالية ورحبية اؼبشروع

1

التحليل اؼبارل ىو تشخيص للحالة اؼبالية للمؤسسة باستعمال وسائل وتقنيات زبتلف باتبلف الطرق واألىداف,
ويهدف ىذا التحليل أساسا إذل فحص السياسات اؼبالية يف مؤسسة ما وذلك بدراسة تفصيلية ؼبعطيات وبيانات
مالية  ،وذلك حملاولة معرفة وتغيَت األسباب اليت أدت إذل ظهور اؼبشاكل  ،وىذا ما يؤدي إذل معرفة واستنتاج
نقاط الضعف والقوة يف السياسة اؼبالية اؼبتبعة وبعد ذلك إعطاء اقًتاحات للخروج من ىذه الوضعية إذا كانت
الوضعية اؼبالية سيئة أو العكس ؿباولة توفَت الشروط الضرورية اليت تسمح باستمرارىا والتحمس للوصول للحالة
اؼبالية اؼبثلى.

اٌّبحث اٌثانٍ :اٌذراساث اٌسابمت
 )1بزاز حليمة  ،مذكرة ماجستَت حول إعادة سبويل البنوك التجارية "حالة اعبزائر "3جامعة اإلخوة متنوري
قسنطينة ،السنة اعبامعية(2005/2004
تتمحور ىذه الد ا رسة حول اإلشكالية التالية :على اعتبار أن إعادة التمويل تتم من خبلل مصدرينأساسيُت نبا إعادة اػبصم والسوق النقدية ،فأي اؼبصدرين أكثر استخداما من طرف البنوك التجارية؟
يتمثل اؽبدف األساسي يف ابراز آليات إعادة سبويل البنوك التجارية لدى البنوك واؼبؤسسات اؼبالية األخرىومعرفة مصادر التمويل باعتبارىا مصدر سبويليا غَت تضخمي حيث تنتقل السيولة من الوحدات ذات الفائض
إذل الوحدات ذات العجز.

1

سؼٞذ ػثذ اىؼزٝز ػثَاُ ,دساساخ اىجذٗ ٙاىَششٗػاخ اىْظشٝح ٗاىرطثٞقٞح ,ميٞح اىرجاسج ,جاٍؼح االسنْذسٝح ,ص11
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أما نتائج الدراسة فتمثلت فيما يلي:
 -1وبل بنك اعبزائر ؿبل البنوك التجارية اعبزائرية يف الدائنية ،وذلك فيما ىبص السندات اؼبمثلة يف
العمليات التجارية ،السندات العمومية القابلة للخصم مصرفية
-2إن بنك اعبزائر ال يعيد خصم سندات التمويل اؼبمثلة للقروض متوسطة األجل إال إذا كانت ىذه
األخَتة هتدف إذل دعم السكن ،تطوير وسائل اإلنتاج ،وسبويل الصادرات .
 2بو ريدح صورية :مذكرة ماجستَت ،حول دور البنوك التجارية يف سبويل و هتيئة اؼبؤسسات اؼبصغرة ،جامعةقسنطينة ،السنة اعبامعية(2005/2004
تتمحور ىذه الدراسة حول االشكالية التالية :ماىو دور البنوك التجارية يف سبويل و هتيئة اؼبؤسساتاؼبصغرة.
أما نتائج الدراسة فتمثلت فيما يلي:
 1 مهما اختلف شكل الدعم إلنشاء مؤسسة مصغرة فإن سبويلها يستد
 عي تدخل البنوك التجارية.
 2 يف ظل العوؼبة واؼبنافسة والبحث عن االستخدامات االكثر مردو دية ،فالبنك يوجو جزء من موارده لتلبية
طلبات أصحاب اؼبشاريع.
3 يف ظل اؼبخاط اؼبرتبطة بتمويل اؼبؤسسات اؼبصغرة فإن وكالة البنك أثبتت قبا عتها يف سبويل اؼبؤسسات
حبيث ال تتعدى النسبة اؼبمولة عن اغبد االقصى اؼبنصوص عليو.
4 قد يسعى البنك اذل قبول سبويل اؼبشروع يف الوقت الذى يكون صاحبو قد استفاد من التمويل من وكالة
بنكية ربقق مثل ىذه االزدواجية فًتة استكشافها من البنك.
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5 ظبح سبويل اؼبؤسسات اؼبصغرة يف ظل برنامج التشغيل ،يف عدم تشدد البنك يف دراسة ملفات ىذه اؼبشاريع
وإسقاط دراسات دقيقة عليها.
 )3سعاد صدقي :مذكرة ماجستَت ،حول دور البنوك يف سبويل اؼبشاريع السياحية ،دراسة حالة البنك الوطٍت
اػبارجي"،وكالة جيجل " السنة الدراسية(. 2006/2005
الهدف من ىذه الدراسة ىو التعريف باإلمكانيات السياحية اؼبوجودة باعبزائر و الوصول اذل اؼبكانة الىت
وبتلها ضمن االقتصاد الوطٍت ومعرفة الآلفاق الىت رظبت اؼبشاريع السياحية وأساليب الدعم الىت ستحظى
هبام نقبل الدولة.
نتائج الدراسة تمثلت فيما يلي:
 -1مهما اختلف موضوع اؼبشروع السياحي ،إال أنو يتطلب سبويل من طرف البنوك التجارية
-2نقص االحًتافية والبَتوقراطية اؼبتعلقة بصعوبة اغبصول على العقار السياحي ،خاصة يف مناطق التوسع
السياحي وعدم هتيئتو وىذا ما أدى يف الكثَت من اغباالت إذل رفض البنك سبويل مثل ىذه اؼبشاريع.
-3دل يواجو البنك صعوبات يف مستحقاتو ىذا ما يدل على استفادة اؼبستثمرين من االمتيازات البنكية وغَت
البنكية متمثلة يف أسعار الفائدة واؼبزايا اعببائية  ،من طرف اؽبيئات الداعمة.
-3رغم اؼبشاكل اليت قد ربدث للبنك عند سبويلو ؼبثل ىذه اؼبشاريع واليت تتميز باؼبوظبية إال أنو قد قام
بتمويل كل اؼبشاريع اليت ربققت فيها الشروط الىت يتطلبها البنك
 )4خالد محمد ناجي ،مذكرة ماجستَت حول اؼبصارف الع ا رقية ودورىا يف االستثمار "الواقع...والطموح"
األكاديبية العربية اؼبفتوحة يف الدمبارك ،السنة اعبامعية(2010/2009
تتمحور ىذه الد ا رسة حول اإلشكالية التالية :مشكلة البحث تتناول اؼبصارف الع ا رقية اغبكوميةواألىلية اليت تقوم بنشاطات مصرفية حبتة ،واليت ال تتبلءم ومقدار اؼبليا ا رت من اؼبخزون اؼبارل لديها وعدم
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استثمارىا يف أمور نقدية أخرى كاالستثمار أو التجارة وأمور أخرى ،ووجدت أن ىذا األمر مشكلة تواجو
اؼبصارف وسببها اغبد من نشاطات ىذه اؼبصارف اعتمادا على قانون البنك اؼبركزي العراقي ،أي أن اؼبشكلة
قائمة بُت البنك اؼبركزي وىذه اؼبصارف- .بعد الدراسة اؼبيدانية واالستبانة وضعت ىدفا لدراسيت وىو كيفية
تفعيل نشاطات ىذه اؼبصارف العراقية حبيث تعمل على مبادئ نقدية للوصول إذل أفضل الطرق لزيادة النقد
اؼبصريف وعدم سقوطها يف اإلفبلس اؼبصريف ،وان االستثمار الوسيلة األسهل يف تفعيل دور النقود يف
اؼبصارف.
أما نتائج الدراسة فتمثلت فيما يلي:-1ىذه الدراسة نظرية أو وصفية ربليلية لواقع اؼبصارف واالستثمار والطموح يف ارتقاء عمل اؼبصارف،
وتنفيذ اؼبشاريع االستثمارية.
ربول اذل البنك اؼبركزي العراقي
 -2إنشاء اؼبصرف الوطٍت الع ا رقي  1947ليكون دبثابة بنك البنوك وال ّذي ّ
عام  ، 1956وآخر قانون صدر للبنك اؼبركزي العراقي ىو القانون رقم  56لعام2004
 -3تاريخ اؼبصارف قدمي جدا يبتد إذل اغبضارات القديبة عندما انتقل اإلنسان من دور اؼبقايضة يف التعامل
السوقي إذل التعامل النقدي ،وال ّذي تطلب خزهنا وتفعيلها ضمن بيوت مالية ظبيت باؼبصارف.
 -4يف العراق ومنذ إهباد شريعة ضبو ا ريب وجلب اليهود إذل بابل مت إنشاء بيوت مالية.
 -5بدا النمو الفعلي يف االستثمار يف العادل بعد الثورة الصناعية يف القرن العشرين ،إذ بدأت عمليات نقل
اؼبكننة ومن شبة التكنولوجيا من الدول اؼبتقدمة إذل الدول النامية هبدف جذب ثرواهتا الطبيعية.
 -6هبدف تنظيم عملية االستثمار األجنيب يف العراق مت إصدار قانون رقم  13لعام 2006
وتعديبلتو بقانون رقم  2لعام، 2010ىذا القانون يسهل عملية تنفيذ اؼبشاريع االستثمارية اؼبباشرة وغَت
اؼبباشرة
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 )5جاسر ؿبمد سعيد اػبليل ،مذكرة ماجستَت حول اثر سياسة البنوك التجارية االئتمانية على االستثمار اػباص
يف فلسطُت .جامعة النجاح الوطنية يف نابلس ،فلسطُت .السنة اعبامعية(. 2005-2004
تتمحور ىذه الدراسة حول اإلشكالية التالية :ما ىو اثر سياسة البنوك التجارية االئتمانية على االستثماراػباص يف فلسطُت ؟.
أما نتائج الدراسة فتمثلت فيما يلي:
-1إن عملية زيادة التسهيبلت االئتمانية من شاهنا أن تلعب دور"العرض القائد "الذي من شانو ان وبفز
طلب االستثمار اػباص التابع ،إذا ما مت تذليل العوامل اؼبوضوعية األخرى اؼبتمثلة بنضوج البيئة االستثمارية.
 -2اظهر التحليل أن لدخول السلطة الوطنية الفلسطينية دورا يف أحداث تغيَت على طبيعة العبلقة بُت
التسهيبلت االئتمانية واالستثمار اػباص.
 -3أظهرت النتائج أن تأثَت االستثمار اػباص على التسهيبلت االئتمانية ىو أكثر جوىرية من تأثَت
التسهيبلت االئتمانية على االستثمار اػباص عند فجوة زمنية واحدة وحىت عند فجوتُت زمنيتُت.
 -4أظهرت نتائج ربليل اؼبرنات قدرة النظام اؼبصريف على جذب اؼبوارد اؼبالية باطراد على شكل ودائع ربت
الطلب ،وودائع توفَت وودائع أجلة.
 -5يعترب النظام اؼبصريف منافس لبلستخدامات األخرى للنقود يف إطار مفاضلة الفرص البديلة ،على الرغم
من اؼبرونة يف استجابة االستثمار للتغَت يف مع ّدل إصبارل الودائع إذل الناتج احمللي اإلصبارل.

