كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير
قسم :العلوم االقتصادية
الموضوع:
واقع تمويل البنوك التجارية للمشاريع االستثمارية الفالحية
في ظل التوجهات الحديثة للجزائر.
دراسة حالة بنك الفالحة و التنمية الريفية وكالة ذراع البرج -264-

مذكرة تندرج ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر في العلوم االقتصادية
تخصص :اقتصاد نقدي و بنكي

إشراف األستاذ:

من إعداد الطالبتين:

بلحنيش عبد الرحمن

 بارك كاهنة
 رميلي جميلة
لجنة المناقشة:
-د /طابوش مولود  ....................رئيسا.

أ /بلحنيش عبد الرحمن ...............مشرفا.-د /سيواني عبد الوهاب ...............ممتحنا
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 ...شكر و تقدير...
قال تعالى " :ربي أوزعني أن اشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا
ترضاه "نحمد اهلل عز وجل الذي ألهمنا الصبر والثبات  ،وأمدنا بالقوة والعزم على مواصلة
مشوارنا الدراسي وتوفيقه لنا على مواصلة هذا العمل  ،فنحمدك اللهم ونشكرك على نعمتك
وفضلك ونسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى.
وسالم على خليله وحبيبه األمين عليه الصالة والسالم .
نتوجه بالشكر الجزيل إلى كل من وجدناه سندا لنا واستعنا به بعد اهلل في إتمام هذا العمل
ونخص بالذكر :
أستاذنا المشرف "بلحنيش عبد الرحمان " الذي لم يبخل علينا بنصائحه وإرشاداته
ونسال اهلل أن يجزيه عنا خير الجزاء.
كما نتقد بالشكر إلى األساتذة أعضاء لجنة المناقشة على ما سوف يقدمونه لنا من
تصحيحات وتوجيهات .
كما ال يفوتنا أن نتقدم بالشكر إلى عمال الوكالة الجهوية لبنك الفالحة والتنمية الريفية
ذراع البرج -264-
وأخيرا نشكر كل من قدم لنا يد العون في هذا العمل من قريب أو من بعيد .
لكم منا جزيل الشكر والعرفان .

اإلهداء
لك الحمد ربنا يا من مننت علينا بنعمة العلم ويسرت لنا سبله ويسرت لنا من يعيننا على تحصيله
وعلمتنا ما لم نكن نعلم ......
ثم الصالة على خير المعلمين سيد الخلق أجمعين
اهدي هذا العمل إلى من قال فيهما اهلل :
"واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا "
إلى من أعطتني دون سؤال ودفعتني للمضي قدما رغم الصعاب ،إلى من فارق النوم جفونها لتعانيوحرمت
نفسها لترضيني ،إلى التي شجعتني وساندتني في مشواري الدراسي إلى "أمي الحبيبة " حفظك اهلل ورعاك .
إلى الذي احمل اسمه والذي أمدني بالقوة والصرامة واجتهد في تربيتي ،إلى الذي ذلل الصعاب مناجلي ،
الذي لم يبخل علي بشيء طيلة حياتي ،وقف معي في السراء والضراء ،إلى "أبي الغالي" حفظك اهلل
ورعاك.
إلى الشمعة التي تضيء البيت ،إلى الذي ال تحلو الحياة بدونه أخي العزيز "يوسف ".إلى من هم سندي وقوتي في هذه الحياة أخواتي العزيزات ":فاطمة  ،حياة وخديجة " وأزواجهم .والى زهرات العائلة حبيباتي " :بسمة ،ياسمين ،ريمة وأميرة ".إلى صديقتي التي شاركتها هذا العمل "كهينة".إلى كل الصديقات واألهل واألقارب.-إلى كل من كان لي خير معين من بعيد أو من قريب.لكم مني تحياتي.

اإلهداء
بسم اهلل و الحمد هلل و الصالة و السالم على رسول اهلل
بداية أحمد اهلل الذي أوجد الوجود و سخر كل شيء فيه مفيد و أنار لنا دربنا بنور العلم وكل ما
هو مفيد.
اهدي هذا العمل الذي تم بإذن اهلل وسبحانه:
إلى الشمعة التي ذابت ألجل أن تضيء لي شمس األمنيات إلى التي علمتني معنى الحياة و
سهرت معي الليالي لتكونني في مدرسة الحياة إلى قرة عيني و منبع حناني :أمي العزيزة ،أطال
اهلل في عمرها.
إلى من شجعني و تعب من أجلي و كان عونا لي في دراستي و علمني أن أحي في حب العلم
و العمل ،و فتح أبواب الجد أمامي :أبي العزيز حفظه اهلل و أطال في عمره.
إلى جدي العزيز الذي ساندني طيلة مشواري الدراسي حفظه اهلل و أطال اهلل في عمره.
إلى إخواني :فريد و حسين و إلى أخواتي :سامية و ابنتها مالك ،حسينة .إلى زوجة أخي وردية
و أبناء خالتي العزيزة فريزة و عبد الرزاق
إلى كتكوت العائلة ريان.
إلى عمتي وابنتها.
إلى خطيبي جمال و عائلته.
إلى الصديقة الغالية التي شاركتني في هذا العمل جميلة.
إلى كل من األهل و األقارب صغيرا و كبيرا متمنية لهم حياة سعيدة.
إلى كل صديقاتي اللواتي ساعدنني من بعيد وقريب و خاصة صديقتي نورة وسهام اللتان
ساعدتاني كثيرا.
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مقدمة
إن اجلهاز البنكي ألي دولة يتكون من جمموعة من البنوك العاملة يف تلك الدولة  ،حيث يكون على رأس
هذا اجلهاز البنك املركزي ويقوم بدوره كبنك للحكومة له احلق باإلشراف والرقابة على خمتلف البنوك  ،ومن أهم
البنوك اليت تعمل حتت إشرافه جند البنوك التجارية  ،فهي اليت تتميز عن غريها بتميز نشاطاهتا واخلدمات اليت
تقدمها  ،فهي تعترب كوسيط مايل أي تتمثل وظيفتها يف تعبئة املدخرات من األفراد واملؤسسات اليت تتوافر لديها
فوائض مالية وتوجهها اىل من حيتاجها من خمتلف القطاعات .
تقوم البنوك التجارية بالتمويل حسب احلاجة  ،فان كانت موجهة لالستهالك فهي استهالكية  ،وان كانت
الغاية منها اإلنفاق فهي حكومية  ،أما إذا كانت موجهة لإلنتاج فهي استثمارية  ،والن املشاريع االستثمارية
تعتمد على مصدرين للتمويل فلديها التمويل الذايت الداخلي والتمويل اخلارجي  ،إذ تلجا يف الغالب للبنوك
التجارية باعتبارها وسيط مايل  ،ومن بني القطاعات اليت تتوجه اىل هذه البنوك لتلبية حاجاهتا التمويلية القطاع
الفالحي .
يعترب القطاع الفالحي يف اجلزائر قطاعا حساسا نظرا للدور الذي يلعبه يف حتقيق االقتصادية والتطور
االقتصادي واالجتماعي وتنمية املناطق الريفية  ،كذلك االستغالل األمثل لإلمكانيات الطبيعية والبشرية وخاصة
بعد اخنفاض أسعار احملروقات وما اجنر عنه يف اخنفاض يف اخلل الوطين .
ويعترب بنك الفالحة والتنمية الريفية املصدر الرئيسي لتقدمي االئتمان الزراعي يف اجلزائر  ،حيث يلعب دورا
أساسيا يف توفري التمويل الالزم للتنمية الفالحية والريفية وذلك نظرا لطبيعته والنتشاره اجلغرايف الواسع على
املستوى الوطين  ،وال يقتصر دوره يف الوقت الراهن على متويل النشاط الزراعي يف صورته املباشرة بل انه ميتد
ليشمل متويل كل العمليات اليت تسبق مرحلة االنتاج .
وبناءا على ماسبق ميكن صياغة إشكالية موضوعنا وطرحها يف التساؤل األيت :
ماهي أهم آليات تمويل البنوك التجارية للمشاريع االستثمارية الفالحية بالجزائر في ظل اإلصالحاتاالقتصادية والتوجهات الراهنة ؟.
وانطالقا من هذه اإلشكالية ميكن طرح التساؤالت الفرعية التالية :
-ماهي األنشطة الرئيسية للبنوك التجارية ؟.

مقدمة
فيما تكمن أمهية متويل القطاع الفالحي ؟.ماهو واقع القطاع الفالحي باجلزائر ؟.هل تساهم آليات التمويل اليت مينحها بنك الفالحة والتنمية الريفية يف تسهيل االستثمار الفالحي ؟.فرضيات البحث :
يتطلب حتليل اإلشكالية حمل الدراسة اختيار جمموعة من الفرضيات اليت تعترب كإجابة مبدئية على خمتلف
التساؤالت املطروحة :
تكمن األنشطة الرئيسية للبنوك التجارية يف قبول الودائع واحلسابات اجلارية ومنح القروض .تكمن أمهية متويل القطاع الفالحي يف جناح السياسة املتبعة للتمويل .مر القطاع الفالحي يف اجلزائر بعدة مراحل وفق األنظمة االقتصادية اليت كانت متبعة حيث شهد عدة حتوالتوتطورات يف السنوات األخرية قامت هبا احلكومة من اجل تنمية االقتصاد الوطين .
بنك الفالحة والتنمية الريفية يقدم قروض خاصة بالقطاع الفالحي .أسباب اختيار الموضوع :
الفضول العلمي فيما خيص التعرف على واقع التمويل للمشاريع االستثمارية الفالحية يف اجلزائر .تزايد االهتمام بالقطاع الفالحي .الصلة املباشرة هلذا املوضوع والتخصص الذي ندرسه .أهداف الدراسة :
التعرف على مصادر التمويل املتاحة .توضيح كيفية متويل بنك الفالحة والتنمية الريفية للمشاريع االستثمارية الفالحية .-الوقوف على أهم املشاكل اليت تواجه القطاع الفالحي يف اجلزائر .

مقدمة
أهمية الدراسة :
املكانة اليت حيتلها القطاع الفالحي يف إطار السياسات االقتصادية .تشخيص وحتليل واقع متويل القطاع الفالحي يف اجلزائر .األمهية الكبرية للقروض الفالحية يف عملية التمويل املصريف لدى بنك الفالحة والتنمية الريفية .منهج الدراسة :
من اجل دراسة اإلشكالية واإلجابة على األسئلة املطروحة مت االعتماد على املنهج االستقرائي واملنهج التحليلي ،
وذلك من اجل مجع املعلومات املتعلقة باجلانب النظري للدراسة وإبراز املفاهيم املرتبطة باملوضوع وكذلك يف دراسة
احلالة  ،وربط اجلانب النظري بالواقع العلمي من خالل األدوات اإلحصائية كاجلداول والقوانني .
صعوبات الدراسة :
صعوبات احلصول على الوثائق الضرورية من طرف البنك وهذا راجع اىل سرية مهنته .عدم مساح الوكالة خالل قيامنا بالدراسة التطبيقية بالقيام بالرتبص بشكل صحيح .قلة وعدم توفر الكتب على التمويل الفالحي .محتويات الدراسة :
جاء البحث متضمنا مقدمة و 3فصول تتمثل يف الفصل األول اجلانب النظري للدراسة الذي يتضمن  3مباحث
 ،أما الفصل الثاين فقد مت التطرق فيه اىل االستثمار الفالحي باجلزائر ومت تقسيمه اىل  3مباحث  ،أما الفصل
الثالث فهو دراسة حالة متويل مشروع استثماري من طرف بنك الفالحة والتنمية الريفية على مستوى وكالة ذراع
الربج  -264-وخامتة .
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تمهيد:
لقد تطور النشاط االقتصادي واتسع عرب خمتلف املراحل اليت شهدها االقتصاد العاملي ،والن اجلهاز البنكي يلعب
دورا هاما يف احلياة االقتصادية ألي بلد،فاجلهاز البنكي له روابط وثيقة مع مجيع فروع النشاط االقتصادي واخلدمات
املتنوعة اليت يقدمها ،حيث تعمل على تطوير احلياة االقتصادية ،فالبنك يعترب وسيط بني األموال اليت تبحث عن
االستثمار وبني االستثمار الذي يبحث عن التمويل .
والن البحث عن مصادر التمويل املناسبة للمؤسسات يعد من أهم املواضيع اليت تواجه مالكيها ومسرييها خاصة يف ظل
حمدودية البدائل املتاحة لعدة اعتبارات ،ومبا أن التمويل البنكي يعترب من ضمن البدائل اليت تتوجه هلا املؤسسات ،فهو
يعترب من اخلدمات البنكية اليت تقدمها البنوك التجارية  ،يساهم يف توجيه النشاط االقتصادي حنو املشاريع االستثمارية
بشكل عام واملشاريع االستثمارية اإلسرتاتيجية بشكل خاص اليت يفتقر إليها البلد .
سنتطرق يف هذا الفصل إىل البنوك التجارية وعملية التمويل بشكل عام ،وذلك وفقا لثالث مباحث :
املبحث األول  :ماهية البنوك التجارية
املبحث الثاين  :عملية التمويل
املبحث الثالث  :التمويل البنكي

1

الفصل األول

مدخل نظري إلى البنوك التجارية و عملية التمويل

المبحث األول  :عموميات حول البنوك التجارية
تقوم البنوك التجارية بصفة معتادة بقبول ودائع تدفع عند الطلب أو آلجال حمددة كما متنح القروض مبا حيقق أهدافها
ويدعم االقتصاد القومي ،باإلضافة إىل مباشرة عمليات تنمية االدخار مبا يف ذلك إنشاء املشروعات وما تتطلبه من
عمليات مصرفية وجتارية ومالية .
المطلب األول  :نشأة وتعريف البنوك التجارية
الفرع األول  :نشأة البنوك التجارية
أصل كلمة مصرف يف اللغة العربية مأخوذ من الصرف مبعىن "بيع النقد بالنقد " ويقصد هبا املكان الذي يتم فيه
الصرف ،ويقابله كلمة بنك ذات أصل أوريب واملشتقة من الكلمة االيطالية  ، bancoاليت تعين املنضدة أو الطاولة،
وأما سبب ارتباط هذه الكلمة باألعمال املصرفية فان الصرافني املبادرين كانوا يستعملون املناضد اخلشبية ملمارسة أعماهلم
يف السوق لبيع وشراء العمالت املختلفة وذلك يف أواخر القرون الوسطى ،كما أن كلمة  ban rupeتعين "مفلس"
جاءت من أصل ايطايل يعين كسر املنضدة أي منضدة الطرف كإعالن عن إفالسه  ،وعدم السماح له باالستقرار يف
مزاولة الصرافة 1.وأول بنك منظم أسس يف مدينة البندقية يف ايطاليا سنة  1751ومث توالت البنوك واملصارف وأخذت
تطور أعماهلا املصرفية .
ويعد الربع األخري من القرن السادس عشر ميالدي هو البداية الفعلية لنشأة أول البنوك احلديثة الذي قام يف
البندقية عام  1755واملسمى  banco della pizzaوانشأ بعده بنك أمسرتدام اهلولندي عام  1061ويعد
2
املصرف األخري النموذج الذي أخذته معظم البنوك األوربية اليت أسست بعد ذلك.
وجممل القول أن الظهور احلقيقي للبنوك كان على يد الصاغة والصيارفة  ،الني كانوا يقبلون إيداع النقود لديهم مقابل
إيصاالت إيداع أخذت تلقى قبوال يف التداول وفاءا لاللتزامات املطلوبة من حاملها واليت تطورت فيما بعد إىل ما يسمى
بالشيكات ،ومث اخذ هؤالء الصاغة والصيارفة يتقاضون عمولة من املودعني لقاء احلفظ األمني ،وكما اخذ يتصرفون جبزء
من الودائع لديهم باإلقراض مقابل فائدة يتقاضوهنا ،ال خطر أهنم ال يتم سحب الودائع كليا وترتب على ذلك أن بدأت
3
الصورة املبدئية ألعمال البنوك تتبلور وتتحدد معاملها إىل أن أصبحت على ما هي عليه .
الفرع الثاني :تعريف البنوك التجارية
تعددت التعاريف حيث اختلفت حسب اجلهة املصدرة للتعريف ،اهلدف من التعريف وغريه من العوامل ،سنعرض يف
هذا العنصر أهم التعاريف كما يلي :
1خالد أمني عبد اهلل،العمليات املصرفية ،ط،1دار الرائد للنشر ،عمان  ،األردن ،9661،ص.15
2قتيبة عبد الرمحان العاين ،التمويل ووظائفه يف البنوك اإلسالمية والتجارية ،دراسة مقارنة ،دار النفائس للنشر ،عمان ،9612،ص95
3قتيبة عبد الرمحان العاين ،مرجع سبق ذكره ،ص.95
2
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تعريف  :01هو املكان الذي تتجمع فيه األموال من األفراد واهليئات والشركات مث استثمارها هبدف أن تدر عائد اكرب
من تكاليف مجيع هذه األموال ،وتتميز البنوك التجارية بأهنا تتعامل يف ودائع العمالء وتزاول عملية التمويل الداخلي
1
واخلارجي بقصد حتقيق عائد مالئم ميكن منه إثابة املودعني وفقا ألسعار العائد املتفق عليها .
تعريف  :00البنك التجاري هو مؤسسة تعمل كوسيط مايل  ،حيث تقوم بقبول ودائع تدفع عند الطلب أو ألجال

حمددة وتزاول عمليات التمويل الداخلي واخلارجي وخدمته مبا حيقق أهداف خطة التنمية وسياسة الدولة ودعم االقتصاد
القومي  ،وتباشر عمليات تنمية االدخار واالستثمار املايل يف الداخل واخلارج مبا يف ذلك املسامهة يف إنشاء املشروعات

وما يتطلب من عمليات مصرفية وجتارية ومالية وفقا لألوضاع اليت يقررها البنك املركزي

2.

والشكل التايل يساهم يف إيضاح مفهوم البنك التجاري كوسيط مايل:
الشكل رقم  61يوضح دور البنوك التجارية كوسيط مايل حيث تأخذ البنوك األموال من املودعني واألفراد و مؤسسات
األعمال ،وتقدم فوائد مقابل ذلك وبدورها تقدم للمقرتضني واألفراد ومؤسسات األعمال األموال و تأخذ منهم فوائد
على ذلك .
الشكل رقم( :)01البنك التجاري كوسيط مالي
تقدم قروض

تدفع فائدة وتسديدات البنوك التجارية

تدفع فائدة

تأخذ أموال

إىل

جارية إىل

أو تفتح حساب

من

_ المقترضين

_ المودعين

_األفراد

_ األفراد

_منظمات أعمال

_ منظمات األعمال

المصدر :حممد الصرييف ،إدارة املصارف ،دار املناهج للنشر والتوزيع  ،عمان  ،ط، 9665، 1ص5
التعريف  :00هي النوع من البنوك الذي يستطيع خلق نقود الودائع أو ما يسمى بالبنوك املصرفية حيث تقوم البنوك
التجارية بقبول الودائع من العمالء ويف مقابل ذلك تعطيهم فوائد على ودائعهم لديها ،مث تقوم بإقراض هذه الودائع

 1ليندة داوس ،الرقابة الداخلية يف البنوك التجارية يف ظل املعايري الدولية ،مذكرة لنيل شهادة املاجستري ختصص تدقيق وحماسبة ،جامعة العريب بن املهيدي ،أم البواقي -9619،
 ،9612ص . 61
 2حممد الصرييف ،إدارة املصارف ،دار املناهج للنشر والتوزيع ،عمان ،ط، 9665، 1ص65
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للمقرتضني ومتنحهم االئتمان وحتصل منهم على فوائد مقابل ذلك ،وذلك كله هبدف حتقيق الربح ،عادة ما تكون الفوائد
اليت حتصل عليها البنوك عما متنحه من ائتمان تفوق الفوائد اليت تدفعها للعمالء نتيجة إليداعهم لديها. 1

التعريف  :00تعرض املشرع اجلزائري إىل تعريف البنوك التجارية من خالل قانون النقد و القرض  16/16املؤرخ يف
 11أفريل  1111يف مادته  111اليت تنص على ما يلي :

2

تعترب البنوك التجارية أشخاص معنوية مهمتها العادية والرئيسية إجراء العمليات يف املواد من  116إىل  112من هذا
القانون ،وهذه العمليات هي :
_ تلقي الودائع من اجلمهور وخمتلف ادخاراهتم  ،هذه األموال احملصل عليها توضع يف البنوك على شكل ودائع  ،منح
حق استعماهلا لكن بشرط إعادهتا هلم .
_ القيام مبنح القروض .
_ توفري وسائل الدفع الالزمة ووضعها حتت تصرف الزبائن والسهر على إدارهتا
من هنا ميكن تعريف البنك على انه مؤسسة تدخل وخترج منه األموال ،حيث تدخل على شكل ودائع من األفراد و
املؤسسات الذين لديهم فائض مايل ويرغبون يف ادخارها ،وخترج على شكل قروض لألفراد واملؤسسات الذين لديهم
احتياج أو عجز مايل.
المطلب الثاني :أهمية البنوك التجارية ووظائفها
الفرع  :01أهمية البنوك التجارية
تظهر أمهية البنوك التجارية يف العصر احلديث بأدائها أرصدة ضخمة من الودائع الصغرية على مستوى الوفرات احملققة من
3
احلجم الكبري وذلك مبا يلي :
_61بدون هذه الوساطة يتعني على صاحب املال أن جيد املستثمر املطلوب والعكس بالشرط واملدة املالئمة لالثنني
_69بدون البنوك تكون املخاطر اكرب القتصار املشاركة على مشروع واحد
_62نظرا لتنوع استثمارات البنوك فإهنا توزع املخاطر مما جيعل يف اإلمكان الدخول يف مشاريع ذات خماطر عالية
_61ميكن للبنوك نظرا لكرب حجم األرصدة أن تدخل يف مشاريع طويلة األجل
 _67إن وساطة البنوك تزيد من سيولة االقتصاد بتقدمي أصول قريبة من النقود قدر عائدا مما يقلل الطلب على النقود
 1حسني امحد عبد الرحيم ،اقتصاديات النقود والبنوك ،مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع ،مصر ،ط، 1،9665ص.51
 2ناصر داوي عدون ،معزوي ليندة ،هلواسي هجرية ،مراقبة التسيري يف املؤسسات االقتصادية ،دار احملمدية العامة ،اجلزائر ،9662،ص ص90-97
 3حممد عبد الفتاح الصرييف ،إدارة البنوك ،دار املناهج للنشر والتوزيع ،عمان ،ط،9611، 1ص.15
4
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_60بتقدمي أصول مالية متنوعة املخاطر خمتلفة ،وعائد خمتلف وشروط خمتلفة للمستثمرين فإهنا تستوعب مجيع الرغبات
وتستجيب هلا
_65تشجيع األسواق األولية اليت تستثمر وتصدر األصول املالية اليت ال يقبل عليها أو استثمارها أو تقدمي األموال
والدعم لكل من حيتاجه من خالل حاجة اإلفراد وحاجة اهليئات وحاجة احلكومة وذلك وفقا ملا يلي:

1

حاجة األفراد للبنوك التجارية :
من خالل تأدية لنشاطات يومية حيصل الفرد على إرادات وذلك من اجل تغطية مصاريف  ،ففي حالة حدوث عجز
مبعىن إن إراداته ال تغطي مصاريفه يلجئ الفرد إىل البنك .
حاجة المؤسسات للبنوك التجارية :
تكمن أمهية البنوك التجارية بالنسبة للمؤسسات باعتبارها املمول الرئيسي هلا إضافة إىل الدور املهم الذي تلعبه يف تسهيل
املعامالت اخلاصة بالتجارة سواء داخلية أو خارجية (من حيث املعامالت التجارية)
حاجة الحكومة للبنوك التجارية :
تعترب البنوك التجارية أداة منفذة للسياسة النقدية فأمهيتها تكمن يف مدى التزامها بتوصيات وقرارات السلطة التنفيذية
املتمثلة يف البنك املركزي من خالل خلق وسائل الدفع يف االقتصاد والرفع من الفرص التمويلية الضرورية لالستثمار وأيضا
قيامها ببيع وشراء األسهم والسندات ،تقدمي القروض الالزمة لالقتصاد الوطين وتنفيذ املخططات التنموية اليت تقوم الدولة
بإعدادها  ،وهذه األمهية ال ميكن ملسها مباشرة وإمنا تظهر بصورة غري مباشرة من خالل معايري ومؤشرات مثل :نسبة
سعر الفائدة ،معدل التضخم ،حجم الكتلة النقدية يف االقتصاد ،عدد البنوك والوعي البنكي.
الفرع الثاني :وظائف البنوك التجارية
يطلق الكثري من االقتصاديني على البنوك التجارية اسم بنوك الودائع ورمبا يتبع ذلك من الوظيفتني األساسيتني هلذه البنوك
2
وهي قبول ودائع األفراد ومنح القروض إال أن هناك وظائف أخرى تقوم هبا هذه البنوك.
أما الوظائف احلديثة فنذكر منها:

3

 1أحالم عقون ،تسيري خماطر القروض البنكية وفقا للمعايري الدولية ،دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية اجملمع اجلهوي لالستغالل ام البواقي ،مذكرة نيل شهادة املاسرت
كلية علوم التسيري ختصص مالية تأمينات وتسيري خماطر ،جامعة العريب بن املهيدي ،ام البواقي ،9612-9619،ص ص 11-16
 2أسامة كامل ،عبد الغين حامد ،النقود والبنوك ،مؤسسة لورد العاملية للشؤون اجلامعية ،املنامة ،البحرين ،9660،ص .11
 3عباس حممد االمني ،شقال رابح ،استخدام التحليل االئتماين يف التقليل من خماطر منح القروض يف البنوك التجارية ،مذكرة لنيل شهادة املاسرت يف علوم التسيري ،دراسة حالة
بنك الفالحة والتنمية الريفية ،جامعة بومرداس  ،9615-9610،ص.65
5
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 - 61إدارة محافظ االستثمار:حيث تعمل البنوك التجارية على شراء وبيع األوراق حلساهبا وحلساب العمالء
وكذلك متابعة حركة األسهم و السندات من خالل تطور األسعار
 - 69خصم األوراق التجارية وتحصيلها :قد حيدث أن يقع حاملو األوراق التجارية يف أزمة سيولة مما يضطرهم
إىل اللجوء للبنوك التجارية قصد خصم تلك األوراق مقابل عمولة ،اليت تعترب مبثابة املقابل الذي يتحصل
عليه البنك نتيجة حتويل األخطار إليها
 - 62تمويل العمليات التجارية الخارجية :حيث تلعب البنوك التجارية دورا رئيسيا يف عملية تسوية املدفوعات
اخلارجية بني املستوردين واملصدرين  ،من خالل فتح االعتمادات املستندية أو التحويالت العادية .

 - 61التعامل بالعمالت األجنبية  :حيث تتم عمليات شراء وبيع العمالت األجنبية عاجال أو أجال  ،وقد

ختص عملية حتويل العملة مبالغ بسيطة  ،إذ تقوم البنوك بتحويل مبالغ حبجم حمدود وألغراض معينة
كالدراسة أو العالج.

 - 67تقديم الدراسات واالستشارات لحساب الغير :حيث أصبحت البنوك تشرتك يف إعداد الدراسات املالية
املطلوبة للمتعاملني إلنشاء مشاريعهم ويتم على أساس هذه الدراسات حتديد احلجم األمثل للتمويل وكذا
طريقة السداد وتوارخيها .

 - 60تحصيل الشيكات :حيث تعمل البنوك على حتصيل الشيكات الواردة إليها من عمالئها ،كما تقوم البنوك

التجارية بوظائف أخرى تعود عليها بفوائد معتربة كخدمات الكمبيوتر ،تأجري اخلزائن احلديدية ،سداد
املدفوعات نيابة عن العمالء ،متويل اإلسكان الشخصي.....اخل

وهناك أيضا بعض الوظائف منها :

1

العمليات على السندات :تتلخص هذه العمليات بالدور الذي يقوم به البنك التجاري باسم زبائنه وعمالئه يف األسواقاملالية ،وذلك بتدخله يف هذا السوق كمشرتي وكبائع لألسهم والسندات ،كما يقوم البنك التجاري باالكتتاب لصاحل
عمالئه يف سندات اخلزينة ومبهمة إعطائهم النصائح الستعمال أمواهلم يف العمليات املالية .

 1خبابة عبد اهلل ،االقتصاد املصريف ،مؤسسة شباب اجلامعة ،اجلزائر ، 9665،ص .51
6

مدخل نظري إلى البنوك التجارية و عملية التمويل

الفصل األول

الشكل رقم  :00أوجه النشاط األساسي للبنك التجاري
أوجه النشاط األساسي للبنك التجاري
قبول الودائع

االستثمارات (محفظة األوراق المالية)
سندات
القروض
الحكومية

ودائع
تحت
الطلب
أرصدة بنوك
تجارية
أخرى

خلق ودائع

اذونات
الخزينة

منح القروض

سندات
الشركات
واألسهم

ودائع
ألجل

ودائع
بإخطار
سابق

اعتمادات
شخصية
بدون ضمان

ودائع
صندوق
التوفير

تأمينات
مقابل
خطابات
ضمان أو
اعتمادات
مستندية

اعتمادات
ضمان
أوراق مالية

اعتمادات
بضمان

اعتمادات
مقاولين

اعتمادات مستندية
السيولة

الربحية
خدمة التنمية

المصدر :حممد عبد الفتاح الصرييف ،مرجع سبق ذكره ،ص97
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اعتمادات
خصم

سلف
بضمان
ومرتبات
محمولة على
البنك
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المطلب الثالث :الهيكل التنظيمي للبنوك التجارية وأنواعها
سنتطرق يف هذا املطلب إىل اهليكل التنظيمي للبنوك التجارية والبعض من أنواعها .
الفرع األول :الهيكل التنظيمي للبنوك التجارية
ليس هناك شكل تنظيمي موحد للبنوك التجارية ،حيث خيتلف اهليكل التنظيمي حسب اخلدمات اليت يقدمها
البنك وحجمه ،ومن املتفق عليه أن اهليكل التنظيمي البد وان يعكس األنشطة اليت يتم ممارستها ،ويتم رقابة هذا األخري
من خالل اإلدارات املختلفة ،وتتضمن كل إدارة عدد من األقسام اليت تتوىل مهام ووظائف هذه اإلدارة  ،وتتمثل يف
1
أربعة إدارات موضحة وخمتصرة يف الشكل رقم  62اهليكل التنظيمي للبنوك التجارية وهي :
- 1إدارة القروض:تعمل هذه اإلدارة على تقدمي خمتلف أنواع القروض للمتعاملني مع البنك من مؤسسات وأفراد،

وحتتوي هذه اإلدارة على أقسام نذكر منها قسم القروض التجارية املقدمة ألصحاب الشركات الكربى  ،قسم القروض

املوجهة للمتعاملني يف األوراق املالية ،كما أن هناك قسم للقروض العقارية وأخر للقروض االستهالكية ،وكذلك أقسام
لكل من :التأجري ،اخلدمات العامة ،حتليل طلبات االئتمان ،الكمبياالت والشؤون القانونية.
-0إدارة التمويل :تعمل هذه اإلدارة على إجياد املصادر واحلصول على األموال املستخدمة يف إدارة القروض ،وتشرف
هذه األخرية على قسم خدمات االستثمار الذي يتوىل االستثمارات اخلاصة بالبنك سواء يف اذونات اخلزينة أو السندات
أو األسهم ،وقسم البنوك األخرى الذي خيتصر بتلقي الشيكات احمللية واخلارجية اليت يودعها الزبائن برسم التحصيل على
البنوك األخرى وذلك بإرسال البنك املعين أو عن طريق غرفة املقاصة يف البنك املركزي ،وكذا قسم التسويق والتخطيط
املهتم بتوفري اخلدمات املالية ،وأخريا قسم الرقابة و احملاسبة واملالية الذي بدوره يتوىل مراقبة الدفاتر املالية والتأكد من
سالمة املعامالت املالية واحتساب رواتب املوظفني .
-0إدارة العمليات  :تتوىل هذه اإلدارة شؤون البنك فيما يتعلق بقسم حفظ السجالت وقسم األمن ،وذلك للحفاظ

على أمالك املودعني وممتلكات البنك من خالل التحليل والربجمة والتشغيل و كذلك لكل من خدمة العميل واإلدارة
النقدية وشؤون العاملني.
-1إدارة األموال المؤتمن عليها من الغير:
تقوم هذه اإلدارة على تقدمي العديد من اخلدمات االئتمانية سواء األفراد أو املؤسسات خبالف املهمة الرئيسية إلدارة
القروض واالئتمان وهي تقدمي القروض بأنواعها ،ومن أمثلة هذه اخلدمات اليت تقوم هبا :

 1حممد الصاحل حناوي ،املؤسسات املالية  ،البورصة والبنوك التجارية ،الدار اجلامعية ،مصر ،1115،ص .915
8

الفصل األول

مدخل نظري إلى البنوك التجارية و عملية التمويل

تتوىل بذلك أموال التقاعد سواء بالنسبة للعاملني بالبنك نفسه أو مؤسساته وكذلك القسم الذي يتوىل إدارة شؤون
األمالك العينية للزبائن باإلضافة إىل القسم اخلاص بتقدمي خدمة املتاجر يف األوراق املالية لصاحل الزبائن وتقدمي النصائح
واخلدمات التسويقية هلم .
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الفصل األول
الشكل رقم  :00الهيكل التنظيمي للبنوك التجارية

مجلس اإلدارة
رئيس مجلس اإلدارة

إدارة القروض

القروض
التجارية
أصحاب المهن
الحرة

المؤسسات
المالية

إدارة التمويل

خدمات اإليداع

حفظ السجالت

خدمات
االستثمار

القروض
االستهالكية

شخصية

الصرافة
منشات األعمال

البنوك األخرى

األمن

الشؤون القانونية
القروض العقارية

إدارة العمليات

إدارة األموال
المؤتمن عليها

التقاعد
التسويق
والتخطيط

نظم المعلومات

الرقابة
والمحاسبة
والمالية

إدارة نقدية

التأجير
شؤون العاملين
الخدمات العامة

الكمبياالت

طلبات التشغيل

المصدر :حممد الصاحل حناوي ،مرجع سابق  ،ص911
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الفصل األول
الفرع الثاني :أنواع البنوك التجارية

تنقسم البنوك التجارية حبسب املنظور الذي تنتمي إليه ولذلك مت تقسيمها إىل عدة منظورات وهي :
_1من حيث أساس الملكية :

1

أ .البنوك الخاصة :وهي البنوك اليت تعود ملكيتها إىل شخص واحد أو عائلة أو جمموعة من الشركاء ،حيث
يكون البنك هنا مشروع فردي أو شركة أشخاص .
ب .البنوك المساهمة:وهي البنوك اليت يقسم رأس ماهلا على أسهم تطرح لالكتتاب العام  ،ويشرتك يف ملكيتها
خمتلف األفراد و املؤسسات (القطاع اخلاص).

ت .البنوك التعاونية:وهذا النوع يقوم بتأسيسه اجلمعيات التعاونية أو احلرفية وتعود ملكيتها إىل هذه اجلمعيات
كالبنك التعاوين .

ث .بنوك القطاع العام  :وهي بنوك مملوكة بالكامل إىل القطاع العام (احلكومة) ومن أمثلتها البنك املركزي وبنك
تنمية املدن والقرى .
_9من حيث الجنسية  :وتنقسم إىل أربعة أنواع وهي :

2

أ .البنوك الوطنية :
وهي البنوك اليت تتمتع جبنسية الدولة اليت متارس أعماهلا فيها ويقع مركزها الرئيسي فيها  ،أي أن ملكيتها تعود إىل
أشخاص تابعني للدولة اليت تقوم هذه البنوك على أراضيها سواء كانوا أشخاص اعتباريني أو طبيعيني  ،أي اليت رأس ماهلا
وإدارهتا وطنيتان .
ب .البنوك األجنبية :
وهي اليت تتمتع جبنسية أجنبية أي تكون مؤسسة يف البالد األجنبية وافتتحت فروع هلا يف الدول احمللية .
ت .البنوك اإلقليمية :
وهي البنوك اليت تعود ملكيتها إىل رعاية جمموعة من الدول اجملاورة
ث .البنوك والصناديق الدولية :

 1سامر بطرس جلدة ،النقود والبنوك ،دار البداية ،عمان ،ط، 9665، 1ص .56
 2مفيدة طلبة ،إدارة خماطر السيولة ومدى تأثريها على منح القروض يف البنوك التجارية ،مذكرة نيل شهادة املاسرت ختصص مالية وبنوك ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم
التسيري ،جامعة العريب بن املهيدي ،ام البواقي ،9612-9619،ص .19
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كصندوق النقد الدويل والبنك الدويل
_0من حيث فعاليتها :وتنقسم إىل:

1

أ .بنوك الودائع :
هي تلك اليت تتلقى من اجلمهور الودائع حتت الطلب وملدة ال تتجاوز سنتني وتنحصر فعالية هذه البنوك يف األعمال
قصرية األجل وتتميز باتصاهلا جبمهور كبري من املدخرين العاديني حيث تفتح هلم حسابات خاصة ،هو حساب الودائع
أو احلساب اجلاري
ب .بنوك األعمال :
هي اليت تقوم على االشرتاك واملسامهة يف املشاريع القائمة أو اليت يف طور التأسيس وفتح اعتمادات ملدة غري حمدودة
للمشاريع العامة اليت يتعلق هبا هذا االشرتاك .
 - 1من حيث طبيعتها :وتنقسم إىل:

2

أ .البنوك التجارية:
هي مؤسسة مالية ختضع للقوانني والتشريعات املصرفية وهتدف لتحقيق الربح من خالل نشاطها املصريف واملتمثل يف
قبول الودائع وتقدمي اخلدمات ومنح االئتمان بشىت أنواعه.
ب .البنوك الصناعية:
وهي اليت ختتص بتقدمي االعتمادات واملساعدات ملشاريع صناعية .
ت .البنوك الزراعية:
وهي اليت ختتص بتقدمي االعتمادات و املساعدات للمشاريع الزراعية .
ث .البنوك العقارية:
وهي بنوك معروفة يف كل دول العامل  ،وتلعب دورا كبريا يف توفري األموال للراغبني يف االستثمارات واحلصول على
امللكيات العقارية أو حتسينها ن سواء كانت امللكية داخل املدن أو يف الريف حيث أن األساس هنا هو ملكية ال

 1مفتيس سامل  ،دور البنوك التجا رية يف متويل املشاريع االستثمارية ،مذكرة نيل شهادة املاسرت كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ،جامعة قاصدي مرباح  ،ورقلة
، 9612-9619،ص .60
 2طاهر الفاضل البياين ومريال روحي مسارة ،النقود والبنوك واملتغريات االقتصادية املعاصرة  ،دار وائل للنشر ،عمان  ،األردن ، 9612،ص .171
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الفصل األول
الشكل رقم :00أنواع البنوك التجارية

أنواع البنوك التجارية

من حيث طبيعتها

من حيث فعاليتها

بنوك
الودائع
بنوك
األعمال

من حيث الجنسية

البنوك
الوطنية

البنوك
الخاصة

البنوك
األجنبية

البنوك
المساهمة

البنوك
اإلقليمية

البنوك
التعاونية

البنوك والصناديق
الدولية

البنوك
التجارية

البنوك
الصناعية

البنوك
الزراعية

المصدر  :من إعداد الطالبتني باالعتماد على التصنيفات السابقة
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من حيث اساس
الملكية

بنوك القطاع
العام

البنوك
العقارية
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المبحث الثاني :عملية التمويل
إن التمويل يشكل إحدى األنشطة األساسية يف أية مؤسسة مهما كان حجمها أو طبيعة نشاطها  ،كما أن قرار
التمويل يعد من أهم القرارات اليت تتخذها املؤسسة واليت تكون هلا تأثري كبري على سياستها املالية و على منوها وتطورها
يف املستقبل .
من خالل هذا املبحث نتعرض ملفاهيم عامة حول عملية التمويل حيث نتناول يف املطلب األول تعريف التمويل
وأمهيته بالنسبة للمؤسسة ،أما املطلب الثاين فنتناول فيه مصادر التمويل ،واملطلب الثالث سيكون عن العوامل احملددة
ألنواع التمويل.
المطلب األول :تعريف التمويل وأهميته
الفرع األول :تعريف التمويل
ظهر التمويل وتطور بشكل ملحوظ وكان ضروريا للتغلب على التحديات اليت تواجهها األعمال االستثمارية .
حيث تتعدد التعاريف وتتنوع ومن أمهها :
تعريف :01
احد جماالت املعرفة ويتكون من جمموعة من احلقائق واألسس العلمية والنظريات اليت تتعلق باحلصول على األموال من
.1
مصادرها املختلفة وحسن استخدامها من جانب األفراد ومنشات األعمال واحلكومات.
تعريف :00
إن كلمة متويل تأيت لتوضيح مسالة انتقال رؤوس األموال من أماكن وفرهتا إىل أماكن ندرهتا  ،وتتم العمل خالل جمموعة
من الوسطاء املاليني سواء كان ذلك يف شكل بنوك أو شركات تامني أو صناديق ادخار و أسواق املال إىل غري ذلك كما
2
أن عملية ادخار رؤوس األموال تستهدف باملقام األول احلصول على عدد ممكن من هذه األموال .
تعريف:00
يعرف التمويل انه كل املصادر الضرورية إلنشاء مؤسسة أو شركة وضمان سري نشاطها وكذا توسعها  ،أي كل املوارد اليت
جتعل الشركة تنتج أكثر يف ظروف أحسن مما جيعلها قادرة على حتقيق تدفقات نقدية .

1

 1حسني عطا غنيم ،دراسات يف التمويل ،املكتبة االكادميية للنشر ،القاهرة ، 9667،ص .69
 2الصاحل مفتاح ،حماضرات يف املالية الدولية ،سنة رابعة مالية نقود وبنوك ،جامعة حممد خيضر ،بسكرة ، 9669-9661،ص .11
14
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الفصل األول

تعريف :00التمويل هو العملية اليت من خالهلا يضمن أو يؤمن للمؤسسة كافة احتياجاهتا املالية املختلفة  ،هذه
االحتياجات تكون متولدة عن االستثمار (املادي واملعنوي) أو عند دورة االستغالل .

