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 كلمة شكر

 

َدعِٕ أٌ ال َصاب بانغسٔز إذا َجحُا ٔ ال بانٍأض إذا  أٔال انشكس هلل زب انعانًٍٍ

حفشم ْٕ انتجازب انتً تسبق انُجافشهُا,ذكسَا أٌ ان  

 أتقدو بانشكسانى األٔنٍاء االكازو عهى فضهٓى ٔ دعًٓى  نً يادٌا ٔ يعٌُٕا طٕال انًشٕاز 

أٌ أتقدو بانشكس انجصٌم إنى االستاد "بٕشٌاٌ انعجال" اندي اشسف اندزاسً ,كًا الٌفٕتًُ  

عهى تاطٍسي ٔ دعًً بتٕجٍٓاتّ انقًٍت.   

 كًا اشكس خانً"يداًَ" انري نى ٌتٕاَى فً يساعدتّ نً.

 ٔ إنى كم يعهى ٔ استاد دزسًُ ,ٔ إنى يدٌس انٕكانت انٕطٍُت نتسٍٍس انقسض انًصغس.

ى كم يٍ قدو ٌد انعٌٕ ٔ انًساعدة ٔ نٕ بكهًت تشجٍعٍت كًا أقدو أسًى عبازاث انشكس إن  

 أٔ دعٕة بانُجاح.

 

 

 

 

 

 

 

 



 إهداء

 الحوذ هلل رب العالوٍي,ّ صلى هللا على سٍذًا هحوذ خاتن األًثٍاء ّالوزسلٍي,ّ هي تثعِن

تئحساى إلى ٌْم الذٌي ّتحٍح عطزج إلى كل األحثاب توٌاسثح حالّج الختام تعذ سٌْاخ    

 األتعاب, اُذٌِا أّال إلى هي خصِن الخالق تالذكز فً الكتاب, إلى هي ال اهلك اعش هٌِوا

فً الْجْد:   

 إلى القلة الذي حفظًٌ ّ رعاًً ّ أحاطًٌ تحثَ ّدعْاتَ إلى أهً حثثٍَ قلثً حفظِا هللا.

 إلى هي حواًً ّغوزًً تلطفَ ّّفز لً كل ها احتاجَ إلى أتً حواٍ هللا ّ حفظَ هي كل

سْء, ّجشأُن هللا أحسي الثْاب.   

 إلى أخْاتً: صفٍح,سٌٌة,هزٌن ّ إخْتً: عثذ الٌْر,ٌاسٍي.

 إلى سّجً إسواعٍل ّجوٍع أفزاد عائلتَ رعاُن هللا.

 كوا أتقذم تأسوى عثاراخ الشكز ّ التقذٌز لالستاد الوؤطز تْسٌاى الذي لن ٌتْاًى فً تقذٌن 

 الوساعذج ّ التْجٍَ طٍلح فتزج إعذاد الوذكزج.

 ّ دّى إى أًسى رفٍقاخ درتً:أسوِاى ّ حٍاج , عفاف ,حلٍوح , ًْرٌَ.

ساعذًً فً الثحث توكتثح الجاهعح : تْسٌذ هحوذ األهٍي,ّ هي اشزف علىكوا ال أًسى هي   

الجاًة التطثٍقً هي الوذكزج السٍذ ًصز الذٌي.   

 ّ تحٍح خالصح إلى كل أحثائً الذٌي شاركتِن هسٍزج حٍاتً.
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 المقدمة العامة:

 
تعتبر المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة القاعدة األساسٌة فً عملٌة التنمٌة االقتصادٌة 
واالجتماعٌة، وذلك لما تحققه من مردود اقتصادي كبٌر على مستوى كافة القطاعات 

ٌث تلعب دورا رائدا فً توسٌع القاعدة االقتصادٌة وفً ح داخل االقتصاد الوطنً،اإلنتاجٌة 
تحقٌق التكامل االقتصادي بٌن كافة القطاعات، كما تساهم بشكل كبٌر فً إٌجاد فرص عمل 
جدٌدة، باإلضافة إلى تأثٌرها الفعال فً تحسٌن مستوى المؤشرات االقتصادٌة كزٌادة 

 معدالت االستثمار، وتعبئة المدخرات. 
همٌة المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة المحققة فً مختلف اقتصادٌات الدول إال وبالرغم من أ

أنها ال تجد االهتمام الذي تجده المؤسسات الكبٌرة من طرف البنوك وحتى من طرف 
المؤسسات المالٌة، فنجد أنها تعانً من عدة مشاكل منها ما ٌتعلق بالبٌئة الداخلٌة للمؤسسة 

 ، قلة خبرة وعدم كفاءة العاملٌن......الخ.من ضعف وسوء التسٌٌر اإلداري
ما ٌتعلق بالبٌئة الخارجٌة للمؤسسة والمتمثلة فً مشاكل تسوٌقٌة وتكنولوجٌة، ومنافسة ومنها 

كبٌرة من اإلنتاج السلعً ولخدماتً المؤسسات الكبرى، وفً الجزائر رغم مساهمتها بنسبة 
اكل السابقة، إضافة إلى أهم  مشكل خارج قطاع المحروقات، إال أنها تعانً من نفس المش

وهو مشكل التموٌل الناتج عن كثرة إجراءات طلب القرض من البنوك وارتفاع تكلفته، ومن 
جهة البنوك قٌمة الضمان المحددة لمنح القرض والتً ترتكز على العقار وهو ما ٌفتقر إلٌه 

وك للتعامل مع معظم المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة، وعلى هذا كله نجد تفضٌل البن
 المؤسسات الكبٌرة الحجم وإعطائها األولوٌة على المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة.

ومن أجل هذا عرفت الجزائر تحوالت عمٌقة بداٌة مع التسعٌنات، حٌث أعطت الدولة مجاال 
المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة، وذلك من خالل إنشاء هٌاكل واسعا لدعم نمو وتطوٌر 

هتم خصٌصا بدعمها وتموٌلها، وإتباع سٌاسة نقدٌة تهدف إلى توفٌر التموٌل وإقامة برامج ت
الالزم لها، ومن بٌن هذه الهٌاكل صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة 

 وذلك لمواجهة تحدٌات المؤسسات فً مجال التموٌل. 2002الذي أنسأ سنة 

 
 إشكالية البحث:

 اإلشكالٌة التالٌة: إن معالجتنا لهذا البحث تنطلق من
ما هً مشاكل المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة فً الجزائر؟ وما هو دور صندوق ضمان 

 القروض فً حل هذه المشاكل؟
وعلى أساس هذه اإلشكالٌة، هناك مجموعة من األسئلة تطرح نفسها والتً سوف نحاول 

 اإلجابة عنها من خالل الدارسة:
 متوسطة؟ وما هً خصائصها؟ما هو تعرٌف المؤسسات الصغٌرة وال 
  ما هً الصعوبات التً تعانً منها المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة؟ وفٌما تتمثل

 مصادر تموٌلها؟

  ًالمؤسسات الصغٌرة والمتوسطة فً الجزائر؟ أسالٌب تطوٌرما ه 

  ما هً مشاكل تموٌل المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة فً الجزائر؟ 
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 ض فً حل مشاكل تموٌل المؤسسات الصغٌرة ما مدى فعالٌة صندوق ضمان القرو
 والمتوسطة فً الجزائر؟

 
 فرضيات البحث:

ٌتطلب تحلٌل اإلشكالٌة محل الدراسة اختٌار مجموعة من الفرضٌات التً تعتبر كإجابة 
 مبدئٌة على مختلف التساؤالت المطروحة:

  لٌس هناك تعرٌف موحد وواضح خاص بالمؤسسات الصغٌرة والمتوسطة ٌكون
ال وٌحض بإجماع مختلف األطراف المهتمة بهذا القطاع، لماله من خصائص مقبو

 جعلته محٌط االهتمام.
 .مما ٌمٌز المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة عن الكبٌرة هو الحجم هذه المؤسسات 

  قد تكون أهم مشاكل تموٌل المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة فً الجزائر هو مرتبط
ؤسسات الكبٌرة من طرف البنوك ومختلف بالضمانات وإعطاء األولوٌة للم

 المؤسسات المالٌة.

 نمٌة المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة ٌبقى تدخل الدولة الجزائرٌة فً مجال السٌاسة ت
 دون المستوى المنتظر.

  صندوق ضمان القروض هو هٌئة حدٌثة النشأة، ومساهمة فً حل مشاكل تموٌل
    ٌست فعالة. المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة إلى حد اآلن ل

 
 أهداف البحث:

 تكمن أهمٌة بحثنا فٌما ٌلً:
  كون أن قطاع المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة ٌعتبر نقطة حساسة فً االقتصاد

الوطنً الراهن، والمتمثل فً التطور الذي حصل لواقع المؤسسات الصغٌرة 
 والمتوسطة منذ االستقالل.

 فً العالم، حٌث ٌوجد اآلن توجه لدى  ٌعتبر هذا القطاع من المواضٌع األكثر أهمٌة
 معظم الوكاالت والمنظمات الدولٌة بتقدٌم المساعدات المالٌة والفنٌة له.

  معظم الدول المتقدمة والمتخلفة على حد سواء بدأت فً االعتماد على قطاع
 المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة لبناء قاعدة صناعٌة قوٌة.

 .مدى ما قامت به الجزائر فً مجال التموٌل لهذه المؤسسات 

 ."وجود مقاٌٌس )مواد( تدرس حالٌا بعنوان "إدارة المشروعات الصغٌرة 

 
 مبررات اختيار البحث:

 تعود األسباب التً تعود إلى اختٌار ودراسة هذا الموضوع إلى االعتبارات التالٌة:
 المتوسطة على مختلف دول العالم، وذلك األهمٌة التً تكتسبها المؤسسات الصغٌرة و

 لفعالٌتها فً تطوٌر العدٌد من االقتصادٌات وتحقٌق تنمٌة شاملة.

  الخصائص التً تمٌز هذه المؤسسات فً معالجة بعض المشاكل كالبطالة والتضخم من
 خالل امتصاص الكتلة النقدٌة واستثمارها.

  التنمٌة فً الجزائر بعد مرور تقٌٌم أداء المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة فً تحقٌق
 عشرٌة كاملة من بداٌة دعمها واالعتناء بها.
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 الدراسات السابقة:

تم إجراء مجموعة من الدراسات واألبحاث العلمٌة واألكادٌمٌة، سواء فً موضوع الدور 
الذي تلعبه المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة فً التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة، ونعرض 

 سات التً لها عالقة بموضوع هذه الدراسة وهً كما ٌلً:أبرز الدرا
 

 الدراسة األولى:
حالة –لخلف عثمان: دور ومكانة الصناعات الصغٌرة والمتوسطة فً التنمٌة االقتصادٌة  

 .5991 -الجزائر

قامت هذه الدراسة وهً رسالة ماجستٌر جامعة الجزائر غٌر منشورة، لهدف الوقوف على 
صغٌرة والمتوسطة، وبٌان دورها فً التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة فً مكانة الصناعات ال

البلدان النامٌة، وكٌف أصبحت تمثل الخٌار الثانً إلستراتٌجٌة التنمٌة المتبعة فً مختلف هذه 
البلدان، بعد أن أصبحت الصناعات الكبٌرة عاجزة عن تحقٌق األهداف المسطرة، وقد 

غم التحول الذي عرفه االقتصاد الجزائري منذ بداٌة توصلت هذه الدراسة إلى أنه ر
الثمانٌات، إال أن السٌاسة التً اتبعت آنذاك لم تقدر على تجنٌد كل الطاقات المتاحة فً 

 البالد، حٌث اصطدم ذلك بالعدٌد من القٌود والعراقٌل.
 

  الدراسة الثانية:      
ٌرة والمتوسطة الخاصة فً الدول قوٌقع نادٌة: إنشاء وتطوٌر المؤسسات والصناعات الصغ

 .2005 -حالة الجزائر–النامٌة 

قامت هذه الدراسة وهً رسالة ماجستٌر فً جامعة الجزائر، بتحدٌد مفهوم المؤسسات 
الصغٌرة والمتوسطة، مع إظهار أهم الخصائص التً تمٌزها عن غٌرها، وتجعلها قطاعا 

فً عملٌة التنمٌة، وبالرغم من المشاكل  ٌةترتكز علٌه غالبٌة الدول المتقدمة منها أو النام
التً ٌعرفها، خاصة منها مشاكل التموٌل لهذا قامت الباحثة ببحث تموٌل المؤسسات 
الصغٌرة والمتوسطة فً الدول النامٌة بنوع من التفصٌل، فتوصلت فً البداٌة إلى كون 

راقٌل التً تحد ما قضٌة التموٌل تعتبر أهم مشكلة تواجه مؤسسات هذا القطاع، وأكبر الع
الدولٌة التً  من ذلك عندما تطرقت إلى بعض التجاربوفً نموه وعلى بقائه، لتتأكد فعلٌته 

تموٌل المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة من خالل إنشاء مؤسسة بٌنت بأن االهتمام بعملٌة 
 تموٌلٌة خاصة بها، ٌظل أحد أهم العوامل المساعدة على النهوض بهذا القطاع الحساس،

 وحماٌة هذه المؤسسات من الضٌاع.
كما أظهر هذا البحث بأن المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة الخاصة فً الجزائر تلعب دورا 
الٌستهان به، عمدت الجهات المسئولة علٌها بمحاولة التحقٌق من المشاكل والعوائق التً تحد 

ضمان الوحٌد لتحسٌن نمو من إنشائها وتنمٌتها، إٌمانا منها بأن تنمٌة هذا القطاع ٌبقى ال
 االقتصاد الوطنً وإنعاشه.

 
 دوات المستخدمة:المنهج واأل

من أجل دراسة اإلشكالٌة ومحاولة اإلجابة على األسئلة المطروحة ونظرا لطبٌعة الموضوع، 
اعتمدنا على المنهج الوصفً التحلٌلً، حٌث قمنا بوضع فرضٌات للدراسة، ثم قمنا بوصف 
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  :عـامةالمقدمة ال     

فها، خصائصها، أهمٌتها ومشاكلها والخ... وتوصلنا فً األخٌر إلى الظاهرة من حٌث تعرٌ
نتائج الدراسة، واألدوات المستخدمة فً البحث تتمثل فً األدوات اإلحصائٌة كالجدول، وكذا 

 القوانٌن والتشرٌعات المتعلقة بالمجال االقتصادي والتنظٌمً.
       

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

- 8 -  
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 الفصل األول

 
 أساسٌات حول المؤسسات 

 
 الصغٌرة و المتوسطة
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 األولل ـصـالفتمهٌد 
 
 

اإلدراك فً كثٌر من البلدان باختالف درجة النمو د ـرة تزاٌـوات األخٌـدت السنـهـش         
ً الصناع تاجاإلنفٌها، فان المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة تقوم بدور حاسم فً توسٌع 

األساسٌة ومن الواضح أن المؤسسات الصناعٌة ٌة نتمائوتنوٌعه، وفً تحقٌق األهداف اال
الصغٌرة والمتوسطة تمثل الغالبٌة الساحقة من الطاقات الصناعٌة فً معظم البلدان سواء 

 من حٌث عدد المؤسسات أو من حٌث عدد العمالة.
 

مباحث، لنتمكن من معرفة أو ثالثة قسمناه إلى اول من خالل هذا الفصل الذي ـونح         
ب: المقصود بالمؤسسات الصغٌرة والمتوسطة وما هً اإلجابة على بعض األسئلة الخاصة 

 مصادرأشكالها؟. لنحاول فٌما بعد التعرف على مشاكل تموٌلها وطرق تموٌلها ومعرفة 
 .تموٌلها ودعمها وتنمٌتها
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 هاــائصـرٌفها، خصـة: تعـات الصغٌرة والمتوسطـالمؤسس :ولاألالمبحث 
 

ركٌن فً الحٌاة تتحتل المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة مكانة خاصة من بٌن المش  
االقتصادٌة، وأن محاولة تحدٌد مفهوم دقٌق لهذه المؤسسات ٌطرح نفسه كضرورة أمام كل 

 إلعطاء تعرٌف واحد وشامل.باحث ٌتناول هذا الموضوع بالدراسة والتحلٌل، وذلك 
وارتأٌنا فً هذا المبحث تحدٌد ماهٌة المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة، وإبراز ما ٌفصلها  

عن باقً المؤسسات للتمكن من توضٌح مكانتها ووزنها فً االقتصاد الوطنً، ودراسة 
 مشاكلها.

 

 .ةـسطوـرة والمتـوم المؤسسات الصغٌـد مفهـات تحدٌـمعاٌٌر وصعوب :1المطلب 
 

ال ٌوجد بٌن الدول المتقدمة أو النامٌة اتفاق على تعرٌف محدد للمؤسسات الصغٌرة  
والمتوسطة الختالف طبٌعة نشاطها االقتصادي، ودرجة نموه، والظروف االقتصادٌة 
واالجتماعٌة السائدة فٌها، ودراسة قطاع المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة تتطلب تعرٌفا 

أساسه توفٌر البٌانات الالزمة للتعرف على مكوناته ومقوماته واضحا ومحددا ٌتم على 
وأنواع األنشطة االقتصادٌة والمناطق الجغرافٌة التً ٌتمركز فٌها، لذلك كان البد من 
التطرق إلى معاٌٌر وصعوبات تحدٌد مفهوم المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة قبل التطرق 

 إلى تعرٌفها.
 

 :ةــرة والمتوسطـات الصغٌـوم المؤسسـد مفهـاٌٌر تحدٌـ: مع1رع ـالف
 
إن كل محاولة لتحدٌد مفهوم المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة بإٌجاد التعرٌف المناسب   

لها، تصطدم بوجود عدد متنوع من المؤشرات
(1 ،)

حٌث ٌعانً المقصود بالمؤسسات 
المفٌد  الصغٌرة والمتوسطة من وجود خالل بٌنهم وبٌن المؤسسات كبٌرة الحجم، لذلك من

التعرض لبعض المعاٌٌر المساعدة  للتفرٌق بٌن مختلف أحجام المؤسسة
(2 ،)

وتتمثل معاٌٌر 
تحدٌد تعرٌف المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة واألسس التً من خاللها نمٌزها عن 

المؤسسات الكبٌرة فٌما ٌلً
 

:
(3) 

 
 ةــر كمٌــاٌٌـأوال: مع

 وٌمكن عرضها فً النقاط التالٌة:
 
 
 
 لف عثمان، دور المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة فً التنمٌة االقتصادٌة، رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ( ٌخ1)

 .5، ص1995    
 ( هالة محمد لبٌب عبلة، إدارة المشروعات الصغٌرة فً الوطن العربً )دلٌل على كٌفٌة البدء مشروع صغٌر 2)

 .15ص 2004جامعة القاهرة وإدارته فً ظل التحدٌات المعاصرة(، كلٌة التجارة       
 بوخاوة إسماعٌل وعطوي عبد القادر، الدورة التدرٌبٌة حول تموٌل المشروعات الصغٌرة والمتوسطة وتطوٌرها  (1)

 .3ص  2003فً االقتصادٌات المغربٌة، كلٌة العلوم االقتصادٌة  وعلوم التسٌٌر، جامعة سطٌف،    
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 :ةــالــار العمــمعٌ-
ً التمٌٌز لحجم المؤسسة، فنجد فً الجزائر تصنف المؤسسة هو األكثر استخداما ف  

عامل، بٌنما المؤسسة المتوسطة الحجم ٌعمل بها  49-1الصغٌرة على أنها ٌشتغل بها من 
عامل فأكثر،  200عامل، وأخٌرا المؤسسة الكبٌرة الحجم ٌشتغل بها من  500-200من 

ة تمثل نسبة كبٌرة من وحسب هذا التصنٌف نجد أن المؤسسات الصغٌرة والمتوسط
المؤسسة االقتصادٌة الموجودة فً االقتصاد الوطنً

(1 )
وان منظمة العمل الدولٌة، والبنك  .

عامال فأكثر. 50الدولً ٌحددان الحد األقصى للعاملٌن فً هذه المؤسسات ب: 
(2  ) 

نائٌة  ومن المالحظ أن تأثٌر حجم هذه المؤسسات بالحالة االقتصادٌة للدولة من حٌث كونها
عامل فً الدول المتقدمة،  500إلى  200أو متقدمة، فنجد عدد العاملٌن ٌتراوح ما بٌن 
عامل. 100-9بٌنما ٌقل هذا العدد فً الدول النامٌة إلى ما بٌن 

(3)
 . 

 
وٌعتبر من أهم المعاٌٌر وأكثرها شٌوعا، نظرا للسهولة التً تكشف عملٌة قٌاس الحجم 

على المستوى الدولً، نتٌجة توافر البٌانات الخاصة بالعمالة  بواسطته، خاصة عند المقارنة
فً غالبٌة الدول، حٌث تنشر هذه البٌانات بصفة دورٌة ومستمرة، وتستخدم فً أغراض 
كثٌرة، كما ٌتمٌز هذا المعٌار بالدقة والمقارنة بٌن المؤسسات الصناعٌة التً تنتج أنواعا 

الفن اإلنتاجً.متماثلة من السلع عند ذاته المستوى من 
(4)

ولكن على الرغم من ذلك فانه ال  
ٌوجد اتفاق حول عدد المشتغلٌن بالمؤسسات الصغٌرة والمتوسطة.

(5)
  

 

 :ال ــــار رأس المـــمعٌ -2
لتفادي نقائص المعٌار السابق تم اللجوء إلى استخدام عنصر رأس المال 

)*(
أو كثافة رأس  

والمتوسطةالمال المستثمر فً المؤسسات الصغٌرة 
(6 )

، وٌمثل هذا المعٌار عنصرا هاما  
فً تحدٌد الطاقة اإلنتاجٌة للمؤسسة، وٌختلف من بلد ألخر، فمثال على مستوى مجموعة من 
الدول اآلسٌوٌة )القلبٌٌن، الهند، وكورٌا الجنوبٌة( فان حجم رأس المال المؤسسة الصغٌرة 

ً بعض الدول المتقدمة قدر حوالً ألف دوالر، أما ف 200و  35والمتوسطة ٌتراوح بٌن 
ألف دوالر 700

(1)
.  

 
 
 
 
( عاٌشً كمال: الدورة التدرٌبٌة الدولٌة حول تموٌل المشروعات الصغٌرة والمتوسطة وتطوٌر دورها فً االقتصادٌات 1)

 .4ص 2003ماي   28-25المغربٌة ، كلٌة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر سطٌف، ٌومً 
 .3عٌل، مرجع سابق ص( بوخاوة إسما2)
 .48ص 2002( ٌخلف عثمان، تطوٌر المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة، أطروحة دكتوراه، 3)
( صفوت عبد السالم عوض هللا، اقتصادٌات الصناعات الصغٌرة ودورها فً تحقٌق التنمٌة، دار النهضة العربٌة ، 4)

 .16ص 1993مصر 
 .16( هالة محمد لبٌب عنبه، مرجع ابق ص5)
 .3وخاوة إسماعٌل، مرجع سابق صب( 6)
 .5كمال عاٌشً، مرجع سابق ص (1)
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وٌختلف تحدٌد الحجم من بلد ألخر، وحسب الحالة االقتصادٌة للبلد، واختالف قٌمة النقود 
من بلد ألخر، وٌختلف فً الدولة الواحدة حسب معدالت التضخم

)**(
، وارتفاع األسعار، 

والحالة االقتصادٌة بصفة عامة
(1)

 . 

ن ٌعانً هذه المعٌار من بعض القصور، كاختالف العمالت وأسعار صرفها، باإلضافة ولك
إلى اختالف مفهوم رأس المال المستخدم، وٌتطلب االعتماد على هذا المعٌار إدخال 
تعدٌالت مستمرة حتى ٌتواكب مع التغٌر المستمر فً قٌمة النقود والتضخم فً األسعار، 

المعٌار بمفرده، حٌث ٌمكن االسترشاد به مع معٌار آخر على  لذلك ال بتم االعتماد على هذا
أن ٌتم تطوٌره كل فترة.

(2)
  

 

 :ارـــة االنتشـــار درجـــمعٌ -3
إن هذه المؤسسات تنتشر فً جمٌع أنحاء القطر، أو قد تتركز فً منطقة معٌنة، ٌمارس  

مالة ٌساعد على هذا فٌها نشاط واحد تتمٌز به، هذا باإلضافة إلى محدودٌة النشاط والع
النشاط فً أي مكان.

(3) 

وٌعتبر البعض درجة انتشار المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة معٌارا للتفرقة الن هذه 
األخٌرة تنصف بكثرة العدد، وكثافة االنتشار،

(4) 

 

 ا:ــنولوجٌـكـدم من التــوى المستخـار المستــمعٌ -4
كل من دول جنوب شرق آسٌا التً تستخدم تأخذ بهذا المعٌار كل من أمرٌكا والٌابان و 

األسالٌب الحدٌثة، األمر الذي أدى إلى تقسم العملٌات اإلنتاجٌة للمؤسسات الكبٌرة فً 
مراحل إنتاجٌة مستقلة فٌمكن أن تتم كل مرحلة فً مؤسسة مستقلة، ومصانع صغٌرة على 

مستوى على  نطاق أضٌق نسبٌا، وهذا ٌستدعً أن تكون المؤسسات الصغٌرة على أرفع
الرغم من صغر حجمها حتى ٌمكن أن تعمل وتنهض فً إطار التقدم التكنولوجً 

الحدٌث.
(5)

  
وٌعتمد على معٌار المستوى المستخدم من التكنولوجٌا )أو أسلوب اإلنتاج( عادة لتعرٌف 

 المؤسسات الصناعٌة الصغٌرة فقط.
لك إلى اعتبار أن حجم المؤسسة وعادة ما ٌقترن هذا معٌار بمعٌار عدد العمال، وقد ٌرجع ذ

هو المحصلة النهائٌة لتفاعل كل من عنصري العمل واآلالت )رأس المال( المستخدمة فٌها. 
وكلما كانت هذه المحصلة صغٌرة مقارنة بمثٌالتها فً الصناعة كانت المؤسسة صغٌرة.

(6) 

 

 

 

 

 

 .49ٌخلف عثمان، تطوٌر المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة ص( 1)
 .17لة محمد لبٌب عنبه، مرجع سابق صها( 2)
 .51ٌخلف عثمان، تطوٌر المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة ص( 3)
 .4بوخاوة إسماعٌل، مرجع سابق ص( 4)
 .51ٌخلف عثمان، تطوٌر المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة ص( 5)
  17،18هالة محمد لبٌب عنبه، مرجع سابق ص( 6)
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 ات:ـــار المبٌعـــمعٌ -
م هذا المعٌار بشكل رئٌسً على تحدٌد ماهٌة المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة ٌنصب اهتما 

بصغر إنتاجها حجما وقٌمة، وذلك لعالقتها بأسواق صغٌرة أصال.
(1)

  
وٌعانً هذا المعٌار أٌضا من نفس عٌوب معٌار رأس المال، وبصفة عامة ال ٌعتبر هذا 

عض أن هذا المعٌار ٌالءم المؤسسات المعٌار شائع االستخدام فً الدول العربٌة، وٌرى الب
التجارٌة والخدمٌة أكثر من مالمته للمؤسسات الصناعٌة.

(2)
  

 
 

 ة.ــــر نوعٌــاٌٌـــا: معـــانٌــث
 

أهم الفروق التً ٌتم االعتماد علٌها فً التمٌٌز بٌن المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة 
 والكبٌرة تتمثل فٌما ٌلً:

 

 :ة ــملكٌـال -1
ؤسسة الصغٌرة والمتوسطة تعود فً أغلبها إلى القطاع الخاص، والنسبة إن ملكٌة الم 

الكبٌرة منها عبارة عن مؤسسات فردٌة أو عائلٌة أٌن ٌكون رأسمال المؤسسة الصغٌرة 
أو عامة وٌملك المسٌر أغلبٌة األسهم،  -أشخاص طبٌعٌٌن –والمتوسطة لشخص معٌن 

وٌظهر حلٌا فً االرتباط المباشرٌن  ألنه غالبا ما ٌكرس ارثه عند إنشاء المؤسسة،
مٌراث المؤسسة ومٌراث المسٌر.

(3)
  

 

 :ةـــؤولٌـــالمس -2
ٌتعلق األمر بالمسؤولٌة المباشرة والنهائٌة للمالك، الذي ٌكون فً كل الحاالت هو  

 صاحب القرارات داخل المؤسسة، له تأثٌر على طبٌعة التنظٌم وأسلوب اإلدارة.
ؤدي العدٌد من الوظائف فً نفس الوقت، اإلنتاج، اإلدارة والتموٌل، فان المالك أو المدٌر ٌ

التسوٌق، وهً عملٌات توزع فً المؤسسة الكبٌرة على عدة أشخاص.
(4) 

 

 :وقـــــالس -3
ٌمكن أن نحكم على حجم المؤسسة استنادا إلى عالقتها بالسوق، حٌث أن إنتاج المؤسسات  

لعالقة بٌنها وبٌن السوق هً عالقة العرض الصغٌرة والمتوسطة هو إنتاج سلعً، وا
والطلب للمنتجات أو الخدمات، وتحدد قوة هذه العالقة بمدى سٌطرة هذه المؤسسة على 

السوق، التً تفرض علٌها نوعا من االحتكار.
(5) 

  
 
 .4بوخاوة إسماعٌل، مرجع سابق ص( 1)
 .17هالة محمد لبٌب عنبه، مرجع سابق ص( 2)
، دور البنوك فً ترقٌة المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة، مذكرة لنٌل شهادة لٌسانس، جامعة الجزائر ولد قوقام جمال( 3)

 . 7ص  2001
 .9ٌخلف عثمان، تطوٌر المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة ص (2)
 ،10نفس المرجع السابق ص ( 5)
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 :اعةـــة الصنــــطبٌع -4
اج، فبعض المؤسسات تحتاج فً ٌتوقف حجم المؤسسة على مدى استخدام اآلالت فً اإلنت  

سبٌل إنتاج سلعها إلى وحدات كبٌرة نسبٌا من العمل، ووحدات صغٌرة نسبٌا من رأس 
المال، وهنا ٌكون اإلنتاج الصغٌر هو األنسب، أما بعض المؤسسات األخرى فإنها تحتاج 

ٌكون  إلى تشغٌل وحدات قلٌلة نسبٌا من العمل، ووحدات كبٌرة نسبٌا من رأس المال، وهنا
اإلنتاج الكبٌر األنسب.

(1)
 

 

 :ةـــة اإلدارٌــص فً الوظٌفــخصـاض التــــانخف -5
ٌتمٌز قطاع المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة بوجود شخص وحٌد لإلدارة، حٌث ٌتولى  

المدٌر مع عدد قلٌل من مساعدٌه كافة المهام اإلدارٌة، ونادرا ما ٌتواجد من ٌنوب عن 
مهام اإلدارٌة المختلفة والمتخصصة، على عكس الحال بالنسبة المدٌر فً القٌام بال

للمؤسسات الكبٌرة التً تقوم على التخصص الوظٌفً.
(2) 

 

 : ةـــة القوٌــاالت الشخصٌـــاالتص -6
عادة ما ٌكون مدٌر المؤسسة الصغٌرة والمتوسطة على اتصال شخصً مع العاملٌن 

بٌنما تتباعد العالقة المباشرة بٌن مالكً المؤسسة والموردٌن والمستهلكٌن وكافة المتعاملٌن، 
الكبٌرة، واإلدارة العلٌا، وبٌن العمالء والمتعاملٌن مع المؤسسة.

(3)
    

 

 :انـــول على االئتمـــة الحصـــصعوب -7
تواجه المؤسسة الصغٌرة والمتوسطة عموما عقبات كثٌرة عند اللجوء لالقتراض من  

قراض المؤسسة الصغٌرة والمتوسطة مقارنة بالمؤسسة البنوك، حٌث ترتفع تكلفة إ
الكبٌرة.

(4)
  

 
 

 ة:ـرة والمتوسطـات الصغٌـوم المؤسسـد مفهــات تحدٌــصعوب  :2رع ـالف
 
بعد تعرضنا ألهم معاٌٌر التفرقة بٌن المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة والكبٌرة، وكذلك   

الٌة أهم القٌود والصعوبات التً عٌوب بعض المعاٌٌر، فإننا سنتناول بصفة عامة وإجم
تتحكم فً إٌجاد   ووضع تعرٌف شامل وموحد لهذه المؤسسات ) المؤسسات الصغٌرة 
والمتوسطة(، والتً جعلت العلماء ٌختلفون فً تعرٌفهم للمؤسسات الصغٌرة والمتوسطة، 

 ز االختالف فً التعرٌف إلى األسباب التالٌة:ٌوٌمكن أن نم
 
 
 
 
 ،10السابق ص نفس المرجع  (1)
 .09نفس المرجع السابق ص  (4(،)3(،)2)
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 : ةــة مؤسســم أٌــاس حجـد لقٌــر واحــد مؤشـة تحدٌــصعوب  -1
هناك عدة مؤشرات لتقدٌر الحجم، كل ٌتناول جانبا مختلفا لوضع أٌة مؤسسة، من ذلك   

ل، الحصة مثال: عدد العاملٌن، حجم المبٌعات،مبلغ رأس المال أو الموجودات واألصو
التسوٌقٌة.....الخ. كما أن العالقة بٌن هذه المؤشرات معقدة، بحٌث ٌصعب اعتماد أحدها 

كمؤشر للحجم.
(1 )

 
اختالف اهتمام كل من علماء اإلدارة واالقتصاد والحكومات بالمؤسسات الصغٌرة  -2

 :والمتوسطة
وهو اختالف ٌنعكس على تعرٌفهم لها. 

(2) 

ف االقتصادٌة داخل كل دولة واختالف مرحلة التنمٌة التً اختالف الموقع أو الظرو -3
 :تمر بها

فالمؤسسات الصغٌرة والمتوسطة فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة قد تكون كبٌرة فً دولة  
ال تزال فً المراحل األولى للنمو والتقدم.

(3)
  

 غٌر(:طاع المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة دائم التـر )قـطاع للتغٌـدائمة هذا الق -3
تر جع صعوبة تعرٌف المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة إلى أن هذا القطاع بمكوناته دائم  

التغٌر، فما ٌعد مؤسسة صغٌرة فً وقت من األوقات قد ال ٌعد كذلك فً وقت ال حق.
(4)

   
 
 

 ة.ــرة والمتوسطــات الصغٌـــف المؤسســارٌــف تعـلـختـ: م2المطلب 
 

ٌرة والمتوسطة من بلد إلى آخر حسب درجة التقدم والتخلف، المؤسسة الصغ تعرٌفتختلف 
متفق علٌها من قبل  تعرٌفمما ٌؤدي إلى انفراد كل دولة بتعرٌف خاص بها، كما ٌوجد 

 تعرٌفبعض الدول، وكذا  تعرٌفالمجموعات الدولٌة، وفً هذا السٌاق سنقدم مجموعة من 
 بعض الهٌئات الدولٌة:    

 
 ر:ــف الجزائــتعرٌ -1
ً الجزائر، وحسب القانون التوجٌهً لترقٌة المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة الصادر فً ف 

تعرف المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة مهما كانت طبٌعتها  04، المادة 2001دٌسمبر 
شخص، ال  250إلى  01القانونٌة بأنها )مؤسسة إنتاج السلع أو الخدمات، تشغل من 

 ر دٌنار، أو ال ٌتجاوز مجموع حصٌلتها ملٌا 2ٌتجاوز رقم أعمالها السنوي 
ملٌون دٌنار، وتستو فً معاٌٌر االستقاللٌة( 500السنوٌة 

(5) 

 
 
 
  
 

لوس أنجلس، دار وائل للنشر، الطبعة األولى -،جامعة كالٌفورنٌا(  سعاد نائف برنوطً، إدارة األعمال الصغٌرة2(،)1)
 .13ص ،2005

غٌرة ودورها فً التنمٌة المحلٌة، جامعة عمر المختار الجماهٌرٌة ( فتحً السٌد عبده، الصناعات الص4(،)3)
 .  14ص 2005اللٌبٌة،
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 .2(  بوخاوة إسماعٌل، مرجع سابق ص5)

 ة:                                                  ــدة األمرٌكٌــات المتحــف الوالٌــتعرٌ -2
عامل، وٌمكن أن  250التً ٌعمل بها  تعرف الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة  بأنها المؤسسات 

عامل، وال تزٌد قٌمة األموال المستثمرة فٌها عن تسعة مالٌٌن  1500ٌصل العدد إلى 
دوالر.

(1) 

مفهوم المؤسسة الصغٌرة "على أنها  1953( لعام 1كما قدم لنا قانون المؤسسات الصغٌرة)
ٌث ال تسٌطر على مجال العمل تمثل المؤسسة التً ٌتم امتالكها وإدارتها بطرٌقة مستقلة ح

الذي تنشط فً نطاقه".
(2)

  
 
 ان :ــابــف الٌــتعرٌ -3
إن التعرٌف المحدد لهذا القطاع ٌلخصه الجدول التالً بحٌث ٌمٌز بٌن مختلف المؤسسات  

على اساس طبٌعة النشاط.
(3)

  
 
 
 

 ةات الصناعٌة الصغٌرة والمتوسطـالتعرٌف الٌابانً للمؤسس   (:11م )ـدول رقـج
 
 

ال ـــرأس الم اتــــــطاعـــالق
 رــالمستثم

 الــــــــدد العمــــع

المؤسسات المنجمٌة والتحوٌلٌة والنقل 
 وباقً فروع النشاط الصناعً.

ملٌون  100أقل من 
 ٌن

 عامل أو أقل 300

 مؤسسات التجارة بالجملة.
 

 عامل أو أقل 100 ملٌون ٌن 30أقل من 

 الخدمات.مؤسسات التجارة بالتجزئة و
 

 عامل أو أقل 50 ملٌون ٌن 10أقل من 

ٌخلف عثمان، دور المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة فً التنمٌة االقتصادٌة نقال المصدر : 
 Roger-Machart Reussir nos PME opcit dunod,1991,P40عن: 

   
 دة:ـــة المتحــف المملكــــتعرٌ -4

أنها الوحدات الصناعٌة الصغٌرة التً تعرف المؤسسات الصغٌرة فً المملكة المتحدة ب
عامل، وال تزٌد األموال المستثمرة فٌها عن ملٌن دوالر. 2000ٌعمل بها 

(4) 

  
 
 

      
 
 

  .54فتحً السٌد عبده مرجع سابق ص  (1)
 ،10(  ٌخلف عثمان، دور المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة فً التنمٌة االقتصادٌة ص2)
 11نفس المرجع السابق ص ( 3)



  

- 17 -  

 

يات الفصـل األول:      س سا  وسطة المؤسسات الصغٌرة والمت حول ا
 

 .54(   فتحً السٌد عبده،  مرجع سابق ص4)

 ة:ــدولٌـــات الــض الهٌئــف بعــرٌــتع -5
 

 :ةــل الدولٌـــة العمـــمنظم -أ  
 50تعرف منظمة العمل الدولٌة المؤسسات الصغٌرة بأنها المؤسسات التً ٌعمل بها  

مال المنشأة على دوالر لكل عامل، على أال ٌزٌد رأس 100عامال، وتحدد مبلغا ال ٌزٌد عن 
دوالر. 100

(1)
  

 (:ISOول )ـــة باسطنبــة الصناعٌـــالغرف -ب 
 عامل. 19إلى 1عرفت المؤسسة الصغٌرة بأنها التً ٌشتغل بها من  
عامل. 99إلى  20أما المؤسسة المتوسطة ٌشتغل بها من  

(2) 

 :ةـً للمؤسسات الصغٌرة والمتوسطـتعرٌف البنك الدول -ج 
عامل فً الدول النامٌة، وأقل من  50تلك المؤسسات التً تستخدم أقل من ٌعرفها بأنها  

عامل فً الدول المتقدمة. 500
(3) 

 :رق األقصىـة األمم المتحدة لشؤون شرق آسٌا والشــاللجنة االقتصادٌ -د 
تعرف هذه األخٌرة المؤسسات الصغٌرة بأنها منشات تشغل عماال بأجور وال ٌتعدى عدد  

مشتغال إذا  20مشتغال أو  50لمنشأة التً ال ٌستخدم أي قوى محركة عن المشتغلٌن با
كانت تستعمل القوى المحركة.

(4)
  

نالحظ غٌابا ٌكاد ٌكون مطلقا لتعرٌف شبه رسمً ٌمكن اعتماده، فكل دولة تنفرد بتعرٌف 
خاص بها ٌرتبط بدرجة نموها االقتصادي.

