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نيـل العلـم و صونـه   
 

انــــسأنبـيـك عـن تفصـيـلـهــا ببيــ    ۞ ۞ن تنـال العـلــم إال بستـة  ـــأخـي ل  

و صحـبـة أستــاذ و طـول زمان   ۞ ۞غـة  ذكاء و حرص واجتهاد و بال  

أن جيـعــل النــاس كـلـهـم خدمه   ۞ ۞العـلـــم من فضلـه ملـن خـدمـه    

يصون يف الناس عرضه و دمه    ۞ ۞فــواجب صــونه عـلـيـــه كـمـا    

جبـهـلـــه غـيــــر أهـلـه ظـلـمـه    ۞ ۞فمـن حـوى العـلـم ثــم أودعـــه    

 

 

 

   

 اإلمام الشافعي
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 شكر و تقدير   
  :إىل أستاذتنا

  ". فوقي "الفاضلة األستاذة 
إذا وصلت إليكم أطراف النعم  : "قوله - كرم اهللا وجهه  –قرأت عن اإلمام علي 

وإذا أسديت إليك يد فكافئها مبا يرىب عليها، ... فال تنفروا أقصاها بقلة الشكر
والفكر مرآة  العلم وراثة كرمية واآلداب خلل جمددة،... والفضل مع ذلك للبادئ

  ". صافية

مل و اليت على مذكرتنا  شرافلقبولك اإل حتية احرتاما وشكرا وامتنانا، أستاذيت
إجنازها كما مل تبخلي علينا  القيمة طيلة فرتة فيها بتوجيهاتك علينا يبخلت

  .مبساعدتنا و إمدادنا باملراجع الالزمة

  و نسأل اهللا أن يوفقها بعملها "اهلام  " ةكما نتقدم بالشكر اجلزيل إىل السيد

  .مبغنيةوإىل كل عمال البنك الوطين اجلزائري 
  .إىل كل معلمينا وأساتذتنا يف مشوارنا الدراسي واجلامعي

  ."امال"خاصة إىل كل عمال إدارة ومكتبة 
  .و كل من ساعدنا و لو بكلمة طيبة إىل كل هؤالء

                                                           

ا                                                                                                                                     شـكـــــرً
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ـــة عامـــة ــــ   :مقدمـ

تعترب البنوك مؤسسة من املؤسسات املالية احليوية اليت تلعب دورا هاما يف دفع عجلة تنمية أي اقتصاد من  
 .اقتصاديات الدول، و يف تنفيذ أهداف و مكونات السياسة املالية للدولة بعناصرها اإلئتمانية و النقدية

ا املمول الرئيسي لل  مشاريع االقتصادية اليت حتتل هذه األخرية أمهية ونظرا لألمهية اليت حتتلها البنوك يف كو
ضة  بالغة يف االقتصاد الوطين حبيث تعترب الضرورة االسرتاتيجية لتحقيق التنمية الشاملة و كذا العمود الفقري ألي 

 .اقتصادية

قطاعات واملشاركة الفعالة للجهاز املصريف يف حتقيق انتعاش اقتصادي تطلب منه تعبئة املدخرات من خمتلف  
ا تعترب أساس النشاط البنكي و  تمع كما أ االقتصاد الوطين و تقدميها يف صورة قروض مصرفية تكون يف خدمة ا

 .الوسيلة املناسبة لتحويل رأس املال من شخص آلخر

ا تتعرض ملخاطر كثرية عند منحها للقروض مما يؤدي إىل عدم حتقيق  ورغم األمهية اليت تكتسي البنوك فإ
 .األهداف املوجودة و إعاقة التنمية االقتصادية

فالقروض و املخاطر وجهان  لعملة واحدة فال ميكن إجياد قرض دون احتمال حدوث خماطر و لو كانت ضئيلة،هذا 
ما جعل لزاما على البنوك إجياد أو وضع سياسات اقرتاضية يف منح القروض تكون ذات درجة عالية من الدراسة من 

  .أو التقليل من هذه املخاطرأجل التفادي 

وعلى هذا األساس و لإلحاطة باملوضوع إحاطة وافية و للوصول إىل الغاية املنشودة ميكن أن نطرح  
 :االشكالية اجلوهرية التالية 

  ؟      كيف يساهم البنك يف متويل االستثمارات من خالل القروض 

  :هنا ميكن أن نقسم هذا السؤال اجلوهري إىل عد ة أسئلة فرعية حنصرها فيما يلي ومن

  ما هي وظائف البنوك وأنواعها؟ - 1
 ماهي القروض؟ ما هي اإلجراءات واملعايري املتبعة ملنحها ؟ - 2
 ما هي أهم ميكانيزمات اإلقراض؟ - 3
 ماهي املخاطر اليت يواجهها البنك يف منحه للقرض؟  - 4
  يت يشرتطها البنك لتغطية هذه املخاطر؟وما هي الضمانات ال - 5
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وماهي اإلجراءات املتخذة من طرفه ملنحه قرض "  BNA" ماهي انواع القروض اليت مينحها بنك  - 6
  : استثمار

  " BNA"ما هي القروض املمنوحة من طرف بنك  - 7
  : لإلجابة على هذه األسئلة علينا أن ننطلق من عدة فرضيات مبدئية هي 

 وذلك من خالل استقباهلا  االقتصاديل وظائفها احملرك الرئيسي لعجلة النشاط تعترب البنوك من خال ،
  .الودائع واملدخرات من األفراد واملؤسسات وتوجيهها إىل أصحاب اإلحتياجات

 يعتمد البنك عند إختاذه لقرار منح القروض على معايري علمية دقيقة. 
 لضمان وغريهامتنح البنوك قروضا خمتلفة من حيث الغرض، اآلجال، ا. 
  ميثل خطر عدم التسديد أهم األخطار اليت يتعرض هلا البنك عند منحه للقروض وتعترب الضمانات املقدمة

 .من طرف الزبون ، الوسيلة الضرورية ملواجهة خطر عدم التسديد
  :أهداف الموضوع

  :هو إبراز :اهلدف األساسي لدراستنا هلذا املوضوع 

 .األساسي الذي تلعبه البنوك التجارية يف تقدمي القروض الدور -
كيف يساهم البنك يف متويل االستثمارات و ما هي اساليب اليت يعتمد عليها خالل تقدمي هذه القروض  -

  االستثمارية 
 .التعرف على خمتلف أنواع القروض، والتأكيد على ضرورة القيام بدراسة ملف القرض، نظرا ألمهيتها -
ا البنك زبائنهما هي  وع البنك ضمان قيمة القروض املقدمة كيف يستطي -   .الضمانات اليت يطالب 

  :أسباب إختيار الموضوع

  " مالية"قمنا باختيار هذا املوضوع حمل الدراسة كونه يتعلق بالبنوك واليت تعترب جمال ختصصنا  

  .أمهية كبرية يف متويل املشاريع املوضوع يعاجل أنواع القروض اليت ميكن للبنك منحها اليت بدورها هلا  -
  .إثراء املكتبة مبثل هذه املواضيع اليت حتمل اجلديد  -
 .احلاجة للتعرف على نشاطات البنك ميدانيا لإلكتساب التجربة، واملعلومات لإلستفادة منها مستقبال - 

 .إثراء رصيدنا املعريف يف جمال البنوك الذي سيكون جمال عملنا -
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  : حدود الموضوع

" يتم الرتكيز يف دراستنا هذه على اجلانب النظري يف فصلني يليهما فصل ثالث تطبيقي يدرس حالة قرض 
BNA. "  

أما احلدود املصطلحية فقد قمنا بإستخدام مصطلح بنك بدل مصرف، وكذا مصطلح زبون بدل العميل وكذا 
  .مؤسسة بدل منشأة هذا لتداول هذه املصطلحات أكثر يف بيئتنا

  

  : المتبعالمنهج 

حىت تكون دراستنا ذات طابع منهجي، ومتاشيا وما تقتضيه الدراسات من هذا النوع، فقد اعتمدنا يف 
الفصول النظرية على املنهج الوصفي لإلملام مبختلف املفاهيم املتعلقة بالبنوك والقروض وخمتلف املخاطر والضمانات 

  باالضافة ايل وتائق بنكيةاملمنوحة معتمدين يف ذلك علي جمموعة من املراجع 

  :صعوبات البحث

  .لقد واجهتنا بعض الصعوبات  يف إعدادنا هلذه املذكرة

  :نذكر منها

 .صعوبة إجياد مكان الرتبص -
  قلة البيانات واملعلومات  الرمسية من البنك وهذا حبجة سريتها  -

  :اإلطار العام للدراسة

  .مقدمة وتليهم خامتة يتكون هذا البحث من ثالث فصول تتقدمهم

مفاهيم أولية حول البنوك التجارية والقروض وكذا سياسة اإلقراض أما الفصل الثاين فتناولت : يتناول الفصل األول
  .الدراسة ميكانيزمات اإلقراض البنكية ، املخاطر والضمانات

  البنك الوطين اجلزائري "  BNA" أما الفصل الثالث خيص دراسة حالة بنك 
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نشأة البنوك   :المبحث االول   

 تمهيد:

ـــم، ا امة من االمـ و أ لقد اصبحت البنوك ضرورة من ضروريات العصر احلديث ال تستطيع ان تستغين عن خدما

و غريهــا ،و بغري العمليــات البنكية ال ميكن أن تستمر املؤسسات  قطاع من القطاعات اإلقتصادية و اإلجتماعية

ـــوك ارتبطت مبا  ــها اإلنتاجي و التجاري ،ومن املعروف ظن نشأت البنـ التجارية و الصناعية و الزراعية يف نشاطـ

تالحم العضوي تشهده اإلقتصاديــات من حتــول عبـر مراحل تطورها إقتصاديا و إجتماعيا ،وهذا التكامل و ال

ا لوظائفها املختلفة و تباين أدوارها من مرحلة تنموية ألخرى ،هذا  ــأة البنوك و إمنا اكتسا جيسده ليس فقط نشــ

ــال لكي يأخــذ هذا التطور جمراه ،من هنا فان تباين البنوك يف أداء  يئ ا فضــال عــن السياسات و األفكــار اليت 

ا الدول  وظائفها إختلف بني الدول   . إستجابة للتباين يف الظروف و التحوالت اإلقتصــادية اليت متر 

  

 

 

 

 

 

 

 

البنوك  و القروض: الفصل االول   
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  نشأة البنوك:المطلب األول

إيل عهد بابل و ذلك يف األلف الرابع قبل امليالد أما اإلغريق فقد  إن البدايات األويل للعمليات املصرفية  تعود

  .عرفوا قبل امليالد بأربعة قرون بداية العمليات اليت تزاوهلا البنوك  

إن البنوك بشكلها املايل ظهرت يف الفرتة األخرية من القرن الثالث عشر بعد ازدهار املدن اإليطالية علي إثر 

لب تلك احلروب نفقات طائلة ما ترتب عنه تكدس يف الثروات و هذا ما أدي إيل ظهور احلروب الصليبية فقد تط

فكرة قبول الودائع للمحافظة عليها من الضياع مقابل شهادات رمسية ،مت ظهرت شهادات اإليداع حلامله و الذي 

تفوا مبجرد القبول بالودائع بشكله احلديث ،كما أن الصيارفة مل يك)النقود الورقية (انبثق منها الشيك و البنكنوت 

  .فقد عملوا علي استثمار أمواهلم بإقراضها مقابل فوائد حمددة 

ويف أواخر القرن السادس عشر أنشئت بيوت الصرافة احلكومية تقوم حبفظ الودائع و هكذا تطورت املمارسات 

  .م1600و بنك أمسرتدام  م بالبندقية1157املالية بني بيوت الصرافة و البنوك و يعود ظهور أول مصرف إيل 

ويف ...)التسهيالت االئتمانية اإلقراض(ويف بداية القرن الثامن عشر زاد عدد البنوك يف أوروبا و زادت وظائفها 

النصف الثاين من القرن الثامن عشر ازداد عدد البنوك املتخصصة يف اإلقراض املتوسط و الطويل األجل و الذي 

ا أوروبا ومع مطلع القرن التاسع عشر بدأت حركة تركز البنوك بواسطة واكب الثورة االقتصادية اليت ش هد