خالصـ ـ ــة الفصل:
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نظرا للتطوارات اغباصلة يف العبلقات االقتصادية اليت أدت إذل تزايد اغباجة إذل البنوك وذلك راجع للوظائف
العديدة واؼبتنوعة للوظائف العديدة واؼبتنوعة ويعترب توفَت مصادر التمويل من أىم ىذه الوظائف والّيت تساىم
وتتنوع حسب اؼبشاريع االستثماريّة
بشكل كبَت يف تنمية االستثمار الوطٍت ،وعمليّة سبويل االستثمار تتع ّدد ّ
اؼبخطّطة والّيت هبب أن تكون ؿب ّققة ألىداف االقتصاد الوطٍت ،وعليو فالقروض البنكيّة من أىم أساليب
سبر عمليّة منحها دبراحل ووفقا ؼبعايَت معيّنة ،كما أن عملية
التمويل البنكي للمشاريع االستثماريّة والّيت ّ
يتعرض ؽبا البنك من جراء منحو للقروض والتّعامل مع
التّمويل ىذه قد تواجو ؾبموعة من اؼبخاطر الّيت قد ّ
فئات ـبتلفة من األعوان االقتصاديُّت
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تمهيد:
بعد دراستنا للجانب النظري ؼبوضوع دور البنوك التجارية يف سبويل اؼبشاريع االستثمارية باعبزائر سنحاول من
خبلل ىذا الفصل التطبيقي اسقاط ما مت الوصول إليو نظريا على ما ىو موجود يف الواقع ومن مث ابراز
الفجوة بينهما وؿباولة معاعبتها.
لذلك قمنا بًتبص ميداين يف بنك الفبلحة والتنمية الريفية ؼبدة شهر من أجل الوقوف على كيفية سبويل
مشروع استثماري ،ولدراستنا للجانب التطبيقي مت االعتماد على عدة طرق منها اؼبقاببلت الشخصية
للحصول معلومات خاصة باػبدمات اؼبقدمة من طرف الوكالة واؽبياكل التنظيمية كما اعتمدنا كذلك على
الوثائق الداخلية ؽبذه الوكالة
إنطبلقا من الدراسة اؼبيدانية لبنك الفبلحة و التنمية الريفية ،سنتطرق إذل نظرة شاملة عن البنك و ذلك من
خبلل تقسيمنا ؽبذا الفصل إذل ثبلث مباحث وىي:
المبحث األول :عموميات حول البنك الفالحة والتنمية الريفية BADR
المبحث الثاني  :اجراءات تمويل بنك الفالحة والتنمية الريفية للقروض االستثمارية
المبحث الثالث .دراسة تطبيقية لمشروع فالحي على مستوى المدرية الجهوية لبنك الفالحة التنمية الريفية
 -.BADRورقلة -
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اىفصو اىثاّ ٜاىذساسح اىَٞذاّٞح ىثْل اىفالدح ٗاىرَْٞح اىشٝفٞح ٗ BADRسقيح
اٌّبحث األوي ِ:فاهُُ ػاِه حىي اٌبنه اٌفالحت واٌتنُّت اٌرَفُت:
اٌّطٍب األويِ::فهىَ بنه اٌفالحت واٌتنُّت اٌرَفُت

ىو مؤسسة مالية تنصب عملياهتا الرئيسية على صبع اؼبوارد اؼبالية الفائضة عن حاجة اعبمهور واألعوان
االقتصادية لغرض إقراضها لآلخرين الذين ىم يف حاجة إذل التمويل ،وينصب نشاطها على تنمية القطاع
وسعت من ؾبال نشاطها ليمس صبيع القطاعات االقتصادية.1
الفبلحي وإنعاشو وقد ّ
اوال:نشأتو

أنشئ بنك الفبلحة والتنمية الريفية دبوجب اؼبرسوم  105/88بتاريخ  13مارس  1982وىو مؤسسة مالية
وطنية تنتمي إذل القطاع العمومي ،ومع بداية التسوية االقتصادية سنة 1988عدل وأكمل بقانون 01/88
الذي حدد هنائيا بتاريخ 12جانفي  1988ووضع طرق العمل وإجراءات التمويل ،فتحول بنك الفبلحة
والتنمية الريفية إذل شركة ذات أسهم وىذا التحويل سجل بعقد أصلي بتاريخ  19فيفري  1989لدى
مكتب التوثيق" مينداسان "موثق اعبزائر بالعاصمة.
جاء بنك الفبلحة والتنمية الريفية ؼبهمة تطوير القطاع الفبلحي وترقية العادل الريفي ،رقم أعمالو اليوم
 33000000000دج.
يف بداية اؼبشوار كان مكون من 140وكالة متنازل عنها من طرف البنك الوطٍت اعبزائري BNA
وأصبحت اليوم مكونة من  39مديرية و  300وكالة موزعة على اؼبستوى الوطٍت ويشغل بنك BADR
حوارل  7000عامل بُت إطار موظف نظرا لكثافة شبكتو وأنبية تشكيلتو البشرية.

www. badr-bank. dz

1
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اىفصو اىثاّ ٜاىذساسح اىَٞذاّٞح ىثْل اىفالدح ٗاىرَْٞح اىشٝفٞح ٗ BADRسقيح
ثانيا:المبادئ التي يرتكز عليها بنك الفالحة والتنمية الريفية .ثانيا:
يقوم بنك الفبلحة والتنمية الريفية على ؾبموعة من اؼببادئ واألسس من أجل القيام دبهامو على أحسن وجو
لتسهيل عملية توزيع األموال على األفراد ،وتتمثل ىذه البادئ فيما يلي:1
-1مبدأ االستغالل :يهتم البنك عموما بالزبون ووبرص على حسن استقبالو ويقدم لو اػبدمات اؼبطلوبة
ويبادر بإعطائو اؼبعلومات الصحيحة والدقيقة حىت يكون على علم دبا وبدث يف الساحة االقتصادية،ىذا ما
يدفعو ليكون مستقبل عن اغبكومة وعن اػبارج.
-2مبدأ القرض والمخاطرة :دبا أن البنك ىو اؼبؤسبن على أموال اؼبودعُت لو الذين وضعوا ثقتهم فيو،فهو
بذلك حريص عليهم حرصا يبليو اؼبنطق والقانون حىت يكون مستوى الثقة،وىو ملزم بإعادة اغبق إذل أىلو
خاصة وأن ىناك اثبات خطي ويتمثل ىذا اغبرص يف الضمانات اليت يقدمها البنك.

2

-3مبدأ السيولة :يتعامل البنك مع الناس لذا قبده ؾبربا ليكون جاىزا لطلباهتم إذا رغبوا يف سحب
ودائعهم وىذا ما يفسر مبدأ توفَت السيولة،أي اؼبال النقدي اعباىز ؼبواجهة طلبات السحب اآلتية من قبل
الزبائن.
-4مبدأ الخزينة :ويتمثل يف وجوب ترك نسبة معينة يف خزينة البنك لتغطية اغبسابات ومعامبلت
الزبائن،أما الفائض منها فَتسل إذل البنك اؼبركزي.
-5مبدأ األمن :وىنا يلجأ اؼبواطن إذل اؼبصرف من خبلل تعامبلتو التجارية وادخار أموالو تفاديا للمخاطر
اليت يتعرض ؽبا كالسرقة مثبل فالبنك كجهاز أمن مطالب بل ملزم باؼبراقبة الصارمة

1

ٍؼيٍ٘اخ ٍقذٍح ٍِ طشف ػَاه ٍصيذح ٍْخ اىقشٗض تاىثْل
2
ّفس اىَشجغ اىساتق
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اىفصو اىثاّ ٜاىذساسح اىَٞذاّٞح ىثْل اىفالدح ٗاىرَْٞح اىشٝفٞح ٗ BADRسقيح
اٌّطٍب اٌثانٍ  :دور وِهاَ بنه اٌفالحت واٌتنُّت اٌرَفُت
أوال :دور بنك الفالحة والتنمية الريفية
بنك الفبلحة والتنمية الريفية ىو عبارة عن وسيلة تستعملها الدولة لتحقيق التنمية يف اجملال الفبلحي
والريفي،وىذه نظرة بنك الفبلحة والتنمية الريفية حيث يقوم بوظيفتُت نبا:1
1صبع الودائع.
2توزيع القروض.
وىذا حسب اؼبادة 4من القانون األساسي لبنك الفبلحة والتنمية الريفية اليت ربدد ؾباالت ىذا األخَت.
نص اؼبادة":تتمثل مهمة بنك الفبلحة والتنمية الريفية يف تنفيذ صبيع العمليات اؼبصرفية واالعتمادات اؼبالية
على ـبتلف أشكاؽبا طبقا للقوانُت والتنظيمات اعباري العمل هبا،ويف منح القروض واؼبسانبة فيما يلي طبقا
لسياسة اغبكومة:
تنمية ؾبموع قطاع الفبلحة. ترقية النشاطات الفبلحية ،كما تزوده الدولة بقروض أخرى قصد ضمان التمويل.ويف ىذا اإلطار يقوم بنك الفبلحة والتنمية الريفية بتخصيص سبويلو ل:
 اؼبؤسسات اؼبالية. مزارع القطاع اػباص.تعاونية اػبدمات مثل تصليح اآلالت الفبلحية.تعاونية الكروم واػبمور.مركز تنظيم الغابات.الصيد البحري.1

