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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

ر و رزقناهم من الطيبات و ..... و لقد كرمنا بين آدم و محلناهم يف الرب و البح"
 07. سورة االسراء، اآلية "فضلناهم على كثري ممن خلقنا تفضيال

سألك خري املسألة و خري الدعاء و خري النجاح و خري العلم و خري ن اناللهم 
 العمل وخري الثواب و خري احلياة و خري املمات.

 ابل ذكرن ناذا فشلإصاب باليأس نو ال  ناصاب بالغرور إذا جنحن االلهم ال تدعن
هيا  نامد اهلل الي  شمشيتت  تممحنبأن الفشل هو التجارب اليت تسبق النجاح و 

 العمل املتواضع.

 سألك العال من اجلنة.نو  اتنارفع درجإو  نااللهم حقق إميان

 و صلى اهلل على نبينا حممد و على آل  و صحب  و سلم تسليما كثريا.
 



 

  

 تشكرات

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

اهلل أخرجكم من بطون أمهاتكم ال تعلمون شيئا و جعل لكم السمع و  و"

 87سورة النحل، اآلية  ."األبصار و األفئدة لعلكم تشكرون

العزيز احلميد على منه و كرمه و توفيقه إلمتام أوال و قبل كل شيء حنمد اهلل الكرمي 
 هذا العمل و اجنازه على هذا الوجه، فله كل الفضل و الشكر و العرفان.

على  مقيدش فاطمة الزهراء ةاملشرف ةلألستاذ اخلالصة و امتناين قدم تشكرايتأو 
عمال بنك شكر أود أن أ، كما ها يلتاليت قدم او ارشاداهت او نصائحه اجمهوداهت

 التنمية احمللية )فرع مستغامن( وباألخص السيد قريدش محو والسيد باحلول فتحي
توجه بالشكر و العرفان إىل كل من أعلى مالحظاهتم و توجيهاهتم القيمة و 

سواء من قريب أو من بعيد و إىل كل أساتذة و طلبة جامعة  يو وقف مع ساعدين
 مستغامن.

 

 لكم جزيل الشكر و التقدير.



 اهدي ثمرة جهدي:

" سورة  صغيرا و اخفض لهما جناح الذل من الرحمة و ق ل ربي ارحمهما كما ربياني" الى من ق ال اهلل تعالى فيهما:
 42االسراء، اآلية  

الى من حملتني وهنا على وهن الى رمز الوف اء و العطاء الى التي جعلت يوم نجاحي يوما لنجاحها الى التي تجف  
 األق الم عن وصف جميلها الى من جعل اهلل الجنة تحت أقدامها................ 

 ..أمي الحبيبة..

ضائل و علمني أن الدنيا صمود الى من علمني أن الحياة كف اح و العلم  الى الرجل العظيم الذي لقنني دروس الف
 سالح الى الجبين الذي ّصب عرق ا كف احا للحياة الى من أحمل اسمه بكل افتخار.................... 

 ..أبي العزيز..

الواسع الى من  أطال اهلل في عمرها و الى صاحبة الق لب    ..جدتي..الى التي لم تبخل عليا يوما بدعائها الى  
 ..عمتي الغ  الية..غمرتني بحبها و عطائها  

، صالح الدين  عائشة، عمر، ياسين، سارةسفيان،  ..إخوتي.. حياتي رياحين الى ،الى من ترعرعت و كبرت بينهم
 ..خديجة.. و رفيقة دربيختي  لى شمعة تنير درب حياتي ا او  

لتجارية  اعلوم  الو الى كل أساتذة  ف اطمة الزهراء    مقيدشي  تي و مؤطر تالفضل في نجاحي أستاذ  االى من له
 واالقتصادية.   

،  مروة، نبيلة، سمية، نسيمةالى من أحببتهم و أحبوني ....... الى صديق اتي اللواتي جمعني بهم المشوار الجامعي: 
 ياسمين، حليمة

 .المالية والمحاسبةالى كل طلبة  

 لو و ساعدني من كل إلى ،حملهم ق لبي و لم يذكرهم ق لمييالى كل من  

 imy                           . المتواضع جهدي ثمرة أهدي.. طيبة بكلمة                                    
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لجداولقائمة ا  

 الرقم العنوان الصفحة

20 
21 
21 
22 
22 
22 
22 
22 

 
23 

 
 

23 

 .تقسيم البنك الدولي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
                   تقسيم االتحاد األوروبي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

 .آسيا شرق جنوب لبلدان والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تقسيم
 .والمتوسطة الصغيرة تعريف اليابان للمؤسسات
 .والمتوسطة الصغيرة تعريف اليابان للمؤسسات
 .والمتوسطة الصغيرة تعريف المانيا للمؤسسات

 .والمتوسطة الصغيرة تعريف القانون التوجيهي لترقية المؤسسات
  .الشغل مناصب خلق في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات مساهمة
2010)-2111 .( 

والمتوسطة  الصغيرة للمؤسسات المحروقات خارج الخام الداخلي الناتج
(1320-2111 .( 

-(2010التجارة الدولية  في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات مساهمة
2111. ( 

 

 (1-1)الجدول رقم 
 (2-1)الجدول رقم 

 (2-1 )رقم  الجدول
 (2-1 )رقم  الجدول
 (2-1 )رقم  الجدول
 (3-1 ) رقم الجدول
 (3-1 )رقم  الجدول
 (8-1 )رقم  الجدول

 
 (9-1 )رقم  الجدول

 
 (11-1 )رقم  الجدول
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 قائمة االشكال
  

 الرقم العنوان الصفحة

33 
31 
82 
83 

 .مبدأ شركات رأس المال المخاطر
 .صيغة التمويل "البيع ثم االستئجار"

 .الهيكل التنظيمي لبنك التنمية المحلية
 .لمديرية مجمع االستغاللالهيكل التنظيمي 

 (1-2)الشكل رقم 
 (2-2)الشكل رقم 
 (1-2)الشكل رقم 
 (2-2)الشكل رقم 
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 أ 

 : مـقـدمـة

 هذا بشأن املهتمة واجلهات ،األدبيات يف كبرية مكانة واملتوسطة الصغرية املؤسسات متويل مسألة حتتل    
 االقتصادية التنمية خطط يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات ودور أمهية تزايد مع خاصة املؤسسات، من الصنف
 .سواء حد على النامية والدول ،املتقدمة للدول

 متثل واملتوسطة الصغرية املؤسسات أصبحت االقتصادية، العوملة آثار وانتشار العاملية املنافسة حدة تزايد فمع    
 اليت اهليكلية والتشوهات ،االقتصادية املعوقات وجتاوز ،املرجوة النمو معدالت لتحقيق النامية الدول أمام البديل
 من الصنف هذا مكانة وحتسني دعم دون اقتصادي تطور إحداث املتوقع غري من أصبح حبيث ا،هتاقتصاديا تطبع

 .املؤسسات
 تظل اليت التمويل ملشكلة جتاوزها مبدى مرتبط يظل عددها وارتفاع واملتوسطة الصغرية املؤسسات منو أن إال    

 حاجة يف دوما تكون حبيث التنافسية، اهتوقدرا املالية اهتقو  وحىت ،باالستثمار املتعلقة اهتلقرارا األساسي احملدد
 .االقرتاض أي ،اخلارجي التمويل أشكال خمتلف إىل مستمرة

 وذلك مباشرة االستقالل بعد اتبعته الذي االقتصادي للخيار نتيجة امليدان هذا يف كثريا اجلزائر تتوسع مل    
 ايةبد يف الوطنية االقتصادية السياسة عرفته الذي التحول بعد لكن الكربى، املؤسسات إنشاء إىل بتوجهها

 األمثل البديل متثل واملتوسطة الصغرية املؤسسات أن اتضح املاضي، القرن من التسعينيات ومطلع ،الثمانينات
 النمو معدالت وحتقيق ،الصادرات وزيادة العمالة خلق مسألة مثل ،االقتصادية املشاكل من العديد على للتغلب

 احلجم، صغر مثل ،واملتوسطة الصغرية املؤسسات اهب تتميز اليت اهليكلية للخصائص يعود وذلك االقتصادي،
 الصغرية املؤسسات وزارة وإنشاء ، 1990أفريل يف والقرض النقد قانون إصدار مت لذلك والديناميكية، املرونة

 سبتمرب يف األوروجزائرية الشراكة مشروع سريان وبداية ، 1993جويلية يف التقليدية والصناعات واملتوسطة
 دعم إىل أدى الذي األمر ،متقدمة مراحل إىل العاملية التجارة منظمة إىل االنضمام مفاوضات ووصول  2005

 هشا مازال القطاع فإن هذا مع اجلزائر، يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات قدرات وترقية لتنمية أوسع وجمال قوي
 القطاع، هذا منها يعاين وصعوبات مشاكل لعدة نتيجة تنميته، تعرقل تزال ال اليت الضغوطات من للعديد ومعرضا

 هو واملتوسطة الصغرية املؤسسات وتطور بقاءضمان ل الرئيسي والعامل األساسي العائق ولعل فعاليته من يقلل مما
   .وعامليا ،حمليا تنافسيتها دعم يف الريادة دور يلعب الذي التمويل،
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 ب 

 املصادر إىل املتوسطة الصغرية املؤسسات تلجأوبالرغم من عدم كفاية املصادر الداخلية )التمويل الذايت(     
 عن فضال عليها يتوجب املصرفية القروض على للحصول ولكنه البنوك، من بينها ا،هتاحتياجا لتغطية اخلارجية

 هذه لدى متاحة تكون ما نادرا واليت القرض، قيمة لتغطية كافية ضمانات ريتوف للمشروع جدوى دراسة تقدمي
 تذكر، أمهية بال تقدمها اليت املشاريع بأن واملتوسطة الصغرية املؤسسات تتهم البنوك أن عن ناهيك املؤسسات،

 .االقتصادية اجلدوى عدمية أي
 من العديد على مشلت األخرية السنوات يف تطورا اجلزائر يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات شهدتوعليه     

 اآلليات يف قصور هناك أن يالحظ حيث اإلطالق على اجلوانب هاته أهم التمويلي اجلانب ويشكل اجلوانب،
 يف قفزة إحداث يف كبري دور احملاسيب للنظام وكان ،واملتوسطة الصغرية املؤسسات أمام املتاحة التمويلية والصيغ

                                                                          .أنشطتها جممل على انعكس اجيابيا مما ،اعمله جمال
                                            واملتوسطة. الصغرية املؤسسات طرف من املتبعة التمويل وسبل صعوبات إىل التطرق ،دراستنا خالل حاولنا وقد

                                                                                                                    :االشكالية -1
 جاء هبا النظام احملاسيب املايل اليت احلديثة االليات ماهي" :لتاليةا اإلشكالية بلورة ميكننا سبق ما خالل من

                                                                                                              "؟الصغرية واملتوسطةلتمويل املؤسسات  ،اجلديد
  : ةتاليال الفرعية األسئلة طرح ميكن اإلشكالية هذه من وانطالقا  

 واملتوسطة؟ الصغرية املؤسسات هي ما 
  ؟واملتوسطة الصغرية املؤسسات احملاسيب املايل علىما هو اثر تطبيق النظام 
 واملتوسطة؟ الصغرية املؤسسات وتأهيل تطوير أجل من اجلزائرية الدولة طرف من املتخذة اإلجراءات هي ما 
 ؟باجلزائر فرع مستغامن() احمللية بنك التنمية طريق واملتوسطة عن الصغرية املؤسسات متويل يتم كيف 

                                                                                                                    :فرضيات البحث -2

 :التالية الفرضيات بصياغة قمنا التساؤالت هذه عن لإلجابة
 االقتصادي النشاط قطاعات أهم إحدى واملتوسطة الصغرية املؤسسات متثل. 
 تنافسيتها زيادة واىل ،واملتوسطة الصغرية لمؤسساتل قوائم املاليةال جودة إىل املايل احملاسيب أدى النظام. 
 التمويلية واألساليب الصيغ تطوير خالل من ،واملتوسطة الصغرية املؤسسات احتياجات مراعاة ضرورة. 



ـدمـــةـقم  
 

 ت 

 من البنكية القروض على واملتوسطة الصغرية املؤسسات حصول (فرع مستغامن) ليةاحمل التنمية بنك يسهل 
 .للبنك الكافية الضمانات توفري خالل

                                                                                                                    :همية البحثأ -3
 االقتصادي النمو حتقيق يف تلعبه الذي والدور واملتوسطة الصغرية املؤسسات أمهية خالل من الدراسة امهية تظهر

 هلذا اإلقتصادية السلطات حيث اهتمت ،أخرى جهة من املواطنني من كبري لعدد شغل مناصب وتوفري ،جهة من
 حالة يربزو  للبنوك، األساسية للنشاطات احلقيقية الصورة يعطي باإلضافة اىل انه ،األخرية اآلونة يف املوضوع

 .بالدنا يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات

                                                                                                                   :هداف البحثأ -4
 :التالية الرئيسية االهداف حتقيق اىل الدراسة هذه تسعى

 ؛واالجتماعية االقتصادية التنمية يف وأمهيتها دورها واملتوسطة، الصغرية املؤسسات ومكانة واقع على التعرف 
 ؛وحماولة تطبيقها يف اجلزائر ،واملتوسطة الصغرية املؤسسات لتمويل املوجهة التمويل صيغ حدثأ تقدمي  
 الوطين االقتصاد يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات منها تعاين اليت التمويل ملشاكل احللول من جمموعة اقرتاح. 