و قد صاحب ذلك ازدياد تدخل البنوك يف تنظيم أعمال البنوك واقتصر إصدار األوراق  االندماج أو الشراكة

ار النقود م وتضمن نشاطها إصد19م و 18النقدية علي البنوك املركزية واليت تأخر ظهورها نسبيا يف حدود القرن 

 .1و تويل األعمال املصرفية احلكومية إيل جانب دورها الرقايب

                                                             
  27،26ص  ،ص2000 ،د ط ، سنةدیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،محاضرات في اقتصاد : شاكر القزوني 1 1
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 الفصل االول: البنوك القروض

  تعريف البنك:المطلب الثاني

تعد البنوك من القطاعات املنظمة تنظيما عاليا يف البلدان املختلفة  و تعتمد فكرة إنشاء البنوك علي أساس وجود 

تمع تزيد عن حاجتها لإلنفاق ومن جانب أخر وجود من يرغب بإنفاق اكرت  فائض يف الدخل لدي شرحية من ا

نك الذي يقوم بتحويل األموال الفائضة من الشرحية من دخله سواء لالستهالك أو االستثمار ،مما تطلب إنشاء الب

األويل إىل الثانية كما أن البنك هو املنشأة اليت تتعامل بالنقود و أهم وظائفها قبول الودائع من النقود من العمالء 

م يف سحبها و تقوم بتحصيل الشيكات لعمالئها كما تقوم مبنح القروض و  يف شكل إيداعات و حترتم طلبا

 . تثمار الودائع الفائضة االس

  :وميكن ذكر بعض التعارف املختصرة للبنوك و هي

تمع " .1 ا يف تسوية الديون بني األفراد و مؤسسات ا  2 .البنك هو تلك املنشأة اليت تقبل ديو

 3". البنك هو الوسيط بني األموال اليت تبحث عن اإلستثمار الذي يبحث عن التمويل الالزم" .2

 4. كما ميكن تعريف البنك بأنه مكان التقاء عرض األموال و الطلب عليها .3

ا الساحة املالية شهدت بيئة عمل البنوك تغريات مستمرة و  و أمام بعض التغريات و التطورات اليت شاهد

لتحرك يف متالحقة انعكست علي البيئة الداخلية هلا و علي البيئة اخلارجية ،و هذا ما أدي إيل قيام البنوك با

 1. عدة اجتاهات يف وقت واحد،ملواكبة املستجدات يف يف الصناعة املصرفية حىت تصمد أمام التحديات

 

                                                                                                                                                                                              
  

 25،ص  2012 ،سنةطبعة األولي ،د ب،إدارة البنوك المعاصرة ،دار السيرة للنشر:دريد كامل ال شيب 2  
 المكان نفسه3  
 16،ص2003 حسين جميل البديري ،البنوك مؤسسة الوراق للنشر األردن ،الطبعة األولي4 
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  أنواع البنوك:المطلب الثالث 

 :ميكن ان تصنف البنوك من حيت االختصاص إيل عدة أنواع وهي كالتايل 

 فعاليتها تنقسم إيل البنوك حسب: 

  تلك اليت تتلقي من اجلمهور الودائع حتت الطلب أو ملدة ال "عرفها القانون الفرنسي :بنوك الودائع

تنحصر فعالية هذه البنوك يف األعمال القصرية األجل ،أما أعمال طويلة و متوسطة " تتجاوز السنتني 

 .ور كبري من الناس اآلجل فترتك لغريها من البنوك ،و تتميز باتصاهلا جبمه

  ا تلك اليت تقوم فعاليتها الرئيسية االشرتاك و املسامهة :بنوك األعمال كذلك عرفها القانون الفرنسي بأ

يف املشاريع القائمة ،أو اليت يف طور التأسيس و فتح االعتماد ملدة غري حمددة للمشاريع العامة اليت يتعلق 

 .ا هذا االشرتاك

  الفضل الكبري يف خلق النهضة الصناعية يف معظم الدول البنوك كما أن هلذه 

  البنوك حسب مشوهلا تنقسم إيل: 

  هي تلك تشمل فعاليتها عدة مناطق بالدولة ،و يكون هلا فروع يف أكرت :البنوك ذات الفروع املتعددة

 . املراكز التجارية و الصناعية اهلامة و تلعب دورا اقتصاديا هاما

  وهي اليت تنحصر فعاليتها يف مدينة واحدة أو مركز واحد و تلعب دور الوسيط بني  :البنوك اإلقليمية

 .خمتلف الزبائن و البنوك اإلقليمية 

 البنوك حسب صنفها: 

  ا وطنيتان :البنوك الوطنية  .هي البنوك اليت رأمساهلا و ادار
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  اليت تكون مؤسسة يف بالد أجنبية ،و فتحت هلا فرع يف دولة أخرى هي تلك البنوك :البنوك األجنبية. 

  

  البنوك حسب طبيعة عملها: 

  هي اليت تقوم باألعمال التجارية املعتادة من الودائع و خصم األوراق التجارية و منح :البنوك التجارية

 .اجلارية القروض و تتميز عن غريها من البنوك بقبوهلا الودائع حتت الطلب و احلسابات 

  وهي اليت ختتص بتقدمي اإلعتماد و املساعدات للمشاريع الصناعية:البنوك الصناعية. 

  وهي اليت ختتص بتقدمي اإلعتمادات و املساعدات للمشاريع الزراعية:البنوك الزراعية . 

  5.اريةوهي اليت تقدم القروض إيل الشركات اإلنشائية مقابل مرهونات أو تأمينات عق:البنوك العقارية  
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طبيعة عمل البنوك:المطلب الرابع   

ا املصرف و اليت تتمثل يف املتاجرة بأموال الناس جمموعة نتائج  :يرتتب عن جمموعة األعمال اليت يقوم   

املمنوحة له الثقة ى تو املصرف مؤمتن علي أموال الناس و هذا ما يدفعه ليكون يف مسـ:احلرص .1

حيت انه ملتزم بإعادة احلق إىل أصحابه و هذا احلـرص يتمثل يف الضمانات اليت يطلبها 

املصرف عند إقراضه األموال لآلخرين فهو يسعى لضمان استعادة ما اقرضه ألنه مال الغري 

  .الذي البد أن يطلبوه يوما ما 

إذا طلبوا سحب ما  ـون  حاضـرا لطلبــاتاملصرف يتعامل بأموال الناس لـذا فـعليه إن يك:السيولة  .2

يرغبون فيه من ودائعهم ،وهذا ما يفسر مبدأ وجوب توفري السيولة  الكافية لدي املصارف 

  ملواجهة طلبات السحب اآلتية من قبل الزبائن 

وهـي حمصلة العاملني الســابقني فاحلرص علـي توظيـف  السـيولة هو األمر الوحيد الذي :الرحبية .3

و يكفل حتقيق األرباح و تغطيتها فبنسبة للبنك فزيادة حصة األرباح تعين توفري إضايف يضمن 

إلمكانية اإلقراض و بالتايل إمكانية أخري للربح و منح االئتمان للزبائن و تغطية األعمال 

 6املصرفية 

  

 

  

                                                             
   29،30'،ص صمرجع سابقشاكرالقزوني ،محاضرات في اقتصاد البنوك      6
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  عموميات حول القروض: المبحث الثاني

  :تمهيد 

تعترب القروض مصدر من مصادر التمويل سواء لألفراد أو املؤسسات أو الدولة، ويتم اللجوء إليها عند عدم كفاية 
 املوارد الضرورية للقيام مبختلف األنشطة ويرتتب عن عملية االقرتاض أعباء من خالل تسديد القرض وفوائده

  مفهوم القروض و مصادرها و أهميتها:المطلب األول

مبوجب "املدين"مبلغ مايل حتت تصرف املقرتض"الدائن"هو عملية مالية يضع من خالهلا املقرض :القرض تعريف
  عقد يتضمن كل من املدة، معدل الفائدة الضمانات، طريقة التسديد 

ا تلك اخلدمات املقدمة للعمالء و اليت يتم مبقتضاها تزويد األفراد و املؤسسات  كما تعرف القروض املصرفية بأ
تمع باألموال الالزمة علي إن يتعهد املدين بسداد تلك األموال و الفوائد    يف ا

و من خالل هذه التعاريف نستنتج أن القرض مبين علي جمموعة من العناصر و هي الثقة ،عنصر الزمن ،سعر 
  7.التسديد ،عنصر املخاطرة 

  :مصادر القرض

  :تتمثل يف ما يلي 

  البنوك اخلاصة باإليداع و التخليص ظهرت اإليداعات البنكية اليت متول  منذ ظهور: اإليداعات البنكية
 النشاطات اجلارية املصرفية حبيث تشكل وسائل نقدية 

  هي وسيلة قرض عندما أصدرت علي شكل خصومات حبيث ال تتداول إال يف فرتة :الورقة املصرفية
 اخلصم مث تسدد يف اجل االستحقاق

  

                                                             
  32،ص 2009حلبوش كمال ،تمويل االستثمارات  ،علوم اقتصادية ،جامعة تلمسان ، 7

البنوك  و القروض: الفصل االول   

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 

 

  أن العالقة بني البنك و الزبون تكون مدونة يف وثيقة كشف العمليات و هلا قسمني :احلساب البنكي
احدمها للمدفوعات و األخر للمسحوبات و يسمي احلساب ،بعد كل عملية تقارب ،بني اجلانب 

 الدائن و جمموع اجلانب املدين 
 دف هذه األسواق إىل إجراء مفاوضات حول القروض و تتم بتقدمي الزبون طلب حيدد :السوق النقدية

 8مقدار القرض ليتلقى بعدها إشعار بالقبول أو عدم القبول لطلبه 

  :أهمية القروض البنكية 

  القرض يسهل تراكم رؤوس األموال 
  تساعد القروض علي زيادة يف استخدام املوارد 
  يد من الدخل القومي و زيادة أرباح املنتجني القروض تز 
  القروض حتد من االستثمار اخلاص عن طريق رفع سعر الفائدة،و تشكل بذلك عنصر من عناصر

 االنكماش االقتصادي
  ا علي القضاء علي القوي التضخمية ،ووضح أن مدى فعالية القروض يف حماربة التضخم تتوقف قدر

 .ستهالكات إلالشرائية اليت كانت ختصص ل امتصاصها ،الزيادة يف القدرة
  حماربة البطالة يف إجتاه دعم القدرة الشرائية و رفع الطلب الفعلي. 
 9. القرض يسمح بإستعمال أفضل لرؤوس األموال 

  

  

  

  

                                                             
  103الحميد ،البنوك الشاملة عملياتها و ادارتها ،الدار الجامعية للطبع ،طبعة األولي ،ص عبد المطلب عبد   8
  487،ص 1997رفقة المحجوب ،المالية العامة ،دار النهضة العربية للنشر ،طبعة األولي ،  9
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  أنواع القروض:المطلب الثاني 

مضمونة و قد تكون الضمانات مادية أو شخصية الضمانات ميكن تصنف القروض إىل قروض مضمونة و غري 
املادية حتتوي علي العديد من األشكال كالسلع و األوراق التجارية و هي املنقولة إما غري املنقولة كالعقارات و اليت 

  .تفضلها البنوك يف غالب األحيان لسهولة تقيمها و تبات قيمتها 

إن الكالم عن أنواع القروض يرتبط بالسياسة اإلسرتاتيجية يف اإلقراض و الذي يعتمد املصرف عليها و هلذا ميكن 
  :تقسيم القروض حسب القطاعات اليت متنح هلا

 ...قطاع اخلدمات، النقل، السياحة و الفنادق و املطاعم و املرافق العامة  )1
 قطاع الصناعة و الزراعة )2
  قطاع التجارة العامة )3
 قطاع اإلنشاءات  )4

  :كما ميكن ان تصنف حسب أجاهلا إىل

 قروض  قصرية  األجل  )1
 قروض متوسطة األجل  )2
 قروض  طويلة  األجل  )3

  :و لكن التصنيف الشائع و املنتشر للقروض املصرفية هو

 اإلئتمان املصريف املباشرة و هو مينح االئتمان من خالل دفع مبالغ نقدية مباشرة للمقرض  )1
صريف غري املباشرة و هو النوع الذي ال يقدم من خالله البنك أي مبالغ نقدية للمقرتض و إمنا اإلئتمان امل )2

