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 شكر وعرفان
 

 

 
 

بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف الخلق أجمعين،   
 أما بعد ال يسعنا اآلن إال أن نتفضل بالشكر لك

أستاذنا  الف اضل ف لك منا كل الشكر والتقدير على ما فعلتو معنا  
 مذكرتنا ىذه ...طوال  

 نشكرك على جميع نصائحك التي قدمتيا لنا ...
 سئلتنا المتكررة ...لكل أنشكرك على صبرك وإجابتك  

 نشكرك لمتابعتك بدقة لكل تفصيل خص عملنا ىذا ....
من ال نعم الت ي أنعمي ا اهلل علين ا أن يض ع ف ي مربن ا م ن يمي د لن ا  

 كنت نعم األستاذ..طريق العلم وينيره بمصابيح النصح والمشورة ف
 جعل اهلل ما قدمتو لنا زخرا لك في الدنيا واآلخرة ...

  العل   وم االقتص   اميقم اإلماري لقس   م  اوش   كرنا موص   ول لك   ل ال    
 وكل من ساىم معنا في ىذا المشوار وكللو بالنجاح

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 نوفييم حقيم، الوالدين رحميم اهلل، م، لن ميما تكممنا عني
 إلى اإلخوة حفظيم اهلل كل باسمو وأبنائيم.

 إلى شريكة حياتي.
 إلى جميع الىل والصدقاء
 إلى من شاركني ىذا العمل

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
من كان دعاؤىا سر نجاحي وحنانيا بمسم جراحي )أمي الحبيبة( أطال إلى 

 اهلل في عمرىا، 
إلى من كممو اهلل بالييبة والوقار إلى من عممني العطاء بدون انتظار )أبي 

 الغالي( أطال اهلل في عمره وحفظو ورعاه.
وقفت إلى جانبي وكانت سندًا لي في تشجيعاتيا، إلى  المتي إلى زوجتي

 مري أبنايا )أدم وأمجد( حفظيم اهلل.ثمرة ع
وأفتخر بيم إخواني وزوجاتيم وأبنائيم، واخواتي وأزواجيم  أعتزإلى من 

 وأبنائيم كل باسميم.
لى أخ  حفظو اهلل. زوزي )عبد الغاني(اي الموا 

 إلى كل عائمة بن محمود وعائمة بوكو.
 إلى كل الصدقاء والزمالء في العمل.
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 مــــــــــــــــــــقدمة عامة

 ~ أ~ 
 

 :توطئة
تمعػػػب القػػػروض دورا فعػػػااًل وبػػػالغ األىميػػػة فػػػي أي اقتصػػػاد مػػػف االقتصػػػاديات مػػػف حيػػػث 

 الدور االستعماري الذي يؤدي إلل تحريؾ مختمؼ القطاعات االقتصادية.
 إتاحػةإذا كاف البنؾ ىو المخوؿ أو المكمؼ بأداء وظيفة اإلقراض ما  سيعمؿ بدوره عمل 

ف األمػػواؿ لممتعػػامميف اعتبػػارا مػػف أنػػو مؤسسػػة تجاريػػة ال تتعامػػؿ بأمواليػػا وأنيػػا بػػأمواؿ ال يػػر. أل
صػػػمحة مجمػػػوع القػػػروض المقدمػػػة خػػػالؿ فتػػػرة زمنيػػػة معينػػػة البنػػػؾ مؤسسػػػة ربحيػػػة، ربحيػػػا ىػػػو م

 عواف المشكمة لقطاعات االقتصاد الوطني.لمختمؼ األ
إف المديونيػػة المسػػتمرة والمطمقػػة لمبنػػؾ والتزامػػو بالسػػداد اتجػػاه مقرضػػيو مػػف جيػػة  ور بتػػو 
الممحػػة أو اليػػدؼ الػػذي يقػػـو عميػػو نشػػاطو والمتمثػػؿ فػػي الػػربح الػػذي ىػػو أسػػاس االسػػتمرارية فػػي 

يف: األوؿ ىػػو مصػػدر األمػػواؿ التػػي بػػأمر  واإللمػػاـنشػػاطو وبقائػػو فػػي السػػوؽ يحػػتـ عميػػو الػػتحكـ 
 يتاجر بيا )الودائع(، واألمر الثاني ىو استخداـ ىذه األمواؿ )الودائع( مف جية أخرى.

 إشكالية الدراسة:
أىميػػة مػػا ذكرنػػا سػػابقا أنمػػا ىػػو الػػدافع الرئيسػػي والجػػوىري والمباشػػر ىػػو اختيػػار ىػػذا  إف

الموضػػوع الػػذي سػػنحاوؿ مػػف خاللػػو اإلحاطػػة واإللمػػاـ قػػدر اإلمكػػاف بمختمػػؼ جوانبػػو فػػي الحػػدود 
 جوىري يمثؿ اإلشكالية الرئيسية لمموضوع وىي: إشكاؿالممكنة وذلؾ انطالقًا  مف 

 في تنشيط االستثمار المحمي؟ اإلقراضسياسة  ما دور 
 :يتوجب عمينا اإلجابة عمل األسئمة الفرعية اإلشكالية،ولإلجابة عمل ىذه 

 ؟ؾما ىي الوظيفة الحقيقية لمبن 
 ما الشروط التي مف شأنيا تعطي أداء أحسف لوظيفة البنؾ؟ 
 ما مفيـو سياسة اإلقراض؟ 
 ما أىمية االستثمار وما خصائصو؟ 

 
 



 مــــــــــــــــــــقدمة عامة

 ~ ب~ 
 

 فرضيات الدراسة:
األسػػئمة الفرعيػػة التػػي قػػد تواجينػػا أثنػػاء إنجازنػػا ليػػذه الدراسػػة، سػػنعمؿ عمػػل معالجتػػا ىػػذه 

ممػا ىػو  متػاح والػذي صػ نا فػي إطػار مػا  وانطالقػاثيا انطالقًا مف تصورنا العػالـ لمموضػوع وبح
 يعرؼ بفرضيات الدراسة:

  لتي يتوقؼ عمييا الكيفية الفاعمة والعامؿ الرئيسي والركيزة األساسية ا اإلقراضتعتبر سياسة
 نجاح االستثمار المحمي.

  فعالة ضرورية حتمية يتوقؼ عمييا مدى إمكانية تحقيؽ األىداؼ  إقراضتبني البنؾ سياسة
 المر وبة واالستمرارية في أداء نشاط البنؾ.

 مناىج الدراسة:
والدراسػػػػة اسػػػػتوجبت إتبػػػػاع منيجيػػػػة تمكػػػػف مػػػػف اإلجابػػػػة عمػػػػل مختمػػػػؼ ىػػػػذه الفرضػػػػيات 

التسػػػاؤالت الفرعيػػػة وكػػػذا حػػػؿ اإلشػػػكالية واالىتمػػػاـ بيػػػذا الموضػػػوع. لػػػذا اخترنػػػا المػػػني  الوصػػػفي 
والمػػػػني  التحميمػػػػي، وىػػػػذا حسػػػػب مػػػػا تمميػػػػو ويتطمبػػػػو طبيعػػػػة الموضػػػػوع، حيػػػػث اعتمػػػػدنا المػػػػني  

 يمي في الفصؿ التطبيقي.الوصفي في الجانب النظري والمني  التحم
 خطوات الدراسة:

 ولتحقيؽ اليدؼ مف الدراسة قمنا بتقسيـ البحث إلل ثالثة فصوؿ كالتالي:  
، ويضػػـ مػػدخؿ نظػػري حػػوؿ البنػػوؾ وسياسػػة اإلقػػراض واالسػػتثمار تطرقنػػا إلػػل الفصػػؿ األوؿفػػي 

القػػروض يتحػػدث عػػف  المبحػػث الثػػاني، و ماىيػػة البنػػوؾيػػدور حػػوؿ  المبحػػث األوؿثػػالث مباحػػث، 
ماىيػػػػػة المشػػػػػاريع االسػػػػػتثمارية  يػػػػػتكمـ عػػػػػف المبحػػػػػث الثالػػػػػثوأخيػػػػػرا  البنكيػػػػػة وسياسػػػػػة اإلقػػػػػراض

 واالستثمار المحمي.

، وبــدوره ينقســـم إلــى ثـــالث الدراســات المرتبطــة بـــالقروض واالســتثمار يضـــم الفصــل الثــانيو 
مختمػػػػؼ الدراسػػػػات المتعمقػػػة بػػػػالقروض وسياسػػػػة اإلقػػػػراض.  يػػػتكمـ عػػػػف المبحػػػػث األوؿ، مباحــــث

 ،مختمؼ الدراسات المرتبطة باالستثمار والمشػاريع االسػتثماريةبدوره يتحدث عف  المبحث الثانيو 
 .قراءة تحميمية حوؿ الدراسات السابقةيدور حوؿ  المبحث الثالثو 
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حػػة والتنميػػة الريفيػػة وكالػػة الفصػػؿ الثالػػث واألخيػػر كػػاف يػػدور حػػوؿ دراسػػة تطبيقيػػة فػػي بنػػؾ الفال
قػػراءة عامػػة حػػوؿ بنػػؾ تحػػدث عػػف  المبحػػث األوؿأولػػؼ، والػػذي قسػػـ بػػدوره إلػػل ثالثػػة مباحػػث، 

القػػروض الممنوحػػة مػػف طػػرؼ  أنػػواعمختمػػؼ تكمػػـ عػف  المبحػػث الثػػاني، و الفالحػة والتنميػػة الريفيػػة
تطػػػػورات اإلنفػػػػاؽ عمػػػػل  دار حػػػػوؿ المبحػػػػث الثالػػػػثوأخيػػػػرًا  القػػػػروض، البنػػػػؾ فػػػػي إطػػػػار سياسػػػػة

 .2021-2017االستثمار المالي خالؿ الفترة 
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 الفصل الول: مدخل نظري حول البنوك وسياسة اإلقراض واالستثمار.
   تمييد:

 ىػذه مػف مرحمػة كػؿ فػي االقتصػادية العالقػات لتطػور نتيجػة جػاء البنػوؾ ظيػور إف
 قبػوؿ أبرزىػا مػف ا تقػـو التػي لموظػائؼ نظػر المؤسسػات ىػذه لمثؿ الناس حاجة زادت التطورات
صػدار وتعػددت بػؿ القػروض وتقػديـ الودائػع  الودائػع فػي التعػدد ىػذا نتيجػة النقػود الودائػع واص

 .وظائؼ معينة في منيا واحدة كؿ تتخصص بنوؾ عدة أنشئت والخدمات

 المبحث الول: ماىية البنوك.
 المطمب الول: مختمف التعاريف المرتبطة بالبنوك.

 :مفيوم البنوك*
 الكالسػيكيةوردت عدة تعريؼ لمبنؾ منيا: الكالسيكية، ومنيا الحديثػة، فمػف وجيػة النظػر 

 يمكف القوؿ أف البنؾ ىو: "مؤسسة تعمؿ موسيؾ مالي بيف مجموعتيف رئيسيتيف مف العمالء.".
 لدييا فائض مف األمواؿ وتحتاج إلل الحفاظ عميو وتنميتيا. المجموعة الولى:
مجموعػة مػف العمػالء تحتػاج إلػل أمػواؿ أل ػراض أىميػا: االسػتثمار أو  ىػي والمجموعة الثانية:
 .1التش يؿ أو كالىما

كمػػػا ينظػػػر إلػػػل البنػػػؾ عمػػػل اعتبػػػار أنػػػو: "تمػػػؾ المنظمػػػة التػػػي تتبػػػادؿ المنػػػافع الماليػػػة مػػػع 
مجموعات مػف العمػالء بمػا ال يتعػارض مػع مصػمحة المجتمػع وبمػا يتمشػل مػوع الت يػر المسػتمر 

 المصرفية.في البيئة 
زاويػػػة الحديثػػػة، فػػػيمكف النظػػػر عمػػػل البنػػػؾ عمػػػل أنػػػو: "مجموعػػػة مػػػف الوسػػػطاء أمػػػا مػػػف ال

المالييف الذيف يقوموف بقبػوؿ ودائػع تػدفع عنػد الطمػب، أو مجػاؿ محػددة وتػزاوؿ عمميػات التمويػؿ  
يحقػػػؽ أىػػػداؼ خطػػػة التنميػػػة وسياسػػػة الدولػػػة ودعػػػـ االقتصػػػاد الػػػداخمي والخػػػارجي وخدمتػػػو بمػػػا 

ي، وتباشػػػر عمميػػػات تنميػػػة االدخػػػار واالسػػػتثمار المػػػالي فػػػي الػػػداخؿ والخػػػارج بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ القػػػوم

                                                           
دارة البنوؾ، ط 1  .5، ص2008، الدار الجامعية، االسكندرية، مصر1عاطؼ خابر طو: تنظيـ واص
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المسػػػػاىمة فػػػػي إنشػػػػاء المشػػػػروعات، ومػػػػا يتطمػػػػب مػػػػف عمميػػػػات مصػػػػرفية وتجاريػػػػة وماليػػػػة وفقػػػػا 
 .1لألوضاع التي يقررىا البنؾ المركزي

ل تجميػػع وبصػػفة عامػػة يمكػػف تعريػػؼ البنػػوؾ بأنيػػا منشػػاة تنصػػب عممياتيػػا الرئيسػػية عمػػ
 .2األعماؿ واستثمارىا في أوراؽ مالية محددة منشأةالنقود الفائضة عف حاجة الجميور، أو 

"البنػػػػػؾ مؤسسػػػػػة ماليػػػػػة مصػػػػػرفية ميمتػػػػػو قبػػػػػوؿ الودائػػػػػع ومػػػػػنح االئتمػػػػػاف ويعتبػػػػػر مركػػػػػز حقيقػػػػػي 
 .3لمتمويؿ"

 المطمب الثاني: أىداف البنوك وأىميتيا.
 .أىداف البنوكالفرع الول: 

 يسعل البنؾ ك يره مف بنوؾ العماؿ إلل تحقيؽ جممة مف األىداؼ مف أىميا:  
 أىداف مالية: .0

  ؛اإلرباحاستمرار تحقيؽ 
 .تعظيـ معدؿ العائد عمل بنية معقولة مف السيولة 

 أىداف إدارية: .0
  تحسيف الخدمات المصرفية؛ 
 تنويع وتطوير الخدمات المصرفية لمواجية متطمبات جميور العمالء؛ 
 تكمفة لتقديـ الخدمات المصرفية. تحقيؽ

 أىداف أخرى:  .0
 االستمرارية والتقدـ؛ 
 .تحقيؽ مستويات موضوعية مف العوائد 

                                                           
، ص 2003،ف الدار الجامعية الجديدة، االسكندرية، مصر1ة عبد اهلل: "االقتصاد المصرفي"، طبخبا 1

268. 
 .14ص؛ 2012، المكتبة األكاديمية لمنشر، مصر، 1محمد فتحي البدوي: " إدارة البنوؾ"، ط 2

3 Le ZebelVouppey-Soubeyron, Monnaie Banques Finance, presses universitaire 
de France, 1ere édition, 2010, p149.  
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 .أىمية البنوكالفرع الثاني: 
يػػػة البنػػوؾ فػػػي العصػػر الحػػػديث بأدائيػػػا أرصػػدة ضػػػخمة مػػف الودائػػػع الصػػػ يرة تظيػػر أىم

 وذلؾ كما يمي:
 مشاركة عمل مشروع واحد؛بدوف المصارؼ تكوف المخاطرة أكبر القتصار ال 
 يمكف لممصارؼ نظرًا لكبر حجـ األرصدة أف تدخؿ في مشروع طويؿ األجؿ؛ 
  تشػػجيع السػػواؽ األوليػػة التػػي تسػػتثمر وتصػػدر األصػػوؿ الماليػػة التػػي يحجػػـ عنيػػا األفػػراد

 .1خوفًا مف المخاطرة
 المطمب الثالث: أنواع البنوك ومختمف وظائفيا.

االقتصػػادي، وتبعػػا لػػذلؾ تختمػػؼ الػػنظـ المصػػرفية مػػف تختمػػؼ  الػػدوؿ مػػف حيػػث نظميػػا  
مػػف الػػدوؿ مػػف عػػدد مػػف البنػػوؾ  تختمػػؼ  دولػػة ألخػػرى، ويتكػػوف الجيػػاز المصػػرفي  فػػي أي دولػػة

 ع البنوؾ:( يمثؿ أنوا01الشكؿ رقـ ) في أنواعيا تبعًا لتخصصاتيا.
طبيعػػة لمبنػوؾ أنػواع مختمفػة ولكػػؿ منيػا وظيفػة خاصػػة بيػا وفيمػا يمػي شػػرح مختصػرا عػف 

 أعماؿ تمؾ البنوؾ وأىـ أنواع ىذه البنوؾ:
 .البنؾ المركزي 
 .البنوؾ التجارية 
 .البنوؾ اإلسالمية 
 .البنوؾ المتخصصة 

 بنوؾ صناعية. .1
 بنوؾ زراعية. .2
 بنوؾ عقارية. .3
 .بنوؾ االدخار 

 
 

                                                           
 .26محمد فتحي البدوي، مرجع سابؽ، ص  1
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 : أنواع البنوك(10شكل )
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .بناء عمى مجموعة من المراجع نيالمصدر من إعداد الطالب
 وفيما يمي شرحًا مختصرًا عف طبيعة أعماؿ تمؾ البنوؾ:

 البنك المركزي:  .0
عمػػل السياسػػة االئتمانيػػة فػػي الدولػػة، ويصػػدر أوراؽ النقػػد،  باإلشػػراؼلػػو دور ىػػاـ: يقػػـو 

ويراقػػػب أعمػػػاؿ البنػػػوؾ التجاريػػػة ويقػػػـو بأعمػػػاؿ المستشػػػار النقػػػدي  ويحػػػدد حجػػػـ المعػػػروض منيػػػا
 .1لمدولة، ويحتفظ بحسابات  ليا ويسيؿ جميع عممياتيا المصرفية

 البنوك التجارية: .0
لمػػدة قصػػيرة ال تزيػػد فػػي ال الػػب عػػف سػػنة، تقػػـو بقبػػوؿ الودائػػع وتوظيػػؼ النقػػود بأنواعيػػا 

ومػػػػف أىػػػػـ أعماليػػػػا: خصػػػػـ األوراؽ التجاريػػػػة، التسػػػػميؼ بضػػػػماف أوراؽ ماليػػػػة أو بضػػػػائع وفػػػػتح 
 االعتماد.
 

                                                           
 .236ص، 2006، عالـ الكتب الحديث، عماف االردف، 1والبنوؾ"  ط فميح حسف خمؼ: "النقود 1

 أنواع البنوؾ

ب.إسالمي ب. تجارية البنؾ المركزي
 ة

 ب.االدخار ب.متخصصة

 عقارية زراعية صناعية
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 بنوك االستثمار: .0
تقػػـو بتوظيػػؼ أمواليػػا فػػي المشػػروعات التجاريػػة والصػػناعية ألجػػؿ طويػػؿ، واالشػػتراؾ فػػي 

قراضيا لمدة طويمة، وقد  1974األخيػرة، منػذ عػاـ  امونػةأنشئ في مصػر فػي  إنشاء شركات، واص
عػػػدد كبيػػػر منيػػػا وتتماثػػػؿ ىػػػذه البنػػػوؾ مػػػع البنػػػوؾ التجاريػػػة فػػػي قبوليػػػا لمودائػػػع والتػػػي تمثػػػؿ جػػػزء 

 .1رئيسيا لنشاطيا
 البنوك اإلسالمية: .0

تقػـو بقبػػوؿ الودائػع تحػػت الطمػب والودائػػع ألجػؿ، مثػػؿ البنػوؾ التجاريػػة.  ػال أنيػػا تختمػػؼ 
لتجاريػػة فػػي طريقػػة توظيػػؼ األمػػواؿ، حيػػث أف البنػػوؾ التجاريػػة تعتبػػر الفائػػدة أسػػاس عػػف البنػػوؾ ا

التعامػػؿ، فػػي حػػيف أف البنػػوؾ اإلسػػالمية تعتمػػد عمػػل المضػػاربة اإلسػػالمية )المشػػاركة(، فيوظػػؼ 
 .2أمواليا ويعتبر ىذا البنؾ مف البنوؾ التجارية بالنظر إلل الطبيعة ال البة لمنشاط الذي يؤديو

 البنوك المتخصصة:  .0
تعتمد ىذه البنوؾ عمل مصادرىا الداخمية في القياـ بوظائفيا حيث تعتمد في تمويؿ أنشػطتيا 

ًا، كمػا أف تجميػػع ثػؿ الودائػع بالنسػػبة ليػا ممحوظػفييػا عمػل مواردىػػا الذاتيػة وال تمالتػي تتخصػص 
 وؾ المتخصصة:ثؿ واحدا مف أ راضيا بؿ يجب مالحظة ما يمي بالنسبة لمبنالودائع ال  يم

  يتمثػػػؿ النشػػػاط الرئيسػػػي لمبنػػػوؾ المتخصصػػػة فػػػي القيػػػاـ بعمميػػػات االئتمػػػاف طويػػػؿ األجػػػؿ
 لخدمة نوع محدد مف النشاط االقتصادي.

  ال تعتمػد البنػوؾ المتخصصػة عمػل قبػوؿ الودائػػع تحػت الطمػب، وكأحػد األنشػطة الرئيسػػية
 ليا.

يػؿ التػي تقػـو بيػا إلػل األنػواع يػث عمميػات التمو لبنػوؾ المتخصصػة مػف حىذا ويمكف تقسيـ ا
 التالية:
 
 

                                                           
 .26ص، 2006، دار المني  لمنشر، الردف، 1عبد الفتاح الصيرفي: " إدارة البنوؾ"، ط 1
 .23محمد فتحي البدوي، مرجع سابؽ، ص 2
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 :البنوك الصناعية 
تػػػـ وجػػػو، ورفػػػع تقػػػـو بتقػػػديـ السػػػمؼ والقػػػروض ومسػػػاعدة الصػػػناع لمقيػػػاـ بأعمػػػاليـ عمػػػل أ

 شركات صناعية مثؿ ذلؾ البنؾ الصناعي. إنشاءساىمة في مستوى الصناعة والم
  :البنوك الزراعية 

لمػػدة قصػػيرة بضػػماف المحاصػػيؿ لمقيػػاـ بأعمػػاؿ تقػػـو ىػػذه البنػػوؾ بمػػنح سػػمؼ لممػػزارعيف 
الزراعة، وقد قامت ىذه البنػوؾ لحمايػة صػ ار المػزارعيف مػف اسػت الؿ المػرابيف. ومثػؿ ذلػؾ بنػؾ 

 1التسميؼ الزراعي والتعاوني.
 :البنوك العقارية 

توظػػؼ أمواليػػا فػػي مػػنح قػػروض ذات  جػػاؿ مقابػػؿ رىػػف عقػػاري بضػػماف أراضػػي زراعيػػة 
بنػػاء عقػػارات. وفػػػي ال الػػب األحػػواؿ توضػػع ىػػذه البنػػوؾ تحػػػت  أووذلػػؾ الستصػػالح األراضػػي  

 .2الدولة لممحافظة عمل الثروة القومية . ومثؿ ذلؾ بف العقاري المصري إشراؼ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .16حسيف جميؿ البدوي، مرجع سبؽ ذكره، ص  1
 .147ص ،  2005، دار وائؿ لمنشر، األردف، 1والمصارؼ"، طأكراـ حداد مشيور ىدلوؿ: "النقود  2
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 ية وسياسة اإلقراض.المبحث الثاني: القروض البنك
 ومصادرىا. أىميتياالمطمب الول: ماىية القروض البنكية ، 

 .تعريف القروض البنكيةالفرع الول: 
القػػرض ىػػو قيػػاـ البنػػؾ بتزويػػد األفػػراد والمؤسسػػات والحكومػػات بػػاألمواؿ الالزمػػة عمػػل أف 

فعػػة واحػػدة أو عمػػل يعتمػػد المػػديف بسػػداد تمػػؾ القػػروض وفوائػػدىا والعمػػوالت والمصػػاريؼ عمييػػا د
 .1صرؼ عمل استرجاع القرضؿ تقديـ الضمانات التي تساعد الممحدد مقاب أقساط في تاريخ

قابمية الصوؿ عمل ثروة أو حؽ فييا مقابؿ دفع في المستقبؿ، أو ىو التبادؿ الحالي 
ييا في لمبضائع والخدمات والممتمكات أو الحقوؽ فييا مقابؿ دفع القيمة المساوية ليا والمتفؽ عم

 .2المستقبؿ
يعرؼ القرض عمل أنو تسميؼ الماؿ الستثمار في اإلنتاج واالستيالؾ، وىو يقـو عمل 

 عنصريف أساسييف ىما )الثقة والمدة(.
 .أىمية القروضالفرع الثاني: 

يعد االئتماف المصرفي نشاطًا اقتصاديًا، في  اية األىمية لما لو حتل تأثير متشابؾ 
يمية و القتصاد القومي كونو يعتبر مف أىـ المصادر إلتباع الحاجات التمومتعدد األبعاد عمل ا

لقطاعات النشاط االقتصادي المختمفة، وتظير أىمية القروض المصرفي أكثر في النقاط 
 التالية:
  تعتبر القروض المصرفية المصدر األساسي الذي يرتكز عميو البنؾ لمحصوؿ عمل

بر مف استخداماتو، وليذا فإف البنوؾ تولي القروض إيراداتو حيث أنيا تمثؿ الجانب األك
 المصرفية عناية خاصة؛

 ارتفاع نسبة القروض في ميزانيات البنوؾ يشير دائما إلل تفاقـ أىمية الفوائد؛ 
  إف القروض المصرفية عامؿ أساسي وميـ لعممية خمؽ االئتماف والتي ينت  عنيا زيادة

 الدفع(؛الودائع والنقد المتداوؿ )كمية وسائؿ 

                                                           
 .13ص ، 2002، دار وائؿ لمنشر، األردف، 1رضا صاحب ابو حصد  ؿ عمي: "إدارة المصارؼ"، ط 1
 .213ص، 2002، دار وائؿ لمنشر، األردف، 1رضا صاحب أبو حصد  ؿ عمي: "إدارة المصارؼ"، ط 2
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  لمقروض دور ىاـ في تمويؿ حاجة الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات فاألمواؿ
المقترضة تمكف المنت  مف شراء المواد األولية ورفع أجور العماؿ الالزميف لعممية 

 ذاتيا. اإلنتاجاإلنتاج وتمويؿ المبيعات امجمة وأحيانًا الحصوؿ عمل سمع 
 اف )القرض( المصرؼ عمل:وباإلضافة إلل ىذا يعد االئتم

 تسييؿ المعامالت التي أصبحت تقوـ أساس العقود، الوعد والوفاء؛ 
 االئتماف )القرض( يعتبر وسيمة لتحويؿ رأس الماؿ مف شخص مخر؛ 
  االتماف المصرفي يستخدـ لمرقابة عمل نشاط المشروعات مف طرؼ الدولة وذلؾ بواسطة

 األرصدة االئتمانية المخصصة ليذا القرض؛
   يساعد االئتماف المصرفي عمل االدخار  ويحد مف االستيالؾ وىذا يؤدي إلل القضاء

 .1عمل التضخـ
 مصادر القروض البنكية:الفرع الثالث: 

يتكوف النظاـ المصرفي مف مجموعة المؤسسات المالية والنقدية وىي التي تقـو بعمميات 
 المالي وأصحاب العجز:التمويؿ، فيي تقوـ بدور الوساطة بيف أصحاب الفائض 

 موارد البنوك: .0
 النقود التي خمقتيا والتي ت طي ودائعيا؛ 
  االدخار السائؿ أو القصير المدى الذي تجمعو البنوؾ؛ الموارد المقترضة لألجؿ الطويؿ

 ورأسماليا الخاص.
 موارد صناديق القرض البمدي. .0

 تتكوف مف قروض وىبات الجمعيات المحمية.
 المالية:موارد الشركات  .0

 تأتي مف أسواؽ رؤوس األمواؿ.
 

