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Abstract:  
    Small and medium enterprises (SMEs) mainly dependent to investment activity, in 
order to ensure its continuity and position in market. Through the expansion, renovation 
and development of its structures, equipment, and investment properties. However, when 
its undertaking an investment activity, in often face the insufficient financial private 
resources. That’s forcing them to find an external financial support, which is often 
provided by banks, through granting investment bank loans, in order to finance its 
investment activity. So in this research paper, Entitled "Investment Banking Loans 
Financial Support to Small and Medium Enterprises", we will try to shed light on the 
investment bank loans which are granting by banks as financial support for small and 
medium enterprises, With the case study of the bank (bank of agriculture and rural 
development -Agency Tissemsilt -). 
Keywords: Banks, Bank loans, Investment bank loans. 

 :ملخص
 مـن وذلك السوق، في قائمة وبقائها نشاطها الستمرارية األساسية الدعامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة االستثماري النشاط يعتبر     

 ال األحيان غالب في فإنها ما استثماري بنشاط قيامها عند أنه إال االستثمارية، وممتلكاتها ومعداتها هياكلها وتطوير وتجديد توسيع خالل
ــا والــذي خــارجي دعــم مــالي إلــى تلجــأ وإنمــا الذاتيــة، الماليــة مواردهــا تكفيهــا  بنكيــة قروضــا تمنحهــا األخيــرة فهــذه البنــوك، تــوفره مــا غالب

 دعـم االسـتثمارية البنكيـة القروض"هذه الورقة البحثية، الموسومة ب  خالل من نحاول سوف وعليه. االستثماري نشاطها تمويل أجل من
، التطرق للقروض البنكية االستثمارية التي تمنحها البنوك كدعم مالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع "والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات

  .)-وكالة تيسمسيلت  -بنك الفالحة والتنمية الريفية (دراسة حالة بنك 
 . قروض بنكية استثمارية بنوك، قروض بنكية،: مفتاحية كلمات

   
 

 

 

mailto:mbfeco1@yahoo.fr
mailto:bkhamib@yahoo.com
mailto:adelredouane301@gmail.com



 

 

 427 
 

  JFBE 2018   

  :دمةمق
 أعوانـه، جميـع بـين اقتصـادي تكامـل وجـود وجـب الجديـدة، العالميـة االقتصـادية للتحوالت مساير وطني اقتصاد لبناء      

 المؤسســات والبنـــوك، أهمهــا مــن والتــي االقتصـــادية، القطاعــات مــن مجموعــة وتناســق وجـــود خــالل مــن إال يــتم ال والــذي
 تكمـن األساسـية فوظيفتهـا البنـوك أمـا والخدماتيـة، والصـناعية التجاريـة تالعمليـا فـي األساسـية وظيفتهـا تكمـن فالمؤسسات

 بنشـاطها قيامهـا عنـد ،، خاصـة الصـغيرة والمتوسـطةالمؤسسـات أن إال. األخـرى القطاعـات لشـتىالالزمـة  األمـوال تـوفير فـي
 عنـــد حتـــى أو جديـــدة، أو عيةتوســـ أو تعويضـــية باســـتثمارات القيـــام خـــالل مـــن اإلنتاجيـــة قـــدراتها عنـــد زيـــادة أو االعتيـــادي،

 باالسـتثمارات منهـا تعلـق مـا خاصـة ،الذاتيـة الماليـة مواردهـا علـى باالعتمـاد بـذلك القيـام تسـتطيع ال فهـي مرة، أول إنشاءها
 متابعتهـا، عنـد وحتـى بهـا للقيـام ضـخم مـالي غـالف إلـى تحتـاج الحـال بطبيعة األخيرة فهاته والطويل، المتوسط المدى على

 تمويـل وظائفـه أهـم مـن والـذي البنـك، يكـون مـا غالبـا والـذي خارجي، ممول أي خارجية، مالية موارد إلى تحتاج فهي وعليه
 .والطويل المتوسط المدى على المؤسسات استثمارات

 نأ إال بتوفيرهـا، غالبـا البنـوك تقـوم والتـي لتغطيتها، كاف خارجي تمويل إلى تحتاج األجل والطويلة المتوسطة فاالستثمارات
 قيامهـا عنـد فـالبنوك. مطبـق فائـدة معـدل أسـاس علـى محسـوبة فائـدة مقابل يكون وإنما مقابل، بدون يكون ال التمويل ذلك

 والتــي للبنــوك األساسـية المهــام إحـدى تظهــر وهنــا اإلقـراض، بعمليــة تقـوم فهــي الفائــدة علـى حصــولها مقابـل التمويــل بعمليـة
 فـي القـرض فنـوع األجـل، والطويلـة المتوسـطة االسـتثمارات تمويـل لغـرض تقـدم اأنهـ وبمـا أنواعها، بشتى القروض تقديم هي
 والطويلـة المتوسـطة االسـتثمارية المشـاريع لتمويـل البنـوك طـرف من يقدم والذي االستثماري، القرض البنكي هو الحالة هذه

تثمارية، فــي ظــل إقتصــاد يحــتم البنكيــة االســ فــالقروض. والطويــل المتوســط المــدى علــى المؤسســات بهــا تقــوم والتــي األجــل
 للقيـــام هامـــة وســـيلة تعتبـــر خاصـــة الصـــغيرة والمتوســـطة منهـــا، ،علـــى الدولـــة التـــدخل وتقـــديم الـــدعم المـــالي للمؤسســـات

 علــى قــادر مــالي وجهــاز وتخطــيط، دراســة تتطلــب والتــي االقتصــادية، الميــادين شــتى فــي العاليــة اآلفــاق ذات باالســتثمارات
القــروض البنكيــة االســتثمارية التــي يمنحهــا بنــك الفالحــة والتنميــة الريفيــة  أصــناف هــي مــا: وعليــه .التكــاليف وتغطيــة متابعــة

  للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟
  :البحثومنهجية  وأهداف أهمية

تعتبـر بمثابـة دعـم  والتـي القـروض البنكيـة االسـتثمارية، أهـم أصـناف إلـى التطـرق إلـى الحاجـة من أهميته البحث هذا يستمد
ــة التــدخل وتقــديم الــدعم المــاليمــا  بشــكل لي للمؤسســات الصــغيرة والمتوســطة، خاصــة فــي ظــل إقتصــاد يحــتم علــى الدول

