
 
 أدرار _أمحد دراية  جامعة

 التجارية وعمهم التسيير، كمية  العمهم االقتصادية
 اقتصاديةقسم عمهم 
 

 
 األكاديميالماستر شهادة  تدخل ضمن متطمبات نيل مذكرة

 شعبة : العمهم االقتصادية
 اقتصاد نقدي وبنكي :تخصص

 بعنهان
 

 

 

 

 صباحا 60.66على الساعة  21/60/1622تاريخ املناقشة: 
 :تنيالطالبإعداد  

  فاطمة مالكي -

 ه بشرىـلضيف ال -

 لجنة المناقشة
 االسم والمقب الجامعة الصفة
 عزيزي أحمد عكاشة أحمد دراية ادرار رئيسا

 عياد صالح أحمد دراية ادرار مشرفا 
 بلبالي عبد الرحيم أحمد دراية ادرار مناقشا

 

 

 1620/1622السنة اجلامعية 

 اختاذ القرار االستثماريفعالية معايري تقييم املشاريع االستثمارية يف 
 7102/7172الفرتة  أدرار وكالة حالة بنك الفالحة والتنمية الريفيةدراسة 



 تشكرات
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بالشكر لمسيدة العياشي الزىرة التي دعطتظا، والسيد الفاضل مالكي سيد أحطد الذي قدم لظا  كطا نتقدم
 يد العهن.....نسأل هللا أن يحفظيم جطيعا.
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 أمي....................................
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 حمادو عائشة.إلى الصجيقة واألخت ورفيقة الجرب 
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 .(  عائشةاختي الغالية )وسنجي في الحياة.... قجوتي يمن ىإلى 

 .(ياسينو  سي دمحمي ) ن...اخهامن تحوقت معيم أجمل المحظات إلى

 .(اسالم وأروى  نسرين،) ...النفهس البخيئة إلى رياحين حياتيإلى القمهب الطاىخة الخقيقة و 

 .ضيف هللا بشرى …الى رفيقتي في العمل والبحث وطمب المعخفة

 .9102 اقتصاد نقجي وبنكيالماستخ تخصص  الى زمالئي الطمبة

 .كل من ساىم في اثخاء ىحا البحث في اعجاده وتأليفو واخخاجوالى 

 .الى كل من حممتو ذاكختي ولم تحممو محكختياخيخا و 

 

 

 

 مالكي فاطمة 



 الفهرس العام                                              

 اإلهداء

 كممة الذكر

 فهرس المحتهيات

 األشكالقائمة 

 قائمة الجداول 

 قائمة المالحق

 ج-أ......................................................................................المقدمة العامة

 02-5...................................الفرل األول: اإلطار المفاهيمي لالستثمار والمذاريع االستثمارية

 5.....................................................................................األول الفرل تمهيد

 77-6..............................األول: مدخل عام حهل المذاريع االستثمارية وطرق اختيارها المبحث

 6...........................................المطلب األول: ماهية االستثمار والمشاريع االستثمارية        

 6..........................................................................: ماهية االستثمارأوال        

 7..............................................................: مدخل للمشاريع االستثماريةثانيا        

 9...........................................................: مفاهيم حهل القرار االستثماري ثالثا        

 01............................................المشاريع االستثمارية  معايير تقييمالمطلب الثاني:         

 DR...............................................................................................01: معيار فترة االسترداد أوال        

 RM................................................................................00: معيار معدل العائد المحاسبي ثانيا        

 VAN..........................................................................01: معيار القيمة الحالية ثالثا        

 IP  .......................................................................01 : مؤشر الربحيةرابعا       



 TRI.....................................................................01: معيار معدل العائد الداخلي خامسا       

 03........................................الثالث: المراحل األساسية لتقييم المشاريع االستثمارية المطلب       

 71-71.............................................................المبحث الثاني: الدراسات الدابقة      

 04-03..............................................................المطلب األول: الدراسات العربية       

 05-04.............................................................المطلب الثاني: الدراسات األجنبية       

 02...................................................................................األول الفرل خالصة

 20-00....الفرل الثاني: واقع تقييم المذاريع االستثمارية ) دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية أدرار(

 00.....................................................................................تمهيد الفرل الثاني

 20-02........................المبحث األول: بطاقة تعريفية حهل بنك الفالحة والتنمية الريفية لهالية أدرار

 BADR..............................................31المطلب األول: تعريف بنك الفالحة والتنمية الريفية        

 31-31..............................المطلب الثاني: نشأة ومراحل تطهر بنك الفالحة والتنمية الريفية       

 31...............والتنمية الريفية............................................. : نشأة بنك الفالحةأوال       

 32-31..............................................................: مراحل تطهر بنك الفالحةثانيا       

 35-33....................................المطلب الثالث: مهام وأهداف بنك الفالحة والتنمية الريفية       

 35-33.....................................................................: مهام بنك الفالحة أوال       

 35.........................................................................: أهداف بنك الفالحةثانيا       

 BADR...............................................11-13المطلب الرابع: الهيكل التنظيمي لبنك الفالحة        

لهالية     أدرار المبحث الثاني: دراسة ميدانية لتقييم مذروع استثماري من طرف بنك الفالحة والتنمية الريفية 
BADR............................................................................................................22-22 

 11-11...................................................المطلب األول: مدخل حهل قرض التحدي       



المطلب الثاني: آلية تقييم مشروع زراعة الحبهب وتمهيله من طرف بنك الفالحة والتنمية الريفية لهالية        
 11-11...............................................................................................أدرار

 13-11.................................................المطلب الثالث: نتائج التقييم المالي للمشروع       

 22...................................................................................الفرل الثاني خالصة 

 25-22..............................................................................................خاتمة

 25...........................................................................................قائمة المراجع

 المالحق 

 الممخص  

                         



 قائمة األشكال

 الصفحة العنوان الرقم
 82 مهام بنك الفالحة والتنمية الريفية 1
 03 الهيكل التنظيمي لبنك الفالحة والتنمية الريفية لوالية أدرار 8

 



 قائمة الجداول    

 الرفحة العنوان الرقم
 35 خرائص قرض التحدي 1
 37-36 الموجودات الثابتة والمتنقلة                   2
 39-38 لمذروعهيكل رأس مال ا      3
 44 اهتالك أشغال الري وحفر اآلبار 4
 41 اهتالك المعدات الزراعية والكهربائية 5
 42 االجمالي للمذروع االهتالك 6
 42 تقدير المداحة المزروعة 7
 43 تقدير اإلنتاج الفالحي 8
 44-43 جدول تفريلي لألعباء المتوقعة 9
 45-44 المواد واللوازم المدتهلكة خالل موسم فالحي واحد 14
 45 المراريف الدنوية األخرى  11
 46 تقدير ايرادات المنتوجات 12
 47-46 مراريف االستثمار تقدير 13
 TRC 47-48جدول حدابات النتائج التقديري  14
 49 جدول استرجاع القرض 15
 54 جدول التدفقات النقدية المدتحدثة  16
 52 ملخص المذروع 17

 



 قائمة المالحق

 العنهان                الرقم 
 وصل دفع مصاريف الدراسة 1
 رسالة سقهط أجل القرض 2
 إتفاقية القرض 3
 رخصة القرض 4
 بطاقة تعريفية عن قرض التحدي 5

 



 
 
 
 
 
 
 
 

ةـــــــــــــممقد  
 



 مقدمة

 

 أ
 

 توطئة .1
 اقتراديةوسيمة لتحقيق أىجاف و مية التشسية ثسارية أحج األركان األساسية في عستعتبخ السذاريع االست

مادية يتسثل في تخريص مجسهعة من السهارد  االستثساروىكحا نجج أن  وأشسل.واجتساعية برهرة أعم 
إال أن  االقتراديةوىحا ما يجعمو محهر الحياة  ،طبيعية لغخض تحقيق مشفعة فخدية أو عامة أوكانت، مالية 

السذاريع االستثسارية حيث تذكل القخارات  إنذاءالستخحة عشج  االستثساريةذلك يختبط بسجى سالمة القخارات 
قالني لتشفيح القخار الرائب والخشيج الع إلى، ولمهصهل جدءًا من عسمية التشسية االقترادية أيزااالستثسارية 
عاييخ وأساليب وطخق عمسية، دراسات مجعسة بس تخكو يجب أن يسخ السذخوع االستثساري عمى السذخوع أو

و باألحخى أىسيا وأكثخىا الجانب الحي ييتم بو مهضهعشا من جهانب السذخوع االستثساري أ والتي تتسثل في
  حداسية.

كبيخًا خاصة في اآلونة  السذاريع االستثسارية يأخح اىتساماً  يموىكحا أصبح مهضهع دراسات ومعاييخ تقي
  األخيخة.

والقخوض السرخفية من  االئتسانونظخًا لتشهع الحاجات التسهيمية لمسذخوعات االستثسارية يعتبخ 
مام البشهك التجارية لتداىم في ىحه السذخوعات وىحا ما يفتح السجال أ السرادر الياّمة في تسهيل تمك

فيي تتحسل مدؤولية كبخى عشج اتخاذ  األجل،عات بتسهيميا من خالل مشح القخوض متهسظة وطهيمة السذخو 
ن البشك يعسل عمى حساية مرمحة مة بيشيا، وألييسيا لمسذخوعات والسفاضالقخارات االستثسارية من خالل تق

مشح القخوض إال بعج فال يتخح قخار بتسهيل السذخوع و  عى في نفذ الهقت لتحقيق األرباح،السهدعين ويد
الججوى والتي ، وىحا ما يعخف بجراسة القيام بجراسات تتعمق بعسميات تحميل عهائج وتكاليف السذخوع السقتخح

سهيل السذخوع أي قبهلو أو تسثل إحجى األدوات الخئيدية إلثبات ربحية السذخوع ووفقًا ليحا يتم اتخاذ القخار بت
 رفزو.
  إشكالية البحث: .2

 مسا سبق يسكن طخح وصياغة اإلشكالية ليحا السهضهع كالتالي:  
 في اتخاذ القرار االستثماري؟وحدها كافية معايير تقييم المذاريع االستثمارية  هل

عمييا ولإللسام بالجهانب الستعجدة ليحا التداؤل كان الزما عميشا التظخق لألسئمة الفخعية والتي سشحاول اإلجابة 
 حث:من خالل ىحا الب

  ماذا نقرج باالستثسار والسذخوع االستثساري ؟ 

  ما ىه القخار االستثساري ؟ 

  مخاحميا ؟  أىمما معشى عسمية التقييم ؟ وما ىي 

  األفزل مشيا ؟  الختيارما ىي الظخق والسعاييخ السدتخجمة في تقييم السذاريع االستثسارية السقتخحة 

  كيف يتم دراسة وتقييم السذاريع االستثسارية في البشهك التجارية ببشك التشسية الخيفيةBADR   أدرار ؟ 
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 الفرضيات البحث: .3

 ا انظمقشا من الفخضيات التالية:لسعالجة إشكالية بحثشا ىح
 نجاح السذخوع االستثساري  أوتعج عسمية التقييم الخظهة األساسية في فذل  -

الجراسة السالية والتقشية لسذاريع االستثسارية تعتبخ عسمية ىاّمة وليا دور فّعال في عسمية تقييم  إن -
  االستثساري.ومعخفة مجى صالحية السذخوع 

  البحث:أهمية  .4
القخار االستثساري من آثار ىاّمة عمى مدار التشسية االقترادية وضخورة  تكسن أىسية البحث فيسا يذكمو

مجعسة بأساليب ومعاييخ تعخف بجراسات الججول والتي تمعب لقخارات إلى دراسات معّسقة خزهع مثل ىحه ا
 األساسية لتشفيح مذخوعات ناجحة.دورًا في تخشيج ىحه القخارات وتذكل ىحه الجراسات أحج السقّهمات 

  البحث:أهداف  .5
العهامل التي تؤثخ في القخارات االستثسارية ودور السعاييخ  أىمدراسة  إلىييجف ىحا البحث  -

 جة السدتثسخ عمى اتخاذ قخاراىم.السدتخجمة في تقييم السذاريع االستثسارية في مداع
التعّخف عمى أىم الخظهات والسخاحل التي عمى أساسيا تعين القخارات االستثسارية السشاسبة إما  -

 شفيحه.العسل عمى ت أوبالتخمي عن السذخوع 
 دوافع اختيار الموضوع:  .6
سي لحل اإلشكاالت التي السهضهع وضخورة األخح بشسهذجية البحث العم بأىسيةاإلحداس : دافع ذاتي -

 تهاجيشا.

 م بعسميات التقييم.سارات نتيجة سهء القياثفذل العجيج من االست: دافع مهضهعي -

 حدود الدراسة: -1

 يسكن حرخ ىحا البحث في السجاالت التالية:
في اتخاذ القخار وما مجى مداىستو  اقترخت دراستشا عمى مهضهع تقييم السذاريع االستثسارية -

لسا لمسذاريع االستثسارية من آثار اقترادية و اجتساعية ىامة عمى السجتسع  االستثساري الرائب،
 الحي ستقام فيو، وىحا ما يديج من أىسية ىحا البحث.

 (.2125 -2117عمى تقييم مذخوع استثساري خالل الفتخة السستجة ) يقترخ بحثشا -

 المنهج المتبع:  -2

من أجل اإللسام و اإلحاطة بسختمف جهانب السهضهع واإلجابة عن األسئمة السظخوحة واختبار صحة 
لجراسة، والسشيج التحميمي لسعالجة الفخضيات، اتبعشا السشيج الهصفي لمسدح األدبي الستعمق بستغيخات ا

 فخضيات الجراسة وتحميل نتائجيا.
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 صعوبات الدراسة:  -3

تكسن الرعهبات في ضيق الهقت خاصة بعج اإلضخابات التي أقيست مدانجة لمحخاك الذعبي 
 والظخوف الدياسية، فكان من الرعب الجخهل لمجامعة.

 : تقديم الدراسة  -4

اعتسجنا عمى خظة قسشا من خالليا بتقديم البحث إلى فرمين، قج لجراسة ومعالجة ىحا السهضهع 
 فرل نظخي وفرل تظبيقي:

من خالل الفرل األول تظخقشا إلى مفاىيم عامة حهل السذخوع االستثساري، أين قسشا بتعخيف 
االستثسار وتحجيج أىسيتو وأنهاعو، ثم أوضحشا مفيهم السذاريع االستثسارية وكحا أىجافيا. بعج ذلك تم 

لتظخق إلى مهضهع دراسة الججوى باعتبارىا مختكد اتخاذ القخارات االستثسارية، إذ تم تحجيج مفيهم ىحه ا
. كسا تم تشاول القخار االستثساري، من حيث السفيهم، األىسية والسبادئالجراسة وأىجافيا، زيادة عمى ذلك 

األساسية لتقييم ىحه السذاريع  مل ىحا الفرل أيزا طخق اختيار السذاريع االستثسارية، وكحا السخاحل
باستعسال الظخق أو السعاييخ الحكهرة مدبقا. وأخيخا تظخقشا إلى مجسهعة من الجراسات الدابقة والتي في 

 نفذ سياق مهضهع دراستشا.
أما الفرل الثاني كان بسثابة تهضيح لمجانب الشظخي، حيث حاولشا القيام بجراسة تظبيقية وقسشا 

الشظخية والعالقة فيسا بيشيا عمى الجانب التظبيقي قي دراستشا، بحيث اتجيشا إلى بشك  بإسقاط كل السفاىيم
، أين تظخقشا إلى تقجيم عام لمبشك وذكخ مختمف ىياكمو، ثم BADRالفالحة والتشسية الخيفية لهالية أدرار 

و بشك الفالحة ذىبشا إلى إعظاء نظخة عامة حهل السذخوع والتعخيف بشهع القخض أو التسهيل الحي يسشح
والتشسية الخيفية لسثل ىحه السذاريع، وبعجىا طبقشا بعض الظخق لتقييم السذخوع وأخح القخار األنجع بالشدبة 

 لمسذخوع. 



                                                          اإلطار السفاهيسي لالستثسار والسذاريع االستثسارية                                                                الفرل األول

 

 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفرل األول
اإلطار السفاهيسي لالستثسار والسذاريع 

 االستثسارية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                          اإلطار السفاهيسي لالستثسار والسذاريع االستثسارية                                                                الفرل األول

 

 
5 

 الفرل األول تسهيج
حيث تشػعت مجاالت وقصاعات تػضيف األمػال التي  بالسذاريع االستثسارية بذكل كبيخ، زاد االىتسام  

وعمى ىحا األساس  ،وبالتالي إحجاث التشسية االقترادية االقترادية،مغ شأنيا زيادة مجاخيل الفخد و السشذآت 
إال أن تحقيق ذلظ يدتمدم اتخاذ قخار عقالني  ،تبخز األىسية القرػى لعسمية دراسة وتقييع السذاريع االستثسارية

 ،قائع عمى ما يدسى بـ " عسمية تقييع السذاريع االستثسارية" أو بجراسة الججوى ) السالية و االقترادية (وصائب 
 جة ومخاحل متدمدمة يدتمدم أيزًا وتشفيح ىحه العسمية وتحقيقيا بجّجية وأكثخ فعالية يتصمب تحجيج متغيخات عجي

ض إليو مغ خالل ىحا الفرل بإتباع الخصػات وىػ ما سشحاول التعخّ  .تػفيخ السعمػمات والسعصيات الالزمة
 :التالية

 تحجيج معشى ومفيػم شامل لالستثسار وتحجيج أنػاع وأىسية االستثسار. .أ 

مفيػم السذخوع االستثساري وتحجيج أىجافو الخاّصة والعاّمة باإلضافة إلى تعخيف عسمية تقييع السذاريع  .ب 
 االستثسارية وأىجافيا.

