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 قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

إن اهللا و مالئكته وأهل مسواته وأرضه وحىت النملة يف جحرها و حىت احلوت يف البحر ليصلون على معلم الناس " 

"للخري  

يشكر لنفسه ومن كفر فان اهللا غين ولقد أتينا لقمان احلكمة أن اشكر هللا ومن يشكر فإمنا :" قال اهللا تعالى

"محيد  

".من مل يشكر الناس مل يشكر اهللا :"قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   

احلمد هللا الذي هدانا لنور العلم وميزنا بالعقل الذي يسري طريقنا ، احلمد هللا الذي أعطانا من موجبات رمحته 

.محدا يليق مبقامك وجاللك العظيماإلرادة و العزمية على إمتام عملنا حنمدك يا ريب   

الذي لطلما بذل جمهودا كبري يف سبيل  بناء " بلعياشي بومدين" أثين بعد اهللا تعاىل جبم الثناء على األستاذ املشرف

.رصيد معريف قومي تنهض عليه مذكرتنا  

لعون من قريب وبعيد  أشكر والدي الكرميني رمحهما اهللا الذين رمسوا يل درب النجاح واشكر كل من قدم يل يد ا

" .فاطمة الزهراء داود  " باقة من الشكر العطرة إىل الصديقةأقدم  كما  

وخاصة املسؤول املشرف على " فرع مستغامن" وختاما ال نغض طرف الشكر عن عمال البنك الوطين اجلزائري 

".بن مهيدي رضا" الرتبص  
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إلى ساتري في  ،إلى من يعطي قبل أن أرفع يدي ألطلب واآلخرةفي الدنيا  منجينيإلى خالقي و بارئي إلى 

.واآلخرةالدنيا   

، أشعراني أنني أهم إنسان في الوجود فكان وجودي  بي علماني ،كانا يحترماني ويثقا ناللذاا هم اإن والدي

رحمهما اهللا وتوفاهما في " فعاهدت نفسي أال اخذلهما قطا، رغم رحيلهما عن الدنيا ،ضروريا ألجلهما

في الحياة إخوتي وأخواتي األعزاء و ما  اسموني أوقات الشدة والرخاء، سنديإلى من ق " جنات النعيم

.إلى كل قريب وبعيد من العائلة ،واحترامأكنه لهم في فؤادي من فيض حب   

الدراسة وزمالئي في العمل إلى كل أصدقائي وصديقاتي، لهم مني أجمل التهاني إلى إخوتي في اهللا رفقاء 

وأطيب األماني إلى كل من سهر على توصيل رسالة العلم، إلى كل أساتذتي من التعليم االبتدائي حتى 

 الجامعي،

.إلى كل هؤالء أهدي ثمرة جهدي   
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لتطورات والتغريات اليت واكبت جمتمعنا فإننا نثري قضية تعد من أهم القضايا الراهنة، أال وهي نظرا ل

اليت تعترب مفهوم شامل له جوانب عديدة، اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية  التنمية االقتصادية قضية
  .وأخالقية

يعترب اإلقراض أو منح االئتمان الوظيفة األساسية للبنوك التجارية بالرغم من أن هناك عدة أنشطة و 
 .أخرى تقوم هبا سواء األنشطة املالية أو تلك املتعلقة بتقدمي اخلدمات على نطاق واسع للعمالء

املمنوحة، حماطة كل عملية إقراض حمفوفة بدرجة معينة من املخاطر، حىت إن كانت القروض   إن
بالضمانات الالزمة، فقد يعجز املقرتض عن سداد أصل القرض والفوائد، وقد تكون له املقدرة املالية على 
السداد لكنه ال يرغب يف ذلك لسبب أو ألخر، وخماطر اإلقراض تتضمن اخلسائر اليت قد يتحملها البنك 

صل القرض وفوائده، أو نتيجة ألسباب خارجة عن بسبب عدم قدرة املقرتض أو عدم وجود النية لديه لسداد أ
 .إرادته فمنها ما هو مرتبط بالتسيري يف البنك

تقليل من هذه املخاطر، لاو  تأمنيلوهذا ما جيعل البنكي يسعى جاهدا الختاذ اإلجراءات الالزمة ل
يفته كوسيط مايل حبيث واجلدير بالذكر أن هناك عدة أنواع من املخاطر اليت يتعرض هلا البنك عند ممارسته لوظ

البد أن يكون البنك عن دراية هبا ولتسيريها بشكل يسمح له االستمرار يف نشاطه خاصة يف ظل احلرية 
 .االقتصادية

ولغرض دفع الدولة لعجلة التنمية أنشأت الدولة عدة وكاالت تسعى إلنعاش التنمية االقتصادية ومن 
اليت تعترب إحدى اهليئات املسؤولة عن خلق مناصب شغل عن أمهها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و 

طريق املؤسسات املصغرة؛ فالوكالة جاءت كأداٍة اعتمدهتا احلكومة للقضاء على البطالة يف املستقبل أمام 
الشباب الطموح ذي املشاريع، خاصة إذا تعلق األمر باستغالل الكفاءات، ورصد اإلمكانيات هلا حملياً، يف 

 . ق الرفاهيةسبيل حتقي
 كشالية اإل

 اإلسرتاتيجيةكيف تقوم التحالفات : التالية  اإلشكاليةللقيام بدراسة مفصلة عن حبثنا هذا نقوم بطرح 
 تحسني نظام وعمل الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب؟بني البنوك ومؤسسات التأمني ل

 :عن هذه اإلشكالية نطرح األسئلة الفرعية التالية ولإلجابة
  آليات منح القروض البنكية ؟ما هي 
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 فيما تتمثل الدراسة املالية للمشروع االستثماري وطرق تقييمه؟ 
  ؟كالة الوطنية لدعم وتشغيل الشبابما هي اإلجراءات املختلفة ملنح قرض استثماري يف إطار الو  
  باإلجياب؟إىل أي مدى يعترب قطاع التأمني من القطاعات املؤثرة على االقتصاد الوطين 
 من علللى التجهيللزات املمنوحللة مللن طللرل البنللك والوكالللة طيلللة فللرتة املشللروع ؤ هللل املؤسسللات التأمينيللة تلل

 االستثماري؟
  هللل نكللن  ويللل املشلللاريع االسللتثمارية مللن طلللرل والوكالللة الوطنيللة للللدعم وتشللغيل الشللباب والبنلللك يف 

  .مرحلة التكوين والتوسعة
 العالقة بني البنوك التجارية والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب؟                                                               كيف تكون                                          
 : وملعاجلة موضوعنا واإلجابة عن هذه التساؤالت ننطلق من فرضيات التالية 

 :ايفرضةلت
  سليب على االقتصادو لقطاع التأمني دور إجيايب. 
 الوكاللة الوطنيلة  تقوم مؤسسات التأمني بالتأمني على التجهيزات الليت تكلون مقدملة ملن طلرل البنلك و

 .جزئية من فرتة املشروع لدعم وتشغيل الشباب
  بتمويللل املشللاريع االسللتثمارية يف مرحلللة  الوكالللة الوطنيللة لللدعم وتشللغيل الشللبابل مللن البنللك و يقلوم كلل

 .التكوين والتوسعة
 حيلللث وطيلللدة  عالقللة الوكالللة الوطنيلللة لللدعم وتشلللغيل الشلللباب العالقللة التعاونيلللة بللني البنلللوك التجاريلللة و

 .تساهم يف مناصب الشغل والزيادة يف اإلنتاج الوطين
 : أهمة  ايدراس 

 حتقيق التنمية االقتصادية و النهوض باالقتصاد الوطين تعترب املشاريع االستثمارية ذات أمهية كبرية يف
 .وذلك من خالل  ويلها بالقروض البنكية

، وكيف الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب إلقاء الضوء على مدى التعاون بني كل من البنوك و
 يؤثر التأمني عليها

 : أهداف ايدراس  
 :يلي خالل دراسيت لتقنيات اختيار املشاريع االستثمارية يف ظل املخاطر توصلت إىل معرفة ما من 

  التعرل على خمتلف أشكال التمويالت البنكية. 
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  معرفة مدى فعالية القروض البنكية يف دعم النشاطات املختلفة. 
  معرفة أهم املخاطر اليت يتعرض هلا البنك من خالل منحه ملختلف القروض البنكية. 
  معرفة أهم التقنيات املستعملة من طرل البنك للتقليل من املخاطر. 
 
 : دوافع اختةلر ايموضوع  
لقد مت اختيار هذا املوضوع و فق اعتبارات عديدة منها القيمة واألمهية الكبرية و املتزايدة هلذا البحث   

 .، وكذا رغبة مين لإلطالع على كل ما يتعلق بأمهية اختيار املشاريع االستثمارية
أقرتب  الذي حيتم علي أن" مالية  وأسواق بنوك" أما األسباب الشخصية فهي التخصص الذي أدرسه 

 .ة وتسيريهاأكثر من البنوك و لتزويد املكتبة مبرجع أخر عن تقنيات اختيار املشاريع االستثماري
الوصول إىل الواقع الذي تعيشه الوكاالت الوطنية لدعم وتشغيل الشباب يف قطاعي البنك والتأمني 

 .وتقريب احلقائق إىل ذهن املواطن
 : منهج ايدراس   
 طروحة سابقا األسئلة املائج مقنعة ، و لإلجابة على إشكالية البحث و من أجل الوصول إىل نت 

 .التحليليختبار الفرضيات مت االعتماد على املنهج الوصفي حماولة مين إلو 
 :  صعوبلت ايبحث 
أثناء إجناز هذه املذكرة تلقيت عدة صعوبات مثل نقص املراجع و املصادر اليت تتحدث عن الواقع  
 .اجلزائري
و أيضا صعوبة الرتمجة خاصة بالنسبة للجزء التطبيقي و ذلك راجع لالستعمال اللغة األجنبية يف  

 .البنوك اجلزائرية 
قلة البيانات واملعلومات الرمسية من البنك وهذا حبجة سريتها وال يسمح بإخراجها من  -

 .البنك
 :  اإلطلر ايعلم يلبحث

 :تسبقهم مقدمة عامة وتليهم خا ة عامة .فصول  ثالثة إىل  ينقسم البحث 
و ذلك من خالل  ومؤسسات التأمنيالبنوك التجارية يتمحور هذا الفصل حول :  الفصل األول*   

 . ماهيتهما وإبراز وأهم وظائفهمانظرة شاملة عن 



 مقدمة عامة

 

 د

 

باإلضافة  العالقة بني البنوك التجارية ومؤسسات التأمني يتمحور هذا الفصل :  الفصل الثاين*   
 . لتطرق إىل املؤسسات املصغرة والصغرية واملتوسطة وطرق  ويلها وتنميتها

لمعلومات النظرية املذكورة يف البنك الوطين ل يةتطبيقدراسة  و يتناول هذا الفصل :الفصل الثالث * 
، الشباب تشغيلدعم مدى الرتابط بني البنك والوكالة الوطنية ل، وذلك من أجل دراسة مستغامناجلزائري بوكالة 

 .والصندوق الكفالة املشرتكة لضمان أخطار القروض 
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 تمهيد

 متعددة من أمهها  ظهور مؤسسات مالية إىل أدىإن متطلبات احلياة االقتصادية والتطور الصناعي 

وهي الركيزة األساسية ألي نظام , تعترب البنوك أساس التقدم االقتصاديحيث ،  التأمنيوشركات بالبنوك 

من ودائع األفراد و الشركات من خالل حفظ  , واليت تلعب دورا أساسيا يف التقدم احلضاري لألمم, مايل

يف حني  .كما تقوم باستثمار ودائعها يف الكثري من املشاريع, واحلكومات ومنحها يف شكل قروض للمقرتضني

اهلامة و املؤثرة يف خمتلف اجملاالت االقتصادية و االجتماعية حبيث خيفف من  املؤسساتيعترب التامني من 

موال وبالتايل  وسيلة من وسائل االدخار و االستثمار وهاا ما يؤدي املخاطر كما تعترب مصدر هام لرؤوس األ

 . إىل حتقيق الرفاهية والتنمية االقتصادية
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 ماهية المؤسسات البنكية التجارية: المبحث األول 

تعترب املؤسسات البنكية التجارية أحد منشآت االقتصادية املتخصصة اليت تتعامل يف النقود حيث أهنا 
اجلهة أو املكان الاي يتقي فيه عرض النقود بالطلب عليها ، وهاا يرجع إىل أن هاه البنوك تقوم بإجياد نظاما 

رات األفراد و املنشآت كما تعد أداة ضرورية تقوم مبهمة كفاءة عالية تعمل على جتميع ودائع و مدخذا  
 .ه ومتنحه من ائتمانالتمويل الالزم ألفراد أيضا و للتجار املنتجني من خالل ما توفر 

 مفهوم المؤسسات البنكية التجارية: المطلب األول 

الكالسيكية و منها احلديثة ، فمن وجهة نظر الكالسيكيني ميكن : وردت عدة تعريفات للبنك منها 
مؤسسة تعمل كوسيط مايل بني جمموعتني رئيسيتني من العمالء اجملموعة األوىل لديها " القول أن البنك هو 

و اجملموعة الثانية هي جمموعة من العمالء حتتاج إىل تنميته ،  وحنتاج إىل احلفاظ عليه ومن األموال  فائض
 ".أموال ألغراض أمهها االستثمار أو التشغيل أو كالمها

تلك املنظمة اليت تتبادل املنافع املالية مع جمموعات من : " كما قد ينظر إىل البنك على اعتبار أنه 
 ". يتعارض مع مصلحة اجملتمع و مبا يتماشى مع التغري املستمر يف البيةة املصرفية العمالء مبا ال

 ودائع بقبولجمموعة من الوسطاء املاليني الاين يقومون " أما الزاوية احلديثة فيمكن النظر إىل البنك على أنه 
 أهدافو خدمته مبا حيقق تدفع عند الطلب ، أو آلجال حمددة و تزاول عمليات التمويل الداخلي و اخلارجي 

و تباشر عمليات تنمية االدخار و االستثمار املايل يف  ،خطة التنمية و سياسية الدولة و دعم االقتصاد القومي
الداخل و اخلارج مبا يف ذلك املسامهة يف إنشاء املشروعات ، وما يتطلب من عمليات مصرفية و جتارية ومالية 

 1.املركزي وفقا لألوضاع اليت يقررها البنك 

أطلق هاا فريى بعض الكتاب أن انطالق اسم البنوك التجارية إمنا هو قبيل االعتياد وعموما فقد 
قتصار نشاطها يف أول األمر على متويل األنشطة التجارية و باختصار هاا الدور يف االسم على هاه البنوك إل

                                                           

.01 – 01، ص  5102، دار املناهج للنشر و التوزيع ، عمان ، الطبعة الثانية ، ، إدارة البنوك حممد عبد الفتاح الصرييف  - 1  
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دفع تلك البنوك للتعامل مع سائد القطاعات  تقدمي القروض قصرية األجل إال أن التوسع يف األعمال املصرفية
 1".بنوك الودائع" و اآلجال ومن هنا يفضل البعض تسميتها 

أخرى ذات أمهية ، بنوك ة يف النظام املصريف إضافة إىل و بالتايل يعترب البنك التجاري الوحدة األساسي
ويتخا ... )رتاض و االقرتاض حيث حيقق البنك التجاري كمشروع خاص رحبه بصفة رئيسية من عمليات االق

االقرتاض صيغة الودائع اليت يقبلها البنك التجاري من األفراد فتقيد هاه يف جانب اخلصوم يف ميزانيته ، ويلتزم 
نك التجاري بالبنك بدفع فوائد على هاه الودائع ، حسب نوعها و مدهتا من جهة ، ومن جهة أخرى يقوم ال

لاين يتميزون مبقدرة مالية ، ويتم إعطاء هاه األخرية بفوائد اليت يكتسبها بإعطاء قروض و سلفيات للعمالء ا
 2( .و الفوائد اليت يلتزم بسدادها

فاملؤسسات البنكية التجارية أو املؤسسات املالية النقدية هي نوع من الوساطة املالية اليت تتمثل 
ت و السلطات العمومية و يتيح هلا ذلك مهمتها األساسية يف تلقي الودائع اجلارية للعائالت ، و املؤسسا

القدرة على إنشاء نوع خاص من النقود هي نقود الودائع ، إن وصف هاه املؤسسات املالية بالنقدية ال يعين 
أهنا الوحيدة دون غريها اليت تتعامل بالنقود و لكن يعين ذلك أن هاه املؤسسات هي الوحيدة املؤهلة إلنشاء 

 3.إليه أعاله، وتسمى املؤسسات النقدية أيضا البنوك التجارية او بنوك الودائعنوع النقود الاي أشرنا 

لديها ، إما تقبل  األموالحيث أهنا تعترب منشآت هدفها قبول الودائع ومنح القروض و استثمارها يبقى من 
أو بضمان بضاعة او بأوراق الودائع حتت الطلب و ألجل و بإخطار سابق ، و تقرض باعتماد شخص 

 .جتارية

تقبل ودائع صناديق التوفري إىل جانب الودائع األخرى و متنح القروض و هي بنوك تستثمر أمواهلا 
 4.بسندات القروض احلكومية أو أذونات اخلزينة أو أسهم و سندات شركة مسامهة

                                                           

.05، ص  5111،  5115، كلية التجارة ، طبعة االستثمار و التمويل في البنوك التجارية  محاسبة أمحد صالح عطية ، - 1  
.11، ص  5111، كلية التجارة ، جامعة االسكندرية ، طبعة  اقتصاديات النقود و البنوك عبد الرمحن يسري أمحد ، - 2  
.05، ص  5112ر ، الطبعة السادسة ، ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائ، تقنيات البنوك الطاهر لطرش  - 3  
.021 – 022، ص  5105، دار البداية ناشرون وموزعون ، عمان ، الطبعة االوىل ، دارة التأمين و المخاطر عرفات ابراهيم فياض ، إ - 4  
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أشخاص معنوية مهمتها : " البنوك التجارية على أهنا  001وعرف قانون النقد و القرض يف مادته 
و بالرجوع إىل هاه " من هاا القانون  001إىل  001لعادية والرئيسية إجراء العمليات املوصوفة يف املواد من ا

 : املواد جند أن البنوك التجارية هي تلك املؤسسات اليت تقوم بالعمليات التالية 

 مجع الودائع من اجلمهور -*

 منح القرض -*

 1تصرف الزبائن و السهر على إدارهتا  توفري وسائل الدفع الالزمة ووضعها حتت -*

 أنواع لمؤسسات البنكية التجارية : المطلب الثاني 

تنقسم البنوك التجارية إىل أنواع متعددة  طبقا للزاوية اليت يتم من خالهلا النظر إىل البنوك و ذلك 
 : على النحو التايل

 من حيث نشاطها ومدى تغطيتها للمناطق الجغرافية  -أ

 : التجارية العامة  البنوك. 1

و يقصد هبا تلك البنوك اليت يقع مركزها الرئيسي يف العاصمة أو يف إحدى املدن الكربى و تباشر 
نشاطها من خالل فروع أو مكاتب على مستوى الدولة أو خارجها و تقوم هاه البنوك بكافة األعمال 

كالك فهي تباشر كافة جماالت الصرف   التقليدية للبنوك التجارية و متنح االئتمان قصري ومتوسط األجل
 .األجنيب و متويل التجارة اخلارجية 

  :المحليةالبنوك التجارية . 2

 و يقصد هبا تلك البنوك اليت يقتصر نشاطها على منطقة جغرافية حمدودة نسبية مثل حمافظة معينة 

 .مدينة أو والية أو إقليم حمدد أو

                                                           

.515الطاهر لطروش ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 1  
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املنطقة احملددة و تتميز هاه البنوك بصغر احلجم كالك فهي  و يقع املركز الرئيسي و الفروع يف هاه
 .ترتبط بالبيةة احمليطة هبا وينعكس ذلك على جمموعة اخلدمات املصرفية اليت تقوم بتقدميها

 : من حيث حجم النشاط  -ب

 : بنوك الجملة . 1

 ويقصد هبا تلك اليت تتعامل مع كبار العمالء و املنشآت الكربى 

  :ئةالتجز بنوك . 2

وهي عكس النوع السابق حيث تتعامل مع صغار العمالء و املنشآت الصغرى لكنها تسعى 
ا تتميز به متاجر التجزئة ، فهي منتشرة جغرافيا و تتعامل  عدد منهم و تتميز هاه البنوك مبالجتااب أكرب

، و التعامل لألفراد ملكخلق املنافع الزمنية و املكانية، ومنفعة الت بأصغر الوحدات املالية قيمة من خالل
 .1البنك من خالل املستهلك النهائي وبالك فإن التجزئة تسعى إىل توزيع خدمات

 : الفروع  عدد من حيث -ج

 : البنوك ذات الفروع . 1

وهي بنوك تتخا يف الغالب شكل الشركات املسامهة كشكال قانونيا هلا فروع متعددة تغطي أغلب 
اهلامة وتتبع الالمركزية يف تسيري أمورها حيث يرتك للفرع تدبري شؤونه فال يرجع  أحناء الدولة والسيما األماكن

فإن املركز  ها يف الئحة البنك و بطبيعة األمورللمركز الرئيسي للبنك إال فيما يتعلق باألمور اهلامة اليت ينص علي
 .عامة اليت هتتدي هبا الفروعالرئيسي يضع السياسة ال

لبنوك بأنه يعمل على النطاق األهلي و خيضع للقوانني العامة للدولة و ليس وتتميز هاا النوع من ا
 .لقوانني احملافظات اليت يقع الفرع يف نطاقها اجلغرايف

                                                           
1
 851عرفات إبراهيم فياض، مرجع سبق ذكره، ص   



عموميات حول المؤسسات البنكية التجارية و المؤسسات العمومية: الفصل األول   
 

 7        
 

، وذلك لتمويل رأس املال ( سنة فأقل)  األجلومتيل هاه البنوك إىل التعامل يف القروض قصرية 
وكالك طويلة  األجلل أيضا يف القروض متوسطة لضمان سرعة اسرتداد القرض وإن كانت تتعامالعامل 

 .لك بدرجة حمدودة ذل و جاأل

 : بنوك السالسل . 2

و هاه البنوك تستمد  أعماهلانشأت بنوك السالسل مع منو حجم البنك التجارية و تضخم حجم 
ا ولكن نشاطاهتا من خالل فتح سلسلة متكافلة من الفروع ، وهي عبارة عن بنوك منفصلة عن بعضها إداري

يشرف عليها مركز رئيسي يتوىل رسم السياسات العامة هلا و ينسق األعمال بينها ويقتصر وجود مثل هاا 
 .النوع من املصارف يف الواليات املتحدة األمريكية 

 ( : المقايضة) بنوك المجموعة . 3

املصريف ، وهي تأخا شكل شركة قابضة تدير جمموعة من الشركات التابعة اليت تعمل يف املشاط 
حيث تقوم الشركة القابضة باإلشراف على الشركات التابعة وتضع هلا السياسات العامة بينما ترتك هلا تنفيا 
هاه السياسات بشكل ال مركزي و تأخا هاه البنوك طابعا احتكاريا ، ولقد انتشرت هاه البنوك يف أوروبا 

 .العربية و الواليات املتحدة األمريكية 

 : ردية البنوك الف. 4

بنوك صغرية ميلكها أفراد او شركات أشخاص ، ويقتصر عملها عادة يف الغالب على منطقة صغرية ، 
وعادة تستثمر مواردها يف أصول بالغة السيولة كاألوراق املالية و األوراق التجارية املخصومة و اليت هلا قدرة 

 .التحول غلى نقد يف وقت قصري و بدون خسائر

  :ةالمحليالبنوك . 5

وهي بنوك تقتصر أنشطتها يف منطقة جغرافية كاحملافظة أو حىت املدينة وإن مثل هاه البنوك ختضع 
 1.للرقابة من قبل السلطة احمللية وقد حيار البنوك احمللية جتاوز حدود منطقتها

 
                                                           

.021 - 021اهيم فياض ، مرجع سبق ذكره ، ص عرفات ابر  - 1  
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 وظائف المؤسسات البنكية التجارية: المطلب الثالث 

  ىظائف حىت يسهل عليها القيام بعملياهتا املصرفية األخر تقوم املؤسسات البنكية التجارية بعدة و 
 1: ويل و االستثمار ومن بني هاه الوظائف ما يلي مكالت

 : الوظائف التقليدية . 1

 : تتمثل الوظائف التقليدية اليت يقوم هبا املؤسسات البنكية التجارية يف ثالث عمليات أساسية هي 

 :خرات دتجميع الم: أوال 

الوظيفة من أهم وظائف املؤسسات البنكية التجارية و تظهر هاه املدخرات  يف جانب  تعترب هاه  
اخلصوم يف قائمة املركز املايل حيث تتبلور أشكال أو صور هاه املدخرات يف شكل الودائع حتت الطلب، 

 ا و السبب يفالودائع بإخطار سابق أو الودائع ألجل وودائع التوفري وتلعب هاه الودائع دورا هاما و أساسي
ذلك يرجع إىل أهنا متكن البنوك من القيام بعملياهتا املصرفية األخرى ، و املتمثلة يف عملية استثمار وتوظيف 

 .األموالهاه 

و اهليةات عن طريق  وتتنافس املؤسسات البنكية التجارية فيما بينها جلاب مدخرات األفراد
، وحدات االستثمار و نظام التوفري  االدخاريةال الشهادات حداث أوعية إيداع حديثة منها على سبيل املثتاس

 .و املزايا املزدوجة و شهادات االستثمار 

 منح القروض و التسهيالت المصرفية : ثانيا 

يوجد عالقة وثيقة بني هاه الوظيفة و الوظيفة السابقة الاكر ألي بنك جتاري ، حيث أنه باإلقراض 
يت سبق إيداعها من قبل العمالء موضع التشغيل ، وحيث تقوم سياسة تكون البنوك قد وضعت األرصدة ال

 : عند املؤسسات البنوك التجارية على ثالث عوامل أساسية هي  األموالتوظيف  

 

 

                                                           

.1 - 1، ص  5101جامعة امللك سعود ،  ، منتديات احلوار ، ا وأهدافهاه، البنوك التجارية مفهومعبد اهلل تركي نادر الناهش  - 1  
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 :المصلحة العامة للمجتمع . 1

املودعة لديه  األموالال يعد البنك التجاري مستودعا للنقود بل أداة هامة تشغيل وتوظيف الودائع و 
جماالت متميزة تساهم يف التنمية االقتصادية و االجتماعية للمجتمع مما يؤدي إىل االستقرار االقتصادي  يف

 .وجيعل الرفاهية تعم أفراده

 : البنوك و الربحية . 2

حيث تعترب السيولة و الرحبية عامالن متعارضان فزيادة السيولة تعين حجز كمية من األموال 
ألمر الاي يقلل من فرص الربح الاي يعود على البنك لو قام باستثمار هاه واالحتفاظ هبا دون تشغيل ا

 األموال و الرحبية يعين إنقاص التعرض ملخطرة كبرية ، وهنا يوجد عالقة عكسية بني األمان و سعر الفائدة اليت
فتعطي  اخلطرة حيصل عليها البنك من االستثمار فاالستثمار األكثر أمانا يعطي رحبا قليال أما االستثمارات

 .رحبا أوفر

 تقديم الخدمات للعمالء : ثالثا 

تطورت وظيفة تقدمي اخلدمات املصرفية للعمالء مع تقدم األعمال املصرفية و ظهور الصراف اآليل 
يث أصبح هلا حوزيادة ثقة العمالء يف البنوك التجارية ، زادت هاه اخلدمات و تطورت و تعددت أشكاهلا ، 

ياة االقتصادية وهاه اخلدمات تؤدي إىل الدعاية و اإلعالن للبنك التجاري فيزيد عدد عمالئه دورا بارزا يف احل
 : و يتم تقسيم اخلدمات اليت يقدمها البنك لعمالئه إىل 

عتمادات املستندية و خطابات الضمان خدمات يقدمها البنك باعتباره وسيطا ماليا ومن أمثلتها اإل -*
 .وصرف الشيكات السياحية

 .خدمات أخرى متنوعة من أمثلتها تأجري اخلزائن و حفظ األوراق املالية و تغيري العملة  -*

  :الحديثةالوظائف . 2

  1:ئف احلديثة فيمكن حصرها فيما يليأما عن الوظا

                                                           
1
 5-4عبد هللا تركي نادر الناهش، مرجع سبق ذكره، ص   
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 .و ممتلكات العمالء و تقدمي االستشارات االقتصادية و املالية األعمالإدارة  -

ل اإلقراض العقاري ومما جيدر ذكره ان لكل بنك سقف حمدد لإلقراض متويل اإلسكان الشخصي من خال -
 .يف هاا اجملال جيب أن ال يتجاوزه 

املسامهة يف خطط التنمية االقتصادية و هاا يتجاوز بنك اإلقراض ألجال قصرية إىل اإلقراض آلجال  -
 .متوسطة و طويلة األجل نسبيا 

  :وظيفة التوزيع 

الالزمة لإلنتاج و املتولدة من  األموالط االقتصادي املركزي يتم توزيع كافة يف اجملتمعات ذات التخطي
مصادر خارجية عن املشروع نسه عن طريق املصرف و يتم ذلك عادة بالطرق اإلئتمانية و ال توجد أي 

 .مؤسسة أخرى غري املصارف تزاول هاا النشاط يف ظل ذلك النظام

  :وظيفة اإلشراف و الرقابة 

 األموالصارف يف اجملتمعات ذات التخطيط املركزي أو االقتصادي املوجه عملية توجيه تتوىل امل
للتأكد من أهنا تستخدم فيما رصدت له من أغراض و للتأكد  األموالاملتداولة اليت استخدمتها مع متابعة هاه 

 .من مدى ما حققه استخدامها من أهداف حمددة مسبقا للمشروعات

 :البطاقة االئتمانية 

اخلدمات املصرفية اليت استحدثتها املصارف اخلارجية و تتلخص هاه اخلدمة يف منح  أشهروتعترب  
األفراد بطاقات من البالستيك حتوي على معلومات عن اسم املتعامل و رفع حسابه و مبوجب هاه البطاقة 

ف على قبول منح االئتمان يستطيع املتعامل أن يتمتع خبدمات عديدة من احملالت التجارية املتفقة مع املصار 
يوم من تاريخ استالمه قائمة  51حلامل البطاقة على ان يقوم بسداد قيمة هاه اخلدمات إىل املصرف خالل 

 .مبختلف املشرتيات اليت قام هبا خالل الشهر املنصرم
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 أوجه النشاط االساسي للبنك التجاري

محفظة أوراق ) االستثمار  قبول الودائع
(مالية  

 خلق الودائع

 منع القروض

سندات 
القروض 
 الحكومية

أدوات 
 الخزانة

سندات 
 الشركات 

 اسهم 
ودائع 
تحت 
 الطلب

ودائع 
 ألجل

ودائع 
بإخطار 

 سابق

اعتمادات 
شخصية 

بدون 
 ضمان

اعتمادات 
بضمان 
 بضائع 

اعتمادات 
 خصم 

أرصدة 
البنوك 

التجارية 
 األخرى

ودائع 
صندوق 

 التوفير

تامينات 
مقابل 

خطابات 
ضمان أو 
اعتمادات 

 مستندية

اعتمادات 
ضمان 
أوراق 

 مقاولين

اعتمادات 
 مقاولين

سلف 
بضمان 
مرتبات 
محولة 

على 
 البنك

 السيولة
 الربحية

التنمية خدمة  

اعتمادات 
 مستندية

مصدر: عبد الغفار الحنفي رسمة زكي قرياقص، األسواق و المؤسسات المالية، الدار الجامعية، كلية التجارة 

