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 شكر وتقدير                                                        
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 املقدمة العامة 

 مقدمة   

التنمية االقتصادية هي تدخل سياس ي يهدف إلى تحسين رفاهية الناس، فإن النمو االقتصادي هو ظاهرة  

إنتاجية السوق وزيادة في الناتج املحلي اإلجمالي؛ يصف الخبير االقتصادي أمارتيات سين النمو االقتصادي بأنه 

املقام األول على جانب النمو واالقتصاد "جانب واحد من عملية التنمية االقتصادية". يركز االقتصاديون في 

بشكل عام، في حين أن الباحثين في التنمية االقتصادية املجتمعية يهتمون بالتنمية االجتماعية واالقتصادية 

 أيًضا 

ملتغيرات املهمة التي تتضمن التنمية االقتصادية النمو االقتصادي باإلضافة إلى التغييرات التدريجية في بعض ا

قروض أهم ونذكر منها املؤسسات املالية والهية الناس، مثل: الصحة والتعليم. ينص مركز التمويل تحدد رفا

شراء منتجات  عنصر فيها والقرض االستهالكي من القروض التي ظهرت وبشكل متميز، فهو تقديم قروض لغرض

رة الشرائية تحسين القدلسد حاجة معينة. وتساهم هذه القروض في تنمية املنتوج املحلي والسوق الوطنية و   

 

يلعب القرض االستهالكي دورا أساسيا في كفالة الرواج االقتصادي وتنشيط الحركة التجارية، فهو أداة تمويل 

للحصول على السلع والخدمات املبتغاة في أقرب وأسرع وقت دون ضرورة التوافـر على السيولة النقدية الالزمة، 

 مقلقا لعدم وجود ضوابط تحد من سوء استعماله ألنه يعد  كوسيلة لتسديد تكاليف 
ً
 انتشارا

ً
وقد عرف مؤخرا

 احتياجات من سلع وخدمات قد ال يوفرها له دخل الشهري  

 بصفة أساسية لتحسين املستوى االقتصادي على املدى الطويل واملعيش ي على املدى القصير للمجتمع وجهت 

لدفع النشاط االقتصادي وتحقيق خطة التنمية قة يساعد في يوان كان هدا القرض يخدم املؤسسة أوال فهو حق

 االقتصادية الوطنية من جهة اخري البحث عن الربح كون القرض االستهالكي املحور الرئيس ي إليرادات أي بنك 

الدور فعاال في انعاش االقتصاد الوطني وهذا  ساعدة القروض االستهالكية تشجيع املنتوج املحلي وأيضا  تؤدي

 ستهالك ولدعم املنتجات املحليكوسيط نقدي واملوجهة باألساس لال من خالل الدور الذي تقوم به 
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 املقدمة العامة 

 طرح اإلشكالية 

 االقتصادية؟على ضوء ما سبق فان إشكالية الدراسة تتمحور حول دور القروض االستهالكية في التنمية 

 لإلجابة على اإلشكالية السابقة تم التقسيم البحث الي األسئلة الفرعية التالية  

 ما مفهوم التنمية االقتصادية؟ 

 ما مفهوم القروض االستهالكية؟ 

 كيف تساهم القروض االستهالكية في التفعيل ودفع بعجلة التنمية االقتصادية؟ 

 الفرضيات 

  تعتبر التنمية االقتصادية عامل حيوي ومهم يدل على التطور االقتصادي ويدفع الدولة الى النمو 

  قروض االستهالكية هي قروض موجهة للحصول على سلع لالستهالك الشخص ي او العام 

  للقروض االستهالكية دور فعال في التنمية االقتصادية 

  :دوافع اختيار املوضوع

لوم التسيير وتخصص تسيير استراتيجي فهناك عدة عوامل مهمة من اختيار باعتبارنا طالب قسم ع

 :املوضوع منها

 التنمية االقتصادية موضوع الساعة 

  محاولة معرفة الهدف األساس ي من هده القروض االستهالكية 

 .ابراز الدور املهم للبنوك وكدا القروض االستهالكية 
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 املقدمة العامة 

 :اهداف البحث

 من خالل اإلشكالية السابقة يمكن حصر اهداف البحث بمايالي 

 دراسة الدور الذي يلعبه القرض االستهالكي في التنمية االقتصادية 

   توضيح أهمية ودور القروض االستهالكية 

  دراسة الفرضيات ألثبات صحتها من عدمها 

 أهمية العلمية 

 قروض االستهالكية في التفعيل االقتصاد الوطني تكمن أهمية دراسة انطالقا من الدور الدي تلعبه ال

 ويعتبر من اهم العوامل املحركة لإلنتاج 

  يعد موضوع من اهم املوضع املثيرة للجدل الرتباطه برفع وزيادة التنمية االقتصادية للوطن 

 منهج البحث 

م التنمية اعتمدنا في دراستنا على املنهج الوصفي التحليلي من خالل التعرف على مختلف مفاهي

االقتصادية والقروض االستهالكية باإلضافة الى التحليل مختلف البيانات واالحصائيات املتعلقة 

 باملوضوع 

 محتوي الدراسة 

 عاجلنا هذا املوضوع من خالل جانب نظري وجانب تطبيقي

 حيوتي الجانب النظري فصلين. في الفصل األول تطرقنا الى القروض االستهالكية . 

  .الفصل الثاني يبرز أثر القروض االستهالكية على التنمية االقتصاديةاما في  

  وكالة مستغانمCPAقمنا بدراسة حالة في بنك القرض الشعبي الجزائري  تطبيقي في الجانب ال
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 القروض االستهالكية                                                                                                                          األول:الفصل 

 الفصل:مقدمة 

للبنوك بصفة عامة دور أساس ي في توفير األموال ملتطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية وتلعب دورا حيويا في 

ئع من طرف و اقرضها لطرف أخرى املجتمع الودائع و توظيفها و باعتباره منشاة مالية مهمته األولى هي قبول الودا

فان وضفته األساسية هي تجميع األموال وتوظيفها ليمد النشاط االقتصادي في املجتمع باألموال اللزمة لتنمية و 

 تقدم   

وتعتبر القروض اهم نشاط مطروح يسعى من خالله البنك لتحقيق أرباح مالئمة بمخاطر اقل هده القروض 

ات قصيرة االجل تسمح بمواجهة النقاقات االستغالل   من هده القروض ما موجهة أساسا لتمويل احتياج

 يستخدم في تمويل تكوين مشروعات التنمية االقتصادية في املجتمع 

ان منح القروض ال تخلو من املخاطر التي قد يوجهها البنك واالقالل من مقدار هده املخاطر على القدرة 

بدراسة أحوال طالبي القروض دراسة مستفيضة وتحليلية تجعله مطمئنا االستطاعة ينبغي على البنك ان يقوم 

 الى املصير أمواله في ظل الظروف السائدة  

 وعليه ارتأينا تقسيم هدا الفصل الى ثالث مباحث على التوالي:

  املبحث األول: مدخل عام للبنوك 

  املبحث الثاني: اإلطار العام القروض االستهالكية وتطبيقاتها 

  املبحث الثالث: سياسة القروض االستهالكية وتطبيقاتها 
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  القروض االستهالكية                                                                                                                      : الفصل األول 

  . للبنوك عام مدخل :األول  املبحث

 سنطرق في هذا البحث الى مفهوم البنوك و أهميتها وأنواع البنوك ووظائفها

 . أهميتها و البنك مفهوم :األول  لطل امل

 : البنوك مفهوم :األول  فرعال

 في هامة مكانه األخير هذه نحتل و البنوك من عدد و املالية املؤسسات من املجتمع في املصرفي الجهاز يتكون 

 إدخالها بغرض األموال جمع في التمثل و , تؤديه الذي املهم للدور  نصر ذلك و , االجتماعية و االقتصادية التنمية

 األمام نحو االقتصادية العجلة لدعم قروض شكل على السوق  في

 . عمالتها من الودائع قبول  غلى تعتمد نشأتها أول  في كانت حيث جدا صغيرة بدايات من الحديثة البنوك تطورت

 و , معينة عمولة كلفاء ذل و فيها أودعت التي الصورة في العمالء بودائع االحتفاظ على البداية في اقتصرت حيث

 هذه في البنوك فان لذلك , به احتجزت الذي املبلغ بنفس الودائع زيادة إلى تؤدي هذه اإلبداع عملية كانت قد

 كانوا املودعين من قليال عددا أن البنوك رجال تفطن عندما و الودائع خلق على القدرة لها تكن لم املرحلة

 إقراضها ذلك و , بحوزتهم طويلة مدة تبقى التي العمالء ودائع من االستفادة يمكنه أنه جدوا و ودائعهم يستردون 

 االحتفاظ من أكبر الودائع هذه إقراض من تجنيها التي األرباح أن الحظوا ملا و مرتفعة فائدة مقابل آخرين لعمالء

 تقرضها و الودائع تخلق أصبحت . بها

  : يلي ما أهمها من لعل و للبنك عديدة تعاريف هناك و

  . عليها بالطلب النقود عرض فيه يلتقي الذي املكان هو , مالية مؤسسة باعتباره البنك إن

 منشئات أو , الجمهور  حاجة عن الفائضة النقود تجمع على األساسية عملياته تنصب , مالية مؤسسة البنك

 يقترح هو , متعددة مالية أوراق في استثمارها أو معينة أسس رفق لآلخرين إقراضها بغرض الدول  أو , األعمال

 غاية في اقتصاديا دورا يلعب فالبنك , لحسابهم الدخل وسائل تسيير يضمن و , لزبائنه الخدمات من جملة

  .1النقود توفير إمكانية بامتالكه االقتصاد تمويل يضمن حيث األهمية

 الطويلة و املتوسطة , القصيرة , املختلفة االئتمان بأدوات تتعامل وسيطة مالية مؤسسة : أنه البنك نعرف كما

 الربح تحقيق بهذه املقترضين و املقرضين بين الوسيط دور  تؤدي أنها كما , املال و النقد سوقي من كل في األجل
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 القروض االستهالكية                                                                                                                           :الفصل األول 

 : البنوك أهمية

 مهما دورا أيضا البنوك تلعب االدخار في الراغبين األشخاص خدمة لتقديم االقتصاد في مهما دورا البنوك تلعب

 لتمكين مهمة التجارية االستثمارات و القروض هذه التوسع و االستثمار في ترغب التي للشركات التمويل تقديم في

  . االقتصادي النمو

 للمجتمع مهمة وظائف البنوك وتؤدي الحديث لالقتصاد أساسيا أمر جيد بشكل يعمل الذي امللكي النظام يعد

 واسعة  بأكمله االقتصاد على العواقب تصبح فقد املهام هذه أداء في البنوك فشلت إذا آمنة تكون  أن يجب لذلك

 على قادرة البنوك تكون  أن املهم من لذلك ، كبيرة لصدمات سيتعوض املصرفي النظام أن حتى بسرعة النطاق

 .الحالية الدفع بالتزامات والوفاء الخسائر استيعاب

 مشروع من أكثر مع يتعامل البنك ألن وذلك منها التقليل و املالية املخاطرة عن االبتعاد أشكال أحد البنوك تعتبر

 .املخاطرة تقليل إلى يؤدي الذي األمر االستثمارات وتتنوع التمويل مصادر تتنوع وبالتالي عميلين من أكثر ومع

 من االستفادة و األجل طويلة االستثمارات في الدخول  الصغيرة األموال رؤوس ألصحاب الفرصة البنك يتيح

  االستثمارات هذه عن الناتجة األرباح

 فهو السرقة البنك تعرض حال في كذلك املنازل  لها نتعرض أن املمكن من التي السرعة مخاطر من النقود حفظ

 ألصحابها  األموال بإعادة ملزم

 كذلك مهب الخاصة األموال تشغيل و االستثمار من رةالخب .ء عديمين العمال من للعديد املثالية الفرصة تقديم-

 1األرباح  على الحصول 

تتمثل مهمتها األساسية في جمع النقود الفائضة من االفراد و املشروعات التي تتج لها القدر على انشاء او خلق نقود 

 الودائع  

االدخار و االستثمار املالي و تطوير القطاعات االقتصادية و االجتماعية على  تساهم في انشاء املشروعات و تنمية

 مر العصور 

تعمل كأوعية تتجمع فيها املوال و املدخرات ليعاد اقرضها الى املن يستطيع و يرغب في االستفادة و افادة املجتمع منها 

 عن طريق استثمارها 

الي ازدهار نشيط االقتصاد الوطني  اذا ان هذا النظام يؤدي يساهم البنك في البلدان ذات النظام الحرفي ت

 2اقتصادي 
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 القروض االستهالكية                                                                                                                          الفصل األول:

 :البنوك أنواعامللطل  الثاني  

 مستقلة تمويلية هياكل حذف في الرغبة و الدقيق التخصص عن الناتجة األموال من البنوك أشكال بعد يعتبر

 لنظامها وقفا ألخرى  دولة من البنوك تختلف و املجتمع و العلماء حاجات مع تتالءم

 و النقدي النظام دعم إلى هدف بقدرها اعتبارها في الربح نضع ال مصرفية منشأة البنك يعتبر :املركزي  البنك

 التي البالد في و للدولة مدى يكون  أن يجب  املركزي  البنك فإن الهدف هذا ألهمية نضر أو الدولة في االقتصادي

 املركزي  البنك يتميز عموما و لرفاهيتها تخضعه الدولة فإن كاملة يصنفه للدولة تابع غير املركزي  البنك فيها تكون 

  بأنه

 الدولة البنك - البنوك البنك - اإلصدار البنك -

 :فيمايلي املركزي  البنك بها تقوم التي الوظائف تخلص و بكامله املصرفي جهاز على بةمراقو  إشراف أده أنه إضافة 

 على النقدية األورق اإلصدار الوحيد الق إما يمنحملتطلبات االعمال والجمهور ولهذا الغرض  وفقا العملة تنضم -1

  لذلك جزائيا احتكار أقل

   للحكومة الوكالة خدمات و العامة املصرفية األعمال أنجاز -2

  التجارية ملصاريف النقدية باالحتياطات االحتفاظ -3

  إدارتها و الدولية العمالء من البلد باالحتياطات االحتفاظ -4

 أو التجارية للمعارف ضمان مقابل التسليفات و ( مالخص ) عالقط إعادة بشكل االئتمانية التسهيالت تقديم -5

 بين املقاصة أرصاده قبوله و بنك بصفة ذلك و األخرى  املصرفية املؤسسات أو التجارية باألورو املجازين املتعاملين

  الحكومة تنتابها  التي العامة النقدية السياسة النقدية التحويالت اإلجراء تسهيالت تقديم و املصاريف

