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  متهيــد
،هذه الـتغريات   ات اليت مل يسبق هلا مثيل     تعرف الساحة اإلقتصادية اليوم سلسلة من التغري           

اليت متثل فيها العوملة والشراكة الدولية واإلقليميـة وزيـادة حتريـر األسـواق أحـد أهـم                  
 تتـسم   مؤشراا،جعلت من املرحلة احلالية حتمل الكثري من التغيري اجلذري يف هذه البيئة الـيت             

تغـري البيئـة   ( والاليقني،و غريت الكثري من املعطيات سواء على املـستوى الكلـي          باحلركية
  ).تغري إستراتيجيات املؤسسة(،أو على املستوى اجلزئي )اإلقتصادية

وإنطالقا من كون مفهوم اإلستراتيجية يتمثل يف خمتلف اآلليات اليت تسعى إىل إدارة التغيري                   
حيث أنه مع موجة    اخلية ومواجهة التحديات اخلارجية،   جيم املشكالت الد  بصورة تؤدي إىل حت   

اد العـاملي خـالل     التحوالت املتجددة يف العالقات اإلقتصادية الدولية اليت يشهدها اإلقتـص         
،قد أدت إىل تغيري وجهة النظر السائدة حول أن املؤسسات الكبرية احلجم هي        السنوات األخرية 

اهية اتمع،حيث يالحظ اليوم يف اإلقتصاديات املتقدمـة اإلهتمـام          حمرك اإلقتصاد وحتقيق رف   
املتزايد من قبل احلكومات بقطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة، الذي أصـبح يلعـب دورا              
إستراتيجيا من خالل مسامهته الفعالة واإلجيابية يف حتقيق النمو اإلقتصادي واإلجتماعي،ذلك أنه        

لي اإلمجايل من جهة  والتقليل من معدالت البطالـة مـن جهـة              يساهم يف إرتفاع الناتج احمل    
أخرى،إضافة إىل إمكانية هذا القطاع يف غزو األسواق اخلارجية يف ظل إقتصاد السوق،وبالتايل             

 الفائض اإلنتـاجي     إلستقبال ةاحلفاظ على اإلقتصاد الوطين من خماطر التحول إىل سوق جتاري         
كرب ضمن العـدد   سات الصغرية واملتوسطة  تشكل النسبة األ      هذه املؤس للدول املتقدمة،كما أن    

جي من حيـث تعـداده    فهو قطاع إستراتي،وبالتايلللنسيج املؤسسايت يف أغلب الدول اإلمجايل  
  . وتنوع جماالته

 يكنإن النجاح الذي حققه قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة على املستوى الدويل مل                   
 تنموية شاملة ومتكاملة تضمن إسهامات هذه       تنتيجة تبين إستراتيجيا  ،بل جاء   من قبيل الصدفة  

  .املؤسسات يف حتقيق التنمية اإلقتصادية املنشودة ضمن التغريات العاملية
دول الرائـدة يف       وبالرغم من تلك األمهية اإلستراتيجية املسجلة على مستوى إقتصاديات ال         

عاين من العديد من الصعوبات وخاصـة يف بدايـة          ا ت إال أ ة واملتوسطة، ريصغميدان املؤسسة ال  
،و حتول من إمكانية منوها وتطورها وإستمرارها،ويظهر ضمن أهم تلك الـصعوبات            هاتأسيس
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مشكل التمويل الذي أصبح ميثل أهم تلك العقبات يف ظل القصور املسجل على مستوى املوارد          
 املـصرفية القروض  اخلارجية كر التمويليةاملصاد من ل،وهو ما جيع املؤسساتاملالية الذاتية لتلك  
  .لتجسيد مشاريعهم   تلك املؤسسات للحصول على  التمويل الكايف أصحابوجهة الكثري من

بني املؤسسات املالية،أصـبحت البنـوك      تزايد عوملة مصادر التمويل وظهور املنافسة           ومع  
ستمرارها وزيادة رحبيتها يف    التجارية تبحث بكل الوسائل عن عمالء جدد لضمان دميومتها وا         

  . ظل هذه التحوالت املتجددة
  إشكالية البحث

 مـدى    حول معرفة  ،واليت تتمحور  ا ومن خالل الدراسة اليت نود القيام     ،مما سبق إنطالقا       
امات  لتفعيل إسـه   ويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة    مت  التجارية يف  بنوكلل اإلستراتيجي التوجه

وزيادة رحبية البنوك وحتقيق أهدافها مـن       ، من جهة  طوير اإلقتصاد الوطين   يف ت  هذه املؤسسات 
  : التايل إشكاليتنا طرح التسِاؤل،لذلك تتضمنجهة أخرى

 حنو اإلهتمام بتمويل املؤسـسات       التجارية بل البنوك قهل هناك توجه إستراتيجي من       -
 الصغرية واملتوسطة؟

  : الفرعية التاليةلتساؤالتونطرح ا
 بنوك التجارية لقطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة؟كيف تنظر ال  -
 ماهي طبيعة عالقة البنوك التجارية باملؤسسات الصغرية واملتوسطة؟  -
 ماهي طبيعة املؤسسات الصغرية واملتوسطة األكثر متويال من طرف البنوك التجارية؟  -
 يف دعـم     واهليئات احلكومية املتخصصة    التجارية اك تنسيق وتعاون بني البنوك    نهل ه   -

  ؟ من أجل تنمية هذا القطاعاملؤسسات الصغرية واملتوسطة وتنمية 
  :يات البحثفرض

  :يلي ماتتمثل فرضيات البحث في    
يعترب التوجه اإلستراتيجي للبنوك التجارية حنو اإلهتمام بتمويل املؤسسات الـصغرية            -

 التنميـة   واملتوسطة أحد اآلليات اليت تضمن تطوير دور هذه املؤسسات يف حتقيـق           
  ؛ورفع تنافسية هذه البنوك من جهة أخرى، من جهةةواالجتماعيقتصادية اال
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يشكل التمويل املصريف أحد أهم املصادر التمويلية املتاحة أمام أصحاب املؤسـسات             -
 ؛الصغرية واملتوسطة

 التجارية لقطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة على أنه قطاع واعد البد           كتنظر البنو  -
 ؛مام بهمن اإلهت

يعترب دور صناديق الضمان احلكومية أحد اآلليات اليت جتعل من البنوك التجارية تقبل              -
  .على متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة

  أهداف البحث
  :التاليةحتقيق األهداف    يسعى هذا البحث إىل 

 معرفة مدى األمهية اإلستراتيجية لقطاع املؤسسات الـصغرية واملتوسـطة ودورهـا يف              -
 حنو زيادة  التجارية على مجيع املستويات وخصوصا البنوك   وتوجيه أصحاب القرار   ،التنمية

 ؛اإلهتمام ذا القطاع
ها  مبنظومة املؤسسات الـصغرية واملتوسـطة،وجعل       التجارية معرفة مدى إهتمام البنوك    -

 ؛ اإلستراتيجينيئهاعمالضمن 
 . يف متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطةالعمومية البنوك ةتقييم مسامه -

  أمهية املوضوع
  :   تكمن أمهية موضوع الدراسة يف النقاط التالية 

 النتائج اإلجيابية اليت حققتها املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اإلقتـصاديات          أمهية مدى -
  ؛املتقدمة

هـا القـروض    العدد الكبري من املؤسسات الصغرية واملتوسطة واليت ترفض البنوك منح          -
 ؛وخصوصا تلك املؤسسات اليت هي يف مرحلة اإلنطالق

اقتراح عدة توصيات على ضوء النتائج اليت سيسفر عليها البحث واليت مـن شـأا أن        -
 .طة باملؤسسات الصغرية واملتوس التجاريةبتفعيل عالقة البنوكتسمح 

  ختيار املوضوعأسباب ا 
  :ىل إختيار هذا املوضوع ومنها   هناك العديد من األسباب اليت دفعتنا إ

 احلكومي بقطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة من خالل املنظومة املؤسـسية           االهتمام -
  ؛وجود إستراتيجية وطنية شاملة لتنمية هذا القطاعمع ،املتخصصة يف تنمية هذا القطاع
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ؤسـسات  إشكالية التمويل اليت تعترب أحد أهم العقبات اليت تقف أمام إنشاء وتطور امل             -
 ؛الصغرية واملتوسطة

يف ظل القيمة   ،املسامهة الضعيفة للبنوك اجلزائرية يف تقدمي التمويل الكايف هلذه املؤسسات          -
 2000 ما يقـارب     2005م السيولة املوجودة لديها واليت بلغت خالل سنة         املعتربة حلج 

 .مليار دينار جزائري
  : ج البحثـمنه
ان مع طبيعة البحث ناسبيت منهجني على  تلك األهداف إعداد هذا البحث لتحقيق   إعتمدنا يف      

 : يفواملتمثالن
إعتمدنا يف إعداد اجلانب النظري للبحث على املنهج الوصفي         :  املنهج الوصفي التحليلي   - 

،وحتديد بنوك للمؤسسات الصغرية واملتوسطة   التحليلي من أجل مجع املعلومات املتعلقة بتمويل ال       
تيجية هلذه املؤسسات يف اإلقتصاد الوطين ،ومن مث كيفية تعامل البنوك مع        واقع واملكانة اإلسترا  ال

 .املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف عمليات متويلها
ـ :منهج دراسة احلالة -  دعيم ولربط اجلانب النظري بالواقع العملي وحتقيقا لفائدة أكرب مت ت

بنوك العموميـة للمؤسـسات     اجلانب النظري جبانب تطبيقي ،يتمثل يف دراسة حالة متويل ال         
الصغرية واملتوسطة، عرب إستخدام أدوات مجع املعلومات املتمثلة أساسا يف اإلستمارة والتقارير            

  .اخلاصة بالبنوك العمومية
  :ة البحثـخط
 سنعتمد يف حتليلنا إلشكالية حبثنا على خطة تتكون من ثالثة فصول، حيث حنـاول مـن                  

 إىل  تطـرق ال،" اإلستراتيجية للمؤسسات الصغرية واملتوسـطة    األمهية  "خالل الفصل األول    
اإلطار املفاهيمي الذي يؤسس لتلك املفاهيم املتعلقة بتحديد مفهـوم املؤسـسات الـصغرية              
واملتوسطة وجمموعة اخلصائص اليت متيزها عن األنواع األخرى من املؤسسات،إضافة إىل خمتلف            

ية اإلستراتيجية هلذه املؤسسات ضمن إقتـصاديات       مصادر متويلها ودعمها،ومن مث حتديد األمه     
الدول املتقدمة واإلقتصاد الوطين عرب حتليل اإلحصائيات واملعطيات احملددة ملدى مـسامهاا يف             

وللوقوف على واقع منظومـة للمؤسـسات الـصغرية          حتقيق التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية،   
 وخمتلف املـشاكل    تلف مراحل تطورها،  واملتوسطة على مستوى اإلقتصاد الوطين نستعرض خم      
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اليت تعاين منها وحتد من منوها،لنصل إىل تصور تلك اإلستراتيجيات املتعلقة بآليـات تأهيلـها               
 اهليئات احلكومية املتخصصة يف دعـم تنميـة هـذه           ع تلك املنظومة م   عالقةو،وسبل ترقيتها 

  .املؤسسات وتطوير دورها يف اإلقتصاد الوطين 
الذي ينطلق  " متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة   دورها يف   البنوك و  "الثاينل   أما الفص      

من أن قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة قطاع إستراتيجي أثبت فعاليته علـى املـستويني              
 بالنسبة للبنوك،وللوقـوف    اإلقتصادي واإلجتماعي ميثل دون شك أحد العمالء اإلستراتيجيني       

فاهيم النظرية حول البنوك التجارية وأمهيتـها يف متويـل التنميـة    على ذلك نستعرض بعض امل   
اإلقتصادية،مث نتطرق إىل مناقشة طبيعة العالقة اليت ميكن أن تربطهـا البنـوك التجاريـة مـع      

ومن أجل الوصول إىل تأسيس عالقة بـني البنـك واملؤسـسة            املؤسسات الصغرية واملتوسطة،  
تعرض بعض آليات تفعيلها وحتسينها،كما يناقش    الفعالية نس الصغرية واملتوسطة تتميز بالدميومة و    

ثارهـا علـى متويـل املؤسـسات الـصغرية واملتوسـطة يف       آخمتلف اإلصالحات املصرفية و 
ة لتمويل إحتياجات هذه     تتحدد خمتلف أنواع القروض املصرفية املقترح      نطالقا من هذا  او،اجلزائر

  .راعيها البنك يف منح تلك القروضييت املؤسسات،إضافة إىل تلك احملددات والضوابط ال
  للمؤسسات الصغرية واملتوسطة   العموميةواقع متويل البنوك    "  أما الفصل الثالث واملعنون       

 خصوصيات املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف والية        فقد خصص للتعرف على    "بوالية املسيلة 
ع متويل البنوك العمومية للمؤسسات     كما نستعرض واق  ، املسيلة ودورها يف حتقيق التنمية احمللية     

الصغرية واملتوسطة بوالية املسيلة،حيث سنعتمد على دراسة عينة من البنوك العموميـة علـى              
 جلمع املعلومات للوقوف على واقـع   اإلحصائياتمستوى الوالية بإستخدام اإلستمارة واملقابلة   

يـة والتنظيميـة وتكاليفهـا      تعامل تلك البنوك مع هذه املؤسسات من حيث إجراءاا اإلدار         
  .واملشكالت اليت تعترض البنوك العمومية يف التعامل مع تلك املؤسسات ،التشغيلية

  .قترحاتوينتهي البحث خبامتة تتضمن أهم النتائج وامل    
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األھمیة االستراتیجیة للمؤسسات الصغیرة                                             الفصل األول
 والمتوسطة 

  :متهيد

ـ         ور إهتمامـات احلكومـات     لقد شكل موضوع املؤسسات الصغرية واملتوسـطة حم
ت يف حتقيـق التنميـة اإلقتـصادية        ا تلعبه هذه املؤسسات مـن إسـهاما       مب،إعترافا  والباحثني

،أو %50اإلجتماعية، سواء على مستوى مسامهتها يف الناتج احمللي اإلمجايل واليت تزيد عـن              و
 يف معظم اإلقتصاديات املتقدمـة،أو      %55 خلق الوظائف اليت تفوق    على مستوى قدراا على   

على مستوى أعدادها ضمن إمجايل النسيج املؤسسايت حيث تصل يف كثري من األحيان إىل أكثر               
 يف الدول املتقدمة ويف الدول النامية اليت هلا جتارب رائدة يف جمـال تنميـة وترقيـة              %90من  

   .املؤسسة الصغرية واملتوسطة
حاول من خالل هذا الفصل التعرف على األمهية اإلستراتيجية ملنظومة املؤسـسات      وسن

الصغرية واملتوسطة يف حتقيق التنمية على املستويني الدويل والوطين،و إبراز املفـاهيم النظريـة              
املتعلقة ا من خالل حتديد مفهومها وخصائصها ومزاياها،وخمتلف مصادر التمويـل املتاحـة             

إىل حتديد تلك املشكالت اليت تعاين منها وتعترض منوهـا وتطورهـا،وهو مـا              أمامها،إضافة  
   . يف ظل األوضاع الراهنةسيساعد على التصور إلستراتيجيات ترقيتها وسبل تأهيلها

  :وسيتم التعرض إىل ما سبق ذكره من خالل املباحث الثالثة التالية
  ؛ماهية املؤسسات الصغرية واملتوسطة:املبحث األول -
 ؛أمهية املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اإلقتصاد اجلزائري:حث الثايناملب -
واقع املنظومة املؤسسية لتنمية املؤسسات الـصغرية واملتوسـطة يف          :املبحث الثالث  -

  .اجلزائر
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  ماهية املؤسسات الصغرية واملتوسطة: املبحث األول
 اإلختالف بني الدول،لذلك    واملتوسطة جوهر  لقد شكل حتديد مفهوم املؤسسات الصغرية           

سنحاول ضمن هذا املبحث إبراز املفاهيم النظرية احملددة هلذه املؤسسات،إضافة إىل حتديد تلك             
  .اخلصائص اليت متيزها عن املؤسسات الكبرية احلجم

  مفهوم املؤسسات الصغرية واملتوسطة: األولاملطلب 
  من حيث احلجم   ،فقد تصنف ة العديد من وجهات النظر املختلف     تصنف املؤسسات حسب      

 من حيث طبيعة النـشاط      إليها،كما ميكن أن ينظر     مؤسسات صغرية أو متوسطة أو كبرية      إىل
 الذيحيث اهلدف   ،أما من   اخل....  مؤسسات صناعية أو جتارية أو وزراعية أو مالية        إىلفتصنف  
  .سات اخلريية مؤسسات هادفة للربح وأخرى غري هادفة للربح كاملؤس حتقيقه فهناكإىلتسعى 

 خمتلف يف حجمـه ويف      ومن ضمن هده التصنيفات يظهر بشكل جلي نوع من املؤسسات             
 الواسع  نتشارإلا،ومع   الصغرية واملتوسطة   وهو املؤسسات  إستراتيجياته إعداد،ويف  طريقة تسيريه 

يف حمدد وشـامل مـن       على تعر  تفاقإلا إشكالية يف كل دول العامل،تبقى      1 م .ص.مملصطلح  
 من املؤسسات املختلفة     هائال اه املنظومة من املؤسسات تشمل عدد     ذلك أن ه  ذ األمور،أصعب  

 يف مستويات النمو    ختالفإلا إىل إضافة،قتصاديةإلااألنشطة  تتوزع على العديد من     األحجام و 
لنامية صـغرية يف الدولـة   ي قد جيعل من املؤسسة الكبرية يف الدولة ا   ذ بني الدول ال   قتصاديإلا

لصغرية واملتوسطة عن بعـضها  ختتلف املؤسسات اشاط من النوحىت يف القطاع الواحد     ،املتقدمة
 تعمـل يف    فاملؤسسات اليت تعمل يف صناعة السيارات ختتلف عن تلك املؤسسات اليت          ،البعض

  .صناعة املالبس
ا النوع مـن املؤسـسات      ذ املفاهيمي حول ه   اإلطار حماوالت حتديد    قى مما سبق تب   نطالقاإ    

املؤسسات الـصغرية   صنيف  ختالف املعايري املستخدمة يف ت    إلك ب ذو، أخرى إىلن دولة   ختتلف م 
  .واملتوسطة

                                                
  .املؤسسات الصغرية واملتوسطة : م. ص. منعين بـ  1
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  الصغرية واملتوسطة تصنيف املؤسسات  املستخدمة يفاملعايري:أوال
  :ومها كالتايل م.ص.م إىلن من املعايري املستخدمة يف تصنيف املؤسسات اهناك نوع   
   :1ملعايري الكمية اليت حتدد حجم املؤسسات املعايري التاليةمن بني جمموعة ا:املعايري الكمية.1

  ؛معيار عدد العاملني -
  ؛معيار حجم رأس املال  -
  ؛معيار رقم األعمال  -
  ؛ احلصيلة السنوية معيار -
  .معيار احلصة السوقية للمؤسسة  -
  :ه اموعة املعايري التالية ذوتشمل ه  :عايري النوعيةامل.2

 ؛ية واملسؤولية اإلداريةطبيعة امللك -
 ؛ستقاللية إلا -
  .حجم السوق  -

مـن  ،ظهرت جمموعـة  سـسات  املؤ تـصنيف وعلى الرغم من تعدد املعايري املستخدمة يف           
،بينما )املعايري النوعية   ( ،ركز فيها البعض على اجلانب الوصفي       التعريفات على املستوى الدويل   

لك يكون التعريف أكثر دقـة كلمـا        ذ،وبعايريى اجلانب الكمي من امل    خر عل إعتمد البعض اآل  
  .) والكميةاملعايري النوعية( مل على جمموعة كبرية من املعايريإشت
  فهوم املؤسسات الصغرية واملتوسطةمل  احملددةعاريفبعض الت:ثانيا
 اد األورويب اإلحت املؤسسات الصغرية واملتوسطة يفتعريف.1

ملتوسـطة يف دول اإلحتـاد      ؤسـسات الـصغرية وا    بعد حماوالت عديدة لتوحيد مفهوم امل         
ـ ا جديد امفهوم 07/06/1996،أقرت اللجنة األوروبية يف     األورويب من   م . ص .م  ل

 ثالثـة معـايري     سـتخدمت اا التعريف   ذ،ويف ه تناسق السياسة األوروبية املوحدة   أجل ضمان   
  :أساسية
  ؛لالعماعدد  -
 ؛رقم األعمال السنوي -

                                                
  .15،16.، ص2002 ،األردن ، 1 توفيق عبد الرحيم يوسف ، ادارة األعمال التجارية الصغرية ، دار صفاء للنشر ،ط 1
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 .درجة االستقاللية -
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   :1كانت عملية تصنيف املؤسسات كمايليو
،ورقم أعماهلـا ال     عامال 250ؤسسة اليت توظف أقل من       هي تلك امل   :املؤسسة املتوسطة  -

 املؤسسات الكبرية يف رأمساهلا أقل    مشاركة،ونسبة  )ECUS(مليون وحدة أوروبية     40يتجاوز  
   .%25من 
ـ     عامال 50ؤسسة اليت تشغل أقل من       هي تلك امل   :املؤسسة الصغرية  - م ،وال يتجـاوز رق

    . قائما السابقستقالليةاإلمع بقاء معيار ، مليون وحدة أوروبية07أعماهلا 
  . عمال10هي تلك املؤسسة اليت ال يتجاوز عدد عماهلا : )الصغرية جدا( املصغرةاملؤسسة -
 اغة تعريف موحد يضمن عدم ظهـور      صي األورويب إىل    اإلحتاد املفهوم توصلت دول     وذا    

ا اإلطار جند   ذ،ويف ه 2 األوروبية االقتصادية فيما خيص السياسات     األعضاءاخلالفات بني الدول    
 واليت يقل فيها عدد العمال      م.ص.مـ   مبنح قروضه اخلاصة ل    م يقو لالستثمارأن البنك األورويب    

،وتتميز  مليـون وحـدة أوروبيـة      75 ال تقل عـن    عامل،وحصيلتها السنوية    500عن  
  .3)ثلث ن ال تتجاوز نسبة التحكم يف راس ماهلا الأ( ستقالليةإلبا
   اجلزائر يف ملؤسسات الصغرية واملتوسطة اتعريف.2
دمة مـن  نطالقا من نفس املعايري املستخ  إ واملتوسطةلقد عرفت اجلزائر املؤسسات الصغرية           

واملتوسطة لك بصدور القانون التوجيهي لترقية املؤسسات الصغرية   ذ،وقبل دول اإلحتاد األورويب   
عامل إىل  ) 01(،حيث عرفت املؤسسة املصغرة بأا تلك املؤسسة اليت تشغل من           2001يف  

 تتجاوز حصيلتها    ال أو مليون دينار جزائري     )20(،وحتقق رقم أعمال أقل من       عمال )09(
   . ماليني دينار جزائري)10 ( السنوية
،وحتقق رقـم  عامال) 49(ىل إ) 10(ليت تشغل من   أما املؤسسات الصغرية فهي تلك ا           

 مليون  )100( ،أو ال تتجاوز حصيلتها السنوية    مليون دينار جزائري  ) 200(أقل من   أعمال  
  .دينار جزائري

                                                
1  Jacques Zachmann, la politique communautaire en faveur des PME, Revue d'économie financière, n° 54, 
France, 1999, p.222. 

 الصغرية واملتوسطة وتطورها يف دول العامل ، الدورة الدولية حول متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة وتطوير دورها يف اإلقتصاديات تإمساعيل شعباين ،ماهية املؤسسا 2
  .64 .، ص2004،،منشورات خمرب الشراكة واإلستثمار يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الفضاء األورومغاريب2003 ماي 28-25غاربية ،جامعة سطيف امل

3 Pascal Lauraent et François Bourard, Economie d'entreprise, Tom 02, édition d’organisation, France, 1997, 
p.201. 
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إىل ) 50( توظـف مـابني      أما املؤسسات املتوسطة احلجم فهي تعرف بأا تلك الـيت              
دينار مليار  ) 02(مليون دينار جزائري و     ) 200( مابني   أعماهلا،ويكون رقم   عامل) 250(

مليـون دينـار    ) 500(مليون و ) 100(،أو يكون إمجايل حصيلتها السنوية مابني       يجزائر
  .1جزائري

  :ا التصنيف كمايلي ذوميكن تلخيص ه     
   املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائرتصنيفمعايري  :)  01 (اجلدول رقم        

  )دج(احلصيلة السنوية  )دج( رقم األعمال السنوي  )عامل( العمالة املوظفة   املعايري/املؤسسة 
   مليون 10 أقل من   مليون 20 أقل من  )09 (إىل )01(  املؤسسة املصغرة
   مليون 100 أقل من   مليون 200 أقل من  )49 (إىل) 10(  املؤسسة الصغرية

  املؤسسة املتوسطة
 إىل) 50(
)250(  

 500إىل 100 نم  مليار 02 إىل 200 من
   مليون

  .06.، ص77،2001، العدد ریدة الرسمیة، الجسطة لترقیة المؤسسات الصغیرة والمتويالتوجیھ القانون راجع: المصدر      

نيف املؤسسات إىل مؤسسات مـصغرة       الذي يضبط معايري تص    وذا يشكل هذا التعريف        
حل هـذه   عدة والدعم لصا   كل تدابري املسا    يف  احلكومية  لكل اهليئات   مرجعا صغرية ومتوسطة و

  . واملعطيات املتعلقة ااإلحصائياتإعداد املؤسسات و
  

  مؤسسات الصغرية واملتوسطة لل  اإلستراتيجيةمهيةاأل:املطلب الثاين
وضمن ،قتـصادية إلا عموما احملرك الرئيسي للنمو والتنمية       قتصاديةإلالقد شكلت املؤسسة        

  الصغرية واملتوسطة ة الذاتية واملؤسسات    هذه املؤسسات يظهر للوجود أمهية قوة املبادرة الريادي       
،وتتوضح أمهية هذه املؤسسات أكثر من خالل جمموعة اخلصائص         االقتصادييف حتقيق اإلقالع    

   . اليت متيزها عن املؤسسات الكبرية
  خصائص املؤسسات الصغرية واملتوسطة :أوال

مزايا تنافسية مقارنـة    تتميز املؤسسات الصغرية واملتوسطة بعدة خصائص متكنها من حتقيق             
  : يفيما يلباملؤسسات الكبرية واليت تتلخص 

                                                
  .06.،ص77، اجلريدة الرمسية ، العدد 2001-12-12 املتعلق بترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة ،املؤرخ يف 18- 01ن رقم القانو 1

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 8

األھمیة االستراتیجیة للمؤسسات الصغیرة                                             الفصل األول
 والمتوسطة 

،وبساطة  املال املطلوب إلنشائها     رأس  خنفاضإبحيث أا متتاز     :سهولة اإلنشاء والتكوين  .1
،حيث جند يف فرنسا تستغرق عملية إنشاء مؤسسة إداريـا  اءات اإلدارية املرتبطة بتكوينها   اإلجر

  . 1ساعة24أقل من 
ذلك أن قدرا تتجلى أكثـر يف تقـدميها          :ة على تقدمي منتجات وخدمات جديدة       القدر.2

يؤكد تبنيها وتشجيعها االت     ملنتجات متباينة إلشباع الرغبات املختلفة للمستهلكني،وهو ما      
جـات  ت من التطور اجلوهري للمن    % 98 وايلحيث تشري الدراسات أن ح    البحوث والتطوير، 

أن  أ  .م. الدراسـات يف الـو     هما تؤكد ،وهو   املؤسسات الصغرية  هانطالقاجلديدة كانت نقطة    
 على تكاليف البحث والتطوير وبالتايل يتأكد دورها يف التنمية          %95 املؤسسات تنفق حوايل  

   .قتصادياإلوالتطوير 
 يف املناطق النائيـة     نتشارهاإحيث من خالل    : يف املناطق األقل تطورا    االنتشارالقدرة على   .3

،وذلك بفضل مرونتـها يف     قيق التنمية اإلقليمية املتوازنة   مل على توزيع الدخل وحت    تع واملعزولة
 حتياجـات إ،وهو ما جيعلها أكثر قدرة على تلبية         وقلة حاجياا للهياكل القاعدية     املوقع اختيار

  . والنشاط حنو هذه املناطق ستثمارإلاالسوق احمللي واإلقليمي وتوجيه 
سـندا   املؤسسة الصغرية واملتوسـطة   حيث تعترب   : الكبرية القدرة على تدعيم املؤسسات   .4

،ذلك أن من قدرا تقوية املؤسسات الكبرية مـن خـالل تـوفري           أساسيا للمؤسسات الكبرية  
مي للخـدمات   أو تقوم بدور التوزيـع والتقـد      ) التكامل حنو اخللف  ( اإلستهالكات الوسيطة 

 مـن   ين اليابـا  االقتصاد به   زما متي ،وهو  وذلك يف إطار العقود من الباطن     ،)التكامل حنو األمام  (
  إىلالصغرية واملتوسـطة  املؤسسات الكبرية على املؤسسات  عتمادإنسبة  ،حيث تصل   خصوصية
ارات واملعـدات  ي يف صناعة الس  %88.4 يف صناعة املنسوجات وإىل نسبة       % 89.2

   .2اآلالتيف صناعة  % 86.9وإىل 
ـ  بساطة هيكلها التنظيمي     نإ:رة على ضمان الفعالية يف التسيري     القد.5 الـدقيق   دوالتحدي

،وهو  الداخلي،ميثل مسات طرق التسيري فيها     االتصال،ومرونة نظام   للمسؤوليات وتوضيح املهام  

                                                
1 Luc Matray , Les aides à la création d'entreprise , Revue d'économie Financière,op-cit, p.214. 

  .220.،ص2002يف الوطن العريب ، منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ، مصر، د هالة حممد لبيب عنبة ،إدارة املشروعات الصغرية  2
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 من العملية التسيريية تضمن حتقيق مؤشري الكفاءة والفعالية علـى مـستوى مجيـع               لما جيع 
 مع بيئـة  ت اليت تضمن سرعة التأقلم القراراختاذإ مع سرعة بما يتناس وهو،مستوياا الوظيفية 

  .األعمال السريعة التقلب
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 عتمـاد إلبا املؤسسات الصغرية واملتوسطة  عادة ما تتميز     :القدرة على التقليل من البطالة    .6
 على توفري مناصـب الـشغل       وهو ما يسمح برفع قدرا    ،ى التقنيات ذات الكثافة العمالية    عل

وقد أثبتت التجارب تفوق املؤسـسات   ،ملؤسسات الكبريةلبطالة مقارنة بامشكل اوالتقليل من   
 مليون فرصة   5.8أكثر من   حيث مت توفري    يف جمال توفري مناصب العمل،     واملتوسطة   ةالصغري

 الكـبرية   املؤسـسات ن  أيف حني   ،1992-1987 خالل الفترة   أ.م.الو     عمل يف   
   .1خالل نفس الفترة   مليون عامل 2.3        عن حوايلاستغنت
تتميز املؤسسات الصغرية واملتوسطة بالقدرة على      :  مع املتغريات البيئية   التأقلمالقدرة على   .7

للتكيـف   املؤسسات   وذلك نظرا للطبيعة املرنة هلذه    ،يد من مميزات الوضع العاملي اجلد     االستفادة
يـة  إمكان( مع هذه املتغريات،وأصبحت فرصة بقائها ومنوها أكرب بكثري من املؤسسات الكبرية            

  .2)التحول إىل إنتاج سلع وخدمات تتناسب مع متغريات السوق ومتطلباته
  أمهية املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف االقتصاديات املتقدمة  :ثانيا

 تقـاس   مـا قتصاديات املتقدمة،وعادة إلتلعب املؤسسات الصغرية واملتوسطة دورا هاما يف ا          
  : الوطين ضمن املؤشرات التاليةقتصادإلا أمهيتها بعدة مؤشرات منها نسبة مسامهتها يف

  ؛ضمن الناتج احمللي اإلمجايل -
  ؛ضمن عدد العمالة املوظفة -
  ؛ضمن املسامهة يف القيمة املضافة -
 . للمؤسساتاإلمجايلضمن العدد  -

 اقتـصاديات  يف بعض     م.ص.مبـ   املتعلقة لتلك األرقام واإلحصائيات     قراءتناومن خالل       
ربز واجلدول التايل ي  ،قتصاديإلا،تتجلى لنا  أمهيتها اإلستراتيجية يف حتقيق التقدم         دمةالدول املتق 

  : تلك األمهية أكثر

                                                
رجم نصيب و فاطمة الزهراء شايب ،املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف ظل العوملة ، الدورة الدولية حول متويل املؤسسات الصغرية واملتوسـطة وتطـوير دورهـا يف              1

  .80.،مرجع سابق، صاالقتصاديات املغاربية
  .16،17. ،ص2003 ، القاهرة ،1حممد هيكل، مهارات إدارة املشروعات الصغرية ،جمموعة النيل العربية ، ط 2
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     مة لبعض الدول املتقدقتصاديإلا يف النمو م.ص.ممسامهة :)02(دول رقماجل                   
  %:الوحدة                                                                                                                             

  اليابان  أ.م.الو  اإلحتاد األورويب     الدولة/املؤشرات  
  99.5  99.7  99.8  نسبة املؤسسات  

  74  54  66  نسبة العمالة املوظفة 
  57  48  55   لي اإلمجايل الناتج احملاملسامهة يف
  20  20  40  درات  الصا رفعاملسامهة يف

SOURCE: Jauques Zachmann ,op-cit, p.221.  

مصدر مهم يف    ك م.ص.م منظومة   أمهية تتجلى    هلذه املعطيات   كلية قتصاديةإوبنظرة       
 %55،حيث أن هذه املؤسسات تساهم يف اإلحتاد األورويب  بنـسبة            خلق الثروة والوظائف  

من  % 99.8وتشكل نسبة   عمالة املوظفة،  من ال  % 66،وبنسبة  إلمجايلمن الناتج احمللي ا   
،وهو ما جيعـل    رات دول اإلحتاد األورويب    من صاد  % 40وتساهم بنسبة    ،املؤسسايتالنسيج  

،حيث تـساهم   يات املتحدة األمريكية  وق مسامهة تلك املؤسسات يف الوال     مسامهتها الكلية تف  
 احمللي اإلمجايل وبتوظيـف    يف منو الناتج   % 48املؤسات الصغرية واملتوسطة األمريكية حبوايل      

 ،كما يظهر من اجلدول أن املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليابانية          % 54 بنسبة    تقدر عمالة
  من إمجايل الوظـائف يف اليابـان       % 74هي من املؤسسات اليت توفر مناصب العمل بنسبة         
  .متفوقة بذلك عن املؤسسات األمريكية واألوروبية

 مت توفريها من طرف      عدد الوظائف اليت   جتاوز 1995 -1988وخالل املرحلة        
املؤسسات اليت توظف أقل    (،عدد الوظائف اليت ختلت عنها املؤسسات الكبرية        هذه املؤسسات 

حيث يبلغ العدد الوظائف يف دول اإلحتاد األورويب،     عامل تشكل تقريبا مصدر خلق       100من  
  .1 )وظيفة لكل سنة 259000اإلمجايل للوظائف احملققة حوايل 

 التوجـه   ضرورةومن هذه املعطيات فالضرورة ملحة بالنسبة للدول العربية والدول املغاربية           
 كقطاع إستراتيجي لتحقيـق التنميـة،يف ظـل          باملؤسسات الصغرية واملتوسطة   هتمامإلا حنو

 . البيئة الداخلية واخلارجية تداعيات اليت تفرضها ظروف واملتغريات
 

                                                
1 Jacques Zachmann, op.cit, p.220. 
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   متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطةمصادر : الثالثطلبامل
ومنـو املؤسـسات الـصغرية           يعترب التمويل من أهم املشكالت اليت تقف أمـام تطـور            

،ويف هذا الصدد سنتطرق إىل خمتلف مصادر التمويل املتاحة أمام أصـحاب هـذه              واملتوسطة
  . لتمويل إنشاء وتوسيع وجتديد خمتلف إستثماراماملؤسسات

  لتمويل الداخليمصادر ا :أوال
  :مويل الداخلي يف العناصر التالية تتمثل مصادر الت   
  املدخرات الشخصية.1

           م       الشخصية ميلجأ أصحاب املؤسسات إىل اإلعتماد على مدخرايف متويـل إحتياجـا 
املالية،وخصوصا أثناء املراحل األوىل من نشأة املؤسسة،إذ من الصعب يف كثري من األحيان على             

،إضافة إىل رغبة أصحاب تلك     ب تلك املؤسسات احلصول على مصادر التمويل اخلارجي       أصحا
  . املاليةم إىل تلك املصادر اخلارجية للمحافظة على إستقالليتهوءعدم اللجاملؤسسات يف 

   التمويل الذايت.2
اا اليت حققتها املؤسسة من خمتلف نشاط     و  أو جزء منها   يشمل التمويل الذايت تلك األرباح         

،إضافة إىل اإلهتالكات واملؤونات املكونة ملواجهة      واليت تبقى لديها بصفة دائمة أو لفترة طويلة       
،وبشكل عام يعترب التمويل الذايت من أهم مـصادر         تكاليف حوادث مرتبط وقوعها باملستقبل    

  سواء من حيث تكاليفـه      )املؤسسات الناشئة حتديدا     ( م.ص.مالتمويل املستخدمة من طرف     
األطـراف   ثقـة    اما سيكـسبه  و من حيث تعبريه عن قدرة املؤسسة على متويل منوها،وهو           أ

ميثل أحد العوائق أمام احلصول علـى القـروض مـن           قد  ،إال أن ضعف هذا املصدر      اخلارجية
  . األخرىاملصادر اخلارجية

  مصادر التمويل اخلارجي :ثانيا
   :مايلي فيواليت نذكرها أمام املؤسسات، املتاحة هناك العديد من مصادر التمويل اخلارجي     
 اإلئتمان املصريف .1

ئتمان املصريف أحد أهم مصادر التمويل اخلارجي اليت تلجـأ إليهـا املؤسـسات              إليعترب ا     
         يف تلك الثقة اليت يوليهـا البنـك للمؤسـسة           اإلئتمان املصريف ويتمثل  ،م.ص.موخصوصا    

 أو تقدمي تعهدا من طرفـه  حتت تصرفها مبلغا من املال، بوضع )األشخاص أصحاب املشاريع ( 
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ويقوم الطرف املقترض يف ايـة الفتـرة بالوفـاء جبميـع            لفترة حمددة يتفق عليها الطرفني،    
                                                                                . 1وذلك لقاء فائدة حيصل عليها البنكماته،اإلتز

 مل يف طياا الكثري من املخاطر،      جليا أن وظيفة اإلئتمان اليت تقوم ا البنوك حت         روهنا يظه      
ئتمانيـة لتنظـيم عمليـة تقـدمي        إفالضرورة تستدعي تبين سياسات أو إستراتيجيات        لذلك  

  .ئتمانية إلالتسهيالت ا
  التمويل عن طريق مؤسسات رأس املال املخاطر.2

س املال املخاطر من األدوات التمويلية اليت تـساعد         أ ر ت  يعترب التمويل عن طريق مؤسسا        
،وتقوم فكرة هذا التمويل على قيام مؤسسة رأس        املؤسسات الصغرية واملتوسطة   دعم متويل على  

كيـة   إىل القروض البن املؤسسةستثمار دون جلوءإلاملسامهة بنسبة معينة من قيمة ا   باملال املخاطر   
،وبالتايل هذا النوع من التمويل يقـوم  ستثمارإلقتناء وسائل ا بإحأخرى وهو ما يسم   أو مصادر   

  .  الصغرية واملتوسطةت منظومة املؤسسامعلى فكرة املشاركة يف األرباح واخلسائر وهو ما يالئ
 االئتمان التجاري .3

وبالتايل فالبائع  ،) مثال م.ص.م( اإلئتمان التجاري هو أن يقوم البائع بالبيع ألجل للمشتري              
أما املشتري   أرباحه واحلفاظ على وفاء عمالئه،     مانح اإلئتمان يضمن رفع مبيعاته وبالتايل زيادة      

   :2ئتمان فيستمر يف مزاولة نشاطاته وحيصل على املزايا التاليةإلاحلاصل على ا
  ؛الئتمان التشغيلية لتكاليفالعدم حتمل  -
  . العمليةالئتمان التجاري من حيث اإلجراءات السهولة يف احلصول على ا -
 التمويل غري الرمسي.4

مة املؤسـسات الـصغرية     يشكل التمويل غري الرمسي أحد مصادر التمويل اخلارجي ملنظو             
وذلك نتيجة العراقيل اليت جيدها أصحاب املؤسسات يف احلصول على التمويل من              واملتوسطة،

ية يف التعامل مـع     أو نتيجة التحفضات الدين   .) .ي، البريوقراطية الفساد اإلدار ( اجلهات الرمسية   
تقدير أمهية التمويل الرمسي   حيث خلصت بعض الدراسات احلديثة اليت حاولت        ،التجاريةالبنوك  
 70بني ،وماروض اليت قدمتها البنوك التجاريةمن نسبة الق  %70،إىل أنه ميثل يف كوريا كميا

  .إىل املؤسسات الصغرية واملتوسطةي هو يف احلقيقة موجه  من اإلئتمان غري الرمس% 80و %
                                                

 .31.، ص2002صالح الدين حسن السيسي ، قضايا اقتصادية معاصرة ،دار غريب، القاهرة ،  1
 .93.توفيق عبد الرحيم يوسف، مرجع سابق ،ص 2
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 غري  هذا ويعتمد أصحاب املشاريع يف الدول املتقدمة والفقرية على السواء على املؤسسات                
،ولكن هذه املؤسسات أكثر أمهية يف الدول الفقرية نظرا لعدم قدرم       الرمسية يف تسيري معامالم   

   .1ويل الرمسيةعلى التعامل مع مؤسسات التم
ويأخذ التمويل غري الرمسي العديد من األشكال كالتمويل من األصدقاء واألقارب،مجعيات               

 .وغريها من األشكال األخرى ئتمانتناوب اإلدخار واإل
 التمويل عن طريق املؤسسات املتخصصة يف دعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة .5

، م.ص.م،ومنها منظومة   ية بعض القطاعات االقتصادية    وتنم سعيا من احلكومات حنو ترقية         
 و اهليئات احلكومية لتقدمي الدعم املايل والفين هلـذه املؤسـسات        تتقوم بإنشاء بعض املؤسسا   

ـ ( ،وذلك بتقدمي القروض أو اإلعانات املالية     للتقليل من حدة املشكالت املالية     طة قروض متوس
  .) مالية، أو قروض بدون فوائد  أو إعانات،أو طويلة األجل خمفضة الفوائد

 معيات املهنيةاجلالتمويل عن طريق .6

قطـاع املؤسـسات الـصغرية          تقوم بعض اجلمعيات املهنية باملسامهة يف تطوير وتنميـة          
املعلومات الـيت   نشر  ( لك بتقدمي اخلدمات االستشارية والفنية واملساعدات املالية      ذ،وواملتوسطة

  ..).تقدمي القروض بأسعار فائدة خمفضة ،ألصحاب املشاريع،م هذه املؤسسات،التوجيه 
 "مجعية رجال األعمـال باإلسـكندرية       " أن نذكره من مناذج هلذه اجلمعيات        ن     وما ميك 

  : 2 كمايلي1997 حىت اية 1990حيث كانت مسامهاا منذ عام 
  ؛75599 :عدد القروض املقدمة  -
  ؛ مستفيد28542:إمجايل املستفيدين  -
  ؛ وظيفة55680 : الوظائف اليت أنشئت عدد -
   . جنيه مصري21334250 :قيمة القروض  -

وذه النتائج يكون من املفيد تنظيم ودعم مثل هذه املبادرات للجمعيات واملنظمات غري      
   . يف دعم تنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطةاحلكومية

                                                
حممد عبد احلليم عمر ،التمويل عن طريق القنوات التمويلية غري الرمسية،الدورة الدولية حول متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة وتطوير دورها يف اإلقتصاديات املغاربية  1
  .363،364 .مرجع سابق، ص،
، 2004 ، 03صغرية واملتوسطة وتطويرها ، جملة العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري ، العـدد     حممود مرسي الشني ، جتربة مجهورية مصر العربية يف متويل املؤسسات ال             2

  .129.جامعة سطيف ، ص
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 التمويل عن طريق القطاع التكافلي والزكوي .7
   لقد أصبح القطاع التكافلي والزكوي أحد مصادر التمويل وأكثرها تـأثريا يف احلركيـة                 

االقتصادية من خالل توفري التمويل الكايف ااين موعة كبرية مـن أصـحاب املؤسـسات               
إضافة إىل تقدمي الدعم الفين للمورد البشري من خالل تأهيل أصحاب هذه            ،الصغرية واملتوسطة 

على ضـمان التـسيري الكـفء       املسامهة يف حتسني وتكوين الكفاءات القادرة       املؤسسات أو   
ستثمار يف  إلهتمام بتمويل املراكز املهنية واجلامعات كوسيلة ل      إل من خالل ا   وذلك،للمؤسسات

  . البشري العنصر
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  زائري املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اإلقتصاد اجل وواقعأمهية: املبحث الثاين
ات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية بعدة مراحل يف تطورها،حيـث كانـت يف            مرت املؤسس      

املراحل األوىل حمدودة األمهية يف اإلقتصاد اجلزائري،ولكن يف املرحلة األخرية ونتيجة تغري النمط      
التسيريي لإلقتصاد الوطين أصبحت هذه املؤسسات هلا مسامهة معتربة ضـمن الكـثري مـن               

  .املؤشرات اإلقتصادية
 مراحل تطور املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر  :طلب األولامل
ميكن أن نتعرض إىل تطور منظومة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف االقتصاد اجلزائـري                   

   :ضمن املراحل الثالث التالية
  1979-1962 رحلةتطور املؤسسات الصغرية واملتوسطة خالل امل :أوال

ـ  إلة الـصغرية واملتوسـطة يف ا  إن ظهور املؤسس         ري كـان بعـد فتـرة    قتـصاد اجلزائ
 قبل االسـتقالل كانـت حتـت ملكيـة املـستوطنني             م .ص.م،حيث أن أغلب    االستقالل

الفرنسيني،وكانت تلك اليت تعود إىل اجلزائريني تتميز باحملدودية من حيث أعدادها و مـستوى     
ل ونتيجة اهلجرة اجلماعية للفرنسيني مالكي      ستقالإلمسامهتها يف العمالة والقيمة املضافة،وبعد ا     

 الدولة اجلزائرية تسند عمليـات      ل،وهو ما جع   فقدت معظمها حركيتها االقتصادية    املؤسسات
               الـصادر بتـاريخ     20-62األمـر رقـم     ( اإلشراف على تسيريها إىل جلان التسيري الـذايت         

         الصادر بتاريخ  02-62،واملرسوم رقم   لشاغرةق بتسيري ومحاية األمالك ا    واملتعل) 21-08-1962
 38-62، واملرسوم رقم    الزراعية الشاغرة  ري يف املؤسسات   واملتعلق بلجان التسي   22-10-1962

  .1) واملتعلق بلجان التسيري يف املؤسسات الصناعية الشاغرة 1962-11-22الصادر بتاريخ 
 ،الذي جعل من 1971التسيري االشتراكي يف سنة     وبعد فترة التسيري الذايت مت صدور قانون              

ؤسس تلك املؤسسات تابعة للدولة يف ظل رؤية واضحة حنو تكريس مبادئ النظام االشتراكي امل     
،والذي ميثل فيه القطاع العام احملرك األساسي لتحقيق التنميـة          تصادي املخطط قعلى النظام اإل  

  .صناعات املصنعة واملنتجات الوسيطة االقتصادية وبالتركيز على املؤسسات الكبرية لل
وبصفة عامة مت خالل هذه املرحلة التقييد الكلـي للقطـاع اخلاص،وبالتـايل منظومـة                     

املؤسسات الصغرية واملتوسطة متيزت بضعف كبري وحمدودية تلك املؤسسات التابعة للقطـاع            
  .هذه الفترة وذا ظهرت بوادر فشل تطبيق هذه السياسة االشتراكية خالل .اخلاص

                                                
 .26،27. االقتصاد اجلزائري ،جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،مرجع سابق، ص والصغرية واملتوسطة يفةصاحلي صاحل ، أساليب تنمية املشروعات املصغر 1
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األھمیة االستراتیجیة للمؤسسات الصغیرة                                             الفصل األول
 والمتوسطة 

  1993-1980 رحلةامل تطور املؤسسات الصغرية واملتوسطة خالل:ثانيا
قتـصاد  إللية على مستوى ا    إلحداث إصالحات هيك    عديدة شهدت هذه املرحلة حماوالت        

ـ  ني األهداف املسطرة بـاملخطط     جمموعة وحسب،اجلزائري ) 1984-1980( ني األول ي اخلماس
شتراكي حنـو تفعيـل دور      إلرادة يف ظل استمرار النهج ا     فإن هناك إ  ،)1989-1985(والثاين  

 اعترافا صرحيا من قبـل الـسلطات        ل،وهو ما شك   اخلاص ع وإعطاء حرية أكرب للقطا    م.ص.م
،ويف هذا اإلطار صدرت جمموعـة مـن   قتصاديةإل جتسيد أهداف التنمية ا  بدور هذا القطاع يف   
ؤسسات الصغرية واملتوسـطة العامـة      ثارها احملدودة على مستوى قطاع امل     آالقوانني كانت هلا    

ية واملاليـة   ،وقوانني إعادة اهليكلية العضو   1982-08-21 ستثمار املؤرخ يف  إل ا قانون( واخلاصة  
ـ      بإ،وخمتلف اإلجراءات املتعلقة    قتصاديةإلللمؤسسات ا           وم ستقاللية املؤسـسات ضـمن مرس

  .)1988-10-04 املؤرخ يف 88-192
ئتمانية من املؤسـسات املاليـة      إل اجلزائرية ونتيجة احلاجة للمساعدات ا     ومع تفاقم األزمة        

 لتجسيد بـرامج  1989والنقدية الدولية وبداية مفاوضاا مع السلطات اجلزائرية إبتداء من سنة   
،صدرت العديد من القوانني اليت تعكس بداية التوجه        قتصاديإلستقرار ا إليح اهليكلي وا  التصح

قتصاد املخطط إلعطاء دور أكرب للقطـاع اخلـاص         إللتخلي عن نظام ا   حنو اقتصاد السوق وا   
  .الوطينقتصاد إلوالتقليص من التسيري اإلداري ل

،حيث بلغت أعدادها يف أواخر      اخلاصة م.ص.ملـ  ية التطور   وذا شهدت هذه املرحلة بدا        
   .1ةختلفاملقتصادية اإلنشاطات ال العديد منمؤسسة موزعة على  23000 حوايل 1993

ستثمار إل،وقانون ا 1990ولقد زادت أمهيتها خصوصا بعد صدور قانون النقد والقرض سنة                
ستثمار وإتاحة املزيد من املساواة بني      إل والذي يهدف إىل ترقية ا     1993-10-05الصادر بتاريخ   

  .اديني الوطنيني واخلواص واألجانبقتصإلاملتعاملني ا
  
  
  

                                                
ريدة وآخرون ، دور املشاريع الصغرية واملتوسطة يف االقتصاديات النامية  ومعوقات تنميتها ، الدورة الدولية حول متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة وتطوير                   لرقط ف  1

  .121.دورها يف االقتصاديات املغاربية ، مرجع سابق ، ص
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األھمیة االستراتیجیة للمؤسسات الصغیرة                                          الفصل األول
 والمتوسطة 

   :تايلخالل هذه الفترة حسب معطيات اجلدول ال م.ص.مولقد تطورت منظومة      
  مؤسسة:الوحدة       )1994-1991( حسب فروع النشاط م يف اجلزائر.ص.متطور :)03(اجلدول رقم 

  1994  1993  1992  1991   السنوات/فروع النشاط
  613  530  328  455  املناجم

  2801  2462  2117  2031  الصناعات احلديدية، املعادن الكهرباء، االليكترونيك 
  3334  2920  2070  2213  مواد البناء 

  655  586  408  643  كيمياء 
  8254  7211  7114  7582  الزراعة

  3623  3235  2817  3662  املنسوجات 
  1287  1136  1031  1043  اجللود

  4001  3492  2957  3334  اخلشب والفلني 
  1644  1447  1305  1419  صناعات خمتلفة

  26212  23019  20207  22382  اموع 
  .121.، ص مرجع سابق ،دة وآخرونی لرقط فر:المصدر   

  
   2004-1994 رحلةتطور املؤسسات الصغرية واملتوسطة خالل امل: ثالثا

قتـصاد الـسوق قـصد      إلعرفت هذه املرحلة إصالحات عميقة لتجسيد اإلطار القانوين              
  :قتصاد العاملي وحتقيق األهداف التالية ندماج يف اإلإلا

  ؛قتصاد السوق حمل اقتصاد مسري إدارياإل إحال -
 ؛قتصاديةإلستقاللية للمؤسسات اإلالبحث عن إعطاء فرصة أكرب من ا -
 ؛حترير أسعار التجارة اخلارجية واملبادالت الدولية -
 .ستقاللية للبنوك التجارية العمومية وبنك اجلزائر إلمنح ا -

لتزام اجلزائـر  إلنقد الدويل من خالل    وقد مت تنفيذ هذه اإلصالحات حتت مراقبة صندوق ا              
وتطبيـق  )31/05/1995إىل 1994 /01/04(قتصادي القصري املـدى   ستقرار اإل إلبتنفيذ برامج ا  

               إىل31/03/1995( اهليكلـي املتوسـط املـدى الـذي يغطـي الفتـرة            حبرنامج التـصحي  
 ملدة  1998يل اهليكلي لسنة    برنامج التعد (،إضافة إىل اتفاقيات مع البنك الدويل     )1998 /01/04

  ) .سنتني
 ، أدت إىل إرساء منظومـة قانونيـة        قد تفاقيات دولية إإن هذه اإلصالحات وما رافقها من           

تطوير املؤسـسات الـصغرية واملتوسـطة يف العديـد مـن األنـشطة              ستمهد ال حمالة حنو     
  : من خالل ،هذه املنظومة جتسدتاالقتصادية
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األھمیة االستراتیجیة للمؤسسات الصغیرة                                             الفصل األول
 والمتوسطة 

 ؛2001-08-20 الصادر يف 03-01 قانون تنمية االستثمار رقم .1
 ؛ القانون التوجيهي لترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة .2
 ؛ الوطنية لتسيري القرض املصغرةاملرسوم املتعلق بإنشاء الوكال .3
 ؛ستثمارات املؤسسات الصغرية واملتوسطةإصندوق ضمان قروض  .4
 واملتوسطة؛صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغرية  .5
 .الدعمصناديق ل  املراسيم احملددة واملنظمةعة متعددة منإضافة إىل جممو .6

  
 أمهية املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اإلقتصاد اجلزائري:املطلب الثاين

طورات ختتلف مـن مرحلـة إىل      ت  يف اجلزائر  منظومة املؤسسات الصغرية واملتوسطة   عرفت      
 بعـض  ض، نستعرد اجلزائريوللوقوف على أمهية هذه املؤسسات على مستوى اإلقتصا    أخرى،

   .املؤشرات اليت تبني مدى مسامهة تلك املؤسسات يف حتقيق األهداف املنتظرة منها
   تطور عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة:أوال

 مبختلف أحجامها مـن     م.ص.م عرف قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة تطورا يف عدد           
 توزيـع عـدد     إىل تبـاين   2005ة بـسنة    تشري اإلحصائيات اخلاص   ،حيثسنة إىل أخرى  

نه اجلـدول   ي بني القطاع العام والقطاع اخلاص واحلرفيني كما يب        الصغرية واملتوسطة املؤسسات  
  :التايل 

ــم اجلــدول     ــاع م: )04( رق ــات قط ــنيت م .ص.مكون ــني س             .2005 و 2004 ب
  مؤسسة:لوحدةا

  %    التغري  2005  2004  طبيعة املؤسسات 

  9.04  20393  +   245842  225449   اخلاصالقطاع

  12.33  96    +   874  778  القطاع العام

  10.76  3409  +  96072  86732  الصناعة التقليدية

  9.53  29829     342788  312959  اموع 
   .05.ص،2005 لمعطیات عام 08،نشریة المعلومات اإلقتصادیة،بیان رقم المؤسسات الصغیرة والمتوسطةوزارة :المصدر   

 حسب خمتلف   2002و 2001 لسنيت   ولقد كان توزيع عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة           
  :ول التايلد العمال كما هو موضح يف اجلدملعيار عدأحجامها وفقا 

  مؤسسة:الوحدة                  2002 و 2001  مابني سنةم.ص.م دتطور عد :)05(اجلدول رقم        
  % ة الزيادةنسب  2002  2001  املؤسسات 
  4.39  177733  170258  09 إىل 01 من
  12.74  9429  8363  49 إىل 10  من
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األھمیة االستراتیجیة للمؤسسات الصغیرة                                          الفصل األول
 والمتوسطة 

  10.22  1402  1272  250 إىل 50 من
  4.82  188564  179893  وع ـــام

  Source : Ministère de la PME et de l’artisanat, Actes des assises nationales de la PME, janvier 2004, p.37.  

