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إىداء 
كم جميل أن يقطن المرء ثمرة جيده ونجاحو، واألجمل أن ييدي ىذه الثمرة إلى أغمى 

 .الناس في الوجود

إلى من حفظتني أدعيتيا واستقام طريقي بفضل نصائحيا وغمرتني بعطفيا وحنانيا 
 .حفظيا اهلل وأطال في عمرىا" أمي الغالية »

إلى من اشتاقت إليو روحي وجفت دموع عيناي من فقدانو، إلى من رعاني وكان السند 
والدرع الواقي ومازال قدوتي في مواصمتي درب الدراسة إلى يومنا ىذا وىو مثمي األعمى 

 .رحمو اهلل وجعل قبره روضة من رياض الجنة" أبي الحنون " في التضحية والعطاء

حفظو اهلل وأطال " فـــريد" إلى أعز وأغمى وأحن الناس عمى قمبي زوجي وحبيبي الغالي 
 .في عمره

إلى من تقاسموا معي حمو الحياة ومرىا وكانوا ومازالوا سبب سعادتي أعز أخواتي 
 ".عبمة"، والكتكوتة "عبدو"، "رانيا" ، "سيداحمد"

التي كانت معي في السراء والضراء وتحدت معي كل المصاعب في " وفاء "إلى زميمتي 
 .إنجاز ونجاح ىذا البحث

 "ريـــــــــــــــــــــم           " 

 

 

 

 



 ملخص الدراسة 
 

: الممخص 

الجياز المعرفي جياز فاعل ومنشط لبقية القطاعات عبر شبكة مختمفة من البنوك التي توفر مختمف  -
 .التمويبلت والخدمات التي يحتاجيا أي قطاع ، خاصة وأنو في تطوير مستمر نتيجة لمتكنولوجيا 

يعد القطاع الفبلحي من القطاعات اإلستراتيجية و الحساسة التي تساىم بفعالية كبيرة في عممية التنمية  -
 .وذلك لمساىمتو في تمبية االحتياجات الغذائية لمسكان 

 .ونظرا ألىميتو في عممية التنمية االقتصادية قمنا بدراسة جزء صغير من قطاع الفبلحة وكيفية تمويمو -
ومن خبلل الدراسة التي قمنا بيا تبين لنا أن القروض ساىمت في كمية كبيرة في تحريك عجمة التنمية  -

 .االقتصادية وكما لمقروض دورا ىاما في تطور الفبلحة وتنمية القطاع الفبلحي  بصفة عامة 
: الكممات المفتاحية 

.     القطاع الفبلحي ، التمويل البنكي ، القرض الفبلحي ، التمويل الفبلحي 
 

Résumé:  
- Le système bancaire et un tonique de dispositif actif pour le reste de 

secteurs différents à travers le réseau des banques qui fournit des fonds et 

des divers  services requis par tous les secteurs et surtout qu’il est 

évolution en raison de la technologie . 

- Le secteur agricode des secteurs stratégiques et consomma qui contribuent 

très efficacement dans le processus de développement afin de contribuer à 

répondre aux besoins alimentaires de la population  

-  Et en raison de son importance pour le développement économique nous 

avons étudié un petit secteur de l’agriculture et comment le financement . 

- Grace à notre étude il est chair pour nous que les prêts ont contribué en 

grande quantité dans le déplacement de la roue du développement 

économique et aussi pour les prêts un rôle importation  dans le 

développement de l’agricultur et le développement du secteur agricode en 

général .     

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 مقــدمــة



    مقدمة
 

 أ
 

 :توطئة

تعد فعالية الجياز المصرفي و مدى قدرتو عمى تجميع االدخارات و توفير الموارد المالية لمختمف األعوان 
االقتصادية أساس نجاح النظام االقتصادي في الوقت الحاضر خاصة مع شحة مصادر التمويل و ضعف أداء 

األسواق المالية أو غيابيا تماما ، و ىذا ما جعل منو محورا أساسيا لتمويل الحركة التنموية بالجزائر ، فمقد 
تحمل الجياز المصرفي الجزائري ميمة تمويل االقتصاد منذ السنوات األولى لبلستقبلل و في إطار تخصص 

الجياز المصرفي في ذلك الوقت تكفل البنك الوطني الجزائري بتمويل القطاع الفبلحي إضافة إلى بعض 
القطاعات األخرى  و قد عممت الدولة عمى وضع القواعد األولية لمتمويل بما يضمن توفير الموارد المالية 

إلنجاز برامج التنمية ، إال أن الحاجيات الجديدة لمتمويل التي أفرزتيا التنمية الوطنية عمى الصعيد الفبلحي أدت 
إلى إنشاء بنك الفبلحة و التنمية الريفية كمؤسسة جديدة تتخصص في تمويل ىذا القطاع و تضمن توفير 

 .الموارد المالية اآلزمة لتنميتو في إطار األىداف المسطرة في المخططات التنموية المعتمدة 

 :مما سبق يمكن طرح اإلشكالية التالية

 كيف يتم تمويل القطاع الفبلحي في الجزائر؟

 :األسئمة الفرعية

 :لئلحاطة بجوانب الموضوع يمكن طرح األسئمة الفرعية التالية

 ما ىي أىم شروط نجاح سياسة التمويل البنكي لمقطاع الفبلحي؟ -1
 ما ىي أىم القروض التي يمنحيا بنك الفبلحة والتنمية الريفية لمقطاع الفبلحي؟ -2

 :الفرضيات

 . أىم شروط نجاح سياسة التمويل البنكي لمقطاع الفبلحي ىو تييئة المناخ المناسب لمقرض الفبلحي -1
قرض التحدي، قرض الرفيق، قرض : من بين القروض التي يقدميا بنك الفبلحة والتنمية الريفية ىي -2

 .أنساج قرض الكناك

 :مبررات اختيار الدراسة 
 .إزالة الغموض عن كيفية التمويل البنكي لمقطاع الفبلحي- 
 .االىتمام المتزايد بيذا الموضوع في اآلونة األخيرة- 

القطاع الفبلحي يعتبر من أىم القطاعات لقدرتو عمى تحقيق األمن الغذائي، وال يتحقق ىذا إال بتضافر باقي - 
 .القطاعات األخرى منيا القطاع البنكي



    مقدمة
 

 ب
 

  :أىداف الدراسة 

 : تيدف ىذه الدراسة إلى ما يمي

 .محاولة إبراز دور التمويل البنكي في تحقيق التنمية في القطاع الفبلحي- 

 .التعرف عمى أىم القروض التي يقدميا بنك الفبلحة والتنمية الريفية لتمويل القطاع الفبلحي- 

 .محاولة اكتساب المعمومات المتعمقة بيذا القطاع بيدف تطوير الميارات الشخصية مستقببل- 

 :أىمية الدراسة 

 : تتجمى أىمية ىذه الدراسة من خبلل عدة اعتبارات

 .أىمية التمويل في التنمية بالقطاع الفبلحي- 
 .المكانة التي يحتميا القطاع الفبلحي- 

 .المساىمة واالعتماد عمى ىذا القطاع بشكل كبير في الصادرات في الجزائر- 

 :حدود الدراسة 

   يتمثل مجال وحدود الدراسة في إظيار المعمومات المتعمقة بالتمويل البنكي لمقطاع الفبلحي في الجزائر، في 
، ومن حيث المكان كانت الدراسة التطبيقية عمى مستوى بنك 2017 غاية سنة 2001 سنة منالفترة الممتدة 

 ".بدر"الفبلحة والتنمية الريفية 

 :منيج الدراسة 

من أجل دراسة اإلشكالية واإلجابة عن األسئمة المطروحة نظرا ألىمية الموضوع تم االعتماد عمى المنيج 
براز المفاىيم المرتبطة  الوصفي التحميمي وذلك من أجل جمع المعمومات المتعمقة بالجانب النظري لمدراسة وا 

بالموضوع،واالعتماد عمى المنيج التطبيقي لدراسة الحالة وذلك لربط الجانب النظري بالواقع العممي من خبلل 
 .األدوات اإلحصائية كالجداول

 :صعوبات الدراسة 

 :  ىناك العديد من الصعوبات التي واجيتنا خبلل إجراء الدراسة منيا

 .قمة وعدم توفر الكتب الكافية حول التمويل الفبلحي- 

 .صعوبة الحصول عمى الوثائق الضرورية من طرف البنك وىذا راجع لسرية مينتو- 



    مقدمة
 

 ت
 

 .خبلل إجرائنا لمدراسة التطبيقية عمى مستوى الوكالة لم يسمح لنا بإجراء التربص عمى حصص متتالية- 

 :ىيكل الدراسة 

 . لضمان اإلحاطة التامة بجوانب الموضوع جاء البحث متضمنا مقدمة وفصمين وخاتمة

الفصل األول الجانب النظري لمدراسة والذي يتضمن مبحثين، فالمبحث األول يحتوي عمى مطمبين تناول 
المطمب األول ماىية التمويل وكذا التمويل البنكي، أما المطمب الثاني فتطرق إلى ماىية التمويل الفبلحي في 
الجزائر باإلضافة إلى السياسات المنتيجة لتمويل ىذا القطاع وشروط نجاحيا وكذا المشاكل التي تواجو ىذا 

 .األخير،والمبحث الثاني تناول الدراسات السابقة

كما اتبعنا منيج دراسة الحالة بالنسبة لمدراسة التطبيقية في الفصل الثاني والتي أجريت في وكالة بنك الفبلحة 
 .والتنمية الريفية

 .وسنختم ىذه الدراسة  بخاتمة نستعرض فييا أىم النتائج والتوصيات واآلفاق المستقبمية

  



 

 
 

  :  : األولاألولالفصل الفصل 

تمويل القطاع الفالحي في تمويل القطاع الفالحي في 

 الجزائرالجزائر
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 :تمــيـيــــــــــــــــد

 منو ما يوجو حسب الدورات اإلنتاجية إلى رأس مال المال، في مختمف القطاعات إلى رأس االستثماريحتاج 
 كما سمفا، مخطط ليا ولم يكن مالية تغطي المخاطر التي قد تظير احتياطات يبقى في شكل إنتاجي،ومنو ما

 لذا يعمل االنطبلق والمرحمة اإلنتاجية،والمرحمة التسويقيةيتم توجييو حسب المراحل اإلنتاجية إلى تمويل مرحمة 
 القطاع وتغطية احتياجات لمواكبة التطورات من جية البلزم وبالطريقة البلزمة،كل قطاع عمى توفير التمويل 

 .أخرىمن جية 

 أىم القطاعات التي تساىم في المال،وباعتباره منالقطاع الفبلحي عمى غرار باقي القطاعات يحتاج إلى رأس 
والسياسة  خبلل النصوص القانونية من) فمقد عمدت الدولة بصفتيا وصية عمى ىذا القطاع االقتصادية،التنمية 

 .الفصل إلى إحداث طرق تمويمية سيتم التعرض إلييا في ىذا (المالية المتبعة
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 : الفالحيلتمويل البنكي المفاىيمي لاإلطار: المبحث األول

من ره اة فاعمة وناجحة في عممية التنمية االقتصادية فيو منطمق لبداية كل مشروع وذلك لما يوفأديعتبر التمويل 
 .المطموبةأموال الزمة لتغطية نفقات المشاريع المختمفة بقدر حاجاتيا 

 :البنكيالتمويل : لمطمب األولا

باإلضافة إن أننا سنقوم بإعطاء صورة  (تعريفو، خصائصو، أنواعو)في ىذا المطمب سنتطرق إلى ماىية التمويل
 . مسبقة عن التمويل البنكي من خبلل تعريفو وكذا ذكر أىم وظائفو ومعوقاتو

 :التمويل حول أساسيات-1

 :وخصائصو التمويل تعريف-1-1

 :التمويلتعريف  -1-1-1

أىم وظائف المؤسسات المالية حيث أنيا تقدم لذوي العجز المالي قروضا تفك بيا  إن وظيفة التمويل تعتبر من
القيام بدراسة من ن حركة النشاط االقتصادي وكما أن المؤسسات القائمة بالمشروع البد ليا  موبذلك تزيدضيقتيا،

 :منيا وقد تعددت تعاريف التمويل نذكر عميو،مالية لممشروع وتقدير مبمغ االحتياج وكيفية الحصول 

البحث عن الطرق المناسبة لمحصول عمى األموال واختيار وتقسيم تمك الطرق " يعرف التمويل عمى انو* 
 1. المؤسسةا بشكل يناسب كمية ونوعية احتياجاتموالحصول عمى المزيج األفضل بينو

وتكوين رأس المال ات  من اجل إنفاقيا عمى االستثمار(النقديةالسيولة )توفير األموال " كذلك يعرف عمى انو * 
    2. واالستيبلكالثابت بيدف زيادة اإلنتاج

 3" المؤسسةراتمجموعة من القرارات حول كيفية الحصول عمى األزمة لتمويل استثما" كما يعرف عمى انو* 

موال البلزمة لمقيام بالمشاريع أل اوفير حجم من التمويل ىو تإنمن خبلل ىذه التعاريف يمكن استخبلص 
 . خارجياما داخميا أو إ المؤسسة ويكون ذلكةاالقتصادية وتطويرىا في الوقت المناسب حسب حاج

 :خصائص التمويل-1-1-2

                                                           

14،ص2006،جامعةبسكرة،الجزائر،، محاضرات في تمويل التنمية االقتصاديةمحمدالعربيشاكر- 1 

.15محمدالعربيشاكر،مرجعسبقذكره،ص- 2
 

 ، ص 1998ى ،  الطبعة األول ،عمان، نشر و التوزيع ل لءدارصفا، اإلدارة المالية الحديثة، حمزة الشيخي إبراىيم الجزراوي 3 -
20. 
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: ما يمياألموال التي تتحصل عمييا المؤسسة من مصادر مختمفة ليا عدة خصائص ونمخصيا في إن 

زمنية وموعد محدد ينبغي  األموال التي تتحصل عمييا المؤسسة من التمويل ليا فترة ويعني أن: االستحقاق* 
 .أخرىسدادىا بغض النظر عن أي اعتبارات 

 عمى أموالو وفوائده   األول بالحصولحقالتمويل لو الىو ينبغي أن مصادر :الحق عمى الدخل * 

 .المؤسسةو دخل أالمترتبة عمييا من السيولة 

عجزت المؤسسة عمى تسديد التزاماتيا من خبلل السيولة أو الموجودات المتداولة  إذا:الموجوداتالحق عمى * 
  والفوائد المترتبةالموردات الثابتة وىنا يكون الحق األول لمصادر التمويل بالحصول عمى أموالو تمجا الستخدام

 . التزاماتعمييا قبل تسميم أي

الذي  النمو مسار  تعطي المؤسسة فرصة اختيارعددىاوتل وىو يعني أن تنوع مصادر التموي 1 :المبلئمة* 
 .والفوائدط ويناسب التوقيت والكمية والشر

 : أنواع التمويل-1-2

 : التمويللتمويل من عدة زوايا والتي ترصد من خبلليا أنواعليمكن النظر 

 : من زوايا المدة التي يستغرقيا 1-2-1-

النقدية التي تخصص   األموال التي ال تزيد فترة استعماليا عن سنة بالمبالغويقصد بو: تمويل قصير األجل* 
  والتي يتم وغيرىا من المدخبلت البلزمة إلتمام العممية اإلنتاجية وشراء المواد والتوسع الموسميلدفع األجور