 10.يلتزم البنك اجتاه طرف ثالث بالدفع يف حالة عدم التزام العميل املستفيد

  

                                                             
  197، 196،ص  2012دار المسيرة للنشر،طبعة األولي ، دريد كامل آل شيب ،إدارة البنوك المعاصرة ،  10
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  منح القروض:المطلب الثالث

القرض بعدة خطوات قبل منحة بداية من دراسة ملف الطلب انتهاء بإبالغ العميل بالقرار و هذه هي  مير
ا عملية منح القرض من طرف البنك   :اخلطوات اليت متر 

تكون املبادرة من البنك يف جذب العمالء و البحت عن القرض :البحت القروض و جذب العمالء )1
 لتسويق القروض 

تقدم علي مناذج الطلبات املعدة لذلك و جيب أن تكون صاحلة إلدخاهلا يف : ض تقدمي طلبات اإلقرا )2
 احلساب اآليل لتكوين بنك املعلومات 

تبدأ عملية الفرز مباشرة بعد تقدمي الطلبات للدراسة املبدئية للمقبولة منها ،بعد :الفرز و التصور املبدئي  )3
 م يف ضوء سياسة الدولة املتبعة ذلك تبدأ عملية التحليل االئتماين و إجراء االستعال

هذه اخلطوة يتم حتديد نتائج التحليل و االستعالم ووضع تقدمي للمنافع و التكاليف وفقا ملعايري :التقييم )4
ا من طرف البنك   التقييم املعرتف 

 تعتمد هذه اخلطوة علي البدائل املختلفة املمكن التفاوض عليها ملقابلة احتياجات العميل و:التفاوض )5
ظروفه و احتياجات البنك و ظروفه كذلك ،و يتناول التفاوض عادة حجم القرض و مدته و ترتيبات 

 )القرض(خدمة العملية 
 بعد عملية التفاوض تبدأ إجراءات التعاقد بدون فرض شروط أخري :اختاذ القرار و التعاقد )6
هنا يتم سحب القرض من طرف العميل و يتم ذلك  :سحب القرض تنفيذ االلتزام التمويلي و املتابعة )7

 مبتابعة القرض بضمان التزام العميل بالشروط املوضوعية 
 يتم اسرتداد أموال البنك عند تاريخ استحقاق ):سداد القرض او حتصيله(اسرتداد االموال  )8
رة مت حتقيقها و هذه اخلطوة مهمة بالنسبة للبنك ملعرفة ما إذا كانت األهداف املسط:التقييم الالحق  )9

 حتديد نقاط الضعف لتفاديها
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املتمثل يف إدخال كل املعلومات السابقة الذكر يف بنك املعلومات الستخدامها :بنك املعلومات  )10
 11.يف السياسات املستقبلية 

  سياسة اإلقراض البنكية :المبحث الثالث

  المحددة لمنح القروضالعناصر :المطلب األول 

يعتمد االئتمان علي العديد من العوامل اليت تؤثر علي سياسة منح االئتمان و هناك عوامل ميكن السيطرة عليها و 
أخري ال ميكن السيطرة عليها،حيت تلعب اإلدارة العليا دور يف وضع خطة إسرتاتيجية حتدد فيها السياسة 

من بنك إىل أخر وفقا لألهداف و جمال ختصص البنك و حجم رأمساله  اإلقراضية للبنك ،و ختتلف إدارة القروض
و البيئة احمليطة به باإلضافة إىل حجم البنك ،مكونات األصول و اخلصوم ،الرحبية،مسعة البنك و غريها من 

  :العناصر وميكن تقسيم العوامل و العناصر اليت حتدد طبيعة السياسة اإلقراضية و هي

موعة األويل    عوامل اخلاصة بالبنك ال:ا

   املركز االئتماين للبنك 
  السياسة االئتمانية للبنك و اهليكل االقتصادي و سياسة البنك و أنواع القروض املطلوبة 
  التوسع يف استخدام التكنولوجيا و مستوي اختاذ القرار يف منح القروض و التسهيالت املصرفية 
  األخري و اجلدوى االقتصادية من منح القروضتكاليف منح القروض و املصاريف االدارية 
  معايري منح التسهيالت االئتمانية ،شروط و إجراءات و خطوات احلصول علي التسهيالت االئتمانية 

موعة الثانية   العوامل اخلارجية:ا

  التعليمات و التشريعات القانونية و األنظمة والشروط الصادرة عن البنك املركزي 
 ية من رواج و كساد و أزمات اقتصادية العوامل االقتصاد 
  العوامل السياسية و أمهها االستقرار السياسي 
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موعة الثالثة   العوامل اخلاصة بالعمالء :ا

  حداثة عمل الشركة أو العميل 
  طبيعة العمالء و عدم توفر البيانات عن نشاط العميل 
  درجة املخاطر اليت يتعرض هلا البنك بسبب العميل 
  حتديد أهلية املقرتض و كفاءة أعماله و مالئمة املالية و شرعية ومتثيله جلهته 
 12.مدي اإللتزام مبعايري القطاع الذي ينتمي إليه و السمعة االئتمانية للمقرتض 

  مخاطر اإلقراض:المطلب الثاني 

تسعي ايل تعضيم تروة املالك ،و تتطلب هذه العملية إن يقوم البنك بعملية  مثل أي اقتصادية فان إدارة البنك
تقييم للتدفقات النقدية و املخاطر اليت يتحملها البنك بسبب توجيه موارده املالية يف جماالت التشغيل املختلفة ،و 

إدارة البنك باإلستثمار يف يالحظ أن االجتاه حنو زيادة الرحبية ،كسوة من مسات العمل املصريف ،تقتضي أن تقوم 
موجودات تولد اكرب قدر ممكن من الرحبية مع خفض الكلفة ،و لكي حيصل البنك علي ربح عايل جيب عليه أما 
إن يتحمل املزيد من املخاطر إن خيفض من تكاليف التشغيل ،بينما تعظيم الرتوة يتطلب أن تقوم إدارة البنك 

  رصة احلصول علي عوائد مرتفعة و املخاطر الناجتة عن ذلكبتقييم و إجياد توازن مستمر ما بني ف

و رغم ان املخاطر الرئيسية اليت يتعرض هلا البنك ،تتجسد يف املخاطرة االئتمانية ،و اليت تنشأ بفعل عوامل 
متعددة ابرزها عدم رغبة املقرتض يف تسديد ما بذمتة من قروض و اإلئتمانات او عدم قدرته حتقيق دخل مناسب 

  :ض إعادة القرض ،إال أن هنالك خماطر أخري مهمة اختلفت درجة االتفاق حوهلا و هيلغر 

 خماطر السيولة  .1
 خماطر أسعار الفائدة  .2
 خماطر التشغيل  .3
 13. خماطر القدرة اإليفائية .4
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  الضمانات المقدمة عند منح القروض البنكية:المطلب الثالث 

الضمانات عبارة عن وسائل و أدوات ملواجهة خمتلف األخطار املرتبطة كإعسار املقرتض او :مفهوم الضمان
  إفالسه

كما يعرف علي انه عبارة عن تامني ضد األخطار احملتملة فيما يتعلق بعمليات اإلقراض للبنك و متكنه من 
  14. اسرتجاع كل جزء من أصل قرضه

  : أنواع الضمانات

ا األشخاص و الذي : الضمانات الشخصية .1 ترتكز الضمانات الشخصية علي التعهد الذي يقوم 
مبوجبه يعدون بتسديد  املدين يف حالة عدم الوفاء بالتزاماته و يتطلب ذلك تدخل شخص ثالث للقيام 

 :بدور الضامن و منيز بني نوعني من الضمانات شخصية 
 ين جتاه البنك إذا مل يفي بالتزاماته و نظرا يلتزم مبوجبها شخص معني بتنفيذ االلتزامات املد:الكفالة

موضوع الضمان ،مدة الضمان ،الشخص (ألمهيتها ينبغي إن تكون واضحة يف كل جوانبها 
 ) املدين،حدود االلتزام

 يعرف علي انه التزام مكتوب من طرف شخص معني يتعهد مبوجبه علي تسديد :الضمان االحتياطي
 15.الة عدم قدرة احد املوقعني غليها علي تسديد مبلغ ورقة جتارية أو جزء منه يف ح

السلع و التجهيزات (يرتكز هذا النوع من الضمانات علي األصول أي املمتلكات :الضمانات الحقيقة .2
يصعب حتديدها يقدمها املقرض للبنك كرهن لضمان حالة عدم تسديد دينه و جيب ان ...)،العقارات 

 :يع شروط هذه العملية و من بني هذه الضمانات حيرر هذا العقد علي ورقة رمسية تبني مج
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  هو جمرد عقد يقدم مبوجبه الدائن عقارا ليضمن الوفاء بدينه و ذلك ما يسمي :الرهن احليازي

حيت انه عبارة عن تامني يسمح للدائن بتملك العقار و احلصول علي "العقاري بعقد رهن احليازي"
 :الفوائد إىل غاية انقضاء الدين و تقسيم الرهن احليازي ايل 

  رهن احملل التجاري 
  رهن املعدات و األدوات 
 رهن وسائل النقل 
  رهن ورقة مالية 

 هو عقد يكتسب مبوجبه الدائن حقا عينيا علي العقار لوفاء دينه و ميكن له مبقتضاه :الرهن العقاري
ان يستويف دينه من متن العقار من أي شخص كان متقدما يف ذلك الدائنني التالني يف املرتبة و هذا 

 16.من القانون اجلزائري  882حسب املادة 
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  :متهيد

يعترب االستثمار أحد العوامل األساسية اليت تدخل يف تطور املؤسسات و كذا االقتصاد العام ألي مؤسسة ما ،   
أويف بلد معني ، كما يسمح خبلق مناصب شغل جديدة ، كما يعترب االستثمار اآللية الفعالة يف تقدم اإلقتصاد ، 

 : على هذا األساس ارتأينا التقسيم التايل و

  .مفهوم و أمهية و أنواع اإلستثمار يف املؤسسة : املبحث األول-    

  .أساسيات حول التمويل  : املبحث الثاين-    

     .ختاد القرار اإلستثماريإالتمويل و  : املبحث الثالث-    
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  مفهوم و أهمية و أنواع اإلستثماراث في المؤسسة: المبحث األول

وجب عليها اتباع الطرق املثلى يف اختيار ,  حىت تستطيع املؤسسة اإلقتصادية مزاولة نشاطها بشكل عادي 
  .ءة يف العملية اإلستغاللية مبا يكفل هلا الفعالية و الكفا, اإلستثمارات و كذا جتديدها 

  مفهوم اإلستثمار: المطلب األول

  : تعددت و اختلفت مفاهيم اإلستثمار فمنها ما يلي

اإلستثمار هو التخلي عن مبلغ حاضر و أكيد على أمل الوصول على عوائد مستقبلية يقود هذا التعريف اىل -
  : ابراز جانبني

  عامل الزمن“التحكم بني احلاضر و املستقبل” 
 املخاطرة “  رهان مرتبط حبالة عدم التأكد 

  حسب عبد العزيز فهمي هيكل: 

  17. االستثمار هو استخدام األموال احلاضرة لتوليد املستقبل    

  حسب بيير كانسوpierre conso :  

يتميز بأية آلية مالية تتدخل على فرتات متتالية بعد فحصها نستطيع حتليل خمتلف املعامل اليت  قرار اإلستثمار
  18.تعرف عملية اإلستثمار 
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  أهمية و خصائص اإلستثمارفي المؤسسة اإلقتصادية: المطلب الثاني

تمع بصفة عامة و منيز أمهية اإلستثمار  ان لإلستثمارات أمهية بالغة تعود على املؤسسة كخلية انتاج و على ا
  : حسب القطاعات كما يلي

 :أهمية اإلستثمار اقتصاديا و تكنولوجيا .1
  تمع  ,الزيادة يف رأس املال احلقيقي و رأس املال ا
 تكوين رأس مال ثابت, 
 توسيع اإلنتاجية يف املؤسسة, 
 رأس املال السلعي تضخيم, 
 ضمان حتقيق استهالك مستقبلي أكثر.  

  : أهمية اإلستثمار محاسبيا و ماليا .2
  منقولة و غري منقولة,احلصول على أمالك و قيم دائمة ملموسة و غري ملموسة, 
 و الرفع من القيمة السوقية للمؤسسة, احلصول على عوائد أحسن يف املستقبل  .  