 وتحجيج أىسيتو وتحجيج مبادئ القخار االستثساري.مفيػم القخار االستثساري  .ج 

تػضيح شخق اختيار السذاريع االستثسارية وتتزسغ ىحه الصخق معاييخ تقييع السذاريع االستثسارية وكيفية  .د 
 السفاضمة بيغ السذاريع االستثسارية وكيفية استخجاميا وحدابيا.

 ية التعّخف عمى السخاحل األساسية لتقييع السذاريع االستثسار  .ه 

 وأخيخًا الّجراسات الدابقة .  .و 
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 السذاريع االستثسارية وطرق اختيارهامجخل عام حهل السبحث األول: 
أصبح االستثسار وبالتحجيج السذاريع االستثسارية أىع وحجة اقترادية مشتجة، ويخجع الدبب في ذلظ عشج  لقج

البعس لدالمة مشصقو ودقة تحميالتو، حيث أصبح يسثل في وقتشا الحالي حقيقة اجتساعية واقترادية ذات بشاء 
 متكامل ومتشاسق، ومغ ىحا السشصمق سيعالج السبحث العشاصخ التالية:

 السظمب األول: ماهية االستثسار والسذاريع االستثسارية
 سشحاول التعخض في ىحه الشقصة إلى مفاىيع حػل االستثسار والسذاريع االستثسار، وذلظ كسا يمي:

 االستثسار ماهية أوال:
بو عسػما اكتداب  جاالقترادي، ويقرالسحخك األساسي في الشسػ  االستثساريعتبخ  :رتعريف االستثسا .1

 السػجػدات السادية والسالية. ولالستثسار عجة تعاريف نحكخ مشيا:
اكتداب مػجػدات السػجػدات  باالستثسارغالبا ما يقرج بالسعشى االقترادي: في االقتراد  االستثسارمفيػم  .أ 

مشفعة أو حمق قيسة تكػن عمى شكل  إضافةأي  ،لألمػال يعتبخ مداىسة في اإلنتاجأن التػضيف  ىالسادية. عم
1.سمع وخجمات

 

ىػ أيزا التخمي عغ األمػال التي يستمكيا الفخد في لحطة معيشة مغ الدمغ قج تصػل أو تقرخ  الستثسارا .ب 
وربصيا بأصل أو أكثخ مغ األصػل التي يحتفظ بيا البشظ بقرج الحرػل عمى تجفقات مالية مدتقبمية تعػضو 

مظ األمػال والشقز الستػقع لمقجرة الذخائية لألمػال والسخاشخة الشاشئة عغ احتسال عجم عغ القيسة الحالية عغ ت
2.الحرػل عمى تجفقات مالية

 

ق السالية وىحا كسا يسكغ تعخيفو بأنو تػضيف رؤوس األمػال الشقجية في شخاء سشجات أو أسيع في سػق األورا .ج 
3.االقترادي، أما بشاء رأس مال ججيج ىػ السعشى ىػ السعشى السالي

 

تػضيف لمسػارد  ػاالقترادي، فيمغ أىع األدوات األساسية والفاعمة في انتعاش الشسػ  االستثسارندتشتج أن   -
 السادية الستاحة لتحقيق أقرى ربح مسكغ. 

 

                                                           
1
 .15ه، ص1430م/2009، 1ردن، الصبعة السخاشخ االستثسارية، دار الخاية لمشذخ والتػزيع، عسان األ سيج سالع عخفة،إدارة - 

التسالي عبج الخحسغ، شسر دمحم، دور البشػك في تسػيل السذاريع االستثسارية الفالحية دراسة حالة بشظ الفالحة و التشسية الخيفية  - 2
، 2016ة العمػم التجارية، جامعة أحسج دراية أدرار، يكم تخرز مالية السؤسدة، ستخ،لػالية أدرار، محكخة مقجمة لشيل شيادة السا

 .27ص
بػىاري أمال، رابح مميكة، دور تقييع السذاريع االستثسارية في الخفع مغ األداء السالي لمسؤسدة االقترادية حالة وحجة انتاج  - 3

جامعة أحسج دراية  كمية العمػم التجارية، تخرز مالية السؤسدة، ،الساستخمحكخة مقجمة لشيل شيادة الكيخباء سػنمغاز بأدرار، 
  .7، ص2016أدرار، 
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  االستثسارأهسية: 

 ؛زيادة الجخل القػمي -

 ؛خمق فخص العسل -

 ؛واالجتساعيةدعع عسمية التشسية االقترادية  -

1.زيادة اإلنتاج ودعع السيدان التجاري وميدان السجفػعات -
 

  2:يمي برػرة عامة يسكغ التسييد بيغ عجة أنػاع لالستثسار مشيا ما :االستثسارأنهاع 
، قي ىػ االستثسار باألصػل الحقيقةيقرج باالستثسار الحقي ثالسالي: حيالحقيقي واالستثسار  راالستثسا .1

أما االستثسار السالي فيػ ذلظ الشػع الحي يتعمق  والسذخوعات وفي السكائغ واألراضي.كاالستثسار في السباني 
 السالية. في األوراق رباالستثسا

شػيل األجل واالستثسار قريخ األجل: غالبا ما يصمق عمى االستثسار قريخ األجل بأنو استثسار  راالستثسا .2
استثسار رأسسالي ) ألنو مكػناتو  االستثسار شػيل األجل فيػ، أما ألنو مكػناتو تجخل في عخض الشقج(نقجي )

 تجخل في تكػيغ رأس السال(.

س السدتقل واالستثسار السحفد: االستثسار السدتقل ىػ ذلظ الشػع مغ االستثسار الحي يعتبخ األسا راالستثسا .3
االستثسار الحي يأتي نتيجة لديادة ، أما االستثسار السحفد فيػ ذلظ الشػع مغ في زيادة الجخل والشاتج القػمي

 الجخل وىحا يعشي أن ىحا الشػع مغ االستثسار يعتسج عمى الجخل.

والحي يتسثل  االستثسار السادي واالستثسار البذخي: إن االستثسار السادي يسثل السفيػم التقميجي لالستثسار .4
ع مغ االستثسار ال يقل أىسية عغ االستثسار ، أما االستثسار البذخي فيسكغ القػل أن ىحا الشػ باالستثسار الحقيقي

السادي ويتسثل ىحا الشػع مغ االستثسار في السجاالت التي تخز وتتعمق بالعشرخ البذخي كاالستثسار في التعميع 
 والرحة والثقافة...

 السذاريع االستثسارية مجخل :ثانيا
  عمىيعخف  :السذروع االستثساري مفاهيم عامة حهل: 

استغالل مػارد معيشة لمحرػل عمى  إلىتيجف  يالستخابصة، الت: ىػ مجسػعة األنذصة تعريف السذروع .أ 
3.مشافع معيشة والبج أن يخزع ىحا السذخوع لعسمية التخصيط والتشطيع والتسػيل

 

                                                           
 .16، صسيج سالع عخفة، مخجع سبق ذكخه - 1
لمشذخ والتػزيع،  محسػد حديغ الػادي، حديغ دمحم سسحان، ابخاىيع دمحم خخيذ، دراسات الججوى االقترادية والسالية، دار صفاء -2

 .22_21ه، ص ص 1431م/2010، 1ان، الصبعة عس
 .13، صأمال، رابح مميكة، نفذ السخجع الدابق بػىاري  - 3
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تشسػي معيغ  تدتيجف تحقيق ىجف االستثسارذصة دة مغ أني: "السذخوع ىػ حدمة متسيويعخفو البشظ الجول -
 1.خالل فتخة زمشية محجدة

: يعخف بأنو ىػ اقتخاح تخريز قجر مغ السػارد في الػقت الحاضخ ليدتخجم تعريف السذروع االستثساري  .ب 
تػسيعيا بيجف الحرػل عمى مشفعة صافية مغ تذغيميا في السدتقبل عبخ فتخة  و، أقائسة إنتاجيةفي خمق شاقة 

2.زمشية شػيمة
 

أنو عبارة عغ مجسػعة مغ األنذصة االستثسارية التي يسكغ تعخيف السذخوع االستثساري عمى  غيسك -
3.وتذغيميا وتحميميا اتخصيصيا، تسػيميا، تشفيحى

 

  4:ونحكخ مشيا :أهجاف السذروع االستثساري
 

 :األهجاف الخاصة .1

تػزيع عجم  إلىتحقيق أقرى شيخة في األسػاق وذلظ عغ شخيق زيادة كسية السبيعات ،حتى ولػ أدى ذلظ  -
 أرباح عالية عمى السداىسيغ؛

 خل الػششي؛السسكغ تدػيقو بفعالية وزيادة الجزيادة اإلنتاج الدمعي والخجمي  -

 نتاج السحمية وتججيج التكشػلػجيا.تصػيخ أساليب اإل -

 :األهجاف العامة .2

بيع سمعة بدعخ التكمفة أو  إلىتحقق السشفعة العامة سػاء كانت تحقق أرباح أو ال تحقق  قج تتجو الجولة ت -
عام  إشاريفيع مغ ذلظ أن السذخوعات العامة ال ييسيا تحقيق الخبح بل يجب وضع  أقل أو أكثخ وىحا ال

 وج عشو وىػ تحقيق السشفعة العامة؛ال يجػز لمخخ  ،لسذخوعاتيا

تػفيخ فخص عسل وتػفيخ  ، بأسعار مشاسبة.ة تتسثل في تػفيخ الدمع والخجماتبأىجاف تشسػية واجتساعيييتع  -
 الشقج األجشبي أو السداىسة في تحقيق التشسية الرشاعية. إال أن ذلظ ال يعشي أن السذخوع العام ال ييتع بالخبح.

 :تعريف عسمية تقييم السذاريع و أهجافها 

اختيار البجيل أو  إلىلتقييع وضع السعاييخ الالزمة والتي يسكغ مغ خالليا التػصل : يقرج بعسمية اتعريفها .1
 الحي يزسغ تحقيق األىجاف السحجدة.السذخوع السشاسب مغ بيغ عجة بجائل مقتخحة و 

                                                           
 .13مخجع سبق ذكخه، ص ،بػىاري أمال، رابح مميكة - 1
 .13، نفذ السخجع أعاله، صبػىاري أمال، رابح مميكة - 2
3
، ىاجخ سػسي، واقع تصبيق تقييع السذاريع االستثسارية في السؤسدات السالية دراسة حالة بشظ التشسية السحمية خجيجة إيجر - 

BDL 2017، محكخة مقجمة لشيل شيادة الساستخ، تخرز مالية وبشػك، كمية العمػم االقترادية، جامعة أحسج دراية أدرار، سشة ،
 .8ص

4
 .10، صأعالهخجيجة إيجر، ىاجخ سػسي، السخجع  - 
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 لعسمية التقييع مجسػعة مغ األىجاف لعل أبخزىا ما يمي: 

 الستخجام األمثل لمسػارد الستاحة؛لسداعجة في تحقيق ا -

تيار البجيل ثسخة وذلظ مغ خالل السداعجة في اخالسداعجة في التخفيف مغ درجة السخاشخة لألمػال السدت -
 السشاسب؛

1.السدتثسخ في تحقيقياتػجيو األمػال السدتثسخة نحػ األىجاف التي يخغب  -
 

 القرار االستثساري مفاهيم : ثالثا
  االستثساري:تعريف القرار 

ذلظ القخار الحي يقػم عمى اختيار البجيل االستثساري الحي يعصي أكبخ عائج استثساري مغ بيغ بجيميغ  ىػ .أ 
 والسبشى عمى مجسػعة مغ دراسات الججوى التي سبقت عسمية االختيار. األقل،عمى 

لتي تكػن تحجيج مبمغ األمػال التي تدتثسخ وكحا احتيار نػع األصػل ا إلىيعخف أيزا ىػ القخار الحي ييجف  .ب 
مػضػع ىحه االستثسارات ويتختب عغ قخار االستثسار أخصار عمى السؤسدة أو السدتثسخ بدبب أن اآلثار 

 السدتقبمية لمسذاريع االستثسارية ال تكػن معخوفة بجقة.

يعتبخ القخار االستثساري مغ أىع القخارات التي تتخح ألنو يحجد مريخ السؤسدة في السدتقبل  :أهسية القرار -
 أسباب مشيا : إلىوتعػد أىسية ىحا القخار 

 ؛الصػيلارتباط قخار االستثسار ببقاء ونسػ السؤسدة عمى السجى  -

 يئة االقترادية والسالية لمسؤسدة؛محاولة التحكع في تأثيخ الب -

2.السختمفة ) بذخية ،مادية ومالية(التدييخ األمثل لمسػارد  -
 

  3:لمقخار عجة مبادئ أىسيا :مبادئ القرار االستثساري
 

: كمسا كانت البجائل كثيخة ومتعجدة فإنيا تعصي لستخح القخار مخونة أكبخ وتسكشو مغ اتخاذ القخار مبجأ االختيار .1
 الرائب.

وتتع السقارنة باالستعانة  مشيا،: أي السفاضمة بيغ البجائل االستثسارية الستاحة الختيار السشاسب مبجأ السقارنة .2
 .بالتحميل الجػىخي لكل بجيل ومقارنة نتائج ىحا التحميل لمحرػل عمى البجيل األفزل مغ وجية نطخ السدتثسخ

رغباتو  يالئع: يصبق السدتثسخ ىحا السبجأ عسميا عشجما يختار بيغ مجاالت االستثسار وأدواتو ما مبجأ السالئسة .3
 وميػلو التي يحجدىا دخمو وعسمو وحالتو االجتساعية حيث يقػم ىحا السبجأ عمى أساس: 

 

                                                           
1
 .21بػىاري أمال، رابح مميكة، مخجع سبق ذكخه، ص - 

2
 .18-17خجيجة إيجر، ىاجخ سػسي، مخجع سبق ذكخه ص ص - 

3
 .19ص أعاله، خجيجة إيجر، ىاجخ سػسي، مخجع  - 
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 معجل العائج عمى االستثسار -

 درجة السخاشخة ليحا االستثسار  -

 لسدتثسخمدتػى الديػلة التي يتستع بيا ا -

1.مغ أجل الحج مغ مخاشخ االستثسار تشػيع استثساراتيع إلى: يمجأ السدتثسخون مبجأ التشهيع .4
 

 السذاريع االستثسارية السظمب الثاني: معايير تقييم
 DR معيار فترة االستردادأوال : 

 السذاريع، : يعتبخ معيار فتخة االستخداد أحج أبدط وأسيل السعاييخ السدتخجمة في تقييع مفههم فترة االسترداد
2:تحجيج مفيػم فتخة االستخداد كسا يمي غويسك

 

يقرج بفتخة االستخداد الفتخة الالزمة الستعادة رأس مال السدتثسخ ) التكاليف االستثسارية( عغ شخيق التجفقات  .أ 
 يحققيا السذخوع. الشقجية الدشػية الرافية التي

ىي عبارة عغ عجد الدشػات التي يدتصيع السذخوع أن يحقق تجفقات صافية تكفي لتغصية "فتخة االستخداد  .ب 
 ."جسيع األمػال السدتثسخة فيو

يحجد عادة في ضػء استخجام معيار فتخة االستخداد حجا أقرى لفتخة االستخداد تدسى فتخة القصع أو الفتخة  -
 .السعيارية

  مغ خالل مفيػم معيار فتخة االستخداد، قبهل أو رفض السذاريع أو ترتيبها عمى ضهء فترة االستردادكيفية :
3:فإن عسمية السفاضمة بيغ السذاريع أو تختيبو يسكغ أن تتع حدب الحاالت التالية

 

: يتصمب اتخاذ قبػل أو رفس السذخوع تحجيج الحج األقرى السقبػل لالستخداد في حالة وجهد مذروع واحج .1
"فتخة القصع أو كسا تدسى بفتخة االستخداد القرػى السقبػلة"، ويتػقف قخار قبػل أو رفس السذخوع عمى نتيجة 

 وفتخة االستخداد السعيارية، وذلظ كسا يمي:السقارنة بيغ فتخة االستخداد لمسذخوع 

السذخوع: يعتبخ السذخوع مقبػال إذا كانت فتخة االستخداد لمسذخوع أقرخ مغ فتخة االستخداد  حالة قبػل -
 السعيارية.

يعتبخ السذخوع مخفػضا إذا كانت فتخة االستخداد لمسذخوع أكبخ مغ فتخة االستخداد حالة رفس السذخوع:  -
 السعيارية.

                                                           
1
 .19خجيجة إيجر، ىاجخ سػسي، مخجع سبق ذكخه ص - 

2
يع السالي لمسذاريع االستثسارية مػجية لصمبة الميدانذ وشمبة الساستخ عسخان عبج الحكيع، مصبػعة محاضخات حػل معاييخ التقي - 

 .27، ص2017في العمػم االقترادية وعمػم التدييخ، جامعة دمحم بػضياف بالسديمة، سشة 
3
 .28-27، ص ص السخجع أعالهعسخان عبج الحكيع،  - 
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يتسيد بفتخة االستخداد األقرخ، أو يتع تختيبيا  : يتع قبػل السذخوع الحيفي حالة السفاضمة بين عجة مذاريع .2
حدب األفزمية بحيث تعصى األفزمية لمسذخوع الحي تكػن مجة االستخداد الستعمقة بو ىي السجة األقرخ، وذلظ 

 عمى ضػء الحاالت التالية:

سيػلة(، وتخفس حالة السذاريع الستشافية: يتع قبػل السذخوع الحي لو أقرخ فتخة استخداد )أي السذخوع األكثخ  -
 السذاريع األخخى.

حالة السذاريع السدتقمة: يتع تختيب السذاريع حدب األفزمية بحيث تعصى األفزمية لمسذخوع الحي لو أقرخ  -
 فتخة استخداد.

حالة السذاريع الستكاممة: يسكغ اعتبار السذخوعات كسذخوع واحج، ويكػن قخار قبػل السذخوع أو رفزو  -
 لمسذخوع مع الفتخة السعيارية السحجدة.بسقارنو فتخة االستخداد 

حالة السذاريع الستالزمة: يسكغ اعتبار السذخوعات كسذخوع واحج، ويكػن القخار في ىحه الحالة قبػل  -
 السذخوع أو رفزو بسقارنة فتخة االستخداد لمسذخوع مع الفتخة السعيارية السحجدة.

