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 انـــــــــــر وعرفــــــشك
 

أكؿ مف يشكر كيحمد آناء الميؿ كأطراؼ النيار، ىك الكاحد العمي القيار،األكؿ كاآلخر كالظاىر 
كأنار دركبنا،  ك الباطف، الذم أغرقنا بنعمتو التي ال تحصى، كأغدؽ عمينا برزقو الذم ال يفنى،

فمو جزيؿ الحمد كالثناء العظيـ، ىك الذم أنعـ عمينا إذا أرسؿ فينا عبده كرسكلو محمد صمى اهلل 
عميو أزكى الصمكات كأطير التسميـ، أرسمو بقرآنو المبيف، فعممنا ما لـ نعمـ، كحثنا عمى طمب 

 العمـ أينما كجدنا.
بر عمى المشاؽ التي كاجيتنا إلنجاز ىذا العمؿ هلل الحمد كمو كالشكر كمو أف كفقنا كأليمنا الص

 المتكاضع.
كالشكر مكصكؿ إلى كؿ معمـ أفادنا بعممو، مف أكلى المراحؿ الدراسية في االبتدائي حتى ىذه 

 المحظة.
" الذم ساعدني حميدة فتح الدين محمد كما أرفع كممة شكر كتقدير إلى الدكتكر المشرؼ " 

 عمى انجاز بحثي ىذا .
 طرفيـ نؾ التنمية المحمية عمى المعمكمات ك التسييبلت المقدمة مف أشكر مكظفي بكما 

لمراجع في المكتبة كدا االبحث عف الكتب ك مجيكداتيـ معي في  صدقائي عمىاألك أشكر 
 مساىمتيـ معي في الكتابة المذكرة 

بصبلمندر، كما ال أنسى أف أقدـ شكرم إلى كؿ عماؿ المكتبة الحقكؽ ك العمـك السياسية 
كعماؿ مكتبة العمـك االقتصادية ك التجارية كعمـك التسيير بجامعة خركبة مستغانـ، ك دلؾ 

 لتعاكنيـ معي أثناء مرحمة البحث كجمع المعمكمات.  
ياكـ السداد كالرشاد، كالعفاؼ ك  كفي األخير ال يسعني إال أف أدعك اهلل عز كجؿ أف يرزقني كا 

 ف.الغنى كاف يجعمنا مف الميتدي
 
 



 

 

 اإلهداء                             
 نحمد اهلل حمدا يميؽ بجبللو سيؿ لنا الصعاب ككفقنا ك أليمنا الصبر النجاز ىدا العمؿ 

 أفضؿ الصبلة ك التسميـ عمى خاتـ األنبياء ك المرسميف ك 

إلى مف ربتني ك أنارت دربي ك غمرتني بحبيا ك دعائيا ككقفت بجانبي في كؿ خطكة أمي  

 الغالية العزيزة

إلى مف عمؿ بكد في سبيمنا ك تحمؿ مصاعب الدنيا مف أجمنا ك عممنا معنى الكفاح ك  

ك أكصمني إلى ما أنا عميو اليـك أبي الكريـ أسئؿ اهلل أف يحفظكما ك يطيؿ في عمركما لكي تر 

 ثمارا حاف قطافيا بعد طكؿ انتظار 

إلى شمعت أضاءت حياتي ك كساـ فخرم ك اعتزازم جدم ك جدتي أداميما اهلل فخرا لي ك 

رزقيما الصحة ك العافية ك طكؿ العمر ك إلى سندم ك قكتي ك مبلذم بعد اهلل ك مف عشت 

عماتي ك  ك إلىى عمي ك إلك عممكني معنى الحياة أخي ك أختي  معيـ أجمؿ المحظات

أخكالي ك خالتي ك زكجات أخكالي كؿ باسمو ك أبناء عماتي كخالتي ك أخكالي ك ال انس 

  2020_2015أصدقائي ك أحبابي ك زمبلئي في الدراسة مف االبتدائي إلى الجامعة دفعة 

 ك كؿ أساتذتنا الكراـ ك إلى مف جمعة بيننا األياـ ك الظركؼ ك كؿ مف يعرفنا مف بعيد ك قريب 

 لى كؿ مف قاسمني أتعاب انجاز ىده المذكرة ك إ

 ك إلى مف يذكرىـ قمبي ك نسييـ قممي

 
 



 

 أ
 

 :ةــــــــــمقدم
شيدت البيئة االقتصادية في اآلكنة األخيرة العديد مف المتغيرات السريعة ك المتبلحقة مف أىميا 

 المجاالت . شتىالتقدـ التكنكلكجي ك زيادة المشاريع االستثمارية في 
باىتماـ خاص، حيث يعتبر االستثمار أحد أىـ العناصر التي تساىـ  الستثمارتحظى عممية ا

في تحريؾ عجمة النمك، كىي الطريقة الناجحة إلنشاء كمضاعفة الثركات، كما يعمؿ عمى 
تحسيف األكضاع سكاء عمى مستكل الفرد أك عمى مستكل المؤسسات، كحتى عمى المستكل 

االقتصادية لممجتمع، مف خبلؿ رفع مستكيات  الكطني، كىي أداة فعالة لتحقيؽ جميع األىداؼ
 اإلنتاج لتحقيؽ االكتفاء الذاتي.

كما أف المشاريع المقامة يتـ دراسة ربحيتيا سكاء مف كجية نظر المستثمر في حالة المشاريع 
الخاصة، كمف جية نظر الدكلة في حالة المشاريع العامة، فمف ناحية المستثمر ىك تحقيؽ 

 تحقيؽ أكبر ربح كطني أك اجتماعي.ا مف ناحية الدكلة فيك أكبر ربح تجارم، أم
ف الجياز البنكي ألم دكلة يتككف مف مجمكع البنكؾ العامة في تمؾ الدكلة، حيث يككف عمى  كا 
رأس ىذا الجياز البنؾ المركزم، كيقـك بدكره كبنؾ الحككمة، إذ لو الحؽ باإلشراؼ كالرقابة عمى 

التي تعمؿ تحت إشراؼ البنؾ المركزم نجد البنكؾ التجارية، مختمؼ البنكؾ، كمف أىـ البنكؾ 
التي تتميز عف غيرىا بتميز نشاطاتيا، كالخدمات التي تقدميا، فيي تعتبر ككسيط مالي، أم 
تتمثؿ كظيفتيا في تعبئة المدخرات مف األفراد كالمؤسسات التي تتكافر لدييا فكائض مالية، 

عات، فتكجييات التمكيؿ مف المياـ التقميدية لمبنكؾ كتكجييا لمف يحتاجيا مف مختمؼ القطا
التجارية، كتعتبر مصدرا ىاما إلشباع احتياجات مختمؼ األفراد كالمؤسسات التي تفكؽ قدرتيا 

 المالية.
كتقـك البنكؾ التجارية بالتمكيؿ حسب الحاجة، فإف كانت مكجية لبلستيبلؾ فيي استيبلكية، 

ف كانت الغاية منيا اإلنفاؽ ف فيي استثمارية، كألف  لئلنتاجيي حككمية، أما إذا كانت مكجية كا 
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المشاريع االستثمارية تعتمد عمى مصدريف لمتمكيؿ، فمدييا التمكيؿ الذاتي الداخمي كالتمكيؿ 
 الخارجي، إذ تمجأ في الغالب لمبنكؾ التجارية باعتبارىا كسيط مالي.

األدكات المصرفية الفعالة لمتنمية الكطنية،  لذلؾ تعتبر القركض التي تقدميا البنكؾ التجارية مف
جراءات محددة التخاذ قرار تمكيؿ  لكف ىذه القركض ال تمنحيا البنكؾ إلى كفقا لمنيجية كا 

 االستثمارات.
 اإلشكالية:

 طرح اإلشكالية التالية:إذف كفي ىذا السياؽ يمكننا 
 ما مدل نجاعة البنكؾ في دعـ مشاريع االستثمار في الجزائر؟.

 أىمية الموضوع:
 تكمف أىمية دراسة ىذا المكضكع مف خبلؿ النقاط التالية:

  تقييـ دكر البنكؾ كمؤسسة ائتماف مانع لمقرض في المساىمة الفعمية كالمباشرة في
نجاحيا.  بعث مشاريع التنمية ذات الطابع االستثمارم كا 

  التي تحكـ اعتباره مكضكعا يمقي الضكء عمى مختمؼ الجكانب القانكنية إمكانية
القرض االستثمارم، كتبييف االتجاىات التي يأخذىا المستثمر مف أجؿ تجسيد مشركعو 

شراؼ الدكلة.  عمى أرض الكاقع تحت مراقبة كا 
  ككنو الحكصمة التي تحاكؿ جمع كترتيب المراكز القانكنية التي كضعيا المشرع

                       الجزائرم لممستثمر كالضمانات كالحكافز التي يمنحيا لو.
 أسباب اختيار الموضوع:

 يرجع سبب اختيار المكضكع إلى عدة أسباب، مكضكعية كأخرل ذاتية:
 :األسباب الموضوعية تتمثل في

ككف ىذا المكضكع يكتسي أىمية بالغة في الساحة االقتصادية، كيطرح عدة تساؤالت حكؿ 
جراءات عمميا.  كيفية منح البنكؾ لمقركض في ببلدنا، كا 
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تزايد الطمب عمى القركض البنكية باعتبارىا مف أىـ الكسائؿ كأبرزىا في تمكيؿ المستثمريف 
 بالسيكلة المثالية.

 األسباب الذاتية:
تتمثؿ في فضكلي العممي فيما يخص التعرؼ عمى كاقع تمكيؿ المشاريع االستثمارية مف 

لمبحث كاالطبلع  طرؼ البنؾ، إضافة الرتباط المكضكع بمجاؿ دراستي كميكلي الشخصي
 عمى ما يخص ىذا المكضكع مف جية أخرل.

المكتبة الجامعية ببحث يختمؼ عف الدراسات  -كلك بالقميؿ –محاكلة مني في المبادرة بإثراء 
 السابقة ليذا المكضكع.

 الصعوبات:
ال أكد المبالغة في كصؼ الصعكبات التي قد تككف كاجيتني في إعداد مذكرتي، ألنو بقدر ما 

معطمة لي في بحثي في ىذا المجاؿ، إال أنني أعتبرىا محفزا لي في نفس الكقت، كذلؾ  كانت
لمكاصمة البحث كالدراسة، كاستمرار العـز عمى جمع أكبر عدد ممكف مف المعمكمات 
كالمعطيات المتعمقة بيذه الدراسة، كمف بيف ىاتو الصعكبات صعكبة االلتحاؽ بالمكتبات 

حي الذم تمر بو الببلد، الناجـ عف انتشار جائحة ككركنا أك ما الجامعية، جراء الكضع الص
"، مما صعب عمي اقتناء المراجع المتخصصة في المكضكع، كككف 19يعرؼ بفيركس "ككفيد

 االقتصادية كالتجارية كالمالية. أف مكضكعي ىذا لو صمة مباشرة مع العمـك
 أىداف الدراسة:

إعطاء مفيـك كاسع حكؿ القركض االستثمارية كعممية إف اليدؼ الرئيسي مف ىذا المكضكع ىك 
 سيرىا داخؿ البنؾ كأىـ ضماناىا.

تعريؼ أكثر بأىمية دراسة الجدكل االقتصادية كمعرفة دكر التنمية االقتصادية كعبلقاتيا في 
 جذب االستثمار األجنبي لمجزائر.

جؿ تمكيؿ المشاريع معرفة كيفية عمؿ كاإلجراءات المتخذة مف طرؼ البنكؾ التجارية مف أ
 االستثمارية.
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 المنيج المتبع:
المنيج الكصفي التحميمي في الجانب النظرم، كمنيج دراسة حالة في الدراسة الميدانية لبنؾ 
التنمية المحمية، ككالة مستغانـ، كقد استخدمنا في ذلؾ مجمكعة مف األدكات لجمع البيانات، 

مكضكع في الجانب النظرم، كعمى المقابمة كالمتمثمة في الكتب كالمراجع ذات الصمة بال
 كالمبلحظة كالمستندات المقدمة مف طرؼ البنؾ في الجانب التطبيقي.

 محتويات الدراسة:
 اعتمدنا خبلؿ دراستنا عمى خطة ثنائية متككنة مف فصميف:

: عبلقة البنكؾ باالستثمار، كالمتفرع منو مبحثيف، األكؿ: اإلطار الفصل األولفتناكلنا في 
القانكني لبلستثمار في التشريع الجزائرم، كالمبحث الثاني: القركض االستثمارية كالضمانات 

 البنكية.
: فعنكانو: تمكيؿ المشاريع االستثمارية، كالمتفرع منو مبحثيف كذلؾ، األكؿ: الفصل الثانيأما 

ع ض مف طرؼ البنؾ، كالمبحث الثاني: دراسة ميدانية لتمكيؿ مشرك إجراءات منح القرك 
 (.BDLاستثمارم، ببنؾ التنمية المحمية )

 كخاتمة تضمنت أىـ النتائج.
  



 

 

 

 

 

 الفصل األول:              

 .عالقة البنوك باالستثمار        
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 مكاؿ مفمف أجؿ جمع األ ،ككسائؿ عمميا ،تطكير مف إمكانياتياالإف سعي البنكؾ مف أجؿ 

التي عرفت االستثمارات، ك أم  ؛الت الممكنةاستعمبتكجيييا نحك أفضؿ اال ،مصادرىا المختمفة
ت يظح االقتصادية،في التنمية  اميم ااعتبارىا عنصر ك ب ،في مختمؼ المجاالت اممحكظ اتطكر 

كجيييا نحك ك تأمكاؿ ذه األتكظيؼ البنكؾ ليك  ،ي لياساسباىتماـ خاص لككنيا المحرؾ األ
التكظيفات المتعمقة بمنح القركض إلى أكلئؾ الذيف يحتاجكف  تمؾ ركباستعماالت تخص بنسبة أ

 .ليياإ
كعميو سنتناكؿ في ىذا الفصؿ األكؿ، المخصص لدراسة عبلقة البنكؾ باالستثمار: اإلطار 

الجزائرم، في المبحث األكؿ؛ ثـ سنتكمـ عف القركض القانكني لبلستثمار في التشريع 
 االستثمارية كالضمانات البنكية في المبحث الثاني.
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 .طار القانكني لبلستثمار في التشريع الجزائرمإلا :كؿاأل المبحث

تعد الجزائر مف بيف الدكؿ النامية، التي تركز عمى قطاع االستثمار عامة، ككسيمة لدفع التنمية 
االقتصادية، مما جعميا تتبنى تكجيا نحك انفتاح اقتصادم، الذم يقـك عمى تحسيف االستثمار 
الكطني، كترقية االستثمار األجنبي، عف طريؽ كضع إطار قانكني كتنظيمي قائـ عمى إجراء 
العديد مف اإلصبلحات االقتصادية المثالية، كليذا نقسـ المبحث إلى مطمبيف، نعالج في 

ؿ ماىية االستثمار كأنكاعو، كأما الثاني فنخصصو لدراسة عبلقة االستثمار المطمب األك 
 األجنبي في تحقيؽ التنمية االقتصادية

 :وأنواعو ستثماراال اىيةم :األولالمطمب 
استغبلليا محاكلة ، ك نتاجعناصر اإلرد المالية كعناصرىا ك بئة المكاستثمار دكر كبير في تعلبل

الرغبات التكفيؽ بيف المكارد المحدكدة ك  قصى قدر ممكف مفأ بطريقة فعالة مف أجؿ تحقيؽ
 ة.قتصاديلتي تمثؿ جكىر المشكمة االا
 ؼمف حيث التعاري االستثمارفيـك كؿ إلى متتطرؽ في األ :كعميو قسـ المطمب إلى فرعيف 
 .1ستثماراالأنكاع ك أىداؼ بيف في الفرع الثاني نىمية ك األك 

 ستثماراال ماىية  :األول الفرع
الصعكبة في تكحيد تعريفو، ستثمار بسبب تعدد المصادر، كما ترجع ال يكجد مفيـك مكحد لبل

فيصعب بذلؾ كجكد  ،قتصادم أكثر منو قانكنياىك مصطمح  االستثمارلى أف مصطمح إ
ستثمار بعض التعريفات التي خص بيا االيمي إعطاء  تعريؼ قانكني دقيؽ، ك عميو نحاكؿ فيما
 مع تكضيح مكقؼ المشرع الجزائرم: 

                                                            
 .29، ص2012األردف،  , 02طقاسـ نايؼ: إدارة االستثمار بيف النظرية ك التطبيؽ، دار الثقافة،1



:                                 عالقة البنوك باالستثماراألولالفصل   

4 

 

ستثمار بأنو: قياـ شخص طبيعي أك معنكم في بمد باستخداـ خبراتو أك جيكده أك يعرؼ اال
سكاء كاف بمفرده أك بمشاركة مع أشخاص طبيعييف أك  ،أمكالو في القياـ بمشركعات اقتصادية

 .1نشاء مشركع أك مشركعات مشتركةأك مع دكلة في إ ؛معنكييف
حتفاظ بيا لفترات زمنية خداـ األمكاؿ في أصكؿ سكؼ يتـ االك يقصد بو أيضا: تكظيؼ أك است

ا في المستقبؿ، معنى ذلؾ أف اليدؼ في عمى أمؿ أف تحقؽ مف كراء ىذه األصكؿ عائد
 .2ستثمار ىك تحقيؽ عائد يساعد عمى زيادة ثركة المستثمراال

مف أم طبيعة منقكلة كانت أك غير  ،يـ الدائمةالقعمى أساس أنو مجمكعة الممتمكات ك ك يعرؼ 
بصفة  الستعماليالكف ، ك أك معنكية، اشترتيا مؤسسة أك أنشأتيا لو لبيعيا أك تحكيميا ،منقكلة
 3دائمة

المتعمؽ بتطكير  03-01ب األمر ستثمار بمكجدر عف المشرع الجزائرم تعريفا لبلك لقد ص
 :ستثمار في مفيـك ىذا األمر ما يأتيمار في مادتو الثانية: "يقصد باالستثاال
استغبلؿ نشاطات جديدة أك تكسيع قدرات اإلنتاج أك إعادة  إطاراقتناء أصكؿ تندرج في  -

 التأىيؿ أك إعادة الييكمة.
 
 
 
 

                                                            
، تخصص قانكف األعماؿ، كمية الحقكؽ ك 2محاضرات في قانكف االستثمار، ألقيت عمى طمبة الماستر ،عماركش سميرة 1

 .04العمـك السياسية، جامعة محمد لميف دباغيف، ص 
دراسة حالة البنؾ  -دكر البنكؾ في تمكيؿ المشاريع اإلستثمارية شيادة ماستر بعنكاف  ،ماني فاطمة ك قدكارم خديجة 2

تخصص إقتصاد نقدم ك بنكي، كمية العمـك اإلقتصادية  ك التجارية ك عمـك ، -37بكيرة لككالة ال BEAالخارجي الجزائرم 
 .35، ص2017/2018 التسيير، جامعة أكمي أمحند أكلحاج، البكيرة،

3
دراسة ميدانية بصندكؽ الكطني لتعاكف الفبلحي مستغانـ  -قركض االستثمار , شيادة ماستر بعنكافمصطفى سبع خميدة 

CRMA -  ،تخصص مالية، كمية العمـك اإلقتصادية ك التجارية ك عمـك التسيير، جامعة عبد الحميد إبف باديس، مستغانـ ،
.47، ص2006/2007
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 ك نقدية.المساىمة في رأس ماؿ المؤسسة في شكؿ مساىمات عينية أ -
 .1خكصصة جزئية أك كميةال إطاراستعادة النشاطات في  -
ستثمار في مفيـك ىذا المتعمؽ بترقية اال 09.16ديد رقـ عرفو أيضا المشرع في القانكف الجك 

 القانكف ما يأتي: 
إلعادة ت جديدة ك تكسيع قدرات اإلنتاج ك استحداث نشاطا إطاراقتناء أصكؿ تندرج في 

 التأىيؿ.
 مات في رأس الماؿ.المساى

 حيث أبقى عمى نفس النص مع بعض التعديبلت.
ك مف خبلؿ ما سبؽ يمكف تعريؼ االستثمار بأنو التخمي عف أمكاؿ يمتمكيا الفرد في لحظة 

تعكضو عف القيمة  ،بقصد الحصكؿ عمى تدفقات مالية مستقبمية ،الزمف فلفترة م، ك زمنية معينة
، عف النقص المتكقع في قيمة الشرائية بفعؿ عامؿ التضخـ ك كذلؾ ،الحالية لؤلمكاؿ المستثمرة

المتمثؿ باحتماؿ عدـ تحقيؽ ىذه مع تكفير عائد معقكؿ مقابؿ تحمؿ عنصر المخاطرة  ذلؾك 
 2التدفقات.