  .فعال
  :التالية األهداف جملة تحقيق إلى البحث هذا يسعى وعليه،

  .بالقروض البنكية االستثمارية المتعلقة العموميات أهم معرفة-
  .تيسمسيلت وكالة –الممنوحة من قبل بنك الفالحة والتنمية الريفية القروض البنكية االستثمارية  أصناف عرض-
تــم االعتمــاد فــي هــذه الدراســة علــى المــنهج الوصــفي  الفرعيــة بجوانبــه واإللمــام الســابق التســاؤل علــى اإلجابــة أجــل مــنو 

  .لبنكية اإلستثماريةالتحليلي الذي يتالءم وطبيعة الموضوع وذلك من أجل إثراء الجانب المفاهيمي المتعلق بالقروض ا
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  :التالية النقاط إلى البحث بتقسيم قمنا وعليه
  مدخل عام حول القروض البنكية االستثمارية: المحور األول
  – تيسمسيلت وكالة –القروض البنكية االستثمارية الممنوحة من قبل بنك الفالحة والتنمية الريفية : المحور الثاني
  االستثمارية البنكية ضالقرو  حول عام مدخل: المحور األول

عملية تمويل النشاط االستثماري للمؤسسات الصغيرة والكبيرة والمتوسطة تعني أن البنـك مقبـل علـى تجميـد أمـوال ضـخمة 
ونظـرا . سنة وذلك حسـب طبيعـة االسـتثمار 25لمدة ليست بالقصيرة، يمكن أن تمتد على كل حال ألكثر من سنتين حتى 

ن حجــم األمــوال الضــخمة والمــدة الغيــر قصــيرة، فهنــاك طــرق عديــدة لتمويــل هــذا النــوع مــن لمــا تتميــز بــه هــذه العمليــة مــ
  .العمليات والتي من أشهرها القروض البنكية االستثمارية

 تعريف القروض البنكية االستثمارية: أوال
تجديــد وتوســيع  االســتثمارية هــي قــروض توجــه لتمويــل المشــاريع عقــب تأســيس المؤسســة أو بقصــد إعــادة البنكيــة القــروض

، وتتميــز هــذه 1األصــول الثابتــة مــن وســائل إنتــاج ومعــدات أو عقــارات مثــل األراضــي والمبــاني الصــناعية والتجاريــة واالداريــة
القروض بطول مدتها ومبالغها الضخمة وأسـعار فائـدتها المرتفعـة، أمـا عمليتـي السـحب والسـداد عـادة مـا تكـون علـى شـكل 

  ).أقساط(دفعات 
الصـــغيرة  ،كيـــة االســـتثمارية هـــي قـــروض تمنحهـــا البنـــوك لتمويـــل اســـتثمارات المؤسســـات بـــاختالف أحجامهـــافـــالقروض البن

  .لمدة متوسطة أو طويلة األجل ،والمتوسطة والكبير
 أنواع القروض البنكية االستثمارية: ثانيا
  :إلى طبيعة االستثمار ذاتهيمكن تصنيف هذه القروض حسب    
لتمويــــل االســــتثمارات التــــي ال يتجــــاوز عمــــر اســــتعمالها ســــبعة ســــنوات مثــــل اآلالت وتوجــــه : قــــروض متوســــطة األجــــل -

ونظـرا لطـول هـذه المـدة، فـإن البنـك يكـون معرضـا لخطـر تجميـد . والمعدات، ووسائل النقل وتجهيزات اإلنتاج بصفة عامـة
ث تبعـا للتغيـرات التـي يمكـن األموال، ناهيك عن المخاطر األخرى المتعلقة باحتماالت عدم السداد، والتي يمكن أن تحـد

 .2أن تطرأ على مستوى المركز المالي للمقترض
توجــه هــذه القــروض لتمويــل االســتثمارات التــي تفــوق فــي الغالــب ســبعة ســنوات ويمكــن أن تمتــد  :قــروض طويلــة األجــل -

، )راضـي ومبـانيأ(أحيانا إلى غاية عشرين سنة، وهي توجه لتمويل نـوع خـاص مـن االسـتثمارات مثـل الحصـول علـى عقـارات 
، تقـوم بهـا مؤسســات متخصصـة العتمادهـا فــي تـوفير األمــوال )المبلـغ الضــخم والمـدة الطويلــة(ونظـرا لطبيعـة هــذه القـروض 

. وتمــنح عــادة مقابــل رهــن عقــاري. 3الالزمــة لــذلك علــى مصــادر ادخاريــة طويلــة ال تقــوى البنــوك التجاريــة عــادة علــى جمعهــا
ســنة، فهــي تــرتبط بإمكانيــات المقتــرض علــى  20ن مبلــغ المشــروع ومدتــه ال تتجــاوز مــ ٪70ومبلــغ هــذا القــرض ال يتجــاوز 

 .السداد
وهو نوع من أنواع القروض الموجهة لتمويل االستثمارات، إال أنـه يختلـف عـن النـوعين السـابقين الـذكر   :قروض اإليجار -

النـوع مـن القـروض يوجـه عمومـا القتنـاء ، وهـذا )بـل يمـنح علـى شـكل االسـتثمار المـراد بـه(كونه ال يمنح على شـكل أمـوال 
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فهـــو عبـــارة عـــن عمليـــة يقـــوم . االســـتثمارات المنقولـــة كـــاآلالت والمعـــدات، ووســـائل النقـــل وتجهيـــزات اإلنتـــاج بصـــفة عامـــة
علــى ســبيل اإليجــار مــع ) المســتأجر(بوضــع االســتثمار بحــوزة مؤسســة مســتعملة ) المــؤجر(بموجبهــا بنكــا أو مؤسســة ماليــة 

 .4ل عنها في نهاية الفترة المتعاقد عليها، ويتم التسديد على أقساط يتفق بشأنها تسمى ثمن اإليجارإمكانية التناز 
 أهداف القروض البنكية االستثمارية: ثالثا
 .5تسمح بالقيام بعملية التجديد من خالل اقتناء اآلالت والمعدات ووسائل النقل وتجهيزات اإلنتاج -
 .6ت والتي تتميز بارتفاع تكاليفها وبالتالي فترة أطول السترجاع أموالهاتسمح للمؤسسة بالحصول على العقارا -
 .تسمح بمسايرة التطور التكنولوجي العالي عن طريق إدخال وسائل تقنية أكثر تطورا -
 .ترمي إلى توسيع نشاط المؤسسة بزيادة معدات جديدة ذات مردودية كبيرة -
 .بلها نتيجة األرباح المحققة من المشروعترفع من مكانة المؤسسة بين المؤسسات وتضمن مستق -
 .زيادة اإلنتاج واإلنتاجية يخلق مشاريع استثمارية جديدة -