ّفس اىَشجغ اىساتق
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اىفصو اىثاّ ٜاىذساسح اىَٞذاّٞح ىثْل اىفالدح ٗاىرَْٞح اىشٝفٞح ٗ BADRسقيح
تعاونية التسويق.اؼبؤسسة الفبلحية الصناعية بكل أنواعها.ثانيا :مهام البنك.
يبكن تلخيص مهام البنك األساسية فيما يلي:
-1وضع االمكانيات اؼبالية اؼبمنوحة من قبل الدولة اعبزائرية ألجل القطاع.
-2القيام باؼبسانبات اؼبالية الضرورية والنشاطات اؼبتعلقة باؼبؤسسات والنشاطات اػباصة واليت تساىم يف
التنمية الريفية.
-3التطور االقتصادي للوسط الفٍت إضافة إذل ذلك فإن بنك الفبلحة والتنمية الريفية مثل أي بنك يقوم
بالعمليات اؼبص رفية اؼبتمثلة يف:
منح القروض بكل أنواعها.معاعبة صبيع عمليات البنك من قروض،صرف،خزينة.التعامل مع اؼبؤسسات األخرى.االلتزام والقيام بالضمانات.سبويل ـبتلف العمليات اؼبتعلقة بالتجارة اػبارجية من اسًتاد وتصدير كما أن البنك يقدم مساعداتخاصة لكل اؼبؤسسات اليت تساىم يف تنمية اجملتمع الريفي خاصة أطباء وصيادلة.
ومن كل ىذا يبكن القول بأن بنك الفبلحة والتنمية الريفية يعمل على تنمية القطاع الفبلحي والريفي.

ثالثا  :الهيكل التنظيمي لبنك الفالحة والتنمية الريفية.
1

ّفس اىَشجغ اىساتق
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1

اىفصو اىثاّ ٜاىذساسح اىَٞذاّٞح ىثْل اىفالدح ٗاىرَْٞح اىشٝفٞح ٗ BADRسقيح
-1الهيكل القانوني لبنك الفالحة والتنمية الريفية:
1الجمعية العامة :ىي اؽبيئة السياسية اؼبمتلكة عبميع أسهم اؼبؤسسة االقتصادية ،و يف ىذا االطار ربدد
بقرارهتا للقانون لكافة الشروط اليت تتماشى مع مصلحة الشركة وتتفرع إذل صبعية عامة عادية وغَت عادية.
اعبمعية العامة العادية :تعرف كذلك كلما استدعيت للعمل يف أمور التسيَت واالدارة حسب اؼبادة 17من القانون . 04/88
اعبمعية العامة غَت عادية :تعرف كذلك كلما استدعت ؼبناقشة كل التساؤالت اليت ؽبا عبلقة بتعديلالشكل القانوين للمؤسسة عند:
رفع أو زبفيض رأس مال الشركة يف اطار قانوين.تقرير إدماج مؤسسة مع اؼبؤسسات األخرى عمومية و إقتصادية أو تقسيمها إذل فرعية يف إطار قانوين.أخذ االلتزامات يف مؤسسات أخرى.ربويل الشكل القانوين للمؤسسة.التشريع بالعمليات اعبارية.ربويل اؼبقر االجتماعي.-2مجلس اإلدارة :اؼبؤسسة العمومية االقتصادية مسَت من طرف ؾبلس االدارة وىو مكون من 09
أعضاء على األقل و  12عضوا على األكثر موزعُت كما يلي:
أعضاء على األقل و  10أعضاء على األكثر ربدد عهد م من طرف اعبمعية العامة العادية.
-3المديرية العامة :يدير اؼبديرية العامة للبنك رئيسا ،مديرا عاما يعينو ؾبلس االدارة ووبدد صبلحياتو
وسلطاتو يف التسيَت واؼبراقبة وذلك طبقا ألحكام اؼبادة  12من القانون األساسي للبنك.
ثانيا :الهيكل االداري لبنك الفالحة والتنمية الريفية
1الوكالة:
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اىفصو اىثاّ ٜاىذساسح اىَٞذاّٞح ىثْل اىفالدح ٗاىرَْٞح اىشٝفٞح ٗ BADRسقيح
تعترب الوكالة اػبلية األساسية وجهاز االستغبلل اػباص بالبنك وىي تدخل يف إطار ىيكلي يسمح بإستقبال
الزبائن وإرضائهم ،وكل الوكاالت اؼبتواجدة يف الوالية تشكل ؾبموعة استغبللية ،وكل وكالة تتكون من
مصلحتُت نبا:
أ -مصلحة الزبائن.
ب  -مصلحة االستغبلل.
وأىم العمليات اليت هبا الوكالة ىي :
تسيَت العمليات البنكية(احملفظة ،الصندوقاقباز تقارير شهرية وسنوية خاصة دبجمل النشاطات اليت ترسل إذل اؼبديرية اعبهوية.-2الفرع : SUCCURSAL
مساعدة ،توجيو وتنسيق بُت صبيع الوكاالت التابعة ؽبا وكذلك مراقبة أعماؽبا.
مديرية الفرع تسَت من طرف اؼبديرية وىذه األخَتة تتكون من فرعُت نبا:
 1-2مديرية فرعية لؤلعمال اإلدارية اؼبالية.
 2-2مديرية فرعية مكلفة باالستغبلل وااللتزام.
ومن مهام الفرع:
تنسيق النشاطات بُت صبيع الوكاالت.مراقبة استعمال القروض ومتابعة عمليات اإلقراض والسهر على استعماؽبا يف مصاحل اؼبؤسسة.مساعدة الوكاالت وتوجيهها.السهر على احًتام تطبيق القانون.السهر على نوعية اػبدمات.تنظيم وربفيز الزبائن على صبع الودائع وتوظيف الفبلحُت وكافة الفئات األخرى.الشكل رقم  :01وكاالت بنك الفالحة والتنمية الريفية لوالية ورقلة BADR
32

اىفصو اىثاّ ٜاىذساسح اىَٞذاّٞح ىثْل اىفالدح ٗاىرَْٞح اىشٝفٞح ٗ BADRسقيح
اىَذٝشٝح اىجٖ٘تح ىثْل اىفالدح ٗاىرَْٞح اىشٝفٞح  -فشع ٗسقيح-

وكالة ورقلة

وكالة
جاسي م

وكالة
الطيبات

وكالة
تقرت

وكالة

وكالة

وكالة عين وكالة

تمنراست صالح

حجيرة
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ايليزي

وكالة
جانت

اىفصو اىثاّ ٜاىذساسح اىَٞذاّٞح ىثْل اىفالدح ٗاىرَْٞح اىشٝفٞح ٗ BADRسقيح
الشكل رقم 02 :ىيكل التنظيمي لمجمع االستغالل ((ورقلة – ايليزي –تمنراست ))(())030
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اىفصو اىثاّ ٜاىذساسح اىَٞذاّٞح ىثْل اىفالدح ٗاىرَْٞح اىشٝفٞح ٗ BADRسقيح
اٌّبحث اٌثانٍ  :اجراءاث تّىًَ بنه اٌفالحت واٌتنُّت اٌرَفُت ٌٍمروض االستثّارَت
اٌّطٍب االويِ :راحً ِنح وتسُُر اٌمروض االستثّارَت ػًٍ ِستىي بنه اٌفالحت
واٌتنُّت اٌرَفُت:
تتمثل اؼبراحل اليت سبر هبا عملية منح القروض االستثمارية من قببل البنك فيمايلي:
 1إعداد وتقديم ملف القرض االستثماري:
إن ملف القرض االستثماري يبدأ أوال حبضور الزبون إذل البنك وتقدمي ملفو أمام رئيس مصلحة العبلقات مع
الزبائن ،حيث يقوم ىذا األخَت باجراءات مقابلة خاصة مع الزبون وذلك من اجل معرفة الدافع األساسي الذي
جعلو يطلب ىذا القرض،ويتم معرفة اؼبشروع الذي سينجزه واؼبتمثل طلب قرض استثماري يف الفبلحة  ،بعد
ذلك يطلب البنك من الزبون تكوين ملف طلب القرض ، ،وذلك تبعا للنموذج الذي الذي يعده البنك ؽبذا
الغرض  ،ويشتمل على عدة بيانات للتعرف أكثر على الزبون ، ،ويتكون ملف طلب القرض االستثماري من
الوثائق التالية:

1

 1-1الوثائق اإلدارية والقانونية :واليت تتمثل يف:
طلب خطي موقع من قبل الزبون يوضح فيو اؼببلغ اؼبطلوب ووجهة استخدامو ،باإلضافة إذل كل الوثائق اإلدارية
والقانونية،وإذا كان مشروعو يف إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب فيجب إحضار وثيقة تثبت ذلك.
 2-1الوثائق المحاسبية والجبائية :بالنسبة لطلب ق رض االستثمار تتمثل فيما يلي:
 اؼبيزانيات احملاسبية التقديرية ػبمس السنوات اؼبقبلة. جدول حسابات النتائج ػبمس السنوات اؼبقبلة. اؼبيزانية االفتتاحية.وبالنسبة لطلب قرض االستغبلل تتمثل فيما يلي:

1

ٍؼيٍ٘اخ ٍقذٍح ٍِ ػَاه ٍصيذح ٍْخ اىقشٗض تاىثْل
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اىفصو اىثاّ ٜاىذساسح اىَٞذاّٞح ىثْل اىفالدح ٗاىرَْٞح اىشٝفٞح ٗ BADRسقيح
 اؼبيزانيات احملاسبية ،جدول حسابات النتائج ،واعبداول اؼبلحقة لثبلث الدورات السابقة .أما بالنسبة للوثائقاعببائية وشبو اعببائية فيجب إحضار وثيقة عدم وجود أي التزام اذباه مصاحل الضرائب آو الضمان االجتماعي
لفًتة ال تزيد عن ثبلثة أشهر.
 3-1الوثائق المالية والتقنية :الدراسةالتقنية -اقتصادية "للمشروع :وىي دراسة مفصلة ألبعاد اؼبشروع من
الناحية االقتصادية ،أي اؼبسانبة من خبلل اؼبنافسة يف ربقيق التنمية االقتصادية (اإلنتاج ،خلق ،مناصب الشغل
 2الدراسة األولية للقرض:بعد تقدمي ملف القرض من العميل ،تقوم الوكالة البنكية دبجموعة من اؼبرجعات
والتدقيقات األولية ذات الطابع القانوين واحملاسيب ،حيث يقوم اؼبكلف بالدرسات من مراجعة كل الوثائق اليت مت
تقديبها كالتأكد من عنوان الزبون أو اؼبنشاة ،وكذا من عقود اؼبلكية أو اإلهبار ،نشاط الزبون وـبتلف الوثائق
اؼبقدمة.

1

وإذا كانت ىذه اؼبراجعات سبت يف ظروف عادية وتضمنت كل االجراءات الواجب القيام هبا وأسفرت عن نتائج
مرضية ،بعد ذلك يتم دراسة ملف طلب القرض وربليل اؼبعلومات اؼبقدمة من طرف العميل ربليبل ماليا ،ويتطلب
ىذا التحليل استعمال اؼبيزانيات احملاسبية التقديرية وجدول حسابات النتائج اؼبوجودة يف ملف القرض ،وذلك
بتحويبل اؼبيزانية احملاسبية اذل اؼبيزانيات اؼبالية وحساب بعض النسب اؼبالية.
 3المقابلة والمعاينة:يقوم البنك بإرسال عبنة مكونة من ثبلثة أعضاء وىم :اؼبدير وموظفُت من مصلحة القروض
ؼبعاينة مقر اؼبشروع ،واالضطبلع على اؼبسانبات العينية اليت يساىم هبا العميل يف ىذا اؼبشروع ،وبعدىا تقوم ىذه
اللجنة بتحرير ؿبضر اؼبعاينة والتوقيع عليو.

2

1

ّفس اىَشجغ
2
ّفس اىَشجغ اىساتق
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اىفصو اىثاّ ٜاىذساسح اىَٞذاّٞح ىثْل اىفالدح ٗاىرَْٞح اىشٝفٞح ٗ BADRسقيح
 4دراسة الضمانات :يطلب البنك من الزبون الضمانات البلزمة لتغطية قيمة القرض ويقوم اؼبكلف بالدراسات
من دراستها وذلك من اجل معرفة إمكانية ربقيقها ؽبذا الشرط ،وىو تناسب الضمانات مع قيمة القرض ،وتتمثل
الضمانات اليت يطلبها بنك الفبلحة والتنمية الريفية –ورقلة :-

1

1-4الضمانات الشخصية:تتمثل الضمانات الشخصية يف تعهد شخص أو عدة أشخاص للوفاء بالدين
عوض اؼبدين عند عجزه عن تسديد قيمة القرض ،ويشًتط أن يتمتع الضامن دبركز مارل جيد وذو ظبعة جيدة
لدى البنك ،والشخص الضامن قد يتخذ عدة أشكال وىي:
1-1-4الكفالة :ويلتزم دبوجبها شخص معُت بتنفيذ التزامات اؼبدين اذباه البنك إذا دل يستطع الوفاء بالتزاماتو

-

عند حلول تاريخ االستحقاق.
2-1-4الضمان االحتياطي :وىو تعهد من قبل الضامن بسديد مبلغ القرض الذي حصل عليو اؼبدين ،حيث

-

يقدم ىذا األخَت بالتوقيع على ورقة ذبارية عادة ما تكون بقيمة القرض.
2-4الضمانات العينية :ترتكز الضمانات العينية على موضوع الشيء اؼبقدم كضمان ،وتتمثل يف قائمة من
السلع والتجهيزات والعقارات اليت سبنح على سبيل الرىن وليس ربويبل للملكية ،ومبيز بُت نوعُت من الضمانات
العينية وىي:
  1-2-4الرىن الحيازي :وينقسم ىذا النوع بدوره إذل: -1الرىن الحيازي للمعدات واألدوات :ويسري ىذا النوع من الرىن على األدوات واألثاث ومعدات التجهيز وكذا
وسائل النقل وقبل قيام البنك برىنها يقوم أوال بالتأكد من مدى توفر الشروط الضرورية لقبولو كرىن ،ويبكن
للبنك من بيعها وسبلكها يف حالة عدم تسديد اؼبدين للقرض.

1

ّفس اىَشجغ اىساتق
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اىفصو اىثاّ ٜاىذساسح اىَٞذاّٞح ىثْل اىفالدح ٗاىرَْٞح اىشٝفٞح ٗ BADRسقيح
 -2رىن البضائع :يقبل البنك أيضا من الزبون البضائع كرىن من اجل حصولو على القرض وذلك مب ا رعاة ؾبموعة
من الشروط وىي:

 أن تكون البضائع غَت قابلة للتلف خبلل فًتة قصَتة. أن تكون قيمتها يوم تسديد القرض ىي نفسها يوم قبول رىنها. أن وبتفظ البنك هبا يف مستودعو اػباص أو أن وبتفظ هبا اؼبقًتض شريطة عدم استخدامها.-3الرىن الحيازي للمحل التجاري :يقبل البنك أيضا رىن شهرة ؿبل اؼبنشاة التجارية ،ويشمل عقد الرىن
اغبيازي للمحل التجاري وبشكل دقيق وصريح اليت ستكون ؿببل للرىن.
2-2-4الرىن العقاري :ىو عبارة عن رىن للعقارات اليت ىي ملك للزبون لصاحل البنك ودبوجبو يصبح للبنك
حقا عينيا على العقار للوفاء بدينو ،ويشًتط أن يكون ىذا العقار غَت مقيد بأي قيد ،وهبب أن يكون صاغبا
للتعامل معو وقابل للبيع ويتم تعيينو بدقة يف العقد فيما يتعلق بطبيعتو وموقعو ،وعند وصول تاريخ االستحقاق ودل
يتم تسديد القرض فانو يبكن للبنك وبعد تنبيو اؼبدين بضرورة الوفاء بالدين ،و إال سيقوم بنزع ملكية العقار منو،
وطلب بيعو وفقا لؤلشكال واالجراءات القانونية اؼبعمول هبا.
5تحديد المخاطر :بناء على التحاليل السابقة ؼبلف القرض وباالعتماد على اؼبعطيات اليت تضمنها اؼبلف
خبصوص القرض والزبون ،يقوم اؼبكلف بالدراسات بتحديد اؼبخاطر اليت يبكن أن ربيط بالقرض من حيث
خطر عدم السداد مع ذكر األسباب اؼبؤدية إذل ذلك.

1

اٌّطٍب اٌثانٍ  :تمُُُ ِساهّت بنه اٌفالحت واٌتنُّت اٌرَفُت فٍ تّىًَ اٌّشارَغ
االستثّارَت فٍ اٌّنطمت خالي اٌفترة ()2016-2012
ان االىتمام بالقطاع الفبلحي الذي يظهر من خبلل التدعيمات اؼبقدمة من طرف الدولة للفبلحُت ،لكن
ىذا دل يبنع من مسانبة بنك الفبلحة والتنمية الريفية –ورقلو  -من تقدمي القروض لفائدة اؼبشاريع

1

ّفس اىَشجغ اىساتق
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اىفصو اىثاّ ٜاىذساسح اىَٞذاّٞح ىثْل اىفالدح ٗاىرَْٞح اىشٝفٞح ٗ BADRسقيح
االستثمارية بصفة عامة واؼبؤسسات الصغَتة واؼبتوسطة بصفة خاصة ومن اجل معرفة مدى تأثَت ذلك على
حجم اؼبشاريع االستثمارية ،وبالتارل على نشاط بنك الفبلحة سوف نبدأ أوال بدراسة حجم اؼبلفات خبلل
ىذه الفًتة ،مث معرفة حجم التمويل اؼبمنوح من طرف البنك للمشاريع االستثمارية.
-1دارسة الملفات وتحليل البيانات الميدانية
أوال :تطور حجم الملفات المودعة ،المقبولة ،والمرفوضة للفترة(:)2016-2012
الستبيان مدى تأثَت األوضاع اعبديدة على حجم اؼبلفات اؼبودعة ،اؼبقبولة واؼبرفوضة لدى بنك الفبلحة
والتنمية الريفية -ورقلة -نقوم باستعراض التغرات اليت طرات على حجم ـبتلف اؼبلفات من خبلل اعبدول
التارل:1
الجدول رقم  ( 01 ):تطور عدد الملفات المودعة ،المقبولة والمرفوضة خالل الفترة(:)2016-2012
الوحدة :ملف
2012