95، ص9002،جامعى إسكندرية، مصر   
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 الرقابة على أنشطة المؤسسات البنكية : المبحث الثاني 

وم املؤسسات البنكية بأنشطة عدة منها قبول الودائع ومنح القروض وحىت تكون هاه األنشطة تق
 .قائمة بطريقة دقيقة وحيدة وعدم وجود اختالالت و احنرافات فيها البد من توفري الرقابة عليها

 1مفهوم الرقابة: المطلب األول 

لتأكد أن اخلطط قد نفات وأن النتائج الرقابة هي جوهرة عملية اإلدارة حتتاجها كل املشروعات ل
املرغوبة قد حتققت ، فكل أنشطة املشروع اليت ترتاوح من صرف األموال إىل إنتاج السلع إىل متابعة أداء 

قياس و تصحيح أداء األنشطة املسندة للمرؤوسني " األفراد ختضع لعملية الرقابة ، وميكن تعريف الرقابة بأهنا 
شروع و اخلطط اليت صممت للوصول إليها قد حتققت ، وعلى هاا فهي وظيفة كل للتأكد من أن أهداف امل

مدير مكلف بتنفيا اخلطط ، وكما أوضح فايول سابقا أن الرقابة يف املشروع تعمل على التحقيق من أن كل 
فة املدير شيء يتطابق مع اخلطة املقررة ، و التعليمات الصادرة و املبادئ املتعبة ، فالرقابة هي جزء من وظي

 .اليت تتطلب مقارنة األداء الفعلي املرغوب فيه و تصحيح االحنراف إذا وجد

 

 

وهناك عنصران هامان جيب توافرمها قبل أن يضع املدير أي نظام للرقابة ، ومها التخطيط و التنظيم، 
طط معايري فمن الواضح أن الرقابة جيب أن تؤسس على اخلطط ، وكلما زاد وضوح و تكامل اخلطط تصبح اخل

ميكن عن طرقها قياس األداء املرغوب ، فكل أساليب وأدوات الرقابة هي أساس أساليب و أدوات ختطيطية ، 
 .الرقابة يف نفس الوقت فاملوازنة مثال تعترب من أدوات التخطيط و 

ءات للتأكد من أن اخلطط قد ونظرا ألن الغرض من الرقابة هي قياس األنشطة و اختاذ اإلجرا  
، فيجب أيضا أن نعرف يف أي مكان باملشروع تقع مسؤولية االحنراف عن اخلطط ، واختاذ اإلجراءات ققتحت

التصحيحية الالزمة ، فالرقابة على األنشطة متارس من خالل األفراد ولكن ال نستطيع أن نعرف أين تقع 
د أو زيادة املخزون عن احلد املقرر مسؤولية هاا اخلطأ ، فقد ترتفع التكاليف بنسبة كبرية أو يتأخر تنفيا العق

                                                           

552 - 551، ص  5112،  ىلالطبعة األو شر و التوزيع ، عمان ، األردن ، دار املناهج للن، إدارة البنوك حممد عبد الفتاح الصرييف ،  - 1  

يقاس ويصحح ) االنحراف 

  (بواسطة الرقابة
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و لالك فإن التخطيط الواضح و التنظيم  االحنرافولكن املديرين ال يعرفون أين تقع مسؤولية عن هاا 
 .املتكامل يؤديان إىل فعالية الرقابة

 :الخاصةتعريف أهمية الرقابة المالية العامة و 

 تعريف وأهمية الرقابة المالية العامة . 1

د تعريف حمدد لكلمة الرقابة جيوز استعماله يف كافة الظروف و يف معظم الوظائف اليت يصعب إجيا
تقوم هبا األجهزة احلكومية و لكن ينبغي التمييز بني الرقابة اإلدارية و الرقابة املالية فإن األخرية تعترب من أهم 

ظيم يف القطاعني العام و اخلاص ، أدوات اإلشراف للرقابة اإلدارية ، إذ أن املال هو عصب املؤسسة أو التن
وميتلك  املسؤول املايل لسلطة قوية حىت ولو كان يف املستويات اإلدارية الدنيا ، و الرقابة ببساطة تعين التحقق 

د و اإلجراءات و التعليمات من أداء العمل و تنفيا الربامج وفق األهداف املنوطة بالتنظيم ووفق القواع
خالهلا التحقق من أن األهداف و الربامج قد نفات باألسلوب املعني و بدرجة وامر اليت تصدر من واأل

 .الكفاية احملددة و يف الوقت احملدد للتنفيا أي وفق اجلدول الزمين لعملية التنفيا

 : و نلخص مما سبق أنه يوجد أربعة عناصر أساسية للرقابة تتمثل فيما يلي 

 .داف و اخلطط و السياسات اليت تستخدم كمرشد لألداءأن الرقابة حتدد املعايري كاأله :األول 

 .أن الرقابة تقيس النشاط اجلاري كلما أمكن ذلك :الثاني 

 أن الرقابة تقييم املدخالت و األداء اجلاري حسب األهداف و املخطط و السياسات كمعايري  :الثالث 

 1.يحية فوريةأن الرقابة تتخا اإلجراءات التصحيحة يف شكل قرارات تصح :الرابع 

 : عرب ثالث مراحل هي العامة  وقد تطور مفهوم الرقابة املالية

  وفة تعود ر الرقابات املع ألنواعفقد كانت رقابة خزينة الدولة ، الرقابة التفصيلية وهي الشكل التقليدي
 الال ضرائبيف بريطانيا ، فقد أوجب مبدأ  0211للعصور الوسطى عندما صدر قانون احلقوق سنة 

                                                           
1
 994محمد عبد الفتاح الصيرفي، مرجع سبق ذكره، ص   
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تصرفات امللك  جهة ون متثيل وموافقة الربملان وكان ذلك نتيجة للصداع بني الشعوب و ممثلية من دو 
 . غري املنضبطة

ومن جهة أخرى وبتطبيق املبدأ املاكور احتفظ الربملان حبقه يف اقرتاح مجيع النفقات اليت ينفقها امللك من 
، لاا أجرى الرتكيز يف املرحلة األوىل لتطور مفهوم الرقابة انضباطيتها و مراقبتها و مراقبة اخلزينة مراقبة دقيقة 

بشكل حمدد ، وكانت له اهتمامات ضيقة و حمددة تتعلق بتحديد  rogularityاملالية العاملة على االنتظام 
 .احلد األقصى من اإلنفاق يف الوزارات احلكومية التنفياية ، وانتظام هاا اإلنفاق و اقتصادياته

يادة املضطرة يف اإلنفاق احلكومي نتيجة لتخل الدولة املتزايد وتعدد وظائفها و اتساع و قد أدت الز  
تنظيماهتا غلى حتول الرتكيز يف املرحلة الثانية إىل أدوار األموال العامة ، حيث بدأ االهتمام باختيار الطريق 

 .لتحقيق مهمة حمددة ووضع معايري القياس و معايري لتقييم األداء األنسب

ما املرحلة الثالثة و بالرغم من أن الرتكيز على إدارة العمليات احملاسبية ، ال يزال مرغوبا ومعموال به يف  أ 
كثري من األقطار املتقدمة و غالبية األقطار النامية ، إال أن الرقابة املالية دخلت جماال أوسع حيث أصبح 

ى و السياسات احلكومية و عالقتها ببدائل اإلنفاق االهتمام ملسائل أمشل و أعم ترتبط باألهداف الطويلة املد
 .احملدد

دارية أو تنفيا هاه املسؤولية و بعد أن كان هدف الرقابة األساسي بشكل عام هو حتقيق املسؤولية اإل
ذلك يف املؤسسات العامة محاية الصاحل العام بالكشف عن املخالفة اليت  غايةترمجتها إىل الواقع العملي و و 

وع املسألة متهيدا لتحديد املسؤولية اإلدارية لتوقيع اجلزاء العقايب ، و اهلدف اآلخر توجيه القيادة تكون موض
اإلدارية و السلطة املسؤولة للتدخل السريع حلماية الصاحل العام و اختاذ ما يلزم لتصحيح األخطاء من أجل 

 .حتقيق األهداف

اف ما ألهدملفهوم الرقابة ، لاا فقد حصل تطور على اأن غرض الرقابة هاا يعترب من األغراض التقليدية 
  األنظمةحصل تطور يف املفاهيم إذا أصبح اهلدف الرئيسي من الرقابة هو التأكد من كفاية املعلومات و 

ة الربامج اليت يتم تنفياها ، ومدى اخلالفات املالية و دقتها و فاعلية و اإلجراءات املستخدمة و فاعلية وكفاي
 .إلدارة اليت من شأهنا أن تكشف األوضاع املالية ، ونتائج العمليات املاضية لربنامج أو مؤسسةتقارير ا
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 تعريف الرقابة الخاصة المحاسبية القانونية -2

الرقابة اخلاصة مبعناها اللفظي هي التحقيق من صحة األرقام أو القيود أو الكشوف أو معناها املهين 
 .فيقصد هبا

بان امليزانية  االقتناعدفاتر و املستندات فحصا دقيقا حبيث يتمكن املدقق من فحص احلسابات و ال" 
املايل للمؤسسة ، وأن حساب النتيجة يعطي صورة مماثلة لنتيجة  املركز على داللة صادقة و عادلة على تدل 

بالدفاتر مع أخا  املقدمة للمدقق ، وطبقا ملا جاء اإليضاحاتأعمال املدة املالية وذلك بناء على البيانات و 
نصوص القانون العام و القانون اخلاص يف االعتبار و التأكد من تطبيق نظام الضبط الداخلي و إذا مل يقتنع 

 .1النقص يف صورة حتفظات يف تقريره املدقق بصحة امليزانية و حساب النتيجة فعليه أن يبني بوضوح أوجه

 أنواع الرقابة : المطلب الثاني 

قابة إىل أنواع متعددة وفقا للمعيار أو الزاوية اليت ينتظر منها و ليس معىن هاا أن لكل ميكن تقسيم الر 
نوع من هاه الرقابة أصوال علمية ختتلف يف املبادئ العلمية اليت حتكم النوع اآلخر و لكن األصول و املبادئ 

 .هاه األنواع من الرقابة العلمية اليت حتكم عملية الرقابة يف جمموعها تكاد تكون واحدة يف كل نوع من

 2وفيما يلي تقسيم الرقابات حسب وجهات النظر املتعددة اليت اختات أساسا للتقييم

  :إلى  تقسيم الرقابة من حيث الجهة التي تقوم بها: أوال 

وهي عملية فحص فين حمايد من طرف خارج الوحدة االقتصادية مثل أجهزة الرقابة  :الرقابة الخارجية . 1
 .ة أو مراقب احلسابات و غايتها التحقق من سالمة التصرفات و مدى الكفاءة يف حتقيق األهدافاملالي

وجيب  اإلدارةوتتم داخل الوحدة عن طريق إدارة متخصصة إلبراز جماالت ماال تعرفه : الرقابة الداخلية . 2
رقابة حماسبية ، وكال النوعني  أن تعرفه و ياهب أحد الكتاب إىل تقسيم الرقابة الداخلية إىل رقابة إدارية و

يهدف إىل حتقيق رقابة داخيلة فعالية حيث أن الرقابة احملاسبية هتدف إىل التحقيق من صحة البيانات وأن 

                                                           
1
 552-552حممد عبد الفتاح الصرييف ، الطبعة األوىل، مرجع سبق ذكره، ص    

521-511الطبعة الثانية  ص   ،حممد عبد الفتاح الصرييف  - 2  
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العمليات مدعمة باملستندات الكافية و تستخدم هاه البيانات يف مزاولة الرقابة اإلدارية للتحقيق من حسن 
 .استخدام املوارد املتاحة

 من حيث الوقت التي تتم فيه عملية الرقابة: ثانيا 

طبيعة الرقابة القول بيات الوظيفة الرقابية ال تقتصر فقط على مرحلة وء على مفهوم و وحىت نلقي الض
 : التنفيا أو مرحلة ما بعد التنفيا بل متتد زمنيا إىل ثالث مراحل

  طريق حيث يكون اهلدف حتقيق الرقابة املانعة عن: مرحلة التخطيط  -أ

وضع العوامل اليت حتكمت يف التنفيا يف الفرتات السابقة حمل االعتبار عن دراسة البدائل املتاحة بفرض أن . 0
 .التاريخ يعيد نفسه

القيام بدراسات علمية ملا جيب أن يكون عليه األداء خالل الفرتة القادمة هبدف استبعاد عوامل الضياع . 5
 .واإلسراف غري الضرورية

و يتحقق فيها الرقابة على التنفيا لتالقي تراكم األضرار أو فوات فرصة لرفع الكفاية  :ة التنفيذ مرحل -ب
 .وتطويرها

حيث هتدف الرقابة إىل حتقيق األوضاع اليت أظهرهتا لنتائج النهائية بدراسة أسباهبا  :التنفيذمرحلة ما يعد  -ج
  سباب السلبية و ميكن أن تطلق عليها الرقابة املصححة وتنمية اإلجيايب منها و اختاذ ما يلزم للقضاء على األ

 .أو الكشافة

 تقسيم الرقابة حسب طبيعتها : ثالثا

 وهدفها التأكد من صحة التصرفات املالية ومن أهنا متت وفقا للقوانني و التعليمات :محاسبية الرقابة ال -أ

 ا و أثاره على مستوى النشاط االقتصادي و غالبيتها التأكد من كفاءة التنفي :قتصادية االرقابة ال -ب
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 من حيث نطاق عملية الرقابة: رابعا 

و يقصد هباا النوع من الرقابة فحص مجيع للعمليات املثبتة يف الدفاتر و السجالت  :الرقابة الكاملة  -أ
حتتويها من  للتأكد من أن مجيع العمليات مفيدة بانتظام و أهنا صحيحة و أن مجيع الدفاتر و السجالت وما

 .أو الغش أو التالعب وتتم هاه الرقابة عن طريق الرقابة الداخلية  األخطاءحسابات أو بيانات خالية من 

تقوم على أساس االختبار وهدفها األساسي التأكد من صحة حسابات املنشأة ومدى  :الرقابة الجزئية  -ب
، وتتم هاه الرقابة عن طريق الرقابة اخلارجية مثل أجهزة  داللة قوائمها املالية على نتيجة أعماهلا و مركزها املايل

الرقابة املالية ، وهنا جند أن سلطة املراقب غري مفيدة بأي قيد أو شرط فله وحده حق تقرير العمليات اليت 
و بتدقيقها أو املستندات اليت يرى االطالع عليها و له وحده حق تقرير االختبارات اليت يراها مناسبة أ سيقوم

األشهر اليت يرغب يف فحص العمليات اليت متت خالهلا دون أدىن تدخل من اإلدارة على أي صورة من 
 1.الصور

ونظرا ملا للرقابة الداخلية من أثر مهم على أعمال البنوك سوف نتعرض هلا بشيء من التفصيل على النحو 
 : التايل 

 زي على أعمال البنوك التجارية الرقابة الذاتية و رقابة المصرف المرك: المطلب الثالث 

 : ينبغي أن هتتم اإلدارة املصرفية بنوعني من الرقابة مها 

 الرقابة الااتية  .0
 الرقابة اخلارجية املتمثلة يف رقابة املصرف املركزي  .5

 2الرقابة الذاتية على نشاطات البنوك التجارية . 1

 بإتباعال املصرفية املختلفة و ذلك األعم إلدارة املصاريف التجارية القيام باملراقبة علىاملهم من 
 : اخلطوات اآلتية

                                                           

.520 – 511، ص  الطبعة الثانية، مرجع سبق ذكره حممد عبد الفتاح الصرييف ، - 1  
.521مرجع سبق ذكره ، ص الطبعة االوىل، حممد عبد الفتاح الصرييف ،  - 2  
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السابق حتديدها من جانب  األهدافمقاومة النتائج احملققة باملعايري املوضوعية مقدما سواء املتمثلة يف 
 اإلدارة املصرفية أو يف املوازنة التخطيطية للمصرف أو يف اخلطط املتوسطة و الطويلة األجل ، أو يف السياسات

ثمار أو غري املتعلقة تاملصرفية املختلفة سواء املتعلقة بالنواحي املالية كالودائع و السيولة و اإلقراض و االس
بالفرتات على أن تكون هاه املقارنة مقاربة زمنية . اخل...بالنواحي املالية كاألفراد و التسويق و اخلدمات 
 .املصريف يف البلدان النامية أو البلدان املتقدمةاملاضية أو مقارنة بباقي القطاع حمللي أو بالقطاع 

استخدام عدد من املؤشرات و ذلك للرقابة على العوامل اليت تتعلق بالبيةة الداخلية للبنك ومن أهم 
 .هاه العوامل 

 .ألموالهكفاءة استخدام البنك   -*
 السيولة  -*
 العوامل املرتبطة بالضرائب -*
 إدارة املخاطر -*

 ملرتبطة باملصروفات العوامل ا -*

 العوامل املرتبط بالرحبية  -*

 : رقابة البنك المركزي على أعمال البنوك التجارية . 2

يعترب املصرف املركزي أعلى سلطة نقدية يف الدولة و يعترب بالك رقيبا على نشاطات القطاع املصريف عامة 
تلف أنواعها و أبعادها و بالك تستهدف و البنوك التجارية خاصة حىت ال تتعرض لإلفالس أ املخاطرة مبخ

 :  1رقابة البنك املركزي حتقيق ما يلي

 قانون املصرف املركزي  بأحكامأن املنظمات املصرفية تتقيد يف أعماهلا و عملياهتا  احلرص على
جهزة املختصة يف املصرف وقرارات جملس إدارته وكاا التوجيهات و التعاليم املبلغة إليها من األ

 .املركزي
 التأكد من سالمة مصارفها املالية. 

                                                           
1
 525 – 521، مرجع سبق ذكره ، ص  الطبعة الثانيةحممد عبد الفتاح الصرييف ،  
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 حتقيق االستقرار النقدي. 
 فضل معدالت للنمو االقتصاديحتقيق أ. 

 : هاا وتتمثل أهم أنواع الرقابة اليت ميارسها املصريف املركزي على البنوك التجارية فيما يلي 

 :الرقابة المكتبية  -أ

اإلحصائيات اليت توايف هبا وحدات اجلهاز  تقوم هاه الرقابة عن طريق فحص التقارير و البيانات و
املصريف للبنك املركزي ، حيث جتري عليها من الدراسة و التحليل ما ميكنه من التعرف على حقيقة مراكزها 
املالية و درجة الكفاءة اليت متارس هبا الوظائف ويرسل البنك املركزي مناذج خاصة تقوم بتعبةتها البنوك التجارية 

 .ك التجارية تقارير شهرية عن مراكزها و يظهر فيه جانب األصول و جانب اخلصوم و ترسل البنو 

ها مراقبو احلسابات لدى البنوك وهناك التقرير السنوي حيث يراجع البنك املركزي التقارير السنوية اليت يضع
 .ذلك للتثبيت من تنفيا قراراته و التأكد من خلو نشاط البنك من أي خمالفةو 

 : الرقابة الميدانية  -ب

جيريها املصرف املركزي عن طريق ايفاد مندوبيه بالتفتيش على البنوك التجارية هبدف التأكد من صحة 
 .السياسات الوظيفية اليت يتبعها البنك التجاري ومدى سالمة القروض اليت مينحها من الوجهة الفنية

دفاتر و سجالت البنك التجاري و قد يطلب و يف حالة التفتيش يقوم املفتش باإلطالع على كافة 
 .إليه إيضاحات يراها ضرورية لتحقيق الرقابة امليدانية

 : رقابة األسلوب التعاوني  -ج

حيث يشرتك البنك املركزي مع البنوك التجارية يف دراسة املشكالت اليت تواجه اجلهاز املصريف ويتخا 
ملشكالت و ذلك ينمي روح التعاون بني املصرف املركزي باالشرتاك معها قرارات مجاعية يواجه هبا تلك ا

 .رة املشرتكة ائووحدات املصارف مما جيعلها تنفا القرارات و التوجيهات اليت اسفرت عنها الد

 : هاا وتتمثل أساليب رقابة املصرف املركزي على اإلئتمان املقدم من البنوك التجارية فيما يلي 

  :الرقابة الكمية على االئتمان 
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وهي اليت هتدف إىل التأثري على احلجم الكلي لالئتمان الاي متنحه املصارف التجارية يتوقف احلجم 
 : الكلي عادة على العوامل التالية 

حجم االحتياطي النقدي املتوافر لدى اجلهاز املصريف و الاي باستطاعته استعماله يف التوسع يف اإلقراض  -*
 .عادية أو أرصدة دائنة لدى املصرف املركزي سوء كانت هاه االحتياطات نقودا 

فإذا استطاع نسبة االحتياطي النقدية للودائع اليت يقرها املركزي أو اليت حتافظ عليها املصارف طواعية  -*
املصرف أن يبسط رقابته على هاين العاملني فإنه يتمكن بال شك من التحكم يف احلجم الكلي للنشاط 

 : الث أدوات تستعملها املصارف املركزية لتحقيق هاا اهلدف وهي االئتماين للبنوك وهناك ث

 : إعادة الخصم . 1

ما لديها من  احتياطاهتا النقدية املتوفرة لديها لإلقراض قد تلجأ عادة إىل خصم إن املصارف من أجل زيادة
لفائدة تكون أقل من األوراق التجارية بواسطة املصرف املركزي مقابل فائدة تسمى سعر إعادة اخلصم و هاه ا

سعر اخلصم الاي تتقاضاه املصارف و لالك فإن إعادة اخلصم هو أحد اجملاالت املفتوحة أما املصرف املركزي 
عادة خصمها ، إاملركزي  قاألوىل وضع شروط حمددة جيب توافرها يف األوراق اليت يقبل املرف: يف ذلك طريقتني 

تعديل سعر إعادة اخلصم مما ينتج عنه تعديل بسعر الفائدة الاي  :أو أن يقرض بضماهنا و الطريقة الثانية 
تتقاضاه املصارف من املقرتضني من أفراد و شركات ، فإذا رغب املصرف املركزي يف تقليل حجم االئتمان 
املمنوح من املصارف فإنه يبادر إىل زيادة سعر اخلصم ، فريتفع تبعا لالك أسعار الفوائد فيخف اإلقبال 

يقل حجم االئتمان ، أما إذا رغب املصرف املركزي أحداث تأثري معاكس فإنه خيفض سعر إعادة وبالك 
 .اخلصم

و املقصود بالك ما يقوم به الصرف املركزي من بيع أو شراء للسندات  :عملية السوق المفتوحة . 2
ك يؤدي إىل اتفاق املركزي من مبيعات من السندات فإن ذلاحلكومية يف السوق املالية فإذا زاد الصرف 

األرصدة اليت حتتفظ هبا املصارف ألن املشرتين هلاه السندات يدفعون قيمتها للمصرف املركزي بشيكات على 
حساهبم لدى املصارف التجارية مما يؤدي إىل ختفيض أرصدة اجلمهور لدى البنوك يف حالة قيام البنك املركزي 

ياد أرصدة املصارف ، إال ان جناح هاه األداة مرهون مبدى جة تكون ازدبشراء السندات من السوق فإن النتي
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السندات احلكومية حيث أن ذلك خيضع للتقلبات السياسية و مدى  اقتناء إقبال الناس و املؤسسات على 
 1.الثقة يف النظام االقتصادي وخاصة يف الدول النامية

 :االحتياطيسياسة تغيير نسب . 3

بنك املركزي برصيد دائن فرض عليها املشرع االحتفاظ به يف معظم دول العامل حتتفظ البنوك التجارية لدى ال 
 .و قد منح املشرع البنك املركزي سلطة تغيري احلد األدىن نسبة االحتياطي النقدي ألغراض السياسة النقدية

ي ، وليكن مثال فإذا رأى البنك املركزي ضرورة تضييق سوق االئتمان املصريف فإنه يرفع نسبة االحتياطي النقد
و يف هاه احلالة تضطر البنوك التجارية إىل تصحيح مركزها و ذلك بتضييق حجم  % 52إىل  % 02من 

االئتمان ، أي بعدم حتديد العروض املستحقة و االلتجاء إىل بيع جانب مما لديها من االستثمارات فكل بنك 
و بالتايل ينكمش حجم العروض  % 52و % 02يف هاه احلالة يرفع نسبة ما حيتفظ من أرصدة نقدية 

ص نقص حجم القروض و االستثمارات نق مينحه كما يقل ما يف حوزته من استثمارات و ينتج عنالاي 
 .2حجم الودائع يف النظام املصريف

 المؤسسات التأمينية و أهمية االقتصادية و االجتماعية للتأمين : المبحث الثالث 

تمعات البشرية حولته إىل ضرورة اجتماعية و حاجة اقتصادية يف أضحى التامني أمهية كربى يف اجمل
نفس الوقت و ذلك باعتباره مظلة أمان لتغطية اخلسائر الناجتة عن املخاطر و احلوادث اليت قد تقع على 
األفراد أو املؤسسات داخل اجملتمع ال قدر اهلل و أيضا باعتباره إحدى وسائل االدخار و االستثمار اليت 

يف  التنميةهمة يف إنعاش حركة ميف الفرتة الراهنة و من جهة أخرى فإن للتأمني أمهية كبرية و  متبابناوا شهدت من
 االقتصاديات الوطنية 

 مفهوم التأمين و المؤسسات التأمينية : المطلب األول 

            ةيعترب التامني يف العصر احلديث من األنشطة اهلامة و املؤثرة يف خمتلف اجملاالت االقتصادي
و االجتماعية على السواء و ال يقل أمهية عن أي من األنشطة اليت تقدمها القطاعات األخرى يف الدولة  

 ( .البنوك) كالقطاع احلكومي والقطاع املصريف 

                                                           
1
 978-970ص  ،هركذ قبس عجرمثانية، الطبعة ال لفتاح الصيرفي،محمد عبد ا  

2
 919ص  ،هركذ قبس عجرم األولىمحمد عبد الفتاح الصيرفي، الطبعة   
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ح ينظر إليه يف السنوات األخرية على أنه نوع من االستثمار املطلوب و املرغوب فيه بأصحيث 
الشركة املتخصصة يف ) و املتمثل يف املؤمن  األوليف العملية التأمينية ، الطرف اقتصاديا ملا حيققه من مزايا لطر 

، هاا إىل جانب الدور الاي ( املستفيد من التأمني أوالعميل ) و الطرف الثاين املتمثل يف املؤمن له ( التامني
يف الدولة مع ظهور احلاجة ميكن أن يلعبه التأمني يف تغري و تطوير خمتلف األنشطة االقتصادية و االجتماعية 

 .إىل وجوده من فرتة إىل أخرى

شركات التأمني من ناحية و املؤمن  لية التأمينية يف وجود عقد مربم بني طريف العميتمثل نشاط التأمني
ت نوع من احلماية ملا قد يتعرض له املؤمن من خماطر قد اله من ناحية أخرى يتم مبقتضاه تقدمي هاه الشرك

ته أو حياته و يتم ذلك عن طريق طرف ما يعرف بالتعويضات و اليت يتم تقدير وفقا لنظم تصيب ممتلكا
 1.خاصة حتقق و طبيعة املخاطر و حجمها 

املنشآت من اخلسائر املادية احملتلمة  أوويعرف التامني انه وسيلة أو نظام يهدف إىل محاية األفراد 
ن طريق نقل عبء مثل هاه األخطار إىل املؤمن الاي الناشةة عن حتقق األخطار و املؤمن منها و ذلك ع

يتعهد بتعويض املؤمن له عن كل جزء من اخلسارة املالية اليت يتكبدها و ذلك يف مقابل أقساط حمددة حمسوبة 
 2.وفقا املبادئ رياضية و إحصائية معروفة

دية اليت تسببها وتنحصر فكرة التأمني يف االحتياط للمستقبل و التسلح ضد خماطر اخلسائر املا
يطلق عليه  حيثالكوارث اليت تقع لإلنسان يف املستقبل سواء يف املمتلكات وهنا نشأ التأمني على املمتلكات 

 .ليت تقع على اإلنسان نفسهاالتأمينات العامة أو 

ض من التامني على ختصيص اخلسائر اليت يتعرض هلا املؤمن هلم و ما يتبع ذلك من ر وال يقتصر الغ
يف التنمية االقتصادية من أهم  ةلتامني أيضا دور ومسامهلبل أن  فقط، اآلمان و الستقرار ألفراد اجملتمع توفري

 .االدخاريي عهاه اإلسهامات توفري املوارد املالية و تنمية و تشجيع الو 

                                                           
، دار املعرفة اجلامعية ، لبنان ،  المحاسبة في البنوك و شركات التامينعبد املقصود ديبان ، حممد مسري الصبان ، حممد السيد سرايا ،  -1

  .550 – 551، ص  0111
االسكندرية ، افة ، ق، دار نشر الث التأمينالتأمين و رياضاته مع التطبيق على تأمينات الحياة وإعادة ابراهيم علي ابراهيم عبد ربه ،  - 2

  .01، ص  5111 – 5115
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لية فشركات التامني هلا دور مزدوج فإىل جانب قيامها بتقدمي خدمة التأمني ملن يطلبها فهي مؤسسة ما
من املؤمن هلم وهي كالك تعمل كوسيط يقبل األموال اليت تتمثل يف األقساط اليت يقدمها  األموالتتلقى 

 .املؤمن هلم مث تعيد استثمارها نيابة عنهم مقابل عائد شأهنا يف ذلك شأن البنوك التجارية

دراسة البيانات اخلاصة و شركات التامني ميكنها أن حتقق قدرا من األرباح طاملا أهنا تقوم بتحليل و 
باملؤمن هلم أي العمالء و ذلك على أسس علمية سليمة مما ميكنها من حساب و تقدير األقساط بصورة 

من العوامل  أيضاعادلة و املطلوب دفعها أيضا الوفاء بالتزاماهتا قبل املؤمن هلم بدفع التعويضات املستحقة هلم 
باح هو السعي لتوزيع املخاطر على أكرب عدد ممكن من الشركات اليت تساعد شركات التأمني على حتقيق األر 
  co-insurance 1يف التأمني  االشرتاكو  reinsuranceاحمللية و العاملية وهو ما يسمى بإعادة التأمني 

مؤسسة التامني وإعادة التأمني هي الوحيدة القادرة على ممارسة فإن وحسب قانون التأمينات اجلزائري 
 11/12مينية و تنفياها كما هي معرفة و حمددة و قد فرق القانون لتأمينية من اكتتاب للعقود التأا العمليات

مينية ، املؤسسة اليت تقوم باكتتاب عقود بني نوعني من املؤسسات التأ 12/12املتمم و املعدل للمرسوم 
ألشخاص و اليت تعرف مبؤسسة مرتبطة حبياة اإلنسان ، بوضعيته الصحية و اجلسمانية ، بالرمسلة و مساعدة ا

التأمني على احلياة من جهة و املؤسسة اليت تقوم باكتتاب العقود التأمينية األخرى الغري مرتبطة حبياة اإلنسان 
 .من جهة أخرى

سسات التأمينية بنوعيها ال ميكنها ممارسة نشاطها إال بعد احلصول على رخصة ممارسة النشاط املؤ 
صية وهي وزارة املالية و ال ميكنها إال تسويق املنتجات التأمينية احملددة يف الرخصة وهنا التأميين من الوزارة الو 