(5) 

 

 

 .ةـوسطـرة والمتخصائص المؤسسات الصغٌ  : طلب الثالثـالم
 

إذا كانت المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة تمثل حجما مستقال من المؤسسات، فالبد أنها 
تتصف بعدد من الخصائص والمزاٌا التً تمٌزها عن غٌرها من األحجام األخرى، ومن 

 أهمها ما ٌلً:
 

 : أةـن والنشـة التكوٌـسهل -1
ً إنشائها من احتٌاجاتها إلى تستمد المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة عنصر السهولة ف

رؤوس أموال صغٌرة نسبٌا، حٌث أنها تستند باألساس إلى جذب وتفعٌل مدخرات 
األشخاص.

(6)
    

 
 
 
 
 
 
 .  56(   نفس المرجع السابق ص1)
 ،17(   ٌخلف عثمان، تطوٌر المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة  ص2)
 ،2الصغٌرة وآفاق تطوٌرها فً الجزائر ص(   ناجً بن حسٌن، مزاٌا االستثمار فً المشروعات 3)
 .55(   فتحً السٌد عبده،  مرجع سابق ص4)
 ،10(   ٌخلف عثمان، دور المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة فً التنمٌة االقتصادٌة  ص5)
 .4(   بوخاوة إسماعٌل، مرجع سابق ص6)
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 ال:ــــاض رأس المــــانخف -2
نسبً فً رأس المال، وذلك سواء تعلق تمتاز المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة بانخفاض 

األمر بفترة اإلنشاء أو أثناء التشغٌل، الشًء الذي جعلها من أهم أشكال االستثمار المفضلة 
عند صغار المستثمرٌن.

(1)
حٌث تتخصص هذه المؤسسات وعلى وجه الخصوص  

قل كثافة الصناعٌة منها فً عدد محدود من القطاعات، مما ٌسمح لها باستخدام تكنولوجٌا أ
فً رأس المال، وهذا ٌؤدي بدوره إلى انخفاض مستوٌات معامل رأس المال

 )*(
نسبٌا فً 

المؤسسات الصناعٌة الصغٌرة والمتوسطة.
(2) 

 

 ة فً اإلدارة :ــاللٌــاالستق -3
عادة ما ٌكون نمط هذه المؤسسات على الشكل المارشالً حٌث تتركز معظم القرارات 

شخصٌة مالكهااإلدارٌة لهذه المؤسسات فً 
(3)

وكذا القدرة الفائقة على حرٌة القرار،  
.باإلضافة إلى انخفاض تكلفة اإلدارة، وسهولة المعالجات اإلدارٌة

(4)
    

وٌرتبط انخفاض الحجم المطلق لرأس المال الالزم إلقامة وتشغٌل المؤسسات الصغٌرة 
لملكٌة الفردٌة، أو فً والمتوسطة بأشكال معٌنة لملكٌتها، والتً تتمثل فً الغالب فً ا

الشركات األشخاص.
(5)

   
إن امتالك العمل فً المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة ٌوفر ألصحابها االستقاللٌة، وفرصة 
انجاز ما هو مهم من وجهة نظرهم، حٌث ٌكون وسٌلة لتحقٌق رغباتهم، وآمالهم فً الحٌاة، 

األساسٌة المسٌطرة على العمل،وٌشبعون حاجاتهم الداخلٌة من خالل معرفتهم أنهم القوة 
(6) 

   
 دٌث:ـر والتحــع والتطوٌـــة على التوســذاتٌـدرات الـاض القــانخف -4

تنجم هذه الخاصٌة عن االنخفاض فً الطاقات اإلنتاجٌة والقدرات التنظٌمٌة والتموٌلٌة 
لٌة للمؤسسات الصغٌرة والمتوسطة، وهو ما ٌلقً بأعباء كبٌرة على عاتق األجهزة المسؤو

عن التنمٌة االقتصادٌة.
(7) 

 

 

 

 

 

 

 

محفوظ جبار، المؤسسات المصغرة، الصغٌرة والمتوسطة ومشاكل تموٌلها، مجلة العلوم اإلنسانٌة، جامعة سطٌف ( 1)
 ،29ص 1999-2001

 .29ٌخلف عثمان، تطوٌر المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة  ص(  2)
 .4بوخاوة إسماعٌل، مرجع سابق ص(  3)
النجار، إدارة األعمال االقتصادٌة والعالمٌة )مفاتٌح التنافسٌة والتنمٌة المتواصلة( مؤسسة شباب الجامعة، فرٌد (  4)

 .479ص 1998اإلسكندرٌة 
 .30ٌخلف عثمان، تطوٌر المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة  ص (3)
 .15ص 2004ماجدة العطٌة، إدارة المشروعات الصغٌرة، دار المسٌرة ( 6)
 .30،31تطوٌر المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة  صٌخلف عثمان،   (7)
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 عدم إقبال رأس األجنبً على االستثمار فً مجال المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة: -5
 وهذا ٌعود إلى أسباب عدٌدة من بٌنها:

 .عدم نضج التنظٌمات القانونٌة، والمؤسسة لهذه المؤسسات 
  والعمل واإلدارة.اقتصار معظمها على األشكال العائلٌة والفردٌة للملكٌة 
 .ارتفاع درجة المخاطرة نظرا لصفر حجم رأس المال 
   .ضعف الروابط الخلفٌة واألساسٌة لمعظم هذه المؤسسات 
 .المٌل إلى استخدام فنون إنتاجٌة محلٌة

(1)
  

 
 ل:ــة العمــافـاع كثــارتف -6

لٌة، تعتمد تعتمد هذه المؤسسات على استخدام تقنٌات بسٌطة، ال تتوفر فٌها تكنولوجٌا عا
على كثافة تشغٌل عنصر العمل ومهارته، لذلك ٌتم الربط بٌن التوسع فً هذه المؤسسات، 
وترشٌد فرص عمل بتكلفة مناسبة، حٌث ٌعتمد قطاع المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة على 

العمالة كأحد أهم عناصر اإلنتاج فً هذه المؤسسات.
(2)

   
 
 ً:ـــارجـات الخــظام المعلومـــف نــضع -7

تتمٌز هذه  المؤسسات بنظام معلومات خارجً بسٌط، وضعٌف الترسٌم، وٌعتمد على 
Gueguenاالتصاالت المباشرة.

(3) 

 

 ددة:ـــر محـاح غٌـــق أربـقٌـحـة لتــالفرص -8
بالرغم من أن المال ال ٌعد القوة األساسٌة الدافعة ألغلب أصحاب المؤسسات الصغٌرة 

عامال دافعا أساسٌا فً قرارهم لبدء العمل، وٌقول أحد والمتوسطة، فان الربحٌة تعتبر 
أصحاب رؤوس األموال الذي مول العدٌد من المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة أن تبدأ 
العمل بمؤسستك الخاصة هً دائما أفضل وسٌلة للحصول على الثروة، وحتى ولو لم 

تحصل على الثروة فانك سوف تحصل على المتعة.
(4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .30،31ٌخلف عثمان، تطوٌر المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة  ص (2(،)1)
(عبد الملٌك مزهودة، الندوة التدرٌبٌة الدولٌة حول تموٌل المشروعات الصغٌرة والمتوسطة وتطوٌرها فً االقتصادٌات 3)

 .4ص 2003المغاربٌة، جامعة بسكرة 
 .16( ماجدة العطٌة، مرجع سابق ص4)
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 المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة: أهمٌتها، أشكالها وأسالٌب تطوٌرها.  :الثانًالمبحث 
  

ٌعتبر قطاع المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة قطاعا ممٌزا، لماله من أهمٌة فً معظم 
اقتصادٌات العالم سواء على مستوى الدخل القومً أو فً استحداث مناصب الشغل أو فً 

مدى مساهمتها فً تحقٌق أهدافها، وٌتم  كثرتها، غٌر أنه ٌعانً من عدة مشاكل تحد من
التطرق فً هذا المبحث إلى أهمٌة المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة، وما تعانً من مشاكل 

 مختلفة لنتطرق فٌما بعد إلى أسالٌب تطوٌرها.
  
 
 

 .ةـأهمٌة المؤسسات الصغٌرة والمتوسط   ب األول :ـالمطل
 

وأغلقت أهمٌة على المؤسسات الكبٌرة  -نفطٌة منهاالنامٌة السٌما ال-لقد انصب اهتمام الدول 
المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة على الرغم من أنها قادرة على أن تساهم وبشكل فعال فً 
إعادة تقوٌم وهٌكلة اإلنتاج فً العدٌد من الدول، وهذا النوع من المؤسسات قادر على دعم 

م، كما تساهم فً التخفٌف من الظاهرة مناخ المنافسة التً تمثل البنٌة األساسٌة فً أي تقد
البطالة وفٌما ٌلً نذكر أهم اآلثار االٌجابٌة لتنمٌة المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة.

(1)
  

 

 ام :ـم الناتج المحلً الخـتعظٌ -1
إن هذه المؤسسات تؤدي إلى زٌادة كمٌة اإلنتاج داخل المحلً وزٌادة فً حجم السوق  

رها بأسعار مناسبة ورفع المستوى المعٌشً ألفرادوزٌادة فً نوعٌة المنتجات وتوفٌ
(2)

  ،
فً  %57وقد بلغت مساهمة المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة فً الناتج الداخلً الخام بـ 

 فً أسترالٌا. %33فً كندا، و %44فً فرنسا و %56فً اسبانٌا، و %64,3الٌابان و 
 

 ف:ــــق الوظائـــة تخلــرة والمتوسطــات الصغٌــالمؤسس -2
تقوم بدور هام فً اقتصادٌات الدول، تعد من أهم اآللٌات المعتمدة علٌها فً استعاب أكبر  

من إجمالً  %50، ففً الهند تستوعب حوالً عدد من العمالة الوطنٌة فً سوق العمل
 %35، فً سنغافورة  %81العمالة، فً اٌطالٌا حوالً 

(3)
وفً الوالٌات المتحدة  

من إجمالً  %90عامل بنسبة  100بها ات التً ٌعمل األمرٌكٌة بلغ عدد المؤسس
من إجمالً العاملٌن بالقطاع الصناعً %26المؤسسات اإلنتاجٌة، وتوظف حوالً 

(4)
. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 .2ناجً بن حسٌن: مرجع سابق ص (1)
ٌة اللٌبٌة فتحً السٌد عبده أبو أحمد: الصناعات الصغٌرة ودورها فً التنمٌة المحلٌة، جامعة عمر المختار، الجماهٌر (2)

  242ص 2005
 .60ٌخلف عثمان: مرجع سابق ص (3)
 .10كمال عاٌشً: مرجع سابق ص (4)
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 ة: ـــام المحلٌـــاد الخــف المــتوظٌ -3
تعتبر منفذا جٌدا االستغالل الموارد والخامات المحلٌة

(1)
، حٌث تستخدم هذه المؤسسات 

نامٌة، كما تعتبر هذه تكنولوجٌا بسٌطة مما ٌتماشى مع ظاهرة ندرة رأس المال فً الدول ال
المؤسسات أكثر كفاءة فً استخدام رأس المال، وفً تعبئة المدخرات.

(2) 

 

اريـــل المٌزان التجـــتعدٌ -4
)*(

: 
غالبا ما ٌقوم المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة بمساهمة فعالة فً عملٌة إحالل وتعوٌض    

هذا من جهة المستوردة وذلك بتصنٌفها محلٌا للمنتجات
(3)

جهة أخرى تجد أنها تساهم  ، ومن
القٌام باإلنتاج المباشر أو غٌر مباشر، وذلك بقٌامها بدور  فً تنمٌة الصادرات من خالل

المشارٌع المغذٌة للمؤسسات الكبٌرة، مما ٌؤدي إلى خفض تكالٌف اإلنتاج والقدرة على 
المنافسة فً األسواق العالمٌة

(4)
ت قطاع ، فنجد أنها وصلت نسبة مساهمتها فً صادرا

، كما وصلت نسبة مساهمتها فً نفس القطاع 1991عام  %51,7الصناعة فً الٌابان إلى 
.1991،1992عام  %55فً الهند إلى 

(5) 

 

 : رةــات الكبٌــات للمؤسســـر الخدمــــتوفٌ -5
تعتبر المقاولة من الباطن

)**(
من أهم أشكال التعاون والترابط الهٌكلً بٌن المؤسسات الكبٌرة  

سسات الصغٌرة والمتوسطةوالمؤ
(6)

، حٌث تمد هذه األخٌرة المؤسسات الكبٌرة بالمنتجات 
األولٌة والوسطٌة، األمر الذي ٌؤدي إلى التكامل بٌنهما وٌزٌد من الكفاءة الهٌكلٌة لالقتصاد 
الوطنً، وتعتمد المؤسسات الكبٌرة فً تورٌد جانب كبٌر من األدوات واألجزاء نصف 

المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة، ففً أمرٌكا والٌابان تعتمد علٌها المصنعة التً تمدها 
من احتٌاجاتها %72،%64العدٌد من المؤسسات الكبٌرة بنسبة تتراوح ما بٌن 

(7)
  . 

 

 ق :ـــاطــوازن بٌن المنــداث التــــإح -6
ا تعمل المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة إحداث نوع من العدالة فً التنمٌة اإلقلٌمٌة، إذ أنه

تتمكن من االنتشار فً العدٌد من األقالٌم مما ٌساعد على تنمٌة تلك األقالٌم واستقرار 
السكان فٌها.

(8) 

 

 

 
 
 
 
 
 .60ٌخلف عثمان: مرجع سابق ص (1)
 .2003عبد السالم أبو قحف: اقتصادٌات األعمال واالستثمار الدولً، دار الجامعة الجدٌدة، اإلسكندرٌة  (2)
 .5ص إسماعٌل بوخاوة:  مرجع سابق (3)
 .3ناجً بن حسٌن: مرجع سابق ص (4)
 .71فتحً السٌد عبده: مرجع سابق ص (5)
 .40ٌخلف عثمان: مرجع سابق ص( 6)
 .62فتحً السٌد عبده: مرجع سابق ص( 7) 
 .05إسماعٌل بوخاوة:  مرجع سابق ص( 8) 
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 ودة اإلنتاج: ــج -7
ودة عالٌة إن التخصص الدقٌق والمحدد لمثل هذه المؤسسات ٌسمح لها بتقدٌم إنتاج ذو ج

حٌث ٌعتمد على النمط اإلنتاجً فٌها على مهارات حرفٌة ومهنٌة مما ٌجعلها تستجٌب بشكل 
مباشر ألذواق واحتٌاجات المستهلكٌن.

(1)
  

 

 ر: ـد واالبتكار والتطوٌـع للتجدٌـال واسـمج -8
توجد العدٌد من االختراعات والتجدٌد واالبتكارات أساسا فً هذه المؤسسات وٌعتبر 

المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة من المجددٌن فً الصناعات وفً تقٌٌم المنتجات أصحاب 
الجدٌدة وتطوٌر وظائف المنتجات الحالٌة.

(2)
  

 

 ة: ـالتنمٌة االقتصادٌ -9
تحتل المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة مساحة كبٌرة وواسعة من النشاط االقتصادي فً البلد 

، وعلٌه فهً الخالٌا %70خدمات أكثر من وٌمكن أن تتجاوز فً قطاعات كثٌرة وخاصة ال
الفاعلة والمتممة للنسٌج االقتصادي فً المجتمع.

(3)
  

 

 ن:ـالخبرة لدى القائمٌادة ـزٌ -10
تساعد المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة الشباب فً التعلٌم وبخاصة التعلٌم المهنً،  

والتدرٌب على أعمال أخرى حتى ٌتمكن من تنوٌع المنتجات.
(4) 

 
 إجمال أهمٌة المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة وفق الشكل التالً: وٌمكننا

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .04مرجع سابق ص( 1)
 .481فرٌد النجار : مرجع سابق ص( 2)
 .44كاسر نصر المنصور: مرجع سابق ص( 3)
 .242فتحً السٌد عبده: مرجع سابق ص( 4)
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 ة.ـــوسطــرة والمتـــغٌـصـات الــــؤسســأهمٌة الم (: 11م )ــــل رقـــــكـــالش
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  تـعظٌــم النـــاتج المحلـــــً

 استٌــعاب العمــالة
 

 

 توظٌف المواد الخام

 

 تعدٌل المٌزان التجاري

 

 زٌادة الخبرة والكفاءة
 

سطةالمؤسســات الصغٌرة والمتو  
 

 

 

 التنمٌة االقتصادٌة

 

 التجدٌد واالبتكار
 

 

 نتاججودة اال
توفٌر الخدمات للمؤسسات 

 الكبٌرة

 احداث التوازن فً المناطق 
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 .ةــرة والمتوسطــات الصغٌـــل المؤسســاكــمش  ب الثانً:ـطلـالم
 

تتعدد وتتنوع المشكالت التً تواجه المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة فً مختلف الدول، 
ٌة للمؤسسة مثل: مشاكل نقص الخبرة لدى العاملٌن الداخلفمنها ما ٌعد من مشاكل البٌئة 

وسوء التسٌٌر اإلداري وغٌرها، كما ٌوجد من المشاكل ما ٌتعلق بالبٌئة الخارجٌة للمؤسسة 
كمشكل التسوٌق والتكنولوجٌا. والتموٌل، وٌدفعنا هذا إلى دراسة هذه المشاكل بنوعٌها سواء 

ومواجهتها فً المستقبل وهً كاآلتًكانت داخلٌة أو خارجٌة حتى ٌمكن التصدي لها 
(1)

 
 
 

   ة:ــؤسسـة للمــارجٌـــة الخــل البٌئــاكـــمش  : 11فرع
 

 ٌمكن حصر مشاكل البٌئة الخارجٌة للمؤسسة فٌما ٌلً:
 

 رٌفــالتعدد ــعـت: 
لها وٌنظم عملها إن عدم وجود قانون موحد للمؤسسات الصغٌرة والمتوسطة ٌحدد تعرٌفا  

هٌالت فً مجاالت التموٌل والتراخٌص.وٌوفر لها تس
(2)

  
ومن ثم نجد أن نقطة البداٌة األساسٌة لتنمٌة وتطوٌر المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة 
القائمة وإنشاء مؤسسات جدٌدة تمكن فً ضرورة وجود جهاز حكومً ٌختص بكل ما 

عاٌٌر ٌتعلق بهذه المؤسسات، على أن ٌتولد وضع تعرٌف شامل ودقٌق لها ٌستند إلى م
محددة وملموسة، وٌنبغً أن ٌكون التعرٌف مصحوبا بمسح شامل لهذه المؤسسات.

(3)
     

 

 ة:ـات الصغٌرة والمتوسطـمشاكل الحصول على المواد األولٌة للمؤسس 
من خصائص المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة اعتمادها على الخامات المحلٌة، ومن أهم  

المشاكل المتعلقة بالخامات تتمثل  فً
(4)

: 
  عدم وجود أجهزة متخصصة تتولى القٌام بعملٌات االستٌراد لصالح المؤسسات

 الصغٌرة والمتوسطة.
  عدم قدرة هذه المؤسسات على مساٌرة التغٌرات فً اتجاهات السوق مما ٌؤدي

 إلى خسارة مفاجئة نتٌجة لحدوث تطورات سرٌعة وغٌر متوقعة فً السوق.
  ،والمبالغ غٌر القانونٌة التً تدفع للحصول القٌود المفروضة على دخول السوق

 على التراخٌص.
  ،وعدم مقدرة المنتجات المحلٌة سٌاسة فتح باب االستٌراد للمتوجات األجنبٌة

على منافستها من حٌث الجودة والنوعٌة، مما ٌشكل عقبة أما تسوٌق منتجات 
 المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة.

 ٌة للجودة، مما ٌؤدي الى تسرب منتج افتقار هذه المؤسسات للمفاهٌم األساس
   معٌن للسوق بالشكل الذي ٌقلل من قرصته فً المنافسة للمنتجات األخرى. 

 
 

    
 .83فتحً السٌد عبده أبو السٌد أحمد: مرجع سابق ص (1)
 .39هالة محمد لبٌب عنبه: مرجع سابق ص (2)
 .94،98( فتحً السٌد عبده أبو السٌد أحمد: مرجع سابق ص4(،)3)
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 ة: ــل التكنولوجٌـــكالمشا 
إن أسلوب التكنولوجٌا التقلٌدٌة ٌعد من أبرز خصائص المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة  

وهو أسلوب ٌحول بٌنها وبٌن المواد الجدٌدة والدخول فً أسواق فً البلدان النامٌة،
واسعة، األمر الذي ٌعرضها للمنافسة القاتلة من جانب المؤسسات الكبٌرة، وقد أتبت 

التجارب فً الدول التً اهتمت بالمؤسسات الصغٌرة والمتوسطة، أنها تنتم بطابع  بعض
ابتكاري متمٌز فٌما ٌتعلق باستحداث منتجات وعملٌات جدٌدة، إال أنه ٌواجه الكثٌر من 

المشكالت فً هذا المجال أهمها
(1) 

 

  التجدٌد واالبتكار: عدم وجود متخصصٌن ذوي مؤهالت عالٌة وفنٌة فً مجال
بحث والتطوٌر ونظرا لمحدودٌة تموٌل هذا المجال، فإنها تجتح الى مقاومة ال

 التجدٌد نتٌجة للصعوبات المالٌة.
  ال تستفٌد هذه المؤسسات من الخصم واالمتٌازات التً تمنع عند شراء بعض

 الخامات ألن احتٌاجاتها من الخامات محدودة.
 مً لصالح المؤسسات تواجه فً حصولها على الخامات المحلٌة بتمٌز الحكو

الكبٌرة، كما تحصل فً بعض األحٌان على خامات محلٌة منخفضة الجودة وردٌئة 
النوع مما ٌؤثر على جودة اإلنتاج وعلى قدرتها التنافسٌة بالنسبة للمنتجات 

  المماثلة. 
 

  ات:ـــأمٌنــوم والتــب والرسـرائــل الضـاكــمش   -4
رة والمتوسطة من ارتفاع أسعار والضرٌبة والتقدٌر ٌعانً الكثٌر من المؤسسات الصغٌ 

الجزائً ألرباحهم فً كثٌر من الحاالت، وهذا ناتج فً الغالبٌة لعدم إمساكهم لدفاتر حسابٌة 
منظمة.

(2) 
كـما أن مأموري الضرائب ال ٌأخذون فً الحسبان عند تقدٌرهم للضرٌبة 

ٌفرضون الضرٌبة على أساس  التغٌرات التً تحدث فالطاقة المستخدمة حٌث غالبا ما
الطاقة اإلنتاجٌة الكاملة.

(3) 

 

 ة:ــوٌق الخارجٌــل التســاكــمش -5
تواجه المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة مجموعة من العقبات الخارجٌة التً تعوق تسوٌق  

منتجاتها فً الخارج أهمها
(4)

: 
 

 ء فً بٌع منتجاتها.افتقار هذه المؤسسات للمهارات التسوٌقٌة العتمادها على الوسطا 
  عدم دراسة أصحاب هذه المؤسسات األسواق الخارجٌة وطبٌعة المنافسة فٌها، وعدم

 االهتمام بعملٌات التعبئة والتغلٌف. 

 
 
 
 
 
  .85فتحً السٌد عبده : مرجع سابق ص( 1)
 .83( فتحً السٌد عبده : مرجع سابق ص3(،)2)
. فتحً السٌد عبده، 90. كمال عاٌشً مرجع سابق ص244ق ص( للتفاصٌل أكثر أنظر ٌخلف عثمان، مرجع ساب4)

 .  97. راغب النجار مرجع سابق ص90مرجع سابق ص
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  ًضعف الكفاءة التسوٌقٌة خاصة فً مجاالت الدعاٌة واإلعالن وعرض المنتجات ف
 المعارض، وإقامة عالقات مع المشترٌن أو فتح أسواق جدٌدة سواء بالدخل أو بالخارج.   

 بحاث التً تل إلٌها المؤسسات الكبٌرة عادة ال تصل إلى المؤسسات نتائج األ
 الصغٌرة والمتوسطة إما بسبب احتكار التكنولوجٌا، أو لعدم وجود ٌرابط بٌنهما.    

 

 ل:ـوٌــل التمـاكــمش -6
ٌعد توافر رأس المال من أهم مكونات إنشاء وتشغٌل المؤسسات مهما كان نوعها أو  

اج إلى رأس المال جاري الحصول علٌه بالقدر الذي ٌمكنها من فالمؤسسات تحتحجمها، 
العمل بانتظام على مدار السنة.

(1)
 

عوائق الحصول على رأس المال تعد من أهم وأول العوائق التً تواجه أصحاب وعلٌه فان 
المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة، ونذكر أهمها فٌما ٌلً: 

(2) 

 

 بفوائد مماثلة لتلك التً تدفعها المؤسسات الحصول على األموال بكمٌات محدودة و
الكبٌرة على القروض الكبٌرة، مما ٌزٌد من التكلفة وٌضعف قوة المؤسسة 

التنافسٌة.
(3)

 
  عدم مالئمة أسالٌب اإلقراض لظروف المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة نتٌجة مشكلة

عدم توافر الضمانات الكافٌة االقتراض من البنوك.
(4)

 
  ًالمصرفً لدى أصحاب هذه المؤسسات، مما ٌجعلهم ٌفضلون عدم توفر الوع

االقتراض من سوق االئتمان غٌر الرسمً والذي ترتفع فٌه أسعار الفوائد، مما ٌمثل 
أمام حصولهم على التموٌل وفق ظروف مالئمة.عقبة 

(5)
 

  اقتصار دعم المصارف على الدعم المالً دون الدعم الفنً الذي ٌدعم أعمال
ٌرة والمتوسطة ككل، والتركٌز على المؤسسات الكبٌرة.المؤسسات الصغ

(6)
 

  قلة استثمار رأس المال األجنبً فً المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة العتبارات منها
عدم نضج التنظٌمات اإلدارٌة القانونٌة، والمؤسسة لها، وارتفاع درجة المخاطر 

نظرا لصغر رأسمالها.
(7)

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 .85عبده : مرجع سابق ص فتحً السٌد ( 1)
 1998سعد عبد الرسول محمد: الصناعات الصغٌرة كدخل لتنمٌة المجتمعات المحلٌة المكتب العلمً للنشر والتوزٌع (2)

 .109ص
 .48كاسر نصر المنصور: مرجع سابق ص (3)
 .38( هالة محمد لبٌب عنبه: مرجع سابق ص5(،)4)
 .243( ٌخلف عثمان: مرجع سابق ص6)
 .85السٌد عبده : مرجع سابق ص (  فتح7ً)
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 ة:ــــة للمؤسســـلٌـة الداخــاكل البٌئــ:  مش12رع ـــف
 

 تتمثل مشاكل البٌئة الداخلٌة للمؤسسة فً المشاكل التالٌة:
 

 ة:ـــة والتنظٌمٌــل اإلدارٌـاكــالمش .1
كما أن إن توافر القدرات اإلدارٌة والتنظٌمٌة هً الحجر األساس فً نجاح أي مؤسسة، 

غٌاب هذه القدرات سبب فً فشل أي مؤسسة، وعلٌه سنعرض بعض المشاكل اإلدارٌة 
 والتنظٌمٌة للمؤسسات الصغٌرة والمتوسطة وهً:

 

  عدم إلمام عدد كبٌر من أصحاب المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة بالمعلومات الفنٌة
الل فً مستوى واالقتصادٌة الخاصة بالخامات واآلالت والجودة، مما ٌؤدي إلى اخت

الجودة وتكلفة التشغٌل.
(1)

   
  غٌاب الوعً المحاسبً لدى أصحاب هذه المؤسسات، إما لعدم معرفتهم بالقواعد

واألصول المحاسبة أو لعدم خبرتهم فً هذا المجال مما ٌؤدي إلى معظمهم إلى 
مكاتب محاسبة خارجٌة وبذلك زٌادة النفقات.

(2)
 

 تنظٌم شكل عام، وعلٌه خلق الكثٌر من مٌهل أصحاب هذه المؤسسات بأسس ال
الربط بٌن السلطة المشاكل مثل: عدم القدرة على الفصل بٌن الملكٌة واإلدارة، وعدم 

.والمسئولٌن
(3)

    
 

 ة:ــالــل العمـاكــمش .2
تعتبر مشكلة العمالة الفنٌة المدربة من المشاكل األساسٌة التً ال ٌمكن للمؤسسات الصغٌرة 

من الٌد العاملة تعتبر من أهم المعوقات  ، لذا فان نقص العمالة المدربةوالمتوسطة تجاوزها
التً ٌواجهها قطع المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة، وٌرجع ذلك لعدة أسباب أهمها: 

(4) 

 

  عدم مالئمة نظم التدرٌب والتعلٌم لمتطلبات التنمٌة فً قطاع المؤسسات الصغٌرة
 والمتوسطة.

 ى المؤسسات الكبٌرة لقدرتها على دفع أجور أعلى تفضٌل العاملٌن األشغال لد
 وحوافز أكثر منها فً المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة.

  انتقال العمالة من المجاالت التً  إلىزٌادة الطلب على المؤسسات الجدٌدة قد أدى
حرمان قطاع  إلىالمجاالت التً تعرض لها أجور أعلى، مما أدى  إلىتعمل بها 

 والمتوسطة من عمالة لدٌها المهارة والقدرة.المؤسسات الصغٌرة 
 لصغٌرة والمتوسطة فً مجاالت عدم توفر المساعدات الفنٌة المقدمة للمؤسسات ا

 تكسب المهارة ومقومات العمل الخاص سواء ألصحابها أو للعاملٌن بها.
 
 
 
 
 
 

 .85( هالة محمد لبٌب عنبه : مرجع سابق ص2(،)1)
 .95سابق ص (  فتحً السٌد عبده : مرجع3)
 .39. هالة محمد لبٌب عنبه : مرجع سابق ص96( للتفاصٌل أكثر أنظر فتحً السٌد عبده : مرجع سابق ص4)
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 :زونـــوء إدارة المخـــس .3
وتتمثل فً عدم توازن كمٌة المخزون وتقدٌرات الشراء الخاطئة، فالكثٌر من قرارات 

ف رأس المال فً المخزون الشراء والتخزٌن لم تتخذ بشكل رشٌد مما ٌؤدي إلى توظٌ
وبالتالً زٌادة التكالٌف دون مبرر.

(1)
  

باإلضافة إلى ما ذكرناه من مشاكل المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة خاصة بالبٌئة الداخلٌة 
والخارجٌة لها، ٌمكن عرض أهم عشرة عوامل تهدد نجاح هذه المؤسسات من وجهة نظر 

 بعض الكتاب فً الجدول التالً:
 

 م عشرة عوامل )مخاطر( تهدد نجاح المؤسسات الصغٌرة ـأه (:12جدول رقم )
 والمتوسطة من جهة نظر بعض الكتاب.                   

 

Sheron Nelton 
 

W.Gible Ryer Marold 
P.Welach 

Janet Manis-Lange 
 )بالنسبة للمالك من االناث(

عدم المعرفة بكٌفٌة 
 إدارة وتشغٌل المشروع

عدم القدرة على 
 لتفكٌراالستراتٌجًا

إٌجاد أسباب خارجٌة 
 للفشل 

عدم القدرة على توفٌر رأس 
 المال

قصور فً التعامل مع 
 الغٌر

 

ضعف تشكٌلة 
األعمال بٌن موارد 

 المشروع

 نقص العمالة المدربة ضعف التخطٌط

ضعف التمٌل وإدارة 
 األموال

ضعف عالقات 
 التضامن مع الغٌر

عدم توافر المعلومات 
 المناسبة

دم أخذ عمل المرأة مأخذ ع
 الجد

عدم القدرة على  النمو السرٌع بدون تحكم
 مواجهة الضغوط

ضعف التوجٌه 
 بالسوق

عدم توافر بٌانات عن المالك 
 من اإلناث 

نقط التخطٌط 
 االستراتٌجً

عدم التوازن فً 
 حٌاة رائد األعمال

عدم القدرة على مواجهة  الفشل فً التعوٌض
 التشرٌعات الحكومٌة

 دم القدرة على االبتكارع
 

عدم القدرة على 
 تكوٌن فرٌق

تعدد األدوار التً ٌقوم 
 األعمال  بها رواد

صعوبة الحصول على عقود 
 عمل مع الحكومة

عدم وجود معاونٌن 
 مختصٌن للمالك

قلة التزام وجهد 
 المدٌر

 ارتفاع تكلفة تكنولوجٌا خاصة عدم المرونة

قصور فً االتصال 
 بالبٌئة الخارجٌة

التأخٌر فً تنفٌذ 
 بعض القرارات

الرغبة فً المستوى 
 المعٌشً الفاخر

عدم توافر عمالة مؤهلة للعمل 
 فً مجال الخدمات

الفشل فً التعرف على 
 نقاط القوة والضعف

السلوك غٌر 
 القانونً

نقص المعلومات 
 المرتدة

 ضعف التدفق النقدي

عدم تقبل النقد أو 
 االستفادة منه 

ضعف القدرة على 
التعبٌر وإقناع 

 اآلخرٌن

عدم القدرة على 
 مساٌرة التطورات

 ارتفاع تكلفة التأمٌن

  Sharon Nelton،1992  نقال عن 43هـالة محـمد لـبٌـب عنبـه: مرجع سابق ص المصدر :

 
 
 
. 

 

 .52( كاسر نصر المنصور: مرجع سابق ص1) 
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 ة.ـسطوـرة والمتـات الصغٌـوٌر المؤسسـب تطـ:  أسالٌالمطلب الثالث
 

الكثٌر من المؤسسات األعمال الصغٌرة والمتوسطة تحقق النجاح مع الزمن وٌعود هذا 
النجاح الى العدٌد من العوامل والتً ٌمكن تحدٌد أهمها فٌما ٌلً: 

(1)
 

 

 اءة اإلدارة :ــة بكفــب متعلقـالٌـأس .1
على إدارة وتتمثل كفاءة الجهاز اإلداري بكفاءة ومهارة الكادر اإلداري الذي ٌقوم   

المؤسسة، حٌث كلما كانت هذه الكفاءة جٌدة كلما حققت المؤسسة النجاح، وتتحدد هذه 
 الكفاءة بالعناصر التالٌة:

 .قدرة اإلدارة على التجاوب والتأقلم مع التغٌٌر فً بٌئة المؤسسة الداخلٌة والخارجٌة 
 .قدرة اإلدارة فً إحداث التغٌٌر لصالح المؤسسة وإحداث التطور 
 ة اإلدارة فً توفٌر الموارد المناسبة وخاصة الٌد العاملة المهارة للمؤسسة.قدر 
 .قدرة اإلدارة على التخطٌط والتنظٌم ومراقبة سٌر العمل وتطوٌر العملٌات 
 .قدرة اإلدارة على التنبؤ بمستقبل السوق والمنافسة 
 ٌقها. الخصائص الرٌادٌة اإلدارة وقدرتها على االستحداث وتشكٌل األهداف وتحق

 عالٌة باألعمال التالٌةوتتطلب هذه المجموعة من القدرات على اإلدارة القٌام بكفاٌة 
  دراسة بٌئة العمل داخل المؤسسة وحاجاته بعناٌة ووضع كافة الحلول للمستقبل

 للمشكالت التوقعة فً المستقبل وتأمٌن كل االحتٌاجات.
 ل مع رقابة دقٌقة االستثمار.صٌانة الموارد وتنمٌتها واستخدمها االستخدام األمث 
  اختٌار المزٌج التسوٌقً المناسب والسوق المالئم ألعمال المؤسسة وسلعة وخدماته

   وإتباع سٌاسة تكثٌف األسواق.   
  التخطٌط الدقٌق األعمال والعمالة واختٌار موظفٌن أكفاء وإتباع برامج دعاٌة

 وإعالن مناسب.
 إقامة عالقات عمل وثٌقة مع الموردٌن. 
 .مسك السجالت المناسبة اإلٌرادات والمصروفات 
    .إتباع نظام ائتمان مراقبا رقابة قانونٌة 

  

 ة:ـات الصغٌرة والمتوسطـدة فً نجاح المؤسسـاعـأسالٌب مس .2
 وتتمثل هذه العوامل فٌما ٌلً: 

 .تحدٌد الهدف بدقة والعمل على تحقٌقه بكافة الوسائل المتاحة 
 ستقبل والتخطٌط لمواجهة التنفٌذ وصعوباته.التخطٌط ٌشمل التنبأ بالم 
 .التنظٌم وإمكانٌة التعامل مع القوانٌن واألنظمة واعتماد أسالٌب عمل جدٌدة 
 .التدرٌب على أن ٌشمل جمٌع العاملٌن بالمؤسسة 
    .المشورة وقبول النصٌحة من األطراف ذات العالقة 

 
 
 
 
 

 .51كاسر نصر المنصور: مرجع سابق ص (1)
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 تموٌل المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة. :الثالثالمبحث 
 

ٌتوفر أمام أصحاب المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة العدٌد من المصادر التً ٌمكن اللجوء 
للحصول  إلٌه ٌلجئونللحصول على المبالغ الكافٌة لتموٌل رأس المال، والمصدر الذي  إلٌها

ب الذي سوف نستخدم به تلك على المدى واألسلوعلى تلك البالغ سوف ٌعتمد بدرجة كبٌرة 
األموال، وفً المبحث سنتطرق إلى عمومٌات هل القرض، القروض الممنوحة للمؤسسات 

 الصغٌرة والمتوسطة، وكذا مصادر تموٌلها، وأخٌرا سٌاسة اإلقراض.
  

 القرض. : عمومٌات حول حمل1المطلب 
انة التً أصبح ظهرت للقرض عدة تعرٌفات و معان تختلف حسب استعماالته، وهذا للمك

ٌحتلها فً المٌادٌن االقتصادٌة المختلفة، ولكن ال ٌفوتنا أن نشٌر إلى أن القرض ال ٌخلو من 
 المخاطر.

 
 أوال: تعرٌف القرض.

(، أما فً Creder( مشتقة من الفعل الالتٌنً )CREDITUNأصل كلمة القرض التٌنً )
" على أن القرض Manuel Desere(، وٌعرف"Créditاللغات األوربٌة فهً تعنً )

أن تتطور، هو )الركٌزة األساسٌة، أي تعتمد علٌه األعمال، وبدونه المؤسسات ال ٌمكنها 
. والقرض ٌعنً الثقة أي أن البنك ٌثق فً مقدرة المؤسسة وهذا خاصة فً العالم المتطور(

فٌعطٌها رؤوس أموال، أو كفالة، أو ضمانة
(1)

. 
 هما:وهناك تعرٌفٌن شاملٌن لكلمة القرض و

  ،القرض هو الثقة التً ٌولٌها البنك لشخص ما حٌن ٌضع تحت تصرفه مبلغا من النقود
أو ٌكلفه فٌه لفترة محددة ٌتفق علٌها الطرفٌن، وٌقوم المقترض فً نهاٌتها بالوفاء 
بالتزاماته، وذلك لقاء عائد معٌن ٌحصل علٌه البنك من المقترض ٌتمثل فً الفوائد 

والعموالت والمصارٌف
(2)

. 
  القروض هً تلك الخدمات المقدمة للعمالء، والتً بمقتضاها ٌتم تزوٌد األفراد

والمؤسسات والمنشات فً المجتمع باألموال الالزمة على أن ٌتعهد المدٌن سداد تلك 
األموال، وفوائدها، والعموالت المستحقة علٌها والمصارٌف دفعة واحدة، أو على أقساط 

العملٌة بتقدٌم مجموعة من الضمانات التً تكفل البنك  فً توارٌخ محددة، وتدعم تلك
استرداد أمواله فً حالة توقف العمٌل عن السداد بحدوث أي خسائر

(3)
. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 .222،ص1985شٌحة مصطفى رثدي، االقتصاد النقدي والمصرفً، الدار الجامعٌة، الجزائر،(  1)
 .111المصارف،دار الرسام ص(  صالح الدٌن حسن الساسً، ادارة األموال وخدمات 2)
 .130،ص2000(  عبد المطلب عبد الحمٌد، البنوك الشاملة عملٌاتها وادارتها، الدار الجامعٌة، االسكندرٌة،3)
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 .ثانٌا: مخاطر القروض
عندما ٌقوم البنك بنشاطه الرئٌسً أال وهو منح القروض، فان هذا ٌعنً أنه ٌضع ثقته فٌه، 

، فإنها قابلة لإلخالص والتالشً، وذلك أن هناك بعض العمالء ولكن هذه الثقة ومهما كابت
ال ٌقومون بالسداد فً الوقت المتفق علٌه، وهناك من ٌمتنع كلٌا عن السداد، مما ٌجعل حالة 

 البنك سٌئة، وهذا ما نسمٌه بمخاطر القروض.
"Risque" و"Rescareتٌنً "وكلمة مخاطرة هً مستوحاة من المصطلح الال

(1)
. 