 طريقة حداب فترة االسترداد 

1:لمسذاريع بإحجى الصخق التالييسكغ حداب فتخة االستخداد 
 

بسػجب ىحه الصخيقة تكػن فتخة االستخداد طريقة السجسهع التراكسي لمتجفقات الشقجية الدشهية الرافية:  .1
مداوية لعجد الدشػات التي يكػن فييا السجسػع التخاكسي لمتجفقات الشقجية الدشػية الرافية السحققة خالليا مداويا 

 لمسذخوع.لمتجفقات االستثسارية 

يتع حداب فتخة االستخداد بسػجب ىحه الصخيقة  طريقة الهسط الحدابي لمتجفقات الشقجية الدشهية الرافية: .2
2:كسا يمي

 

 قجية الدشهية الرافيةالهسط الحدابي لمتجفقات الش÷ فترة االسترداد = التجفقات الشقجية االستثسارية          

 العسر اإلنتاجي لمسذروع÷ مجسهع التجفقات الشقجية الرافية  تجفقات الشقجية =الهسط الحدابي لمحيث: 

 معيار معجل العائج السحاسبيثانيا : 

  :تخجع تدسية ىحا السعيار "معجل العائج السحاسبي" إلى أنو يتع حدابو استشادا مفههم معجل العائج السحاسبي
 السالية.إلى ما ستكػن عميو األرباح أو الخدائخ حدب مفاىيع السحاسبة 

 يعخف معجل العائج السحاسبي بأنو عبارة عغ الشدبة بيغ متػسط الخبح الدشػي الرافي والتكاليف االستثسارية. .أ 

                                                           
1
 .28، صمخجع سبق ذكخه عسخان عبج الحكيع،  - 

2
 .28، صنفذ السخجع أعاله  عسخان عبج الحكيع، - 
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كسا يعخف بأنو عبارة عغ الشدبة بيغ متػسط العائج )الخبح( الدشػي الرافي إالى متػسط التكاليف  .ب 
 االستثسارية.

معيار السعجل السحاسبي في بعس الحاالت بسعجل العائج عمى االستثسار، أو معجل العائج عمى رأس  يدسى -
1.السال السدتثسخ

 

 2 :تتع السفاضمة كاآلتي: كيفية السفاضمة بين السذاريع باستخجام معيار معجل العائج السحاسبي
 

لمسذخوع محل الجراسة مع معجل الحج يجب مقارنة معجل العائج السحاسبي في حالة وجهد مذروع واحج:  .1
 األدنى لمعائج )سعخ الفائجة الدائج في الدػق(، وىشاك تكػن أمام حالتيغ:

 إذا كان معجل العائج السحاسبي أكبخ مغ الحج األدنى لمعائج: في ىحه الحالة يتع قبػل السذخوع. -

 كان معجل العائج السحاسبي أقل مغ الحج األدنى لمعائج: في ىحه الحالة يتع رفس السذخوع. إذا -

في ىحه الحالة نكػن إما أمام حالة السفاضمة بيغ السذاريع أو أمام في حالة وجهد عجة مذاريع استثسارية:  .2
 حالة التختيب ليحه السذاريع حدب درجة التخابط بيشيا، ويكػن ذلظ كسا يمي:

 خى.يع األخيتع قبػل السذخوع الحي لو أعمى معجل عائج محاسبي، ويتع رفس السذار السذاريع الستشافية:  حالة -

حالة السذاريع السدتقمة: يتع تختيب السذاريع حدب األفزمية بحيث تعصى األفزمية لمسذخوع الحي لو أعمى  -
 معجل عائج محاسبي.

السذاريع الستكاممة: يسكغ اعتبار السذخوعات كسذخوع واحج، ويكػن القخار قبػل السذخوع أو رفزو  حالة -
 .بسقارنة معجل العائج السحاسبي لمسذخوع مع معجل الحج األدنى لمعائج

  :3:لو شخيقتيغ وىساطريقة حداب معجل العائج السحاسبي
 

 يتع حدابو كسا يمي:الظريقة األولى:  .1

 111× العائج السحاسبي = )متهسط الربح الدشهي الرافي + التكاليف االستثسارية(  معجل

 عجد سشهات السذروع.÷ بحيث: متهسط الربح السحاسبي = الربح الدشهي الرافي لكل الدشهات 
       يتع حدابو كسا يمي:الظريقة الثانية:  .2

   111× معجل العائج السحاسبي= )متهسط الربح الدشهي الرافي + متهسط االستثسار(    

                                                           
، دراسة الججوى السالية لمسذخوعات االستثسارية ومداىستيا في اتخاذ القخار االستثساري دراسة حالة الػكالة ميخي عبج السالظ - 1

كمية  شيادة الساجدتيخ في عمػم التدييخ، تخرز إدارة وتدييخ السذخوع،الػششية لجعع التذغيل الذباب بتبدة، محكخة مكسمة لشيل 
 .86،ص 2012/2013العمػم االقترادية والعمػم التجارية، جامعة تبدة، سشة 

2
 .32عسخان عبج الحكيع، نفذ السخجع أعاله، ص - 

3
 .86، مخجع سبق ذكخه،صميخي عبج السالظ - 
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 .2÷ بحيث: متهسط االستثسار = )قيسة االستثسار في بجاية السذروع + قيسة االستثسار في نهاية السذروع(                
 la valeur Actuelle Netteمعيار صافي القيسة الحالية ثالثا : 

  :لمتجفقات يقرج برافي القيسة الحالية الفخق بيغ مجسػع القيع الحالية مفههم معيار صافي القيسة الحالية
 الشقجية االستثسارية لمسذخوع ومجسػع القيع الحالية لمتجفقات الشقجية الدشػية الرافية خالل عسخ السذخوع.

لمتجفقات الشقجية الجاخمة والقيسة الحالية  كسا يقرج برافي القيسة الحالية ذلظ الفخق بيغ القيسة الحالية -
 1:لمتجفقات الشقجية الخارجة. ويسكغ تػضيح ذلظ مغ خالل العالقة التالية

 
يسثل  iتسثل التجفق الشقجي الدشػي الرافي،  CFNتسثل صافي القيسة الحالية لمتجفقات الشقجية،  VANحيث أن: 

 تسثل التجفقات االستثسارية السبجئية.    معجل الخرع، 
 وفقا لسعيار صافي القيسة الحالية: لسقارنة بين السذاريع وترتيبها حدب أفزميتهاا 

 2:يار صافي القيسة الحالية كسا يميتكػن السقارنة بيغ السذاريع باستخجام مع
 تكػن أمام الحاالت التالية: في حالة وجهد مذروع واحج:  .1

مغ ، مسا يعشي أن العائج الستػقع         يعتبخ السذخوع مقبػال إذا كان صافي القيسة الحالية لو مػجبا -
 السذخوع أعمى مغ العائج السقبػل مغ شخف السدتثسخ والحي ىػ معجل الخرع.

، مسا يعشي أن العائج الستػقع مغ        يعتبخ السذخوع مخفػضا إذا كان صافي القيسة الحالية لو سالبا  -
 السذخوع أقل مغ العائج السقبػل مغ السدتثسخ والحي ىػ معجل الخرع.

أو أمام حالة  بيغ السذاريعتكػن إما أمام حالة السفاضمة  في ىحه الحالةع: في حالة وجهد عجة مذاري .2
 التختيب ليحه السذاريع حدب درجة التخابط فيسا بيشيا، ويكػن ذلظ كسا يمي:

رفس السذاريع  ويتعحالة السذاريع الستشافية: يتع قبػل السذخوع الحي لو أعمى صافي قيسة حالية مػجبة،  -
 األخخى.

السذاريع السدتقمة: يتع تختيب السذاريع حدب األفزمية بحيث تعصى األفزمية لمسذخوع الحي لو أعمى  حالة -
 صافي قيسة حالية مػجبة.

يسكغ اعتبار السذخوعات كسذخوع واحج، ويكػن القخار قبػل السذخوع إذا كان لو  حالة السذاريع الستكاممة: -
 ن لو صافي قيسة حالية سالب.حالية مػجب. أو يخفس السذخوع إذا كاصافي قيسة 

                                                           
1
 .39، صمخجع سبق ذكخه الحكيع،  عسخان عبج - 

2
 .41_40، ص ص نفذ السخجع أعاله عسخان عبج الحكيع،  - 

     
∑  

     
 ⁄  
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حالة السذاريع الستالزمة: يسكغ اعتبار السذخوعات كسذخوع واحج، ويكػن القخار قبػل السذخوع إذا كان لو  -
 صافي قيسة حالية مػجب. أو يخفس السذخوع إذا كان لو صافي قيسة حالية سالب.

   L’indice de profitabilitéمؤشر الربحية رابعا : 

  :يدسى أيزا بسؤشخ القيسة الحالية، و ىػ عبارة عغ حاصل قدسة مجسػع القيع تعريف مؤشر الربحية
 .الحالية لمتجفقات الشقجية الدشػية الرافية إلى مجسػع القيع الحالية لمتجفقات الشقجية االستثسارية

حدابو مغ خالل غ يسك ما،إن مؤشخ الخبحية يػضح مقجار ربحية كل وحجة نقجية مدتثسخة في مذخوع  -
 1:العالقة التالية

   
   

  
 

 

  :السقارنة بين السذاريع وترتيبها حدب أفزميتها وفقا لسؤشر الربحية 

 2:ع باستخجام مؤشخ الخبحية كسا يميتكػن السقارنة بيغ السذاري
 نكػن أمام الحاالت التالية: في حالة وجهد مذروع واحج:  .1

، مسا يعشي أن القيع الحالية         يعتبخ السذخوع مقبػال إذا كان مؤشخ الخبحية لو أكبخ مغ الػاحج  -
لمتجفقات الشقجية الدشػية الستػقعة خالل عسخ السذخوع أعمى مغ القيع الحالية لمتجفقات الشقجية االستثسارية، 

 مسا يج عمى أن السذخوع لو ججوى اقترادية.

، مسا يعشي أن القيع الحالية        خفػضا إذا كان مؤشخ الخبحية لو أقل مغ الػاحج يعتبخ السذخوع م -
لمتجفقات الشقجية الدشػية الستػقعة خالل عسخ السذخوع أقل مغ القيع الحالية لمتجفقات الشقجية االستثسارية، مسا يجل 

 عمى أن السذخوع ليدت لو ججوى اقترادية.

، فيحا يذيخ إلى أن السذخوع ال يحقق        أما في الحالة التي يكػن فييا مؤشخ الخبحية مداويا لمػاحج  -
بل يدتخجع فقط األمػال السدتثسخة، وبالتالي نكػن بحاجة إلى االعتساد غمى معاييخ أخخى في عسمية أي ربحية 

 اتخاذ القخار االستثساري.

الحالة نكػن إما أمام حالة السفاضمة بيغ السذاريع أو أمام حالة  في ىحهفي حالة وجهد عجة مذاريع:  .2
 التختيب ليحه السذاريع حدب درجة التخابط فيسا بيشيا، ويكػن ذلظ كسا يمي:

 حالة السذاريع الستشافية: يتع قبػل السذخوع الحي لو أعمى مؤشخ ربحية، ويتع رفس السذاريع األخخى. -

                                                           
1
لرشاعة الفخيشة  G.M.D LA BELLEبغ حدان حكيع، دراسة الججوى ومعاييخ تقييع السذاريع االستثسارية دراسة حالة مؤسدة  - 

والدسيج، رسالة مقجمة لشيل شيادة الساجدتيخ في عمػم التدييخ إدارة أعسال، كمية العمػم االقترادية ،جامعة الجدائخ ،سشة 
 .132،ص2005/2006

2
 .48-47، ص ص نفذ السخجع أعاله عسخان عبج الحكيع،  - 
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حالة السذاريع السدتقمة: يتع تختيب السذاريع حدب األفزمية بحيث تعصى األفزمية لمسذخوع الحي لو أعمى  -
 مؤشخ ربحية.

حالة السذاريع الستكاممة: يسكغ اعتبار السذخوعات كسذخوع واحج، ويكػن القخار قبػل السذخوع إذا كان لو  -
1لو مؤشخ ربحية أقل مغ الػاحج.مؤشخ ربحية أكبخ مغ الػاحج. أو يخفس السذخوع إذا كان 

 

 « Taux de Rendement Interne « TRIمعيار معجل العائج الجاخمي خامدا : 

   :2:يعخف كالتاليتعريف معيار معجل العائج الجاخمي
 

يعخف معجل العائج الجاخمي عمى أنو معجل الخرع الحي يجعل القيع الحالية الرافية لمسذخوع مداوية  .أ 
 لمرفخ.

تعخيفو بأنو معجل الخرع الحي يجعل مغ مجسػع القيع الحالية لمتجفقات الشقجية الدشػية الرافية كسا يسكغ  .ب 
 .مداويا لسجسػع القيع الحالية لمتجفقات الشقجية االستثسارية

  تكػن عسمية السفاضمة بيغ السذاريع  الجاخمي:السفاضمة بين السذاريع باستخجام معيار معجل العائج
3:ئج الجاخمي كسا يميباستخجام معجل العا

 

تكػن عسمية اتخاذ القخار بعج مقارنة معجل العائج الجاخمي لمسذخوع مع معجل في حالة وجهد مذروع واحج:  .1
 الفائجة الدائج في الدػق )أو تكمفة رأس السال(، وبحلظ تكػن أمام الحاالت التالية:

األولى: إذا كان معجل العائج الجاخمي لمسذخوع أكبخ مغ معجل الفائجة الدائج في الدػق يعتبخ السذخوع  الحالة -
 في ىحه الحالة مقبػال اقتراديا.

الحالة الثانية: إذا كان معجل العائج الجاخمي لمسذخوع أقل مغ معجل الفائجة الدائج في الدػق يعتبخ السذخوع  -
 راديا.في ىحه الحالة غيخ مقبػل اقت

الحالة الثالثة: إذا كان معجل العائج الجاخمي لمسذخوع يداوي معجل الفائجة الدائج في الدػق يعتبخ السذخوع  -
 في ىحه الحالة ال يحقق ال ربح وال خدارة.

في ىحه الحالة نكػن إما أمام حالة السفاضمة بيغ السذاريع أو أمام حالة في حالة وجهد عجة مذاريع:  .2
 السذاريع حدب درجة التخابط فيسا بيشيا، ويكػن ذلظ كسا يمي:التختيب ليحه 

 حالة السذاريع الستشافية: يتع قبػل السذخوع الحي لو أعمى معجل عائج داخمي، ويتع رفس السذاريع األخخى. -

حالة السذاريع السدتقمة: يتع تختيب السذاريع حدب األفزمية بحيث تعصى األفزمية لمسذخوع الحي لو أعمى  -
 عائج داخمي.معجل 

                                                           
1
 .132بغ حدان حكيع ،نفذ السخجع الدابق، ص - 

2
 .50، صمخجع سبق ذكخهعسخان عبج الحكيع،  - 

3
 .51-50عسخان عبج الحكيع، نفذ السخجع أعاله، ص ص  - 
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حالة السذاريع الستكاممة: يسكغ اعتبار السذخوعات كسذخوع واحج، ويكػن القخار قبػل السذخوع إذا كان لو  -
معجل عائج داخمي أعمى مغ معجل الفائجة الدائج في الدػق. أو يخفس السذخوع إذا كان لو معجل عائج داخمي 

 أقل مغ معجل الفائجة الدائج في الدػق.

 عجل العائج الجاخمي:كيفية تحجيج م 

يتع تحجيج معجل العائج الجاخمي مغ خالل االعتساد عمى أسمػب التجخبة والخصأ، وذلظ مغ خالل استخجام  -
 سة الحالية لمسذخوع مداوية لمرفخ.معجالت خرع مفتخضة لمػصػل إلى السعجل الحي يجعل مغ صافي القي

يتع تجخبة عشج افتخاض أي معجل لمتجخيب فإذا كانت الشتيجة لرافي القيسة الحالية مػجبة فإنو في ىحه الحالة  -
معجال لمتجخيب أعمى مغ السعجل األول الحي تع تجخيبو، أما كانت الشتيجة لرافي القيسة الحالية سالبة فإنو في 

ول الحي تع تجخيبو، وىكحا إلى غاية الػصػل إلى السعجل األ يتع تجخبة معجال لمتجخيب أقل مغ ىحه الحالة
1:كغ التعبيخ عشو بالعالقة التاليةويسيسة الحالية لمسذخوع تداوي الرفخ، السعجل الحي يجعل مغ صافي الق

 

      
     ∑

   

      

 

   

 

  ∑
   

      

 

   

 

 .وتربح العالقة:(TRI)وىػ معجل السخدود الجاخمي  (r)بالخمد  (K)ويعػض 

   ∑
   

      

 

   

 

العائج الستػقع في كل الطخوف الدابقة، ثع يتع حداب القيسة الستػقعة لرافي القيسة الحالية لكل  لرافي -
فخصة استثسارية، ليتع مقارنة الشتائج عمى أساس القيسة الستػقعة لرافي القيسة الحالية لكل فخصة استثسارية. 