ا كان التصنيف الذي ينتمي اليه أي مشروع استثماري بإمكانه أن يتميز باخلصائص و كما ذكرنا سابقا فانه مهم
  : التالية

  إيرادات املشروع اإلستثماري 
 نفقات اإلستثمار 
  مدة احلياة 
 19 القيمة الباقية 
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  أنواع اإلستثمار: المطلب الثالث

  :فإن هناك أربعة أنواع كربى و هي )soulnik(سولينكحسب 

و احلصول على املزيد من ,دف إىل تبديل جتهيزات قدمية  هذه اإلستثمارات: استثمار التبديل أو التحديث. 1
اإلنتاجية و على بديل فيما خيص موارد التموين كما يهدف إىل ختفيض التكلفة بتكييف اآللية أي تطوير جهاز 

 .اإلنتاج أو اخلدمات و حتديثه للتقليل من العمالة اإلضافية

يادة القدرة على اإلنتاجية لدى املؤسسة يف اخلط اإلنتاجي دف هذه اإلستثمارات إىل ز : استثمار التوسيع. 2
شراء ,فتح خط جديد للمبيعات ,شراء أنواع أخرى يف اآلالت:املردود أصال لدى املؤسسة أو اخلط اخلدمايت مثال 

 آلة جديدة تضم اآلالت األخرى املوجودة

نظرة إسرتاتيجية لدى املؤسسة و جند ما يف ينتج هذا النوع من االستثمارات يف : اإلستثمارات اإلستراتيجية. 3
   :هذا النوع من االستثمارات

  تطوير أنواع جديدة من خطوط اإلنتاج, 
 إقتناء منتجات تكنولوجية غري متحكم فيها, 
 شراء احتاد مع املؤسسات األخرى و هذا يف إطار عمليات التكامل األفقي أو الرأسي, 
 مصاريف حول حبوث التنمية و التطور. 

   : جند يف هذه النوع من االستثمار : اإلستثمارات األخرى.4

  اإلجباري(استثمارات ذات الطابع التنظيمي(. 
 استثمارات الرفع من األمن بالعمل. 
 استثمارات إنسانية ذات طابع اجتماعي. 
 20.برامج التوظيف 
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  أساسيات حول التمويل: الثاني المبحث

يعترب التمويل عصب املؤسسة و الطاقة احملركة جلميع الوظائف واألعمال فبدونه تبقى خطط املؤسسة على      
الورق دون تنقيد حيث حتتاج املؤسسات إىل توفري األموال الالزمة من أجل القيام بالتجهيزات و التسيري ورث 

 .داولةاألصول الثابتة و األصول املت

  مفهوم التمويل و أنواعه: المطلب األول

  مفهوم التمويل: الفرع األول

 : لقد أعطيت تعاريف عديدة للتمويل نذكر منها

يعرف التمويل على أنه جمموعة من األسس و احلقائق اليت تعامل يف تدبري األموال و كيفية إستخدامها سواء  
  .األعمال أو األجهزة احلكوميةه األموال ختص األفراد أو منشآت ذكانت ه

يعترب متويل كل املصادر الضرورية إلنشاء مؤسسة وضمان سري نشاطها و كدا توسيعها  أي كل املوارد اليت جتعل 
  .الشركة تنتج أكرت يف ظروف أحسن مما جيعلها قادرة على حتقيق تدفقات نقدية

  فع أو تطوير مشروع ماالتمويل هو أسلوب للحصول على املبالغ النقدية الالّزمة لر 

 أنواع التمويل: الفرع الثاني

  : ميكن النظر للتمويل من عدة زوايا و اليت ترصد من خالهلا أنواع التمويل    

 : من زاوية المدة التي يستغرقها.1

األموال اليت ال تزيد فرتة استعماهلا عن سنة باملبالغ النقدية اليت ختصص لدفع  و يقصد به: متويل قصري األجل -
زمة إلمتام العملية اإلنتاجية و اليت يتم  األجور و شراء املواد و التوسع املومسي و غريها من املدخالت الال ّ

 .تسديدها من احلصيلة املنتظرة للفعاليات اجلارية نفسها 
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و ترتاوح مدته من سنتني إىل مخسة سنوات موضوعة يف الغالب و خيص متويل  : متويل متوسط األجل -
 .املشرتيات و املعدات و اآلالت اخلاصة بالرحبية و املنتظرة من هذا التمويل و اليت يتعني على وفاء القرض 

من طلب األموال لتكوين رأس املال الثابت و تزيد مدته عن مخس سنوات مثل ينشأ  :متويل طويل األجل  -
 . عمليات التوسيع

 :و يقسم إىل  : من زاوية مصدر الحصول عليه.2

التمويل الذايت هو وسيلة حتويلة جد هامة و هي أكثر استعماال حبيث يسمح لتميل نشاطها  : متويل ذايت -
 .بنفسها دون الّلجو إىل أي عمل آخر  اإلستغاليل

يكون هذا التمويل بلجو املشروع إىل املدخرات املتاحة يف السوق املالية أو عن طريق زيادة  : متويل خارجي -
 .رأمساهلا بطرح أسهم جديدة يف السوق

  : من زاوية الغرض اّلذي يستخدم من أجله.3

يصنف إىل تلك األموال اليت ترصد ملواجهة اإلحتياطات و املعامالت قصرية األجل و اليت   : متويل اإلستغالل -
 .تتعلق بتنشيط الدورة اإلنتاجية يف املؤسسة 

و يتمثل يف األموال املخصصة ملواجهة النفقات اليت يرتتب عنها خلق طاقة إنتاجية : متويل اإلستتمارات -
يليها من العمليات اليت تؤّدي إىل  إلقتناء اآلالت و التجهيزات و ما جديدة و توسيع الطاقة احلالية للمشروع

  21. زيادة التكوين الرأمسايل للمشروع 
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  التمويل الداخلي لإلستثمار: المطلب الثاني
ميكن تعريف التمويل الداخلي على أنه امكانية املؤسسة متويل نفسها بنفسها سواء عن طريق األموال املتولدة     

أي اّليت تصنعها حتت ،أو عن طريق األموال اليت تتحصل عليها مصادرها اخلاصة ،عن العمليات اجلارية للمؤسسة 
  : اخلية لإلستثمار فيما يليحيث ميكن إدراج أهم املصادر الد ،التصرف عند اإلنشاء 

غري أّن هذه األموال توضع حتت  ،هي األموال اليت حيضرها الشركاء يف بداية اإلنشاء : أموال مجاعية - 1
 .و يطلق عليها اسم رأس املال،تصرف الشخص املعنوي بصفة دائمة 

و توضع حتت تصرف الشخص ،هي اليت يضعها الفرد يف املؤسسة اليت أنشـها حديثا  : أموال فردية - 2
و هي حالة املؤسسات الفردية أي األموال اليت خصصها التاجر الفرد من أمواله ،املعنوي بصفة دائمة 

دف التمييز بني أموال الشخص ،أو عند رأس مال املؤسسة  ،اخلاصة سواء عند اإلنشاء  و هذا 
 .)املؤسسة(الطبيعي و بني أموال الشخص املعنوي

تكون عند إصدار املؤسسة أسهم جديدة لإلكتتاب حبث تعرضها بسعر أو بقيمة :ني عالوات املسامه - 3
ا من قبل   .سوقية أعلى من قيمة األسهم اليت اشرت

معة من طرف املؤسسة  : اإلحتياطات - 4 فهي متثل نتائج السنوات السابقة املوجبة ،تعترب من األموال ا
 :ميكن تصنيفها انطالقا من عدة معايري اليت بقيت حتت تصرف املؤسسة بصفة مؤقتة حيث 

من النتيجة الصافية % 5و هي حيددها القانون التجاري اجلزائري و قدرت بنسبة  : احتياطات اجبارية. 1- 4
  .من رأس املال و ال توزع على أصحاب املؤسسة % 10و ال تتعدى نسبة 

  .شركاء و هي غري إلزامية تتمثل مبحض إرادة املسامهني أو ال : احتياطات غري الزامية. 1- 4
هي مجيع األموال اّليت تتحصل عليها املؤسسة من أجل مواجهة التكاليف املختلفة سواء :اإلعالنات  - 5

ة مع املؤسسة أو جهة ،املتعلقة باإلستثمار أو اإلستغالل ّ هذه اإلعالنات يكون مصدرها جهة هلا  وصي
ة  ّ  .اإلستثمارفهذه اإلعالنات عموما توجد لتمويل  ،غري وصي

ير لإلستثمار وذلك إستنادا باعتبار وجود التضخم فإنه ال بّد من إعادة التقد : فرق إعادة التقدير - 6
ا متويل اإلستثمار حيث تعترب مصدر من مصادر التمويل ،ر السوقإلسعا فإّن هذه الزيادة ميكن 

 .الّداخلية 
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هي تناقص القيمة احملاسبية ألصل من األصول الناجتة عن إستعماله أو عن الزمن أو  : اإلهتالكات - 7
 22.عن التطور التكنولوجي أو آثار أخرى و عليه نقول أنه من وسائل التمويل الّداخلي
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  التمويل الخارجي لإلستثمار: المطلب الثالت
يكن تعريفه علئ أنه خمتلف األموال اليت تتحصل عليها املؤسسة من مصادر خارجية لتغطية تكاليفها يف حالة    

  .املوارد اخلارجية يكون أقل تكلفة أو يف حالة إستعمال،عجز املوارد الداخلية 
وعلى خمتلف  االستثماراتمن الديون على  ءابتداهي جمموع الديون اليت تتعلق بنشاط املؤسسة : الديون 

هي : االستثماروغري ذلك أما بالنسبة للقروض املوجهة لتمويل ،باإلضافة إىل املوردون وأوراق الدفع ناتزو املخ
ا املؤسسة لفرتات طويلة للحصول على اإلنتاج ومعداته و إما على عقارات مثل تلك العمليات اليت تقوم فيه

يف املستقبل  من ورائه عائد أكرب هو إنفاق حايل ينتظر فاالستثماروعليه ،املباين الصناعية و التجارية و اإلدارية 
و اليت يتم تصنيفها   تثماراالسئد تكون متقطعة وتتدفق خالل السنوات لعمر واويكون عادة مرة واحدة بينما الع،

  : كما يلي

 : عمليات القروض الكالسيكية لتمويل اإلستثمار.1

    : وتتمثل يف قروض متوسطة األجل و قروض طويلة األجل وتنقسم إىل
 وتوجه لتمويل اإلستثمارات اليت ال يتجاوز عمر إستعماهلا سبعة سنوات : قروض متوسطة األجل

 وسائل نقل،األالت: متل
  سبعة سنوات وميكن أن متتد إىل  استعماهلا رستثمارات اليت يتجاوز عمإللتمويل ا هوتوج: طويلة األجلقروض

 .األراضي و املباين: العشرين سنة مثل

و هو فكرة حديثة التجديد وجا للتخفيف من أعبا املؤسسة عند قيامها باإلستثمار للمرة : اإلئتمان اإلجياري.2
و أي أصول مادية أخرى الليت خيتارها املستأجر ملّدة معينة ,بكراء أو تأجري آالت ومعداتاألوىل وهو قيام البنك 

  23.ابل دفع أقساط تسمى مثن اإلجيارمق
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  التمويل و إتخاد القرار اإلستثماري: المبحث الثالث

دف احلصول  متخذي اهتمامينّصب      القرارات اإلستثماري على كيفية توظيف األموال املتاحة توظيفا أمثال 
على العوائد املالئمة ملستوى املخاطرة اليت تتعرض هلا هذه األموال عند توظيفها من خالل إختيار أحد البدائل 

  . تلف العوامل بكل بديلاملتاحة املالئمة و حتقيق أهداف املستثمر باإلعتماد على معلومات و حتليالت ملخ

ا الثاين فقد      و عليه قمنا بتقسيم هذا املبحث إىل مطلبني تطرقنا يف األول إىل معايري تقييم رحبية اإلستثمار أمّ
  .اإلستثماري تطرقنا إىل متطلبات الوصول للقرار