                                                                                                            :سباب اختيار الموضوعأ -5
 :هي املوضوع هذا اختيار اىل دفعتين اليت االسباب اهم من

 حمليا وواقعها واملتوسطة ؤسسات الصغريةاىل انشاء مشروع صغري دفعين للبحث يف هذا النوع من امل ميويل، 
 متوسطة أو ،صغرية ملؤسسة جيد وتسيري ،إنشاء على تساعدين اليت الكافية والدراية املعلومات متلكا حىت

  .دعمها هلذه املؤسساتيف البنوك  عمل طريقة اىل معرفة باإلضافة ،املستقبل يف
 هبا متر اليت االقتصادية التحوالت ظل يف ،للتنمية الرئيسي احملرك كونه يف كبرية أمهية املوضوع اكتساب 

 .بالدنا
 أهم أحد التمويل إشكالية تعترب األخرية حيث اآلونة يف وخاصة املشاريع، متويل مبجال البنوك اهتمام 

 .واملتوسطة الصغرية املؤسسات وتطور إنشاء أمام تقف اليت العقبات

 



ـدمـــةـقم  
 

 ث 

:صعوبات البحث -6  
 مشكل واجهت فقد ايتها،هن إىل الدراسة بداية منذ وذلك صعوبات عدة املوضوع هلذا دراسيت يف واجهت لقد

 ميدانية دراسة عليها أجري مؤسسة إجياد صعوبة واجهت مث ،الوقت وضيق ،اجلامعية املكتبات يف املراجع نقص
 جهة ومن ،معمقة دراسة يتطلب مهم موضوع هو جهة فمن ،املوضوع طبيعة صعوبة باإلضافة اىل ،املوضوع هلذا

 اقتصاد البلد. ميس ألنه حساس موضوع يعترب اخرى

 :منهجية البحث -7
 الصغرية املؤسسات ومعرفة بفهم يسمح الذي التحليلي املنهجو  الوصفي املنهج على النظري اجلانب يفت اعتمد

حالة بنك  دراسةب ،منهج دراسة حالة على التطبيقي واجلانب ،املايل احملاسيب النظام وفق متويلها وطرق واملتوسطة
                                                                                                            .واملتوسطة الصغرية املؤسسات متويل يف ودورهالتنمية احمللية 

 :هيكل البحث -8
 :فصول ثالث اىل البحث بتقسيم قمنا ،الفرضيات صحة من والتأكد الدراسة حمل االشكالية على لإلجابة

 مفهوم اىل فيه توتطرق االطار املفاهيمي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة والنظام احملاسيب املايل. :االول الفصل
 النظاموماهية  ،واالجتماعي االقتصادي املستوى على تقدمها اليت املسامهات وأهم املؤسسات الصغرية واملتوسطة

 .احملاسيب
 فيه توتناول .املؤسسات الصغرية واملتوسطة حسب معايري النظام احملاسيب املايل طرق واليات متويل :الثاين الفصل

  .واملتوسطة الصغرية املؤسسات متويل وصيغ أساليبوعرض  ،مفهوم التمويل
حاولت ان  .)فرع مستغامن( لتمويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة بنك التنمية احمللية حالة دراسة :الثالث الفصل

 .  واملتوسطة الصغرية ملؤسساتا يف متويل بنك التنمية احمللية مسامهة ابني فيه كيفية
 

 

  



 



                                                                                 متهيــــــــــد
والمتوسطة.ماهية المؤسسات الصغيرة  :األولالمبحث 

تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة.املطلب االول: 
معايري تصنيف املؤسسات الصغرية واملتوسطة.الثاين:  املطلب

خصائص ومميزات املؤسسات الصغرية واملتوسطة.املطلب الثالث: 
املؤسسات الصغرية واملتوسطة. عوامل جناح وانتشاراملطلب الرابع: 

                                 في الجزائر. المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واقع المبحث الثاني:
                                       امهية واهداف املؤسسات الصغرية و املتوسطة. املطلب االول:
                          مسامهة املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف تنشيط االقتصاد.املطلب الثاين: 
  املشاكل اليت تواجه املؤسسات الصغرية واملتوسطة.  املطلب الثالث:

                                                      .SCFالنظام المحاسبي المالي  المبحث الثالث:
                               .املطلب االول: االنتقال من املخطط الوطين احملاسيب اىل النظام احملاسيب املايل

                                                              .النظام احملاسيب املايل تعريفاملطلب الثاين: 
                                  .اخلصائص واالهداف املرجوة من النظام احملاسيب املايلاملطلب الثالث: 
  اثر تطبيق النظام احملاسيب املايل على املؤسسات الصغرية واملتوسطة.املطلب الرابع: 

 خالصــــــــــة
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                                                                                                      :تمهيد
 الرائد الدور األخريتني العشريتني خالل العاملي االقتصاد تطور حول أجريت اليت والدراسات التحاليل بينت لقد

 االقتصاد مؤشرات زيادة ويف ،شغلال مناصب وإجياد الثروة خلق يف املتوسطةو  الصغرية املؤسسات تؤديه الذي
 اهب االهتمام زيادة إىل أدى ما هذا ،اجلزائر يف االقتصادية التنمية عملية يف الزاوية حجر فهي تعترب ،الكلي

 الصغرية املؤسسات اكتسبت فقد ولذلك التنمية، مسار بدفع الكفيلة السياسات أهم من واحد باعتبارها
 واملفكرين الباحثني من العديد أنظار حمط جعلها ،واالجتماعي االقتصادي النشاط يف بالغة أمهية واملتوسطة

 .الشاملة التنمية حتقيق يف الفعال ودوره ،القطاع هذا حيوية على أمجعوا الذين االقتصاديني

 على فاعتمدت ،منها االقتصادية السيما احليوية القطاعات معظم مست جذرية تغريات اجلزائرية البيئة شهدتف
 كبري حد إىل ومضمونه إعداده يف يتوافق الذي املايل احملاسيب النظام وحتديث تغيري ضمنها من عديدة إصالحات

 IAS/IFRS .  اجلزائرية احملاسبية البيئة متطلبات ومع ،الدولية احملاسبة معايري مع

 القدمي النظام بدل ،جديد مايل حماسيب نظام بتطبيق ملزمة نفسها اجلزائرية واملتوسطة الصغرية املؤسسات لتجد
 . ختصها عديدة جوانب على انعكس والذي

 وعليه سنحاول يف هذا الفصل الذي قسمناه اىل ثالث مباحث التطرق اىل:

 الصغرية واملتوسطة.املبحث االول: ماهية املؤسسات 

 املبحث الثاين: واقع املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر.

 .scfاملبحث الثالث: النظام احملاسيب املايل 
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                                                 المتوسطة.و ماهية المؤسسات الصغيرة  :المبحث االول
 من حتتويه وما املؤسسات هلذه وشامل دقيق مفهوم حتديد يتطلب واملتوسطة الصغرية املؤسسات إىل التطرق إن

 طرف من بالقبول وحيظى املؤسسات، من النوع وهذا الكربى املؤسسات بني خالله من الفصل ميكن حيث أمهية،
 للمؤسسات املختلفة التعاريف ببعض اإلملام املبحث هذا يف سنحاول لذا ،اجملال هذا يف والباحثني اهليئات أغلبية

  .واملتوسطة الصغرية

 .تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :المطلب االول

 1.والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات تعريف موحد تحديد صعوبة :اوال

 أن العلم مع خاصة ،املوضوع هذا معاجلة طريق يف رئيسية خطوة املؤسسات هلذه ودقيق شامل تعريف حتديد ميثل
 من العديد باعرتاف وذلك ،هبذا القطاع املهتمة األطراف خمتلف أمام كبريا عائقا يشكل التعريف هذا حتديد

 املؤسسات وإمناء وترقية االقتصادية بالتنمية املهتمة الدولية واملنظمات اهليئات باعرتاف وأيضا ،واملؤلفني الباحثني
 واالختالف ألخرى مؤسسة من االقتصادي النشاط يف املوجود االختالف إىل كله راجع وهذا ،واملتوسطة الصغرية
 دولة من التنموية السياسات يف املؤسساته هذ ومكانة ،االقتصادي النمو درجة بني كذلك املوجود
                                                                                                            .اخل...ألخرى

 واهليئات والدول املفكرين بني التعاريف اختالف إىل املؤدية األسباب هذه إىل التطرق علينا وجب مث ومن
 واملتمثلة ،االقتصادي احمليط يف املؤسسات هذه ومكانة أمهية يعكس تعريف حتديد إىل الوصول قبل ،االقتصادية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 :التالية األسباب يف

 هذه تنقسم حيث الدول بني االقتصادي النمو درجة يف التفاوت يتمثل :االقتصادي النمو درجة اختالف1- 
 متخلفة ودول ومستمر، كبري اقتصادي بنمو تتمتع ،وتكنولوجيا ،صناعيا ،اقتصاديا متقدمة دول إىل األخرية

 املتحدة كالواليات متقدم بلد يف الصغرية فاملؤسسة بطيء، اقتصادي منو ذات النمو، طريق يف سائرة أو اقتصاديا
 مع باملقارنة وهذا ،مثال كاجلزائر نامي بلد أي يف متوسطة أو كبرية مؤسسة اعتبارها اليابان ميكن أو األمريكية

  الدول اقتصاديات اختالف أن إىل نصل وعليه فيها، املوظفني العمال وعدد عليها تتوفر اليت اإلمكانيات حجم

 
                                                           

كلية العلوم ،رسالة لنيل شهادة دكتوراه دولة يف العلوم االقتصادية ،"دراسة حالة الجزائر ،"واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسبل دعمها وتنميتها ،عثمان خللف1 
 .02ص،3002/3002،جامعة اجلزائر ،االقتصادية وعلوم التسيري
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خاصا  تعريفا هلا تعطي دولة كل أن إذ ،واملتوسطة الصغرية للمؤسسات موحد تعريف إعطاء من ميكن ال العامل يف
 1منها. لكال االقتصادي واملستوى احمليط منطلق هبا من

 من وتنوعه ألخرى مؤسسة من االقتصادي النشاط طبيعة اختالف إن :االقتصادي النشاط طبيعة اختالف -2
 (اخل..املواشي تربية الصيد، الزراعة،) الفالحية كاملؤسسات أساسي كعنصر الطبيعة تستخدم ،مؤسسات

 (الصناعية املؤسسات) ،السلع وإنتاج األولية املواد حتويل على تعمل ومؤسسات االستخراجية واملؤسسات
 حتديد عملية صعوبة إىل أدى املالية، واملؤسسات النقل كمؤسسات ،للغري خدمات تقدمي على تعمل ومؤسسات

 وطاقات ضخمة استثمارات إىل حتتاج مثال الصناعية فاملؤسسات ،واملتوسطة الصغرية للمؤسسات دقيق تعريف
 بسيطة استثمارات نشاطها طبيعة عليها يفرض ،األخرى االقتصادية املؤسسات عكس على ،كبرية ومالية عمالية

 2بسيطة. عمالية وطاقات

 الفروع من كبري عدد إىل طبيعته حسب اقتصادي نشاط كل يتفرع :االقتصادي النشاط فروع اختالف 3-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         وجتارة خارجية جتارة إىل أو ،بالتجزئة والتجارة باجلملة التجارة إىل مثال التجاري النشاط فينقسم ،االقتصادية

 الذي النشاط حسب ختتلف مؤسسة كل فإن ولذلك الفروع، من عدد إىل بدورها األنشطة بقية وتنقسم داخلية،
 الصغرية فاملؤسسات ،لالستثمار املوجه املال رأس و العاملة اليد كثافة حيث من فروعه أحد إىل أو ،إليه تنتمي

                                      3.التجارة جمال يف أو الغذائية الصناعة يف كبرية تكون قد الصناعة جمال يف واملتوسطة

 

 

 

 

 
                                                           

 ص، 2011 مصر، والتوزيع، للنشر املصرية املكتبة األوىل، الطبعة ،"الجزائري االقتصاد في الشاملة التنمية إحداث في ودورها م و ص المؤسسات" رحوين، أمحد 1
 .18، 19ص

 التسيري، جامعة وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية منشورة(، ماجيسرت)غري مذكرة ،"تنميتها وأفاق الجزائر في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات واقع"السعيدي،  سعدية2
 .44 ص ، 2003 ورقلة،

 املسيلة، اجلزائر، بوضياف، حممد جامعة أعمال، إدارة ختصص جتارية، علوم ماجستري مذكرة ،والمتوسطة" الصغيرة المؤسسات في اإلستراتيجي التسيير" سلطاين، رشدي حممد 3
 .40،ص2006
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                                                    التعاريف المختلفة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. :ثانيا

 عدد بوجود وهذا ،واملتوسطة الصغرية للمؤسسات مناسب تعريف حتديد يف صعوبة هناك أن الذكر أسلفنا كما
 الفاصلة احلدود وليضع ،خصائصها مع يتالءم هبا خاص تعريف هيئة وكل دولة كل أخذت هلذا ،املعايري من كبري
 . إليه تنتمي اليت والقطاع ،نشاطاهتا أوجه اختالف على املؤسسات أصناف بني

 : الدولية المنظمات بعض تعريف1-

عمال  00مؤسسات عدد عماهلا ال يقل عن  يعرف البنك الدويل م.ص.م على أهنا :الدولي البنك تعريف -أ
وكما  ،ورقم أعماهلا ال يقل عن مليون دوالر وال يزيد عن مخسة عشر مليون دوالر ،عامل200وال يزيد عن 

 :االيتكما هو مبني يف اجلدول   ،ومتوسطة ،وصغرية ،قسمها إىل مصغرة

 تقسيم البنك الدولي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. (:1-1)الجدول رقم 

 املعيار                        
 

 حجم املؤسسة

 

 ستخدمنيعدد امل
 

عات السنوية احلصيلة االمجالية للمبي
 )دوالر امريكي(

 000000اقل من  00اقل من  مصغرة

 2000000اقل من  00اقل من  صغرية

 00000000اقل من  200 اقل من متوسطة

                                                                                                                                                                  
 منشورة، غير دكتوراه، أطروحة الجزائر(، حالة دراسة) وتنميتها دعمها وسبل والمتوسطة، الصغيرة المؤسسات واقع عثمان، خلف:المصدر

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   .11ص ، 2004 الجزائر، جامعة االقتصادية، العلوم كلية

 20و 322"كل مؤسسة ال يزد عدد عماهلا ورقم أعماهلا عن  عرفها على اهنا :تعريف االتحاد األوروبي -ب
 وهذا ما بينه اجلدول التايل: ،وكما فرق بني املؤسسات املصغرة والصغرية واملتوسطة 1،على الرتتيب" ،مليون اورو

 
                                                           

-02 يومي ،غرداية، اجلزائر والية ،للتجارة الوطين املعهد ،"الصغيرة والمتوسطة المؤسسات ودور غرداية بوالية االستثمار فرص" :حول األول الوطين امللتقى شعباين، إمساعيل 1
                                                                                                                                                                                                       .00ص ، 2004 مارس02
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 تقسيم االتحاد األوروبي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. :(2-1)الجدول رقم 

 املعيار                
 

 حجم املؤسسة

 

 عدد املستخدمني
 

احلد االقصى لرقم االعمال 
 )مليون اورو(

احلد االقصى للموازنة 
 )مليون اورو(

   2اىل 0من مصغرة

 0 7 22اىل  2من صغرية

 37 20 322اىل  22من متوسطة
                                                                                                                                                                      

 الوطني المعهد الصغيرة والمتوسطة، المؤسساتودور  غرداية بوالية االستثمار فرص :حول األول الوطني الملتقى شعباني، إسماعيل :المصدر
 .03ص ، 2004 مارس30-02 يومي غرداية، الجزائر, للتجارة, والية

 الصغرية املؤسسات حول حديثة دراسة يف (L’ANASE):آسيا  شرق جنوب بلدان اتحاد تعريف -ج
 العمالة مؤشر يأخذ التعريف أن إىل خلص حيث ،وهيمينيز بروتش من كل هبا قام آسيا شرق بلدان يف واملتوسطة
 1ذلك: يوضح التايل واجلدول ،أساسي كمعيار

 .آسيا شرق جنوب لبلدان والمتوسطة الصغيرة المؤسسات قسيمت (:0-1 )رقم  الجدول

 

 حجم املؤسسة
 

 عدد العمال

 عمال 2اىل  00من مصغرةمؤسسة 

 عامال 22اىل  00من  صغريةمؤسسة 

 عامال 22اىل  00من متوسطةمؤسسة 

                                                                                                                                                                        
 .03ص ،مرجع سبق ذكرهبوزيدي،  لمجدالمصدر: 

 

                                                                                                                                                                                                     
                                                           

 أحممد جامعة منشورة(، )غري التسيري، علوم يف ماجستري مذكرة ،"والتجارة العامة للخدمات م.م.ذ.ش ةحال دراسة و م ص المؤسسات في المخاطر إدارة"بوزيدي،  جملد 1
 .20ص ،3002-2008بومرداس، بوقرة،
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 :تعريفات بعض الدول -2

 الصغرية املؤسسة عرفت1953 لسنة الصغرية املؤسسة قانون حسب :األمريكية المتحدة الواليات تعريف -أ
  أو صغرية مؤسسة وتعترب كربى، مؤسسة نشاطها جمال على تسيطر وال ،مستقلة وإدارة ملكية ذات أهنا على

  عامل. 500 من أقل تشغل مؤسسة كل متوسطة

لعام  واملتوسطة الصغرية املؤسسات حول األساسي القانون حسب تعريفها اليابان اعتمدت :اليابان تعريف -ب
 ين مليون 100 املستثمر ماهلا رأس يتجاوز ال املؤسسات فهذه العاملة، واليد املال رأس معياري على0292
 :الحظ اجلدول التايلفن القطاعات حسب التقسيم أما عامل، 300 عماهلا عدد يتجاوز وال ياباين،