المخاطرة بالنسبة للبعض الخسارة القصوى، والبعض األخر تشتت النتائج، وٌستطاع  وتمثل
 تقدٌرها بمعامل التشتت االنحراف المعٌاري.

 وسنتناول مخاطر القروض فٌما ٌلً:
 
   Risque du taux d’intérêtخطر نسبة الفائدة:  -1
ت المستقبلٌة على هو ذلك الحدث الذي ٌجعل حالة البنك متدهورة وسٌئة فً ظل التغٌرا 

مستوى أسعار الفائدة الخاصة بالذمم المالٌة، والدٌون التً ٌكون البنك مجبرا على أدائها، 
وهذه الحالة ناتجة عن زٌادة تكالٌف الموارد المتحصل علٌها من عوائد االستخدامات 

 الممنوحة للعمالء.
 Risque du taux d’échangeخطر سعر الصرف:  -2

سارة الناجمة من تغٌرات نسب الدٌون والحقوق المسجلة بالعملة الصعبة وهو عبارة عن الخ
 مقارنة مع العملة المرجعة للبنك.

ولقد ظهر هذا النوع من المخاطر فً عالم البنوك مؤخرا، وهذا رجع إلى : عدم االستقرار 
ً الذي عرفته النسب بالمقارنة مع ما كانت علٌه فً الماضً، باإلضافة إلى المكانة الت

 تحتلها عملٌات العملة الصعبة فً مٌزانٌات البنوك. 
  Le risque de liquiditéخطر السٌولة:  -3

التسدٌد عند تارٌخ االستحقاق، كما انه ٌعبر  تهو احتمال عدم القدرة على الوفاء بالتزاما
 عن احتمال التوقف عن الدفع وإمكانٌة حدوث هذا الخطر ٌتحقق فً الحاالت التالٌة:

 بٌر للودائع من طرف المودعٌن.سحب ك 
 .تذبذب صورة البنك وعدم وضع الثقة من طرف منشطً الساحة المالٌة والبنكٌة 
 .حدوث أزمة سٌولة خانقة تؤدي إلى تدهور الوضعٌة المالٌة للبنك 

 خطر عدم تحرٌك الجمود:   -4
فق بٌن وٌقصد به عدم تسدٌد الزبون الدٌون المقروضة له فً الوقت المحدد أي عدم التوا

على البنك إذ أن هذا األخٌر  توارٌخ االستحقاق وتوارٌخ التسدٌد، وٌنعكس هذا مباشرة
 عمالئه. بودائعٌشتغل 

 
 
 
 

 . 78،79،ص2001/2002موتر فً أمال، تسٌٌر القروض قصٌرة األجل، مذكرة نٌل شهادة الماجستٌر، (1)
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  Risque d’insolvabilitéخطر عدم التسدٌد:  -5
من الخطر األسود من األخطار األخرى من عدم التسدٌد الكلً أو الجزئً  ٌعتبر هذا النوع

من طرف العمٌل لدٌون فً الوقت المحدد، وٌحدد الخطر فً هذه الحالة بالنسبة للبنك 
بحسب الودائع المدنٌة الموضوعة كضمان للبنك، حٌث ال نمكنه استرداد تلك األموال، 

وٌرتبط هذا الخطر أساسا بنشاط العمٌل
(1)

. 
 

 المطلب الثانً:القروض الممنوحة للمؤسسات الصغٌرة والمتوسطة وسٌاسة اإلقراض.
 

 : القروض الممنوحة للمؤسسات الصغٌرة والمتوسطة.1الفرع 
تنقسم القروض الممنوحة للمؤسسات الصغٌرة والمتوسطة من طرف البنوك الى ثالثة أقسام 

 أساسٌة:
I. ( قروض االستغاللCrédit d’exploitation) 

ٌقصد من هذه القروض هو تموٌل احتٌاجات التشغٌل المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة، 
وكذلك فً المعامالت االقتصادٌة، وغالبا مدتها سنة، وتستهدف بالدرجة األولى توفٌر 

وسطة احتٌاجاتها الجارٌة، وهذا رصٌد الصندوق، تواجه به المؤسسات الصغٌرة والمت
 مصادر خارجٌة عامة تكون هذه المصادر إلىالمتوسطة لجوء هذه المؤسسات الصغٌرة وب

هً البنوك، وتنقسم قروض االستغالل إلى قسمٌن هما
(2)

 :    
 
I.1( قروض االستغالل العامة .Crédit d’exploitation globale) 

تعتبر عملٌة بسٌطة من الناحٌة التقنٌة، حٌث تعتبر من القروض الموجهة لتموٌل أصول 
 غٌر محددة.متداولة عامة، و

كما أنها تعتبر أٌضا فً متناول المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة، من أجل تموٌل احتٌاجات 
التشغٌل، ومن أهم هذه القروض

(3)
: 

 (Facilite de caisseتسهٌل الصندوق: ) - أ
هذا النوع من القروض عبارة عن مساهمة بنكٌة، هدفها معالجة االختالفات فً الخزٌنة، 

، بمعنى أن المؤسسة تلجأ إلى هذا النوع عندما ٌكون حسابها رة مؤقتةحٌث تكون هذه األخٌ
دائنا ومدٌنا بصفة متناوبة، وذالك لعدم تطابق توارٌخ التسدٌد واالستحقاق لفترة قصٌرة 
جدا، ولهذا فان تسهٌالت الصندوق ال تتعدى بضعة أٌام فً الشهر، كما أن المصارٌف التً 

ة ال تخص إال المبلغ المستعمل خالل الفترة المحددةٌدفعها الزبون مقابل هذه الخدم
(4)

. 
وهذه القروض الموجهة أساسا إلعطاء مرونة لعمل الخزٌنة، وتعطى عموما للمؤسسات 
الصغٌرة والمتوسطة من أجل السماح لها بمواجهة االختالالت القصٌرة جدا، وهً ال تتعدى 

 ق.الشهر الواحد من النشاط، ولمواجهة العجز فً الصندو
 
 

غٌر منشورة، فرع إدارة القروض المصرفٌة من خالل التحكم فً خطر التسدٌد، رسالة ماجستٌر  إدارة( الصم أحمد، 1)
 .72-70ص 2001/2002أعمال، جامعة الجزائر 

  92( ولد قوقام جمال، مرجع سابق ص2)
 .90ص 1989-1987جزائر ( شاكر القزوٌنً، محاضرات فً اقتصاد البنوك، دٌوان المطبوعات الجامعٌة ال3)
 .55، ص3،2004( طاهر لطرش، تقنٌات البنوك دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزائر، ط4)



  

- 33 -  

 

يات الفصـل األول:      س سا  وسطة المؤسسات الصغٌرة والمت حول ا
 

 

 (Découvertعلى المكشوف:) السحب -ب
تسمح هذه العملٌة المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة من طرف البنك بسحبها بما ٌزٌد عن 

عملٌة، كما تهدف أٌضا إلى تكملة ال رصٌد حسابها الجاري، وٌفرض البنك فائدة على هذه
وسائل التموٌل لظروف محددة، فعادة ما تلجأ المؤسسة بطلب استعمال هذه الطرٌقة من 

أجل اكتساب كمٌة البضائع، أو المواد األولٌة فً ظروف حسنة وشروط امتٌازٌه
(1)

. 
 (Crédit de compagneالقرض الموسمً) -ج

أشهر، وٌستخدم عندما تكون دورة اإلنتاج،  9وهو تسلٌف على الحساب الجاري، ومدته 
والبٌع موسمٌة، أي ٌكون القصد من مواجهة تكالٌف المواد األولٌة أو النقل

(2)
  . 

ومن خالل التسمٌة ٌتضح لنا أنه مرتبط بتقلبات موسمٌة لنشاط عدد من المؤسسات التً 
أو البٌع دورة اإلنتاج تعرف صعوبة فً وضعٌة خزٌنتها، فهً قروض تمنح عندما 

موسمٌة، وتلجأ المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة إلى هذا النوع من القروض لتغطٌة نفقات 
اإلنتاج المرتفعة الموزعة على عدة أشهر، ولكنها تنتظر إٌرادات خالل فترة قصٌرة مثل: 

 مؤسسات صناعٌة وإنتاج األدوات المدرسٌة، وتغطٌة تكالٌف المواد األولٌة، ...الخ.
 (Crédit relais: )قرض مربط -د

االستغاللٌة، لكن فً  عادة ٌتحصل الزبون على قرض من مؤسسة مصرفٌة لتلبٌة رغباته
بعض الحاالت المبلغ ال ٌكون بحوزته مباشرة، إال بعد مرور مدة زمنٌة ألن هناك 

قانونٌة تعقد بٌن األطراف المتعاقدة، وتقدٌم الضمانات الالزمة كل هذه العراقٌل  إجراءات
تأخٌر عملٌة منح القرض إلى تؤدي

(3)
واستجابة للحاجة الملحة األموال بسبب هذا التأخٌر،  .

فانه باستطاعة هذا الزبون )المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة( أن ٌتقدم بطلب قرض مربط، 
 ففً هذه الحالة ٌنبغً أن ال ٌتعدى مبلغ القرض المبلغ المتعاقد علٌه من قبل.

 
 

II.2خاصة: . قروض االستغالل الCrédit d’exploitation spécifique  
ٌتعلق هذا النوع من القروض بتموٌل األصول المتداولة، وهً القروض التً تأخذ شكال 
معٌنا، تستمد تسمٌتها من الشًء المستعمل فً القرض، وٌمكن أن نذكر منها األكثر 

 استعماال:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 L.Assaraf. Opération des crédits bancairesنقال عن: ) 92ولد قوقام جمال، مرجع سابق ص (1)
P132..) 

نقال عن : مغراوي فرٌد، التموٌل البنكً للمؤسسات بقروض االستغالل،  87ولد قوقام جمال، مرجع سابق ص (2)
 مذكرة لنٌل شهادة جامعٌة للدراسات التطبٌقٌة.

 L.Assaraf. Opération des crédits bancairesنقال عن: ) 93ولد قوقام جمال، مرجع سابق ص (3)
P132. 
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 (Escompte commercialالخصم باألوراق التجارٌة ) -أ

تكون طرٌقة التعامل فً البنك فً هذا القرض باألوراق التجارٌة، حٌث الخصم هو عملٌة 
الدٌن بٌن ذمة الدائن )صاحب الورقة التجارٌة( لدائن أخر، وهو تنازل الدائن عن دٌنه بذمة 

لمعجل لدٌنه، أي لقاء السٌولة النقدٌة الفورٌة، وٌقوم الزبون بتظهٌر مدٌنه لقاء االستخدام ا
الورقة للبنك عن طرٌق نقل الملكٌة، وبالتالً تصبح الورقة ملك للبنك، وبالمقابل ٌقبل 

(، وهً سعر الخصم أي ثمن AGIOالزبون باقتطاع جزء بسٌط من المال ٌسمى: العمولة )
العملٌة

(1)
  . 

 (Avances sur marchandisesبضائع : )التسبٌقات على ال -ب
تكون هذه التسبٌقات لتموٌل المخزونات، وٌأخذ البنك سلع الزبون كرهن، فهو تسلٌف 
مكفول بالبضائع التً تكون سهلة البٌع، وقٌمتها سهلة التحدٌد، ولها سوق، وأن تكون مؤمنة 

من، والمؤسسة لدى شركات التأمٌن، وبوجود مستودعات التخزٌن، فالسلع تكون فً مأ
 ٌمكنها الحصول على تسبٌقات بتقدٌم سند اإلٌداع الذي ٌعد أكثر ضمانا للبنك.

 التسبٌقات على الضمانات العمومٌة: -ج
تمنح هذه التسبٌقات نتٌجة إبرام الصفقات العمومٌة بٌن الجماعات العمومٌة، ومجموعة 

مال وإرسال التموٌنات أو المقاولٌن أو الممونٌن، وتموٌل هذه الصفقات قصد انجاز األع
ألداء خدمات، وتحقٌق هذه الصفقات ٌتطلب من المقاول أمواال كبٌرة وفترة طوٌلة، وفً 
هذا النوع من القروض ٌوجد خطر كبٌر على البنك، وذلك باعتبار أن المدٌن عاجز عن 

مدٌن، ال الدفع، فالبنك ٌتحمل المبلغ )كفالة أو ضمان احتٌاطً( وٌصبح المبلغ كقرض اتجاه
وٌطلب البنك ضمانات حقٌقٌة مقابل المبلغ المتعهد به

(2)
.   

 (Facturing)خصم الفواتٌر:  -د 
، هذه العملٌة تتوالها هٌئة مختصة ٌونإحدى التقنٌات لتحصٌل و تعبئة الدخصم الفواتٌر 

لدى الهٌئات المالٌة، حٌث تقوم بشراء الدٌون وتضمن تسدٌدها مقابل عمولة، وهً بذلك 
  ن على شراء دٌون فً حالة عدم التسدٌد.  تراه

 
 
II( :القروض بالتوقٌع .Crédit par signature) 

القرض بالتوقٌع هو التزام ٌصدر من البنك على شكل كفالة، أو ضمان احتٌاطً للتسدٌد 
لصالح شخص مدٌن، أي البنك ٌعطً ثقة، ولٌس أمواال، حٌث ٌعتبر البنك كضمان للزبون 

وتأخذ القروض بالتوقٌع عدة أشكالاتجاه اآلخرٌن، 
(3)

: 
 
 
 
 
 
 

 .94(  شاكر القزوٌنً، مرجع سابق ص1)
 نقال عن: مالك نبٌل بن داٌخة خدٌجة مرجع سابق. 94ولد قوقام جمال، مرجع سابق ص( 2)
 L.ASSARAF.OF.CIT.P134نقال عن:  94،95( ولد قوقام جمال، مرجع سابق ص3)
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 :(L’admissionأ. القرض بالقبول )
ٌستعمل هذا النوع من القروض فً التعامالت التجارٌة الدولٌة، حٌث ٌقدم البنك فً هذا 
النوع من االئتمان وثٌقة، وضماناته تحت تصرف عملٌة لتمكٌنه من الحصول على األموال 
التً ٌحتاج إلٌها الزبون، وٌتم ذلك بأن ٌقوم العمٌل بسحب كمبٌالة على البنك، حٌث ٌوقعها 

ثم تصبح تلك الكمبٌالة قابلة للتحصٌل فً أي بنك أخر، حٌث ٌقوم )البنك(،  هذا األخٌر
البنك بإمضاء القبول بالدفع، ففً الجزائر ٌظهر هذا النوع من القروض فً صورة اعتماد 
مستندي لٌس بمعنى مستند مقابل تسدٌد، إنما مستند مقابل القبول، ففً هذه الحالة فان البائع 

 قوم بخصمها من أجل الحصول على أمواله.ٌتحصل على كمبٌالة ٌ
 (:Les cautionsب. االعتماد بالكفالة )

وهً تعهد شخص طبٌعً أو معنوي، بأن ٌدفع المبلغ إلى الدائن عوض المدٌن فً حالة 
عدم وفاء هذا األخٌر بالدٌن، ففً العقد ٌكفل بمقتضاه شخص بتنفٌذ التزام ٌتعهد للدائن بأن 

لم ٌفً به المدٌن نفسه، أي تحمل المسؤولٌة )مسؤولٌة الوفاء( عند  ٌفً بهذا االلتزام إذا
إعسار المدٌن، فالكفالة البنكٌة هً وثٌقة تضمن تعهد البنك برصد مبلغ معٌن لحد تارٌخ 
معٌن ٌضمن دفع الدٌن للدائن عوض المدٌن فً حالة عسر هذا األخٌر، هذه الكفالة 

وهو  الزبونو الضامن الذي أصدر الكفالة، وأ البنكالمصرفٌة تتكون من ثالثة أطراف: 
وهً الجهة التً صدر فٌها خطاب الكفالة لصالحها،  المستفٌدالكفٌل أي طالب الكفالة، و

وهً صاحب المشروع المرغوب فً تنفٌذه
(1)

. 
 (:L’avalج. االعتماد بالضمان االجتماعً )

وذلك لضمان الوفاء  ٌكون هذا التعهد بتوقٌع الضمان على كمبٌالة أو ورقة تجارٌة،
بالمٌعاد، ففً حالة عدم قدرة المؤسسة على التسدٌد ٌكون الضمان للبنك، هذا الضمان ٌمنح 
بغرض تموٌل المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة، وٌجب أن ٌبٌن لحساب مسن ٌعطً هذا 
الضمان، فبالنسبة لحساب الساحب ٌتعلق األمر بورقة تجارٌة أو شٌك، أما بالنسبة لحساب 

مكتتب ٌتعلق األمر بسند ألمرال
(2)

. 
 

III( قروض االستثمار .Crédit d’investissement): 
ٌعتبر البنك هو الوسٌط الذي ٌتولى التوفٌق بٌن االدخار والتموٌل، فتموٌل االستثمار من 
طرف البنك، معناه تموٌل الحاجة للعنصر المادي أو البشري فً اإلنتاج أو كالهما فً 

البعٌد، وهذا التموٌل البد من موارد ادخارٌة أي موضوعة جانبا خارج األجل المتوسط و
الدورة االقتصادٌة، وهو ٌتخذ شكل ائتمان أو قرض متوسط أو طوٌل األجل، إضافة إلى 

حالة خاصة تتمثل فً البٌع اإلٌجار
(3)

.      
 
 
 
 
 

 .128(  شاكر القزوٌنً، مرجع سابق ص1)
 ، نقال عن: مغراوي فرٌد، مرجع سابق.96( ولد قوقام جمال، مرجع سابق 2)
 .91(  شاكر القزوٌنً، مرجع سابق ص3)
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 سٌاسة اإلقراض.:  2الفرع 
 

تعرف سٌاسة اإلقراض بأنها مجموعة القواعد واإلجراءات والتدابٌر المتعلقة بتحدٌد حجم 
ومواصفات القروض وتلك التً تحدد ضوابط منح هذه القروض، ومتابعتها وتحصٌلها، 

اءا على ذلك فان سٌاسة اإلقراض فً البنك التجاري ٌجب أن تشمل القواعد التً تحكم وبن
عملٌات اإلقراض بمراحلها المختلفة، وان تكون هذه القواعد مرنة ومتابعة من جمٌع 

المستوٌات اإلدارٌة المعنٌة بنشاط اإلقراض
(3)

. 
 أوال: تحلٌل القرض.

ارة اإلقراضٌة للعمٌل طالب القرض، فالغرض وٌقصد بتحلٌل القرض عملٌة تقٌٌم مدى الجد
األساسً منها هو معرفة قدرة ورغبة طالبً القروض على السداد طبقا لشروط القروض 

 التً حددتها الشركة وتتمثل خطوات القرض فٌما ٌلً:
 

 الخطوة األولى: الحصول على معلومات عن طالب القرض.
، فهناك الخبرة السابقة بالعمٌل ودراسة وهذه المعلومات ٌمكن معرفتها من أكثر من مصدر

نمط تسدٌداته السابقة، وهناك أٌضا قوائمه المالٌة، حٌث ٌمكن لمحلل القرض الحصول على 
معلومات تفصٌلٌة عن سٌولة وربحٌة، وموقف الدٌون لدى صاحبها، كما أن البنوك ٌمكن 

ل على معلومات من أن توفر معلومات عن عمالئها، عالوة على أنها قد تساعد فً الحصو
 البنوك األخرى.

 الخطوة الثانٌة: تحلٌل المعلومات االئتمانٌة.
وهنا ٌقوم محلل القروض بفحص ودراسة القوائم المالٌة، وتقارٌر القروض لكً ٌقدر مدى 
السالمة المالٌة للعمٌل طالب القرض، كما أنه ٌطلب من العمٌل موافاته بقوائمه المالٌة عن 

( لتحلٌلها، وفً هذا الصدد نشٌر Proforma financial statementsالسنة التالٌة )
(، وهً إجراء رقمً، ٌقوم على فحص Crédit scoringإلى نظم تقٌٌم القروض بالنقط )

مجموعة من التغٌرات فً نفس الوقت من أجل تقٌٌم استحقاق العمٌل للقرض، والواقع أن 
 لبدء فٌه.هذا النظام غٌر مكلف ومن السهل تطبٌقه بمجرد ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .74عبد الغفور عبد السالم، مرجع سابق ص (1)
 .76،77عبد الغفور عبد السالم، مرجع سابق ص (2)
 .118عبد المطلب عبد الحمٌد، مرجع سابق ص (3)
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 الخطوة الثالثة: اتخاذ قرار القرض.
تمثل الخطوتان األول فً عملٌة تحلٌل القرض أساس اتخاذ القرار، وبعد ذلك ٌأتً دور 

 فً هذه العملٌة.  حاكمتقدٌر والحكم الشخصً( لمتخذ القرار، والذي ٌمثل عنصر )ال
وتجدر اإلشارة إلى أنه ٌتعٌن مراعاة عامل السرعة فً اتخاذ هذا القرار، فالتأخٌر فٌه 
ٌؤدي إلى ضٌاع عمٌل محتمل للشركة، كما أنه لعملٌة تحلٌل القرض تكالٌفها مثل: تكالٌف 

الئتمانٌة، وتكالٌف فحص القوائم المالٌة للعمٌل، هذه التكالٌف ٌجب الحصول على التقارٌر ا
أن تكون فً حسابات متخذ القرار، ألنها تمثل خسائر محتملة ستتحملها الشركة لو كان 

قراره غٌر سلٌم
(1)

. 
 

 ثانٌا: العوامل المؤثرة فً اتخاذ قرار القرض.
تمانً بعضها ٌرتبط بالعمٌل، وثانٌها هناك عدد من العوامل التً تؤثر فً اتخاذ القرار االئ

 ٌرتبط بالبنك ذاته، وثالثها ٌرتبط بالتسهٌالت والقروض نفسها.
 

 وهًالعوامل الخاصة بالعمٌل ذاته:  -1
 (:Characterأ. شخصٌته )

، هفكلما كان العمٌل أمٌنا ونزٌها وملتزما بكافة تعهداته، حرٌصا على الوفاء بالتزامات     
 ساط التعامل، كلما كان أقدر على إقناع البنك بمنحه االئتمان.ذو سمعة طٌبة فً أو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

محمود صبح، رأس المال العامل وتموٌل المشروعات الصغٌرة، حقوق التألٌف والطبع والنشر محفوظة  (1)
 .104-102، ص1999للمؤلف، الطبعة الثانٌة، 
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 (:Capacityب. قدرة العمٌل )   
ل على تحقٌق أهداف نشاط وممارسته له بنجاح مهما توافرت عناصر أي قدرة العمٌ    

الشخصٌة من نزاهة وأمانة والتً ٌجب أن ٌتحقق منها الباحث االئتمانً من خالل تقٌٌم 
خبرة العمٌل، حٌث أنه من الضروري التأكد من سالمة الظروف المستقبلٌة التً سوف 

 ٌمر بها العمٌل، وقدرته على التعامل معها.
 (:Capital. عنصر رأسمال العمٌل )ج 
باعتباره مصدر التموٌل الذاتً له، وٌشمل رأس المال االسمً مضافا إلٌه االحتٌاطات،     

واألرباح غٌر الموزعة بهدف التأكد من مدى كفاٌة المصادر الذاتٌة لسداد التزامات العمٌل 
عادلة على األقل قبل الغٌر فً حالة اإلعسار، حٌث ٌفضل أن تكون تلك المصادر م

للمصادر الخارجٌة الرتباط مالءة العمٌل بكم ونوع الموجودات الحالٌة، والمستقبلٌة التً 
، والتً ٌتعٌن على الباحث االئتمانً وصوال إلى تحدٌد تلك القدرة تتكفً لسداد االلتزاما

 ٌل.للقٌام بتحلٌل القوائم المالٌة، والوقوف على مدى مالئمة الهٌكل التموٌلً للعم
 (:Collateralد. الضمانات المادٌة )

وهً الضمانات التً ٌقدمها العمٌل حالٌا، أو ٌتعهد بتقدٌمها فً المستقبل، وتتمثل فً    
األراضً والعقارات والبضائع والمعدات واآلالت والكمبٌاالت وغٌرها، باعتبار أن قٌمتها 

 مستحقة علٌه.التسٌٌلٌة عند تحقق المخاطر هو مصدر سداد االلتزامات ال
 (:Conditionهـ.الظروف االقتصادٌة وغٌر االقتصادٌة المحٌطة بالعمٌل )   
وأخٌرا أهمٌة دراسة الظروف االقتصادٌة وغٌر االقتصادٌة المحٌطة بالعمٌل وقوفا على    

مدى تأثر العمٌل بالدورة االقتصادٌة، ومتغٌرات البٌئة السٌاسٌة واالجتماعٌة والقانونٌة التً 
ل العمٌل فً إطارها، مما ٌتعٌن على الباحث االئتمانً دراسة السوق تحدٌدا لحجمه، ٌعم

وخصائص المستهلكٌن وسلوكهم السائد، وحجم الطلب على السلعة أو الخدمة، ونوع السلعة 
ومدى قابلٌتها للتلف، ومقارنتها بجودة السلع المنافسة، ومتوسط تكلفة السلعة مقارنة 

 والمتوقع مستقبال. بسعرها السوقً الحالً
 
 وتشمل: العوامل الخاصة بالبنك ذاته: -2
 

 (:Liquidityدرجة السٌولة ) . أ
التً ٌتمتع بها البنك متمثلة فً: حجم األموال النقدٌة غٌر الموظفة، والتً تفٌض عن     

حاجته حالٌا، أو مقدار التوظٌف الحالً، وشكل هذا التوظٌف فً أصول البنك ومدى 
 بسرعة.قابلٌتها للتسٌٌل 

 (:Strategyاإلستراتٌجٌة ) . ب
باستعداد البنك لتقبل  هجومٌةالتً ٌتبعها البنك فً اتخاذ قراره االئتمانً،والتً قد تكون 

عندما ال ٌتقبل  انقٌادٌةدرجة أكبر من المخاطر لتحقٌق حجم عملٌات مناسب،وقد تكون 
 رشٌدةاالئتمان،وقد تكون مخاطر غٌر معتادة،واالكتفاء باألخذ باألدوات التقلٌدٌة عند منح 

 بعدم منح ائتمان ٌتضمن مخاطر مرتفعة، والتً عادة ما تلجأ الٌها البنوك صغٌرة الحجم.
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 (:Targetج. الهدف العام للبنك )   
ٌحدد هذا األخٌر مدى استعداد البنك لمنح ائتمان أكبر من عدمه وتحمله بالتبعٌة درجة    

من قٌل، ودرجة استعداد لبذل مزٌدا من الجهد الختراق أعلى من المخاطر لم ٌكون ٌقبلها 
 أسواق جدٌدة.

 (:Market shareد. حصة البنك فً السوق المصرفً )   
تتناسب هذه األخٌرة مع مكانة البنك فً السوق المصرفً، حٌث ٌجوز البنك الرائد    

داده للتعامل لجانب هام من معامالت وعملٌات السوق لقدرته األكبر على اإلقراض، واستع
 مع درجة أكبر من المخاطر.

 (:Positionهـ.إمكانٌة البنك المادٌة والبشرٌة )   
خاصة الكفاءات اإلدارٌة، وخبرة القائمٌن على شؤون االقتراض واالئتمان، فكلما    

 تعاظمت إمكانٌات البنك كلما تعاظمت درجة استعداده على منح االئتمان من عدمه.
 
 : وتكمن فٌما ٌلً:لتسهٌالت نفسهاالعوامل الخاصة با -3
 

 (:   Purposeأ. الغرض من التسهٌالت )      
حٌث ٌجب معرفة الغرض منها بشكل تفصٌلً ودقٌق، للحكم على مدى توافق عملٌة    

 المنح للسٌاسة االئتمانٌة للبنك، ومع قدرات وخبرات العمٌل، ومبلغ التسهٌالت المطلوبة.
 (:Maturityقاقها )ب. مدة التسهٌالت واستح   
حٌث تزداد مدة المنح مع الوقوف على مدى تناسبها مع إمكانٌات، وقدرات العمٌل،    

 وإٌرادات النشاط.
 (:  Sourceج. مصدر السداد )   

للوقوف على مدى إمكانٌة سداد التسهٌالت من الموارد الناجمة عن النشاط، وتقٌٌم مدى     
من عدمه بجانب تحدٌد التزامات العمٌل األخرى،  تاللتزاماانتظامها، وكفاٌتها لسداد كافة ا

 سواء كانت عادٌة أو ممتازة.
 (: Methodد. طرٌقة السداد )   
من حٌث السداد على دفعة واحدة، أو بأقساط دورٌة، أو حق السحب واإلٌداع خالل فترة    

للتسهٌالت الممنوحة التسهٌالت، ومن ثم ٌتعٌن على الباحث االئتمانً دراسة كٌفٌة السداد 
 لتقٌٌم مناسبتها للعمٌل، والنشاط الممول، وسٌاسة البنك االئتمانٌة. 

 (:Qualityهـ.نوع التسهٌالت المطلوبة )   
فكلما زادت قٌمة التسهٌالت عن حد معٌن كلما زادت مخاطر عدم السداد، وكلما    

استوجب هذا حرصا أكبر فً الدراسة والبحث االئتمانً
(1)

. 
 
 
 
 

( محمد عبد الحمٌد الشواربً، إدارة المخاطر االئتمانٌة من وجهتً النظر المصرفٌة والقانونٌة، منشأة المعارف، 1)
 .94-92ص 2002اإلسكندرٌة 
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 : مصادر تموٌل المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة.3المطلب 

 
كن هناك عدد من المصادر األموال متوفرة ألصحاب المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة، وٌم

الحصول على أموال إضافٌة من المصادر التالٌة
(1)

: 
 
 االقتراض من األصدقاء واألقارب: -1

عندما ٌبدأن بعمل تجاري، ورغم أنه  ممن الضروري أن ٌقوم األفراد باستثمار توفٌرا ته
أن ٌقوم األفراد باالقتراض من األصدقاء واألقارب، فقد من الممارسات التجارٌة السٌئة 

ضروري القٌام بذلك فً كثٌر من الحاالت، ولكن ٌتوجب عدم الخلط بٌن ٌكون من ال
العالقات التجارٌة والعالقات العائلٌة إذا كان ٌراد الحصول على النتائج المرغوب فٌها

(2)
.    

 الشركاء والمساهمون فً المؤسسة الصغٌرة والمتوسطة:  -2
مشاركة، أو عدد من ٌمكن الحصول على المبالغ لتموٌل حقوق الملكٌة عن طرٌق ال

إلى شركة إصدار األسهم، وٌمكن عن طرٌق الشركاء، أو عن طرٌق تحوٌل المشروع 
بسبب مشاركة المشاركة فً توفٌر مبالغ أكبر، أما عن طرٌق الشركاء أو االقتراض 

المشاركٌن فً ضمان المبالغ التً ٌتم اقتراضها من الغٌر، أما فً حالة الشركات فان 
احة للعمل عن طرٌق العدٌد من المستثمرٌن، بسبب محدودٌة مسؤولٌة حملة المبالغ تكون مت

أسهم الشركة، وبسبب استمرارٌة وجود الشركة، وإمكانٌة كل مساهم من بٌع أسهمه فً أي 
وقت

(3)
 .  

 البنوك التجارٌة وغٌرها من المؤسسات اإلقراض: -3
مؤسسات الصغٌرة إن البنوك التجارٌة مصدر رئٌسً من مصادر األموال بالنسبة لل

 والمتوسطة، وغاٌتها القروض، ولٌس تموٌل أسهم رأس المال العادٌة.
إن عددا ال ٌمكن حصره ومن المرجع أن ضخم من القروض المحددة األجل التً تمنحها 
البنوك لمدة محددة ٌتم تحدٌدها بصورة مستمرة فعلٌا، إذا أظهرت المؤسسات نجاحا فً 

قٌم هذه القروض ومدتها البنوك بزٌادةأعمالها تقوم 
(4)

بٌن سنة وعشرة  التً تتراوح 
سنوات، كما أن المصارف التجارٌة ٌمكن أن تمنح قروضا بدون ضمانات قصٌرة األجل 
اعتمادا على القرارات اإلدارٌة للشخص وسمعته التجارٌة الجٌدة، وعلى مدى نجاح 

العمل
(5)

. 
 
    
 
 
 

 .69عبد الغفور عبد السالم، مرجع سابق ص (1)
الصغٌرة  . للمزٌد من التفاصٌل أنظر: عبد الرحمن سٌرى أحمد، تنمٌة الصناعات70نفس مرجع سابق ص (2)

 .37ص 1996ومشكالت تموٌلها، دار المحمدٌة، اإلسكندرٌة 
 .68ماجدة العطٌة: مرجع سابق ص (3)
 .71عبد الغفور عبد السالم، مرجع سابق ص (4)
 .69ماجدة العطٌة: مرجع سابق ص (5)
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 المالٌة من قبل إدارة المشروعات الصغٌرة: برنامج المساعدات -4
إدارة المشروعات الصغٌرة مخولة بمنح القروض، من أجل إعانة المؤسسات التجارٌة 
الصغٌرة على تموٌل بناء المؤسسات وتحوٌلها أو توسٌعها بما فً ذلك شراء  األراضً، 

لمؤسسات بالرأسمال والمعدات والتسهٌالت، واآلالت والمواد والتجهٌزات، أو تزوٌد هذه ا
المواد الضرورٌة للحرب  نٌع السلع والمعدات والتجهٌزات أوالعامل المستخدم فً تص

ضروري لضمان اقتصاد وطنً متوازن، وتملك "إدارة والدفاع أو اإلنتاج، أو كل ما هو 
المشروعات الصغٌرة" سلطة تشرٌعٌة لمنح القروض، أو المشاركة فً منح القروض 

سسات اإلقراض الخاصة، وعلى كل حال ٌمنع القانون هذه اإلدارة منح أي بالتعاون مع مؤ
من أنواع القروض، إال فً حالة عدم توفر التموٌل من المؤسسات الخاصة بشروط 

معقولة
(1)

. 
 الشركات االستثمارٌة للمشروعات التجارٌة الصغٌرة: -5

)الشركات باإلضافة إلى منح القروض الطوٌلة األجل، فباستطاعة هذه الشركات 
االستثمارٌة( أن تقوم بتموٌل مؤسسة تجارٌة صغٌرة، من خالل شراء أسهم رأسمالها 

تلك  فً أسهم إلىٌمكن تحوٌلها  لسندات التجارٌة التًشراء ا أوالعادٌة أو سندات الدٌن، 
و  األجل،وٌلة تصدر السندات التجارٌة الط أنوباستطاعة الشركة االستثمارٌة  ،المؤسسة
سمالها أضعاف رأالمشروعات الصغٌرة بقٌمة تعامل ثالثة  األمر إدارة لٌهاإالمخولة 

 .الخاص
  القرض التجاري: -6
وردٌن من أجل شراء المواد، والسلع، من الم الحصول على االئتمان التجاري إن

والتجهٌزات، هو أكثر أنواع التموٌل انتشارا، وأكثر استخداما من قبل المؤسسات التجارٌة 
والمتوسطة، وفً أغلب األحٌان ٌوفر التموٌل جزءا رئٌسٌا من احتٌاجات رأس الصغٌرة 

المال العامل
(2)

. 
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 الفـصــل األولخالصة 
 

المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة، وذلك من  توصلنا من خالل هذا الفصل إلى معرفة ماهٌة
تعرٌفها التً تختلف من  خالل التطرق إلى معاٌٌر وصعوبات تعرٌفها، ثم تناولنا مختلف

دولة ألخرى حسب درجة تقدم الدولة وغٌرها من المعاٌٌر، بعد ذلك تطرقنا لخصائص هذه 
المؤسسات والتً تمٌزها عن المؤسسات الكبٌرة، وأهم خاصٌة هً انخفاض رأس المال،  

لً ارتفاع كثافة العمل، دون أن ننسى ذكر أهمٌة هذه المؤسسات فً زٌادة حجم الناتج المح
 ، باإلضافة إلى توفٌر مناصب شغل، والخ.وإحداث التوازن فً جمٌع المجاالت

وأكٌد أي مؤسسة مهما كان حجمها تتعرض لبعض الصعوبات، ولذلك تناولنا أهم المشاكل 
، والتً قسمناها إلى قسمٌن هما: مشاكل البٌئة التً تواجه المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة

من مشاكل تموٌلٌة، تكنولوجٌة، وتسوٌقٌة. أما القسم الثانً الخارجٌة للمؤسسة والتً تتض
إلى مشاكل البٌئة الداخلٌة وتضم مشاكل إدارٌة، تنظٌمٌة ومشاكل العمالة، باإلضافة 

التعرض ألسالٌب وعوامل تطوٌرها، كما تطرقنا كذلك إلى تموٌل المؤسسات الصغٌرة 
قتراض من البنوك، أو األصدقاء والمتوسطة، وذكر أهم مصادر تموٌلها المتمثلة فً اال

 ...واألقارب، القرض التجاري، والحصول على مساعدات من برامج مالٌة والخ.
وبما أن المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة هً مشارٌع ال تتطلب استثمارات كبٌرة، وبالتالً 

نتهجت فهً أسلوب مفٌد فً تنوٌع النشاط االقتصادي، ولهذا الجزائر كسائر الدول النامٌة ا
 النهوض بهذا القطاع منذ االستقالل.بمحاولة ال سلوبأ

 
            



 

43 

 

 المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة فً الجزائر :ثانًالفصـل ال     
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثانً
 

 المؤسسات الصغٌرة
  

 و المتوسطة فً الجزائر
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 الفصل الثانًتمهٌد 
 

كغٌرها من الدول النامٌة بإعادة بناء اقتصادها الموروث عن المستعمر  الجزابر تقام     
ء قاعدة صناعٌة بعد االستقالل مباشرة، وذلك بتبنٌها فً ذلك الوقت إستراتٌجٌة تنموٌة، وبنا

قوٌة ترتكز على الصناعات الثقٌلة، ولكن بعد انهٌار النظام االشتراكً، وتعدد التقلبات 
االقتصادٌة العالمٌة المتكررة، دفعت بالجزابر إلى الدخول فً مجموعة من اإلصالحات 

 الثمانٌات والتً أدت إلى تغٌٌر تدرٌجً للسٌاسة االقتصادٌة،الهٌكلٌة التً قادتها منذ 
واالعتماد على قوى السوق، وقد سمحت هذه اإلصالحات بإعادة االعتبار للمإسسات 
الخاصة، واالعتراف بالدور الهام الذي ٌمكن أن تلعبه فً التنمٌة الشاملة، مما أدى إلى 
بروز قطاع المإسسات الصغٌرة والمتوسطة كقاطرة حقٌقٌة للنمو االقتصادي، وأصبحت 

للتنمٌة المستدامة بشقٌها االقتصادي واالجتماعً باعتبارها  رافدا حقٌقٌا هذه المإسسات
تمثل قطاعا منتجا للثروة وفضاء حٌوٌا لخلق فرص العمل، ورغم أهمٌتها إال أنها تعانً من 
عدة مشاكل من بٌنها: مشاكل إدارٌة، تكنولوجٌة، وتسوٌقٌة، إال أن أهمها مشاكل التموٌل 

وكثرة اإلجراءات، وانطالقا من هذا كان من التً تتمثل فً التكالٌف، الضمانات، 
الضروري أن تضع الجزابر إستراتٌجٌة عمل وتوجٌه لهذا القطاع على المدٌن المتوسط 

الصغٌرة والبعٌد، تكون كفٌلة بإحداث الدٌنامٌكٌة المطلوبة لدفع عجلة تنمٌة المإسسات 
 والمتوسطة.

 
من برامج دعم ومتطلبات التؤهٌل فً مبحثٌن :المبحث األول تضوقد شمل هذا الفصل       

 ثالجزابر والمبحات الصغٌرة والمتوسطة فً مجال القضاء على مشاكل تموٌل المإسس
 الثانً  قد تضمن صندوق ضمان القروض للمإسسات الصغٌرة و المتوسطة فً الجزابر.
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 زائر.: مشاكل تموٌل المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة فً الجاألولالمبحث 

 
 تبالرغم من احتالل المإسسات الصغٌرة والمتوسطة مكانة متمٌزة فً مختلف االقتصادٌا

العالمٌة، والتطور  الذي أصبحت تعرفه فً االقتصاد الوطنً، حٌث أصبحت تفرض نفسها 
كؤداة تعمل بنجاعة على الجمع بٌن النمو االقتصادي واالجتماعً مما جعل العالم بؤسره 

ٌة التً ٌلعبها هذا النوع من المإسسات فً تحقٌق معدالت نمو اقتصادي ٌتفق على األهم
مرتفعة إلى جانب المإسسات الكبٌرة، إال أن المإسسات الصغٌرة والمتوسطة الوطنٌة ال 
تزال قطاعا ال ٌرقى إلى التنافسٌة التً تفرضها األوضاع االقتصادٌة الحالٌة، وهذا ٌسبب 

طور هذه المإسسات فً الجزابر، وسنحاول تناول أهم هذه العدٌد من المشاكل التً تعٌق ت
 المشاكل فٌما ٌلً:

 
 المطلب األول: مختلف مشاكل المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة فً الجزائر.