2013

2014

2015

2016

سنوات

تعين
عدد الملفات المودعة

28

41

48

113

88

عدد الملفات المقبولة

18

21

26

90

50

عدد الملفات المرفوضة

10

20

22

23

38

نسبة الملفات المقبولة الى المودعة %

79.64 54.16 51.21 64.28

56.81

نسبة الملفات المرفوضة الى المودوعة20.35 45.83 48.78 35.71 %

43.18

المصدر :من اعداد الطالبة باالعتماد على معطيات من مصلحة منح القروض ببنك
نبلحظ من خبلل ىذا اعبدول أن عدد اؼبلفات اؼبودعة ،اؼبقبولة واؼبرفوضة تشهد عدم االستقرار يف عددىا،
لكن اؼبلفات اؼبقبولة تكون مرتفعة مقارنة باؼبلفات اؼبرفوضة من طرف الوكالة ،حيث تًتاوح نسبتها إذل
اؼبلفات اؼبودعة خبلل الفًتة  2016-2012مابُت  % 51و  %79لتسجل اقل نسبة ؽبا يف عام
1

ّفس اىَشجغ اىساتق
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اىفصو اىثاّ ٜاىذساسح اىَٞذاّٞح ىثْل اىفالدح ٗاىرَْٞح اىشٝفٞح ٗ BADRسقيح
 2013ب  51.21%بينما أعلى نسبة ؽبا سجلت يف سنة  2015ب 79.64%ويعود سبب ارتفاع
اؼبلفات اؼبقبولة مقارنة باؼبلفات اؼبرفوضة من طرف الوكالة إذل توفر ىذه اؼبلفات على كل الشروط اؼبطلوبة
من طرفها ،باإلضافة إذل زيادة االىتمام باؼبشاريع االستثمارية من طرف السلطات وتشجيعها لبلستثمار
بصفة عامة ،خاصة بعد إنشائها لؤلجهزة الداعمة اليت مت دخوؽبا يف اجملال االستثماري ،أما فيما ىبص
أسباب رفض البنك للملفات األخرى ،فهي تتمثل يف عدم استكماؽبا للشروط اؼبطلوبة أو ذباوز مبلغ القرض
اؼبطلوب لسقف التمويل المحدد من طرف البنك أو ألسباب أخرى  ،وللتدقيق أكثر نوضح ذلك من
خبلل اؼبنحٌت البياين التارل:
الشكل رقم  : 03منحنى بياني لعدد الملفات المودعة ،المقبولة والمرفوضة خالل الفترة()2016-2012

مصدر :من اعداد الطالبة

٘ٝضخ ىْا اىَْذْ ٚاىثٞاّ ٜأّ خاله اىفرشج اىََرذج ت 2016ٗ 2012 ِٞشٖذخ اىَيفاخ اىَ٘دػح،اىَقث٘ىح
ٗاىَشف٘ضح داىح ػذً اسرقشاس ٗذخضغ ىرغٞشاخ مثٞشجٝٗ ،الدع أٝضا خاله ٕزٓ اىفرشج أُ ػذد اىَيفاخ
اىَقث٘ىح ماُ مثٞشا ٍقاسّح تؼذد اىَيفاخ اىَشف٘ضح ٍا ػذا سْح  2013دٞث ماّد اىَيفاخ اىَشف٘ضح ذقشٝثا

40

اىفصو اىثاّ ٜاىذساسح اىَٞذاّٞح ىثْل اىفالدح ٗاىرَْٞح اىشٝفٞح ٗ BADRسقيح
ٍساٗٝح ىؼذد اىَيفاخ اىَقث٘ىح ,،مَا ٝسجو ٍِ اىشنو أػالٓ أُ امثش ػذد ىيَيفاخ اىَ٘دػح ٗ اىَقث٘ىح ماُ
سْح ٍ 2015قاسّح تاىسْ٘اخ االخش ٙدٞد تيغ ػذدٕا ٍ 00ٗ 113يف ػي ٚاىر٘اى.ٜ

الشكل رقم  04:منحنى بياني نسبة الملفات المقبولة الى المودعة خالل الفترة () 2016-2012

المصدر :من اعداد الطالبة
٘ٝضخ ىْا اىَْذْ ٚاىثٞاّ ٜأػالٓ اُ ّسثح اىَيفاخ اىَقث٘ضح شٖذخ ػذً اسرقشاس دٞد سجيد ػيٚ

ّسثح ىٖا خاله سْح  2015تْسثح  70.64%ويعود سبب ارتفاع اؼبلفات اؼبقبولة اذل توفر ىذه اػبَتة على
الشروط اؼبطلوبة من طرف البنك.

ثانيا :تطور حصيلة تمويل بنك الفالحة والتنمية الريفية للمشاريع االستثمارية خالل الفترة(-2012

:)2016
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اىفصو اىثاّ ٜاىذساسح اىَٞذاّٞح ىثْل اىفالدح ٗاىرَْٞح اىشٝفٞح ٗ BADRسقيح
ؼبعرفة مدى مسانبة بنك الفبلحة والتنمية الريفية – ورقلة -يف سبويل اؼبشاريع االستثمارية يف اؼبنطقة خبلل
ىذه الفًتة،خصوصا وان اغلبها كانت فبولة من قبل اعبهات الداعمة ويبكن توضيح ذلك من خبلل اعبدول
التارل:

الجدول رقم ( 02 ):تطور نسبة تمويل المشاريع االستثمارية من قبل الوكالة في المنطقة
خالل الفترة(:)2016-2012
تعين

سنوات

2013

2014

2015

مبلغ القرض المطلوبة 31065968.1

510216809.1

546015319.9

821767877.5 1186764298.3

26219677.1

296691074.5

474705719.2

741727686.3 1186764298.3

مبلغ تكلفة الملفات

2012

الوحدة /:الف دج
2016

االمقبولة
نسبة تمويل القروض

84.4

86.94

58.15

100

90.26

االستثمارية %
مبلغ القرض الممنوح
نسبة التمويل المقدم

593382149.04 949411438.64 379764575.36 207683752.15 20975741.68

80

80

70

80

80

من طرف الوكالة %
المصدر :من إعداد الطالبة باالعتماد على معطيات من بنك
من خبلل استعراض ىذا اعبدول والذي يبُت نسبة مسانبة بنك الفبلحة والتنمية الريفية -ورقلة -يف سبويل
اؼبشاريع االستثمارية يف اؼبنطقة ،نبلحظ أن نسبة مسانبة الوكالة يف التمويل مرتفعة عموما خبلل ىذه الفًتة حيث
تصل إذل نسبة 100 %يف سنة  , 2015أما اقل نسبة مسانبة سجلتها يف سنة  2013واليت تقدر ب
% 58.15ويعود سبب ذلك إذل أن اؼبلفات اؼبرفوضة كانت مبالغ القروض اؼبطلوبة فيها تفوق اغبد األقصى
اؼبوضوع من طرف البنك ،وىو نفس سبب رفض بعض اؼبلفات يف سنوات  2013و . 2014
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اىفصو اىثاّ ٜاىذساسح اىَٞذاّٞح ىثْل اىفالدح ٗاىرَْٞح اىشٝفٞح ٗ BADRسقيح
أما نسبة التمويل اؼبقدم من طرف الوكالة ،فيمكن اؼببلحظة خبلل سنة  2012يقدر ب  %80من مبلغ
التكلفة اإلصبالية لكل اؼبشاريع االستثمارية ،لكنو يف سنة  2013البفضت ىذه النسبة ب  % 10وذلك أن
اؼبشاريع اؼبمولة من طرف الوكالة البنكية دل تتم يف إطار الوكاالت الداعمة ،كما يبلحظ أن نسبة مسانبة البنك
يف التمويل قد عاودت االرتفاع وذلك بسبب زيادة خربة البنك يف التعامل مع ىذه اؼبشاريع ،والبفاض األخطار
اليت كانت سبنعو من سبويلها .خبلل الفًتة اؼبمتدة من  2014اذل .2016
الشكل رقم 05:منحنى بياني نسبة تمويل القروض االستثمارية في الوكالة خالل الفترة (:)2016-2012

المصدر  :من اعداد الطالبة

من خبلل الشكل اعبله يوضح لنا نسبة سبويل القروض االستثمارية مرتفعة عموما خبلل ىذه الفًتة حيث تصل إذل
نسبة 100 %سنة  2015وراجع ذللك الستوفاء اؼبلفات اذل كافة الشروط اليت وضعها البنك أما اقل نسبة سجلتها
يف سنة  2013واليت تقدر ب % 58.15 %ويعود سبب ذلك إذل أن اؼبلفات اؼبرفوضة كانت مبالغ القروض
اؼبطلوبة فيها تفوق اغبد األقصى اؼبوضوع من طرف البنك.
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اىفصو اىثاّ ٜاىذساسح اىَٞذاّٞح ىثْل اىفالدح ٗاىرَْٞح اىشٝفٞح ٗ BADRسقيح
الشكل رقم 06:منحنى بياني نسبة تمويل المقدم من طرف الوكالة خالل الفترة (:)2016-2012

المصدر  :من اعداد الطالبة

يوضح اؼبنحٌت البياين اعبله أن نسبة التمويل اؼبقدم من طرف الوكالة ،فيمكن اؼببلحظة خبلل الفًتة اؼبمتدة من
 2014اذل  2016أهنا ثابتة وتقدر ب  %80من مبلغ التكلفة اإلصبالية لكل اؼبشاريع االستثمارية لكنو يف سنة
 2013البفضت ىذه النسبة ب  10 %لتسجل نسبة  % 70من تكلفة االصبالية لكل اؼبشاريع وذلك أن
اؼبشاريع اؼبمولة من طرف الوكالة البنكية دل تتم يف إطار الوكاالت الداعمة.