                                                           
البنكية كأداة لتمويؿ المؤسسات االقتصادية والعقارات" )الجزائر إسالـ عبد القادر عثماف ، "القروض  1

 .11-10ص ص ، 2017، مكتبة الوفاء القانونية، اإلسكندرية، مصر، 1كنموذجًا(، ط
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 موارد المؤسسات المتخصصة: .0
 تأتي مف أسواؽ رأس الماؿ .

 موارد المالية لمخزينة العامة:  .0
 تجمع الخزينة العامة لمموارد مف كؿ نوع سيولة.

 موارد االدخار. - أ
موارد مف عند المؤسسات المالية وخاصة البنؾ المركزي الذي يتـ حسابيا فعندما  - ب

تحصؿ ىذه المؤسسات عمل ىذه الموارد تقـو بتقديميا في شكؿ قروض إلل 
 زبائنيا.

 المطمب الثاني: شروط منح القرض وأنواعو
 .شروط منح القرضالفرع الول: 

 قبؿ المباشرة بتقديـ القروض، يجب توفير الشروط امتية:
 :ىو وجود القبوؿ مف قبؿ أطراؼ عمل صي ة العقد الخاص بو، وضمف  تحقيق الرضا

 مجموعة مف التقاط القانونية الواضحة.
 :فيجب أف يتمتع المقرض بأىمية التصرؼ بما  توفير الىمية العقمية والنفسية والقانونية

سيقرضو وأف يتقدـ المقترض بطمب الحصوؿ عمل القرض بطريقة صحيحة، ويمتـز 
 بسداده.

 ىي الشكؿ الخاص بالقرض، فقد يكوف نقودا قابمة لمصرؼ ومف ثـ يتـ  عة القرض:طبي
 .1سدادىا أو أشياء مادية تدفع قيمتيا وفقا لدفعات متفرقة

 الفرع الثاني: أنواع القروض البنكية.
 يمكف تقييـ القروض التي تقدميا المصارؼ وفقا لألساس التالية: 

 
 

                                                           
 .135ىيؿ عجمي جميؿ الجنابي، رمزي ياسيف، مرجع سابؽ، ص  1
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 لقروض إلل: وتنقسـ ىذه ا القروض وفقًا لميدف: .1
 :وىي قروض تمنح لتمويؿ شراء األصوؿ الثابتة وقروض لتدعيـ الطاقة  قروض إنتاجية

 اإلنتاجية كشراء المعدات والمواد الخاـ الالزمة لإلنتاج.
 :إلل  باإلضافةىي التي تمنح لتمويؿ النشاط التجاري استيرادًا وتصديرًا  قروض تجارية

القروض الممنوحة لتمويؿ المحاصيؿ الزراعية، وىي القروض التي توصؼ بأنيا قصيرة ودانية 
التوليد أي تموؿ نفسيا بنفسيا، فقد يحتاج المصدر إلل القروض تجارية ل رض تييئة وت ميؼ 
البضاعة ونقميا ولكف حيث بيع الصادرات وتحصيؿ اإليرادات سيتـ تسديد القرض وىي قصيرة 

 .1بيف ىيئة وبيع الصادرات وبيف استالـ اإلرادات فييا تنحصر
 :ـ عقود االئتماف التي تستعمؿ   يعتبر القرض االستيالكي مف أى قروض االستيالك

شخصية أو أسرية، كشراء  احتياجاتتمويؿ شراء السمع والخدمات االستيالكية ب رض تمبية ف
يالكي ىو كؿ عقد يقبؿ بموجبو بائع أو و ير ذلؾ، والقرض االست كير ومنزليةسيارة أو أجيزة 

 .2مقرض أو يمتـز بالقبوؿ في شكؿ أجؿ دفع سمفية أو أي دفع بالتقسيط
 3"كؿ بيع سمعة يكوف الدفع فيو عمل أقساط مؤجاًل أو موجزًا"

تنقسـ القروض إلل قروض مضمونة وقروض  ير مضمونة القروض وفق الضمانات:  .2
مف المقترض تقديـ أحد األصوؿ رىف لمبنؾ لضماف وبالنسبة لمقروض المضمونة تستوجب 

 سداد القروض وأىـ القروض بضماف ىي:
 :ىػي قػروض تمػنح اعتمػادًا عمػل مثانػة المركػز المػالي لمعميػؿ  قروض بضمان شخصي

حيػػث يضػػع البنػػؾ تحػػت تصػػرؼ العميػػؿ حػػد معػػيف مػػف القػػروض يسػػتطيع السػػحب منػػو عمػػل أف  
 يقـو بسداد القرض في نياية الفترة.

 اف بضػػائع يقػػـو بإيػػداعيا : يقػػدـ البنػػؾ قرضػػًا لمعميػػؿ  بضػػملقــروض بضــمان البضــائعا
 لحساب المصرؼ.

                                                           
 .216رضا صاحب أبو أحمد عمي، مرجع سابؽ الذكر، ص 1
، كباىـ سمطانة، "عوارض تسديد في القرض االستيالكي" مجمة الباحث لمدراسات عبد الوىاب مخموفي 2

 .24، ص 2017، جامعة باتنة، العدد العاشر، جانفي األكاديمية
، الموسـ 2013نوفمبر  09الموافؽ ؿ 1435محـر عاـ 5، 24الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية، العدد 3

 عالـ والمستيمؾ.، المتعمؽ باإل13 378التنفيذي رقـ 
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 ىي تمثؿ اعتمادات بضماف األوراؽ الماليػة كاألسػيـ القروض بضمان الوراق المالية :
 والسندات.
  :ىي تمثؿ اعتمادات بضماف األوراؽ الماليػة كاألسػيـ القروض بضمان الوراق المالية

 .والسندات
 :السػػػند األدنػػػل ىػػػو حسػػػـ عػػػادي يكػػػوف  القـــروض بضـــمان الســـند الدنـــى والكمبيـــاالت

ة عػف تعيػد مػف ار عبػ أدنػلبصورة سمفية شخصية، حيث يحصؿ المصرؼ مف العميؿ عمػل سػند 
صػػرؼ بػػدوره بمػػنح العميػػؿ قيمػػة السػػند لمبنػػؾ بعػػد فتػػرة معينػػة، ويقػػـو المالعميػػؿ بػػدفع مبمػػغ معػػيف 

 .1منوبعد حسـ الفائدة 
 :وىػػػػي قػػػػروض تقػػػػدـ لمعميػػػػؿ مقابػػػػؿ ضػػػػمانات كػػػػالقروض  القــــروض بضــــمانات أخــــرى

ومقابػؿ رىػف عقػاري دوالرات أو ذىػب. والقػروض  اإليػداعبضماف الودائع ألجؿ والتوفير وشيادة 
 بضماف بنوؾ أجنبية وبضماف وثائؽ التأميف عمل الحياة.

 من حيث القطاعات االقتصادية: .0
  :األراضػي  شـراء روض العقاريػة لألفػراد والمشػروعات لتمويػؿمػنح القػالقروض العقاريـة

لفتػرة طويمػة فتصػؿ إلػل أكثػر ، أو شراء مبنل وتكػوف مػدة ىػذا النػوع مػف القػروض عػادة بنائياأو 
 سنة و البًا ما تكوف ىذه القروض مضمونة بالعقار الذي تـ شراءه. 15مف 

 :وىػػي تمػػؾ القػػروض التػػي يطمبيػػا الحرفيػػوف والمصػػانع وتػػـ منحيػػا  القــروض الصــناعية
مجػػػػؿ متوسػػػػط أو طويمػػػػة، وذلػػػػؾ وفػػػػؽ لمػػػػدورة الصػػػػناعية لمجيػػػػة المقترضػػػػة  ويقػػػػـو المصػػػػارؼ 

 الصناعية بيذه الميمة.
 :ىػػي تمػػؾ القػػروض التػػي تقػػدـ  لممػػزارعيف لشػػراء بػػذور أو أسػػمدة أو  القــروض الزراعيــة

ة مجػػؿ قصػػيرة أي أقػػؿ مػػف سػػنة حسػػب الموسػػـ وفػػي كثيػػر مػػف جػػرارات وتمػػنح القػػروض الزراعيػػ
 .2الدوؿ توجد ىناؾ مصارؼ متخصصة تقـو بمنح القروض بشروط سيمة وبأسعار منخفضة

 تنقسـ القروض مف حيث المدة إلل: القروض من حيث المدة: .4
 :تعتبػػػر القػػروض قصػػػيرة األجػػػؿ والتػػػي تسػػػمل بقػػػروض رأسػػػماؿ  قـــروض قصـــيرة الجـــل

ـ القػػػروض المصػػػرفية، إذا حتػػػل فػػػي الػػػدوؿ التػػػي ال تتخصػػػص فييػػػا المصػػػارؼ التشػػػ يؿ مػػػف أىػػػ
                                                           

 .16عبد القادر عثماف، مرجع سابؽ الذكر، ص إسالـ 1
 .220رضا صاحب أبو حمد  ؿ عمي، مرجع سبؽ ذكره، ص 2
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بػػاإلقراض ممػػاد قصػػيرة فػػإف ىػػذه القػػروض تكػػوف ذات أىميػػة بػػارزة وتؤلػػؼ نسػػبة ممحوظػػة مػػف 
مجمػػوع القػػروض المصػػرفية، وتسػػتخدـ ىػػذه القػػروض فػػي العػػادة ل ػػرض شػػراء المخػػزوف أو البيػػع 

 عمل الحساب.
 الجل: القروض المتوسطة والطويمة 

ىػػي القػػروض التػػي تزيػػد  جاليػػا عمػػل سػػنة وقػػد تصػػؿ إلػػل عشػػر أو عشػػريف سػػنة، حيػػث 
ألنشطة والعمميػات ذات الطبيعػة الرأسػمالية كمشػاريع االئتمػاف أو بنػاء المصػانع أو تمنح لتمويؿ ا

 .1إلقامة مشاريع جديدة
 فييا. والعوامل المؤثرة اإلقراضالمطمب الثالث: سياسة 

 تعريف السياسة اإلقراضية.الفرع الول:  
تػزود بيػا  اإلرشاديةمجموعة مف المعايير والشروط  تعرؼ أنيا: "عبارة عف إطار يتضمف

مخصػػػػص، بمػػػػا يحقػػػػؽ  عػػػػدة أ ػػػػراض كضػػػػماف المعالجػػػػة الموحػػػػدة  اإلدارة مػػػػع االئتمػػػػاف المػػػػاؿ
ف خوؼ مػف لمموضوع الواحد وتوفير عامؿ الثقة لدى العامميف باإلدارة  بما يمكنيـ مف العمؿ دو 

الوقػػػوع فػػػي الخطػػػأ وتػػػوفير المرونػػػة الكافيػػػة أي سػػػرعة التصػػػرؼ بػػػدوف الرجػػػوع إلػػػل المسػػػتويات 
 .2العميا

"تمػػؾ القواعػػد والتػػدابير المرتبطػػة بتحديػػد حجػػـ وموصػػفات  القػػروض وكػػذا  وتعــرف كــذلك ب نيــا :
 .3الشروط وضوابط منحيا ومتابعتيا وتحصيميا حيث يجب أف تكوف ىذه السياسة مرنة

 الفرع الثاني: العوامل المؤثرة في السياسة االقراضية. 
 تتأثر السياسة اإلقراضية بمجموعة منة العوامؿ نذكر منيا:

 :تتأثر سياسة اإلقراض برأس الماؿ لسببيف ىما: رأس مال البنك 
                                                           

 .235ىيؿ عجمي جميؿ الحبابي، رمزي ياسيف، مرجع سابؽ الذكر، ص  1
، 2000ر، عبد ال فار حنفي، عبد السالـ أبو قحؼ: "تنظيـ إدارة البنوؾ"، مكتب العربي الحديث، مص 2

 .129ص 
دراسة حالة البنوؾ  –شقراء مناؿ، "سياسة اإلقراض في البنوؾ التجارية وأثارىا عمل تميؿ االستثمار  3

جستير، العمـو االقتىصادية، جامعة الشييد حمة لخضر، الوادي، الوادي، رسالة ما BNAالوطني الجزائري 
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 الماؿ واحتياطاتو كحاجز لمنع تسرب خسائر القروض والودائع. رأسيستخدـ  - أ
لػػػدى كػػػؿ المػػػودعيف والمقترضػػػيف، حيػػػث أف اعتقػػػادىـ الػػػدور النفػػػيس لػػػرأس المػػػاؿ  - ب

 بوجود رٍأس ماؿ لدى البنؾ يحفزىـ عمل مواجية المصاعب االقتصادية.
 :الظروف والوضاع االقتصادية 

 األخػذيؤثر الطمب عمل معظـ أنواع القروض بشكؿ مباشر بدور النشاط االقتصادي مػع 
لػدورة االقتصػادية وتنتيػي بعػد موسػـ االقتػراض في االعتبار أف دورة نشاط البنؾ تبػدأ عػادة قبػؿ ا

 بشير أو شيريف.
 :حاجات المنطقة التي يخدميا البنك 

إف الدولػػة تحيػػز لمبنػػؾ العمػػؿ عمػػل أسػػاس مػػا يؤديػػو مػػف خػػدمات موصػػرفية لممنطقػػة التػػي 
 يعمؿ فييا.

 :سياسات البنك المركزي والسمطات النقدية 
وضػػػيا عػػػف طريػػػؽ تحقيػػػؽ جاريػػػة زيػػػادة قر فػػػي فتػػػرات السياسػػػة النقديػػػة تحػػػاوؿ البنػػػوؾ الت

شػػروط اإلقػػراض، أمػػا البنػػؾ المركػػزي فيػػو يتبػػع مجموعػػة أسػػاليب الرقابػػة الكميػػة والنوعيػػة المػػؤثرة 
 عمل حجـ ونوعية االئتماف.

 :حجم الودائع نوعيتيا وطبيعتيا 
كممػػػا زاد حجػػػـ الودائػػػع كممػػػا زاد البنػػػؾ توظيفيػػػا فػػػي االقػػػراض واالسػػػتثمار وكممػػػا كانػػػت 

 .1الودائع الممموكة لعمالء مختمفوف كمما زادت قدرة البنؾ في منح االئتماف طويؿ األجؿ
 :احتياجات السيولة في الجل القصير والطويل 

تعتبر السػيولة مػف األمػور ذات األولويػة يسػعل البنػؾ إلػل تحقيقيػا، وال  أمػا احػتفظ البنػؾ 
 لمتحويؿ فإنو يقمؿ مف حجـ اإلقراض.بأموالو سواء في صورة نقدية أو أصوؿ سائمة أو قابمة 

 

                                                           
ص ، ص 2005، مصر اإلسكندريةمحمد سعيد أنور سمطاف: "إدارة البنوؾ"، دار الجامعة الجديدة،  1

395-398. 
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 :متطمبات الربحية 
فعمػػػل البنػػػوؾ والتػػػي ىػػػي  اإلقػػػراضعامػػػؿ  ميػػػـ لرسػػػـ سياسػػػة ىػػػو ىػػػدؼ رئيسػػػي لمبنػػػؾ ك الـــربح:

 بحاجة عمل أرباح أكثر مف  يرىا أف تنتي  سياسة إقراضية متساىمة.
 :تكمفة الموارد 

بػػر المػػوارد الالزمػػة حيػػث كممػػا كإف حجػػـ اإلقػػراض الممنػػوح دالػػة لقػػدرة البنػػؾ عمػػل تػػوفير 
مػػػف البنػػػوؾ  أفضػػػؿكبيػػػرة فػػػي توظيػػػؼ المػػػوارد بصػػػورة  حجػػػـ البنػػػوؾ كممػػػا كانػػػت مرونػػػة اإلدارة

 الص يرة.
 :األخرىتنافس البنوؾ بينيا وبيف المؤسسات المالية 

كممػػا قمػػت المنافسػػة بػػيف البنػػوؾ قػػؿ تراجعيػػا لمحصػػوؿ عمػػل العمػػالء، ومالػػت نحػػو التشػػدد 
 في قروضيا.

 االنقراضعن عممية  المسئولينرة موظفي البنك قد: 
كمما نمت خيرات وميارات الموظفيف وازداد تخصصيـ في تحميػؿ وضػعية العمػالء ومػنح 

ي، أو وصػموا إلػل تقػدير أدؽ لممركػز االئتمػانوكمما اسػتطاعوا اختيػار عمػالء أفضػؿ وت القروض،
عػػيف  االعتبػػار مػػا يتػػوفر لػػدى تأخػػذ باإلقػػراض تمكنػػوا مػػف مراقبػػة اإلقػػراض وبالتػػالي فػػإف سياسػػة 

 .1ت وميارات وخبراتراالبنؾ مف قرا
 واتخاذ القرار بش ن القرض ومتابعتو. اإلقراضالفرع الثالث: تحميل طمبات 

 :اإلقراضتحميل طمبات  .0
ينب ػػػػي عمػػػػل البنػػػػؾ االتصػػػػاؿ  بػػػػالعمالء الحػػػػالييف والمحتممػػػػيف إمػػػػا شخصػػػػيًا، أو خػػػػالؿ 

القػػػروض المتاحػػػة ألجػػػؿ زيػػػادة التمسػػػؾ بػػػالعمالء الحػػػالييف بالبنػػػؾ اإلعالنػػػات إلحػػػاطتيـ بػػػأنواع 
 وإل راء بعض العمالء لتعامؿ معو.

 

                                                           
دراس مسعود، عزازي عمرف،"دور البنوؾ في تمويؿ االستثمارات"ممتقل المنظومة المصرفية الجزائرية  1

 .363- 361جامعة البميدةف الجزائر، ص ص -الواقع والتحديات –والتحوالت االقتصادية 
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 الغرض من القرض: .0
الجؿ لتميؿ رأس الماؿ العامػؿ وترجػع إف أ مبية طمبات القرض تتمثؿ في قروض قصيرة 

سسػػػػة، ىػػػػذه الحاجػػػػة الرتفػػػػاع معػػػػدؿ نمػػػػو النشػػػػاط، االحتياطػػػػات الرسػػػػمية، مواجيػػػػة خسػػػػائر المؤ 
إلجػػػراءات توزيعػػػات تفػػػوؽ المػػػوارد الماليػػػة المتاحػػػة والفشػػػؿ فػػػي الحصػػػوؿ عمػػػل مصػػػادر تمويػػػؿ 

 طويمة لتمويؿ األصوؿ التالية:
 :الحصول عمى المعمومات من مقدم القرض 

إضافة عمل ضرورة أف يتضمف طمب االقتراض قيمة القرض وعمل البنؾ الحصوؿ عمػل 
 المعمومات تخص العميؿ.

 ذلػؾ مػف خػالؿ كػؿ مػا يتعمػؽ بتػاريخ العميػؿ فػي النشػاط الػذي  عمى السـداد:العميل  قدرة
يمػػارس ربحيػػة نشػػاطو، متوسػػط رصػػيد النقديػػة والسػػيولة وسػػيولة تحويػػؿ األصػػوؿ القابمػػة 

 لمتحويؿ النقدي بدوف خسائر.
 :يمكػػف الحكػػـ عمييػػا مػػف ر بػػة العميػػؿ فػػي السػػداد منػػذ لحظػػة اسػػتحقاؽ  شخصــية العميــل

 لل أف يتـ سدادىا.القرض والفوائد إ
 :الموارد المالية المتاحة. إجماليىو نسبة الممكية عمل  رأس المال 
 :ىي األصوؿ التي يبدي العميؿ اسػتعداده لتقػديميا لمبنػؾ كضػماف وال يجػوز لػو  الرىونات

 التصرؼ فييا في أي حاؿ مف األحواؿ.
 :شػػػػاط العمػػػػؿ أي الحالػػػػة االقتصػػػػادية السػػػػائدة، والتػػػػي تػػػػؤثر عمػػػػل ن الظــــروف المحيطــــة

 . 1ومقدرتو عمل السداد
 تحميل البيانات المتاحة: .0

بعػػػد جمػػػع البنػػػؾ المعمومػػػات المتاحػػػة يتعػػػيف عميػػػو تحميميػػػا حتػػػل يتسػػػنل لػػػو اتخػػػاذ القػػػرار 
 التالية: األسئمة إجاباتالسميـ شأف طمب القرض وعادة ما يستيدؼ التحميؿ الحصوؿ عمل 

  لبيػاف  أسػاس أولوائع البنؾ المركزي ىؿ يتعارض طمب االقتراض مع التشريعات، أو مع
 الخاص باالقتراض؟

                                                           
منير ابراىيـ ىندي: "إدارة البنوؾ التجارية مدخؿ اتخاذ القرار"، مركز الدلتا لمطباعة، طنطا، مصر،  1

 .222-220ص ، 2009
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 ما ىو حجـ المخاطر المترتبة عمل االقتراض العميؿ؟ 
 ىؿ يمكف تجنب ىذه المخاطر أو التقميؿ منيا؟ 
 ما ىو حجـ العائد المطموب عمل القرض؟ 
 قانونية القرض: كقضي التشريعات ب: - أ
  المختصػػوف( بفحػػص الحسػػابات وسػػجالت عػػدـ تقػػديـ والقػػرض لمفتشػػي )البنػػؾ المركػػزي

 البنؾ التجاري صاحب الشأف.
 .منع البنؾ مف تقديـ قروض تزيد عف نسبة معينة مف قيمة رأسمالو واالحتياطات 
 تحديد نوع وطبيعة المخاطر:  - ب

إذا تماشػػل القػػرض مػػوع التشػػريعات وسياسػػات البنػػؾ فإنػػو يػػدخؿ فػػي مرحمػػة تقػػدير حجػػـ 
يمكػػف تقيػػػيـ  ،ة ضػػرورية لتقػػػدير أسػػعار الفائػػدة عمػػػل القػػروضوطبيعػػة المخػػاطر التػػي تعػػػد خطػػو 

 المخاطر إلل خاصة وعامة.
 :ىػػػي المتعمقػػػة بنشػػػاط العميػػػؿ، ضػػػعؼ اإلدارة أو عػػػدـ أمانتيػػػا المشػػػاكؿ  مخـــاطر خاصـــة

 العمالية وظيور سمعة بديمة.
 :ىي المخاطر التي يتعرض ليػا كافػة القػروض بصػرؼ النظػر عػف طبيعػة  مخاطر عامة

 وظروؼ المنشأة المقترضة كمخاطر ت ييير أسعار الفائدة والتضخـ.
 التحكم في المخاطر: - ت

يمكػػف الػػتحكـ فػػي المخػػاطر الخاصػػة بتحريػػر اتفػػاؽ شػػرطي يعطػػي البنػػؾ فػػي وضػػع قيػػود 
 التصرفات المستقبمية إلدارة المنشأة.