2

ومن خالل ما سبق ميكن أن نعرف التمويل على انه  :تلك الوظيفة اإلدارية يف املؤسسة اليت ختتص بعمليات
التخطيط لألموال واحلصول عليها من مصدر التمويل املناسب لتوفري االحتياجات الالزمة ألداء أنشطة املؤسسة املختلفة
 ،مما يساعد على حتقيق أهدافه وحتقيق التوازن بني الرغبات املتعارضة للفئات املؤثرة يف جناح واستمرار املؤسسة واليت
تشمل املستثمرين والعمال واملديرين .
الفرع الثاني :أهمية التمويل
يعترب التمويل عصب املؤسسة والطاقة احملركة جلميع الوظائف واألعمال ن فبدون التمويل تظل خطط املؤسسة على
الورق دون تنفيذ فيحتاج بناء املؤسسات االقتصادية إىل توفري األموال الالزمة لشراء مستلزمات اإلنتاج من األصول الثابتة
(األرض ،املباين  ،اآلالت  ،احلواسب االلكرتونية  ،التلفونات و الفاكسات )....و األصول املتداولة (النقد وأوراق
القبض لتمويل املبيعات اآلجلة والبضاعة نصف مصنعة )...باختصار بدون التمويل تتوقف األعمال كما أن نقص
التمويل يؤدي إىل تأخري املشروعات و ضياع الفرص وبالتايل اخنفاض اإلرادات  ،والتمويل األكثر من احلاجة يعين تعطيل
3
األموال مع دفع تكلفتها دون أن تنتج إرادات.
تكمن أمهية التمويل بصفة عامة يف :

4

*مساندة وظائف اإلنتاج والتشغيل فيحرك عجلة اإلنتاج ( املنتجات واخلدمات ) وجيب التحقق من االختيار السليم
ملصادر التمويل بأقل تكلفة وخماطرة  ،وأيضا جيب أن يكون قرار االستثمار مثايل إذ يعطي عائدا مناسبا على األموال
املستثمرة وخماطر حمسوبة وتنافسية .
*مساعدة التمويل لوظائف التسويق والبيع يف متويل املبيعات اآلجلة عن طريق االئتمان الذي يقدم للعمالء  ،واحلصول
االئتمان التجاري أو املصريف لتمويل املشرتيات  ،كما يؤثر التمويل على تكلفة التخزين وتكلفة التسويق من النقل والتعبئة
والتغليف والتخليص والشحن والتامني واإلعالن والرتويج ويتحكم التمويل يف قرارات التسعري واخلصومات واليات
التحصيل
 1عيساين ربيع ،دور البنوك يف تنشيط التنمية السياحية  ،مذكرة نيل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية ،ختصص اقتصاد التنمية ،جامعة احلاج خلضر ،باتنة -9611،
 ، 9619ص .56
 2عبد العزيز ميلودي  ،حمددات االستثمار يف البنوك اإلسالمية ،مذكرة نيل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ،فرع اقتصاد كمي ،جامعة اجلزائر
 ،9665،ص .99
 3فريد النجار ،البورصات واهلندسة املالية ،مؤسسات شباب اجلامعة للنشر ،مصر ، 1111-1115،ص .10
 4عبد اهلل بلعيدي ،التمويل برأس مال املخاطر (دراسة مقارنة مع التمويل بنظام الشراكة )،مذكرة نيل شهادة املاجستري يف علوم التسيري ،جامعة احلاج خلضر ،باتنة -9665،
، 9661ص .16
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المطلب الثاني :مصادر التمويل
يقصد مبصادر التمويل تشكيلة املصادر اليت حصلت منها املؤسسة على أموال هبدف متويل استثماراهتا وهناك نوعني
من مصادر التمويل .
الفرع األول :مصادر التمويل التقليدية المتاحة لتمويل المشاريع
منها الداخلية واخلارجية ونذكرها على النحوي التايل :
أوال  :مصادر التمويل الداخلي (الذاتي)
_01تعريف التمويل الداخلي :
يقصد به جمموع الوسائل التمويلية اليت انشاهتا املؤسسة بفعل نشاطها العادي أو االستغاليل واليت تبقى حتت تصرفها
بصورة دائمة أو ملدة طويلة ،وعليه فالتمويل الذايت هو منط من التمويل الذي يستخدم تراكم املدخرات املتأتية من األرباح
اليت حققها املشروع للوفاء بالتزاماته املالية  .وختتلف قدرة املشروعات يف االعتماد على هذا املصدر لتمويل احتياجاهتا
ويرجع ذلك إىل توسيع إمكانيات التمويل الذايت  ،باإلضافة إىل املؤونات االهتالكات  ،املخصصات ورأس املال العامل
ويعترب التمويل الذايت من أهم املصادر الداخلية للحصول على املوارد املالية القتنائها  ،وبالتايل حيمل أعباء مالية
مباشرة كالفوائد ودفع أقساط الديون  ،وهذا من شانه أن يزيد من القدرة االقرتاضية للمؤسسة ويشارك بصفة مباشرة يف
1
العملية التوسعية الستحداث استثمارات جديدة .
_60مكونات التمويل الداخلي:
ا_االهتالكات  :يعرف االهتالك على انه تلك املبالغ السنوية املخصصة لتعويض النقص التدرجيي الذي حيدث بصورة
فعلية أو معنوية على عناصر االستثمارات اليت تتدهور قيمتها مع مرور الزمن نتيجة االستعمال أو التلف أو التقدم
التكنولوجي

2

ب_المؤونات والمخصصات :تعرف املؤونات على أهنا مكون مايل من أموال املنشاة حيتجز لغرض مواجهة خسائر
حمتملة  ،أو أعباء ممكنة احلدوث يف املستقبل حيث تبقى جممدة داخل املنشاة إىل حني حتقق اخلطر أو العبء الذي
كونت من اجله هذه املؤونات أو زوال اخلطر احملتمل .
ج_ األرباح المحتجزة :تعترب األرباح احملتجزة أهم عنصر يف التمويل الداخلي  ،فهي جزء من اإلرادات احلالية اليت ال
توزع على محلة األسهم العادية  ،وحتتفظ هبا املؤسسة قصد استثمارها وال يكون هذا املصدر متاحا إال يف ظل وجود
 1عبد الغفار حنفي ،أساسيات التمويل واإلدارة املالية ،الدار اجلامعية للطباعة والنشر والتوزيع ،ط ، 9اإلسكندرية  ،9669،ص .127
 2عبد احلليم كراجة وآخرون ،اإلدارة والتحليل املايل ،دار الصفاء ،ط، 9عمان ،ص .21
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مشاريع قائمة  ،وترغب يف متويل فرص استثمارية جديدة  ،املشاريع االستثمارية املرتبطة بعملية إحالل رأس مايل أو
بعملية التوسع  ،والن متعاملي األسهم العادية ال يقبلون بسياسة األرباح إال بعد أن يتوقعوا بان العائد من استثماراهتا ال
يقل عن الفرص البديلة خارج املؤسسة  ،وهم بذلك ال ميانعون من إتباع هذه السياسة طاملا كانت املزايا اليت حيصل
عليها حامل األسهم من عدم توزيع األرباح اكرب من املزايا اليت ميكن أن حيصلوا عليها من توزيع األرباح سواء كانت تلك
املزايا ناجتة عن تغيري القيمة السوقية للمؤسسة أو ناجتة عن زيادة املعدل الذي حيصل عليها من حامل األسهم أجال أو
1
عاجال.
د_رأس المال العامل :يتمثل يف املبالغ الالزمة لتكوين خمزون مناسب من مستلزمات اإلنتاج على خمتلف أنواعها ،وقدر
مقبول من النقدية ملقابلة املصروفات األخرى مثل أجور العاملني وغريها.

وميثل رأس املال العامل الفرق بني األموال الدائمة واألصول الثابتة  ،أو الفرق بني األصول املتداولة والديون قصرية األجل
،حيث يفرض من الناحية املالية أن تكون االستثمارات ممولة من مصادر حمدد من اخلصوم  ،وذلك بناءا على املبدأ
احملاسيب العام (تساوي األصول واخلصوم) ،ختتلف الديون قصرية األجل واألصول املتداولة من حيث املدة والقيمة  ،فقد
تستحق الديون قصرية املدى التسديد يف مدة معينة اقصر من تاريخ األصول املتداولة  ،أي أن املؤسسة مطالبة بتسديد
ديوهنا قبل حتصيل حقوقها لدى الغري ،لذا جيب على املؤسسة توفري هامش أو فائض من األموال الدائمة يزيد عن متويل
2
األصول الثابتة  ،وهذا اهلامش يدعى رأس املال العامل .
_62مزايا التمويل الداخلي :
*التمويل الداخلي يزيد من رأس املال اخلاص للمنشاة ،وجينبها الوقوع يف أزمات السيولة الطارئة أو الناجتة عن األعباء
الثابتة ،كتسديد فوائد أقساط القروض.
*يرفع من القدرة املالية و االقراضية للمنشاة،كما يكسبها حرية واستقاللية التصرف يف أمواهلا اخلاصة .
* يوفر استقاللية وحرية يتمتع هبا املسري يف اختاذ قراراته االستثمارية والتمويلية ،كما أن عدم حتمل األعباء التعاقدية وفوائد
وأقساط القروض كما هو حال االستدانة يكسب هذا النوع من التمويالت مرونة عالية .
* يشجع املنشاة على القيام باستثمارات جديدة ،وخاصة االستثمارات اليت تكون تكاليفها مرتفعة وإمكانية اجنازها
تتطلب خربات فنية .

 1هبناس عباس ،معراج هواري ،امحد منجل ،القرار االستثماري يف ظل عدم التأكد واألزمة املالية ،دار كنوز للمعرفة العلمية للنشر والتوزيع ،األردن ،عمان ،9619،ص
.159
 2عمار زودة ،تقييم املشاريع ،سنة ثانية ماسرت مالية وتأمينات ،تسيري املخاطر ،جامعة العريب بن املهيدي ،ام البواقي  ،9615-9610،ص .67
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-00عيوب التمويل الداخلي :للتمويل الداخلي عدة عيوب نذكر منها :

1

*عدم حتقيق وفر ضرييب بالنسبة للمنشاة على تكلفة التمويل .
*يكون عائقا لتطور املنشاة عندما تعتمد عليه بصورة كبرية ،ألنه عادة ال يكفي لتغطية كل االحتياجات املالية ،فيتوجب
عليها أما اللجوء إىل القروض اخلارجية وأما االستثمار بقدر األموال املتاحة هلا وبالتايل تفويت الفرصة. 11
*ال يعترب التمويل الذايت حافزا للعمال لزيادة إنتاجهم ،حيث أهنم قد حيرمون من موارد مالية كانت قد توجه للتوزيع مما
يضعف من القدرة الشرائية هلم.
* ميكن تصور حجم املشكلة التمويلية عندما يكون اهلدف هو زيادة رأس مال املنشاة فهذه املدخرات الصغرية جدا
تتجمع عادة ببطء كبري عرب الزمن ومبعدالت منخفضة يف معظم احلاالت ،ورفع معدالهتا يستلزم ارتفاع ملموس يف
الدخول احلقيقية أو مزيد من ممارسة ضغط االستهالك اخلاص وكالمها صعب التحقيق
ثانيا  :مصادر التمويل الخارجي
وهناك نوعني من التمويل اخلارجي نذكرمها كاأليت:
_61التمويل الخارجي المباشر:وهو يعرب عن العالقة بني املقرض واملستثمر ودون أي تدخل من وسيط مايل أو بنكي

أو غري بنكي ،ويتخذ هذا التمويل صورة متعددة كما خيتلف باختالف املقرضني .

2

بالنسبة لألفراد :احلصول على األموال الالزمة لتمويل احتياجاهتم االستهالكية أو االستثمارية دون اللجوء إىلاملؤسسات الوسيطية ،أي التمويل املباشر تتعدد صوره وأشكاله ،فقد يتحصل على القروض املباشرة بني األفراد ،أو

األفراد واملشروعات قائمة مبقتضى أوراق جتارية .
بالنسبة للمشروعات (المؤسسات):يف هذه احلالة تستطيع املؤسسات أن حتصل على قروض أو تسهيالت ائتمانيةمن مورديها أو عمالئها أو حىت من مؤسسات أخرى ،كما تلجا بعض املؤسسات إىل دعوة اجلمهور لتوظيف مدخراهتم
على شكل استثمارات مالية يف األوراق املالية .
بالنسبة للحكومة :تلجا احلكومة للتمويل املباشر عن طريق االقرتاض من األفراد واملؤسسات اليت ليس هلا طبيعة عملمالية أو مصرفية ،وتصدر الدولة هلذا الغرض سندات متعددة األشكال تستهلك خالل مدة خمتلفة وبأسعار فائدة
متباينة.

 1عبد الغفار حنفي ،تقييم األداء املايل ودراسات اجلدوى ،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية  ، 9661،ص .229
 2عبد املنعم السيد علي ،نزار سعد الدين العيسي ،النقود واملصارف واألسواق املالية ،دار حامد للنشر والتوزيع ،عمان  ،األردن ، 9661،ص .51
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-00التمويل الخارجي غير المباشر  :وهو يعرب عن الصورة األخرية للتمويل عن طريق األسواق بواسطة املؤسسات
املالية الوسيطية مبختلف أنواعها ،فتقوم هذه املؤسسات بتجميع املدخرات النقدية من الوحدات ذات الفائض مث توزيع
هذه االدخارات على الوحدات اليت حتتاجها ،فاملؤسسة املالية الوسيطية حتاول أن توفق بني متطلبات مصادر االدخار
ومتطلبات مصادر التمويل ،إذ أن أكثر املصادر االدخارية يوظف للمخاطر أو نتيجة لعدم ثقتها يف االستثمارات املقدمة
،وعندئذ تقوم هذه املؤسسات املالية مبخاطبتهم بسندات جديدة بان تقدم هلا خدمات وتشبع رغباهتم يف السيولة أو
1
املضاربة ،ومن هذه الوسيلة ميكن استخالص ما يلي :
*قدرة املؤسسات الوسيطية على حتويل االكتناز االدخاري إىل توظيف ادخاري
* قدرة بعض املؤسسات الوسيطية على مضاعفة حجم القوة الشرائية املقدمة للتوظيف االستثماري اعتمادا على نسبة
معينة من االدخار املتبقي.
-1-0مصادر التمويل قصيرة األجل :يقصد به متويل نشاط االستغالل مبعىن متويل العمليات اليت تقوم هبا

املؤسسة يف الفرتة القصرية واليت ال تتعدى سنة ،ويوجه هذا التمويل لدعم رأس املال العامل يف املؤسسة ،وهو ما يسمى
بالتمويل البنكي قصري األجل ،فنحصل عليه من البنوك ملدة ال تتعدى سنة وميكن تصنيفها إىل نوعني مها:
- 1قروض االستغالل العامة :وتتمثل فيما يلي:

2

أ -تسهيالت الصندوق :عبارة عن قروض متنح للمنشات اليت تعاين من صعوبات قصرية جدا
يف السيولة ،تلجا إليها الشركات يف أخر الشهر عامة لتمويل األصول املتداولة .

ب  -السحب على المكشوف :نتيجة النقص يف خزينة املنشاة فالبنك يسمح هلا
بالسحب أكثر من رصيدها مع زيادة الفوائد تتناسب مع الفرتة ورصيد دائن ويكون بالنسبة
للمؤسسة فقط.
ت  -لقروض الموسمية :متول يف نشاط مومسي غري منتظم وممتدة على طول فرتة
االستغالل وهي قصرية األجل .
ث  -اذونات الخزينة (قرض سندي ) :عبارة عن أوراق تصدرها املنشاة من  16إىل
 156يوم ،ال يقل مبلغ اإلصدار عن سقف معني ومبلغ اإلصدار صغري .

ج -االعتماد ألمستندي :قرض لتمويل التجارة اخلارجية والن فيه أوراق كثرية على املدى
القصري لشراء األوراق .

 1عبد املنعم السيد علي ،مرجع سبق ذكره  ،ص .16
 2عبد املعطي رضا أرشيد ،حمفوظ امحد جودة ،إدارة االئتمان ،دار وائل للطباعة والنشر ،عمان  ،األردن ، 1111،ص .169
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ح -قروض الربط :عبارة عن قروض توجه للمؤسسات اليت تواجه حاجة للسيولة لتمويل
عمليات مالية مؤكدة انه ستكون لديه سيولة يف اقرب وقت وتستعمل هذه القروض النتهاز
الفرص.
خ -االعتماد بالتوقيع :عبارة عن التزام مقدم من طرف البنك للدفع حلساب املدين إذا كان
هذا األخري يتدخل كطرف ثالث للتوقيع بني العميل والطرف األخر .
- 0قروض االستغالل الخاصة :موجهة لتمويل األصول املتداولة وتقسم إىل ثالثة أنواع تتمثل فيما يلي:

1

أ -خصم األوراق التجارية  :عبارة عن عملية يقوم هبا البنك بشراء ورقة جتارية من قبل تاريخ
االستحقاق وهو حيل حمل هذا الشخص يف الدائنية إىل تاريخ االستحقاق حيث حيصل
البنك مبا يسمى  agioوهو (القرض +الفائدة +مصاريف التحصيل ).
ب -

تسبيقات على البضائع :عبارة عن قروض لتمويل خمزون معني واحلصول مقابل ذلك

على بضائع توجه لضمان املقرتض للتأكد من مواصفات البضاعة من طرف البنك وإلثبات
حسن النية لتسبيق البضاعة.
ت -

تسبيقات على الصفقات العمومية  :عبارة عن اتفاقيات شراء أو تنفيذ أعمال

لفائدة السلطات العمومية ،إذ غالبا ما يكون املقاول املكلف باالجناز حباجة ألموال هائلة
غري متوفرة ،نظرا لضخامة املشاريع يضطر للجوء إىل البنك إىل أن تقدم له الدولة التمويل
الكامل وهي بالنسبة للبنك مضمونة .
-0-9مصادر التمويل متوسطة األجل :مينح هذا النوع من القروض من طرف البنوك التجارية ،حيث ترتاوح مدته من
ستة إىل  5سنوات ،وتكمن أمهيته بالنسبة للمؤسسة يف متويل اجلزء الدائم من استثماراهتا يف رأس املال العامل املتداول
2
وتشمل مصادر التمويل اآلتية:
أ -قروض المدة :ترتاوح مدة هذه القروض بني  2و  7سنوات ،األمر الذي يعطي املقرتض االطمئنان
واألمان ويقلل من خماطر إعادة التمويل وجتديد القروض قصرية األجل ،الن درجة املخاطرة يف التمويل
قصري األجل تكون عالية بالنسبة للمؤسسة املقرتضة ،ألنه أن وصل تاريخ استحقاق القرض فانه من
احملتمل أال يوافق البنك على جتديد القرض رغم تسديد املؤسسة ملا عليها  ،وان جيدد القرض بفائدة
وشروط جمحفة يف حق املؤسسة ،وميكن احلصول على مثل هذه القروض من البنوك بفرض معدل
فائدة على أساس املدة اليت استخدم فيها القرض ،أما حتديده فيتم على ضوء مستوى أسعار الفائدة
السائدة يف السوق ،حجم القرض ،تاريخ املستحقات أو األهلية االئتمانية للمؤسسة املقرتضة ويتم
 1منري نوري  ،البدائل التمويلية املتاحة للمؤسسة واملفاضلة بينهما يف ظل اإلصالح البنكي ،دراسة حالة مركب تكرير امللح ، 9661-9661رسالة ماجستري يف العلوم
االقتصادية ،جامعة بسكرة ، 9667-9661،ص ص .51-52
 2حممد أمين عزت امليداين ،اإلدارة التمويلية يف الشركات  ،مكتبة العبيكان ،ط، 2األردن ،1111،ص .769
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تسديدها عن طريق أقساط دورية متساوية ثلث ونصف سنويا أو سنويا ،وقد ال تكون أقساط
التسديد متساوية أو تكون متساوية باستثناء أخر دفعة اليت تكون اكرب من سابقتها .
ب -

قروض التجهيزات :عندما تقوم املؤسسة بشراء اآلالت أو التجهيزات فإهنا تستطيع احلصول

على متويل متوسط األجل بضمان هذه املوجودات ،وتوجد مصادر مبثل هذا النوع من التمويل تشتمل

املصارف التجارية اإلسالمية والوكالء الذين يبيعون هذه التجهيزات اليت يتم متويلها هبذا الشكل
فتتضمن الشاحنات  ،السيارات ،السفن وغريها .
ومتول اجلهة املقرتضة عامة مابني 56%و %56من قيمة التجهيزات اليت ميكن تسويقها مثل الشاحنات والسيارات
وتبقى مابني 26%كهامش أمان للممول  ،حيث حيتفظ مبلكية اآللة إىل إن يقوم املشرتي بتسديد كافة األقساط املطلوبة
ويقدم الزبون دفعة أولية عند الشراء  ،ويصدر أوراق وعد بالدفع بقيمة األقساط املتبقية من قيمة األصل  ،وعندما يتم
تسديد كامل القيمة يقوم البائع بنقل امللكية إىل الزبون ،أما إذا مل يسدد األقساط املستحقة ميكن للبائع االستيالء على
اآلالت هبدف إعادة بيعها إىل زبون أخر .
ت -

1

القروض المضمونة :يتدخل البنك ويتم استخدام التجهيزات كضمانات للبنك ،وهنا ميكن

احلجز على التجهيزات وال يسمح للمقرتض أن يبيعها ،والبنك يقبل هذه القروض مقابل فوائد
االنتظار .
-0-0مصادر التمويل طويلة األجل :
أ -

االقتراض  :ميثل االقرتاض مديونية ينبغي على املؤسسة الوفاء بقيمتها يف وقت الحق حيث
أن له اجل استحقاق معني ال جيب تعديه للوفاء بالدين ،وذلك على خالف مصادر رفع
حق امللكية من األسهم املمتازة واألسهم العادية ،واليت هي مصادر متويل طويلة األجل ليس
هلا استحقاق حمدد ،ويشمل االقرتاض شكلني مها القروض طويلة األجل والسندات

 القروض طويلة األجل  :تعترب احد املصادر اهلامة اليت ميكن أن حيصل عليها املستثمر أو املؤسسة من البنوك

واملؤسسات املالية األخرى ،وقد يصل تاريخ استحقاقها إىل ثالثني عاما وما مييز القروض هو اإلنفاق املسبق
على شروطها حيث جيدد سعر الفائدة وتاريخ االستحقاق والضمانات بالتفاوض بني املقرض واملقرتض ،وقد
يصاحب ذلك التزام املقرتض ببعض الشروط تدعيما للضمان املتفق عليه وقد يتم على أقساط متساوية يف

تواريخ معلومة وحمددة .

2

 1أمينة بن أعراب ،اثر التمويل على املؤسسات الصغرية واملتوسطة ،دراسة حالة متويل املؤسسات االقتصادية يف اجلزائر ،مذكرة نيل شهادة املاسرت علوم التسيري ،ختصص مالية
وتأمينات وتسيري خماطر ،جامعة العريب بن املهيدي ،ام البواقي ،9612-9619،ص .10
 2أمساء سفاري ،حماضرات يف املالية الدولية ،سنة أوىل ماسرت مالية وتأمينات ،تسيري املخاطر ،جامعة العريب بن املهيدي ، 9610-9617،ص .61
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 السندات :سند القرض هو عبارة عن سند أذين طويل األجل  ،يتعهد مصدره بان يدفع فائدة على القيمة
االمسية باإلضافة إىل دفع القيمة االمسية نفسها يف تاريخ حمدد مسبقا ،وحتدد شروط الفائدة والدفع عادة بنشرة
اإلصدار اليت يتم حتضريها قبل طرح السندات للبيع ،وتعترب السندات مصدرا هاما من مصادر التمويل طويل
1
األجل وذلك بسبب طول املدة بني تاريخ اإلصدار وتاريخ االستحقاق .
 أسباب اللجوء إلى السندات  :نلخصها يف النقاط التالية :

2

 االستفادة من مزايا الرفع املايل ،ولتحقيق هذه الغاية يشرتط أن تكون كلفة السندات اقل من العائد املتوقع علىاستثمار األموال املقرتضة حىت يبقى بني التكلفة واملردود فائض حبسب العائد على حقوق أصحاب املشروع .
كلفة اإلقراض حمدودة والسندات ال تشارك يف األرباح يف حالة حتقق املزيد منها ،والن الفائدة املدفوعة على السنداتتعترب التكلفة اليت حتمل حلساب األرباح واخلسائر للوصول إىل الربح اخلاضع للضريبة ،يف حني تعترب عائدات األسهم
توزيعا لألرباح وليست من النفقات ،لذا يتم دفعها من األرباح بعد دفع الضريبة .
استعمال أموال اآلخرين دون إشراكهم يف اإلدارة .زيادة موارد التمويل املتاحة للشركة ،حيث ميكن جذب من ال يرغب يف املشاركة يف خماطر امللكيةتوفري املرونة إلدارة الشركة فيما يتعلق باهليكل املايل من خالل اشرتاط حقها يف استدعاء السندات للوفاء . أنواع السندات :تنقسم السندات إىل:

3

سندات لحاملها  :حيث تدفع الفائدة واألصل حلامل السند .السندات االسمية :حيث تدفع الفائدة واألصل للشخص املسجل امسه يف السند.السندات القابلة للتحويل إلى أسهم  :وهي السندات اليت ميكن حتويلها إىل عدد حمدد من األسهم العادية بناءا علىرغبة حامليها شرط أن تكون اتفاقية اإلصدار األساسية قد منحته مثل هذا احلق ،وحيدد شرط اإلصدار عادة طريقة
التحويل ونسبها ،وكذلك موعدها منذ بداية اإلصدار .
سندات الدخل :هي السندات اليت ال تدفع فوائدها إال إذا حتقق للشركة املقرتضة دخل يكفي لتسديد الفوائد ،أمافيما يتعلق بتسديد قيمة السند فيتم بناءا على موعد حمدد ،وعلى املقرتض هنا االلتزام هبذا املوعد بغض النظر عن حتقق

 1موفق عدنان  ،عبد اجلبار احلمريي ،أساسيات التمويل واالستثمار يف صناعة السياحة ،الوراق للنشر والتوزيع ،ط، 1عمان ، 9616،ص .71
 2أمساء سفاري  ،مرجع سبق ذكره ،ص .19
 3عالم عبد النور ،دور صناعة الصكوك اإلسالمية كبديل للسندات التقليدية يف تطوير التمويل ،مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية ،جامعة فرحات عباس
،سطيف  ،9619-9611،ص ص .15-1
22

الفصل األول

مدخل نظري إلى البنوك التجارية و عملية التمويل

دخل له أو عدم حتققه ،ومعظم السندات من هذا النوع هلا طبيعة تراكمية ،حيث ترتاكم فوائدها غري املدفوعة من سنة
ألخرى قادمة يتحقق فيها الدخل .
 السندات التي تعمل بمعدل فائدة مساوي للصفر  :وهي سندات القرض تصدر خبصم كبري جدا ،وال يدفع هلاعادة فائدة خالل سنوات حياهتا ،ويسرتد حامل السند القيمة االمسية بتاريخ االستحقاق ،وميثل الفرق بني سعر اإلصدار
املدفوع والقيمة االمسية املقبوضة املرتاكمة على السند طول فرتة صيانة .
-سندات مضمونة بأصول الشركة :وهي سندات مضمونة برهن بعض أصول الشركة ،حيث يكون مبستطاع محلة

السندات االستيالء على األصول املرهونة وبيعها لتحصيل حقوقهم .

 سندات غير مضمونة بأصول معينة  :يطلق على هذا النوع السندات البسيطة ألهنا غري مضمونة بأية رهانات معينة،لكنها مضمونة باملركز االئتماين والقوة اإلدارية للشركة .
ب -األسهم :وتنقسم إىل نوعني :
 األسهم العادية :متثل األسهم العادية حقا من حقوق امللكية أو حصة املسامهني ،وهي متثل املصدر األول
لألموال يف الشركات اجلديدة ،ويف الوقت ذاته تشكل املصدر األساسي لألموال يف الشركات القائمة .والن
رأس مال الشركة املسامهة يتكون من حصص متساوية ال تقل قيمة احلصة الواحدة منها سهما عاديا ،ومتثل
األسهم من وجهة نظر الشركة القائمة أو اجلديدة وسيلة التمويل الرئيسية ،لذا فقد كان يعتمد على هذا
1
النوع من التمويل الرئيسي .
ومبا أن هذا النوع من األسهم ال حيمل الشركة أي أعباء أو تكلفة مالية ثابتة للغري كما هي احلال بالنسبة ملصادر
التمويل األخرى  ،وبناءا عليه فان املؤسسة سوف تكون غري ملزمة بدفع أي عائد ثابت أو حمدد حلملة األسهم العادية
مقابل استخدامها ألمواهلم  ،لكن إن حققت الشركة أرباحا صافية واختذ جملس اإلدارة قرار توزيعها مجيعا أو بعضها ،
فعندئذ سوف حيصل محلة األسهم على حصة من هذه األرباح  ،وتتغري حصتهم السنوية فيها بتغري حجم األرباح
وتوزيعها  ،وإذا كان هناك خسائر أو قرار بالتوزيع من األرباح املدورة  ،فان محلة األسهم حينها لن حيصلوا على أية عوائد
من املؤسسة  ،ويتمتع محلة األسهم العادية بصفتهم مالكني للمؤسسة مبزايا وحقوق عديدة  ،وتكون القوانني احلاكمة هلا
2
قوانني دولة املقر ومن مث التأسيس والنظام الداخلي .
 األسهم الممتازة  :ميثل السهم املمتاز مبستند امللكية  ،وإذا كانت ختتلف عن امللكية اليت تنشا عن السهم
العادي  ،وهلذا املستند قيمة امسية ،قيمة دفرتية وقيمة سوقية شانه يف ذلك شان السهم العادي  ،غري أن
 1قلش عبد اهلل ،بدائل متويل املؤسسة يف ظل العوملة املالية ،جملة العلوم اإلنسانية ،السنة الرابعة  ،العدد  69، 29جانفي .9665
 2فيصل حممود شواورة ،مبادئ اإلدارة املالية ،دار املسرية للنشر والتوزيع ،ط ،1عمان  ، 9612،ص .167
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طريقة حساب القيمة الدفرتية للسهم املمتاز ختتلف عن طريقة القيمة الدفرتية للسهم العادي  ،حيث
حتسب قيمته الدفرتية بقسمة قيمة األسهم املمتازة كما تظهر بدفاتر الشركة على عدد األسهم املصدرة ،
مبعىن آخر انه ليس لألسهم املمتازة نصيب يف االحتياطات واألرباح احملتجزة اليت تظهر مبيزانية املؤسسة .
 السهم املمتاز يشبه العادي يف انه سند ملكية ليس له تاريخ استحقاق وان مسؤولية حامله حمدودة مبقدار مسامهته ال حيق حلملة األسهم املطالبة بنصيبهم يف األرباح إال إذا قررت اإلدارة إجراء توزيعات.وعلى الرغم من انه ليس لألسهم املمتازة تاريخ استحقاق معني ،إال انه قد ينص على حق املنشاة يف استدعاء هذه
1
األسهم إذا ما رأت ضرورة لذلك .
الفرع الثاني :مصادر التمويل الحديثة
أوال :مصادر التمويل الحديثة اإلسالمية
-1المضاربة  :من أهم الصيغ اإلسالمية اليت حترص البنوك اإلسالمية على تثبيتها وهي نوع من أنواع الشراكة  ،حيث
تكون عقد بني طرفني يقدم مبوجبه احدمها املال (البنوك اإلسالمية ) للطرف األخر (املضارب ) ليعمل فيه هبدف الربح
على أن يتم توزيع الربح بينهما بنسب متفق عليها  ،أما اخلسارة يتحملها صاحب املال وحده بشرط عدم تقصري الطرف
األخر أو تعديه ،ويسمى صاحب املال رب املال ويسمى الطرف اآلخر العامل أو املضارب .
متتاز املضاربة بأهنا صيغة شرعية بديلة عن الصيغة الربوية بالفائدة وهي صيغة استثمارية ألهنا جتمع بني أصحاب املال
2
واملضارب ،وهذا النوع من املضاربة حيد من التضخم .
 -0المشاركة  :صيغة من صيغ التمويل اليت تستخدمها البنوك اإلسالمية عن طريق دخوهلا يف عقد مشاركة مع طرف

أو أطراف عن طريق متويل نسبة من رأس مال املشروع ،على أن تشرتك كل األطراف يف الربح حبسب االتفاق بينهم
،واخلسارة تكون يف املال وتوزع بنسبة مسامهة كل منهم ،وما مييز املشاركة وجود أكثر من مساهم باملوال عكس املضاربة
اليت تنحصر فيها املسامهة برأس املال يف طرف واحد .

3

- 0االستصناع  :عقد مقاولة مبقتضاه يطلب الطرف األول املسمى باملستصنع واملتمثل يف صاحب املشروع
والطرف الثاين يسمى الصانع واملتمثل يف البنك صنع سلعة أو اجناز مشروع أو تأدية عمل ما  ،وذلك مقابل
اجر يدفعه بصفه ألجل  ،وبذلك تتيح الفرصة أمام املؤسسات للتخلص من معظم املشاكل التمويلية والتقنية
والتسويقية وحىت التنظيمية
 1فيصل حممود الشواورة ،مرجع سبق ذكره ،ص .165
 2حممود حسني الوادي ،حسني حممد مسحان ،املصارف اإلسالمية ،دار امليسرة للنشر والتوزيع ،ط، 1عمان ، 9619،ص .16
 3محزة شوادر  ،عالقة البنوك اإلسالمية بالبنوك املركزية ،عماد الدين للنشر والتوزيع ،عمان ، 9611،ص .967
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 -0السلم  :يعرف بأنه بيع اجل بعاجل  ،مبعىن انه معاملة مالية يتم مبوجبها تعجيل دفع الثمن وتقدميه نقدا إىل البائع
الذي يلتزم بتسليم بضاعة مضبوطة بصفات حمددة يف اجل معلوم ،فاملؤجل هو السلعة املبيعة املوصوفة يف الذمة واملعجل
هو الثمن .
 -5المرابحة  :صورة من صور البيوع اإلسالمية  ،وهو بيع األمانة املعروفة يف الشريعة اإلسالمية حيث يتم االتفاق فيه
بني البائع وبني املراحبة هو املشرتي على مثن السلعة أخذا يف االعتبار األصلي الذي اشرتاها به البائع .
ثانيا –مصادر التمويل الحديثة غير اإلسالمية :ميكن تقسيمها إىل :

1

2

-1عقد الفاكتورينغ :هو عقد شراء الديون التجارية إذ يقدم الدائن ملؤسسة الفاكتورينغ كافة فواتريه وديونه التجارية
املرتتبة له بذمة مدينة  ،فتقوم هذه املؤسسة بانتقاء الفواتري والديون اليت ترى إمكانية يف حتصيلها أو عدم تعرضها كليا
ملخاطر عدم تسديد املدين  ،فإذا وافقت مؤسسة الفاكتورينغ على كل أو بعض تلك الديون تقوم بشرائها لقاء تعجيل
قيمتها للدائن قبل تاريخ استحقاقه مقابل نسبة معينة من تلك الديون .
 -0التمويل االيجاري (الليزينق ) :يعترب احد األساليب اليت يعتمد عليها لتمويل املؤسسات االستثمارية لتفادي
اللجوء املكثف إىل القروض البنكية والسندات وما يتبعه من آثار سلبية على الوضعية املالية املستقبلية ،ويعرف التمويل

االجياري بأنه التزام تعاقدي بتأجري أجهزة وأدوات إنتاجية من مؤسسة مالكة إىل مؤسسة إنتاجية مستخدمة لفرتة معينة
مقابل أقساط كراء حمددة ،وهو عدة أنواع البيع مث االستئجار ،التأجري التشغيلي ،التأجري التمويلي .
 -0رأس مال المخاطر :هو رأس مال موظف يف املشاريع أو العمليات اليت حتمل معها خماطر نتيجة طبيعة السلع
املنتجة أو الطريقة املستخدمة يف اإلنتاج نتيجة درجة منو املشروع.
المطلب الثالث :العوامل المحددة ألنواع التمويل.
إن املؤسسات تتباين وتتفاوت يف مكوناهتا التمويلية  ،وختتلف توجهاهتا لتمويل احتياجاهتا االستثمارية ،فمنها من
يعتمد على األموال املمتلكة ومنها من يعتمد على األموال املقرتضة ومنها من يعتمد على املصدرين .
والختيار مصادر التمويل هناك عدة عوامل تؤثر على املؤسسة نذكر منها :

3

-1المواءمة بين طبيعة المصدر وطبيعة االستخدام :إن القاعدة العامة يف التمويل هي أن يتم متويل املوجودات الثابتة

من خالل مصادر التمويل طويلة األجل واملوجودات املتداولة من خالل مصادر التمويل قصرية األجل.

 1كامل رزيق ،حممود مسدود  ،صيغ التمويل بال فوائد للقطاع الفالحي ،امللتقى الدويل حول تنمية الفالحة الصحراوية كبديل للموارد الزائدة ،جامعة حممد خيضر ،بسكرة
،يومي  92-99افريل ، 9669ص .70
 2معراج هواري ،مرجع سبق ذكره  ،ص .19
 3فيصل حممود الشواورة  ،مرجع سبق ذكره  ،ص .59
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-0مستوى الدخل المحقق  :أي انه بإمكان املؤسسة أن حتسن من مستوى العوائد اليت حتققها عن طريق اإلقراض
بكلفة اقل من العائد احملقق على املوجودات .
 -0المخاطر التي تواجه المؤسسة :واليت تتمثل حصرا يف خماطر التمويل والتشغيل ،حيث ترتبط الثنائية بطبيعة النشاط
والظروف االقتصادية احمليطة ،حيث انه عندما تكون املخاطر التشغيلية مرتفعة ينبغي على املؤسسة أن تعتمد التمويل
على املصادر الذاتية والعكس صحيح .
 -0اإلدارة والسيطرة  :إن بقاء سيطرة املالكني احلاليني على املؤسسة من العوامل اليت قد تلعب دورا بارزا يف التخطيط
ملصادر التمويل ،لذلك قد يلجا املالكون احلاليون إىل التمويل عن طريق االقرتاض أو األسهم املمتازة بدال من األسهم
العادية .

 -5المرونة المعقولة :وتتمثل مبدى تعدد مصادر التمويل املستقبلية املتاحة ومدى قدرة املؤسسة على زيادة أو ختفيض
حجم التمويل تبعا الرتفاع أو اخنفاض احلاجة إىل االستثمار.

 -6التوقيت المالئم :ويتمثل بالقدرة على حتديد الوقت املالئم الذي سوف تدخل فيه املؤسسة إىل السوق املايل من
اجل احلصول على األموال املطلوبة بأقل التكاليف وبأفضل الشروط املمكنة ،مع أن املؤسسة قد تضطر يف بعض

األحيان إىل دخول سوق اإلقراض على الرغم من عدم مالئمة التوقيت .
 -7االلتزام بمعايير المديونية :وتتمثل مبدى االلتزام مبستوى املديونية املتعارف عليها يف القطاع الذي تعمل من خالله
الشركة ،وذلك كنسبة إمجايل الديون إىل إمجايل املوجودات ونسبة الديون إىل صايف حقوق املسامهني .....اخل
 -8الظروف االقتصادية المحيطة  :إن الظروف االقتصادية احمليطة اليت يسودها االنتعاش هي غري الظروف االقتصادية
اليت يسودها الكساد أو الركود ،فاألوىل تشجع على االقرتاض بدال من اللجوء إىل زيادة رأس املال ،والثانية تشجع على
زيادة رأس املال أو التحفظ بدال من اللجوء إىل االقرتاض واألسهم املمتازة لتمويل احتياجاهتا االستثمارية والتشغيلية
وذلك الن ظروف االزدهار من شاهنا أن تعزز من الثقة على خدمة الدين والعكس بالعكس .
 -9حجم المؤسسة :قد يقاس حبجم املؤسسة املال أو املوجودات أو املبيعات ....اخل ويف كل األحوال فهو يعرب عن

مدى قدرة املؤسسة على التوسع يف االقرتاض دون تردد.

1

 1فيصل حممود الشواورة  ،مرجع سبق ذكره  ،ص .52
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لمبحث الثالث  :التمويل البنكي

ميثل التمويل البنكي الشكل التقليدي واملعروف لتمويل املؤسسات ،حيث يبقى اجلهاز البنكي امللجأ األول للحصول
على املوارد املالية لذا تعترب البنوك مصدرا أساسيا لألموال بالنسبة ألغلب املؤسسات خاصة يف الدول النامية لعدم توفر
مصادر أخرى للتمويل ،ويعترب أيضا املصدر األساسي يف متويل التنمية االقتصادية الوطنية .
سنتناول يف هذا املبحث تعريف التمويل البنكي وأمهيته ،أما املطلب الثاين فتناولنا فيه أنواع التمويل البنكي واملطلب
الثالث أسس وحمددات التمويل البنكي .
المطلب األول  :تعريف التمويل البنكي وأهميته
الفرع األول :تعريف التمويل البنكي
يعترب التمويل البنكي احد أهم مصادر التمويل اخلارجي للقطاعات االقتصادية العامة يف إطار االقتصاد الوطين
ولذلك يعرف التمويل البنكي بأنه :
-تعرف  :1الدور الذي تلعبه البنوك يف االقتصاد الوطين بصفتها وسيطا أوليا بني املدخر واملستثمر ،فمدخرات األفراد

تتجمع لدى هذه البنوك يف صورة ودائع  ،وبالتايل تتوفر البنوك على رصيد قابل لإلقراض مرة أخرى إىل املستثمر لتمويل
عملياته االستثمارية  ،كما أهنا قد تقوم بنفسها ببعض العمليات االستثمارية ،ويف احلالتني فإهنا حتقق عائدا تعطي جزء
منه للمدخرين مقابل تقدميهم هذه املدخرات لآلخرين ،والن من وظائف البنك األساسية خلق الودائع وهذا يعكس
قدرهتا على التوسع يف منح االئتمان ،ون هنا يتضح انه البد من وجود سلطة عليا  ،ميكنهم التحكم يف قدرة البنوك
التجارية على منح االئتمان وتوجيهها إىل اجتاه يتفق مع السياسة النقدية للبالد وهذه السلطة تتمثل يف شخص البنك
1
املركزي .
تعريف : 0التمويل البنكي هو ذلك التمويل الذي يتم عن طريق اجلهاز املصريف احمللي الذي يعترب املصدر األساسي يفمتويل التنمية االقتصادية الوطنية .

