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والتنظيم اإلداري لبنك الفالحـة   2005الميزانية التقديرية لسنة تخطيط  :الفصل الثالث
  والتنمية الريفية

  :مقـدمة
 –التخطيط لبنك الفالحة والتنمية الريفية  و نحاول من خالل هذا الفصل دراسة وظيفة التنظيم

التنمية الريفيـة علـى هـاتين    وكالة بسكرة، من خالل الدراسة الميدانية لمختلف هياكل بنك الفالحة و
 أمـا الوظيفتين، لإلطالع على كيفية إجراء ميزانية تقديرية لبنك الفالحة والتنمية الريفية وكالة بسكرة، 

ـ  فيما يخص التنظيم، فاكتفينا فقط ة بتحليل الهياكل التنظيمية لمختلف منشآت بنك الفالحة والتنمية الريفي
  :مل هذا الفصل على ما يليأشت على المستوى المركزي، ولهذا فقد

ره عبـر  ك الفالحة والتنميـة الريفيـة وتطـو   وتعرضنا من خالله إلى نشأة بن: المبحث األول
ولية األمبادئ ال ات إعداد ميزانية تقديرية قمنا بشرحلتمهيد توضيح إجراء ، ومراحل، وأهدافه ومهامه

  .الميزانية  هذه قبل البدء في إنجاز
لوكالة  2005من كيفية إعداد ميزانية تقديرية للتشغيل واالستثمار لسنة أما المبحث الثاني فيتض

  .بسكرة بالتفصيل
ـ المبحث الثالث لدراسة ميزانية وخصصنا   –لوكالـة البنـك     2005االستغالل التقديرية لـ

والتعرف بالتفصيل على كل من المـوارد واالسـتخدامات، وكـذا اإليـرادات والمصـاريف       .بسكرة
  .لتقديريةاالستغاللية ا

تقديم بنك الفالحة والتنمية الريفية ومفاهيم عامة حول الميزانية : المبحث األول
  .2005التقديرية لـ

وفي هذا المبحث سنتناول التعريف بهذا البنك وأهم المراحل التي مر بها منذ نشأته وتوضـيح  
ة، والتعرف على أهـم المفـاهيم   الميزانية المجمعة التقديرية لبنك الفالحة والتنمية الريفية وكالة بسكر

  .العامة لهذه الميزانية
  .2002لمحة تاريخية عن نشأة بنك الفالحة والتنمية الريفية وتطوره حتى : المطلب األول

يعتبر بنك الفالحة والتنمية الريفية مؤسسة مالية تتمتع بقانون البنك التجاري، وأنشئ بموجـب  
، وقد تولد عن إعـادة هيكلـة البنـك الـوطني     1982مارس  13المؤرخ في  82/106المرسوم رقم 

الجزائري، حيث أسندت له مهام المساهمة، وفقا لسياسة الحكومة في تطوير القطاع الفالحي وترقيـة  
  .)1(العالم الريفي

وكالة، متنازل عنها من طرف البنك الـوطني الجزائـري،    140وتكون في بداية مشواره من 
، ويشـمل  )01(مديرية جهوية، كما هو مبين في الملحق رقم  31ووكالة  286وأصبح يحتضن حاليا 

                                                
1. Ammour Benhalima, le système bancaire algérien, texte et réalité,  Edition Dahleb, Alger, 1999.PP 54-55. 
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عامل ما بين إطار وموظف، ونظرا لكثافة الشبكة وأهميـة   7000الي بنك الفالحة والتنمية الريفية حو
 "Bankers Almanachers"طرف قـاموس مجلـة البنـوك     من  البنكتشكيلته البشرية صنف هذا 

في الترتيب العـالمي   668يب البنوك الجزائرية، ويحتل المركز في المركز أول في تر) 2001ة عطب(
  .بنك مصنف 4100من بين 

مليار دينار جزائري، وقد تطور البنـك   33شركة ذات رأسمال قدره  هوتجدر اإلشارة إلى أن
  )1(:عبر ثالث مراحل

  :1990-1982مرحلة 
الريفـي، وذلـك بفـتح    يختص في تمويل الفالحة وكل ما يخص العالم بداية مشواره  يكان ف

  .العديد من الوكاالت في المناطق الريفية
  :1999-1991مرحلة 

الذي نص على نهاية تخصص البنوك، اتسع مجال تعـامالت   10/90بموجب صدور القانون 
الصـغيرة والمتوسـطة،    يةلمؤسسات االقتصادا ت أخرى خاصة وهذا البنك وتوسع في تمويل قطاعا

  :ال تكنولوجيا اإلعالم اآللي وتم في هذه الفترة ما يليوفي هذه المرحلة بداية إدخ
  تم إدخال نظام : 1991سنة"Swift"  الخارجية'لتطبيق عمليات التجارة الدولية(.  
  تم إدخال ما يلي 1998-1992 الفترةوفي: 

مع فروعه المختلفة، وهذا للقيام بعدة عمليـات عـن     (Logiciel Sybu)وضع برمجيات -
 ).قروض، تسيير عمليات الصندوق، الفحص عن بعد لحسابات الزبائنالتسيير (بعد مثل 

 .إدخال اإلعالم اآللي على جميع العمليات البنكية -

 .تشغيل بطاقة السحب والتسديد لبنك الفالحة والتنمية الريفية -

  .)2(تم تشغيل بطاقة السحب ما بين البنوك 1998وفي سنة  -
  :2003-2000مرحلة 

ث نفس جديد فـي  عكل البنوك التجارية العمومية التدخل الفعلي لبفي هذه المرحلة وجب على 
مجال االستثمارات المنتجة وجعل نشاطاتها تساير قواعد اقتصاد السوق، ولهذا وفـي مجـال تمويـل    
االقتصاد رفع بنك الفالحة والتنمية الريفية إلى حد كبير القـروض لفائـدة المؤسسـات االقتصـادية     

  .ويله للقطاع الفالحينفس الوقت رفع من تملمتوسطة، وفي الصغيرة وا
ومن أجل مسايرة التحوالت االقتصادية ومن أجل االستجابة لمتطلبات زبائنـه وضـع البنـك    

  .فعليا يتركز على عصرنة البنك وتحسين خدماته برنامجا خماسيا

                                                
1. Rapport d'activité, édité par BADR, 2000, P32. 
2. Rapport d'activité, opcit, P32. 

ھ   یعني باختصار ھذا النظام ھو تكفل الموظف في الوكالة بالزبون وتقدیم لھ جمیع الخدمات، أي: بنك الجالس*.  أن الموظف یصبح وكأنھ في ذات
  .بنك أن یجب علیھ تعلم كل ملخص بالخدمات البنكیة وإتقانھا
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  تمت دراسة تشخيصية لنقاط قوة وضعف البنك، وتم إعداد خطة أو مخطـط   2000وفي سنة
من مستوى هذه المؤسسة بالمقارنة مع المعايير الدولية، كما تم في هذه السنة تعميم نظام الشـبكة   لرفع

  .لخدمة الزبائن SYBUالمحلية ما بين هياكل البنك مع إعادة تنظيم برنامج 
  القروض، حيث تتـراوح  تم تقصير إجراءات المعالجة والموافقة على ملفات  2001وفي سنة

يوم، حسب نوع الملف القرض استغاللي أو استثماري، وتم في هذه السـنة   90-20مدة المعالجة بين 
وكالـة  "فكان هذا في بعض الوكاالت مثـل  ".خدمات الشخصية"مع " البنك الثابت"االعتماد على نظام 
 ".عميروش والشراقة

الرابطة بين الوكاالت والهياكل المركزيـة   MEGAPACوتم أيضا في هذا العام تعميم شبكة 
  .للبنك
  خدمة الشخصـية  "مع  (*))الجالس(بنك الثابت "فقد تم تعميم نموذج  2003-2002أما في سنة

  . )1(على جميع الوكاالت في القطر الوطني" للزبائن
  .مهام وأهداف بنك الفالحة والتنمية الريفية: المطلب الثاني

 :مهام أو وظائف بنك الفالحة والتنمية الريفية .1

ل ضرورة اقتصادية تتمثل في إعادة هيكلة النظـام الفالحـي وتـأمين    أسس هذا البنك من أج
االستقاللية االقتصادية للبالد، وأيضا رفع مستوى معيشة السكان في األرياف ويقـوم بنـك الفالحـة    

  )2(:بالمهام التالية

يقوم بعمليات االقتراض والصرف وأيضا عمليات الخزينة وجميع االعتمادات الماليـة علـى    -
  .نواعهااختالف أ

 .فتح الحسابات لجميع األشخاص -

 .قبول ودائع تحت الطلب وألجل -

 .المشاركة في تجميع االدخارات -

 .المساهمة في تطوير القطاع الفالحي -

 .، وأيضا الحرفيةةة الميكانيكية الفالحيرقية النشاطات الفالحية، والصناعتأمين ت -

 .الئمةتسيير الموارد النقدية بالدينار والعملة الصعبة بطرق م -

  
  
  
  

                                                
  . وثائق لدى خزینة بنك الفالحة والتنمیة الریفیة بالجزائر العاصمة. 1
  .وثائق لدى خزینة بنك الفالحة والتنمیة الریفیة بالجزائر العاصمة. 2
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 :أهداف بنك الفالحة والتنمية الريفية .2

مثل البنوك األخرى إلى القيـام بأعمـال ونشـاطات عديـدة      لجأ بنك الفالحة والتنمية الريفية
، )1(للوصول إلى استراتيجية تجعله مؤسسة بنكية كبيرة، وهذا بهدف تدعيم مكانته ضمن الوسط البنكي

   )2(:ويمكن تلخيص أهداف البنك فيما يلي
 في شكل قروض إنتاجية ومتنوعة مـع  الزيادة في الموارد مع أقل التكاليف، ومردودية كبيرة -

 .احترام القاعدة وهي الموازنة بين الربحية والسيولة واألمان

 .التسيير الدقيق لخزينة البنك، خاصة في تقدير الدينار بالعمالت الصعبة -

 .لخاصة بهتأمين التناسق من طرف البنك في تنمية نشاطاته ا -

 .زيادة فروعه ونشر شبكاته والتقرب أكثر من العمالء -

 .إرضاء الزبائن وذلك بتقديم منتوجاته والخدمات بكفاءة لتوفير احتياجاتهم -

 .تنمية التجارة بتقديم تقنيات جديدة في اإلدارة مثل التسويق وأيضا تقديم تشكيلة منتجات جديدة -

  :نية التقديرية لبنك الفالحة والتنمية الريفيةمفاهيم عامة حول الميزا: المطلب الثالث
سنقوم في هذا المطلب بتوضيح الهدف من وضع ميزانية تقديرية وكيفية حساب النتائج وأهـم  

  ).الوكاالت(اإلجراءات األولية للقيام بالميزانية التقديرية لمراكز األرباح 
 :2005الهدف من إجراء الميزانية التقديرية لـ .1

الميزانية التقديرية إلى التنبؤ بالنتائج التي ستتحقق مـن كـل مركـز ربـح      يهدف إجراء هذه -
هدفها على مدار السنة، وبتجميع كل نواتج مراكز األرباح لبنـك الفالحـة والتنميـة     أي) وكالة(

  .الريفية، يمكن الحصول على النواتج اإلجمالية المحددة من طرف اإلدارة العامة للبنك
بعة وإرشاد مختلف منشآت البنك وذلك من خالل ميزانيات التشـغيل  كما يمكن من خاللها متا -

مصاريف، إيرادات االستغالل البنكية، وأيضـا المـوارد   (واالستثمار، التنبؤات بالنشاطات البنكية 
مقارنة ما هـو محقـق    للوكاالت، وتتم المتابعة عن طريق أي ميزانية االستغالل) واالستخدامات

ة، أما كيفية إرشاد هذه المراكز بإتباع خطوات هذه الميزانية يمكنها تحقيـق  بهذه الميزانية التقديري
 .)3(أهدافها بصورة دقيقة وجيدة

وتجدر اإلشارة إلى أن هذه الميزانية التقديرية موحدة على جميع وكاالت بنك الفالحة والتنمية 
  .الريفية

  
  

                                                
   .113، ص2004-2003اع الفالحي، مذكرة ماجستیر، معھد العلوم االقتصادیة جامعة بسكرة، بن سمینة دالل، التمویل البنكي للقط. 1
   .وثائق لدى خزینة بنك الفالحة والتنمیة الریفیة، بالجزائر. 2
   .05/03/2005: ، التاریخ393جلسة مع مدیر وكالة بسكرة، رقم . 3
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  :كيفية حساب النتائج لمركز األرباح .2
  :ة والتنمية الريفية إلىتنقسم هياكل بنك الفالح

جميع دات من نشاطاتها وأيضا المصاريف وهي وهي الهياكل التي تولد اإليرا: مراكز األرباح -
  .وكاالت بنك الفالحة والتنمية الريفية

مـديريات بنـك الفالحـة    هي مجموع المصاريف و د إالوهي مراكز ال تول :مراحل التكاليف -
  .والتنمية الريفية

عريفين يمكن استنتاج أن لمراكـز األربـاح ميزانيـة االسـتثمار وهـي      ومن خالل هذين الت
إلخ، وأيضا ميزانية التشـغيل وهـي كـل    ...مصاريف االستثمار مثال على ذلك األراضي، عمارات

  .إلخ...مصاريف تشغيل البنك مثل مصاريف الهاتف ومصاريف العمال
الستغاللي ومكونـة مـن مـوارد    أيضا ميزانية االستغالل البنكية فهي تعبر عن نشاط البنك ا

واستخدامات، وأيضا المصاريف واإليرادات االستغاللية، أي أن مراكز األرباح يقوم بالتنبؤ بكل هـذه  
ما سنوضحه في المبحثين القادمين عندما نتعرض إلى الميزانية التقديرية للتشـغيل،  وهذا (الميزانيات 

  .االستثمار واالستغالل
م فقط بالتنبؤ بميزانية االستثمار وميزانية التشغيل ألن هذه المراكز ال أما مراكز التكاليف فتقو

  .تولد إال المصاريف
ومن خالل ما سبق نالحظ أن مراكز التكاليف تقوم بتسيير ومتابعة مراكز األربـاح، ولهـذا   

ما فمراكز األرباح هي التي تقوم بتغطية مصاريف هذه المراكز، ولهذا تحسب نتيجة مراكز األرباح ك
  :يلي