 .نفسياتسديدىا من الحصيمة المنتظرة لمفعاليات الجارية 

  خمسة سنوات موضوعة في الغالب ويخص تمويلإلىسنتين  وتتراوح مدتو من:تمويل متوسط األجل* 
 .القرضىذا التمويل والتي يتعين عمى وفاء ية والمنتظر من واآلالت الخاصة بالربح المشتريات والمعدات

 المال الثابت وتزيد مدتو عن خمس سنوات مثل أسينشا من طمب األموال لتكوين ر:تمويل طويل األجل* 
 .التوسيععمميات 

 :وينقسم إلى: عميو زاوية مصدر الحصول من-1-2-2

                                                           

 1 78-77 ص ،2000لمطباعة والنشر،عمان، دار الفكر ،والتحميل المالياإلدارة  الزغبي،ىيثم محمد - 
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 يسمح لتمويل نشاطيا لة تحويمية جد ىامة وىي أكثر استعماال بحيثي التمويل الذاتي ىو وس:تمويل ذاتي* 
 .أي عمل أخر إلى  دون المجوء بنفسيااالستغبللي

طريق المدخرات المتاحة في السوق المالية او عن لجوء المشروع إلى يكون ىذا التمويل ب: تمويل خارجي* 
 . جديدة في السوقزيادة رأس ماليا بطرح أسيم

 :من زاوية الغرض الذي يستخدم من أجمو-1-2-3

 والتي قصيرة األجل يصنف إلى تمك األموال التي ترصد لمواجية االحتياطات والمعامبلت:تمويل االستغبلل* 
 . في المؤسسة بتنشيط الدورة اإلنتاجيةتتعمق

خمق طاقة إنتاجية  وتتمثل في األموال المخصصة لمواجية النفقات التي تترتب عنيا 1 :تمويل االستثمارات* 
 زيادة إلىاآلالت والتجييزات وما يمييا من العمميات التي تؤدي القتناء لممشروع الحالية جديدة وتوسيع الطاقة 

 .لممشروعمالي أسالتكوين الر

 :التمويل ووظائف طرق-1-3

 :طرق التمويل-1-3-1

 مالية مؤسسة أو وسيط إيعن العبلقة بين المقرض والمقترض دون تدخل  يعبر :التمويل المباشر -(أ
 وحدات التي ىي في عجز مالي لتمبية إلى تحويميا واالدخارية يمكنفالوحدات ذات الفائض في الموارد النقدية 

 .(أو حكومات أفراد)احتياجاتيا ولو عدة صور ويختمف باختبلف المتعاممين في المشروعات 

 :التمويلالشكل الموالي يوضح ىذا النوع من 

 يمثل قنوات التمويل المباشر: (1-1)الشكل رقم 

 تدفق األموال تدفق األموال 

 أدوات مالية مباشرة                                  أدوات مالية مباشرة  

 

 

                                                           
، (دراسة حالة البنك الوطني الجزائري)وعيوني رضوان، تمويل االستثمارات عن طريق القروض البنكية بن حسين عبد اإللو - 1

 .21، ص 2014مذكرة ليسانس، جامعة تممسان، دفعة 

 خبراء السوق

منجزةدات وح وحدات عاجزة  



 تمويل القطاع الفالحي في الجزائر: الفصل األول
 

9 
 

والمصارف واألسواق المالية، دار حامد لمنشر  النقود ونزار الدين العيسي، عبد المنعم عمي :المصدر
 .89، ص 2004والتوزيع،عمان،األردن،

 :أنواع التمويل المباشر* 

 :يمثل أنواع التمويل المباشر: (2-1)الشكل رقم 

 

 

 

 

سمير محمد عبد العزيز، التأجير التمويمي ومداخمو، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية : المصدر
 .21، ص 2001لمطباعة والنشر، اإلسكندرية،مصر،

 ىذا النوع من التمويل يقوم المقترضين النيائيين بإصدار أوامر مالية ثانوية متداولة :التمويل غير المباشر -(ب
 .وغير متداولة من أجل إشباع حاجاتيم التمويمية وىذه العممية ترتكز عمى تدخل الوسطاء الماليين

 يمثل قنوات التمويل غير المباشر: (3-1)الشكل رقم 

 تدفق األموال                                    تدفق األموال 

 

 أدوات مالية مباشرة                             أدوات مالية مباشرة             

 .92عبد المنعم عمي ونزار سعد الدين العيسي، مرجع سابق، ص : المصدر

 :وظائف التمويل-1-3-2

  من قبل المؤسسةواألساسيات المقررة محكمة بالضوابط إستراتيجيةيبني التمويل محيطو من خبلل تطبيق 
 :التاليةلموصول إلى نتيجة مقنعة ومحركة لبلقتصاد وتقتصر وظيفتو عمى أىم النقاط 

  تقوم المؤسسة بالتخطيط بغية إعداد نفسيا بحيث من خبلل تقديرات المبيعات والمصاريف:التخطيط المالي* 
سواء كانت ىذه االحتياجات قصير ،  الحصول عميياكميةبتحضير المتطمبات المالية البلزمة لتحديد تقوم 

 .خطط أكثر مرونة يمكنيا التفاعل والتعامل مع كافة الظروف الغير متوقعة ووضع متوسطة وطويمة األجل

 التمويل المباشر

 االلتزامات المالية حقوق الممكية

 وحدات مدخرة مؤسسات الوساطة المالية وحدات عاجزة
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وتقيم  خطط تتم عممياتيا من خبلل التقييم المتواصل ألداء المؤسسة وذلك بمقارنتيا معالم :الرقابة المالية* 
األمور بغية اكتشاف االنحرافات والبحث في   سيرولاألداء يتم من خبلل االطبلع عمى التقارير بصفة دورية ح

 . تفاقمياأسباب حدوثيا ومعالجتيا الجتناب

 التي تحتاجيا المؤسسة ومواعيد الحاجة ر حجم األموالبين التخطيط المالي مقداي:الحصول عمى األموال* 
بأقل تكمفة ممكنة   خارجية لتوفير ىذه األموالأو المؤسسة لمصادر داخمية أ ولتغطية ىذه الحاجة تمج،إلييا

 .وبأسيل الشروط

التي استثمرتيا في  األموال المؤسسة بمرور الوقت من استرجاع  تتمكنأن من الميم جدا :االستثمار واألموال* 
لذلك ينبغي عمى المسير المالي التأكد ، سواء كانت ثابتة أم متداولة نظرا الحتياجيا في تسديد التزاماتيا أصوليا

المثمى وفق الخطط الطريقة درىا من أنيا ستستخدم استخداما رشيدا بابعد الحصول عمى األموال من مص
 ،دوريا السابقة يفترض عمى المسير المالي ان يقوم بالوظائف األربعة 1 :مقابمة المشاكل الطارئة. *الموضوعة

نتاج سمعة ،إنتاج سمعة معينةات كعممي ولكن ىناك بعض المشاكل التي قد تحدث من حين آلخر أو جديدة،وا 
 . واالنضمامأكثر من عمميات اإلنتاج الجمع بين المشروعين أو

 : البنكي التمويلماىية-2

 :تمويل البنكيالمفيوم -2-1

األساسية لمبنوك التجارية فرغم قيام البنوك التجارية بالعديد من األنشطة المالية وتقديم تمويل تعتبر عممية منح ال
 2.الوظيفة األصمية لياتمويل ىو الاإلقراض أو منح ن أال لمعمبلء، إالخدمات عمى نطاق واسع 

كل  منح االئتمان، بوصفيا لتعرف عممية 1986 اوت 19 من قانون البنوك المؤرخة في 32ولقد جاءت المادة 
 السمف ألموال تحت تصرف األشخاص  سبيلمؤسسة مؤىمة لذلك بوضع أو بوعد منح عمى تقوماه بمقتض عقد

 .التوقيع أو معنويين أو طبيعيين أو االثنين معا لحساب ىؤالء الذين يمتزمون باإلمضاء

ذا كان  " منح المدين أجبل لدفع الدين " اقتصادي يعني كاصطبلح فانو " منح الثقة "في المعنى ىو االئتمان وا 
 : وىي فاالئتمان لو عناصر أربعة عمى األقل، عممية ائتمان بضرورةوليست كل عممية ثقة تعتبر

 .بينيماوضرورة قيام عنصر الثقة  وتعني وجود عنصر دائن وأخر مدين :عالقة مديونية– (أ

                                                           
، مذكرة (بنك خميج الجزائر وبنك البركة الجزائري)مساىمة البنوك الخاصة في تمويل االقتصاد الجزائري ، صحراوي انتصار- 1

. 25، ص 2015شيادة ماستر في العموم االقتصادية، تخصص بنوك، جامعة الوادي، دفعة مذكرة 
.266، ص2000 عبد السبلم، المؤسسات المالية، الدار الجامعية، اإلسكندرية، وعبد الفتاحمحمد صالح الحناوي -  2 
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 .ر أن يرده لؤلولالدائن لممدين والذي يتعين عمى األخ المبمغ النقدي الذي أعطاه وىو : دينوجود- (ب

 . والتخمص منياوىي الفترة التي تمضي بين حدوث المديونية(: األجل)الفارق الزمني -(ج

1 :المخاطرة- (د
ولعل ىذا التسديد،من احتماالت عدم ه  يتحممو الدائن نتيجة انتظاره عمى مدين أنيمكن وىي ما  

 .اإلقراضمن أسباب حصول الدائن عمى الفائدة نتيجة 

 :تمويل البنكي الوظائف-2-2

 :وظيفة اإلنتاج: أوال

اإلنتاجي لتمويل العمميات االستثمارية  لتزايد احتياجات االستثمار  ضروريا وذلكرا البنوك أم المجوء إلىأصبح
 كما نجد البنوك تقوم بدور الوساطة فيما بين المدخرين ،األموال مما تستوجب توفير قدر كبير من رؤوس

 .االستثمار وزيادة والمستثمرين لتسييل

 :االستيالكتمويل وظيفة : ثانيا

يمكن الحصول عمى السمع االستيبلكية عن طريق االئتمان الذي يقدمو البنك وىذا عند عجز الفرد عن توفيره 
أي المقصود بيذه الوظيفة حصول المستيمكين عمى السمع االستيبلكية حاليا مقابل دفع ،عن طريق الدخل

 .االئتمانمستقبمي حسب مدة 

 :المبادالتوظيفة تسوية : ثالثا

كات ي الذمم بين مختمف األطراف وىذه التسوية تتم بشإبراءيستخدم االئتمان بصورة واسعة في تسوية المبادالت و
 .الميمةىذه بكوسيمة لمتبادل مع اعتماد اقل لمبنوك الحاضرة في القيام 

بقية المتغيرات عمى االقتصادي و ىذه الوظائف األساسية لبلئتمان تنعكس أثارىا بصورة واضحة عمى النشاط
 2 واالدخاراالستثمارالقومي، واألساسية في االقتصاد الوطني خصوصا وفي مقدمة ىذه المتغيرات الدخل 

 

 
                                                           

،ص 2000 الدار الجامعية، اإلسكندرية، ،نعمة اهلل نجيب وآخرون، مقدمة في اقتصاديات النقود والصيرفة والسياسات النقدية- 1
10 

 دراسة حالة الوكالة مؤسسة العربية المصرفية حاسي)البنوك التجارية في تمويل المشاريع االستثمارية  ، دورمقشيش سالم- 2
 .22، ص 2013، مذكرة ليسانس في العموم التجارية، تخصص عموم مالية، جامعة ورقمة، دفعة (مسعود
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 :البنكي التمويل معوقات-2-3

سنحاول من خبلل ىذا العنصر التعرض ألىم المعوقات التي تعترض التمويل البنكي الجزائري لممؤسسات 
 .االقتصادية

 ورؤوس الذي شيدتو البنوك الجزائرية من حيث زيادة أصوليا عمى الرغم من التطور:البنوكصغر حجم  -
أن االتجاه السائد  والعربية، حيث أنيا ال تزال تعاني من صغر أحجاميا مقارنة مع البنوك األجنبية إالأمواليا، 

 .وتعزيز كفاءتيااجل تقوية مكانتيا بينما من اآلن ىو اندماج البنوك فيما 

قروض محافظ أدت ممارسات اإلقراض السابقة في الجزائر إلى تدىور ممحوظ في نوعية :المتعثرةالقروض -
.  الذي تفاقم الحقا بسبب األوضاع االقتصادية العامة الغير مواتيةالبنوك،وىو األمر

 مخاطر مرتبطة بكل من إلى المصارف عند ممارستيا لوظيفتيا تتعرض إن: المخاطرالضعف في تقييم -
ودراستيا  يكون عمى دراية بيا البنك أنالوضعية تفرض عمى والصرف، ىذه  الفائدة والسيولة ومعدلالعمبلء 
. ومعقدة المصارف الجزائرية لدرجة مخاطرة صعبة وحسن تسييره أو عممية تقدير الذي يتيح التمكن منيا بالشكل

داريةوجود عدة مشاكل بيروقراطية - إلى اعتماد نظم ر  نرمي من وراء تطبيق اإلصبلحات في الجزائ:وا 
 بتغير الذىنيات اإلدارية في والمالي، وذلكاقتصادية ومالية ليبرالية عن طريق تغير جذري لممحيط االقتصادي 

 .التسيير

 عمى العقميات البيروقراطية ىو العمل ليصبح البنك مؤسسة تخضع في تسييرىا لقانون رؤوس األموال لقضاء انإ
تعمل ، ن البنوك مازالت ممكا لمدولةأأن الواقع اثبت والقرض والقانون التجاري، إال  لقانون النقد السوقية، وكذلك

 .منو حتى المتعسر موميإلى تمويل القطاع العة تحت سمطة الوزارة الوصية وموجية خاص

التمويل التقميدية  تعامل بأدواتتتم الالتجارية  حيث معظم البنوك 1 :أدوات التمويل ووسائل الدفع التقميدية-
 .الجديدةالدولية التمويل تقنيات  لى ترقى إالتي ال

بنسبة كن رغم البدء في انتشارىا مؤخرا ول إلى ابتعاد البنوك التجارية عن وسائل الدفع االلكترونية باإلضافة
 .ضئيمة

بو قانون النقد والقرض من إصبلح في ما جاء  رغم : االستثماريةاالبتعاد عن تمويل النشاطات اإلنتاجية-
أن الواقع اثبت عدم تمويل النشاطات االستثمارية التي  إال،عممية تقديم القروض لمختمف القطاعات وتنويعيا

                                                           
 مذكرة ،(سونمغاز حالة مؤسسة دراسة) الجديدة في الجزائر المكانزمات وفق االقتصادية تمويل المؤسسة فضيمة،زواوي -  1

 .112 ص ،2009 دفعة المؤسسة، جامعةبومرداس،الجزائر، تخصص مالية االقتصاديةماجستير في العموم 
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دان التجاري يبسرعة وموجية لمم مسترجعة الطويل بل تقدم قروض قصيرة ومتوسطة المدى عوائدىا في المدى
تيراد بدال من ا لبلسأن ثمثي القروض الممنوحة من طرف البنك الجزائري موجية أساس إذ،ومن المين الحرة