 النقدية األساسية املراكز بين التنقيد اإلفراض و عامة بصفة االقتصاد و األعمال لحاجات وفقا االئتمان مراقبة -6

  .1الحكومةتنتابها  التي العامة النقدية األساسية املراكز بين
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 القروض االستهالكية                                                                                                                                    :الفصل األول 

  : التجارية البنوك -أ

ق يحقالت هو هدفها خاصة أو عامة ملكيها ائتمانية مؤسسات عن عبارة بأنها  الودائع بنوك التجارية البنوك تعرف

 لدى السحب القابلة األفراد ودائع أنها عمالء من عليها نتحصل التي باألموال املتاجر خالل من ممكن ريح اقص ى

 .قصير أجل بعد أو طلب

 : يلي ما في التجارية البنوك وظائف تخلص يمكن و

  الودائع قبول  -

  االعتمادات الفروض منح -

  إصدارها و التجارية األوراق خصم -

 االستمارةوضيفة  -

  الخارجية للتجارة املقدم االئتمان -

  : الشاملة البنوك -ب

 اإلصالح برامج تطبيق و الخصخصة نحو االتجاه أهمها عاملية التغيرات عدة الخارجية البنوك عرفت لقد

 التجارية البنوك على املفاجئة التغيرات املالية العوملة  نحو التوجه في الكبيرة الرغبة إلى إضافة االقتصادي

 البنوك نحو التحول  ضرورة التجارية البنوك على فرضت التغيرات البنوك هذه على نحو التحول  ضرورة

  1راملخاط ادىفت و العوملة و حيةبالر  بين توازن  تحقيق العوملة أوضاع مع التكيف أجل من الشاملة

 : البنوك وضائف :الثاني عفر ال

 . ضمنه األخرى  و الظاهر منها هامة وضائف بأداء يقوم للمؤسسات اقتصادي عون  البنك يعتبر

  :هي أساسه وضائف 3 في تتخلص :للبنك الظاهرة الوظائف :أول 

 تقديم الفروض          -    دفتح االعتما    -      الودائعقبول 
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 القروض االستهالكية                                                                                                                          :الفصل األول 

 الودائع:بنوك 

رجال االعمال ودائع االفراد و تعتبر الودائع املصدر االساس ي للبنك حيث أن مجمل اموال البنك عبارة عن 

 هي:3الى  واملؤسسات وتنقسم

هي بنك الودائع التي يؤكدها أصحابها لدى البنوك ويمكن سحبها او السماح جزء منها اال بعد  ألجل:ودائع  1

 انقضاء املدة املحدودة ويحصل صاحب الوديعة على فائدة.

اصحابها جزئيا او  لدى البنوك دون قبول او شروط حيث يستطيعالتي تودع  وهي الودائع الطلب:ودائع تحت  2

 يدفع البنك فائدة على هده الودائع  كليا في أي وقت في اصدار الشبكات وال

املتفق الفترة الزمنية هده الودائع سحبها إال بإشعار حسب من البنك ألصحاب  ال يمكن إشعار:تحت  ودائع 3

 عليها.

 واالئتمان لتمويلفي منح الفروض  املتمثليخفف البنك أرباحا عن طريقة ممارسة نشاطه  الفروض: تقديم-ب

املودعين كما يعمل على البنوك املقابلة املتطلبات السبولة  من بنك نسبةال معلوم يحتفظعما هو  االستمارات

   والسيولةاألربحية بين خلق التوزان 

بإمكانه حيث تصرف العميل تحت في حساب مبلغ من املال البنك يقوم  الوظيفةهذه  االعتماد: فيفتح  –ج 

السحب من تاريخ  ابتداءالعميل الفائدة بإعالم وسعر القيمة حدود  األمر ذلك في استلزممنه كلما السحب 

 أنواع: 3إلى املصرفي  االعتمادوينقسم 

مقابل  للزبون املال هي التي نمدوجها يعتمد البنك بتقديم صندوق و  االعتمادأيضا  ويسمى البسيط: االعتماد -

   اإلثمانبطاقة الصندوق تسهيالت  الواردات.بريد  اعتمادمنها و وعد بالتسديد مع الفائدة 

 شخصية هي الفروض وحاالت خاصة و  -

وضمانة عوض املال  وثيقةبقدم فيه البنك  اعتمادهو بالتعهد و  االعتماديسمى كذلك و  بالقبول: االعتماد -

 الكمبيالةتصبح هذه و هذه األخير على الصندوق حيث يوقعها  كمبيالةذلك عند قيام العميل يحسب يتم و 

 1أخر من أي مصروف  للتحصيلقابلة 

خطابات الضمان  هو تعهد البنك بدفع مبلغ معين لدى الطلب الى املستفيد في ذلك الخطاب نيابة عن  -

 2الضمان تسمح بتنفيذ تلك األوامر 
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 القروض االستهالكية                                                                                                                     :الفصل األول 

على الطلب زبون البنك إلى البنك أخر في الخارج شكر وثيقة مصرفية يرسلنها البنك  يأخذ: املستندي االعتماد

إذا قام البائع بإرسال و هذا بنكه على طريق  األجنبيبتسديد ثمن الصفقة للبائع ألمر فنيه هذا اإذا يتعهد 

التي  البضاعةهذه  )البائع ( من االعتماد قيمة عندما يقدم الى بنكه مستندات املستفيدو يستحق  البضاعة

البائع فور إلى البنك يسدد ثمن البضاعة هذا األخير  االعتماداملتفق عليها في العقد بالشروط تم شحنها 

 املستندات . االستالم

 : البنك: الوظائف الضمنية ثانيا

 :  ىيمكن تخليصها فيمايل

تحصيالت  تحقيق   الزبائن املختلفة من تعطه حسابات الودائع : يستجيب الحاجيات البنك أمين الصندوق 

و هذا الشرط أن تكون املالية و ينفد الدراسات للزبائن أو يقوم الصنائع بتحويالت األموال عن بعد و القيام 

 قانوني بالتزام في نتائج ذلك له مسؤولية 

 

 وفروض شك ملنح فإنه يعمل دون  عندما يشارك البنك في التمويل االقتصاد الوطني النقود: منش ئالبنك 

 و أخر دفترية كتابية تعود و إنما البنك املركزي ودائع فتحلف نقود الغير تلك التي يصدرها يلقي 

 خصم األورق التجارة -

 شراء االوراق املالية(  لبيع و ااألنشطة التجارة في البورصة ) -

 للعمالء  استثماريةتقديم خدمات  -

 1إدارة أعمال و ممتلكات العمالء  -
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  القروض االستهالكية                                                                                                                              :الفصل األول 

 البنوك الثالث: أهدافامللطل  

 أهداف األساسية للبنوك   األول: الفرع       

 فيظ جملة من األهداف أهمها حت يسعى البنك كغيرة من منظمات األعمال الى

 األهداف املالية 

 األرباح  تنظيمو حقيق ت ألي يسعىفالبنك  األرباح حقيقاستمرار ت

 على االستمرارتعظيم معدل الفائدة  -

العمالء  هتجا التزاماتههة واجر كافي منها بجوز البنك تكفية ملاملحافظ على معقولة من السيولة أي وجود قد -

 ستحقةومختلف الديون املكل األوقات  في

   األهداف االنتاجية

 متطلبات العمالء املوجهةها تحسين الخدمات املصرفية وتصوير -

 املقدمة  يةفتخفيض تكاليف الخدمات املصر 

 تقليل الوقة الضائع

 تجنب األخطاءو  واالستمراراألهداف الخاصة بالبقاء 

 البشريةاملالية و فظة على ااملح والستمراراألهداف الخاصة بالنمو 

 1البشرية وائد و مستويات مرضية من الع حقيقوالبيئية مثل ت االجتماعيةاألهداف 

و من اهم األهداف التي تسعى اليها البنوك تحقيقها هي جذب العمالء وكسب رضاهم وثيقتهم الن العمالء هم 

عمل للبنك وال يمكن ان يقدم الخدمات دون وجود سوق  األساس عمل البنك فبدون وجود العمالء اليوجد

 مستهدف ودون وجود مستهدفين 

تحقيق كذلك األرباح من اهم األهداف التي تسعى البنوك الى تحقيقها وعادة ما يكون تحقيق األرباح علة راسس 

 سلم األولويات البنكية

يتم االستثمار باألسهم  ماديتها وتطويرها فعنكذلك األهداف خاصة باالستثمار ودلك سعيا لتحقيق األرباح وتنم

 البنكية ويرتفع سعر سهم فان البنك سوف يربح األموال 

   2تسعى كذلك البنوك الى االستمرارية في عملها ومحافظة على السمعة الجية 
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   القروض االستهالكية                                                                                                                            :الفصل األول 

 في الجزائر وتطبيقاتهااالستهالكية العام القروض  اإلطار   املبحث الثاني

 روض االستهالكية قتعريف ال: االول  لطل امل

 روض تعريف الق

م على عنصرين اساسين هما الثقة االستهالك وهو يقو في اإلنتاج و  االستمارةرض على أنه تسليف املال قيعرف ال

 املدة و 

الفعل يقوم بواسطة  ذلكسد القرض في جاألفعال الثقة بين االفراد او يتكما يعرف القرض كذلك انه فعل من 

 ودالكين ر بضمانة امام اال خ ها إياه او يلتزمحنماخر هو املدين بعده بال الى شخص البنك أي الدائن يمتع أمو 

 نق عليها بين الطرفيتفبالتسديد بعد انقضاء الفترة املمقابل ثمن او تعويض هو القائد ة ويعتمد املدين 

ائدة محددة كما هي تمديد األموال من االتفاق على ان يتم سداد املبلغ املفترض ويتم تقديم القروض املصرفية بف

باإلضافة الى مصاريف التمويل األخرى بمعنى ان يدفع املقرضون نسية مئوية معينة من البلغ املقترض كتعويض 

 عن االقتراض من البنك ويحدد البنك تاريخ االستحقاق للقرض وسعر الفائدة وطريقة السداد 

قابل الوعد الي تجري في موالعينة و  النقديةاملبادالت لح يستعمل لتحديد انه عبارة من مصأيضا كما يعرف 

 1املستفيد من التنازل مديناو حيث يصبح املتنازل دائما  ابالتسديد في اجال تحدد سلف

 تعريف القروض االستهالكية

هي القروض املوجه للحصول علي سلع لالستهالك الشخص ي او الدفع مصاريف مفاجئة ال يتحملها الداخل 

تصفية بغض ممتلكاته و تقدم ضمانات لها من دخل املقترض في املستقبل او  الحالي للمقترضين ويتم سدادها

 البنك على   بة قملر  املوظفق مالية رهن عقاري التحويل مثل ضمان شخص ي اخر أورا

أي عملية )31 08املستهلك رقم من املشروع قانون حماية  69ويقصد بالقرض االستهالكي حسب مداول املادة 

 من مقرض يعتبر مستهلكا كما هو معرف في املادة الثانية وكذا كفالته املحتملة( ض او باملجان و قرض ممنوح يع

املستهلك مهما كانت الطبيعة ي و ص االستهالكي هو الذي يربط بين املنهر ح ان القضمن خالل هده املادة يت

 او تقديم  اء او تقديم خدمةهده القرض سواء تعلق االمر بشراء او كر  دى ايجاالقانونية للعقد الذي أدى ال

 2منتوج  
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   القروض االستهالكية                                                                                                                    :الفصل األول 

 

ثالجة او شراء سيارة غرفة جلوس  شراء االستهالكية مثلهو قرض يعرض شراء السلع و  القرض االستهالكي 

        او خدمة يكون فيه اسلفهو يعرف القرض االستهالكي بانه كل بيع  ةاالستمار جديد وليس قرضا بغرض 

او مؤجل او مقسم الى عدة أجزاء اما األشخاص املستهدفون من هذا النوع االقتناء  بالتقسيط الدفع       -

  الحرفيةاملهنية او ة و األنشطة التجاري عنبعيد لساعة او خدمة اعرض شخص ي و ا

 كذألكمان و ثعمرة أخرى قروض في شكل بطاقة االسلع ماو  تسياراف على انها قروض لشراء وكذلك تعر  -

 1سداد الخاصة ويكون الرتب مصدر ال احتياجيهمقروض لتمويل 

 : مخلطط لعملية القرض االستهالكي 1الشكل رقم 2

 تسليم الحصة الباقية من قيمة القرض 

 

 استالم البضاعة 

 

 

 املبلغ األولي 

 

 

 هناك أربعة أطراف في عملية القرض االستهالكي  ومما سبق نجد ان 
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 القروض االستهالكية                                                                                                                             :الفصل األول 

للقيمة املتبقية من البضاعة و من جهة أخرى يقوم بخصم مبلغ معين من الزبون يلعب دور الدافع  البنك: 

باإلضافة إلى العمولة و قيمة االجيو، باملقابل يقوم بدفع ملؤسسات التأمين و ذلك مبدأ تغطية املخاطر املتوقعة 

 و غير املتوقعة.

 يدفع املبلغ األولي للبنك و من جهة أخرى يستلم البضاعة من املورد. فهو املقترض: 

 املورد: يحصل على املبلغ الكامل من قيمة البضاعة.