2

 تعريف : 0عملية التمويل البنكي هي قيام البنوك بتوفري احتياجات األفراد واملؤسسات واحلكومات من املوارد املاليةاليت من شاهنا أن تعمل على توفري املقومات األساسية لبناء املشروعات االقتصادية االستثمارية ودعمها وتنميتها ،وذلك

 1خدجية عياش  ،سياسة التنمية الفالحية يف اجلزائر دراسة حالة املخطط الوطين للتنمية الفالحية ( ،)9665-9666مذكرة نيل شهادة ماجستري غري منشورة ،جامعة اجلزائر
 ، 9611-9616،ص .16
 2مرمي العمري ،مفاضلة املؤسسات بني التمويل املصريف وعن طريق قرض اإلجيار  ،مذكرة نيل شهادة املاسرت  ،علوم التسيري ختصص مالية وتأمينات وتسيري املخاطر  ،جامعة
العريب بن مهيدي ،أم البواقي ، 9612-9619،ص .21
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مبا يتالءم وأهداف النظام االقتصادي واخلطة االقتصادية للدواة يف توفري متطلبات النهوض بواقع االقتصاد جبميع قطاعاته
يف كل البلدان النامية واملتقدمة  ،عن طريق القروض أو ما يسمى باالئتمان .
الفرع الثاني  :أهمية التمويل البنكي
تعترب البنوك من أهم املصادر اليت تلجا إليها القطاعات االقتصادية ملباشرة العمليات اإلنتاجية االستهالكية وإمتامها
،واليت تتم على مستوى االقتصاد ك
كل  ،فاالقتصاد احلقيقي حيتاج إىل التمويل لكي تتم دورة اإلنتاج والتسويق ،وتبدو أمهية التمويل البنكي واضحة يف
االقتصاديات احلديثة  ،فاإلنتاج احلديث حيتاج إىل رؤوس أموال ضخمة إلقامة املشاريع اإلنتاجية الكبرية ،حيث انه من
النادر أن ميلك املنتج لوحده هذا القدر الضخم من األموال  ،وهكذا فاإلنتاج الكبري واحلديث مل يكن ليوجد لوال
االئتمان الذي توفر البنوك قدرا كبريا منه ألصحاب الفعاليات االقتصادية من أفراد ومؤسسات وحكومات والذي ال يفيد
املنتج فقط وإمنا املدخل أيضا الذي غالبا ما يقوم باستثمار أمواله عن طريق البنوك اليت من املفرتض أن توجهها إىل أفضل
1
أوجه االستثمار .
والن البلدان النامية ومن بينها اجلزائر حمدودة بالتمويل البنكي هلذا مسي االقتصاد اجلزائري باقتصاد الدين  ،فالبلدان
النامية تشكو يف معظمها من عدم كفاءة أنظمتها املالية  ،واعتمادها بشكل أساسي على البنوك يف التمويل
ولذلك تكمن أمهية التمويل البنكي فيما يلي :
-من وجهة نظر البنك فان االئتمان يشكل النشاط الذي يرتبط باالستثمار األكثر جاذبية له ،ومن خالله يستطيع

البنك التجاري أن يضمن االستمرارية والنمو ويضمن القدرة على حتقيق جمموعة من األهداف الذي يسعى إىل حتقيقها .

يعد التمويل البنكي نشاطا اقتصاديا يف غاية األمهية ملا له من تأثري متشابك ومتعدد اإلبعاد على االقتصاد القومي كونهيعترب من أهم مصادر إشباع احلاجات التمويلية لقطاعات النشاط االقتصادي املختلفة .
توفري رؤوس األموال الالزمة إلقامة املشاريع اإلنتاجية واستمرارها ويتعلق ذلك خاصة باملشاريع اإلنتاجية احلديثة ذاتالثقل الكمي والنوعي واليت تعترب نتاج الثورة العلمية التكنولوجية ،ونتيجة حتمية لتطور احلياة االقتصادية واليت يرتتب
2
عليها من االعتبارات االقتصادية واالجتماعية والسياسية ما يلي :
 -حتقيق نسبة عالية من النمو االقتصادي بالنسبة ملختلف القطاعات االقتصادية

 1خدجية عياش  ،مرجع سبق ذكره  ،ص .19
 2نوال عجمون  ،دور التمويل املصريف يف التنمية االقتصادية  ،حالة اجلزائر  ،مذكرة نيل شهادة املاجستري يف علوم التسيري ختصص نقود ومالية  ،جامعة اجلزائر -9661،
 ،9667ص .17
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 التخفيف الكبري من حدة البطالة والفقر ،وذلك من خالل توفري منافذ جلميع املوارد االقتصادية مبافيها من العنصر البشري املنتج واملبدع .
 حتقيق درجة عالية من العدالة االجتماعية واالقتصادية يف التوزيع وإشباع احلاجات األساسيةللمواطنني بأسعار ميكن للغالبية دفعها وذلك مبا يتناسب مع الظروف واملتغريات العاملية ومبا يضمن االخنراط يف واقع
اجملتمع العاملي.
 تعزيز األمن القومي السيما يف ظل املتغريات االقتصادية الدولية احلالية واملتمثلة بتعدد األقطاباالقتصادية والتكتالت الكبرية التطور وانفتاح السوق وأيضا تفاقم النزاعات التجارية .
 متويل عجز املوازنة العامة ويعترب مصادرها من املصادر الداخلية والذي تلجا إليه الدولة عند عدمكفاية إيرادات املصادر التقليدية من ضرائب ورسوم وقروض لتغطية النفقات العامة هلذه الدولة.
المطلب الثاني :أنواع التمويل البنكي
ميكن تقسيم التمويل البنكي يف إطار االئتمان الذي متنحه البنوك تبعا للغرض منه عدة أنواع وذلك وفقا للمعايري
التالية :
-1التمويل البنكي حسب الغرض منه :ويقسم إىل :
*التمويل البنكي االستثماري :وهو عبارة عن جمموعة من األموال اليت متنحها البنوك العاملة يف إطار االقتصاد الوطين
للمؤسسات االستثمارية بغية استثمارها يف شراء األصول الرأمسالية الثانية واليت تؤدي يف جمموعتها إىل زيادة األموال
1
املستثمرة وهتيئة املؤسسات للحصول على فرص ربح اكرب .
*التمويل البنكي االستغاللي  :ويقصد بنشاطات االستغالل العمليات اليت تقوم هبا املؤسسات يف املدى القصري  ،أو
اقتناء مواد أولية ،دفع أجور ،تأمينات ومتويلها يكون مبنح قروض قصرية عادة اقل من سنة وقد تصل إىل سنتني ،وتقوم

هبا ساسا البنوك لتمويل التكاليف املرتبطة بعملية اإلنتاج العادية ومتطلبات الصندوق ،تستحق بعد تصريف املنتجات
وحتقيق عوائد من املبيعات ،وميثل متويل نشاطات االستغالل أهم جمال التمويل البنكي خاصة التجارية لطبيعتها .
وهناك عدة طرق تتبعها البنوك لتمويل هذه األنشطة وفقا لطبيعة النشاط إن كان جتاري أو زراعي أو خدمايت ،أو
الوضعية املالية للمؤسسة يف حالة عدم التصريف واستمرار عملية اإلنتاج ال ميكن الوفاء ،وتطلب املؤسسة حتديد الفرتة أو
1
ما يطلق عليه "خط القرض" وميكن قبوله من طرف البنك أو رفضه حسب ملف القرض .
 1زبري عياش  ،تأثري تطبيق اتفاقية بازل  9على متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة ،حالة والية أم البواقي ،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه يف علوم التسيري  ،ختصص مالية ،
جامعة العريب بن املهيدي ،أم البواقي  ، 9619-9611،ص .17
29

مدخل نظري إلى البنوك التجارية و عملية التمويل

الفصل األول

*التمويل االستهالكي :وهو أول ما عرف من أنواع التمويل البنكي ،ويستخدم يف احلصول على سلع االستهالك
الشخصي ،او لدفع مصروفات مفاجئة ال ميكن للدخل احلايل للمقرتض من مواجهتها ،واهم أنواع االئتمان الذي حيصل
عليه األفراد غالبا من اجل متويل احتياجاهتم من السلع االستهالكية املعمرة مثل السيارات  ،حيث غالبا ما يتحدد هذا
2
االئتمان بشكل البيع بالتقسيط .
 -0التمويل البنكي حسب مدته :مبوجب معيار املدة ميكن تقسيم التمويل إىل :

3

*التمويل البنكي متوسط األجل :ويستعمل هذا التمويل البنكي يف متويل حاجة دائمة للمشروع كتغطية متويل أصول
ثابتة أو لتمويل مشروعات حتت التنفيذ واليت تستغرق عددا من السنني ،وتكون مدته مابني سنة و 7سنوات .

*التمويل البنكي قصير األجل  :ويقصد به تلك األموال اليت ال تزيد فرتة استعماهلا عن سنة واحدة كاملبالغ النقدية اليت
ختصص لدفع األجور وشراء املدخرات الالزمة إلمتام العملية اإلنتاجية واليت يتم تسديدها من إيرادات الدورة اإلنتاجية .

*التمويل البنكي طويل المدة :وينشا هذا التمويل من الطلب على األموال الالزمة حليازة التجهيزات اإلنتاجية ذات
املردودية على املدى الطويل ،وتوجه أيضا إىل مشاريع إنتاجية تفوق مدهتا مخس سنوات .

ويعترب التمويل البنكي طويل األجل من أهم العناصر األساسية يف تفعيل عملية التنمية االقتصادية ،لذلك تعترب عملية
الوقاية من خماطر هذا النوع من التمويل من أهم اإلجراءات االحرتازية اليت يتوجب على البنك أخذها بعني االعتبار عند
تقدمي هذا النوع من التمويل .
 -0التمويل البنكي الخاص  :وينقسم إىل :

4

 التمويل البنكي الخاص  :ومينح هذا التمويل ألشخاص القانون اخلاص ،األفراد الطبيعيني واألشخاص

االعتباريني كالشركات ،وتعتمد قدرة أشخاص القانون اخلاص على هذا التمويل على املالءة املالية (احلالية
واملستقبلية ) اليت يتمتع هبا األفراد واملؤسسات اخلاصة لدى البنوك .

 التمويل البنكي العام  :وهو التمويل الذي مينح ألشخاص القانون العام (الدولة ،اهليئات ،املؤسسات العامة
واملصاحل احلكومية ) وتعتمد قدرة أشخاص القانون العام يف احلصول على االئتمان على الثقة يف التعامل مع
الدولة ومركز الدولة املايل وعلى الظروف االقتصادية والسياسية واملالية .
 -0التمويل البنكي حسب الضمان  :وتندرج حسب هذا املعيار إىل نوعني :

1

 1عمران نادية  ،دور البنوك التجارية يف متويل املشاريع االستثمارية  ،دراسة حالة البنك الوطين اجلزائري  ،شبكة األشغال ورقلة ،مذكرة نيل شهادة املاسرت علوم اقتصادية
ختصص مالية وبنوك ،جامعة قاصدي مرباح  ،ورقلة  ، 9617-9611،ص .15
 2امحد زهري شامية  ،اقتصاديات النقود واملصارف ،منشورات جامعة حلب ،مديرية الكتب واملطبوعات اجلامعية ،حلب ،سوريا  ،9666،ص .927
 3زبري عياش  ،مرجع سبق ذكره  ،ص .10
 4محزة حممود الزبيعي ،إدارة االئتمان املصريف والتحليل االئتماين ،مؤسسة الوراق التوزيع  ،ط، 1عمان  ،9669،ص .10
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 التمويل البنكي بضمان  :يقدم البنك التمويل بشرط أن يقدم العميل ضمان قبل منح هذا التمويل وعادة
تكون يف املشروعات احلديثة أو غري معروفة أو احململة بأعباء مالية كبرية جتد صعوبة يف احلصول على األموال
الالزمة لسد احتياجاهتا بدون ضمانات وينقسم بدوره إىل :
 -متويل بنكي بضمان شخصي  :والذي يقدمه البنك للعميل دون أن يقدم هذا األخري أي ضمانات عينية ،بل

يكتفي البنك هنا بالوعد الذي يقطعه العميل على نفسه بتسديد الدين ،أي الثقة بالتعامل واستمرار التعامل مها الضمان
األساسي يف مثل هذا النوع من االئتمان ،كما ميكن أن يتمثل الضمان الشخصي يف الكفالة واليت تتمثل يف وعد
شخص أو أشخاص آخرين بسداد أصل الدين والفوائد يف مكان العميل إذا عجز هذا األخري عن ذلك .
 التمويل البنكي بضمان عيين  :وهو ائتمان حيصل عليه العميل بعد تقدميه أموال عينية ثابتة أو متداولة ضمانالتسديد هذا االئتمان ،حيث يكون القرض بضمان عقارات ،بضائع ،أوراق مالية ...اخل .
 التمويل البنكي بدون ضمان :وهو أشبه ما يكون بالتمويل البنكي على أساس الضمان الشخصي ،ولكنه
يكتفي فيه بوعد املقرتض بالدفع وذلك بعد األخذ بعني االعتبار عدة معايري ،منها حالة العمالء الذين
يقرتضون من البنك بصفة منتظمة ،واملركز االئتماين للعميل ومقدرته على الوفاء يف الوقت احملدد .
 -5التمويل البنكي المباشر وغير المباشر :وينقسم إىل :

2

 التمويل البنكي المباشر  :يعترب هذا النوع من التمويل دعما مباشرا للمتعامل لتمويل حاجاته املختلفة
،ويتضمن كال من احلساب اجلاري املدين والقروض النقدية وخصم األوراق التجارية .
 التمويل البنكي غير المباشر :يقدم هذا النوع من التمويل من خالل ضمان البنك املتعامل لتنفيذ االلتزامات
املالية عليه والذي يتمثل بعدم تقدمي مبلغ مايل مباشر للتعامل وإمنا التيسري له يف تنفيذ أعماله ،ويتضمن كال من
االعتمادات املستندية واألوراق املقبولة املكفولة وخطابات الضمان ....اخل .
ويكن كذلك ذكر عدة أوجه للتمويل البنكي :

3

-6التمويل البنكي الدولي  :تعترب البنوك التجارية قلب نظام التمويل الدويل ،وهي متارس دورا فريدا يف تسهيل التجارة
الدولية وتدعيم توسيع الشركات املتعددة اجلنسيات من خالل متويل املعامالت الدولية ،سواء ذلك الذي يتسم باألجل

 1زبري عياش ،مرجع سبق ذكره  ،ص ص .15-15
 2محزة حممود زبيعي  ،مرجع سبق ذكره  ،ص .111
 3إميان اجنرو  ،التحليل االئتماين ودوره يف ترشيد عمليات اإلقراض ( املصرف الصناعي السوري منوذجا ) ،مذكرة نيل شهادة املاجستري ،ختصص حماسبة ،جامعة تشرين
،سوريا ، 9665-9660،ص .111
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الطويل أو ذلك الذي يتميز باألجل القصري ،لذلك فان البنوك التجارية تساهم يف تقدمي االئتمان الدويل قصري األجل
من خالل ضمان االلتزامات الدولية التجارية للزبائن واألوراق التجارية الدولية وتسهيل املدفوعات الدولية .
 -7التمويل البنكي المشترك :ظهرت فكرة االئتمان املشرتكة بعد تعاظم احتياجات املشروعات االستثمارية إىل متويل
ضخم ،األمر الذي تطلب تدبري االئتمان املشرتك الذي يساهم فيه أكثر من بنك إذ دعت حاجة املشروعات الكربى
إىل متويل ضخم قد ال يستطيع بنك واحد تقدميه جتنبا للمخاطر الكربى ولذلك فان املصارف أدخلت هذا النظام .
 -8التمويل البنكي بصيغة االئتمان االيجاري  :يعترب االئتمان االجياري شكال جديدا لالئتمان املصريف وهو احد

أهم التطورات اليت حدثت يف نشاطات املصارف بل هو ذروة التطور القانوين للصيغ اليت حققت للشركات األعمال يف
احلصول على املعدات واملوجودات الالزمة من دون أن تضطر ألداء كامل القيمة أو الكلفة ،يف التمويل االجياري يقتصر
األمر على أداء اإلجيار املستحق على األصل الثابت عن كل فرتة زمنية مع احلفاظ يف ذات الوقت بكامل الضمانات
الالزمة للمؤجر يف تلك املوجودات أو املعدات عن طريق االعرتاف للمؤجر حبق امللكية لتلك املعدات مع االتفاق على
إمكانية اسرتداد األصول املؤجرة إذا امتنع املستأجر عن أداء قيمة اإلجيار املتفق عليه  ،ولذلك فان بني املؤجر التاجريي
ميثل ائتمانا مصرفيا مباشرا  ،فالعالقة بني املؤجر (البنك) واملستأجر (شركة األموال )يعد مبثابة اقرتاض لألموال  ،فالعميل
(املستأجر) ال يطلب منه دفع قيمة األصل املستأجر وإمنا يقوم بتسديد مبالغ متفق عليها متثل قيمة اإلجيار  ،كما هو
1
حمدد يف العقد  ،مع حق العميل بامتالك األصل بعد تسديد كامل للمبلغ .
المطلب الثالث  :محددات وأسس منح التمويل البنكي
يالحظ انه عند اختيار البنك لطريقة استثمار أموال املودعني فانه البد أن يوازن بني عدة عوامل وأخذها بعني
االعتبار نذكر منها:

2

-1الربحية  :يسعى البنك التجاري إىل توجيه االستثمار إىل املصادر اليت حتقق أقصى ربح ممكن حبيث ميكن البنك من
سداد الفوائد املستحقة للمودعني ومقابلة االلتزامات األخرى ،وحيقق معدالت أرباح مناسبة تكفي لتكوين االحتياطات
الالزمة لدعم املركز املايل للبنك ،ولتوزيع أرباح مناسبة ألصحاب رأمسال البنك .
 -0األمان (الضمان)  :من املعروف أن معدالت األرباح تكون أكثر ارتفاعا عندما تزيد درجة املخاطر اليت يتعرض هلا
املستثمرون ،وملا كانت البنوك التجارية تعتمد على حد كبري على أموال املودعني يف عملية متويل املشروعات ،فان البنوك
التجارية البد وان توازن بني الرحبية ودرجة املخاطر اليت تتعرض هلا نتيجة عملية التمويل .

 1محزة حممود زبيعي  ،مرجع سبق ذكره  ،ص .117
 2حممد عبد الفتاح الصرييف ،مرجع سبق ذكره ،ص .92
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 -0السيولة  :تعتمد البنوك التجارية اعتمادا كبريا على مصادر األموال –قصرية األجل – اليت يقدمها املودعون ،كما
أن جزءا كبريا من هذه اإليداعات يكون من حق املودعني سحبها عند الطلب ،أو بعد فرتة قد تكون قصرية من تاريخ
إخطار البنك برغبة املودعني يف سحب هذه األموال ،معىن ذلك أن البنك قد يتعرض إىل مواجهة طلبات سحب كبرية
يف وقت واحد مما حيتم على البنوك التجارية أن حتتفظ مبعدل سيولة يتناسب مع إمجايل التزامات الديون –قصرية األجل
– وال يقصد باالحتفاظ مبعدل سيولة معني أن حيتفظ البنك بأمواله بصورة مبالغ نقدية سائلة حيث انه إذا فعل ذلك
فانه لن يتمكن من حتقيق أرباح ،وإمنا يقصد بالسيولة يف هذا اجملال القدرة على حتويل بنود االستثمار إىل نقدية سائلة
بسرعة ودون التعرض للخسارة .
 -0قرار البنك المركزي:خيضع البنك التجاري يف منح االئتمان ملا يصدره البنك املركزي (كونه املسئول عن وضع
ومراقبة وتنفيذ السياسة النقدية ) من قرارات مثل تلك املتعلقة حبدود االقرتاض ،وكذلك نسبيت السيولة واالحتياطي
النقدي الواجب االحتفاظ هبما وغريها من القرارات .
 -5السياسة االئتمانية للبنك وطبيعة الودائع :خيضع البنك فيما مينحه من متويل للسياسة االئتمانية اليت تضعها إدارته

واليت تتمثل يف املبادئ املنظمة ألسلوب منح التسهيالت االئتمانية ،وأنواع األنشطة االقتصادية اليت ميكن متويلها وكيفية

تقدير مبالغ التسهيالت وأنواعها وآجاهلا الزمنية وشروطها.

1

المطلب الرابع :صيغ التمويل البنكي للمشاريع االستثمارية الفالحية الحديثة في الجزائر
قصد توفري التمويل الالزم للقطاع الفالحي قامت وزارة الفالحة والتنمية الريفية باستحداث صيغ متويلية جديدة
تعطي نفس جديد هلذا القطاع ومن بني أهم الصيغ جند كل من  :قرض الرفيق وهو موجه لتمويل االستغالل  ،وقرض
التحدي وهو موجه لتمويل االستثمار الفالحي وأيضا القرض االجياري يف املدى املتوسط والطويل .

2

الفرع األول :قرض الرفيق
-1تعريف قرض الرفيق  :ميكن تعريفه على انه قرض االستغالل (احملصول) مدعم من قبل الدولة لغرض متويل
االستثمارات الفالحية ،سواء كانت فردية ،تعاونية أو جممعات اقتصادية .

 -0مميزات قرض الرفيق :هو قرض قصري األجل ترتاوح مدته بني سنة وسنتني ،خال من مجيع الفوائد أي ال يتحمل
الفالح هذه الفوائد بل تتحمل وزارة الفالحة والتنمية الريفية كل الفوائد املرتتبة عنه.

 1زبري عياش  ،مرجع سبق ذكره ،ص .76
 2الواعر خلميسي ،البيع باإلجيار كآلية لتمويل القطاع الفالحي يف اجلزائر ،دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية يف عني مليلة و dsaأم البوقي ،مذكرة نيل شهادة املاسرت،
علوم التسيري  ،ختصص مالية وبنوك  ،جامعة العريب بن املهيدي  ،أم البواقي  ،9617-9611،ص .51
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أيضا هو قرض مينح من طرف البنوك اليت متلك اتفاقية التمويل من وزارة الفالحة والتنمية الريفية وهذا شرط يتوفر لدى
كل البنوك التجارية.
 -0األشخاص المعنيين بهذا القرض:
-كل الفالحني واملربني مهما كانت الطبيعة القانونية اليت ينشطون فيها سواء مستثمرات فردية أو تعاونيات أو جممعات

..اخل .

وحدات اخلدمات الفالحية .املستثمرات اليت تنتج املواد الفالحية األكثر استهالكا .األشخاص املعنويني املدرجني ضمن برنامج التجديد الريفي و الفالحي . -0شروط االستفادة من مزايا قرض الرفيق :

1

 كل مستفيد من قرض الرفيق يسدد قرضه بعد مهلة سنة  ،له احلق يف االستفادة من تسديد وزارة الفالحة والتنميةالريفية للفوائد واالستفادة من قرض آخر من نفس النوع يف السنة املوالية .

 كل مستفيد من هذا القرض ال يسدد بعد مهلة سنة واحدة متدد له املهلة بسنة يف حالة تعرضه لظروف قاهرة ،ويفقدحق تسديد الفوائد من طرف وزارة الفالحة والتنمية الريفية ،وكذا يفقد حق إمكانية احلصول على قرض أخر

 البنك الذي ميلك اتفاقية ميكنه طلب االستفادة من دعم املصاحل التقنية لوزارة الفالحة والتنمية الريفية فيما خيصالدراسة التقنية للمشروع .

-5النشاطات المستهدفة :
اقتناء املواد واملكونات الضرورية املتعلقة بنشاط االستغالل الفالحي (البذور ،املشاتل ،األمسدة ،املبيدات ...اخل)اقتناء األعالف احليوانية املخصصة لرتبية كل احليوانات ووسائل السقي ومنتجات األدوية البيطرية .اقتناء املواد الفالحية لتخزينها ضمن نظام مراقبة املنتجات الفالحية الواسعة االستهالك .تقوية قدرات االستغالل الفالحي .حتسني نظام الري . 1الواعر خلميسي  ،مرجع سبق ذكره  ،ص .11
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شراء املعدات الفالحية يف إطار قرض االئتمان .بناء أو إعادة تأهيل البنية التحتية لرتبية املواشي والتخزين على مستوى املستغالت الفالحية وبناء البيوت البالستيكية .تعمري أو إعادة تعمري اإلسطبالت. -6الضمانات المطلوبة:
التامني على األصول املشرتاة أو املبنية .الضمان الشخصي يتم توقيعه مع البنك .تعهد بتقييم املداخيل املتأتية من املعدات .رهن العتاد .التوقيع على السندات .الفرع الثاني  :قرض التحدي
-1تعريف قرض التحدي :هو قرض موجه لالستثمار الفالحي يتم منحه من طرف وزارة الفالحة والتنمية الريفية
،حيث حتدد مشاريع االستثمار من طرف الديوان الوطين لألراضي الفالحية خاصة ما تعلق منها بإنشاء وجتهيز وعصرنة

مستثمرات تربية املواشي باستغالل جديد وتعزيز الطاقات اإلنتاجية للمنتوجات الفالحية اليت تعاين من نقص وسوء
1
التقييم وكذلك تكثيف وحتويل وتقييم اإلنتاج الفالحي الذي هو يف حاجة إىل متويل .
-0خصوصيات قرض التحدي  :أما بشان خصوصيات قرض التحدي فان آجال التسديد قد تكون متوسطة املدى

،إذ تصل إىل سبع سنوات  ،وقد تكون طويلة املدى وتصل إىل  17سنة ،حبيث سيكون بإمكان مدير البنك حرمان
املستفيد من القرض من االمتيازات اليت تتبعه يف حالة جتاوز أجال التسديد أي ما يفوق  17سنة
وقد قررت مصاحل البنك أن يكون قرض التحدي بدون فوائد خالل الثالث سنوات األوىل من عمر املشروع لتحدد
النسبة ب  1من العام الرابع وترتفع إىل  2يف العامني السادس والسابع من عمر املشروع .
وبداية من العام الثامن فان صاحب املشروع ملزم وكغريه من املستفيدين بدفع الفوائد الناجتة عن القرض ألنه جتاوز أجال
التسديد ،حيث حددت ب  7.97خارج الدعم الفالحي ،باإلضافة إىل أن كل مستفيد من القرض سدد الديون
املرتتبة عليه سيكون بإمكانه االستفادة من قرض أخر يف إطار حماولته لتوسيع املشروع .
 1رمي كعباش  ،وفاء ناجم  ،التمويل البنكي للقطاع الفالحي يف اجلزائر  ،مذكرة نيل املاسرت علوم اقتصادية  ،جامعة اجلياليل بونعامة  ،مخيس مليانة  ،9615-9610،ص
.11
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-0المشاريع المؤهلة لالستفادة من قرض التحدي :
الصرف والتطهري .أشغال التوجيه وإزالة احلجارة . إشغال التسوية وهتيئة األراضي جتنيد معدات الري وهتيئة اجناز اآلبار اجلديدة . اجناز أحواض لتخزين املياه جتهيز مضخات املياه إنشاء شبكات توزيع املياه إنشاء وإعادة هتيئة قنوات الصرف . اإلنتاج احليواين ،منتوجات صيدالنية ،أشغال التهيئة اقتناء عتاد فالحي ووسائل النقل اخلاصة -اجناز منشات التخزين ،التحويل ،التعبئة ،التغليف والتقييم

1

-0الضمانات المطلوبة لدى قرض التحدي:
الرهن العقاري سواء كانت ملكية ،امتياز ،ارض أو عقارالكفالة يف حالة وجود تعاونيات أو شركاء...اخلالرهن القانوين للمستثمر يف حالة ملكية خاصةالتعهد باحملافظة على املعداتالتعهد عن طريق التوقيع على السندات .الفرع الثالث :القرض االيجاري

w w w –Badr –bank, dz. 17 :30 ,11-06-2019.
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-1تعريف القرض االيجاري  :هو عملية مالية وجتارية تنتج عالقة بني البنك وخمتلف املتعاملني االقتصاديني ،يف إطار
عقد كراء للتجهيزات واملعدات اليت تدخل مباشرة يف جتسيد املشروع االستثماري
ويعرف أيضا بأنه عقد يربط بني البنك (املقرض ) وطالب القرض (املقرتض) من اجل كراء معدات وجتهيزات تدخل
مباشرة يف جتسيد املشاريع املرحبة.

1

-0المستفيدون من هذا القرض :موجه إىل كل املتعاملني االقتصاديني الذين ينشطون يف خمتلف األنشطة االقتصادية
املرحبة ويدخل يف إطار حتديد سياسة البنك التحويلية.
-0أنواع القرض االيجاري :توجد ثالث أنواع من القرض االجياري وهي :
أ -

2

التأجير ثم البيع :تقوم املؤسسة املؤجرة بتملك األصل حىت يتم سداد أقساط اإلجيار من طرف

املستأجر بالكامل واليت بدورها تغطي قيمة األصل وأتعاب املؤجر.

ث -

بأجير الخدمة (التأجير التشغيلي ) :يتميز هذا النوع بان يلتزم مالك األصل بالصيانة

وخدمات األصل املؤجر ،ويستمر هذا النوع لفرتة قصرية نسبيا عادة اقل من احلياة اإلنتاجية لألصول
 ،كما تشمل عقود االستئجار التشغيلي عادة ما يفيد بإيقاف عملية االستئجار قبل انتهاء املدة

املتفق عليها .
ج -التأجير التمويلي :هو االستئجار الذي ال ينضم خدمات الصيانة وال ميكن إلغاؤه من قبل املستأجر
والذي يستهلك قيمة املعدات املستأجرة بكاملها .

-0الشروط العامة للقرض االيجاري :

3

 حتديد موضوع العقد وذلك من خالل حتديد شروط وكيفيات إجيار العتاد لالستعمال املهين لبنك الفالحة والتنميةالريفية املؤجر الذي خيضع لنصوص األمر  61-10املؤرخ يف 16جانفي  1110املتعلق باالعتماد االجياري .

 حتديد شروط اإلجيار. حتديد ملكية العتاد . -حتديد مدة العقد .

1بن عزة هشام ،دور القرض االجياري يف متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة ،مذكرة نيل شهادة املاجستري يف االقتصاد ،ختصص مالية دولية  ،جامعة وهران -9611،
، 9619ص .05
2معراج هواري ،حاج سعيد عمر ،التمويل التاجريي (املفاهيم واألسس ) ،دار كنوز املعرفة للنشر والتوزيع  ،األردن  ،عمان ، 9619 ،ص .12
 3بن عزة هشام  ،مرجع سبق ذكره  ،ص .57
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شراء وضمان وتسليم واستالم العتاد . املبلغ وطريقة دفع بدل اإلجيار . التسديد املسبق التنازل عن العتاد . -استعمال وصيانة العتاد .

خالصة الفصل:
مت التوصل من خالل دراسة الفصل األول أن للبنوك التجارية أمهية يف اقتصاديات البلدان من خالل ما قدمته من
خدمات للمؤسسة  ،والن التمويل أهم هذه اخلدمات فانه يكتسي أمهية بالغة كونه يعد مهزة وصل بني اخلطط
واألهداف املراد حتقيقها إن كان بالنسبة للمؤسسة أو الدولة  ،كما يعد عامال أساسيا يف اختاذ القرارات املصريية اليت
يتوقف عليها جناح وفشل املشروعات ،والن التمويل البنكي أهم مصادر التمويل اخلارجي للقطاعات العاملة يف االقتصاد
الوطين فانه يعد عصب احلياة االقتصادية ،فال ميكن أن يقام اقتصاد بدون متويل  ،وذلك ألمهيته البالغة لغرض التوسع
وإقامة االستثمارات اجلديدة يف كل القطاعات .
كذلك مت التوصل إىل أن التمويل البنكي خيتلف حسب احلاجة إليه واجلهة املصدرة ،إضافة لطبيعة املؤسسة ،كما
ختتلف شروط وضمانات منح االئتمان باختالف ظروف الطلب واحلاجة
خيتلف التمويل حسب طبيعة املؤسسة ونوعية االستثمارات ،ومن بني االستثمارات اليت أصبحت تعتمد على
التمويل البنكي يف متويل مشاريع قطاع الفالحة باعتباره من القطاعات املنتجة اليت تساهم يف زيادة الناتج الداخلي
وخفض الواردات ،اهتمت به السلطات من خالل اإلصالحات اليت قامت هبا خاصة فيما يتعلق باملنظومة القانونية
والتشريعات واللوائح املنظمة .
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تمهيد:
يعترب االستثمار أساس أي قاعدة اقتصادية وذلك من خالل دفع عجلة التنمية االقتصادية للتطور  ،حيث جند أن
الرؤية لالستثمار قد تغريت عما كانت عليه يف ظل االقتصاد املخطط  ،فاالنتقال إىل اقتصاد السوق جعل التوجه إىل
تشجيع املبادرات الفردية و خلق مناصب شغل جديدة.
تعترب املشاريع االستثمارية من أهم احملاور االقتصادية اليت ميكن أن تعتمد عليها اقتصاديات البلدان  ،فنجد أن
املؤسسات هتدف دوما إىل زيادة العائد ويكون ذلك بتوسيع نشاطاهتا حيث تعترب املشاريع االستثمارية الركيزة األساسية
يف ذلك ،و تعترب االستثمارات الفالحية من القطاعات احليوية اليت يتم االعتناء هبا يف اجلزائر نظرا ملا تساهم به يف حتسني
مؤشرات النمو والتنمية خارج قطاع احملروقات.
و من خالل هذا الفصل سنتطرق إىل ثالث مباحث كما يلي:
المبحث األول :املشاريع االستثمارية.
المبحث الثاني :متويل القطاع الفالحي يف اجلزائر.
المبحث الثالث :سياسات متويل القطاع الفالحي.
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المبحث األول :المشاريع االستثمارية
تلعب املشاريع االستثمارية دورا هاما يف حتقيق تنمية أفضل وأمشل باعتبارها أحسن وسيلة الستغالل الطاقات البشرية
والطبيعية و املالية  ،ولذلك من خالل هذا املبحث سنتعرض للمشاريع االستثمارية بالتعرف على مفهومها  ،خصائصها
و أنواعها إضافة إىل املراحل اليت مير هبا املشروع االستثماري باإلضافة إىل عملية تقييمه.
المطلب األول :مفهوم المشاريع االستثمارية
الفرع األول :تعريف المشاريع االستثمارية
 .1املشروع االستثماري هو كل تنظيم له كيان مستقل بذاته ميلكه و يديره أو يديره فقط منظمة  ،يعمل على
التأليف و املزج بني عناصر اإلنتاج  ،و يوجهها إلنتاج أ تقدمي سلعة أو خدمة أو جمموعة من السلع و اخلدمات
و طرحها يف السوق من أجل حتقيق أهداف معينة خالل فرتة معينة .
و من خالل هذا التعريف نستنتج العناصر التالية :
 نشاط استثماري ينطوي على جمموعة من األنشطة و يؤدي إىل وجود منتجات و هو يلوح كفرصة وسرعان مايتحول إىل فكرة متميزة فنيا و اقتصاديا .
 اجلهة املنظمة :و هي تلك اليت تقوم بالتأليف و املزج بني عناصر اإلنتاج. السوق و خصائص السوق :و اليت من خالهلا يتم تصريف اإلنتاج ،و هلذا البد للمشروع االستثماري أن يكونهناك طلب على منتجاته.
 الربح أو العائد على االستثمار كهدف رئيسي و ال مانع من وجود أهداف أخرى ثانوية.1
 االستقاللية النسبية للمشروع االستثماري و ذلك من أجل متتع املشروع بشخصية اعتبارية. املخاطرة ،حيث هناك درجة معينة من املخاطرة توجد عند اختيار كل مشروع ،وختتلف درجة املخاطرة منمشروع ألخر.
 .2عبارة عن جمهود يتم القيام به هبدف حتقيق اجناز حمدد ملرة واحدة ،و ذو طبيعة خاصة لتتكرر بنفس الصورة ،و
يتم اجنازه خالل فرتة زمنية حمددة و يف حدود ميزانية مالية حمددة.

2

 1نضال احلواري ،إدارة املشاريع اإلمنائية (دراسة و تقرير اجلدوى)  ،دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع  ،األردن  ، 2112 ،ص ص . 111 ، 111
 2مؤيد الفضل ،تقييم و إدارة املشروعات املتوسطة و الكبرية ،مؤسسة الوار للنشر و التوزيع ،عمان  ،2112ص .21
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الحديثة
 .2عبارة عن ختصيص موارد مالية و بشرية إلنشاء طاقة إنتاجية جديدة أو استكمال طاقة إنتاجية قائمة ،أو
إحالل و جتديد طاقة إنتاجية مالية ،و ذلك لتحقيق منافع مستقبلية سواء على مستوى املستثمر اخلاص أو على
1
مستوى الدولة املضيفة لالستثمار أو على اجملتمع ككل.
 .4عبارة عن جمموعة من العمليات أو األنشطة تربطها عالقات حمددة و معروفة ،تنفذ بزمن حمدد بغرض حتقيق
2

جمموعة من األهداف.
 .5هو اقرتاح بتخصيص أو التضحية بقدر من املوارد يف الوقت احلاضر ،على أمل احلصول على عوائد متوقعة يف
3
املستقبل خالل فرتة طويلة نسبيا.
الفرع الثاني :خصائص المشاريع االستثمارية.
 يتكون من عمليات عديدة معتمدة على بعضها البعض و يف الوقت منفردة و تسمى أنشطة و تساهم مجيعهايف حتقيق النتيجة املرجوة.
 للمشروع هدف حمدد ميكن قياسه و التعرف على مدى حتقيقه عند انتهائه. للمشروع هيكل زمين حمدد ،و الوقت عامال هام يف قياس مدى جناح املشروع. املشروع االستثماري هو تنظيم يقوم لفرتة زمنية معينة و ينصرف إىل القيام بعدة عمليات ،يهدف للتأليف واملزج بني العناصر اإلنتاجية املختلفة لإلنتاج سلع و خدمات ذات منفعة.
 املخاطرة :حيث هناك دائما درجة معينة من املخاطرة ،توجد عند اختيار أي مشروع استثماري ،حيث يتحملاملشروع الربح و اخلسارة الناجتة عن نشاطه.
 االستقاللية النسبية للمشروع :حىت يتمتع بشخصية معنوية اعتبارية ،فاملشروع يدار إنتاجه و ميول حبيث حيققاألرباح عليه أن يغطي اخلسائر.
 دورة احلياة :يعترب املشروع االستثماري مبثابة كائن عضوي له دورة حياة ،حيث تبدأ ببطء مث تتزايد األنشطة فيهحىت تصل إىل الذروة ،مث تنخفض حىت تنتهي عند اكتمال املشروع.
 انفرادية :يتميز كل مشروع استثماري خبصائص فريدة و خمتلفة متيزه عن باقي املشاريع األخرى. الصراع :يواجه أي مشروع استثماري مواقف تتميز بالصراع ،و من هذه املواقف تتنافس املشاريع فيما بينهاللفوز بالغرض احلدود من املوارد البشرية ،املالية و الطبيعية املتاحة.
 الغرض :تعترب حتديد الغرض أو اهلدف املراد حتقيقه نقطة انطالق و بداية ألي مشروع استثماري.1عبد املطلب عبد احلميد ،دراسات اجلدوى االقتصادية و اختاذ القرارات االستثمارية ،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية ،2111 ،ص .12
 2غالب جليل صويص ،أساسيات إدارة املشاريع ،إثراء للنشر و التوزيع ،األردن ،2111 ،ص .12
 3سفيان قنيط ،التقييم االقتصادي ملشروع كهربة شبكة السكة احلديدية ،مذكرة لنيل شهادة املاجستري ،علوم التسيري ،جامعة منتوري ،قسنطينة ،2111-2115 ،ص .1
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الحديثة
 قدرة املشروع االستثماري على توظيف املوارد امللية و البشرية بكفاءة و فعالية عالية. -تضمني املشروع االستثماري أفكار تكنولوجية مبتكرة و إبداعية بعيدة من األعمال الروتينية السائدة.