 والمتوسطة. الصغيرة تعريف اليابان للمؤسسات (:0-1 ) رقم الجدول

 املعيار                        
 القطاعات

 

 عدد العمال
 

 (مليون ينراس املال )

 او اقل 200 عامل او اقل200 الصناعات والقطاعات االخرى

 او اقل 20 عامل او اقل000 مبيعات اجلملة

 او اقل 00 عامل او اقل 00 مبيعات التجزئة

 او اقل00 عامل او اقل 00 اخلدمات

                                                                                                                                 

 الصغرية واملتوسطة املؤسسات م 1999 عام من ديسمرب من الثالث يف عدل والذي ،القانون االساسي وعرف
 :التايل الشكل على
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 والمتوسطة. الصغيرة تعريف اليابان للمؤسسات (:0-1 ) رقم الجدول

 املعيار                        
 القطاعات

 
 عدد العمال

 
 راس املال )مليون ين(

 او اقل 200 عامل او اقل200 الصناعات والقطاعات االخرى

 او اقل 000 عامل او اقل000 اجلملة جتارة

 او اقل 00 اقلعامل او  00 التجزئة جتارة

 او اقل00 عامل او اقل000 اخلدمات

                                                                                                                                                                               
 الصناعات الصغيرة قطاع تمويل )تجربة الصغيرة المؤسسات تمويل في السوداني اإلسالمي فيصل بنك دور ،جبريل الصديق أحمد المصدر:
،الشلف،  2006 أفريل 11-11 يومي العربية الدول في م و ص المؤسسات تأهيل متطلبات حول: دولي ملتقى المنتجة(، واألسر والمهنيين

 .0ص

 بني اإلنتاجية يف الفجوة ردم حماولة على تعتمد التعديل قبل القانون عليها اعتمد اليت السياسة كانت وقد
 من عريضة قاعدة وتنمية تطوير سياسة على املعدل القانون اعتمد بينما ،الصغرية واملؤسسات الكبرية املؤسسات
                                                                                الياباين. لالقتصاد التنمية لتحقيق ،املستقلة الصغرية املؤسسات

 يضم واملتوسطة الصغرية املؤسسات مصطلح عموما لكن كليا، عليه متعارف تعريف يوجد ال :فرنسا تعريف -ج
 الفالحية، املؤسسات باستثناء واخلدمات والتجارة الصناعة يف تنشط اليت الصغري احلجم ذات املؤسسات جمموع
 عدد أو األعمال كرقم كمية مبعايري واملتوسطة الصغرية املؤسسات بفرنسا القانونية النصوص بعض وتعرف
 وعدد فرنك ماليني 5 أعماهلا رقم يتجاوز ال مؤسسة كل ومتوسطة صغرية مؤسسة اعتبار إذ ميكن العمال،
 1.عامل 500 يتجاوز ال عماهلا

  

                                                                                                                                                                                                                                        

                                                           
1
Isbelle Fitoussi, la PME face a sa banque, 6 performer, France,1989, p19. 
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 وقل اقتصادي نشاط متارس مؤسسة كل اهنا على واملتوسطة الصغرية ملؤسساتا أملانياتعرف  :ألمانيا تعريف -د
 مستثمرين قبل إدارهتا من وتتم املايل السوق على متويلها يف تعتمد ال اليتو  ،عامل 200 عن فيها العمال عدد

 1.األخطار كل ويتحملون ،شخصية بصفة يعملون مستقلني

 .والمتوسطة الصغيرة المانيا للمؤسساتتعريف  (:6-1 )رقم  الجدول

                                                                                                                                                            
 مصر، والتوزيع، للنشر اليتراك دار األولى، الطبعة تمويلها، ومشكالت والمتوسطة الصغيرة المؤسسات حساني، رقية الخوفي، رابح: المصدر

 .26ص ، 2008

فيها  املستخدمني عدد اليت يكون اهنا املؤسسات واملتوسطة الصغرية املؤسسات تعرف حيث :تونس تعريف -ه
 يف واملتوسطة الصغرية فاملؤسسات وعليه تونسي، دينار مليون 01 من أقل هااستثمار  مبلغو  ،شخص 50 من أقل

  2.اجلديدة الشغل مناصب من % 88 ب وتساهم ،للمؤسسات اإلمجايل العدد من % 95 من أكثر متثل تونس
 

                                                           
                                                                                                                                                                                                                             .02 ص ، "مرجع سبق ذكره" عثمان خللف، 1
 .100العربية، الشلف، ص الدول يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات تأهيل متطلبات :الدويل ، امللتقى"العربية الدول في وم ص المؤسسات تنافسية مدى" ارمبص، سام علي 2

 رقم االعمال عدد العمال حجم املؤسسة القطاعات

 
 الصناعة

 ماليني00اقل من  00اقل من  مؤسسات صغرية

 مليون 30اىل 3من 002-00 مؤسسات متوسطة

 
 جتارة اجلملة

 مليون0اقل من  00اقل من  مؤسسات صغرية

 ماليني 0اىل 0من  022-00 مؤسسات متوسطة

 
 جتارة التجزئة

 ماليني 0 2اقل من  مؤسسات صغرية

 مليون 00اىل  0من  22-2 مؤسسات متوسطة

 
 اخلدمات

 الف مليون 000اقل من  2اقل من  مؤسسات صغرية

 مليون3الف اىل 000من 22-2 مؤسسات متوسطة
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 استخدام وبدون ،عامل100 من أقل يعمل هبا اليت تلك هيواملتوسطة  الصغرية املؤسسات :مصر تعريف -و
 تكون أنو  ،املشروع يف العاملني عدد اخنفاضك األخرى الشروط من عدد ضرورة إىل باإلضافة هذا ،حمركة قوى

 اهليئات عن املؤسسة استقاللية باإلضافة اىل ،حمدودة السوقيةتها حصو  ،امللكية شكل حيث من فردية املؤسسة
                                                                                                       1.األخرى اخلارجية واجلهات

 اجلزائر تبىن بعد لكن اجلزائر، يف واملتوسطة الصغرية للمؤسسات إمهال شبه هناك كان لقد :الجزائر تعريف -ع
 للتجارة، العاملية املنظمة إىل االنضمام يف اجلزائر ورغبة التسعينيات، وقبل الثمانينيات بداية يف العميقة اهليكلة
 الصغرية املؤسسات لرتقية التوجيهي القانونفحسب  التنمية، إحداث يف كبريا دورا اخلاص للقطاع أعطت

 من تشغل واخلدمات السلع إنتاج مؤسسة اهنا" تعرف على2001/12/12 املؤرخ يف  101/ رقم واملتوسطة
 السنوية حصيلتها تتعدى وال ،جزائري دينار مليارين السنوي رقم أعماهلا ويتجاوز ،عامل ومخسني مائيت إىل واحد

 كما القانون نفس من 0،9،7خالل  من التعريف هذا يف وفصل ،االستقاللية" معيار وتستويف دج مليون 500
 :التايل اجلدول يف موضح هو

 والمتوسطة. الصغيرة تعريف القانون التوجيهي لترقية المؤسسات (:1-1 )رقم  الجدول

 املعيار                 
 

 حجم املؤسسة

 احلدود الدنيا والقصوى 
 لعدد املستخدمني

 الدنيا والقصوىاحلدود 
 لرقم االعمال )م. دج(

 احلدود الدنيا والقصوى
 جملموع احلصيلة السنوية

 )م. دج(
 00اىل 0من  30اىل 0من  00اىل 0من  املؤسسة املصغرة

 000اىل 00من  300اىل 30من  22اىل  00من املؤسسة الصغرية

 000اىل 000من  مليار 3اىل 300من  300اىل 00من املؤسسة املتوسطة

                                                                                                                                                                                 
 .0,ص2001/12/12 المؤرخ في  111/ والمتوسطة رقم الصغيرة المؤسسات لترقية التوجيهي القانون1,6,0المصدر: المادة 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                           
 .19،ص 2009 للنشر، عمان، الصفاء ، دار"الصغيرة التجارية األعمال إدارة"حسن،  الرحيم عبد توفيق 1
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 تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.  معايير :ثانيالمطلب ال

 نظر وجهات حسب وهذا ،واملتوسطة الصغرية للمؤسسات املختلفة التعاريف حددت اليت املعايري تعددت
 أن جند واملتوسطة الصغرية للمؤسسات السابقة التعريفات خالل فمن ،والباحثني الكتاب باختالف اختلفت

 اخل...االستثمار االستقاللية، األعمال، رقم العمال، عدد منها معايري عدة على اعتمدت واملنظمات الدول
 .كمية ومعايري نوعية معايري إىل تصنيفها ميكن وعموما

 .الكمية المعايير :أوال

 حجم 1معايري نذكر: عدة وهناك ،قياسها لقابلية بالكمية ومسيت واالقتصادية التقنية املؤشرات جمموع ختص
 رقم املستعملة، املضافة، الطاقة القيمة املال، لرأس العضوي الرتكيب املوجودات، قيمة املبيعات، حجم العمالة،

                                                                                            .املستثمر املال رأس األعمال،
 معيارا مها ،واملتوسطة الصغرية ملؤسساتا تصنيف استخداما عند أكثرمها أن إال ،الكمية املعايري هذه كثرة ورغم
 .العنصرين ذينهب املتعلقة املعلومات على احلصول لسهولة نظرا ،املال رأس وحجم العمالة حجم

 املؤسسات بني التفرقة يف املستعملة املعايري وأهم أكثر من املعيار هذا يعترب :المستخدمين حجم معيار -1
 بساطة منها عديدة مبزايا لتميزه وذلك ،هلا موحد تعريف والرسو على ،الكبرية واملشاريع ،واملتوسطة الصغرية
 يعكس ال أنه إال ،عليها احلصول وسهولة بالعمالة املتعلقة البيانات وتوفر املؤسسات حجم بني املقارنة وسهولة

 ضمن تصنف صناعية مؤسسات فهناك ،املال رأس معامل اختالف بسبب للمؤسسة احلقيقي احلجم املعيار هذا
 يوجد كما ضخمة مالية رأس استثمارات تتطلب ولكنها ،العمال من قليل عدد توظيف رغم الكبرية املؤسسات
 2العكس.

 املؤسسات بني للتمييز الكمية املعايري أحد يعترب باملؤسسة املستخدم املال رأس :الثابت المال رأس معيار -2
املستثمر، عكس  املال رأس مستوى هبا ينخفض اليت هي م و ص باملؤسسة ونقصد والصغرية، واملتوسطة الكبرية

  بعني األخذ أخرى، مع إىل دولة من وخيتلف كبريا فيها املستثمر املال رأس الكبرية اليت يكون حجم املؤسسات

 

                                                           
 .19ص ، 2008 مصر، والتوزيع، للنشر ايرتاك األوىل، الطبعة ،"تمويلها ومشكالت والمتوسطة الصغيرة المؤسسات" حساين، خوين، رقية رابح 1

 .48ص ، 2005 ليبيا، اجلامعة، شباب مؤسسة ،"المحلية التنمية في ودورها الصغيرة الصناعات" أمحد، السيد أبو عبد السيد فتحي 2
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 1دولة. لكل االقتصادي النمو درجة االعتبار

 يف دقيقة غري نتيجة إىل يؤدي ،منفردا منهما كل السابقني املعيارين ان استخدام: المال رأس معامل معيار -0
 يكون أن احملتمل من أن إذ ،صغري حجمها أن يعين ال املؤسسة يف العمال من قليل فعدد ،املؤسسة حجم حتديد
 رأس يكون أن ميكن كما ،املال رأس معيار حسب الكبرية املؤسسات من تصنف جيعلها مما كبريا فيها املال رأس
 رأس ملعيار وفقا وصغرية ،العمالة ملعيار وفقا كبرية كمؤسسة تصنيفها يتم مما ،كبريا العمالة وحجم صغريا املال
املال  رأس حجم ومعيار املستخدمني حجم معيار بني ميزج الذي املعيار معيار معامل راس املال هو إذن ،املال

  2العمل. من واحدة لوحدة الثابت املستخدم املال رأس حجم ميثل وهو (KIL)بالرمز له الثابت، ويرمز

 الثابت املال رأس                          

 ———————   =املال رأس معيار

 العمال عدد                             

 قطاع يف منخفضا املعيار هذا يكون ما عادة ،العمال لتوظيف املال رأس إىل اإلضافية الكمية يعطينا بالتايل
 3.الصناعي القطاع يف مرتفعا ويكون ،والتجارة اخلدمات

 أكثر مرتبط وهو ،احلجم حيث من وتصنيفها املؤسسة قيمة ملعرفة املهمة املعايري من وهو :األعمال رقم معيار -0
 من الكثري يف ختضع اليت املبيعات خيص ال ألنه ،نقص يشوبه املعيار هذا فإن املعايري وكسائر ،الصناعية باملؤسسة
 4.كايف غري ولكنه ضروري املعيار هذا أن لنا يؤكد ما وهذا مومسية، فرتات إىل األحيان

 النوعية. المعايير :ثانيا
 املؤسسات من غريها عن تتميز واملتوسطة الصغرية املؤسساتف ،قياسها ميكن ال اليت املعايري هي النوعية املعايري
                                                                                                                          :التالية النوعية باملعايري

                                                           
 .85ص ، 2007 والتوريدات، للتسويق العربية الشركة ،"الصغيرة المشروعات وإدارة الريادة" برهم، نسيم أمحد، مروة1

 ،01/04/3009و07يومي اجلزائر، عنابة، جامعة ،"عربية دول في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تأهيل متطلبات :حول دولي ملتقى" برييش، السعيد اللطيف، عبد بلغرسة2
 .230ص

 التجارية، والعلوم التسيري االقتصادية العلوم كلية األعمال، إدارة ختصص التسيري، علوم يف ماجستري رسالة" والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات االقتصادي النمو" اجلبار عبد ساملي3
 .30- 30ص ،3000- 3002تلمسان جامعة

 230، ص"مرجع سبق ذكره"برييش،  السعيد اللطيف، عبد بلغرسة4
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 التضامن، شركة فردية، مؤسسة ،اآلتية األشكال إحدى تأخذ واملتوسطة الصغرية املؤسسات :القانوني المعيار -1
                                                                           1.احملدودة املسؤولية ذات شركة أو البسيطة، التوصية شركة

 أيضا االستقاللية وتشمل ،اقتصادية تكتالت أي عن مستقلة م.ص املؤسسات :والملكية االستقاللية معيار -2
                                                         2األحيان. أغلب يف املالك هو املدير ويكون ،والعمل التسيري يف االستقاللية

 هو يف احلاالت يكون الذي ،للمالك هي والنهائية املباشرة املسؤولية أن جند املعيار هذا يف :المسؤولية معيار -0
                                                    اإلدارة. وأسلوب التنظيم طبيعة على تأثري وله ،املؤسسة داخل القرارات صاحب

 الذي اهلدف كونه بالسوق املؤسسة تربط اليت احلتمية العالقة إىل بالنظر :السوق من المؤسسة حصة معيار -0
 داخل وزهنا وامهيتها على باالعتماد املؤسسة هذه حجم لتحديد مؤشرا فهو يعترب هبذا ،اهتمنتجا إليها تؤول

 تلك أما ،كبرية املؤسسة هذه اعتربت كلما ،وافرة وحظوظها كبرية فيه املؤسسة حصة كانت كلما الذي ،السوق
  .متوسطة أو صغرية فتعترب ،حمدودة وجماالت مناطق يف وتنشط منه يسري جزء على تستحوذ اليت