المصاريف الخاصة بمركز األرباح تضاف إليها المصاريف الخاصـة  = نتيجة مراكز األرباح 
كما هو مبين في الشكل  -بمراكز التكاليف مطروح منها اإليرادات المتولدة عن طريق مراكز األرباح

  :التالي
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  .يبين كيفية حساب نتائج مركز األرباح): 13( الشكل رقم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مركز األرباح هو الذي يتحمل المصاريف غير المباشـرة   أنونالحظ من خالل الشكل كيف 
  .التي تتولد من خالل إعمال مراكز التكاليف المتمثلة في مصاريف االستثمار والتشغيل

وم الخطـوة التاليـة وهـي    وبعد التعريف بأهداف الميزانية وحساب النتائج لمراكز األرباح تق
  .دات األولية إلعداد ميزانية تقديريةرامعرفة اإلج

 :بالنسبة لمراكز األرباح 2005اإلجراءات األولية للقيام بالميزانية التقديرية لـ .3

تقوم بهذه اإلجراءات في بنك الفالحة والتنمية الريفية مديرية التنبؤ ومراقبة الميزانية، حيـث  
  :تقوم هذه المديرية بما يلي

تقوم هذه : تكاليف المتوقعة على مراكز األرباح مثال على ذلكتقوم بتوزيع مصاريف مراكز ال -
ت الثمانية التابعة لها بسكرة على الوكاال –المديرية بتوزيع مصاريف المديرية الجهوية لالستغالل 

.  
مراكز األرباح، وهذا بعـد   ثم تقوم هذه المديرية باستقبال كل الميزانيات التقديرية األولية لكل -

لة من طرف مراكز األرباح إلعداد هذه الميزانية، وتكون بمبالغ إجماليـة لكـل   دراسة شام إجراء
مـة  يدج لق 10000الحسابات، مع وجود تبريرات لوضع هذه المبالغ مثال توضـع وكالـة مبلـغ    
وعند تلقي هـذه  . تجهيزات مكتب، فهنا يجب على الوكالة تبرير لماذا تم وضع هذا المبلغ بالذات

األولية لمراكز األرباح تقوم بدراستها مع مديري هذه الوكاالت دراسة جيـدة،   المديرية للميزانيات
الل، أي ثم تحديد المبالغ التي تراها مناسبة بميزانية االستثمار والتشغيل، وأيضا ميزانيـة االسـتغ  

 .وكالة بسكرة –وثائق لدى بنك الفالحة والتنمية الريفية : المصدر

  مركز األرباح
  وكالة بسكرة BADRمثل بنك ال

  مركز التكاليف
 بسكرة BADRلبنك ال لالمديرية الجهوية لالستغال:مثل

 حساب النتائج

 مصاريف مباشرة إيرادات مباشرة

 ريف غير مباشرةمصا
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ـ  ل أنها تقبل المبالغ التي تراها مناسبة، وتعدل المبالغ التي تراها غير مناسبة، ثم توضع المبالغ لك
 .)1(حسابات الميزانيات التقديرية

يات التقديرية أي قبول أو تعديل الميزانيات التقديرية األولية بمـا  وعند المصادقة على الميزان -
فيها نواتج المحددة لمراكز األرباح، يكون على مسؤولي مراكز التكاليف واألرباح االلتزام بتنفيـذ  

ومراقبـة  لربحية المحددة من طرف مديريـة التنبـؤ   وا يةهذه الميزانيات لتحقيق النشاطات التنبؤ
 .الميزانية

وفي األخير يجب أن نذكر أن مديرية التنبـؤ ومراقبـة الميزانيـة ال تقبـل أي زيـادة فـي        -
المصاريف المتوقعة المحددة من طرفها لمراكز التكاليف واألرباح إال في حاالت استثنائية، حيـث  

االسـتثمار أو  (طاء تبريرات للزيـادة فـي المصـاريف    يجب على مركز التكاليف أو األرباح إع
مديريـة الميزانيـة   ، وتوضع هذه التبريرات في التقارير السداسية، حيث تقوم بدراستها )التشغيل

وتعطي الحكم عليها، أما فيما يخص اإليرادات مراكز األرباح غير مرتبطة بمـا   ومراقبة الميزانية
 .هو متنبأ به

هذه الطريقة من التنبؤ بالميزانيات االستغالل والتشـغيل واالسـتثمار   وتجدر اإلشارة إلى أن 
ـ  ، BADRتوصل إليها  خبراء كنديين، والذين قاموا بتلقين مديري مراكز األرباح والتكاليف لبنك الـ

، وتعتبـر هـذه الميزانيـة    2002ة وكانت أول تجربة لهذه الميزانية التقديرية منذ عامين أي من سـن 
  .تعديالت كبيرة عليها هي األحدث بعد إجراء 2005يرية  لـقدالت

لتسهيل العملية خاصة فيما يخص المجـاميع   "L'Excel"كما نشير إلى أنه تم استخدام برنامج 
  .لسعر والكمية كل هذا سنوضحه في المباحث القادمةاوإيجاد المبالغ لمجرد وضع 

لوكالة بنك الفالحة  2005كيفية إعداد الميزانية التقديرية لسنة : المبحث الثاني
  .بسكرة –والتنمية الريفية 

كيفيـة تقـدير أو    زانية فيما سبق سنقوم بالتفصيل تبيينبعد تقديم اإلجراءات األولية لهذه المي
وكالة بنـك الفالحـة والتنميـة    "التنبؤ بكل من ميزانية االستثمار والتشغيل واالستغالل لمركز األرباح 

  .2005لسنة  بسكرة –الريفية 
-لوكالة بنك الفالحـة و التنميـة الريفيـة    2005ميزانية االستثمار التقديرية لسنة : المطلب األول

  .بسكرة
لمعرفة كيف يتم تقدير هذه الميزانية من طرف بنك الفالحة والتنمية الريفيـة وكالـة بسـكرة    

  :رسم ملخص الميزانية التالي يجب

                                                
  . 12/03/2005،ن )الوادي–بسكرة  -جھویة لالستغاللالمدیریة الجلسة مع المكلف بتجمیع المیزانیات التقدیریة لوكاالت ب. 1



 والتنظيم اإلداري لبنك الفالحة والتنمية الريفية  2005ة التقديرية لسنة تخطيط الميزاني     :لثالفصل الثا

 

  
  دج: الوحدة           .2005ستثمار لسنة الملخص الميزانية التقديرية ل): 04(الجدول رقم 

ت   2004محققات   صنف وطبيعة التنبؤ  رقم الحساب
بؤا

تن
20

05
  

  مخصصات االهتالكات
الت

معد
  

ــات  المقتنيــ
ــدة  الجديـــ

  2005ل
  469.801    4.598.010  21.519.403  االستغالل اتاستثمار  420100
  20.000  ٪20  100.000    مصاريف التهيئة  420110
  0.00  ٪20  0.00    يم أخرى غير ماديةق  420130
  0.00    0.00    أراضي  420210
  0.00  ٪05  0.00    )بنايات(عمارات   420220
  0.00  ٪15  0.00    عتاد ووسائل   420240
  0.00  ٪20  0.00    عتاد النقل  420250
      998.010  17.769.215  تجهيزات المكتب  420260

  99.801  ٪10  998.010  753.914  أثاث مكتب  420261-
  0.00  ٪20  0.00  3.639.045  عتاد المكتب   42062-
  0.00  ٪05  0.00  13.376.256  خزائن حديدية  42063-

ــدل  420270 ــة /تمعــ تهيئــ
  350.000  ٪10  3.500.000  1.344.553  تركيبات مهنية)/تكوين(

  0.00  ٪20  0.00  2.405.635  تجهيزات اإلعالم اآللي  420280
      0.00    ثوابت االستغالل الجارية  420290
      0.00    استثمارات اجتماعية   420500
    ٪02  0.00  0.00  اجتماعية) بنايات(عمارات   420510
    ٪10  0.00  0.00  أثاث وأجهزة اجتماعية   420520
      0.00  0.00  أجهزة النقل  420530

    ٪20  0.00  658.589  أثاث وتجهيزات منزلية  420.540
    ٪10  0.00  488.645  أثاث بنايات المستخدمين -  42051-

-42051  
تجهيزات منزلية لبنايات  -

    ٪10  0.00  169.944  المستخدمين

    ٪10  0.00  227.322  تهيئات اجتماعية  420550
    ٪10  0.00  6.410  تجهيزات اجتماعية  420580
      0.00    ثوابت استغاللية جارية  420800

  469.801    4.598  /  المجموع  
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  .وكالة بسكرة – 2005الحة والتنمية الريفية لسنة الميزانية التقديرية لبنك الف: المصدر
من خالل الجدول يتضح أن وكالة بنك الفالحة والتنمية الريفية بسكرة تعتمـد فـي تقـديرها    

  .31.12.2004، والتي يتم إخراجها من الميزانية المنشأة في 2004لميزانية االستثمار على محققات 
أن البنك يتوقع انخفاض قيمتها والسـبب هنـا أن    كما نالحظ بالنسبة الستثمارات االستغالل -

، أي أنهـا قـد ُأقتُنيـت فـي     ا زالت جديدة خاصة منها تجهيزات العتادمعظم هذه االستثمارات م
  .)1(األعوام القليلة الماضية

وقع بأنه تي، وهذا آلن البنك )دج 1003( 100.000البنك بـ يتنبأ فبالنسبة لمصاريف التهيئة  -
فيه معدالت االهتالك الموضوعة  نالحظ وذج التهيئة، ومن الجدول دائما فيه أيضاسيقوم بتنظيم نم

من طرف مختصين في البنك، ويمكن للبنك بواسطة هذه المعدالت تقدير اهتالك المقتنيات الجديدة 
، وتحسـب مبـالغ   )2(ة خالل العامن البنك يستعمل معدالت اهتالك ثابتللبنك، ويجب اإلشارة إلى أ

، أي بمجرد وضع المبلغ المتوقع ومعدل االهـتالك  )Excel(آليا، أي عن طريق برنامج  االهتالك
 .يقوم البرنامج بحساب ذلك المبلغ، وهذا كله بدأ هذا العام فقط، أي استعمال هذا البرنامج

من الجدول أن تنبؤات البنك لمبالغ كل من قيم ودائما فيما يخص استثمارات االستغالل نالحظ 
المكتـب، خـزائن حديديـة،    مادية، أراضي، عمارات، عتاد ووسائل، عتاد النقل، عتـاد  أخرى غير 

 كلها كانت معدومة والسبب في هذا هو أن جميع هذه الحسـابات قـد اقتنيـت     اآلليتجهيزات اإلعالم 
  .العام الماضي أو الذي قبله، أي أنها ما زالت صالحة لالستعمال

، وهـذا ألن  998.01البنك بانخفاض قيمتها فأصبحت أما فيما يخص تجهيزات المكتب يتنبأ  -
البنك وبعد دراسة مكاتبه توصل إلى أنه يحتاج فقط إلى رفوف للمكاتب، وهنا البنك يحسب مبلـغ  

 التنبؤية، ألن األسعار في زيـادة  التنبؤ للرفوف كم من رف سيقتنيه، ومعرفة سعر الوحدة الواحدة 
  ).I-7(في جدول ) 02(أنظر الملحق رقم (، )Excel(مج هذا يحسب آليا بواسطة برناونقصان، وب

تركيبات مهنية فأيضا البنك يتنبأ بنقصانها عن العام الماضـي أي  / تهيئات/ وبالنسبة لمعدات -
أن البنك يتوقع فقط تهيئة المكتب داخليا، حيث سيقوم هذا البنك بتهيئـة رفـوف سـفلى للواحـق     

ي هذه الحسابات يتوقع بعدم اقتناء أي شيء باقبريد، وأما المكتب الذي يوجد فيه األثاث وأجهزة الت
أنظـر  (إلـخ،  ...منها، وهذا دوما ألنها ما زالت صالحة للعمل مثل أجهزة التهوية، تلكس والهاتف

 ).I-8جدول  02الملحق رقم 

فقط أنه من أجل تجهيزات اإلعالم اآللي، حيث يتوقع البنك أنه لن يقتني أي جهـاز   ونشير -
بتثبيـت  ا ما زالت صالحة، نريد أن نوضح أنه للتنبؤ بهذه التجهيزات تقوم إدارة الصيانة منها ألنه

                                                
  .15/03/2005: بسكرة، بتاریخ –الجھویة لالستغالل لبنك الفالحة والتنمیة الریفیة  جلسة مع رئیس مصلحة الرقابة بالمدیریة . 1
  .15/03/2005 :وكالة بسكرة بتاریخ –جلسة مع مدیر وكالة بسكرة لبنك الفالحة والتنمیة الریفیة .  2
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حتاج على مدار سنة، تحسب آليا ذه اإلدارة كم من تجهيز تثم تقوم ه) التجهيزات(أسعار الوحدات 
 ).I-9جدول  -02كما هو مبين في الملحق رقم " (Excel"كما قلنا سابقا ببرنامج الـ

القيـام  خالل الجدول أن البنك ال يتوقع  خص االستثمارات االجتماعية، فنالحظ منأما فيما ي -
ـ   اث وتجهيـزات  بأي استثمار اجتماعي من شراء بنايات اجتماعية، أجهزة النقل للمسـتخدمين، أث

كون هذه االستثمارات لدى الوكالة جديدة وكافية، ويعرض أهم نقاط ميزانيـة  إلخ، وهذا ل...منزلية
  .في المطلب الثاني 2005سنتعرض لميزانية التشغيل لـ االستثمار،
  .وكالة بسكرة – BADRالـلبنك  2005تقدير ميزانية التشغيل لـ: المطلب الثاني

  :أنواع مصاريف التشغيل: أوال
للتطرق إلى كيفية التقدير يجب اإلشارة إلى أن مصاريف التشغيل هي المصـاريف المتعلقـة   

  :الوكالة، وهي تنقسم إلى أصناف عديدة نذكرها فيما يليوتشغيل عمل  لصيانة وتنظيم 
  مصاريف التشغيل العامة مثل قطع الغيار أجهزة الطباعة، توريدات استهالكية غاز وماء، نقل

  .األشخاص، مصاريف الشحن والنقل
  إلخ...مثل الكراء، صيانة العمارات(مصاريف التشغيل الثابتة.( 