 . الخارجية موجية إلى عمميات التجارة بالمائة70 أو60االستثمار بنسبة تصل إلى 

يتسم ىيكل ممكية الجياز المصرفي في الجزائر بالمساىمة الكبيرة لمقطاع العمومي  :ىيكل ممكية البنوك- 
دارة و عمميات البنوك، و قد أثر وجود الممكية و السيطرة في الييكل  السيطرة الكاممة ليذا القطاع عمى إهصاحبت

 وعمى الرغم من سياسة التقميل من نسبة ،بشكل كبيرلممصارف عمى استراتيجيات و عمميات المؤسسات البنكية 
أن القطاع  إال ، المصرفي ووتخفيض قيود الدخول إلى القطاع المالي ممكية القطاع العمومي في البنوك

 مصرف ومؤسسة مالية معتمدة تممك 25،حيث من بين  المصرفي جيازالعمومي مازال يممك حصة األسد في ال
  . مؤسسة مالية وىي األكثر حجما11السمطات العمومية 

ما  ، لإلى وجود سوق نقدية منظمة  ومتطورة الجياز البنكي يحتاج 1 :والثانوي ضيق السوق النقدي األولي-
لنقدية وتوفير أدوات الدفع لمبنوك  احيث يتم من خبلليا تامين السيولة   ، ليا من أىمية بالغة ال يمكن تجاىميا

وتتمكن كذلك السمطات  ، ستطيع ىذه البنوك تمويل النشاط االقتصادي بمختمف قطاعاتو تومن خبلل ذلك
 النقدي بعدة  السوقوتقاس درجة نمو، من ممارسة رقابة فعالة عمى االئتمان والنقود في االقتصاد النقدية

 عدد وتنوع األصول النقدية و المالية  ، تتطور الحجم الكمي لمقروض ، الحجم الكمي لمودائع:أىميالعل مؤشرات 
  النشاطتمويل و القيام بعممية ، تعدد وتنوع البنوك المتعاممة في السوق وقدرتيا عمى توفير أدوات الدفع

 األجل  يعتبر السوق المالي سوق االدخار شبو السائل و االئتمان طويل ، في حيناالقتصادي بأقل تكمفة ممكنة 

 :الفالحي في الجزائر التمويل :الثانيالمطمب 

 المناخية والوتائر البيولوجية واألنظمة اإلنتاجيةيتميز القطاع الفبلحي بوجود قيود خاصة الرتباطو بالظروف 
جراءات التمويل وعميو نتطرق الى القطاع،  دورا محفزا في إنعاش  حتى يمعبالمختمفة مما يستوجب تنوع طرق وا 

 . ىو مخاطره التطرق إلى ضماناتوكذلكتعريف التمويل الفبلحي ومصادره 

 

 

 

 

                                                           

.113 ص ذكره،زواوي فضيمة، مرجع سبق -  1 
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 :الفالحيلمتمويل مدخل -1

:  تعريف التمويل الفالحي-1-1

 التمويل الفبلحي ىو عبارة عن قروض فبلحية ىي في غالبيتيا قصيرة أو متوسطة االجل إن 1 :األولالتعريف 
واإلنتاج الفبلحي والزراعي الجاري واألجيزة          منيا تمويل المحصول  اليدف ووقميل منيا مخصص لؤلجل الطويل

 .واألبنية

 البلزمة لتطوير الزراعة وتحسين دخول المزارعين وتحسين األموال ىو توفير واستخدام 2 :الثانيالتعريف 
 مختمفة من أنواعويتمثل في منح الفبلحين المستثمرين فرصة استغبلل قدرتيم عمى اقتناء ، مستوى معيشتيم

 من أكثر في األراضي وتدعيم الري الستخدام وتييئتيا األراضي باستصبلح واألسمدة واآلالت الخاصةالمبيدات 
 .خبلل السنة إنتاجيةدورة 

 إذار عن مصدره ظ لبلستثمار في القطاع الزراعي بغض الن البلزمتوفير ال التمويل الفبلحي ىو:الثالثالتعريف 
 3...أو إصدار السنداتالمساعدات أو التمويل الذاتي أو كان من خبلل االقتراض الزراعي 

 :الفالحي التمويل مصادر-1-2

كثير من ال في ،ألنوتوفير الموارد الماليةل عمى ليذه المشكمة الجوىرية بالعمبيرا  تدإيجادكان من الضروري 
 في بعض المواسم ةوخاصات اإلنتاجية عمميلموال يقوم باستخداميا لإلى األ يجد الفبلح نفسو في حاجة األوقات
حتياجات االستيبلكية فان ، واال....ل المنتوج قوتشغيل العمال ون، شراء البذورمثبل ك الحصاد أوحرث لكموسم ا

ليذا نجد معظم ومتوسطيم،    معدومة مع صغار الفبلحيينتكن لم إن قميمة فإنياالفبلحين  مع كبارت وجد
 إال أخر  إلى ومن نظامأخر إلى متعددة ومختمفة من بمد اإلقراض االقتراض حيث مصادر إلى  يمجئونالفبلحين

: شكال التالية أل عمى العموم تتم في اأنيا

 .من األفرادعن طريق االقتراض - 

                                                           
دراسة حالة تمويل مشروع استثماري من )الجزائر، واقع التمويل المصرفي لمقطاع الفبلحي في وبورحمة نسيمةمعوش ايمان - 1

مذكرة ماستر في العموم االقتصادية تخصص اقتصاديات المالية والبنوك، جامعة البويرة،  ،"بدر "طرف بنك الفبلحة والتنمية الريفية
 .69 ص ،2015الجزائر، دفعة 

، مذكرة ماستر في العموم االقتصادية، تخصص (دراسة تحميمية وتقييمية)الجزائر اليات تمويل القطاع الفبلحي في ىناء،شويخي -2
.   26 ص،2013نقود ومالية، جامعة بسكرة، الجزائر، دفعة 

 في العموم االقتصادية، مذكرة ماجستير ، في تمويل القطاع الفبلحي في الجزائراالئتمانيةالسياسةدور ، مدي باشا وليدح-3
 .36، ص2014، دفعة الجزائر،  جامعة باتنةتخصص عموم مالية،
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 .التجارعن طريق االقتراض من -

 .التجاريةعن طريق االقتراض من البنوك - 

 .التعاونياتعن طرق االقتراض من - 

 .الحكوميةض من البنوك تراعن طريق االق- 

 األحيان فقد يجد الفبلح الجزائري في كثير من ،ىذا ما سنوضحو الحقا في عنصر مؤسسات التمويل الفبلحي
 نيايتو في بداية الموسم الفبلحي او ة وخاصالفبلحية، اإلنتاجية الستخداميا في العمميات األموال إلىبحاجة 

 الى االقتراض من مصادر التمويل المختمفة حيث نجد نوعان من مصادر او مؤسسات أفميذا نجد الفبلح يمج
 :التمويل الفبلحي االكثر شيوعا في الجزائر

 :عينيا المؤسسات التي تمول الفالحين :اوال

 من عممية ةفعالية في تحقيق االىداف المبتغاألنياأكثرىي عبارة عن تعاونيات متخصصة في التمويل الفبلحي 
يعني بعبارة اخرى ،  المواد التي ىم في حاجة الييالمفبلحين، خاصة قروض عينية  بتقديمكما انيا تقوم، التمويل
 ...الخدمات ، البذوراألسمدة، مزارعين للتمنح 

 ومن ىذه ،فبلحي لتييئة االرض واستصبلحياالعتاد الماشية،االبقار،الالقروض تكون في شكل ىذه وايضا 
 :المؤسسات

« Crma » « pda » « sap » « capcs » 

 :نقدا المؤسسات التي تمول الفالح :ثانيا

:  من اىم المؤسسات المالية التي مارست ىذه الميمة في الجزائر

 .1982الى 1962من سنة  BNA  الوطني الجزائريالبنك-1

 .FNDRAالفبلحية الوطني لضبط التنمية الصندوق-2 

 . إلى يومنا1982مارس13 من ابتداء BADR ة والتنمية الريفيةالفبلحبنك-3

 .CNMA الفبلحي ونالصندوق الوطني لمتعا-4

 .CRMA الجيوي لمتعاون الفبلحي الصندوق-5

 :يميوتختمف ىذه القروض في فترة استردادىا ونسب فوائدىا كما 
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 .الفبلحي يسمى بقرض الموسم :المدى ةقصير القروض– (ا

ت السقي آال وتييئةاألرضواآلالت، ىي قروض تجييزية تتمثل في اقتناء عتاد :االجلمتوسطة  القروض– (ب
 .خمسة سنواتومدتيا من سنتين الى ... 

 سنة الستردادىا وىي ذات طابع 25 تصل احيانا الى ةىي قروض طويمة المد1 :االجلطويمة  القروض– (ج
 ذات السعة والتجييزات الضخمة مثبل كاستصبلح األراضي، حفر اآلبار لمسقيخاص بالمشاريع الكبرى 

 .الواسعة

 :الفالحي ومخاطر التمويل ضمانات-1-3

 :الفالحي التمويل ضمانات-1-3-1

 فالضمان المقدم في واجمو، تختمف الضمانات التي يقدميا الفبلح لمبنك باختبلف مبمغ القروض و الغرض منو 
مان القصير او المتوسط االجل يمكن ان يكون في شكل ضمانات شخصية كالكفالة مثبل او في شكل الئتالة حا

ان طويل الئتماما في حالة ا،  والمعدات و المواشي و المحاصيل الناتجة عن استخدام القروضلآلالترىن 
ة ت لذلك تطالب عادة في رىن االصول الثاباألمان،االجل تطالب البنوك بضمانات اقوى زيادة في 

ن بحاجة الى ئتما الى الضمانات المذكورة يبقى االباإلضافة، ...ت الريفية سكنا و ال،األراضي،البناءاتكالعقارات
 التامين عمى :وىذه الضمانات عبارة عن ضمانات مكممة واىمياأمين، سند قوي من طرف المؤسسات اوشركاتت

 2.( ....حرائق،المباني، العتادال)عمى االخطار ة والتأمين الحيا

 :الفالحي التمويل مخاطر-1-3-2

:  نذكر منياجو جممة من المخاطرا الفبلحي يواالئتمانبالرغم من الضمانات السابق االشارة الييا يبقى 

عمى المحصول  (... االمراض اآلفات،الحشرات،)والبيولوجية (، السيولةالحرارةالبرودة، ) العوامل الجوية تأثير- 
 الذي ينعكس عمى الفبلحين فيسبب ليم كثيرا من الخسائرمما يزيد في الشيءمما يعرضو لمكثير من المخاطر 

 .لؤلموالاعباء اقتراضيم 

                                                           
1
 - http:/ alfassociation_blogspot.com /2012/10/blog-post_2302, 17/04/2017 ,11:30 جمعية الميندسين
 الفبلحين، السياسات الفبلحية في الجزائر، الجمفة، أكتوبر،        

، مداخمة (دراسة حالة الجزائر والدول النامية)بن سمية دالل، سياسات التمويل المصرفي وأثرىا عمى االقتصاديات والمؤسسات - 2
 .03، ص2006 نوفمبر22و21في الممتقى الدولي بالتعاون مع مخبر العموم االقتصادية، جامعة بسكرة، الجزائر، يومي 
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 في غير والذي يعتبرطول الدورة االنتاجية في القطاع الفبلحي يستمزم بقاء القرض عند الفبلح لفترة طويمة - 
 . فائدة ممكنةبأكبرس المال ليعود عميو أصالح البنك الذي يسعى الى تحقيق الدوران السريع لر

.   وقانون تناقص الغمةاإلنتاجيةعدم التحكم في المردودية - 

 فبمجرد القرض، بما فييا فائدة اإلنتاج التي تضمن لو تغطية تكاليف األسعارعدم قدرة الفبلح عمى فرض - 
المنتوجات الفبلحية سريعة التمف وقد يزيد العرض ألن ظيور المحصول يعرضو في السوق بالسعر الجاري 

 . مما يؤثر في صافي دخمو عمى سداد القرضخفض السعر،فين

 1.الفبلحيلمبنك وعدم تبلؤميا مع طبيعة القطاع االئتمانية  في السياسة أخطاءوجود - 

 :الجزائـــــــــر التمويـــــل الفالحـــــــي في سياسة-2

 :(2014-2001)الجزائـــــر من  الفالحي في التمويل-2-1

 :تقديم سياسة الدعم الفالحي في الجزائر-2-1-1

قررت  وممثمييم الفبلحين واالستجابة لنداءالمتبصر لمدعم الفبلحي   غيراإللغاء أحدثتياالسمبية التي اآلثار  أمام
 الفبلحين والمنتجين عوض إلى توجيو الدعم مباشرة أ العودة الى دعم القطاع وفي سياسة تقوم عمى مبدالدولة
 : تتمثل في اإلجراءات والتدابير التي وذلك من خبلللمجميع،الدعم 

 :القروضالفوائد عمى تخفيض نسب – (ا

 مميار بمبمغ الذي نص عمى تخصيص غبلف مالي 1993 بموجب قانون المالية لسنة اإلجراءبدا العمل بيذا 
 األجل لمقروض قصيرة %15,5  البنك قدرىاإزاءدينار جزائري لتحمل نسبة من الفوائد عمى القروض الفبلحية 

 ثم ،عمى الترتيب%6 و%8المقترض  ن يتحمل الفبلحالمتوسطة والطويمة األجل عمى أ لمقروض %17,5و
وتحمل لجزء من الفوائد  (1997 وماي ،1994 جويميةفي)لفبلحين ا جدولة الديون بإعادة ا اإلجراءتدعم ىذ

 .( مميار دينار جزائري7,6 الديون المعاد جدولتيا في المرتين بمغت)لمبنك المستحقة عمييم 

 من خبلل لمفبلحة المالي المباشر لةالدودعم  تم توسيع وتكييف الفبلحية، تنفيذ المخطط المالي لتنمية إطاروفي 
 نيائية لمفبلحين الذين إعانات منح فوائد، ليشمل تقييم قروض بدون والتنمية الفبلحية لمضبط  الوطنيالصندوق
 :التالية المحاور تندرج ضمن برامج ونشاطات بإنجازيمتزمون 

  .  مختمف فروعو واإلنتاجية في الفبلحي اإلنتاجتطوير -
                                                           

.04بن سمينة دالل ، مرجع سبق ذكره، ص-  1
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  . اإلنتاج أنظمةتكييف وتحويل - 

 .الزراعية عن طريق الدعم األراضياستصبلح - 

 :لمدعم صناديق متخصصة إنشاء (ب

 09 اآلنلغ عددىا حتى ب مجموعة من الصناديق إنشاء تم ،الجديدة لدعم القطاع الفبلحي  السياسةإطارفي 
 مالية من ميزانية أغمفة تتمقى سنويا الفبلحي، اإلنتاجصناديق متخصصة في دعم مختمف نشاطات فروع 

 :شكل وتقوم بصرفيا لممستخدمين كدعم في الدولة،

 . والنباتية الثروة الحيوانية والمحافظة عمى بعنوان مساىمة الدولة في تنمية الري الفبلحي إعانات- 

 . تصديره وتسويقو وتخزينو وتكييفو وحتى ، الفبلحي واإلنتاجمردودال بعنوان مساىمة الدولة في تنمية إعانات-