 نواحي يف تنتشر وإمنا ،واملتوسطة الصغرية املؤسسات بنشاط خاصة منطقة توجد ال :االنتشار درجة معيار -0
 مكان، أي يف نشاطها ممارسة على يساعدها والعمالة النشاط فمحدودية ،املؤسسة حجم لصغر الوطن من كبرية
 .جتارية أو صناعية مناطق مشكلة واحدة منطقة يف تتمركز وقد

 خصائص ومميزات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.  :المطلب الثالث

 خصائص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. :اوال

 اخللية الفعالة أنه إال ،للبلد االقتصادي النسيج يف صغرية خلية سوى يشكل ال الصغري املشروع أن فيه شك ال مما
 األساسية واملميزات باخلصائص واملتوسطة الصغرية املؤسسات وتتميز تمع،اجمل يف االقتصادي للنسيج واملتممة

 :التالية

 التكاليف وختفيض العمل يف املرونة هلا يتيح البسيطة التقنية على واملتوسطة الصغرية املؤسسات اعتماد إن 
 ؛السوق مستجدات مع السريع التكيف على يساعدها مما املباشرة، غري

                                                           
                                                                                                                                                                                   .230، صنفس المرجع 1
 اجلزائر جامعة األغواط، ،"التنمية في ودورها والمتوسطة الصغيرة المؤسسات :حول الوطني لملتقىا" وآفاق، واقع– اجلزائر يف .م.ص املؤسسات عيساوي، ليلي زغيب، حياة2

 . 172ص ،2/04/3003و 8 يومي
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 وانعكاسات ،الصرف سعر تقلبات جتنب على يساعدها مما احمللية، املواد على تعتمد املؤسسات هذه جل 
 ؛اخلاصة هبا املالية النتائج على ذلك

 أثناء أو اإلنشاء، بفرتة األمر تعلق سواء املال رأس يف نسيب باخنفاض متتازحيث  املال رأس اخنفاض 
 ؛املستثمرين صغار عند املفضلة االستثمار أشكال أهم من جعلها الذي الشيء التشغيل،

 1؛املناطق مجيع يف بانتشارها ،اإلقليمية التنمية يف مسامهتها 

 نظرا لصغر  ،سهولة دخول املستثمرين الصغار بأفكارهم التجديدية يف خمتلف القطاعات اإلنتاجية واخلدمية
  ؛حجم االستثمارات فيها

 وابتكار جتديد حيث من عالية قدرة على تتوافر واملتوسطة الصغرية فاملؤسسات ،واالبتكار للتجديد القابلية 
 االستفادة كذلك العمل، جماالت يف والتفوق باجلودة تقيم فهي مثة ومن العمالء، رضا حيقق مبا األساليب

 ؛الناجحة التجارب بتكرار وذلك ،اآلخرين جتارب من
 ؛للمهام املناسب والتوزيع ،للمسؤوليات الدقيق التحديد يف ذلك ويظهر التنظيم وبساطة سهولة 
 حتتاج ال وكذلك األفراد مدخرات على تعتمد وإمنا ،كبرية أموال رؤوس إىل حتتاج ال فهي التأسيس سهولة 

 ؛ضخمة قروض إىل
 عنفضال  هتا وأصوهلا،ممتلكا مع مقارنة الثابتة أصوهلا نسبة قلة بسبب السوق من واخلروج الدخول سهولة 

 ؛خصومها جمموع إىل رأمساهلا نسبة زيادة
 وجودة منتوج مبواصفات تقدمي هبا إىل أدى الذي الدافع ،املؤسسات هذه لتخصص نتيجة اإلنتاج جودة 

 ؛عالية
 ؛متعددة مناطق ويف املستهلكني نم العديد حاجات تلبية على القدرة 
 وإغراق منخفضة بأسعار البيع وبالتايل ،الثابتة التكاليف وكذلك ،العمومية واملصاريف اإلدارة تكاليف نقص 

 ؛واخلدمات السلع من كبرية بكميات السوق
 لرأس االسرتداد فرتة طول على التغلب ميكن حيث ،األعمال وأرقام واملبيعات البضاعة دوران معدالت ارتفاع 

 2؛املستثمر املال
 احلصول وسرعة االتصاالت وفعالية مستوى وارتفاع املكتبية، واألوراق املستندية الدورة وقصر الروتني نقص 

 .للعمل الالزمة املعلومات على
                                                           

 .072 ص ،3000 ،اجلزائر ،سطيف ،0العدد ،جامعة فرحات عباس ،"مجلة العلوم االقتصادية و علوم التسيير "،مليكة زغيب 1
 .7ص ، 2000 األردن، مؤتة، جامعة التوزيع، و للنشر احلامد مكتبة و دار ،"الصغيرة المشروعات إدارة"جواد  ناجي شوقي املنصور، نصر كاسر 2
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خصائص صاحب المؤسسة الصغيرة والمتوسطة.  :ثانيا  

 املؤسسة صاحب الشخص يف تتوفر أن جيب ،وجه أحسن على بأدائها وتقوم م و ص املؤسسات تنجح لكي و
 1:اخلصائص من جمموعة

 ؛النجاح حتقيق على تهوقدر  بقابليته ثقتهو  ،باملسؤولية الرغبة 
 ؛السريعة املرتدة املعلومات على احلصولو  ،املعقولة باملخاطرة الرغبة 
 التنظيم يف املهارةو  عالية طاقات. 

 عوامل نجاح وانتشار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.  :المطلب الرابع

 ويرجع ،الكربى الصناعية املؤسسات من اانتشار  أكثر واملتوسطة الصغرية املؤسسات جند فإننا املالحظة ناقدق إذا
 . عامة وعوامل خاصة عوامل إيل ذلك

 .الخاصة العوامل :اوال

 الصغرية املؤسسات يف :ىكبر ت الالشركا ىلد العمل في الحاضر الوقت في فرادإلا من الكثير رغبة عدم -1
 وهذا ؤسسةأرباح امل يف العاملني بإشراك تقوم فهي ،املشروعات هلذه هنم مالكأ ىعل العاملني إىل ينظر واملتوسطة

 والعمال اإلدارة بني املباشر االتصال صغريةال املؤسسات يف يكونحيث  ،الشركات هذه إىل إنتمائهم زيادة دفهب
 ىالكرب  املؤسسات بعكس والتضحية بالبذل يقوم وبالتايل ،الثقة من بنوع شعروني العمال فإن ،العمال واستشارة

 .قرار لديه ليس آلة جمرد نفسه العامل يري

 وهذا ،اإلنتاج وقسم التسويق قسم بني مرونة وجود :واألسعار باإلنتاج الخاصة القرارات إتخاذ مرونة -2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           البيع. أسعار حتديد يف يساهممما  القرارات ذإختا يسهل

 

 

 

                                                           
 .17،18 ص ،ص ، والتوزيع، عمان للنشر املسرية ، دار"الصغيرة المشروعات إدارة"العطية،  ماجدة 1
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 1.العامة العوامل :ثانيا

 أشكال بكل واملتوسطة هتتم الصغرية ؤسساتامل :النشاطات بكل تهتم والمتوسطة الصغيرة المؤسسات -1
 أو الريف يف وخصائصه مميزاته كانت مهما مكان أي يف تنشأحيث اهنا  ،خدماتية صناعية، ،ةفالحي النشاطات

 .الذايت االكتفاء وحتقيق ،الوطين الناتج رفعو  البطالة امتصاص يف فعالةال تهامسامهباإلضافة اىل  ،املدينة

 يد تطلب ال واملتوسطة الصغرية املؤسسات :ماهرة عاملة يد تطلب ال والمتوسطة الصغيرة المؤسسات -2
 املوارد يف االستثمار يف تفكر جيعلها ال وهذا بسيطة عاملة يد تتطلب فهي ،ومتكونة ومتخصصة ماهرة عاملة

 استثمارها. عملية يسهل مما ،عالية نفقات تسديد وال البشرية

 وذلك ،كبرية مؤسسة أو مشروع إقامة من بكثري أسهل هو صغرةامل املشاريع إقامة :المشاريع إقامة سهولة -0
 من املستثمرين دفع ما وهذا ،واملتوسطة الصغرية ؤسساتامل عكس األراضي هتيئة طلبتت كبرية مؤسسة ألن

 .عليها اإلقبال

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .31ص ،2011 االويل ،الطبعة املصرية ،املكتبة "الجزائري االقتصاد في الشاملة التنمية إحداث في ودورها والمتوسطة الصغيرة المؤسسات"امحد،  رمحومي 1
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 .واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر :المبحث الثاني

 والمتوسطة. الصغيرة المؤسسات أهمية واهداف :األول المطلب

                                                                           والمتوسطة. الصغيرة أهمية المؤسسات :اوال
                                                       1:ألمهيتها طبقا ،املستويات من عدد إىل الصغرية واملتوسطة املؤسسات تنقسم

 صاحب الفرد مستوى على واملتوسطة الصغرية املؤسسات أمهية تتمثل :المشروع صاحب الفرد مستوى على -1
 :يلي فيما املؤسسة

 ؛هنا اخلاصكيا هلا مستقلة كشخصية ،الذات إثبات يف املؤسسة صاحب الفرد حاجة إشباع 
 ؛رشيد علمي بأسلوب املشروع أدير إذا خاصة بصفة وألسرته، له ذايت دخل على احلصول ضمان 
 ومن ،اآلخرون حيققه مل ما جملتمعهو  لنفسه حيقق أن استطاع إنسان أنه يشعر الناجح املؤسسة صاحب إن 

 ؛واآلخرين املشروع صاحب بني التمايز كان هنا
 خلدمة والعلمية العملية وخربته ،الفنية وقدراته مهاراته لتوظيف لصاحبها فرصة واملتوسطة الصغرية املؤسسة إن 

 ؛وظيفة تكون أن قبل يعشقها كهواية مشروعه
 الوقت عليهم يوفر ،واملتوسطة الصغرية املؤسسات يف احلرة لألعمال امتهاهنم وتسهيل الشباب تشجيع نا 

 .البشرية هتمطاقا إهدار الشباب وجينب واخلاص، احلكومي القطاعني يف التوظف انتظار يف يقضونه قد الذي

 يلي: فيما اجملتمع مستوى على واملتوسطة الصغرية املؤسسات أمهية تتمثل :المجتمع مستوى على -2

 ؛والفكرية والسلعية ،اخلدمية اإلنتاجية األنشطة جمال يف تعمل واملتوسطة الصغرية املؤسسات إن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 ؛احمللي السوق احتياجات من كبريا جزء تغطي الصغرية املؤسسات إن 
 ؛املاهرة العمالة إعداد يف كبري حد إىل تساهم اهنا 
 ؛اجملتمعات خمتلف يف العمالة من األكرب ستيعاهبا للقطاعال ،اجملتمع يف البطالة مشكلة حل يف تشارك اهنا 
 التكنولوجيا تطوير على يساعد ،الصناعات جمال يف العاملة خاصة واملتوسطة الصغرية املؤسسات تشجيع إن 

  جيدة. تنافسية مواقف إىل املؤسسات هذه ودفع ،يف اجملتمع احمللية اإلنتاجية والفنون

 
                                                           

 .02 ص ، 2003 القاهرة، ،مصر ،األوىل الطبعة ،العربية النيل جمموعة ،"الصغيرة المشروعات إدراة مهارات "هيكل حممد 1
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 1:العالمي المستوى على  -0

 وقد العلمية، واملعاهد اجلامعات يف يدرس بذاته قائما علما أصبحت واملتوسطة الصغرية املؤسسات إن 
 ؛اخلاصة هبا املقررات هلا أفردت

 تشمل ،ومتنوعة عديدة تدريبية برامج واملتوسطة الصغرية للمؤسسات أصبحت والتنمية التدريب جمال يف 
 السوق دراسات تتضمن كما ،عليها القائمني ومهارات ،ووظائفها هناأركاو  ،وأبعادها ،وأنواعها ،مفاهيمها

 ؛املوضوعات من وغريها
 ؛العامل مستوى على واملتوسطة الصغرية املؤسسات بدعم املعنية والصناديق ،املنظمات انتشار 
 أدوات أقوى من كواحدة واملتوسطة الصغرية املؤسسات باتتحيث  ،الوطين االقتصاد يف مسامهتها مدى 

 ؛والتكنولوجية الصناعية التنمية
 .ترقية الصادرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                          والمتوسطة. الصغيرة أهداف المؤسسات :ثانيا

 2:يلي فيما واملتوسطة الصغرية املؤسسات أهداف تتمثل

 طريق عن مباشرة غري بصورة أو املؤسسات ملستحدثي وهذا ،مباشرة بصورة جديدة عمل فرص استحداث 
 السريعة االستجابة حتقق أن ميكن ،العمل لفرص االستحداث خالل ومن آخرين أشخاص استخدام
 ؛الشغل جمال يف االجتماعية للمطالب

 قبل، من موجودة تكن مل خدمية أو ،سلعية اقتصادية أنشطة باستحداث واجلماعية الفردية املبادرة روح ترقية 
 ؛كان سبب ألي عنها التخلي مت أنشطة إحياء وكذا

 تقليص نتيجة أو ،العمومية املؤسسات بعض إفالس نتيجة عملهم مناصب من املسرحني إدماج إعادة 
 املفقودة األنشطة بعض تعويض إمكانية يدعم ما وهو اخلوصصة أو اهليكلة إعادة جراء فيها، العمالة
 ؛الصغرية

 

                                                           
 .15ص ،نفس المرجع ،هيكل حممد 1
 والعلوم التسيري وعلوم االقتصادية العلوم كلية ،ليسانس شهادة لنيل خترج ذكرة م ، "االقتصادية التنمية في المتوسطة و الصغيرة المؤسسات دور" وآخرون سعداوي مسري 2

 .32 ص ، 2006 املسيلة ،بوضياف حممد جامعة ،مالية فرع ،التسيري قسم علوم ،التجارية
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 إعادة أجل من الكربى املؤسسات منها ختلصت اليت اهلامة وغري املرحبة غري النتائج حلقات كل استعادة 
 اإلجناز قطاع يف اقتصادية عمومية مؤسسة على أجريت دراسة بينت وقد ،األصلي النشاط على اهتطاقا تركيز

 ؛واالستعادة التخلي طريق عن ومتوسطة صغرية مؤسسة 15 إنشاء ميكن أنه ،الكربى واألشغال
 العائد لتنمية إضايف مصدر تعترب كما ،ومستحدثيها ملستخدميها بالنسبة الدخل مصادر إحدى تشكل 

 ؛املختلفة والضرائب ،االقتطاعات خالل من للدولة املايل
 املتفاعلة احمليطة املؤسسات بباقي تربطها اليت العالقات خالل من ،االقتصادي النسيج يف وصل حلقة تعترب 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              .املدخالت ذات استخدام يف تشرتك واليت ،معها

 .في تنشيط االقتصاد والمتوسطة الصغيرة المؤسسات مساهمة :الثاني المطلب

 .الشغل مناصب خلق في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات مساهمة :اوال

 أكرب لالهتمام الدول غالبية دفعت سنوات ومنذ املعاصرة، لالقتصاديات مميزة مسة البطالة مشكلة أصبحت
 السوق يف حصته ضآلة من الرغم على املؤسسات، من الصنف هذا أن ذلك ،واملتوسطة الصغرية باملؤسسات

 خمتلف تواجهه الذي االجتماعي الضغط امتصاص وبالتايل البطالة المتصاص الفعالة الوسيلة يعترب فإنه العاملي،
 مبستوياهتا العاملة القوى من كبرية نسبة واستيعاب عمل، فرص إجياد يف رياديًا دورًا تؤدي فهي احلكومات،