أنو ال يذتخط في تحميل الحداسية تحميل كل الستغيخات بل تحميل الستغيخات الخئيدية التي تججر اإلشارة إلى 
 2.عمى قخار االستثساريفتخض حجوثيا وتؤثخ بذكل كبيخ 

 
 
 
 
 

                                                           
1
 .51عسخان عبج الحكيع، مخجع سبق ذكخه ، ص - 

2
 .51، صنفذ السخجع أعاله عسخان عبج الحكيع،  - 
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 :سية لتقييم السذاريع االستثساريةالسظمب الثالث : السراحل األسا
 1: يسكغ تمخيز مخاحل السذخوع االستثساري فيسا يمي

 خالل ىحه السخحمة تقام الجراسة األولية لفكخة السذخوع و التي عمى أساسيا :  التعرف عمى السذروع مرحمة
 حيث تحجد بصاقة تعخيف السذخوع مبجئيا برفة عامة. دراسة الدػق،تقام 
 ىي ما تدسى حتػيات التقشية إلنذاء السذخوع و في ىحه السخحمة تحجد بالتفريل الس : مرحمة الجراسة الفشية
 .الغالب الجراسة التقشية االقترادية في
 و يسكغ تمخيز ىحه الجراسة في الشقاط التالية : مرحمة الجراسة السبجئية :  

تحجيج غ تحميل الدػق تجسيع السعمػمات وتحميميا بغخض تعخيف الدػق ووضعيا و يتزسو  : تحميل الدػق  -
 حجسيا.

  .إن الغخض األساسي مغ ىحا التحميل ىػ التأكج مغ إمكانية القيام بالسذخوع مغ الشاحية الفشية  الفشي التحميل -
ييع السذخوع عمى أساس السقاييذ يخكد ىحا التحميل عمى إعجاد القػائع السالية حتى يسكغ تقو   التحميل السالي -
 الصخق السختمفة لمخبحية التجارية.و 
  عمى أساس الشتائج السحرل عمييا مغ التحاليل و التقييسات الدابقة يسكغ  : القرارمرحمة التقييم و اتخاذ
عسمية التقييع ىحه تبجأ قبل كل شيء بجراسة السخدودية السالية ثع دراسة القخار بقبػل أو رفس السذخوع ،و  أخح

 2.العامة لمتشسية  االستخاتيجيةاف التقييع االقترادي لمسذخوع و األىج
 ني: الجراسات الدابقةالسبحث الثا

 وسشتصخق في ىحا السبحث الى دراسات أقيست في نفذ سياق مػضػعشا:
 العربية السظمب األول: الجراسات 

لسذروع كهربة شبكة الدكة الحجيجية لزهاحي الجزائر العاصسة''،  يسفيان فشيط: ''التقييم االقتراد دراسة .1
محكخة مكسمة لشيل شيادة الساجدتيخ في عمػم التدييخ، كمية العمػم االقترادية وعمػم التدييخ، جامعة مشتػري 

 .2006قدشصيشة، سشة 

االعتساد عميو في  ىحيث ركدت ىحه الجراسة عمى التقييع االقترادي لمسذخوع االستثساري وما مج  
معيار الخبحية الػششية  وقج استعسل الباحث في دراستو عمى االختيار والسفاضمة بيغ السذاريع االستثسارية،

ولقج تػصمت ىحه  باعتبار كل ىجف وششي يقابمو أثخ يشجع عغ السذخوع يقابل ىحا األثخ نسػذج تقييع مالئع.
                                                           

1
محكخة التخخج ، S.CI.BS، دراسة وتقييع السذاريع االستثسارية دراسة حالة شخكة االسسشت ببشي صاف بغ مدعػد نرخ الجيغ  - 

تمسدان، سشة  لشيل شيادة الساجدتيخ، تخرز بحػث عسميات وتدييخ السؤسدة، كمية العمػم االقترادية، جامعة أبي بكخ بمقايج
 .57-56، ص ص 2010

2
 .59-58بغ مدعػد نرخ الجيغ، مخجع سبق ذكخه، ص ص  - 
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ا ىػ الجراسة إلى أن معيار الخبحية ال يعتبخ أساسا متيشا  يسكغ االستشاد عميو عشج اتخاذ القخارات االستثسارية وإنس
وقياس الخبحية يجب أن يتزسغ كافة التكاليف والسشافع االقترادية  مجخد خصػة أولى لمتقييع االقترادي،

واالجتساعية، وبالتالي التقييع االقترادي لمسذخوع االستثساري بالجدائخ سيء ومبخر قػي لعجم فعالية السذاريع 
 الزخسة والعجيجة التي أقامتيا الجدائخ.

دراسة بن مدعهد نرر الجين : ''دراسة وتقييم السذاريع االستثسارية مع دراسة حالة شركة االسسشت ببشي  .2
محكخة التخخج لشيل شيادة الساجدتيخ في العمػم االقترادية، كمية العمػم االقترادية وعمػم ''، S.CI.BSصاف 

 . 2010التدييخ، جامعة أبي بكخ بمقايج تمسدان، سشة 

السخاحل التي عمى أساسيا يتع اتخاذ أو تبشي تعخف عمى أىع الخصػات األساسية و سة إلى التيجف الجرا  
وقج اعتسجت ىحه الجراسة عمى السعاييخ التالية:  ما بالتخمي عغ السذخوع أو تشفيحه.القخارات االستثسارية السشاسبة إ

وقج تع التػصل إلى أن لتقييع  دودية.الخبحية، معجل الجاخمي لمسخ معجل العائج، صافي القيسة الحالية، دليل 
واختيار السذخوع األحدغ واألفزل مغ بيغ السذاريع السقتخحة ال يكفي االعتساد عمى األساليب ذات التقييع 
األحادي لمسعيار وإنسا يجب تصبيق عجة شخق أخخى كأساليب بحػث العسميات خاصة البخمجة باألىجاف ذات 

لسهىلة وسرعة ( EXEL SOLVEUR.LINDOاألحدغ استعسال البخمجيات )التقييع الستعجد السعاييخ، ومغ 

 الحصىل على النتائج.
دراسة مهري عبج السالك: '' دراسة الججوى السالية لمسذروعات االستثسارية ومداهستها في اتخاذ القرار  .3

شيادة الساجدتيخ في  محكخة مكسمة لشيلاالستثساري دراسة حالة الهكالة الهطشية لجعم تذغيل الذباب بتبدة '' .
 .2113كمية العمػم االقترادية والتجارية وعمػم التدييخ، جامعة تبدة، سشة  عمػم التدييخ،

الية في اتخاذ القخار فقجت ركدت ىحه الجراسة عمى معخفة إلى أي مجى تداىع دراسة الججوى الس  
فتخة االستخداد، صافي القيسة الحالية، مؤشخ  معيار ولإلجابة عمى ذلظ تع التقييع بالسعاييخ التالية: االستثساري.

الخبحية ومعجل العائج الجاخمي، وقج تع التػصل إلى عجة نتائج نحكخ أىسيا: يدعى متخح القخار االستثساري إلى 
تذكيل رؤية متكاممة ومػضػعية عغ السذخوع االستثساري قبل تشفيحه مغ خالل القيام بجراسات دقيقة، إذ أن الجقة 

 مال رئيديا في نجاح أو فذل السذخوع.تعتبخ عا
 الثاني: الجراسات األجشبيةالسظمب 

  بعشهان: 2112 سشة(  GanbatKhaliun) دراسة .4

Prospects of Real Options Use in Investment Project Valuation in Banks 

Economics of RussianUniversity Plekhanov 
مجيخي البشػك بتقييع السذخوعات االستثسارية بخيارات حقيقية. اليجف مغ  تتشاول ىحه السقالة ضخورة قيام  

والسػضػع ىػ تحديغ شخيقة تقييع السذخوعات االستثسارية في إشار إدارة  لمبشػك،الجراسة ىػ الشذاط االستثساري 
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ارية مغ شأنيا أن مخاشخ البشػك. اليجف الخئيدي مغ الجراسة ىػ تصػيخ مشيجية مثالية لتقييع السذاريع االستثس
 تسكغ اإلدارة الفعالة لألمػال السرخفية والحرػل عمى دخل استثساري كاٍف.

 ال والتي. األصػل لتقييع السبتكخة األساليب أحج ىػ الحقيقية الخيارات استخجامتػصمت الجراسة إلى أن   
. اإلدارة في والسخونة التشافدية السيدة حداب عشج االعتبار في االستثسارية السذخوعات لتقييع التقميجية الصخق  تؤخح
 تصػيخه وفي السذخوع بجاية في اليقيغ عجم حالةيػاجيػن  البشػك مجيخوخمرت الجراسة إلى أن  ذلظ، عمى عالوة
 .االستثساري  السذخوع لتقييع مخونة أكثخ أدوات استخجام عمىالسجيخيغ  يجبخ مسا أكثخ
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 خالصة الفرل األول

مغ خالل استعخاضشا ليحا الفرل ندتشتج أن االستثسار مغ أىع األدوات األساسية والفاعمة في انتعاش الّشسػ 
االقترادي وىػ عبارة عغ تػضيف لمسػارد السالية لتحقيق أقرى ربح مسكغ، ذلظ نتيجة الجخػل في مذاريع 

لسعيذي لألفخاد، وىحا ما جعل استثسار يكػن اليجف مشيا تحريل عػائج وخمق فخص عسل ورفع السدتػى ا
االستثسار محػر اىتسام مختمف االقترادييغ وكل ىحا يتصمب تخريز مػارد معيشة، والتي تتصمب اتخاذ القخار 
السشاسب والخشيج عشج القيام بالسذخوع، ويتختب في كل ىحا إعجاد دراسات مدبقة لمػصػل إلى ىحا القخار الرائب 

مسية وتدسى ىحه الجراسات بعسمية تقييع السذاريع التي يقرج بيا وضع السعاييخ حتى يقام االستثسار عمى أسذ ع
الالزمة التي يسكغ مغ خالليا الػصػل إلى اختيار البجيل أو السذخوع السشاسب، فيػجج عجة معاييخ والتي تتالءم 

 خشيجة. وضخوف السذخوع، وىحا ما يداعج في القيام بالسفاضمة بيغ السذاريع واتخاذ القخارات ال

وبالتالي إلمكانية تحجيج مجى صالحية قيام أي مذخوع يتصمب أواًل القيام بجراسة شاممة حػل جسيع الجػانب 
الستعمقة بالسذخوع ابتجاًء مغ مخحمة التعخف عمى السذخوع إلى مخحمة التقييع واّتخاذ القخار ،وىػ ما سشحاول 

 ي. التعّخض إليو بذكل مفّرل في الفرل التصبيقي السػال
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 الفرل الثاني
 واقع تقييم السذاريع االستثسارية

 والتشسية الخيفية وكالة ادرار دراسة حالة بشك الفالحة
 (7172-7102في الفتخة السستجة )
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 تسهيج الفرل الثاني
تسثمة في تػضيح مفيػم االستثسار، التي تصخقشا ليا مغ خالل الفرل األول والسبعج الجراسة الشطخية 

مفيػم القخار االستثساري وأىسيتو وكحا أىع السخاحل لتقييع السذاريع باإلضافة إلى مختمف السذخوع االستثساري، 
الستسثل في الجانب ، فإنشا سشحاول إسقاط ذلظ مغ خالل ىحا الفرل السدتعسمة الختيار أفزل السذاريعالصخق 

  ي بشظ الفالحة والتشسية الخيفية لػالية أدرار.التصبيقي عمى إحجى السؤسدات السرخفية والستسثمة ف
ويعخف ىحا  ،حيث أراد البشظ أن يسشح قخض لسدتثسخ فالحي بغخض تسػيل مذخوع فالحي استثساري 

لسذخوع قبل اتخاذ القخار بتسػيمو. يع ىحا االقخض بقخض التحجي، وعمى ىحا األساس قخر البشظ إعجاد دراسة لتقي
التفريمية ومغ اجل تقييع ىحا السذخوع قام البشظ بتجسيع السعمػمات عغ السدتثسخ وبعج ذلظ إعجاد الجراسة 

 لمسذخوع.
 وبالتالي سيتشاول ىحا الفرل الشقاط التالية : 

 تقجيع عام لبشظ الفالحة والتشسية الخيفية لػالية أدرار. .أ 

 ة عاّمة حػل قخض التحّجي. إعصاء نطخ  .ب 

 الجراسة التفريمية لمسذخوع االستثساري.  .ج 

 التقييع واتخاذ القخار وذلظ باالستشاد عمى بعس الصخق و السعاييخ.  .د 
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 السبحث األول: بظاقة تعخيفية تعخيفية حهل بشك الفالحة والتشسية الخيفية لهالية أدرار
الخيفية أحج البشػك التجارية البارزة في الػشغ والدباقة دوما الى تبشي الجيػد يعتبخ بشظ الفالحة والتشسية 

التدػيقية، ليحا وقرج استكسال الجراسة الشطخية قسشا بجراسة ميجانية في إحجى وكاالتو الػاقعة بػالية أدرار لمتعخف 
 ن واتخاذ القخار الدميع.عمى وضعية التسػيل والتدػيق داخل البشظ ومجى تأثيخه عمى عالقة البشظ بالدبػ 

 BADRبشك الفالحة والتشسية الخيفية  تعخيف السظمب األول:         

ن إعادة الييكمة بالشدبة لمقصاع السرخفي أدت الى ميالد بشظ الفالحة والتشسية الخيفية الحي يعتبخ مغ بيغ إ
لمقصاع العسػمي، وذلظ بيجف تصػيخ البشػك التجارية الجدائخية، حيث يتخح شكل شخكة ذات أسيع تعػد ممكيتيا 

القصاع الفالحي وتخقية العالع الخيفي ولقج أوكمت لو ميسة تسػيل ىياكل ونذاشات القصاع الفالحي، الرشاعي، 
 الخي، الريج البحخي، والحخف التقميجية في األرياف.

إلى شخكة مداىسة  8988االقترادية بعج عام  اإلصالحات إشارتحػل بشظ الفالحة والتشسية الخيفية في 
دج لمديع الػاحج، ولكغ  8222222سيع بقيسة  2222 إلىمميار ديشار جدائخي، مقدع  22ذات رأسسال قجره 

، أصبح بشظ الفالحة والتشسية الخيفية كغيخه مغ البشػك 8992أفخيل  84بعج صجور قانػن الشقج والقخض في 
جيع عسمية االدخار وغيخىا، وقج بمغ رأس مال السرخح يباشخ ميامو كبشظ تجاري والستسثمة في مشح القخوض وتذ

مميار  426حػالي  8999مميار ديشار جدائخي وبمغت ميدانيتو أواخخ  33ما يقارب  8999بو لمبشظ لعام 
 ديشار.

وكالة التي ورثيا مغ البشظ الػششي  842مجيخية جيػية و  88فقج وسع البشظ شبكة فخوعو ووكاالتو فسغ 
 48سشػات فقط مغ تأسيدو ثع  3أي بعج  8985وكالة في سشة  873مجيخية جيػية و  29الجدائخي إلى 

مجيخية جيػية.  42ثع أصبح يتألف مغ  2228مػضف في عام  7222وكالة وأكثخ مغ  292مجيخية جيػية و
يزا بشكا بشظ الفالحة والتشسية الخيفية ىػ بشظ تجاري، يسكشو جسع الػدائع سػاء كانت جارية أو ألجل، و يسثل أ

لمتشسية باعتباره يدتصيع أن يقػم بسشح القخوض الستػسصة و شػيمة األجل ىجفيا تكػيغ رأي السال الثابت، 
، والريج البحخي، و القصاع الرشاعي الدراعي، الخي  وتسػيل األنذصة الخاصة و العسػمية لمقصاع الدراعي

الشذاشات الفالحية وقصاع الغابات،  وتمبية احتياجاتكتغصية مختمف العسميات السالية لجسيع الػكاالت الدراعية، 
والسؤسدات الفالحية، وجسع الشذاشات التي تداىع في تصػيخ القصاع الدراعي )أشباء، صيجلييغ، حخفييغ...( 

 .ختبصة بتصػيخ القصاع الخيفي ككلوجسع اليياكل والشذاشات الس
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عمى السدتػى  688و  إفخيقياعمى مدتػى  83يحتل السختبة األولى عمى السدتػى الػششي و السختبة 
نيج العقيج عسيخوش،  87بشظ عالسي، ويتػاجج مقخه االجتساعي في الجدائخ العاصسة  4822العالسي مغ بيغ 

 1.الجدائخ 544صشجوق بخيج 
 السظمب الثاني: نذأة ومخاحل تظهر بشك الفالحة والتشسية الخيفية

 أوال: نذأة بشك الفالحة والتشسية الخيفية
عخفت السشطػمة السرخفية الجدائخية سمدة مغ اإلصالحات أثسخت ميالد بشػك كان ليا دور في تفعيل 
السيشة السرخفية مشيا بشظ الفالحة و التشسية الخيفية الحي رأى الشػر بعج إعادة ىيكمة البشظ الػششي الجدائخي 

 88/  23/ 8982ػافق ال ه الس 8422جسادى األولى  88الرادر في  826686 بسقتزى السخسػم رقع
 حيث اعتبخ آنحاك وسيمة مغ الػسائل الخامية إلى السذاركة في تشسية القصاع الدراعي وتخقية الخيف. 

إلى شخكة مداىسة  8988وفي إشار اإلصالحات االقترادية تحػل بشظ الفالحة والتشسية الخيفية بعج عام 
د.ج لمديع الػاحج،  862226222 سيع بقيسة 2222إلى مميار ديشار جدائخي، مقدع  22ذات رأس السال قجرة 

الحي مشح استقاللية أكبخ لمبشػك وألغي مغ خاللو  84/  24/ 8992ولكغ بعج صجور قانػن الشقج والقخض في 
نطام التخرز، أصبح بشظ الفالحة والتشسية الخيفية كغيخه مغ البشػك يباشخ جسيع الػضائف التي تقػم بيا البشػك 

الستسثمة في مشح التدييالت االئتسانية وتذجيع عسميات االدخار بشػعييا بالفائجة وبجون فائجة، التجارية و 
والسداىسة في التشسية مع وضع تحسي البشظ وتجعل معاممتو مع زبائشو أقل مخاشخة ولتحقيق أىجافو وضع البشظ 

 2.وكالة 322مغ  لتخاب الػششي بأكثخشاممة مغ خالل التغصية الجغخافية لكامل ا استخاتيجية
 BADRمخاحل تظهر بشك الفالحة والتشسية الخيفية ثانيا: 

 3:لقج شيج البشظ الفالحة و التشسية الخيفية ثالث مخاحل رئيدية تتسثل في
  2881-2893السخحمة األولى من : 

في ىحه السخحمة اتخح البشظ ىجفو في االىتسام في تحديغ مػقعو في الدػق السرخفي و خاصة في 
السشاشق الخيفية عغ شخيق العسل عمى تخقية العالع الخيفي مغ خالل فتح عجة فخوع في السشاشق الدراعية 
وتكثيفيا، حيث اكتدب الخبخة و الكفاءة العالسية في مجال تسػيل صشاعة األغحية الدراعية و الرشاعة 

البشظ عمى تسػيل القصاعات ذات السيكانيكية الدراعية، وامتازت ىحه السخحمة بتخريز البشػك، لحلظ اقترخ 
 األنذصة الفالحية.