من قيمة البضاعة التي يطلبها الزبون و يكون املبلغ الواجب الدفع  %70و كما نجد أن القرض املقدم ال يتجاوز 

 شهر و هو كما يلي: 48شهر و  12ما بين  من طرف الزبون كل شهر حيث مدة الدفع محصورة

 + العمولة / عدد األشهر Alagios القسط الشهري= ثمن البضاعة + االجيو 

و مما سبق الذكر نجد أنه من الطبيعي ان يكون هناك اتفاقات بين املورد و البنك التجاري و مؤسسات التأمين 

 1العملية ) القرض االستهالكي( هذهو البنوك التجارية أي هناك أربعة أطراف متدخلة في 
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 القروض االستهالكية                                                                                                                              الفصل األول         

 أنواع القروض االستهالكي  :الثاني  لطل امل

 معظممعين من القروض من البنوك وملدة معينة ليست بالبسيطة في  طلب قدرجأ املستهلك اللغالب األحيان يفي 

ن ان يشار اليها العقد كلى يكون أداء الثمن ممتدا على مدة من الزمن و د الحاالت تكون مرتبطة بعملية بيع او كراء

 وتقسيم هذه القروض الى أنواع 

 القرض املخصص    

                                    لشراء منتج وخدمة معينة . التمويل بحيثفالقرض املخصص يكون مرتبطا بعقد اخر  

بيانات  محددة   ق للقرض الدي يجب ان يتضمن بفانه يسبق اجراء القرض املسفعندما يتم اعداد عقد القرض 

  و يجب ان يشار فيه  كمن املشروع قانون حماية املستهل 75في املادة 

من التاريخ  االبتداءتشديد القروض لزامات افاملقترض )مستهلك( ال ينفد ة لعة او خدمة املمو لس واملنتوج ا

 دمة اليه ختقديم  وعة التسليم املنتوج او س

  القرض املجاني

ون ص مشروع قلون حماية املستهلك هو قرض يسدد د 96منصوص عليه في مادة  وما هفالقرض املجاني حسب 

منه في حالة األداء فوائد فيجب  تفاداملساشهار فيتضمن لهذا العبارة مبلغ لهم  أداء فوائد فيجب ان يتعقد على

ندما تغطي عملية ان يتعلق كل اشهار فيتضمن لهذه العبارة مبلغ الخصم املستفادة منه في حالة األداء نقدا  فع

تمويل كل او بعض مصاريف القرض فانه يجوز للبائع او مقدم الخدمة ان يتطلب من املشتري بواسطة قرض او 

مبلغا نقديا يزيد على السعر املتوسط املعمول به فعال عند شراء سلعة او خدمة متماثلة نقدا في نفس املؤسسة 

 1ل بدء االشهار او العرض البيع بالتقسيط خالل الثالثين يوما األخيرة قب

 يمكن القول بمعني اخر القروض التي تقدمها البنوك االستهالكية هي 

 /قروض السيارات تكون لفترات اقص ومعدالت على 1

/قروض األسهم املنزلية ينطوي بشكل أساس ي على اقراض األموال املستهلكين أي فرق بين القيمة املقدرة واي 2

 رهن مستحق كضمان 

طاقات االئتمان تعد بطاقات االئتمان مهمة لإلقراض وهي جوهرة خطوط ائتمان شخصية يمكن قروض ب3

 2سحبها في أي وقت 
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 القروض االستهالكية                                                                                                                                      :الفصل األول 

  القروض االستهالكية  تالتزامامتطلبات و  :الثالث امللطل   

 التمويل  بجهاتخاصة  تالتزامامتطلبات و  أوال

عاشات و امل بي االقطاع الشهري للراتب مرتبطةغير  تضامناال يخضع التمويل االستهالكي للمنتوج بناء على 

 او تنازالت عن اجرأت أخرى مثل مقابل الرهن الودائع 

والقدرة       املالءة تقييم  نماذجادرجة مخاطر مالئمة مثل استخدام  تإجراءاتماد عهة التمويل اج علىيجب 

لتخصيص حدود ائتمانية ستفيدة عند منع او تجديد التمويل لو كما يجب اعتماد عليها عن اية املالامل

 ستفيدينمناسبة للم

يدين يل االستهالكي جديد يتوجب على جهت التمويل الحصول على الطلب من املستفقبل الحصول على التمو  -

 مويلتقة او من خالل توقيع عقد الثو املو  االتصالمن خالل وسائل 

هذا التأكيد  وتوثيقة وتمتلل االستهالكي من املستفيدين من التموي يجب على جهت التمويل ان تعرف القرض -

م بشكل فهتفيد يضم فيه شكل صريح بانه قد ضمن إقرار مكتوب يوقع املساملستفيد وتكون إقرار جزء من 

 ذات الصلةد تنفيد عقد التمويل االستهالكي يؤك األحكامتام الشروط و 

 بإرسالد التمويل االستهالكي قاو التغيرات في ع تبالتعادال فور  ناملستفيدييجب على جهت التمويل اشعار  -

 يوما  30ال تقل مدته عن اخطر مكتوب مسبق 

التي تشمل  باألدواراملكلفين  للموظفينالبنوك د حة لقواعضوائحة التمويل تطبيق ال   يجب على جهة  -

 االستهالكي ملبيعات و تسويق منتجات التمويل ا

 خاصة باملستفيدين  توالتزاماثانيا متطلبات  

مدفوعات التقاعد الى استمرارية التحويل  ضمان رو ن التقاعد املبكرا يجب على املستخدمين الذين يخت -

  االستهالكيمسدد في حسابهم للتمويل  غيريل في حلة وجود ارصاد قائمة و جهة التمو 

على العديل او التغير او  قال يوافابتهاء عقد التمويل ذو صلة مع جهة التمويل اذا كان  نللمستفيدييجوز  -

أيام  10جهة التمويل برغبته في ابتهاء عقد التمويل االستهالكي في غضون عشرة  شعارايل عن طريق دالتع

 1عار بالتغيرشبعد استالم اال 
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 القروض االستهالكية                                                                                                                            :الفصل األول 

 القروض االستهالكية و االثار الناجمة عنها  تاستخداما

 استخدامات القروض االستهالكية  .1

القروض االستهالكية عبر عن قرض يمنح للزبون بغرض تمويل شراء احتياجاته الشخصية من السلع 

االستهالكية  و املعمرة او تغطية نفقات التعليم او العالج وقد يكون مجزا و هو القرض الشخص ي الطويل االجل 

 سكن خاص الذي يستخدمه الزبون ألغراض غير تجارية و على وجه الخصوص وترميم او شراء 

قيمة القرض مدة فيتعين على البنك عند منح القرض االستهالكي او املسقط عدم مخالفة الحدود القصوى ل

 املستحقة و الحد األقص ى لتلك العناصر يختلف باختالف طبيعة القرض ساط و الفوائد السداد قيمة االق

ائها السلع املعمرة و الباهظة الثمن مثلها في تلجا العديد من العائالت الى استخدام القروض االستهالكية عند شر 

و األجهزة املنزلية األخرى و قد يلجا االخرون الستخدام القروض االستهالكية بسهولة اكبر عند   ذلك و السيارات

 شرائهم لتشكيلة واسعة من الكماليات الخدمات و أمور أخرى يرغبون بالحصول عليها 

 كية  االثار الناجمة عن القروض االستهال .2

 ندكر منها 

حققت املنافسة بين البنوك في السوق النقدية ارتفاعا خاصة مع الدخول البنوك األجنبية لتلك  -أ

البنوك املحلية تولى املزيد من االهتمام للقروض االستهالكية و يرجع ذلك جزئيا للعمالء من  بدأتاألسواق حيث 

 بدأت بالتخلي عنها للحصول على قروض الشركات في الخارج الشركات الكبيرة التي 

ازدادت قدرة البنوك على منح القروض االستهالكية فاصبح اعتماد االفراد على الدعم املالي من اسرهم  -ب

 1و اصدقائهم اكثر مما قوى الروابط االسرية و رسخ في االسرة سببا من أسباب وجودها 

شباب يمنحهم املزيد من االستقاللية  عن ابائهم حيث اصبح بإمكانهم تقدم القروض االستهالكية لفئة ال -ت

      ار خاص بهم لتمويل عق ااستخدامه

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

دراسة مقارنة لبنك التنمية المحلية –دور قروض السيارات في زيادة الربحية للبنوك التجارية –جودي رحاب –بابا عمي صهيب 1 

   25ص 24ص  2018/2019وبنك الخليج مذكرة لنيل شهادة ماستر تخصص علوم مالية ومحاسبية  سنة 
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  القروض االستهالكية                                                                                                                                       :الفصل األول 

 تلطبيقها في الجزائر  سياسة القروض االستهالكية و : الثالثبحث امل

 ي الجزائر فالقروض االستهالكية  نشأة :  األول امللطل

 ةتطور التاريخي للقروض االستهالكي

عوض عن نقص مفي بلدان الراس املالية من اجل  تطوره هالكية هي عبارة عن عملية مصرفيةالقروض االست

وقت االزمة املالية  و في 1969السلع الوفيرة في السوق افقي سنة ستهالكية دفع املعين اال واالدخار و  األجور 

ان هيب ب اندالكتحتاج العالم الراس مالي صرح مكنا مارا رئيس البنك الدوالي  بدأتالتي واالقتصادي 

املالي من  ات و خدمات العالم الراسجيعني تراجع استهالك منت ذألكفي العالم الن طلق القضاء على الفقر امل

نا انطلقت عملية تصدير رؤوس األموال لبلدان العالم الثالث وقد كرس هذا االتجاه فوائض البتر دوالر ه

 واالرور دوالر 

وقد اتسعت القروض االستهالكية خصوصا بعد وصول رونالد ريغان للسلطة في الواليات املتحدة االمريكية 

 فمنذ بداية عقد بداية عقد الثمانينات لوحظ بان أجور الطبقة العاملة والطبقة الوسطى   

االستهالك الش يء مدا خيل الطبقة العليا وكان من شان ذلك تراجع كبير في حجم ضلت مجمدة مقابل ارتفاع 

وقد وجدت البنوك في ظل هذا الواقع فرصة مواتية لتوسيع  1988الذي شكل عامال إضافيا لتفجير ازمة 

اشكال االفتراضات خصوصا انها تتوفر على رؤوس أموال تزيد بشكل كبير عن حجم االستثمار مما يستدعي 

االستهالكية بفوائد منخفضة وقد  ضرورة توظيفها خوفا من تبخس قيمتها و بدلك بدأت توفر القروض

تلجا الى هذه القروض في جميع املجاالت خصوصا في مجال اقتناء العقارات و لعل اخذت االسر االمريكية 

 1لخير دليل على مدى توسع هدا النوع  من القروض  2008ازمة السويرام التي انفجرت في خريف 

م  1999/01/01ل في الجزائر بدا العمل به ابتداء من اما الجزائر فقد كان القرض االستهالكي غير مستعم

من القانون  75لكنه منع وفق املادة  1999بقواعد مختلفة عن الدول األخرى و انطلق عمليا عملها في جوان 

رجب  23املؤرخ في  144-15رقم  وما لبث ان يعود من خالل املرسوم التنفيذي 2009لسنة  ياملالية التكميل

م الذي يتعلق بشروط و كيفيات العروض في مجال القرض 2015مايو  سنة  12 قاملوافه 1436عام 

  2االستهالكي

 

 

 

 

                                                             

مرطبي نابرة .مرطابي امال .دور القروض االستهالكية في تشجيع المنتوج المحلي .مذكرة تخرج مقدمة لنيل شهادة ماستر في 1 

   48ص  2015/2016احمد دراية ادرارعلوم االقتصادية .جامعة 

في التمويل القرض االستهالكي .مذكرة تخرج مقدمة لنيل شهادة ماستر في العلوم  اإلسالميةينو ناس صفاء .دور البنوك 2 

 119ص118ص  2017-2016االقتصادية  جامعة خضير بسكرة 
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 القروض االستهالكية                                                                                                                                   :الفصل األول 

 

 االطار القانوني للقروض االستهالكية في الجزائر 

املتعلق بالنقد فيما يخص القروض املخصصة لألشخاص انه  90/10من القانون  124 و 122تنص املادتين 

يجوز للمؤسسات ان تمنح من موردها الخاصة لعمالها قروض وشروط تفضيلية العتبارات اجتماعية كما 

دفع او قروض في اطار ممارسة نشاطاتها املهنية اصدار سندات او بطاقات يمكنها ان تمنح لعمالها اجل لل

 1     لصالح عمالئها تسمح لهم بشراء سلعة معينة

 القروض االستهالكية في الجزائر ي ضوابط الثانلطل  امل

 هي  ئرنح القروض االستهالكية في الجزاوابط التي يجب ان يلتزم بها من اجل مضهناك مجموعة من ال

اذا كان  و  الرتبة الشهرية االستهالكية يتضمنيجب ان يحصل البنك من جهة الى يعمل بها الطلب القرض  -

 الشهري  بمعاشهالحصول على شهادة التامين االجتماعية العميل متقاعدا يتم 

 سنوات   5لي فترت االسترجاع هي  األقص ىالحد يكون  -

 روض االستهالكية مقدما ال يكون للبنك خصم الفائدة املحسنة على ق -

 املفترض ة موقعة من بينجعلى سندات ا يعين على البنك مانع القرض الحصول  -

 تستحق الدفع في التوزيع استحقاق األقساط  األقساط.بقيمة  -

يتعين توقيع الكفيل على العقد القرض في الحلة وجود كفيل او يتوجب على البنك الحصول على معلومات  -

وذلك سواء من الكفيل ومن مصدر  البنك.االزمة عن الكفيل التي تؤكد فاعلية للعميل في التامين حقوق 

 ومن بينما شركة شبكة املعلومات االئتمانية  األخرى. ماالستعال 

ا ذلك براعي في هد ةاقتضاء حاج إذالة قيام البنك بإعادة جدول القروض االستهالكية مع العميل في الحا -

  يما يلبوجه عام  شأن

على الحقوق البنك او ان تكون هناك أسباب  ظلحدود او يهدف الحفاتصنيف ة في ل* ان تكون عملية الجدو 

 بالفعل عن السداد  لعميلاتعتبر  دما يفيمعلقة لعملية الجدولة ومن اهم تلك أسباب 

  جدوله.املراد  املمنوح لهالقرض  يخالف للعميل.تقديم اليه قروض حديد  الجدولة* اال يترتب على عملية 

أساسا للقرض  االسترداد املحددةفترت  يخالفعن سند  للجدولةالقرض وفقا  تسددايراعي اال تزيد مده 

 والبالغ كالسنوات 

 2إعادة الجدولة  ريخلة مسلسلة حسب تاو سجل احصائي فيه حاالت الجد بأعداديقوم البنك 

 

 

 

                                                             

ل  قالمواف 1410رمضان عام  26/19المؤرخ  90/11القانون المتعلق بالنقد والقرض المادتين بمقتضى  1990ابريل 14قانون1 
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في الجزائر مذكرة لنيل شهادة ماستر في العلوم االقتصادية  جامعة  األسعارهاني شناي اثر القروض االستهالكية على تغيرات  2 
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 القروض االستهالكية                                                                                                                                   الفصل األول 

                                                                                                    الجزائر  منح قروض االستهالكي الثالث: اهدافامللطل  -

رائية شرة الدهو حماية الق ةيمض االستهالكية او الذي حددته التنمن وضع نظام خاص بالقرو  الرئاس ي اان هدف

رمي الى ت النظاماالستهالكية كما ان هذا للعمال ورفعها وكذلك املساعدة في التسويق املنتوج الوطني مع السلع 

 أهداف أخرى 

ى حماية قدرتهم الشرائية تدعيم الوسائل التي وضعتها الحكومة في السياسة االجتماعية العمال التي ترمي ال -

 تحسيت مستواهم االجتماعي  و 

 استرجاعهاوإعادة  تنميتها ذألكمن والهدف إعادة تنشيط املؤسسة الجزائرية بتشجيع االقيال على سلعتها -

 غيرها املالية والتشغيلية و  لتوازيها

مالية جديدة تسمح بالدخول األمثلة فب اقتصادية السوق منحنين اقتصادية و املساهمة في الوضع ميكايرمات -

