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اٌّمدِت اٌعاِت
الجزائر كغيرىا من الدول تسعى لممضي قدما كمواكبة عصر التقدم وذلك
من خبلل تجديد كل ما لدييا من وسائل وامكانيات في سبيل تحقيق أىدافيا والقضاء
عمى كل العراقيل الميدانية التي تعترض طريقيا في شتى الميادين .وكان ذلك بدأ
باالنتقال من مرحمة االقتصاد المخطط إلى مرحمة االقتصاد السوق وتحقيق المشاريع
التي يمكنيا أن تنمي ىذا االقتصاد ،واالستثمار ىي الصورة اإلستراتيجية لتحقيق ىذا
اليدف ،ومن أجل االقتصاديين يروا أن القرار االستثماري يتطمب فترة زمنية طويمة
ورأس مال ضخم وضمانات من المؤسسة تقدميا إلى اليياكل االستثمارية كالديون
من أجل الحصول عمى تمويل كافي ،وىذا بعدد تحميل ودراسة مدى سبلمة القرار
مع الييكل التمويمي.
حيث أن الدولة بعد عممية التأميم في فترة االستغبلل قامت بإعداد
مخططات وطنية مست كل القطاعات ،برزت من خبلل أىمية الجياز المصرفي
ودوره في عممية التنمية أي تمويل المشاريع االقتصادية المخططة.
إلى وقت قريب كانت تقوم بتمويل عممية االستثمار متخصصة نظ ار
لمخصائص المرتبطة يمثل التمويل ،ولكن ىذا تغير مع الزمن وأصبح بإمكان البنوك
التجارية القيام بمثل ىذه العمميات ،ومع ذلك يربط ىذا النمط من التمويل بوجود
مخاطر عالية ليس من السيل عمى أي بذلك وحدة تحمل أعبائيا .وبناءا عمى ذلك
يمكن صياغة اإلشكالية الرئيسية ليذا البحث عمى النحو التالي:
أ -ما ىي البنوك التجارية؟
ب -ما ىي أىمية المشاريع االستثمارية؟
ج -ما ىي القروض البنكية وما ىي اإلجراءات المتبعة منيا؟
د -ما أىم المعايير المتبعة من طرف بنك  BNAفي تمويل المشاريع االستثمارية؟

II

الفرضيات:
أ -تمعب البنوك التجارية دو ار ىاما في إعطاء فعالية لمتنمية االقتصادية
ب -المشاريع االستثمارية ىي أمد الدعائم المحركة لعجمة التنمية االقتصادية
ت -القروض البنكية وسيمة تمويل ناجحة
ث -إتباع البنك سياسة مبلئمة عند تقديمو لقروض يؤدي إلى تقميص مخاطر عدم
التسديد.
 أهداف البحث:
إلقاء الضوء عمى ىذا الموضوع واإللمام بمختمف جوانبوتبسيط المفاىيم وازالة الغموض عن بعض القضايا التي كانت محور تساؤلالمستثمرين.
تبيين مدى مساىمة البنوك التجارية في تمويل المشاريع االستثمارية األسباب الحقيقة الختيار الموضوع:
 حدود الدراسة:
تم إجراء الدراسة التطبيقية في وكالة ورقمة لبنك الوطني الجزائري في الفترة الزمنية
ماي

 5جوان

 2013وكانت الدراسة ضمن المجال االقتصادي والمالي داخل

مصمحة مزج القروض في ىذه الوكالة.
 صعوبات الدراسة:
نقص في بعض المراجعنقص المعمومات في الجانب التطبيقي لدى البنكضيق الوقت وكثافة الدروس في المواسم الدراسي يعرقل البحث الجيد المنيج المتبع ينقسم إلى جانبين:
جانب نظري وجانب تطبيقي ،حيث اعتمدنا في دراستنا عمى المنيج
الوصفي والتحميمي في الجانب النظري ومنيج دراسة حالة في الجانب التطبيقي كما
تم االستعانة بأدوات التحميل المالي من خبلل مجموعة من النسب والمؤشرات
المالية.

III
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اٌّبحث األٚي
ِاً٘ـــة اٌبٓـــٚن اٌخجازيـــة
المطمب األولتعريف البنوك التجارية ونشأتها
أوال تعريفها
البنوك التجارية ىي نوع من الوساطة المالية التي تتمثل ميمتيا األساسية
في تمقي الودائع الجارية لمعائبلت والمؤسسات والسمطات العمومية ويتيح ليا ذلك
القدرة إنشاء نوع خاص من النقود ىي نقود الودائع

()1

ويمكن تعريف البنوك التجارية بأنيا عبارة عن مؤسسات ائتمانية غير
متخصصة تضطمع أساسا بتمقي ودائع األفراد القابمة لمسحب لدى الطمب أو بعد
اجل قصير وتقديميا عمى شكل قروض قصيرة األجل لمعمبلء

()2

ويعرف البنك حسب الدكتور غسان عساف عمى انو مكان التقاء عرض
األموال بالطمب عمييا وىو ىمزة وصل بين المدخر والمستثمر وعميو فالبنك ىو
3

الجية التي تقوم بتجميع األموال في صورة ودائع

وينبغي اإلشارة إلى أن ىناك
 114عمى أنيا أشخاص

قانون النقد والقرض يعرف البنوك التجارية في مادتو
معنوية ميمتيا العادية والرئيسية إجراء العمميات ت الموصوفة في المواد
 113من ىذا القانون .
نشأته ـــا

نشأت المصارف التجارية كمحصمة لظروف ومتطمبات اقتضتيا التطورات
االقتصادية فمقد كان التجار ورجال األعمال

يودعون أمواليم لدى ىؤالء

الصيارفة بقصد حفضيا مقابل ايصاالت يحررىا الصيارفة لحفظ حقوق أصحاب
الودائع وىكذانشأت الوظيفة الكبلسيكية األولى لممصرف وىي إيداع األموال وكان

()1الطاىر لطرش تقنيات البنوك ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر الطبعة الثانية  2000ص 12

)(2جاسم عبد اهلل عقيل .النقود والمصارف .منشورات الجامعة المفتوحة .االسكندرية . 1994ص 190
)(3غسان عساف .دارة المصارف .دار الصفاء بيروت  1993ص14
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المودع إذا أراد ذىبو يعطي الصائغ اإليصال ويأخذالذىب ومع مرور الزمن أصبح
الناس يقبمون اإليصال فيما بينيم كوسيمة لمتبادل ويقى الذىب مكدسا في خزائن
الصائغ وقد تنبو الصائغ إلى ىذه الحقيقة فصار يقرض مالديو من الذىب مقابل
فائدة وىكذا نشات الوظيفة الكبلسيكية لممصارفوىي االقراض أما خمق النقود أو
إصدارىا فقد نشأت عندما كان القرض يأخذ شكل إيصال يحرره الصائغ (بدال من
الذىب الحقيقي) ويعطيو لممقترض وخاصة بعد ما أصبح الناس يثقون بيذه
اإليصاالت ألنيا قابمة لبلستبدال بالذىب في أي وقت يشاؤون كما دلتيم عمى ذلك
تجارتيم العديدة خبلل تعامميم مع الصائغ .
ولعل اول مصرف قام كان في البندقية عام
ذلك فظير بنك امستردام عام
1800م .

 1157م ثم تواى ظيور المصارف بعد

 1609م وبنك انجمت ار عام

 1694م وبنك فرنسا عام

()1

المطمب الثانيخصائص البنوك التجارية واهدافها
اوال خصائصها
يمكن تحديد خصائص البنوك التجارية بمايمي

()2

:

 يمارس البنك المركزي قابتو عمى المصارف من خبلل جياز مكمف بذلك في حين
ان المصارف التجارية ال يمكنيا ان تمارس اي رقابة او تاثير عمى البنك المركزي .
 تختمف النقود المصرفية التي تصدرىا المصارف التجارية عن النقود القانونية التي
يصدرىا المصرف المركزي فاالولىابرائية وغير نيائية والثانية ابرائية نيائية بقوة
التشريع .
 تقوم البنوك التجارية بعمميات اقتراض واالقتراض عن طريق جمع واستقبال الودائع
تحت الطمب او الجل تقديميا لمعمبلء عمى شكل قروض .

)-(1الطاىر لطرش .تقنيات البنوك .المرجع السابق .ص 17-16
) -(2اليواري انور اسماعيل اقتصاديات النقود والبنوك كمية الحقوق جامع الزقازيق مصر 1983ص 120
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 تتولى البنوك عممية خمق نقود الودائع وتعرف ىذه العممية بان يكون مجموع
القروض التي تقدميا ىذه البنوك تفوق بكثير قيمة االموال المودعو لديو عن طريق
الحسابات .
 ان تعامل البنوك التجارية بالودائع تحت الطمب يجعميا اكثر اواع البنوك مخاطرة
وىذا ما يحتم عمييا تحمل مسؤوليات جسيمة في ادارة االموال وتوفير متطمبات
السيولة فيي تسعى دائما لتحقيق الفعالية وتحسين مركزىا التنافسي في السوق .
ثانياأهدافها
ىناك ثبلث اىداف تميز البنك التجاري وتتمثل في :
- 1الربحية يتكون الجانب االكبر من مصروفات البنك من تكاليف ثابتة تتمثل
في الفوائد عمى الودائع وىذا يعني
وفقا لفكرةالرفع المالي /ن ارباح تمك البنوك اكثر تاثي ار بالتغير فيايراداتيا وذلك بالمقارنة من نشأة االعمال االخرى
لذا يقال ان البنوك التجارية تعد من اكثر منشات االعمال تعرضا الثار الرفع
المالي فاذا مازالت ايرادات البنك بنسبة معينة ترتب عمى ذلك زيادة الرباح
بنسبة اكبر وعمى العكس من ذلك اذا انخفضت االيرادات بنسبة معينة
انخفضت االرباح بنسبة اكبر بل قد تحول ارباح البنك الى خسارةئر وىنا
يقتضي من ارادة البنك ضرورة السعي ازيادة االيرادات وتجنب حدوث
انخفاض فييا

()1

.

- 2السيولة يتمثل الجانب االكبر من موارد البنك المالية في ودائع وستحق عند
الطمب ومن ثم ينبغي ان يكون البنك مستعدا لموفاء بيا في اي لحظة وتعد
ىذه من اىم السمات التي تمييز البنوك التجارية ن منشات االعمال االخرى.
ففي الوقت الذي تستطيع فيو ىذه المنشاتتاجيل سداد ما عمييا من مستحقات
ولو لبعض القت فان مجرد اشاعة عدم توفير سيولة كفيمة بان تزعزع ثقة

)-(1غسان عساف ادارة المصارف المرجع السابق ص 18
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المودعين ويدفعيم فجاة لسحب ودائعيم ماقد يعرض البنك لبلفبلس
 Bankويزودنا التاريخ بدروس مستفادة من ىذا الصدد .
- 3محفظة االوراق المالية ستثمر البنوك التجارية شط ار من مواردىا في
شراءاالوراق المالية نض ار ما تدره ىذه االوراق المالية من دخل مرتفع واذا
كانت اقل من االحتياطات الثانوية عمى السيولة.
- 4القروض والسمف تستثمر البنوك التجارية جانبا ىاما من مواردىا في السمف
الي تعتمدىا لعمبلئيا وتختمف اىمية السمفبالنسبة الى غيرىا من
االوصواللنثمرة في ميزانياتالبنوك باختبلف الظروف من بمد الخر وىناك
سمف مضمون واخرى غير مضمونة حيث االولى تكون مكفولة بتامين
شخصي اوعيني يطمئن البنك الى استخبلص حقو في حال ة عجز المدين
عن السداد
اما الثنية فيي معتمدة عمى مئات المركز المالي لمعميل وعمى ما اشير عنو
من ثقة عمى الوفاء بااللتزامات .
- 5االمان يتسم راس المال البنك التجاري بالصغر فاذا زادت نسبة صافي االموال
عن  /10ىذا يعني صغر حافة االمان بالنسبة لمودعين الذين يعتمد البنك
عمي امواليم كمصدر لبلستثمار فالبنك ال يتطيع ان يستوعب خسائر تزيد
عن قيمة راس المال فاذا زادت الخسائر عن ذلك فقد تمتيم جزء من اموال
المودعين والنتيجة ىي اعبلن افبلس البنك لعل القارئ قد يبلحظ من خبلل
الدراسة والفيم ليذه االىداف حقيقة ىامة وىي التناقض بين ىذه االىداف
والتي تشكل في نفس الوقت قيود عمى عمل البنك .

()1

) -(1د/منير ابراىيم ىندي ادارة البنوك التجارية المكتب العمربي الحديث االسكندرية الطبعة الثانية  2004ص 20
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المطمب الثالث أنواع البنوك التجارية ووظائفها
أوال أنواع البنوك التجارية

()1

: BNAتأسس بالمرسوم الصادر في

- 1البنك الوطني الجزائري

 1966/05/14وىو بنك ودائع واستثمارات وبنك المنشاة المالية الوطنية وىو
متخصص في تمويل مؤسسات القطاع الصناعي والتجاري والزراعي .
- 2القرض

الشعبي الوطني

برأس مال يقدر ب

1966/05/14

: CPAتأسس بالمرسوم الرئاسي

 15مميون دينار يعد ثاني بنك تجاري من حيث النشأة

الذي أسندت لو ميمة تمويل المؤسسات المتوسطة ولصغيرة بقصد تكوين
رأس مال ثابت ورثتو عن مجموعة من البنوك األجنبية الخاصة .
- 3بنك الجزائر الخارجي
أكتوبر لعام

B

:EAتأسس بالمرسوم رقم

 1967برأس مال قدره

 204/67في الفاتح من
 5بنوك أجنبية

 20مميون دينار قد ورث

ولمعمم فان تأسيسو يمثل الحمقة األخيرة من إجراءات التأميم المصرفي وىو
بنك ودائع تعود ممكيتو لمدولة وخاضع لمقانون التجاري
- 4بنك التنمية المحمية

BDL

:ىو احدث البنوك في الجزائر انبثق عن القرض

الشعبي الجزائري وقد تأسس البنك بالمرسوم رقم

 85 – 85بتاريخ

 1985/04/30برأس مال قدره نصف مميار دينار ومقره الرئيسي خارج
العاصمة تحديدا في سطوالي والية تيبازة وىو بنك ودائع ممموك من طرف
الدولة وخاضع لمقانون التجاري.
- 5بنك الفبلحة والتنمية الريفية
تاريخ

:BADRوقد تأسس بالمرسوم المرقم

82/206

 1982/03/13وىو متخصص في الزراعة وتمويل ىياكل ونشاطات

اإلنتاج الزراعي وكذلك الصناعات الزراعية.