 
 

                                                           

 
1

 33:906، على الساعة  13/31/9333، زرناه  بتاريخ  bank.dz-https://www.badrبشظ الفالحة والتتشسية الخيفية، -
2
 بنك الفالحة والتنمية الريفية، نفس  المرجع السابق6 - 

3
 نفس المرجع أعاله6 بشظ الفالحة والتتشسية الخيفية، - 

https://www.badr-bank.dz/
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  2888-2882السخحمة الثانية من : 

الستعمق بقانػن الشقج والقخض الحي يشز عمى نياية تخرز کل بشظ في  92/  82بسػجب صجور قانػن 
والتجارة والخجمات  نذاط معيغ، تػسع نذاط بشظ الفالحة والتشسية الخيفية ليذسل مجاالت أخخى متعجدة كالرشاعة

دون االستغشاء عغ القصاع الفالحي الحي تخبط بو عالقة متسيدة، وقصاع السؤسدات االقترادية الستػسصة 
 والرغيخة. 

تكشػلػجيا اإلعالم اآللي متصػرة تيجف  بإدخالأما في السجال التقشي فكانت ىحه السخحمة أىع مخحمة تسيدت 
 ما يمي: إلىخ مختمف وكاالت البشظ حيث مخت ىحه السخحمة إلى تدييل تجاول العسميات البشكية عب

وضع  حيث تع 8992في سشة  يةلتشفيح عسميات التجارة الخارج Swift: تع إنذاء نطام 8998في سشة  -
وىػ عبارة عغ شبكة معمػماتية تخبط الػكاالت  (logiciel sbu : system bancaire universel)بخمجيات 

ميات الشقجية، وإدارة تدييخ القخوض، وإدارة العس) البشكية بالسجيخية العامة لمقيام بالعسميات البشكية
 العسالء(.  حدابات إلىوالػصػل عغ بعج ر، االستثسا

الذبكة  اإلعالم اآللي في جسيع العسميات البشكية عمى مدتػى  إدخال: إنياء عسمية 8993في سشة  -
 .السرخفية

 . BADR: بجأ العسل بسشتج ججيج يتسثل في إعجاد بصاقة الجفع والدحب 8994في سشة  -
وانجاز العسميات  ( ، فحزtélétraitementعسمية الفحز الالسمكي)  إدخال: 8996في سشة  -

 جة وبيع الخجمات عغ بعج(. عغ بعج وفي وقت وجيد )معال  لسرخفيةا
 CIB (bancaire car teinter).1: إعجاد بصاقة الرخاف اآللي لمدحب ما بيغ8998في سشة *        
  3112-3111السخحمة الثالثة من: 

وقج تسيدت ىحه السخحمة بػجػب التجخل الفعمي لمبشػك العامة لبعث نذاط ججيج في مجال االستثسارات   
وجعل نذاشاتيا ومدتػى مخدوديتيا يدايخ قػاعج اقتراد الدػق، وىحا ما  اإلنتاجياالستثسار  وإنعاشالسخبحة 

حج كبيخ مغ القخوض لفائجة السؤسدات الرغيخة و الستػسصة،  إلىأدى إلى رفع بشظ الفالحة والتشسية الخيفية 
تمفة، حيث وضع بشظ بجر وكحا السؤسدات السرغخة، ورفعو لسدتػى مداعجاتو لمقصاع الفالحي و فخوعو السخ

بخنامج خساسي لتحديغ الخجمات وعرخنة البشظ في السجال السحاسبي والسالي، حيث تسيدت ىحه السخحمة بسا 
 يمي:

 : 2222في سشة 
 القيام بفحز دقيق لشقاط القػة و الزعف وانجاز مخصط تدػية لمبشظ وفقا لمسعاييخ الجولية.  -
 ( في خجمة العسيل.SYBUتشطيع البخمجيات ) إعادةمع  تعسيع نطام شبكة االترال السحمية -

                                                           
1
 رجع السابقالم  بشظ الفالحة والتتشسية الخيفية، - 
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  :2228في سشة 
والتقشية الستعمقة بسمفات القخوض، اإلدارية  اإلجخاءاتتجعيع مجال السحاسبة والسالية والعسل عمى تحقيق 

حيث وضع بشظ الفالحة نطاما ججيجا في السجال السحاسبي و السالي مغ أجل معالجة الحدابات السػدعة و 
يػم تتع مخجعة السمفات  92-22مخاجعة السمفات الخاصة باالقتخاض في أسخع وقت ففي الػقت الحاضخ ما بيغ 

الخاصة بقخوض االستثسار واالستغالل وذلظ مغ خالل إنذاء مكاتب خاصة ليا كالػكاالت و السجيخية العامة 
  (.LE SERVICE Personnalisesأنذأت لمدبائغ مكتب لخجمتيع الذخرية يدسى ب: ) وحتى أنيا

جسيع ى عمى مدتػ  والخجمات السذخرة (la banque assise)تعسيع مفيػم البشظ الجالذ  :2222في سشة  -
وكاالت البشظ و بالتالي أصبح البشظ الفالحة والتشسية الخيفية البشظ األول في الجدائخ بذبكاتو السختمفة و 

 يسثل التجارة الخارجية. %32مميار دوالر و  568كثيخة الحخكة و الشذاط وأصبح رأسسالو يفػق 
الدمكي دون  وىػ نطام تغصية األرصجة عغ شخيق الفحز (SAYRAT) إدخال نطام: 2223في سشة  -

التجارية، وكحا تعخيف  الشقل السادي لمقيع مسا يدسح بتقميز فتخات تغصية الركػك واألوراق إلىالمجػء 
 الدبائغ بسختمف خجمات البشظ.

سخعة تشفيح  مسيدة لمبشظ الحي عخف إدخال تقشية ججيجة تعسل عمى 2224لقج كانت سشة  :2224في سشة  -
العسميات السرخفية تتسثل في عسمية نقل الرظ عبخ الرػرة، فبعج أن كان تحريل شيكات البشظ في مجة قج 

جاز في وقت وجيد وىحا يعتبخ إن BADRيػما، أصبح بإمكان العسالء تحريل شيكات بشظ  85ترل إلى 
 الجدائخ.  غيخ مدبػق في مجال العسل السرخفي في

السختبصة  le guichet automatique de billets كسا تع تعسيع استخجام الذبابيظ اآللية لألوراق الشقجية
خاصة في السشاشق  SATIMببصاقات الجفع التي تذخف عميو شخكة انقج اآللي والعالقات التمقائية بيغ البشػك 

 .لدكانية الكبيخةذات الكثافة ا
السيجان الفالحي  قام بشظ الفالحة والتشسية الخيفية في ىحه السخحمة إلى إعادة تخريرو في :2225في سشة  -

 .الفالحية والسجاالت الستعمقة بياأي تسػيل الشذاشات 

 télé des)و  (Télé compensation)  تع فييا إدخال كل مغ السقاصة االلكتخونية: 2226في سشة  -

chèques) ، وفي سبتسبخ تع إدخال نطام ججيج يعخف ب(télé des virements)  وذلظ مغ أجل تحقيق األمان
 والثقة والذفافية في التعامالت مغ جية ومحاربة الغر واالختالسات مغ جية أخخى.

الت الػكا تحديغ مذخوع البشظ الجالذ خجمات مذخرة عبخ جسيع :يػمشا ىحا إلى 2226مغ سشة  -
 1.األساسية عمى السدتػى الػششي

 
                                                           

1
 المرجع السابق بشظ الفالحة والتتشسية الخيفية، - 
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 مهام بشك الفالحة والتشسية الخيفية وأهجافه لث:السظمب الثا

 1:تتسثل في: مهام الفالحة والتشسية الخيفيةأوال:     
 ؛واالستثسار تصػيخ السػارد والعسل عمى رفعيا وتحديغ تكاليفيا عغ شخيق تخقية عسميتي االدخار -
 ؛وخجمات ججيجة عمى السجخخيغ شتجاتعخض م -
  ؛في عالع الشذاط السرخفي وتقشياتومدايخة التصػر الحاصل  -
 ؛عسميات االئتسان والرخف األجشبيمعالجة كل  -
 ؛فتح الحدابات لألشخاص حدب شمبيع -
 ؛قبػل الػدائع ومشح القخوض، اعات الغحائية والحخف اليجويةتذجيع وتخقية الدراعة والرش -
التي تيجف بالشيػض  ي السيغ الحخة التجارة السؤسدات الرغيخة والستػسصة خاصة تمظالتقخب أكثخ مغ ذو  -

 .لقصاع الفالحي والتشسية الخيفيةبا
تصػيخ ، تصػيخ قجرة البشظ عمى معالجة معالجة السخاشخ مغ خالل أخح الزسانات السالئسة ميجانيا 

استخجام الػسائل والتقشيات الحجيثة في التشبؤ  ، مدتػى تكػيغ ىيئة السػضفيغ وإعصاء األولػية لحاممي الذيادات
 والقانػنية لسختمف القخوض البشكية.  اإلداريةالستابعة و  متابعة الدبائغ وتدجيل السخالفاتو  بسخاشخ االئتسان

خ، تصػيخ قجرات تحميل السخاش وفي إشار تصػيخ الدياسة االئتسانية يقػم بشظ الفالحة والتشسية الخيفية ب:
تحجد ضسانات مترمة بحجع االئتسان وتصبيق معجالت فائجة تتساشى وتكمفة  ، تشطيع إدارة االئتسانإعادة 
العسل عمى تخفيس مجة معالجة ممفات االئتسان لتربح  ،إنذاء بصاقة الدحب االلكتخونية ما بيغ البشػك، السػارد

 .رعبة تدييخا مالئساتدييخ السػارد الشقجية بالجيشار والعسمة ال ، ويػم 92إلى  22ما بيغ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 بشظ الفالحة والتشسية الخيفية، نفذ السخجع الدابق. - 
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 السيام التي يقػم بيا بشظ الفالحة والتشسية الخيفية  :10الذكل 

 
 .مقابمة مع السكمف بسرمحة القخوض بالبشظ مغ اعجاد الصالبتيغ بشاء :السرجر

 
 

ميام بشظ 
 الفالحة 

قبػل ومشح 
 القخوض

مسايرة التطور 
الحاصل في 

النشاط 
 المصرفي

فتح حسابات 
لألشخاص 
 حسب طلبهم

تسيير الموارد 
النقدية بالدينار 
والعملة الصعبة 

 تسييرا مالئما

إعادة تنظيم 
 إدراة اإلئتمان 

تطوير قدرات 
تحليل ومعالجة 

 المخاطر

تشجيع وترقية 
الزراعة 

والصناعة 
 الغذائية
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  1:الستسثمة في أهجاف بشك الفالحة والتشسية الخيفية: ثانيا:
 ؛وعرختشيا بتصػيخ وتعسيع استعسال اإلعالم اآللي وتججيج الثخوة إعادة تشطيع جياز اإلنتاج الفالحي -
 ؛ة حرتيا في مجال اإلنتاج الػششيإشخاك الدراعة وتشسي -
 ؛تػسيع األراضي الفالحية وتحديغ الخجمات -
 ؛خبحية مغ خالل مػارد بأقل تكاليفالديادة في ال -
 ؛يغ العالقات مع العسالء وإرضائيعتحد -
 ؛أكبخ حرة مغ الدػق  الحرػل عمى -

 ؛اسة أكثخ فعالية في جسيع السػاردإيجاد سي -
 ؛خط إنتاج ججيج وإدخالل التدػيق، التصػيخ التجاري مغ خالل إدخال تقشيات إدارية ججيجة مث -
جارة الخارجية الت تصػيخ السشتجات الدراعية والرشاعية وكحا مداعجة الفالحيغ لتخويج السشتجات لمسداىسة في -

 ؛الحخة لجعع السيغ
  ؛تعمقة بالقخض واالعتساد السدتشجيمعسميات السلالتكػيغ الجيج لمسدتخجميغ لزسان التدييخ الحدغ  -
 تػسيع وتشػيع مجاالت تجخل البشظ كسؤسدة مرخفية شاممة. -

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 مرجع سابق6 بشظ الفالحة والتتشسية الخيفية، - 
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 الهيكل التشظيسي لبشك الفالحة والتشسية الخيفيةالخابع:  السظمب
 الفمحة وكالة أدرارنقجم في ىحا الذكل الييكل لبشظ 

  : الهيكل التشظيسي لبشك الفالحة والتشسية الخيفية لهالية أدرار2الذكل 

 
 هن إعذاد الطالبتين باالعتواد على وثائق هقذهة هن طزف البنل المصدر: 

 

 

 

 

 

 

 المدير الجهوي

نيابة 
المدير 
لإلدارة 
 والمحاسبة

مصلحة 
 المستخدمين

مصلحة 
 المحاسبة

مصلحة 
الوسائل 
 العامة

نيابة المدير 
لمتابعة 
أخطار 
 القروض

 مصلحة

 الضمانات

مصلحة 
 المتابعة

نيابة 
المدير 
للشؤون 
 القانونية

 مصلحة

 التحصيالت

 مصلحة

 الشؤون

 الخارجية

نيابة 
المدير 

 لإلستغالل

  مصلحة
 القروض

 المصلحة
 التجارية

 مصلحة
  التجارة

 الخارجية

 األمانة
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  1:مايميأدرار لػالية  البشظ الفالحة والتشسية الخيفيةيزع الييكل التشطيسي لمسجيخية الجيػية 
يعسل عمى استقبال  : ييتع بالديخ عمى الديخ الحدغ لسختمف الشيابات وتصػر البشظ حيثالسجيخ الجههي  .8

العسالء وجحب الدبائغ، والسذاركة في مختمف االجتساعات الػالئية والػششية بتسثيمو لمبشظ بأحدغ صػرة 
 ومخاقبتيا خاصة ممفات القخوض.  وميستو كحلظ السرادقة عمى السمفات وإمزائيا

 د والرادر والسكالسات الياتفية. : تقػم باستقبال العسالء وتدجيل البخيج الػار األمانة .2
 : وتزع ما يمي :نيابة السجيخ لستابعة أخظار القخوض .3
 اإلحرائيات الستعمقة بيا.  مرمحة الستابعة: مكمفة بستابعة القخوض السسشػحة لمتجار ومتابعة .أ 
صحتيا بالتشديق مع الػكالة،  زسانات: متابعة الزسانات السقجمة مغ شخف العسالء والتأكج مغمرمحة ال .ب 

 وتيتع كحلظ بتحجيث شيادات التأميغ.
 : وتشقدع إلى:نيابة السشازعات والذؤون القانهنية .4

معشػييغ  يا سػاء كاناأو غمق ات فتح الحداباتييتػلى ىحا القدع عسمالقانػنية: مرمحة السشازعات و الذؤون  .أ 
السشازعات التي قج تحجث مع العسالء ومختمف الذؤون  ، حجد الحدابات ومتابعة ودراسةأو شبيعييغ

 .القانػنية
و لمعسالء بالصخق الػدية أ : تعسل بالتشديق مع الػكالة لتحريل الجيػن السسشػحةترمحة التحريالم .ب 

 بالتخاضي وإذا لدم األمخ المجػء إلى العجالة. 
 : والتي تيتع بالديخ عمى سيخ السرالح التالية:لإلدارة والسحاسبةبة السجيخ نيا .5

دورية أو سشػية مثل األوراق،  مرمحة الػسائل العامة: تخز اقتشاء الػسائل والسعجات سػاء كانت استثسارية .أ 
 السكاتب، أقالم... إلخ. 

ض، تشطيع اإلجازات، السخ  مرمحة السدتخجميغ: تقػم بالذؤون الخاصة بالسدتخجميغ مثال حػادث العسل، .ب 
 الغيابات، السخالفات وشمبات التػضيف..... إلخ. 

عامة ومخاجعة حدابات السيدانية  مرمحة السحاسبة: تختز بسخاقبة حدابات الدبائغ ومحاسبة البشظ برفة .ج 
 .الخاصة بيػ كحا دفع أجػر العسال

 

 
 
 
 

                                                           
1
 .30:33، عمى الداعة 33/30/9333مقابمة مع السكمف في مرمحة القخوض، زرناه بتاريخ  - 
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 1 :: وتشقدع إلىنيابة السجيخ لإلستغالل .6

السرمحة بتشفيح اإلجخاءات والتعميسات الستعمقة بذؤون القخض وفقا لمقػانيغ تقػم ىحه مرمحة القخوض:  .أ 
 السعتسجة مغ قبل إدارة البشظ كسا تقػم باستقبال الدبائغ والبث في شمباتيع الستعمقة باالئتسان السرخفي.