1

الفرع الثالث :أنواع المشاريع االستثمارية.
تصنف املشاريع االستثمارية إىل عدة أنواع و ذلك حسب املعايري التالية:

2

 .1القابلية للقياس :حسب هذا املعيار جند نوعني من املشروعات
أ .المشروعات القابلة للقياس :و هي تلك املشروعات اليت تنتج منتجات أو تقدم خدمات قابلة
للتقييم النقدي ،وهي غالبا ما تكون منتجات هلا أسواق حتدد من خالهلا أسعار تلك املنتجات
مثل املشروعات الزراعية ،الصناعية و الفالحية ،و يالحظ إنتاج هذه املشروعات قد ال يباع
بالكامل و إمنا قد يستهلك جزء منه ذاتيا كما هو احلال يف املشروعات الزراعية ،و على الرغم من
ذلك ميكن تقييم إنتاج هذه املشروعات باستخدام األسعار السائدة يف األسواق ،كما أن إنتاج
بعض املشروعات قد ال حيقق للمنتفعني مقابال ماديا مباشرا مثل مشروعات الطرق العامة أو
مشروعات الصرف الزراعي.
ب .المشروعات غير القابلة للقياس :و هي املشروعات اليت يصعب تقييم منتجاهتا بسهولة يف صورة
نقدية دون أن يتطلب ذلك إجراء أحباث ،أو وضع اقرتاحات من قبل احملللني قد ال تعكس الواقع،

ومن أمثلة تلك املشروعات( التعليم ،الصحة ،البيئة والصرف الصحي.....اخل).
 .2العالقة التبادلية :حسب هذا املعيار ميكن تقسيم املشروعات إىل ما يلي:
أ .مشروعات مانعة بالتبادل :و هي تلك املشروعات البديلة اليت تتنافس على قدر حمدد من املوارد،
حبيث مينع اختيار أحدمها على األخر مثل :املفاضلة بني إقامة جسور فوق أحد األهنار من احلديد
أو الصلب ،أيضا اختيار إقامة مشروع جتاري أو مبىن سكين على نفس املساحة من األرض يف
الوقت نفسه.
ب .المشروعات المستقلة :هي تلك املشروعات اليت مينع إقامة إحدامها إقامة اآلخر طاملا توفرت
املوارد الالزمة ،مبا أنه ال يوجد تزامن بني إقامة تلك املشروعات مبعىن أنه ال يوجد ارتباط بينهما
من الناحية الفنية ،و مثال هلذه املشروعات ما يرد باخلطة القومية للدولة من مشروعات خمتلفة وفقا
مليزانية حمددة مثل إقامة مشاريع البنية التحتية ،إنشاء اجلامعات.....اخل.
 1مهري عبد املالك ،دراسة اجلدوى امللية للمشروعات االستثمارية و مسامهاهتا يف اختاذ القرار االستثماري ،مذكرة لنيل شهادة املاجستري ،علوم التسيري ،جامعة تبسة ،ص
ص .11 ،15
 2حممد عبد الفتاح لعشماوي ،دراسة جدوى املشروعات االستثمارية ،املنظمة العربية للنشر و التوزيع ،مصر ،2111 ،ص ص .11 ،11
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الفصل الثاني

الحديثة
ج .المشروعات المتكاملة :هي تلك اليت يلزم إقامة أحدمها إقامة األخرى جمد خط مياه للشرب من
إحدى البحار ،و إقامة مشروع لتحليل مياه البحر ،فإقامة الثاين ضرورة إقامة األول حيث يكون
ذات منفعة.
 .3نوع الملكية :وتقسم املشروعات حسب هذا املعيار إىل:

1

أ .مشروعات خاصة :و هي تلك اليت ميتلكها األفراد و األشخاص سواءا كانوا أشخاصا طبيعيني أو
اعتباريني ،وتقوم هذه املشروعات بإنتاج سلع و خدمات ميكن بيعها مباشرة للجمهور على أساس
فردي ،و ال يكون البعد االجتماعي فيها ظاهرا ،حبيث استبعاد األفراد الذين ال يقومون بسداد

مقابل هلذه السلع و اخلدمات مثل :مشروعات إنتاج مالبس ،سيارات...اخل.
ب .مشروعات عامة :و هي تلك املشروعات اليت متتلك احلكومة اجلزء األكرب من رأمساهلا ،وتقدم
املشروعات خدمات ذات بعد اجتماعي مثل مشروعات البنية األساسية من طرق وجسور و

مطارات و مياه...اخل ،حيث تقدم إىل األفراد بأسعار ال توازي تكلفة توفري هذه اخلدمات.
 .4طبيعة االستثمار :وفقا هلذا املعيار قد يكون املشروع االستثماري جديد أو استكماال ملشروع قائم ،أو
توسعا يف مشروع قائم أو القيام بعمليات إحالل و حتديد األصول التابعة ،أو إنتاج منتج جديد.

 .5نوع المنتج :طبقا هلذا املعيار تصنف املشروعات إىل:
أ .مشروعات تقوم بإنتاج السلع المختلفة :سواءا االستهالكية أو الرأمسالية حيث تكون هذه السلع
مادية و ملموسة و هلا مواصفات معينة ،و حتقق إشباعا ملتلقيها أو املستفيد منها.
ب .مشروعات تقدم خدمات بمقابل :مثل التعليم اخلاص و املستشفيات اخلاصة ،البنوك ،حيث
تعترب اخلدمة غري ملموسة و حتقق إشباعا ملتلقيها.

 .6مجال النشاط :وفقا هلذا املعيار تصنف املشروعات إىل:
أ .مشروعات صناعية :سواءا متثلت يف صناعات استخراجية ،و هي اليت تستهدف توفري املنتج دون
إحداث تغيري جوهري يف خواصه الطبيعية مثل :استخراج البرتول ،الفحم ،الذهب و املعادن
األخرى.أو متثلت يف الصناعات التحويلية اليت تؤدي إىل إحداث تغريات جوهرية يف الشكل اخلام
أثناء عملية اإلنتاج مثل الصناعات اهلندسية و النسيج و الغذائية و الغزل.

ب .مشروعات زراعية :و هي املشروعات اليت تعمل يف جمال الزراعة و استصالح األراضي و اإلنتاج
احليواين.

 1حممد عبد الفتاح لعشماوي ،نفس املرجع السابق ،ص ص .12-11
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الفصل الثاني

الحديثة
ج .مشروعات تجارية :و هي اليت تقوم أساسا بعمليات الشراء بغرض البيع هبدف حتقيق الربح مثل:
مشروعات اإلسرتاد والتصدير و جتارة اجلملة و التجزئة.
د .مشروعات خدمية  :و تعمل هذه املشروعات على تقييم خدمات األفراد هبدف حتقيق الربح.

و ميكن ترمجة التصنيفات املختلفة السابقة للمشروعات االستثمارية وفق الشكل التايل:
الشكل رقم ( :)55تصنيفات المشروعات االستثمارية.
مشروعات جتارية.

من حيث جمال النشاط

مشروعات خدمية
مشروعات زراعية
مشروعات صناعية
مشروعات الصناعات التحويلية
من حيث نوع املنتج

الصناعات االستخراجية

مشروعات تقدم اخلدمات
مشروعات تنتج سلعا

من حيث طبيعة االستثمار

اإلحالل و التجديد و اإلضافة
استكمال مشروع بداية تنفيذية
التوسع يف مشروع قائم بذاته
مشروع استثماري جديد

من حيث نوع امللكية

مشروعات عامة
مشروعات خاصة

 1حممد عبد الفتاح لعشماوي ،نفس املرجع السابق ،ص ص 12-11
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الفصل الثاني

الحديثة
من حيث العالقة التبادلية

مشروعات متكاملة
مشروعات مستقلة
مشروعات مانعة بالتبادل

من حيث القابلية للقياس

مشروعات غري قابلة للقياس
مشروعات قابلة للقياس

المصدر :من إعداد الطالبتني اعتمادا على التصنيفات السابقة
المطلب الثاني :مراحل المشروع االستثماري
مير املشروع منذ بدايته كفكرة و حىت مرحلة تقييمه بعد التنفيذ بأربعة مراحل رئيسية تتمثل يف:
 .1مرحلة ما قبل االستثمار :و اليت تعرف بدراسة اجلدوى ،و تعد املرحلة األساسية و تتشكل األساس
للمراحل التالية للمشروع ،و تشمل كل الدراسات الضرورية لتقييم جدوى املشروع قبل التنفيذ.و

يتوقف نطاق دراسة اجلدوى و عمقها على طبيعة املشروع و حجمه ،و طبيعة األطراف املهتمة بشكل
1
مباشر و غري مباشر هبذا املشروع.و تفيد هذه املرحلة يف اآليت:
 توفري األساس اجليد لرجال األعمال أو متخذي القرار الختاذ قرار القيام باالستثمار من عدمه.
 تسيري ترويج املشروعات االستثمارية اليت تقرتحها هيئات حكومية أو غرف التجارة و
الصناعات أو اهليئات الدولية.

 تفادي االنتقال املباشر من فكرة املشروع إىل دراسات التنفيذ دون حبث و حتليل فرصة
االستثمار خطوة خبطوة أو التمكن من عرض حلول بديلة.

 توفري صورة أوضح و أدق ملؤسسات التمويل الوطنية و الدولية لصالحية املشروع ،فاخنفاض
نوعية دراسة اجلدوى املقدمة يؤدي إىل عدم موافقة اجلهات املختصة أو البنوك على
مشروعات جيدة ،وذلك لعدم وضوح صورة املشروع يف الدراسة املقدمة .
 .2مرحلة تنفيذ المشروع (مرحلة االستثمار) :و يتم فيها التنفيذ الفعلي للمشروع ،حيث ينتقل املشروع
من جمرد اقرتاح إىل مرحلة إعداد املشروع للعمل و بدء تشغيله ،و يتم الرتكيز يف هذه املرحلة على
مرحلة التشييد للمباين وغري ذلك من أشغال اهلندسة املدنية ،و تركيب املعدات و تدريب اليد العاملة
1حيي غين أبو الفتوح ،أسس و إجراءات دراسات جدوى املشروعات ،دار اجلامعية اجلديدة للنشر ،اإلسكندرية ،2112 ،ص .21
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الفصل الثاني

الحديثة
إلعدادها للعملية اإلنتاجية،كما يتم اإلعداد اجليد للمشروع و التخطيط له و إدارته ،و جيب وضع
جداول زمنية قصد متابعة سري األشغال أثناء تنفيذ املشروع.
 .3مرحلة تشغيل المشروع :و هي تتعلق مبرحلة بدء اإلنتاج ،و هناك جمموعة من املشاكل ميكن أن
تواجه املستثمر يف هذه املرحلة نتيجة ألخطاء يف املرحلتني السابقتني ،و ميكن تقسيم هذه املشاكل إىل

مشاكل قصرية األجل و مشاكل طويلة األجل.
و من أمثلة املشاكل القصرية ما يتعلق بتطبيق تقنيات اإلنتاج أو تشغيل اآلالت أو ضعف يف الكفاءة
اإلنتاجية للعمل بسبب عدم وجود يد عاملة أو موظفني مؤهلني ،و هي مشاكل تنجم عن مرحلة
التنفيذ.
أماّ املشاكل طويلة األجل فتتمثل يف تطبيق اسرتاتيجيات معينة يف اإلنتاج و التسويق ،مثال قد تكون
خاطئة نتيجة اعتمادها على بيانات أو نتائج إحصائية غري سليمة يف مرحلة دراسة اجلدوى.
 .4مرحلة التقييم :و يتم فيها تقييم كافة أنشطة املشروع بعد تشغيله وبيان أوجه جناحها و قصورها و
األسباب املؤدية لذلك .و هذه املرحلة تستمر طيلة عمر املشروع و تشكل أحد العوامل احملورية لنجاح
أو فشل املشروع .ويتم الرتكيز على املرحلة األوىل من مراحل دورة املشروع ملا تشكله دراسة اجلدوى
من أمهية كربى تظهر من خالل ارتباطها بقرارات استثمارية تتطلب الدراسة و التحليل املوضوعي،
وذلك ألسباب خمتلفة أمهها:
 يشكل االستثمار احملرك الوحيد للتطور و البقاء على املدى الطويل. ميتص االستثمار موارد هامة. يشكل غالبا التزام متوسط وطويل األجل و تنفيذه غري قابل للرجوع إىل الوراء. -يشرتط معرفة صورة املؤسسة بسبب تأثري احمليط االقتصادي و املايل.

1

المطلب الثالث :تقييم جدوى المشروع االستثماري
الفرع األول :تعريف تقييم جدوى المشروع االستثماري
 .1يعرف تقييم أو تقومي املشروعات و الذي يطلق عليه أيضا بتحليل املشروعات بكونه عملية ودراسة
معمقة ،اهلدف منها مساعدة متخذ القرار لتحديد االختيار أو البديل األفضل أو املعقول ،احملصلة أن
حتليل املشروعات ما هي إالّ طريقة للتعرف على البدائل على حنو مناسب و مشويل يف ضوء ختمني
متوقع للعوائد و الكلف املتوقعة للقرار االستثماري إىل قياس مقبول.
 1حيىي عبد الغين أبو الفتوح،نفس املرجع السابق ،ص .21
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الفصل الثاني

الحديثة
 .2تعرف عملية تقييم املشاريع أو حتليل املشاريع بكوهنا عملية و دراسة معمقة ،اهلدف منها مساعدة
متخذ القرار لتحديد االختيار أو البديل األفضل و املعقول ،وبصفة عامة حتليل و تقييم املشاريع ما
هي إالّ طريقة للتعرف على البدائل على حنو مناسب و شامل يف ضوء تقدير العوائد و التكاليف
اخلاصة باملشروع االستثماري ،و يف هذا السياق فإ ّن احمللل يعمل جاهدا للتقليل من التكاليف إىل
قياس مقبول ،كذلك عبارة عن عملية وضع املعايري الالزمة اليت ميكن من خالهلا التوصل إىل اختيار
البديل أو املشروع املناسب من بني عدة بدائل مقرتحة الذي يضمن حتقيق اهلداف احملددة.

1

الفرع الثاني :طرق تقييم المشاريع االستثمارية
أوال :معيار فترة االسترداد » « DR
و يقصد هبا تلك الفرتة الزمنية لالسرتداد اليت أنفقت على املشروع من خالل ما يولده من التدفقات ،و يعترب هذا املعيار
من أبسط املعايري و أكثرها استخداما يف املفاضلة بني البدائل االستثمارية ،و عند املفاضلة بني املشروعات االستثمارية
يتم اختيار املشروع الذي حيقق أفضل فرتة اسرتجاع أو استحقاق ،أماّ عندما تكون عند اختيار مشروع واحد فإنه ميكن

قبول هذا املشروع وفق هذا املعيار إذا كانت فرتة االسرتجاع أقل من فرتة االسرتداد القصوى املطلوبة و احملددة سابق من
قبل املستثمر.
وغالبا ما يتم حساب فرتة االسرتداد وفق حالتني ،و ذلك نتيجة للتدفقات النقدية السنوية الداخلية و تتمثالن يف:
 - 1حالة ثبات التدفقات النقدية :و تقوم هذه الطريقة على افرتاض إنه إذا كانت التدفقات النقدية الداخلية
متساوية من سنة ألخرى و حتسب باملعادلة التالية:

DR=I0/CFT
حيث:
 :DRفرتة االسرتداد
 1عبد العزيز مصطفى عبد الكرمي ،دراسة اجلدوى وتقييم املشروعات ،دار احلامد للنشر و التوزيع ،عمان ،2114 ،ص .11
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الحديثة
 :I0تكلفة االستثمار األصلية
 :CFTالتدفقات النقدية اليت حيققها املشروع

1

 - 2حالة تغير التدفقات النقدية :يتم يف هذه احلالة حساب فرتة االسرتداد بطريقة جتميعية ،أي على أساس
جتميع التدفقات النقدية الصافية اليت حيققها املشروع للوصول إىل مبلغ االستثمار األويل ،و عنده تكون
السنة هي الفرتة الالزمة لكي يسرتد املشروع رأمساله.حيث جيب أن تستعمل هذه الطريقة بكل حذر فهي
مفيدة عندما تكون املؤسسة حباجة للتمويل ،و هذا ما جيعل اإلدارة هتتم باالسرتجاع السريع لألموال .و
2

عليه املشروع الذي يعطي أقل فرتة اسرتداد هو املشروع األفضل وفق هذا املعيار.
ثانيا :معدل العائد المحاسبي» « TRC

يعري هذا املعيار عن النسبة املئوية ملتوسط صايف الربح احملاسيب السنوي بعد خصم االهتالك و الضرائب إىل متوسط
تكلفة االستثمارات األولية (رأس املال الثابت و رأس املال العامل) للمشروع ،وواضح أنه ال يقوم على التدفقات النقدية
الداخلية و اخلارجية بل على األساس احملاسيب ،وخاصة فيما يتعلق بتحديد األرباح املتوقعة من اإلنفاق الرأمسايل ،و
تعزى تسمية هذا املعيار مبتوسط العائد احملاسيب ،إال أنه حيسب باالستناد إىل التنبؤ مبا ستكون عليه نتيجة حسابات
األرباح و اخلسائر يف القيود احملاسبية للمشروع ،و حيسب هذا املعدل وفقا للخطوات التالية:
أ .حتديد متوسط األرباح السنوية الصافية مما تظهر احلسابات األرباح و اخلسائر يف القيود احملاسبية.
ب .حتديد مقدار رأس املال املستثمر يف املشروع.
وحيسب معدل العائد احملاسيب بإحدى الصيغتني:
متوسط صافي الربح المحاسبي بعد الضرائب
* 155

 معدل العائد المحاسبي=
تكاليف االستثمار األولية
متوسط الربح السنوي
* 155

 معدل العائد المحاسبي=
متوسط االستثمار السنوي

 1بن العارية حسني ،تقييم املشاريع االجتماعية،أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ،علوم اقتصادية ،جامعة أبو بكر بلقايد ،تلمسان ،2114-2112 ،ص ص ،22
.24
 2حفصة زرار ،دور دراسة اجلدوى املالية يف اختاذ القرار االستثماري ،دراسة حالة قرض استثماري لدى البنك الوطين اجلزائري،مذكرة لنيل شهادة املاسرت ،جامعة قاصدي
مرباح ،ورقلة ،2114-2112 ،ص .11
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الحديثة

ويقارن هذا املعيار مبتوسط األرباح اليت حتققها الشركة أو املتوسط السائد يف الصناعة ،فإن كان مساوي له أو أكرب منه
1
فإن املشروع سيقبل ،أما إذا كان أصغر منه سريفض املشروع.
ثالثا :مؤشر الربحية » « IP
و يقصد به ذلك املعدل الناتج عن قسمة القيمة احلالية للتدفقات النقدية املستقبلية الداخلية ( خمصومة على أساس
املعدل السائد املطلوب) على التدفقات النقدية األولية اخلارجة للمشروع ،و يعد هذا املعيار مكمل ملعيار القيمة احلالية
الصافية ،و ذلك من خالل حتديد أثر احلجم على » .« VAN
إن مؤشر الرحبية يقيس رحبية أو عائد الفرص االستثمارية ،و يساعد يف كثري من األحيان يف ترتيبها تصاعديا أو تنازليا،
و بذلك فهو يأخذ باحلسبان األمية النسبية للفائض ،أي هلا يف القيمة احلالية ،و ميكن أن يقبل املشروع عندما يكون
2
مؤشر الرحبية أكرب من الواحد ،ويرفض املشروع يف حالة العكس.
و يتم حساب مؤشر الرحبية حسب املعادلة التالية:
IP=(VAN/I0)+1
رابعا :القيمة الحالية الصافية » « VAN
إن القيمة احلالية الصافية للمشروع االستثماري هي الفرق بني القيمة احلالية للتدفقات النقدية الداخلية للمشروع و
تكلفة االستثمار (رأس املال املستثمر) ،يعترب معيار »  « vanاملقياس لقبول أو رفض أي مشروع ،و نكون أمام حالة
رفض املشاريع االستثمارية إذا كانت »  « vanسالبة ،و يقبل املشروع إذا كانت »  « vanموجبة ،و كمقياس
لالختيار و املفاضلة سيتم اختيار البديل االستثماري الذي حيقق أكرب قيمة حالية صافية من البدائل املقرتحة ،أما يف
حالة »  « vanمعدومة فإن هذا يعين تساوي التدفقات النقدية و القيمة األولية لالستثمار و هي أيضا حالة لرفض
املشروع.
و ميكن حساهبا بالعبارة الرياضية التالية:
 .1حالة غياب القيمة المتبقية:

VAN= CFT /(1+k)t+VR/(1+K)n
حيث:
 :CFtالتدفقات النقدية
 1حفصة زرار ،نفس املرجع السابق ،ص .12
 2زهية حوري ،تقييم املشروعات يف البلدان النامية ،استخدام طريقة اآلثار ،رسالة لنيل شهادة الدكتوراه ،علوم اقتصادية ،جامعة منتوري ،قسنطينة ،2111-2111 ،ص
.114
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 :Kمعدل اخلصم أو االستحداث
 :I0تكلفة االستثمار األولية
 :nعمر املشروع االستثماري
خامسا :معدل العائد الداخلي » « TRI

هو ذلك املعدل الذي جيعل القيمة احلالية للتدفقات النقدية الداخلة مساويا للتكاليف االستثمارية ،أو معدل اخلصم
الذي جيعل صايف القيمة احلالية مساويا للصفر ،حيث يعد هذا املعيار من أهم املعايري املستخدمة يف املفاضلة بني
املشاريع املختلفة ،ويقوم هذا املعيار على فك رة القيمة احلالية ،و الصعوبة اليت تكمن فيه هي حتديده و طريقة حسابه ،و

يتم قبول املشروع االستثماري إذا كان »  « TRIأكرب من معدل تكلفة األموال ،أما إذا كان بصدد املفاضلة بني عدة
مشاريع فإنه سوف يتم حساب معدل العائد الداخلي لكل مشروع ،ويتم اختيار الفرص االستثمارية ذات TRI
األكرب .و حلساب معدل العائد الداخلي لكل مشروع البد من توفر البيانات التالية:
 مقدار التدفقات الداخلية (اإليرادات) و تواريخ حدوثها. العمر اإلنتاجي(االقتصادي) للمشروع االستثماري.وحيسب بالعالقة التالية:

TRI= CF/(1-r)t

نقارن مقدار  TRIالذي حتصلنا عليه مبعدل اخلصم السائد ،إذا كان  TRI ≥ Kيكون املشروع مقبوال ،أما إذا
1
حصل العكس فاملشروع سريفض.
المبحث الثاني :تمويل القطاع الفالحي في الجزائر
خيتلف التمويل باختالف القطاعات أو املشاريع ،و خيتلف كذلك باختالف الراحل اإلنتاجية للمشروع ،فاالستثمار
يف القطاع الفالحي حيتاج إىل رأس مال  ،ونظرا ألمهية هذا القطاع اقتصاديا فهو حيتاج إىل طرق متويلية ،حيث مت التطرق
من خالل هذا املبحث إىل مفهوم التمويل ،أ مهيته و أنواعه ،كذا مسامهة القطاع الفالحي يف االقتصاد و مراحل تطور
القطاع الفالحي و املعوقات اليت تواجهه.
المطلب األول :التمويل الفالحي
الفرع األول :مفهوم التمويل الفالحي
 - 1هو توفري و استخدام األموال الالزمة لتطوير الزراعة و حتسني دخول املزارعني وحتسني مستوى معيشتهم.

 1حفصة زرار ،مرجع سبق ذكره ،ص ،ص .12 ،12
 2شوخيي هناء ،آليات متويل القطاع الفالحي يف اجلزائر ،دراسة حتليلية و تقييمية ،مذكرة لنيل شهادة املاسرت ،جامعة بسكرة ،اجلزائر ،2112-2112 ،ص .2
50

2

االستثمار الفالحي بالجزائر في ظل اإلصالحات و التوجهات

الفصل الثاني

الحديثة
 - 2يتمثل يف منح الفالحني املستثمرين فرصة استغالل أراضيهم و كذلك استصالح األراضي الصحراوية من
خالل قدرهتم على اقتناء أنواع خمتلفة من املبيدات واألمسدة و اآلالت اخلاصة باستصالح األراضي و
1
هتيئتها ،و تدعيم الري الستغالل األراضي يف أكثر من دورة إنتاجية خالل السنة.

 - 3هو توفري التمويل الالزم لالستثمار يف القطاع الزراعي بغض النظر عن مصدره إن كان من خالل االقرتاض
2
الزراعي أو التمويل الذايت أو املساعدات أو إصدار السندات...اخل
الفرع الثاني :أهمية التمويل الفالحي

 - 1يعترب التمويل الفالحي أداة هامة من األدوات الضرورية للعملية اإلنتاجية ،كما تزداد أمهيته بالنسبة للدول
اليت تعتمد على القطاع الفالحي كقطاع رئيسي حيث تعاين من مشاكل اقتصادية خمتلفة ،كزيادة النمو
السكاين و اخنفاض اإلنتاج والدخل ،وكذا انتشار البطالة ،كما أن كثري من الدول املتقدمة قد أخذت
تستعمل املواد الفالحية و الغذاء بصفة خاصة كسالح هتدد به الكثري من الدول النامية و تفرض كل
شروطها عليها.
 - 2للتمويل الفالحي آثار اقتصادية و اجتماعية ،حيث تظهر مدة يف إعطاء املزارعني فرصة استغالل أراضيهم
أحسن استغالل عن طريق قدرهتم على شراء األنواع املختلفة من البذور املنتقاة ،و كذا خمتلف األمسدة و
املبيدات احلشرية و اآلالت اخلاصة بعملية احلرث و التهيئة.
 - 2ميكن للفالح بواسطة القروض اليت حيصل عليها أن يزيد من عدد الدورات اإلنتاجية اليت تعود على الفالح
بالفائدة من عدة نواحي ،سواءا من ناحية زيادة دخله نتيجة زيادة اإلنتاج أو عن طريق تعدد املنتجات،
ألنه حىت و إن اخنفض سعر منتج ما فإنه سيعوض هذا يف باقي املنتجات األخرى.
 - 4إن استغالل األرض يف أكثر من مرة يتطلب العمل الدائم من الفالح أو البحث عن عمال آخرين
ملساعدته ،و هنا جند التمويل يعمل بطريقة أو بأخرى على مكافحة البطالة.
 - 5إن زيادة دخل الفالح يؤدي إىل زيادة إنفاقه يف خمتلف املستويات سواءا كان هذا اإلنفاق خاص باإلنتاج
3
أو االستهالك ،و كالمها يؤدي إىل رفع مستوى معيشة الفالح و باقي أفراد اجملتمع.

الفرع الثالث :أنواع التمويل الفالحي
ميكن حصر أنواع التمويل كما يلي:

4

 1بونوة شعيب ،بودالل علي ،إشكالية التمويل الفالحي و السياسة املنتهجة إلنعاش هذا القطاع ،امللتقى الدويل حول التنمية الفالحية و الصحراوية كبديل للموارد الزائلة،
جامعة بسكرة ،ص .125
2محيدي باشا وليد ،دور السياسة االئتمانية يف متويل القطاع الفالحي اجلزائري ،مذكرة ماجستري ،جامعة باتنة ،اجلزائر ،2114-2112 ،ص .21
 3عزالدين مسري ،انعكاسات مسح ديون الفالحني على التنمية الفالحية يف اجلزائر ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري ،علوم اقتصادية ،جامعة اجلزائر ،2112-2111 ،2
ص .12
 4حممد بشوشة ،مصادر التحويل و أثرها على الوضع املايل للمؤسسة ،دراسة حالة املؤسسة الوطنية لصناعة الكوابل ببسكرة ،مذكرة لنيل شهادة املاجستري ،جامعة بسكرة،
 ،2111-2111ص .88
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 - 1التمويل الذاتي :يقصد بالتمويل الذايت اعتماد االستثمارات الفالحية على عائداهتا ،و حصر املصدر التايل
يف ما تدره هذه األخرية من أرباح مرتاكمة إضافة إىل كل ما حتتويه خزينتها من أصول نقدية يف شكل
سيولة مالية.
 - 2القروض البنكية :و هي عملية يرتضي مبقتضاها البنك مقابل فائدة معينة و حمددة أن مينح عميال بناءا
على طلبه سواءا حاال أو بعد وقت معني لتسهيالت يف صورة أموال نقدية أو أي صورة أخرى ،وذلك
لتغطية العجز يف السيولة ليتمكن من مواصلة نشاطه املعتاد ،أو إقراض ألغراض استثمارية ،أو تكون يف
شكل تعهد متمثلة يف كفالة البنك للعميل أو تعهد البنك نيابة عن العميل لدى الغري.
 - 3التمويل التعاوني :و يكون من خالل مجعيات تعاونية زراعية تؤسس يف املناطق الزراعية ألهداف متعددة،
و لكن التمويل الزراعي هو هدفها األساسي ،و تأخذ الدولة على عاتقها مهمة تأسيس هذه اجلمعيات و
اإلشراف عليها و دعمها و متويلها بالقروض ،و لكل مجعية نظام داخلي حيدد أغراضها و ينظم العالقة

املالية و اإلنسانية فيها ،و السلطة العليا فيها للهيئة العمومية ،و يتكون رأس املال العامل يف هذه اجلمعيات
من األسهم و رأس املال االحتياطي و الودائع و من األموال املقرتضة من مصادر التمويل األخرى.
 - 4التمويل الحكومي :هي مؤسسات حكومية تشكل جزءا من اجلهاز اإلداري للدولة ،تتوىل احلكومة
اإلنفاق عليها و توفري األموال الالزمة هلا من املوازنة العامة للدولة ،و يعهد هلذه املؤسسات مبهمة تزويد

املزارعني بالقروض إماّ كمهمة وحيدة أو كواحد من املهمات األخرى ،و ضمن برنامج تنموي معني ،و قد
يعهد إىل مؤسسة معينة مبهمة صرف القروض نقدا أو عينا ،يف حني تتوىل مؤسسة أخرى حتصيل القروض
نقدا أو عينا كذالك.
المطلب الثاني :مراحل تطور التمويل الفالحي في الجزائر
الفرع األول :التمويل الفالحي في ظل التخطيط المركزي
أوال :الفترة الممتدة من 1666-1662
اخلزينة العامة هي اليت القطاع الفالحي عن طريق الصندوق املركزي للشركات الفالحية لالحتياط ،و قد تطلب الوضع
إنشاء هيئة لتنظيم التمويل و التموين و اإلنتاج و التسويق ،فأنشأ الديوان الوطين لإلصالح الزراعي .ONRA
لقد متيز متويل الفالحة يف هذه الفرتة بطول فرتة التمويل و تعدد مستويات طلب التمويل و ما يتبعها من تأخر إمداد
املزارع بالقروض الالزمة و بالتايل عرقلة تنفيذ العمليات الزراعية يف وقتها .أما القروض فكانت موجهة لتلبية احتياجات
قطاع التسيري الذايت ،بينما ظل القطاع اخلاص مهمشا بالنسبة لقروض متويل االستغالل يف حني أقصي متاما من
1
االستفادة من القروض املوجهة لالستثمار.
الجدول رقم ( :)51القروض الموزعة من طرف الصندوق الجزائري و الديوان الوطني لإلصالح الزراعي
1

عزالدين سمير ،نفس المرجع السابق ،ص .48
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الوحدة :دينار جزائري
السنوا

قروض قصيرة األجل

قروض متوسطة األجل

ت

قرض الموسم

%

6146556 1662

-

قرض التسويق

المجموع
%

 %قرض
االستثمار
-

-

61465561 -

-

1
4363636 1663

4.35

1331566 63.5 336665555
5

2
6665555 1664

1.11

2355455 1665

5.55

66

3666366 63.4 334565555
6

5
المجمو 1321341
ع

63

6.56

5

56

34

63

36326136 5.4
6

46166365 5.6
6

2236513 62.6 212522152
3

5
2

43555 63.4 363361551
5

15635216 2.1

5

22656353 5.6
6

66

المصدر :باشي أمحد ،القطاع الفالحي بني الواقع و متطلبات اإلصالح ،جملة الباحث ،عدد  ،2جامعة اجلزائر،
 ،2112ص .115
مالحظة :بالنسبة لسنة  1212فاملبلغ املعطى يشمل مجيع القروض املقدمة ،نستنتج من اجلدول أن هناك ضعف يف
حصة القروض املوجهة لالستثمار مقارنة بالقروض قصرية األجل نتيجة تفضيل الدولة للتمويل قصري األجل لقلة املوارد
املالية من جهة و لغياب برنامج التجهيز من جهة أخرى.
لقد مت توجيه عملية متويل القطاع الفالحي منذ االستقالل إىل عدة مؤسسات حكومية ،إذ مل يستمر نشاط الصندوق

اجلزائري للقرض الفالحي طويال بعد االستقالل و بالضبط  1212مت حتويل مهامه إىل اخلزينة العمومية بالشراكة مع
الصندوق املركزي للشركات الفالحية لالحتياط و الديوان الوطين لإلصالح الزراعي يف  ،1212حبيث مت توجيه املهام إىل
البنك املركزي يف  1214و ذلك بسبب عجز الدولة (اخلزينة العمومية) على ذلك ،واصل البنك مهامه وقد قدر حجم
القروض  2211.2مليون دينار موزعة كالتايل ( 511=1215/1214مليون دينار)214 =1211/1215( ،
1
مليون دينار) 242.2=1211/1211( ،مليون دينار).
ثانيا :سياسة التمويل الفالحي خالل الفترة 1632-1666
 1زاوي بومدين ،التمويل البنكي و تنمية القطاع الفالحي يف اجلزائر (مقاربة كمية) ،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه ،ختصص اقتصاد وتسيري عمومي ،جامعة مصطفى
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نظرا لكل تلك الظروف اليت واجهها البنك املركزي يف مهامه لتمويل القطاع الفالحي يف  1211مت حتويل عملية التمويل

إىل البنوك التجارية فباشرها البنك الوطين اجلزائري يف  1211مبوجب األمر 1 18-11يف عملية التمويل يف وضع
مقاييس جديدة ملنح و دراسة القرض ،واعتمد على الالمركزية يف اختاذ قرارات منح القرض ،و كذا حل الديوان الوطين
لإلصالح الزراعي و االعتماد على مساعدة الصندوق اجلزائري للقرض الفالحي التضامين ،وأصبح البنك الوطين املمول
الوحيد للقطاع الفالحي ،قام بتخفيض معدالت الفائدة بنسب خمتلفة  %4للقروض القصرية األجل و  %2.5متوسطة
األجل و  %2.5طويلة األجل األقل من  11سنوات و  %2أكثر من  11سنوات ،و رغم ذلك مل يستطع صغار
الفالحني احلصول على قروض بسبب عجز الفالح يف تسديد مستحقاته املالية ،إذ تراجع معدل التسديد من % 11
خالل املوسم  12/18إىل أقل من  % 21يف موسم  82/81و نظرا لذلك قامت الدولة بإجراء إصالح  1215من
خالل تقريب الفالح بالبنك و لقد خصص البنك و ألول مرة ح سابات بنكية وفق نوعية النشاط ،و رغم تسهيالت
البنك الوطين اجلزائري إال أنه مل يساهم يف إنعاش القطاع الفالحي ،هذا ما دفع الدولة إىل إعادة هيكلة هذا القطاع مما
ساهم يف ظهور بنك الفالحة والتنمية الريفية سنة  1282و نتج عنه ارتفاع حجم اخلدمات املمنوحة هلذا القطاع ،مع
إعطاء أمهية كبرية للقطاع اخلاص ،واصل هذا البنك إصالحاته حبيث خصص  21مليار دينار من موارده اخلاصة لتمويل
نفقات االستغالل مع معدالت فائدة منخفضة هبدف جلب االستثمارات هلذا القطاع.
 أنواع القروض الفالحية في هذه الفترة: .1قروض االستغالل :حبيث شهدت ارتفاعا كبريا انتقاال من 281دج إىل  2111مليون دج يف ،1282
يعود إىل تفاقم نفقات اليد العاملة و اليت متثل لوحدها  % 12من جمموع نفقات االستغالل ،على غرار
القطاع العام عاش القطاع اخلاص فرتة من التهميش حيث فرضت الدولة على الفالحني الراغبني يف القروض
املومسية ضمانات تعجيزية ،هذا ما جعل نصيب القطاع اخلاص من قروض االستغالل ال يتجاوز  %5مما
حيصل عليه القطاع العام خالل هذه الفرتة .و قد أدى إصالح  1218إىل تسهيل عملية وصول القروض
الفالحية إىل الفالح بسبب ختفيض تكلفة اخلدمات البنكية و ارتفاع عدد املستفيدين هلذه القروض خالل
 1218إىل  58.5ألف فالح مع منو حجم هذه القروض مبعدل  %11يف سنة .18/11
 .2قروض االستثمار :رغم التطورات اليت شاهدهتا قروض االستثمار بني الرباعي األول و الثاين ،إال أهنا تبقى
بعيدة عن حتقيق األهداف املرجوة ،ويرجع السبب يف هذا إىل ثقل اإلجراءات اإلدارية و التقنية ،املبالغة يف
طلب ضمانات إذ يشرتط مثال تقدمي وثيقة إثبات امتالك أراضي فالحية ال تقل عن  51هكتار من أجل

االستفادة بقرض لشراء جرار ،و قد مت تدارك هذه النقائص يف فرتة(.)84-81
جدول رقم( :)52توزيع قروض االستثمار
 1اجلريدة الرمسية ،العدد  ،51الصادرة يوم  14جوان  ،1211ص .182
 2زاوي بومدين ،نفس املرجع السابق ،ص ص .182-181
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توزيع قروض االستثمار

القطاع العام

القطاع الخاص

()63-65

665

253

()66-64

2224

55

()34-35

3466

633

المصدر :زاوي بومدين ،نفس املرجع السابق ،ص .182
ثالثا :مرحلة ما قبل اإلصالحات ( )1636-1632

متيزت هذه الفرتة بإنشاء بنك الفالحة و التنمية الريفية ،أسندت له مهام متويل القطاع الفالحي ،مث بعدها املستثمرات

الفالحية اجلماعية أو الفردية يف  ،1281و ما يالحظ أن يف  1218سياسة القرض الفالحي املتبعة من طرف بنك
الفالحة و التنمية الريفية هي نفسها اليت طبقها البنك الوطين .و سنوضح كيفية متويل القطاعني العام و اخلاص من
 1282إىل .1281
 - 1تمويل القطاع العام :مييز نوعني من القروض قصرية األجل ،طويلة و متوسطة األجل.

1

أ .قروض قصيرة األجل :وهي عبارة عن أغلفة مالية ختصصها الدولة لسد حاجيات القطاع يف
إطار ما سطر من خطط تنموية ،و لقد اكتفى البنك بطلب تأمينات على العمليات اإلنتاجية

الفالحية أو التأمينات على الكوارث و احلرائق ...لتغطية أهم اخلسائر ،فقد عوض طلب
الضمانات احلقيقية لكون الدولة هي املالكة للقطاع و هي اليت تضمنه .حيث أن القروض قصرية
األجل املمنوحة للقطاع العام عرفت ارتفاع متزايد من  112مليون دينار يف املوسم
 1282/1282إىل  222مليون دينار يف املوسم  1281/1281و هو ارتفاع كبري .أما
بالنسبة إىل نسبة حتقيق القروض فهي ضعيفة و هذا لعدم متابعة البنك أو الدولة لألموال املقرضة،
مما جعل بعض املشاريع ال يتم اجنازها أال جزئيا ،و هذا ما أثر على نسبة التسديد اليت اخنفضت
حىت  %24يف( ، )81/82ولو أهنا كانت مرتفعة يف املواسم األخرى فوصلت إىل  %21يف
( )85/84ولكن كوهنا غري مضمونة بضمانات حقيقية جيعل نسبة غري املسدد منها كبرية.
ب .قروض طويلة و متوسطة األجل :عرفت القروض املتوسطة و الطويلة األجل املمنوحة للقطاع
العام تزايد ،فإذا كان توجه الدولة حنو االستثمار واضحا و ذلك راجع إىل حماولة إجناح الثروة

الزراعية و ترسيخ مبادئها .إذن هذا القطاع كان حباجة إىل أموال لشراء العتاد الفالحي حيث
ارتفعت قيمة القروض من  112مليون دج إىل  111مليون دج من سنة  1282إىل (-81

 1رياش مربوك ،متويل القطاع الفالحي ،مذكرة لنيل شهادة املاجستري ،كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري ،جامعة اجلزائر ،2111 ،ص .15
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 )81بالنسبة للقروض الطويلة أما املتوسطة فانتقلت من  528مليون دج إىل  1115مليون دج
سنة .)1281-1281( 1282
 - 2تمويل القطاع الخاص:
أ .القروض قصيرة األجل :يتم احلصول على هذا النوع من القروض بتقدمي طلب يودع يف وكالة
بنك الفالحة و التنمية الريفية اليت تشري يف دراسة هذا امللف باالرتكاز على مدى و مطابقة
الوثائق مع املعلومات املقدمة و كذا إمكانية السداد من املقرتض حبيث تسمح للوكالة باختاذ القرار
املناسب .عرفت حجم القروض املمنوحة يف القطاع اخلاص منوا سريعا ،حيث تزامنت الزيادة يف
القروض املمنوحة مع وفرة نسبية يف عوامل اإلنتاج ورغم ذلك فاملستفيدون مل يرقوا إىل املستوى
املطلوب سواءا بالنسبة لعدد الفالحني يف هذا القطاع أو بالنسبة للهدف الذي سطره البنك.
ب .القروض المتوسطة و الطويلة األجل :ال ختتلف إجراءات طلب قرض االستثمار يف القطاع
اخلاص عنه يف القطاع العام بالنسبة لالستثمارات املخططة .ويف هذا النوع من القروض فقد ارتفع
عدد املستفيدين اخلواص من عملية القرض إىل  21211مستفيد خالل  85/84مقابل 2211
مستفيد خالل  82/82و هذا يرجع أساسا إىل السياسة العامة للدولة و اهلادفة إىل إعادة
1
االعتبار هلذا القطاع.
الفرع الثاني :التمويل الفالحي خالل إصالحات ()1665-1636
تتمثل يف إعادة النظر يف طريقة اختاذ القرارات االقتصادية و األهداف فيما خيص االستثمارات ،أصبحت عبارة عن
مؤشرات ما عدا اجملاالت ذات األولوية املمولة مباشرة من طرف اخلزينة العامة .و يف هذا اإلصالح أصبحت لكل
مؤسسة اقتصادية خمطط سنوي معتمد يثبت أهداف عامة فيما خيص النتائج .و مت إلغاء فكرة توطني احلسابات و إجياد
خمطط وطين للقرض يأخذ بعني االعتبار عامل املنافسة يف التمويل الداخلي للبنوك وإعادة النظر يف معدالت الفائدة و
معدالت إعادة اخلصم ،و جعلها تتميز باملرونة و حتقيق اهلامش .و عليه فإن سنة  1281كانت بداية لصدور قانون
مصريف يتضمن املؤشرات األوىل لتحرير اجلهاز املصريف املايل ،غري أن إصالح  1281حاول إجياد مناخ يسمح بالتوسع
اهليكلي للجهاز الصريف و ميكنه من املنافسة ،و بعدها جاء قانون  1288يرتكز على منح االستقاللية للجهاز املصريف
و الوحدات االقتصادية و إبعاد اخلزينة العامة عن متويل النشاط االقتصادي2.إصالح  1281أعطى للمؤسسات البنكية
احلرية يف تسيري و حتديد خمصصاهتا االئتمانية باالعتماد على الالمركزية يف اختاذ معظم قراراهتا ،هذا ما ورد يف املادة 11

من القانون  12-81يف منح االستقاللية للبنك املركزي يف منح القروض و متابعتها 3.أما إصالح  1281فقد كان
 1بن مسية دالل ،التمويل البنكي للقطاع الفالحي يف اجلزائر ،مذكرة لنيل شهادة املاجستري ،علوم اقتصادية ،جامعة حممد خيضر ،بسكرة ،2114-2112 ،ص .12
 2حاجي العلجة ،تطور القطاع الفالحي يف اجلزائر يف ظل اإلصالحات االقتصادية ،مذكرة لنيل شهادة املاجستري ،علوم اقتصادية ،جامعة اجلزائر ،سبتمرب  ،1221ص
.118
 3جريدة رمسية ،العدد  ،24الصادرة يوم  21أوت  ،1281ص .1425
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يهدف إىل احلد من دعم الدولة للقطاع الفالحي و مت إيقاف متويل اخلزينة خلسائر مزارع القطاع العام ،وأصبح البنك
يتمتع باستقاللية يف منح القروض بفعالية و كفاءة و امتناع متويل القطاعات الفالحية اخلاسرة.
و بعد صدور قانون النقد والقرض يف  14أفريل  1221أصبح نظام القروض أكثر صرامة من النظام القدمي ،و كذا
توقف اخلزينة من حتمل خسائر القطاع ،و مت إلغاء االزدواجية يف القطاع الفالحي بني اخلواص و القطاع العمومي ولقد
جتسدت هذه اإلصالحات يف ثالث مظاهر و هي:
 .1توحيد سياسة القرض و الصرامة يف تسيري األموال املقرضة.
 .2تعديل معدالت الفائدة ( طبقت معدالت فائدة تفضيلية و منخفضة مقارنة بالقطاعات العمومية غري الفالحية
ترتاوح بني  1% ،%5 ،%4حسب نوع القروض.
 .2الشروع يف تكوين هولدينغ ( شركة قابضة) مايل فالحي.