 االقتصادية، التنمية عملية استدامة لضمان البطالة، مشكلة حدة من التخفيف يف مسامهتها مث ومن املختلفة،
 نظرا ذلك غري أو املؤهلة سواء العاملة، اليد من كبري كم تستقطب أن واملتوسطة الصغرية للمؤسسات وميكن

 :يلي ما يف أمهها إبراز وميكن واليت ،عناصر عدة توفري على ملقدرهتا

 جديدة عمل وخلق فرص البطالة امتصاص على قادرة الصغرية املؤسسات تعترب :كبيرة لمهارة تطلبها عدم -1
 فرصة تكلفة أن أثبتت العلمية األحباث أن كما الكبرية، املشاريع تتطلبها اليت الفنية املهارات تتطلب ال ألهنا هذا

 .عام بشكل الكبرية املشاريع يف تكلفتها متوسط عن مرات ثالث مبعدل تقل ،الصغري املشروع يف العمل

 احتياجات يلبون ال نالذي العمال الصغرية املؤسسات تستقطب :العاديين العمال تشغيل من تمكنها -2
 يف العمل هلا يسبق مل لفئات كبرية فرص وتوفر ،وامليدانية العلمية مؤهالهتم ضعف نتيجة ،الكربى املؤسسات

 الرمسي. القطاع
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 أحد وهو البطالة وامتصاص الشغل، ملناصب املولدة القطاعات أهم من واملتوسطة الصغرية املؤسسات تعترب
                                                                                                                                                                                                                                                                                               الشغل. مناصب تطور يبني التايل واجلدول 1،حاليا هتاانشغاال أهم من يعترب الذي احلكومة أهداف

          الشغل مناصب خلق في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات مساهمة (:1-1 )رقم  الجدول
2010)-2311. ( 

 % التطور 3000 3000 طبيعة املؤسسات ص وم    

 االجراء                 
 املؤسسات  
 ارباب              اخلاصة   

 املؤسسات                 

958515 1017374 58859 6.14 

 
618515 

 
658737 

 
40222 

 
6.50 

 

 املؤسسات العمومية
 

48656 
 

48086 
 

-570 
 

-1.17 
 

 وعاجملم
 
 1625686    

 
1724197 

 
98511 

 
6.05 

                                                                                                                                                    
 وترقية والمتوسطة الصغيرة المؤسسات وزارة واإلحصائية، اإلعالمية المنظومات مديرية 20 رقم بيان اإلحصائية وماتلنشرية المعالمصدر: 

 17 ص االستثمار،

 على احلاصل التطور يف جليا ذلك ويظهر ،واملتوسطة الصغرية املؤسسات قطاع يف العمالة حجم تطور لنسجل
 يرجع املئة يف 1.17 بنسبة العمومية املؤسسات يف احلاصل االخنفاض نالحظه وما اخلاصة، املؤسسات مستوى

 .األخرية هذه من العمال تسريح وبالتايل ،العمومية املؤسسات معظم خوصصة أو إفالس إىل ذلك

 .الخام الداخلي الناتج في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات مساهمة :ثانيا

 الذي العمل لعنصر التوظيف مستوى رفع خالل من الداخلي الناتج يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات دور يتضح
  واالستثمارية، االستهالكية السلع على الفعال الكلي الطلب مستوى من الرفع وبالتايل ،اإلنتاج عناصر أبرز هو

                                                           
 .17، ص"االستثمار وترقية متوسطةالو  الصغيرة المؤسسات وزارة" ،االحصائية تقرير النشربة 1
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 من مباشرة لالستهالك يوجه الدخل هذا من فجزء اجملتمع، ألفراد الدخل زيادة إىل ذلك أدى التوظيف زاد فكلما
 بدورها توجهه اليت املالية املؤسسات يف يدخر أو ،صغرية مشاريع يف لالستثمار فيوجه املتبقي اجلزء أما األسواق،

 اإلنتاج عوامل ملختلف اإلنتاجية معدالت رفع على تساعد واملتوسطة الصغرية املؤسسات أن كما ،االستثمار إىل
 على يساعد مبا والتسويق التخزين تكاليف من يقلل مما املبيعات دورة زيادة على تعمل كما تستخدمها، اليت

 الناتج حجم زيادة إىل ذكرها سبق اليت العوامل هذه وتؤدي ممكنة، تكلفة بأقل للمستهلك املنتجات وصول
 .االقتصادية القطاعات من العديد املؤسسات على هذه لشمولية الوطين وتنوعه

 إال العمومية، املؤسسات حتققها اليت تلك عن اخلاصة واملتوسطة الصغرية املؤسسات مسامهة جتاوز إىل باإلضافة
 :يلي كما اخلام الداخلي الناتج يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات مسامهة إبراز وميكن ،تراجعا عرف أنه

الصغيرة والمتوسطة  للمؤسسات المحروقات خارج الخام الداخلي الناتج (:9-1 )رقم  الجدول
(3620-2313. ( 

   الطابع 
 القانوين

3009 
 

 %     قيمة 

3007 
 

       %  قيمة

3001 
 

 % قيمة

3002 
 

 % قيمة

3000 
 

      %     قيمة

           

نسبة القطاع 
العام يف الناتج 
 الداخلي اخلام

 

 

 
 704.05      20.44 

 

 
74.986       19.2 

 

 
760.92         17.55 

 

 
816.80 16.41 

 

 
827.53         15.02 

نسبة القطاع 
يف الناتج  اصاخل

 الداخلي اخلام

 

 
2740.06      79.56 

 

 
3153.77     80.8 

 

 
3574.07       82.45 

 

 
4162.02       83.59 

 

 
4681.68       84.98 

 
 اجملموع

  
3444.1         100 

 
3903.6         100 

 
4334.9         100 

 
4978            100 

 
5509.21        100 

                                                                                                                                                                                
 وترقية والمتوسطة الصغيرة المؤسسات وزارة ية،واإلحصائ اإلعالمية المنظومات مديرية 20 رقم بيان اإلحصائية نشرية المعوماتالمصدر: 

 54 االستثمار، ص
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 املمتدة الفرتة يف اخلام الداخلي الناتج يف العام القطاع مسامهو تراجع نالحظ ،أعاله للجدول قرائتنا خالل من
 حترير واقع حتت خصوصا السوق اقتصاد وشروط متطلبات مسايرة على قدرته عدم بسبب ، 2006-2010من

 جتالنا يف واملتوسطة الصغرية للمؤسسة اخلاص القطاع مسامهو يف تزايد جند باملقابل ،االقتصاد وعوملة التجارة
 ما وهذا ، 2010 سنة املائة يف 84.98 إىل 2006 سنة املائة يف 79.56 من ارتفعت حيث ،اخلام الداخلي

 .بتنميتها واالهتمام ،الدولة طرف من به ىظحت الذي بالدعم يفسر

 .التجارة الدولية في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات مساهمة :ثالثا

 يلي: ما 2011 عام خالل اجلزائرية اخلارجية التجارة سجلت

 ) 2311-(2010 التجارة الدولية في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات مساهمة (:13-1 )رقم  الجدول

 %معدل التطور  3000 3000 

 14.78 46453 40472 االسترياد

 28.63 73390 57053 التصدير

  26937 16581 امليزان التجاري

                                                                                                                                                              
 وترقية والمتوسطة الصغيرة المؤسسات وزارة واإلحصائية، اإلعالمية المنظومات مديرية 20 رقم بيان اإلحصائية وماتلنشرية المعالمصدر: 

 01 االستثمار، ص

 ب تقدر زيادة أي 2011 عام أمريكي دوالر مليار=46.453  الواردات قيمة ان نالحظمن خالل اجلدول 
 تقدر بزيادة أمريكي دوالر مليار = 73.39 الصادرات قيمة يف حني ،2010 سنة بنتائج مقارنة % 14.78

 الذي التجاري، امليزان يف فائض ترتجم للصادرات املهمة الزيادة هذه ،2010سنة بنتائج مقارنة % 28.63 ب
 سنة أمريكي دوالر مليار 26.93 من أكثر إىل 2010 سنة خالل أمريكي دوالر مليار 16.58 من يتغري

2011. 
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 والمتوسطة. الصغيرة المؤسسات تواجهالمشاكل التي  :الثالث المطلب

 يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات مسامهة ترقية الدولة خالهلا من تسعى اليت االقتصادية اإلجراءات توايل رغم
 ميكن واليت ،املشروعات هذه مثل إقامة تواجه اليتوالعوائق  الصعوبات بعض هناك تبقى أنه إال اجلزائري، االقتصاد
 :يلي فيما تلخيصها

 ببطئها تؤثر اجلزائر بينها ومن والنامية العربية الدول من كثري يف اإلدارة تزال ال :والقانونية اإلدارية العوائق -1
 سبيل مالئم، فعلى غري أصبح املؤسسة حميط أن حيث املؤسسات، من النوع هذا على البريوقراطية اجراءاهتا وثقل
 باإلجراءات للقيام الالزمة واملدة وثيقة،18 من أكثر وتقدمي طويال وقتا جتاري سجل على احلصول يستدعي املثال

 5 إىل تصل التشغيل مرحلة يف املشروع النطالق املتوسطة واملدة أشهر، ثالثة عن تزيد مشروع إلقامة اإلدارية
 الوطين اجمللس إليها ما توصل نتيجة نؤكد وبالتايل والصناعة، للتجارة اجلزائرية الغرفة معطيات حسب سنوات

 قطاع يف املستثمر إرادة عليه تتحطم حاجز أهم تشكل البريوقراطية املشاكل بأن واالجتماعي االقتصادي
                                                                                    .الصناعية واملتوسطة الصغرية املؤسسات

 املؤسسات وتسري حتكم اليت والتشريعات القوانني يف استقرار وجود عدمتتمثل يف  ،القانونيةاما بالنسبة للعوائق 
 اإلدارات البنوك، :مثل املعنية اهلياكل طرف من النصوص تطبيق يف ونقص ،اجلزائر يف واملتوسطة الصغرية

 اخل....الوطنية، الصناديق العمومية،

 إضافة املؤسسات هذه ملثل البنكي التمويل يف الكبري للنقص نظرا الصعوبات أهم من عتربي :التمويل عائق -2
 شراء يف الذايت التمويل على أساسا تعتمد املشاريع هذه أن جند حيث النامية، الدول يف املالية األسواق غياب إىل

 .شروعامل توسع على يؤثر وبالتايل ،كايف غري التمويل من النوع وهذا االستغالل، دورة وتسيري الثابتة األصول

 دراسات بينت فقد ،النامية البلدان يف واملتوسطة الصغرية املشاريع متويل يف التجارية البنوك دور خيص فيما أما
 1:ب مربرا توسعها، أو إنشائها عند سواء املشاريع هذه متويل على البنوك قدرة أو قبول عدم عديدة

 للمشروع االئتمانية اجلدارة تقدير على القدرة يعيق مما ،والتشغيلية املالية البيانات توفري على القدرة ضعف 
 ؛اجلدوى دراسة إعداد صعوبة أي ،البنك قبل من
 

                                                           
 حول متويل م ص م ودورها يف 3002 ماي ،31-30 ،حبوث و أوراق عمل الدورة الدولية ،"دور م ص م في االقتصاديات النامية ومعوقات تنميتها " ،فريدة لقرط 1

                                                                  .033،032ص  ، 3002 ،اجلزائر ،سطيف ،منشورات خمرب الشراكة و االستثمار  ،االقتصاديات املغاربية
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 ؛التمويل على للحصول البنوك إىل لتقدميها الالزمة املتوافرة الضمانات ضعف 
 البنكية املعامالت يف ،واإلدارية التنظيمية اخلربة نقص. 

 1فيما يلي تمثلي: التسويق عائق -0

 ؛التسويقية بالبحوث قيامها عدم عن فضال أسواقها، عن املؤسسات هلذه معلومات بنك وجود عدم 
 ومستلزمات األولية باملواد التموين على املؤسسات هلذه كلي شبه اعتماد بسبب اإلنتاج تكاليف ارتفاع 

 ؛اخلارج من اإلنتاج
 ؛املعمول هبا عامليا واملعايري ،واملواصفات التصاميم إىل االفتقار  
 ؛قوية مبناعة تتمتع اليت األجنبية املنتجات جتاه احمللية للمنتجات محاية وجود عدم  
 أقل وبتكلفة ،باستمرار بديلة ومنتجات صناعات ظهور. 

 فإنه وجد وإن املؤسسة، إلقامة املناسب العقار على احلصول صعوبة :المناسب العقار على الحصول صعوبة -0
 .إضافية نقل نفقات يكلفها مما ،األولية باملواد التموين مستودعات وعن البيع نقاط عن بعيد يكون

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .25ص ، 1989 األردن، عمان، األردين، الكتب مركز السمرة، رائد ترمجة: ،"الصغيرة التجارية األعمال إدارة أسس "كليفوردمومباك، 1
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                                                        . SCFالنظام المحاسبي المالي :المبحث الثالث

وذلك يف ظل  ،الدولية يف اجلزائريشكل النظام احملاسيب املايل خطوة هامة من أجل تطبيق املعايري احملاسبية 
عكس  ،و العوملة االقتصاديةمتطلبات اقتصاد السوق وعوملة االقتصاديات باعتبار هذه املعايري أهم استجابة حن

 واالقتصاد املخطط. ،إدارية وجبائيةاحملاسيب الذي يستجيب ملتطلبات  الوطين املخطط

 المحاسبي  إلى النظام المحاسبي المالي.االنتقال من المخطط الوطني  :المطلب االول

الحتياجات االقتصاد االشرتاكي الذي انتهجته وضع ليستجيب  0279طين املطبق سنة إن املخطط احملاسيب الو 
وعندما اجتهت اجلزائر إىل اقتصاد السوق من خالل خمتلف اإلصالحات االقتصادية املعتمدة منذ  ،اجلزائر آنذاك

املباشر خاصة يف قطاع واليت سامهت يف ترقية املنافسة وجذب االستثمار األجنيب  ،الثمانينات من القرن العشرين
حبيث ال يستجيب  ،قتصادي اجلديديتالءم مع الوضع االأصبح املخطط احملاسيب الوطين ال  لذلك احملروقات،

وميكن تلخيص دوافع االنتقال إىل النظام ، الحتياجات املؤسسات واملسامهني من حيث املعلومات احملاسبية
 1احملاسيب املايل يف العناصر التالية:

  ؛إىل اقتصاد السوق ،قتصاد اشرتاكياالانتقال االقتصاد اجلزائري من 
 البنك الدويل واملنظمة العاملية للتجاارة قصاد االلتازام باملعاايري النقد الدويل ضغوطات اهليئات الدولية، صندوق ،

 ؛الدولية
 ؛أو املقيمة باجلزائر ،عدم مالئمة املخطط احملاسيب الوطين مع احتياجات الشركات األجنبية القائمة 
  وخاصاة اسابة الدولياة بشاكل عاامع هتم احمل، واليت تتعلق بعدة مواضيالدويل ملعايري احملاسبة الدوليةتبين اجملتمع ،

                                                                                                                                                                                                                                                                                                ؛واإلفصاح ،والعرض ،القياس والتقييم

 هاااذه التغاااريات جياااب أن يكاااون يف مساااتوى غاااريات جذرياااة يف امليااادان احملاسااايبلااايت تقتضاااي تإفااارازات العوملاااة ا ،
 التطورات االقتصادية يف إطار املعايري احملاسبية الدولية، وبالتايل ارتباط احملاسبة بالتوجه االقتصادي اجلديد.