 مثل البنزين) (المتنقل(المتداول  مصاريف التشغيل المرتبطة بالعتاد.( 

   مصاريف التشغيل الخاصة بتجهيزات اإلعالم اآللي وهذه المصاريف مستخدمة القتناء قطـع
 .غيار ومستلزمات اإلعالم اآللي وأي تموينات لها عالقة بتجهيزات اإلعالم اآللي

 ـ ور، االكتئاب االجتماعي، تعالمستخدمين وتتمثل في مجموع األج مصاريف ات مختلفـة  ويض
 .وإعانات أخرى، وأيضا مصاريف تكوين المستخدمين، تعويضات عينية مرتبطة بالمستخدمين

 الضرائب والرسوم ويتمثل هذه المصاريف في: 

  .التسديد الجزافي والذي يحسب على أساس نسبة من الكتل األجرية للوكالة -
 .الالرسم على النشاط المهني الذي يحسب على أساس نسبة من رقم األعم -

 .)1(الحقوق والرسوم المدفوعة والتي تقيم وترتبط بوظيفة النشاط -

لوكالـة   -2005وفي الجدول اآلتي نوضح فيه تلخيص لمصاريف التشغيل التنبؤيـة لسـنة   
  .بسكرة BADRالـ

  دج: الوحدة               .2005ملخص لمصاريف التشغيل التنبؤية لسنة ): 05(الجدول رقم 
  2005تنبؤات سنة   2004محققات   اسم الحساب

  2.093.950  1.448.492  مصاريف التشغيل العامة
  274.935  336.136  مصاريف التشغيل الثابتة

                                                
   .وكالة بسكرة -، الصادرة من مدیریة المراقبة والتطویروثائق لدى بنك الفالحة والتنمیة الریفیة. 1

  .(Banques Assises)البنك الثابت یسمى باللغة الفرنسیة *. 
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مصاريف التشـغيل المرتبطـة   
  .)النقل(بالعتاد المتداول 

1.500  10.000  

مصاريف التشـغيل المرتبطـة   
  بتجهيزات اإلعالم اآللي

9.067  67.300  

  17.525.005  17.284.065  مصاريف المستخدمين
  1.337.560  731.867  الضرائب والرسوم

  21.308.750  19.811.127  إجمالي مصاريف التشغيل
  .وكالة بسكرة – 2005الميزانية التقديرية لبنك الفالحة والتنمية الريفية لسنة : المصدر

  :التنبؤ بكل المصاريف على حداخالل هذا الجدول سنقوم ب ومن
  .لتشغيل العامةا التنبؤ بمصاريف: ثانيا
  :مصاريف التشغيل العامة .1

نالحظ من خالل الجدول أعاله أن البنك يتنبأ بارتفاع مبالغ هذه المصاريف، وللتعـرف علـى   
-CHجـدول ) 03(أنظر الملحق رقم( جدول المفصل للمصاريف العامةالأسباب هذا التنبؤ يجب تحليل 

F1 غيـر  (مصـاريف عامـة معنويـة    ني في الثـا وهذا الجدول مقسم إلى مصاريف عامة مادية، و
، ومن هذا الجدول نالحظ أن التنبؤات تقوم أساسا على النشاطات المحققة في السنة الماضـية  )ملموسة

  .2005مع إدماج تقديرات لتطور نشاطات البنك في سنة 
انخفـاض فـي المصـاريف    ) القسـم األول (نالحظ من خالل قسم المصاريف العامة المادية 

البنـك الجـالس   "الجديد وهـو   ، وسبب التنبؤ باالنخفاض هو أن أجهزة النموذج2005 لسنةالتقديرية 
قليلـة  هو حديث العهد، ولهذا تنبأ البنك بمصاريف ما زالت جديدة، وهذا ألن هذا النموذج  (*))"الثابت(

رغم الزيادة في مصاريف التنبؤية الخاصة بكل من توريـدات المـواد    ،)1(منخفضة عن العام الماضي
مسيري عية، وأيضا مصاريف التنقالت واإلقامة في الجزائر، وهذا توقف على توقع مطباالستهالكية ال

وبالتالي االحتياج الكبير إلى كل أنواع األوراق، وأيضا توقع بوجـود مهمـات    ،الوكالة بزيادة النشاط
  .وهذه الوكالة المديريات المركزيةللمستخدمين في الجزائر العاصمة، وذلك لالتصال الدائم بين 

علق بتنبؤ البنك بارتفاع كبيـر لـه، ولهـذا    أما القسم الثاني من هذه المصاريف العامة فهو يت
، أخـذت هـذه   )الوكالة يأ(، وهذا ألن البنك 2004فإجمالي المصاريف العامة التقديرية قد ارتفع عن 

م الماضي خاصـة فيمـا يتعلـق    على عكس العا 2005التنبؤات تبعا الحتياجاتها الحقيقية التنبؤية لعام 
، حيث لم تكن هذه المصاريف فـي  ، وأخرى إشهاريةببعض المصاريف، منها مصاريف االجتماعات

                                                
   .16/03/2005بسكرة الوادي، بتاریخ  -بمدیریة الجھویة لالستغالل -جلسة مع نائب رئیس مصلحة الرقابة. 1
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مستخدمين، وهذا لتنظيم العمل من جهة، ومن جهـة  ، وخاصة القيام باجتماعات الأصالالعام الماضي 
 .أخرى من األحسن أخذ المصاريف وتعميمها على جميع النواتج اإلدارية

  :مصاريف التشغيل الثابتة .2
، أن هناك انخفاضـا  2005نالحظ من خالل جدول الملخص لمصاريف التشغيل التنبؤية لسنة 

  :في هذه المصاريف المتوقعة من طرف الوكالة والموضحة في الجدول التالي
  دج: الوحدة        .2005يوضح مصاريف التشغيل الثابتة التنبؤية لسنة ): 06(الجدول رقم 

  2005تنبؤات   2004محققات   اسم الحساب  م الحسابرق
    74.987  مصاريف متعلقة بتأجير بنايات مهنية  622210
  240.000  100.000  مصاريف متعلقة بتأجير بنايات غير مهنية   622220
  30.000  151.108  "المهنية"نفقة صيانة وتصليح بنايات   623220
    500  "هنيةغير الم"نفقة صيانة وتصليح بنايات   623220
    4.340  تأمين العتاد والوسائل   661124
  2.500  2.518  تأمين تجهيزات المكتب  661126
  2.435  2.683  تأمين البنايات االجتماعية  661221

  274.935  336.136  إجمالي المصاريف  /
  .وكالة بسكرة – 2005الميزانية التقديرية لبنك الفالحة والتنمية الريفية لسنة : المصدر

يث من خالل هذا الجدول يتبين أن سبب تنبؤ الوكالة بانخفاض المصاريف الثابتـة هـو أن   ح
 ، أمـا 2001الذي كانت بدايته في الجزائر سـنة  " البنك الجالس"هذه الوكالة حديثة في استخدام نموذج 

ت تـأجير البنايـا  تعلـق  ، ولهذا ال تتوقع الوكالة أي مصاريف فيمـا ي 2003هذه الوكالة في سنة  في
منها في األعوام السابقة، باستثناء المصاريف المتمثلة  كبير جزء المهنية، وهذا بسبب قيام البنك بتسديد

يجب اإلشارة إلى أننـا   .في دفع إيجار البنايات غير المهنية، ولهذا يتوقع البنك زيادة في سعر اإليجار
لبنك ال يتوقع أي مصروف يتولـد  لم نذكر جميع مصاريف التشغيل الثابتة في هذا الجدول وذلك ألن ا

  .منها
 :"التنقل"مصاريف التشغيل المرتبطة بعتاد التداول  .3

  :لمعرفة كيفية تنبؤ الوكالة بهذه المصاريف يجب اإلطالع على الجدول اآلتي
  )دج: لوحدة"          (المرتبطة بعتاد التداول  لالتشغييوضح مصاريف ): 07(الجدول رقم 

  2005تنبؤات   2004محققات   باسم الحسا  رقم الحساب
  10.000  1.500  الوقود المستهلك  616114

  10.000  1.500  إجمالي المصاريف   
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  .وكالة بسكرة – 2005الميزانية التقديرية لبنك الفالحة والتنمية الريفية لسنة :المصدر
نهـا  أمن خالل الجدول نالحظ أن الوكالة تتنبأ بارتفاع هذه المصاريف وهذا بسبب تقـديرها  

دج، وهذا لشراء زيت الغاز لمجموعة مولدات الكهرباء، أمـا بـاقي العتـاد ال    10.000فقط لـتحتاج 
تنبأ بـأي  ت، ولهذا ال )أي أنها مقتناة حديثا(يتوقع أي مصاريف، وهذا بسبب وجود الجديد لدى الوكالة 
 .مصروف لديها، ولهذا لم نذكر بقية المصاريف في الجدول

  .تبطة بعتاد اإلعالم اآلليمصاريف التشغيل المر .4
  :والنسبة في الجدول التالي

  دج: الوحدة          :يوضح مصاريف التشغيل المرتبطة بعتاد اإلعالم اآللي) 08(الجدول رقم 
  2005تنبؤات   2004محققات   اسم الحساب  رقم الحساب

      قطع غيار للتجهيزات   617111
  30.000    توريدات أخرى للتجهيزات  617112
  30.000    صيانة وتصليح عتاد اإلعالم اآللي  623810
  7.300  9.067  تأمين تجهيزات اإلعالم اآللي  661128

  67.300  9.067  مجموع المصاريف  
  .وكالة بسكرة – 2005الميزانية التقديرية لبنك الفالحة والتنمية الريفية لسنة  :المصدر       

، وسـبب هـذا   2005مصاريف خالل عـام  ذه الهومن خالل هذا الجدول تتنبأ الوكالة بزيادة 
دج، 30.000 أن يقوم بتصليح أجهزة اإلعالم اآللي بمقـدار  2005التنبؤ هو أن البنك يحتمل في سنة 

دج، وهذا بالطبع من خالل قيام مهندسـي  30.000وتوريدات للعتاد والتجهيزات اإلعالم اآللي بمقدار 
لعدم القيام بتصليح هـذه التجهيـزات، وأيضـا شـراء     الوكالة بتقارير تقدر هذه المصاريف، وأيضا 

  .)1(2004تجهيزات اإلعالم اآللي في سنة 
 : مصاريف المستخدمين .5

  .2005والجدول اآلتي يبين أهم هذه المصاريف المتوقعة لـ
  دج: الوحدة                                  .يبين مصاريف المستخدمن )09(الجدول رقم 
  2005تنبؤات   2004محققات   حساباسم ال  رقم الحساب

  9.883.230  8.125.783  معالجات األجور  630100
  3.673.575  5.746.215  التعويضات  632000
  10.000  11.992  المشاركة في النشاطات االجتماعية   634111
  2.872.200  2.925.202  ابات اجتماعيةتمساهمات واكت  635000

                                                
   .18/03/2005وكالة بسكرة، بتاریخ  –جلسة مع مدیر بنك الفالحة والتنمیة الریفیة . 1
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ة تكوين لـدى المؤسسـات االقتصـادي     636111
  البنكية

    

  400.000  144.314  مصاريف ملتقيات للتدريب بالجزائر  636113
      مصاريف ملتقيات للتدريب بالخارج  636114
  BADR   247.077  530.000مصاريف التكوين الداخلي الـ  636115
  150.000  74.388  نقل أوراق التكوين   636116

    9.084  مصاريف أخرى لتكوين المهنيين  
  17.525.005  17.284.065  صاريف المستخدمينإجمالي الم  

  .وكالة بسكرة – 2005الميزانية التقديرية لبنك الفالحة والتنمية الريفية لسنة : المصدر       
عنها في سنة  2005ومن خالل هذا الجدول نالحظ تنبؤ الوكالة بارتفاع هذه المصاريف لسنة 

والملتقيات الموضـوعة مـن طـرف مديريـة      ، وهذا لحصول خطأ في إبالغ برنامج التكوين2004
التكوين، ولهذا فإن المصاريف الخاصة بالتكوين يصعب التحكم فيها فتنبأت بارتفاع مصاريف ملتقيات 

دج، بعد أن كانـت فـي العـام الماضـي تقـدر بــ       400.000التدريب بالجزائر التي وصلت إلى 
، ولهـذا  الة لالستفادة من هذا التكوينالوك ييالت فجدج، وأيضا بسبب آخر وهو كثرة التس144.314

الـداخلي  قدرت الوكالة بارتفاع مصاريفها في هذا المجال، وأيضا تنبأت بزيادة مصـاريف التكـوين   
رسكلة الموارد ليالت الكثيرة من طرف المستخدمين، وهذا جدج، وهذا نظرا للتس530.000بالبنك إلى 

  .المجال المصرفي البشرية بالوكالة ومواكبة التطورات الحديثة في
أما فيما يخص معالجات األجور والتعويضات فيتم التنبؤ بها باألخذ في عـين االعتبـار كـل    

  :)1(من
 توقع الزيادة في األجور القاعدية للعمال.  
  مطبقينتوقع دخول موظفين جدد إلى الوكالة إطارات من بنوك أخرى أو ذوي شهادات أو. 