 :اليةالت  أم مؤسسة كذلؾ عمى المستكيات قتصادم لنشاطاال مكفي الن أىمية بالغةبلستثمار كل

 : عمى مستوى الفرد
 : عمى مستكل الفرد كما يأتي االستثماريمكف تحديد أىمية 

 .االستثمار المستثمر في معرفة العائد المتكقع عمى الفرديساعد -

                                                            
يتعمؽ بتطكير  2001غشت سنة  20المكافؽ ؿ  1422مؤرخ في أكؿ جمادل الثانية عاـ  01.03مف األمر رقـ  2المادة  1

 ـ.2001غشت سنة  22ق المكافؽ ؿ 1422جمادل الثانية عاـ 3، المؤرخة في47رقـ  ، العددج ر ج ج  اإلستثمار،
  BNAدراسة ميدانية في البنؾ الكطني الجزائرم  -يؿ اإلستثمار دكر البنؾ في تمك  شيادة ماستر بعنكاف ىدل فاطمة الزىراء:2

، تخصص قانكف المؤسسة ك التنمية المستدامة، كمية الحقكؽ ك العمـك السياسية ، جامعة عبد الحميد ابف  ككالة مستغانـ
 .12، ص2016/2017باديس، مستغانـ، 
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نكاع المخاطر المختمفة سكاء المخاطر المنتظمة أـ مف أ ثركتواعد المستثمر في حماية يس-
 .غير المنتظمة

الماؿ ك تنميتو مف خبلؿ زيادة األرباح المحتجزة عمى رأس في زيادة العائد  االستثمارساىـ ي-
 .االستثمارالمتحققة مف 

 :عمى المستوى الوطني 
 :تيةمستكل الكطني بالنقاط اآلالعمى  االستثماريمكف تمخيص أىمية 

 .زيادة الدخؿ الكطني لمببلد-
 .الكطني االقتصادخمؽ فرص عمؿ جديدة في -
 .االجتماعيةك  االقتصاديةدعـ عممية التنمية -
 1.المدفكعاتنتاج ك دعـ الميزاف التجارم ك ميزاف زيادة اإل-

 :االجتماعيبالنسبة لممجال 
 .التخفيؼ مف نسبة البطالة عف طريؽ تكفير مناصب شغؿ جديدة -
 .فرادتحسيف المستكل المعيشي لؤل-

 :بالنسبة لممجال السياسي
 .جنبي لياحتكار األالتخمص مف اال، ك الطبيعية لمثركاتالصحيح ستغبلؿ السميـ ك الا-
 .جميع النشاطات االقتصاديةالقرار في  اتخاذمف خبلؿ حرية  ؛جنبيمف الضغط األ التحرر-
 .ة لمخارجالتقميؿ مف التبعي-
 2.اتحقيؽ دكلة مستقمة اقتصادي-

                                                            
 .33، صبؽ اسالمرجع ال، قاسـ نايؼ  1
 .52، ص بؽاسالمرجع ,ال مصطفى سبع خميدة 2
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 :ستثمار: أنوع و أىداف االالفرع الثاني
ستثمارات إلى ، فيمكف تصنيؼ االستثمار تكمف في الغاية المنتظرة منياإف األىمية البالغة لبل

أىـ  إلىنتطرؽ مف خبلؿ الدراسة ، ك تختمؼ المياديف ك القطاعات المكجية إلييا، ك عدة معايير
 :األنكاع

 :ث الموضوع يمن ح
التي تككف ك  ،ستثماراتي تمؾ التي تتككف في مجمكعيا مف إكى: ستثمارات المنتجةاال. أ

 .كزيادتيالى الحفاظ عمى الطاقة اإلنتاجية أكتيدؼ إ ،نتاجأثارىا مباشرة عمى اإل
 جتماعية ذاتبتقديـ خدمات االتي تقـك ىي ك  :مارات غير المنتجةستثاال. ب
 1.ستيبلكيةيعة اطب

 :حيث الشكلمن  -2
، كاالستثمار في المباني االستثمار باألصكؿ الحقيقيةكيقصد بو:  :الحقيقيستثمار اال. أ
 يعتبر ىذا النكع ىك أساس زيادة الدخؿ القكمي. ، ك ألراضيكا
؛ كاألسيـ النكع الذم يتعمؽ باالستثمار في األكراؽ الماليةفيك ذلؾ ستثمار المالي: اال . ب
 شيادات اإلبداع.ندات ك السك 

 :من حيث الطبيعة -3
يغمب عمييا الطابع  ،صناعيةالىي التي تختص بالمشاريع  :ستثمارات الصناعيةاال . أ
 تتميز بتكفير رؤكس أمكاؿ ضخمة.، ك اإلنتاجيةك  صناعي في مختمؼ فركعيا التحكيميةال
يناؿ تحفيز ك دعـ كبير ك  ،الزراعيكتختص بالمجاؿ الفبلحي ك  :ستثمارات الزراعيةاال  . ب

 مف الدكلة إذ أنو ال يقتصر عمى الريفية فقط بقدر ما ييدؼ إلى المصمحة العامة.

                                                            
 .12، صبؽاسالمرجع ال،ىدل فاطمة الزىراء1
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؛ كعمميات البناء كالتعمير : تشمؿ كؿ ما يتعمؽ بالعقارالسياحيةاالستثمارات العقارية و  . ت
في زيادة رؤكس األمكاؿ ؛ كالتعريؼ بالبمد أكثر،  ك السياحة تمكف مف جمب ، كالسياحي
 .1الخارجية

 :جالياحيث المدة الزمنية و آ من -4
بشكؿ كبير عمى المؤسسة بصفة ستثمارات اال تؤثر ىذه :جلاأل طويمة استثمارات . أ

تفكؽ مدة إنجازىا ، ك رؤكس أمكاؿ ضخمةالمجتمع بصفة عامة، ك ىي تتطمب عمى ، ك خاصة
 خمس سنكات.

، خمس سنكات عفستثمارات التي تقؿ مدة انجازىا ىي االو :ستثمارات متوسطة األجلا . ب
 تحمؿ األىداؼ اإلستراتيجية التي تحددىا المؤسسة. ، ك تزيد عف السنتيفك 
األكراؽ ، ك ستثمارات التي تخص الكدائع الزمنيةكتتمثؿ في اال :األجلستثمارات قصيرة ا.  ج

 2.ئتمانية قصيرة األجؿ، كالتسييبلت االالمالية

 حيث الطبيعة القانونية : من -5
بالتالي يعكد النفع ، ك مشركعات التي تعكد ممكيتيا لمدكلةالىي ك  :ستثمارات عموميةا. أ

 منيا عمى جميع أفراد المجتمع. 
بالخسارة التي تعكد ، ك مشركعات التي يمتمكيا القطاع الخاصالىي ك  :ستثمارات خاصةا. ب

 ىي تنجك مف قبؿ األفراد ك المؤسسات خاصة.مالكييا، ك ك الربح عمى 
حصة فتقـك الدكلة بتكفير  ؛ستثمارات كبيرة الحجـا تككف االأحيان: ستثمارات مختمطةا. ج

 ، مثاؿ ذلؾ إقامة سكؾ لمعقكؿ في مثؿ ىذه المشركعات بجانبيا لتشجيع القطاع الخاص
 .1كبيرة ك أمكاؿ طائمةغير ذلؾ مف المشركعات التي تتطمب مخاطرة حديدية ك 

                                                            
 .13المرجع السابؽ، ص 1
 .38ص بؽاسالمرجع ال ماني فاطمة ك قدراكم خديجة، ،2
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ة بالغة جانب ذك أىمي؛ ك دكر فعاؿ ركض أصبح لوطريؽ القعف ستثمارم التمكيؿ االإف عممية 
 تالية:النقاط المف خبلؿ  وطار يمكف إيراد أىدافلدل الدكلة، كفي ىذا اإل

المجاؿ حسب  ،ستثمارم ىك تحقيؽ السائد أك الربح أك الدخؿاليدؼ الرئيسي لكؿ مشركع ا.1
 يكظؼ حيث أف مف المستحيؿ أف تجد مستثمر  ،ستثمارماال
 2مكالو دكف أف يككف غرضو تحقيؽ عكائد نقدية مستقبمة.أ
بذلؾ دكافع الفردية ك الجماعية نحك االستثمار الصناعي، ميما كاف نكع االستثمار، ك تكجيو ال.2

، اإلقتصاد لمخارجالذم سكؼ يقمؿ مف تبعية ، ك تساىـ تمؾ المؤسسات في النمك الصناعي
 .3يحقؽ استقرار ميزاف المدفكعات كاستيعاب البطالة ك رفع مستكل المعيشةك 
مشركع عمى شيرة كبيرة مف تحقيؽ أقصى قدر ممكف مف المبيعات ككسيمة لحصكؿ ال.3

مف  ، حتى ك لك أدل ىذا في األجؿ القصير إلى عدـ تكزيع األرباح عمى المساىميفاألسكاؽ، 
 .4لمشركع الحديث قد يعمؿ بدكافع أقصى قدر ممكف مف المبيعاتجية أخرل فإف ا

                                                                                                                                                                                                   

في الحقكؽ, مخصص القانكف الدكلي  بمقيت صادؽ, سياسة االستثمار ك حماية البيئة في الجزائر, مذكرة لنيؿ شيادة الماستر ²
 7الصفحة  2014 2013االقتصادم كمية الحقكؽ ك العمـك السياسية, جامعة عبد الحميد ابف باديس مستغانـ, الجزائر سنة 

صفحة  2012 قاسـ نايؼ, عمكاف,"ادارة االستثمار بيف النظرية ك التطبيؽ" الطبعة الثانية, دار الثقافة لمنشر ك التكزيع, االردف ³
29 

 
في ظؿ التكجيات الحديثة  كاقع تمكيؿ البنكؾ التجارية لممشاريع االستثمارية الفبلحيةشيادة ماستر بعنكاف  , خديجة مراحي1

، تخصص مالية ك تأمينات ك 331أـ البكاقي ككالة سكؽ نعماف BADRدراسة حالة بنؾ الفبلحة ك التنمية الريفية  -لمجزائر 
 .45ص 2016/2017، جامعة أـ البكاقي تال ك ع اإل كالت المخاطر، كمية الع تسيير

اد نقدم ك اقتصص خصتية في الجزائر،رية في تمكيؿ المشاريع اإلستثمار دكر البنكؾ التجا, شيادة ماستر بعنكاف معكش خالد 2
 . 29، ص2017/2018، جامعة محمد بكضياؼ، المسيمة، العمـك االقتصادية ك التجارية ك عمـك التسيربنكي، كمية 

 . 60، صبؽ اسالمرجع ال مصطفى سبع خميدة، 3
دكلي، القتصادم اإلقانكف الالقركض البنكية ك مساىمتيا في اإلستثمار، تخصص  شيادة ماستر بعنكاف ,بف عائشة فضيمة 4

 .75، ص2012/2013كمية الحقكؽ ك عمـك السياسة، جامعة عبد الحميد ابف باديس، مستغانـ،
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ة عمى الكفاء باحتياجات الدكلة لتصبح قادر  ،تطكير التكنكلكجيا ك أساليب اإلنتاج المحمية.4
 ،ستيرادىا مف الخارج، كتطكير ك استيعاب التكنكلكجيا كأساليب اإلنتاج التي تقـك بااألفرادك 

 1ة.لتصبح مناسبة لمظركؼ المحمي
 
كما في المشاريع العامة التي تقـك بيا  ،ستثمار تحقيؽ النفع العاـيككف الغرض في عممية اال.5

 ستثمار تحقيؽ الربح كما ىك الحاؿ فيالقد يككف المدل مف عممية ا، ك الدكلة
 
 .2المشاريع الخاصة 
حدكث  إلىم بعض السمع المستكردة مف الخارج محافظة عمى قيمة المنتجات فقد تؤدال.6

بالتالي الطمب عمى المنتجات ككؿ في نفس المجاؿ ، ك رتفاع أسعار المنتجات، بسبب االتضخـ
 .3اإلستيبلكي

حمية مف حيث الجكدة في اإلنتاج شركات المبمنافسة السيكلة قياـ الشركات األجنبية .7
كالمتقدمة ب تممكيا لمتكنكلكجيات الحديثة ذلؾ بسب، ك تحسيف أنكاع الخدماتك  نخفاض األسعاركا
 .4ؤكس أمكاؿ كثيرةكر 
، كعرضيا بالسكؽ الخدماتمزيد مف السمع ك نتاج الكطني عمى إتاحة زيادة قدرة جياز اإل.8

، العمؿ عمى زيادة قدرة الدكلة لمتصديرالمحمي إلشباع المكاطنيف، ككذلؾ لمحد مف الكاردات ك 
 .5لتحسيف ميزاف المدفكعاتك 

                                                            
 .450،ص2006الكامؿ في القانكف الجزائرم لبلستثمار ، دار الخمدكنية، الجزائر،  ,الجيبللي عجة 1
 .35ص بؽاسالمرجع ال ،  كافقاسـ نايؼ عم 2
 BEAدراسة حالة البنؾ الخارجي الجزائرم  -ماني فاطمة ك قدكرم خديجة، دكر البنكؾ في تمكيؿ المشاريع اإلستثمارية  3
 .45، صبؽ اسالمرجع ال ،-37ككالة البكيرة ل
القطاع البنكي في الجزائر ك دكره في تمكيؿ قركض االستثمار،تخصص قانكف دكلي  شيادة ماستر بعنكاف بمفاضؿ جيبللي، 4

 .50،ص2017/2018إقتصادم ، كمية الحقكؽ ك العمـك السياسية، جامعة عبد الحميد ابف باديس، مستغانـ،
 .09، ص 1999، مصر، آدـ ميدم أحمد: الدليؿ لدراسات الجدكل االقتصادية، الشركة العالمية لمنشر ك التكزيع، القاىرة 5
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 األجنبي في تحقيق التنمية االقتصادية: عالقة االستثمار: المطمب الثاني
إف الجزائر مف الدكؿ النامية التي تسعى إلى تحقيؽ التقدـ االقتصادم، في حدكد إمكانياتيا 
كمياراتيا الفنية، حيث تعمؿ عمى تييئة مناخيا االستثمارم، كالمتمثؿ في منح تسييبلت كمزايا 

ذلؾ قسمنا دراستنا مف خبلؿ فرعيف: كضمانات متعددة لجمب االستثمار إلييا، كعمى ضكء 
 .1األكؿ نتطرؽ فيو إلى مفيـك التنمية االقتصادية، كالثاني إلى تقييـ االستثمارات األجنبية

 :الفرع األول: مفيوم التنمية االقتصادية
تباينت اآلراء ككجيات النظر بالنسبة لمعمماء كالمفكريف كالباحثيف حكؿ تحديد مفيـك التنمية 

، كترجع صعكبة االتفاؽ إلى اختبلؼ التكجيات الفكرية كاإليديكلكجية، ككذلؾ إلى االقتصادية
اختبلؼ تخصصات الباحثيف كالعمماء، حتى أصبح مف الصعب كضع تعريؼ محدكد كدقيؽ 
لمتنمية أك النمك االقتصادم، فيـ يعتقدكف أف اصطبلح النمك االقتصادم قد أصبح مفيكما لدل 

، كرغـ ذلؾ ظيرت تعاريؼ عديدة 2 يحتاج معو إلى تعريؼ دقيؽالجميع، إلى الحد الذم ال
 كمتنكعة، حاكلت تحديد طبيعة التنمية، جاءت كما يمي:

عممية ديناميكية تتككف مف سمسمة مف التغيرات الييكمية كالكظيفية في المجتمع، كتحدث  -
مستكل رفاىية نتيجة لمتدخؿ في تكجيو حجـ كنكعية المكارد المتاحة لممجتمع، كذلؾ لرفع 

الغالبية مف أفراد المجتمع، عف طريؽ زيادة فاعمية أفراده في استثمار طاقات المجتمع إلى 
 .3الحد األقصى

إف التنمية االقتصادية: ىي عممية اقتصادية اجتماعية أساسية شفافة شاممة، ال تنحصر  -
مكجبيا الدخؿ في النمك المادم فقط، كىي ىدؼ قد يتحقؽ أك ال، كما أنو عممية يرتفع ب

                                                            
، 2014-2000االستثمار االجنبي المباشر في الجزائر كدكره في التنمية االقتصادية، دراسة حالة الجزائر ,مطالي عمي  1

مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماستر تخصص إدارة أعماؿ، كمية العمـك االقتصادية كالتجارية كعمـك التسير، جامعة الجيبللي 
 01، ص2015/2016مميانة، بكنعامة، خميس 

 . 31، ص1985التنمية كالتخطيط االقتصادم، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، ,  عمر حسيف  2
 .18، ص2007مصر، -إدارة كتنمية المكارد البشرية، مجمكعة النيؿ العربية، القاىرة , مدحت محمد أبك النصر  3
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محددة مف الزمف، كعندما تتحقؽ التنمية بمعدالت النمك التي تفكؽ  اليكمي الحقيقي خبلؿ فترة
 .1معدالت السكاف فيذا يعني ارتفاع الدخؿ الفردم، أم متكسط الدخؿ الفردم الحقيقي

كيعرفيا البعض عمى أنيا: العممية التي بمقتضاىا يتـ االنتقاؿ مف حالة التخمؼ إلى  -
لة التقدـ، ىذا االنتقاؿ يقتضي إحداث العديد مف التغيرات الجذرية كالجكىرية في البنياف حا

 .2كالييكؿ االقتصادم
 كعمى العمـك يمكف أف نعرؼ التنمية االقتصادية بأنيا: عممية يحدث مف خبلليا تغير شامؿ

 كمتكاصؿ مصحكب بزيادة في متكسط الدخؿ لصالح الطبقة الفقيرة، كتحسف في نكعية 
              .3الحياة كتغيير ىيكمي في االنتاج

 مف أبرزىا ما يأتي:عناصر تتطمب التنمية االقتصادية تكفر عدة 
 المكارد الطبيعية:.1

ىبات األرض الطبيعية، فالمكاد  تعرؼ المكارد الطبيعية عمى أنيا العناصر األصمية التي تمثؿ
األكلية تكفر قاعدة التنمية، خصكصا في مراحميا األكلى، إذا تـ استغبلليا بشكؿ مناسب، 

حافزا كعامبل مساعدا عمى النمك المتطكر، إال  ككمما زادت المكاد الطبيعية في البمد كاف ذلؾ
لياباف، التي تحقؽ تنمية رائدة في أف المكاد الطبيعية ال تعتبر قيدا في التنمية، كمثاؿ ذلؾ: ا

 .4ظؿ عدـ تكفرىا عمى ىذه المكارد
 كارد البشرية: مال.2

إف المكارد البشرية تمعب دكرا ىاما في عممية التنمية االقتصادية، ك يػأتي ذلؾ مف أف اإلنساف  
نساف غاية التنمية فاف اليدؼ النيائي يتمثؿ في رفع مستكل غاية التنمية ك كسيمتيا، كككف اإل

                                                            
العربي كاإلسبلمي في دعـ التنمية االقتصادية في السكداف، مجمة البحكث  عمار محجكب زكي: مقاؿ بعنكاف: دكر التمكيؿ  1

 .92، ص2011، 55االقتصادية العربية، العدد 
 .40ص ،2010األردف، ,  01ط عمي جدكع الشرفات: التنمية االقتصادية في العالـ  العربي، دار جميس الزماف،   2
 .17، ص2000الدار الجامعية، لبناف،  عبد القادر عطية: اتجاىات حديثة في التنمية،  3
 .11التنمية االقتصادية في العالـ العربي، المرجع السابؽ، ص ,عمي جدكع الشرفات  4
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االرتفاع بمستكل دخمو الحقيقي، كرفع مستكل نكاحي حياتو األخرل، كذلؾ معيشتو عف طريؽ 
مف خبلؿ زيادة اإلنتاج كتطكيره، كضماف تكزيعو بصكرة عادلة، أما ككف اإلنساف كسيمة التنمية 

نفذ كتعطي ثمارىا مف خبلؿ النشاط اإلنساني، كأنو مف فيأتي مف أف عممية التنمية تكضح كت
المستحيؿ تصكر حصكؿ التنمية بدكف االعتماد عمى اإلنساف كمصمـ كمنفذ ليا، كبالتالي 

 .1لينتفع منيا
 تراكـ رأس الماؿ: .3
يؤكد االقتصاديكف عمى األىمية الكبيرة لتراكـ رأس الماؿ في تحقيؽ التنمية، كيتـ تحقيؽ  

ي رأس الماؿ مف خبلؿ عممية االستثمار، كالتي تستمـز تكفر حجـ مناسب مف التراكـ ف
المدخرات الحقيقة، بحيث يتـ مف خبلليا تكفير المكارد ألغرض االستثمار، بدؿ تكجيييا نحك 

 مجاالت االستيبلؾ.
إف جكىر رأس الماؿ يكمف في حقيقية أف مثؿ ىذا التراكـ يعزز مف طاقة البمد عمى إنتاج 

 .2، كيمكنو مف أف يحقؽ معدال عاليا لمنمكالسمع
 التكنكلكجيا: .4

تعتبر التكنكلكجيا محرؾ عممية التنمية، فيي العنصر الفارؽ بيف الدكؿ التي حققت تنميتيا، 
كالدكؿ التي ال تزاؿ في طكر التنمية، أك متخمفة، فالتقدـ التكنكلكجي ميزة مف مزايا الدكؿ 

العممية عمى رفع قدرة المجتمع عمى تطكير أساليب أداء العمميات، المتقدمة، كما تعمؿ المعرفة 
 .3كتسند اإلنتاجية كالتكصؿ إلى أساليب جديدة أنسب لممجتمع

 ك ليا أىمية كبيرة تتمثؿ في : 

                                                            
 .182ص  ،2006عماف، ,  01طالكتاب الحديث،  التنمية كالتخطيط االقتصادم، عالـ ,فميح حسف خمؼ  1
 .134/135ص د .س , ،01كمكضكعات: دار كائؿ، األردف، طالتنمية االقتصادية، نظريات كسياسات ,  مدحت القريني  2
  .11، ص بؽاسالمرجع العمي جدكع الشرفات،   3
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زيادة الرفاىية االقتصادية لمفرد، مف خبلؿ رفع المستكل الصحي كالتعميمي، كتكفير السمع  -1
عيات المناسبة، كتكسير الفجكة االقتصادية كاالجتماعية بيف طبقات كالخدمات بالكميات كالنك 

 .1المجتمع
كعمى مستكل االقتصاد الكمي: فتعمؿ عمى تحسيف الناتج الكطني كتحقيؽ التطكر  -2

 .2االقتصادم المنشكد، ككذا التقميؿ مف الفجكات االقتصادية، بيف الدكؿ النامية كالدكؿ المتقدمة
تعد كسيمة لبلستغبلؿ االقتصادم، حيث بمجرد حصكؿ القطر المتخمؼ عمى االستغبلؿ  -3

السياسي لو يترتب عميو إنقضاء حالة التبعية، بؿ إف التعامؿ التكنكلكجي كنكع المشركعات التي 
تقيميا الدكؿ المتخمفة، بعد استغبلليا، كمنو يستمـز التخمص تدريجيا مف التبعية بتغيير الييكؿ 

 .3قتصادم لمدكلةاال
أىداؼ التنمية تختمؼ مف بمد آلخر، كمف فترة ألخرل لمبمد الكاحد، كمع ذلؾ ىنالؾ أىداؼ ك 

 مشتركة تسعى إلييا معظـ الدكؿ، كالتي مف أىميا ما يمي:
االجتماعية لعممية التنمية،  األىداؼخكؿ كالثركات ىك ىدؼ مف تقميؿ التفاكت في تكزيع الد-1

 .4مف انخفاض الدخؿ القكمي كمف انخفاض متكسط نصيب الفردفأغمب الدكؿ تعاني 
تكفير الظركؼ العامة المبلئمة لتنمية القطاعات االقتصادية كيشمؿ ذلؾ درجة مف -2