 2.التأمينيةميكن التمييز بني عدة أنواع من املنتجات 

 أنوع التأمين و تقسيماته : المطلب الثاني 

قسيم ومن كتاب التأمني يف تقسيماهتم للتأمني وذلك الختالف الفرص لكل منهم من هاا الت  فخيتل
 1: ابرز طرق تقسيم التأمني ما يلي 

                                                           
، الدار اجلامعية ، كلية التجارة ، جامعة االسكندرية ، مصر ، " األسواق و المؤسسات الماليةعبد الغفار حنفي ، رمسية زكي قرياقص ،  -1

  .022، ص  5111
، األكادميية لدراسات االجتماعية و اإلنسانية ، اجلزائر   ية بين البنوك ومؤسسات التأمين الجزائرية، التحالفات اإلستراتيجحسان حسن  - 2
  12، ص  5101، 
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 التقسيم من الناحية النظرية : أوال 

هناك أكثر من عنصر  الفنية وويهدف التقسيم هنا إىل حبث تقسيم التأمني من الناحيتني القانونية و 
 : يتخا إلجراء مثل هاا التقسيم من أمهها 

 : عنصر التعاقد  -أ

بقا لعنصري اإلجبار و االختياري يف التعاقد ميكن تقسيم التأمني وطبقا ألساس التعاقد هنا أي ط
 :غلى نوعني أساسيني 

 ( الخاص)  االختياريالتأمين  :أولهما

اجة امللحة و يشمل كل أنواع التأمني اليت يتعاقد عليها الفرد أو املنشأة مبحض اختيارهم ، ذلك للح
وافر هنا حرية االختيار كأساس يف التعاقدية بني شركة التأمني و مينية ، أي أنه البد أن تتملثل هاه التغطية التأ

وفروع التأمني اليت يتوافر هلا األساس السابق  أنوعة ، ويشمل هاا النوع من التأمني كافة املنشأ أو بني الفرد
ارية و يطلق مثل تأمني احلوادث و احلريق و السيارات غري اإلجباري و البحري ، و املسؤولية املدنية غري اإلجب

 .على مثل هطا النوع ن التأمينات ، التأمينات االختيارية او التجارية أو اخلاصة

  :التأمين اإلجباري : ثانيهما 

       هاويشمل كل أنواع التأمني اليت تلتزم الدولة بتوفريها لألفراد أو للمنشآت أو تلزمهم بالتعاقد علي
هو  جملتمع أي أن عنصر اإلجبار أو اإللزام ن قبل الدولةو ذلك هبدف اجتماعي أو ملصلحة طبقة ضعيفة يف ا

جز عال) مينات و يشمل هاا النوع من التأمني كافة فروع التأمينات االجتماعية أساس التعاقد يف مثل هاه التأ
كالتأمني   اإلجباريةوبعض فروع التأمينات اخلاصة ( و الوفاة و الشيخوخة و البطالة و املرض وإصابات العمل 

 .جباري للسيارات على سبيل املثالاإل

 الغرض من التأمين أو طبقا للطرق المختلفة إلجراء التأمين  -ب

 :وميكن طبقا لألساس تقسيم التأمني إىل ثالث أنواع رئيسية 

                                                                                                                                                                                

02 ص ،هر كذ  قبس عجر م ،ايار س ديسلا دمحم نابصلا ريمس دمحم نابيد دو صقملا دبع  - 1  
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 :مين الخاص أو التجاري التأ. 1

من التأمني ويقوم التأمني هنا على أساس جتاري أي بغرض حتقيق الربح و عادة ما يقوم هباا النوع 
شركات التأمني املسامهة و هيةات التأمني باالكتتاب حيث يتم حساب قسط التامني هنا حبيث يغطي اخلطر 
املؤمن من ه جبانب نسبة إضافية أخرى للتغطية األعباء اإلدارية أو اإلضافية و نسبة الربح اليت هتدف إليها 

 . 1مثل هاه اهليةات

 : التأمين االجتماعي . 2

تأمني هنا على أساس أهداف اجتماعية أي ال يهدف هاا النوع من التأمني إىل حتقيق الربح ويقوم ال
و لكن يهدف إىل محاية الطبقات الضعيفة يف اجملتمع من أخطار يتعرضون هلا و ال دخل إلرادهم يف حدوثها 

و غالبا ما تقوم بتنفياه  و ال قدرة هلم على محاية أنفسهم منها وعادة ما يفرض هاا النوع من التأمني إجباريا
 . هيةات حكومية

 : طريقة تحديد الخسارة و بالتالي التعويض . ج

 : طبقا هلاا األساس ميكن تقسيم التأمني إىل نوعني رئيسيني 

 التأمينات النقدية : أولهما 

ت و تشمل كافة أنواع التأمني اليت يصعب تقدير اخلسارة املادية الناجتة عنها عند حتقيق مسببا
األخطار املؤمن منها ، وذلك لوجود جانب معنوي نتيجة حتقق اخلطر فينظر لصعوبة القياس املشار إليها 

فعال و يتمثل ذلك يف سابقا ألخطار املعنوية يتفق مقدما على مبلغ التعويض املستحق عند حتقيق هاا اخلطر 
عليها االعتبار السابق لالك أطلق على مينات احلياة من أبرز التأمينات اليت ينطبق أمبلغ التأمني وتعد ت

تأمينات احلياة باألمينات النقدية أي اليت تقدر فيها قيمة اخلسارة مقومة بالنقد مقدما و اليت جيب حبملها 
 .منهبالكامل عند حتقق اخلطر املؤمن 
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 تأمينات الخسائر : ثانيهما 

ادية الفعلي الناجتة عن حتقق اخلطر التأمني اليت يسهل فيها حتديد اخلسارة امل أنواعوتشمل كافة  
مينات املمتلكات بأنواعها املختلفة فالتعويض هنا يتناسب مع اخلسارة الفعلية على تأ املؤمن منه و ينطبق ذلك

 .التأمني احملدد يف وثيقة التأمنيو حبد أقصى مبلغ 

 : موضوع التأمين 

هنا يف ثالث أقسام رئيسية و هي م التأمني عند اختاذ موضوع التأمني كأساس هلاا التقسيم تتجدد أقسا
مينات األشخاص ، وفيها يكون الشخص نفسه موضوعا للتأمني لكن إذا كانت ممتلكات الشخص هي تأ

موضوع التامني فتسمى تأمينات املمتلكات بينما يكون موضوع التأمني يف تأمينات املسؤولية املدنية هي ثروة 
 1.هالشخص ككل و ليس شخصه أو ممتلكات

 : طر املؤمن منه إىل ما يليالسابق طبق لطبيعة اخلميكن تقسيم كل نوع من أنواع التأمني يف البند 

 :  ومن أمهها :تأمينات األشخاص. 1

 .تأمني املرض و اخلطر املؤمن منه هنا هو خطر املرض -

 .تأمني البطالة و اخلطر املؤمن منه هنا هو خطر البطالة -

 .طر املؤمن منه هنا هو خطر بلو  سن الشيخوخةتأمني الشيخوخة و اخل -

 .تأمني احلوادث الشخصية و اخلطر املؤمن منه هنا هو خطر اإلصابة حبادث شخصي -

 : تأمينات الممتلكات ومن أهمها . 2

 .التأمني من احلريق و اخلطر املؤمن منه هو خطر احلريق  -
خطر  أوتصادم السيارة و تلفها  أوخطر احرتاق  هو سيارة و اخلطر املؤمن منه هنا انتامني تلف أو فقد -

 .سرقة السيارة

                                                           
1
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رق أو احلريق أو التصادم أو التلف للسفينة أو البضاعة غالتأمني البحري و اخلطر املؤمن منه هنا هو خطر ال -
 .املنقولة عليها

 ".الطائرةتلف أو فقد " تأمني الطريان و اخلطر املؤمن منه هنا هو خطر  -

 1.السطوالسرقة و السطو و اخلطر املؤمن منه هنا خطر السرقة أو تأمني  -

 االقتصادية و االجتماعية للتأمين  األهمية: المطلب الثالث 

يساهم التأمني يف توفري االستقرار الكامل ملشروعات و رجال األعمال حيث يعمل على تفرغهم 
م و على اجملتمع بفوائد اقتصادية و اجتماعية غري حمدودة مبا يعود عليه اإلنتاجللتخطيط و العمل على زيادة 

تطويره  و قد فطنت معظم أو كل دول العامل إىل أمهية اقتصادية واجتماعية للتأمني فعملت على تشجيعه و
 2: مهيات املشار إليها فيما يلي بكافة الوسائل و نلخص األ

 االقتصادية  األهمية: أوال 

  الدخار و االستثماروسائل ا وسيلة منالتأمين  .0

إن قطاع التأمني بشقيه التجاري و االجتماعي يعترب أداة هامة و متميزة من أدوات جتميع املدخرات ومن 
مينات ففي تأففي تأمينات احلياة عادة ما يغلب مث االستثمار يف كافة دول العامل و خاصة يف الدول النامية 

دخاري كعقود تكوين األموال و عقود التأمني املختلط و بالنسبة احلياة عادة ما يغلب على عقودها العنصر اال
نصر االدخاري كعقود تكوين األموال و عقود التأمني املختلط و بالنسبة لعقود الوفاة لعقود الوفاة فيتبلور الع

 .هلا خاصة يف السنوات األوىل ملثل هاه العقود فيتبلور العنصر االدخاري يف صورة املخصص الرياضي

ستثمار أقساط التأمني على احلياة يعترب عنصرا ضروريا من الناحية الفنية عند حساب قيمة اأن عائد  كما
 .هاه األقساط وهو جزء ال يستهان به من الناحية االقتصادية من جانب األفراد و شركات التأمني

ة املدنية أي يف التأمينات قصرية و املسؤولياملمتلكات للتأمينات ارية بالنسبة خوال خيتلف األمر من الناحية االد
 نظر املؤمن هاه العقود تتميز بالزيادة العددية و التجديد األجل فمن وجهة

                                                           

.50مرجع سبق ذكره ، ص عبد املقصود ديبان ، حممد مسري الصبان ، حممد السيد سرايا ،  - 1  
.15- 21، مرجع سبق ذكره ، ص براهيم عبد ربه ابراهيم علي ا - 2  
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صور الدخار اإلجباري نظرا ألن فروع بالنسبة لقطاع التأمينات االجتماعية فيعترب االدخار إحدى  أما
هم هاه الفروع و ختتلف أيضا الصفة مثل هاا النوع من ر غالبا ما تكون إجبارية بالنسبة ملن تسرى علي

االدخارية يف مثل هاه األنواع من التأمني من فرع تأمني آلخر و يعترب تأمني العجز و لوفاة و الشيخوخة وعاءا 
( العجز والوفاة) ادخاريا هاما يف هاا القطاع حيث أن اشرتاك التأمني يتضمن هنا جزءا لتغطية اخلطر التأميين 

للتأمني  األخرىا يستحق عند وصول املؤمن عليه سن املعاش و يتمثل االدخار يف الفروع و جزءا آخر ادخاري
 .هباا القطاع يف رصيد املخصصات الفنية 

حيث به مبالغ كبرية تتسم باالستقرار و ضخامة احلصيلة تساهم بطرق مباشرة أو غري مباشرة يف متويل خطط 
 وعات املختلفة خاصة يف الدول الناميةالتنمية االقتصادية مبا يساعد على منو املشر 

جتميع املدخرات و ضخامة املبالغ املستمرة يف دورا هاما  اناالجتماعي يلعبو التجاري  نيفالقطاع
بواسطة هاه اهليةات و الشركات يف أوجه االستثمار املتعددة بطريقة مباشرة أو غري مباشرة مبا يساهم يف متويل 

و التجارية سواء كانت مشروعات عامة أو خاصة باإلضافة إىل املسامهة يف ة املشروعات الصناعية و الزراعي
. اخل...متويل احلكومات ملساعدهتا يف حل مشاكل اخلدمات العامة كاإلسكان و املواصالت و اجملاري و املياه 

 .ومن مث املسامهة يف االستثمارات القومية لتحقيق التنمية و التقدم االقتصادي

 :اتساع نطاق التوظيف و العمالة  المساهم في. 2

بالعمل على امتصاص جزء كبري من ( التجاري و االجتماعي) يعمل التأمني بقطاعاته املختلفة 
العمالة يف اجملتمع ذلك ان التوسع يف التأمني بالقطاع التجاري يقتضي توافر حد أدىن من العمالة بأنواعها 

ختلفة من تأمينات حياة او تأمينات عامة كاحلريق و التأمني اهلندسي املختلفة فنية وإدارية ومهنية يف فروعه امل
من إداريني وكتابيني و مهندسني و منتجني وعمال يف املراكز الرئيسية للشركات وفروعها .... و السيارات 

 .املختلفة  وكاالهتاو 

ع هاا النوع من التأمني االجتماعي فنظرا ألن االجتاه احلديث هو تطبيق فرو  أما بالنسبة لقطاع التأمني
ف جزء كبري من العمالة املختلفة ة تدرجيية فإن ذلك يساعد على توظيعلى قطاعات الشعب املختلفة بصور 

يف إدارات و أقسام التأمني بصورة مباشرة يف اهليةات القائمة على تنفيا هاه الفروع و بصورة غري مباشرة 
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شركات قطاع األعمال العام و اخلاص و بالك تساعد قطاعات باجلهاز اإلداري للدولة و اهليةات العامة و 
 .التأمني املختلفة يف حماربة البطالة أي يؤكد على أمهية يف جمال التوظيف و العمالة

 : المساهمة في تحسين ميزان المدفوعات و المحافظة على الثروة القومية . 3

عة إعادة التأمني فيتطلب األمر التعاون يف ذا لنجاح صناتتميز إعادة التأمني بالصفة الدولية أي انه 
اجملال بني الدول العامل املختلفة ، وميكن أن تقسم دول العامل يف هاا اجملال إىل نوعني دول مصدرة للتامني 

ما حتصل عليه سنويا من أقساط و تعويضات يفوق ما تدفعه إىل الدول األخرى ، ومن وفيها جند أن جمموع 
الت تظهر يف العمليات اجلارية من ميزان املدفوعات أو تعمل على تقليل العجز به مبا مث جند أن املتحص

فإن الفروق اليت يعمل هبا يساعد على سالمة االقتصاد القومي ، و بالنسبة للدول املستوردة للخدمة التأمينية 
سنوات ، فإن حدى الميزان مدفوعاهتا تقابلها تغطية تأمينية إذا ما أصاب هاه الدول كارثة كربى يف إ

الناجتة عن ا سنة كبرية من اخلسائر هر نسبة بسيطة من هاه الكارثة ذلك ألنه سيأيت إلياقتصادها القومي سينش
لديها التأمني على الشيء موضوع ر الاي حتققت له  هاه الكارثة كتعويضات من الدول اخلارجية املعاد

 1.الكارثة

 : األهمية االجتماعية للتأمين : ثانيا 

 :  تحقيق االستقرار االجتماعي  للفرد والمجتمع. 1

يساهم التأمني االجتماعي يف حماربة الفقر حيث أنه جينب الفرد العوز و احلاجة مبا يضمنه له تعويض 
خله مادي يضمن له احلد األدىن مبستوى املعيشة له و ألسرته عن طريق تعويضه عن اخلسائر اليت حتدث فيد

 .سن الشيخوخة أو تعرضه للبطالة ز أو بلوغه نتيجة ملرضه او عج

رق غكما أن التأمني التجاري حيقق الغرض املشار إليه عند تعرض ممتلكات الفرد ألخطار احلريق أو ال
يكون الغرض منها ضمان مبلغ ما يصرف  على احلياة ىل ان هناك بعض وثائق التأمنيإباإلضافة رقة سال أو

ية مبا يضمن له اإلنفاق على نفسه عند بلوغه سنا معينا يكون فيها غري قادر أو بصفة دور للمؤمن مرة واحدة 
على الكسب من العمل أو مبا يضمن ألسرته بعد وفاته اإلنفاق على أنفسهم حلني إمتام دراستهم مثال ، كما 

ا ييسر هلم أن هناك بعض وثائق التأمني و اليت تضمن مبلغا معينا للولد أو للبنت عند بلوغها سنا معينا مب
                                                           

1
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أو التعليم ، كل ما تقدم يعود بالتايل على اجملتمع ككل باالستقرار  األعباء املرتتبة على إمتام الزواج
 1.والتماسك

 : تنمية الشعور بالمسؤولية و العمل على تقليل الحوادث . 2

ا كان هناك إن ما يتميز به التأمني ، أن املنشأ من ال يستحق التعويض يف بعض فروع التأمني إذا م
إرادة للمستأمن يف حتقق اخلطر املؤمن منه كما أنه يف بعض أنواع التأمني ال يستحق املؤمن له تعويضا إال إذا 

ووجود مثل هاه االشرتاطات و التحفظات بالتأمني تنمي لدى الفرد الشعور زادت اخلسارة عن حد معني 
هاا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن قيام الفرد شراء  باملسؤولية لتجنب حتقق اخلطر املؤمن منه بقدر اإلمكان

عقد تأمني حياة يرتب ألسرته معاشا يضمن هبا احلياة الكرمية بعد مماته يعترب تنمية للشعور باملسؤولية جتاه 
ينمي الشعور باملسؤولية لدى الفرد جتاه نفسه و جتاه أسرته و جتاه  أنواعهوهكاا جند التأمني بكافة ... أسرته 

 .تمعهجم

و يف اجلانب اآلخر جند ان شركات التأمني و هيةات التأمني تعمل من جانبها بأعداد البحوث و 
الدراسات الستكشاف أسباب حتقق األخطار و العوامل املساعدة على زيادة حدهتا غن هي حدثت وذلك 

يعود ذلك بالفوائد هيدا للعمل على تقليل تكرار حدوث هاه األخطار ومن مث مدى انتشارها و بالطبع مت
االقتصادية و االجتماعية على أفراد اجملتمع فمثال جند أن شركات التأمني تقوم بدراسة أسباب حوادث 

 .الوسائل اليت تقلل من حتقق مثل هاه املعلومات السيارات وتعمل على جانبها على نشر التعليمات و إقامة 

اسات عن مسببات حوادث العمل باملصانع ومن مث أن هيةات التأمني تعمل من جانبها بإعداد الدر كما 
انسب الوسائل ملنع هاه اإلصابات او للحج منها ومن مث اخلسائر الناجتة عنها بني جمتمع العمال  بإتباعتوصي 

و هكاا ، كما نود أن نشري ان مثل هاه اجلهود من شركات او هيةات التأمني للعمل على تقليل احلوادث ال 
 .يها أو على املؤمن عليهم فقط بل يعود بالفائدة على اجملتمع ككليعود بالفائدة عل

 

 

 
                                                           

1
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 خالصــــــة

التأمني عرب املصارف أحد االسرتاتيجيات اهلامة اليت تسعى إىل تطبيقها أغلب أسواق التأمني  باعتبار
تكلفة يف العامل هبدف زيادة حجم أقساطها التأمينية ونسبة حصتها من السوق باإلضافة إيل خفض ال

فهي وجدت يف العموالت اليت جتنيها من شركات أما بالنسبة للمصارف  . التسويقية وأسعار املنتجات التأمينية
فأقبلت عليها بشدة خصوصًا يف جمال متويل . التأمني ما مل جتده يف أي من خدمات التجزئة األخرى

هيز املصانع واملؤسسات التجارية أو شراء الصفقات و القروض اخلاصة بعمليات االسترياد والتصدير أو بناء وجت
 .السيارات و غريها من املقتنيات اخلاصة والشقق السكنية اليت تباع بالتقسيط
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 تمهيد
التعاون بني قطاعي املصارف والتأمني يف أملانيا منذ أكثر من مئة سنة ولقد انتشر يف أوروبا منذ  بدأ

وشكل منطًا جديدًا يف سوق . ما يقارب أربعة عقود وبلغ العامل العريب يف العقد األخري من القرن املاضي
تفاع عدد االتفاقيات بني املصارف وشركات التأمني وهذا التعاون انعكس بار . التأمني واألسواق املالية يف العامل

 .واليت هتدف إىل استخدام الشبكات املصرفية لبيع منتجات التأمني

وأيضًا ميكننا القول أن هذا التعاون مل حيدث فقط تفاعاًل داخل القطاع املايل، بل ساهم أيضًا يف  
فع التأمني خصوصًا واالستثمار يف األسواق املالية تطوير األسواق املالية، وساعد على إمناء الوعي العام ملنا

وقد لعب دوراً إجيابياً يف اجملتمع على صعيد ختفيض املخاطر اليومية والتكاليف املرتبطة هبا، وأسهم يف . عموماً 
ما  على زيادة الثقة يف شركات التأمني ويف القطاع املايل عموماً، أخرياً ساعدوهذا . تشجيع األفراد على التوفري

  .شجع اجلمهور على البحث عن فرص لالستثمار يف األسواق املالية
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  .عالقة التامين بالبنوك:  ألولالمبحث ا
وهو من أكثر  ،يعد القطاع املصريف من القطاعات اهلامة اليت تؤدي دورا هاما يف النشاط االقتصادي          

ة أو احمللية كالتطور التكنولوجي وتدويل األسواق املالية و إزالة سواء الدولي .القطاعات استجابة للمتغريات
وأيضا االجتاه إىل تطوير إدارة ،اليت كانت متنع بعض املؤسسات املالية من العمل يف قطاعات معينة  ،احلواجز

 .خماطر اإلقراض
ىل التأمني إذه األخرية حلاجة ه ،سنحاول من خالل هذا املبحث تبيان العالقة بني مؤسسة التأمني و البنوك  

و سعى مؤسسات التأمني من خالل العالقة لبيع منتجاهتا التأمينية حىت يعود عليها  ،على أمواهلا من املخاطر
 .بالربح و الفائدة 
 التأمين البنكي : المطلب األول 

ة عرب شبكات فروع التأمني البنكي و الذي ميتثل يف تقدمي اخلدمة التأميني األخريةازدهر يف الفرتة        
اليت تلعب دورا حيويا وبارزا يف اقتصاديات  التأمينية وذلك كأحد السبل التسويقية احلديثة للخدمات ،البنوك
 .الدول

فمن خالل اطالع  ،ن جتربة التأمني البنكي حققت عدة اجيابيات منها إمناء الفكر التأميين و نشره يف اجملتمعإ
، شراف و الرقابة على كافة الوحدات التأمينية اليت تعمل داخل سوق التأمنيت الرقابة على التأمني باإلئاهي

لوحظ اتساع قاعدة العمالء لشركات التأمني نتيجة اجتذاب شرحية جديدة داخل السوق مت استنباطها من 
 .اقتصاديا و تأمينيا  اعمالء البنوك باعتبار سوق التأمني البنكي سوقا واعد

 ء     ي لشركات التأمني املتزايد وحو التأمني البنكي ملا يتضمن  من مزايا لكل من العمالوقد جاء االجتاه العامل
    1: و شركات التأمني كاآليت 

 .هناك ثالثة نقاط:  فبالنسبة للعمالء 
  اخنفاض التكلفة التأمينية وخفض أسعار التأمني. 
  تطوير املنتجات التأمينية مبا يتناسب مع احتياجاهتم. 
 فادة من التكنولوجيا املستخدمة يف البنوك لتطوير اخلدمةاالست. 

 :تتمثل فيما يلي : أما بالنسبة لشركات التأمين 
                                                           

1 - www.eisa.com.eg/INSBank.htm  .  

http://www.eisa.com.eg/INSBank.htm
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  الوصول إىل شرحية جديدة من اجلمهور. 
  يعترب التأمني املصريف قناة جديدة لتوزيع املنتجات التأمينية و التقليل من االعتماد على القنوات

 .التقليدية 
 مما ينعكس على أسعار التأمني  التأمينيةدمات ختفيض تكلفة اخل. 
 حتديث التغطيات التأمينية مبا يتوافق مع احتياجات العمالء. 
  مصدر للعمليات التأمينية اجلديدة وزيادة حجم األقساط يف ضوء حمدودية انتشار تأمني احلياة

 .خصوصا يف البالد النامية 
 ولقد اهتمت  ،احلاجة لشبكة واسعة من الوسطاء حتقيق تواجد سريع لشركة التامني بالسوق دون

حيث مسحت بتوزيع وثائق  ،التشريعات على مستوى العامل بالعالقة بني البنوك وشركات التامني
 .التأمني عن طريق البنوك وفيما يلي بيان توزيعي للتأمني البنكي يف بعض الدول 

 : ول بيان توزيعي للتأمين البنكي في بعض الد: (1)الجدول رقم 
 

 تأمينات عامة  تأمينات الحياة الدولة 
 فرنسا 
 اسبانيا 
 السويد 
 ايطاليا 
 بلجيكا
 هولندا
 بريطانيا

55% 
32% 
33% 
32% 
91% 
91% 
92% 

 

9.1% 
5.1% 

- 
- 

2.3% 
1.1% 
5.3% 

 www.eisa.com: المصدر
 

 

http://www.eisa.com/
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 .التأمين على الودائع : المطلب الثاني 
اليت قد تقع يف إعسار او  ،إن السلطات املعنية يف كل دولة تتبىن اآلليات اليت تكفل تدعيم البنوك        

ومن  ،أجل محاية املودعني ومن أجل احملافظة على سالمة و استقرار النظام املصريف ككل نتعثر مايل م
 "بنظام التأمني على الودائع"بني هذه اآلليات ما يسمى 

  :نظام التأمين على الودائع تعريف: أوال 
 ،ينصرف مفهوم التأمني على الودائع إىل محاية ودائع العمالء عن طريق تعويضهم كليا أو جزئيا        

توقف   أواملودع هلذه الودائع و يصبح يف حالة عسر مايل  البنك إذا ما تعرضت الودائع للخطر نتيجة تعثر
اليت تواج  أزمة السيولة جتنب  .لودائع على دعم ومساندة البنوكالتأمني على ا نظام عن الدفع ، وينطوي

وما ينجم عن  لفقدان الثقة وتزعزع استقرار النظام املصريف ، ويتم التأمني عن  ،اإلفالس ةوصوهلا إىل مرحل
 طريق اشرتاك البنوك يف صندوق التأمني على الودائع ، أي أن هذا النظام يقوم على التعاون و التكافل بني

 .وحدات اجلهاز املصريف مما يعزز الثقة بني املودعني 
 : إىل حتقيق هدفني  هتدف وعلى هذا األساس فإن معظم أنظمة التأمني على الودائع

 .أوهلما محاية أموال املودعني وجتنب حدوث ذعر مايل بينهما
وبالتايل  ،إلعسار املايلوتفادي تعرضها للفشل وا ،وثانيهما احلفاظ على سالمة املراكز املالية للبنوك

 1.احملافظة على سالمة و استقرار اجلهاز املصريف
 :العوامل التي دفعت إلى إنشاء نظام التأمين على الودائع : ثانيا 

 2: إن إنشاء التأمني على الودائع كان نتيجة عدة أسباب ومن بني هذه األسباب           
 لدول خاصة الذي أصاب الواليات املتحدة االمريكية االهنيار االقتصادي الذي حدث يف كثري من ا

الذي أدى إىل تعثر العديد من البنوك و إفالسها  9122 – 9131يف فرتة الكساد الكبري سنة 
اليت تعترب أقدم نظام  FDICمؤسسة ضمان الودائع الفدرالية  9121تأسست يف عام  ،وإزاء هذا

 .مني على الودائع يف العاملأللت

                                                           
، ملتقى املنظومة املصرفية اجلزائرية و التحوالت االقتصادية ، واقع وحتديات  دراسة أهمية ودور نظام التأمين على الودائعبريش عبد القادر ،  -1

 .15، ص  3221اجلزائر ، 
.11، ص  نفس املرجع - 2  
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 ملا   ،التأمني على الودائع نظام كان سببا إلنشاءإفالسها  ت املصرفية يف البنوك و بالتايل ظهور األزما
و حتمل الدولة  ،هذه األزمات من ضياع ألموال وحقوق املودعني وضياع للمال العام  كانت تسبب

 .جلزء من إفالس البنوك
  بعد الفضائح اليت أصبحت  صةخااملصرفية حدثت أزمة ثقة يف القطاع املصريف  األزماتنتيجة لظهور

كان هذا عامال أدى إىل إنشاء   ،تظهر وتكشف التعامالت املشبوهة اليت تتم يف البنوك اخلاصة
 .التأمني على الودائع

  رغبة السلطات العمومية وعلى رأسها السلطة النقدية يف فرض قواعد انضباط أكثر صرامة على البنوك
 .هبدف ضمان استقرار النظام املصريف

 بضرورة تطوير  ،يأيت إنشاء التأمني على الودائع استجابة لتوصيات املؤسسات املالية و النقدية  الدولية
من أجل فرض االنضباط السوقي وتوفري عوامل خلق مناخ  ،آليات اإلشراف و الرقابة على البنوك
 .تنافسي سليم و بيئة مصرفية سليمة 

  وهتيئة الظروف للمنظومة  لالستحقاقات القادمة للدولإن إنشاء التأمني على الودائع هو استعداد
خاصة بالنسبة للدول اليت هي على وشك االنضمام إىل منظمة التجارة العاملية مثل اجلزائر  ،املصرفية

طيع مواجهة املنافسة، نتيجة هلذه ستتو بالتايل املصادقة على اتفاقية حترير اخلدمات املالية حىت 
جود نظام التأمني على الودائع زاد االهتمام هبذا املوضوع أكثر خاصة مع األسباب اليت أدت إىل و 

،حيث أصبحت البنوك يف كثري من تزايد االنفتاح وحترير األسواق املصرفية وعوملة النشاط املصريف 
ودائع وتقدم خدماهتا خارج حدود الدولة الواحدة ومع إمكانية التخوف من انتقال  تقبل الدول

فية من بلد آلخر كان البد من وجود نظام يضمن احلماية لودائع املدخرين ومن  ضمان األزمات املصر 
 .استقرار النظام املايل

  :مزايا التأمين على الودائع: ثالثا 
 : حيقق وهذا النظام املزايا التالية       

  املايل حيث احلفاظ على السالمة املالية للبنوك ،و العمل على جتنبها التعرض للفشل أو اإلعسار
ينطوي هذا النظام على فرض ضوابط على البنوك وذلك لتفادي حدوث أزمات مصرفية و تعزيز الثقة 

 .و االستقرار للنظام املصريف 
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 زيادة حجم الودائع لدى البنوك نظرا لتعزز ثقة املودعني،  ،التأمني على الودائع إىل نظام يؤدي تطبيق
 .ة البنك يف توظيف هذه الودائع األمر الذي ينعكس اجيابيا على إمكاني

  يعمل هذا النظام على حل مشاكل الفشل املايل اليت تتعرض هلا البنوك مما يوفر الثقة لدى املودعني
 .ويؤدي إىل عدم حدوث ذعر مايل يف حالة تعثر احد البنوك

  قوع أزمات العمل على حتقيق االستقرار املايل بفعالية عن طريق تعويض خسارة املودعني يف حاالت و
 1 .مصرفية

 : باإلضافة إىل هذه املزايا فإن لنظام التأمني على الودائع مزايا أخرى وهي 
  العمل على زيادة املنافسة بني املؤسسات املالية يف جذب الودائع وتقدمي خدمات بنكية  أفضل زيادة

لة وجود هذا النظام عما يكلف  من املساواة يف املنافسة بني البنوك على خمتلف أحجامها ، ففي حا
و البنوك األجنبية يف بعض الدول النامية قد  ،تعترب البنوك الكبرية هي األكثر أمان عن البنوك الصغرية