  2005ع دخول عامل فـي مـاي   إذا توق: توقع له، مثالال سيتمعدد أشهر عمله في عام الذي ،
 .أشهر كأجر توقعي 8ب له سحفإنه ت

 أيضا يجب األخذ في الحسبان المزايا المرتبطة بالمستخدمين، وهي: 

 .حيث كلما زادت هذه النقاط زاد معها أجر العامل" PBI"النقاط اإلضافية للعامل  -

  .الدرجات الممنوحة للمستخدمين -
 .خدمينترقيات المست -

                                                
   .20/03/2005بسكرة بتاریخ  – BADRجلسة مع مدیر وكالة الـ. 1
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للمستخدمين ليبنى عليها التنبـؤ   2004وأيضا يجب األخذ بعين االعتبار األجور في نهاية  -
  ).Ch-F5/2, ch-F5/2, ch-F5/1(جداول) 03(رقم الملحق أنظر  من التفصيلولمزيد ، 2005لـ

  :الضرائب والرسوم .6
  :وهي المصاريف المبينة في الجدول اآلتي

  دج:الوحدة.المتمثلة في الضرائب والرسوم 2005لتنبؤية لسنة يبين المصاريف ا): 10(الجدول رقم 
  2005تنبؤات   2004محققات   اسم الحساب  رقم الحساب

-الكتلـة األجريـة  (٪من 1التسديد الجزافي   640100
  )تأمين اجتماعي

220.361  107.560  

  CA(  511.506  1.230.000٪ 2(رسوم على النشاطات المهنية   641000
      مسجلةحقوق   646000
      حقوق أخرى من رسوم وضرائب  649000

  1.337.560  731.867  المجموع  
  .وكالة بسكرة – 2005الميزانية التقديرية لبنك الفالحة والتنمية الريفية لسنة : المصدر       

، وهـذا بسـبب   من خالل الجدول يتبين لنا أن الوكالة تتوقع ارتفاع إجمالي هذه المصـاريف 
دج، وهذا بسبب توقع الوكالة ارتفـاع  1.230.000سوم على النشاطات المهنية إلى االرتفاع الكبير للر

ـ بت، رغم انخفاض في التسديد الجزافي وكان نسبة توقـع الوكالـة   2005رقم أعمالها في سنة  ض يخف
  .)1(٪1معدل التسديد بـ

  :مصاريف السنة الماضية الداخلية غير البنكية والمالية .7
، وهي مصاريف يسهل التنبؤ بها الستة السابقةئية في المصاريف ال تدخل المصاريف االستثنا

مصاريف المتمثلة في تسديد فـاتورة الكهربـاء،   : لطبيعتها، حيث تعتبر مصاريف تكرارية مثالوذلك 
  :لهذه المصاريف كانت كما يلي 2005والتوقعات في سنة 

  
  دج: الوحدة    .كية وال الماليةيوضح مصاريف السنة الماضية الدخلية غير البن ):11(الجدول رقم 

  2005تنبؤات   2004محققات   اسم الحساب  رقم الحساب
  100.000  151.732  مصاريف نشاط السابق غير بنكية ومالية  696116

  .وكالة بسكرة – 2005الميزانية التقديرية لبنك الفالحة والتنمية الريفية لسنة : المصدر       
توقعت انخفاض في هذه المصاريف والسبب في ذلك يعود إلى ومن الجدول نالحظ أن الوكالة 

، وأيضا فيما يخص مصاريف 2004أن الوكالة تتوقع تسديد مصاريف الهاتف للثالثي األخير من سنة 
  .)2(مطبوعات المؤسسة المنتجة

                                                
   .03/07/2005: الوادي، بتاریخ–بمدیریة الجھویة لالستغالل بسكرة  -جلسة مع المكلف بتجمیع المیزانیات التقدیریة للوكاالت. 1
   .04/04/2005بسكرة بتاریخ  – BADRجلسة مع مدیر وكالة الـ. 2
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وفي األخير بعد عرض أهم مصاريف التشغيل واالستثمار نستنتج أن البنك يعتمد في تنبؤاتـه  
  :على ما يلي 2005ة في السن
  .2004محققات السنة الماضية أي  -
 .2005التطور المتوقع لمختلف نشاطات البنك لسنة التوقع  -

أي مقتنيات الوكالة الجديدة في األعوام السابقة لسنة التوقع، حيث تأخذها الوكالة في الحسـبان   -
 .عند التوقع

 .كسقف لهذه المصاريفيزانية مومراقبة ال التنبؤأيضا المبالغ المحددة من طرف مديرية  -

وهذا فيما يخص جميع المصاريف أما فيما يخص مصاريف المستخدمين فيزيد على العناصر 
  :السابقة المصاريف المرتبطة بالتكوين، ولهذا عند التنبؤ يجب أخذ ما يلي

  .للتكوين) الوكالة(التسجيالت السنوية في البنك  -
 .إصالح اإلدارة وإعادة رسكلة الموارد البشريةالمشاركات في مختلف الملتقيات في إطار  -

 .األخذ في الحسبان مصاريف التشغيل ومصاريف أخرى مرتبطة بالتكوين -

  
  

 -وكالـة بسـكرة   -ميزانية االستغالل التقديرية لبنك الفالحـة والتنميـة الريفيـة   : المطلب الثالث
  .2005لسنة

سـتخدامات، النـواتج والمصـاريف    االالموارد و وتضم ميزانية االستغالل التقديرية كال من
التقديرية للوكالة، وتقوم الوكالة بتقدير كل العناصر السابقة لكل ثالثي، وسنتطرق إلى كيفيـة التقـدير   

  .-وكالة بسكرة–لدى وكاالت بنك الفالحة والتنمية الريفية مع إعطاء مثال على 
  .الة بسكرةوك –التنبؤ بالموارد في بنك الفالحة والتنمية الريفية : أوال

  : ويؤخذ بعين االعتبار عند تقدير أو التنبؤ بالموارد ما يلي
 .إمكانيات ارتفاع أو انخفاض أي صنف من الحسابات بموجب تطور ظرفي للنشاط البنكي -

، ويقوم هـذا التنبـؤ   )الوكالة(التنبؤ بالمبالغ الجديدة التي يدخلها العمالء في حساباتهم لدى البنك  -
اإليـداع المتوسـط فـي حسـابات     : يداع في الحسابات للعام الماضي، مثالعلى حساب متوسط اإل

 .2004عدد حسابات الشيك لـ/ المبالغ الكلية لإليداعات في حساب الشيك= الشيك

تسديدات مختلف حسابات الموارد لدى الوكالة أي تواريخ اسـتحقاقها، حيـث إذا كـان تـاريخ      -
 .2005تنبؤات عين االعتبار في تؤخذ ب 2005في االستحقاق 

  .إمكانيات تجديد حسابات الموارد المستحقة -
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فتح حسابات جديدة وهذا حسب محققات نشاط ك قبل حساب التنبؤات للموارد بتقدير يقوم البنو
  .)1(األعوام السابقة، واالفتراضات المتواجدة لديه، وأيضا القيام بأعمال جيدة لجذب عمالء جدد

ابات بصفة إجمالية سنقوم بتوضيح علـى أي أسـاس تقـوم    وبعد تقديم كيف يتم التنبؤ بالحس
وكاالت بنك الفالحة والتنمية الريفية بناء تنبؤاتها، فيما يتعلق بالودائع ألجل كمثـال مـن الضـروري    

  :معرفة ما يلي
دج في تاريخ 1.000.000وديعة ألجل بقيمة : الودائع الموجودة في بداية السنة، ومثال على ذلك -

، يجب األخذ بعين االعتبار فقـط الثالثيـين األولـين لسـنة     2005ي نهاية جوان استحقاق متوقع ف
2005. 

وهنا تقوم الوكالة بتحديد نسب تضعها لتقدير الودائع ألجل التي يـراد  : ديد الودائع ألجلتوقع تج -
٪ مـن المبلـغ أي   30ديدها نقيم فقط دج، إمكانية تج2.000.000ائع ألجل مبلغ الود: ديدها مثالجت

 .دج600.000

وهذه األخيرة تقيم تبعا لتطور النشاط االقتصـادي للمنطقـة، وفـي    : توقعات ودائع ألجل جديدة -
االستغالل ستحسـب  التنبؤات بمصاريف أن  األخير يجب أن تقيم وتقدر بطريقة هادفة، وهذا بسبب

سـيؤدي حتمـا    أو الحسابات األخرىعلى أساس هذه المبالغ، والتقييم الخاطئ أو المبالغ فيه للودائع 
ـ يإلى التنبؤ بمصاريف ليست مطابقة للحقيق التقديريـة لوكالـة    واردة، وفيما يلي سنقوم بدراسة الم

  :وفي الجدول اآلتي سنبين أهم موارد الوكالة.بسكرة وكيفية التنبؤ بها
  دج: الوحدة      . 2005وكالة بسكرة لسنة – BADRيبين تلخيص لموارد الـ: )12(الجدول رقم 

ــي   لحساب اسم ا رصــيد ف
31/12/04  

ــي  رصــيد ف
31/03/05  

: رصيد فـي 
30/06/05  

: رصيد فـي 
30/09/05  

: رصيد فـي 
31/12/05  

  1.120.400.000  1.069.400.000  1.076.430.000  1.024.975.000  1.042.845.170  حسابات عادية للعمالء

تـأجير  "ودائع الضـمان  
  "الخزائن الحديدية

0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

  191.000.000  191.000.000  185.990.000  180.990.000  181.811.271  ات التوفيرحساب

  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  حسابات دائنة ألجل

أذون الصــندوق وودائــع 
  ألجل

856.030.000  809.000.000  850.000.000  880.000.000  580.000.000  

  35.000.000  30.000.000  30.000.000  30.228.000  29.575.006  "مؤونات"ودائع الضمان 

مؤونات ألجل العمليـات  
  الجارية

26.369.459  18.228.000  3.000.000  3.000.000  3.000.000  

  106.700.000  106.600.000  100.400.000  94.250.000  81.064.759مؤونات ألجل مـدفوعات  

                                                
  .وكالة بسكرة -، الصادرة من مدیریة المراقبة والتطویروثائق لدى بنك الفالحة والتنمیة الریفیة. 1
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  متوقعة
  2.500.000  2.500.000  2.500.000  2.500.000  4.055.438  تحويالت النقود 

ديون تجـاه المؤسسـات   
  المالية

139.061.996  150.050.000  152.050.000  155.050.000  160.050.000  

  2.498.650.000  2.437.550.000  2.400.370.000  2.310.109.000  2.360.813.099  إجمالي الموارد

  .الة بسكرةوك – 2005الميزانية التقديرية لبنك الفالحة والتنمية الريفية لسنة : المصدر       
  :ويمكن التعليق على الجدول كما يلي

م على أساس تقلبـات  يبالنسبة للوكالة تقعامة  التنبؤات بالموارد بصفة: حسابات عادية للعمالء .1
مالء الجـدد  المعدالت المتوسطة للحسابات في كل ثالثي من السنة الماضية، مع األخذ في الحسبان الع

على أساس نشاطات مؤسسة الرياض التي تنبؤها بهذا الحساب ة الوكالة خاص المتوقعين، وأيضا قيمت
  .)1(٪ من التنبؤات40تمثل 
، وتتمثل أصال في كفالة تأجير الخزائن الحديدية ولم )تأجير الخزائن الحديدية(: ودائع الضمان .2

تنبأ بأي مبلغ لهذا الحساب والسبب هو أن الوكالة قامت بإدماج هذه الكفالـة فـي حسـاب مؤونـات     ت
 .تنوعةم

ت المتوسطة للعام الماضي وأيضا ويعبر عن هذه التنبؤات بالنظر إلى معدال: حسابات التوفير .3
الوكالـة بارتفـاع هـذا الحسـاب      تنبأحركات حسابات التوفير وأيضا التنبؤ بفتح حسابات جديدة وتل

ن تتجاوز المبالغ بألة لهذا تتنبأ الوكاوتدريجيا، بالنظر إلى اإلقبال الكبير من لعمالء من عام إلى آخر، 
 .ة هذه المبالغ المقدرةيالحقيق

الحساب في السنوات القليلـة الماضـية فـأدى    هذا واستنادا لعدم وجود : حسابات دائنة ألجل .4
 .2005بالوكالة إلى تقدير عدم استقبال مبالغ من هذا النوع في 

ـ فيما يخص ودائع ألجل هناك تنبـؤ واحـد   : أذون الصندوق وودائع ألجل .5 شـهرا   12ه مدت
، أما فيما يخص أذون الصندوق فنالحظ ارتفاع تدريجي للمبالغ التنبؤيـة،  ERIADمؤسسة والمتعلق ب

لإلصـدارات الجديـدة   ووكان هذا التنبؤ استنادا للسنة الماضية وأيضا لتجديد هذا النوع من المـوارد  
 .ألذون الصندوق

من أجل الكفاءة وأيضا مـن أجـل    وهذه الودائع متمثلة في مؤونات :"مؤونات"ودائع الضمان  .6
الطلبات على كفالـة  ا فوهي تخص الصفقات، وبما أن الجزائر في حالة انتعاش اقتصادي لهذالضمان 

حسن تنفيذ المشروع، وأيضا كفالة التعهد للقيام بالمشروع كثيرة جدا من طرف العمالء، ولهـذا تتنبـأ   
 .الوكالة بارتفاع هذا النوع من الحسابات
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 والتنظيم اإلداري لبنك الفالحة والتنمية الريفية  2005ة التقديرية لسنة تخطيط الميزاني     :لثالفصل الثا

 

متوسـط يقـدر    2005ة وتتوقـع الوكالـة فـي سـن    : جـل العمليـات الجاريـة   أل مؤونات .7
دج لكل ثالثي ألجل مؤونات فتح االعتماد المستندي، وهذا اسـتنادا للعـام الماضـي    3.000.000بـ

 .2005وتطور التجارة الخارجية في سنة 

ع هـذا  الوكالة ارتفاع المبالغ وذلك بسـبب ارتفـا  تتوقع  :مؤونات ألجل المدفوعات المتوقعة .8
، 2005وأيضا توقع الوكالة المزيد من العمليـات فـي    ،الحساب في العام الماضي في األربع ثالثيات

 .)1(الزدياد عمالء الوكالة خاصة الحاملين للصكوك المعتمدة لدى البنكيعود وهذا 

دج لكل ثالثي بالنسبة للتحويـل عـن طريـق     2.000.000وتتوقع الوكالة : الت النقوديتحو .9
 .2004ف، وهذا تبعا لألرصدة المسجلة في التلغرا

أما المؤونات المتنوعة وهي كما قلنا وضعت فيها التنبؤ بكفالـة تـأجير الخـزائن الحديديـة     
 .للعمالء

حيث سجل حسابات عادية للبنوك المحليـة ارتفاعـا فـي    : ديون اتجاه المؤسسات المالية .10
لهذا الحساب، فكان في هذه السنة  2004ة المالحظات المأخوذة من سن األرصدة مهما جدا، وذلك بعد

دج،  1.600.000و .1.500.000دج وتتوقع الوكالة أرصدة تتراوح بـين  139.011.475 :يقدر بـ
  ).04(ولمزيد من التفصيل في الحسابات التنبؤية أنظر الملحق رقم 

  .2005لسنة  وكالة بسكرة –تنبؤ باستخدامات بنك الفالحة والتنمية الريفية لا: ثانيا
، قروض قصيرة المدينينحساب "ألن أغلبية استخدامات هذه الوكالة هي قروض مختلفة منها 