 . الغذائي األمن بعنوان مساىمة الدول في تمويل مخازن إعانات- 

 .  الفبلحينمدا خيل بعنوان مساىمة الدول في حماية إعانات –

 . لى الفبلحينع بعنوان مساىمة الدولة في تخفيض القروض إعانات- 

 .الفبلحةلمنتجات الطاقوية المستعممة في في دعم أسعار ا بعنوان مساىمة الدولة إعانات- 

 :جبائية وشبو الجبائية (اإلعفاءات) اإلعانات (ج

 تستفيد الزراعية، تشغيل الشباب وتشجيعو عمى المساىمة في النشاط الفبلحي لتشبيب قوة العمل إطارفي 
 من طرف أةالمنش (.... الدواجنالمواشي، تربية في) المتخصصة والوحدات الفبلحيةالمؤسسات المصغرة 

 :كما يميالشباب من تسييبلت جبائية وشبو جبائية خبلل مرحمتي تنفيذ واستغبلل المشروع 

 : المشروع منأصحاب يستفيد :المشروعخبلل مرحمة تنفيذ * 

 . العقاريةاالكتسابات عمى %8ل الممكية نقل  من الرسم عمى اإلعفاء- 

 .  المؤسسات المصغرةتأسيسعقود   من حقوق التسجيل عمىاإلعفاء-

ضافات عمى البناءات العقاري الرسم من اإلعفاء-   . البناءاتوا 

حسب طبيعة ) تمتد من ة لمدنشاطو يستفيد المشروع ابتداء من تاريخ انطبلق :المشروعخبلل مرحمة استغبلل * 
 :التاليةمن التسييبلت  ( وموقعوالمشروع
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 عمى اإلجمالي،والدفع الجزافي والرسم الدخل والضريبة عمى الشركات أرباحمن الضريبة عمى   الكمياإلعفاء-
 . المينيالنشاط 

 ألجراء العمل فيما يخص المرتبات المدفوعة أصحابالشتراكات % 7االستفادة من المعدل المنخفض - 
 1.المصغرةالمؤسسة 

 :(2005-2001)تمويل القطاع الفالحي في الجزائر  – 2-1-2

 مخطط النمو االقتصادي، اإلنعاشمخطط )تمثل تمويل القطاع الفبلحي خبلل ىذه الفترة في البرامج التنموية 
عادة المعيشي وبعث التشغيل اإلطار حيث ركزت في مجمميا عمى تحسين (والمخطط الخماسي  التوازن وا 

 .الجيوي

 :مخطط لكل والمخصصات المالية األحجام يظير األتيوالجدول 

 مميار الوحدة)ة المالية الموجية لمقطاع الفالحي في ظل المخططات الثالثيمثل األحجام:(1-1)الجدول رقم 
 :(جزائريدينار 

المخطط الخماسي 
(2010-2014) 

مخطط دعم النمو 
(2005-2009) 

 االقتصاديمخطط اإلنعاش 
(2001-2005) 

 

 إجمالي االستثماري 525 42027 21214

 الفبلحة 65 300 1000

النسبة المئوية  %12.46 %7.14 %4.71

 

ج المحمي الفالحي خالل فترة ات تحميل اقتصادي قياسي ألىم العوامل المؤثرة عمى قيمة النعماري، زىير :المصدر
. 65 ص،2014-2001 الجزائر،بسكرة، جامعة دكتوراه في العموم االقتصادية، أطروحة ،(1980-2009)

 :وىيعمى العموم يمكن تقسيم مراحل التمويل الفبلحي في الجزائر إلى ثبلثة مراحل * 

:  (2005-2001)تمويل القطاع الفالحي في إطار برنامج اإلنعاش االقتصادي : أوال

                                                           
 في العموم االقتصادية، تخصص روحة دكتوراه كميةط ا، السياسة الزراعية الجزائريةالدولة في حدود وفعالية دعم زبيري،ابح ر- 1

 .صفحاتبدون الجزائر،الجزائر،  جامعة عموم مالية،
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 همثل تمويل القطاع الفبلحي في إطار ىذا البرنامج في المخطط الوطني لمتنمية الفبلحية حيث قدر غبلفي
: عو عمى ثبلثة صناديقيم توز البحري،ت إلى قطاع الصيددينار جزائري، والباقي يوجو مميار 55,89ب المالي 

 :والتنمية الفالحية الوطني لمضبط الصندوق -(أ

 118-2000 بموجب الموسوم التنفيذي رقم ،067-302 الحساب الخاص رقم إنشاءتم إنشاؤه من خبلل 
 586 رقم محدد لكيفية عمل الحساب الخاص وكذا التعميمة الوزارية المشتركةال و2000ماي 30المؤرخ في 

 بعنوان الصندوق 067-302والنفقات الخاصةبالحساب المحددة لمدونة الموارد 2000جوان 25 في المؤرخة
ك من اجل ل من خبلل ىذا الصندوق يتم تقديم مساعدات مالية لمفبلحين وذالفبلحية،الوطني لمضبط التنمية 

من يجب أن من الدعم المقدم   مشروع فبلحيأي وكي يستفيد الفبلحي، في القطاع إنشاء وتطوير استثماراتيم
 :تتوفر فيو ثبلثة شروط عامة

 لممشروع؛المردودية االقتصادية * 

 ؛(مناصب عمل) تحقيق أىداف اجتماعية *

 .االستثمارية* 

 .الخدماتإلى الموردين ومقدمي  ويتم تقديم الدعم عن طرق بنك الفبلحة والتنمية الريفية الذي يقوم بدفع األموال

 :االمتياز التنمية الريفية واستصالح األراضي عن طريق صندوق -(ب

 المتضمن قانون المالية 2002-12-24 الموافق ل 1423شوال 20 المؤرخ في 11-02أنشئ بمقتضى قانون 
 يستفيد من ىذا الصندوق الفاعمين ،تيازمخاص باستصبلح األراضي عن طريق االالصندوق كحبلل2003لسنة 

 الفبلحية ات حيوية النشاطعث في عمميات تعيد بجواريوأو الجماعات الذين ليم المشاريع   األفراد،االقتصاديين
 .الريفيفي الوسط 

 : الفالحي الوطني لمتعاونالصندوق -(ج

لتنمية الريفية والمتمثمة في التامين لمن ميام ىذا الصندوق توفير التسييبلت لممستفيدين من المخطط الوطني 
 والقروض التي يمنحيا لمفبلحين والقروض الممنوحة من طرف البنك و التنمية ،االقتصادي و الفبلحي من جية

 ومن اجل إعادة االعتبار لمبعد االقتصادي لمعمل الفبلحي و االستثمارات المتعمقة ،الريفية من جية أخرى



 تمويل القطاع الفالحي في الجزائر: الفصل األول
 

21 
 

حيث ينبغي عدم االعتبار لؤلموال العمومية المورد الوحيد لتمويل برنامج التنمية الفبلحية ولكن كمساىمة من ،بو
 1. الفبلحين والمتعاممين االقتصاديين المعنيينالواجب بذليا من طرفالسمطات العمومية لجيود التمويل الذاتي 

 :(2009-2005) برنامج النمو إطار تمويل القطاع الفالحي في :ثانيا

 :األعمال اآلتية من اجل انجاز  دينار جزائري مميار300تخصيص حوالي  تم 

 والضبط؛ الفبلحية المستثمراتتطوير -

نشاءتطوير النشاطات االقتصادية الريفية -   .والتشجيع عمى اإلنتاج جديدة مستثمرات فبلحية وا 

 .وتطويرىا لمحاربة التصحر وحماية تربية المواشي جواريومشاريع - 

 .الغابيوتوسيع التراب   المنحدرةاألحواضحماية - 

 .ب وتنميتيا حماية السيوتأطير عممية- 

 الفبل لؤلراضيام االمتياز بالنسبة ظ يؤسس لناالفترة وضمن ىذا البرنامج مع تشريع ىذه اقترحت الحكومة خبلل
 2.القرضعممية الحصول عمى   حيث يسيل لمفبلحالدولة،حية التابعة ألمبلك 

 :(2014-2010) المخطط الخماسي إطار تمويل القطاع الفالحي في :ثالثا

 إطار حيث يتم صرف ىذا المبمغ في  دينار جزائري، مميار1000 ىذا المخطط تم تخصيص مبمغ إطارفي 
يار دينار جزائري،ويرمى ىذا مل200ب  رئيس الدولة وىو ما يقدر سنويا أكدهالريفي الذي  والتجديد الفبلحي

 :الدعم إلى

كميا  وىي  والحميب لفائدة المنتجين، البقولالشعيرام لتسعيرات جمع القمح وه التحفيزي الاألثر عمى اإلبقاء- 
 لمببلد؛ الغذائي األمن الميزان التجاري ويضعف استرداىا يراىن منتجات

ما عانات مالية تتراوح  النشاطات الزراعية من خبلل إعم تنميةدتمويل ترسانة من التدابير الرامية إلى - 
 واقتناء األشجارالحيوانات بكل فئاتيا وكذا غرس ربية وتطوير تواألسمدة  بيدف اقتناء البذور %30 و%20بين

 ؛ زراعية وتجييزات لجمع المنتوج وتحويموآالت
                                                           

والتنمية دراسة حالة بنك الفبلحة ) دور القرض اإليجاري في تمويل المشاريع الفبلحية ومصدق مرغادي،عبد الغفور حركات - 1
  ص،2016 الجزائر، دفعة تبسة، جامعة مصرفي، تخصص تمويل التجارية، مذكرةلنيل شيادة ماستر في العموم ،("بدر "الريفية

14. 
.15 عبد الغفور حركات ، مرجع سبق ذكره، ص- 2 
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 1".الرفيق" القرض الفبلحي أعباءتحمل - 

 :الفالحيل البنكي في القطاع ي نظام التمومشاكل-2-2

 :منيا نظام التمويل البنكي لمقطاع الفبلحي عدة مشاكل نذكر يرتيع

 التمويل الفبلحي وذلك ان القضية لم يحسم فييا بعد أمام وتنجر عنيا عدة عقبات تقف :العقارية  القضية- 
 بمدية 1541 نجد انو من بين األراضيسجل لبالنسبة ألراضييم،فلكون عقود ممكية تفكثير من الفبلحين ال يم
 الذي كان يصعب معو تحديد حدود األمر ، بمدية تمتمك ىذا السجل600فقط ىناك عمى المستوى الوطني 

 مما يسمح بتحديد مساحة المستثمرات بدقة و ،(الممك ) الخاصة األراضي العمومية وتمييزىا عن األراضي
 فان توزيعيا ، وحتى بالنسبة لمعقود التي وزعت عند تطبيق طريقة االنتفاع الدائم، العقودتقديمبالتالي صعوبة 

 فشمل العقد كل األولي، تقديم العقود المستثمرات حسب التكوين إلى الدولة ت مشاكل عديدة فقد عمدأثار
،إال أن النزاعات التي كانت تنشب داخل المستثمرة الواحدة كانت  المستثمرةوا ينتمون إلىالمستثمرين الذين كان

 ى معنفأيتالي بال و، مستثمرات فرديةأو مستثمرات جماعية اصغر إلىسببا في تقسيم المستثمرات الجماعية 
حين يطمب من ؟ تقسيمياأعيدالمستثمرين عمى الورق فقط بينما المستثمرة الواحدة قد يجمع يبقي العقد الذي 

 ىذا المشكل فان ،وأمام ويصادق عمييا الموثق،طرف والي الوالية  يسمم منتو لؤلرض،الفبلح عقد يثبت ممكي
 لبيع األراضي  الذي أعطى فرصة لكثير من الفبلحينالموثق، الشيءمعظم العقود المسممة لمبنك ال تحمل توقيع 

ة البيع أمام العدالة ي وبالتالي فان البنك ال يستطيع تقييد عمل، البنكاتجاهدون إعطاء أدنى اعتبار اللتزاماتيم 
 .األرضألنو ال يممك عقدا حقيقيا لممكية 

 نبلحظ تغييرا أننا حيث أموالو البنك السترجاع أمام ىذه الوضعية تشكل عائقا :األراضيمالك  عدم استقرار- 
 بموجب)إلى أصحابيا المؤسسة إرجاع األراضي بسبب عمميات اإلفبلس أو بسبب األراضي،إمامستمرا لمبلك 

 يطمبيا؟ مالك الو ومن أي وىكذا يجد البنك نفسو عاجزا عن المطالبة بأمو.(25-90قانون 

 ليا البنك،خطر المشاكل التي يتعرض أمن بين ل  يعتبر ىذا المشك:الممنوحةمشكل عدم تسديد القروض - 
يحترم اآلجال المحددة لتسيير القروض المستحقة بسبب المخاطر التي   الفبلح المستفيد من القرض الأنحيث 

يوب الييكمية التي تعاني منيا الفبلحة الجزائرية بصفة ع العامة،إضافة إلىيتعرض ليا النشاط الفبلحي بصفة 
 بمغت)ويبقى البنك يتخبط في مشكمة الديون الغير مسددة   مما يجعل الفبلح عاجزا عمى تسديد ديونوخاصة،

 .(1997 سنة  دينار جزائري مميار27الديون الغير مسددة 

                                                           

.16 صذكره، مرجع سبق مرغادي،عبد الغفور حركات مصدق - 1 
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 حيث يبلقي ىذا النظام ، ويتمثل في الحرج الذي يجده الفبلح في التعامل مع القروض الربوية1 :الدينيالوازع - 
 أننوعا من االعتراض وعدم االستجابة لمؤثراتو االغرائية من فئات عريضة من المدخرين والمستثمرين باعتبار 

 .شرعاورة ظفي البنوك التجارية ىي نوع من المعامبلت الربوية المحية المعمول بيا ىذه التقنيات التمويل

 :شروط نجاح سياسة التمويل البنكي لمقطاع الفالحي-2-3

 :حتى تكون سياسة التمويل البنكي لمقطاع الفبلحي ناجعة وفعالة يجب أن تراعي األسس التالية

لكي يكون القرض ذا فعالية يجب أن يييأ المناخ المناسب الستخدامو حتى يؤدي إلى زيادة اإلنتاج الذي - 
يترتب عميو زيادة الدخل الفبلحي، فزيادة اإلنتاج إذا صاحبيا نظام سميم لمتسويق مع إعداد الطرق ووسائل النقل 

المناسبة تؤدي إلى تحقيق الرخاء، وىو ىدف منح القروض، أما منح القرض دون تييئة المناخ المناسب فإن 
 . القروض ستتحول من استثمار ييدف إلى اإلنتاج إلى استثمار ال ىدف لو

إن إمكانيات الفبلح محدودة وأسعار المحاصيل متغيرة، لذلك يجب أن يأخذ النظام االئتماني بعين االعتبار - 
 . (منخفض نسبيا)تقديم القروض بسعر فائدة مناسب 

عمى المؤسسة المقرضة أن تضع خطة بسيطة توضح فييا شروط اإلقراض، حتى يستطيع كل فبلح االستفادة - 
 . من ىذه القروض واستخداميا في الوقت المناسب

يجب عمى الفبلحين ميما كانت مستوياتيم أن يعمموا عمى الوفاء بالتزاماتيم اتجاه مؤسسات اإلقراض، ويمكن - 
دخال مختمف  ليم ذلك عن طريق اتباعيم ألساليب اإلنتاج الحديثة سواء عن طريق تنويع اإلنتاج الفبلحي وا 