 

 

                                                           
، جملة تصدر عن اجلمعية الوطنية لالقتصاديني اجلزائريني، 00، جملة جديد االقتصاد، العدد "اهمية التوحيد المحاسبي العالمي بالنسبة للشركات الدولية"شنوف شعيب،  1

 .02ص اجلزائر،
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 مفهوم النظام المحاسبي المالي. :المطلب الثاني

  .SCF 1للنظام المحاسبي المالياإلطار القانوني  :اوال

والذي يدعى باحملاسبة املالية احملدد مبوجب  ،دخل النظام احملاسيب املايل حيز التنفيذ 3000ابتداء من أول يناير 
ومبقتضى ذلك تلقى كل األحكام املخالفة هلذا  3007نوفمرب  30املؤرخ يف  07/00أحكام القانون رقم 

يطبق ، كما سيباملتضمن املخطط الوطين احملا 0270املؤرخ يف أبريل سنة  70/20ال سيما األمر رقم  ،القانون
أو تنظيمي مبسك حماسبة مالية باستثناء   ،معنوي ملزم مبوجب نص قانوين أو ،هذا النظام كل شخص طبيعي

 األشخاص املعنويني اخلاضعني لقواعد احملاسبة العمومية.

   (.المحاسبة المالية) تعريف النظام المحاسبي المالي :ثانيا

 وتقدميها ،وتصنيفها ،احملاسبة املالية هي نظام تنظيم املعلومة املالية يسمح بتخزين معطيات قاعدية عددية
، ووضعية خزينتها يف هناية وضعية املالية وممتلكات املؤسسةعرض كشوف تعكس صورة صادقة عن الو ، وتسجيلها

                                                                                                     السنة املالية. 

 األعمال املالية واحملاسبية اليت تنظم ،النظام احملاسيب املايل هو جمموعة من اإلجراءات والنصوص التنظيميةف
  2ووفقا للمعايري املالية واحملاسبية الدولية املتفق عليها.للمؤسسات اجملربة على تطبيقه وفقا ألحكام القانون، 

 الخصائص واالهداف المرجوة من النظام المحاسبي المالي. :المطلب الثالث

  .خصائص النظام المحاسبي المالي :اوال
  :بعدة خصائص هي يتميز النظام احملاسيب املايل

 إعداد معلومات تعكس الصورة الصادقة عن الوضعية و  ،الدويل يرتكز على مبادئ أكثر مالئمة مع االقتصاد
                ؛املالية للمؤسسة

 املالية ، وطرق التقييم وإعداد القوائماحملاسيب احتوائه على نصوص صرحية وواضحة ملبادئ وقواعد التسجيل 
 ؛مما يسمح بالتقليل من التالعب ،من التأويالت اخلاطئة اإلرادية والالإرادية هذا ما حيد

                                                           
 .00، ص 3002، )اجلزائر (، دار بلقيس للنشر، الدار البيضاء(02)املادة:  07/00القانون رقم  ، النظام المحاسبي المالي الجديد 1
 .320، العدد السادس، ص "افريقيامجلة اقتصاديات شمال "كتوش عاشور،  2
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 ؛القراراتاختاذ و  ،متكن من إجراء املقارناتمقروءة ح بتوفري معلومات مالية منسجمة و يسم 
  ومدونة حسابات تتسم  ،للمحاسبة املالية ومعايري احملاسبة الدوليةتصوريا يتضمن النظام احملاسيب اجلديد إطارا

وتتوافق مع املتطلبات املالية واحملاسبة  ،بإنشاء كشوف مالية على أساس املبادئ احملاسبية املتعارف عليها عامة
  وتشمل الكشوف املالية على ما يلي: ،الدولية

احملاسبية املستعملة ملحق يبني القواعد والطرق  ،جدول تغيري األموال اخلاصة ،جدول حسابات النتائج ،امليزانية
                                                                                                                              1ويوفر املعلومات املكملة عن امليزانية وحسابات النتائج.

 .األهداف المرجوة من تطبيق النظام المحاسبي المالي :ثانيا
النظام احملاسيب من خالل االنتقال من املخطط احملاسيب الوطين إىل  ،هناك العديد من األهداف املرجو حتقيقها

ميكن تلخيصها يف النقاط التالية:و  ،املايل اجلديد  

 ؛ليواكب ويتوافق مع األنظمة احملاسبية الدولية ،ترقية النظام احملاسيب اجلزائري                                                                                                                                                                                                                                                                      
 ؛األجنبية واملؤسسات ،تسهيل خمتلف املعامالت املالية واحملاسبية بني املؤسسات االقتصادية الوطنية                                     
 ؛من خالل الوصول إىل الشفافية يف عرض املعلومات ،العمل على حتقيق العقالنية 
 ؛خمتلف الكيانات األجنبية تتناسب مع ،لية وثائق دوليةجعل القوائم احملاسبية واملا                                                    
 ؛إعطاء صورة صادقة عن الوضعية املالية للمؤسسة 
 ؛وشفافيتها ،وشرعيتها ،يسمح مبراقبة احلسابات بكل ضمان للمسريين واملسامهني اآلخرين حول مصداقيتها 
 ؛وتسيري املخاطر بكل فاعلية يف السوق ،املساعدة يف فهم أحسن الختاذ القرارات 
 ،؛موثوق هبا وشفافة تشجع املستثمرين وتسمح هلم مبتابعة أمواهلم إعطاء معلومات صحيحة وكافية 
 ؛السماح بتقييم املمتلكات بشروط السوق 
 اليت الدول مع أي ،قابلية مقارنة املؤسسة لنفسها عرب الزمن وبني املؤسسات على املستويني الوطين والدويل 

 ؛الدولية احملاسبية املعايري تطبق
 من خالل متكينها من معرفة أحسن اآلليات االقتصادية واحملاسبية  ،املساعدة على منو املردودية للمؤسسات

 ؛اليت تشرتط نوعية وكفاءة التسيري
 

                                                           
امللتقى الدويل حول اإلطار املفاهيمي للنظام احملاسيب املايل اجلديد وآليات التطبيق يف ظل  ،"االنتقال من المخطط المحاسبي الوطني إلى النظام المحاسبي المالي"، ناصر مراد 1

 .2ص  ،3002 ،البليدة ،اكتوبر00-02يومي  ،املعايري احملاسبية الدولية
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 التكاليف من تسجيلليت تسمح بأقل وا ،النظام احملاسيب املايل يتوافق مع الوسائل املعلوماتية املوجودة 
 1وعرض وثائق التسيري حسب النشاط. ،وإعداد القوائم املالية ،البيانات احملاسبية

 .المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اثر تطبيق النظام المحاسبي المالي على :المطلب الرابع

  : والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات المالية القوائم جودة زيادة -1

                                              2:خالل من املالية القوائم جودة يف ساهم احملاسيب املايل النظام إن

 ؛واملتوسطة الصغرية للمؤسسات املالية القوائم يف واملوثوقية املالئمة درجة زيادة                                 
 ؛واملتوسطة الصغرية املؤسسات يف احملاسيب النظام تطبيق خالل من ،اإلفصاح سهولة                             
 ؛املالية القوائم يف الشفافية إرساء                                                                                
 املالية. القوائم يف املقارنة تسهيل 

 3:والمتوسطة الصغيرة المؤسسات في المحاسبية المعلومات أنظمة تطور -2

 الوطنية السوق يف االستمرارية حتقيق ويف ،بأهدافها النهوض يف املؤسسات ساعد املايل النظام احملاسيب تطبيق إن
 بني جديدة لغة وخلق وموضوعية، مصداقية رثوأك للكمال اقرب معلومات إصدار من املؤسسات مكن ألنه

 احملليني املستثمرين على تأثريه انعكس مما بينهم، فيما والتنافس التعاون روح تعزز واملتوسطة الصغرية املؤسسات
                                                                                                          . واألجانب

 رين،يواملد اخلرباء بني وللتحاور واملتوسطة الصغرية املؤسسات بني للتعامل لغة يعترب املايل احملاسيب النظام أن ومبا
 متطورة، حماسبية معلوماتية أنظمة وفق معدة تكون اليت املالية، القوائم إلعداد الالزمة املعلومات تدفق سرع فإنه

  واجلودة الكفاءة يف حتسني إىل خولتها اليت والسرعة بالدقة واملستخدمني التسيري متطلبات تليب أصبحت حبيث
                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                           
، مذكرة ماجستري، قسم العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، "إشكالية تطبيق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الجزائرية"بورزوق أمينة،  1

 .001،ص 3003جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان، 
 منشورة، غري ، 2010 مهيدي، بن العريب جامعة اقتصادي، حتليل ماجستري، ،"الوطني االقتصاد على الدولية المحاسبة معايير تطبيق وآفاق تداعيات "سعادة، وردة 2

                                                                                                                                                                             .208ص
 جوان بسكرة خيضر، حممد جامعة والتسيري، االقتصادية العلوم كلية األول، دالعد وإدارية، اقتصادية أحباث "،المالية القوائم عرض 01 الدولي المعيار" مصطفى، عقاري 3

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    .02ص ، 2007
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 املعلومات نظام إن اعتبار على للمعلومات، الكلي النظام من يتجزأ ال جزء هو احملاسبية املعلومات نظام أن ذلك
طموحات  وحتقق واملتوسطة، الصغرية للمؤسسات املايل الوضع توضح مالية وتقارير بيانات يقدم احملاسيب

 خالل من احملاسبية املعلومات أنظمة تطور يف ساهم املايل احملاسيب فالنظام وبالتايل احملاسبة، ملهنة املستخدمني
  اخلارجي. العامل عن واالنفتاح العوملة حركة خالل من ،املعلوماتية جمال يف الدولية التجارب من االستفادة

 1:والمتوسطة الصغيرة المؤسسات وتنافسية نمو تحسين -0

 تعزيز إىل هتدف بقدر ما فحسب اخلدمات وتقدمي النشاط ممارسة إىل تسعى ال واملتوسطة الصغرية املؤسسات إن
 العلمية األساليب إتباع إىل واملتوسطة الصغرية املؤسسات مسريو ويسعى السوق، يف التنافسي مركزها وتثبيت
 املنافسة على وقدرهتا املؤسسة قوة بان يتفقون االقتصاديون املنافسة، واغلب ميدان يف مناسبة قرارات الختاذ
 .واخلدمي اإلنتاجي بالنشاط املتعلقة والتكاليف ،األسعار ختفيض يف يتجلى

 خاصة هلا، تسهيالت تقدمي مع تزامنه والذي واملتوسطة الصغرية املؤسسات يف املايل احملاسيب للنظام التطبيق إن
 املستوى على قوية منافسة خلق والذي املؤسسات، من كبري عدد دخول أدى وبذلك التمويل مبصادر يتعلق فيما

 . والنوع الكم حيث من خدمية أو ،إنتاجية سلع سواء املقدمة منتجاهتا حتسني إىل دفعها مما احمللي

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 االقتصادية اجلزائرية املؤسسة حول األول الوطين امللتقى ،"التكاليف تخفيض في الحديثة األساليب بانتهاج االقتصادية للمؤسسات التنافسية الميزة تحقيق "دادن، الغين عبد 1

 .021ص 2003افريل 32-33اجلديد، االقتصادي املناخ وحتديات
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                                                                                                                  :الفصل خالصة
 بوضوح لنا ظهر ،العامل بلدان من عدد يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات تعاريف من جملموعة حتليلنا خالل

 وسياسات برامج لوضع هاما عنصرا يعترب املؤسسات هلذه تعريف فإعطاء ،تعريفها يكتنف يزال ما الذي الغموض
 ،إمكانياهتا وحسب لتحقيقها تصبوا اليت لألهداف تبعا دولة كل لظروف وفقا تعد أن جيب واليت ،هلا الدعم
 إىل واملتوسطة الصغرية املؤسسات تشري ما عادة انه إال ،بلد كل ظروف حسب التعاريف هذه اختالف ورغم

 تتميزو  وهي تقوم على حجم عمالة قليل ،طبيعية أو معنوية شخصية خالل من نشاطاهتا متارس اليت األعمال
 .اخل...ماهلا رأس واخنفاض ،تنظيمها وبساطة تأسيسها وسهولة حجمها بصغر

 االقتصادي التطور حتقيق يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات هذه تلعبه الذي الرائد الدور لنا يتضح كما
 هذه رغم انه إال ،الشغل مناصب وتوفري االقتصادي النمو بني املزج على اهلائلة قدرهتا بسبب ،واالجتماعي

 اإلدارية والصعوبات ،املالية كالصعوبات ،أدائها من حتد اليت العقبات من مبجموعة تصطدم فهي األمهية
 .اخل...واملنافسة ،والتسويق ،احمليط ومشاكل ،والقانونية

 

 



                                                                                                  

متهيــــــــــد
ماهية التمويل في المؤسسات.ل: المبحث األو 
تعريف التمويل وخصائصه.املطلب االول: 
انواع التمويل ومعايري تقسيمه.املطلب الثاين: 

وظائف التمويل.املطلب الثالث: 
امهية التمويل يف املؤسسات. :رابعاملطلب ال

طرق تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب معايير النظام  مبحث الثاني:ال
                                                                       المحاسبي المالي.

                                                                    القروض البنكية.املطلب االول: 
                                                                                   البورصة.لب الثاين: املط

                                               التمويل عن طريق راس املال املخاطر.املطلب الثالث: 
التمويل باالستئجار.املطلب الرابع: 

  تطوير اليات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر. المبحث الثالث:
      املؤسسات الصغرية واملتوسطة. تطوير دور البنوك التجارية يف متويلاملطلب االول: 
 واملتوسطة.ترقية دور مؤسسات راس املال املخاطر يف متويل املؤسسات الصغرية املطلب الثاين: 

                                        متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة. مشاكلاملطلب الثالث: 
 خالصــــــــــة
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 تمهيد:

 من الصنف هذا بشأن املهتمة األدبيات يف كبرية مكانة واملتوسطة الصغرية املؤسسات متويل مسألة حتتل
 املتقدمة للدول االقتصادية التنمية خطط يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات ودور أمهية تزايد مع خاصة املؤسسات

 .سواء حد على النامية والدول

 متثل واملتوسطة الصغرية املؤسسات أصبحت االقتصادية، العوملة آثار وانتشار العاملية املنافسة حدة تزايد فمع
 أصبح حبيث االقتصادية، املعوقات وجتاوز املرجوة النمو معدالت لتحقيق ةالنامي الدول أمام عملية األكثر البديل

 .املؤسسات من الصنف هذا مكانة وحتسني دعم دون اقتصادي تطور إحداث املتوقع غري من

 احملدد تظل اليت التمويل ملشكلة جتاوزها مبدى مرتبط يضل عددها وارتفاع واملتوسطة الصغرية املؤسسات منو أن إال
 تعبئة على اهتقدر  حملدودية وذلك ,التنافسية اهتوقدرا املالية صحتها وحىت باالستثمار املتعلقة اهتلقرارا األساسي

 .(االقرتاض) اخلارجي التمويل أشكال خمتلف إىل مستمرة حاجة يف دوما تكون حبيث اخلاصة األموال

 :إىل مباحث ثالث إىل قسمناه الذي الفصل هذا يف سنتطرق لذا
 املبحث االول: ماهية التمويل يف املؤسسات.

