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 إىــــــــــداء
 

بسم اهلل ، اللهم لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجالل وجهك وعظيم سلطانك ، والصالة والسالم 
:على خير عباد اهلل محمد االمين المبعوث رحمة للعالمين أما بعد   

:أىدي ىذا العمل الذي ىو ثمرة جهدي   

 إلــــى منبع الحنان ورمز العطاء ، إلى نور طريقي ومنبع طموحي أمي الحبيبة حفظها اهلل

 إلـــــــــــى من كان حبو واىتمامو قوام عزيمتي ، إلى ضياء حياتي أبي الغالي حفظو اهلل

.إلــــــــــــــى كل إخوتي وأخواتي وأبنائهم وجميع أقاربي   

 إلـــــى من شاركوني أوقاتي وكانوا معي في السراء والضراء

 إلــــــى كل طلبة وأساتذة كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير

 بجامعة عبد الحميد بن باديس

 .2016إلـــــــــــى طلبــــــــــــــة دفعـــــــــــــــــة جوان

 وشكـــــــــــــرا

 

 

 

 

 ىنـــــــــــــــــي بلقاســــــــــــم



 شكـــر وتقديـــر

 
إن الحمد هلل نحمده ونستعينو على أن وفقنا في إتمام ىذا البحث ونتقدم بجزيل الشكر واالحترام إلى 

 .األستاذ المؤطر على نصائحو وتوجيهاتو إلخراج ىذه المذكرة بشكلها النهائي

 نشكر كل األساتذة بكلية العلوم االقتصادية،العلوم التجارية وعلوم التسيير

-مستغانم -  بجامعة عبد الحميد بن باديس   

 

 

 بلقــــــــــــاسم
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يعد التحليل ادلايل ذات امهية بالغة لدى البنوك وأداة جوىرية يف اختاذ قرار منح القرض، وتطبيقو 
 .بشكل حيقق األىداف واالسرتاجتيات ادلسطرة، وذلك بتحقيق معدل مردودية جيد للمشروع 

إذن البنك يستعمل التحليل ادلايل كوسيلة تنبؤية أولية لتمويل مشروع معني وبالتايل فهو خطوة 
 . دتهيدية وضرورية للتخطيط ادلايل السليم

وكما سبق ورأينا فإن التحليل ادلايل يعتمد على ادليزانية ادلالية ادلتحصل عليها بعد القيام جبملة 
من التعديالت على ادليزانية احملاسبية، مث قمنا مبقارنتها مع النظام التايل اجلديد باإلضافة إىل جدول 

 .حسابات النتائج

كما قمنا بدراسة أىم مؤشرات التوازن ادلايل حيث تطرقنا إىل حتليل ادليزانية بواسطة رأس مال 
 .   العامل، واحتياجات رأس ادلال العامل واخلزينة باإلضافة إىل النسب ادلالية

ولكي يتسىن للبنك استخدام التحليل ادلايل بشكل جيد وسليم يف منح القروض وذلك بإبراز 
 : أمهية التحليل ادلايل فيما يلي

 التحليل ادلايل جوىر ادلؤسسة يف إعداد األىداف واخلطط السنوية دلزاولة نشاطها. 
  معرفة نقاط القّوة والضعف للمؤسسة. 
 مدى قدرة ادلؤسسة على اإلقراض والوفاء بديوهنا. 

 :أهم النتائج المتوصل إليها

 أمههايمن خالل ىذه الدراسة توصلنا عّدة نتائج فيما خيص اجلانب النظر : 
 االستفادة من تقنيات التحليل ادلايل خاصة على ادلؤسسة طالبة القرض. 
  ادلؤسسة بدون التحليل ادلايل السليم ال ديكن أن تصل إىل حتقيق التوازن ادلايل

 .لعناصرىا وبالتايل عدم التحكم يف نشاطها
  توصلنا من خالل ادلفهوم العميق للتحليل ادلايل إىل كيفية التحكم والتوصل إىل

 . األىداف ادلسطرة
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  أما اجلانب التطبيقي فمن خالل دراستنا وحتليلنا للمنهج ادلتبع يف التحليل ادلايل للبنوك
وبعد الرتبص الذي قمنا بو حول دراسة حالة قرض ادلؤسسة دتكنا من حتليل القوائم 

 :ادلالية كما تعرفنا على طرف التسيري و التنظيم توصلنا اىل بعض النتائج منها
  التحليل بواسطة مؤشرات التوازن ادلايل خالل السنوات اخلمسة. 
  التحليل بواسطة النسب ادلالية يف تزايد مستمر وذات طابع اجيايب مما جعل ادلؤسسة

 .طالبة القرض تتمتع باستقاللية مالية كبرية اجتاه داينيها 
  ادلؤسسة ذلا قدرة عالية على تسديد ديوهنا وىذا ما يسمح ذلا باحلصول على القرض

 .يف وقت احلاجة إليو
 رقم أعمال ادلؤسسة يف تزايد مستمر. 
 االقتراحات والتوصيات: 

من بني االقرتاحات أن البنك جيب أن يضع أمهية بالغة للتحليل ادلايل كذلك أيضا بالنسبة 
للمؤسسة طالبة القرض من اجل معرفة الوضعية ادلالية بدقة وبصفة مستمرة من اجل اكتشاف 

 . مواطن القّوة والضعف للمؤسسة من اجل اختاذ القرارات ادلالية السليمة

 حتصيل ديون العمالء القددية. 
 السهر على مراقبة مردودية ادلؤسسة وىذا بدفع مستوى االستثمارات. 
 توفري التقنيات اجلديدة يف تقدمي القرض. 
 ضرورة متابعة ادلشروع من طرف البنك لضمان اىتمامو بشكل جيد. 
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    تمهيد

إن القيام بأي مشروع يستوجب التعرف على اإلمكانيات ادلالية و ادلادية لدى ادلؤسسة و ىذا ال    

يكون إال باستعمال تقنية من تقنيات التسيري و ادلتمثلة أساسا يف التحليل ادلايل باعتباره موضوع ىام 

من مواضيع اإلدارة ادلالية ونقطة بداية يف دراسة الواقعة ادلالية للمؤسسة بناءا على ادلعلومات و 

ادلعطيات احملاسبية ادلقدمة من طرف مصلحتها ، لذا فإن معرفة ادلركز ادلايل للمؤسسة عملية ال بد 

منها و ىذا ال بتم إال بواسطة التحليل ادلايل للقوائم ادلالية من أجل التخطيط الرشيد و السليم ،ويف 

:ىذا النطاق سنحاول اإلجابة على بعض التساؤالت اليت نلخصها فيما يلي   

ما ىية التحليل ادلايل  و ما ىي اىدافو ؟●       

ما ىي اجلهات أو األطراف األساسية ادلستفيدة من التحليل ادلايل ؟●       

   ؟                                                ماىي استعماالتو و ما ىي النتائج ادلرتتبة عنو● 
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طبيعة التحليل المالي : المبحث االول 

             تعد الوظيفة ادلالية أحد أىم الوظائف يف نشاط ادلؤسسة وموضوع التحليل ادلايل أحد  ركائز ىذه 
. الوظيفة حيث يزودىا بوسائل التخطيط ادلايل و الرقابة ادلالية وكذلك احلصول على األموال هبدف  استثمارىا

مفهوم  التحليل المالي :  المطلب األول 

             من أجل القيام بتشخيص احلالة ادلالية ألي مؤسسة  ومعاجلة  البيانات ادلتاحة من اجل    احلصول 
على معبلومات تشغل يف عملية إختاذ القرارات و توقع ما سيكون  عليو الوضع  يف ادلستقبل تستعمل التحليل  

 .ادلايل  الذي ديكن  تعريفو حسب ما قدم بعض ادلفكرين

التحليل ادلايل ىو رلموعة من الطرق اليت تستعملها اإلدارة ادلالية يف تقد مي احلالة ادلالية يف ادلاضي أو احلاضر  "  
 . 01 كما تساعد على اختاذ القرارا ت ادلنسجمة مع تطوير ادلؤسسة,للمؤسسة 

  (تشخيص احلالة ادلالية للمؤسسة لفرتة معينة فصل أوسنة أ اقل أو  أكثر" : بأنو ..…pierre كما عرف
 . 02باستعمال وسائل ختتلف باختالف الطرق واألىداف من ىذا التحلي 

أىم مواضيع اإلدارة ادلالية وحيتل يف وقتنا احلاضر مكانة ىامة و مرموقة  قي "  :و  يعرفو الدكتور أمحدتوفيق  بأنو
        03زليط  إدارة األعمال  وىو ضرورة قصوى للتخطيط ادلايل الشامل

التحليل ادلايل عبارة عن رلموعة من الدراسات اليت جتري على "  : أما تعريف الدكتور حسن زلمد كمال- 
البيانات ادلالية هبدف بلورة  ادلعلومات و توضيح  مدلوالهتا و تركيز االىتمام على احلقائق اليت تكون سلفية وراء 

وىو يساعد يف تقييم ادلاضي كما يساعد يف استطالع ادلستقبل يف تشخيص ادلشكالت وحتديد . زمحة األرقام
اخلطوط الواجب إتباعها من خالل ىذه التعاريف نستنتج أن مهما نشرت التعاريف وتعددت إال أهنا تشرتك يف 

 :تعريف واحد وديكن صاغتو يف تعريف شامل ودقيق ىو أن 

                                                           
01 pierre conso,la gestion financiere de l'entreprise,edition dudon,paris,p136  
02  ، ص 1998ناصر دادي  عدون ، تقنيات مراقبة التسيير ، التحليل المالي ،دار المحمدية ، الجزء األول ، الجزائر،

12 
03 ، 75 ،ص 1976توفيق أمحد ، اإلدارة ادلا لية ، دار النهضة العربية ، الطبعة االوىل ، بريوت 
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التحليل ادلايل ىو رلال ىام من رلالت اإلدارة ادلالية وضرورة قصوى بالنسبة للتخطيط ادلايل فهو رلموعة من 
الطرق والوسائل ادلستعملة من أجل الوصول إىل تشخيص كامل وإعطاء صورة صادقة عن الوضعية ادلالية 

للمؤسسة لفرتة معينة، لنتمكن من إصدار حكم صادق وحتليل سليم عن نشاط ىيكل مردودية وشروط توازن 
ادلؤسسة فهو يدرس البيانات ادلالية واحملاسبية وحيللها ليعرض األسباب اليت أدت إىل ظهورىا شلا يساعدىا على 

اكتشاف نقاط ضعف وقوة السياسة ادلالية اليت تتبعها ادلؤسسة وكذا ما ديكن عملو لتحسني ذلذه السياسة وذلك 
عن طريق حتليل ادلعطيات والقيام بتقديرات تركز من وضع سلططات مستقبلية مالئمة حسب ادلخططات العامة 

 للمؤسسة

نشأة التحليل المالي : المطلب الثاني 

 إذ استعملت  البنوك و  ادلؤسسات  ادلصرفية  19                  لقد نشأ التحليل  ادلايل يف هناية  القرن  
النسب ادلالية  اليت تبني مدى  قدرة ادلؤسسة على الوفاء بديوهنا استنادا إىل كشوفها احملاسبية ،إضافة إىل ذلك  

 كان ذلا أثر معترب يف تطوير تقنيات  1933 – 1929فان  األزمة االقتصادية التارخيية ادلمتدة من الفرتة بني 
 أسست يف  الواليات ادلتحدة األمريكية  جلنة  لألمن و الصرف  ، 1933التسيري و التحليل ادلا يل،ففي  سنة 

. سامهت يف   نشر  التقديرات و اإلحصائيات ادلتعلقة با لنسب ادلالية  لكل  قطاع  اقتصادي 

      و قد كان لفرتة ما بعد احلرب العادلية الثانية دورىام يف تطوير تقنيات التحليل ادلايل يف فرنسا حيث  أظهر   
ادلصرفيون و ادلقرضون اذلامون اىتمامهم بتحديد خطر استعمال  أمواذلم بصفة دقيقة ، و مع تطور  ادلؤسسات 

 جلنة  1967و وسائل  التمويل يف  الستينات  انصب االىتمام على نوعية  ادلؤسسة،عليو تكونت يف فرنسا سنة 
عمليات البورصة  اليت من أىدافها تأمني  االختيار اجليد و تأمني العمليات ادلالية اليت تنشرىا الشركات احملتاجة 

كما أن تزايد حجم العمليات و حتسن نوعيتها ساىم بشكل كبري يف خلق نظرة . إىل مسامهة االدخار العمومي
دراسة احلالة  )إىل حتليل ديناميكي  (لفرتة معينة أو سنة  )جديدة للتحليل ادلايل حيث حتول من حتليل ساكن 

 سنوات، و ادلقارنة بني نتائجها و استنتاج تطوير سري ادلؤسسة 3ادلالية للمؤسسة لعدة سنوات متعاقبة أقلها 
،و أدى تعميم التحليل ادلايل يف ادلؤسسات إىل تطور نشاطاهتا و حتقيقها إىل قفزات جد مهمة يف  (ادلالية 

. اإلنتاج و اإلنتاجية 
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 :01  أنواع التحليل المالي:    المطلب الثالث

 :للتحليل ادلايل احلديث أنواع متكاملة  تتمثل فيما يلي 

التحليل الرأسي  ●

 التحليل األفقي●

 ادلركز النسيب ●

. إضافة إىل التحليل ادلايل بأنواعو  إما  أن يكو ن قصري األجل أو طويل األجل

ينطوي على دراسة العالقات الكلية بني بنود القائمة ادلالية ادلختلفة يف تاريخ معني وىو  :التحليل الرأسي (أ
حتليل يتصف بالسكون و الثبات و يساعد على تقييم أداءادلؤسسة  يف تلك الفرتة و استكشاف نواحي الضعف 

و القوة  لكنو يظل حباجة الن يدعم بالتحليل األفقي و باستخراج ادلركز النسيب 

ينطوي على دراسة سلوك كل بند من بنود القائمة ادلالية مبرور الزمن أي تتبع حركة ىذا : التحليل األفقي (ب
 . التحليل ديناميكي ألنو يبني التغريات اليت حدثتنالبند زيادة أونقصانا مبرور الزمن، وىكذا فان ىذا النوع م

كذلك ديكن القيام هبذا النوع من التحليل يف حالة النسب ادلالية حيث ديكن مقارنة نسبة مبثيالهتا ادلعدة يف  

،ومنو ففائدة 01 فرتة زمنية أخرى شلا يتيح تتبع حركة ىذه النسبة عرب الزمن و يساعد على اختاذ القرارات ادلناسبة
 ،وسؤدي )التحليل الرأسي (ىذا األسلوب أكرب من اإلقتصار على النسب اخلاصة بفرتة زمنية واحدة   

: التحليل األفقي اىل  

إكتشاف  سلوك النسبة  او أي بند من بنود القائمة ادلالية  موضوع الدراسة عرب الزمن  .

تقييم إصلازات و نشاط ادلؤسسة يف  ضوء ىذا السلوك و من مث إختاذ القرارات ادلناسبة بعد تتبع أسباب التغري .
. من جذورىا 

                                                           
01 ، 07 ،ص1997زياد رمضان ، أسسيات التحليل ادلايل ،الطبعة الرابعة  ،دار وائل للنشر  ،عمان 

01  7مرجع سبق ذكره ،ص 
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و يتم ذلك عن طريق مقارنة النسب اخلاصة بادلنشاة  و يسميو البعض قياسا بادلكان: المركز النسبي (ج
: بالنسب السائدة يف الصناعة و عندىا ديكن لإلدارة

 تقييم أداء ادلنشاة بالنسبة دلثيالهتا. 
 تقييم رحبية ادلنشاة يف أصوذلا ادلختلفة بالنسبة دلثيالهتا. 
  اختاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة لتحقيق التوازن بينها و بني مثيالهتا يف الصناعة اليت تنتمي إليها و

 .خاصة يف حالة االضلراف السالب بعد اكتشاف السبب احلقيقي الذي أدى إىل االضلراف 
 قد يكون رأسي او أفقي كما ديكنو إستخراج ادلركز ادلايل للمؤسسة و يغطي : التحليل المالي قصير االجل )د

: فرتة زمنية قصرية االجل، و هتتم بو الفئات التالية  

. )ادلوردون – البنوك  (أصحاب الديون قصرية االجل ●    

ادلدراء ادلاليون يف ختطيطهم للتمويل القصري االجل وإدارة االصول ادلتداولة  و قياس  قدرات ادلؤسسة و ●   
 . إصلازىا يف ادلدى القصري 

ىو أيضا  مبكن ان يكون أفقي أو رأسي يستخرج منو ادلركز ادلايل الطويل  : التحليل المالي الطويل االجل)ه 
االجل و يهتم بو ادلستثنرين يف رأس ادلال  و السندات  و أحصاب الديون الطويلة االجل او االرباح أو إدارة 
االصول الثابتة و قياس قدرات ادلؤسسة  وإصلازاهتا يف ادلدى الطويل ، و بذلك ىو سنطوي على حتليل ىيكل 

. رأس ادلال واالصول الثابتة ودقرة االرباح يف ادلدى الطويل على تغطية إلتزامات ادلؤسسة الطويلة االجل 

: مراحل التحليل المالي  )2   

: يعتمد التحليل ادلايل على عدة مراحل ىي        

تتضمن ىذه األخرية إعداد البيانات احملاسبية و تصنيفها يف اجملموعات متجانسة، مث  :مرحلة التصنيف (أ
ىا و حتليل ـىا و ترتيبـدراستها دراسة تفصيلية لفهم مدلوالهتا، و تشمل ىذه ادلرحلة كذلك مجع ادلعلومات و جتزئت

ة و ـدة الستنتاج الوضعية ادلايلـر كقاعـام ادلوجودة يف ادليزانية من األجل استخراج ادلعلومات ادلالية اليت تعتبـاألرق
. تقدير اإلمكانيات
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يف ىذه ادلرحلة يقوم احمللل ادلايل مبقارنة األرقام اجلزئية بعضها البعض و مقارنة اجملموعات : مرحلة المقارنة (ب
... احملددة باجملموعة الكلية و تساعد ىذه ادلقارنات على كشف العالقات اليت بني األرقام و مرحلة التصنيف ال

. على القوائم ادلالية اخلاصة بادلشاة دلدة زلاسبية واحدة، بل مشل أكثر من فرتة زلاسبية

ف نقاط القوة و الضعف يف   ادلالية ادلتبعة ـن يكتشـبعد انتهاء احمللل من ادلرحلتني السابقيت :مرحلة االستنتاج (ج
من طرف ادلؤسسة مع توجيو بعض االقرتاحات حملاولة اخلروج من الوضع الصعب القضاء على النقاط الضعف إذا 

 (10).تسمح باستمرارىاكانت حالتها ادلالية سيئة، أما إذا كانت الوضعية حسنة يقرتح إجراءات 

: و ديكن تلخيص أىم ادلراحل يف اخلطوات التالية

  حتديد اذلدف من التحليل. 
 حتديد الفرتة اليت سيتم حتليلها. 
 اختيار ادلعلومات ادلالئمة للهدف ادلراد حتقيقو. 
 اختيار األسلوب ادلالئم من أساليب التحليل. 
 معاجلة ادلعلومات مبقتضى أسلوب التحليل الذي مت اختياره. 
 اختيار ادلعيار ادلالئم لقياس النتائج عليو. 
 حتديد مدى و اجتاه و اضلراف ادلنشاة عن ادلعيار ادلستعمل. 
 تتبع العوامل اليت أدت إىل ذلك الوضع إىل جذورىا احلقيقية. 
 االستنتاج ادلناسب. 

 02.ةوضع التوصيات و اقرتاح احللول ادلالئم.10

 

 

 

                                                           

 .79،ص1980،دارالنهضة العربية،بريوت ،"االدارة ادلالية "مجيل امحد توفيق،( 0 1)

02 17رمضان ،أساسيات التحليل ادلايل ، مرجع سبق ذكره ،ص  زياد 
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أهمية  و أهداف التحليل المالي  :المطلب الرابع  

تكمن منهجية التحليل ادلايل باعتباره  أحد رلاالت ادلعرفة اإلجتماعية اليت هتتم :  أهمية التحليل المالي   )1
بدراسة  القوائم ادلالية بشكل حتليلي مفصل يوضح العالقات بني عناصر ىذه القوائم و التغريات اليت تطرأ على 

  :2ىذه العناصر يف فرتة زمنية  زلددة  ،وعليو ديكن القول أن أمهية التحليل ادلايل  تندرج يف النقاط التالية

 يعترب أحد مهام ادلدير النايل يف ادلؤسسة ادلختلفة و يساعده يف أداء ادلهام  بشكل فعال●     

تستخدمو اجلهات ادلسؤولة  يف البنوك التنجارية  عند منحها التسهيالت ادلضرفية   لعمالئها ، حيث ●     
 .يوضح  مدة قدرة العمالء على الوفاء بإلتزاماهتم ادلرتتبة على التسهيالت اإلئتمانية

تناول التحليل ادلايل سلرجات التظام احملاسيب للوحدات احملاسبية ادلختلفة سواء كانت  يف النؤسسة  ●     
التجارية أو الصناعية  أو اخلدمية أو غريىا ، و بالتايل يساعد التحليل ادلايل يف ترشيد سلوكياهتم  إلختاذ القرارات 

 .الرشيدة 

تساعد النسب ادلالية  و اإلحصائية  و ادلعلومات  و البيانات اليت دتثلها مذه النسب  و اإلجتاىات  و ●     
 .التغريات يف تفهمها  و احلكم عليها من قبل ، وبالتايل يساعد التحليل ادلايل يف رفع الزيادة فعالية التدقيق 

يساعد التحليل النايل يف تقييم األداء ادلنصرم  من ناحية  و يساعد يف  التخطيط ادلستقبلي باإلضافة اىل ●     
 .إخضاع ضروف عدم التأكد للرقابة و السيطرة  و محاية ادلؤسسة  من اإلضلرافات احملتملة  

 يساعد يف توقع  مستقبل الوحدات اإلقتصادية ،كم حيث معرفة مؤشرات نتائج األعمال  ادلتعلقة  ●     
 .هبامن ربح او خسارة و بالتايل معرفة اإلجراءات ادلناسبة ذلا 

يساعد التحليل النايل يف تقييم أداء الشركات  و ادلؤسسات ادلختلفة  تقييما شامال ديكن  من خاللو ●     
احلكم عليها ،و بالتايل  معرفة ما إذا كانت ستستمر يف حياهتا اإلقتصادية  أما أهنا متعثرة  و ستتم نصفيتها  أو 

و ختاما   ديكن القول أنو يف ظل التوجو اىل األساليب العلمية يف .تعديل نشاطها الذي دتارسو أو غري ذلك 
 .اجملاالت اإلدارية ادلختلفة  تزداد أمهية التحليل ادلايل 

                                                           
2  20،21 ،ص1996 وليد ناجي احليايل ،زلمد عثمان البطمة ،التحليل ادلايل ،دار حنني للنشر ،االردن ن 
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إن أىداف التحليل ادلايل ختتلف باختالف األىداف ادلهتمة بو سواء كان ىدف :    أهداف التحليل المالي)2
ة، أو ـــايل للمؤسســا ادلدير أو ادلسري املـة و نعين هبم أساســـراف الداخليـادلؤسسة يف حد ذاهتا أي ىدف األط

امهني و عليو فيمكن أن نلخص أىداف ـــىدف األطراف اخلارجية و نعين هبم البنوك و ادلؤسسات ادلالية للمس
 :التحليل ادلايل كما يلي

إن الطرف الداخلي يعترب أساسي و ضروري الختاذ القرارات ادلالية و توسيع  :أهداف األطراف الداخلية (أ
. االستثمار و ىذا من طرف ادلدير أو ادلسري ادلايل للمؤسسة