                                 الشرائيةية على قدرات املستهلك بفي ذلك االثار السل

    1عدد من العمالء. أكبر فرص استقطاب إعطائهاملساهمة في الطوير الجهاز املصرفي او  -
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 القروض االستهالكية                   الفصل األول                                                                                                                  

 خالصة الفصل 

 يلخص الى الجهاز البنكي وصل الى دراجة كبيرة من التطور نتيجة تطور املعامالت من خالل ما تقدم هذا الفصل 

املالية فاصبح من مكان لعرض النقود والطلب عليها الى موجه االقتصاد نحو التنمية ورغم تعدد البنوك 

 وتخصصها اال انها تؤدي وظائف متكاملة وال تعمل أي قطاع من القطاعات االقتصادية 

وتعتمد البنوك في تمويلها على الودائع بدرجة كبيرة و إعادة استعمالها في منح القروض مما يجعلها داخل دائر 

                               املخاطر التي تحاول التقليل منها من خالل الضمانات املقدمة و املدروسة من فبل البنك القروض االستهالكية                          

باب من أبواب الحصول على الفوائد و األرباح وأيضا تشجيع التنمية االقتصادية وهو ما سنتطرق اليه في الفصل 

   الثاني 
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  االستهالكية في التنمية االقتصادية ضدور القرو                                                                            الثاني:الفصل 

 :تمهيد الفصل

إن موضوع التنمية االقتصادية ليس حديثا ، بل هو مكرس منذ فترة من الزمن فيروزة كان مع نهاية الحرب 

الثانية ،وال يزال هذا املوضوع يحظى بأهمية كبيرة من الدراسات اقتصادية و السياسية و االجتماعية و هي تلك 

تضمنة التي تبذل وفق تحديد ورسوم للتنسيق بين اإلمكانيات البشرية واملالية املتاحة في وسط الجهود امل

اجتماعي معين أقصد تحقيق مستويات أعلى للمعيشة و الحياة االقتصادية في نواحيها املختلفة كالتعليم و 

ن عملية التنمية الصحة ومن ثم الوصول إلى التحقيق أعلى مستوى ممكن من الرفاهة االجتماعية و غ

االقتصادية تتطلب دراسات عميقة و احترام قواعد معينة من اجل استغالل املوارد املالية املتاحة وتعتبر مشكلة 

 اقتصادياملؤن او نوعيتها يحددها هامش اتخاذ القرارات في مجال  نذرهالتمويل مسألة أساسية عون إن وفرة أو 

في الجزائر تتم عن طريق النظام املصرفي الذي يعد بأجهزته املختلفة  االقتصاديةإن عملية تمويل التنمية  .

 الوطني. لالقتصادالقلب النابض 

 التالية:وبناء على ذلك ستتمحور دراسة هذا الفصل على املباحث 

 ؟االقتصاديةماهي التنمية  األول:املبحث 

  االقتصاديةمية نعلى الت االستهالكيأثر الفرض  الثاني:املبحث 

 مستغانم  الوطني. وكالةالقرض شعبي  بنك CPAدراسة حالة  الثالث:بحث امل
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  دور القروض االستهالكية في التنمية االقتصادية                                                                                     الفصل الثاني:

 االقتصاديةالتنمية   :األول املبحث 

  و اهميتها االقتصاديةمفهوم التنمية  امللطل  األول :

 فرع األول :مفهوم التنمية : ال

 الستغاللأفضل وما تصل إليه من حسن إلى وضع أعلى و    بع الوضع التابث االنتقاللتنمية هو ارتقاء املجتمع و ا

 لألفضل. وتوظيفهاالطاقات التي تتوفر لديها او املوجودة الكامنة 

دون نقصان فرص حياة بعضهم ن بعض الناس في املجتمع م ومليه التي تتبع عنها زيادة فرص الحياةإن التنمية 

الخدمات شاملة و متكاملة ومرتبطة بحركة نفسه وزيادة محسوسة في اإلنتاج و اآلخر في الوقت نفسه واملجتمع 

 1املجتمع في التكنولوجيا والتنظيم و الغدارة.

 :االقتصاديةمفهوم التنمية  فرع الثانيال 

من حالة التخلف  االنتقال،فيعرفها البعض بأنها العلمية التي بمقتضاها  االقتصاديةتتعدد تعريفات التنمية 

و الهيكل  البيانبمقتض ي أحداث العديد من التغييرات الجذرية والجوهرية في  االنتقالغلى حالة التقدم هذا 

نحو النمو  االنطالقالقومي مرحلة  االقتصادويعرفها أخرون بانها العلمية التي بمقتضاها دخول  االقتصادي

هي العملية التي من خاللها تتحقق زيادة في متوسط نصيب الفرد  االقتصاديةالذاتي وعلى العموم فإن التنمية 

ونوعية السلع  النتاجمن هيكل  من الدخل الحقيقي على مدار الزمن والتي تتحدث من خاللها تغييرات في كل

 والخدمات املنتجة إضافة إلى أحداث تغييرات في هيكل توزيع الدخل لصالح الفقراء.

 وعلى ذلك فإن العناصر التي تنطوي عليها عملية التنمية 

 جميع ما انطوت عليه عملية التنمية هي : -:  اوال

 زيادة متوسط نصيب الفرد من الدخل -أ

 حقيقية وليست نقديةأن تكون الزيادة  -ب

 2أن تكون الزيادة على املدى الطويل -ت
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  دور القروض االستهالكية في التنمية االقتصادية                                                                                     :الثانيالفصل 

 : عوامل أخرى تنفرد بها عملية التنمية وتتمثل في : ثانيا

 : االقتصاديتغييرات في الهيكل والبنيات  -1

بالعملية اإلنتاجية و توليد  يأثركان القطاع اإلنتاج األولى  الدي يعتمد أساسا على يعتمد أساسا على الطبيعة 

الدخل في الدخل في كل دول العالم في املاض ي ...فكانت معظم دول العالم و مازال وعلى األخص الزراعية و 

بعد اجراء إضافات قليلة  اليها وال يولى اإلنتاج الصناعي أهمية تدكر ....ويربط االقتصاديون   اوتصديرها بحالتها 

في الوقت الحالي بين حالة التخلف وبين التخصص في اإلنتاج األولى لدلك فان عملية التنمية تهدف من بعين ما 

ودلك باالهتمام  عليهاو قضاء   لها من اهداف التي تصحيح هدا الوضع أي تصحيح االختالالت الهيكلية 

 التي تتوفر مستلزمات  انتاجها  تبالصناعابالصناعة و إعطائها دفعة قوية مبتدئة 

 دلك لتلبية حاجات السوق املحلية من العديد من املنتجاتكمن عمل ومنتجات أولية وزراعة ومعدنية و 

الي ضرورة االهتمام بالزراعة يتعين  فإضافةفالتنمية االقتصادية تهدف الى توسع نطاق الطاقة اإلنتاجية  

االهتمام بالصناعة و دلك يزيد الناتج املحلي ويتنوع اإلنتاج  في املجتمع وتزداد فرض العمل و تنتحر الدولة تباعا 

 1من تبعتهم العالم الخارجي 

من  يقدمهاتية  ودلك بما ذاإلنتاجية بضورة  طاقتهوال شك ان التقدم في  املجال الصناعي يساعد على زيادة 

 أساليب أدوات و معدات و مستلزمات انتاج تؤدي الى زيادة الطاقات اإلنتاجية ليس فقط في الصناعة 

و انما كدلك في الزراعة الن هنالك تبادال للمنافع مشتركا بينهما فالزراعة بالعديد من  العناصر و التي يترتب على 

 انتابتهما كل دلك زيادة كبيرة في 

/تعمل التنمية االقتصادية على إعادة توزيع التدخل لصالح الطبقة الفقيرة وهدا امرا كثيرا ما ال يتحقق في 2 

وعلى الرغم من ان العديد من الدول قد ينجح في تحقيق معادالت عالية للنمو وما يترتب  ياالقتصادضل النمو 

 بها الطبقة الغنية. تتأثرعظم تلك الزيادة كثيرا ما على دلك من زيادة كبيرة في اجمالي الناتج املحلي اال ان م

في الوقت الدي ال تحصل فيه الطبقات الفقيرة الى على زيادات متواضعة .اما في الحالة التنمية االقتصادية فان 

 إعادة في توزيع الدخل لصالح الفقراء. ياالقتصادمن أولوياتها ان يصاحب النمو 

التنمية االقتصادية فيتمثل في ضرورة االهتمام بنوعية السلع و الخدمات  /اما العناصر الثالث من عناصر3

 املنتجة و إعطاء األولويات لتلك األساسيات

 إعطاء األولويات لتلك األساسيات االهتمام بنوعية السلع و الخدمات املنتجة و 
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 دور القروض االستهالكية في التنمية االقتصادية                                                                                       :الفصل الثاني

الضرورية و املالبس الشعبية و املساكن  ةالغذائيبقات الفقيرة كالسلع طو على األخص التي تحتاج اليها ال

من خدمات تعلمية وصحية و اجتماعية كل هدا يتطلب ضرورة  ةاألساسياالقتصادية إضافية الى الخدمات 

املباشرة من قبل السلطات الحكومية املركزية ومن املحليات فادا كانت السوق حرة حيث  التدخل املباشرة وفير

 الإلقبيتحدد اإلنتاج و االستهالك بفعل قوى الطلب و العرض لحصلت سلع األغنياء على النصيب األكبر و قل 

على انتاج السلع و الخدمات التي تحتاج اليها الفقراء إضافة الى دلك فان الطبقة الفقيرة ليس لديهم املعرفة 

  األنفاقلديهم كثيرا ما تتجه الى  التدخلالكافة بأسلوب الرشد االقتصادي في التصرف في دخولهم فالزيادة في  

واملوسم  و االفراح  و غيرها  او في تعاطي املكيفات و  كاألعيادفي العديد من املناسبات  جالكيناملظهري والى 

ات  االخر الوضح  على صحة الفرد مثل االلبان و الخضر و الفواكه  و تلك التي لها اكبر  األثر على ذاملخدرات 

 ريق التدخل دلك اال عن ط يأتياملستوى الثقافي و على قدراتهم اإلنتاجية مثل التعليم و املساكن املالئمة ولن 

الحكومي بصورة ولن يأتي دلك اال عن طريق التدخل الدولة في اإلنتاج او فب تسعير املنتجات و الخدمات 

 1او في شكل وكم الدعم الدي تقدمه   ةاألساسي

 التنمية االقتصادية  الثالث: أهميةفرع ال

ت االقتصادية املستخدمة في البالد تعتبر التنمية االقتصادية من اهم مؤشرات التي تدل على النجاح السياسا

مية االقتصادية فهي وكدلك يعتبر احد املؤشرات الدالة على التطور الرفاهية الخاصة باملجتمع و فيها يخص التن

لفترات طويلة كمية تمتد لسنوات ولكي يتم تحقق التنمية االقتصادية من  باألفرادالخاص عملية زيادة الدخل 

خالل الدخل القومي يجب ان تكون معدل الدخل التراكمي اكبر من معدل نمو السكان باإلضافة الى توفير جميع 

 الخدمات اإلنتاجية و االجتماعية و الرفاهية و حماية املوارد املالية و االقتصادية املوجودة 

  ا يليتمكن أهمية التنمية االقتصادية في معلى التطور االقتصادي بشكل عام و ومهم يدل  حيوي تعتبر عامل - 1

 تحسين معيشة املواطن 

املستوى املعيشة االفراد فكلما  املباشر على املواطنين خصوصا في تأثيرهاتمكن أهمية التنمية االقتصادية في 

الوضع املعيش ي االفراد نتيجة زيادة الدخل الحقيقي لهم و الدي  زادت التنمية االقتصادية وتحسنت تحسن

 يحصلون عليه من أعمالهم التي يقومون بها 
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 دور القروض االستهالكية في التنمية االقتصادية                                                                           :الفصل الثاني 

 توفير غرض عمل املوطنين  

قدر ممكن من فرص  أكبرالنمو االقتصادي يحصل االفراد الدين يعيشون في املجتمع على من خالل التطور و 

لهم كل املستلزمات التي يحتاجون اليها كمن  تأمنالعمل و التي بدورها تساعد االفراد على العيش بكرامة و 

ضعف حاالت السرقة و النصب و  ىالبتماعي وغيرها مما يؤدي مستلزمات مادية وتامين صحي وضمان اج

 االحتيال و بناء عليه يصبح لدينا امن اجتماعي 

  والخدماتتوفير السلع 

من خالل النمو و التطور االقتصادي الدي تتمتع به البالد و زيادة مشاريع االستثمارية الصناعية و اإلنتاجية و 

باع لجميع الحاجات املطلوبة و بناء عليها تتحسن األوضاع املعيشية الخاصة الخدمة فانه يصبح لدى االفراد اش

 بهم وكدلك يتحسن املستوى الصحي و االجتماعي بشكل عام 

 تقليل الفوارق و الطبقات االجتماعية 

من خالل النمو االقتصادي الدي يتمتع بها البالد يتوفر لدى الجميع دخل معين و مناسب لهم وكدلك تعمل 

ول على تقديم جميع الخدمات بأسعار مناسبة مما يؤدي الى التوازن بين الطبقات االجتماعية وتقليل من الد

 الفوارق االجتماعية 

 :موازنة ميزان املدفوعات 

فان نسبة املوارد و املنتجات التي يتم تصدرها للخارج البالد  من خالل املشاريع االستثمارية اإلنتاجية و الصناعية

 سوف تزيد نسبة الصادرات و بالتالي يتم يتوازن ميزان املدفوعات 

 :تحقيق االمن القومي 

كل ما يحتاج اليه االفراد للعيش بكرامة حيث يبتعد وتوفير من خالل تحقيق جميع مستويات التوازن االجتماعي 

حاالت السرقة و النصب و االحتيال و غيرها مما يؤدي الى تحقيق االمن القومي و االستقرار و  االفراد عن جميع

 1كدلك الوصول الى مراحل ارتفاع املجتمع
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 دور القروض االستهالكية في التنمية االقتصادية                                                                                        :الفصل الثاني 

 مستلزمات التنمية االقتصادية  لطل  الثانيامل

    ادية العديد مت املستلزمات تعرض ما يليتتطلب التنمية االقتص

ركم راس املال دور كبير في تحقيق التنمية االقتصادية و يتم دلك من خالل االستثمار ان لت :املال  تركم راس/1

و الدي يتطلب وجود حجم مناسب من االدخارات الحقيقية لينم توجيه هده املوارد لالستثمار بدال من 

 االستهالك 

او يرتقي بنوعيه املوارد ان تراكم راس املال يمكن ان يضيف موارد جديدة )مثل استصالح األرض ي املستغلة ( 