 االستقرار كالطمأنينة، لتشجيع االستثمار في مختمؼ األنشطة االقتصادية.
االبتعاد عف السياسات االقتصادية المالية كالنقدية، التي قد تؤدم إلى حاالت اقتصادية  -3

 غير مرغكبة، كالرككد االقتصادم كالتضخـ.
 .اإلمكانياتحصر إمكانيات التنمية االقتصادية، كحصر العكائد المتكقعة مف استخداـ ىذه -4

                                                            
 .62، ص2003عمر صفي: العكلمة كالقضايا المعاصرة، الدار الجامعية، قطر،   1
  .14، صمرجعنفس ال في العالـ العربي،  عمي جدكع الشرفات: التنمية االقتصادية  2

 .117ص ،2008عماف،  ,01طبشار يزيد الكليد: التخطيط  كالتطكر االقتصادم، دار الراية،   3
 .73، ص2007التنمية االقتصادية، دار النيضة العربية، بيركت، ,  كامؿ بكرم  4
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د، كتكظيؼ كافة عناصر اإلنتاج في تنفيذ برامج استثمارية طمكحة لخمؽ مجاالت االقتصا -5
 .1خدمة ىذه البرامج

 :الفرع الثاني: تقييم االستثمار األجنبي في الجزائر
مع انييار أسعار البتركؿ الذم كلد أزمة اقتصادية في الدكؿ المصدرة لو مف جية، كندرة 

لبلستثمار مف جية رؤكس األمكاؿ األجنبية المتدفقة إلى الجزائر بعدـ مبلئمة المناخ القارم 
يغير مف نظرتو إلى االستثمار األجنبي كدكره في التنمية  زائرمالجشرع أخرل، جعؿ الم

االقتصادية، ليذا تبنت الجزائر سياسة اإلصبلح االقتصادم في بداية التسعينيات، كالتي مف 
 2أىـ محاكرىا إصدار تشريعات خاصة باالستثمار كتبني إجراءات لحمايتو كتشجيعو

تتعد كتتنكع كتختمؼ دكافع االستثمار األجنبي مف حالة إلى أخرل، كحسب طبيعة االستثمار، 
كالجية التي تعكد ليا ممكية ىذا االستثمار، كالبمد كالمجاؿ الذم يتـ فيو، كمف بيف ىذه الدكافع 

 ما يمي:
نتاجية ... الخ، متميزة لدل الشركة ا .1  لمستثمرة.حالة تكافر ميارات إدارية كتسكيقية كا 
قياـ الحككمات المضيفة بمنح امتيازات كتسييبلت جمركية كضريبية كمالية لمشركات  .2

 .3المستثمرة
تكسيع االقتصاد كتحسيف تكازف ميزاف المدفكعات لمدكؿ المضيفة لبلستثمار، ككذا استفادتيا  .3

 مف التكنكلكجيات الحديثة، كالعنصر البشرم فييا.
 .4ادية لمدكؿ المستثمرة، كالرغبة في الييمنة عمى األسكاؽ العالميةتجسيد السياسة االقتص .4

                                                            
  .11، صبؽ اسالمرجع ال في العالـ العربي، التنمية االقتصادية,  عمي جدكع الشريفات  1
تخصص قانكف خاص،  ر،النظاـ القانكني لبلستثمار األجبني في الجزائبعنكاف  مذكرة مقدمة لنيؿ الماجستير,   كماؿ سمية  2

 65ص.2002/2003كمية الحقكؽ، جامعة أبي بمقيايد ، تممساف، 
لمباشر خبلؿ تقييـ التجربة الجزائرية في جمب االستثمار االجنبي ا بعنكاف ماسترشيادة ال ,  رشيدة بف عرفة كسكمية حمزاكم  3

 .13،ص2015/2016، جامعة العربي التبسي، تبسة، الت كع الت ك اال ، تخصص مالية ، كمية الع2014-2005فترة 
 2020، جامعة تيارت،ى مشاريع التنميةتأثير النظاـ القانكني لمقركض عم, أطركحة دكتكراه بعنكاف  حميدة فتح الديف محمد  4
 .181/183ص ,
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رىا الشركات متعددة تقميص حجـ البطالة كىذا عف طريؽ المشركعات الجديدة التي تكف .5
 الجنسيات، كىذا مف أجؿ القياـ بأعماليا الخاصة.

إف تقميؿ الكاردات كزيادة اإلنتاج المكجو لمتصدير، يؤدم إلى زيادة تدفؽ رؤكس األمكاؿ  .6
 األجنبية، التي تؤدم إلى تحسيف الميزاف التجارم، مما يحسف ميزاف 

 .1المدفكعات
األجانب كالكطنييف عمى حد  لممستثمريفلحكافز كاكأعطى المشرع الجزائرم العديد مف المزايا 

 نيا:كنذكر م 2سكاء
: كىي اإلعفاء الضريبي، المعاممة الضريبية الحكافز الضريبية كالجمركية: كليا عدة أشكاؿ.

 .3لخسائر المرحمة، التخفيضات الضريبية، الحكافز التمكيمية
االستثمار: ضماف حرية تحكيؿ  الحكافز المادية، كىي عبارة عف الضمانات التي ينفرد بيا.2

رؤكس األمكاؿ كاألرباح إلى الخارج، ضماف عدـ ازدكاج الضريبية، كالمساكاة بيف المستثمر 
 .4األجنبي كالمحمي في الحقكؽ كالكاجبات

الحكافز اإلجرائية: إنشاء الككالة الكطنية لتطكير االستثمار، ذات الشباؾ الكحيد، لتسييؿ .3
 .5بلستثمارات كفؽ المياـ المنكطة بياالعمميات اإلجرائية ل

رغـ المجيكدات المبذكلة مف طرؼ الدكلة في ترقية االستثمار، كذلؾ عبر ىياكميا المختمفة، إال 
إلييا المستثمر المحمي كالصعكبات التي يتعرض  عكائؽو ال يزاؿ يكجد مجمكعة مف الأن

 كأبرزىا ما يمي: كاألجنبي
                                                            

، ر األجنبي المباشرقياس بعض اآلثار الكمية لبلقتصاد الكمي عمى االستثما بعنكاف مذكرة ماجستير ,سحنكف فاركؽ  1
، 2009/2010، جامعة فرحات عباس، سطيؼ، التع  كالت ك اال المطبقة في التسيير، كمية الع تخصص التقنيات الكمية

 .29-28ص
األجبني المباشر في الجزائر، يـك دراسي حكؿ قانكف االستثمار اإلطار القانكني لبلستثمار  , عماد إشكم، كعادؿ جدادكة  2

 .17، ص2012 الشريؼ، سكؽ أىراس،كالتنمية المستدامة، كمية العمـك االقتصادية، جامعة ميرم 
 .184ص , بؽاسالمرجع ال حميدة فتح الديف محمد،  3
 .186، ص السابؽ المرجع حميدة فتح الديف محمد ,  4 

 .136، ص2012: تشجيع االستثمار كأثره في التنمية االقتصادية، دار الراية، االردف، منصكرم الزيف  5
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العائؽ المالي كالمصرفي: حيث أف الجية التي يمكف أف تمكؿ المؤسسات الصناعية لتزاكؿ  .1
ى ذلؾ مركنة النظاـ ىذه األخيرة ال تتميز بالشفافية، ضؼ إلنشاطيا بصفة عادية ىي البنكؾ، 

المصرفي كطكؿ مدة دراسة ممفات القركض، ارتفاع أسعار الفائدة، بطء اجراءات تحكيؿ 
 .1كر إلى الخارج، خاصة مع تنامي ظاىرة العكلمة في الدكؿ المجاكرة كالمتطكرةاألرباح كاألج

العراقيؿ اإلدارية كعدـ االستقرار التشريعي: يعتبر ىذا العائؽ مف أبرز المشكبلت التي  .2
يعاني منيا المستثمر، كذلؾ بحكـ احتكاكو باالدارة كالسمطات المحمية أمر ضركرم لتجسيد 

م، فغالبا ما يككف معرضا لطكؿ اإلجراءات كتعقيدىا، كتفشي الفساد مشركعو االستثمار 
اإلدارم، كالرشكة كالمحسكبية لقضاء الحاجيات الضركرية، كعدـ كجكد تناسؽ بيف اإلدارات 
المعنية، إضافة إلى عدـ ثبات التشريع بحيث في كؿ مرة يقكؿ بمجمكعة مف التعديبلت في 

 .2المالية بحيث يمغي نص أك يفرض رسـك أخرلقكانيف االستثمار، أك حتى قكانيف 
 عائؽ عدـ كجكد أك الحصكؿ عمى العقار الصناعي:.3

النتشار مساحات إلنجاز مشاريع كبرل، كالتي تعرؼ  تعتبر المناطؽ الصناعية كسيمة فعالة
 بعض المشاكؿ، مف بينيا:

 فراغ قانكني يخص االمتيازات خاصة بالمناطؽ الصناعية.-
في كضع العقار، كعدـ مشركعية بعض القرارات التي تخص منح العقارات مما عدـ الكضكح -

 .3يؤدم بالمتعامميف إلى رفض كضع بصمتيـ
عدـ كجكد بنية تحتية قكية، كالمكانئ كالمطارات التي تسيؿ عممية التصدير كاالستيراد -

 .4كالطرقات كشبكة اإلتصاالت

                                                            
تخصص ,  تصادية بالدكؿ الناميةدكر اإلستثمار األجنبي المباشر في دعـ التنمية االقبعنكاف  ستيرخيالي خيرة: مذكرة ماج  1
 .118، ص2015/2016امعة قاصدم مرباح، كرقمة، ج كالتجارية ك عمـك التسير , ة دكلية، كمية العمـك االقتصاديةمالي
  .188، ص بؽاسالمرجع الدة فتح الديف محمد، حمي  2
 .19، صبؽ اسالمرجع , المطاطي عمي  3
 .188ص, نفس المرجع,  حميدة فتح الديف  4
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 عائؽ عدـ االستقرار السياسي:.4
استقرار المؤسسات، كضبابية الكضع السياسي، خاصة في العشرية األخيرة كما ذلؾ أف عدـ 

أقؿ جاذبية لبلستثمار األجنبي، ككاف  صاحبيا مف تداعيات عمى جميع األصعدة، جعؿ الجزائر
ذلؾ كراء تردد كعزكؼ المستثمريف األجانب، أضؼ إلى ذلؾ حالة عدـ اليقيف السياسي التي 

بة في ىذه الفترة، كعمكما أدل إلى بركز ظاىرة التشريع باألكامر خمفتيا الحككمات المتعاق
بالنسبة لكؿ القكانيف ذلت الصمة باالستثمار، األمر الذم أعطى االنطباع بأف الجزائر لـ تتصؿ 

 .1بعد إلى تحقيؽ استقرار في جميع مؤسساتيا

 المبحث الثاني: القروض االستثمارية والضمانات البنكية:
البنكية المصدر الثاني الذم تعتمد عميو المؤسسات مف حيث األىمية في تعتبر القركض 

التمكيؿ، كلذلؾ تحتاج إلى نكع معيف يتبلءـ مع ىذه الطبيعة، كىذا ما دفع بالبنكؾ إلى اقتراح 
طرؽ كتقنيات متنكعة لتمكيؿ ىذه النشاطات، كلعؿ أىـ ىذه القركض التي تتمقاىا المؤسسات 

الي تؤكد عمى المقترضيف غالبا عمى منح ضمانات ليا، كذلؾ نتيجة القركض االستثمارية، ك 
 المخاطر التي تحؼ النشاط االقتصادم.

كمف ىنا ارتأينا  أف نقسـ ىذا المبحث إلى مطمبيف: األكؿ خصصناه لدراسة ماىية القركض 
 االستثمارية، كالثاني لدراسة الضمانات البنكية المقدمة.

 االستثمارية: المطمب األول: ماىية القروض
يعد مف بيف أىـ أصناؼ القركض التي يحتاجيا المستثمر أك المؤسسة لفرض بمكرة نشاطو 
التجارم أك االقتصادم، كالذم ييدؼ إلى خمؽ الثركة، كتحقيؽ الربح المادم، كتكفير مناصب 

                                                            
 .21، ص بؽاسالمرجع ال عماد إشكم كعادؿ جدادكة: اإلطار القانكني لبلستثمار األجنبي،  1
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اعية ، مف خبلؿ الجباية، كاجتمشغؿ مباشرة كغير مباشرة دائمة، بحيث يعكد بالنفع عمى الدكلة
 .1كالدخؿ المادم المعتبر مف خبلؿ تقديـ خدمات أك بيع سمع داخؿ السكؽ الكطني

 الفرع األول: مفيوم القرض االستثماري:
تعني عممية تمكيؿ االستثمارات أف البنؾ مقبؿ عمى تجمد أمكالو لمدة ليست قصيرة يمكف أف 

بتمكيؿ الحصكؿ عمى  تمتد مف سنتيف فما فكؽ حسب طبيعة االستثمار، فإذا تعمؽ األمر
اآلالت كالمعدات فاألمر يتعمؽ بتمكيؿ متكسط األجؿ، أما إذا تعمؽ بتمكيؿ العقارات نككف 

 .2بصدد تمكيؿ طكيؿ المدة
كالقركض االستثمارية ىي قركض طكيمة األجؿ، تستخدـ في شراء المكاد األكلية كاألجيزة، 

قامة المنشآت، كتقدر أقساطيا عمى أساس معدالت  االستيبلؾ، كغالبا ما تككف ىذه القركض كا 
 .3لمدة ال تقؿ عف سنتيف، كتمتد إلى سبع سنكات

نما عرؼ عقد القرض  كالمشرع الجزائرم لـ يعط تعريفا كاضحا لعقد القرض االستثمارم، كا 
، المتعمؽ 2003أكت  26خ في المؤر  03/11مف األمر رقـ  68البنكي بصفة عامة في المادة 

بأف القرض البنكي: "يشكؿ عممية قرض في مفيـك ىذا األمر، كؿ عمؿ لقاء ، رضكالق قدبالن
أك يأخذ ، يضع بمكجبو شخص ما أك يعد بكضع أمكاؿ تحت تصرؼ شخص آخر، عكض

 .4بمكجبو لصالح شخص آخر التزاما بالتكقيع كضماف احتياطي أك الكفالة أك الضماف"

                                                            
، 2002كالقانكنية، منشأة المعارؼ، مصر،  ةإدارة المخاطر االئتمانية مف كجيتي النظر المعرفي ,عبد الحميد الشكاربي  1
 .90ص

 .73منيؿ مطر ديب، رضكاف كليد العمار: النقكد كالبنكؾ، مؤسسة اآلالء، عماف، ص  2
 .227، ص1985الدكلية، الدار الجامعية، قطر،  كالعبلقاتالنقكد  ,  مصطفى رشيد شيحة  3
 . بؽاسالمرجع ال , 03/11 رقـ األمر مف 68المادة   4
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دخرة لدل البنكؾ، تحكؿ إلى قركض كيعرؼ القرض االستثمارم عمى أنو عبارة عف أمكاؿ م
تساىـ في عمميات االستثمار، كىذا عف طريؽ طمبات القركض التي تقدـ إليو عف طريؽ 

 .1المؤسسات
كيعرؼ أيضا أنو مجمكعة األمكاؿ التي تمدىا البنكؾ العاممة في إطار االقتصاد الكطني 

الية الثانية، كالتي تؤدم في لممؤسسات االستثمارية، بغية استثمارىا في شراء األصكؿ الرأسم
                                                                      .2لمحصكؿ عمى فرص ربح أكبر مجمكعيا إلى زيادة األمكاؿ المستثمر، كتييئة المؤسسات

ككف حسب النشاط الممكؿ منو، سكاء كاف تتقييـ القركض يمكف أف معايير  يرل البعض أف
زراعي، صناعي، أك خدماتي، أك حسب الجية الممنكح ليا، خاصة أك عامة أك حككمية، 
ككذلؾ يمكف أف يصنؼ حسب المراكز المالية لؤلشخاص، قركض شخصية بدكف ضمانات 

 .3كقركض بضمانات عينية أك شخصية، كالكفالة كالرىف الحيازم كالرىف العقارم
ل البعض اآلخر أف تقسـ القركض االستثمارية عمى غرار القركض األخرل عمى أساس كير 

 المدة كىي ثبلثة أنكاع:
كتدخؿ في ىذا اإلطار قركض االستغبلؿ لتمكيؿ التكاليؼ العادية،  قركض قصيرة األجؿ:.1

 .4كمتطمبات الخزينة، كتتراكح مدتيا مف عدة أسابيع إلى سنتيف
المختمفة لتمكيؿ االستثمار  اإلنتاجقركض متكسطة األجؿ: تمنحيا البنكؾ لشراء كسائؿ  .2

 .5كالتشغيؿ، كتتراكح ما بيف سنتيف إلى سبع سنكات

                                                            
 .55ص,  بؽاسالمرجع المصطفى سبع خميدة،   1
في ظؿ التكجيات الحديثة  كاقع تمكيؿ البنكؾ التجارية لممشاريع االستثمارية الفبلحيةبعنكاف  شيادة ماستر , خديجة مراحي  2

 مـككع جاريةكالت تصاديةاالق مـك، تخصص مالية كتأمينات، كمية العBADRلمجزائر، دراسة حالة بنؾ الفبلحة كالتنمية الريفية 
 ..35، ص2016/2017، جامعة أـ البكاقي، سيرالت
 .20، ص01، ط2012سميماف ناصر: التقنيات البنكية كعمميات االئتماف، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر،    3
 .302، ص2005البنكؾ، الدار الجامعية الجديدة، مصر،  إدارة ,محمد سعيد أنكر سمماف  4
 .55، ص2007، 01طدار النجاح الجديدة، المغرب، محمد ميرم: األخطاء البنكية،   5
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قركض طكيمة األجؿ: تمجأ المؤسسات التي تقـك باستثمارات طكيمة إلى البنكؾ، لتمكيؿ ىذه  .3
ئيا لكحدىا، ككذلؾ نظرا لمدة االستثمار، أف تعبالعمميات، نظرا لممبالغ الكبيرة التي ال يمكف 

كفترات االنتظار الطكيمة قبؿ البدء في الحصكؿ عمى عكائد، كالقركض الطكيمة األجؿ المكجية 
 .1ليذا النكع مف االستثمارات تفكؽ في الغالب سبع سنكات كيمكف أف تمتد إلى عشريف سنة

 الفرع الثاني: خصائصو وأىميتو: 
مف العقكد األخرل، يشترؾ معيـ مف حيث األركاف التي يقكـ  هكسائر إف عقد القرض البنكي 

عمييا كؿ عقد، ميما كاف نكعو كلكنو ينفرد ببعض المميزات الخاصة بو دكف غيره، كنذكر 
 منيا: 

عقد القرض ىك عقد مف نكع خاص: يعتبر عقد إذعاف: في المفيـك القانكني ىك العقد الذم .1
يو القابؿ بشركط مقررة، يضعيا المكجب كال يقبؿ مناقشتيا، كذلؾ فيما يتعمؽ بالسمع أك يسمـ ف

، كتككف محؿ إخطار قانكني أك فعمي، أك تككف المنافسة محددة النطاؽ في المرفؽ الضركرم
 .2شأنيا

يعتبر عقد القرض البنكي عقدا تجاريا: مف المبلحظ أف المشرع الجزائرم مف خبلؿ نص  .2
الثانية مف القانكف التجارم أعطى الكصؼ التجارم لعقد القرض، حيث نجد في المادة  المادة
: "يعد عمبل تجاريا بحسب مكضكعو كؿ عممية مصرفية أك عممية صرؼ أك سمسرة أك 02

 .3خاصة بالعمكلة"

                                                            
 .75ص،2003الجزائر،  , 02طتقنيات البنكؾ، ديكاف المطبكعات الجامعية، ,الطاىر لطرش  1
 69, د.س , ص بحكث في العقكد الخاصة، دار  نشر المعرفة ,عبد السبلـ أحمد فيغك  2
رقـ  ، المعدؿ كالتمـ بالقانكف78المتضمف القانكف التجارم ج.ر.ج.ج رقـ  26/09/1975المؤرخ في  75-59األمر   3
 .09/02/2005المؤرخة في  11ج.ر.ج.ج عدد رقـ  06/02/2005المؤرخ في  05/02
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كانطبلقا مف ىذا النص يمكف اعتبار عقد القرض البنكي عمبل تجاريا بحسب مكضكعو، 
التي جاء في محتكاىا: "تتضمف  03/11مف األمر  66عممية مصرفية، بنص المادة باعتباره 

 .1العمميات المصرفية تمقي األمكاؿ مف الجميكر كعمميات القرض"
، المتعمؽ بالنقد كالقرض جعمت مف بيف 03/11مف األمر  83كفي المقابؿ نجد أف المادة 

شركات المساىمة، كمنو نخمص أف  شركط تأسيس البنكؾ كالمؤسسات المالية أف تتخذ شكؿ
، أك إذا تعمؽ عقد القرض البنكي يعد عمبل تجاريا بالنسبة لمبنؾ، كنفسو إذا كاف الزبكف تاجرا

 .2األمر بقرض تجارم
عمى أنو يككف العقد  مدنيال انكفمف الق 55س عيني: تنص المادة عقد القرض اتفاقي كلي .3

 .3لتزاـ بعضيما البعضممزما لمطرفيف متى تبادؿ المتعاقداف اال
كمنو فإف ىذا العقد يرتب التزامات متقابمة في ذمة الطرفيف فكر انعقاده، بحيث تمـز المؤسسة 
المقرضة بكضع الماؿ تحت تصرؼ الزبكف المقترض أك بضمانو، كفي المقابؿ يمتـز العميؿ 

مف  58المادة ، كىذا ما يجعمو يتصؼ بأنو مف العقكد بعكض، حسب 4بدفع مقابؿ القرض
بالنسبة لمبنؾ المقرض يأخذ فائدة أك عمكلة مقابؿ كضع األمكاؿ تحت تصرؼ ، فدنيالم انكفالق

 5الزبكف المقترض، كىذا األخير يأخذ الماؿ محؿ القرض مقابؿ إعطاءه فائدة
عقد القرض البنكي عقد رضائي: يتميز عقد القرض بأنو عقد رضائي ينعقد بمجرد تبلقي  .4

 .6القبكؿاإليجاب ك 
                                                            

 ، المرجع السابؽ.03/11مف األمر  66المادة   1
 .المرجع نفس ، 03/11مف األمر  83المادة    2
المتضمف القانكف المدني الجزائرم، ج.ر.ج.ج، كالمعدؿ  26/09/1975الصادر بتاريخ  75/58مف األمر  55المادة   3