: ومن أىداف ىذا التحليل

 .إعطاء حكم على التسيري ادلايل للفرتة اخلاضعة للتحليل 
االطالع على مدى صالحية وصلاعة السياسات ادلالية، اإلنتاجية، التمويلية التوزيعية للفرتة اخلاضعة  

 .للتحليل
التحقق من ادلركز ادلايل للمؤسسة واألخطار ادلالية اليت قد تتعرض ذلا ادلؤسسة نتيجة لسياسة التمويل  

 .ادلعتمدة
استعمال ادلعطيات ادلتوصل إليها كأساس للتنبؤات ادلستقبلية، و بذلك يكون التحليل ادلايل مكمال  

  01 .لعملية التسيري النقدي يف ادلؤسسة
: هتدف األطراف اخلارجية ادلذكورة سابقا من خالل التحليل ادلايل إىل مايلي: أهداف األطراف الخارجية(ب

   مالحظات حول األعمال اليت تقوم هبا ادلؤسسة يف ادليدان ادلايل 

 .تقييم النتائج ادلالية و بواسطتها حتديد ادلبالغ أو الوعاء الضرييب احلقيقي 
 .تقدمي الوضعية ادلالية و مدى استطاعة ادلؤسسة لتحمل نتائج القروض 
 .اختاذ القرار فيما خيص عقد القرض عند التجاء ادلؤسسة إىل البنك 
 .اقرتاح سياسات مالية لتغيري الوضعية ادلالية و االستقاللية للمؤسسة 
 02.مقارنة الوضعية العامة للمؤسسة مع ادلؤسسات يف نفس القطاع 

                                                           
01،   02  ، 232 ، ص،دار احملمدية العامة،اجلزائر"اقتصاد مؤسسة"عرباجي امساعيل. 
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إجراءات التحليل المالي  :المبحث الثاني 

      لقيام احمللل ادلايل بوظيفتو جيب عليو التقيد بإجراءات التحليل ادلايل ،و تتحدد ىذه األخرية من خالل 
. زلددات وأدوات التحليل ادلايل 

محددات التحليل المالي و أدواته  :المطلب االول 

 :03 محددات التحليل المالي)1

:          جناح احمللل ادلايل يف صلاح ادلؤسسة مرىون مبا يلي 

.-  ادلعلومات ادلتوفرة لديو و إمكانية حتليلها●    

. مدى إىتمامو بادلؤسسة ●    

. االخطاء و العيوب احملاسبية يف ادلؤسسة ●    

: كما صلد ان من اىم زلددات التحليل ادلايل مايلي 

. كلما كانت ادلعلومات ادلالية وافية و دقيقة كلما كانت نتائج التحليل ادلايل أفضل●    

. التحليل ادلايل ال يصل اىل نتائج أكيدة وىو عادة يطرح أسئلة أكثر ما يعطي أجوبة ●    

قد يرتكز احمللل ادلايل على جانب واحد و يهمل اجلوانب االخرى ، فادلقرتض يركز على السيولة و ادلستثمر ●    
. يركز على الرحبية 

نوعية و كمية ادلعلومات ادلتوفرة للمحلل ادلايل ،فكلما كانت ونوعية ادلعلومات جيدة و دقيقة كلما كان ●    
. احلكم أدق على ادلؤسسة 

عملية التقرير الشخصي لدى احمللل ادلايل خاصة مبا يتعلق باالىتالك و تقدير سلصص الديون ادلشكوك ●    
 .فيها وتقدير الشهرة ضالل من الشك على مدى دتثيلها للواقع

                                                           
03 ، 167،168،ص2000عبد احلليم كراجة و اخرون ،اإلدارة ادلالية و التحليل ادلايل ،الطبعة االوىل ،دار الصفاء للنشر و التوزيع ،عمان 
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االستمرارية يف إستخدام القواعد احملاسبية من قبل احمللل ادلايل حيث أن تغري االسلوب سوف يؤدي اىل ●    
. نتائج عكسية 

زلدودية مؤشرات اإلجتاه ،فاذا تدنت نسبة السيولة يف ادلاضي فليس من الضروري أن تستمر يف ادلستقبل  ●    

.  عملية االختصار يف ادلعلومات ادلالية يف القوائم ادلالية التساعد احمللل اخلارجي على اإلستنتاج الصحيح ●    

عند اإلنتقال من أسلوب إىل اخر جيب أن يشار إىل ذلك يف القوائم ادلالية كاالنتقال يف تقييم بضاعة آخر ●    
 lifo اىل طريقة الداخل آخرا اخلارج أوال fifoادلدة من طريقة الداخل أوال اخلارج أوال 

تلجا كثري من ادلؤسسات اىل جتميل ميزانياهتا و ىذا ما يعيق احمللل ادلايل و جيد من قدرتو على احلكم ●   
بكفاءة على ادلؤسسة فمثال حصول ادلؤسسة على قرض طويل األجل يف هناية السنة ادلالية يرفع  من نسبة 

. التداول النو يزيد من سيولة ادلؤسسة و ىو يعترب من اخلصوم الثابتة و ليس ادلتداولة 

. القوائم ادلالية ال تعطي معلومات عن خطط اإلدارة يف التوسع أو العالقات مع ادلوردين ●    

   : يستعمل التحليل ادللي عدة تقنيات منها :  01 أدوات التحليل المالي)2

     يقوم مبقارنة الكشوف ادلالية لسنوات متعددة  .

     مقارنة ادلؤسسة مع ادلؤسسات األخرى من نفس القطاع،شلا يعطي للمؤسسة فرصة دلعرفة مكانتها يف  
. القطاع مع اكتشاف نقاط القوة و الضعف 

     تكون على شكل نسب ،وىذه األخرية من أكثر أدوات التحليل ادلايل استعماال حيث تبني رلموعة 
. وظائف يف ادليزانية أو جدول حسابات النتائج 

    تكون على شكل حتليالت ترتكز على أدوات تتماشى مع حالة ادلؤسسة مثل دراسة السيولة و دراسة
. التدفقات النقدية و ادلردودية ،ودراسة األخطار ادلالية اخلاصة باالستثمار 

 

                                                           
01  25،مرجع سبق ذكره ، ص"اإلدارة ادلالية "أمحد توفيق مجيل. 
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 01الجهات المستفيدة من التحليل المالي : المطلب الثاني 

       يستعمل التحليل ادلايل من عدة أطراف خارجية كادلؤسسات و البنوك كما توجد أطراف داخلية و اليت 
تعترب االىم يف إختاذ القرارات ادلالية ويتم ذلك منطرف ادلدير ادلايل و ادلسري ادلايل  

 :  جهات داخلية)1

هتتم االدارة ادلالية بالتحليل ادلايل و ذلك جبمع ادلعلومات للتوضيح بالسياسة ادلالية اليت تعمل  : اإلدارة المالية)أ
هبا ،والتطور احلاصل داخلها ،كما أن االدارة ادلالية ادلركزية تعتمد على الدراسات ادلالية من أجل تأسيس نظام 
معلومايت يسمح للمسريين بالتحكم يف السيولة و الربط بني مشكلة ادلردودية و اخلطر ،و تقوم بتحديد سياسة 

. القروض إجتاه الزبائن 

حيث تقوم ىذه االخرية باطالع على التحليل ادلايل للمؤسسة فإذا حققت ىذه االخرية :  نقابات العمال )ب
. ربح تطالب النقابة حبقوق العمال كادلكافآت و توزيع الربح 

:  الجهات الخارجية  )2

تعترب ادلصدر الرئيسي لتمويل ادلؤسسات و خاصة دتويل دورة اإلستغالل  :  البنوك والمؤسسات المالية)أ
لتسهيل النشاط التجاري ، و تطلب البنوك من ادلؤسسة تقارير من ادليزانية احملاسبية و جدول حسابات النتائج 
التقديرية حيث تقوم بتحليل ىذه اجلداول و تركز رحبية للؤسسة و ىيكلتها  ادلالية و ادلصادر الرئيسية لألمول و 
استخدامها يف ادلخاطر و التوقعات يف ادلستقبل و على ضوئها يقرر البنك منح القروض للمؤسسة او اإلمتناع 

. عن ذلك 

إذا كان ادلوردون يتعاملون مع ادلؤسسة بطريقة البيع باحلساب فهذا يؤدي إىل اخلوف من عدم  :  المودون)ب
. التسديد للمؤسسة 

عندما حتتاج ادلؤسسة اىل دتويل االستثمارات أو الزيادة يف رأس ادلال تلجأ  : المستثمرون و المساهمون)ج
الدولة بالدرجة االوىل إىل ادلستثمرين أو ادلسامهني لتزويدىا بالسيولة االزمة ، و تقدمي ادلؤسسة للمسامهني تقارير 

. عن نشاطها و القوائم ادلالية اخلاصة بكل دورة إستغالل و ذلك من أجل تقييم إدارة ادلؤسسة 
                                                           

01 ، 12،ص1998ناصر دادي عدون ،إقتصاد ادلؤسسة ،الطبعة االوىل ،دار احملمدية العامة ، اجلزائر 
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لكي حتدد مصلحة الضرائب الوعاء البد ذلا من حتديد القوائم ادلالية ،ولتحديد ضريبة  :  مصلحة الضرائب)د
. أرباح الشركات البد من حتديد نتيجة ادلؤسسة و ىذه النتيجة تظهر يف جدول حسابات النتائج 

نتائج التحليل المالي  : المطلب الثالث 

      ديكن تصنيفها إىل نتائج داخلية و أخرى خارجية  حيث على أساسها تتخذ القرارات من طرف سلتلف 
. األشخاص ذوي العالقة بادلؤسسة 

: 01 النتائج الداخلية للتحليل المالي )1

      حتديد مدى حتقيق ادلؤسسة للتوازنات ادلالية ادلطلوبة و احلكم على التسيري ادلايل لفرتة التحليل .

      إختاذ القرارات يف رلال ختطيط االستثمارات نتيجة لوجود إمكانية لذلك ،و كذلك بالنسبة للتمويل أو
. توزيع األرباح أو تغيري رأس ادلال 

      اإلطالع على مدى صحية السياسة ادلالية و االنتاجية و التنموية .

      التحقق من ادلركز ادلايل للمؤسسة و االخطار ادلالية اليت قد تتعرض ذلا بواسطة ادلديونية أو إطلفاض سعر
. الصرف 

      وضع ادلعلومات أو النتائج ادلتوصل إليها كأساس دلراقبة النشاط .

      إعطاء حكم على التسيري ادلايل لفرتات حتت التحليل .

: 02 النتائج الخارجية للتحليل المالي )2

: ديكن للمحلل اخلارجي أن يستخلص النتائج التالية 

      تقييم الوضعية ادلالية و مدى إستطاعة ادلؤسسة حتمل نتائج القروض .

      ادلوافقة أو الرفض لطلب القروض من البنوك اخلاصة .

                                                           
01   ، 02  ،   270ناصر دادي عدون ،إقتصاد ادلؤسسة ،مرجع سبق ذكره ،ص 
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      تقييم النتائج ادلالية و بواسطتها يتم حتديد الوعاء الضرييب .

     حتديد مستوى ادلؤسسة مقارنة مع ادلؤسسات االخرى من نفس القطاع و احلجم يف اإلقتصاد على مستوى
. اجلهة أو البلد 

     مالحظات حول االعمال اليت تفوم هبا ادلؤسسة يف اجملال ادلايل .

     إقرتاح سياسة مالية لتغيري الوضعية ادلالية و اإلستغاللية للمؤسسة .

إستعماالت التحليل المالي  : المطلب الرابع  

:  ديكن إستعمال التحليل ادلايل لعدة أغراض أمهها 

و يهدف ىذا التحليل اىل التعرف على مقدرة ادلدين على السداد أي الوفاء بإلتزاماتو  :  التحليل اإلئتماني)1
 ،وإىل ادلدى ادلوضوعية يف السياسات اليت تتبعها ادلؤسسة و ادلرتبطة بأولوية ادلقرض يف احلصول على  01ادلالية

      02حقوقو فيما لو تعرضت ادلؤسسة للتصفية أو اإلفالس 
:  ومن أىم ادلؤشرات ادلفيدة يف ىذا اجملال 

   مؤشرات السيولة يف األجل القصري  .

   مؤشرات ادلالئمة يف األجل الطويل .  

   مؤشرات الرفع ادلايل . 

   التدفق النقدي يف األجلني القصري و الطويل . 

يستعمل التحليل ادلايل يف تقييم اإلستثمارات أسهم الشركات ،وإستناد القرض و  : التحليل اإلستثماري)2
،ويستعمل يف احلصول على 03بالتايل تقييم ادلؤسسات نفسها و الذي يعود بالفائدة على األفراد و الشركات 

                                                           
01  ،03     ،  141،142عبد احلليم كراجة ،اإلداره و التحليل ادلايل ،مرجع سبق ذكره ،ص  
02 ، 27،ص2000زلمد مطر ،التحليل ادلايل اإلئتماين ،دار وائل للنشر ،عمان 
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معلومات حول صؤشرات عن ادلخاطرة اليت حتيط بإستثماراهتم يف ادلؤسسة فيما لو تعرضت للتصفية أو 
. 01اإلفالس

:          فمن أىم ادلؤشرات الكمية ادلفيدة لتحقيق األغراض ادلشار إليها أعاله ما يلي 

     مؤشرات الرفع ادلايل .

     مؤشرات األداء ومؤشرات السوق .

قد ترغب شركة يف شاء شركة أخرى أو اإلنضمام إليها لتكوين شركة جديدة شلا  : تحليل اإلندماج والشراء)3
 02يتطلب تقييم كل الشركتني و تقدير االداء ادلستقبلي ذلا

إن حتليل تفييم آداء ادلؤسسة يعتمد على تقييم رحبيتها و كفاءهتا يف إدارة موجوداهتا :تحليل تقييم األداء )4
وتوازهنا ادلايل وسيولتها ،وىذا اليهتم إال من خالل إستخدام التحليل ادلايل 

: و ديكن لإلدارة احلصول على معلومات عامة من البيانات ادلالية ادلنشورة مثل 

    مؤشرات عامة نع النشاط تدور حول الرحبية وسياستها يف دتويل اإلستثمار. 

     معدل دوران الذمم ادلدينة والدائنة ،معدل دوران :مؤشرات خاصة لتقييم آداء بعض اإلدارات مثل

 3اإلستثمارات،معدل دوران ادلخزون ومعدل دوران رأي ادلال العامل 

تتعرض ادلؤسسات اىل تذبذبات مستمرة قي أيواقها شلا يتطلب إعتماد اخلطط الكفيلة دلواجهة ىذه  :التخطيط)5
. التغريات ،وال يتم ذلك إال من خالل حتليل آداء ادلؤسسات يف السنوات السائدة بإستعمال التحليل ادلايل

باإلضافة لإلستعماالت التقليدية للتحليل ادلايل ادلشار إليو سابقا برزت حديثا إستعماالت أخرى يسلكها احملللون 
: ادلاليون لتحقيق أغراض ىامة و متخصصة مثل 

      التحليل ادلايل ألغراض تقييم اجلدوى اإلقتصادية للمشروعات .
                                                           

01 27زلمد مطر ، التحليل ادلايل اإلئتماين ،مرجع سبق ذكره ،ص 
02  141،142عبد احلليم كراجة ، اإلدارة ادلالية و التحليل ادلايل ،مرجع سبق ذكره ،ص 

 
3   29زلمد مطر ،مرجع سبق ذكره ،ص 
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      التحليل ادلايل ألغراض التنبؤ بالفشل للمشروعات .

     حتليل احملافظ اإلستثمارية .

     التحليل ادلايل لغرض دمج ادلشروعات .

     حتليل نوعية األرباح .

      التحليل البيئي اإلسرتاتيجي أو ما يعرف بتحليل swot01 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
01 29مرجع سبق ذكره،ص ، التحليل ادلايل اإلئتماين ،زلمد مطر. 



المالي التحليل وتطور نشأة                               األول الفصل  
 

17 
 

 خالصة الفصل

      من خالل ىذا الفصل ديكن أن نقول أن التحليل ادلايل ىو من الدعائم األساسية للمسريين ادلاليني داخل 

ادلؤسسة للقيام مبختلف اإلجراءات يف اجملال ادلايل ،وكذلك العديد من ادلتعاملني مع ادلؤسسة أو كل من هتمهم 

وضعية ادلؤسسة وإستغالذلا وىذا كلو يف إطار الظروف ادلالية والسياق العام الذي تعمل فيو ادلؤسسة وكذا 

. اإلسرتاتيجية العامة ذلا 

      كما يعترب التحليل ادلايل وسيلة فعالة للتعرف على نقاط الضعف و مراكز القوة داخل ادلؤسسة وىذا ال 

يكون إال بإستعمال ادليزانية احملاسبية اليت جيب إجراء بعض التعديالت يف عناصرىا نظرا لعدم إستجابتها بدقة و 

متطلبات التحليل ادلايل اجليد لوضعية ادلؤسسة ،و ذلذا يضطر احمللل ادلايل على اإلنتقال من ادليزانية احملاسبية اىل 

. ادليزانية ادلالية 
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 تمهيد

وبعد استعراضنا دلختلف ادلفاىيم حول التحليل ادلايل يف البنوك تطرقنا دلفهوم التحليل أداة فعالة يف اختاذ قرار منح 
 .القرض من طرف البنك

سنحاول يف ىذا الفصل التطبيقي ،توضيح ىذه العناصر اليت سبق ذكرىا بدراسة كاملة ،ومنوذج تطبيقي دللف 
 .طلب قرض تابع لوكالة بنك الفالحة والتنمية الريفية مبستغاًل 

وسنحاول من خالل دراسة ىذه احلالة وذلك باستقراء كافة اجلوانب ادلتعلقة مبنح قرض  وكذلك سلوك البنك يف 
 .شلارستو لوظيفتو الرئيسية وأساليبو يف ضبط الضمانات البنكية
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 تقديم بنك الفالحة والتنمية الريفية : المبحث األول

       شهد بنك الفالحة والتنمية الريفية منذ نشأتو إىل يومنا ىذا مجلة من التغًنات يف ىيكلو ومهامو وذلك يف 
: ظل اإلصالحات اليت عرفها اجلهاز ادلصريف، ومن أجل اإلدلام أكثر نتطرق إىل ما يلي

 تعريفو وتطوره: المطلب األول

      بنك الفالحة والتنمية الريفية من أىم البنوك اجلزائرية اليت عرفت تطورا مستمرا ليفرض وجوده على ادلستوى 
. الوطين من خالل دوره يف دفع عجلة التنمية 

 نشأة بنك الفالحة والتنمية الريفية  :أوال

 82/106ىو بنك عمومي أنشأ مبوجب ادلرسوم الرئاسي رقم  BADR      بنك الفالحة والتنمية الريفية 
 ادلؤرخ 85-84 م والذي عدل مبرسوم 1982 مارس 13 ىـ ادلوافق لـ 1402/مجادى األوىل/17الصادر يف 

م وقد أنشأ من أجل تطوير القطاع الفالحي وترقية العامل الريفي وذلك بإعادة ىيكلة 1985 أفريل 30يف 
 . BNAاجلزائري  وكالة للبنك الوطين 140

 دج الكائن مقرىا 3.300.000.000,00قدره        بنك الفالحة والتنمية الريفية شركة مسامهة ذات رأس مال 
. شارع العقيد عمًنوش باجلزائر العاصمة، حيث يتمتع باإلستقالل ادلايل ويعد تاجرا مع الغًن17الرئيسي بـ

 فرع منتشرة عرب أحناء الوطن؛ وىو ىيئة إقتصادية تقدم سلتلف 36وكالة وحوايل 288      يتكون حاليا من 
اخلدمات ،فبعد اإلصالحات والتوجو حنو إقتصاد السوق أصبح بنك البدر بنكا جتاريا شامال؛                

 عامل حسب 700ويعترب من أىم البنوك يف اجلزائر باعتباره ديتلك أكرب شبكة ،كما يشغل ما يفوق 
.  بنك مصنف حسب رللة قاموس البنوك4100 عادليا من بٌن 688، وحيتل ادلرتبة 2001إحصائيات 
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( 02)شكل رقم )BADRاذليكل التنظيمي لبنك الفالحة والتنمية الريفية: ثانيا

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ادلدير العامالرئيس

  I.Gادلفتشية العامة كاتبة ادلديرية

 مستشــارون

 رلالس وجلــان

 P.Cقطاع اإلتصاالت

 مديرية الشؤون الدولية
D.C 

مديرية ادلراجعة ومراقبة 
 D.P.C.Gالتسيًن

مديرية تنظيم الدرأسات 
 القانونية

مديرية الوسائل العامة 
D.M.G 

مديرية احملاسبة 
  واإلحصائيات

D.C.S 

مديرية إعادة تقييم ادلوارد 
 البشرية

 مديرية شبكة اإلستغالل

D.I.R.E 

مديرية العالقات 
 D.RIالدولية

 مديرية العمليات التقنية
 D.O.T.Eمع اخلارج

 مديرية احملاسبة العامة

D.I.G 

مديرية حتويل وصيانة اإلعالم 
 D.I.M.Iاآليل 

مديرية اإلعالم اآليل ادلركزي 
D.I.C 

مديرية دراسة اإلنتاج 
 D.E.P.Cواإلستغالل

مديرية دتويل ادلشاريع 
 D.F.A.Aالفالحية

ادلؤسسات الصغًنة . م
  D.I.M.Eوادلتوسطة 

مديرية دتويل ادلؤسسات 
 D.F.G.Eالكربى

 مديرية ادلستخدمٌن

اإلدارة )ادلديرية العامة ادلساعدة  القسم الدويل
(والوسائل  

 ادلساعدة لإلعالم. ع.م
  اآليل واحملاسبة واخلزينة

 ادلديرية العامة ادلساعدة
(موارد التغطية)  

 الفـروع

 مديرية متابعة الديون

D.S.R مديرية اخلزينة 

D.I 
 الوكاالت

 866– وكالة مستغاًل :المصدر
 -
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-( 866-وكالة مستغاًل )حملة حول بنك الفالحة والتنمية الريفية : ثالثا

:  إن ىذه الوكالة تضم فروع تتمثل يف- أ

 وتقوم ىذه األخًنة بتقدمي اخلدمات الواليةأي اهنا تقع يف بؤرة –يف وسط ادلدينة –     حيث أن مقرىا يتواجد
:  التالية

       ترقية القطاع الفالحي والصناعي واحلريف وتقدمي التسهيالت يف رلال اإلستثمار الوطين خاصة يف اجملال 
الفالحي و الصيد البحري وذلك عن طريق تقدمي قروض بنسب فوائد منخفضة للفالحٌن من أجل حتسٌن نوعية 
اإلنتاج وزيادتو ليستطيع منافسة ادلنتوج اخلارجي ،وىذا وفقا لربنامج وسلططات تنموية مسطرة مسبقا، وديكن أن 

: نلخص مهامو يف النقاط التالية

. تنمية رلموع القطاعات الفالحية  -
 .دتويل العمليات الفالحية التقليدية والزراعية  -

تقدمي ادلساعدات لكل ادلؤسسات اليت تساىم يف تنمية العامل الريفي، األطباء، الصيادلة، البيطريٌن  -
. ،حريف الصناعة التقليدية،الصيد البحري التجار اخلواص وكذا ادلؤسسات اخلاصة بأشكاذلا

   BADRالمبادئ التي يعتمد عليها بنك الفالحة والتنمية الريفية : المطلب الثاني

:         من أجل القيام مبهامو على أكمل وجو يرتكز البنك على مبادئ ندرجها فيما يلي