 أسباب اللجوء إلى القروض البنكية االستثمارية: رابعا
  :7إن أغلب المؤسسات تلجأ إلى هذا النوع من القروض بسبب

 .األجل ضخامة حجم مبالغ المشاريع االستثمارية خاصة االستثمارات طويلة -
طول مـدة االسـتثمار وبالتـالي فتـرات االنتظـار الطويلـة قبـل البـدء فـي الحصـول علـى عوائـد، والتـي تكـون متقطعـة خـالل  -

 .سنوات عمر االستثمار، وبالتالي الحاجة إلى ممول خارجي من أجل تفادي اإلفالس والضائقة المالية
بدايـة المشـروع، وهـو يشـكل عبئـا ثقـيال علـى المؤسسـة ال يـتم اإلنفـاق علـى المشـروع االسـتثماري عـادة مـرة واحـدة فـي  -

 .تستطيع تحمل نفقاته وحدها
 .كثرة وارتفاع تكاليف المشاريع االستثمارية خاصة تلك التي تتطلب مدة طويلة إلنجازها -
تلجــأ المؤسســات لهــذا النــوع مــن القــروض لعــدم كفايــة مواردهــا الذاتيــة وذلــك مــن أجــل ســد وتعبئــة حاجيــات المشــروع  -

 .االستثماري
 شروط منح القروض البنكية االستثمارية: خامسا

قبــل أن يتخــذ البنــك القــرار النهــائي لمــنح أو عــدم مــنح القــرض يجــب عليــه القيــام بدراســة شــاملة لوضــعية المؤسســة طالبــة 
مؤسسـة القرض وسمعتها ومـدى مالئمـة الضـمانات المقدمـة مـن طرفهـا مـع القـرض المطلـوب، أي التأكـد مـن قـدرة كفـاءة ال

  .على تسديد االلتزام التعاقدي في األجل المتفق عليه
  :8ويمنح البنك القرض للمؤسسة التي تتوفر فيها الشروط التالية

 .التمكن والقدرة اإلدارية والفنية والذهنية والبدنية على التسيير -
 .لها السمعة والخبرة والكفاءة المهنية التي تمكنها من كسب ثقة البنك -

 .الهدف من اقتراض هذه األموال والغرض الموجه لهايجب أن توضح  -

 .أن تتوفر على الضمانات الكافية والتي من خاللها يضمن البنك استرجاع أمواله -
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 .أن تبين بأن مشروعها يحقق نسبة ربح مناسبة، ويساهم في التنمية االقتصادية المستدامة -

 .حساب بنكي أن يكون لها سجل تجاري يبين نشاطها، وأيضا أن يكون لديها -

 .ليس لها طلب قرض في بنك آخر -
  :القيام بما يلي) المؤسسة الطالبة للقرض البنكي االستثماري والبنك(بحيث يجب على كال الجانبين 

  :9تكوين ملف طلب القرض من خالل: جانب المؤسسة -1
سـة المختلفــة موضـحا فيهــا يقــوم المخـتص المــالي بإعـداد وثيقــة تحـدد احتياجــات المؤس: إعـداد الوثيقـة التقــو اقتصـادية -

  .مبلغ القرض وكذا غرضه ثم يقدمها إلى مجلس إدارة المؤسسة للمصادقة عليها
 :توضح المؤسسة احتياجاتها وحالتها المالية من خالل تقديم ملف يتكون من: تقديم الملف إلى البنك -
 العميل فطر  من تامة بعناية ملؤها ينبغي والتي البنك قبل من المسلمة القرض طلب وثيقة. 
 طلب خطي من طرف الزبون موضحا فيه مبلغ القرض وهدفه، أما إذا كانت شركة فيوضح نشاطها. 
 نسخة مصادق عليها من السجل التجاري ومن شهادة الوضعية الضريبية. 
  الوثيقة التقنو اقتصاديةالوثائق والمستندات الخاصة بالممتلكات والضمانات و. 
  :معلومات االئتمانية من المصادر التاليةيتعين عليه جمع ال: جانب البنك -2
  .المقابلة الشخصية مع المقترض مع دراسة ملف القرض -
وتعطي زيارة المنشأة فكرة عامة عن أحوالها وسـير العمـل بهـا سـواء مـن النـواحي اإلنتاجيـة : زيارة المنشأة الطالبة للقرض -

 :أو التجارية، ولهذا من الضروري التعرف على ما يلي
 شأة وحالة المباني ومدى كفايتها الحتياجات المنشأة والتوسع في المستقبلموقع المن. 
 حالة اآلالت والمعدات المستخدمة ومدى كفايتها، وأسلوب توزيعها. 
 العمالة المستخدمة ومدى طاقتها اإلنتاجية وحجم أجورها نسبة إلى إجمالي التكلفة. 
 ة المتبعة ومدى كفاءتهاالهيكل التنظيمي الداخلي للمنشأة، وأساليب المحاسب. 
 المتعاملون مع المنشأة من بائعين ومشترين، وشروط الشراء والبيع التي يجري التعامل على أساسها. 
 حالة المخازن والمخزون من الخامات والسلع المنتجة، ومدى توافر احتياطات األمن ضد مختلف المخاطر.  
 .البنوك األخرى ومن المحيط الذي يتعامل معه العميل االستعالم باللجوء إلى المصادر الداخلية البنك ومن -

 إجراءات منح القروض البنكية االستثمارية: سادسا
  :تمر عملية منح القروض البنكية االستثمارية باإلجراءات التي يتخذها البنك وفق الخطوات التالية

لمعرفــة إذا كانــت تتــوفر فيــه  يقــوم البنــك بدراســة الطلــب المقــدم مــن طــرف العميــل: الفحــص األولــي لطلــب القــرض -1
الصــالحية المبدئيــة للتمويــل وفقــا لسياســة اإلقــراض فــي البنــك، وكــذا غــرض القــرض وأجــل االســتحقاق، وأســلوب الســداد، 

، إما االستمرار في دراسة الطلـب أو االعتـذار عـن قبولـه، والـرفض يكـون 10وعلى ضوء هذه األمور يمكن اتخاذ قرار مبدئي
  .التي ال تالئم البنك إما لعدم قانونيتها أو لضخامة مبالغها عادة بالنسبة للطلبات
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وهنـــا يـــتم دراســـة الوضـــعية االقتصــادية والســـوقية والتقنيـــة والفنيـــة للعميـــل وبعـــدها دراســـة : التحليــل االئتمـــاني للقـــرض -2
، وذلـك لمعرفـة قدرتـه الوضعية المالية للعميل باستخدام مختلف تقنيات التحليل المالي للقوائم المالية للمؤسسـة المقترضـة