 .31ج.ر.ج.ج، عدد رقـ 13/05/2007المؤرخ في  07/05كالمتمـ بالقانكف رقـ 
لع الس، جامعة العربي يف عمميات البنكؾ المختمفة، تخصص قانكف أعماؿ، كمية الج كابعنكاف  شيادة ماستر , ككثر كلجي  4

 .22-21ص ص.مييدم، أـ البكاقي،
 ، المرجع السابؽ.75/58مف األمر  58المادة    5
سعد ربيع عبد الجبار: التمكيؿ بكاسطة القرض العادؿ، مجمة القادسية لمقانكف كالعمـك السياسية، العراؽ، العدد األكؿ،    6

 .163، ص2010المجمد الثالث، 
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: عقد القرض مف عقكد المعاكضة، التي يتمقى فييا كؿ عقد القرض البنكي ىك عقد بعكض .5
مف طرفيو عكض لما يمنحو لآلخر، إذ أف التزاـ البنؾ بنقؿ ممكية مبمغ النقكد، أك أم شيء 

في مثمي آخر، يقابمو التزاـ المقترض يرد ىذا القرض عند انتياء اآلجاؿ المتفؽ عمييا، نظيره 
 .1النكع كالقدر كالصفة

فالبنؾ يأخذ الفكائد مقابؿ تقديـ مبمغ القرض لمعميؿ، كمف جية أخرل يتمقى العميؿ مبمغ القرض 
 .2مقابؿ تقديـ الفكائد لمبنؾ بانتياء األجؿ المحدد في العقد

عقد مقترف بالضركرة بعقد التأميف: غالبا ما يمنح القرض بمكجب تقديـ ضمانات عمى  .6
يا، سكاء كانت عينية أك شخصية لصالح البنؾ،  كلكف ىذا األخير يمـز كذلؾ المستفيد اختبلف

مف القركض بضركرة إبراـ عقد التأميف عمى القرض، مع شرط أحقية الحمكؿ مكاف المستفيد 
أمكالو الحقا، كذلؾ  يستحيؿيف المعتمد كذلؾ خشية مف مخاطر القرض الذم لدل ىيئات التأم

نما في حالة كفاتو أك تعرضو إلى حادث ليس بسبب عدـ قدر  ة المديف عمى التسديد، كا 
 .3جسماني

تكمف أىمية ىذا النكع مف القركض مف خبلؿ عبلقتو بالمؤسسات االقتصادية، كمدل تسييمو 
 لممعامبلت التي أصبحت تقدـ عمى أساس عقكد الثقة كالكفاء، فيي تعمؿ عمى:

 الحصكؿ عمى أرباح أم عكائد لتحقيؽ منافع عامة أك شخصية. .1
تدعيـ اليياكؿ االقتصادية عف طريؽ دعـ المشاريع العامة كذات المداخيؿ المضمكنة، ككذا  .2

 .4تحقيؽ التكازف في الميزاف التجارم

                                                            
 ، المرجع السابؽ.75/58األمر  مف 450المادة   1
، 01يكرم: الكسيط في شرح القانكف المدني، النظرية العامة لبللتزاـ، دار إحياء التراث العربي، دكف سنة، جالسنعبد الرزاؽ   2
 .135ص

 .41بؽ ، صاسالمرجع التأثير النظاـ القانكني عمى مشاريع التنمية،  , لديف محمدحميدة فتح ا  3
 .55ص ،2004مصر، , 02طدراسة جدكل المشركعات بيف النظرية كالتطبيؽ، الدار الجامعية، عثماف,سعيد عبد العزيز   4
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لة التي تحتاج إلييا المؤسسة في كؿ مرحمة مف مراحؿ نشاطيا، كىك كسيمة يك يكفر الس .3
 .استخداماتوزيادة رأس الماؿ مف خبلؿ تكسيع ل
باالستعماؿ األفضؿ لرؤكس األمكاؿ، كتمكف مف القضاء عمى  تسمح القركض االستثمارية.4

 قكل التضخـ.
 .1تساىـ في ازدىار النشاط االقتصادم كتقدمو .5
رأس الماؿ مف شخص آلخر، فيك كاسطة لتبادؿ كاستغبلؿ  يعتبر كسيمة مناسبة لتحكيؿ .6

 .2األمكاؿ في اإلنتاج كالتكزيع، أم كاسطة لزيادة إنتاجية رأس الماؿ
تمكف البنكؾ مف اإلسياـ في تنمية النشاط االقتصادم فتعمؿ القركض عمى خمؽ فرص  .7

قتصادية كتحسيف مستكل العمالة كزيادة القكة االنتاجية، التي تكسع في استغبلؿ المكارد اال
 3المعيشة

 : ضمانات القروض البنكية02المطمب 
فقد نجد البنؾ يركز عمى شخص  ،ئتمانية حسب نكع الضمافيقـك البنؾ بمنح تسييبلت ا

ك بالتالي فإف الضمانات في ىذه الحالة تككف شكمية لحفظ  ،سمعتو، بالنظر إلى العميؿ
ك قدرة مالية بيف البنؾ ك الزبكف )العميؿ( الذم يعجز عف تقديـ فيتدخؿ شخص ثاني ذ ،الحقكؽ

ك قد يعتمد البنؾ الحصكؿ عمى القرض، ضمانات مادية حتى يتمكف ىذا األخير مف 
 ،الضمانات العينية لتغطية أخطار القرض ك ىي ضمانات يفضميا البنؾ عف باقي الضمانات

 .4التضمانات مادية تشمؿ العقارات ك المنقك  باعتبارىا

                                                            
 .157، ص1997اقتصاديات االئتماف المصرفي، االسكندرية، مصر،   ,محمد كامؿ خميؿ حمزاكم  1
 .113ص,  بؽاسالمرجع , ال شاعر قزكلي  2
دارتيا، الدار الجامعية،  عبد المطمب عبد الحميد: البنكؾ  3  .105، ص2000مصر، ,  01طالشاممة عممياتيا كا 
تخصص قانكف أعماؿ،  ي لعممية القرض البنكي، النظاـ القانكنبعنكاف مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة ماجستير ,  مكلكاؼ مربكحة 4

 .88، ص2،2016/2017كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة محمد لميف دباغيف سطيؼ 
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 مينات العينيةالفرع األول: التأ

 الرىن العقاري:
الرسمي عقد يكسب بو  "بقكلو الرىف 882الرسمي في مادتو عرؼ المشرع الجزائرم الرىف 

و، يككف لو بمقتضاه أف يتقدـ عمى الدائنيف التالييف لو في المرتبة لكفاء دين الدائف حقا عينيا،
 .1العقار في أم يد كاف"في استيفاء حقو منو مف ثمف ذلؾ 

يطمؽ عمى العقد الذم  الرسمي ىفأف الر المدني  انكفقال مف 882ك نبلحظ مف نص المادة 
يطمؽ أيضا عمى ىذا الحؽ ، ك ومخصص لكفاء دين ،عمى العقار عيني دائف حؽيترتب بو لم

 .2العيني الذم ترتب لمدائف ضمانا لكفاء دينو
بمكجب عقد رسمي ىك الرىف يتقرر  ينشأيكرم عمى أنو حؽ عيني سنعبد الرزاؽ ال وك يعرف

 ك ىذا الحؽ العيني يتقرر عمى عقار مممكؾ لممديف أك الكفيؿ العيني ك ،ضمانا لمكفاء بديف
الدائنيف أصحاب الحقكؽ ستيفاء دينو مف ثمف ىذا العقار ك بمكجبو يككف لمدائف الحؽ في ا 

 .3إليو نتيجة ىذا العقار تحت يد مف انتقمت، ك ي المرتبةالعينية عمى ىذا العقار المتأخريف ف
 و ينعقد وفق لشروط التالية:

 :النعقادهأ.الشروط الموضوعية 
 عقد الرىن الرسمي:أىمية إبرام  -
عمى ضركرة  نصي دنيالمانكف لذا فإف الق ،النسبة لمرىفالرىف يمثؿ خطكرة ب :. أىمية الراىن1

 المادةفي  ،سكاء كاف المديف أك غيره ،تكافر أىمية التصرؼ في العقار المرىكف لدل الراىف

                                                            
الجريدة الرسمية لمجميكرية  2007مايك سنة  13المكافؽ ؿ  1428ربيع الثاني عاـ  25المؤرخ في  07.05 رقـ القانكف 1

 1975سبتمبر سنة  26المكافؽ ا  1395رمضاف عاـ  20المؤرخ في  58-75يعدؿ ك يتمـ األمر  31الجزائرية، العدد 
 كالمتضمف القانكف المدني.

محمد صبرم السعدم: الكاضح في شرح القانكف المدني الجزائرم، التأمينات العينية الرىف الرسمي ك حؽ اإلختصاص ك  2
 .18ص,  2008/2009 الجزائر،, 01طالرىف الحيازم ك حقكؽ اإلمتياز ، دار ىكمة، 

ر، في التأمينات الشخصية ك العينية، يكرم، الكسيط في شرح القانكف المدني، الجزء العاشر ك األخيسنعبد الرزاؽ أحمد ال 3
 .270، ص1973دار أحياء الثرات العربي، لبناف، 
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خر يقدـ رىنا يف نفسو أك شخصا آأف يككف الراىف ىك المدالتي تقضي بأف "يجكز  884
 .1لمصمحة المديف

مع  ،أعماؿ اإلدارة ة لمراىف مف أعماؿ التصرؼ ك ليس مفإف الرىف الرسمي يعتبر بالنسب -
يرتب حؽ  فيمكف أف انكفالقأنو يخرج ممكية العقار المرىكف مف ذمة الراىف، ك لذا يستمـز 

 2الرىف عمى أمكالو أف يككف أمؿ لمتصرؼ في العقار المرىكف.
ألنو  ،يعتبر مف أعماؿ التصرؼ لى الدائف المرتيفرسمي بالنسبة إ: الرىف ال. أىمية المرتين2

لذلؾ يجب أف تتكافر أىمية التصرؼ لمدائف كفقا ليذا  ،الديف كرىف الحيازة ءاستيفايتضمف 
 سف غفمة بؿ يجب أف يككف بالغاذم  أكفبل يجكز أف يككف قاصرا أك محجكرا عميو  الرأم،

 عميو. الرشد غير محجكر
 بيعو، ك التعامؿ فيوالعقار الذم يرد عميو الرىف: يجب أف يككف العقار المرىكف مما يصح  -

ال كاف ، ك ا مف حيث طبيعتو ك مكقعوأف يككف معينا بالذات تعيينا دقيقي ك بالمزاد العمن الرىف ا 
 : يفيما يمىذه الشركط  استخبلص، إذف يمكف باطبل

 أف يككف عقارا. -
 .يبيعو بالمزاد العمنالتعامؿ فيو ك أف يككف عما يصح  -
 أف يككف مكجكدا كقت الرىف. -
 دقيقا.أف يككف معينا تعيينا  -
 3ا لمراىف.أف يككف مممكك -

 ب. الشروط الشكمية:
 برام عقد الرىن:الرسمية في إ.1

                                                            
 .32محمد صبرم السعدم، ، ص 1
 .336يكرم، المرجع السابؽ، صسنعبد الرزاؽ أحمد ال 2
، تخصص قانكف التأمينات ك المسؤكلية، كمية نكرية: التأمينات العينية في التشريع الجزائرم، مذكرة لنيؿ شيادة الماستر 3

 .7/8، ص2016/2017الحقكؽ ك العمـك السياسية، جامعة عبد الحميد إبف باديس ، مستغانـ، 
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رسمي أك حكـ أك بمقتضى  عمى الرسمية بقكليا " ال ينعقد الرىف إال بعقد 883مادة التنيى 
المكثؽ،  ك كممة الرسمية تكشؼ أف ابراـ ىذا العقد يستمـز التعبير عف الرضاء بو اماـ القانكف"،

ال ال ينشأ الرىفء ك فيك يحرر كرقة رسمية يثبت فييا ىذا الرضا  .1ا 
 خصيص في الرىن:تبيانات ال.2

ف العقار أك م البيانات التي تعيأ ،يذكر في العقد الرسمي البيانات المتعمقة بالتخصيص
جنسو مضمكنة، لطبيعة العقار أك العقارات المرىكنة، ك تحدد الديف المضمكف أك الديكف ال
 .2محمو ك مقدارهك  خوتاريكمكقعو كمساحتو كحدكده كمصدر الديف ك 

الرىف الرسمي بعقد  ينعقد"التي تنص عمى  دنيمانكف القمف  882 المادة لى نصإبالرجكع 
 ك منو يمكننا تقسمو الى ثبلث أنكاع  ىي :3"رسمي أك بحكـ أك بنص قانكف.

 :يرىن القانونالأ.
إلى الرىف التأميني ينشأ الرىف القانكني عمى األمكاؿ  179في مادتو  90/10 طرؽ القانكفت

المؤسسات المالية ضمانا لتحصيؿ الديكف البنكؾ ك  يجرم لصالح، ك غير المنقكلة العائدة لممديف
المادة ال يحتاج طبقا ليذه  انكنيالقكعميو فإف الرىف  ، كااللتزامات المتخذة اتجاىيا،المترتبة ليا

ربح الكقت ك النقكد بالنسبة لمديكف خاصة ك أف العقكد  في عقد رسمي، ك مف ثـ إفراغو إلى
 .4الرسمية مكمفة جدا

 فاقي:تأو اإل  رىن الرسميالب.
بمكجب عقد رسمي بيف البنؾ الدائف ك العميؿ المقترض بمكجبو يتـ كضع  ينعقد الرىف اإلتفاقي

 العقار، كضماف لمبمغ القرض أك مع الذم يمنح عقاره كضماف لمبمغ المقترض مف الغير.

                                                            
 .79محمد صبرم السعدم، المرجع السابؽ، ص 1
 .83نفس المرجع ، صمحمد صبرم السعدم , 2
 مف القانكف المدني الجزائرم. 882المادة  3
عقد القرض في القانكف الجزائرم، تخصص قانكف أعماؿ، كمية الحقكؽ ك العمـك  بعنكاف يادة الماسترش سارة نجكرم، 4

 .50، ص2017/2018ي قسية ، العربي بف مييدم، أـ البكاالسيا
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، ك إال كاف عقد رسمي يحرره المكثؽ المختص صحيحا أف يبـر بمكجب النعقادهرط ك يشت
مع تحديده تحديدا  ،كضعية العقارىف الرسمي طبيعة ك كثؽ في عقد الر عمى أف يذكر الم باطبل،
تاريخ استحقاقو، ك تسجيمو لدل المحافظة العقارية لمكاف تكاجد ، كقيمة القرض المضمكف ك كثيقا
 .1العقار

 الرىن القضائي:ت.
عمى أنو "يجكز لكؿ دائف بيده حكـ كاجب التنفيذ صادر  دنيالمانكف مف الق 937نصت المادة 

أف يحصؿ عمى حؽ تخصيص بعقارات مدينو صؿ الدعكل يمـز المديف بشيء معيف، في أ
 ضمانا ألصؿ الديف ك المصاريؼ.

 2ك ال يجكز لمدائف بعد مكت المديف أخذ تخصيص عمى عقار في الشركة.
قترض ضمانا أف يحصؿ عمى قيد مؤقت برىف قضائي عمى عقار المفي بيده سند البنؾ الذم -

ذ بمكجبو رىنو إيمكنو مف قيد أك تخصيص العقار ك  البنؾ لحكـ قضائي إنحيازلمبمغ القرض، 
 .3يؿ المقترضالمحكمة أمرا بتخصيص عقارات العم يصدر رئيس

 الرىن الحيازي: 
عقد يمتـز  بقكلو: "الرىف الحيازم دنيالمانكف مف الق 948جزائرم في مادتو لقد عرفو المشرع ال

 ف أك إلى أجنبي بعينو المتعاقدافشخص، ضمانا لديف عميو أك عمى غيره أف يسمـ إلى الدائ بو
إلى أف يستكفي الديف ك أف يتقدـ الدائنيف  و لمدائف حقا عينيا يحكلو حسب شيءشيئا يرتب عمي

في أم يد  يءالتاليف لو في المرتبة في أف يتقاضى حقو مف ثمف ىذا الشالعادييف ك الدائنيف 
 4كف.يك
 

                                                            
 .98ص,  بؽاسالمرجع المكلكاؼ مربكحة، النظاـ القانكني لعممية القرض البنكي،  1
 مف القانكف  المدني الجزائرم. 937المادة  2
 .99ص ,بؽاسالمرجع ال مكلكاؼ مربكحة،3
 مف القانكف المدني الجزائرم. 948المادة  4
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 خبلؿ تعريؼ السابؽ تتضح لنا خصائصو متمثمة في:
 :ىن الحيازي عقد رضائي ممزم الجانبينالر عقد أ.

، كال ، ينعقد بمجرد تبادؿ اإليجاب ك القبكؿ متطابقيفاعقدا رضائي يازم.الحىفأصبح عقد الر 
 التزاماتأف ىذا الرىف يكلد  جـرال ك  ،ال رىفإذ التسميـ التزاـ  ،المرىكفضركرة لتسميـ الشيء 

 ميـ الشيءلتزاـ بتس، كاالمة الراىف بالتزامات معينةبادلة في ذمة الطرفيف، فيك يشغؿ ذمت
ك ال شؾ أف الرىف الحيازم عقد ممـز  لى المرتيف أك لشخص معيف،المرىكف ك نقؿ حيازتو إ

ىف بتسميـ العيف المرىكنة منقكال إذ إلى جانب إلتزامات الدائف المرتيف يمتـز المديف الرا مجانييف،ل
 .1كانت أك عقارا إلى الدائف المرتيف

 عقد تابع: يازي.الحىنعقد الر ب.
، شأنو في ذلؾ شأف الكفالة ك الرىف الرسمي كفؽ فيك يستمـز كجكد أصمي يضمنو

اإلختصاص، ك ىذا اإللتزاـ األصمي، إذا كاف باطبل أك قاببل لئلبطاؿ أك انقضى، يتبعو الرىف 
 .2أك منقضيا الحيازم في ذلؾ فيككف باطبل أك قاببل لئلبطاؿ

 عقد غير قابل لمتجزئة: يازي.الحىنالر  عقدت.
إلنو كمما كاف الكفاء  ،ىذه الخاصية قد تقررت لصالح الدائف المرتيف في تدعـ ائتماف الدائف  

، كبالتالي فيي كسيمة ضاغطة عمى المديف قي مف الديفجزئيا كاف ضمانو أقكل الستيفاء البا
ح يعد الكفاء الجزئي يمثؿ قيمة أكبر مف بالذم أص كتدفعو إلى حرصو الشديد إلستعادة الشيء

 المرىكفلو باستعادة جزء مف الشيء يسمح  أف، ك تماـ تنفيذ التزاموقيمة الديف المتبقي عميو بإ
 المديف في الجزء الباقي مف التزامو. لتقاعس

                                                            
، تخصص قانكف أعماؿ، كمية الحقكؽ ك العمـك الجزائرمالرىف الحيازم في التشريع  بعنكاف شيادة ماستر ,بمقميؿ شكقي 1

 .7، ص2014/2015السياسية، جامعة المسيمة، 
 ص.،2000، منشكرات الحمبي الحقكقية، لبناف،1يكرم: الكسيط في شرح القانكف المدني الجديد. طسنعبد الرزاؽ أحمد ال 2

 .742/743ص
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مكف قاعدة عدـ قابمية رىف التجزئة تعني بأف كؿ جزء مف الماؿ المرىكف يضمف كؿ ك مض
الديف ك أف كؿ جزء مف الديف يككف مضمكنا بالماؿ المرىكف كمو، غير أف ىذه القاعدة تستبعد 

 1بنص قانكف أك باتفاؽ األفراد عمى تجزئة الرىف
مف ك  ،رىف الديف، ك رىف المنقكؿالرىف العقارم، كال بحسب مكضكعو الىينقسـ الرىف الحيازم 

ك منيا ما يسرم عمى نكع دكف عمى جميع األنكاع الثبلثة،  جرمأحكاـ الرىف الحيازم ما ي
 األخر:

 الرىن العقاري:أ.
عدـ م ييدؼ إلى تأميف الدائف مف خطر ضماف الذاليعتبر الرىف الحيازم العقارم نكع مف  

عقار إلى حيف استيفاء الديف، فتحكلو في حاؿ امتناع المديف أك عجزه يحسب ال ،بالديفالكفاء 
استيفاء دينو مف ثمنو باألفضمية ، ك عف الكفاء بالمطالبة ببيع العقار المرىكف بالطرؽ القانكنية

مف  948ىك ما تشير لو المادة ، ك التاليف لو في المرتبة، ك عمى غيره مف الدائنيف العادييف
 .2دني.المانكفالق
 خصصتو اإلرادة التشريعية بثبلث مكاد ك ىي: ك
 حؽ الغير.( خاصة بنفاذ الرىف الحيازم في قانكف مدني 966) 01لمادة ا -1
أف يؤجر الدائف المرتيف العقار المرىكف  خاصة بحكاز( قانكف مدني 967 )02المادة   -2

 لمراىف.
المرىكف ك دفع ما حفظ الدائف المرتيف العقار خاصة ب (قانكف مدني 968 ) 03المادة  -3

 .3عمى العقار مف ضرائب ك تكاليؼ
 
 

                                                            
 .9، صالمرجع نفس بمقميؿ شكقي،  1
 .142، صد.سلبناف ، ,  01طحسف عبد المطيؼ حمداف، التأمينات العينية، ، الدار الجامعية،  2
 .57، ص بؽاسالمرجع ال رم،سارة نجك  3
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 رىن المنقول:لاب.
، مع خصكصية عدـ تداكال في مجاؿ القركض البنكية األكثريعتبر ىذا النكع الثاني مف الرىكف 

ال ليو فمف الناحية القانكنية لـ يتطرؽ إ جزائرم، إال أف المشرع الالمرىكف لمدائنيفتسميـ الشيء 
مف قانكف مدني  969المادة  إلىيكفر ىاتو المسألة، إال أنو ك بالرجكع  انكنييكجد نص ق

استبعاد القانكف  إلىباإلضافة  ،1في رىف المنقكؿ ك نفاذه في المتعاقديف أك الغير اشترطت
ف الحيازم بدكف الكارد عمى الرى، ك التجارم بنص صريح رىف السيارات مف مجاؿ االستثناء

اص ما لـ يخدـ النشاط البنكي المتمركز عمى منح القركض لمتجار أك األشخىذا انتقاؿ الحيازة ك 
التي مف أبرزىا القركض المتخصصة لتمكيؿ ، ك ستيبلكيةالعادييف تحت عنكاف القركض اال

ا فعبل مثاؿ رغـ كجكدىالبمقطكرة عمى سبيؿ جرارات الشاحنات أك الأك  النفعيةشراء السيارات 
 .2عمى أرض الكاقع

 الدين:رىن ت.
ىذه الحالة تتمحكر بعض  غير أف الرىف في ،يقع الرىف الحيازم عمى الديف باعتباره منقكؿ

رىف ك نفاذه يككف الديف بإيجاب كقبكؿ فمف ناحية انعقاد ال ،ا يتفؽ مع طبيعة الديفأحكامو بم
ىك األمر لكنو ال ينفذ في حؽ المديف لمراىف إال بإعبلنو أك قبكلو، كما مف الراىف كالمرتيف، ك 

في حكالة الديف، ك ال يككف الرىف نافذا في حؽ الغير إال بحيازة سند الديف، ك تحسب مرتبة 
 .3الرىف بالتاريخ الثابت باإلعبلف أك القبكؿ

             
  

                                                            
 مف القانكف المدني الجزائرم. 969المادة  1
 .بؽاسالمرجع , ال 59/75 رقـ مف األمر 168المادة  2
 .58سارة نجكرم، المرجع السابؽ، ص  3
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 الفرع الثاني: التأمينات الشخصية.