بالرغم من المجهودات التً بذلتها الدولة بتبنٌها سٌاسة اقتصادٌة إصالحٌة، إال أن هذه 
ذلك نذكر قطاع المإسسات الصغٌرة اإلصالحات لم تحقق النتابج المرجوة. ومن 

والمتوسطة الذي ال ٌزال محاطا بسٌاج من المشاكل والعراقٌل التً تحول دون مساهمته فً 
 التنمٌة االقتصادٌة المنشودة، وٌمكن حصر أهم هذه الصعوبات كاألتً:

 
 المشاكل اإلدارٌة:  -1

وها وبالتالً لتطورها، إن المحٌط اإلداري للمإسسة الصغٌرة والمتوسطة لٌس مالبما لن
ٌعود ذلك إلى عدة أسباب من بٌنها سوء وضعف التسٌٌر اإلداري وتعقٌد اإلجراءات 
اإلدارٌة، فمثال تستغرق مدة قٌد المإسسة الصغٌرة والمتوسطة فً السجل التجاري وفتا 

 وثٌقة. 18طوٌال كما أن عدد الوثابق المطلوبة إلجراء هذا القٌد قد ٌتعدى 

لب المستثمرٌن ٌفتقدون فً مرحلة إنشاء المشروع إلى المعلومات الضرورٌة كذلك فان أغ
، األمر الذي ٌإدي فً الكثٌر من األحٌان إلى اختٌارات خاطبة لنوع مالمتعلقة باستثمارٌته

النشاط
(1)

. 
ومن جانب أخر ٌسجل تعدد اإلدارات المعنٌة بقطاع المإسسات الصغٌرة والمتوسطة وقلت 

ما ٌإدي إلى تداخل الصالحٌات ٌضاف إلى ذلك تنافً الممارسات العملٌة التنسٌق بٌنها م
مع روح التشرٌعات والقوانٌن والتً تشكل إحدى الخصابص الممٌزة للدول النامٌة ومنها 

الجزابر
(2)

. 
 
 
 
 
راهنة، ( جمال بلخٌط: متطلبات تؤهٌل المإسسات الصغٌرة والمتوسطة الجزابرٌة فً ظل التحوالت االقتصادٌة ال1)

مداخلة فً ملتقى دولً حول متطلبات تؤهٌل المإسسات الصغٌرة والمتوسطة فً الدول العربٌة الذي نظمته جامعة باتنة 
 .2006أفرٌل  18-17ٌومً 

( فوزي فتات: المإسسات الصغٌرة والمتوسطة كاختٌار استراتٌجً للتنمٌة االقتصادٌة فً الجزابر مداخلة فً ملتقى 2)
 17ات تؤهٌل المإسسات الصغٌرة والمتوسطة فً الدول العربٌة الذي نظمته جامعة سٌدي بلعباس لٌومً دولً حول متطلب

 . 2006أفرٌل  18و
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 المشاكل الخاصة بالعقار: -2

من بٌن الصعوبات التً تواجه المستثمرٌن هو عدم تنظٌم آلٌات الحصول على العقار 
لبٌة المناطق الصناعٌة ومناطق النشاطالصناعً وكذلك الحالة السٌبة التً تعٌشها أغ

(1)
. 

ومن مجموع  2001فقد كشفت دراسة للوكالة الوطنٌة لتهٌبة اإلقلٌم أنه والى غاٌة سنة 
قطعة غٌر مسواة مقابل  3233قطعة أرض سلمت لتطوٌر المناطق الصناعٌة توجد  4211
هذا الوضع غٌر مسواة، وعلى  %76,77مقابل  %23,22أي ما ٌعادل نسبة  978تسوٌة 

فً تعاملها مع البنوك والتً تطلب تطرح إشكالٌة كبٌرة للمإسسات الصغٌرة والمتوسطة 
عقود الملكٌة لمنح القروض، ٌضاف إلى ذلك تعدد الهٌبات المكلفة بمنح قطع األراضً مما 
أدى تداخل الصالحٌات بٌن مختلف الهٌبات وانتشار النزعات واالحتالل غٌر العقالنً 

 ناعً.للفضاء الص
من  % 20,8 زرٌة للمناطق الصناعٌة حٌث أن مولعل ما زاد الوضع تعقٌد الوضعٌة ال

                              محٌط المناطق الصناعٌة ٌوجد فً وضعٌة سٌبة فً منطقة الوسط.
%34,4لتتجاوز التنمٌة الوطنٌة  فً الغرب %62,8 فً الشرق، %43,5فٌها تتعدى نسبة

(2)
. 

لعقار توزٌعا غٌر مدروسا، إذ نجد الكثٌر من األراضً ال زالت ٌودا أو كما عرف ا
استغلت لنشاطات أخرى خارج هذا القطاع، بٌنما بقً الكثٌر من المستثمرٌن الحقٌقٌٌن أو 
الذٌن ٌرٌدون توسع نشاطهم ٌعانون من مشكل العقار، وفً هذا اإلطار نورد المثال التالً 

ه الوالٌة طلبات كبٌرة وواسعة األراضً االستثمارٌة، لوالٌة عنابة حٌث استقبلت هذ
والنتٌجة كانت كما ٌلً

(3)
: 

 (: توزٌع العقار فً والٌة عنابة.      18-2جدول رقم )

عدد الحصص  المناطق
 المغلوقة

الحصص المستعملة 
 غٌر المستعملة

نسبة الحصص غٌر 
 المستعملة

 المناطق الصناعٌة 
 المناطق الناشبة

253 
322 

104 
190 

41% 
59% 

 %100 294 575 المجموع

 عثمان بوزٌان، قطاع المإسسات الصغٌرة والمتوسطة فً الجزابر. المصدر:
 
 
 
 
 
 
( نصٌرة قرٌش: آلٌات وإجراءات تؤهٌل المإسسات الصغٌرة والمتوسطة فً الجزابر، مداخلة فً ملتقى حول متطلبات 1)

 .  2006أفرٌل  18و17لعربٌة فً جامعة الشلف لٌومً تؤهٌل المإسسات الصغٌرة والمتوسطة فً الدول ا
 ( جمال بلخٌاط مرجع سابق 2)
( عثمان بوزٌان: قطاع المإسسات الصغٌرة والمتوسطة فً الجزابر متطلبات التكٌف والٌات التؤهٌل مداخلة فً ملتقى 3)

 . 2006أفرٌل  18و 17دولً لٌومً 
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 المشاكل الفنٌة:  -3
ة والمتوسطة على قدرات وخٌرات أصحابها فً العمل بصفة تعتمد المإسسات الصغٌر

ربٌسٌة، كما أنها تستخدم أجهزة ومعدات أقل تطورا عن ذلك المستخدمة فً المإسسات 
الكبٌرة، أوال تتبع أسالٌب الصٌانة، واألسالٌب اإلنتاجٌة المتطورة التً تساعدها على 

 مٌة فً األسواق الدولٌة.تحسٌن جودة منتجاتها بما ٌتماش مع المواصفات العال
كما أن استخدام أو اختٌار المواد الخام ومستلزمات اإلنتاج الالزمة ألعمال هذه المإسسات 
قد ال ٌخضع لمعاٌٌر فنٌة وهندسٌة مدروسة ولكنها تعتمد فً أغلب األحٌان على خبرة 

لى عدم أصحاب المإسسات التً قد تكون محدودة فً بعض المجاالت األمر الذي قد ٌإدي إ
تحقٌق هذه المإسسات ألهدافها فً بعض األحٌان

(1)
. 

 مشاكل صعوبة الحصول على المعلومات:  -4
إن غٌاب وضعف النظام المعلومات وسوء التحكم فً تقنٌا والٌات التسٌٌر تجعل هذا النوع 

خاصة فً بداٌاتها  من المإسسات هشة وغٌر قادرة على المنافسة وكذا التغٌرات البٌبٌة
لى، فمن المإكد أن المإسسة الصغٌرة والمتوسطة، تتواجد فً محٌط معلوماتً ضعٌف األو

 للغاٌة وال ٌساعد على تنمٌتها ونموها.
فغٌاب المعرفة الكافٌة عن هذه المإسسات، ٌجعل قٌام هذه المإسسات فً فوضى عارمة 

، وشح النعدام الدراسات الجادة فً معرفة خصابص وقدرات هذه المإسسات بصورة جٌدة
المعلومات الضرورٌة عن المهتمٌن بهذا القطاع وهو ما ٌتطلب تشخٌصا دقٌقا للمإسسات 

الصغٌرة والمتوسطة
(2)

. 

 مشاكل المعرفة والبحث العامً: -5
توجد العدٌد من المشاكل المتعلقة بمدى انتشار الوعً والمعرفة بمدى أهمٌة المإسسات 

ونقص الخبرة فً المجال التعامل مع هذه  الصغٌرة والمتوسطة فً التنمٌة االقتصادٌة
 المإسسات ومن بٌن هذه المشاكل ما ٌلً:

 رفة الجادة فً مع غٌاب المعرفة الكافٌة عن هذه المإسسات نظرا النقص الدراسات
 خصابص وقدرات المإسسات الصغٌرة والمتوسطة بصورة دقٌقة وعلمٌة.

 متوسطة وتنمٌتها امتدادا غٌاب المتخصصٌن فً اقتصادٌات المإسسات الصغٌرة وال
للمشكلة السابقة، ولعل القصور فً المشكل السابق هو غٌاب اإلطار المتخصص فً هذا 

 المجال.

  نقص توافر فرص التدرٌب الجٌد والمناسب إلعداد األفراد إلقامة وإدارة المإسسات
 الصغٌرة والمتوسطة.

 لمتوسطة وضعف تعدد الجهات المهتمة وغٌر المتخصصة بالمإسسات الصغٌرة وا
سٌق فٌما بٌنها ونقص الخبراء فً هذا المجالالتن

(3)
. 

 
 
 ( نصٌرة قرٌش: مرجع سابق.1)
( شرٌف خٌاط: التجربة الجزابرٌة فً تطوٌر وترقٌة المإسسات الصغٌرة والمتوسطة ودورها فً التنمٌة مداخلة فً 2)

 .2006أفرٌل  18و 17ملتقى دولً، جامعة قالمة لٌومً 
بلمحمدي: المإسسات الصغٌرة والمتوسطة كؤداة لتحقٌق التنمٌة االقتصادٌة فً ظل العولمة، رسالة ماجستٌر  ( سٌدعل3ً)

 .  127ص 2005غٌر منشورة، جامعة البلٌدة 
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 المشاكل التكنولوجٌة:  -6
إن من أبرز خصابص المإسسات الصغٌرة والمتوسطة فً أغلب الدول النامٌة هو إتباعها 

تقلٌدي تقف حجر عثرة أمام تلك المإسسات وٌحول بٌنها وبٌن الدخول أسلوب تكنولوجً 
إلى أسواق واسعة األمر الذي ٌعرضها للمنافسة القاتلة وحرمانها من الدخول إلى أسواق 
وجدٌدة، هذا باإلضافة إلى صعوبة الحصول على التكنولوجٌا، لضعف مواردها المالٌة من 

ى، كما أن عملٌة التجدٌد واالبتكار تتطلب جهة وضعف تؤهٌل مستخدمٌها من جهة أخر
متخصصٌن ذوي مإهالت فنٌة عالٌة فً مجال البحث والتطوٌر، وهذا ما تعانً منه 

المإسسات الصغٌرة والمتوسطة فً مجال التخصص
(1)

. 

 مشاكل المحٌط الجبائً:  -7
 ، وبعض التحفٌزات الجبابٌة الممنوحة1992على الرغم من اإلصالح الجبابً لسنة 

للمإسسات الصغٌرة والمتوسطة حدٌثة النشؤة، إال أنها ال تزال تعانً من بعض المشاكل فً 
هذا المجال والتً تتمثل فً

(2)
: 

 .اقتطاع الضرابب والرسوم المطبقة فً دورتها االستغاللٌة العادٌة 

 .تطبٌق الرسم اإلضافً الخاص الذي انعكس سلبا على هذه المإسسات 

 ابً بعدم المرونة األمر الذي حال دون إعطاء فرص استثمارٌة كما ٌتمٌز النظام الجب
 سواء وطنٌة أو أجنبٌة.

  وبالتالً فان األعباء الضرٌبٌة التً تحملها المإسسات الصغٌرة والمتوسطة الوطنٌة ال
تزال بؤي حال من أحوال ال تساعد على رفع العمل اإلنتاجً، بل تتسبب فً تنامً 

فً خانة التهرب والغش الجبابً. كما أن السٌاسة الجبابٌة  األنشطة الموازٌة التً تصب
فً معامالتها بمعدل ضرٌبً ال  فً الجزابر ال تؤخذ بعٌن االعتبار حجم المإسسات

ٌختلف عن المإسسات الكبٌرة الحجم، أو حسب نوع المنتوج من أجل تحفٌز االستثمار 
فً القطاعات المهملة من طرف االستثمار الخاص

(3)
. 

 كلة ضعف التكوٌن والعمل المؤهل:مش -8
( الجزابر فً UNESCOلقد وضعت منظمة األمم المتحدة للتربٌة والعلوم الثقافٌة ) 

على المستوى العالمً من حٌث الكفاءة التعلٌمٌة، وهذا داللة على تدهور  118المرتبة 

والتعلٌمٌة ال نظامها التعلٌمً والتكوٌنً األمر الذي ٌجعل من مخرجات المنظومة التكوٌنٌة 
تتناسب واحتٌاجات الجهاز اإلنتاجً. باإلضافة إلى غٌاب التدرٌب والتكوٌن علة المستوى 
المإسسات اإلنتاجٌة نتٌجة للصعوبات المالٌة التً تعانٌها وقدم وسابل اإلنتاج والتً ال تمكن 

من تحسٌن المستوى الفنً للعمال وكذا غٌاب ثقافة االستثمار فً العنصر البشري
(4)

. 
 
 
 
 
مع (  برودي نعٌمة: التحدٌات التً تواجه المإسسات الصغٌرة والمتوسطة فً الدول العربٌة ومتطلبات التكٌف 1)

 .2006أفرٌل  18و 17المستجدات العالمٌة، مداخلة فً ملتقى..، جامعة تلمسان لٌومً 
 ( نصٌرة قورٌش مرجع سابق.2)
 .126( سٌدعلً بلمحمدي: مرجع سابق ص3)
 ال بلخٌاط: مرجع سابق.( جم4)
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 مشاكل العمالة وظروف تأمٌنها: -9 

تفتقر المإسسات الصغٌرة والمتوسطة إلى الكوادر الفنٌة ألسباب كثٌرة من بٌنها المشكل 
المتعلق بعدم مالبمة نظم التعلٌم والتدرٌب لمتطلبات التنمٌة فً هذا القطاع، وتفضٌل العمالة 

ى حٌث األجور األعلى والمزاٌا األفضل والفرص المإسسات الكبرالماهرة للعمل فً 
األكبر للترقٌة

(1)
.  

لذا فان أصحاب المإسسات الصغٌرة والمتوسطة ٌضطر إلى توظٌف عمال غٌر مهرة 
وتدرٌبهم أثناء العمل، غٌر أنه كثٌرا ما ٌترك العامل وظٌفته بمجرد إتقان العمل وٌتوجه 

زاٌاها، ولذلك فان اضطرار المإسسات لالنضمام للمإسسات الكبٌرة لالستفادة من م
الصغٌرة والمتوسطة إلى توظٌف عمالة غٌر ماهرة باستمرار وتحمل مشاكل وأعباء 

لضمان بقابها فً العمل، تدرٌبهم، فضال عن دفع أجور مرتفعة لبعض التخصصات النادرة 
إلى ارتفاع  تشكل أسبابا من شؤنها تخفٌض اإلنتاجٌة وجودة السلع والخدمات المقدمة، إضافة

التكالٌف
(2)

 .     

والى جانب نقص الكفاءات العلمٌة هناك مشكلة التؤمٌنات االجتماعٌة حٌث تشترط هٌبة 
التؤمٌنات االجتماعٌة على صاحب العمل التؤمٌن على كافة العاملٌن بالمإسسة أٌا كان 
عددهم، ٌتقاسم أصحاب المإسسات الصغٌرة والمتوسطة عن ذلك سبب قصور الوعً 
وعدم إدراك مفهوم التؤمٌنات االجتماعٌة أو عدم الرغبة فً تحمل أقساط التؤمٌن أو لعدم 
استقرار العمالة وسرعة دورانها، كما قد ٌلجؤ بعضهم إلى التهرب فً سداد ما علٌهم من 
مستحقات للتؤمٌنات إذا لم تتوفر لدٌهم السٌولة الكافٌة مما ٌعرضهم إلى دفع غرامات وفوابد 

ٌف أعباء جدٌدة علٌهمتضتؤخٌر 
(3)

.  

 
 مشاكل التسوٌق: -11

تعانً المإسسات الصغٌرة والمتوسطة فً الجزابر من مشكل التسوٌق سواء على المستوى 
المحلً أو على المستوى الخارجً، وٌعود ذلك أساسا إلى المنافسة التً تواجهها تلك 

م والخاص، أو من جانب المإسسات سواء من جانب المإسسات الكبٌرة فً القطاعٌٌن العا
غزو المنتجات األجنبٌة ألسواقها والذي ٌنجم عنه ضٌق حجم سوق المإسسات الصغٌرة 
والمتوسطة المحلٌة بسبب ضٌق المنافذ التسوٌقٌة التً ٌتم من خاللها تصرٌف المنتجات، 

وقد ٌإدي ذلك إلى تعرض تلك المإسسات إلى احتمال التوقف المإقت أو النهابً
(4)

. 
ما ٌلًٌن العقبات التً تواجه منتجات المإسسات الصغٌرة والمتوسطة ومن ب

(5)
: 

  عدم وجود منافذ تسوٌقٌة منتظمة لتعرٌف المستهلك المحلً والخارجً بمنتجات 

 .ًوخدمات هذه المإسسات فضال عن ضٌق السوق المحل 

 

 
 ( عثمان بوزٌان مرجع سابق.1)
 ( فوزي فتات: مرجع سابق. 2)
المشاكل والتحدٌات الربٌسٌة للمإسسات الصغٌرة والمتوسطة فً الوطن العربً، مداخلة فً  ( محمد فرجً:3)

 .2006أفرٌل  18و 17ملتقى،..... جامعة الجزابر لٌومً 
 ( نعٌمة برودي: مرجع سابق.4)
 ( للتفصٌل أكثر أنظر: نصٌرة قورٌش، مرجع سابق، نعٌمة برودي: مرجع سابق، محمد قرحً: مرجع سابق.5)
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عدم إتباع األسلوب العلمً الحدٌث فً المجال التسوٌق ونقص الكفاءات التسوٌقٌة وعدم  

االهتمام بإجراءات البحوث التسوٌقٌة الخاصة فً المجال دراسة األسواق وأسالٌب النقل، 
والتوزٌع، والتعببة والتغلٌف، وأذواق المستهلكٌن. األمر الذي ٌحد من قدرة هذه المإسسات 

 تجاتها.على تسوٌق من

  تفضٌل المستهلك المحلً للمنتجات األجنبٌة المماثلة بدافع التقلٌد أو المحاكاة مما ٌحد
 على طلب المنتجات المحلٌة.

 لمثٌالتها  عدم توفر الحوافز الكافٌة للمنتجات المحلٌة مما ٌإدي إلى منافسة المستوردة
اسات اغراقٌة لتوفٌر من المنتجات المحلٌة وقٌام بعض المإسسات األجنبٌة بإتباع سٌ

منتجاتها لألسواق المحلٌة بؤسعار تقل عن أسعار المنتج المحلً مما ٌإدي إلى ضعف 
 الموقف التنافسً للمإسسات الوطنٌة.

  نقص المعلومات واإلحصاءات المتاحة لدى هذه المإسسات خاصة فٌما ٌتعلق
 بالمإسسات المنافسة وشروط ومواصفات السلع المنتجة.

 سسات متخصصة لتسوٌق منتجات هذا القطاع.عدم وجود مإ 

  ًعدم القدرة على القٌام بعملٌات الدعاٌة واإلعالن الكافٌة لمنتجات هذه المإسسات ف
 الخارج نتٌجة ارتفاع تكالٌف تلك العملٌات.

  عدم وجود دراسات لألسواق الخاصة من حٌث الحجم وطبٌعة األسواق وكذا طبٌعة
 الصغٌرة والمتوسطة. المنافسة التً تواجه المإسسات

  ،عدم االهتمام بتطوٌر المنتجات بما ٌتناسب مع أذواق المستهلكٌن األجانب والمحلٌٌن
  حٌث ٌظل المنتج ٌنتج بنفس المواصفات لفترة طوٌلة دون إجراء أي تعدٌل أو تطور.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جزائر.المطلب الثانً: مشاكل تموٌل المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة فً ال



  

 

51 

 

 المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة فً الجزائر :ثانًالفصـل ال     
  

إن حاجة المإسسات الصغٌرة والمتوسطة للتعامل مع البنوك واالستفادة من خدماتها 
المتنوعة هً حاجة حٌوٌة وملحة وتملٌها متطلبات العمل المٌدانً ومقتضٌات المحٌط الذي 
تتعامل فٌه هذه المإسسات، كما أن حاجة المإسسات الصغٌرة والمتوسطة لألموال هً 

ة فهً تشمل األموال الموجهة لالستثمار وتلك الموجهة للنشاط حاجة مستمرة وواسع
االستغاللً للمإسسة أو تلك المتعلقة بالخزٌنة، إلى حد الوصول إلى الحسابات البنكٌة 

المدٌنة أو التسبٌقات البنكٌة
(1)

واعتماد هذه المإسسات على مصادر التموٌل الذاتً سواء . 

والموردون. أو السوق غٌر الرسمً هً مصادر  كان عابلً أو من األصدقاء أو الزبابن
غٌر كافٌة لمتطلبات تموٌل المإسسات الصغٌرة والمتوسطة وعلٌه ٌبقى االعتماد فً تموٌل 

ا بدرجة أساسٌة على تموٌل البنوكنشاطها قابم
(1)

. 
وفً هذا الصدد نجدها تواجه عدة مشاكل من بٌنها ما ٌتعلق بطبٌعة النظام للجهاز 

 د ذاته كونه ضعٌفا نظرا للخصابص التً ٌتمٌز بها أهمها:المصرفً فً ح
عجز فً التسٌٌر، عدم الكفاءة فً تقدٌر األخطار لعدم أهلٌة وكفاءة البنوك الوطنٌة وقدراتها 
االبتمانٌة، عجز نظام اإلعالم، التسوٌق واالتصال، عدم توافق اإلصالحات البنكٌة مع 

ورة أزمة التموٌل سعت الوزارة المكلفة و برامج اإلصالحات االقتصادٌة. ونظرا لخط
الحكومات المتعاقبة للمضً قدم فً إبرام بروتوكول مع البنوك من أجل منح األولوٌة 
لتموٌل قطاع المإسسات الصغٌرة والمتوسطة الحٌوي، إال أن مبادئ وشروط حصول هذه 

ى ذلك هً المإسسات على قروض من البنوك التجارٌة مازالت محدودة، وأحسن دلٌل عل
ملٌار دج للقطاع  838التً بلغت فٌها القروض الممنوحة  2002و 2001أرقام سنتً 

من هذه القروض استفادت منها المإسسات العمومٌة %70األعمال، غٌر أن أكثر من 
(2)

 .

وٌمكن حصر أهم األسباب للمشاكل التً ٌعانً منها قطاع المإسسات الصغٌرة والمتوسطة 
 ا ٌلً:فً مجال التموٌل فٌم

 
 :معوقات تتعلق بالتكالٌف والضمانات 

من بٌن أخطر المشاكل التً تواجه أصحاب المإسسات الصغٌرة والمتوسطة وتحد من 
 الرغبة فً االستثمار، نجد مشكلة تكالٌف التموٌل المصرفً المتمثلة فً:

 رسمٌة ارتفاع أسعار الفابدة والفوابد المسبقة وتكالٌف أخرى سواء كانت رسمٌة أو غٌر -
ارتفاع أسعار الفابدة على القروض الممنوحة لألغراض االستثمارٌة لتعوٌض درجة  -

 المخاطر.
انعدام الثقة بٌن البنوك والمإسسة، فالبنوك تعتبر عملٌة تموٌل لمإسسات الصغٌرة  -

والمتوسطة عملٌة فٌها مخاطرة كبٌرة كون أن أغلبها ال تتوفر على أصول عقارٌة ٌمكن أن 
 .كضمان للقرض تقدمها

 
 
 
 .119( سٌد علً بلمحمدي: مرجع سابق ص1)
 .( سمٌر سحنون : مرجع سابق2)

 
 



  

 

52 

 

 المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة فً الجزائر :ثانًالفصـل ال     
كثرة الشروط التً تفرضها البنوك على المإسسات من أجل الحصول على القروض  - 

ومنها الشروط القاسٌة التً وضعها البنك الجزابر على القروض البنكٌة، والمتمثلة فً 
 من مبلغ حجم االستثمار. %30بـ: التموٌل البنكً المحدد

ملٌون دج إلنشاء شركات ذات المسإولٌة  30وتحدٌد سقف التموٌل للمبالغ االستثمارٌة بـ 
وعلٌه  ملٌون دج إلنشاء مإسسات فردٌة وتضامنٌة. 10المحدودة أو شركة ذات األسهم، و

 تبقى التكالٌف والضمانات عابق للكثٌر من الراغبٌن فً االستثمار.
أن فبة عرٌضة من المجتمع الجزابري ترى أن التقنٌات البنكٌة المعمول بها فً البنوك كما 

التجارٌة نوع من المعامالت الربوٌة وبالتالً فمهما كان سعر الفابدة فال تتعامل مع البنك 
بحجة عقابدٌة مرفوضة شرعا وهذه الوضعٌة تدفع الكثٌر منهم للعزوف عن التموٌل 

 نشاطات فً إطار اقتصاد غٌر الرسمً. المإسسً واقتصار على
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
أنظر المراجع: عبد القادر بابا: مقومات تؤهٌل المإسسات الصغٌرة والمتوسطة ومعوقاتها فً الجزابر، مداخلة فً  (1)

رجع سابق، ، محمد فرحً: مرجع سابق، سمٌر سحنون: م2006أفرٌل  18و 17ملتقى....، جامعة مستغانم لٌومً 
 شرٌف غٌاط: مرجع سابق. 
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  :كثرة اإلجراءات وغٌاب صٌغ التموٌل البدٌلة 

إن البنوك التجارٌة العمومٌة هً الممول الوحٌد والرسمً فً الجزابر، ومن المعروف أنها 
تضع إجراءات تبدو ضرورٌة فً وجهة نظرها لضمان استرجاع القروض، غٌر أن 

أسالٌب منح القروض للمإسسات باختالف أحجامها المإسسات تعجز عن توفٌرها. أما 
وطبٌعتها القانونٌة محدودة وٌقتصر على ما ٌلً

(1)
: 

 السحب على المكشوف من أجل تموٌل االستغالل. -
 سنوات.  5استخدام قروض االستثمار لمدة ال تتجاوز  -

إضافة إلى ذلك ضعف تكٌف المنظومة المالٌة المحلٌة مع متطلبات المحٌط والقضاء 
القتصادي الجدٌد، فعلى الرغم من الحدٌث عن إجراءات دعم مالً وتشجٌع وتحفٌز ا

االستثمارات والشراكة، فان الواقع ٌشٌر إلى خالف ذلك حٌث ٌعكس اصطدام كل هذه 
التطورات بالتعقٌدات والبطء فً دراسة ومعالجة ملفات القروض ومنها

(2)
: 

   غٌاب ونقص شدٌد فً التموٌل الطوٌل األجل.     -
المركزٌة فً منح القروض وتمركز المعامالت بٌن البنوك والعمالء على مستوى  -

الجزابر العاصمة، ومن تم فان معالجة الملفات، خاصة بالنسبة للعمالء الموزعٌن على 
التراب الوطنً، تعانً من تؤخٌر كبٌر له عالقة بتماطل تنفٌذ ونقل الملفات إلى 

أشهر مما قد ٌنتج عنه  06الملفات القروض حتى العاصمة، وقد تفوق مدة الرد على 

 الصرف.تغٌر أسعار التجهٌزات وأسعار 

 غٌاب الشفافٌة فً تسٌٌر عملٌة منح القروض. -

 
  :مشاكل متعلقة بالشروط ومبادئ التموٌل 

ترى البنوك أن تموٌل المإسسات الصغٌرة والمتوسطة شدٌد الخطورة السٌما أن معدالت 
ة الصغٌرة منها كبٌر، وٌستوجب على البنك القٌام بدراسات فشل هذه المإسسات وخاص

وتؤكد من صحة المعلومات المقدمة، كما تؤخذ عوامل موضوعٌة تتعلق بجدوى المشروع 
المحتملة وعوامل أخرى تؤخذ بعٌن االعتبار كفاءة صاحب المإسسة وأخطار  ةوالمردودٌ

، هذا فً طة بالمإسسة ونشاطهاتقلبات األسواق على المإسسة وغٌرها من العوامل المحٌ
حالة المشروعات حدٌثة النشؤة، بٌنما فً حالة المشروعات القابمة، فان البنوك تهتم بالمركز 

سنوات(، غٌر أن كثٌر من طالبً القروض 3المالً لهذه المإسسة ونواتج السنوات السابقة )

المعلومات  ال ٌصرحون برقم األعمال خوفا من الضرابب، وهذا ما ٌإدي لعدم صحة
السابقة حول األرباح والتً تعتمد علٌها البنوك فً التحلٌل المالً للمإسسة، وبالتالً مصدر 

لعدم تناظر المعلومات بٌن طرفً التعامل
(3)

 .  

 
 
 
 
 ( سمٌر سحنون: مرجع سابق.1)

 ( شرٌف غٌاط: مرجع سابق، محمد فرحً: مرجع سابق، سمٌر سحنون: مرجع سابق.2)
راجع: سمٌر سحنون: مرجع سابق، عبد القادر باب: مرجع سابق، مغنٌة موسوس: ترقٌة محٌط المإسسات ( أنظر الم3)

 .2006أفرٌل  18و 17حالة الجزابر : مداخلة فً ملتقى ... جامعة الشلف لٌومً الصغٌرة والمتوسطة دراسة 
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األنظمة  قد تطرق فً تقرٌر له أن 2002وٌمكننا اإلشارة إلى أن البنك العالمً عام 

المصرفٌة فً بلدان الشرق األوسط وشمال إفرٌقٌا تضع شروط ومبادئ تعرض المإسسات 
الصغٌرة والمتوسطة للمشاكل المالٌة. وأكد التقرٌر أٌضا أن التموٌل المإسسً محدود 
وتستفٌد منه المإسسات الكبرى فقط. كما ٌعانً أغلب الشباب الحامل للمشارٌع صعوبة فً 

نك ٌؤتً فً مقدمتها المبدأ األساسً أال وهو حجم األموال الخاصة الذي توفٌر شروط الب
حسب الحاالت %50أو  %10ٌجب أن ٌساوي أو ٌفوق 

(1)
. 

 
 :محدودٌة التموٌل المتعلقة بالحجم والمشروطٌة واألولوٌات 

إن البنوك تعتبر أن عملٌة إقراض المإسسات الصغٌرة والمتوسطة محفوفة بالمخاطر، لذلك 
ال تتحمس أوال تظهر حماسا لتموٌلها بحجة عدم توافر الضمانات وغٌرها من الحجج فإنها 

من بٌنها الشروط التعجٌزٌة لعملٌة اإلقراض وأمام هذا كله نجد المإسسات الصغٌرة 
والمتوسطة نفسها تواجه ما ٌلً

(2)
: 

عدم توفر جهة رسمٌة تعمل على تقدٌم قروض بضمان حكومً كما ٌحدث فً  -
 الصناعً والزراعً.القطاعٌٌن 

فرض نمط واحد فً المعاملة من حٌث فترات السماح ومدة السداد، باإلضافة إلى التشدد  -
فً تقوٌم مصداقٌة أصحاب المشروعات، بصرف النظر عن أن طبٌعة هذه المشروعات 

 ال تتناسب مع هذا النمط، مما ٌإدي إلى ارتفاع احتماالت التعثر فً السداد.

 تفاع نسبة الفوابد، وعدم وجود برامج لضمان المخاطر.صغر قٌمة القرض وار -

وجود تمٌٌزا واضحا بٌن القطاع العام والقطاع الخاص فً المجال منح القروض، وهو  -
ما ٌتناقض مع النصوص التشرٌعٌة، فالمإسسات العمومٌة وخاصة الكبرى منها مازالت 

    تحظى بامتٌازات خاصة لدى البنوك العمومٌة.     
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 سمٌر سحنون: مرجع سابق. (1)
 .أنظر المراجع: عبد القادر بابا: مرجع سابق، سمٌر سحنون: مرجع سابق (2)
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 (: مشاكل المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة فً الجزائر.3-2شكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مشاكل المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة فً الجزائر
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 ود الدولة فً مجال دعم تموٌل المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة.: جهالثالثالمطلب 
نظرا للدور االستراتٌجً الذي تلعبه المإسسات الصغٌرة والمتوسطة فً كل االقتصادٌات 

من اإلنتاج العالمً للسلع والخدمات، ومن أجل هذا  %70حٌث تمثل مساهمتها بحوالً 

قة بداٌة من التسعٌنات، ولهذا أعطت عرفت السٌاسة االقتصادٌة فً الجزابر تحوالت عمٌ
الدولة مجاال واسعا لدعم نمو وترقٌة المإسسات الصغٌرة والمتوسطة فً مختلف المجاالت، 

 وأهم هذه المجاالت هو مجال التموٌل نذكر أهمها:
 (:ANSEJ) الوكالة الوطنٌة لدعم تشغٌل الشباب -1

كل الصٌغ المإدٌة إلنعاش قطاع إلى تشجٌع  لدعم تشغٌل الشبابتسعى الوكالة الوطنٌة 
التشغٌل االسبانً من خالل إنشاء مإسسات صغٌرة ومتوسطة إلنتاج السلع والخدمات

(1)
 ،

وتقوم الوكالة بالمهام التالٌة
(2)

: 

  ًتقدٌم الدعم المالً والمعنوي والفنً للمستحدثٌن، وتسهر على كونها تعمل ف
المداخل من جهة، وضمان استرداد المجاالت المربحة ومستمرة لضمان الشغل وتحقٌق 

 الدٌوان المحصل علٌها من جهة أخرى.

  تقدٌم اإلعانات المالٌة للمإسسات المصغرة حٌث ٌستفٌد أصحابها من قروض بدون
فوابد تمنحها الوكالة فً حالة التموٌل الثنابً

)*(
، وفً حالة التموٌل الثالثً

)**(
تقدم  

للحصول على قرض مصرفً تتحمل  قروض بدون فوابد وتساعد أصحاب المإسسات
الوكالة جزءا من فوابده حسبا لطبٌعة النشاط ومكانه، وتشمل صٌغة التموٌل الثالثً ما 

 ٌلً: 

المساهمة المالٌة ألصحاب المإسسات، وتتغٌر نسبة المساهمة حسب تغٌر حجم  -
 االستثمار وموطنه.

 قرض بدون فابدة تمنحه الوكالة ٌتغٌر حسب مستوى االستثمار. -

قرض بنكً ٌخفض جزء هام من فوابده من طرف وكالة دعم تشغٌل الشباب، وٌتم  -
ضمانه من طرف صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوحة للشباب 

 ذوي المإسسات كما ٌوضحه الجدول التالً:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .سمٌر سحنون مرجع سابق( 1)
 ، نجٌة ضحاك مرجع سابق، سمٌر سحنون مرجع سابق.أنظر المراجع: شرٌف غٌاط: مرجع سابق (2)
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 (: الهٌكل المالً للتموٌل الثالثً.19-2الجدول رقم )
 

قٌمة االستثمار أقل من  
 دج 2000000

 االستثمار ما بٌنقٌمة 
 دج 2000001-10000000

 %20 %25 القروض بدون فابدة

المناطق 
 الخاصة

 %08 %05 المساهمة الشخصٌة

 %72 %70 نكٌةالقروض الب

المناطق 
 األخرى

 %10 %05 المساهمة الشخصٌة

 %70 %70 القروض البنكٌة

: هارون الطاهر: إشكالٌة تموٌل المإسسات الصغٌرة والمتوسطة، مداخلة فً المصدر
، نقال عن منشورات الوكالة الوطنٌة 2006أفرٌل  18و 17ملتقى..... جامعة باتنة لٌومً 

 لدعم تشغٌل الشباب.
 
 الشركات اإلقراض االٌجاري: -2

الذي تطبق االعتماد االٌجاري فً  10/01/1996المإرخ فً  09-06بعد ظهور األمر 

السوق الجزابرٌة، إلى جانب النظام الصادر عن بنك الجزابر الذي ٌحدد كٌفٌات تؤسٌس 
من الشركات االعتماد االٌجاري ساهمت شركات االعتماد االٌجاري، تم اعتماد مجموعة 

شكل كبٌر المإسسات الصغٌرة والمتوسطة فً إٌجاد مصادر تموٌل جدٌدة نذكرها فٌما ب
ٌلً

(1)
: 

 
 Arab leasing corporation :(ALC. الشركة العربٌة لإلٌجار المالً )2-1

ملٌون دج مقسم  758هً أول شركة لإلٌجار المالً تم اعتمادها برأسمال قدره 
ن موزعة على النحو التالًمساهمٌ 7سهم تم اكتسابها من 75800على

(2)
: 

 
 %34بنك المإسسة العربٌة المصرفٌة الجزابر  -

 %25الشركة العربٌة لالستثمار  -

 %7المإسسة المالٌة الدولٌة  -

 %20الصندوق الوطنً للتوفٌر واالحتٌاط  -

 %14مإسسات أخرى  -

 
 
   
مإسسات الصغٌرة والمتوسطة بالجزابر، مداخلة فً ( محمد زٌدان: الهٌاكل واآللٌات الجدٌدة الداعمة فً تموٌل ال1)

 .2006أفرٌل  18و 17ملتقى....جامعة الجزابر لٌومً 
  ( أنظر المراجع شرٌف غٌاط مرجع سابق، محمد زٌدان مرجع سابق.2)
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بمنح أولى قروضها لفابدة  2002وكانت المإسسة لإلٌجار المالً قد بدأت نشاطها فً ماي 

ملٌون دٌنار، وٌتم منح  75,5المتوسطة بقٌمة إجمالٌة قدرها المإسسات الصغٌرة و
سنوات مع نسبة هامشٌة ال  5و 4القروض من قبل الشركة على فترة إٌجار تمتد ما بٌن 

ملٌون دٌنار وال ٌزٌد  15كما أن المبلغ المحدد للقروض ٌجب أن ال ٌقل عن  %5تتعدى 
دة قصٌرة ومتوسطة المدى كالقرض ملٌون، وقد أدخلت الشركة وسابل تموٌل جدٌ 95عن 

باإلٌجار الذي ٌسمح للمإسسات الصغٌرة والمتوسطة بتؤجٌر القارات الثانٌة والمنقولة ذات 
االستعمال الصناعً، وقد تخصصت بشكل واضح فً تموٌل العقارات لفابدة مختلف 

 7800مإسسة بمبلغ ٌزٌد عن  125المإسسات، وفً هذا الصدد قامت المإسسة بتموٌل 

 ملٌون دٌنار. 
 
 : SALEM ت. الشركة الجزائرٌة إلٌجار المنقوال2-2

تعتبر هذه المإسسات أو الشركة فرعا من الصندوق الوطنً للتعاون الفالحً، ٌبلغ 
ملٌون دج موزع كما ٌلً 200رأسمالها اإلجمالً 

(1)
: 

 من الصندوق الوطنً للتعاون الفالحً. 90%
 المجموعة القابضة للمٌكانٌك. 10%

ن المزاٌا التً ٌقدمها قرض اإلٌجار المعمول به فً الشركة الجزابرٌة لالعتماد االٌجاري إ
ال ٌتطلب تموٌال إضافٌا من جانب  %100هو أنه ٌعد تموٌال شامال للمنقوالت حسب 

المستؤجر على عكس طرق التموٌل األخرى كما أنه ٌقدم المزاٌا التالٌة
(2)

: 

تسمح باهتاك األصل الموجد لمدة طوٌلة كافٌة مرتبطة  ٌعتبر قسط اإلٌجار ثابتا بكٌفٌة -
متناقض  امتالكبالمدة المقدرة لالستعمال االقتصادي لألصل بالمقابل ٌمكن تطبٌق 

 بطلب من المستؤجر.
المتحصل علٌها، كما ٌمكن أن ٌمتد تحوٌل الملكٌة  ةٌسدد األصل انطالقا من المردودٌ -

 ذا األخٌر.لصالح المستؤجر فً أي لحظة بطلب من ه

 ٌعتبر قسط اإلٌجار كتكلفة استغالل مخفضة من وجهة نظر جبابٌة من الوعاء الضرٌبً. -

ٌستفٌد المستؤجر من كل مٌزة حصل علٌها المإجر كاإلعانة، التخفٌضات من المورد،  -
 المٌزة الجبابٌة.