 موب:العائد المط - ث
يقبؿ البنػؾ تقػديـ القػرض لمعميػؿ ينب ػي أف يكػوف العائػد المتوقػع مسػاويا عمػل األقػؿ لمحػد 
األدنل لمعائد الذي يطمبو البنؾ عمػل االسػتثمار فػي ذلػؾ القػرض، وبحسػب يختصػـ المصػروفات 

 المرتبطة بالقرض مف العائد اإلجمالي المتوقع لمحصوؿ عميو.
 التفاوض مع العميل: .0

صػػػورة مبدئيػػػة كمػػػا إذا كػػػاف مػػػف الجػػػدوى االسػػػتمرار فػػػي االقتػػػراض  يعطػػػي تحميػػػؿ طمػػػب
إجػػػراءات التقيػػػيـ أو التوقػػػؼ، فػػػإذا اتضػػػح أف العميػػػؿ يماطػػػؿ أو مركػػػزه المػػػالي ضػػػعيؼ يصػػػبح 
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الرفض أمرًا ال مناص منو. أمػا إذا كشػؼ التحميػؿ عػف إمكانيػة منػع القػرض تبػدأ إدارة االقتػراض 
ي ىػذه المرحمػة ينب ػي أف تكػوف سياسػة اإلقػراض مرونػة، بالتفاوض موع العميػؿ بشػرط العقػد، وفػ

فػػإذا اعتػػرض العميػػؿ عػػف فكػػرة تقػػديـ الػػرىف كضػػماف ينب ػػي أف يقتػػرح البنػػؾ تقػػديـ طػػرؼ ثالػػث، 
يضمف تنفيذ العقد. وفيما يخص معدؿ الفائدة يجب مراعاة أواًل أف حرية البنػؾ ليسػت مطمقػة فػي 

. أما المر الثاني فيتعمؽ  بعامػؿ الرفػع أي األقصلد تحديد سعر الفائدة ألف التشريعات تحدد الح
أف البنؾ يستطيع أف يحقؽ عائدًا معقواًل لمالكو عمل أسػاس أف الجانػب األكبػر مػف االسػتثمارات 
ممولػػػة مػػػف مػػػوارد  يػػػر حقػػػوؽ ممكيػػػة، كمػػػا يبػػػدي اسػػػتعداده لتقػػػديـ تنػػػازؿ بشػػػأف المعػػػدؿ االسػػػمي 

 مي ومنيا:لمفائدة مقابؿ شروط تحسيف مف المعدؿ الفع
 شروط الرصيد المعوض: - أ

ينب ي أف يكوف معدؿ الفائدة عمل القرض المقدـ لمعميؿ يحتفظ برصػيد ودائػع لػدى البنػؾ 
 أقؿ مف معدؿ الفائدة عمل القرض المماثؿ لعميؿ ال يودع لدى البنؾ.

 شروط توقيت دفع الفائدة: - ب
إذا ما كانت المنشأة ال تفكر في فتح حساب لمودائع الجارية لدى البنؾ، وكاف لدى البنؾ 

 الر بة في منع القرض ليذه المنشاة. اإلقراضإدارة 
 شروط سداد جزء من قيمة القرض: - ت

ىػػو عػػرض يقترحػػو البنػػؾ عػػوض الشػػرط السػػابؽ والػػذي مفػػاده أف العميػػؿ يسػػدد جػػزء مػػف 
االسػػتحقاؽ، بحيػػث يحصػػؿ البنػػؾ فػػي النيايػػة عمػػل معػػدؿ فائػػدة قيمػػة القػػرض قبػػؿ حمػػوؿ تػػاريخ 
 يعادؿ المعدؿ السائد في السوؽ.

 اتخاذ القرار بش ن القرض ومتابعتو: .0
 اتخاذ القرار: - أ

عمل ضوء تحميؿ البيانات المتاحة والمفاوضات مػع العميػؿ فػإف القػرار يكػوف إمػا بػالقبوؿ 
ذا أشارت التوقعػات أف ىػذه المعمومػات  يػر  أو الرفض أو الحصوؿ عمل المعمومات إضافية، واص

اقتصػػادية فتعتمػػد إدارة اإلقػػراض عمػػل الخبػػرة التخػػاذ القػػرار شػػأف طمػػب العميػػؿ، وال يعتبػػر نيائيػػا 
حتػػل يعػػرض عمػػل مػػدير إدارة اإلقػػراض بػػؿ وربمػػا يحتػػاج إقػػراره إلػػل الرجػػوع إلػػل المجنػػة التنفيذيػػة 
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أف العائد المتوقع يتعادؿ مع المخػاطر التػي  لمقروض واليدؼ مف مراجعة القرارات ىو التأكد مف
 قد يتعرض ليا والشكؿ التالي سيوضح ذلؾ:

 .1(: يوضح اإلجراءات التي يمر بيا طمب اإلقراض10الشكل  رقم )

 
                                                           

 .242، 241منير إبراىيـ ىندي، مرجع سبؽ ذكره، ص 1
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 متابعة القرض: - ب
مػػف الضػػروري متابعػػة القػػرض بعػػد التعاقػػد عمييػػا ضػػمانا سػػداد أصػػؿ القػػرض وفوائػػده فػػي 

ل اكتشػػاؼ المخػػاطر المحتممػػة والعمػػؿ عمػػل تجنبيػػا قبػػؿ وقوعيػػا، قاقيا وحتػػل يتسػػنمواعيػػد السػػتح
ممفات لمقرض في وحدة الحفظ لمحاسػب االلكترونػي   إنشاءومف بيف الوسائؿ المستخدمة لممتابعة 

نشػػػػاء ممػػػػؼ أخػػػػر تحتػػػػوي عمػػػػل مبػػػػالغ  يتضػػػػمف قيمػػػػة القػػػػرض وتػػػػاريخ اسػػػػتحقاقو مػػػػع الفوائػػػػد. واص
بقػػػة بػػػيف الممفػػػيف لمكشػػػؼ عػػػف حػػػاالت التػػػأخير عػػػف المحصػػػمة مػػػع العميػػػؿ وتاريخيػػػا. ويػػػتـ المطا

اتفػاؽ مػػع العميػؿ لمػنح الحػؽ لمبنػؾ فػي سػحب قيمػة الفوائػػد  السػداد. أمػا تجنػب ا لمسػيو يػتـ إبػراـ
إذا تػػأخر لعػػدـ الر بػػة  أو القػػدرة عمػػل السػػداد فػػإف  أمػػامػػف الحسػػاب الجػػاري لمعميػػؿ،  واألقسػػاط

رىػػف لضػػماف القػػرض، فػػإف البنػػؾ لػػة  وجػػود القػػرض يػػدخؿ فػػي عػػداد القػػروض المتعثػػرة، وفػػي حا
لمرىوف باستمرار لمتأكد مف عدـ قياـ العميؿ بالتصرؼ فيو، وكذا التأكد مػف ع قيمة األصؿ ايراج

عػػدـ ىبػػوط شػػديد فػػي قيمتػػو. عػػادة مػػا تضػػع البنػػوؾ سياسػػة مكتوبػػة لإلقػػراض توضػػع مػػا ينب ػػي 
أف تتصػػؼ تمػػؾ السياسػػة بالمرونػػة إتباعػػو عنػػدما  يتقػػدـ العمػػالء بطمبػػات اقتػػراض ومػػف المتوقػػع 

 خاصة إذا ما كاف مقدـ الطمب مف العمالء الرئيسيف الحالييف أو المحتاليف.
 : أىمية االستثمار:الفرع الرابع

ممػػا يػػؤدي إلػػل زيػػادة الػػدخؿ القػػومي وارتفػػاع متوسػػط نصػػيب الفػػرد منػػو  واإلنتاجيػػة اإلنتػػاجزيػػادة 
 وبالتالي تحسيف مستوى معيشة المواطنيف؛

 توفير  الخدمات لممواطنيف والمستثمريف؛ 
 توفير فرص عمؿ وتقميؿ نسبة البطالة؛ 
 زيادة معدالت التكويف الرأسمالي لمدولة؛ 
 .توفير التخصصات المختمفة مف الفنييف واإلدارييف والعمالة الماىرة 
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 .: مبادئ االستثمار وخصائصوالمطمب الرابع
ف االسػتثمارية المتاحػة البػد مػف مراعػاة مجموعػة حتل يتوصؿ المستثمرة إلل االختيار، بػي

 مف المبادئ العامة وىي:
 .مبدأ االختيارالفرع الول: 

نظػػرا لتعػػدد المشػػاريع االسػػتثمارية واخػػتالؼ درجػػة مخاطرىػػا، فػػإف المسػػتثمر الرشػػيد دائمػػًا 
يبحػػػث عػػػف الفػػػرص االسػػػتثمارية بنػػػاء عمػػػل مػػػا لديػػػو مػػػف مػػػدخرات، بحيػػػث يقػػػـو  باختيػػػار، ىػػػذه 

 الفرص أو البدائؿ المتاحة مراعيا في ذلؾ ما يمي:
 يحصر البدائؿ المتاحة ويحددىا؛ 
 يحمؿ البدائؿ المتاحة أي يقـو بالتحميؿ االستثماري؛ 
 ي بيف البدائؿ في ضوء نتائ  التحميؿ.يوزا 
 مبدأ المقارنة: .0

وىنػػا يقػػـو المسػػتثمر بالمسػػتثمر بالمفاضػػمة بػػيف البػػدائؿ االسػػتثمارية المتاحػػة لالختيػػار المناسػػب، 
وتتـ ىذه المقارنة باالستعانة بالتحميؿ األساسي أو الجوىري لكػؿ بػديؿ متػاح، ومقارنػة نتػائ  ىػذه 

 .المالئمةوالمناسب لممستثمر وكذا مبدأ  األفضؿالتحميؿ الختيار البدؿ 
 المالئمة: مبدأ .0

ر بػػات وميػػوؿ المسػػتثمر  يػػالءـبعػػد االختبػػار بػػيف المجػػاالت االسػػتثمارية وأدواتيػػا،  ومػػا 
ذه الر بػػات والميػػوؿ، حيػػث لكػػؿ وكػػذا دخمػػو وحاالتػػو االجتماعيػػة، يطبػػؽ ىػػذا المبػػدأ بنػػاء عمػػل ىػػ

 مر نمػػػط تفضػػػيؿ يحػػػدد درجػػػة اىتمامػػػو بالعناصػػػر األساسػػػية لقػػػراره، والتػػػي يكشػػػفيا التحميػػػؿمسػػػتث
 الجوىري واألساسي وىي:

 معدؿ  العائد عمل االستثمار؛ 
 درجة المخاطر التي يتصؼ بيا االستثمار؛ 
 1مستوى السيولة التي يتمتع بيا كؿ مف المستثمر وأدوات االستثمارية. 

                                                           
وبنؾ الفالحة،  سعيد بورديمة، التقييـ المالي لممشاريع االستثمارية، دار استحالة النيؿ الخارجي الجزائري 1

 .23، ص2014-2013أطروحة دكتورة، تسيير مؤسسات، جامعة باجي مختار عناية، 
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 مبادئ التنويع: .0
وىػػذا يمجػػأ المسػػتثمروف إلػػل تنويػػع اسػػتثماراتيـ، وىػػذا لمحػػد والتقميػػؿ مػػف درجػػة المخػػاطرة   

االسػػػتثمارية التػػػي يتعرضػػػوف ليػػػا،  يػػػر أف ىػػػذا المبػػػدأ لػػػيس مطمقػػػًا، نظػػػرًا لمعقبػػػات والقيػػػود التػػػي 
 يتعرض ليا المستثمروف، مما يصعب عمييـ انتياج وتطبيؽ ىذا المبدأ عمل أرض الواقع.

 الفرع الثاني: خصائص االستثمار.
 االستثمار بجممة مف الخصائص ىي كامتي:

فاقيػا لمحصػوؿ عمػل االسػتثمار، وتشػمؿ وىػي كػؿ المبػالغ التػي يػتـ ان ثمار:تكـاليف االسـت .1
 الالزمة إلنشاء المشروع االستثماري حيث تنقسـ إلل نوعيف: كافة المصاريؼ

 :التكاليف االستثمارية 
المشػػػروع والتػػػي تنفػػػؽ مػػػع بدايػػػة المشػػػروع إلػػػل أف  إلنشػػػاءوىػػػي تمػػػؾ المصػػػاريؼ الالزمػػػة 

تكػػاليؼ األصػػوؿ الثابتػػة، أي كػػؿ النفقػػات المتعمقػػة تحقػػؽ ىػػذا األخيػػر تػػدفقات نقديػػة، وتتمثػػؿ فػػي 
بشراء األصوؿ الثابتة مف أراضي، معدات، مباني،  الت، والتي تمثؿ الجزاء األكبر مػف تكػاليؼ 

اسػػات التمييديػػة، أي كػػؿ النفقػػات التػػي تتػػدفؽ قبػػؿ المشػػروع باإلضػػافة إلػػل تكػػاليؼ متعمقػػة بالدر 
 صميمات.انطالؽ المشروع مثؿ المصاريؼ  الت

الرسـو اليندسية، وىذا إلل جانب مجموعة مف التكاليؼ مثػؿ: تكػاليؼ التجػارب وتكػاليؼ 
 إجراء الدوريات التدريبية.

 :تكاليف التشغيل 
تنػػدم  تكػػاليؼ التشػػ يؿ فػػي المرحمػػة الثػػاني لالسػػتثمار، وىػػي مرحمػػة التشػػ يؿ وذلػػؾ بعػػد 
إقامتو ووضػعو فػي حالػة صػالحة لمباشػرة العمػؿ، فتظيػر مجموعػة جديػدة مػف التكػاليؼ الالزمػة، 

المتاحة في العممية اإلنتاجية، ومف جممة ىػذه التكػاليؼ نػذكر: النقػؿ،  قات المشروعاط الست الؿ
 مصاريؼ المستخدميف واألجور، مصاريؼ المواد الالزمة لمعممية اإلنتاجية......التأميف، 

 التدفقات النقدية: .0
ىػػي كػػؿ المبػػالغ الماليػػة المنتظػػر تحقيقييػػا فػػي المسػػتقبؿ عمػػل مػػدى حيػػاة االسػػتثمار، وال 

 قات عمل االستثمار مثؿ الضرائب والرسـ.ه التدفقات إال بعد خصـ كؿ المستحتحسب ىذ
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 المشروع:مدة حياة  .0
المقػػدرة لبقػػاء االسػػتثمار فػػي حالػػة عطػػاء جيػػد ذي تػػدفؽ نقػػدي موجػػب ويمكػػف  ىػػي المػػدة

 االستناد في تحديد مدة حياة االستثمار عمل مدى الحياة المادية بمختمؼ الوسائؿ.
 القيمة المتبقية: .0

الػذي عند نياية مدة الحياة المتوقعة لالستثمار، تقـو بتقدير القيمة لو، بحيث يمثػؿ الجػزء 
 لـ يستيمؾ مف التكمفة األولية، وتعتبر القيمة المتبقية إيرادا إضافيا، بالنسبة لممؤسسة.
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 الثالث: ماىية المشاريع االستثمارية واالستثمار المحمي. المبحث
 الول: مختمف المفاىيم المتعمقة بالمشاريع االستثمارية. المطمب

يممكو ويديره فقػط مػنظـ ويعمػؿ عمػل التػأليؼ والمػزج بػيف  كؿ تنظيـ لو كياف مستقؿ بذاتو
عناصػػػر اإلنتػػػاج وتوجييػػػا إلنتػػػاج ذو تقػػػديـ سػػػمعة أو خدمػػػة، أو مجموعػػػة مػػػف السػػػمع والخػػػدمات 

 .1وطرحيا في السوؽ مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ
" ىو عبارة عف مجموعة مف األنشطة المتداخمػة والمترابطػة والتػي تػؤدي خػالؿ فتػرة تنفيػذ 

وع فػػي المجػػاالت القانونيػػة والفنيػػة والتػػدابير الػػواردة وأعمػػاؿ التشػػييد وتصػػميـ نظػػاـ العمػػؿ المشػػر 
 ."ونظاـ المعمومات

تحػػدد المشػػاريع التػػي يجػػب أف تكػػوف محػػؿ تعيػػد باالسػػتثمار المتبػػيف بموجػػب مقػػرر مػػف  "
معنػي بالنسػبة ، أو الػوزير الالمستقمةسمطة المؤسسة الوطنية السيادة في الدولة أو الييئة الوطنية 

 .2لمشاريعيا، أو بالنسبة لمشاريع المؤسسات أو الييئات التابعة ليا"
 الثاني: أنواع المشاريع االستثمارية ومميزاتيا. المطمب

 :أنواع المشاريع االستثماريةالفرع الول: 
 :أنواع المشاريع حسب الممكية - أ

 :ممكية خاصة 
وبالتػػالي تعػػود الخسػػارة أو األربػػاح عمػػل أي يمتمكيػػا القطػػاع الخػػاص أو أفػػراد مػػف مجتمػػع 

 ممكيتيا مف األفراد.
 :مشروعات عامة 

ي المشروعات التي يعود ممكيتيا إلل الدولة وبالتػالي يعػود النفػع منيػا عمػل جميػع أفػراد ى
 المجتمع الخسارة إذا ما بنيت ىذه المشروعات العامة الخسارة.

 
                                                           

 .27سعيد بوديمة، مرجع سبؽ ذكره، ص 1
، مرسـو رئاسي رقـ 2010أكتوبر  7الموافؽ ؿ 1431شواؿ  28، 14الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد  2

 .14العمومية(، صف متعمؽ بمراسيـ تنظيمية )تنظيـ الصفقات 10-236
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 :مشروعات مختمطة 
تعػػػود ممكيػػػة ىػػػذه المشػػػروعات إلػػػل القطػػػاع العػػػاـ )الػػػدوؿ(. والقطػػػاع الخػػػاص )األفػػػراد(، 

كثيػػرة تكػػوف االسػػتثمارات المطموبػػة كبيػػرة الحجػػـ، فتعػػـو الدولػػة بتػػوفير حصػػة مػػف جانبيػػا  فأحيانػػا
لتشػػجيع القطػػاع الخػػػاص لمػػدخوؿ فػػي مثػػػؿ المشػػروعات، مثػػؿ مشػػػروعات إقامػػة خطػػوط السػػػكؾ 

 .الخ.......الحديدة
 تقسيم المشاريع حسب حجميا: - ب

 يمكف  تقسيـ المشروعات حسب حجميا إلل قسميف ىما:
 :المشروعات صغيرة الحجم 

 تعتمد عمل تكنولوجيا بسيطة؛ 
  في فترة قصيرة  نسبيًا؛  إنتاجاتعطي 
 .يمكف أف تتواجد في مناطؽ متعددة 

 :مشروعات كبيرة الحجم: تتميز بما يمي 
  تعتمد عمل تكنولوجيا معقدة؛ 
 .تعطي إنتاج بعد فترة طويمة نسبيًا 

 أنواع المشاريع حسب النشاط االقتصادي: - ت
 تنقسـ إلل ثالثة أنواع رئيسية:

  :مشروعات القطاع الول 
تتمثؿ في مشػروعات اسػت الؿ األراضػي الزراعيػة أو االستصػالح األراىضػي أو اسػتخراج 

 المعادف والثروات الطبيعية أو إنشاء قنوات الري.
  القطاع الصناعي:مشروعات 

ريع المنتجػػػة لمسػػػمع مثػػػؿ المشػػػروعات الصػػػناعية الحقيقيػػػة كمشػػػروعات اتتمثػػػؿ فػػػي المشػػػ
 صناعة الصابوف والصناعات الجمدية.
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 :مشروعات قطاع الخدمات 
ويشػػمؿ ىػػذا القسػػـ مشػػروعات خػػدمات السػػياحة ومشػػروعات الطػػرؽ أو وسػػائؿ االتصػػاؿ 

 السمكية والالسمكية والمطارات والموانئ.
 صنيف المشروعات االستثمارية من حيث عالقتيا بتسميط المستثمر الحالي:ت - ث
 :المشروعات الجديدة 

ىػػي المشػػروعات التػػي تضػػيؼ نشػػاطًا أخػػر جديػػدًا إلػػل نشػػاطات المسػػتثمر الحػػالي كػػأف 
 يضيؼ مشاريع سياحية إلل المشاريع في الصناعة.

 :المشروعات التوسعية 
 ة المنتجات الحالية أو زيادة األسواؽ أو كمييما.ىي المشروعات التي يكوف ىدفيا زياد  

 :المشروعات االستبدالية 
 ىي المشروعات التي يكوف ىدفيا استبداؿ أصوؿ جديدة باألصوؿ الحالية.

 :المشروعات المساعدة 
ىػي المشػروعات التػي تيػدؼ إلػل تػػوفير الخػدمات لمعمميػات األساسػية القائمػة مثػؿ إنشػػاء 

 .1مبنل اإلدارة
 :2مميزات المشاريع االستثماريةالفرع الثاني: 

 يمكف تحديد مميزات المشروع االستثماري مف حيث أنو:
 يمثؿ نشاطًا محدد بنقطة بداية ونياية تمثؿ عمر المشروع؛ 
 .يمثؿ نشاطًا مميزًا، يختمؼ بالوضوح عما سبقو مف االستثمارات متشابية 

                                                           
أمينة، "تقييـ المشاريع االستثمارية"، )دراسة حالة مشروع استثماري عمل مستوى بنؾ القرض  إبراىيـ 1

الشعبي الجزائري(، رسالة ماجستير، كمية العمـو االقتصادية وعمـو التسيير، جامعة باجي مختار عنابة، 
 .5ف ص2015-2016

الستثمارية السياحية ودورىا في التنمية االقتصادية"، أطروحة دكتورة شابي حميمة، "دراسة جدوى المشاريع ا 2
 .40، ص2015-2014وعمـو التسيير، جامعة باجي مختار عنابة،  االقتصاديةكمية العمـو 
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 يكوف لو موقع ج رافي محدد.
 سبة لممشروع االستثماري ليتمتع بشخصية معنوية اعتبارية.االستقاللية بالن

المخػػاطرة حيػػث ىنػػػاؾ دائمػػا درجػػة مػػػف المخػػاطر يتحمػػػؿ المشػػروع الػػربح والخسػػػارة الناتجػػة عػػػف 
 نشاطو.
 صادره.راحل حياة المشروع االستثماري ومالثالث: م المطمب

 .ياة المشروع االستثماريمراحل حالفرع الول: 
المقصود بدورة حياة المشروع، ىي تمؾ المراحؿ التي يمر بيػا المشػروع مػف مرحمػة الفكػرة 

 ، وىي عمل الشكؿ التالي:واإلنتاجإلل مرحمة التنفيذ 
 مراحل التجديد: فكرة الموشروع. .0

 ىي المرحمة الخاصة بانتقاء فرصة االستثماري بيف بدائؿ عدة.
 والتحميل: اإلعدادمرحمة  .0

عداد المشروع المنوي   قامتو مف خالؿ عدة خطوات أىميا:إفي ىذه المرحمة يتـ تحميؿ واص
 :دراسة الجدوى اإلدارية والفنية واليندسية 

كػػػاالت الطاقػػػة والكيربػػػاء، والميػػػاه ودى أليػػػدي العاممػػػة ذات الخبػػػرة وكػػػذا و تتعمػػػؽ بتػػػوفير ا
 توافرىا في منطقة توفر المشروع.

 :دراسة الجدوى التسويقية 
 ويتـ ذلؾ مف خالؿ األنماط االستيالكية لممجتمع المحمي.