)(1سميمان بوديان .اقتصاديات النقود والبنوك .المؤسسة الجامعية لمدراسات .بيروت الطبعة االولى ص 115-114
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- 6المؤسسات

البنكية التي برزت بعد إصبلح

: 1990سمح قانون النقد

والقرض بظيور مؤسسات نقدية جديدة مختمطة وخاصة او مكونة من تجمع
رؤوس اموال عموميةوقد جاءت ىذه البنوك لتدعيم تمك الموجودة ويمكن
تمخيصيا في ما يمي

()1

أ -بنك البركة تاسس في

 1990/02/06عدة اشير فقط بعد صدور قانون

النقد والقرض وىذا البنك ىوعبارة عن مؤسسة مختمطة جزائرية وسعودية
ويمثل الجانب الجزائري بنك الفبلحة والتنمية الريفية بينما يمثل الجانب
 51بينما تعود ممكية

السعودي بنك البركة الدولي بواقع

 49من راس

المال الى الجانب السعودي
ب /البنك االتحادي ىو عبارة عن بنك خاص تم تاسيسو في
 1995/05/07بمساىمة رؤوس اموال اجنبية وترتكز اعمال ىذا
البنكفي اداء نشاطات متنوعة وتتمحورىذه النشطات عمى وجو
الخصوص في خمعو االدخار وتمويل العمميات الدولية والمساىمة في
انشاء رؤس اموال جديدة .
ج  /مؤسسات بنكية ومالية اخرى في طور النشاة مازالت مؤسسات مالية
وبنوك اخرى تتقدم لطمب االعتماد من مجمس النقد و القرض ويبدو ان
ىذه الحركة سوف تستمر لسنوات اخرى طويمة ونذكر منيا ما يمي
المؤسسات التي حصمت عمى اعتماد من ىذا المجمس في اجتماعو
المنعقد في

 1997/06/28منح مجمس النقد والقرض رخصتو بانشاء

شركة متخصصة في القروض االجمة راس ماليا االجمالي

 200مميون

دينار وقد قام بتاسيس ه الشركة الصندوق الوطني لتعاضدية الفبلحية
والمؤسسة الوطنية لمعتاد الفبلحي وقطاع الصيد البحري .
في نفس التاريخ تم منح الرخصة بتاسيس بنك خاص يسمى البنك التجاري
والصناعي الجزائري براس مال يقدر ب

 500مميوندينار ويقوم ىذا البنك بالعممييات

المالية الخاصة بالبنوك التجارية .
)(1الطاىر لطرش تقنيات البنوك  .مرجع سابق .ص 203
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ثانيا وظائف البنوك التجارية
ان البنوك التجارية ىي مؤسسات ائتمانية تتعامل باالئتمان قصيرة االجل
وتتمقى ودائع جارية في الغالب فيي توفر خدمات كثيرة ابتداء من خدمات الصندوق
الى خدمات توظيف االموال في شتى المشاريعاالئئتمانية وتمويل مختمف فعميات
االقتصاد القومي لذلك يمكن ذكر ام وظائف وخدمات البنك التجاري
- 1تمقي او قبول الودائع :

()1

وتتمثل ىذه الوضيفة في قبول البنوك التجارية لمودائع

من مختمف الجيات والودائع انواع منيا
أ  -الودائع التجارية وىي تمك الودائع التي يستطيع اصحابيا سحيا دون سابق
انذارودائع الجل وىي تمك الودائع التي ال يستطيع اصحابيا السحب منيا اال
بعد قضاء المدة المحددة والمتفق عمييا مسبقا بين البنك والمودع
ب -ودائع باخبار وفييا يخبر المودع بنكو بالتاريخ الذي يرغب فيو سحب وديعتو
او يخبر بنكو برغبتو في السحب بعد مدة زمنية متفق عمييا .

()2

- 2تقديم القروض  :البنوكالتجارية تقدم قروضا لمحتاجييا ذكر منيا مايمي:
 قروض بضمان سمع مختمفة قروض بضمان اوراق مالية قروض بضمان شخص .......الخ .- 3التعامل باالوراق المالية والتجارية  :البنوك التجارية قد تتدخل كبائعة او
مشتريةلبلوراق المالية في السوق المالي سواء لحسابيا اوحسابمتعاممييا كما
يمكن ان تقوم بخصم االوراق التجارية وتحصيميا لصالح عمبلئيا او اعادة
خصم ىذه االوراق التجارية قبل موعد استحقاقيا لدى البنك المركزي اذا احتاج
البنك التجاري الى سيولة
- 4بعض الوضائف االخرى : 2
التحصيل يقوم البنك بتحصيل مستحقات عمبلئو من مصادرىا المختمفة كما
أ -
يقوم بدفع ديونيم وذلك عن طريق المقاصة او الترحيل من حساب الخر دون
)(1د /منير ابراىيم ىندي .ادارة البنوك التجارية .المرجع السابق ص 11
) -(2د/منير ابراىيم ىندي .ادارة البنوك التجارية .مرجع سابق ص 11
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الحاجة الى تداول كميات كبيرة من العممة وتتمثل التسويات التي تقوم بقوم
البنوك في تحصيل الشيكات والكمبياالت والتحصيبلت المستندة وذلك كمو
فيخارج الدولة او خارجيا .
- 5عمميات التجارة الخارجية البنوك التجارية الخارجية تمعب دو ار كبي ار في مجال
تمويل التجارة الخارجية .
وىنا يكمن دور البنك في تدخمو لتسديد قيم السمع المستوردةاو تحصيل قيم السمع
المصدرة
 -خطاب الضمان

 :حيث يقوم البنك بقبول دفع مبمغ معين لدى الطمب إلى

المستفيد في ذلك الخطاب نيابة عن طالب الضمان عند عدم قيام الطالب
بالتزامات معينة قبل المستفيد .

()1

 -بيع وشراء العمالت األجنبية

 :تيتم البنوك بعمميات بيع وشراء العمبلت

األجنبية لغرض توفير قدر كاف منيا لمواجية حاجة العمبلء وألجل
الحصول عمى ربح فيما إذا كانت أسعار الشراء اقل من أسعار البيع واذا أريد
شراء العممة األجنبية بالعممة الصعبة حولت قيمة الكمية المطموبة شراؤىا
بالسعر الرسمي السائد في ذلك التاريخ .

()2

)(1اسماعيل محمد ىشام .النقود والبنوك.دار النيضة العربية .بيروت 1976ص72

()2ضياء مجيد .اقتصاديات النقود والبنوك مؤسسة شباب الجامعة .اإلسكندرية .2002.ص 275
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اٌّبحث اٌثأً
ِاٍ٘ـــت اٌّشازٌـــع االصخثّازٌــــت
يعتبر االستثمار أساس التنمية االقتصادية و صانع التقدم بحيث أصبح
يحظى باالىتمام عمى نطاق واسع من قبل القائمين عمى االقتصاد و االستثمار ىو
تجسيد نيائي لبلفكار االستثمارية التي يتم تنفيذىا ضمن مشروعات استثمارية والتي
يكون ليا تأثير عمى جميع المجاالت االقتصادية واالجتماعية و المالية
المطمب األول مفهوم االستثمار و المشروع االستثماري
الفرع األول تعريف االستثمار
يعتبر االستثمار أحد العناصر اليامة في تحريك عجمة النمو وىو الطريقة
الفعالة اإلنشاء و مضاعفة الثروات و منو تحسين األوضاع سواء كانت عمى مستوى
الفردي أو عمى المؤسسات أو حتى الوطني ويمكن تعريفو كما يمي :
االستثمار ىو أي توظيف لمنقود ألي أجل في أي أصل أو حق ممكية أو ممتمكات
أو مشاركات محتفظ بيا لممحافظة عمى المال في نياية المدة أو بمنافع غير
مادية()1ولبلستثمار عدة مفاىيم أخرى اقتصادية محاسبية و مالية و ىي

()2

:

- 1المفيوم االقتصادي ىو توظيف الموارد الموجودة في حوزة المؤسسة بيدف
تعظيم قيمتيا المستقبمية وذلك عن طريق تعظيم األرباح
- 2امفيوم المحاسبي ىو عبارة عن الزيادة في أصول المؤسسة كشراء العقارات
,التجييزات,المعدات,واألسيم فيو أصل ثابت يسجل في الصنف الثاني
لممخطط المحاسبي الوطني و يعرف بصنف االستثمارات
- 3المفيوم المالي ىو توظيف رأس مال في وقت معين و انتظار التدفقات
الناتجة عنو وذلك في المدى الطويل كما انو عبارة عن استحقاق المدفوعات

)(1
)(2

رضوان وليد العمار  ،أساسية االدارة المالية  ،دار الميسر لمطباعة  ،ط ، 1997 ،1ص .3
سامية جمعة  ،سموى سواكرية  ،دور البنوك التجارية في تمويل المشاريع االستثمارية ،دفعة  ،2008ص 28
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والمخرجات وبناءا عمى ما سبق نبلحظ التعاريف تدور حول توظيف األموال
و الغرض من ىذا التوظيف

()1

الفرع الثاني مفهوم المشروع االستثماري
ينشأ المشروع إلشباع حاجات معينة ويتوجو بانتاجو سواء من سمع أو
خدمات الى السوق والمشروع ىو أحد مراحل االستثمار والذي يعتبر أىم متغير
يتحكم في النشاط االقتصادي ومضاعفة الثروة الوطنية ويمكن إبراز عدة تعاريف
لممشروع االستثماري كما يمي :
()2ىو أصغر وحدة اقتصادية يمكن تخطيطيا و

 -حسب الدكتور محمد يونس:

تحميميا و تنفيذىا و تشغيميا بطريقة مستقمة عن الوحدات األخرى بحيث إذا
نقص أحد أجزائو توقف المشروع عن العمل
 -حسب تعريف ميكالور:

()3

يرى بأن المشروع االستثماري ىو مجموعة من

العماليات التي تستيدف يد عاممة وتجييزات و عممة صعبة موارد محدودة
حيث ينتظر (األفراد,الجماعات,الطبقات االجتماعية,والمجتمع كمو) الحصول
عمى ايرادات أو عوائد نقدية من ىذه العممية
وعموما يمكن تعريف المشروع االستثماري عمى أنيكل تنظيم لو كيان مستقل
بذاتو يممكو ويديره أو يديره فقط منظم يعمل عمى التأليف والمزج بين عناصر اإلنتاج
ويوجييا إلنتاج أو تقديم سمعة أو خدمة أو مجموعة من السمع والخدمات وطرحيا
في السوق من أجل تحقيق أىداف معينة خبلل فترة زمنية معينة

()4

 ىو عممية تخصيص موارد معينة إلنشاء طاقة إنتاجية جديد أو لزيادة واحبللو إعادة تأىيل طاقة إنتاجية قائمة ألغراض تحقيق منافع مستقبمية عند
)(1

سامية جمعة  ،سموى سواكرية ،مرجع سابق ذكره.28 ،

)(2

عمي كساب  ،مطبوعات تقييم وتخطيط المشاريع  ،جامعة الجزائر  ،2004،2003 ،ص .2

)(3

رحيم حسين  ،الدور التنموي لمبنوك في البمدان النامية ،رسالة ماجيستير في االقتصاد  ،غير منشورة  ،جامعة الجزائر ،

)(4

عبد المطمب عبد المجيد  ،دراسة الجدوى االقتصادية التخاذ الق اررات  ،االسكندرية  ،2003 ،ص .19

ص .30
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استخدام و تشغيل ىذه الطاقة و تقديم المنتجات من السمع و الخدمات
المترتبة عميو
المطمب الثاني أنواع وتصنيفات المشاريع االستثمارية
لضمان استم اررية المؤسسة في مشاريعيا تقوم بالمفاضمة أو اختيار
المشاريع االستثمارية المناسبة و الموافقة لمظروف و المتطمبات الخارجية والمبلئمة
لخطتيا التنموية ،و يمكن عرض أنواع و تصنيفات ىذه المشاريع كما يمي:
الفرع األول أنواع المشاريع اإلستثمارية
يمكن التميز يبن المشاريع اإلستثمارية حسب درجة الترابط و التكامل بين
ىذه المشاريع كما يمي :
 )1المشاريع المستقمة:

نقول عن مشروعين أنيما مستقمين إذا كان إختيار أحدىما ال

يؤثر عمى اختيارأو رفض المشاريع المتبقية و مثال ذلك بناء مدرسة أو بناء مسجد
فمكل منيما ميزانيتو الخاصة بو وكبلىما ينشطان في مجالين مختمفين
 )2المشاريع المكممة:

نقول عن مشروعين أنيما مكمبلن لبعضيما إذا نتج عن إختيار

احدىما زيادة في إيرادات المشروع الثاني أو انخفاض في نفقاتو كبناء مستوصف و
أمامو صيدلية
 )3المشاريع المتالزمة:

يعتبر مشروعين متبلزمين إذا أدى قبول أحدىما لضرورة قبول

الثاني و العكس صحيح و مثال ذلك بناء عمارة و ضرورة إدخال الكيرباء و الغاز
ليا وىنا يجب إما تنفيذ المشروعين معا أو تركيما معا
 )4المشاريع المتناقضة:

يعتبر مشروعين متناقضين إذا أدى قبول أحدىما إلى رفض

المشروع اآلخر ومثال ذلك بناء مدرسة أو مسكن في قطعة أرض صغيرة فيؤدي
أحدىما إلى إلغاء إقامة المشروع اآلخر
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 )5المشاريع المعوضة:

نعتبر أن مشروعين معوضين إذا كان اختيار أحدىما يؤدي

إلى زيادة تكاليف المشروع اآلخر أو تناقض إيراداتو و مثال ذلك إنشاء مختبرين
بجوار بعضيما البعض فالمشروع الثاني يؤدي إلى تناقض إيرادات المشروع األول