في  تؤخذاملوجودة فعال )مثال نظم الري ة األسمدة و املبيدات الحشرية ( و لكن  السمة األساسية التي ينبغي ان 

االعتبار  هي وجود حالة من التناوب بين االستهالك الحالي و االستهالك في املستقبل  فتقليل حجم  االستهالك 

في البلدان النامية و التي  أنهار و االستثمار ( يؤدي الى زيادة االستهالك االجل ونالحظ الحالي )أي زيادة حجم االدخ

تتميز بمعدالت نمو سكاني مرتفعة يكون من الصعب عليها تكوين رؤوس األموال الالزمة من اجل االستثمار في 

ة  املشاريع و تطوير  املشاريع الوقت الدي تكون فيه هده البلدان بحاجة ماسة لهده األموال  ودلك من اجل إقام

  1بناء التحتي الالزم لها القائمة و توفير ال

وبالتالي فانه يكون على عائق الدولة النامية عبء كبير لتامين راس املال الالزم لتحقيق تنميتها وتعد هده املشكلة 

 من اهم املشاكل التي تعاني منها الدول النامية 

تعريف املوارد الطبيعة بانها العناصر االصلية التي تمثل هبات األرض الطبيعة واألمم  :/املوارد اللطبيعية  2

املتحدة من جهتها تعرف املوارد الطبيعية باهنا أي ش يء يجده االنسان في بيئية الطبيعية والتي يتمكن من ان 

 2ينتفع بها 
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      دور القروض االستهالكية في التنمية االقتصادية                                                                                      :الفصل الثاني

وتختلف اآلراء في أهمية املوارد الطبيعة في تحقيق التنمية االقتصادية غير لعض ان  املوارد الطبيعة دور كبير في 

دفع  عجلة التنمية االقتصادية و خاصة  في املراحل األولى ادا تم استغاللها بشكل مناسب حيث انها تشكل حجر 

رد الطبيعية ليس  لها هدا الدور في عملية التنمية و الدليل األساس في هده العملية و البعض االخر يري ان املوا

على دلك ان هناك العديد من الدول والتي تملك املوارد الطبيعية اال انها لم تستطيع استغالل هده املوارد 

لدول بالشكل األمثل و الدي يخدم تنميتها و منها الدول العربية و خاصة دول الخليج و باملقابل هناك العديد من ا

 و التي تفتقر الى املوارد الطبيعية و لكنها استطاعت ان تكون من الدول املتقدمة ولعل اكبر مثال على هده اليابان  

 وارد بفعل حالة التطور و التقدمويرجع دلك الى ان قدر البلدان املتقدمة على تعويض عن النقص في توفير امل

ل و املبادلة بين عناصر اإلنتاج في العملية اإلنتاجية بحيث تحل التكنولوجي التي حققتها تستطيع تطبيق االحال

العنصر اإلنتاجي الوفير لديها محل العنصر اإلنتاجي النادر و بما ان هدا البلدان تمتلك فن انتاجي متطور ولدا 

وارد يمكن ان تعوض عن نقص في امل  فأنهايها قدر واسع من راس املال وترتفع فيها كفاءة العنصر البشري 

 1الطبيعة وهدا ما تفتقر اليه البلدان النامية 

 /املوارد البشرية 3

ان املوارد البشرية تعني القدرات و املواهب و املهارات و املعرفة لدى االفراد و التي تدخل كمستلزم في العملية 

غاية التنمية وهو وسيلتها  اإلنتاجية و تلعب املوارد البشرية دورا مهما جدا في عملية التنمية حبت ان االنسان هو

 2في نفس الوقت 

وتتبع أهمية هدا العنصر في كون راس املال املادي وكدلك املوارد الطبيعية وحتى التقديم التكنولوجيا ال يمكن 

عملية التنمية االقتصادية دون توفر العنصر البشري الدي يعمل على استغاللها و   من أي  منها قي ةاالستفاد

 تكييفها  وتطور ها بما يتالءم مع حاجته

وهدا ما تعاني منه البلدان النامية حبت انها تفتقد الى الكوادر البشرية املدربة و املؤهلة و يمكن تلخيص  

 التي تتعرض لها البلدان  النامية في هدا املجال بالنقاط التالية   املشاكل

/ان بناء الكوادر القادرة على املساهمة في عملية التنمية االقتصادية يتطلب توفر البتية األساسية لدلك من 1

ناء هده الكوادر مدراس وجامعات تعلمية و فنية  و نالحظ انا هناك تفاوت بين  البلدان  النامية في مقدرات على ب

تعاني من تخلف  تاملؤهلة و هناك بعض البلدان التي استطعت تحقيق نتائج معقولة و هناك بلدان اخري ما زل

 3شديد في كوادرها 
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 االقتصادية دور القروض االستهالكية في التنمية                                                                             :الفصل الثاني 

العوامل التي تستقبلهم و  هروب االدمغة وهجرة الخبرات من البلدان النامية الى الدول الراس مالية و اهم/2

خاصة الرأسمالية ففلى سبيل املثال يقدر الجهاز املركزي للتعبئة العامة و اإلحصاء عدد املصريين املتميزة من 

 الف  824العقول و الكفاءات التي هاجرت للخارج ب

مئة من بينن ب 60عالم و تشير اإلحصاءات الى مصر قدمت نحو  2500من بينهم  2003وفقا إلحصاء صدر عام 

بمئة بينما كان نصيب كل 10العلماء العرب و املهندسين الى الواليات املتحدة وان مساهمة كل من لبنان و العراق 

بمئة وتشير إحصاءات جامعية الدول العربية و منضمة العمل العربية الى ان 5من سوريا و األردن و فلسطين 

 1ن الدول النامية بمئة من هجرة لكفاءات م31الوطن العربي يساهم 

/لم تدرك الدولة النامية أهمية العنصر البشري في عملية التنمية االقتصادية والدليل على دلك عدم اهتمامها 3

 باالستثمار في املوارد البشرية الن هده االستثمار يستغرق فترة زمنية طويلة حتى تظهر نتائجها

اس املال و استغالله بالشكل األمثل وكدلك استكشاف ان ثورة أي بلد تقدر بالعنصر البشري القادر خلق ر 

 املوارد الطبيعة و بدون هده الثروة بكون من الصعب تحقيق التنمية وظهور العديد من العقبات االقتصاديين 

يعتبر بعض االقتصاد بين التقدم التكنولوجيا من العناصر الهامة في عملية التنمية : /التقدم التكنولوجي 4

  االقتصادية

وتعرف التكنولوجي من العناصر على انها الجهد املنضم الرامي الستخدام نتائج البحث العلمي في تطوير أساليب 

أداء العمليات اإلنتاجية باملعنى الواسع الدي يشمل الخدمات واألنشطة اإلدارية ودلك بهدف الوصول الى 

 2أساليب جديدة 

د اقتصاديا حيث انهات انها تؤدي الى زيادة اإلنتاج عالية وتكلفة اقل و تلعب التكنولوجيا دور كبيرا في التقديم البل

 اكتشاف طرق انتاج جديدة 

ولقد اعتمدت الكثير من الدول املتقدمة على التقدم التكنولوجي بشكل أساس ي في تحقيق تنميتها  ومنها الواليات  

 ول النامية منذ انتهاء  الحرب  العاملية الثانية  أهمية برطابنا و غيرها  وقد ادركت الد–اليابان  -املتحدة األمريكية  

 التقدم التكنولوجي في تحقيق تنميتها و لكنها و اجهت مجموعة  من الصعوبات  أهمها 

بمقدور الدول النامية سوي استيراد هذه التكنولوجيا ولكن في عدم قدرة الدولة النامية على احداث لم يكن -1

 أي تعبير او تطوير فيها بما يتناسب مع تنميتها و ظروفها
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 ية في التنمية االقتصادية دور القروض االستهالك                                                                           :الفصل الثاني 

نتجية استراد الدول النامية املتقدمة  أخدت الخيرة تمارس أساليب متنوعة ومتعددة يتم من خاللها استنزاف -2

قدرات و ثروات البلدان املتخلفة  واعاقة تطويرها وعدم السماح لها بامتالك البنية التي تمكنها من تحقيق 

البلدان النامية على البلدان املتقدمة في إقامة مشاريعها االزمة لتحقيق التنمية التطور التكنولوجي ولدلك تعتمد 

على تكنولوجيا الدول املتقدمة ابتداء من مرحلة القيام بالدراسات التقنية و االقتصادية االستثمارية للمشروع 

السلع نصف املصنوعة و مرورا بتوفير متطلبات انشائه من ا الت ومكائن وغيرها و تشغليه وباالعتماد  علي 

كدلك صياغته من خالل الخبراء و الفنيين الذين يتم االعتماد عليهم  في الدول املختلفة في الحالت ليست 

 1بالقليلة في العديد من املراحل ان لم  يكن في معظمها

دقيقة و خاصة بالنسبة للصناعات مثل اإللكترونيات الاملتقدمة للتكنولوجيا الحديثة و  احتكار الدول -3

 البتروكيماويات و املعدات الحربية و تكنولوجيا الطاقة و املوصالت 

ان معظم البلدان الصناعية ال تقبل بنقل التكنولوجيا الى بلدان  عالم ثالث اال بعد فترة طويلة من تطبيقها في -4

اكثر إنتاجية بما  املجال اإلنتاج وبعد ان تكون الشركات متعددة الجنسيات   قد اكتشف طرائق تكنولوجيا

 يضمن لها  التفوق ويجعل بلدان العالم الثالث تابعة لها 

باإلضافة الى اتساع الفجوة التكنولوجية و املعرفية بين البلدان النامية و املتقدمة و تكريس التبعية 

على ذلك فان  التكنولوجية للغرب وعدم تمكين البلدان النامية من الحصول على التكنولوجيا الحديثة و تأكيدا 

 الى الدول النامية منع تصدير الكثير من التكنولوجيات دول الغرب ت

تحت ذريعة مفع هده الدول من استخدام هده التكنولوجيا في الصناعة أسلحة الدمار الشامل او ان 

 غير قادرة على استيعاب هذه تكنولوجيات لدول النامية التزال غير مهيات و اقتصاديات ا

/ال توجد سوق عاملية للمعارف التكنولوجية ال يتحدد فيها   سعر عالمي او سعر يمكن للمشتري ان يفاضل 5

بيتها ذلك املعارف تتجسد على شكل معدات و تجهيزات يتعذر تحديد قيمتها  الحقيقية و تكون كل منها  محتكرة 

لثالث )تدفع  بلدان العالم الثالث مبالغ لشركة من الشركات تفرض شروطا تعسفية عند بيعها لبلدان العالم ا

طائلة للحصول على هذه التجهيزات ( صحيح ان الدول الرأسمالية املتقدمة تتحمل نفقات األبحاث العلمية 

لتطوير التكنولوجيا و لكنها تعكسها اضعافا مضاعفة على بلدان العالم الثالث و بمعنى اخر تقوم بلدان  العالم 

 التكنولوجيا بتمويل األبحاث العلمية التي تجري في الدول الصناعية املتقدمة وال تستفيد الثالث من خالل نقل 
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 دور القروض االستهالكية في التنمية االقتصادية                                                                           الفصل الثاني:

على اللدان النامية  العمل على تعزيز القدرات التكنولوجيا لديها و اكتساب   منها اال بالقدر الضئيل وعليه يتعين  

 التكنولوجيا  من دو ل املتقدمة بمختلف الوسائل و منها

 االهتمام بالجوانب ذات الطابع العلمي والتقني  (1

 توجه املؤسسات واملستويات االنتقاع بدرجة كافية من مركز البحوث  (2

 النامية في مجال تطوير قدراتها التكنولوجيا الذاتية  التعاون فيما بين البلدان (3

  1تركيز الجامعات و املعاهد العلمية على الجوانب ذات الصلة بالتطور الفني و التكنولوجي (4
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  دور القروض االستهالكية في التنمية االقتصادية                                                                                       :الفصل الثاني

 مؤشرات التنمية االقتصادية في الجزائر  :امللطل  الثالث

يقتض ي فهم الوضعية التي يعيشها البلد وتحديد املكانة  التنموية واملخططات ان االنشغال بالسياسيات 

التنموية بأكثر دقة ممكنة وذلك الرسم األهداف املوجودة من هذه السياسات و املخططات بطريقة صحيحة 

 ويتم فهم وتحديد وضعية البلد التنموية عن طريق قياس في هدا البلد 

  تقيما يسمح إضافة الى فهم وتحديد الوضعية التنموية لذلك يعتبر قياس التنمية من القضايا الهامة و هوم

عملية  القياس باستخدام مؤشرات يكون بعضها احصائي و  نقيمالجهود املبذولة في اطار عملية التنمية تتم 

 1البعض االخر تحليلي او وصفي 

الة االقتصادية ونمكن وتلعب املؤشرات التنموية دورا رئيسيا في تحديد الوضعية التنموية اذا تسمح بفهم الح

من البطالة ونوعية الخدمات الصحية وتجدر اإلشارة الى ان املؤشرات التي تستخدم في قياس التنمية و قد 

عرفت مفهوم التنمية إضافة الى تنوعها بما يتناسب مع الجوانب املتعددة للتنمية غيرا انه ال يوجد مؤشر واحد 

 تمثل اشهر هذه املؤشرات فيما يليان  لكل مؤشر مزايا  وعيوب و تبإمكانه ان يوضح كل جوانب التنمية كما 

 املقياس التقليدي للتنمية   (1

 مقياس التقدم االجتماعي ومستوى املعيش ي  (2

 املقياس املركب التنمية البشرية  (3

 مؤشرات التنمية املستقلة (4

 مؤشرات االطار الشمال للتنمية  (5

 2 2مؤشر التنمية املستدامة  (6

وفي الجزائر يسمح لنا باالطالع على املؤشرات التنموية بفهم املكانة التي تحتملها البالد على الصعيد التنموي 

و معرفة املجاالت و القطاعات التي يجيب  التركيز عليها و أيضا تسمح هده املؤشرات بتقييم البرامج التنموية 

 على النحو التالي 
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 دور القروض االستهالكية في التنمية االقتصادية                                                                                       :الفصل الثاني 

  1جدول رقم         

 بعض مؤشرات املقياس التقليدي املنتمية في الجزائر

الناتج املخلي الحقيقي  السنة

 )مليار(

املحلي معدل نمو الناتج 

 (%الحقيقي )

متوسط نصي  الفرد من 

 م. اإلجمالي بالدوالر

2005 102.339 5.1 8374 

2006 117.169 2.0 8257 

2007 135.803 3.0 8244 

2008 170.989 2.4 8208 

2009 138.119 2.4 8198 

2010 161.979 3.3 8298 

2011 188.681 2.5 8274 

2012 - 2.6  

2013 - 3.4  

 20141املرجع: تقويم و مؤشرات البنك الدولي  برنامج األمم املتحدة  
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 دور القروض االستهالكية في التنمية االقتصادية                             الفصل الثاني:                                                         

 والبنوك  لتنمية على االقتصاد الوطنيأثر القرض االستهالكي في ا املبحث الثاني:

 القرض االستهالكي في تنمية االقتصاد الوطني  دور األول: امللطل  

 تنمية اإلنتاج الوطني. .1

 مليار دينار )وريد التجارة(. 60التخفيض من فاتورة االستيراد التي تجاوزت  .2

 املؤسسات الوطنية على اإلنتاج. تشجيع .3

 العمل من الشباب الجزائري.توفير مناصب شغل للعاطلين عن  .4

خاصة التي مختلف املنتجات الوطنية و  منح قيمة مضافة لإلنتاج الوطني من خالل رفع نسبة اإلدماج في .5

 تخص القرض االستهالكي.