 الكفالة:
إذا لـ يؼ  ،بيذا اإللتزاـ يفي لمدائف بأفيد إلتزاـ بأف يتعيد عقد يكفؿ بمقتضاه شخص تنفالكفالة 

مف القانكف  644في مادتو  المشرعمف خبلؿ التعريؼ القانكني الذم أكرده ، ك بو المديف نفسو
كفيؿ ك الدائف، أما المديف فميس طرفا في عقد النستخمص أف طرفي الكفالة ىما  ،1المدني

 .2ورغـ معارضالكفالة دكف عممو ك  الكفالة، فيصح أف تتـ
 العقدفيجكز إبراـ  ،قد نشأ كقت إبراـ عقد الكفالة أنو ال يشرط أف يككف الديف األصميك يبلحظ 

ىك ضماف شخصي مف ىذا التعريؼ نستنتج أف عقد الكفالة ، ك 3لتزامات المعمقة عمى شرطال
تمنح ، ولكنيا ال حؽ األفضميةال تمنح  الدائف ال  حؽ التتبع ك بحيث  ،مة الكفيؿينصب عمى ذ
ذمة الكفيؿ قصد تدعيـ ذمة المديف األصمي ك  مذمتيف أ بحيث تسمح ضـمدائف، حقا شخصيا ل

بساطة اإلجراءات لكال مخاطر تقاعس المديف في الكفاء أك إفبلسو، ك ك تقكية مركز الدائف ضد 
 دالخاصة بالكفالة ك مركنتيا تجعؿ منيا كسيمة ضماف فعالة يمجأ إلييا البنؾ لضماف تسدي

 .أمكالو في بعض القركض

 و تكمن خصائصيا كما يمي :
كفيؿ ك الدائف، فبل حاجة في الينعقد بمجرد التراضي ما بيف  عقد الكفالة عقد رضائي:أ.
فالمديف األصمي ليس طرفا فيو، ك الكفالة عقد رضائي غير أنو ال  نعقاده إلى شكؿ خاص،ا

شكميا ال تنعقد إال بالكتابة، لما كفالة عقدا اللك كانت ، ك يثبت إال بالكتابة أك باإلقرار أك باليميف
 انعقدت إذا لـ تكجد الكتابة.

                                                            
 مف القانكف المدني الجزائرم. 644المادة  1
 القانكف المدني الجزائرم.مف  646المادة  2
 المدني الجزائرم.القانكف  مف 650المادة  3
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ىك جانب الكفيؿ كحده ىك الذم يمتـز بعقد الكفالة بكفاء  عقد الكفالة عقد ممزم لجانب واحد:ب.
 .1الديف لمدائف إف لـ يفي بو المديف األصمي، أما الدائف فبل يمتـز عادة بشيء نحك الكفيؿ

ذلؾ أف في عقد الكفالة  لنسبة لمكفيل و عقد معاونة بالنسبة لمدائن:الكفالة عقد تبرعي بات.
يقـك الكفيؿ بالتزامو دكف مقابؿ، ك بذلؾ تككف الكفالة بالنسبة إليو مف أعماؿ التبرع ك تطبؽ 

 إلبراـ عقكد التبرعات.عمييا قكاعد التبرع مف حيث األىمية البلزمة 
أك عمبل دائما بيف النفع ك  محضاأما بالنسبة لمدائف فتعتبر الكفالة مف األعماؿ النافعة نفعا -

الضرر، إذا أعطي المديف أجبل أك تنازؿ عف الرىف المقدـ منو أك تقاضي الكفيؿ منو مقاببل 
 .2لمكفالة، ففي مثؿ ىذه الحاالت تككف الكفالة مف عقكد المفاكضات بالنسبة لمدائف

لتزاـ المديف األصمي، أما إذا التـز تابعا ال حتما يعتبر لتزاـ الكفيؿإذ أف االة عقد تابع: الكفث.
كفيبل بؿ يككف مدينا أصميا أصميا أك إلتزاما تبعيا، فإنو ال يككف  التزاماالمسؤكؿ عف ديف الغير 

 .3المديف التزاـالمستقؿ عف  اللتزامو
إف الكفالة عقد ضماف ككف أنيا تضمف كفاء  الكفالة عقد من عقود الضمان الشخصي:ج.

ك تتميز بالطابع  تناع المديف عف الكفاء بإلتزماتو،المديف بالديف، في تأميف لمدائف ضد إم
أم أف الكفيؿ يضـ المديف لمكفاء بالديف، الشخصي ألف الكفيؿ تضاؼ ذمتو الى جانب ذمة 

خصي يميزىا عف الكفالة العينية، التي ىذا الطابع الش، ك ضمانو العاـ الى الضماف العاـ لممديف
ىك ال يضمف الكفاء بيذا الديف إال في ، ك يقدـ فييا الكفيؿ ماال معينا لضماف الكفاء بديف المديف

 .4حدكد الماؿ الذم قدمو تأمينا لو

                                                            
 .24، ص بؽاسالمرجع اليكرم، الكسيط في شرح القانكف المدني، سنعبد الرزاؽ أحمد ال 1
 . 31، ص بؽاسالمرجع الات القركض البنكية، بف كتيف ياسيف، ضمان 2
 .25، صالمرجع نفس يكرم، سنعبد الرزاؽ أحمد ال 3
 .39. صبؽاسالمرجع ال لقرض في القانكف الجزائرم،سارة نجكرم، عقد ا 4
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إف عممية تمكيؿ االستثمارات في المؤسسة االقتصادية تتعدد كتتنكع، كىذا حسب شكؿ العممية 
المؤسسة الطالبة لمقرض، كتتـ ىذه العممية كفؽ إجراءات التمكيمية المطمكبة، ككذا طبيعة 

كنصكص مف طرؼ البنؾ القائـ بذلؾ، كتجسيدا منا لممفاىيـ النظرية التي تـ التطرؽ إلييا 
سابقا، كمحاكلة منا لمعرفة المعايير كاإلجراءات التي تتبعيا البنكؾ الجزائرية، لبلطبلع عمى 

يع االستثمارية مف أجؿ تمكيميا، قمنا بدراسة تطبيقية األساليب المستعممة في تقييـ المشار 
تتضمف تقييـ ممؼ طمب قرض استثمارم لمؤسسة مف البنؾ لتمكيمو، كبناء عميو قمنا بتقسيـ 

 الفصؿ إلى مبحثيف:

 المبحث األكؿ: نعالج فيو إجراءات منح القركض مف طرؼ البنؾ.

كيؿ مشركع استثمارم في بنؾ التنمية كالمبحث الثاني: أجرينا مف خبللو دراسة ميدانية لتم
 (.BDLالمحمية )
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 البنك: طرف: إجراءات منح القروض من 01المبحث 

في كؿ مرحمة مف ىذا التطكر زادت ، ك قتصاديةالبنكؾ نتيجة لتطكر العبلقات اال تعتبر نشأة
الكدائع ـ بيا، مف أبرزىا قبكؿ نظرا لمكظائؼ التي تقك  ،لى مثؿ ىذه المؤسساتإ حاجة الناس

حيث يعتبر  ،ستثماريةما تـ استخداميا أيضا في تشغيؿ كتطكير المشاريع االيـ القركض، كدتقك 
، كتحقيؽ جميع األىداؼ االستثمار أحد العناصر اليامة التي تساىـ في تحريؾ عجمة النمك

 .قتصاديةاال

 :التجارية كو : ماىية البنالمطمب األول
الذم تختمؼ حسب الدكر الذم تؤديو، ك  ،ف البنكؾإف الجياز المصرفي يتككف مف جممة م

ياكؿ تمكيمية تمتاز يجاد ى، كالرغبة في إىذا التعدد لمتخصص الدقيؽ ، كيرجعألجمو أنشأت
مدل سي كاالقتصادم ك تبعا لنظاميا السيا ،تختمؼ البنكؾ مف دكلة ألخرلبالقانكنية كالثقة، ك 

 .1اتطكر التعامبلت ك األنشطة فيي

 :لمبنوك التجارية يميطار المفاىاإلالفرع األول: 
، ثـ تعني المصطبة التي يجمس عمييا الصارفكف لتحكيؿ العممة، ك كممة بنؾ مف أصؿ إيطالي

ثـ أصبحت تعني المكاف الذم  ،تبادؿ العمبلتك  لى معنى المنضدة التي يتـ عمييا عدتطكرت إ
لعربية فيي مشتقة مف صرؼ تجرم فيو المتاجرة بالنقكد، أما في ا، ك تكجد فيو تمؾ المنضدة

الصرفي ىك الشخص الذم يبيع النقكد سكاىا، ك  صرؼ الدينار بمعنى بدليا بدارىـ، ك صارؼ
 .3الذم يتـ فيو الصرؼالمصرؼ ىك اسـ المكاف الذم يمجأ إليو الناس ك ك  ،2بنقكد أخرل

                                                            
دراسة تطبيقية ببنؾ القرض الشعبي  -دكر القركض في تفعيؿ االستثمارات  بعنكاف شيادة الميسانس ,دحاكم عربية سعاد 1

، جامعة أبي بكر بمقايد، سيرالت مـكك الع جاريةكالتقتصادية اال عمـكمغنية ، تخصص مالية، كمية ال ككالةCPA  الجزائرم 
 .02، ص2013/2014تممساف 

 .02، ص بؽاسالمرجع ال ىدل فاطمة الزىراء، دكر البنؾ في تمكيؿ االستثمار،2
 .13، ص2015عبد الرزاؽ بف حبيب، خديجة خالدم: أساسيات العمؿ المصرفي، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر،3
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لذلؾ تكجد ك ، األنشطة التي تحكـ عممياكتختمؼ التعاريؼ الخاصة بالبنكؾ باختبلؼ القكانيف ك 
 لذلؾ يمكف  تحديد بعض تعاريفيا كما، ك صعكبة في اختيار تعريؼ أك مفيـك كاحد ك شامؿ ليا

 يمي:
ثـ يعاد استثمارىا  ،الشركات، مف األفراد كالييئات ك البنؾ ىك المكاف الذم تتجمع فيو األمكاؿ

جارية بأنيا تتعامؿ أكبر مف تكاليؼ جميع ىذه األمكاؿ، ك تتميز البنكؾ الت ار عائدتدبيدؼ أف 
يمكف  مبلئـبقصد تحقيؽ عائد  ،الخارجي، كتزاكؿ عمميات التمكيؿ الداخمي ك في كدائع العمبلء

 .1منو إثابة المكدعيف كفقا ألسعار العائد المتفؽ عمييا
كما يمكف تعريؼ البنؾ عمى أنو مكاف إلقاء األمكاؿ بالطمب عمييا بمعنى أف البنكؾ تعمؿ 

ستفادة كيرغب في اال ، كالمدخرات إلعادة إقراضيا إلى مف يستطيعاألمكاؿ كأكعية تتجمع فييا
 .2ك إفادة المجتمع منيا عف طريؽ استثمارىا

في  90/10رقـ  رضقكال قدالنتعريؼ البنكؾ مف خبلؿ قانكف  إلىك تعرض المشرع الجزائرم 
 التي تنص عمى مايمي: 114مادتو 

الرئيسية إجراء العمميات المكصكفة في ميمتيا العادية ك ة أشخاص معنكية تعتبر البنكؾ التجاري
 3مف ىذا القانكف ك ىذه العمميات ىي: 113 إلى 110المكاد 

عمييا تكضع في  دخاراتيـ، ىذه األمكاؿ المحصمةإمقي األمكاؿ مف الجميكر ك مختمؼ ت - 
 ائع، منع حؽ استعماليا لكي يشرط إعادتيا ليـ.البنكؾ عمى شكؿ كد

   بمنح القركض.القياـ  -
 

                                                            
 بؽاسالمرجع المجزائر، ل يات الحديثةكاقع تمكيؿ البنكؾ التجارية لممشاريع اإلستثمارية الفبلحية في ظؿ التكجي ،خديجة مراحي1

 .04،  ص
 .03، ص بؽاسالمرجع الدكر البنؾ في تمكيؿ المشاريع االستثمارية،  ،ماني فاطمة، قدكارم خديجة2
يتعمؽ بالنقد ك  1990أبريؿ سنة  14المكافؽ ؿ 1410رمضاف عاـ  19مؤرخ في  10-90 قانكف رقـمف ال 114المادة 3

 .520، ص 1410رمضاف  23، المؤرخة في 16القرض. الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية ، العدد 
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ك مف .1تكفير كسائؿ الدفع البلزمة ككضعيا تحت تصرؼ الزبائف ك السير عمى إدارتيا - 
 يمي: ستخبلص تعريؼ شامؿ كمايمكف ا التعاريؼ السابقة

منح ممياتيا الرئيسية تقبؿ الكدائع ك ع، ك ىي مؤسسات تتخذ مف التجارة في النفكذ حرفة ليا
الخدمات األخرل المرتبطة بالمجاؿ المالي، ك ىدفيا الرئيسي  لى جانب القياـ ببعض، إالقركض

ىك مسيطر مف  تحقيؽ الربح، ك تستعمؿ لتجسيد السياسة النقدية لمسمطة التنفيذية لتحقيؽ ما
 .2أىداؼ"

 ك تتمثؿ أىـ خصائصو فيمايمي:
طمبكا سحب طمبات إذا مفعميو أف يككف حاضرا ل ،المصرؼ يتعامؿ بأمكاؿ الناس لوالسيولة: .1

ىذا ما يفسر مبدأ كجكد تكفير السيكلة الكافية لدل المصارؼ ، ك ما يرغبكف فيو مف كدائعيـ
 3مف قبؿ الزبائف. اآلتيةلمكاجية طمبات السحب 

رباح األيسعى المصرؼ لتحقيؽ ىدؼ زيادة قيمة ثركة مالكية عف طريؽ تحقيؽ الربحية: .2
، كالتي تتعرض لنفس درجة لمشاريع األخرلالمبلئمة، أم ال تقؿ عف تمؾ التي تحققيا ا

، ختياريةالمخاطر، كتكزيعيا عمييـ بعد االحتفاظ بجزء منيا عمى شكؿ احتياطات إجبارية كا
مكاؿ يحقؽ ىذه األرباح فعمية يكظؼ األ لكيكمخصصات متنكعة كأرباح غير معدة لمتكزيع، ك 

 .4التي حصؿ عمييا مف المصادر المختمفة
: إف أساس كؿ عمميات التكظيؼ ألمكاؿ البنؾ بغض النظر عف الضماناألمان أو .3

 ،جؿ المحدد لذايو في األىك الثقة بأف األمكاؿ التي يقرضيا البنؾ سكؼ تعكد إل ،مصادرىا

                                                            
 نفس المرجع. , 10-90 قانكف رقـمف ال 113إلى  110المكاد مف 1
 بؽاسالمرجع الالحديثة لمجزائر،  جارية لممشاريع اإلستثمارية الفبلحية في ظؿ التكجيياتخديجة مراحي، كاقع تمكيؿ البنكؾ الت2

 .05، ص 
 .06، ص بؽاسالمرجع ال بف حسيف عبد االلو ك عيكني رضكاف: تمكيؿ االستثمارات عف طريؽ القركض البنكية،3
المخاطر كدكرىا في تقييـ المشركعات االستثمارية سياسات منح القركض البنكية في ظؿ  بعنكاف شيادة الماستر ,دنيا بكقديرة4

ك الت ك ع  اال نكؾ كأسكاؽ مالية، كمية الع، تخصص بالمجمع الجيكم لبلستغبلؿ "دراسة حالة بنؾ الفبلحة ك التنمية الريفية "
 .  22ر، جامعة أـ البكاقي، ص الت
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الثقة التي يكحييا ىذا المتعامؿ ممتعامميف عمى مدل قؼ إقداـ المصرؼ عمى منح القركض ليتك 
ثـ  ،حترامو بتعيدات ك كيفية قيامو بالكفاء بياالمالي ك مدل ا ف حيث متانة مركزهم ،لى البنؾإ

 .1مدل الضمانات التي يككف عمى استعداد لتقديميا تأمينا الكفاء بتمؾ التعيدات

 ومن أبرز أنواعو :
تسمد نشاطاتيا مف خبلؿ  ،ىي عبارة عف بنكؾ منفصمة عف بعضيا إداريا بنوك السالسل:.1

ك يشرؼ عمييا مركز رئيسي يتكلى رسـ السياسات العامة  ،شركعمفتح سمسمة متكاممة مف ال
 .2ينسؽ األعماؿ بينيا، ك ليا
الشركات  ىي تأخذ شكؿ شركة قابضة تدير مجمكعة مفك المقايضة(: بنوك المجموعات).2

مركزم، ك ؾ ليا تنفيذ ىذه السياسات بشكؿ ال ، بينما تتر تضع ليا السياسات العامة، ك التابعة
 .3حتكارياالبنكؾ طابعا اتأخذ ىذه 

ركع في كافة كات المساىمة، كليا فك ىي مؤسسات تتخذ شكؿ مف شر  روع:فبنوك ذات ال.3 
دارتيا حيث يترؾ لمفرع تدبير شؤكنو، فبل يرجع ة لمببلد، ك تتبع البلمركزية في إاألنحاء اليام

ك تتميز سياسة إقراضيا بمنح قركض قصيرة األجؿ تستخدـ في تمكيؿ  ،4المركز الرئيسي لمبنؾ
 .5رأس الماؿ العاـ لشركة استرداده

                                                            
تطكر أداء البنكؾ التجارية الجزائرية في ظؿ العكلمة المالية " دراسة حالة بنؾ  بعنكاف شيادة الماستر ة ,راشد بككركس زىير 1

، جامعة سيرالت مـكك ع جاريةك الت قتصاديةاال عمـكنكؾ كأسكاؽ مالية ، كمية ال، تخصص ب"BADRالفبلحة ك التنمية الريفية  
 .05عبد الحميد ابف باديس، مستغانـ ، ص

  .08، ص بؽاسالمرجع ال ,مصطفى السبع خميدة2
بؽ اسالمرجع ال لحديثة لمجزائر ،خديجة مراحي: كاقع تمكيؿ البنكؾ التجارية لممشاريع االستثمارية الفبلحية في ظؿ التكجيات ا3

 .14، ص
 .04، ص بؽاسالمرجع ال"، BNP  PARIBAىاممي أسماء:  القركض البنكية " دراسة حالة االسثتمار في بنؾ 4
 .08، صنفس المرجع: قركض االستثمار،  مصطفى سبع خميدة5



 الفصل الثاني:                                تمويل المشاريع االستثمارية

40 

 

ر نشاطيا في منطقة جغرافية محددة، قد تككف مقاطعة أك كالية يستنشأ لتالبنوك المحمية:  .4
 .1أك حتى مدينة محددة

تقـك ىذه البنكؾ عمى ما يتمتع أصحابيا مف ثقة، ك بطبيعة الحاؿ فإنيا  البنوك الفردية: .5
، منشاة فردية تككف محدكدة رأس الماؿ، ك لذلؾ فيي سكؽ تتعامؿ في المجاالت قصيرة األجؿ

غير ذلؾ مف األصكؿ ثـ تكظيؼ األمكاؿ في األكراؽ المالية كاألكراؽ التجارية المخصكصة، ك 
 .2لى نقكد بسرعة ك بدكف خسارةف تحكيميا إيمكعالية السيكلة ك التي 

 ك تنحصر كظائفو فيما يمي :
 الوظائف التقميدية:.1
 تقبؿ الكدائع عمى اختبلؼ أنكاعيا ) كدائع جارية، ألجؿ تحت إشعار(. أ.
 .3تقديـ القركض ك السمفيات ب.
يد كدائع أكبر تقـك بتكلتعني أف البنكؾ تتمقى كدائع األفراد بالنقكد أساسية ثـ : ك كدتكليد النق .ج

 ساسية التي أكدعت لدييا.مف تمؾ الكدائع األ
 .4تقـك البنكؾ بفتح مختمؼ الحسابات لعمبلئيا :فتح الحسابات .د
خصـ األكراؽ التجارية أك تحصيميا في ميعاد استحقاقيا أك تسديد قيمة األكراؽ بالدفع نيابة  .ق

 .5عف العمبلء
 الوظائف الحديثة:.2
 .ستشارية لممتعامميفخدمات اتقديـ -أ

                                                            
"، مرجع سبؽ CPAدحاكم عربية سعاد: دكر القركض في تفعيؿ االستثمارات "دراسة تطبيقية ببنؾ القرض الشعبي الجزائرم 1

 . 06ذكره،  ص
ئر، مرجع سبؽ خديجة مراحي: كاقع تمكيؿ البنكؾ التجارية لممشاريع االستثمارية الفبلحية في ظؿ التكجيات الحديثة لمجزا2