()1

الفرع الثاني تصنيفات المشاريع االستثمارية
لما كان المشروع االستثماري عبارة عن فكرة أو اقتراح باستثمار قدر من
األموال في فرصة استثمارية لتحقيق عائد اقتصادي و اجتماعي فانو يمكن تصنيفو
إلى عدة أنواع مختمفة وفقا لمجموعة من المعايير المستخدمة في تصنيف
المشروعات االستثمارية و نذكر منيا

()2

 )1القبمية لمقياس :وفقا ليذا المعيار يمكن التفرقة بين نوعين من المشاريع ىما :
 مشاريع قابمة لمقياس و ىي تمك المشروعات التي تنتج منتجات أو تقدمخدمات قابمة لمتقييم النقدي مثل المشروعات الزراعية الصناعية و خاصة
السياحية و يمكن تقييميا بالسعار السائدة في األسواق
 مشاريع غير قابمة لمقياس ىي مشروعات التي يصعب تقييم منتجاتيا فيصورة نقدية دون أن يتطمب ذلك اجراء أبحاث أو وضع اقتراحات من قبل
المحممين قد ال تعكس الواقع ومن أمثمة تمك المشروعات التعميم و الصحة و
البيئة و الصرف الصحي و غيرىا
 )2نوع الممكية:وتصنف حسب ىذا المعيار إلى
 مشروعات خاصة وىي التي يمتمكيا األفراد و األشخاص سواء كانوا أشخاصاطبيعيين أو اعتباريين مثل المؤسسات والشركات و تقوم ىذه المشروعات
بانتاج سمع و خدمات يمكن بيعيا مباشرة لمجميور عمى أساس فردي
 مشروعات عامة و ىي مشروعات التي تممكيا الحكومة أو جزء األكبر منرأس ماليا وتقدم ىذه المشروعات خدمات ذات بعد اجتماعي مثل مشروعات
البنية األساسية من طرق و جسور و مطارات .....الخ
)(1

محمد فركوس  ،مرجع سبق ذكره  ،ص .168

)(2
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 :وفقا ليذا المعيار فقد يكون المشروع االستثماري جديدا أو

 )3طبيعة االستثمار

استكماال لمشروع قائم أو توسعا في مشروع قائم أو القيام بعمميات إحبلل و تجديد
لؤلصول التابعة أو إنتاج منتج جديد
 )4نوع المنتج

 :طبقا ليذا األساس يتم تصنيف المشروعات الى مشروعات تقوم بانتاج

السمع المختمفة قائم سواء االستيبلكية أو الرأسمالية حيث تكون ىذه السمع مادية
وممموسة و ليا مواصفات معينة و تحقق إشباعا لمن يستيمكيا و مشروعات تقدم
خدمات بالمقابل مثل التعميم الخاص و المستشفيات الخاصة و البنوك حيث تعتبر
الخدمة غير ممموسة و ليا مواصفات معينة وتحقق إشباعا لمتمقييا أو المستفيد منيا
 )5مجال النشاط :وفي ضوء ىذا المعيار يمكن تصنيف المشروعات االستثمارية إلى:
 مشروعات صناعية وتتمثل في الصناعات االستخراجية و الصناعاتالتحويمية
 مشروعات زراعية وىي المشروعات التي تعمل في مجال الزراعة واستصبلحاألراضي و االنتاج الحيواني
 مشروعات تجارية وىي التي تقوم أساسا بعمميات الشراء بغرض البيع بيدفتحقيق الربح مثل مشروعات االستيراد و التصدير و تجارة الجممة و التجزئة
 مشروعات خدمية و تعمل ىذه المشروعات عمى تقديم خدمات ألفراد بيدفتحقيق الربح

()1

مشروعات تجارية
من حيث مجال النشاطمشروعات خدميةمن
مشروعات زراعية
مشروعات صناعية

مشروعات الصناعة التحويمية
مشروعات الصنعة االستخراجية

)(1محمد عبد الفتاح العشماوي  ،مرجع سبق ذكره  ،ص ص .13
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مشروعات تقدم خدمات

من حيث نوع المنتوج

مشروعات تنتج سمعـا
االحبلل والتجديد واالضافة
من حيث طبيعة اإلستثماراستكمال مشروع بداية التنفيذ
التوسع في مشروع قائم بذاتو
مشروع استثماري جديد
من حيث نوع الممكيةمشروعات عامة
مشروعات خاصة
مشروعات متكاممة
من حيث العبلقة التبادلية

مشروعات مستقمة

مشروعات مانعة بالتبادل
من حيث القابمية لمقياس

مشروعات غير قابمة لمقياس

مشروعات قابمة لمقياس

المطمب الثاني أهداف المشروع االستثماري وأهميته في التنمية
يعتبر االستثمار والذي يمثل الصورة النيائية لممشروع االستثماري أحد أىم
العناصر المحركة لعجمة التنمية وىو الطريقة الفعالة إلنشاء و مضاعفة الثروات
الوطنية
الفرع األول أهداف المشروع االستثماري
18
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يعتبر تحديد اليدف المراد تحقيقو نقطة االنطبلق و البداية عند إعداد
دراسات الجدوى لممشروع االستثماري و يعد الربح اليدف الرئيسي بالنسبة لممشروع
االستثماري الخاص و إضافة إلى ذلك توجد عدة أىداف عمى درجة كبيرة من
األىمية من جانب إدارة المشروع االستثماري الخاص و ىي

()1

- 1تحقيق أقصى قدر ممكن من االيرادات
- 2الحصول عمى الشيرة كبيرة في األسواق
- 3زيادة االيرادات ومن ثم تنمية األرباح في المستقبل
- 4تحقيق أىداف المديرين الخاصة الذين ترتبط مصالحيم برقم المبيعات
- 5مراعاة االحتفاظ بسيولة مناسبة وموقف مالي سميم
ومن جية أخرى يمكن إيجاز األىداف التي أنشئ من أجميا المشروع
االستثماري العام كما يمي :
 إنشاء مشروعات مرتبطة باألمن الوطني وكذلك التي تمس االقتصاد الوطنيو إضافة لذلك الصناعات الثقيمة
 إنشاء مشروعات ألغراض اجتماعية بحتة المخابر مصانع األدوية إنشاء مشروعات النفع العام لتقديم خدمات أساسية كالنقل والمواصبلت والكيرباء
 تحقيق التوازن الجغرافي في دعم خطط التنمية بالدولة درجة الترابط بين األنشطة اإلقتصادية المختمفة بالدولة سواء كانت األوزانالنسبية المرتفعة أو المنخفضة
 دعم المركز التنافسي لمصناعة المحمية عن طريق زيادة نسبة المكون المحميفي منتجات المترتبة عمى المشروعات االستثمارية الجديدة
 امتصاص جزء من معدالت البطالة المتزايدة -توفير العمبلت األجنبية البلزمة لدعم اإلقتصاد الوطني

)(1

محمد عبد الفتاح العشماوي  ،مرجع سبق ذكره  ،ص ص 9،8
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الفرع الثاني أهمية المشاريع االستثمارية في التنمية

() 1

تعد المشاريع االستثمارية أو االستثمار الطريقة الوحيدة إلنشاء ومضاعفة
الثروات وبالتالي تحسين مستوى معيشة األفراد و تحقيق الرفاىية لممجتمع وبذلك فإن
االستثمار يقوم عمى عبلقة فنية و اقتصادية واجتماعية في آن واحد تممك العبلقة
الفنية التي تنجم عن خروج المشروع االستثماري إلى حيز التنفيذ ليصبح طاقة
إنتاجية جديدة فيما يخص فرص عمل جديدة كما أنو الصورة المعبرة عن مدى التقدم
االقتصادي وىذا األخير يحدد عمى أساس حجم االستثمارات المحققة في مختمف
الميادين والتي من شأنيا دفع عجمة النمو إلى األمام ومنو تحقيق االستغبلل
االقتصادي باإلضافة إلى أنو أداة تستعممو الدولة لتعديل الوضعية االقتصادية في
اطار السياسة المالية ضمن خطتيا المرسومة وىي إحدى الوسائل األساسية و
الضرورية لتطوير المؤسسات وتوسيعيا

()2

المطمب الرابع الجدوى االقتصادية لممشروع االستثماري
الفرع األول التعريف و األنواع
أوال تعريف دراسة الجدوى االقتصادية أصبحت في الوقت الحاضر دراسة
الجدوى االقتصادية إحدى األدوات اليامة في تخطيط االستراتيجي بل ومنيجية فعالة
لئلدارة اإلستراتيجية لممشروعات في مختمف األنشطة االقتصادية واالستثمارية وقد
تعددت التعاريف حوليا واختمفت وفي ضوء ذلك يمكن تعريفيا في عالم عمى :أنيا
منيجية التخاذ الق اررات االستثمارية تعتمد عمى مجموعة من األساليب و األدوات و
االختيارات و األسس العممية التي تعمل عمى المعرفة الدقيقة ل الدقيقة إلحتماالت
نجاح أو فشل مشروع استثماري معين واختيار مدى قدرتو عمى تحقيق أىداف محددة
تتمحور حول وصول الوصول إلى أعمى عائد ومنفعة لممستثمر الخاص أو
االقتصاد ككل أو كمييما عمى مدى عمره االفتراضي

()3

)(1محمد عبد الفتاح العشماوي  ،مرجع سبق ذكره  ،ص ص 9،8

) (2جبالي عبد المجيد ميموني نور الدين تمويل االستثمار  ،مرجع سابق ،ص .8
)(3عبد المطمب عبد الحميد مرجع سبق ذكره  ،ص .23
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 دراسة الجدوى االجتماعية :تيدف إلى محاولة تقييم أثر المشروع عمىاالقتصاد ومساىمتو في تحقيق األىداف االقتصادية الكمية لممجتمع كالتوظيف
,الدخل القومي ميزان المدفوعات وكذا استقرار العممة

()1

الشكل ()1.2
العوامل المؤثرة في بيئة المشروع االستثماري

المصدر :محمد عبد الفتاح العشماوي ,دراسات جدول المشروعات االستثمارية
ص26
تعميق :يمثل الرسم شكل توضيحي لعوامل البيئة الخارجية سواء العامة أو الخاصة
وعبلقتيا بالبيئة الداخمية لممشروع االستثماري

)(1عبد المطمب عبد الحميد مرجع سبق ذكره  ،ص ص .55-52
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الفرع الثاني:الحاجة إلى دراسات الجدوى وأهميتها ومجاالت تطبيقها

()1

أوال :الحاجة إلى دراسات الجدوى و أهميتها
 .1تعتبر دراسات الجدوى أداة إلتخاذ القرار اإلستثماري الرشيد حيث تساعد عمى
الوصول إلى إختيار أفضل البدائل االستثمارية باستخدام الموارد المتاحة
 .2تحقيق التخصيص الكفء لمموارد اإلقتصادية التي تتصف بالندرة النسبية
 .3تستخدم تحميل الحساسية الذي يعمل عمى اختبار مدى قدرة المشروع عمى تحمل
مخاطر التغيير في الكثير من المتغيرات االقتصادية
 .4تجنب المستثمر المخاطر وتحمل الخسائر وضياع الموارد وتستبعد المجاالت التي ال
عائد من االستثمار فييا
 .5تساعد البنوك والمؤسسات المالية عمى اتخاذ قرار التمويل ومنح القروض وتساىم في
التعرف عمى الجدارة االئتمانية لمعمبلء فيي بذلك ضمان السترداد القرض
 .6تحديد الييكل األمثل لتمويل المشروع ذو أكبر عائد وأقل تكمفة
ثانيا :مجاالت تطبيقها
- 1دراسة الجدوى لممشروعات االستثمارية :
وذلك بإجراء دراسات وتقديرات وتوقعات تقوم عمى منيجية وأساليب دقيقة في ظل
ظروف عدم التأكد الصاحبة ألي مشروع جديد.
- 2دراسة الجدوى لمتوسعات في المشروعات القمئمة:
وتكون في حالة الرغبة في التوسع لمشروع قائم إذ يحتاج التوسع االستثماري إلى
إجراء دراسات جدوى اقتصادية إلتخاذ القرار االستثماري الرشيد.
- 3دراسات الجدوى االقتصادية لإلحالل بالتجديد:
وتكون عندما يكون القرار االستثماري يتعمق بإحبلل أو استبدال آلة جديدة محل آلة
قديمة بعد انتياء العمر االفتراضي ليا  ,فيي ىنا تحتاج إلى أداة لبلختيار بين أنواع
اآلالت وتقدير التدفقات النقدية والعائد و اختيار البديل األفضل.
- 4دراسات الجدوى لمتطوير التكنولوجي

()1

)(1عبد المطمب عبد الحميد مرجع سبق ذكره  ،ص 32
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وظيرت نتيجة التطور التكنولوجي والمعموماتي والتغيرات المصاحبة لمنظام
االقتصادي العالمي الجديد,المنافسة وتزايد البحث والتطوير وفي كل األحوال يحتاج
القرار االستثماري ىنا إلى دراسة جدوى إلختيار البديل األفضل ونفس الشيء عندما
يكون البحث في تطوير منتج قديم بتكنولوجيا جديدة وأسموب إنتاجي جديد كذلك.
خالصة الفصل األول:
نظ ار لما تكتسبو كل من البنوك التجارية و المشاريع االستثمارية من أىمية واىتمام
في المجال االقتصادي ,ولدى االقتصاديين فقد تناول ىذا الفصل عموميات حول
البنوك التجارية والتي تعرف بصفة عامة عمى أنيا الوسيط بين الودائع من
االستثمارات و االستثمارات مقابل حصوليا عمى فوائد ولرغبة ىذه المشاريع في
كسب الوقت ومواكبة التطور فيي تمجأ إلى االقتراض عمى أن يتم التسديد بعد
تحقيق المصمحة العامة إنطبلقا من المصمحة الخاصة فإن ىذه الديناميكية تساىم
في زيادة النمو االقتصادي لمببلد ولكي يكتمل ىذا النمو عمى أحسن وجو البد من
تزويده بمصادر التمويل إذ تعتبر مصادر التمويل من أىم العناصر المؤثرة في تقييم
المشروع من خبلل تحميل جوانبو إلصدار قرار التمويل.