 عمال 09 عامل إىل   01ويظهر من خالل اجلدول أن فئة املؤسسات املصغرة اليت تشغل من                 
  متثل فقطهذه األرقام  ونشري هنا إىل أن      ،م.ص.لـ م متثل الفئة األكرب من حيث العدد اإلمجايل        
  . الصندوق الوطين للتأمني اإلجتماعي  هيئاتعدد تلك املؤسسات املصرح ا لدى

  ل يف املؤسسات الصغرية واملتوسطةتطور التشغي:ثانيا
 حيث بلغت، مت توفريها من قبل املؤسسات الصغرية واملتوسطة       عدد الوظائف اليت   دقد تزاي ل      

وفقا ملعطيـات    وذلك    ، ة مصرح به لدى اهليئات الرمسي      عامال 838504 حوايل   2004مع اية   
  :اجلدول التايل

  عامل:الوحدة                   2005 و 2004  يف سنةم.ص.م.بـ تطور التشغيل :)06( اجلدول رقم   
  %النسبة   التغري  2005  2004  اتنوع املؤسس

  08  50229+   642987  592758  املؤسسات اخلاصة
  6.21  4457+   76283  71826  املؤسسات العامة
  10.82  18824+   192744  173920  الصناعة التقليدية
  38.09  319352+   1157856  838504  امــوع

 .06.،صالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة،مرجع سابقوزارة :المصدر       
 حسب معطيـات    تتمثل فئة املؤسسات الصغرية واملتوسطة األكثر توفريا ملناصب الشغل        و     

،وهذا مـايعين    عمال 09إىل   01 اليت توظف من      املصغرة  يف فئة املؤسسات   2002و   2001سنة  
  .غرية واملتوسطة هي عبارة عن مؤسسات مصغرةأن معظم منظومة املؤسسات الص

هـو مـبني يف     ،وفقا ملا   فهي متباينة  م.ص.م  فئات  وعن توزيع عدد األجراء على خمتلف         
   : اجلدول الالحق

  2002  و2001  يف سنةم.ص.متوزيع التشغيل على  : )07( اجلدول رقم            

  أصناف املؤسسات
عدد 
  )2002(املؤسسات

 عدد األجراء
)2001(  

عدد األجراء 
)2002(  

  التغـري
متوسط عدد 
العمال لكل 
  مؤسسة

  2  15561+   340646  325085  177733  09 إىل 01من 

 19 +23278  179585  156450  9429  49 إىل 10من 

  150  44676-  210851  255527  1402 إىل 50من 
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األھمیة االستراتیجیة للمؤسسات الصغیرة                                             الفصل األول
 والمتوسطة 

250  
  4  5980 -  731082  737062  188564  اموع 

       Source : Ministère de la PME et de l’artisanat, op-cit, p.37.  

  : ما يأيت  ميكن أن نالحظ السابقمن خالل قراءة اجلدول 
 ؛هناك تباين يف توزيع الوظائف بني خمتلف فئات املؤسسات الصغرية واملتوسطة -
عرفت زيادة يف عدد الوظـائف يف سـنة         )  عمال 09 إىل   01من  ( فئة املؤسسات املصغرة     -

  ؛2001 مقارنة بسنة 4.78% مبعدل زيادة يقدربـ  2002
سـجلت تزايـد يف عـدد    ، عامال49عامل إىل 10اليت تشغل من فئة املؤسسات الصغرية و  -

  ؛2001 وظيفة مقارنة بسنة 23278األجراء بـ 
 يف  اخرى سجلت تناقـص   ،وعلى العكس من املؤسسات األ    احلجمفئة املؤسسات املتوسطة     -

  ؛ 2001مقارنة بسنة  %17.48  نسبة لما يعاد أي 44676اض يقدر بـ خنفعدد الوظائف با
 الـيت تـساهم     عامل هي 250إىل  50واليت تشغل من     ةكما نالحظ أن املؤسسات املتوسط     -

 من حيث توفري فرص الشغل،حيث رغم عددها القليل مقارنة باألنواع األخرى            بشكل كبري 
 وبالتايلعامـل لكـل مؤسـسة،      150 يلحوامن املؤسسات يبلغ متوسط عدد العمال فيها        

 تـوفري    يف نتائجه اإلجيابية لتركيز على اإلهتمام أكثر باملؤسسات املتوسطة احلجم        ل سيكون
 . البطالةسبةايل التخفيض من نتمناصب الشغل وبال

 علـى خمتلـف القطاعـات        لدى املؤسسات الصغرية واملتوسـطة      األجراء  عدد ويتوزع    
  :نه اجلدول الالحقي كما يبذه املؤسسات هلقتصاديةإلوالنشاطات ا

  2002 لسنة توزيع األجراء على خمتلف القطاعات الرئيسية :) 08 ( اجلدول رقم       
  % النسبة  عدد األجراء  القطاعات الرئيسية
  31.52  230489  البناء واألشغال العمومية

  11.87  86834  التجارة
  05.40  39525  ملواصالتالنقل وا
  06.46  47232  اخلدمات

  06.74  49348  الصناعات الغذائية
  04.52  33104  الفنادق والسياحة

  05.26  38521  الزراعة والصيد

  04.54  33228  مواد البناء
  100  558281  اموع

         Source : Ministère de la PME et de l’artisanat, op-cit, p.39.    

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 23

األھمیة االستراتیجیة للمؤسسات الصغیرة                                          الفصل األول
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 أن قطاع البناء واألشغال العمومية هو أكـرب   بق السا  ونالحظ من خالل معطيات اجلدول         
 من العدد اإلمجايل للوظـائف الـيت مت         % 30النشاطات املولدة للوظائف حيث يتعدى نسبة       

أمـا   تبة الثانية من حيث عدد األجراء،     مث يأيت قطاع التجارة يف املر     ،م.ص.مطرف  توفريها من   
دى املسامهة الفردية لكـل نـشاط يف        حيث ال تتع   ، حمدودةباقي النشاطات فتبقى مسامهتها     

  .من إمجايل عدد الوظائف  %5الغالب معدل 
  توزيع املؤسسات الصغرية واملتوسطة على القطاعات اإلقتصادية:ثالثا
املؤسـسات الـصغرية    هناك العديد من القطاعات اإلقتصادية اليت كانت جمـال نـشاط                

  العديد مـن   يع تلك املؤسسات على   إىل توز  2005 بعض معطيات سنة   ،حيث تشري واملتوسطة
  :كما هو موضح يف اجلدول التايل القطاعات اإلقتصادية،

  2005  لسنةقتصاديةإلعلى القطاعات ا  اخلاصةم.ص.متوزيع عدد  :)  09 (اجلدول رقم     
  %النسبة   عدد املؤسسات  قطاع النشاط  الرقم
  32.83  80716  البناء واألشغال العمومية  01
  17.16  42183  التجارة  02
  9.00  22119  النقل واملواصالت  03
  7.38  18148  اخلدمات للعائالت  04
  6.14  15099  الفندقة والسياحة  05
  5.86  14417  الصناعات الغذائية   06
  4.94  12143  تاخلدمات للمؤسسا  07
  16.68  41017  قطاعات أخرى  08

  100  245482  امــــوع
              .14.،صمرجع سابقسات الصغیرة والمتوسطة ،المؤسوزارة :المصدر            

ن قطاع البناء واألشغال العمومية ميثـل أهـم         فإ  السابق  من خالل اجلدول   كما نالحظ و      
قطاعات اإلستثمار حيث ميثل النسبة األكرب من حيث العدد اإلمجايل للمؤسـسات الـصغرية              

 بنسبة تفـوق    يقطاع التجار ال  يف ات اخلاصة د هذه املؤسس  اجوت إىل   ة، إضاف  اخلاصة واملتوسطة
  .% 09 واملواصالت بنسبة حوايل وقطاع النقل 17%

ويف تنميـة     اإلمجـايل  لـي مسامهة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف منو النـاتج احمل         :رابعا
  الصادرات

   لي اإلمجايليف منو الناتج احملمسامهة املؤسسات الصغرية واملتوسطة .1
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 من نسبة كبرية ضمن العدد اإلمجـايل         اخلاصة ثله املؤسسات الصغرية واملتوسطة   نظر ملا مت       
 الناتج   من %75 وايلح 2004فقد بلغت مسامهتها خالل سنة     للمؤسسات بكل أنواعها،  

ن القطاع اخلاص يساهم بنسبة كبرية يف        أ وهو ما يعين   ، خارج قطاع احملروقات   اإلمجايل لياحمل
وهذا حسب املعطيات املنشورة على هذا القطاع واليت ال تـضم           ،يلإلمجا ا احملليتكوين الناتج   

 ،واليت تنشط يف القطاع غري الرمسـي  الرمسية   اهليئات املؤسسات غري املسجلة لدى       تلك مسامهة
مما ال يعطي الصورة احلقيقية عن املسامهة الفعلية للقطاع اخلاص،وذلك بسبب العديـد مـن               

ىل منـع إنـشاء وبـروز       ؤسسات إىل األنشطة غري الرمسية وإ     العوائق واليت تدفع بالكثري من امل     
،ولكن هناك  ت القطاع غري الرمسي تبقى حمدودة     ،وبالتايل فإن مسامهة مؤسسا   مؤسسات جديدة 

 تـضمن  آليـات إمكانية للتخفيف من املشكالت واليت تقف أمام تطورها ومنوها بالبحث عن        
 املثلـى لنمـو    اإلقتـصادية  البيئةتوفري متطلباهتمام بتإلا الرمسي بزيادة  قتصادإلا يف   اندماجها

  .املؤسسات الصغرية واملتوسطة 
   الصادرات تنمية مسامهة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف .2

 ضمن مؤشرات    يف تنمية الصادرات الوطنية    الصغرية واملتوسطة  بلغت مسامهة املؤسسات     لقد   
  : املستويات التالية2002سنة لالتجارة اخلارجية 

 87 مؤسسة تنتمي للقطـاع اخلـاص و         215(  مؤسسة   302 :عدد املؤسسات املصدرة     -
 ؛)  تنتمي للقطاع العام مؤسسة

 ضمن احلجم اإلمجايل للصادرات من سنة الصغرية واملتوسطة تبلغ نسبة مسامهة املؤسسات      -
 ؛ % 4  حوايل2002 حىت سنة 1999
 مليـون دوالر والـيت      600وايل  تبلغ قيمة الصادرات للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ح       -

 :تتوزع كمايلي 
 %:الوحدة      م.ص. من طرف مطبيعة السلع واملنتجات املصدرة) :10 (اجلدول  رقم   

  النسبة   أصناف السلع املصدرة
  3  منتوجات نصف مصنعة

  0.27  منتوجات خام 

  0.26  سلع التجهيز الصناعي 

  0.21  سلع غذائية 

  0.14  االستهالكسلع 
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  0.11  ع التجهيز الفالحي سل

  4  امـــوع
                                                             Source : Ministère de la PME et de l’artisanat, op-cit, p.43.     

    وكما يظهر من خالل اجلدول أعاله فإن املؤسسات الصغرية واملتوسطة تقوم بتصدير 
 إىل م.ص.ملع واملنتجات خارج قطاع احملروقات،ولكن مبقارنة قيمة صادرات العديد من الس

إمجايل الصادرات الوطنية خارج قطاع احملروقات يظهر أن هذه املؤسسات متثل النسبة األكرب 
  .ضمن إمجايل الصادرات

  
  مشكالت تنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر:املطلب الثالث

لية األساسية لتحقيق التنمية     التجربة أن املؤسسات الصغرية واملتوسطة هي اآل       د أن أثبتت  عب     
تبقى تواجه هذه املنظومة من املؤسسات يف       من خالل نتائجها اإلجيابية،   ، واإلجتماعية قتصاديةإلا

رقل مـسار    العديد من املعوقات واملشكالت اليت تع      ومن بينها اجلزائر،  النامية  الكثري من الدول    
وسنركز على أهـم    جتماعية،إلقتصادية وا إلفعاليتها ا ،وحتد من زيادة     ومنوها وتطورها  إنشائها

  :املشكالت يف النقاط التالية 
  املؤسسات الصغرية واملتوسطةمشكالت متويل :أوال
 توسيع أي مؤسـسة صـغرية أو   نشاء أوإيعرب التمويل عن أهم مشكلة تقف كعائق أمام        

 الـذي مل    الشيءلة رؤوس أمواهلا اخلاصة     آبه هذه املؤسسات هو ض     زما متتا ، ذلك أن    متوسطة
 املؤسسات املـصرفية مـن      هما تشترط زيادة على    ، التمويلية  من اخلدمات  ستفادةإلاميكنها من   
  .املؤسسات من فوائد مرتفعة على أصحاب هذه هوما تفرضالضمانات 

ـ   ويف إحدى الدراسات اليت قام ا البنك الفرنسي              يف سـنة    (BDPME) م.ص.مة   لتنمي
 حـول   الفرنـسية  جمموعة كبرية من رؤساء املؤسسات الصغرية واملتوسطةواليت مشلت  ،1996

 كانت نتائج الدراسة تشري إىل أن أهـم العوامـل         عوامل اليت حتد من تطور مؤسسام،     طبيعة ال 
 همـا تؤكـد   هذا  وض،إضافة إىل تكاليفها املرتفعة،   وفرة القرو عدم   إشكالية التمويل و   تتمثل يف 

  من إشـكالية متويـل     لما جيع ،وهو  متت يف هذا اإلطار يف معظم الدول      خمتلف الدراسات اليت    
  .1غري فعالة م.ص.م - إشكالية دولية جتعل من العالقة بنك املؤسسات الصغرية واملتوسطة

                                                
1 Sylvie Cieply ,Marcelline Grondin ,Expertise et contrôle des risques PME par le chargé de clientèles, Revue 
d'économie Financière , op-cit, p.63. 
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   واملشكالت املرتبطة بالعقارةاملشكالت اإلدارية والتنظيمي:ثانيا
   ةرية والتنظيمياإلدااملشكالت  .1

وتقيد األفكار اليت حيملها أصحاب املشاريع واملبدعني مبجموعة        كثريا ما تصدم املبادرات          
من العوائق اإلدارية واإلجراءات البريوقراطية املعقدة،اليت تتطلب الكثري من الوثائق واملوافقـات          

 ة املعنية،فعلى سـبيل املثـال  اإلدارية، إضافة إىل تباطؤ اإلجراءات على مستوى اجلهات اإلداري     
 الفعلي للمشروع   نطالقإللاملدة الالزمة إلقامة مشروع تزيد عن الثالثة أشهر،واملدة املتوسطة          

    1. سنوات05والدخول يف مرحلة التشغيل تصل إىل 
  املشاكل املرتبطة بالعقار والعقار الصناعي .2

  تلك لصغرية واملتوسطة ال تقل أمهية عن     إن مشكلة العقار اليت يعاين منها قطاع املؤسسات ا            
كن إقامة املشروع تعد عمليـة أساسـية يف         امألاملشكالت السابقة،ذلك أن التسوية العقارية      

ملتوفرة حـول   ففي اجلزائر وعلى ضوء املعطيات ا     ،ارية لإلجراءات الوثائقية األخرى   التسوية اإلد 
 منطقة نـشاط،تتربع    44وكذا  ،ناعية منطقة ص  72 حوايل    وجود تشري إىل ،حالة العقار الصناعي  

وهنا يظهر جيدا   . هكتار ملناطق املشاط  78881هكتار للمناطق الصناعية و   14800على مساحة   
 األمثـل للمنـاطق   سـتغالل إلاأن مشكلة العقار الصناعي يف اجلزائر ال تتعلق سوى مبجـرد           

 يتم حتريرهـا لـصاحل      مل اليت   وستغلة  املحيث توجد الكثري من اهلياكل القاعدية غري        ،املوجودة
  .ثمرين لتجسيد مشاريعهم وطموحاماملست
  وضعف مستويات تأهيل املوارد البشريةاملشكالت التسيريية :ثالثا

   املشكالت التسيريية .1
 حتد من قدرة املؤسسات      اليت ينطوي حتت املشكالت التسيريية جمموعة من العوامل الفرعية           

  :منهاإلدارة الفعالة واليت نذكر  ممارسة اعلىالصغرية واملتوسطة 
  ؛بيعة امللكيةط . أ
  ؛ تفويض الصالحيات ألطراف خارجية يفعدم رغبة املالكني.ب

                                                
  .41.صاحلي صاحل ، مرجع سابق ، ص 1
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  . للمستقبلواالستشراف اإلداريني على التنبؤ والتخطيط املسريين  قدرةحمدودية .ج
  

  مشكل ضعف مستويات تأهيل املوارد البشرية .2
النقائص على تعاين من جمموعة من  م.ص.م ،إال أنصر البشريمهية اإلستراتيجية للعن   رغم األ

  :،واليت من بينها مستوى العنصر البشري
  ؛ للمؤسسةمستوى اإلدارة العامةعدم توافر اإلطارات ذات الكفاءة العالية على  . أ
 ؛ م.ص.م ضعف الوعي باملهارات الريادية الفردية واإلبتكارية لدى أصحاب  .ب
 ؛ هذه املؤسساتحتياجاتإ  معريب وعدم توافقهضعف مستوى التد .ج
 ؛التسويق وغريه من الوظائف األخرى يف جمال نقص الكفاءات املتخصصة .د
 بالعديد من الوظائف اإلدارية على غرار املؤسسات الكربى أيـن           قيام املالك أو املسري    .ه

  .جند التخصص الوظيفي اإلداري
  ماج يف اإلقتصاد العاملي ومشكالت اإلنداملشكالت التسويقية:رابعا

   املشكالت التسويقية .1
  : وتضم هذه املشكالت النقائص التالية   

  ؛ بالبحوث التسويقية ونقص املعلومات عن الظروف السوقيةهتمامإلاعدم  .أ 
 ؛ت متخصصة لتسويق منتجات املؤسسات الصغرية واملتوسطةآعدم وجود منش .ب
 أمهيةرض الوطنية والدولية نتيجة النظرة السلبية حول         يف املعا  االشتراكيف  نقص اخلربة    .ج

  .املعارض وعدم وجود فائدة من املشاركة فيهاهذه 
  ندماج يف االقتصاد العامليإلمشكالت ا.2

 التجاري لألسواق الدولية وحريـة التبـادل      نفتاحإلااحلالية حنو زيادة    يف ظل املستجدات         
ستواجه  إلنظمام للمنظمة العاملية للتجارة،   لعملية اإلعداد   وية،الشراكة اإلقليم التجاري يف إطار    

الكثري من املؤسسات الصغرية واملتوسطة الكثري من التحديات اليت ستؤثر على فـرص منوهـا               
       العديـد مـن    وضعحيث يف غياب القدرة على منافسة املنتجات األجنبية سيكون           وتطورها،

ف والرفع من تنافسيتها أو اخلـروج احلتمـي مـن    التكي  جد معقد،أين البد هلا من   م.ص.م  
  .قتصاد السوقإالسوق والذي تفرضه قوانني 
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 املشكالت املرتبطة بنظام املعلومات :خامسا
 تلك  هناك ، من املؤسسات الصغرية واملتوسطة    يف إطار املشكالت اليت تعترض تطور الكثري           
البيئة ( لق بدراسة السوق والبيئة اخلارجية      معلومات خاصة فيما يتع   للنظام   بعدم وجود    املتعلقة

 تظهر غالبا يف بداية السنوات األوىل من إنـشاء هـذه            هذه اإلشكالية و،)القانونية والتنظيمية   
  .املؤسسات

من أجل حتديد العوائـق      2002 سنة   عاملي باجلزائر الدراسة اليت قام ا البنك ال     وفيما خيص       
    : 1،كانت أهم مخسة عوائق كمايليت الصغرية واملتوسطة منو املؤسساوالقيود اليت تعترض

 ؛صعوبة احلصول على العقار الصناعي .1
 ؛ )ارتفاع تكلفة القرض( صعوبة احلصول على القروض املصرفية  .2
  ؛العوائق اإلدارية والتنظيمية .3
 ؛ضعف املوارد البشرية من حيث التأهيل .4
  .ة العاماالقتصاديةعدم وضوح السياسة  .5
  

 إستراتيجية تنمية منظومة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر :املطلب الرابع
اليت تسعى إىل إحداث     تتضمن هذه اإلستراتيجية جمموعة من املتطلبات املتكاملة واملتناسقة،            

 ملنظومة املؤسسات الصغرية واملتوسطة إلحـداث        العام تغيري إجيايب حقيقي على مستوى األداء     
     :،وسيتم تلخيص هذه املتطلبات يف النقاط التالية لتنمية الشاملةا

   واملايل واملصريف والتنظيميضرورة حتسني احمليط اإلداري:أوال
   والتنظيمي ضرورة حتسني احمليط اإلداري .1

  :يتم حتسني احمليط اإلداري والتنظيمي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة من خالل    
 ؛إلجراءات اإلدارية واملوافقات املتعلقة مبنح التراخيصتسهيل خمتلف ا . أ
مـديريات  (  مبختلف اهليئات احلكومية     م.ص.متسهيل اإلجراءات اليت تنظم عالقة       .ب

 ؛ ....)الضرائب، اجلمارك ، الوكاالت العقارية 
                                                

1 Ministère de la PME et de l'artisanat, op-cit, p.72. 
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        م.ص.م حتياجـات إو عند إعداد القوانني والتشريعات عوائـق  عتبارإلااألخذ بعني   .ج
 ....) . قانون العقار الصناعي ، قانون الضرائب ، قوانني املنافسة(
   ضرورة حتسني احمليط املايل واملصريف .2

  : اإلجراءات التالية باختاذ املايل واملصريف احمليطيتم حتسني       
  ؛تسهيل خمتلف اإلجراءات املتعلقة باحلصول على القروض املصرفية .أ
دعم فرق الفائـدة    (  م.ص.ملـ   التجارية على تقدمي القروض      التحفيز الكايف للبنوك   .ب

 ؛ )الصغرية واملتوسطةبني القروض املقدمة للمستثمرين وتلك املقدمة ألصحاب املؤسسات 
 ؛ منح القروضناديق الضمان للقروض وجعلها أداة لتسهيل تفعيل دور ص .ج
  ؛م.ص.م يف إنشاء بنوك متخصصة يف متويل اإلسراع .د
  ؛م.ص.م حتياجاتإ أدوات متويلية جديدة تتماشى مع بتكارإور تطوي .ه
  ؛حتسني وسائل الدفع املستخدمة يف املبادالت التجارية .و
 ؛ م.ص.م -ليات حتسني العالقة بنك آالبحث عن  .ن
ومنحها إمتيازات جبائية لزيادة توسيع جماالت       إنشاء مؤسسات رأس املال املخاطر،     دعم .ر

 .نشاطها
  رة اإلسراع يف رفع تنافسية املؤسسات الصغرية واملتوسطة ضرو:ثانيا
  :تتم عملية حتسني تنافسية املؤسسات الصغرية واملتوسطة من خالل اإلجراءات التالية      

  ؛ التكنولوجي لتحقيق املزايا التنافسيةبتكارإلوا بالتكوين والبحث العلمي هتمامإلا .1
     م.ص.م واملساندة الفنية ألصـحاب      ستشارةإلا  تدعيم إنشاء مراكز متخصصة يف تقدمي      .2

 ؛ ...)إجناز الدراسات التسويقية،تأهيل الكفاءات اإلدارية باملؤسسة ( 
 يف خدمة قضايا    ،وجعله كبنك للمعطيات  م.ص.مرقية   لت ستشاريإلاتفعيل دور اجلهاز     .3

 ؛ )م.ص.م قطاعمجع ونشر املعلومات اليت متس ( املؤسسات 
، نظـم  حتسني نظم التـسيري واإلدارة (  م.ص.ملـ نب اإلداري والتنظيمي     اجلا نيحتس .4

  ؛)اإلنتاج
 ؛ العامليةقتصاديةإلا يف احلركية ندماجإلل م.ص.م:لـإعداد برامج تأهيلية  .5
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على املستوى احمللي والوطين وفرص اإلستثمار املتواجـدة   م.ص.مإنشاء خريطة لتواجد   .6
 ؛رقية املناولة والشراكة لتفعيل وتعلى املستوى احمللي

 .م.ص.متوسيع برامج التعاون الدويل يف جمال التأهيل وحتسني مستوى  .7
  ضرورة جتسيد فكرة العمل احلر واملبادرة الريادية الفردية :ثالثا
    : بـ هتمامإلا وتتجسد هذه الفكرة من خالل    

 ؛ )Promotion de l'esprit d'entreprise(ترقية روح املقاولة  .1
 ؛ ختصصات علمية تعىن بقضايا املؤسسات الصغرية واملتوسطة إجياد .2
 ؛ قتصاديةإلاغرس فكرة املشاركة اجلماعية ألطراف اتمع يف حتقيق التنمية  .3
 ؛املؤسسات الصغرية واملتوسطة بقطاع تعميق التشاور واحلوار مع كل اهليئات املعنية .4
 اخلاصة بتطوير إنـشاء     ةاملعتمدت املوجودة والربامج    اإلعالم الكايف للشباب حول اهليئا     .5

  .املؤسسات الصغرية واملتوسطة
  ضرورة حتسني احمليط العقاري  :رابعا

  :يتم حتسني احمليط العقاري من خالل اإلجراءات التالية     
 حتديدا العقار الصناعي( إحداث هيئات متخصصة يف تسيري العقارات املوجودة  .1    

 ؛)والفالحي
 ؛ الوطين املستوى ئة املناطق الصناعية املتواجدة على البيئة القاعدية ويبتوفريالتكفل  .2    
  .تسهيل اإلجراءات اإلدارية املتعلقة بعمليات احلصول على العقار .3    
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  زائرواقع املنظومة املؤسسية لتنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجل:املبحث الثالث
،بادرت اجلزائر يف هذا اإلطار إىل إرساء جمموعة م.ص.مإلستراتيجية الشاملة لتنمية لجتسيدا     

مشتركة ومتكاملة من اهليئات احلكومية واملؤسسات املتخصصة من أجل حتقيق أهداف هـذه             
  .حليوياإلستراتيجية واملتمثلة أساسا يف جتاوز تلك العقبات اليت حتول دون تنمية هذا القطاع ا

  
   وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة :ملطلب األولا

 املؤسسات الصغرية واملتوسطة بوزارة خاصـة ـتم          قطاع لقد أفردت احلكومة اجلزائرية        
كانت خالل سنة   ( 1993عتبارا من سنة    إ الصغرية واملتوسطة بشؤوا مسيت وزارة املؤسسات     

   :2ضطالعها باملهام التاليةإذلك من أجل  ،و1)م.ص.مزارة منتدبة مكلفة بـ  و1991
 ؛إنشاء وتطوير وترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة -
 ؛تأهيل املؤسسات القائمة وحتديثها والرفع من تنافسيتها -
 ؛املسامهة يف إجياد احللول املناسبة لقطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة -
 ؛سية حول هذا القطاعإعداد النشرات اإلحصائية واملعلومات األسا -
 .صياغة األطر القانونية والنصوص التشريعية لعمل هذه املؤسسات  -

 ويف هذا اإلطار وجتسيدا ألهدافها قامت الوزارة بإنشاء العديد من اهليئـات املتخصـصة                 
   :ونذكر منها

  الصغرية واملتوسطةمشاتل املؤسسات :أوال
ابع صناعي وجتاري تتمتع بالشخصية املعنويـة       تعرب املشاتل عن مؤسسات عمومية ذات ط           

  أحـد  ودعمها ، وميكن هلذه املشاتل أن تأخذ م.ص.مواإلستقالل املايل ،ودف إىل مساعدة   
  : 3األشكال التالية

                                                
 .31. صاحلي صاحل ، مرجع سابق ، ص1
ات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر ، الدورة الدولية حول متويل املشروعات الـصغرية واملتوسـطة وتطـوير دورهـا يف     خوين رابح ،حساين رقية ، أفاق متويل املؤسس      2

  .899.مرجع سابق، صاالقتصاديات املغاربية ، 
  .17.، ص13 العدد ، اجلريدة الرمسية ،2003/ 02 /25 املتضمن القانون األساسي ملشاتل املؤسسات، املؤرخ يف 78-03املرسوم التنفيذي رقم  3

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 32

األھمیة االستراتیجیة للمؤسسات الصغیرة                                             الفصل األول
 والمتوسطة 

  ؛يف جمال اخلدمات املؤسسات الصغرية واملتوسطة بأصحاب  هيكل دعم يتكفل:احملضنة -
سسات يف قطاع الصناعات الصغرية واملهن  هيكل دعم يتكفل بأصحاب املؤ    :ورشة الربط    -

 ؛احلرفية
 هيكل دعم يتكفل بأصحاب املؤسسات املنتميـة إىل ميـدان البحـث           :نزل املؤسسات  -

  .والتطوير
  أهداف املشاتل.1

  : 1 من املشاتل حتقيق األهداف التالية الثالثة تتوخى هذه األشكال   
  ؛ احمليط املؤسسايت مع املؤسسات الصغرية واملتوسطةتطوير أشكال تآزر -
  ؛املشاركة يف احلركية االقتصادية يف مكان تواجدها -
  ؛تشجيع بروز املشاريع املبتكرة -

  ؛ املؤسسات اجلديدة يتقدمي الدعم ملنشئ -   
  ؛ضمان دميومة املؤسسات املرافقة من قبل هذه املشاتل -   
  ؛تشجيع املؤسسات على التنظيم األفضل -   
  .قتصادي إلدى املتوسط إىل عامل إستراتيجي يف التطور االتحول يف امل -   

  وظائف املشاتل .2
   :2 يف إطار أهدافها احملددة تتكفل هذه املشاتل بالوظائف التالية   

  ؛حتضان ومرافقة املؤسسات احلديثة النشأة ملدة معينةإستقبال و  إ-
 ؛سات تسيري وإجيار احملالت اليت تتناسب واحتياجات نشاطات املؤس -
 ؛تقدمي اخلدمات املتعلقة بالتوطني اإلداري والتجاري -
، ملايل والتجاريتقدمي اإلرشادات اخلاصة واالستشارات يف امليدان القانوين واحملاسيب وا -

 .واملساعدة على التكوين املتعلق مببادئ تقنيات التسيري خالل مرحلة إنضاج املشروع 
 .عتماد املشاريع إمن جملس إدارة ومدير ،وجلنة لمشاتل  اهليئة املسرية لوتتكون    

ويف هذا اإلطار مت جتسيد على أرض الواقع العديد من املشاتل و ورشات الـربط، والـيت            
  .1 مشتلة موزعة على العديد من الواليات15وصلت إىل حوايل 

                                                
  .14.، مرجع سابق، ص78- 03املرسوم التنفيذي رقم  1 

 .14.ص جع نفسه،املر 2
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  مراكز التسهيل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة:ثانيا
 خصية املعنوية واإلسـتقالل املـايل،     ذات طابع إداري تتمتع بالش    وهي مؤسسات عمومية         

 حـاملي املـشاريع    مـساعدة وكـذا  وتقوم بإجراءات إنشاء املؤسسات الصغرية واملتوسطة،     
   .2وإعالمهم وتوجيههم ودعمهم ومرافقتهم

  أهداف مراكز التسهيل.1
   :3  تسعى مراكز التسهيل إىل حتقيق األهداف التالية  

  ؛ املؤسسات واملقاولنييوضع شباك يتكيف مع احتياجات منشئ -
 ؛تطوير ثقافة املقاولة -
 ؛تسيري امللفات اليت حتضى بدعم الصناديق املنشأة لدى الوزارة الوصية -
 ؛تشجيع تطوير التكنولوجيا اجلديدة لدى حاملي املشاريع -
  جو التبادل واالتصال بـني  قمرافقة املؤسسات وحاملي املشاريع يف إنشاء مؤسسام،وخل      -

 ؛املشاريع ومراكز البحث وشركات االستشارة ومؤسسات التكوينحاملي 
 ؛ يف االقتصاد الوطين والدويلم.ص.مندماج إتطوير النسيج االقتصادي احمللي ومرافقة  -
 .إنشاء قاعدة معطيات حول الكثافة املكانية لنسيج املؤسسات الصغرية واملتوسطة -

  ز التسهيلمهام مراك.2
  :4     تتوىل مراكز التسهيل يف إطار حتقيق أهدافها باملهام التالية

 ، مسارهم املهين  دراسة امللفات واإلشراف على متابعتها وتوجيه حاملي املشاريع حسب         -
  ؛ومرافقتهم أثناء مرحلة التأسيس لدى اإلدارات املعنية

تشارية يف ميادين التكـوين    مرافقة املؤسسات وأصحاب املشاريع وتقدمي اخلدمات االس        -
،وكل أشكال الدعم احملددة يف     1والتسيري والتسويق وتقسيم السوق وتسيري املوارد البشرية      

 ؛سياسة دعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة

                                                                                                                                              
 .www.pme-art.dz.org :أنظر املوقع 1
  .18 ص ،13العدد ،اجلريدة الرمسية ، 2003/ 02 /25، املتضمن الطبيعة القانونية ملراكز التسهيل ومهامها وتنظيمها،املؤرخ يف 79-03املرسوم التنفيذي رقم  2
  .18،19.،صنفسهرجع امل ، 79-03املرسوم التنفيذي رقم  3
 .19.رجع نفسه،صامل 4
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 ؛ اقتراح برامج تكوينية تتماشى مع االحتياجات اخلاصة حباملي املشاريع  -
 والدراسات القطاعيـة واإلسـتراتيجية      تشجيع نشر املعلومات املتعلقة بفرص االستثمار      -

 ؛والدراسات اخلاصة بالفروع
 ومساعدم يف   م.ص.م ألصحاب   دعم القدرات التنافسية ونشر التكنولوجيات اجلديدة      -

  .حتويلها
،ويضمن تسيريه مدير يعني من طـرف الـوزير         ة املركز جملس التوجيه واملراقبة    ويتوىل إدار      
،أما جملس التوجيه واملراقبة فيتشكل من ممثـل الـوزير          املتوسطةكلف باملؤسسات الصغرية و   امل

كلفة بتقـدمي  مبا فيهم املؤسسات املالية امل ،م.ص.مية املعنية بقطاع   وبعض ممثلي اهليئات احلكوم   
  .الدعم هلذه املؤسسات

ا موزعة على عدة واليـات       مركز 14ولقد بلغ عدد مراكز التسهيل اليت مت إنشاؤها حوايل              
  .لقطر اجلزائريمن ا
  ستشاري لترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة الس الوطين اإل:ثالثا

 املؤسسات الصغرية واملتوسـطة وخمتلـف        احلوار بني أصحاب   ستشاري لترقية إهو جهاز         
  هـذا الـس  ،و يتمتعت واهليئات احلكومية من جهة أخرى مجعيام املهنية من جهة والسلطا    

  .2وية واالستقالل املايلبالشخصية املعن
   لترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة  الوطين اإلستشاريمهام الس.1
   :3ستشاري لترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة بإجناز املهام التاليةإل يكلف الس الوطين ا    

ديني قتـصا لـشركاء اإل  ضمان دميومة احلوار اإلجيايب بني خمتلف السلطات العموميـة وا          -
  ؛ظومة املؤسسات الصغرية واملتوسطة، مبا يسمح بإعداد إستراتيجيات تنمية منواإلجتماعيني

 ؛ إنشاء اجلمعيات املهنية اجلديدةتشجيع -
 ،وكل ما من شأنه    لف اجلمعيات ومنظمات أرباب العمل    مجع املعلومات االقتصادية من خمت     -

  .م. ص.مقتصادية لقطاع حتسني املنظومة اإلعالمية اإل

                                                                                                                                              
1 Anonyme, Les PME constituent les pièces maîtresses des économies des pays développés, Revue Stratigica, 
n°04, janvier 2005, Alger, Algérie, p.39. 

   .22.،ص 13العدد ،اجلريدة الرمسية ، 2003/ 02 /25م، املؤرخ يف .ص. ،املتضمن إنشاء الس الوطين اإلستشاري لترقية م80-03املرسوم التنفيذي رقم  2
 .22.رجع نفسه،صامل 3

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 35

األھمیة االستراتیجیة للمؤسسات الصغیرة                                          الفصل األول
 والمتوسطة 

 لترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة اهليئات املشكلة للمجلس اإلستشاري.2
  :  1 من اهليئات التالية الوطين اإلستشاري لترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطةيتشكل الس    

عيـات املهنيـة واملنظمـات       عضو ميثلون اجلم   100 تضم على األكثر     :اجلمعية العامة  -
  . خرباء خيتارهم الوزير املكلف باملؤسسات الصغرية واملتوسطة إضافة إىلالنقابية،
 . يضم عشرة أعضاء منتخبني من طرف اجلمعية العامة :املكتب -
  .م.ص.مستشاري لترقية إل ينتخب املكتب رئيس الس الوطين ا:لرئيسا -
  : يضم الس اللجان الدائمة التالية:اللجان الدائمة -

   ؛اللجنة املالية االقتصادية •
 ؛قتصاديةإلتصال وحتسني املنظومة اإلعالمية اإلجلنة ا •
 .جلنة الشراكة وترقية الصادرات  •

 
 يئات احلكومية املتخصصة يف دعم وتنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة اهل:املطلب الثاين 
ا اع وخمتلف اهليئات املنبثقة عنـها،هناك أيـض        به الوزارة الوصية على القط     متدعيما ملا تقو       

جمموعة متخصصة من املؤسسات واهليئات احلكومية تؤدي أدوارا خمتلفة يف دعم منـو وبـروز         
  : مايلي ،ونذكر من بني هذه اهليئاتالصغرية واملتوسطةاملصغرة واملؤسسات 

  الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب:أوال
وتعترب الوكالة   ،املايلخصية املعنوية واإلستقالل    هي هيئة وطنية ذات طابع خاص تتمتع بالش           

ابعة فئـة   الوطنية لدعم تشغيل الشباب من بني أهم املؤسسات املتخصصة يف دعم ومتويل ومت            
تقدمي سات مصغرة إلنتاج السلع و    ،ومساعدته من خالل إنشاء مؤس    الشباب العاطل عن العمل   

الصادر  296-96 مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم      1996وقد أنشئت هذه الوكالة سنة      اخلدمات،
ـ    للوكالة عدة فروع جهوية والعديد من الوكاالت احمللية،       و،08/09/1996يف   ت وهي تقـع حت

  .التشغيل األنشطة العملية للوكالةويتابع وزير السلطة املباشرة لرئيس احلكومة،
  
  

                                                
  .22،23 .صمرجع سابق،  ،80-03املرسوم التنفيذي رقم  1
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   الوطنية لدعم تشغيل الشبابأهداف ومهام الوكالة.1
  : 1لشباب لتحقيق مجلة من األهداف منهاتسعى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل ا:األهـداف.أ 

  ؛تفعيل دور املؤسسة الصغرية وجعلها أكثر تكامال مع املؤسسات األخرى -
 ؛التخفيف من مشكلة البطالة -
 ؛التعزيز واالستغالل األمثل للقدرات اإلنتاجية املتاحة -
 .خلق وتنمية روح املبادرة الفردية واإلبداعية لدى الشباب -
  : 2 باملهام التالية لدعم تشغيل الشبابة الوطنيتقوم الوكالة:املـهـام. ب

يف إطـار إنـشاء     تسيري األموال املمنوحة من الصندوق الوطين لدعم تشغيل الشباب           -
   ؛املصغرة املؤسسات

  ؛ستثمارات املنجزة من طرف الشباب أصحاب املشاريعإلمتابعة ا -
عية والتنظيمية ألصـحاب    ية والتقنية والتشري  قتصادإلتقدمي الدعم املعلومايت يف امليادين ا      -

  ؛املشاريع
من خالل بـرامج    يل الشباب   والتدابري املساعدة على ترقية تشغ     تشجيع كل األشكال     -

  ؛التكوين والتشغيل
  ؛التنسيق املستمر بني أصحاب املشاريع واملصاحل اإلدارية واملصرفية -
  ؛لتسيري املايل وتعبئة القروضستشارات ألصحاب املشاريع يف ميادين اإلتقدمي ا -
         تكليف جهات متخصصة بإعداد دراسات اجلدوى للمشاريع وتنظيم دورات تدريبيـة            -

  .ال التسيري والتنظيم اإلداريألصحاب املشاريع لتكوينهم يف جم
     لدى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشبابستثمارإلأشكال ا.2
رة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بشكلني من يتعلق جهاز املؤسسة املصغ      
  :3ستثمارإلا
ن طرف أصـحاب مـشاريع       يتمثل يف إنشاء مؤسسة مصغرة جديدة م       :إستثمار اإلنشاء  .أ

   .مؤهلني

                                                
  .مطبوعات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 1
  .12،13.،ص52، اجلريدة الرمسية ، العدد 08/09/1996 ،املتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ، 296-96املرسوم التنفيذي رقم  2
 .املطبوعات اخلاصة بالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  3
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 ستيفاءإستثمارات املنجزة من طرف املؤسسة املصغرة بعد         يتمثل يف اإل   :ستثمار التوسيع  إ .ب
  . ء ستثمار اإلنشاإلستغالل مرحلة اإل

      التركيبات املالية.3
يتكون جهاز املؤسسة املصغرة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب من صيغتني للتركيبـة                  

  :سبة إلستثمارات اإلنشاء والتوسيعاملالية بالن
يف هذه الصيغة تكمل املسامهة املالية للشباب أصحاب املشاريع بقرض بدون       :التمويل الثنائي .أ

  :وكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وفقا ملا يوضحه اجلدول التايله الفائدة متنح
 %:الوحدة                            اهليكل املايل لصيغة التمويل الثنائي): 11(اجلدول رقم      

 القرض بدون فائدة  املسامهة الشخصية    )دج(قيمة اإلستثمار 
   25   75  2000.000 أقل من

   20   80  10.000.000 إىل 2000.001 ما بني
  .مطبوعات الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب:المصدر      

 
يف هذه الصيغة تكمل املسامهة الشخصية للشباب أصـحاب املـشاريع            :التمويل الثالثي .ب

بقرض بدون فائدة متنحه الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب،وبقرض بنكي خيفض جزء من             
  : وفقا ملا يوضحه اجلدول التايلوكالةفوائده من طرف ال

 %:الوحدة                                   اهليكل املايل لصيغة التمويل الثالثي ): 12(اجلدول رقم   
  )دج(قيمة اإلستثمار  القرض البنكي  املسامهة الشخصية  

  أخرى.م  خاصة.م
القرض بدون 

  أخرى.م  خاصة.م فائدة
  70  70  25  05  05  2000.000 أقل من
  70  72  20  10  08  10.000.000 إىل 2000.001 ما بني

  .مطبوعات الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب:المصدر      
   الوطنية لدعم تشغيل الشباب املمنوحة من الوكالةاإلعانات.4
 يف  ازخالل مرحلة اإلجن  متنح الوكالة نوعان من اإلعانات       :تعلقة مبرحلة اإلجناز  اإلعانات امل .أ  

   :وكالة الوطنية لدعم تشغيل الشبابإطار جهاز املؤسسة املصغرة لل
 : مايلي وتتمثل في:اإلعانات املالية •

  ؛إعفاء كلي من الضريبة -  
   ؛قرض بدون فائدة -      
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 على القروض املصرفية والذي خيتلف حسب منطقة إقامة          نسب الفوائد   حتمل جزء من   -     
  .املشروع

   :مايلي تتمثل في: بائية وشبه اجلبائيةاإلعانات اجل •
  ؛إعفاء من حقوق عقود التسجيل -
 ؛إعفاء من الرسم العقاري على املمتلكات املبنية -
 ؛اإلعفاء من الرسم على القيمة املضافة القتناء جتهيزات اإلنتاج -
 من الرسوم اجلمركية لألجهزة اإلنتاجية %5ستفادة من التخفيض بنسبة إلا -

 ؛املستوردة
  . اء من الرسم العقاري على البيانات اإلعف -

   : وتتمثل فيمايلي: ستغاللاإلرحلة اإلعانات اجلبائية وشبه اجلبائية املتعلقة مب.ب  
  ؛إعفاء كلي من الضريبة على أرباح الشركات -
 ؛ إعفاء كلي من الضريبة على الدخل اإلمجايل -
 ؛ إعفاء كلي من الرسم على النشاط املهين -
 ؛لعقاري على البياناتاإلعفاء من الرسم ا -
  الشتراكات أصحاب العمل فيمـا يتعلـق         %7االستفادة من املعدل املخفض لـ       -

 .باملرتبات املدفوعة ألجراء املؤسسة 
  صندوق الكفالة املشتركة لضمان أخطار القروض املمنوحة للشباب ذوي املشاريع.5

إنشاء املؤسسات املـصغرة،مت   دعم   لدعم تشغيل الشباب عرب        تدعيما لدور الوكالة الوطنية     
 صـندوق حتـت     إنشاء 09/07/1998 بتاريخالصادر   200-98 مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم   

لشباب ذوي املشاريع،هذا   تركة لضمان أخطار القروض املمنوحة ل     تسمية صندوق الكفالة املش   
م للوكالـة   الصندوق الذي يوطن لدى الوكالة و يسهر على إدارته وعملية تسيريه املدير العـا             

  : حيث يتكفل الصندوق باملهام التاليةطنية لدعم تشغيل الشباب،الو
 ضمان القروض املصرفية املمنوحة للشباب أصحاب املشاريع بعد حصوهلم على موافقـة             -

 ؛ من مبالغ الديون املستحقة %70الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب يف حدود 
دمة من طرف صاحب املشروع إىل البنـك يف   تلك الضمانات املق الصندوق يكمل ضمان  -

 .أو شخصية/شكل ضمانات عينية و
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   الشباب يف تطور املؤسسات املصغرةدور الوكالة الوطنية لدعم تشغيل .6
لقد سامهت الوكالة منذ تأسيسها يف متويل ومرافقة العديد من املؤسسات املـصغرة،حيث                  

موزعة ) من جمموع امللفات املقدمة للوكالة    ( امشروع 246.866حوايل     2004بلغت يف أواخر    
 246.866ومن بني    وظيفة، 680.998 توفري حوايل     يف على العديد من النشاطات واليت ستساهم     

 مليـار   101 حتصل على التمويل من البنك بغالف مايل قدره          ا مشروع 59.070هناك  مشروع،
  .دينار جزائري

    : 1يلي  كمااديةالنشاطات اإلقتص    وتتوزع هذه املشاريع على 
 ؛%27.59 اخلدمات بنسبة -
 ؛%17.24 نقل املسافرين بنسبة -
  ؛14.78 % نقل البضائع بنسبة -
   ؛% 12.77 الفالحة بنسبة -
 . %14.65 املشاريع احلرفية بنسبة -