 
 
 
 
 
 
  
 ( محمد زٌدان: مرجع سابق.1)
حمد زٌدان مرجع سابق، خٌر الدٌن معطً هللا: إشكالٌة تؤهٌل المإسسات ( أنظر المراجع: شرٌف غٌاط مرجع سابق، م2)

 . 2006أفرٌل  18و 17الصغٌرة والمتوسطة فً الجزابر مداخلة فً ملتقى .... جامعة قالمة لٌومً 
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  ASL. شركة قرض اإلٌجار الجزائرٌة السعودٌة: 2-3
البمة لمثل هذه التقنٌة، كما تقوم هذه الشركة بالمساهمة فً تموٌل مختلف المإسسات الم

تشٌر إلى عدم وجود إطار قانونً آنذاك ٌعالج بصفة خاصة قرض اإلٌجار عامة وقرض 
اإلٌجار المالً بصفة خاصة

(1)
. 

وجاءت هذه الشركة بهدف تموٌل الواردات بالعملة الصعبة، من التجهٌزات الموجهة 
ً الجزابر هذه التموٌالت موجهة لالستعمال المهنً من طرف متعاملٌن اقتصادٌٌن مقٌمٌن ف

عامة لمساندة نشاط مهنً ولٌس تجاري، وٌمكن أن تحتوي هذه التجهٌزات على
(2)

: 

 وسابل النقل: بخٌرات، طابرات، سٌارات النقل البري أو الحدٌدي. -
 تجهٌزات المرافقة: حاوٌات، رافعات، جرارات. -

من سلسلة صناعٌة عدا وسابل صناعٌة: تجهٌزات ٌمكن أن تكون خاصة تمثل كل جزء  -
 المواد المستهلكة )مواد أولٌة،...(.

 وسابل اإلعالم اآللً: التجهٌزات الكبرى الضرورٌة لتسٌٌر الشركات مع لوازمها. -

 وسابل طبٌة: التجهٌزات الكبرى الطبٌة ما عدى المستهلكة.  -
     
 البنوك:-3

د والقرض فً أفرٌل اإلصالحات االقتصادٌة، ألصدر القانون المتعلق بالنق فً إطار
، وذلك إلعادة االعتبار للبنك المركزي فً مهامه الحقٌقٌة، وكذا المإسسة البنكٌة 1990

 .2003و 2001العمومٌة وعرف تغٌرات اٌجابٌة سنة 

وٌمكن تخلٌص تحلٌل نشاط البنوك الجزابرٌة لصالح المإسسات الصغٌرة والمتوسطة من 
 خالل الجدول التالً:

  PMI/PMEنشاط البنوك الجزائرٌة لصالح  (:21-2جدول رقم )

 2111 2111 1999 القروض 

 549523 530264 760597 قروض ممنوحة للقطاع العمومً

 549523 530264 760597 ممنوحة من طرف بنوك عمومٌة -

 - - - ممنوحة من طرف البنوك الخاصة -

 289054 245309 173908 قروض ممنوحة للقطاع الخاص

 249358 218940 159849 طرف بنوك عمومٌة ممنوحة من -

 39696 26369 14059 ممنوحة من طرف بنوك خاصة -

 838577 775573 934505 مجموع القروض

 %94,7 %96,6 %9885 القروض الممنوحة/بنوك عمومٌة %

 %5,3 %3,4 %1,5 القروض الممنوحة/بنوك خاصة %

 نجٌة ضحاك مرجع سابق. المصدر:
 
   
 ٌدان: مرجع سابق.( محمد ز1)
 ( شرٌف غٌاط مرجع سابق.2)
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 تعمل البنوك العمومٌة إلى تشجٌع إنشاء المإسسات والصناعات صغٌرة ومتوسطة وذلك:
توفٌر شروط ترقٌة العالقات السلٌمة بٌن قطاع المإسسات والصناعات الصغٌرة  -

 والمتوسطة والبنوك العمومٌة.
المنتجة ذات قدرة نمو كبٌرة بقٌمة كبٌرة وجٌه القروض البنكٌة لصالح النشاطات ت -

 ومنشبة لمناصب الشغل.

 مرافقة ودعم المإسسات ذات القدرة المصدرة عن طرٌق تموٌل مالبم. -

 تطوٌر الخبرة اتجاه المإسسات عند إعداد مخطط النشاطات المتوقعة. -

 وضع فً متناول هذه المإسسات مقاٌٌس وشروط تقدٌم ملفات القروض.  -
ارة إلى أن تدخل البنوك ٌخضع للقاعدة التجارٌة المعمول بها مع بقٌة وٌمكننا اإلش

المتعاملٌن
(1)

. وٌمكننا عرض توزٌع السلف غٌر معوض الممنوح حسب مختلف قطاعات 

 النشاط من خالل الجدول التالً:
 (: توزٌع السلف غٌر المعوض ممنوح حسب قطاعات النشاط.21-2جدول رقم )

ة السلف القٌم العدد قطاع النشاط
 بالملٌون دج

 %النسبة

 28,99 129332 4826 الزراعة

  201102 7526 الصناعة

 45,20 14145 531 البناء واألشغال العمومٌة

 3,19 28068 153 الخدمات

 6,32 72649 2713 الصناعات التقلٌدٌة

 100 445299 16649 المجموع

 .35ص وزارة المإسسات الصغٌرة والمتوسطة مرجع سابق المصدر:

 
 (:ANGEMالوكالة الوطنٌة لتسٌٌر القرض المصغر) -4

هً 14-04من أهم وظابف هذه الوكالة وفقا للمرسوم التنفٌذي رقم 
(2)

: 

تقدم القروض بدون فوابد واالستشارات واإلعانات للمستفٌدٌن من مساعدة الصندوق  -
 الوطنً لدعم القرض المصغر.

سات المالٌة لتوفٌر التموٌل لالزم للمشارٌع إقامة وتوطٌد العالقات مع البنوك والمإس -
 االستثمارٌة.

كما تعمل الوكالة الوطنٌة لتسٌٌر القرض المصغر على تخفٌض معدالت البطالة من خالل 
تنفٌذ التوجٌهات العامة لبرامج الحكومة، كما تعمل هذه الوكالة وفقا لثالث صٌغ التموٌل 

وضة القتناء المواد األولٌة( إلى غاٌة ابتدءا من سلفه بنكٌة صغٌرة )السلف غٌر مع
الوصول إلى السلف ذات األهمٌة الفابقة والتً تستدعً تموٌال بنكٌا

(3)
. 

   
 شرٌف غٌاط: مرجع سابق. (1)
 نفس مرجع. (2)

 .هارون الطاهر مرجع سابق (3)
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 :صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغٌرة والمتوسطة -5 

أنه إلى ونشٌر إلى غٌرة والمتوسطة هدفه الربٌسً هم ضمان القروض للمإسسات الص 
 14ملٌار دج، من بٌنها  12366ضمان بمبلغ قدر بـ  67فقد تم قبول  31/08/2005غاٌة 

 5ضمان مقدم لمإسسات الصناعات الغذابٌة، وضمانات مقدمة لمإسسات مواد البناء، 
ضمانات لمإسسات صناعة المطاط والمواد  4ضمانات لمإسسات صناعة البالستٌك، 

ضمان مقدمة لمإسسات األشغال العمومٌة، الصناعة المنجمٌة وصناعات  35مشابهة، ال
الزجاج، والمإسسات الفندقٌة وغٌرها

(1)
. 

 صندوق ضمان قروض استثمارات المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة: -6
، وٌهدف الصندوق إلى تحقٌق ما ٌل2006ًبدأ الصندوق نشاطه الفعلً فً بداٌة  

(2)
: 

لقروض البنكٌة التً تستفٌد منها المإسسات الصغٌرة والمتوسطة لتموٌل ضمان تسدٌد ا -
وتوسٌعها،  االستثمارات المنتجة للسلع والخدمات المتعلقة بإنشاء تجهٌزات المإسسات

 ملٌون دٌنار. 50حٌث ٌكون المستوى األقصى للقروض القابلة للضمان 

الخاصة فالحة والقروض ال تستفٌد من ضمان الصندوق القروض المنجزة فً قطاع ال -
 بالنشاطات التجارٌة وكذا القروض الموجهة لالستهالك.

تستفٌد من ضمان الصندوق القروض الممنوحة للمإسسات الصغٌرة والمتوسطة من  -
طرف البنوك والمإسسات المالٌة المساهمة فً الصندوق، وٌمكن اإلشارة أنه ٌمكن 

ل الصندوق بواسطة الحقوق والممتلكات فً رأسما للبنوك والمإسسات المالٌة أن تساهم 
 التً تحوزها فً شركات التؤمٌن وضمان قروض االستثمار.

وتتمثل المخاطر المغطاة من الصندوق فً
(3)

: 

 .عدم تسدٌد القروض الممنوحة 

 .التسوٌة أو التصفٌة القضابٌة للمقترض 

لنسب المغطاة،  وٌتم تغطٌة المخاطر على أجال االستحقاق بالرأسمال وكذا الفوابد طبقا
عندما ٌتعلق األمر بقروض ممنوحة عند إنشاء  %80وٌحدد مستوى تغطٌة الخسارة بنسبة 

فً الحاالت األخرى المذكورة سابقا، كما ٌتم العالوة  %60مإسسة صغٌرة ومتوسطة نسبة 
من القرض المضمون المتبقً، وتسددها  %0,5المستحقة "تغطٌة الخطر" بنسبة أقصاها 

 وٌا، حٌث ٌتم تحصٌل هذه العالوة من قبل البنك لفابدة الصندوق.المإسسة سن
 التعاون مع البنك اإلسالمً للتنمٌة: -7

تم من خالل هذا االتفاق فتح خط تموٌل للمإسسات الصغٌرة والمتوسطة وكذا تقدٌم مساعدة 
مع وتطوٌر التعاون  ن نموذجٌةضفنٌة متكاملة، لدعم استحداث نظم معلوماتٌة وإحداث محا

وتركٌا االدول األعضاء، التً تملك تجارب متقدمة فً المٌدان كمالٌزٌا وأند ونسٌ
(4)

، كما 
ٌهدف هذا التعاون إلى

(5)
       :   

 
   
 محمد زٌدان مرجع سابق. (1)
 نفس مرجع. (2)

 محمد زٌدان مرجع سابق. (3)
 مغنٌة موسوس مرجع سابق. (4)

 .نصٌرة قورٌش مرجع سابق (5)
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 قدرات المإسسات الصغٌرة والمتوسطة.وتعزٌز المساهمة فً تقوٌة -
 إدماج المإسسات الصغٌرة والمتوسطة فً االقتصاد الوطنً. -

 تحسٌن محٌط المإسسات الصغٌرة والمتوسطة. -

 

 التعاون مع البنك العالمً: -8

فً إطار برنامج التعاون الثنابً مع البنك العالمً فانه ٌهدف إلى الرفع من عرض ونوعٌة 
التموٌل للمإسسات الصغٌرة والمتوسطة وكذا تحسٌن الخدمات المصرفٌة مثل االعتماد 

وعقد تموٌل الفاتورة مع التكوٌن فً المٌدان، وانطالق المإسسة فً مٌدان االٌجاري، 
تعاملٌن أوروبٌٌنالمالٌة المصغرة مع م

(1)
. 

 
 : متطلبات تأهٌل المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة.الرابع المطلب 

إن عملٌة تؤهٌل المإسسات الصغٌرة والمتوسطة تقتضً تحسٌن القدرة التنافسٌة، ألن 
عالمٌة المبادالت والتغٌرات العالمٌة الحاصلة فً المٌدان االقتصادي، فً ظل هٌمنة 

كبرى على األسواق العالمٌة، تفرض علٌنا إٌجاد الطرق الحدٌثة التكتالت االقتصادٌة ال
والناجحة لعملٌة تؤهٌل المإسسات الصغٌرة والمتوسطة، والتً تقتصر على حل مشاكلها 
فقط بل تتعدى إلى المحٌط االقتصادي ككل، لذا سنحاول فٌما ٌلً إلقاء الضوء على بعض 

 العناصر المتعلقة بمتطلبات التؤهٌل:
 

       تتمثل مختلف متطلبات تؤهٌل المإسسات الصغٌرة والمتوسطة فٌما ٌلً: األول:الفرع 
 
 ترقٌة التشاور: -1

تعتبر هذه العملٌة من المهام األساسٌة التً تضطلع بها المإسسات الصغٌرة والمتوسطة 
والصناعات التقلٌدٌة لتفعٌل نشاط المإسسة، وذلك عن طرٌق الجمعٌات المهنٌة ومنظمات 

اب العمل، بدراسة ومناقشة مختلف المشاكل التً تعٌق تنمٌة قطاع المإسسات الصغٌرة أرب
تجتمع دورٌا لتساهم فً تقدٌم والمتوسطة والصناعات التقلٌدٌة، من خالل لجان تقنٌة 

المقترحات للسلطات العمومٌة قصد إعداد الخطط اإلستراتٌجٌة لترقٌة القطاع
(2)

. 

جلس وطنً استشاري وتنصٌب مختلف هٌاكله التنظٌمٌة وقد ٌدعم هذا العمل بتؤسٌس م
، 25وهذا تطبٌقا للقانون التوجٌهً لترقٌة المإسسات الصغٌرة والمتوسطة سٌما فً المادة 

وهذا بهدف ضمان حوار دابم ومستمر بٌن السلطات العمومٌة والشركاء االقتصادٌٌن 
واالجتماعٌٌن

(2). 
 
 
   
 ( نصٌرة قورٌش مرجع سابق.1) 
 .( عبد القادر بابا مرجع سابق2) 
 
 

 



  

 

63 

 

 المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة فً الجزائر :ثانًالفصـل ال     
 ترقٌة المناولة والشراكة: -2 

إن المناولة الصناعٌة تعتبر من أهم الوسابل لتنمٌة المإسسات الصغٌرة والمتوسطة 
واإلدارة المفضلة لتكثٌف نتٌح هذه المإسسات، وعلٌه قامت الوزارة بعمل تحسسً اتجاه 

ت ترقٌتها كبورصات المناولة والشراكة لالندماج فً فضاءا نالمتعاملٌن االقتصادٌٌ
الجهوٌة، وتدعٌها للتنظٌم الموجود لنشاط المناولة تم تؤسٌس مجلس وطنً لترقٌة المناولة 
ٌلتقً فٌه المناولون والشركات الصناعٌة الكبرى لتنمٌة المناولة الصناعٌة وتعزٌزا لعملٌات 

كاء األجانب، كما تم تنصٌب الشراكة بٌن القطاع الوطنً الخاص والعام وكذا مع الشر
مختلف الهٌاكل التنظٌمٌة المكونة له

(1)
. 

 تأهٌل الموارد البشرٌة: -3

ٌعتبر العنصر البشري العنصر األهم والركٌزة األساسٌة التً ٌجب أن ٌستثمر فٌها بكثافة 
فً كل الوظابف وعلى كل المستوٌات، وال ٌجب أن ٌعتقد أن هذا االستثمار ٌمثل عببا 

على المإسسة ألنه ٌحتاج إلى مبالغ طابلة، فهو وحده ٌستحق ذلك لقدرته على  إضافٌا
التفكٌر واإلبداع وإٌجاد الحلول لمختلف المعٌقات، وقد تطور االهتمام بهذا العنصر عالمٌا 
منذ تسعٌنات القرن العشرٌن من خالل ما ٌسمى بالتنمٌة البشرٌة بؤوجهها المختلفة، والتً 

ٌق النمو والتقدم االقتصادياعتبرت قاطرة لتحق
(2)

 . 

وفً مإتمر عن الموارد البشرٌة عرض مدٌر التطور لشركة بلجٌكٌة وجهات نظره حول 
تحوٌل أعمال الشركة فً العقود القادمة، فً رأٌه أن المنظمات الٌوم ال ٌمكن أن تستمر فً 

سوف مات، أوال البقاء كما هً علٌه اآلن، بدال من ذلك، سوف ٌكون هناك نوعان من المنظ
تنتشر الشركات العمالقة علة مستوى العالم، وتسٌطر تقرٌبا على كل المرافق، المنتجات 
والخدمات، ثانٌا سوف توجد المنظمات القابمة على األفراد، حٌث ٌدٌرها مهنٌون مإهلون 
تقنٌا، سوف تتعامل هذه المنظمات الصغٌرة مع سلع وخدمات معٌنة، وعلٌه فان المإسسات 

غٌرة والمتوسطة إن أرادت أن تبقى متنافسة فان العامل األهم الذي ٌمكن أن ٌوفر لها الص
المٌزة التنافسٌة هو أفرادها

(3)
، وللتؤكٌد على ضرورة تؤهٌل الموارد البشرٌة على مستوى 

المإسسات الصغٌرة والمتوسطة ٌتبع على عدة عوامل أهمها
(4)

: 

 ل من أصول المإسسة.زٌادة الوعً بؤهمٌة الموارد البشرٌة كؤص -
إجراء دورات تكوٌنٌة ورسكلة الموظفٌن الكتساب التقنٌات الحدٌثة فً جمٌع المجاالت،  -

      التسٌٌر، اإلنتاج، التسوٌق،...الخ.     

 ،ال مساواة.القضاء على المظاهر السلبٌة فً التعامل مع الكفاءات كاالقتصاد، التهمٌش -

 تفادة من الخبرات والمعارف.االحتكاك مع المإسسات األجنبٌة لالس -
 
 
   
 أنظر المراجع: وزٌر المإسسات الصغٌرة والمتوسطة: حصة منتدى التلفٌزٌون، عبد القادر بابا مرجع سابق. (1)
مٌلود تومً: مستلزمات تؤهٌل المإسسات الصغٌرة والمتوسطة فً الجزابر مداخلة فً ملتقى... جامعة بسكرة لٌومً  (2)

 .2006أفرٌل  18و 17

 بوزٌان مرجع سابق.عثمان  (3)

 .نصٌرة قورٌش مرجع سابق (4)
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تكرٌس ثقافة التقاسم بٌن أفرادها وبعث فٌهم روح التبادل الحر للمعلومات والمعارف  - 

 والكفاءات.
التركٌز على تطوٌر نظام تقٌٌم األداء الذي ٌإدي إلى تحسٌنات فً األداء وٌزٌد من  -

 اإلنتاجٌة.
  

 تأهٌل المحٌط اإلداري للمؤسسة: -4
إن تؤهٌل المحٌط اإلداري ٌتطلب تؤهل كل الهٌبات اإلدارٌة ذات الطابع االقتصادي المتصلة 
بقطاع المإسسات الصغٌرة والمتوسطة نحو تبسٌط اإلجراءات اإلدارٌة وتذلٌل الصعوبات 
المتعلقة بالمإسسات الصغٌرة والمتوسطة سواء عند اإلنشاء أو أثناء النشاط، وحل المشاكل 

ٌؤتً هذا التؤهٌل بإرفاق كل المإسسات ا  بالسرعة والكفاءة المطلوبٌن، والتً توجهه
الصغٌرة والمتوسطة بجهاز واحد توكل له مهمة مراقبة نشاطها وتقدٌم المساعدات الالزمة 
لها، وتتمثل اإلدارة ذات العالقة بالمإسسات الصغٌرة والمتوسطة فً اإلدارة الجمركٌة، 

لسجل التجاريواإلدارة الجبابٌة، ومركز ا
(1)

. 
 
 زٌادة اإلنفاق على البحث  والتطوٌر: -5

اقتصادٌة باعتبارها  تعتبر وظٌفة البحث والتطوٌر وظٌفة محورٌة فً نشاط أي مإسسة
الضامن الستمرارٌتها وقدرتها على المنافسة فً السوق، وبالتالً فان تعطل البحث 

لم نقل انعدام( اإلنفاق على البحث  والتطوٌر والمبادرة فً أغلب المإسسات الجزابرٌة )إن
والتطوٌر، ٌجعل هذه المإسسات تلجؤ دابما إلى األجانب للحصول على التقنٌات الحدٌثة 
وبتكالٌف باهظة، فً حٌن كان بإمكانها الحصول علٌها محلٌا لو عرفت كٌف تستغل 

طنً للملكٌة الطاقات التكنولوجٌة المحلٌة، فعدد طلبات البراءة المودعة لدى المعهد الو
ألف طلب دون أن تتاح الفرصة ألصحابها لتجسٌدها مٌدانٌا 12 الصناعٌة قد بلغ

(2)
. وعلٌه 
فاحترام المإسسات الصغٌرة والمتوسطة للقاعدة )سعر، جودة، مدة( لن تتؤتً إال بتحكمها 
فً عامل التكنولوجٌا، وزٌادة اإلبداع التكنولوجً داخل المإسسة، ولكً ٌكون بشكل 

ً ٌجب توفر عدة عوامل أهمهااٌجاب
(3)

: 

 
الطاقات واإلمكانٌات المالٌة والتسٌرٌة )فرق تسٌرٌة كفاءة على جمٌع المستوٌات(  -

 وتجارة )قنوات توزٌع أو شبكة توزٌع( وخبرات تكنولوجٌة.
 امتالك معارف ومعلومات كافٌة عن السوق أو دراسته. -

  التطبٌقً.  قدرات تسٌرٌة كفاءة مإهلة قادرة على إحداث البحث  -
 

          
          
   
 أنظر المراجع: خٌر الدٌن معطً هللا مرجع سابق، جمال بلخٌاط مرجع سابق، مٌلود تومً مرجع سابق. (1)
 جمال بلخٌاط مرجع سابق. (2)

 نصٌرة قورٌش مرجع سابق. (3)

 
 

 وضع إستراتٌجٌة لتنمٌة المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة: -6
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إلى رفع الكفاءة اإلنتاجٌة لقطاع المإسسات الصغٌرة  تهدف هذه اإلستراتٌجٌة أساسا 

والمتوسطة وتحدٌثه، وتطوٌعه لٌجاري المستجدات الحدٌثة، بحث ٌإدي هذا التحدٌث إلى 
زٌادة اإلنتاج، وتخفٌض التكالٌف والرفع من الجودة، وزٌادة األرباح وبالتالً ٌصبح أكثر 

ت جدٌدة فً مجاالت محددة مختارة عن قدرة على المنافسة، وٌتم ذلك بتشجٌع إقامة وحدا
طرٌق إدخال النظم الحدٌثة والمتطورة فً اإلنتاج واإلدارة، وإعادة توجٌه الموارد إلى 

المجاالت واألنشطة التً تتمتع بإمكانٌة النمو
(1)

           . 
وترتكز هذه اإلستراتٌجٌة على المبادئ التالٌة

(2)
: 

 ت الصغٌرة والمتوسطة.تحدٌث المنتجات التً تنتجها المإسسا -
 تحدٌث فنون اإلنتاج عن طرٌق اختٌار التكنولوجٌا المالبمة. -

 تحدٌث األسالٌب اإلدارٌة فً مجال التسوٌق والتدرٌب. -

 
 توفٌر بٌئة لتنمٌة المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة: -7

إن وجود البٌبة المالبمة ٌعد شرط أساسً لتنمٌة المإسسات الصغٌرة والمتوسطة، وعلٌه 
فان كفاءة تنفٌذ سٌاسة لتنمٌة هذه المإسسات ٌتوقف إلى حد كبٌر على وجود بنٌان مإسس 

 ومالبم ومتكامل.     
هذه المإسسات بالرعاٌة واالهتمام، وٌعمل على رفع مستوى أدابها كما ٌنبغً توافر ٌحٌط 

بٌبة مالبمة فً مجاالت مختلفة
(3)

. 

وارد البشرٌة، فالتدرٌب هو السبٌل األمثل البٌبة التعلٌمٌة: التً تإثر على تكوٌن الم -
للتغلب على الثغرات الموجودة بٌن الكفاءة المتوفرة وبٌن االحتٌاجات المإسسات 

 الصغٌرة والمتوسطة من خبرات فنٌة.

 البٌبة االقتصادٌة: مثل هٌكل السوق، ونسب أحجام الصناعات والسٌاسات النقدٌة. -
 مإسسات الكبٌرة والمإسسات الصغٌرة والمتوسطة.البٌبة التكنولوجٌة والعالقات بٌن ال -

البٌبة السٌاسة: والتً تحدد فلسفة المإسسات الصغٌرة والمتوسطة ودور القطاع الخاص  -
 فً التنمٌة الشاملة. 

بٌبة المعلومات: فمن الضروري بناء قواعد بٌانات فعالة ومراكز تدعٌم القرارات  -
 ر المٌزة المطلوبة للنهوض بها.الخاصة بالمإسسات الصغٌرة والمتوسطة وتوف

 

 تسهٌل الحصول على التموٌل: -8
ٌعتبر الحصول على التموٌل بجمٌع مرحلة أحد أهم المتطلبات األساسٌة ألي برنامج ٌهدف 

الى تنمٌة المإسسات الصغٌرة والمتوسطة فً الجزابر
(4)

. 

   
   
 نعٌمة برودي مرجع سابق. (1)

 نصٌرة قورٌش مرجع سابق. (2)

 ع: نعٌمة برودي مرجع سابق، عثمان بوزٌان مرجع سابق.أنظر المراج (3)

 نفس المرجع. (4)
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تؤهٌل المإسسات المالٌة والمعرفة: تعتبر البنوك والمإسسات المالٌة الشرٌك الفاعل  -9 

 األخٌرةللمإسسة االقتصادٌة ككل والمإسسات الصغٌرة والمتوسطة بشكل خاص، ألن هذه 
غٌر أنها تواجه مشكلة  ،انشاطاتهها المالٌة ولطبٌعة مجبرة على طلب التموٌل لنقص موارد

الفوابد المرتفعة للبنوك وتصرفاتها المتقلبة، وقراراتها المترددة
(1)

.  
 

 
 فرع الثانً: متطلبات التأهٌل فً مجال تموٌل المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة.

 
غٌرة إن مسؤلة التموٌل تبقى دوما إشكالٌة صعبة فً وجه تطوٌر المإسسات الص

والمتوسطة، باعتبار أن نمو اقتصاد ما ٌتوقف على إمكانٌات تموٌله، وال ٌمكن أن تنجح أي 
مإسسة إال بتوفٌرها على رإوس أموال كافٌة، وعلٌه تعتقد ضرورة تسهٌل الحصول على 

 التموٌل من خالل تؤهٌل الجهاز المصرفً الجزابري وفقا لما ٌلً:
 
 تسهٌل الحصول على التموٌل: -1
سهٌل وتوفٌر التموٌل الالزم ٌمكن إتباع الوسابل واألسالٌب التموٌلٌة التالٌةلت

(2)
: 

ٌجب على الدولة إقامة مإسسات مالٌة متخصصة لتعامل مع المإسسات الصغٌرة  -
تماشٌا مع قدرة هذه الصناعات على والمتوسطة فً ظل شروط ومسٌرة لإلقراض 

 الوفاء بذلك.
ٌق الشروط التً تحتجها لإلقراض وأخذ ضمانات تشجٌع البنوك التجارٌة على تحق -

 أخرى غٌر الضمانات المالٌة.

وجود ما ٌسمى باإلقراض العٌنً أو قروض اآلالت الذي ٌعد أحد أهم الوسابل  -
التموٌلٌة، حٌث تقوم المإسسات التموٌلٌة بدفع قٌمة اآلالت التً تحتاجها المإسسات 

هونة للمإسسة التموٌلٌة إلى أن ٌسد الصغٌرة والمتوسطة وتظل اآللة المشتراة مر
 القرض.

، فبموجب نظام استحداث هٌبات للضمان تتولى ضمان المإسسات الصغٌرة والمتوسطة -
 هٌبات الضمان ٌمكن للمإسسات فً حالة توقفها عن السداد.

كما ٌجب تولى البنوك لقطاع المإسسات الصغٌرة والمتوسطة اهتماما خاصا من خالل 
 :المحورٌن التالٌن

  أن ال ٌتوقف دور البنك الصناعً والمإسسات التموٌلٌة األخرى على النواحً التموٌلٌة
لخلق وتروٌج المشارٌع الصناعٌة الجدٌدة، البحتة فقط، بل ٌجب أن تقوم بمبادرة 

باإلضافة إلى متابعة التنفٌذ الفنً للمشارٌع الممولة وذلك بغرض توفٌر فرص أكبر 
 رداد مبالغ التموٌل من جهة أخرى.لنجاحها من جهة، وضمان است

 
   
 مٌلود تومً مرجع سابق. (1)

 .أنظر المراجع: نعٌمة برودي مرجع سابق، جمال بلخٌاط مرجع سابق (2)
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   ًخلق بعض التدابٌر والحوافز التشجٌعٌة لتموٌل االستثمارات فً القطاع الصناع

وٌلة خاصة الصناعات الصغٌرة والمتوسطة، من خالل تقدٌم قروض متوسطة وط
األجل، وبؤسعار فابدة منخفضة خاصة بالنسبة للصناعات ذات العابد المنخفض والتً 

 ٌعتبر وجودها ضروري للمجتمع القومً.

 
 تأهٌل الجهاز المصرفً الجزائري: -2

ٌعد فً هذا المجال أنه من الضروري العمل على تطوٌر المنظومة المصرفٌة ككل وإعطاء 
رة لدى البنوك ووكاالتها فً مجال وضع اآللٌات المالبمة فرص حقٌقٌة لتشجٌع روح المباد

لتموٌل المإسسات وتقدٌم القروض، مع تشجٌع قٌام بنوك ومإسسات مالٌة خاصة قادرة 
على المساهمة فً التموٌل، وال محالة أنه بتوفٌر المنافسة بٌن المإسسات المالٌة تستحسن 

لتالً تتوفر إمكانٌات تموٌل مختلف العدٌد من المعامالت وسنتعٌش السوق المصرفً وبا
المإسسات بما ٌعطً لهذه األخٌرة قدرة كبٌرة على تجسٌد جهودها التنموٌة

(1)
. 

وعلٌه لتؤهٌل الجهاز المصرفً عملت الجزابر على استحداث وإقامة الهٌاكل المالٌة 
التالٌة

(2)
: 

 11المإرخ فً  02-273صندوق ضمان القروض: انشىء بموجب المرسوم رقم  -
 .2002نوفمبر 

 ملٌار دج. 3,5برأسمال ٌقدر بـ 2004صندوق رأسمال المخاطرة: الذي تؤسس سنة  -

إٌجار التموٌل بالقرض االٌجاري: تم إقامة شركة للقرض االٌجاري مغرب قرض  -
أوروبً، اعتمدها مجلس النقد والقرض -الجزابر وهً مإسسة برأسمال مشترك تونسً

          . 2006اطها فً نهاٌة السداسً األول سنة ، على أن تبدأ أنش2005فً أكتوبر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 ( مٌلود تومً مرجع سابق.1)

 ( نصٌرة قورٌش مرجع سابق.2) 
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 صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة فً الجزائر : الثانًالمبحث 
   

سسات الصغٌرة فً إطار سٌاسة الدولة الجزابرٌة الرامٌة لدعم وتطوٌر قطاع المإ
والمتوسطة ، وكذا مرافقة المستثمر و رفع الحواجز والعراقٌل التً تعترضه أثناء تحقٌق 
مشروعه بادرت هذه األخٌرة بإنشاء صندوق ضمان القروض للمإسسات الصغٌرة 

طٌة ط بٌن البنك والمإسسة ، وهذا التغالذي ٌعتبر كطرف  ثالث ٌرب FGARوالمتوسطة  

 سم المخاطر مع البنك .هذا النوع من المإسسات وهذا بتقاتثقل كاهل  مشكل الضمانات التً
من حٌث مهامه ، وهٌكله  ،FGARولإلطالع أكثر على حٌثٌات صندوق الضمان   

ً هذا المبحث التنظٌمً ، وأهدافه ، والمراحل المتبقٌة فً تحلٌل ملف الضمان ، سنحاول ف
 فصٌل :تناوله بشكل من الت

 
 قدٌم صندوق ضمان القرض للمؤسسات الصغٌرة والمتوسطة المطلب األول : ت

 
 أوال : تقدٌم عام لصندوق ضمان القروض .

        FGARاألمر الذي عزز إنشاء صندوق ضمان قروض المإسسات الصغٌرة والمتوسطة 

فً الجزابر هو غٌاب مإسسات متخصصة تلبً االحتٌاجات التموٌلٌة للمإسسات الصغٌرة 
، وقد أنشا هذا الصندوق بموجب المرسوم التنفٌذي ملٌار دج 30مال والمتوسطة برأس 

المتضمن إنشاء صندوق ضمان قروض  2002-نوفمبر-11المإرخ فً  373-02رقم 
من 14المإسسات الصغٌرة والمتوسطة وتحدٌد قانونه األساسً ، وجاء ذلك تطبٌقا للمادة 

ة والمتوسطة ، وٌتمتع ، وهو تحت وصاٌة وزارة المإسسات الصغٌر18-01القانون 
 2004مارس بالشخصٌة المعنوٌة واالستقالل المالً ، وقد أنطلق نشاطه فعلٌا فً 

(1)
 . 

وٌعتبر هذا االنجاز انطالقة حقٌقٌة لترقٌة قطاع المإسسات الصغٌرة والمتوسطة ورفع 
 تحدي تطبٌق االتفاقٌة وذلك لعدة اعتبارات:

ه المإسسات، وٌعالج أهم مشكل تعانً منه ٌعتبر أول أداة مالٌة متخصصة لفابدة هذ -
المإسسات الصغٌرة والمتوسطة والمتمثل فً نقص الضمانات للحصول على التموٌل 

 البنكً.
ٌندرج ضمن الفعالٌة االقتصادٌة واالستخدام األمثل للموارد العمومٌة، وذلك بتحوٌل  -

مإسسات الصغٌرة دور الدولة من مانحة األموال إلى ضامنة للقروض المقدمة لقطاع ال
والمتوسطة

(2)
 .  

 
 
 
 
   
، مداخلة فً 2بلعزوز بن علً، إشكالٌة تموٌل المإسسات الصغٌرة والمتوسطة فً ظل مقرارات لجنة بازل (1)

 .491ص 2006أفرٌل  18-17ملتقى... لٌومً 
 .492نفس المرجع السابق ص (2)
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 ثانٌا : مهام صندوق الضمان القروض
 ٌلً :ٌتولى صندوق الضمان القروض ما

التدخل فً منح الضمانات لفابدة المإسسات الصغٌرة والمتوسطة التً تنجز استثمارات  -
 فً المجاالت التالٌة:
 * إنشاء المإسسات .
 * تجدٌد التجهٌزات .
 * توسٌع المإسسات .

 هما.ه ، وفقا للتشرٌع والتنظٌم المعمول بتسٌٌر المواد الموضوعة تحت تصرف -
 ٌع والضمانات المطلوبة .إقرار أهلٌة المشار -
 المتنازع علٌها عملٌات تحصٌل المستحقات التكفل بمتابعة -
 متابعة الناجمة عن منح ضمان الصندوق . –
 ضمان البرامج التً تضمنها الهٌبات الدولٌة لفابدة المإسسات الصغٌرة والمتوسطة  -
طة المستفٌدة من لمتوسضمان االستشارة والمساعدة التقنٌة لفابدة المإسسات الصغٌرة وا-

ضمان الصندوق
(1)

. 
 كما كلف الصندوق بالقٌام بالمهام التالٌة :

ترقٌة االتفاقٌات المتخصصة التً تتكفل بالمخاطر التً تنشط فً ترقٌة المإسسات  -
 الصغٌرة والمتوسطة و تطوٌرها

اصة ضمان متابعة المخاطر الناجمة عن ضمان الصندوق ، وتسلٌم شهادات الضمان الخ –
 بكل صٌغ التموٌل .

 التقٌٌم المستمر ألنظمة الضمان الموضوعة من قبل الصندوق  -

 إعداد اتفاقٌات مع البنوك والمإسسات المالٌة لصالح المإسسات الصغٌرة والمتوسطة  . -

القٌام بكل عمل ٌهدف على المصادقة على التدابٌر المتعلقة بترقٌة المإسسات الصغٌرة  -
مها فً إطار ضمان االستثمارات ، حٌث ٌحل الصندوق محل البنوك والمتوسطة وتدعٌ

، وفً حدود تغطٌة المخاطر طبقا  توالمإسسات المالٌة فٌما ٌخص آجال تسدٌد المستحقا
للتشجٌع المعمول به

(2)
. 

 

 ثالثا : الهٌكل التنظٌمً لصندوق ضمان القروض 
 ٌتمثل الهٌكل التنظٌمً للصندوق كما ٌلً :

 
 دارة : مجلس اإل -1

أعضاء ، وٌكون المدٌر العام للصندوق حاضرا عند عقد كل  9و ٌتكون هذا المجلس من 

اجتماع ، وٌكون له دور استشاري فقط ، وٌعتقد المجلس دوراته أربع مرات فً السنة أي 
كل ثالثة أشهر ، وهذا بطلب من الربٌس مجلس اإلدارة ، وٌناقش المجلس أثناء اجتماعاته 

 متعلقة بالصندوقكل األمور ال
 
   
 .513( محمد زٌدان مرجع سابق ص2( ، )1)
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 اإلدارة العامة : -2 

 وتشمل :
 المدٌر العام : -أ

وٌشمل دورا أساسا فً صٌاغة  و إعداد  وتخطٌط التوجٌهات العامة للصندوق ، وكذا 
 .وضع وتطوٌر االستراتٌجٌات الموافقة ، إضافة إلى العمل على تحقٌق أهداف الصندوق 

 األمانة العامة :  –ب 
تمكن مهام األمانة العامة فً العدٌد من األعمال  المتعلقة بالمدٌرٌة العامة من شكلٌات  مثل 

 استقبال البرٌد والفاكس والرد علٌها واستقبال المدعوٌن .
 
 لجنة اإللتزامات : -3

وتعقد هذه  تعقد هذه اللجنة من أجل اتخاذ قرار منح الضمان للملف المقدم للصندوق ،
 األخٌرة تحت إشراف المدٌر العام والمدراء .

 
 لجنة التنسٌق : -4

وتعقد هذه اللجنة بحضور جمٌع مدراء األقسام فً الصندوق وتتعلق اجتماعاتها بؤمور 
 اإلدارة العامة وكذا التنظٌم داخل الهٌبة إضافة إلى االحتٌاجات المادٌة بشكل عام .

 ، الفاكس ، والطابعات ، ...إلخ مثال : تهٌبة المكاتب الهاتف
 
 خلٌة االتصال والوثائق : -5

وهً حالٌا بمثابة خلٌة إعالم ، كما تجدر اإلشارة أنه من بٌن مهامها مستقبل وضع مخطط 
نشاط سنوي للتعرٌف بصندوق الضمان ، وتساهم فً وضع إستراتجٌة تسوٌقٌة ، وكذا 

 لصندوق.برامج معلوماتٌة ، إضافة إلى العمل اإلشهار ل
 
 مستشار المدٌر العام : -6

وتتمثل مهامه فً تقوٌم استشارات ، وإعداد مختلف التقارٌر والدراسات المتعلقة بالتوجهات 
 اإلستراتٌجٌة للصندوق .

 
 نائب المدٌر العام : -7

 هو الذي  ٌنوب عن المدٌر العام فً حالة غٌابه وله كامل الصالحٌات  
 
 تنظٌم :خلٌة اإلعالم اآللً وال -8

وتتمثل مهمتها فً التخطٌط وتسٌٌر ومراقبة كل النشاطات المتعلقة بالتوظٌف األمثل لنظام 
المعلومات الخاصة بصندوق الضمان ، والتً تعمل هذه األخٌرة على تبنٌه من خالل تحقٌق 
هذا النظام وتوفٌر كل االحتٌاجات المادٌة والبشرٌة ، ومن مهامها التدخل المباشر وبصفة 

 ٌعة  لصٌانة كل أجهزة اإلعالم اآللً ، وكذا تقدٌم خدمات إعالمٌة لمختلف المدٌرٌات سر
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 دارة المالٌة والمواد البشرٌة :مدٌرٌة اإل -9

وٌتمثل دورها فً إعداد كل التقارٌر المالٌة والمحاسبٌة الخاصة بالصندوق ، ووضع نظام 
الموارد البشرٌة ، وتشمل دابرة المالٌة معلومات لتسٌٌر وكذا اإلجراءات المتعلقة بتسٌٌر 

 والمحاسبٌة ، دابرة الموارد البشرٌة .
 