  :دراسة الجدوى االقتصادية 
ذلػػػػػؾ حسػػػػػب طبيعػػػػػة المشػػػػػروع، ومػػػػػف كونػػػػػو مشػػػػػروعًا خاصػػػػػًا، ويضػػػػػع الرعيػػػػػة كأولويػػػػػة 

 اقتصادية، أو مف حيث أنو مشروع ذات طابع اجتماعي.
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 مراحل تقييم البدائل: .0
تػأتي مرحمػػة التقيػيـ والمقارنػة بػػيف البػدائؿ مػػف  بعػد االنتيػاء مػػف مرحمػة الدراسػات المختمفػػة

حيػػػػث أي مػػػػف المشػػػػاريع المطروحػػػػة ذات التػػػػأثير االقتصػػػػادي أو االجتمػػػػاعي، أو البيئػػػػي، ليػػػػتـ 
 االختبار واالنتقاء عمل ضوء المعطيات التي أصبحت متوفرة لدى العائميف عمل االستثمار.

 :1مرحمة تنفيذ المشروع .0
اسػػية حيػػث يجػػب إعػػداد جػػدوؿ تنفيػػذ بػػيف الخطػػوات يالمراحػػؿ السىػػذه المرحمػػة تعتبػػر مػػف 

المختمفة لمتنفيذ، والوقت الالـز لكؿ خطػوة مػف تمػؾ الخطػوات، ويجػب أف يبػيف الجػدوؿ االنسػجاـ 
التػػاـ والتػػرابط بػػيف خطػػوات التنفيػػذ وذلػػؾ لموصػػوؿ إلػػل المرحمػػة النيائيػػة وىنػػي المرحمػػة التشػػ يمية 

 .واإلنتاج
  نتاجواإل مرحمة التشغيل: 

في السوؽ، وىنػا يػتـ  إنتاجوىي مرحمة التي فييا المشروع إنتاجو التجريبي كمقدمة لطرح 
 مف أجؿ الموافقة عميو. اإلنتاجتقييـ ىذا 

 .مصادر تمويل المشاريع االستثماريةالفرع الثاني: 
 :مفيوم التمويل 

 .2مواؿ الالزمة لمقياـ بالنشاط االقتصاديبير األالتمويؿ ىو تد
يمكػػف تعريػػؼ وظيفػػة التمويػػؿ عمػػل أنيػػا البحػػث عػػف مصػػادر األمػػواؿ ثػػـ إدارة ىػػذه كمػػا 

 .3األمواؿ بأسموب عممي وفني في نفس الوقت
 
 

                                                           
 .88ص،2011، دار البداية، األردف، 1نعيـ نمو داود:"دراسة الجدوى االقتصادية"، ط 1
، مصر، اإلسكندريةتمويؿ المشروعات الص يرة"، الدار الجامعية،  عبد المطمب عبد الحميد: "اقتصاديات 2

 .165ص ، 2009
، مصر، اإلسكندريةعاطؼ جابرطة عبد الرحي ، "أساسيات التمويؿ واإلدارة المالية"، الدار الجامعية،  3

 .20ص ، 2008
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  االستثمارية: المشاريعمصادر تمويل 
دوات والمعػدات وتسػديد المقصود بيا البحث عف المبالغ المالية الكافية والالزمة لشػراء األ

كما وذلؾ بيدؼ االنطالقػة الفعميػة لعمميػة االسػتثمار. اإلنتاجيةالجور والعماؿ التي تسبؽ العممية 
 صة بالمشروع االستثماري.تعتبر مصادر التمويؿ الخا

 وينقسـ مصادر التمويؿ إلل:
 القرار االستثماري، وتنقسـ بدورىا إلل: اتخاذالعناصر المؤثرة عمل 

  والتي ىي كذلؾ تنقسـ إلل: تمويل قصيرة الجل:مصادر 
 :االئتمان التجاري 

مػػنح فتػػرة ائتمػػاف،  أسػػاسحيػػث يعتمػػد االعتمػػاد فػػي التسػػويؽ عمػػل تصػػريؼ السػػمع عمػػل 
وليذا يجب دراسة الجدوى الماليػة أف تيػتـ بدراسػة شػروط البيػع وتقػدير العائػد عمػل المشػروع مػف 

 المتعارؼ عمييا في النشاط اإلنتاجي أو االستثماري. االئتمانات
 :االئتمان المصرفي 

ىذا النوع تقدمو بيوت الماؿ مثؿ البنوؾ، وتكػوف فترتػو عػادة أقػؿ مػف عػاـ وىػذه القػروض 
ة التػي فقات ىذه االئتمانات بسعر الفائػدتكوف بضمانات  سواء كانت شخصية أو عينية وتتمثؿ ن

ري. وتمػػػػػػنح المصػػػػػػاريؼ التجاريػػػػػػة ىػػػػػػذا االئتمػػػػػػاف قصػػػػػػير األجػػػػػػؿ يتحمميػػػػػػا المشػػػػػػروع االسػػػػػػتثما
 لممشروعات لتمويؿ النشاطات التش يمية ولفترة ال تزيد عمل سنة.

 :مصادر تمويل طويمة الجل:وتنقسم إلى 
 :العادية مف وجية نظر الشػركة وسػيمة مػف وسػائؿ الرئيسػية  األسيـتتمثؿ  السيم العادية

شػػركات المسػػاىمة اعتمػػادا يكػػاد يكػػوف تامػػًا عمػػل األسػػيـ وتعتمػػد ال األجػػؿلمتمويػػؿ طويػػؿ 
مة  يػػر ممزمػػة العاديػػة فػػي تمويميػػا الػػدائـ وخصوصػػًا عنػػد بػػدء التكػػويف، والشػػركة المسػػاى

 .1فع أي عائد ثابت أو محدد لحممة السيـ العادية مقابؿ استخداميما ألمواليـبد

                                                           
 .402، ص 1998، محمد صالح الحناوي:"إدارة المالية والتمويؿ"، الدار الجامعية لمنشر، مصر 1
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 :في تجمع بيف خصائص األسيـ العاديػة وخصػائص السػندات،  إذ أنيػا   السيم الممتازة
تحصػػؿ عمػػل عائػػد معػػيف وبػػذلؾ تماثػػؿ السػػندات، وأنيػػا تشػػارؾ فػػي األربػػاح وبػػذلؾ فإنيػػا 

 تماثؿ األسيـ العادية.
صػػدار األسػػيـ الممتػػازة عنػػدما ال تكفػػي األسػػيـ العاديػػة فػػي تػػوفير إوعػػادة يػػتـ المجػػوء إلػػل 

ف فػي إدارة المشػروع ألف أصػحاب السػيـ شػروع، وحتػل ال يتسػع عػدد المشػاركيالتمويؿ الػالـز لمم
الممتػػازة ال يحػػؽ ليػػـ المشػػاركة فػػي اإلدارة، والسػػيـ الممتػػازة ليػػا أولويػػة عمػػل األسػػيـ العاديػػة فػػي 
حالػػة تصػػفية المشػػروع. ويػػتـ االعتمػػاد عمييػػا كمصػػدر تمػػويمي عنػػدما يكػػوف العائػػد المتحقػػؽ مػػف 

تمويميػػػة التػػػي يػػػتـ الحصػػػوؿ عميػػػا نتيجػػة ىػػػذا اإلصػػػدار أكبػػػر مػػػف الكمفػػػة التػػػي اسػػتخداـ المػػػوارد ال
 صدارىا.إيتحمميا المشروع في حالة 

 :تمثؿ األمواؿ المقترضة التي تستخدـ في التمويؿ الطويؿ الجؿ، ألنيا فػي واقػع  السندات
، وتعتبػػػر السػػندات المصػػػادر الرئيسػػية التػػػي تمكػػػف األمػػػدالمػػر عبػػػارة عػػف قػػػروض طويمػػة 

 لشركات المساىمة مف الحصوؿ عمل ما يمزميا مف األمواؿ الدائمة.ا
   ر تمػػويمي لممشػػروع مػػف أجػػؿ تمويػػؿ توسػػعات يمكػػف أف تكػػوف مصػػدربــاح المحتجــزة: ال

الالحقػػػة، ألنيػػػا ال يمكػػػف أف تحقػػػؽ إال بعػػػد إقامػػػة المشػػػروع، وبعػػػد تشػػػ يمو، وبعػػػد تحقيقػػػو 
 تخداميا في تمويؿ توسع المشروع.يعيا، يتـ اسز از جزء منيا بعد تو جلألرباح، واحت

 :يعػرؼ ىػذا النػوع مػف القػروض الػذي يػتـ سػداده خػالؿ  مصادر التمويـل متوسـطة الجـل
 سنوات وينقسـ  إلل: 10فترة تزيد عف سنة وتقؿ عف 

 :ــروض مباشــرة ومتوســطة الجــل يسػػتعمؿ فػػي تمويػػؿ الصػػوؿ الثابتػػة التػػي ال يتجػػاوز  ق
سػػػنوات، وتمثػػػؿ البنػػػوؾ والمؤسسػػػات الماليػػػة المختصػػػة المصػػػدر  10عمرىػػػا االقتصػػػادي 

 الرئيسي ليا و البًا ما يسدد القرض عمل أقساط سنوية أو نصؼ سنوية.
 لي المبػػاني والمعػػدات وبالتػػا اسػػتخداـتيػػدؼ معظػػـ المنشػػئات إلػػل  :التمويــل باالســتئجار

ف كػاف االمػتالؾ فػي معظػـ األحيػاف يحقػؽ ليػا ىػذا  ىدفيا ليس امتالؾ ىػذه التسػييالت واص
ىذه التسػييالت  استئجاراليدؼ وقد ظير في السنيف األخيرة في معظـ الدوؿ اتجاه نحو 

كػػػاف االسػػػتئجار قاصػػػرًا عمػػػل األراضػػػي والمبػػػاني، فقػػػد أصػػػبح  أفبػػػدال مػػػف شػػػرائيا وبعػػػد 
 ة تقريبًا.يشمؿ جميع األصوؿ الثابت
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السػػنوات األخيػػرة بحيػػث أصػػبح جميػػع األصػػوؿ الثابتػػة تقريبػػًا،  لقػػد تػػدعـ ىػػذا االتجػػاه فػػي
فػػػػإف االسػػػػتئجار يتشػػػػابو مػػػػع االقتػػػػراض إلػػػػل حػػػػد كبيػػػػر، ويتخػػػػذ التمويػػػػؿ  ومػػػػف الناحيػػػػة النظريػػػػة

 :االستئجار عدة أشكاؿ أىمو
 :االستئجار التشغيمي 

صػػػؿ عػػػف صػػػيانة األ مسػػػئوالمػػػف أىػػػـ خصػػػائص ىػػػذا النػػػوع أف المػػػؤجر عػػػادة مػػػا يكػػػوف 
وفي ىذا النوع يمكػف لممسػتأجر إل ػاء العقػد  ،والتأميف عميو، كما يحمؿ مخاطر االىتالؾ والتقادـ

رجاعقبؿ المدة المقررة   األصؿ لمالكو. واص
 المالي: االستئجار 

 عممية االستئجار المالي لألصؿ تتـ كما يمي:
تختػػػار المؤسسػػػة التػػػي تر ػػػب فػػػي تحقيػػػؽ ىػػػذا النػػػوع مػػػف االسػػػتئجار األصػػػؿ الػػػذي تريػػػد 

 استئجاره وكذالؾ المؤسسة الموردة لو.
كمػػا تقػػـو ىػػذه المؤسسػػة باختيػػار البنػػؾ الػػذي سػػيقـو بعمميػػة التمويػػؿ فتتفػػؽ معػػو عمػػل أف 

 تقـو بشراء األصؿ مف المورد وتأجيره مباشرة ليذه المؤسسة التي تستخدمو.
 لبيع ثم االستئجار:ا 

تستطيع المؤسسة ىنا أف تحصؿ عمل  موارد مالية عف طريؽ بيعيػا لجػزء مػف ممتمكاتيػا 
الثابتػػػة لمؤسسػػػة ماليػػػة ومباشػػػرة بعػػػد ذلػػػؾ تقػػػـو باسػػػتئجار األصػػػؿ المبػػػاع لمػػػدة محػػػدودة بشػػػرط 
 خػػاص. وتتشػػابو طريقػػة البيػػع ثػػـ االسػػتئجار مػػع االسػػتئجار المػػالي تمامػػًا إال مػػف حيػػث مصػػدر
األصػػػؿ المسػػػتأجر الػػػذي يكػػػوف فػػػي طريقػػػة البيػػػع ثػػػـ االسػػػتئجار ىػػػو المقتػػػرض والبػػػائع فػػػي نفػػػس 

 الوقت مما يمكننا القوؿ أف البيع ثـ االستئجار ىو نوع خاص مف االستئجار المالي.
 المحمي وأىميتو. الفرع الثالث: االستثمار

 "االسػػتثمار المحمػػي ىػػوىنػػاؾ عػػدة تعػػاريؼ لالسػػتثمار الػػوطني والتػػي مػػف بينيػػا نػػرى أف 
الذي يتحقؽ داخؿ االقتصاد الوطني أو القومي، أي أف المشروعات االستثمارية تقـو بيػا رؤوس 
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، وىنػػػػاؾ مػػػػف يػػػػرى بأنػػػػو "1أمػػػػواؿ وطنيػػػػة سػػػػواء ممموكػػػػة لمقطػػػػاع الحكػػػػومي أو القطػػػػاع الخػػػػاص
ي والمشػػروع ال تتمثػػؿ فيػػو قػػيـ ماديػػة أو معنويػػة عبػػر الحػػدود. فالمسػػتثمر وطنػػاالسػػتثمار الػػذي "

". ويمكػػف القػػوؿ مػػف خػػالؿ التعػػريفيف 2االسػػتثماري وطنػػي ورأس المػػاؿ وطنػػي، ويػػتـ داخػػؿ الػػوطف
أف االستثمار المحمي ىو جميع الفرص االسػتثمارية فػي السػوؽ المحمػي والتػي يقػـو بيػا المقيمػيف 

 الدولة. إقميـالمحمييف داخؿ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، دار الفكر 1ابراىيـ متولي حسف الم ربي، "دور حوافز االستثمار في تعجيؿ النمو االقتصادي"، ط 1

 .38، ص2011الجامعي، مصر، 
، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، 1عبد اهلل عبد الكريـ عبد اهلل، "ضمانات االستثمار في الدوؿ العربية"، ط 2

 .19، ص2008عماف، 



 مدخل نظري حول البنوك وسياسة اإلقراض  واالستثمار:                                               الفصل الول

 ~25 ~ 
 

 خالصة الفصل الول:
مؤسسػػات الماليػػة التػػي تسػػاىـ بفعاليػػة فػػي تنميػػة النشػػاط االقتصػػادي،  إذ تعػػد البنػػوؾ أىػػـ 

أنيا تحصؿ عمل السيولة مف مصادر مختمفػة أىميػا الودائػع التػي يسػتخدميا فػي أوجػو التوظيػؼ 
 المختمفة ىي القروض، كما تقدـ خدمات لمزبائف.

السػػتثمار فػػالتوظيؼ الحسػػف ليػػذه  القػػروض يشػػكؿ عػػاماًل ميمػػا فػػي االسػػتثمار وخاصػػة ا
 المحمي لما لو مف نتائ  عمل االقتصاد وتطويره.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني:
الدراسات المرتبطة بالقروض 

 واالستثمار
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 الفصل الثاني: الدراسات المرتبطة بالقروض واالستثمار.
   تمييد:

 جػػػاءت دارسػػػتنا لتنػػػاوؿ واقػػػع القػػػروض واالسػػػتثمار المسػػػتمدة مػػػف قػػػوانيف الجزائػػػر وكػػػذالؾ
التنظػػيـ الػػداخمي بػػالبنوؾ لمحاولػػة التعػػرؼ عمػػل أىميػػة السياسػػة المتبعػػة لتحصػػيؿ عمػػل القػػروض 

 في مجاؿ االستثمارات وتوجد دراسات متشابية ليذه الدراسات لكف كانت مف زوايا م ايرة. 
 المتعمقة بالقروض وسياسة اإلقراض. السابقة المبحث الول: مختمف الدراسات 

 الدراسة الولى:
رمضاني زينب التي تطرقػت  ػالل واقػع القػروض المصػرفية المتعثػرة لػدى البنػوؾ اسة در  

العمومية الجزائرية . دراسة حالة البنؾ الخارجي الجزائري وىػي رسػالة ماجسػتير بجامعػة الجزائػر 
( موضػوع الدراسػة: اف الزاويػة التػي مػف خالليػا سػيتـ التطػرؽ 2011/2012الموسـ جػامعي ) 3

القػػروض المصػػرفية ىػػي التعػػرؼ عمػػل األولويػػة التػػي تولييػػا البنػػوؾ العموميػػة إلػػل موضػػوع تعثػػر 
إلل نشاط تحميؿ القروض المتعثرة ضمف مجمػوع النشػطاتيا ومػدى وجػود سياسػة فعالػة لػذلؾ أف 
فػػي ىػػذا الصػػدد قػػدـ المشػػروع الجزائػػري لمبنػػوؾ والمؤسسػػات الماليػػة فػػي إطػػار قياميػػا بالتحصػػيؿ 

 منيا امتياز تأسيس رىف قانوني, حجرىا لممديف لدى العنيد.عمل العديد مف االمتيازات 
ما مدى أىمية السياسة المنتي  مف طرؼ البنوؾ العمومية الجزائريػة لتحصػيؿ  إشكالية الدراسة:

 القروض المت يرة؟ وما مدى فعالية ىذه السياسة.
 فرضيات الدراسة:

 مؤسسػة مفمسػػة ويمكػف سػػبب  التعثػر المػالي لممؤسسػػة االقتصػادية ال يعنػػي بالضػرورة أنيػػا
مخػػاطر تعثػػر القػػروض المصػػرفية إلػػل المخػػاطر القانونيػػة إلػػل يمكػػف أف تصػػادؼ البنػػؾ أثنػػاء 

 قيامو بالتحصيؿ النزاعي.
  يعػػد اسػػتخداـ التفتػػيش لػػدى البنػػوؾ األوليػػة كػػأداة ىامػػة مػػف أدوات الرقابػػة الداخميػػة لمكػػؼ

 ولتقميؿ المخاطر المرتبطة بو.المبكر عف حاالت التعثر المالي لممؤسسات المقترضة 
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  مػػػف أىػػػـ العراقيػػػؿ التػػػي يمكػػػف أف تصػػػادؼ البنػػػوؾ فػػػي إطػػػار قياميػػػا بالتحصػػػيؿ النزاعػػػي
لمقرض المتعثر ىػو تعمػد المػديف الطعػف فػي الحكػـ والمماطمػة العدالػة وارتفػاع تكػاليؼ المرحمػة 

 النزاعية في تحميؿ القروض.
 أىداف الدراسة:

  وتعميمػػػات البنػػػؾ المركػػػزي المنظمػػػة لسػػػير عمػػػؿ البنػػػوؾ التعػػػرؼ عمػػػل مختمػػػؼ تنظيمػػػات
العموميػػػة فػػػي الجزائػػػر وفػػػي مجػػػاؿ الرقابػػػة عمييػػػا وعمػػػل القػػػوانيف الخاصػػػة بتحصػػػيؿ القػػػروض 

 المتعثرة.
  النيوض بالجياز المصرفي الجزائري والتخمي عف األفكػار المبػادئ القديمػة وتكػويف ثقافػة

 خاصة بالتحصيؿ المصرفي.
 ي الجزائري مف خالؿ التعميقات واالقتراحات  التي سنطرحيا.البنؾ الخارج إفادة 
  إثػػراء المكتبػػة لموضػػوع القػػروض المتعثػػرة لكػػف مػػف وجيػػة تحصػػيميا والػػذي قػػد يكػػوف فػػي

 النجاز دراسات مكممة .  خريفمتناوؿ باحثيف 
 أىم النتائج المتوصل إلييا:

  الداخمية. واإلجراءاتنظاـ مراقبة العمميات 
 عالجة المعمومات.تنظيـ محاسبي وم 
 . أنظمة تقييـ المخاطر والنتائ 
 .أنظمة الرقابة والتحكـ في المخاطر 
 .نظاـ التوثيؽ واإلعالـ 

وذلػػػؾ بيػػػدؼ تقػػػدير وتحميػػػؿ المخػػػاطر ومراقبتيػػػا والػػػتحكـ فييػػػا وخصوصػػػًا خطػػػر االعتمػػػاد 
 والخطر العممياتي.

 أفاق الدراسة:
حصػيؿ القػروض المتعثػرة ومػا تالعموميػة لتناولت ىذه الدراسة مػدى أىميػة سياسػة البنػوؾ 

مدى فعمية ىذه السياسة وقد اقتصػرت عمػل الجانػب الوصػفي التحميمػي لسػرد مػا يوجػد فػي الواقػع 
نمػتمس مػػف خالليػا تحصػيؿ القػػروض المتعثػرة ومقارنتيػا سػػنويا  إحصػائياتوذلػؾ فػي ظػؿ  يػػاب 

 بمية تناوؿ ىذا الجانب.مع التكاليؼ المرتبطة بتحصيميا لذا يمكف أف تكوف دراسة  مستق
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 الدراسة الثانية:
دراسػػة حالػػة الجيػػاز المصػػرفي –م ػػراوي ىػػاجر، التػػي تناولػػت سياسػػة القػػروض المجمعػػة دراسػػة 

 (.2014-2013الموسـ الجامعي ) 03جستير بجامعة الجزائر الة ماالجزائري، وىي رس
 موضوع الدراسة:

يعتبر االستثمار محػرؾ عجمػة التنميػة االقتصػادية وأحػد أىػـ مؤشػرات تطػور  أي اقتصػاد 
ولالستثمار عدة أدوات لعؿ مف أىميا وأكثرىا انتشار المشاريع االستثمارية، تختمػؼ ىػذه األخيػرة 

 وتقسـ إلل المشاريع الص يرة والمتوسطة والكبيرة والضخمة. أحجامياباختالؼ 
 إشكالية الدراسة:

 عالقة تمويؿ المشاريع بالقروض المجمعة؟ ما 
 ىؿ ىيكؿ الودائع لدى الجياز المصرفي الجزائري يسمح بصنع القروض المجمعة؟ 
 .ىؿ اليدؼ مف منح القروض المجمعة في الجزائر ىو إدارة المخاطر؟ 

 فرضيات الدراسة: 
  المباشػػر الفرضػػية األولػػل:  يعتبػػر تمويػػؿ المشػػاريع شػػكؿ مػػف إشػػكاؿ االسػػتثمار األجنبػػي

 في الجزائر.
  الفرضية الثانية: تقد ـ القروض المجمعة في الجزائر عمل مشاريع القطاع العاـ ومشاريع

 القطاع الخاص.
 .الفرضية الثالثة: تتعرض القروض المجمعة الل جميع أنواع مخاطر النشاط المصرفي 

 أىداف الدراسة:
 .إدراؾ مفيـو القروض المجمعة 
 ؿ القروض المجمعة في الجزائر.محاولة ال اية مف استعما 
 .محاولة مقارنة القروض المجمعة في سوؽ العمالت الدولية مع واقعيا في الجزائر 

 أىم النتائج المتوصل إلييا:
  أ مػػػػب المشػػػػاريع التػػػػي اعتمػػػػدت فػػػػي نمػػػػط تمويمييػػػػا عمػػػػل تمويػػػػؿ المشػػػػاريع فػػػػي الجزائػػػػر

 اعتمدت عمل القروض المجمعة.
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 ية الجزائرية تقدـ بمنح القروض المجمعة .الت البنوؾ العموماليس كؿ وك 
 .ال تستخدـ القروض المجمعة في الجزائر كأداة ائتمانية لتوزيع المخاطر 
 .تمنح القروض المجمعة في الجزائر بدوف دراسة الجدوى االقتصادية لممشاريع الممولة 
  ىيكػؿ الودائػػع لػػدى الجيػػاز المصػرفي الجزائػػري يسػػمح بمػػنح القػروض المجمعػػة فػػي الفتػػرة

(، حيػػػث يعتبػػػر القػػػروض المجمعػػػة قػػػروض متوسػػػطة وطويمػػػة 2004-20002الممتػػػدة  مػػػف )
األجػػػؿ وتمثػػػؿ نسػػػبة الودائػػػع امجمػػػة النسػػػبة األقصػػػل مػػػف الودائػػػع لػػػدى الجيػػػاز المصػػػرفي فػػػي 

( تمثػؿ نسػبة الودائػع الجاريػة 2008-2005فتػرة الممتػدة مػف )الجزائر في ىذه الفترة امػا فػي ال
النسبة األعمل مف الودائع لكف خصـ القروض المتوسطة والطويمة األجػؿ أقػؿ مػف حجػـ ودائػع 
األجػػػػؿ  وعميػػػػو يسػػػػمح ىيكػػػػؿ الودائػػػػع فػػػػي ىػػػػذه الفتػػػػرة بالتوسػػػػع فػػػػي مػػػػنح القػػػػروض المتوسػػػػطة 

فييػػػا البنػػػوؾ العموميػػػة الجزائريػػػة موجيػػػة  والطويمػػػة األجؿ.كػػػؿ التجمعػػػات البنكيػػػة التػػػي تشػػػارؾ
 لممشاريع المحمية فقط.