على  البنك توفًن اجلو ادلناسب للزبون أثناء تعاملو معو، فعليو توفًن ادلعلومات الدقيقة : مبدأ اإلستغالل .1
والصحيحة لو، ليكون على درأية بادلتغًنات الطارئة على الساحة اإلقتصادية، باإلضافة إىل اإلستقبال 

. اجليد والالئق
 على البنك أن يضمن للمتعاملٌن معو إعادة احلق ألصحابو فهو يستغل ودائع :مبدأ القرض والمخاطرة .2

 زبائنو يف منح قروض لزبائن آخرين، وىذا ما يدفعو للحرص على عودهتا لتوفًن عامـل 

. الثقة  للمودع بإثبات خطي، ويؤخذ على ادلقرتض ضمان على القرض ادلمنوح لو

جيب على البنك اإلحتفاظ بسيولة نقدية لديو ،دلواجهة طلبات السحب يف أي : مبدأ السيولة النقدية .3
. وقت 

 يلزم البنك ترك نسبة معينة من األموال يف خزينتو لتغطية حسابات ادلتعاملٌن، ومعامالهتم :مبدأ الخزينة .4
 .أما الفائض فًنسل إىل البنك ادلركزي
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 أموالو من الضياع أو السرقة ونلمس ذلك من محاية يوفر البنك للعميل األمان من خالل :مبدأ األمن .5
 .خالل التدقيق وادلراقبة الصارمة على اإلمضاءات وغًنىا

أىداف بنك الفالحة والتنمية الريفية       : المطلب الثالث

      باعتبار بنك بدر بنك جتاري يسعى لتحقيق األرباح من جهة وحتقيق أىدف إقتصادية عامة يف مقدمتها 
:  دفع التنمية من جهة أخرى فإن أىم أىدافو تتمثل فيما يلي

تلقى الفالحة حصة األسد يف إىتمامات البنك خاصة بعد اإلصالح األخًن والذي أعاد التوجيهات  -
إىل إعادة التمركز اإلسرتاتيجي للبنك وأعطى األولوية لتمويل التنمية الفالحية والريفية، فأصبح البنك 

يهدف إىل زيادة اإلستثمارات يف اجملال الفالحي مع تطوير ادلنتجات الغذائية، وكذلك مساعدة الفالح 
. على تصدير منتوجو خارج حدود الوطن

يعمل البنك على حتسٌن اخلدمات ادلقدمة للعمالء، وذلك يف ظل ادلنافسة بٌن البنوك ،خاصة بعد  -
 .اإلنفتاح الذي عرفو اإلقتصاد اجلزائري ،وكذلك اخلصخصة 

 .يرمي البنك إىل أجياد سياسة تكوين أكثر فعالية مع مجع ادلوارد -

يهدف البنك إىل ضمان التكوين اجليد للعاملٌن من أجل احلصول على خدمات أفضل وتسيًن     -
. أحسن 

يسعى البنك إىل تطوير األرياف وحتسٌن ظروف العمل فيها وفقا دلخططات التنمية خاصة بعد العشرية  -
. السوداء اليت تسببت يف النـزوح الريفي

  BADRالسياسات اإلقراضية لبنك الفالحة والتنمية الريفية : المبحث الثاني

     يعتمد البنك على سياسة إقراضية تضمن قيامو بالدور ادلنوط بو مع ضمان تقدمو ومنوه، ومع حتقيق األرباح 
. باعتباره بنكا جتاريا

        كما أن البنك دينح بتقدمي القروض قصًنة ومتوسطة األجل ويهمل القروض طويلة األجل واليت تتخصص 
. فيها بنوك أخرى

     ولذا سنتطرق يف ىذا ادلبحث لإلجراءات ادلتبعة حٌن منح القروض مع الشروط الواجب توفرىا يف طالب 
. القرض واليت ختتلف باختالف نوع القرض
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القروض الممنوحة من طرف بنك الفالحة التنمية الريفية  : المطلب األول

       يقوم البنك بتقدمي نوعٌن من القروض تتمثل يف قروض اإلستغالل وقروض اإلستثمار 

 قروض اإلستغالل  :أوال

:  مدهتا السنة الواحدة وىي عبارة عن تتجاوز      ىي قروض قصًنة األجل حيث ال 

 ىي قروض قصًنة األجل مضمونة من قبل الدولة وذلك عن :القروض الريفية المدعمة من طرف الدولة.1
عن طريق اخلزينة العمومية ويستفيد من ىذا النوع من القروض  (الفرق تدعمو الدولة)طريق ختفيض أسعار الفائدة 

 إىل 10000)ادلستثمرين والتجمعات الفالحية اخلاصة وىذه القروض سلصصة لتمويل تكاليف القرض من 
 . ( دج7000000

 ىي قروض قصًنة األجل مدعمة : قروض التجهيزات الفالحية القصيرة المدى والمدعمة من قبل الدولة.2
من قبل الدولة عن طريق اخلزينة العمومية وموجهة للمستثمرات الفالحية اخلاصة والعمومية بغرض التمويل 

. للحصول على التجهيزات الصغًنة

 ىي قروض قصًنة األجل دتنح للمؤسسات واألفراد بغرض مواجهة العجز يف :السحب على المكشوف.3
.  دج7500000إىل  20000  قيمتو منوترتاوحاخلزينة أو التكملة ادلؤقتة لرأس ادلال العامل، 

ىي قروض قصًنة األجل دتنح للمؤسسات واألفراد، حيث يكون مبلغ القرض ديثل : تسبيقات عن الفاتورات.4
  . دج2200000 إىل 50000 قيمتو من وترتاوح من مبلغ الفاتورة أو أقل ،70%

قروض اإلستثمار  :ثانيا

        يقتصر بنك الفالحة والتنمية الريفية يف ىذا النوع على تقدمي قروض متوسطة ادلدى فقط ،حيث ترتأوح 
:  مدهتا من سنتٌن إىل مخس سنوات وقد تصل إىل سبع سنوات وتتمحور يف

(:  ANSEG)قروض خاصة بوكالة دعم تشغيل الشباب . 1

سنة حيث يساىم البنك 35إىل 19 أعمارىم ما بٌن يرتاوحىي قروض متوسطة األجل منح لألفراد الذين        
 وأما الباقي وادلتمثل يف نسبة من %25و %20 بٌن ترتاوح من قيمة ادلشروع والوكالة بنسبة %70بنسبة 
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 يدفعو الزبون، حبيث يعفى البون من الضرائب لندة مخس سنوات كما تكون نسبة الفائدة %15 إىل 10%
. ادلطبقة منخفضة

(: CNAC)قروض خاصة بالصندوق الوطني لتأمين البطالة .2

سنة، حيث 50 إىل 35 أعمارىم بٌن يرتاوح        ىي قروض متوسطة األجل حيث تقدم لألفراد الذين 
.  من قيمة ادلشروع أما الباقي فيحملو كل من الصندوق والزبون%70يساىم البنك بنسبة 

 :القروض المباشرة مع العمالء.3

.      ىي قروض متوسطة األجل دتنح لألفراد بغرض مواجهة العجز يف اخلزينة كما هتدف إىل توسيع النشاط

اإلجراءات الالزمة لمنح القروض  :المطلب الثاني 

       لكي يقوم البنك مبنح قروض عليو مراعاة عدة شروط أمهها ادلتعلقة بادلقرتض نفسو أو النشاط ادلراد دتويلو 
:  وندرجها يف فرعٌن

الشروط الواجب توفرىا يف ادلقرتض : الفرع األول

سنة 19)جيب أن يكون زلل ثقة بدون سوابق عدلية وبالغ السن القانونية :السمعة الجيدة واألىلية  .1
. (فما فوق

  .االقتصادية يساىم يف التنمية اقتصادياأن يكون النشاط ادلمول  .2

 .أن ال خيل النشاط بالعادات والتقاليد الشائعة يف اجملتمع .3

 .أن يكون النشاط فعال موجدا لفرص عمل جديدة .4

 ادلشروع من مجيع النواحي عن طريق النسب والقوائم ادلالية وكذا ادليزانية دراسة أي : الماليةالدراسات .5
 .التقديرية

الوثائق الالزمة دلنح القرض  : الفرع الثاني

      إن البنك يشرتط على طالب القرض تكوين ملف حسب نوعية القرض، لكن يف غالب األحيان يكون 
: ادللف متكونا من الوثائق التالية

. طلب خطي  -
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 .السجل التجاري للنشاط -

 .شهادة اإلعفاء من الضرائب -

 .شهادة تثبت الوضعية إزاء الصندوق الوطين للتأمينات -

 .رلموعة ادليزانيات للسنوات الثالث األخًنة -

 .اإلجيارعقد ادللكية أو  -

 .(الفواتًن)وثيقة تثبت أسعار ادلعدات  -

 أشهر وتتم الدراسة 03 تتجاوز ادللف بعد تقدديو كامال من طرف طالب القرض يف مدة ال بدراسةويقوم البنك 
.  الضمانات ادلقدمةودراسةحول زلورين، تقنية إقتصادية ومالية، 

كيفية منح ومتابعة القروض من طرف البنك  :المطلب الثالث

كيفية منح القروض من طرف البنك : الفرع األول

:           يتم منح القرض من طرف بنك الفالحة والتنمية الريفية كما يلي

. التفاوضإتصاالت بٌن ادلقرتض وادلصريف من أجل  .1
 .تقدمي ادللف دلذكور سابقا .2

 :  التحليلية، وذلك باستعمال النسب ادلالية من طرف ادلصريف وىيبالدراساتالقيام  .3

 اإلستثمارات/األموال الدائمة = نسبة التمويل .
  رلموع الديون/األموال اخلاصة =نسبة التمويل  الذايت. 

  رلموع األصول /متداولةأصول =نسبة السيولة لألصول. 

  اإلستثمارات/أموال خاصة=نسبة التمويل اخلاصة. 

 رلموع الديون قصًنة األجل/قيم جاىزة+قيم غًن جاىزة=نسبة السيولة اخلاصة. 

 رلموع اخلصوم/رلموع الديون =نسبة القدرة على السداد. 

 رلموع الديون قصًنة األجل /متداولةأصول = نسبة السيولة العامة. 

 رلموع الديون قصًنة األجل/قيم جاىزة = نسبة اخلزينة اآلنية. 

وذلك من أجل التأكد من صحة ادلعلومات الواردة يف ادللف، ويتم ذلك من طرف : الزيارة الميدانية .4
عمال البنك ومصلحة العقارات، بعد ذلك يتم كتابة تقرير حول الزيارة والتحقق لتحويل ادللكية 

. كضمان
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 أشهر 03عرض ادللف على جلنة القرض اليت تقدم ردىا إما بالقبول أو الرفض وىذا يف آجال تقدر بـ .5
 .من بدأية تقدمي الطلب

: يرفض الطلب لعدة أسباب من بينها : حالة الرفض- أ

. السمعة السيئة     * 

. عدم صدق القوائم ادلالية     * 

. الضمانات غًن كافية    * 

نقص الشروط الالزمة واخلاصة إما مبصلحة البنك أو اخلاصة باإلقتصاد ككل ويف ىذه احلالة حيق لطالب     * 
:  القرض أن يتقدم بالطعن مرتٌن

. مرة أمام الوكالة ادلتقدم إليها بطلب القرض   * 

. مرة أخرى على مستوى ادلديرية العامة   * 

يف ىذه احلالة يتم إستدعاء طالب القرض من طرف البنك من أجل فتح حساب جاري لدى : حالة القبول-ب
البنك خاص مبسامهتو الشخصية كما يقوم بتقدمي الضمانات العينية أو الشخصية تفاديا خلطر عدم السداد أو 

ويتم نقل ادللكية لصاحل (القيمة والوقت)،خطر عدم قابلية الضمانات للتحويل  (السيولة)خطر معدل الفائدة 
البنك خالل مدة القرض ،مث يقوم العميل باإلمضاء على مجيع الوثائق الالزمة، بعد ذلك يقوم البنك بإعطاء 

ويتم وضع جدول إىتالك القرض كما  (الفواتًن اليت إستعملها ادلقرتض)شيك مسطر لصاحل ادلورد للخدمات 
 : يلي
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 جدول منوذجي الىتالك القرض: (01)الجدول رقم

 

     

   

  

           

    

 

 

 

. إعداد الطلبة باإلعتماد على اجلدول ادلايل: المصدر

 أيام قبل وصول ميعاد التسديد عن طريق 08       عند وصول الدفعة األوىل للسداد يتم إعالم ادلقرتض بـ 
عمولة + أيام يرسل البنك إليو إنذارا فيلزم العميل بتسديد قيمة الدفعة 03إشعار فإذا مل يسدد ما عليو خالل 

التأخًن مع إظهار سبب التأخًن، فإذا مل يلتزم العميل ومل يسدد يقوم البنك بإلغاء جدول اإلىتالك اخلاص 
الفوائد وعموالت التأخًن كما أن البنك يوقف مجيع +بالعميل وجيرب على تسديد قيمة الدفعات مرة واحدة 

التعامالت معو مستقبال لكونو ليس زلل ثقة أما إذا أتى مبربرات تأخًنه بوثائق رمسية يكون أمام حالة إعادة 
. اجلدولة اليت يلجأ إليها البنك قبل اللجوء إىل القضاء

متابعة القرض من طرف البنك  :الفرع الثاني

:        تتم متابعة القرض القروض عرب اخلطوات التالية

. فتح ملف حيتوي على إسم الزبون اجلديد -

  أصل القرض    ادلدة    أصل القرض يف بداية ادلدة    الفائدة            اإلىالك         الدفعــة     
                                                                                             يف هناية ادلدة

1                  E                  F=E-i            Am=E/n A=F+Am   E'=E-Am 

2                   E'                    F'=E'-i        Am=E'/n    A'=F'-An  E"=E'-Am 

.                           .                    . 

.                           .                    . 

.                           .                    . 

 مج                                          
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 .وضع حد أقصى للخصم  -

تشكيل أوراق خاصة باخلطر ادلباشر أو احلالة العامة لألخطار، وذلك بوضع حصيلة إمجالية لألخطار  -
 .ادلتعلقة بادلقرتضٌن

 احلد األقصى جتاوزوضع البنك جملموعة من ادليكانيزمات اليت تسمح مبتابعة القروض ومراقبة مدى  -
ادلسموح بو والذي حيدد عموما كل سنة بالنسبة لكل نوع من أنواع القروض مع وضع حسابات 

 . احلاصلة واليت تسح مبراقبة الزبونللتجاوزات

 تفصيلية لتفادي ادلخاطر لذا جيرب البنك ادلركزي البنوك بتقدمي دراسات طلبات القروض دراسةتتم  -
 .تقارير شهرية لكي يتم حتديد مركزية اخلطر ومنو تفاديو

:  ويف ما يلي جدول دلتابعة القروض

 متابعة القروض يف بنك الفالحة والتنمية الريفية  :(02)جدول رقم

    

 

 

 

 

 

 

 

                        

بنك الفالحة والتنمية الريفية : المصدر

 

 اجملاالت                  أجل متفق عليو                     آخر أجل للتصريح

  مــــارس31 فيفــري                       28                 1     

  مــــأي31 أفريــل                        30                 2     

  جويليـــة  31 جــوان                        30                 3     

  سبتمبــر30 أوت                              31                  4     

  نوفمبــر30 أكتــوبر                       30                  5     

  جانفــي30 ديسمبــر                       31                  6     
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 دراسة حالة قرض: المبحث الثالث

دراسة ملف قرض من طرف الوكالة التابعة لبنك الفالحة والتنمية الريفية يعترب خطوة ىامة يف مصًن اجتاه ادلشروع 
 وذلك بدراسة كل ادلعلومات ادلتوفرة عن ادلشروع 

 دراسة المؤسسة طالبة القرض: المطلب األول

 .معلومات حول ادلؤسسة : الفرع األول

يف اطار برنامج التنسيق مع الصندوق الوطين للتامٌن على البطالة ،تايت طبيعة ىذه ادلؤسسة لتدخل سوق ادلنافسة 
 .احمللية

 .ادلؤسسة ذات طابع إنتاجي ،يأيت ختصصها يف تربية األبقار ادلنتجة للحليب 

 .ومؤسسة تربية األبقار ادلنتجة للحليب تلعب دورا مهماّ يف تطوير ميدان الفالحة واإلنتاج

 .حتمل ادلؤسسة اسم صاحبها الكلي والنوع الذي دتارسو ادلؤسسة راجع إىل ختصص صاحبها يف ذلك اجملال 

اندرجت ىذه ادلؤسسة يف إطار تطوير اإلنتاج الفالحي، بعد حصول صاحبها على شهادة التأىيل يف إطار 
 .برنامج التكوين

ادلمثل القانوين للمؤسسة، وهبذا خيول لو القانون كافة صالحيات ادلسًن، سواء تعلق األمر * ه*يعترب السيد 
 .باستثمار األموال يف رلال الفالحة أو التسيًن اإلداري 

  .(صاحب ادلشروع)معلومات عامة حول مسًن ادلؤسسة : الفرع الثاين

 سنة ،متزوج وىو من خريج معهد العلوم الزراعية، متحصل على شهادة مهندس 40يبلغ من العمر * ه*السيد 
دولة ختصص الفالحة والّري وطبيعة الشهادة ادلتحصل عليها، ختول لو شلارسة ىذا النشاط ادلقرتح يف طلب 

 .القرض، وذلك لتجانس الشهادة وطبيعة نشاط ادلشروع 

 .غًن مرتبط بأي غدارة حكومية، وال ديارس أي مهنة أخرى* ه*السيد

 .حيث انو تتوفر فيو مجيع الشروط القانونية األخرى
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 .معلومات حول القرض : الفرع الثالث

مبستغاًل مبلف طلب قرض، بعد حصولو على موافقة * 866*إىل وكالة * ه*    يف تاريخ زلدد تقدم السيد 
 .مبدئية من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 

 :يندرج القرض ضمن قرض متوسط األجل، وىو موزع بعد احلصول على ادلوافقة النهائية للبنك على النحو التايل

  دج2.388.890تكلفة ادلشروع تقدر ب  
  ادلوارد ادلالية مثبتة على الشكل التايل: 

 دج1.672.223 أي %70=بنك الفالحة والتنمية الريفية  -
 دج 177.778 أي %20حصة اإلعانة اخلاصة بالصندوق الوطين لدعم الشباب  -
 دج238.889 أي %10احلصة الشخصية  -

 :مبلف قرض حيتوي على الوثائق التالية * ه*ومن اجل جتسيد ىذا ادلشروع تقدم السيد 

  طلب خطي من طرف الزبون. 
  نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. 
  شهادة إقامة. 
 شهادة ميالد. 
 شهادة عدم شلارسة أي عمل من الصندوق الوطين للتامٌن على البطالة. 
 شهادة ختصص الزبون. 
  نسخة من السجل التجاري. 
  مستخرج ضرييب. 
  شهادة التأىيل. 
  شهادة االنتساب ادلستخرجة من الصندوق الوطين لغًن اإلجراء. 
  فواتًن شكلية. 
  إثبات فتح احلساب لدى الوكالة. 
  ميزانية زلاسبية تقديرية وجدول حسابات النتائج وجدول اذليكل ادلايل واالمتالك. 



 الفصل الثالث                         دراسة تطبيقية لبنك الفالحة والتنمية الريفية
 

68 
 

 الضمانات :الفرع الرابع 

  يف إطار تسيًن سلاطر عدم التسديد واحتواء احتمال ظهور نسب اخلطر، وبعد التقرير األويل ادلرسل من جلنة 
القرض التابع للوكالة إىل خلية القرض التابعة للمجمع اجلهوي لالستغالل، ومن اجل قبول طلب القرض ،مت 

فرض ضمانات على الزبون صاحب الوكالة، وتايت مجلة الضمانات ادلطلوبة كقاعدة متينة الختاذ القرار وأسلوب 
 .تسيًن منطقي للنشاط البنكي 

 .صاحب الوكالة * ه*وىنا رلمل عناصر الضمانات اليت احتوى عليها ملف السيد 

  وثيقة الرىن اخلاصة بادلستودع وقطعة األرض اليت سًّن عليها راعي البقر ادلنتجة للحليب. 
 عقد ملكية األراضي وعقد ملكية ادلستودع. 
  موضوع القرض األبقار، مضافا  )تعهد من ادلوثق باكتتاب وثيقة تامٌن متعدد األخطار على التجهيزات

 .(إليها كل التجهيزات اخلاصة بعملية تربية األبقار 
 وصل إيداع احلصة الشخصية من النسب ادلخصصة جملموع القرض. 
 حصة ضمان القروض ادلصغرة. 
  وثائق أخرى وتعترب كضمانات. 