 . تقنيات اإلنتاج أو عن طريق التسويق المنظم لممنتجات

كنتيجة لمطبيعة االحتمالية لئلنتاج الفبلحي، يجب عمى الفبلحين القيام بعممية التأمين عمى المحاصيل - 
 . الفبلحية لدى المؤسسات المختصة

يجب تحديد قيمة القروض عمى أساس قواعد منظمة يراعي فييا احتياجات مختمف مناطق اإلنتاج وطبقات - 
المقترضين، وىذا التنظيم يحتاج إلى تدعيم مؤسسات االئتمان حتى تصبح قادرة عمى القيام بيذه الميام بكفاءة 

 . وخاصة بالنسبة لصغار الفبلحين

يجب استخدام القروض الفبلحية في األغراض التي صرفت من اجميا، كما يجب أن ال تتوقف وظيفة البنوك - 
نما يجب عمييا متابعة استخداميا في األغراض التي منحت من أجميا  . عمى منح القروض فقط، وا 

                                                           
 .15-14دالل، مرجع سبق ذكره، ص  سمينة بن- 1
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يجب عمى البنوك التأكد من أن استخدام القرض الممنوح سوف يعطي ايرادا يكفي لتسديد ودفع الفوائد عميو - 
 . مع ترك ربح مناسب لمفبلح

 1.يجب ان تكون مواعيد سداد القروض تبعا لمواعيد استبلم الدخل وعمى أقساط تسييبل لمدفع- 

 :التطبيقية الدراسات :الثانيالمبحث 

في ىذا المبحث سنقوم بعرض وتحميل لخمسة دراسات سابقة باإلضافة إلى مقارنة ىذه الدراسات بالدراسة 
 .بياالحالية التي قمنا 

 :السابقة تحميل الدراسات :األولالمطمب 

 حالة بنك الفبلحة دراسة)"التقنيات البنكية في منح القروض" ، الموسومة وعراب ثانينة أمال جعدي دراسة-1
 المركز االقتصادية، كمية العموم  وبنوك،قود ماليةن، تخصص ،مذكرة ليسانس(BADR"بدر "والتنمية الريفية

 .2011-2010 دفعة الحاج البويرة،الجامعي آكمي محمد 

عتمد عمييا البنك والتقنيات التي يمدى فعالية اإلجراءات   ما:اإلشكالية التاليةحاول الباحث من خبلليا معالجة -
 القروض؟في منح 

 والمنيج التحميمي الباحث اتبع في دراستو ليذا الموضوع المنيج الوصفي التحميمي في جانب النظري أنكما - 
 .التطبيقيفي الجانب 

 :الدراسة  نتائج 

 .القروضالبنك ىو حمقة من الحمقات االقتصاد وينصب نشاطو عمى جمع الودائع ومنح - 

 .المخاطرنيا تفادي أراض من شقانتياج البنك تقنيات خاصة في عممية اإل- 

 .أفضل الخدماتمجال البنكي تسمح بترقية النشاط البنكي وتقديم ال الخدمات المتطورة في إتباع- 

لبلستغبلل واالستثمار والتجارة تنوع القروض الممنوحة من طرف البنك المتمثمة في القروض الموجية - 
 .الخارجية

                                                           

.72-71معوش ايمان وبورحمة نسيمة، مرجع سبق ذكره، ص -  1 
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 البنك يقوم بدراسة دقيقة وشاممة حول    أن تبين لنا والتنمية الريفيةمن خبلل دراستنا التطبيقية لدى بنك الفبلحة - 
 والفوائد المترتبة قرار منح القرض أو عدم منحو قصد التأكد من استرجاع مبمغ القرض اتخاذطمب القرض قبل 
 .االستحقاقعنو عند تاريخ 

 حالة بنك دراسة)"القروض المصرفية ودورىا في التنمية الفبلحية"  الموسومة  وآخرون، سعيدة بدرياندراسة-2
  كمية العموموبنوك، تخصص نقود مالية لسانس، مذكرة ،(وكالة المنيعة" BADR " والتنمية الريفيةالفبلحة 

 .2013-2012 دفعة  قاصدي مرباح ورقمة، جامعةاالقتصادية،

 دور القروض المصرفية في الفبلحية؟ وما ىوىي التنمية   ما:اإلشكالية التاليةحاول الباحث معالجة - 
 تحقيقيا؟

 اتبع الباحث في دراستو ليذا الموضوع المنيج الوصفي في دراسة النظرية أما في الدراسة ولدراسة الموضوع- 
 .التحميميالتطبيقية اعتمد المنيج 

 :الدراسة  نتائج 

 .األخيرطمبو ىذا توجود أسباب عديدة لم تخدم مؤسسات تمويل القطاع الفبلحي بالشكل الذي ي- 

 وقد ترجم ذلك ببطء وثقل إجراءات التمويل بسبب التخوف من ، اإلنتاج الفبلحي دعمتأخر ىذه المؤسسة في- 
 وليذا فان الفاعمية المنتظرة األخرى، بالقطاعات ةعدم استرداد القروض نظرا لخصوصية القطاع الفبلحي مقارن

  إذ اقتصر الجانب التنظيمي فحسب لتمويل الفبلحة مالم يكنأن تكون حقيقية،من مؤسسات التمويل ال يمكن 
 .القطاع خاصة بيذا ية تمويلمرفق بسياسة

 (وتقييميةدراسة تحميمية )" آليات تمويل القطاع الفبلحي في الجزائر"  الموسومة ىناء،دراسة شويخي –  (3
 الجزائر،   محمد خيضر بسكرة، جامعةاالقتصادية، كمية العموم ومالية، تخصص نقود مذكرة ماستر،

.  2013-2012دفعة 

 :اإلشكالية التاليةحاول الباحث من خبلل ىذا البحث معالجة - 

 القروض؟ يعتمد عمييا البنك في منح اإلجراءات والتقنيات التيمدى فعالية  ما

.   في دراستو النظرية المنيج الوصفي التحميمي وفي الجانب التطبيقي اتبع المنيج التحميمياتبع الباحث أنكما - 

 :الدراسةنتائج 
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 تمويل آليات من آلية حيث يعد التمويل البنكي ، مصادر قيام القطاع الفبلحيأىمحد أيمثل التمويل البنكي - 
 .القطاع الفبلحي

ال تقتصر آليات التمويل الفبلحي عمى التمويل البنكي فقط بل يعتبر الدعم الفبلحي المتبع من طرف الدولة - 
 .ىو اآلخر آلية من آليات التمويل ليذا القطاع

الجزائر  الدعم الفبلحي التي اتبعتيا  سياسة من وسائل تطبيقلةيعتبر المخطط الوطني لمتنمية الفبلحية وسي- 
 .مؤخرا

 االستثمار اتجاهبعث المخطط الوطني لمتنمية الفبلحية روح الثقة واالطمئنان لدى المستثمرين الفبلحين - 
ضفاء يخص العقار الفبلحي من خبلل طرحو لسياسة منح حق الفبلحي، خاصة فيما  الفعالية عمى االمتياز،وا 

 .لئلنتاجالمستثمرة الفبلحية كوحدة 

 الزراعي حيث اإلنتاج لممخطط الوطني لتنمية الفبلحية دور ميم في تحقيق تطورات كبيرة عمى مستوى إن- 
 .اإلجماليةمن القيمة المضافة %9,3بقدر

 .الفبلحي لمدعم والمبالغ المقدمة الغذائي وىذا بسبب ضعف الرقابة عمى البرامج الداعمة األمنعدم تحقيق -

 .عامة لمفبلح بصفة والنظرة المسيئة الشباب بالقطاع الفبلحي اىتمامعدم -

 دراسة)"  الفبلحي في الجزائر المصرفي لقطاعقع التمويل او " نسيمة، الموسومة وبورحمة انمإي معوش دراسة-4
 مذكرة ماستر، تخصص ،( BADRوالتنمية الريفيةحالة تمويل مشروع استثماري من طرف بنك الفبلحة 

 .2015-2014 الجزائر، دفعة البويرة، جامعة االقتصادية، كمية العموم والبنوك،اقتصاديات المالية 

 مدى ساىمت البنوك في تمويل القطاع أي إلى :اإلشكالية التاليةحاول الباحث من خبلل ىذا البحث معالجة - 
 الجزائر؟الفبلحي في 

.  في الدراسةوالمنيج التطبيقي في دراستو النظرية المنيج الوصفي التحميمي اتبع الباحث أنكما -

 :الدراسةنتائج 

 يء المله االنطبلق من واقعإلى القطاع الفبلحي الجزائري يدعو أكفأ الطرق لتمويل البحث عن إن- 
 والتوجيو الفبلحيضمانات ل افتقاره لوالمتوازنة،إضافة إلىبالتناقضات الييكمية التي تساعد عمى التنمية السريعة 

البلزم وبالتالي فان البحث في طريقة إلنشاء ىيئة خاصة بالمتابعة الميدانية لبلستثمارات وعمميات االستغبلل 
 حتمية؛تعد ضرورة 

 . الفبلحي بيا الجزائر تعد بمثابة تمييد لمنيوض بالقطاع ت التي قاماإلصبلحات- 
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 قطاع رئيسي إلى بكل الوسائل وتحويمو االستراتيجي واقع الفبلحة الجزائرية يستدعي تدعيم ىذا القطاع إن- 
عطائيا ألولوية  . وا 

 الجزائر اتبعتيايعتبر المخطط الوطني لتنمية الفبلحية وسيمة من وسائل تطبيق سياسة الدعم الفبلحي التي - 
 . مؤخرا

بنك الفبلحة والتنمية الريفية يعمل عمى دفع عجمة التنمية وذلك من خبلل منح القروض الى الزبائن الطالبة - 
 . لمقروض

 إجراءات عدم التسديد وذلك باتخاذ أخطارجل التقميل من أيتعامل البنك عند منحو القروض بحذر وذلك من - 
.  يقوم بيا البنك غير كافية لحمايتو من المخاطر التيعتبر الدراسةتوقائية حيث 

 القرض اإليجاري في تمويل المشاريع دور"ب الموسومة ومصدق مرغاديالغفور حركات   عبددراسة-5
 تخصص تمويل مصرفي كمية ماستر، مذكرة ،(بتبسة" بدر" حالة بنك الفبلحة و التنمية الريفية دراسة)"الفبلحية
 .2016-2015 دفعة ،(الجزائر) جامعة تبسة التجارية،العموم 

 في تمويل اإليجازي فعالية القرض ما مدى:التاليةلقد حاول الباحث من خبلل ىذا الموضوع معالجة اإلشكالية -
 ؟ الفبلحيةالمشاريع 

 .التحميمي ليذا البحث المنيج الوصفي دراستو في اتبعن الباحث إكما -

 :الدراسةنتائج 

 :التاليةمكن ذكرىا في النقاط يلى مجموعة من النتائج إتم التوصل 

 . مصادرهليات التمويل القطاع الفبلحي وكذلك تنوع  آتنوع- 

 . التمويلتدخل الدولة في عمميات التمويل الفبلحي من خبلل عمميات - 

مام التطوير أكبر العوائق التي تقف أحد أن مشكل التمويل أ بتمويل القطاع الفبلحي باعتبار االىتمامتزايد - 
 . القطاعىذا 

 .المخاطر الفبلحي بارتفاع درجة وتميز القطاععدم كفاية الضمانات - 

 لو من مزايا تعود عمى كل األطراف في  لماىم المصادر التمويمية لمقطاع الفبلحيأحد أجاري اإلييعد القرض - 
 . العقد

 .  الفبلحيرض اإليجاري وتحديث معدات القطاعقطار الإ المقدمة في االمتيازات من االستفادة- 
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 . أخرىضافية تقدم لمقطاع الفبلحي فيمكن الحصول غمى وسائل تمويمية إيعتبر القرض اإليجاري كفرصة - 

 . تشيدىا التي االقتصادية في الجزائر رغم اإلصبلحات محدودة االستعمالجاري تقنية يرض اإلقيبقى ال- 

 .التقميديةجاري مرتفعة مقارنة بالقروض ين تكمفة القرض اإلأمن خبلل الدراسة التطبيقية تبين لنا - 
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 :والدراسة الحالية مقارنة بين الدراسات السابقة :الثانيالمطمب 

 والدراسة الحالية الخمسة دراسات السابقة وأوجو االختبلف بين يبين مختمف أوجو التشابو :(2-1)الجدول رقم 
 .بياالتي قمنا 

أوجـــــــو االختــــــــــــــــــــبلف أوجـــو التشــــــــــــــــــــــــــابو الدراســــــــــــــــــــــــة 

دراسة جعدي أمال   -1
 .وعراب ثانينة

 عنصر التمويلالتطابق في دراسة - 
البنكي  

 بنك)التشابو في مكان إجراء التربص -
 .(بدر

 .التطبيقيةاالختبلف في الدراسة - 
 بنك عمى وكاالتاالختبلف في الدراسة - 
. بدر

دراسة معوش إيمان -2
 .نسيمةوبورحمة 

التطابق من خبلل دراسة عنصر - 
. تمويل القطاع الفبلحي

 بنك)التشابو في مكان إجراء التربص - 
. (بدر

االختبلف في الدراسة التطبيقية من - 
 .المدروسةحيث نوعية القروض 

االختبلف في الدراسة عمى وكاالت بنك - 
. بدر
 

 شويخي دراسة-3
 .ىناء

 

كمتا الدراستين تطرقتا إلى موضوع - 
 .البنكيالتمويل 

تطرقت الدراسة السابقة إلى دراسة - 
لمتنمية الفبلحية واألمن المخطط الوطني 

 .الغذائي
قامت الدراسة الحالية بتربص تطبيقي، - 

أما الدراسة السابقة فقامت بدراسة تحميمية 
 .وتقييمية فقط

بدريان  سعيدة دراسة-4
 .وآخرون

 بنك)التشابو في مكان إجراء التربص - 
 .(بدر

تطرقت الدراسة السابقة إلى عنصر - 
 .الفبلحيةالتنمية 

وتحميميا االختبلف في الدراسة التطبيقية - 
.  حيث نوع التمويل المدروسمن

 عبد الغفور دراسة-5
ومصدق حركات 
 مرغادي

. التطابق في موضوع الدراسة- 
 بنك)التشابو في مكان إجراء التربص - 
 .(بدر

االختبلف في نوعية القروض المدروسة - 
 .التطبيقيخبلل التربص 

 .التربصاالختبلف في وكاالت -

 .الطالبتين إعداد من: المصدر
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من خبلل المقارنة التي قمنا بيا بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية تبين لنا أوجو التشابو تمثمت في تطابق 
الدراسات السابقة مع دراستنا في مكان إجراء التربص والتشابو النسبي في مواضيع الدراسة، حيث اختمفت 

 . الدراسات السابقة مع دراستنا في زمن إجراء الدراسة والدراسة التطبيقية من حيث التحميل و العناصر المدروسة
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: خالصة الفصل األول

 السبيل الوحيد لممؤسسة أو ذلك، في والكيفية المثمىيعتبر المجوء إلى التمويل الخارجي مع مراعاة الطريقة 
 الذاتي عمى تغطية كل متطمبات قدرة التمويل لعجز أو عدم والدورات اإلنتاجية،وىذا نظراالقطاع لتمويل المراحل 

 .جوانبو حيث تم دراسة التمويل من جميع الفصل، النظر إليو في ىذا االستثمار واإلنتاج والتسويق،وىذا تم