 نا ممزمة بمنحيػا عػف  ال تقـو البنوؾ العمومية الجزائرية بمنح القروض المجمعة بإرادتيا واص
 طريؽ قرارات سياسية.

 أفاق الدراسة:
 .دور القروض المجمعة في التنمية االقتصادية 
  الخاص.دور القروض المجمعة في تنشيط القطاع 
 .الجياز المصرفي الجزائري وتحديات لجنة بازؿ ثالثة 

 الدراسة الثالثة:
دراسػة –طوباؿ جنل التي تناولت القروض المص رة وأثرىا عمل االقتصاد الػوطني دراسة 

الموسػػـ الجػػامعي  03حالػػة الصػػناعات التقميديػػة والحرفيػػة وىػػي رسػػالة ماجسػػتير بجامعػػة الجزائػػر 
(2013-2014.) 

 راسة: موضوع الد
يعتبر قطاع الصناعات التقميديػة والحػرؼ أىػـ القطاعػات االقتصػادية المعنيػة الصػناعات 
الصػػ يرة والمصػػػ رة، وحتػػػل صػػػناعات األسػػر، ىػػػذا عمػػػل جانػػػب كونػػو قطػػػاع اقتصػػػادي متكامػػػؿ 
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لطالمػػا سػػعدت الدولػػة إلػػل تطػػويره وترقيتػػو، وىػػذا بتقػػديـ الػػدعـ والتػػأطير مػػف التنميػػة االقتصػػادية 
 بجانب دوره في ترسيخ التراث  والحفاظ عمل ثقافة البمد.الوطنية 

 إشكالية الدراسة:
كيػػؼ يمكػػف لمقػػروض المصػػ رة أف تسػػاىـ فػػي دعػػـ االقتصػػاد المحمػػي وبالتػػالي االقتصػػاد 

حياء الصناعات التقميدية والحرفية؟  الوطني؟ وما دورىا في تفعيؿ واص
 فرضيات الدراسة:

  التػػػي أنشػػػأت مػػػف أجميػػػا تجعميػػػا تقػػػدـ الحػػػؿ أف خصػػػائص القػػػروض المصػػػ رة واألىػػػداؼ
 األمثؿ لمكافحة الفقر والقضاء عمل البطالة.

  الجزائػػر ومػػف خػػالؿ ترسػػانتيا القانونيػػة تتخػػذ القػػرض المصػػ ر كوسػػيمة دعػػـ وتمويػػؿ ذات
 أبعاد اقتصادية واجتماعية موجية لمفئة المعوزة مف المجتمع.

 يديػػة والحرفيػػة باعتبػػاره قطاعػػا القػػرض المصػػ ر يراعػػي خصػػائص قطػػاع الصػػناعات التقم
يجمػػع مػػا بػػيف القػػيـ االجتماعيػػة والثقافيػػة مػػف جيػػة واألىميػػة االقتصػػادية مػػف جيػػة أخػػرى، فيػػو 

 يساىـ في النيوض  بيذه األخير وبالتالي في دفع عجمة النمو االقتصادي الوطني.
 أىداف الدراسة:

  تحقيػػؽ التنميػػة االقتصػػادية محاولػػة إبػػراز الػػدور الكبيػػر الػػذي يمعبػػو القػػرض المصػػ ر فػػي
 لمبمداف بصفة عامة والجزائر بصفة خاصة وىذا مف خالؿ تمويؿ المشاريع المص رة.

  تبايف أىـ االسػتراتجيات التػي وضػعتيا الجزائػر لحسػف تسػيير واسػت الؿ القػرض المصػ ر
 وكيفية توجييو لقطاع الصناعات التقميدية.

 مصػػػػػ ر فػػػػػي الجزائػػػػػر وأىػػػػػـ العراقيػػػػػؿ تحديػػػػػد أىػػػػػـ النتػػػػػائ  المحققػػػػػة مػػػػػف قبػػػػػؿ القػػػػػرض ال
 والصعوبات التي تواجييا.

  دراسة مدى نجاح القرض المص ر في الدوؿ النامية والمتقدمة ب رض معرفة مػدى نجػاح
 البرنام  في الجزائر.

  تسػػميط الضػػوء عمػػل قطػػاع الصػػناعات التقميديػػة والحػػرؼ كقطػػاع متكامػػؿ يمكػػف أف ي يػػر
 الموازيف االقتصادية في البمد.
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 أىم النتائج المتوصل إلييا.
  أصػػػػبح التمويػػػػؿ األصػػػػ ر والقػػػػرض المصػػػػ ر يجػػػػذب العديػػػػد مػػػػف األطػػػػراؼ المعنيػػػػة مػػػػف

سماسرة يبحثوف عػف الػربح السػريع والسػيؿ واألكيػد باإلضػافة إلػل المقػاوليف الػذيف يبحثػوف عػف 
مصػػػدر لتمويػػػؿ مشػػػاريعيـ وتػػػوفير دخػػػؿ ثابػػػت خاصػػػة إذا تعمػػػؽ األمػػػر بػػػالحرفييف وأصػػػحاب 

 يف؛الم
  أىػػـ القػػرض المصػػ ر فػػي تػػوفير العمػػؿ األربػػاب األسػػر ممػػا يػػدفعيـ إلػػل تشػػجيع أبنػػائيـ

عمػػػل التمػػػدرس مػػػا يقمػػػؿ مػػػف التسػػػرب المدرسػػػي النػػػاجـ عػػػف عمالػػػة األطفػػػاؿ ممػػػا يسػػػمح برفػػػع 
 المستوى التعميمي؛

  نسػػبة مناصػػب العمػػؿ المنشػػأة مػػف قبػػؿ القػػرض المصػػ ر لوكالػػةANGEM  مػػف إجمػػالي
في القطاع الخػاص تعكػس الػدور الحقيقػي الػذي يمكػف أف يمعبػو القػرض فػي  المناصب المنشأة

 تجريد القوى العاممة؛
  البعػػػد االجتمػػػاعي الػػػذي يتخػػػذه القػػػرض المصػػػ ر مػػػف خػػػالؿ إعػػػادة إدمػػػاج بعػػػض الفئػػػات

 الخاصة؛ 
  والتي  البًا ما تكوف ميمتو اجتماعيًا واقتصاديًا، فيو يسمح بإعػادة ادماجيػا فػي المجتمػع

 نشاطاتيا االقتصادية. مف خالؿ
 أفاق الدراسة:

   تشػػجيع الدولػػة عمػػل توسػػيع القػػرض المصػػ ر وىػػذا مػػف خػػالؿ تسػػييؿ مراحػػؿ الحصػػوؿ
ل اء بعض الوثائؽ  التي تعتبر تعثيرية في بعض األحياف؛  عميو واص

  05تخفيض قيمة المساىمة إلل الرىف الواجب إيداعو لدى صػناديؽ الضػماف والمقػدرة %
 مف قيمة المشروع؛

  العمؿ عمل توعية المعنييف باالستفادة مف القرض بػأكبر الوسػائؿ الترويجيػة الممكنػة وفػي
كػػػؿ المناسػػػبات وىػػػذا حتػػػل نضػػػمف وصػػػوؿ المعمومػػػة الميػػػـ إلػػػييـ كمػػػا يحصػػػؿ فػػػي أجػػػر بنػػػؾ 

 الفيتاـ.
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 الدراسة الرابعة: 
المصػرفي لتفعيػؿ إدارة القػرض  البرود أـ الخير التي تناولت  ليات إرسػاء الحوكمػةدراسة 

جامعػػػػة البميػػػػدة، الموسػػػػـ  دكتػػػػوراهحالػػػػة القػػػػرض الشػػػػعبي الجزائري.وىػػػػي عبػػػػارة عػػػػف أطروحػػػػة  –
 (.2017-2016الجامعي  )

مػف المفػاىيـ اإلداريػة حيػث النشػأة ولقػد زادت أىميتػو فػي  يعػد مفيػـو الحوكمػة موضوع الدراسـة:
أعقػػاب األزمػػات الماليػػة المتالحقػػة التػػي عرفتيػػا اقتصػػاديات العػػالـ فػػي نيايػػة القػػرف العشػػريف مػػا 
دفػػع بالعديػػد مػػف الييئػػات الدوليػػة المتخصصػػة إلػػل الحػػرص عمػػل دراسػػة ىػػذا الموضػػوع وتحسػػيف 

ظمة التعاوف االقتصادي  والتنمية التي قامػت بإصػدار تطبيقاتو، وكأف عمل رأس ىذه الييئات من
 مبادئ عالمية استرشادية في مجاؿ الحوكمة المؤسسية.

إشػكالية الدراسػة:كيؼ تسػاىـ  ليػػات الحوكمػة المصػرفية فػي تفعيػػؿ إدارة مخػاطر القػرض لمقػػرض 
 الشعبي الجزائري.
 فرضيات الدراسة:

 المالية بالمصرفية؛ ماتاألز تعتبر الحوكمة المؤسسية نظاـ ميـ لتفادي  -
يعتمػػػد نجػػػاح التطبيػػػؽ السػػػميـ لمبػػػادئ الحوكمػػػة فػػػي المصػػػاريؼ عمػػػل وجػػػود مجموعػػػة مػػػف  -

 امليات الداخمية والخارجية؛
المصػػػػرفي، تقويػػػػة إدارة  واإلشػػػػراؼمػػػػف شػػػػأف االلتػػػػزاـ بتبنػػػػي معػػػػايير لجنػػػػة بػػػػازؿ لمرقابػػػػة  -

التطػػػػورات الكبيػػػػرة التػػػػي  المخػػػػاطر المصػػػػرفية، وتحقيػػػػؽ السػػػػالمة الماليػػػػة بيػػػػا، خاصػػػػة فػػػػي ظػػػػؿ
 تشيدىا البيئة المصرفية الدولية؛

 نظاـ الحوكمة المصرفية؛ إرساءيساىـ التزاـ المصارؼ الجزائرية بالمعايير االحترازية في  -
ال توجػػػد عالقػػػة واضػػػحة بػػػيف التػػػزاـ القػػػرض الشػػػعبي الجزائػػػري بتطبيػػػؽ مبػػػادئ الحوكمػػػة  -

دارة مخاطر القرض.  المصرفية واص
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 الدراسة:أىداف 
تسػػميط الضػػوء عمػػل مفيػػـو الحوكمػػة بصػػفة عامػػة والحوكمػػة فػػي المصػػارؼ بصػػفة خاصػػة  -

كبديؿ حديث لتفادي األزمات واالنييارات المالية  أو عمل األقؿ التقميؿ مػف حػدتيا عمػل القطػاع 
المصػػػػرفي والمػػػػالي باإلضػػػػافة إلػػػػل معرفػػػػة دور وأىميػػػػة الحوكمػػػػة فػػػػي تحقيػػػػؽ اسػػػػتقرار النظػػػػاـ 

 ء مف النظاـ المالي؛المصرفي كجز 
معرفة أىـ المجيودات لمييئات والمجاف المالية والمصرفية والنقدية الدولية لتعزيػز الحوكمػة  -

 مف خالؿ المساىمة بأفكار جديدة حوؿ الحوكمة السممية لممصارؼ؛
دارة المخػػاطر  األنظمػػةإظيػػار أىميػػة تطبيػػؽ مبػػادئ الحوكمػػة فػػي ترقيػػة  - المصػػرفية عامػػة واص

 خاصة؛
 لتأثيرات التي تحدثيا إدارة المخاطر في الصناعة المصرفية.إظيار ا -

 أىم النتائج المتوصل إلييا.
 تعتبر الحوكمة المؤسسة  لية ميمة لتفادي األزمة المالية والمصرفية؛ -
يعتمػػػد نجػػػاح التطبيػػػؽ السػػػميـ لمبػػػادئ الحوكمػػػة فػػػي المصػػػارؼ عمػػػل وجػػػدد مجموعػػػة مػػػف  -

 امليات الداخمية والخارجية؛
إدارة المخػػػػاطر فػػػػي مػػػػف شػػػػأف االلتػػػػزاـ بتبنػػػػي معػػػػايير بػػػػازؿ لمرقابػػػػة واإلشػػػػراؼ المصػػػػرفي  -

المصرفية التػي تواجػو المصػارؼ وتحقيػؽ السػالمة الماليػة ليػا خاصػة فػي ظػؿ التطػورات اليائمػة 
 البيئة المصرفية العالمية.دخؿ في التي ت

 أفاق الدارسة: 
 ر المصرفية ؛مساىمة العامؿ البشري في تفعيؿ  إدارة المخاط -
 أثر الحوكمة المصرفية  عمل درجة أماف المصرفي لموقاية مف القروض المتعثرة؛ -
 دور نظاـ التصنيؼ الجديد في الجزائر في التقميؿ مف مخاطر القروض؛ -
 دور تطبيؽ مبادئ الحوكمة المؤسسة في تنشيط بورصة الجزائر. -
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 الدراسة الخامسة:
إدارة القػرض المصػرفية مػف خػالؿ التحكػيـ فػي خطيػر بف الصـ أحمػد الػذي تنػاوؿ دراسة 
جسػتير مػف جامعػة الخارجي، وىي عبارة عػف رسػالة ما دراسة حالة بنؾ الجزائري –عدـ التسديد 

 (.2002-2001الجزائر الموسـ الجامعي )
لكػػػي يسػػػت ؿ المصػػػرؼ مػػػوارده أحسػػػف اسػػػت الؿ يجػػػب أف تتصػػػؼ سياسػػػة  موضـــوع الدراســـة: 

نة وىذا ما يؤثر إيجابا عمل سمعة البنؾ ويجمب أكبر عدد مػف الزبػائف اإلقراض بشيء مف المرو 
المنافسة، لكف ىذا ليس معناه التساىؿ مع الزبػائف، بخاصة في ظؿ المفاىيـ الجديدة التي تمتاز 

الشػػيء الػػذي يجعميػػا تضػػيع حقوقيػػا وىػػذا مػػا يحػػتـ عمييػػا وضػػع سياسػػة مالئمػػة تضػػمف سػػالمة 
 سيرشد بيا متخذو القرارات ومنفذوىا في دراسة طمبات القروض. إدارة مواردىا واستعماالتيا،

مػػا ىػػي الصػػيغ التػػي يقترحيػػا البنػػؾ والمعػػايير التػػي يعتمػػد عمييػػا فػػي تمويػػؿ  إشــكالية الدراســة:
 احتياجات الخدمات.
 فرضيات الدارسة:

فػػػي ظػػػؿ المفػػػاىيـ الجديػػػدة فػػػي إطػػػار االنتقػػػاؿ إلػػػل اقتصػػػاد السػػػوؽ يقتػػػرض أف النظػػػاـ  
ي في استعاد ميامو التقميديػة )ولػو نظريػا( وذلػؾ مػف خػالؿ إصػدار قػانوف النقػد والقػرض المصرف
 وتعديمو.

يفتػػػرض فػػػي المؤسسػػػات المصػػػرفية والمسػػػئوليف الجػػػد اعتمػػػادا أسػػػاليب إدارة جديػػػدة وكػػػذا  -
وسائؿ وطػرؽ أكثػر عقالنيػة تتميػز بالمرونػة المطموبػة والفعاليػة الالزمػة خاصػة فػي إطػار محػيط 

االسػػتقرار والمنافسػػة المتزايػػدة الناتجػػة عػػف انشػػاء بنػػوؾ خاصػػة، وفػػتح فػػروع لبنػػوؾ  يمتػػاز بعػػدـ
أجنبيػػػة بػػػالجزائر وىػػػذا مػػػا يػػػدفعنا إلػػػل اسػػػتعراض مختمػػػؼ الطػػػرؽ واألدوات المسػػػتعممة فػػػي إدارة 

 البنوؾ حتل ولو لـ تكف مستعممة مف طرؼ البنوؾ الجزائرية.
 أىداف الدراسة:

ولية نظرية وتطبيقية تسمح لمباحث بالتعرؼ عمػل مختمػؼ العمؿ عمل توفير مادة عممية أ
 الصيغ التمويمية التي تقترضيا المصارؼ.
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الوصػػػػوؿ إلػػػػل تصػػػػور منيػػػػاجي يضػػػػمف سػػػػالمة إدارة مػػػػوارد البنػػػػؾ يسترشػػػػد بيػػػػا متخػػػػذو 
 القرارات وتستنفذىا في دراسة طمبات القروض.

 أىم النتائج المتوصل إلييا:
سػػنة  12بطريقػػة إداريػػة فبػػالر ـ مػػف مػػرور اثنتػػا عشػػرة اسػػتمرار تسػػيير البنػػوؾ العموميػػة 

عمػػػل صػػػدور قػػػانوف السػػػند والقػػػرض الػػػذي يعممػػػي لمبنػػػوؾ التجاريػػػة االسػػػتقاللية التامػػػة فػػػي اتخػػػاذ 
القرارات منح القروض عمل أسس تجارية بقيت القرارات تتخذ في حقيقة األمر بطريقة بروقراطيػة 

 ومركزية
القتصػػػػػادية العموميػػػػػة خاصػػػػػة فػػػػػي جانػػػػػب عػػػػػدـ وضػػػػػوح سياسػػػػػة إصػػػػػالح المؤسسػػػػػات ا

 الخصوصية ووصوليا خمؽ لمبنوؾ العمومية صعوبة تسيير قروضيا
 أفاق الدراسة 

يبقػػػل النشػػػاط الج رافػػػي مجػػػاال خاصػػػا لمدراسػػػة واإلثػػػراء مػػػف طػػػرؼ الدارسػػػيف والبػػػاحثيف 
 يسػػػػاىموف مػػػػف خالليػػػػا فػػػػي إيجػػػػاد حمػػػػوؿ لممشػػػػاكؿ التػػػػي يعػػػػاني منيػػػػا البنػػػػوؾ الوطنيػػػػة وتييئتيػػػػا
لموصػػمة جديػػدة تميزىػػا منافسػػة كبيػػرة خاصػػة بعػػد ظيػػور البنػػوؾ االفتراضػػية التػػي أصػػبحت تقػػدـ 

 لزبائنيا خدمات ممتازة ليس فقط عبر الشبابية ولكف عف طريؽ السمعي البصري واالنترنيت.
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 المبحث الثاني: مختمف الدراسات المرتبطة باالستثمار والمشاريع االستثمارية.
 الولى:الدراسة 

بف إبراىيـ ال الي، رسالة دكتوراه في عمػـو التسػيير اتخػاذ القػرارات االسػتثمارية فػي  دراسة
البنػػوؾ اإلسػػالمية مػػف أجػػؿ معامػػؿ خصػػـ فػػي ظػػؿ الضػػوابط الشػػرعية )دراسػػة حالػػة بنػػؾ البركػػة 

 .2013- 2012بسكرة،  –الجزائري(، جامعة محمد خضير 
 موضوع الدراسة:

دراسػػػة الجػػػدوى االقتصػػػادية لترشػػػيد القػػػرار االسػػػتثماري فػػػي عمميػػػة المفاضػػػمة بػػػيف البػػػدائؿ 
وتوضػػػػح القيمػػػػة المكافئػػػة )معامػػػػؿ الخصػػػػـ(  اإلسػػػالميةاالسػػػتثمارية والتػػػػي تعتمػػػد عمييػػػػا البنػػػػوؾ 

 لمخدمة المقدمة في شتل المجاالت في ظؿ الضوابط الشرعية.
 إشكالية الدراسة:

الػػذي يثػػار حػػوؿ كيفيػػة تطبيػػؽ تحميػػؿ الربحيػػة لممشػػروعات فػػي الشػػكوؾ والمػػبس  تلقػػد زالػػ
البنوؾ اإلسالمية تـ طػرح اإلشػكاؿ التػالي: مػا مػدى إمكانيػة الوصػوؿ إلػل معػدؿ الربحيػة )معػدؿ 

 الخصـ(في عممية اتخاذ القرارات االستثمارية في البنوؾ اإلسالمية؟
 تندرج تحت ىذه اإلشكالية تساؤالت وىي:

 األساسي حوؿ عممية الخصـ االقتصادي اإلسالمي؟ فيما يكمف االختالؼ -
ال يقر االقتصاد اإلسالمي باستخداـ سعر الفائدة كسعر تخصـ بو المبػالغ امجمػة إليجػاد  -

 قيمتيا الحاضرة؟
لمػػاذا ال يعتمػػد االقتصػػاد اإلسػػالمي عمػػل معامػػؿ ربحيػػة )معامػػؿ خصػػـ( بػػدياًل عػػف سػػعر  -

 الفائدة في تقييـ المشروعات اإلسالمية؟
ؿ تتػػػوافر البنػػػوؾ اإلسػػػالمية عمػػػل طريقػػػة واضػػػحة ودقيقػػػة فػػػي خصػػػـ التػػػدفقات النقديػػػة ىػػػ -

 الختيار البدائؿ االستثمارية؟
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 فرضيات الدراسة:
 لإلجابة عمل اإلشكالية المطروحة تمت صيا ة الفرضية الرئيسية عمل النحو التالي:

القػػػرارات االسػػػتثمارية فػػػي يمكػػػف اعتمػػػاد معػػػدؿ الربحيػػػة )معػػػدؿ  الخصػػػـ( لممفاضػػػمة  بػػػيف اتخػػػاذ 
 البنوؾ اإلسالمية.

 وتندرج تحتيا فرضيات فرعية وىي:
  االخػػػتالؼ األساسػػػي حػػػوؿ عمميػػػة الخصػػػـ يكمػػػف فػػػي سػػػعر الفائػػػدة الربػػػوي لممفاضػػػمة بػػػيف

 المشروعات االستثمارية.
  معامؿ الربحية )معامؿ الخصـ( المسػتخدـ فػي تقيػيـ المشػروعات االسػتثمارية فػي االقتصػاد

 ي ليس ىو سعر الفائدة الربوي.اإلسالم
  ال تتوفر البنوؾ اإلسالمية عمل طريقػة واضػحة ودقيقػة فػي خصػـ التػدفقات النقديػة الختيػار

 البدائؿ االستثمارية.
 أىداف الدراسة: 

 تسيل ىذه الدراسة إلل التوصؿ إلل:
  رية ات االسػػتثماعإبػػراز أىميػػة معامػػؿ الربحيػػة  )معامػػؿ الخصػػـ( فػػي تحميػػؿ الربحيػػة لممشػػرو

 المقترحة لمتمويؿ بواسطة البنوؾ اإلسالمية.
  إزالة المبس الناشئ حوؿ ارتباط معامػؿ الربحيػة )معامػؿ الخصػـ( بسػعر الفائػدة الربػوي فقػط

 دوف  يره مف الطرؽ األخرى الممكنة.
  مػػف الناحيػػة النظريػػة، وتصػػويب بعػػض الممارسػػات فػػي  اإلسػػالميةتثمػػيف التجربػػة المصػػرفية

 اعتماد معدؿ الخصـ التدفقات النقدية في ظؿ الممارسات الميدانية.
 . إعادة النظر في القوائـ المالية لمبنوؾ اإلسالمية التي تعتمد عمل سعر الفائدة الربوي 
 بط إسػالمية محاولة اقتػراح معامػؿ ربحيػة )معامػؿ الخصػـ( بػديؿ وفػؽ أسػس ومعػايير وضػوا

تسترشػػػػػػد بػػػػػػو التطبيقػػػػػػات المصػػػػػػرفية اإلسػػػػػػالمية المعاصػػػػػػرة فػػػػػػي تقيػػػػػػيـ واختيػػػػػػار المشػػػػػػروعات 
 االستثمارية.
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  محاولػػػة تػػػدعيـ اسػػػتقاللية المنظومػػػة المصػػػرفية اإلسػػػالمية  عػػػف المنظومػػػة البنكيػػػة التقميديػػػة
مميػػات الربويػػة بإيجػػاد بػػديؿ إسػػالمي عػػف معػػدؿ الربحيػػة )معػػدؿ الخصػػـ(الربوي المسػػتخدـ فػػي ع

 تقييـ واختيار المشروعات االستثمارية.
 أىم النتائج التي تم التوصل إلييا:

  يفرؽ االقتصاد اإلسالمي بيف القيـ الحاضرة والقػيـ امجمػة لممبػالغ النقديػة ويقػيـ لمػزمف قيمػة
ماليػػػة فػػػي البيػػػوع دوف القػػػروض واألمػػػواؿ الربويػػػة، نظػػػرًا ألف القػػػروض مبنيػػػة عمػػػل اإلحسػػػػاف، 

قتصػػاد اإلسػػالمي عمػػل بيػػع السػػمـ والبيػػع امجػػؿ ومسػػألة وضػػع وتعجيػػؿ كػػأداة شػػرعية ويعتمػػد اال
 صريحة عمل ضرورة التفريؽ بيف الحاضر والمؤجؿ.