)(1

مرجع سابق  ،ص .33
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اٌفصالٌثأً

اٌّبحث األٚي
أٍّ٘ــــت اٌخّـ ًٌٛاٌبٕىـــــً
المطمب األول :ماهية التمويل:
تعريف التمويل:
ىناك عدة تعاريف أو مفاىيم لمتمويل نذكر منيا:
 التمويل ىو مجموعة من العمميات التي تصل من خبلليا إلى تمبية كل
االحتياجات في رؤوس األموال سواء تعمق األمر بالتخصيص األولي
من األموال والزيادات البلحقة لمقروض المتوفرة في األوساط العامة أو
()1

باليياكل المالية.

 يعرف التمويل بأنو إمداد المؤسسات بالمال البلزم إلنشائيا أو
توسيعيا ،وىو من أعقد المشكبلت التي تواجييا التنمية الصناعية في
كل الببلد بشكل عام ،إذ ال قيام بأي عمل يعود بالربح أو استثمار
يولد فوائد بغير وجود رأس مال ،وبقدر حجم التمويل وتسيير مصادره
وحسن استثماره يكون فائدة أو ربح الذي ىو اليدف من كل نشاط
()2

اقتصادي.

ومن ىذين التعريفين نستنتج أن التمويل مجموعة من األعمال
التقنية التي يترتب عمييا الحصول عمى النقود واستثمارىا في عمميات
مختمفة بيدف تعظيم العائدة من ىذا االستثمار.

) -(1حسن اليومندي ،المؤسسات االقتصادية ،دار النيضة ،لبنان  ،1980ص54
) -(2محمد توفيق ماضين ،تمويل المشروعات ،دار الفكر لمطباعة والنشر ،األردن ،الطبعة األولى  ،2000ص80
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المطمب الثاني :مصادر التمويل
أوال :مصادر التمويل :يمكن أن نميز بين نوعين من التمويل وىما:
- 1التمويل الداخمي (الذاتي):
تعريف التمويل الذاتي:

ىو مدى القدرة الذاتية لممؤسسة في تمويل نفسيا

خبلل كل العمميات التي تقوم بيا.
وكيذه العممية ال تتم إال بعد الحصول عمى نتيجة الدورة ،وىذه
النتيجة يضاف إلييا عنصرين ىامين يعتبران موردا داخميا لممؤسسة ىما:
()1

االىتبلكاتوالمؤونات.

مصادر التمويل:يتم حساب التمويل الذاتي وفق القاعدة التالية:
التمويل الذاتي = الربح الصافي (بعد الضريبة)  +االهتالكات  +المؤونات ذات
الطابع االحتياطي

وانطبلقا من ىذه القاعدة يمكننا حصر التمويل الذاتي في :األرباح،
االىتبلكات ،المؤونات.
ولمتمويل الداخمي مميزات وعيوب ،وتتمثل المميزات في(:)2
 يعتبر التمويل الذاتي المصدر األول لتمويل رأس المال الطبيعي بأقلتكمفة
 يعطي لممؤسسة استقبللية المالية اإلدارية التامة -عدم تحمل المؤسسة أعباء تعاقدية كفوائد أو سداد الديون

) -(1حجاج رشيدة ،بن عامر الزىرة ،مذكرة ليسانس ،المرجع السابق ،ص21
) -(2عبد الغفار حنفي ،اإلدارة المعاصرة ،الدار الجامعية ،مصر ،1991 ،ص41
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 تمثل أموال االىتبلكات الجانب األكبر لمتمويل الداخمي ،والتي تمثل أموالمعفية من الضريبة وىي ميزة خاصة لتخفيض الوعاء الضريبي بقيمة
االىتبلك المسموح خصمو ضريبيا حيث أن الوفر الضريبي لبلىتبلك.
أما العيوب التمويل الداخمي فتتمثل في :التضحية باألرباح المجمعة وعدم
خضوع استخداميا ألي نوع من الرقابة فقد يؤدي ذلك إلى تجميد جزء ىام
من رأس المال وعدم االستفادة منو.
وكذلك قد يؤدي االعتماد إلى توسع البطيء مما يؤدي إلى عدم االستفادة
من الفرص االستثمارية المتاحة المربحة.
- 2التمويل الخارجي:
يتضمن كافة األموال التي يتم الحصول عمييا من مصادر
خارجية ،حيث تحصل الشركة عمى ىذه األموال بشروط إجراءات وفقا
لؤلوضاع والشروط التي يحددىا السوق المالي.
يتوقف حجم التمويل الخارجي عمى حجم التمويل الداخمي
احتياجات الشركة المالية أي أنو مكمل لمتمويل الداخمي لتغطية المتطمبات
المالي ،حيث نجد نوعين من التمويل الخارجي وىما(:)1
 التمويل الخارجي المباشر:
يتجسد في كون المؤسسات تمجأ إليو عمى مستوى األسواق الخاصة
لرؤوس األموال أو عن طريق االستفادة من اإلعانات التي تقدميا الدولة،
واذا أرادت المؤسسة الحصول عمى رؤوس األموال الطويمة األجل فإنيا
تمجأ إلى األسواق المالية عن طريق إصدار وعرض أسيم وسندات.

)(1

ميدي عامر  ،رسالة ماجيستير  ،مرجع سابق  ،ص .32
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أ -التمويل باألسيم :األسيم ىي أول مصدر من مصادر التمويل الخارجي
لجمب رؤوس األموال ،والسيم ىو عبارة عن وثيقة قانونية قابمة لمتداول،
أب أن حامل ىذه الوثيقة مساىم في رأس مال الشركة.
ب -التمويل بالسندات :تعتبر السندات المصادر الرئيسية التي تمكن
المؤسسة من الحصول عمى ما يمزميا من األموال الدائمة.
 التمويل الخارجي غير المباشر:

تقوم المؤسسات بعمميات استثمارية سواء،

اقتناء وسائل إنتاج جديدة ،أو لتوسيع خطيا اإلنتاجي أو تجديده وعادة ما
تكون ىذه العمميات االستثمارية طويمة األجل فتمويميا إذن يستمزم مصادر
تمويمية من نفس الطبيعة أو عمى األقل تكون متوسطة األجل ،وىذا ما
يدفع أغمبية المؤسسات التي تعاني من مشكمة رؤوس األموال غير الكافية
إلى المجوء إلى مصدر خارجي "البنك" لتتمكن من تمويل مشاريعيا
االستثمارية.
أ -التمويل قصير األجل:

يقصد بالتمويل قصير األجل تمك األموال

التي تحصل عمييا المنشأة من الغير وتمزم بردىا خبلل فترة ال تزيد عن
عام .ويمتاز ىذا النوع من التمويل بالمرونة وذلك من ناحية الحصول
عمييا (سيمة) كمما ظيرت الحاجة إلييا ،وأيضا من ناحية سددىا وذلك
ال تترك أمواال عاطمة بالمشروع.
عيوب التمويل قصير األجل:
رغم المزايا السابقة إال أن االعتماد عمى مصادر قصيرة األجل ليا عيوب
أىميا أن المشروع قد يواجو مشكمة.
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المطمب الثالث :وظائف التمويل وأهميته:
أوال :وظائف التمويل:
تعتبر المالية من أىم الوظائف في المشروع حيث أن األمور المالية
من اختصاص اإلدارة المالية ويمكن إجمال الوظائف األخرى فيما
يمي(:)1
يعتبر من أنواع التخطيط ويركز عمى األموال ،فيو

- 1التخطيط المالي:

يساعد في اإلعداد لممستقبل ،حيث يقوم المدير الحالي بتخطيط
االحتياطات المالية لممؤسسة سواء كانت ىذه األخيرة قصيرة المدى،
متوسطة أو طويمة المدى.
- 2الرقابة المالية :تتألف الرقابة من تقييم أداء المشروع بالخطط
الموضوعية لغرض اكتشاف االنحرافات وتصحيح انحراف األداء وتعديل
الخطط ،ثم متابعة التصحيح من تنفيذه.
- 3الحصول عمى األموال:

يبين التخطيط المالي مقدار األموال التي يحتاجيا

المشروع ومواعيد حاجة ىذه األموال ،ولتغطية ىذه الحاجة يقوم المدير
العام بالمجوء إلى مصادر خارجية لحصول عمى ىذه األموال ،وعميو
البحث عن األموال المناسبة التي تكون بشروط سيمة وتكمفة قميمة(.)2
- 4استثمار األموال:

بعد قيام المدير العام بإعداد خطة مالية والحصول عمى

األموال من مصادرىا عميو أن يتحقق أن ىذه األموال تستخدم بحكمة
وداخل المشروع ،كما عميو أن يتأكد من أن ىذا االستخدام يؤدي إلى
الحصول عمى أكبر العوائد لممشروع.
)-(1شاكر القزوين ،محاضرات في اقتصاد البنوك ،مرجع سابق ،ص138

( -)2محمد شفيق ،حسن طنين محمد إبراىيم عبيدات ،أساسيات اإلدارة المالية ،دار المستقبل لنشر والتوزيع ،عمان ،2000
ص22
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واجهة مشاكل خاصة: 5م

قد تواجو المدير المالي من حين آلخر مشاكل

مالية ذات طبيعة غير متكررة ،وىذه المشاكل تتعمق بتقويم المؤسسة كامبل
أو جزءا من أصوليا،ويتم ذلك عند تجميع مشروعين أو أكثر ،في
مشروع واحد ويتخذ ذلك صورتين ىما :االنضمام ،االندماج.
ثانيا :أهمية التمويل في البناء االقتصادي
إن التمويل يقتضي توفير األموال الضرورية والبلزمة إلقامة
مشروع استثماري ما ،سواء كان خاصا أو عاما ،ومساعدتو عمى تجاوز
العراقيل والمشاكل اليائمة دون إقامتو ،وعممية توفير األموال تتم عبر طرق
ووسائل عديدة ومختمفة ويمكن المجوء إلييا حسب احتياجات المؤسسة مع
األخذ باالعتبار الوقت البلزم وحجم ىذه األموال :أي التكمفة المناسبة
لممشروع ،ويجب أن يكون ىذا بالدراسة الشاممة لمشروع من مختمف
()1

الجوانب

.

اٌّبحثاٌثأً
ِفٙــ َٛاٌمــسض ٚأٔـــٛاع اٌمــسٚض
) -(1بوشاني بوعبلم ،فوائد االقتصاد ،دار المعرفة ،الجزائر ،الجزائر ،2000،ص150
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ىناك عدة تعاريف لمقرض البنكي يمكن طرحيا كما يمي:
المطمب األول  :تعريف القرض
يعرف البنك عمى أنو تسميف المال لبلستثمار في اإلنتاج واالستيبلكوىو يقوم عمى عنصرين أساسين ىما الثقة والمدة(.)1
ىو قيام البنك بتزويد األفراد والمؤسسات والحكومة باألموال البلزمةعمى أن يتعيد المدين يسدد تمك القروض وفوائدىا والعمبلت
والمصاريف عمييا دفعة واحدة أو عمى أقساط في تاريخ محدد مقابل
تقديم الضمانات التي تساعد البنك عمى استرجاع القروض(.)2
وتعتبر القروض المصدر الذي تعتمد عميو البنوك في الحصول
عمى اإليرادات.
ويعرف أيضا أنو فعل من أفعال الثقة بين األفراد ويتجسد القرض فيذلك الفعل الذي بواسطتو يقوم البنك أي الدائن بمنح أموال إلى شخص
آخر المدين أو يعده بمنحيا إياه أو يمتزم بضمانو أما اآلخرين ،وذلك
مقابل ثمن تعويض ىو الفائدة.
ويتضمن القرض الذي يعطي لفترة ىي أصبل محدودة في الزمن الوعدمن طرف المدين بتسديده بعد انقضاء فترة يتفق عمييا مسبقا بين
طرفين(.)3
ويمكن إجماال تعريف القروض المصرفية بأنيا الخدمات المقدمة
لمعمبلء والتي بمقتضاىا يتم تزويد األفراد والمؤسسات في المجتمع بأموال
) -(1شاكر قوزيتي ،مرجع سابق ص90:
) -(2ىيل عجمي الجنابي ،رمزي ياسين أرسبلن ،النقود والمصاريف والنظرية المالية ،دار وائل األردن ،الطبعة األولى

 2009ن ص131

) -(3الطاىر لطرش ،مرجع سابق ص55
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البلزمة عمى أن يتعيد المدين بسداد األموال وفوائدىا وتدعم ىذه العممية
بضمانات تكفل لمبنك استرداد أموالو في حالة توقف العميل عن السداد(.)1
المطمب الثاني :أنواع القروض البنكية الممنوحة لممشاريع االستثمارية:
ىناك عدة تصنيفات لمقروض وبمعايير مختمفة حيث تصنف حسب(:)2
- 1حسب األغراض :وتنقسم تبعا ليذا المعيار إلى:
أ  -قروض استيبلكية
ب -قروض إنتاجية
ج -قروض تجارية
د -قروض استثمارية
- 2حسب الضمانات :وتنقسم حسب ىذا المعيار إلى:
أ  -قروض مضمونة
ب -قروض غير مضمونة
- 3حسب المقترضين :وتنقسم تبعا ليذا المعيار إلى:
أ  -قروض األفراد
ب -قروض الشركات والبنوك األخرى
ج -قروض القطاع الخاص
د -قروض لمحكومة والقطاع العام
ه -قروض المستيمكين
و -قروض المنتجين وأصحاب األعمال
ز -قروض العمبلء وقروض لآلخرين.