1

الفرع الثالث :تمويل القطاع الفالحي خالل الفترة 1666 -1665

يف ظل تطبيق قواعد اقتصاد السوق عرف متويل اجلهاز البنكي للقطاع الفالحي حتوالت عميقة من خالل صدور

قانون النقد و القرض و القواعد الوقائية ،ابتداءا من  1221أصبح الطلب على القرض يعتمد على دراسة دقيقة و
شاملة ،و جيب االعتماد على معايري تقليدية يف اقتصاد السوق مثل نسب السيولة ،املالءة ،ضمانات التسديد ،توزيع
وتغطية املخاطر .و حىت أنه مت إدخال الدراسة املالية و االقتصادي للمشاريع قيد التمويل ،و كذا اشرتاط البنك تقدمي
ضمانات مقابل القروض املمنوحة ليتمكن من جتنب املخاطر.
لقد أدت عملية االقتناء الصارم للمشاريع الفالحية إىل اخنفاض حجم القروض املوجهة للقطاع الفالحي من 12.241
مليون دينار  1281إىل  1.122مليون دينار يف  ،1221و كانت مشجعة من طرف الدولة بتقدمي  %81من قيمة
املشاريع يف شكل قرض بنكي و هذا لتشجيع االستثمارات الفالحي.
إن الصعوبات اليت تواجهها املستثمرات الفالحية أدت إىل زيادة استدانة هذا القطاع اجتاه البنوك ،حبيث ارتفع حجم
القروض الفالحية غري املسددة من  8مليار دينار يف  1222إىل ما يقارب  21مليار دينار يف  ،1221مما دفع بالدولة
بالتدخل عن طريق إعادة جدولة القروض الفالحية بغرض جتديد العالقة بني الفالحني البنك.
يف الفرتة (  ) 1222 -1221لوحظ تراجع كبري يف حجم االستثمار و قروض االستغالل و كذا يف عدد املستفيدين
منها ،فبالنسبة لقروض االستثمار فإن عدد املستفيدين اخنفض من  8522مستفيد يف  1222إىل  45مستفيد يف
 ،1221أما عدد املستفيدين من قروض االستغالل فقد اخنفض من  12421مستفيد يف  1222إىل  1881مستفيد
يف  .1221و هذا راجع إىل تأثري اإلجراءات و الشروط اليت طبقها بنك الفالحة و التنمية الريفية يف منحه للقروض
حىت يضمن اسرتجاع مستحقاته و بالتايل ختفيض العبء على خزينة الدولة و التحكم يف اإلنفاق احلكومي.

2

 1وليد محيد باشا ،مرجع سبق ذكره ،ص .28
 2بن طلحة صليحة ،اجلهاز املصريف اجلزائري و متويل املؤسسة العمومية ،مذكرة لنيل شهادة املاجستري ،علوم اقتصادية ،جامعة اجلزائر ،1221 ،ص ص .152 ،158
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الفرع الرابع :التمويل الفالحي خالل الفترة 2514 -2551
دخلت اجلزائر إىل هذه املرحلة بربنامج اقتصادي ترمي من خالله إىل دعم براجمها لإلصالح اهليكلي و احملافظة على
النتائج احملققة من خالل الربامج و املشاريع الكربى اليت خصص هلا مبالغ حتت غطاء سياسي مسري هلا ،فظهرت من
برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي ( )2114-2111الذي مدته بالربنامج التكميلي لدعم اإلنعاش االقتصادي
( )2111-2115و مت تكثيفه يف مجيع قطاعات االقتصاد الوطين.

1

الجدول رقم ( :)53األحجام المالية الموجهة لقطاع الفالحة في ظل المخططات الثالث :اإلنعاش االقتصادي،
دعم النمو و المخطط الخماسي.
الوحدة :مليار دينار جزائري.
المخطط الخماسي

المخططات

()2514-2515

مخطط
االقتصادي

اإلنعاش

مخطط دعم النمو

()2556-2555 ( -2551

)2554
21214

إجمالي االستثمارات

525

4252.6

1555

الفالحة

65.4

355

4.61

النسبة

12.46

6.14

المصدر :معوش إميان ،بورحلة نسيمة ،واقع التمويل املصريف للقطاع الفالحي يف اجلزائر ،مذكرة لنيل شهادة املاسرت،
علوم اقتصادية ،جامعة أكلي حمندأوحلاج ،البويرة ،2115-2114 ،ص .82
أوال :تمويل القطاع الفالحي في إطار برنامج اإلنعاش االقتصادي .2554-2551

متثل خمطط اإلنعاش االقتصادي يف ميدان الفالحة يف املخطط الوطين للتنمية الفالحية ،و من خالل هذا املخطط
هتدف الدولة إىل حتقيق النمو يف القطاع الفالحي و توفري الشروط املالئمة هلذا النمو .قدر حجم الغالف املايل

املخصص لدعم هذا القطاع ب  15.4مليار دج ،و ينقسم برنامج الدعم هذا إىل قسمني مها :برنامج خاص بدعم
قطاع الفالحة ،و برنامج خاص بدعم قطاع الصيد البحري ،و استفاد القطاع الفالحي على شكل إعانة املخطط الوطين
للتنمية الفالحية ،حيث قدر غالفه املايل ب  55.82مليار دينار وزع على ثالث صناديق:
الصندوق الوطين للضبط و التنمية الفالحي ،الصندوق الوطين حلماية الصحة احليوانية والنباتية ،صندوق ضمان املخاطر
الفالحية ،حبيث يعترب الصندوق الوطين للضبط و التنمية الفالحية أكرب ممول لربنامج دعم اإلنعاش االقتصادي يف إطار
التنمية الفالحية ،حيث يساهم هذا األخري بنسبة  %95.9من املبالغ املخصصة للقطاع الفالحي ،قدرت تكلفة
برنامج املخطط الوطين للتنمية الفالحية حوايل  55.2مليار دج.
 1هيشر أمحد التيجاين ،مدى مسامهة قطاع الزراعة اجلزائري يف االقتصاد الوطين من خالل دراسة سلوك متغريات حساب اإلنتاج و حساب االستغالل للفرتة -1214
 ،2112رسالة دكتوراه ،علوم اقتصادية ،اقتصاد كمي ،جامعة أبو بكر بلقايد  ،تلمسان ،2111-2115 ،ص .11
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الفصل الثاني

الحديثة
ثانيا :تمويل القطاع الفالحي في ظل البرنامج التكميلي لدعم النمو .2556 -2555
ما ميكن مالحظته من اجلدول رقم  12أنه من رغم تضاعف الغالف املايل املخصص للفالحة ب  2.1مرة مقارنة
مع الربنامج السابق ،إال أن مكانة الفالحة من االستثمارات اخنفضت من  %12.41إىل  7.17%بقيمة  211مليار
دينار.
عرف قطاع الفالحة يف ظل هذا املخطط منوا إذ ارتفع من % 1.2يف  2115إىل  % 5يف  ،2111و لقد سجل
اإلنتاج الفالحي ارتفاعا قيما ،حيث انتقلت القيمة من  252مليار دينار يف  2111إىل  118مليار دينار يف
 ، 2111و قد قدم بنك الفالحة و التنمية الريفية ما قيمته  1.84مليار دينار للفالحني يف إطار القرض الرفيق منذ
انطالقه الفعلية يف أكتوبر إىل غاية جوان .2112

1

ثالثا :تمويل القطاع الفالحي في ظل المخطط الخماسي 2514 -2515

من خالل بيانات اجلدول رقم  12يتبني أن نصيب الفالحة من الغالف املايل املخصص يقدر ب 1111مليار دينار
بنسبة  4.71%و هي نسبة منخفضة مقارنة بالربنامج السابق رغم مضاعفة املبلغ املخصص ب  2.2مرة ،مما يؤكد من

عدم انسجام اخلطاب الرمسي اجلزائري فيما خيص األمن الغذائي و األغلفة املالية املرصودة للفالحة ،و خصص له
 11122مليار دينار بنسبة  74.71%على حساب القطاعات اخلالقة للثروة كالفالحة والصناعة و السياحة.
استفاد هذا القطاع من غالف مايل قدره  5.12مليار دوالر هبدف حتديث التقنيات و الوسائل اليت يعتمد عليها هذا
القطاع إىل جانب خفض أسعار احملاصيل ،يتم صرف املبلغ املخصص يف إطار التجديد الفالحي و الريفي و الذي أكده
رئيس الدولة بدعم مايل عمومي يقدر ب  211مليار دج سنويا ،أي  1111مليار دج على مدى الفرتة املمتدة إىل
2
غاية .2114

المطلب الثالث :مساهمة القطاع الفالحي في االقتصاد الجزائري
الفرع األول :مساهمة القطاع الفالحي في تحقيق األمن الغذائي و االكتفاء الذاتي
 1معوش إميان ،نفس املرجع السابق ،ص ص .82 ،82
 2نفس املرجع أعاله ،ص ص .88-81
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الفصل الثاني

الحديثة
أوال :األمن الغذائي
حسب منظمة األغذية و الزراعة لألمم املتحدة  FAQفأن األمن الغذائي يتحقق عندما يتمتع البشر كافة يف مجيع
األوقات بفرص احلصول من الناحيتني املادية و االقتصادية على أغذية كافية و سليمة و مغذية تليب حاجاهتم الغذائية و
1
تناسب أذواقهم الغذائية كي يعيشوا حياة توفر هلم النشاط و الصحة.
إن خطط األمن الغذائي تتطلب توفر مجلة من الركائز تتمثل يف تعزيز جهود حتديث الزراعة و تنمية قدرهتا التنافسية
واإلنتاجية و تنمية و صيانة املوارد الطبيعية و احملافظة على البيئة مما يكفل حتقيق أهداف اجليل احلايل و األجيال القادمة،
وهو ما يتطلب كذلك توجيه التنمية الزراعية لتحقيق األهداف التالية:
 زيادة اإلنتاج الزراعي كما وكيفا حىت يستطيع االستجابة ملقتضيات االستهالك من املوارد الغذائية. حتسني أداء و فعالية القاع الزراعي و رفع إنتاجيته عن طريق االستغالل األمثل للمواد اإلنتاجية ،و إدخالاالبتكارات و االخرتاعات التقنية .
2
 االرتقاء باملستوى املعيشي لسكان الريف عرب حتسني دخوهلم االقتصادية.الجدول رقم ( :)54تطور إنتاج السلع الغذائية في الجزائر خالل الفترة . 2512 -2555
السلع الغذائية

متوسط

الفترة

2515

2511

2512

2556-2555
القمح

2335.66

2652.65

2554.36

3432.23

الشعير

1256.25

1553.65

1154.21

1561.62

الذرة الشامية

1.36

5.36

5.53

1.65

البقوليات

51.35

62.32

63.32

34.26

الزيتون

213.32

165.31

416.66

234.51

الخضر

5451.52

3645.42

6566.24

1452.32

الفواكه

2533.16

2655.36

2633.42

3566.33

 1ندير طروبيا ،تعثر برامج التنمية الزراعية لتحقيق األمن الغذائي العريب و سبل تفعيلها يف اجلزائر منوذجا ،امللتقى الدويل التاسع حول استدامة األمن الغذائي يف الوطن العريب
يف ضوء املتغريات و التحديات االقتصادية الدولية ،جامعة حسيبة بن بوعلي ،شلف24 /22 ،نوفمرب  ،2114ص .2
 2ندير طروبيا ،نفس املرجع أعاله ،ص ص14-12 ،
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الحديثة

المصدر :مزريق عاشور ،أعميش عائشة ،الرشادة الزراعية كآلية لتحقيق األمن الغذائي و التنمية الزراعية املستدامة يف
اجلزائر ،أوراق عمل ضمن امللتقى العلمي الدويل بعنوان القطاع و متطلبات حتقيق األمن الغذائي بالدول العربية ،جامعة
املدية  22-28أكتوبر  ،2114ص .421
إن معدالت النمو يف إنتاج احملاصيل الزراعية الرئيسية يف اجلزائر هو معدل أقل بكثري من املعدل املستهدف و املطلوب
للحفاظ على حجم املعروض من املواد الغذائية و السلع الزراعية ،و هذا ما سبب يف اخنفاض معدالت االكتفاء الذايت
هلذه احملاصيل و السلع ،كما أن حجم اإلنتاج الزراعي ملختلف احملاصيل يتسم بالتقلب و عدم االستقرار و هذا ما
يضفي أمهية بالغة للحفاظ على احتياطي اسرتاتيجي من الغذاء من أجل حتقيق األمن الغذائي ،و هكذا أصبحت الزراعة
1
اجلزائرية غري قادرة على تلبية االحتياجات الغذائية للسكان.
ثانيا :االكتفاء الذاتي
االكتفاء الذايت هو إنتاج الغذاء بكميات كافية تغين البلد عن استرياد الغذاء من اخلارج ،و إذ مل تتوفر الكميات الالزمة
دل على وجود قصور يف اإلنتاج الغذائي ،و هو ما يعين أن الكميات املطلوبة ال تتوافق مع
املطلوبة لسكان البلد الواحد ّ

الكميات املعروضة ،مما يؤدي إىل العجز يف امليزان التجاري ،حيث أن اجلزائر تعرف  12مستويات من االكتفاء الذايت و
ذلك وفقا لثالث جمموعات من السلع املوزعة على النحو التايل:
 - 1المجموعة األولى :وهي جمموعة السلع ذات نسب االكتفاء الذايت املنخفضة اليت تعرف نسب استرياد
عالية يف احلبوب ،الزيوت النب اتية و احلبوب اجلافة ،واليت ال تتعدى متوسط نسب االكتفاء الذايت منها
حوايل .%41

 - 2المجموعة الثانية :هي جمموعة السلع ذات نسب االكتفاء الذايت املتوسط ،تتمثل هذه السلع يف احلليب و
مشتقاته ،اللحوم احلمراء ،ويرتاوح متوسط نسب االكتفاء من هذه السلع حوايل  % 11إىل . 80%

 - 3المجموعة الثالثة :فهي نسب االكتفاء املرتفعة و تضم جمموعة السلع اخلضر و الفواكه و التمور و اللحوم
البيضاء و البيض ،و مجيعها من السلع اليت تصل نسبة االكتفاء الذايت إىل حد االكتفاء الكامل.

الجدول رقم ( :)55معدالت االكتفاء الذاتي من مجموع السلع الغذائية الرئيسية 2511 -2556
 1مزريق عاشور ،نفس املرجع السابق ،ص .1
 2ندير طروبيا ،مرجع سبق ذكره ،ص .8
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الفصل الثاني

الحديثة
الوحدة :نسبة مئوية
المجموعة

2556

2556

2553

2515

2511

السلعية
السكر(مكرر)

23.46

26.3

23.4

31.1

26.6

الزيوت النباتية

36.64

33.3

35.3

32.3

35

و 43.52

44.6

52.4

44.6

46.3

الحبوب
الدقيق
البقوليات

64.56

56.3

56.5

53.3

56.3

لحوم بيضاء

36.34

66.5

65.6

66.1

65.1

و 63.63

64.1

65.2

31

65.6

األلبان
مشتقاتها
لحوم حمراء

36.43

36.6

33.3

33.3

33.6

البيض

63.53

63.63

64.4

64.6

66.6

البطاطس

63.53

155

63.6

63.5

63.3

الفواكه

66.56

166.6

63.6

66.6

154.1

الخضر

152.55

152.2

152.2

152.1

152.6

األسماك

155.65

153.5

155.6

152.1

152.3

المصدر :ندير طروبيا ،مرجع سبق ذكره ،ص .2
و املالحظ أن اجلزائر تعاين حلة عدم االكتفاء الذايت من السلع ذات االستهالك الواسع و هذا يعين أن ميزان املدفوعات
يعاين من عجز بسبب تزايد فاتورة السلع املستوردة ،و رغم امتالك اجلزائر للغاز والنفط ،والفوائض اليت حتققها من جراء
ارتفاع أسعار هذه املواد األولية إ ال أهنا عاجزة بشكل كبري على حتقيق االكتفاء الذايت من اإلنتاج الغذائي ،ألن من شأن
أي اخنفاض يف ألسعار النفط أو ارتفاع يف أسعار القمح أن يدخل اجلزائر يف أزمة خانقة ،حبيث عرفت اجلزائر و
باألخص سنة  2111بوادر أزمة جراء الزيادة املفاجئة للمواد األساسية املتأثر باالرتفاع العاملي ألسعار هذه املواد.فقد
سجلت أسعار املواد الغذائية ارتفاعا حمسوما سنة  2111مقارنة ب  ،2111حيث ارتفعت أسعار احلبوب و الدقيق
إىل  47.3%يف  2111بعدما كانت  44.6%يف  2111و كذا اللحوم البيضاء  70.1%يف  2111بعدما كانت
 67.1%يف  2111و الفواكه اليت ارتفعت نسبتها من  97.6%يف  2111إىل  104.1%يف .2111
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الفصل الثاني

الحديثة

الفرع الثاني :مساهمة القطاع الفالحي في الناتج الوطني
بلغ الناتج احمللي اإلمجايل للجزائر ما يقارب  115مليار دوالر أمريكي يف هناية سنة  2111مقارنة مع  115مليار
دوالر أمريكي يف هناية سنة  2115مرتاجعا من خالل ذلك نسبة حوايل  03%مقارنة  ،2115و ميكن توضيح
تطورات الناتج احمللي اإلمجايل للجزائر خالل الفرتة  2111 -2112من خالل اجلدول التايل:1
الجدول رقم ( :)56تطور الناتج المحلي اإلجمالي للجزائر خالل الفترة .2516 -2512
الوحدة :مليار دوالر أمريكي
السنوات

2512

الناتج

256

2513
256

2514

2515

2516

2516

214

165

156

165

المحلي
اإلجمالي
المصدر :الديوان الوطين لإلحصائيات( ،)2115-2112رقم  ،2111 ،41ص .11
و اجلميع متفق على هذا االخنفاض يف الناتج احمللي اإلمجايل يعزي إىل الرتاجع الذي عرفته أسعار النفط يف الفرتة
األخرية ،حيث اخنفض الناتج احمللي اإلمجايل للصناعات االستخراجية من مبلغ حوايل  1251مليار دوالر أمريكي يف
هناية سنة  2111إىل ما يقارب  25مليار دوالر أمريكي يف هناية سنة .2111
و تربز هذه األرقام دون شك ارتباط أداء االقتصاد اجلزائري مبا حيقق الريع املتأيت من ما تنتجه األرض من املوارد
الطبيعية غري املتجددة والناضبة يف النهاية ( البرتول اخلام أساسا).
مع هناية سنة  2111بلغت مسامهة القطاع الصناعي يف الناتج احمللي اإلمجايل ما يقارب  % 21.51حيث
تراجعت القيمة املضافة للقطاع الصناعي يف اجلزائر مما يقارب ب  81.11مليار دوالر أمريكي يف هناية  2111إىل
حوايل  22.12مليار دوالر أمريكي يف هناية سنة .2111
وال يزال القطاع الصناعي يف اجلزائر يشكل القطاع األعلى مسامهة يف الناتج احمللي اإلمجايل خالل الفرتة -2111
.2111

2

 1الديوان الوطين لإلحصائيات ،نفس املرجع السابق ،ص . 11

2

صندوق النقد العربي ،نفس المرجع السابق ،ص .84
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الفصل الثاني

الحديثة

الجدول رقم ( :)56هيكل القطاع الصناعي في الجزائر و مساهمته في الناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة
.2516 -2511
الوحدة :مليار دوالر أمريكي ،النسبة املئوية
السنوات

القطاع الصناعي
القيمة
المضافة

الصناعات االستخراجية
المساهمة في القيمة
الناتج

(مليار دوالر) المحلي

الصناعات التحويلية

المساهمة في القيمة

المضافة

الناتج

(مليار دوالر) المحلي

( )%

المضافة

المساهمة في
الناتج

(مليار دوالر) المحلي
()%

( )%

2511

31.65

42.63

62.55

33.55

6.15

4.66

2512

66.43

36.16

61.66

33.45

6.52

3.63

2513

65.63

33.63

62.36

26.63

6.66

3.65

2514

64.53

26.56

53.15

25.52

3.32

4.56

2515

44.16

24.35

31.45

25.55

6.15

4.35

2516

33.52

25.55

24.13

15.55

3.33

5.55

المصدر :صندوق النقد العريب ،التقرير االقتصادي العريب املوحد لسنة  ،2111ص .18
و من خالل األرقام الواردة يف اجلدول ،نالحظ أن قطاع الصناعات االستخراجية يعد القطاع األعلى مسامهة يف الناتج
احمللي اإلمجايل بنسب ترتاوح مابني  38%و  15%خالل الفرتة  ،2111 -2111حيث بلغت القيمة املضافة
للصنعة االستخراجية يف هناية سنة  2111ما يقارب  25مليار دوالر أمريكي مقابل أكثر من  12مليار دوالر أمريكي
خالل سنة  ،2111و يرجع ذلك بكل تأكيد إىل االخنفاض الذي عرفته أسعار النفط يف الفرتة اخلرية.
و تبني هذه األرقام أن قطاع الصناعات التحويلية يف اجلزائر ضعيف و هو يف كل األحوال بعيد جدا عن ما يساهم به
قطاع الصناعات التحويلية يف الدول املتقدمة ،أين تفوق مسامهته يف الناتج احمللي اإلمجايل أكثر من  30%يف الصني ،و
أكثر من  20%يف دول شرق آسيا ،و أكثر من  14%يف بعض الدول الصناعية.
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الحديثة
كما تعترب الصناعات التحويلية يف اجلزائر ضعيفة جدا مقارنة حىت مع بعض دول املغرب العريب .و من جهة أخرى يؤكد
صندوق النقد العريب ضمن التقرير االقتصادي العريب املوحد لسنة  2111أن أضعف معدالت منو للقيمة املضافة
1
للصناعة التحويلية يف املنطقة العربية هي تلك احملققة يف اجلزائر مبعدل .0.7%

الفرع الثالث :مساهمة الفالحة في ترقية الصادرات
خالل الفرتة  2111 -2111عرف حجم الصادات اجلزائرية تراجعا ملحوظا من ما يقارب  12مليار دوالر أمريكي
يف هناية سنة  2111إىل حوايل  22مليار دوالر يف هناية سنة  ،2111و ذلك راجع أساسا لالخنفاض الذي عرفته
أسعار النفط يف الفرتة اخلرية ،أين تشكل الصادرات املتأتية من تصدير املواد البرتولية أكثر من  93.34%من إمجايل
صادرات اجلزائر لسنة .2111
و ميكن توضيح ذلك من خالل األرقام الواردة يف اجلدول التايل:
الجدول رقم ( :)53تطور حجم الصادرات الصناعية في الجزائر خالل الفترة .2516 -2515
الوحدة :مليار دوالر ،النسبة
2515

السنوات

2511

2513

2512

2514

2515

2516

إجمالي
الصادرات
(مليار

دوالر

/

62.36

61.66

65.52

55.44

34.66

33.36

أمريكي )
نسبة صادرات
المحروقات من
إجمالي

61.54

62.32

61.43

62.44

الصادرات()%
نسبة صادرات
السلع األخرى
 1صندوق النقد العريب ،نفس املرجع السابق ،ص .12
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الحديثة
من

إجمالي

الصادرات()%
2.61

2.66

2.36

2.66

5.56

3.66

/

إجمالي
الصادرات من
السلع الصناعية
التحويلية(مليار

/

/

1.46

1.55

1.66

2.14

/

دوالر أمريكي )
نسبة صادرات
السلع الصناعية
التحويلية

من

إجمالي

/

/

2.45

2.55

4.65

3.45

/

الصادرات()%
المصدر :الديوان الوطين لإلحصائيات :اجلزائر باألرقام للفرتة ( ،)2111 -2114نشرة  ،2111ص .12
و بذلك تبقى الصادرات خارج قطاع احملروقات ضئيلة جدا مقارنة مع إمجايل الصادرات اجلزائرية ،حيث مل تسجل إال
نسبة هامشية يف حدود  6.16%مبا يقابل أقل من  2مليار دوالر أمريكي مع هناية سنة .2111
و السؤال املهم هنا هو عن أي مسامهة نتحدث للصادرات خارج احملروقات يف االقتصاد اجلزائري ،خصوصا إذا قارنا
واقع صادرات الصناعات التحويلية يف اجلزائر مع املؤشرات العاملية ،فمثال حسب ما ورد ضمن تقرير التنمية الصناعية
لعام  ، 2111بناءا على نتائج حتليل هيكل الصادرات العاملية ،فإن توزيع الصادرات حسب طبيعة املنتج يرتكز أساسا يف
منتجات الصناعات التحويلية اليت متثل أكثر من  80%من إمجايل الصادرات العاملية.

 1تقرير التنمية الصناعية لعام  ،2111منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية ،ص .24
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الحديثة
الفرع الرابع :مساهمة الفالحة في التشغيل.
بلغ إمجايل اليد العاملة التشغيلية يف اجلزائر أكثر من  11.14مليون مع هناية أفريل  2118مقارنة بأقل من  11مليون
1
يف هناية سنة  ،2111و اجلدول التايل يربز ذلك النم خالل الفرتة  2118 -2111كمايلي:
الجدول رقم ( :)56توزيع إجمالي اليد العاملة حسب بعض قطاعات النشاطات الرئيسية خالل الفترة -2511
.2513
الوحدة :اآلالف ،النسبة.
طبيعة البيانات
إجمالي

2511

2512

2513

2514

2515

2516

سبتمبر

أفريل

2516

2513

اليد

العاملة التشغيلية
باآلالف

9599

11048 10858 10845 10594 10239 10788 10170

قطاعات التشغيل التوزيع النسبي حسب القطاعات
3.63 15.53

3.66

6.63

15.45 15.15

القطاع الفالحي

3.66 15.66

القطاع الصناعي

13.55 13.65 13.15 13.55 12.65 13.54 13.13 14.24

قطاع البناء و 16.25 16.51 16.46 16.66 16.33 16.65 16.35 16.25
األشغال العمومية

قطاع
التجارة،الخدمات
و اإلدارات
المجموع

53.65 56.15 61.54 61.53 65.66 56.66 61.55 53.36
155

155

155

155

155

155

2

155

155

المصدر :الديوان الوطين لإلحصائيات ،البطالة و التشغيل/2111-2111 ،البطالة و التشغيل أفريل  ،2118ص

.11
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الحديثة

و نالحظ من األرقام السابقة أن قطاع التجارة و اخلدمات و اإلدارات ميثل ما يقارب  60%من إمجايل اليد العاملة
التشغيلية يف اجلزائر لسنة  ،2111متبوعا يف ذلك بقطاع البناء و األشغال العمومية بنسبة  ،17%أما القطاع الصناعي
فنسبته أقل من.14%

المطلب الرابع :المعوقات التي تواجه قطاع الفالحة.
رغم اإلجراءات و القوانني و الربامج اليت وضعتها اجلزائر إال أهنا مل تصل إىل األهداف املرجوة بسبب عدة مشاكل
1
منها:
الفرع األول :مشاكل و معوقات تتعلق بنوعية الموارد األرضية و الطبيعية.
أوال :مشاكل و معوقات تتعلق بنوعية الموارد األرضية.
تتمحور هذه املشاكل يف التغريات اليت حتدث لألراضي الزراعية ،و تؤثر قدرهتا و استدامة عطائها و تلعب العوامل
الطبيعية دورا كبريا يف حتديد القدرات اإلنتاجية للقطاع الزراعي ،فبدون وجود مساحة أرضية صاحلة للزراعة يستحيل
حتقيق إنتاج مهما بذلت جمهود ،و تبعا إلحصائيات سنة  2112اليت أشرفت عليها وزارة الفالحة فإن املساحة الكلية
لألراضي العامة اجلزائرية تقدر ب  228مليون هكتار.
ثانيا :مشاكل و معوقات تتعلق بالموارد الطبيعية.
 - 1تناقص الرقعة الزراعية كما وكيفا ،و تعود أسباب التناقص يف األراضي الزراعية إىل مايلي:
أ .االنتقاص العمدي من جانب اإلنسان :و تشمل أعمال التجريف و التبوير و البناء على األراضي
الفالحية.
ب .فقد األراضي بسبب متطلبات الزراعة :و هذا راجع إىل انتشار ظاهرة تفتت امللكيات و احليازات و
عدم اكتمال الصرف املغطى.
ج .الفقد يف خصائص الراضي الزراعية :و تتمثل يف بقاء نفس املساحة من األرض كما هي مع افتقادها
خلصائصها كليا أو جزئيا .و من أهم أسباب إبعاد هذه األراضي عن نطاق األراضي الزراعية كارتفاع
مستوى املياه اجلوفية إىل قرب سطح األرض يف كثري من احليان إىل تراكم األمالح و بعض املخلفات
الضارة مما يؤثر على خصائص الرتبة وعلى النباتات اليت تنمو فوقها.
 1فوزية غريب ،الزراعة اجلزائرية بني االكتفاء و التبعية ،أطروحة لنيل درجة الدكتوراه ،علوم اقتصادية ،جامعة منتوري ،قسنطينة ،2118 -2111 ،ص ص .252 -251
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الحديثة
د .التصحر :حبيث تعد ظاهرة خطرية يف اجلزائر.

الفرع الثاني :مشاكل و معوقات تكنولوجية.
أوال :مشا كل و معوقات تتعلق مبستلزمات اإلنتاج.
 - 1يستخدم اإلنتاج الزراعي احلايل كميات قليلة لإلنتاج من األزمة الكيميائية و املبيدات و البذور احملسنة و
اجلرارات و اآلالت ،و كذا االستخدام السيئ هلا .فالبذور املستخدمة التناسب مشاكل البيئة اإلنتاجية
كاخنفاض معدالت األمطار ،و األمراض اليت تصيب خمتلف احملاصيل.
 - 2تواجه بعض املناطق مشاكل حتول دون التوسع يف التسميد مثل ملوحة األرض املروية ،و عدم حصر
األراضي و االحتياجات السمادية ،و عدم توفر األمسدة باألنواع و الكميات الالزمة.
ثانيا :مشاكل اإلرشاد و البحث الزراعي.
 - 1ضعف العالقة بني البحث و اإلرشاد الزراعي :إن ضعف حلقات الربط أو انعدامها بني مؤسسات اإلرشاد
و مؤسسات البحوث الزراعية يعرقل انسياب املعلومات بني اجلهات ذات العالقة و يعطل العمل الرئيسي.
 - 2غياب الربط بني اإلرشاد الزراعي و أجهزة البحث العلمي :حيث يعاين عدم وجود صلة قوية و فعالة بني
اجلهاز اإلرشادي الزراعي من ناحية ،و أجهزة البحث العلمي و الزراعي سواءا من وزارة الفالحة أو معاهد
و مراكز الفالحة من ناحية أخرى.

1

الفرع الثالث :مشاكل و معوقات تتعلق بالموارد البشرية و المادية و التنظيمية.
أوال :مشاكل و معوقات تتعلق بالموارد البشرية.
 - 1نقص العمالة الزراعية املدربة :على الرغم من وفرة املوارد البشرية الرتباطها باألعداد املتزايدة من السكان إال
أنه العتبارات تتعلق باجتاهات التعليم و التدريب فأن املشروعات االستثمارية عادة ما تواجهها مشكل
نقص العمالة ذات اخلربة و املهارة املدربة على استخدام األساليب التكنولوجية احلديثة يف اإلنتاج.
 - 2ضعف الربامج التدريبية :ال توفر الربامج التدريبية يف أغلب األحيان التكوين الالزم بالنسبة لإلطارات
املتكونة ،و الذي حيتاجونه مبدئيا.

 1فوزية غريب ،نفس الرجع السابق ،ص ص .211 ،211
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الحديثة
 - 2انتشار األمية و اخنفاض املستوى التعليمي :إن ظاهرة األمية تعرقل كل مساعي التنمية يف مجيع اجملاالت و
القطاعات ،و لكنها تزداد حدة بني سكان األرياف و ال شك من أن ضعف املستوى التعليمي بني
املزارعني يؤدي إىل املزيد من اجلهل بني السكان.
ثانيا :مشاكل و معوقات تنظيمية و مادية.
 - 1مشاكل التسويق :تتمثل يف تدين نوعية املنتجات املعروضة يف السواق و عدم توفر احلد األدىن من الشروط
الفنية ،و نقص كبري يف اخلدمات التسويقية املتوفرة يف جمال التسويق ،و العجز يف الكفاءة التسويقية املدربة،
و من أهم املشاكل اليت تعيق التسويق الزراعي بشكل عام يف اجملاالت التالية:
أ .املشاكل املتعلقة بالصادرات :تتصف الصادرات الزراعية بالعشوائية إضافة إىل تذبذب اإلنتاج نتيجة
اعتماد معظم الزراعة على املطار مما أدى إىل التقلب يف كمية السلع الزراعية املصدرة من سنة إىل سنة
أخرى ،تبقى اجلزائر بعيدة عن اعتماد أسس و مبادئ جتعلها حتافظ على أسواقها الزراعية.
ب .املشاكل الفنية :خصوصا فيما يتعلق بالقطن و النقل و الفرز و التدريج مما يؤثر سلبا يف املنتجات
املعروضة يف السواق و كذلك االفتقار إىل أصول التقيد باملواصفات اخلاصة بالتصدير مثل عدد الثمار
يف الصندوق و حالة النضج وغريها ،مما يؤدي إىل عدم الثقة بنوعية املنتجات املصدرة.
 - 2التمويل الزراعي :لعل من أبرز املشاكل اليت تواجه األمن الغذائي يف اجلزائر قلة املخصصات االستثمارية
التمويلية املتاحة يف القطاع الزراعي ،مما أدى إىل تقصري الطاقات اإلنتاجية عن الوفاء باالحتياجات املتزايدة
1
يف الطلي على الغذاء ،و ختلف اهلياكل و األنظمة التسويقية و ضعف التجارة.
المبحث الثالث :سياسات تمويل القطاع الفالحي من طرف البنوك التجارية.
تعرضت اجلزائر إىل ظروف خمتلفة أدت إىل حدوث تغريات جذرية على صعيد كل األنظمة و من بينها السياسات
املوضوعة من طرف احلكومة اليت تضم أيضا سياسة متويل القطاع الفالحي عن طريق البنوك التجارية ،و من خالل هذا
املبحث يتم توضيح السياسات املنتهجة يف اجلزائر لتمويل القطاع الفالحي و ذلك من خالل التغريات احلاصلة على هذه
الدولة إىل غاية الوقت احلاضر.
المطلب األول :تمويل القطاع الفالحي في ظل إصالحات سياسة التمويل خالل الفترة .2555 -1662
حتصلت اجلزائر على استقالهلا باقتصاد متخلف و ضعيف اهلياكل القاعدية ،سطرت هلذا عدة سياسات تنموية شاملة
جلميع قطاعاهتا احليوية منها قطاع الفالحة ،مر القطاع الفالحي من خالل هذه الفرتة بعدة مراحل نذكرها كمايلي:
 1فوزي غريب ،نفس املرجع السابق ،ص ص .221-285
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الحديثة
الفرع األول :نظام التسيير الذاتي للقطاع الفالحي الجزائري .1662 -1662
بدأت اجلزائر بانتهاج نظام التسيري الذايت و الذي مر مبرحلتني خمتلفتني ،مرحلة انتقالية و مرحلة التخطيط املركزي.
أوال :المرحلة االنتقالية . 1666 -1662
متيزت بداية بفوضى التسيري و صدور مراسيم التسيري الذايت و بداية تأميم املمتلكات و إنشاء التعاونيات الزراعية.
تسببت هذه القرارات يف ظهور مشاكل اقتصادية منها مشكل تسويق املنتجات الفالحية يف اجلزائر ،مما جعل هذه
املنتجات تصاب بالضرر من جراء التكدس يف املزارع إذ يف البدء اعتمدت عملية التسويق يف القطاع الفالحي بطريقة
حرة و ذلك وفقا للعض و الطلب و للتغلب على هذا املشكل أنشأت سنة  1212مؤسسة متخصصة تقوم بصرف
املنتجات اخلاصة بقطاع التسيري الذايت تسمى تعاونية الصرف والبيع(  )CORCتعمل حتت إشراف الديوان الوطين
لإلصالح الزراعي ( )ONRAالذي يعترب أول ديوان مكلف بتمويل القطاع الزراعي اجلزائري املسري ذاتيا و الذي كان
1
يضم آنذاك  2111مزرعة.
رغم احللول املطبقة إال أن اجلهاز مل يستطع التحكم يف ضبط عملية التسويق ،فتم إنشاء اإلحتاد الوطين للتعاونيات
الفالحية التسويقية يف شه جوان  ، 1211صاحب هذه املرحلة االنتقالية وضع خمططات تنموية شاملة يف صورة برامج
سنوية مدهتا قصرية ،هذا رغم اإلمكانيات املادية و البشرية احملدودة و اجلدول التايل يوضحها:
الجدول رقم( :)15البرامج السنوية المطبقة عشية االستقالل.
البرامج

سنة تطبيقه

مبلغ استثماره

برنامج التجهيز

1662

 2.555مليار فرنك قدم

البرنامج التنموي الثاني

1663

 2.165مليار فرنك قدم

البرنامج التنموي الثالث

1664

 2.661مليار فرنك قدم

البرنامج التنموي الرابع

1665

 1.365مليار فرنك قدم

المصدر :هيشر أمحد التيجاين ،مرجع سبق ذكره ،ص .22
ثانيا :مرحلة التخطيط المركزي .1666 -1666

 1هيشر أمحد التيجاين ،مرجع سبق ذكره ،ص .21
71

الفصل الثاني

االستثمار الفالحي بالجزائر في ظل اإلصالحات و التوجهات
الحديثة

جاءت هذه املرحلة كنتيجة حتمية ملا وصلت إليه النتائج اهلزلية للمرحلة السابقة ،و هي تعترب نقطة البداية لالنطالق
الفعلي يف نظام التخطيط باجلزائر ،و حتويل االقتصاد الوطين إىل نظام يعتمد على سياسة ختطيط التنمية ،و من خالل
الربامج التنموية الطويلة و املتوسطة املدى و الشاملة املطبقة يف هذه الفرتة ،حبيث مرت هذه املرحلة بأربع فرتات و هي:
 )1المخطط الثالثي  :1666 -1666يعترب أول حماولة للتخطيط املوجه لالقتصاد ،جاء هذا املخطط يف
ظروف اقتصادية و اجتماعية صعبة بالنظر إىل االخنفاض الكبري يف املوارد املالية و تدهور شديد يف مستويات
اإلنتاج الوطين لضعف التحكم يف اجلهاز اإلنتاجي بسبب انعدام إطارات الكفاءة ،و املعدالت املرتفعة

للبطالة.