 فيو يحظى اقتصادي، نظرا ألىمية ىذا القطاع كبديل وأساليب دعمو إلى التمويل في القطاع الفبلحي وتطرقنا
 .الدولة كبير من طرف باىتمام

 فيي تعتبر من أىم الدولة، الفبلحية المقدمة من طرف وأنواع القروض الفبلحي االئتمانوفي األخير تطرقنا إلى 
مصادر التمويل الخارجي بالنسبة لمقطاع الفبلحي وتطرقنا كذلك ألىم القروض الفبلحية المستحدثة كسياسة 

.لتشجيع القطاع الفبلحي من طرف الدولة



 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 : الثانيالفصل 

الدراسة السابقة علي 

مستوى بنك الفالحة 

 "بدر"والتنمية الريفية 
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 :تميـيـــــــــــــــــد
. يعد الجياز المصرفي في الجزائر المحرك األساسي لمنشاط االقتصادي نحو التقدم والنمو

كما أن الجزائر وقصد مواكبة التحوالت االقتصادية التي يشيدىا العالم بأكممو، في ظل اقتصاد السوق، قامت 
، والتي تمثمت 1990إصبلحات : بإعادة النظر في ىذه المنظومة المصرفية حيث قامت بعدة إصبلحات أىميا

. ، وىذا جعميا تتكيف مع المحيط المصرفي واالقتصادي الدوليين10-90في قانون النقد والقرض 
إن بنك الفبلحة والتنمية الريفية واحد من بين البنوك الجزائرية البارزة عمى المستوى الوطني والخارجي رغم كونو 

. فتيا مقارنة بالبنوك األخرى
: وبالتعرف عمى ىذا البنك عن قرب قمنا بتقسيم ىذا الفصل إلى مبحثين ىما

". بدر"تقديم عام لبنك الفبلحة والتنمية الريفية : المبحث األول-
". بدر "والتنمية الريفيةدراسة التمويل المقدم لمقطاع الفبلحي من طرف بنك الفبلحة : المبحث الثاني-
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 ":بدر"تقديم عام لبنك الفالحة والتنمية الريفية : المبحث األول
من خبلل إعطاء لمحة تاريخية عن نشأتو، وكذا أىم الميام التي يقوم " بدر"لبنك سنقوم في ىذا المبحث بتقديم 

بيا واألىداف التي يرمي إلييا، باإلضافة إلى المبادئ التي يرتكز عمييا، كما أننا سنتطرق في المطمب الثاني 
. 265إلى تقديم تعريف وميام وىيكل وكالة عين الدفمى 

 ":بدر"لمحة حول بنك الفالحة والتنمية الريفية : المطمب األول
 ".بدر"سنقوم في ىذا المطمب بتقديم عام لبنك الفبلحة والتنمية 

 :الريفيةتعريف ونشأة بنك الفالحة والتنمية 
 :الريفيةتعريف بنك الفالحة والتنمية -1-1

يعتبر بنك الفبلحة والتنمية الريفية من بين البنوك التجارية الجزائرية، حيث يتخذ شكل شركة ذات أسيم تعود 
ممكيتو لمقطاع العمومي، أسس ىذا البنك في إطار سياسة إعادة الييكمة التي تبنتيا الدول بعد إعادة ىيكمة البنك 

، وذلك بيدف تطوير القطاع 19821 مارس 13 المؤرخ في 106-82الوطني الجزائري بموجب مرسوم رقم 
 الفبلحي وترقية العالم الريفي، ولقد أوكمت لو ميمة تمويل ىياكل ونشاطات القطاع الفبلحي، الصناعي، الري

. الصيد البحري، والحرف التقميدية في األرياف
، إلى شركة مساىمة ذات رأسمال 1988 بعد عام االقتصاديةتحول بنك الفبلحة والتنمية في إطار اإلصبلحات 

دج لمسيم الواحد، ولكن بعد صدور 1000.000 سيم بقيمة 2200 مميار دينار جزائري، مقسم إلى 22قدره 
 .   الذي منح استقبللية أكبر لمبنوك وألغي من خبللو نظام التخصص1990 أفريل 14قانون النقد والقرض في 

ك تجاري، والمتمثمة في منح القروض نأصبح بنك الفبلحة والتنمية الريفية كغيره من البنوك يباشر ميامو كب
 مميار دينار جزائري، موزع عمى 33 بنوعييا، أما حاليا فيقدر رأس مالو بحوالي  االدخاروتشجيع عممية

. دج لكل سيم مكتتبة كميا من طرف الدولة1000 000سمية قدرىا إسيم بقيمة 3300
 مديرية 18وحتى يتسنى ليذا المصرف القيام بميامو عمى أحسن وجو، لقد ورث من البنك الوطني الجزائري 

 وكالة، وفي سوق يتميز 173 مديرية جيوية و29 كان لو 1985 وكالة، وفي يناير من سنة 140جيوية و
 2 عامل، ما بين إطار وموظف7000 وكالة مؤطرة بحوالي 300بالمنافسة القوية أصبح يشق طريقو بحوالي 

 ميزة تنافسية مؤىمة لمنافسة البنوك الخاصة واألجنبية التي تزاول نشاطيا في السوق المصرفية اكتسابوبيدف 
. الجزائرية قام بتنويع منتجاتو وخدماتو المتضمنة أبعاد الجودة الشاممة

 
 
 

                                                           
. 16/03/1982 المتعمق بإنشاء بنك الفبلحة والتنمية الريفية، الجريدة الرسمية، 1982 مارس 13 المؤرخ في 106-82مرسوم -1
. 02، ص2002نشاط بنك بدر، -2
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: نشأة بنك الفالحة والتنمية الريفية-1-2
 المنشورة بتاريخ 11حسب الجريدة الرسمية رقم ) 1982 مارس 13أنشيء بنك الفبلحة والتنمية الريفية بتاريخ 

مميار جزائري من إعادة ىيكل الوطني الجزائري، وكان السبب في " 1"، برأس مال قدره (1982 مارس 16
ظيور ىو الرغبة السياسية الممحة من جية، والحاجة االقتصادية من جية أخرى، لرفع العراقيل التي وفقت أمام 
تطوير القطاع الفبلحي، لقد أخذ البنك مبدأ البلمركزية حيث أعطى فروعو وصبلحيات واسعة في منح القروض 

، بعد المخطط الخماسي وتسييبلت 1980وخدمة لسياسة إعادة ىيكمة المؤسسات، إذ سبق وتقرر في عام 
.  بمدية1450 والية تضم 48لخدماتو بعد أن تم تقسيم الببلد إلى 

 بالمكتب 1989 فيفري 19وقد تغير ىذا البنك إلى شركة مساىمة وىذا التغيير مؤكد بعقد رسمي صادر في 
الموثق بالعاصمة، ويعتبر بنك الفبلحة والتنمية الريفية حتى اآلن أنو مؤسسة عمومية منظمة في " أمن داس"

شكل شركة تجارية ذات أسيم، ىذا دون تغير في موضعيا االجتماعي وال التسمية والمدة وال رأس المال، وىذا 
. خاضع لمنصوص القانونية والتنظيمية المسيرة لممؤسسات ونشاط البنوك

وىي الخمية القاعدية لمبنك بواسطتيا يتم االتصال المباشر بالزبائن فيي تعمل في تمبية حاجاتيم وطمباتيم بفضل 
 1. الحسن لمزبائناالستقبالمصالحيم التي تعمل عمى 

: اتجاىاتو المبادئ التي يرتكز عمييا البنك وأىم  -1
 :والتنمية الريفية بنك الفالحة مبادئ-2-1
:  االستقاللمبدأ-2-1-1

عمى البنك توفير الجو المناسب لمزبون أثناء تعاممو معو، فعميو توفير المعمومات الدقيقة والصحيحة لو، ليكون 
.  الجيد والبلئقاالستقبال، باإلضافة إلى االقتصاديةعمى دراية بالمتغيرات الطارئة عمى الساحة 

:  القرض والمخاطرةمبدأ-2-1-2
عمى البنك أن يضمن لممتعاممين معو إعادة الحق ألصحابو فيو يستغل ودائع زبائنو في منح قروض لزبائن 
آخرين وىذا ما يدفعو لمحرص عمى عودتيا لتوفير عامل الثقة لممودع بإثبات خطي، ويؤخذ عمى المقترض 

. ضمان عمى القرض الممنوح لو
:  السيولة النقديةمبدأ-2-1-3

.  بسيولة نقدية لديو لمواجية طمبات السحب في أي وقتاالحتفاظيجب عمى البنك 
:  الخزينةمبدأ-2-1-4

يمزم البنك ترك نسبة معينة من األموال في خزينة لتغطية حسابات المتعاممين ومعامبلتيم أما الفائض فيرسل إلى 
. البنك المركزي

 
                                                           

. وثائق بنكية من مصمحة القروض لوكالة عين الدفمى-1
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:  األمنمبدأ-2-1-5
يوفر البنك لمعميل األمان من خبلل حماية أموالو من الضياع أو السرقة، ونممس ذلك من خبلل التدقيق 

 . وغيرىااإلمضاءاتوالمراقبة الصارمة عمى 
 ":بدر" بنك اتجاىات -2-2
 أدلى بالبنك أن يغير من نظامو الداخمي ليواكب التغيرات الجديدة، فبعدما كان مؤسسة االقتصاديإن التحول 

 مالية بطابعيا المركزي في التسيير تحوال إلى مؤسسة عمومية اقتصادية ذات أسيم، لذا وجب اشتراكيةوطنية 
عمييا إدخال المعموماتية لتسييل العمميات المصرفية ومنح فرصة لمبنوك العمومية في كل األنشطة، أي أنيا لم 

 90/10 المعدل والمتمم لمقانون 03/11تصبح بنوك متخصصة بل بنوك تجارية عمومية، وىذا ما أقره األمر 
ومن ىذا اإلصبلح عرفت مرحمة التسعينيات عمى ساحة بنك بدر جيد المستثمر في التكفل باحتياجات اليياكل 

والمتمحورة أساسا في الحصول عمى أجيزة ذات كفاءة عالية وتطوير  (فروع ووكاالت)المركزية والجيوية 
. برمجيات تعمل عمى تسييل تسيير مختمف العمميات

" SWIET"، وىو ما يدعى بنظام 1991كما تم وضع نظام خاص بتطبيق العمميات التجارية العالمية سنة 
لمعالجة العمميات المصرفية منيا نستخمص الجوانب " SYBU"وتنفيذ الطبعة الجديدة من نظام الحسابات 

 .126 وىي 10-90المعموماتية التي كانت األبرز منذ صدور قانون 
:  وذلك عن طريق: بنك المعطياتتطوير-2-2-1

 .تطوير األجيزة المكممة لمحصيمة -
 .التسيير المعموماتي لؤلجيزة -
 .الميزانية واإلحصائيات -
عادة الترتيب لمحصيمة عبر التحميل المالي -  .المعالجة المعموماتية لمنظر وا 

: وتتمثل في:  المركزيةالبرمجيات-2-2-2
 .العمل عمى برمجيات في األجيزة الجديدة -
 ؛التكفل بالتوثق بتحويل المعطيات -
 . المضمون والشكلتكوين النماذج الخاصة بالحاالت والوثائق القابمة لمطبع عمى مستوى  -

:  وتتمثل في:الصيانة-2-2-3
 .تحسين نوعية التدخبلت وكفاءتيا -
 .احترام مقاييس الصيانة -
إن العمل البنكي نظرا لدرجة تقنية وخصوصية كان موضع عناية خاصة لمتأىيل والعقل والخبرة وصفة  -

متواصمة، ليذا تم اعتماد خطة عمل تيدف إلى رأس مال بشري، الوسائل واإلمكانيات البلزمة ألداء 
الميمة المنوطة بعمل البنك، ىذه الخطة تندرج ضمن ىذا المنطمق وتيدف إلى تحقيق أىداف عديدة 

 :أىميا
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 تحسين تسيير الموارد البشرية عمى مستوى تقدير. 
  المتخذة مراقبة القرارات والجماعية والعمل عمىتكوين السيرة المينية الشخصية . 
  بالوسائل الخاصة او الوسائل وىو المصطمح في الموارد البشرية ومتابعة برامج االستثماروضع 

 .والوطنيةالخارجية 
:  ىذه التطورات لبنك البدر نجدومن نتائج

 التنويع في نشاطاتيا. 
  العصرنةتطبيق البنك لسياسة. 
  لمدة خمس سنواتومؤسس اكسس" بدر" بين بنك اتفاقيةعقد . 
  بالزبون من اجل ترشيد ثقافة الخدمةالثبلثة المكمفينتخرج الدفعات . 

 بيدف تغطية األخطار التي يتعرض ليا البنك 2004كما قام باتفاقية مع الشركة الجزائرية بتأمين خبلل سنة 
 1.وكذا تأمين المستخدمين والزبائن بأسعار معقولة

 وأىداف بنك الفالحة والتنمية الريفية ميام-3
:  بنك الفالحة والتنمية الريفيةميام-3-1

: في سبيل تحقيق األىداف المسطرة يقوم البنك بجممة من الميام تذكر منيا
:  الموارد والعمل عمى رفعيا وتحسين تكاليفيا من خاللتطوير-3-1-1
. مسايرة التطور الحاصل في عالم النشاط البنكي وتقنياتو*
. عرض منتجات وخدمات جديدة عن المدخرين وىذا في سياسة منح القروض ذات المردودية*
:  البنك لطرق وأساليب معالجة المخاطر من خاللتطوير-3-1-2
 . تصفية المشاكل المالية*
 . تطبيق معدالت فائدة تتماشى مع اإليرادات*
 . أخذ الضمانات المبلئمة*
 . مواجية مخاطر الصرف عمى القروض الخارجية بصفة عقبلنية*
. (جريدة، تجمعات، مجبلت، التمفزيون)استعمال الدعم اإلعبلمي *
 . مستوى الموظفينتطوير-3-1-3
. تمويل المستثمرات الفبلحية والمجموعات التعاونية وكذلك قطاع الصيد البحري-3-1-4
:  بنك الفالحة والتنمية الريفيةأىداف-3-2

                                                           
قطفي نصيرة، دور البنوك في مكافحة ظاىرة تبييض األموال، كمية العموم االقتصادية وعموم التسيير، جامعة سعد دحمب -1
. 82-80، ص2009-2008، (البميدة)
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لجأ بنك الفبلحة والتنمية الريفية إلى القيام بأعمال ونشاطات عديدة لمحفاظ عمى مكانتو ضمن الوسط البنكي 
: عن طريق
 . التسيير الصارم لخزينة البنك بالدينار أو العممة الصعبة -
 . ضمان تنمية منافسة لمبنك في مجال النشاطات التي يقدميا -
 . محاولة زيادة الموارد بأحسن األسعار -
 . محاولة توسيع ونشر شبكة وكاالتو عبر كافة التراب الوطني -
 . وضع برنامج لتسيير الديناميكي في مجال التحصيل -
المحاولة بقدر اإلمكان تمبية رغبات الزبائن المتزايدة والمتنوعة بمنحيم منتجات وخدمات من شأنيا  -

 . مسايرة ىذا التنوع والتعدد والتغير
دخال سمسمة منتجات جديدة -  1.التنمية التجارية بإدماج تقنية جديدة إلدارة األعمال كالتسويق وا 