  إف أكثر ما يؤكد أف سعر الفائدة الربوي ىو مقابؿ تػأجير النقػود ولػيس مقابػؿ الػزمف كسػيب
ممية اإلقراض ىي تبػرع رئيسي ىي صي ة القرض الحسف في االقتصاد اإلسالمي التي تجعؿ ع

المقرض لممقترض بمنفعػة مؤقتػة لمنقػود خػالؿ مػدة زمنيػة معينػة ويكػوف المقابػؿ فييػا ىػو الثػواب 
 واالجر في الدنيا وامخرة.

  إف السػػػػػػبب الرئيسػػػػػػي السػػػػػػتخداـ معامػػػػػػؿ الربحيػػػػػػة )معػػػػػػاؿ الخصػػػػػػـ( فػػػػػػي تقيػػػػػػيـ و اختيػػػػػػار
قيمػة الزمنيػة لمنقػود والتػي تجعػؿ مػف المشروعات االستثمارية يستند الل مبرر أساسي أال وىػو ال

 الزمف قيمة اقتصادية وجب مراعاة تكمفتيا المستقبمية
  النتيجػػػة التػػػػي تحصػػػػمت عمييػػػػا الدراسػػػػة بخصػػػػوص التػػػػدفقات النقديػػػػة الصػػػػافية بعػػػػد تطبيػػػػؽ

النموذج المقترح لمخصػـ ىػي تختمػؼ تمػاـ االخػتالؼ عػف تمػؾ المتحصػؿ عمييػا مػف طػرؼ بنػؾ 
أسػػموب الخصػػـ الربػػوي وىػػذا نظػػرا لعػػدـ اخػػذ عامػػؿ الزكػػاة بعػػيف االعتبػػار البركػػة الجزائػػري وفػػؽ 

سػػػواء فػػػي النتيجػػػػة الصػػػافية لبنػػػؾ البركػػػػة الجزائػػػري او سػػػواء النتػػػػائ  الماليػػػة لممشػػػروع المقتػػػػرح 
 لمتمويؿ.

 أفاق الدراسة:
  الدراسػػة تقػػدـ رؤيػػة حػػوؿ طػػرؽ وتقنيػػات تقيػػيـ واختيػػار المشػػروعات االسػػتثمارية فػػي البنػػوؾ
المية وفػػؽ مػػني  االقتصػػاد اإلسػػالمي مػػع التركيػػز عمػػل جانػػب ميػػـ فػػي الدراسػػة أال وىػػو اإلسػػ

عممية خصـ التدفقات النقدية ومحاولػة اقتػراح بػديؿ لمخصػـ الربػوي تحػت تسػمية بمعػدؿ الربحيػة 
 )معدؿ الخصـ( اإلسالمي.
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  الدراسػػة تشػػير مػػف جيػػة أخػػرى إلػػل اكتسػػاب معػػارؼ أخػػرى فػػي ىػػذا المجػػاؿ او الموضػػوع
 تكييؼ صي ة مالية شرعية خارج إطار مفيـو سعر الفائدة لممتعامالت امجمة مثال.ك

   الدراسة الثانية:
مقدمػػة لنيػػؿ شػػيادة الػػدكتوراه فػػي العمػػـو االقتصػػادية, دراسػػة  أطروحػػة :د مػػاف زوبيػػردراسػػة 

از مػف الجدوى لممشاريع االستثمارية ذات الطابع االجتماعي دراية حالة الشطر االخير قيد االنجػ
 2013.2012.3الطريؽ السيار شرؽ  رب, جامعة الجزائر 

 موضوع الدراسة:
كيفيػػػة اإلشػػػراؼ عمػػػل عمميػػػة تقيػػػيـ المشػػػاريع والتػػػي تػػػدور حػػػوؿ تقصػػػي امثػػػار الخارجيػػػة 
لممشروعات, والطريقة التي يػتـ بيػا تحديػد وقيػاس كػؿ مػف امثػار الموجبػة والسػالبة المترتبػة عمػل 

ككػػؿ فػػي حالػػة التقيػػيـ االجتمػػاعي لممشػػروعات وكػػذلؾ باسػػتخداـ  مشػػروع مػػا مػػف نظػػر المجتمػػع
الوحػػػدات النقديػػػة, ومتابعػػػة المشػػػاريع االسػػػتثمارية ذات الطػػػابع االجتمػػػاعي أمػػػرا ضػػػروريا يتصػػػؿ 
عػػداده ودراسػػتو إلػػل أف يػػدخؿ مرحمػػة  بكافػػة المراحػػؿ التػػي يمػػر بيػػا المشػػروع مػػف بػػدء تحديػػده واص

لمتابعػػػة المسػػػتدامة إلػػػل تحسػػػيف أوضػػػاع المشػػػروع وتفػػػادي التنفيػػػذ والتشػػػ يؿ ويتوقػػػع اف تػػػؤدي ا
 السمبيات أو عالجيا باتخاذ القرارات المثمل والمناسبة.

 إشكالية الدراسة:
إف اإلشكالية األساسية في أعقػاب ىػذه األىميػة والتػي تعطػي موضػوع المشػاريع االسػتثمارية  

تصػػػػاديات المجتمعػػػػات االجتماعيػػػػة وجوىػػػػا عمػػػػل الخصػػػػوص ىػػػػذا الفكػػػػر مػػػػف األىميػػػػة ضػػػػمف اق
المتقدمة تكمف في كوف ىذه األىمية ستزداد بال شؾ في الػدوؿ الناميػة, حيػث يعػاني العديػد منيػا 
أف لـ يكف جميعيا ليس فقط مف ندر الموارد االقتصادية بؿ االبتعاد عف الكفاءة االقتصػادية فػي 

ؿ أي إشػػػراؼ أو سػػػوء اسػػػتخداـ تمػػػؾ المػػػوارد وكثػػػرة االخػػػتالؼ فػػػي النشػػػاط االقتصػػػادي وال تتحمػػػ
اسػػػتخداـ وعميػػػو طػػػرح اإلشػػػكالية التاليػػػة: ىػػػؿ دراسػػػة الجػػػدوى لممشػػػاريع االسػػػتثمارية ذات الطػػػابع 
الخػػػاص كافيػػػة لقبػػػوؿ أو رفػػػض مشػػػروعات االسػػػتثمار االجتماعيػػػة ؟ ولمػػػاذا ال تكفػػػي المشػػػاريع 

 ,ويقية والفنيػةدراسػة الجػدوى التسػ الخاصة في تحقيؽ ما ينب ي تحقيقو بواسطة القطاع العاـ وىؿ
 والبيئية, والقانونية والمالية أىمية قصوى في نجاح المشاريع االستثمارية االجتماعية؟
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 تسعل ىذه الدراسة إلل اختيار الفرضيات التالية:فرضيات الدراسة:
  مشػػػروعات االسػػػتثمار االجتماعيػػػة تعػػػد مشػػػروعات البنيػػػة واليياكػػػؿ األساسػػػية أو الخػػػدمات

دوى لممشػػػروعات االسػػػتثمارية ذات الطػػػابع االجتمػػػاعي فيػػػي تمثػػػؿ إطػػػار العامػػػة أمػػػا دراسػػػة الجػػػ
 شامؿ بإبعادىا االقتصادية  واالجتماعية 

  إف إشػػكالية محدوديػػة المػػوارد االقتصػػادية تسػػتدعي االىتمػػاـ بدراسػػات الجػػدوى الفعالػػة قصػػد
 تجنب التبديد واليدر لتمؾ الموارد.

 ؼ ومنػافع المشػروع المباشػرة و يػر المباشػرة األمر يتطمب تحميؿ اقتصادي واجتماعي لتكػالي
 سواء كانت عمل المعنييف مباشرة بالمشروع او عمل امخريف ) امثار الخارجية لممشروع(.

 أىداف الدراسة:
  اإلحسػػاس بالقيمػػة واألىميػػة القصػػوى تجػػاه أسػػموب دراسػػة الجػػدوى االجتماعيػػة لممشػػروعات

االقتصػػادية مػػف وجيػػة نظػػر المجتمػػع وتعظػػيـ الػػذي يوصػػؿ إلػػل الكفػػاءة فػػي تخصػػيص المػػوارد 
 المصمحة والنفع العاـ لممجتمع.

  حماية االقتصاد الوطني مف التمؼ وحفاظا ألمواؿ الدولة المستثمرة في المجتمع مػف التبديػد
 مع تحقيؽ الرشد االقتصادي واالجتماعي .

  وىػو مشػروع   رب كدراسة حالػة تطبيقيػة –اختيار الشطر األخير مف الطريؽ السيار شرؽ
يدخؿ فػي إطػار مشػروعات االسػتثمار االجتماعيػة لقطػاع النقػؿ والػذي أصػبح يشػكؿ اليػـو حمقػة 
اساسػػية ضػػمف النشػػاط الحكػػومي األمػػر الػػذي يػػؤدي إلػػل إرسػػاء قواعػػد وأسػػس االقتصػػاد الحقيػػؽ  

 لتنميتو تنمية مستدامة.
 أىم النتائج التي تم التواصل ليا:

 اعيػػة منيػػا والخدماتيػػة واإلنتاجيػػة إلػػل دراسػػة الجػػدوى وال تخضػػع مشػػاريع االسػػتثمار االجتم
يجػػوز إدراج أي مشػػروع فػػي الخطػػط والبػػرام  التنمويػػة مػػا لػػـ يكػػف متزنػػًا بدراسػػة الجػػدوى وحسػػب 

 طبيعة المشروع.
  بالنسػػبة لمشػػاريع االسػػتثمار االجتماعيػػة ذات المردوديػػة القابمػػة لمقيػػاس الكمػػي والتػػي تشػػمؿ

رؽ رئيسػػػية وسػػػكؾ حديديػػػة ومشػػػاريع المالحػػػة والبحريػػػة والمطػػػارات إنشػػػاء شػػػبكات النقػػػؿ مػػػف طػػػ
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وخطوط المترو حيث يتـ إخضاعيا إلل ما يالئميا مف معايير التقييـ الربحية التجاريػة والربحيػة 
 االقتصادية.

  أمػا بالنسػػبة لمشػػاريع االسػتثمارات ذات الطػػابع االجتمػػاعي ذات المػردود ال يػػر قابػػؿ لمقيػػاس
مشػػػػػػاريع المستشػػػػػػفيات والخػػػػػػدمات الصػػػػػػحية ومشػػػػػػاريع التربيػػػػػػة والتعمػػػػػػيـ  الكمػػػػػػي نػػػػػػذكر منيػػػػػػا:

 .والجامعات...........الخ
  فيكتفي بإخضاعيا إلل معيار اقؿ البدائؿ كمفة قياس فاعمية الكمفة حيث يتـ بموجبػو مقارنػة

التكػػاليؼ لعػػدد مػػف بػػدائؿ المشػػروع المقتػػرح والتػػي تحقػػؽ أىػػداؼ ونوعيػػة مماثمػػة وتطبيػػؽ بالنسػػبة 
 مشاريع المشار إلييا في ىذه الفقرة طريقة البرمجة المكالمة لمشاريع الخدمات األساسية.لم
 أفاق الدراسة: 

  تػدعيـ التوجػػو نحػػو ترشػػيد األفػاؽ العػػاـ عػػف طريػػؽ تشػػكيؿ وتفريػغ فريػػؽ عػػالي المسػػتوى مػػف
حيػػػث الخبػػػرات والتأىػػػؿ العممػػػي إلجػػػراء دراسػػػات حساسػػػة تيػػػدؼ إلػػػل إعػػػادة النظػػػر بالسياسػػػات 

 المتبعة في تحديد أولويات اإلنفاؽ العاـ عمل قطاع المشاريع االستثمارية االجتماعية.
  تفعيػػؿ دراسػػات الجػػػدوى االقتصػػادية لممشػػػروعات االجتماعيػػة واسػػػتثمارات تسػػييؿ إجػػػراءات

شػػػراؾ المػػػوظفيف فػػػي وع قػػػرارات وبنػػػاء  العمػػػؿ فػػػي األجيػػػزة الحكوميػػػة واالسػػػتمرار فػػػي تكرارىػػػا واص
 ت واالستثمارات.خطط ىذه الدراسا

  توجيػػػو النظػػػر إلػػػل التقيػػػيـ االقتصػػػادية واالجتماعيػػػة لمشػػػروعات الطػػػرؽ , فقػػػد أصػػػبح جػػػزءا
ميمػػا فػػي عمميػػة صػػنع القػػرار فػػي الكثيػػر مػػف الػػدوؿ وتطبيػػؽ تحميػػؿ الجػػدوى فػػي كػػؿ المشػػاريع 

 االستثمارية.
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 الدراسة الثالثة:
محمػػػػػػد، مػػػػػػذكرة مقدمػػػػػػة ضػػػػػػمف متطمبػػػػػػات شػػػػػػيادة ماجسػػػػػػتير فػػػػػػي العمػػػػػػـو  تػػػػػػأتيدراسػػػػػة  

حالػػة  -قياسػػية–االقتصػػادية، ألثػػر سياسػػة اإلنفػػاؽ العػػاـ عمػػل االسػػتثمار الخػػاص دراسػػة تحميميػػة 
 .2010-2009، جامعة الجزائر، 2006-1974الجزائر 

 موضوع الدراسة:
نعػػػاش اقتصػػػادىا ممػػػا ي فػػػرض عمييػػػا تجديػػػد إف  كػػػؿ دولػػػة فػػػي العػػػالـ تسػػػعل إلػػػل دعػػػـ واص

األولويػػات والبػػدائؿ عػػف طريػػؽ تجنيػػد ماردىػػا المتاحػػة الماديػػة والبشػػرية لتنميػػة اقتصػػاديتيا وتمبيػػة 
 حاجيات سكانيا المتزايد.

وليػػذا اعتمػػدت الدراسػػة عمػػل كيفيػػة تييئػػة المنػػاخ االسػػتثماري لمدولػػة مػػف خػػالؿ أوضػػاعيا 
يع االسػػتثمار المحمػػي المزايػػا والحػوافز لتشػػجاالقتصػادية واالجتماعيػػة والسياسػػية ومػنح المزيػػد مػػف 

العػػػاـ عمػػػل  األنفػػػاؽيفيػػػة تحميػػػؿ واقػػػع السياسػػػتيف االتفاقيػػػة واالسػػػتثمارية ومػػػدى تػػػأثير سياسػػػة وك
 (.2006-1974االستثمار الخاص بالتحديد في الجزائر في الفترة )

 إشكالية الدراسة:
ل يمكن إبراز ىذا الثر مـن خـالل ما ىو أثر سياسة اإلنفاق العام عمى االستثمار الخاص؟ وى

 دراسة حالة الجزائر؟
 ومف ىذا يوجد تساؤالت نذكر منيا:

 ما المقصود باإلنفاؽ العاـ واالستثمار ؟ 
 ما ىي امثار االقتصادية المترتبة بف زيادة النفقات العامة؟ 
 فيما يتمثؿ األىمية االقتصادية لالستثمار؟ 
  لالستثمار الخاص بالنسبة لمجزائر؟ىؿ اإلنفاؽ العاـ مثبط أـ محفز 
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 فرضيات الدراسة:
 تنطمؽ ىذه الدراسة مف الفرضيات التالية:

   ليػػذا يجػػب تػػوفير المنػػاخ المالئػػـ  اإلنتاجيػػةاالسػػتثمار ىػػو الوسػػيمة األساسػػية لزيػػادة الطاقػػة
 لتطويره.

 .لمنفقات العامة أثر كبير عمل النشاط االقتصادي 
   مكانية الجزائر. اإلنفاؽحصيمة تطور االستثمار الخاص تبدو متواضعة مع ضخامة  واص
  نفقات التمييز تؤثر بشكؿ إيجابي عمل االستثمار الخاص إذا كاف مفعوليا الطبي يرفػع مػف

 مستوى اإلنتاج الكمي.
 .المكونات المختمفة لإلنفاؽ العاـ ليس ليا نفس األثر عمل االقتصاد 

 أىداف الدراسة:
 . توضيح الجانب النظرية المتعمقة باإلنفاؽ العاـ واالستثمار الخاص 
 .تبياف التطور في سياسة اإلنفاؽ العاـ والستثمار الخاص بالنسبة لمجزائر 
 .محاولة الكشؼ عف اثر سياسة اإلنفاؽ العاـ عمل االستثمار الخاص 

 أىـ النتائ  الموصؿ إلييا:
 دية كفاعػؿ اقتصػادي موجػو ومحفػز لالسػتثمار نظػر أىمية تػدخؿ الدولػة فػي الحيػاة االقتصػا

 لتحكمييا في عدة عوامؿ فيما يعرؼ بمناخ االستثمار.
 . حداث تنمية شاممة  أىميتو االستثمار كعامؿ أساسي في خمؽ الثروة واص
  بالنسػػبة لمػػدارس الفكػػػر االقتصػػادي ثػػػـ النظػػر إلػػل العالقػػػة بػػيف اإلنفػػػاؽ  العػػاـ واالسػػػتثمار

 دخؿ الدولة لمتأثير في االقتصادي.بالنظر إلل أىمية ت
  عنػػد معالجػػة لتطػػور اإلنفػػاؽ العػػاـ واالسػػتثمار بالنسػػبة لمجزائػػر تبػػيف أنمػػا قامػػت بمجيػػودات

 معتبرة عمل صعيديف.
 . تحقيؽ برام  اتفاقية ىامة تمثمت في نفاقات التسيير والتجييز 
 الدولػة بإصػدار   تشجيع االستثمار الخاص وخاصة انطالقا مػف فتػرة التسػعينات حيػث قامػت

نشاء أجيزة لتشجيع وترقية االستثمار .  تشريعات واص
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 أما بالنسبة لمنتائج من الجانب القياسي:
بالنسػػػبة لالسػػػتثمار الخػػػاص المحمػػػي، نػػػرى أف مسػػػاىمة المنفقػػػات الكميػػػة كػػػاف ليػػػا األثػػػر 

المػػدينيف  ( وىػػذا عمػػلt-1( واألثػػر االيجػػابي خػػالؿ الفتػػرة )tالسػػمبي عمػػل االسػػتثمار خػػالؿ فتػػرة )
الطويػػؿ  وقصػػير األجػػؿ ونفػػس األمػػر بالنسػػبة ألثػػر كػػؿ مػػف نفقػػات التسػػيير والتجييػػز حيػػث كػػاف 

يجابيا خالؿ الفترة )tأثرىا سمبي خالؿ فترة )  (.t-1( واص
 أفاق الدراسة:

  ينب ػػي ترشػػػيد اإلنفػػػاؽ العػػػاـ بصػػػورة عامػػػة وخاصػػػة نفقػػػات التسػػػيير بالحػػػد مػػػف إلنفػػػاؽ  يػػػر
 الضروري.

 ؽ العاـ لمعايير الجدوى االقتصادية مف اجؿ الزيادة  مف كفاءة وفعالية تػأثير إخضاع اإلنفا
 تدخؿ الدولة المحفزة لالستثمار.

  إنشػػػػاء نظػػػػاـ معمومػػػػاتي متطػػػػور يعتمػػػػد عمػػػػل جميػػػػع المعطيػػػػات واإلحصػػػػائيات االقتصػػػػادية
 وتخيرىا لخدمات البحث العممي حيث تعتبر مف أىـ العقبات التي تواجو الباحث.

 الرابعة: الدراسة
كالػة الوطنيػة مـو القانونية، دور الو قندوز سناء، مذكرة لنيؿ شيادة ماجستير في العدراسة 

-2004في ترقية االستثمار الخاص الجزائري، جامعة الجزائػر،  ANSEJلدعـ تش يؿ الشباب 
2005. 

 موضوع الدراسة:
باالسػػتثمار الخػػاص وذلػػؾ يتمحػػور فػػي أف الدولػػة الجزائريػػة انتيجػػت سياسػػة أخػػرى لمرقػػي 

بتػػدخؿ الدولػػة كقػػوة عموميػػة بتػػوفير أحسػػػف الشػػروط لتسػػيير وتطػػوير منسػػجـ لالقتصػػاد الػػػوطني 
نعػػاش االقتصػػاد الػػوطني بمػػنح األفػػراد الػػرا بيف فػػي االسػػتثمار مػػا يسػػمل الوكالػػة الوطنيػػة لػػدعـ  واص

 تش يؿ الشباب.
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 إشكالية الدراسة:
المؤسسػػات كالوكالػػة الوطنيػػة لػػدعـ تشػػ يؿ الشػػباب  ىػػؿ أف تنظػػيـ المشػػرع الجزائػػري لياتػػو

نعػػاش االقتصػػاد ، وكيػػؼ اسػػتطاعت الوكالػػة الوطنيػػة  كػػاف ليػػا الفضػػؿ فػػي امتصػػاص البطالػػة واص
لدعـ تش يؿ الشباب ف تساىـ في ترقية االستثمار الخاص الجزائػري مػف خػالؿ تمويميػا لمشػاريع 

 الشباب ودعـ إنشاء وتوسيع المؤسسات الص يرة؟
 ت الدراسة:فرضيا
 :تنطمؽ الدراسة مف الفرضيات التالية 
  تطػػور أنظمػػة التشػػ يؿ بػػالجزائر عػػف طريػػؽ العامػػؿ األساسػػي وىػػو ارتفػػاع معػػدؿ البطالػػة

بػػػالجزائر وبيػػػذا يػػػتـ اعتمػػػاد بػػػرام  لترقيػػػة والشػػػ ؿ والتػػػي تنطمػػػؽ منيػػػا النظػػػاـ القػػػانوني لموكالػػػة 
 الوطنية لدعـ تش يؿ الشباب.

 الشػػػػباب وذلػػػػؾ مػػػػف حيػػػػث تمويػػػػؿ اإلنشػػػػاء أو تمويػػػػؿ التوسػػػػيع  تمويػػػػؿ الوكالػػػػة لمشػػػػاريع
لممشاريع وذلؾ بالتطرؽ الػل إحصػائيا وصػد كػؿ العراقيػؿ نحػو المشػاريع يسػيؿ لمشػباب لمػدخوؿ 

 في مجاؿ الش ؿ عف طريؽ ىذه المشاريع.
 أىداف الدراسة:

و تبيػػػػاف الوضػػػػع الػػػػذي تحتمػػػػو الوكالػػػػة الوطنيػػػػة لػػػػدعـ تشػػػػ يؿ الشػػػػباب برنػػػػام  دعػػػػـ النمػػػػ
االقتصػػادي وترقيػػة االسػػتثمار الخػػاص الػػوطني وسػػط مجموعػػة معتبػػرة مػػف اليياكػػؿ والبػػرام  التػػي 

 وضعتيا السمطات العمومية في الجزائر.
 أىم النتائج المتوصل إلييا:

 .إنعاش المؤسسات في فترة التراجع االقتصادي 
 .إدخاؿ المنطؽ االقتصادي في الخدمة العمومية لمتش يؿ 
  از وتطوير روح المسؤولية وروح المبادرة والمقاولة.المساىمة في إبر 
 .تعزيز ثؽ الشباب في قدراتو وتشجيع الر بة في إنشاء منصب ش ؿ ذاتي 
 .)تشكيؿ  الؼ مالي ىاـ لمشاريع المؤسسات المص رة )عقمنة النفقات العمومية 
 .إقناع الشخص بأىميتو بأنو مواطف صالح في المجتمع 



 الدراسات المرتبطة بالقروض واالستثمار:                                                                لثانيالفصل ا

 ~46 ~ 
 

  أعمػػاؿ الوكالػػة كثيػػرًا مػػا تتسػػبب فػػي ترسػػيخ الشػػعور بالالمسػػاوات لػػيس فقػػط عنػػد الشػػباب
الطػػالبي العمػػػؿ و يػػػر المػػػؤىميف ولكػػػف كػػػذلؾ عنػػػد الحػػػائزيف عمػػػل شػػػيادات وخريجػػػي الجامعػػػات 
خاصة، وأف الشباب الجزائري قد شرب حتل الثمالة مف المحاباة والبيروقراطية التػي تنخػر نظػاـ 

 ائر.في الجز  اإلدارة
 أفاق الدراسة:

  كتكممة لمحتوى ىذه الدراسة يمكف القياـ بدراسات أخرى فيما يخص كيفيػة توجيػو الشػباب
 البطاؿ ألجؿ تشجيعيـ عمل خوض مجاؿ إحداث النشاط الخاص الحر.