 خالل متسع من الوقت.شرائية من خالل الدفع بالتقسيط و تقوية القدرة ال .6

 تسهيل الحصول على املنتجات االلكترونية. .7

 األعباء على املواطن جّراء األزمة التي نعيشها.التقليل من  .8

 تمويل املنتج الوطني. .9

 التخلص من التبعية للسوق الخارجي.من استيراد املنتجات األجنبية و  التقليل .10

 خفض تكلفة املنتج.و  االستهالكالرفع من  .11

 املنتوج.هذا ما يؤدي بالضرورة إلى تصدير املنتوجات املحلية في السوق و  منافسيهتحسين  .12

 التقليل من مديونية العائالت. .13

 و من ما سبق نستنتج أن القرض االستهالكي هو :

 إجراء جديد اتبعته الدولة الجزائرية للنهوض بالسوق املحلية. -

 القرض االستهالكي يساهم في تنمية االقتصاد الوطني من خالل تنمية املنتج املحلي. -

اطر سياسة التقشف و سياسة الدولة في دعم االقتصاد القرض االستهالكي يساهم في التقليل من مخ -

 1الوطني.

 

 

 

 

                                                             
 (Radioalgerie.dz/pub).اإلذاعة الجزائرية الوكالة االشهارية قسم الشؤون االقتصادية.1
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 دور القروض االستهالكية في التنمية االقتصادية                                                                                       الثاني:الفصل 

 البنوك.ا القرض االستهالكي في تنمية ر امللطل  الثاني: دو 

مهمة تحديد نسبة الفوائد املطبقة على القروض االستهالكية للبنوك وفقا ملعطيات السوق و نشاط يرتقب أن 

و  االستغاللان كانت متقاربة، حيث تبقى الفوائد املطبقة في مثل هذه النوعية من القروض أعلى من القروض 

االستثمار و بالتالي ينتظر أن تكون من معدالت النسب املعتمدة حاليا من قبل البنوك و ان لم يتم توضيحها في 

 القرار الوزاري املشترك املوقع بين وزارات املالية و التجارية و الصناعة.

و تسجل نسب  ترتبط هذه النوعية من القروض بمقاييس محددة خاصة و ان قروض االستهالك قليلة الربحية

عدم مالئمة و عدم القدرة على التسديد، و غالبا ما تصاحب هذه القروض بضمانات منها ما جعل اسم البطاقة 

الرمادية للسيارة مثال لفائدة البنك و املطالبة بضمانات اضافية حسب القيمة الحالية املطلوبة. فضال عن 

اعية للمؤسسات و طلب تأمينات أو طلب فتح حساب القيام باتفاقيات خاصة في حالة جماع الخدمات االجتم

شهر ال  60شهر إلى  30خاص و االقتطاع املباشر و منه نستنتج أن القروض االستهالكية لطول املد تسديدها 

تساهم بشكل كبير في دعم آلية تمويل البنوك و هذا راجع إلى قلة نسب الفوائد و عدم قدرة املستهلك على 

 .1فئة الضعيفة املتوسطة في املجتمعأن القرض االستهالكي يخص ال تسديد األقساط و ذلك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 2015ة . وزارة التجارة الجزائر يمرسوم قانون املال1 
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 دور القروض االستهالكية في التنمية االقتصادية                                                                                    الثاني:  الفصل 

 االثار االقتصادية للقروض االستهالكية امللطل  الثالث  

 سنتطرق من خالل هذا املطلب الى االثار االقتصادي للقروض االستهالكية و املتمثلة فيما يلي 

 زيادة القوة الشرائية الفورية  .1

ة تزداد القوة الشرائية الفورية للمتمول عند إتمام عملية التمويل والبد من سداد األموال املقترضة في املرحل

الحقة مما يجعل الزيادة في القوة الشرائية مؤقتة و بالتالى ال تتغير بشكل العام القدرة الشرائية للمتمول كما انه 

البد من دفع التكلفة املتمثلة في مقابل استخدام أموال الغيرة هذه التكلفة في الحقيقة ما هي اال تكلفة انتفاع 

ه التكاليف يترتب على ذلك انخفاض قدرته الشرائية في فترة الحقة بهذه األموال نظرا القيام املتمول بدفع هذ

 بصفة عامة وتحريك عجلة النشاط االقتصادي في املجتمع 

 فقدان جزء من االستهالك  .2

قد يكون التمويل بهدف مقابلة مصاريف غير متوقعة مثل العالج و الكوارث او لسد االدخار الشخص ي وقد ال 

ة فهنالك متمولون يلجئون للتمويل بغية اشباع الرغبة في االقتناء او التمتع  بالسلع يكون التمويل ألسباب طارئ

او الخدمات التي ال يوفر ها دخلهم الجاري مثل تمويل السياحة  او الترفيه او شراء سلع الرفاهية وعلى الرغم من 

مالية حقيقية مستقبلية  فبعض  ان هذا السلوك يؤدي الى اشباع  فوري للرغبات اال انه قد يتسبب في املشكالت

وعادة ما يقوم هؤالء باالقتراض بغية الشراء دون تقييم الثار املترتبة على املتمولين تصيبهم حالة "نهم الشراء" 

 ذلك ويعتبر هؤالء املتمولون  مقامرون حيث انهم يبنون قراراتهم االستهالكية على أساس ما يحتمل مما يستلمونه

 بل فاذا لم تتحقق هذه األموال فان املتمول يفقد جزاء من استهلكه انداك االقتراض من أموال في املستق

 التمتع الفوري باملنافع  .3

يلجا املتمول في البعض األحيان الى االقتراض لشراء سلع معمرة رئيسة تتصف بانها تعطي منافع لعدة سنوات 

الكاملة لهذا للقيم  امتلكهنافع على الرغم من عدم واستخدام االئتمان يؤدي الى التمتع الفوري للمتمول بهذه امل

السلع وطاملا ان القيم املدفوعة تتناسب مع استهلك السلعة فان ذلك يجعل املتمول ال يتردد في االقدام على 

 1االقتراض 

  

                                                             
  45ص  2015/2019لنيل شهادة الماستر تخصص العلوم االقتصادية سنة  غاتم ماجد . دورالبنوك التجارية في التمويل االستهالكية  مذكرة1 
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  دور القروض االستهالكية في التنمية االقتصادية                                                                                      الفصل الثاني:

  CPAدراسة تلطبيقه في البنك القرض الشعبي الجزائري  :املبحث الثالث 

بالبنوك في جانب منح القروض وعالقته بالتحليل املالي ارتأينا ان نختم بحث بدراسة  ما يتعلقاملاما لبعض 

بمدينة مستغانم غير ان هادا الدراسة ال  تغني عن تقديم البنك و  الجزائري تطبيقية بوكالة بنك القرض الشعبي 

وكدلك الوثائق املطلوبة لتكوين ملف طلب قرض استثماري  وظائفهالتعرض لنشأته وهيكلة و التنظيمي واهم 

 املؤشراتف اما الجانب األهم فيتمثل في التحليل املالي للقوائم املالية للمؤسسة طالبة القرض باستخدام مختل

 و النسب األكثر داللة علي الوضيعة املالية و املستقبلية لها ومنه قرار البنك فيما يخص دلك 

   405وكالته بمستغانم   CPA ملحة حول بنك القرض الشعبي الجزائري الجزائري  :امللطل  األول 

   CPAوتعريف بنك القرض الشعبي الجزائري  الفرع األول: نشأة

 11/5/1967بتاريخ  68-67واملرسوم 26/12/1966بتاريخ  66-366تأسس القرض الجزائري بموجب املرسوم رقم 

مليون دينار جزائري و يعد ثاني بنك جزائري من حيث النشأة تأسس على انقاض القرض  15برأسمال  يقدر ب 

قرص الشعبي و املؤسسة الفرنسية قسنطينة وعنابة (والصندوق املركزي الجزائري لل–الشعبي للجزائر )وهران 

 مصر(  –القرض و البنك و أخيرا البنك املختلط )الجزائر 

ات ي الجزائري مؤسسة عمومية تجارية ذاصبح بنك القرض الشعب1988وبعد قانون استقاللية املؤسسات في 

ها  ومن بينها بنك التجارية و من بيناصبحت البنوك 1996اسهم و التي يعود رأسمالها بالكامل للدولة و مند 

 مليار د.ج  48بالحالي  رأسمالهاتحت وصاية وزارة املالية و يقدر   CPAالقرض الشعبي  الجزائري 

متفتح على النشاط االقتصادي بصفة عامة و خاصة علي مستوي  CPAبنك القرض الشعبي الجزائري 

  1971ابتداء من سنة حيث أصبح يمنح القروض املتوسطة   pmeاملؤسسات الصغيرة و املتوسطة 

بالقروض للقطاع الحرفي الفنادق و  CPAوتبعا ملبدا التخصيص البنكي يتكفل بنك القرض الشعبي الجزائري 

 القطاع السياحي و القطاع الصحي و االدوية و كدلك قطاع الصيد و التعاونيات غير الفالحية و املهنية 

    في مخطط النظام املصرفي في الجزائري  CPAوفيما يلي نتعرف على موقع بنك القرض الشعبي الجزائري 
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 لتنمية االقتصادية الفصل الثاني                                                                                      دور القروض االستهالكية في ا

 الجزائري  مخطط النظام املصرفي2شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

الوزرة المالية 

مدريةالخزينة  و االئتنمان 

الجزائري البنك المركزي 

BAD بنوك الودائع

BDL CPA BEN BEA

مجلس االئتمان

CAA CNE BAD

الخزينة 
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CAPبنك القرض الشعبي الجزائري

المديرية المركزية بالجزائر بالعاصمة 

 التنمية االقتصادية  الفصل الثاني                                                                                        دور القروض االستهالكية في

 يوم *** CPAمعلومات من طرف مسؤول بوكالة مستغانم لبنك القرض الشعبي الجزائري  املصدر

يتبين لنا من خالل   CPAلبنك القرض الشعبي الجزائري  التنظيميو فعها في الهيكل اما عن وكالة مستغانم فه

مجموعة 15( حيث تتفرع عن املديرية املركزية لبنك القرض الشعبي الجزائري 3املخطط الالحق  )الشكل رقم

 استغالل و التي تتفرع بدورها الى وكاالت 

 

شرق العاصمة  3املجموعة 822غرب العاصمة  2املجموعة  - -821العاصمة  وسط1املجموعة

 8املجموعة828بليدة  7املجموعة 831جلفة  6املجموعة 835باتنة  5املجموعة 829عنابة 4املجموعة 823

وهران الضواحي  11املجموعة 825غرداية 10املجموعة 834قسنطينة   9املجموعة 826الشلف 

 832سطيف  13املجموعة  839وهران مدينة   12عة املجمو 836

  838املجموعة تلمسان 827املجموعة تيزي وزو   

 404وكالة بشار 

  407وكالة معسكر 406وكالة سيدي بلعباس 405وكالة مستغانم 

  419وكالة سيدي لخضر 410وكالة محمدية 409وكالة سيق 

  443وكالة بيض 438  2وكالة سيدي بلعباس 422وكالة ارزيو 

  448وكالة ادرار 

بوكالة مستغانم لبنك القرض الشعبي من طرف مسؤول  معلوماتاملصدر من اعداد الطالبة بناء على 

 26/05/2021يوم  CPAالجزائري 
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 التنمية االقتصادية الفصل الثاني                                                                                       دور القروض االستهالكية في 

 مستغانم  405وكالة الشعبي الجزائري  انيالفرع الث

وهران  836بعة ملجموعة االستغالل مستغانم من انجح الوكاالت الت 405تعد وكالة القرض الشعبي الجزائري 

مختلف مصالح كل حسب تخصصه في  هم حسن معاملة من طرف موظفيها املوزعين علىالضواحي وفد سا

 استقطاب الزبائن جدد  

وكالة مستغانم يعني بنك تجاري يسعى صارما علي تحقيق أرباح سنوية عن طريق توفير تسهيالت و تكفية 

 حاجات املواطنين )الطبيعيين و معنويين (

  chargesالتكاليف   -  interets +فوائد القرض  commissionsأرباح البنك =العموالت  

 د ج  10حيث تقدر عمولة كالسحب او دفع  ب 

 ي يل في ما ويتلخص دور الوكالة

التوفير و االحتياط دفتر الشيكات و الودائع  أي فتح حسابات بكية مثل دفتر (ressource)/ جلب النقود 1

 املصرفية .. الخ 

نسبة  تأخذ( وهي تقنية  خاصة بمصلحة  القروض حيث (les emplois/توظيف النقود في مختلف القروض2

 بي املئة  7.75 و 6.25لشروط العامة للبنك الجزائري و املعقد حاليا بين فائدة متغيرة معمول وفق ا

الحكومية و تقديم فروض و ملفات تمويل مشتريات  الوالية و شركات  لإلدارات/وسيط للعمليات املالية 3

 العمومية 

 جاري /ادخار وحفض أموال املؤسسات ودالك بتسديد رواتب و أجور املستخدمين و دلك بفتح حساب  4

/على املستوي الخارجي و خاصة التجارة الخارجية يبرز دور الوكالة في تعديل عمليات زبائنها مع الخارج في شكل 5

فتح اعتمادات مسندية و تسوية حسابات بين البنوك دون عبئ الزبون مع مراقبة كل شروط االستيراد و 

للبنك القرض الشعبي الجزائري   405مستغانم التصدير و للتوضيح اكثر نعرض عليكم هيكل التنظيمي لوكالة 

CPA حسب االقسام  ومصالح 
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 دية الفصل الثاني                                                                        دور القروض االستهالكية في التنمية االقتصا