  :الدفمىوكالة بنك الفالحة والتنمية الريفية لعين : المطمب الثاني
ىي الخمية القاعدية لمبنك التي بواسطتيا يتم االتصال المباشر بالزبائن، فيي تعمل عمى تمبية حاجياتيم 

. وطمباتيم بفضل مصالحيم التي تعمل عمى االستقبال الحسن لمزبائن
: ) 265( وكالة عين الدفمى تعريف-1

أنشأت ىذه الوكالة كغيرىا من الوكاالت المنتشرة عبر التراب الوطني بعد والدة البنك األم لبنك الفبلحة والتنمية 
، وذلك نظرا لمطبيعة الفبلحية لممنطقة المحيطة ببمدية عين الدفمى 2005 ىذه الوكالة سنة إنشاءالريفية، وقد تم 

رغم وجود وكالة أخرى في نفس المكان، وىو ما يبين الحاجة ليذه الوكالة في ىذه المنطقة، وتقع ىذه في وسط 
، وىو شارع رئيسي في ىذه المدينة ويعتبر مكانا استراتيجيا حمودمدينة عين الدفمى بالضبط في شارع عمي 

ة يحيث يقوم بكل النشاطات والعمميات في حالة تقديم القروض، إذ يستوجب عمييا استشارة المديرية الجيو
، ويقع تحت اختصاص الوكالة بعض 03التابعة ليا لمقيام باإلقراض وىي مديرية الجيوية لعين لدفمى إشارة 

. بطحيوالمدن مثل عين الدفمى، جميدة، بوراشد، عريب، جمعية أوالد الشيخ، حسنية، 
 اآللي يتمثل دورىا في تسييل العمميات اإلعبلمكما تعتمد الوكالة في القيام بعممياتيا عمى شبكة من أجيزة 
والذي يستعمل في كل وكاالت بدر ويكون " SYBU"البنكية وربح الوقت، وذلك باالعتماد عمى النظام البنكي 
. من خبللو شبكة بنكية تربط الوكاالت مع بعضيا البعض

 :(265) وأىداف الوكالة ميام-2
 :(265) الوكالة ميام-2-1

                                                           
. معمومات مقدمة من طرف البنك، مقابمة شفوية-1
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العمل عمى تقديم القدر العالي من الخدمات وذلك من خبلل الخبرة المتوفرة في الموظفين والسرية في  -
 .العمل البنكي والتواجد المستمر لخدمة الزبائن

 . البنكإلستراتيجيةالسير عمى التطبيق الحسن  -
 . القيام بكل العمميات البنكية المطموبة من قبل الزبائن -
 . تطوير العبلقات االقتصادية والتجارية مع الزبون -
 . تقديم قروض لممستثمر ومراقبة كيفية استعماليا -
 . استغبلل التقارب والمعمومات المقدمة من طرف المفتشية العامة -
نشاء مكاتب مؤقتة ودائمة -  . األخذ بعين االعتبار احتجاجات الزبون وا 
 . إرسال جدول األعمال ونتيجة نياية السنة لممديرية الفرعية -
 .تقديم اقتراحات وحمول لممديرية الفرعية وكل ىذا يؤدي إلى رفع مردودية البنك -

 :(265)أىداف الوكالة -     2-2
 مالية إلى القيام بتوسيع نشاطو سعيا إلى جعل البنك مؤسسة" بدر"االقتصادي لجأ البنك  من أجل مسايرة التطور

: ولذا فتمثمت أىدافو فيكبيرة 
 . الحفاظ عمى مركزه المالي -
 . تحقيق أكبر مردودية -
 . توسيع نشاطو -
 . التسيير الجيد لمخزينة بالعممتين الوطنية واألجنبية -
يجاد قدر من وحدة الفكر والتنسيق والفيم المشترك بين البنك  - منع التضارب في القرارات داخل البنك وا 

 . وعمبلئو
 .  بالبنك بتحديد المجاالت التي يمكن التوظيف فييااالنتمائيترسيخ القرار  -
 . ضمان العائد المناسب لمبنك عن طريق تقميل الخسائر وزيادة األرباح -
التوافق العام بين اعتبارات حماية البيئة من التموث وحماية المجتمع من االنحرافات األخبلقية في حالة  -

.المجالعدم االقتراض يكون من شأنيا تيديد المجتمع في 
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 مدير الوكالة 
 السكرتارية

 مكاتب الواجية

 بنك األجزاء

 مكاتب خمفية

 مصمحة حرة قطب الزبائن

SUPERVISEUR 
 

 تسجيل عمميات الدفع

SUPERVISEUR 
 مكتب استقبال وتوجيو 

 صندوق رئيسي "المؤسسات"المكمفون بالزبائن 

 البنك الواقف

 "الخواص"المكمفون بالزبائن 

 مصمحة القروض

SUPERVISEUR 

 مصمحة االيداعات

 المكمفة بالمحفظة

 المكمف بالتجارة الخارجية

 المكمف بالمقاصة

 المكمف بالمحاسبة

:  التنظيمي لوكالة عين الدفمى والتنظيم الداخمي لياالييكل-3
 :265 الييكل التنظيمي لوكالة عين الدفمى يمثل (1-2)الشكمرقم:الييكل التنظيمي لوكالة عين الدفمى-أ
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 :265التنظيم الداخمي لموكالة رقم -ب
: مديرية الوكالة-1

. ميمتيا إدارة ومراقبة ومساعدة الموظفين في إتمام مختمف ميامو داخل الوكالة
 :مصالح البنك-2

 .المصمحة اإلدارية-
. مصمحة القروض واالستخدام واالستقبال-

: مدير الوكالة-2-1
وىو المسؤول عمى مستوى الوكالة، ويسير عمى حسن المصالح والوظائف كما تمارس عمى أعمال الوكالة 

. وعممو
: مصمحة القروض واالستخدام واالستقبال-2-2

: وتتمثل أىم مياميا فيما يمي
 .جمع اإلبداعات مع المتعاممين االقتصاديين -
 .عرض مختمف القروض المتنوعة لمزبائن مع تطوير العبلقات التجارية معيم -
 .المتابعة المالية والميدانية لبلستثمارات الموظفة في الوكالة -
 ؛السير عمى مراقبة حسابات الزبائن -
 .تمويل المشاريع والقيام بالدراسة والتحاليل -

 ":قطب الزبائن"ميام وصالحيات المشرف -3
: وتتمخص فيما يمي

 .تنظيم النشاط التجاري لممؤسسات أو الخواص والحرص عمى التنمية -
 ؛تأثير نشاط المكمفين بالزبائن -
 .إعداد مخططات القيادة التجارية والحرص عمى متابعتو -

": الخواص"و" المؤسسات"ميام وصالحيات مشتركة بين المكمفين بالزبائن -4
: تتمخص فيما يمي

 .تسيير تنمية محفظة الزبائن والزبائن المحتممين -
 ؛انجاز المعامبلت الجارية -
 .ضمان خدمة ما بعد البيع ذات جودة -

": المؤسسات"ميام خاصة لممكمف بالزبائن -5
 .جمع الوثائق المكونة لمممف المتعمق بالقرض -
 .مراجعة مصداقية الوثائق والمعمومات قبل إرساليا المصمحة المختصة في مكاتب الخمفية -
 .إجراء دورات مراقبة في المكان -
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: ميام وصالحيات موظفي االستقبال-6

 . توجيو الزبون عمى مستوى الوكالة -
 .إعطاء جواب أولي لطمبات الزبائن -

: ميام وصالحيات المشرف عمى مكاتب الوجية-7
: لممشرف ميمة أساسية تتمثل في

 ؛مراقبة نشاط المكاتب الخمفية -
 . ضمان التنسيق بين مختمف الوظائف المكمف بيا -
 . يضمن توزيع العمل داخل المكاتب الخمفية -
 . يساعد ويوجو مساعديو في أداء مياميم -
 . يراقب معدنية ونظامية العمميات الموجودة داخل المكاتب الخمفية -
 . (داخمية أو خارجية)إرسال المعمومات إلى المصالح المستعممة  -
 .يتأكد من المحافظة في ظروف أمنية جيدة لمصادر الممفات -

 :(بدر)دراسة التمويل المقدم لمقطاع الفالحي من طرف بنك الفالحة والتنمية الريفية : المبحث الثاني

 خبلل إعطاء مفاىيم مبسطة وذلك من" بدر"في ىذا المبحث سنقوم بدراسة القروض المقدمة من طرف بنك 
 الممولة عن طريق ىذه وتحميل النشاطات باإلضافة إلى دراسة األول،حول نوعية ىذه القروض في المطمب 

 .الثانياألخيرة في المطمب 

 "ربد" ألىم القروض المقدمة من طرف بنك تقديم: المطمب األول

في ىذا المطمب سنقوم بدراسة و تحميل أنواع القروض المقدمة من طرف الوكالة لمقطاع الفبلحي، ثم سنقوم 
 ".  التحدي"، "كناك"، "أنساج"، "الرفيق"بدراسة وتحميل مجمل النشاطات الممولة عن طريق قرض 

: قرض التحدي-1

 ":التحدي" قرض تعريف-1-1

إن قرض التحدي ىو قرض استثماري مدعم يمنح إلنشاء المستثمرات الفبلحية الجديدة وتربية المواشي، سواء 
يوجو ىذا القرض إلى جميع المشاريع .الدولةتمك المستثمرات الفبلحية الممموكة لمخواص أو تمك التابعة ألمبلك 
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االستثمارية الموافق عمييا في إطار برنامج االستصبلح من طرف الييئات المختصة لوزارة الفبلحة السيما 
 1.الفبلحيةالديوان الوطني لؤلراضي 

 ":التحدي" قرض ممف-1-2

 .لمقرضطمب خطي -  
 .أصميةشيادة ميبلد -  
 .عمييانسخة من بطاقة اليوية مصادق -  
 .الفبلحيةدفتر الشروط مصادق عميو من طرف الديوان الوطني لؤلراضي -  
دراسة تقنية لممشروع مستخرجة من مكتب دراسات معتمد من طرف الديوان الوطني لؤلراضي -  

 .الفبلحية
 .فبلحبطاقة أو شيادة -  
 .عقد ممكية أو قرار االمتياز-  
 .النموذجيةالفواتير -  
 .وجودهقرار االستفادة من الدعم في حالة -  
 .المستثمرةرخصة البناء لممنشآت المراد إنجازىا داخل -  
 .إنشاؤىااالعتماد الصحي بالنسبة لمحظائر تربية الدواجن والمواشي المراد -  
 .ضروريرخصة مصالح الري لحفر اآلبار في حالة ما إذا كان ىذا األخير -  

": الرفيق"قرض -2

: تعريف قرض الرفيق-2-1

                                                                                                                 الفبلحي   يعد قرض الرفيق من أفضل السبل التي من خبلليا جسدت السمطات العمومية دعميا لمقطاع 
. 2008 أوت 02قد جاءت تطبيق لقانون التوجيو الصادر بتاريخ 

  اوت05 وذلك بعد ابرام اتفاقية بين وزارة الفبلحة من جية وبنك الفبلحة والتنمية الريفية من جية أخرى بتاريخ 
 .ويعتبر قرض الرفيق قرض موسمي يقدمو البنك لمفبلح لتمويل نشاطو الفبلحي الموسمي خبلل سنة، 2008

 ونشاط تربية الدواجن وتمويل العمف (حبوب، خضر، فواكو)  ويشمل ىذا القرض نشاط الزراعة بشتى أنواعيا 
الفبلحية، التجمعات، الجمعيات، فيدراليات او وحدات مصالح   ونشاطات التعاونية،بالنسبة لمربي المواشي

 1.فبلحية
                                                           

".بدر" وثائق مقدمة من قبل بنك الفبلحة والتنمية الريفية - 1 
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:  الممف المطموب لالستفادة من قرض الرفيق2-2

 .طمب خطي لمقرض-

 .شيادة ميبلد اصمية-

 .شيادة إقامة-

 .نسخة من بطاقة اليوية مصادق عمييا-

 .بطاقة او شيادة فبلح-

 .بيان يثبت حق االنتفاع او ممكية لممستثمرة-

 .الفواتير النموذجية-

 .طاقة تعريفية لممستثمرة- 

 . لممشروعتقنية اقتصاديةدراسة - 

 .شيادة عدم المديونية لمصندوق الوطني لمتعاون الفبلحي- 

 .التفاوض مع البنك حول نوعية الضمان- 

": انساج"و"الكناك "قرضي-3

 :"انساج"و"الكناك" قرضي مفيوم-3-1

في إطار التدابير والتحفيزات المقدمة من طرف الدولة بإنشاء ىيئات عمومية مجسدة في كل من الوكالة الوطنية 
يمول البنك في إطار ىاتو البرامج " كناك" والصندوق الوطني لمتامين عن البطالة " أنساج"لدعم وتشغيل الشباب 

إنشاء المستثمرات الفبلحية الجديدة وتربية المواشي سواء الممموكة لمخواص أو تمك التابعة لؤلمبلك الخاصة 
. لمدولة

 :كالتاليمن أىم النشاطات المندرجة في ىذا السياق والتي يتم تمويميا 

 .أشغال تحضير تييئة وحماية األراضي- 
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 .الفبلحيتطوير السقي - 

 .الفبلحية تجييز، وعصرنة المستثمرات إنشاء،- 

 .اإلنتاجتدعيم قدرات - 

 .المواشيتثمين المنتوجات الفبلحية وتربية - 

 .الحيوانيةحماية وتطوير الثروة - 

 .اإلنتاجاقتناء عوامل ووسائل - 

 .الفبلحية انجاز المنشآت بتخزين، تحويل وتعميب المنتوجات - 

 .الحرفياإلنتاج - 

:  القرض البنكيمدة-3-2

 ال يسدد خبلليا المستفيد ال رأس سنوات، 3 سنوات من ضمنيا مدة تأجيل 8 سنوات الى 5قدرت المدة من 
 .الفائدةالمال وال 

 .مشروعوعمى آخر صك بنكي إلنجاز ( ة)بعد حصول المعني  ( سنوات8)ويبدأ احتساب ىذه المدة 

بدون فوائد من تسديد " أنساج" و" كناك" ثم بعد ذلك يقوم بتسديد القرض المحصل عميو من الييئة المعنية 
 .سنة (13)القرض البنكي مما يجعل مدة القرض 

 :القروض المطموب لالستفادة من ىذا النوع من الممف-3-3

يداعو لدييا " كناك "،"أنساج"يتقرب المستفيد من الييئة المعنية   ىي األخرى والتي تقومبغرض إعداد الممف وا 
بعرضو عمى لجنة انتقاء المشاريع ليتم عمى إثرىا تحويل ممف المعني إلى البنك الذي تم اختياره في اجتماع 

 .الريفيةالمجنة والذي عادة ما سيكون بنك الفبلحة والتنمية الريفية بحكم أن مجال اختصاصو الفبلحة والتنمية 

في حالة ورود الممف )إن بنك الفبلحة والتنمية الريفية يمتزم بدراسة الممف ومنح الموافقة عميو كتابيا لممستفيد 
منذ تاريخ إيداعو لدى إحدى وكاالتنا المنتشرة عبر  (02)في مدة ال تتجاوز شيرين  (خالي من أي عيب شكمي

 1.الواليةتراب 
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 :الوكالة القروض الممنوحة من طرف وتحميل ألىم عرض :الثانيالمطمب 