  :إلخ، لهذا تؤخذ في الحسبان عند تقديرها ما يلي...األجل، المتوسطة، طويلة األجل
  .استردادات القروض الجارية -
 .ديد القروضجت -

  .التنبؤ بالقروض الجديدة -
  :سطة حيث للتنبؤ بها يجب وضع المعلومات اآلتيةونأخذ كمثال على ذلك القروض المتو

  
 :فيما يخص القروض المتوسطة المتواجدة .1

بعين االعتبـار األرصـدة األربعـة    سوف يؤخذ  2006فمثال بقاء القرض في االستحقاق إلى 
  .وهكذا 2005لسنة  )ثالثيات(

 :فيما يخص القروض التي تجرى دراستها .2

 فات القروض التي قدمت على مستوى البنك، حيث يـتم ويتم التنبؤ بهذه القروض من خالل مل
إذا كـان القـرض الجـاري دراسـته     : مبالغ القروض، مـثال  تقديرها وحسابها على أساس نسبة من
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 :هـي تدخل المبالغ التقديرية التي سـوف يحتمـل منحهـا    ٪ من القرض 50دج، فإن  5.000.000
  .دج2.500.000

ن آجال معالجة الملفات، حيث يعتبر الملف الـذي  من المهم األخذ في الحسباوفي موضع آخر 
، فإن تقدير مبلغ هذا القرض سوف يؤخذ في الحسـبان فـي الثالثـي    2005لن يتم توظيفه في أفريل 

 .الثاني ألنه لم يولد أي منتوج في الثالثي األول

 :فيما يخص القروض الجديدة .3
ل، وأيضا يجب أن يوظف ويقيم هذه األخيرة تقيم تبعا لتطور النشاط وحسب تقديرات االستغال

بطريقة هادفة، العشوائية، وذلك من أجل الحصول على حساب منتوجات االسـتغالل متالئمـة مـع    
  .)1(إمكانيات الوكالة
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 والتنظيم اإلداري لبنك الفالحة والتنمية الريفية  2005ة التقديرية لسنة تخطيط الميزاني     :لثالفصل الثا

 

  :بسكرة – BADRجدول ملخص الستخدامات وكالة الـ نقدم وفيما يلي
  دج: الوحدة           .                 بسكرة –ملخص الستخدامات الوكالة ): 13(الجدول رقم 
رصيد فـي    اسم الحساب 

31/12/04  
رصيد فـي  

31/03/05  
: رصيد فـي 

30/06/05  
: رصيد فـي 

30/09/05  
: رصيد فـي 

31/12/05  
  65.000  65.000  60.000  60.000  72.762  ينينحسابات المد

  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  مستحقات تجارية

  48.100.000  48.000.000  36.000.000  21.900.00  31.566.242  قروض الخزينة

  180.220.000  180.920.000  168.585.000  161.773.742  145.692.959  قروض التجهيزات

  11.000.000  11.800.000  13.000.000  130.000.000  12.612.136  قروض السكن

قـــروض مرتبطـــة  
 PNDAبـ

376.657.143  326.590.000  420.000.000  530.000.000  64.000.000  

  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  استهالكية قروض 

  1.515.000  1.515.000  1.515.000  1.515.000  6.771.154  نقدية حاضرة

قروض للبنوك والمؤسسات 
  المالية

19.315.980  1600.000  1.600.000  1.600.000  1.600.000  

  12.394.292  12.394.292  52.394.292  93.394.292  33.862.840  غير معبئة  مستحقات

  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  قروض أخرى

  85.013.977  88.221.225  92.021.225  93.621.225  96.121.225  مستحقات غير مدفوعة

  979.808.269  874.515.517  785.175.517  713.454.259  722.672.441  إجمالي االستخدامات

  .وكالة بسكرة – 2005لسنة الميزانية التقديرية لبنك الفالحة والتنمية الريفية : المصدر       
ها بتقدير االستخدامات تقوم باإلطالع علـى  مالجدول أن الوكالة عند قيا هذا نالحظ من خالل

بالغ االلتزامات المنتظرة في كل ثالثـي فـي   ، وأيضا تقدير م31/12/2004: دة فيالمبالغ في األرص
  .من خالل دراسة النشاط االقتصادي المحيط بالبنك 2005لسنة 

  :بالتفصيل 12 رقم وفيما يلي التعليق على الجدول
 :المدينينحسابات  .1

حركـات  األرصدة و ويتم التنبؤ بهذا الحساب من خالل تقدير األرصدة المتوسطة على ضوء
أي التقـديرات الجديـدة لهـذا    (، وأيضا تبعا للمعرفة الخاصة بـالعمالء  2004الحساب التاريخية لـ

  ).الحساب
حظ ارتفاع التنبؤات بمبالغ هذه الحسابات خـالل األرصـدة الثالثيـة    ومن خالل الجدول يال

لدى الوكالة من رصيد حساباتهم دون وجود معروفين األخيرة، وذلك بسبب تنبؤ الوكالة بسحب عمالء 
  .كشوفمرصيد لديهم، أي السحب على ال



 والتنظيم اإلداري لبنك الفالحة والتنمية الريفية  2005ة التقديرية لسنة تخطيط الميزاني     :لثالفصل الثا

 

 :مستحقات تجارية .2

دم خصمها ألي ورقـة تجاريـة،   ال تتنبأ الوكالة بأي مبلغ من هذه الحسابات بسبب تنبؤها بع
 .2004وهذا استنادا لعدم خصمها لألوراق التجارية في الثالثي األخير من سنة 

 :قروض الخزينة .3

في نهاية الثالثيين األخيـرين   ستصلوتتوقع الوكالة أن القروض الممنوحة من طرف خزينتها 
، لمسجلة على أوراق التعبئـة ت على الحقوق الناشئة اتسبيقامن ال شكل خاصةتدج ت 48.000.000إلى 

  .وهي قروض خاصة بالصفقات العمومية، وأيضا قروض أخرى

 :التجهيزاتقروض  .4

واعتمدت الوكالة التنبؤ في منح هذه القروض على تسديدات للقروض الجارية والتنبؤ بتقـديم  
ـ    ا قروض جديدة، حيث مثال فيما يخص القروض طويلة األجل ال تتنبأ بأي قروض وهـذا بسـبب أنه

يد المخاطرة باالستمرار في منح هذا النوع مـن  لة األجل في العام الماضي، وال ترقدمت قروض طوي
  .القروض

 :قروض السكن .5

وتتنبأ الوكالة بتقديم قروض سكنات ريفية للمستخدمين ببنك الفالحة والتنميـة الريفيـة التـي    
 .تنخفض من ثالثي إلى آخر

 :فالحيةط الوطني للتنمية الخطقروض مرتبطة بالم .6

تتنبأ الوكالة بارتفاع مستمر للقروض القصيرة والمتوسطة الموجهة للـدعم الفالحـي، وهـذا    
بسبب المخطط الوطني الموضوع من طرف الحكومة، والتي يقوم بنـك الفالحـة والتنميـة الريفيـة     

 .بتمويله

 :القروض االستهالكية .7

حيث لـم تقـم بمـنح مثـل هـذه       ال تتنبأ بقروض من هذا النوع وهذا استنادا للثالثي األخير
  .القروض

  :النقدية الحاضرة .8
دج في جميع الثالثيـات،  1.500.000وقررت الوكالة بأال تتعدى المبالغ النقدية في الصندوق 

أما حسابات بنك الجزائر والحسابات الجارية البريدية فتتنبأ بارتفاعها، وذلك بسبب زيادة التعامل مـع  
مبالغ التنبؤية وهذا بسبب التنبؤ بازدياد نشاطات الوكالة، لهذا زادت مـن  الهيئات، ونالحظ زيادة الهذه 

  . )1(سيولتها الحاضرة لمواجهة السحوبات
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  :القروض الممنوحة للبنوك والمؤسسات المالية .9
وتتنبأ الوكالة بانخفاض هذه القروض مقارنة بالسنة الماضية، وذلك بسبب قرارها بعدم تقـديم  

لهذه المؤسسات كقروض، وهذا بسبب تفضيلها وزيادة قروضـها األخـرى   دج  1.600.000أكثر من 
  .خاصة منها المخصصة لقطاع الفالحي

  : المستحقات غير المعبئة .10
وهي قروض ذات مخاطرة حيـث  ) CER(ة عبئصل فيما يخص الحقوق غير الماألوفي هذا 

ى الثالثيات األربع، أما فيمـا  تتوقع الوكالة عدم تسديدها في آجالها، ولهذا وزعت المبالغ بالتساوي عل
يخص القروض غير المدفوعة المتعلقة بالمخطط الوطني للدعم الفالحي، فتتوقع الوكالة تسديدها مـن  

  .وتجدر اإلشارة إلى أن هذه القروض غير قابلة للخصمصحابها في نهاية جوان، قبل أ
  :الحقوق غير المدفوعة .11

فيها، إلى غير ذلك من هذه الحقوق، وفي سنة والمتمثلة في حقوق لم تسدد، مستحقات مشكوك 
تتنبأ الوكالة بانخفاض تدريجي لهذه الديون في األربع ثالثيات، وهذا بسـبب مراجعـة كيفيـة     2005

ولهذا تتنبـأ بانخفـاض   ، )1(يدة فيما يخص ضمانات الجهة المقترضةدراسة ملفات القروض بطريقة ج
  .هذا األصل

  05 لغ الحسابات التنبؤية المفصلة أنظر الملحق رقمولمزيد من التفصيل فيما يخص مبا
  .2005لـ وكالة بسكرة –التنبؤ بمصاريف وإيرادات االستغالل لبنك الفالحة والتنمية الريفية : ثالثا
 :2005وكالة بسكرة لسنة  -التنبؤ بمصاريف االستغالل لبنك الفالحة والتنمية الريفية .1

  :تضم مصاريف االستغالل ما يلي
 2004نشـاط   محققـات  هي مصاريف تحسب آليـا، حسـب  : تنبؤات بالفوائد المدفوعةال .1.1

، وذلك عند تحديد معدل الفائدة المدفوع، أي أنـه  2005وتوقعات كل ثالثي لتطور النشاط الخاص بـ
مصـاريف  "، والعموالت المدفوعة و "الفوائد األخرى المقدمة إلى البنوك والمؤسسات المالية"باستثناء 
ومخصصات ومؤونات كلها تحسب آليا، ولكن يشترط أن يكون التنبـؤ بـالموارد   " ل األخرىاالستغال

نسبة من المبالغ التنبؤية الموجودة فـي  بالتي ذكرت سابقا، ألن المصاريف باستثناء التي ذكرت تحدد 
  .الموارد التقديرية
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  بسكرة لوكالة -2005ملخص للمصاريف التنبؤية لسنة ): 14(وفيما يلي الجدول رقم 
  دج: الوحدة      

  اسم الحساب
التنبــــــؤ 
ــاريف  بمصـ

  الثالثي األول

التنبــــــؤ 
ــاريف  بمصـ

  ثانيالثالثي ال

التنبــــــؤ 
ــاريف  بمصـ

  ثالثالثالثي ال

التنبــــــؤ 
ــاريف  بمصـ

  الثالثي الرابع

التنبؤ بمصاريف 
  )2005مجموع (

 فوائد المدفوعـة إجمالي ال
  4.429.984  1.138.750  1.123.091  1.091.806  1.076.337  على حسابات التوفير

إجمالي الفوائد المدفوعـة  
  7.765.625  1968.750  1.968.750  1.968.750  1.859.375  على ودائع ألجل

الفوائد المدفوعـة  إجمالي 
  7.130.671  1.881.250  1.815.625  1.66.313  1.773.484  على أذون الصندوق 

المدفوعـة   الفوائدإجمالي 
 PREGعلى 

13.937  6.634  1.875  1.875  24.326  

إجمالي الفوائد المدفوعـة  
  5.320.000  1500.000  1.500.000  1.200.000  1.120.000  للبنوك والمؤسسات المالية

إجمـــالي المصـــاريف 
  3.410.000  1.230.000  970.000  710.000  500.000  االستغاللية األخرى

  28.080.601  7.720.625  7.397.341  6.637.503  6.343.133  إجمالي الفوائد المدفوعة
  60  15  15  15  15  إجمالي العموالت المدفوعة

المجموع العام للمصاريف 
  28.080.661  7.720.640  7.379.356  6.637.518  6.343.148  غالليةاالست

  .وكالة بسكرة – 2005الميزانية التقديرية لبنك الفالحة والتنمية الريفية لسنة : المصدر       
ساب الفوائد التنبؤية المدفوعة على كل من حسابات التوفير ومن هذا الجدول يمكن القول أن ح

، تكون استنادا على الموارد التنبؤية التي تـم  PREGعلى ودائع ألجل وعلى أذون الصندوق، وعلى و
التطرق إليها سابقا، وذلك بتحديد معدل فائدة مدفوع لقاء استخدام هذه الموارد، ويجـب أن نـذكر أن   

ة تحدد مركزيا من طرف مديرية التنبؤ ومراقبة التسيير، ولمعرفـة معـدالت   معدالت الفائدة المدفوع
، أما فيمـا يخـص معـدالت الفائـدة     )06(الفائدة والفوائد التنبؤية على الحسابات، أنظر الملحق رقم 

  ).07(والفوائد المدفوعة على الودائع ألجل وأذون الصندوق فهي موضحة بالتفصيل في الملحق رقم 
وائد المدفوعة للمؤسسات المالية التي تحدد استنادا إلى الفوائد المدفوعة في العام على عكس الف

  ).ch-Ex5(جدول ) 06(أنظر الملحق رقم "الماضي 
وأيضـا كـون الوكالـة ال     ،أما العموالت المدفوعة تعتبر ضئيلة جدا في التنبؤات الماضية. 2.1

دج فـي السـنة المـدفوع     60لغ ضعيف متمثل في تحتاج كثيرا لخدمات الغير، لهذا تتنبأ الوكالة بمب



 والتنظيم اإلداري لبنك الفالحة والتنمية الريفية  2005ة التقديرية لسنة تخطيط الميزاني     :لثالفصل الثا

 

كعمولة الستعمالها حساب الصكوك البريدية، ويجدر اإلشارة إلى أن مبالغ هذه العموالت تكون ثابتـة  
  .(1)طوال السنة