 ميام مرمحة القخوض: 
 ؛ة بصمبات القخوض بسختمف أنػاعيادراسة السمفات الستعمق -
 ؛لمسذاريع االستثسارية وتقييسيا الججوى  القيام بجراسة -
 ؛سػيمي لمسذخوعتوض والخديشة عمى اتخاذ القخار المداعجة لجشة القخ  -
 ؛تحخيخ رخرة القخض في حالة مػافقة المجشة عمى تسػيل السذخوع االستثساري  -
 ؛وقج يكػن الخفس نيائيا أو مؤقتا تحخيخ رسالة الخفس في حالة رفس التسػيل لمسذخوع -
صخف  حػل شخيقة بديارات مفاجئة لمػكاالت السحمية قرج الػقػف عمى بعس األخصاء السختكبة القيام -

 ؛القخض وفق الخخرة السسشػحة

 الػنات اإلشيارية لمتعخيف بالبشظ؛السرمحة التجارية: خاصة بسشتجات البشظ والسذاركة في الر .ب 

التجارة الجولية واالعتسادات  ياتمرمحة التجارة الخارجية: تقػم السرارف بجور كبيخ في تسػيل عسم  .ج 
 .السدتشجية وعسميات التػضيف السرخفي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 30:336، على الساعة 31/30/9333المكلف بالزبائن ببنك الفالحة والتنمية الريفية لوالية أدرار، زرناه بتاريخ مقابلة مع  - 
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السبحث الثاني: دراسة ميجانية لتقييم مذخوع استثساري من طخف بشك الفالحة والتشسية 
 BADRالخيفية 

الخذهات هن  يقىم بنل الفالحة والتنوية الزيفية عبز هختلف وماالته هن بينها ومالة أدرار بتقذين هزيج هن

 بينها تقذين قزوض هتنىعة، نذمز هنها قزض التحذي.

 قخض التحجي حهلمجخل :  السظمب األول
ىػ قخض مػجو لالستثسار يتع مشحو مغ شخف وزارة الفالحة والتشسية الخيفية تعخيف قخض التحجي:  .1

(BADR) الفالحية، خاصة ما ، في حيغ فإن مذاريع االستثسار تحجد مغ شخف الجيػان الػششي لألراضي
تعمق مشيا بإنذاء وتجييد وعرخنة مدتثسخات تخبية السػاشي باستغالل ججيج، تعديد الصاقات اإلنتاجية 
لمسشتػجات الفالحية التي تعاني مغ نقز وسػء تقييع، وكحلظ تكثيف وتحػيل وتقييع اإلنتاج الفالحي الحي 

 .ىػ في حاجة إلى تسػيل

يسشح إلنذاء السدتثسخات الفالحية سػاء كانت مسمػكة لمخػاص أو  ري استثساكسا يعخف عمى أنو قخض  -
 1.تابعة ألمالك الجولة

الذخوط التي تعتسج عمييا لجشة القخوض والخديشة بالبشظ الذخوط السدتهجب تهفخها لسشح قخض التحجي:  .2
 لجراسة السمف بغخض السػافقة عميو ومغ بيغ ىحه الذخوط:

ة ـــــخ اإلعانـــآخخ مجعع كميا أو جدئيا مثل القخوض السسشػحة في إشار تجابيعجم استفادة السعشي مغ قخض  -
 ؛) أونداج، كشاك، أونجام(

 ؛إلى الرشجوق الػششي لمزسان االجتساعي لمعسال لألجخاء االنتدابإثبات عجم  -

 ؛ممخز لججول الزخائب حجيث ومرفى -

 ؛وعػارض الجفع عجم وجػد صاحب السؤسدة أو مديخ الذخكة لجى مخكدية السخاشخ -

 ؛إثبات مختمف األشغال السخاد إنجازىا بالخخز السخررة ليا -

 ؛اقتخاح الزسانات السصمػبة -

 الجراسة التقشية التي تقػم بيا مرمحة القخوض.  -

تقػم ىحه المجشة باالشالع عمى كافة الػثائق الخاصة بالسذخوع  المجشة السكمفة بقبهل أو رفض السذخوع:  .3
ي وممف إداري، ثع تقخر بقبػل أو رفس السذخوع لتجعيسو بقخض التحجي أو الستكػنة مغ ممف تقش

 التخاجع.وتتكػن ىحه المجشة مغ :

 )السجيخ الجيػي )رئيذ المجشة 

 )نائب السجيخ السكمف باالستغالل )عزػ 

                                                           
1
 (.5السرجر، مغ إعجاد الصالبتيغ باالعتساد عمى وثائق مقجمة مغ البشظ )السمحق  - 
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 )نائب السجيخ لإلدارة والسحاسبة )عزػ 

 )1.نائب السجيخ السكمف بستابعة أخصار القخوض )عزػ 

 خض التحجي:مزسهن ممف ق .4

 السمف اإلداري: .أ 

شمب خصي، يتزسغ اسع صاحب السؤسدة، تاريخ الصمب، السخسل إليو، شبيعة القخض، مبمغ القخض،  -
 .اقتخاح الزسان

اسع صاحب السؤسدة في ىحا  مدتخخج مغ جياز مخكدية السخاشخ وعػارض الجفع يثبت عجم وجػد -
 .الجياز

 (.3)السمحق  السمفوصل دفع مراريف دراسة  -

 .مجسػعة مغ الػثائق اإلدارية -

 .بصاقة جبائية -

 .مدتخخج مغ ججول الزخائب -

 .ة لمعسال األجخاء أو غيخ األجخاءشيادة االنتداب أو عجمو لجى الرشجوق الػششي لمتأميشات االجتساعي -

 .ج امتياز مغ مجيخية أمالك الجولةعق -

 .لذخوط لالمتياز لألراضي الفالحيةدفتخ ا -

 .ى حدب الشذاط(رخرة الحفخ ) الخخرة عم -

 السمف التقشي: .ب 

 شيادة إثبات السذخوع. -

 الفػاتيخ الشسػذجية )الذكمية(. -

 تقخيخ الخبخة لسغ أراد السداىسة العيشية. -

 محزخ معايشة مخفق بالرػر. -

 تقخيخ مصابقة أشغال الحفخ. -

 2.راسة التقشية االقترادية لمسذخوعالج -

 
 
 
 

                                                           
1
 نفس المرجع أعاله6 - 

2
 (.5جمة مغ البشظ )السمحق السرجر، مغ إعجاد الصالبتيغ باالعتساد عمى وثائق مق - 
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 خرائص القخض السرخفي: .5

 1:جول اآلتي جسيع خرائز قخض التحجيتتمخز في الج
 خرائز قخض التحجي: 1الججول 

 نهع القخض
 

   31 -33ق.م.أ: 
 31 -39ق.ط.أ: 

 
 مبمغ القخض

  دج 33303330333دج      الحج األقرى: 33330333الحج األدنى: ق.م.أ: 
 دج 33303330333دج     الحج األقرى:  33330333الحج األدنى:  ق.ط.أ:

 إلى عاميغ 3مغ ق.م.أ:  السؤجمة السجة
 سشػات 5إلى  3مغ ق.ط.أ: 

 عاميغ مؤجميغ -3سشػات مع 1سشػات    الحج األقرى:  1الحج األدنى: ق.م.أ:  مجة القخض
 سشػات مؤجميغ5-3سشة مع 35سشػات   الحج األقرى:  2الحج األدنى: ق.ط.أ: 

التاريخ 
السحجد 

 لالستعسال

 شيخ كحج أقرى مغ تاريخ استالم القخض 39-0 مغق.م.أ: 

 شيخ كحج أقرى مغ تاريخ استالم القخض 90-0مغ ق.ط.أ: 

السداهسة 
 الذخرية

 ىكتارات 33مغ تكمفة السذخوع لمسداحة  %33الحج األدنى: ق.م.أ: 
 ىكتارات 33مغ تكمفة السذخوع لسداحة تفػق  %93الحج األدنى: ق.ط.أ: 

 0في الدشة  %3سشػات األولى /  5في   %3عمى حداب العسيل ] %5095: ق.م.أ معجل الفائجة
 [1و 

 1و 0في الدشة  %3سشػات األولى /  5 %3عمى حداب العسيل ] %5095ق.ط.أ: 
 (%5095،الفائجة  ) 33/ ابتجاء مغ العام  3و 2في الدشة  1%/

 (.5 مقجمة مغ البشظ )السمحق مغ إعجاد الصالبتيغ باالعتساد عمى وثائقالسرجر:                
 السظمب الثاني: التقييم السالي لمسذخوع

لغخض مشحو قخض أو تسػيل، يدتمدم دراسة أو خصة  شخف بشظ ماإن قبػل أو رفس مذخوع استثساري مغ 
،والتي تصخقشا إلييا في الجانب الشطخي، وعمى اثخ ىحا يقػم بشظ استخاتيجية مدصخة تسخ بسخاحل محجدة 

والتشسية الخيفية بجراسة ججوى لسذخوع زراعة الحبػب لسدتثسخة فالحية، وفيسا يمي ندتعخض الجراسة الفالحة 
 2:اط التاليةالتفريمية مبػبة حدب الشق

                                                           
1
 نفس المرجع أعاله6 - 

2
 .30:33، عمى الداعة 33/30/9333مقابمة مع مكمف في مرمحة القخوض، زرناه بتاريخ  - 
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  التعخيف بالسدتثسخ: .1

 اسع السدتثسخ: دمحم -

 العشػان: بمجية بغ داود والية بخج بػعخيخيج -

 بػعخيخيجوالية بخج  1971تاريخ ومكان السيالد: خالل  -

 التأىيل: فالح حبػب ) قسح، ذرة( -

 التعخيف بالسدتثسخة:  .2

 (23/2/2811في  1881الذكل القانػني: امتياز ) رقع  -

 .83/12/2817الرادر في  2815شبيعة السمكية: دفتخ عقاري رقع    / -

 بمجية السصارفة 2641رقع عشػان السدتثسخة:  -

 ىكتار 188مداحة السدتثسخة اإلجسالية:  -

 ىكتار 38السخاد سقييا بآلة الخش السحػري: السداحة  -

 تقجيم السذخوع:  .3

إن ىجف ىحا السذخوع ىػ الحرػل عمى السعجات والتجييدات ألشغال الحفخ وتجييد العتاد الفالحي الزخوري 
ىكتار، وذلظ مغ خالل الحرػل عمى قخض  188لعسمية زراعة الحبػب لسدتثسخة فالحية تقجر مداحتيا 

مجسػعة مغ السعجات والتجييدات التي يحتاجيا السدتثسخ أو صاحب السذخوع، والتي تتسثل ندتعخض  التحجي.
  :ي في الججول اآلتيفي معجات الدقي والزخ والعتاد الفالح

 )بالػحجة والكسية( ججول السػجػدات الثابتة والستشقمة :2الججول 
 الكسية الػحجة العتاد

 U 1 آلة رش محػري 

 U 1 مزخة ضاغصة
 U 1 خدانة التحكع

 ML 45 شػل 3m أنبػب حجيجي
 35mm ML 188*4أسالك 

 6mm ML 488*4الك أس
 ML 368 شػل 6m  أنبػب بالستيكي

 125mm U 1صسام 
 150mm U 1صسام 

 U 1 جخار فالحي
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 U 1 لػاحق الجخار
 U 1 آلة قصع العذب

 U 1 آلة الحخث
 KVA U 1 165مػلج كيخبائي 

 ML  188% 158حفخ بئخ عسيق 
 مداىسة شخرية

   مداىسة شخرية عيشية
مقابمة مع السكمف بسرمحة القخوض بالبشظ. مغ اعجاد الصالبتيغ بشاءا: السرجر                               
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 ججول التخكيبة السالية لمسذخوع: .1

 يػضح ىيكل رأس مال السذخوع :3الججول 

 التعييغ

حجة
الػ

سية 
الك

 

السبمغ اإلجسالي  الدعخ الػحجوي 
 خارج الخسع

 معجل
الخسع 
عمى 
القيسة 
 السزافة

السبمغ اإلجسالي  مبمغ الخسع
 بكامل الخسػم

السداىسة 
 الذخرية

دبة
الش

 (
%) 

 (%
)

 

 الشدبة قخض التحجي
 

(%) 

I. العتاد السقتشى بالقخض 
 السعجات الدراعية والخي 

آلة الخش 
 السحػري 

U 1 6643762,17 6643762,17 19% 1262314,81 7906076,98 - 0 7906076,98 100 

مزخة 
 غاشدة

U 1 828151 ,26 828151,26 19% 157348,74 985500,00 - 0 985500,00 100 

 U 1 300000,00 300000,00 19% 57000,00 357000,00 - 0 357000,00 100 خدانة التحكع
أنبػب حجيجي 

3m 

ML 45 4800,00 216000,00 19% 41040,00 257040,00 - 0 257040,00 100 

سمظ 
4*35mm 

ML 100 1723,83 172383,00 19% 32752,77 205135,77 - 0 205135,77 100 

سمظ 
4*6mm 

ML 400 350,00 140000,00 19% 26600,00 166600,00 - 0 166600,00 100 

أنبػب 
بالستيكي 

6m 

ML 360 665,50 239580,00 19% 45520,20 285100,20 - 0 285100,20 100 

 صسام
125mm 

U 1 50000,00 50000,00 19% 9500,00 59500,00 - 0 59500,00 100 
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صسام 
150mm 

U 1 50000,00 50000,00 19% 9500,00 59500,00 - 0 59500,00 100 

 U 1 3100840,33 3100840,33 19% 589159,66 3689999,99 - 0 3689999,99 100 جخار فالحي
 U 1 641026,00 641026,00 19% 121794,94 762820,94 - 0 762820,94 100 لػاحق الجخار
آلة قصع 
 العذب

U 1 410000,00 410000,00 19% 77900,00 487900,00 - 0 487900,00 100 

 U 1 1420168,06 1420168,06 19% 269831,93 1689999,09 - 0 1689999,09 100 آلة الحخث
 السعجات الكهخبائية

 U 1 2364000,00 2364000,00 19% 449160,00 2813160,00 - 0 2813160,00 100 مػلج كيخبائي
مجسػع 
 القخوض

   16575910,82  3149423,05 19725333,87 -  19725333,87  

II. األشغال السقجمة كسداهسة 
 أشغال الحفخ

U 1 5456200,00 5456200,00 19% 1036678,00 6492878,00 6492878 انجاز الحفخ

 ,00 
1

0

0 

- 0 

السبمغ 
االجسالي 
لمسداىسة 
 الذخرية

   5456200,00  1036678,00 6492878,00 -  - 0 

 26218211,87                                                       (I+Ⅱ)السبمغ اإلجسالي 
 %011   دج                                                   26218211,87 القيسة اإلجسالية لمسذخوع

 %25   دج 6492878,00       السداهسة الذخريةمبمغ 
 %75 دج  19725333,87     مبمغ قخض التحجي

مقابمة مع السكمف بسرمحة القخوض بالبشظ. مغ اعجاد الصالبتيغ بشاءاالسرجر: 
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الفالحة والتشسية تمط ) قخض التحجي واألمػال الخاصة(، حيث أن بشظ يػضح ىحا الججول تسػيل مخ
الستبقية تعتبخ أمػال خاصة أي  %28في حيغ أن  %88الخيفية لػالية أدرار يسػل ىحا السذخوع ما ندبتو 

) السبمغ دج.  26218211,87السبمغ اإلجسالي لمسذخوع ىػ:  مداىسة شخرية لراحب السذخوع، حيث أن :
مبمغ السداىسة الذخرية ىػ:  حجي(.اإلجسالي لمسذخوع = مبمغ السداىسة الذخرية + مبمغ قخض الت

 دج. 19725333,87مبمغ قخض التحجي ىػ :  -دج   6492878,00

 ججول اهتالك االستثسارات: .2

سشة، معجات وتجييدات الخي، الدراعة  28السسػلة بقخض التحجي، أشغال الخي: مجة  يزع جسيع األعسال
 سشػات. 18والكيخباء في 

 أشغال الخي وحفخ اآلبار اىتالك:4الججول  (:I) ججول االهتالكات .أ 

قدط االىتالك  قاعجة االىتالك الدشػات
 الدشػي 

القيسة السزافة  االىتالك الستخاكع
 الرافية

1 6492878,00 324643,90 324643,90 6168234,10 
2 6492878,00 324643,90 6492878,80 5843590,20 
3 6492878,00 324643,90 973931,70 5518946,30 
4 6492878,00 324643,90 1298575,60 5194302,40 
5 6492878,00 324643,90 1623219,50 4869658,50 
6 6492878,00 324643,90 1947863,40 4545014,60 
7 6492878,00 324643,90 2272507,30 4220370,70 
8 6492878,00 324643,90 2597151,20 3895726,80 
9 6492878,00 324643,90 2921795,10 3571082,90 

18 6492878,00 324643,90 3246439,00 3246439,00 
11 6492878,00 324643,90 3571082,90 2921795,10 
12 6492878,00 324643,90 3895726,80 2597151,20 
13 6492878,00 324643,90 4220370,70 2272507,30 
14 6492878,00 324643,90 4545014,60 1947863,40 
15 6492878,00 324643,90 4869658,50 1623219,50 
16 6492878,00 324643,90 5194302,40 1298575,60 
17 6492878,00 324643,90 5518946,30 973931,70 
18 6492878,00 324643,90 5843590,20 649287,80 
19 6492878,00 324643,90 6168234,10 324643,90 
28 6492878,00 324643,90 6492878,00 - 

 مقابمة مع السكمف بسرمحة القخوض بالبشظ. مغ اعجاد الصالبتيغ بشاءاالسرجر: 
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سشة، ولمحرػل عمى القيسة السزافة الرافية  28يػضح الججول اىتالك السذخوع ألشغال الحفخ خالل  -
كل مغ ىحه القيع ػي واالىتالك الستخاكع، نتيع شخيقة حداب بعج حداب كل مغ قدط االىتالك الدش

 كاآلتي:

 ) وبالتالي ىي نفذ السبمغ بالشدبة لكل الدشػات(. قاعجة االىتالك ىي مبمغ السداىسة الذخرية  -

 جد الدشػات )بالشدبة لكل سشة عمى حجى(.قدط االىتالك الدشػي= قاعة االىتالك/ ع -

، (1) بالشدبة لمدشة  2 + قدط االىتالك لمدشة1= قدط االىتالك لمدشة 1االىتالك الستخاكع لمدشة  -
) تتبع ىحه (، n+1(+ قدط االىتالك )n(= االىتالك الستخاكع لمدشة)n+2االىتالك الستخاكع لمدشة )