 مدٌرٌة دراسات الشؤون القانونٌة :-11

رٌة العامة بترتٌب ومتابعة كل المعامالت القانونٌة ، وكذا تقوم هذه المدٌرٌة رفقة السكرتا
دارٌٌن والمسٌرٌن فً تحضٌر الوثابق القانونٌة ، تقدٌم نصابح واستشارات قانونٌة لإل

 صندوق الضمان فً إطار المهام التً ٌباشرونها .
 
 مدٌرٌة االلتزامات والمتابعة : -11

حٌث تتمثل مهام مدٌر االلتزامات والمتابعة فً تنظٌم أنشطة المدٌرٌة ومراجعة الدراسات 
زامات والتحقق من ملفات طلبات القروض للمإسسات ، وكذا التدخل على مستوى خلٌة االلت

والمتابعة التخاذ القرار المناسب ، وإرسال ومتابعة عقد قروض الضمان المقبول مع البنك 
المعنً بتقدٌم القرض وكذا متابعة السٌر الحسن للمهام المطلوبة من المدٌرٌة وتشمل دابرة 

االلتزامات ، دابرة المتابعة
(1)

 . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   
حالة صندوق  –د القادر مفتاحً، آلٌة دعم تموٌل المإسسات الصغٌرة والمتوسطة ( محمد بن ٌلس، ٌوسف بودلة، عب1)

نقال عن وثابق  110-107ص 2006(، مذكرة لنٌل شهادة لٌسانس، المركز الجامعً بالمدٌة FGARضمان القروض )
  مقدمة من صندوق ضمان القروض.
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 نطالقة( الهٌكل التنظٌمً لصندوق ضمان القروض عند اال4-2الشكل رقم ) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

محمد بن ٌلس،ٌوسف بودلة، عبد القادر مفتاحً، آلٌة دعم تموٌل المإسسات  المصدر:
، مذكرة لنٌل شهادة  FGARقروض لالصغٌرة و المتوسطة )حالة صندوق ضمان ا

نقال عن وثابق مقدمة من صندوق  111، ص 2006لٌسانس، المركز الجامعً بالمدٌة، 
 .قروضضمان ال

 
 
 
 
 
 
 

 مجلس اإلدارة 

 المدٌر العام 

 نة االلتزامات  لج

 السكرتارٌة العامة   

 خلٌة االتصال و الوثابق 

 خلٌة اإلعالم اآللً و التنظٌم 

  المدٌر العام  نابب

 مستشار المدٌر

 مديريت اإلدارة الماليت

 دائرة الماليت و المحاسبت 

 دائرة الموارد البشريت

مديريت الدراساث القانونيت 

 والمتابعت

لقانونيت دائرة الشؤون ا  

 دائرة المتابعت القانونيت

 مديريت االلتزاماث و المتابعت 

 دائرة االلتزاماث

 دائرة التابعت 
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 أما الهٌكل الحالً الذي هو علٌه اآلن فهو على النحو التالً :  
 

 ( : الهٌكل التنظٌمً الحالً لصندوق ضمان القروض 5-2الشكل رقم )
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .113نفس المصدر السابق ، ص  المصدر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المدير العام 

 م/الشؤون القانونيت

و السكرتاريت العامت    

 م/المحاسبت  

 و اإلدارة الماليت

 و الموارد البشريت

 م/ التسويق 

 و اإلعالم 

 نائب مدير 

و المتابعت االلتزاماث   

 م/االلتزاماث

و المتابعت    

 نائب مدير الماليت و المحاسبت

 

 نائب مدير اإلدارة

و الموارد البشريت   

 

 م/ خدماث 

 اإلعالم اآللي 
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 مؤهلة وغٌر المؤهلة  أهداف صندوق ضمان القروض والمؤسسات ال :2المطلب 

 منه  لالستفادة            
 

  أوال : أهداف صندوق ضمان القروض
إن الهدف الربٌسً لصندوق ضمان القروض هو الحصول على التموٌل البنكً للمدى 

ة صغٌرة والمتوسطة ، وذلك  بالموافقالمتوسط من أجل دعم بداٌة ومواصلة المإسسات ال
رٌة من أجل إكمال تموٌل مشارٌع المإسسات التً شرع على ضمان قروض البنوك التجا

فٌها والموجهة نحو إحداث تطوٌر المإسسات ، هذا الهدف تنشق عنه أهداف أخرى منها 
 وهً : اجتماعٌةوأخرى  اقتصادٌة

 
 :  االقتصادٌةاألهداف -1

فً النقاط التالٌة االقتصادٌةتتخلص األهداف 
(1)

  : 

فً إنشاء المإسسات الصغٌرة  االستثمارلبنكٌة عند تسهٌل الحصول على القروض ا -أ
 إلى النمو والرقً . االستثماروالمتوسطة أو تجدٌدها كلها ، وبالتالً الدفع بعجلة 

 تحفٌز البنوك على تقدٌم قروض للمإسسات الصغٌرة والمتوسطة  -ب
ن تؤهٌل المإسسات الصغٌرة والمتوسطة التً تنافس المنتجات المستوردة وذلك ع -ج

 طرٌقة إنتاجها محلٌا وإمكانٌة تصدٌرها على الخارج 
 . ادٌرستاالالمحلً من أجل زٌادة وتنوٌعه والتقلٌص من  االستثمارتشجٌع  -د
 ع عملٌات تحوٌل المواد األولٌة .تشجٌ -ه
الوطنً الذي ٌعتمد بشكل كبٌر على قطاع  االقتصادٌةالعمل على تحسٌن توازن  -و

م ضمانات وأولوٌات للمإسسات التً تقوم بتصدٌر منتجات خارج المحروقات ، وذلك بتقدٌ
 نطاق المحروقات 

خاصة  اقتصادٌةتقدٌم خدمات للمستثمر تتمثل فً توجٌهه نصحه بإطالعه معلومات  -ي
 بالمشروع .

 تشجٌع اإلنتاج ودعمه وتوجٌهه إلى سوق المنافسة . -ل
 
 : االجتماعٌةاألهداف  -2

ل من خالل زٌادة ندوق فً العمل على إحداث مناصب شغللص ةاالجتماعٌتنحصر األهداف 
إنشاء ومساعدة المإسسات الصغٌرة والمتوسطة ، وبالتالً تخفٌض نسبة البطالة ، باإلضافة 
إلى تحقٌق نوع من التوازن الجهوي بمنح األولوٌة فً الضمان للمإسسات المتواجدة فً 

المناطق النابٌة خاصة الجنوب
(2)

 . 

 
 
 
   

 .106مرجع سابق ص نفس (1)
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 : ضمان القروض من الصندوق لالستفادةثانٌا : المؤسسات المؤهلة وغٌر المؤهلة 
 
 المؤسسات المؤهلة لالستفادة من الصندوق: -1

 باستثناءمن ضمانات الصندوق ،  االستفادةٌمكن لجمٌع المإسسات الصغٌرة والمتوسطة 
األولوٌة موجهة للمإسسات الصغٌرة  بعض المإسسات التً سنذكرها  فٌما بعد ، حٌث أن

 والمتوسطة التً تستثمر فً مشارٌع تستجٌب لمجموعة من المعاٌٌر نذكر منها :
 إنتاج سلع وخدمات ال ٌتم إنتاجها فً الجزابر .-

 تحقٌق قٌمة مضافة معتبرة . -
 تساهم فً تقلٌص الواردات ، أو فً تنمٌة وزادة الصادرات .-
الطبٌعٌة المتاحة بالجزابر مع تشجٌع تحوٌل المواد األولٌة المحلٌة  تسمح باستعمال المواد -
. 
 تحتاج إلى حجم تموٌل ٌتناسب مع عدد مناصب الشغل المستحدثة . -
تستخدم أٌدي عاملة من الشباب ذوي الكفاءات ، والمتخرجة من مراكز التكوٌن والتمهٌن -

 إبراز الكفاءات الجدٌدة .أو الجامعات والمعاهد المتخصصة ، كما تسمح بتطوٌر و
 والتطوٌر . االبتكارتساهم فً عملٌة  -
 
 من الصندوق : لالستفادةالمؤسسات غٌر المؤهلة  -2

من الضمانات الصندوق والتً  االستفادةال ٌمكن لبعض المإسسات الصغٌرة والمتوسطة 
 نذكرها فٌما ٌلً :

التً عجزت ألسباب تسٌٌرٌة عن ٌالت البنكٌة وسابقا من التسه استفادتالمإسسات التً  -
 . بالتزاماتهاالوفاء 

المإرخ فً  18-01المإسسات التً ال تستجٌب للشروط المنصوص علٌها فً القانون  -
 والتعلق بتعرٌف المإسسات الصغٌرة والمتوسطة وشروط تؤسٌسها . 12/12/2001

 البنوك والمإسسات المالٌة . -
 شركات التؤمٌن . -
 تم تداول أسهمها فً سوق القٌم المنقولة المإسسات التً ٌ -
تثنى منها المإسسات اإلنتاجٌة()تس واإلستادشركات التصدٌر  -

(1)
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 .513( محمد زٌدان مرجع سابق ص1)
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 : خطوات منح الضمان من الصندوق : 3المطلب  

 وتتم حسب المراحل التالٌة :
 

 أوال : التوجه إلى البنك 
صاحب المشروع بطلب قرض بنكً من أحد البنوك المعتمدة مرفق  حٌث تتقدم المإسسة

كافٌة لتغطٌة مخاطر  بضامناتبملف ٌدرس على مستوى البنك، هذا الملف ٌكون مرفق 
القرض، و إذا كانت الضمانات غٌر كافٌة ففً هذه الوضعٌة ال ٌمكن للبنك أن ٌقبل طلب 

 عتمدة .التموٌل إال إذا صوحب بضمان مناسب من هٌبة ضمان م
 

      (FGARثانٌا : التوجه إلى صندوق ضمان القرض )

ٌتوجه صاحب المشروع إلى صندوق الضمان من أجل التعرٌف بالمشروع وتقدٌم خطة 
وتقدمها الزبون للصندوق، أٌن ٌتم  اقتصادٌة العمل والتً هً عبارة عن دراسة تقنو

لف بالدراسات بإلقاء نظرة مبدبٌة ، بحٌث ٌقوم المكتلتزاماعلى مستوى مدٌرٌة اال استقباله
ل هذه الدراسة إلى ربٌس حمل المشروع ، وٌبدي هذا األخٌر رأٌه فً ذلك ، وبعد ذلك تنتق

لٌعطً رأٌه كذلك ، فً حالة تماشً المشروع مع البرنامج العام للصندوق  تلتزامادابرة اال
هل للدراسة من طرف ة على أن المشروع مإ، والذي ٌمثل موافق استالمٌقدم للزبون وصل 

الملف ،  استكمالالصندوق ، وٌكون هذا الوصل مرفقا بقابمة المعلومات المطلوبة من أجل 
 كما ٌجب تقدٌم نسخة من الملف للبنك المعنً قصد مباشر الدراسة من جهته .

 
 ثالثا : دراسة الملف من طرف المكلف بالدراسات :

دراسة معمقة ، وفً نهاٌة الدراسة ٌقوم  ٌقوم المكلف بالدراسات بدراسة الملف المقدم
المكلف بالملف بإعداد المخطط التحلٌلً ، إضافة إلى التوصٌات ، لٌقوم هذا األخٌر بإرسال 
التقرٌر لربٌس الدابرة الذي بدوره ٌسجل مالحظاته ، وهنا ٌتم إرسال رسالة فتح الملف 

، بحٌث أن هذه الورقة ال  إسسة المستفٌدة(  إلى المTerm sheet  مرفقة ب)ورقة العمل

فعه إلى تمثل قبوال بمنح الضمان ، ولكن تؤكٌد على أن المشروع مقبول لحد كبٌر ، وسٌتم ر
لتزامات والمتابعة ( ومن ثم وجب على المستفٌد دفع عالوة دراسة اللجنة المقررة )لجنة اال

هة والبنك من جهة وق من جالملف ، وبالتزامن مع الدراسة التحلٌلٌة للملف من قبل الصند
ه األخٌرة القرض بشروط )الضمان( ، تقوم هذ ، ٌقوم البنك بوعد المإسسة بمنحأخرى

 )المإسسة( بتسلٌم رسالة الوعد للصندوق .
 

  تلتزامارابعا : قرار لجنة المتابعة واال
بعد موافقة المستفٌد على رسالة فتح الملف ، ٌرفع المكلف بالدراسات الملف )تقرٌر + 

والمتابعة الذي ٌرفع الملف إلى لجنة  تلتزامات ( لترفع من جدٌد إلى مدٌر االٌاتوص
 والمتابعة ، أٌن ٌكون محل مناقشة من طرف عدة أطراف . تلتزامااال
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 خامسا : منح رسالة عرض الضمان 
فً حالة رفض الصندوق لمنح الضمان ، ٌتم إعالم المإسسة بالقرار ، وإعادة تسدٌد 

 عالوة دراسة الملف .)تعوٌضها ( 
أما فً حالة قبول طلب الضمان ، ٌتم منح المإسسة المستفٌدة رسالة عرض ضمان والتً 

علٌها اللجنة والمتمثلة فً نسبة الضمان ، قٌمة  اتفقتتتضمن كل الشروط والعناصر التً 
 .سسةإالضمان، مدته ، وطرٌقة التسدٌد ، وتعتبر هذه الرسالة قبوال تاما بمنح الضمان للم

 
 مع البنك  االتفاقٌةإبرام  سادسا:

القرض  اتفاقٌةتقوم المإسسة بوضع نسخة فً البنك، ومن هذا المنطلق ٌقوم البنك بإعداد 
، (القرض، والمصادق علٌها من قبل الطرفٌن )بنك،مإسسة اتفاقٌةمع المإسسة بعد تحرٌر 

 وٌتم إرسال نسخة إلى صندوق الضمان .
 

 لضمانسابعا : تحرٌر شهادة ا
ٌقوم الصندوق بإعداد شهادة الضمان بإشعار من البنك ، وبتقدٌم المإسسة لشهادة الضمان 

للبنك المعنً ، تكون جمٌع الشروط مستوفاة لقٌام البنك بمنح القرض
(1)

. 

 
 : إنجازات صندوق ضمان القروض  4المطلب 

اقٌل التً تكبح جاء صندوق ضمان القرض لٌلعب دور كآلٌة جدٌدة من شؤنها تكسٌرا العر
الرغبة فً إنشاء المإسسات الصغٌرة والمتوسطة السٌما فً مجال التموٌل والمرافقة ، وفً 

أي بعد سنتٌن من بدأ نشاطه ، منح الضمان ل   2006مارس  26هذا الشؤن تم وإلى غاٌة 
 685منصب شغل بتكلفة إجمالٌة فاقت  4000، مكن من خلق حوالً استثمارٌامشروعا  98

، كما حدد صندوق ضمانٌن ربٌسٌٌن، األول عادي خاص بالصندوق والثانً مرتبط  ملٌار
2004مع نهاٌة  اعتمدبمشروع مٌدا األورو متوسطً 

(2)
  . 

ملٌار دج ، وأن نسبة  4819أما قٌمة القروض المطلوبة من طرف أصحاب المشارٌع  فاقت 
ٌمة اإلجمالٌة للضمانات ، كما تجاوزت الق  62بلغة  االستثماراتالقروض إلى إجمالً 

ملٌار دٌنار فً إطار صٌفٌة  185ملٌار دٌنار ، منها  1885الممنوحة من طرف الصندوق 
 ملٌون دٌنار فً إطار برنامج مٌدا األورو متوسطً . 531الصندوق 

ملٌون دٌنار ، أما 185إلحداث منصب شغل واحد إلى  لالستثماركما تصل التكلفة المتوسطة 
ملٌون دٌنار ، بٌنما 1810للقروض إلنشاء منصب شغل واحد فإنه ٌقدر بمتوسط التكلفة 

ألف دٌنار 446صب عمل واحد ب فدرت كلفة الضمان إلنشاء من
(3)

. 
 
 
 
 
 
 
 .123-120( محمد بن ٌلس وآخرون مرجع سابق ص1)
 ( نفس المرجع السابق3(، )2)
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وظٌف عدد كبٌر من الٌد إن أهمٌة هذه التقدٌرات تمكن باألساس فً إمكانٌة تشجٌع ت 
البطالة السٌما فً المناطق الداخلٌة لخلق نوع من التوازن الجهوي ،  المتصاصالعاملة 

، وحتى المشارٌع التً واالتصالوٌركز الصندوق على مشارٌع فً تكنولوجٌا اإلعالم 
توصف بؤنها ذات مخاطر كبٌرة لكنها معرفة بؤن لها قدرات كبٌرة فً مجالً التوظٌف 

 نمو.وال
نسبة الرفض للملفات المقدمة من قبل أصحاب المشارٌع لدى صندوق الضمان  كما بلغت

20%حوالً 
(1)

، حٌث ٌحاول هذا األخٌر تكٌٌف وإعداد النظر فً ملفات لتفادي الرفض ، 

وإٌجاد آلٌات للتؤكٌد من أن تكون الضمانات المقدمة كافٌة ، حٌث ٌتم مالبمة الضمانات مع 
 ، والسقف المسموح به وبالتالً تقلٌص نسبة الرفض لدى الصندوق . نوعٌة المشارٌع

    95بنوك بموجب عقود تم إبرامها إال أن نسبة  8وإلى جانب هذا ٌتعامل الصندوق مع 
جدٌدة مع  اتفاقاتمن المشارٌع ٌتم تموٌلها من قبل بنوك جزابرٌة ، فٌما تم مإخرا إبرام 

 لتوسٌع دابر نشاط الصندوق. بنوك  أجنبٌة عبر فروعها بالجزابر 
تحصلت بصورة نهابٌة على  من المشارٌع التً ضمنها الصندوق  %34وٌالحظ أن نسبة 

كبٌرة فً  احتٌاطاتموافقة البنوك فٌما تنتظر النسبة الباقٌة ، حٌث تإكد البنوك على أخذ 
قبل  مجال الدراسة وتقٌٌم المشارٌع وتعتمد على مقاربات تتلف عن تلك المعتمدة من

 الصندوق .
فً مختلف  االستثمارٌةكما قام الصندوق بمنح ضمانات على القروض للعدٌد من المشارٌع 

ضمانا للقروض ، فً الوقت الذي  48والٌات الوسط من  استفادتوالٌات الوطن ، حٌث 
ضمانا ،  13ضمانا ، أما والٌات الغرب فقد تحصلت على  35كان نصٌب والٌات الشرق 

لصندوق مشروعٌة فً كل من أدرار والوادي ومن حٌث طبٌعة النشاط ، ا وأخٌرا ضمن
 98مشروعا من مجموع  21تؤتً الصناعات الغذابٌة فً مقدمة المشارٌع المضمونة ب 

 12مشروعا ، فاألشغال العمومٌة ب 13مشروعا ، لتؤتً بعدها المواد المعدنٌة واآلالت ب
مشارٌع ، والجدول الموالً  7، والصحة ب مشارٌع 8مشروعا ثم قطاع األشغال والبناء ب 
12/2005/ 31ٌوضح حوصلة الضمانات إلى غاٌة 

(2)
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 ( نفس المرجع السابق.2(، )1)

 

 ( : حوصلة أعمال صندوق ضمان القروض 22-2جدول رقم )
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 االوحدة : ملٌون دج. 

 85         عدد الضمانات الممنوحة 

 دج5873865941 الكلفة اإلجمالٌة للمشارٌع

 دج3647149818 قٌمة القروض المطلوبة 

 %62        نسبة القرض / كلفة اإلستثمار 

 FGAR 1252272315 مجموع قٌمة الضمانات

MEDA 384706174 

 %45       الضمان المتوسط / القرض

 دج19258582 معدل قٌمة الضمان 

 3252 عدد مناصب الشغل التً تنشؤ

 دج1806241 لإلستثمار حسب الشغل الكلفة المتوسطة

 دج1121510 الكلفة المتوسطة للقرض حسب الشغل 

 دج65003337 الكلقة المتوسطة للضمان حسب الشغل

نقال عن وزارة المإسسات  119محمد بن ٌلس وآخرون، مرجع سابق، ص المصدر:

دٌرٌة المعلومات االقتصادٌة، م، نشرة الصغٌرة والمتوسطة و الصناعات التقلٌدٌة

 .30ص ،2005المنظومات اإلعالمٌة و اإلحصابٌة
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  2116( إنجازات السداسً األول من عام 23-2جدول رقم )

 

 االوحدة بالدٌنار الجزابري

 35 عدد الضمانات الممنوحة 

  923 520 555 3 الكلفة اإلجمالٌة للمشارٌع 

  365 371 327 2 قٌمة القروض المطلوبة 

 %65 الستثمار نسبة القرض / كلفة ا

 مجموع قٌمة الضمانات الممنوحة

909 289 166 

319 029 847  FGAR 

589 259 319 MEDA 

 %39 الضمان المتوسط/ القرض 

  119 951 25 معدل قٌمة الضمان

 2202 عدد مناصب الشغل التً ستنشؤ 

  678 614 1 الكلفة المتوسطة لالستثمار حسب الشغل 

 935 056 1 رض حسب الشغل الكلفة المتوسطة للق

 484 412 الكلفة المتوسطة للضمان حسب الشغل 

وزارة المإسسات الصغٌرة و المتوسطة و الصناعة التقلٌدٌة لنشر المعلومات  المصدر :

 .38، مصدر سابق ، ص  09رقم 
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 توزٌع ملفات الضمانات حسب قطاعات النشاط  (:24-2رقم ) جدول

 (2116)السداسً األول                     

 المشارٌع قطع النشاط

  22 الصناعة الغذابٌة 

  09 مواد البناء 

 07 علم التكنولوجٌا و الصحة 

  03 الخشب و الورق 

  05 البالستٌك و األجهزة المركبة 

  01 الجلد 

  04 النسٌج 

  07 صناعة الكٌمٌاء 

  05 التكنولوجٌات الجدٌدة للمعلومات و اإلعالم 

 03 لنقل و مواد النقل ا 

  الفندقة و السٌاحة - 

  16 األدوات الحدٌدٌة و اآلالت 

  02 الفالحة 

  15 األشغال العمومٌة 

  01 الصٌد 

  01 المطاط 

  02 مواد كهربابٌة و إلكترونٌة 

  ً01 مواد اإلعالم اآلل 

  01 الهٌدرولٌك 

  03 المكتبٌة 

  01 صناعة المناجم 

  01 المجوهرات المصنعة 

  01 الزجاج 

  01 الطاقة 

  01 الصحة 

 113 المجموع 

 . 39نفس المصدر السابق ، ص  المصدر : 
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 (.2116( توزٌع ملفات الضمانات حسب الوالٌات )السداسً األول 25-12جدول رقم )

 الجهة  المشارٌع 
 (38الشرق )

 05 تبسة  -

 01 عنابة -

 03 باتنة-

 07 بجاٌة -

 03 مسٌلة -

 04 برج بوعرٌرٌج  -

 01 بسكرة -

 02 جٌجل -

 03 قسنطٌنة -

 01 سطٌف -

 01 سوق اهراس-

 02 خنشلة 

 02 سكٌكدة

 01 تسمسٌلت 

 (56الوسط )

 33 الجزابر  -

 02 بجاٌة  -

 06 بلٌدة 

 02 تٌبازة-

 07 تٌزي وزو

 04 بومرداس -

 01 المدٌة  -

 (17الغرب )

 05 وهران  -

 02 عباس سٌدي بل -

 01 عٌن تٌموشنت -

 01 تٌارت -

 01 عٌن الدفلة -

 03 غلٌزان  -

 01 سعٌدة -

 01 تلمسان  -

 02 مستغانم  -

 (02الجنوب )

 01 الواد  -

 01 أدرار -

 113 المجموع 

 .41،  40نفس المصدر السابق ، ص  المصدر :
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 الفصل الثانً: الصةخ
 
ورغم أهمٌتها تعانً من عدة مشاكل باختالف أنواعها  الصغٌرة والمتوسطة المإسسات إن

، مشاكل تسوٌقٌة وتكنولوجٌة ومشاكل التموٌل التً تعتبر العابق إدارٌةبما فٌها مشاكل 
األساسً لقٌام واستمرار هذه المإسسات وقد قامت الدولة من أجل تسهٌل توفٌر التموٌل 

برامج متعددة  وإقامةلف الهٌبات مخت بإنشاءللمإسسات الصغٌرة والمتوسطة فً الجزابر 
فً هذا المجال، وأهم هذه الهٌبات هو صندوق ضمان القروض والذي  أجنبٌةمع هٌبات 

ٌساهم بشكل فعال  الذيو  ٌعتبر عنصر مهم فً مجال تسهٌل عملٌة التموٌل لهذه المإسسات
 .توفٌر مناصب الشغل و التخفٌف من حدة البطالة فً
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 الفصل الثالث
دراسة تطبيقية حول الوكالة الوطنية  

 لتسيير القرض المصغر
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 مقدمة     

  

 تعتبر محاربة البطالة و مكافحة التهمٌش من المبادرات الرامٌة إلى التكفل بالفئات الهشة
  ٌما المالٌة منهاللمجتمع ، فقد سخرت السلطات العمومٌة للبالد الوسائل الضرورٌة و ال س

   بؽرض إدماج مهنً ناجح لجمٌع فئات المجتمع القادرة على العمل ، كجهاز القرض المصؽر 
 والمنشؤ لبالدنا إلى جانب أجهزة دعم التشؽٌل األخرى .

 
إن القرض المصؽر ٌلعب دورا فعال فً تحسٌن المستوى المعٌشً لألفراد و الجماعات 

ره آلٌة الستؽالل المهارات و القدرات الكامنة التً ٌتمتع بها خاصة فً الدول النامٌة باعتبا
 المواطنون كً ٌتسنى لهم التكفل بذاتهم .

 
 وعلى ؼرار تلك الفوائد المقدمة للشرائح السكانٌة المستهدفة و خاصة للنساء الماكثات

جهاز القرض بالبٌت و األشخاص الذٌن ٌعانون من اإلعاقة و الذٌن لٌس لهم مدا خٌل فإنه بإمكان 
المصؽر أن ٌمنح الفرصة للشرائح السكانٌة األخرى التً تبحث عن اإلدماج االقتصادي و 
االجتماعً مثل حاملً الشهادات الجامعٌة و المتخرجٌن من معاهد و مراكز التكوٌن المهنً و 

 الراؼبٌن فً خلق مشارٌع مصؽرة لها فعالٌة فً ترسٌخ االستقرار المهنً.
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 . المبحث األول :الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر-
 :*المطلب األول:التعريف بالوكالة و الهيكل التنظيمي الخاص بتسيير القرض المصغر

 التعريف بالوكالة :
أقرت مصالح الوكالة الوطنٌة لتسٌٌر القرض المصؽر سلسلة من اإلجراءات العاجلة بهدؾ -

تثمار ألجل تقدٌم مرافقة جٌدة للنشاط المصؽر الذي ٌتم استحداثه تعزٌز شروط تموٌل االس
 فً ظل أجهزة المساعدة على إنشاء النشاطات .

إن هذه المقاربة التنظٌمٌة من شؤنها دفع عدد اكبر من األشخاص ال سٌما فئة النسوة و 
الشباب المقصٌٌن عادة من الحصول على رأس مال على االندماج فً مضامٌر العمل 

إلنتاجً من خالل القرض المصؽر و فً أعقاب الدٌنامكٌة الناتجة عن هذه اإلجراءات ا
  الحكومٌة ، تتعهد الوكالة الوطنٌة لتسٌٌر القرض المصؽر بتسخٌر كل إمكانٌاتها فً سبٌل

تحسٌن فعالٌة عمل المرافقة مما ٌقتضً منها رفع عدة تحدٌات و علٌه خصصت الوكالة عدة 
التماشً مع أهدافها المسطرة و هً تتمحور أساسا حول منح نشاطات قادرة على 

قرض على األقل لفائدة الشرائح السكانٌة المستهدفة و تدعٌم كفاءات العمال  1000.000
 خاصة المرافقٌن منهم الذٌن ٌقع على عاتقهم دور بارز فً عملٌة التحسس بالجهاز و التكفل

اإلضافة إلى توسٌع مدونة األنشطة الممولة بالمقاولٌن عبر مختلؾ مراحل إنشاء النشاط ب
 وأخٌرا دعم الخدمات ؼٌر المالٌة .

نشكل مزاٌا صٌؽة جهاز القرض المصؽر فً مجملها عوامل كفٌلة بضمان مستوٌات الربح -
 لبقاء األنشطة المستحدثة و دوامها .

  ً هو االستقبالتنسٌقه والئٌة مدعمة بخلٌات مرافقة دورها األساس 49إن الوكالة متمثلة فً -
 واإلعالم و مساعدة المرشحٌن للقرض المصؽر على تجسٌد مشارٌع.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الوكالة الوطنٌة لتسٌٌر القرض المصؽر. -
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 :الهيكل التنظيمي للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر-
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 ٌعٌنهم مجلس التوجٌه.(، 03تتكون لجنة المراقبة فً الوكالة من ثالثة أعضاء )        

 تعٌن لجنة المراقبة رئٌسها ضمن أعضائها للمدة التً تدوم فٌها عهدتها.
 تكلؾ لجنة المراقبة بممارسة الرقابة الالحقة لتنفٌذ قراراتها لحساب مجلس التوجٌه.

     ( أشهر وعند االقتضاء بطلب من 3تجتمع بحضور المدٌر العام فً نهاٌة كل ثالثة )
 ( من أعضائها.2ام أو عضوٌن اثنٌن )المدٌر الع

 تقدم للمدٌر العام كل المالحظات أو التوصٌات المفٌدة عن أحسن الكٌفٌات لتنفٌذ البرامج 
 والمشارٌع التً شرعت فٌها الوكالة.

 تبدي رأٌها فً التقارٌر الدورٌة عن المتابعة والتنفٌذ والتقٌٌم التً ٌعدها المدٌر العام.
 مالحظاتها وتوصٌاتها عن البٌانات التقدٌرٌة إلٌرادات الوكالة  تقدم لمجلس التوجٌه

 ونفقاتها وبرنامج نشاطها وكذا التقرٌر السنوي عن تسٌٌر المدٌر العام.
 تقوم بكل مراقبة أو تدقٌق للحسابات عن استعمال أموال الوكالة وتشرؾ علٌهما فً 

 ٌه.التوج نهاٌتهما بمبادرة منها أو بناء على قرار من مجلس
 

 ٌترتب على اجتماعات لجنة المراقبة إعداد محاضر ترسل إلى الوزٌر المكلؾ بالتشؽٌل 
 تحفظ وفقا لألعراؾ.

 ٌحدد مجلس التوجٌه فً نظامه الداخلً مبلػ تعوٌض فصلً لصالح أعضاء لجنة المراقبة 
 وٌحدد التكفل بالمصارٌؾ المرتبطة مباشرة بممارسة مهامهم أو تعوٌضها.

 
 

 :تنظم الوكالة الوطنٌة لتسٌٌر القرض المصؽر
   الموافق ل 1424ذي القعدة 29المإرخ فً  14-04طبقا للمرسوم التنفٌذي رقم   

 المتضمن إنشاء الوكالة الوطنٌة لتسٌٌر القرض المصؽر و محدد لقانونها  2004ًجانف22
 األساسً، فإن هذه الوكالة تتزود باألجهزة التالٌة:

 مجلس التوجٌه
   لجنة المراقبة

ر عام  مدي
 مدٌرٌات مركزٌة تنفبدٌة

 وكاالت جهوٌة
 مجلس التوجٌه

 

  

 نفس المرجع السابق. - 

http://www.angem.dz/portail/index.php/ar/2013-12-07-21-11-13/2014-01-09-17-00-19/142-2014-01-09-13-44-46/353-2014-01-09-16-23-03
http://www.angem.dz/portail/index.php/ar/2013-12-07-21-11-13/2014-01-09-17-00-19/142-2014-01-09-13-44-46/353-2014-01-09-16-23-03
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 توجٌه و لجنة مراقبة.تملك الوكالة مجلس ال-

إن مجلس التوجٌه، الذي تدوم عهدته ثالثة سنوات قابلة للتجدٌد، ٌترأسه رئٌس ٌنتخبه 

نظراإه لمدة سنة واحدة وٌساعده فً أداء عمله نائب رئٌس الذي ٌتم انتخابه باألشكال نفسها 

 و لنفس المدة، فٌما ٌتولى المدٌر العام مهام أمانة مجلس التوجٌه.

 راقبةلجنة الم

 ( أعضاء ٌعٌنهم مجلس التوجٌه.3تتكون لجنة المراقبة فً الوكالة من ثالثة )

 تعٌن رئٌسها من ضمن أعضائها للمدة التً تستؽرقها مهمتها.

 تكلؾ بممارسة الرقابة الالحقة لتنفٌذ قراراتها لحساب مجلس التوجٌه

ح الوزٌر المكلؾ بالتشؽٌل و المدٌر العام ٌعٌن المدٌر العام للوكالة بمرسوم بناء على اقترا

 ٌخول سلطات التسٌٌر للتصرؾ باسم الوكالة ولحسابها، فً كل األحوال.

 المديريات المركزية التنفيذية:

 ٌشمل الهٌكل التنظٌمً للوكالة أربعة مدٌرٌات و هً:

 مدٌرٌة اإلدارة و الوسائل 

 مدٌرٌة المالٌة و المحاسبة 

 مدٌرٌة تقنٌة 

 ًمدٌرٌة اإلعالم اآلل 

 كاالت جهوٌةو 

 خالٌا على مستوى الدوائر 

 

 

 نفس المرجع السابق. -
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 مجلس التوجيه

 ٌتكون مجلس التوجٌه من األعضاء التالٌٌن:

 ممثل الوزارة المكلفة بالتشؽٌل    -

 ممثل وزٌر الداخلٌة والجماعات المحلٌة     -

 ممثل الوزٌر المكلؾ بالمالٌة     -

 و قضاٌا المرأة ممثل الزٌر المكلؾ باألسرة     -

 ممثل الوكالة الوطنٌة لدعم تشؽٌل الشباب     -

 ممثل الصندوق الوطنً للتؤمٌن عن البطالة     -

 ممثل وكالة التنمٌة االجتماعٌة     -

 ممثل صندوق الضمان االجتماعً لؽٌر األجراء     -

 ممثل جمعٌة البنوك و المإسسات المالٌة     -

 ة للفالحةممثل الؽرفة الوطنٌ     -

 ممثل الؽرفة الجزائرٌة للصٌد و تربٌة المائٌات     -

 ممثل الؽرفة الوطنٌة للصناعات التقلٌدٌة و الحرؾ     -

 ممثل صندوق الضمان المشترك للقروض المصؽرة     -

 ( ممثلٌن عن الجمعٌات الوطنٌة بهدؾ مماثل لهدؾ الوكالة.3ثالثة )     -

 نفس المرجع السابق. -
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 ى المدٌر العام للوكالة أمانة مجلس التوجٌه.ٌتول

ٌعٌن الوزٌر المكلؾ بالتشؽٌل أعضاء مجلس التوجٌه بقرار، بناء على اقتراح من السلطات  

 ( سنوات قابلة للتجدٌد.3التً ٌنتمون إلٌها لفترة ثالث )

ع تنتهً عضوٌة األعضاء المعٌنٌن بحكم وظٌفتهم بانتهاء هذه الوظٌفة. وفً حالة انقطا

عضوٌة أحد األعضاء، ٌستخلؾ حسب األشكال نفسها. وٌخلفه العضو الجدٌد المعٌن حتى 

 انقضاء مدة العضوٌة.

ٌنتخب رئٌس مجلس التوجٌه نظراإه لمدة سنة واحدة وٌساعده نائب رئٌس ٌنتخب حسب 

األشكال نفسها ولنفس المدة. وفً حالة انقضاء مدة عضوٌتهما، وٌستخلفان حسب األشكال 

 .نفسها

ٌتقاضى أعضاء مجلس التوجٌه تعوٌضات عن المصارٌؾ المدفوعة وفقا لألحكام 

 المنصوص علٌها فً التنظٌم المعمول به.

( أشهر على األقل بناء على استدعاء من رئٌسه 3ٌجتمع مجلس التوجٌه مرة كل ثالثة )

سه أو وٌمكن أن ٌجتمع، زٌادة على ذلك، فً دورة ؼٌر عادٌة بناء على استدعاء من رئٌ

( أعضائه أو بطلب من الوزٌر المكلؾ بالتشؽٌل إذا اقتضت الظروؾ 2/3باقتراح من ثلثً )

 ذلك.

      

ٌكلؾ رئٌس مجلس التوجٌه بإرسال استدعاء ٌحدد فٌه جدول األعمال إلى كل عضو فً 

 ( ٌوما على األقل من تارٌخ االجتماع.15المجلس قبل خمسة عشر )

 ( أٌام.8لدورات ؼٌر العادٌة دون أن ٌقل عن ثمانٌة )وٌمكن تقلٌص هذا األجل فً ا

( أعضائه على األقل وإذا لم ٌكتمل 2/3ال تصح مداوالت مجلس التوجٌه إال بحضور ثلثً )

النصاب، ٌصح اجتماع مجلس التوجٌه بعد استدعاء ثان وٌتداول حٌنئذ مهما ٌكن عدد 

 األعضاء الحاضرٌن.

 األعضاء الحاضرٌن وفً حالة تعادل األصوات،تتخذ قرارات المجلس بؤؼلبٌة أصوات 

 ٌكون صوت الرئٌس مرجحا. 

تحرر مداوالت مجلس التوجٌه فً محاضر وتدون على سجل خاص مرقم ومإشر و ٌوقعها 

 الرئٌس.
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ترسل المحاضر إلى الوزٌر المكلؾ بالتشؽٌل فً ؼضون األسبوع الذي ٌلً المصادقة  

 علٌها.

( ٌوما التً تلً إرسال محضر 30فً ؼضون الثالثٌن ) ٌلؽً الوزٌر المكلؾ بالتشؽٌل،

 مجلس التوجٌه، القرارات التً تكون:

 إما مخالفة للقانون أو للتنظٌم،    -

 إما من طبٌعتها أن تخل بالتوازن المالً للوكالة.    -

ال تكون قرارات مجلس التوجٌه نافذة إال بعد موافقة الوزٌر المكلؾ بالتشؽٌل علٌها، عندما 

 تعلق بما ٌؤتً:ت

 مشارٌع تنظٌم مصالح الوكالة المركزٌة والالمركزٌة،    -

 الجداول التقدٌرٌة لنفقات تجهٌز مصالح الوكالة وسٌرها.    -

المذكورتان أعاله و المداوالت، موافق علٌها بعد مضً  15و  14تعتبر أحكام المادتٌن 

التشؽٌل، ما لم ٌبلػ اعتراض ( من تارٌخ إرسالها إلى الوزٌر المكلؾ ب01شهر واحد )

 صرٌح على ذلك فً ؼضون هذا األجل.

 :ٌتداول مجلس التوجٌه وفقا للقوانٌن والتنظٌمات المعمول بها فٌما ٌؤتً

 برنامج نشاط الوكالة    -

 نفقات سٌر الوكالة وتجهٌزها    -

 تنظٌم و نظام الوكالة الداخلٌان    -

  الةالمخطط السنوي لتموٌل أنشطة الوك    -

 القواعد العامة الستعمال الوسائل المالٌة الموجودة    -

 إنشاء فروع محلٌة للوكالة    -

 قبول الهبات و الوصاٌا واإلعانات    -

 اقتناء البناٌات واستئجارها ونقل ملكٌة الحقوق المنقولة أو العقارٌة وتبادلها    -

 وتكوٌنهمالمسائل المرتبطة بشروط توظٌؾ مستخدمً الوكالة     -

 حصائل و حسابات النتائج    -

 تعٌٌن محافظ )أو محافظً( الحسابات    -

 فً تحفٌز وإنشاء أجهزة أو مإسساتكل تدبٌر أو كل برنامج ٌرمً إلى إشراك الوكالة     -

 نفس المرجع السابق. -
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 مدعوة إلى دعم عملها فً مجال إحداث األنشطة من طرؾ المستفٌدٌن من القرض المصؽر.

 

 تحدد شروط عمل المستخدمٌن و مرتباتهم، باستثناء أعوان المدٌرٌة بموجب اتفاقٌة جماعٌة.

 ٌعٌن مجلس التوجٌه من بٌن أعضائه، أعضاء لجنة المراقبة لمدة سنة واحدة قابلة للتجدٌد

  
 : المطلب الثاني :تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

 لمصؽر سلسلة من اإلجراءات المشجعة على إنشاءأقرت الوكالة الوطنٌة لتسٌٌر القرض ا-
 المإسسات الصؽٌرة و المتوسطة و هذا فً سبٌل تعزٌز شروط التموٌل االستثمار . 