1

ازداد منو قطاع الزراعة و توسعت نشاطاته و تنوعت منتجاته عما كان عليه يف السابق بسبب االستثمارات اليت
استفاد منها القطاع و املخطط هلا ،فتطورت مراكز توزيع املنتجات الفالحية ،و أنشأت الدواوين املسؤولة عن التسويق
منها :إنشاء الديوان الوطين للعتاد الفالحي ،ديوان اخلضر و الفواكه اجلزائرية ،الديوان الوطين لتغذية النعام ،الديوان
الوطين للمنتجات الزيتية...اخل.
يف هناية هذه املرحلة مل يرق القطاع الزراعي إىل األهداف املنشودة له يف هذا املخطط بسبب ظهور مشاكل يف التسيري
منها:
 عدم وجود ختطيط شامل للنهوض بالقطاع الفالحي. سوء تقدمي االحتياجات املالية يف الوقت املناسب. عدم وجود هيئة يف البنك تعمل على مراقبة ومتابعة استعمال القروض الفالحية. )2المخطط الرباعي األول  :1663 -.166بدء هذا املخطط بنهاية املرحلة التجريبية لنظام التخطيط الثالثي
للتنمية ،حيث ركزت الدولة يف هذا املخطط على سياسة إسرتاتيجية التنمية االجتماعية و االقتصادية ،و هذا
مبحاولتها القضاء على مسألة البطالة هنائيا و حل مشكلة سوء التشغيل ،فقامت بإدخال املوارد الزراعية و
املنجمية يف عملية التضييع و املواكبة للتطور التكنولوجي.
ظهرت املعامل الكربى لسياسة الدولة يف هذا املخطط بتحديد نسبة النمو السنوي ،9%و استلزم ختطيط
الستثمارات عمومية ضخمة قدرت حبوايل  28مليار دينار ،تعتمد أساسا على املوارد الوطنية للتمويل اليت تنتج فوائد
للتنمية و تعمل على رفع مستوى االستثمارات االقتصادية لتلبية احلاجيات املالية و الثقافية للسكان.

 1حممد بلقاسم حسن هبلول ،االستثمار و إشكالية التوازن اجلهوي مثال اجلزائر ،املؤسسة الوطنية لكتاب ،اجلزائر ،ص .415
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كانت تكاليف هذا املخطط تقدر ب  21.141مليار دج أكرب من تكاليف املخطط الثالثي  11.181مليار دج
أي الضعف ،نظرا لتوسع االقتصاد الوطين و نشوء قطاعات جديدة كقطاع النقل .و كان نصيب قطاع الصناعة أكرب من
حجم االستثمارات حبوايل  45%مث يليه قطاع الزراعة بثلث حصة الصناعة  15%مببلغ  4.14مليار دج موزعة على
استثمارات زراعية منها 1.18 :مليار دج لتقوية و جتهيز مياه الري و منها  811مليون خمصصة للدراسات و الفالحة
 2.21مليار دج و الصيد  1.12مليار دج.

1

و متيزت هذه املرحلة أيضا بتبين مشروع الثورة الزراعية ،الذي انطلق بصدور ميثاق الثورة الزراعية يف 1211/11/14
و شرع يف تطبيقه يف جوان  .1212جاءت الثورة الزراعية بسبب عدة ظواهر سلبية أثرت تأثريا مباشرا على مستوى
معيشة الشعب اجلزائري منها :التوزيع غري املتساوي للراضي ،خملفات االستعمار و الظروف غري املستقرة بالنسبة
الستغالل األراضي.
وصلت سياسة الثورة الزراعية إىل نتائج إجيابية أرادت من خالهلا النهوض بالقطاع الزراعي إال أهنا مل تستكمل طريقها و
هذا لوجود عدة عراقيل من أمهها:
 التخلف و األمية اليت كانت تعاين منها املناطق الريفية. غياب األساليب الفعالة لإلنتاج واالستغالل األمثل. عدم االعتماد على البحث العلمي يف تطوير اإلنتاج الزراعي و تربية املواشي.2
 عدم توفري اإلرشادات الالزمة ملواجهة املشاكل الزراعية ،و مسايرة التطورات. )3المخطط الرباعي الثاني  :1666 -1664خالل هذه الفرتة كلف البنك الوطين اجلزائري بتسهيل قروض

القطاع الفالحي سنة  1255ليتم فتح الطريق أمام القطاع اخلاص لالستثمار يف النشاط الزراعي ،لكن سرعان
ما عادت الدولة إىل سياسة التشدد يف منح القروض للقطاع الفالحي سنة  ،1211إذ كانت تقدم القروض
للفالحني بشكلها العيين عرب التعاونيات .وخالهلا يتم دفع القروض و اتسمت هذه األخرية بشروط صعبة منها
ارتفاع معدالت الفوائد و حتديد مدة التسديد خبمس سنوات غري قابلة لتجديد.

إن سياسة املخطط الرباعي الثاين اجتهت إىل حتقيق جمموعة من األهداف االقتصادية اهلامة منها:

3

 بناء اقتصاد اشرتاكي عن طريق زيادة اإلنتاج و توسيع التنمية بكامل الرتاب الوطين يف إطار اخلطة اإلمجاليةللتنمية ،هذا لتدعيم االستقالل االقتصادي.
 1هيشر أمحد التيجاين ،مرجع سبق ذكره ،ص 28
 2هيشر أمحد التيجاين ،مرجع سبق ذكره ،ص .42
 3األمر رقم  18-14املؤرخ يف  12جوان  ،1214املتضمن املخطط الرباعي الثاين.
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 حماولة زيادة الناتج الداخلي عند حلول اآلجال احلقيقية. تدعيم نظام التخطيط للزيادة يف قدرات اإلنتاج ،و لتحسني تنظيم التسيري للقواعد املنتجة. وضع نظام األسعار و جدول وطين لألجور. )4المرحلة التكميلية  :1666 -1663جاءت هذه املرحلة للقضاء على التأخر املسجل يف خمططات املشاريع
السابقة بسبب املشاكل امليدانية احلقيقية .مسيت هذه املرحلة أيضا بفرتة إصالح  ،1218حيث أعيد فيها
تكييف شروط متويل االستغالل يف القطاع الفالحي االشرتاكي إذ مت متويل محالت احلرث و البذور وتقدمي
األمس دة ،و كان هذا ضمن ختطيط مقسم إىل ثالث مراحل ،تبدأ بالتخطيط املنجز على مستوى الو=مزرعة و
التعاونية اإلنتاجية و املقدم إىل وكالة البنك ليتم التحقق من املعطيات ،يأيت يف األخري دور مديرية متويل الفالحة
لتسديد القرض للمزارع .و ما ميكن مالحظته أن التمويل يف القطاع الفالحي عرف بعض التحسن بعد إصالح
 1281مقارنة مع الفرتة  .1211 -1211فأصبح القطاع الفالحي االشرتاكي له قدرات على التمويل الذايت
حيث ارتفع من  32%إىل  38%خالل فرتة املخطط الرباعي األول و الثاين على الرتتيب .60%
خالل هذه املرحلة حققت الثورة الزراعية عدة نتائج منها مشوهلا على 13%من مساحة الراضي الزراعية وزعت
على  81ألف أسرة منها  10%من فقراء الفالحني ،و ساعدت أيضا على تصفية امللكيات الغائبة ،و حترير
الفالحني و عالقات اإلنتاج اإلقطاعية.
رغم النتائج إال أن هذه املرحلة مل تسلم من املشاكل و الفوضى يف التسيري و يف بعض احليان البريوقراطية
اإلدارية و احملسوبية يف التعامل ،ومل يسلم منها حىت القطاع العام ،فالقطاع العام الزراعي وصل متثيله يف القيمة
1
املضافة الكلية  7%فقط سنة .1218
الفرع الثاني :القطاع الزراعي الجزائري خالل مرحلة التنمية المركزية .1636 -1635
اخنفض األداء االقتصادي بسبب تراكم مشاكل التخطيط املركزي و كذا االرتفاع السكاين و اتساع النشاط الصناعي
على حساب بقية األنشطة األخرى و تذبذب أسعار البرتول .كان اإلنتاج الزراعي هناية  1218ينمو بوترية أقل بكثري
من وترية النمو الدميوغرايف مما سبب يف وجود اختالل يف التوازن بني العرض و طلب على املنتجات الزراعية ،الشيء
الذي أدى إىل االعتماد على استرياد خمتلف املنتجات الفالحية ،مما أدى يف هذه املرحلة إىل التفكري يف إجراءات جديدة
يف اإلصالح متثلت هذه اإلجراءات يف إصالحات الثمانينات اليت انعكست يف خمططني تنمويني
أوال :مرحلة إعادة هيكلة القطاع الفالحي (المخطط الخماسي األول .)1634 -1635

 1هيشر أمحد التيجاين ،مرجع سبق ذكره ،ص ص .41-42
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متيزت هذه املرحلة بوصول سعر البرتول أوجه من االرتفاع  41دوالر أمريكي للربميل سنة  ،1281مث اخنفض إىل
 21.5دوالر سنة  ،1285إال أنه يبقى حمتفظ بقوته الشرائية مما أثر على أهداف برنامج هذه الفرتة.
رمست هذه املرحلة سياسة اجلزائر لتنمية االقتصاد الوطين من خالل حماور كربى متثلت يف برامج املخطط اخلماسي
األول هبدف الوصول إىل نتائج موجزها:

1

 بناء سوق وطنية داخلية فعالة ،و قادرة على تعزيز االستغالل االقتصادي. حتقيق التكامل الشامل بني القطاعات و فروعها. إعطاء القطاع اخلاص حقه يف املشاركة و املسامهة يف املخطط التقليل من القيود االقتصادية اليت تعرقل حيوية التطور االقتصادي.حاولت اجلزائر عرب هذا املخطط تدعيم االستقالل االقتصادي و القضاء على التبعية اليت كرستها املشاكل و
الصعوبات و صاحبت السياسات التنموية السابقة ،فاتبعت يف ذلك سياسة التحكم يف التوازنات و النسب العامة
لالقتصاد مع تنمية النشاطات االقتصادية املتكاملة .فاختذت اجلزائر يف هذه الفرتة إجراءات جديدة تسمح مبشاركة الرأس
املال األجنيب يف حتقيق اإلسرتاتيجية التنموية و هذا ضمن إطار الشركات املختلفة.

2

ظهرت سياسة إعادة اهليكلة للقطاع الفالحي يف الدعم الذي قدمه بنك الفالحة و التنمية الريفية الذي أنشأ من إعادة
هيكلة البنك الوطين اجلزائري لدعم القطاع الفالحي.
يف هناية مرحلة تطبيق سياسة هذا املخطط وجدت اجلزائر أن زراعتها مازالت ضعيفة بسبب عدم امتالكها لقاعدة
متينة يف اجملال الزراعي تساعدها من اخلروج من التبعية للخارج ،وال تسمح هلا بتوفري الغذاء الضروري للسكان حيث
وصلت إىل حد التهميش على حساب القطاع الصناعي ،وتتجلى مظاهر فشل السياسات الزراعية اجلزائرية يف املؤشرات
التالية:
 التحيز الكبري حنو القطاع الصناعي على حساب بقية القطاعات األخرى. خضوع أسعار املنتجات الزراعية للتسعري اإلداري الذي ال ينصف تكاليف العملية الزراعية.3
 عدم وضوح السياسة التسويقية للمنتجات الزراعية اليت انتاهبا غموض و إمهال.ثانيا :المخطط الخماسي الثاني :1636 -1635
 1التقرير العام للمخطط اخلماسي األول ( ،)1284 -1281وزارة التخطيط و التهيئة العمرانية ،اجلزائر ،ص ص .5-1
 2موزاي بالل ،االستثمار و التنمية االقتصادية جتربة اجلزائر ،مذكرة لنيل شهادة ماجستري ،علوم اقتصادية ،جامعة اجلزائر ،2112 ،ص .122
 3فوزية غريب ،مرجع سبق ذكره،ص .22
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يف هذه الفرتة أثرت نتائج أزمة اخنفاض سعر البرتول على قطاعات االقتصاد اجلزائري نتيجة ارتباطها بصادرات
احملروقات ،فظهرت سلبياهتا يف االرتفاع املتزايد و املستمر ألسعار السلع و املواد املصنعة و الغذائية مع تزايد االحتياجات
الوطنية للمواد االستهالكية .تدهور أداء القطاع الفالحي يف هذه املرحلة مما دفع بالدولة إىل إعادة إصالحه مرة أخرى .و
من بني ما كانت هتدف إليه احلكومة اجلزائرية من خالل هذا اإلصالح مايلي:
 االستغالل األمثل لألراضي الفالحية. حتديد قواعد استغالل األراضي الفالحية. رفع اإلنتاج و اإلنتاجية. -حرية املسؤولية للمنتجني يف استغالل األراضي الزراعية.

1

بدأت الدولة اجلزائرية يف تنظيم هذا اإلصالح بإصدار قوانني و مراسيم تبني طريقة إعادة اهليكلة و اإلصالح،
فأصدرت قانون  1-88املؤرخ يف  12جانفي 1288املتضمن توجيه املؤسسات العمومية وانتقاهلا إىل االستقاللية،
الذي منح بنك الفالحة وا لتنمية الريفية حق التدخل و التأكيد على منح القروض بشروط مع تطبيق الصرامة يف
إعطائها .مل تصل سياسة إعادة إصالح القطاع الفالحي إىل النتائج املسطرة هلا بل ظهرت مشاكل أدت إىل تدهور
القطاع من جديد ،حيث ظهرت فيها عدم املساواة و الالعدالة من حيث النوعية و التجانس و اخلصوبة زيادة على
تأخر املصاحل املعنية يف حتديد املساحات و إعطاء عقود االستفادة ألصحاهبا و عدم وجود قانون صارم حيمي هذه
األراضي من التوسع العمراين ،و هيمنة النشاطات الصناعية على األراضي الفالحية.
مل يسلم التكوين الفالحي من نتائج اإلصالحات إذ كانت هلذه اخلرية واقع سليب على اإلرشاد الفالحي ،حيث مت
إلغاء التعاقد بني وزارة الفالحة و املتكونني حيث كان يضمن هلم التوظيف بعد التخرج مما سبب عدم إقبال الطلبة على
2
التكوين الزراعي.
تراكمت هذه املشاكل سنة  1282غلى االقتصاد الوطين عموما و القطاع الفالحي ،خصوصا مما جعل اجلزائر تواجه
هذه األزمة باختاذها عدة تدابري لتحقيق االستقرار االقتصادي الكلي فقامت مبجموعة من اإلصالحات اهليكلية اليت
مست مجيع قطاعات اقتصادها و ختلت هنائيا عن النظام االشرتاكي ،و اعتنقت الليربالية االقتصادية أي االنتقال من
االقتصاد املخطط إىل االقتصاد احلر (اقتصاد السوق).
الفرع الثالث :القطاع الفالحي من خالل برنامج اإلصالح االقتصادي فترة ما بعد .1665
 1حسن هبلول بلقاسم ،ختطيط التنمية و إعادة تنظيم مسارها يف اجلزائر ،اجلزء الثاين ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،بن عكنون ،اجلزائر ،1222 ،ص .52
 2رابح الزبريي ،فعالية اإلرشاد يف تطبيق تقنيات اإلنتاج العصرية يف الزراعة اجلزائرية ،امللتقى العلمي الدويل األول ،أمهية الشفافية و جناعة األداء لالندماج الفعلي يف االقتصاد
العاملي ،األوراسي ،اجلزائر ،ص .2
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أطلقت عليها اسم مرحلة الدخول إىل اقتصاد السوق ،حيث جاءت إصالحات  1221لوضع سياسة تنقل االقتصاد
اجلزائري من التخطيط االشرتاكي إىل سياسة االقتصاد احلر ،فعمدت اجلزائر إىل إجياد مناخ مالئم للحد من اآلثار السلبية
السابقة ،و هذا من خالل قانون  1221الذي يهدف بعث النشاط الفالحي و حماولة عالج سلبيات قانون ،1281
وذلك حلماية األراضي الفالحية و ضمان االستغالل الشامل هلا و لقد مرت هذه املرحلة مبرحلتني:
أوال :مرحلة بداية تطبيق برامج اإلصالح االقتصادي .1664 -1665
وجدت اجلزائر نفسها يف مرحلة صعبة اقتصاديا اتسمت باخنفاض عوائد العملة الصعبة ،و ضعف األسلوب
1
االقتصادي التنموي املتبع و عدم االستخدام احلسن لعناصر اإلنتاج و متيزت إصالحاهتا بالتوجه السياسي.
بدأت اجلزائر يف تقنني اإلصالحات بإصدار جمموعة من القوانني و املراسيم هدفها التوجه التدرجيي حنو اقتصاد السوق.
حاولت اجلزائر هبذه السياسات اإلصالحية حتقيق جمموعة من األهداف األساسية منها إصالح القطاع الفالحي العمو
مي ،حتمت هذه اإلصالحات االقتصادية على اجلزائر على اختاذ قرارات جريئة متس أفراد اجملتمع حيث ألغت ابتداءا من
النصف الثاين من سنة  1222دعم أسعار السلع االستهالكية ما عدا ثالثة منها :اخلبز ،احلليب و الدقيق مما أدى إىل
تدهور املستوى املعيشي للسكان.
مت تطبيق قرار إعادة جدولة الديون الفالحية وفق مرسوم وزاري صدر يف  1224/11/11حيمل رقم ،24/115
حيث قررت الدولة متديد آجال تسديد الديون الفالحية املتأخرة سدادها و ذلك ملدة  12سنة مضافا إليها سنتني
كمهلة لتمكني أصحاهبا من تكوين أرباح يواجهون هبا حقوق البنك.
ثانيا :مرحلة التصحيح الهيكلي .2555 -1665
استمرت اجلزائر خالل هذه املرحلة يف عملية إعادة جدولة قطاعها الزراعي و هذا يف شهر ماي  ،1221بلغ عدد
امللفات املسجلة إلعادة اجلدولة يف هناية السنة املالية  1228/12/21حوايل  12.411ملفا منها  12.112ملفا
مقبوال إلعادة اجلدولة بقيمة  2مليار دج ،أي مببلغ إمجايل للديون اجملدولة للمرحلتني السابقة و احلالية (-1224
 )1221تقريبا  1.1مليار دج و هو ما يقارب عن  21ألف مستفيد من  111ألف إمجايل عدد املنتجني املعنيني
.30%
بدأت اجلزائر تصدر قوانني تضبط فيها حرية أسعار السلع و اخلدمات مبوجب األمر رقم  25/11املؤرخ يف
 1225/11/25و املتعلق باملنافسة إال أهنا بقيت تتحكم يف وضع األسعار املقنعة ملرحلة اإلنتاج و التوزيع ملادة القمح
 1هيشر أمحد التيجاين ،مرجع سبق ذكره ،ص .51
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و بنوعية الصلب واللني ،و مادة احلليب لطابعها اإلسرتاتيجي مبوجب املرسوم التنفيذي رقم  112املؤرخ يف
 1225/14/21حيث يتضمن تصنيف السلع و اخلدمات اخلاضعة لنظام األسعار املقننة.

1

عرف اإلنتاج الفالحي تذبذبا كبريا نتيجة سوء األحوال اجلوية و تراكم املشاكل االقتصادية الناجتة من تطبيق سياسة
إعادة هيكلة القطاع ،فنجد أن القطاع سجل منو قدر %15+سنة  1225ليتحسن يف  1221حبوايل  % 21+مث
يرتاجع يف  1221فيسجل  ،%21-هذا التذبذب يظهر حاليا يف إنتاج احلبوب خاصة ،فخالل سنة  1224أنتج
 42مليون قنطار مث يتدهور إىل  8.1قنطار سنة  1221ليقفز إىل  21مليون قنطار سنة  1228و يصل سنة
 1222إىل  21مليون قنطار و يواصل التدهور سنة  2111إىل  2.2مليون قنطار.
الشكل التايل يوضح تذبذب إنتاج احلبوب خالل :2111-1221

الشكل رقم) :)56تطور إنتاج الحبوب خالل 2555-1661

 1هيشر أمحد التيجاين ،مرجع سبق ذكره ،ص ص 51،11
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المصدر :هيشر أمحد التيجاين ،مرجع سبق ذكره ،ص .14
نرى بوضوح يف الشكل أعاله مدى تذبذب إنتاج احلبوب يف القطاع الفالحي خالل الفرتة املمتدة من  1221غلى
 2111حيث تظهر انعكاسات سوء األحوال اجلوية إضافة إىل أزمة اهنيار سعر احملروقات سنة  1224يف ارتفاع أسعار
مدخالت هذا القطاع ،اآلالت ،املعدات و األمسدة و املبيدات .مث عاد تطور إنتاج احلبوب لينمو سنة  1221بسبب
السياسة اجلديدة إلعادة اهليكلة ،إال أهنا مل تصمد سنة  1221نظرا لتأزم الوضع األمين الذي تسبب يف هجرة كثري من
الفالحني من أراضيهم حنو املدن ،نتج عنها ضعف مردود إنتاج احلبوب ،و استمر حال تذبذب لعدم جناعة سياسة
1
تسيري القطاع الفالحي.
المطلب الثاني :تمويل القطاع الفالحي في ظل المخطط الوطني للتنمية .2553 -2555
لقد شهد القطاع الفالحي عدة إصالحات هتدف إلجياد اإلطار التنظيمي األمثل للحصول على نتائج جيدة لتوفري
التسهيالت الالزمة للفالحني ،حبيث قامت الدولة بوضع عدة برامج منها برنامج املخطط الوطين للتنمية الفالحية الذي
يعترب برنامج لدعم القطاع الفالحي.

 1هيشر أمحد التيجاين ،مرجع سبق ذكره ،ص .14
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الفرع األول :تعريف المخطط الوطني للتنمية.
 - 1عبارة عن آلية خاصة ترمي إىل ترقية التأطري التقين واملايل و النظامي ،قصد الوصول إىل بناء فالحة عصرية
ذات كفاءة من خالل احملافظة و احلماية و االستغالل العقالين للموارد الطبيعية ،كذلك عن طريق
استصالح األراضي و االستغالل األفضل للقدرات املوجودة.

1

 - 2إسرتاتيجية كلية هتدف إىل تطور و زيادة فعالية القطاع الفالحي ،و هو مبين على سياسة الربامج
املتخصصة و املكيفة مع املناخ الفالحي اجلزائري ،و يرجع ظهور هذه املخططات إىل هشاشة القطاع
الفالحي الذي عان من التهميش أزيد من ثالثة عقود و تكميال ملسار اإلصالحات و برامج تنموية اليت
بدأ تطبيقها يف التسعينات.

2

 - 3برنامج وضع حلماية املشرتيات الفالحية و اإلنتاج الفالحي سواءا كان نباتيا أو حيوانيا أيضا محاية سكان
3
األرياف ،يتكون من عدة مصادر للتمويل من بينها الصندوق الوطين لضبط التنمية الفالحية.
الفرع الثاني :أهداف المخطط الوطني للتنمية.
 احلماية و االستغالل العقالين و الدائم للموارد الطبيعية. االندماج يف االقتصاد الوطين. التخصص اإلقليمي لإلنتاج الفالحي. ترقية و تشجيع االستثمار الفالحي. حتسني التنافس الفالحي و دجمه يف االقتصاد العاملي.الفرع الثالث :األجهزة المنفذة للمخطط الوطني للتنمية.
أوال :الجهاز اإلداري :يقوم بضمان هذا الدور مديرية املصاحل الفالحية مبساعدة الفرقة الفالحية الوالئية.
 - 1مديرية المصالح الفالحية ) :(DSAتعترب من أقدم اهلياكل الفالحية حيث يعود تاريخ تأسيسها إىل
العهد االستعماري ،لكن مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم  125-21املؤرخ يف  1221/11/22أعيد
تنظيم املصاحل الفالحية و حتديد مهام كل مصلحة و من بني مهامها مايلي:
 السهر على تطبيق النظام يف مجيع امليادين ذات النشاط الفالحي. 1كتفي سلطانة ،تطبيق املخطط الوطين للتنمية الفالحية ( )2115 -2111يف والية قسنطينة ،مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف التهيئة العمرانية ،جامعة منتوري ،قسنطينة،
 ،2111 -2115ص .1
 2شعابنة إميان ،مدى فعالية الدعم يف إطار سياسة التجديد الفالحي ،جملة دفاتر السياسة و القانون ،عدد  ،11جامعة قسنطينة  ،1اجلزائر ،جانفي  ،2111ص .218
 3خدجية عياش ،مرجع سبق ذكره ،ص .12
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 ضمان تفتيش و مراقبة النشاطات البيطرية و النشاطات اخلاصة بوقاية النباتات. حتديد أهداف التنمية الفالحية للوالية و املسائل اليت جيب جتنيدها لتحقيق ذلك. حتديد املعطيات اإلحصائية و إعداد خمتلف امللفات و هذا من أجل املتابعة و التقييم للحالة العامة للقطاعالفالحي.
 - 2الغرفة الفالحية :مت إنشاؤها مبوجب املرسوم التنفيذي رقم  21 -118املؤرخ يف  1221/14/21و هذا
بعد انتخاب و تنصيب هياكلها ،و هي عبارة عن مؤسسة ذات طابع صناعي و جتاري وضعت حتت
وصاية الوزير املكلف بالفالحة و باإلضافة إىل كوهنا عبارة عن منرب لتجمع ممثلي املصاحل املهنية الفالحية و

هي متعامل مفضل للسلطات اإلدارية يف مجيع امليادين املهتمة بالفالحة.

1

و ميكن تلخيص مهام الغرفة الفالحية فيمايلي:
 تنظيم أشكال التشاور و التنسيق و اإلعالم و تطويرها ،و هذا بني املشرتكني فيما بينهم و بني املؤسساتالعمومية اليت تشغل يف حميط اإلنتاج ،التمويل ،التموين ،التوزيع و التحويل.
 تساهم يف وضع السياسة الوطنية لتنمية النشاطات الفالحية و تنويعها و إعدادها. تنظيم األسواق و املعارض و املسابقات الفالحية. اإلرشاد الفالحي.ثانيا :الجهاز المالي :و يضم كل من:
 - 1الصندوق الوطني للتعاون الفالحي :أنشأ من خالل األمر  12-14اخلاص بالقانون العام للتعاونيات،
مارس عدة أنشطة خاصة بالتأمينات االجتماعية و االقتصادية و ميكن تلخيص مهامه فيمايلي:
 تسهيل و ضمان العمليات التمويلية احملققة من طرف الشركات و املتصرفني. يساهم يف تطوير و تنمية الفالحة و الصيد البحري...اخل. تطبيق التأمينات على املمتلكات و األشخاص يف القطاعات املعىن هبا قانونا. - 2بنك الفالحة و التنمية الريفية :تأسس مبوجب املرسوم  211-82املؤرخ يف  ،1282/15/11و قد
تولد عنه إعادة تنظيم البنك الوطين اجلزائري و ميكن تلخيص مهامه فيمايلي:
 وسيلة الدولة يف حتقيق االستغاللية الغذائية من خالل تغطية مجيع النشاطات الفالحية هبدف حتقيق االكتفاءالذايت.
 1جمدولني دهية ،اسرتاتيجيات متويل القطاع الفالحي باجلزائر يف ظل اإلنظمام للمنظمة العاملية للتجارة ،أطروحة لنيل درجة الدكتوراه ،علوم اقتصادية ،جامعة حممد خيضر،
بسكرة ،2111 -2111 ،ص .112
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 متويل مجيع االستغالليات الزراعية مبا فيها التابعة للدولة أو اخلاصة ،كما يقدم مساعدات جلميع النشطة األخرىاليت تسلهم يف تطوير القطاع الفالحي.
 مينح القروض طويلة املدى لتميل االستثمارات الزراعية الكربى كالري و تربية املواشي و قروض متوسطة املدى1
لشراء اآلالت و األمسدة و املواد الكيماوية.
الفرع الرابع :القطاع الفالحي في ظل المخطط الوطني للتنمية الفالحية.
شهد القطاع الفالحي خالل الفرتة  2114-2111ظروف مالئمة لإلنتاج الفالحي ،فبعد سنة من بداية تنفيذ
املخطط الوطين لتنمية الفالحية مسح ملا يقارب  151111فالحا و مستثمرا االخنراط يف خمتلف الربامج املكونة
للمخطط الوطين للتنمية الفالحية بفضل التأطري الالمركزي و املالئم ملختلف اخلصوصيات ،لقد أظهرت النتائج األولية
من إقبال العامل الفالحي و الريفي منوا معتربا حيث بلغت القيمة املضافة للقطاع  281.2مليار دينار أي ما يقارب
 9.2%من الناتج الوطين اخلام الذي سجل منوا معتربا بنسبة  13.2%مقارنة بعام  2111الذي عرف اخنفاضا ب
 15%مقارنة بعام .1222
و إىل غاية  2112كانت نتيجة اإلنتاج الفالحي أحسن من عام  ،2112حيث قدرت النسبة املئوية للقيمة املضافة
الفالحية ب  17%و ذلك راجع لكمية األمطار املسجلة من جهة و لآلثار األوىل لتنفيذ املخطط الوطين من جهة
أخرى و قد بدا دورها مهما لدعم الفالحة و متعدد األشكال بفضل منح امليزانية املباشرة للقطاع الفالحي و الضغط
الضرييب و املساعدات املالية لتوفري املياه ،و برامج كهربائية لألرياف حيث خصصت مساعدة مالية بنسبة  55%و
 45%عرب الصناديق املتخصصة للمزارع.
أدى تطبيق هذا املخطط إىل توسيع مساحة الراضي الصاحلة للزراعة حيث بلغت سنة  2118حوايل 412121كم
2 2

مقارنة بسنة  2111حيث بلغت  411211كم .

الجدول رقم( :)11وضعية القطاع الفالحي .2553 -2555
2555

2554

2553

السنوات

القيمة المضافة في القطاع 24.13

34.2

36.56

الفالحي(مليار دج)
نسبة القيمة المضافة من 3.36

6.6

6.63

 1بلعوج حورية ،آليات متويل القطاع الفالحي يف اجلزائر ،مذكرة لنيل شهادة ماسرت ،مالية و حماسبة ،جامعة مستغامن ،2118 -2111 ،ص .21
 2شوخيي هناء ،مرجع سبق ذكره ،ص .52
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الناتج المحلي
األراضي الزراعية
العجز

455215

الغذائي(السعر 62

411455

413565

53

46

الحرارية ،الفرد ،اليوم)
المصدر :من إعداد الطالبتني اعتمادا على إحصائيات البنك الدويل.
المطلب الثالث :التجديد الريفي و الفالحي في إطار البرنامج الخماسي .2514 -2515
التجديد الريفي و الفالحي خيار اسرتاتيجي أطلق رمسيا يف أوت  ،2112تؤكد هذه السياسة من جديد على اهلدف
األساسي الذي تتبعه السياسات الفالحية املتعاقبة منذ  ، 1212أي التدعيم الدائم لألمن الغذائي الوطين مع التشديد
على ضرورة حتول الفالحة إىل حمرك حقيقي للنمو االقتصادي الشامل .و تستند هذه السياسة اجلديدة على حترير
املبادرات و الطلقات ،وعصرنة جهاز اإلنتاج و ترمجة القدرات الكبرية اليت حيتوي عليها بلدنا و جمتمعنا .وهتدف إىل
إعادة تنظيم خمتلف أجهزة التأطري املوجودة عن طريق تثمني التجارب و مواجهة التحديات اجلديدة اليت يفرضها الوضع
الدويل و تقوم هذه السياسة يف جمملها على ثالث ركائز أساسية.

1

الفرع األول :التجديد الريفي.
هتدف هذه السياسة إىل ضمان التسيري الدائم للموارد الطبيعية وتكفل الفاعلني احملليني يف امليدان باألعمال التالية:
محاية األحواض املنحدرة ،تسيري و محاية الثروات الغابية ،مكافحة التصحر ،محاية الفضاءات الطبيعية و املساحات
احملمية و استصالح األراضي .و مل تعد هذه السياسة سياسة قطاعية فقط و إمنا وطنية من خالل اتصاهلا ب  21وزارة
ممثلة يف اللجنة الوطنية و مصادقة احلكومة على املخطط جاءت يف سياق مواصلة األهداف املسطرة للنهوض بالريف
اجلزائري الذي خصصت له وزارة الفالحة  11مليار دينار سنويا ،و هو ميثل  20%من الغالف املايل املخصص للقطاع
الفالحي ،و يف حني أن القطاعات األخرى جمتمعة خصصت ملخطط التنمية الريفية  211مليار دينار.
تقوم سياسة التجديد الريفي على ركائز أساسية وهي:

2

 1دندن فتحي حسن ،تطور القطاع الفالحي يف ظل الربامج التنموية  ،2114-2111مذكرة لنيل شهادة ماسرت ،علو اقتصادي ،جامعة عبد احلميد بن باديس ،مستغامن،
 ،2111 -2115ص .58
 2هامشي الطيب ،القطاع الزراعي يف اجلزائر يف ظل الوفرة املالية للفرتة  2112-2111بني اإلجناز و العقبات ،امللتقى الدويل التاسع حول استدامة األمن الغذائي يف الوطن
العريب يف ضوء املتغريات و التحديات االقتصادية الدولية ،جامعة حسيبة بن بوعلي ،شلف 24/22 ،نوفمرب  ،2114ص .1
83

الفصل الثاني

االستثمار الفالحي بالجزائر في ظل اإلصالحات و التوجهات
الحديثة

 حتديث القرى و املداشر من خالل حتسني الظروف املعيشية و القضاء على السكنات اهلشة و غري املستقرة واستبداهلا مبساكن الئقة تتوفر على وسائل الراحة.
 تطوير و تنويع النشطة االقتصادية يف الوسط الريفي ،و تتمثل يف التنمية احمللية والتجارية ،السياحة الريفية،احلرف ،تثمني املنتجات احمللية ،خلق و تطوير املؤسسات املتوسطة و الصغرية ،الطاقة املتجددة ،تكنولوجية
اإلعالم و االتصال.
 محاية و تثمني املوارد الط بيعية املتمثلة يف الغابات ،السهوب ،الواحات ،اجلبال ،اخلط الساحلي و األراضيالفالحية.
 محاية و تثمني املمتلكات و الثروة الريفية املادية و غري املادية ،واليت تتمثل يف املنتجات الزراعية ،املباين...اخل.الفرع الثاني :التجديد الفالحي.
تعتمد هذه السياسة على البعد االقتصادي و مردود القطاع لضمان و بصفة دائمة األمن الغذائي للبالد ،و يهدف إىل
تعزيز قدرات اإلنتاج ،زيادة إنتاج احملاصيل و املنتجات اإلسرتاتيجية ،تعزيز و توسيع نطاق اجلهاز التنظيمي اجلديد
للمنتجات ذات االستهالك الواسع .حيث خصص للقطاع الفالحي ظرف مايل قدره  111مليار دينار على مدى
اخلمس سنوات  ،2114 -2111أي ما قيمته  121مليار دينار سنويا من أجل برامج التجديد الفالحي .حيث
اعتمدت هذه السياسة على ثالثة ركائز و هي:
 انطالق برامج هتدف إىل التكثيف و التحديث من ألجل زيادة اإلنتاج و اإلنتاجية ،و تطوير املنتجات ذاتاالستهالك الواسع كاحلبوب ،احلليب االصطناعي ،البقول...اخل.
 تطبيق نظام الضبط و الذي يهدف من جهة تأمني و تثبيت عرض املنتجات الغذائية ذات االستهالك الواسع ومحاية مداخيل الفالحني و املستهلكني ،و من جهة أخرى لتحقيق هذين اهلدفني جيب أن تكون األنشطة
املربجمة تستهدف تعزيز األدوات الضرورية للضبط كأماكن ختزين املنتجات الفالحية.
 إنشاء بيئة آمنة من خالل إطالق قروض بدون فوائد كقرض الرفيق لشراء املعدات و اآلالت الفالحية و وضعتأمينات فعالة من أجل احلد من اخنفاض املردودية و الكوارث الفالحية ،لتعزيز ودعم التعاضدية الريفية اجلوارية
1
و املنظمات املهنية.
الفرع الثالث :برنامج دعم القدرات البشرية و التقنية.
تأيت هذه الركيزة كرد على الصعوبات اليت يواجهها الفاعلون لالندماج يف السياسة اجلديدة ،فيما يتعلق بعنصر املعرفة و
التحكم بتقنيات اإلنتاج احلديثة ،حيث ترمي هذه اإلسرتاتيجية إىل حتسني قدرات و طرق العمل ،و يعزز هذا الربنامج
 1هامشي الطيب ،نفس املرجع السابق ،ص .1
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إمكانيات السلطات الوطنية للصحة النب اتية و البيطرية و الغابية و كذا وسائل التنشيط و املراقبة و عصرنة أنظمة اإلعالم
و االتصال لإلدارة الفالحية ،فمن الالزم تزويد املربني و املتعاملني االقتصاديني بالتكنولوجية و املهارة جلعل اإلنتاج يستقر
عند مستويات مرتفعة.

و من بني أهداف هذه السياسة مايلي:
 االستثمار البشري من خالل التكفل بالقدرات البشرية للقطاع و ترقيتها عن طريق برامج التكوين و البحث واإلرشاد الفالحي ،إضافة إىل التطوير التقين جلعل القطاع يتماشى مع املستجدات.
 حتديث املناهج لإلدارة الفالحية. تعزيز القدرات املالية و البشرية لكل املنظمات و الوكاالت املكلفة بدعم العاملني يف القطاع الفالحي. دعم مصاحل املراقبة و احلماية البيطرية و الصحية النباتية ،و مصاحل إصدار الشهادات الصحة النباتية من البذور1
و الشتالت ،و املراقبة التقنية ملكافحة احلرائق.

 1هامشي الطيب ،نفس املرجع السابق ،ص .1
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خالصة الفصل:
من خالل دراسة الفصل الثاين مت التوصل إىل أن للمشاريع االستثمارية أمهية يف أي اقتصاد و خاصة يف جمال
الفالحة ،فقد أولت اجلزائر اهتمام خاصا هبذا النوع من املشاريع و خاصة من ناحية متويلها حيث متت العديد من
التغريات و التجديدات للنهوض هبذا القطاع ،و جعلت أهم ممول للقطاع الفالحة هو البنوك التجارية ،كي تكون هناك
فعالية للنهوض به فقد خصصت بنك الفالحة و التنمية الريفية للقيام هبذه التمويالت ضمن إطار وزارة الفالحة و
التنمية الريفية ،و وضعت على أساسه خمططات على حسب الوضعية االقتصادية العاملية و الداخلية ،و اليت تصب
بالضرورة يف مصلحة االقتصاد اجلزائري بالدرجة األوىل و مصلحة املستثمر الفالحي اجلزائري.
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تمهيد:
بعد دراستنا للجانب النظري ملوضوع واقع متويل البنوك التجارية للمشاريع االستثمارية الفالحية يف ظل التوجهات
احلديثة للجزائر ،سنحاول من خالل هذا الفصل التطبيقي إسقاط ما مت الوصول إليه نظريا على ما هو موجود يف الواقع
ومن مث إبراز الفجوة بينهما و حماولة معاجلتها.
لذلك قمنا برتبص ميداين يف بنك الفالحة و التنمية الريفية بذراع الربج من أجل الوقوف على كيفية متويل مشروع
استثماري ،و لدراستنا للجانب التطبيقي مت االعتماد على الوثائق املقدمة من طرف الوكالة.
و انطالقا من الدراسة امليداين لبنك الفالحة والتنمية الريفية ،سنتطرق إلىل نظرة شاملة عن البنك و ذلك من خالل
تقسيمنا هلذا الفصل إىل ثالث مباحث و هي:
المبحث األول :مدخل عام إىل بنك الفالحة و التنمية الريفية.
المبحث الثاني  :اإلجراءات العامة ملنح قرض يف بنك الفالحة و التنمية الريفية.
المبحث الثالث :معاجلة و دراسة ملف طلب قرض.
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المبحث األول  :مدخل عام إلى بنك الفالحة و التنمية الريفية

سنجتهد من خالل هذا املبحث يف تفصيل عنصرين أساسني يتمثالن يف تقدمي بنك الفالحة و التنمية الريفية من

جهة و ذلك من خالل عرض عام له و من جهة أخرى الوكالة املستقبلة و املتمثلة يف الوكالة  264بذراع الربج و اليت
هي الوكالة موضوع العمل ،و قبل هذا نستعرض تعريفا عاما للبنك.
المطلب األول :تعريف و نشأة بنك الفالحة والتنمية الريفية
 أوال :تعريف بنك الفالحة والتنمية الريفية :يعترب بنك الفالحة و التنمية الريفية واحدا من البنوك التجاريةاجلزائرية التابعة جلملة البنوك األخرى اليت يشكل جمموعها ما يسمى بـ  :الشبكة البنكية أو اجملموعة البنكية
الناشطة حتت إشراف البنك املركزي اجلزائري املسري و املؤطر الوحيد للسياسة النقدية اجلزائرية ،و هو شركة ذات
أسهم يتخصص يف اجملال الفالحي و كذا كل النشاطات اخلاصة بالتنمية الريفية ،و هو من أهم البنوك يف

اجلزائر إذ تعترب مسامهاته جوهرية يف االقتصاد الوطين.
 -ثانيا :نشأة بنك الفالحة والتنمية الريفية:

 /1بنك الفالحة و التنمية الريفية  :أنشئ بنك الفالحة و التنمية الريفية مبوجب املرسوم رقم  501/88بتاريخ

 51مارس  ،5884و هو مؤسسة م الية وطنية تنتمي إىل القطاع العمومي ،و مع بداية التسوية االقتصادية سنة
 ،5888عدل و أكمل بقانون  05/88الذي حدد هنائيا النظام األساسي للبنك بتاريخ  5888/05/54و وضع
طرق العمل و إجراءات التحويل ،فتحول بنك الفالحة و التنمية الريفية إىل شركة ذات أسهم و هذا التحويل سجل
بعقد أصلي بتاريخ  5888/04/58لدى مكتب التوثيق للسيد  -ميندسان -موثق باجلزائر العاصمة .و جاء بنك
الفالحة و التنمية الريفية ملهمة تطوير القطاع الفالحي و ترقية العامل الريفي .يف بداية املشوار تكون البنك من 520
وكالة متنازل عنها من طرف البنك الوطين اجلزائري  BNAو أصبح اليوم يتكون من  11مديرية و  200وكالة موزعة

على املستوى الوطين .و يشغل بنك الفالحة و التنمية الريفية حوايل  0000عامل ما بني إطار و موظف نظرا لكثافة
شبكته و أمهية تشكيلته البشرية.
صنف بنك الفالحة و التنمية الريفية من طرف جملس قاموس البنوك (  ) BANC Aalmanachطبعة
 4005يف املركز األول يف ترتيب البنوك التجارية و ميثل البنك كذلك املركز  668يف الرتتيب العاملي ما بني 2500
بنك مصنف و قد مر بنك الفالحة و التنمية الريفية بعدة مراحل نذكرها فيما يلي :
 من  1891إلى  : 1881خالل السنوات الثمانية األوىل ،كان هدف البنك املنشود هو فرض وجود ضمنالعامل الريفي بفتح العديد من الوكاالت يف املناطق ذات الصبغة الفالحية ،و مبرور الزمن اكتسب البنك مسعة و
كفاءة عالية يف ميدان متويل القطاع الزراعي ،قطاع الصناعة الغذائية و الصناعة امليكانيكية الفالحية ،هذا
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االختصاص كان منصوصا يف إطار االقتصاد املخطط ،حيث كل بنك عمومي خيتص بإحدى القطاعات احليوية
العامة.
 -من  1881إلى  : 1888مبوجب صدور قانون  50/80الذي أتى إلهناء فرتة ختصص البنوك و وسع لبنك

الفالحة و التنمية الريفية آفاقه إىل جماالت أخرى من النشاط االقتصادي خاصة املؤسسات االقتصادية الصغرية
و املتوسطة بدون االستغناء عن القطاع الفالحي الذي تربطه معه عالقات مميزة يف اجملال التقين ،هذ املرحلة
كانت بداية إلدخال تكنولوجيا اإلعالم اآليل  ،5885و تطبيق نظام "  " SWIFTلتطبيق عمليات التجارة

اخلارجية.