  .حساب مؤشرات التوازن المالي والنسب المالية للمؤسسة:المطلب الثاني

للوكالة  كإثباتات مالية زلاسبية دتكن من ادتام الدراسة على * ه*   تعترب الوثائق احملاسبية اليت يقدمها الزبون 
أكمل وجو مثل إرساذلا للجنة اخلاصة بالقروض يف رلمع االستغالل، الختاذ القرار النهائي بالنسبة لصاحب 

 :جاء ملفو ادلايل مكون من * ه*الوكالة  السيد 

 ادليزانية التقديرية للسنوات اخلمسة القادمة -
 جداول ىيكلة االستثمارات واذليكلة ادلالية  -
 جدول االستهالك  -
جدول حسابات النتائج التقديرية وسوف نقوم بالدراسة ادلالية ذلذه العناصر اإلدارية بغية معرفة الوضعية  -

ادلالية للوكالة االستثمارية وكذا الستقراء لغة األرقام ادلتواجدة فيها ومنو زلاولة اخلروج بنتيجة عن درجة 
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اخلطر ادلتواجدة يف ادللف وكذا أسلوب البنك يف معاجلة ىذا العنصر وأسلوب تطبيق الضمانات قبل 
 .اخلروج بقيمة هنائية حول ادلشروع الكلي

 الميزانية التقديرية للسنوات الخمسة القادمة  : أوال

 

 
 -*866-وكالة *وثائق من البنك : ادلصدر
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 نفس الرجع السابق: المصدر
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  1/1000القيم مأخوذة بالنظام
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  1/1000األرقام مأخوذة بالنظام 

 نتائج الدراسة المطبقة: المطلب الثالث
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 :القراءة التحليلية للوضعية المالية للمؤسسة

 :انطالقا من الوثائق احملاسبية ادلقدمة ديكننا اخلروج بالقراءة التحليلية التالية

 :رأس ادلال العامل -

باعتبار رأس ادلال العامل يف التحليل ادلايل جزء من األموال الدائمة اليت تفيض عن األصول الثابتة ويعرف أيضا 
 :هبامش األمان وحيسب 

 

 

 وىذا اجلدول حساب رأس ادلال العامل خالل السنوات اخلمسة من ادليزانية 

  حساب رأس ادلال العامل03اجلدول رقم 

 السنة اخلامسة السنة الرابعة السنة الثالثة السنة الثانية السنة األوىل البيان
 1136 988 907 756 910 رأس ادلال العامل 

 

يف السنة * 910*انطالقا من النتائج ادلتحصل عليها ،نالحظ ان رأس مال العامل يف تزايد مستمر حبيث من 
 أو ةيف السنة اخلامسة، وبالتايل ىي تطورات اجيايب* 1136*يف السنة الثنية إىل ان وصل * 756*األوىل إىل 

 .ذات مؤشر إجيايب للمؤسسة لتغطية استثمارىا

 :احتياج رأس ادلال العامل -

ىو الذي حتتاج إليو ادلؤسسة بصفة حقيقية دلواجهة احتياجاهتا من السيولة عند موعد استحقاقها وديكن حسابو 
 :على النحو التايل

 

 

  اصول ثابتة–األموال الدائمة =رأس المال العامل 

 (سلفات مصرفية + د ق أ  )- (ق ح + ق إ )= احتياج رأس المال العامل 
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 وىذا اجلدول حساب احتياج رأس ادلال العامل خالل السنوات اخلمسة من ادليزانية

  حساب احتياج رأس ادلال العامل04اجلدول رقم 

 السنة اخلامسة السنة الرابعة السنة الثالثة السنة الثانية  السنة األوىل البيان
احتياج رأس ادلال 

 العامل 
00 -268 -346 -395 -373 

 

    نالحظ من خالل النتائج ادلتحصل عليها  ان احتياج رأس ادلال العامل يف تناقص مستمر  حبيث يف السنة 
األوىل كان ديكن مبعىن ان ادلؤسسة يف حالة توازن وبالتايل لدى ادلؤسسة رأس ادلال الكايف لتميل احتياجاهتا أما يف 

يف السنة *  395*-يف السنة الثالثة مث * 346*-مث * 268*- السنة الثانية بدأت يف تناقص وصلت إىل 
 .مبعىن ان للمؤسسة فائض يف رأس ادلال العامل لتغطية كل احتياجاهتا * 373*-الرابعة مث يف السنة اخلامسة 

 :القدرة على التمويل الذايت -

 :ىي عبارة عن نسبة تبٌن مدى استقاللية ادلؤسسة عن الغًن وحتسب كما يلي

= ن ت ذ 
اخ

∑الديون
  

 وىذا جدول حساب القدرة على التمويل الذايت خالل السنوات اخلمسة من ادليزانية 

  حساب القدرة على التمويل الذايت05اجلدول رقم 

 السنة اخلامسة  السنة الرابعة السنة الثالثة السنة الثانية السنة األوىل البيان 
القدرة على 

 التمويل الذايت
 

699 
 

777 
 

825 
 

804 
 

849 
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مث * 699*من خالل اجلدول نالحظ ان القدرة على التمويل الذي يف تزايد مستمر حبيث كان يف السنة األوىل 
يف السنة الرابعة إىل ان وصل إىل * 804*يف السنة الثالثة مث * 825*يف السنة الثانية مث *777*انتقل إىل 

 .يف السنة اخلامسة وبالتايل ىو مؤشر إجيايب يف عملية القرض* 849*

 

  النسب ادلالية: 

ىي العالقة بٌن القيمتٌن ادلتتاليتٌن  ذات معىن مع اذليكل االستغاليل وادلايل وىذه القيم تأخذ من ادليزانية أو من 
 .جدول االستغالل أو منهما معا دلدة زمنية معينة 

 وىذا جدول حساب النسب ادلالية من خالل ادليزانية وجدول حسابات النتائج 

  حساب النسب ادلالية06اجلدول رقم 

 السنة اخلامسة  السنة الرابعة السنة الثالثة السنة الثانية السنة األوىل البيان
نسبة مردودية 

 النشاط
0.183 0.224 0.243 0.219 0.234 

نسبة مردودية 
 األموال اخلاصة

1.274 1.591 1.755 1.612 1.753 

نسبة الصول 
 اخلاصة

0.079 0.093 0.105 0.121 0.158 

 

 :نالحظ من خالل اجلدول أن

  يف * 0.224*يف السنة األوىل مث * 0.183*نسبة مردودية النشاط يف تزايد مستمر حيث انتقل من
يف السنة * 0.234*يف السنة الرابعة مث* 0.219*يف السنة الثالثة مث إىل * 0.243*السنة الثانية مث 

 .اخلامسة فهي تبٌن ما يقدمو رقم األعمال من نتائج 
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  يف السنة األوىل مث *  1.274*نسبة مردودية األموال اخلاصة يف تزايد مستمر حيث انتقلت من
يف السنة الرابعة * 1.612*يف السنة الثالثة مث إىل * 1.755*يف السنة الثانية مث * 1.591*
 .يف السنة اخلامسة وىذا يعرب عن منو ادلؤسسة* 1.753*مث
  نسبة األموال اخلاصة ىي أيضا يف تزايد مستمر كما ىو مبٌن يف اجلدول وىذا يعترب نشاط تقديري

 .وبالتايل تعترب جيدة بالنسبة للمؤسسة
من خالل ىذا اجلدول ديكن حساب النتيجة من خالل ادليزانية وجدل حسابات : النتيجة السنوية -

 .النتائج خالل السنوات اخلمسة 
 

 السنة اخلامسة السنة الرابعة السنة الثالثة  السنة الثانية السنة األوىل  البيان
 419 374 395 347 269 النتيجة 

 

يف السنة األوىل  إىل ان * 269*نالحظ من خالل اجلدول أن النتيجة يف تزايد مستمر حيث انتقلت من 
 .يف السنة اخلامسة وبالتايل ادلؤسسة حتقق ربح خالل السنوات اخلمسة وىو مؤشر إجيايب ذلا * 419*وصلت 

 :مؤشر اخلزينة -

تعترب رلموعة من األموال اليت حبوزة ادلؤسسة دلدة دورة استغاللية وىي دتثل صايف القيم اجلاىزة وديكن حساهبا كما 
 :يلي 

  احتياج رأس ادلال العامل –رأس ادلال العامل = اخلزينة 

ومن خالل ىذا اجلدول ديكن حساب مؤشر اخلزينة خالل ادليزانية وجدول حسابات النتائج خالل السنوات 
 .اخلمسة 

 السنة اخلامسة  السنة الرابعة  السنة الثالثة  السنة الثانية  السنة األوىل  البيان 
 1509 1383 1253 1024 910 مؤشر اخلزينة
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نالحظ من خالل اجلدول ان اخلزينة موجبة خالل السنوات اخلمسة، وبالتايل يكون رأس ادلال العامل اكرب من 
احتياجاتو ويف ىذه احلالة ديكن للمؤسسة إبقاء جزء من أمواذلا لتغطية بعض التزاماهتا أو توظيف ىذه األموال يف 

 .مشاريع أخرى 

 تقييم أىمية التحليل في البنوك: 
من خالل الدراسة ادلالية اليت بٌن أيدينا ديكن وضع دراسة مفصلة جململ ادلؤشرات ادلالية ادلهمة اليت  -

 .يف تشخيص الوضعية ادلالية دلؤسسة * 866*تعتمدىا الوكالة 

ومن خالل ىذه العملية ديكن تقدير أمهية التحليل ادلايل كعملية جوىرية وأداة مهمة جدا يف عملية اختاذ قرار منح 
 .القرض من عدمو

انّو من ادلهم جدا اإلشارة إىل ان الضمان احلقيقي دلنح أوىل قرض كان يبدأ من عملية التشخيص اجليد  -
للوضعية ادلالية للمؤسسة اليت من خالذلا يتم الوصول إىل معرفة مدى مردودية ادلشروع ادلقدم للتمويل، 

 ادلايل الذي تكون عليو ادلؤسسة طالبة القرض والذي خيول ذلا إمكانية مواجهة األخطار ىوكذا ادلستو
 .الداخلية واخلارجية أيا كان نوعها 

لقد مسح لنا االطالع على ادلؤشرات ادلالية يف احلالة اليت ديكن دراستها من استخالص نتائج عديدة إىل  -
 .مكانة وأمهية التحليل ادلايل كأداة رياضية وعملية يف التسيًن البنكي لعمليات التمويل 

ان تسجيل قيم موجبة لرأس ادلال العامل، يعين إمكانية تغطية األموال الدائمة لصايف االستثمارات،  -
فتسجيل قيم مالية يف ىذا ادلؤشر يساعد الوكالة يف تسجيل وجود خطر من خالل اإلختالالت التوازن 

 .ادلايل يف ادليزانية ادلالية 

كما ان تسجيل قيم معتربة للقدرة على التمويل الذايت، يشًن إىل قدرة ادلؤسسة طالبة القرض على االحتفاظ 
مبستوى معٌن من التمويل ادلايل يسمح ذلا مبواجهة مشاكل تقلبات السوق مثال وغًنىا من األخطار الداخلية 

 .واخلارجية 

مبعرفة مدى حاجة ادلؤسسات إىل التمويل، * 866*أخًنا مسحت لنا الدراسة التطبيقية يف الوكالة  -
 .شلا يوثق دائما ضرورة اعتماد التحليل ادلايل يف عمليات منح القروض كخطوة ال ديكن جتاوزىا 
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 خالصة الفصل

       انطالقا من دراستنا ذلذا الفصل نستنتج ان قرار من القرض من طرف بنك الفالحة والتنمية الريفية يتم عن 
 .طريق تسليط الضوء على الكثًن من العناصر بصفة جيدة بغية احلصول على قرار سليم النتائج

وثائق زلاسبية   )...     إّن أي ملف قرض ينبغي ان حيتوي على العناصر من اجل دراسة بشكل كامل منها 
 (... وجداول مالية وميزانيات تقديرية

 .    كما ان التحليل ادلايل ىو األداة اجلوىرية يف اختاذ قرار عملية منح القرض من طرف البنك 

   وتعترب الضمانات ادلقدمة ىي من اإلجراءات ادلّتخذة من طرف البنك من اجل ضمان القرض وبالتايل فهو 
 .الذي خيتار الضمانات اليت ينبغي على الزبون االلتزام هبا 

    أخًنا ديكن القول ان عنصر أو خطر عدم التسديد ىو الذي يتخوف منو البنك كونو عنصر مرن ويتخذ عّدة 
على زلاربة ىذا اخلطر بكل األساليب ادلمكنة ذلك من * 866*أشكال وصور ويف ىذا الصدد جتتهد وكالة 

خالل قرضها للضمانات ادلتماشية مع ىذا اخلطر  من أجل ضمان سًن جيد للقرض باإلضافة إىل متابعة مستمرة 
 .لعمليات التسديد الدورية احملددة وادلشروطة
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تمهيد  

 يعترب اجلهاز ادلصريف يف أي دولة عبارة عن جهاز تنظيمي تقع عليو أعباء سبويل العمليات اإلنتاجية يف 
اجملتمع ، فاحلاجات ادلتزايدة للوسائل التمويلية و ادلوارد ادلالية الضرورية لتحقيق االستثمارات و التنمية االقتصادية 

بصفة عامة تقتضي توفر رلموعة من ادلؤسسات اليت تتكفل و حشد موارد اجملتمع من األموال و سد حاجيات 
الببلد دلختلف أشكال االئتمان ادلتفاوتة اآلجال و كذا إنشاء وسائل الدفع ادلتداولة بُت األفراد و ذلك وفقا 
. ألىداف مسطرة و اليت زبتلف من دولة إذل أخرى نتيجة اختبلف قدرهتا االقتصادية و توجهاهتا السياسية 

تطور الجهاز المصرفي الجزائري  :المبحث األول 

 يعد اجلهاز ادلصريف ادلمول الرئيس يف اقتصاديات ادلديونية أين تكون االحتياجات ادلالية الكبَتة جدا 
بالنظر إذل األموال ادلتاحة ، و ىذا نظرا لعدم كفاءة األسواق ادلالية أو غياهبا سباما ، و ىو ما جعل منو زلورا 

أساسيا لتمويل احلركة التنموية باجلزائر ، وقد عرف ىذا القطاع تطورات و تغَتات منذ االستقبلل ، لكن التزامو 
. بتمويل القطاع ، و شكل عبئا  ثقيبل على وضعيتو ادلالية شلا حال دون ربقيق األىداف ادلرجوة 

  و بالنظر إذل ما سبلي ادلعطيات االقتصادية و ادلالية اجلديدة على ادلستويُت الوطٍت و الدورل ، فان ىذا 
القطاع ال يزال يواجو ربديات كبَتة و على مجيع ادلستويات لذلك سنحاول من خبل ىذا ادلبحث التعرف على 

: مفهوم اجلهاز ادلصريف و سلتلف التغَتات و التطورات اليت طرأت عيو و ذلك من خبلل ىذه ادلطالب 

 1لمحة تاريخية عن الجهاز المصرفي الجزائري: المطلب األول 

 بنكا أجنبيا خاصا اغلبها من جنسية فرنسية ، و 24سبيز النظام ادلصريف قبل استقبلل اجلزائر بوجود أكثر من 
باإلضافة لذلك كانت ىناك سوق رأمسالية صغَتة و شركات للتامُت و صناديق الربيد للودائع و االدخار ، كما 

انو بعد احتبلل فرنسا اجلزائر مت تنظيم اجلهاز ادلصريف ليليب حاجيات ادلستعمرين و زبدم التجارة اخلارجية ما بُت 
اجلزائر وفرنسا ، أي أن ىذا التنظيم دل يأخذ يف االعتبار مصاحل االقتصاد الوطٍت ، و مصاحل الشعب اجلزائري ، 

ذلذا كانت اغلب البنوك ادلتواجدة و ادلكونة للجهاز ادلصريف اجلزائري عبارة عن فرع للبنوك اجلزائرية  

                                                           
ملتقى المنظومة المصرفٌة الجزائرٌة " تشخٌص الواقع و تحدٌات المستقبل "النظام البنكً الجزائري "حٌاة نجار +ملٌكة زغبٌب   1

 398 ص 2005-2004جامعة الشلف - واقع و تحدٌات–
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 إال انو و بعد االستقبلل اجلزائر و نظرا ألعلية القطاع ادلصريف فإنو أصبح ربت مراقبة و سيطرة الدولة 
ليقوم  بإصدار النقود و .  ،1963اجلزائرية ، و بتكون النظام ادلصريف اجلزائري من البنك ادلركزي الذي انشأ عام 

و مراقبة عرض النقود و العقود الدولية ادلربرلة بُت اجلزائر و (العمبلت األجنبية )إدارة احتياط القطاع األجنيب
 من 60العادل اخلارجي و أخَتا مراقبة البنوك التجارية أما البنوك التجارية اليت باشرت أداء أعماذلا يف عقد 

 ، فهي البنك الوطٍت اجلزائري ، و البنك اخلارجي اجلزائري ، و القرض الشعيب اجلزائري و الصندوق 20القرن
. الوطٍت للتوفَت واالحتياط و البنك اجلزائري للتنمية 

و من خبلل ما سبق ؽلكن إعطاء مفهوم شامل و دقيق للجهاز ادلصريف اجلزائري حيث ان ادلنظومة ادلصرفية 
سهدت توسعا ملحوظا يف الفًتة األخَتة ، فارل جانب البنوك العمومية الستة و صندوق التوفَت و االحتياط الذي 

 بنكا و مؤسسة مالية يف هناية عام 28 ن وصل عدد البنوك ادلعتمدة إذل 1997ربول غاذل بنك يف عام 
.  ، منها بنوكا جزائرية و أخرى سلتلطة و أخرى فروعا لبنوك أجنبية 2002

تطور الجهاز المصرفي الجزائري  : المطلب الثاني 
 :النظام المصرفي في الجزائر خالل االحتالل الفرنسي - أ 

كانت اجلزائر كسائر أجزاء اإلمرباطورية العثمانية تتميز بقلة دور النقود يف  (1830)عند االحتبلل الفرنسي 
ادلبادالت و بنظام ادلعدنيُت الذىب والفضة يف العملية ، وكانت ىناك دار لسك النقود ، أما الفرنك الفرنسي 

، وأول مؤسسة مصرفية يف اجلزائر ىي تلك اليت تقررت (1948)فلم يتقرر رمسيا كعملة للببلد إال بعد عام 
 لتكون دبثابة فرع لبنك فرنسا و يساىم فيها ىذا البنك إضافة لؤلفراد ، و 19/07/1943بالقانون الصادر يف 

 فيفري 28 ، ولكن سرعان ما توقف بسبب ثورة 1848قد بدأ ىذا الفرع فعبل بإصدار النقود مع بداية سنة 
 1(إقصاء لويس ادللك فليب عن العرش و إعبلن اجلمهورية الثانية )من تلك السنة يف فرنسا 

 le comptoirو يف جويلية الغي ادلشروع و جرى تعويض ادلساعلُت و ثاين مؤسسة كانت 
national c’excompte   و دل  (اي تتمتع حبق إصدار النقود ) تقتصر وظيفتها على االئتمان

. تنجح مؤسسة اخلصم تلك بسبب قلة الودائع 

                                                           

متطلبات اندماج البنوك جلزائرية يف االقتصاد العادلي ، من ادللتقى الدورل األول حول ادلنظومة ادلصرفية اجلزائرية و  : دريس رشيد+زيدان محمد .أ  1 

  ، جامعة الشلف2004 ديسمرب 14/15التحوالت االقتصادية ادلنظم يومي 
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 أالف سهم ، 6 كمبليُت فرنك مقسمة إذل 3 برأمسال قدره 1851و ثالث مؤسسة ىي بنك اجلزائر 
و قد اىتمت بو السلطات الفرنسية و منحتو اعتمادا أي قرضا ، بنصف قيمة رأمسالو ادلدفوع 

و ربطتو بقيود زبص مقدار االحتياطي و حق تعيُت ادلدير و حق ربديد مدة  ( فرنك1.500.000)
 (دل يكن حق اإلصدار يف ذلك الزمان أبديا  )إصدار األوراق النقدية 

بنتيجة إسرافو يف منح القروض 1900 إذل سنة 1880و تدمر البنك بأزمة شديدة يف الفًتة من سنة 
:  إذل ازباذ إجراءات مزرية بشأنو 1900الزراعية و العقارية من ادلعمرين شلا دفع السلطة الفرنسية عام 

نقل مقر البنك إذل باريس و تغيَت امسو اذل بنك اجلزائر و تونس ، وتغيَت أسس اإلصدار و التغطية ، 
 عضوا من اجلزائر و 15وزبصيص  ثبلث مبليُت تكرس للتمويل الزراعي ، و تعيُت زلافظا و نائبو مع 

. من فرنسا 
 فقد 19/09/1958 ، ويف 1946و تفويض البنك حق اإلصدار دون تقييد ادلدة ، وقد تأمم البنك عام 

البنك حق اإلصدار بالنسبة لتونس بع استقبلذلا ، وعاد امسو رلددا بنك اجلزائر ، وقد ظل يعمل إذل تاريخ 
 1. حيث ورثو ابتداء من اليوم التارل ، البنك ادلركزي اجلزائري 31/12/1962

و بالنظر ألعلية بنك اجلزائر ادلذكور ، الذي استمر أكثر من قرن يف خدمة االحتبلل  ؽلكن أن 
. نستعرض بنية النظام ادلصريف يف تلك الفًتة 

 : 2بنك الجزائر: أوال 
زاول بنك اجلزائر نشاطو ، منذ نشأتو ، كبنك إصدار و بنك ائتمان يف آن واحد و بعد نصف قرن من 

نشأتو بدأت وظيفتو الثانية تتقلص سيئا فشيئا إذل أن زبصص بعد قرن من تاريخ تأسيسو كبنك مركزي و 
:  سنتناول وظيفتُت ادلذكورتُت على التوارل 

يف البداية كان البنك ملتزما بتغطية ذىبية ال تقل عن الثلث للنقود الورقية اليت يصدرىا و  :اإلصدار (1
 ، 1940للودائع عند الطلب ، شلا قيد حديثو يف اإلصدار و قد الغي ىذا الشرط و حل زللو علم 

و ذلك لغرض ربقيق  (أي ربديد حد أقصى لئلصدار دون تقييده بغطاء )مبدأ سقف اإلصدار 

                                                           

 49-48ص –ديوان ادلطبوعات جبامعة اجلزائر  " 1992زلاضرات يف اقتصاد البنوك " شاكر القزويٍت  1 
 52-49 ،ص مرجع سبق دكره2
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ادلرونة يف اإلصدار من اجل تلبية حاجات االقتصاد إذل النقود اي حاجات ادلعمرين و اإلدارة 
أما بالنسبة حلق االستبدال بالذىب فقد كانت األوراق النقدية يف البداية قابلية  (االستعمارية 

 ن 1914 أصبحت النقود الورقية إلزامية ، وتأكد ذلك عام 1870االستبدال بالذىب و يف عام 
 ، أما القوة اإلجرائية 1936 و الغي رلددا عام 1928و قد عاد حق االستبدال بالذىب عام 

 ، 1959إذل أن تقرر عام  (اي يف ملزمة فرنسا مثبل )للنقود ظلت قاصرة على اإلقليم اجلزائري 
 .اإلجراء ادلتبادل مع الفرنك الفرنسي 

أما خبصوص ادلبادلة مع العادل اخلارجي فقد كانت تتم عرب ميزانيات حسابية ترتكز دائما على رابطة  (2
ن وىذا يعٍت تذبذب قيمة األول تبعا  (أي نسيبة ثابتة بُت الفرنك اجلزائري و الفرنك الفرنسي )

و بالتارل معاناة األول من تدىورات –اإلسًتليٍت مثبل –لتذبذب قيمة الثاين ذباه العمبلت األخرى 
.  الثاين ، كما يعٍت تذبذب سوق االئتمان يف اجلزائر تبعا لتذبذبو يف فرنسا 

و باختصار كان بنك اجلزائر رلرد فرع  ميداين لبنك فرنسا ووزارة ادلالية الفرنسية وىذا جزء من  (3
التبعية النقدية ناذبة عن روابط اقتصادية و سياسية على اساس كولونيا رل  وعبلقة التبعية تتضح 

كاالسًتليٍت و الدوالر  )اكثر من خبلل الشروط الفروضة على بنك اجلزائر بشان العمبلت االجنبية 
 .حيث دل كن لو سند سوى بنك فرنسا  (اخل...