 .14ذكره، ص
 .10/11صص . ،  بؽاسالمرجع , ال راشد بككر ك زىيرة3
 .16، ص1996أبكعتركس عبد الحؽ: الكجيز في البنكؾ التجارية، الطبعة الثانية، جامعة منتكرم، قسنطينة،  4
 .03ص، www.jps.dir.netدليؿ المحاسبيف، محاسبة البنكؾ،5

http://www.jps.dir.net/
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 عتماد أك البطاقة الكبلسيكية (.خدمة البطاقة االئتمانية ) بطاقة اال-ب
 .1إصدار خطابات الضماف-ج
معيا عمى أف يقـك باالدخار لمكاجية كىي تشجيع المصارؼ لممتعامميف  :دخار المناسباتا -د

 مناسبات معينة.
 .2تأجير الخزائف الحديدية -ق
اإلستيراد ك التي تساىـ في عممية مستندم الخاصة بعمميات التصدير ك عتماد الفتح اال -ك

 لتزامات لممصدر ك المستكرد.الخارجية حيث يتـ تسييؿ اال التجارة
سارم الحسب التنظيـ ، ك شراء كبيع العمبلت ك ذلؾ باألسعار المحددة مف البنؾ المركزم-ر

 .3العمؿ بو في مجاؿ الصرؼ ك كؿ ذلؾ مقابؿ عمكلة

 : الشروط الضرورية لمزاولة النشاط  البنكيالفرع الثاني
المتعمؽ بالنقد كالقرض  11-03 مف األمر 82مشرع الجزائرم بمكجب نص المادة النص 

رخيص صادر عف مجمس القرض ك يتكجب عمى أم مؤسسة بنكية أك مالية أف تحظى عمى ت"
نجد بأف القانكف نص  24/09/2006المؤرخ في  06/02نظاـ رقـاللى ك بالرجكع إ. 4"النقد

 يمي: فيما مذككرة عمى سبيؿ الحصر ك متمثمة عمى منح الترخيص كفقا لشركط معينة
 

                                                            
 .45، ص2000منير محمد الجنييي: أعماؿ البنكؾ، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، )مصر(، 1
،  بؽاسالمرجع الشاريع االستثمارية، دنيا بكقديرة: سياسات منح القركض البنكية في ظؿ المخاطرة ك دكرىا في تقييـ الم2

 .24ص
 .45، صمرجع نفس ييي، أعماؿ البنكؾ، منير محمد الجن3
 المرجع السابؽ.. 03/11رقـ ألمر مف ا 82المادة 4
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قد نصت المادة ، ك 1مف النظاـ 02ممادة لطمب الترخيص بتأميف بنؾ أك مؤسسة مالية كفقا .1
عمى أف يككف طمب الترخيص مرفقا بممؼ يحتكم عمى المعمكمات  11-03مف األمر رقـ  82

 .912ك  90ك  80ك القرض السيما المكاد  البلزمة ك التي حددىا قانكف النقد
تبياف سنكات، ك  5ببرنامج النشاط لمدة  مف النظاـ 03يجب أف يرفؽ الطمب كفقا لممادة .2

التطكر المحمي كالكسائؿ كالتقنيات المرتقبة لذلؾ، كمشاريع القكانيف األساسية الخاصة  سياسة
ت اخمي كقائمة المسيريف الذيف يككنكف في حدكد إنشاء ليما كفاءاالتنظيـ الدك  ،بإنشاء البنؾ

 .3أك جناية جنحةعممية ك غير محككمة عمييا 
نقدا يعادؿ عمى األقؿ رأسماؿ مبرأ كميا ك ية المؤسسات المالضركرة عمى أف يتكفر لمبنكؾ ك 

 .4سنة 62نظاـ يتخذه المجمس طبقا لممادة الالمبمغ الذم يحدده 
مجاؿ أف يرخص بإنشاء بنؾ حكـ صبلحياتو في ىذا الك القرض ب يجب عمى مجمس النقد

بناء عمى ممؼ يحتكم بالخصكص عمى نتائج التحقيؽ حكؿ كضعية  زائرمالجانكف الق حسب
 ،03/11مف األمر  80مراعاة لنص المادة  ،طالبي الترخيص، ك أعضاء مجمس إدارة البنؾ

، عتبار مبدأ المعاممة بالمثؿفركع لبنكؾ أجنبية أخذا بعيف اال كما يمكنو منح الترخيص بفتح
 جزائرمالانكف في البنكؾ الخاضعة لمق كع لبنكؾ أجنبيةلى إمكانية الترخيص بفتح فر باإلضافة إ

ك يبمغ  ،5الممغى 90/10شتراط مبدأ المعاممة بالمثؿ التي كانت تسرم في ظؿ الؽ رقـ دكف ا
، ك عند رفض الطمب يحؽ لصاحب المشركع 6بأمر طمب الترخيص في غصكف شيريفالمعني 

                                                            
المحددة لشركط تأسيس البنكؾ ك إقامة البنكؾ ك المؤسسات  24/09/2006المؤرخ في  06/02 رقـ  مف النظاـ 02المادة 1

  . 1986أكت 20, المؤرخة في  34. الع سسات المالية االجنبية، ج.ر.ح.حالمالية ك فركع المؤ 
 .بؽاسالمرجع ال ،03/11 رقـ مف االمر 82دة الما2
 ، نفس المرجع.06/02 رقـ مف النظاـ 03المادة 3
 .المرجع تفس ، 03/11 رقـ مف االمر 88 المادة4
، تخصص القانكف كني لمبنكؾ التجارية في الجزائرالنظاـ القان بعنكاف  مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير ,قزكلي عبد الرحيـ5

 .   63، ص2014/2015الخاص المعمؽ، كمية الحقكؽ ك العمـك السياسية، جامعة أبك بكر بمقايد، تممساف، 
 ، المرجع السابؽ.03/11رقـ مف االمر  62المادة 6
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عمى ك  ضفلؾ إال بعد كجكد قراريف بالر ذ، ك الدكلة في ىذا المكضكعمجمس دـ طعنا أماـ أف يق
 .1ضفالقرار بالر  تبميغة أشير تبدأ مف تاريخ أف تككف المدة الفاصمة بينيما عشر 

، إف إجراء طمب االعتماد يككف مف فرؽ البنؾ أك المؤسسة المالية التي حصمت عمى الترخيص
غصكف عمى أف يقدـ طمب االعتماد في  ،التي استكفت جميع الشركط التي المذككرة مسبقاك 
مى بنؾ الجزائر الذم سمطة البث غيقدـ ، ك ثنتي عشرة شيرا مف تاريخ الحصكؿ عمى الترخيصا

ستيفاء جميع الشركط المنصكصة عمييا ، حيث يقـك محافظ البنؾ كفي حالة ا2فيو دكف غيره
اء بن، ك الحقا سميةالر دة ريالذم ينشر في الج، ك ؽ. بإصدار مقرر منح االعتماد لصاحب الطمب

لى سكؽ األعماؿ ك القياـ بجميع العمميات المتعمقة بيذا عمى كجكده يحؽ لمبنؾ أف يدخؿ إ
 .3النشاط

مف البنؾ أك خريج البنؾ  لحاالت سحب االعتماد 03/11مف األمر  95ك تعرضت المادة 
ا إذا زالت الشركط التي ائيأك تمق ،لبنؾالمجمس ىذا السحب بناء عمى طمب ا إذ يقرر األجنبييف،
لطعف أماـ لو األحقية با، ك 4شيرا 12بمكجيا االعتماد، أك لـ يتخؿ االعتماد لمدة  منح لو

 ار نفس اإلجراءات المتخذة بالنسبة الترخيص.مجمس الدكلة في إط

 : دراسة جدوى المشاريع:المطمب الثاني
، ك ستثمارالسابقة لمرحمة االرة عف المرحمة قتصادية عبايمكف القكؿ أف دراسة الجدكل اال

 .ذالتنفيز تضمف كؿ الدراسات البلزمة لتقييـ جدكل المشركع قبؿ أف يدخؿ حيبالتالي فيي ت

 الفرع األول: تعريف و أىمية دراسة الجدوى
في ضكء ىذا يمكف ، ك ستثماريةعددت التعاريؼ الخاصة بالجدكل االقتصادية لممشاريع االلقد ت

، تعتمد عمى مجمكعة مف ستثماريةأنيا: منيجية اتخاذ القرارات اال ىعم الجدكل تعريؼ دراسة
                                                            

 .المرجع نفس ، 03/11 رقـ مف االمر 87المادة 1
 ، المرجع السابؽ.06/02 رقـ مف النظاـ 08المادة 2
 . الف ك الؽ مف الؽ 03/11 رقـ فقرة اخيرة مف االمر 92، نفس المرجع ك كذلؾ المادة 06/02مف النظاـ  09المادة 3
 .75، ص بؽاسالمرجع ال ,قزكلي عبد الرحيـ، النظاـ القانكني لمبنكؾ التجارية في الجزائر4
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نجاح التي تعمؿ عمى المعرفة الدقيقة الحتماالت  ،لعمميةااألسس ختيار ك أدكات االاألساليب ك 
ك اختيار ىذا المشركع عمى تحقيؽ أىداؼ محددة تتمحكر  ،معيف مأك فشؿ مشركع استثمار 

قكمي أك لكيميما عمى قتصاد الفعة لممستثمر الخاص أك االئد ك منلى أعمى عاالكصكؿ إحكؿ 
 .1فتراضيمدل عمره اال

بيا في النياية  ة مف الدراسات التي تمكف القائميفعمى أنيا سمسم :ك يمكف تعريفيا أيضا
تتطمب معمكمات تختمؼ مف  بالتكصية بتنفيذ المشركع أك صرؼ النظر عنو، ك ىذه الدراسات

 .2ك حجـ ك نكع المشركع خر حسب طبيعةمشركع آل
تقنية ستعماؿ أساليب عممية ك جدكل المشركع محؿ التمكيؿ البنكي بمعناىا اك مفيـك  دراسة 

لى نتائج قاطعة ، بيدؼ التكصؿ إتحميمياالبيانات المطمكبة ك معمكمات ك الفي جمع  ،محددة
 .3عف مدل صبلحية المشركع مكضكع القرض مف عدمو

الحاجة التحميبلت المرتبطة بيا، يبلحظ اشتداد ، ك قتصاديةلجدكل االفي إطار التعريؼ بدراسة ا
يمكف رصد تمؾ األىمية في ، ك زدياد أىميتيا عبر الزمفإلى دراسات الجدكل االقتصادية ك ا

 العناصر التالية:
تعتبر دراسة الجدكل االقتصادية مف أىـ األدكات التي يستعيف بيا متخذ القرارات -1
سكاء كاف ذلؾ عمى مستكل المشركع أك  ،قتصاديةالتعامؿ مع المشكمة االة، عند قتصادياال

 عمى المستكل القكمي.
ستثمارم الذم يمكف لمطمكبة لممشركع، لذلؾ العائد االستثمارات اتكضح دراسة الجدكل اال -2

 ستثمارية.ظؿ فرص مدركسة تحدد بشكؿ كبير، كدرجة المخاطرة في االأف يحققو المشركع في 

                                                            
، تخصص قانكف دكلي اقتصادم، االستثمارا في القركض البنكية ك مساىمتيمبعنكاف شيادة الماستر , بف عائشة فضيمة1

، 2012/2013جامعة عبد الحميد ابف باديس، كمية الحقكؽ ك العمـك السياسية، قسـ القانكف الخاص مستغانـ، الجزائر 
 .70/71صص.

دار  شقيرم نكرم مكسى، اسامة عزمي سبلـ: دراسة الجدكل االقتصادية ك تقييـ المشركعات االستثمارية، الطبعة الثانية،2
 .21/22صص.، 2011المسيرة، عماف، سنة

 .84، ص2010دراسة الجدكل ك تقييـ المشركعات، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر،  ،بابا عبد القادر3
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 السكؽ المتاحة.ح دراسة الطريقة المثمى لمتشغيؿ في ضكء االستثمارات ك تكض -3
ؿ لضماف قياـ ك نجاح المشركع، ك يعتبر تكفير المكارد المالية المطمكبة مف أىـ المسائ -4

 .1حتياجات المشركع مف المكارد الماليةتساعد دراسة المستثمر عمى معرفة ا
التي تتصؼ بالندرة النسبية، ك  ،قتصاديةرد االتحقيؽ التخصيص الكؼء لممكا ساعد فيت -5

لى مجمكعة مف المعايير التي تثبت جدكل ىذا التخصيص إلى أداة تكصمنا إ تحتاج عممية
 ستثمار التي تعمؿ عمى تقييـ المشركعات.، كىي معايير االالتخصيص مف عدمو

الت التي ال عائد تستبعد المجاتجنب المستثمر المخاطر ك الخسائر ك ضياع المكارد، ك  -6
تككف إذا عممنا أنو في بعض المشركعات  ،المساىمة تبرز تمؾ األىمية، ك ستثمار فييالبل

 .2ب استردادىاالتكاليؼ ضخمة ك بالتالي يصع
المشركع إال بعد ال تقـك بتمكيؿ ، ك بعض البنكؾ ك المؤسسات المالية ال تمنح القركض -7

عدمو بالنسبة ليامة التي تكفؿ استرداد القرض مف الضمانات اأحد ك ،قتصاديةدراسة الجدكل اال
 لمجية المقرضة.

مجمكعة البنؾ الدكلي تعتمد عمى دراسة الجدكل  :مؤسسات التمكيؿ الدكلية مثؿكما أف  -8
، مشركعات التنمية التي يتـ تمكيميامساعداتيا إلقامة ، ك اإلؽ. لممشركعات عند تقرير قركضيا

 .3قتصاديةؾ األمكاؿ إلجراء دراسات جدكل االتخصص جزء مف تمبؿ ك 

 :: أنواع دراسات الجدوىالثانيالفرع 

 قتصادية لممشروع:دراسة الجدوى المالية واال
عف أم تدخبلت خارجية قد تحد  الى تحميؿ الكفاءة اإلنتاجية لممشركع بعيدتيدؼ ىذه الدراسة إ

نخفاض مستكل استمرار رغـ اال، أك قد تعيقو عمى مستكل المحتمؿالمف مقدرتو عمى رفع 
                                                            

 .24/25/27صص. ،2013، عماف،  01طنعيـ نمر داكد، دراسة الجدكل االقتصادية، دار البداية،1
 .71، ص بؽاسالمرجع ال ىمتيا في االستثمار،القركض البنكية ك مسا ,بف عائشة فضيمة2
، بؽاسالمرجع ال ركعات االستثمارية،دراسة الجدكل االقتصادية ك تقييـ المش، شقيرم نكرم مكسى، اسامة عزمي سبلـ3

 .27ص
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التي يتحمميا ، ك حتى يمكف تحقيؽ ىذا اليدؼ يتعيف استخداـ ما يسمى باألسعار السكقية، ك أدائو
 .1أفراد المجتمع نتيجة إلنتاج كحدة إضافية مف ىذه السمعة

، ستثمارية، كتبياف تحديد التكاليؼ االكما أف ىاتو الدراسة تقـك عمى أساس دراسة بيانات معينة
تحديد عمر المشركع ك النفقات الجارية لممشركع، تقدير إيرادات المشركع السنكية، تقدير ك 

ك  ،عف طريؽ العرض ك الطمب في السكؽ ،التدفقات النقدية الناجمة عف استغبلؿ المشركع
قميميا  .2ذلؾ بتقدير الحصة السكقية المتكقعة لممنتجات المشركع محميا كا 

 :دراسة الجدوى القانونية
لمنظمة لبلستثمار في المكائح افؽ المشركع المقترح مع القكانيف ك لى التحقؽ مف مدل تكايدؼ إت

إقامة المشركع بيا، ك ىنا يجب عمى المستثمر القياـ بدراسة القكانيف العامة التي  الدكؿ المنكم
يرادات المشركعتتضمف قكانيف تؤثر عمى تكاليؼ ك  يمكف أف ني ، مف أمثمة ذلؾ القانكف المدا 

ستثمار، ىذا باإلضافة لمكائح التنفيذية التي كالقانكف التجارم، ككذلؾ دراسة القكانيف الخاصة باال
 .3تفسر تمؾ القكانيف

 :دراسة الجدوى التسويقية
أجؿ التقييـ ك اختيار تعتبر الدراسة التسكيقية كاحدة مف أىـ الدراسات التفصيمية التي تتـ مف  

تنفيذه، حيث أف ىذه الدراسات تتناكؿ الجكانب كثيقة الصمة ستثمارم المنكم المشركع اال
ىذه الدراسات تعتبر كثيقة الصمة لمتكقعة مف المشركع خبلؿ عمره االفتراضي، ك باإليرادات ا

ببعض الدراسات األخرل مثؿ الدراسات الفنية، تمؾ التي تيتـ بالجكانب المتعمقة بتحديد المكقع 
 .4كذلؾ اإلنشاءات البلزمة لممشركع ك تحديد حجـ اإلنتاج ك

                                                            
، 2002: إدارة المخاطر االئتمانية مف كجية النظر المصرفية ك القانكنية، منشأة المعارؼ، مصر، عبد الحميد الثكرابي1

 . 106ص
مكفؽ عدناف عبد الجبار الحميرم: أساسيات التمكيؿ ك االستثمار في صناعة السياحة، الكراؽ لمنشر كالتكزيع ، االردف، 2
 .240، ص2001، 01ط
 .34، ص بؽاسالمرجع ال تصادية ،نعيـ نمر داكد، دراسة الجدكل االق3
 .47، صنفس المرجعنعيـ نمر داكد: دراسة الجدكل االقتصادية، 4
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األسس التي التسكيقية ىي مجمكعة االختبارات كالتقديرات كاألساليب ك  لذلؾ المقصكد بالدراسة
فتراضي أـ ال، ك تتمحكر عمى منتجات المشركع خبلؿ عمره االتحدد ما إذا كاف ىناؾ طمب 
يث درجة المنافسة، ، مف حفي ضكء الظركؼ المختمفة لمسكؽ ،حكؿ تقدير اإليرادات المتكقعة

 .1صدير إليياك أسكاقا خارجية يتـ التما إذا كانت أسكاقا محمية أك 

 :دراسة الجدوى البيئية
أىمية خاصة عند إعداد الدراسات الفنية حديثة إلى إعطاء الجكانب البيئية تميؿ الدراسات ال

، التي تنشط فييا جتماعية لممشاريع اتجاه بيئتيا، كذلؾ انطبلقا مف المسؤكلية االلممشاريع
تيدؼ ىذه الدراسة إلى تقييـ األثر البيئي، ، ك تقدـ إلييا مخرجاتياا ك تستمد منيا مدخبلتيك 

يستيدؼ تقييـ األثر ، ك ؤلثر البيئيي أف تتضمف تحميبل شامبل ككاقيا لفالدراسات الحديثة ينبغ
ى المشركع مف ناحية مقعة مف المشركع ك أثر البيئية عتحديد األضرار ك المنافع البيئية المتك 

لذلؾ  تؤثر عمى المجتمع كمو أك جزء منو،أخرل، ك عادة ما تككف اآلثار البيئية آثار جانبية 
ك أحيانا  مى اإلقميـ الذم يتـ فيو المشركع،جتماعي عفإف تقييميا يتـ في إطار اقتصادم ك ا

 .2عمى مستكل أعمى مف الصعيد الكطني كفقا ألبعاد اآلثار
الدراسة في جانبيا التحميمي إلى محاكلة التعرؼ عمى أثر المشركع عمى البيئة  كما تتجو ىذه

كما قد يتطمب األمر محاكلة  ،ك تقميص اآلثار السمبية ،سكاء كاف ىذا األثر إيجابي أك سمبي 
كذلؾ مف خبلؿ منظكر أف  ،اإليجابيةة عمى المشركع بجكانبو السمبية ك التفكؽ عمى أثر البيئ

صيانة التي تتحقؽ اليؤثر ك يتأثر بالبيئة، كما تثيراف درجة الحماية ك  ،مفتكحالمشركع نظاـ 

                                                            
 .59، ص بؽاسالمرجع ال، رم نكرم مكسى ك اسامة عزمي سبلـشق1
" ، مذكرة لنيؿ BDLجمكؿ محمد:  تقنيات اختبار المشاريع االستثمارية في ظؿ المخاطرة " دراسة حالة البنؾ التنمية المحمية 2

ك ع  تالك  باديس، كمية الع اال شيادة الماستر في عمـك االقتصاد ، تخصص مالية نقكد ك تأمينات، جامعة عبد الحميد ابف
 .33، ص2016, مستغانـ، الجزائر الت,
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ئية المقترحة مف المنظكر اآلني البيئة مف خبلؿ مراعاة الحمكلة البيئية في إطار الخطة اإلنما
               ،1العالمي، بطريقة مباشرة كغير مباشرة عمى مستكل المحمي كاإلقميمي ك المستقبميك 

 : في بنك التنمية المحمية ستثماريدراسة ميدانية لتمويل مشروع ا :المبحث الثاني
اإلجراءات ، كمحاكلة منا لمعرفة المعايير ك تجسيدا لمفاىيـ النظرية التي تـ التطرؽ إلييا سابقا

رتأينا القياـ بدراسة لممفات القركض ك تقديميا، إالتي تتبعيا البنكؾ التجارية عند دراستيا 
المستعممة في تقييـ المشاريع  مف أجؿ اإلطبلع عمى األساليب ،يقية في بنؾ التنمية المحميةتطب

ألىـ الجكانب المحيطة بتمكيؿ االستثمار،  تعرفنا سابقا ماك بعد االستثمارية مف أجؿ تمكيميا؛
عف  ،ستثمارمجزء التطبيقي الذم يتضمف دراسة كتقييـ ممؼ طمب قرض اف إلى النصؿ اآل
 : ييأت مف خبلؿ ذلؾ قسمنا المبحث إلى مطمبيف كماك  ،لبنؾطريؽ ا

 اإلطار العاـ لبنؾ التنمية المحمية .  -
 ستثمارم في البنؾ.دراسة ممؼ القرض اال -

 : BDLاإلطار العام لبنك التنمية المحمية  : المطمب األول
 كظائفو أىـ ، ك خصصنا ىذا المطمب لمتعريؼ ببنؾ التنمية المحمية

 :BDLلمحة تعريفية عن بنك التنمية المحمية  : الفرع األول
، نبثؽ مف القرض الشعبي الجزائرممحمية مف أحدث البنكؾ في الجزائر، كايعتبر بنؾ التنمية ال

ره الرئيسي بسطاكلي مق 30/04/1985المؤرخ في  85/185قد تأسس بمكجب المرسـك رقـ ك 
، إذ يعتبر بنؾ التنمية المحمية مف أكسع الشبكات البنكية عمى الصعيد الكطني كالية تيبازة،