) -(1ضياء مجيد ،اقتصاديات البنوك ،مؤسسة شباب الجامعة ،اإلسكندرية،2005 ،ص279:
) -(2ىيل عجمي جميل الجنابي ،وآخرون ،مرجع السابق ،ص ص ()137.132
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اٌفصالٌثأً

- 4حسب اآلجال (المدة) :وتنقسم تبعا ليذا المعيار إالى:
أ  -قروض قصيرة
ب -قروض متوسطة اآلجالب
ج  -قروض طويمة اآلجال
وىو التقسيم الذي سنعتمده إال أننا سنقسميا إلى:
أ  -قروض موجية إلى دورة االستغبلل (قروض قصيرة اآلجال)
ب -قروض موجية إلى دورة االستثمار (قروض متوسطة وطويمة
اآلجال)
الفرع األول :القروض الممنوحة لدورة االستغالل.
ىي قروض واجبة السداد خبلل مدة ال تزيد عن سنة ،وىي من
مصادر التمويل الميمة التي قد تمجأ إلييا العديد من منشآت األعمال،
وىذه القروض ال تتم بشكل تمقائي وانما تخضع بين المنشأة والمصرف
وعندما تحتاج المنشأة إلى أموال لفترة قصيرة وال يمكن توفيرىا عن طريق
االئتمان التجاري أو عن طريق األموال المحققة داخميا (األرباح
المحتجزة) .فإنيا تمجأ إلى استخدام االئتمان المصرفي(.)1
وتستعمل القروض المصرفية قصيرة اآلجال لتمويل نشاطات
االستغبلل نظ ار لطبيعتيا المتكررة والقصيرة زمنيا ،فإنيا تحتاج إلى نوع
معين من التمويل يتبلءم مع ىذه الطبيعة وترتبط ىذه القروض بصفة
عامة بحركات الصندوق الخاص بالمؤسسة الذي يكون مرة مدينا وحسب
وتيرة النشاط في المؤسسة وقدرتيا عمى تحصيل ديونيا عمى الغير وتنقسم
القروض المصرفية إلى نوعين(:)2
) -(1عدنان تاية النعيمي ،وآخرون ،اإلدارة المالية ،النظرية والتطبيقية ،دار الميسر ،الطبعة الثانية )353.352( 2008
) -(2الطاىر لطرش ،مرجع سابق ،ص58
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وال :القروض الغير مكفولة بضمان:أ
في ىذا النوع يتم االتفاق بين البنك والمؤسسة عمى فتح اعتماد ليا
بمعنى السماح ليا باالقتراض منو كمما احتاجت إلى أموال لمدة زمنية
محددة شرط أن ال تزيد الكمية المقترضة عن مبمغ معين في أي وقت
خبلل ىذه الفترة عادة البنوك عمى وضع عدة شروط عند منحيا ىذا النوع
من القروض من أىميا(:)1
- 1شرط الرصيد المعوض:

حيث يمتزم العميل بترك نسبة مئوية معينة من

قيمة االعتماد في حسابو الجاري لدى البنك.
- 2شرط قيام

العمل بسداد قروضه:

مرة واحدة عمى األقل كل سنة حتى ال

تتحول القروض من النوع الطويل.
- 3شرط إتباع سياسات مالية معينة طوال فترة القرض:

مثل الحفاظ عمى

درجة معينة من السيولة ،عدم التوسع في االقتراض وغيرىا من
السياسات التي تمثل شروط وقائية اليدف منيا حماية مصالح البنك.
ثانيا القروض بضمان:
في بعض الحاالت يطمب البنط ضمانات معينة يمزم المشروع بتقديميا
قبل حصولو عمى القرض ويحرص البنك عمى طمب ضمان لمقروض في
حالة منشآت ذات المركز المالي الضعيف أو في حالة المنشآت التي
تكون نسب االقتراض لدييا مرتفعة بحيث ال تحصل عمى قرض مساوي
تمام لقيمة الضمان المقدم وانما يحتفظ البنك بجزء من قيمة الضمان وذلك
لمواجية احتماالت انخفاض قيمة األصول المقدمة كضمان(.)2
) -(1محمد صالح الحناوي ،وآخرون،أسايات اإلدارة المالية ،الدار الجامعية ،مصر ،2001 ،ص ص(.)333.332
) -(2محمد صالح الحناوي وآخرون ،مرجع سبق ذكره ،ص ص ( )333.332الطاىر لطرش ،مرجع سبق ذكره،ص)73
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الفرع الثاني :القروض الممنوحة لدورة االستثمار(:)1
تختمف عمميات االستثمار جوىريا عن عمميات االستغبلل من حيث
موضوعيا ،طبيعتيا ومدتيا ولذلك فإن ىذه العمميات تتطمب أشكاال وطرقا
أخرى لمتمويل تتبلءم وىذه المميزات ،إلى وقت قصير كانت تقوم تمويل
االستثمارات بنوك متخصصة ،ولمن ذلك تغير مع الزمن وأصبح بإمكان
البنوك التجارية القيام بمثل ىذه العمميات رغم وجود مخاطر عالية يصعب
عمى أي بنك تحمل أعبائيا لوحده .ونميز بيذا الصدد نوعين من القروض
وىي:
أوال :قروض متوسطة اآلجال
يوجو ىذا النوع لتمويل االستثمار التي ال تتجاوز عمرىا (

 )07سنوات

مثل اآلالت والمعدات ووسائل النقل وتجييزات اإلنتاج بصفة عامة ،ونظ ار
لطول ىذه المدة فإن البنك يكون معرضا لخطر تجميد األموال ،باإلضافة
إلى احتماالت عدم السداد ،التي قد تحدث نتيجة التغيرات التي قد تط أر
عمى المركز المالي المقترض.
ويمكن التمييز بين نوعين من القروض متوسط اآلجال وىي:
ىذا يعني أن البنك المقترض

أ -القروض متوسطة اآلجال القابمة لمتعبئة:

بإمكانو إعادة خصم ىذه القروض لدى مؤسسة مالية أو لدى البنك
المركزي ،ويسمح لو ذلك بالحصول عمى السيولة في حالة الحاجة إلييا
انتظار أجل استحقاق القرض الذي منحو ،ويسمح ذلك بالتقميل من
خطر تجميد األموال ويجنبو إلى حد ما الوقوع في أزمة نقص.

) -(1الطاىر لطرش ،مرجع سبق ذكره ،ص73
35

اٌفصالٌثأً
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ب -القروض غير قابمة لمتعبئة:

وىنا يعني أن البنك ال يتوفر عمى إمكانية

إعادة خصم ىذه القروض لدى مؤسسة مالية أخرى أو لدى البنك
المركزي .وبالتالي فإنو يكون مجب ار عمى انتظار سداد المقترض ليذا
القرض .وىنا تظير كل المخاطر المرتبطة بتجميد األموال بشكل
أكبر ،وليس لمبنك أي طريقة لتفادييا.
إن ظيور مخاطر السيولة قائمة بشكل شديد ،ولذلك عمى البنك في
ىذه الحالة من القروض أن يحسن دراسة القروض وبرمجيتيا زمنيا
بالشكل الذي ال ييدد صحة خزينتو(.)1
ثانيا :قروض طويمة اآلجال(:)2
القروض الطويمة اآلجال الموجية ليذا النوع من االستثمارات والتي تزيد
 )20سنة

عن خمس أو سبع سنوات ويمكن أن تمتد إلى غاية عشرين (
أحيانا ،تمنحيا بنوك ومنشآت مالية متخصصة في ىذا النوع من االئتمان
وىي تمنحو مباشرة لممستفيد دون توسيط بنك أولي متحممة بذلك كافة
المخاطر ،وىو يستند إلى مصادر ادخارية في تمويمو طويمة اآلجال في
الغالب ،توجو لتمويل نوع خاص من االستثمارات مثل الحصول عمى
عقارات (أراضي ،مباني بمختمف استعبلماتيا المينية ).....،والمستفيد
منو ىو المنشآت العامة والخاصة والتمويل ال يتجاوز

 %70من مبمغ

المشروع وىي ترتبط بإمكانيات المقترض في التسديد وبمدة اندثار المال
المعني .أما الضمانات فيي الرىن الرسمي بالدرجة األولى والكفالة والرىن
الحيازي وأحيانا الكفاءة المصرفية أما الفائدة فتحددىا السمطة المال.

) -(1الطاىر لطرش ،مرجع سبق ذكره ،ص ص)75.74(:
) -(2شاكر قزويتي ،مرجع سبق ذكره ،ص140 :
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التمويل باإلستأجتار واالئتمان اإلجاري(:)1
تشير عممية اإلستئجار إلى اتفاق بين منشأتين بحيث تقوم المنشأة
المستأجرة باستخدام أحد األصول الممموكة لممنشأة األخرى وذلك لمدة سنة
أو أكثر في مقابل التزامتيا بدفع مبمغ معين ووفقا ليذا األسموب تستطيع
المنشأة المستأجرة أن تستفيد من خدمات األصل الذي تحتاج إليو لفترة
زمنية دون الحاجة إلى شرائو .وقد انتشر ىذا األسموب انتشار كبي ار في
ميدان األعمال بحيث يمكن القول أن معظم المنشآت األمريكية خاصة
الصناعية .تقوم باستئجار بعض األصول في فترة أو أكثر من فترات
حياتيا التشغيمية ،أما المنشآت التي تقوم بتأجير األصول فتنتمي بالدرجة
األولى إلى فئة منتجي المعدات الصناعية مثل شركة أي.بي.أم إلنتاج
أجيزة الحاسب اآللي وغيرىا ،وتأتي البنوك في المرتبة الثانية حيث تممك
حوالي

 %30من إجمالي قيمة أيضا قيمة سوقية قد تزيد أو نقل أو

تساوي القيمة االسمية تتحدد عمى ضوء درجة المخاطرة التي يتعرض ليا
حاممو وعمى مركز المالي لممنشأة ،الظروف االقتصادية السائدة وعمى
األخص مستوى أسعار الفائدة في السوق.
()2

المطمب الثاني :االعتبارات الواجب مراعاتها في منح القروض

يقوم المختصون في البنوك بإجراء فحص حول طمبات القروض وذلك
من أجل اتخاذ قرار الرفض أو القبول ،ويتم ىذا الفحص عمى أساس
اعتبارات يمكن النظر إلييا كمبادئ أساسية لبلقتراض ،والتي ليا عبلقة
مباشرة بطمبات البحث وعادة ما تكون البنوك حريصة وحذرة من عممية
) -(1محمد صالح الحناوي ،مرجع سبق ذكره،ص ص)336.335( :
) -(2عبد المطمب عبد المجيد ،مرجع سبق ذكره ص105 :
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القروض لمعمبلء عمى اختبلف أنواعيم الختيار أحسنيم بغية التقميل من
مخاطر عممية منح القروض كخطر عدم الدفع الذي يؤثر عمى مستوى
األرباح والمساىمين فيو ويزعزع ثقة المودعين ويقمقيم عمى سبلمة األموال
وسنبرز أىم تمك االعتبارات كما يمي:
- 1سالمة القروض:

القروض المصرفية ىي نتيجة منح األموال أو قيدىا

في حساب المقترض (المدين) .مقابل وعد كتابي بالسداد حسب شروط
يتفق عمييا وال يمنح البنك القروض إال عندما يثق في سبلمة وقدرة
الزبون عمى الوفاء (الدفع).
وىذا دائما حسب الشروط المتفق عمييا ،وميما بمغت درجة الحرص
والحذر فإن ىذا ال يمنع الوقوع في المخاطر ،حيث أنو في كل قرض قد
تنشأ بعض الظروف التي تقمل من قدرة العميل عمى السداد ،مما يجعل
البنك يتحمل بعض الخسائر لذلك يجب عمى البنك تجنب المخاطر التي
ال مبرر ليا ألن خسارتو في اإلقراض تعني قمة أرباحو.
- 2سيولة

القروض (:)1عند قول السيولة يبادر إلى األذىان مباشرة توافر

البنوك عمى القدر الكافي من األموال السائمة أي النقدية واالستثمارية
القابمة لمتحويل نقدا ،إما بالبيع أو باالقتراض من البنك المركـزي
بضمانيا من أجل تمبية طمبات السحب دون تأخير ،وعندما نقول
سيولة القروض وصغر الفترة من تاريخ عقد القروض وتاريخ استحقاقو
وثمة سرعة دورانو ،فسيولة القرض تنشأ في ثبلث حاالت:

) -(1نفس المرجع السابق ،ص ص ()109.106
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فالقروض التي يتم

-القروض القصيرة اآلجال ذات السيولة الذاتية:

سدادىا من عممية إنتاجية بيع بأموال مقترضة تعتبر ذات سيولة ذاتية
حيث أن القرض يتم سداده بمجرد فترة اإلنتاج وبيع السمع المنتجة.
-القروض مقابل أوراق تجارية:

مثل الكمبيبلت تتمتع بالسيولة ألن البنك

يمكنو إعادة خصم ىذه األوراق لدى البنك المركزي بشرط مطابقتيا
لمشروط التي يحددىا.
حيث يمكن بيعيا إذا ما تعسر عمى

-القروض المضمونة بأوراق مالية:

المقترض السداد ،وبذلك يضمن البنك الحصول عمى أموالو.
- 3التانويع:

عندما ينوع البنك قروضو عمى العمبلء يجب أن ال يقترض

نوع معين من المقترضين في نشاط اقتصادي مماثل وانما يجب أن
توزع القروض عمى مختمف الصناعات واألنشطة التجارية المتباينة.
ويقصد بالتنويع أيضا عدم تركيز االقتراض عمى مناطق معينة ،إذ
يستحسن توزيع القروض عمى نطاق جغرافي واسع إذا أمكن ويتميز
التنويع الشامل بتقميل المخاطر وتمكين البنك من استعمال األعمال عمى
مدار السنة.
- 4طبيعة الودائع

( :)1ىناك أنواع عديدة من الودائع ،ويعتبر البنك مسئوال

عن زرع الثقة في نفوس المودعين ،ومسؤولية البنك ىنا تجاه مودوعية
تؤثر ببل شك عمى طريقة توظيف األموال.
- 5القيود القانونية توجيهات البنك المركزي:

توضع في غالب األحيان

قيود قانونية تحد من نشاط البنوك في منح القروض ويمكن أن تشمل
ىذه القروض الحدود القصوى لمقروض الممكن منحيا بدون ضمان

) -(1نفس المرجع السابق ،ص ص ()114.109
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لمعميل الواحد ويتم تحديدىا عمى أساس نسبة مئوية من رأس مال
البنك واحتياطو
يقوم مجمس اإلدارة بتحديد السياسة العامة

- 6سياسة مجمس اإلدارة:

لبلقتراض وابراز أنواع القروض التي يمنحيا البنك وآجال السداد
والضمان الممكن قبولو وقيمة الضمان ،وسمطة المديرين في منح
القروض واعطاء لجنة القروض ويراقب مجمس اإلدارة ىذه السياسة
الموضوعية.
- 7الدورات التجارية:

تقوم البنوك بتغير سياستيا اإلنتمائية خبلل الدورات

التجارية في فترتي اإلنعاش والكساد ففي فترة اإلنعاش (الرخاء) توسع
البنوك في منح االئتمان نظ ار لحاجة لممقترضين إليو ،ولتفاؤل الجميع
في ارتفاع األرباح ضنا منيم أن ما يجري حوليم ىو الوضع الطبيعي
وعدم الشك بأن ىناك حد ليا التوسع ،فكمما زاد النشاط زادت الحاجة
لبلئتمان لتمويل النشاط المتزايد ،أما في فترة الكساد حيث تقل الحاجة
إلى القروض بشكل واضح لدى موارد مالية كبيرة ،وغير مستغمة وال
تحقق منيا أي ربح من خبلل ىذه الفترة.
- 8مصادر
التي تمكن

الوفاء بالقروض:
المقترض

ييتم القرض دائما بمعرفة مصادر األموال

من سداد الدين في الوقت المحدد ،وال يعني أن

المقترض يرجع إليو إال حالة عمى السداد ،وفيما يخص القرض الغير
مضمون فبالرغم من أن المركز النقدي ىو الضامن الحقيق لمقرض،
قد يتم الوفاء من مصادر أخرى غير مكونات المركز النقدي.وتتمخص
مصادر الوفاء بالقروض المضمونة من المقترض فيما يمي(:)1

) -(1نفس المرجع السابق ،ص 115
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تحويل الصول إلى نقد ،أما بيع أوراق مالية أو أصل من األصول
لسداد قيمة القروض أو تحصيل أوراق قبض أو ديون الدخل وزيادة رأس
المال وذلك عن طريق ادخار جزء من األرباح أو الدخل أو إصدار أسيم
جديدة لمبيع .....االقتراض وينشأ من حاجة بعض المشاريع الناجحة التي
حققت أرباح إلى االقتراض عمى الدوام إلتمام المشروع ،ودورة اإلنتاج
وتوليد الدخل ،ويعرف ىذا النوع بقرض مشاركة البنك.