هذا وتبقى هذه اإلحصائيات املقدمة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تـشغيل الـشباب                   
،حيث بيعة النشاطات وليس على طبيعة الوظائف اليت مت توفريها        إحصائيات عامة تركز على ط    

 مناصب عمل دائمـة،   (أن وجود اإلحصائيات الفعلية اليت حتدد طبيعة الوظائف اليت مت توفريها          
هي احملدد احلقيقي عن مسامهة املؤسسات املصغرة يف حتقيـق األهـداف        ) مناصب عمل مؤقتة  

  .املنتظرة منها

  ) ANDIَ (والوكالة الوطنية لتنمية االستثمار) APSI( م االستثماراتوكالة ترقية ودع:ثانيا
   وكالة ترقية ودعم االستثمارات.1

      أنشئت وكالة ترقية ودعم االستثمار كهيئة حكومية حتت إشراف رئيس احلكومة مبوجب          
 لتسهيل العمليـة  وهي مكلفة مبساعدة أصحاب املشاريع      ،1993صدور قانون االستثمار لسنة     

 وذلك من خالل إنشاء الشباك الوحيد الذي يضم       ام،ستثمارإ املتعلقة بإقامة     اإلدارية اإلجرائية
جال آوذلك من أجل التقليص يف       باالستثمارات وإقامة املشاريع،    اإلدارات واملصاحل املعنية   كل  

   .  2 يوما60،دون جتاوز احلد األقصى احملدد بـ ارية والقانونية إلقامة املشاريعاإلجراءات اإلد
                                                

  www.ansej.org.dz :أنظر املوقع 1
  .35.صاحلي صاحل ، مرجع سابق ، ص 2
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  مهام وكالة ترقية ودعم االستثمارات   - أ  
    : 1تقوم وكالة ترقية ودعم اإلستثمار بأداء املهام التالية   

  ؛متابعة اإلستمارات وترقيتها  -
 ؛تقييم اإلستثمارات وتقدمي القرارات املتعلقة مبنح أو رفض اإلمتيازات -
 ؛ستثماراتتقدمي بعض اإلمتيازات اليت تضمن ترقية اإل -
 ؛تقدمي التسهيالت واإلعفاءات اجلمركية املتعلقة باسترياد وسائل اإلنتاج واملواد األولية -
 .املتابعة واملراقبة الدائمة لإلستثمارات لضمان إمتامها وفق الشروط واملواصفات احملددة  -
  طة     دور وكالة ترقية ودعم اإلستثمارات يف تنمية املؤسسات الصغرية واملتوس -  ب 

،حيث بلغ عـدد املـشاريع   م.ص.ملقد سامهت وكالة ترقية ودعم اإلستثمارات يف تنمية              
 مـشروع   48231  حـوايل  2001-12-31إىل غايـة    1993-11-13املصرح ا خالل الفترة     

وبلغت التكلفـة اإلمجاليـة هلـذه       لدى وكالة ترقية ودعـم اإلسـتثمار،      إستثمار مصرح به    
 مـن  توفري عدد كـبري ر دينار جزائري،واليت من املتوقع أن تساهم يف     مليا 3623اإلستثمارات  

   .مناصب العمل 
 الشراكة بني املستثمرين الوطنيني واملـستثمرين        اليت تدخل يف إطار    شاريعاملعدد  كما بلغ       

  .2 مليار دينار جزائري283 مشروع بقيمة إمجالية تقدر بـ440األجانب 
  ستثمار واهليئات املكملة هلا الوكالة الوطنية لتنمية اإل .2
 ستقطاب وتوطني إلوحماولة  رض أصحاب املشاريع االستثمارية،   جتاوزا للصعوبات اليت تعت         

قامت الدولة بإنشاء الوكالة الوطنية لتنمية اإلستثمار خالل سنة         اإلستثمارات الوطنية واألجنبية،  
  .ار املتعلق بتنمية اإلستثم03-01 مبوجب املرسوم رقم 2001

 مؤسسة عموميـة تتمتـع بالشخـصية املعنويـة           الوطنية لتنمية اإلستثمار   تعترب الوكالة      
مة إلقامة املشروعات إىل جال منح التراخيص الالز آواالستقالل املايل،ودف أساسا إىل تقليص      

  . يوما يف وكالة ترقية ودعم اإلستثمارات 60،بدال من  يوما30

                                                
 .35.، صصاحلي صاحل ، مرجع سابق 1

2  Ministère de la PME et de l'artisanat, op-cit, p. 415. 
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 نمية اإلستثمار مهام الوكالة الوطنية لت.أ
    1: تتكفل الوكالة الوطنية لتنمية اإلستثمار باملهام التالية   

  ؛ضمان ترقية وتنمية ومتابعة اإلستثمارات -
 ؛التوجيه واملساعدة ألصحاب املشاريع الوطنية واألجنبيةواالستقبال واإلعالم  -
د الـشباك املوحـد     يالعمل على تسهيل كل اإلجراءات املتعلقة بإقامة املشاريع وجتـس          -

 ؛يضم مجيع املصاحل اإلدارية ذات العالقة باالستثمارالالمركزي الذي 
 ؛تقدمي اإلمتيازات املرتبطة باالستثمارات -
 ؛تسيري صندوق دعم اإلستثمارات -
 . ستثمارإللتزام املستثمرين بدفاتر الشروط املتعلقة باإضمان  -
  اإلستثمار  اهليئات املكملة للوكالة الوطنية لتنمية .ب
 أنشئت جمموعة من اهليئات تكمل دور هذه       لوكالة الوطنية لتنمية اإلستثمار،    ا م ملها  تسهيال   

    : 2 كالتايلي وهةالوكال
  الس الوطين لالستثمار   -  
  :3 حتت الرئاسة املباشرة لرئيس احلكومة،ويتكفل مبايلي يقع وهو  

  ؛ستثمارقتراح إستراتيجية وأولويات اإلإ -       
  ؛ ثمارات ملسايرة التطورات اإلقتصادية حتديد اإلمتيازات وأشكال الدعم لإلست-       

تعلقة بتمويل اإلستثمار                                     تشجيع إنشاء واستحداث املؤسسات واألدوات املالية امل-       
  .وتطويره

  الشباك املوحد   -
وذلك  ،تقدمي اخلدمات اإلدارية الضرورية    ويقوم ب  وطنية لتنمية اإلستثمار   ال وهو تابع للوكالة      

نها املركـز الـوطين     وم، اإلسـتثمارية  اليت هلا عالقة بإقامة املشاريع     املعنية   هليئاتبالتنسيق مع ا  
وجلـان دعـم اإلسـتثمارات       ومديرية الضرائب والوكـاالت العقاريـة        للسجل التجاري 

وهذه زينة العمومية،وكل البلديات املعنية،   عمري ومديرية التشغيل واخل   ومديرية السكن والت  احمللية،

                                                
 .07.، ص47  ، اجلريدة الرمسية ، العدد 2001  أوت 20 املتعلق بتنمية اإلستثمار، املؤرخ يف 03-01املرسوم رقم  1
   .08 ،07.،ص رجع نفسهامل  2
 .07.رجع نفسه ،صامل 3
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 والمتوسطة 

املصاحل اإلدارية تكون ممثلة يف الشباك املوحد من أجل ختفيف وتسهيل كل اإلجراءات املتعلقة              
  . كزي علىمستوى الواليات املعنيةبالتأسيس للمؤسسات بشكل غري مر

  صندوق دعم اإلستثمار -  
 التمويل للمساعدات اليت تقدمها الدولة للمستثمرين يف شكل إمتيازات          وهو مكلف بتقدمي      

   .إلجناز اإلستثمارات لتغطية تكاليف أعمال القاعدة اهليكلية الالزمة 
  دور الوكالة الوطنية لتنمية اإلستثمار يف دعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة    .ج

 أسيس الوكالة الوطنية لتنمية اإلستثمار حـىت      لقد بلغ عدد املشاريع اليت مت تسجيلها منذ ت             
وتتـوزع   مليار دينار جزائري،   387بقيمة إمجالية  تقدر بـ      مشروعا،3484 حوايل   2004سنة  

على العديد من النشاطات االقتصادية،كما بلغ عدد مشاريع اإلستثمار األجـنيب           هذه املشاريع   
ـ    105حوايل    جزائري،وستساهم هذه املـشاريع      مليار دينار  155 مشروع بقيمة إمجالية تقدرب

   .1 وظيفة74000حوايل  بتوفري بعد دخوهلا يف مرحلة اإلنتاج
     وصندوق الضمان املشترك للقرض املصغرالوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر:ثالثا

  الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر  .1
 ةغر حتت تسمية الوكالة الوطني    ز خاص بالقرض املص   ا جه 2004ستحداث مع مطلع سنة     إمت      

ستقالل املايل،وتقع حتت سلطة رئيس     إل املعنوية وا  ةلتسيري القرض املصغر،واليت تتمتع بالشخصي    
  .2املتابعة العملية مل نشاطات الوكالة،ويتوىل الوزير املكلف بالتشغيل احلكومة

  املهام واألهداف.أ
    : 3ة باملهام التاليةتتكفل الوكالة باإلتصال مع املؤسسات املعني   

  ؛ز القرض املصغراتسري جه -
 ؛ستشارة ومرافقتهم يف تنفيذ مشاريعهمإلتدعيم املستفيدين وتقدمي ا -
 ؛منح قروض بدون فائدة -
 ؛تبليغ أصحاب املشاريع املؤهلة مبختلف  اإلعانات اليت متنح هلم -

                                                
1Mohamed Mamart, Les investissement en Algérie sous l'ANDI, Supplément hebdomadaire El Watan 
Economie,  N° 30, 31 octobre 2005, Algérie.   

  .  08. ،ص06العدد   ، اجلريدة الرمسية،2004/ 22/01،املتضمن القانون األساسي للوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر، املؤرخ يف 14-04املرسوم التنفيذي رقم  2
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األھمیة االستراتیجیة للمؤسسات الصغیرة                                          الفصل األول
 والمتوسطة 

م عنـد احلاجـة لـدى    املتابعة الدائمة لألنشطة اليت ينجزها املستفيدون ومـساعد   -
 .املؤسسات واهليئات املعنية بتنفيذ مشاريعهم 

   :وذه املهام تكلف الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر مبا يأيت   
  ؛إنشاء قاعدة للمعطيات حول األنشطة واملستفيدين من الوكالة -
 التركيـب   تقدم االستشارة واملساعدة للمستفيدين من جهاز القرض املصغر يف جمال          -

 ؛القروض املايل ورصد 
 ؛تفاقيات مع البنوك لتوفري التمويل املناسبإإقامة  -
إقامة اتفاقيات مع كل هيئة أو منظمة يكـون هـدفها حتقيـق عمليـات اإلعـالم             -

 .ومرافقة املستفيدين من جهاز القرض املصغر يف إطار إجناز نشاطام ،والتحسيس
   :نية لتسيري القرض املصغر كل من  الوطالوكالةيعمل على إدارة و    

الة يضم جمموعة من املمثلني عن اهليئات والوزارات اليت هلا عالقة مع الوك            :جملس التوجيه    - 
إضافة إىل ممثلني عن اجلمعيات الوطنية اليت مياثل هدفها هـدف           . الوطنية لتسيري القرض املصغر   

   .الوكالة
  .قتراح الوزير املكلف بالتشغيل إسوم بناء على يعني املدير العام مبر:املدير العام  - 
 أعضاء 03تتكون جلنة املراقبة يف الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر من  :جلنة املراقبة - 

  .يعينهم جملس التوجيه 
  غري ثابتة وغري منتظمـة،     لوذا يكون للفئات اليت هي بدون دخل أو تلك اليت هلا مدا خي                

  دج إىل  50000مـن   ( ت احلصول على سلفات بنكية صـغرية        واكثات يف البي  سيما النساء امل  
 شهرا القتناء عتاد صـغري أو مـواد   60 شهرا إىل    12يتم تسديدها على مدى     )  دج   400000

وذا يكون القرض املصغر منتوج بنكي موجه لتـشجيع         ية ملمارسة نشاطا م أو حرفهم،     أول
لتخفيض الفقر وحتسني املداخيل للشباب العاطلني عـن        الشغل الذايت وتطوير احلرف الصغرية      

  .العمل 
  الفوائد واملساعدات املمنوحة   .ب

   : 1لقرض املصغر املساعدات التالية لتسيريا    يقدم جهاز الوكالة الوطنية
  ؛الدعم واالستشارة واملرافقة إلجناز املشاريع -  

                                                
  .املطبوعات اخلاصة بالوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر 1
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األھمیة االستراتیجیة للمؤسسات الصغیرة                                             الفصل األول
 والمتوسطة 

 % 01نـسبة ( طرف الدولة  مونة من ـد خمفضة ومض  ـسلفات مالية ذات نسب فوائ     -  

 من اخلزينـة   يدفع الفارق ومن الفوائد تقع على عاتق املستفيد حسب احلاالت % 02و
 ؛ )العمومية 

  .وذلك حسب احلاالت  % 27  أو% 25سلفات مالية بدون فوائد تتراوح مابني  -  
  صندوق الضمان املشترك للقروض املصغرة .2

الة الوطنية لتسيري   ويوطن لدى الوك  ية واإلستقالل املايل،  خصية املعنو  يتمتع الصندوق بالش       
  : 1ويتكفل صندوق الضمان املشترك للقروض املصغرة مبايليالقرض املصغر،

ضمان القروض املصغرة اليت متنحها البنوك واملؤسسات املالية ألصحاب املشاريع احلاصلني           •
  ؛املصغرعلى اإلعانات املمنوحة من الوكالة الوطنية لتسيري القرض 

تغطية الديون املستحقة وفوائدها بناء على طلب من البنوك واملؤسسات املالية وذلـك يف               •
 ؛من قيمة القرض 85 %عدم جناحها يف حدود  حالة تعثر املشاريع أو

   .تسيري دفع االشتراكات من املستفيدين  من القرض املصغر واملؤسسات املالية  •
للقروض املصغرة حمل صندوق ضمان األخطار النامجـة             وحيل الصندوق للضمان املشترك     

 فربايـر   13 ، املـؤرخ يف      44-99عن القروض املصغرة احملدث مبوجب املرسوم التنفيذي رقم         
ي يتوىل إدارته املدير العام للوكالة الوطنية للقرض املصغر مبساعدة جملـس اإلدارة             ذ، وال 1999

الية واملدير العـام للوكالـة الوطنيـة للقـرض          الذي يتكون من ممثلني عن الوزير املكلف بامل       
املصغر،وممثل عن كل بنك أو مؤسسة مالية منخرطة يف الـصندوق،وممثل عـن املـستفيدين               

  .املنخرطني يف الصندوق 
 ويتوىل رئاسة صندوق الضمان املشترك للقروض املصغرة أحد ممثلي البنـوك واملؤسـسات            

  .لس اإلدارة املالية عن طريق االنتخاب بني أعضاء جم
  لية ووكالة التنمية االجتماعيةجلان دعم وترقية االستثمارات احمل :رابعا

  جلان دعم وترقية االستثمارات احمللية.1
وهي جلان ذات طابع حملي مكلفة بتوفري اإلعالم الكـايف     ،1994أنشئت هذه اللجان سنة          

،وتقدم القـرارات املتعلقـة     ريعاملواقع املخصصة إلقامـة املـشا     للمستثمرين حول األراضي و   
  .بتخصيص األراضي ألصحاب املؤسسات الصغرية واملتوسطة

                                                
   .15. ،ص06 ، اجلريدة الرمسية،العدد 2004/ 22/01املشترك للقرض املصغر، املؤرخ يف ، املتضمن صندوق الضمان 16-04املرسوم التنفيذي رقم  1
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األھمیة االستراتیجیة للمؤسسات الصغیرة                                          الفصل األول
 والمتوسطة 

وحسب معطيات وزارة الداخلية واجلماعات احمللية فقد بلغ عدد املشاريع اليت إستفادت من                
 13000 حوايل   1999 إىل غاية سبتمرب     1994دعم هذه اللجان وحصلت على أراضي منذ سنة         

 بعـد    عـامال  311000قتصادية،من املتوقع أن يستقطب حـوايل       إاعات   يف عدة قط   امشروع
   .1جتسيدها على أرض الواقع ودخوهلا يف مراحل التشغيل 

  وكالة التنمية اإلجتماعية  .2     
 يف 96-232 مبقتضى املرسوم التنفيذي رقـم  1996      أنشئت وكالة التنمية اإلجتماعية سنة      

وهي هيكل حكومي مزود بقانون خـاص       سياسة اإلجتماعية، الح اجلذري لل  إطار سياسة اإلص  
يكفل له إستقاللية إدارية ومالية لضمان تسيري مرن وشفاف للشبكة اإلجتماعيـة والـربامج              
املوجهة للفئات احملرومة،ويكمن اهلدف الرئيسي للوكالة يف حماربة الفقر والبطالـة واإلقـصاء             

   .2اإلجتماعي
يس احلكومة وحتت وصاية الوزارة املكلفة بالنشاط اإلجتماعي            وتقع الوكالة حتت سلطة رئ    

  .فيما خيص املتابعة العملياتية لنشاط الوكالة 
   : 3 تتوىل وكالة التنمية اإلجتماعية القيام باملهام التالية: مهام الوكالة .أ

عن طريق اإلعانة أو وسيلة مالئمة ) بصفة كلية أو جزئية ( ترقية واختيار ومتويل  -
   :خرى أ

  ؛النشاطات والتدخالت لصاحل الطبقات احملرومة ولصاحل التنمية اإلجتماعية •
ادية و اإلجتماعية الـيت     كل مشاريع األشغال أو اخلدمات ذات املنفعة االقتص        •

  ؛باإلستعمال املكثف لليد العاملة تتميز 
  .النشاطات اخلاصة بتطوير املؤسسات املصغرة العاملة  •

الـضرورية  ) وطنيـة أو دوليـة      (  املالية واهلبات واإلعانات     طلب ومجع املساعدات   - 
 ؛لتجسيد مهمتها اإلجتماعية

 ؛ يف القيام بنشاطااوضع شراكة مثمرة مع اتمع املدين بإشراك احلركة اجلمعوية -
   .إنشاء عالقات تعاون مع املؤسسات األجنبية  -

                                                
   .38.صاحلي صاحل ، مرجع سابق ، ص 1
 .تنمية اإلجتماعية مطبوعات خاصة بوكالة ال 3، 2
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األھمیة االستراتیجیة للمؤسسات الصغیرة                                             الفصل األول
 والمتوسطة 

   تنظيم وكالة التنمية اإلجتماعية .ب
 مـديريات   08لة التنمية اإلجتماعية مدير عام معني مبرسوم ومدير عام مساعد و               يدير وكا 

مديرية الدعم اإلجتماعي،مديرية التشغيل،مديرية املؤسسات املصغرة،مديرية التنميـة      ( مركزية  
اجلماعية وخاليا التقارب،مديرية الدراسات والتخطيط،مديرية البحث عن املوارد املالية،مديرية         

  ) .ي، مديرية اإلدارة واملالية اخلالتدقيق الد
     :ستشاريني مها إوتضم الوكالة هيكلني    
  ؛ مكون من عشرة أعضاء منهم أربعة أعضاء من احلركة اجلمعويةجملس توجيهي -  
  . مكونة من ثالثة أعضاء من الس التوجيهي جلنة مراقبة -   
نة من مخسة مكاتب جهوية متواجـدة        وتتوفر وكالة التنمية اإلجتماعية على شبكة مكو           

  .باجلزائر العاصمة وعناية ووهران و قسنطينة و ورقلة 
  تماعية يف خلق املؤسسات املصغرةمسامهة وكالة التنمية اإلج.ج

     لقد سامهت وكالة التنمية اإلجتماعية يف دعم العديد من املشاريع اليت تدخل يف إطار تنفيذ           
 حـوايل   2002-09-03 املسجلة على املستوى الوطين إىل غاية        مهامها،حيث بلغ عدد امللفات   

   .مشروعا 51354 املقبولة حوايل املشاريع طلب قرض مصغر،وبلغ عدد 119461
               حوايل  2001-12-31 اليت حتصلت على القروض البنكية إىل غاية         شاريعوقد بلغت نسبة امل        

   .1 على املوافقة من وكالة التنمية اإلجتماعية اليت حتصلتشاريعمن جمموع امل 13.08%
وقد تطورت صيغة القرض املصغر واليت مت الشروع يف تنفيذها من طرف وكالة التنميـة                    

  : اجلدول التايل ه حسب ما يوضح1996اإلجتماعية إبتداء من سنة 
  )2001-2000(ل  خال التنمية اإلجتماعيةة تطور صيغة القرض املصغر لوكال:) 13(جدول رقم    

  2001-12-31  2000-12-31  السنة/ املعيار 

  86500  73000  عدد امللفات املسجلة

  23300  7402  عدد امللفات املقبولة

  3048  974  عدد امللفات املتحصلة على القروض البنكية

  1920  103  عدد املشاريع اليت دخلت يف مرحلة النشاط

     Source:Ministère de la PME et de l’artisanat, op-cit, p.431.  

                                                
1 Ministère de la PME et de l’artisanat, op-cit, p.430. 
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األھمیة االستراتیجیة للمؤسسات الصغیرة                                          الفصل األول
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  ودوره يف إنشاء املؤسسات املصغرة الصندوق الوطين للتأمني عن البطالة :خامسا
  الصندوق الوطين للتأمني عن البطالةتعريف .1

-94     إن الصندوق الوطين للتأمني عن البطالة الذي مت إنشائه مبقتضى املرسوم التشريعي رقم     

 ،06/07/1994  املـؤرخ يف   188-94،واملرسوم التنفيذي رقم    26/05/1994 الصادر بتاريخ    09
والذي أنشئ أساسا للحفاظ على الشغل ومحاية األجراء الذين يفقدون عملهم بصفة ال إرادية              

  .يف إطار اإلصالحات اليت عرفها اإلقتصاد اجلزائري
      مرسوم التنفيذي  املتمم لل  03/01/2004 املؤرخ يف  02-04     ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقم     

 باملسامهة يف    الوطين للتأمني عن البطالة    ،مت تكليف الصندوق  06/07/1994  املؤرخ يف  94-188
،وتتمثل سنة 50-35متويل إحداث النشاطات من طرف البطالني ذوي املشاريع البالغني ما بني            

  :ياإلمتيازات اليت تقدم من طرف الصندوق إىل أصحاب املشاريع فيما يل
  ؛قدمي قروض بدون فائدة تتغري حسب تكلفة اإلستثمار ت- 
 حتمل جزء من نسب الفائدة املطبقة على القروض املصرفية واليت ختتلف حسب طبيعـة              - 

  ؛النشاط ومنطقة إقامة النشاط
  ؛ منح إمتيازات جبائية عند مرحلة إجناز اإلستثمار- 

املشتركة لضمان أخطـار     اإلستفادة من الضمانات املقدمة من طرف صندوق الكفالة          -
  . سنة50 و 35قروض اإلستثمار للبطالني ذوي املشاريع البالغني من العمر مابني 

  الصندوق الوطين للتأمني عن البطالة الدعم املايل املقدم من أشكال.2
    مينح الصندوق الوطين للتأمني عن البطالة يف إطار جهازه اجلديد اخلاص بإنشاء املؤسـسات        

ـ      50 و   35 طرف البطالني البالغني من العمر مابني        املصغرة من  ويل ـ سنة ضمن صـيغة التم
،وفقا ملا )املسامهة الشخصية،القرض البنكي،قرض بدون فائدة مينح من طرف الصندوق        ( الثالثي

  :يوضحه اجلدول التايل
  % :وحدةال   ب          .ت.و.بـ صاهليكل املايل لصيغة التمويل الثالثي اخلاص ): 14(اجلدول رقم

  أخرى.م  خاصة.م  )دج(قيمة اإلستثمار  القرض بدون فائدة  املسامهة الشخصية  
القرض 
  أخرى.م  خاصة.م البنكي

   25   25   70   05   05  2000.000 أقل من أو يساوي
  ةمطبوعات الصندوق الوطني للتأمین عن البطال:المصدر      20   22   70   10   08  5.000.000 إىل 2000.001 ما بني
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بتحمل جـزء مـن          كما مينح الصندوق الوطين للتأمني عن البطالة دعما ماليا غري مباشر،          
 اجلدول   ملعطيات وفقا،أسعار الفائدة املطبقة على القروض اليت يتحصل عليها أصحاب املشاريع         

  :التايل
  % :الوحدة     ب              .ت.و.ص :قيمة التخفيض يف سعر الفائدة يف إطار):15 (اجلدول رقم   

  املناطق األخرى  املنطقة اخلاصة  املناطق/ القطاعات
   75     90    قطاع الفالحة والصد البحري والري

   50     75   قطاعات أخرى
  .مطبوعات الصندوق الوطني للتأمین عن البطالة:المصدر      

اريع صندوق الكفالة املشتركة لضمان أخطار قروض اإلسـتثمار للبطـالني ذوي املـش            .3
   سنة50-35البالغني من العمر مابني 

الكفالة ،مت إحداث صندوق    03/01/2004  املؤرخ يف  03-04 مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم        
 35املشتركة لضمان أخطار قروض اإلستثمار للبطالني ذوي املشاريع البالغني من العمر مـابني     

املايل ويوطن لدى الـصندوق الـوطين       ،والذي يتمتع بالشخصية املعنوية واإلستقالل       سنة 50و
  .للتأمني عن البطالة

 الصندوق أساسا إىل ضمان القروض اليت متنحها البنوك واملؤسـسات املاليـة              هذا ويهدف    
 سنة،وهذا يف   50 و   35للبطالني ذوي املشاريع املنخرطني يف الصندوق البالغني من العمر مابني           

ى أصحاب املشاريع يف حالة عدم قـدرا علـى           من قيمة الديون املستحقة عل     % 70حدود  
  .التسديد

الكفالة املشتركة لضمان أخطار قروض اإلسـتثمار       وذا يكون تأسيس صندوق صندوق          
 آلية أخرى تسعى للتقليل من تلك        سنة 50-35للبطالني ذوي املشاريع البالغني من العمر مابني        

البنوك واليت غالبا ال تكون متـوفرة عنـد         املشكالت املتعلقة بالضمانات املشروطة من طرف       
  . أصحاب املشاريع

  مسامهة الصندوق الوطين للتأمني عن البطالة يف إنشاء املؤسسات املصغرة.4

نطالقة الفعلية لنشاط الصندوق يف إطار جهازه اجلديد املدعم إلنـشاء املؤسـسات             إل  مع ا   
 2006  تاريخ بدايـة شـهر مـارس       كانت النتائج حىت  ،2004 بداية شهر سبتمرب   املصغرة يف 
  :كمايلي
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بلغ عدد امللفات املودعة على مستوى وكاالت الصندوق الوطين للتأمني عن البطالـة              - 
  ؛ ألف ملف مشروع39 أكثر من 

 بلغ عدد املشاريع اليت مت إعتمادها ومنحها تأشرية القبول من طرف الصندوق الوطين              - 
  ؛ا مشروع11732للتأمني عن البطالة حوايل 

 مشروعا مت وضعه على مستوى البنوك مل توافق هذه األخرية إال علـى              7976 من بني    - 
  . منصب عمل5870والذي ينتظر من خالهلا توفري حوايل   مشروعا،3756متويل 

ومن هنا يظهر جليا عدم املشاركة الفعالة للبنوك إلجناح هذه املبادرة الـيت تـسعى إىل        
إنشاء مؤسسات مصغرة،وهو ما يتطلب من السلطات املعنيـة         التخفيض من معدالت البطالة ب    

  . اليت تضمن حتقيق أهداف الصندوق الوطين للتأمني عن البطالةاآللياتإعادة التفكري يف تلك 
  بورصات املناولة والشراكة وصناديق الدعم :سادسا

   بورصات املناولة والشراكة .1
 1991هلا طابع املنفعة العامة،أنـشئت سـنة         والشراكة عبارة عن مجعيات      ة بورصات املناول   

        املـؤرخ يف   31-90،وهي تستمد طابعها القانوين مـن قـانون         مبساعدة برنامج األمم املتحدة   
دف بورصات املناولة والـشراكة إىل حتقيـق املهـام          و. واخلاص باجلمعيات  04-12-1990
    :1التالية

 ؛تاز ا الصناعات املوجودةستغالل األمثل للقدرات اإلنتاجية اليت متإلا -
 ؛إعالم وتوجيه املؤسسات وتزويدها بالوثائق الالزمة -
 ؛تقدمي املساعدات اإلستشارية واملعلومات الالزمة للمؤسسات -
 ؛إعداد املؤسسات اجلزائرية للمشاركة يف املعارض والتظاهرات االقتصادية -
 ؛ واملؤسسات الكبريةسطةالصغرية واملتوبناء الربط والتكامل بني املؤسسات  -
حتقيق تكثيف النسيج املؤسسايت وتشجيع إنشاء مؤسسات صغرية ومتوسطة يف جمال            -

 .املقاولة من الباطن
 ومن أجل النهوض ببورصات املناولة والشراكة ودعمها مت إنشاء جملس وطين مكلف بترقية                

 لترقيـة   من القانون التـوجيهي    21املناولة وتتمثل مهمته الرئيسية حسب ما نصت عليه املادة          
    : 2 النقاط التالية يف)2001(املؤسسات الصغرية واملتوسطة

                                                
    .918. خوين رابح ، حساين رقية ،مرجع سابق،ص1
   .07،08.،مرجع سابق ،ص18-01القانون التوجيهي رقم  2
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 ؛ندماج أحسن لالقتصاد الوطينإقتراح كل التدابري اليت من شأا حتقيق  إ-
 ؛تشجيع كل أشكال الشراكة مع كبار أرباب العمل الوطنيني واألجانب -
 ؛ بالتيار العاملي للمناولةطةالصغرية واملتوسلتحاق املؤسسات إتشجيع  -
 ؛تنسيق نشاطات بورصات املناولة والشراكة اجلزائرية فيما بينها -
 .تشجيع قدرات املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف ميدان املناولة  -

اجلزائـر  ( على مستوى القطر اجلزائـري       ولة والشراكة وتوجد حاليا أربعة بورصات للمنا         
ويبقى نشر ثقافة املقاولة من الباطن أحد امليادين اليت تضمن          ).غردايةوهران،قسنطينة،العاصمة،

تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية وخصوصا مع املؤسـسات األجنبيـة العاملـة             
  .باجلزائر

   صناديق الدعم .2
      تساهم الدولة على خمتلف املستويات بتقدمي الدعم للمؤسسات االقتصادية بأشكال خمتلفة          

ومن بني أهم تلك الـصناديق      ، عرب العديد من صناديق الدعم     وضمن قطاعات وأنشطة متعددة   
    :نذكر
 ؛الصندوق الوطين لدعم تشغيل الشباب -
 ؛الصندوق الوطين للتنظيم والتنمية الفالحية  -
 ؛الصندوق الوطين لتطوير الصيد وتربية املائيات  -
 ؛صندوق ترقية التنافسية الصناعية  -
 ؛متياز إلستصالح األراضي عن طريق اإوق التنمية الريفية و صند -
  .الصندوق اخلاص بترقية الصادرات  -
  صندوق ضمان قروض املؤسسات الصغرية واملتوسطة :سابعا

مت إنـشاء صـندوق   ،2002 /07/ 11 الصادر يف   373-02 مبوجب املرسوم التنفيذي رقم          
،ويعترب هذا الصندوق أول أداة مالية متخصصة       قروض للمؤسسات الصغرية واملتوسطة   ضمان ال 
الذي يعاجل أهم مشكل تعاين منه هذه املؤسـسات واملتمثـل يف تلـك               م.ص.مقطاع  لفائدة  

  .1الضمانات املطلوبة من طرف البنوك للحصول على القروض البنكية

                                                
  .14. ،ص2003 ،02لصغرية واملتوسطة ،العدد  ات كألية لتدعيم التمويل ،جملة فضاءات،وزارة املؤسسام.ص.ميوسف العشاب ،ضمان القروض لـ  1
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 عبارة عـن     ضمان قروض املؤسسات الصغرية واملتوسطة     وحسب هذا املرسوم فإن صندوق        
ايل،ويشرف علـى   يتمتع بالشخصية املعنوية واإلستقالل امل    ،مؤسسة عمومية ذات طابع إداري    

 الصندوق جملس إدارة يتكون من ممثلي بعض الوزارات وممثل عـن         اويسري هذ إدارته مدير عام،  
  .الغرفة اجلزائرية للتجارة والصناعة 

   صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغرية واملتوسطةخصائص نظام .1
وعليه جيب أن خيدم هـذا      ،تتمثل املخصصات األولية للصندوق أساسا من مسامهات الدولة           

الصندوق السياسة العامة للحكومة وإستراتيجية الوزارة حنو تنمية منظومة املؤسسات الـصغرية            
  :لصندوق تتمثل يف العمليات التالية ا  من طرفواملتوسطة،وبالتايل فإن الضمانات املقدمة

،أو التجديد لوسائل وجتهيـزات     أو توسيع إستثمارات مؤسسات قائمة    ء مؤسسات   إنشا -
   ؛اإلنتاج

 ؛حاجيات رأس املال العامل املترتبة عن اإلستثمار املمول -
لية لإلسـتفادة مـن   أن تكون املؤسسات املستفيدة من ضمانات الصندوق هلا معايري األه        -   

 .القروض البنكية
وأما أنـواع القـروض الـيت       ،% 70  حوايل ض ميكن أن تصل إىل    إن نسبة ضمان القرو         

ويقدم خدماته فقـط    ،لك قروض االستغالل  تثمار وكذ يضمنها الصندوق فتشمل قروض اإلس    
مبلـغ القـرض    من   % 2ق واليت تدفع عالوة سنوية أقصاها       للمؤسسات املنخرطة يف الصندو   

  . وخالل فترة القرض
  للمؤسسات الصغرية واملتوسطةصندوق ضمان القروض  نظام آلية عمل.2

 ضمان القروض للمؤسات ميكن تلخيص مراحل احلصول على الضمان من صندوق     
 : يليكماالصغرية واملتوسطة 

  ؛ )البنك(  بطلب قرض من املؤسسة املالية الصغرية واملتوسطةتقوم املؤسسة .أ      
 ؛ عليه املتحصلمن الصندوق ضمان القرض البنكيم .ص. متطلب .ب     
 ؛يف حالة القبول يقوم الصندوق بتقدمي شهادة ضمان القرض لفائدة املؤسسة املالية.ج     
 ؛تدفع املؤسسة املستفيدة من الضمان عالوة سنوية تدفع خالل مدة القرض.     د
سـتحقاق،يقوم  جـال اإل  آيف حالة عدم قدرة املؤسسة على تسديد القرض البنكي يف           .ه     

  .البنك حسب نسبة الضمان املتفق عليها مسبقا الصندوق بتعويض 
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 مسامهة صندوق ضمان القروض يف دعم تنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة .3
لقد بلغ عدد امللفات املقبولة اليت وافق صندوق ضـمان قـروض املؤسـسات الـصغرية           

ذا حىت اية    طلب إستلمها الصندوق،وه   212 من بني    ا ملف 65ضمان قروضها    على   واملتوسطة
 مليـار دينـار     04وبلغت تكلفة املشاريع اليت ضمنها الصندوق أكثر مـن          ،2005 تشهر أو 

 مليـار  2.5جزائري،يف حني جتاوزت القيمة املالية للقروض املضمونة الـيت قدمتـها البنـوك     
 مليار دينار جزائري،وبلغـت نـسبة   1.17دينار،وساهم الصندوق يف تقدمي مبلغ ضمان بقيمة  

  . من القيمة اإلمجالية لقروض البنوك % 46 ضمان القروضمتوسط 
وقد تضمنت قائمة النشاطات والقطاعات اليت مشلتها ضـمانات الـصندوق ، قطـاع                    

  ا بقطاع مواد البنـاء    ، متبوع ا ملف 65 ملف من بني     13إستحوذ على   الصناعات الغذائية الذي    
س العدد يف الصناعات    وهو نف  ملفات، 05 ملفات،مث قطاع البيوتكنولوجيا والصحة بـ       09 بـ

 ملفات متعلقـة    03إضافة إىل    ملفات، 04 فقد متت املوافقة على      أما صناعة املطاط  البالستيكية،
  . بالنقل مبختلف أنواعه 

                    ستثمارات املؤسسات الصغرية واملتوسطةإصندوق ضمان قروض :ثامنا
املرسوم مبقتضى   ات املؤسسات الصغرية واملتوسطة   قروض إستثمار  ضمان    مت إنشاء صندوق    

 ،والصندوق عبارة  عن شركة ذات أسـهم         2004-04- 19 املؤرخ يف    134-04الرئاسي رقم   
يهدف إىل ضمان تسديد القروض البنكية اليت تستفيد منها املؤسسات الصغرية واملتوسطة بغية             

قتناء جتهيزات املؤسسة أو توسـيعها أو        للسلع واخلدمات املتعلقة بإ    ةمتويل االستثمارات املنتج  
             . 1جتديدها 

ويستفيد من ضمان الصندوق القروض املنجزة يف قطاع الفالحـة والقـروض اخلاصـة                  
الصندوق املسموح به   يتكون رأمسال   ة وكذا القروض املوجهة لإلستهالك،و    بالنشاطات التجاري 

على اخلزينـة    % 60مليار دينار منها نسبة     20بـ   مليار دينار،ويقدر الرأمسال املكتتب      30من  
وتستفيد من ضمان الصندوق القروض املمنوحـة للمؤسـسات          .ى البنوك     عل  %40ونسبة  

كما ميكن أن تستفيد البنـوك   واملؤسسات املالية املسامهة فيه،    من قبل البنوك   الصغرية واملتوسطة 
ب الشروط اليت حيـددها جملـس       واملؤسسات املالية غري املسامهة من خدمات الصندوق حس       

  .اإلدارة 

                                                
 .31. ،ص27،اجلريدة الرمسية ، العدد 2004-04- 19 املؤرخ يف م،.ص.، املتضمن صندوق ضمان قروض إستثمارات م134-04املرسوم الرئاسي رقم  1
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  ستثمارات املؤسسات الصغرية واملتوسطةإضمان قروض صندوق ملغطاة من املخاطر ا.1
      :طر اليت يغطيها الصندوق فيمايلي      تتمثل املخا

 ؛ املقترضةعدم تسديد القروض املمنوحة من قبل املؤسسة -
 ؛قترضةالتسوية أو التصفية القضائية للمؤسسة امل -

 عندما يتعلـق األمـر بإنـشاء    % 80 ـويكون احلد األقصى لتغطية القروض وفوائدها ب           
 يف حاالت متويل توسيع أو جتديد اإلستثمارات للمؤسسات الـصغرية           % 60  ومبعدل م.ص.م

  .مليون دينار) 50(واملتوسطة ويكون احلد األقصى للقروض القابلة للضمان مخسني 
 نية لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة الوكالة الوط:تاسعا

مت إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة مبقتضى مرسوم تنفيذي من                 
لية قادرة على تنفيذ السياسة احلكومية يف جمـال تنميـة وترقيـة        آبم  .ص.م أجل تزويد قطاع  

 مسار تنافسيتها يف خضم التحـوالت       املؤسسات الصغرية واملتوسطة بصفة عامة،ومرافقتها يف     
   .1العاملية اجلديدة 

   ةتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطل  الوطنيةلوكالةلاملهام الرئيسية .1
    : 2يلي ما فيةالوطنية لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسط تتمثل مهام الوكالة    

 ؛واملتوسطةالصغرية جتسيد ومتابعة الربنامج الوطين لتأهيل املؤسسات  -
 ؛م.ص.م  لنمودميوغرافيةالتابعة املتقييم فعالية وجناعة تطبيق الربامج القطاعية و -
 ؛ الصغرية واملتوسطةبتكار التكنولوجي يف تسيري املؤسساتإلترقية وإدماج ا -
 ؛الصغرية واملتوسطةمجع واستغالل ونشر املعلومات اخلاصة مبجاالت نشاط املؤسسات  -
 .الصغرية واملتوسطة اليت تقف أمام تطور منظومة املؤسسات تذليل العقبات -

 الوكالة لتعطي لقطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة املكانة اإلستراتيجية         عملية إنشاء وتأيت      
  .نضمام للمنظمة العاملية للتجارة إلحتسبا لتأثريات الشراكة مع اإلحتاد األورويب وا

  
  

                                                
     2005-04- 20 الصغرية واملتوسطة    تنية لتطوير املؤسسا حول عرض املشروع التنفيذي  إلنشاء الوكالة  الوطةوزير املؤسسات الصغرية واملتوسطة ، مداخل 1

  ).(.www.pme.art –dz.org :أنظر املوقع (  
 ).(.www.pme.art –dz.org :أنظر املوقع ( رجع نفسه ، امل 2
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     لترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطةتفاقيات مشتركةإ:املطلب الثالث
  بروتوكول إتفاق لترقية الوساطة املالية املشتركة :أوال

الـصغرية   على بروتوكول إتفاق بني وزارة املؤسـسات         2001 ديسمرب   23مت التوقيع يف         
وهذا من أجل ترقية العالقـة      ،) BADR,BNA,BDL,CPA,CNMA ( ومخسة بنوك عمومية     واملتوسطة

سة صغرية ومتوسطة،وتشجيع البنوك على تقدمي قـروض أكثـر مالئمـة هلـذه              مؤس-بنك
   .1املؤسسات

     :   وسيعمل طرفا اإلتفاق على 
والبنوك العمومية يف إطار مبادئ احلذر احملددة       م  .ص.م توفري شروط ترقية العالقات بني     -

 ؛من طرف بنك اجلزائر
 ؛رارمستإلت القدرة على النمو واتوجيه القروض املصرفية إىل األنشطة املنتجة ذا -
 اخلارجيـة   نتطوير التشاور والتعاون مع الوزارة املكلفة باملالية والوزارة املكلفة بالشؤو          -

 ؛لبحث تعبئة التمويل اخلارجي
ذات القدرة على الـدخول إىل األسـواق         املؤسسات الصغرية واملتوسطة  مرافقة ودعم    -

 ؛ئماألجنبية عن طريق توفري التمويل املال
 ؛عند إعداد خمطط النشاطات املتوقعةم .ص.متطوير اخلربة البنكية جتاه  -
 ملسيريي املؤسسات واإلطارات البنكية حول إجـراءات تقـدمي          إعداد برنامج تكويين   -

 ؛امللفات املالية وتقييمها
من أجل تنظـيمهم يف     املبادرة بتحسني زبائن البنوك من املؤسسات الصغرية واملتوسطة          -

 .كشريك للبنوك " نادي األشغال  " شكل
  يف اجلزائر الصغرية واملتوسطة برنامج ميدا لدعم منو املؤسسات :ثانيا
البحر  يف إطار السعي بني دول اإلحتاد األورويب والدول الثالثة عشر الواقعة جنوب ضفة                   

مـن حـدة    ومن أجل التخفيض    ،2010فاق  آ منطقة تبادل حرة يف       إقامة األبيض املتوسط حنو  
النتائج السلبية هلذه الشراكة على دول البحر األبيض املتوسط مت وضع برامج دعم لفائدة هـذه   

 بـرامج يف خمتلـف    عدةويف هذا اإلطار وضعت احلكومة اجلزائرية مع اإلحتاد األورويب .الدول
 مت  وقد،)م.ص.مخوصصة القطاع العام،عصرنة القطاع البنكي واملايل،دعم تنافسية        ( ااالت  
سنوات يف جمـال دعـم املؤسـسات الـصغرية         ) 05( ملدة مخسة  1999تفاقية يف سنة    إإمضاء  

                                                
  .11. ، وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة ،ص2002 ،مارس 01موزاي سيد علي ، من أجل حميط مايل مرن ومالئم لنشوء املؤسسات ، جملة فضاءات ، العدد  1
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 57تساهم املفوضية األوروبيـة بــ       (  مليون أورو    62.9واملتوسطة،وتبلغ قيمة هذا الربنامج     
 مليـون أورو متثـل مـسامهات    2.5مليـون أورو،و  3.4مليون أورو،واحلكومة اجلزائرية بـ    

  ).  ة من الربنامجاملؤسسات املستفيد
  أهداف الربنامج .1
 تنافسية املؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة      الرفع من يتمثل اهلدف العام هلذا الربنامج يف           

أما األهداف اخلاصـة فتتمثـل يف       .إلجتماعيةمن أجل زيادة مسامهتها يف التنمية اإلقتصادية وا       
  :1النقاط التالية

 ؛التكيف مع متطلبات اقتصاد السوق على تحتسني قدرة املؤسسا - 
 مؤسسات ماليـة  إنشاءعن طريق دعم م .ص.م  لـحتياجات املاليةإلاملسامهة يف تلبية ا   - 

 ؛متخصصة يف متويل هذه املؤسسات
 ؛قتصاديني على املعلومات املهنيةإلتدعيم حصول رؤساء املؤسسات واملتعاملني ا - 
  .ة واملتوسطةتقوية التسيري العملي للمؤسسات الصغري - 

  نتائج الربنامج.2
 يف  النشاطات اليت مت تنفيذها     كان إمجايل     2002مع اإلنطالق الفعلي للربنامج منذ سبتمرب            

  : موزعة كمايلي نشاطا225  مايقارب2003اية 
  ؛نشاط تشخيص و تأهيل لدعم منو املؤسسات 181 -
       نشاطات ختص التأهيـل    07 منها   م.ص.مبـ  املاليني املعنيني    نشاط لفائدة األعوان     21 -
 ؛نشاطات يف طور التنفيذ 05و نشاطات ختص التكوين، 09و
 خاصـة   09 خاصة بالتشخيص و   06 عملية خاصة بدعم حميط املؤسسات منها        23 -

 . نشاطات خاصة بالدراسات03و بالتكوين 
 ال يقل عمرهـا     ونذكر هنا أن برنامج الدعم األورويب يتدخل ملساعدة املؤسسات اليت                

ن على تنفيذ الربنامج إىل     وويسعى القائم . عامال 250إىل   10وات فعلية وتشغل من      سن 03 عن
 بعد متديد مدة الربنامج بعام كامل،حيث يـسمح        2006 مؤسسة مع اية سبتمرب    450الوصول  

  مؤسسة صناعية ميسها الربنامج بطريقة مباشـرة أو غـري         1500هذا الربنامج بالتقرب من حنو      
  .مباشرة 

                                                
1 Amer Harkat, Le Programme MEDA, Espèces PME, n°01, avril 2002, p.16. 
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  :خالصة الفصل األول
 الصغرية واملتوسـطة    اتمن خالل هذا الفصل املتعلق بتحديد اإلطار املفاهيمى للمؤسس        

إبراز أمهيتها اإلسـتراتيجية علـى املـستويني        وكذا، يف حجمه ويف طريقة إدارته     متميزكنوع  
املـسامهة يف ترقيـة     يل،زيادة الناتج احمللي االمجا   ،توفري مناصب العمل  ( ي واإلجتماعي اإلقتصاد
  املؤسسات الصغرية واملتوسطة    جمموعة خصائص   حتديد ،إضافة إىل )...،التنمية احمللية ،الصادرات

املوارد (واليت جتعل منها آلية لإلستغالل األمثل للموارد املتاحة     ،اليت متيزها عن املؤسسات الكبرية    
  .)الطبيعية واملوارد البشرية

 جنـد أن     للمؤسسات الـصغرية واملتوسـطة     ويل املتاحة تلف مصادر التم  وفيما خيص خم  
،ورغم ذلـك  مقارنة مع املصادر التمويليـة األخـرى      القروض املصرفية متثل أهم تلك املصادر     

 اهليئـات احلكوميـة     طرف  من  واملرافقة إىل املزيد من اإلهتمام    مازالت حتتاج هذه املؤسسات   
األهـداف   حتقيـق     إىل ية للوصول الدول النام  إقتصاديات   على مستوى وخصوصا  ،املتخصصة

 .ظل املتغريات العاملية احلاليةاملنتظرة منها يف 
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  : متهيد
     يشكل قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة أحد ااالت اليت متثل جماال خصبا أمـام             

 البنـوك   لوهو ما جع  ،  البنوك من أجل الرفع من تنافسيتها وزيادة رحبيتها يف ظل العوملة املالية           
  .تبحث بكل الوسائل لتلبية اإلحتياجات املالية املتنوعة هلذا القطاع 

 األمهية اإلقتصادية للبنوك التجارية يف تنمية اإلقتصاد        علىرف يف هذا الفصل     وسنحاول التع 
 مبـا فيهـا     املؤسساتالوطين من خالل مسامهاا الكبرية يف تقدمي التمويل املناسب ملختلف           

 يفمث التعرف على مكونات السياسة اإلقراضية للبنك وطبيعـة العوامـل املـؤثرة               ،م.ص.م
  .صياغتها وحتديدها

 عرب خمتلف مراحل  العالقة التمويلية بني البنك واملؤسسة الصغرية واملتوسطة        طبيعة حنددكما  
لبنـك   مع إشارة إىل آثار اإلصالح املصريف اجلزائري على تلك العالقة بني ا            ،منو هذه األخرية  

  .واملؤسسة الصغرية واملتوسطة
اجـات  ويـل إحتي   تتحدد خمتلف األدوات التمويليـة املقترحـة لتم        عالقةوضمن هذه ال   

واليت تتطلب من البنك قبـل منحهـا القيـام بالدراسـات             ،املؤسسات الصغرية واملتوسطة  
جـال  آاإلستشرافية هلذه املؤسسات وحتديد مستويات خطر عدم تـسديدها إللتزاماـا يف             

وحتديد خمتلف الضمانات املالئمة واآلليات القانونية الكفيلة بإسـترجاع البنـك            ،استحقاقها
  . ه املمنوحة مع حتقيق أهدافه املسطرة ألموال
  :  التالية الثالثة سبق ذكره من خالل املباحثالتعرض إىل ماوسيتم  

   وعالقتها باملؤسسات الصغرية واملتوسطة التجاريةماهية البنوك: املبحث األول -
  املقترحة لتمويل املؤسسات الصغرية واملتوسطةالقروض املصرفية: املبحث الثاين -

   منح القروض املصرفيةوابط العامة يفض والدداتاحمل: الثالثاملبحث  -
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   وعالقتها باملؤسسات الصغرية واملتوسطةلبنوك التجاريةا ماهية: املبحث األول
، االقتـصادية  ودورها يف التنمية     يهتم هذا املبحث بالتأسيس النظري ملاهية البنوك التجارية            

مويلية اليت تربطها البنوك التجاريـة مـع املؤسـسات           تلك العالقة الت    خمتلف مناذج  كما حيدد 
 .  كيفية تفعيل وحتسني هذه العالقة التمويليةعن يبحثكما ، الصغرية واملتوسطة

  اإلطار املفاهيمي للبنوك التجارية: املطلب األول
   مفهوم البنوك التجارية: أوال
اليت تتمثـل مهمتـها      و  بصفة عامة مؤسسات إئتمانية غري متخصصة      متثل البنوك التجارية    

مث ،  )العائالت واملؤسسات والسلطات العموميـة    ( الرئيسية يف تلقي ومجع الودائع من املودعني      
  . إىل األفراد واملؤسسات دام تلك الودائع يف تقدمي القروض القصرية األجلالقيام بإستخ

القيام  تقتصر على    عد ومع التطور املصريف إتسعت العمليات اليت تزاوهلا البنوك التجارية فلم ت          
حيث أصبحت تكلف يف كثري من البلدان بالعديد من مهام          ،  بعمليات اإلئتمان القصري األجل   

  .1بنوك األعمال كتقدمي اإلئتمان املتوسط والطويل األجل
 البنوك التجارية مـن     14/04/1990 املؤرخ يف    90/10هذا ويعرف قانون النقد والقرض رقم       

   : كمايلي114خالل املادة 
 110تعترب البنوك التجارية أشخاص معنوية مهمتها الرئيسية إجراء العمليات املبينة يف املواد             "  