 و نتٌجة لذلك أعطٌت تعلٌمات للخزٌنة العمومٌة لوضع قروض معتبرة تحت تصرؾ
 البنوك قصد تمكٌنها من تموٌل المشارٌع . 
 من المإسسات الصؽٌرة  %60و  %40ول حالٌا ما بٌن و ٌجدر التوضٌح بؤن البنوك تم-

 المنشؤة فً إطار آلٌات المساعدة على استحداث الشؽل بما فٌها الوكالة الوطنٌة لتسٌٌر 
 الصندوق الوطنً للتؤمٌن عن –الوكالة الوطنٌة لدعم تشؽٌل الشباب –القرض المصؽر 

 البطالة ، وكلها تهدؾ لتفعٌل االستثمار .
 ارات المجلس الوزاري بشان تفعٌل االستثمار فً إطار جهاز القرض المصؽر تطبٌقا لقر-

 الذي تسٌره الوكالة الوطنٌة و المحدد لشروط اإلعانة الممنوحة للمستفٌدٌن من القرض 
 المصؽر ٌبرز الصندوق آلٌات الدعم وأنظمة التحفٌز على المساعدة على إنشاء المإسسات 

  :،وهدا عن طرٌقالصؽٌرة والمتوسطة فً الجزائر
 
 : هذه السلفة موجهة للمواطنٌن الذٌن  السلفة بدون فوائد ألجل شراء المواد األولية*

 ٌملكون تجهٌزات صؽٌرة و ٌفتقدون إلى المادة األولٌة لذا تمنح الوكالة سلفة بدون فوائد من
 سلفة دج و تتكون من  100.000أجل شراء مواد أولٌة إلنشاء مشارٌع ال تتعدى كلفتها  

 من الكلفة اإلجمالٌة للمشروع و تجدر اإلشارة إلى أن رفع  %100بدون فوائد مقدرة بنسبة 
 سقؾ هذا النمط من التموٌل ٌرافقه إلؽاء المساهمة الشخصٌة .

 
 التمويل الثالثي ) بنك ، وكالة ، مقاول ( موجه الستحداث األنشطة .*

 المقاولٌن الحاصلٌن على قرار  ٌنخرط فً صندوق الضمان المشترك للقروض المصؽرة
 التموٌل البنكً و تحسب منحة االنخراط فً الصندوق على اساس مبلػ القرض البنكً و

كدفعة واحدة ، اما البنوك والمإسسات % 50.مدته ،كما ٌدفع منحة لفائدة الصندوق قدرها  
 سنوٌا. %0.5المالٌة فتدفع 

 دج و هو ٌتكون مما ٌلً : 1000.000إن كلفة النشاط ال ٌمكن أن تفوق مبلػ 
 من الكلفة اإلجمالٌة للمشروع . %70قرض بنكً بنسبة -
 
 

 نفس المرجع السابق. -
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 من الكلفة اإلجمالٌة للمشروع . %29سلفة بدون فوائد بنسبة -
 من الكلفة اإلجمالٌة للمشروع و من ناحٌة أخرى ٌستفٌد  %1المساهمة الشخصٌة بنسبة -

 التالٌة : المقاول من الفوائد 
 رفع نسبة تخفٌض الفوائد التجارٌة التً تطبقها البنوك على القرض البنكً إلى نسبة  -  

 فً  المناطق الخاصة و الجنوب و الهضاب العلٌا . 95%
 توسٌع القرض المصؽر لٌشمل تموٌل النشاطات التجارٌة الصؽٌرة ، باإلضافة إلى اقتناء -

 إلنشاء المشروع كما ٌوجه القرض المصؽر أٌضا إلى  األدوات البسٌطة و المواد األولٌة
 تؽطٌة النفقات الضرورٌة النطالق النشاط .

 
: االمتيازات الضريبية للمشاريع المنجزة في إطار الوكالة الوطنية لتسيير المطلب الثالث -

 :القرض المصغر
 الٌة المفروضة سٌتم منح امتٌازات جدٌدة لفائدة الشباب المقاول بؽرض تخفٌؾ األعباء الم

 علٌه خالل انجاز المشارٌع فً إطار تدابٌر الوكالة الوطنٌة لتسٌٌر القروض المصؽرة.
 وٌتعلق األمر باإلعفاء التام من الضرٌبة على الدخل العام والضرٌبة على أرباح الشركات 

 اط خالل السنوات الثالثة األولى بداٌة من تارٌخ بداٌة استؽالل المشروع. وإذا كان النش
             متواجد فً منطقة تستوجب التحفٌز، مثل مناطق الجنوب أو الهضاب العلٌا،        

 فان مدة اإلعفاء 
 ستمتد إلى ستة سنوات انطالقا من تارٌخ بداٌة االستؽالل. اإلعفاء ٌمكن تمدٌده بسنتٌن 

 دودة.إضافٌتٌن إذا التزم المقاول بتوظٌؾ ثالثة عمال على األقل لمدة ؼٌر مح
 تستفٌد االستثمارات المحققة من طرؾ المستثمرٌن المإهلٌن لالستفادة من جهاز القرض 

 : المصؽر من المزاٌا التالٌة
 مرحلة اإلنجاز:  الــمزاٌا الممنوحة فً

 من قانون التسجٌل ، 252  الملكٌة المنصوص علٌها فً المادة  من حقوق نقل  اإلعفاء
  

                   من طرؾ المستثمرٌن المستفٌدٌن من إعانة   قةلإلقتناءات العقارٌة المحق
 من أجل خلق نشاطات صناعٌة .« الوطنً لتسٌٌر القرض المصؽر الصندوق » 

اإلعفاء من جمٌع حقوق التسجٌل فٌها ٌخص العقود التؤسٌسٌة للشركات المنشؤة من -
 ؛«لوطنً لتسٌٌر القرض المصؽر ا الصندوق» المستثمرٌن المإهلٌن لالستفادة من إعانة طرؾ 

 و الخدمات المنتجة  على القٌمة المضافة بالنسبة إلقتناءات السلع  الرسم  اإلعفاء من·   
 عندما ٌقوم بها   استثمار خلق أو تمدٌد نشاط  محلٌا و التً تدخل مباشرة فً إنجاز 

« ض المصؽر الصندوق الوطنً لتسٌٌر القر» مإهلون لالستفادة من إعانة  مستثمرون
  االستفادة من هذا اإلعفاء عندما تكون وسٌلة أساسٌة للنشاط ؛  للسٌارات السٌاحٌةٌمكن 

  تدخل  % على الحقوق الجمركٌة بالنسبة للتجهٌزات المستوردة و الت5ًتطبٌق نسبة  
مستفٌدون   عندما ٌقوم بها مستثمرون  فً إنجاز استثمار خلق أو تمدٌد النشاط  مباشرة  

 ال ٌمكن للسٌارات السٌاحٌة االستفادة من«. الصندوق الوطنً لتسٌٌر القرض المصؽر » من 
 .هذا اإلعفاء إال إذا كانت وسٌلة ضرورٌة للنشاط

 نفس المرجع السابق. -
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 : االستؽالل  مرحلة  فً  الــمزاٌا الممنوحة 
 الشركات  أرباح  أو الضرٌبة على  اإلجمالً  الضرٌبة على الدخل  من  الكلً  اإلعفاء

  عندما تكون هذه النشاطات   إبتداءا من تارٌخ بدء النشاط ،  ( سنوات03ثالث )   لمدة
  قائمة

 
      طرٌق التنظٌم تحدد مدة  مناطق ٌجب ترقٌتها و الموجودة فً قائمة محددة عن  فً 

   بالنسبة  ( 10عشر )   إبتداءا من تارٌخ االستؽالل و لمدة  ( سنوات06  بستة )اإلعفاء 
 القائمة. لتلك

 «.لتطوٌر مناطق الجنوب   الصندوق الخاص» فً مناطق تستفٌد من إعانة 
   ( مناصب03عندما ٌلتزم المستثمرون بخلق ثالثة )   (02هذه الفترة لسنتٌن )  تمدد
 األقل ؛  على محددة   ؼٌر  لمدة عمل

  نوات بدءا من انطالق النشاطس  (03اإلعفاء من الرسم على النشاط المهنً لمدة ثالث )
 (06  ستة ) اإلعفاء إلى   تمدد فترة  عندما تقوم هذه النشاطات فً مناطق ٌجب ترقٌتها ،

 مناطق تستفٌد من إعانة  لتلك المقامة فً  ( سنوات بالنسبة 10و إلى عشر )  سنوات 
 ؛« لتطوٌر مناطق الجنوب   الصندوق الخاص» 

 لى الممتلكات المبنٌة و البناٌات التً تقام فٌها نشاطات مناإلعفاء من الرسم العقاري ع
 الصندوق الوطنً لتسٌٌر القرض » طرؾ مستثمرٌن مإهلٌن لالستفادة من إعانة  

     بدءا من تارٌخ اإلنجاز. تمدد هذه الفترة إلى ست  ( سنوات، 03لمدة ثالث )«. المصؽر
 (06). 

 مناطق ٌجب ترقٌتها و كذلك   فً  البناٌات  تالبناٌات وامتدادا  عندما تتواجد  سنوات
 بتطوٌر الهضاب   الصندوق الخاص» لتلك المتواجدة فً مناطق تستفٌد من إعانة   بالنسبة
 تتواجد البناٌات و امتدادات البناٌات فً   ( سنوات ، عندما10و إلى عشر ) «العلٌا 
  «.الجنوب لتطوٌر مناطق   الصندوق الخاص» من إعانة   تستفٌد مناطق

 بعد انتهاء مرحلة اإلعـــفاءات :  
 االستفادة من إعانة   تستفٌد النشاطات التً ٌمارسها الشباب ذوو المشارٌع المإهلون  
  الدخل  من الضرٌبة على  من تخفٌض« الصندوق الوطنً لتسٌٌر القرض المصؽر »
 النشاط   ن الرسم علىعلى أرباح الشركات، حسب الحالة وكذا م  الضرٌبة  اإلجمالً أو 

 فترة اإلعفاءات المنصوص علٌها فً التشرٌع الجبائً   المستحق عند نهاٌة  المهنً
 اإلخضاع الضرٌبً و ٌكون   ( سنوات األولى من 30)   ، و ذلك خالل الثالثالمعمول 

 كما ٌلً : التخفٌض هذا
 ؛  % 70تخفٌض قدره   السنة األولى من اإلخضاع الضرٌبً: - 
 % ؛ 50قدره   تخفٌض  سنة الثانٌة من اإلخضاع الضرٌبً:ال -
 % ؛ 25قدره   تخفٌض  السنة الثالثة من اإلخضاع الضرٌبً: -
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 النشاطات المذكورة أعاله التً  كما تستفٌد من هذه التخفٌضات للمرحلة المتبقٌة    
 التخفٌض ، دون إمكانٌة المطالبة   تها منمن اإلعفاء و التً ما زالت مدة استفاداستفادت 
 ما تم دفعه. باسترداد

 لدعم   عن طرٌق الصندوق الوطنً  إضافة إلى المزاٌا الجبائٌة أعاله، ٌستفٌد المستثمرون
 القرض المصؽر ، من االمتٌازات التالٌة:

  دج موجه إلى تكمٌل 100.000قرض بدون فائدة عند ما ٌكون ٌفوق مبلػ االستثمار  -
 إلمكانٌة االستفادة من القرض البنــكً؛  مستوى المساهمات الخاصة المقتناة

 % بالنسبة للقروض البنكٌة المحصل علٌـها. 100فائدة مخفضة بنسبة  -
 دج. 30.000  تفوق قٌمتها  ال  اقتناء المواد األولٌة التً  قرض بدون فائدة فٌما ٌخص -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رجع السابق.نفس الم -
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 المبحث الثاني:صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة:  -
  ماهٌة ودور صندوق الضمان المشترك للقروض المصؽرة : *المطلب األول :

 التعرٌؾ بصندوق الضمان المشترك للقروض المصؽرة: -
 من أجل تمكٌن البنوك و المإسسات المالٌة من تحصٌل الدٌون المستحقة فً حالة عجز

 المقاولٌن من تسدٌد القروض الممنوحة فً إطار برنامج القرض المصؽر  
 قامت السلطات العمومٌة بإنشاء جهاز ضمان ٌسمى صندوق الضمان المشترك للقروض 

المإرخ فً  04- 16المصؽرة ، تم إنشاء هذا الصندوق بموجب المرسوم التنفٌذي رقم 
 ٌتضمن إحداث و تحلٌل قانونً ، 2004جانفً  22الموافق ل  1424ذو القعدة  29

 األساسً فً 
 مشاركة البنوك فً تقاسم أخطار التموٌل للمإسسات الصؽٌرة و المتوسطة من خالل

 الضمانات المالٌة المقدمة التً تساعد فً التركٌب المالً للمشارٌع المجدٌة مما ٌمكنها  
 تنبؤ مكانة متقدمة فً ظل بٌئة تنافسٌة منعقدة .من 

  وق :دور الصند-
 تكمن مهمة الصندوق فً ضمان القروض المصؽرة التً تمنحها البنوك و المإسسات  -

 المالٌة فً الصندوق للمستفادٌن الحاصلٌن على تبلٌػ اإلعانات الممنوحة من الوكالة 
 لتسٌٌر القرض المصؽر .الوطنٌة 

 قً الدٌون ٌؽطً الصندوق بناءا على تعجٌل البنوك و المإسسات المالٌة المعنٌة با -
 المستحقة من األصول و الفوائد التً حل أجل تسدٌدها عند التصرٌح بالنكبة و فً حدود 

85%. 
 التدخل فً منح القروض لفائدة المإسسات الصؽٌرة و المتوسطة المنجزة لالستثمارات  -

 مجال: خلق مإسسة، تجدٌد التجهٌزات، توسٌع المإسسة. فً
 نات المطلوبة.إقرار أهلٌة المشارٌع و الضما-
 متابعة األخطار التً تنجز عن منح الضمانات من قبل الصندوق.-
 منح السلفات لحاملً الشهادات الجامعٌة أو ذو المهارات المهنٌة أو الحرفٌة ممن  -

 لإلمكانٌات المالٌة و الضمانات التً تشترطها البنوك عادة لهدؾ استحداث نشاط  ٌفتقدون
 قاء اجتماعً .و كذا تحقٌق ارت توسٌعه و
 التدخل فً الوسط الحضري و الرٌفً من اجل تعزٌز فرص تموٌل المإسسة المصؽرة و-
 المتوسطة و العمل الحر. 
 مرافقة سٌاسة انفتاح االقتصاد عبر تشجٌع كافة المبادرات و فرص استحداث مصادر-
 الدخل لصالح الشرائح االجتماعٌة المستضعفة االقتصادٌة . 
 شر روح المبادرة و التكفل بالذات و ترسٌخ قٌمة العمل ألنها تشكل فً المساهمة فً ن-

 مجملها حتمٌات كل تنمٌة مستدامة .
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 التنسٌق مع مختلؾ المتدخلٌن وهٌئات الدعم المإسساتٌة الجهوٌة المعنٌة بترقٌة المإسسة -
 د للمقاولٌن و استكمال الدراسات التقنٌة واالقتصادٌةالمصؽرة ، ألجل توفٌر تاطٌر جٌ 
 للمشارٌع الممولة على أحسن وجه . 
 توفٌر إمكانٌة مرافقة المشارٌع الناجحة من خالل قروض متتابعة، دون انتظار لحٌن  -

 أصحابها من التسدٌد . انتهاء
 خصائص القرض المصؽر: المطلب الثاني :

 قرض المصؽر:شروط التؤهٌل لالستفادة من ال-
 -سنة فما فوق. 18بلوغ سن 

 -عدم امتالك مدخول أو امتالك مدا خٌل ؼٌر ثابتة و ؼٌر منتظمة.
 -أتبات مقر اإلقامة.

 امتالك كفاءة مهنٌة مرفقة بشهادة أو وثٌقة معادلة معترؾ بها أو التمتع بمهارة مثبتة-
 وتتوافق مع النشاط المرؼوب انجازه. 
 دات أخرى إلنشاء نشاطات.عدم االستفادة من مساع-
 المقاول( القدرة على دفع المساهمة  -البنك–بالنسبة لنمط التموٌل الثالثً )الوكالة -

 التالٌة:الشخصٌة 
 دج من اجل 1.000.000من الكلفة اإلجمالٌة للمشروع التً ال ٌمكن آن تفوق -1%

 ٌتعلق بنمط التموٌل  مواد أولٌة ومعدات ) المساهمة الشخصٌة لم تعد مشترطة فٌمااقتناء 
 الخاص باقتناء المواد األولٌة(.

 دفع االشتراكات لصندوق الضمان المشترك للقروض المصؽرة فً حالة طلب المقاول -
 لقرض بنكً.

 االلتزام بتسدٌد مبلػ القرض والفوائد للبنك. 
 حددمبلػ السفلة بدون فوائد للوكالة الوطنٌة لتسٌٌر القرض المصؽر حسب جدول زمنً م-
 للتسدٌد المتفق علٌه. 
 االستقبال والتوجيه:-

 تضمن الوكالة الوطنٌة لتسٌٌر القرض المصؽر، عبر خالٌا المرافقة على مستوى الدوائر 
 ،استقبال مشخص للمواطنٌن وحاملً األفكار الستحداث نشاطات اقتصادٌة.

 الة ،إضافةٌتمثل األمر فً إعالم هإالء بخصوص توجهات و أهداؾ و أسلوب عمل الوك
 إلى توضٌح الخطوات الواجب إتباعها إلنشاء النشاطات. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صندوق الضمان المشترك للقروض المصؽرة. -



  

100 

 

 الثالث:الفصـل      
 

  الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغريقية حول دراسة تطب          

 التكوين:-
 تقوم الوكالة بتطبٌق برامج تكوٌنٌة تتوافق مع المستوى التعلٌمً للمقاولٌن و حجم -

  .نشاطهم
 فً مجال التسٌٌر قصد تمكٌنهم من، إن هده التكوٌنات مخصصة لتعزٌز قدرات المقاولٌن 

 تسٌٌر أعمالهم على النحو الجٌد و بالتالً تطوٌر نشاطهم. 
 تنظٌم معارض للبٌع:-
 ٌندرج ضمن الخدمات الؽٌر مالٌة التً تقدمها الدولة لصالح المقاولٌن المستفٌدٌن الدٌن -

 انطلقوا فً ممارسة نشاطهم فً إطار القرض المصؽر و ٌرمً إلى:
 بؤجهزة دعم إدماج الشباب لدى الفئات السكانٌة المستهدفة.التشهٌر 

 إبراز  نجاح المقاولٌن الدٌن انطلقوا فً ممارسة أنشطتهم فً إطار القرض المصؽر.-
 التعرٌؾ بالمنتجات التً أنجزها المقاولون واستقطاب الطلبات علٌها.-
 .إثارة التبادالت بٌن المقاولٌن العارضٌن حول المهارة المهنٌة-
 تسهٌل استفادة الفئات السكانٌة المستهدفة من مختلؾ األجهزة .-
 بعث الرؼبة على الطلب لدى الفئات المستهدفة.-
 كٌفٌة التسدٌد:-
 تمنح للمستفٌدٌن من القرض الثالثً فترة تؤجٌل التسدٌد مقدرة بسنة واحدة قبل الشروع -

 ٌد أصل القرض ثم السفلة بدون فوائد تسدٌد الفائدة البنكٌة، تلٌها فترة ثالث سنوات لتسدفً 
 التً تقدمها الوكالة . تمنح للمستفٌد من السلفة بدون فائدة الموجهة لشراء المواد األولٌة و 

 فترة إعفاء من التسدٌد تقدر بثالثة أشهر على أن تسدد  دج  30.000التً ال تتعدى مبلػ 
 .شهرا 12أقساط. وفق جدول زمنً محدد على مدة  04السلفة على 

 مستفٌد( فتمنح للمستفٌد فترة إعفاء أقصاها ستة أشهر بعدها-بالنسبة للتموٌل الثنائً)بنك
 سنوات و حسب جدول زمنً ٌحدده 5تسدد السلفة البنكٌة على أقساط فً مدة أقصاها   

 .البنك
 :مستفٌد( فتسدد السلفة كاألتً -وكالة-بالنسبة للتموٌل الثالثً )بنك  -

 شهرا حسب 12ة تسدد على أقساط، بعد مدة إعفاء أقصاها % الخاص 70نسبة
 سنوات. 5جدول زمنً محدد فً مدة أقصاها 

 أشهر من تسدٌد سلفة البنك ٌقوم المستفٌد بتسدٌد السلفة بدون فائدة الخاصة بالوكالة 3بعد 
 .سنوات و حسب جدول زمنً محدد3قسط فً مدة  12% على  27أو  25و المقدرة ب 
 إٌداع ملفاتكم بإمكانكم االتصال لالستعالم و

 بمرافق التنسٌقٌة على مستوى مقر الدائرة األقرب إلٌكم أٌن تحصلون على التوجٌه 
 ترخٌص النشاطات التجارٌة الصؽٌرة :-

 تجدر اإلشارة إلى إدراج إجراء توسٌع القرض المصؽر لٌشمل النشاطات التجارٌة 
 ها الحكومة فٌما ٌتعلق بجهاز القرض ضمن اإلجراءات الجدٌدة التً اتخذت الصؽٌرة
 المصؽر.
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 إعادة إدماج المساجٌن من خالل القرض المصؽر:-
 ٌخص المحبوسٌن الدٌن استؽلوا فترة احتباسهم فً متابعة دورات تكوٌنٌة بهدؾ اكتساب 

 الوسٌلة   مهارة مهنٌة، حٌت توفر الوكالة فرص إنشاء نشاط ذاتً الذي ٌمثل لهإالء
 إلعادة االندماج فً المجتمع ،حقٌقة ، تقوم اإلطارات المحلٌة للوكالة بحمالت األنسب 

 تروٌجٌة للجهاز بانتظام لدى فئة نزالء المإسسات العقابٌة ، و هدا فً ظل  تحسٌسٌة و
 االتفاقٌة المبرمة بٌن الوكالة الوطنٌة لتسٌٌر القرض المصؽر و المدٌرٌة العامة إلدارة 

 .اإلدماجالسجون و إعادة 
 الوثائق الالزمة لتكوٌن ملؾ طلب قرض مصؽر من الوكالة الوطنٌة لتسٌٌر القروض:

 لطلب قرض مصؽر من الوكالة الوطنٌة لتسٌٌر القرض المصؽر بجب توفرا لوثائق -
 دج 30.000,00 المطلوبة لتكوٌن ملؾ قرض مصؽر فئة

 .طلب خطً.        
 ..صورتان شمسٌتان        
 .12شهادة مٌالد رقم         
 .أشهر 06شهادة إقامة أقل من         

 .نسختان مصادق علٌهما من بطاقة التعرٌؾ الوطنٌة
 تصرٌح شرفً بالقدرة على دفع المساهمة الشخصً.

 دبلوم أو شهادة تثبت الكفاءة المهنٌة تتوافق مع المشروع المرؼوب إنجازه.
 .3ز فاتورة شكلٌة ال تتجاو        
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 أهم األنشطة التً ٌمولها جهاز القرض المصؽر:                   المطلب الثالث:-

 أنواع األنشطة قطاع األنشطة

 الصناعة الؽذائٌة: الصناعة الصؽٌرة
 الصناعة الصؽٌرة 

 الكسكسى ،الخبز التقلٌدي.’صناعة العجائن الؽذائٌة -
 ة الحلوٌات.العصرٌة والتقلٌدٌة.صناع-
 تعلٌب السمك. -

 تحمٌص وتؽلٌؾ الؽول السودانً.
 صناعةالشكوالطة،البوظة والحلوى.

 تحمٌص ورحى القهوة.-
 صناعة األلبسة:

 األلبسة الجاهزة.-
 خٌاطة المالبس.

 نسج وحٌاكة المالبس.-
 صنع األؼطٌة المنزلٌة.-

 الصناعة الجلدٌة:
 الجلدٌة. صنع االحدٌة واأللبسة-

 الصناعة الخشبٌة:
 االثات والمنتجات الخشبٌة.-
 صناعة السالل.-

 الصناعة المعدنٌة:
 صناعة األقفال، الحدادة و أدوات معدنٌة.

 
 
 

 تربٌة الماشٌة: الفالحة
 الفالحة.-
 تسمٌن األبقار.-

 إنتاج اللحوم والحلٌب.
 تربٌة الدواجن.

 بوب الطلع(.تربٌة النحل)إنتاج وتعلٌب العسل،الشمع و ح
 فالحة األرض:

 إنتاج البدور.
 إنتاج الفواكه والخضر)التجفٌؾ والتخزٌن(.

 مشتله الزهو رو نباتات الزٌنة.

 الصناعات التقلٌدٌة: الصناعة التقلٌدٌة
 نسٌج وحٌاكة الزرابً التقلٌدٌة.-
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 خٌاطة المالبس التقلٌدٌة.
 الطرز التقلٌدي )المجبود والفتلة(

 التقلٌدٌة.صناعة اإلكسسوارات 
 صناعة أدوات الزٌنة والزخرفة.

 النقش على الخشب.
 

 الخدمات : الخدمات
 اإلعالم اآللً

 الحالقة و التجمٌل.
 األكل السرٌع.

 أعمال تصلٌحٌة كالسٌارات .

  واألشؽال  المبانً
 العمومٌة

 أشؽال البناء:
 المبانً واألشؽال العمومٌة.

 لنجارة(أشؽال صؽٌرة )كهرباء،الدهن ،السباكة،ا
 صناعة مواد البناء)قطع جبسٌة للتزٌٌن(.-
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 آفاق الوكالة الوطنية وصندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة فيالمبحث الثالث :
 دفع ديناميكية النمو لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:

 
 رك للقروض المصؽرة فًاثر الوكالة الوطنٌة وصندوق الضمان المشت المطلب األول :

 القضاء على البطالة: 
 ٌعتبر القرض المصؽر جزءا ال ٌتجزأ من السٌاسات العمومٌة للدولة لمقاومة البطالة

 والتهمٌش واإلقصاء االجتماعً ،وٌمس شرٌحة ال بؤس بها من السكان وٌمثل أداة فعالة
  للمعالجة االجتماعٌة لإلقصاء االقتصادي، وبروز نشاطات اقتصادٌة صؽٌرة 

 هدفه األساسً هو ترقٌة النمو االجتماعً عن طرٌق النشاط االقتصادي ومحاربة التهمٌش 
 بفضل نوع من الدعم ال ٌكرس فكرة االتكال المحض بل ٌرتكز أساسا على "االعتماد على

 روح المقاولة" لهدا الؽرض، فان القرض المصؽر ٌوفر النفس "المبادرة الدانٌة" و " 
 مالٌة متماشٌة مع احتٌاجات المواطنٌن ؼٌر المإهلٌن لالستفادة من القرض البنكً خدمات

 والمشكلٌن أساسا من فئة األشخاص بدون دخل أو دوي الدخل الؽٌر المستقر أو البطالٌن  
 والدٌن ٌنشطون عموما فً القطاع الؽٌر الشرعً.

 تعمل الوكالة الوطنٌة لتسٌٌر القرض المصؽر، الجهة المسٌرة لهذا البرنامج، على  و
 وتجسٌده مٌدانٌا بتمكٌن المواطنٌن و المواطنات الذٌن ٌسعون لخلق نشاط خاص تطبٌقه 

منتجة للسلع و الخدمات مع استثناء النشاطات  مشارٌع مصؽرة االنطالق فً بهم و
 خدمات التً ٌوفرها الجهاز، و المتمثلة فً:المساعدات و ال التجارٌة، من

 دج موجهة لشراء المواد األولٌة 30.000سلفة بدون فائدة ال تتعدى -
 ملٌون  05دج أي  50.000قرض بنكً صؽٌر للمشارٌع التً تتراوح قٌمتها ما بٌن 

  90% % إلى 80ملٌون سنتٌم بفوائد مخفضة بنسبة  40دج أي  400.000 و سنتٌم
  االستفادة من هذه الخدمات إذا ما توفرت الشروط الضرورٌة و هً و باإلمكان

 .سنة فما فوق 18أن ٌكون سن طالب القرض  -
 أن ال ٌمتلك أي مدخول أو ٌمتلك مدا خٌل ؼٌر ثابتة أو ضعٌفة. -
 إثبات مقر اإلقامة. -
 التمتع بالكفاءات التً تتالءم مع المشروع المرؼوب انجازه. -
 من مساعدات أخرى إلنشاء نشاطات من أي جهاز أخر.عدم االستفادة  -
   % من الكلفة اإلجمالٌة 05% أو  03القدرة على دفع المساهمة الشخصٌة التً تساوي -

 للمشروع.
 دفع االشتراكات لدى صندوق الضمان المشترك للقروض المصؽرة. -
 ٌد مبلػ القرض بدون االلتزام بتسدٌد مبلػ القروض و الفوائد إلى البنك و االلتزام بتسد-

 للوكالة حسب الجدول الزمنً. فوائد
 و فً حالة توفر كل الشروط لدى طالب القرض بإمكانه أن ٌختار نمط التموٌل الذي ٌراه 

 :مناسبا له، و هً ثالثة أنماط
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  :تمويل ثنائي 1 -         
 .دج 30.000 سلفة بدون فائدة ال تتجاوز

 ..% بدون فوائد 90مساهمة الوكالة: .
 .10%مساهمة المستفٌد

 :تمويل ثنائي  -2
 .دج 100.000و  50.000للمشارٌع التً تتراوح قٌمتها ما بٌن  

 .90% إلى  80% بفوائد مخفضة بنسبة  97% أو  95مساهمة البنك:  % 
 .05% أو  03مساهمة المستفٌد:  % 

 : تمويل ثالثي 3-
 . دج 400.000 دج حتى 100.001شارٌع التً تتراوح قٌمتها ما بٌن للم 

 90% إلى  80% بفوائد مخفضة بنسبة  70مساهمة البنك:  %
 05% أو 03مساهمة المستفٌد: 
 .% بدون فوائد 27% أو  25مساهمة الوكالة: 

 دلة و تجدر اإلشارة إلى أنه فً حالة ما إذا كان المستفٌد حامال لشهادة أو وثٌقة معا
 %، وترتفع  03% إلى  05بها فإن نسبة مساهمته الشخصٌة ستنخفض: من معترؾ 
  97% إلى  95% فً حالة التموٌل الثالثً، و من  27% إلى 25من  الوكالة مساهمة

 .حالة التموٌل الثنائً فً % بالنسبة للبنك
 مدة تصل إلى ٌلتزم المستفٌد بعد تموٌله بتسدٌد مبلػ القرض و الفوائد إلى البنك فً 

 سنوات، حسب الجدول الزمنً الذي ٌحدده البنك، و ٌسدد بعد ذلك السفلة بدون  الخمس
 بالوكالة فً مدة أقصاها ثالث سنوات. أما بالنسبة للسفلة بدون فائدة الموجهة  الخاصة فائدة

 .شهرا على أربعة مراحل 15األولٌة فتسدد فً مدة أقصاها  لشراء المواد
 الة الوطنٌة لتسٌٌر القرض المصؽر للمستفٌدٌن المساعدات المالٌة فقط، بل وال تمنح الوك

 ٌتعدى ذلك إلى مساعدات ؼٌر مالٌة كالتوجٌه و المرافقة، الدراسة التقنٌة واالقتصادٌة 
 للمشروع،والتكوٌن فً التربٌة المالٌة و تسٌٌر المإسسة، و كذا إعطاء الفرصة لهإالء

 ً المعارض و الصالونات أٌن ٌتم التعارؾ بٌنهم و اكتسابالمستفٌدٌن من المشاركة ف 
 .خبرات مختلفة و كذا خلق فضاءلت جدٌدة لتسوٌق منتجاتهم. 

 و تتمٌز الوكالة الوطنٌة لتسٌٌر القرض المصؽر عن ؼٌرها من األجهزة األخرى بكونها
 علىتتوفر على خالٌا مرافقة متواجدة على مستوى الدوائر، حٌث ٌحصل المواطنون  
 التوجٌه و المرافقة،مما ٌجنبهم عناء التنقل إلى عاصمة الوالٌة لالستعالم و إٌداع و  

 .متابعة ملفاتهم
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 كل هذا سمح للوكالة من أن تكون ذات فعالٌة كبٌرة فً تحقٌق نشاطات اقتصادٌة مدرة 
 فئة النساء الماكثات فً دخل،و مساهمة فً خلق مناصب عمل للكثٌرٌن و حتى من 

 الالئً شققن طرٌقهن بثبات فً عالم الشؽل فً تخصصات الفالحة، الحرؾ و البٌوت 
 التقلٌدٌة، و الخدمات وأصبح نشاطهن ٌساهم بشكل كبٌر فً تدعٌم مٌزانٌة  الصناعات

 األسرة.
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 الوطنية لتسيير القرض المصغر وعن  إحصائيات عن نشاطات الوكالة:المطلب الثاني
 صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة:

 (إحصائٌات عن نشاطات الوكالة الوطنٌة لتسٌٌر القرض المصؽر:1
 وأوضحت الوزٌرة مونٌة  مسلم فً كلمة ألقتها بمناسبة افتتاح الملتقى الوطنً إلطارات

 جهاز القرض المصؽر، حصٌلة الوكالة الوطنٌة لتسٌٌر القرض المصؽّر، بعنوان " 
 أكثر من  2014إلى ؼاٌة نهاٌة سنة  2004وآفاق"أن الوكالة منحت منذ إنشائها سنة 

 قرض مصؽر ،ومكنت من استحداث أكثر من ملٌون منصب شؽل" واصفة  670.000
 ."الحصٌلة ب"اإلٌجابٌةهذه 

 ثافة" من خالل سٌتواصل فً السنوات القادمة "بك  وأضافت الوزٌرة أن نشاط الوكالة
 القدرات البشرٌة واإلدارٌة فً المإسسة، وكذا "بفضل حٌوٌة اإلطارات الشابة  تعزٌز

 بآخر التطورات التكنولوجٌة" مشٌرة إلى "البرنامج الطموح" الذي سطرته  المتشبعة
 إلى جانب برامج المإسسات المخصصة إلنشاء األنشطة االقتصادٌة  2015 الوكالة لسنة
 بهدؾ الخروج من دائرة   بشكل "حاسم" فً بعث دٌنامٌكٌة عبر الوطن فً اإلسهام

 واعتبرت مسلم أن إنشاء الوكالة الوطنٌة لتسٌٌر القرض المصؽر كان بؽرض  التخلؾ
 االجتماعً" من خالل النشاط االقتصادي، و ذلك بفضل صٌؽة المساعدة  "الرقً تحقٌق

 االتكال على الذات" وروح المقاولة وكذا على " -كما قالت-أساسا  تقوم والمرافقة التً
 .المبادرة الفردٌة

 وأبرزت بالمناسبة دور الوكالة فً توفٌر "خدمات مالٌة وؼٌر مالٌة" تتماشى مع 
 الفئات السكانٌة التً تشمل أساسا الفئات بدون دخل أو ذوي دخل ؼٌر كاؾ  احتٌاجات

 وؼٌر منتظم.
 موازي المهدد لالقتصاد الوطنًوالبطالٌن أو ممن ٌنشطون فً القطاع ال

 ومن جهة أخرى أشارت إلى دور هذه اآللٌة فً المساهمة فً بروز أنشطة منتجة للسلع
 والخدمات و مدرة للمداخٌل، تندرج ضمن مخططات التنمٌة المحلٌة الهادفة إلى ضمان 

 استقرار السكان وتثبٌتهم بمناطقهم األصلٌة.
 قرض المصؽر" فً فرض وجوده بفضل "سٌاسته وبٌنت مسلم فً هذا الصدد "نجاح ال

 المتحررة من البٌروقراطٌة" مشٌرة إلى نشاطه فً أوساط النساء الماكثات بالبٌت و ذلك
 بالمائة من النساء من ضمن اجمالى عدد المستفٌدٌن. 62بتموٌله ل 

 فً استقطاب بعض حاملً الشهادات  -تضٌؾ الوزٌرة-كما نجح القرض المصؽر 
 .من الجامعات والمعاهد ومراكز التكوٌن والتعلٌم المهنٌٌن المتخرجٌن

 وأكدت فً األخٌر إن الوكالة ستعمل على تنصٌب فروع جدٌدة على مستوى الوالٌات 
 المنتدبة، والتً سٌتم استحداثها على مستوى الجنوب الكبٌر لمرافقة الشباب و المحتاجٌن 

 الفئات المهمشة التً تندرج ضمن نشاط والمعاقٌن فً الجنوب و الهضاب وكذا مرافقة كل
 الوزارة. 
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 وأشارت إلى إن هذه الوالٌات ستستفٌد من كل الوسائل اللوجستٌكٌة ومنها القرض 
 المصؽر و التنمٌة.

 وفً ردها عن سإال ٌتعلق بعملٌة تطهٌر القوائم الخاصة بالمحتاجٌن أكدت الوزٌرة أن 
 ت أظهرت تسجٌل عدة تجاوزات منها تسجٌل "موتى ضمن المستفٌدٌن تقارٌر الوالٌا

 تجاوزوا مرحلة االعاقته الناتجة عن حادث وكذا من لٌسوا فقراء لدٌهم دخل مالً وممن   
 ٌنشطون ضمن النشاط الموازي استفادوا من المنح.ألنهم 

 ظ على المال وشددت الوزٌرة على إن عملٌة تطهٌر قوائم المحتاجٌن جاءت بؽرض الحفا
 العام مضٌفة أن "عملٌة التطهٌر لم تنته بعد" و موكدة إن الوزارة ستقوم باإلعالن عن 

 عملٌة التطهٌر للصحافة "بكل شفافٌة لدى انتهاء إجراءات تصفٌة القوائم الخاصة نتائج
 والمحتاجٌن على حد السواء" بالمعاقٌن

 مستفٌد من القرض  ألؾ 140ر من تموٌل أكثتصرٌح المدٌر العام للوكالة الوطنٌة ب 

 2015المصؽرخالل
 من جهته كشؾ المدٌر العام للوكالة الوطنٌة لتسٌٌر القرض المصؽر محمد الهادي 

 فً النشاط  2015ألؾ مشروع جدٌد خالل سنة  140أن الوكالة تعتزم "تموٌل عواٌجٌة 
 لوكالة للسنة ألؾ مستفٌد". وأضاؾ أن برنامج نشاط ا 60المصؽر و تكوٌن ما ٌفوق 

 إلى "تعزٌز حضور الوكالة على مستوى الوالٌات و الدوائر وخاصة على  الجارٌة ٌهدؾ
 ."والهضاب العلٌا لتقرٌب المرافقٌن". الجنوب مستوى

 وحسبه فستعمل الوكالة الوطنٌة لتسٌٌر القرض المصؽر على دعم وجودها فً الجنوب، ال
 أعلن عنها الوزٌر األول عبد المالك سالل مإخرا سٌما بعد إنشاء الوالٌات المنتدبة التً 
 "تعزٌز فروع الوكالة فً المناطق النائٌة والوالٌات المنتدبة التً  -كما قال-حٌث سٌتم  

 ".2015استحداثها فً  سٌتم
 وستمس عملٌات التموٌل و المرافقة عدة قطاعات منها الصناعات التقلٌدٌة والنشاطات

 )مكاتب المحاماة و الطب...( إلى جانب تموٌل الشباب خرٌجًالفالحٌة و كذا الخدمات  
 معاهد التكوٌن و التعلٌم المهنٌٌن. 