  معايير تقييم ربحية اإلستثمارات: المطلب األول

ميكن التطرق إىل كلّ هذه املعايري على حدى به و اإلختالف من خالل ذكر أهم املميزات و العيوب حيث     
  : هناك نوعني من املعايري املستخدمة ميكن إمجاهلا فيما يلي

 : معايير التقسيم البسيطة.1

كل من معامالت اخلصم للتّدفقات النقدية   تتميز هذه املعايري بسهولة احلساب و عدم أخذها بعني اإلعتبار
  : و تأثريات الزمن و التضخم و تندرج هذه املعايري فيما يلي,الداخلية و اخلارجية

هو عبارة عن النسبة املئوية بني متوسط العائد :  )املعيار احملاسيب(معايري املعدل املتوسط للعائد  1.1
 .إىل متوسط التكاليف اإلستثمارية األولية) يمتوسط الربح السنو (السنوي

وهي تلك الفرتة اليت يستطيع املشروع إسرتداد األموال املستثمرة فيه أو الفرتة اليت  : معايري فرتة اإلسرتداد 2.1
و حيدد عادة حّد أقصى لفرتة اإلسرتداد يسمى ،عندها يتحقق التساوي بني التدفقات النقدية الداخلية و اخلارجية

  .حيث نعطي األفضلية للمشروع اّلذي يتميز بفرتة إسرتداد أقل ،القصوى )الفرتة املتعلقة باإلسرتداد(القطع بفرتة

إىل التدفقات النقدية  )العوائد(هو إجياد نسبة التدفقات النقدية الداخلية  : نسبة العوائد إىل التكاليف 3.1
  و  ،إلقتصادية للمشروع و بدون خصم هذه التدفقاتطول العمر ا )التكلفة اإلستثمارية و التشغيلية(اخلارجية
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فيما بني التدفقات النقدية الداخلية و اخلارجية قيمة موجبة كي يكون املشروع .يفرتض أن تكون حصيلة النّسبة
  ¹.جمديا

تساوي عندها حجم قيم اإلرادات مع حجم قيم إمجايل التكاليف التشغيلية هي النقطة اليت : نقطة التعادل 4.1
 .املنفقة لتحقيق ذلك احلجم من الوحدات املنتجة

 

وهي مدى استجابة املشروع املقرتح للتغريات اليت حتدث يف أحد املتغريات أو العوامل  : حتليل احلاسبية 5.1
أو مدى حساسية املشروع للتغيري اّلذي يطرأ على العوامل املختلفة اليت تؤثر على املشروعات ،املستخدمة لتقييمه

 24.سعر بيع الوحدة،مثل تغيري حجم اإلستثمارات 
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  : معايير التقييم الحركية.1

ثالث طرق رئيسية لقياس رحبية املواد املخصصة ملشروع معني بأسلوب التّدفق النّقدي املخصوم و ذلك  توجد
  : لتقدير قوة الكسب للموارد املخصصة للمشروع و الطرق الثالثة

و يقصد بالقيمة احلالية كم يساوي مبلغا ما حاليا يتدفق يف املستقبل يف سنة  : طريقة صايف القيمة احلالية 1.1
  : و ميكن التعبري عنه بالصفة التالية.أو سنوات الحقة 

  القيمة احلالية للتدفقات اخلارجية-القيمة احلالية للتدفقات النقدية الداخلية=صايف القيمة احلالية

ل اخلصم الذي خيفض صايف القيمة احلالية إىل الصفر و يعطى هو معد: معيار معدل العائد الداخلي 2.1
 : بالعالقة التالية

  القيمة احلالية للتدفقات النقدية الداخلية =التكلفة اإلستثمارية األولية 

 نقدية اخلارجيةلهو نسبة القيمة احلالية للتدفقات النقدية الداخلية إىل القيمة احلالية للتدفقات ا: دليل الرحبية 3.1
 : و تعطى بالعالقة التالية

  25. القيمة احلالية للتدفقات النقدية اخلارجية ÷القيمة احلالية للتدفقات النقدية الداخلية= معيار دليل الرحبية 
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  متطلبات الوصول إلى قرار إستراتيجي: المطلب الثاني

  .إّن الوصول إىل القرار اإلستثماري يتطلب بيانات ضرورية و اليت ستبني بعضها يف الفرعني املواليني 

  النفقة األولية  : الفرع األول

يقصد بالنفقة األولية لإلستثمار جممل التكاليف اإلستثمارية الالّزمة إلنشاء مشروع استثماري و اّليت تتفق مع     
و تتضمن النفقة األولية لإلستثمارات عدد كبري من النفقات ,بح حيقق تدفقات نقدية بداية املشروع إىل أن يص

   : منها

 .اآلالت,املعدات ,النفقات املتعلقة بشراء األصول األولية الثابة كاألراضي  -
 ...الرتكيب,النفقات املتعلقة بالشراء كنفقات النقل -
 .النفقات املتعلقة بالّدراسات التمهيدية للمشروع -
 .النفقات املعنوية املرتتبة عن إنشاء املشروع اإلستثماري -
 .رأس املال اّلالزم لتشغيل املشروع مع بداية انطالقه فقط -

  : و من أهم األساليب املتبعة يف حتديد النفقة األولية لإلستثمار نذكر ما يلي

اية حياة املشروع جيب أن تطرح القيمة البيعية من النفقة  يف حالة وجود قيمة متبقية للمشروع اإلستثماري.1 يف 
اية حياة املشروع اإلستثماري إلننا سوف نسرتجع مبلغ القيمة املتبقية يف آخر الفرتة و  األولوية لإلستثمار يف 

  26.تضاف لصايف التدفقات

حدوث التخلي ,جديد حمل مشروع قدمي  قد يرتتب عن إنشاء مشروع إستثماري: يف حالة وجود بديل آخر.2
 : إّن التخلي عن األصول القدمية يكون بأسلوبني.عن األصول اخلاصة باملشروع القدمي 

  احلصول على ربح من جرا بيع األصول القدمية و عليه جيب أن ختضع هذه األرباح للضريبة و تعترب
 .تكلفته و بالتايل تضاف لإلنفلق املبدئي لإلستثمار 
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  احلصول على خسارة و هذا يعمل على ميزة ضريبية و بالتايل جيب أن حتدف هذه امليزة الضريبية من
 27.اإلنفاق املبدئي

  التدفقات النقدية المتولدةثم المشروع و معدل اإلستثمار: الفرع الثاني

وبإدخال التأثر ,التدفقات النقدية هي عبارة عن الفرق بني اإليرادات و النفقات الناجتني عن املشروع اإلستثماري
ا بعدة طرق منها(A)    الضرييب تصبح التدفقات النقدية الصافية و اليت نرمز هلا   : ويتم حسا

A=(R-D)(a-T)+dot=y(1-t)+dot=B+dot 

:Rجممل اإليرادات  

:Dات مبا فيها خمصصات اإلهتالكات و املؤوناتجممل النفق  

:Tالنتيجة اإلمجالية قبل الضريبة  

:Bالنتيجة اإلمجالية بعد الضريبة  

:tمعدل الضريبة على دخل املؤسسة  

و ,يرتبط معدل اإلستحداث كون قرار اإلستثمار دون إستحداث أمر غري مستحب: معدل إستحداث اإلستثمار
  .أمر بسيط حيث نكتفي جبميع التدفقات النقدية املتولدة عن اإلستثمار القيام به

و بالتايل تظهر ضرورة إضافة ,إن هدا اإلستخدام ناقص من الناحية اإلقتصادية كونه يهمل عنصر هام هو الزمن
  اإلستثماري تكلفة رأس املال عند إختاد القرار : معدل إستحداث نسميه معدل خصم الفائدة أواملصطلح املايل

  : إّن إعتبار معدل اإلستحداث أهم مراحل الوصول إىل قرار استثماري يرتبط ب

  ال يأخد بعني اإلعتبار اخلسارة املتمثلة يف تدهور القدرة الشرائية للنقود مع مرور الزمن بسبب التضخم 
 يهمل العوامل الكيفية إذ يهتم بالعوامل الكمية فقط 

                                                             
  305ص،المرجع نفسه،ناظم محمد نوري.  27
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  اية عند إستخدام اجلدول املايل لإلستحداث نفرتض أّن التدفقات الداخلية أو اخلارجية حتدث يف 
 28.الفرتة
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 : خالصة الفصل
تتعدد و تتنوع و هذا حسب شكل العملية  االقتصاديةيف املؤسسة  االستثماراتنستنتج مما سبق أّن عملية متويل  

و من خالل هذا الفصل نقول أن العملية التمويلية تبحث  ،للقرضالتمويلية املطلوبة و كذا طبيعة املؤسسة الطالبة 
املالية اليومية للمؤسسة و يف املصادر التمويلية بالكمية املناسبة و التكلفة املالئمة و الّسهر على  عن اإلحتياجات

  . إنفاقها بالطريقة األحسن
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  .ريتقديم البنك الوطني الجزائ: المبحث األول

يعترب البنك الوطين اجلزائري من البنوك , لكن بصفة عامة نقول , هناك عدة تعاريف للبنك الوطين اجلزائري 
كما يدل عليه امسه فهو بنك عمومي خيتص يف القيام مبختلف العمليات , التجارية اليت نشأت بعد االستقالل 

  .التجارية سواء يف الداخل أو اخلارج

  مراحل تطور النظام البنكي بالجزائر :األول المطلب

ا النظام املصريف اجلزائري و هي ثالثة  :سنتطرق يف املطلب إىل مراحل اليت مر 

  المرحلة االستعمارية  .1
كانت اجلزائر خالل االستعمار الفرنسي قد عرفت نظاما بنكيا تابعا للنظام املايل و النقدي الفرنسي أي انه خيدم 

ية و كان األمر ينطبق على اخلزينة العامة اليت كانت جتمع املوارد اجلبائية من الشعب اجلزائري و املصلحة الفرنس
م شبكة من البنوك عددها اكرب من ذلك 1830إعادة توزيعها إىل املعمرين األجانب، ظهرت يف اجلزائر منذ 

ع العام باإلضافة لفروع البنوك الذي جنده يف املستعمرات الفرنسية األخرى كبنوك خاصة و أخرى تابعة للقطا 
 3000.000م تأسس بنك اجلزائر برأس مال قدره ثالث ماليني 1851الفرنسية لكن تابعة لفرنسا، و يف 

م اختذت السلطات الفرنسية إجراءات جذرية بشأنه و ذلك يف تغيري امسه الذي 1900فرنك فرنسي، لكن يف 
م عاد امسه كما كان يف 1956ا فبعد استقالل تونس يف أصبح بنك اجلزائر و تونس و األمر مل يبقى هكذ

  29.السابق و غداة استقالل اجلزائر أصبح يعرف بالبنك املركزي اجلزائري
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  مرحلة  االقتصاد المخطط.2

ا و استقالهلا االقتصادي و النقدي، لكن وجدت اجلزائر نفسها مباشرة بعد  متيز باسرتجاع الدولة لسياد
ريب رؤوس األموال إىل اخلارج مما أدى بالسلطات اجلزائرية إىل إنشاء  االستقالل يف أزمة مالية خانقة متمثلة يف 

  .بنك مركزي و إصدار عملة وطنية 

هاز املصريف اجلزائري كان يعمل بآليات النظام املخطط و اليت تقتضي أن تكون مجيع يف هذه املرحلة فان اجل
البنوك مملوكة للدولة إىل جانب أن آليات تسيري البنوك يغلب عليها الطابع اإلداري، ذلك أن العالقة بني البنك 

يف غالب األحيان على متويل العجز  املركزي و اخلزينة العامة كانت عالقة تبعية إذ جتد أن البنك املركزي كان جمربا
  امليزاين مما حول البنك املركزي إىل جمرد أداة إصدار 

النقود ، وكذلك عالقة البنوك باملؤسسات العمومية  هي عالقة تبعية إذ جند أن هذه البنوك كانت جمربة على متويل 
يل ، مما أدى بالبنوك إىل عدم القدرة املؤسسات االقتصادية العمومية دون أن يكون هلا احلق يف رفض هذا التمو 

على اسرتجاع قروضها الن املؤسسات العمومية كانت يف الغالب تعاين من العجز هذا الواقع جعل هلدا اجلهاز 
 30. املصريف اجلزائري أنه يتميز باجلمود والتأخر يف تنفيذ العمليات إىل جانب البريوقراطية يف تنفيذ املعامالت