لكي تتم عممية القروض يجب إتباع إجراءات سنتناوليا في مبحثنا ىذا.
المطمب الثالث  :الدراسة التقنو اقتصادية لممؤسسة " الدراسة الفنية":
من خبلل التحميل الفني تتم معرفة إمكانية تنفيذ المشروع من الجانب
الفني والمساعدة في االختيار األولي لمبدائل الفنية باإلضافة إلى تقديرات
التكمفة ،وال شك فيو أنو يعتبر جزءا أساسيا من خطة األعمال.
أوال :مجاالت الدراسة الفنية
تشمل الدراسة الفنية عمى موضوعات عديدة ومن ىذه الموضوعات ما
يمي(:)1
) -(1د /جاسم عبد اهلل عقيل ،تقيييم المشروعات ،إطار نظري وتطبيقي ،دار الجدالوي لمنشر ،األردن ،الطبعة الثانية،
،1999ص 50-49
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- 1تقدير حجم المشروع:

يتم تحديد الطاقة اإلنتاجية لممشروع عمى أساس

سوي بتحديد عدد وحدات اإلنتاج أو قد يتم تحديد حجم المشروعات
عمى أسس أخرى ،ومن األمور اليامة عند تحديد حجم المشروع الذي
تدرس جدواه وضع أحجام متفاوتة لمطاقة اإلنتاجية لتوفير المرونة
الكافية لممشروع ،ولدراسة أثر زيادة أو خفض اإلنتاج عمى إجمالي أو
عدة مراكز لممشروع في مناطق مختمفة ويتوقف ذلك عمى طبيعة السمع
والخدمات المجمع تقديميا ومدى توافر اإلمكانيات المالية.
- 2اختيار

موقع المشروع:

يعتبر من الموضوعات اليامة ذات التأثير المباشر

عمى نجاحو من عدمو ،ويتم اختيار موقع المشروع عمى مرحمتين ىما:
المرحمة األولى :اختيار الموقع العام لممشروع
وفي ىذه المرحمة يتم تحديد المنطقة العامة التي يتم إنشاء المشروع فييا،
وقد تكون ىذه المنطقة قطاعا جغرافيا أو محافظة أو مدنية.....الخ ،ويتم
تحديد ىذا الموقع بناءا عمى عدة عوامل مثل :دراسة تأثير تكمفة النقل
اإلجمالية ،وكذا العوامل المتعمقة بيا كالقرب من األسواق ودراسة عناصر
القوى العامة من حيث الميارة ومستوى األجر ..الخ.
المرحمة الثانية :اختيار الموقع المحدد لممشروع
بعد أن يتم تحديد المنطقة الجغرافية يتم بعد ذلك تحديد موقع المشروع
داخل ىذه المنطقة المختارة ،ويتوقف ىذا االختيار عمى عدد من العوامل
األخرى " بجانب العوامل السابقة :من بينيا توفر أماكن اإلقامة لمعمال
والموظفين ،ومدى توافر خدمات الحياة اليومية :مدارس،
مواصبلت....الخ
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ال بد من تقدير تكمفة األراضي

- 3تقدير تكاليف األراضي والمباني:

والمباني التي يتم سيقام عمييا المشروع سواءا كانت مشتراه أو
مستأجرة.
فتحديد نوع اإلنتاج والعمميات

- 4تحديد نوع اإلنتاج والعمميات اإلنتاجية:

اإلنتاجية من العوامل الرئيسية المحددة لمتكاليف االستثمارية
والتشغيمية .لذلك يجب تحديد النظام اإلنتاجي الذي سوف يميز
المشروع.
عمى ىذا األساس عند دراسة اختيار

- 5اختيار اآلالت ومعدات اإلنتاج:

نوعية معينة من األساليب الفنية ومعدات اإلنتاج يجب أن يدرس جيدا
مدى مبلئمتيا لمبيئة والظروف المختمفة.
- 6التخطيط الداخمي لمشروع:

إن من أىم الق اررات التي تتخذىا إدارة

المشروع والتي ليا أثر عمى اإلنتاجية ىو اختيار مبنى المصنع ،وال
شك أن اختيار التصميم والنوع المناسب لمبنى المصنع واآلالت
والتركيبات يتأثر بنوع الصيانة وسياسات اإلنتاج وظروف التشغيل.
- 7تقدير احتياجات المشروع من المواد والخامات وكذا المعدات
واألدوات :بحيث ال بد من تقدير ىذه االحتياجات وتحديد تكمفتيا.
- 8تقدير احتياجات المشروع من وسائل النقل الداخمي والخارجي:
لموصول إلى ىذه التقديرات ال بد من تحديد نوعية معدات النقل
الداخمي أو الخارجي.
تختمف ىذه باختبلف المراحل

- 9تقدير احتياجات المشروع من األفراد:

التي يمر بيا المشروع بمعنى أن عدد األفراد ورتبتيم في فترة التأسيس
أو اإلنشاء يختمف عن ذلك في فترة التشغيل الفعمي لممشروع.
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 - 10تقدير تكاليف التأسيس:

وتشمل تكاليف كافة النفقات التي يتم

إنفاقيا أثناء فترة اإلنشاء أو التأسيس لممشروع وتشمل ىذه
المصاريف:ط تكاليف االستثمار ،المصاريف القانونية الستخراج
الرخص واشيار المشروع وتكاليف اإلعبلن والدعاية"
ىذا باإلضافة إلى مصاريف ليست ليا طبيعة رأسمالية تنفق خبلل فترة
التأسيس
الدراسة المالية لممشروع:
الدراسة المالية أو التحميل المالي لممشروع ىو عمم فواعد ومعايير وأسس
ييتم بتجميع البيانات والمعمومات الخاصة بالقوائم المنشأة ،واجراء
التصنيف البلزم ليا ،ثم إخضاعيا إلى دراسة تفصيمية دقيقة وايجاد الربط
والعبلقة فيما بينيا ،والذي يقوم بيذا التحميل ىم المقرضين وذلك بيدف
التعريف والحكم عمى مستوى أداء المنشآت واألخطار التي قد يتعرضون
ليا في خالة عدم قدرة المنشآت عمى سداد التزماتيا فغي الوقت المحدد
ليا.
وىناك أدوات مختمفة التحميل المالي منم بينيا(:)1
التحميل المالي بالنسب الماليةمؤشرات التوازن الماليأوال :التحميل المالي بالنسب المالية:

) -(1رشاد العصار ،عاطف األخرس ،عميان الشريف ،إيمان الينيني ،أحمد الحعبري ،اإلدارة والتحميل المالي ،دار البركة
لمنشر والتوزيع ،األردن الطبعة األولى ،2000 ،ص 16
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يمكن استخدام عدد كبير من النسب المالية والتي يمكن تقسيميا إلى
عدة مجموعات ولكل مجموعة من ىذه النسب في قياس ودراسة ظاىرة
معينة.
ويتوقف ذلك عمى الغرض المقصود من التحميل المالي فمثبل أصحاب
الديون قصيرة األجل يركزون عمى دراسة نسب معينة تختمف عن النسب
التي يركز عمييا أصحاب الديون الطويل اآلجال.
ومن بين ىذه النسب نذكر:
وتوجد أسباب كثيرة فيس السداد من أىميا :السيو وعدم القدرة أو
الرغبة في السداد ،ولتجنب التأخير في السداد بسبب السيو يرسل البنك
()1

برقية إلى العميل قبل تاريخ االستحقاق لتذكيره بسداد مستحقاتو.
ثالثا :القروض المتعثرة:

ونقصد بالقرض المتعثر الدين المشكوك في تحصيمو لتوفر عدة أسباب
كعدم قدرة العميل عمى الدفع والوفاء بالتزاماتو :بحيث تختمف الديون
المشكوك في تحصيميا عن الديون المعدومة ،فيذه األخيرة ىي تمك الديون
التي استنفد البنك كل وسائل المطالبة الودية والقانونية بشأنيا ،ويتعذر
عميو استردادىا.
ومن أىم األساليب الوقائية لظيور الديون في تحصيميا:

) -(1فريد الراغب النجار ،إدارة االئتمان والقروض البنكية المتعثرة ،مخاطر البنوك في القرن  ،21مؤسسة شباب
اإلسكندرية ،2000 ،ص.17-15
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يجب أن يحرص البنك عمى سبلمة قرار

- 1سالمة قرار منح القروض:

منح القروض بأن يصدر ىذا القرار لؤلصول المصرفية المتعارف
عمييا وعدم تجاوزىا أو إىمال بعضيا.
يتابع

- 2التأكد من استعمال القرض في الغرض الممنوح من أجمه:
البنك استعمال العميل لمقرض أن ىذا فإن يتبين لمبنك أن العميل قد
استعمل القرض في غير غرضو أمكن اعتبار تصرفو إخبلل بشروط
منح القرض ومن حق البنك فسخ العقد المبرم بينو وبين العميل.
- 3مراقبة الوضع المالي لمعميل:

وترجع ىذه المراقبة في كونيا تسمح

باكتشاف المؤشرات المبكرة ألسعار العميل وعمى إدارة االئتمان أن
تسارع بتصحيح الوضع في الوقت المناسب ،ومن بين الوسائل المتبعة
لذلك إعادة جدولة القرض الممنوح ،أي إعطاء العميل تمويبل إضافيا
حتى يتمكن من إكمال مشروعو والوفاء بالتزاماتو اتجاه البنك.
- 4مراقبة األحوال االقتصادية والعوامل المؤثرة فيها:

تمتد متابعة البنك

الممنوح إلى مراقبة األحوال االقتصادية العامة في الدولة والعوامل
المؤثرة فييا :كمراقبة وتحميل االتجاىات والق اررات االقتصادية التي
يمكن أن تؤثر عمى نشاط العميل ومن ثم عمى إمكانية استرداد األموال
الممنوحة لو.
يقبل المشروع إذا كان

 TRIأكبر من معدل االستحداث وعند االختيار

بين عدة مشاريع يختار المشروع الذي لو TRIأكبر:
-مؤشر الربحية (المردودية)

 :RIمؤشر المردودية ىي طريقة أخرى لتقييم

المشاريع االستثمارية من الناحية المالية فمؤشر الربحية ىو النسبة بين
مجموع التدفقات الصافية وتكمفة االستثمار األولى وصيغتو كالتالي:
ويتم قبول المشروع إذا كان لو مؤشر ربحية أكبر من الواحد
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المطمب الرابع :مرحمة اتخاذ القرار والمتابعة
أوال :اتخاذ القرار االئتماني
- 1ماهية القرار االئتماني:

يأخذ القرار االئتماني الرفض أو القبول

المشروط لطمبات القروض المقدمة من عممية البنك ،حيث يتطمب كل
قرار ائتماني إجراء موازنة بين العائد المتوقع وبين المخاطر والتكمفة
المحتممة لبلئتمان المطموب.
بعد استيفاء كل المعمومات المفيدة

- 2خطوات اتخاذ القرار االئتماني:

بخصوص العميل ،وتحميميا تحميبل دقيقا يتم قرار منح القرض أو
عدمو ،وفي حالة الرد الطمب بالقبول ،يقوم الموظف االئتماني برفع
توصية إلى المسؤول عن قرار القرض .ثم تبدأ مرحمة التفاوض مع
العميل ،بحيث تسعى ىذه العممية إلى تحقيق تقارب في وجيات
النظر ،والسعي إلى االتفاق عمى شروط العممية اإلقتراضية خاصة وأن
االختبلف بين أىداف المقرض والمقترض واضح ،ويتناول التفاوض
عادة :حجم التمويل ،مدتو ،ترتيبات خدمة العممية التمويمية....الخ.
وفي األخير يصدر القرار النيائي بالموافقة عمى منح القرض من
طرف سمطة اإلدارة المختصة ،وال يحق لممقترض البدء في استخدام
القرض إال بعد التوقيع عمى عقد القرض ،تقديم الضمانات واستيفاء ما
نص عميو العقد من تعيدات.
ثانيا :متابعة القروض الممنوحة
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بعد صدور قرار منح القرض وبدأ العميل الصرف منو لمقواعد المتفق
عمييا في العقد ،تبدأ أكثر مراحل القرض خطورة وىي مرحمة متابعة
القرض ألنيا تظير بوادر تعثر العميل أو مشاكل التحصيل في المستقبل،
وتيدف عممية متابعة القرض عمى التعرف عمى ما يحص من تطور في
مواقف العميل وذلك بمتابعة سمعة العميل لمبمغ القرض في الغرض
المخصص لو....الخ ،مما يكشف عن حاالت التأخير في السداد في
المواعيد.
خالصة الفصل الثاني
نستخمص من ىذا الفصل أنو لم يعد نشاط االقتراض لدى البنوك
أم ار في نطاق ضيق يعتمد عمى الطابع الكبلسيكي في عممية اإلقراض بل
تعدى األمر إلى إعطاء أىمية كبيرة لتسيير القروض البنكية ،مع وضوح
العبلقة الجديدة لمبنك بالمؤسسة.
إن عممية تسيير القروض تضع بعين االعتبار المخاطرة التي
تعتبر جزء طبيعي من القرار االئتماني ،وىذا معناه أن دراسة مخاطر
القروض وعممية مواجيتيا جزء من عممية القروض البنكية ،وىذا ما
سنتعرض إليو في الفصل الرابع لدراسة ممف منح القرض البنكي.