 لبنك القرض الشعبي الجزائري  405 لهيكل التنظيمي لوكالة مستغانم 3ل رقم الشك

 

 مصدر البنك القرض الشعبي الجزائري وكالة مستغانم 

 

 

المدير 

مصلحةالصندوق

قسم الصندوق

قسم الحافظة 

مصلحةالتجارةالخا
رجية 

قسم التوطين والتحويالت
و القروض الخارجية 

قسم االعتماد 
المستندي 

مصلحة القروض 

خلية دراسة  و 
تحليل 

قروض خلية 
تسير 

خلية  الشؤون 
القانونية 

مصلحة االدارة 

نائب المدير  االمانة

مصلحة المراقية
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 ة االقتصادية الفصل الثاني                                                                                 دور القروض االستهالكية في التنمي

 وتتمثل مهام مصلحة فيما يلي 

 و تتولي  مصلحة  الصندوق  /1

  الزبائن استقبال 

 البطاقات( اإللكترونياملصرفية  بالدينار و العملة  الصعبة وكدا  النقد   معاجلة العمليات( 

  فتح الحسابات و تسيير ها من خالل التسيير ملف الصندوق 

 رتلقي طلبات الزبائن الخاصة بإصدار دفاتر الشيكات و القيام بتسليم هده الدفات 

 ) معالجة عمليات اإليداع )سندات الصندوق ودفاتر االدخار 

 الشيكات ليم الشيكات و األوراق التجارية و املقاصة و تحصيل معالجة عمليات تس 

 ) تحويل وتسديد الشيكات و املتابعة غير املدفوعة )الشيكات بدون رصيد 

  التسيير الحسن للخزينة 

  تسديد الخزائن الحديدية و  حصائيات الخاصة باملصلحة كراءانجاز اال 

  بمالييمصلحة القروض وتقوم /2

 تحليل طلبات الزبائن على القروضا/دراسة و 

  استقبال طلبات الزبائن ثم دراسة امللف وتحليل املخاطر 

 متابعة ملفات القرض وتطور نشاط املؤسسات املقترضة 

 ب/تسيير القروض 

  القرض انجاز رخصة القرض وتلقي الضمانات ثم امضاء اتفاقية 

 وضع القروض تحت تصرف طالب القرض 

  تسليم الكفالة والضمانات االحتياطية 

  انجاز احصائيات خاصة باملصلحة 
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 االقتصادية  الفصل الثاني                                                                                دور القروض االستهالكية في التنمية

 ج/الشؤون القانونية و اليراعات 

 منها  مراقبة مدى صحة الضمانات املنتقاة من الزبائن وارسالها الى مجموعة االستغالل من اجل التأكد

 واالحتفاظ بها الى غاية تحصيل القرض 

  متابعة الديون غير املدفوعة و القيام باإلجراءات الالزمة لتحصيلها 

 مراقبة امللف اإلداري  الخاص بفتح الحسابات الجارية للمؤسسات 

 /مصلحة  التجارية  الخارجية  ووظيفتها 3

 عالجة صفقاتها و تسييرهاالعمليات  املتعلقة بالتوطين )االستيراد و التصدير (م 

  التسيير القروض الخارجية االعتمادات املستدينة و التحويالت 

 متابعة الضمانات  املمنوحة من خارج 

  تحصيل شيكات السفر 

  انجز االحصائيات  النتعلقة بنشاط املصلحة وارسالها الى  الهيئة املشرفة 

 /مصلحة اإلدارة تهتم بالتالي 4

  تسيير املوارد البشرية وحماية املمتلكات واألشخاص 

 متابعة برامج تكوينية للموظفين  و انجاز 

  أنجزت ميزانية الوكالة بمساهمة املصالح املختلفة ومتابعتها 

 تحسين ظروف العمل دفع الضرائب الخاصة بالوكالة واكتتاب اتفاقية التأمن عليها 

 سه على امن الوكالة صيانة و تسيير البنانات و العتاد و ال 

 /مصلحة املراقبة وتتولى  5

  مراقبة الحسابات و معالجة كل األخطاء  املالحقة  اثناء  إنجازها و التي تسجيل اختالل في التسديدات 

  انجاز اليومية املحاسبية للوكالة و ارسالها الى الهيئة املشرقة 

 دراسة أداء ونشاط القرض الشعبي الجزائري خالل فترات محددة زمنينا 

 عرف تطور ملحوظا يمكن توضيحه من خالل الجدول التالي   راس املال
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 ادية الفصل الثاني                                                                         دور القروض االستهالكية في التنمية االقتص

 2جدول رقم 

 تطور راس مال القرض الشعبي الجزائري 

 راس املال  السنوات 

 مليون دينار 15 1966

 مليون دينار 800 1983

 دينار مليار 5.6 1992

 مليار دينار 9.31 1994

 مليار دينار 13.6 1996

 مليار دينار 21.6 2000

 مليار دينار 25.3 2004

 مليار دينار 29.3 2006

 مليار دينار 48 2010

 مليار دينار 48 2019

   bank.dz-www.cpaاملصدر موقع القرض الشعبي الجزائري على شبكة االنترنت 

http://www.cpa-bank.dz/
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 ادية الفصل الثاني                                                                         دور القروض االستهالكية في التنمية االقتص

 وملفات طلبها   CPAقروض وكالة مستغانم لبنك الشعبي الجزائر ال: الثانيامللطل  

 أنواع القروض املمنوحة من وكالة مستغانم لبنك الشعبي الجزائري  :األول الفرع 

يتم الزبون ومن تم صلحة القروض بالوكالة الى معرفة دقيقة واستيعاب كل حجات في م بالدراساتيسعى املكلف 

 الرغبة مثالن ليوجه نحو القرض الدي يلي هده الزبو استنتاج الرغبة التي يريدها 

  ان يريد تغطية الحاجات املالية من تمويالت وتسهيالت مالية 

  ان يوسع نشاطه او يخلق مؤسسة جديدة 

  أدوات لها عالقة مع طبيعة النشاط شراء معدات و 

فكل املؤسسات بمختلف صورها القانونية و حجمها وطبيعة نشأتها لها الحق في الطلب القروض التي تمنحها 

 ألصحاب املهن الحرة و املوظفين ..الخ الشباب الحرفين  في دلك فئة  ي ووكالته بما بنك القرض الشعبي الجزائر 

 ومن اهم هدد القروض نجد 

 ( قروض االستغالل كتسهيالت الصندوقFacilite de Caisse)  قروض (الكفاالتAval ) 

 بمئة 7.75بمعدل فائدة  (وتمنح Crédit Documentaireالقروض املوسمية االعتماد املستندي )

  ( قروض استهالك كقروض استهالك السياراتCrédit Automobile) 

  م -ق-بمئة متضمنة ر5.25قروض االستثمار بمعدل فائدة 

  قروض الفائدةCNALو ENSEG  بمئة وهي هده حالة فان معدل الفائدة الفرض 100وهي مدعمة

نسبة مشاركة املستفيد من القرض في املشروع  بمئة تدفعه الدولة للبنك حيث يشترط6.25واملقدر ب 

سنوات من حصوله على القرض  3دج ويبدا املقترض بالتسديد بعد  100000.00بمئة أي كحد ادني 1

 سنوات  5أقساط يحددها البنك ملدة 

 قروضENGEM  بمئة من طرف الدولة                                             100بمئة مدعمة 5.7بمعدل           (

Beaunifie )  د ج1000000.00وكحد اقص ى للمشروع 

 

  بمئة وادا كانت 30بمئة   على ان يساهم املقترض ب 6.25قروض عقارية لبناء سكن داتي بمعدل فائدة

 بمئة 1مدعمة مثل السكنات الريفية او الجماعية فيكون معدل الفائدة 

 (TVA)خاض ب 
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 التنمية االقتصادية  الفصل الثاني                                                                                        دور القروض االستهالكية في

 الفرع الثاني ملفات طلي القروض 

  Crédits d’Exploitation/قروض االستغالل 1

 يتكون ملف هده القروض من 

  طلب القرض موقع عليه من طرف املقترض شخصيا 

  القانون التأسيس ي للمؤسسة 

  نسخة من السجل التجاري 

  عقد امللكية او عقد االيجار ملحل النشاط 

 03 جوان 30ميزانيات محاسبية + ميزانية اخري ادا قدم الطلب بعد تاريخ 

 امليزانية الحالية للسنة الحالية 

 03 للمشروع الجديدميزانيات تقديرية بالنسبة 

  من وكالة الوطنية لتطوير االستثمار  الجائيةوشبه  الجائيةالتبرئةANDI    

  مخطط التمويل ودراسة تقنية للمشروع 

   ثالث جداول حسابات النتائجT.C.R   

 في حالة الفروض املقدمة للمهن الحرة تضاف الى الوثائق 

  نسخة من ميزانية ألخر السنة مختومة 

 ل التقديري لسنة واحدة حساب االستغال 

  واألطباءنسخة مصادق عليها من شهادة الدراسات العليا مثال في حالة الصيادلة  

  نسخة السماح باملمارسة من طرف الوالية 

  crédits d investissement/فروض االستثمار 2

 يتم تكوين ملف الفرض بواسطة الوثائق التالية 

 ا/الوثائق اإلدارية 

  طلب القرض موقع علية 

  الحالة العقارية للمؤسسة 

  نسخة من القانون التأسيس واخري من السجل التجاري 

  التبرئة الجائية و شبه الجائية من وكالة الوطنية لتطوير االستثمارANDI    

 العقد مع املورد في حالة استيراد العتاد من الخارج 

 الفواتير األولية لتجهيزات املراد اقتناءها  
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 ي التنمية االقتصادية الفصل الثاني                                                                                         دور القروض االستهالكية ف

 البناء عقد اداري او ملكية الشرعية لألرض ي الخاصة باملشروع حالة اشغالفي 

  او وكالة ترقية واملتوسطة رخصة بناء مشروع الجديد الصادرة من قبل وزارة مؤسسات الصغيرة

 مرفقة بقرار منح التعويضات  APCI ومتابعة االستثمارات

 03ميزنيات سابقة بالنشاط 

 03 ميزانيات تقديرية للسنوات القادمة تعكس تأثير املشروع 

 ب/الوثائق التقنية 

  للمشروع  كاملةواقتصادية دراسة تقنية 

  البناء  وتقديرات لعمليةمخطط إلنجاز املشروع 

 في حالة املهن الحرة تضاف الى الوثائق 

   رخصة السماح بممارسة النشاط من طرف الوالية 

  فاتورة تقديرية للعتاد التي تنوي شراءه من خارج 

ملدة تأكده السيد ****** مدير بعد تقديم امللفات تقوم مصلحة الفروض بالدراسة وتحقيق و فيها يخص هده ا

ان هناك تسهيالت جديدة دخلت حيز التنقيد رسميا بموجب تعليمة رسمية  CPAبنك القرض الشعبي الجزائري 

الى جميع البنوك العمومية و الخاصة و التي سنمكن من تطوير املؤسسات االقتصادية انها ملزمة بتخفيف 

يوما  45يوما لألشخاص و 15ملفات الى فتح الحساب البنكي و تقليص ألجال دراسة ملفات منح القروض حيث 

 ؤسسات الصغيرة و املتوسطة من تجسيد مشاريعها و هدا حتما في مصلحة املوطن و البنوكللم

يمكن قول بي أسلوب اخر ان الطبيعة القروض املمنوحة من طرف البنك القرض الشعبي الجزائري عبارة عن 

لسيارة و قرض استهالكي لغرض شخص ي ومن بين أنواع القروض االستهالكية املقدمة من طرف الوكالة قرض ا

 قروض األجهزة الكهرو منزلية

قرض السيارة قرض السيارة هو قرض مخصص لشراء سيارة جديدة مصنعة او مركبة في الجزائر وهو  .1

 قرض لألشخاص ليدهم دخل ثابت 

قرض أجهزة كهرو منزلية والكترونية هو قرض مخصص لشراء األجهزة الكهرو منزلية  بأنواعها مثل  .2

 لحاسوب .... الخ أجهزة مركبة في الجزائر تتراوح فترة هذا القرض   اجهزه التلفزيونية و ا

 سنوات قرض بدون مساهم شخصية   .3

 الشروط الواجب توفيرها في املقترض 

 سنة  75املقترض ال يتجاوز /1

 دينار ألف 27.000يكون مقترض دخله الشهري يفوق / 3    لديه دخل ثابت ومنتظم/2
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 لتنمية االقتصادية الفصل الثاني                                                                                     دور القروض االستهالكية  في ا

 ائري وكالة مستغانم دراسة قرض استهالكي من بنك القرض الشعبي الجز  الثالث:امللطل  

 ملف القرض  تقديم: األول الفرع 

أجهزة  كهرو  شخص و املتمثلة فيسوف نخصص هدا املطلب لدارسة ملف قرض استهالكي مقدم من طرف 

 منزلية  

لغرض الحصول على قرض للحصول على أجهزة الكهرو منزلية   405حيث تقدم السيد ع الى   وكالة مستغانم  

فتمت عملية  5000.00اجرا  شهريا  يتقاض ىدج بهدف  حصول على القرض علما ان  399876. 76قدرت قيمته

   :يالصفقة كما يل

لذي يريد شراءها ومصنوعة في الجزائر وهدا شرط ك بتحديد نوع أجهزة كهرو منزلية قام السيد ع الى البن-

   IRIS ضروري نتكون أجهزة الكهرو منزلية مصنوعة في الجزائر حيث استخرج فاتورة شكلية من

 (1)ملحق رقم 

الى البنك القرض الشعبي الجزائري معبرا رغبته في الشراء األجهزة الكهرو منزلية حامال معه جميع  توجه السيد ع-

 (2الوثائق املطلوبة في امللف )ملحق 

 مكونات ملف الفرض االستهالكي  1 

o  طلب قرض وفق نموذج القرض الشعبي الجزائري 

o  سارية املفعول نسخة من بطاقة التعريف الوطني 

o   بطاقة شخصية للحالة املدنية 

o  شهادة إقامة 

o  12عقد امليالد رقم  

o  األخيرة او كشف الدخل السنوي بالنسبة ألجراء  03 أشهرشهادة عمل وكشوف الرواتب 

o )نسخة عن البطاقة الجائية بالنبة للمقولين خواص )التجارة الحرفين مهنيين ....الخ 

o لنسبة للمدخرين نسخة من أولى صفحتين من الدفتر التوفير با 

o  فاتورة أولية لنوع القرض باسم املستفيد مت القرض مرفقة بشهادة صادرة عن املؤسسة ممارسة