 وبخصوص الصعوبات التً ٌواجهها الشباب فً التموٌل عن طرٌق البنك أكد عواٌجٌة إن
 تعد   الوكالة قامت ب"تقلٌص آجال دراسة الملفات" على مستوى لجان التؤهٌل التً 

 ها وقد وصلت هذه المدة إلى "اقل من شهرٌن".طرفا فٌ البنوك
 األشخاص المستفٌدٌن  المعنٌٌن بالتسدٌد:

 أن نسبة األشخاص الذٌن لم ٌسددوا قروضهم بعد انتهاء الفترة المحددة بستة أشهر قد 
 شخصا  46.791شخصا من أصل  165ألؾ و 12بالمائة، أي ما ٌعادل  26 بلؽت

 ة من "المقاولٌن" سددوا قروضهم، معلنا عن فئة ضئٌلة بالمائ 74مستفٌدا، فً حٌن نسبة 
 المستفٌدٌن الذٌن تنازلوا عن القروض لعدم قدرتهم على استكمال مشارٌعهم. من
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 ألؾ منصب عمل تم استحداثه فً  70وقال المسإول األول عن الوكالة إن أكثر من 
 فً قطاعات عدٌدة أهمها قطاع  2005مارس  05سنوات وبالضبط منذ تارٌخ  

 الصؽٌرة، التقلٌدٌة والفالحة وكذا قطاع الخدمات، فً حٌن احتل قطاع األشؽال الصناعات 
 العمومٌة آخر المراتب

 ألؾ  44واظافة على دالك أن القٌمة المالٌة اإلجمالٌة للقروض التً منحتها الوكالة لـ
 356و
 ملٌون سنتٌم. مقابل ذلك أقدمت  187ٌار وسنوات مضت قد بلؽت مل 4مستفٌد طٌلة  

 المعنٌة وهً البنك الوطنً الجزائري، بنك الفالحة والتنمٌة الرٌفٌة، بنك التنمٌة  البنوك
 موافقة  2435القرض الشعبً الجزائري والبنك الخارجً الجزائري، على منح  المحلٌة

 السٌاق ذاته أن النساء هن  ملٌون سنتٌم، موضحا فً 224بقٌمة مالٌة إجمالٌة بلؽت  بنكٌة
 األكثر استفادة من هذه القروض التً جاءت خصٌصا لتموٌل مشارٌع مإسسات مصؽرة 

 ألؾ مستفٌدة مقارنة بفئة الرجال، بحٌث  30بالمائة، أي ما ٌعادل  64فاقت  جدا بنسبة
  مستفٌد بالرؼم من أن أكثر 16.791بالمائة، ما ٌعادل  35.89بلؽت نسبة المستفٌدٌن 

 بالمائة. فً حٌن الطلبات الواردة من  59من قبل فئة الرجال بنسبة  واردة واردة الطلبات
 طلبا،  98ألؾ و 125بالمائة برقم إجمالً للطلبات قدر بـ  41ال تتعدى  واردة النساء

 مرجعا ذلك إلى "ارتفاع التكلفة"
 تثمارٌة تكلفتها تفوقالتً ٌطلبها عادة فئة الرجال عندما ٌقدمون على اقتراح مشارٌع اس

 مالٌٌن وهً الموجهة لشراء المواد 3"التكلفة المسموح" بها قانونا والتً تتراوح بٌن  
 ملٌون سنتٌم وهً الموجهة مثال لشراء التجهٌزات والعتاد وفً أحٌان   40األولٌة و 

 وم بهاالنعدام الكفاءة المهنٌة، وذلك حسب الدراسة "التقنٌة واالقتصادٌة" التً ٌق أخرى
 مرافق إدارة لمتابعة تسدٌد القروض للمشروع: المرافقون

  49إن عدد المرافقٌن الذٌن جّندتهم الوكالة الوطنٌة لتسٌٌر القرض المصؽر على مستوى 
 مرافق دائرة والذٌن  189تنسٌقٌة والئٌة، بعدما تم تنصٌب تنسٌقٌتٌن بالعاصمة، بلػ 

 التقنٌة والقانونٌة للفئات الراؼبة فً االستثمار، على تقدٌم النصائح واالستشارات  ٌسهرون
 بتحرٌات عن المستفٌدٌن من القروض إن كانوا فعال بحاجة إلى هذه القروض أو لم القٌام

 من قروض من قبل إلى جانب متابعة النشاط بعد إنشائه وكذا القٌام بزٌارات  ٌستفٌدوا
 "القروض"، معلنا عن "ورشات المستفٌدٌن ومتابعتهم بخصوص تسدٌد  لمنازل مٌدانٌة

 الوكالة فً مجال تقنٌات االستقبال، المرافقة ومتابعة المقاومٌن. تكوٌنٌة" لمرافقً
  
 
 
 
 
 

 نفس المرجع السابق -

 



  

110 

 

 الثالث:الفصـل      
 

  الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغريقية حول دراسة تطب          

 
 :(إحصائيات حول نشاط صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة2-

 أصحاب دعا صندوق ضمان القروض للمإسسات الصؽٌرة والمتوسطة، ''الفقار''، 
 المشارٌع الذٌن ال ٌملكون الضمانات العٌنٌة الكافٌة لتؽطٌة مخاطر قروضهم، إلى التقرب 

 من مكاتبه لالستفادة من االستثمارات التً ٌقدمها، بؽٌة تسهٌل عملٌة الحصول على 
 .التموٌل البنكً لمشارٌعهم

 نات العٌنٌة الكافٌة وأوضح صندوق ''الفقار''، أن أصحاب المشارٌع الذٌن ال ٌملكون الضما
 لتؽطٌة مخاطر قروضهم، علٌهم التقرب من مكاتبه الموزعة عبر الوطن، لالستفادة من 
 االستثمارات التً ٌقدمها والمساعدات التقنٌة التً ٌقترحها لمرافقة المستثمر فً إعداد 

 لتحقٌق طلب الضمان المالً بالشكل الذي ٌتٌح له فرص أكبر لالستفادة من التموٌل البنكً 
 مشارٌعهم فً أرض الواقع.

 وأضاؾ البٌان نفسه، أن صندوق ضمان القروض للمإسسات الصؽٌرة والمتوسطة، قد 
 أبرم اتفاقٌات تعاون مع كافة البنوك العمومٌة وأهم البنوك الخاصة الناشطة على مستوى 

  475الساحة الجزائرٌة. وفً نفس السٌاق، أعلن الصندوق  عن أنه قد قام بمرافقة 
 مإسسة بضمانات مالٌة تؽطً القروض البنكٌة، خاصة وأن نشاط الصندوق قد شهد نموا 

  12.5محسوسا مع بداٌة السنة الجارٌة، حٌث تجاوز المبلػ اإلجمالً للضمانات الممنوحة 
 منصب عمل. 25125ملٌار دٌنار، وقد ساهمت هذه المشارٌع فً خلق 

 مشروع،  307استفاد من ضمانات لفائدة  وكشؾ الصندوق عن أن قطاع الصناعات قد
 فً مجال الصناعات الؽذائٌة، بٌنما شملت ضمانات قطاع البناء واألشؽال  96منها 

 مشروع، معلنا فً ذات السٌاق عن أن أؼلب المستثمرٌن المستفٌدٌن من  107العمومٌة 
 توزع باقً مستثمر ٌتمركزون وسط البالد، فٌما ٌ 249ضمانات الصندوق والبالػ عددهم 

 بوالٌات الجنوب. 16بالؽرب و 79بالشرق الجزائري، مقابل تواجد  131المستثمرٌن 
 وجدد ''الفقار'' تؤكٌده أن الضمان المالً لصندوق ضمان القروض للمإسسات الصؽٌرة 

 والمتوسطة، ٌؽطً كل المشارٌع المنتجة للسلع والخدمات فً مختلؾ مراحل نشاطها، من 
 ى توسعتها وحتى عند تجدٌد تجهٌزات اإلنتاج، فً حٌن ٌقدم األولوٌة إنشاء المإسسة إل

 للمشارٌع التً تساهم فً خلق عدد كبٌر من مناصب الشؽل بصفة مباشرة أو ؼٌر مباشر، 
 .المشارٌع التً تساهم فً تحقٌق التوازن الجهوي للبالد.

 الفرع  وبؽرض التقرب من أصحاب المشارٌع، قام صندوق ضمان القروض بافتتاح
 الجهوي الممثل لمناطق الؽرب بوالٌة وهران، فً انتظار افتتاح الفرعٌن الجهوٌٌن لشرق 

 وجنوب البالد فً أقرب اآلجال.
 مالٌٌن سنتٌم بدون فوائد موجهة  10رفع قٌمـــة القرض المصؽر الموجه للنساء إلى -

 للماكثات بالبٌت إلنشاء مإسسات مصؽرة.
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 رفعت الوكالة الوطنٌة لتسٌٌر القرض المصؽر قٌمة القروض الممنوحة، إلنشاء 
 مالٌٌن سنتٌم  10مالٌٌن سنتٌم إلى  3المإسسات المصؽرة للنساء الماكثات بالبٌت من 

 بدون فوائد، فٌما ستدخل العملٌة حٌز التنفٌذ قبل نهاٌة الشهر الجاري، لتتم عملٌة دفع 
 المتواجدة على المستوى الوطنً.وأعلن مصدر مسإول، فً اتصال الملفات عبر مراكزها 

 مع ''النهار''، عن أن الوكالة الوطنٌة لتسٌٌر القرض المصؽر، قررت الرفع من قٌمة 
 القروض استكماال إلعداد مشروعً النصٌن التطبٌقٌٌن للقرارات التً اتخذت خالل مجلس 

 لٌات تشجع الراؼبٌن فً إنشاء نشاطات للوزراء والمتعلقة بالقروض المصؽرة تثمٌنا آل
 ومناصب شؽل بواسطة االستثمار المصؽر.

 وفً هذا اإلطار، أفاد المكلؾ باإلعالم بالمإسسة أوباد مراد، بؤنه تم الرفع من القروض 
 دج، بال فوائد الموجه أساسا القتناء المادة األولٌة  100.000دج إلى  30.000من 

 ماكثات فً البٌت والحرفٌٌن أصحاب المهن الٌدوٌة والتقلٌدٌة الضرورٌة، خاصة للنساء ال
 الذٌن ٌقومون بها فً الؽالب فً البٌت بدون الحاجة لـتؤجٌر محالت، كما تضاعفت قٌمة 

 ملٌون سنتٌم القتناء العتاد والتجهٌزات وتؤجٌر  100ملٌون سنتٌم إلى  40القرض من 
 لنساء الماكثات فً البٌت إلنشاء مإسسات المحالت فً حالة الضرورة واالقتضاء لدعم ا

 مصؽرة وتوفٌر مناصب الشؽل.
 وأضاؾ المكلؾ باإلعالم، أن هذه اآللٌة سجلت إقباال كبٌرا فً أوساط النساء الماكثات فً

 البٌوت اللواتً ٌمارسن نشاطا لتحسٌن الدخل العائلً وأعلن المكلؾ والتعاون لدى الوكالة  
 تجسٌد الوكالة للعدٌد من االقتراحات  مصؽر، مراد أوباد، عنالوطنٌة لتسٌٌر القرض ال

 الرامٌة إلى ترقٌة هذه اآللٌة الموجهة، السٌما للنساء الماكثات فً البٌت. 
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انجازات الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر في تطوير نشاطات  المطلب الثالث:-
 يرة والمتوسطة:المؤسسات الصغ

 الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر توقع اتفاقيتين مع الفارج الجزائر والغرفة -
 الوطنية للصناعة التقليدية و الحرف.

 وقعت الوكالة الوطنٌة لتسٌٌر القرض المصؽر اتفاقٌتٌن مع الؽرفة الوطنٌة للصناعة  -
 الصالون الوطنً للنشاط المصؽر  التقلٌدٌة و الحرؾ والفارج الجزائر بمناسبة تنظٌم

 وترمً االتفاقٌة األولى التً وقعتها الوكالة الوطنٌة لتسٌٌر القرض المصؽر ممثلة 
 لوزارة التضامن الوطنً واألسرة و قضاٌا المرأة مع الؽرفة الوطنٌة للصناعة التقلٌدٌة 

 والحرؾ ممثلة لوزارة السٌاحة إلى تحسٌس الحرفٌٌن و مرافقتهم.
 مً إلى تكوٌن الحرفٌٌن فً إنشاء المإسسات الصؽٌرة والمتوسطة و تسٌٌرها و كما تر

 كذا التكوٌن التقنً الخاص بحرؾ الصناعة التقلٌدٌة.
 وتهدؾ االتفاقٌة المبرمة مع الفارج الجزائر من جهة أخرى إلى تعزٌز القدرات التقنٌة 

 ن فً البناء و األشؽالللشباب الحاملٌن لشاهدات من قطاع التكوٌن المهنً المتخصصٌ
 العمومٌة و تنظٌم دورات تكوٌنٌة و تربصات تطبٌقٌة حول حلول مبتكرة متعلقة بوضع  

 الخرسانة الخاصة.
 وأوضحت وزارة التضامن الوطنً مونٌة مسلم التً افتتحت صالون النشاط المصؽر

 الحرفٌةبحضور وزٌرة السٌاحة نورٌة ٌامٌنة زرهونً و الوزٌرة المنتدبة للصناعة  
 عاٌشة تاؼابو و وزٌر الشباب عبد القادر خمري و وزٌر الصٌد البحري و الموارد  

 المائٌة سٌد احمد فروخً و كذا المدٌر العام للوكالة الوطنٌة للقرض المصؽر محمد 
 الهادي عاوجٌة انه سٌتم قرٌبا توقٌع اتفاقات إطار أخرى مع قطاعات أخرى منها 

 لسٌاحة.وزارتً الصٌد البحري وا
 الذٌن 120وحسب المنظمٌن ٌشكل صالون النشاط المصؽر للعارضٌن و المقاولٌن ال

 تمولهم الوكالة الوطنٌة لتسٌٌر القرض المصؽر للتعرٌؾ بمنتجاتهم وللوكالة ب  
 "التروٌج و التحسٌس لمنتجاتها و إبراز الحاالت الناجحة و تحفٌز التبادل فً مجال

 المهارة بٌن العارضٌن". 
 ٌقترح المشاركون الذٌن جاءوا من مجموع والٌات الوطن نشاطات متنوعة تابعةو
 لقطاعات الصناعة الؽذائٌة و الصناعة الحرفٌة و البٌئة والخدمات. 

 ومن جهة أخرى تم بهذه المناسبة إطالق موقع وآب مخصص لإلعالنات المجانٌة 
 لوطنٌة لتسٌٌر القرض للمقاولٌن و المإسسات المصؽرة الممولة من طرؾ الوكالة ا

 المصؽر قصد مساعدتهم على تسوٌق منتجاتهم و التعرٌؾ بها.
 وخالل ندوة صحفٌة عقدت فً ختام حفل التدشٌن أكدت الوزٌرة أن "النشاط ٌهدؾ إلى

 تعمٌم كافة األنظمة و اآللٌات التً تم وضعها لفائدة الشباب السٌما المعاقٌن المتواجدٌن  
 ون.بكثرة فً أجنحة الصال
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 وأوضحت أن األمر ٌتعلق أٌضا من خالل هذا الصالون الذي نظم تحت موضوع "القرض 
 المصؽر أداة انسجام اجتماعً" بالتعرٌؾ بهذه اآللٌة التً "تعمل بشكل جٌد .

  توقٌع اتفاقٌة بٌن الوكالة الوطنٌة لتسٌٌر القرض المصؽر والفدرالٌة الوطنٌة للمعاقٌن-
 حركٌا

 
 توقيع إتفاقية بين الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر والفدرالية الوطنية للمعاقين -

 .حركيا
 تم توقٌع اتفاقٌة بٌن الوكالة الوطنٌةلتسٌٌر القرض المصؽر والفدرالٌة الوطنٌة للمعاقٌن 

 حركٌا وهذا بمناسبة تنظٌم الصالون الوطنً للنشاط المصؽر.
 قٌة التً وقعها المدٌر العام للوكالة الوطنٌة لتسٌٌر القرض لمصؽر،وتهدؾ هذه االتفا

 محمد الهادي عواٌجٌة، مع رئٌسة الفدرالٌة الوطنٌة للمعاقٌن حركٌا، عتٌقة معمري، 
 .حركٌاإلى تسهٌل عملٌة الحصول على القروض المصؽرة للمستثمرٌن من فئة المعاقٌن  

 ن هذه االتفاقٌة ستسمح بإدماج األشخاص ، أ  وفً هذا الصدد، أكد السٌد عواٌجٌة
 .المعاقٌن فً أنشطة جهاز القرض المصؽر

 جمعٌة والئٌة فً الوطن،  40معاق حركٌا عبر  200وأضاؾ أن الفدرالٌة التً تضم 
 ستكون "طرفا فعاال" فً القرض المصؽر لكونها ستتكفل ب"تشخٌص وانتقاء ومرافقة 

 القرض المصؽر". األفراد القادرٌن على االستفادة من
 بتقدٌم ملفات طلب التموٌل إلى الوكالة الوطنٌة لتسٌٌر القرض   كما ستتكفل الفدرالٌة

 .المصؽر بؽٌة استحداث مشارٌع جدٌدة
 من جانبها، أكدت السٌدة معمري أن هذه االتفاقٌة ستمكن عددا هاما من المعاقٌن حركٌا 

 اصة وأن هذه الفئة "تجد صعوبات االستفادة من القرض المصؽر وإنشاء مإسساتهم، خ
 فً الحصول على عمل".

 وحسب السٌدة معمري، سٌحصل المعاقون حركٌا بموجب هذه االتفاقٌة على 
 ستكون عضوا فً كل اللجان الوالئٌة المتعلقة --كما قالت --"تسهٌالت" ألن الفدرالٌة 

 بقبول ملفات طلب القروض.
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 للقروض اذج عن مشاريع ناجحة مستفيدة من صندوق الضمان المشترك نم-
 المصغرة

 :مناصب شغل5مشروع مصغر يخلق -(1
 سنة هوا لثامنة 25الن المستوى التعلٌمً لشاب خلدون بارٌس الذي ٌبلػ من العمر 

  مقاول( و  –بنك  -ثً )وكالةأساسً،قرر انجاز مشروع مطعم عن طرٌق التموٌل الثال
 دج ، و نظرا لعدم وجود مإهالت أخرى تمكنه من افتكاك منصب 555993قدرها  بكلفة
 دائم و مداومة العمل لدى الخواص فً بعض المطاعم المتواجدة فً المنطقة . شؽل

 وبعد االطالع على إمكانٌة الحصول على قرض من الوكالة الوطنٌة لتسٌٌر القرض 
 مٌدان نتٌجة لجمع بعض األموال التً و من خالل الخبرة المكتسبة فً هدا ال المصؽر

 محل تم تقدٌم للوكالة بطلب قرض مصؽر ٌمكنه من اقتناء العتاد الالزم  تسمح بكراء
 كرسً ، مجمد  24لالنطالق فً المشروع الخاص باإلطعام و المتمثل فً سبع طاوالت ،

 لفزٌون أفران صؽٌرة للطهً ،فرن كبٌر ، جهاز تحضٌر العصٌر ، جهاز ت 7 ، ، ثالجة
 المختلفة. واألوانً

 اعتبر أن هدا النوع من القروض كافٌا لشراء العتاد لمن ٌرٌد العمل حقا..
 دج شهرٌا المتواجد بمحاذاة الطرٌق الوطنً فتم 15000رؼم أن تكالٌؾ الكراء بلؽت 

 تخصٌص نصؾ اإلرباح إلعادة استثمارها فً تطوٌر المشروع ولما ال فتح مطعم أخر
 شاط فً المستقبل.لتوسٌع الن 

 شهد النشاط حركٌة ونجاح كبٌرٌن  مند األٌام األولى ، وبهدؾ السٌر الحسن للمشروع تم
 تشؽٌل أربعة أشخاص ،من بٌنهم طباخ مإهل معتمد علٌه فً عملٌة الطهً ،باإلضافة إلى

 مراعاة شروط النظافة و حسن االستقبال من اجل استقطاب الزبائن و إرضائهم. 
 ن أن موعد التسدٌد لم ٌحن بعد .إال انه ٌوجد اطمئنان كافً تجاه دالك بفعل و بالرؼم م

 المداخٌل ،كما أن تخفٌض نسبة الفائدة المطلوبة ٌساهم فً دفع هده المشارٌع نحو  توفر
  النجاح.

 حسب هده التجربة تكمن العوامل المساعدة على نجاح مثل هده المشارٌع فً اختٌار
 الموقع

 ل الذي ٌمارس فٌه النشاط، وضرورة امتالك خبرة فً المٌدان،و التحلً المناسب للمح 
 باالنضباط و اإلرادة و حب العمل.

 بفضل هدا القرض المصؽر تم استرجاع الثقة بالنفس،وتحسٌن المستوى المعٌشً ، و أكد
 الشاب الطموح أن القرض المصؽر أداة فعالة لمساعدة البطالٌن . 
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 (مثال للطموح لدى المرأة الريفية:2 -
 هً السٌدة فرعون زهرة الطموحة التً تتحلى بروح المبادرة، شقت طرٌقها فً مٌدان 

 الخٌاطة حتى أصبحت محل إعجاب اآلخرٌن ،و قد كانت إحدى العارضات فً الصالون
 الوطنً األول للنشاط المصؽر. 

 قل موهبتها توجهت إلى إحدى مراكز التكوٌن المهنً والتمهٌن لتلقًو ألنها كانت ترٌد ص
 المزٌد من المهارات فً مجال الخٌاطة ، وهناك اطلعت ألول مرة على كٌفٌات إنشاء 
 نشاطات فً ظل جهاز القرض المصؽر. 

 و بحثا عن أفاق أرحب فً حٌاتها المهنٌة تخلت السٌدة زهرة عن النشاط الذي كانت 
 إطار الشبكة االجتماعٌة وبدأت تفكر جدٌا فً إنشاء نشاط ذاتً ، وفعال وجدت  فًتمارسه 

 ضالتها فً جهاز القرض المصؽر الذي سمح بتموٌل مشروعها.
 بعد حصولها على آالت الخٌاطة وباقً الوسائل الضرورٌة انطلقت فً ممارسة النشاط 

 بسة للكبار و الصؽار ،و ؼٌرها من،وهً الٌوم تخٌط األلبسة التقلٌدٌة ،األلبسة الجاهزة ،أل
 100األلبسة ،وقد حالفها الحظ بحصولها على محل دو طابع مهنً )فً إطار برنامج  

 فً كل بلدٌة( خاصة وان المنطقة التً تسكن بها هً منطقة رٌفٌة، أٌن ٌقل الطلب محل 
 عدة ولهدا عبرت عن شكرها على هده التسهٌالت التً تمنحها الدولة لمسا ما، نوعا

 استقرارهم المهنً. المواطنٌن على
 أما بالنسبة للمعارض فهً تعتبرها فرصة ثمٌنة للتعرٌؾ بالمنتوج ومن ثمة الحصول على

 المزٌد من الطلبات ، بدون تجاهل االستفادة الناجمة عن االحتكاك وتبادل الخبرات مع
 لؾ أرجاء الوطنالعارضٌن اآلخرٌن المختصٌن فً مجال الخٌاطة الدٌن قدموا من مخت 
 الون الوطنً األول للنشاط المصؽرا صرحت بؤنها تلقت الكثٌر من الطلبات خالل الص،

 إن جهاز القرض المصؽر ٌتضمن العدٌد من التسهٌالت على ؼرار تواضع المساهمة 
 الشخصٌة المفروضة على المستفٌد، لكن النجاح مرهون أٌضا بمدى عزٌمة و صمود

 بعٌدا عن االنطواء و التخوؾ من االخد بزمام المبادرة .المستفٌد فً المٌدان  
 (وظيفة حرة ناجحة :3-
 إطار نشاط الوكالة الوطنٌة لسٌر القرض المصؽر عزم السٌد حجاج محسن  المتمكن   فً-

 من الهندسة المعمارٌة على فتح مكتب دراسات من اجل العمل لحسابه الخاص  .
 وكالة ، حظً السٌد محسن بموافقة لجنة التؤهٌل و من فبمجرد تكوٌن ملفه و إٌداعه لدى ال

 جرت عملٌة تموٌل نشاطه من طرؾ بنك التنمٌة المحلٌة فً ظرؾ قٌاسً.ثم 
 إن التجهٌزات التً طلبها خاصة بمجال اإلعالم اآللً ،و قد انطلق نشاطه بفضلها حٌث

 هما ، آلة طبع دج وهً جهاز كمبٌوتر بلواحق389295اقتناها بمبلػ القرض المقدر ب  
 ،األثاث )طاوالت ، كراسً ، مكتب(.3a،ناسخة ،ماسح ضوئً من نوع hpطراز من
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 الثالث:الفصـل      
 

  الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغريقية حول دراسة تطب          

 تمكن خالله من ادخار مبلػ مالً ، إال انه فضل تجدٌد’ بعد مزاولة العمل لبعض الوقت -
 شهار و التعرٌؾاستثماره فً شراء تجهٌزات إضافٌة و موازٌة لنشاطه ، تولى عملٌة اإل 
 بنفسه من خالل توزٌع بطاقات الزٌارة والتوجه إلى المإسسات و اإلدارات. 

 و من جانب أخر تمكن محسن من الحصول على تكوٌن حول منهجٌة "كٌفٌة التسٌٌر 
 " من تنظٌم الوكالة حٌث شمل هدا التكوٌن دروسا فً  germeلمإسساتكم "" األحسن

 ،طرق التسٌٌر ، مقابالت مع الممونٌن ، توظٌؾ العمال ، عرض الخدمة ، اإلشهار  مجال
 الخ .

 ٌرتبط عمل محسن بكل ما له صلة بهندسة المالعب والمنازل و بإشؽال التهٌئة ، زد على
 دالك فهو ٌسعى إلى متابعة الخدمات التً ٌقدمها،ولهدا الؽرض ، قام بتوظٌؾ مساعدة 
 ٌته لجمٌع هده المهام بمفرده.ومهندس متربص ٌستعٌن بهما نظرا لتعذر تؤد 

 لم ٌكؾ محسن عن اإلشادة بالوكالة الوطنٌة لتسٌٌر القرض المصؽر التً سمحت له
 بالحصول على منصب شؽل ووفرت له تكوٌنا متٌنا مكنه من تعلم الطرٌقة الصحٌحة فً 
 تسٌٌر نشاطه المصؽر إال انه حرص على بعض االقتراحات التً ٌجدها قادرة على  

 دور الوكالة فً عملٌة التكفل بالفئات السكانٌة المستهدفة ، كما طرح مشكل توسٌع   تعزٌز
 النشاط الذي ٌستلزم اهتمام المصالح العمومٌة به.

 ختاما ،عبر السٌد محسن عن مدى سعادته بالمشاركة فً الصالون الخاص للنشاط 
 الذي نجح فً تحقٌق التكامل بٌن مختلؾ أنشطة المقاولٌن. المصؽر
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 الثالث:الفصـل      
 

  الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغريقية حول دراسة تطب          

صة ال صل خ ف  :ال

 

 مبيرة فهي حمنىىا مه اىمعاىجت اىخطبيقيت بعد اىدراست اىىظريت أهميتاىدراست اىخطبيقيت ىها  إن

ىخمىيو اىمؤسساث اىصغيرة واىمخىسطت مه قبو صىدوق ضمان اىقروض,حيث احضح ىىا 

عدد معخبر  إوشاءاسخطاعج  يير اىقرض اىمصغراىىماىت اىىطىيت ىخس إنمه خاله دراسخىا 

اىخفاؤه و داىل مه خاله  إىًمه مىاصب اىشغو و اىعدد في ارحفاع مسخمر وبىحيرة حبعث 

اىىماىت اىىطىيت ىخسيير اىقرض اىمصغر و صىدوق اىضمان  أثبخخهااىخي  اإلحصائياث

 اىمشخرك ىيقروض اىمصغرة.

اىت و اىصىدوق و عيً مساهمخهما في اىخىميت اىىم أهميتو عييه فقد سيطىا اىضىء عيً 

 ىالسخثمار اىىطىي و ححريل اىقىي اىعاميت. آفاقمىاصب اىشغو و فخح  إوشاءاالقخصاديت و 
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 خاتمة :
 

ٌعتبر قطاع المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة من القطاعات األكثر دٌنامٌكٌة، حٌث أضحى 
سٌا فً الكثٌر من اقتصادٌات الدول. وهذا نظرا للدور الذي تلعبه فً التنمٌة رقما أسا

واإلنعاش االقتصادي، حٌث تستحوذ المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة على أكبر نسبة من 
مؤسسات العملة فً أي دولة، وبالتالً فهً تساهم فً امتصاص البطالة إجمالً عدد ال

وتشغٌل أكبر نسبة من الٌد العاملة الموجودة، ورغم هذه األهمٌة تواجه هذه المؤسسات فً 
مختلف البلدان الكثٌر من المشكالت والمعوقات تحد من قدرتها على النمو والتطور، وهً 

هذه المؤسسات، االفتقار إلى الخبرة التنظٌمٌة، صعوبة الحصول على تراخٌص لتشغٌل 
العقبات البشرٌة وتتمثل فً الٌد العاملة المؤهلة والمدربة، عدم قدرة هذه المؤسسات على 
مساٌرة التغٌرات فً اتجاهات السوق، وكذا عدم قدرتها على الحصول على القروض 

المؤسسات الصغٌرة ، والجزائر كغٌرها من الدول النامٌة رغم أن قطاع التموٌلٌة
والمتوسطة فٌها ٌحتل مكانة بارزة من خالل مساهمته فً الناتج الداخلً الخام والقٌمة 
المضافة، وخلق مناصب الشغل، وكذلك التجارة الخارجٌة إال أنه ال ٌمكنه تحقٌق دوره 
المنوط به إال فً ظل محٌط ٌتناسب مع خصوصٌات وممٌزات هذا القطاع، حٌث ال ٌزال 

العدٌد من المشاكل، والتً غالبا ما ٌشكل التموٌل عائقا أمام تطوره، على اعتبار أن ٌعانً 
المؤسسة الصغٌرة والمتوسطة تتمٌز بقلة الموارد المالٌة الداخلٌة، مما ٌدفعها إلى البحث 
عن مصادر تموٌل خارجٌة لتلبٌة احتٌاجاتها، ولهذا كان من الضروري على الجزائر أن 

ً دعم وتموٌل قطاع المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة لتحسٌن أدائه تلعب دورا أكبر ف
، ولذلك قامت بوضع هٌاكل إلعادة تأهٌل المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة، هومردودٌت

وهٌئات لدعمها وترقٌتها، ومن بٌن هذه الهٌئات صندوق ضمان قروض المؤسسات 
، لذلك تم طرح لمؤسساتالصغٌرة والمتوسطة الذي أنشأ من أجل حل مشاكل تموٌل هذه ا

   إشكالٌة سابقا كما ٌلً:
ما هً مشاكل المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة؟ وما هو دور صندوق ضمان القروض فً 

       حل هذه المشاكل؟
أولٌة على إشكالٌة ولقد سمحت لنا عملٌة اختبار مختلف الفرضٌات التً اعتبرت كإجابات 

شكل نتأكد منه من مدى صحة أو خطأ تلك الفرضٌات بحثنا هذا، التوصل إلى نتائج نقدمها ب
تحدٌد مفهوم المقدمة حٌث فً تحلٌلنا فً الفصل األول الذي شمل محاولة الوقوف على 

ٌمكن االتفاق فً هذا الشأن على جملة من انه المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة، توصلنا إلى 
تجتمع فً المعاٌٌر الكمٌة التً المعاٌٌر ٌستند علٌها فً تحدٌد التعرٌف لهذه المؤسسات، 

تعبر عن معٌار العمالة، رأس المال، درجة االنتشار، المبٌعات، وكذا معٌار المستوى 
المستخدم من التكنولوجٌا، وكذلك المعاٌٌر النوعٌة التً تشمل الملكٌة، المسئولٌة، السوق، 

خصٌة القوٌة، طبٌعة الصناعة، انخفاض التخصص فً الوظٌفة اإلدارٌة، االتصاالت الش
 وأخٌرا صعوبة الحصول على االئتمان.

 
وفً نفس مجرى التحلٌل توصلنا إلى أن المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة تتمٌز بعدة 
خصائص، هذه الخصائص والممٌزات التً تضفً على هذا النوع من المؤسسات طابعه 
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سرعة االستجابة  الخاص، وتتمثل فً سهولة تأسٌس هذا النوع من المؤسسات، دقة اإلنتاج،
لحاجات السوق، سرعة اإلعالم وسهولة انتشار المعلومة، وسٌلة من وسائل خلق العمالة، 
محدودٌة االنتشار الجغرافً، محدودٌة رأس المال المستثمر، اختالف أنماط الملكٌة، 

 االعتماد على تكنولوجٌا بسٌطة.
همٌة التً تكتسبها المؤسسات رغم األ أنالثانً فقد استنتجنا أما فً تحلٌلنا فً الفصل 

إال أنها تواجه بعض المشاكل والصعوبات التً تقف أمام الصغٌرة والمتوسطة فً الجزائر 
تطورها والتً تتمثل فً المشاكل اإلدارٌة، التكنولوجٌة، والتسوٌقٌة، إال أن أهمها المشاكل 

ملكٌة العقارٌة، التموٌلٌة والمتمثلة فً التكالٌف والضمانات، وصعوبة الحصول على ال
وارتفاع الضغط الجبائً على النشاطات االقتصادٌة، وكذا إجراءات تحوٌل األموال 

 تستغرق وقتا طوٌال.
 

وبالرغم من أن البنوك فً الجزائر تعتبر الممول الخارجً شبه الوحٌد للمؤسسات الصغٌرة 
وض مجموع القرمن  %02إلى  %51والمتوسطة، إال أنها ال توجه لها سوى من  

الممنوحة، رغم تمتع البنوك بسٌولة غٌر مسبوقة وشروط جد مناسبة إلعادة تموٌلها فً 
الضرورٌة، لهذا كان ج دائما بنقص المشارٌع المربحة والضمانات االسوق النقدي، فهً تحت

من الضروري إنشاء صندوق ضمان القروض لتخطً عقبة الضمانات التقلٌدٌة ولتفعٌل 
 هذا النوع من المؤسسات. دور البنوك فً التموٌل

غٌر أن تجربة صندوق الضمان فً الجزائر ال تزال حدٌثة النشأة ال تكفً لتقٌٌمها، حٌث لم 
، بناءا على النتائج التً توصلنا إلٌها مدة طوٌلةٌمض على إنشاء صندوق ضمان القروض 

ت العلمٌة أو ضمن هذه الدراسة، ٌمكن تقدٌم توصٌات ٌمكن االستفادة منها سواء فً الدراسا
تنشٌط المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة فً  أسالٌبعلى مستوى صٌاغة وتطبٌق بعض 

 الجزائر، وتتمثل هذه التوصٌات فٌما ٌلً:

 تهتم بترقٌة المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة البد من  و قوانٌنسٌاسة أ قبل تبنً أي
 مراعاة ثالثة جوانب رئٌسٌة:

اتجة من تبنً تلك السٌاسات أو القوانٌن على المؤسسة، محاولة التنبؤ باآلثار العامة الن -
 وهذا من خالل إشراك كافة الدوائر ذات العالقة بالقطاع.

التعرف على الخصائص العامة للسوق التً تتواجد فٌها المؤسسات الصغٌرة  -
 وهذا للتحقق من مدى مالئمتها لتطور هذه المؤسسات.والمتوسطة، 

على واقع المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة ومختلف السٌاسات السابقة،  التعرف -
بإشراك كافة األطراف المعنٌة خاصة المستثمرٌن أنفسهم، لتشخٌص النقائص  لمناقشتها

     والمشاكل التً تعٌق السٌاسات من تحقٌق أهدافها. 

 إن وضع سٌاسات مالئمة وخلق أجهزة تنفٌذٌة لرعاٌة هذه المؤسسات الصغٌرة 
والمتوسطة من أجل توفٌر الظروف المالئمة لتطوٌر هذه المؤسسات ال ٌكفً، إنما 

لمختلف مراحل تنفٌذ السٌاسات والبرامج، للوقوف على مستمرة ٌتطلب أٌضا المراقبة ال
المناسبة، على أن ال تقتصر هذه نقاط القوة والضعف لمحاولة معالجتها فً األوقات 

ة بالمؤسسات الصغٌرة والمتوسطة فقط، بل تتعداها إلى الرقابة على السٌاسات المرتبط
مختلف السٌاسات األخرى التً تؤثر على النشاط االقتصادي، ومن أجل أن تتم عملٌة 
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الرقابة بفعالٌة ٌنبغً أن تكون اإلدارات معنٌة بوضع وتنفٌذ هذه السٌاسات على صلة 
 وثٌقة فٌما بٌنها.

 ٌق خبراء فً مجال صٌاغة القوانٌن واألنظمة البد من تقدٌم المساعدة الفنٌة عن طر
وأسالٌب العمل المالئمة لتشجٌع المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة، لمساعدة الموظفٌن 

 المحلٌن لهٌئات تطوٌر هذه المؤسسات فً تنفٌذ برامج الدعم.

 العمل على تقرٌب اإلدارة من المستثمر أكثر، وتحقٌق التنسٌق المالئم بٌن     
  مصالحها فً مجال االستثمار، وتكٌٌف الظروف اإلدارٌة مع التحوالت مختلف    

 االقتصادٌة      
 الراهنة عن طرٌق رفع القٌود البٌروقراطٌة، واإلسراع فً معالجة الملفات االستثمارٌة،    

  الجمركٌة، والمصرفٌة، باإلضافة إلى توسٌع مجال وحجم التسهٌالت الالزمة     
 الستثمار.   وترقٌة ا لدعم    

  تعزٌز سوق العقار الصناعً، مما البد من القٌام بجرد شامل للعقارات الوطنٌة من شأنه
ٌخفف من أزمة العقارات التً تعٌق تطور االستثمار الخاص المحلً واألجنبً فً 

 الجزائر.

  االستجابة الحتٌاجات التموٌل الممٌزة للمؤسسات الصغٌرة والمتوسطة، وجب إنشاء بنك
دة بنوك للتنمٌة متخصصة فً تموٌل المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة، والتً تتخذ أو ع

قرارات منح القروض على أساس جدٌة الفرٌق المسٌر للمؤسسة ونجاعة وربحٌة وحجم 
 التدفقات المالٌة المستقبلٌة، ولٌس فقط على أساس معٌار الضمانات.

  ،رأس مال المخاطرة.استخدام األدوات الحدٌثة للتموٌل كالقرض االٌجاري 

  ال ٌكون التموٌل فعاال بدون وضع هٌأت الدعم لتقدٌم خدمات استشارٌة والمتعلقة
بدراسة الجدوى للمشارٌع، تعنى بالتركٌب المالً لملفات طلب التموٌل البنكٌة وفً 

 مجال تقنٌات اإلدارة.

  مدى متخصصة ومتباٌنة من حٌث الفرض، هذا على ال من صنادٌق ضمانإدخال سلسلة
 البعٌد.

  معظم المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة ال تتوفر على الموارد المالٌة الكافٌة للقٌام
بالبحث العلمً والتطوٌر التكنولوجً، لهذا نرى أنه من األجدر توثٌق العالقة بٌن هذه 

 المؤسسات ومراكز البحث العلمً والجامعات.

 تحسٌن الجودة ودقة اإلحصائٌات إدماج الجامعات ومراكز البحث العلمً فً المساهمة و
االقتصادٌة، وضرورة النهوض بالدٌوان الوطنً لإلحصاء لماله من دور مهم فً هذا 

 الموضوع.

  ٌجب ترقٌة المقاولة من الباطن والتً لها أثر كبٌر على تنمٌة المؤسسات الصغٌرة
 والمتوسطة.

 ٌة التحتٌة الالزمة لها االستمرار فً تشجٌع المؤسسات الصغٌرة المتوسطة، وتوفٌر البن
  فً مختلف مناطق الوطن.  

  االستفادة من التجارب الدولٌة والعربٌة والرائدة فً مجال دعم المؤسسات الصغٌرة
والمتوسطة، وتبنً أفضل الوسائل واألدوات التً أثبتت فاعلٌتها وباألخص فً دول 

 نامٌة ذات هٌكل اقتصادي شبٌه بهٌكل االقتصاد الجزائري.
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  :عـامةالخاتمة لا     

  سوق دائم لمنتجات المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة، تساهم فٌه كل من الحكومة إنشاء
الجزائرٌة والمؤسسات االقتصادٌة، بحٌث ٌهدف السوق إلى تعرٌف المستهلك باإلنتاج 

 المحلً ومٌزاته، وٌسهل وصل المستهلك إلى أكثر من بدائل المنتجة.

 

 لمعلومات واالستشارات، مراكز دعم التصدٌر من أجل تقدٌم ا العمل على تطوٌر
                وإمكانٌة الوصول لبرامج المساعدات التموٌلٌة الحكومٌة للمصدرٌن.  

  العمل على تعزٌز عالقات الشراكة والتعاون الجهوي والدولً فً المناحً االقتصادٌة
 والمالٌة والتقنٌة، بتكثٌف العالقة مع المنظمات الدولٌة الداعمة للمؤسسات الصغٌرة

 والمتوسطة.

  كما ٌجدر بنا التأكٌد على ضرورة توفر مقاٌٌس الحكم الراشد من شفافٌة، مسئولٌة
 وفعالٌة.

 على ضوء النتائج المستخلصة من البحث، قد تحتاج إلى التفصٌل واالستكمال، و

معالجة كافة الجوانب التً تحٌط بالمؤسسات الصغٌرة والمتوسطة ومحٌطها، لذلك ٌبقى و،
سسات الصغٌرة والمتوسطة فً الجزائر ومشاكل تموٌلها قائما لمحاولة فتح موضوع المؤ

المجال أمام بحوث أخرى لتبٌان الطرق الفعالة والناجعة فً دراسة منح الدعم والتموٌل 
 لهذه المؤسسات.

وٌمكن اقتراح بعض المواضٌع لتكون نقطة بداٌة لمن ٌرٌد البحث فً هذا المجال، وهذه 
 الً:المواضٌع هً كالت

 
  .دور الخدمات االستشارٌة فً ترقٌة ودعم المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة 

  .ًتموٌل المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة عن طرٌق السوق المال 

  .مساهمة البنوك اإلسالمً فً تموٌل المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة 
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