بني  قالتأمني على الودائع تقل نسبيا الفرو  نظام احمللية ، ويف ظل وجود أمانا من البنوكتعد أكثر 
 .اليت يتعرض هلا املودع جمموعات البنوك املختلفة السيما من ناحية املخاطر

التأمني على الودائع مسريا بطريقة جيدة يستطيع أن يساهم يف حتسني شهرة و استقرار  نظام ومن  إذا كان
         تحسني يف سيولة األسواق املاليةالالساحة املالية، نتيجة لذلك يستطيع تشجيع تدفقات األموال،

  2.وو املسامهة يف االستثمار ، التشغيل و النم
تغطية الودائع ، املراقبة و : تستند مؤسسات تأمني الودائع على عدة آليات توج  نشاطها ومن بينها 

 3.تسيري األخطار
من قيمة  % 922فبالنسبة لتغطية الودائع ، فإن  يف أغلب األحيان يغطي التأمني على أقل من      

أو أن املبلغ اجملمع للودائع ال  ،دد لكل مودعالودائع ، مبعىن أن الودائع ال تغطي إال يف حدود مبلغ حم
يؤمن إال حلد أقصى يكون عادة حمددا نسبة إىل األموال اخلاصة للبنك ، فاألسباب الرئيسية من وراء 

هي أن التغطية الكاملة للودائع تكون سببا يف ارتفاع التكلفة أي قسط التأمني ، سياسة التغطية اجلزئية 
هي أيضا عرضة لعدة انتقادات بسبب السلبيات اليت تعرفها فهي تبقى  ،اجلزئيةلبنوك كما أن التغطية ل

                                                           

.32بريش عبد القادر ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 1  
2
، مذكره ماجستير، فرع مالية، كلية العلوم اإلقتصادية و علوم تحديث الجهاز المصرفي الجزائري على ضوء معايير بازلليكة، كركار م  

 19، ص 4002التسيير، جامعة سعد دحلب، البليدة، 

.11 – 12، مرجع سبق ذكره ، ص كركار مليكة  - 3  
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دائما على خطر زحف املودعني احملتملني على بنوكهم يف الوقت الذي يعم في  الشك وهي أيضا تشجع 
 .انتقال املودعني اجتاه البنوك األكثر ضمانا

تتعدى دورها من محاية املودعني يف حالة اهنيار مني الودائع أتمؤسسات أما فيما خيص املراقبة فإن       
من  ىل حالة اإلفالس وهذا بالتحوط إوهو الدور الوقائي الذي مينع الوصول ، دور أهم إىلأو إفالس بنك 

 .املراقبة السابقة وفرض الضوابط و املعايري الكفيلة دون وقوع أي مشكلة خالل 
لودائع تستعمل عدة أساليب من أجل اإلحاطة باألضرار أما آلية تسيري األخطار فإن مؤسسة التأمني ل

 : و بشكل عام ميكن حصر هذه األساليب فيما يلي  ،النامجة عن اإلفالس البنكي
 إعادة تنظيم البنوك املتعثرة وطلب دعم من املسامهني من أجل إعادة متويلها. 
  ج البنك الذي يواج  ، تقوم مؤسسة التأمني برتتيب دم األوليف حالة صعوبة حتقق األسلوب

صعوبات مالية مع بنك آخر سليم يف وضعيت  املالية مع ضمان البنك األخري جتاه كل ما يلحق  من 
خسائر بسبب الدمج ، وهبذه السياسة تساهم مؤسسة تأمني الودائع يف إصالح وتطهري النظام 

ك اجلديد بالقروض الالزمة إضافة إىل دمج البنوك ميكنها إمداد البن ،البنكي وزيادة الثقة للزبائن
 .مواجهة االلتزامات املختلفةو  لتسهيل الدمج 

ويف األخري نشري إىل أن  إذا تعذر تنفيذ احللول السابقة تلجأ مؤسسة تأمني الودائع إىل غلق          
ما  وتصفية البنك املفلس وسداد قيمة الودائع املؤمن عليها ، مث تقوم بتصفية أصول البنك و احلصول على

 .يقارب ما دفعت  للمودعني
 تأمين القروض : المطلب الثالث 

و قد اهتمت وال تزال  ،تطوير االقتصاد ويعترب نظام التأمني على القروض عامال من عوامل ترقية         
 .هتتم ب  خمتلف الدول هبدف الوصول إىل مكانة اقتصادية مرموقة 

 .مني القرض وأمهية هذا النظام أف لنظام توهلذا سنتعرف من خالل هذا املطلب على تعري
 : ماهية نظام تأمين القرض : أوال 
 :وجدت عدة تعاريف اختلفت باختالف آراء املفكرين االقتصاديني ، وفيما يلي بعض منها       
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     العقد الذي مبوجب  يضمن املؤمن التأمني ضد اخلسائرذلك  تأمني القرض هو  :التعريف األول 
  1 .للديونالكاملة 
هو نظام يسمح للدائنني بالتغطية ضد خطر عدم الدفع أو عدم  : Jean Bastin 1978تعريف 

من عجز مايل بشرط دفع قسط  من طرف أشخاص معروفني مسبقا ويعانون ،تسديد الديون املستحقة
 2.معني

بأن  ،حتقيق الربح على أن  نظام يسمح للدائنني يف حالة عدم 9112كما عرف هذا النظام عام         
يني من خطر عدم الدفع وهذا يف حالة الديون الناشئة عن أشخاص معينني و يف حالة عسر ميكونوا حم

 3.الدفع
هو عبارة عن عقد بني شركة التأمني و  ،من خالل التعاريف السابقة ميكن القول أن تأمني القرض    

و اليت تنتج عن  ،يف حالة عدم دفع املدين حيث يتحصل من خالل  املؤمن ل  على التعويضات  العميل
 .أخطار منصوص عليها يف وثيقة التامني ، فهو وسيلة لتمويل الصادرات و أداة لتنميتها

  .أهمية التأمين على القروض: ثانيا 
  حيتل نظام تأمني القرض أمهية معتربة بالنسبة للمؤمن أو بالنسبة للمؤمن ل  و تظهر هذه ألمهية       
 :يليكما 

وتعد  ،مثال محاية املصدر من أخطار الدفع يف صفقات التصدير :حماية المؤمن له من األخطار  .9
تمائية أكثر خماطرة من البيع يف السوق احمللية ، فقد يكون ئاألسباب اليت جتعل البيع إىل اخلارج بشروط ا

يتعلق باملشرتين اخلارجيني يعول عليها فيما  أنمن الصعب احلصول على املعلومات الصاحلة اليت ميكن 
احلصول على االئتمان بل أكثر من ذلك ،  يف املتوقعني ، مما جيعل من الصعب تقييم استحقاقاهتم

فاملوردون خيشون ذلك حالة عدم الدفع قد يثبت مدى تعقد او تكلفة استعادة الدين من اخلارج ، املورد 
 .املشرتي كدائنني هلم جنسية الدولة  األجنيب قد ال حيصل دائما على نفس املعاملة يف دول

                                                           
1 - jean bastin , assurance crédit dans le monde , contemporain , édition jupitaire , paris , 
1978 , p 49 – 50. 
2
 IBID, p 50 

3
 Jean bastion, la défaillance de payement et protection, 2 éme édition, paris, 1993, p 69 
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اليت  ،حيث يسمح هذا النظام بتجميع مبالغ معتربة داخل املؤسسة :وسيلة لتكوين رؤوس األموال  .3
حيث أن تكوين رؤوس األموال يتم يف  ،ملعاجلة األضرار عند وقوعها خيصص تعترب حاصال مهما

  :اجتاهني
 .الامل رأسيف صورة  إمجايلخلطر املؤمن من  على مبلغ فإن  حيصل عند حتقق ا :بالنسبة للمؤمن له  -
فإن رأس املال الذي تكون  متمثل يف األقساط اليت تقوم  ( :شركة التأمين) بالنسبة للمؤمن  -

 .وتعد هذه األخرية قوة مالية تسمح لشركة التأمني باستثمارها داخل البالد ،بتحصيلها
اص بالتأمني ، جند بأن شركات التامني تسعني باألرصدة طبقا للقانون اخل:  وسيلة لتشجيع االئتمان .2

التأمني لدى  املتكونة لديها يف شراء السندات ، كما اهنا تقوم عن طريق إبرام عقود و القيام بإعادة
عدة دول ، وليس  مؤسسات أخرى خارج البالد بتوزيع عبئ حتقق الكوارث املؤمن منها على اقتصاد

 .على االقتصاد احمللي فحسب
تقديرات سليمة بالنسبة لتكلفة  إجيادحيث ميكن هذا النظام املصدرين من  : اإلنتاجوسيلة لزيادة  .1

تكلفة اإلنتاج ، علما بأن قسط يف  وذلك عن طريق تغطية األخطار املستقبلية اليت تؤثر هبا  اإلنتاج
 .التأمني يعترب كتكلفة اجتاه هذه املخاطر 

يف جو يسوده  اإلنتاجية،على الوحدات االقتصادية لرسم السياسات  كما أن  يؤدي إىل توجي  املشرفني
 . اإلنتاجيةاألمان و القدرة على التنبؤ مما يؤدي إىل ارتفاع مستوى الكفاءة 

أن دور التأمني تعدى نشاط  العادي إىل الدخول يف اجملال املصريف كالتأمني على من  رغم فبال   
 .الدول و اجملتمعات خاصة العربية منها  القروض، لكن  يبقى مبهما لدى معظم

أصبح من الضروري على الدول مسايرة هذا  ،ففي ظل العوملة و التطور الذي تشهده الساحة العاملية
 .التطور من أجل إرساء و تثبيت مكانتها يف االقتصاد العاملي
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 .االتفاقيات المبرمة بين البنوك ومؤسسات التأمين:  رابعالمطلب ال
 : نذكر يف هذا املطلب أهم االتفاقيات اليت تبني العالقة بني البنوك و مؤسسات التأمني وتتمثل يف        

وشركة  (CNEP- banque )اتفاقية الشراكة بين الصندوق الوطني للتوفير و االحتياط  -1
 :  (CARDIF- el djaziar )كارديف الجزائر 

محاسا لتنمية هذا القطاع مبا يف ذلك اخلدمات األخرى  أظهر ،إن فتح سوق التأمني لشركات األجنبية
مثل التأمني على احلياة و التأمني ضد الكوارث الطبيعية الذي ال يزال يف مراحل  األوىل ، ويف هذا السياق 

 BNPفرع جممع  cardif el djazairوقع الصندوق الوطين للتوفري و االحتياط مع شركة التأمني 
paribas  التأمنيمة على اتفاقية شراكة تدخل حتت إطار صيف اجلزائر العا 35/22/3221يوم 

مني اخلاصة بشركة كارديف عرب شبكات الصندوق الوطين أبيع منتجات التبيسمح مبوجبها  ،املصريف
ولكن كمرحلة  ،للتوفري و االحتياط ، ويسعى الطرفان إىل متديد شراكتها من خالل إنشاء مشروع مشرتك

       خصيصا لعمالء الصندوق الوطين للتوفري صممةارديف التزمت بتطوير منتجات مأوىل فإن شركة ك
فقد مت  ،يف منتجات التقاعد ومنتجات االدخار و التأمني على احلياة او املتمثلة أساس ،و االحتياط

على القروض اخلاصة بالصندوق الوطين للتوفري واالحتياط  حتديد العديد من املنتجات اليت تغطي تأمني
وسوف يتم التوسع إىل منتجات االحتياط و التوفري و اليت  ،البطالة احلياة وضد العجز عن العمل أو

 تشمل خدمات التأمني على احلياة ، محاية احلسابات ، تأمني األضرار و التأمني ضد الكوارث الطبيعية 
 321ط شبكة متكونة من و األخطار املتعددة للسكن ، كما وضع الصندوق الوطين للتوفري و االحتيا

مقابل استفادت   ،ئراماليني عميل حتت تصرف شركة كارديف اجلز  2وكالة وعمالؤه الذين يقارب عددهم 
تمثل يف املشريكها  زدوج من تكوين ملوظفي  وكذا من خربات الشركة الفرنسية مع احلصول على تعويض م

من جهة،واملشاركة يف  التأمني عموالت حتسب على أساس نسب مئوية من عمليات حتصيل أقساط
هي شركة  CARDIFأن شركة  األرباح احملققة من قبل الشركة من جهة أخرى، وجتدر اإلشارة إىل 

 CARDIF ELالتأمني الوحيدة ذات األبعاد الدولية اليت اعتمدت للعمل يف اجلزائر من خالل 
DZAIAR منتج  29/23/3221 لتوفري و االحتياط يف و بالفعل فقد أطلق الصندوق الوطين

الذي يستهدف عمالء البنك يف حالة الوفاة أو  « CNEP total prévoyance » يسمى 
كحد أقصى ،   ساعة 33يضمن للمستفيدين تلقي مبلغ الضمان يف غضون  ،(الكلي أو اجلزئي) العجز 
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تب معفى من كما يضمن إضافة إىل ذلك يف حالة العجز املطلق الدائم أو املؤقت دفع رأس مال للمكت
  1.الضرائب

 : BDLوبنك التنمية المحلية  SAAاتفاق الشركة الوطنية للتأمين  -2
بني الشركة الوطنية  91/21/3221حتت إطار التأمني املصريف يوم  تدخل  لقد مت توقيع اتفاقية       

للتأمني من توزيع حيث كانت أول مرة تتمكن من خالهلا الشركة الوطنية  ،ليةللتأمني وبنك التنمية احمل
وأن  حان الوقت للحاق هبا بتوقيع أكرب عدد ممكن من االتفاقيات بني  ،منتجاهتا عرب شبابيك هذا البنك

من أجل النمو هبذا القطاع وقد متحور االتفاق حول توزيع املنتجات املعرفية  ،البنوك وشركات التأمني
تج التأمني على السيارات فال يدخل ضمن هذا أما من ،مني السكنأمني على األشخاص ، تأالت: " جيدا 

و جتدر اإلشارة إىل أن  ". تسويق هذا النوع من املنتجاتلاالتفاق ألن البنوك ليست جمهزة مبا في  الكفاية 
وثائق التأمني اليت تباع يف البنوك هي نفسها اليت تباع يف وكاالت الشركة الوطنية للتأمني ، أو مبعىن آخر 

 .م زيادة يف حال شراء عقد التأمني من خالل شبابيك بنك التنمية احمللية نتيلن يدفع أي سفإن املؤمن ل  
البداية على توزيع منتجات بسيطة عرب شبابيك بنك التنمية احمللية املقرتحة من  فاالتفاقية املوقعة تقتصر يف

وهو ما  ،مع شريك ثالث على أن يتم تطوير هذه االتفاقية وحو مشروع مشرتك ،الشركة الوطنية للتأمني
      ، حيث سيتم إطالق شركة جديدة مشرتكة بني بنك الفالحة 3293حياول جتسيده مع بداية سنة 

الفرنسية يف مشروع هو  AXAو التنمية الريفية وبنك التنمية احمللية وكذا الشركة الوطنية للتأمني  وشركة 
 2.مع بداية السنة القادمةيف اخلطوات األخرية للدراسة قبل اطالق  بشكل رمسي 

 :BADRمع بنك الفالحة و التنمية الريفية  SAAاتفاقية الشركة الوطنية للتامين  -3
يوم  BADRمع بنك الفالحة و التنمية الريفية  SAAوقعت الشركة الوطنية للتأمني          

شراكة تسمح بتوفري على اتفاقية  ،مبقر الشركة الوطنية للتأمني يف اجلزائر العاصمة 32/21/3221
تشمل هذه  .املنتجات املقرتحة من قبل الشركة الوطنية للتأمني عرب شبابيك بنك الفالحة و التنمية الريفية

   ،  الفتيةاالتفاقية توزيع منتجات التأمني املتعلقة باملخاطر الزراعية كاحرتاق احملاصيل و الربد و الزراعات 
، كما تشمل أيضا توزيع منتجات التأمني على األشخاص و منتجات و األخطار املتعلقة جبين احملاصيل 

                                                           
1 - www.cnepbanque.dz/fr/pdf/nouveau-cenpnews, pdf,2011. 
2 - www.bdl.dz/saa.html،2029. 

http://www.cnepbanque.dz/fr/pdf/nouveau-cenpnews
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التأمني املتعلقة بالسكن ، من خالل عقود تأمني تباع على مستوى شبابيك بنك الفالحة و التنمية الريفية 
حيث يستفيد من خالل هذه االتفاقية بنك الفالحة و التنمية الريفية من  ،املوزعة عرب كامل الرتاب الوطين

يف توزيع منتجاهتا وتدفع  ،لغ تقدمها الشركة الوطنية للتأمني كتعويض عن استعمال شبكت  املصرفيةمبا
ومن أجل ضمان أحسن تسويق  .على شكل عموالت حمسوبة بنسب مئوية على األقساط احملصلة

ضعوا ملنتجات التأمني فإن أعوان اكتتاب عقود التامني على مستوى بنك الفالحة و التنمية الريفية خ
على مستوى مراكز التكوين التابعة للشركة الوطنية للتامني  يتم  لدورات تكوينية تنقسم إىل قسم نظري
 1.وقسم تطبيقي يتم على مستوى وكاالهتا

مع البنك الوطني الجزائري  CAARاتفاقية الشركة الجزائرية للتأمين و إعادة التأمين -4
BNA:  

و البنك الوطين اجلزائري  CAARرية للتامني و إعادة التأمني لقد وقع كل من الشركة اجلزائ      
BNA (  باالشرتاك مع الشركة الوطنية للتأمنيSAA  و الشركة اجلزائرية للتأمني الشاملCAAT) 

على مشروع شراكة يسمح بتوزيع منتجات التأمني التابعة هلذه الشركات عرب شبابيك  ، حيث عرف 
 2 . 21/92/3292ا لكن أطلقت أول جتربة منوذجية يوم كبري   تأخراجتسيد هذه الفكرة 

مع القرض الشعبي الجزائري  CAARاتفاقية الشركة الجزائرية للتأمين و إعادة التأمين  - 5
CPA : 

و  CAARمني و إعادة التأمني أالشركة اجلزائرية للت ،  قامتيف إطار تنمية و تطوير التأمني املصريف
يسمح بإدخال و تسويق  ،3221باإلمضاء على اتفاق شراكة يف ماي  CPAالقرض الشعيب اجلزائر 

يف اجلزائر العاصمة  29/23/3221 يكون إذا اتفق الطرفان على أن ،منتجات تأمني جديدة إىل السوق
تاريخ انطالق هذه املنتجات على مستوى ثالث وكاالت منوذجية تابعة للقرض الشعيب اجلزائري و املتمثلة 

أربع  تسويقومبوجب هذه االتفاقية سيتم  ،ووكالة باب الزوار ،ديدوش مراد ة،الة حيدر وك: يف وكاالت 
و التأمني ضد الكوارث  ،التأمني ضد األخطار املتعددة للسكن :"منتجات كخطوة أوىل و املتمثلة يف

ات يف يتم توسيع جمموعة هذه املنتجل ".و تأمني القروض ،و التامني ضد خطر الوفاة املؤقت ،الطبيعية

                                                           

الفالحة و التنمية الريفية و الشركة اجلزائرية للتأمني  اعتماد على اتفاقية بنك التأمني املوقعة على بنك - 1  
2 - www.elmoudjahid.com/fr/flash.actu/1557, 2012 

http://www.elmoudjahid.com/fr/flash.actu/1557
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تأمني اجلماعات و تامني احلوادث الفردية و اجلماعية  ،مرحلة ثانية بإضافة منتج تأمني السفر إىل اخلارج
ليصل إىل  خرىووفقا ملمثلي املؤسستني فإن  سوف يتم توسيع نطاق العمل وفق جدول زمين إىل وكاالت أ

اإلشارة إىل أن هذه العملية هي جزء من  وجتدر ،الرتاب الوطين أوحاءوكالة ، مما يتيح تغطية أفضل يف  51
الذي أصبح ممكنا مبوجب القانون  ،32/25/3221تنفيذ اتفاق تعاون موقع بني املؤسستني بتاريخ 

املتعلق بالتأمني على األشخاص و الرمسلة عن طريق استخدام  32/23/3221املؤرخ يف  21/21
 1.خيارات االدخار اجلذاب وحتسني نوعية اخلدمات

 و الشركة الجزائرية للتأمين CAARية الشركة الجزائرية للتأمين و إعادة التأمين اتفاق -6
 :  BEAوبنك الجزائر الخارجي  CAATالشامل 

يف اجلزائر العاصمة على اتفاقية مع الشركة  99/25/3221يوم  BEAلقد وقع بنك اجلزائر اخلارجي   
إذ يسمح هذا ، CAATجلزائرية للتأمني الشامل و الشركة ا CAARاجلزائرية للتأمني و إعادة التأمني  

النوع اجلديد من التعاون بني بنك اجلزائر اخلارجي و شريكي  التأمينيني بالوصول إىل جمموعة كبرية من 
  :و املتمثلة و قد حدد كمرحلة أوىل تسويق منتجات التأمني الكالسيكية فقط عرب شبابيك البنك ،املنتجات

 ".اخل...الطبيعية و تأمني القروض التأمني ضد الكوارث  "
ثانية سيتم تسويق املنتجات املسماة متطورة للمواطنني عرب خمتلف شبكات البنك مثل  وكمرحلة 

، كما ميكن  (IARD )األخرى املختلفة التأمني على السيارات ، على احلريق ، وعلى األخطار
فاقية لشركة التأمني بتوزيع منتجاهتا للبنك تسويق منتجات التأمني على األشخاص و تسمح هذه االت

 2ما يوفر هلما مزيدا من األرباح الستخدامها يف تطوير مشاريع أخرى  ،عرب شبابيك البنك
 
 
 
 
 

                                                           
1 - www.caar.com.dz/bancassurance,2012. 
2 -  www.latribune-online.com/index.php?news- 82 ;2012. 

http://www.latribune/
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 : اتفاقية بنك البركة مع شركة السالمة للتأمين  -7
أعلن مدير التسويق على مستوى بنك الربكة عن بداية تسويق بعض  21/92/3299بتاري     
على مستوى مخس وكاالت  ، وجات التأمينية اخلاصة بشركة السالمة على مستوى شبابيك البنكاملنت

ليتم الوصول  ،منوذجية كخطوة أوىل لتجسيد االتفاقية املوقعة بني الطرفني لتسويق منتجات تأمني إسالمية
 .حسب بنود االتفاقية 3293وكالة مع بداية سنة  21إىل 
يف شبكة توزيع املنتجات التأمينية من ثأن اهلدف العام هلذه االتفاقية هو تك ميكن القول األخريويف      
و تسريح األموال الكبرية احملتجزة يف الصناديق  ،وتنويع مصادر الدخل للبنوك و شركات التأمني ،جهة

 1.فرص جديدة لتحريك السيولة  إجيادتنمية حقيقية قادرة على  إسرتاتيجيةلعدم وجود 
 ماهية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ، الخصائص ، األهمية ، المعوقات: ي المبحث الثان

الذي  ،تكتسب املؤسسات الصغرية و املتوسطة أمهية بالغة يف النشاط االقتصادي و االجتماعي       
 هجعلها حمط أنظار العديد من الباحثني و املفكرين االقتصاديني الذين أمجعوا على حيوية هذا القطاع ودور 

         فاجتهدوا يف إعطاء تعريف هذه املؤسسات كال حسب املعايري ،الفعال يف حتقيق التنمية الشاملة
 .ددات اليت يروها مناسبة و احمل

 : تعريف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة وخصائصها : المطلب األول
بيئة باليت غالبا ما تتأثر  ة متخذ القرارغبهناك عدد من التعريفات اليت تنطلق بشكل عام من ر        

حبيث تتمتع املؤسسات  ،السياسات االقتصادية و السياسة الرامية إىل حتقيق هدف تنموي أو اجتماعي ما
وهذا لعدم قدرة  .الصغرية و املتوسطة خبصائص عديدة جتعل النشاط االقتصادي معتمدا ومرتكزا عليها

 . اإلنتاجيةطاقة للاملؤسسات الكبرية على االستخدام الكامل 
 :  تعريف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة . 1

 اهليئات    وهذه بعض التعريفات لبعض  ،ختتلف تعاريف هذه املؤسسات مبجرد التحول من دولة إىل أخرى
 :لو الدو 

                                                           

.مطوية مقدمة من طرف بنك الربكة اجلزائري  - 1  
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  حدد التعريف املعتمد بالنسبة للمؤسسات الصغرية و املتوسطة سنة :  األوروبيتعريف االتحاد
ويرتكز هذا التعريف على ثالثة مقاييس ، املستخدمون ، رقم  األورويباد من طرف االحت 9111

 : األعمال ،احلصيلة البنيوية و استقاللية املؤسسة كما يلي 
 .اجراء 92املؤسسة املصغرة هي مؤسسة تشغل أقل من * 
رقم أعمال  أجري وتنجز 52املؤسسة الصغرية هي تلك اليت توافق معايري االستقاللية و تشغل أقل من * 

 .ماليني أورو  5أو ال تتعدى ميزانيتها السنوية  ،ماليني أورو 3ال يتجاوز 
عامل وال يتجاوز رقم  352و تشغل أقل من  ،املؤسسة املتوسطة هي اليت توافق معايري االستقاللية* 

 .مليون أورو 33مليون أورو أو ال تتعدى ميزانيتها السنوية  12أعماهلا السنوي 
 1: تلك اليت  اهليئةاملؤسسات الصغرية و املتوسطة يف نفس كما حتدد 

 .عامل  352تشغل أقل من * 
 .مليون أورو 12رقم أعماهلا ال يتجاوز * 
 . % 35ال تتجاوز نسبة التحكم يف رأمساهلا * 
   عمال  92يعرف البنك الدويل املشروعات اليت يعمل فيها أقل من  : تعريف البنك الدولي

عامال باملشروعات الصغرية  52و  92و اليت يعمل فيها بني  ،لغة أو املتناهية الصغرباملشروعات با
 .عامل باملشروعات املتوسطة  922و  52و تلك اليت يعمل فيها بني 

مليون  3.5كما حتدد مؤسسة التمويل الدولية املؤسسات اليت تستثمر حد أقصى من االستثمار ومقداره 
 .توسطة و الصغرية دوالر امريكي باملؤسسات امل

  وديوني" تعريف األمم المتحدة للتنمية الصناعية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة : " 
 : و املشروعات الصغرية بأهنادتعرف منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية يوني       

و  اإلسرتاتيجيةجل تلك املشروعات اليت يديرها مالك واحد ويتكفل بكامل املسؤولية بأبعادها الطويلة األ
 2 .عامال 52 – 92القصرية األجل التكتيكية ، كما يرتاوح عدد العاملني فيما بني 

                                                           
متويل املشروعات الصغرية و  :،الدورة التدريبية الدولية حول ماهية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة وتطورها في العالم، اينيل شعبامساع -1

  .31 – 22،ص3222للبحوث و التدريب ،  اإلسالمياملتوسطة وتطويرها يف االقتصاديات املغاربية ، كلية العلوم االقتصادية و التسيري ، املعهد 
، جملة التنمية ، عمان ، األردن ، العدد  رض العملغطة كأحد منافذ امتصاص الفائض في ، الصناعات الصغيرة و المتوسجد بدر ما -2

 . 25 - 21، ص  9111سبتمرب  919
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  تعريف الواليات المتحدة األمريكية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة: 
 : لقد مت حتديد مفهوم املؤسسة باالعتماد على معيار حجم املبيعات و عدد العمال كما يلي         

 وية نمليون دوالر أمريكي كمبيعات س 25إىل  29من : اخلدمات و التجارة بالتجزئة  مؤسسات. 
  مليون دوالر أمريكي كمبيعات سنوية  95إىل  25مؤسسات التجارة باجلملة من. 
  1 .عامل أو أقل 352املؤسسات الصناعية عدد العمال 
 زائر للمؤسسات الصغريةيتلخص تعريف اجل:  تعريف الجزائر للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة           

املتضمن القانون التوجيهي لرتقية املؤسسات  3229الصادر يف  91 – 29و املتوسطة يف القانون رقم 
و الذي اعتمدت في  اجلزائر على معياري عدد العمال ورقم األعمال حيث حيتوي  ،الصغرية و املتوسطة

مث تأيت بعد ذلك املواد  للمؤسسات الصغرية و املتوسطة هذا القانون يف مادت  الرابعة على تعريف جممل
 .من  لتبيني احلدود بني هذه املؤسسات فيما بينها 23-21-25

تعرف مهما كانت طبيعتها القانونية بأهنا مؤسسة إنتاج السلع و  :المؤسسات الصغيرة و المتوسطة 
السنوي ملياري دينار أو ال يتجاوز عامال وال يتجاوز رقم أعماهلا  352و  9اخلدمات و تشغل ما بني 

 .جمموع حصيلتها السنوية مخسمائة مليون دينار جزائري مع استيفائها ملعيار االستقاللية
عامال ويكون رقم أعماهلا حمصور بني  352و  52ما بني  تشغلتعرف باهنا مؤسسة  :المؤسسة المتوسطة

مليون  522و  922حصيلتها السنوية ما بني مليون دينار جزائري وملياري دينار أو يكون جمموع  322
 .دينار

شخصا ال يتجاوز رقم أعماهلا السنوي  11و  92تعرف بأهنا مؤسسة تشغل ما بني : المؤسسة الصغيرة 
 .مليون دينار 922مليون دينار أو ال يتجاوز جمموع حصيلتها السنوية  322

من  أقل عمال وحتقق رقم أعمال 1احد إىل تعرف باهنا مؤسسة تشغل ما بني عامل و : المؤسسة المصغرة 
 2.ماليني دينار 92مليون دينار أوال يتجاوز جمموع حصيلتها السنوية  32

 : كما ميكن تلخيص تعريف القانون التوجيهي لرتقية املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف اجلدول التايل 
 .الجزائر  ملخص أصناف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في(:  2 )الجدول رقم

                                                           

.91، ص  3223، جامعة مستغامن ، ، رسالة ماجستري المؤسسات الصغيرة و المتوسطة كأداة للحد من البطالةيسعد عبد الرمحان،  - 1  
  .32و  1  املؤسسات الصغرية و املتوسطة ، املادتني قياملتضمن القانون التوجيهي للرت  93/93/3229املؤرخ يف  91 – 29القانون رقم  - 2
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 الحصيلة السنوية  رقم األعمال عدد األجراء الصنف 
 مليون دج 92أقل من  مليون دج 32أقل من   21إىل  29من  مؤسسة مصغرة
 مليون دج 922أقل من  مليون دج 322أقل من  11إىل  92من  مؤسسة صغرية

 3مليون إىل  322من  352إىل  52من  مؤسسة متوسطة 
 مليار دج

 522 و 922بني 
 مليون دج

 
المتضمن القانون التوجيهي لترقية  12/12/2111المؤرخ في  11 – 11القانون رقم : المصدر 

 .21و  4المؤسسات الصغيرة و المتوسطة المادتين 
      

ومهما تكن االختالفات حول معايري التصنيف فإن مثة خصائص متيز املؤسسة الصغرية و املتوسطة عن   
 : أمهها املؤسسة الكبرية 

 .ضآلة حجم رأس املال األساسي و العامل وهو ما يعين بدوره ضآلة حجم التمويل املطلوب -
 .حمدودية االنتشار اجلغرايف إذ أن معظم هذه املؤسسات تكون حملية أو جهوية  -
 .حمدود  إشرافتتميز هبيكل تنظيمي بسيط يعتمد على مستوى  -
 .ع نظام القرار غري املعقد يف هذه املؤسسات نظام معلومايت غري معقد و يتالئم م -
 إسرتاتيجيةرد الفعل أكثر من االعتماد على خطة  إسرتاتيجيةوعلى  نياعتماد اخلربة و التقدير الشخصي -

  1.مستقرة ، رمسية وصرحية 
    هذه بعض اخلصائص اليت تتميز هبا املؤسسات الصغرية : خصائص المؤسسات الصغيرة و المتوسطة . 3

 2: و املتوسطة وتتمثل فيما يلي 
مما جيعل هذه  ،إذ متتاز هذه املؤسسات ببساطة هيكلها التنظيمي وسرعة اختاذ القرارات نسبيا :مرونة اإلدارة 

املؤسسات ببساطة هيكلها التنظيمي و سرعة اختاذ القرارات نسبيا مما جيعل هذه املؤسسات أكثر على تقبل 
 . التغيري و تبين سياسات جديدة

                                                           
     ، حاالت الصناعات و املؤسسات الصغرية التجديد التكنولوجي كمدخل لدعم القدرة التنافسية للمؤسسات الجزائريةرحيم حسني ،  - 1
  .11، ص  3223أكتوبر  22 – 31املتوسطة، امللتقى الدويل حول تنافسية املؤسسة االقتصادية وحتوالت احمليط ، و 
.22د عبد الرمحان ، مرجع سبق ذكره ، ص يسع - 2  



 التمويل وإستراتيجية البنكية بالمؤسسات التأمينية المؤسسات ارتباط مدى:  الثاني الفصل

والمتوسطة والصغيرة صغرةالم المؤسسات تنمية في . 
 