 .الوسائؿ الالزمة لتدعيـ البرنام  التي تعطي دفع جيد لالقتصاد الوطني 
 الكبرى لدى الوكالة. تقيـ الدراسات الخاصة باالستثمارات 

 الدراسة الخامسة:
تريكي العربي، مذكرة تخػؿ ضػمف متطمبػات شػيادة الماجسػتير فػي عمػـو التسػيير، دراسة  

 .2013-2012، 3واقع االستثمار السياحي دراسة مقارنة بيف الجزائر وتونس، جامعة الجزائر
 موضوع الدراسة:

السػياحي فػي بمػديف متشػابيتيف مػف  اعتمدت الدراسة في موضوعيا في التركيز عمل واقع
الناحية الج رافيػة والتاريخيػة والبنيػة االجتماعيػة، ب يػة تشػريح واقػع السػياحة فػي البمػديف مػف أجػؿ 
حصػػر نقػػاط القػػوة ونقػػاط الضػػعؼ فػػي القطػػاع ودور االسػػتثمار فػػي  ذلػػؾ، وكػػذلؾ اعتمػػدت عمػػل 

 .2011الل  2000تحميؿ المعطيات المتوفرة في الفترة  مف 
 الية الدراسة:إشك

 إف اإلشكالية األساسية ليذا الموضوع كالتالي:
ما ىي اإلجراءات الواجـب إتباعيـا مـن اجـل دعـم االسـتثمار السـياحي فـي الجزائـر عمـى ضـوء 

 التجربة التونسية؟
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 وتقود ىذه اإلشكالية إلل التساؤالت الفرعية التالية:
 ما ىو دور السياحة في االقتصاد العالمي؟ 
  واقع السياحة في الجزائر؟ما ىو 
 ما ىو واقع السياحة في تونس؟ 
 ما ىي األطر القانونية إلنجاز استثمار سياحي في كؿ مف الجزائر وتنس؟ 
  مػػػا ىػػػي االمتيػػػازات الممنوحػػػة لممسػػػتثمريف فػػػي كػػػؿ مػػػف الجزائػػػر وتػػػونس مػػػف أجػػػؿ دعػػػـ

 االستثمار السياحي؟
 فرضيات الدراسية:

 ر في االقتصاد التونسي.قطع السياحة في تونس لو دور كبي 
 .قطاع السياحة في الجزائر يعتبر قطاعا ىامشيًا في سياسات الدولة الجزائرية 
 .االستثمار السياحي يعتبر ركيزة أساسية في دعـ القطاع السياحي 
  اإلطار القانونية  والمؤسساتية لالستثمار السياحي في تونس أكثر تنظيمًا مما ىو موجػود

 في الجزائر.
  اإلطػػػار القانونيػػػة عمػػػل أرض الواقػػػع ىػػػو السػػػبب الفيصػػػؿ فػػػي تطػػػور تػػػونس عمػػػل تطبيػػػؽ

 القطاع السياحي.
  اىتماـ تونس بالقطاع السياحي في سنوات سابقة جعؿ منيا تتفػوؽ عمػل الجزائػر فػي ىػذا

 القطاع .
 أىداف الدراسة:

 تيدؼ ىذه الدراسة عمل ما يمي:
 معرفة واقع السياحة في الجزائر وتونس.

  المكانة االقتصادية التي يحتميا القطاع السياحي في الجزائر وتونس.إبراز 
 .تسميط الضوء عمل واقع االستثمار السياحي في كؿ مف الجزائر وتونس 
 .محاولة إعطاء حموؿ لتطوير القطاع السياحي في الجزائر عمل ضوء التجربة التونسية 
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 الموصل إلييا: جالنتائأىم 
 النتائ  يمكف تمخيصيا في يمي: توصمت الدراسة عمل جممة مف

  عػػدـ وضػػوح خطػػط السػػياحة الجزائػػر وسياسػػاتيا ممػػا أدى إلػػل عػػدـ توضػػيح الرؤيػػا لػػدى
المسػػػتثمريف وعػػػدـ تحديػػػد حػػػوافز مشػػػجعة لممسػػػتثمريف فػػػي القطػػػاع السػػػياحي يجعػػػؿ المسػػػتثمريف 

 يفضموف القطاعات األخرى.
 الزيػػادات البسػػيطة فػػي عػػدد  وصػػوؿ السػػوؽ التونسػػية إلػػل درجػػة التشػػبع وىػػذا مػػا دؿ عميػػو

السياح وعدد المشاريع السياحية المنجزة مما حػتـ عمييػا محاولػة تطػوير منتجػات سػياحية جديػدة 
 ودخوؿ أسواؽ جديدة وىذا ما ينقص الجزائر.

  عطػػاء السػػائح حريػػة االختيػػار مػػف خػػالؿ سػػياحة شػػاطئية تنػػوع المنػػت  السػػياحة التونسػػي واص
الجيػة بميػاه البحػر باإلضػافة إلػل تطػوير السػياحة الصػحراوية ممتازة حمامات معدنية ومراكػز ع

 وىنا ما ينقص الجزائر.
  مػػػػنح المسػػػػتثمريف الجػػػػدد تحفيػػػػزات ماليػػػػة ومصػػػػاريؼ الدراسػػػػات تجعػػػػؿ مػػػػف المسػػػػتثمر ال

 يخاؼ الم امرة في وضع موارده في استثمار طويؿ المدى.
 ألخػرى وفػي نفػس الوقػت تطور القطاع السياحي يؤدي إلل نتػائ  ايجابيػة فػي القطاعػات ا

 ال يمكف تطوير القطاع السياحي بدوف تطور القطاعات األخرى.
  مرافقػػة المسػػتثمر فػػي تػػونس إثنػػاء انجػػاز مشػػروعة مػػف طػػرؼ الػػديواف السػػياحي التونسػػي

حية قبػؿ نيايػة االنجػاز كمػا اوحؿ مشػاكمو سػاىـ فػي القضػاء عمػل مشػكؿ توقيػؼ المشػاريع السػي
 ىو الحاؿ في الجزائر.

  التػػأثر الكبيػػر لمقطػػاع السػػياحي باألحػػداث السياسػػية واالقتصػػادية ممػػا يجعػػؿ الرىػػاف عمػػل
 صعب. أمرىذا القطاع بشكؿ كبير 

في تونس وثػـ  حاولت الدراسة واقع االستثمار في الجزائر مف خالؿ مقارنة بواقعو أفاق الدراسة:
 اقتراح مواضيع ذات صمة يمكف البحث فيما ىي:

 مية في تطوير القطاع السياحي.دور الشركات العال 
  يطور القطاع السياحي. استثمارىمااالستثمار في الوكاالت السياحية يعتبر 
 .دراسة نتائ  المخطط التوجييي لمتييئة السياحية ودوره في دعـ االستثمار 
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 المبحث الثالث: قراءة تحميمية حول الدراسات السابقة.
 الدراسات السابقة.المطمب الول: أوجو التشابو بين 

مف خػالؿ دراسػتنا المتعمقػة بػالقروض وسياسػة اإلقػراض واالسػتثمار والمشػاريع  االسػتثمارية  
إذ كمتا الدراسات ركزت عمل جانب المخاطر وكيفية تفادييا وذلؾ مػف خػالؿ لجنػة بػازؿ، ضػؼ 

طئ الػذي يػؤثر إلييا كذلؾ القرار االستثماري الصحيح الذي مفاده تجنب القرار االسػتثماري الخػا
 عمل االستثمار.

بمػػوغ أىػػداؼ التنميػػة االقتصػػادية وتحقيػػؽ التػػوازف المػػالي يكمػػف فػػي أف القػػروض دور كبيػػر  
فػػي تفعيػػؿ االسػػتثمار الممولػػة مػػف طػػرؼ البنػػوؾ حيػػث تقػػـو بدراسػػة تحميميػػة دقيقػػة تسػػمح بتقيػػيـ 

يضػػػمف لممشػػػاريع  وتشػػػخيص الوضػػػعية الماليػػػة لممؤسسػػػة المقترضػػػة والتنبػػػؤ بيػػػا مسػػػتقباًل وىػػػذا
 النجاح واختصار الوقت.

 المطمب الثاني: أوجو االختالف بين الدراسات السابقة.
نالحظ أف الدراسات المتعمؽ بالقروض وسياسة اإلقراض ركػزت عمػل اإلنفػاؽ وحالػة التعثػر  

والتػػػػدفقات النقديػػػػة، بينمػػػػا الدراسػػػػات المتعمقػػػػة باالسػػػػتثمار والمشػػػػاريع االسػػػػتثمارية ركػػػػزت عمػػػػل 
 صالحات المصرفية وكيفية إدارة المخاطر والتمويؿ والقروض المص رة.اإل

 المطمب الثالث: القيمة المضافة لمدراسة الحالية.
 القػػوميالدراسػػة الحاليػػة ركػػزت عمػػل االسػػتثمار المحمػػي ومػػا لػػو مػػف أىميػػة فػػي زيػػادة الػػدخؿ  

ل المػػػوارد المتاحػػػة أو وزيػػػادة الثػػػروة الوطنيػػػة وذلػػػؾ ألف االسػػػتثمار يمثػػػؿ نوعػػػًا مػػػف اإلضػػػافة إلػػػ
 تعظيـ ىذه الموارد أو تعظيـ درجة المنفعة.
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 خالصة الفصل:
تعمػػب القػػروض دورا ىامػػا فػػي االقتصػػاد الػػوطني إذ أنيػػا تقػػـو بػػدور فعػػاؿ فػػي زيػػادة الطاقػػة  

اإلنتاجيػػػة وبالتػػػالي زيػػػادة اإلنتػػػاج والعمالػػػة عػػػف طريػػػؽ اسػػػتثمار األمػػػواؿ المقترضػػػة فػػػي مشػػػاريع 
 فالقروض تعتبر أىـ وسيمة لمبنوؾ الستثمار مواردىا الحالية وعدـ بقائيا.إنتاجية، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 الفصل الثالث:
بنك الفالحة في الدراسة التطبيقية 

 والتنمية الريفية 
 وكالة أولف
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 الدراسة التطبيقية في بنك الفالحة والتنمية الريفية  الفصل الثالث:
 وكالة أولف

 تمييد :
تسػػػعل لجمػػػب أكبػػػر قػػػدر مػػػف  أنيػػػاتػػػؤدي البنػػػوؾ التجاريػػػة عػػػدة خػػػدمات لعمالئيػػػا حيػػػث 

توسػػػيعيا ,ويعتبػػػر بنػػػؾ  أووذالػػػؾ بمػػػنح قػػػروض لممتعػػػامميف قصػػػد تمويػػػؿ مشػػػاريعيـ  المتعػػػامميف,
الفالحػػة والتنميػػػة الريفيػػػة مػػػف أىػػػـ البنػػػوؾ فػػػي الجزائػػػر فػػػي ىػػػذا المجػػػاؿ ,وسػػػنقـو فػػػي سػػػياؽ ىػػػذا 

 . الفالحة والتنمية الريفيةبالتعرؼ عمل بنؾ 
 المبحث الول: قراءة عامة حول بنك الفالحة والتنمية الريفية.

 المطمب الول: نش ة وتعريف بنك الفالحة والتنمية الريفية وتطوه التاريخي .
 أوال : نش ة بنك الفالحة و التنمية الريفية

مػارس  13بتػاريخ  206/1982مرسػـو رقػـ يعد بنؾ الفالحة و التنمية الريفية الذي أنشأ طبقا لم     
مف البنوؾ التجارية التػي ترمػي إلػل التطػور و النيػوض بقطػاع الفالحػة، حيػث تتمثػؿ الميمػة  1982

األساسػػية لمبنػػؾ فػػي تمويػػؿ القطػػاع الفالحػػي و كػػذا الحػػرؼ التقميديػػة فػػي األريػػاؼ وكػػؿ الميػػف الحػػرة 
ا ، و اخػػتص ىػػذا البنػػؾ منػػذ البدايػػة فػػي مػػنح والمنشػػ ت الخاصػػة المتواجػػدة باألريػػاؼ أيػػا كػػاف نشػػاطي

القروض بتسييالت أكثر باإلضافة إلل أنو يعد بنؾ الودائع والتنميػة و تعتبػر مػف أىػـ ميزاتػو ، حيػث 
تـ إنشاء ىذا البنؾ في البداية برأس ماؿ قدره واحػد مميػار دينػار جزائػري ، وفػي الحقيقػة كػاف تأسيسػو 

 الجزائري.تابعا إلعادة ىيكمة البنؾ الوطني 
و الػذي مػنح اسػتقاللية أكبػر  14/04/1990ولكف بعد صدور قانوف النقد و القرض الصادر فػي    

لمبنوؾ و أل ل مف خاللػو نظػاـ التخصػص ، أصػبح بنػؾ الفالحػة و التنميػة الريفيػة ك يػره مػف البنػوؾ 
نيػػػة يباشػػػر جميػػػع الوظػػػائؼ التػػػي تقػػػـو بيػػػا البنػػػوؾ التجاريػػػة و المتمثمػػػة فػػػي مػػػنح التسػػػييالت االئتما
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وتشجيع عمميػات االدخػار و المسػاىمة فػي تحقيػؽ التنميػة، و لتحقيػؽ أىدافػو وضػع البنػؾ إسػتراتيجية 
 1شاممة مف خالؿ الت طية لكامؿ التراب الوطني.

 : تعريف بنك الفالحة و التنمية الريفية. ثانيا
نشػاء بنػؾ ىو مؤسسة مالية وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية و االستقالؿ المالي و لقد جاء إ

الفالحة و التنميػة الريفيػة عمػل واقػع إصػالحات المنظومػة البنكيػة و البنػوؾ التجاريػة التػي تسػعل إلػل 
، مػػػغ رأس ماليػػػا مميػػػار دينػػػار جزائػػػريتحقيػػػؽ أكثػػػر ربػػػح ممكػػػف بالفعػػػؿ. و ىػػػو مؤسسػػػة ذات أسػػػيـ ب

ح رأس مديريػة جيويػة ، وتطػور إلػل أف أصػب 29فرعػا و  185إلػل  1985ووصؿ عدد فروعو سػنة 
وكالػػػػة  300دج ،و مػػػػع مػػػػرور الوقػػػػت بمػػػػغ عػػػػدد وكاالتػػػػو مػػػػا يفػػػػوؽ 2200.000.000.000مالػػػػو 

 2دج. 5400.000.000.000ورأسمالو  2018مديرية جيوية سنة  38يخضعوف لسمطة 
 : تطور بنك الفالحة و التنمية الريفية.ثالثا
: خػػػالؿ ىػػػذه المرحمػػػة انصػػػب اىتمػػػاـ البنػػػؾ عمػػػل تحسػػػيف موقعػػػو فػػػي  0881-0890( مرحمـــة 0

السػػوؽ المصػػرفية و العمػػؿ عمػػل ترقيػػة العمػػؿ الريفػػي عػػف طريػػؽ تكييػػؼ فػػتح الوكػػاالت البنكيػػة فػػي 
الصػػناعات كبيػرة فػػي تمويػػؿ القطػػاع الفالحػػي و المنػاطؽ ذات النشػػاط الفالحػػي ، حيػػث اكتسػػب تجربػػة 

 ال ذائية.
بموجػػػػب قػػػػانوف النقػػػد و القػػػػرض الػػػذي أل ػػػػل مػػػف خاللػػػػو التخصػػػػص :  0888-0880( مرحمـــة 0

القطاعي لمبنوؾ المطبؽ في إطار االقتصاد الموجػو ، و توسػيع نشػاط بنػؾ الفالحػة و التنميػة الريفيػة 
ليشػػمؿ مختمػػؼ قطاعػػات االقتصػػاد الػػوطني خاصػػة قطػػاع الصػػناعات الصػػ يرة و المتوسػػطة أمػػا فػػي 

ي فقد شيدت ىذه المرحمة إدخػاؿ و تعمػيـ اسػتخداـ اإلعػالـ املػي عبػر مختمػؼ وكػاالت المجاؿ التقن

                                                           

اإليجاري  االعتمادالفالحية قرص  االستثماراتدور البنوك في تمويل طاىر,مبزة وليد , طبؽ وليد ، ال بيقة1-
نيؿ شيادة ليسانس أكاديمي في العمـو االقتصادية ، تخصص  الستكماؿ، تقرير تربص مقدـ وقرص التحدي 

  2020الجزائر،  -مالية و بنوؾ ، جامعة أحمد دراية إدرار
، مذكرة مقدمة ضمف متطمبات نيؿ  سياسة اإلقراض و دورىا في حفز االستثماربف السي حمو الطيب ، 2-

الجزائر ،  -شيادة الماستر ، شعبة عمـو اقتصادية ، تخصص مالية و بنوؾ ، جامعة أحمد دراية إدرار
 .52، ص  2015
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صػػب كميػػا فػػي تطػػوير نشػػاط البنػػؾ، البنػػؾ،  كمػػا شػػيدت ىػػذه المرحمػػة العديػػد مػػف اإلجػػراءات كانػػت ت
 لإلشارة فقد شيدت ىذه المرحمة ما يمي : و 

ة لالتصػػػاالت أنشػػػئت عػػػاـ ىػػػو عبػػػارة عػػػف شػػػركـ االنخػػػراط فػػػي نظػػػاـ سػػػويفت، و : تػػػ 1991* عػػػاـ 
مقرىا ببمجيكا تديرىا الجمعية الدولية لالتصاالت الياتفية بيف البنوؾ و ذلؾ مف أجؿ معالجػة  1973

 و تنفيذ عمميات التجارة الخارجية.
تػربط  Badrىػو عبػارة عػف شػبكة معموماتيػة خاصػة ببنػؾ و sybu نظػاـ : تػـ وضػع  1992* عػاـ 

 يساعد ىذا النظاـ عمل سرعة أداء العمميات البنكية. الوكاالت بالمديرية العامة ، حيث
: االنتيػػاء مػػف إدخػػاؿ اإلعػػالـ املػػي فػػي كػػؿ العمميػػات البنكيػػة عمػػل مسػػتوى وكػػاالت  1993* عػػاـ 

 كؿ البنؾ.
 : تـ إدخاؿ نظاـ المعالجة عف بعد لجميع العمميات البنكية. 1996* عاـ 
 (.cibالبنوؾ )  : بداية العمؿ ببطاقة السحب ما بيف 1998* عاـ 

تميػػزت ىػػذه المرحمػػة بمسػاىمة بنػػؾ الفالحػػة و التنميػػة الريفيػػة فػػي تػػدعيـ :0110-0111( مرحمــة 0
وتمويػػػػؿ االسػػػػتثمارات المنتجػػػػة و دعػػػػـ برنػػػػام  اإلنعػػػػاش االقتصػػػػادي و التوجػػػػو نحػػػػو تطػػػػوير قطػػػػاع 

عف طريػؽ  المؤسسات الص يرة المتوسطة ، إلل جانب توسيع ت طيتو لمختمؼ مناطؽ الوطف و ذلؾ
 فتح المزيد مف الوكاالت.

ـــة 0 فػػػي ىػػػذه المرحمػػػة توجػػػو بنػػػؾ الفالحػػػة و التنميػػػة الريفيػػػة نحػػػو تمويػػػؿ :  0118-0110( مرحم
حيػػػػث تػػػػـ تحديػػػػد  12/05/2005المشػػػاريع الفالحيػػػػة و ذلػػػػؾ وفقػػػػا المرسػػػػـو الحكػػػومي الصػػػػادر فػػػػي 

 1نشاطو في :
 تمويؿ النشاطات الخاصة بالقطاع الفالحي . -
 تمويؿ السكف الريفي . - 
 تدعيـ تش يؿ الشباب في إطار نشاط فالحي. -
 تمويؿ النشاطات الفالحية بكؿ أنواعيا. -

                                                           
 .33-32ذكره ،  ص مطيشي أـ الخير و كادي كريمة ، مرجع سبؽ  -1
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: كانػػت ميمػة البنػػؾ الرئيسػػية ىػي تحصػػيؿ ديونػػو بمختمػؼ الطػػرؽ المتاحػػة و فػػي  2006* فػي عػػاـ 
 نفس الوقت تـ وضع الكثير مف بطاقات السحب.

عػاد البنػؾ خػالؿ ىػذه السػنة  2006حصيؿ التػي باشػرىا منػذ عػاـ : بعد عممية الت 2008* في عاـ 
 .إلل نشاطو الرئيسي و ىو النشاط الفالحي

 : تـ اتخاذ إجراء جديد و ذلؾ بخمؽ ما يسمل بالمنظمات التجارية لموكاالت.   2009* في عاـ 
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 التنظيمي لبنك الفالحة والتنمية الريفية. الثاني:الييكل المطمب
 الييكل التنظيمي لبنك الفالحة والتنمية الريفية "وكالة أولف." شكل الول: الفرع

 الييكل التنظيمي لبنك الفالحة والتنمية الريفية "وكالة أولف." :  يمثل(10) 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

 طمبين باالعتماد عمى وثائق مقدمة من طرف البنكالمصدر: من إعداد ال

 مصمحة المداخمة   مصمحة التحويالت  

 الشباكي االستقباؿ والتوجيو   المشرؼ    

 مصمحة القروض

 والتجارة الخارجية 
 مكمؼ بالزبائف 

 الخواص    
 أميف الصندوؽ 

 مصمحة الشؤوف 

 القانونية        
 مكمؼ بزبائف 

 المؤسسات     
 لمداخمةمصمحة ا

 مستخدميف وال

 عوف الخدمة 

 ير     المد

 األمانة    

 مصمحة المداخمة    مصمحة المخالصة    الواجية     

 المشرؼ

 406الرمز: بمدية:أولؼ والية أدرار
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 الفرع الثاني: قراءة وتحميل  الييكل التنظيمي لبنك الفالحة والتنمية الريفية. 

ىػػو المسػػير الرئيسػػي لمبنػػؾ، يقػػـو بتطبيػػؽ القػػرارات التنظيميػػة والقانونيػػة عمػػل مسػػتوى _المــدير: 0
الوكالة، ينفذ األوامر والقوانيف الصادرة مف طرؼ المديرية العامػة ، كمػا يعػد المػدير ممػثال لمبنػؾ 

 ماـ المديريات المركزية والجيوية مف مياميا:أ
 السير عمل تطبيؽ القرارات ومتابعتيا وتنفيذ القوانيف الصادرة مف قبؿ المديرية العامة 

 التحكـ في التكاليؼ ومتابعتيا والمحافظة عمل ممتمكات الوكالة
 يعتبر المسؤوؿ األوؿ عف توسيع دائرة المتعامميف مع الوكالة 

 اقبةالتسيير والمر 
ـــة0 تعتبػػػر األمانػػػة العامػػػة ىمػػػزة وصػػػؿ بػػػيف المػػػدير ومصػػػالح،  )الســـكريتارية(: العامـــة _المان

تسػػػػتقبؿ الزبػػػػائف وتتمقػػػػل الصػػػػادر وتقػػػػـو بإرسػػػػػاؿ الوارد،وتقػػػػـو بػػػػالرد عمػػػػل المكالمػػػػات الياتفيػػػػػة 
 الجيات المعنية.  إللكتابة الرسائؿ اإلدارية و إرساليا  إللباإلضافة 

 وىو المكتب األولي لديو رئيس يشرؼ عميو.  _الواجية:0
ذه المصمحة بتوجيو الزبوف لمخدمػة المناسػبة بأحسػف معاممػة تقـو ى مصمحة االستقبال والتوجيو:

 لكسب الوقت والزبائف. 
تيػػتـ ىػػذه المصػػمحة بكػػؿ مػػايتعمؽ بالزبػػائف ومشػػاكميـ وحاجػػاتيـ فيمػػا يخػػص  الزبــائن: مصــمحة

 بالعمميات البنكية.
 سواء كاف: الزبائن الخواص:المكمف ب

* شػػػػخص طبيعػػػػي: دفتػػػػر تػػػػوفير، حسػػػػاب موظػػػػؼ شػػػػيؾ ، حسػػػػاب العمػػػػالت األجنبيػػػػة) األورو 
 الدوالر (.

 *شخص معنوي:مثؿ حساب الجمعيات ، النوادي، الكشافة اإلسالمية الجزائرية.
 يضـ ايضا أشخاص معنوية أو طبيعية. المكمف بزبائن المؤسسات: 

 ات، فالح ، مقاوؿ، تاجر. *شخص طبيعي: زبوف مؤسس
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*شػػػخص معنػػػوي: مثػػػؿ الشػػػركات شػػػركات ذات مسػػػؤولية محػػػدودة، شػػػركات ذات شػػػخص واحػػػد 
 .......الخ. 