 التصنيع )اإلنتاج( على التراب الوطني 

o  دفع كلفة تسير امللف 

 تدفع دفعة واحدة او ممولة من طرف البنك IADقيمة عقد التامين على الوفاة 

 (3)ملحق  simulation crédit consommation يقوم البنك بعملية عرض نموذج القرض االستهالكي 
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 ستهالكية في التنمية االقتصادية الفصل الثاني                                                                                    دور القروض اال 

اشهر  6مع اعفاء في   TVAبمئة متضمن  10شهر   بمعدل القائد   36 مدة القرض-يحتوي على معلومات تالية 

 األولى مرحلة التأجيل 

 بمئة 90ما يثمل نسبة 35900 000.قيمة القرض-

 ( 4 ايام )ملحق07وبعد اسالم وثقة قبول امللف القرض كامال يتم اعالمه بالرد في اجل أقصاه 

حيث يسجل فيها   demande de crédit pour l’acquisition de bien de consommation وثيقة بنكيةومال -

 (6-5الحق القرض ويمضيها طالب قرض) املاملعلومات الشخصية لطالب 

 بعد استالم امللف تتم مرحلة التحليل ملف القرض االستهالكي 

ر حول هذه امللف الي   بعد دراسة امللفات الخاصة بطلب القرض دراسة تفصيلية من طرف الوكالة وارسال تقاري-

 (7بنك الجزائر ')ملحق  وإدارةالبنك املركزي لدراسة طاب استشارة مركز املخاطرة 

 يعني )املوافقة البنكية(  منح القرضبعدها يأتي قرار لجنة التحكيم في حالة املوافقة على 

فقامت الوكالة البنكية  359000.00تم اتخاد القرار من طرف البنك بي القبول منح القرض للسيد ع تبلغ قيمته -

 قد تم قبول ملفه بمنحه القرض تم قبول ملفه ليقوم جميع اإلجراءات االزمة  بأشعاربمستغانم 

 لبنك القرض الشعبي الجزائري  405فتح حساب بنكي لدى وكالة مستغانمCPA  

بطاقة التعريف نسخة من –شهادة عمل  –شهادة إقامة –ملف اإلداري لي فتح الحساب )شهادة ميالد 

 الوطني(

  دفع كلفة التسيير امللف 

 دينار جزائري من حسابه لدى البنك الوطني الجزائري 40876.76ملساهمة الذاتية دفع  ا 

 بمئة8.50الذي تبلغ و  التزام بدفع ثمن الفائدة 

  دفع الضمانات تالية 

 (8*تسديد قيمة عقد التامين على الوفاة دفعة واحدة )ملحق 

( 15-14-13-12-11-10-9مالحق منتوجات استهالكية ) ءالقتناالى البنك فقدم له اتفاقية قرض  عاد السيد ع

 (16امضاءها و كذلك اتفاقية التمويل) ملحق لمن اجا
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 القتصادية الفصل الثاني                                                                              دور القروض االستهالكية في التنمية ا

 ( 17)ملحق  engagement de paiement بي التزام دفع كافة املبلغ    IRISبعدها يصرح البنك لي شركة 

 ( 18طلب شيك بنكي )ملحق

–وثائق الشحن –هذا بعد تسليم الوثائق الخاصة بها )الفاتورة و البنك بتسديد مبلغ القرض دفعة واحدة  بقوم

  (مستند التسليم

 خالصة  

ان القرص االستهالكي في البنك القرض الشعبي الجزائري  التطبيقيةاتضح لنا من خالل تحليل هذا الدراسة 

الوكالة البنكية مستغانم انه يقوم بمجموعة من النشاطات التي تساهم في التنمية اإلنتاج الوطني من بينها منح 

في االئتمان اهم في التنمية االقتصاد الوطني و التمويل القروض القروض بجميع انوعها فالقروض االستهالكي يس

 طويل مدى  ويسمح للمواطن تلبيته حاجاته  وفي نفس الوقت يقلل من األعباء املوطنين  قصير و 

على مدى الفترة القصيرة تجربة مفيد  405وتعد تجربة البنك القرض الشعبي الجزائري ممثلة في الوكالة البنكية 

  وض االستهالكية بكل املعلومات املقدمة فهو يعتبر من بين البنوك املساهمة في تمويل القر 

 معايير لعملية القرض و  يحاول تكييف هذا القروض وفق إجراءاتية االقتصادية و تفعيل التنمو 

  رض الشعبي الجزائري بمستغانموننوه في السياق الى ان تجربة البنك الق
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 ة االقتصادية الفصل الثاني                                                                                 دور القروض االستهالكية في التنمي

  ل خاتمة فص

التنمية االقتصادية التحول الكامل في االقتصاد وفي كل املجاالت يجب على القائمين وعدم االعتماد على القطاع 

القروض وخاصة القروض تعرض شراء منتجات لسد دخل القومي لذلك يجب اعتماد على حد كمصدر للوا

 في التنمية االقتصادية  نة ودور في التمويل املصرفي حاجة معي
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 الخاتمة العامة 

 عامةالخاتمة ال

ونها متعلقة التجارية وأكثرها حساسية كتعد القروض االستهالكية من اهم الوظائف التي تمارسها البنوك 

كذلك من اهم ليه البنك للحصول على ايراداته و يعتبر أيضا املورد األساس ي الذي يعتمد عباحتياجات االفراد و 

ن االسهام في النشاط لخلق االئتمان والتي تنشا عنها زيادة الودائع كما ان منح القروض يمكن البنوك م العوامل

 املجتمع  ةرفاهيو  االقتصادي وتقدمه

كونه وسيلة إلعادة بعث الحيوية يساعد القرض االستهالكي دفع بي العجلة التنمية في االقتصاد الوطني خاصة 

ستفيد منه بي كثرة هو املستهلك مسد حاجياته مقابل أقساط للبنك و  يمنح فرص للمستهلك لتلبية رغباته اوو 

 ي البنك ويستفيد منه كذلك لتنمية منتوج الوطنو 

ان القروض تلعب دورا هاما في االقتصاد الوطني اذا انها تقوم بدور فعال في زيادة الطاقة اإلنتاجية ومساعدة  

على تطوير التنمية االقتصادية و توسيع النشاط االقتصادي و بدلك تحقق اهداف متعددة كزيادة اإلنتاج 

يحقق النمو االقتصادي و االستقرار   وتحسين  ث الكمية و النوعية حتطني و تلبية حاجات املوطنين من حيالو 

املستوى املعيش ي في املجتمع ويساهم في التنمية من خالل دعم السوق املحلية و تخفيض لنفقات الخزينة و 

 التقليل من املديونية العائالت 

 نتائج الدراسة النظرية 

  البنوك لتلبية حاجات املقترضوسيلة من الوسائل التمويل التي تمنحا القروض االستهالكية هي 

 تتستعمل القروض االستهالكية بكثرة لشراء سيارا 

 يساعد القرض االستهالكي وقوع في ازمة ديون كبيرة 
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 الخاتمة العامة 

 االقتصاد الوطني و تفادي االزمات من ازمة  يعتبر القرض االستهالكي حل التي جاءت به الدولة النعاش

 التقشف التي التعني منها

  ج قرض االستهالكي يساهم في التنمية االقتصادية من خالل ما يقدمه من مساعدات مثل تدعيم املنتو

 السوق الوطنيةاملحلي و 

 نتائج الدراسة التلطبيقية

  تساعد على تلبية حاجات املستهلك القروض االستهالكية 

  أهمية القروض االستهالكية في االقتصاد الوطني 

  يعتمد البنك في منحه للقروض االستهالكية على املعلومات التي يحصل عليه من البنك املركزي و من

 نظام مركزية الخاطر 

  يستخدم الفروض االستهالكية كأداة للتشجيع اإلنتاج املحلي 

 والتوصيات  تاالقتراحا     

 صل اليه يمكن تقديم جملة من التوصيات واالقتراحات يمكن ايجازها فيما يالي على ضوء ما تم التو 

  ضرورية اجراء دراسات دقيقة ومعمقة فبل منح القروض االستهالكية 

  رفع الضمانات املقابلة للقرض املمنوح 

  املتبعة املستمرة للزبون 

  تخصيص باب للقروض االستهالكية في نظام مركزية املخاطرة 

  تشجيع هذا القرض بي كثرة 

  توسيع نطاق هذا القرض 
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 قائمة املراجع 

  قائمة املراجع  

 لكت ا .1

 2008ودار الفكر للنشر الطبعة عمان قتصادية نظريات وسياسات التنمية اال ,القريش ي مدحت  -

مكتبة  املؤسسات االقتصادية و العقارات القروض البنكية كأداة لتمويل ,سالم عبد القادر عثمان ا -

 2017طبعة األولى   الوفاء القانونية .اإلسكندرانية

 2001القاهرة  للنشر  دار الشروق,التنمية في عالم متغير  ,إبراهيم العيساوي  -

  2014اإلدارة العامة ملراقبة البنوك مؤسسة النقد العربي السعودي ضوابط التمويل االستهالكي 

 2006دار املريخ للنشر الرياض اململكة العربية السعودية  ,التنمية االقتصادية,ميشيل  تودارو  -

  2006األردن,التنمية والتخطيط االقتصادي عالم الكتب الحديث  ,خلف فليج حسن -

 2003رشاد العاصر .النقود والبنوك .دار النشر عمان األردن الطبعة األولى  -

 1987مكتبة شمس ,اساسيات إدارة البنوك ,طلعت اسعد عبد الحميد  -

 1976نحو نظام اقتصادي عاملي جديدة الهيئة املصرية العامة للكتاب ,عبد هللا إسماعيل صبري  -

 2000فالج الحسني عبد الرحمان الدوري . إدارة البنوك واملصارف .دار وائل للنشر عمان  -

صادية .دراسات نظرية التنمية االقت,هاب علي عبد الو ,ايمان عطية ناصف ,  محمد عبد الغزيز عجمية -

 2006اإلسكندرية  ,شارع زكرياء االبراهيمية    12دار الجامعة ,و تطبيقية 

التنمية االقتصادية كلية التجارة جامعة  ,.ايمان عطية ناصف ,محمد عبد الغزيز عجمية  -

  2000اإلسكندرية

 1998دار التفافة للنشر ,مبادى التحاليل االقتصادي ,محمد مروان السمان ومحمد ضافر بمجيد  -

 الرسائل و االطروحات  .2

 2003إسماعيل محمد هاشم مذكر في النقود والبنوك دار الجامعة الجديدة لبنان  -

دراسة مقارنة ,دور قروض السيارات في زيادة الربحية للبنوك التجارية ,جودي رحاب ,بابا عمي صهيب   -

مذكرة لنيل شهادة ماستر تخصص علوم مالية ومحاسبية  سنة ,لبنك التنمية املحلية وبنك الخليج 

2018/2019 

مذكرة مقدمة لنيل شهادة ليسانس , في التمويل القروض االستهالكية دور البنوك ,سايج امال جميلة   -

 2009/2010جامعة  ,تخصص علوم االقتصادية  

مذكرة ماجستير ,اسة املالية والنقدية كأداة لتحقيق اإلصالح االقتصادي في البلدان الس,غدير هيفاء  -

 كلية االقتصادية جامعة 

التجارية في التمويل االستهالكية  مذكرة لنيل شهادة املاستر تخصص العلوم  كدور البنو غاتم ماجد .  -

  2015/2019االقتصادية سنة 

مذكرة تخرج مقدمة لنيل ,دور القروض االستهالكية في تشجيع املنتوج املحلي ,مرطابي امال ,مرطبي نابرة  -

 2015/2016جامعة احمد دراية ادرار,شهادة ماستر في علوم االقتصادية 
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 قائمة املراجع 

مذكرة لنيل شهادة ماستر في  ,اثر القروض االستهالكية على تغيرات األسعار في الجزائر ,هاني شناي -

 2014/2015جامعة محمد خضير بسكرة  ,العلوم االقتصادية 

ينو ناس صفاء ,.دور البنوك اإلسالمية في التمويل القرض االستهالكي , مذكرة تخرج مقدمة لنيل شهادة  -

  2017-2016ماستر في العلوم االقتصادية ,  جامعة خضير بسكرة 

 ارير الدورات واملؤتمرات و التق .3

 تقرير التنمية للبنك الدولي برنامج األمم املتحدة  -

 اإلذاعة الجزائرية الوكالة االشهارية قسم الشؤون االقتصادية -

 النصوص القانونية  .4

 2015قانون املالية  -

رمضان  26/19املؤرخ  90/11املتعلق بالنقد والقرض املادتين بمقتض ى القانون  1990ابريل 14قانون  -

 1990ابريل سنة  21ل املوافق  1410عام 

  ةاملواقع اإللكتروني .5

- www.drait.entrepris  .com nrfarak   

- Gttps://aM.W.Kped.org/wiki   

- http//www.droitententrepriee.org/web/pel/ 26/01 
- http//mawdou3.com 

- http//e3arbi.com/amp 

- www.cpa-bonk.dz  
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 مخلص 

 

 ملخض الدراسة 

االقتصادية فقد  معرفة دور الفعال الذي تلعبه القروض االستهالكية في التنمية تهدف هذه الدراسة الى 

االستهالكية األداة التي يتم استخدمها لتلبية حاجات املجتمع ومن جهة اخري كذلك  أصبحت هذه القروض

وبي هذه الطريقة تكون قد ساهمت في دعم االقتصاد  كأداة للتشجيع اإلنتاج املحلي والسوق الوطنية ستخدمت

 الوطني وتحريك عجلة  التنمية االقتصادية 

البنك القرض الشعبي  الجزائرية مستغانم يوجه  هاذ نوع من ومن نتائج هذه دراسة تبين لنا  ان الوكالة -

القروض نقص اقبال العائالت الجزائرية بسب غياب ثقافة في كيفية االستفادة من القروض االستهالكية ومن 

جهة أخرى تبين لي من خالل  اجراء الدراسة امليدانية لهذه الوكالة ان البنك لديه كثير من الزبائن بسبب حسن 

 عامالت مع الزبائن امل

 الكلمات املفتاحية 

 القروض االستهالكية .التنمية االقتصادية .االقتصاد الوطني .البنك   

This study aims to know the effective role played by consumer loans in 

economic development. These consumer loans have become the tool that is 

used to meet the needs of the community, and on the other hand, they  

are also used as a tool to encourage local production and the national 

market. By this method, you have contributed to supporting the national 

economy and moving the wheel of development Economic 

- Among the results of this study, we found that the agency of the Algerian 

People’s Loan Bank Mostaganem directs this type of loan, the lack of 

turnout by Algerian families due to the lack of culture in how to benefit 

from consumer loans. On the other hand, it became clear to me by 

conducting a field study for this agency that the bank has many clients 

Because of good dealings with customers 

key word 
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