 .حسب معايري النظام احملاسيب املايل غرية واملتوسطةالثاين: طرق متويل املؤسسات الص املبحث
 . يف اجلزائر املبحث الثالث: تطوير اليات متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة
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 ماهية التمويل في المؤسسات. :المبحث االول

 حيث ،حياهتا وتواصل تنمو لكي التمويل إىل حتتاج فإهنا التنوع هذا أساس وعلى االقتصادية املؤسسات تنوعت
 لالقتصاد بالنسبة واملتوسطة الصغرية املؤسسات أمهية مدى معرفة وعند ،للمؤسسة اجلاري الدم مبثابة التمويل يعترب

 .هلا بالنسبة التمويل وأمهية ،مفهوم عن التعرف علينا وجب ،اجلزائري

 .خصائصهتعريف التمويل و  :المطلب االول

 .تعريف التمويل :اوال

 األعمال تواجهها اليت املختلفة التحديات على للتغلب ضروريا وكان ،ملحوظ بشكل وتطور التمويل ظهر
وقد  ،متويلها تعرض ومتنوعة متعددة مصادر عن البحث إىل األعمال ورجال باملستثمرين يدفع ما ،االستثمارية

 :منها نذكر واليت ،التمويل تعاريف تعددت

 األموال استخدام جلعل املالية اإلدارة تتخذها اليت القرارات ومجيع ،املالية والوسائل الطرق جمموع التمويل يعىن
 بالتدفقات ميدها اليت االقتصادية احلياة عصب يعترب فهو البديلة، االستخدامات ذلك يف مبا، اقتصاديا استخداما

 1.أكرب االقتصادي املشروع جناح نسبة كانت ،كافيا التمويل كان فكلما ،واملالية النقدية

 املال رأس وتكوين ،االستثمارات على إنفاقها النقدية" من أجل األموال "السيولة توفري أنه على يعرف كذلك
 2واالستهالك. اإلنتاج زيادة هبدف ،الثابت

 املؤسسة استثمارات لتمويل ،الالزمة األموال على احلصول كيفية حول القرارات من جمموعة يعرف على انه كما
 3املؤسسة. استثمارات تغطية أجل من ،املقرتضة التمويل مصادر من األمثل التمويلي املزيج وحتديد

 هبدف ،الضرورية املالية املواد توفري تضمن بطريقة الدفع مصادر عن البحث يعين املؤسسة مستوى على التمويلف
ا ،اإلدارة تواجه اليت املهام أصعب التمويل وميثل ،املؤسسة يف خمتلفة أغراض حتقيق  األموال عن البحث عملية ألهنه

 4.املناسبة وبالتكلفة فيه التوسع أو ،النشاط الستمرار الضرورية

                                                           
  1 .22، ص2002والنشر، عمان، األردن، الصفاء للطباعة دار  ،"مبادئ التمويل"طارق احلاج،  

.     21ص ،2002 اجلزائر، بسكرة، خيضر، حممد جامعة ،"االقتصادية التنمية تمويل في محاضرات" ساكر، العريب حممد  2 
                     .20، ص 1998األوىل، الطبعة عمان، والتوزيع، للنشر صفاء دار ،"الحديثة المالية اإلدارة" اجلزراوي، إبراهيم الشيخي، محزة 3
 جامعة ،التجارية التسيري والعلوم ،االقتصادية العلوم كلية ،التنمية اقتصاد يف ماجستري ،اجلزائر حالة ،"المتوسطة و الصغيرة المؤسسات تمويل إشكالية "،مسري سحنون 4

                                                                                                                                                                                                                   .12ص،تلمسان
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 من عليها احلصول أو لألموال التخطيط عمليات يف ختتص اليت املشروع يف اإلدارية الوظيفة تلك" هو التمويل
 حتقيق على يساعد مما ،املختلفة املشروع أنشطة ألداء الالزمة املالية االحتياجات لتوفري ،املناسب التمويل مصدر
 اإلدارة ،العمال ،املستثمرين تشمل واليت ،واستثماره املشروع حا جن يف املؤثرة الفئات بني الرغبات وحتقيق أهدافه

 1".واجملتمع ،واملستهلكني

 :التالية العناصر من يتكون التعريف هذاو  ،"إليها الحاجة أوقات في باألموال اإلمدادهو " التمويلف

 ؛له احلاجة لوقت دقيق حتديد                                                                          
 ؛لألموال مصادر عن البحث                                                                            
 2.يزاوله نشاط أي تعرتض اليت املخاطر 

بالغ امل توفري يعين التمويل أن على إال اهنم جيمعون ،للتمويل تعريف تقدمي يف الباحثني نظر وجهات وختتلف
 3عام. أو خاص مشروع وتطوير لدفع ،الالزمة النقدية

 للقيام الالزمة األموال تدبري إىل ينصرف ،للتمويل العام املعىنأن  استخالص ميكن التعاريف هذه خالل من
 مل فإذا االقتصادية، أنشطتها لتمويل الذاتيهة، مواردها على األساس يف املشروعات فتعتمد االقتصادي، بالنشاط

 ينصرف وهلذا العجز، هذا لسد األموال من فائضا ميلكون ممن غريها إىل املشروعات تلك اجتهت بذلك تفي
 4."املايل العجز فئات إىل ،املايل الفائض فئات من التمويليهة القدرة نقل" أنه على للتمويل اخلاص املعىن

  .خصائص التمويل :ثانيا

 :ه اخلصائص يف النقاط التاليةذوميكن إمجال ه ،اإلشارة إىل أن لكل مصدر متويلي خصائصه من البد
 بغض النظر على اعتبارات ،سدادرتة ويعين أن األموال اليت حتصل عليها املؤسسة هلا ف :تاريخ االستحقاق -1

 تمفليس من املنطق أن ي باستثناء أموال امللكية ،حيث لكل نوع من أنواع التمويل تاريخ خيتص به ،أخرى
 :وتوجد ثالث فرتات لسداد الديون ،فاق على تاريخ السدادتاالقرتاض دون أن يتم اإل

                                                           
.83ص ،األردن جامعة ،1996،ماجستري مذكرة ،األردن" في الصغيرة للمؤسسات الالربوي التمويل"،خطاطبة سلمان حممد مجيل 1

                                          
                                                                                                                                                                                             .22ص ،"مرجع سبق ذكره" ،احلاج طارق 2
 والعلومالتسيري  وعلوم االقتصادية العلوم ليسانس، كلية شهادة لنيل خترج مذكرة ،"االقتصادية للمؤسسات المصرفية بالقروض التمويل في البنوك دور "وآخرون، الشيخ بن اهلام 3

 .95ص ، 2007 دفعة اجلزائر، املسيلة، بوضياف، حممد جامعة ،مالية التجارية، فرع العلوم قسم ،التجارية
 .49ص ، 2010 عمان، األردن، والتوزيع، للنشر العلمية اليازوري دار العربية، الطبعة ،"المتقدمة الشركات مالية إدارة "شبيب، آل كامل دريد 4
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 ؛قصرية السداد: أقل من سنة 
 ؛وعشر سنواتبني السنة  متوسطة السداد: ما 
 طويلة السداد: بعد عشر سنوات.  

 :وكل دخل ميكن أن ميتاز مبا يلي ،لكل مصدر متويلي مردود :الدخل -2

 ؛ملا حيصل على دخل أويل من املقرتضني ،توجد هناك أولويات ذاألولوية: ا 
 ؛باستثناء أموال امللكية ،املقدار: لكل مقرض دخل يتحدد مسبقا 
 باستثناء أموال  ،التأكد: لكل مقرض دخل حمدد بغض النظر عن األرباح أو اخلسائر اليت حققها املقرتض

                       .امللكية

 :1 هناك خصائص أخرى للتمويل هي

 ؛عن جانب إمجايل األموال املستثمرة يف املؤسسة ،يعرب جانب األصول  
 ؛قدرة الشركة على تكوين األموال عن ،يعرب جانب األصول  
 يف نفس الوقت يعرب عن املقابل  ،عن املقابل املايل املساوي لقيم عناصر هيكل التمويل ،يعرب جانب األصول 

  ؛للوفاء حبقوق الدائنني عند التصفية ،النقدي
 لكذفعالية هيكل التمويل مبدى مسامهة مصادر التمويل الذاتية يف تلبية احتياجات املؤسسة املالية، وب تتأثر 

 ؛املديونية تتحدد نسبة
  وهي قيم مالية ال حتدد قيمتها إال عند تصفية  ،تعرب العناصر املكونة حلقوق امللكية كمصادر متويل ذاتية

املالية يف مقدار الفائض املوزع، يف نفس الوقت حتدد قدرة املؤسسة ه املصادر ذوتتمثل تكلفة ه ،املؤسسة
  ؛عن طريق االحتياطات واألرباح احملتجزة سنويا ،على االقرتاض يف ضوء التدعيم املايل هلا

 وهي قيم نقدية يتم احلصول عليها نقدا من  ،ثل اخلصوم الطويلة واخلصوم املتداولة مصادر مالية خارجيةمت
كااللتزامات املستحقة السداد يف مواعيد حمددة ومبعدل فائدة ميثل تكلفة   ،اجبة السداد نقدا هلمالدائنني وو 

  .ه األموالذاحلصول على ه
 

                                                           
                   .38ص ،2004  األردن، ، عمان والتوزيع، للنشر حامد دار ،المالية" واالسواق والمصارف "النقود العيسى، الدين سعد نزار علي، السيد املنعم عبد 1
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 انواع التمويل ومعايير تقسيمه. الثاني:المطلب 

 .التمويلمعايير  :اوال

    التمويل ووسائل مصادر لتعدد وتبعا ،واملتوسطة الصغرية للمؤسسات نشاط أي ممارسة أساس التمويل أن مبا
 1:معايري عدة حسب املصادر هذه تقسيم ميكن ،املالية الوساطة مؤسسات ودور

 .الديون طريق عن ومتويل ،ذايت متويل :الملكية معيار -1

 .األجل والطويل واملتوسط األجل قصري التمويل ويشمل ،االستحقاق تاريخ به ونعين :الزمن معيار -2

 الذايت التمويل) الداخلي املعيار يشمل حيث ،السابقني املعيارين جنمع وفيه :الخارجي و الداخلي المعيار -3
 وعليه ، (املالية الوساطة ومتويل املباشر التمويل) فيشمل اخلارجي التمويل وأما ، (وللحكومة لألفراد للمؤسسات

املعرب  املالية الوساطة ومتويل ،املباشر والتمويل ،الذايت التمويل يشمل واملتوسطة الصغرية املؤسسات متويل أن نرى
 . املباشر غري بالتمويل عنه

  .التمويل انواع :ثانيا

 إىل قسمينو  :الملكية حيث من : 

 بأموال عليه ويطلق ،رأس املال زيادة ،األرباح توزيع عدم خالل من وذلك :أنفسهم المالكين من التمويل -1
 .ةامللكي

 اخل..مالية أو مؤسسات ،البنوك أو ،املنشأة موردين يكونوا وقد (:المقرضين) المالكين غير من التمويل -2
 .االقرتاض بأموال عليه ويطلق

 إىل ينقسم :الزمنية الفترة حيث من :                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 . سنوات 10 من أكثر مدهتا وتكون ،السندات ،البنكية القروض :األجل طويل تمويل -1

 مثل سنوات والعشر ،السنة فرتة بني ما ميتد الذي التمويل من النوع ذلك وهو :األجل متوسط تمويل -2
 .املصرفية القروض

                                                           
 .12ص ،"مرجع سبق ذكره"،مسري سحنون1
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 أذونات ،التجاري التمويل ،البنكية القروض مثل ،سنة من أقل مدته تكون الذي وهو :األجل قصير تمويل -3
 : جند األجل القصري التمويل يفو  ،اخلزينة

 .األخرى املالية واملؤسسات ،البنوك من عليه حنصل الذي وهو :صريفامل تمويلال
 .التجار من عليه حنصل الذي وهو :تجاريال تمويلال

 إىل ينقسم :المصدر حيث من: 

 إنف األرباح أو حجز ،تأجريها أو األصول بيع مثل ،مالكيها أو نفسها املؤسسة مصدره :التمويل الداخلي -1
 يعرف والذي ،الذايت يعرف بالتمويل ما وهو ،ذاهتا املؤسسة من ينشأ أو يولد أن جيب املؤسسة احتياجات متويل
 حتقيق على تعمل املؤسسة أن أي ،هبا تقوم اليت العمليات من انطالقا نفسها متويل على املؤسسة قدرة أنه على

 على جيب إذ ،الدورة نتيجة على احلصول بعد هذا ويتم ،نشاطاهتا متويل إىل حتتاج اليت األموال من فائض
              1.باالستثمار اخلاصة اخلطط اختاذ يف القرار تأخذ وأهنا ،ذاتية وميزانية ،مايل باستقالل تتمتع أن املؤسسة

 وارتفاع املنافسة بفعل الربح هامش اخنفاض ،التالية لألسباب وذلك ،الذايت التمويل إمكانية لضعف نظراو 
 .خارجية مصادر إىل تلجأ املؤسسة جعلت األسباب هذه فكل ،املديونية ارتفاع إىل إضافة ،األجور

 التمويل ،البنكي االقرتاض مثل ،مالكيها عن وبعيدا املؤسسة خارج من مصدره ويكون :خارجيال تمويلال -2
 خارجية مصادر من تأيت اليت األموال مجيع هي للتمويل اخلارجية باملصادر يقصدو  ،اخل... السندات ،التجاري

 البنوك من االقرتاض إىل تلجأ املؤسسة فإن الداخلي التمويل يكفي مل إذا حيث ،الداخلي للتمويل مكمل وتعترب
 أن ميكنو  ،اخلارجي التمويل إطار يف البورصة يف السندات إصدار أو ،األسواق يف األسهم طرح طريق عن أو

 :قسمني إىل نقسمه

 دون املايل العجز ذوي واملقرتض ،األموال يف الفائض ذوي املدخر بني املباشرة العالقة هو :المباشر التمويل -أ
 2.مصريف غري أو ،مصريف مايل وسيط إىل اللجوء

 املقرتضة الوحدات إىل، املقرضة)املدخرة( الوحدات من األموال انتقال بواسطتها يتم متويلية قناة املباشر التمويلف
 مباشرة املدخرة إىل الوحدات وبيعها، املالية األدوات بإصدار )املقرتضة( العجزية اإلنفاقية تقوم الوحدات حيث

 املباشرة. املالية األوراق أو املالية باألدوات وتسمى

                                                           
                                                                                                                                                                                                 .22-21ص ص، ،"مرجع سبق ذكره" ،احلاج طارق 1
                                          .283ص ، 1992،اجلزائر ،اجلامعية املطبوعات ديوان ،األوىل الطبعة،"البنوك اقتصاد في محاضرات" ،القزويين شاكر 2
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 مال        

 المدخر         التمويل في العجز صاحب          

 سندات      

 أو املالية املؤسسات سواء املالية الوساطة طريق عن للتمويل األخرية الصورة عن ويعرب :المباشر غير التمويل -ب
 الصغرية للمؤسسات الالزمة السيولة لتوفري (بنوعيه)املايل الوسيط تدخل يتطلب املباشر غري التمويل إذن ،النقدية

                                                                                       .البنوك عند النقود (إنشاء) خلق بعملية يسمح ما وهذا ،واملتوسطة

 واالقتصاد املقرض بدور املركزي البنك فيه يقوم ،التمويل أساس هو املصريف النظام بكون يتميز املباشر غري التمويل
 1."االستدانة اقتصاد" اسم عليه يطلق ،التمويل من النمط هبذا يتميز الذي

 وظائف التمويل. :المطلب الثالث

 حيث العمل، سري يف ليونة من توفره ملا نظرا وذلك املشاريع، خمتلف يف الوظائف أهم من تعترب التمويل آلية إن
                                                                                                         :التمويل وظائف أبرز سنذكر يلي فيما ،ل هباتتكف اليت هي املالية اإلدارة أن