أو عجــزه علــى تســديد مبلــغ القــرض، مــع األخــذ بعــين االعتبـــار مصــادر الســداد التــي يمكنــه اللجــوء إليهــا للســداد، كبيـــع 
  .11المخزون السلعي، األصول الثابتة أو االقتراض من مصادر أخرى

تقــوم إدارة القــرض بإعــداد عقــد  اســتنادا للمعلومــات التــي تــم تجميعهــا والتحليــل المــالي: مرحلــة التفــاوض مــع العميــل -3
مقتــرح اســتعدادا للــدخول فــي مفاوضــات مــع العميــل، حيــث يــدور مضــمون هــذه المفاوضــات حــول مبلــغ القــرض وغرضــه، 
مدتــه، أســلوب ســداده، أهــم الضــمانات المطلوبــة وســعر الفائــدة، ويكــون التفــاوض وفقــا لشــروط البنــك لضــمان اســترجاع 

  .12ترتبة عليهالمبلغ األصلي للقرض والفوائد الم
. يقوم البنك بطرح شروطه على العميل في مرحلة التفـاوض التـي تنتهـي بقبولـه أو عـدم قبولـه لهـا: اتخاذ القرار النهائي -4

فبعد موافقـة العميـل علـى جميـع شـروط البنـك بمـا فـي ذلـك سـعر الفائـدة، تقـوم السـلطة المختصـة بمـنح القـرض والمتكونـة 
وبصـدور القــرار النهـائي بمـنح القــرض يـتم تجهيـز اتفاقيــة . نائـب المــدير بتوقيـع االتفـاقمـن مـدير الوكالـة، رئــيس المصـلحة، 

القـرض التـي تتضـمن سـعر الفائـدة والعمــوالت المحـددة، وطريقـة تسـديد القـرض مـن خــالل دفعـة واحـدة أو عـن طريـق عــدة 
  ).بة للبنك مقدم القرضطبعا بالنس(دفعات مع تحديد تواريخ الدفع، ويعتبر القرض المقدم تدفق نقدي خارجي 

قبــل أن يتسـلم المقتــرض الطالـب للقـرض البنكــي مبلـغ القــرض يشـترط عليـه توقيــع االتفاقيـة والتقــديم : صـرف القـرض -5
وبعــدها، حســب نــص االتفاقيــة، يتحصــل . الفعلــي للضــمانات المتفــق عليهــا واســتفاء االلتزامــات التــي تــنص عليهــا االتفاقيــة

 .ة واحدة أو على عدة دفعات محددة بتواريخ مسبقا أو حسب حالة تقدم المشروعالعميل على مبلغ القرض إما دفع
فــي هـذه المرحلــة يراقــب البنـك ســيرورة عمــل المنشــأة، فهـي تهــدف إلــى تقـديم يــد المســاعدة للعميــل : متابعـة القــرض -6

اط المؤسســة، لتخطــي المشــاكل التــي قــد تعترضــه، واالطمئنــان علــى عــدم حــدوث حــوادث أو طــوارئ مــن شــأنها عرقلــة نشــ
  .وبالتالي التأثير على التزاماتها اتجاه البنك فيما يخص سداد القرض وفوائده

ـــا االتفاقيــة، وفــي هــذا : تحصــيل القــرض -7 يقــوم البنــك بتحصــيل مســتحقاته مــن العميــل حســب الطــرق التــي تــنص عليهـ
أمـا فـي حالــة .13ق الملـف وحفظــهالصـدد يجـب التأكـد مــن تحصـيل مبلـغ القــرض كلـه باإلضـافة إلــى الفوائـد وبعـدها يــتم غلـ

طلــب تجديــد القــرض بســبب حاجــة المقتــرض إلــى قــروض إضــافية لتمويــل مشــروعه االســتثماري مــع محافظتــه علــى مركــزه 
المالي وسمعته، أو تأجيل السداد إذا كان العميل غير قادرا على السداد في المـدة المتفـق عليهـا ألسـباب خارجيـة ال دخـل 

وقــد يتخــذ البنـك اإلجــراءات القانونيــة ضـد العميــل إلجبــاره . تأجيــل مــع رفـع معــدل الفائــدة السـابقلـه فيهــا، فيقبــل البنـك ال
على الوفاء إذا الحـظ تهربـه مـن التسـديد، فيقـوم البنـك بـالحجز علـى الضـمانات المقدمـة لتحويلهـا إلـى نقـود ليحصـل علـى 

 .حقوقه بالتصرف فيها بمعرفته
  – تيسمسيلت وكالة – الريفية والتنمية الفالحة بنك قبل من الممنوحة ثماريةاالست البنكية القروض: المحور الثاني

يعتبــر بنــك الفالحــة والتنميــة الريفيــة واحــد مــن أكبــر البنــوك العموميــة التجاريــة الموجــودة فــي الجزائــر، والــذي نتيجــة لخبرتــه 
ـــة عموميـــة وخ ـــه وتنافســـيته اســـتطاع أن يفـــرض مســـتواه فـــي بيئـــة تنافســـية تضـــم بنـــوك وطني ـــة، وذلـــك بتبني اصـــة وبنـــوك أجنبي
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فبنـك الفالحـة والتنميـة الريفيـة يعتبـر رائـدا فـي مجالـه . استراتيجيات تنافسية تميـزه عـن بـاقي البنـوك التـي تنشـط فـي محيطـه
وفـي مجـاالت أخـرى كالصـناعية واالسـتثمارية والحرفيـة وغيرهـا، وذلـك مـن خـالل تكتيكاتــه ) أي المجـال الفالحـي والريفـي(

 .ه التمويلية الفعالة للمجاالت السابقة الذكرومساهمات
  لمحة عن بنك الفالحة والتنمية الريفية: أوال

هـو بنـك  )"Banque de l'agriculture et du développement rural "BADR(بنـك الفالحـة والتنميـة الريفيـة 
هيكلــة البنــك الــوطني  ، بعــد إقــرار إعــادة206-82بموجــب المرســوم رقــم  1982مــارس  13عمــومي تأســس فــي تجــاري 