كما تتضح عبلقة التبعية يف أن التغَتات يف القاعدة النقدية الفرنسية كانت تاثر أليا على اجلزائر و  (4
ذلك بسبب ثبات سعر الصرف بُت العملتُت بسبب حرية انتقال رؤوس األموال بُت فرنسا و اجلزائر 

شلا ترك اجلزائر يف شبو عجز اذباه   (اي باخلارج  )و لوجود نظام مصريف جزائري مرتبط بفرنسا 
. متطلبات السياسة النقدية العفالة 

أما بالنسبة لوظيفة بنك ائتمان فان بنك اجلزائر كبنك ائتمان كان مسؤوال عن : بنك االئتمان  –2
يقدم تسليفات بدون فائدة و يدر استثمار قسم من – أي اإلدارة االستعمارية –ائتمان احلكومة 

إيراداهتا و ؽلسك حسابا جاريا للخزانة و ؽلنحها اعتمادا غَت زلود من اجل ربقيق مرونة االستبدال بُت 
 كقسم 1958 لكي تعود رلددا عام1943اخلزينة اجلزائرية تأسست عام  )العملتُت اجلزائرية و الفرنسية 

 (تابع للخزينة الفرنسية 
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اما بالنسبة لبلئتمان اخلاص فقد واجو البنك منذ بدايتو جزءا ىاما من موجوداتو لتمويل القطاع 
الزراعي بقروض ومتوسطة و طويلة األجل لعدم وجود بنوك تقوم بذلك ، و قد تعرض بسبب ذلك 

. الختبلل كبَت يف ادلالية و التسيَت 
السلعة الزراعية الوحيدة –وقد تدىور وضع البنك يف اخلمس األخَت من القرن ادلاضي بفعل النبيذ 

و تلف أجزاء من احملصول بفعل الكوارث الطبيعية شلا أدى بالتارل إذل – اليت كانت تسوق بغزارة 
. عجز ادلزارعُت عن الوفاء بديوهنم للبنك 

و دل يكن تدخل البنك يف تطور الزراعة مباشرا فقط بل و قد كان أيضا غَت مباشر ، حيث شجع 
تأسيس منشآت خصم زللية يساعدىا ىو و يوفر ذلا السيولة عن طريق اعادة اخلصم كواسطة بينو و 
بُت ادلزارعُت ، و قد كانت الكارثة كبَتة بعد إعسار تلك ادلنشات اي توقفها عن الدفع بسبب عدم 

 و ما بعدىا انبثقت شيئا فشيئا ادلؤسسات ادلصرفية الزراعية 1900وجود ادلال لديها و اعتبارا من سنة 
صناديق جهوية للتامُت الزراعي ادلشًتك و الصندوق اجلزائري )

لبلئتمان اجلزائري ادلشًتك شلا حرر بنك اجلزائر من العجز الزراعي و جعلو يتفرغ للتمويل التقليدي 
للمبادالت التجارية و خاصة مع الوطن األم فرنسا  

و امتدادا ذلذا التطو ر للجزائر )و بعد احلرب العادلية األوذل و اثر تطور النظام ادلصريف الفرنسي 
بدأت فعالية البنك يف ميدان االئتمان و اخذ يتفرغ لوظيفتو كبنك ومن البنوك كما فقد  (بالتبعية 

 إذل 1945و ربول عام  (القطاع ادلشًتك :أو على وجو الدقة  )طبيعتو كبنك تابع للقطاع اخلاص 
بنك يتبع القطاع العام على غرار ما حصل يف فرنسا بالنسبة لبنك فرنسا أيضا ، و ظهر يف ىذه 

 لئلشراف على السياسة ادلصرفية يف  Le Conseil Algérien De Créditالفًتة أيضا 
. الببلد 

و مع كل ىذه التطورات دل يتحول بنك اجلزائر إذل بنك مركزي دبعٌت الكلمة وذلك ألنو دل تكن 
لديو وسائل الرقابة النقدية الفعالة ، كاشًتاط نسبة السيولة يف موجودات البنوك مثبل ، والن البنوك 

العاملة يف اجلزائر كانت يف غٌت عن بنك اجلزائر عند حاجاهتا للسيولة اذ كانت تلجأ يف حلة 
احلاجة إذل مراكزىا الرئيسية يف فرنسا و كذا الن حرية تداول رؤوس األموال بُت اجلزائر ال و فرنسا 
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كانت حبد ذاهتا عائقها أمام شلارسة بنك دوره كمسؤول عن السياسة النقدية و القاعدة النقدية 
. للببلد ، وان تقلبات االئتمان يف فرنسا تنقل فورا اذل اجلزائر 

دل يكن بنك اجلزائر قادرا عن رسم و تنفيذ سياسة نقدية خاصة باجلزائر تستهدف : و باختصار 
حىت و لو كان ادلقصود بكلمة جزائر ان اذن جزائر احملتلُت و )مصلحة اجلزائر قبل كل شيء 

. (ادلعمرين 
. بنية النظام المصرفي : ثانيا 

 وكانت كما قلنا امتدادا للنظام الفرنسي بكل خصائصو و مقوماتو و كذا احلال بالنسبة  
. لبلنضباط و الرقابة للنشاط ادلصريف 

و عشية االستقبلل كانت تلك البنية تتضمن شبكة ىامة من البنوك التجارية و بعض بنوك 
االعمال و منشآت إلعادة اخلصم ، و مؤسسة متخصصة يف البنوك الشعبية ، وقد شهدت فًتة 

من القطاع العام و )اخلمسينيات بالذات زيادة فعاليات ادلؤسسات االئتمانية الفرنسية متعددة 
 La Caisse:  تأسس بنك التنمية باسم 1959و يف عام  (القطاع ادلختلط

D’équipement Pour Le Développement De L’algérien . 
 أما خبصوص إدارة ادلصارف و الرقابة عليها فقد امتدت للجزائر قرارات فرنسا الصادرة غداة انتهاء 

احلرب العادلية الثانية بشأن تنظيم ادلصارف و ىكذا ظهر للوجود رللس زللي جزائري لبلئتمان ، 
و كذلك ظهرت  (عند حصول تعارض مع فرنسا يف ادليدان ادلصريف  )مهمتو استشارية و تنسيقية 

اجلمعية ادلعنية للمصارف و واجباهتا استشارية و انضباطية و نتيجة القول ان النظام ادلصريف نشأ يف 
اجلزائر احملتلة و ترعرع كامتداد و كظل للنظام ادلصريف  و كانت وظيفتو خدمت احملتلُت  و 

مصاحلهم  أما سياسة االئتمان فقد ظلت انعكاسا دلثيلتها يف فرنسا  
امتياز للجزائر و "ويف  األخَت ؽلكن القول بان النظام ادلصريف يف اجلزائر احملتلة كان رغم عللو دبثابة 

" اليت دل ربظى دبثلو ادلستعمرات الفرنسية األخرى 
   .و طبعا ادلقصود باجلزائر جبزائر احملتلُت الدخبلء آنذاك
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: 1النظام المصرفي الجزائري في الجزائر المستقلة - ب
شهد النظام ادلصريف اجلزائري غداة االستقبلل عدة تغَتات كنتيجة ذىاب اإلطارات ادلؤىلة يف تسيَت البنوك 

الفرنسية ، و هبذا كانت أجهزة النظام ادلصريف اجلزائري تابعة للجهاز ادلصريف الفرنسي ، شلا استلزم على الدولة 
. اجلزائرية إعطاء وجو جديد للنظام ادلصريف اجلزائري من خبلل اإلصبلحات و ىذا بتامُت األجهزة ادلصرفية 

: حيث مر النظام ادلصريف اجلزائري بثبلث مراحل أساسية و ىي 
 2 1970الى 1962المرحلة األولى من : أوال 

: حيث كان يتكون النظام ادلصريف اجلزائري خبلال ىذه ادلرحلة من ادلؤسسات ادلصرفية التالية 
 حيث أن لو 13/12/1962 ادلؤرخ يف 62/144تأسس ىذا البنك دبوجب القانون : البنك المركزي -

امتياز إصداره  للنقود القانونية و حرصو على إغلاد استقرار داخلي و خارجي ذلا ، وإنشاء الظروف 
 .ادلواتية لتطوير االقتصاد الوطٍت يف رلال النقد و القرض و كذلك الصرف 

 07/05/1963 الصادر يف 63/165و انشأ ىذا الصندوق دبوجب  : الصندوق الجزائري للتنمية -
 .لتمويل االستثمارات ادلدرجة يف إطار الربامج و سلططات التنمية 

 ادلؤرخ يف 64/227انشأ ىذا الصندوق دبوجب القانون رقم  :الصندوق الوطني للتوفير و االحتياط -
 تتمثل مهمتو يف مجع االدخارات الصغَتة للعائبلت و األفراد لتمويل عملية اإلسكان 10/08/1964

 و بعض العمليات اليت زبص ادلنفعة الوطنية مثل شراء سندات التجهيز اليت تصدرىا اخلزينة العمومية 
و يعترب أول بنك ذباري بعد االستقبلل و يقوم 13/06/1966تأسس يف :البنك الوطني الجزائري  -

 .جبمع الودائع و منح القروض القصَتة األجل 
 و يعترب 01/10/1967 ادلؤرخ يف 67/204مت تأسيس ىذا البنك دبوجب األمر  : البنك الخارجي الجزائري

ثالث بنك ذباري ن ويقوم جبمع الودائع و سبويل عمليات التجارة اخلارجية كما سبتد النشاطات االقراضية للبنك 
اخلارجي اجلزائري اذل قطاعات أخرى 

                                                           

 
                  70ص –ديوان ادلطبوعات جبامعة اجلزائر  " 2000زلاضرات يف اقتصاد البنوك "شاكر القزويٍت  1
 
 CPAاجلهاز ادلصريف و دوره يف تفعيل السوق ادلالية يف اجلزائر دراسة حلة القرض الشعيب اجلزائري : ثعاليب العيد +طرايشي معمر "سعدي ىاين   2

 60 ص 2004الشلف 
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 : 1985الى 1971ثانيا المرحلة الثانية 
( 1977-1974)و الثاين  (1973-1970)سبيزت ىذه الفًتة بظهور سلططُت رباعيُت ، األول 

حيث كان اذلدف منها ربقيق مركزية للموارد و  (1984-1980)و ادلخطط اخلماسي األول 
توزيعها بطريقة منتظمة وزلكمة يف إطار استثمارات سلططة ، و يف نفس الوقت انشأ اجمللس العام 

 لدراسة ادلسائل ادلتعلقة بطبيعة القروض ، و تقدًن االقًتاحات و 1971لبلئتمان وذلك يف عام 
التوجيهات اليت تساعد على تنمية ادلصادر االدخارية و التمويلية ، كما أنشأت يف 

 بقرار من وزارة 71/14 اللجنة التقنية  للمؤسسات ادلصرفية دبوجب القانون رقم 30/06/1971
ادلالية مث جعل الصندوق الوطٍت للتوفَت و االحتياط كبنك وطٍت للسكن ن مث أصبح القرض الشعيب 

 حول الصندوق 1972اجلزائري يف ىذه السنة يقوم بإعطاء القروض ادلتوسطة األجل ن ويف سنة
 1982الوطٍت للتنمية إذل البنك اجلزائري للتنمية  و مت إنشاء بنك الفبلحة والتنمية الريفية سنة 

 حيث يعترب ىذا البنك بنكا ذباريا و 13/03/1982 ادلؤرخ يف 82/206دبقتضى ادلرسوم 
اىتمامو منصب يف ذبميع الودائع و منح القروض ادلتوسطة وطويلة األجل ىدفو تكوين رأس مال 

. ثابت ،و يعترب متخصص يف القطاع الفبلحي 
 حيث يقوم جبمع 85/85 مت تأسيس  بنك التنمية احمللية دبقتضى ادلرسوم 30/04/1985ويف 

. الودائع و منح القروض لصاحل اجلماعات و اذليئات احمللية 
: 1 إلى يومنا هذا 1986المرحلة من :ثالثا 

: سبيزت الفًتة ادلمتدة يف العامُت األولُت  من ىذه الفًتة بظهور قانونُت 
  ادلتضمن نظام البنك و القرض 19/08/1986 ادلؤرخ 86/12قانون رقم  -
و ىذا لتوجيو ادلؤسسات العمومية وقد سبت 12/01/1988 الصادر بتاريخ 88/06قانون رقم  -

 90/10 و الذي ىو مسجل ربت رقم 14/04/1990ادلصادقة على قانون النقد والقرض بتاريخ 
 حيث ؽلثل الركيزة األساسية من الناحية التسعَتة للنظام ادلصريف اجلزائري

 :و خبلل ىذه الفًتة مت إنشاء عدة بنوك خاصة و سلتلطة ؽلكن ذكر ما يلي  -

                                                           
 62-60مرجع سبق ذكره ص : ثعاليب العيد +طرايشي معمر "سعدي ىاين   1
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 و ىو عبارة عن مؤسسة سلتلطة جزائرية سعودية 06/12/1990مت تأسيسو يف  :بنك البركة  
 أما اجلانب السعودي %51حيث ؽلثل بنك الفبلحة و التنمية الريفية اجلانب اجلزائري بنسبة 

 والذي تتمثل وظيفتو يف التمويل و االستثمار وفق %49فيمثلو بنك الربكة الدورل بنسبة 
 التعامبلت اإلسبلمية 

 وفقا للرخصة 28/06/1997 تأسس ىذا البنك بتاريخ البنك الصناعي و التجاري الجزائري 
 مليون دينار ، و يقوم ىذا البنك بالعمليات 500من رللس النقد والقرض براس مال يقدر ب 

 .ادلالية اخلاصة بالبنوك التجارية 
  مت تقرير إقامة فرع البنك الفرنسي باجلزائر و ىذا بتاريخ :الشركة العامة الفرنسية 

 مليون  دينار جزائري 500 من رأمسال ادلقدر ب%49 بنسبة مساعلة تقدر ب 15/04/1998
و اذلدف من إنشائو ىو سبويل النشاطات التجارية و ضمان متابعة برامج اخلصخصة  بالنسبة 

للمؤسسات العمومية كما يقوم ىذا البنك بنشاطات السَت ادلارل دبا فيها الدفع و التحويل لفائدة 
 .الزبائن احملليُت و اصلاز الدراسات لصاحل ادلؤسسات 

  إضافة اذل ما  سبق ذكره من البنوك فلقد رخص رللس  : البنوك الخاصة و المختلطة األخرى
الشركة " " مٌت "النقد و القرض تأسيس بنوك أخرى ذات رؤوس اموال وطنية و اجنبية منها كبنك 

، وكذا بنوك اخرى سواء كانت اجنبية أو وطنية خاصة أو "، القرض الليوين "سييت بنك" ،"العريب 
 la banqueسلتلطة ، كما ادى اصدار ىذا القانون إذل تغَت اسم البنك ادلركزي اجلزائري 

central d’ Algérieاذل بنك اجلزائر  la banque d’Algérie .  
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 و أثرها على تفعيل دور الهيئات المالية و المصرفية  90اصالحات :المبحث الثاني 
للنظام المصرفي الجزائري  1990 و بعد 1990سياسة اإلصالحات قبل : المطلب االول 

 و اليت تعترب جذرية يف ىذا اجملال 1990سنتطرق ىنا اذل اإلصبلحات اليت مست النظام ادلصريف قبل و بعد 
أظهرت التعديبلت اليت أدخلت على النظام ادلصريف اجلزائر خبلل : 1990اإلصالحات األساسية قبل :أوال 

السبعينيات و بداية الثمانيات زلدوديتها  و عليو أصبح إصبلح ىذا النظام حتميا سواء من حيث منهجية 
 .تسيَته أو من حيث ادلهام ادلنوطة بو 

 الشروع يف بلورة النظام ادلصريف اجلزائري بتوصية البنوك بأخذ التدابَت البلزمة دلتابعة 1 1986سجلت سنة 
 و بالتارل وجوب ضمان النظام ادلصريف دلتابعة استخدام القروض اليت ؽلنحها اذل جانب 2القروض ادلمنوحة 

متابعة الوضعية ادلالية للمؤسسات و ازباذ مجيع التدابَت الضرورية للتقليل من خطر عدم اسًتداد القروض و 
استبعاد البنك ادلركزي صبلحياتو فيما ؼلص على األقل تطبيق السياسة النقدية ، حيث كلف البنك ادلركزي 

اجلزائري يف ىذا اإلطار بإعداد و تسيَت أدوات السياسة النقدية دبا يف ذلك ربديد سقوف إعادة اخلصم 
 باإلضافة إذل ذلك  أعيد النظر يف العبلقات اليت تربط مؤسسة اإلصدار و 3ادلفتوحة على مؤسسات القرض 

 مث 4اخلزينة إذ أصبحت القروض ادلمنوحة للخزينة تنحصر يف حدود يقرىا مسبقا ادلخطط الوطٍت للقرض 
، و قد مست   بتطبيق برنامج أصبلحي رلموع القطاعات االقتصادية 1988شرعت اجلزائر يف سنة 

االجراءات ادلتخذة يف ىذا اإلطار ادلؤسسات العمومية بالدرجة األوذل و اليت كانت على عاتقها اىم 
. النشاطات االقتصادية

 الذي منح ادلؤسسات العمومية االقتصادية استقبللية القرار احلقيقي كما ( 5 88/01مث جاء قانون 
اظهر بشكل جلي ادلفهومُت الفائدة و ادلردودية و يف ىذا الصدد أعلنت النصوص ادلصادق عليها يف 

إطار اإلصبلح االقتصادي عن سلسلة من ادلبادئ ىدفها إدخال ادلرونة و إعادة هتيئة القواعد ادلطبقة يف 
ميدان التنظيم و تشغيل ادلؤسسة العمومية االقتصادية دبا يف ذلك العبلقات اليت تربطها بالغَت السيما 

 .الدائنُت 

                                                           
  و ادلتضمن نظام البنوك والقرض19/08/1986 مؤرخ 86/12قانون   1
  ادلتعلق بنظام البنوك و القرض86/12 من القانون 11ادلادة  2
  نفس النظام السابق ذكره86/12 من قانون 19ادلادة   3
 نفس النظام السايق ذكره86/12 من قانون 26ادلادة   4
  وادلتضمن توجيو ادلؤسسات العمومية12/01/1988 ادلؤرخ 88/01 القانون  5
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لقد مت التأكيد يف إطار ىذا القانون بشكل خاص على الطابع التجاري للمؤسسة العمومية االقتصادية 
 كما مت سبييزىا عن اذليئات العمومية بصفتها 1على أهنا شخصية معنوية تسَتىا قواعد القانون التجاري

 باإلضافة  إذل ذلك تتمتع 2أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام و مكلفة بتسيَت خدمات العمومية
ىذه ادلؤسسات باألىلية القانونية الكاملة  ، وهبذه الصفة ذلا القدرة على االلتزام و التعاقد بكل 

. استقبللية طبقا لقوانُت التجارة و االحتكام ادلعمول هبا يف اجملال ادلدين و التجاري 
على ىذا األساس مت وضع نصوص اإلصبلح هنائيا ، نشاط ادلؤسسة العمومية االقتصادية يف دائرة 

فضبل عن ذلك دبقتضى نفس النص "ىي مطالبة بالتزاماهتا على شلتلكاهتا :"ادلتاجرة بطرح ادلبدأ التارل 
فان شلتلكات ىذه ادلؤسسات قابلة إلجراءات ربصيلية طبقا للقانون الساري ادلفعول مثلما ىو الشأن 

 و 88/01 مث جاءت ادلصادقة على القانونيُت 3بالنسبة لشركة ذبارية ذات رؤوس أموال خاصة 
 بالنسبة للبنوك اجلزائرية مرحلة أساسية كوهنا تابعة  يف رلملها يف الفًتة احلالية للقطاع العمومي 88/04

. و انتقاذلا إذل االستقبللية ؽلنحها بالفعل القدرة 
  1986 وحىت االلتزام بالتدخل يف السوق حسب قواعد ادلتاجرة و عليو اصبح القانون ادلصريف لسنة 

. ادلندرج يف إطار االقتصاد ادلخطط الغَت مبلئم 
نص ىذا القانون اإلرادة  بعض التعديبلت الضرورية ، حيث ترجم 88/06مث حاول أن ػلذف القانون 

. الواضحة يف التغيَت يف تعديلو بعض األحكام و توضيحو للبعض األخر 
يذكر ىذا القانون بان مؤسسات ىذا القرض ىي مؤسسات عمومية اقتصادية  و ىذا ما يدرج البنوك 

بالتأكيد ضمن دائرة ادلتاجرة لتحضَتىا قصد النظر يف عبلقاهتا مع ادلؤسسات العمومية االقتصادية 
ادلستقلة اليت ػلددىا قواعد التقليدية اليت تقود البنوك إذل اقتصاد السوق احلر كما يسمح ىذا القانون 

دبؤسسات القرض و اذليئات ادلالية إذل اللجوء إذل القروض ادلتوسطة األجل يف السوق الداخلية و 
. اخلارجية

 و 1988 ومن ىنا نقول أن استقبللية البنوك بصفتها مؤسسات اقتصادية عمومية قد سبت فعبل سنة 
. ىذا طبقا للقوانُت اليت مت ادلصادقة عليها يف ىذه السنة 

                                                           
  نفس النظام السابق88/01 من القانون 03ادلادة   1
  نفس النظام السابق88/01 من القانون 04ادلادة  2
  نفس النظام السابق ذكره88/01من القانون 08ادلادة   3
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 ال يتبلءم مع الوضعية االقتصادية 1986على الرغم من ىذه التعديبلت اتضح أن القانون ادلصريف لعام 
اجلديدة  ، و كان من ادلقرر أن تتواصل العملية بادلصادقة على نص جديد ذلذا جاء القانون ادلتعلق 

و الذي أعاد التعريف كلية ذليكل النظام ادلصريف اجلزائري و جعل القانون ادلصريف ( 4)بالنقد و القرض 
.  اجلزائري يف سياق التشريع ادلصريف الساري ادلفعول يف البلدان األخرى ، السيما البلدان ادلتطورة 

يأخذ قانون النقد و القرض التعريف بالقانون األساسي للبنك ادلركزي اجلزائري و بنظام البنوك و القرض يف أن 
: واحد فهو 

   جعل ىيكلة النظام ادلصريف أرضية لعصرنتو 

       يعطي للبنك ادلركزي اجلزائري استقبلليتو 

ؽلكن للبنك ادلركزي اجلزائري من استعادة صبلحياتو اخلاصة بالبنوك ادلركزية و تندرج ىذه احملاور بالتأكيد ضمن 
األفكار  األساسية اليت ػلملها ىذا القانون ، إذ أن قانون النقد و القرض ػلدث فعبل حيث ال يقتصر دور ىذا 

القانون على ضمان االستقبلل النسيب للبنك ادلركزي بل يزيل كل العراقيل أمام االستثمار األجنيب  
 1990اإلصالحات األساسية بعد : ثانيا 

تعطي إعادة التنظيم ادلنبثقة عن القانون ادلتعلق بالنقد و القرض استقبللية نسبية للبنك ادلركزي تضمن لو  على 
السواء ، شروط تعيُت مسَتيو و شروط شلارسة و وظائفهم ،حيث يقوم احملافظ دبساعدة  ثبلثة نواب لو و رللس 
النقد و القرض و مراقبون يتوذل شؤون ادلديرية و اإلدارة  و ادلراقبة على التوارل ، يعُت احملافظ دبرسوم يصدره رئيس 

 سنوات و ال ذبدد ادلدة و ال ؽلكن 05 سنوات و يعُت نواب احملافظ بنفس الكيفية دلدة 06اجلمهورية دلدة 
إقالتهم من وظائفهم إال دبرسوم رئاسي يف حالة عجز او خطأ فادح ، يتضمن رللس النقد و القرض ، الذي 

يًتأسو احملافظ ، نواب احملافظ الثبلثة  وثبلثة موظفُت ساميُت ؼلتارىم رئيس احلكومة نظرا خلربهتم و كفاءهتم يف 
الشؤون االقتصادية و ادلالية و يفًتض ان ؼللق ىذا التعاون أحسن الظروف لبلنسجام بُت السياسة النقدية و 

. ادلالية و ادلكونات األخرى للسياسة االقتصادية 
يعمل رللس النقد و القرض تارة بصفة رللس إدارة لبنك اجلزائر و ىو ؽلتلك عندئذ الصبلحيات العادية اخلاصة 
دبجلس اإلدارة و يتم يف ىذه احلالة إثراء ادلراقبُت يف أشغال رللس اإلدارة و اىم حق إدالء بالرأي باعتبار صوهتم 
استشاري ، كما يتصرف رللس النقد و القرض تارة أخرى بصفتو سلطة نقدية مكلفة بالعمل على ربقيق ادلهام 
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ادلنوطة بالبنك ادلركزي و يف إطار ىذه ادلهام فان البنك ادلركزي ملزم خبلق و تثبيت أحسن الظروف يف ميدان 
القرض و الصرف قصد ربقيق تطور منتظم لبلقتصاد الوطٍت ن كما انو ملزم دبوجب القانون بالعمل على 

. االستقرار الداخلي و اخلارجي للعملة الوطنية 

. بالنسبة لكل مشروع قانوين أو تنظيمي خاص بادلالية أو النقد1تقوم احلكومة باستشارة بنك اجلزائر 

كما ؽلكن لبنك اجلزائر اقًتاح اي إجراء من شانو ان يؤثر اغلابيا على ميزان ادلدفوعات و على الوضعية ادلالية 
العامة ، و على تطور االقتصاد الوطٍت بصفة عامة كما يلزم قانون النقد و القرض بنك اجلزائر على كل امر 