                            :ينة في الجدول التاليبوالم: أما مخصصات المؤونات. 3.1
  دج    : الوحدة                                            مخصصات المؤونات : )15(جدول رقم 
مخصصات 

  المؤونات
رصيد الثالثي   2004مخصصات

  األول
رصيد الثالثي 

  الثاني
رصيد الثالثي 

  الثالث
رصيد الثالثي 

  الرابع
  2005تنبؤات 

لم تسـدد    حقوق
  بعد

15.802.404  240.000  210.000  210.000  210.000  900.000  

وك حقوق مشـك 
  فيها

128.540.640  810.000  1.100.000  1.110.000  1.370.000  4.390.000  

حقوق معرضـة  
ــدم   ــر ع لخط

  التسديد
0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

إجمــــــالي 
مخصصـــات 

  المؤونات
144.343.008  1.050.000  1.340.000  1.320.000  1.580.000  5.290.000  

  .وكالة بسكرة – 2005فالحة والتنمية الريفية لسنة الميزانية التقديرية لبنك ال: المصدر       
وأيضا التنبؤات الخاصة بالديون غيـر   2004ويتم التنبؤ بهذه المصاريف استنادا إلى محققات 

  )).05(في الملحق رقم  E11أنظر الجدول (المدفوعة المشار إليها في االستخدامات التنبؤية 
 .-بسكرة–ريفية التنبؤ بإيردات وكالة الفالحة والتنمية ال .2

قبل معرفة كيفية التنبؤ باإليرادات ، تجدر اإلشارة أن معظم إيرادات الوكالة أو بنك الفالحـة  
 .ة وعموالتمقبوضوالتنمية الريفية بصفة عامة هي عبارة عن فوائد 

  :التنبؤ بالفوائد المقبوضة وإيرادات أخرى .1.2
  دج: الوحدة           .المقبوضة ملخص لتقديرات الوكالة لمختلف الفوائد) 16(الجدول رقم 

  اسم الحساب
الثالثي األول 

  2004لسنة 
الثالثي الثاني 

  2004لسنة 
الثالثي الثالث 

  2004لسنة 
الثالثي الرابع 

  2005لسنة 
مجموع تنبؤات 

  2005إيرادات 
  2.940.000  790.000  740.000  730.000  680.000  فوائد على حسابات مدينة
  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  فوائد على حقوق تجارية

فوائد على قروض 
  2.916.346  965.000  842.500  576.250  532.596  الخزينة

  8.495.404  2.284.238  2.207.883  2.078.582  1.924.699فوائد على قروض 
                                                

   .وكالة بسكرة -، الصادرة من مدیریة المراقبة والتطویروثائق لدى بنك الفالحة والتنمیة الریفیة. 1
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  تجهيزات
فوائد على قروض 

  651.080  149.625  162.750  170.625  168.080  السكن
فوائد على القروض 

  PNDA 5.546.772  5.966.356  7.625.000  9.400.000  28.533.128ـالمرتبطة ب
فوائد على قروض 

  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  استهالكية
فوائد على مستحقات 
  1.332.000  390.000  390.000  264.000  288.000  غير مدفوعة مغطاة
فوائد على قروض 

  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  أخرى
  6.000.000  2.170.000  1.620.000  1.020.000  1.190.000  إيرادات استغاللية أخرى

إجمالي اإليرادات 
  50.872.956  16.148.863  13.588.133  10.805.813  10.330.147  االستغاللية

  .وكالة بسكرة – 2005الميزانية التقديرية لبنك الفالحة والتنمية الريفية لسنة : المصدر
 تعرضـنا لهـا    التنبؤية ألرصدة االستخدامات التـي  لغكل هذه الفوائد تقدر على أساس المباو
ويمكن توضيح ذلك بالتفصـيل  (، 2005ت لا، وتطور أرصدة االستخدام(1)2004، أي محققات سابقا

، جـداول  )08(أسعار الفائـدة والفوائـد المقبوضـة علـى هـذه الحسـابات فـي الملحـق رقـم          
)P10,P7,P6,P5,P4,P3,P2.( 

  :وهذا باستثناء
 ويتم التنبؤ بالفوائد المقبوضة انطالقا من أرصدة مقدرة لكل : المدينينبات فوائد على حسا

أي تطبق عليها معدالت فائدة على السـحب علـى المكشـوف     المدينينثالثي لحسابات العمالء 
 ).P1جدول  -)08(أنظر الملحق رقم (للعمالء 

  وائـد وذلـك   حيث يتم تقدير هـذه الف : 2005فوائد المستحقات غير المدفوعة المفضلة
بواسطة وضع معدل فائدة متوسط الذي يطبق على المستحقات غير المدفوعة بكل أصنافها، أين 

أي يطبق هذا المعدل المتوسط على (، 2005قامت الوكالة بتقدير التغطيات لهذه المستحقات في 
  ) P8، جدول )08(أنظر الملحق رقم (، 2005مقدار المستحقات غير المدفوعة المغطاة في 

 وهذه متمثلة في إيرادات متنوعة بنكية أخـرى وأيضـا اسـترجاع    : التنبؤ باإليرادات األخرى
 .)17(مؤونات على الديون المعدومة، كما هو مبين في الجدول رقم 

                                                
  .وكالة بسكرة -، الصادرة من مدیریة المراقبة والتطویروثائق لدى بنك الفالحة والتنمیة الریفیة. 1
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 دج: لوحدةال                                   إيرادات تقديرية أخرى): 17(الجدول رقم            

محققات  إيرادات أخرى
2004  

تنبؤات رصيد 
  الثالثي األول

تنبؤات رصيد 
  الثالثي الثاني

تنبؤات رصيد 
  الثالثي الثالث

تنبؤات رصيد 
  الثالثي الرابع

مجموع 
  2005تنبؤات 

إيرادات متنوعة بنكية 
  أخرى

8.100            
استرجاعات المؤونات 

ــل م ــتحألج قات س
  معدومة

4.710.627  2.240.000  2.120.000  3.150.000  3.150.000  10.660.000  

  10.660.000  3.150.000  3.150.000  2.120.000  2.240.000  4.718.727  المجموع
  .وكالة بسكرة – 2005الميزانية التقديرية لبنك الفالحة والتنمية الريفية لسنة : المصدر

طور هذه ، وأيضا حسب ت2004ويتم تقدير هذه اإليرادات من طرف الوكالة استنادا لمحققات 
بتنـاقص  ها ئهذه المؤونات وهذا بسبب تنبفي استرجاع تقدر الوكالة ارتفاع ، و2005خالل الحسابات 

  .في المستحقات المعدومة، وهذا بأخذ اإلجراءات الالزمة قبل منح القروض
   :تقدير عموالت االستغالل المقبوضة. 2.2

ثابت لكل عملية، أو بمبلغ  إما تقدم للبنكوهذه العموالت تمثل مكافأة على تقديم خدمات بنكية، 
  :بمبلغ يحسب نسبة من مبالغ الصفقات، وفيما يلي

  دج: الوحدة .بسكرة – BADRالملخص لعموالت المقبوضة لدى وكالة الـ) 18(الجدول رقم 
  2005إجمالي عموالت التي سيتحصل عليها في   نوع العملية

  1.283.000  عمليات الصندوق المدينة
  211.500  عمليات الصندوق الدائنة

  718.500  التحصيلعمليات الخصم التجاري و
  33.500  الصرف اليدوي

  9.717.500  مصاريف وعموالت متنوعة
  11.964.000  مجموع العموالت المقبوضة

  .وكالة بسكرة – 2005الميزانية التقديرية لبنك الفالحة والتنمية الريفية لسنة : المصدر
إلى  C1من (الجداول ) 09(ن التفضيل أنظر الملحق رقم لمزيد م: (عمليات الصندوق المدينة. 1.2.2

C6 :( قيمة عملياته، حيـث   تمن طرف العميل مهما كان ثابتة مدفوعةوتتمثل هذه العموالت في مبالغ
، فيمـا يخـص هـذه الحسـابات أي     2005لتنبؤ بعدد العمليات التي ستجريها في سنة باتقوم الوكالة 

، فمـثال  2005، وتطور النشاط في سـنة  2004تنادا إلى محققات حسابات الصندوق المدينة، وذلك اس
والخاص بالتحويالت من حساب إلى آخر كانت تنبؤات الوكالة مبنيـة علـى العمليـات    " C2"الجدول 

  .(1)تصريح بالتحويالت :مثل ، وأيضا أخذ في الحسبان عدد الحسابات المفتوحة فيها2004المحققة في 

                                                
  .21/05/2005بسكرة، بتاریخ  – BADRجلسة مع مدیر وكالة الـ. 1
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، هـي أيضـا تعتبـر    )C7، C8جـداول  ) 09(أنظر الملحق رقم (: ائنةالصندوق الد عمليات. 2.2.2
، ثم إضـافة لهـا   2004أي  عموالتها مبالغ ثابتة حيث تكون التنبؤات بعدد العمليات في العام السابق،

 .2005التقديرية لـعدد العمليات 

  :عمليات الخصم التجاري والتحصيل .3.2.2
العموالت التي تأتي من عدد من العمليات، حيـث   وتحسب هذه العموالت التقديرية كغيرها من

: ، أوال(1)يمكن أخذها كنموذج لحساب العموالت التي تحصل من عدد من العمليات حيث تقوم الوكالـة 
خصـم  حسـاب متوسـط التحصـيل أو    : ثانيا. 2004بحساب عدد عمليات التحصيل أو الخصم في 

 لسـنة  إجمـالي الحسـابات  / 2004لسـنة   الحساب، والذي يساوي عدد عمليات التحصيل أو الخصم
، والتي تساوي متوسط عمليات التحصـيل  2005قوم حساب العمليات اإلضافية في سنة ت: ثالثا. 2004

  .2005عدد الحسابات التي ستفتح في  x الحساب خصمأو 
  اإلضافية عدد العمليات + 2004المحققة في عدد العمليات = ولهذا يكون عدد العمليات التنبؤية 

وعند حساب عدد العمليات التنبؤية تستطيع الوكالة معرفة مبالغ العموالت وذلك بعـد تحديـد   
  .)C12الى C9(الجداول ) 09(سعر العمولة، أنظر الملحق رقم 

وهذه العموالت عبارة عن نسب من المبالغ التي يتم صرفها، وتم التنبؤ بهذه  :الصرف اليدوي. 4.2.2
لوكالة، وذلك اعتمادا على األعداد المهمة في السنوات األخيرة بالنسـبة  المبالغ في الجدول من طرف ا

دج، خاصة بالسياحة إضافة إلـى مصـاريف   30.000للصرف اليدوي، حيث تتنبأ الوكالة بـأكثر من 
الخاص بجامعة بسكرة، حيـث قـدرت أن يكـون الصـرف مـن الصـندوق       قصير المدى التكوين 

  .دج32.500أي ) ٪0.50(عمولة عليها نسبة ، وكانت ال2005دج لسنة 6.500.000بـ
أما فيما يخص بيع العمالت األخيرة بالحساب الخاصة بعميل معنوي بمؤسسـة فـي بسـكرة    

)SUDACO( دج ونسبة العمولة هـي   200.000، إلنجاز مهمة في الخارج، تتوقع صرف ما قيمته
  ).09(ملحق رقم  -C13دج، أنظر الجدول 1.000أي مبلغ ) 0.50٪(

، وهـذه  )C25إلـى   C14جداول من) 09(أنظر الملحق رقم : (مصاريف وعموالت متنوعة. 5.2.2
  :العموالت تتنوع من حيث كيفية التنبؤ بها كما يلي

العموالت التي تتطلب فيها حساب عدد العمليات التنبؤية رأينا كيفية حسـابها، وهـي خاصـة     -
  ).09(الملحق رقم من ) C15 ،C16 ،C18 ،C19 ،C20 ،C21 ،C24 ،C25(بالجداول 

والخاص بمصاريف إدارة الحسابات والتي يتم التنبؤ بعموالتها ) C14(أما فيما يخص الجدول  -
 : ، كما يلي2005للحسابات المتوقعة في  اإلجماليالعدد حسب وي:  في المثال كما يلي

                                                
  .وكالة بسكرة -، الصادرة من مدیریة المراقبة والتطویروثائق لدى بنك الفالحة والتنمیة الریفیة. 1
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عدد الحسابات المتوقعة مـن طـرف    + 31/12/2004جدة في عدد الحسابات المتوايسحب 
، ولهذا وعند حسـاب العـدد التنبـؤي    2005الحسابات المتوقع إقفالها في سنة  - 2005لة في الوكا

 .للحسابات تستطيع الوكالة التنبؤ بمبالغ العموالت، وذلك بعد تحديد سعر العمولة

أما النوع اآلخر من العموالت التقديرية المفصلة من القروض ومتوسطة األجل كما يوضـحه   -
على المبـالغ المتوسـطة غيـر     اإلقراض، حيث تحسب عمولة )09(قم ملحق ر) C22(الجدول 

 همـن هـذ  أي نوع ال تتوقع الوكالة  2005في ومنه، المستخدمة من العمالء، وذلك باقتطاع نسبة 
مستخدمة من طرف العمـالء وذلـك اسـتنادا     غيرمتوقعة ، وذلك لعدم وجود قروض تالعموال

 .لألعوام الماضية

عند منح القروض طويل األجل أو المتوسط فتحسب باقتطاع نسبة ) إلدارةا(أما عمولة التسيير  -
على القـروض   فمن هذا النوع إذن هذه العمولة تتوق 2005من متوسط القروض الممنوحة في 

 .التقديرية الممنوحة

ونفس الشيء بالنسبة للعموالت المقبوضة على القروض باإلمضاءات كما يوضـحه الجـدول    -
 ).09(م ملحق رق) C23(رقم 

النتـائج   حسـابات وبعد تقدير كل من اإليرادات والمصروفات تستطيع الوكالة وضع جـدول  
  :، وهو هدف أي بنك وهو كما يليللوكالة