فهـو بنــك تجــاري يمكنـه جمــع الودائـع ســواء كانــت . 14ومــن بـين مهامــه األساسـية تمويــل أنشــطة القطـاع الزراعــي الجزائـري،
جارية أو ألجل، ويمثل أيضـا بنـك تنميـة باعتبـاره يسـتطيع أن يقـوم بمـنح قـروض متوسـطة وطويلـة األجـل هـدفها تكـوين رأس 

ـــذا . جانــب اإلقراضــي لهــذا البنــك، فهــو يعتبــر بنكــا متخصصــا فــي القطــاع الفالحــيوفيمــا يخــص ال. المــال الثابــت وفــي هـ
المجــال، يمكــن أن يمــنح قروضــا لتمويــل القطــاع الفالحــي، وترقيــة النشــاطات الفالحيــة، والحرفيــة، وكــذلك تمويــل أنشــطة 

يـل القطـاع الفالحـي عـن البنـك الـوطني وكمـا قلنـا فقـد ورث بإنشـائه تمو . الصناعات الغذائية واألنشطة المختلفـة فـي الريـف
  .15الجزائري

وكالــة  300 أكثــر مــن عنهــا البنــك الــوطني الجزائــري لصــالحه، تمتلــك حاليــا وكالــة تنــازل 140كـان يتــألف فــي البدايــة مــن 
يشـــتغلون علـــى مســـتوى الهياكـــل المركزيـــة  7000، وتضـــم تعـــداد مـــن اإلطـــارات والمـــوظفين عـــددهم جهويـــةمديريـــة  39و

المرتبـة األولـى فـي وقـد احتـل هـذا البنـك . 16كثافة شبكة هذا البنك مهم بالنسبة لهذه اإلطارات، فوكذا المحليةوالجهوية 
علــى  668المرتبــة إفريقيــا و  13وأيضــا المرتبــة  ، BANKERS ALMANACH (Edition 2001)الجزائـر حســب

النقـــد  قــانون صــدوراصــة منـــذ نــه أصــبح بمـــرور الوقــت وخأكمـــا . 17بنــك مصــنف 4100المســتوى العــالمي مــن مجمـــوع 
المتعلــق بالنقــد والقــرض بنــك عــام أو شــامل يمــول كــل القطاعــات أو  1990 أفريــل 14والمــؤرخ بتــاريخ  90/10 والقــرض

د مقـره الرئيسـي بشـارع جـمليـار دج ويو  33ذات رأس مـال يقـدر ب  "SPA"النشاطات، وهو اآلن يعتبـر شـركة ذات أسـهم 
  .18الجزائر العاصمة –العقيد عميروش

الجزائـر اسـتثمار، شـركة توظيـف القـيم المنقولـة، : مـن أهمهـا نـذكر )Filiale( شركة تابعـة 26ولبنك الفالحة والتنمية الريفية 
  .19شركة القرض التأجيري الجزائر إيجار، بنك البركة، شركة تسيير بورصة القيم

ــة بنــك الفالحــة والتنميــة الريفيــة لتيسمســيلت  بتــاريخ انفصــالها عــن ( 1982مــارس  13يخ أنشــئت بتــار ) 544الرمــز (وكال
والموجــــود مقرهـــا اآلن بشــــارع االســـتقالل ببلديــــة تيسمســـيلت، وهــــي تابعـــة للمديريــــة الجهويــــة ) البنـــك الــــوطني الجزائـــري

  .20والموجود مقرها بطريق السوقر ببلدية تيارت) 014الرمز (لالستغالل لتيارت 
  أهداف بنك الفالحة والتنمية الريفية: ثانيا
  :21في المدى القصير والمتوسط والطويل نجد أهم األهداف المسطرة من طرف إدارة البنكمن 
 .توسيع وتنويع مجاالت تدخل البنك كمؤسسة بنكية شاملة -
 .تحسين نوعية وجودة الخدمات، وتحسين العالقات مع العمالء -
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 .الحصول على أكبر حصة من السوق -
 .تطوير العمل البنكي قصد تحقيق أقصى قدر من الربحية -
 .رفع حجم الموارد بأقل التكاليف، وتوسيع نشاطات البنك فيما يخص التعامالت -
 .تسيير صارم لخزينة البنك بالدينار والعملة الصعبة -

  وظائف بنك الفالحة والتنمية الريفية: ثالثا
  :22والتنمية الريفية باعتباره بنك تجاري عمومي فيما يليتتمثل أهم الوظائف التي يقوم بها بنك الفالحة 

 .حساباتال وفتحمن األشخاص الطبيعيين والمعنويين والمدخرات  جمع الودائع -1
 .قروض االستثمار؛ و تمويل التجارة الخارجية؛ وقروض روض االستغالل؛ وقستهالكاال منح قروض -2
 .القيام بالوساطة المالية وبخلق النقود -3
 .دفع تحت تصرف الزبائنوضع وسائل ال -4
 .القيام بمختلف العمليات األخرى التقليدية والحديثة والتي يقوم بها أي بنك تجاري -5

  الخدمات التي يقدمها بنك الفالحة والتنمية الريفية: رابعا
األشـخاص  سنتناول في هذه النقطة مختلف الخدمات التي يقـدمها بنـك الفالحـة والتنميـة الريفيـة، والتـي تتنـوع بتنـوع فئـات