 يف سنة  : 1881مت وضع برجميات (  ) Progiciel Sybuمع فروعه املختلفة للقيام بالعمليات البنكية منتسيري القروض ،عمليات الصندوق للودائع ،الفحص عن بعد حلسابات الزبائن.

إدخال اإلعالم اآليل على مجيع عمليات التجارة اخلارجية.
إدخال خمطط احلسابات اجلديد على مستوى الوكاالت.
 و يف سنة  : 1881مت إهناء عملية إدخال اإلعالم اآليل على مجيع العمليات البنكية. يف سنة  : 1881تشغيل بطاقة السحب و التسديد .BADR يف سنة  : 1881إدخال عملية الفحص السلكي  Télétraitementو فحص اجناز العمليات البنكية عنبعد.

 -يف سنة  : 1889تشغيل بطاقة السحب ما بني البنوك.

أما املرحلة األخرى فتميزت بوجوب التدخل الفعلي للبنوك العمومية لبعث نفس جديد يف جمال االستثمارات
املنتجة و جعل نشاطها و مستوى مردودها يسايران قواعد اقتصاد السوق يف جمال متويل االقتصاد ،كما رفع البنك إىل
حد كبري من حجم القروض لفائدة املؤسسات االقتصادية الصغرية و املتوسطة ،و يف نفس الوقت رفع مستوى معوناته
للقطاع الفالحي هبدف مسايرة التحوالت االقتصادية و االجتماعية العميقة ،و من أجل االستجابة لتطلعات زبائنه ،مع
وضع برنامج مخاسي يرتكز خاصة على عصرنة البنك و حتسني اخلدمات و كذلك إحداث تطهري يف ميدان احملاسبة و
يف امليدان املايل ،و نتج عن هذا الربنامج اإلجنازات التالية :
 القيام بفحص دقيق لنقاط القوة و نقاط ضعف البنك و اجناز خمطط تسوية للمؤسسة ملطابقة القيم الدولية
و كان هذا يف سنة .4000
 تعميم نظام الشبكة احمللية مع إعادة تنظيم برنامج (  ) Sybuكزبون مقدم اخلدمة Client Serveur
و هذا يف سنة .4004
أما من جانب التطهري احلسايب و املايل :
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 إعادة النظر يف تقليل الوقت و ختفيف اإلجراءات اإلدارية و التقنية املتعلقة مبلفات القروض " ملدة ترتاوح
ما بني  50و  80يوما " سواء بالنسبة لقروض االستغالل أو قروض االستهالك.
 حتقيق مشروع البنك اجلالس "  " Banque Assiseخدمات مشخصة.
 إدخال خمطط جديد يف احلسابات على مستوى احملاسبة املركزية.
 إنشاء تطبيق آيل خيتص بإدخال آليات الدفع يف جمال التعامل االفرتاضي.
من خالل ما سبق ذكر فإن بنك الفالحة و التنمية الريفية هو :
 البنك األول يف ترتيب البنوك اجلزائرية و يقوم باستعمال : نظام  SWIFTمنذ سنة . 5885
 اإلعالم اآليل يف مجيع عمليات التجارة اخلارجية.
 الشبكة األكثر كثافة على الرتاب الوطين.

 بنك يقوم بتمويل كل القطاعات االقتصادية.
 /1الوكالة المستقبلة ( 111ذراع البرج):

يف إطار توسيع نشاطات ب نك الفالحة و التنمية الريفية و نظرا حلجم احلاجات و الطلبات ذات الطابع الفالحي

و االستثماري خاصة ،فيما خيص والية البويرة ،جاء قرار إنشاء و تأسيس الوكالة " ،"264يف تاريخ .5888/04/04
تعترب الوكالة " "264خلية من اخلاليا القاعدية البنكية للمؤسسة النقدية بنك الفالحة و التنمية الريفية عامة ،و
 Agencesتدخل ضمن اهليكلة القاعدية هلذ األخرية حتت ما يسمى بـ  " :الوكاالت احمللية لإلستغالل
 ،" -Locales D'Exploitationو اليت تعترب الوصلة املباشرة مع الزبائن .و كما ذكرنا من قبل ،تأسست وكالة
ذراع الربج ذات املؤشر البنكي "  " 264بتاريخ  1888/11/11و فتحت أبواهبا حتت إدارة مديرها السيد " :
لونيس محمد " ،حبضور إطارات سامية من بنك الفالحة و التنمية الريفية باجلزائر.
جاء تنصيب هذ الوكالة ،كخلية عملياتية قاعدية ،من أجل دعم نشاط الوكالة املركزية لوالية البويرة " 218
" ن اليت تكاثرت عليها طلبات الزبائن حيث استدعى األمر إنشاء وكالة جديدة تابعة هلا ،لتدعيم نشاطها و مسارها .و
تقع الوكالة "  " 264بحي  191مسكن بذراع البرج والية البويرة ،بـ  54موظفا ،ميارسون خمتلف النشاطات البنكية
من عمليات الشباك ،الصندوق ،و احملفظة البنكية ،و كذلك مصلحة القرض و كذا فتح احلسابات البنكية.
ب /مختلف مصالح الوكالة :

تتفرع وكالة ذراع الربج "  " 264على هيكلها التنظيمي على حنو يوزع املهام وفقا لطبيعة كل مصلحة ،و تتمثل
مصاحل الوكالة يف :
- 1مصلحة الزبائن : Service Clientèle
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هتتم مصلحة الزبائن يف وكالة ذراع الربج "  " 264بكل ما يعين مشاكل الزبائن و حاجاهتم يف العمليات البنكية ،و
تنقسم هذ املصلحة إىل :
 المحفظة البنكية :Portefeuille

تعترب احملفظة البنكية أهم مصاحل الوكالة ،و تعىن بالعمليات اليت ال متس السيولة النقدية (النقد امللموس) و تشتغل
بوثائق رمسية منها الداخلية ( عمليات ختص زبائن الوكالة ) و منها اخلارجية ( عمليات ما بني البنوك ).
 الصندوق : Caisse
يعترب الصندوق رئة أي وكالة بنكية ،نظرا خلصوصيته املتمثلة أساسا يف عمليات السيولة.
و يعترب الصندوق أحد أهم عناصر البنك ،و يعمل بالتنسيق الدائم و املستمر و املباشر مع احملفظة البنكية و
الشباك.
هذا األخري ( الشباك ) يتم فيه التسجيل احملاسيب لعمليات السحب و اإليداع اليت يقوم هبا الزبائن
 ،) Comptabilisationيف النظام البنكي املعتمد (  ، ) Sybuاعتمادا على رموز العمليات البنكية
 ) Codes D'Opérationsو تتم العمليات كالتايل :

(
(

 -في حالة السحب  :يتم أوال التسجيل احملاسيب اآليل للعملية ،مث يقوم أمني الصندوق بالدفع.

 في حالة اإليداع  :حيدث العكس ،حيث يقوم أمني الصندوق أوال حبساب املبالغ املالية املراد إيداعها ،مثميضي الزبون استمارة اإليداع بعد ملئها ،و بعدها يتم التسجيل احملاسيب اآليل للعملية على مستوى الشباك.

- 1مصلحة القرض : Service Crédit

مصلحة القرض مصلحة جوهرية يف النشاط البنكي ألي وكالة كانت ،و هتتم مصلحة القرض يف وكالة ذراع الربج (
 ) 264بدراسة كل أنواع امللفات اخلاصة بطلبات القروض و معاجلتها ،حيث تركز على عدة نقاط منها ،خاصة ما يعين
باملردودية ،و تقوم مبتابعة امللفات حىت بعد منح القرض من أجل التغطية و التحصيل حلاالت عدم التسديد و العجز.
 oمهام أخرى لمصلحة القرض :

 املشاركة يف إعدا د جداول اإلحصاءات البنكية ،سواء منها الشهرية أو الثالثية ( الفصلية ) أو السنوية ،اخلاصةبالوكالة ،و هذا من أجل اإلستغالل احلسن و األمثل لتدرج السلطات داخل اهلرم البنكي للوكالة.
- 1الخلية القانونية :Cellule Juridique
اخللية القانونية ،خلية مستقلة النشاط نسبيا ،حيث متيل طبيعة نشاطها على كوهنا إدارية أكثر منها حماسبية.
و غريها من
و يقوم على اخللية القضائية ،جلنة إدارية متخصصة يف الشؤون القضائية و احلقوق و النزاعات
املسائل اخلاصة.
تسهر اخللية على إمتام ما يلي :
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 فتح احلسابات البنكية ،و ا لتأكد من سالمة الوثائق و صحة امللفات املقدمة إداريا و كوهنا خالية من األخطاءاإلدارية اليت توقع الزبون و البنك معا يف مشاكل مستقبال.
 السهر على القضايا و النزاعات اليت ختص البنك. متابعة ملفات احلسابات البنكية اليت فيها مشاكل ،و العمل على تطبيق القانون البنكي بصرامة بغية جتنب كلأنواع املشاكل ،و يف هذا الصدد ،متتلك اخللية يف حالة ثبوت هذ املشاكل أحقية جتميد احلسابات ،و إيقافها
مؤقتا لغاية حلها.
 القيام بعمليات التحصيل البنكي. التنسيق مع خمتلف مصاحل الوكالة البنكية.المطلب الثاني :الهيكل التنظيمي لبنك الفالحة و التنمية الريفية
الشكل رقم( :)11الهيكل التنظيمي لبنك الفالحة و التنمية الريفية
إعالم آلي

األمانة
مصلحة القضايا
المتنازع فيها

اإلدارة
الوظيفة
القضائية

التحصيل
و المساعدة

التكوين

وظيفة اإلستغالل
و التجنيد

الوظيفة اإلدارية
والمحاسبية

المحاسبة
م .التجنيد
التجاري
و الصناعي

االستغالل

جمع
الموارد
مالية
;تجارة
خارجية

مالية
تجارة
و صناعة

المصلحة العامة

قسم
الدولة

الميزانية
الخزينة
الجباية

حفظ و أرشيف

المستخدمين
مصلحة اإلدارية
الوظيفة
و المحاسبية
األجور

المصلحة المهنية
حفظ و ترتيب
التواجد

حساب
الوكاالت
89
إحصاء
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صيانة
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التدخل
و المعاينة
تجنيد فالحي لقسم
المستخدمين

تقييم المشاريع
وظيفة المراقبة

المصدر :من إعداد الطالبتني اعتمادا على وثائق البنك.

مالية المصلحة العامة

تقييم و تحليل

مالية اإلنتاج الفالحي
مالية السكن الريفي
و تشغيل الشباب

الشكل رقم ( :)11الهيكل التنظيمي للوكالة  - 111ذراع البرج-

المديـر

األمانـة

الخلية القانونية

 فتح الحسابات التحصيل -القضايا و النزاعات

مصلحة القرض

 دراسة و متابعةملفات القروض

مصلحة الزبائن

المحفظة البنكية

الصندوق

الشباك
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 القبض الشيكات المضمونة -التحويل

 السحب اإليداع -المعاينة

المصدر :من إعداد الطالبتني اعتمادا على وثائق البنك.

المطلب الثالث  :أهداف و خصائص بنك الفالحة والتنمية الريفية
الفرع األول :أهداف بنك الفالحة والتنمية الريفية :

إن بنك الفالحة و التنمية الريفية يسعى إىل حتقيق أهدافه املتمثلة يف متويل القطاع الفالحي و ذلك من خالل
حتد يد خمتلف املهام اليت تساعد على تدعيم هذا القطاع احليوي ،و هلذا فإنه ميكن تلخيص أهم مهام بنك الفالحة و
التنمية الريفية فيما يلي :
 و ضع اإلمكانيات املالية املمنوحة من قبل الدولة اجلزائرية لتدعيم و تنمية القطاع الفالحي ،الري ،الصيد و
النشاطات احلرفية.
 القيا م باملساعدات املالية الضرورية للنشاطات املتعلقة باملؤسسات اخلاصة ،و اليت تساهم يف تنمية العامل
الريفي كاألطباء ،الصيدالنيون ،أطباء األسنان ،البيطريون  ،احلرفيون ( الصناعة التقليدية ) ،جتار اخلواص.
 التطور االقتصادي للوسيط الفين.
 اعتبار كأداة من أدوات التخطيط املايل قصد املشاريع الفالحية املسطرة يف خمتلف املستويات التنموية.
 القيام بالعمليات التالية :
 منح القروض طويلة و متوسطة األجل. معاجلة مجيع العمليات البنكية ( قروض  ،صرف  ،خزينة ). تعامل مع مؤسسات القرض العمومية األخرى. متويل خمتلف العمليات املتعلقة بالتجارة اخلارجية.وهذا يرتتب عليه يف نفس السياق العمل على :
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 oاحلفاظ على حصته يف السوق و التأقلم مع هذ التغريات.
 oجلب الزبائن لتحقيق أكرب ربح ممكن.
o
o
o
o

تطوير جودة اخلدمة و العالقات مع الزبائن.
إبقاء أكرب بنك يف البلد.
العمل على توسيع شبكته لتلبية كل املتطلبات عرب الرتاب الوطين.
شهود منو سريع و تبدل جذري يف هيكلة هذ املرحلة االنتقالية.

 oتوسيع إدخال اإلعالم اآليل و كل الوسائل التكنولوجية احلديثة.

الفرع الثاني :خصائص بنك الفالحة والتنمية الريفية
لبنك الفالحة و التنمية الريفية عدة خصائص أمهها :

 /5يتأثر برقابة البنك املركزي و ال ي ؤثر عليه ،و ميارس البنك املركزي رقابته على البنوك من خالل مكلف بذلك  ،يف
حني أن البنوك التجارية جمتمعة ال ميكنها أن متارس أية رقابة أو أي تأمني على البنك املركزي.
 /4يعترب بنكا متخصصا و يف نفس الوقت بنك عاما حبيث ترتكز أهدافه األساسية من خالل النشاط يف اجملال
الفالحي والتطوير الريفي لكنه يف نفس الوقت الوقت بنك مفتوح على نشاطات أخرى مثل البناء و التجارة و
النشاطات احلرفية كما أنه بنك يتعامل يف نفس الوقت مع صناديق التقاعد اخلاصة بالعملة الصعبة و حيتوي أيضا من
ضمن ما حيتويه على فتح احلسابات اخلاصة بالتوفري جلميع الشرائح.
 /1من خالل العدد الكبري للحسابات املفتوح يف شبابيك بنك الفالحة و التنمية الريفية يعترب هذا البنك واحدا من
أهم البنوك فيما خيص السيولة.
 /2ميتلك بنك الفالحة و التنمية الريفية أكرب شبكة عمل مبا يقارب  200وكالة موزعة على كامل الرتاب الوطين.
 /1نظام املعلومات املستخدم يف بنك الفالحة و التنمية نظام متطور جدا يتميز بالشمولية و الدقة العالية ما يسمح
للموظفني بالعمل بأرحيية و أمان و هذا يدخل يف إطار مشروع يسمى ضخم بـ  Global Bankingو الذي
تبنته املؤسسة منذ سنة  4008و حتقق إجناز سنة .4050
المبحث الثاني :اإلجراءات العامة لمنح قرض في بنك الفالحة و التنمية الريفية
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جتتهد مصلحة القرض التابعة لوكالة ما ببنك الفالحة و التنمية الريفية انطالقا من املعطيات اليت تتوفر عليها
ملفات طلبات القروض اليت تقدم هبا الزبائن على مستوى هذ الوكاالت ،على اإلطالع على كل املعلومات اخلاصة
باملشروع ،و يقوم املكلف بالدراسات املتخصص يف القرض على حتليل املشروع املقدم و ينكفئ على دراسة املتوفر من
املعلومات ،و تشخيص احلالة و حتليل عدة عوامل تعترب كمؤشرات هامة ،تساهم يف اختاذ قرار القبول أو الرفض،
و منها :
 oاملردودية املتوقعة من املشروع الذي تقدم به الزبون.
 oاألهداف اإلقتصادية ( خاصة ) اليت يسعى إليها صاحب املشروع.
إن دراسة ملف طلب القرض من طرف اللجنة الداخلية التابعة للوكالة ،تعترب خطوة جوهرية يف مصري املشروع ،إذ
تعترب الدراسة األولية من األمهية مبكان حبيث تكون شاملة و حتصر كل نقاط امللف املقدم ،و يتم اتباع منهجية
معتمدة من طرف البنك ،و حتليل دقيق وفق إسرتاتيجية مضبوطة و واضحة ،بدء برتتيبات امللف مرورا بالزيارات امليدانية،
وصوال إىل قرار القبول أو الرفض.

المطلب األول  :دراسة تقنية اقتصادية
أوال -تقييم أولي للمشروع :
تعترب هذ اخلطوة املبدئية ،كمفتاح انطالق دراسة املشروع ( امللف )  ،حيث يشمل التنقيب االقتصادي يف امللف
رؤية شاملة من طرف اللجنة الدارسة ،تتمثل يف التحقق من فحوى امللف املقدم ،و منه موضوع املشروع و طبيعة النشاط
املعتمد فيه ،إضافة إىل املنهجية املتبعة يف تنفيذ  ،و قد يتوسع التقييم األويل ليشمل نقاط عدة ،مثل :
 أثر املشروع على احمليط.
 جتانس طبيعة املشروع مع األهداف العامة املسطرة من طرف بنك الفالحة و التنمية الريفية.
إن التقييم األويل العام للمشروع ،كفيل بوضع تشخيص عام لطبيعة املشروع اجلاري دراسته ،و بالتايل رصد كل
املعلومات العامة املتعلقة به ،من أجل تذليل عقبات الدراسة ،و وضع توطئة للخطوة القادمة ،و متهيد السبيل لدراسة
عناصر أخرى جوهرية متس باخلصوص اجلدوى االقتصادية من املشروع.
ثانيا -دراسة ميادين النشاط االستثماري المقترح :

إن احلديث عن طبيعة النشاط اإلستثماري يقودنا و الشك على احلديث عن بيئته االقتصادية ،و كذا خمتلف
األقطاب اليت تتم ممارسة النشاط فيه.
و انطالقا من هذ الفكرة ،تستلزم دراسة ملف املشروع املقرتح ،التطرق إىل دراسة املعلومات املتعلقة مبيدان و نوع
النشاط ،و األسواق املستهدفة و املقرتحة من طرف املستفيد.
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إن هذ العناصر تقتضي من اللجنة الداخلية املتخصصة يف القرض ،و التابعة للوكالة ،وضع عني عليها ،من أجل
و بالتايل الرفع من
احتواء كل املعلومات اخلاصة بكل العناصر اليت ميكن أن تؤثر يف مصري املشروع و تسيري ،
احتماالت صحة اختاذ القرار فيه.
و يعترب التحليل املايل واحدا من األدوات اإلقتصادية الرياضية اليت تعتمد عليها البنوك لرصد احلسابات الصحيحة،
و بالتايل اختاذ القرارات السليمة فيما خيص املشاريع املقرتحة ،و انطالقا من هذ النقطة ،يقوم بنك الفالحة و التنمية
الريفية بتحليل مناذج احلسابات املقدمة ،و كذلك دراسة امليزانيات التقديرية املتوفرة يف امللف و نسب النشاط و التسيري .
إن هذ األدوات املالية تسمح مبعرفة مؤشر ارتفاع و اخنفاض رأس املال العامل ،و يلزم يف حالة احلصول على مميزات
جبائية لإلنطالق بضرورة تقدمي تربير ملصلحة الضرائب ،و إذا كان التقدم مبيزانية تقديرية و جداول حسابات مالية
مضبوطة من طرف خبري حماسيب ،يعترب بالنسبة لصاحب املشروع مبثابة توثيق حماسيب للمشروع ،فهو بالنسبة للجنة
الداخلية الدارسة ملوضوع طلب القرض ،تعترب املصدر األول و الرئيسي لكل املعطيات املالية و اإلقتصادية التيس تنجر
وراءها املؤشرات احملاسبية و اليت من خالهلا يتم تأكيد قرار القبول أو الرفض.
إنه من غري املمكن التقدم يف دراسة موضوع املشروع إال بعد ضبط كل املعلومات اخلاصة مبيدان النشاط االستثماري
املقرتح.
المطلب الثاني  :الضمانات البنكية
إن الوصول إىل اختاذ قرار متويل مشروع ما يف بنك الفالة و التنمية الريفية ال ميكن أن يتم إال بعد استنفاذ الدراسة
الشاملة للملف من كل جوانبه.
و إذا كانت دراسة نسب اخلطر و إمكانيات عدم التسديد متثل واحدة من أهم النقاط اليت تنصب عليها جهود
الدراسة و التحليل ،فإن البنك و بغية احتواء هذ النقطة بالذات يقوم بفرض ضمانات على الزبون ،تكون سهلة
التحقيق ،و أكيدة التحصيل ،يف حاالت اإلختالفات اجلنائية و ما شاهبها من نزاعات ،من أجل تفادي خمتلف أشكال
األخطاء.
ختتلف طبيعة الضمانات اليت يقرتحها البنك باختالف طبيعة املشروع ،و كذا نوع النشاط املمارس و اهلدف املراد
حتقيقه منه.
و انطالقا من هذ الفكرة ،ميكننا حصر العديد من أنواع الضمانات املفروضة ،غري أهنا تنصب كلها يف حتقيق
هدف واحد ،أال وهو جتنب األخطار املتعددة و على رأسها خطر عدم التسديد ،و توفري التأمني احلقيقي لعملية
اإلقراض ،و اسرتجاع قيم التمويل جزئيا و كليا.
المطلب الثالث :دراسة القرض ( قرار القبول أو الرفض )
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بعد تقدمي ملف القرض من طرف الزبون ،يقوم جملس القرض ( اللجنة الداخلية ) بدراسته على مستوى الوكالة ،و
إبداء رأيه األويل فيه ،و بعدها حيول امللف يف نسخة أخرى على مستوى اجملمع اجلهوي لالستغالل (اخللية القضائية
املتخصصة يف دراسة ملفات طلبات القروض )  ،و هذا من أجل إقامة دراسة ثانية معمقة ،ترتكز على العناصر
املوضوعية.
و يف هذا الصدد ،و بعد القيام بالدراسة الثانية للملف ،نكون أمام حالتني :

* األولى  - :يف حالة قبول امللف يتم حترير ترخيص لقبول القرض الذي هو وثيقة رمسية للبنك ،و إلعدادها

جيب احرتام التدابري القانونية املعمول هبا ،حيث يف كل األحوال جيب أن ال يكون حمررا باليد أو حيمل أي بيان خطي ،و
إذا ظهر هناك شك أو غموض وجب احلجز فورا ببيان كتايب ،و النسخة األصلية ستحول على مستوى الوكالة.
* الثانية  - :يف حالة عدم قبول امللف ( الرفض ) ،و إذا مت اعتبار أن اللجنة القضائية التابعة جملمع االستغالل (

 ) GREبعد قرارها بالرفض مل تأخذ بعني اإلعتبار بعض العوامل أو مل تقدر بعض العناصر ،أو جوانب امللف بقيمتها
احلقيقية ،ففي بنك الفالحة و التنمية الريفية ،حيق للزبون ( صاحب املشروع ) التقدم بوثيقة طعن للوكالة املعنية ،حيث
بعد تقدمي هذا الطعن ،تقوم الوكالة ثانية برفعه إىل اجملمع اجلهوي لالستغالل ،و الذي بدور ينظر يف هذ املسألة ثانية،
و يعيد وضع تقييم للملف املقدم هبدف الدراسة ،و إعادة صياغة قرار هنائي يف املشروع ( قبول أو رفض ).

المبحث الثالث :معالجة و دراسة ملف طلب قرض
المطلب األول :تقديم المؤسسة طالبة القرض
 -1معلومات عامة حول المؤسسة ( الوكالة )

يف إطار برامج دعم تشغيل الشباب ،تأيت طبيعة هذ املؤسسة ذات صبغة خاصة يف سوق املنافسة احمللية.
املؤسسة عبارة عن وكالة ذات طابع خدمايت جتاري ،حيث يأيت ختصصها يف جمال اإلشهار.
و الوكاالت اإلشهارية كما أصبح معلوما ،باتت تلعب دورا ال ميكن جتاهله يف ميدان املؤسسات ذات الطابع
اخلدمايت و التجاري.
حتمل املؤسسة اسم صاحبها الكلي ،و مقرها اإلجتماعي ( و اجلبائي ) كائن بوالية البويرة اليت هي يف نفس الوقت
مقر إقامة صاحب املؤسسة.
و حتمل الوكالة يف شكلها القانوين شكل شخص طبيعي ،و هذا يرجع بطبيعة احلال إىل طبيعة النشاط و اخلدمات
اليت يقدمها هذا النوع من الوكاالت ،حبيث يعتمد اإلنتاج اخلدمايت كليا على ختصص القائم هبا ( و هو صاحب الوكالة
).
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اندرجت هذ املؤسسة ( الوكالة ) يف إطار دعم تشغيل الشباب ،بعد حصول صاحبها على " شهادة التأهيل
لإلستفادة من مساعدة الصندوق الوطين لدعم تشغيل الشباب " ،يف إطار برنامج التمويل الثالثي.
يعترب السيد ( م ) املمثل القانوين للمؤسسة ،و هبذا خيول له القانون كافة صالحيات املسري ،سواء تعلق األمر
بالتسيري املايل ( التصرف يف رأس املال املتوفر و استغالل القيم املالية و األرصدة املتواجدة يف حسابه البنكي ) ،أو
التسيري اإلداري ( و يتعلق األمر هنا بتفويضات اإلمضاء و سلطة اختاذ القرارات الداخلية اخلاصة بالوكالة ).
 -1معلومات عامة حول مسير المؤسسة ( صاحب المشروع ):
السيد ( م ) ،يبلغ من العمر  11سنة ،أعزب ،و هو شاب خريج معهد علوم اإلعالم و اإلتصال ،متحصل على
شهادة ليسانس يف ختصص السمعي البصري.
و طبيعة الشهادة املتحصل عليها ،ختول له ممارسة هذا النوع من النشاط املقرتح يف طلب القرض ،و ذلك لتجانس
الشهادة و طبيعة نشاط املشروع.
غري أنه جتدر اإلشارة إىل ما جاء يف تقرير اللجنة الداخلية لوكالة بنك الفالحة و التنمية الريفية  " :السيد ( م ) ال
ميلك خربة مسبقة يف هذا امليدان ".
صاحب الوكالة السيد ( م ) معفى من التزامات اخلدمة الوطنية ( العسكرية ) ،و بطاقة اخلدمة الوطنية كانت واحدة
من الوثائق اليت تطوع بإدراجها يف ملف طلب القرض ،و هذا يسمح له بشكل أو بآخر من ممارسة نشاطه بشكل أكثر
حتررا.
و ال يعترب السيد ( م ) صاحب الوكالة ،مرتبطا بأية إدارة حكومية ،و ال ميتلك مشروعا جتاريا أو ميارس مهنة
حرفية ،و هذا ما تثبته شهادة اإلنتساب املستخرجة من صندوق الضمان اإلجتماعي لغري األجراء.
حيمل صاحب الوكالة اجلنسية اجلزائرية ،و يقطن بوالية البويرة اليت هي نفسها مقر املشروع املتقدم به للوكالة.
 -1معلومات حول القرض :
بتاريخ حمدد ،تقدم السيد ( م ) إىل الوكالة ( )264بذراع الربج مبلف طلب قرض ،بعد حصوله على موافقة مبدئية
من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.
يندرج القرض ضمن القروض املتوسطة األجل ،و هو موزع بعد احلصول على املوافقة النهائية للبنك على النحو
التايل :
 تكلفة املشروع تقدر ب ـ  016.045.00 :دج.
املوارد املالية مثبتة على الشكل التايل :
 بنك الفالحة و التنمية الريفية  % 00 :أي  148.000.00 :دج
 حصة اإلعانة اخلاصة بالصندوق الوطين لدعم تشغيل الشباب  % 41 :أي  588.006.00 :دج.
 احلصة الشخصية  % 1 :أي  18.045.00دج.
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و من اجل جتسيد هذا املشروع ،تقدم السيد ( م ) مبلف طلب قرض حيتوي على الوثائق املطلوبة التالية:
 طلب خطي من طرف الزبون.





نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها.
شهادة إقامة.
شهادة ميالد.
شهادة مستخرجة من صندوق التأمني على حوادث العمل.

 نسخة من السجل التجاري.
 مستخرج ضرييب.
 شهادة ختصص الزبون ( الشهادة اجلامعية ).





شهادة التأهيل لإلستفادة من مساعدة الصندوق الوطين لدعم تشغيل الشباب.
شهادة اإلنتساب مستخرجة من صندوق الضمان اإلجتماعي لغري األجراء.
عقد عارية مستخرج من مكتب توثيق.
عقد إجيار.

 فواتري شكلية.
 إثبات فتح احلساب البنكي لدى الوكالة.
 ميزانية حماسبة تقديرية و جداول حسابات النتائج للسنوات اخلمس القادمة إضافة إىل جداول اهليكلة املالية و
االهتالك.
 -1الضمانات :

يف إطار تسيري خماطر عدم التسديد و احتواء احتماالت ظهور نسب اخلطر ،و بعد التقرير األويل املرسل من جلنة

القرض التابعة للوكالة إىل خلية القرض التابعة للمجمع اجلهوي لالستغالل  ،و من أجل قبول طلب القرض ،مت فرض
ضمانات على الزبون صاحب الوكالة ،و تأيت مجلة الضمانات املطلوبة ،كقاعدة متينة الختاذ القرار ،و أسلوب تسيري
منطقي للنشاط البنكي.
و هنا جممل عناصر الضمانات اليت احتوى عليها ملف الزبون ( م ) صاحب الوكالة ،مع شرح كل عنصر على
حدى ،لبيان ضرورته مع توثيق فعاليته بالنسبة للبنك :
 oوثيقة الرهن الخاصة بالوكالة و قطعة األرض المتواجدة عليها الوكالة التابعة قانونا لمالكها صاحب
المشروع :
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يدخل هذا الضمان ضمن ما يسمى بالرهن العقاري ،و الذي مبوجبه ترجع قيمة احملل املرهون تابعة للطرف الدائن (
الذي هو البنك )  ،و يتم التأكد من أن العقار يستويف شروط كونه قابال للرهن ،كصالحيته للمزاد العلين و ضبط
مساحته قانونا و مساحة األرض اليت هو عليها ،و كذا مل كيته ،حىت يتم جتنب أي نوع من املشاكل مع أطراف أخرى (
نزاعات ).
و يف هذا اإلطار تقدم الزبون ( م ) بوثيقة عقد عارية من املوثق يصرح فيها كخطوة أوىل بوجود العقار ،و أحقيته
الشرعية يف ملكيته ،و بالتايل توفر شرط استحقاق هذا العقار و قابليته للرهن ،و معها وثيقة جدول تسجيل الرهن (
.)Bordereau D ' Inscription D ' Hypothèque
و تتم عملية تسليم وثيقة الرهن كالتايل :
الوثيقة حصيلة هنائية ما بني املوثق و احملافظة العقارية و البنك ،حيث بعد أن حيصل الزبون على عقد ملكية
مضبوط من طرف املوثق ،إضافة إىل رسالة قبول حمررة من طرف البنك ،يضع املوثق التزام الزبون برهن العقار ،و بعد أن
يتقدم الزبون هباتني الوثيقتني ( عقد إجيار  +رسالة قبول ) حيصل على جدول تسجيل من احملافظة العقارية.
 oعقـد إيجــار :

اهلدف من هذا الضمان تقرير وجود مقر املشروع ،و التأكد من أن الزبون صاحب الوكالة ،سيمارس نشاطه فيه ،و

بالتايل عدم وجود احتماالت اإلحتيال ،و ميتلك البنك أحقية التصرف يف احملل إىل غاية استيفاء شروط القرض.
و يف هذا الصدد تقدم الزبون ( م ) صاحب املشروع ،بوثيقة عقد إجيار ،مضبوطة من طرف املوثق ،يصرح فيها
بامتالكه حملل عن طريق الشراء ،و يتعهد فيه باإللتزام بكل الشروط املذكورة يف العقد مبا فيها التزامه الشخصي باستغالل
احملل و استعماله لنشاط املشروع الذي تقدم به لطلب القرض.
 oتعهد من الموثق باكتتاب وثيقة تأمين متعددة األخطار على التجهيزات :

يأيت هذا الضمان كأحد أهم عناصر الضمانات اليت يلح عليها البنك ،و يفرض على الزبون اإللتزام هبا ،ملا هلا من

أمهية تعود للطبيعة العينية امللموسة.
و تأيت وثيقة التأمني هذ مرتبطة بوثيقة تفويض لصاحل البنك من شركة التأمني ،الحتواء حالت احلوادث و
الكوارث ،حبيث يتجنب البنك يف مثل هذ احلاالت ضياع قيم التجهيزات يف حالة احلوادث ،خصوصا إذا علمنا أن
الزبون قد يكون مؤمنا من طرف شركة التأمني.
و يف هذا اإلطار تقدم السيد ( م ) صاحب الوكالة بتعهد مضبوط من املوثق يؤكد فيه هذا التفويض النازل لصاحل
البنك كضمان على القرض املقدم.
 oوصل إيداع الحصة الشخصية من النسب المخصصة لمجموع القرض :
و حددت هذ احلصة بنسبة  % 1كما اشرنا إليه سابقا ،ما يوازي قيمة (  18.045.00دج ) ،و هو تصريح
مايل مباشر من الزبون بنية التقدم بطلب القرض بعد فتح احلساب البنكي اجلاري لدى الوكالة (  ) 264من جهة ،و
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من جهة أخرى التزامه ب شروط برنامج التمويل الثالثي ،و يفرض النظام الثالثي املربمج يف إطار تشغيل الشباب هذ
احلصة من املسامهة الشخصية توثيقا لنية طلب القرض ،حيث تبقى هذ النسبة ( القيمة ) يف رصيد الزبون لغاية حترير
امللف.
 oحصة صندوق ضمان القروض المصغرة ( : ) Fond De Garantie Assurance

تعترب قيمة هذا الضمان املقدمة إىل صندوق ضمان القروض املصغرة كقيمة مدجمة يف تكلفة املشروع ،و يتم حتديدها
مسبقا يف الدراسة ( التقنية-اإلقتصادية ) اليت تقوم هبا اللجنة اإلقتصادية املتخصصة يف منح املشاريع يف الوكالة الوطنية
لدعم تشغيل الشباب ،و تعترب هذ القيمة بالنسبة للبنك كضمان أساسي يف املشاريع اليت يكون فيها التعامل مشرتكا مع
الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب حيث يتقدم الزبون إىل صندوق ضمان القروض املصغرة لدفع هذ القيمة ،و يدخل
هذا اإلجراء ضمن عمليات التنسيق اليت متكن من الدراسة املالية السليمة للملف.
 oوثائق أخرى تعتبر كضمانات :

إذا اعتربنا النقاط السابقة كضمانات مالية حبتة أو قيم ملموسة ،فإنه هناك ضمانات أخرى بإمكاننا تصنيفها ضمن
الضمانات اإلدارية اليت بفضلها يضمن البنك التزام الزبون بسلوكه جتا ملفه املقدم ،و كذلك توثيق رغبته يف القرض ،و
تأكيد سعيه احلثيث إىل احلصول على قيمة القرض بغية مباشرة املشروع.
كما تعترب هذ الوثائق أيضا كوصالت التزام بني العناصر الثالثة  ( :بنك – زبون – وكالة دعم تشغيل الشباب )
من جهة  ،و من جهة أخرى كضمانات مع الصناديق األخرى للتأمني و اليت هلا عالقة مباشرة مع موضوع املشروع ،و
جند مثال :
 نسخة من السجل التجاري مصادق عليها من الصندوق الوطين للسجل التجاري. -شهادة اإلخضاع الضرييب .

المطلب الثاني  :الدراسة المالية لمشروع المؤسسة طالبة القرض

إن الدراسة املالية ملشروع املؤسسة تدخل ضمن مسارات اختاذ قرار القبول أو عدم القبول ،و يف هذا الصدد ،تعترب

الوثائق احملاسبية اليت تقدم هبا الزبون ( م ) للوكالة كإثباتات مالية و حماسبية ،متكن من إمتام الدراسة على أكمل وجه،
قبل إرساهلا للجنة اخلاصة بالقروض يف جممع اإلستغالل (  ،) GREالختاذ القرار النهائي.
بالنسبة لصاحب الوكالة ،السيد ( م ) ،جاء ملفه املايل مكونا من :
- 5امليزانية التقديرية للسنوات اخلمس القادمة.
- 4جداول هيكلة االستثمارات و اهليكلة املالية.
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البرج

- 1جدول اإلهتالك.
- 2جدول حسابات النتائج التقديري.
و سوف نقوم بالدراسة املالية هلذ العناصر األربعة ،بغية معرفة الوضعية املالية للوكالة اإلشهارية ،و كذا الستقراء
لغة األرقام املتواجدة فيها ،و منه حماولة اخلروج بنتيجة عن درجة اخلطر املتواجدة يف امللف ،و كذا سلوك البنك يف معاجلة
هذا العنصر ،و أسلوب تطبيق الضمانات ،قبل اخلروج بتقييم هنائي حول املشروع الكلي.