  .2005جدول نتائج وكالة بنك الفالحة والتنمية الريفية لسنة ): 19(الجدول رقم  

الثالثي   طبيعة الحساب
  2005األول

 الثانيالثالثي 
2005 

الثالث الثالثي 
2005 

الرابع الثالثي 
2005  

تنبؤات سنة 
2005  

إيرادات االسـتغالل  
  البنكية

13.321.147  13.796.813  16.579.133  19.139.863  62.836.956  

  44.872.956  13.978.863  11.968.133  9.785.813  9.140.147  الفوائد 
  11.964.000  2.991.000  2.991.000  2.991.000  2.991.000  عموالت

ــ ــرى إي رادات أخ
  استغاللية 

1.190.000  1.020.000  1.620.000  2.170.000  6.000.000  
مصاريف استغاللية 

  بنكية 
6.343.148  6.637.518  7.379.356  7.720.640  28.080.661  

  24.670.601  6.490.625  6.409.341  5.927.503  5.843.133  فوائد
  60  15  15  15  15  عموالت

مصــاريف أخــرى 
  استغاللية

500.000  710.000  970.000  1.230.000  3.410.000  
  34.756.294  11.419.223  9.199.777  7.159.296  6.977.999  إيرادات بنكية صافية

  00  00  00  0.00  0.5.327.188  إيرادات أخرى 
  21.308.750  5.327.188  5.327.188  5.327  117.450  مصاريف التشغيل

ــات    469.801  117.450  117.450  117.450  1.533.361مخصصـــ
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  االهتالكات 
نتيجة االستغالل قبل 

  العناصر االستثنائية
2.240.000  1.714.658  3.755.139  5.974.58  12.977.743  

استرجاع المؤونات 
  واسترجاع المحققات

1.050.000  2.120.000  3.150.000  3.150.000  10.660.000  
ــات  مخصصـــ
المؤونات من فـي  
الخســائر علــى  

  الملحقات المعدومة

2.723.361  1.340.000  1.320.000  1.580.000  18.347.743  

  100.000  7.544.488  5.585.139  2.494.658  25000  نتيجة االستغالل
ــاط  ــاريف نش مص

  السنوات الماضية
25.000  25.000  25.000  25000  18.247.743  

نسبة االستغالل بعد 
ــاط  ــاريف نش مص

  السنوات الماضية

2.698.361  2.469.658  5.560.139  7.519.585    

  .وكالة بسكرة – 2005الميزانية التقديرية لبنك الفالحة والتنمية الريفية لسنة : المصدر
لنتيجـة االسـتغالل بعـد     2005ويبين هذا الجدول االرتفاع التدريجي عبر الثالثيات لسـنة  

المقبوضة، مصاريف نشاط السنوات الماضية، وهذا نتيجة لتنبؤ هذه الوكالة بارتفاع الفوائد والعموالت 
وإيراداتها األخرى المختلفة، رغم تنبئها بارتفاع الفوائد والعموالت، ومصـاريف أخـرى اسـتغاللية،    
ولكن أقل ارتفاعا، خاصة العموالت المدفوعة، والتي تعتبر مبالغها ضـئيلة جـدا، وأيضـا ارتفـاع     

ـ   ى المسـتحقات  استرجاعات الوكالة للمؤونات والمستحقات مقارنة بمخصصات مؤونات الخسـائر عل
  .المعدومة

وفي األخير يمكن استنتاج أن تقدير ميزانية االسـتغالل أصـعب منـه لميزانيـة االسـتثمار      
والتشغيل ألن الميزانيتين األخيرتين مبالغها محددة وال يمكن تجاوزهـا إال بتـرخيص، وأيضـا يـتم     

 :راسةتقديرها حسب احتياجات الوكالة، أما ميزانية االستغالل فيتم تقديرها بد

 :2004محققات السنة الماضية أي  -

هذا بالنسبة لالستخدامات والموارد أما اإليـرادات والمصـروفات    2005دراسة تطور نشاط 
االستغاللية فتعتمد بنسبة كبيرة على التقديرات الجيدة والواقعية للموارد واالستخدامات ووضع النسـب  

  .بشكل جيد) معدالت الفائدة(
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  :يم اإلداري لبنك الفالحة والتنمية الريفيةالتنظ: المبحث الثالث
ألن الهيكل التنظيمي يعد أهم الدعامات األساسية في تكوين المنشآت وتنظيمها، ارتأينا أن نقوم 

من أجل الوقوف علـى   BADRبتحليل مختلف مكونات الهيكل التنظيمي لبنك الفالحة والتنمية الريفية 
ستنتاج أهم المبادئ التـي  هام المنوطة بكل قسم أو مصلحة، والالمحقيقة تكوينه بغية ترتيب األدوار و

بالنسبة لهذا البنك حيث سنقوم بتوضيح في المطلب األول تطـور الهيكـل   يقوم عليها التنظيم اإلداري 
  .التنظيمي للمديرية العامة عبر ثالث مراحل

هويـة لالسـتغالل   أما المطلب الثاني سنتعرض فيه إلى كل من الهيكل التنظيمي للمديرية الج
  -بسكرة–والوكالة المحلية لالستغالل 

  :تطور الهيكل التنظيمي لبنك الفالحة والتنمية الريفية: المطلب األول
  :وهذا المطلب مقسم إلى ثالث مراحل هي

  .1999الهيكل التنظيمي لبنك الفالحة والتنمية الريفية قبل  :أوال
  :يتكون منفإن هذا الهيكل  ):14(وكما يوضحه الشكل رقم 

  .يترأسه المدير، ويساعده مديران مساعدان في تسيير البنك :مجلس إداري .1
 :وتحتوي على :مديريات القروض .2

 ).D.F.A(تمويل الفالحة مديرية  -

  ).D.F.A.P(مديرية تمويل النشاطات الخاصة  -
 ).D.F.E.P(مديرية تمويل المؤسسات العمومية  -

 ).D.A.I(مديرية الشؤون الدولية  -

 ).D.F.I(ويل االستثمارات مديرية تم -
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 :وتضم ما يلي :مديريات إدارية .3

 ).D.I.G.A(مديرية التفتيش العام والمراجعة  -

 .(D.T.A.F)مديرية الخزينة والشؤون المالية  -

 ).D.O.I(مديرية التنظيم واإلعالم اآللي  -

 ).D.M.D(مديرية التسويق والتنمية  -

 . (D.A.G)ة الشؤون القانونية مديري -

 .(D.P.F)مديرية المستخدمين والتكوين  -

 .(D.M.G)مديرية الوسائل العامة  -

  .(D.C)مديرية االتصال  -
حيث صة بالنسبة للوظائف التي تؤديها، ونظرا لوجود بعض النظرات في الهيكل التنظيمي خا

 إدارة واحدة، ونظرا للمحـيط الجديـد   خاصة فيما يتعلق بوجود إدارات كثيرة في ،كان خلط فيما بينها
تحرير الخدمات البنكية وازدياد المنافسة مع دخول الجزائـر   هفيوالذي تزايدت الذي يتواجد فيه البنك، 

القتصاد السوق، هذا ما أجبر هذه البنك على تغيير استراتيجيته من خـالل تغييـر هيكلـه التنظيمـي     
أفضل قرر مسؤولو هذا البنك تغييـر هيكلـه التنظيمـي    ليتماشى والظروف الجديدة، ومن أجل تسيير 

  .، وهو في العنصر الموالي1999بصفة تدريجية ابتداء من سنة 
  .2001إلى  1999الهيكل التنظيمي لبنك الفالحة والتنمية الريفية من : ثانيا

  :ما يلي) 15(حيث يضم هذا الهيكل حسب الشكل رقم 
 :تضموام ويترأسها المدير الع: المديرية العامة -

  إدارة التدقيق الداخلي(D.A.I).  
  قسم العالقات(DEP.COM). 

 (1)المراقبة العامة. 

 :وهي كاآلتي àيترأسها مديرين مساعدين(وتساعد المديرية العامة أربع مديريات مساعدة 

 مديرية عامة مساعدة مكلفة بالموارد والقروض والتحصيل وتضم عدة مديريات هي: 

 .(D.F.G.E)ت الكبيرة مديرية تمويل المؤسسا -

 ).D.F.P.M.E(مديرية تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  -

 ).D.F.A.A(مديرية تمويل النشاطات الفالحية  -

 ).D.E.M.P(مديرية الدراسات واألسواق والمنتجات  -

 ).D.S.R(مديرية المتابعة والتحصيل  -

                                                
1. BADR Annuaire 2002, l'évolution Technologique au service de clientèle, P3.  
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 وهذه المديريـة مسـؤولة    :الم اآللي، المحاسبة، الخزينةمديرية عامة مساعدة مكلفة باإلع
 :عن المديريات التالية

 ).D.I.C(اإلعالم اآللي المركزية مديرية  -

 ).D.I.R.E(مديرية اإلعالم اآللي لشبكة االستغالل  -

 ).D.T.M.I(مديرية التمويل والصيانة اآللية  -

 ).D.T(مديرية الخزينة  -
 ).D.C.G(مديرية المحاسبة العامة  -

  ،وتضم المديريات التاليةمديرية عامة مساعدة مكلفة باإلدارة والوسائل: 

 ).D.P(مديرية المستخدمين  -

 ).D.M.G(مديرية التكوين الموارد البشرية  -

 ).D.R.R.H(مديرية الوسائل العامة  -

 ).D.R.E.J.C(مديرية التنظيم، الدراسات القانونية والمنازعات  -

 ).D.P.C.G(مديرية التنبؤ ومراقبة التسيير  -

 ويتضمن ما يلي: يولالقسم الد:  
 ).D.O.T.E(مديرية العمليات التقنية مع الخارج  -

 ).D.R.I(مديرية العالقات الدولية  -

 ). D.C.S(مديرية المراقبة واإلحصائيات  -

مع الوضع االقتصادي الجديد الذي تمر به الجزائر في ذلـك   وتماشيه ورغم نجاح هذا الهيكل
خاصة مع دخـول الجزائـر فـي مرحلـة االنتعـاش      وتوسيع ونمو هذا البنك الوقت، وبسبب تزايد 

االقتصادي، بسبب هذه المستجدات اضطر مسؤولو هذا البنك إلى تغيير الهيكل التنظيمي مرة أخـرى،  
عـة فـي   جوذلك للتكيف مع الواقع الجديد، ليصبح الهيكل التنظيمي الجديد يضم مكونات متناسـقة ونا 

بالمقارنـة  طفيفا ع واضح للمهام والمسؤوليات لكل إدارة، ولكن هذا التغير كان عملها، مع وجود توزي
  .2001مع سابقه ولكنه مهم وقد بدأ العمل تدريجيا بهذا الهيكل التنظيمي منذ سنة 

  .2001الهيكل التنظيمي لبنك الفالحة والتنمية الريفية منذ سنة : ثالثا
  ).16(وهو موضح في الشكل رقم 

يز هذا الهيكل عن سابقه هو خلق منصب جديد يحكم البنك بأكمله وهو الـرئيس  إن أهم ما يم
لـس اإلدارة، يقـوم   مية الريفية له الحق في تكوين مجوهو الذي يترأس بنك الفالحة والتن: المدير العام

  خاصة منها فيما يتعلق القروض ذاتهذا الرئيس بتكوين لجان تساعده في اتخاذ القرارات العالقة، 
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وتجدر اإلشارة إلى أن هناك مدير عام يـرأس   .(1)م الكبير، وكذا القرارات االستراتيجيةالحج
المديرية العامة لتسهيل عملية التسيير تم تكوين مستشارين يعملون تحت إمرة رئـيس المـدير العـام،    

  .لك الستشارتهم في أمور استراتيجية تخص البنكذو
والتسويق، وهي تابعة أيضا للمديرية العامة، وهـذا  مديرية االتصال وتم في هذا الهيكل إنشاء 

بسبب التطور الكبير الذي عرفته االتصاالت وعلم التسويق، ولهذا أنشأت له مديرية مستقلة، لمنافسـة  
  .خدماتهاالبنوك األخرى خاصة فيما يتعلق بتسويق 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .الجزائر –وثائق لدى خزینة بنك الفالحة والتنمیة الریفیة . 1
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خمس عامة مساعدة جديدة تدعى مديرية المراقبة والتطوير، والتي تضم  ما تم إضافة مديريةك
مديريات فرعية، تسهر على احترام العمليات البنكية بصفة قانونية، وكذا توجيهات المديريـة العامـة،   

  .(1)وألهمية هذه المديرية سنقوم بتعريف كل مديرياتها الفرعية
 :مديرية المراقبة الداخلية .1

  :مديرية هو تحسين وظيفة البنك من خاللالهدف من هذه ال
واألشخاص، وذلك بالتعرف الدقيق علـى المخـاطر    حماية سالمة العمليات، القيم والممتلكات -

 .التي يمكن أن تلحق بهم

 .احترام وتطبيق القوانين والضوابط الداخلية في إطار قانوني -

  .تأمين حماية ونشر المعلومة الصحيحة وجعلها في متناول الجميع -
ودورها األساسي هو المحافظة على التوازن المـالي علـى مردوديـة     :مديرية مراقبة التسيير .2

النشاط البنكي، ولهذا تقوم دوريا بالمتابعة اليومية لنشاط هياكل البنك عن طريق اإلحصائيات وجمـع  
ـ     ع المعلومات الضرورية للتنبؤ بكل االختالالت التي يمكن أن تقع في التـوازن والعمـل علـى وض

 .التصحيحات

وتسهر هذه المديرية على إعطاء جميع هياكل البنك الوسـائل  : مديرية التنبؤ ومراقبة الميزانية .3
المادية المالئمة لهدف تحقيق مهام هذه المديريات في إطار احترام التسيير طبقا لتقـديرات الميزانيـة   

 .تبرير جميع تجاوزاتهاوتحرص كذلك على مطابقة مصاريف الميزانية الحتياجات هياكل البنك و

وتعتبر من أهم المديريات وتهـتم بإنجـاز كـل     :الهندسة والتطويرنية، قتمديرية الدراسات ال .4
 .الدراسات والتقارير والبحوث الموجهة لالستعمال داخل البنك

أما في إطار الهندسة فهي تقوم بمتابعة كل االبتكارات التكنولوجية ومحاولة توظيفها لصـالح  
وضع كل الوسائل بهـدف تشـجيع النشـاط    يما يخص التطوير فهي تدرس كل اإلمكانيات لوفالبنك، 

  .البنكي، وارتفاع مردوديته
وهي مكلفة بمتابعة كل عمليات اإلقراض وأعمال التحصيل، كمـا  : يلمديرية المتابعة والتحص .5