  النقدية مرحلة اإلصالحات 3

تأيت هذه اإلصالحات بعد التعارض القائم بني اعتبارات متويل التنمية وأولويتها ودلك وفقا آلليات وشروط 
ا، وقد دفع هذا األمر السلطات العمومية إىل التفكري يف إدخال  تتحدد أصال بآليات وأهداف التنمية ذا

هدفها إعطاء األدوات الضرورية للعمل كمؤسسة جتارية ولكن إصالح  إصالحات عميقة على النظام البنكي،
  النظام البنكي مبعزل عن إصالح النظام االقتصادي ككل ال جدوى من ورائه باعتبارمها مما يعتمدان على فلسفة 

لة واحدة، وهلذا كان التدرج يف إصالح النظام البنكي يتصل إىل صورته الراهنة تكيفا مع اإلصالحات الشام
  31. لالقتصاد الوطين

                                                             
30 13/12/1962المؤرخ في  62/114القانون المتعلق بإنشاء البنك المركزي رقم     

31 62،مرجع سابق،ص محاضرات في اقتصاد البنوك ،شاكر القزوني )     
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  .نشأة البنك الوطني الجزائري: المطلب الثاني

على شكل شركة وطنية تسري  1966جوان  13بتاريخ  178- 66أسس البنك الوطين اجلزائري مبرسوم        
بواسطة القانون األساسي هلا و التشريع التجاري و التشريع الذي خيص الشركات اخلفية ما مل تتعارض مع القانون 

  .األساسي املنشئ هلا

ا أسست على شركة وطنية برأس إال أن هذه الوضعية أخلت بعض الشيء ,مليون دج  20مال  على الرغم من أ
باملائة  5مسح للجمهور باملسامهة يف رأس املال مبعدل قدره ,مبفهوم شركة وطنية ذلك  و من خالل املادة السابعة 

  .و ميكن أيضا إن يصل إىل حد مبلغ مسامهة الدولة يف رأس ماله و الذي أشرنا إليه أعاله

أين مت شراء مجيع هذه املسامهات ,  1970املسامهات اخلاصة يف رأس مال البنك حبلول عام و مت وضع حد هلذه 
حسب القانون األساسي فان مجيع البنك يسري من قبل رئيس مدير ,من طرف الدولة ليصبح البنك ملك للدولة 

و متويل خمتلف  عام و جملس إدارة من خمتلف الوزارات و يعمل و يعمل كبنك ودائع قصرية و طويلة األجل
التجارة ,حاجيات االستغالل و االستثمارات جلميع األعوان االقتصاد جلميع القطاعات االقتصادية كالصناعة 

ا استخدمت كأداة لتحقيق سياسة احلكومة يف التخطيط املايل بوضع القروض على املدى ...الزراعة , اخل كما أ
  .لوضع القروض الطويلة و املتوسطة األجل القصري و املسامهة مع اهليئات املالية األخرى

  :كما انه من املمكن أن تقوم بـ

 إعطاء ضمانات يف جمال الصفقات العمومية.  
 متويل التجارة اخلارجية.  
 قبول الودائع بكل أشكاهلا.  
  إعطاء قروض و تسبيقات بدون أو بضمانات.  
 التدخل يف العمل الصرف اآلين أو اآلجل.  
 خلارجيةالعمل كمراسل للبنوك ا.  
   اإلمضاء، خصم و شراء أو اخذ يف حمفظة كل األوراق التجارية و كل السندات كسندات اخلزينة

  .اخل...العمومية
قام البنك الوطين اجلزائري بكل الوظائف كأي بنك جتاري إال انه كانت له حق االمتياز يف  1982و حىت سنة 

ال متويل القطاع الزراعي مبد الدعم املايل و القروض و   .هذا تطبيقا لسياسة احلكومة يف هذا ا
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تسري وفقا ,أصبح البنك اجلزائري مؤسسة عمومية اقتصادية على شكل شركة باألسهم  1989فيفري  16يف   
 1988جوان  21ل  119-88و قانون  1988 جانفي 12ل  04-88و  03- 88و  01-88لقوانني 
  .و بالقانون التجاري 1988سبتمرب  28ل  177-88و قانون 

شارع  8و بقي املقر االجتماعي باجلزائر ب   ب و جو بقيت تسميته بالبنك الوطين اجلزائري و باالختصار    
 .ريسنة ابتداءا من التسجيل الرمسي بالسجل التجا 99شي غيفارة و حددت مدته ب 

و ينقسم رأمسال البنك الوطين اجلزائري و الذي حدد يف أول مجعية تأسيسية مبليار دج مقسم إىل ألف سهم    
  :قيمة كل سهم مليون دج و مقسمة بني ,

  وسائل اإلنتاج" مكتتب فيها من صندوق املسامهة 350إىل  1حصة من  
  احملروقات , ماملناج" حصة مكتتب فيها من صندوق املسامهة  700إىل  351من."  
  الصناعات الغذائية" حصة مكتتب فيها من صندوق املسامهة  900إىل  701من."  
  32.الصناعات املختلفة" حصة مكتتب فيها من صندوق املسامهة  1000إىل  901من 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

 وثائق من البنك 32
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  )(BNAتعريف البنك الوطني الجزائري :الثالث المطلب

مت إنشاء   SOCIETE PAR ACTIONSالبنك الوطين اجلزائري هو عبارة عن شركة أسهم 

حيث أنه يف عهد االستعمار كانت  13/06/1966هذا البنك بعد تأميم النظام البنكي اجلزائري و بالضبط يف 

  : وهي  ا يف اجلزائريف اجلزائر بنوك أجنبية اليت كانت متارس نشاطه

  .CICالقرض الصناعي و التجاري *   

  BPPBبنك باريس و الدول اهلولندية *   

  BNCIAبنك الوطين من أجل الصناعة و التجارة يف اجلزائر ال*   

  CFATالقرض اجلزائري التونسي *   

 01- 88وفقا لقانون و قد توسع البنك كثريا و اتسعت فروعه حيث مت تأسيس البنك الوطين اجلزائري باملدية 

ومت إدراج ذلك يف القانون التجاري اجلزائري وفقا لقواعد خاصة مطبقة على البنوك  12/01/1988بتاريخ 

ومت إبراز القوانني يف  08-93رقم  12/04/1993والقرض و مت تعديل هذا القانون و كان آخر تعديل يف 

 LES STATUES ET LES TEXTES( نصوص و مقررات خاصة  بالبنوك

SUBSEQUENT ( كما أن البنكBNA  يقوم بنشاطات عديدة لكونه بنك للوديعة

BANQUE DE DEPOT ) ( و أيضا يقوم بعمليات التبادل والقروض يف اطار تشريعات وأنظمة

منصوص عليها كذلك يقوم باستقبال ودائع ورؤوس أموال مقدمة من طرف األفراد وللبنك تسمية خاصة وهي 

  )ج-و-ب(ائري والذي مت كتابته يف شكل مبسط البنك الوطين اجلز 
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 BNA)  ( حيث أن هذه التسمية تتواجد يف مجيع الوثائق املتعلقة بالبنك كالوسائل والفواتري واإلعالنات كما

وحددت مدة حياة هذه املؤسسة  SOCIETE PAR ACTIONأن هذه التسمية تتبعها شركة أسهم 

 سنة وهي ثابتة و ليبدأ احلساب بداية من اليوم الذي مت احلصول فيه على رقم خاص بالسجل  99بـ 

لس الوطين  600مليار و  14التجاري ويقدر رأس مال البنك حاليا بـ  مليون دينار حاليا وهو ناتج عن قرار ا

  )CONSEIL NATIONAL DE PLANIFICATION(  )1( للتخطيط
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  مهام و أهداف البنك الوطني الجزائري : المبحث الثاني

  .مهام نشاط البنك: المطلب األول

  :البنك الوطين اجلزائري يقوم بنشاطات متعددة أمهها 

الودائع املتعلقة برؤوس األموال من طرف االشخاص كما أن البنك يسمح بتسديد إما نقدا أو استقبال  )1

وتتم عمليات (ألجل أي عند حلول آجال االستحقاق وكذلك يصدر وصوالت استحقاق وسندات 

 ).االقرتاض من أجل تغطية احلاجيات اليت يتطلبها نشاط معني

ن طريق الشيك و املتعلقة بعمليات التوطيد استقبال عمليات الدفع اليت تتم نقدا أو ع )2

domiciliation والتحصيلle virement  ورسالة القرض ومجيع عمليات البنك. 

مينح قروض جبميع أشكاهلا سواء كانت قروض أو تسبيقات بدون ضمانات وذلك من أجل حتقيق  )3

 .نشاطات معينة 

 .العمليات املتعلقة بالقروض وذلك حلساب مؤسسات مالية أو حلساب الدولة يضمن مجيع )4

 .فراد و مراقبة استعماهلالألتوزيع رؤوس األموال  )5

اية جيدة لعملية التنازل عن  )6 اكتساب جزئي أو كلي سواء بضمان أو بدون ضمان ناتج عن حتقيق 

 .مجيع الديون واليت تتم دفعها مباشرة من طرف املدين

الدفعات املبالغ ) BON(وصوالت /شراء أوراق جتارية /جبمع العمليات املتعلقة باالكتتاب اخلصميقوم  )7

 LES COLLECTIVITESاملصدرة من طرف اخلزينة العامة أو الشركاء العموميني 

PUBLIQUES  االلتزام عند حلول موعد االستحقاق والذي حيول اىل أمر ناتج عن العمليات الصناعية 
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عمليات اليت تتم عن طريق هيئات وإدارات عامة تتفاوض يف وضع الوالتجارية والزراعية أو املالية وكذلك 

 .بعض االبعاد و إعادة خصم القيم 

 .يقوم بدور البنك املراسل مع البنوك االخرى )8

 :عمليات التجارة اخلارجيةالتمويل بشىت طرق  )9

  استقبال يف شكل وديعة مبالغ السنداتLES TITRES.  

  استقبال أموال ناجتة عن عمليات الدفع و اخلاصة بالسفتجة، سند األمر ،شيك، فواتري، أو وثائق

 )أخرى جتارية و مالية

لسندات، و يلعب دور الوساطة يف عمليات الشراء أو البيع و كذلك األوراق العامة كاألسهم، ا )10

 .خصوصا القيم املنقولة

يقوم جبميع عمليات التبـادل سواء كانت نقدا أو آلجل كذلك عمليات تعاقد من أجل اإلقراض و  )11

 .االقرتاض

اية جيدة لعملية  )12 قبول مجيع العمليات املتعلقة بتظهري االعتمادات املستندية، ضمان تنفيذ جيد للعقد 

 .البداية ،يؤمن خدمات املؤسسات االخرى و املتعلقة بالقرضالتسديد، مراقبة مجيع العمليات من 

اإلجيار ومجيع العمليات املنقولة والغري املنقولة اليت ختصص , البيع:اكتساب أموال من العمليات التالية )13

 . نشاط البنك أو املتعاملني معه

مهما كان شكلها واليت هلا فوائد متعلقة مبؤسسات أو شركات  البنك الوطين اجلزائري يقوم جبميع املهام )14

 .جزائرية كانت أو أجنبية وتسعى إىل حتقيق أهدافه وتطوير األعمال اخلاصة به
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يعمل على تسيري أعماله بصفة مباشرة أو غري مباشرة حلسابه أو حلساب  BNAالبنك الوطين اجلزائري  )15

أطرافه لوحده أو مع شركائه يف مجيع االعمال اليت تدخل يف حتقيق أهدافه لذلك يقوم بإجناز األعمال 

 : املرتبطة بأهدافه يف اطار تنظيمي باإلضافة اىل عدة خدمات أخرى متعددة األنواع 

  الشيكات كفتح احلسابات و منح.  

 خدمة التعهدات أو االتفاقيات. 

 تأجري اخلزائن احلديدية. 

 طلب معلومات اقتصادية من البنوك. 