 39، مكظؼ 9603مديرية جيكية، ك يشغؿ أكثر مف  15ككالة مكزعة عمى  148 يمتمؾ
 2ئة إطارات.ابالم

                                                            
ك التنمية المحمية  البيئي األمفمقاؿ بعنكاف دراسة الجدكل البيئية لممشاريع االستثمارية ك دكرىا في تحقيؽ  , زبير محمد1

 .56/57صص.،2019الجزائر،  01، العدد02المستدامة، مجمة االقتصاد ك البيئة ، المجمد
2
معلوماتمقدمةمنطرفالبنك. 
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يبمغ رأس مالو الحالي ، ك تأسس بنؾ التنمية المحمية برأس ماؿ قدره سبعة مبلييف دينار جزائرم
 دينار جزائرم. 36.800.000.000

ستقباؿ يتمحكر دكره بصفة عامة في ايعتبر بنؾ كدائع ، ك يعتبر بنؾ التنمية المحمية بنؾ تجارم
يف( ك الطالبيف فيك يعتبر ىمزة كصؿ بيف أصحاب األمكاؿ )المدخر  ،منح القركض، ك الكدائع

لجارية تكفير منح ات ا، كما يقـك البنؾ بعدة عمميات مختمفة عمى الحسابليا )المستثمريف(
ىذا نظير ، ك قتصاد الكطنيلمحمية مف األطراؼ الفعالة في االيعتبر بنؾ التنمية ا القركض الخ؛

، كذلؾ قتصاد الكطني، حيث يساىـ كبشكؿ مباشر في تنمية كتطكير االالعمميات التي يقـك بيا
استثمارية باستقباؿ رؤكس أمكاؿ كضخيا نحك االقتصاد كبالتالي يتـ خمؽ كدعـ مشاريع 

مف ة، كما لو تأثير اجتماعي كذلؾ بمنح قركض مكجية لمعقار كاالستيبلؾ، ك ستغبللية ىامكا
 : بيف كظائؼ البنؾ ذات طابع تجارم ما يمي

 جؿ محدد.التي قد تككف بعضيا تحت الطمب أل قبكؿ الكدائع-
 ذلؾ مف خبلؿ منح القركض.المساىمة في تمكيؿ المشاريع ك -
 حفظيا لحساب المتعامميف معو.األكراؽ النقدية ك شراء كبيع -
 1الممتمكات الثمينة.الحديدية لمجميكر لحفظ الكثائؽ ك تأجير الخزائف -
ت الزبائف فيما يتعمؽ بعمميات لتزاماجنبية إلى العممة الكطنية لسداد اتحكيؿ العممة األ-
 راد.يستاال

 كتكمف أىـ كظائفو في :
 ستثمار.تمكيؿ نشاطات االستغبلؿ كاال.1
 جمع المكارد.الرىف ك تمكيؿ عمميات .2
 عتمادات المستندية.، كفتح االتمكيؿ القركض العقارية.3
 التجارية.تمكيؿ النشاطات االقتصادية كالصناعية ك .4

                                                            
 معمكمات مقدمة مف طرؼ البنؾ.  1
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 ستبلـ الكدائع تحت الطمب ألجؿ معيف مف كؿ شخص طبيعي أك معنكم.ا.5
 المضمكنة مف طرؼ الدكلة.منح القركض لكؿ شخص معنكم أك طبيعي عمى األكراؽ .6
 عمميات الصرؼ.ت األجنبية ك بلبيع ك شراء العم,7
 1عممية التحكيؿ الخارجي..8

  

                                                            
 معمكمات مقدمة مف طرؼ البنؾ.  1
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 :الييكل التنظيمي لممديرية الجيوية لمستغانم: 2الفرع 
 :الييكل التنظيمي

 1الييكؿ التنظيمي لممديرية  الجيكية لمستغانـ : 1الشكؿ رقـ    

 

  

                                                            
1
معمكمات مقدمة مف طرؼ البنؾ

مصلحةاألمانة

 والتعهدات

المديرالجهوي

                 

مصلحة

تسيير

الوسائل

والموار

 مكتباالمن

 خليةاالعالم

 االمانة

مصلحةالتنشيط

 اإلداري

 مصلحةالقروض

قسمالتنشيطالتجاري

 والقروض

مصلحة

 االرشبف

مصلحةتسيير
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 قسماالدارة

مصلحة
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 الديون
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 القانونية

مصلحة
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األخطار

العملياتيةو

 القروض

قسمالمراقبة

 المحاسبية

 قسمالمراقبة
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 :ميام المديرية الجيوية لمستغانم
كالمراحؿ التجارية  ،ا الفرع يختص في تجميع المكاردىذ: التجاريتحميل القرض والتنشيط .1

 الخاصة بالككاالت كمراقبة المشاريع حتى تحقيقيا .
 متابعة ممؼ زبائف الككالة يكميا في مجاؿ القانكف .-
 .عة االستغبلؿ كمتابعتيا كتحقيقياالخاص بكظائؼ ككاالت مجمك تييئة المشركع السنكم  -
ماف مف الداخمية كالخارجية فيما يخص قكاعد األضماف مراقبة احتراـ كؿ ما يتعمؽ بالقكاعد  -

 طرؼ الككاالت.
نو مسؤكؿ عف الجانب ، بما أتييئة الدراسات االقتصادية كاالجتماعية لبناء ككاالت جديدة -

 ديرعطاء تقرير لم، كا  التجارم ألجؿ الطرؼ المسؤكؿ عف العبلقات التفتيشية الخاصة
 .االستغبلؿ العاـ عف نتائج نشاطو

 .عمى ضماف انتشار المعمكمةيعمؿ  -
 .دارم الخاص بالقركضالتأكد مف التسيير اإل -
 .يكميا تقارير خاصة بكؿ النشاطات إلى مجمكعة االستغبلؿرساؿ إ -
 .لمالي المرتبط بمجمكعة االستغبلؿضماف التسيير ا -
 .تأميف الميمات الخاصة بالمركزم-
عطائيـ تقارير يكميا كعمى  - إرساؿ الحاالت المطمكبة مف طرؼ المديرية الرئيسية لمقركض كا 

 1طمباتيـ.
 مصمحة دراسة القروض :  -أ

كمدل مساىمة القرض في تنمية كتطكير  ،دكرىا دراسة كمراقبة ممفات الضرائب كالتاميف
 2.كدراستو مف الناحية المحاسبية كالميدانية أك تجديده ،المشركع

 
                                                            

 معمكمات مقدمة مف طرؼ البنؾ.  1
.معلوماتمقدمةمنطرفالبنك 2
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 مصمحة األمانة والتعيدات: -ب
مع اتخاذ الحذر كمراقبة  ،مراقبة مصداقية التصاريح المتعمقة بالقركض في مجاؿ المفاكضات -

 مع احتراـ شكمو كمضمكنو كضماناتو. ،مصداقية استعماؿ القرض
ببلغ مديرية مجمكعة االستغبلؿ عف  ،الككاالتك  تسيير ممفات الكافديف عمى طمب القركض- كا 

 تكزيع القركض.جاكز في مجاؿ كؿ ت
 المحاسبة عمييا مف طرؼ الككاالت. تخزيف كتسيير محفظة فعاليات األكراؽ التي لـ يتـ -
نقص يجب إببلغ مف خبلؿ التحاليؿ اليكمية الخاصة باتخاذ قكاعد الحذر عند مبلحظة أم  -

 المصمحة القانكنية.
بالتعاكف مع مصمحة الرئيسة المخاطرة بمديرية مراقبة  ،لذيف لـ يتـ الدفع ليـمسؾ ممؼ ا -

 .( 1التعاقد )
المتركزة عمى تعاقدات مجمكعة االستغبلؿ )مديرية  ،فصمياك تأسيس كنقؿ تقرير النشاطات  -

 ، باإلضافة إلى مديريات القركض.كمديرية مجمكعة االستغبلؿ ،شبكة مجمكعة االستغبلؿ (
 : ػمصمحة مكمفة باله كىذ ج( مصمحة التنشيط التجاري:

، كتجميع المكارد كتكثيؽ مساعدة الككاالت لتحقيؽ أىداؼ االستغبلؿ في مجاؿ البنكؾ -
 القركض.

تغبلؿ كمساعدة الككاالت تحقيؽ مشركع المعامبلت التجارية الخاصة بمديرية مجمع االس -
 لتحقيقو.

 .1تسيير ممؼ زبائف الككاالت كتكطيد العبلقات بيف الككاالت -
 قسم الشؤون القانونية : .2
، كاسترجاع الديكف في حالة تتمثؿ مياميا في حؿ النزاعاتمصمحة الشؤون القانونية :  -أ

ترض في كضع قانكني ، كبالتالي يككف ىناؾ حصر لممقك ظركؼ لدل المقترضكجكد أسباب أ

                                                            
معمكمات مقدمة مف البنؾ. -1  
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القرض  القتراضي ) تسديدلديكف عف طريؽ االتصاؿ بالمقترض اكمتابعتو مف ضماف تسديد ا
 .1شعار كتنبيو أكؿ إكىدا عف طريؽ تنبيو بإرساؿ ، كقت استحقاقو (

 ،كانتياؾ بعض الحقكؽ ،مساعدة الككاالت في اإلطار القانكني لحؿ المشاكؿ االجتماعية –
 اع عف حقكؽ البنؾ في حالة كجكدىا.مالية كالدفالمشاكؿ الك 
ا في حالة القياـ ببيع الضمانات كالمكثؽ كىذلمتابعة بالعبلقات مع المحاميف باإلضافة إلى ا -
 المكرثيف.سمية بالمزاد العمني كتكزيع األمكاؿ المكجكدة بالبنؾ عمى ر ال
فيي تعكؿ عمى  ،ه المصمحة بكؿ ما ىك شخصيتيتـ ىذ :مصمحة تسيير المستخدمين.3 

بدراسات لؾ مف خبلؿ قياميا القياـ بالتسيير األحيف كالجيد، كىذا كؿ ما يخص العماؿ كذ
 متعددة تتمثؿ فيما يمي :

كما يتـ أيضا  ،في إطار مشكارىـ الميني ،الشخصية الذاتية لمعماؿ كسمعتيـ األخبلقية -أ
فيما يخص العطؿ كفي الحقيقة ىك أف  كأيضا ،بالمراقبة منح التقاعد التككيف الجيد لئلطارات

 تقاعدىـ.بالعماؿ مند تعيينيـ في المؤسسة إلى غاية ه المصمحة تيتـ ىذ
مات اإلدارية ك الكسائؿ تيتـ ىده المصمحة بتقديـ الخد مصمحة اإلدارة كالكسائؿ: -ب

كتكفير الكسائؿ  ،كبالدراسة اليكمية ،زانية ككؿ ما يتعمؽ بياي، فيي تقـك بدراسة المالضركرية
  .الضركرية

نو يتـ ىك أ لمحمية عف غيره مف األرشيفاترشيؼ بنؾ التنمية امصمحة االرشيؼ: يتميز أ -ج
ائؽ القركض يكميا إلى مصمحة األرشيؼ سكاء كانت كثدفع كثائؽ مصمحة المحاسبة كمصمحة 

، كليذا فإف مصمحة األرشيؼ لبنؾ ائؽ الككاالت التابعة ليا، أك كثالمديرية الجيكية لبلستغبلؿ
 ائقي كبير جدا.التنمية المحمية تزخر برصيد كث

 قسم المراقبة من الدرجة األولى:. 4
 .ة في مديرية االستغبلؿ كككاالتياتحقيؽ المراقبة كالمحاسب-

                                                            
معمكمات مقدمة مف البنؾ .  -2  
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تية مف الككاالت كالحاالت اليكمية مف المديرية مراقبة كمتابعة متكسط أياـ المحاسبة اآل-
 1.، كمصداقية الكتابات كالكجو الحسف لكؿ ككالةرقاـ/الحاالت(المحاسبية العامة )الميزانية/األ

 لى مديرية المحاسبة العامة .حاالت التكاصؿ كحاالت الككاالت إ نقؿ-
 .ة فترات التعيدات بمختمؼ طبيعتيامراقب-
 .خمية كالخارجية لممعاممة البنكيةالقكاعد الداالتعميمات ك التأكد بطريقة ىامة مف احتراـ تطبيؽ -
 :اقبة والمحاسبة ىي مكمفة بما يميمصمحة المر  -أ
 .المحاسبية لمككاالت التابعة ليا ضماف المراقبة -
 .الككاالت المرتبطة بيا تقـك بتقنية ممفاتف كؿ كد مف أالتأ -
 .لتكاريخ محددة لقاعدة التبادالتمراقبة التجارة الخارجية تبعا  -
 .اإلشعار بكؿ خمؿ داخؿ السمـ اليرمي -
 تقرير متكاصؿ.تغبلؿ حيث يقدـ ليا تؤمف زيارات المراسؿ المحمي لمديرية فرع االس -
 .، مف خبلؿ جدكؿ مف طرؼ مديرية فرع االستغبلؿالتفتيش المبرمجبمياـ المراقبة ك القياـ  -
 خمية المراقبة من الدرجة االولى مكمفة بما يمي : -ب

 .2رشادات السمـ اليرمي المتخصص في ىده المادةمتابعة تطبيؽ إ
 المطمب الثاني: دراسة ممف المشروع االستثماري:

 األول: الدراسة الشكمية لمممف: الفرع
 مكونات ممف القرض االسثماري:- 
 .3طمب القرض االستثمارم .1
 الكثائؽ اإلدارية كالقانكنية: .2
 نسخة مصادؽ عمييا مف النظاـ األساسي لؤلشخاص االعتبارييف.-أ

                                                            
1
معلوماتمقدمةمنطرفالبنك. 
معمكمات مقدمة مف البنؾ.-1  

 .01الممحؽ رقـ   3
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القانكف مداكلة الشركاء المخكليف بالقركض كاألمكر المصرفية، إذا لـ يتـ النص عمييا في  -ب
 األساسي.

 نسخة قانكنية مف السجؿ التجارم. -ت
 نسخة مصادؽ عمييا مف مديرية االستثمار. -ث
 .L’APSIمراجعة قرار منح المزايا الضريبية كشبو الضريبية مف  -ج
 (.BOAL) نسخة مصادؽ عمييا مف النشرة الرسمية لئلعبلنات القانكنية -ح
 ك عقد اإليجار أك مباني التشغيؿ.نسخة مصادؽ عمييا مف سند الممكية، أ -خ
 .1(EPEمداكالت مجمس اإلدارة المرخص ليا باالستثمار لممؤسسات االقتصادية العامة )-د
 مستندات المحاسبة كالضرائب: .3
الميزانيات النيائية، كبما في ذلؾ الممحقات التنظيمية الثبلثة التي أغمقت لمسنكات المالية -أ

 األخيرة.
المكزعة عمى فترة اإلئتماف المطمكبة، كمكقعة مف مدير مدير  TCRالميزانيات التقديرية، -ب

 مفكض.
 كثائؽ مالية كشبو مكازية حديثة كمدققة. -ت
 المستندات االقتصادية كالمالية: .4

 دراسة فنية اقتصادية لممشركع تتضمف:
 مبلحظة عف فرصة المشركع.-أ
 الشيادة التقنية. -ب
 يؼ.ىيكؿ التكم-ت
 ىيكؿ التمكيؿ.-ث
 طبيعة االعتمادات أك طبيعة القركض. -ج

                                                            
 .02الممحؽ رقـ   1
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 ىيكؿ تكاليؼ اإلنتاج كأسعار البيع. -ح
 .1عمى مدل االئتماف المطمكب  TCRالتغيير في تكزيع -خ
 الفكاتير األكلية أك العقكد التجارية األخيرة لممعدات.-د
 الحالة الكصفية كالمقدرة لؤلعماؿ.-ر
 .2التي تـ إجراءىا بالفعؿ في إطار المشركعأم إثبات لمنفقات -ز
 الكثائؽ التقنية:.5
 تصريح بالبناء سارم المفعكؿ.-أ
 مخطط المشركع التي سيتـ تنفيذه. -ب
 .المخطط المعمارم كالخطة -ت
 دراسة جيكلكجية لممكقع كترخيص االمتياز الصادر مف السمطة المختصة. -ث
 تحميؿ جكدة الكدائع لممشاريع اإلنتاجية لمكاد البناء كغيرىا. -ج

 دراسة الممف من طرف البنك:
بناء عمى جميع المستندات المقدمة مف الجية المركجة لممشركع تقـك الككالة بإجراء دراسة 

 تيدؼ بشكؿ خاص إلى:
 عرض المشركع: كيتضمف عدة نقاط أىميا:.1
 االستثمار صناعي أـ زراعي.تحديد المشركع: أم نكع -أ
 المستكفى مف قبؿ العميؿ.ىيكؿ التمكيؿ -ب
تفاصيؿ تكمفة االستثمار بكؿ جكانبيا: التكاليؼ األكلية، األرض، البناء، اليندسة، معدالت  -ت

 .3اإلنتاج، النقؿ، األثاث، رأس الماؿ...الخ
 تحميؿ ربحية المشركع: كذلؾ مف خبلؿ: .2

                                                            
 .02الممحؽ رقـ   1
 .03الممحؽ رقـ  2
 .07، 06، 05، 04، 03المبلحؽ رقـ:   3
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 .1ذاتيالقدرة عمى التمكيؿ الأ.
 .2طريقة تحديد ربحية المشركع ب.
 .3ىيكؿ التمكيؿ ت.

دراسة مشروع ممول من طرف البنكالفرع الثاني: 

نخصص ىذا الفرع لدراسة ممؼ قرض استثمارم مقدـ مف طرؼ شركة حديثػة النشػأة، كالمتمثمػة 
(، حيث تقدـ لمبنؾ لغرض الحصػكؿ Aفي مؤسسة لصناعة عمب البيض، تعكد ممكيتيا لمزبكف )

دج،  207317000عمى تجييزات كمعدات السػتكماؿ المشػركع، كقػدرت تكمفػة ىػذا المشػركع بػػ 
 دج بيدؼ الحصكؿ عمى قرض، كقدـ الضمانات التالية: 170610000أنجزت ما قيمتو 

 رىف حيازم لمحؿ إقامة الشركة..1
 الرىف العقارم لقطعة األرض. .2
 .تأميف العتاد .3
، %5.25سػػنكات، مػػع التسػػديد عمػػى دفعػػات نصػػؼ سػػنكية بمعػػدؿ فائػػددة  07مػػدة القػػرض  .4

 متضمف االعفاء في السنة األكلى.
مػػػػػف إجمػػػػػالي قيمػػػػػة  %30، )المفػػػػػركض تغطيػػػػػة عمػػػػػى األقػػػػػؿ %80نسػػػػػبة التمكيػػػػػؿ الػػػػػذاتي .5

 المشركع(.
 مف قيمة المشركع. %20دج، ما يمثؿ نسبة  3670700قيمة القرض .6

 المالية لممشروع:الدراسة 
 .المالية: نبلحظ تراجع طفيؼ لؤلمكاؿ الدائمة الييكمة.1
 .2016في سنة  %0.35بنسبة -أ
(261497- 262437( / )262437*)100 =0.35.% 

                                                            
 .09، 08المبلحؽ رقـ   1
 .11، 10المبلحؽ رقـ   2
 .12الممحؽ رقـ   3
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 .2017في سنة  %2.38كنسبة -ب
(255272- 261497( / )261497*)100 =2.3 
 FRرأس الماؿ العاـ:  التحميؿ المالي: .2

 أمكاؿ ثابتة. –رأس الماؿ العاـ = أمكاؿ دائمة 
 ية = أصكؿ متداكلة + أمكاؿ ثابتة مجمكع الميزان

 /مجمكع الميزانية.FR*100نسبة رأس الماؿ الدائـ=  
 : حساب نسبة رأس الماؿ العامؿ:01الجدكؿ رقـ 

 دج 1000الكحدة 
 2018 2017 2016 اليبان / السنوات

 255272 261497 262437 أموال دائمة
 165685 179851 194018 أموال ثابتة

 89587 816646 68419 رأس المال العامل
 161 93 79 أصول متداولة

 165846 179944 174097 مجموع الميزانية
 %50 %45.37 %35.24 نسبة رأس المال العامل

 لبنؾ التنمية المحمية. 09بالرجكع إلى الممحؽ رقـ  المصدر: مف إعداد صاحب المشركع
 تحميل النتائج:

مف خبلؿ النتائج المحصؿ عمييا نبلحظ أف رأس الماؿ العامؿ مكجب دائما كمتزايد، كفي كؿ 
سنكات، كىذا يعني أف المنشأة الممكلة مف األمكاؿ الدائمة، حيث ارتفعت نسبة رأس الماؿ  03

 سنكات. 03الدائـ خبلؿ 
 BFRياج رأس الماؿ العامؿ احت
 مكارد التمكيؿ. –احتياج راس الماؿ العامؿ= احتياج التمكيؿ -
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 )ديكف قصيرة األجؿ+ديكف مالية(-احتياج رأس الماؿ العامؿ= )قيـ االستغبلؿ + قيـ محققة(-
 (/مجمكع الميزانية.100نسبة احتياج رأس الماؿ العامؿ= )احتياج رأس الماؿ العامؿ*-

 : احتياح رأس الماؿ العامؿ.02الجدكؿ رقـ 
 دج. 1000كحدة 

 2018 2017 2016 البياف/السنكات 
 0 0 0 قيـ االستغبلؿ

 0 0 0 قيـ محققة
 1093 1093 1093 د. قصيرة األجؿ

 6118 6118 6118 د. مالية.
 BFR 4785 4785 4785سالب 

 BFR 2.51%  2.51% 2.51%نسبة بالنقصاف  
 لبنؾ التنمية المحمية. 09بالرجكع إلى الممحؽ رقـ  إعداد صاحب المشركعالمصدر: مف 
 تحميل النتائج:

نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ أف احتياج رأس الماؿ العامؿ سالب في كؿ السنكات، مما يدؿ عؿ 
أف مكارد المؤسسة أكبر مف استعماالتيا، كأف ليا القدرة عمى تحكيؿ احتياجات الدكرة بكاسطة 

 قصيرة األجؿ .. أم أف المؤسسة ال تحتاج إلى مكارد أخرل.ديكف 
 :CAمؤشرات الييكمة المالية:  -1
 .360=)رأس الماؿ العامؿ / رقـ األعماؿ( /01المؤشر -أ
 .360: = )احتياج رأس الماؿ العامؿ / رقـ األعماؿ(*02المؤشر  -ب

 : مؤشرات الييكمة المالية:03الجدكؿ رقـ 
 دج. 1000الكحدة 
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 2018 2017 2016 ياف / السنكاتالب
FR 68419 81646 89587 

BFR 4875 4875 4875 
CA 473670 474074 474284 

 68 62 52 باألياـ 01المؤشر 
 4 4 4 باألياـ 02المؤشر 

 لبنؾ التنمية المحمية. 09بالرجكع إلى الممحؽ رقـ المصدر: مف إعداد صاحب المشركع 
 تحميؿ النتائج:
إيجابية  عمى المؤسسة ، حيث تستطيع اكتساب أمكاليا مف الزبائف  02ك  01نتيجة المؤشر 

 في مدة زمنية تسمح بتسديد ما عمييا لمكردييا.
 مؤشرا ت التكازف المالي: -2
 .01<  ة()األمكاؿ الدائمة/األمكاؿ الثابت نسبة التمكيؿ الدائـ =-أ
 .01نسبة التمكيؿ الذاتي= )األمكاؿ الخاصة/األمكاؿ الثابتة(<  -ب

 : نسبة التمكيؿ الدائـ كالتمكيؿ الذاتي04الجدكؿ رقـ 
 دج 1000الكحدة: 

 2018 2017 2016 البياف / السنكات
 255272 2614971 262437 األمكاؿ الدائمة
 230801 230908 225730 األمكاؿ الخاصة
 165685 179851 194018 األمكاؿ الثابتة

 1.54 1.45 1.35 نسبة التمكيؿ الدائـ
 1.39 1.28 1.16 نسبة التمكيؿ الذاتي

 لبنؾ التنمية المحمية. 09: مف إعداد صاحب المشركع، بالرجكع إلى الممحؽ رقـ المصدر
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 تحميل النتائج:
 نسبة التمكيؿ الدائـ أكبر مف الكاحد، تجعؿ المؤسسة تعمؿ في أماف.-
نسبة التمكيؿ الذاتي ىي األخرل إيجابية )أكبر مف الكاحد( مما يعني أف األمكاؿ الخاصة -

تغطي االصكؿ الثابتة، كأف المؤسسة لـ تعتمد في تمكيميا لبلستثمارات عمى الديكف، مما يؤكد 
 أف سياستيا االستثمارية جيدة.