  :23بخدماته هم البنك يستهدفهم الذين ففئات األشخاص. الطبيعيين والمعنويين الذين يستهدفهم البنك
 :أهم الخدمات التي يقدمها لهم البنك باختصار هي: فئة الخواص -1
 .فتح حساب الشيك بالعملة الوطنية والصعبة -
 .فتح حساب دفتر االدخار ودفتر ادخار األشبال -
 .اقات المغناطيسية الخاصة بالسحب والخاصة بالدفع والخاصة بالتوفير واالدخارتوفير ومنح البط -
 .خدمة التأمين على األشخاص -
 .خدمة تأمين السكن ضد المخاطر والكوارث الطبيعية -
 :أهم الخدمات التي يقدمها لهم البنك باختصار هي: فئة الشباب -2
 .فتح حساب الشيك بالعملة الوطنية والصعبة -
 .ر االدخار ودفتر ادخار األشبالفتح حساب دفت -
 .توفير ومنح البطاقات المغناطيسية الخاصة بالسحب والخاصة بالدفع والخاصة بالتوفير واالدخار -
 .جهاز مساعدة الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب -
 :أهم الخدمات التي يقدمها لهم البنك باختصار هي: فئة الفالحين -3
 .بنكية االستثماريةمنح قروض االستغالل والقروض ال -
 .منح القروض الفالحية وقروض اإليجار، ومنح قروض السكن الريفي -
 .تقديم خدمة التأمين الفالحي -
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 .منح قروض االستغالل لتمويل المؤسسات االقتصادية التي تنشط في كل ما يخص المنتوج الفالحي -
 :هم البنك باختصار هيأهم الخدمات التي يقدمها ل: فئة الصيادين البحريين ومربين المائيات -4
 .فتح الحسابات الجارية بالعملة الوطنية وبالعملة الصعبة -
 .تمويل االستثمارات -
 ).قصيرة األجل(وتمويل دورة االستغالل  -
 :أهم الخدمات التي يقدمها لهم البنك باختصار هي: فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة -5
 .بالعملة الصعبةفتح الحسابات الجارية بالعملة الوطنية و  -
 .استقبال اإليداعات ألجل -
 .منح أذونات الخزينة -
 .كراء صناديق االدخار -
 .منح قروض االستغالل وقروض االستثمار وقروض اإليجار -
 .تقديم خدمة التحويالت المالية الدولية -
  : أهم الخدمات التي يقدمها لهم البنك باختصار هي: فئة الجزائريين المقيمين في الخارج -6
 .لحسابات بالعملة الصعبةفتح ا -
 .وفتح حساب دفتر االدخار ودفتر ادخار األشبال -
 .استقبال اإليداعات ألجل -
 .منح أذونات الخزينة -
 .كراء صناديق االدخار -

  فية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةالري والتنمية الفالحة بنك يمنحها التي االستثمارية البنكية القروض: خامسا
مارية هي قـروض طويلـة أو متوسـطة األجـل يقـوم بنـك الفالحـة والتنميـة الريفيـة بمنحهـا، وهـي مدعمـة القروض البنكية االستث

 جزئيـــا مـــن قبـــل الدولـــة، وتمـــنح إلنشـــاء أو توســـيع أنشـــطة المؤسســـات التـــي تنـــتج الســـلع والخـــدمات، ومـــن بـــين فئـــات
مؤسســات فئــة : لنــوع مــن القــروض نجــدالتــي يســتهدفها بنــك الفالحــة والتنميــة الريفيــة مــن خــالل منحهــا هــذا ا المؤسســات

  .24الصيادين البحريين ومربين المائيات، فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرةمؤسسات الفالحين، فئة 
للمؤسســات الصــغيرة والمتوســطة ومــن أهــم أنــوع القــروض البنكيــة االســتثمارية التــي يمنحهــا بنــك الفالحــة والتنميــة الريفيــة 

  :25نجد
هــذا النـــوع مــن القـــروض البنكيـــة  ،والفالحـــينالصـــغيرة والمتوســطة للمؤسســـات الفالحيــة  "التحــدي"ر قــروض االســـتثما -

وهي قروض استثمار متوسطة وطويلـة األجـل مدعمـة جزئيـا مـن طـرف . 26االستثمارية عوض البرنامج الوطني لتطوير الفالحة
الماشـية، أو لمشـاريع ذات طـابع فالحـي تقـع علـى الدولة، مخصصة وموجهة لألنشطة االستغاللية الجديدة الفالحية وتربيـة 

ــة فــي المجــال الخــاص ومتنــازل عنهــا لصــالح الخــاص . 27أراضــي فالحيــة غيــر مســتغلة ذات ملكيــة خاصــة أو ملكيــة الدول
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وتمـنح لألشــخاص الطبيعيــين واالعتبــاريين الــذين يملكـون دفتــر مواصــفات وأعبــاء مصــادق عليـه مــن طــرف الهياكــل المؤهلــة 
زارة الفالحــة والتنميــة الريفيــة بمــا فــي ذلـــك الــديوان الــوطني لألراضــي الفالحيــة، أمــا المشــاريع ذات الطـــابع والمختصــة لــو 

الفالحي المراد إنجازها على األراضي الغير فالحية فهـي معفـاة مـن التصـديق والتحقيـق مـن طـرف الـديوان الـوطني لألراضـي 
عمليــات تطــوير الســقي الفالحــي؛ : 29ذا النــوع مــن القــرض نجــدومــن بــين المشــاريع المؤهلــة لالســتفادة مــن هــ. 28الفالحيــة

إنجــاز البنــى التحتيــة ومنشــآت التخــزين والتحويــل والتعبئــة والتغليــف والتقيــيم؛ حمايــة وتطــوير مجمعــات الجينــات الحيوانيــة 
ية الجديـــدة إنشـــاء وتجهيـــز وتحـــديث األنشـــطة االســـتغالل: 30أمـــا بالنســـبة للمجـــاالت المعنيـــة بهـــذا القـــرض فهـــي. والنباتيـــة

 .الفالحية وتربية المواشي؛ المؤسسات االقتصادية التي تسهم في رفع مستوى المنتجات الزراعية والحيوانية
وهـي موجهـة للمشـاريع االسـتثمارية . الصيادين البحـريين ومـربيين المائيـاتمؤسسات قروض استثمار لتمويل استثمارات  -

 .ئمةالتي تستجيب لمعايير األهلية والربحية والمال
وهــي قــروض طويلــة ومتوســطة األجــل تمــنح للفالحــين الــذين هــم . الفالحــينمؤسســات قــروض اســتثمار لتمويــل أنشــطة  -

 .بحاجة إلى أموال من أجل السيرورة في مزاولة نشاطاتهم اإلنتاجية الفالحية والحيوانية وتعزيز تطويرها
قــروض موجهــة لتمويــل وتعزيــز مختلــف أنشــطة وهــي . قــروض اســتثمار لتمويــل أنشــطة المؤسســات الصــناعية والتجاريــة -

 .المؤسسات الصناعية والتجارية
وهـي قـروض موجهـة لتمويـل وتعزيـز مختلـف أنشـطة . قروض استثمار لتمويل أنشطة مؤسسات البنـاء واألشـغال العموميـة -

 .مؤسسات البناء واألشغال العمومية
لتمويــل وتعزيــز مختلــف أنشــطة مؤسســات وهــي قــروض موجهــة . قــروض اســتثمار لتمويــل أنشــطة مؤسســات الخــدمات -

 .الخدمات
وهــي قـروض موجهــة لتمويــل . قـروض اســتثمار لتمويـل أنشــطة المؤسسـات والمهنيــين الـذين يعملــون فـي القطــاع الصـحي -