  : وهي كمايلي ، من قانون النقد والقرض113إىل 
 .تلقي الودائع من اجلمهور -
 .منح القروض والتسهيالت اإلئتمانية  -
  .2"سهر على إداراتوفري وسائل الدفع الالزمة ووضعها حتت تصرف الزبائن وال -

  وظائف البنوك التجارية : ثانيا
التـسهيالت    تتمثل يف تقدمي القروض أو      التجارية ميكن القول أن الوظيفة الرئيسية للبنوك          

 إنطالقا من الودائع اليت تتلقاهـا مـن         ..)،  أشخاص،  مؤسسات( اإلئتمانية لإلقتصاد الوطين    
 تقدمه البنوك  ذلك أن ما  ،   التجارية وظائف البنوك وتشكل هذه الوظيفة أهم وأخطر      ،  اجلمهور

                                                
 .99،100.،ص2003زينب عوض اهللا،أسامة حممد الفويل،أساسيات اإلقتصاد النقدي واملصريف، منشورات احلليب احلقوقية،بريوت، 1
 .14/04/1990، املؤرخ يف 90/10رقم .قانون النقد والقرض 2
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لذلك هناك العديد من ،  من قروض هو يف حقيقته ليس ملكا هلا بل هي أموال املودعني         التجارية
كما تقوم البنوك التجارية    . القروض  هذه  عند منح  االعتبارخذ بعني   ؤ اليت جيب أن ت    االعتبارات

ل عمليـات تـداول النقـود بـني األفـراد           بتنظيم وتوفري وسائل الدفع الكفيلـة بتـسهي       
  ...)، كفتح احلسابات املصرفية(واملؤسسات

تقـوم  بل  ،   على تقدمي الدعم املايل فقط      التجارية يتوقف دور البنوك   وباإلضافة إىل ذلك ال     
  :  يف  عموماواليت تتمثل، بتقدمي اخلدمات غري املالية األخرى

 ؛ االقتصادية املالية و االستشاراتتقدمي  -
 ؛ )دخول األسواق األجنبية(ومرافقتهم يف التوسع الدويل،املساعدة يف تطور املؤسسات -
  .وتوجيه املستثمرين حنوها، بالترويج للمشاريع ذات املردوديةاملبادرة  -

  البنوك التجارية والتنمية اإلقتصادية: ثالثا
ثارا إجيابية على آذلك أن له   ،  اليةيا يف النظم اإلقتصادية وامل    يوحيعترب القطاع املصريف مركزا         

ا علـى   التنمية اإلقتصادية من خالل جتميع اإلدخار واإلستخدام األمثل هلذه املدخرات وتوزيعه          
  . وفقا ألسس وقواعد حتكم موارده وإستخداماتهخمتلف األنشطة اإلستثمارية

 التنميـة   األساسـية لتحقيـق    تالـدعاما وأصبحت متثل أحد     ولقد تطورت أمهية البنوك       
اإلقتصادية للدولة من خالل وظيفتها الرئيسية اليت ترمي إىل تقدمي القروض املختلفة للمتعاملني             

أو تطوير املؤسسات القائمة أو املشاركة يف رأس مال         ،  إلقتصادييني إلنشاء مؤسسات جديدة   ا
تربا يتناسب  عليها من إلتزامات ويضمن هلا عائدا مع       مبا حيقق هلا ضمان تسديد ما      ،  املؤسسات

  .إستثماراا حجم مع 
لتسهيالت اإلئتمانية اليت متنحهـا نتـائج       لفإن   ،ومن خالل مسامهة البنوك يف متويل التنمية        

  : إقتصادية كثرية نذكر منها
حيـث تعتمـد عليهـا      ،  تقوم التسهيالت اإلئتمانية بدور هام يف احلياة اإلقتـصادية          -

 ؛ا من السيولة لتمويل عملياا املختلفةالنشاطات اإلقتصادية يف توفري إحتياجا
ألن اإلفراط واملبالغة يف    ،يؤثر حجم التسهيالت اإلئتمانية على احلالة اإلقتصادية العامة         -

واإلنكماش قد يؤدي إىل صعوبة مواصـلة       ،ثار تضخمية آحجم اإلئتمان قد يؤدي إىل      
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وهلذا جيـب أن    ،جتماعيةاملؤسسات لنشاطاا وبالتايل احلد من التنمية اإلقتصادية واإل       
  .يكون اإلئتمان متوازنا وملبيا لإلحتياجات التمويلية الفعلية لإلقتصاد الوطين

  قراضية للبنك ومكوناا إلالسياسة ا: رابعا
واليت ، تتمثل السياسة اإلقراضية للبنك يف تلك السياسة العامة اليت حتددها اإلدارة العليا    

ورغم تباين هذه ،  األموال ضمن القواعد واألسس املوضوعيةمدايتقرر من خالهلا جماالت إستخ
 من حيث اإلطار العام املكون  يف كثري من األحيانالسياسة من بنك إىل آخر إال أا تتشابه

  .حملتوياا 
  اإلقراضية مكونات السياسة .1 

  :  1يفيما يل للبنك اإلقراضية تتمثل مكونات السياسة     
 املنتهجة من قبل البنك أن تتفـق        اإلقراضية ينبغي للسياسة    : يعات القانونية   لتزام بالتشر إلا -

،  املرجعيـة  وتتماشى مع التشريعات اليت تنظم النشاط املصريف وتلك اليت تتعلق بأسعار الفائدة           
  . قتصادية الواجب متويلهاإلواحلد األدىن لإلقراض ونوعية النشاطات ا

حجم  للبنك بنودا حتدد اإلقراضيةتتضمن السياسة  : ها حتديد حجم األموال املمكن إقراض -
 كحجم الودائع بعني االعتبار عددا من املتغرياتاألموال املمكن إقراضها للعمالء مع األخذ 

واملعدالت اليت يقررها ، حتفاظ ا لتغطية طلبات سحب السيولةإلوالسيولة النقدية الواجب ا
  .لقصوى ئتمان االبنك املركزي خبصوص حدود اإل

 للبنـك نـوع   اإلقراضـية حتدد الـسياسة    : حتديد الضمانات املقبولة من جانب البنك        -
وعـادة  ،  لتغطية واحلد من املخاطر اليت تالزم عمليات اإلقـراض        لالضمانات الواجب قبوهلا    

  .خر وفقا ملدى قبوهلا يف السوق ختتلف الضمانات من وقت آل
 للبنك خمتلف السلطات املفوضة     اإلقراضية السياسة    توضح : ختاذ القرار   إحتديد مستويات    -

  .لكافة املستويات اإلدارية املسؤولة عن إختاذ القرارات املتعلقة مبنح أو رفض تقدمي القروض
 بتنويع جماالت االستثمار وتوزيـع      اإلقراضية تقوم السياسة    : حتديد جماالت تقدمي القروض    -

ويوجـد   ،  ل من نسبة املخاطرة اليت يتحملها البنـك       املخاطر بني النشاطات االقتصادية للتقلي    
الكثري من األساليب اليت تعمل على تقليل املخاطر املرتبطة بالسياسات اإلقراضية كتوزيع تاريخ             

                                                
 .222-220. ،ص2002 ،1د ،إدارة املصارف ،دار الفكر، األردن ، ط رضا صاحب أبو مح 1
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وكذلك توزيع القروض على     ،  االستحقاق للقروض من مدة قصرية إىل مدة متوسطة أو طويلة         
  .عة وجتارة وزراعة وخدماتقتصادية من صناإلخمتلف النشاطات والقطاعات ا

سعيا من البنوك إىل التقليل مـن        : ستحقاقهاحتديد احلد األقصى لكل من القرض وتاريخ         -
قراضية احلدود القـصوى حلجـم     إلحتدد البنوك يف سياستها ا     ،   مبنح القروض  ةاملخاطر املرتبط 

  .جال االستحقاقوكذا املدة القصوى آل،  الواحدعميلالقروض املمنوحة لل
قراضية بعض ااالت   إل قد حتدد السياسة ا    : ت اإلقراض غري املسموح بتمويلها    حتديد جماال -

 املخاطر اليت تالزم متويل هـذه  نوهذا قصد احلد م   ،   يف متويلها   البنك رغبيواألنشطة اليت ال    
جتماعية أو إأو قد تكون هذه النشاطات غري مرغوب يف متويلها ألسباب اقتصادية أو       ،  ااالت
  ..أخالقية

قراضية إجراءات متابعة إل يف سياستها ا البنوكحتدد : حتديد إجراءات متابعة القروض-
قصد إكتشاف ومعاجلة الصعوبات اليت ميكن أن تؤثر سلبا على عملية ، القروض املمنوحة

 تبعا لتسلسلها التنظيمي ةوهنا حيدد البنك مجيع اإلجراءات املستخدم ، السداد العادي للقروض
  . يتمكن من إجراء املتابعة اجليدة لعمليات سداد القروض حىت

عتبارات اليت تؤخذ بعني االعتبار عند وضـع الـسياسة          إلمن ا  : قراضيةإلحتديد األهلية ا   -
 حتديد جمموعة الشروط القانونية واملالية اليت تؤهل املؤسسات لالستفادة من خدمة            ،  ةاإلقراضي

ك حتدد بعض املعايري املالية كمعايري اهليكل املـايل وغريهـا      لذل ،  البنوك يف جمال منح القروض    
  .واليت يستند عليها عند الدراسة مللفات املؤسسات اليت تطلب احلصول على التمويل

   : نقترح الشكل التايل ،  للبنكوضح أكثر مكونات السياسة اإلقراضيةن حىت و   
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  مكونات السياسة اإلقراضية للبنك ):01 (الشكل رقم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  من إعداد الطالب : المصدر

راضیة ـ االقالسیاسة
 للبنك

بالتشریعات  االلتزام
 القانونیة

حجم األموال 
 راضھاـالممكن إق

الضمانات تحدید 
المقبولة من 
 جانب البنك

 مجاالت تحدید
 تقدیم القروض

 الحد األقصى تحدید
لكل من القرض 
 وتاریخ إستحقاقھ

تحدید مجاالت 
اإلقراض غیر 

المسموح 

 إجراءات تحدید
 متابعة القروض

 األھلیة تحدید
 مستویات تحدید اإلقراضیة

 إتخاذ القرار
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   للبنكةقراضيإلالعوامل املؤثرة يف السياسة ا.2
 قراضية تؤخذ بعني االعتبار عند وضع السياسة اإل أن جيب اليتلهناك العديد من العوام    

  : 1للبنك واليت نذكر منها
ر املرتبطة بـالقروض إىل      ملنع تسرب اخلسائ   اس مال البنك حاجز   اميثل ر  : س مال البنك  ار -

س مال البنك زادت قدرته على اإلقراض وعلـى حتمـل       اودائع املدخرين وبالتايل فكلما زاد ر     
   . املصرفيةاملخاطر

ميثل معيار الرحبية أحد املعايري املهمة اليت جيب مراعاا يف أي سياسة إقراضية ألي               :  الرحبية -
حه من خالل الفرق بني الفوائـد علـى الودائـع    ن هذا األخري يهدف إىل تعظيم أربا    أل،  بنك

  : وهنا البنك يهتم مبؤشرين أساسني،والفوائد على القروض
من خالل قياس قدرة املقترضني على الوفاء بإلتزامام يف : د السدا علىةمؤشر القدر •

  ؛   ستحقاقإلآجال ا
لتزاماته جتاه من خالل قدرة البنك على تعبئة ديون عمالئه للوفاء بإ:  ةمؤشر السيول •

  .الغري
تزيد قدرة البنك على اإلقراض من خالل الودائع املستقرة اليت ال تتعرض            :  إستقرار الودائع  -

كثر أ اإلقراضيةوبالتايل ستكون السياسة    ،  إىل عمليات سحب متكررة خالل فترة زمنية قصرية       
  .لعمالءاحتياجات إقدرة على مواجهة 

 أدواته النقدية يف توجيه السياسات   لبنك املركزي من خال   يتدخل ال :  سياسة البنك املركزي   -
ياسة اليت يعتمدها البنك     يتوقف على الس    ألي بنك  حيث أن حجم اإلقراض   ،  للبنوك ةاإلقراضي
  .املركزي

 للبنك تلـك    ةمن العوامل اليت تؤثر على السياسة اإلقراضي      : األوضاع االقتصادية السائدة   -
ستقرار إلحيث أن ا  ،قتصادية السائدة يف منطقة نشاط البنك     إلاع ا العوامل املرتبطة بطبيعة األوض   

العكس يف حالـة     حيدث   و،قتصادي يشجع البنك على التساهل يف رسم سياسته اإلقراضية        إلا
  .ستقراراإلضطرابات وعدم إلا

                                                
  .223،224. ،صسابقرجع رضا صاحب ابو محد،م1
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ة  ضـرور   للبنـك  ة عند صياغة السياسة اإلقراضي    عتبارالايؤخذ بعني    : املشاركة يف التنمية   -
 تسهيل إجراءات مـنح     لمن خال ، الفعلية للبنك يف تطوير وتنمية املنطقة اليت يعمل ا         املشاركة

قتصادية ذات األولوية يف حتقيق التنمية يف املنطقة وتوسيع         إلالقروض وحتديد وتنويع القطاعات ا    
  .ستثمارات فيهاإلحجم ا

ميكن تقـدمي الـشكل       ،ولزيادة توضيح العوامل املؤثرة يف صياغة السياسة اإلقراضية للبنك           
  : التايل

  العوامل املؤثرة يف صياغة السياسة اإلقراضية للبنك): 02(الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  من إعداد الطالب : المصدر
  

راضیة ـ االقالسیاسة
 للبنك

 رأس مال البنك

 الـربحیـة

استقرار 
 الودائع

المشاركة في 
 التنمــیة

األوضاع 
االقتصادیة 
 السائدة

سیاسة البنك 
 المركزي
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   الصغرية واملتوسطةاتعالقة البنوك باملؤسس:  الثاينطلبامل
   للبنوكقطاع إستراتيجي بالنسبةكاملؤسسات الصغرية واملتوسطة : أوال
مام باملؤسسات الصغرية أدت التحوالت األخرية اليت شهدها اإلقتصاد العاملي إىل تزايد اإلهت    

وبالرغم من هذه ،واالجتماعيةهلا من دور إستراتيجي يف حتقيق التنمية اإلقتصادية  ملا، واملتوسطة
يأيت و ،يد من املشاكل املؤسسات من العداألمهية اإلستراتيجية ال تزال تعاين هذه املنظومة من

  .يف مقدمتها مشكل التمويل الذي ميثل العائق األساسي والعامل احملدد لبقائها وتطورها
مسية املتاحة أمام أصحاب وإذا كانت البنوك تشكل أحد أهم مصادر التمويل الر    

 وسطة الصغرية واملته املؤسساتذ هنحمل مت  يف الفترة السابقةإال أن هذه البنوك،املؤسسات
يعود ذلك حسب صانعي القرار على مستوى  ، توليه للمؤسسات الكبرية كانتاإلهتمام الذي

  : 1البنوك إىل العوامل التالية
وجود فرص أقل خماطرة أمام البنوك مما جعلها ال متنح املؤسسات الصغرية واملتوسطة   -

 ؛ األمهية الكافية
 على نظام معلومايت ميكن م.ص.م حيث ال تتوفر معظم، املعلوماتعدم التناظر يف   -

والتقييم املوضوعي إلمكانياا ، حة لتقاريرها املالية واحملاسبيةالبنوك من القراءة الصحي
 ؛ وقدراا

، املصغرة حيمل الكثري من املخاطرةالتعامل مع هذه املؤسسات وخصوصا املؤسسة  -
تفشل يف بداية حيث بينت الكثري من الدراسات أن نسبة معتربة من هذه املؤسسات 

 .مراحلها
مما ،البنوك وخصوصا يف الدول املتقدمةإال أن هذه الوضعية قد تغريت لدى القائمني على     

واملتوسطة  ذه املنظومة من املؤسسات الصغرية االهتمامحنو زيادة نتج عنه توجه إستراتيجي 
 : نتيجة العوامل التالية

 ضمن عمالء البنك خاصة من ا إستراتيجياقطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطةمتثل   -
 ؛  على خمتلف النشاطات اإلقتصاديةحيث عددها وتنوعها

                                                
وتطوير دورها  مهال علي ، حول بعض األساليب اإلبتكارية اجلديدة يف متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة ، الدورة الدولية حول متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة 1
  .805. ، ص اإلقتصاديات املغاربية ، مرجع سابقيف
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وهو ما جعل من ،بني املؤسسات املاليةتزايد عوملة مصادر التمويل وظهور املنافسة   -
 ؛ م.ص.م البنوك تبحث عن عمالء جدد وخصوصا منظومة

املساعدة والدعم الفين ظهور منظمات وهيئات حكومية يف أغلب الدول تقدم   -
وهو ما ميكن البنوك من احلصول على ،واملايل واملرافقة هلذه املؤسساتواإلداري 

برام إتفاقيات مع إإىل التعاون أو اللجوء معلومات أكثر دقة أو على ضمانات مالية عرب 
 ؛ هذه اهليئات واملنظمات احلكومية وغري احلكومية لتحقيق هذا الغرض

واليت تؤسس على فلسفة فهم وتلبية ،ستراتيجية جديدة يف خدمة عمالئهاتبين البنوك إل  -
  .إحتياجات العمالء واإلهتمام بالتسويق املصريف 

  واملتوسطة الصغرية املؤسسات بعالقة البنوك ل  األساسيةالنماذج: ثانيا
 ربطها اليت ت  عالقةميكن أن يتحدد من خالهلما طبيعة ال       ميكن  أن منيز بني منوذجني أساسني        

  : 1و مها كالتايل ، الصغرية واملتوسطةملؤسسات مع االبنوك 
   مريكيالنموذج األ.1

ك باملؤسسة الصغرية و املتوسطة     يربطها البن  العالقة اليت     تلك من خصائص هذا النموذج أن    
  : التاليةمتتاز باخلصائص 

 ؛  عقد مستقل بني البنك و املؤسسة بواسطةتشكلتكل عملية قرض   -
 تسمح له مبقارنـة أداء      يل عن طريق القيام بدراسات موحدة     البنك خطر التمو  يتدارك    -

 ؛ املؤسسة طالبة التمويل مع املؤسسات النموذجية
 عرب جمموعة من الشروط التعاقدية اليت تضمن للبنك إسترجاع           القرض يتم تسيري خطر   -

 ؛  على تسديد ديوا املؤسسةعدم قدرةأمواله يف حالة 
 تنويع حمفظة قروض     عن طريق  ثار خطر التمويل على مستوى املودعني     يتم التقليل من أ    -

 ؛البنك
اح البنك ضمن هذا النموذج خيضع لنوعية األدوات املستخدمة يف قيـاس خطـر               جن  -

إضافة إىل ختفيض التكاليف التـشغيلية      ،وكذلك حلجم وتنوع حمفظة القروض    ،القرض
 .هلذه العالقة

                                                
1Thierry Apoteker, La Relation Banques- PME, un éclairage théorique sur les stratégies pour les banques 
françaises, Revue Banque stratégie, n°130, France, 1996, pp.03,04. (Disponible sur site : www-
financial.com/pub/bque-pme.pdf). 
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أين جند أن البنوك    ،األمريكيةج هي الواليات املتحدة      النموذ ستعماال هلذا إومن أكثر الدول         
وهو ما يعطي فكرة واضـحة      ،ؤسساتهي مقيدة بقوانني يف ربط عالقات طويلة املدى مع امل         

  . 1 يف متويل اإلقتصاد األمريكيسواق املاليةألحول التوجه حنو تفعيل دور ا
  األملاين النموذج .2

من هذا النموذج باخلـصائص  نوك باملؤسسة الصغرية واملتوسطة ض تتميز العالقة اليت تربط الب       
  : التالية

 ؛تتحدد العالقة بني البنك واملؤسسة على أساس الشراكة املالية   -
 ؛عمقة للمؤسسة املعرفة املالشراكة املالية  طرخل  البنكتداركتتطلب عملية  -
  ؛ مشاكل يف املؤسسةجيايب يف حالة وجود إل ا البنكتدخلعرب  القرضتسيري خطر يتم   -
أصحاب الودائـع   (  طر القروض على مستوى املودعني    خل  احملتملة ثاراآلالتقليل من   يتم   -

 بـني   وحتقيق تبادل للمعلومـات   ،ة املستمرة قب عرب قيام البنك باملتابعة واملرا     )واملدخرين
  . ةبالثقة والشفافي  للوصول إىل بناء عالقة تتميزالبنك واملؤسسة الصغرية واملتوسطة

خـرية مكانـة    ألأين حتتل هذه ا   ،هم البنوك تطبيقا هلذا النموذج    ملانية من أ  أل وتعترب البنوك ا    
حصائيات خالل السنوات   إلحيث تشري ا  ،للمؤسساتمتميزة ضمن املصادر التمويلية اخلارجية      

 مصدره القروض    كان ملانيةألمن التمويل اخلارجي للمؤسسات ا     83%  أن نسبة  1991-1994
   . 2ةاملصرفي

  منوها  الصغرية واملتوسطة عرب مراحلملؤسسةطبيعة عالقة البنوك با: ثالثا
      ألكثر متويال مـن طـرف       مبناقشة ومعرفة مراحل منو املؤسسة الصغرية واملتوسطة ا        هناتم

إىل عدة مراحل ميكن من خالل خصائص كل مرحلة           م.ص.محيث يتم تقسيم تطور     ،البنوك
  . والبنوك من جهة أخرىةؤسسة الصغرية املتوسطة من جهحتديد العالقة بني امل

    اجلديدةالصغرية واملتوسطةاملؤسسات بعالقة البنوك .1
 حنو البنوك من أجل احلصول على  الصغرية واملتوسطة اجلديدة الكثري من املؤسسات تتوجه    

لة اإلنشاء يكون ال أن البنك يف تعامله مع هذه املؤسسات اليت هي يف مرحإ،القروض املصرفية

                                                
1 Frank Bancel, La gouvernance des entreprises, Economica, 1997, paris, pp.32,33. 
2 Ibid, p.45.   
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 لألسباب وذلك ،  جداهو مرتفعن خطر تقدمي قروض هلذه املؤسسات نتيجة أ كثري احلذر
  : 1 التالية

 على مردودية ثار سلبيةآ  وماهلا مناألخطاراملؤسسة اجلديدة معرضة للعديد من  -
  ؛املؤسسة

  ؛فقط اليت يقوم ا البنك تكون عادة على أساس التقديرات املعمقةالدراسة  -
عدم قدرة أصحاب هذه املؤسسات على إثبات قدرام وعدم تقدمي ضمانات كافيـة              -

 ؛صرفيةاملقروض الللحصول على 
 .اإلنشاء متخصصة يف دعم هذه املؤسسات خالل مرحلة  حكوميةوجود مؤسسات -

  الفرنسي قام ا بنك تنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة       اليتويف هذا اإلطار تشري الدراسة            
من هذه املؤسـسات     %35  أكثر من  حيث، جدا  هو مرتفع  إىل أن خطر متويل هذه املؤسسات     

  .وىل من إنشائها ألتفشل خالل اخلمس سنوات ا
   يف مرحلة النمو والتوسع باملؤسسات الصغرية واملتوسطة اليتعالقة البنوك .2
، ميز باحلذر من جانب البنـك  تتواليتعلى خالف عالقة البنك مع املؤسسات احلديثة النشأة      
اليت هي يف طـور       الصغرية واملتوسطة  ن هذا األخري يفضل ربط عالقات مع تلك املؤسسات        إف

  : 2سباب التاليةأللك نتيجة االنمو والتوسع وذ
  ؛ املؤسسات  هذهوجود معطيات مالية وحماسبية تارخيية لدى البنك عن نشاطات -
  ؛ للمؤسسة وبالتايل قياس خطر منح القرضقدرة البنك على حتديد الوضع املايل -
ن خالل تسيريه   إمكانية البنك يف احلصول على معلومات كافية حول تسيري املؤسسة م           -

 ؛ وعلى حتديد نوعية عالقاا مع املوردين والعمالء،حلساباا اجلارية
  .املعلومات املقدمة من طرف املؤسسة هي معطيات واقعية -
  
  
  
  

                                                
1 Eric vernier et Sophie Flament, La personnalité du créateur d’entreprise  facteur déterminant dans l’octroi 
d’un prêt,Revue Banque stratégie, N° 220, novembre, 2004, p.20. 
2 Jean Louis Nakamura, Relation Banque-PME, Revue d’économie financière, op-cit, p.48. 
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   عالقة البنوك باملؤسسات الصغرية واملتوسطةحنو حتسني : املطلب الثالث
  متويل املؤسسات الصغرية املتوسطة البنوك يف ةإستراتيجي: أوال
لقد دعت الضرورة بالنسبة للبنوك يف إطار سعيها املتواصل لتدعيم قدراا التنافسية     

رة من خالل تنويع أن تسعى إىل تقدمي خدمات متويلية مبتك،ومواجهة حتديات عصر العوملة
  .جماالت توظيف مواردها على أسس تتماشى مع إحتياجات العمالء املتعددة 

ولقد شكل زيادة التوسع يف متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة أحد أهم امليادين اليت تعد                  
ية بإعتبار أن هذا القطاع من املؤسسات يشكل غالب       ،جماال خصبا لتطوير النشاط التمويلي للبنوك     

 البنك يف متويل املؤسسات الصغرية      ةوحىت تكون إستراتيجي  ، يف أغلب الدول   النسيج املؤسسايت 
   : 1واملتوسطة  أكثر فعالية فإا تتطلب توافر املتطلبات التالية

القرارات لتحقيق الكفاءة والفعاليـة      إختاذ    املستويات اإلدارية اخلاصة بالدراسات و     تكييف -
   : وذلك باإلهتمام بـ

  ؛ توفري أدوات ودعائم تسيري القروض  •
  ؛ م.ص.م  لـدارية على حتليل خطر تقدمي القروضإل تطوير وتنمية القدرات ا •
  ؛ املسطرة مبا يتماشى واألهداف العامة  للبنكقراضيةاإلعداد السياسة إ •
  .قتصادية إل على خمتلف النشاطات اينتمائاإلالعمل على توزيع اخلطر  •

سات رأس املال املخاطر ومؤسسات التمويل اإلجياري من أجل تغطية          احلث على إنشاء مؤس    -
  ؛ نقص مستوى التمويل الذايت للمؤسسات الصغرية واملتوسطة

  :  املرافقة واملساعدة الدائمة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة وخاصة يف امليادين التالية-
 ؛الدخول يف مشاريع التعاون والشراكة  •
 ؛  من مراحل التعثر إعادة اهليكلة واخلروج •
  ؛  التصدير والدخول إىل األسواق األجنبية عملياتمرافقة أصحاب املؤسسات يف •
  . الدخول إىل األسواق املالية •

 لتـوفري املعلومـات     م.ص.مالتعاون والتنسيق مع اهليئات احلكومية املتخصصة يف دعـم           -
  .الضرورية حول هذه املؤسسات

  
                                                

1 Mourad Damerdji , Stratégie d'adaptation des banques au nouvel environnement économiques, publiée dans 
un ouvrage collectif l'entreprise et la banque, Assises nationales des banques, le 7-8 décembre 1993 à 
Alger,OPU, pp.250,251. 
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   البنوك واملؤسسات الصغرية و املتوسطة متطلبات عالقة دائمة بني : انياث
 واليت تبدأ حىت تتحقق عالقة تتميز بالثقة والتعاون بني البنك واملؤسسة الصغرية واملتوسطة

  :  التالية  األساسيةالبد من توفر الشروط ،عادة حبصول املؤسسة على قرض من البنك
اليت تركز على و، املتوسطةحتقيق عالقة قوية و دائمة بني البنك و املؤسسة الصغرية و  -

 ؛ كأحد أهم مبادئهاالشفافية و احلوار و الثقة
احلسابات ( للبنكرورية تقدمي كل املعلومات الضواملتوسطة  الصغرية تعلى املؤسسا -

 ؛ )إلتزاماا جتاه البنوك األخرى،يةالالوضعية امل،السنوية
ل املعلومات املتعلقة تقدمي ألصحاب املؤسسات الصغرية واملتوسطة كالعلى البنوك   -

 ؛ )القواعد التنظيمية ملنح القروض ( اليت تليب إحتياجاا املاليةبشروط منح القروض
، مؤسسة الوضعية العامة للعلى أصحاب املؤسسات إعالم البنوك بأي تغريات تطرأ على -

؛  املقرضة مع البنوكااليت تكون هلا آثار على عالقا 
 يف إختاذ قراراته يف متويل املؤسسات الصغرية ري وتقصجتنب البنك ألي تعطيل   -

 .واملتوسطة
  قروض للمؤسسات الصغرية واملتوسطةاملبادئ الضرورية للبنوك يف منح ال: ثالثا

 الضرورية اليت البد إىل أن هناك جمموعة من املبادئ أشارت بعض الدراسات املتخصصة   
ام بتمويل قطاع املؤسسات الصغرية من طرف البنوك عند اإلقبال على اإلهتممن إتباعها 

  : 1واملتوسطة وهي كالتايل
 ؛ لتحليل املايل ألدوات ا الدقيقاإلستخدام اجليد و  -
 ؛ املعرفة اجليدة للمسريين وحميطهم  -
 ؛  من أجل دعم املخاطر الكافيةضماناتطلب ال -
 ؛ يومية لتطور املؤسسةالتابعة شبه امل  -
 ؛ملؤسسة والبنكتنظيم وتبسيط تدفق املعلومات بني ا  -
 ؛ دراسة املخاطر يف الواقع من طرف مصلحة القروض  -
 .املساعدة الفعالة للمصاحل اإلدراية على مستوى البنوك يف متابعة املخاطر  -

                                                
1 Marie Annick et Gérard Botteri, Huit règles d'or aux crédits aux PME, Revue banque, n°539, pp.46-49. 
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    وأثرها على املؤسسات الصغرية واملتوسطةاإلصالحات املصرفية يف اجلزائر: املطلب الرابع
  اإلصالحات املصرفية يف اجلزائر: أوال
وذلك حـىت   ،صاد الوطين أيضا القطاع املـصريف     لقد مشلت اإلصالحات اليت مست اإلقت          

وسنتعرض ملراحل  .يندمج ويتكيف مع آليات إقتصاد السوق قصد حتقيق الفعالية وحتسني األداء      
  : رب مرحلتني أساسيتني مها كالتايل ع املصرفيةهذه اإلصالحات

   1990 قبل سنة صرفيةاإلصالحات امل.1
 ، نينـات لقد أظهرت نتائج النظام املايل اجلزائري حمدوديتها خالل السبعينات وبداية الثما                

 من حيث آليات تسيريه أو من حيث املهام        أمرا حتميا سواء    املصريف وعليه أصبح إصالح النظام   
،  واملتعلق بنظام القرض والبنك    19/08/1986 املؤرخ يف    86/12 فكان صدور قانون  ، له وكلةامل
  : 1يقانون الذي أدخل عدة إصالحات ميكن ذكرها فيما يلال

 ؛ إستعادة البنك املركزي وظيفته األساسية كبنك للبنوك  -
 ؛  البنوك التجاريةوظيفةالفصل بني وظيفة البنك املركزي و  -
 ؛  للدولةإستعادة البنك املركزي لصالحياته فيما خيص تطبيق السياسة النقدية  -
 ؛  الوطين لإلقتصادينظام التمويلال يف ومية العمقليص دور اخلزينةت  -
وجوب ضمان متابعة إستخدام القروض اليت مينحها النظام املصريف إىل جانـب متابعـة               -

الوضعية املالية للمؤسسات وإختاذ مجيع التدابري الضرورية للتقليل من خطر عدم التسديد            
 .للقرض

وهـو مـا    ، 1988حات يف عام  قبل صدور قوانني اإلصال 1986 ولقد جاء صدور قانون      
جعل املبادئ اليت جاء ا ال تتماشى مع متطلبات اإلصالحات اجلديدة واملتمثلة يف إسـتقاللية               

وبالتايل كان من الالزم أن يكيف القانون النقدي والذي سيسمح للبنوك           ،  املؤسسة اإلقتصادية 
 واملتعلق  12/01/1988 الصادر يف    01-88 باإلنسجام مع القانون رقم       إقتصادية كمؤسسات

  .بالقانون التوجيهي للمؤسسة العمومية اإلقتصادية
 املعـدل   12/01/1988 الـصادر يف     06-88 ويف هذا اإلطار بالذات جاء القانون رقم        

  : 2يوتتمثل أهم املبادئ اليت جاء ا فيما يل، السابق الذكر12-86واملتمم للقانون 
                                                

  . 105.، ص2004، دار احملمدية العامة ، اجلزائر، ) حالة البنوك(صادية ناصر دادي عدون وآخرون ،مراقبة التسيري يف املؤسسة اإلقت 1
 .106،107.ص،نفسهرجع امل 2
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وهو ما جيعل من عالقات البنـوك       ،قاللية املالية يعترب البنك شخصية معنوية تتمتع باإلست       -
 ؛ التجارية مع املؤسسات العمومية اإلقتصادية تقوم على قواعد جتارية تعاقدية

 كانـت   طة وطويلة األجل من األسواق سـواء      ميكن للبنوك احلصول على قروض متوس       -
 ؛ داخلية أو خارجية

 .دعم دور البنك املركزي يف تسيري السياسة النقدية  -
 قد أعطى اإلسـتقاللية احلقيقيـة للبنـوك بـصفتها     06-88أن قانون ل وذا ميكن القو      

حيث أصبح البنك قانونيا يأخذ شكل مؤسسة ذات أسهم تعـود           ،اقتصاديةمؤسسات عمومية   
ويقوم بتسيري هذه األسهم جمموعة من صناديق املسامهة من خالل اجلمعية العامة           ،ملكيتها للدولة 
إال أن هذه اإلصالحات مل توافق التوجهات اجلديدة لإلقتصاد الوطين حنو تبين            ،  و جملس اإلدارة  

  .خيار إقتصاد السوق وهو ما تطلب مزيدا من اإلصالح اجلذري للمنظومة املصرفية
  
   1990 بعد سنة صرفيةاإلصالحات امل.2

ـ   واملتعلق بالنقد والقـرض مـن      14/01/1990 املؤرخ يف    10-90يعترب قانون         وانني  الق
لك أنه نص تشريعي يعكس املكانة اليت جيب أن يكون عليها          ذ،   املصرفية األساسية لإلصالحات 

ونظرا ألمهية املبادئ واألفكار اليت جاء ا       ،  اجلهاز املصريف يف ظل إقتصاد حتكمه آليات السوق       
  :  1 النقاط التاليةضمن سنحاول التعرض هلا ، قانون النقد والقرض

 كانت مجيع القرارات يف النظام السابق مبنية        : ة النقدية وهيئة التخطيط     الفصل بني السلط   §
حيث ،حيث مل تكن هناك أهداف نقدية حبتة      ،على التخطيط املركزي مبا فيها القرارات النقدية      

  .أن اهلدف األساسي كان يتمثل يف تعبئة املوارد الالزمة لتمويل الربامج التنموية املخططة
 النقد والقرض مبدأ الفصل بني السلطة النقدية وهيئة التخطيط حىت يصبح وقد كرس قانون       

،  على األوضاع النقديـة الـسائدة       حتددها السلطة النقدية يتم بناء     إختاذ القرارات النقدية اليت   
  : ويسمح تطبيق هذا املبدأ بتحقيق جمموعة من األهداف أمهها

 ؛ سياسة النقديةإسترجاع البنك املركزي لدوره ومسؤولياته يف ال  -
 ؛ حتريك وتفعيل السوق النقدية   -

                                                
 .109،110ناصر دادي عدون ،مرجع سابق ،ص  1

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


   

 71

تمویل المؤسسات الصغیرة دورھا في والبنوك                                                                الثانيالفصل 
 والمتوسطة

خلق وضع ملنح القروض يقوم على شروط غري متييزية بني املؤسسات العامة واملؤسسات               -
 . اخلاصة

كانت تعتمد اخلزينة فيما سبق علـى متويـل          : طة النقدية وخزينة الدولة   لالفصل بني الس   §
 تـداخال بـني صـالحيات اخلزينـة     ولد وهو ما ،عجزها على البنك املركزي بدون أية قيود      

ويف ظل مبادئ قانون النقد والقرض القائم على الفصل بني هاتني           ،وصالحيات السلطة النقدية  
 %10السلطتني مل تعد اخلزينة حرة يف عمليات متويل عجزها بل حددت قيمة التمويل بنـسبة            

ني السلطتني بتحقيق األهـداف     وقد مسح هذا الفصل ب    ،من مواردها العادية للسنة املالية السابقة     
 :  ةالتالي

  ؛إستقاللية البنك املركزي عن اخلزينة  -
 ؛  البنك املركزي وتسوية الديون السابقةجتاهتقليص ديون اخلزينة  -
 ؛التهيئة للظروف املالئمة للسياسة النقدية كي تؤدي دورها بشكل فعال وإجيايب -
 .وازنات النقديةاحلد من اآلثار السلبية للمالية العامة على الت -
يف ظل مبادئ قانون النقد والقـرض مت إبعـاد          :  الفصل بني خزينة الدولة والنظام املصريف      §

حيث مت منح النظام املصريف دوره التقليـدي        ،يل إستثمارات املؤسسات العمومية   اخلزينة عن متو  
لفصل بـني   سمح هذا ا   ذا ي  و.يف منح القروض باإلرتكاز على املردودية اإلقتصادية للمؤسسة       

  : خزينة الدولة والنظام املصريف بتحقيق األهداف التالية 
 ؛ إستعادة النظام املصريف لوظيفته التقليدية وخصوصا تلك املتمثلة يف منح القروض -
ـ وإمنا يرتكز أساسا علـى مف     ،  أصبح توزيع القروض ال خيضع إىل أي قواعد إدارية         - وم ه

 . اجلدوى اإلقتصادية للمشاريع
 لقد ألغى قانون النقد والقرض تعدد مراكز الـسلطة          : نقدية وحيدة ومستقلة  لطة  إنشاء س  §

حيث أنه مبقتضى هذا القانون مت إنشاء سلطة نقدية وحيدة ومستقلة            ،النقدية يف عدة مستويات   
  .واملتمثلة يف هيئة جديدة تسمى جملس النقد والقرض

  
  ملتوسطةثار اإلصالحات املصرفية على املؤسسات الصغرية واآ: ثانيا

 ،      يف إطار إصالح املنظومة املصرفية يف اجلزائر وخصوصا بعد صدور قانون النقد والقـرض       
 تأخذ مبقاييس اإلستقاللية والرحبية واملردودية يف نظامهـا التـسيريي           العمومية أصبحت البنوك 
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يـث  ح ، الـصغرية واملتوسـطة   مبا فيها املؤسسات املؤسساتل متويوخاصة فيما يتعلق بعملية   
قتصادية ولـيس  اأصبحت هذه البنوك تؤسس عالقاا التمويلية مع هذه املؤسسات على أسس         

وفيما خيص جانـب     هذا اإلطار  حيث يف ،  )م.ص.م -بنوكتفعيل العالقة   ( علي أسس إدارية  
 أصبحت البنوك هلا كامل اإلستقاللية يف منح القـروض          ،متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة   

  .ا هلا مبا يضمن هلا تسيري شؤوا الداخليةوعمليات متابعته

 40 حوايل   2002    وما يعكس إهتمام البنوك العمومية ذا القطاع نشري إىل أنه يف اية             

 من إمجايل القروض املقدمة من طرف البنوك الوطنية بإستثناء قروض الـصندوق الـوطين               %
ويوجد  ،  م.ص.مكل يف معظمه من     للتوفري واإلحتياط إستفاد منها القطاع اخلاص والذي يتش       

 مؤسسة صغرية ومتوسطة إستفادت من      80.000ضمن حمفظة البنوك الوطنية الستة حوايل       
 العمومية حقيقة بداية التوجه اإلستراتيجي للبنوك       سوهذا ما يعك  ،  التمويل من قبل هذه البنوك    

  .حنو اإلهتمام ذا القطاع
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   املقترحة لتمويل املؤسسات الصغرية واملتوسطةفيةالقروض املصر: ين الثااملبحث
 تقدمها البنوك لتمويل إحتياجات املؤسسات  ميكن أنهناك العديد من القروض اليت      

  : الصغرية واملتوسطة واليت ميكن تفصيلها كمايلي
  متويل دورة اإلستغاللقروض : املطلب األول

طات اإلستغالل اليت تقوم ا املؤسسة يف الفترة      يوجه هذا النوع من القروض إىل متويل نشا
والغرض األساسي من هذه القروض هو املسامهة ، شهرا12 عادة ىالقصرية األجل واليت ال تتعد

 أو ).. دفع أجور ،شراء مواد أولية(ل ستغالإل اجلاري للمؤسسة خالل دورة ااإلنفاقيف متويل  
لتزامات القصرية األجل لضمان السري الطبيعي إل اتوفري السيولة للمؤسسة ومتكينها من مواجهة

 خالل دورة النشاط القصرية ستغالل من تكرارإلونظرا ملا متتاز به نشاطات ا،االستغالللدورة 
ما دفع بالبنوك إىل  وهو، ة نوع معني من التمويل يتالئم مع هذه امليزإىلفإا حتتاج ، املدة

  .ماشى وطبيعة نشاطات االستغالل ضرورة تكييف أدواا التمويلية مبا يت
ستغالل تأخذ اجلزء األكرب من العمليات التمويلية للبنوك إلوكثريا ما جند أن نشاطات ا     
وذلك حسب طبيعة ،وتقدم البنوك عدة طرق لتمويل هذه النشاطات ، صة التجارية منهاخا

  .سسة والغاية من القرضأو حسب الوظيفة املالية للمؤ) اخل..، صناعي،زراعي ،جتاري(النشاط 
 ويرتبط هذا النوع من القروض القصرية األجل بصفة عامة حبركات الصندوق اخلاص     

وبصفة عامة ،سب حالة املعامالت يف املؤسسةحبا وتارة دائنا ن تارة مدي يكون الذي، باملؤسسة
  : 1 إىل األنواع التاليةقروض متويل دورة اإلستغاللتصنف 

   اخلزينة  قروض متويل: أوال
وتلجأ املؤسسات إىل هذه ،      تسمى بقروض اخلزينة لكوا موجهة إىل متويل خزينة املؤسسة

  : يلى  وميكن إمجال هذه القروض فيما،القروض يف حالة وجود صعوبات مالية مؤقتة
  تسهيالت الصندوق .1

الصعوبات املالية  وهي عبارة عن تلك القروض اليت تقدمها البنوك لعمالئها للتخفيف من     
فهي تسعى ،  تأخر آجال التحصيل لإليرادات عن آجال التسديد للنفقاتنواليت تنشأ ع،املؤقتة

قرب فرصة تتم فيها عملية التحصيل لإليرادات حيث يقتطع أإذا لتغطية الرصيد املدين إىل حني 

                                                
1Société inter-bancaire de formation, Les crédits bancaires, bouzareha , Alger, p.7.  
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 ال نة معي ويكون رصيد حساب املؤسسة مدينا يف حدود مبلغ معني ومدة، مبلغ القرض
 . عدة أيامزتتجاو

   املكشوف.2
   وهو عبارة عن قرض بنكي لفائدة زبائن البنوك الذين لديهم نقص يف اخلزينة عند عدم 

ويتجسد ذلك من خالل ترك حساب العميل مدينا يف حدود مبلغ  ،1كفاية رأس املال العامل
ل لتمويل النشاطات ويستعمل هذا التسهي،معني ولفترة أطول نسبيا قد تصل ملدة سنة كاملة

وذلك لالستفادة من الفرص اليت تتيحها البيئة اخلارجية كإخنفاض سعر املواد ، اجلارية للمؤسسة
  . العمالء ت لنشاطاا حقيقيلذلك ميثل املكشوف متويال ،األولية

 على صرف هذا العميلالنوع من القروض يتوقف على قدرة هذا    ومبا أن عائدات البنك من   
لذلك يتعني عليه  ،عدم التسديد وخطر التجميد ألمواله  البنك جيد نفسه أمام خطرالقرض فإن

  .القيام بدراسة جيدة عند اإلقدام على منح هذه التسهيالت 
   قروض الربط.3
قروض الربط عبارة عن قروض متنح لعمالء البنك ملواجهة إحتياجام للسيولة لتمويل      

واهلدف من هذه ،ولكنها مؤجلة فقط ألسباب خارجية،عملية مالية  شبه مؤكدة التحقيق
 حتقق العملية انتظاريف ، ال األمثل للفرص املتاحة أمامهالقروض هو متكني املؤسسة من االستغال

قرر قد ي، وعلى سبيل املثال ولتوسيع طاقة املؤسسة، املالية الذي يعترب شبه مؤكد بالنسبة للبنك
نتظار إ جديدة ولكن ت أو سنداأسهماللجوء إىل إصدار جملس اإلدارة متويل ذلك التوسع ب

، ل النامجة عن هذا اإلصدار سوف يضيع وقتا مثينا وفرصا عن هذه املؤسسةاومدخول األ
ولتجنب ذلك تلجأ املؤسسة إىل البنك لتطلب منه قرضا لتمويل هذا التوسع واالنتظار إىل غاية 

  .دخول األموال الذي يعترب مسألة وقت فقط
  قروض متويل املخزونات: اثاني
  : مايلي على مستوى املؤسسة فيخزوناتاملتشمل القروض املوجهة لتمويل  

  قرض املوسم.1
 منها هو متويل النشاطات فواهلد، من القروض البنكية ا خاصا     تعترب القروض املومسية نوع  

 خالل ستمرارالاعدم  ونتظاماال تتميز طبيعة نشاطاا بعدم ما منها ثحي،للمؤسسات املومسية
                                                

  .59. ،ص2001ملطبوعات اجلامعية، اجلزائر،ديوان ا، الطاهر لطرش، تقنيات البنوك  1
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 تقوم ثحي، تكون فترة اإلنتاج يف فترة ودورة البيع يف فترة أخرىةوعاد،ستغاللإلدورة ا
 ببيع هذا اإلنتاج يف فترة موتقو،املؤسسة بإجراء النفقات خالل فترة حيصل أثنائها اإلنتاج

رة أخرى كفترة  عملية إنتاج اللوازم املدرسية تكون يف فترة وعملية البيع يف فتفمثال،أخرى
  . الدخول املدرسي

 النفقات املرتبطة بعملية اإلنتاج متنح البنوك القروض املومسية للمؤسسة  هذهومن أجل متويل    
 النوع من القروض ال اوهذ،حتياجات التمويلية النامجة عن هذا النشاط املومسيإلملواجهة ا

 .أشهر 09سعة  تى دورة إستغالل واحدة وعادة مينح ملدة ال تتعدزيتجاو
  تسبيقات على البضائع .2

عجزها على مستوى تعرب التسبيقات على البضائع عن قرض يقدم إىل املؤسسة لتمويل    
 وحيصل البنك مقابل ذلك )وجود خمزون هام من البضائع لدى املؤسسة مل يسوق بعد(اخلزينة 

البضاعة ومواصفاا التأكد من وجود ) البنك( جيب على املقرض اوهن،على البضائع كضمان
  .ويتدخل طرف ثالث يتمثل يف املخازن العامة اليت توضع فيها البضائع كضمان،...وقيمتها

  قروض متويل الصفقات العمومية : ثالثا
 للشراء أو لتنفيذ أشغال لفائدة السلطات تإتفاقياتعرف الصفقة العمومية على أا        

أو اجلماعات احمللية أو املؤسسات العمومية ذات ) لوزاراتا(العمومية ممثلة يف اإلدارة املركزية 
  .واملقاولني أو املوردين من جهة أخرى، الطابع اإلداري من جهة

جيد املقاول أو املكلف ، نسبيالبطء و إجراءات الدفع اليت تتميز باعونظرا لكرب حجم املشاري      
، يف احلال أمام السلطات العمومية باإلجناز أو التوريد نفسه يف حاجة إىل أموال غري متاحة
تسمى هذه القروض اليت متنحها و،لذلك يضطر إىل تقدمي طلب للبنك لتمويل هذه األشغال

  متويلقروضشغال لفائدة السلطات العمومية بالبنوك للمقاولني أو املوردين من أجل إجناز األ
  : ومية كالتايل العمتن من القروض لتمويل الصفقاا وهناك نوع.الصفقات العمومية

  منح قروض فعلية .1
 ثالثة أنواع من القروض وهي  من خالل منحمويل الصفقات العموميةبت البنوك تقوم  

  : كالتايل
  قرض التمويل املسبق .أ

، نطالق يف اإلجنازإلمينح يف حالة إنطالق املشروع واملكتتب ليس له األموال الكافية ل      
  .بتغطية إحتياجاته املالية املتعلقة بإجناز الصفقةحيث يسمح هذا القرض للمتعاقد 
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  تسبيقات على الديون الناشئة وغري املسجلة.ب
مل تسجل ذلك  املعنية باألشغال ةواإلدار،يف حالة إجناز املكتتب لنسبة معينة من األشغال      

  بناء) قرضمنحه(قدم إىل البنك لتعبئة هذه الديون أن يتهميكن، مت مالحظة ذلكرمسيا ولكن
  . لألشغال املنجزةالتقديريةعلى الوضعية 

  تسبيقات على الديون الناشئة واملسجلة.ج
 امينح البنك للمكتتب قروض، نتهاء اجلزئي أو الكلي لألشغالإليف حالة التسجيل الرمسي ل   

تسمى تسبيقات على الديون الناشئة واملسجلة لتفادى تأخر الدفع من طرف اإلدارة املعينة 
 .الباألشغ

  منح كفاالت لصاحل املقاولني .2
هذه ، يقوم البنك بتقدمي كفاالت للمقاولني أو املوردين املكتتبني يف الصفقات العمومية    

وهناك أربعة حاالت ممكنة ،الكفاالت تعترب كضمان أمام السلطات العمومية صاحبة املشروع
  :  1للكفاالت

الفائز  فالة من طرف البنك لتفادى قيام املكتتبمتنح هذه الك : كفالة الدخول إىل املناقصة.أ
 باملشروع كتعويض يف حالة  املعنيةبالصفقة العمومية بتقدمي نقود سائلة إىل اإلدارة العمومية

وبالتايل ومبجرد حصول املكتتب عن هذه الكفالة يسقط عليه حق دفع ، إنسحابه من الصفقة
  .الكفالة نقدا

ع اإلدارة املعنية باملشروع عند اية فترة اإلجناز نسبة معينة  تقتط: كفالة اقتطاع الضمان .ب
وحىت ،وحتتفظ ا ملدة معينة كضمان يف حالة ظهور نقائص يف اإلجناز، من مبلغ الصفقة

مينح له البنك كفالة تسمى كفالة ،يتفادى املكتتب جتميد هذه السيولة و اإلستفادة منها فورا
 .إقتطاع الضمان 

تقوم بعض اإلدارات املعنية باملشروع بتقدمي تسبيقات للمكتبني الفـائزين           : قكفالة التسبي .ج
 هذا التسبيق فعليا إال إذا حصلت اإلدارة على كفالة التسبيق من طرف أحد              حوال مين ،بالصفقة
  .البنوك

                                                
1 Société inter-bancaire de formation, Les crédits bancaires, op-cit, p.23.  
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متنح هذه الكفالة من طرف البنك كضمان حلسن التنفيذ للصفقة من : كفالة حسن التنفيذ.د
وبالتايل يتفادى املقاول دفع مبلغ الكفالة ،  واملتفق عليهال وفقا للمقاييس احملددةاملقاو طرف 

  . إىل اإلدارة صاحبة املشروعنقدا
 القروض بااللتزام: رابعا 

    يتمثل القرض باإللتزام أو التوقيع يف قيام البنك مبنح املؤسسة الضمان الذي ميكنها من 
 نقودا بإلتزاماته ولكن يعطي ي أن البنك هنا ال يعطأي ،احلصول على أموال من جهة أخرى

   : التالية من القروض األشكال الثالثة عومنيز يف هذا النو،ثقته
الضمان االحتياطي عبارة عن تعهد لضمان القروض النامجة عن خصم : الضمان االحتياطي.1