50 
 

فصاحب املؤسسة الصغرية و املصغرة مثال ل  دور دائم ومهم يف االبتكارات اجلديدة : القدرة على التجديد 
جب تو قبل أن يصل إىل مرحلة النمو و التكامل وللوصل إىل ذلك ي ،و إثبات جدواها على نطاق ضيق

البتكار إىل شركة أكرب هلا القدرة إذا توفر املال الضروري أو يقوم ببيع ا اإلنتاجاستخدام أساليب عديدة يف 
 .على متويل العملية 

توفرها على نظام معلومات داخلي يتميز بقلة التعقيد وهو ما يسمح باالنتشار السريع  :نظام معلومات مرن 
هلا أما خارجيا فنظام املعلومات يتميز بدوره بالبساطة نتيجة قرب اصعودا أو نزوال بني إدارة املؤسسة وعم

وهي مثل هذه األحيان قليلة احلاجة إىل اللجوء إىل دراسة السوق املعقدة ألن ،غرافيا ونفسيا السوق ج
 . .من قبل املسريين بسهولة التحوالت على مستوى السوق الداخلي ميكن رصدها

 ، قلة التخصص يف العمل إىل الدرجة اليت تقوم فيها الوظيفة الواحة مبهام عدة وظائف :التخصص في العمل 
 .العامل متعدد االختصاصات يف الغالب وهذا ما يوفر اجلو للكثري من املبادرات و 

يسمح لصاحب املؤسسة بالكشف عن القدرات الذاتية لألفراد وترفية املبادرات  :حرية اختيار الشريك 
شاط يف الن االندماجو االخرتاع منها نقص املصادر املالية من  اإلبداعو إدماج كل إرادة يف  ،الفردية

 .االقتصادي 
مما يكسبها مرونة و يساعدها على التكيف األوضاع االقتصادية : صغر الحجم و قلة التخصص في العمل 

 .تكون دولية يف ظل انفتاح السوق العاملية أنة و ميكن ،احمللية و الوطين
كان   مما يسهل عملية التمويل خصوصا إذا: الضآلة النسبية لرأس المال الخاص بهذه المؤسسات 

 .النقدية  أوأصحاهبا ميتلكون نصيبا من رأس املال بصورت  العينية 
 ،        مما مينح الفرصة لتحقيق أفكار و طموحات إن وجدت:  اتتحقيق االستقاللية ألصحاب هذه المؤسس

 1.و بالتايل حتقيق االستقاللية يف اإلدارة و تطبيق األفكار
 في النشاط االقتصادي الصغيرة و المتوسطة المؤسسات  دور وأهمية :المطلب الثاني 

املؤسسات الصغرية و املتوسطة جدارهتا حيث اقتحمت النشاط االقتصادي يف مجيع لقد أثبتت          
امليادين تقريبا، فعلقت عليها أمال كبرية يف النهوض باالقتصاد وحتقيق طموحات اإلنعاش يف احمليط 

 .زمة اإلجتماعي و إخراج االقتصاد من األ
                                                           

.29د عبد الرمحان ، مرجع سبق ذكره ، ص يسع - 1  
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فإن كانت اقتصاديات الدول املتقدمة قد بلغت املستوى اجليد من األداء االقتصادي، فهذا بفضل منظومتها 
 : االستثمارية بكل أحجامها، ومن  توضح دور وأمهية املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف ما يلي 

 . دورها في مجال النشاط االقتصادي: أوال 
 1: جزة يف علم االقتصاد كانت قد ركزت على األدوار التالية إن أغلب البحوث املن        

فبالرغم من اقتناع  : (innovation)دورها في التطور التكنولوجي و في االبتكار و التجديد . 1
بعض  رجال االقتصاد بأن الشركات الكربى هي وحدها اليت تساهم يف عملية االبتكار و اإلبداع 

فاع االستثمار الضروري و احتمال اإلخفاق يف هذا امليدان، فإن العديد من التكنولوجي، وذلك نظرا الرت
الدراسات تركز على إبراز أمهية املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف تطوير التكنولوجيات والتجديد وإدارة املشاريع 

ات الصغرية من املؤسس % 55، فالعديد من الدراسات امليدانية يف خمتلف البلدان أكدت على أن أكثر من 
و املتوسطة تقوم بالتجديد و اإلبداع سواء يف الصناعة، أو يف وسائل اإلنتاج، أو يف اإلدارة و التسيري ولو كان 

  % 92ذلك بطريقة تلقائية ، ومن قبيل االبتكار اجلزئي و البسيط، ومن بني تلك الشركات ما ال يقل عن 
 . (radical innovation )كانت ابتكاراهتا جذرية 

فعملية االبتكار هذه يف املؤسسات الصغرية و املتوسطة تسيطر بطريقة تدرجيية ولكن بثبات، و فنجاعة هذا 
النوع من البحث التنموي تظهر أكرب مما علي  يف الشركات الكربى ،بالرغم من قلة الشركات املهتمة ب  نظرا 

ات الصغرية و املتوسطة وهذا ما جيعلها غري قادرة لعدم أو قلة املوارد  املالية و اإلمكانيات املادية لدى املؤسس
على اقتناء اآلالت احلديثة ذات اجلودة و الدقة العالية و املرتفعة التكلفة ، لذلك تسعى إىل شىت أنواع من 

مرونة يف إدارة اليد العاملة أو إعطاء أكثر مسؤولية للعمال للرفع من ) التجديد سواء إدارة العمالة أو التشغيل 
أو عملية صيانة عناصر و آالت اإلنتاج، وهو ما يؤدي حتما إىل حتسني مردودية املؤسسة و الرفع ( نتاجيةاإل

 .من قدراهتا التنافسية
لقد استنتجت بعض الدراسات  :دور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في دعم المؤسسات الكبرى . 3

حمليا أو إقليميا أو دوليا و لكثرة الصعوبات اليت تواج  أن  نتيجة للسرعة و التغريات االقتصادية احلاصلة سواء 
سبيل الشركات الكربى، فإن هذا النوع األخري من الشركات غالبا ما تستعني باملؤسسات الصغرية و املتوسطة 

 .للحد من املخاطرة
                                                           

.23، ص  3225، تونس ،  نظرة علوم االقتصاد إلى المؤسسات الصغيرة و المتوسطةرضا قويعة ،  - 1  
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عقد شراكة والشركات الكربى تسعى يف أغلب األحيان احلصول على نوع من املرونة و الليونة الضرورية إىل 
مع املؤسسات الصغرية للحصول على بعض اخلدمات،أو بعض األجزاء من املواد الضرورية واليت كانت تنتج 

يفسر خلق ما ال يقل عن )   (sup.contractingداخليا، وبالتايل فإن هذا النمط من الشراكة واملناول
 1 .لد كفرنسا ربع الشركات الصغرية و املتوسطة يف ميدان الصناعات التحويلية بب

 : دور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في التنمية الجهوية . 3
لقد اهتم العديد من رجال االقتصاد خالل الثالثة عقود األخرية من القرن املاضي بالتنمية اجلهوية         

مبطالبة الرفع    فأبرزوا فشل املؤسسات الكبرية يف خلق ظروف بتنمية جهوية وحملية شاملة ومستدمية، فأسرعوا 
و تعدد اإلجراءات املساندة خللق وبعث الشركات الصغرى الضامنة أكثر من غريها لتنشيط التنمية اجلهوية    

و الرفع من نسب النمو االقتصادي و االجتماعي، وهكذا عوضت فكرة االعتماد على املؤسسات الصغرية      
نمية املرتكزة على املؤسسات الكبرية و السائدة طوال الستينيات و املتوسطة يف عملية التنمية اجلهوية نظرية الت

من القرن املاضي ،وما تعدد اإلجراءات و السياسات املساندة خللق املشاريع الصغرية و املتوسطة يف كل بلدان 
 2.(techno poles )و األقطاب التكنولوجية .  العامل وبعث دور احملاضن

  :ة و المتوسطة أهمية المؤسسات الصغير : ثانيا 
ميكن القول أن اهتمام باملؤسسات الصغرية و املتوسطة مل يربز إال يف بداية السبعينات من القرن املاضي        

حيث أصبح املوضوع  معرتفا ب  ليس فقط من طرف الباحثني، و إمنا أيضا من طرف كل اجلامعات يف العامل 
صغرية و املتوسطة وتعدد البحوث و اجملالت األكادميية يف وما انتشار مجاعات البحث يف حقل املؤسسات ال

العامل يف هذا امليدان و تنوع الربامج التعليمية إال انعكاس ملدى االهتمام هبذا الصنف من الشركات و اعرتاف 
  3.خبصوصية دوره وأسلوب إدارت 

ا يف حماربة الفقر و البطالة بزيادة تربز أمهية هذه املؤسسات يف تفعيل اسرتاتيجيات النمو، إضافة إىل مسامهته
فرص التشغيل من خالل وصوهلا إىل صغار املستثمرين من الرجال و النساء، مع الناحية األهم يف كل ذلك أال 
وهي إعادة توزيع الدخل وهذا ما يؤدي إىل حتقيق العدالة يف التنمية االجتماعية و االقتصادية و اإلقليمية، أي 

                                                           
1 - hanaut.a.torre.a, l’évolution de la stratégie d’externalisation des services parles entreprises 
industrielles , l’atapses , nice , mars , 1985 , p 02. 

.919،معهد اإلمناء العريب،صراتيجيةأسس اإلقتصاد الصناعي وتقييم المشاريع الصناعية والدراسية اإلست:إمساعيل توفيق- 2  
 . 29رضا قويعة، مرجع سبق ذكره ص-3
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ر بشكل فعال على بعض املتغريات االقتصادية الكلية مثل إمجايل الناتج احمللي، أن هذه املؤسسات تؤث
 .االستهالك ، العمالة ، االدخار ، االستثمار ، الصادرات 

فانتشار املؤسسات الصغرية  و املصغرة و املتوسطة يف كافة اجملاالت الصناعية و التجارية و اخلدماتية سيساهم 
االمجايل قد يضاهي مسامهة املؤسسات الكبرية سواء يف الدول  يف الناتج القوميبشكل كبري و بنسبة عالية 

النامية أو املقدمة ، ذلك أن أهم عناصر الدخل القومي اإلمجايل هو أجور العمال ، فزيادة التوظيف تؤدي إىل 
أو زيادة االستهالك، ومن  عودة النقود إىل الوحدات اإلنتاجية واجلزء الباقي منها يذهب لالستثمارات جديدة 

من  % 12لإلذخار يف بنوك تقوم هي األخرى باستثمارها ،يف املتوسط الصغرية و املتوسط أكثر من 
 .1املؤسسات يف العامل

و بالتايل فإن هذه املؤسسات هي األكثر عددا باملقارنة مع املؤسسات الكبرية سواء بالدول املتقدمة أو  
من  % 32إىل  % 12، لقد سامهت هذه املؤسسات بـ  بالدول النامية، فهي تعترب كمستودع رئيسي للعمالة

مناصب الشغل يف الدول املتقدمة و أقل تكلفة يف توفري فرص العمل، وصاحبة الدور األكرب يف تلبية حاجات 
السكان احمللية، من سلع و خدمات بأسعار تتوافق من قدراهتم الشرائية، وهي تعتمد بشكل كبري على 

يئة احمللية مما يزيد من القيمة املضافة لديها ، كما أهنا توفر البديل احمللي لكثري من اخلامات املوجودة يف الب
 .السلع املستوردة

  % 12فعلى سبيل املثال توضح بعض اإلحصائيات املتاحة يف الواليات املتحدة األمريكية، جند أن 
 %23اليد العاملة و أن من جمموع املؤسسات هي املؤسسات الصغرية و املتوسطة توظف أكثر من نصف 

عامل و تشري اإلحصائيات أيضا  922منها توظف كل منها  %35من هذه املؤسسات تقوم بالتصدير، وأن 
مليون على شكل مؤسسات صغرية و متوسطة، و البلد كالبريو مثال  33على أهنا تتوفر على أكثر من 

 2من حجم العمالة في  % 12املؤسسات الصغرية و املتوسطة متتص 
 3: و لقد ظهر رأي يدعو إىل دعم املؤسسات الصغرية و املتوسطة وهو يرتكز على ثالثة حجج هي         

                                                           
امللتقى  -جتارب بعض الدول-دور المؤسسات المصغرة و الصغيرة والمتوسطة في التنمية االقتصاديةعبد العزيز الشرايب و طلية صربينة، -1

  .3221نوفمرب 25- 21امعة عنابةوحو تنمية واقعية يف اجلزائر بني املمارسة والفكر املنتج،ج:الدويل
 اإلصالحاتية خالل مرحلة مدور وأهمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في تحقيق التننايت مرزوق حممد العريب وزرزار العياشي ،  - 2

  .3221، نوفمرب  5-1بة ، جامعة عنار بني املمارسة و الفكر املنتج ،، امللتقى الدويل وحو تنمية واقعية يف اجلزائ االقتصادية في الجزائر
3 - T.beck et A.demirgu-  kunt , small and meduim -size entreprises :over coming growth 
consttraints, world bank, 200 , p 03. 
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إن املؤسسات الصغرية و املتوسطة تعزز القدرة التنافسية و تستطيع خلق التجمعات اإلنتاجية التنافسية ،  -9
من خالل الصراع فيما بينها و الذي يؤدي  فاملنافسة احلرة تعترب كأداة فعالة يف حتقيق أهداف هذه املؤسسات

إىل التغيري و جتديد األساليب وهو ما يشجع على االبتكار و اإلبداع من أجل تلبية رغبات املستهلك، من 
جهة أخرى فإن هذه املؤسسات جتذب االستثمارات األجنبية و تستغل املوارد احمللية املتاحة وتوسع األسواق 

 .لرفع من القيمة املضافة للناتج احمللي لالقتصادالذي ميكن أن يساهم يف ا
يطالب أنصار هذا الرأي بدعم أكرب للمؤسسات الصغرية و املتوسطة من قبل األطراف احلكومية           -3

و املؤسسات املالية و البنوك و اهليئات و املنظمات اإلقليمية و الدولية، بغية دعمها و تعزيز قدراهتا و الذي 
خاصة وأهنا أصبحت تشكل عصب النمو  Kل كبري يف عملية التنمية االجتماعية و االقتصاديةيساعد بشك
 .االقتصادي 

أخريا يرى هذا الرأي ضرورة توسيع نشاط املؤسسات الصغرية و املتوسطة وتنشيط دور القطاع اخلاص يف  -2
ت أكثر مما توفره املؤسسات االقتصاد الوطين، ألن ذلك يؤدي إىل توليد فرص عمل جديدة يف هذه املؤسسا

الكبرية، ألن  كما هو معروف فإن قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة يتميز يف غالبيت  بأن   قطاع كثيف يف 
 .عنصر العمل، لذلك فإن تقدمي العون املايل هلا ميكن أن حيد أو على األقل خيفض من الفقر

ى حد سواء تعين أمهية الدور الذي تلعب  املؤسسات وبالفعل بدأت حكومات الدول النامية و املتقدمة عل
الصغرية و املتوسطة يف اقتصادياهتا، و بالتايل بدأت ملساندة هذه املؤسسات من خالل وضع عدد من 
السياسات و القوانني و اللوائح، و اليت تساعد املؤسسات الصغرية و املتوسطة على االزدهار و العمل يف بيئة 

 .اقتصادية صحية 
عظم البلدان الصناعية املتطورة تساعد قطاع املؤسسات الصغرية و املتوسطة على الدخول إىل األسواق فم

اخلارجية عن طريق مساعدات مالية مباشرة من الدولة، أو منح خدمات جمانا أو عن طريق امتياز إقامة 
 .أخل...دراسات عن األسواق و تقدمي نصائح جتارية ، إقامة معارض

من حيث العدد   املؤسسات الصغرية و املتوسطةلبلدان النامية توافر بعض اإلحصاءات عن قطاع فقد جند يف ا
اإلنتاج و التشغيل لكن تسجل ضعف هذه املعلومات حول األسواق اخلارجية و التصدير باإلضافة إىل 
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ال عن صعوبات افتقارها إىل رأس ملال و حمدودية اجلهات املاوحة للقروض، و ضعف املعرفة عن األسواق فض
 1.تقابلها مع اإلجراءات احلكومية 

كذلك تتمثل أمهية هذه املؤسسات يف قدرهتا على التكيف يف املناطق النائية وهذا ما يؤدي إىل حتقيق التوازن 
اجلهوي و الالمركزية يف التنمية ، األمر الذي ميكنها من احلد من ظاهرة البطالة الريفية و اهلجرة من الريف إىل 

 .دينة عن طريق تثبيت السكان يف أماكن إقامتهم األصلية امل
 : وهناك دراسة أكدت أن صغر حجم الوحدة اإلنتاجية يؤدي إىل رفع اإلنتاجية و ذلك لسببني مها 

 .تقليل حجم البريوقراطية و تقصري خطوط االتصال اليت شكلت عائقا على عاتق املؤسسات الكبرية. 9
ارة من ناحية و العاملني من ناحية أخرى ، ويتجسد ذلك يف الوحدات اليت نشأت حتسني العالقة بني اإلد. 3

عن إعادة هيكلة املؤسسات الكبرية، بعد أن كانت يف االقتصاد املوج  حلبة لالضطرابات العمالية و انتشار 
الدول العربية،  السلبية وروح اهلدم بني العاملني و كل ذلك انعكس باألضرار على االنتاج الوطين بالنسبة إىل

فاملؤسسات الصغرية و املتوسطة تلعب دور هام اقتصاديا واجتماعيا فهذه املؤسسات حتوي اآلثار االجتماعية 
 2 .السلبية لربامج  اإلصالح االقتصادي يف كثري من البلدان العربية

 . في نشاطها المؤسسات الصغيرة و المتوسطةالمعوقات التي تواجهها : المطلب الثالث 
يف أغلب بلدان العامل السيما النامية منها ،بعض املعوقات  املؤسسات الصغرية تكاد تنصف اغلب           

و املشاكل اليت حتول دون تأدية عملها بالشكل الصحيح مما يعرقل مسامهتها الفاعلة يف عملية التنمية 
 : االقتصادية للدولة املعنية، و تتمثل أهم هذه املعوقات مبا يلي 

 : المعوقات اإلدارية  -1
االجراءات اإلدارية املستخدمة داخل هذه املؤسسات جيعلها بعيدة عن األساليب اإلدارية احلديثة املتبعة  -

داخل املؤسسات األخرى، إذ يف أغلب األحيان تكون إدارة هذه املؤسسات منوطة بصاحب املشروع، أي ال 
 .امل يقود العمل فيهاتوجد هنالك إدارة متخصصة أو تنظيم إداري متك

                                                           
، قوق و العلوم التجارية، كلية احل، رسالة  ماجستري  حد بدائل تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطةأك  أإليجارياالعتماد ، لدرعخدجية  -1

  .929، ص  3223جامعة عبد احلميد ابن باديس ، 
، امللتقى الوطين حول تطوير  الجزائرب طة في ظل التحوالت االقتصادية واقع وآفاق المؤسسات الصغيرة و المتوسشريط عابد ،  - 2

  .3221ديسمرب ،  95 – 91امعي ، سعيدة ، الكفاءات و حتدي املؤسسات اجلزائرية يف إطار مشولية املبادالت ، املركز اجل
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البعد عن التجديد فضال عن ما جاء ب  يف الفقرة السابقة فإن عدم مهام مدير املؤسسة مببادئ علم اإلدارة  -
 .احلديثة قد جيعل املؤسسة بعيدة عن التجديد و بقاء عملها تقليديا 

مع اجلهات اإلدارية الرمسية يف  عدم اإلملام أعاله قد جيعل املؤسسات الصغرية تعاين من صعوبات يف التعامل -
الدولة ومن مث التسبب يف تأخري اجناز معامالهتا، أو عدم فهم املتطلبات اإلدارية املطلوب اجنازها من قبل تلك 

  1.املؤسسات
 : المعوقات الفنية  -2
كرة ويف أغلب األحيان على القدرات و اخلربات الفنية لدى صاحب فاملؤسسات الصغرية يكون اعتماد  -

 .إنشاء هذه املؤسسة ، مما يفضي إىل ضعف أو تواضع اخلدمات االستشارية الفنية اليت تقدم هلذه الصناعات
تدين مستوى التكنولوجيا املستخدمة فيها مما يؤدي، إىل اعتمادها يف أداء عملها أو إنتاجها على املكائن     -

 .و اآلالت القدمية و البدائية أحيانا
التوجي  على هذه الصناعة نتيجة لتعدد جهات اإلشراف يف حالة جتمع جمموعة من  ضبابية مسؤولية -

 .احملرتفني لصناعة معينة و باستثناء مؤسسة صغرية
ضعف الدعم الناتج عن توج  اهتمام املؤسسات الصغرية من املعلومات الفنية املهمة اليت تواجهها  -

ة و يف معظم الدول العربية وحو الصناعات الثقيلة و املتوسطة، اسرتاتيجيات التنمية الصناعية يف العقود السابق
 2.من أي دعم أو اهتمامهااملؤسسات الصغرية مما يسبب يف حرمان 

حمدودية املستوى الفين للمؤسسات الصغرية جعلتها تتمركز يف معظم األحيان يف املناطق الريفية أو املدن  -
أحد املزايا أو املواصفات االجيابية هلذه املؤسسات إال أن ذلك  الصغرية، و بالرغم من أن هذا التمركز يعد

جعلها حمرومة من اخلدمات األساسية اليت من شأهنا زيادة فاعلية هذه املؤسسات  تطوير بنيتها اإلرتكازية     
 .و تسويق إنتاجها إىل ما هو أبعد من احلدود الضيقة املتواجدة فيها تلك املؤسسة

 : ية المعوقات المال -3
تتصف هذه املؤسسات على الغالب باالعتماد على التمويل الذايت من قبل مالكيها مما يؤدي غلى        

 .حمدودية رأس املال السيما يف املراحل األوىل لبدء املشروع

                                                           

.29، ص  9111، االسكندرية ،  الدار اجلامعية ، تنمية الصناعات الصغيرة و المتوسطة و مشكالت تمويلية ،سري أمحد يعبد الرمحن  - 1  
.22،ص9111،الدار اجلامعية اإلسكندرية،تنمية الصناعات الصغيرة ومشكالت تمويليةعبد الرمحان يسري امحد، - 2  
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إن تداخل اإلدارة مع امللكية هلذه الشركات و اختاذ القرار من قبل املالك نفس  جيعل من الصعوبة مبكان  -
بول مشاركة آخرين يف رأس املال املشروع، نظرا إلمكانية فقدان اهليمنة على اختاذ القرار بوجود الشريك ق

 .اآلخر
قروضا املؤسسات الصغرية صعوبة احلصول على القروض االئتمانية بسبب امتناع البنوك التجارية عن منح  -

طلوبة، مما يقضي إىل حرماهنا من التمويل الالزم خمتلفة اآلجال لعدم قدرهتا على توفري الضمانات املصرفية امل
  1.لتطوير مؤسساهتا و إنتاجها و تقنياهتا اإلنتاجية املستخدمة 

 : المعوقات التسويقية -4
جعلها تواج  ضعفا لكفاءة املؤسسات الصغرية إن الصعوبات املالية أعاله اليت تعاين منها            

 املعلومات الكافية عن الطبيعة اليت تعمل في  وأذواق وتفضيالت املستهلكني التسويقية، لعدم قدرهتا على توفري
 .يف منطقة عملها

يعد ارتفاع تكاليف النقل من املشاكل التسويقية املهمة اليت تواج  املؤسسات الصغرية و هذا سيضعف من  -
 .إمكانية انتشار املنتج إىل أسواق أبعد من مكان تواجد املشروع

فز املادية للمنتجات احمللية مبا جيعلها غري قادرة على منافسة املنتجات األجنبية املستوردة،         ضعف احلوا -
و ضعف إجراءات احلماية التجارية واحلكومية و عدم قدرهتا على منع عملية إغراق السوق، مما يعد من 

 .العوامل احملبطة هلذه املؤسسات
الالزمة لتطوير اإلنتاج و استخدام تكنولوجيا متطورة قد يبقى اإلنتاج نتيجة عدم توفر اإلمكانيات املالية  -

بشكل  التقليدي، ومن مث جيعل املستهلك احمللي يفضل املنتجات األجنبية املماثلة يتصف هلذه املؤسسات 
لد بكون  تقليديا وعدم اعتماده على املعايري الدولية يف هذا الشأن مما يضعف حوافز العمل وروح اإلبداع 

  2.العاملني 
 : المعوقات على المستوى الكلي  -5
تدين مستوى اخلدمات و الرعاية االجتماعية للعاملني قياسا إىل تلك اليت تقدم للعاملني يف املؤسسات  -

 .االقتصادية الكبرية األخرى

                                                           
  .11 – 15، ص  3221مؤسسة شباب اجلامعة ،  ،الصناعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في التنمية، سيد أمحد أو فتحي السيد عبده -1

.25يسعد عبد الرمحن ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 2  
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 . املؤسسات الصغرية و املتوسطةغياب هيئات تتكفل بتدريب دوري ألصحاب  -
 . جدوى اقتصادية قياسية هلذه املؤسسات الصغرية، وعدم محاية املنتوج الوطين من التدفق عدم وجود دراسة -
 .نقص نظام املعلومات املتاحة للمؤسسات الصغرية و املتوسطة حول األسواق املتعامل معها -
 .الصعوبات املتعلقة بالعقار الصناعي -
 .غياب املتغريات الضريبية و اجلمركية -
 .ت الوسيطة و املتمثلة يف البورصةغياب الفضاءا -

 :حسب أصحابها المؤسسات الصغيرة و المتوسطةالعراقيل التي تواجه ( 3)الجدول رقم
 % المؤسسات الصغيرة و المتوسطةنسبة  العراقيل

 %31.1 صعوبة احلصول عل القروض 
 %31.3 (قطاع غري رمسي) املنافسة غري الشرعية 

 %93.1 العقار
 %3 معدل الضرائب

 % 3 تغيري يف السياسة االقتصادية 
 % 1.2 الفساد

Source :4 benabdalla , l’économie algérienne entre réformes et 
ouverture : quelle priorité CREA ,Alger , 2005, p 16. 