 .وتعزيز مختلف أنشطة المؤسسات والمهنيين الذين يعملون في القطاع الصحي
وهــي قــروض موجهــة . والحـرفيين القتنــاء المركبــات النفعيـة قـروض اســتثمار موجهــة لتجـار الجملــة والمؤسســات الصــغيرة -

 .لتمويل مختلف نشاطات تجار الجملة والمؤسسات الصغيرة والحرفيين القتناء المركبات النفعية
  الريفية والتنمية الفالحة بنك يمنحها التي االستثمارية البنكية القروض طلب ملف: سادسا

  :كية االستثمارية كالتاليوهي تختلف باختالف أنواع القروض البن
  :31ويتكون ملف القرض من :والفالحين والمتوسطة الصغيرة الفالحية للمؤسسات "التحدي"قروض االستثمار  - 1
 .طلب الحصول على قرض -
 .دفتر أعباء حظي بموافقة الديوان الوطني لألراضي الفالحية -
 ).خص معنويفي حالة طالب القرض ش(شهادة ضمان اعتماد بالنسبة إلى التعاونيات  -
 ).في حالة طالب القرض شخص معنوي(محضر لتعيين ممثل عن الشركات والتعاونيات  -
 ).في حالة طالب القرض شخص طبيعي(شهادة ميالد  -
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 .عقد التنازل أو عقد ملكية بالنسبة إلى األراضي التابعة للقطاع الخاص -
 .طرف الديوان الوطني لألراضي الفالحية للمشروع معدة من طرف مكتب دراسات معتمد من" اقتصادية-تقنو"دراسة  -
 .فواتير شكلية -
 .دراسة قبلية للمشروع -
 .رخصة بناء خاصة بالمباني المجهزة لالستغالل -
 .اعتماد صحي للمباني المرشحة الستغاللها في تربية المواشي -
 .الحصول على ترخيص من طرف مصالح مديرية الري لحفر آبار في حالة ما إذا كان األمر لزاما -
  :32ويتكون ملف القرض من: الفالحينمؤسسات قروض استثمار لتمويل أنشطة  - 2
 .طلب القرض -
 ".اقتصادية-تقنو"دراسة  -
 ).إن وجدت(امتيازات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار  -
 .األخيرة في حالة مؤسسة تزاول نشاطها من قبل) سنوات(الميزانية وحساب النتائج للثالثة دورات  -
 .سنوات قادمة في حالة مؤسسة جديدة 5النتائج وحساب االستغالل التقديريين ل  الميزانية وحساب -
 .خبرة اإلنجازات على الموقع -
 .فاتورة شكلية -
 .الوضعيات الجبائية والشبه جبائية -
 .عقد الملكية، أو االمتياز، أو اإليجار -
 .رخصة البناء -
 .ترخيص مصالح الري أو المصالح األخرى -
  :33ويتكون الملف من: الصيادين البحريين ومربيين المائياتمؤسسات تثمارات قروض استثمار لتمويل اس - 3
 .طلب القرض -
 .دفتر األعباء -
 ".اقتصادية-تقنو"دراسة  -
 .فاتورة شكلية -
 .ترخيص مديرية الصيد البحري والموارد المائية من أجل استيراد األجهزة -
 ).إن وجدت(امتيازات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار  -
 .وتقييم الممتلكات في حالة وجود اقتراح حيازيخبرة  -
ويتكــون ملــف : قــروض اســتثمار لتمويــل أنشــطة المؤسســات الصــناعية والتجاريــة والبنــاء واألشــغال العموميــة والخــدمات - 4

  :34القرض من
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 .طلب القرض -
 ".اقتصادية-تقنو"دراسة  -
 .خبرة اإلنجازات على الموقع -
 .فاتورة شكلية -
 .األخيرة في حالة مؤسسة تزاول نشاطها من قبل) سنوات(لثالثة دورات الميزانية وحساب النتائج ل -
 .سنوات قادمة في حالة مؤسسة جديدة 5الميزانية وحساب النتائج وحساب االستغالل التقديريين ل  -
 ).إن وجدت(امتيازات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار  -
 .عقد الملكية أو امتياز أو ايجار -
 .ة لألشغال الباقي إنجازهافاتورة شكلية تقديري -
 .الوضعيات الجبائية والشبه جبائية -
 .خبرة وتقييم الممتلكات في حالة وجود اقتراح حيازي -
 .رخصة بناء خاصة بالمباني المجهزة لالستغالل -
 ).في حالة طالب القرض شخص طبيعي(شهادة ميالد  -
  :35ويتكون ملف القرض من: القطاع الصحيقروض استثمار لتمويل أنشطة المؤسسات والمهنيين الذين يعملون في  - 5
 .طلب القرض -
 .شهادة في التخصص -
 .الترخيص بمزاولة النشاط صادرة عن السلطات الوصية -
 .امتالك عيادة خاصة أو عقد كراء عيادة لمدة على األقل تساوي مدة القرض -
 ".اقتصادية-تقنو"دراسة  -
 .فاتورة شكلية -
 .الوضعية المالية المبررة لمستوى الدخل -
 ).في حالة طالب القرض شخص طبيعي(هادة ميالد ش -
ويتكــون : قــروض اســتثمار موجهــة لتجــار الجملــة والمؤسســات الصــغيرة والمتوســطة والحــرفيين القتنــاء المركبــات النفعيــة - 6

  :36ملف القرض من
 .سجل تجاري -
ر الجملـة والمؤسسـات بالنسـبة لتجـا(شهادة تثبت ممارسة النشاط على األقل سنتان في نفـس العنـوان التجـاري الحـالي  -

 ).الصغيرة
 .عقد ملكية المحل التجاري أو عقد كراء لمدة على األقل تساوي مدة القرض -
 .الوضعية المالية المثبتة لمستوى الدخل الذي يغطي أقساط القرض -
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ذات أقدميــة أكثــر مــن ســنة وغيـــر منتهيــة الصــالحية، أو شــهادة تثبــت العمــل كســائق مـــوزع " صــنف ب"رخصــة ســياقة  -
 ).نسبة لتجار الجملة والمؤسسات الصغيرةبال(

 .شهادة اإلقامة بمكان تواجد البنك -
 .مستخرج الضرائب صافي -
 ).بالنسبة للحرفيين(شهادة الحرفي  -
 ).بالنسبة لتجار الجملة والمؤسسات الصغيرة(أحدث وآخر ميزانيتين أو الوضعيات المحاسبية  -
 ).بالنسبة للحرفيين(ص على األقل شهادة تثبت مزاولة نشاط دائم مع تشغيل ثالثة أشخا -
 ).في حالة طالب القرض شخص طبيعي(شهادة ميالد  -