 سشة(. 28الى غاية  2ة لكل الدشػات ابتجاء مغ الدشة القاعجة بالشدب

 االىتالك الستخاكع ) لكل سشة(. –القيسة السزافة الرافية = قاعجة االىتالك  -

 الوعذات الزراعية والنهزبائية اهتالك: 5الجدول   (:Ⅱالعتاد )اهتالك  .ب 

قدط االىتالك  قاعجة االىتالك الدشػات
 الدشػي 

القيسة السزافة  االىتالك الستخاكع
 الرافية

1   19725333,87 1972533,39 1972533,39 17752800,49 
2   19725333,87 1972533,39 3945066,77 15780267,10 
3   19725333,87 1972533,39 5917600,16 13807733,71 
4   19725333,87 1972533,39 7890133,55 11835200,32 
5   19725333,87 1972533,39 9862666,94 9862666,94 
6   19725333,87 1972533,39 11835200,32 7890133,55 
7   19725333,87 1972533,39 13807733,71 5917600,16 
8   9725333,87 1972533,39 15780267,10 3945066,77 
9  19725333,87 1972533,39 17752800,49 1972533,39 

18   19725333,87 1972533,39 19725333,87 - 
 مقابمة مع السكمف بسرمحة القخوض بالبشظ. مغ اعجاد الصالبتيغ بشاءاالسرجر: 

سشػات  18يػضح الججول الدابق اىتالك السذخوع لمعتاد السخرز ألشغال الحفخ والكيخباء خالل  -
وايجاد القيسة السزافة الرافية بعج حداب كل مغ قدط االىتالك واالىتالك الستخاكع، ولحدابيا نتبع 

 تحجي.شخيقة الحداب التي كشا قج ذكخناىا سابقا إال أن قاعجة االىتالك ىشا ىي مبمغ قخض ال

 
 
 
 



 الفرل الثاني:           واقع تقييم السذاريع االستثسارية دراسة حالة بشك الفالحة والتشسية الخيفية وكالة ادرار

 

 

42 

يػضح اىتالك جامع بيغ اىتالك السعجات الفالحية : 6الججول   (:I+Ⅱ) االهتالك االجسالي لمسذخوع .ج 
 واىتالك العتاد

قدط االىتالك  قاعجة االىتالك الدشػات
 الدشػي 

القيسة السزافة  االىتالك الستخاكع
 الرافية

1 26218211,87 297177,29 297177,29 23921034,59 
2 26218211,87 297177,29 4594354,57 21623857,30 
3 26218211,87 297177,29 6891531,86 19326680,01 
4 26218211,87 297177,29 9188709,15 17029502,72 
5 26218211,87 297177,29 11485886,44 14732325,44 
6 26218211,87 297177,29 13783063,72 12435148,15 
7 26218211,87 297177,29 16080241,01 10137970,86 
8 26218211,87 297177,29 18377418,30 7840793,57 

 وثائق مقجمة مغ شخف البشظ. مغ إعجاد الصالبتيغ بشاءا عمىالسرجر:
ىشا ىي السبمغ  سشػات، حيث أن قاعجة االىتالك 8يػضح ىحا الججول اىتالك االجسالي لمسذخوع خالل  -

 االجسالي لمسذخوع، أما بالشدبة لحداب القيع األخخى تتبع نفذ الصخق السذار إلييا سابقا.

 ججول االنتاج الستهقع خالل مجة االستثسار: .3

 تقجيخ السداحة السدروعة: 7الججول 

                                  
 الدشهات

 التعيين            

Ha 

 7الدشة  6الدشة  5الدشة  4الدشة  3الدشة  2الدشة  1الدشة 

 الحبهب            
 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 القسح الرمب

 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 الحرة الرفخاء

 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 السداحة االجسالية الستبقية

 .مقابمة مع السكمف بسرمحة القخوض بالبشظ مغ اعجاد الصالبتيغ بشاءاالسرجر: 
سشػات، حيث أن السداحة  7يسثل ىحا الججول السداحة السخررة لدراعة كل نػع مغ الحبػب خالل  -

 (.ha 30( نفذ السداحة السخررة لدراعة الحرة الرفخاء )ha 38السدروعة قسح صمب ىي )
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 تقجيخ االنتاج الفالحي: 8الججول 

Tonnes – qx/ha 
 (qx(  القسح )Tonnesالرفخاء ) الحرة

 7الدشة  6الدشة  5الدشة  4الدشة  3الدشة  2الدشة  1الدشة 
 الحبهب                   

 1958 1958 1958 1958 1958 1958 1958 65 القسح الرمب

 1658 1658 1658 1658 1658 1658 1658 55 الحرة الرفخاء

 458 458 458 458 458 458 458 05 التبغ

 مقابمة مع السكمف بسرمحة القخوض بالبشظ. مغ اعجاد الصالبتيغ بشاءاالسرجر: 
مغ  qx 65سشػات، حيث أن  7خالل  ha 38يسثل ىحا الججول كسية الحبػب السشتجة والتبغ في كل  -

مغ الحرة  tonnes 55سشػات، أما  7في كل سشة خالل  qx/ha 1958تشتج   38haالقسح الرمب في 
 15سشػات، وأما بالشدبة لمتبغ  7خالل  في كل سشة 1658tonnes /haتشتج   38haالرفخاء في 

tonnes  38في  ha  458تشتج  tonnes/ha  سشػات. 7خالل في كل سشة 

 الججول التفريمي لألعباء الستػقعة )بالكسيات( :9 ججولال

السراريف                       
 haالجخعة/      الػحجة

 الكسيات
 6الدشة  5الدشة  4الدشة  3الدشة  2الدشة  1الدشة 

 البحور
 Qx 2 60 60 69 60 60 60 القسح الرمب
 Qx 0,3 9 9 9 9 9 9 الحرة الرفخاء

         أسسجة ومبيجات
Super 

phosphate 
Qx 4 240 240 240 240 240 240 

Urée ( blé et 

mais)  Qx 2 et 5 210 210 210 210 210 210 
Phosphoret   

   Qx 2 60 60 60 60 60 60 
Azosul          Qx 2 60 60 60 60 60 60 
Potafert        Qx 2 60 60 60 60 60 60 
Kailer          Kg 5 150 150 150 150 150 150 

Engrais 

organique Bidon 2 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 
Produits Forfeit F F F F F F F 
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phytos 
 Nombre األجهر

d’ouvriers 4 5 6 7 8 8 
مراريف الصاقة 

 )الكيخباء(
 دروعةالسداحة الس

 باليكتار
30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

 مقابمة مع السكمف بسرمحة القخوض بالبشظ. مغ اعجاد الصالبتيغ بشاءاالسرجر: 
، وتتسثل ىحه السراريف في: في اليكتارات يػضح ىحا الججول السراريف الستػقعة أو األعباء بالكسيات -

العسال وكحا مراريف الصاقة أو الكيخباء والسقجرة بالػحجات  ، األسسجة والسبيجات، عجدمراريف الحبػب
اريف حدب العالقة التالية: سشػات ليحا السذخوع، و تحدب السر 6خالل ( qx- kg- bidonالتالية )
 .(haالسداحة )× (qx-kg-bidon-nombre d’ouvriersالكسية) 

 خالل مهسم فالحي واحج  لسهاد و المهازم السدتهمكة: ا01الججول 

             
 التعيين

 haالكسية/

(qx-kg-

bidon) 

السداحة 
(ha) 

الكسية 
االجسالية 
(qx-kg-

bidon) 

سعخ الػحجة 
 )دج(

التكمفة 
االجسالية 

 الدشػية )دج(

بجاية 
الدراعة 
 1الدشة 

  البحور
 qx 30 60 4800 288000 288000 2 القسح الرمب
 kg 30 900 560,75 504675 504675 30 الحرة الرفخاء

  أسسجة
Super 

phosphate 

(blé- 

mais) 

4 30 120 6500 780000 780000 

Urée (blé) 

               5 30 150 7900 1185000 118500

0 
Urée 

(mais)       

      
2 30 60 7900 474000 474000 

Phosphor

et              2 30 60 7700 462000 462000 
Azosul      

             2 30 60 5500 330000 330000 



 الفرل الثاني:           واقع تقييم السذاريع االستثسارية دراسة حالة بشك الفالحة والتشسية الخيفية وكالة ادرار

 

 

45 

Potafert     

            2 30 60 9800 588000 588000 
Kailer       

            5 30 150 2500 375000 375000 
Engrais 

organique 

          
2 30 60 6500 390000 390000 

  Produits 

phytos      

  
forfaitaire

s 
Forfaitaire

s 

Forfaitaire

s 

forfaitaire

s 

Forfaitaire

s 
800000 

 مقابمة مع السكمف بسرمحة القخوض بالبشظ. مغ اعجاد الصالبتيغ بشاءا السرجر:
فالحي واحج وتقجيخ تكمفة كل مشيا، البحور واألسسجة والسبيجات السدتيمكة خالل مػسع يػضح الججول  -

 -qxحيث تحدب التكمفة الدشػية اإلجسالية كالتالي:   التكمفة الدشػية اإلجسالية = الكسية اإلجسالية )
kg- bidon × )( سعخ الػحجةDA.) 

 السراريف الدشػية األخخى  : 00ججول ال

 7الدشة  6الدشة  5الدشة  4الدشة  3الدشة  2الدشة  0الدشة  السراريف
 2888888 2888888 2888888 2528888 2168888 1888888 1448888 األجػر

مراريف 
 التدييخ

188888 288888 288888 388888 388888 488888 488888 

مراريف 
 الػقػد

28888 48888 48888 48888 48888 68888 68888 

مراريف 
 الكيخباء

758888 758888 758888 758888 758888 758888 758888 

مراريف 
 صيانة العتاد

18888 38888 38888 58888 58888 78888 78888 

مراريف 
 مختمفة

48888 48888 48888 68888 68888 88888 88888 

 مقابمة مع السكمف بسرمحة القخوض بالبشظ. مغ اعجاد الصالبتيغ بشاء السرجر:
سشػات، 7خالل  الريانة، التدييخ والصاقةكاألجػر، مراريف يسثل ىحا الججول السراريف الستبقية  -

 حيث أن:
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 دج/الذيخ/العسال 38888األجػر: 
 التقجيخ السالي: الػحجة )دج(.                              دج/ىكتار/الدشة25888مراريف الكيخباء: 

 مخظط التسهيل التقجيخي: .4

 ات السشتػجاتتقجيخ ايخاد :02الججول 

سعخ الػحجة  التعيين
 qxدج/

 الػحجة )دج( 
 7الدشة  6الدشة  5الدشة  4الدشة  3الدشة  2الدشة  1الدشة 

I-السشتهجات السدتثسخة الخئيدية 
القسح 
 الرمب

4588 8775888 8775888 8775888 8775888 8775888 8775888 8775888 

الحرة 
 الرفخاء

7588 12375888 12375888 12375888 12375888 12375888 12375888 12375888 

السجسهع   
 20051111 20051111 20051111 20051111 20051111 20051111 20051111  الجدئي

Ⅱ-السشتهجات السدتثسخة الثانهية 
 675888 675888 675888 675888 675888 675888 675888 158 التبغ

السجسهع 
االنتاج 

 (A)الكمي

20825111 20825111 20825111 20825111 20825111 20825111 20825111 20825111 

 مقابمة مع السكمف بسرمحة القخوض بالبشظ. مغ اعجاد الصالبتيغ بشاءاالسرجر: 
  ، بحيث تحدب بالذكل التالي:سشػات 7خالل  وعػائج لكل السشتػجات الفالحية يػضح الججول إيخادات -

 (DA/qx-tonnesسعخ الػحجة )( × tonnes-qx/haايخادات السشتػجات = السشتج الفالحي )
 ( = السجسػع الجدئي + السشتػجات السدتثسخة الثانػيةAمجسػع االنتاج الكمي )

 تقجيخ مراريف االستثسار: 03الججول 

                       
 7الدشة  6الدشة  5الدشة  4الدشة  3الدشة  2الدشة  1الدشة  التعيين

        السهاد السدتهمكة

        البحور

 288000 288000 288000 288000 288000 288000 288000 القسح

 504675 504675 504675 504675 504675 504675 504675 الحرة الرفخاء

        أسسجة ومبيجات
Super  phosphate 1560000 1560000 1560000 1560000 1560000 1560000 1560000 

Urée 1659000 1659000 1659000 1659000 1659000 1659000 1659000 
Phosphoret 462000 462000 462000 462000 462000 462000 462000 

Azosul 330000 330000 330000 330000 330000 330000 330000 
Potafert 588000 588000 588000 588000 588000 588000 588000 

Kailer 375000 375000 375000 375000 375000 375000 375000 
Engrais organique 31200 31200 31200 31200 31200 31200 31200 
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Produits 

phytosanitaires 800000 800000 800000 800000 800000 800000 800000 
 6597875 6597875 6597875 6597875 6597875 6597875 6597875 السجسهع الجدئي

 400000 400000 300000 300000 200000 200000 100000 مراريف التدييخ
 2880000 2880000 2880000 2520000 2160000 1800000 1440000 األجػر

 80000 80000 80000 80000 80000 80000 80000 مراريف الػقػد
 750000 750000 750000 750000 750000 750000 750000 الكيخباء

 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 مراريف الريانة
 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 مراريف مختمفة
 4501111 4501111 4401111 4151111 3591111 3231111 2771111 السجسهع الجدئي

مجسهع السراريف الكمي 
(B) 9367875 9827875 01087875 01647875 00117875 00017875 00017875 

 –الخصيج= ايخادات 
 01707025 01707025 01807025 00077025 00637025 00997025 02457025 مراريف

 68812751 58185625 47268511 36190375 24454251 02457025 1 رصيج أول مجة
 79519875 68802750 58085625 47268500 36091375 24454251 02457025 رصيج آخخ مجة

 مقابمة مع السكمف بسرمحة القخوض بالبشظ. مغ اعجاد الصالبتيغ بشاءا السرجر:
يػضج الججول تقجيخ لكل السراريف السػجػدة في ىحا االستثسار أو السذخوع والسجسػع الكمي لياتو  -

  ن شخيقة حداب القيع كالتالي:، حيث تكػ سشػات 7السراريف خالل 

 (،Bمجسػع السراريف الكمي ) –( Aالخصيج = مجسػع اإلنتاج الكمي )

 .(n+1( + رصيج الدشة )nأول مجة = رصيج الدشة ) رصيج 
 

                    السيدانيات التقجيخية: .5
 (TRC)حدابات الشتائج التقجيخي  : 04 ججولال

الدشة  التعيين
1 

 7الدشة   6الدشة  5الدشة  4الدشة  3الدشة  2الدشة  0الدشة 

االيخادات 
 الدشػية

 21825000 21825000 21825000 21825000 21825000 21825000 21825000 

السػاد 
 السدتيمكة

 6597875 6597875 6597875 6597875 6597875 6597875 6597875 

الهامش 
 15227125 15227125 15227125 15227125 15227125 15227125 15227125 0 االجسالي

مراريف 
 التدييخ

 1330000 1430000 1430000 1530000 1530000 1630000 1630000 

القيسة 
 13597125 13597125 13697125 13697125 13797125 13797125 13897125 0 السزافة

 2880000 2880000 2880000 2520000 2160000 1800000 1440000 مراريف 
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 العسال
ضخائب 

 ورسػم
 0 0 0 0 0 0 0 

الفائض الخام 
 10717125 10717125 10817125 11177125 11637125 11997125 12457125 0 لمدشة

مراريف 
 مالية

 0 0 0 0 0 32876 32876 

ضخائب 
 ورسػم

 0 0 0 0 0 0 0 

اىتالكات 
 ومؤونات

 0 2297177 2297177 2297177 2297177 2297177 2297177 

نتيجة 
 8387072 8387072 8519948 8879948 9339948 9669948 12457125 0 االستغالل

ايخادات خارج 
 االستغالل

 0 0 0 0 0 0 0 

مراريف 
خارج 

 االستغالل
0 0 0 0 0 0 0 0 

الشتيجة 
 الرافية

0 12457125 9669948 9339948 8879948 8519948 8387072 8387072 

 1972533 1972533 1972533 1972533 1972533 1972533 0 0 القدط الدشػي 
 6414539 6414539 6547414 6907414 7367414 7727414 12457125 0 التجفق الشقجي

التجفق الشقجي 
 53835860 47421321 41006782 34459368 27551954 20184539 12457125 0 الستخاكم

 مقابمة مع السكمف بسرمحة القخوض بالبشظ. مغ اعجاد الصالبتيغ بشاءاالسرجر: 
السعمػمات والسعصيات الستػفخة عغ تقجيخات والتي تع الحرػل عمييا باالعتساد عمى يػضح الججول أعاله 

 السذخوع، حيث تتع شخيقة الحداب كالتالي:
 مراريف التدييخ –القيسة السزافة = اليامر اإلجسالي ، السراريف –اليامر اإلجسالي = االيخادات  -

 ضخائب ورسػم –مراريف العسال  –القيسة السزافة  الفائس الخام لمدشة =  -

 اىتالكات ومؤونات -ضخائب ورسػم –مراريف مالية  –نتيجة االستغالل = الفائس الخام لمدشة  -

 مراريف خارج االستغالل( -الشتيجة الرافية = نتيجة االستغالل +)ايخادات خارج االستغالل  -

 سشػات 18القدط الدشػي = مبمغ قخض التحجي/  -

 القدط الدشػي  –التجفق الشقجي = نتيجة االستغالل  -

 (n+1( + التجفق الشقجي )nالتجفق الشقجي الستخاكع = التجفق الشقجي لمدشة ) -
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سشػات، رأيشا أن  18سشػات أي السجة السقجرة إلرجاع القخض ىي  18يتع سجاد األقداط الدشػية عمى مجى 
واحجة االستفادة مغ إعفاء لسجة سشة مع  غالبية السذاريع يتع تسػيميا بقخض التحجي الستػسط وشػيل األجل