 أوال  :الميزانية التقديرية للسنوات الخمس القادمة
الجدول رقم ( :)11الميزانية التقديرية
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البرج

السنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوات
البيـ ـ ـان
السنة األولى

السنة الثانية

السنة الثالثة

السنة الرابعة

السنة الخامسة

مصاريف
متهيدية

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

أراضي

-

-

-

-

-

هيكلة
قاعدية

-

-

-

-

-

جتهيزات
إنتاج

041.100

041.100

041.100

041.100

041.100

االهتالك

02.110

528500

441.610

488.400

104.010

أدوات

-

-

-

-

-

وسائل
متداولة

-

-

-

-

-

االهتالك

-

-

-

-

-

خمزون

510.000

511.000

545.100

508.110

88.251

متوفرات

455.862.51

551.085.52 552.142.86 418.815.65 441.681.04

نتائج عجز

-

مجموع
األصول
احلصة
الشخصية

-

-

-

-

1910811011 1010801091 9910191011 8010191011 101110911011
10.805.12

10.805.12

10.805.12
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البرج

نتائج تنتظر -
التوزيع

-

-

-

-

قرض بنكي

148.458.04

501.821.02 455.680.28 150.115.41 241.102.80

قرض

588.006.68

588.006.68 588.006.68 588.006.68 588.006.68

ANSEJ
موردون

-

-

-

-

-

ضرائب

-

-

-

-

-

نتائج صافية 406.080.25
مجموع
الخصوم

412.102.18 414.208.11 110.824.16 106.804.01

1910811011 1010801091 9910191011 8010191011 101110911011

المصدر :من إعداد الطالبتني اعتمادا على وثائق البنك.
 ثانيا  :هيكلة االستثمار :
الجدول رقم ( :)11هيكل االستثمار0
البيـ ـان
مصاريف إعدادية

40.000

40.000

أراضي

-

-

هيكلة قاعدية

-

-

جتهيزات إنتاج

041.100

041.100

أدوات

0

0

وسائل متداولة

0

0

مكاتب

-

-

حقوق جبائية و ضرائب

0

0
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البرج

مصاريف التأمني

8.608

8.608

مصاريف الرتكيب

0

5.828

حصة صندوق الضمان على القرض املصغر -
رأس املال العامل

0

0

المجمـ ـ ــوع

0110108

0110110

المصدر :من إعداد الطالبتني اعتمادا على وثائق البنك
 ثالثا  :الهيكلة المالية  :الجدول رقم( :)11الهيكلة المالية0
البيان

نسبة المشاركة

هيكلة عادية

هيكلة حقيقية

احلصة الشخصية :

%1

10.805

10.805

القيم امللموسة

-

-

-

القيم الطبيعية

-

-

-

قرض ANSEJ

% 41

588.000

588.000

القرض البنكي

% 00

148.458

148.458

المجموع

%111

0110110

0110110

المصدر :من إعداد الطالبتني اعتمادا على وثائق البنك
 رابعا  :اهتالك القرض البنكي :

الجدول رقم ( :)11اهتالك القرض البنكي0
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البرج

المصدر :من إعداد الطالبتني اعتمادا على وثائق البنك
 خامسا  :جدول حسابات النتائج التقديري :
الجدول رقم ( :)11جدول حسابات النتائج0
البيان

السنة األولى

السنة الثانية

السنة الثالثة

السنة الرابعة

السنة الخامسة

مبيعات

0

0

0

0

0

السلع
0

0

0

0

0

سلع
مستهلكة

هامش خام 0

0

0

0

0

إنتاج مباع

0

0

0

0

0

خدمات

11110111

101110111

101110111

101100111

101110111011

مقدمة
مواد
مستهلكة

410.000

464.100

401.641

488.206.41

101.806.16

خدمات

441.000

416.410

460.261.61 428.064.10

401.288.85

منها :
قيمة القرض

529.218.72

مدة القرض

5

نسبة
البنكي

القرض % 8.10

النسبة العامة

% 10

البيــان

السنة األولى

االستهالك

501.821.02 501.821.02 501.821.02 501.821.02 501.821.02

السنة الثانية

السنة الثالثة

السنة الرابعة

السنة الخامسة

الرئيسي
الباقي للدفع
الفائدة البنكية
الفائدة
اإلمتيازية

- 455.680.28 150.115.41 241.102.80 148.458.04
22.881.18

11.886.80

46.880.51

50.881.22

8.886.04

البنكية 44.285.80

50.881.22

51.281.08

8.886.04

2.288.16
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البرج
46.410

40.164.10

48.820.61

10.180.66

 -النقل

41.000

 تكاليف 510.000كراء

510.100

561.101

501.621.01

584.141.82

 -صيانة و 41.000

46.410

40.164.10

48.820.61

10.180.66

تصليح
 خدمات 41.000أخرى
القيمة

1110111

48.820.61

46.410

40.164.10

1110111

1100011011 1090911011

10.180.66
1190111009

المضافة
مصاريف
عمال

540.000

546.000

514.100

518.851

521.860.01

مصاريف

8.608

0.855.50

0.048.88

6.146.88

1.682.48

خمتلفة
تأمني

8.608

0.855.50

0.048.88

6.146.88

1.682.48

مصاريف
أخرى

0

0

0

0

0

ضرائب و 0

0

0

10.812.12

18.020.01

رسوم:
 -إيداع

0

0

0

8.112.80

8.015.61

 ضريبةTAIC

0

0

0

48.158.22

10.881.25

حقوق

0

0

0

0

0

مجارك
مصاريف
مالية

22.881.18

11.886.80

46.880.51

50.881.22

8.886.04

اهتالكات

02.110

02.110

02.110

02.110

02.110

تكاليف
استغالل

401.618.06 420.800.52 422.120.80 428.454.18
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البرج

RBE

114.551.16 110.824.16 106.804.01 406.080.25
0

88.612.05

0

ضريبة
IBS

0

النتيجة

414.208.11 110.824.16 106.804.01 406.080.25

161.485.80
508.880.18
412.102.18

الصافية
لالستغالل
100.048.11 254.284.16 185.214.01 115.110.25

صايف

148.812.18

التدفق املايل
تعويض
أساسي

501.821.02 501.821.02 501.821.02 501.821.02

501.821.02

صافي

1110191011 1110119011 1010119019 1110181010

1110111011

التدفق
النقدي
تدفق نقدي 5.415.826.80 5.048.816.50 840.010.16 145.505.81 421.281.60
متجمع
صايف القيمة 855.005.82
احلالية
معدل
املردودية
الداخلي

415.826.10

-

0

-

0

0

-

-

-

المصدر :من إعداد الطالبتني اعتمادا على وثائق البنك
 سادسا  :القراءة التحليلية للوضعية المالية للمؤسسة :

انطالقا من الوثائق احملاسبية املقدمة ( هيكلة مالية ،ميزانيات ،جدول حسابات النتائج ،هيكلة االستثمار ) ميكننا

اخلروج بالقراءة التحليلية التالية :
أ /القيمة المضافة :
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البرج

باعتبار القيمة املضافة يف التحليل املايل هي الفائض الذي حتققه املؤسسة ،و هي مقدار ما أضافته هذ املؤسسة إىل
ما استخدمته من موارد و لوازم مستهلكة ،و كذلك من خدمات ،و هي املساوية رياضيا إىل :
اإلنتاج – اإلستهالك الدوري

نالحظ من جدول حسابات النتائج أن القيمة املضافة للوكالة يف تزايد مستمر عرب السنوات اخلمس املدروسة.
حيث انتقلت القيمة من  141.000دج يف السنة األوىل إىل  618.520.08دج يف السنة اخلامسة ،و هذا
مؤشر إجيايب لعملية تسيري نشاط الوكالة.
ب /التدفق النقدي :

هو واحد من بني أهم املؤشرات املالية املعتمدة يف دراسة تسيري املؤسسات.
و إذا كان التدفق النقدي يعين حماسبيا ،الزيادة النقدية املتولدة نتيجة عمليات تشغيل لفرتة معينة ،فهو ميثل الفائض

أو الزيادة املرتتبة عن سري نشاط املؤسسة خالل دورهتا احملاسبية ،فما تتحصل عليه املؤسسة يسمى مقبوضات ،و ما
تنفقه يسمى مدفوعات ،فإذا متت تسوية العمليات اآلجلة فاملؤسسة تتحصل على زيادة السيولة و هي عامل أساسي يف
متويل نشاطها.
و نالحظ من خالل جدول حسابات النتائج أن قيم صايف التدفق النقدي عرفت ارتفاعا خالل السنوات الثالث
األوىل على النحو التايل 421.281.60 :دج  401.608.48 ،دج  106.628.65 ،دج  ،لتعود إىل
االخنفاض نسبيا يف السنة الرابعة و اخلامسة نتيجة لإله تالك و املؤونات املستخدمة ،و هي على العموم مؤشر إجيايب يف
عملية تسيري الوكالة ألهنا تعترب عن إمكانية إجيابية للتمويل الذايت للوكالة ،و إمكانية جتاوزها بذلك ملختلف األخطار
احملتملة.
جـ  /النسب المالية :
- 1نسب المردودية :
النتيجة الصافية
نسبة المردودية المالية =
األصول

و هذا جدول حساب نسبة امل ردودية املالية خالل السنوات اخلمس ،انطالقا من امليزانيات و جدول حسابات
النتائج .
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البرج
الجدول رقم ( :)10جدول حساب نسبة المردودية المالية0
البيان

املردودية

نسبة
املالية

السنة األوىل

السنة الثانية

السنة الثالثة

السنة الرابعة

السنة اخلامسة

% 46

% 14

% 18

% 12

% 43

انطالقا من النتائج املتحصل عليها  ،نالحظ أن نسبة املردودية املالية للوكالة حمل الدراسة ،هي يف تزايد مستمر ،و
هي تطورات إجيابية تبني كفاءة الوكالة يف تسيري أصوهلا املالية ،و بالتايل قدرهتا على التمويل الذايت.
- 1النسب الهيكلية :
الديــون
نسبة التمويل الخارجي =
األصول

و هذا جد ول حساب نسبة التمويل اخلارجي خالل السنوات اخلمس ،انطالقا من امليزانيات و جدول حسابات
النتائج .
الجدول رقم ( :)19جدول حساب نسبة التمويل الخارجي خالل السنوات الخمس0
البيان

نسبة
الخارجي

التمويل

السنة األولى

السنة الثانية

السنة الثالثة

السنة الرابعة

السنة الخامسة

1011

1011

1010

0.59

0.50
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البرج
انطالقا من النتائج املتحصل عليها ،نالحظ أن النسب تشري إىل قدرة الوكالة على التمويل اخلارجي ،و هذا بالنظر
إىل التناسب بني قيم الديون و قيم األصول ،و هو ما يعين أن التحصيل املايل اخلارجي كايف لتغطية أعمال الوكالة.
- 1نسبة القدرة على التسديد :
القروض المتوسطة األجل
نسبة القدرة على التسديد =
األموال الثابتة

و هذا جدول حساب نسبة القدرة على التسديد خالل السنوات اخلمس ،انطالقا من امليزانيات و جدول
حسابات النتائج.
الجدول رقم ( :)18جدول حساب نسبة القدرة على التسديد خالل السنوات الخمس0

البيان

نسبة

القدرة

على التسديد

السنة األولى

السنة الثانية

السنة الثالثة

السنة الرابعة

السنة الخامسة

1091

1001

1018

0.25

0.35

انطالقا من النتائج املتحصل عليها ،نالحظ أن نسب القدرة على التسديد للوكالة حمل الدراسة ،تبني أن األموال
الثابتة ذات قيم مناسبة لتغطية القدرة على التسديد مقارنة بالديون متوسطة األجل ،و هذا يعين أيضا أن الوكالة جتمع
املوارد (خدماهتا) لكي تطور التزاماهتا االستحقاقية على املدى املتوسط ،فهي إذن نسب تعكس قدرهتا على التسديد ،و
هو مؤشر إجيايب.
د – الخدمات المقدمة :

نالحظ انطالقا من جدول حسابات النتائج أن قيم اخلدمات اليت قدمتها الوكالة يف تزايد مستمر ،حيث انتقلت

من  5000.000 :دج يف السنة األوىل إىل  5.451.106.41دج يف السنة اخلامسة ،مرورا بـ 5.010.000 :
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البرج

دج ،و  5.504.100دج و  5.510.641دج  ،يف السنوات الثانية و الثالثة و الرابعة على التوايل ،و هو ما يعين أن
سري نشاط الوكالة يف حتسن مستمر ،و أن فعالية اخلدمات املقدمة ذات مؤشر إجيايب.
المطلب الثالث :تقييم المشروع و قرار الوكالة

من خالل القراءة التحليلية للوضعية املالية للوكالة ،و املؤشرات املالية اليت مت حساهبا ،ميكن اعتبار أن السياسة املالية
املنتهجة من طرف الوكالة ( تقديريا ) مقبولة.
بالنسبة للقيمة املضافة ،فقد اتضح من خالل تزايدها الطردي أن حالة الوكالة ميكن أن تتحسن من سنة إىل أخرى
خالل السنوات التقديرية املدروسة ،و هذا يعين مزيدا من القدرة املالية على الوفاء بالديون و كذلك االستقاللية املالية.
بالنسبة ل لتدفق النقدي ،فقد اتضح أنه مؤشر إجيايب يعين التقدم املستمر يف عمليات التشغيل ( نشاط الوكالة ) و
بالتايل ثبات الوضعية احملاسبية و املالية للوكالة ( الوكالة تتحصل على مقبوضات ) و ارتفاع األرقام بشكل متسلسل
خالل السنوات اخلمس املدروسة يؤكد قدرة الوكالة على التمويل الذايت ،و بذلك ترتفع إمكانية جتاوزها للحاالت الطارئة
و األخطار املمكن تواجدها ( تقلبات اقتصادية  ....اخل ).
بالنسبة للنسب املالية ،فكما رأينا أن املردودية املالية أظهرت كفاءة املؤسسة يف التسيري املايل ،أما نسبة التمويل
اخلارجي فبينت تناسب قيم الديون مقارنة بقيم األصول و هو مؤشر إجيايب لوكالة.
أما عن نسبة القدرة على التسديد ،فرأينا أن األرقام اليت حتصلنا عليها أكدت إمكانية تغطية الوكالة االشهارية لكل
أنواع العجز املمكنة و كذلك قدرهتا على التزاماهتا االستحقاقية خصوصا جتا البنك الذي يعترب املعين األول يف مسألة

االستحقاقات.
أخريا فمؤشر اخلدمات املقدمة ،و الذي كان يف تزايد طردي أثبت أن الوكالة قادرة على البقاء يف احليز التنافسي و
بالتايل اإلستمرارية يف حتقيق أرباح ،مما يعين إمكانية و قدرة الوكالة على تسديد حصص البنك من القرض.
انطالقا م ن كل هذ املؤشرات املالية ،و إضافة إىل الضمانات اليت سبق لنا اإلطالع عليها و حتليل بياناهتا و اليت
التزم هبا الزبون ( م ) طالب القرض ،ميكننا اخلروج بتقييم هنائي مللف القرض للزبون ( م ) و أن نقول :
" إن البنك ،ممثال يف الوكالة (  ) 264و بعد اطالعه على بيانات امللف املدروس و حتليل اجلداول املالية و
امليزانيات التقديري ،و بالتنسيق مع اللجنة اخلاصة بالقروض يف جممع االستغالل اجلهوي (  ) GREجاء قرار بقبول
ملف طلب القرض للزبون ( م ) بتمويله وكالة إشهارية  ،موفقا و سليما و استوىف امللف كل الشروط الالزمة مبا يف ذلك
التجانس و برنامج التمويل الثالثي املعتمد من طرف صندوق دعم و تشغيل الشباب.
و عمال منه على جتاوز خطر عدم التسديد بالدرجة األوىل ( معزى إىل نقص التجربة كما متت اإلشارة غليه يف
تقرير اللجنة الداخلية للقرض التابعة للوكالة  ) -264-مت فرض ضمانات بنكية على الزبون ،و الذي بدور قام باإللتزام
هبا مما يعين استيفاء كل الشروط من اجلانبني ما جيعل املعادلة البنكية متوازنة األطراف.
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و بالتايل فقد جاء قرار البنك مبنح القرض للزبون ( م ) يف إطار الربنامج الثالثي مع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل
الشباب قرارا سليما و مضمونا ".

خالصـة الفصل:
انطالقا من مجلة املطالب اليت تعرضنا هلا خالل هذا الفصل ،نستنتج أن قرار منح قرض يف بنك الفالحة و التنمية
الريفية ،ليس قرارا أحادي اإلجتا  ،و إمنا هو عملية مركبة تتضافر فيها الكثري من العناصر اليت ينبغي تسليط الضوء عليها
جيدا بغية احلصول على قرار سليم مضمون النتائج.
إن أي ملف قرض ينبغي أن تكون دراسته خمتلفة و شاملة اجلوانب تستويف كل العناصر ( من وثائق مقدمة ،و
جداول مالية ،و ميزانيات تقديرية ،إضافة إىل الزيارات امليدانية .) ...
و التحليل املايل أداة جوهرية يف عملية تقييم ملفات القروض اليت يتقدم هبا الزبائن على الوكالة.
و تعترب الضمانات املقدمة واحدة من اإلجراءات اليت ميتلك البنك آلية تسيريها ،فهو الذي يقرر ( بعد الدراسة
األولية و الثانوية املنسقة ) طبيعة الضمانات اليت ينبغي على الزبون اإللتزام هبا ،حىت يتمكن من اختاذ القرار الصحيح
خبصوص منح القرض.
أخريا ..ميكننا القول أن عنصر خطر عدم التسديد هو العنصر األكثر تعرضا للدراسة ،و هذا لكون عنصر مرن
ميكنه أن يتخذ عدة أشكال و عدة صور ،و يف هذا الصدد جتتهد جلنة القرض يف الوكالة ( )264على تطويق هذا
العنصر بكل أساليبه و صور من خالل فرضها للضمانات املتماشية و طبيعة اخلطر .و بالتايل حصر كل أشكال عدم
التسديد و ضمان سري جيد للقرض ،و كذلك متابعة صارمة و مستمرة لعمليات التسديد الدورية احملددة و املشروطة.
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خاتمة
أصبح القطاع الفالحي يلعب دورا هاما وأساسيا يف معظم اقتصاديات العام ،سواء على املستوى
االقتصادي أو مدى مسامهته يف الناتج احمللي اإلمجايل  ،وكذا قدرته على رفع مستوى العمالة والتخفيف من حدة
البطالة مبختلف أشكاهلا ،ولكن رغم أمهية هذا القطاع اقتصاديا واالهتمام الذي يلقاه من طرف الدولة تبقى هناك
عدة عوائق تواجه هذا القطاع ،ولعل من ابرز هذه العوائق هي مشكلة التمويل ،وأمام عجز أساليب التمويل
التقليدية وعدم قدرهتا على احتواء متطلبات القطاع الفالحي ،فقد عملت الدولة بصفتها الوصية على هذا القطاع
إىل استحداث صور متويلية جديدة للقطاع الفالحي .
نظرا ملكانة القطاع الفالحي يف الوصول إىل التنمية الفالحية اضطرت الدولة اجلزائرية إىل إحداث تغريات
عميقة يف البنيان الفالحي و تطويره للوصول إىل االكتفاء الذايت ،ولقد كانت هناك الكثري من مناذج التنمية
الفالحية يف تفعيل دورها يف التنمية االقتصادية واعتبارها حمرك هلا خاصة يف مراحلها األوىل ،ورغم احملاوالت
العديدة والتوجهات اجلديدة إلدارة عملية التنمية الفالحية  ،إال أهنا تبقى قاصرة كأسلوب للتنمية يف الدول النامية
وخاصة يف الوقت احلاضر .
اختبار الفرضيات :
تعترب البنوك من أهم مصادر التمويل ملختلف القطاعات  :تلعب دورا هاما يف متويل االقتصاديات ملا توفره منسيولة وذلك ملسامهتها يف جتميع ادخارات األفراد ومنح القروض للمشاريع االستثمارية الفعالة اليت هتدف إىل
حتقيق التنمية  ،وهذا ما يؤكد صحة الفرضية األوىل .
تكمن أمهية التمويل يف جناح السياسة املتبعة للتمويل الن جناح املسري يف اختيار التمويل املناسب الذي حيققاكرب عائد بأقل تكلفة يؤدي أكيد لنجاح سياسة التمويل املنتهجة  ،وهذا مايثبت صحة الفرضية الثانية .
شهد القطاع الفالحي يف اجلزائر تطورات عميقة منذ االستقالل إىل يومنا هذا ،وهذا ماتثبته مرحلة التسيريالذايت ،الثورة الزراعية ....وصوال إىل الربامج التنموية املتبعة للسنوات األخرية ،وهذا مايثبت صحة الفرضية الثالثة .
يقدم بنك الفالحة والتنمية الريفية قروضا بكل أنواعها من بينها :*قروض يف إطار التحدي الذي مينح للفالح لتمويل نشاطاته طويلة ومتوسطة املدى .
*القرض الرفيق الذي مينح لتمويل نشاطات قصرية املدى .
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*القرض املدعم حتت برنامج الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر :
خيصص لتمويل مجيع املشاريع التابعة للقطاع الفالحي مبا يف ذلك الصناعات الفالحية وال تتعدى  8سنوات .
*القرض املدعم حتت برنامج الصندوق الوطين للتامني على البطالة وهو قرض استثماري طويل األجل خيصص
لتمويل املؤسسات املصغرة الناشطة يف القطاع الفالحي وخيصص للشباب العاطلني عن العمل .
*القرض املدعم حتت برنامج الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وهو قرض طويل األجل موجه لتمويل كامل
املشاريع الفالحية يف إطار برنامج تشغيل الشباب  ،وهذا ما يثبت صحة الفرضية الرابعة.
نتائج الدراسة :
-1ثقافة األفراد مبختلف أنواع القروض احلديثة املخصصة للقطاع الفالحي حمدودة جدا .
-2عدم اهتمام الشباب بالقطاع الفالحي والنظرة املسيئة للفالح بصفة عامة .
-3التزال اجلزائر تعاين من التخلف يف اجملال املصريف حبيث معظم البنوك التتعامل بالقروض الفالحية .
-4موظفو الوكالة اليستعملون أسلوبا إرشاديا لشرح خمتلف مواضيع القروض وشروط العمل هبا .
-5البنك اليقوم بالدراسة االقتصادية للمشاريع املقدمة على التمويل من طرفه.
-6يعترب املخطط الوطين للتنمية الفالحية وسيلة من وسائل تطبيق سياسة الدعم الفالحي اليت اتبعتها اجلزائر
مؤخرا .
-7القتصر آليات التمويل الفالحي على التمويل البنكي فقط بل يعترب الدعم الفالحي املتبع من طرف الدولة
هو اآلخر آلية من آليات التمويل هلذا القطاع .
توصيات الدراسة :
-1ضرورة إقامة برامج ومراكز توعية وتأهيل الشباب وتشجيعهم على خدمة القطاع الفالحي .
-2تشجيع الزراعة بكافة الطرق مثل امللتقيات ،استخدام األنواع املالئمة من األمسدة واملبيدات مبا يتوافق مع
املتطلبات العاملية .

خاتمة
-3القيام باإلعالن واإلشهار بأنواع التمويالت املوجهة للقطاع الفالحي وتوضيح مميزات هذه التمويالت بغرض
استقطاب اكرب عدد ممكن من املستثمرين املتوجهني هلذا القطاع .
-4توجيه وتكوين إطارات مؤهلة بالقطاع الفالحي .
-5االهتمام بالرتبية وإقامة السدود لتوفري املناخ املناسب للزراعة .
-6التخفيف من تكاليف وإجراءات منح القروض البنكية املقدمة للقطاع الزراعي وذلك من اجل تسريع وتسهيل
معامالت احلصول على القروض الزراعية .
-7حتفيز الدولة الفالحني عن طريق تقدمي مبالغ مالية ألحسن منتوج زراعي .
آفاق الدراسة :
حاولنا من خالل دراستنا هلذا املوضوع اإلملام باجلوانب اليت رأيناها مهمة ،ويبقى اجملال مفتوح لدراسات أخرى
حول هذا املوضوع مثل :
دور القطاع الفالحي يف حتقيق التنمية املستدامة .دور القرض السندي يف متويل القطاع الفالحي .ويف األخري فان حبثنا هذا جمرد حماولة إلثراء واحد من أهم املواضيع ،ونأمل أن نكون قد وفقنا يف اإلملام ببعض
جوانبه.

أوال -الكتب :
-1خالد أمني عبد اهلل  ،العمليات املصرفية ،دار الرائد للنشر  ،ط، 1عمان ،األردن .9002،
-2حممد الصرييف ،إدارة املصارف ،دار املناهج للنشر والتوزيع ،ط، 1عمان .9002 ،
-3حسني امحد عبد الرحيم ،اقتصاديات النقود والبنوك ،مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع  ،ط، 1مصر .9002،
-4حممد عبد الفتاح الصرييف ،إدارة البنوك ،دار املناهج للنشر والتوزيع ،ط، 1عمان .9012،
-5خالد أمني عبد اهلل ،العمليات املصرفية (الطرق احملاسبية احلديثة ) ،دار وائل للنشر ،ط، 2عمان .9012،
-6حممد الصاحل حناوي ،املؤسسات املالية ،البورصة والبنوك التجارية ،الدار اجلامعية  ،مصر .1221 ،
-7امحد بوراس ،متويل املنشات االقتصادية ،دار العلوم للنشر والتوزيع ،اجلزائر .9001 ،
-8طاهر الفاضل البياين ومريال روحي مسارة ،النقود والبنوك واملتغريات االقتصادية املعاصرة ،دار وائل للنشر
،عمان .9012،
-9فريد النجار ،البورصات واهلندسة املالية ،مؤسسات شباب اجلامعة للنشر ،مصر .1222-1221،
-11قتيبة عبد الرمحان العاين ،التمويل ووظائفه يف البنوك اإلسالمية والتجارية –دراسة مقارنة، -دار النفائس
للنشر  ،عمان .9012،
-11ناصر دادي عدون وآخرون ،مراقبة التسيري يف املؤسسات االقتصادية (حالة البنوك) ،دار احملمدية العامة
،اجلزائر .9002،
-12أسامة كامل  ،عبد الغين حامد ،النقود والبنوك ،مؤسسات لورد العاملية للشؤون اجلامعية ،املنامة  ،البحرين ،
.9002
-13خبابة عبد اهلل ،االقتصاد املصريف ،مؤسسات شباب اجلامعة  ،اجلزائر .9001،
-14سامر بطرس جلدة  ،النقود والبنوك ،دار البداية ،ط، 1عمان .9001،

-15حسني عطا غنيم ،دراسات يف التمويل  ،املكتبة األكادميية للنشر ،القاهرة .9002،
-16عبد الغفار حنفي ،أساسيات التمويل واإلدارة املالية ،الدار اجلامعية للطباعة والنشر والتوزيع ،ط9
،اإلسكندرية .9009،
-17عبد احلليم كراجة وآخرون ،اإلدارة والتحليل املايل ،دار الصفاء ،ط ، 9عمان.
-18هبناس عباس ،معراج هواري ،امحد جمدل ،القرار االستثماري يف ظل عدم التأكد واألزمة املالية ،دار كنوز
للمعرفة العلمية للنشر والتوزيع ،عمان .9019 ،
-19عبد الغفار حنفي ،تقييم األداء املايل ودراسات اجلدوى ،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية .9002،
-21عبد املنعم السيد علي ،نزار سعد الدين العيسي ،النقود واملصارف واألسواق املالية ،دار حامد للنشر
والتوزيع ،عمان .9002،
-21عبد املعطي رضا أرشيد،حمفوظ امحد جودة ،إدارة االئتمان ،دار وائل للطباعة والنشر ،عمان .1222،
-22حممد أمين عزة امليداين ،اإلدارة التمويلية يف الشركات ،مكتبة العبيكان ،ط، 2األردن .1222،
-23موفق عدنان ،عبد اجلبار حلمريي ،أساسيات التمويل واالستثمار يف صناعة السياحة ،الوراق للنشر والتوزيع،
ط، 1عمان .9019،
-24حممود حسني الوادي ،حسني حممد مسحان ،املصارف اإلسالمية ،دار امليسرة للنشر والتوزيع ،ط، 2عمان
.9019،
-25محزة شوادر  ،عالقة البنوك اإلسالمية بالبنوك املركزية ،عماد الدين للنشر والتوزيع ،عمان .9012،
-26فيصل حممود شواورة ،مبادئ اإلدارة املالية ،دار امليسرة للنشر والتوزيع والطباعة ،ط ، 1عمان .9012،
-27نفيسة حممد باشري،إدارة االئتمان ،مركز جامعة القاهرة للتعليم املفتوح  ،مصر .
-28امحد زهري شامية ،اقتصاديات النقود واملصارف ،منشورات جامعة حلب ،مديرية الكتب واملطبوعات
اجلامعية ،حلب ،سوريا .9000،

-29محزة حممود زبيعي ،إدارة االئتمان املصريف والتحليل االئتماين ،مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع ،ط، 1عمان
.9009،
-31معراج هواري حاج سعيد عمر ،التمويل التاجريي (املفاهيم واألسس) ،دار كنوز املعرفة العلمية للنشر
والتوزيع ،األردن .9019،
-31نضال احلواري ،إدارة املشاريع اإلمنائية (دراسة وتقرير اجلدوى ) ،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ،األردن
.9012،
-32مؤيد الفضل ،تقييم وإدارة املشروعات املتوسطة والكبرية ،مؤسسة الوار للنشر والتوزيع ،عمان .9002،
-33عبد املطلب عبد احلميد ،دراسات اجلدوى االقتصادية واختاذ القرارات االستثمارية ،الدار اجلامعية
،اإلسكندرية .9000،
-34غالب جليل صويص ،أساسيات إدارة املشاريع ،إثراء للنشر والتوزيع ،األردن .9010،
-35حممد عبد الفتاح احلشماوي ،دراسة جدوى املشروعات االستثمارية ،املنظمة العربية للنشر والتوزيع ،مصر
.9002،
-36حيي غين أبو الفتوح ،أسس وإجراءات دراسات جدوى املشروعات ،دار اجلامعة اجلديدة للنشر
،اإلسكندرية .9002،
-37عبد العزيز مصطفى عبد الكرمي ،دراسة اجلدوى وتقييم املشروعات  ،دار احلامد للنشر والتوزيع ،عمان
.9002،
-38حممد بلقاسم حسن هبلول ،االستثمار وإشكالية التوازن اجلهوي مثال اجلزائر ،املؤسسة الوطنية للكتاب ،
اجلزائر .
-39حسن هبلول بلقاسم ،ختطيط التنمية وإعادة تنظيم مسارها يف اجلزائر ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزء
الثاين ،بن عكنون ،اجلزائر .1222،

ثانيا –األطروحات والمذكرات :
-1ليندة داوس ،الرقابة الداخلية يف البنوك التجارية يف ظل املعايري الدولية ،مذكرة نيل شهادة املاجستري ،ختصص
تدقيق وحماسبة ،جامعة العريب بن املهيدي  ،أم البواقي .9012-9019،
-2أحالم عقون ،تسيري خماطر القروض البنكية وفقا للمعايري الدولية ،دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية
اجملمع اجلهوي لالستغالل ،مذكرة نيل شهادة املاسرت كلية علوم التسيري ،ختصص مالية وتأمينات وتسيري خماطر
،جامعة العريب بن املهيدي ،أم البواقي .9012-9019،
-3عباس حممد االمني ،شقال رابح ،استخدام التحليل االئتماين يف التقليل من خماطر منح القروض يف البنوك
التجارية ،مذكرة نيل شهادة املاسرت يف علوم التسيري دراسة حالة قرض يف بنك الفالحة والتنمية الريفية ،جامعة
بومرداس .9012-9012،
-4مفيدة طلبة ،إدارة خماطر السيولة ومدى تأثريها على منح القروض قي لبنوك التجارية  ،مذكرة نيل شهادة
املاسرت ختصص مالية وبنوك ،كلية العلوم االقتصادية  ،جامعة العريب بن مهيدي ،أم البواقي .9012-9019،
-5مفتيس سامل ،دور البنوك التجارية يف متويل املشاريع االستثمارية ،مذكرة نيل شهادة املاسرت كلية العلوم
االقتصادية والتجارية علوم التسيري ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة .9012-9019،
-6عيساين ربيع ،دور البنوك يف تنشيط التنمية السياحية  ،مذكرة نيل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية
ختصص اقتصاد التنمية ،جامعة احلاج خلضر  ،باتنة .9019-9011،
-7عبد العزيز ميلودي ،حمددات االستثمار يف البنوك اإلسالمية ،مذكرة نيل شهادة املاجستري ،العلوم االقتصادية
فرع اقتصاد كمي ،جامعة اجلزائر .9002،
-8عبد اهلل بلعيدي ،التمويل برأس مال املخاطر (دراسة مقارنة مع التمويل بنظام الشراكة )،مذكرة نيل شهادة
املاجستري يف علوم التسيري  ،جامعة احلاج خلضر ،باتنة .9001،
-9منري نوري ،البدائل التمويلية املتاحة للمؤسسة واملفاضلة بينهما يف ظل اإلصالح البنكي  ،دراسة حالة مركب
تكرير امللح ( ،)9002-9001رسالة ماجستري يف العلوم االقتصادية ،جامعة بسكرة .9002-9002 ،

-11أمينة بن عراب ،اثر التمويل على أداء املؤسسات الصغرية واملتوسطة ،دراسة حالة متويل املؤسسات
االقتصادية يف اجلزائر ،مذكرة نيل شهادة املاسرت علوم التسيري ختصص مالية وتأمينات وتسيري املخاطر ،جامعة
العريب بن مهيدي ،أم البواقي .9012-9019،
-11عالم عبد النور ،دور صناعة الصكوك اإلسالمية كبديل للسندات التقليدية يف تطوير التمويل ،دراسة مقارنة
بني التجربة املاليزية والتجربة اخلليجية لصناعة الصكوك اإلسالمية  ،مذكرة نيل شهادة املاجستري يف العلوم
االقتصادية  ،جامعة فرحات عباس  ،سطيف .9019-9011 ،
-12خدجية عياش ،سياسة التنمية الفالحية يف اجلزائر  ،دراسة حالة املخطط الوطين للتنمية الفالحية -9000
، 9002مذكرة نيل شهادة املاجستري  ،غري منشورة ،جامعة اجلزائر .9011-9010،
-13مرمي العمري ،مفاضلة املؤسسات بني التمويل املصريف وعن طريق قرض اإلجيار ،مذكرة نيل شهادة املاسرت
علوم التسيري ،ختصص مالية وتأمينات وتسيري املخاطر  ،جامعة العريب بن املهيدي  ،أم البواقي -9019 ،
.9012
-14نوال عجمون  ،دور التمويل املصريف يف التنمية االقتصادية  ،حالة اجلزائر ،مذكرة نيل شهادة املاجستري يف
علوم التسيري ،ختصص نقود ومالية ،جامعة اجلزائر .9002-9002،
-15زبري عياش ،تأثري تطبيق اتفاقية بازل  9على متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة ،أطروحة نيل شهادة
الدكتوراه يف علوم التسيري  ،ختصص مالية ،جامعة العريب بن املهيدي ،أم البواقي .9019-9011،
-16عمران نادية  ،دور البنوك التجارية يف متويل املشاريع االستثمارية  ،دراسة حالة البنك الوطين اجلزائري
،شبكة األشغال ورقلة  ،مذكرة علوم اقتصادية ختصص مالية وبنوك  ،جامعة قاصدي مرباح  ،ورقلة -9012،
.9012
-17إميان اجنرو ،التحليل االئتماين ودوره يف ترشيد عمليات اإلقراض ( املصرف الصناعي السوري منوذجا )
،مذكرة نيل شهادة ماجستري  ،ختصص حماسبة  ،جامعة تشرين  ،سوريا .9002-9002 ،

-18الواعر خلميسي ،البيع باإلجيار كآلية لتمويل القطاع الفالحي يف اجلزائر ،دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية
الريفية يف مليلة و  dsaأم البواقي ،مذكرة نيل شهادة املاسرت ،علوم التسيري ،ختصص مالية وبنوك  ،جامعة العريب
بن املهيدي  ،أم البواقي .9012-9012 ،
-19رمي كعباش ،وفاء ناجم ،التمويل البنكي للقطاع الفالحي يف اجلزائر  ،مذكرة نيل شهادة املاسرت علوم
اقتصادية ،جامعة اجلياليل بونعامة  ،مخيس مليانة .9012-9012 ،
-21بن عزة هشام ،دور القرض االجياري يف متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة ،مذكرة نيل شهادة املاجستري يف
االقتصاد ،ختصص مالية ودولية ،جامعة وهران .9019-9011،
-21سفيان قنيط  ،التقييم االقتصادي ملشروع كهربة شبكة السكة احلديدية  ،مذكرة نيل شهادة املاجستري
،علوم التسيري ،جامعة منتوري ،قسنطينة .9002-9002 ،
-21مهري عبد املالك ،دراسة اجلدوى املالية للمشروعات االستثمارية ومسامهتها يف اختاذ القرار االستثماري
،مذكرة نيل شهادة املاجستري  ،علوم التسيري  ،جامعة تبسة .
-22بن العارية حسني ،تقييم املشاريع االجتماعية ،مذكرة مقدمة نيل شهادة الدكتوراه يف العلوم االقتصادية ،
جامعة أبو بكر بلقايد  ،تلمسان .9012-9012 ،
-23حفصة زرار  ،دور دراسات اجلدوى املالية يف اختاذ القرار االستثماري  ،مذكرة نيل شهادة املاسرت أكادميي ،
جامعة قاصدي مرباح  ،ورقلة .9012-9012 ،
-24زهية حوري  ،تقييم املشروعات يف البلدان النامية  ،استخدام طريقة اآلثار  ،مذكرة نيل شهادة الدكتوراه
،علوم اقتصادية  ،جامعة منتوري ،قسنطينة .9002-9002 ،
-25شوخيي هناء ،آليات متويل القطاع الفالحي يف اجلزائر –دراسة حتليلية وتقييمية –مذكرة نيل شهادة املاسرت
،جامعة بسكرة .9012-9019 ،
-26محيدي باشا وليد ،دور السياسة االئتمانية يف متويل القطاع الفالحي اجلزائري ،مذكرة نيل شهادة املاجستري
،جامعة باتنة .9012-9012 ،

-27عز الدين مسري ،انعكاسات مسح ديون الفالحني على التنمية الفالحية يف اجلزائر ،مذكرة نيل شهادة
املاجستري  ،علوم اقتصادية  ،جامعة اجلزائر.9019-9011، -2-
-28حممد بشوشة ،مصادر التحويل وأثرها على الوضع املايل للمؤسسة ،دراسة حالة املؤسسة الوطنية لصناعة
الكوابل ببسكرة ،مذكرة لنيل شهادة املاجستري ،جامعة بسكرة .9002-9002،
-29زاوي بومدين ،التمويل البنكي وتنمية القطاع الفالحي يف اجلزائر (مقاربة كمية) ،أطروحة نيل شهادة
الدكتوراه  ،ختصص تسيري واقتصاد عمومي ،جامعة مصطفى اسطمبويل  ،معسكر .9012-9012،
-31رياش مربوك ،متويل القطاع الفالحي ،مذكرة نيل شهادة املاجستري ،علوم اقتصادية ،جامعة اجلزائر
.9009-9001،
-31بن مسينة دالل ،التمويل البنكي للقطاع الفالحي باجلزائر ،مذكرة نيل شهادة املاجستري ،جامعة حممد خيضر
،بسكرة .9002-9002،
-32حاجي العلجة ،تطور القطاع الفالحي يف اجلزائر يف ظل اإلصالحات االقتصادية ،مذكرة نيل شهادة
املاجستري ،علوم اقتصادية ،جامعة اجلزائر  ،سبتمرب .1222
-33بن طلحة صليحة ،اجلهاز املصريف اجلزائري ومتويل املؤسسة العمومية ،مذكرة نيل شهادة املاجستري ،علوم
اقتصادية ،جامعة اجلزائر .1222 ،
-34هيشر امحد التيجاين ،مدى مسامهة قطاع الزراعة اجلزائري يف االقتصاد الوطين من خالل دراسة سلوك
متغريات حساب اإلنتاج وحساب االستغالل للفرتة ، 9019-1222رسالة دكتوراه  ،علوم اقتصادية  ،جامعة
أبو بكر بلقايد  ،تلمسان .9012-9012 ،
-35معوش إميان  ،بورحلة نسيمة  ،واقع التمويل املصريف للقطاع الفالحي يف اجلزائر ،مذكرة نيل شهادة املاسرت
 ،علوم اقتصادية ،جامعة أكلي حمند اوحلاج  ،البويرة .9002-9002 ،
-36فوزية غريب ،الزراعية اجلزائرية بني االكتفاء والتبعية  ،أطروحة دكتوراه ،علوم اقتصادية ،جامعة منتوري ،
قسنطينة .9001-9002 ،

ثالثا -الملتقيات والمداخالت :
-1كامل رزيق  ،حممود مسدود  ،صيغ التمويل بال فوائد للقطاع الفالحي ،امللتقى الدويل حول تنمية الفالحة
الصحراوية كبديل للمواد الزائلة  ،جامعة حممد خيضر ،بسكرة  ،يومي 92-99افريل .9009
-2بونوة شعيب ،بودالل علي ،إشكالية التمويل الفالحي والسياسة املنتهجة النتعاش هذا القطاع  ،امللتقى
الدويل حول التنمية الفالحية والصحراوية كبديل للموارد الزائلة ،جامعة بسكرة .
-3ندير طروبيا  ،تعثر برامج التنمية الزراعية لتحقيق األمن الغذائي العريب وسبل تفعيلها يف اجلزائر منوذجا ،
امللتقى الدويل التاسع حول استدامة األمن الغذائي يف الوطن العريب يف ضوء املتغريات والتحديات االقتصادية
الدولية ،جامعة حسيبة بن بوعلي ،شلف  92-92،نوفمرب .9012
-4مرزيق عاشور ،اعميش عائشة  ،الرشادة الزراعية كآلية لتحقيق األمن الغذائي والتنمية الزراعية املستدامة يف
اجلزائر  ،اوراق عمل ضمن امللتقى الدويل بعنوان القطاع ومتطلبات حتقيق األمن الغذائي بالدول العربية ،جامعة
املدية 92-91اكتوبر .9012
-5رابح زبريي ،فعالية اإلرشاد يف تطبيق تقنيات اإلنتاج العصرية يف الزراعة اجلزائرية ،امللتقى العلمي الدويل األول
 ،أمهية الشفافية وجناعة األداء لالندماج الفعلي يف االقتصاد العاملي ،االوراسي  ،اجلزائر .
-6هامشي الطيب ،القطاع الزراعي يف اجلزائر يف ظل الوفرة املالية للفرتة  9012-9002بني االجناز والعقبات
،امللتقى الدويل التاسع حول استدامة األمن الغذائي يف الوطن العريب يف ضوء املتغريات والتحديات االقتصادية
الدولية  ،جامعة حسيبة بن بوعلي  ،الشلف  92-92 ،نوفمرب .9012

رابعا-المحاضرات :
-1الصاحل مفتاح  ،حماضرات يف املالية الدولية  ،سنة رابعة مالية نقود وبنوك  ،جامعة حممد خيضر  ،بسكرة
.9009-9001،
-2عمار زودة  ،تقييم املشاريع سنة ثانية ماسرت مالية وتأمينات وتسيري املخاطر ،جامعة العريب بن املهيدي ،أم
البواقي .9012-9012،
-3أمساء سفاري ،حماضرات يف املالية الدولية  ،سنة أوىل ماسرت ،مالية وتأمينات وتسيري املخاطر ،جامعة العريب
بن املهيدي ،أم البواقي .9012-9012،
خامسا –المجالت:
-1قلش عبد اهلل ،بدائل متويل املؤسسة يف ظل العوملة املالية ،جملة العلوم اإلنسانية ،السنة الرابعة ،العدد 9، 29
جانفي .9002
-2باشي امحد ،القطاع الفالحي بني الواقع ومتطلبات اإلصالح  ،جملة الباحث ،عدد ، 9جامعة اجلزائر
.9002،
-3شعبابنة إميان  ،مدى فعالية الدعم يف إطار سياسة التجديد الفالحي  ،جملة دفاتر السياسة والقانون ،عدد
، 12جامعة قسنطينة ، 1جانفي .9012
سادسا -القوانين والتشريعات :
-1اجلريدة الرمسية  ،العدد، 21الصادرة يوم  12جوان .1222
-2اجلريدة الرمسية  ،العدد ، 22الصادرة يوم  90أوت .1212
-3األمر رقم  21-22املؤرخ يف  9جوان ،.1222املتضمن املخطط الرباعي الثاين .

سابعا -التقارير:
-1الديوان الوطين لإلحصائيات (  ، )9012-9012رقم .9012، 22
-2صندوق النقد العريب  ،التقرير االقتصادي العريب املوحد لسنة .9012
-3الديوان الوطين لإلحصائيات  ،اجلزائر باألرقام للفرتة (  )9012-9012نشرة .9012
-4تقرير التنمية الصناعية لعام ، 9012منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية .
-5الديوان الوطين لإلحصائيات  ،البطالة والتشغيل  ، 9012-900 ،البطالة والتشغيل افريل .9011
-6التقرير العام للمخطط اخلماسي األول (  ،)1212-1210وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ،اجلزائر .
ثامنا -المواقع االلكترونية:
1-w w w –badr-bank.dz ,17 :30 ,11-06-2019.