 :استقاللية بنك الجزائر من شأنو ان ؽلس االستقرار النقدي 
تقاس استقبللية العملية ذلذه اذليئة من خبلل ادلهام و األىداف ادلكلفة هبا كما تعمل السلطة النقدية 
اجملسدة يف رللس النقد و القرض ذات األغلبية ادلكونة من بنك اجلزائر على ربديد ادلعايَت و ضمان 

 :التنفيذ اخلاص دبا يلي 
 إصدار النقد 

 (إبداع و رىن ادلستندات العمومية و اخلاصة –اخلصم )ادلعايَت و الشروط اخلاصة بعمليات البنك ادلركزي 
 األىداف اخلاصة بتطوير ادلكونات ادلختلفة للكتلة النقدية و حجم القرض 

 الشروط اخلاصة بإنشاء البنوك و ادلؤسسات ادلالية 
 شروط فتح مكاتب سبثيل خاصة بالبنوك و ادلؤسسات ادلالية األجنبية يف اجلزائر 

يتمتع رللس النقد والقرض بكل الصبلحيات األخرى اخلاصة بأية سلطة نقدية كتحديد القواعد و النسب 
ادلطبقة على البنوك و ادلؤسسات ادلالية ال سيما يف رلال التغطية  وتوزيع أخطار السيولة و ادلبلءة و ىو ما 

 يعكس االىتمام بالسَت  و امن النظام ادلارل 
 :اللجنة المصرفية 

كلفت اللجنة ادلصرفية بعد تاسيسها دبراقبة حسن تطبيق القوانُت و االنظمة اليت زبضع ذلا البنوك و ادلؤسسات 
 ان اللجنة 90/10 يتجلى من خبلل فحص احكام القانون 2ادلالية و بادلعاقبة على النقائص اليت يتم مبلحظتها 

ادلصرفية قد منحت قدرة كبَتة يف ميدان ادلراقبة بشكل دقيق ن وىو ما يًتك ذلذه االخَتة رلاال كافيا لتنظيم 

                                                           
  السابق ذكره190/10 بنك اجلزائر ىو التنمية اجلديدة للبنك ادلركزي طبقا الحكام القانون  1
  و ادلتعلق بالنقد والقرض1990 افريل 14 ادلؤرخ يف 90/10 من القانون 143ادلادة   2
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عملها و تكييفو مع التغَتات ادلًتتبة على التحول اذليكلي للنظام ادلصريف  وىذا ما غلعلها نستنتج ان مهمة 
اللجنة ادلصرفية تتجاوز ادلراقبة البسيطة للشرعية أو بعبارة أخرى السهر على احًتام اإلجراءات  القانونية دو 

التنظيمية من طرف البنوك و ادلؤسسات ادلالية و يتمثل الغرض من ىذه ادلهمة يف تفادي النتائج السلبية ادلًتتبة 
عن العجز يف التسيَت ، و أيضا يستلزم على اللجنة أن تكون حاضرة و ان سبارس العملية الوقائية و بالفعل ففي 

كل حالة يكون فيها بنك ما يف حالة صعبة بل و خطَتة دون أن يكون ذلك حكما تشريعيا أو تنظيميا تتدخل 
. اللجنة إلصبلح و وضعيتو ، ويتجلى ىذا الدور الوقائي للجنة ادلصرفية من خبلل شلارستها يف أن واحد 

و تظهر ادلراقبة الغَت ادلنتظمة من خبلل مراقبة الوضعية ادلالية للبنوك و ادلؤسسات ادلالية ادلنصوص عليها يف 
 . 1 ادلتعلق بالنقد و القرض 90/10القانون 

و على الرغم من ان إصبلح ادلراقبة غَت دقيق يف حد ذاتو و غَت زلدد بشكل وايف يف إطار ىذا القانون ، فانو ال 
غلوز اعتبار ىذه ادلراقبة فرصة متاحة للجنة يف التدخل يف سياسة اإلقراض و ربصيل موارد البنك ، بل ينبغي 

اعتبارىا وسيلة للتأكد من أن القرارات ادلتخذة من طرف البنك ال تعرضو إلخطار كبَتة ، وبعبارة أخرى السهر 
على أن تنجز ىذه القرارات تطورات تعرقل مبلءة البنك او ادلؤسسة ادلالية و طللص ىنا اذل انو غلب ان ينبثق عن 
متابعة تطبيق تنظيمات و تعليمات بنك اجلزائر تقييم دلدى فعالية تنفيذىا ن كما ينبغي اخذ عدة مؤشرات بعُت 

. االعتبار للتوصل اذل تقييم و ضعية البنك تقييما زلددا 

تتجلى مراقبة التسيَت من خبلل تقدير شروط تشغيل ادلؤسسات ادلصرفية غرب ان السؤال مازال قائما فيما يتعلق 
. بطبيعة و مدى ىذه ادلراقبة 

إذل انو ؽلكن أن نستنتج باإلضافة إذل ذلك مهمة متابعة مدى استمرار إبقاء البنوك بادلتطلبات اليت يفرضها 
: القانون و نظام بنك اجلزائر دبمارسة ىذا النشاط و تتمثل ىذه ادلتطلبات أساسا فيما يلي 

 نسب األموال اخلاصة إذل االلتزامات 
 عامل السيولة 

 النسبة بُت األموال اخلاصة و القروض 
 النسب بُت الودائع و التوظيفات 
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 توظيف اخلزينة
األخطار بشكل عام ، من ىنا ؽلكن ان نستنتج ان اللجنة حقا معًتفا بو يتمثل يف القيام بعدد من 

التحريات حول تسيَت و تنظيم البنوك ، خاصة و ان القانون ؽلنحها صبلحية مطالبة اي بنك بازباذ كل 
 .1أجراء من شأنو ان يصحح أساليب تسيَته

و على كل حال فاللجنة تراقب احًتام البنوك لقواعد احلذر احملددة من طرف بنك اجلزائر يف رلال تقسيم و 
تغطية األخطار ، و تصنيف الديون حسب درجة اخلطر ادلستوجب و تشكيل احتياطي دلخاطر القرض فتحت 
التغَتات اليت طرأت منذ ادلصادقة على القانون ادلتعلق بالنقد و القرض اىتمامات جديدة للسلطات النقدية و 

خاصة ادلصرفية يف رلال ادلراقبة اذ غلب على ىذه السلطات ان تسهر على احًتام البنوك حلد ادين من األخطار 
ال ؽلكنها ذباوزه و السيما احًتام احلد األقصى للعبلقة بُت األخطار ادلستوجبة و قيمة االموال اخلاصة احلد 

األدىن بُت قيمة صايف أمواذلا اخلاصة و مجيع األخطار ادلستوجبة بفعل ىذه العمليات ، حيث ال تتوقف مهمة 
اللجنة جعن ىذا احلد ، حبيث رقابتها ال تعٍت احًتام البنوك جلميع القواعد احلذر يف رلال متابعة البنوك لديوهنا و 

: اسوق النقدية – ج تصنيفها حسب اخلطر ادلستوجب ووفقا للشروط اليت ػلددىا بنك اجلزائر 

 شلا فتح اجملال أمام ادلؤسسات ادلالية غَت ادلصرفية لصندوق التوفَت و 1989مت انشاء السوق النقدية يف جوان 
االحتياط ، مؤسسات التامُت و مؤسسات الضمان االجتماعي ، للتدخل يف السوق النقدية بصفتها مسحت 
ىذه العملية اليت كانت حكرا على اخلزينة العامة ، للبنك ادلركزي دبراقبة ىذه السوق و ذلك باستعمال أسعار 

اخلصم اليت أصبحت أعلى من سعر الفائدة ، و إذا كان ىذا األخَت يعترب أداة للرقابة فانو ليس بإمكانو أن يلعب 
دورا شليزا يف توليد ادلوارد خاصة عندما يكون معدل اخلصم أعلى من سعر الفائدة ، اال انو و رغم ذلك فان سعر 
الفائدة بإمكانو أن يلعب دورا مهما يف عملية ربديد سقوف إعادة اخلصم و ىذا يهدف إذل التقليل من اللجوء 

. إذل سيولة السوق 

 ستكون ذلا صفة الرقابة غَت مباشرة لكوهنا ال زبص 90/10ان الرقابة الكيفية على االئتمان اليت يقرىا القانون 
الرقابة على حجم االئتمان يف حد ذاتو بل تكون غَت سقوف عملية إعادة اخلصم قصد إعادة سبويل البنوك من 

  .طرف البنك ادلركزي

                                                           
  السايق ذكره90/10 من القانون 154ادلادة   1
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يف ىذا اإلطار بإمكان البنك ادلركزي ان يعيد خصم السندات ادلنشاة لتشكيل قروض  متوسطة األجل دلدة 
 سنوات و ذلك شريطة أن 03،كما انو ؽلكن ربديد ىذه العملية على ان ال تتعدى 1 أشهر 06أقصاىا 

: يتمثل ىدف القروض ادلتوسطة اجلل يف إحدى الغايات 
 تطوير وسائل اإلنتاج 

 سبويل الصادرات و اصلاز السكنات 
كما انو ؽلكن للبنك ادلركزي خصم سندات سبويل قروض مومسية او قروض سبويل قصَتة األجل كما ؽلكنو 

ربديد ىذه العملية على ان ال يتعدى رلموع مهلة ىذه ادلساعدة اليت يسددىا البنك ادلركزي اثنا عشر شهرا 
 ( شهرا 12)

و يف إطار خصم تطور نشاط السوق النقدية ، يؤسس قانون النقد و القرض عمليات السوق ادلفتوحة ، ادلتمثلة 
 اشهر و السندات اخلاصة القابلة إلعادة اخلصم من 06يف بيع و كراء السندات العمومية ، اليت ال تتجاوز مدهتا 

طرف البنك ادلركزي و عليو فان كل ذباوز لسقف إعادة اخلصم سيعرض البنك إذل سعر فائدة جزايف ، كما مت 
ربديد سعر الفائدة على احلسابات ادلكشوفة اذل جانب ذلك مت وضع حد لعبلقة التبعية السابقة بُت البنك 

 من %10ادلركزي و اخلزينة و ىذا بتحديد سقف للكشوف احلساب اجلاري للخزينة لدى بنك اجلزائر بنسبة 
 سنة العادة تسديد الديون ادلستحقة 15أمجارل إيرادات اخلزينة للسنة ادلالية ، كما مت ربديد اجال قصوى مدهتا 

. للبنك ادلركزي على اخلزينة 

 مت السماح بإنشاء بنوك أجنبية أو خاصة أو سلتلطة دبوجب ذلك فقد مت 90/10و ىكذا و يف إطار القانون 
اجلزائري   )و بنك الفبلحة و التنمية الريفية  (السعودي )إنشاء بنك الربكة 
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: توجهات الجهاز المصرفي الجزائري بعد االصالحات االقتصادية في مواجهة العولمة :  المطلب الثاني 

ليس من السهل تقييم مدى اذباه اجلهاز ادلصريف اجلزائري ضلو االقتصاد العادلي و اذل العودلة االقتصادية  على 
األقل العمل بادلعايَت الدولية  

فان واقع اجلهاز ادلصريف اجلزائري يشَت إذل السيطرة شبو التامة للقطاع العام أما بنوك القطاع اخلاص فبل زالت 
 فلم تستقر حلد اآلن للعمل يف 1994بنوك فتية ، أما البنوك األجنبية فبالرغم من فتح اجملال أمامها منذ سنة 

. اجملال ادلصريف 

فقد نتج عن تطبيق سياسات التعديل اذليكلي و اليت تعترب مظاىر االذباه ضلو العودلة بعض ادلؤشرات      
سواء على مستوى ادلؤشرات االقتصادية أو على مستوى احمليط 

: على مستوى المؤشرات االقتصادية : أوال 

أدى تطبيق الربنامج إذل استعادة بعض ادلؤشرات القتصادية اذل ادلستوى ادلتعارف عليو اقتصاديا ، و ىذه 
ادلؤشرات ذبعل اجلهاز ادلصريف اجلزائري يتجو ضلو العودلة االقتصادية أو على األقل الدخول يف رلال ادلنافسة و 

: ىي

 1 %5انتقال معدل النمو بعد االنتهاء من تطبيق برنامج التعديل اذليكلي إذل معدل موجب يف حدود  -

داال على أن االقتصاد الوطٍت بدأ يأخذ وضعو الطبيعي ، و دبا ان معدل النمو أدى إذل ارتفاع مستوى 
القتصاد الوطٍت يف كل اجملاالت و خاصة اجلهاز ادلصريف الذي يعترب جهاز حساس ىنا يعٍت ان معدل 

 .النمو يف اجلهاز ادلصريف كمبدأ يقًتب من ادلعدل الدورل 
و كذلك اخلطوة االغلابية اليت ؽلكن ان تضفي صفة التحول للعمل بادلعايَت الدولية ىي اذلبوط و 

 مارس 17 حسب تصريح وزير اعادة اذليكلة و اإلصبلحات يوم %1التضخم  اذل مستوى اقل من 
 و ربول معدل الفائدة إذل معدل اغلايب إضافة إذل االستقرار النسيب لسعر صرف الدنيا بالنسبة 2001

. للعمبلت الرئيسية ، غَت أن قابلية الدينار للتحويل ليكون عملة دولية بعيد ادلنال 
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و أيضا اإلجراءات ادلتخذة فيما ؼلص تشجيع االستثمارات األجنبية يف اجلزائر و يف اذباه الشراكة دل 
تؤدي اذل النتائج ادلرجوة او ادلراد ربقيقها ليس بسبب ادلسائل اإلجرائية فحسب ، ولكن سلبيات احمليط 

االقتصادي  

على مستوى المحيط االقتصادي  : ثانيا 

بالرغم من اعتبار سياسات التصحيح اذليكلي ىي من إحدى مظاىر العودلة االقتصادية و العمل بأساليب 
اقتصاد السوق ، إال أن الوصول إذل اغلابيات العودلة الزالت بعيدة و الزال العمل بادلقاييس العادلية على 

. 1مستوى احمليط االقتصادي بعيد ادلنال

من أىم ادلبادئ اليت ترتكز عليها العودلة و ىي ربرك رؤوس األموال ، السلع و اخلدمات بدون قيود ،فان التأخر 
يف إحداث إصبلحات عميقة على اجلهاز ادلصريف يعترب من األسباب الرئيسية لتعطل ىذا ادلبدأ  

فاجلهاز ادلصريف ال زال يتمتع ببَتوقراطية عميقة باإلضافة اذل التأخر الواضح يف االستخدام التقنيات احلديثة يف 
ادلعامبلت البنكية إذ أن الكثَت من البنوك ال تتوفر على شبكة معلوماتية فان ادلبدأ الثاين للعودلة يركز على تدفق 
ادلعلومات يبقى غَت قائم يف الكثَت من اجلوانب فتاخر شبكة االتصاالت يف اجلزائر واضح و قد انعكس ذلك 

على شبكة االنًتنت اليت دل يبلغ مستوى االنتشار فيها احلد ادلقبول ، و ىذا يف الوقت الذي أصبح فيو االتصال 
و سرعتو عامبل أساسيا يف ربط ادلودع مع البنك ، حبيث ال زال ادلودع ػلتاج لوقت طويل الستخراج مبلغو من 

وحدة ألخرى تتبع نفس البنك الذي أودع فيو أموالو و االرم يكون اكثر تعقيدا اذا كانت ادلبالغ كبَتة أو إذا تعلق 
. األمر دببالغ بالعملة الصعبة 

وىذا يف الوقت الذي يتم فيو سحب األموال عن طريق بطاقات الفيزا و يف الوقت الذي باتت فيو التجارة تتم 
عن طريق شبكة االنًتنت عند بعض الدول اجلوار ادلباشر ، وىذا رغم اإلجراءات الكثَتة ادلتخذة لصاحل النظام 
ادلصريف من خبلل برنامج التعديل اذليكلي و بناءا على ىذا نتوقع اثارا سلبية على منظومتنا ادلالية و ادلصرفية و 

: اليت تتمثل يف 

 التخوف من ادلنافسة غَت متكافئة مع البنوك االجنبية  -
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البنوك اجلزائرية غَت مهيأة دلواجهة ادلنافسة نظرا الطلفاض رؤوس أمواذلا و زلدودية أحجامها و تواضع  -
 .خدماهتا بادلقارنة مع البنوك األجنبية ادلنافسة 

 تاثَت سياسات البنوك األجنبية على السياسات االقتصادية للدولة  -
ؽلكن لتحرير ذبارة اخلدمات ادلصرفية زبفيض دعم البنوك لبعض ادلؤسسات و الصناعات اليت تتضمنها  -

برامج اإلصبلحات االقتصادية يتطلب ربرير اخلدمات ادلصرفية توفر إطارات مصرفية ماىرة و مؤىلة و 
 .قادرة على التكيف مع متطلبات ادلرحلة الراىنة و ادلستقبلية 

و تعترب الكثَت من التغَتات اليت محلتها ظاىرة العودلة أن ذلا تأثَتات واسعة و عامة على  اجلهاز ادلصريف يف اي 
دولة من دول العادل ، ىذه التأثَتات قد تكون اغلابية آو سلبية حيث تصبح مهمة القائمُت على ىذا اجلهاز 

احلساس ىي االستفادة من االغلابيات و التقليل من السلبيات ، و تتمثل اآلثار االقتصادية للعودلة على اجلهاز 
: ادلصريف يف عدة نقاط منها 

  حيث حدث تغيَت كبَت يف اعمال البنوك و أصبحت :إعادة هيكلة صناعة الخدمات المصرفية 
 ، دل تعتاد على القيام هبا من قبل ، حيث أحدثت ىذه 1تتجو اذل أداء خدمات مصرفية و مالية 

 :اخلدمات تغَتات ىيكلية واضحة تنوعت من خبلل مصادر اموال البنوك عن طريق 
 ادلعامبلت ادلتعلقة باالستثمار يف السوق و األوراق ادلالية مثل األسهم و األوراق االستثمارية  -
 ادلعمبلت اخلاصة باالستثمار التجاري و ادلارل و الضمانات و الكفاالت و التسهيبلت ادلالية ادلمنوحة  -
 ادلعامبلت اخلاصة باالستثمار األجنيب ادلباشر -

و من ادللفت للنظر أن اثر العودلة على اجلهاز ادلصريف يف رلال إعادة ىيكلة صناعة اخلدمات ادلصرفية قد امتد 
بشكل غَت مباشر إذل ادلؤسسات شبو مصرفية مثل شركات التامُت و صناديق التوفَت و االحتياط و صناديق 

. ادلعاشات كمنافس قوي للبنوك التجارية  يف رلال تقدًن اخلدمات التمويلية و خصوصا يف رلال الوساطة ادلالية 

 يف ظل العودلة واعادة ىيكة صناعة اخدمات ادلصرفية زاد اذباه الينوك  :التحول الى البنوك الشاملة
 اليت تسعى دائما اذل تنويع مصادر التمويل 2و خاصة البنوك التجارية اذل ما يسمى بالبنوك الشاملة 
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و التوظيف و تعبأة اكرب قدر شلكن من ادلدخرات من كافة القطاعات حبيث صلد ىذه البنوك ذبمع 
 ، 1بُت وظائف البنوك التجارية التقليدية ووظائف البنوك ادلتخصصة و بنوك االستثمار و االعمال 
اي اهنا تقوم باعمال كل البنوك و يبلحظ ان اسًتاتيجية ىذه البنوك تقوم على تبٍت اسًتاتيجية 

التنويع هبدف استقرار حركة الودائع و اطلفاض سلاطر االستثمار و ادلوازنة بُت السيولة و الرحبية و 
 .درجة ادلخاطر ادلصرفية 

 يشمل مصادر التنويع النشاط ادلصريف على مستوى مصادر التمويل  : تنويع النشاط المصرفي
اصدار شهادات ايداع قابلة للتداول و االصلاه اذل االقًتاض طويل االجل من خارج اجلهاز ادلصريف 
و على مستوى االستخدامات و التوظيفات مث تنويع القروض ادلمنوحة و انشاء الشركات القايضة 

 .ادلصرفية 
و  من ناحية اخرى وصل اذباه تنويع النشاط ادلصريف يف ظل العودلة عندا اضافت البنوك اذل 

انشطتها ادلشتقات ادلالية حيث اخذت تتعامل مع العقود االجلة و ىي العقود اليت تلزم صاحبها 
بشراء اصل من البائع بسعر متفق عليو يف تاريخ الحق زلدد يف ادلستقبل و كذلك التعامل يف 

: حقوق الشراء االختيارية و ربقق ادلشتقات ادلالية عدة مزايا اعلها 
 التحكم و السيطرة على ادلخاطرة  -

ربسُت معدال ت االقًتاض و االقراض 

  ضرورة االلتزام  بمعيار كفاية رأس المال: 

مع االنتشار ادلذىل للعودلة أصبحت النشاطات ادلصرفية تتعرض للعديد من ادلخاطر بسبب عوامل 
داخلية و خارجية حيث أصبح القائمون على ىذه اذلياكل ملزمُت احلاضر و االحتياط و مواجهة ىذه 
اآلثار و ذلك عن طريق تدعيم رؤوس األموال البنوك و احتياطاهتا كما أصبح لزاما على البنوك االلتزام 

دبعيار عادلي او دورل هبذا الشأن للداللة على قوة ادلركز ادلارل للبنك شلا يزيد على تقوية ثقة ادلتعاملُت معو  

مع تزايد العودلة ادلالية  :احتدام المنافسة في السوق المصرفية بعد اتفاقية تحرير تجارة الخدمات المصرفية
 يف جولة االورغواي و تورل GATTو إقرار ربرير اخلدمات ادلصرفية من القيود اليت جاءت هبا اتفاقية اجلات 
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 فقد أخذت ادلنافسة تشتد يف األسواق ادلصرفية 01/01/1995منظمة التجارة العادلية تطبيقها ابتداءا من 
 :1حيث أخذت ىذه ادلنافسة ثبلث مظاىر

  ادلنافسة بُت البنوك التجارية و ادلؤسسات ادلالية األخرى 
  ادلنافسة فيما بُت البنوك وادلؤسسات ادلالية االخرى 
  ادلنافسة بُت البنوك و ادلؤسسات الغَت ادلالية على تقدًن اخلدمات ادلصرفية و كل ىذه االذباىات أدت

 إذل زيادة ادلنافسة يف السوق ادلصرفية 

لعل من أىم أثار العودلة االقتصادية على األجهزة ادلصرفية ما ػلدث يف الوقت احلاضر من  :االندماج المصرفي
موجة االندماجات ادلصرفية سواء بُت كل من البنوك الكبَتة و الصغَتة او البنوك الكبَتة وبعضها البعض او من 

 عملية 20خبلل بنوك عدة بلدان ،ىذه الظاىرة أصبحت عادلية حيث وصلت عملية االندماج ادلصريف إذل 
.  أو أكثر2 عمليات ماضية و االندماج ىو ارباد بُت بنكُت 05اندماج خبلل 

أو انصهار بنكُت أو أكثر يف بنك واحد قد يتخذ امسا جديدا ، وقد يكون االندماج أفقيا حيث يتم بُت بنكُت 
يعمبلن يف نشاط واحد ، أو اندماج عمودي يتم بُت البنوك الصغَتة يف سلتلف ادلناطق داخل البلد بالبنك أو 

البنوك الرئيسية يف ادلدن الكربى ، و ىناك االندماج ادلختلط الذي يتم بُت بنكُت أو أكثر تعمل يف أنشطة سلتلفة 
 .و غَت مرتبطة 

 من أىم اآلثار االقتصادية للعودلة ىي تلك األزمات اليت  :تزايد حدوث األزمات في البنوك
تعرضت ذلا األجهزة ادلصرفية و ال تزال نتائجها السلبية تأثر حلد اآلن حيث تشَت بعض الدراسات 