48

اٌفصالٌثأً
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اٌّبحث األٚي
اٌبٕه اٌٛطًٕ اٌجزائسي ٔشأحٗ ٚحطٛزٖ
يعتبر البنك الوطني الجزائري أحد أىم البنوك التجارية في الجزائر التي
ظيرت بعد التأميم  .ويمكن تقديمو كأي بنك تجاري وال يمكن أن ندرك نشأة ىدا
البنك إال باستعراض تطور النظام البنكي الجزائري خبلل المرحمتين األساسيتين قبل
وبعد اإلصبلحات االقتصادية باعتباره وليد التأميم البنكي في سنة 196
سنوجز المرحمتين المتين مر بيما النظام البنكي الجزائري ومن تم نشأة البنك الوطني
الجزائري وىيكمو التنظيمي ونبين أىم الوظائف التي يقوم بيا .
ثم نقوم بعدىا بدراسة لوكالة متميمي  ،تعريفيا ونشأتيا ىيكميا التنظيمي ،ميام أىم
المصالح الموجودة بيا .
المطمب االول :مفهوم البنك الوطني الجزائري وأهم وظائفه:
سنتطرق فيما يمي إلى تعريف البنك الوطني الجزائري وىيكمو التنظيمي وأىم
الوظائف التي يقوم بيا .
الفرع األول :تعريف البنك الوطني الجزائري و وظائفه:
ىو بنك تجاري تأسس في

13جوان

وىو عبارة عن شركة مساىمة برأسمال اجتماعي
أن صار يقدر بحوالي

 1966بموجب القرار رقم

155-66

 1000000000دج وتطور إلى

 8000000000دج وىو بنك ودائع واستثمارات المنشآت

المالية والوطنية وىو متخصص في تمويل مؤسسات القطاع الصناعي والتجاري
ومن أىم وظائفو:
- 1تنفيذ خطة الدولة في موضوع االئتمان القصير والمتوسط األجل وضمان
القروض كتسييبلت الصندوق والسحب عمى المكشوف والتسميف عمى
البضائع الخصم واالعتمادات المستندية .
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- 2قبل ظيور بنك التنمية الريفي

ة كان يقوم بمنح االئتمان الزراعي لمقطاع السير

ذاتيا مع المساىمة في مراقبة وحدات اإلنتاج الزراعي.
- 3تقديم قروض إلى المنشآت الصناعية العامة والخاصة.
 - 4إضافة إلى تمقي الودائع من الجميور ومختمف ادخا ار ت
البلزم ة ووضعيا تحت تصرف الزبائ

ه وتوفير وسائل الدفع

ن والسير عمى إدارتيا وتعتبر ىده

ئيسي ألي بنك تجاري .
الوظيفة عادية ور ة
الفرع الثاني  :الهيكل التنظيمي لمبنك الوطني الجزائري :
يعتبر التنظيم من السياسات المتبعة لتحقيق أىداف البنك وىدا ألنو يحدد
مسؤولي كل ىيئة داخل ىدا النظام ويبين دورىا .
ة
ونجد عمى رئاسة النظام الييكمي لمبنك الوطني الجزائري مجمس اإلدارة بقيادة
ق بين مختمف ىيئات ىدا التنظيم

رئيس المديرية العامة وأمانة عامة تقوم بالتنسي

كما يكون ىدا المجمس عمى صمة دائمة بمجنة المساىمين في البنك والنقابة الوطنية
ي خمية لممراقبة والتدقيق الداخمية تتولى

لعمال المؤسسة  .كما يظم ىدا التنظيم الييكل
مراقبة جميع أعمال وحسابات البنك.

والمفتشية العامة ومديرية الدراسات القانوني والمنازعات القضائية التي
تختص بالشؤو

ن القانونية والقضائية لمبنك ىدا من جية.ومن جية أخرى نجد

مختمف التقسيمات اإلدارية لمبنك فنجد المديرية المركزية الجيوية التي تصم
مديريات شبكات االستغبلل  E.R.Dحيت تضم األخيرة مجموع الوكاالت الرئيسية ،
وتعد الوكالة المبنة األساسية في نظام البنك ويكون ىيكمو التنظيمي كاآلتي :
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مجلس اإلدارة

رئاسة المديرية العامة

التقسيمات

المديريات المركزية
الجمهورية

مديريات شبكات
االستغالل

الوكاالت

لجنة المشاركة

النقابة الوطنية

خلية المراقبة الداخلية
والمراجعة
مدرية الدراسات
القانونية والنزاعات
القضائية

المفتشية العامة

الييكل التنظيمي لمبنك الوطني الجزائري (13ديسمبر . )1996
تقرير البنك الوطني الجزائري *. BNA
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المطمب الثاني :وكالة ورقمة :نشأتها وهيكمها التنظيمي ومهام أهم مصالحها :
تعد الوكالة المبنة األساسية في نظام البنك الوطني ألنو يمكن اعتبارىا ىيكبل
مصغ ار ليدا الجياز البنكي وتسعى جاىدة لتجسيد وتحقيق األىداف العامة لمبنك
 10مديريات عامة

وباعتبار ىدا البنك يسعى لمتوسع األفقي لشبكاتو فقد قام بإنشاء
و 13مدرية جيوية لبلستغبلل و 31وكالة رئيسية

و 122وكالة عادية ،وىدا التقسيم في قيد التوسع ليعم جميع أنحاء الوطن ،
وتعتبر وكالة ورقمة الدراسة وكالة تابعة لمديرية شبكة االستغبلل الجيوية بورقمة.
الفرع األول :تعريف ونشأة وكالة ورقمة :
نشأة وكالة ورقمة بتاريخ
نشاطيا ىو

 2007/11/12وتضم حاليا

 30عامبل ورمز

 612103وتسعى ىده الوكالة كغيرىا من باقي الوكاالت إلى تحقيق

وتوسيع خدمات البنك الوطني الجزائري باعتبارىا جزءا منو والعمل عمى تنفيذ سياسة
التموقع التي يسعى البنك لتحقيقيا .
الفرع الثاني :هيكمها التنظيمي وأهم مصالحها :
الييكل التنظيمي لموكالة ( ديسمبر) 1996

()1

المديرية

نائب المدير

مصلحة األمانة

مصلحة التجارة
الخارجية

مصلحة
الصندوق

مصلحة الترقية

التعميق :
يرأس وكالة ورقمة كأي مؤسسة أخرى مدير ،يعد المسؤول األول عن الوكالة فيو
يتخذ الق اررات الصائبة ويسير عمى تنفيذىا،كما يقوم باإلشراف والتنسيق بين مختمف
)(1

نفس المرجع السابق
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مصالح الوكالة .ويساعده في ذلك نائب لو مكمف باإلشراف والتنسيق في حالة غياب
المدير ،ويتول

ى أيضا مراقبة الحسابات واإلشراف عمى إدارة الموظفين وعمميات

االستغبلل.
كما تضم ىذه الوكالة خمسة مصالح أساسية،وىي:
 -1مصمحة أمانة التعيدات.
 -2مصمحة الصندوق.
 -3مصمحة التجارة الخارجية.
-4مصمحة ترقية التجارة.
-5مصمحة دراسة وتحميبل ألخطار.
الفرع الثالث:مهام مصالح الوكالة:
٭مصمحة الصندوق:
تعتبر أنشط مصمحة ألنيا تجسد التعامل اليومي بين الوكالة ،البنك،العمبلء وتضم
أقسام:
-قسم الشبابيك:

يتكفل ىذا القس

م باستقبال طمبات العمبلء وتقديم

المعمومات والنصائح بخصوص العمميات التي يقومون بيا وتتم عمى
مستوى ىذا القسم:
- 1إيداع وسحب النقود.
- 2استخراج شيك بنكي.
-3- 3استبلم وتحصيل الشيكات الخاصة بالوكالة أو
بغير الوكالة.
-قسم التحويل :

يتكمف بتنفيذ أوامر التحويبلت أوامر التحويبلت المقدمة

من الطرف العمبلء لفائدة حسابات أخرى وتنقسم التحوالت حسب الجية
ليا التحويل إلى ثبلث أنواع :
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- 1تحويل داخل الوكالة  :ادا كانت عممية التحويل داخل نفس الوكالة
من حساب عميل إلى عميل آخر فالبنك اليقرض ىنا عمولة .
 - 2تحويل خارج الوكالة :أي وكالة  BNAأخرى :بفرض البنك عمولة
ادا كان التحويل تمغرافي والمقدرة بـ  46800دج .
- 3تحويل خارج البنك :أي أن المحول ليس عميل لدى  ABNوىنا
يفرض البنك عمولة سوءا كان التحويل عادي أو تمغرافي  ،وتتم
عممية التحويل من خبلل وثيقة اتبات ضرورية بحدوث التحويل
"أمر التحويل " يحتوي عمى جميع المعمومات الخاصة بالمحول لو
والمحول .
-قسم

عمميات االستقبال :

يقوم ىدا القسم باستقبال كافة األوراق التجارية

الخاصة بالوكـالة والقيم الموضوعة بصندوقيا .
 -قسم التغطية

والمقاصة :ىدا القسم مكمف بتغطية األوراق المالية المقدمة

من طرف العمبلء عن طريق غرفة المقاصة أو عن طريق خدمات البنوك
األخرى .ويقوم ىدا القسم بمعالجة ومتابعة األوراق التجارية الغير
المدفوعة
 -قسم اليومية والمحاسبة

اإلحصائية ووضعية الحسابات :

القسم بالتسجيل اليومي لجميع العمميات التي تتم في باقي األقسام والتأكد
من دقة البيانات المسجمة واصبلح األخطاء إن وجدت.
٭مصمحة دراسة وتحميل األخطار :
تعد ىده المصمحة من المصالح الميمة في البنك  ،حيت أنيا تقوم عمى
دراسة طمبات القروض بعد الدراسة الكاممة والشاممة والدقيقة لممشروع تمنح القروض
بمختمف أنواعيا وأشكاليا  ،سواء كانت موجية لتمويل الخزينة أو التعيدات  .وتأخذ
مقابل دلك ضمانات يتم تحديدىا من طرف المكمف بالدراسات عمى أساس الثقة
والمركز المالي لمزبون بضمان استرداد القرض كامبل مع قيمة نسبة الفائدة إضافة
إلى مراجعة التكاليف والحسابات اليومية لموكالة .
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٭مصمحة أمانة التعهدات:
تقوم ىده المصمحة بتنفيذ جميع العمميات المتعمقة بسير الحسابات ( فتح  ،تغيرغمق
،اعتراضات  ،مصادرة موقوفة ……الخ ) كما تجمع ضمانات القروض وترسميا إلى
مديرية شبكة االستغبلل ويسير عمى متابعة القروض الممنوحة وانجاز العممية
المتعمقة بيا وتقوم بمعالجة عممية المحفظة التجارية والمالية .
٭مصمحة الترقية التجارية :
تقوم بدراسة السوق ومحيط البنك واالطبلع عمى الجديد فيو ومحاولة جمب أكبر عدد
من الزبائن ويبرز نشاط ىده المصمحة كمما تعددت نشاطاتيا واتسعت دائرة
اختصاصيا .
٭مصمحة التجارة الخارجية :
د والتصدير من الناحية المالية

تقوم ىده المصمحة بتنفيذ عمميات االستي ار

(االعتماد المستندي ) كما يتجمى دورىا في التعامل بالعممة الصعبة سواء في
صورتيا النقدية أي بيع وشراء العممة أو في شكل تحويبلت إضافة إلى إعداد
العمميات المحاسبية المتعمقة بالعممة األجنبية والعمل عمى عدم تسرب العممة
الصعبة أو تيريبيا.
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اٌّبحث اٌثأً
إٌضب اٌّاٌٍت
كما سبق و أن تطرقنا في الفصل الثاني بأن القوائم المالية والمتمثمة في
الميزانية و جدول حسابات النتائج تمعب دو ار أساسيا في عممية تقييم األداء.
فيي كذلك تقدم إطار عمل لمعبلقات المتبادلة بين ربحية البنك و المخاطرة
كما تقارن أداء البنوك الصغيرة مع المؤسسات البنكية الضخمة .
مثمما ىي أيضا تساعد في حساب النسب المالية و المتعمقة بأداء البنك
(نسب السيولة و نسب المخاطرة ).
فسوف نستيل ىذا المبحث بالتطرق إلى القوائم المالية لمبنك الوطني الجزائري
بحيث نتعرض أوال لقائمة الميزانية ثم بعدىا إلى قائمة الدخل (جدول
 2003-2002-2001بناءا عمى

حسابات النتائج) لثبلث سنوات متتالية وىي :

المعطيات المقدمة من طرف البنك و مقرر النشاط لمسنوات السابقة الذكر
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نشاط البنك الوطني:المطمب األول

ACTIF
1- Caisse ; Banque
Centrale ; CCP
2- Effets et valeurs
Assimilés
3- Créances sur Les
Institutions Financières
4- Créances sur la
clientèle
5- obligations et autres
titres a revenu fixe
6- Actions et autres
titres A Revenu
variable
7- participations et
activités de portefeuille
8- Parts dans les
entreprises liees
9- Crédits-bails et
opérations assimilées
10- Location simple
11- Immobilisations
incorporelles
12- Immobilisations
corporelles
13- Autres actions
14- Capital souscrit non
verse
15- Autres Actions
16- Comptes de
regularistion
Total actif