ىػػػوا المكتػػػب الثػػػاني فػػػي ىػػػذا البنػػػؾ يشػػػرؼ عميػػػو رئػػػيس مصػػػمحة يقػػػـو  التحـــويالت: _مصـــمحة0
تعتبػػػػػر القمػػػػػب النػػػػػابض لمبنػػػػػؾ نظػػػػػرا  :الصـــــندوق( )أمينالرئيســـــية الخزينـــــةعمػػػػػل:  باإلشػػػػػراؼ

أنو يتـ فيػو التسػجيؿ  إلل باإلضافةفي عمميات السيولة،  أساسالخصوصية ىذه الخزينة المتمثمة 
عمػػػػػػل رمػػػػػػوز  اعتمػػػػػػادالتػػػػػػي تػػػػػػتـ فػػػػػػي النظػػػػػػاـ البنكػػػػػػي  واإليػػػػػػداعالمحاسػػػػػػبي لعمميػػػػػػات السػػػػػػحب 

 يقـو بيا الشباكي.  العمميات،ويندرج تحت قسـ الخدمة السريعة قسـ الحسابات السريعة التي
 ىوا الشخص الذي يقـو بإيداع وسحب المبالغ المالية المقدمة مف طرؼ الزبوف.  _الشباكي:
عمػل  ليػػات الػػدفع  باإلشػػراؼوىػػوا مكتػب داخػػؿ البنػػؾ يترأسػو مشػػرؼ يقػـو  الداخميــة: _المصـمحة

 ومصمحة القروض وىي تتكوف مف :
ىػػي مصػػمحة جوىريػػة فػػي البنػػؾ، تيػػتـ بدراسػػة الممفػػات الخاصػػة بطمبػػات  *مصــمحة القــروض:

 القروض و معالجتيا، كما تقـو بمتابعة الممفات بعد منح القرض ب رض الت طية والتحصيؿ. 
ىي لجنة إدارية متخصصة في الشؤوف القضائية والحقوؽ والنزاعات مصمحة الشؤون القانونية:

 جسد عمميا في :و يرىا مف المسائؿ الخاصة حيث يت
 *التأكد مف سالمة وصحة الوثائؽ المقدمة إداريا      *السير عمل قضايا البنؾ ونزاعاتو. 

 *العمؿ عمل تطبيؽ القانوف البنكي بصرامة.       *التنسيؽ مع مصالح البنؾ. 
تقػػـو بالتػػدقيؽ فػػي جميػػع العمميػػات  :(*مصــمحة المداخمــة والمســتخدمين) المصــمحة المحاســبية

 سبية ومراقبتيا ومراقبة فواتير إقتناء التجييزات ومراقبة عمميات الوكالة اليومية.  المحا
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 .طرف البنك في إطار سياسة اإلقراضالقروض الممنوحة من  أنواعمختمف  المبحث الثاني:
 المطمب الول : قرض التحدي 

يوجػو إلػل جميػع المشػاريع يعتبر ىذا القػرض أكثػر القػروض التػي يعتمػد عمييػا الزبػائف حيػث انػو 
االسػػتثمارية الموافػػػؽ عمييػػا فػػػي إطػػار برنػػػام  االستصػػػالح مػػف طػػػرؼ الييئػػات المختصػػػة لػػػوزارة 

 الفالحة السيما الديواف الوطني لألراضي الفالحية
 1الفرع الول: تعريف قرض التحدي.

ميػة الريفيػة قرض التحدي ىو قرض استثماري، مدعـ جزئيا مػف الدولػة، يمنحػو بنػؾ الفالحػة والتن
، يمػػػنح إلنشػػػاء المسػػػتثمرات الفالحيػػػة الجديػػػدة وتربيػػػة المواشػػػي سػػػواء تمػػػؾ المسػػػتثمرات الفالحيػػػة 
ممموكػػػػة لمخػػػػواص أو تمػػػػؾ التابعػػػػة لألمػػػػالؾ الخاصػػػػة لمدولػػػػة. ويمكػػػػف اإلشػػػػارة إلػػػػل النشػػػػاطات 

 المندرجة في ىذا السياؽ و التي يتـ تمويميا بواسطتو و ىي:
 ة األراضي أش اؿ تحضير تييئة وحماي 
 تطوير السقي ألفالحي 
  إنشاء تجييز و عصرنة المستثمرات الفالحية 
  تدعيـ قدرات اإلنتاج 
  تثميف المنتجات الفالحية وتربية المواشي 
 حماية وتطوير الثروة الحيوانية والنباتية 
  اقتناء عوامؿ ووسائؿ اإلنتاج 
  انجاز المنش ت الخاصة بتخزيف، تحويؿ وتعميب المنتجات الفالحية 
  اإلنتاج الحرفي 
 
 

                                                           
 معمومات مقدمة مف طرؼ بنؾ الفالحة و التنمية الربفبة وكالة أولؼ1
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 الفرع الثاني :  دراسة المشروع في إطار قرض التحدي.
تحتػػوي دراسػػة الموضػػوع عمػػل اسػػت الؿ ارض فالحيػػو يريػػد الزبػػوف أف يسػػت ميا فػػي إنتػػاج فالحػػي 

البػػدء فػػي مشػػروعو و ذلػػؾ مػػف خػػالؿ قيػػاـ حيػػث انػػو يريػػد تزيػػدوىا بمعػػدات فالحيػػو لتسػػاعده فػػي 
البنػػػؾ بحفػػػر بئػػػر و تػػػوفير معػػػدات الخاصػػػة بيػػػو و مولػػػد كيربػػػائي وكػػػؿ مػػػا ىػػػو فػػػي  حاجػػػة لػػػو 

 الست الؿ تمؾ األرض.
 ( : اإلعمال المقدم من البنك10الجدول رقم)

 الكمية المطموبة  اإلعماؿ التي قاـ بيا 
 1 متر طولي   40عممية تجييز نقب ب 

 KIPORR 10 KVA 1مولد كيربائي 
 5V  1. 7مضخة  واصة و مرافقاتيا 

 5CV_ 380 V 1مضخة دفع 
 3 البيوت البالستيكية 

 200PN6M 40أنابيب 
Graver 4 

 6 فيمـ بالستيكي 

 3 المسالؾ
 90 توتر
 .وثائق مقدمة من طرف البنك العتماد عمىبا طالبين المصدر: من إعداد ال               

مػػػف خػػػالؿ ىػػػذا الجػػػدوؿ فػػػاف المشػػػروع الػػػذي ييػػػدؼ لػػػو المسػػػتثمر ىػػػو اإلنتػػػاج ألفالحػػػي 
ولواحقػو  KIPORR 10 KVAمتػر طػوال ولواحقػو و مولػد كيربػائي  40المتمثؿ في حفر بئػر ب

مضػػػػخة دفػػػػع و البيػػػػوت  البالسػػػػتيكية و لواحقيػػػػا. وىػػػػذه اإلعمػػػػاؿ ومضػػػػخة  واصػػػػة ومرافقيػػػػا  و 
ىكتػػار و قػػد تمثمػػت قيمػػة القػػرض المطمػػوب  3موجيػػة إلػػل مسػػاحة الزبػػوف ريػػاض المتربعػػة عمػػل 

 .دج 2.408.893,20ب: 
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حيث تـ التثميف األوؿ مف طرؼ البنؾ لزبوف رياض مػف خػالؿ إجػراء معاينػة لػألرض التػي يريػد 
 است الليا.

 المطمب الثاني: القرض الرفيق 
 الفرع الول: تعريف القرض الرفيق

يمثػػؿ القػػرض الرفيػػؽ أحػػد  صػػيغ القػػروض التػػي يقػػدميا بنػػؾ الفالحػػة والتنميػػة الريفيػػة مػػف 
أجؿ دعػـ قطػاع الفالحػة، وقػد طبقػت ىػذه الصػي ة وفقػا لقػانوف التوجيػو الفالحػي الصػادر بتػاريخ 

بيف وزارة الفالحة و بنؾ الفالحة والتنمية الريفيػة بتػاريخ  وذلؾ بعد اتفاقية أبرمت 2008اوت 02
 .2008أوت 05

القػػرض الرفيػػؽ ىػػو أحػػد القػػروض الموسػػمية المقدمػػة لفائػػدة الفالحػػيف و المػػربيف مػػف أجػػؿ 
بحيػث أف الفائػدة  %0مػع فائػدة قػدرىا  تمويؿ نشاطيـ الفالحػي خػالؿ سػنة مقابػؿ إرجػاع القػرض

 تتحمميا كميا وزارة الفالحة والتنمية الريفية إذا ما سدد المستفيد القرض خالؿ سنة واحدة.
أما في حالة لـ يسدد المستفيد ما عميو مف فوائد في أجؿ سنة واحػد )مػددة بسػتة أشػير فػي حالػة 

فيػػػة ويتحمػػػؿ كػػػؿ الفوائػػػد القػػػوة القػػػاىرة( يفقػػػد الحػػػؽ فػػػي أف تػػػدفع لػػػو وزراة الفالحػػػة و التنميػػػة الري
 1شخصيا.

 الفرع الثاني: دراسة مشروع في إطار  قــــــــــــــــــرض الرفيـــــــــــــــــق
تقػػدـ زبػػوف إلػػل بنػػؾ الفالحػػة والتنميػػة الريفيػػة بوكالػػة أولػػؼ مػػف أجػػؿ الحصػػوؿ عمػػل قػػرض رفيػػؽ 

 فكانت المعمومات كاالتي:
حػي زاويػة العنـوان: فػالح        النشـاط:              30العمـر:XXX       االسـم الكامـل: 
 دج2.500.000,00قيمة القرض: أعزب            الحالة العائمة:       حينوف أولؼ 

 تمويؿ نشاطو الموسمي )زراعة الطماطـ(الغرض من القرض: 
مػػػف خػػػالؿ المعمومػػػات األوليػػػة يقػػػـو المكمػػػؼ بالدراسػػػة عمػػػل مسػػػتوى مصػػػمحة القػػػروض 

أولػػي يسػػمح بتحديػػد قيمػػة القػػرض الممنػػوح، القسػػط السػػنوي المسػػتحقة لمتسػػديد، مػػدة بإعػػداد تقريػػر 
 القرض ، ومف ثـ تقدـ ىذه المعمومات إلل الزبوف قد كانت كامتي:

                                                           
 .2022-04-05بوكار حميمة، بتاريخ كمفة بمصمحة القروض في الوكالة م مقابمة شخصية مع-1
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 دج2.500.000,00 قيمة القرض الممنوح:
 أشير 3 مدة استغالل  القرض :

 دج2.500.000,00 القسط السنوي:
 . 1ة و التنمية الريفية الجزائرية(ارة الفالح)تتحمميا وز %05.50معدل الفائدة :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

1
 .2022-04-07بوكار حميمة، بتاريخ كمفة بمصمحة القروض في الوكالة م مقابمة شخصية مع 
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 .0100-0100المبحث الثالث: تطورات اإلنفاق عمى االستثمار المالي خالل الفترة 
 االستثمار المالي في إطار قرض التحدي. اإلنفاقالمطمب الول: تطور حجم 

 الفرع الول: تطور عدد االستثمارات في إطار قرض التحدي.
 : يبين عدد الممفات في إطار قرض التحدي.(10)الجدول رقم 

 النسبة المئوية لمممفات % عدد الممفات السنوات
2016 0 0 
2017 05 35.71 
2018 02 14.28 

2019 07 50 
2020 0 0 
2020 0 0 

 011 00 المجموع
 البنك.مقدمة من طرف ن باالعتماد عمى وثائق المصدر: من إعداد الطمبي

سػػػنوات  06نالحػػػظ مػػػف خػػػالؿ الجػػػدوؿ عػػػدد الممفػػػات الممنوحػػػة مػػػف قبػػػؿ البنػػػؾ خػػػالؿ 
وكػذا بالنسػبة إلػل  0، حيػث كػاف عػدد الممفػات 2016األخيرة كانت ضئيمة وىذا راجػع إلػل سػنة 

 ، وذلؾ راجع إلل جائحة كورنا.2021و 2021سنتيف 
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من قبل بنك الفالحة والتنمية لعدد الممفات الممنوحة دائرة نسبية : يمثل (10 ) شكل رقم
 .بداللة السنوات الريفية وكالة أولف في إطار قرض التحدي

 

 
 

 .10بناء عمى معطيات رقم الجدول ن المصدر: من إعداد الطمبي
أف أكبػػر عػػدد لمممفػػات الممنوحػػة مػػف قبػػؿ البنػػؾ فػػي اطػػار  (04)نالحػػظ مػػف الشػػكؿ رقػػـ 

% مػػف إجمػػالي القػػروض لسػػػتة 50حيػػث قػػدرت بنسػػػبة  2019القػػرض التحػػدي كانػػت فػػػي سػػنة 
 السنوات األخيرة.
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 الفرع الثاني: تطور حجم الموال المنفقة عمى االستثمار المحمي.
 التحدي.: يبين حجم القروض في إطار قرض (10) الجدول رقم

 % لمقروض النسبة المئوية مبالغ القروض  السنوات
2016 0 0 
2017 13323000.00 16.30 
2018 53000000.00 64.85 
2019 15399000.00 18.84 
2020 0 0 

2021 0 0 
 011 90000111.11 المجموع

 البنك. من طرف مقدمةن باالعتماد عمى وثائق المصدر: من إعداد الطالبي
 

حيػث  2018نالحظ مف خالؿ الجدوؿ أف النسبة المؤية لمقروض بم ت أوجييا في سػنة 
، ومعدومػة خػالؿ السػنوات 2019و  2017وكانت منخفضة خالؿ سػنتي  64.85كانت النسبة 

 .2021، و2020و 2016
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مبمـغ القـروض الممنوحـة مـن قبـل بنـك فـي إطـار قـرض  مثلأعمدة بيانية ت (: 10الشكل رقم)
 .بداللة السنوات التحدي

 
 .10بناء عمى معطيات رقم الجدول ن المصدر: من إعداد الطمبي

 
(: أف أكبر مبمػغ لمقػروض الممنوحػة مػف قبػؿ البنػؾ فػي 05نالحظ مف خالؿ الشكؿ رقـ )

دج مقارنػػػة مػػػع 53000000.00بمبمػػػغ يقػػػدر حػػػوالي   2018إطػػػار قػػػرض التحػػػدي كانػػػت سػػػنة 
 السنوات األخيرة.
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 المطمب الثاني: تطور حجم اإلنفاق االستثماري المحمي في إطار قرض الرفيق.
 الول: تطور عدد االستثمارات في إطار قرض الرفيق.الفرع 

 (: يبين عدد الممفات االستثمار في إطار قرض الرفيق.10الجدول رقم )
 النسبة المئوية لمممفات % عدد الممفات السنوات
2016 04 8.33 
2017 02 4.16 

2018 02 4.16 
2019 07 14.58 
2020 16 33.33 
2020 17 35.41 

 011 09 المجموع
 البنك.مقدمة من طرف ن باالعتماد عمى وثائق المصدر: من إعداد الطالبي

( أف عػدد الممفػات الممنوحػة مػف قبػؿ البنػؾ فػي إطػار 07نالحظ مف خالؿ الجػدوؿ رقػـ )
 .2021و 2020السنتيف  األخيرتيف قرض الرفيؽ كانت الحصة األكبر في 
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(: يمثل دائرة نسبية لعدد الممفات الممنوح من طرف البنك في إطار قرض 10الشكل رقم )
 .بداللة السنوات الرفيق

 

 
 .10بناء عمى معطيات رقم الجدول ن المصدر: من إعداد الطمبي

مػف قبػؿ وكالػة أولػؼ   ( أف أكبػر نسػبة عػدد الممفػات الممنوحػة06نالحظ مف الشكؿ رقـ )
 % عمل التوالي.35.41% و 33.33، حيث قدرت بحوالي 2021و  2020كاف في سنتي 
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 حجم الول المنفقة عمى االستثمار المحمي في إطار قرض الرفيق.الفرع الثاني: تطور 
(: يمثل تطور حجم الموال المنفقة عمـى االسـتثمار المحمـي فـي إطـار قـرض 10الجدول رقم )

 الرفيق.
 % لمقروض النسبة المئوية مبالغ القروض  السنوات
2016 6250288.00 3.34 
2017 4324000.00 2.31 

2018 4407000.00 2.35 
2019 20550000.00 10.98 
2020 53262982.00 28.46 
2021 98360741.00 52.55 

 011 090000100.11 المجموع
 البنك.مقدمة من طرف ن باالعتماد عمى وثائق المصدر: من إعداد الطالبي

 
 06( أف مبػػالغ القػػروض فػػي تزايػػد مسػػتمر خػػالؿ السػػنوات 05نالحػػظ مػػف الجػػدوؿ رقػػـ )

 األخيرة.
 
 
 
 
 
 
 



 في بنك الفالحة والتنمية الريفية وكالة أولف ةالدراسة التطبيقي:                               لثانيالفصل ا

 ~71 ~ 
 

(: أعمـدة بيانيـة يمثـل مبمـغ القـروض الممنوحـة مقبـل البنـك فـي إطـار 10الشكل رقم )
 قرض الرفيق بداللة السنوات.

 
 .10بناء عمى معطيات رقم الجدول ن الطمبيالمصدر: من إعداد 

 

( أف أكبػػر مبػػالغ القػروض الممنوحػػة مػف قبػػؿ البنػؾ فػػي إطػػار 07نالحػظ مػػف خػالؿ الشػػكؿ رقػـ )
بمبػػػػػػػػػػالغ تقػػػػػػػػػػدر حػػػػػػػػػػوالي  2021و 2020قػػػػػػػػػػرض الرفيػػػػػػػػػػؽ كانػػػػػػػػػػت فػػػػػػػػػػي السػػػػػػػػػػنتيف األخيػػػػػػػػػػرتيف 

 عمل التوالي. 98360741.00و 53262982.00

لتطـورات اإلنفـاق االسـتثمار المحمـي مـن خـالل سياسـة اإلقـراض الفرع الثالـث: قـراءة تحميميـة 
 لبنك الفالحة والتنمية الريفية.

ــة فــي قــرض التحــدي: .1 ــالغ المنفق لػػـ تكػػف قػػروض منحػػت  2016فػػي سػػنة  تطــورت المب
فقػػػد منحػػػت  2017النعػػػداـ الطمػػػب عمػػػل القػػػروض، فػػػي ىػػػذه السػػػنة، أمػػػا بالنسػػػبة لسػػػنة 

، فقػػػد 2018دج، أمػػا بالنسػػبة لسػػنة 13323000.00قػػروض لممسػػتثمريف بمبمػػغ قػػػدره:  
 2019دج، وبعػدىا فػي سػنة 39677000.00ارتفعت عمل السنة السابقة بمبمغ مقداره، 

، انعػدمت 2021، 2020.دج، أما في السنتيف األخيرتيف، 36601000تراجعت بقيمة، 
 القروض تمامًا.
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، منحػت قػروض متواضػعة 2016فػي السػنة  تطورت المبالغ المنفقة فـي قـرض الرفيـق: .2
 2018، 2017دج، ثػػـ تراجعػت فػػي السػػنتيف المػػواليتيف  6250288.00حيػث قػػدرت ب

 16143000.00بمقػدار  2019دج، وبعػدىا ارتفعػت فػي سػنة 1843288.00بحػوالي 
، 2021، 2020ممنوحػػة، باالرتفػػاع فػػي السػػنتيف األخيػػرتيف ذا بػػدأت القػػروض الدج، وىكػػ
 دج عمل التوالي.45097759.00دج و32712982.00بمقدار 
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 لخالصة.اأوال: 
حاولنا في ىذه الدراسة إلل إظيار دور وأىمية سياسة اإلقػراض المتبعػة فػي بنػؾ الفالحػة 
والتنميػػػة الريفيػػػة فػػػي تمويػػػؿ المشػػػاريع االسػػػتثمارية  واعتمػػػدنا فػػػي دراسػػػتنا عمػػػل بعػػػض البيانػػػات 

الريفيػػػة حيػػػث توصػػػمنا إلػػػل مػػػدى مسػػػاىمة  البنػػػؾ فػػػي المقدمػػػة مػػػف طػػػرؼ بنػػػؾ الفالحػػػة والتنميػػػة 
تمويؿ المشاريع االستثمارية حيث يقـو البنؾ بدراسة كافة العناصر الالزمػة لممشػروع االسػتثماري 
وفقا لسياسة اقرضيو متكاممة بيف عدة عناصر مف بينيا حجـ القروض المقدمػة وأنػواع القػروض 

ي كونيػػا احػد أىػـ العناصػر التػػي تسػاىـ فػي تحريػػؾ وتكمػف أىميػة دراسػة المشػػاريع االسػتثمارية فػ
 عجمة النمو كما أنيا أداة فعالة لتحقيؽ جميع األىداؼ االقتصادية لممجتمع.

 : نتائج اختبار الفرضيات.ثانيا

 وىي مؤكدة جزئيا حيث أف  البية االستثمار المحمي يحتاج إقراض. الفرضية الولى

ث انو بتبني البنؾ سياسة اقراض فعالة تػودي إلػل نتػائ  ىي مؤكدة نوعا ما حي الفرضية  الثانية
 مرضية.

 توصيات:وال: النتائج المتوصل إلييا في لثاثا

 اخذ بعيف االعتبار أراء الزبائف ووضعيا تحت تصرؼ الزبائف في شبابيؾ خاصة. -
 التقميؿ مف القيود البيروقراطية والتقميص مف مدة دراسة الممؼ. -
 تكويف العماؿ مف خالؿ برام  تكوينية. عصرنة البنؾ وذلؾ مف خالؿ -
 تطور قطاع البنكي يودي إلل نتائ  ايجابية في القطاعات األخرى. -
 تاريخ غاية غلى تذعيمها تاريخ من متاتعتها يجة إر القروض مىضىع في التساهل عذم -

 .استحقاقيا
 االستثنائية المشاريع تقييـ عند خاصة القروض منح في العممية المعايير اعتماد ضرورة -

 .لتكاليفو المشروع ت طية إمكانية مدى بمعرفة تسمح التي
 .المحدد ال رض في المقترض المبمغ استخداـ مف والتأكد العميؿ حساب حركة متابعة -
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 .السذاد عذم مخاطر في الىقىع لتجنة وقائية وأسالية حذيثة تتقنيا إدخاؿ -

 : أفاق الدراسة رابعاً 

لقػػد حاولنػػا دراسػػة واقػػع سياسػػة اإلقػػراض ودورىػػا فػػي تنشػػيط االسػػتثمارات المحميػػة وكالػػة 
أولؼ لبنؾ الفالحة والتنمية الريفية نموذجا واف لـ نستطع اإللماـ بكؿ جوانب الموضػوع سػنحاوؿ 

 اقتراح مواضيع ذات صمة يمكف البحث فييا وىي: 

 مدى نجاعة سياسة اإلقراض في  البنوؾ. 1

 االستثمار المحمي في التطور االقتصادي.أىمية  2

 سياسة اإلقراض ومخاطرىا في البنوؾ. 3
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 ممخص : 

تنشػػػػػيط ودورىػػػػػا فػػػػػي  اإلقػػػػػراض سياسػػػػػةنيػػػػػدؼ مػػػػػف خػػػػػالؿ بحثنػػػػػا ىػػػػػذا تبيػػػػػاف وتوضػػػػػيح  
ميػػػة وكالػػػة بنػػػؾ الفالحػػػة  والتنميػػػة الريفيػػػة أولػػػؼ، وب يػػػة الوصػػػوؿ إلػػػل ىػػػدفنا اإلسػػػتثمارات المح

المتبعػة مػف  اإلقػراضأستعممنا المني  التحميمي الوصػفي وتػـ التطػرؽ إلػل ماىيػة البنػوؾ وسياسػة 
 إليػو توصػمنا مػا وأبػرز ،طرؼ البنوؾ وأىمية القروض في تنشيط اإلستثمار المحمػي داخػؿ البنػوؾ

 تحريػؾ فػي الفعالػة مسػاىماتيا إلييػا ضػؼ المحميػة، اإلسػتثمارات تنشػيط فػي عاؿف دوراً  لمقروض أف

 . محمياً  اإلقتصادي النمو

 قرض التحدي، قرض المنفقة، األمواؿ الممحي، اإلستثمار البنوؾ، أىداؼ  : المفتاحية الكممات

  مشروع دراسة الرفيؽ،

SUMMARY  :  

 WE AIM THROUGH THIS RESEARCH TO CLARIFY AND CLARIFY THE LENDING 

POLICY AND ITS ROLE IN ACTIVATING LOCAL INVESTMENTS, THE AGENCY OF THE 

BANK OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT, ULF. WHAT WE HAVE FOUND IS 

THAT LOANS HAVE AN EFFECTIVE ROLE IN STIMULATING LOCAL INVESTMENTS, IN 

ADDITION TO THEIR EFFECTIVE CONTRIBUTIONS IN STIMULATING ECONOMIC GROWTH 

LOCALLY. 

KEYWORDS: BANK OBJECTIVES, SALINE INVESTMENT, MONEY SPENT, CHALLENGE 

LOAN, COMPANION LOAN, PROJECT STUDY 