نفيذ االلتزامات اليت قبل  وبالتايل فهو إلتزام يتعهد من خالله البنك بضمان ت، األوراق التجارية
  .التجاريةا أحد مديين األوراق 

 عن إلتزام مكتوب من طرف البنك يتعهد مبوجبه بتـسديد الـدين             تعرب الكفالة : الكفالـة.2
لتـزام  إل هذا ا  يف دوحيد،لتزامااإالوفاء ب   على  قدرا املوجود على عاتق املؤسسة يف حالة عدم      

  .مدة الكفالة ومبلغها
وميكن  ،  تزام بتسديد ديون املؤسسة   إلل يقوم البنك يف هذا النوع من القروض با        : القـبول.3

  : النوعني التالينيأن يشمل هذا النوع من القروض 
   .القبول املقدم يف عمليات التجارة اخلارجية •
  .القبول املقدم لضمان مالءة املؤسسة والذي يعفيها من تقدمي الضمانات •
   لعمالءاقروض تعبئة ديون  : خامسا

 األنواع  اليت يقدمها البنك للمؤسسة لتعبئة ديوا لدى العمالء يفوتشمل القروض 
  : التالية

  اخلصم التجاري.1
 ميثل اخلصم التجاري أحد أشكال القروض اليت مينحها البنك لعمالئه ويتمثل يف قيام البنك    

ل هذا العميل يف الدائنية إىل بشراء الورقة التجارية من حاملها قبل تاريخ استحقاقها وحيل حم
وتعترب عملية اخلصم هنا قرض من طرف البنك حلامل الورقة مقابل ،غاية تاريخ إستحقاقها

  .حصول البنك على سعر اخلصم
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   عملية حتويل الفاتورة.2
حتويل الفاتورة عبارة عن آلية تقوم بواسطتها مؤسسة متخصصة تكون يف غالب األحيان      

وحيث تقوم هذه ،1ء الديون اليت ميلكها املصدر على الطرف األجنيببشرا،مؤسسة قرض
 فهي بذلك حتل حمل املصدر وتتحمل كل األخطار النامجة عن ناملؤسسة بتحصيل الدي

 تتحدد العمولة بنسبة (احتماالت عدم التسديد مقابل حصوهلا على عمولة تكون مرتفعة نسبيا
  .)عملية التصدير عمالأمن رقم  معينة

  : وتسمح عملية حتويل الفاتورة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة املصدرة بـ   
 ؛حتسني اخلزينة النقدية للمؤسسة -

 ؛ إىل سيولة جاهزة ةجل حتويل الديون اآل  -

 . ختفيف أعباء التسيري املايل واحملاسيب واإلداري مللفات الزبائن -

  عبئة الديون الناشئة عن التصدير القروض اخلاصة بت.3
 ، قترن هذه القروض بعملية اخلروج الفعلي للسلع من املكان اجلمركي للبلد املصدرت    

وختص هذه القروض  ، ون لكوا قابلة للخصم لدى البنكومسيت بالقروض اخلاصة بتعبئة الدي
شهرا كحد 18 عن دال يزيتلك الصادرات اليت مينح فيها املصدرون لزبائنهم أجال للتسديد 

  :  ختصواليتلبنك تقدمي بعض املعلومات وهنا يشترط ا،أقصى
  ؛مبلغ الدين -      

  ؛املصدرة طبيعة ونوع البضاعة -      
  ؛األصليسم املشترى وبلده ا -      

  باجلمارك؛ تاريخ التسليم وكذلك تاريخ املرور -      
  . تاريخ التسوية املالية للعملية التجارية-      
  
  

                                                
1Jérôme Hombourger, L'affacturage une solution de gestion à part entière, Revue Banque stratégie, n°215, 
Mai 2004, pp.3,4. 
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  التسبيقات بالعملة الصعبة.4
 بتقدمي تسبيق م بعمليات التصدير ميكنها أن تطلب من البنك القياةيف حالة قيام املؤسس     

 سوق الصرف الذي ميكنها من تغذية خزينتها بعد التنازل عن مبلغ التسبيق يف، بالعملة الصعبة
ا من وتقوم املؤسسة بتسديد هذا املبلغ بالعملة الصعبة بعد حتصيلها لديو، مقابل العملة الوطنية

  .زبائنها األجانب يف تاريخ اإلستحقاق 
ميكن أن تتعدى مدة العقد املربم بني      ونشري هنا إىل أن مدة التسبيقات بالعملة الصعبة ال

ميكن بأي حال من األحوال أن تستفيد املؤسسة  وال،املؤسسة املصدرة واملؤسسة املستوردة
  . لصادراا إىل الزبون األجنيبالفعلي  تقم باإلرسالمل املصدرة من هذه التسبيقات ما

  
   اإلستثمارات دورةقروض متويل: املطلب الثاين

 ، االستغاللاملتوسطة لتمويل دورة على خالف اإلحتياجات املالية للمؤسسات الصغرية و    
يف بدايات نشاطها أو ية لتمويل دورة اإلستثمارات سواء حتتاج هذه املؤسسات إىل املوارد املال

  .مراحل توسعها وتطورهايف 
توفر البنوك نوع من القروض املوجه ، ر ومن أجل تغطية هذه اإلحتياجاتويف هذا اإلطا    

وميكن تقسيم هذه القروض حسب ،أساسا لتمويل إستثمارات املؤسسات الصغرية واملتوسطة
  .1املدة إىل قروض طويلة األجل وقروض متوسطة األجل

  القروض متوسطة األجل: أوال
وهي متنح بغرض متويل  ، تتراوح آجال القروض متوسطة األجل بني سنة وسبع سنوات     

إضافة ، ك يكون معرض خلطر جتميد األموال ونظرا لطول مدا فإن البن، األنشطة اإلستثمارية
وميكن أن منيز بني نوعني للقروض ،إىل املخاطر األخرى املتعلقة بإحتماالت عدم السداد

   :متوسطة األجل 
وهي تلك القروض اليت ميكن للبنك املقرض أن  : قروض متوسطة األجل قابلة للتعبئة .1   

 وبالتايل جتنب خطر،يقوم بإعادة خصمها لدى مؤسسة مالية أخرى أو لدى البنك املركزي
  .عدم التسديد

                                                
 .74،75.ع سابق ،صالطاهر لطرش ،مرج 1

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


   

 80

تمویل المؤسسات الصغیرة دورھا في والبنوك                                                                الثانيالفصل 
 والمتوسطة

وهذا النوع من القرض ال يعطي للبنك  : قروض متوسطة األجل غري قابلة للتعبئة .2   
وهو ما ،نية إعادة خصم هذه القروض لدى مؤسسات مالية أخرى أو لدى البنك املركزيإمكا

،  وقوع املخاطر تكون أكربحتماالتاوبالتايل  ،جيعل البنك جمربا على إنتظار مدة سداد القرض
  . يف ظل هذا النوع من القروضةالشيء الذي جيعل من الدراسة اجليدة مللف القرض ضروري

  لطويلة األجلالقروض ا : ثانيا
 إىل متويل ضدف املؤسسة من خالل اللجوء إىل إستعمال هذا النوع من القرو     

 ،  تكلفتهاتفاعبار االستثماراتوتتميز هذه ،اإلستثمارات اليت متتد على فترة زمنية طويلة
هلذا فالقروض طويلة األجل تأيت ، حتصيل إيرادات اإلستثمار يكون على مدة طويلةعملية و
وهي ،  سنة20سنوات لتصل حىت  07حيث أا تفوق مدة  ،االحتياجاتبية هذا النوع من لتل

  .موجهة أساسا لتمويل اإلستثمارات الضخمة
ونظرا لطبيعة هذه القروض وما تنطوي عليه من خماطر عالية جراء قيام البنك بتجميد أمواله     

 املخاطر يبقى من  هذهباحلد من فإن البحث عن اآلليات والوسائل الكفيلة ، لفترة طويلة
ومن بني اخليارات املتاحة يف هذا اال أمام البنوك إشتراك ، اإلهتمامات الكربى لدى البنوك

أو القيام بطلب ضمانات حقيقية ذات قيم عالية قبل البدء ، عدة مؤسسات مالية يف متويل واحد
  .يف عملية التمويل
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  الصغرية واملتوسطة لية لتمويل إستثمارات املؤسسات اإلعتماد اإلجياري كآ: املطلب الثالث
صة فيما يتعلق خا، ستثماراتإل لالتقليديةالتمويل نتيجة األعباء املختلفة املتعلقة بطرق      

واليت ،ريظهرت طريقة مستحدثة لتمويل اإلستثمارات وهي اإلعتماد اإلجيا، باألعباء املالية
واملؤسسة املقترضة ملا )املؤسسة املالية(قة التمويلية بني البنك يف طبيعة العالاجوهريا أدخلت تغيري

  .حتمله من مزايا متعددة
   وخصائصهتعريف اإلعتماد اإلجياري: أوال

  تعريف اإلعتماد اإلجياري.1
     هو إتفاق تعاقدي بني املؤجر وعادة يكون بنكا أو مؤسسة مالية أو شركة تأجري مؤهلة 

 االتفاقهذا  ويتيح،ستثمارات ملدة معينة مقابل دفع قيمة اإلجيارقانونا لذلك واملستأجر لإل
التعاقدي للمؤسسة إمكانية احلصول على اآلالت واملعدات الالزمة ملباشرة نشاطها خاصة تلك 

 تلك التجهيزات أو املعدات عند مع إمكانية احلصول على،املؤسسات اليت يف بداية التأسيس
  .1اية العقد

  د اإلجياري خصائص اإلعتما.2
 : من خالل ما سبق ميكن إستنتاج خصائص اإلعتماد اإلجياري التالية     

لمستأجر ثالثة خيارات  لحوهنا يتا،خدام األصل دون اإللتزام بشرائهاملستأجر بإستيقوم   -
إمكانية الشراء النهائي لألصل بالقيمة ، قد اإلجيار وفق شروط جديدةيد عجتد(أساسية 

اإلمتناع عن جتديد العقد وإرجاع األصل إىل املؤسسة ، عليها يف العقداملتبقية املنصوص
 ؛ )املؤجرة

 املؤسسة  واليت تتمثل يفتقوم عملية اإلعتماد اإلجياري على عالقة بني ثالثة أطراف  -
حيث ختتار املؤسسة املستأجرة ،رة واملؤسسة املوردة هلذا األصلاملؤجرة واملؤسسة املستأج

وتقوم بعدها املؤسسة املؤجرة بإجراءات ،ه لدى املؤسسة املوردةي ترغب فياألصل الذ

                                                
  .108.زينب عوض اهللا وأسامة حممد الفويل، مرجع سابق ،ص 1
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


   

 82

تمویل المؤسسات الصغیرة دورھا في والبنوك                                                                الثانيالفصل 
 والمتوسطة

الشراء هلذا األصل من املؤسسة املوردة مث تقوم بتقدميه إىل املؤسسة املستأجرة وفق شروط  
 ؛ تعاقدية

 ، م.ص.ميالئم اإلعتماد اإلجياري املؤسسات اليت متتاز مبحدودية قدراا املالية وخصوصا   -
 .لتجهيزات دون دفع أية مبالغ بإستثناء اإلجيار املتفق عليهحيث يسمح بتدبري ا

  اإلعتماد اإلجياري يف اجلزائر .3
 اإلعتماد اإلجياري بالنسبة للمؤسسات فقد مت صيغةنظرا للخصائص اإلجيابية اليت توفرها     

األمر  رمسيا ومت تقنينها مبوجب اعتمادهاحيث مت ،اآللية ضمن نظام التمويل الوطينإدخال هذه 
ويتضمن هذا األمر ، واملتعلق باإلعتماد اإلجياري1996 جانفي 10 الصارد يف 09-96رقم 

 الضرورية اليت حتكم سريورة عملية اإلعتماد اآللياتباإلضافة إىل ،التعاريف واملفاهيم األساسية
  .اإلجياري

  أنواع اإلعتماد اإلجياري : ثانيا
وذلك تبعا لزاوية اليت ميكن أن ،  لإلعتماد اإلجياريد من األنواعميكن أن منيز بني العدي     

اإلعتماد  موضوع عقد  و طبيعة وسوف نتعرض ألنواع اإلعتماد اإلجياري حسب،ننظر منها
  .اإلجياري

  أنواع اإلعتماد اإلجياري حسب طبيعة العقد .1
   :1 أنواع اإلعتماد اإلجياري وفقا لطبيعة عقود اإلستئجاربني نوعني منمنيز      

مل يتم حتويل كل احلقوق إذا  تشغيليا يعتربإعتمادا إجياريا : التشغيلياإلعتماد اإلجياري .أ
ين أو تقريبا كلها إىل واإللتزامات واملنافع واملساوئ واملخاطر املرتبطة مبلكية األصل املع

 املتعلق باإلعتماد 09-96نصت عليه املادة الثانية من األمر  وذلك حسب ما،املستأجر
  .جيارياإل

  : يلي   مباالتشغيلي وميكن أن يتميز اإلعتماد اإلجياري    
 ؛ أن يلغي العقدلمستأجرميكن ل  -

                                                
عبد اجلليل بوداح ، بدائل التمويل اخلارجي يف املشروعات الصغرية واملتوسطة ، الدورة الدولية حول متويل املشروعات الـصغرية واملتوسـطة وتطـوير دورهـا يف                       1

 .871.، صاإلقتصاديات املغاربية ، مرجع سابق 
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 ؛يتحمل املؤجر كل التكاليف املرتبطة باألصل  -
 أقل من لتشغيلي ألن مدة عقد اإلستئجار االعقدك األصل بالكامل خالل مدة يهتلال   -

دة العقد لكي يسترجع املؤجر قيمة عدم كفاية م(العمر اإلقتصادي ألصل املستأجر
 .)الفوائداألصل و

 املتعلق باإلعتماد 09-96حسب املادة الثانية من األمر رقم : ملايلاإلعتماد اإلجياري ا.ب
 يعترب إعتمادا إجياريا ماليا إذا مت حتويل كل احلقوق واإللتزامات واملنافع واملساوئ ، اإلجياري

الك األصل املستأجر هتوبالتايل فإن إ،املعين إىل املستأجرواملخاطر املرتبطة مبلكية األصل 
وأنه ليس للمستأجر احلق يف إلغاء عقد اإلجيار إال بعد اية  يستخدم بالكامل خالل مدة اإلجيار
كما يتحمل املستأجر يف ظل هذا النوع من اإلستئجار ،العمر اإلقتصادي لألصل املستخدم
  .ئب والرسوم والتأميناتلبعض من التكاليف املرتبطة بالضرا

  اإلعتماد اإلجياري حسب طبيعة موضوع العقد.2
ميكن التمييز بني نوعني من اإلعتماد اإلجياري وهذا حسب طبيعة موضوع األصل الذي      

  : 1ترغب املؤسسة يف احلصول عليه ومها
 ، صول املنقولةتلجأ املؤسسة إىل تقنية اإلعتماد اإلجياري لأل: اإلعتماد اإلجياري املنقول .أ

وهذا النوع من اإلعتماد اإلجياري ،وذلك لتمويل احلصول على الوسائل الضرورية لنشاطها
  : يتميز مبايلي

ال ميكنهما إلغاء العقد قبل إنقضاء مدة اإلهتالك ) املؤجر واملستأجر(كال الطرفني   -
 ؛ اجلبائي لألصل حمل التعاقد

 ؛ إلجيار ضمن مصاريفهاتقوم املؤسسة املستأجرة بإدخال تكاليف ا  -
املؤسسة املستأجرة تقوم بدفع الرسم على القيمة املضافة على مشترياا من اآلالت   -

 ؛ وتقوم بإسترجاعها على ما تتحصل عليه من أجر مقابل إجيارها لتلك الوسائل
 .مينح اإلعتماد اإلجياري لألصول املنقولة للمؤسسة متويال كامال إلستثماراا  -

 ، دف هذه العملية إىل متويل اإلستثمارات غري املنقولة :  اإلجياري غري املنقولاإلعتماد.ب
واليت تتشكل غالبا من بنايات أو عقارات حتصل عليها املؤسسة املؤجرة من جهة ثالثة أو قامت 

                                                
   .79،80. طاهر لطرش، مرجع سابق ، ص1
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ن وتسلمها على سبيل اإلجيار إىل املؤسسة املستأجرة إلستعاهلا يف نشاطاا املهنية مقابل مث،ببنائها
  : يلي   اإلجياري مبااالعتمادوميتاز هذا ،اإلجيار

 ؛ يتاح للمؤسسة املستأجرة إمكانية احلصول ائيا على األصل -   
يتاح للمؤسسة املستأجرة إمكانية اإلكتساب املباشر أو غري املباشر لألرض اليت أقيم عليها  -   

 ؛البناء
يل القانوين مللكية البناء املقام على أرض هي كما يتاح للمؤسسة املستأجرة إمكانية التحو -   

 .املؤجرةأصال ملك للمؤسسة 
 آلية مالئمة حلل مشكل متويل يعترب    وذه اخلصائص اليت ميتاز ا اإلعتماد اإلجياري 

 . 1 املؤسسات الصغرية واملتوسطة
  

   متويل التجارة اخلارجيةقروض: املطلب الرابع
ولذلك تصنف ،    ترتبط عمليات التمويل للتجارة اخلارجية بطبيعة النشاطات املراد متويلها

  .األجلعمليات التمويل إىل عمليات قصرية األجل وعمليات متوسطة وطويلة 
   لعمليات التجارة اخلارجية لقصري األجالتمويل : أوال
 بتبادل السلع ةل العمليات اخلاصيستعمل التمويل قصري األجل للتجارة اخلارجية يف متوي    

وألجل تسهيل هذه العمليات والعمل على توسيع حركة التجارة ،واخلدمات مع اخلارج
 ت إىل عدة أنواع خمتلفة من التمويل تتيح للمؤسساءاخلارجية يسمح النظام البنكي باللجو

ت ممكن وبدون  مصادر التمويل املمكنة يف أقل وقىلرة واملستوردة إمكانية الوصول إاملصد
  .عراقيل

ا اإلطار ميكن للمؤسسات استعمال نوعني رئيسيني من أدوات التمويل املستعملة يف ذ    ويف ه
   : التجارة اخلارجية ومها كاأليت

                                                
1 Michel Mackay,Le Leasing, une solution de financement , Revue stratigica ،n°02 , Novembre 2004, 
Algérie, p.57. 
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  املستندي عتمادإلا.1
 يتمثل اإلعتماد املستندي يف تلك العملية اليت يلتزم فيها البنك تبعا لطلب املستورد بتسديد                  

ي ميثله مقابل إستالم الوثائق واملستندات الـيت        ذجتاه املصدر األجنيب عن طريق البنك ال      ديونه  
  .1 قام فعال بإرسال السلع املتعاقد عليهادتبني أن املصدر ق

 ا التعريف أن عملية االعتماد املستندي تشمل أربعة أطراف أساسيةذويالحظ من ه    
  : وتتم هذه العملية من خالل اإلجراءات التالية،)دربنك املص، املصدر، بنك املستورد،املستورد(

إبرام االتفاق بني املستورد واملصدر الذي يتعني عليه إرسال املشتريات واملستندات إىل  -
 ؛ املستورد

 ؛ ستنديطلب املستورد من البنك فتح االعتماد امل -

 ؛  التسديد الفعلي لديون املستورد لصاحل البنك الذي ميثل املصدر -

  .ا األخري دائناذالبنك املمثل للمصدر جبعل حساب ه قيام  -
   املستنديالوثائق املطلوبة يف اإلعتماد.أ

إنطالقا من كون عملية اإلعتماد املستندي تقوم على أساس الوثائق واملستندات اليت تبني أن     
ية املالية ألن هذه الوثائق تشكل أساس التسو، املصدر قد قام فعال بإرسال السلع املتعاقد عليها

لذلك تتطلب عملية فتح اإلعتماد املستندي تقدمي الوثائق ،قبل اإلستالم الفعلي للمشتريات
  : األساسية التالية 

 شحن فعال مستند يعترف فيه قائد الباخرة بأنه وهي عبارة عن : وثائق الشحن والنقل -
  .املشتريات املتعاقد عليها من أجل نقلها وتسليمها للمستورد

 احملددة من املستورد روتتضمن الوثائق اليت تؤمن البضاعة املرسلة من األخطا: منيأق التوثائ -
  .واملتفق عليها يف العقد التجاري 

، وتتضمن هذه الفاتورة كل املعلومات اخلاصة باملستورد واملصدر : الفاتورة التجارية -
السعر ،كمية حيث الوكل املعلومات اليت ختص البضاعة من،وطبيعتهما التجارية

  .خلإ....والنوعية

                                                
1 Société inter- bancaire de formation, Les opérations du commerce extérieure, Bouzareah, Alger, p.25.  
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ولكن على ،وتشكل هذه العناصر  الثالثة الوثائق األساسية املطلوبة يف االعتماد املستندي  
، الشهادات الطبية،شهادات التفتيش(املستورد أن يقدم بعض الوثائق األخرى املتعلقة بالبضاعة 

  .1ليت طلبهاحىت يتفادى خطر إستالم بضاعة غري تلك ا....) شهادات املنشأ
  السري اإلداري لعملية اإلعتماد املستندي.ب

  : عتماد املستندي على مرحلتني إلتنجز عملية ا    
 املرحلة بعد إجراء العقد التجـاري بـني         ه تبدأ هذ  : فتح االعتماد املستندي  : املرحلة األوىل 

هلا يطلب مـن   حيث من خال  ، وصول الفاتورة النموذجية إىل املستورد     داملستورد واملصدر أو بع   
  .عتماد املستندي إلبنكه فتح ا

خالل هذه املرحلة يقوم املصدر بعد تبليغه بفتح  :  إجناز االعتماد املستندي: املرحلة الثانية
وكذا كل الوثائق واملستندات الالزمة ،اإلعتماد املستندي بتحضري وإرسال البضائع إىل املستورد

  ..). لفاتورة النهائية ا،وثائق الشحن(
   املستنديدأنواع االعتما.ج

   : 2هناك ثالثة أنواع رئيسية لإلعتماد املستندي هي    
 يظهر من خالل التسمية هلذا النوع مـن اإلعتمـاد           : ءاإلعتماد املستندي القابل لإللغا    -  

ـ     ،املستندي إىل أنه قابل لإللغاء يف أي حلظة من طرف بنك املستورد             هـذا   لوبالتـايل ال ميث
وهذه السلبيات جتعل من اإلعتمـاد      ، املصدر املستورد جتاه انا كافيا لتسوية ديون     اإلعتماد ضم 

  .ستعمالإلااملستندي القابل لإللغاء نادر 
 املستندي غري القابل لإللغاء يف تلك       االعتماديتمثل   : ماد املستند غري القابل لإللغاء    االعت -  

وهو غـري قابـل   ، هذا األخري جتاه املصدر    اليت مبوجبها يتعهد بنك املستورد بتسوية ديون       اآللية
مل يتحصل على موافقـة      لإللغاء ألن بنك املستورد ال ميكن أن يتراجع عن تعهده بالتسديد ما           

  .كل األطراف 

                                                
1 Ibid, p.27. 

  .119.الطاهر لطرش ، مرجع سابق ، ص  2
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وهو ذلك النوع من اإلعتماد املستندي  : االعتماد املستندي غري القابل لإللغاء واملؤكد -  
بل يتطلب أيضا تعهد بنك املصدر على شكل تأكيد  ، تعهد بنك املستورد فقطبالذي ال يتطل

ونظرا ملا يقدمه هذا النوع من اإلعتماد املستندي ،قبول تسوية الدين الناشئ عن تصدير البضاعة
من ضمانات كافية فهو يعترب من بني اآلليات األكثر إستخداما يف متويل عمليات التجارة 

  .اخلارجية 
   التحصيل املستندي .2

 كمبيالة وإعطاء كل املستندات إىل ر املستندي يف قيام املصدر بإصدالة التحصيتتمثل عملي
إىل البنك  حيث يقوم هذا األخري بإجراءات تسليم املستندات إىل املستورد أو،البنك الذي ميثله

وهنا نالحظ يف صيغة التحصيل املستندي أن ، الذي ميثله مقابل تسليم مبلغ الصفقة أو الكمبيالة
كما أن املستورد ال ميكنه إستالم املستندات ، التعهد بإرسال البضاعة إالىاملصدر ال يتعدإلتزام 

  .إال بعد قبول الكمبيالة أو تسديد املبلغ 
  :  1 الصيغ التالية إحدىويتم التنفيذ النهائي للعملية املالية للتحصيل املستندي وفق   
أو البنك الذي ميثله باستالم املستندات بعد وهنا يقوم املستورد  : املستندات مقابل الدفع -  

  ؛البضائع املستوردة نقدا ملبلغ يالتسديد الفعل
وهنا يتم تسليم املستندات إىل املستورد بعد قبوله الكمبيالة  : املستندات مقابل القبول -  

 ؛املسحوبة عليه
املصدر ضمانات  يف هذه الصيغة يطلب      : املستندات مقابل القبول والضمان االحتياطي     -   

حيث يطلب الضمان االحتياطي لبنك املستورد بالتعهد على التسديد لديون املستورد يف            ،أكثر
  .الستحقاقاجال آلتزاماته يف إحالة عدم قيام هذا األخري بالوفاء ب

بعد قبول هذا ، يف حالة عدم الوفاء بالتزاماتهدتعهد البنك بالتسديد لديون املستورهنا يو   
كمبيالة املسحوبة عليه املرسلة من طرف املصدر عن طريق البنك الذي ميثله إىل البنك األخري لل

 . والوثائقاملمثل للمستورد مع مجيع املستندات

 
  

                                                
1 Société inter-bancaire de formation, les opérations du commerce extérieure, op-cit, p.18. 
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  التمويل املتوسط والطويل األجل للتجارة اخلارجية : ثانيا
 اإلهتمام عرب، دخلها يف متويل التجارة اخلارجيةمة البنكية بتنويع وسائل تظتقوم األن     

وميكن تصنيف خمتلف هذه ،شهرا18بتمويل تلك العمليات التجارية اليت تتجاوز مدة تسويتها 
  :  1 التاليةالثالثةالوسائل املتعلقة بالتمويل املتوسط والطويل األجل للتجارة اخلارجية يف األدوات 

  قرض املشتري.1
وهو ما  ،  بتقدمي قرض للمستورد اليت يقوم مبوجبها البنكاآلليةيعرب قرض املشتري عن     

ويقوم املصدر بدور الوسيط يف املفاوضات بني ،سيسمح له بتسديد إلتزاماته جتاه املصدر نقدا
 ويستفيد كال من الطرفني من هذا القرض ،املستورد والبنوك املعنية بغرض إمتام عملية القرض

  : يفيما يل
 ؛ورد نقدايستفيد املصدر من احلصول على ديونه جتاه املست  -

 يستفيد املستورد من احلصول على املشتريات نتيجة التسهيالت املمنوحة واليت تتجاوز  -
  .ميكن متويلها باألموال اخلاصة  وهذا يف تلك الصفقات الكبرية اليت ال،  شهرا18مدة 

حيث يتعلق األول ، اإلشارة إليه يف هذا النوع من القرض أنه يتطلب وجود عقديننوما ميك    
فيتعلق بالعملية املالية بني البنك أما الثاين ،)إبرام الصفقة (تورد لعقد التجاري بني املصدر واملسبا

  ).إبرام عقد القرض لتمويل الصفقة التجارية (واملستورد 
   قرض املورد.2

فإن قرض املورد الذي مينحه ،شتري الذي ميول مشتريات املستوردعلى خالف قرض امل    
مهلة لتسديد ما ويل الصادرات اليت يعطي فيها املصدر للمستورد األجنيب البنك يهدف إىل مت

  : فيمايلىهذا وخيتلف قرض املورد عن قرض املشتري ،التزاماتعليه من 
 ؛مينح قرض املورد بعد منح املصدر مهلة للمستورد األجنيب لتسديد ديونه  -
 ؛ يتطلب قرض املورد إبرام عقد واحد بني البنك واملصدر  -

                                                
1 Robert Boullé, PME à l’international, Revue banque magazine, n° 619, novembre 2000, p.36. 
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واليت هي قابلة ،طلب منح قرض املورد قبول املستورد األجنيب للكمبيالة املسحوبة عليهيت  -
 ؛للخصم وإعادة اخلصم لدى اهليئات املالية املختصة 

  . نظرا إلخنفاض قيمة عملياا التجاريةالصغرية واملتوسطةيالئم أكثر املؤسسات   -
  التمويل اجلزايف.3

 ميكن من خالهلا تعبئة آليةفهو ،اق التجارية خصم األوريعرب التمويل اجلزايف عن عملية    
ويفقد هنا مشتري هذه النوع من الديون احلق ،الديون الناشئة عن الصادرات لفترات متوسطة

 املشتري هلذه  منلوهو ما جيع، املوقعني على الورقة التجاريةيف متابعة املصدر أو األشخاص
تفع نسبيا مبا يتماشى مع طبيعة اخلطر املتعلق بتحصيل ق معدل للفائدة مريطباألوراق التجارية 

  .جال إستحقاقهاآالتجارية يف  قيمة الورقة
  : ومينح التمويل اجلزايف للمصدر اإلستفادة من املزايا التالية 

 ؛تغذية خزينة املؤسسة بتحصيل قيمة املبيعات نقدا   -
 ؛ تقليص األعباء املتعلقة بإدارة العمالء  -
 .ري أسعار الصرف بني تاريخ تنفيذ الصفقة وتاريخ التسوية املالية جتنب خماطر تغ  -
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  لعامة ملنح القروض املصرفية  احملددات والضوابط ا: ثالثاملبحث ال
وإضافة إىل خمتلف املخـاطر     ، للبنك اإلقراضيةرة يف السياسة    إستنادا إىل تعدد العوامل املؤث        

 القروض إىل خمتلف املؤسسات     اإلقدام على منح  د   عن  البنك  ميكن أن يواجهها   اليتوالتهديدات  
 ك ومهما كان مصدر مـوارده املاليـة       ن البن إ ف ) على اخلصوص  الصغرية واملتوسطة املؤسسة  (

ستخدام األمثل هلذه املوارد مبـا يـضمن التوفيـق بـني            إليبحث وبكل الوسائل حنو ضمان ا     
   .املخاطرةة وي السيولة والرحب: االعتبارات الثالثة 

اليت  ئتمانيةإلبالقواعد والضوابط ا  ذ  أمام كل هذه العوامل تستلزم عملية منح القروض األخ              
  .تضمن الوصول إىل حتقيق أهداف البنك وأهداف عمالئه

  منح قروض اإلستغاللددات حم: املطلب األول
، لتمويلتغالل للمؤسسة اليت طلبت امن أجل حتديد اإلحتياجات املالية املتعلقة بدورة اإلس     

البنك بدراسة بعض اجلوانب املالية هلذه يقوم ، ل املناسب لتمويل هذه اإلحتياجاتونوع التموي
  : وتتمحور هذه الدراسة حول اجلوانب املالية التالية ، املؤسسة

 دراسة رأس املال العامل: أوال
ل دورة  رأس املال العامل عن هامش األمان الذي تتمتع به املؤسسة خالميعرب مفهو     

  : التالينيونركز ضمن هذه الدراسة على املؤشرين  ، االستغالل
ميكن تعريف رأس املال العامل الدائم على أنه الفرق بني : ائمدمؤشر رأس املال العامل ال.1

فهو ميثل ذلك اهلامش من األمان الذي ميكن املؤسسة من ،املوارد الدائمة واألصول الثابتة
 ، إستحقاق هذه الديونجال آجل واملتمثلة خصوصا يف وصول رية األمواجهة اإللتزامات القص

  .وعدم وجود سيولة كافية هلذا الغرض يف خزينة املؤسسة
ويويل البنك هذا املؤشر أمهية بالغة بإعتباره يعرب عن قدرة املؤسسة على الوفاء بإلتزاماا     

 للبنك فكرة يوهو ما يعط، دورة اإلستغالل إىل سيولة نقديةحىت وأن تأخر حتول أصول
  . احملددةاآلجال املؤسسة على التسديد يف قدرةواضحة عن 

 من كون نشاط املؤسسة يتسم بالتغري خالل دورة انطالقا : إحتياجات رأس املال العامل.2
 املؤسسة إىل رأس املال العامل تكون متباينة من فترة إىل أخرى احتياجاتفإن ،االستغالل

  .الل الواحدةخالل دورة اإلستغ
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( ويكون حساب هذه اإلحتياجات من خالل الفرق بني اإلحتياجات الدورية للمؤسسة      
الديون قصرية األجل ماعدا القروض ( و املوارد الدورية ) األصول املتداولة ماعدا القيم اجلاهزة

  ).البنكية
املؤسسة كأداة لتمويل ومما سبق تظهر أمهية رأس املال العامل يف ظل التغري املستمر لنشاط  

 لوهو ما جيع،االستغالل لتغطية إحتياجات دورة دورة اإلستغالل عند عدم وجود موارد كافية
ألنه يعطيه دالالت ،عية املالية للمؤسسة هلذا املؤشرخذ بعني اإلعتبار يف تقييمه للوضأالبنك ي

  .ة اإلستغاللواضحة عن قدرة املؤسسة على مواجهة إلتزاماا يف أي حلظة خالل دور
 دراسة النسب املالية: انياث

 ، ل حتديد الوضعية املاليـة للمؤسـسة  يهتم البنك بإستعمال مؤشرات النسب املالية من أج         
 : ك بواسطة دراسة املؤشرات التاليةلوذ
  : يضم هذا املؤشر النسب املالية الثالثة التالية : نسب السيولة.1
 نسبة السيولة العامة.أ

حيث يبني ، ة إىل إمجايل الديون قصرية األجل هذا املؤشر نسبة جمموع األصول املتداوليبني     
 ،  تغطيته بواسطة األصول املتداولةذلك اجلزء من الديون قصرية األجل الذي ميكن هذا املؤشر

 هذا املؤشر زادت ثقة البنك يف قدرة املؤسسة على الوفاء بديوا قصرية ارتفعوعموما كلما 
  .األجل
  نسبة اخلزينة العامة.ب

لقيم يعرب هذا املؤشر عن ذلك اجلزء من الديون القصرية األجل الذي ميكن تغطيته بواسطة ا      
يف حالة وجود خمزونات املؤسسة  ذا املؤشر وهنا البنك يهتم أكثر،اجلاهزة والقيم غري اجلاهزة

سسة من خالل احلقوق والنقدية وهذا ما يبني له مدى قدرة املؤ ،بدوران بطيءيف وضع يتميز 
  .املتاحة على تغطية الديون قصرية األجل

 نسبة اخلزينة احلالية.ج
 يف تصريف ءعند وجود صعوبات لدى املؤسسة يف حتصيل ديوا من العمالء ووجود بط      

الذي يعكس تلك النسبة من الديون قصرية  بنك بدراسة مؤشر اخلزينة احلاليةيهتم ال ،خمزوناا
  .ألجل اليت ميكن تغطيتها بواسطة النقدية املتاحة لدى املؤسسةا
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ة إدارة املؤسسة يف تسيري تم دراسة نسب النشاط مبعرفة مدى كفاءة وفعالي : نسب النشاط.2
  :  1املؤشرات التالية دراسة وهو ما يهتم به البنك من خالل  ، أصوهلا

  معدل دوران املخزونات.أ
بيعات نقدية خزون إىل عدد املرات اليت يتحول فيها املخزون إىل ميشري معدل دوران امل    

 ،  شراء البضاعة إىل متوسط املخزونويقاس هذا املعدل بنسبة تكلفة،االستغاللخالل دورة 
ألنه يعكس متاما ، أمهية من وجهة نظر البنك كلما كان املعدل كبريااويكون هذا املؤشر ذ

ابات على مستوى نقدية وأن إمكانية حدوث إضطرسهولة حتول املخزونات إىل سيولة 
  .جتاه الغري ضعيفة إلتزامات املؤسسة

  توسط فترة التخزين م.ب
ويـتم   ،  يظهر مؤشر فترة التخزين عدد األيام اليت تفصل بني تاريخ  ختزين السلع وبيعهـا        

ذه الفترة هـل    وعادة يتم احلكم على ه    ،قياسه بنسبة عدد أيام السنة إىل معدل دوران املخزون        
هي طويلة أو قصرية من خالل مقارنتها مع مؤشرات السنوات السابقة ومؤشرات املؤسسات              

وكلما كانـت هـذه     ،   القطاع الذي تنتمي إليه املؤسسة     املماثلة واملؤشرات النموذجية لنفس   
   .خمزونااالفترة قصرية دل ذلك على كفاءة إدارة املؤسسة يف تسيري 

  ل متوسط فترة التحصي.ج
 إن متوسط فترة التحصيل للمؤسسة يعتمد أساسا على شروط الدفع اليت تتضمنها سياسة                 

املبيعـات  ويتم قياس فترة التحصيل بنسبة العمالء وأوراق القـبض إىل           ،عمالء املؤسسة  إدارة
وذلك ،ء حىت يسددوا ديوم إىل املؤسسة     ويبني لنا هذا املؤشر املدة اليت يقضيها العمال       ،اآلجلة

  .x 360)املبيعات اآلجلة/ القبضأوراق+العمالء:( وفقا للعالقة التالية
 ويظهر إهتمام البنك ذا املؤشر يف معرفة هل أن العمالء يقومون بالتسديد فعـال خـالل                  

أن أي تأخر يف عملية حتصيل الديون لدى العمالء من شأنه            إذ،الفترة اليت حتددها هلم املؤسسة    
  .تالل على مستوى الوفاء بالديون قصرية األجل بعض اإلخيؤدي إىلأن 
  متوسط فترة التسديد .د

ويبني هذا   ،اآلجلةمتوسط فترة التسديد بنسبة املوردين وأوراق الدفع إىل املشتريات            يقاس     
ويتم حساب هذا   ،التزاماتعليها من    املؤشر املدة اليت مينحها املوردون للمؤسسة حىت تسدد ما        

  .x 360)املشتريات اآلجلة/أوراق الدفع+املوردون:( لعالقة التاليةاملتوسط وفقا ل
                                                

  .236-233. سابق ،صرضا صاحب أبو محد،مرجع 1
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 بـالتخفيف   حوهو ما يسم  ،ويظهر إجيابيا كلما كانت هذه الفترة طويلة بالنسبة للمؤسسة            
  .من املشاكل اليت ميكن أن تواجه املؤسسة يف تسيري إلتزاماا 

إلستغالل أنه يقوم بدراسـة بعـض   ونشري يف إطار دراسة البنك للمؤسسة لتمويل دورة ا        
 .1اجلوانب األخرى اليت ختص األداء العام للمؤسسة وقدرا على حتقيق نتائج إجيابية

  
  منح القروض اإلستثمارية حمددات : املطلب الثاين

 ، قبل بالنسبة للمؤسسة طالبـة القـرض    يقوم البنك بدراسات معمقة هدفها إستشراف املست      
  : احملاور التالية وتتركز هذه الدراسة حول 

  التحليل االستراتيجي للمؤسسة : أوال
تحديد الوضع احلايل للمؤسسة طالبة القرض ضمن مـتغريات         ب يل االستراتيجي  التحل هتمي     

وبالتايل فدراسة البنك هنا تكمن يف تقييمه الستراتيجية املؤسسة والـيت           ، تنشط فيها  اليتالبيئة  
  .2ت البيئة اخلارجيةايف ظل فرص وديد إليهحتدد الوضع املرغوب الوصول 

  : وتتمحور عملية التحليل االستراتيجي على دراسة العناصر التالية 
  التحليل اخلارجي.1

قصوى هلـذا   مهية  أويعطي البنك   ،ي بتحليل احمليط اخلارجي للمؤسسة         يهتم التحليل اخلارج  
و التهديدات احملتملة اليت تؤثر علـى     ميكن حتديد فرص التطور االجيايب أ     ،التحليل ألنه من خالله   

ـ افوامل  العام للمؤسسة وبإعتبار احمليط اخلارجي للمؤسسة يتميز بالتعدد والتعقـد             األداء ، ةأج
  : جيعل البنك يركز على أهم العناصر التالية  وهو ما، صعوبة التحكم يف عناصرهوبالتايل

 حتليل احمليط االقتصادي العام .أ
قتصادية ومدى تأثريها علـى     إلدراسة أهم املؤشرات ا   بط االقتصادي العام    يهتم حتليل احملي      
  :  يليوتتمثل أهم هذه املؤشرات يف ما ، فاق املستقبليةاآل
 يـسمح   ،   إن دراسة هذا املؤشر ومدى منـوه       : ر الدخل الوطين والنمو االقتصادي    مؤش -

الجيايب ملستوى الـدخل الـوطين      حيث أن التزايد ا   ،قتصاد الوطين  املستقبلية لإل  األوضاعمبعرفة  
  .فاق وفرص مستقبلية مشجعة بالنسبة للمؤسسة طالبة القرضآن هناك أوالنمو االقتصادي يعين 

                                                
1 Mohamed Benhalima,les politiques de crédits,publiée dans un ouvrage collectif L'entreprise et la 
banque,assises nationales des banques,op-cit, pp.237,238. 
2 Pascal Laurent et François Biuard, op-cit, p.124.     
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ين  جتعل من االقتصاد الوطاليتميثل تزايد معدل التضخم أحد املؤشرات  : مؤشر التضخم -
ذ إ، بنك يوليه أمهية خاصةجيعل ال وهو ما،وهشاشة الوضع النقدي،يتميز بعدم الثقة يف املستقبل

أن وجود التضخم قد جيعل من املؤسسة تتحمل تكاليف إضافية وبالتايل ارتفاع سعر التكلفة 
ويف ظل هذه ، يف صاحلها يف ظل حميط تنافسينال يكووالذي قد ، النهائي ملنتجاا وخدماا

وضاع احلالية وعلى املتغريات قد تتعرض املؤسسة إىل مشاكل حتد من قدرا على مسايرة األ
وهنا تتوضح أكثر أمهية دراسة هذا املؤشر الذي ،الوفاء بالتزاماا جتاه الغري وخصوصا البنوك

  .تتربره تلك املتغريا
يهتم البنك يف دراسة هذا املؤشر من خالل دراسة تطـور            : فاق السوق والطلب  آمؤشر   -

جها املؤسسة طالبة القرض بـصفة       تنت اليتوتطور الطلب على السلع      ،  االستهالك بصفة عامة  
  :  1وتسمح دراسة تطور االستهالك العام باستخالص املعلومات التالية .خاصة

  ؛إجتاهات اإلنفاق الكلي من طرف املستهلكني -              
  .معرفة طبيعة الظروف اليت تتحكم يف قرارات املستهلكني  -              

سواء من خالل    ،  ور الطلب على املنتجات اخلاصة باملؤسسة     ا بدراسة تط  ضيويهتم البنك أ       
أو مـن خـالل حتليـل       ، التارخيية هلذه املؤسسة إن كانت مؤسسة قائمة       اإلحصائياتدراسة  

 تقدم نفس املنتجات أو من خالل عالقاته مع البنـوك مـن   اليتاملعطيات سواء من املؤسسات  
اه الكلي للطلـب    الدراسة مبعرفة االجت  وتسمح هذه   ،خالل دراسته لتطور مثل هذه املؤسسات     

 تبعث على وجود فـرص يف       اليتحيث أن تزايد هذا االجتاه هو من األمور         ،على سلع املؤسسة  
  .املستقبل ال بد من إقتناصها

سـترداد  إلثار على ضمان اآومن هنا يظهر جليا أمهية هذا املؤشر بالنسبة للبنك وماله من             
  . للمؤسسةالطبيعي للقروض اليت مينحها

  : ةالدميوغرافيدراسة املعطيات .ب
ذلك أن هذه   ،ةالدميوغرافيستراتيجيتها املعطيات   إتأخذ املؤسسة بعني االعتبار عند صياغة            

 املستقبلي علـى سـلع   اإلمجايل متثل طبيعة املستهلكني احملتملني وبالتايل حجم الطلب      األخرية

                                                
  .135.، صمرجع سابق،الطاهر لطرش   1
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 أنحيث  ، إىل دراسة تركيب اتمع وتطور فئاته      ةيالدميوغرافوتتوجه دراسة املعطيات    ،املؤسسة
  .هذه املعطيات تسمح للمؤسسة بالتنبؤ بتطور الزبائن احملتملني

ستراتيجية املؤسسة هذا املؤشر أمهية وذلك من حيث األخـذ          إلويويل البنك عند تقييمه          
ـ    ، من طرف املؤسسة   ةالدميوغرافيبعني االعتبار للمعطيات     قيقيـة  راءة احل كما يهمه أيضا الق

 وتطورها ميكن   ةالدميوغرافيوما يزيد من هذه األمهية هو أن املعطيات         ،والشاملة هلذه املتغريات  
  . على املؤسسة يف املدى البعيدآثارأن يكون هلا 

  : دراسة احمليط التكنولوجي.ج
ملرتبطـة  تلك املـتغريات ا    ،   اليت تطلب التمويل   تغريات الرئيسية بالنسبة للمؤسسة         من امل 

 معرفة مدى نظـرة    األمهية بالنسبة للبنك  يكون من   و،وتريةال ةتسارعاملبالتطورات التكنولوجية   
ستفادة مـن هـذه   إل با تضمن دميومتها وإستمرارهاواليت،ومسايرة املؤسسة إىل هذه املتغريات   

  .التطورات التكنولوجية
  : األقلعلى  وينظر البنك يف هذا اال إىل املؤسسة من ثالثة جوانب    

 ؛مدى قدرة املؤسسة على التحكم يف التكنولوجيات املستعملة يف النشاط -
 ا على قدر تؤثر على نشاط املؤسسة وعلى       أنن  معرفة التطورات التكنولوجية اليت ميك     -

 ؛املنافسة 
 فيما يتعلق بالعامل التكنولوجي حـىت تكـون         ناآل تفعل املؤسسة    أنمعرفة ماذا جيب     -

  .فسة يف املستقبل قادرة على املنا
  التحليل الداخلي.2

وذلك ـدف   ،إن إستراتيجية أي مؤسسة تصمم على ضوء نقاط قوا ونقاط ضـعفها                     
ثار نقاط ضعفها علـى     آمع التقليل من    ،أمامها  نقاط قوا يف إستغالل الفرص املتاحة      استغالل

سسة من خالل قيـام البنـك       وتتحدد نقاط القوة ونقاط الضعف للمؤ      .املستوى العام ألدائها  
واليت  ،  بتحليل كل وظائف املؤسسة من أجل الوصول إىل تقييم حقيقي إلستراتيجية املؤسسة           

  : سنتطرق هلا ضمن النقاط التالية
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 حتليل الوظيفة اإلدارية .أ
تشكل اإلدارة اهليئة اليت تسعى إىل تعبئة كل قدرات املؤسسة على مجيع املستويات مـن                    

    .ق جناح املؤسسة من خالل اإلهتمام بالتنظيم والتخطيط واإلشراف والتنسيقأجل حتقي
  : ويويل البنك األمهية الكربى لتحليل هذه الوظيفة من خالل السعي إىل دراسة النقاط التالية    

ري بعض الدراسات أن هذا املؤشر يعتـرب        شحيث ت  ،دراسة شخصية مؤسس الشركة     -
مـدى  ،قدرات اإلدارية واخلربات املهنية   دراسة ال ( لقروض  أحد العوامل املهمة يف منح ا     

 ؛ 1) للمؤسسة بنجاح املشروع من خالل مسامهته الشخصية ضمن اهليكل املايلاهتمامه
 ؛الطبيعة القانونية للمؤسسة وقانوا األساسي  -
 اليت تـشرف علـى تـسيري        املؤسسة ومؤهالت اهليئة اإلدارية    القدرات اإلدارية ملسري   -

 ؛املؤسسة
  .اهليكل التنظيمي للمؤسسة والدقة يف توزيع املهام ووضوح العالقات  -

  حتليل وظيفة اإلنتاج .ب
 فعالية إستخدام وسـائل      مدى يدحدبتيهتم البنك يف حتليله للمؤسسة اليت تطلب التمويل             

  : وذلك من خالل دراسة النقاط التالية،اإلنتاج
 ؛طبيعة وحالة وسائل اإلنتاج -
 ؛ سة يف تنظيم  العملية اإلنتاجيةمدى حتكم املؤس -
 ؛ الطاقة اإلنتاجية للمؤسسة  -
 ؛ قدرة املؤسسة على زيادة اإلنتاجية من خالل حتقيق التنسيق بني عناصر اإلنتاج -
ومدى إهتمامها بالبحـث    ،  لتطور التكنولوجي لوسائل اإلنتاج   مدى مسايرة املؤسسة ل    -

  . والتطوير
  حتليل الوظيفة التجارية.ج

لبنك من خالل حتليل الوظيفة التجارية على مستوى املؤسسة إىل معرفـة فعاليـة              يهدف ا     
  : وذلك من خالل اإلهتمام بالنقاط التالية،وكفاءة السياسة التجارية يف حتقيق أهداف املؤسسة

والبحث عن إرضـائهم   ) دراسة السوق (مدى إهتمام املؤسسة بفهم إحتياجات الزبائن       -
 ؛ واحملافظة على وفائهم

                                                
1 Eric Vernier, Sophie Flament, op-cit, pp.24,25. 
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 ؛ والزبائن احملتملنياحلالينيبيعة الزبائن ط  -
  ؛طبيعة قنوات التوزيع املعتمدة  للوصول إىل العمالء  -
 ؛ وعددهم وطبيعتهم التجارية، طبيعة عالقة املؤسسة باملوردين  -
 ؛ مدى معرفة املؤسسة مبنافسيها احلاليني وموقعها التنافسي  -
  . املنتوجالسياسة التسويقية للمؤسسة وعالقتها بدورة حياة  -

  : حتليل الوظيفة املالية.د
يهدف البنك من خالل حتليل الوظيفة املالية للمؤسسة إىل فهم إهتمام املؤسـسة بتحقيـق                   

ويبني مستوى وأسباب   ن اجلانب املايل للمؤسسة يرتبط متاما بالوظائف األخرى         أل،توازا املايل 
  : ة وذلك من خالل اإلهتمام بالنقاط التالي،املشاكل فيها

  ؛ طريقة التسيري املايل للموارد املالية  -
 باملؤشرات املالية لتحقيق املالئمة     اهتمامهاومدى  ،قدرة املؤسسة على حتقيق توازا املايل      -

 ؛وإستخداماابني املصادر املالية 
 ؛ طبيعة النتائج احملققة ونصيب التكاليف من رقم األعمال -
  .على مستوى مكوناا من سنة إىل أخرى حتليل امليزانيات املالية والتغريات   -

  ايل يف حالة القروض اإلستثمارية التحليل امل: ثانيا
إن قيام البنك بتمويل اإلستثمارات يعين القيام بتجميد أمواله ملدة طويلة يتحمل فيها خماطر                

ع هـذه   متاشيا م و،االستغاللختتلف من حيث طبيعتها عن تلك املخاطر املتعلقة بتمويل دورة           
فإن الدراسة املالية املعمقة اليت يقوم ا البنك عند منحه قـروض متويـل دورة                ،  االعتبارات
 هذا اال   ويركز يف ، اليت هلا بعدا زمنيا طويال     تركز على حتليل عناصر امليزانية املالية      اإلستثمار

  : التاليةعلى دراسة املؤشرات املالية 
يف متويـل   ) القروض بأنواعها (نسبة التمويل اخلارجي  بني  ت : نسبة متويل األصول بالديون     .1

فضل البنك أن تكون هذه النسبة معتدلة ألن زيادة املديونية تقلل من هامش األمان              يو،  األصول
وباإلضافة إىل إرتفاع هذه النـسبة قـد   ،  وبالتايل تعرض أمواله للخسارة يف حالة التصفية      لديه  

جيعل من نسبة التمويل الذايت عنصرا مهما        ما وهو،للمؤسسةيقلل من إمكانية اإلقتراض بالنسبة      
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 يعتمدها البنك إذ يعكس بدرجة أوىل قـدرة املؤسـسة علـى متويـل          من عناصر التقييم اليت   
  . يف حتمل خماطر أكرب إىل األطراف اخلارجية ورغبتهااللجوءإستثماراا دون 