ي استراتيجيات التمويل و تفعيل دور المؤسسات المصغرة و الصغيرة و المتوسطة ف: المبحث الثالث 
  .التنمية االقتصادية

العائق األساسي الذي يواج  املؤسسات الصغرية و املتوسطة بالدرجة األوىل، هو نقص للتمويل   إن         
الذي تشتكي من  هذه املؤسسات سواء العمومية أو التابعة للقطاع اخلاص، تبلغ درجة معاناهتا حدا كبريا 

فاملؤسسات الصغرية و غريها من املؤسسات . ي متنح القروضفاملؤسسات اخلاصة تفرض عليها عدة شروط لك
ال تستطيع متويل نشاطاهتا ذاتيا بدون اللجوء إىل التمويل اخلارجي الذي يبقى عائقا على تطورها ومواصلة 

 .حياهتا على املدى البعيد 
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اريع اخلاصة تزايدت الدعوات لدور اكرب للقطاع اخلاص يف النشاط االقتصادي و تعد املؤسسات و املش
 .املتوسطة و لصغرية حمورا أساسيا يف القطاع اخلاص نظرا للسمات اليت يتصف هبا

 مفهوم التمويل ومصادره : المطلب األول 
تتغري طرق التمويل اليت تتبعها املنشآت يف حتويل عملياهتا حبسب حجم كل منشأة و شكلها القانوين وحقل 

 .وف و األوضاع اخلاصة اليت متر هبا املنشأةالنشاط الذي تعمل في ، وأيضا حسب الظر 
إن جتهيز املشروعات االستثمارية باملعدات و األصول الرأمسالية سواء عند إنشاء :  مفهوم التمويل -1

املشروع أو عند إحالل وحتديد معدات  و جتهيزات  ميثل حتدي كبري أمام املؤسسة، إذ يلزم هلذا املشروع األموال 
كاليف  سواء من رأس املال املدفوعة عند بداية املشروع  أو عن طريق االقرتاض مع تقدمي الالزمة لتغطية ت

 .ضمانات السداد الالزمة أو من االحتياطات و خمصصات  املالية وهو ما يعرف بالتمويل 
 :هذا األخري الذي بالرغم من اختالف التعريف املقدمة ل  إال أهنا تصب يف قالب واحد وهو أن  
 .ويل يقصد ب  تدبري األموال و املبالغ النقدية الضرورية لقيام املؤسسة باملشاريع االستثماريةالتم -
كما أن التمويل يتضمن مجيع القرارات اليت تتخذها اإلدارة املالية جلعل استخدام األموال استخداما   -

النظر إىل القضايا املالية على اقتصادي مبا يف ذلك االستخدامات البديلة و دراسة تكلفة املصادر املتاحة و 
 .اهنا غري منفصلة عن أعمال كثرية يف املشروع كاإلنتاج التسويقي

التمويل على جمموعة من األسس و احلقائق اليت تعامل يف تدبري األموال وكيفية استخدامها سواء كانت  - 
 1.هذه األموال ختص األفراد أو املنشآت األعمال أو األجهزة احلكومية 

 :مصادر التمويل . 2
 :المصادر الداخلية للتمويل  -أ

هي وسيلة ضرورية لتأسيس سيولة املؤسسة و ميكن رفع األموال اخلاصة عن طريق التمويل  :األموال الخاصة 
 .الذايت ، األسهم ، األرباح
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اليت تقوم هو عبارة عن مفهوم يدين القدرات الذاتية للمؤسسة على متويل االستثمارات  :التمويل الذاتي -
هبما وميكن حساب التمويل الذايت للمؤسسة جبمع االهتالكات السنوية و املؤونات اليت تقوم هبا املؤسسة على 

 1.سبيل االحتياط و األرباح احملققة سنويا بعد أن تطرح منها الضرائب و األرباح املوزعة 
ات الصغرية جدا ويساعد بشكل فعال يف كما أن التمويل من املصادر الذاتية أو العائلية يعتمد على املدخر 

جتميعها من األفراد العاديني ميكنها من مواجهة مشاكل السيولة نتيجة عدم قدرهتا على بيع منتوجاهتا يف الفرتة 
 .املناسبة أو إذا فوجئت بارتفاع أسعار املوارد األولية اليت حتتاج إليها

ك الذي يثبت هذا احلق القابل للتداول وفقا للقانون هو حق املسامهة يف شركة األموال وهو الص: السهم -
التجاري، و ميثل احلق املساهم يف االشرتاك يف اجلمعيات العمومية وحق التصويت فيها كما أن  يعطي حق 

احلصول على إجراء من األرباح يف حالة الربح و للسهم عدة أشكال من بينها السهم العادي و السهم 
 .املمتاز

تلك القيمة املالية الزائدة اليت حققتها املؤسسة خالل نشاطها و الذي يوزع حسب مشاركة   هي :األرباح -
 : كل فرد ويتم حساب  األرباح أو النتيجة الصايف كالتايل 

 .اخلصوم  -األصول = النتيجة الصافية 
ليس بإمكان  إن التمويل الداخلي يشكل طريقة غري مرغوبة من طرف ممتلك املؤسسة و علي  يظهر جليا أن 

 اإلسرتاتيجية املالية أن تكتفي بالتمويل الداخلي فقط ، فاللجوء إىل اإلقراض هو ضرورة حتمية للمؤسسات
لذلك فال ميكن للمؤسسة أن تنتظر إلفراز مواردها اخلاصة الالزمة ، فلهذا يتحتم عليها اللجوء إىل مصادر 

 .مصادر متويلية أخرى ملواجهة نفقات االستغالل 
 :صادر التمويل الخارجية م -ب
 :التمويل عن طريق البنوك التجارية -
البنك هو مؤسسة يتم في  التقاء عرض النقود بالطلب عليها مهمت  األوىل هي قبول : تعريف البنوك التجارية  

الودائع من أطراف و إقراضها من أطراف أخرى فإن وظيفت  األساسية هي جتميع األموال و توظيفها يف 
االقتصادي و القيام ببعض اخلدمات املرتبطة هبذه املعامالت و نستخلص من هذا التعريف أن للبنك  النشاط

 :مهمتني أساسيتني 
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 حتصيل األموال عن طريق الودائع. 
 خلق نقود املصرفية عن طريق القروض 

ر دورية مع هو عقد مبقتضاه تؤجر معدات و آالت لقاء أقساط اجيا :التمويل عن طريق االئتمان االيجاري 
إمكانية التنازل عنها يف هناية الفرتة املتعاقد عليها وهذا األسلوب يف التمويل تتواله مؤسسات متخصصة 

 .تشرتي السلع و تؤجرها للمؤسسات اليت حباجة إليها
إن االئتمان االجياري ال ينصرف إىل منح أموال نقدية إىل املقرتض وإمنا يقوم بدل ذلك بتقدمي أصول إىل 

 .بونالز 
 ومن خصائص االئتمان االجياري 

 . املبلغ ال يدفع مرة واحدة بل بأقساط تسمى بثمن اجيار الذي يتجزأ إىل ثالثة أقساط
 ."مصاريف االسغالل( + البنك)الفائدة اليت تعود للمؤسسة املؤجرة +االستثمار+ مثن شراء = مثن االجيار "

ملكية هذا األصل تعود إىل املؤسسة املؤجرة بعد انتهاء فرتة املؤسسة املستأجرة  هلا حق االستعمال فقط لكن 
 : العقد هناك ثالثة اختيارات 

املؤسسة املستأجرة حتدد العقد أو طلب حتديد عقد اإلجيار وفقا لشروط جديدة أما املؤسسة املستأجرة حتدد 
( دون ملكية األصل) ل العقد أو حتديد طلب عقد اإلجيار وفقا لشروط جديدة أمام تقوم بشراء هذا األص

 .بالقيمة املتبقية و املنصوص عليها يف العقد مع انتقال ملكية األصل املؤسسة املستأجرة
   1. التنازل عن األصل للمؤسسة املؤجرة مع انتهاء العالقة

 لكل بلد يف العامل بساسة اقتصادية وتنموية يتبعها أو يعمل على حتقيقها من أجل حتقيق:  أهمية التمويل
الرفاهية ألفراده و تتطلب هذه السياسة التنموية وضع اخلطوط العريضة هلا و املتمثلة يف ختطيط املشاريع 

 .التنموية وذلك حسب احتياجات و قدرات البالد التمويلية 
ومهارات تنوعت املشروعات فإهنا حتتاج اىل التمويل لكي تنمو و تواصل حياهتا ،حيث يعترب التمويل مبثابة 

اجلاري للمشروع ، ومن هنا نستطيع القول أن التمويل ل  دور فعال يف حتقيق سياسة البالد التنموية الدم 
 : وذلك عن طريق 

 .توفري رؤوس األموال الالزمة إلجناز املشاريع اليت يرتتب عليها -أ
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 .توقري مناصب شغل جديدة تقضي على البطالة  -
 .حتقيق التنمية االقتصادية للبالد -
 .داف املسطرة من طرف الدولة حتقيق األه -

 1. (.اخل...توفري السكن ، العمل) حتقيق الرفاهية الفراد اجملتمع عن طريق حتسني الوضعية املعيشية هلم  -ب
 طرق تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة : المطلب الثاني 

وير االقتصادي يف أي بلد ملا تعترب املؤسسات الصغرية و املتوسطة واحدة من الدوافع األساسية للتط        
تتمتع ب  من مهارات متنوعة يف جانب املهارات التنظيمية و القدرة على االبتكار و ذلك من خالل طرق 

 : متويل املؤسسات الصغرية و املتوسطة و اليت تتمثل يف 
 2: قروض االستغالل . 1
ميكن أن تصل إىل ) ان ال تتعدى سنة وهي عبارة عن قروض قصرية األجل مدهتا يف غالب األحي           

فهي تستعمل من طرف املؤسسة لتمويل احتياجاهتا يف جمال االستغالل العادي أي هدفها متويل ( سنتني
األصول املتداولة سواء قيم االستغالل أو القيم اجلاهزة للمؤسسة ، وميكن تصنيف هذه القروض إىل قروض 

 .الصندوق و قروض عن طريق التوقيع
 حقوق ) هي القروض موجهة لتغطية إما كل احتياجات دورة االستغالل  :الصندوق  قروض +

عن طريق ( خمزون ، حقوق ) بواسطة قروض اخلزينة أو جزء حمدد من األصول املتداولة ( خمزون
 .الصندوق اخلاصة

ض توضع يف وهي القروض اليت تسمح للمؤسسة بتغطية العجز يف خزينتها، أي هذه القرو : قروض الخزينة -
متناول املؤسسة عندما تكون احتياجاهتا يف رأس املال العامل تفوق بصفة دائمة أو مؤقتة إمكانية رأس مال 
عملها، فتهدف إذا إىل متويل التفاوت بني إيرادات ومصاريف االستغالل و تشمل قروض اخلزينة أربع أنواع 

 .ية وقروض الربطتسهيالت الصندوق ، السحب على املكشوف ، قروض مومس: وهي

                                                           
1 - www.acc4arab.com/acc/showt hread.php/1988. 
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هي القروض اليت تسمح للمؤسسة باستدراك الفارق القصري بني إيراداهتا و نفقاهتا  :تسهيالت الصندوق . 1
و استعماالهتا السريعة و املتتالية أي ميكن ( بضعة أيام يف الشهر) ، تتميز هذه القروض مبدهتا القصرية 

 .جتديدها خالل هناية كل شهر
يعترب من القروض القصرية األجل األكثر استعماال  األجل األكثر استعماال : ف السحب على المكشو . 2

فهو يسمح للمؤسسة مبواجهة النقص يف اخلزينة الناتج عند عدم كفاية رأس املال العامل، هذا النوع من 
 القروض يقدم  البنك لعاملي  حيث يسمح ل  بان يسحب ملا يزيد عن رصيد حساب  اجلاري الستعمال  يف

 .الرفع من الطاقة اإلنتاجية أو ملواجهة التدهور يف رقم األعمال
هذه القروض موجهة إىل املؤسسات اليت متارس نشاطا مومسيا مرابطا مبرحلة أو فرتة  :قروض موسمية . 3

قصرية يف السنة سواء لإلنتاج أو للتوزيع فهو يسمح مبواجهة نفقات اإلنتاج و التخزين و اسرتجاع هذا القرض 
 .مرتبط باملبيعات

مينح هذا القرض ملواجهة احلاجة إىل السيولة املطلوبة لتمويل عملية مالية يف الغالب  :قروض الربط . 4
حتققها شب  مؤكد ، ولكن مؤجلة ألسباب خارجية أخرت تطبيقها يهدف إىل حتقيق الفرص املتاحة أمام 

 .املؤسسة يف انتظار حتقق العملية املالية حمل التمويل
 les crédits de caisses spécifiques1قروض الصندوق الخاصة -

هي قروض قصرية األجل خمصصة لتمويل جزء حمدد من األصول املتداولة مثل متويل املخزون ، خصم         
 .اخل... األوراق التجارية 

الصفقات  وجند من بني هذه القروض ما يلي  اخلصم التجاري ، تسبيقات على البضاعة و تسبيقات على
 .العمومية 

هي العملية اليت مبقتضاها يقوم البنك بوضع حتت تصرف حامل الورقة التجارية غري  :الخصم التجاري  .9
 .املستحقة مبلغ هذه الورقة مقابل حتويل ملكية هذا السند إىل البنك

ل هي قروض اليت تسمح بتمويل خمزون معني،مقابل بضاعة تبقى كرهن خال :تسبيقات على البضاعة .3
 .مدة القرض
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ملزاولة املشاريع ( املقاولني) هذه التسبيقات متنح ألصحاب املشاريع  :تسبيقات على الصفقات العمومية .2
ونظرا لتأخر اإلدارة العامة يف الوفاء ... ( واليات ، بلديات ) احملصل عليها من اتفاق مع اإلدارة العامة 

قاول أو املورد إىل القرض من البنك للمشروع أو إجناز مشروعةه بالتزاماهتا فيما خيص نفقات املشروع، يلجأ امل
 .على أن يسدد هذا القرض عند حتصيل مستحقات  من اإلدارة العامة 

وهي أن البنك يعطي تعهدات يف حالة عدم الدفع أي أن القروض بالتوقيع هي : قروض عن طريق التوقيع * 
ملديونتهم عند التعامل مع الغري وذلك على شكل كفاالت، تعهدات يقدمها البنك التجاري لزبائن  ضمانا 

 .ضمان احتياطي أو قبول عندما تكون غري قادرة على الدفع 
هذا النوع من القرض ال يعطي تدفقات نقدية من تاريخ االستحقاق ويلجأ الزبون إىل هذا القرض لتعجيل 

 .مدخالت  أو تأجيل خمرجات  
ن تعهد لضمان القروض النامجة عن خصم األوراق املالية أين يتعهد هو عبارة ع :الضمان االحتياطي -

البنك بتسديد الورقة التجارية يف مبيعات استحقاقها إذا كان املدين الرئيسي يف حالة عجز عن التسديد ، هذا 
أو بعبارة أخرى ذات نفس ( bon pour aval) 'التعهد معطى على شكل توقيع على الورقة التجارية

 .املضمون
يدفع الورقة التجارية يف ميعاد استحقاقها، و يتم هذا ( البنك) القبول هو تعهد املسحوب علي   :القبول -

و هذا التعهد هو ( bon pour aval)القبول بتوقيع املسحوب علي  على ظهر الورقة التجارية بعد كتابة 
ع يستعمل خاصة يف التجارية السماح للزبون بكسب ثقة املوردين أو احلصول على قرض آخر و هذا النو 

 .اخلارجية ومن أمهها االعتمادات املستدينة
هي عبارة عن توقيعات من طرف البنك يتعهد هبا بتسديد كل التزامات زبونة يف  :الكفاالت الممنوحة -

 :  حالة تأخر عن التسديد و تنقسم الكفالة عموما إىل 
 .كفاالت على األسواق العمومية . 9
 .كية كفاالت مجر . 3
 1.كفاالت ضريبية . 2
 : قروض االستثمار . 2
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إن النشاطات االستثمارية هي تلك األعمال اليت تقوم هبا املؤسسات على فرتات طويلة فهي هدف           
إىل احليازة على عقارات او احلصول على وسائل اإلنتاج ومعدات  و ميكن القول أن االستثمار هو التضحية 

د يف سبيل احلصول على استهالك مستقبلي غري أكيد، و بالتايل فهو ينتج عن  نفقات  باستهالك حايل أكي
كبرية تشكل عبئا ثقيال على املؤسسات فالعديد من املؤسسات الصغرية و املتوسطة جتد صعوبات يف حتمل 

لبنوك لتلبية هذه هذه األعباء الضخمة ومن  عرقلة نشاطاهتا االستثمارية و بالتايل فهي مضطرة إىل اللجوء إىل ا
 .احلاجات

  1:عمليات القروض الكالسيكية لتمويل االستثمارات . 3
هذا النوع من القروض موج  لتمويل االستثمارات او املشاريع اليت ترتاوح مدهتا  :قروض متوسطة األجل -

ئل اإلنتاج ، تبني سنتني إىل سبعة سنوات وموضوع  يف الغالب متويل مشرتيات املعدات و اآلالت و كذا وسا
و املقل فلطول مدة هذه القروض فإن البنك يكون معرض لعدة خماطر متعلقة إما بطبيعة هذه القروض أو 

باحلالة املالية لطالب القرض وهو خطر عدم التسديد، و ميكن أن منيز بني نوعني من القروض املتوسطة 
 : األجل

هنا بالقروض اليت يستطيع البنك إعادة خصمها و يتعلق األمر  :قروض متوسطة األجل قابلة للتعبئة -1
لدى مؤسسات مالية أخرى ، أو لدى البنك املركزي و يسمح ل  ذلك باحلصول على سيولة يف حالة احلاجة 

إليها دون انتظار أجل إستحقاق القرض، وهذا ما يؤدي إىل  التقليل من خطر جتمد األموال وكذا جتنب 
 .مشكلة نقص السيولة 

وهذا يعين أن البنك ليس باستطاعت  إعادة خصم هذه  :سطة األجل غير قابلة للتعبئة قروض متو -2
القروض لدى مؤسسة مالية أخرى او لدى البنك املركزي ، وبالتايل فإن البنك يكون مضطرا لالنتظار إىل هناية 

يوقع البنك يف أزمة  مدة القرض السرتجاع أموال  ومن  هناك خطر جتمد األموال ، كما أن هناك خماطر مرتبطة
 .نقص السيولة

 
 
 

                                                           

.52، ص  9115، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  التمويل و اإلدارة المالية في منظمات االعمالحممد عثمان امساعيل محيد ،  - 1  
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 : bail leasing -créditتمويل عن طريق القرض االيجاري . 4 
تنجز عملية القرض االجياري على أساس عقد االجيار و ميكن أن يتضمن اوال حق اخليار بالشراء        

 أو على احملالت التجارية أو لصاحل املستأجر و يقع بالضرورة على أصول منقولة او عقارية ذات استعمال مهين
 : املؤسسات احلرفية من هنا يتبني لنا ما يلي 

 .عملية جتارية و مالية أي عملية اقتصادية  :طبيعة العملية  -
 .املصارف ، املؤسسات املالية و شركات تأجري مؤهلة قانونيا و معتمدة  :المؤجرون -
 .ن أو األجانب الطبيعيون كانوا أو معنويوناملتعاملون االقتصاديون اجلزائريو  :المستأجرون -
 1.أموال  منقولة و عقارية ، حمالت جتارية نالحظ هنا توسع املشرع اجلزائري :موضوع االيجار -

يف دائرة األصول املؤهلة لتكون موضوع أو حمل االجيار جتدر اإلشارة هنا إىل أن هذه األصول جيب أن تكون 
مما يشجع ويعطي األولوية لالنعاش االقتصادي، من خالل هذا التخصيص . موجهة لالستعماالت املهنية فقط

 ...(صناعي ، فالحي ، جتاري ، خدمايت) لصاحل االستعمال املهين 
اليت تعرف قرض  9111//92/29املؤرخ يف  11/92حسب املادة األوىل من األمر : خيار الشراء -

 .اريف و املؤسسات املالية أو الشركة تأجري مؤهلة قانونيااإلجيار كعملية جتارية و مالية منجزة بواسطة املص
حسب هذه املادة ميكن أن يدمج كما ميكن أن ال يدمج خيار الشراء ، وهذه التفرقة أساسية مع التشريع 

 .الفرنسي الذي يورد لدى اخليار داخل نص عقد االجيار
 : التمويل عن طريق رأس المال المخاطرة  -5

الشركات ) التمويل شكل من أشكال التمويل اخلاص املوج  للمؤسسات املصغرة يف البورصة  يعترب هذا        
 (.املصغرة يف البورصة تلجأ إىل هذه األخرية لتغطية احتياجاهتا من األموال اخلاصة

رأس املال املخاطرة حسب التعريف هو أن تساهم املؤسسات اخلاصة يف هذا النوع من التمويل يف رأس مال 
من رأس مال املؤسسة  % 32سة اخرى حباجة إىل التمويل تكون هذه املسامهة مقدرة على األقل بـــ مؤس

سنوات ، باملقابل يصبح هلا احلق باالشرتاك يف عملية تسيري و اختاذ  92و  5املستفيدة و ملدة حمددة بني  
 :وجيب توفر ثالث أطراف وهيالقرارات و هذا لضمان رأس املال الذي شاركت ب  وللقيام بعملية التمويل 

 .املؤسسة املختصة يف هذا النوع من التمويل. 9

                                                           
1
 19يسعد عبد الرمحان ، مرجع سبق ذكره ، ص   - 



 التمويل وإستراتيجية البنكية بالمؤسسات التأمينية المؤسسات ارتباط مدى:  الثاني الفصل

والمتوسطة والصغيرة صغرةالم المؤسسات تنمية في . 
 

67 
 

 .املستثمرين الذين يودعون رؤوس أمواهلم. 3
 .ثروة املؤسسات املستفيدة . 2

إن رأس املال املخاطرة من أحسن أشكال التمويل املوج  للمؤسسات الصغرية و املتوسطة، حيث أن           
 .املؤسسات و هذا بوجوده كشريك األصول و كذا يف منهجية التحليل و القراريتكيف مع طبيعة هذه 

كما عمليات التمويل برأس مال املخاطرة ختتلف وذلك على حسب وضعية املؤسسات املستفيدة ، حيث أن  
لكل مرحلة من مراحل حياة املؤسسة يقابلها نوع خاص من التمويل برأس مال املخاطرة ، ومن هذه األنواع 

 : د ما يلي جن
هو متويل خمصص للتطور املبدئي للمشروع أين يكون رأس املال موج   :التمويل قبل البدء في المشروع * 

 .لدراسة جدوى املشروع قبل البدء الفعلي لنشاط املؤسسة
عند اإلنشاء تتدخل مؤسسة رأس املال املخاطرة من أجل تغطية النقص يف  :التمويل الخاص ببدء النشاط  *

 .موال اخلاص وهذا بالبدء الفعلي لنشاط املؤسسة األ
هذا التمويل خاص بتطوير املؤسسة يف الوقت الذي تكون في  احلاجة ملحة لرؤوس  :التمويل التطويري * 

 .أموال جديدة مهمة 
 إن مسامهة شركات رأس املال املخاطرة ليست يف اجملال املايل و إمنا تلعب :فائدة رأس المال المخاطرة * 

 ( . استشارات مالية و اختيار االستثمارات) دور املستشار و املساعد ملدير املؤسسة 
 : عالقة المؤسسات المصغرة و الصغيرة و المتوسطة بالتنمية : المطلب الثالث 

قبل البدء يف مسألة اعتماد املؤسسات املصغرة و الصغرية و املتوسطة يف التنمية جيدر بنا حتديد             
 1: هوم التنمية االقتصادية ، حيث ينقسم الفكر االقتصادي يف تعريف  للتنمية إىل تيارين رئيسينيمف
أحدمها ميثل الفكر االقتصادي يف الغرب ، ويستمد مفهوم  من جتربة النمو االقتصادي العريب وال مييز غالبا * 

ار إىل العملية اهلادفة إىل خلق طاقة بني املمول و التنمية ، حيث تشري التنمية االقتصادية حسب هذا اخلي
 .تؤدي إىل تزايد دائم يف متوسط دخل الفرد احلقيقي بشكل منظم لفرتة طويلة من الزمن 

                                                           
، دار اجلامعة  ي التوازن الجهوياالستثمار و إشكالية التوازن ودور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة فهبلول ، حسن  حممد بلقاسم  - 1

  .951 – 952، ص للنشر
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أما التيار اآلخر ميثل  اقتصاديي العامل الثالث و الذي متثل التلميذ من خالل  العملية اليت ينتج عنها حتوالت * 
تقل يف ظلها ظاهرة عدم املساواة و تزول بالتدريج مشكلة البطالة و الفقر هيكلية ، اقتصادية، اجتماعية اليت 

 .و اجلهل و املرض 
و املالحظ أن  رغم كون هذين التيارين متفقات على أن القاعدة األساسية للتنمية تتمثل يف إجياد          

ادة كفاءة اجملتمع لتحقيق تزايد البناء اإلنتاجي املادي و البشري القادر على رفع متوسط إنتاجية الفرد وزي
منتظم يف إنتاج السلع و اخلدمات يفوق التزايد يف عدد السكان ، إال أهنما خيتلفان حول أمهية الرتكيز على 

تقليل ظاهرة عدم املساواة و ضرورة توزيع أكثر عدالة لعائدات التنمية مما تقدم ميكن تعريف التنمية االقتصادية 
وحو إجياد حتوالت يف البناء االقتصادي االجتماعي تكون قادرة على تطوير طاقات واعية موجهة : بأهنا 

إنتاجية مدعمة ذاتيا تؤدي إىل حتقيق زيادة منتظمة يف متوسط الدخل احلقيقي للفرد على املدى املتظور و يف 
كافأة و بني كل الوقت نفس  يكون موجهة وحو تطوير عالقات اجتماعية سياسية تكفل زيادة االرتباط بني امل

من اجلهد و اإلنتاجية ، كما تستهدف توفري احلاجات األساسية للفرد و ضمان حق  يف املشاركة وتعيق 
 .متطلبات  و استقراره يف املدى الطويل

  أهداف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في مجال التنمية : 
 : النوع من املؤسسات يتمثل يف  إن اهلدف من وجود هذا :أهداف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة . 1
 .توفري فرص العمل وزيادة مدخول األفراد و العائالت -
 .تعزيز و ترسيخ مفاهيم العمل احلر و نشر ثقافة السوق -
 .إدخال و حتريك رؤوس األموال الراكدة يف الدورة االقتصادية لزيادة االنتاجية  -
 .توسيع قاعدة املستفيدين من متويل املصاريف -

فالدولة هتدف إىل إنشاء هذا النوع من املؤسسات حىت  :أما األهداف المنتظرة من المؤسسات المصغرة 
 1: تتمكن من حتقيق األهداف التالية 

استحداث فرص عمل بصورة مباشرة خاصة لفئات الشباب أو بصورة غري مباشرة بالنسبة للعمال املسرحني  -
 .ة أخرىو الذين مل يسعفهم احلظ يف التوظيف مر 

                                                           
: ، امللتقى الوطين االول حول  أساليب تمويل المؤسسات الصغير و المتوسطة في مجال الصناعات التقليدية و الحرفحممد زيدان ،  - 1

  .31، ص  3223أفريل  1- 1املؤسسات الصغرية و املتوسطة ودورها يف التنمية ، األغواط 
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ترقية روح املبادرة الفردية و اجلماعية و احملافظة على الصناعات التقليدية و احلرفية من خالل ربط تواصل  -
 .األجيال

 .احملافظة على التوازن بني املناطق على املستوى الوطين خاصة بني الريف و املدينة -
 .تنمية االقتصاديةإعادة إدماج املسرحني و خلق مداخيل جديدة تساهم يف رفع ال -

وأكد الدكتور ماهر احملروك مدير مكتب املنشئات الصغرية واملتوسطة يف األكادمية  العربية للعلوم املالية و 
املصرفية يف امللتقى األول للمنشآت الصغرية و املتوسطة يف األكادميية أمهية هذه املنشآت و اليت منطلق 

كافحة الفقر و البطالة من خالل تطوير املهارات الفنية و اإلدارية      أساسي لزيارة الطاقة االنتاجية تساهم مب
من  % 12 – 52و التسويقية وختفيض الضغط عن القطاع العام يف تأمني الوظيفة حيث ستوظف من 

 1.القوى العاملة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 33 – 35، امللتقى األول ، املنشآت الصغرية و املتوسطة ، دمشق ، سوريا ، بتاريخ  دور المؤسسات الصغيرة و المتوسطةماهر احملروك ،  -1

  .3221أفريل 
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 خالصة 

روع البنوك اليت تعمل يف عرب شبكات ف Bancassurance ازدهر ىف الفرتة األخرية التأمني البنكى
القطاع املصريف وذلك كأحد السبل التسويقية احلديثة للخدمات التأمينية اليت تستند على الثقة املتبادلة بني 

البنك وعمالئ  واليت تنسحب على املعامالت التأمينية األخرى للعميل ولقد حققت شركات تأمينات احلياة 
تطاعت أن جتتذب شرحية كبرية من عمالء البنوك وتسوق هلم تغطيات جناحاً ملحوظاً يف هذا اجملال حيث اس

تأمينية يف شكل حزم وبرامج تأمينية لتعليم األبناء وزواجهم وكذا برامج التقاعد اليت توفر معاش شهري ومزايا 
 .أخرى للعميل عند التقاعد

 

 
 

 
 



 
 
 
 
  
  
  
  

  
  
  
 
 
 
  
 
 

دراسة تطبيقية للبنك الوطني الجزائري وإطار  

وصندوق الكفـالة   ANSEJعمله مع الوكالة  

  المشتركة لضمان أخطار القروض
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 : تمهيد 
 ،يلعب البنك اجلزائري كغريه من البنوك دورا مهما من خالل توظيفه ألموال ومنحة ملختلف القروض

كما يساهم من خالل ر و االنفتاح على اقتصاد السوق ،وبذلك يساعد على توسيع االستثمارات و االزدها
مقابل رهن األراضي أو  ،أو املؤسسات األفرادتقدميه للقروض يف متويل املشاريع االستثمارية اليت يقوم هبا سواء 

جيدا  للبنك يكون هذا األخري على دراسته وهلذا عندما يقدم العميل على طلب قرض .املعدات أو السكنات
للمشروع  وأول عمل يقوم به البنك عند دراسته ،وقياس مدى عائده على االقتصاد الوطين عامة و عليه خاصة

       حقيقي أو ومهي ، وكذا من صاحب املشروع وبعدها البدء يف دراسة مالية هو التأكد من صحته إن كان
و اقتصادية للتقييم املشروع وهبذا يكون البنك قد يساهم بدرجة كبرية يف انتعاش االقتصاد من خلل قروض 

    باشرة على تشجيع الشباب على العملاستثمارية ممنوحة من طرف البنك ، هو بذلك يساعد بصفة غري م
و تنشيط االستثمار احمللي مبشاركة مؤسسات مالية أخرى على سيبل الصندوق الكفالة املشرتكة لضمان 

 .أخطار القروض
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 المؤسسات الداعمة لتشغيل الشباب  ميات حول البنك الوطني الجزائري وعمو : المبحث األول 
 

ه و ميكن تقدمي ،التجارية يف اجلزائر اليت ظهرت بعد التأميميعترب البنك الوطين اجلزائري أحد أهم البنوك        
وتقدمي عالقته باملؤسسات املالية األخرى اليت  ،من خالل نشأته و تعريفهكأي بنك من البنوك التجارية ،

 .تكون بدورها داعمة لتشغيل الشباب
  BNAالتعريف ببنك الوطني الجزائري : المطلب األول 

 : نشأة البنك الوطني الجزائري  -1
على شركة وطنية تسري  81/66/8666بتاريخ  871 – 66مبرسوم  وطين اجلزائريأسس البنك ال        

فية ما  م تتعارض مع بواسطة القانون األساسي هلا و تشريع التجاري و التشريع الذي خيص الشركات اخل
 .هلا املنشئالقانون األساسي 
إال أن الوضعية أختلت بعض الشيء  ،جمليون د  06شركة وطنية برأس مال  ا أسست علىعلى الرغم من أهن

، باملائة 5مبفهوم شركة وطنية وذلك من خالل املادة السابعة مسح للجمهور باملسامهة يف رأس املال املعدل 
 .وميكن أن يصل إىل حد مبلغ املسامهة الدولة يف رأس ماله و الذي أشرنا إليه أعاله 

هذه  مجيع ، أين مت شراء8676وضع حد هلذه املسامهات اخلاصة يف رأس مال البنك حبلول عام  ومت
حسب القانون األساسي فإن مجيع البنك يسري من  ،بح البنك ملك الدولةاملسامهات من طرف الدولة ليص

ل ومتيل خمتلف ويعمل كبنك ودائع قصري وطويل األج ،قبل رئيس مدير عام وجملس إدارة من خمتلف الوزارات
حاجيات االستغالل و االستثمارات جلميع أعوان االقتصاد جلميع القطاعات االقتصادية كالصناعة ، التجارة 

كما أهنا استخدمت كأداة لتحقيق سياسة احلكومة يف التخطيط املايل بوضع القروض على . اخل...، الزراعة 
 .لوضع القروض الطويلة و املتوسطة األجل املدى القصري و املسامهة يف اهليئات املالية األخرى

 : تقوم بــــــ  ا أنكما أهن
 .متويل التجارة اخلارجية  -*
 .قبول الودائع بكل أشكاهلا  -*
 .إعطاء قروض و تسبيقات بدون أو بضمانات -*
 . أو األجلالتدخل يف العمل الصرف اآلين -*
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 .العمل كمراسل للبنوك اخلارجية  -*
العمومية  اخلزينةو كل السندات كسندات  ،حمفظة األوراق التجاريةيف  اإلمضاء ، خصم وشراء أو أخذ  -*

له حق  أن كان قام البنك الوطين اجلزائري بكل الوظائف كأي بنك جتاري إال 8610اخل ، وحىت سنة ....
 .بيقا لسياسة احلكومة يف هذا اجملالو هذا تط ،االمتياز يف متويل القطاع الزراعي مبد الدعم املايل و القروض

تسري  ،أصبح البنك اجلزائري مؤسسة عمومية اقتصادية على شكل شركة باألسهم 86/60/8616يف  -*
 8611جوان  08يف  886 – 11و قانون  80/68/8611يف  61 – 11و  68 – 11وفقا لقوانني 

، وبقيت تسميته بالبنك الوطين ري من نفس السنة و بقانون التجاسبتمرب 01يف  877 – 11و قانون 
سنة ابتداء  66وحددت مدته بــــ  ،شي غيفارة عشار  61و بقي املقر االجتماعي باجلزائر بــــ  bnaاجلزائري 

 .من التسجيل الرمسي للسجل التجاري 
، سهمسيسه مبليار دج مقسم إىل ألف وينقسم رأمسال البنك الوطين اجلزائري و الذي حدد يف أول مجعية تأ