اٌّبحث اٌثاٌث .:دراست تطبُمُت ٌتمذَُ لرض فٍ إطار اٌتحذٌ ِن طرف وواٌت ورلٍت
يقوم بنك الفبلحة والتنمية الريفية بدعم اؼبستثمرات الفبلحية عن طريق منح قروض يستفيد منها كل
األشخاص الطبيعيُت واؼبعنويُت.
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اىفصو اىثاّ ٜاىذساسح اىَٞذاّٞح ىثْل اىفالدح ٗاىرَْٞح اىشٝفٞح ٗ BADRسقيح

اٌّطٍب االوي :تمذَُ ٍِف طٍب لرض اٌتحذٌ.
يعترب القرض يف إطار التحدي من القروض اليت يقدمها بنك الفبلحة والتنمية الريفية والذي يقوم من خبللو
بتمويل اؼبشاريع طويلة ومتوسطة اؼبدى.
أوال :تعريف قرض التحدي
ىو قرض موجو لبلستثما رات اؼبدعومة جزئيا،يبنح من أجل خلق مستثمرات فبلحية وحيوانية واؼبزارع القائمة على
األراضي الفبلحية غَت اؼبستغلة التابعة للملكية اػباصة أو األمبلك اػباصة بالدولة ،وقد يكون طويل أو متوسط
اؼبدى.
ثانيا :الفئات المستهدفة من القرض
األشخاص الطبيعيُت أو اؼبعنويُت؛ مرفوقُت بسجل األعباء اؼبصادق عليو من طرف اعبهات اؼبخول ؽبا منطرف وزارة الفبلحة والتنمية الريفية؛
مبلك األراضي اػباصة غَت اؼبستغلة وأصحاب اؼبستثمرات الفبلحية أو اغبيوانية اعبديدة التابعة لؤلمبلك اػباصةبالدولة؛
اؼبزارعُت ومريب اغبيوانات سواء كانوا فرديُت أو منظمُت يف تعاونيات أو ؾبموعات مكونة قانونيا؛اؼبؤسسات االقتصادية العامة أو اػباصة الناشطة يف ؾبال اإلنتاج الفبلحي؛ أو التحويل أو توزيع اؼبنتوجاتالفبلحية؛
اؼبزارع التجريبية والنموذجية.ثالثا :المشاريع المؤىلة لإلستفادة من قرض'' التحدي'':
 -1فيما يتعلق بأشغال التهيئة وحماية األراضي:
الصرف والتطهَت45

اىفصو اىثاّ ٜاىذساسح اىَٞذاّٞح ىثْل اىفالدح ٗاىرَْٞح اىشٝفٞح ٗ BADRسقيح
أشغال التوجيو وإزالة اغبجارةوضع مص ّدات الرياحأشغال التسوية وهتيئة األرضيةفتح األراضي الفبلحيةجلب الطاقة الكهربائيةالتعديل - 2عمليات تطوير السقي الفالحي:
ذبنيد معدات الري وهتيئة وإقباز اآلبار اعبديدةاستقطاعات التبلل ،العثور على مصادر اؼبياه ،ربويل اؼباء ،اغبفر واآلبارإقباز أحواض لتخزين اؼبياه.ذبهيز مضخات اؼبياه.إنشاء شبكات توزيع اؼبياه.إنشاء وإعادة هتيئة قنوات الصرف.تصليح اؼبضخات اؼبوجهة لئلستعمال الفبلحي. - 3وسائل اإلنتاج واكتساب المؤىالت:
اغبصول على اؼبواد األولية'' بذور ،نباتات ،أظبدة ومنتوجات فيزيو تقنية''.اإلنتاج اغبيواين :منتوجات صيدالنية ،أشغال التهيئة ،إعادة تأىيل اؽبيئات اؼبوجهة لتغذية اؼباشية.عمرت طويبل.
قلع النباتات اليت ّعمليات تطعيم النباتات.اقتناء العتاد الفبلحي.اقتناء وسائل النقل اػباصة.اقتناء عتاد وذبهيزات تربية اؼبواشي. - 4إنجاز منشآت التخزين ،التحويل ،التعبئة ،التغليف والتقييم:
إقباز وذبديد الصناعات التحويلية واؼبنتوجات الفبلحية الكائنة بالقرب أو على اؼبزارع.إقباز منشآت زبزين اؼبنتوجات الفبلحية.46

اىفصو اىثاّ ٜاىذساسح اىَٞذاّٞح ىثْل اىفالدح ٗاىرَْٞح اىشٝفٞح ٗ BADRسقيح
بناء أو ىيئة اؼبنشآت اػباصة دبنتوجات التعبئة والتغليف الستعماؽبا يف اجملال الفبلحي والصناعاتالغذائية.
رابعا:محتوى ملف القرض التحدي.
 طلب خطي من طرف الزبون. فاتورة نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. شهادة اإلقامة. شهادة اؼبيبلد. شهادة من صندوق التأمُت على حوادث العمل.-

شهادة أداء اؼبستحقات.
مستخرج ضرييب.
نسخة من السجل التجاري.
شهادة زبصص الزبون.

-

شهادة اػبربة اؼبيدانية.
عقد التأمُت متعدد األخطار اؼبهنية.
إثبات فتح اغبساب اعباري لدى بنك الفبلحة والتنمية الريفية.
 5ميزانيات ؿباسبية متوقعة وجدول حسابات النتائج.

خامسا :مميزات قرض التحدي
-1قيمة قرض التحدي
القرض متوسط اؼبدى :من  1000000دج إذل  100000000دج
القرض طويل اؼبدى :من  1000000دج إذل  100000000دج
-2مدة التأجيل
القرض متوسط اؼبدى :من سنة إذل سنتُت
القرض طويل اؼبدى :من سنة إذل طبس سنوات
-3مدة القرض
القرض متوسط اؼبدى :من  3سنوات إذل  7سنوات مع التأجيل من سنة إذل سنتُت
القرض طويل اؼبدى :من  8سنوات إذل  15سنة مع التأجيل من سنة إذل طبس سنوات
-4آجال اإلستعمال
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اىفصو اىثاّ ٜاىذساسح اىَٞذاّٞح ىثْل اىفالدح ٗاىرَْٞح اىشٝفٞح ٗ BADRسقيح
القرض متوسط اؼبدى :من  6إذل  12شهرا كأقصى حد ابتداءا من استبلم القرض
القرض طويل اؼبدى :من  6إذل  24شهرا كأقصى حد ابتداءا من استبلم القرض
5المساىمة الشخصية
على األقل  10 %من قيمة اؼبشروع ؼبساحة أقل أو تساوي  10ىكتار
على األقل  20 %من قيمة اؼبشروع بالنسبة للمستثمرات اليت تفوق  10ىكتارات
-6نسبة االمتيازات  /نسبة الفوائد
القرض متوسط اؼبدى : 5.25 %امتيازات على عاتق الزبون
0للسنوات اػبمسة األوذل
%1للسنة السادسة والسابعة
القرض طويل األجل : 5.25 %امتيازات على عاتق الزبون
0للسنوات اػبمس األوذل
%1للسنة السادسة والسابعة
% 3للسنة الثامنة والتاسعة
ابتداء من السنة العاشرة امتيازات غَت موجودة.
-7الضمانات واالحتياطات:

رىن قانوين لؤلمبلك اغبقيقية والعقارية الناذبة عن التنازل وااللتزام بالرىانات على البناء اؼبنجز على الًتاب
اؼبمنوح؛ رىن قانوين للمستثمرة اؼبتعلقة باؼبلكية اػباصة ؛
عربون متضامن للشركاء اؼبتعاونُت أو أعضاء ا موعة اؼبكونة قانونيا بالنسبة لؤلشخاص اؼبعنويُت.

المطلب الثاني  :دراسة طلب قرض التحدي

تقدم مستثمر فبلحي(س بطلب سبويل من بنك  BADRاؼبتمثل يف اغبصول على قرض استثماري يف اطار
التحدي بقيمة  78 385 422,03 :دج اي بنسبة سبويل .%80
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اىفصو اىثاّ ٜاىذساسح اىَٞذاّٞح ىثْل اىفالدح ٗاىرَْٞح اىشٝفٞح ٗ BADRسقيح
فهذا اؼبستثمر طلب قرض طويل االجل على ان يسًتجع مبلغ القرض يف  8سنوات ويسدد على دفعات.واتفق
مستثمر على يقوم برىن قطعة االرض مساحتها االصبالية  100ىكتار بقيمة  95 000 000 ,00 :دج
كضمان .فأحضر ملف اؼبتعلق هبذا القرض واؼبتمثل يف :
الملف اإلداري

 -1طلب قرض استثماري موجو اذل مدير البنك فبضي من طرف اؼبستثمر(ملحق 01
 -2القانون التاسيسي وعقد االمتياز(ملحق 02
 -3بطاقة الفبلح(ملحق03
 -4الرقم اعببائي
 -5معلومات حول اؼبستثمر

الملف الجبائي

 -1مستخرج اؼبصفى الضرييب (ملحق 04

الملف التقني
 -1دراسة تقنية واقتصادية حول القرض واالستثمار (ملحق05

 -2ميزانيات وجدول حسابات النتائج التقدرية ػبمس سنوات قادمة
 -3تقرير ؿبافظ اغبسابات (ملحق06

 -4فواتَت شكلية للعتاد واالستثمارات اؼبراد سبويلها (ملحق07
 -5اؼبزايا اعببائية يف حالة استفادة منها

 -6تقارير خربة للمعدات اليت يقدمها كضمان
بعد ايداع ىذا اؼبلف على مستوى السكرتارية او اؼبكلف بالدراسات يقوم ىذا االخَت بدراسة اؼبلف استنادا ؼبا
جاء لو من معلومات من طلب القرض كما يبكن اللجوء ؼبصادر أخرى لتزويد باؼبعلومات وىي االستعبلم عليو
عند مصلحة مركزية اؼبخاطر لدى البنك اؼبركزي وىنا يتم اخد موافقة مبدئية ويتخذ القرار حسب القانون الداخلي
للبنك والذي حدد دببلغ معُت لكل مستوى