األجل مبعرفة مدى قدرة األموال اخلاصة يهتم البنك يف حالة التمويل الطويل       : نسبة املديونية .2
ويتم قياس هذا املؤشر بواسطة نـسبة       ،وسطة والطويلة األجل  تللمؤسسة على تغطية الديون امل    

 وهو،فيها القروض حمل الدراسة    ألجل مبا األموال اخلاصة إىل جمموع الديون متوسطة وطويلة ا       
نشاطام وعن مدى إهتمامهم    سيعطي البنك فكرة عن مسامهة أصحاب املؤسسة يف متويل           ما

  .بنجاح املؤسسة 
يسعى البنك من خالل إستخدامه هلذا املؤشر إىل         : اآلجلةنسبة التمويل الذايت إىل املديونية      .3

 ، ديونية املتوسطة والطويلـة األجـل     معرفة عدد السنوات من التمويل الذايت الالزمة لتغطية امل        
إذ أن كرب   ،  جم األرباح اليت حتققها املؤسسة     كبريا حب  ويظهر جليا أن هذه النسبة ترتبط إرتباطا      

ومـن  ،   قصرية اآلجلةة لتغطية املديونية    حجم األرباح احملقق سيجعل من عدد السنوات الالزم       
كلما كانت هذه النسبة قليلة زادت ثقته يف املؤسسة ويضمن أن تكـون             و،  وجهة نظر البنك  

 . 1أمواله يف أمان من خماطر عدم التسديد
يقيس هذا املؤشر نسبة املـصاريف املاليـة إىل    :  املصاريف املالية من النتائج    بشر نصي مؤ.4

الفوائد املدفوعة عـن    (الذي حتتله املصاريف املالية      النتيجة اإلمجالية لإلستغالل ويوضح اجلزء    
 كلما كانت هذه النـسبة صـغرية        ويف احلقيقة ،النتائج اليت حتققها هذه املؤسسة    من  ) القروض

  . وتعرب عن الوضعية اإلجيابية للمؤسسةستعك كلما
يبني هذا املؤشر مدى قدرة املؤسسة على متويل ديوا مـن            : مؤشر القدرة على التسديد   .5

اإلهتالكـات  +النتيجـة غـري املوزعـة     = قدرة التمويل الـذايت   (خالل قدرة التمويل الذايت     
  .اآلجلةيل الذايت إىل املديونية ويتم قياس هذا املؤشر من خالل نسبة قدرة التمو ).واملؤونات

 لكيفية الدراسة اليت يقوم ا البنك يف عملية منح القروض         من خالل تطرقنا يف هذا املبحث                
  :  تشمل نوعني من الدراسةواليت، سساتوالتسهيالت اإلئتمانية للمؤ

  

                                                
  .152.الطاهر لطرش ، مرجع سابق ،ص 1
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انيات احملاسـبية   امليز(يف حالة قروض اإلستغالل يقوم البنك بدراسة تارخيية للمؤسسة            -
كما يقوم بتحديد قدرا على التـسديد       ،وحتديد قدرا على حتقيق نتائج إجيابية     ) األخرية

 ؛ التوازن املايلاتمن خالل دراسة مؤشر
، فاق تطور ومنو املؤسـسة    آ أما يف حالة قروض اإلستثمار يقوم البنك بدراسة لتصور           -

قتـصادية  إلوا) التدفقات النقديـة  ،  ايلاهليكل امل ( وذلك عن طريق دراسة اجلوانب املالية     
  .والبشرية يف املؤسسة

فإن دراسة البنك تركـز      ،واالنطالقوفيما خيص املؤسسات اليت تكون يف مرحلة اإلنشاء                           
ألن هـذه   ..)  والقدرات ت اإلمكانيا ،التدفقات النقدية املنتظرة  (فاق منو املؤسسة    آعلى حتليل   

كن اإلعتماد عليها يف الدراسة بل متلك معطيات تقديريـة  علومات تارخيية مياملؤسسة ال متلك م 
  .فقط
 يف كل الدراسات اليت يقوم ا البنك على املؤسسات الصغرية واملتوسطة            هكما نشري إىل أن                  

مؤسس (البد من األخذ بعني اإلعتبار لدراسة العنصر البشري يف املؤسسة اليت تطلب التمويل              
  .1كعنصر مهم وحمدد ملنح القروض....) ، املسريين ، الشركاء، الشركة

  
   القرضحتقييم خطر من: املطلب الثالث

 التمويل إىل تقدير وتقيـيم      البنك من خالل الدراسات املعمقة للمؤسسة اليت تطلب        يسعى    
مليـة  وقياس تأثريه على ع   ،مستوى اخلطر الذي ميكن أن يصاحب عملية منح القروض        و نوعية

   . اإلستحقاق احملددةجالآالسداد الطبيعي للقرض يف 
 ةأنواع املخاطر املصرفي: أوال
 هـذه العمليـة تتـسم       ن ولك ،  در األساسية إليرادات البنوك   اميثل منح القروض أحد املص       

عدم (  بالعديد من املخاطر اليت قد تؤثر على عملية السداد الطبيعي للقرض من طرف املؤسسة             
 : 2وميكن تقسيم هذه املخاطر إىل املستويات التالية ، )ى التسديدالقدرة عل

أي يرتبط  ،خيضع اخلطر الشخصي لتلك العناصر املتعلقة باملؤسسة نفسها       : اخلطر الشخصي .1
ويكون هذا اخلطر كبريا     ،ريين فيها عية املالية للمؤسسة وكفاءة املس    هذا النوع من اخلطر بالوض    

                                                
1 Guy Van Loye, Le Financement du développement des PME par les banques, Revue Française du Gestion, 
septembre-octobre1983, France, p.117. 
2 Banque d’algérie, Le Financement bancaire de l’entreprise, MEDIA BANKS, n° 16, p.25. 
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ؤسسة تتميز بنقص املوارد املالية أو نقص رأس املال العامل الالزم   يف حالة منح البنك قروض للم     
، مما سيؤثر سلبا على نتائجهـا      ،أو تتميز بتقادم جتهيزات اإلنتاج    ،  ملمارسة نشاطها بصفة جيدة   

كما يتعلق ظهور هذا اخلطر بكفـاءة  ،أو أا تتميز بإرتفاع سعر تكلفة منتجاا أو عدم جودا   
 . فعالية وكفاءة التسيري تعين وجود مشاكلاملسريين حيث أن عدم

مبا يسمى باخلطر املهين بذلك القطاع الذي تنشط    يتعلق اخلطر القطاعي أو    : اخلطر القطاعي .2
ويتمثل هذا اخلطر يف تلك التغريات املفاجئة على مستوى الـشروط الطبيعيـة              ،  فيه املؤسسة 

 مـستويات  اخنفاض، نقص املواد األولية(نتيجة أسباب معينة،لسريورة النشاط العادي للمؤسسة 
فمثل هذه املتغريات ميكن أن تؤثر سلبا على األداء العام          ،...)تغري يف سلوك املستهلك     ،األسعار

 . إستحقاقهاجالآللمؤسسة وعلى قدرا على الوفاء بإلتزاماا جتاه البنك يف 
ة أو اإلقتصادية أو الكـوارث  يرتبط ظهور اخلطر العام بتلك األزمات السياسي      : اخلطر العام .3

يرهن قـدرا علـى      حيث تؤثر هذه األوضاع على الوضعية املالية للمؤسسة وهو ما         ،الطبيعية
  . إستحقاقهاجالآتسديد قروضها يف 

وهناك من يصنف املخاطر املصرفية إىل أنواع أخرى ميكن أن تؤثر على عملية إسـترجاع                   
 : 1تايلوهذه املخاطر هي كال ، البنك ألمواله

ويتعلق بعدم قدرة املؤسسة على التسديد بعد إنقضاء كل الـسبل            : خطر عدم التسديد   -
 ؛واإلجراءات املتعلقة بإسترداد القرض مع فوائده

 ويتعلق بعدم قدرة املؤسسة على التسديد لألقساط يف أجال اإلستحقاق         :  خطر التجميد  -
 ؛احملددة

 ؛حلاصلة على مستوى أسعار الفائدة ويتعلق بالتطورات ا:  خطر تغري سعر الفائدة -
ويتعلق خبطر تغري سعر العملة الوطنيـة مقارنـة بـالعمالت           : خطر تغري سعر الصرف    -

  .األجنبية
  املخاطر املصرفيةفيضوسائل خت: ثانيا

اليت ميكن أن تـصاحب عمليـة مـنح القـروض            تسعى البنوك إىل التقليل من املخاطر            
  مستوى عمقة على  على القيام بالدراسات امل    االعتمادن خالل   م،للمؤسسات الصغرية واملتوسطة  

 علـى عـدد كـبري مـن         وعلـى تقـسيم هـذه املخـاطر       ،املؤسسة اليت تطلب القرض   

                                                
1Eric Mounchon, Analyse bancaire de l’entreprise ,4 édition, Economica, France, 1994, p.115.     
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ونـشري   ،االقتصاديةتوزيع هذه املخاطر على العديد من القطاعات         اضوأي،)ساتاملؤس(العمالء
ـ قوع يف إخـتالالت وإ هنا إىل أن توزيع هذه املخاطر من شأنه أن جينب البنوك الو  طرابات ض

 جيب أن خيضع توزيـع      ولكن،االقتصاديةمالية نتيجة وقوع أزمة على مستوى أحد النشاطات         
  .دودية اإلقتصادية والدراسات املستقبلية رهذه القروض بني القطاعات اإلقتصادية إىل امل

 إىلم املايل والنقـدي  إضافة إىل هذا تسعى البنوك املركزية من خالل تدخلها يف تنظيم النظا             
  .  واحملاسيبزا املايلا القوانني اليت على البنوك اإللتزام ا لتحقيق تو العديد منإصدار
  نظام املعلومات الفعال يف البنوك: ثالثا

 الـصغرية   باملؤسـسات نـوك   لقد شكل عدم تناظر املعلومات أساس إشكالية عالقة الب               
ك األخذ بعني اإلعتبار هذه اخلصوصية من خالل البحث عن      وهو ما يتطلب من البن    ،واملتوسطة

كل الوسائل الفعالة للحصول على املعلومات الضرورية لتقييم خطر متويل هـذه املؤسـسات              
 املـصادر   وتتعدد بالنسبة للبنوك  ،ة أكثر دقة وموضوعية حول أي عميل      والوصول إىل بناء نظر   
 : 1واليت تتشكل من ، املتاحة جلمع املعلومات

يطلب البنك من العميل تقدمي جمموعة من املعلومات        : املعلومات املقدمة من طرف العمالء    .1
  : يفيما يلواليت تتمثل 

  ؛وثائق التأسيس القانونية للمؤسسة  •
 ، لترمجة احلقيقية لنشاطات املؤسـسة     تعكس هذه الوثائق ا    : الوثائق املالية واحملاسبية   •

  ؛ نظيمية كاملخطط احملاسيب والنظم الضريبيةوحيكم إعدادها جمموعة من القواعد الت
  .اللقاءات واحملادثات اليت جيريها املصريف مع مسريي املؤسسة •

ميكن للبنك احلصول على العديد من املعلومـات حـول          : املعلومات املتوفرة لدى البنك   .2
  : يفيما يلوتتمثل مصادر هذه املعلومات ، املؤسسات اليت هي ضمن قائمة عمالئه احلاليني

 من فحص احلساب اجلـاري      انطالقا:  كنالعمليات اليت تقوم ا املؤسسة مع الب       •
 العديـد مـن   اسـتخالص يستطيع املـصريف  ،  للمؤسسة واحلركة اليومية خلزينتها   

املعلومات اليت تعطيه فكرة واضحة عن النشاط العام للمؤسسة وخمتلف عالقاا مع            
  .األطراف ذوي املصلحة

                                                
1 Ibid , p.3.   
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 قـوم ميثل البنك املركزي اهليئة الـيت ت       :  لدى البنك املركزي   املعلومات املتوفرة  •
 يف التقليـل مـن املخـاطر        ويف إطار سعيه  ،  ريةاإلشراف على تنظيم البنوك التجا    ب

يتعلـق   يتم وضع خلية مركزية تقوم جبمع املعلومات حـول كـل مـا            ،  املصرفية
      .ليةباملستفيدين من القروض املصرفية عرب مجيع البنوك واملؤسسات املا

 تـصدرها خمتلـف     تتمثل املعلومات القانونية يف تلك املعلومات الـيت       : املعلومات القانونية .3
  : يلي ومنيز ضمن هذه املعلومات القانونية ما،  للبنوكامهم  امصدر واليت متثل ،اهليئات احلكومية

 ؛ املنشورات القانونية املتعلقة باملؤسسات واملنشورة يف اجلرائد الرمسية •
 حيث تنشر هذه اهليئات العقارية العديد ) la publicité Foncière(إلشهار العقاري ا •

 .من املعلومات حول ملكية العقارات وغريها
تقوم اهليئات املهنية بدور كبري يف تنظيم نـشاطات   : املعلومات اليت توفرها املنظمات املهنية    .4

وعادة تنشر هذه اهليئات ،طات العموميةاملؤسسات من أجل تنميتها وتطويرها ومتثيلها لدى السل       
الكثري من املعلومات حول جمال نشاطات املؤسسات اليت تقع حتت تنظيمها كالغرف التجاريـة    

  .إخل...ومنظمات أرباب العمل 
تقوم بعض مكاتب الدراسات املتخصصة بنشر : اليت توفرها الدراسات اخلارجية   املعلومات  .5

حيث تشكل هذه الدراسات بالنسبة     ،االقتصاديةبعض القطاعات   الدراسات والتقارير املتعلقة ب   
  .للبنوك معايري مرجعية ملقارنة أداء أي مؤسسة تقع ضمن نفس القطاع

   املبتكرة من طرف البنوك يف تقييم املخاطر املصرفيةاآلليات: رابعا
ر املرتفعة يف متويل    يف املعلومات ونسبة اخلط    حىت يتم تفادي املشكالت املتعلقة بعدم التناظر             

 البنوك تقنيات حديثة تقوم علـى تـوفري الـشروط           اعتمدت،املؤسسات الصغرية واملتوسطة  
  : األساسية التالية 

 ؛ املؤسساتتياجاتحتطوير طرق تقدمي اخلدمات املالية وتنويعها وجعلها أكثر مالئمة إل  -
 ؛ظيم هياكلهاحتسني أداء البنوك من خالل إعادة التكوين ملوظيفها وإعادة تن  -
ختفيض تكاليف تسيري القروض عن طريق إستخدام تقنيات حديثة يف مجـع ومعاجلـة                -

 ؛ )نظام املعلومات الفعال(املعلومات 
 ؛ تسهيل وتقليص عمليات اإلقراض  -
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 للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ـدف احلـصول علـى          املهنية تالتعاون مع اجلمعيا    -
 . هذه املؤسسات ن أكثر دقة عمعلومات

  :  1يلي ومن أهم هذه التقنيات احلديثة واليت أثبتت كفاءا وفعاليتها ما 
  )Crédit scoring( نظام.1

بدأت البنوك الكبرية يف الدول املتقدمة مع بداية التسعينيات بتطبيق هذا النظـام واملتعلـق                   
يـشمل   ل اسـتخدامه وقد مت تعميم جماالت     ،االستهالكيةبتقييم القروض وخصوصا القروض     

  .دراسة وتقييم أغلب القروض اليت أصبحت متنح على أساس هذا النظام 
وتعتمد هذه الطريقة يف تقييم املخاطر املتعلقة مبنح القروض على أساس التحليل اإلحصائي                 

إللتزاماـا  يسمح بالتنبؤ بإحتمال عدم قدرة املؤسسة اليت تطلب التمويل على التسديد             الذي  
  : ركز هذه الطريقة على األسس التالية وت ، جتاه البنك

 ؛ بإلتزامام جتاه البنوكتصنيف الزبائن إىل فئات معينة حسب قدرم على الوفاء  •
 ؛وجود عدد كبري من الزبائن الذين ميثلون اتمع اإلحصائي •
 القدامى للبنـك للتنبـؤ بـاألداء يف احلاضـر     العمالءإستغالل املعلومات امعة حول     •

 .واملستقبل
  : وتتمثل أهم حماسن هذه الطريقة يف النقاط التالية  

حيث أن عملية التقييم تتم تقريبـا       ،  حتسني نظم املتابعة واملراقبة للقروض املمنوحة        -
يسمح بالتعرف على مستوى املخاطرة وبالتايل إختـاذ         ين ومتواصل وهو ما   آبشكل  

 ؛اإلجراءات املناسبة 
 ؛ اتختفيض تكاليف ومدة معاجلة امللف  -
 .رفع مستوى الدقة واملوضوعية يف معاجلة ملفات القروض   -

  : يلي  على هذه الطريقة من عيوب فماذأما ما يؤخ  
 اقتـصاد  خصوصا يف ظل     م فعاليتها أين إمكانية عد  ، على البيانات التارخيية   العتمادا  -

 ؛السوق الذي تغلب عليه التغريات الدورية لألوضاع

                                                
  .814- 810.مهال علي ، مرجع سابق ،ص 1

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


   

 104

تمویل المؤسسات الصغیرة دورھا في والبنوك                                                                الثانيالفصل 
 والمتوسطة

 إىل اإلقـصاء بتطبيـق هـذه        رية واملتوسطة احلديثة  إمكانية تعرض املؤسسات الصغ    -
 .حيث ال متتلك بيانات تارخيية بل متلك بيانات تقديرية فقط،الطريقة

   اآلخرينطريقة ترتيب املؤسسات من طرف .2
تعتمد هذه الطريقة على إسناد عملية دراسة وتقييم املؤسسة اليت تطلب التمويل إىل مكاتب            

حيث تشكل  ،ملهنية اليت تنتمي إليها املؤسسة     أو املنظمات واجلمعيات ا    متخصصة يف هذا اال   
 هـذه   زايد عـدد  ونشري هنا إىل ت   ،عيم الدراسة اليت يقوم ا البنك      لتد اهذه الدراسات مصدر  

يف الدول املتقدمة نتيجة الطلـب   املؤسسات املتخصصة يف تقييم املؤسسات الصغرية واملتوسطة     
  .الكبري على خدماا

  قة تقاسم املخاطر مع أطراف أخرى طري.3
 املؤسـسات   بتمويـل جلأت البنوك إىل التعاون مع أطراف أخرى لتقاسم املخاطر املرتبطة               

الصغرية واملتوسطة يف ظل عدم قدرة أصحاب هذه املؤسسات على تقدمي الضمانات الكافيـة              
اف يف تلـك    تتمثل هـذه األطـر    حيث  ،وض من البنوك واملؤسسات املالية    للحصول على قر  

الصناديق احلكومية وغري احلكومية املتخصصة يف تقدمي الضمانات والكفاالت للبنوك اليت تقوم            
إضافة إىل دورها يف تقدمي الدعم يف جمـاالت         ،قروض للمؤسسات الصغرية واملتوسطة   بتقدمي ال 

  .التكوين واإلستشارة واملرافقة يف جتسيد املؤسسات
 يءالش،  ت مببادرات من اجلمعيات املهنية نتائجها اإلجيابية      ئنش     ولقد حققت الصناديق اليت أ    

 500حيث يوجد أكثر مـن      ،الذي دفع باللجنة األوروبية إىل تثمني هذه املبادرات وتشجيعها        
  .املؤسسات الصغرية واملتوسطةمؤسسة ضمان يف إيطاليا تقوم مبنح الضمانات للبنوك لتمويل 

  
   البنكيةتالضمانا: املطلب الرابع

 بناء على الدراسة املعمقة اليت يقوم ا البنك على املؤسسة طالبة القرض اليت تسمح له     
وتقدير نوعية ودرجة اخلطر الذي ميكن أن ينشئ جراء منح ،فاق منوهاآبتقييم وضعيتها و

ميكن بأي حال من األحوال   اخلطر عنصرا مالزما لعملية اإلقراض والذي الوباعتبار،القرض
فإن البنك يتعامل مع  ،سترجاعهاجال آادامت هناك فترة تفصل بني مدة منح القرض وإلغاؤه م

ميكن تفاديها باللجوء إىل طلب ضمانات كافية من املؤسسات اليت تطلب  ال هذه املتغريات اليت
  .القرض
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وعلى العموم ميكن تصنيف ،وتتعدد الضمانات اليت يطلبها البنك تبعا لطبيعة القروض    
  :  1 إىل نوعني رئيسني مها املصرفيةالضمانات

  الضمانات الشخصية : أوال
وذلك بإلتزامهم على تسديد    ،صتركز الضمانات الشخصية من خالل التسمية على األشخا           

وعلى هذا األسـاس    ،   استحقاقها آجالء بالتزامام يف    ديوم يف حالة عدم قدر م على الوفا       
بتدخل شخص أخر يقـوم بـدور     ال  إ شخصيا   ن املدي ميكن أن يقوم به    فالضمان الشخصي ال  

  .                  2الضامن
  : وميكن التمييز بني نوعني للضمانات الشخصية مها    

لتزامات إ بتسديد   )خاص أو عام  (يلتزام شخص طبيعي أو معنو    إالكفالة عبارة عن     : الكفالة.1
ونظرا لطبيعـة   ،ستحقاقإل ا آجالماته يف   ء بالتزا  البنك يف حالة عدم قدرته على الوفا       جتاهاملدين  

لتزام مكتوبا ومتضمنا بدقـة طبيعـة       إلالكفالة كضمان شخصي فإن ذلك يتطلب أن يكون ا        
، الـشخص املـدين  ، مدة الضمان، موضوع الضمان( لتزامإللتزام وأهم اجلوانب األساسية لإل ا

  ).الشخص الكافل
ه تعهد من طرف شخص على تسديد يعرف الضمان اإلحتياطي على أن: الضمان اإلحتياطي.2

  .3مبلغ ورقة جتارية أو جزء منها يف حالة عدم قدرة أحد املوقعني عليها على التسديد
 

  الضمانات احلقيقية: ثانيا
 ،ترتكز الضمانات احلقيقية على خالف الضمانات الشخصية على الشيء املقدم للـضمان              

  .اخل.....تجهيزات والعقاراتوتشمل هذه الضمانات قائمة واسعة من السلع وال
 ة احلقيقياتخذ الضمانتأميكن أن ، للضمان  حملخذأن تأونظرا لكثرة األشياء اليت ميكن     

  : أحد الشكلني 
  
  

                                                
1 Société inter bancaire de formation, les crédits bancaires, op-cit, p.30. 

  .166. مرجع  سابق، ص،الطاهر لطرش  2
3 Société inter bancaire de formation، op-cit, p.3. 
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  الرهن احليازي .1
  :  النوعني التاليني علىيشمل الرهن احليازي    
  الرهن احليازي لألدوات واملعدات اخلاصة بالتجهيز.أ

 والبضائع عن زنوع من الرهن احليازي على األدوات واألثاث ومعدات التجهي هذا الطبق ي   
ت الرهن احليازي نوعني من  أن جند حتنكما ميك،طريق عقد رمسي مسجل بني املدين والبنك

  : 1 لألصول التاليةالرهن
والذي يشمل على رهن السندات واألسهم املدرجة يف : الرهن احليازي لألوراق املالية  -

  ؛ يف السوق املايل مبا حيقق سرعة تداوهلارستقراإلة  واليت تكون أسعارها تتميز باالبورص
والذي يشمل على رهن األوراق التجارية املمثلة : وراق التجاريةلألالرهن احليازي   -

لديون العمالء عن طريق حتصيل قيمة هذه األوراق يف حالة عدم قدرة املدين على تسديد 
  . احملددةإللتزامات يف اآلجال ا
  الرهن احليازي للمحل التجاري.ب

 :  التالية من القانون التجاري اجلزائري من العناصر119 حسب املادة ي يتكون احملل التجار    
احلق يف الزبائن والشهرة التجارية واألثاث التجاري ، االسم التجاري، عنوان احملل التجاري(

  ). إخل....رية والرسوم ختراع والعالمات التجاإلواملعدات وبراءات ا
 بشكل واضح العناصر ل     وتتطلب عملية الرهن احليازي للمحل التجاري إعداد عقد يشم

  .اليت تكون حمال للرهن
  الرهن العقاري . 2

 تقبل البنوك الرهن العقاري كضمان لسداد قروضها مبوجب عقد يكتسب مبوجبه البنك    
، ن يكون صاحل للتعامل فيه وقابل للبيع يف املزاد العلينوالذي جيب أ،حقا عينيا على هذا العقار

   .كما جيب أن يكون معني بدقة من حيث طبيعته وموقعه وذلك يف عقد الرهن

                                                
   .46.صالح الدين حسن السيسي،مرجع سابق ،ص 1
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 الرهن العقاري إىل أنه يعترب من أفضل الصيغ اليت تضمن للبنوك  طبيعة ويظهر من خالل 
 ميثله من قيمة نقدية يف حد ومانظرا ملا يقدمه من ضمانات فعلية ،إمكانية إسترجاع ديوا

  .ذاته
   البنوك بني الضمانات ختيارإ: ثالثا
،  لقد بينت اخلربة والتجربة البنكية أن كل نوع من القرض يالئمه نوع معني من الضمانات    

   :   حالتنيويف هذا اال ميكن أن منيز بني
ملبالغ غري كبرية ميكن  التسديد قصرية واجالآحالة القروض قصرية األجل أين تكون .1

 ؛للبنك أن يطلب الضمانات الشخصية 
 التسديد طويلة وطبيعة القروض جالآطويلة األجل أين تكون  وأحالة القروض متوسطة .2

ميكن للبنوك أن ، ظهور خماطر ترهن مصري هذه القروضحتمال  املبالغ كبرية وإثمن حي
  .تطلب الضمانات احلقيقية كالرهن العقاري مثال
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  الصة الفصل الثاينخ 
للمؤسسات الصغرية واملتوسـطة      متويل البنوك   بدراسة  من خالل هذا الفصل املتعلق     يظهر     

اليت أصـبحت متثـل أحـد إهتماماـا     ذه املنظومة من املؤسسات     اإلهتمام اإلجيايب للبنوك    
 الكثري مـن    ذلك أن هذا النوع من املؤسسات يشكل أغلبية النسيج املؤسسايت يف          ،ةاإلستراتيجي

وهذا يف ظل املنافسة اليت أصبحت تعرفها الكثري من البنوك اليت جعلتـها تغـري مـن                 ،الدول
  .  إستراتيجيات عملها والبحث عن فهم إحتياجات عمالئها احلاليني واحملتملني يف املستقبل

ؤسـس  حيث ي ،     ويظهر تعدد طبيعة العالقات اليت تربط البنك باملؤسسة الصغرية واملتوسطة         
وضـمن  ،والبعض األخر يؤسس على أساس العقود التعاقدية      ،بعضها على أساس الشراكة املالية    

هذه العالقات تفضل البنوك ربط عالقات مع تلك املؤسسات الصغرية واملتوسطة واليت تكـون         
  .قد دخلت يف مرحلة النمو والتوسع لنشاطاا وإستثماراا 

وض املصرفية اخلاصة باملؤسسات الـصغرية واملتوسـطة             وكما انه ال توجد أنواع من القر      
 اليت تطلب التمويـل     فإن البنك قبل منحه هلذه القروض يقوم بالدراسة املعمقة للمؤسسة         ،فقط

وتقدير اخلطر املتعلق بتمويلها وحتديد نوعية الضمانات واآلليات اليت يطلبها          ،فاق منوها آوحتديد  
  .قهاجال إستحقاآلضمان إسترداد أمواله يف 

  ورغم ذلك تتجلى هنا أمهية وجود عالقة دائمة تتميز بالثقة والتبادل الدائم للمعلومـات              
إضافة إىل أن التعاون والتنسيق بني البنـك وتلـك          ، املؤسسة الصغرية واملتوسطة   بني البنك و  

اهليئات احلكومية وغري احلكومية املتخصصة يف متويل هذه املؤسسات هو من اآلليات الكفيلـة       
إضافة إىل توفري بعض الضمانات املالية اليت تزيد من قدرة البنك           ،عنهاتوفري املعلومات الكافية    ب

 صناديق  فعلى تقدمي قروض أكرب هلذه املؤسسات وخصوصا تلك الضمانات املقدمة من طر           
  .الضمان لقروض تلك املؤسسات

  املمولـة  غرية واملتوسطةاملؤسسات الص م احلقيقي واملرافقة الدائمة لتلكوذا يبقى اإلهتما
   .ضمن جناحها وإستمرارهاي مامن طرف البنوك أهم 

 

108 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 109
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  : متهيـــد

 يهدف هذا الفصل أساسا إىل معرفة مدى وجود توجهات إستراتيجية للبنوك العمومية حنو                
  .متويل قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة

كما يسعى إىل الوقوف على احلالة العملية لواقع متويل هذه البنوك للمؤسـسات الـصغرية         
ات املتبعة و الوسائل املستخدمة للوقـوف علـى         واملتوسطة من خالل اإلهتمام مبعرفة اإلجراء     

مشريين إىل بعض اخلصوصيات اليت متتاز ا       ،طبيعة عالقة البنوك باملؤسسات الصغرية واملتوسطة     
  .املؤسسات الصغرية واملتوسطة احمللية بوالية املسيلة

ناسـب  إضافة إىل التعرف على مدى قدرة هذه البنوك العمومية على تـوفري التمويـل امل                   
  . بالسرعة والسهولة اليت تتطلبها هذه املؤسسات

  :  ذكره من خالل املباحث األربعة التاليةق   وسيتم مناقشة ما سب
  خصوصيات املؤسسات الصغرية واملتوسطة بوالية املسيلة: املبحث األول -
 ستقصاء اإلستمارةإ: املبحث الثاين -
 حتليل نتائج اإلستمارةعرض و : املبحث الثالث -
  مسامهة البنوك العمومية يف متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة: حث الرابعاملب -
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  خصوصيات املؤسسات الصغرية واملتوسطة بوالية املسيلة: املبحث األول
  التعريف بوالية املسيلة: املطلب األول

 اخلصائص اجلغرافية والسكانية: أوال

وتنتمي إىل منطقة ،  للشمال اجلزائرياملنطقة الوسطىهاما يف تشغل والية املسيلة موقعا       
برج ،اجللفة،املدية،بسكرة،باتنة،سطيف(وهي حمدودة بسبعة واليات ، اهلضاب العليا الوسطى

 نسمة 981978ويقطنها حوايل ،² كلم18.175وتتربع على مساحة تقدربـ  )البويرة،بوعريريج
  .²كلم/ نسمة54انية متوسطة تقدربـ بكثافة سك ، 31/12/2005إىل غاية تاريخ 

دائرة بعد  15 بلدية تشرف عليها 47وتضم حاليا ،1974 يف سبتمرب  املسيلة    تأسست والية
  .1984التقسيم اإلداري لسنة 

فقد ساعدا شساعة مساحتها أن تكون متباينة ،       وفيما خيص املوارد الطبيعية بالوالية
هذا التنوع يف  .ومناطق اهلضاب العليا،بلية واملناطق السهبيةحيث ا املناطق اجل، التضاريس

تركيبة تضاريسها جعلها متتاز بوفرة يف العديد من املوارد الطبيعية واملواد األولية اليت تدخل يف 
وهي حاليا منطقة مؤهلة لإلستثمار ، واجلبس كاإلمسنت واآلجر الصناعيةتصنيع الكثري من املواد

إىل طبيعة املنطقة الفالحية والرعوية جعلها مكان لتجسيد العديد  إضافة، ناءيف إنتاج مواد الب
من احمليطات واملستثمرات الفالحية اليت غريت احمليط العام للوالية وخصوصا باملناطق النائية 

  . بفضل جمهودات املؤسسات العمومية و القطاع اخلاص
  األنشطة اإلستثمارية بالوالية: ثانيا

 19 مناطق صناعية و03يوجد حاليا بالوالية ، وى املنشئات القاعدية لإلستثمار    وعلى مست
قبلية يف إطار تواليت تنتظر الوحدات الصناعية املس، منطقة نشاط موزعة عرب تراب الوالية

وحدة توليد (وضمن هذه املناطق الصناعية توجد عدة وحدات صناعية وطنية، اإلستثمار اخلاص
إضافة إىل مؤسسات أخرى ، ..)، البترول اخلامحمطة ضخ ، ة األملنيوموحدة صناع، الكهرباء

  .تابعة للقطاع اخلاص
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 بوالية املسيلة متوقف على مدى قدرة املؤسسات العمومية  احملليةحتقيق التنمية   إن 
، املتواجدة باملنطقة القطاع اخلاص على إستغالل كل تلك املوارد الطبيعية والفالحية مؤسساتو

  . التناسق والتكامل القطاعيوحتقيق
   واقع النشاط التجاري والصناعي بالوالية: املطلب الثاين

أحد أهم مراكز اإلحصائيات املتعلقة باألنشطة ، يشكل املركز الوطين للسجل التجاري    
 املؤسسات الصغرية واملتوسطة احملليةونظرا لنقص املعطيات الدقيقة حول ،التجارية والصناعية

سنحاول من خالل اإلحصائيات املتوفرة لدى املركز الوطين للسجل التجاري ،ملسيلةبوالية ا
 بوالية لمؤسسات الصغرية واملتوسطةل  واقع النشاط التجاري والصناعيإبراز بعض خصوصيات

  .املسيلة
   املركز الوطين للسجل التجاري  عدد املسجلني يفتطور: أوال
املسيلة والية ب مستوى املركز الوطين للسجل التجاري  املسجلني على عددبلغ إمجايل لقد     

الء املسجلني حسب الطبيعة ؤويتوزع ه، مسجال 26345 حوايل 31/12/2005إىل غاية 
  : القانونية كما هو مبني يف اجلدول التايل

  )2005 -2001(توزيع عدد املسجلني يف املركز الوطين السجل التجاري: )16(اجلدول رقم   
  2005  2004  2003  2002  2001  لنيطبيعة املسج

  5272  5115  4509  3709  4139  شخص طبيعي
  218  198  229  214  123  شخص معنوي

  5490  5313  4738  3923  4262  امــــوع
, p.52. Centre national du registre du commerce, statistiques 2005             Source : 

 من سنة  اإلمجايلنالحظ أن هناك تزايدا يف عدد املسجلني ،وبقراءتنا ملعطيات هذا اجلدول    
أما األشخاص ذو الطبيعة املعنوية ،الطبيعينيولكن هذه الزيادة ختص فقط األشخاص ، إىل أخرى

 تلك  أساسا إىل جمموعة ميكن إرجاعهوهذا،2003فنالحظ وجود تناقص إبتداء من سنة 
   . لعمل هذه املؤسسات  أكثرم وتنظيني الصادرة مؤخرا من أجل تقنينيالقوان

 حوايل 2005فقد بلغت يف سنة ،وفيما خيص عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة بالوالية    
 عن عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف سنة 419وذلك بزيادة تقدر بـ ، مؤسسة5065
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سبة إىل العدد ومن هنا يظهر أن ما متثله هذه املؤسسات ن، مؤسسة4646 واملقدر حبوايل، 2004
   .% 19اإلمجايل للمسجلني لدى املركز الوطين للسجل التجاري يقارب 

  توزيع عدد املسجلني لدى املركز الوطين للسجل التجاري حسب فروع النشاط: ثانيا
 على وفيما خيص التوزيع القطاعي إلمجايل املسجلني لدى املركز الوطين للسجل التجاري   

 وفقا ملعطيات اجلدول االقتصاديةفيتميز بتعدد األنشطة ،ئيسيةقطاعات النشاط الر مستوى
  : التايل

  توزيع إمجايل املسجلني لدى املركز الوطين للسجل التجاري حسب فروع النشاط: )17(اجلدول رقم  
 %  شخص معنوي %  شخص طبيعي  طبيعة املسجلني/القطاعات

  4.35  34  55.97  14310  التجارة بالتجزئة

  14.21  111  27.8  7112  اخلدمات

  41.74  326  12.37  3164  اإلنتاج الصناعي

  8.45  66  3.4  882  التجارة باجلملة

  30.85  241  /  /  اإلسترياد والتصدير

  0.38  03  0.37  96  اإلنتاج احلريف

  100  781  100  25564  امـــوع
   Source :  Centre national du registre du commerce, op-cit, p.60,62. 

      
أن أغلب األشخاص الطبيعيني ميارسون نشاط التجارة ،ومما يالحظ من اجلدول أعاله     

أما اإلنتاج الصناعي فيمثل  ، % 27 ت بنسبةامتبوعا بقطاع اخلدم % 55تفوق  ةببالتجزئة بنس
  .من جممل النشاطات % 12ما نسبته 

ك جمموعة من القوانني اليت هنا(فيمثل اإلنتاج الصناعي ) الشخص املعنوي(    أما املؤسسات
 نشاطاا بنسبة  جماالتأهم) حتدد خمتلف النشاطات املصنفة حتت تسمية اإلنتاج الصناعي

 واالسترياديف حني يأيت يف املرتبة الثانية املؤسسات اليت تنشط يف جمال التصدير  ،% 41تفوق
 تقدمي اخلدمات إضافة إىل جمموعة أخرى من املؤسسات اليت تنشط يف جمال،% 30بنسبة 

  .لألفراد واملؤسسات
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   املؤسسات الصناعية بوالية املسيلة معطيات حول بعض: ثالثا
أهلتها ، متلكه من موارد طبيعية ومناطق سياحية وما،حبكم طبيعة الوالية الفالحية والرعوية    

حيث يف هذا اإلطار جتسدت العديد من ،استثماريةتلك اخلصوصيات أن تكون منطقة 
وحسب بعض اإلحصائيات عن مسامهة بعض ،ت اخلاصة يف عدة جماالت إقتصاديةتثمارااإلس

  : كانت النتائج كما هو مبني يف اجلدول التايل، املؤسسات الصناعية اخلاصة بالوالية
 إحصائيات عن بعض املؤسسات الصناعية اخلاصة بوالية املسيلة: )18 ( اجلدول رقم         

  عدد مناصب الشغل املفتوحة  اتعدد املؤسس  قطاع النشاط
  111  10  املطاحن

  39  01  ملبنة احلليب

  117  02  صناعة اآلجر

  17  01  صناعة البالط

  23  02  صناعة اإلسفنج

  12  01  حتويل البالستيك

  34  01 مواد التنظيف والصيانة

  40  02  املشروبات الغازية

  36  01 كهرومرتليةالصناعة األدوات 

  429  21  اموع
 .مدیریة التخطیط بوالیة المسیلة: المصدر      
أن متوسط التوظيف ذه املؤسسات اليت معظمها ، ويالحظ من خالل اجلدول السابق     

ولكن ما نشري إليه هو أن عدم التصريح ، عامال لكل مؤسسة20مؤسسات صغرية يقارب 
 املؤسسات اخلاصة  تلكمهةالرمسي بعدد العمال لدى اهليئات الرمسية جيعل من عملية تقييم مسا

 ولكن ما ميكن قوله هو أن مناصب الشغل املفتوحة على مستوى، يف توفري فرص العمل حمدودة
    . لدى اهليئات الرمسية املصرح ا اإلحصائيات من تلكثري املؤسسات اخلاصة هو أكرب بكهذه
  واقع التشغيل بوالية املسيلة: رابعا

 تعرف والية املسيلة نقصا كبريا يف فرص العمل املتاحة أمام  كغريها من الواليات األخرى   
، % 36.5 حبوايل 2002حيث تقدر نسبة البطالة حسب إحصائيات ،األفراد القادرين عن العمل
 فإن املؤسسات العمومية اإلقتصادية واإلدارات و اجلماعات احمللية، وعن واقع التشغيل بالوالية
  : واجلدول التايل يبني أكثر تلك املعطيات، الواليةتعترب أهم املراكز التشغيلية ب
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   توزيع عدد األجراء حسب طبيعة املؤسسات بوالية املسيلة : )19 ( اجلدول رقم        
  2005  2004  2003  طبيعة املؤسسات

  11120  11340  26472  املؤسسات العمومية

  11519  10693  14988  املؤسسات اخلاصة

  38643  34252  29928  يةاإلدارات واجلماعات احملل

  61282  56285  71388  امــوع
  . بالمسیلةاإلجتماعيالصندوق الوطني للتأمین والضمان : المصدر   

هو أن اإلدارات واجلماعات احمللية متثل ، أعاله من خالل معطيات اجلدولومما يظهر      
ورغم ،االقتصاديةمومية املؤسسات األكثر تشغيال مقارنة باملؤسسات اخلاصة و املؤسسات الع

 االقتصاديةأن عدد املشغلني يف مؤسسات القطاع اخلاص يفوق عدد املشغلني يف املؤسسات 
 أن القطاع اخلاص مازالت مسامهاته وما ميكن قوله هو،2005العمومية خصوصا يف سنة 

بلغ عدد املؤسسات اخلاصة حوايل   2005حيث خالل سنة ،حمدودة يف توفري مناصب العمل
 عمال لكل مؤسسة 04أي مبعدل (  عامال11519يقارب   مؤسسة واليت تشغل ما2558
وهو ما يعين أن دور املؤسسات الصغرية واملتوسطة احمللية مازالت مل حتقق األهداف ،)خاصة

إضافة إىل أن نسبة ، ألن أغلبها مؤسسات مصغرة وصغرية، املنتظرة منهاواالجتماعية االقتصادية
وهو ما ال ميكن من خالله ،ؤسسات اخلاصة تعمل يف القطاع غري الرمسيكبرية من تلك امل

 .ب الشغل وحتقيق التنمية احملليةصالوقوف على املسامهة احلقيقية لتلك املؤسسات يف توفري منا
 

   مسامهة اهليئات املتخصصة يف دعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة احمللية: املطلب الثالث
 خمتلف اهليئات احلكومية املتخصصة يف       نشاطات ا املطلب إىل تقييم       سيتم التعرض ضمن هذ   

  .دعم متويل املؤسسات املصغرة والصغرية واملتوسطة بوالية املسيلة
  مسامهة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب يف التنمية احمللية: أوال
والية املسيلة سنة مع اإلنطالقة الفعلية لنشاط الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ب     

 ملف 7785حيث من بني ،قامت الوكالة بتمويل العديد من املؤسسات املصغرة بالوالية، 1998
 مؤسسة 868مت متويل ،2005مشروع مؤسسة مصغرة مقدم للوكالة إىل غاية اية سبتمرب 

 من العدد اإلمجايل للملفات املستقبلة من % 11 سوىميثل  وهو ما،مصغرة من طرف البنوك
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ورغم تزايد عدد املشاريع املمولة ضمن إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل ،طرف الوكالة
واجلدول التايل يربز أكثر ، إال أن النتائج بصفة عامة تبقى حمدودة من الناحية العملية، الشباب

  : تلك املعطيات
  لشبابمعطيات عن نشاط الوكالة الوطنية لدعم تشغيل ا: )20 ( اجلدول رقم         

  2004  2003  2001  امللفــات

  679  556  416  عدد املشاريع املقدمة

  512  536  320  عدد املشاريع املؤهلة

  100  188  81  عدداملشاريع املمولة
  .الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب بالمسیلة: المصدر      

 868 جند أن من بني  فيما خيص املشاريع املمولة السابق     ولو دققنا أكثر معطيات اجلدول
وهذا بسبب ، مشروعا مموال من طرف بنك الفالحة والتنمية الريفية674حوايل ،مشروعا مموال

وهو الشيء الذي يدعم أكثر عدم متاشي البنوك ،وجود املديرية اجلهوية هلذا البنك بوالية املسيلة
ل من طرف أغلب  قرارات التموياختاذع هذا النوع من املؤسسات املصغرة واملركزية يف م

  .البنوك العمومية
حيث تتوزع املؤسسات اليت مت ،  وعن جماالت نشاط املؤسسات املصغرة احمللية فهي متعددة   

  :  اجلدول التايلكما هو موضح يف،  حسب فروع النشاط2003 سنة خاللمتويلها 
  ت النشاطتوزيع عدد املؤسسات املصغرة احمللية على قطاعا: )21( اجلدول رقم          

  %  عدد املشاريع  قطاع النشاط
  4.79  09  الفالحة
  22.87  43  اخلدمات

  37.23  70  الصناعة
  5.32  10  النقل واملواصالت

  6.38  12  األشغال العمومية
  7.45  14  مكاتب دراسات

  6.38  12  مهن حرة
  9.57  18  البالستيك

  100  188  امــوع

                 Source : CNAC, Réflexion autour des structures de l’emploi de la wilaya de M’sila ,2004. 
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وجود تنوع يف خمتلف جماالت نشاط ،يالحظ من خالل معطيات اجلدول أعاله  إن ما    
حيث يشكل القطاع الصناعي وقطاع اخلدمات القطاعني املهيمنني بنسبة ،املؤسسات املصغرة

يجة التوجه املالحظ على مستوى السياسة العامة للوكالة وهذا نت. على التوايل% 22و  % 37
ولكن ما جيب ،يل الشباب حنو تدعيم أكثر للنشاطات الصناعية املنتجةغالوطنية لدعم تش
 أن تعمل هذه اهليئات املتخصصة يف دعم وتنمية املؤسسات املصغرة  ضرورةاإلشارة إليه هو

ليت تتماشى مع اخلصوصيات الطبيعية لكل والصغرية واملتوسطة على إنشاء تلك املؤسسات ا
والعمل على خلق نوع من التنويع يسمح خبلق تكامل بني مجيع النشاطات من أجل ،والية

  .الوصول إىل حتقيق التنمية احمللية
   يف تنمية املؤسسات املصغرة احملليةاالجتماعيةمسامهة وكالة التنمية : ثانيا

 واليت تكفلت بدعم إنشاء ،1995 باملسيلة سنة  اعيةاالجتم منذ تأسيس وكالة التنمية     
 مت إنشاءويف هذا اإلطار ، دج350000 ااإستثماراليت ال يتجاوز قيمة ،املؤسسات املصغرة

 215 حوايل 2003العديد من املؤسسات املصغرة واليت جتاوزت حسب معطيات أواخر سنة 
  : اتواجلدول التايل يوضح أكثر تلك املعطي، مشروعا مموال

  االجتماعيةتوزيع عدد امللفات املقدمة واملمولة من طرف وكالة التنمية :  )22 (اجلدول رقم    
  امللفات املمولة  امللفات املؤهلة  عدد امللفات املقدمة  طبيعة النشاطات
  80  999  1414  مؤسسات مصغرة

  135  135  3069  نشاطات فالحية

  215  1134  4483  اموع
     Source:  Rapport FIDA ,2003, p.6. 