إذل انو يف العشرية ادلاضية تعرضت ثلث دول األعضاء يف صندوق النقد الدورل إذل أزمات مالية 
 .بسبب التغَتات و التأثَتات العادلية 

 لعل من أىم اآلثار االقتصادية للعودلة و اليت نلمسها بشكل جلي على األجهزة ادلصرفية  : خوصصة البنوك
االقتصادية و  يف بلدان العادل الثالث اليت كانت تنتهج النظام االشًتاكي بعد تطبيق برامج اإلصبلحات

التحول لآلليات اقتصاد السوق تلخص يف خوصصة البنوك دلواجهة التحديات اليت تواجو النشاط ادلصريف يف 
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ظل التغَتات االقتصادية العادلية و التكيف مع ما جاء ت بو اتفاقية ربرير اخلدمات ادلصرفية يف 
 يف إطار منظمة التجارة العادلية و اليت وقعت 20/09/1986 بعد جولة االرغواي يف 15/12/1993

 و لقد مشلت ىذه االتفاقية على عدة جوانب رئيسية أو ادلبادئ 1997 دولة يف ديسمرب 70عليها 
: األساسية لبلتفاقية 

  مبدأ الشفافية و مبدأ التحرير التدرغلي  
  مبدأ عدم السماح باالحتكار و ادلمارسات التجارية ادلقيدة
  مبدأ التغطية و الشمول 

كان من اآلثار االقتصادية اذلامة ىو :إضعاف قدرات البنوك المركزية على التحكم في السياسة النقدية 
 1إضعاف قدرة البنوك ادلركزية على التحكم يف السياسة النقدية

. حيث أصبحت ىذه البنوك عاجزة يف تطبيق األدوات التقليدية يف القرابة على النقد 
 شلا يدل بوضوح على ذلك ما حدث من أزمات اجلهاز ادلصريف يف جنوب شرق أسيا ،إذ عجزت البنوك ادلركزية 

. يف إنقاذ العمبلت الوطنية و سعر الصرف 
 تزايد مخاطر أنشطة غسيل األموال من خالل البنوك : 

ؽلكن القول أن من أىم اآلثار السلبية للعودلة االقتصادية ىي تلك األزمات القوية اليت يتعرض ذلا اجلهاز ادلصريف 
يف عدد من دول العادل ، حيث تشَت الدراسات إذل أن غسيل األموال القذرة اليت وصلت إذل مبالغ خيالية بلغت 

 من الناتج احمللي اإلمجارل ، ، تشَت إذل أن أىم األنشطة  %3 ما يعادل (1) مليار دوالر 500سنويا حوارل 
الداخلة يف غسيل األموال و ىي ادلتاجرة يف ادلخدرات و األسلحة احملظورة و أيضا ادلتاجرة يف السوق السوداء يف 

. السلع اذلامة و اإلسًتاتيجية و العمبلت و الرشاوى و االختبلسات الناذبة عن الفساد اإلداري و السياسي 
: و يستخدم اجلهاز ادلصريف كوسيط لعمليات غسيل ادلوال حيث سبر عمليات غسيل األموال بثبلث مراحل ىي

مرحلة اإليداع النقدي قم مرحلة التعتيم مث مرحلة التكامل مع األخذ بعُت االعتبار أن غسيل األموال يؤثر تأثَتا 
سلبيا على االقتصاد الوطٍت ، وقد بدأت مواجهة عادلية لتلك الظاىرة من خبلل احلكومات و ادلنظمات ادلختلفة 

. و رلموعة الدول السبع الكربى و تقوية التعاون الدورل يف ىذا اجملال 
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اإلستراتيجية المصرفية والتحليل المالي في البنك : المبحث الثالث

سبثل اإلسًتاتيجية العامة ألي بنك، ذلك اإلطار الذي يسعى البنك من خبللو إذل إصلاز أىدافو اليت مت 
ومن مث فإن ىذه اإلسًتاتيجية ربدد األساليب أو التكتيكات اليت سيتم االلتزام هبا داخل البنك . التخطيط ذلا

. كمنظمة مالية متخصصة تسعى لتحقيق أىداف زلددة

إال أن ادلصرف يقوم باالستخدام . كما يعترب التحليل ادلارل ذا أعلية كبَتة لؤلطراف اليت يهمها االئتمان
.  األمثل دلوارده، وأن اإلدارة تؤدي مهمتها بكفاءة عالية

نشأة وتعريف اإلستراتيجية المصرفية : المطلب األول

فكثَت من الناس يستخدمونو ليشَت إذل قضية . مازال ىناك ارتباك يف استخدام مصطلح اإلسًتاتيجية
.  إال أننا نستعمل ادلصطلح بطريقة زلددة عندما نتكلم عن اإلسًتاتيجية ادلصرفية. مهمة

نشأة اإلسًتاتيجية - أوال

مث انتقل إذل احلياة .  بدا تعبَت اإلسًتاتيجية يستخدم يف العصر اليوناين القدًن مرتبطا بالتخطيط العسكري
. ادلدنية بعد ذلك ليعرب عن التفكَت ادلستقبلي، أو كأسلوب عمل للمستقبل

. وبالنسبة للبنوك، بدأ االىتمام هبذا ادلدرك بعد احلرب العادلية الثانية، وبالتحديد اخلمسينات و الستينات
والشك أن كون البنوك آخر ادلؤسسات اىتماما بفكرة التخطيط كان أمرا . حيث ظهر االىتمام أوال بالتخطيط

. (1)بالغ الغرابة

تعريف اإلستراتيجية - ثانيا

والذي يأخذ . اإلسًتاتيجية ىي أسلوب التحرك لتحقيق ادليزة التنافسية، ودلواجهة هتديدات أو فرص بيئية
 .(2)يف احلسبان نقاط الضعف و القوة الداخلية للمشروع، سعيا لتحقيق رسالة و رؤية وأىداف ادلنظمة
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تعريف اإلستراتيجية المصرفية - ثالثا

 تعٍت رلموعة القواعد ادلوضوعة على مستوى عال من السلطة، واليت تشكل فلسفة اإلدارة العليا للبنك، 
ونواياىا لكي توجو الفكر و القرارات اليت تتخذ  من ادلستوى األدىن لتقليل دائرة الشك، و الًتدد الذي ؽلكن أن 

يشعر بو ادلنفذون يف حالة عدم وجود مثل ىذه القواعد، وبالتارل تعد كمقياس ربدد التصرفات  اخلاطئة من 
كما . ولذا فهي أداة للرقابة وعنصر من عناصر التخطيط اليت يشًتط فيها أن تكون مرنة. وجهة نظر اإلدارة العليا

أهنا تكون قابلة للتغيَت و التعديل بتغَت الظروف و األجواء ادلصرفية احمليطة بالعمل، وربديد اإلسًتاتيجية، و 
بالتارل األساليب اليت سيتم االلتزام هبا داخل البنك كمنظمة مالية متخصصة تسعى لتحقيق أىداف زلددة و 

.  مقدرة سلفا، ومطلوب اصلازىا خبلل فًتة زمنية زلددة بصفة شاملة أو بصورة تدرغلية

و يتعُت بعد ربديد اإلسًتاتيجية العامة للبنك ووضع اإلجراءات و اخلطط التنفيذية لًتمجة ىذه 
اإلسًتاتيجية من الناحية العملية و ربديد التوقيتات الزمنية إلصلازىا، سواء يف األجل القصَت، أو ادلتوسط، أو 

ولضمان اإلسًتاتيجية على ضلو أمثل، البد من وضع نظام دقيق للتقييم و ادلتابعة و الرقابة ادلستمرة . الطويل
خلطوات ومراحل التنفيذ، الزباذ أية إجراءات تصحيحية يف الوقت ادلناسب، أو تعديل اخلطط و األىداف يف 

. (1)ضوء ما يسفر عنو التطبيق يف مواجهة ادلتغَتات ادلختلفة

فهو يعترب . و يعرف التخطيط االسًتاتيجي بأنو نابع من متخذي القرارات على مستوى اإلدارة العليا
وتعد ادلتغَتات ادلستمرة ىي أىم ما ؽليز . دبثابة مظلة دلختلف األىداف الفرعية احلاكمة لباقي جوانب النشاط

ويتعامل التخطيط االسًتاتيجي مع فًتة زمنية تصل إذل مخس . التخطيط االسًتاتيجي عن باقي أنواع التخطيط
سنوات، سلتلفا بذلك عن التخطيط التكتيكي متوسط األجل لفًتة تصل إذل ثبلث سنوات، وعن التخطيط ادلارل 

. (2)قصَت األجل لفًتة تصل إذل سنة واحدة

: (3)وقد ارتبط االىتمام بالتخطيط بأربعة أمور أساسية ىي

                                                           
 .81 عبد الحمٌد محمد الشواربً، محمد عبد الحمٌد الشوارب، مرجع سابق، ص (1)
 . 81 مرجع سابق، ص (2) 
 .31، 30مرجع سابق، ص .   محمد كمال خلٌل الحمزاوي،(3)
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التوسع الشديد يف عدد األجهزة ادلصرفية منذ بداية الستينات، األمر الذي زادت حدتو خبلل  .1
 .السبعينات، حيث زاد حجم األعمال و ادلنشآت ادلصرفية بدرجة كبَتة

 .إدخال احلاسبات اآللية بدرجة واسعة شلا شكل قاعدة بيانات واسعة .2
دخول البنوك رلاالت جديدة ومتنوعة مثل تأجَت ادلعدات، ادلشتقات ادلالية و غَتىا، شلا يدخل يف  .3

 .إطار البنوك الشاملة
بل لقد مسح لبعض . منافسة ادلؤسسات الغَت ادلصرفية للبنوك يف تقدًن االئتمان وقبول الودائع .4

 .ادلشروعات بفتح اعتمادات يف اخلارج
ىو إال تقنية إدارية لتقرير و ربديد االذباه الذي يذىب إليو البنك، وكيفية  فالتخطيط االسًتاتيجي ما

: (1)الوصول إذل اذلدف،  من خبلل قرارات إدارية إسًتاتيجية يتعُت أن تتصف

 .دبعٌت عدم وجود تعارض بُت سلتلف قرارات مراكز ازباذ القرار: باالتساق -
دبعٌت أن تكون نسبة النمو يف النشاط ادلصريف سلتلفة من عام آلخر، وفق الظروف احمليطة : االنتظام -

 .ادلتغَتة
 .حيث يكون لكل قرار منطق خاص: الرشد -
.  يغطي القرار كافة اجلوانب: الشمول -

نشأة وتعريف التحليل المالي : المطلب الثاني

يعترب التحليل ادلارل للمؤسسات و الشركات اليت تقدم طلبا لبلقًتاض من البنك التجاري، ذا أعلية كبَتة 
. إذ أن قرار منح التسهيبلت االئتمانية أو منعها، يعتمد أساسا على نتائج ىذا التحليل. إلدارة البنك

: نشأة التحليل ادلارل- أوال

يعترب التحليل ادلارل تارؼليا وليد الظروف اليت نشأت يف مطلع الثبلثينات، وىي فًتة الكساد الكبَت الذي 
ساد الواليات ادلتحدة األمريكية، و الذي أدى إذل ظهور عملية الغش و اخلداع على أثر اهنيار بعض ادلؤسسات، 

. (2)األمر الذي أوجد احلاجة إذل ضرورة نشر ادلعلومات ادلالية عند الشركات

                                                           
 .82  عبد الحمٌد محمد الشواربً، محمد عبد الحمٌد الشوارب، مرجع سابق، ص (1)
(2) 14/03/07 http : //www.sca.ae. 
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: تعريف التحليل ادلارل- ثانيا

ىو عملية يتم من خبلذلا اكتشاف أو اشتقاق رلموعة من ادلؤشرات الكمية و النوعية حول نشاط 
ادلشروع االقتصادي، تساىم يف ربديد أعلية و خواص األنشطة التشغيلية و ادلالية للمشروع، وذلك من خبلل 
معلومات تستخرج من القوائم ادلالية و مصادر أخرى، وذلك لكي يتم استخدام ىذه ادلؤشرات يف تقييم أداء 

. (3)ادلنشأة بقصد ازباذ القرار

: كما ؽلكن تعريف التحليل ادلارل بأنو

ادليزانية العمومية )عملية ربويل الكم اذلائل من البيانات و األرقام ادلالية التارؼلية ادلدونة يف القوائم ادلالية 
، إذل كم أقل من ادلعلومات ، واألكثر فائدة لعملية ازباذ القرارات ، ومنها قرارات إدارة االئتمان (وقائمة الدخل

. يف البنوك التجارية

كما ينظر يف التحليل ادلارل كونو وسيلة من خبلذلا ؽلكن ربويل البيانات احملاسبية اليت تظهر يف القوائم 
كما ينظر إذل التحليل ادلارل كونو . ادلالية يف شكل ؽلكن استخدامو مرشدا لتقييم ادلركز ادلارل و ادلركز النقدي

عملية لفحص القوائم ادلالية ادلنشورة لشركة ما بقصد تقدًن معلومات تفيد لتحديد مدى تقدم الشركة خبلل فًتة 
. (1)الدراسة و التنبؤ ادلستقبلي بنتيجة أعماذلا

: اإلطار العام للتحليل االئتمان– ثالثا 

تطلب البنوك عادة من عمبلئها الذين يرغبون يف احلصول على قروض أو تسهيبلت مصرفية تقدًن 
، و اليت زبضع للدراسة و التحليل من قبل مسؤول أو ضابط االئتمان (ادلالية وغَت ادلالية )رلموعة من ادلعلومات 
Credit officier  .  و يف ضوء النتائج اليت يتم التوصل إليها، يقدم توصيتو إذل جلنة القروض و التسهيبلت

. ، واليت بناء على ذلك تتخذ قرارىا بادلوافقة أو عدمها على طلب العميل

                                                           
  محمد مطر، االتجاهات الحدٌثة فً التحلٌل المالً و االئتمانً، األسالٌب و األدوات و االستخدامات العملٌة، دار وائل (3)

 .03، ص 2003للنشر، الطبعة األولى، 
 .259  حمزة محمود الزبٌدي، مرجع سابق، ص (1)
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من ىنا يتوجب على مسؤول االئتمان أن يراعي يف دراستو لطلب القرض رلموعة من العناصر األساسية 
 .(2)الزباذ القرار الصحيح

 :وصف واضح للقرض أو التسهيبلت .1
 .احلصول على معلومات شخصية عنو: بالنسبة للعميل  -
 .نوع القرض أو التسهيبلت ادلصرفية مثل ىل التسهيبلت مؤقتة أم مستمرة على مدار عدة سنوات -
ىل يستخدم مثبل يف سبويل واستثمار رأمسارل، أو يف سبويل : الغرض أو اجملال الذي يستخدم فيو القرض -

 .رأس ادلال العامل، أو للسيطرة على شركة تابعة
أي ىل ستسدد . مصادر األموال اليت منها يتوقع العميل تسديد القرض، وكذلك توقيت ىذا التسديد -

 .من مصادر تشغيلية أم من مصادر سبويلية أخرى، إصدار أسهم أو سندات
 :(1)ربليل ادلخاطر االئتمانية .2

تصنيف ادلقًتض و  ويقصد هبا عادة. تعترب ىذه اخلطوة من أىم اخلطوات البلزمة الزباذ قرار االئتمان
مث . تصنيف ادلخاطر، وذلك هبدف الوصول إذل ربديد رتبة القرض اليت يف ضوئها سيتحدد مصَت طلب القرض

بعد ذلك و يف حالة ادلوافقة على الطلب، ستتم عملية التسعَت، أي ربديد معدل الفائدة، وكذلك نوع 
. الضمانات ادلقدمة

 : (2)مصادر ادلعلومات ادلالية .3
تتشكل ادلعلومات ادلالية اليت يطلب من العميل تقدؽلها ادلادة اخلام لعملية التحليل ادلارل اليت سبثل القاعدة 

: وضمن ىذه اخلطوة، يتوجب على ضابط االئتمان ربديد ما يلي. األساسية الزباذ القرار

نوع البيانات ادلالية اليت يطلبها من العميل، أي إذا كان شركة قابضة مثبل ىل ىي البيانات ادلنفصلة  -
اخلاصة بالشركة األم فقط، أم البيانات ادلالية ادلوحدة للمجموع؟ مث ىل غلب أن تكون ىذه البيانات مدققة 

 .أم يكفي أن تكون خاضعة للمراجعة أم مصنفة

                                                           
 .351،352  محمد مطر، مرجع سابق، ص (2)
 .352 محمد مطر، مرجع سابق، ص (1)
 .352 محمد مطر، مرجع سابق، ص ( 2)
 353 محمد مطر، مرجع سابق، ص (3) 
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ما مدى الثقة اليت يوليها مسؤول االئتمان دلدقق حسابات الشركة ادلقًتضة، و ما عدد التغَتات اليت  -
 أجرهتا تلك الشركة يف مدقق حساباهتا على مدار السنوات اخلمس األخَتة مثبل؟

ىل على العميل توفَت تنبؤات أو توقعات مالية مثل ادلوازنات و القوائم ادلالية ادلتوقعة، أم يكفي منو  -
وإذا كان عليو توفَت تلك التنبؤات، ما مدى معقولية القروض اليت بنيت . توفَت بيانات مالية تارؼلية فقط

عليها تلك التوقعات؟ 
: (3)مصادر ادلعلومات اإلسًتاتيجية .4

ينصب جهد مسؤول االئتمان يف ىذه ادلرحلة من مراحل ربليل االئتمان، على ما يعرف بالتحليل 
 و الذي يدور حول Swot ، أو ما يطلق عليو البعض اختصار ربليل Strategic analisisاالسًتاتيجي 

نشاط الشركة دبا فيها من نقاط قوة و مواطن ضعف، وكذلك احتماالت ظلوىا أو فشلها يف ادلستقبل، وذلك من 
خبلل دراسة الظروف البيئية احمليطة هبا، وبالصناعة اليت تعمل فيها، و عوامل السوق و ادلنافسة، وكذلك متغَتات 

.  االقتصاد الكلي

أنواع التحليل المالي، وأهم النسب المالية : المطلب الثالث

و تستطيع . هتتم إدارة ادلصرف بالتحليل ادلارل ألىداف التخطيط و الرقابة، فتضع معايَت ونسب معينة
إدارة ادلصرف من خبلل ىذا التحليل، معرفة درجة توظيف األموال لديها، ومدى ربقيقها لؤلرباح، و متطلبات 

. السيولة

أنواع التحليل ادلارل - أوال

ربليل على القوائم ادلالية للمؤسسة ادلقًتضة، وربليل : ىناك نوعان من التحليل ادلارل الذي يقوم بو البنك
:  (1)ىذا األخَت يقوم على. على القوائم ادلالية للبنك

 :و ىناك طريقتان لتحليل ادليزانية العمومية ادلصرف: ربليل ادليزانية العمومية .أ 
 إن قيام ادلصرف بعملياتو ينعكس على شكل تغَتات بالزيادة أو النقصان يف بنود : التحليل األفقي

وؽلكن تقييم أداء إدارة ادلصرف من خبلل مقارنة . ادليزانية من موجودات أو مطلوبات، أو حقوق ادللكية
                                                           

 
 ، ص 2003  زٌاد رمضان، محفوظ  جودة ، االتجاهات المعاصرة فً إدارة البنوك، دار وائل للنشر، الطبعة الثانٌة (1)

264 ،266 ،268 ،269. 
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ادلتغَتات اليت ربدث يف بنود ادليزانية العمومية يف تارؼلُت سلتلفُت، أو تواريخ متعددة، وزلاولة تفسَت و 
 .ربليل ىذه التغَتات

 و يشمل التحليل الرأسي، دراسة العبلقات بُت بنود ادليزانية العمومية يف تاريخ : التحليل الراسي
أو كل بند من . وذلك من خبلل إغلاد نسبة كل بند من بنود ادلوجودات، إذل رلموع ادلوجودات. زلدد

ودبعٌت آخر، فإن ىذا التحليل يبُت األعلية . بنود ادلطلوبات ورأس ادلال، إذل رلمع رأس ادلال و ادلطلوبات
وكذلك فإنو باإلمكان مقارنة النسب ادلتحصل عليها . النسبية لكل بند من بنود ادليزانية يف تاريخ معُت

. مع النسب األخرى للمصارف ادلماثلة، أو مع ميزانيات ادلصارف يف نفس الدولة
 :و ىناك طريقتان كذلك للتحليل: ربليل بيان األرباح و اخلسائر .ب 

 بيان األرباح و اخلسائر يظهر نتائج العمليات ادلالية للمصرف خبلل فًتة معينة : التحليل األفقي( 
ويستخدم ىذا التحليل للكشف عن اذباىات التغَت يف بنود اإليرادات و . (وغالبا ما تكون سنة زلاسبية

 .ادلصروفات لعدة فًتات زلاسبية
 ؽلكن ربليل بيان األرباح و اخلسائر عن طريق التحليل الراسي و ذلك بإغلاد نسبة : التحليل الراسي

 .كل بند من اإليرادات إذل رلموع اإليرادات، أو كل بند من ادلصاريف، إذل رلموع ادلصاريف
: أىم النسب ادلالية- ثانيا

يعترب استخدام النسب ادلالية يف التحليل ادلارل من أىم الوسائل اليت تساعد اإلدارة على معرفة وضع 
:  ومن أىم النسب. سيولة ادلصرف، ومبلئمة حقوق ادللكية

: النسب و ادلعدالت القانونية .1
 :(1)و ىي اليت يلتزم هبا البنك وفقا للقانون، وتتكون من: نسبة السيولة القانونية .أ 

ادلستحق على البنوك + الذىب و أذواق اخلزانة + األرصدة باخلزينة و األرصدة لدى البنك ادلركزي = البسط 
- الشيكات و احلواالت ربت التحصيل + األوراق التجارية ادلخصومة و األوراق ادلالية احلكومية + 

.  القروض من البنك ادلركزي و البنوك التجارية

                                                           
  166، 165،  ص 2005 محمد السعٌد أنور سلطان ، إدارة البنوك، دار الجامعة الجدٌدة، اإلسكندرٌة، (1)
 166،165   محمد السعٌد أنور سلطان ،نفس المرجع ص (2)
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ادلستحق للبنوك و اجلزء غَت ادلغطى نقدا + الشيكات و احلواالت ادلستحقة الدفع + الودائع بالعملة = ادلقام 
. من خطابات الضمان النهائية غَت ادلكفولة

و ىي أن ربافظ البنوك بأرصدة لدى البنك ادلركزي و بدون فوائد بنسبة معينة : نسبة االحتياطي القانوين .ب 
 : (2)من الودائع اليت ػلددىا البنك و تتكون من

األرصدة لدى البنك ادلركزي = البسط 

األرصدة ادلستحقة للبنوك + شيكات و حواالت وخطابات دورية مستحقة الدفع + إمجارل الودائع = ادلقام 
مبالغ مقًتضة من البنك ادلركزي + 

 : (3)نسبة رأس ادلال إذل الودائع .ج 
رأس ادلال و اإلحتياطات = البسط 

– القروض ادلستثناة – سندات التنمية و األذونات – الرصيد لدى البنك ادلركزي – ودائع العمبلء = ادلقام 
أسهم اإلظلاء و اإلسكان  

 : (4)نسبة األسهم إذل رأس ادلال .د 
االستثمارات يف األسهم = البسط 

رأس ادلال و االحتياطات = ادلقام 

 :(1)السيولة التجارية .ه 
أذونات و سندات + أرصدة لدى البنوك األخرى+ الرصيد لدى البنك ادلركزي+ نقد يف الصندوق = البسط 