 -1على مستوى الوكالة  BADRأقصى حد 10 000 000دج
 -2على مستوى اؼبدرية اعبهوية يًتاوح مابُت  10 000 000دج اذل  20 000 000دج
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 ٗسقيحBADR حٞفٝح اىشَْٞح ىثْل اىفالدح ٗاىرّٞذاَٞ اىذساسح اىّٜاىفصو اىثا
. دج فأكثر20 000 000 على مستوى اؼبدرية اؼبركزية للقروض يًتاوح ما بُت-3
.وىذا اؼبلف يدرس على مستوى مدرية البنك حيث بعد فحص صبيع الوثائق يتم تسجيلو واعطاءه رقم
ٌ اٌذراست اٌّاٌُت وااللتصادَت ٌٍّشروع االستثّار: ٍاٌّطٍب اٌثان
: توفرت اؼبعلومات التالية08 بعد الدراسة ؽبذا اؼبشروع من طرف البنك (ملحق
:  دراسة تكلفة المشروع االستثماري-1
)03( :من خالل الجدول رقم
وصف العملية

كميات

Unite

Realisation foage 200ml

2

u

25 728,30

10 291 320,00

Equipement forage

2

u

1 338 480,00

1 338 480,00

Bassind’accumulation100m3

4

u

2 070 900,00

2 070 900,00

Station de tete

4

u

585 000,00

585 000,00

Pivot 30 Ha

1

u

5 444 716,66

5 444 716,68

Pivot 10 HA

2

u

6 363 050,10

6 363 050,10

Installation reseau GaG palmie

10 ,8

u

1 649 144,25

1 649 144,25

Installation reseau GaG olivier

10

ML

2 803 320,00

2 803 320,00

Installation reseau GaG serres

100

ML

903 123,00

903 123,00

Installation seres tunnel

100

HA

26 279 400,00

26 279 400,00

Trous de plantaton

1296

HA

758 160,00

758 160,00

Fourniture et plantation djebba

1037

HA

2 592 000,00

2 426 112,00

Fourniture et plantation djebba

259

u

606 060,00

606 528,00

Couverture de palmier

1296

u

151 632,00

151 632,00

Quantiti

50

وحدة

Prixunitare
الوحدة سعر

Coutكلفو

 ٗسقيحBADR حٞفٝح اىشَْٞح ىثْل اىفالدح ٗاىرّٞذاَٞ اىذساسح اىّٜاىفصو اىثا
Ouverture trous pour olivier

4000

u

1 404 000,00

702 000,00

Fourniture et plantation oliviers

4000

u

1 404 000,00

702 000,00

Tracteur

1

kg

3 129 700,00

3 129 700,00

Charrue

1

u

274 176,00

274 176,00

Cover crop

1

U

404 600,00

404 600,00

Faucheuse

1

u

208 250,00

208 250,00

Rateau faneur

1

u

286 790,00

286 790,00

Semoir

1

u

785 400,00

785 400,00

Citerne 3000l

1

241 570,00

241 570,00

Remorque 5ob

1

368 900,00

368 900,00

R,press standard

1

1 699 320,00

1 699 320,00

446 250,00

446 250,00

Pulverisateur 1000I
Vehicule utilitaire

1

3 050 000,00

3 050 000,00

Groupe electrogene KVA

1

4 415 580,00

4 415 580,00

المجم ـ ـ ـ ـ ـ ـوع

78 385 422,03

من اعداد الطالبة باالعتماد على معطيات من مصلحة منح القروض ببنك: المصدر

:  ىيكل التمويلي للمشروع االستثماري-2
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 ٗسقيحBADR حٞفٝح اىشَْٞح ىثْل اىفالدح ٗاىرّٞذاَٞ اىذساسح اىّٜاىفصو اىثا
)04( :من خالل الجدول رقم
عنوان العمليات
Realisation foage 200ml

تكلفة العمليات

مساىمة البنك

المساىمة الشخصي

10 291 320,00

8233056.00

2058264.00

Installation reseau GaG serres

1 338 480,00

1070784.00

267696.00

Installation seres tunnel

2 070 900,00

1656720.00

414180.00

585 000,00

468000.00

117000.00

Fourniture et plantation djebba

5 444 716,68

4355773.34

1088943.34

Fourniture et plantation djebba

6 363 050,10

5090440.08

1272610.02

Couverture de palmier

1 649 144,25

1319315.40

329828.85

Ouverture trous pour olivier

2 803 320,00

2242656.00

560664.00

903 123,00

722498.40

180624.60

26 279 400,00

21023520.00

5255880.00

Trous de plantaton

Fourniture et plantationoli
Equipement forage
Bassin d’accumulation 100m3

758 160,00

Station de tete

758160.00

2 426 112,00

1940889.60

485222.40

Pivot 30 Ha

606 528,00

485222.40

121305.60

Pivot 10 HA

151 632,00

151632.00

Installation reseau GaG palmie

702 000,00

702000.00

Installation reseau GaG oliviers

702 000,00

561600.00

140400.00

Tracteur

3 129 700,00

2503760.00

625940.00

Charrue

274 176,00

219340.80

54835.20

Cover crop

404 600,00

323680.00

80.920.00
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اىفصو اىثاّ ٜاىذساسح اىَٞذاّٞح ىثْل اىفالدح ٗاىرَْٞح اىشٝفٞح ٗ BADRسقيح
41650.00

166600.00

208 250,00

Faucheuse

57358.00

229432.00

286 790,00

Rateau faneur

157080.00

628320.00

785 400,00

Semoir

48314.00

193256.00

241 570,00

Citerne 3000l

73780.00

295120.00

368 900,00

Remorque 5ob

339864.00

1359456.00

1 699 320.00

89250.00

357000.00

446 250,00

3050000.00
883116.00

3532464.00

R,press standard
Pulverisateur 1000I

3 050 000,00

Vehicule utilitaire

4 415 580,00

Groupe electrogene KVA

78 385 422,03 58978904.02 19406518.01
%20

%80

المجم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع
en%

%100

المصدر :من اعداد الطالبة باالعتماد على معطيات من مصلحة منح القروض ببنك

-3حالة التنبؤ بالمبيعات( رقم االعمال) للمشروع لسنوات القادمة:
من خالل الجدول رقم )05( :إنتاج النباتي للمشروع:
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اىفصو اىثاّ ٜاىذساسح اىَٞذاّٞح ىثْل اىفالدح ٗاىرَْٞح اىشٝفٞح ٗ BADRسقيح
وحدة سعر البيع

المحصول

(دج*ك)

كمية *ىكتار

][DA/QX

][QX / HA

منطقة

تعين

][HA

8000

75

10.8

Palmier

600

600l/ha

10

Olivier

3000

300

10

PDT

4500

50

40

Ble

90

450

40

Botte

5000

350

0.8

Courgette

6000

600

1.6

piment

5000

900

1.6

Tomate

32 190

2725

100

المجموع

المصدر :من اعداد الطالبة باالعتماد على معطيات من مصلحة منح القروض ببنك
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اىفصو اىثاّ ٜاىذساسح اىَٞذاّٞح ىثْل اىفالدح ٗاىرَْٞح اىشٝفٞح ٗ BADRسقيح

 –4جدول رقم  )06(:صافي القيمة الحالية :
10

9

8

7

6

16715346.22

15380959.58

14110115.16

12899787

11747094

4935005

0.38

0.42

0.46

0.51

0.52

0.62

0.68

9906227.45

10332221.68

10772351.30

11229601

11701428

8640908

6374989

6595379

89412972.92

79506745.49

69174523.82

58402173

47172572

35471144

26830236

20455247

11027550.92

DA

1

السنوات

4

5

2

3

352063

-203120

-731865

-1235432

تدفق غير حقيقي

0.75

0.82

0.9

6817698

7042170

تدفق فعلي حقيق

13859868

7042170

تدفقات متراكمة

معدل الخصم

صافي القيمة الحالية

=

11 027 550,92
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اىفصو اىثاّ ٜاىذساسح اىَٞذاّٞح ىثْل اىفالدح ٗاىرَْٞح اىشٝفٞح ٗ BADRسقيح
-5حساب فترة االسترداد القرض :
من خبلل CAFيبكن ان نستنتج فًتة اسًتداد القرض
فًتة اسًتداد القرض = مبلغ القرض  /متوسط CAF
حيث :متوسط  =CAFمجموع  / CAFعدد السنوات
=689791713.86
لدينا مبلغ القرض  78385422.03دج
اذن فترة االسترداد ىي 8.8 = 689791713.84 / 783854422.03 :
ومنو فترة استرداد القرض 8:سنوات و 8اشهرDelai de recupration del’emprunt
*مؤشر الربحية ىو 1,14:دجIndice de profitabilite
اٌّطٍب اٌثاٌث  :لرار ِنح اٌمرض
من خبلل التحليل الذي قام بو اؼبكلف بدراسة طلبات القروض يف البنك وربليليو للوضعية اؼبالية للمستثمر من
اجل منحو قرض االستثماري توصل اذل ان :
 اؼبستثمر ليس عليو اي التزامات جبائية . ربقيق اإلجراءات اؼبذكورة سابقا على شهادة اؼبشروع. كما ان قدرة التمويل الذايت يف تزايد مستمر وىذا مايضمن اسًتجاع القرض . اضافة اذل اهنا ربقق رقم اعمال متزايد كون ىذا النشاط وبظى بطلب كبَتمن خالل النتائج الدراسة فنية واقتصادية وتحقيق مردود قرض مقبول من خالل الدراسة تقنية والعائد
االقتصادي وفترة االسترداد القرض تم قبول البنك منح ىذا القرض االستثماري بقيمة 58000000
دج وذلك وفق ضمانات كافية يلجأ اليها البنك في حالة عدم السداد القرض وتتمثل في رىن االرض
 100ىكتار .
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خالصة الفصل الثاني:
يف هناية ىذا الفصل يبكن القول أن بنك الفبلحة والتنمية الريفية-ورقلة -يعترب من اىم البنوك على الساحة
الوطنية لكونو يبتلك ابرز شبكة مصرفية يف اعبزائر ىذا من جهة ومن جهة أخرى لعدد اؼبشاريع اليت يقوم بتمويلها
واليت يرمي من خبلؽبا إذل ربقيق أىداف مسطر ؽبا مسبقا وفق ـبططات تنموية.
فبنك الفبلحة و التنمية الريفية يعمل على دفع عجلة التنمية وذلك من خبلل منح القروض إذل الزبائن الطالبة
للقرض فهي تؤثر بطريقة مباشرة أو غَت مباشرة على كل من االنتاج واالستهبلك والشغل وغَتىا من اؼبتغَتات
االقتصادية اليت تندرج ضمن التنمية .ومنح القروض يتطلب توفَت سياسة إقراضية واتباع معايَت و اجراءات تكون
فعالة و ناجحة .وبذلك أصبح نشاط البنك يتوسع ليشمل كل اؼبشاريع االستثمارية وىذا ما حصل فعبل يف سنة
 2015حيث كانت نسبة سبويل القروض االستثمارية مرتفعة عموما خبلل ىذه الفًتة لتصل إذل .%100
وراجع ذللك الستوفاء اؼبلفات اذل كافة الشروط اليت وضعها البنك أما اقل نسبة سجلتها يف سنة  2013واليت
تقدر ب % 58.15ويعود سبب ذلك إذل أن اؼبلفات اؼبرفوضة كانت مبالغ القروض اؼبطلوبة فيها تفوق اغبد
األقصى اؼبوضوع من طرف البنك.