  

تربية األغنام (وكما يظهر من اجلدول فإن أغلب املشاريع املمولة متس النشاطات الفالحية      
كما يعترب البنك .أما املشاريع خارج القطاع الفالحي فهي نشاطات مهنية،....)، واألبقار

  .الوطين اجلزائري وبنك اخلليفة من أهم ممويل هذه املشاريع 
واليت أصبحت تتكفل بتمويل املؤسسات ،عد تأسيس الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغروب    

 الفعلية لنشاط الوكالة الوطنية لتسيري االنطالقةومنذ ،االجتماعيةاملصغرة بدال من وكالة التنمية 
للكثري من ،مازالت مسامهتها حمدودة جدا، بوالية املسيلة2005القرض املصغر مع بداية سنة  
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 من التمويل املصريف ضمن لالستفادةالعراقيل اليت يعاين منها أصحاب املشاريع املؤهلني 
  .نشاطات الوكالة

  املؤسسات املصغرة احملليةدعم  يف الصندوق الوطين للتأمني عن البطالةمسامهة : ثالثا
 حيث،تغيريا يف سياسته العامة، 2004صندوق التأمني عن البطالة مع مطلع سنة  عرف    

ووكالة ، سنة50 و35أصبح يكلف مبهمة دعم إنشاء املشاريع للذين تتراوح أعمارهم بني 
 بدعم ومرافقة العديد من أصحاب املشاريع تالصندوق الوطين للتأمني عن البطالة باملسيلة قام

، استثماريا مشروعا 66 مت متويل حوايل 2006حيث إىل غاية جوان ،يف إجناز مشاريعهم
  :  يبني أكثر تلك املعطياتواجلدول الالحق

  توزيع عدد املشاريع املقدمة واملؤهلة لدى الصندوق الوطين للتأمني عن البطالة:  )23( اجلدول رقم   
  2006  2005  2004  امللفـــات
  273  245  111  امللفات املقدمـة
  158  136  60  امللفات املؤهلـة
  40  26  /  امللفات املمولـة

  .صندوق الوطني للتأمین عن البطالة بالمسیلةوكالة ال: المصدر       

     ويظهر من خالل اجلدول املسامهة احملدودة للصندوق الوطين للتأمني عن البطالة يف دعم 
إذ متثل نسبة املشاريع اليت حتصلت على التمويل إىل إمجايل عدد امللفات املؤهلة ، إنشاء املشاريع

 وجود صعوبات ما يعينوهو ،على التوايل 2006 و2005لسنيت  % 25.30 و % 19.11حوايل 
  .متويلية وغريها من املشاكل األخرى اليت حتد من إمكانية جناح السياسة العامة هلذا الصندوق

 على خمتلف  العمومية    وفيما خيص توزيع املشاريع اليت حتصلت على التمويل من البنوك
  : دول التايلالنشاطات اإلقتصادية فهي مبينة يف اجل

  2006 و2005 توزيع املشاريع املمولة حسب النشاطات اإلقتصادية لسنيت: )24( اجلدول رقم  

  امــوع  2006  2005  طبيعة النشاط
  01  01  /  الفالحة
  09  05  04  الصناعة
  46  27  19  اخلدمات

  10  07  03  األشغال العمومية
  66  40  26  امــوع

  .لتأمین عن البطالة بالمسیلةوكالة الصندوق الوطني ل: المصدر        
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 هو أن معظم املشاريع املمولة ضمن إطار الصندوق الوطين أعالهومما يظهر من اجلدول     
  . من إمجايل املشاريع املمولة% 70دمات بنسبة حوايل اخلللتأمني عن البطالة هي مشاريع 

  اللجنة احمللية لدعم وترقية اإلستثمارات احمللية: رابعا
 إىل غاية جنة احمللية لترقية اإلستثمارات احملليةل املشاريع اليت إستفادت من دعم العدد بلغ   

 مشروعا من بني العدد اإلمجايل للمشاريع املودعة لدى اللجنة 1142 حوايل 2006جوان 
وفقا ملعطيات ،ميدان النشاطوتتوزع هذه املشاريع املقبولة حسب ، مشروعا2385واملقدر بـ 

  : دول التايلاجل
  وضعية املشاريع املقبولة من طرف اللجنة احمللية لترفية اإلستثمار : )25( اجلدول رقم             

  عدد مناصب العمل املتوقعة  عدد املشاريع  قطاع النشاط
  3192  528  الصناعة
  1800  11  الزراعة
  1009  58  السياحة

  5215  249  األشغال العمومية
  3491  167  التجارة
  2161  129  اخلدمات

  16868  1142  امــوع
  .اللجنة المحلیة لترقیة اإلستثمارات المحلیة بالمسیلة: المصدر         

، وعن الوضعية العملية لتلك املشاريع اليت إستفادت من دعم اللجنة احمللية لترقية اإلستثمار        
قد دخل فعال يف  مشروعا مقبوال 1142 مشروعا من بني 63تشري املعطيات احلالية إىل أن 

 أكثر تلك انربزي ني الالحقنواجلدوال،اإلجناز مشروعا هو يف طور 109ما يوجد ك،اإلنتاج
  : املعطيات

  وضعية املشاريع اليت دخلت مرحلة اإلنتاج: )26 (اجلدول رقم                

  عدد مناصب العمل املتوقعة  عدد املشاريع  قطاع النشاط
  3340  06  الصناعة

  703  29  لعموميةاألشغال ا
  149  15  التجارة
  144  13  اخلدمات

  4336  63  امــوع
 اللجنة المحلیة لترقیة اإلستثمارات المحلیة بالمسیلة: المصدر         
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  يف طور اإلجناز اليت  املقبولةوضعية املشاريع: )27 (اجلدول رقم             

  عةعدد مناصب العمل املتوق  عدد املشاريع  قطاع النشاط
  2950  36  الصناعة
  103  04  السياحة

  703  29  األشغال العمومية
  149  15  التجارة
  245  25  اخلدمات

  4150  109  امــوع
  .اللجنة المحلیة لترقیة اإلستثمارات المحلیة بالمسیلة: المصدر     

مجايل للمشاريع ال يتوقف فقط على العدد اإل،الدور املنوط للجنة احمللية لترقية اإلستثمار إن     
بقدر ماهو متوقف على تسهيل العملية التنفيذية من الناحية ،اليت حضيت بدعم هذه اللجنة

    . املسيلة بواليةة احمللياتاإلجرائية بالسهولة والسرعة اليت تتطلبها عملية تدعيم اإلستثمار
  ةمشكالت وصعوبات تنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة احمللي: املطلب الرابع

 عملية جناحها واملتوسطة احمللية من صعوبات ترهن    إن ما تعانيه منظومة املؤسسات الصغرية 
ال خيتلف عن تلك املشكالت اليت تعانيها باقي املؤسسات الصغرية واملتوسطة على ،وتطورها

 .املستوى الوطين

ملتوسطة باجلزائر واليت  من حتليل واقع املنظومة املؤسسية لتنمية املؤسسات الصغرية واوانطالقا  
،  يف إطار مشروع التنمية الريفية لوالية املسيلة(FIDA)قام ا الصندوق الدويل للتنمية الزراعية

ختتلف عن  تكاد املؤسسات املصغرة واليت المت حتديد العوائق اليت متثل عائق أمام تطور 
   : 1 وهي كالتايلم.ص.ممشكالت 

 أصحاب املشاريع؛ معروفة من طرف  اهليئات املتخصصة يف الدعم غري-
يف دعـم    من طرف اهليئـات املتخصـصة   املمولة املتابعة ألصحاب املؤسساتنقص -

  ؛املؤسسات الصغرية واملتوسطة
  ؛ غياب الدراسات املالية والتجارية هلذا القطاع-
 ؛ غياب التأطري واإلستشارة املقدمة هلذه املؤسسات-
 ؛ت بأمهية التنظيم اإلداري واملايل الوعي لدى أصحاب املؤسسانقص -

                                                
1 Rapport d’évaluation، volume 03, FIDA, 2003, P.09. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 120

واقع تمویل البنوك العمومیة للمؤسسات الصغیرة                                                           الثالثالفصل 
 والمتوسطة

الوكـاالت  ( غياب املوارد البشرية والوسائل التقنية على مستوى اهليئات املتخصـصة            -
 ؛واليت تسمح بالقيام بإجناز الرقابة واملتابعة الفعالة،)احمللية

  .ولة مستوى البنوك للقيام باملتابعة للمؤسسات املمى غياب الوسائل املادية والبشرية عل-    
وصعوبة ،والعوائق التنظيمية واإلدارية،    وإضافة إىل تلك املشاكل تبقى املشكالت التمويلية

وعدم تنظيم السوق الداخلي من حيث املنافسة غري املشروعة هي من بني ،احلصول على العقار
 وصول املؤسسات الصغرية واملتوسطة احمللية إىل مستوى تلك املؤسسات اليت هلا عوائقأهم 

  .القدرة على منافسة منتجات املؤسسات األجنبية
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  اإلستقصاءإستمارة : املبحث الثاين
،     سيتم التطرق ضمن هذا املبحث إىل املنهجية املتبعة يف إعداد وتنظيم إستمارة اإلستقـصاء             

  .وإىل معرفة الكيفية اليت مت على أساسها إختيار عينة الدراسة وحجمها
   اإلستقصاءستمارةإ  وإعداد تنظيم: املطلب األول

  تنظيم إستمارة اإلستقصاء: أوال
  :  التاليةلستةواليت تتمثل يف احملاور ا،     تعكس عملية تنظيم اإلستمارة جممل إهتمامات الباحث

  ؛ العموميةاألمهية اإلستراتيجية لقطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة بالنسبة للبنوك -1
  ؛ العمومية واملتوسطة املمولة من طرف البنوكأنواع املؤسسات الصغرية -2
 ؛ أنواع القروض املصرفية املقترحة لتمويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة -3
 م.ص.م مبختلف اهليئات احلكومية املتخصصة يف دعم وتنمية          العمومية واقع عالقة البنوك   -4
 ؛
ة يف منح القـروض املـصرفية       مينوك العمو العملية اإلجرائية اإلدارية املتبعة من طرف الب       -5

 ؛  من إستقبال امللف حىت إختاذ قرار القبول أو الرفض لطلب احلصول على التمويلإبتداء
 . العموميةتطور املؤسسات الصغرية واملتوسطة املمولة من طرف البنوك -6
   اإلستقصاءستمارةإ عملية إعداد : ثانيا

قمنا بإعداد إستمارة أولية ، ة أعالهالست احملاور      ألجل تغطية جممل إهتماماتنا واليت جتسدت يف      
 لإلختبـار املبـدئي   وذلك  ،  مت توزيعها ومناقشتها مع بعض اإلطارات على مستوى ثالثة بنوك         

ومن مث قمنا بإعادة صياغة بعض األسئلة حىت يسهل على املستجوبني اإلجابة            ،لألسئلة املطروحة 
  .1وضوح دقة وومات بأكثرحلصول على املعل من ااهو ما سيمكننعليها و

    وإختيار حجمهامعايري إختيار العينة: املطلب الثاين
  معايري إختيار العينة: أوال

  : على املعايري التاليةمت إختيار العينة بناء   
تتمثل العينة يف جمموعة من املستجوبني ممن هلم عالقة مباشـرة بتمويـل املؤسـسات                -

وتتمثل جمموعة  ، العمومية املتواجدة بوالية املسيلة    الصغرية واملتوسطة على مستوى البنوك    
 : املستجوبني من ثالثة إطارات أساسية هم كالتايل

    ؛ )الوكالة(مدير البنك •

                                                
 )01(لملحق رقم أنظر ا 1
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   ؛رئيس مصلحة القروض •
  .املكلف بدراسة ملفات القروض للمؤسسات الصغرية واملتوسطة •

وىل من حيث   تتوزع جمموعة املستجوبني على مستوى وكاالت البنوك ذات الدرجة األ          -
 .التصنيف

  معايري إختيار حجم العينة: ثانيا
  : إعتمدنا يف إختيار حجم العينة على املعايري التالية   

واليت يبلـغ   ،حمل الدراسـة  ) وكاالت(بإختيارنا لثالثة مستجوبني على مستوى البنوك      •
وذلك ،مـستجوبا  30يكون حسابيا حجم العينة يساوي      ، وكاالت بنكية  10عددها  
 ؛  مستجوبا10x 3=30= حجم العينة: ملية احلسابية التاليةوفق الع

  : وذلك وفق العملية احلسابية التالية،  مستجوبا51يبلغ حجم اتمع اإلحصائي  •
 حيث عدد الوكاالت البنكية   ،   مستجوبا 14x3=42= حجم اتمع اإلحصائي   -

لـصندوق   وكاالت ل  03 بإستثناء   14 يساوي املتواجدة على مستوى والية املسيلة    
شـراء  ،  متويـل الـسكن   (الوطين للتوفري واإلحتياط حبكم ختصصه يف متويل األسـرة        

  ؛ ..)،السيارة
 و اليت جتعل من العينـة ممثلـة         % 71.42    أما عن درجة املعاينة فتساوي نسبة        •

 : ومتت  عملية حساب درجة املعاينة كمايلي، جيدا للمجتمع اإلحصائي
   .% x= 71.42 100)30/42(= درجة املعاينة       
  طريقة مجع املعلومات: ثالثاملطلب ال

ستمارة عن طريق اإلتصال املباشر مبدراء      مت توزيع اال  ،      دف مجع معلومات أكثر مصداقية    
  : حيث متكنا من خالل ذلك من حتقيق اإلمتيازات التالية، البنوك حمل الدراسة

أي أن نسبة املعاينـة الفعليـة   ، وزعةإستمارة م 30 إستمارة من أصل 22 مت إسترجاع  -    
  ؛ وتبقى العينة ذا ممثلة للمجتمع، % 52.38تساوي    

 كما هو موضح يف اجلدول      املختارة  املسترجعة موزعة على فئات العينة     االستماراتكانت  -   
  : أدناه

  .توزيع العينة على الفئات املستجوبة :)28 ( اجلدول رقم                   
  الفارق   امعةاالستماراتعدد    املوزعةاالستماراتعدد   ملستجوبةالفئة ا

  04-  6  10   مدير وكالة بنكية-
  02-  8  10   رئيس مصلحة القروض-
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  02-  8  10   مكلف بدراسة القروض -
  08-  22  30  امــــوع
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  رض وحتليل نتائج اإلستمارةع: املبحث الثالث

سنناقش ضـمن   ،  يف إعداد اإلستمارة وحجم العينة املدروسة         بعد تطرقنا إىل املنهجية املتبعة      
  .حسب حماور تنظيم اإلستمارة، هذا املبحث خمتلف النتائج املتوصل إليها بالعرض والتحليل

  
  أمهية املؤسسات الصغرية واملتوسطة بالنسبة للبنك: املطلب األول

  مدى إهتمام البنوك بقطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة: أوال

 أهم احملاالت اليت القـت اإلهتمـام        ىحدإ  تشكل منظومة املؤسسات الصغرية واملتوسطة        
  مـستوى  وحسب معطيات اإلستمارة املوزعة علـى     ،  الكبري من قبل البنوك يف اآلونة األخرية      

  :  حمل الدراسة كانت النتائج كما يبينه اجلدول التايل العموميةالبنوك
  ى إهتمام البنوك العمومية باملؤسسات الصغرية واملتوسطة مد: )29(  اجلدول رقم          

  % النسبة  التكرارات  اإلجابات احملتملة
  100  22  نعـم

  /  00  ال
  100  22  امـوع

 حمـل   وميـة يظهر من خالل اجلدول أعاله أن كل املستجوبني على مستوى البنـوك العم                
 من القطاعات اإلسـتراتيجية الـذي     الدراسة جتعل من قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة ض       

   . حيتل مكانة متميزة ضمن عمالء البنوكجيب أن

   ولقد أكدت الكثري من الدراسات احلديثة أن هذا القطاع هو أحد ااالت اليت متثل جمـاال                
حيث يتجلى  ، يف ظل األوضاع الراهنة    اخصبا أمام البنوك للرفع من تنافسيتها وزيادة مردوديته       

إلهتمام من خالل جمموعة امللتقيات املتخصصة اليت تعقد من طرف البنوك اجلزائرية            تزايد هذا ا  
يتم حاليا تقدمي الدعم التقين للقرض الشعيب       ( م.ص.ملتطوير املمارسات اإلدارية يف جمال متويل       

اجلزائري من طرف مكتب دراسات دويل والشركة املالية الدولية التابعة للبنك العاملي يف جمال              
إضافة إىل توسيع دائرة ، ة أدوات التحليل اخلاصة بطلبات القروض وتفعيل عملية حتصيلها        عصرن

 ).القروض السيما للمؤسسات الصغرية واملتوسطة
 يظهر أن أغلب البنوك العمومية تـضع ضـمن        ومن خالل التقارير الرمسية للبنوك العمومية     

بإستثناء البنـك   ،سات الصغرية واملتوسطة  توجهاا اإلستراتيجية ضرورة اإلهتمام بتمويل املؤس     
، اخلارجي اجلزائري الذي يهتم بتمويل املؤسسات اإلقتصادية الكبرية ومتويل القطاع التجـاري        
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أما الصندوق الوطين للتوفري واإلحتياط فمجال عمله يتمحور حول اإلهتمام بتلبية إحتياجـات            
  : ومية حسب ما يبينه اجلدول التايلالعمللبنوك  اإلستراتيجية التوجهاتميكن تلخيص و ، األسرة

   التوجهات اإلستراتيجية للبنوك العمومية:  )30( اجلدول رقم                
  التوجهات اإلستراتيجية الكربى  إسم البنك

   واملهن احلرةةمتويل املؤسسات الصغرية واملتوسط  بنك التنمية احمللية
   ومتويل الربامج احلكوميةةلصغرية واملتوسطمتويل املؤسسات ا  البنك الوطين اجلزائري
  املهن احلرة ومتويل الربامج احلكومية، ةمتويل املؤسسات الصغرية واملتوسط  القرض الشعيب اجلزائري

الربامج ، الصيد البحري، متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة للقطاع الفالحي      بنك الفالحة والتنمية الريفية
  احلكومية

   متويل التجارة اخلارجية، متويل املؤسسات العمومية الكربى  جي اجلزائريالبنك اخلار
  ........) السيارة، السكن( متويل إحتياجات األسرة   الصندوق الوطين للتوفري واإلحتياط

 Source: Ministère des finances,secteur financier situation actuelle et axes de réforme (annexe 01),juin 2004.   
   بتمويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة البنوكإهتماماألهداف املنتظرة من خالل : ثانيا

   على غرار كل املؤسسات تسعى البنوك من خالل عملها التجاري إىل حتقيق جمموعـة مـن      
كما تسعى إىل حتقيق جمموعة مـن       ،األهداف العامة اليت تضمن هلا إستمرارها ومنوها ودميومتها       

وقد كانت نتائج اإلستمارة فيما يتعلق      ،اف اخلاصة من وراء إهتمامها خبدمة أحد عمالئها       األهد
  املؤسسات الصغرية واملتوسطة   بطبيعة األهداف املنتظرة من خالل متويل البنوك العمومية لقطاع        

  : كما يبينه اجلدول التايل
  لمؤسسات الصغرية واملتوسطةاألهداف املنتظرة من خالل متويل البنوك ل: )31 (اجلدول رقم      

  % النسبة  التكرارات  األهداف املقترحة
  40  18  زيادة رحبية البنك 

  31.11  14 تنويع حمفظة العمالء 

  28.88  13  توزيع خطر القرض 

  /  /   الرفع من تنافسية البنك 
  /  /  إعطاء صورة جيدة للبنك 

  100  45 امــوع

البنوك مـن متويـل املؤسـسات        من أهداف    % 40 يلأن حوا يظهر من خالل اجلدول         
من أهداف البنـوك     % 31  نسبة وما يقارب ،الصغرية واملتوسطة هو هدف زيادة رحبية البنك      

توزيع خطـر القـرض    هدف تنويع حمفظة العمالء،أما فيما خيص هدف يتمثل يفحمل الدراسة  
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 أهداف الرفع    حتظ ملو، % 28.88 حوايل فيأخذ نسبة    االقتصاديةعلى خمتلف القطاعات    
ذلك أن الوضـع    ،من التنافسية والصورة اجليدة للبنك بإجيابات البنوك العمومية حمل الدراسـة          
  . العمومية  البنوك هذهاحلايل للبنوك العمومية حمل الدراسة مل يصل بعد إىل مستوى املنافسة بني

 أهم األهداف الـيت        ومن خالل هذه النتائج ميكن أن نقول أن هدف زيادة رحبية البنك هو            
وبالتايل فالبنوك العمومية ترى    ،تسطرها البنوك يف متويلها لقطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة       

كما تراعي البنـوك    .أن هذا القطاع ميثل أحد العمالء الواجب اإلهتمام م لزيادة رحبية البنك           
 أنـواعهم   بـاختالف ء   التنويع يف حمفظة العمالء،حيث أن زيادة عدد العمال        العمومية ضرورة 

  .سيمكن البنك من تفادي تركيز إستخدماته حنو نوع واحد من العمالء
فإن إهتمـام البنـوك     ،االقتصادية توزيع خطر القرض على خمتلف القطاعات        أما عن هدف     

تمويل هذا النوع من املؤسسات الصغرية واملتوسطة ميكن أن حيقق هذا اهلدف وذلك             التجارية ب 
 يف العديد من القطاعات واألنشطة       وينشط الذي يتواجد ،ذي يعرفه هذا القطاع   بسبب التنوع ال  

  .اإلقتصادية
ض البد من   و أنواع خماطر القر    خمتلف  أنه لتفادي   املصريف امليدانيرى الكثري من املهتمني ب        و

  . توزيع هذه املخاطر على العديد من القطاعات االقتصاديةضرورة  والتنويع يف حمفظة العمالء
  متويلها وك العمومية البنتفضل املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت طبيعة: املطلب الثاين

   متويلها البنوك العموميةتفضل املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت أنواع: أوال
 إىل  م.ص.مميكن تقـسيم    ،  من خالل مرور منو املؤسسات الصغرية واملتوسطة بعدة مراحـل         

وذا ،)مؤسسات قائمة (يف مرحلة النمو   أخرىو،)مؤسسات جديدة ( النشأة يف مرحلة مؤسسات  
 ربط عالقـات     العمومية سنحاول معرفة طبيعة تلك األنواع من املؤسسات اليت تفضل البنوك         

  حسب آراء املستجوبني   وكانت نتائج اإلستمارة  ،معها وتقدمي التمويل الالزم لنموها وتطورها     
  :  اجلدول التايليف  هو موضحكما

  متويلها  البنوك تفضلاملؤسسات الصغرية واملتوسطة اليتأنواع  :)32( اجلدول رقم                
  ي املستجوبنيآالترتيب حسب ر  اإلجابات

  ة األوىلـاملرتب  (en phase de croissance)املؤسسات القائمة 
  ة الثانيةـاملرتب  (en phase de création)املؤسسات اجلديدة 
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 آراء املستجوبني على مـستوى البنـوك        أغلبل قراءة اجلدول أعاله أن      ونالحظ من خال      
العمومية يفضلون ربط عالقات عن طريق تقدمي التمويل املناسب لتلك املؤسسات اليت دخلت             

أما عن عالقـة    ، وخصوصا تلك اليت كانت ضمن العمالء لدى البنك        ريف مرحلة النمو والتطو   
حسب أراء صانعي القرار    املرتبة الثانية من حيث األفضلية      فتأيت يف   البنوك باملؤسسات اجلديدة    

على مستوى البنوك العمومية وخاصة تلك املؤسسات املصغرة اليت تدخل يف إطـار الوكالـة               
الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطين للتأمني عن البطالة لتحفظام الكبرية عن متويل         

لعمومية حمل الدراسة يركز على التمويل للمؤسـسات        الوضع احلايل للبنوك ا   (.هذه املؤسسات 
   ). يف الوقت الراهناجلديدة وهذا راجع أساسا للعدد القليل للمؤسسات القائمة

وضمن هذا اإلطار تؤكد بعض الدراسات املتخصصة اليت أجريت على مـستوى البنـوك                  
، 1كثر تزيد من رحبية البنـك     األمريكية أن احملافظة على وفاء العمالء احلاليني بتوفري خدمات أ         

  .% 35  تزيد مردودية البنك مبعدل% 5حيث عندما يزيد وفاء العميل مبعدل 
  أسباب إقدام البنوك العمومية على متويل املؤسسات القائمة: ثانيا

      وعن تلك األسباب اليت جعلت البنوك العمومية حمل الدراسة تقبل كثريا على اإلهتمـام              
راء املستجوبني وفقا ملـا يوضـحه       آالقائمة كانت نتائج اإلستمارة حسب      بتمويل املؤسسات   

  : اجلدول التايل
   على متويل املؤسسات القائمة العموميةأسباب إقبال البنوك: )33( اجلدول رقم            

  % النسبة  التكرارات  األسـباب
  40.90  18  وجود عالقة تارخيية مع هذه املؤسسة -1

  29.54  13  آفاق تطور املؤسسةإمكانية تصور  -2

  29.54  13   وجود وثائق حماسبية تارخيية-3

  /  /    أسباب أخرى-4

  100  44  اــموع

 يظهر من خالل قراءة معطيات اجلدول السابق أن السبب الرئيـسي يف إقبـال البنـوك                    
ـ        ة للمؤسـسة  العمومية حمل الدراسة على متويل املؤسسات القائمة هو وجود العالقـة التارخيي

يف حني نرى أن إمكانية ،  حسب آراء املستجوبني %40كعميل لدى البنك والذي ميثل حوايل 
                                                

1 Denis Chabaeix, Pour les client loyaux: Les Stratégies des banques américaines, Revue Banque stratégie, 
n°164, octobre 1999, France, p 9. 
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 أما،  % 29.54الثانية حبوايل   فاق تطور هذه املؤسسات يأيت من حيث األمهية يف املرتبة           آتصور  
  احلقيقـي االية للمؤسسة القائمة واليت تبني واقع نـشاطه   املاسبية و احملوثائق  الوجود  فيما خيص   

  . % 29.54  بنسبة  املرتبة من حيث األمهية نفس يف كذلكيأيتف
    وميكن تفسري السبب الرئيسي الذي جيعل البنك يهتم أساسا بتمويل تلك املؤسسات الـيت              

 هو أن ،دخلت يف مرحلة النمو والتطور عن طريق وجود عالقة تارخيية للمؤسسة مـع البنـك              
 بسهولة تقدير خطر إقراضها إنطالقا من جمموعة املعلومات املتوفرة لديه عـن              يستطيع املصريف

وبالتايل ميكنه تصور قدرة املؤسسة ....) احلساب اجلاري للمؤسسة  ،مسعة املؤسسة (تلك املؤسسة 
  .على حتقيق نتائج تسمح هلا بتسديد إلتزاماا جتاه الغري

ك هو مؤشر إجيايب لدى املصريف إذ ميكنه من        كما أن وجود عالقة تارخيية للمؤسسة مع البن           
خالل املعرفة املسبقة للمؤسسة إستخالص العديد من املعلومات اليت متكنه من بناء نظرة سليمة              

  . وبالتايل إمكانية تصور آفاق تطورها اليت تطلب التمويلةعن الوضع احلايل للمؤسس
 مؤشر يأيت من حيـث       فهو علية للمؤسسة وفيما خيص وجود الوثائق احملاسبية التارخيية والف          

 ميكن تفسريه بعدم ثقة البنك يف تلك الوثـائق بـسبب إخفـاء       والذي،األمهية يف املرتبة الثالثة   
أصحاب تلك املؤسسات للمعلومات احلقيقية لنشاط املؤسسة للتهرب من االلتزامات اليت ميكن            

 املؤسـسات    جتـاه   كـبرية  أن تترتب عن التصريح الفعلي بنشاط املؤسسة وحتمل مصاريف        
  .احلكومية

 وقد أثبتت دراسة على مستوى البنوك الفرنسية أن املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت هي                 
ؤسسات اجلديدة  يف مرحلة النمو والتطور متثل املرحلة األكثر متويال من طرف البنوك يف حني امل             

يئات احلكومية الداعمة إلنشاء هـذه      ها إىل مؤسسات رأس املال املخاطر واهل      تترك عملية متويل  
  .1املؤسسات

   للمؤسسات الصغرية واملتوسطةمنوحةأنواع القروض املصرفية امل: املطلب الثالث
  طبيعة القروض املصرفية املمنوحة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة: أوال

حتياجـات      تقوم البنوك بتقدمي عدة أنواع من القروض املصرفية اليت ـدف إىل تلبيـة اإل              
، )قـروض اإلسـتغالل   ( فهناك القروض املوجهة لتمويل دورة اإلستغالل     ،التمويلية للمؤسسة 

كما إستحدث النظام املصريف    ،)قروض اإلستثمار (والقروض املوجهة لتمويل دورة اإلستثمارات    
                                                

1 Guy Van Loye, op-cit, p.117. 
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كما متـنح   ،وسيلة أخرى لتمويل إستثمارات املؤسسة واليت تتمثل يف صيغة اإلعتماد اإلجياري          
  .ا قروضا خاصة بتمويل عمليات التجارة اخلارجيةضوك أيالبن
فيما يتعلق بطبيعة القروض املمنوحة كثريا حسب قيمة القـروض مـن طـرف البنـوك                و   

يبينـه  انت النتائج كما  لتمويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة ك )على املستوى الوطين  (العمومية
  : اجلدول التايل

  طبيعة القروض املمنوحة من قبل البنوك العمومية : )34 (اجلدول رقم             
  ضوالترتيب حسب قيمة القر  طبيعة القروض

  ة األوىلـاملرتب  االستغالل قروض متويل دورة -

  ة الثانيةـاملرتب   االستثمار قروض متويل دورة -

  الصيغة التمويلية غري مطبقة   اإلجيارياالعتماد قروض -
  
 القـروض الـيت متنحهـا البنـوك         أغلـب  اجلدول أعاله أن     يظهر من خالل معطيات         

أما قـروض   االسـتغالل، من حيث قيمة التمويل هي قـروض        )على املستوى الوطين  (العمومية
أما صيغة اإلعتماد اإلجياري فهـي      ، من جممل القروض املمنوحة    فتأيت يف املرتبة الثانية    االستثمار

  .مجيع البنوك العمومية حمل الدراسةما من الناحية التطبيقية على مستوى امتغائبة 
امللموسة من خالل اإلحصائيات املنـشورة عـن طبيعـة            ونشري هنا إىل أن هذه النتائج           

تدعم أكثر ذلك التوجه والرغبة الكبرية لـدى       ،القروض املمنوحة على مستوى البنوك العمومية     
حيث أن هذه   ، النمو والتطور   اليت دخلت مرحلة    متويل املؤسسات القائمة   على  العمومية البنوك

لذلك جند أن حجم قـروض       اإلستغالل، ا لتمويل دورة  املؤسسات عادة ما تطلب أكثر قروض     
  .   اإلستثمار متويل دورة قروضمقارنة مع حجم يث القيمةح من اإلستغالل كبري

  طبيعة قروض اإلستثمار املمنوحة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة: ثانيا

،  نوعني من القروض لتمويل إستثمارات املؤسسات الصغرية واملتوسطة        عمومية ال متنح البنوك     
 حـسب    املمنوحة إضافة إىل القروض  ،  منها القروض متوسطة األجل والقروض الطويلة األجل      

  .صيغة اإلعتماد اإلجياري
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 حمـل    العموميـة  لبنوك لإلطارات املستجوبة على مستوى ا     ومن خالل اإلستمارة املوجهة       
ة كانت طبيعة قروض اإلستثمار املمنوحة لتمويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة كمـا            الدراس

  :  اجلدول التايلهيبين
  طبيعة قروض اإلستثمار املمنوحة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة:  )35(اجلدول رقم        

  % النسبة  التكرارات  طبيعة قروض اإلستثمار
  100  22  قروض متوسطة األجل

  00  00   األجلقروض طويلة
  100  22  اـمـوع

     
ويظهر من خالل اجلدول أعاله أن أغلب البنوك تقوم مبنح قروض متوسطة األجل لتمويـل        

يف ،) سنوات يف أغلب األحيـان     05ال تتعدى مدا    (إستثمارات املؤسسات الصغرية واملتوسطة   
ومن هنـا   ،لعمليـة ناحية ا  من ال   جدا حني أن منح قروض اإلستثمار الطويلة األجل هو حمدود        

وذلك نتيجة املخـاطرة  ، حتبذ منح قروض اإلستثمار املتوسطة األجل نالحظ أن البنوك العمومية   
كما أن أغلب مشاريع املؤسـسات      ،الكبرية اليت تراها يف متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة       

ـ    ،الصغرية واملتوسطة تالئمها صيغة القروض املتوسطة األجل       اض قيمـة   وذلك بـسبب إخنف
  .إستثماراا

،    ولكن من الناحية النظرية قد ال يالئم القرض املتوسط األجل تلك املؤسسات احلديثة النشأة             
حيث أن هدف الربح يف هذه املرحلة هو هدف ثانوي أين تركز            ،واليت تكون يف بداية مراحلها    

لقروض املتوسـطة  وبالتايل يشكل تسديد أقساط ا، هذه املؤسسات على فرض مكانتها السوقية 
وهو ما جيعل من إمكانية تعثرها أمر وارد        ،األجل أحد األسباب اليت تزيد من تكاليفها التشغيلية       

  .يف ظل هذه املرحلة
 الوكالة الوطنية    نشاطات كال من        كما نشري هنا إىل أن صيغ التمويل الثالثية املقترحة ضمن         

تركز على القروض متوسطة األجل     ،البطالةلدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطين للتأمني عن        
  . اإلستثمارية هلذه الصيغة من القروض العموميةوبالتايل يظهر اإلستخدام الكبري للبنوك
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  اإلجراءات اإلدارية ملنح القروض املصرفية: املطلب الرابع
  اإلستقبال والدراسة األولية: أوال

بإسـتقبال  ) مصلحة القـروض  (اص    يوجد على مستوى كل البنوك حمل الدراسة مكتب خ        
كما يقوم هذا املكتب بـإجراءات الدراسـة        ،وتوجيه أصحاب املؤسسات الصغرية واملتوسطة    

ومدى مطابقتها وإحتواءها على الوثائق املطلوبـة يف امللـف اإلداري           ،األولية للملفات املقدمة  
ر مكلـف   ونشري إىل نقطة مهمة هنا أنه ال يوجـد حقيقـة إطـا            .لطلب التمويل من البنك   

بل يقوم كل إطارات مصلحة القرض بالعديد من املهـام          ،باملؤسسات الصغرية واملتوسطة فقط   
  ).  من أنواع القرضدراسة ومتابعة العديديكلف اإلطار الواحد ب(داخل البنك

  الدراسة املعمقة مللف القرض: ثانيا
، سة اليت تطلب التمويل ملنح القرض للمؤس   أو الرفض  لالقبوللوصول إىل مرحلة إختاذ قرار           

واليت يتم التركيز فيهـا  ،تقوم مصلحة القرض على مستوى البنك بالدراسة املعمقة مللف القرض 
على عملية التقييم املنهجي لألخطار الناجتة عن القرض مع األخذ بعـني اإلعتبـار ملردوديـة                

  .املؤسسة وقدرا على حتقيق نتائج إجيابية

استه املعمقة للعديد من اجلوانب اليت ميكـن أن حتـدد اجلـدارة              ويراعي البنك هنا يف در       
وحسب اإلستمارة املوزعة على البنـوك العموميـة كانـت نتـائج آراء            ،اإلئتمانية للمؤسسة 

  : يلي املستجوبني كما
   البنك يف دراسته مللف القرض االعناصر اليت يهتم: )36(اجلدول رقم           

  ألمهيةالترتيب حسب ا  اصرـــالعن
  املرتبة األوىل  .......)، حتليل امليزانية(الدراسة املالية للوثائق احملاسبية املقدمة

  املرتبة الثانية  ....)، وسائل اإلنتاج، املوقع(الدراسة التقنية للمؤسسة
  املرتبة الثالثة   ...)، اخلربة املهنية، املؤهالت(حتليل شخصية مؤسس الشركة

  املرتبة الرابعة  .....) ، املنافسة، دراسة السوق(للمؤسسةحتليل احمليط اخلارجي 
  
يظهر من خالل مالحظة اجلدول أعاله أن التحليل املايل للوثائق احملاسبية املقدمة من طرف                    

حيث يتفق أغلـب    ،املؤسسات الصغرية واملتوسطة ميثل التقنية األساسية يف تقدير خطر القرض         
القروض املستجوبني على أن التحليل املايل للوثـائق احملاسـبية        مدراء البنوك وإطارات مصلحة     
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 يعتربون  كما،تعثر املؤسسة اليت تطلب التمويل    يعترب من أهم األدوات املستعملة يف تقدير خطر         
        لضرورة القيام بدراسة تقنيـة للمؤسـسة        إلختاذ قرار منح القرض    أن هذا التحليل غري كاف    

حتليـل احملـيط اخلـارجي      (  القيام بالتحليل العـام    كما أن ،)..،تاجطبيعة وسائل اإلن  ، املوقع (
هو من األمور   ..) ،   العمالء واملوردين  ،طبيعة املنتوج ،  دراسة السوق وحالة املنافسة   ،للمؤسسة

كما يعتربون أن القيام مبحادثات مع صـاحب املـشروع وحتليـل            ،احملددة لقرار منح القرض   
جبمع معلومات عن مسعة العميل يف تعامله مـع         (مسعته التجارية مؤهالته العلمية وخربته املهنية و    

 بنجاح املشروع هي    اهتمامهومدى  )  اجلزائر ك مبركز املخاطر لدى بن    باالتصالالبنوك األخرى   
  . يف دراسة ملف القرضاالعتبارمن األمور اليت يأخذها املصريف بعني 

نوك العمومية واهليئات املتخصـصة يف         ونشري يف هذا اإلطار وضمن التنسيق والتعاون بني الب        
قامت البنوك العمومية حمـل الدراسـة يف بعـض          ،  دعم وتنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة    

األحيان بتقدمي إقتراحام إىل هذه اهليئات املتخصصة من أجل إعداد دراسات جدوى املشاريع             
دراسات املقدمة من طرف هذه     حيث أن الكثري من املستجوبني يرون أن ال       ،بأكثر فعالية وكفاءة  

اهليئات وخصوصا الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطين للتأمني عن البطالـة    
  .هي دراسات متشاة وال تساعدهم كثريا يف دراسة ملفات القروض

  الضمانات اليت تطلبها البنوك : ثالثا

 إىل طلـب    يلجـأ   تطلـب التمويـل    فضال عن قيام البنك بالدراسة املعمقة للمؤسسة اليت           
 واحلذر من الظروف الـيت ميكـن أن         االحتياطوذلك من أجل زيادة     ،  انات من املؤسسة  الضم

  .تظهر يف املستقبل
، خارج مبلغ القـرض   (يت حتتوي      ويف هذا اإلطار يعتمد املصريف على عقد إتفاقية القرض ال         

ومن ضمن هـذه    ،ك على إسترجاع أمواله   بنود تزيد من قدرة البن    )  ومعدل الفائدة املطبق   مدته
كما حتدد ضـمن بنـود      ،  توقيف احلساب اجلاري للمؤسسة    إجراءات    على سبيل املثال   البنود

  . خمتلف الضمانات املطلوبة من املؤسسةاإلتفاقية 
 احلقيقيـة   تفمنها الـضمانا  ،   وتتعدد أنواع الضمانات اليت تركز البنوك على إسـتخدامها        

  . إضافة إىل إستخدام آليات التأمني الشامل ضد كل األخطار ،والضمانات الشخصية
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 حمل الدراسة فيما خيص الـضمانات       العمومية وكانت نتائج الدراسة على مستوى البنوك           
، األكثر إستخداما يف عمليات متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة متباينة من بنـك إىل أخـر           

ألصول املؤسسة عن  رتبة األوىل تتمثل يف الرهن احليازيحيث جند أن الضمانات اليت تأيت يف امل
  .لألصول العينية للمؤسسة والرهن العقاري، مثال طريق رهن املعدات ووسائل اإلنتاج

 يف مث تـأيت ،ويأيت يف املرتبة الثانية الضمانات املقدمة من طرف صناديق الضمان احلكوميـة             
  .ن اإلحتياطي املقدمة من طرف مالكي املؤسسة الضمانات الشخصية كالكفالة والضمااألخري

واليت تدخل ، ة يف دعم إنشاء املؤسسات املصغرة     ونشري هنا إىل أنه يف إطار السياسة احلكومي       
تتـدخل  ،يف إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطين للتأمني عـن البطالة      

ه األخرية بعدم طلب الضمانات مـن أصـحاب    بإلزام هذ العمومية الدولة على مستوى البنوك   
هذه املؤسسات واإلكتفاء فقط بالرهن احليازي لوسائل ومعدات اإلنتاج والضمانات املقدمـة            

وإستخدام آليات التأمني الشامل ضد كل األخطار الذي        ،من طرف صناديق الضمان احلكومية    
  . ولكل أنواع القروض العموميةيعترب إجباري يف كل البنوك

مسامهة مدى   املستجوبني على مستوى البنوك العمومية حمل الدراسة عن          آراء وفيما خيص       
آليات صناديق الضمان يف دعم متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة كانت كـل اآلراء تتفـق        

 وجود مردوديـة     مراعاة مع ضرورة ،حول كفاية الضمانات املقدمة يف إختاذ قرار منح القرض        
 يف عدم تنفيذ صناديق الضمان      همولكن املشكل األساسي يكمن حسب     ،  وعإقتصادية من املشر  

حيث ومنذ وضع هذه اآلليات حيز التطبيـق مل         ،إللتزامام بتسديد قروض املؤسسات املتعثرة    
 املتعثرة املصرح ا     الصغرية واملتوسطة     على تسديد قروض املؤسسات     العمومية تتحصل البنوك 

  . احلكوميةلدى صناديق الضمان
ـ                   اح  ويف هذا اال يقترح أغلب القائمني على مستوى البنوك العمومية حمل الدراسة أن جن

هو رهن اإلسـتجابة الـسريعة      مثل هذه اآلليات يف دعم متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة          
  .واجلادة هلذه اهليئات يف أداء الدور املنوط هلا

 أن مردودية املشاريع وقدراا على حتقيق نتـائج        نشري إىل أن أغلب البنوك تتفق حول      كما      
  .إجيابية هو األساس يف كل قرارات منح القروض وليست طبيعة الضمانات املقدمة

هو الـذي   ، وهنا يظهر بشكل واضح أن احلرص الدائم للبنك حول ضرورة جناح املشاريع               
  .جال إستحقاقهاآيف ميثل احملدد الرئيسي والضامن احلقيقي إلسترداد البنك ألمواله 
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  تنظيم مستويات إختاذ قرار منح القرض: رابعا
    حيدد ضمن السياسة اإلقراضية للبنك مستويات إختاذ القرارات املتعلقة مبـنح القـروض أو              

  . إضافة إىل خمتلف الصالحيات املخولة لكل املستويات اإلدارية يف عمليات إختاذ القرار، رفضها
 علـى جمموعـة      اإلستقصاء ستمارةإة اليت قمنا ا من خالل توزيع            وكانت نتائج الدراس  

تشري إىل وجود ثالثة مستويات رئيسية      ،املستجوبني على مستوى البنوك العمومية حمل الدراسة      
 راء القائمني على  آواليت ختضع صالحياا حسب     ،  فيما خيص إختاذ قرار منح القرض أو رفضه       

  : وهذه املستويات هي كمايلي، القروض إىل قيمة  العمومية البنوكمستوى
  ؛ )الوكالة(جلنة القرض على مستوى البنك -
 ؛ جلنة القرض على مستوى املديرية اجلهوية للبنك -
   .جلنة القرض على مستوى املديرية العامة للبنك -

  العمومية    وملعرفة درجة مركزية أو عدم مركزية إختاذ القرارات التمويلية على مستوى البنوك  
   : كانت النتائج كمايلي،  الدراسةحمل

  املستويات اإلدارية ذات السلطة يف إختاذ قرار منح القرض:)37(اجلدول رقم           
  ترتيب املستويات اإلدارية  املستويات اإلدارية

  ة األوىلـاملرتب   العامةةجلنة القرض على مستوى املديري
  ة الثانيةـاملرتب   اجلهويةةجلنة القرض على مستوى املديري
  ةلثة الثاـاملرتب  )الوكالة(جلنة القرض على مستوى البنك

  
يظهر من خالل فحص معطيات اجلدول أعاله أن أكثر القـرارات اخلاصـة مبـنح                         

 تكون على مستوى املديريـة      )قروض اإلستغالل وقروض اإلستثمار   (القروض مبختلف أنواعها  
ة القرض باملديرية  تتخذ على مستوى جلن اليتالقرارات الثانية  يأيت يف املرتبةيف حني ،العامة للبنك 

 من طرف جلنة القـرض      اليت تتخذ  يف جمال منح القروض      اتالقرار وفيما خيص ،اجلهوية للبنك 
  . فتأيت من حيث الترتيب يف املرتبة الثالثة)الوكالة(على مستوى البنك

اذ القرار لكل جلان القرض حيكمـه       ونشري يف هذا اإلطار إىل أن تقسيم تفويض سلطة إخت             
  :  أساسيةثالثة معايري

  ؛ ...)، وكالة من الدرجة الثانية، وكالة من الدرجة األوىل(  تصنيف الوكالة-    

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 135
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حيث مثال املبلغ املسموح به للوكـاالت       .( املبلغ املسموح به لكل جلنة من جلان القرض        -    
 التنمية احمللية فيما خيص قروض اإلسـتثمار        من الدرجة األوىل للجنة القرض على مستوى بنك       

أمـا  ،  دج4000000أما على مستوى جلنة القرض باملديرية اجلهوية فهـو       ، دج 1500000هو  
  ؛ )خارج هده املبالغ فالقرارات حتدد من طرف جلنة القرض على مستوى املديرية العامة للبنك

  ).قروض اإلستثمار، قروض اإلستغالل( طبيعة القروض-   
 ومن هنا نالحظ وجود مركزية كبرية فيما خيص إختاذ قرارات منح القـروض لتمويـل                    

 يف إختـاذ    اتهناك من وكاالت البنوك من ليس هلا أي صالحي        ( املؤسسات الصغرية واملتوسطة  
 وهو الشيء الذي أكدته بعض الدراسات     ،)قرار منح القرض كوكالة القرض الشعيب اجلزائري      

 القـرض الـشعيب    وكاالت على مستوى  املالية الدولية التابعة للبنك العاملي     اليت قامت ا اهليئة   
 من معاجلة ملفات القروض تكون علـى املـستوى           % 70 حيث أكدت أن حوايل   ،اجلزائري

 وبالتايل متثل مركزية إختاذ القرار أحد املعوقات اليت ترهن عملية متويل البنـوك            .املركزي للبنك 
  .ة واملتوسطة وتزيد من عمليات تعقيدها وإجراءات احلصول عليها للمؤسسات الصغريالعمومية
  املدة الالزمة إلختاذ قرار منح القرض: خامسا

 املـرور   ة    تتطلب عملية إختاذ قرارات منح القروض لتمويل املؤسسات الصغرية واملتوسـط          
 ومدتـه   مبرحلة الدراسة املعمقة للوقوف على إمكانية جناح املشاريع وحتديد قيمـة القـرض            

إضـافة إىل تلـك   ،والضمانات املطلوبة لتغطية املخاطر املرتبطة به فترات زمنية لتحديـد ذلك   
الفترات املتعلقة مبرور امللف على املستويات اإلدارية اليت هلا صالحيات إختاذ قـرار قبـول أو                

 إتاحة  وملعرفة درجة السرعة والسهولة من حيث الفترة الزمنية اليت يتطلبها         ،  رفض منح القرض  
 حمل الدراسة كانت النتـائج       العمومية ومن خالل حتليل واقع البنوك    ،التمويل لتلك املؤسسات  

  : كمايلي
  )حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية(املدة الالزمة إلختاذ قرار منح القرض: )38 ( اجلدول رقم      

  قروض اإلستثمار  قروض اإلستغالل  املستويات اإلدارية
   شهر 01  يوم 20  )الوكالة(ار على مستوى البنك إختاذ القر-
  شهر 01 يوم 20   إختاذ القرار على مستوى املديرية اجلهوية للبنك-
  شهر 01 يوم 20   إختاذ القرار على مستوى املديرية العامة -

   أشهر03  يوم 60  إمجايل املـــدة
   Source: les grandes orientations pour l'avenir, la Direction Générale de la BADR, 2006.   
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إلختاذ القرار على   ) قانونيا(نالحظ من خالل معطيات اجلدول أعاله أن املدة احملددة نظريا              
 يـوم لقـروض   20هي شهر واحد بالنسبة لقرض اإلستثمار وأقل من      ) الوكالة(مستوى البنك 

حيات جلنة القرض على مـستوى      أما املدة احملددة إلختاذ القرارات اليت تتجاوز صال       ،اإلستغالل
الوكالة فتحدد بنفس املدة أيضا لتصبح املدة اإلمجالية للحصول على قرض إسـتثماري علـى               

أما قرض اإلستغالل فاملدة احملددة إلختاذ القرار هي        ،شهرينمستوى املديرية اجلهوية هو أقل من       
  .ايوم 40يف حدود 

ض على مستوى جلنة القرض على مستوى املديريـة         أما املدة احملددة إلختاذ قرار منح القر           
 يوما فيما خيص قـروض    60العامة فهي أيضا حمددة بثالثة أشهر فيما خيص قروض اإلستثمار و          

  .اإلستغالل
 مـن اجلانـب     العموميـة ورغم تقليص مدة معاجلة ملفات القروض على مستوى البنوك               

 حمـل   العموميـة يا إلختاذ القرار ألغلب البنـوك   تتراوح املدة احملددة قانون   (النظري أو القانوين    
ومن اجلانب القانوين الذي يلزم البنوك يف إطار تشجيع         ،) يوم إىل شهر واحد    15الدراسة مابني   

 أشـهر علـى     03اإلستثمار من طرف الدولة أن ال تتعدى مدة إختاذ القرار مبنح القرض مدة              
 فيمـا خيـص   لية الدولية التابعة للبنك العـاملي أشارت الدراسة اليت قامت ا اهليئة املا   ،  األكثر

 إىل أن أهم النقائص املسجلة على مـستوى نظـام           الوكاالت البنكية للقرض الشعيب اجلزائري    
واليت متتد أحيانا   ،  القروض هو املدة الزمنية الطويلة اليت تستغرقها عملية معاجلة ملفات القروض          

  .يكمن يف وجود مركزية إختاذ القراراتوالسبب كما أكدته الدراسة ، إىل شهور عديدة
 كما نشري أيضا إىل عدم توفر العدد الكايف من اإلطارات املتخصصة على مستوى البنـوك                  

إذ ال يتعدى متوسط عدد إطارات مصلحة القروض يف أغلب األحيـان  ،  حمل الدراسة العمومية
ة الكثرية تزيد بكثري عن تلك املد     وهو ما جيعل املدة احملددة لدراسة امللفات        ،من اإلطارات ) 02(

  . بالعديد من املهام األخرىإضافة إىل تكفل إطارات مصلحة القروض، احملددة نظريا
  التكاليف املتعلقة مبنح القرض: سادسا

،     بعد حصول املؤسسة اليت تطلب التمويل على قرار املوافقة مبنح القرض من طرف البنـك              
،  املتعلقة بسعر الفائدة احملدد مسبقا تبعا لطبيعـة القـرض  تتحمل هذه املؤسسة بعض التكاليف 

تكاليف تسيري القرض ومصاريف التسجيل للعقود واإلتفاقيات املربمة بني البنـك           كما تتحمل   
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وحلصر خمتلف تلك التكاليف اليت تتحملها املؤسسات       ،واملؤسسة وغريها من التكاليف األخرى    
   :  حمل الدراسة إستطعنا حتصيل النتائج التاليةعمومية الالصغرية واملتوسطة على مستوى البنوك

تتحمل املؤسسات دفع قيمة الفوائد مع أقساط القرض خالل مدة القرض وتبعا لطبيعـة              .1  
 : القرض وذلك كمايلي

 حـسب   %8 - % 7بالنسبة لقروض اإلستغالل يبلغ سعر الفائدة املطبق حاليا مـابني   -
  ؛ ومدتهطبيعة القرض

 لقروض اإلستثمار لتلك املؤسسات اليت تدخل يف إطار الوكالة الوطنية لـدعم              بالنسبة -
 الوطين للتأمني عن البطالة يبلغ سعر الفائدة املطبق حاليا معدل           قأو الصندو تشغيل الشباب   

 من سعر الفائدة يـدفع      % 90 و % 50تتحمل هذه اهليئات نسبة تتراوح مابني        (% ,506
  ؛ ) املؤسسات املصغرةءار وإنشاللبنك من أجل تشجيع اإلستثم

   ؛% 50,5أما قروض اإلستثمار األخرى يبلغ سعر الفائدة املطبق حاليا معدل  -
خارج وكالـة دعـم تـشغيل الـشباب       ( املؤسسات الصغرية واملتوسطة     ويتحمل مالك  .2  

 %1واليت تكون يف حدود معدل ،لتكاليف تسيري القرض ) والصندوق الوطين للتأمني عن البطالة    
 إذ تلزم الدولة عن طريف اهليئات املتخصـصة البنـوك         .من مبلغ القرض يف كثري من األحيان      

 بعدم حتميل أصحاب املؤسسات اليت تدخل يف إطار الوكالة الوطنية لـدعم تـشغيل               العمومية
 الوطين للتأمني عن البطالة أي تكاليف أخرى إال تكاليف سعر الفائـدة             قالشباب أو الصندو  

  ؛ لقرضاملطبق على ا
كما يتحمل أصحاب تلك املؤسسات لتلك التكاليف األخرى املتعلقة بتسجيل العقـود             .3  

 .واإلتفاقيات املربمة بني املؤسسة والبنك
 أمام  ا   ويظهر من هنا أن طبيعة تكاليف القروض الرمسية بإستثناء سعر الفائدة ال تشكل عائق             

حيث أن سعر الفائدة يتحكم يف حتديده بنك        ،املستثمرين إلنشاء املؤسسات الصغرية واملتوسطة    
  .اجلزائر مع بعض اهلامش الذي حيدده البنك

  املتابعة واملراقبة والتحصيل للقروض: سابعا
 إىل ضمان إستخدام القـروض املمنوحـة         املتابعة والتحصيل  ضمن مرحلة تسعى البنوك         

تم باملتابعة الدائمة لعمليـات  كما ،حسب األوجه املتفق عليها واليت على أساسها منح القرض      
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وتتعدد الوسائل املستخدمة من طرف البنـوك       ،جال إستحقاقها آالتحصيل ألقساط القروض يف     
كفحص احلساب اجلاري للمؤسسة والقيام بالزيارات امليدانية ومراقبة وضعية املؤسسة يف جمال            

  .تسديد القرض يف آجال اإلستحقاق
  البنوك العمومية  على مستوى التحصيل للقروض    املراقبة و  بعة و وفيما خيص دراسة واقع املتا        

  :  كانت النتائج كمايليحمل الدراسة
  املتابعة واملراقبة إلستخدام القروض املمنوحة من طرف البنوك العمومية : )39(اجلدول رقم          

 %النسبة   التكرارات  املعـايـري
 : املتابعة الدائمة إلستخدام القروض  •

  نعـم -
  ال -

  
22  
00  

  
100  
00  

  100  22  امــوع اجلـزئي
 : مراقبة إستخدام القروض املمنوحة عن طريق •

  ؤسسةللمفحص احلساب اجلاري  -
  الزيارة امليدانية للمؤسسة -

  
20  
10  
  

  
66.66  
33.33  

  
  100  30  امــوع اجلـزئي

 : متابعة تطور نشاط املؤسسة بعد منح القرض عن طريق •
                                 تسديد أقساط القرض   -
 الزيارات امليدانية للمؤسسة -
  طلب امليزانيات املالية للمؤسسة لكل سنة -

  
22  
16  
/         

  
57.89  
42.10  

/         
            100  38  امــوع اجلـزئي

ونالحظ من خالل القراءة األولية للجدول أعاله أن كل البنوك العمومية تقـوم باملتابعـة                   
  .الدائمة للقروض اليت متنحها للمؤسسات الصغرية واملتوسطة

حيث تشكل عمليـة    ،كما نالحظ قيام البنوك العمومية مبتابعة إستخدام القروض املمنوحة             
 اسـتخدام   مراقبـة فحص ومراقبة احلساب اجلاري للمؤسسة اآللية األكثر إستخداما يف عملية     
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بالزيارات امليدانية للمؤسسة حمل التمويل تـأيت يف        يف حني القيام    ،% 66القروض بنسبة تفوق    
  .% 33بنسبة  املرتبة الثانية

تعتمد أغلـب   ، لتطور نشاط املؤسسة بعد منح القرض       العمومية وعن عملية متابعة البنوك        
 على متابعة عملية تسديد املؤسسة ألقساط القرض يف اآلجال احملـددة بنـسبة          العمومية البنوك
من حيث اإلستخدام كوسـيلة       % 42 عملية الزيارات امليدانية فتأيت بنسبة       أما، % 57 تفوق

أما طلب امليزانيات املالية لكل سنة فهو إجراء ال يوجد علـى مـستوى              ،املؤسسة ملتابعة تطور 
  .البنوك العمومية حمل الدراسة