. كمبيبلت تستحق خبلل ثبلثة أشهر

ودائع البنوك + ودائع العمبلء = ادلقام 

                                                           
. 271 زٌاد رمضان محمود جودة،  مرجع سابق، ص (3)
 .271 زٌاد رمضان محمود جودة،  نفس المرجع ، ص ( 4)
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:  نسب السيولة .2
من الضروري أن ػلافظ ادلصرف دائما على نسبة معقولة من السيولة، وذلك جملاهبة االلتزامات قصَتة 

: (2)ومن أىم النسب ادلستخدمة. األجل و السحوبات من العمبلء

 : نسبة النقدية إذل الودائع اجلارية .أ 
و تعكس ىذه النسبة، قدرة النقدية على مواجهة طلبات السحوبات اليت يقوم هبا أصحاب الودائع 

: اجلارية و ربسب وفق العبلقة

=    نسبة النقدية إذل الودائع اجلارية 

 :نسبة النقدية إذل رلموع الودائع .ب 
حيث تعكس النسبة قدرة النقدية على مواجهة طلبات السحوبات من قبل أصحاب الودائع اجلارية ، 

: وربسب. والتوفَت وألجل

=    نسبة النقدية إذل رلموع الودائع 

 :نسبة االستثمارات قصَتة األجل إذل رلموع الودائع .ج 
و تعكس ىذه النسبة قدرة االستثمارت قصَتة األجل على مواجهة طلبات السحوبات من قبل 

: أصحاب الودائع مجيعها، حيث

 =نسبة االستثمارات قصَتة األجل إذل رلموع الودائع 

 :كفاية رأس ادلال .3
وظيفة رأس ادلال األساسية تأمُت امتصاص اخلسائر يف حالة حدوثها ، باإلضافة إذل أنو يعترب عنصر أمان 

وال يوجد ىناك معيار واحد أمثل دلدى كفاية رأس ادلال، إذ ؼلتلف مستوى الكفاية ادلطلوب بُت . لدى ادلودعُت

                                                           
. 271 زٌاد رمضان محمود جودة، مرجع سابق، ص (1)
 .273 زٌاد رمضان محمود جودة، نفس المرجع، ص (2) 

 
 
 
 

 النقدية

 الودائع الجارية

 النقدية

 مجموع الودائع 

 االستثمارات المالية قصيرة األجل

 مجموع الودائع
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ومن أىم النسب يف ربديد كفاية رأس ادلال، النسب . مصرف و آخر ، ووفقا حلجم ادلصرف و طبيعة عملياتو
: (1)التالية

 :نسبة حقوق ادللكية إذل رأس إمجارل األصول .أ 
و تعكس ىذه النسبة مدى اعتماد ادلصرف على حقوق ادللكية يف سبويل األصول، وتساوي نسبة حقوق 

=  ادللكية إذل إمجارل األصول 

 

 :نسبة حقوق ادللكية إذل األصول اخلطرة .ب 
وتبُت ىذه النسبة، مدى . و تشمل األصول اخلطرة الوراق التجارية ادلخصومة ، والقروض و السلفات

: (2)قدرة حقوق ادللكية على مقابلة سلاطر االستثمار، وتتكون من

 

 =نسبة حقوق ادللكية إذل األصول اخلطرة 

: (3)درجة النشاط .4
ىذا ادلعدل يقيس مدى توظيف ادلصرف لودائع و حقوق ادللكية يف القروض : معدل توظيف األموال ادلتاحة .أ 

 .و االستثمارات
 

= معدل التوظيف 

و تعرب ىذه النسبة عن مدى استخدام الودائع  جبميع أنواعها يف : نسبة االستثمارات إذل الودائع .ب 
: االستثمارات

    = نسبة االستثمارات إذل الودائع 
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 حقوق الملكية

 إجمالي األصول

 حقوق الملكية
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حقوق الملكية + الودائع   

    االستثمارات

 الودائع
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 :(1)نسبة الرحبية .5
وكلما . و سبكن ىذه ةالنسبة، من قياس العائد لكل وحدة من حقوق ادللكية: نسبة العائد على حق ادللكية .أ 

ارتفع ىذا العائد، كلما كان األمر أفضل ألن ىذا يعٍت أن البنك ؽلكنو توزيع ادلزيد من األرباح على 
وربسب وفق العبلقة . ادلساعلُت، وإضافة ادلزيد إذل األرباح احملتجزة، وذلك يف احلاالت اليت تزيد فيها األرباح

 :التالية
= العائد على حق ادللكية 

 

وسبكن ىذه النسبة من قياس صايف الدخل لكل وحدة من متوسط األصول اليت : العائد على األصول .ب 
 :وربسب كما يلي. ؽلتلكها البنك خبلل فًتة معينة

 

=  العائد على األصول 

 

 (2):(2)و ػلسب وفق العبلقة: ىامش الفائدة .ج 
 

=  ىامش الفائدة 

 

. و تشمل األصول العاملة كافة الصول باستثناء النقدية و األصول الثابتة

: و ربسب: ىامش صايف الربح على الفوائد .د 

                                                           
 ص 2001  طارق عبد العال حماد، تقٌٌم أداء البنوك التجارٌة تحلٌل العائد و المخاطر، الدار الجامعٌةن االسكندرٌة، (1)

81 ،82. 
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 صافي الدخل

 إجمالي حقوق الملكية

 صافي الدخل

 إجمالي األصول

الفوائد المدينة + الفوائد الدائنة  

 األصول العاملة
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= ىامش صايف الربح على الفوائد 

 :و ربسب:  درجة استخدام األصول

 

= درجة استخدام األصول 

 

فهي أدوات ,   على الرغم من أعلية النسب ادلالية، إال أن ىناك زلاذير وحدود الستخدام ىذه النسب
التحليل ادلارل وليست غاية يف حد ذاهتا، إذ أهنا تعطينا مؤشرات فقط عن أداء اإلدارة، وال تقوم بإعطاء 

فالنسب ىي عبلقة كمية و نسبية بُت بنود يف تاريخ زلدد، ولكنها ال تظهر . تفسَتات أو حلول للمشاكل
إضافة إذل التضخم و أثره على عدم دقة النسب ادلالية و خاصة عند ادلقارنة بُت . نشاطات اإلدارة وخططها

 .نتائج متعددة

 

 

 

 

 

 

 

 صافي الربح بعد الضرائب 

 الفوائد الدائنة

 الفوائد الدائنة

 األصول
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 :خالصة الفصل 

لقد مر النظام ادلصريف اجلزائري منذ نشأتو إذل يومنا ىذا بعدة إصبلحات أفرزهتا البيئة الداخلية و 

 بناء نظام سبويل وطٍت جزائري يستجيب 1971 و 1970اخلارجية ، فبعد أن كان اذلدف من إصبلحات 

 لتعاجل مشاكل أخرى 1986دلتطلبات التنمية االقتصادية أن ذلك، جاءت اإلصبلحات النقدية و ادلصرفية لعام 

و منها استقبللية ادلصارف و البنك ادلركزي و تفتح التوجو ضلو اقتصاد السوق، مث جاء قانون النقد  و 

لغَت بنية النظام ادلصريف اجلزائري و غلعلو نظام يتبلءم مع اقتصاد السوق و ذلك بإدخال  (10 / 90)القرض

 .ادلصارف اخلاصة الوطنية و األجنبية إذل السوق ادلصرفية

  و ما ؽليز ىذه اإلصبلحات أهنا دل سبس مباشرة مستوى أداء اخلدمة ادلصرفية يف ادلصارف السيما 

العمومية منها، فبقيت اخلدمة دون ادلستوى و بقية تقليدية، و ظهر االقتصاد ادلوازي الذي احتوى على النشاط 

التجاري و حىت ادلصريف بنسبة كبَتة، و أصبح حىت الشيك ال يفضل يف التعامبلت التجارية رغم كل اجلهود 

. ادلبذولة

 و ما ؽلكن قولو أيضا ىو بعد ادلصارف اجلزائرية عن ادلعايَت ادلصرفية الدولية، لعدة أسباب و منها على 
اخلصوص عدم استعمال تكنولوجيات ادلعلومات و االتصاالت يف أداء اخلدمة ادلصرفية و اليت توفر الوقت و 

اجلهد و ادلارل، حيث أصبحت اخلدمة ادلصرفية االلكًتونية و ادلصارف االلكًتونية مسات تطور األنظمة ادلصرفية 
 فهل ذلذا النوع من اخلدمات وجود يف اجلزائر و كيف ؽلكن تطويرىا. و ادلالية يف العادل
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خاضت اجلزائر بعد االستقالل جتارب تنموية متعددة تتماشى والظروؼ الداخلية واخلارجية اليت مازالت 
تعيشها، ومست ىذه السياسات بصفة خاصة ادلؤسسة االقتصادية اليت كانت حقل جتارب دلختلف أمناط 

. التسيري هبدؼ الوصول إىل التنمية الشاملة

ومع زيادة حاالت التعثر وادلخاطر اليت تواجو ادلؤسسات بشكل عام، وزيادة اتساع الفجوة بني التقديرات 
ادلوضوعة وادلتوقعة والنتائج يف الواقع العملي، أصبح احمللل حيتاج إىل معايري لتقييم ىذه النتائج، وزلاولة التقليل 

وبأكرب قدر ممكن من تلك اخلسائر وادلخاطر اليت تعيق تقدم ادلؤسسة، واليت تسمح ذلا بالتأقلم مع تلك التغريات 
. ادلمكنة احلدوث

وعليو كان البد على احمللل أن يبحث عن طريقة حتليل أكثر جناعة وفعالية لتحليل القوائم ادلالية بشكل 
صحيح ومناسب، ودلا كان التخطيط ادلايل يهدؼ إىل حتقيق األىداؼ ادلالية للمؤسسة، وكانت الرقابة ادلالية 

هتدؼ إىل تقييم السياسات ادلالية واختاذ اإلجراءات التصحيحية يف الوقت ادلناسب، أوجب ذلك احلصول على 
ادلعلومات ادلتوفرة وادلناسبة عن ادلؤسسة، وإجراء التحليل الالزم على عملياهتا ادلالية بإتباع أدوات حتليلية مناسبة 

. من بينها التحليل ادلايل

ويف ىذا الصدد تعترب دراسة التحليل ادلايل يف الوقت احلايل ضرورة ملحة للتخطيط ادلايل السليم، 
فالتحليل ادلايل يسمح بالتعرؼ على الوضع ادلايل احلقيقي للمؤسسة باالعتماد على الػتقارير ادلالية والتحاليل 

ب ادلؤسسات الناجحة لتفادي ادلخاطر لاخلاصة بنشاط ونتائج ادلؤسسة، كما ىو تقنية تستعملها وتنتهجها أغ
. ر سواء داخلياً أو خارجياً ماحملتملة، خاصة وأن ادلؤسسة تنشط يف زليط يتميز بالتغري ادلست

وبذلك أثبت التحليل ادلايل أمهيتو وجدواه يف ادلراحل ادلختلفة من العملية اإلدارية خاصة يف رلال 
التخطيط والرقابة ادلالية، إضافة إىل دوره يف اختاذ القرارات ادلالية، مما زاد اىتمام الباحثني وادلفكرين بو، وكذا 

. ادلستخدمني ألساليبو ووسائلو ادلختلفة، حبيث مت الرتكيز على مفاىيمو وأمهيتو وأىدافو وعالقتو باحملاسبة

حاول من خالل موضوع ىذا البحث تسليط الضوء على أىم النقاط والعناصر الضرورية للتحليل نوس
. اثرتسيريه يف ادلؤسسة ادلصرفيةادلايل، مع تبيان 
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مما سبق يتضح أن كل مؤسسة هتدؼ إىل معرفة حالتها ادلالية، وذلك للحكم عما إذا كانت النتائج 
وباعتبار أن التحليل تقنية ىامة عن أمناط التسيري اجليد . ادلرتتبة عن قراراهتا تتالءم مع األىداؼ األساسية ادلسطرة

 :يف ادلؤسسة، وبناء على ما تقدم قمنا بصياغة اإلشكالية األساسية للدراسة واليت ىي على النحو التايل

  ؟ما  اثر  التحليل  المالي  في  تسيير المؤسسة المصرفية  * 

 :ىذا باإلضافة إىل بعض األسئلة الفرعية 

 ●ما ىو التحليل ادلايل؟ ما ىي أدواتو ؟

 ●ماىي أىداؼ و استعماالت التحليل ادلايل؟ و ما ىي رلاالت تطبيقو ؟

 ●ما ىي ادلنهجية ادلتبعة للفهم الصحيح للوضعية ادلالية للمؤسسة؟

 :إجابة على ىذه التساؤالت ننطلق  من  الفرضيا ت التالية لإل

 .التحليل ادلايل أداة لتشخيص و حتليل احلالة ادلالية للمؤسسة●

 .التحليل ادلايل أداة الختاذ القرارات يف تسيري ادلؤسسة●

 . التحليل ادلايل وسيلة تقدم لنا ادلعلومات الضرورية لتعديل السياسة ادلالية●

 :أىمية الموضوع 

النظرية أين نسجل عدد ال باس بو من ادلراجع ادلتعلقة بو ,إن موضوع التحليل ادلايل قابل للبحث من الناحيتني 
 بطلب القرض من أي بنك يقوم ىذا األخري رأما من الناحية التطبيقية فمن ادلعلوم أن ادلؤسسة قبل اختاذا لقرا,

 . بتشخيػص احلالػػة ادلالية للمؤسسة و احلاالت التطبيقية ادلتوفرة بعدد ال باس بو لدى البنوك

 :الهدف من البحث 

 :األىداؼ اليت نرغب و نسعى إىل حتقيقها من خالل حبثنا ىذا ميكن تلخيصها فيما يلي 

 . التحليل الدقيق دلدى فعالية التحليل ادلايل أي معرفة الوضعية ادلالية للمؤسسة و مركزىا ادلايل●
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اختبار مدى حتقيق ادلؤسسة ألىدافها ،و احرتامها للتوازن ادلايل الذي تسعى إليو  و قدرهتا على التحكم ●
 . فيو خالل دورة االستغالل

عرض أىم األساليب ادلستعملة يف تقنية التحليل ادلايل و توضيح كيفية استخدامها لتشخيص الوضعية ●
 .ادلالية للمؤسسة

 :أسباب اختيار الموضوع 

 :يعود اختيارنا ذلذا ادلوضوع إىل 

 .يسمح التحليل ادلايل مبعرفة نقط القوة و الضعف للمؤسسة و أبراز أىم ادلشاكل اليت تتعرض ذلا●

 يهدؼ أيػضا إىل دتكيػن ادلؤسسػة مػن حتسيػن موقعها االسرتاتيجي●

 .       و حتقيق ادليزة التنافسية

ع يعترب الشغل الشاغل لكل ادلؤسسات االقتصادية و اليت تعمل على التفاعل بأكثر اجيابية مع ادلوضو●
 . االقتصادية يف العاملةالتحوالت االقتصادية اليت أحرزىا منطق العومل

 :المنهج  المتبع  في  البحث 

 سنتبع يف دراستنا ىذه ادلنهج الوصفي التحليلي لإلجابة على اإلشكالية ادلطروحة 

 :خطوات البحث 

            لقد قسمنا ادلوضوع إىل جانبني جانب النظري تطرقنا فيو إىل مجيع اجلوانب النظرية ادلمكنة للتحليل 
 ادلايل و جزء التطبيقي حاولنا فيو تطبيق مجيع التقنيات ادلستعملة يف التحليل ادلايل دلعرفة الوضعية ادلالية دلؤسسة 

 الجانب النظري:          الجانب األول   

  التحليل ادلايلنشاة وتطور :       01:الفصل 

 أىدافو و استعماالت و مراحلو ,   تناولنا فيو عموميات حول التحليل ادلايل و كذا أمهيتو
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 د

 

 الجهاز المصرفي الجزائري والتحديات االقتصتدية والمالية :02الفصل 

  تفعيل اذليئات ادلالية وادلصرفية باالضافة اىل االسرتاجتية والتحليليفسنقوم بدارسة االصالحات واثارىا 

  BADRدراسة تطبيقية لبنك الفالحة والتنمية الريفية : 03الفصل 

  حيث تناولنا فيو السياسات االقراضية ودراسة حالة قرض BADR ىذا الفصل حيتوي على حملة عن بنك 

 الخطة العامة

نشأة وتطور التحليل المالي :  الفصل األول
  تمهيد

طبيعة التحليل المالي :  المبحث األول
مفهوم التحليل المالي : المطلب األول
نشأة التحليل المالي : المطلب الثاني
أنواع التحليل المالي ومراحلو :المطلب الثالث
أىمية وأىداف التحليل المالي  : المطلب الرابع
إجراءات التحليل المالي  :المبحث الثاني
محددات التحليل المالي وأدواتو : المطلب األول
 الجهات المستفيدة من التحليل المالي: المطلب الثاني
 نتائج التحليل المالي : المطلب الثالث
إستعماالت التحليل المالي     :المطلب الرابع 

 خالصة
تحديات االقتصادية و المالية الالجهاز المصرفي الجزائري و : الفصل  الثاني 

 تمهيد
تطور الجهاز المصرفي الجزائري : المبحث االول  
  لمحةتاريخية عن الجهاز المصرفي الجزائري:المطلب االول 
 تطور الجهاز المصرفي الجزائري: المطلب الثاني 

 و اثارىا  على تفعيل دور الهيئات المالية و المصرفية  90اصالحات : المبحث  الثاني 
  للنظام المصرفي الجزائري 1990 و بعد 1990سياسات االصالحات قبل : المطلب االول 
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 ه

 

 توجهات الجهاز المصرفي الجزائري بعد االصالحات االقتصادية في مواجهة العولمة : المطلب الثاني 
 اإلستراتيجية و التحليل و تنمية الودائع في البنوك التجارية: المبحث الثالث

 نشأة و تعريف االستراتيجية المصرفية: المطلب األول  
 أنشأة و تعريف التحليل المالي: المطلب الثاني   

 أنواع التحليل المالي و أىم النسب المالية:    المطلب الثالث
 خالصة

دراسة تطبيقية لبنك الفالحة والتنمية الريفية : الفصل الثالث
تمهيد 

 بنك الفالحة والتنمية الريفية تقديم: المبحث االول
تعريفو وتطوره : المطلب االول
   BADRالمبادئ التي يعتمد عليها بنك الفالحة والتنمية الريفية : المطلب الثاني
 أىداف بنك الفالحة والتنمية الريفية     : المطلب الثالث
السياسات االقراضية لبنك الفالحة و التنمية الريفية :المبحث الثاني
القروض الممنوحة من طرف بنك الفالحة و التنمية الريفية :المطلب األول
اإلجراءات الالزمة لمنح القروض :الطلب الثاني

كيفية منح و متابعة القرض من طرف البنك :المطلب الثالث
دراسة حالة قرض : المبحث الثالث
دراسة المؤسسة الطالبة للقرض : المطلب االول
حساب مؤشرات التوازن المالي والنسب المالية لمشروع المؤسسة  : المطلب الثاني
نتائج الدراسة المطبقة  : المطلب الثالث

خالصة 



 قائمة الجداول
 

 رقم اجلدول  البيان الصفحة
 1 جدول منوذجي الهتالك القرض 64

متابعة القروض يف بنك الفالحة  65
 والتنمية الريفية

2 

 3 حساب رأس املال العامل 75

 4 حساب احتياج رأس املال العامل 76

 5 حساب القدرة على التمويل الذايت 76

 6 حساب النسب املالية 77

 



 قائمة المراجع
 

 املراجع العربية

 :الكتب

ناصر دادي  عدون ، تقنيات مراقبة التسيري ، التحليل املايل ،دار احملمدية ، اجلزء األول ،  .1
 1998اجلزائر ، 

 .1976توفيق أمحد ، اإلدارة املا لية ، دار النهضة العربية ، الطبعة االوىل ، بريوت ، .2
 .1997زياد رمضان ، أسسيات التحليل املايل ،الطبعة الرابعة  ،دار وائل للنشر  ،عمان ، .3
 .1980،دارالنهضة العربية،بريوت ،"االدارة املالية "مجيل امحد توفيق، .4
 .1996وليد ناجي احليايل ،حممد عثمان البطمة ،التحليل املايل ،دار حنني للنشر ،االردن ن .5
عبد احلليم كراجة و اخرون ،اإلدارة املالية و التحليل املايل ،الطبعة االوىل ،دار الصفاء للنشر  .6

 .2000و التوزيع ،عمان ،
 .1998ناصر دادي عدون ،إقتصاد املؤسسة ،الطبعة االوىل ،دار احملمدية العامة ، اجلزائر ، .7
 .2000حممد مطر ،التحليل املايل اإلئتماين ،دار وائل للنشر ،عمان ، .8
–التطورات العاملية و انعكاساهتا على اعمال البنوك كلية التجارة : طارق عبد العال محاد  .9

 .1999-جامعة عني مشس 
حممد كمال خليل احلمزاوي، اقتصاديات االئتمان املصريف، دراسة تطبيقية للنشاط  .10

 .2000رف باإلسكندرية، الطبعة الثانية، ااالئتماين وأهم حمدداته، منشأة املع
 .2007أمحد ماهر، اإلدارة اإلسرتاتيجية، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، الطبعة الرابعة  .11
حممد مطر، االجتاهات احلديثة يف التحليل املايل و االئتماين، األساليب و األدوات و  .12

 .2003االستخدامات العملية، دار وائل للنشر، الطبعة األوىل، 
طارق عبد العال محاد، تقييم أداء البنوك التجارية حتليل العائد و املخاطر، الدار  .13

 .2001اجلامعيةن االسكندرية، 
 :الملتقيات والمحاظرات

" تشخيص الواقع و حتديات املستقبل "النظام البنكي اجلزائري "حياة جنار +مليكة زغبيب  .1
 .2005-2004جامعة الشلف - واقع و حتديات–ملتقى املنظومة املصرفية اجلزائرية 

 .ديوان املطبوعات جبامعة اجلزائر " 1992حماضرات يف اقتصاد البنوك "شاكر القزويين  .2
 .ديوان املطبوعات جبامعة اجلزائر " 2000حماضرات يف اقتصاد البنوك "شاكر القزويين  .3



 قائمة المراجع
 

متطلبات اندماج البنوك جلزائرية يف االقتصاد العاملي ، من امللتقى : دريس رشيد +زيدان حممد .أ .4
 14/15الدويل األول حول املنظومة املصرفية اجلزائرية و التحوالت االقتصادية املنظم يومي 

 .2004ديسمرب 
حبث مقدم للملتقى الدويل حول :العوملة االقتصادية وحتوالت االقتصاد اجلزائري :حممد راتول  .5

 .2001-اجلزائر –جامعة سكيكدة – العوملة واقتصاديات الدول النامية 
حبث مقدم للملتقى الوطين :-النظام املصريف اجلزائري و حتديات العوملة : األستاذ زيدان حممد  .6

 .2001اجلزائر .للنظام املصريف اجلزائري واقع و أفاق املركز اجلامعي قاملة 

 :القوانني و املواد

 . و املتضمن نظام البنوك والقرض19/08/1986 مؤرخ 86/12قانون  .1
 . املتعلق بنظام البنوك و القرض86/12 من القانون 11املادة  .2
 . واملتضمن توجيه املؤسسات العمومية12/01/1988 املؤرخ 88/01القانون  .3
 . و املتعلق بالنقد والقرض1990 افريل 14 املؤرخ يف 90/10 من القانون 143املادة  .4

 المراجع بالفرنسية .5
pierre conso,la gestion financiere de l'entreprise,edition 
dudon,paris  

 