  :خاتمة
 األمــر عنــدما يتعلــق خاصــة المؤسســات الصــغيرة والمتوســطة، مــنح الــدعم المــالي فــي وهامــا جوهريــا دورا البنــوك تلعــب      

 وتحقيــق إلنجازهــا طويلـة ومــدة لتمويلهــا ضـخمة لأمــوا إلــى فهاتــه األخيــرة تحتـاج األجـل، والطويلــة المتوســطة باالسـتثمارات
 مـا خـالل مـن وذلـك لـه، األنسـب الماليـة المصـادر بـين مـن البنـوك تعتبـر االستثمارات من النوع فهذا. منها المتوقعة العوائد
 أهــم مــن رتعتبــ البنــوك تمنحهــا التــي البنكيــة االســتثمارية فــالقروض .االســتثمارية القــروض البنكيــة طريــق عــن بالتمويــل يعــرف
 لهــا يعــود والتــي بالمؤسســات الصــغيرة والمتوســطة، الخاصــة االســتثمارية المشــروعات لتمويــل الموجهــة التمويــل صــيغ وأبــرز
إال أنـه  .أخـرى جهـة مـن واالجتماعيـة االقتصـادية التنمية وتحقيق جهة، من المؤسسة أنشطة وتوسيع تطوير في الكبير الدور

توسطة استغالل ذلك الدعم المالي من أجل تنمية وتوسيع استثماراتها والـذي مـن شـأنه ينبغي على المؤسسات الصغيرة والم
الرفع في قدراتها اإلنتاجية وبالتالي رفع رقم األعمال وتخفيض االستهالكات الوسيطية وهـو مـا يـؤدي إلـى الرفـع فـي القيمـة 

  .المضافة للمؤسسة
  :ومن خالل هاته الدراسة استخلصنا النتائج التالية

 .تبر القروض البنكية االستثمارية مصدر تمويل هام للمشاريع االستثمارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةتع -
 .تتعدد وتتنوع القروض البنكية االستثمارية وطبيعة المشاريع االستثمارية المراد تمويلها -
 .طويلة األجلالقروض البنكية االستثمارية تتناسب ومدة وحجم المشاريع االستثمارية المتوسطة وال -
القـروض البنكيـة االسـتثمارية ضــرورة حتميـة بالنسـبة للمؤسســات الصـغيرة والمتوسـطة بســبب ضـخامة تكـاليف المشــاريع  -

 .االستثمارية
ـــة االســـتثمارية للمؤسســـات بعـــد اتخـــاذ عـــدة إجـــراءات مـــن شـــأنها دراســـة جـــدوى المشـــاريع  - ـــتم مـــنح القـــروض البنكي ي

 .سترجاع القروض بفوائدها وفي الوقت المحدداالستثمارية المراد تمويلها وضمان ا
 .يعتبر منح القروض البنكية االستثمارية من أهم الوظائف التي يقوم بها بنك الفالحة والتنمية الريفية -
 .تتنوع القروض البنكية االستثمارية التي يمنحها بنك الفالحة والتنمية الريفية حسب الفئات التي يستهدفها -
 .تثمارية التي يمنحها بنك الفالحة والتنمية الريفية موجهة لتمويل شتى األنشطة اإلقتصاديةالقروض البنكية االس -
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القـروض البنكيــة االســتثمارية التــي يمنحهــا بنــك الفالحــة والتنميــة الريفيــة مصــدر تمويــل أساســي للعديــد مــن المؤسســات  -
 .الصغيرة والمتوسطة خاصة حديثة النشأة منها

لمتوسـطة المسـتفيدة مـن القـروض البنكيـة االسـتثمارية التـي يمنحهـا بنـك الفالحـة والتنميـة أغلب المؤسسات الصـغيرة وا -
 .الريفية هي في إطار سياسة الدولة الرامي لخلق ودعم المؤسسات

أغلـب القــروض البنكيـة االســتثمارية التــي يمنحهـا بنــك الفالحــة والتنميـة الريفيــة للمؤسســات الصـغيرة والمتوســطة ال تــتم  -
 .وى اقتصادية حقيقة وإنما يتم المنح وفقا لخلفيات سياسية واجتماعيةبدراسة جد

نقص التعريف والتشهير بأصناف القروض البنكية االستثمارية التي يمنحها بنك الفالحـة والتنميـة الريفيـة خاصـة الحديثـة  -
 .ض االستثماريةمنها مثل قروض االستثمار التحدي، وهذا ما يفسر اإلقبال القليل على هذا النوع من القرو 

تركيــز بنــك الفالحــة والتنميــة الريفيــة علــى اســترجاع القــرض البنكــي االســتثماري أكثــر مــن تركيــزه علــى نجــاح المشــروع  -
 .االستثماري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

ارية هـي عالقة بنك الفالحة والتنمية الريفية بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مـن خـالل منحهـا القـروض البنكيـة االسـتثم -
 اإلرشـــاداتعالقـــة مـــدين ودائـــن فقـــط، فالبنـــك يقـــوم فقـــط بالتمويـــل الـــالزم للمؤسســـات الصـــغيرة والمتوســـطة دون تقـــديم 

  .والتوجيهات لها
  :وعليه، من أجل نجاح ونجاعة القروض البنكية االستثمارية، وجب على بنك الفالحة والتنمية الريفية ما يلي

 .لبنكية االستثمارية التي يمنحها خاصة الحديثة منهاالتعريف والتشهير بأصناف القروض ا -
 .التركيز أثناء منح القروض البنكية االستثمارية على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي لها مشاريع استثمارية رائدة -
 .ضرورة القيام بدراسة اقتصادية جدية وفعلية للمشاريع االستثمارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة -
 .نح القروض البنكية االستثمارية بناءا على خلفيات سياسية واجتماعيةتفادي م -
 .ضرورة التركيز على نجاح المشروع االستثماري الممول وذلك من خالل متابعته -
ـــة الريفيـــة تقـــديم االرشـــادات والتوجيهـــات الالزمـــة للمؤسســـات الصـــغيرة والمتوســـطة  - يجـــب علـــى بنـــك الفالحـــة والتنمي

 .لبنكية االستثماريةالمستفيدة من القروض ا
 :مراجعالهوامش و ال
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