 ض على مستوى   إطارات مصاحل القرو    ونشري هنا إىل أن القيام بالزيارات امليدانية من قبل             
) وسائل النقل خاصـة   (البنوك العمومية قليل اإلستخدام نتيجة عدم توفر أو قلة الوسائل املادية          

  .الكفيلة بالقيام مبثل هذه املهام
ـ آعلى التـسديد يف       املؤسسات الصغرية واملتوسطة   أصحابوفيما خيص عدم قدرة           ل اج

ك العمومية حمل الدراسة تتمثل خمتلف      وحسب آراء املستجوبني على مستوى البنو     ،  اإلستحقاق
   : ياإلجراءات املتبعـة فيما يل

   ؛القيام بدراسة أسباب التأخر عن التسديد -      
  ؛ منح فرصة أخرى للمؤسسة حىت تقوم بتدارك الوضع -      
  .تطبيق اإلجراءات القانونية يف حالة توقف املؤسسة عن التسديد -      
  

 املشاكل اليت تواجهها البنوك يف التعامل مع املؤسـسات الـصغرية            طبيعة: املطلب اخلامس 
  واملتوسطة

  طبيعة املشاكل اليت تواجه التمويل املصريف: أوال
وهو ما جيعل من  البنـوك      ،  م.ص.م    تعاين البنوك من العديد من املشاكل يف متويلها ملنظومة          
  .ه كثري املخاطرتعترب أن هذه املنظومة من املؤسسات قطاع إستراتيجي لكن

لك املشاكل الـيت جتـدها      ت   ويف إطار دراستنا للبنوك العمومية على مستوى الوالية وملعرفة          
  :  يف تعاملها مع املؤسسات الصغرية واملتوسطة كانت النتائج كمايلي العموميةالبنوك

        

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 140

واقع تمویل البنوك العمومیة للمؤسسات الصغیرة                                                           الثالثالفصل 
 والمتوسطة

  م.ص.التعامل مع مطبيعة املشاكل اليت تعاين منها البنوك يف  :)40 ( اجلدول رقم          
  % النسبة  التكرارات  طبيـعة املشاكـل

  15.50  20  عدم قدرة أصحاب املؤسسات على تقدمي الضمانات الكافية
  15.50  20  التأخر يف التسديد ألقساط القروض يف اآلجال احملددة

  12.40  16  طبيعة التكوين واخلربة املهنية ألصحاب املشاريع غري الكافية
  12.40  16  ؤسسات على نوع واحد من النشاطاتإقبال أصحاب امل

  11.62  15  الدراسة املقدمة غري واقعية من حيث التقديرات املقترحة
  9.30  12  طبيعة املشاريع اليت تطلب التمويل

  7.75  10  الوثائق احملاسبية املصرح ا ال تبني النشاط احلقيقي للمؤسسة
  8.52  11   القروض هذه املؤسسات أكثر خماطرة من حيث إسترداد

  6.97  09   عدم قدرة أصحاب املؤسسات على التسيري اإلداري

  100  129  امـــوع
  

  ترتيب وحتليل املشاكل اليت تواجه البنوك العمومية: ثانيا
 فإن املشكل الرئيسي الذي تعاين منه البنـوك العموميـة يف    السابقوكما يظهر من اجلدول      

اآلجـال  ة واملتوسطة يتمثل يف تأخر املؤسسات عن التسديد يف          التعامل مع املؤسسات الصغري   
  على تقدمي الضمانات الكافية عند القيام بطلب التمويل من البنوك          وكذلك عدم قدرا  ،  احملددة

 التكوين واخلـربة املهنيـة       نقص كما ميثل ، لكال املشكلني  % 15 وذلك بنسبة حوايل     العمومية
 يف إمكانية عدم جناح املشروع وتعثـره         العمومية للبنوك  بالنسبة ألصحاب املؤسسات مشكلة  
   أن كما،% 12حيث يأيت هذا املشكل يف املرتبة الثالثة بنسبة تفوق ،وهو ماسريهن أموال البنك

خصوصا مشاريع املؤسـسات    (اإلقبال الكبري ألصحاب املشاريع على نشاط إقتصادي واحد         
   .% 12ل الدراسة وذلك بنسبة ميثل مشكلة أخرى بالنسبة للبنوك حم) املصغرة

والدراسات ،     أما عن املشاكل املتعلقة بعدم التصريح احلقيقي بالنشاط الفعلـي للمؤسـسة           
املقدمة غري الواقعية من حيث التقديرات املقدمة يف حالة طلـب املؤسـسة للقـروض مـن                 

 م اخلاصـة  وعدم قدرة أصحاب املؤسسات على التسيري اإلداري والتنظيمي ملؤسـسا         ،البنك
هي من املشكالت اليت جتعل من البنك حيد من قدرته على           ،وطبيعة املشاريع اليت تطلب التمويل    
 كلها،تعترب البنوك التجارية هذا النـوع  واليت ذه املشاكل  ،متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة   

  . من حيث إسترداد القروض املمنوحةؤسسات أكثر خماطرةمن امل
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  ملؤسسات الصغرية واملتوسطة يف متويل ا البنوك العموميةمسامهة:  املبحث الرابع
 نظرا لعدم وجود معطيات دقيقة حول واقع متويل البنوك العمومية للمؤسسات الـصغرية                 

   : سنعتمد يف حتليلنا هلذا الواقع إنطالقا من بعض املعطيات التالية،واملتوسطة
  م وتوزيعه على البنوك املمولة.ص.م لـ صريفتطور حجم التمويل امل: املطلب األول

  تطور حجم التمويل املصريف: أوال
،  سامهت البنوك العمومية بشكل واضح يف عملية متويل املؤسسات الـصغرية واملتوسـطة                

 مؤسـسة  80000 على مستوى البنوك العمومية الستة حـوايل   2002حيث مت إحصاء يف اية      
 عملية متويل تلك املؤسـسات مـن مـشكالت          ورغم ما تكتسي  ،مصغرة وصغرية ومتوسطة  

إال أن حجم القروض املمنوحة من طرف البنوك        ،وصعوبات يف تسديد ديوا يف اآلجال احملددة      
-2000(حيث بلغ جمموع تلك القروض خالل       ،العمومية قد عرف إرتفاعا من سنة إىل أخرى       

   : تايلوذلك حسب معطيات اجلدول ال،1 مليار دينار جزائري409حوايل ) 2004
    م.ص.تطور حجم القروض املمنوحة من البنوك العمومية لـ م: )41(اجلدول رقم                  

  ).2004-2000 ( الفترةخالل                                           
  )مليار دينار(حجم القروض   السنوات

2000/2001  42  
2001/2002  68  
2002/2003  117  
2003/2004  182  

  409  امـوع

    .511. ص،مرجع سابق، محمد زیدان:  المصدر                                  
   م على أهم البنوك العمومية.ص.م توزيع التمويل املصريف لـ: ثانيا

 مسامهة البنوك العمومية يف متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة بالتباين من حيـث             و متتاز     
واجلدول التايل يبني املسامهة اخلاصة بكـل       ،حة من طرف البنوك العمومية    حجم القروض املمنو  

  : 2003-2000بنك من البنوك العمومية خالل الفترة 
                                                

م ف  ي ال  دول  .ص.،الملتقى ال  دولي ح  ول متطلب  ات تأھی  ل م   م ب  الجزائر.ص.محم  د زی  دان،الھیاكل واآللی  ات الجدی  دة الداعم  ة ف  ي تموی  ل م     : 1

  .511.ص ،2005أفریل 18و17العربیة،جامعة الشلف،
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   من البنوك العموميةةتوزيع حجم القروض املمنوح: )42(اجلدول رقم             
  ).2003-2000 (خالل م.ص.لـ م                                   

عدد مناصب العمل عدد املشاريع   )مليار دينار(حجم التمويل  العموميةالبنوك 
CPA 80.4  1577  33384  
BNA 22.1  963  15343  
BEA 28.5  299  8350  
BDL 8.9  460  4730  

BADR 149.7  50961  218985  
  280792  54260  298.6  امــوع

  .512،.511.ص، مرجع سابق،محمد زیدان: المصدر  
يظهر من خالل معطيات اجلدول أعاله أن هناك تباين يف حجم القروض املمنوحـة مـن                    

 مـن إمجـايل     %50أين حـوايل    ،طرف البنوك العمومية لفائدة املؤسسات الصغرية واملتوسطة      
والذي ميكن إرجاعـه إىل  ، الريفيةةنك الفالحة والتنميبالقروض املمنوحة قد منحت من طرف   

 ميثل هـذا    حيث،تدعيم القطاع الفالحي  ب املتعلقة يف متويل الربامج احلكومية      مسامهة هذا البنك  
البنك الذي لديه أكرب عدد من الوكاالت البنكية على مستوى القطر اجلزائري البنك الوحيـد               

  .الذي يتدخل يف متويل القطاع الفالحي
  العموميةطرف البنوك طبيعة القروض املمنوحة من : املطلب الثاين

  طبيعة القروض املمنوحة من حيث املدة: أوال
إىل ،   من حيث املـدة     تتوزع القروض اليت منحتها البنوك العمومية لتمويل اإلقتصاد الوطين           

  :  اجلدول التايل معطياتحسب وذلك،قروض قصرية األجل وقروض طويلة األجل
  )2005-2002( خاللةلعمومي اتوزيع القروض املصرفية املمنوحة من طرف البنوك:)43( اجلدول رقم

  %  2005  %  2004  %  2003 %  2002  طبيعة القرض

  52  924328  54  828337  56  773586  50  627980  قروض قصرية األجل

  48  853956  46  706693  44  606598  50  638980  قروض طويلة األجل

  100  1778284  100  1535030  100  1380166  100  1266799  امـــوع

 Source: Banque d’algérie, Tendances monétaires et financiers au seconde semestre 2005, Avril 2006, p.17. 
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وكما يظهر من اجلدول أعاله فإن البنوك العمومية تقوم بتقدمي التمويل على شكل قروض                   
 إىل ايـة سـنة      2003حيث من سنة    ،قصرية األجل بشكل أكرب من القروض الطويلة األجل       

وهذا ما يعـين أن البنـوك   ،لقروض القصرية األجل تفوق القروض الطويلة األجل      تبقى ا  2005
وبالتايل فإن املؤسسات الصغرية واملتوسـطة الـيت        ،العمومية تربط عالقات متويلية قصرية املدة     

  .إستفادت من هذه القروض القصرية األجل هي مؤسسات قائمة وليست مؤسسات جديدة
  ضومن حيث نوع القرطبيعة القروض املمنوحة : ثانيا
وما يدعم هذا اإلجتـاه     ،   قروض اإلستغالل أكثر من قروض اإلستثمار      متنح البنوك العمومية      

 مؤسسات القطاع اخلاص املوضحة يف       يف متويل  بنك التنمية احمللية  مسامهة  املعطيات املتوفرة عن    
  : اجلدول التايل

        سسات اخلاصة من طرف بنك التنمية احملليةطبيعة القروض املمنوحة للمؤ: )44 (اجلدول رقم      
  مليون دج: الوحدة                                                                                                   

  2004  2003  2002  2001  السنوات/طبيعة القرض
  31850  25569  20705  17121  قروض اإلستغالل
  13256  7169  4027  2569  قروض اإلستثمار

    19690  24732  32738  45106مــوعا
       Source:  Rapport annuel 2004، Banque de développement local، p.16. 

 و البنـوك      وما ميكن إستنتاجه من اجلدول السابق هو أن بنك التنمية احمللية بشكل خـاص           
، مالء الذين هلم جتربة طويلة يف التعامل مع البنـك  تتحيز يف التعامل مع الع   العمومية بشكل عام  

 من حيث قيمة القرض مقارنة بقـروض        لذلك تظهر القروض املمولة لدورة اإلستغالل كبرية      
وبالتايل ميكن القول أن املؤسسات الصغرية واملتوسطة القائمة هلـا إهتمـام     ،متويل اإلستثمارات 

  .ملؤسسات اجلديدةأكرب من قبل البنوك العمومية مقارنة مع تلك ا
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  خالصة الفصل الثالث
من خالل هذا الفصل املتعلق بدراسة واقع متويل البنوك العمومية للمؤسـسات الـصغرية                  

يظهر أن القطاع املـصريف     ،عرب دراسة حالة البنوك العمومية املتواجدة بوالية املسيلة        واملتوسطة
حيث تبقى مسامهة   ،ؤسسات الصغرية واملتوسطة   يف التوجه حنو اإلهتمام بتمويل امل      بدأاجلزائري  

سواء على مـستوى    ،  البنوك العمومية يف توفري التمويل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة حمدودة        
أو علـى مـستوى التكـاليف       ،حجم القروض املمنوحة مقارنة باملوارد املالية للبنوك العمومية       

اليت تتسم ببطء اإلجـراءات املتعلقـة       أو على مستوى العملية اإلجرائية      ،املطلوبةوالضمانات  
  .مبعاجلة ملفات القروض

 باالهتمام،للبنوك العمومية يف متويل املؤسسات الصغرية واملتوسـطة             كما ميتاز هذا التوجه     
  .األكرب بتمويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة القائمة
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  نتائج البحث:أوال
وبصفة عامة فإن النتائج اليت متكنا من الوصـول إليهـا            بفضل اهللا ومحده إمتام املوضوع،         مت

  : ميكن ذكرها يف النقاط التالية
من خالل ما حققته منظومة املؤسسات الصغرية واملتوسطة من نتائج ملموسة على مـستوى        .1

ى بكل وضوح تلك األمهيـة اإلسـتراتيجية هلـذه    تتجل،العديد من املؤشرات اإلقتصادية اهلامة  
وهو ،  ا متثله من نسبة معتربة ضمن العدد اإلمجايل للمؤسسات        مباملنظومة من املؤسسات النابعة     

  . أن تكون حمل اإلهتمامات اإلستراتيجية لصانعي القرار على مستوى البنوك التجاريةاما يؤهله
ريف أصبحت العملية التسيريية للبنـوك تتـسم         يف ظل اإلصالحات اليت عرفها القطاع املص       .2

وضمن هذا التحول اجلديد أصبحت     ،االقتصاديةإلعتبارات  ااألخذ يف احلسبان    مع  باإلستقاللية  
كما أصبحت تراعي مبدأ ، البنوك التجارية حرة يف ربط عالقاا التمويلية مع خمتلف املؤسسات        

ويف هذا اإلطار بدأت    ،  سات اليت تطلب التمويل   املردودية اإلقتصادية واجلدارة اإلئتمانية للمؤس    
البنوك جتعل من القطاع اخلاص والذي يتشكل يف معظمه من املؤسسات الصغرية واملتوسـطة              

  . أحد القطاعات اإلستراتيجية اليت تدخل ضمن إهتمامات البنوك اجلزائرية
 واملتوسـطة الـيت     تفضل البنوك التجارية ربط عالقات متويلية مع تلك املؤسسات الصغرية         . 3

وهذا نتيجة قدرة هذه البنوك على قياس مردوديتها وتقـدير          ،  دخلت يف مراحل النمو والتوسع    
أيـن  ،  وخصوصا تلك املؤسسات اليت توطن حساباا اجلارية لدى هذه البنوك         ،  خطر إقراضها 

تكون عملية احلصول على املعلومات حول هذه املؤسسات متوفرة مقارنـة مـع املؤسـسات         
يف حني تبقى تعاين تلك املؤسسات احلديثة النشأة من الكـثري مـن الـصعوبات يف                .خرىاأل

أين تعترب هذه األخرية متويل مؤسسات ضمن مرحلـة    ،  احلصول على التمويل من طرف البنوك     
اإلنشاء حيمل الكثري من املخاطرة إلرتفاع معدل التعثر للكثري منها يف الـسنوات األوىل مـن                

  .إنشائها
هناك العديد من اإلعتبارات اليت يراعيهـا البنـك يف          ،االقتصاديةرار كل املؤسسات    على غ . 4

ماته  امة بني موارده و إسـتخد    ءلذلك فهو يبحث بكل الوسائل عن املوا      ،متويله لإلقتصاد الوطين  
وهنا يظهر خطر اإلقراض املرتبط بعملية متويل املؤسسات الـصغرية          ،مبا يضمن له حتقيق أهدافه    

  .وخاصة املؤسسات اجلديدةواملتوسطة 
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يشكل التمويل املصريف أحد أهم املصادر التمويلية املتاحة أمام أصحاب املؤسسات الصغرية            .5
إذ أن  ،واملتوسطة وخاصة يف ظل ضعف القدرات التمويلية الذاتية ألصحاب تلك املؤسـسات           

ديات الـدول   أغلب املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت كانت هلا نتائجها على مستوى إقتصا          
املتقدمة كانت أهم مصادر متويلها القروض املصرفية مع عدم إلغـاء دور اهليئـات احلكوميـة     
املتخصصة يف دعم تنمية هذه املؤسسات ملا هلا من دور يف تسهيل تعامل تلك املؤسسات مـع                 

  .البنوك التجارية
طة يف اإلقتصاد الـوطين     رغم النتائج اإلجيابية اليت حققها قطاع املؤسسات الصغرية واملتوس        . 6

تبقى عملية توجيه املستثمرين وخصوصا الصغار منهم حنو املـشاريع ذات       ،  بالرغم من حداثتها  
املردودية اإلقتصادية من  أهم املهام املنتظرة من طرف اهليئات احلكومية املتخصصة يف تنميـة               

اريـة يف مـصداقية      حيث أن املشكل الذي يفقد البنوك التج       ،  املؤسسات الصغرية واملتوسطة  
الدراسات املقدمة من طرف تلك اهليئات يكمن أساسا يف عدم مردوديـة أغلـب املـشاريع                

  .املدروسة 
بالرغم من أنه ال توجد قروض مصرفية موجهة خصيصا لتمويل إحتياجـات املؤسـسات              .7

 إال أن تكييف تلك الصيغ التمويلية مع اإلحتياجـات التمويليـة لتلـك            ،  الصغرية واملتوسطة 
خاصة إذا روعي فيهـا جـانيب       ،  املؤسسات كفيلة جبعلها مناسبة إلحتياجات تلك املؤسسات      
  .    التكلفة والوقت عند منح هذه القروض على خمتلف أشكاهلا

إن فكرة صناديق ضمان القروض احلكومية وغري احلكومية تعترب اآللية األكثر جناعة حنو جعل           .8
ولكن تبقى املشكلة األساسـية     ،  سات الصغرية واملتوسطة  البنوك تزيد من متويلها لقطاع املؤس     

 .تكمن بالنسبة للبنوك يف مصداقية وفعالية قراراا
هناك مركزية كبرية يف إختاذ قرارات منح القروض لتمويل املؤسسات الصغرية واملتوسـطة             . 9

ل علـى   ناهيك عن التعقيد املتعلق بإجراءات احلـصو      ،على مستوى البنوك العمومية اجلزائرية    
الشيء الذي جيعل من عملية     ،القرض الذي يتطلب تقدمي العديد من الوثائق واملوافقات اإلدارية        

  .طويلةاحلصول على املوافقة مبنح القرض يتطلب مدة زمنية 
رغم ما متتاز به صيغة اإلعتماد اإلجياري من إجيابيات خصوصا بالنسبة للمؤسسات الصغرية        .10

كـل البنـوك    ف اإلستخدام   ةإال أنه على مستوى النظام املصريف اجلزائري تبقى قليل        ،  واملتوسطة
  .العمومية حمل الدراسة ال تستخدم إطالقا هذه الصيغة
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رغم أن القوانني املنظمة لعمل صناديق ضمان القروض جتعل من البنوك ضمن جمالس إدارة              .11
ودور صناديق الضمان من حيث القيـام  إال أن كل البنوك غري راضية على أداء  ،  هذه الصناديق 

  .ااملكلفة باملهام 
إن التوجه اإلستراتيجي لبعض البنوك العمومية حنو متويل قطـاع املؤسـسات الـصغرية              .12

حيث أنه على مستوى أغلـب      ،نقصه توفري الوسائل املادية واملوارد البشرية الالزمة      يواملتوسطة  
  . مكلفا فقط باملؤسسة الصغرية واملتوسطةالبنوك حمل الدراسة ال يوجد إطارا واحدا

هناك حتفضات كبرية على مستوى البنوك العمومية يف عملية متويل املؤسسات املصغرة اليت             .13
، تدخل يف إطار الوكالة والوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطين للتأمني عن البطالـة             

جراءات جتعل من مردودية املـشروع      حيث حتكم عملية متويلها إجراءات سياسية أكثر منها إ        
  .عنصرا هاما يف تقدمي التمويل

حيث أن واقع   ،االستثماريتميز النظام املصريف اجلزائري احلايل بعدم قدرته على حتسني بيئة           .14
متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة من طرف البنوك العمومية يبني حمدودية تلك البنوك علـى           

حيث متثل تكاليف التمويل املمثلة أساسا  ،ذه املؤسسات بشروط ميسرة   تقدمي التمويل املناسب هل   
 البنوك من ضـمانات  هناهيك عن ما تطلب،يف الفوائد مشكلة يواجهها أصحاب تلك املؤسسات 

كما ميتاز النظام املصريف اجلزائري بعدم قدرته على إتاحـة          ،تزيد من إرهاق كاهل املستثمرين    
أين تتطلب عملية احلصول على القرض اإلستثماري      ،عة الالزمة التمويل املصريف بالسهولة والسر   

تقدمي أكثر من عشر وثائق إدارية واليت تلزم عملية إعدادها املرور بالكثري من املصاحل اإلداريـة                
  .كما ميتاز النظام املصريف ببطء عملية معاجلة ملفات القروض اليت تتطلب عدة شهور،األخرى

 التوثيق للمعلومات على مستوى املؤسسات الصغرية واملتوسطة مثل         إن اخللل املتعلق بعملية   .15
السجالت احملاسبية واملعطيات املالية هو من األمور اليت تزيد من عدم قدرة البنوك على احلكـم     

  .على مدى كفاءة وفاعلية املشاريع اليت تطلب التمويل
رية واملتوسطة مع إمكانيـات      مسامهة البنوك العمومية يف متويل املؤسسات الصغ       ال تتناسب .16

وذلك على الرغم من أن املؤسـسات الـصغرية   ، هذه البنوك من حيث املوارد اليت تتوفر عليها  
  .واملتوسطة  تشكل أهم أصحاب الودائع لدى البنوك العمومية
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  املقتـرحات:ثانيا
  :ي تتمثل توصيات البحث فيما يل    على أساس هذه النتائج

ؤسسات الصغرية واملتوسطة يف تنمية اإلقتصاد الوطين واحلد من إشكالية          ن تفعيل مسامهة امل   إ.1
يتطلب من البنوك العمومية ضرورة اإلهتمام أكثر باملؤسسات الصغرية         ،  متويل تلك املؤسسات  

والذي يتوقف ال حمالة على مدى قـدرة هـذه    ،واملتوسطة وجعلها أهم عمالئها اإلستراتيجيني    
 تطوير آليات  تعديل ولتمويلية املناسبة بالسرعة والسهولة الالزمة عربالبنوك على توفري املصادر ا   

كما يتطلب ضرورة توفري الوسـائل      ، دراسة ملفات القروض    جيدة يف   أنظمة تصميمالتمويل و 
  .املادية و الكفاءات البشرية 

إن جناح البنوك يف متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يتطلب وجود مؤسسات أخرى تعىن             .2
  :ونذكر منها مايلي، واليت البد من وجودها،قضايا املؤسسات الصغرية واملتوسطةب

 ؛ ضرورة وجود مؤسسات رأس املال املخاطر -
 مؤسسات التمويل البالغ الصغر؛ضرورة وجود  -
 ؛ تطوير أساليب التأجري التمويلي وإنشاء املؤسسات املتخصصة يف هذا امليدان -
  ؛ صصة يف دعم املؤسسات الصغرية واملتوسطةتفعيل دور املؤسسات احلكومية املتخ -
تفعيل آليات عمل صناديق ضمان القروض للمؤسسات الصغرية واملتوسطة لتـسهيل            -

  ؛ العملية التمويلية هلذه املؤسسات
  .تفعيل مسامهة كل مؤسسات اتمع يف نشر ثقافة اإلستثمار والعمل احلر -

  
د تطرقنا إلحدى املشكالت املتعلقة بتمويل البنـوك           وأخريا نكون ذه املسامهة املتواضعة ق     

للمؤسسات الصغرية واملتوسطة وإستراتيجياا يف التعامل مع هذا النوع من املؤسسات املختلف            
ولكن يبقى للتواصل العلمـي واملعرفـة       ،  يف خصائصه وأساليب إدارته عن املؤسسات الكبرية      

دة اليت ترهن وصول املؤسـسات الـصغرية        السبيل الوحيد واألساسي يف حل املشكالت املعق      
 .واملتوسطة اجلزائرية إىل حتقيق األهداف املنتظرة منها
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  فهرس األشكال
  الصفحة  شكــلعنوان ال  شكلرقم ال

  60  مكونات السياسة اإلقراضية للبنك  01
  62  العوامل املؤثرة على صياغة السياسة اإلقراضية للبنك  02

  
  فهرس اجلداول

  
  الصفحة  عنوان اجلدول  رقم اجلدول

  06  معايري تصنيف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر  01
  09   لبعض الدول املتقدمةملؤسسات الصغرية واملتوسطة يف النمو اإلقتصاديمسامهة ا  02
  16)1994-1991( حسب فروع النشاط يف اجلزائرتطور املؤسسات الصغرية واملتوسطة  03
  17  2005و2004مكونات قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة بني سنيت   04
  17  2002 و2001 تطور عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة مابني   05
  18  2005 و2004تطور التشغيل باملؤسسات الصغرية واملتوسطة يف سنيت   06
  18  2002 و2001توزيع التشغيل على املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف سنة   07
  19  .2002 الرئيسية لسنة  القطاعات اإلقتصادية خمتلفتوزيع عدد األجراء على  08
  20  2005 سنة ى القطاعات اإلقتصادية اخلاصة علم.ص.متوزيع عدد   09
  21  طبيعة السلع املصدرة من طرف املؤسسات الصغرية واملتوسطة  10
  34   اخلاص بالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباباهليكل املايل لصيغة التمويل الثنائي  11
  34  باب اخلاص بالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشاهليكل املايل لصيغة التمويل الثالثي  12
  43  تطور صيغة القرض املصغر لوكالة التنمية اإلجتماعية  13
  44  اهليكل املايل لصيغة التمويل الثالثي اخلاص بالصندوق الوطين للتأمني عن البطالة  14
  45  قيمة التخفيض ألسعار الفائدة يف إطار الصندوق الوطين للتأمني عن البطالة  15
  111   )2005 -2001( الوطين السجل التجاريتوزيع عدد املسجلني يف املركز  16
  112  توزيع إمجايل املسجلني لدى املركز الوطين للسجل التجاري حسب فروع النشاط  17
  113  إحصائيات عن بعض املؤسسات الصناعية اخلاصة بوالية املسيلة  18
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  114  توزيع عدد األجراء حسب طبيعة املؤسسات بوالية املسيلة  19
  115  شاط الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشبابمعطيات عن ن  20
  115  توزيع عدد املؤسسات املصغرة احمللية على قطاعات النشاط  21
  116  توزيع عدد امللفات املقدمة واملمولة من طرف وكالة التنمية اإلجتماعية  22
  117  توزيع عدد املشاريع املقدمة واملؤهلة لدى الصندوق الوطين للتأمني عن البطالة  23
  117  2006 و2005 توزيع املشاريع املمولة حسب النشاطات اإلقتصادية لسنيت  24
  118  وضعية املشاريع املقبولة من طرف اللجنة احمللية لترفية اإلستثمار  25
  118  وضعية املشاريع اليت دخلت مرحلة اإلنتاج  26
  119  يف طور اإلجناز اليت  املقبولةوضعية املشاريع  27
  122  .العينة على الفئات املستجوبةتوزيع   28
  123   باملؤسسات الصغرية واملتوسطة العموميةمدى إهتمام البنوك  29
  124  العموميةالتوجهات اإلستراتيجية للبنوك   30
  124  األهداف املنتظرة من خالل متويل البنوك للمؤسسات الصغرية واملتوسطة  31
  125   متويلها العمومية البنوكتفضل  املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليتأنواع  32
  126   على متويل املؤسسات القائمة العموميةأسباب إقبال البنوك  33
  128  العمومية البنوك املمنوحة من قبلطبيعة القروض   34
  129  طبيعة قروض اإلستثمار املمنوحة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة  35
  130   مللف القرض البنك يف دراسته االعناصر اليت يهتم  36
  133  املستويات اإلدارية ذات السلطة يف إختاذ قرار منح القرض  37
  134  )حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية(املدة الالزمة إلختاذ قرار منح القرض  38
  137   العموميةاملتابعة واملراقبة إلستخدام القروض املمنوحة من طرف البنوك  39
  139  م.ص.مع عاين منها البنوك يف التعامل ميت تطبيعة املشاكل ال  40
  140  م.ص. مـ البنوك العمومية لنتطور حجم القروض املمنوحة م  41
  141  م.ص. مـل  من البنوك العموميةةتوزيع حجم القروض املمنوح  42
  141  توزيع طبيعة القروض املصرفية املمنوحة من طرف البنوك  43
  142  ت اخلاصة من طرف بنك التنمية احملليةطبيعة القروض املمنوحة للمؤسسا  44
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  قراطیة الشعبیةمزائریة الدیجمھوریة الجال

  جامعة محمد بوضیاف بالمسیلة
  كلیة العلوم التجاریة وعلوم التسییر

  
  
  
  

  عمومیة لدى البنوك اللآلراءسبر 
  
  
  
  
 

v  اإلستمارة موجھة لمدراء البنوك وإطارات مصلحة القروض على مستوى بنوك والیة
 .المسیلة

v ى شھادة الماجستیر في العلوم التجاریة  حول في إطار إنجاز بحث للحصول عل
موضوع إستراتیجیة البنوك في تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، نرجوا منكم 

 .ملة من األسئلة مع سابق الشكر واإلحترامجاإلجابة على 
 
  
  

I –نات الشخصیةا البی  
  

  ................................................................................................................................................................ :إسم البنك 

  ...................................................................................................................................................... :إسم المستجوب

  .................................................................................................................................................................... :الوظیفة 

  ..................................................................................................................................................................... :الشھادة

  ..................................................................................................................................................................... :التكوین
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II-أھمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بالنسبة للبنك   
  

   األھداف العامة-
  نعم              ال؟    ھل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة قطاع یدخل ضمن إھتمامات البنك - ) 1س    
  

  والمتوسطةمویل المؤسسات الصغیرة األھداف المنتظرة من خالل اإلھتمام بت -
  : یسعى البنك من خالل اإلھتمام بتمویل المؤسسة المصغرة والمتوسطة إلى تحقیق - )2س

  توزیع خطر القرض على القطاعات  -
                                   زیادة ربحیة البنك  -
 الرفع من تنافسیة البنك  -
            إعطاء صورة جیدة للبنك  -
  تنویع محفظة العمالء -

 ھل في نظرك ، یشكل قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة قطاع إستراتیجى البد من اإلھتمام بھ - )3س
    ال     نعم                       من طرف البنك؟

 
  ..............................................................................................................................................................................؟ولماذا
.........................................................................................................................................................................................  

  
III-أنواع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة التي یمولھا البنك   

   :التي یفضل البنك تمویلھا المؤسسات التالیة أھم ماھي - )4س
  (en phase de démarrage )المؤسسات الجدیدة  -
 (en phase du développement )المؤسسات القائمة  -

  
  : وذالك بسبب (en phase du développement )  المؤسسات القائمة تمویلالبنكیفضل  - )5س

  وجود وثائق محاسبیة تاریخیة  -
 وجود عالقة تاریخیة مع ھذه المؤسسة  -
 إمكانیة تصور أفاق تطور المؤسسة -

  
-VIقطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطةالخدمات المصرفیة المقترحة ل 

ترتب حسب األھمیة (سطة؟ماھي طبیعة القروض المصرفیة التي تمنحونھا للمؤسسات الصغیرة والمتو- )6س
  ).من حیث قیمة القروض

                           قروض اإلستغالل -
 قروض اإلستثمار -
  قروض اإلعتماد اإلیجاري -

ترت  ب ح  سب األھمی  ة م  ن حی  ث قیم  ة      (؟ م  اھي طبیع  ة ق  روض اإلس  تثمار الت  ي یمنحھ  ا البن  ك كثی  را       -)7س
  ).القروض

  قروض متوسطة األجل  -
 قروض طویلة األجل  -

  ال    نعم               ھل قام البنك بتقدیم قروض للمؤسسات حسب صیغة اإلعتماد اإلیجاري؟- )8س
   ماھو عدد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة التي إستفادات من القروض المصرفیة؟- )9س

.........................................................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................................................  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 155

  تطور عدد المؤسسات التي إستفادت من القروض من البنك): 01(           الجدول رقم 
  

  السنوات/ القروض 
    

2003  
  

2004  
  

2005  
        قروض اإلستغالل
        قروض اإلستثمار 

        قروض اإلعتماد اإلیجاري
  
  
  

VIIتوسطة عالقة البنوك بالھیئات المتخصصة في دعم وتنمیة المؤسسات الصغیرة والم  
   ھل ھناك تنسیق وتعاون بین البنك والھیئات المتخصصة؟–) 10س

                      نعم                      ال                أحیانا  
   ھل الدراسة التي تقوم بھا ھذه الھیئات المتخصصة تساعدكم كثیرا في إتخاذ قرار منح القرض؟-)11س

                    ال                     أحیانا                    نعم     
   ھل قمتم بتقدیم إقتراحات إلى ھذه الھیئات من أجل إعداد دراسات أكثر فعالیة؟-)12س

                               ال       نعم                
    قرار منح القرض؟ ھل الضمانات المقدمة من طرف صنادیق ضمان القروض كافیة إلتخاذ -)13س

    نعم                     ال                 
،ماذا ) ال( إدا كانت صیغة اإلجابة بـ -)14س

...............................................................................................................................................................................تقترح
.........................................................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................................................  

  
 إلس  ترجاع الق  روض غی  ر الم  سددة م  ن ط  رف      2005 ھ  ل لجئ  تم إل  ى ھ  ذه ال  صنادیق خ  الل س  نة       -)15س

  المؤسسات؟
              نعم                   ال   

  ق تسدید قروضھا؟ ماھو عدد المؤسسات التي طلبتم من الصندو-)16س
.........................................................................................................................................................................................  

  
                      ال   ھل قام الصندوق بتسدید قروض المؤسسات ؟     نعم-)17س
  ماذا تقترح في دور صندوق ضمان القروض؟) 18س

.........................................................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................................................  
  
  

  اإلجراءات اإلداریة لمنح القروض المصرفیة
  :اإلستقبال والدراسة األولیة -
         ال ھ أصحاب المؤسسات؟   نعم ھل یوجد على مستوى البنك مكتب خاص بإستقبال وتوجی-)19س
مكلف بالدراسة األولیة لملفات المؤسسات الصغیرة ) موظف(  ھل یوجد على مستوى البنك مكتب-)20س

   التي تطلب التمویل؟  نعم                    ال والمتوسطة
   ماھي الشروط التي یضعھا البنك لقبول الملفات؟-)21س
-.......................................................................................................................................................................................  

-.......................................................................................................................................................................................  

-.......................................................................................................................................................................................  
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 الدراسة المعمقة لملف القرض -
عنصر مھم في ) PERSENALITE DU PROMOTEUR( ھل شخصیة مؤسس الشركة - )22 س

  إتخاذ قرار منح القرض؟    نعم                  ال       
  

  . ماھي أھم العناصر التي یعتمد البنك علیھا في دراستھ لملف القرض؟ترتب حسب األولویة-)23  س
   

   الخارجي للمؤسسة دراسة المحیط -
 الدراسة التقنیة للمؤسسة -
 الدراسة المالیة للوثائق المحاسبیة المقدمة -
 دراسة شخصیة مؤسس الشركة -

  
  :الضمانات التي یطلبھا البنك  -
  ماھي أھم الضمانات التي یركز علیھا البنك في تمویلھ لھذه المؤسسات؟ - )24 س

   الضمانات الحقیقیة  -                 
  الضمانات الشخصیة-                 
   ضمانات أخرى-                 

   ھل من یقدم ضمانات أكبر ھو الذي یحصل على التمویل؟     نعم                  ال-)25س
   في أي مجال من القرض تطلب الضمانات ؟-)26س

  ................................................................................................  قروض تمویل دورة اإلستغالل-                   
  .......................................................................................................  قروض تمویل اإلستثمارات-                   

  التي یطلبھا البنك ؟ ما ھي طبیعة الضمانات -)27س
  الضمانات التي یستخدمھا البنك): 02(                    الجدول رقم

  النسبة  نوع الضمان
   Cautionnement           الكفالة -
 L’aval       الضمان اإلحتیاطي  -
 Nantissement الرھن الحیازي -
   L’hypothéque sur les biens    الرھن العقاري -

  

  
  ................................................................................................ البنك ضمانات أخرى؟ حددھھا ھل یطلب-)28س

......................................................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................................................  
  :اذ قرار منح القرض تنظیم مستویات إتخ-   
   من المسؤول على إتخاذ قرار منح القرض؟ -)29س

  لجنة القرض على مستوى البنك     -
 المدیریة الجھویة  -
 المدیریة العامة -

  عل أي أساس تحدد صالحیات لجنة القرض ؟-)30س
.......................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................  

  المدة الالزمة إلتخاذ قرار منح القرض -
  ماھي المدة الالزمة إلتخاذ قرار الموافقة أو الرفض بمنح القرض؟ -)31س

  ................................................................................................................ )الوكالة(على مستوى البنك -
  ........................................................................................................... على مستوى المدیریة الجھویة -
  ............................................................................................................ على مستوى المدیریة العامة -
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  تكالیف القرض -   
   ................................................................................ المطبق على قروض اإلستغالل؟ ماھو معدل الفائدة -)32س
  ...............................................................................  ماھو معدل الفائدة المطبق على قروض اإلستثمار؟- )33 س
التك  الیف األخ  رى الت  ي تتحملھ  ا المؤس  سات ال  صغیرة والمتوس  طة الت  ي تح  صلت عل  ى         م  اھي أھ  م  -)34س

  الموافقة بمنح القرض من البنك؟
  تكالیف تسییر القرض                   -
 مصاریف فتح الحساب الجاري -
 مصاریف التسجیل للعقود واإلتفاقیات -
  ............................................................................................  ى تكالیف أخر-

  
 المتابعة والمراقبة والتحصیل للقروض

  ھل تتابعون إستخدام القروض التي تمنحونھا للمؤسسة؟  نعم                   ال ) 35س
  : تراقبون إستخدام القروض الممنوحة للمؤسسة بواسطة-)36س

  فحص حسابات المؤسسة -
  میدانیة للمؤسسة الزیارة ال -

  : عن طریق  تراقبون تطور نشاط المؤسسة بعد منح القروض-)37س
  طلب المیزانیات المالیة للمؤسسة  -
 الزیارات المیدانیة  -
  تسدید أقساط القرض -

  : بـ في حالة عدم قدرة المؤسسة على تسدید أقساط القرض في أجل اإلستحقاق ، ھل تقوموا-)38س
  ددراسة أسباب عدم التسدی -
 إعطاء فرصة أخرى للمؤسسة -
 منح قروض أخرى تتماشى مع أسباب عدم التسدید -
 تطبیق اإلجراءات القانونیة -
  إجراءات أخرى -

  
  المشاكل التي یجدھا البنك في التعامل مع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

 ال   صغیرة  م  اھي م   ن ب   ین العناص   ر التالی   ة الت   ي تمث   ل أح   د م   شاكلكم ف   ي التعام   ل م   ع المؤس   سات  -)39س
  :والمتوسطة
  طبیعة المشاریع التي تطلب التمویل -
 عدم قدرة أصحاب المؤسسات على تقدیم الضمانات الكافیة -
 التأخر في تسدید أقساط القرض في األجل المحدد -
 عدم قدرة أصحاب المؤسسات  على التسییراإلداري  -
 ھذه المؤسسات أكثر مخاطرة من حیث إسترداد القروض -
 وین والخبرة ألصحاب المشاریع غیر الكافیةطبیعة التك -
 الوثائق المحاسبیة المصرح بھا ال تبین النشاط  الحقیقي للمؤسسة -
 الدراسات المقدمة غیر الواقعیة من حیث التقدیرات المقترحة -
 إقبال أصحاب المؤسسات على نوع واحد من النشاط -

 
 ت ؟ ھل لدیكم مشاكل أخرى في التعامل مع ھذه المؤسسا-)40س

.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................  
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   البنكفيدد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  ع قیمة التمویل  وتطور
 .نرجو من سیادتكم تقدیم بعض اإلحصائیات التي تخص تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة -
 

  عدد المؤسسات الممولة من البنك): 03(   الجدول رقم
  2005            2004  2003  2002  السنوات /  المؤسسة

         (en démarrage)عدد  المؤسسات الجدیدة 
          (en exploitation) عدد  المؤسسات القائمة

  
  

 المقدم ة والممول ة م ن ط رف البن ك ف ي إط ار المؤس سات ال صغیرة            تتوزی ع ع دد الملف ا     ): 04(الجدول رق م  
  والمتوسطة 

               2004  2003  2002  السنوات/  الملفات 
2005  

           (présentés )  عدد الملفات المقدمة
            (financés) الممولةعدد الملفات
          المجمــــوع

  
  

  تطور قیمة التمویل للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة): 05(     الجدول رقم
  2005       2004     2003   2002        السنوات/        الملفات 

قیمة التمویل للمؤسسات الصغیرة 
  والمتوسطة
  قروض اإلستغالل -
 قروض اإلستثمار  -
  اإلیجاريقروض اإلعتماد -

  

        

          المجمـــوع
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 املراجع باللغة العربية
 الكتب: أوال

 .2001 ، اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية،  تقنيات البنوك، الطاهر لطرش.1
، األردن،  1ط، دار صفاء للنشر،      إدارة األعمال التجارية الصغرية    ،  توفيق عبد الرحيم يوسف   .2

2002. 
  . 2002 ، األردن، 1ط،  دار الفكر، إدارة املصارف ، رضا صاحب أبو محد .3
 .2002 ،  القاهرةصالح الدين حسن السيسي، قضايا اقتصادية معاصرة،  دار غريب، .4
 .2003 ، القاهرة،1ط، مهارات إدارة املشروعات الصغرية، جمموعة النيل العربية، حممد هيكل.5
،  دار   )نـوك حالـة الب  ( مراقبة التسيري يف املؤسسة اإلقتصادية       ،  ناصر دادي عدون وآخرون   .6

  .2004 ، راحملمدية العامة،  اجلزائ
 منشورات املنظمة العربية    ،  إدارة املشروعات الصغرية يف الوطن العريب     ،  هالة حممد لبيب عنبة   .7

  .2002 ، مصر، للتنمية اإلدارية
  

 الدوريات والبحوث العلمية:ثانيا
 الـدورة   ،  ورها يف دول العـامل     ماهية املؤسسات الصغرية واملتوسطة وتط     ،  إمساعيل شعباين .1

، الدولية حول متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة وتطوير دورها يف اإلقتـصاديات املغاربيـة            
منشورات خمرب الـشراكة واإلسـتثمار يف املؤسـسات         ،  2003 ماي   28-25جامعة سطيف   

 .2004 ، الصغرية واملتوسطة يف الفضاء األورو مغاريب
رة  الـدو  ،  فاق متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر      آ ،  رقيةحساين  ،  خوين رابح   .2

، وتطوير دورها يف االقتـصاديات املغاربيـة      الصغرية واملتوسطة   الدولية حول متويل املشروعات     
 منشورات خمرب الـشراكة واإلسـتثمار يف املؤسـسات     ،  2003 ماي   28-25جامعة سطيف   

 .2004 ، و مغاريبالصغرية واملتوسطة يف الفضاء األور
الدورة ،  املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف ظل العوملة       ،  رجم نصيب و فاطمة الزهراء شايب     .3

،  الصغرية واملتوسطة وتطوير دورها يف االقتـصاديات املغاربيـة          املشروعات الدولية حول متويل  
ت  منشورات خمرب الـشراكة واإلسـتثمار يف املؤسـسا    ،  2003 ماي   28-25جامعة سطيف   

 .2004 ، الصغرية واملتوسطة يف الفضاء األورو مغاريب
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،  واملتوسطة يف االقتصاد اجلزائري     أساليب تنمية املشروعات املصغرة والصغرية     ،  صاحلي صاحل .4
 .2004 ،  اجلزائر، جامعة سطيف، 03 العدد ، العلوم االقتصادية وعلوم التسيريجملة 

الـدورة  ، ارجي يف املشروعات الـصغرية واملتوسـطة   بدائل التمويل اخل   ،  عبد اجلليل بوداح  .5
، الدولية حول متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة وتطوير دورها يف اإلقتـصاديات املغاربيـة            

 منشورات خمرب الـشراكة واإلسـتثمار يف املؤسـسات     ،  2003 ماي   28-25جامعة سطبف   
 .2004 ، الصغرية واملتوسطة يف الفضاء األورو مغاريب

دور املشاريع الصغرية واملتوسطة يف االقتصاديات الناميـة ومعوقـات          ،  رقط فريدة وآخرون  ل.6
 الدورة الدولية حول متويل املشروعات الـصغرية واملتوسـطة وتطـوير دورهـا يف               ،  تنميتها

 منـشورات خمـرب الـشراكة       ،  2003 ماي   28-25 جامعة سطيف    ،  اإلقتصاديات املغاربية 
 .2004 ، لصغرية واملتوسطة يف الفضاء األورو مغاريب واإلستثمار يف املؤسسات ا

، اهلياكل واآلليات اجلديدة يف متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائـر          ،  حممد زيدان .7
يـومي  ،  امللتقى الدويل حول متطلبات تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربيـة           

 ).نسخة متوفرة على قرص مضغوط.  ( جامعة الشلف، 2006 أفريل 18و17
الدورة الدولية حول   ،  التمويل عن طريق القنوات التمويلية غري الرمسية      ،  حممد عبد احلليم عمر   .8

 جامعة سـطيف  ،  الصغرية واملتوسطة وتطوير دورها يف اإلقتصاديات املغاربية      شروعاتمتويل امل 
ملؤسسات الصغرية واملتوسـطة     منشورات خمرب الشراكة واإلستثمار يف ا      ،   2003ماي  25-28

 .2004 ، يف الفضاء األورو مغاريب
جتربة مجهورية مصر العربية يف متويل املؤسسات الـصغرية واملتوسـطة       ،  حممود مرسي الشني  .9

، اجلزائـر   . جامعـة سـطيف    ،  03العدد  ،   جملة العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري     ،  وتطويرها
2004. 

، جملـة فـضاءات   ،  حميط مايل مرن ومالئم لنشوء املؤسسات      من أجل    ،  موزاي سيد علي  .10
 .2002مارس ، 01العدد، وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة

حول بعض األساليب اإلبتكارية اجلديـدة يف متويـل املؤسـسات الـصغرية             ،  مهال علي .11
 يف  وتطـوير دورهـا    املشروعات الصغرية واملتوسـطة   الدورة الدولية حول متويل     ،  واملتوسطة

منـشورات خمـرب الـشراكة      ،   2003 ماي   28-25 ،  جامعة سطيف ،  ملغاربيةاإلقتصاديات ا 
 .2004 ، واإلستثمار يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الفضاء األورو مغاريب
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، ضمان القروض للمؤسسات الصغرية واملتوسطة كآلية لتدعيم التمويـل        ،  يوسف العشاب .12
 .2003 ، 02العدد ،  الصغرية واملتوسطةوزارة املؤسسات، جملة فضاءات

 ملعطيات  08بيان رقم   ،  نشرية املعلومات اإلقتصادية    ،  وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة   .13
  .2005عام 
 

 املراسيم والقوانني:ثالثا
لدعم تـشغيل الـشباب     املتضمن إنشاء الوكالة الوطنية،  296-96التنفيذي رقم املرسوم .1

52العدد ، اجلريدة الرمسية ،  1996 سبتمرب 08 الصادر يف ا األساسيوحتديد قانو. 
 اجلريـدة  ، 2001  أوت   20املـؤرخ يف    ،   املتعلق بتنمية اإلسـتثمار      03-01املرسوم رقم   .2

 .47العدد       ، الرمسية
املـؤرخ يف   ،  رقيـة املؤسـسات الـصغرية واملتوسـطة        املتعلـق بت   18-01القانون رقـم    .3

 .77 العدد ،  اجلريدة الرمسية ،12/12/2001
 25املـؤرخ يف  ،  املتضمن القانون األساسي ملشاتل املؤسسات78-03املرسوم التنفيذي رقم    .4

 .13عدد ، اجلريدة الرمسية، 2003فرباير 
فربايـر   25 املـؤرخ يف     ،   املتضمن إنشاء مراكز التـسهيل     79 -03املرسوم التنفيذي رقم    .5

 .13 العدد  ،اجلريدة الرمسية ، 2003
 25املـؤرخ يف    ،  املتضمن إنشاء الس الوطين اإلستشاري    ،  80-03املرسوم التنفيذي رقم    .6

  .13 العدد ، اجلريدة الرمسية، 2003فربار 
، لقـرض املـصغر    لتسيري ا   املتضمن إنشاء الوكالة الوطنية    ،  14-04املرسوم التنفيذي رقم    . 7

 .06العدد ،  اجلريدة الرمسية، 2004 جاتفي 22املؤرخ يف 
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  خالصة
 لقد إتضحت المكانة واألھمیة اإلستراتیحیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة على مستوى   

 اإلقتصادیات المتقدمة وإقتصادیات الدول ذات التجربة الرائدة في میدان تنمیة ھذه المؤسسات،
توفیر  اإلقتصادیة الھامة ك المؤشراتوذلك من خالل مساھماتھا اإلیجابیة التي تحددھا الكثیر من

  . وترقیة الصادرات الوطنیةمحلي اإلجماليالشغل وزیادة الناتج ال
بتمویل المؤسسات الصغیرة   البنوك   ومن خالل ھذه األھمیة اإلستراتیجیة یشكل إھتمام

والمتوسطة أحد المجاالت التي تمثل مجاال خصبا للرفع من تنافسیتھا وزیادة ربحیتھا في ظل 
وھذا لكون منظومة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تمثل أغلب  متغیرات اإلقتصاد العالمي،

 ،ةـاالقتصادیمن حیث العدد والتواجد في الكثیر من القطاعات النسیح المؤسساتي ألغلب الدول 
  .وھو ما سیمكن البنوك من تحقیق أھدافھا والمحافظة على دیمومتھا

 توسطة یتطلب توافر الوسائل المادیة    إن نجاح البنوك في عالقتھا مع المؤسسات الصغیرة والم
والموارد البشریة الكفیلة بجعل قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة أحد أھم العمالء 

  .اإلستراتیجین للبنوك
  

 
Résumé 
    A l’issue de cette étude, il ressort l’importance et la place stratégique 
des PME au niveau des économies modernes et celles des pays promoteurs 
dans le domaine du développement de ces entreprises, et ce  à travers leurs 
participations positives déterminées par plusieurs indicateurs 
économiques, tels que: création d’emplois, augmentation du PIB et 
promotion des exportation nationales. 
     L’importance stratégique des PME  constitue l’un des domaines les 
plus fertiles pour les banques afin d’améliorer sa compétitivité et 
l’augmentation de sa rentabilité au sein de l’économie mondiale, vu que la 
majorité du tissu économique est dominé par la PME pour la plupart des 
pays(en nombre et diversification sectorielles),permettant ainsi aux 
banques de concrétiser leurs objectifs et préserver leurs durabilités. 
    Le succès des banques dans ses relations avec les PME exige la 
disponibilité des moyens matériels et des ressources humaines pour faire 
du secteur des PME  l’un de ses clients les plus stratégiques.         
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