2001

2002

2003

40.778.020.289,62

28 835 145 016,15

37 369 239 836,83

4 003 628 966.12

60 850 000,00

60 850 000,00

61 809 777 165.90

39 016 104 851,18

69 981 397 564

27 375 594 389.86

257 772 386 783,26

275 414 292 752.65

225 449 447 591.24

89 611 774 167,45

89 929 926 214.18

0.00

0,00

0.00

2 854 005 522.24

1 602 073 111,29

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

1 245 251 662.64

282 965 238,30

264 612 252.57

8 922 924 561.45

6 068 79 653,59

6 235 711 148.21

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

3 367 869 068.50

136 062 83,7

157 281 760.36

49 895 166 723.38

55 079 754 302,87

57 271 694 217.81

462 591 247 171.59

478 465 911 977,83

539 643 607 567.26

2 958 601 819 .74
0.00
0.00

. مقرر نشاط البنك الوطني الجزائري:مصدر
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.نموذج الميزانية

01 الجدول رقم

DEBIT

N DE COMPTES INTITULES
PASSIF
1- Banque Centrale ; CCP

CREDIT

2001
0.00

2002
0.00

2003
0.00

8 470 500 167.45

9 370 359 158.46

12 539 231 236.12

335 325 162 485.32
165 954 341 033.17
149 520 347 451.89

342 444 472 577.61
177 093 858 942.53
165 350 613 635.08

395 179 656 421.75
210 788 301 374.04
184 391 355 047.71

0.00

0.00

0.00

5- autres passifs

4 391 884 314.56

5 540 395 048.61

9 989947 098.31

6- comptes de régularisation

67 399 789 945.83

69 442 969 984.82

68 118 483 546.57

7- provisions pour risques et charges

5 143 202 669.32

5 201 848 963.00

4 494 710 000.00

8- provisions réglementées

13 685 143 266.45

14 589 155 332.60

16 589 155 332.60

9- fonds p/risques bancaires généraux

4 059 632 000.00

4 038 963 000.00

4 108 293 000.00

0.00

0.00

0.00

11- dettes subordonnes

10 310 032 595.73

10 001 057 657.25

10 486 057 657.25

12- capital social

14 600 000 000.00

14 600 000 000.00

14 600 000 000.00

13- primes liees au capital

0.00

0.00

0.00

14- réserves
15- écart de réévaluation
16- report a nouveau

2 145 030 866.54
0.00
- 415 615 143.84

2 266 070 963.76
0.00
- 5 791 869 119.32

2 751 690 255.38
0.00
0.00

17- résultat del’exercice

6 132 359 340.98

6 762 488 380.94

786 383 019.28

462 591 247 171.59

478 465 911 977,83

539 643 607 567.26

2- Dettes Envers institutions financières
3- comptes créditeurs de la clientèle
- comptes d’épargne
- autres dettes
4-dettes représentées par un titre

10- subventions d’investissement

Total actif
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70- produits bancaires
60- charges bancaires
80- marge bancaire
80- marge bancaire
73- production de l entreprise p/ellemême
77- produits divers
78- transfert de charge d exploitation

اٌفصالٌثاٌث

30 109 198 730.41
9 559 838 511.02
20 549 360 219.39
20 549 360 219.39
0.00
23 514 880.96
0.00

61- mat.&fournitures consom

136 048 753.53

62-services
63-frais de personnel

609 817 324.41
2 437 662 450.02

64-impots & taxes

673 259 308 .50

66-frais divers amortis.&provis
68- Dotations Amortis.et provis

949 617 080.07
553 059 691.37

83- résultats d exploitation
79- produits hors exploitation
69- charges hors exploitation

15 231 277 718.17
9 433 741 510.69
21 492 084 306.55

84- résultats hors exploitation
83- résultats d’exploitation

(12 058 342 795.86)
15 231 277 718.17

84- résultats hors d’exploitations
880 – résultats brut de l’exercice

(12 058 342 795.86)
3 172 934 922.31

886- provision pou risque de crédit

2 000 000 000.00

889- impôts / les bénéfices de sociétés
88- résultats de l’exercice

386 551 903.03
786 383 019.28

جدول حسابات النتائج

. 2003  مقرر نشاط البنك لسنة:مصدر
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المطمب الثاني :تطبيق نموذج العائد عمى حقوق الممكية (مؤشرات العائد
والمخاطرة):
من أجل قياس ومعرفة مدى ربحية البنك و درجة المخاطرة المحيطة بو نمجأ إلى
بعض المؤشرات والتي من شأنيا إعطاء رؤية واضحة حول االتجاه العام لنشاط
البنك .
وتعتبر ىذه المؤشرات بمثابة وسيمة مراقبة يستعمميا البنك لتحقيق أىدافو العمة مما
يخدم إستراتيجيتو.
* مؤشرات العائد :
ص ــافي الدخل

النتيجة الصــافية

 -العائد عمى حقوق الممكية =

=.
إجمالي حقوق الممكية

إجمالي حقوق الممكية
ص ــافي الدخل

 العائد عمى األصول =إجمــالي األصول

إجمـالي األصـول

.

 -الرافعة الماليــة =

إجمالي حقوق الممكية

صــافي الدخل
 -ىامش الربح =

.

إجمالي اإليرادات
إجمـالي اإليرادات
.

 منفعة األصول =مجموع األصـول
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* مؤشرات المخاطرة:
- 1مخاطر السيولة:
إجمالي حقوق الممكية

=

إجمالي األصــول
الودائع األساسية
إجمالي األصول

رأس المال المدفوع  +االحتياطات  +عبلوات رأس المال
إجمالي األصــول

=

الحسابات الدائنة لمعمبلء  +سندات الصندوق
إجمالي األصــول

الخصوم المتقمبةاقتراض لدى البنك المركزي +ديون عمى المؤسسات المالية +الودائع
=

إجمالي األصول

إجمالي األصــول

 -2مخاطر معدل الفائدة :
األصول الحساسة تجاه الفائدة
=-

إجمالي األصول

الخصوم الحساسة تجاه الفائدة
=

إجمالي األصول

ديون عمى المؤسسات المالية  +ديون عمى الزبائن
إجمالي األصول

الخصوم المتقمبة
إجمالي األصول

 -3مخاطر االئتمان :
مخصصات خسائر القروض

مخصصات خسائر القروض
=

إجمالي القروض و اإليجارات

ديون المؤسسات المالية ألجل  +ديون عمى الزبائن
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 -4مخاطر رأس المال :
إجمالي حقوق الممكية
إجمالي األصول
وسنحاول فيما يمي تمخيص بعض نسب العائد والمخاطرة التي قمنا بحسابيا بناءا عمى المعطيات المقدمة
من طرف البنك ثم نقوم بعد ذلك بتحميميا :
الجدول رقم 03

أ) مؤشراتالعائد
العوائد

2001

2002

العائد عمى حقوق الممكية

0.07

0.04

العائد عمى األصول

0.001

0.001

0.04
0.001

28.36

31.10

ىامش الربح

0.019

0.019

0.019

منفعة األصول

0.08

0.07

0.02

الرافعة المالية

45.06

2003

المصدر  :من إعداد الطمبة بناءا عمى معطيات البنك.
من خبلل الجدول أعبله نبلحظ أن مؤشرات العائد حققت في مجمميا نتائج
شبو ثابتة خبلل فترة الدراسة
انخفاضا سنة

 2003-2001بحيث حقق العائد عمى حقوق الممكية

 2002قدر ب  ٪ 3وبقي تابتا في السنة الموالية كما حقق العائد عمى

األصول تباتا خبلل فترة الدراسة أما مؤشر الرفع المالي فقد حقق انخفاضا محسوسا
يقدر بـ

 28.36سنة  2002مقارنة سنة

 2001أين بمغ أعمى مستوى لو بـ

مقابل ارتفاع طفيف سنة  2003والمبلحظ أيضا ثبات مؤشر ىامش الربح .
أما معدل منفعة األصول فشاىد انخفاض طفيف بنسبة  ٪ 1سنة . 2002
فعموما مؤشرات العائد الخاصة بالبنك الوطني الجزائري حققت ثباتا ،وعميو
من األفضل ليذا البنك العمل عمى رفع ىذه المؤشرات حتى تبمغ النسبة النمطية
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لمقطاع البنكي ،وذلك بإتباع إستراتيجيات تسيير األصول والخصوم وكذلك حسن
تسيير اإلدارة والمحافظ المالية .
ب) مؤشرات المخاطر :
الجدول04 :
المخاطر

2001

2002

2003

مخاطر السيولة  :إجمالي حقوق الممكية

0.021

0.035

0.032

إجمالي األصول

:الودائع األساسية

0.55

0.71

0.73

إجمالي األصول

:الخصوم المتقمبة

0.51

0.73

0.75

مخاطر معدل الفائدة :األصول الحساسة اتجاه الفائدة

0.62

0.62

0.64

إجمالي األصول
إجمالي األصول

الخصوم الحساسة اتجاه الفائدة

0.51

0.73

0.75

إجمالي األصول

مخاطر االئتمان :مخصصات خسائر القروض

0.08

0.01

0.01

إجمالي القروض واإليجارات

مخاطر رأس المال  :إجمالي حقوق الممكية

0.02

0.03

إجمالي األصول

المصدر:منإعداد الطمبة بناءا عمى معطيات البنك
من خبلل ىذا الجدول نبلحظ مايمي:
بالنسبة لمخاطر السيولة فقد عرفت ارتفاعا خبلل السنوات المدروسة إال أنيا
ال تفوق النسبة النمطية لمقطاع وذلك لعدم وجود نقدية إضافية لدى البنكوبالتالي
عميو العمل عمى استثمار ىذه النقدية في مجاالت واختصاصات مربحة ومدرة
لمعائد.
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مخاطر االئتمان :عرفت ىي األخرى انخفاضا و ذلك ألن نسبة القروض
المتأخرة عن السداد كانت مرتفعة ،و تمثل نسبة معتبرة من إجمالي القروض.
لذلك عمى البنك العمل عمى تخفيض ىذه النسبة و ذلك من خبلل الدراسة الدقيقة
لموضعية المالية لممقترضين ،و رفع نسبة احتياطي خسائر القروض.
مخاطر رأس المال :البنك الوطني الجزائري يحترم المعيار الذي أقرتو لجنة
بازل و ىو (.)٪8
مخاطر سعر الفائدة :نسبتيا مرتفعة تدل عمى أن األصول ذات التأثر و
التقمب لسعر الفائدة (األصول الحساسة) أقل من الخصوم من نفس النوع ،وىو ما
يشكل خطر عمى البنك ،حيث أن صافي دخل الفائدة سوف يتأثر بعبلقة عكسية مع
التغير قصير األجل في معدالت الفائدة.

66

دزاصت حاٌت اٌبٕه اٌٛطًٕ اٌجزائسي

اٌفصالٌثاٌث

خاتمة الفصل الثالث:
إن التغيرات التي عرفيا االقتصاد العالمي عل

ى مختمف األصعدة ،كان ليا

تأثير ىام عمى البنوك باعتبارىا الدعامة األساسية ألي اقتصاد ،فمقد وجدت البنوك
التجارية نفسيا أمام منافسة قوية تفرض عمييا إثبات وجودىا  ،و ذلك طبعا من
خبلل تحسين أدائيا،زيادة عوائدىا ،و التخفيف من المخاطر التي تواجييا  ،و الرفع
من مستوى الخدمات التي تقدميا حتى تواجو متطمبات المحيط البنكي الجديد الذي
أصبحت تعمل فيو .
فمقد انتيجت الجزائر العديد من اإلصبلحات في مجال القطاع البنكي ،
حيث صدرت عدة قوانين بيذا الخصوص أىميا القانون رقم

 01 -88المتضمن

القانون التوجييي لممؤسسات االقتصادية العمومية  ،والقانون رقم
بالنقد والقرض  ،حيث حصمت المؤسسات العمومية بما في دلك البنوك التجارية
استقبلليتيا عمى اثر صدور القانون األول  ،في حين ساعد القانون الثاني عمى تييئة
البنوك التجارية العمومية الجزائرية لمعمل وفق آليات اقتصاد السوق .
فمن خبلل المؤشرات التي حصمنا عمييا  ،بالنسبة لمبنك الوطني الجزائري
فإنيا تدل عمى تحسن أدائو من سنة إلى أخرى  ،ودلك بعد مقارنتيا بمعدالت القطاع
النمطية  ،ولمحكم عمى أدائو بشكل جيد  ،فيجب مقارنتو بغيره من البنوك المحمية ثم
 ،مقارنتو بالبنوك األجنبية ودلك لمبلحظة الفرق في األداء ومحاولة إيجاد أسبابو ،
وبالتالي تحديد نقاط القوة والضعف  ،من أجل تدعيم نقاط القوة في البنك وتبلفي
نقاط الضعف .
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الخاتمة العامة
يكتسي دور البنوك في تمويل المشاريع االستثمارية اىميةبالغة لما لو دور

في الجانب االقتصادي وما يدره من عوائد كبيرة عمى البنوك التجارية اذا احسنت
متابعة استخدامو بشكل سميم ,كذلك عمى مستوي المشاريع الجديدة ,االان ىذا االخير
ال يزال تقميد

اي في الجزائر مقارنة مع البمدان المتقدمة وىذا يرجع الى انعدام سياسة

ناجحة لتسير القروض مضافا اليو انعدام الوعي المصرفي لدى األفراد.

كما اصبح حاليا ان مشكمة التمويل البنكي لممشاريع االقتصادية ظمت وال

زلت المشكمة اقتصادية واجتماعية وسياسية
- 1نتائج اختيار الفروض

إثباتيا

باالنسبة لفرضيات الدراسة فمقد تم

وذلك من خبلل النتائج المتواصل الييا

في الجانب النظري من البحث

ا-البنوك التجارية تمعب دور الوساطة المالية بين فئة المدخرين الذين لدييم امو
فائضة ,والمستثمرين الذين يحتاجون الى أموال,

ال

ب -المشاريع االستثمارية تساىمفي تحقيق التنمية االقتصادية وتقوية العبلقات بين
المتعاممين,

ج-عمي البنوك ا

لتجارية مس

ا يرة العصرفي مختمف االدوات الجديدة التي في عممية

ي والتمويل لممشاريع االستثمارية ومسيارتيا
التقيم

د -اتباع البنك سياسة مبلئمة عند تقديم القرض يقمل من مخاطر عدم التسديد
تم اثبات ىذه الفرضيات في الجانب التطبيقي,
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