 معدؿ االستقبللية المالية ) المبلئمة(: -1
 .01المالية = )األمكاؿ الخاصة / مجمكع الديكف(<معدؿ االستقبللية 

 : معدؿ االستقبللية المالية:05الجدكؿ رقـ 
 دج: 1000الكحدة: 

 2018 2017 2016 البياف / السنكات
 170610 170610 170610 االمكاؿ الخاصة
 24471 30589 36707 مجمكع الديكف

 6.97 5.56 4.64 معدؿ االستقبللية المالية
 لبنؾ التنمية المحمية. 09مف إعداد صاحب المشركع، بالرجكع إلى الممحؽ رقـ  المصدر:

 : تحميل النتائج
مف خبلؿ النتائج المتحصؿ عمييا، نبلحظ أف المؤسسة مستقمة ماليا، مما يشجع البنؾ عمى 

 ، لتمتعيا بقدرة كافية عمى التسديد كاالقتراض.دكف خكؼض ليا تقديـ قرك 
 نسبة السيكلة الصافية المختصرة: -1

 .01نسبة السيكلة الصافية المختصرة = )قيـ جاىزة + نتيجة الدكرة ص( / مجمكع الديكف<
 : نسب السيكلة الصافية.06الجدكؿ رقـ 
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 دج 1000الكحدة 
 2018 2017 2016 البياف / السنكات

 161 63 79 قيـ جاىزة
 60191 60298 55120 نتيجة الدكرة الصافية

 24471 30589 36707 مجمكع الديكف
 2.00 1.73 1.50 نسبة السيكلة الصافية

 لبنؾ التنمية المحمية. 09بالرجكع إلى الممحؽ رقـ  المصدر: مف إعداد صاحب المشركع
 تحميؿ النتائج:

بما أف السنكات الثبلث أكبر مف الكاحد، فيذا يعني أف القيـ الجاىزة كاألرباح الصافية تغطي 
 الديكف في األجؿ القصير.

 مؤشرات المردكدية: -1
 المردكدية المالية = النتيجة الصافية / األمكاؿ الخاصة. 

 مردكدية رقـ األعماؿ = النتيجة الصافية / رقـ األعماؿ.
 : مؤشرات المردكدية07الجدكؿ رقـ 

 دج 1000الكحدة 
 2018 2017 2016 البياف / السنكات
 60191 60298 55120 النتيجة الصافية
 170610 170610 170610 األمكاؿ الخاصة

 474284 474074 473670 رقـ األعماؿ
 0.36 0.36 033 المردكدية المالية

 0.13 0.13 0.12 مردكدية رقـ األعماؿ
 لبنؾ التنمية المحمية. 09المصدر: مف إعداد صاحب المشركع، بالرجكع إلى الممحؽ رقـ 
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 تحميؿ النتائج:
 المردكدية لمسنكات الثبلث إيجابية، كنفس الشيء بالنسبة لمردكدية رقـ األعماؿ.تظير 

 تقييم الحالة المالية لممشروع: 
مف خبلؿ القراءة التحميمية لمكضعية المالية لممشركع، كالمؤشرات المالية التي تـ حسابيا، يمكف 

المنتيجة مف طرؼ صاحب المشركع )تقديريا( مقبكلة، ككذلؾ قدرة  اعتبار السياسة المالية
العميؿ عمى السداد جيدة، حيث تغطي األمكاؿ الخاصة الديكف المترتبة عمى المؤسسة، أما 
نسبة التمكيؿ الدائـ، فتشير إلى أف المشركع في أماف يمكنو تجنب المخاطر، كنتائج الدكرات 

 التكاليؼ، كتحقيؽ أرباح تمكنيا مف سداد القرض. الثبلثة المقدرة سكؼ تسمح بتغطية
 كبعد دراسة السكؽ تكضح أف الطمب عمى المنتكج في تزايد، كالعرض محدكد كالمنافسة قميمة.

كبعد تحميؿ كؿ المؤشرات تمكف البنؾ بالخركج بتقييـ نيائي أك تمت المكافقة عمى منح القرض 
 بالتنسيؽ مع المديرية العامة.

القرض تتكلى مصمحة القركض متابعة كمراقبة استعماؿ القرض، حيث تتابع الحساب كبعد منح 
الجارم لمزبكف لكشؼ أم تجاكزات، كما تسير عمى مراقبة الكضعية المالية كاالقتصادية 

 لممؤسسة كطريقة التسيير.
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 خاتمة:

التي تعني بقضايا المؤسسات كاالستثمارات  الحديثةف ضمف الدراسات م بحثاليندرج مكضكع 
 .في العالـ الحاصمة االقتصاديةفي ظؿ المتغيرات 

فيي  ،السيكلة إلىلممحتاجيف  ااقتراضيك ىي قبكؿ الكدائع  كالعادية ساسيةألاالبنكؾ ميمتيا  إف
 ااعتبارييب االقتصاديةالتنمية بالغو في دعـ  ىميةبألذلؾ تحظى  ،عف كسيط مالي عبارة

تعمؿ عمى دعـ  ككف ىده األخيرة  .بالجزائر االستثماريةلتمكيؿ المشاريع  أساسية الداعمة
قديـ قركض مشاريعيـ كذلؾ مف خبلؿ ت إنجاحمستثمريف كتقديـ التسييبلت لو مف اجؿ ال

الكسائؿ  شراءمف اجؿ المالي الذم يعاني منو اغمب المستثمريف  جزاستثماريو لتدارؾ الع
 تمنع ىذه القركضك  التنافسيةكالمعدات كالعقارات كمف اجؿ تطكير كتكسيع حجميا مف القدرات 

لتبيف  المستثمر لمبنؾ أكماليو لممشركع معده مسبقا كضمانات يقدميا المقترض  لدراسةكفقا 
قرار تمكيؿ مف  إصداركذلؾ قبؿ  ك أىـ المخاطر المحيطة بومدل نجاعة ىدا االستثمار 

الذم  األساسيد ر المك  أنياك  يكعاش األكثر البنكيةالتقنيات  أىـحيث ىذه القركض تمثؿ  .عدمو
 .وإراداتي تحصيؿ يعتمد عميو البنؾ ف

تتعمؽ بتحرير تدخؿ االستثمار  ةمبادئ دكلي ةفتاح االقتصاد كتبنييا عدنحك ان الدكلةاتجاه كرغـ 
ىذه الجيكد تعتبر غير  أف إلىاالمتيازات كتحسيف المحيط المؤسساتي  أفضؿلو  حكمناألجنبي 

 فرصالبمد كعدـ معرفو المستثمر لم عمى األجانبالمستثمريف  إقباؿتراجع ل ك دلؾ كافيو
التي  البيركقراطيةقطاع المحركقات كالعكائؽ  إلىكاتجاه اغمب استثمارات  , المتعددةاالستثمارم 

في عدـ  ما كاف سببا كىذا االقتصاديةالسكؽ  كفعاليو النظاـ البنكي  تكاجييـ ككذا عدـ
 مجتمع .يا حاجيات الب كالتي تغطي ةكبير  االقتصادية التنمية إلى الدكلةالتكصؿ 

معرفة أىمية القركض االستثمارية في  إلىك عمى ضكء دراستي النظرية ك التطبيقية تكصمت 
  . االقتصاد الكطني ك دكر القطاع المصرفي في تمكيؿ المشاريع ك دعـ التنمية االقتصادية
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  :التكصيات التالية  إعطاءا يمكنن لؾذكمف خبلؿ 

مف اجؿ تبادؿ المعمكمات  اتصاؿ ما بيف البنكؾيعمؿ عمى خمؽ خبليا  أفعمى بنؾ الجزائر -
سابقا لمتقميؿ مف حجـ  المتعطمةمف القركض  المكتسبةمعرفو الخبرات ك حكؿ المقترضيف 

 األخطاء.

 األمرفاف  التنافسية ياقدراتلممؤسسات ك تعزيز  مف صيغ تمكيؿ البنكؾ االستفادةلتعظيـ -
المالي  إصبلحاالستثمار كالعمؿ عمى  بيئةمع تحسيف  األمد طكيمةيتطمب تبني استراتيجيو 

زالة  أدائو.تكفير الحكافز لتحسيف  و كإجراءاتعف اختبلؿ السكؽ كتسييؿ  الناتجةالمعكقات  كا 

كقكه  شفافية أكثر ضمانات إقراركالعمؿ عمى  التجاريةلدل البنكؾ  ةتقكيو السياسات االقتراضي-
 .مف اجؿ استيفاء حؽ البنؾ

 البنكؾلبلنجاز يجب عمى  المقترحةك  المتاحة االستثماريةمف بيف العدد الكبير مف المشاريع -
مكانياتيااختيار القميؿ منيا كما يتناسب  بشكؿ يسمح ليا بالتحكـ في عمميو االنجاز عكض  كا 

 .األخرلالح المشاريع مصالح كؿ مشركع مع مص تتداخؿ بعدىا عدة مشاريع تقبؿ  أف

ف كاالقتصاد ك كدا المخابر المكجكدة ساتذة القانك األبالجامعة لئلسستفادة مف خبرات  االتصاؿ-
 بيا .
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عبد الرزاؽ بف حبيب، خديجة خالدم: أساسيات العمؿ المصرفي، ديكاف المطبكعات الجامعية،  -11

 .2015الجزائر،
إدارة المخاطر االئتمانية مف كجية النظر المصرفية ك القانكنية، منشأة  ،عبد الحميد الثكرابي -12
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 رابعا: مقاالت العممية 
  زبير محمد:  مقاؿ بعنكاف دراسة الجدكل البيئية لممشاريع االستثمارية ك دكرىا في تحقيؽ االمف

 .2019الجزائر،  01، العدد02صاد ك البيئة ، المجمدالبيئي ك التنمية المحمية المستدامة، مجمة االقت
 في االقتصادية التنمية دعـ في كاإلسبلمي العربي التمكيؿ دكر: بعنكاف مقاؿ: زكي محجكب عمار 

 .2011 ،55 العدد العربية، االقتصادية البحكث مجمة السكداف،
 خامسا: الرسائل والمذكرات الجامعية 

 ،التنمية مشاريع عمى لمقركض القانكني النظاـ تأثير بعنكاف دكتكراه أطركحة ،محمد الديف فتح حميدة (1
 .2020, تيارت جامعة

النظاـ القانكني لعممية القرض البنكي، ، تخصص قانكف  بعنكاف ماجستير مذكرة ،مكلكاؼ مربكحة  (2
 .2،2016/2017أعماؿ، كمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية، جامعة محمد لميف دباغيف سطيؼ 

ر قياس بعض اآلثار الكمية لبلقتصاد الكمي عمى االستثما بعنكاف ماجستير مذكرة  فاركؽ: سحنكف (3
، تخصص التقنيات الكمية المطبقة في التسيير، كمية العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ األجنبي المباشر

 .2009/2010التسيير، جامعة فرحات عباس، سطيؼ، 
 تخصص ،الجزائر في التجارية لمبنكؾ القانكني النظاـ عنكافب ماجستير مذكرة ،الرحيـ عبد قزكلي (4

 .2014/2015 تممساف، بمقايد، بكر أبك جامعة السياسية، العمكـ ك الحقكؽ كمية المعمؽ، الخاص القانكف
 قانكف تخصص الجزائر، في األجبني لبلستثمار القانكني النظاـبعنكاف  ماجستير مذكرة ,سمية كماؿ (5

 .2002/2003 تممساف، ، بمقيايد أبي جامعة الحقكؽ، كمية خاص،
 االقتصادية التنمية دعـ في المباشر األجنبي اإلستثمار دكر بعنكاف ماجستير مذكرة ،خيرة خيالي (6

 كرقمة، مرباح، قاصدم جامعة االقتصادية، العمكـ كمية دكلية، مالية تخصص النامية، بالدكؿ
2015/2016. 

القطاع البنكي في الجزائر ك دكره في تمكيؿ قركض  بعنكاف شيادة ماستر ،بمفاضؿ جيبللي (7
االستثمار،تخصص قانكف دكلي إقتصادم ، كمية الحقكؽ ك العمكـ السياسية، جامعة عبد الحميد ابف 

 .2017/2018باديس، مستغانـ،
، تخصص قانكف أعماؿ، في التشريع الجزائرمالرىف الحيازم  بعنكاف شيادة ماستر ،بمقميؿ شكقي (8

 .2014/2015ؽ ك العمكـ السياسية، جامعة المسيمة، كمية الحقك 
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، تخصص بنكية ك مساىمتيما في االستثمارالقركض ال بعنكاف شيادة ماستر ،بف عائشة فضيمة (9
قانكف دكلي اقتصادم، جامعة عبد الحميد ابف باديس، كمية الحقكؽ ك العمكـ السياسية، قسـ القانكف 

 .2012/2013الخاص مستغانـ، الجزائر 
تقنيات اختبار المشاريع االستثمارية في ظؿ المخاطرة " دراسة  بعنكاف شيادة ماستر ،جمكؿ محمد (10

، تخصص مالية نقكد ك تأمينات، جامعة عبد الحميد ابف باديس، كمية " BDLحالة البنؾ التنمية المحمية 
 .20/06/2016العمكـ االقتصادية ك التجارية ، مستغانـ، الجزائر 

 في الفبلحية االستثمارية لممشاريع التجارية البنكؾ تمكيؿ كاقع بعنكاف يادة ماسترش ،مراحي خديجة (11
 سكؽ ككالة البكاقي أـ BADR الريفية التنمية ك الفبلحة بنؾ حالة دراسة - لمجزائر الحديثة التكجيات ظؿ

 عمكـ ك كالتجارية اإلقتصادية العمكـ كمية المخاطر، تسيير ك تأمينات ك مالية تخصص ،331نعماف
 .2016/2017 البكاقي أـ جامعة تسيير،
دراسة تطبيقية  -دكر القركض في تفعيؿ االستثمارات  الميسانس بعنكافشيادة  ،دحاكم عربية سعاد (12

تخصص مالية، كمية العمكـ االقتصادية ك  ككالة مغنية ، ، -CPA  ببنؾ القرض الشعبي الجزائرم 
 .2013/2014التسيير ك العمكـ التجارية، جامعة أبي بكر بمقايد، تممساف 

سياسات منح القركض البنكية في ظؿ المخاطر كدكرىا في تقييـ  بعنكاف شيادة ماستر ،دنيا بكقديرة (13
، ستغبلؿالمشركعات االستثمارية "دراسة حالة بنؾ الفبلحة ك التنمية الريفية " المجمع الجيكم لبل

 تخصص بنكؾ كأسكاؽ مالية، كمية العمكـ االقتصادية ك التجارية ك عمكـ التسيير، جامعة أـ البكاقي.  
تطكر أداء البنكؾ التجارية الجزائرية في ظؿ العكلمة  بعنكاف شيادة ماستر ،يرةراشد بككركس زى (14

"، تخصص بنكؾ كأسكاؽ مالية ، كمية العمكـ BADRالمالية " دراسة حالة بنؾ الفبلحة ك التنمية الريفية  
 االقتصادية ك التجارية ك عمكـ التسيير، جامعة عبد الحميد ابف باديس، مستغانـ.

تقييـ التجربة الجزائرية في جمب االستثمار  بعنكاف شيادة ماستر ،فة كسمية حمزاكمرشيدة بف عر  (15
، تخصص مالية ، كمية العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ 2014-2005االجنبي المباشر خبلؿ فترة 

 .2015/2016التسيير، جامعة العربي التبسي، تبسة، 
، تخصص قانكف أعماؿ، كمية  عقد القرض في القانكف الجزائرم بعنكاف شيادة ماستر ،سارة نجكرم (16

 . 2017/2018 البكاقيالحقكؽ ك العمكـ السياسية ، العربي بف مييدم، أـ 
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 دراسي يكـ الجزائر، في المباشر األجبني لبلستثمار القانكني اإلطار، جدادكة كعادؿ إشكم، عماد (17
 أىراس، سكؽ الشريؼ، ميرم جامعة االقتصادية، العمكـ كمية المستدامة، كالتنمية االستثمار قانكف حكؿ
 .2012 ديسمبر، 05/06
، تخصص قانكف أعماؿ، كمية الج كالع  عمميات البنكؾ المختمفة بعنكاف شيادة ماستر,  ككثر كلجي (18

 الس، جامعة العربي يف مييدم، أـ البكاقي.
 -دكر البنكؾ في تمكيؿ المشاريع اإلستثمارية  بعنكاف شيادة ماسترماني فاطمة ك قدكارم خديجة:  (19

، تخصص إقتصاد نقدم ك بنكي، كمية 37لككالة البكيرة  BEAدراسة حالة البنؾ الخارجي الجزائرم 
 ..2017/2018العمكـ اإلقتصادية  ك التجارية ك عمكـ التسيير، جامعة أكمي أمحند أكلحاج، البكيرة، 

دراسة ميدانية بصندكؽ الكطني  -قركض االستثمار افبعنك  شيادة ماستر,  مصطفى سبع خميدة (20
، تخصص مالية، كمية العمكـ اإلقتصادية ك التجارية ك عمكـ التسيير،  CRMAلتعاكف الفبلحي مستغانـ 

 .2006/2007جامعة عبد الحميد إبف باديس، مستغانـ، 
المباشر في الجزائر كدكره في التنمية  األجنبياالستثمار  بعنكاف شيادة ماستر ،مطالي عمي (21

(، تخصص إدارة أعماؿ، كمية العمكـ االقتصادية 2014-2000االقتصادية، دراسة حالة الجزائر)
 .2015/2016كالتجارية كعمكـ التسير، جامعة الجيبللي بكنعامة، خميس مميانة، 

 الجزائر، في اإلستثمارية اريعالمش تمكيؿ في التجارية البنكؾ دكر بعنكاف شيادة ماستر ،خالد معكش (22
 العمكـ كمية بنكي، ك نقدم اقتصاد تخصص المسيمة، ككالة الريفية التنمية ك الفبلحة بنؾ حالة دراسة -

  .2017/2018 المسيمة، بكضياؼ، محمد جامعة التسيير، عمكـ ك اإلقتصادية ك التجارية
التأمينات العينية في التشريع الجزائرم، تخصص قانكف التأمينات ك  بعنكاف شيادة ماستر، نكرية (23

 .2016/2017المسؤكلية، كمية الحقكؽ ك العمكـ السياسية، جامعة عبد الحميد إبف باديس ، مستغانـ، 
 البنؾ في ميدانية دراسة - اإلستثمار تمكيؿ في البنؾ دكر بعنكاف شيادة ماستر ،الزىراء فاطمة ىدل (24

 ك الحقكؽ كمية المستدامة، التنمية ك المؤسسة قانكف تخصص ، مستغانـ ككالة  BNA ائرمالجز  الكطني
 .2016/2017 مستغانـ، باديس، ابف الحميد عبد جامعة ، السياسية العمكـ
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 مــلخص مذكرة الماستر                                 

االقتصاد  إلنعاشمف خبلؿ دراستنا لممكضكع تبيف لنا الدكر الفعاؿ الذم تمعبو البنكؾ 
عف طريؽ تقديـ رؤكس أمكاؿ عمى  االقتصاديةالكطني مف خبلؿ المساىمة في التنمية 

بحيث يككف ذلؾ كفؽ دراسة مكضكعيو تحميمية دقيقة  االستثمارشكؿ قركض في مجاؿ 
تسمح بتقييـ كتشخيص الكضعية المالية لممستثمر المقترض ك الضمانات المقدمة مف 

نجاحيا االستثماراتطرفو بشأف ىذا القرض كذلؾ لضماف تحقيؽ أىداؼ   .كا 

 الكلمات المفتاحية:

 رأس المال/6الضمانات /5   ضوالقر/4 االستثمار/.3 االقتصاديةالتنمية /2 كوالبن/1

 

 

Abstract of The master thesis 

Through our study of the subject, it was revealed to us the effective 

role that banks play in reviving the national economy by offering 

share capital in form of loans for investment so that it is according to 

an accurate objective study that allows to assess the financial position 

of the borrower investor and his most important guarantees about this 

loan in order to ensure the achievement of the investment goals and 

their success 
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