قيسة السزافة تذيج الثبات كسا يالحظ مغ ىحا الججول أن ال سشػات. 5إلى  1لبجء الدجاد بجون فػائج مغ 
لتدايج راجع إلى وىحا ما يسثل جانب ايجابي لمسذخوع، كسا أن التجفق الشقجي متدايج مغ سشة ألخخى وىحا ا

 الشتيجة الرافية.
 :استخداد القخض .6

 القخضاستخجاع  ججول: 05 ججولال

معجل  السبمغ األساسي الدشهات
 السبمغ السدتخد السبمغ الستبقي مبمغ الفائجة الفائجة

1 0,00 0 0 19725333,87 0,00 
2 3287555,65 0 0 16437778,23 3287555,65 
3 3287555,65 0 0 13150222,58 3287555,65 
4 3287555,65 0 0 9862666,94 3287555,65 
5 3287555,65 0 0 6575111,29 3287555,65 
6 3287555,65 1 32875,56 3254680,09 3320431,20 
7 3287555,65 1 32875,56 - 3320431,20 

 مقابمة مع السكمف بسرمحة القخوض بالبشظ. مغ اعجاد الصالبتيغ بشاءالسرجر: 
إلى  2الدشة  مغ سشػات ابتجاء 6والتي تقدع عمى  ،يسثل ىحا الججول مجة استخجاع القخض أو الدجاد

واألخيخة حيث يحدب مبمغ  7وكحا الدشة  %1ئجة والتي يتع فييا استخجاع القخض بسعجل فا ،6غاية الدشة 
 الفائجة كالتالي:

 (.%معجل الفائجة )× )مبمغ الفائجة = أصل القخض )السبمغ األساسي(  مبمغ الفائجة = -
 كسا يحدب السبمغ الستبقي مغ القخض لكل سشة كاآلتي: -

 ىػ نفدو مبمغ قخض التحجي الكمي (1السبمغ الستبقي )لمدشة 

 السبمغ األساسي  –= مبمغ قخض التحجي الكمي  (2) الدشة السبمغ الستبقي
 أما بالشدبة لمسبمغ السدتخد يحدب كالتالي: السبمغ السدتخد = السبمغ األساسي + مبمغ الفائجة -
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 ججول التجفقات الشقجية السدتحجثة: .7

 التجفقات الشقجية السدتحجثة لمسذخوع: 06الججول 

التجفقات الشقجية  الدشهات
التجفقات  معامل االستحجاث غيخ السدتحجثة

 السدتحجثة

التجفقات 
السدتحجثة 

 السجسعة
1 12457125 0,9091 11324772,34 11324772,34 
2 7727414 0,8264 6385935,20 17710707,54 
3 7367414 0,7513 5535138,38 23245845,92 
4 6907414 0,683 4717763,98 27963609,90 
5 6547414 0,6209 4065289,55 32028899,46 
6 6414539 0,5645 3621007,14 35649906,59 
7 6414539 0,5132 3291941,30 38941847,89 

 مقابمة مع السكمف بسرمحة القخوض بالبشظ. مغ اعجاد الصالبتيغ بشاءالسرجر: 
 جاثـــل اإلستحــــــــمعام× ة ـــــــخ السدتحجثـــــقات غيــــي: التجفــــالججول التجفقات السدتحجثة والتي تحدب كاآلتيػضح 

 (.% 18) معامل االستحجاث 

( + التجفق السدتحجث )الدشة nسدتحجث السجسع )الدشة أما بالشدبة التجفقات السدتحجثة السجسعة = التجفق ال -
n+1.) 

البشظ سيدتفيج مغ التجفقات مسا يجعل قات الشقجية مػجبة، فيحا يعشي أن مغ ىحا الججول أن التجفقج نالحظ 
البشظ يقبل بتسػيل ىحا السذخوع مبجئيا، ومغ السالحظ أن التجفق الشقجي السجسع لدبع سشػات والحي قجر ب 

دج ومشو فإن فتخة  26218211,87دج أكبخ مغ التكمفة السبجئية لمسذخوع والتي تقجر ب  38941847,89
 سشػات.  7االستخداد ليحا السذخوع ال تتجاوز مجة 

 ح التقييم السالي لمسذخوع الثالث : نتائالسظمب 
 حداب مخدودية السذخوع:

 (:VAN )التقييم بسعيار صافي القيسة الحالية .أ 

    ∑{                                      }

                       
                VAN = 38941847,89 – 26218211,87 = 12723636,01 DA 

، وىحا ما يعشي أن العائج الستػقع مغ السذخوع أعمى مغ (VAN > 0)بة بسا أن صافي القيسة الحالية مػج -
 العائج السقبػل مغ شخف السدتثسخ.
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 (:IPالخبحية )بسعيار مؤشخ التقييم  .ب 

                              

∑  
      ⁄

  
 

                         IP = 38941847,89 / 26218211,87 =1,49 

بسا أن ىحا السؤشخ أكبخ مغ الػاحج فإن ىحا يعشي أن مجسػع الشفقات الجاخمة أكبخ مغ مجسػع التجفقات  -
الحالية لمتجفقات الشقجية الدشػية الستػقعة خالل عسخ السذخوع أعمى (، مسا يعشي أن القيع IP > 1)الخارجة

 مغ القيع الحالية لمتجفقات الشقجية االستثسارية، مسا يجل عمى أن السذخوع مخبح.

    (:DRC) فتخة االستخدادسعيار التقييم ب .ج 

              DRC = 1an + 360(26218211,87/38941847,89) = 18 MOIS ET 3J 

 يعتبخ السذخوع مقبػال، ألن فتخة االستخداد لمسذخوع أقرخ مغ فتخة االستخداد السعيارية.  -

 (:TRI)التقييم بسعيار معجل العائج الجاخمي  .د 

                    TRI = 24% VAN = 0  
السذخوع مقبػال اقتراديا، حيث أن معجل العائج الجاخمي لمسذخوع أكبخ مغ معجل الفائجة الدائج في  يعتبخ -

       الدػق.

 ممخص حهل السذخوع والجراسة السالية لمسذخوع: .ه 

 السذخوع ممخص حهل: 07الججول 

 معمهمات حهل السذخوع       معظيات  

 اسع ولقب السدتثسخ بػعخيخيجوالية بخج  1971الديج: فالن  السػلػد خالل 

 العشػان الذخري ة بخج بػعخيخيجبمجية بغ داود  والي

 الشذاط نػع مدارع )الحبػب والعمف(

 الذكل القانػني  23/82/2811في  188امتياز رقع 

 عشػان السدتثسخة بمجية مصارفة أدرار

 مداحة السدتثسخة االجسالية ىكتار 188

 لالستغالل السداحة السخررة ىكتار  38

 شبيعة االستثسار حفخ بئخ وتجييد العتاد الفالحي الزخوري لعسمية زراعة الحبػب

 السبمغ االجسالي لالستثسار 26218211,87

 ( %28السداىسة الذخرية)  6492878,00
 ( % 88قخض التحجي )  19725333,87
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 سشػات اإلعفاء 1

 استخجاع القخض مجة سشػات بجون فائجة 5بسا في ذلظ  18

)  %3(، 7و 6) الدشتيغ  %1في الدشػات الخسذ األولى،  8%

 (18)السنة  %5,5(، 9و 8السنتين 
 معجل الفائجة

 السبمغ االجسالي لمسراريف السالية 65751,11

 السبمغ الدشػي الستخجاع القخض 3287555,65

11107875,00 
السبمغ االجسالي لسراريف االستثسار في 

  7العام 

 عجد الػضائف الذاغخة 8

6492878,00 
متصمبات رأس مال العامل ) السداىسة 

 الذخرية(

 مؤشخ الخبحية 1,49

 معجل العائج الجاخمي  24%

 القيسة الرافية الحالية 12723636,01

 العائج عمى االستثسار أيام 3شيخ و 18

 القخوض بالبشظ.مقابمة مع السكمف بسرمحة  مغ اعجاد الصالبتيغ بشاءا السرجر:
 :بعج الجراسة السالية التي قامت بها لجشة القخض اتزح أن السذخوع مخبح، وأن    الشتيجة

العسيل صاحب السذخوع قادر عمى التدجيج، وعمى هحا األساس فإن المجشة قخرت مشح القخض 
 لمعسيل لسا يتهفخ فيه من شخوط كافية وضسانات وسسعة جيجة لراحب السذخوع.
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 خالصة الفرل الثاني

، فقيسة السذخوع أساليب تقييع السذخوع االستثساري مغ خالل ىحا الفرل حاولشا عخض مختمف معاييخ و 
االستثساري تتأثخ بتغيخ الطخوف االقترادية التي يشذط بيا، كسا أن القيسة االقترادية لمسذخوع تذتق مغ 

وبعج الجراسة السالية التي قامت بيا  ،حيث تحقق أفزل استخجام لمسػارد التسػيمية ،التجفقات الشقجية الستػلجة عشو
، حيث ر عمى تدجيج مبمغ القخض قبل فتخةن العسيل ) السدتثسخ( قادالسذخوع مخبح وأ المجشة في البشظ اتزح أن
مؤشخ الخبحية ،( VANة )معيار صافي القيسة الحاليالسعاييخ التالية في ىحه الجراسة: اعتسج بشظ الفالحة عمى 

(IP)،  ( معجل العائج الجاخميTRI و )( معيار فتخة االستخدادDR)، شح القخض لمعسيل لكػن وبالتالي قخر البشظ م
 .  خوط كافية مغ ضسانات وسسعة جّيجةوأيزا لسا يتػفخ في العسيل مغ ش ،حالسذخوع مخب
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 خاتمة:
تسؽيليا يحعى بسكانة ىاّمة ويلقى  إلىأصبح مؽضؽع السذاريع االستثسارية بداية مؼ تقييسيا وصؽال 

وأيزًا نعرًا للؽضع الذي تعيذو الجزائر في ظل التغيرات االقترادية زاد السؽضؽع أىّسية  ،إقبال خاص
حيث أي خطأ في  ،ودرجة ألنو يخص كل اقتراد وكل مؤسدة إال أن ىذا األمر يتطلب قرارات حاسسة

بحيث تقييػ السذاريع رجع إلى صحة ونجاعة معايير اتخاذىا سيؤدي إلى حتسية اإلفالس والفذل وىذا ي
 .  االستثساريةتتؽقف على فعالية ودّقة الدراسة السالية للسذروع والتي تؤثر على ىذه القرارات 

إال أن ىذه األخيرة تعتبر  سياسات خاصة كدياسة االستثسار واإلقراض، البشغ مؤسدة مالية لو وباعتبار
ضة للسخاطر خاصة في ظل كؽنيا غالبا ما تكؽن معر  يؽاجييا البشغ في عسلومؼ أصعب القرارات التي 

الي لتفادي ذلغ استؽجب على البشغ القيام بدراسة رادية التي تستاز بعدم االستقرار، وبالتالعروف االقت
 تحليلية مبشية على أسس وطرق علسية . 

  ومؼ خالل ىذه الدراسة تؽصلشا إلى الشتائج التالية : 

  تتعدد السذروعات االستثسارية وتتشؽع بتشؽع السعايير السعتسدة في ترشيفيا .  -

 . القرار الرشيد التخاذسليا البشغ تعتبر دراسات الجدوى والتحليل السالي مؼ بيؼ األدوات التي يدتع -

تثساري" فإن الفرضية القائلة " تعد عسلية التقييػ الخطؽة األساسية في فذل أو نجاح السذروع االسومشو 
 ىي فرضية صحيحة.

 تلعب التكلفة السالية للسذروع أىسية بالغة في تقييػ السذروعات االستثسارية . -

 إن أىػ خطؽة عشد تقييػ السذروع االستثساري ىي إعداد تقديرات التدفقات الشقدية الستؽقعة .  -

  الخاصة.معاييره  يعسل البشغ على ترؽيب دراسة الجدوى للسذروع السقدمة إليو بسا يدتجيب مع -

غياب أدوات ومؤشرات تحليل السخاطر السحيطة بالسذروع ، خاصة تحليل الحداسية في العسلية التقييسية  -
 لدى البشغ ، رغػ ما تذكلو مؼ أىسية في صشع القرار الرائب . 

لسلف اإلداري يعتسد فقط على الدراسة السالية للسذروع بل يعتسد أيزًا على سالمة ااتخاذ القرار الدليػ ال  -
  وسسعتو.للعسيل 

 الدراسة السالية والتقشية دراسة الزمة ومطلؽبة للحكػ على جدوى السذروع، ومعرفة مدى صالحيتو. -

ومشو فإن الفرضية القائلة " إن الدراسة السالية والتقشية للسذاريع االستثسارية تعتبر عسلية ىامة وليا دور 
 حية السذروع االستثساري"، ىي فرضية صحيحة.فعال في عسلية التقييػ ومعرفة مدى صال
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 التوصيات:

 على ضؽء الشتائج الدابقة حاولشا إعطاء جسلة مؼ التؽصيات تتسثل في :  -

على كل مدتثسر قبل القيام بأي مذروع استثساري القيام بعسلية تقييػ اقترادية متكاملة مؼ كل الجؽانب  -
 . زسؼ لو عدم الدخؽل في مذروع خاسرالتي ت ،ية والتدؽيقية والتقشية والساليةالقانؽن

 . قييػ السالي مؼ أجل اتخاذ القرارتكؽيؼ ىيئات تختص ولدييا خبرة في عسليات الت -

البد على الذركات والسؤسدات أن تؽلي لعسلية دراسة وتقييػ السذاريع وعسلية اتخاذ القرار االستثساري  -
 . تعقيدات السحيطة بيايام نعرًا للاىتساما كبيرًا ألنيا مؼ أصعب الس

م استقرار الؽضع ضرورة تؽفير السشاخ االستثساري السالئػ خاصة بتقديػ ضسانات للسدتثسريؼ نتيجة عد -
 . الدياسي واألمشي

البد مؼ مراعاة الدقة في تقدير العؽائد الستؽقعة مؼ السذروع وتكليفو السسكؼ تحسليا بدءًا مؼ التشبؤ  -
 . لى طؽل حياة السذروعمؼ التدفقات الشقدية الداخلة والخارجة ع بالتكلفة االستثسارية األولية

 :آفاق الدراســـة 
 مؼ خالل ىذه الدراسة يسكؼ ان نقترح السؽاضيع التالية  التي نعتبرىا جديرة بالبحث :

 .لترشيد االنفاق االستثساري العامدراسة الجدوى االقترادية كأداة  -

  .بدراسة الجدوى السالية داخل مشاخ استثساري متقلب عؽائق القيام -

 دراسة الجدوى البيئية وتأثيرىا على تؽجيو االستثسار نحؽ تحقيق التشسية السدتدامة. -
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 قائمة المراجع

دمحم،دورالبنهكفيتمهيلالمذاريعاالستثماريةالفالحية)دراسةحالةالتماليعبدالرحمن،شمش- (أ
ماستر،تخرصماليةالمؤسدة،البنكالفالحةوالتنميةالريفيةلهاليةأدرار(،مذكرةمقدمةلنيلشهادة

 .2015/2016كميةالعمهمالتجارية،جامعةأحمددرايةأدرار،
االسمنت- (ب شركة حالة )دراسة االستثمارية المذاريع وتقييم دراسة الدين، نرر مدعهد بن
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 ملخص الدراســـة :
لحا نرت  ،وما مجى مداىستيا في اتخاذ القخار ،تشاولشا في ىحه الجراسة مهضهع معاييخ تقييم السذاريع االستثسارية قج

 ما مجى فعالية معاييخ تقييم السذاريع االستثسارية في اتخاذ القخار االستثساري؟صياغة اإلشكالية الخئيدية التالية: 
معخفة دور معاييخ تقييم السذاريع االستثسارية في اتخاذ القخار الخشيج والعقالني ومن أجل  إلىوقج ىجفت ىحه الجراسة 

 إحجىالجراسة في الجانب التطبيقي على  إسقاطذلك تست اإلحاطة بسفاىيم حهل متغيخات الجراسة في الجانب الشظخي ثم 
 .الحة والتشسية الخيفيةالسؤسدات االقترادية والستسثلة في بشك الف

حيث تم تحليل السيدانيات باإلضافة إلى  ،عتسجت الجراسة على مختلف الهثائق والسيدانيات السقّجمة من طخف الهكالةا 
حداب مختلف الشدب السالية ومؤشخات التهازن السالي في السؤسدة باالعتساد على نسهذج إلحجى السذاريع السقجمة من 

 السؤسدة.قبل 
البشك ال يعتسج على معيار معين أو يكتفي بو بل يعسل بسعاييخ مكسلة  أن إلىمن خالل نتائج الجراسة تم التهصل 

وأوصت الجراسة بزخورة مخاعاة الّجقة في الجراسة السالية للسذخوع وذلك بسخاعاة الجقة في تقجيخ  ،لبعزيا في التقييم السالي
 العهائج الستهقعة من السذخوع وتكاليف السسكن تحسليا . 
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 Abstract 

In this study we tackled the evaluation standars of investement projects and their contribution 

in decision making : how effective investement project’s criteria of evaluation are in making 

investement decisions. 

 The goal  of this study was to know the role of evaluation standars of projects in making 

reasonable  and national decisions. 

In order to do so we started with tackling the study’s variables in the theoretical part, then we 

applied the letter on economical instution that of the agricultural bank and rural development . 

The study focused on the analysis of the different documents and budget offered by the bank. 

We calculated the different financial percentages as well as the financial balance indicators 

using  

A form provided by the bank. 

Through the study’s result we came to the conclusion that at the bank does not rely on 

asingular criteria but uses several that complete each other in the financial analysis. 

This study emphasizes the necessity of respecting the precision in financial study of the project 

and that through being precise in estimating the expected benefits from the project and expanses, 
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Ettahadi. 

 