اٌخاتّت
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أصبح موضوع تنمية اؼبشاريع االستثمارية يف ـبتلف ؾباالت النشاط االقتصادي يلقى اىتماما مت ا زيدا من
طرف اؼبنظمات الدولية واحمللية فضبل عن اىتمام الباحثُت االقتصاديُت هبا ،نتيجة لدورىا الفعال يف إنعاش
االقتصاد اعبزائري ،نظرا لسهولة تكيفها و مرونتها اليت ذبعلها قادرة على اعبمع بُت التنمية ووسيلة اهبابية لفتح
أفاق العمل من خبلل توفَت مناصب الشغل ،وسبكنها من رفع ربديات اؼبنافسة يف ظل اقتصاد السوق.
وأمام صبلة اؼبشاكل اليت تعًتض إنشاءىا تلك اؼبرتبطة بتجنيد اؼبوارد اؼبالية واليت سبثل شكل حجر عثرة لكل مبادرة
ترمي إلنشاء عمل خاص مستقل ،خاصة يف ظل انسحاب الدولة عن ضمان الشغل للفئة الشبابية ،وأمام ىذه
الوضعية رصدت الدولة ضمن سياستها اؽبادفة للقضاء على ىاجس البطالة من جهة ،ودعم اؼبستثم رين من جهة
أخرى برنامج يبنح شروبة الشباب فرصة بإنشاء مشاريع استثمارية مع االستفادة من التسهيبلت للذين تنطبق
عليهم الشروط احملددة ،وقباعة مثل ىذا الربنامج ويف ظل ؿبدودية مسانبة الدولة من خبلل الوكالة الوطنية لدعم
تشغيل الشباب من جهة و اؼبسانبة الذاتية من جهة أخرى ،استوجب تدخل طرف ثالث وقعت عليو مسؤولية
سبويل نسبة معتربة من التكلفة االستثمارية ،وبنك الفبلحة و التنمية الريفية من البنوك العمومية اليت خاضت ذبربة
سبويل اؼبشاريع االستثمارية وإلعطاء نظرة أوسع حاولنا تسليط الضوء من خبلل مسانبة الوكالة البنكية ورقلة
وذلك للفًتة اؼبمتدة من  2016-2012لكن نظرا لقصر الفًتة هبعل اغبكم على فعالية ىذه االجراءات على
مستوى الوكالة البنكية يتطلب فًتة كافية توصلنا بناء على اؼبعطيات اليت زبص قرابة  5سنوات من نشاط الوكالة
فيما ىبص قبول منحها للقروض ،أهنا استطاعت ربقيق نتائج مرضية يف اؼبنطقة ،حبيث يتم اؼبوافقة يف اغلب
األحيان على اؼببالغ اؼبرغوبة وان كان البنك ال يقبل سبويل صبيع اؼبلفات اؼبودعة فهذه ما يفسر اختبلف نظرة كل
من الوكالة البنكية.
ويف األخَت سوف نتوصل إذل عرض بعض النتائج و اليت توصلنا إليها على مدار ىذه الدراسة:
النتائج:
 -1مهما اختلف نوع اؼبشروع االستثماري إال أن سبويلو وتقييمو يتطلب تدخل من طرف البنوك التجارية
خاصة اثناء الدراسة ؼبلف القرض وىذا ما يؤكد الفرضية االوذل.
 -2يعتمد بنك الفبلحة والتنمية الريفية BADRعلى ؾبموعة من االجراءات والتدابَت ؼبنح القروض ،وىذا
لتفادي خطر عدم اسًتداد مستحقاتو ،حيث قام بتمويل نسبة معتربة من اؼبشاريع االستثمارية ؽبذه
اؼبنطقة ،واعبدير بالذكر أن ىذه اؼبشاريع تنشط يف صبيع القطاعات دون استثناء ،وىذا مايؤكد الفرضية
الثانية
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 -3يف ظل العوؼبة و اؼبنافسة والبحث عن االستخدام األكثر مرد ودية فالبنك يوجو جزء من موارده لتلبية
طلبات سبويل أصحاب اؼبشاريع من خبلل سبويل نسبة معينة من اؼبلفات اؼبودعة يربز اثر اؼبوافقة البنكية
يف إقامة اؼبشروع من عدمو وىذا ماتوكده الفرضية الثالثة والرابعة
 -4اؼبشاريع االستثمارية ىي العمود الفقري لنشاط االقتصادي.
اٌتىصُاث:
يف األخَت نورد صبلة من التوصيات نوضحها فيما يلي:
-1االعتناء دبسَتي اؼبشاريع يف ؾباالت إعداد ـبطط األعمال و اػبطط التسويقية من اجل توفَت
الضمانات للبنوك وتطوير أدائها.
 -2ضرورة إنشاء إدارة ؼبتابعة و تطوير سبل االستثمار يف ـبتلف جهات القطر.
-3وضع األسس اليت يتم على أساسها تقدمي التمويل ألصحاب اؼبشاريع حبيث نبلحظ اىتمام البنوك
باعبانب االقتصادي للمشروع فقط ،وإنبال عامل اؼبر دودية أي االعتماد على الطرق اغبديثة يف التقييم
أو ربليل الوضعية اؼبالية للمشروع.
-4زيادة فاعلية و تكثيف الربامج اػباصة بتعريف بتعريف اؼبستثمرين بفرص االستثمار يف اعبزائر،
وربديث أنظمة اؼبعلومات البنكية وأنظمة الدفع واستخدام أدوات اإلعبلم اآلرل واالتصال اغبديث لربط
الشبكة البنكية.
-5ال يقتصر دور الوكالة البنكية بإمداد اؼبوارد اؼبالية ،بل يتوجب تقدمي االستشارة والنصح ألصحاب
اؼبشاريع حىت يضمن اسًتداد أموالو دون الدخول يف مشاكل.
افاق اٌذراست:

من خبلل ىذا اؼبوضوع تبُت لنا الدور الفعال الذي تلعبو البنوك يف انعاش االقتصاد الوطٍت ،فيجب
العمل على توظيف االموال يف منح القروض للعمبلء من اجل اغبصول على ربح لضمان ودائع اعبمهور
واغبصول على ارباح لبقائو ،وهبب ترصبة االفكار اذل مشاريع استثمارية لتحقيق االكتفاء الذايت ؽبم
ولبلقتصاد وخلق بذلك مناصب شغل اضافة اذل كسب اؼبهارات باعتبارىا ؾبال خصب البراز القدرات
و اؼبهارات واغبصول على االرباح.
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لائّت اٌّراجغ
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اوال :الكتب
 - 1ابو يعقوب عبد الكريم :المحاسبة التحليلية ,ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر . 1998
 – 2عبد المطلب عبد الحميد:دراسات الجدوى االقتصادية التخاذ القرارات االستثمارية ,الدار الجامعية
االسكندرية . 2000
 – 3محمد صالح الحناوي عبد الفتاح عبد السالم ,الموؤسسات المالية ,البورصة  ,البنوك التجارية
,الدار التجارية مصر . 2000
 - 4كاظم جاسم العيساوي ,دراسة الجدوى االقتصادية وتقيم المشروع ,دار المناىج سنة 2001
 – 5صالح الدين الحسن السيسي ,دراسة المشروعات بين النظرية والتطبيقية  ,الطبعة االولى بدار
الفكر ,القاىرة ,مصر 2003
 – 6د عاطف جابر طو عبد الرحيم ,درسات االصل العلمي ,دار الجامعة ,القاىرة ,مصر 2003
ثانيا :المراجع االلكترونية
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ثالثا:الرسائل الجامعية
 )1بزاز حليمة  ،مذكرة ماجستَت حول إعادة سبويل البنوك التجارية "حالة اعبزائر "3جامعة اإلخوة متنوري
قسنطينة ،السنة اعبامعية(2005/2004
 )2بو ريدح صورية :مذكرة ماجستَت ،حول دور البنوك التجارية يف سبويل و هتيئة اؼبؤسسات اؼبصغرة ،جامعة
قسنطينة ،السنة اعبامعية(2005/2004
 )3سعاد صدقي :مذكرة ماجستَت ،حول دور البنوك يف سبويل اؼبشاريع السياحية ،دراسة حالة البنك الوطٍت
اػبارجي"،وكالة جيجل " السنة الدراسية(. 2006/2005
 )4خالد محمد ناجي ،مذكرة ماجستَت حول اؼبصارف الع ا رقية ودورىا يف االستثمار "الواقع...والطموح"
األكاديبية العربية اؼبفتوحة يف الدمبارك ،السنة اعبامعية(2010/2009
 )5جاسر ؿبمد سعيد اػبليل ،مذكرة ماجستَت حول اثر سياسة البنوك التجارية االئتمانية على االستثمار اػباص
يف فلسطُت .جامعة النجاح الوطنية يف نابلس ،فلسطُت .السنة اعبامعية(. 2005-2004
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