يات المتعلقـة  تسمح بتوضيح الرؤية للمديرية العامة لتطبيق سياسة واضحة وتزويدها بآخر اإلحصـائ 
 .بالقروض الممنوحة

هذه المديرية سمحت لهذا البنك من تقلد مرتبة الرائد على مستوى القطـاع   إضافة ومن خالل
  .البنكي الجزائري، وذلك بتماشيه مع التغيرات االقتصادية التي تعرفها البالد نتيجة النفتاح السوق

  

                                                
1. BADR info, op.cit. N35, PP14,15. 
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سـتغالل والوكالـة المحليـة لبنـك     الهيكل التنظيمي لمديرية الجهويـة لال : المطلب الثاني
  .بسكرة BADRالـ

ويتضمن هذا المطلب تحليل الهيكل التنظيمي لكل من المديرية الجهوية لالستغالل في البدايـة  
  .وأيضا للوكالة، حيث سنقوم بتحليل الهياكل التنظيمية للبنك

  :الهيكل التنظيمي للمديرية الجهوية: أوال
  :ما يلي) 17(ي الشكل رقم ويضم هذا الهيكل كما هو موضح ف

ويمثل البنك إزاء الغير كما يعمل على توقيع وإبرام العقود والمستندات والوثائق  :المدير العام .1
، وهو الذي يقوم بتمثيل هذه المديرية لدى المديرية العامة لمعرفـة القـرارات   تفاقياتوالمراسالت واال

  .االستراتيجية وتنفيذها
لتابعة لهذه المديرية الجهوية اة تقوم برقابة دورية على جميع الوكاالت وهذه الخلي :خلية الرقابة .2

 ).الموالي الفصل وهذا ما سنقوم بدراسته بالتفصيل في(

في تسـيير المديريـة والوكـاالت     ويقوم المدير المساعد بمساعدة المدير العام :المدير المساعد .3
 :ذا المدير عدة أقسام نذكرها باختصارالتابعة لها، ويمثل المدير العام عند غيابه، ويترأس ه

  :ويضم مصلحتين: القسم التجاري. 1.3
هذه المصلحة بكل األعمال الخاصة بالتجار خاصـة  وتقوم : مصلحة النشاطات التجارية. 1.1.3

  .فيما يخص منح القروض التجارية بأنواعها
  .ة بأنواعهاوتقوم هذه المصلحة بدراسة ومنح القروض الفالحي :مصلحة القروض. 2.1.3

  :ويضم هذا القسم ما يلي: قسم اإلدارة والمحاسبة. 2.3
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وتتولى هذه المصلحة كافة الشؤون المتعلقة بموظفي البنـك،  : مصلحة إدارة المستخدمين. 2.3.
  :ولها فرعان

 .فرع حسابات األجور -

  .)1(فرع مراقبة المستخدمين -
وتقوم المصلحة بتسيير واستخدام كل ما يتعلق بالوسائل  :حة تسيير الوسائل العامةمصل. 2.2.3

  .والتجهيزات الموجودة لدى المديرية الجهوية والوكاالت
وتختص بجميع العمليات المحاسبية الخاصة بالبنـك، مـن إعـداد     :مصلحة المحاسبة. 3.2.3

  .سابات الخاصة به، وكذا دفع أجور العمالالميزانيات االفتتاحية والختامية للبنك، ومراجعة الح
وتعمل هذه المصلحة على إدماج المعلومات داخل جهاز اإلعالم : مصلحة اإلعالم اآللي. 4.2.3

اآللي، واستغالل التطبيقات اآللية طبقا للبرنامج المعمول به، وكذا مراقبة نوعية السـحب، وتسـيير   
العقالني، وتطبيق الشبكات المقترحـة مـن طـرف     التجهيزات اآللية مع المحافظة على استعمالها

  .وهذا يخص المديرية الجهوية وأيضا الوكالة. المديرية المركزية لإلعالم اآللي
تقوم هذه المصلحة بمتابعة الحاالت المتنازع عليها لصـالح المديريـة    :مصلحة المنازعات. 3.3

وإعطاء االقتراحـات حـول   وم بدراسة الجهوية، وكذا دراسة الشكاوي وإعطاء وجهة النظر فيها، وتق
طلبات التسديد بطريقة ودية للحقوق المتنازع فيها، واقتراح استدعاء المحامين عند الضرورة، وذلـك  
للمحافظة على مصالح الشركة، والحرص على تسديد تكاليف المحامين عن طريق الوكاالت ومراقبـة  

  .صالحية األوراق
  .التحصيل بأنواعها اتل إجراءاملية على القيام بكوتعمل هذه الخ: خلية التحصيل. 4.3

  .وكالة بسكرة-الهيكل التنظيمي لبنك الفالحة والتنمية الريفية : ثانيا
  :أن الهيكل التنظيمي لوكالة بسكرة يضم المصالح التالية) 18(يتضح من الشكل رقم 

  .رائب المديساعده في ذلك نيوهو الذي يقوم بتسيير الوكالة وصاحب القرار و: المدير .1
 وتختص هذه المصلحة بكل العمليات المتعلقة بمنح القروض بشتى أنواعها  :مصلحة القروض .2
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كما تتولى دراسة ملفات طلبات القروض وتقديمها حسب المبالغ إلى لجنة القـروض، وهـي   
و رفض هذه القروض وتنقسم هـذه المصـلحة   اللجنة الوحيدة في هذا البنك ببسكرة حيث تقوم بقبول أ

  :إلى ثالثة فروع
  .وهو متخصص في منح القروض الفالحية: فرع القروض الفالحية. 1.1
  .وهو مكلف بجميع القروض التجارية بأنواعها :فرع القروض التجارية .2.1
بـالقروض  وهو يتولى القيام باإلحصائيات السنوية و الشهرية المتعلقة  :فرع اإلحصائيات. 3.1

  .الممنوحة
 :وتتولى هذه المصلحة القيام بالمهام التالية :مصلحة الصندوق .3

 .الحسابات للعمالء فتح -

 .قبول الودائع -

 .إجراء عمليات السحب والدفع على الحسابات -

  :بشبابيك خاصة، أما هذه المصلحة فهي تضم فرعينوتتم عملية الدفع والسحب 
 ويتولى المهام التالية: حافظةفرع ال: 

 .خصم األوراق التجارية للعمالء -

ـ وتتم هذه العملية في غرفة : ة المقاصةعملي - عمليـة  تـتم   نالمقاصة بالبنك المركزي، أي
 .التقاص بشيكات مختلف البنوك

 على التحويالت المختلفة من حساب آلخر لصـالح عمـالء   يعمل هذا الفرع : فرع التحويالت
.البنك

 :المصلحة بالعمليات التاليةتختص هذه  :مصلحة العمليات األجنبية .4

  المستورد، وذلك بفتح  أوالقيام بتمويل عمليات التجارة الخارجية عن طريق الدفع عن المصدر
.(1)التحصيل المستندي أواعتماد مستندي 

 القيام بعمليات التوطين المصرفي.  
 .المختلفة لألموال من وإلى الخارج التحويالت -

لقة بالعمليات األجنبية إضافة إلـى مراجعـة وتصـفية    إجراء اإلحصائيات المختلفة المتع -
   .الحسابات

 :تهتم هذه المصلحة بالشؤون التالية :مصلحة المراقبة واألمور اإلدارية .5

الموارد البشرية وكل ما يتعلق بأجورهم وعطلهم والمكافآت الخاصـة وكـذا الـدورات     -
 .المنتظمة ألجلهم

                                                
  .وكالة بسكرة –وثائق لدى خزینة بنك الفالحة والتنمیة الریفیة . 1
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 .األمن واألرشيف -

 .وغيرها من المهام األخرى لدعواتوااالحتياجات : اإلعالنات -

  :BADRلهياكل التنظيمية لمختلف هياكل بنك الـا تحليل: ثالثا
  :من خالل تحليل الهياكل التنظيمية لبنك الفالحة والتنمية الريفية يمكن استنتاج ما يلي

هنـاك  من خالل التحليل لتطور الهيكل التنظيمي العام لبنك الفالحة والتنمية الريفية تستنتج أن  .1
  .عالقة طردية بين نمو وتوسيع البنك مع تغير الهيكل التنظيمي لكي يتماشى مع هذا النمو

عام لبنك الفالحة والتنميـة الريفيـة نالحـظ    لأيضا من خالل التحليل لتطور الهيكل التنظيمي ا .2
مديريـة  اإلدخال التدريجي للتكنولوجيا من خالل إنشاء مديريات اإلعالم اآللي خاصة، وكذا من خالل 

 .التسويق واالتصاالت

انطالقا من الهيكل التنظيمي العام لبنك الفالحة والتنمية الريفية نالحظ هناك ثـالث مسـتويات    .3
لهذا البنك وهي المديرية العامة والمساعدة في المستوى األول لتليها المديريات الجهويـة لالسـتغالل،   

وتطبيـق   ، وهو الذي يقوم باستقبال الجمهور)كالةالو(والتي تقوم بمساعدته في تسيير المستوى الثالث 
 .إستراتيجية البنك

أيضا يمكن استنتاج أن هناك تسلسل في األوامر من السلطة العليا مرورا بالمديريات الجهويـة   .4
، وفي بعض األحيان يكون التعامل بـين المديريـة العامـة    )المستويات السفلى(وصوال إلى الوكاالت 
 .التكاليف تخفيض، وهذا الختصار الوقت و2001بينه الهيكل التنظيمي لـوالوكالة مباشرة كما 

هناك مركزية في اتخاذ القرارات خاصة فيما يتعلق بتحديد سعر الفائدة وتوظيف المستخدمين،  .5
ولكن ال يمنع هذا من وجود المركزية في اتخاذ القرارات، حيث يمكن للمستوى الثاني اتخاذ قـرارات  

منحـه  ) المستوى الثالث( فيما يخص القروض هناك سقف معين تستطيع الوكالة ولكن محدودة، فمثال
وزه وإذا كان طالب القرض يريد مبلغ أكبر من ذلك السقف فإنه يحول إلى المديرية الجهويـة  ادون تج

لالستغالل وهي أيضا لديها سقف يستطيع من خالله الموافقة على منح القروض، فإذا تجـاوز مبلـغ   
 .(1)المحدد للمديرية، فإنه يتم دراسته من خالل المديرية العامة القرض السقف

أيضا من خالل التحليل للهياكل نالحظ أن هناك تقسيم للعمل في بنك الفالحة والتنمية الريفيـة   .6
من خالل تقسيم الوظائف كل على حدا من مديرية اإلعالم لوحدها إلى غيرها وأيضا كل موظف لـه  

ناك أيضا عدم تقسيم العمل، والمثال على ذلك هو نموذج البنك الجالس الـذي  وظيفة يقوم بها، ولكن ه
يعني ضرورة تمكن المستخدم في الوكالة من معرفة كل ما يتعلق بالبنك أي يصبح إن صح القول هـو  

 .بنك مصغر في ذاته، وهذا خدمة للزبائن للتعامل مع شخص في كل معامالتهم مثال طلب قرض

                                                
  ).الوادي –بسكرة (جلسة مع رئیس مصلحة المحاسبة بالمدیریة الجھویة لالستغالل . 1
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  :خالصة الفصل
  بنك الفالحة والتنمية الريفية الرائد في البنوك التجارية في الجزائر، ويحتل مرتبة مهمـة  يعتبر

يف أنه من مرحلة إلى أخـرى يـزداد   ، والتي تبين كهفي البنوك العربية، وهذا ما تبينه مراحل تطور
ت جديـدة  مواكبته للتكنولوجيا الجديدة، ومن خالل إدخال شبكاحجمه ورقعته من خالل ازدياد هياكله و

فـي  حديثـة  لخدمة العمالء، وأيضا ما يخص اإلعالم اآللي، وزاد أهمية البنك هو استخدامه لطـرق  
اإلداري الجيـد حيـث يمكـن     التقديرية التي توجه أعمال البنك، وأيضا بنظامـه إجراءات الميزانية 

:استنتاج
  ل، االسـتثمار،  إن الوكالة تقوم بتقدير ثالث ميزانيات وهي ميزانية االستغالل، التشـغي

 .حيث يتم تقدير كل الحسابات بالتفصيل

  أيضا تستخدم أسلوب حديث وهو برنامج"Excel "      لسـرعة فـي تنفيـذ إجـراء هـذه
 .الميزانية

 يتم تقدير في ميزانية االستغالل كال من الموارد واالستخدامات، اإليرادات، المصاريف. 

 وتعتمد الوكالة في تقدير ميزانياتها على ما يلي: 

 .محققات األعوام السابقة -

 .المبالغ التنبؤية المحددة من طرف مديرية الميزانية -

 .تدير تطور نشاط السنة محل التقدير -

أيضا تساعد معرفة المقتنيات الجديدة فيما يتعلق باالستثمار والحسابات الماديـة فـي    -
 .عملية التقدير، ألن ال يتم وضع مبالغ لها وهذا ألنها ما زالت صالحة للعمل

تعتمد الوكالة في تقدير اإليرادات والمصاريف االستغاللية على دقة التنبـؤ بـالموارد    -
 .واالستخدامات

حيـث يمكـن    ،ولتنفيذ هذه الميزانيات على أكمل وجه يجب وجود تنظيم جيـد لهـذا البنـك   
  :استخالص ما يلي

 .النمويتطور الهيكل التنظيمي لبنك الفالحة والتنمية الريفية كلما زاد حجمه في  -

ـ  - ، وهـي المديريـة العامـة ثـم     BADRهناك ثالث مستويات للتنظيم اإلداري لبنك الـ
المديريات الجهوية، فالوكاالت، حيث تمر تدريجيا األوامر من األعلى إلـى المسـتوى األسـفل    

ـ هذه القاعدة ألنه يمكن في بعض األحيـان أن تكـون العال  تعمل ولكن في بعض األحيان ال  ة ق
 .ديرية العامة والوكالةمباشرة بين الم

المركزية والالمركزية في اتخاذ القـرارات،   كال من ستعمل بنك الفالحة والتنمية الريفيةي -
في الفصل القادم سيتم توضيح كل من الرقابـة   ،وبعد التعريف بالتخطيط والتنظيم في هذا البنك

  .وتقييم األداء في هذا البنك