 البنك الوطني الجزائري أهداف: المطلب الثاني
 :يلي الوطين اجلزائري مجلة من األهداف أمهها ما للبنك
 .الوكاالت يف كل الواليات الوطنية حماولة التوسع بفتح املزيد من - 
 .النقدية تقنيات و وسائل حديثة ملواكبة التقدم التكنولوجي يف ظل اإلصالحات إدخال - 
 .إخل...كمنح القروض و جذب الودائع ترقية العمليات املصرفية املختلفة، - 
 .مكانة إسرتاتيجية ضمن اجلهاز املصريف احتالل - 
  33.لعب دور فعال يف إحداث التنمية االقتصادية - 
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  الهيكل التنظيمي للبنك الوطني الجزائري: لمطلب الثالثا

  :  تتمثل  هذه اهليئات العليا و العملية طبقا للتنظيم الداخلي للبنك و متثل بالشكل التايل

يمثل الهيئات العليا و العملية في البنك مأخوذة من الهيكل التنظيمي للبنك الوطني   )2(الشكل 
  الجزائري
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 وكالة رئیسیة

شبكة االستغاللمدیریة   

مدیریة وسائل 
 الدفع اإللكترونیة

مدیریة المؤسسات 
 الكبرى

 قسم االلتزامات

المنازعات القضائیة. م األمانة العامة  المتفشیة العامة 

قسم تسیر الوسائل 
 و الموارد البشریة

قسم االستغالل و 
 الترقیة التجاریة

قسم التنظیم و  القسم الدولي
 أنظمة اإلعالم

المستخدمین و .م
العالقات 

متابعة . م
االلتزامات و 

 مدیریة العالقات

الدولیة و التجارة  

 مدیریة التنظیم

مدیریة العملیات 
 المستندیة

مدیریة التسویق 
 و االتصال

مدیریة 
مدیریة  المحاسبة

المؤسسات 
الصغرى و 
 المتوسطة

الوسائل . م
 العامة

مدیریة العملیات 
المالیة مع 

المحافظة . م
على الوسائل 

 العامة

مدیریة المالیة و 
 الخزینة

مدیریة 
 اإلعالم

مدیریة التطیر 
الشبكیة 

 مدیریة التكوین

 وكالة ب

 الرئیس المدیر العام

 وكالة ج وكالة أ
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  :  الخلية اإلدارية )1
  .األمانة العامة, املدير، نائب املدير: حبيث تضم, وهي اخللية املسرية للوكالة

 ومن . وهو أعلى جهاز يف الوكالة حيث يشرف على مجيع املصاحل املوجودة يف الشكل التنظيمي :المدير

  :أهم مهامه

 السهر على تطبيق القوانني وممارسة الرقابة على املوظفني؛  
 يقوم بوضع السياسات اخلاصة بالعمل داخل الوكالة وإعداد امليزانية السنوية؛  
   اخل....استقبال شكاوي الزبائن,كإمضاء على الوثائق املهمةكما يقوم املهام اليومية املتداولة.  

 ويقوم بـ, وهو خيلف مكان املدير يف حالة الغياب أو يف حالة مهام خارج البنك :نائب المدير:  

 تسيري املستخدمني وتوفري الوسائل العامة من مطبوعات الوثائق؛  

 يقوم جبميع األعمال اإلدارية باملوازاة مع املدير كما ميثل كعضو استشاري يف فحص القروض املقدمة.  

 كما تعمل على, تتكفل هذه املصلحة باالتصال داخل وخارج الوكالة :األمانة العامة:  

 إيصال املعلومات من املدير إىل املصاحل؛  
 تاج إىل إمضاءات؛حتديد مواعيد لقاءات املدير ومجع الوثائق اليت حت  
 استقبال الزبائن القادمني لالستعالم.  

  :تعمل هذه املصلحة على مهام الصندوق والتحويالت :مصلحة الصندوق )2

 حبيث أن الرئيســـي يستقبل  ,صندوق رئيسي وآخر ثانوي: وهو بدوره ينقسم إىل قسمني :الصندوق

وهذا ما جيري العكس يف الصندوق .الودائع وعمليات السحب والدفع بالعملــة الوطنيـــة ومببالـــغ كبرية
  :ومن خالل هذا نستخلص أن الصندوق له عمليتني أساسيتني يقوم من أجلها وهي. الثانوي

 ريوهو إضافة مبلغ معني سوء كان حلساب خاص أو للغ :اإليداع.  

 يتم بطلب من الزبون وذلك باقتطاع مبلغ معني من حسابه بتقدميه اما بدفرت الشيكـات أو  :السحب

 .شيــك الشباك أو دفرت االدخار
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 وإيداعه يف حساب ) اآلمر(تتمثل هذه العملية يف اقتطاع مبلغ معيـن من حساب الزبون  :التحويالت
 .وتسري هذه العملية بناءا على طلب الزبون فقط). املستفيد(لشخص آخر 

  

مصاحل يف جمال القروض وهي  5تعمل هذه اخللية من خالل  :مصلحة القروض وااللتزامات )3

قروض , مصلحة قروض القرض املؤسســـات املصغرة, رةمصلحة القروض املصغ, مصلحة الدراسات
تم بثالثة مصاحل . أسرتك+مصلحة العقاري, القطاع العام واخلاص ــة االلتزامات  املتابعـــة "أما مصلحـ

  34" .قسم النشاط التجاري, مصلحة الشؤون القانونية واملنازعات, اإلدارية
 مصلحة القروض:  

  :وهي بدورها تضم املصاحل التالية

 مهمتها تتمثل يف دراسة ملفات القروض وهذا من خالل :مصلحة الدراسات:  

 استقبال طلبات القروض والسهر على مراقبة الوثائق املكونة للملف؛  

 مناقشة الضمانات, املبلغ التسديد, اقرتاح ووضع القروض مع حتديد املدة.  

 ل الشباب ومتخصصـة وهي خليـة مكلفـة مبنح قروض لصاحل تشغي :مصلحة القروض المصغرة

  .ملشاريع صغرية كاحلرفيني

 وهي مصلحة تقوم أيضا على أسـاس منح قروض لصاحل تشغيــل   :قروض المؤسسات المصغرة

  .CNACو فرع     ANSEJفرع :الشباب لكنها تتفرع إىل فرعني 

 حبيث أن :قروض قطاع العام والخاص:  

 وطــلب القرض يتم مباشــرة إىل هذا . اخل...حرفيـني ,جتار, يقوم مبنــح قروض للمستثـــمرين: الخاص

  .املكتب دون اللجوء إىل وكاالت التشغيل

 تم باملشاريع االستثمارية املوجهة للقطاع الصناعي كالسباكة والنسيج :العام. 

                                                             
 وثائق من البنك 34
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  ومشروع أسرتكقرض العقاري:   

 تعمل هذه املصلحة على املسامهــة بقروض من أجل شراء أو اجناز مساكن  :مصلحة القرض العقاري

  .فردية

 ــل  :مصلحة مشروع أسرتك وهي مصلحـــة تعمل يف إطـار برنامـــج من أجل حاسوب لكل أسرة مقابـ

 .اقتطاع شهري من دخل املستفيد من هذا املشروع

 تعمل هذه اخللية يف شكل جتانس مصلحتني :مصلحة االلتزامات:  
 كما تعمــل , يقوم هذا املكتب مبتابعة ملفات وعمليـات تسديد القروض :مصلحة المتابعة اإلدارية

  .على جتديد عقود التأمني عند حلول انتهائها
 ــي حتل على يهتم هذا املكتــب بالشؤون القانونيـة واملنازعات الت :مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات

م, البنك   .كما تقوم بتجميد أرصدة األشخاص يف البنك يف حالة عدم تسديد ديو
 يتكفل هذا القسم بفتح حساب املوظفني والتجار وأصحاب العملة الصعبـة  : قسم التنشيط التجاري

  :كما تعمل على
 بنك وعدم املطالبة حبيث يتعهد الزبون برتك مبلغ من املال حتت تصرف ال: فتح حساب الودائع لآلجل

ويشرتط للزبــون أن يفتح حساب تابع للوكالة مببلغ , به إال عند تاريخ االستحقــاق احملدد من طرفه
 .دج 10000أدناه عليه أن يتجاوز 

 موضوعـة حتت تصرف البنك وهــي  ,وهي عبارة عن سندات قابلة للتحويل: إصدار أذنات الصندوق
  .سنوات 10أشهر إىل  3متثل قيمة معينة من النقود موضوعة ملدة معينة ترتاوح بني 

ا يف أي وقت كاألمــوال املودعة يف حساب جاري : فتح ودائع لالطالع ــة  ـا املطالبـ حبيث ميكن ألصحا
  .وحساب صكوك وحساب دفرت االدخار

وهي املصلحــة اليت تقوم أساسا على شراء وبيــع العمالت  :يةمصلحة التعامالت الخارج )4
  :حبيث ميكن تقسيم هذه املصلحة إىل قسمني, واملستندات اىل خارج الوطن
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 خيتص هذا القسم بشراء أو بيع العملة األجنبيـــة مقابل عملة وطنية وذلك طبقا لسعر  :قسم الصرف

 .حيدد سعر الصرف من طرف البنك املركزي أسبوعيا. الصرف الرمسي
  

 يهتم بكل من االعتماد والتسليم املستندي :قسم التجارة الخارجية: 
ــون البنكي أنه تعه: االعتماد املستــندي- ــلب من يعرف حسب قانـ ــــد مكــــتوب من طرف البنــك ويطـ

يف آجال حمددة مقابــل تسليم وثائق تثبت تسلــيم سلعة حمددة ) املستفيد(التسديد للبـــائع ) اآلمر بالدفع(املشرتي
 .تبعا لطرف التنفيذ املتفق عليها

قبض مبلغ السلعة اليت يدفعها املشرتي هو عملية تغطية يتدخل فيها البنك كوكـيــل املصدر ل: التسليــم املستنــدي-
 35.مقابل تسليم الوثائق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
35 وثائق من البنك   
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  .BNAأنواع القروض الممنوحة من طرف : المبحث الثالت 

  : يعتمد البنك الوطين اجلزائري على نوعني من القروض أمهها

  القروض االستثمارية   - 1

 قروض االستغالل -2 

  القروض االستثمارية :المطلب األول

هي كل القروض اليت متنح من أجـل االستثمار يف مشاريـع متعددة وعادة تكون ذات أجل قصري أو   

  CMT- CCTمتوسط حىت تكون ذات عائد سريع بالنسبة للبنك، باإلضافة إىل أن هذا النوع من القروض

  .من املخاطر اليت تواجه البنك يقلل

ال ،عدم جتاوز السقف للقرض الواحد املقدر بـ    مليار ومخسة 1500000و من الشروط اليت يضعها هذا ا

اآلالت، املعدات، العقارات، : مائة مليون سنتيم حىت ال يقــع البنك يف حالة السحب على املكشوف مثل 

  .مباين
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 غاللتقروض االس: المطلب الثاني 

  : واليت تنقسم بدورها إىل BNAهي أكثر أنواع القروض تداوال لدى 

  :وتتفرع إىل عدة إلتزامات منها :قروض بإمضاء) 1    

هي اعتماد يقدمه البنك للزبون من أجل توثيق وترخيص نشاطه حيث يقوم الزبون بتقدمي قيمة  :الكفاالت* 
ومبجرد  BNAمالية للبنك كضمان يف حالة اخلطر ومن مث يقدم البنك كفالته  اليت تعتمد على شروط حيددها 

  : الية وللكفالة عدة أنواعإنتهاء النشاط وثبات رحبيته يرفع البنك يده على الكفالة ويرجع الزبون قيمته امل

  5كفالة حسن التنفيذ بفائدة.%  
  15كفالة تسبيقات بفائدة.% 
 36%.1أشهر بفائدة  04كفالة مؤقتة ال تتعدى  و كفالة تسبيق لتمويل 

 

   :السندات المالية والتجارية* 

بضائع من اخلارج يتم بسندات مالية أو جتارية على  يتداول هذا النوع أكثر يف حالة الشراء من اخلارج إىل إسرتاد
  .حسب العملية

  :قروض المستندات* 

هو أحد انواع القروض احلديثة والذي يعتمد على الوثائق أي يعمل البنك على منح قرض مقابل إحضار وثائق  
  مطابقة للمواصفات مثال إسرتاد بضائع من اخلارج وطلب قرض من أجل اجلمركة 

                                                             
36 وثائق من البنك   
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  : وله عدة أنواع منها  :قروض الصندوق) 2