 بعين الدفمى لمفبلحين وذلك من خبلل 265في ىذا المطمب سنقوم بتقديم عام ألىم القروض التي تمنحيا وكالة 
 .إعطاء مفاىيم مبسطة حول ىذه األخيرة

:  أنواع القروض المقدمة من طرف الوكالة لمقطاع الفالحيدراسة-1

" التحدي" لعين الدفمى 265في ىذا العنصر سنقوم بوضع جدول يحتوي عمى أنواع القروض التي تقدميا وكالة 
 بالنسبة لقرض 2017 إلى سنة 2015و كذا عدد المشاريع الممولة من سنة " كناك"، " أنساج"، " الرفيق"، 

  .2017 مارس 31 جانفي إلى 01التحدي ،أما القروض األخرى فمن 

وعدد أنواع القروض التي منحت من طرف الوكالة لتمويل قطاع الفالحة يمثل :(1-2)الجدول رقم 
 .والنسب المئوية (الوحدة بالدينار) المشاريع الممولة بالمبالغ

 
 القـرض عدد المشاريع الممولة المبـالـــــــــــــــــــغ (%)النسبة 

 التحــــدي 13 50, 397326835 26,07 %
 الرفيـــــــق 15 00, 144528000 9,48 %

 انســــــاج 219 952023049,81 62,48 %
 كنـــــــــــاك 26 97, 70026376 4,59 %

 المجـــمـــــــوع 273 1523604262,28 100 %
 

 (1.2.3.4المالحق رقم ) الى الوثائق المقدمة من طرف الوكالة باالستناد من إعداد الطالبتين :المصدر
 

 .0من خبلل دراستنا التي قمنا بيا*
،أما قرض %9,48وصمت نسبتو إلى " الرفيق"وقرض % 26,07بمغت نسبتو " التحدي" تبين لنا قرض 

 %.4,59بمغت نسبة ىذا األخير " الكناك"في حين أن قرض % 62,48" أنساج"
نسبة تمويمو لممشاريع أكبر من نسبة تمويل القروض األخرى " أنساج" نستنتج أن قرض ومما سبق*

 الفوائد البنكية فييا فائدة،وكذا نسبتكون بدون " أنساج" لعدة أسباب من بينيا أن قروض وىذا راجع
 واإلعفاء من الرسم عمى القيمة االستغبللمنخفضة، باإلضافة إلى اإلعفاء من الضرائب في مرحمة 

 .، ليذا يكون في أغمب األحيان الطمب عمييا مرتفع مقارنة بالقروض األخرى ...المضافة
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 :النشاط القروض الممنوحة من طرف الوكالة حسب دراسة-2
": الرفيق" الممولة عن طريق قرض النشاطات-2-1

في ىذا العنصر سنقوم بوضع جدول يوضح عدد المشاريع التي يموليا قرض الرفيق لمفبلحين في نشاط 
  .2017 مارس 31 جانفي إلى 1تربية الدواجن، زراعة البطاطا و زراعة القمح من 

 (الوحدة بالدينار) بمبالغتيا" الرفيق" يمثل النشاطات الممولة عن طريق قرض :(2-2)الجدول رقم 
 .ونسبيا المئوية

 
عدد المشاريـــــــــــع  المبـــــــــــــــــالغ  (%)النسبـــــة 

 المــمـــــــولة
النشـــــــــــاطات 

 
 تربية الدواجـــــن 03 109000000,00  75,41%
 زراعة البطاطا 04 20744000,00 14,35%
 زراعة القمح 08 14784000,00 10,22%

 المجمــــــــــــوع 15 144528000,00 100%
 

 (1الممحق رقم) إلى الوثائق المقدمة من طرف الوكالة باالستناد من إعداد الطالبتين :المصدر
تربية "تبين لنا أن نشاط " الرفيق"من خبلل الدراسة التي قمنا بيا عمى النشاطات التي يموليا قرض *

 في حين أن نشاط ،%14,35بمغت نسبتو " زراعة البطاطا" أما نشاط ،%75,41قدرت نسبتو " الدواجن
 %.10,22كان " زراعة القمح"

مقارنة بالنشاطات " تربية الدواجن"منح نسبة تمويل أكبر لنشاط " الرفيق"مما سبق نستنتج أن قرض  *
 ارتفاع ىذا يؤدي إلى وأكثر استيبلكا لعدة أسباب منيا أن ىذا األخير مصدر لمغذاء وىذا راجعاألخرى 

كبيرة، وبالتالي ىذا يؤدي بالفبلحين لبلستثمار في ىذا أسعاره وقت التسويق مما يدر عمى المربي بأرباح 
 .النشاط بكثرة
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" : التحدي " النشاطات الممولة عن طريق قرض - 2-2

في ىذا العنصر سنقوم بوضع جدول يوضح عدد المشاريع التي يموليا قرض التحدي لمفبلحين في تشاط 
 31 إلى غاية 2015التشجير تربية األبقار، زراعة البطاطا، غرف التبريد، الحبوب، تربية الدواجن من سنة 

  . 2017مارس 

ونسبيا  (الوحدة بالدينار) ببالغيا" التحدي" يمثل النشاطات الممولة عن طريق قرض :(3-2)الجدول رقم 
. المئوية

 النشـــــــــــــــــــــاطات عدد المشاريع الممولة المبـــــــــــــــــــالغ %   النســـبـــــــة

 الـتشــجيـــــــــــــــــــر 01 25587247,00 06,43 %
 تربية األبقـــــار 01 12000000,00 03,02 %
 زراعة البطاطا 02 11340000,00 02,85 %
 غرف التـبريـــــــــد 07 263710324,50 66,37 %
 الحـبـــــــــــــــــــــــوب 01 6040000,00 01,52 %
 تربية الدواجن 01 78649264,00 19,79 %

 المجــــــــــــــــــموع 13 397326835,50 100 %
 

 (03-02 رقمالممحق) من إعداد الطالبين باالستناد إلى الوثائق المقدمة من طرف الوكالة :المصدر

" التشجير"تبين لنا أن نشاط " التحدي"من خبلل الدراسة التي قمنا بيا قمنا عمى النشاطات التي يموليا قرض *
 % 02,85كانت " زراعة البطاطا" و %03,02قدرت نسبتو " تربية األبقار" أما نشاط ،% 06,43بمغت نسبتو 
بمغت عمى التوالي " تربية الدواجن"و " الحبوب"،ونشاط %66,37بمغت حوالي " غرف التبريد"في حين أن 

01,52%، 19,79 %. 

مقارنة بالنشاطات " غرف التبريد"منح نسبة تمويل أكبر لمشروع " التحدي"مما سبق نستخمص أن قرض *
 سمة غذاء باعتبارىا وىذا يعود إلى أن والية عين الدفمى تعد من أكثر الواليات نموا في القطاع الفبلحي األخرى،

 التبريد تعد عنصر ضروري ،وبالتالي فغرف(... فواكو بطاطا،بقوليات،)الجزائر لما تنتجو من منتجات زراعية 
ية، لذلك  أجل الحفاظ عمييا من التمف بيدف التقميل من الخسائر المادوىذا منليذىالمنتجات عند الفبلحين 

 .يكون الطمب متزايد لبلستثمار في ىذا المشروع
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 ":أنساج "  الممولة عن طريق قرض النشاطات-2-3

في ىذا العنصر سنقوم بوضع جدول يوضح عدد المشاريع التي يموليا قرض أنساج لمفبلحين في نشاط العتاد 
 . الفبلحي ، زراعة البطاطا ،تربية األبقار ، تربية المواشي

. ونسبيا المئوية ( بالدينارالوحدة)ببالغيا" أنساج" يبين النشاطات الممولة عن طريق قرض :(4-2)الجدول رقم 

 (%)النســـــــــبة المبالـــــــــــــــــــــغ عدد المشـــــــــاريع الممولة النشــــــــــــــــــــــــــاطات 

 % 83,50 794936094,77 175العتاد الفبلحي 
 % 09,82 93546609,32 19زراعة البطاطا 
 % 04,70 44775252,51 13تربية األبقار 
 % 01,79 18765093,21 12تربية المواشي 
 % 100 952023049,81 219المجمـــــــــــــــــــــوع 

 

 (04 رقم الممحق) إلى الوثائق المقدمة من طرف الوكالة باالستنادمن إعداد الطالبتين : المصدر

العتاد الفبلحي "تبين لنا أن نشاط " أنساج"من خبلل الدراسة التي قمنا بيا عمى النشاطات التي يموليا قرض *
تربية "، في حين أن نشاط %09,82بمغت نسبتو " زراعة البطاطا"، أما نشاط % 83,5قدرت نسبة تمويمو 

 .%01,79و % 04,70قدرت عمى التوالي ب " المواشيتربية " و " األبقار

مقارنة بالنشاطات األخرى " العتاد الفبلحي"منح نسبة تمويل أكبر لنشاط " أنساج"مما سبق نستخمص أن قرض*
، وذلك ألن ىذا األخير أصبح في وقتنا الحالي ضرورة حتمية ال يمكن االستغناء عنيا ، وأصبح أكثر استعماال 

في القطاع الفبلحي بدال من اليد العاممة و ىذا لما يوفره من جيد و وقت ، و بالتالي ىذا يؤدي إلى الطمب 
. المتزايد عمى ىذه المعدات لدى البنوك 
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 ":كناك"  الممولة عن طريق قرض النشاطات-2-4

في ىذا العنصر سنقوم بوضع جدول يوضح عدد المشاريع التي يموليا قرض أنساج لمفبلحين في نشاط العتاد  
 .الفبلحي ، زراعة البطاطا ،تربية األبقار ، تربية المواشي ، البيوت الببلستيكية

و ننسبيا  ( بالدينارالوحدة)بمبالغيا" الكناك" يبين النشاطات الممولة عن طريق قرض :(4-2)الجدول رقم 
. المئوية

 (%)النسبــــــــة المبــــــــــــــــــالغ عدد المشاريع الممـــــولة النشاطـــــــــات 

 % 15,39 10783561,97 03العتاد الفبلحي 
 % 41,84 29305544,48 09زراعة البطاطا 

 % 17,53 12280252,06 05البيوت الببلستيكية 
 % 08,35 5847656,01 02تربية االبقار 
 % 16,86 11809362,45 07تربية المواشي 
 % 100 70026376,97 26المجمــــــــــــوع 

 

 04) الممحق رقم)من إعداد الطالبتين باالستناد إلى الوثائق المقدمة من طرف الوكالة : المصدر

" العتاد الفبلحي"  الحظنا أن نشاط ،"كناك"من خبلل الدراسة التي قمنا بيا عمى النشاطات التي يموليا قرض *
 البيوت"،ونشاط % 41,84وصمت نسبتيا إلى ما يعادل " زراعة البطاطا" أما ،% 15,39قدرت نسبتو ب 

 % 8,53بمغت عمى التوالي " تربية المواشي"و" تربية األبقار" في حين أن نشاط ،% 17,53كان " الببلستيكية 
 %. 16,86و

منح نسبة تمويل أكبر لنشاط زراعة البطاطا مقارنة بالنشاطات األخرى " كناك"مما سبق توصمنا إلى أن قرض *
. وىذا يعود إلى كثرة المساحات الزراعية وشساعتيا وباعتبار ان الوالية من أكثر الواليات انتاجا لمنتوج البطاطا
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 :خالصة الفصل الثاني

من خبلل ىذه الدراسة تبين أن بنك الفبلحة والتنمية الريفية يعد المحرك األساسي والفعال لزيادة وتيرة التنمية 
 .االقتصادية، وذلك من خبلل إسيامو في تمويل وتدعيم المؤسسةاالقتصادية الفبلحية عمى مختمف نشاطو

: لبنك الفبلحة و التنمية الريفية دور كبير في بناء المؤسسة الفبلحية، من خبلل منحو مختمف القروض منيا
 " .التحدي"و قروض االستغبلل بما فييا قرض " الرفيق"قروض االستثمار، بما فييا قرض 

و يعمل بنك الفبلحة و التنمية الريفية عمى بناء مؤسسة اقتصادية فبلحية جزائرية ناجحة أساسيا الثقة لدى 
 .البنك



 

 
 

 خاتمة



 خاتمة
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 : خاتمـــــــــــــــــــة

يمعب القطاع البنكي دورا حيويا في النشاط االقتصادي والمحمي والعالمي، فيو الجياز العصبي ألي نظام 
اقتصادي وتعد البنوك المكون والمؤثر الفعال في ىيكل الجياز البنكي، كما تعتبر عممية اإلقراض الوسيمة 

المناسبة لتحويل رؤوس األموال من أصحاب الفائض إلى أصحاب العجز، ىذا بالرغم من أن عمميات اإلقراض 
 .تعتبر من أصعب القرارات التي يتخذىا البنك ألنيا ممموءة بالمخاطر

إن البنك ينتيج سياسة خاصة في عممية اإلقراض، حيث يقوم بدراسة شاممة ومعمقة لممؤسسة أو الشخص 
الطالب لمقرض الفبلحي من جميع الجوانب، وعميو فإن المكمفين بيذه الدراسة يتميزون بالخبرة والكفاءة والدقة في 

العمل لذلك فالبنك يطمب من العميل الراغب في الحصول عمى قرض فبلحي تقديم ضمانات كافية بيدف 
 .حمايتو من مخاطر عدم السداد

 :اختبار الفرضيات

من عبلمات نجاح سياسة التمويل البنكي لقطاع الفبلحة استخدام القروض الفبلحية في األغراض التي - 1
 .01وىذا ما يثبت صحة الفرضية رقم . صرفت من أجميا

 "رفيق"و " أنساج"إن بنك الفبلحة والتنمية الريفية قام بتمويل النشاطات الفبلحية بقروض عديدة أىميا قرض - 2

 .02وىذا ما يثبت صحة الفرضية رقم ". كناك"و " التحدي" و 

 : نتائج الدراسة

 :من خبلل بحثنا الذي قمنا بو توصمنا إلى النتائج التالية

 .البنك ىو حمقة من حمقات االقتصاد وينصب نشاطو عمى جمع الودائع و منح القروض- 

 .انتياج البنك تقنيات خاصة في عممية االقتراض من شأنيا تفادي المخاطر-

تنوع القروض الممنوحة من طرف بنك الفبلحة والتنمية الريفية الممثمة في القروض الموجية لبلستغبلل - 
 .واالستثمار

بنك الفبلحة والتنمية الريفية يعمل عمى دفع عجمة التنمية وذلك من خبلل منح القروض الى الزبائن الطالبة - 
 .لمقرض

عطائو -  إن واقع الفبلحة الجزائرية يستدعي ىذا القطاع االستراتيجي بكل الوسائل وتحويمو الى قطاع رئيسي وا 
 .األولوية
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 :اآلفاق المستقبمية

نقترح عمى الدفعات القادمة أن تقوم بالتعمق أكثر فأكثر في ىذا الموضوع، وعميو نطرح بعض االنشغاالت التي 
 :من شأنيا أن تكون محل بحوث ودراسات مستقبمية أال وىي

 .دور القطاع الفبلحي في تحقيق التنمية المستدامة- 

 .دور القطاع المستندي في تمويل القطاع الفبلحي -

 .دور القروض الفبلحية في التنمية االقتصادية- 

 

 

 

 

 