 : قيمة كل سهم مليون دج ومقسمني بني 
 ".اإلنتاجوسائل " مكتتب فيها من صندوق املسامهة  156إىل  8حصة من . 8
 ".املناجم ، احملروقات، اهليدروليك" حصة مكتتب فيها من صندوق املسامهة  766إىل  158من . 0
 ".الغذائية الصناعات" حصة مكتتب فيها من صندوق املسامهة  666إىل  768من . 1
 "الصناعة املختلفة" حصة مكتتب فيها من صندوق املسامهة  8666إىل  668من . 4
 : تعريف البنك الوطني الجزائري  -2

حتويلها إىل قروض متنح  إن البنك الوطين اجلزائري عبارة عن مؤسسة هتدف إىل مجع األموال و         
، و اآلخرون الذين هم حباجة إليها األموال، و بالتايل هناك أعوان اقتصاديني يعرضون فائضا يف رؤوس لطالبيها

، على هذا األساس يعترب البنك وسيط بني طاليب وعارضي مر على املستوى الدويل أو احملليسواء تعلق األ
 .رؤوس األموال

ن اخلدمات لتلبية حاجاهتم و باملقابل ليبحث وحىت جيلب البنك زبائنه و حيافظ عليهم يقوم بعرض مجلة م
 .النامجة عن نقها األخطارو أمواله من  إليداعاتهالزبون عن محاية 
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، بعد االستقالل كان على اجلزائر أن تقف وجها لوجه مع االقتصاد خاصة بعد ما خلفته احلرب
( مسري ذايت) إنشاء بنك إصدار ذايت  مغادرة اإلطارات الفرنسية و بالتايل كان عليها إعادة التنظيم من خاللو 

 .فعال و سياسة ملراقبة املبادالت وهبذا استطاعت أن توقف تدفق رؤوس األموال إىل اخلارج بفضل نظام
إن مشاغل اجلزائر املنصبة على التنمية االقتصادية أدت إىل تأميم البنوك األجنبية و خلق خمتلف البنوك على  

على هذا األساس فإن كل إجراءات  ،، القرض الشعيب ، و البنك الوطين اجلزائريرأسها بنك اجلزائر اخلارجي 
طرق الدفع و التنمية االقتصادية تقتصي تدخل الوساطة البنكية خللق النقد و تسوية األنشطة النقدية و املالية 

ادر بني خمتلف و بالتايل تلعب الوساطة البنكية دورا نشيطا يف ختصيص املص ،هبدف محاية العملة الوطنية
 .العمالء االقتصاديني

التشريعات لتعرف البنك دون أن تتعرض إىل خصائصها و نشاطها بل كانت  خمتلفوقد تطرقت         
يعترب تعريف املشرع الفرنسي أكثر  ،تدور مجيعا حول أهنا هيئات تستقبل الودائع ومدخرات األفراد و عليه

تقوم على سبيل االحرتاف بتلقي األموال من اجلمهور على شكل  هي املؤسسات اليت: " مشولية حيث قالت 
  1 ".ودائع و تستخدمها حلساهبا اخلاص يف عمليات اخلصم و االئتمان أو يف العمليات املالية

 2"منشأة مالية تدخل وخترج منها األموال: " كما ميكن تعريفه
من اجلمهور على شكل  األموالكخالصة للقول يعترب البنك الوطين اجلزائري مؤسسة مهمتها حتصيل         

و العمليات املالية  اإلقراضو هذا يف عملية  ،حبيث يتم استعماهلا حلسابه اخلاص ،ودائع أو أشكال أخرى
 .األخرى

 الهيكل التنظيمي للبنك الوطني الجزائري -3
 :التالية تتواجد بالبنك املصاحل 

وتنقسم هذه املصلحة إىل مصاحل فرعية تؤدي عدة : le service caisse: مصلحة الصندوق . 8
 : خدمات منها 

  compensationعمليات املقاصة               -
  le porte feuille      عملية احملفظة           -

                                                           

.04، ص 8677ل للطباعة ، بدار اجل ،البنوك التجارية حممد حسن كمال ، حسن أمحد عالب ،  - 1  
2 - dictionnaire économique et financière , bernar l /J , coll. 
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  comptabilité               عملية احملاسبة      -
 قطاع التسديدات  -
 قطاع السحب و الدفع  -
 بأنواعهاالتحصيالت  -
 .قطاع األوراق التجارية  -
 

من بني املهام الرئيسية اليت تدخل يف هذه املصلحة :le service Etranger المصلحة الخارجية. 2
 :هي
 .عمليات السحب و الدفع بالعملة الصعبة -
 .التحصيالت بالعملة الصعبة -
 ( .التصدير، االسترياد) التجارة اخلارجية عمليات  -
 : تعمل هذه املصلحة على ما يلي  :le service créditمصلحة القروض . 3
،   crédit par signatur  باإلمضاء قروض، FC، تسهيالت الصندوق  CMTتكوين ملفات  -

 .قروض متوسطة األجل 
 .دراسة ملفات القروض و إعطاء املوافقة املبدئية -
 .دراسة حالة املخاطر -
على متابعة كل تعمل هذه املصلحة  :le service administratif :اإلداريةالمصلحة . 4

 .         البشرية املواردفهي تعد القلب النابض ألي بنك لتسيري  ،العمليات التالية و غريها من املهام األساسية
 .تصرحيات جنائية  -
 .البنك بأمنكل ما يتعلق   -
 .دراسة ميزانية البنك و إعطاء الصور املستقبلية هلا -
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العميل لفتح احلساب أول مصلحة يتجه إليها  le service contentieuxمصلحة النزاعات . 5
حيث تعمل هذه املصلحة على متابعة العميل و معرفة وضعيته احلالية و املاضية  ،اجلاري هي مصلحة النزاعات
       وذلك عن طريق تلقي املعلومات من املراسالت اليت تأيت من اخلارج ،املخاطرمن أجل مواجهة و تفادي 

 (.اخلزينة الضرائب و حاالت أخرى) 
 .جتميد احلسابات بالبنك نفسه أو ببنوك أخرى -
كما تظهر أمهية ،ا و كيفية سري القروض اليت أخذها منه ،وضعية احلساب اجلاري للعميل بالبنوك األخرى -

حيث إذا أن عميل  م يسدد الدين املتفق عليه حتال القضية إىل  ،املصلحة خاصة يف منح القروض ودور هذه
 : قسم النزاعات و تتبع اخلطوات التالية 

 .طلب البنك من العميل حل املوضوع بالطريقة الودية . 8
 .ترسل إليه رسالة مهمة وتنتظر املصلحة مدة أسبوع. 0
 06حتال القضية إىل حمضر قضائي و الذي بدوره يرسل له إنذار أخري بالدفع ملدة ذا  م خيطر إنذار ثاين إ. 1

 .يوم إذا  م ميتثل يكتب عليه تقرير 
ترسل عريضة لرئيس ملصلحة حلجز تنفيذي ألمواله املرهونة بعد إمضاء رئيس احملكمة و تقدم حملضر . 4

 .قضائي حىت تنفيذ احلجز مث بيع الضمانات
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  1: التنظيمي كما يلي  (02) ويظهر الشكل
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

.وثائق مقدمة من طرف البنك الوطين اجلزائري  - 1  

املدير مساعد  

 املدير العام

تاريايالسكر  مكتب الدراسات  

 مصلحة االلتزامات و القروض

Le service d’engagements et 
crédits 

 املصلحة اإلدارية
Le service administratif 

 مصلحة النزاعات

Le service contentieux 

 مصلحة الصندوق

     Le service caisse 

 قطاع املقاصة

 قطاع احملفظة

 قطاع التسديدات

 قطاع احملاسبة

 قطاع األوراق التجارية

اخلارجيةاملصلحة   

Le servie étranger 

 قطاع التوظيف والتسوية الكلية

  ملستنديا االعتمادقطاع 

 و التحصيل املستندي

املستنديالتحصيل   

rendoc 

و التبادل . بالعملةقطاع احلسابات 
                    عن طريق الشباك

le guichet 
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 مهام و نشاطات البنك الوطني الجزائري : المطلب الثاني 
 1: يقوم البنك الوطين اجلزائري بنشاطات عديدة أمهها ما يلي          

، كما أن البنك يسمح بالتسديد إما نقدا أو لق برؤوس األموال من طرف األشخاصالودائع املتعاستقبال  -
، كذلك يصدر وصوالت الستحقاقكذلك يصدر وصوالت ا  ،ألجل أي عند حلول أجل االستحقاق

 .(و تتم عملية االقرتاض من أجل تغطية احلاجات اليت يتطلبها نشاط معني)وسندات 
و املتعلقة بعملية التوطني و رسالة القرض  ،دفع اليت تقدم نقدا أو عن طريق الشيكاستقبال عمليات ال -

 . " la domiciliation"و التحصيل  "le virement"ومجيع عمليات 
مينح قروض جبميع أشكاهلا سواء كانت قروض أو تسبيقات بدون ضمانات و ذلك من أجل حتقيق  -

 .نشاطات معينة
 .ة حلساب مؤسسات مالية أو حلساب الدولبالقروض و ذلك  يضمن العمليات املتعلق -
 .توزيع رؤوس أموال األفراد و مراقبة استعماهلا  -
اكتتاب جزئي أو كلي سواء بضمان أو بدونه ناتج عن حتقيق هناية جيدة لعملية التنازل عن مجيع الديون  -
 .يت دفعها مباشرة من طرف املدينلا

، املتعلقة باالكتتاب، اخلصم ، شراء األوراق التجارية، الوصوالت ، الدفعات ميع العملياتيقوم البنك جب -
االلتزام عند حلول موعد االستحقاق و الذي  ،املبالغ املصدرة من طرف اخلزينة العامة أو الشركاء العموميون

 .حيول إىل أمر ناتج عن العمليات الصناعية ، الزراعية و التجارية أو املالية
 .املراسل مع البنوك األخرى  يقوم بدور -
الستقبال  les titres، استقبال وديعة مبالغ السندات عمليات التجارة اخلارجيةميول التمويل بشىت الطرق  -

 ،أو وثائق جتارية أخرى ، فواتري بالسفتجة، سند ألمر، الشيك أموال ناجتة عن عمليات الدفع اخلاصة و اخلاصة
البيع أو الشراء وكذلك األوراق العامة باألسهم و السندات و خصوصا  يلعب دور الوساطة يف عمليات -

 .القيم املنقولة ، كما أنه يضمن تقدمي خدمات مالية متعلقة بالوثائق أو األوراق
يقوم جبميع عمليات التبادل سواء كانت نقدا أو ألجل ، كذلك عمليات التعاقد من أجل اإلقراض أو  -

 .االقرتاض
                                                           

(.القانون الداخلي) ملفات ووثائق خاصة بالبنك الوطين اجلزائري  - 1  
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، الطلبات على االعتماد املستندية الغري القابلة للتعديل االعتماد، مليات املتعلقة بالتطهريمجيع العقبول  -
 .، هناية جيدة لعملية التسديداملستندي ، ضمان تنفيذ جيد للعقد

 .مراقبة مجيع العمليات من البداية حىت النهاية  -
 .يؤمن خدمات املؤسسات األخرى و املتعلقة بالقروض -
البيع ومجيع العمليات املنقولة و الغري املنقولة و اليت ختص نشاط : أموال من العمليات التالية اكتساب  -

 .البنك أو املتعاملني معه
   البنك الوطين يقوم جبميع املهام مهما كان شكلها و اليت هلا فوائد و متعلقة مبؤسسات أو شركات جزائرية -

ر األعمال اخلاصة به ، فالبنك الوطين اجلزائري يعمل على تسيري و أجنبية و يسعى إىل حتقيق أهدافه و تطوي
لوحده أو مع شركائه جبميع األعمال اليت  إماأعماله بصفة مباشرة أو غري مباشرة حلسابه أو حلساب أطرافه ، 

 .املرتبطة بأهدافه يف إطار تنظيمي األعمالتدخل يف حتقيق أهدافه لذلك يقوم بإجناز 
 مة لتشغيل الشبابالمؤسسات الداع: طلب الثالث الم
 ANSEJ  :1تشغيل الشباب  و الوكالة الوطنية لدعم -1

أنشئت عام  ،يأة ذات طابع خاص يتابع نشاطها وزير التشغيل و التضامن الوطينهي تلك اهل
املتخذة ملعاجلة  اإلجراءات، ويشكل جهاز دعم تشغيل الشباب أحد احللول املالئمة ضمن سلسلة  8667

 .مشكل البطالة يف ظل املرحلة االنتقالية لالقتصاد اجلزائري 
من األهداف األساسية هلذا اجلهاز تشجيع خلق النشاطات من طرف الشباب أصحاب املبادرات و تشجيع  

 .الرامية إىل ترقية تشغيل الشباب  اإلجراءاتكل األشكال و 
 .األساسية للوكالة على النحو التايل وبذلك ميكن باختصار تقدمي املهام 

تقدمي الدعم و االستشارة ألصحاب املبادرات إلنشاء مؤسسات مصغرة و صغرية ومتوسطة يف خمتلف  -
 .مراحل املشروع

 .ب بالقوانني املتعلقة مبمارسة نشاطه إعالم املستثمر الشا -

                                                           
دور الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب في الجزائر في تمويل المؤسسات المصغرة و رفع مستوى بوسهمني أمحد ،طافر زوهري ، -1

 ،و العلوم التجارية وعلوم التسيري، املركز اجلامعي بشار، اجلزائر، كلية العلوم االقتصادية ، منطقة بشار حالة دراسة خاصةو االستثمار التشغيل 
                                                  .14 ، ص 0667، ربيع 11العدد  جملة علوم إنسانية، السنة الرابعة،
http//www.ulim.nh  
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 .أصحاب املبادرات املقبولة بالدعم املمنوح هلم و االمتيازات املقررة يف جهاز املؤسسات املصغرة إبالغ -
ضمان متابعة ومرافقة املؤسسات املصغرة سواء خالل فرتة االجناز أو بعد االستغالل وحىت يف حالة توسيع  -

 .النشاط
 : اجلهاز موجه للشباب البطال من 

ر يف مؤسسة مصغرة الذين يظهرون استعدادا وميوال و ترتاوح أعمارهم ما بني أصحاب املبادرات لالستثما -
 .سنة 15إىل  86

 .ميتلكون مؤهالت مهنية أو مهارات فنية يف النشاط الذي يقرتحونه -
 .كذلك االستعداد للمشاركة مبسامهته شخصية يف متويل املشروع  -
و اخلدمات مع مراعاة عامل  اإلنتاجميول كل نشاطات ، فإن اجلهاز ستثناء النشاطات التجارية البحتةوبا -
، أما صيغة التمويل فإهنا موزعة مليون دينار جزائري 86د يصل حىت ق ،ردودية يف املشروع حبجم استثماريامل

 : على 
 .قرض بدون فوائد من الوكالة . 8
 .قرض بدون فوائد من البنك. 0
 .للمشروع  اإلمجايلحتدد وفقا للمبلغ  ،مسامهة شخصية من صاحب املبادرة. 1

فرع عرب كامل  51تلعب الوكالة دورا توجيهها و إعالميا كبريا بفضل شبكتها املتكونة من  :دور الوكالة 
 : واليات الوطن وذلك من خالل 

 .متواصلة  و حتسيسية إعالميةمحاالت 
 : صندوق الكفاية المشتركة لضمان أخطار القروض  -0

يف 64–61يف إطار القانون التنفيذي رقم لقد افتتح صندوق الكفاية املشرتكة للضمان            
عدل اجلزائر العاصمة،  61مسكن، عمارة 716على شارع باب الزوار يف  ، يقع مقره16/68/0664

حممد طاهر ، املدير العام للوكالة الوطنية وقد جاء هذا الصندوق خصيصا مسري من طرف السيد شالل 
 .ة صندوق التأمني عن البطالة وهذا لضمان قروض استثمارات البطالنيملساعد

مت إنشاء هذا الصندوق لضمان أخطار القروض املمنوحة للشباب ذوي املشاريع من طرف البنوك للمؤسسات 
 .املصغرة احملدثة
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يتمثل املنخرطون يف صندوق الضمان من جهة و يف البنوك من جهة أخرى يف املؤسسات املصغرة 
 .ليت اختارت صيغة التمويل الثالثي يف إطار الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشبابا

يتم اخنراط املؤسسة املصغرة يف الصندوق بعد تبليغ موافقة التمويل من طرف البنك وقبل تسليم قرار منح 
الذين  ،لني البطالنيو يكون املستفيدين من هذا الصندوق هم املقاو  ،االمتيازات من قبل مصاحل الوكالة الوطنية

 .يستطيعون خلق مؤسسات خاصة يف إطار علم الصندوق للتأمني عن البطالة
  هذه الصناديق مت إنشائها من أجل ضمان القروض املمنوحة من قبل البنوك لصاحل املؤسسات املصغرة        

الصندوق يتضمن ضمان إضايف مينح للبنوك إضافية إىل ما يتم تقدميه  "ANSEJ"و املنشأة يف إطار جهاز 
 .من رهن التجهيزات لصاحل البنك وكذا التأمني املثمن باسم البنك

 :  F.G.A.Rصندوق ضمان القروض  -3
ة مبوجب املرسوم التنفيذي              صندوق ضمان القروض املؤسسات الصغرية و املتوسطأنشئ         

األدوات املالية املتخصصة لفائدة  أهمالذي يعترب من  88/88/0660املؤرخ يف  171 –60رقم 
اليت تصطلح مبهمة معاجلة أهم املشاكل اليت تعاين منها هذه املؤسسات  ،املؤسسات الصغرية و املتوسطة

 .واملتمثلة يف الضمانات الضرورية للحصول على القروض البنكية
 :للمؤسسات الصغرية و املتوسطة مهام صندوق ضمان القروض 

 1: يتوىل صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغرية و املتوسطة  املهام التالية 
 :التدخل يف منح الضمانات لفائدة املؤسسات الصغرية و املتوسطة اليت تنجز استثمارات يف اجملاالت التالية  -
 .إنشاء املؤسسات  -
 .ديد التجهيزاتجت -
 .املؤسساتتوسيع  -
 .وفقا للتشريع و التنظيم املعمول هبما صرف تسيري املوارد املوضوعة ت -
 .إقرار أهلية املشاريع و الضمانات املطلوبة -
 .التكفل مبتابعة عمليات حتصيل املستحقات املتنازل عليها -

                                                           
الصادرة  ،74، العدد  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، اجلريدة الرمسية ،  171 – 60املادة اخلامسة من املرسوم التنفيذي رقم  - 1

  .81نوفمرب ، ص  88يف 
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 .متابعة املخاطر النامجة عن منح ضمان القروض -
 .اهليئات الدولية لفائدة املؤسسات الصغرية و املتوسطة ضمان متابعة الربامج اليت تضمنها -
 .ضمان االستشارة و املساعدة التقنية لفائدة املؤسسات الصغرية و املتوسطة املستفيدة من ضمان الصندوق -

 إجراءات معالجة ملف طلب قرض : المبحث الثاني 
املتعلق بقانون املالية  ،8666جوان  04لـــ صفر املوافق  1بتاريخ  84 –66األمرية رقم  -: بناء على 

 .8666التكميلي لسنة 
املتعلق بقانون  0666جويلية ، 00املوافق لـــ  8416رجب  06بتاريخ  6 –66األمرية رقم  -             

 .0666املالية التكميلي لسنة 
 ،8666جويلية  60ــــ املوافق ل 8487صفر  86بتاريخ  014 –66املرسوم الرئاسي رقم  -            

 .املتعلق بتدعيم تشغيل الشباب معدل ومتمم
 ،سبتمرب 61املوافق لـــ  8477اين ربيع الث 04بتاريخ  066–66نفيذي رقم املرسوم الت -             

 .، معدل و متممدعم تشغيل الشباب وحتديد هياكلهااملتعلق خبلق الوكالة الوطنية ل 8666
املتعلق  8661،جوان  66املوافق لـــ  8486صفر  84بتاريخ  066 – 61فيذي رقم املرسوم التن -      

 .قروض الشباب املرقني معدل ومتمم عاضدية لضمان أخطار خبلق صندوق الكفالة الت
احملدد ،0661سبتمرب  66املوافق لــــ  8404رجب  66بتاريخ  066 – 61املرسوم التنفيذي رقم  -     

 .0688مارس  66املوافق لــــ  8410دة املقدمة للشباب أول ربيع الثاين شروط ومستوى املساع
 . 0661جويلية  66قرارات جملس ما بني الوزارات بتاريخ  -    
 . 0688فيفري  00قرارات جملس الوزراء بتاريخ  -    

 : مت االتفاق على عدة قرارات هتدف إىل توضيح ما يلي 
  املرتبطة مبنح القروض و املساعدات وفق النصوص سارية املفعولمراحل حتضري و تقييم املشاريع. 
 املتعلقة بانضمام البنك إىل الصندوق اإلجراءات. 
 حتقيق و تطبيق الضمانات املمنوحة من طرف الصندوق. 
 املرتبطة بدفع أرباح فوائد قروض االستثمارات املمنوحة من طرف البنك و املستهلكة  اإلجراءات

 .رقنيمن طرف الشباب امل
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 طريقة معالجة الملفات على مستوى الوكالة : المطلب األول 
الوكالة ، حيث يتم اعتماد  املالزمة للمرقني تتكفل هبا هياكلالتقييم و و ، إن طرق التحضري، والدراسة        

 .املشاريع من طرف جلنة انتقاء و اعتماد و متويل مشاريع االستثمار
 : تعتمد عملية تقييم مشاريع االستثمار على العناصر اآلتية كما        

 التجهيزات و املواد اجلديدة أو اجملددة مع شهادات الضمان ملدة سنتني بدون ضرائب. 
 الرتتيبات و التهيئة دون ضرائب و اليت ترتبط مباشرة باالستثمار. 
 ستثمارات املضمونة مع الضمان من كل األخطار أو متعدد األخطار احملسوب وفقا لقيمة اال

 .احتساب كل الضرائب
  املصاريف األولية. 
 الصندوق املايل املخصص النطالق النشاط  . 
  القروض الغري مأجورة  جمموعP.N.R  االضافية عند اقتضاء الضرورة. 

ن دينار مليو  5لالستثمار األقل أو املساوي لـــ  اإلمجايلمن املبلغ  % 8مت حتديد املسامهة الشخصية بــ - 
مليون دينار  86مليون دينار جزائريو  5لالستثمار الذي يرتاوح بني  اإلمجايلمن املبلغ  % 0و بـــ  ،جزائري
 .جزائري

 مليون دينار 5لالستثمار الذي ال يتجاوز  اإلمجايلمن املبلغ  % 06حددت قيمة القرض غري احملسوب بـــ  -
 .مليون دينار 86مليون و  5الذي يرتاوح بني  لالستثمار اإلمجايلمن املبلغ  % 01جزائري و

 .للمشروع  اإلمجاليةمن القيمة  % 76ميثل مبلغ القروض البنكية املمنوحة و 
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  ANSEJيوضح باختصار هيكل التمويل  (04) مقر  و الجدول
القرض 
 البنكي

املأجورة القروض الغري 
PNR 

 تكلفة املشروع املسامهة الشخصية

لالستثمار الذي هو أقل أو  اإلمجايلاملبلغ  %  68 % 06 76%
 مليون دينار 65يساوي 

 65لالستثمار الذي يفوق  اإلمجايلاملبلغ  % 60 % 01 % 76
 مليون 86مليون دينار و يقل أو يساوي 

 دينار
 

تقوم الوكالة بتحضري ملف االستحداث أو التوسعة املقدم من طرف املرقي للجنة االنتقاء              
 ،   تتمثل مهمة هذه اللجنة املتواجدة حمليا يف معاجلة ،والتمويل ملشاريع االستثمار حبضور املرافق االعتماد معو 

و اعتماد املشاريع املقرتحة من طرف الشباب املرقني يف إطار عملية دعم تشغيل الشباب و تديل مبصداقية 
 .متويل املشروع

يطلب من كل من الوكالة و البنك حتديد  ،املعتمدة يف جلسة مفتوحةتتم عملية االعتماد البنكي للملفات 
يقوم املمثالت  ،من طرف اللجان احمللية هلا يف عملية إيداع امللفات املصادق عليها وتسجيل االستالم ممثل

  عتماد االاملشروع من طرف جلنة االنتقاء ، بعد املصادقة على ،املذكوران أعاله بضمان متابعة امللفات املودعة
أو املوافقة و التمويل  ويل ملرحلة التكوينة و التميقدادر الوكالة وثيقة املصو التمويل ملشاريع االستثمار تص

 .ازات املمنوحة من طرف جهاز دعم تشغيل الشبابالوثائق حتدد املساعدات و االمتي ملرحلة التوسعة ، هذه
و التمويل ملشاريع  ،من طرف جلنة االنتقاء االعتماد يقوم البنك مبنح التمويالت البنكية املعتمدةكما    

 .66/67/0661االستثمار وفقا  م مت اعتماده من طرف جملس الوزارات بتاريخ 
ال ختضع مشاريع االستثمار املسجلة يف الربامج اخلاصة للشراكة ملراقبة جلان االنتقاء االعتماد و التمويل يتم  -

 .سجلة هبذا اإلطارإعالن هذه األخرية باملشاريع امل
يقدم املرافق املعني من طرف الوكالة ملف القرض من ثالثة نسخ إحداها أصلية على مستوى البنك املعين  -

 .بتمويل املشروع
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  البنكطريقة معالجة الملفات على مستوى : المطلب الثاني 
 .يسجل البنك استالم امللفات كما هو حمدد سابق -
 .امللف إيداعلفات شهرين ابتداء من تاريخ ال تتجاوز مدة معاجلة امل -
حمددة بنسبة قابلة للتجديد يرسل االتفاق البنكي املمنوح للمرقي آليا إىل الوكالة مدة صالحية االتفاق  -

 .من تاريخ التسجيل  ابتداء
يف  ،البنكتقوم هذه األخرية بالنظر يف إمكانية إعادة تقدمي طلب القرض بعد رفع االعرتاضات املقدمة من  -

 .يوما ابتداء من تاريخ إرجاء امللف 85مدة زمنية ال تتجاوز 
يؤخر دفع ، ثالث سنوات مؤجلة التسديد للقرض الرئيسي ،سنوات منها 1ال تقل مدة القرض البنكي عن  -

 .سنوات  67أي  ،الفوائد بسنة توزع قيمة الفوائد املوافقة للستة املؤخرة على املدة املتبقية للقرض
وفقا لإلجراءات املنصوص عليها  فوائد قروض االستثمار اخلاصة باخللق أو التوسعة من طرف البنك قدرت -

 .معدل و متمم ،سبتمرب66بتاريخ  61/066يف املرسوم التنفيذي رقم 
 : يرتبط حترير القرض البنكي و إعادة الصكوك للمرقي بتقدمي هذا األخري ما يلي  -
مان لكل مدة القرض البنكي أمر بسحب الصكوك الصادرة من طرف الوكالة لصندوق الض اإلدماجاتفاق * 

أو تقدمي وثيقة توفر التجهيزات ترسل نسخة من طرف  ،عند التسليم % 76عند الطلب و  % 16احملدد بــــ 
 .الوكالة إىل البنك

 .، استحداث أو توسعةمنح االمتيازات يف مرحلة االجنازنسخة طبق األصل لقرار * 
 . الشروطخة طبق األصل لدفرتنس* 
 .دفع املسامهة الشخصية * 

        اإلثباتاملتوقعة لتقدمي التجهيزات و املواد تتكفل الوكالة بتحضري حمضر اجتماع  ا على املدةبناء       
 .و املوافقة للتجهيزات املمولة ، هذا احملضر صاحل جملموع األطراف

بصفة آلية نسخة من جدول اإلرجاع السداسي للقرض البنكي املسلم للشباب املرقي إىل وكالة وكذا  ترسل -
 .ممثل الصندوق على املستوى احمللي

إىل  ،الوضعيات السداسية للدفع احلقيقي ملبالغ املراجعة فعليا و اليت يتم اجنازها من طرف البنكترسل  -
 .الوكالة و الصندوق بوسيلة مغناطيسية
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 إدماج صندوق الضمان و إجراءات التعويض: المطلب الثالث 
 : الضمانات مرتبطة باملشروع حبكم إدماج صندوق الشباب املرقي و البنك باستثناء الضمانات التالية  -
 .مراهنة التجهيزات و املواد* 
 .مراهنة الوسائل املتحركة * 
 .املواشيشهادة الطبيب البيطري فيما خيص أنشطة تربية * 
 .تعيني الضمانات متعددة األخطار أو كل األخطار* 
 . % 8مسامهة البنك يف الصندوق حمددة بــــ   -
 .حيسب مبلغ املسامهة البنكية بنهاية كل سنة  -
عند تأخر الدفع السداسي مبدة تتجاوز الشهر يرسل البنك وضعية ما  م يتم دفعه للمثل احمللي للصندوق  -

 .الدائمة للصندوق ألمانةاللنظر و تعلم 
وق يشرع املمثل احمللي للصندوق للملف املعين من طرف ضمانات الصند األوليةبعد التحقق من التغطية  -

يف مدة ال تتجاوز الشهر ابتداء من مراسلة البنك للصندوق يف  ،مع مرافقة الوكالة و ممثل الوكالة البنكية املعنية
 ،تحديد وضعيتها العامة و خاصة أسباب تأخرها يف دفع املبالغ احملددة سابقازيارة املؤسسة الصغرية املفلسة ل

 .مث القيام مبحضر االجتماع الضام للمعاينات اجملراة
اليت تسمح للمستفيد من الوفاء  اإلجراءاتميكن اختاذ  اجملراتنات يف هناية هذه الزيارة و بناء على املعاي     

 .بوعوده
ثالث مواعيد متتالية تقوم اهليئة اجلهوية للبنك املعين باالتصال باملمثل احمللي بعد تسجيل عدم الوفاء ب

 : للصندوق و طلب تعويض مرفوق بامللف اآليت 
 .اتفاقية القرض* 
 .الوضعيات غري املدفوعة* 
 .وضعية خمالصة القرض إىل غاية تاريخ دفع امللف* 
 .أو شهادة الطبيب البيطريشهادة مراهنة للتجهيزات أو رهن العتاد املتحرك * 
رجاع املنتوج اخلاص باألمن املطلوب بعد االنتهاء من جمموع املراقبات املطلوبة يصبح ضمان االلتزام إلعادة إ* 

 .الصندوق ساري املفعول
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من طرف  66/67/061يؤخذ قرار تعويض القروض املضمونة من طرف الصندوق وفقا لقرارات تاريخ   -
، شهادة االستالم تعتمد  تداء من تاريخ تقدمي طلب التعويضيف أجل ال يتعدى ثالثة أشهر اب ،جلنة الضمان

 .يوما ابتداء من تاريخ إمضاء القرار 85كدليل على ذلك التنفيذ الفعلي ال ميكن أن يتعدى 
 .يتوقف حساب الفوائد من طرف البنك مباشرة بعد تقدمي امللف على مستوى الصندوق للتعويض  -
طلب  إيداع، احلساب املتبقي وكذا الفوائد احملددة بتاريخ احل البنك املواعيد غري املدفوعةغطي الصندوق لصي -

 .% 76التعويض باحتساب 
كما   األخطاريف إطار تطبيق الضمان حيل الصندوق مكان البنك فيما يتعلق باملواعيد املرجعة بالنظر لتغطية  -
 .كرنا آنفا ذ 