  قروض قصرية األجلCCT :CREDIT COURT TERME : ا ال تزيد مدة ومد
 . سنة

  قروض متوسطة األجلCMT :CREDIT MOYEN TERME  أحد القروض
ا تفوق سنة وتقل عن   .سنوات 05األكثر تداوال بالبنك الوطين اجلزائري ومد

  قروض طويلة األجلCREDIT A LONG TERME  ا إىل وهي القروض اليت تصل مد
 .سنوات فأكثر 10

 تسبيقات على الصفقات :LE MARCHE أن يتفق الزبون مع البنك على تقدمي مبلغ كتسبيق ،
 .ن أجل أخذ السوقبضمان صفقة م

  وهي  :قروض بحسومات) 3

 اء العملية   .حسم سندات جتارية و هي أخذ عمولة مقابل إ
 حسم شيكات و يقوم البنك بأخذ عمولة لقاء منحه شيك ألحد الزبائن.  
 37.حسم وثائق التصدير  

  

   

                                                             
37 وثائق من البنك   
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  :خاتمة عامة

لقد تبني لنا من خالل الدراسة الدور الفعال للجهاز املصريف يف تدعيم عملية متويل إحتياجات املؤسسة عن     

طريق القروض، ومن أهم مؤسسات اجلهاز املصريف للبنوك التجارية اليت تقوم بدور الوسيط املايل من خالل 

  .وظائفها املختلفة خاصة تلك املتعلقة بعملية اإلقراض

إن اإلقراض أصعب القرارات اليت يتخذها البنك، فعلى هذا األساس حاولنا من خالل الدراسة اليت تطرقنا إىل -

توضيح بعض أنواع ووظائف البنوك التجارية ، وكذا طرق وكيفية منح القروض و انوعها ، إضافة إىل الضمانات 

  قروض  اليت يفرضها البنك و السياسة اليت يعتمد عليها يف منح هذه ال

  :النتائج المتوصل إليها

  :وبعد إملامنا مبختلف جوانب املوضوع توصلنا إىل النتائج التالية اليت ميكن حصرها فيما يلي     

  .تلعب البنوك التجارية دورا فعاال يف تقدمي القروض، ومنه املسامهة يف إنعاش النشاط اإلقتصادي-

ليت يعمل البنك على تفاديها والتقليل منها ولذلك يقوم البنك إن عملية منح القروض ال ختلوا من املخاطر ا -

  .بوضع ضمانات هلذه القروض

انه يقوم مبنح القروض بناءا علي هذه  ثيعتمد البنك عند منحه للقروض علي جمموعة من العناصر احملددة حي -

  احملددات
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حيت يتضح لنا أن القروض البنكية  يوفر البنك انواع خمتلف من القروض اليت تتناسب مع متطلبات الزبائن -

  تقسم على أساس القرض فنجد تلك املرتبطة مبجال االستثمار أو تلك املرتبطة مبجال االستغالل

يساهم البنك بشكل كبري يف عملية متويل االستثمارات و  يلعب دورا كبريا يف انعاش االقتصاد من خالل منحه  -

  لقروض االستثمار 

لبحث عن أفضل األرباح املمكنة من وراء استخداماته املختلفة علي حد أدىن من السيولة البنك حياول دائما ا-

  .الالزمة

 :اإلقتراحات والتوصيات

ضرورة اعتماد البنوك علي مناذج حديثة يف تقديرها للمخاطرة بدال من الطرق الكالسيكية من أجل استغالل  -
 .أحسن للمعلومات من جهة و ربح الوقت من جهة أخرى

 ي البنوك السعي إلجياد حميط عمل و العمل علي متويل استثمارات اليت تعود الفائدة علي القتصاد الوطين عل -
 ضرورة توفري القروض الالزمة لتمويل االستثمارات خاصة املوجهة للقطاعات اهلامة يف االقتصاد  -
علمنا أن أجال دراسة الطلبات طويلة ضرورة املراقبة الدائمة ملسئويل املؤسسات املصرفية ملوظفيها خاصة إذا  -

  .نوعا ما
 العمل علي تطوير اجلهاز املصريف و حتسني خدمات املقدمة من البنوك و ذلك مبا خيدم املستثمرين  -

  :آفــــاق البحث

أن نقرتح بعض املواضيع  ارتأينا" متويل االستثمارات عن طريق القروض البنكية "دراستيناوعلى أساس موضوع   

  :هلذا املوضوع واليت نعتربها كبحوث للطلبة الالحقني املكملة
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و هذا بنضر ايل التسهيالت اليت "متويل املؤسسات الصغرية و متوسطة عن طريق القروض البنكية" دراسة -

ال مثل قروض لونساج و كناك    متنحها احلكومة يف هذا ا

ذا العمل خطوة يف  سبيل البحث العلمي، ونتقد م باعتذارنا ألي ويف األخري ال يسعنا إال أن نكون قد خطونا 

تقصري أو خطأ ختلل هذا العمل فإن وفقنا فمن اهللا عز وجل وإن أخطأنا فمن أنفسنا ومن الشيطان واإلله وحده 

 .املوفق
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  ج-أ ....................................................................................مقدمة عامة 

  البنوك والقروض: الفصل األول

  02................................................................ماهية البنوك: املبحث األول 

  02.............................................................نشأة البنوك :املطلب األول

  03.............................................................تعريف البنك:املطلب الثاين              

  04.............................................................انواع البنوك:املطلب الثالث              

  06........................................................طبيعة عمل البنوك:املطلب الرابع              

  07...............................................كيةعموميات حول القروض البن: املبحث الثاين         

  07................................................مفهوم القروض ومصادرها: املطلب األول              

  09..........................................................انواع القروض  :املطلب الثاين              

  10................. ..........................................منح القروض:املطلب الثالث              

  11 .....................................................سياسة اإلقراض البنكية: املبحث الثالث         

  11..............................................العناصر احملددة ملنح القروض:األول املطلب              

  12..........................................................خماطر االقراض: املطلب الثاين              

  13......................................الضمانات املقدمة عند منح القروض:املطلب الثالث              
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  متويل االستثمار و اختاذ القرار التمويلي  :الفصل الثاين

  16.................................مفهوم و امهية و انواع االستثمارات يف املؤسسة: املبحث األول         

  16........................................................مفهوم االستثمار: املطلب األول              

  17........................امهية و خصائص االستثمار يف املؤسسة االقتصادية  : املطلب الثاين              

  18.........................................................انواع االستثمار: املطلب الثالث              

  19......................................................اساسيات حول التمويل: املبحث الثاين         

  19..................................................مفهوم التمويل و انواعه: املطلب األول              

  21................................................التمويل الداخلي لالستثمار:الثاين املطلب              

  22..............................................التمويل اخلارجي لالستثمار: املطلب الثالث              

  23............................................التمويل و اختاذ القرار االستثماري: املبحث الثالث         

  

  24.............................................معايري تقييم رحبية االستثمارات:املطلب األول             

  26.....................................متطلبات الوصول ايل القرار االسرتاتيجي:املطلب الثاين             

    )BNA(دراسة حالة تطبيقية مللف طلب قرض ملشروع إستثماري : الثالثالفصل 

  BNA.........................................(29(تقدمي البنك الوطين اجلزائري : املبحث األول        

  29.........................................مراحل تطور النظام البنكي باجلزائر :املطلب األول             

  31................................................نشأة البنك الوطين اجلزائري: املطلب الثاين             

  33...............................................تعريف البنك الوطين اجلزائري:املطلب الثالث            
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  34............................................مهام و اهداف البنك الوطين اجلزائري:املبحث الثاين       

  34...........................................مهام نشاط البنك الوطين اجلزائري:املطلب االول            

  36.............................................اهداف البنك الوطين اجلزائري:املطلب الثاين            

  37.......................................اهليكل التنظيمي للبنك الوطين اجلزائري:املطلب الثالث           

  41...........................أنواع القروض املمنوحة من طرف البنك الوطين اجلزائري :املبحث الثالث      

  41........................................................القروض االستثمارية: املطلب األول           

  42..........................................................قروض االستغالل: املطلب الثاين           

  

  ذ_د...……………………………………………………………خامتة عامة 
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  :املراجع 

  ،2000اجلزائر،د ط، ديوان املطبوعات اجلامعية،، البنوك حماضرات يف اقتصادشاكر القزوين  

   2012 ، األوىلطبعة ،د ب ،إدارة البنوك املعاصرة ،دار السرية للنشر ،دريد كامل ال شيب 
 2003،ىلاألردن ،الطبعة األو  ،للنشرمؤسسة الوراق  ،حسني مجيل البديري ،البنوك 
 2009، سامر جلدة ،البنوك التجارية و التسويق املصريف،دار النشر أسامة الطبعة األوىل 
 ا ،عبد املطلب عبد احلميد  ،مصر،د ط،دار اجلامعة اإلسكندرية، البنوك الشاملة و عمليات إدار

2000 
  1997، طبعة األوىلد ب،احملجوب ،املالية العامة ،دار النهضة العربية للنشر ،رفقة 
  د ب،د ساالجتاهات املعاصرة يف إدارة البنوك،دار وائل،زياد خمان حمفوظ جودة، 
 ، 2004ة ،سنة الثالث،طبعة ،دبدار املطبوعات اجلامعية،تقنيات البنوكطاهر لطرش 
  288 ،ص1985،سنة  د ب،د طاالستثمار ،،اساليب تقييم العزيز فهمي هيكل  
 د ،،مصرالتعليم اجلامعي االسكندرية دار ،التمويل يف املؤسسات االقتصادية،يوسف حسن يوسف

 2012سنة ط،
 موعة العمة،تقنيات مراقبة التسيري،ناصردادي عدوان  2000 سنة،د ط،اجلزائر،دارا
 الطبعة ،العراق ،دار املناهج،و تقييم املشروعات االقتصادية دراسات اجلدوى ،  كاظم جاسم العيساوي

 2001 سنة،األوىل
 1993 طبعة، فلسطني،املكتب العريب احلديث،  اإلدارة املالية املعاصرة، عبد الغفار حنفي 
 د س، طبعة االوىلعمان ،الفين و املايل  أساسيات اإلستثمار، ناظم حممد نوري و آخرون، 
  13/12/1962املؤرخ يف  62/114القانون املتعلق بإنشاء البنك املركزي رقم 
  وتائق من البنك 

  :مراجع بالفرنسية

 1 Pierre consom .la gestion financier de l’entreprise France.deuxieme éditon.1973.p :73 

  :مذكرات خترج

 2009كمال ،متويل االستثمارات  ،علوم اقتصادية ،جامعة تلمسان ،  حلبوش 
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  :امللخص

خمتلف استثمارات االشخاص و املؤسسات عن طريق منحه للقروض ) البنوك ( متول املؤسسات املالية 
احلق يف القبول أو الرفض حسب الشروط و الضمانات من طرف  ااعتمادا على امليكانزمات و احملددات و هل

غري أن  القروض املسهلة و الشروط املقبولة و الضمانات غري التعجيزية كفلى بتوسيع ساحة البنوك و . نالزبو 
  . يف نفس الوقت يساهم يف املشاركة يف تطوير االقتصاد

 .مكنتنا من تأكيد هذا التحدي البنكي) وحدة مغنية ( و دراستنا لشروط العمل للبنك الوطين اجلزائري 

Résumé : 

      Les entreprises financières (banques) financent les divers 
investissements de leur partenaire par des crédits selon des 
mécanismes et des limites qui leur sont octroyés au regard de 
certaines conditions et assurances. 

     Toutefoits, les crédits facilitateurs, les condition tendres et 
les assurances non contraignantes sont les seuls garants 
élargissant le terrain des banques en meme temps 
permettent l’adhèration  et la contribution au développement 
économique. Notre observation empirique des conventions 
auprés de la Banque National d’Algérie ( unité de maghnias ) 
et l’une des institutions qui réalisent ce défit banquaire. 

Summary:  
       Financial firms (banks) finance various investment partner by 
appropriations in accordance with the mechanisms and limits 
granted to them under certain conditions and assurances.  
      Toutefoits, facilitators credits, soft state and non-binding 
assurances are the only guarantors expanding field of banks at the 
same time allow adhèration and contribution to economic 
development. Our empirical observation of agreements with the 
National Bank of Algeria (maghnias unit) and one of the 
institutions that perform this banquaire challenge. 
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