تتم تسويته للصندوق بالنظر للمبالغ  ،طلوبة بعد حتقيقه من طرف البنك بعد التعويضتفعيل األمانات امل  -
 .املعوضة مع اقتطاع مصاريف العدالة بالتربيرات املطلوبة
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 دراسة حالة قرض استثمار: المبحث الثالث 
 مكونات ملف القرض: المطلب األول 

 :يتكون ملف القرض من الوثائق التالية  -
 .طلب متويل مايل موجه إىل البنك. 8
 .80شهادة ميالد رقم . 0
 .بطاقة اإلقامة . 1
 .ديبلوم ، شهادة كفاءة مهنية أو خربة. 4
 .نسخة طبق األصل لبطاقة التعريف الوطنية . 5
 ANSEJوثيقة املصداقية و التمويل او املوافقة و التمويل ممنوحة من طرف الوكالة . 6
 .الكراء ملدة سنتني على األقل قابلة للتجديدنسخة التفاقية . 7
 .أو تقييم مايل لألشغال املتوقعة يف إطار التهيئة ،نسخة جملموع األشغال مرفقة بفواتري أولية. 1
 .، بطاقة حريفيقة حتمل رقم تسجيل رخصة املقاعدنسخة للسجل التجاري أو أية وث. 6

 .أو البطاقة اجلبائية اإلثباتنسخة لشهادة . 86
 .نسخة الوضعية القانونية للمؤسسة يف حالة الشخص املعنوي. 88
الصاحل لكل األجزاء ماعدا األنشطة  ،ANSEJحمضر زيارة احملل الذي يأوي النشاط املنجز من طرف . 80

 .احلضرية 
 : تنفيذ القرض البنكي  - 

 :يكتمل امللف بالوثائق التالية متنح املوافقة النهائية و تبلغ بأنه س بعد دراسة و قبول امللف        
 (.PNR)صب القروض الغري املأجورة. 8
 .دفع مبلغ املسامهة الشخصية.0
 .يف صندوق الضمان ملدة القرض البنكي كلها االخنراطعقد . 1
 . ANSEJأمر بسحب الصكوك صادر عن وكالة تشغيل الشباب .  4
 .االجناز للتأسيس أو للتوسيعنسخة مصادق عليها من قرار منح االمتيازات ملرحلة . 5
 .نسخة أصلية من دفرت الشروط. 6
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 التحليل المالي المستعمل في حالة قروض االستثمار: المطلب الثاني

ملخاطر ختتلف عن اليت تواجه قروض فإن طبيعة ا, عندما يقدم البنك على منح قرض استثمار      
بتجميد أموال البنك لفرتات طويلة ال جيهل نسبيا ما قد ذلك أن القروض االستثمارية يعين القيام , االستغالل
حيث يقوم بتحليل مناصب امليزانية اليت هلا , مما يدفع البنك بالقيام بدراسة مالية حلالة املؤسسة, يطرأ أثنائها

حيث يركز البنك على بعض النسب اجلوهرية اخلاصة بقروض االستثمار دون غريها من , بعد زمين طويل
 :سنتناوهلا يف ما يلي, قروض ال

 (:الخاص ) التمويل الذاتي  -8

يعترب التمويل الذايت عنصرا مهما من عناصر التقييم يف حالة القروض االستثمارية كوهنا تعطي لنا 
صورة عن قدرة املؤسسة يف متويل نفسها بنفسها دون اللجوء إىل العام اخلارجي حيث حتسب هذه 

 :(1)العالقة وفق العالقة اآلتية
 األموال اخلاصة                            

 8=                        =نسبة التمويل الذايت
    األصول التابثة                                  

 :حيث جند هنا ثالث حاالت وهي

  هذا يعين أن األموال اخلاصة تغطي األصول الثابتة: 8= نسبة التمويل الذايت 
 (.األموال اخلاصة = األصول الثابتة )  

  هذا يعين أن املؤسسة متول األصول الثابتة بأمواهلا اخلاصة مع : 8< نسبة التمويل الذايت
 (.من األصول الثابتة < األموال اخلاصة ) وجود فائض مايل 

  تة أي هذا يعين أن األموال اخلاصة ال تكفي لتغطية األصول الثاب: 8> نسبة التمويل الذايت
 (.األصول الثابتة > األموال اخلاصة ) ول جزء فقط من األصول الثابتةأن األموال اخلاصة مت

                                                           
  .75ص, دار المحمدية العامة, التحليل المالي, ناصر دادي عدون  (1)
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باعتبار أن قدرة املؤسسة على , إن هذه العالقة هتم البنك كثريا عند اإلقدام على منح قرض استثماري
حتقيق األرباح باملعين مرتبط مبدى قدرة املؤسسة على , تسديد هذا القرض عند حلول آجال االستحقاق

 .(1)الصحيح

 (:مديونية طويلة ومتوسطة األجل ) نسبة المديونية  .2
يف حالة التمويل طويل األجل، يهم البنك كذلك إىل أي مدى تستطيع األموال اخلاصة للمؤسسة   

 :(2)وحتسب هذه النسبة وفق العالقة التالية, أن تغطي الديون متوسطة و طويلة األجل

 

 
 =نسبة املديونية      

  األموال اخلاصة
≤ 8 

 جمموع الديون املتوسطة والطويلة األجل 
 

 :حيث توجد ثالث حاالت وهي

  معناه أن األموال اخلاصة أكرب من جمموع الديون طويلة ومتوسطة : 8نسبة املديونية أكرب من
 .القروض املاليةمما يؤكد أن للمؤسسة القدرة املالية اليت متكنها من تسديد , األجل

  معناه أن األموال اخلاصة تساوى إىل جمموع الديون الطويلة واملتوسطة : 8=نسبة املديونية
وكثرة ديوهنا مع عدم تسديدها يف , األمر الذي جيعل املؤسسة يف وضعية اخلطر, األجل
 .وقتها
  يلة ومتوسطة معناه أن األموال اخلاصة أقل من جمموع الديون طو : 8نسبة املديونية أقل من

 . األمر الذي يعيق طلبها يف احلصول على قروض جديدة, األجل
 

 

                                                           

(2 .171ص, 3002ديوان املطبوعات اجلامعية، بن عكنون،اجلزائر،  ،"تقنيات البنوك: " الطاهر لطرش (  

. 75ص, مرجع سابق, ناصر دادي عدون (1)  
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 =تغطية رؤوس األموال املستثمرة  

 املوارد الدائمة 
 رؤوس األموال املستثمرة 

 

 : نصيب المصاريف المالية في النتائج .3
 :(1)و يقاس هذا املؤشر بواسطة العالقة 

 
 =نصيب املصاريف املالية يف النتائج 

 املصاريف املالية

 النتائج 
  

يف النتائج اليت حتققها ( الفوائد املدفوعة على القروض )يدل على اجلزء الذي حتتله املصاريف املالية  
. و يف احلقيقة كلما كانت هذه النسبة صغرية كلما كان ذلك يعكس وجها إجيابيا للمؤسسة. هذه املؤسسة

  6.4وتعترب املؤسسة عادة يف حالة جيدة إذا كانت هذه النسبة يف حدود   

 :تغطية رؤوس األموال المستثمرة .4
 :(2)ميكن حساب هذه العالقة وفق هذه العالقة 

  

 

ويكون الوضع عاديا إذا  . و تقيس اجلزء من رؤوس األموال املستثمرة املغطاة بواسطة املوارد الدائمة
 .  6.15و  6.1هذه النسبة ترتاوح بني  كانت

تعرب هذه النسبة عن مدى قدرة املؤسسة على تسديد ديوهنا من خالل قدرة التمويل : قدرة التسديد .5
 :وحتسب هذه النسبة وفق العالقة اآلتية, الذايت

 
 

 =قدرة التسديد 
 

  التمويل الذايت 
 املديونية اإلمجالية  6,1 ≤

 .أو أكثر 6.1مقبوال عندما تكون هذه النسبة يف حدود وعادة يكون الوضع 
                                                           

.173ص , مرجع سابق الذكر, طاهر لطرش( 1)  

.172ص , نفس المرجع السابق( 3)  
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 الطرق الشائعة في تقييم المشاريع االستثمارية : الثالث المطلب  

تتعدد وتتنوع الفرص االستثمارية املتاحة، وختتلف النتائج احملتملة هلا من فرصة استثمارية إىل أخرى  
 اخل؛ ...وفقا الختالف منط العائد املتوقع ودرجة املخاطرة املرتبطة هبذا العائد

متاحة من  وقبل أن يتخذ البنك قرار متويله بشأن تنفيذ فرصة استثمارية معني أو االختيار بني جمموعة
 الفرص االستثمارية، فإنه يستند إىل جمموعة من الطرق واملعايري لتقييم النتائج النهائية هلذه الفرص؛ 

 : وميكن التمييز بني جمموعتني من هذه الطرق وهي كما يلي

تضمن هذه اجملموعة األوىل وتشمل الطرق التقليدية أو البدائية واليت تتسم بإمهاهلا للقيمة الزمنية للنقود، وت
 ؛-طريقة فرتة االسرتداد، وطريقة املعيار احملاسيب  –اجملموعة 

أما اجملموعة الثانية وتسمى بالطريقة احلديثة وتأخذ يف حساباهتا القيمة الزمنية لوحدة النقد عند تقييم 
القيمة احلالية، طريقة صايف  –نتائج الفرص االستثمارية املتاحة وتتضمن عددا من الطرق أو املعايري أمهها 

 ، (1)–وطريقة دليل الرحبية، ومعدل عائد الداخلي 

 :وفيما يلي استعراض حتليلي ألهم هذه الطرق  

 (المعيار المحاسبي )المعدل المتوسط للعائد 

أو ما يطلق عليه املعيار احملاسيب ويقوم على إجياد النسبة املئوية ملتوسط صايف الربح احملاسيب السنوي بعد 
هتالك والضرائب إىل متوسط قيمة االستثمار الالزم للمشروع املقرتح وبالتايل يقوم املعيار على حتديد خصم اإل

 .(2)األرباح املتوقعة يف األنفاق الرأمسايل على املشروع

 .إال أنه يؤخذ على هذه الطريقة جتاهل القيمة الزمنية للنقود أيضا* 
 .لالقرتاحات للمفاضلة بينهامع جتاهل توقيت مكون املكاسب النقدية * 

                                                           
 –دراسات جدوى المشروعات بين النظرية والتطبيق ، جامعة اإلسكندرية ، الدار الجامعية طبع : سعيد عبد العزيز عثمان  ( 1)

.322، ص  3003توزيع ، مصر ،  –نشر   

. 250مرجع سابق ، ص : عبد الحميد محمد الشواربي ، محمد عبد الحميد محمد الشواربي ( 3)  
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جتاهل مدة حياة املشروع طويلة األجل قد تعطي معدل متوسط العائد مساوي للمشروع قصري * 
 .األجل

 .كما أنه يقوم على األساس الدفرتي وليس على أساس التدفقات *  
 

 

 

تشرتك يف عيب واحد ( فرتة االسرتداد ومعدل املتوسط للعائد ) وبصفة عامة فإن الطرق التقليدية ** 
ورئيسي هو أهنا ال تتفق مع مفهوم االستثمار والذي يعين املبادلة بني التدفقات املبدئية اخلارجية والتدفقات 

 .الداخلية املتوقعة

أي أن هذه الطرق التقليدية تستند على املفهوم احملاسيب لالستثمار وبذلك ميكن استخالص ثالثة عيوب هي 
(1). 
ال تصلح هذه الطرق لتحليل إمكانية االستثمار يف اقرتاحات ال تظهرها القوائم املالية كاحلملة / 8 

 .اخل...اإلعالنية أو إعادة التنظيم
املراكز املالية التقديرية، قوائم ) البد من إعداد القوائم املالية التقديرية حلساب العوائد املتوقعة / 0 

 .، وما يكتنف ذلك من صعوبات وجهد شاق(الدخل التقديرية 
إن هذه الطرق ال تأخذ يف احلسبان توقيت التدفق النقدي، أي أهنا ال تأخذ عنصر الزمن بطريقة / 1 

 (.هتمل القيمة الزمنية للنقود) مباشرة 
 
 
 
 

                                                           
،  3003سيات التمويل واإلدارة المالية ، كلية التجارة ، دار الجامعية الجديدة ، باإلسكندرية ، مصر ، أسا: عبد الغفار حنفي( 1)

. 355ص   

 (الضرائب + االستهالك ) –متوسط صافي الربح المحاسبي السنوي 

 متوسط قيمة االستثمار 

* 100 =  معدل المتوسط للعائد 
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 الحالية طريقة صافي القيمة 
La Méthode de la Valeur Actuelle Nette 

من السنوات، وقيمته املتبقية ( (nالستثمار عمره ( VAN)وميكن حساب القيمة احلالية الصافية  
 .يف هناية السنة األخرية معدومة فرضا

02

21

)1(
...

)1()1(
I

i

s

i

s

i

s
VAN

n

n 










 n  : عدد السنوات. 
I0  : (.        األويل )  املبدئياالستثمار 
S  : التدفقات النقدية الصافية. 
i  : معدل الفائدة. 

 وتستعمل الصيغة السابقة يف حالة عدم تساوي التدفقات النقدية السنوية الصافية، أما يف حالة تساوي 

   .(1)التدفقات خالل سنوات عمر املشروع، فإن القيمة احلالية الصافية ميكن كتابتها كمايلي
 

 

 مع بقاء الظروف األخرى  فبعد حساب صايف القيمة احلالية فإن معيار القبول والرفض
 : (2)ثابتة يتم كمايلي

 .، فإن االقرتاح يعترب يف حكم القبول املبدئي   الصفر   VAN  >   إذا كانت *  
 .الصفر ،  فإن االقرتاح يعترب يف حكم املرفوض VAN  <   إذا كانت  *  
 
 
 
 

                                                           
. 161مرجع سابق ، ص : الطاهر لطرش ( 1)  

. 325مرجع سابق ،ص : عبد الغفار حنفي ( 3)  
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  Indice de Rentabilité( مؤشر المردودية) دليل الربحية 
 : (1)يتم حساب دليل الرحبية من خالل املعادلة التالية

    

 =   دليل الربحية

 

  الواحد الصحيح فيعين هذا أن التدفقات الداخلة أقل من ( 8)فإذا كان دليل الرحبية أقل من
 .التدفقات اخلارجة وبالتايل فإن االقرتاح غري مربح

  الواحد الصحيح فيعين ذلك أن التدفقات النقدية الداخلة أكرب ( 8)أما إذا كان دليل الرحبية أكرب من
 .(2)اخلارجة وبالتايل يصبح االقرتاح االستثماري مرحبامن التدفقات النقدية 

  ويفيد دليل الرحبية لكل املقرتحات املتنافسة يف ترتيبها على أساس رحبيتها متهيدا الختيار االقرتاح
 . (3)األكثر رحبية

      Taux de Rendement Interne معدل العائد الداخلي

تعترب هذه الطريقة من بني الطرق احلديثة يف تقييم االستثمارات، كما تعترب من أهم املعايري املستخدمة  
يف املفاضلة بني االقرتاحات االستثمارية املختلفة، ويستخدمه البنك الدويل حاليا يف كل أنواع التحليل املايل 

الدولية عند قبوهلا أو رفضها  واالقتصادي للمشروعات وكذلك تستخدمه معظم مؤسسات التمويل
 .(4)للمشروعات املقدمة إهلا بغرض التمويل

 

 

                                                           
. 372مرجع سابق ، ص : سعيد عبد العزيز عثمان ( 1)  

 اقتصاديات االستثمار والتمويل والتحليل المالي ،مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية ، اإلسكندرية،:  سمير محمد عبد العزيز (3)

57، ص3003 ,مصر  

.نفس المرجع السابق ، نفس الصفحة  (2)  

. 251مرجع سابق ص : عبد الحميد محمد الشواربي ، محمد عبد الحميد محمد الشواربي ( 4)  

 القيمة احلالية للتدفقات النقدية الداخلة
 القيمة احلالية لالستثمار املبدئي
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كمايلي مع فرض أن القيمة املتبقية لالستثمار يف هناية الفرتة "  r" وميكن إجياد معدل العائد الداخلي 
 :  معدومة، كما توضحه العالقة التالية
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I0  : (.األويل)االستثمار املبدئي 
S  :التدفقات النقدية الصافية. 
r  :معدل العائد الداخلي. 
n  :عدد السنوات. 

، فأن معدل العائد (( S1=S2=S3=…=Sn : وإذا كانت التدفقات النقدية الصافية متساوية أي
لالستثمار يف هناية الفرتة معدومة، مع فرض أن القيمة املتبقية  )*(الداخلي ميكن إجياده بواسطة الصيغة التالية

 :(1)باالستعانة باملعادلة اآلتية

      











nrr
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وذلك بأن ( i)إذا كان لدينا مشروع واحد تتم مقارنة معدل العائد الداخلي مع معدل الفائدة / 8
 : يكون 

 .يكون املشروع مقبوالi    >( r)معدل العائد الداخلي * 
 .يكون املشروع مرفوضاi    <( r)العائد الداخلي معدل * 
 
 

                                                           
بها من خالل الجداول المالية على عكس الصيغة األولى التي تستلزم القتام بمحاوالت وهذه الصيغة األخيرة يمكن حسا )*(

" لحساب معدل  r   ."  

175مرجع سابق ، ص : الطاهر لطرش ( 3)  
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أما إذا كانت لدينا عدة مشاريع استثمارية ترتب حسب معدل العائد الداخلي لكل مشروع، أي / 0
، وذلك بعد استبعاد ( TRI1 < TRI2 < TRI3 <...< TRIn) نقوم برتتيبها ترتيبا تنازليا

معدل عائد داخلي إىل أصغره، وذلك حسب األموال مث نأخذ من أكرب ( TRI > i)املشاريع ذات 
 .املتاحة

 كيفيات دفع الربح ومختلف التدابير االخرى:المطلب الرابع 

 :كيفيات دفع الربح

الربح احملصل علبه من فوائد قروض اإلسثمارات من طرف البنك مع الشباب املورقني حيدد وفق  - 
 .مكمل ومتمم 0661سبتمرب  66بتاريخ 066-61للمرسوم التنفيدي رقم 

يف جماالت باملائة من نسبة الدفع املطبق من طرف البنك بالنسبة لالستثمارات املنجزة  16إن * 
 .ي والبناء واألشغال العمومية والري وكذا الصناعة التحويليةالفالحة والصيد البحر 

باملائة من نسبة الدفع املطبق من طرف البنك بالنسبة لإلستثمرات املنجزة يف اجملاالت املتبقية،  66* 
اي قطاعات النشاط األخرى فيما خيص إستثمارات الشباب املرقني يف واليات اهلضاب العليا واجلنوب، ترتفع 

 .باملائة من نسبة الدفع املطبق من طرف البنك 16باملائة و 65اح بالرتتيب إىل األرب

 .ال حيتمل املستفيدون إال الفارق غري املر بوح من نسبة الفوائد

راعاة للمواعيد تطبيق أرباح الفوائد البنكية وفقا ملا سبق على ما تبقى دفعه من القروض البنكية م -
 .احملددة سابقا من طرف البنوك

تأخذ الوكالة بعني اإلعتبار الربح بطلب البنك مع تقدمي الوضعية السنوية للفوائد واجمللصات  -
 .احلقيقية

 .تتم مراقبة جداول أرباح الفوائد من طرف مصاحل الوكالة -

 :تقوم الوكالة وبطلب من البنك بدفع الربح املثتطع من حساب التوجيه اخلاص على الشكل األيت -
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 .عند تقدمي الوضعية السنوية للفوائد وفقا جلدول الدفع باملائة 56* 

 .باملائة بعد املراقبة واملعاجلة من طرف الوكالة 56* 

 .كل تعويض ينجز من طرف الصندوق يؤدي إىل توقيف دفع ربح الفوائد املتعلقة باخللق املعين  -

على املستوى  االتفاقيةه يقوم الصندوق وبنك الوكالة كل فيما خيصه يأمر مصاحلهم بإجراءات هذ -
اخلالية،  االتفاقيةمتابعة تنفيذ  إطاراحللي واجلهوي، كما يطلب منها النشر املوسع على مستوى هياكلها، يف 

مبحاضر  وختتمعلى املستوى احمللي و اجلهوي  الثالثللتقييم بني اهليئات  ثالثيةجيب إقامة اجتماعات 
 .اجتماع

 :التدابير المجتلفة -0

 .باملائة تعاد عملية معاجلة امللف 06إطار ارتفاع قيمة االستثمار بنسبة تفوق يف  -

بإمكان املرقني حتمل الفارق من حساهبم اخلاص، يف كل احلاالت تقوم الوكالة بإجناز البنية اجلديدة 
 .لإلستثمار

 .باملائة  من طرف القرض البنكي 76ترتبط إمكانية التوسعة بدفع  -

لة من طرف البنك الوطين اجلزائري يف مرحلة التكوين ميكن متويلها من طرف نفس املشاريع املمو  -
 .البنك يف مرحلة التوسعة

يستفيد من هذه التدابري اجلديدة الشباب املرقون أصحاب مشاريع االستثمار، الغري املتحصليني على  -
 .0688مارس  66يف  861-88القرض الغري احملسوب بتاريخ نشر املرسوم رقم 

حترر املساعدات اإلضافية املتفق عليها واملدفوعة يف احلساب البنكي اجلاري للمرقى عن طريق قرار  -
 .االقتطاع املنجز من طرف الوكالة

تتم معاجلة أي صراع أو خالف ميكن أن حيدث أثناء العملية بتفسري وفهم لفراغ قد تتضمنه  -
 .ة اإلقليمية صاحبة الكفاءةاالتفاقية بالرتاضي و إال يتم اللجوء إىل احملكم
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و 0666سبتمرب  06، ومكملها بتاريخ 0666فيفري   05االتفاقية احلالية تلغي وتعوض اتفاقية  -
 .اليت مت اجنازها بني الوكالة والبنك والصندوق

تبدأ فعالية هذه االتفاقية احملررة يف ستة نسخ أصلية و املعفاة من مجيع حقوق الطابع والتسجيل  -
  . ابتداءا من تاريخ إمضاءها من األطراف الثالثة السابقة الذكر
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 وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: المصدر 

 

61 مقر  لكشلا  
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 ةطسو تملا و ةر يغصال تتابع مراحل توسيع القدرات اإلنتاجية للمؤسسة:  04الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: المصدر 
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 خالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

،  لطاملا أدت البنوك على أكمل وجه، ويف احلقيقة تنطبق هذه النظرة على البنك الوطين اجلزائري       
هذا مبنح القروض مبختلف أنواعها وخاصة عجلة التنمية، و وهذه األخرية كانت يف املستوى املطلوب بدفع 

قروض املشاريع االستثمارية، باإلضافة إىل وسائل الدفع املتعددة ووضعها حتت تصرف  الزبائن، وإتباع 
 .أساليب حديثة لتسهيل هذه العمليات

 BNAنك الوطين اجلزائري وهذا ما حاولنا أن نربزه من خالل دراستنا التطبيقية يف إحدى البنوك أال وهو الب
من ANSEJلنشرح كيفية متويل املشروعات يف هذه املنشأة،وعالقته بالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 

 .خالل منح القرض، وصندوق الكفالة املشرتكة لضمان أخطار القروض

أة من خالل ذلك، ولو خمتصرة على األمهية اليت حتققها املنشفنأمل من خالل التجربة أننا أعطينا فكرة 
والضمانات اليت تقدمها يف متويل املشاريع، كذا العمل املنظم بينها وبني الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب 

  . والصندوق الكفالة املشرتكة لضمان أخطار القروض يف خدمة الشباب
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 الخاتمة العامة
سجلت بالدنا خالل السنوات األخرية حتسنا ملحوظا يف خمتلف املؤشرات االقتصادية بفضل اإلصالحات 
اليت عرفها االقتصاد الوطين، وبفعل االرتفاع احملسوس يف أسعار النفط مما انعكس إجيابا على احتياطي 

 .الصرف
اليت تبنتها اجلزائر دفعت إىل حتسني احمليط كما أن مجلة السياسات واإلسرتاتيجيات واإلصالحات 

 .املايل والقانوين ما أدى إعادة التوازن إىل قطاعي البنوك والتأمني
بغرض  بني قطاعي البنوك والتأمني بعض التحالفاتتلك اإلصالحات  نتجوحماولة ملواكبة العوملة  

ا أن أقساط التأمني تعترب كمورد ، كمحيث أصبحت البنوك التجارية تقوم ببعض أعمال التأمني التعاون
مايل إضايف لدى البنوك ناهيك عن ضمان األخطار، هذا التحالف الذي مؤشر لإلدارة اجليدة يف 

، ومع ذلك مل يصل التعاون إىل املستوى العاملي املرغوب فيه وهذا بسبب عدم اكتمال اقتصاديات السوق
 . هاراإلطار القانوين وتوازنه إضافة نقص الدعاية واإلش

 وهبدف الدفع أكثر بعجلة التنمية ، قامت الدولة بإنشاء الواكلة الوطنية لدعم تشغيل الشباب
لتحديات الكبرية اليت تنتظر اقتصادنا بالنظر إىل وهذا للتكفل باملؤسسات الصغرية واملتوسطة، واعية بأن ا

 تأهيل على الدولةتم حي ة العاملية للتجارةاتفاق الشراكة مع االحتاد األوريب وتسارع وترية االنضمام إىل املنظم
واحلصول على املقاييس الدولية واللجوء إىل اخلربة والبحث عن الشراكة يف  ا الصغرية واملتوسطةمؤسساهت

 .معركة البقاء يف األسواق احمللية والدولية
ول سواء النامية ومن جهة أخرى فإن هذا النوع من املؤسسات يكتسي أمهية كبرية يف اقتصاديات الد    

أو املتقدمة، نظرا للخصائص اليت متيزها عن املؤسسات الكبرية املتمثلة يف سهولة تأسيسها وارتباط اجلانب 
 .االقتصادي فيها باجلانب االجتماعي

ولقد حاولنا من خالل حبثنا إبراز الدور الفعال الذي تلعبه البنوك من خالل تعاوهنا مع صناديق 
 878انب التطبيقي وذلك من خالل الرتبص بالبنك الوطين اجلزائري مبستغامن وكالة يف اجل ضمان القروض

، فنجاح املشروع متوقف على الدراسة املوضوعية الفعالة وحتليله من والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب
 .مجيع اجلوانب املتعلقة به وذلك باستعمال املعايري املناسبة

اؤالتنا، استخلصنا إىل بعض النتائج اليت من شأهنا اإلجابة عن تلك انطالقا من هذا وكرد على تس
 : اإلشكاليات وهي كاأليت
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 : النتائج

 نتائج الدراسة النظرية: أوال
تلعب البنوك التجارية دورا فعاال يف تقدمي القروض ومنه املسامهة يف إنعاش االقتصاد وكذا دفع عجلة  -

 التنمية االقتصادية؛
ميكن هلذا القطاع أن يساهم مسامهة فعالة يف تنمية االقتصاد الوطين عن طريق التخصص لوحداته   -

 .يف جماالت اقتصادية خمتلفة
يعترب قطاع التأمني قطاع إجيايب على االقتصاد،وذلك من خالل التأمني على األخطار، إضافة إىل أن  -

 .أقساط التأمني تعترب كرؤوس أموال إضافية
مؤسسات التأمني بالتأمني على التجهيزات املقدمة من املمنوحة من طرف البنك والوكالة الوطنية تقوم  -

 .لدعم تشغيل الشباب خالل فرتة حمددة من املشروع االستثماري
تساهم التعاون بني البنوك والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب يف خلق مناصب شغل وبالتايل زيادة  -

  .اإلنتاج الوطين
 نتائج الدراسة الميدانية: نياثا
 :كما يعتمد على دراسة حتليلية مللفات القروض بناءا على معايري ذاتية أكثر منها موضوعية 

 يتبع البنك دراسته املالية جلدوى املشروع على منهجية الكفاءة، النشاط اخلزينة وكذا املردودية؛ -
لبنكي القيام بزيارة ميدانية للمؤسسة للتأكد من املعلومات املتوفرة يف ملف طلب القرض على ا -

 الطالبة للقرض؛
 االقتراحات والتوصيات

 :وبناءا على النتائج املذكورة أعاله واليت توصلنا إليها ميكننا أن نقدم التوصيات التالية 
على الدول الساعية لتحقيق التنمية العمل على تطوير جهازها املصريف أوال فهو العمود الفقري  -

 لالقتصاد؛
يف حالة منح القرض جيب على البنك دراسة امللفات دراسة دقيقة ومفضلة من أجل التفادي أو  -

 التقليل من املخاطر؛
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إن اقتصاد السوق حيتم اليوم على البنوك التجارية االرتقاء إىل مستوى البنوك العاملية بتحسني أدائها،  -
 فراد؛وتقدمي خدماهتا خاصة فيما يتعلق بعمليات اإلقراض لفائدة األ

منحها للقروض االبتعاد عن البريوقراطية واحملسوبية من أجل التسيري األمثل ملواردها  على البنوك عند -
واستغالهلا يف مشاريع استثمارية وإنتاجية تعود بالفائدة على االقتصاد الوطين ومن مث دفع عجلة 

 .التنمية
األدوات و التقسىيمات عن طريق التدريب علىى تغيري اهليئات و هذا باالهتمام املستمر باملوارد البشرية  -

 احلديثة و إشراك املتخصصني يف اختاذ القرارات
وأخريا وما ميكن قوله هو أن جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب رغم أنه مازال حىديث النشىأة 

اره احلىىىل إال أنىىىه قىىىد يىىىح نسىىىبيا يف خلىىىق اعالف مىىىن مناصىىىب العمىىىل علىىىى مسىىىتوى الىىىرتاب الىىىوطين، باعتبىىى
واملنفذ الوحيد املتوفر حاليا غري أن هذا ال مينع من فشىل بعىض املسىتثمرين يف مشىاريعهم ويرجىع السىبب يف 
ذلك إىل قيام جمموعة منهم ملمارسة نفس النشاط يف نفىس املنطقىة ممىا يولىد املنافسىة بيىنهم، ولتجنىب ذلىك 

أكثىىىر ترابطىىىا وذلىىىك بدراسىىىة املشىىىىاريع ( ANSEJ)جيىىىب أن تكىىىون عمليىىىة التنسىىىيق بىىىني البنىىىوك والوكالىىىة 
االسىىتثمارية دراسىىة جيىىدة مىىن مجيىىع النىىواحي املاليىىة واالقتصىىادية واالجتماعيىىة لتطبيقهىىا بكىىل اطمئنىىان علىىى 

 .أرض الواقع وبالتايل الوصول إىل اهلدف املبتغى واملتمثل يف حتقيق مردودية فعالة
لتحديد مصريه ( ANSEJ)لبنوك والوكالة وكل هذا يثبت لنا ثقة املستثمر اليت منحها لكل من ا

 .املستقبلي وكذا اعتماده غاليا على صيغة التمويل الثالثي
 : آفاق البحث

هل نستطيع القول أن اجلزائر أصابت فعال يف اختيار احلل املناسب بإنشاء املؤسسات املصغرة : لكن
 لتدعيم شباهبا ومساعدهتم ؟

خاصة مع حماولة انظمام اجلزائر إىل املنظمة العاملية للتجارة . سوف تعرفنا به السنوات الالحقة هذا ما
 .وانفتاح السوق اخلارجي

 .يف تفعيل التنمية االقتصادية يف جمال جلب االستثمارات األجنبية jesnaما هو دور املصارف و و 
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