 املبيعات بتقدير أنه حيث توقعاهتا املستقبلية، لوضع التخطيط من النوع هذا املؤسسة تطبق :المالي التخطيط -1
 أو قصرية املستلزمات هذه كانت سواء ،حتصيلها وطريقة املالية املستلزمات حتضري إىل املؤسسة واملصاريف تسعى

  التخطيط استبعاد يعين وهذا ال ،التنبؤية املعلومات من التأكد عدم عنصر إمهال دون املدى، طويلة أو ،متوسطة
 .مرنة جعلها أي ،املتوقعة غري األوضاع مع تتالءم خطط وضع جيب وإمنا

 من التقييم هذا يتم و املوضوعة، باخلطط مقارنة النشاط أداء تقييم طريق عن املالية الرقابة تتم :المالية الرقابة -2
                                                                     .حدوثها مسببات حتديد مث ،االحنرافات بإبراز األداء تقارير اإلطالع على خالل

 هذه ولتلبية ،املناسب الوقت يف حتتاجها اليت األموال للمؤسسة املايل التخطيط يبني :األموال على الحصول  -3
  التكاليف بأدىن األموال هذه على احلصول أجل من ،داخلية أو خارجية مصادر إىل املؤسسة تلجأ احلاجة
                                                                                                                                        .الشروط وأبسط

                                                           
 الصغرية املؤسسات ملتطلبات تأهيل الدويل امللتقى ،"المتوسطة و الصغيرة للمؤسسات المباشر غير التمويل في المالية الوساطة دور" سليمان بوفاسة ،القادر عبد خليل 1

 .102ص ،2006،أفريل 23-21يومي ،باملدية اجلامعي املركز ،العربية الدول يف واملتوسطة
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  أمثل بشكل استغالهلا إىل املايل املدير يسعى املطلوبة األموال على املؤسسة تتحصل عندما :األموال استثمار -4
 مشروع فكل الربح، من مستوى أعلى حتقيق يضمن األموال هذه استخدام أن التأكد وعليه املشاريع، خمتلف يف

 أن املهم ومن استثمار االموال، ومييل للمؤسسة، املتداولة أو الثابتة األصول من أصل عن عبارة هو استثماري
 التزاماهتا. بتسديد املؤسسة تقوم الوقت نفس ويف األصول، من أصل استثمرهتا يف اليت األموال املؤسسة تستعيد

 مالية مشاكل حتصل قد ولكن املالية، لإلدارة دائمة دورية الذكر السابقة الوظائف إن :خاصة مشاكل مقابلة -5
 مشروع يف مشاريع عدة أو مشروعني بني اجلمع عند يتم وهذا حدوثها، على املؤسسة تتعود مل طبيعة خاصة ذات

 1التاليتني: الصورتني إحدىذلك  ويتخذ واحد،

  القانونية، وشخصيتها املالية استقالليتها فيه تفقد املؤسسات، من عدد اندماج عن ينتج تكتل هو :االندماج- أ
 أحد خالل من أكثر أو ألخرى، إحداها شراء أو جمموعة من ألكثر االندماج ،مثل طرق بعدة االندماج وحيدث

                                      .فقط منها جزء أو ،اجلديدة املنشأة إىل تابعة املندجمة املؤسسة وخصوم أصول فتصبح منهم، جمموعة أو الشركاء،

 جزء أو أصوهلا مجيع بضم فتقوم ،وجودها و شخصيتها املؤسسة تفقد عندما االنضمام حيدث :االنضمام– ب
                                                                                                                                                                                                            .القدمية املؤسسة اجلديدة املؤسسة حتوي وعليه أخرى، ملؤسسة منها

 .اهمية التمويل في المؤسسات المطلب الرابع:

ه ذوه ،من أجل حتقيق الرفاهية لكل مؤسسة يف العامل سياسة اقتصادية ومتويلية تتبعها وتعمل على حتقيقها
وذلك حسب  ،السياسة التمويلية تتطلب وضع اخلطوط العريضة هلا واملتمثلة يف ختطيط املشاريع التنموية

ومن هنا  ،فإهنا حتتاج إىل التمويل لكي تنموا وتواصل حياهتا ،احتياجات وقدرات املؤسسة مهما تنوعت نشاطاهتا
 :وذلك عن طريق ،ميكن القول أن التمويل له دور فعال يف حتقيق سياسة املؤسسة

 ؛توفري رؤوس األموال 

 ؛تؤدي إىل القضاء على البطالة ،توفري مناصب شغل جديدة 

 ؛وبالتايل الدولة ،حتقيق األهداف املسطرة من طرف املؤسسة 

 توفري السكن، العمل حتقيق الرفاهية ألفراد اجملتمع عن طريق حتسني الوضعية املعيشية هلم().                                        

                                                           
 .21،22 ص ، ص، 1997 والتوزيع، للنشر املستقبل دار ،"المالية اإلدارة أساسيات "عبيدات، إبراهيم حممد 1
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 ،مجيعا الدول القتصاديات ذاهتا املؤسسات تلك أمهية من واملتوسطة الصغرية للمؤسسات التمويل أمهية تنبعوعليه 
 املشروعات تظهر أن قبل صغرية مبشروعات بدأ الذي االقتصادي النشاط وأصل اإلنتاج أساس البداية من فهي

 وحتديث ،االقتصاد تنمية على العالية لقدرهتا ،االقتصادية األزمات من للخروج النجاة طوق أهنا كما ،الكبرية
 بني والتنافس التكامل روح وخلق ،املرأة مشاركة وتفعيل ،عمالية قاعدة وإعداد ،البطالة مشكلة ومواجهة ،الصناعة

 امللكية قاعدة وتوسيع ،واالستثمار االدخار بني الفجوة وتضييق لألفراد املعيشي املستوى وتطوير ،املشروعات
 يف ويساهم ،املدفوعات ميزان على إجيابيا ينعكس مما ،الواردات حمل واإلحالل ،الصادرات وزيادة ،اخلاص للقطاع
                                                                                                                                                      1.احلياة دائرة إىل الفقر خط من الفقرية الطبقات من العديد وينقل ،األسعار استقرار

 جتمع تبادلية بعالقة وترتبط ،واخلدمات السلع من املواطنني احتياجات لتقدمي املصدر تعترب الصغرية املشروعات إن
 املشروعات تنتجه ما استهالك يف األساسية القنوات متثل فهي ،الصناعات فروع كافة بني والتكامل التشابك بني

 وأجزاء غيار قطع من حتتاجه مبا الكبرية املشروعات متد نفسه الوقت ويف ،وسيطة ومواد خدمات من الكبرية
 .واالجتماعي االقتصادي بشقيها التنمية عملية إثراء يف همايس مما ،ومكونات

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 والعلوم التسيري وعلوم االقتصادية العلوم كلية ،ليسانس شهادة لنيل خترج ذكرة م " االقتصادية التنمية في المتوسطة و الصغيرة المؤسسات دور"،آخرون و سعداوي مسري 1
 .22 ص ،2006  ،املسيلة ،بوضياف حممد جامعة ،مالية فرع ،التسيري علوم قسم ،التجارية
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حسب معايير النظام المحاسبي  الصغيرة والمتوسطة المؤسساتطرق تمويل  :ثانيالمبحث ال
 .المالي

الذاتية واملدخرات عن طريق األموال  يتم تلجأ املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف البدايهة إىل التمويل الذايت والذي
لكن يتصف قطاع املشروعات الصغرية واملتوسطة يف معظم الدول خاصة النامية و  ،الشخصية لصاحب املؤسسة

 نشاط أي ممارسة أساس التمويل ألن ونظرا مما حيد من التمويل الذايت املتاح، ،منها باخنفاض القدرة على االدخار
 .نشاطاهتا لتمويل اخرى طرق إىل واملتوسطة الصغرية املؤسسات تلجأ

 القروض البنكية. :المطلب االول

 اجلمهور من الفائض جتميع يف واملتمثلة األساسية وظائفها خالل من االقتصادية احلياة يف هامة أدوارا البنوك متارس
 استثمارها أو معينة ومعايري أسس وفق لآلخرين اقراضها لغرض ودائع، شكل يف الدولة أو ،األعمال منشآت أو
 قصد الغري احتياجات بعض لتمويل الفائض يدخر اقتصادي كوسيط يعد بذلك وهو ،حمددة مالية أوراق يف

 إىل العاطلة األرصدة تتحول بواسطتها اليت (املصرفية) البنكية القروض طريق عن التمويل هذا ويكون الربح، حتقيق
 أو االستثماري نشاطهم دعم من لتمكينهم االقتصاديني للمتعاملني شرائية قوة متنح حيث عاملة، أرصدة

 .االستغاليل

 من ،بعد التمويل الذايت واملتوسطة الصغرية املؤسسات عليه تعتمد الذي الثاين املصدر البنكية القروض تعتربلذلك 
 التمويل من معني نوع إىل حتتاج اهنفإ ا،هتلنشاطا املتكررة للطبيعة ونتيجة االستغالل، دورة متويل يف األمهية حيث
 مع متاشيا النشاطات، هذه لتمويل متنوعة وتقنيات طرق اقرتاح إىل البنوك دفع ما وهذا الطبيعة، هذه مع يتالءم
 1.اخل...والتوزيع اإلنتاج لعمليات احلسن السري

 .تعريف القروض وانواعها :اوال

                                                                                                                      منها: تعاريف للقروض عدة
هو املدين  ،مبنح اموال اىل شخص اخرهو الدائن  ،بواسطة شخص مايتجسد القرض يف ذلك الفعل الذي يقوم "

                                                                     ."هو الفائدة ،وذلك مقابل مثن او تعويض ،االخريناو يلتزم بضمانه امام  ،او يعده مبنحها اياه

                                                           
 معمري مولود جامعة الوطنية، التنمية قانون فرع القانون، يف املاجستري شهادة لنيل مذكرة ،"الجزائر في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تمويل في البنوك دور" ماحلة، لوكادير 1

                                                                                                                               .38-32ص، ص ، 2012 اجلزائر، وزو، بتيزي
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 1مقابل وعد بالتسديد مع فائدة معينة تغطي عمليتني اساسيتني: الفارق الزمين واخلطر. ،القرض هو تقدمي اموالف

 2.االستثمار وقروض االستغالل قروض، القروض من نوعان هناك :انواع القروض

 األساس يف موجهة شهر،22 الغالب يف تتعدى وال األجل قصرية قروض عن عبارة هي :االستغالل قروض -1
 : إىل تصنيفها كمنيو  االستغالل أنشطة متويل إىل

 إليها وتلجأ ،حمددة وغري عامة متداولة أصول لتمويل موجهة اهنأل بالعامة ومسيت :العامة االستغالل قروض -أ
 3:أمهها من مؤقتة، مالية صعوبات ملواجهة املؤسسة

  بسبب املؤسسة، تعرتض اليت املؤقتة السيولة صعوبات ملواجهة معطاة قروض هي :الصندوق تسهيالت 
 املؤسسة، على املسحوبة الفواتري استحقاق مواعيد وصول عن الناتج والنفقات اإليرادات بني البسيط االختالل
 عدة تكون ما عادة ،حمددة لفرتة الدائن رصيدها عن يزيد مبلغ بسحب للمؤسسة احلالة هذه يف البنك ويسمح

 ويقوم اخل،...األجور، دفع الفواتري، كتسديد عاجلة التزامات من عليها ما بتسديد للقيام الشهر، ايةبد عند أيام
 أي الفعلية، الزمنية املدة أساس على وكذلك له، الفعلي االستعمال أساس على التسهيل هذا اجر حبساب البنك
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         مدينا. احلساب فيها يبقى اليت املدة  تلك

  يزيد مبلغ بسحب للمؤسسة البنك يسمح أن املكشوف على بالسحب يقصد :المكشوف على السحب 
 يزيد مبلغ سحب خالهلا مت اليت والفرتة تتناسب العميلفائدة على  البنك يفرض أن على الدائن، رصيدها عن
 الطبيعية، حالته إىل احلساب يعود أن مبجرد الفائدة حساب عن البنك ويتوقف للمؤسسة، الدائن الرصيد عن

 :املكشوف على السحب لطلب حاالت 3 وهناك
 ؛اإلنتاجية طاقتها رفع للقرض الطالبة املؤسسة تريد عندما 
 ؛أعماهلا لرقم املستمر التدهور عند  
 تنافسية بأسعار األولية املواد من كميات شراء املؤسسة تريد عندما . 

 

                                                           
   .208 ص ، 2000 اجلزائر، اجلامعية، املطبوعات ديوان ،"المصرفي التسيير وسياسات تقنيات" فريدة، يعدل خبراز 1
 .11ص ،2008-2003 املدية جامعة الليسانس، شهادة نيل متطلبات ضمن مقدمة مذكرة ،"الجزائر في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تمويل" تركمان، مسية 2

3 Gerard Afonsi, Pratique de gestion et d’analyse financière, les éditions d’organisation, Paris, 1984, P360. 
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 يفوق مبلغ بسحب للمؤسسة يسمحان املكشوف على والسحب الصندوق تسهيالت من كل أن ونالحظ
                                                                                                   :مها أساسيتان نقطتان يف خيتلفان ماهنأ غري اجلاري، رصيدها

 ؛كاملة سنة إىل مدته تصل فقد املكشوف أما أقصى كحد يوما 15 مدته تتجاوز ال التسهيل                                                                          

 حاالت يف كبرية بكميات السلع شراء يف منه االستفادة اهنبإمكا إذ للمؤسسة، حقيقي متويل يعترب املكشوف 
 األجور تسديد يف فقط املؤسسة منه تستفيد أيام، لعدة ميتد قرض هو الذي التسهيل عكس أسعارها، اخنفاض
                                                                                                                                            .والفواتري

  دورة طول على منتظمة غري تكون واملتوسطة الصغرية املؤسسات من الكثري أنشطة إن :الموسم قروض 
 أثناءها حيصل اليت الفرتة مع تتزامن النفقات جيعل مما مومسية، البيع ودورة اإلنتاج دورة تكون حيث االستغالل،

 إنتاج نشاطات مثال العمليات هذه على أمثلة نورد أن وميكن الحقة، فرتة يف اإلنتاج هذا ببيع وتقوم اإلنتاج،
 فرتة يف املدرسية اللوازم إنتاج يتم األول املثال ففي الزراعية، احملاصيل وبيع إنتاج وكذلك املدرسية، اللوازم وبيع

 بالنسبة أما املدرسي، الدخول فرتة خالل األحيان اغلب يف تكون املبيعات قيمة وحتصيل بيعها ولكن معينة،
  .احملصول جين بعد تكون اهتمبيعا قيمة فتحصيل الثاين للمثال

 قيمة وحتصيل التسويق أو والبيع اإلنتاج عملييت بني الفاصلة الفرتة بسبب نقصه أو التمويل مشكلة تظهر وهنا
 القروض وهذه النشاطات، هذه ملثل القروض من خاص نوع وتكييف تقدمي إىل البنوك عمدت لذا املبيعات
 ال البنك أن إىل ونشري املومسي، النشاط عن النامجة االحتياجات ملواجهة تستعمل وهي املومسية، بالقروض تسمى

 من النوع هذا أن ومبا منها، فقط جزء ميول وإمنا ،النشاط من النوع هذا عن النامجة التكاليف كل بتمويل يقوم
 .اشهر 9 ملدة متتد ما عادة وهي ،السنة تتجاوز ال اهتمدف استغالل قروض تعترب القروض

 توجه وإمنا ،عامة بصفة املتداولة األصول لتمويل موجهة غري القروض هذه :الخاصة االستغالل قروض -ب
 :1 منها نوعني إىل وسنتعرض ،األصول هذه بني من معني أصل لتمويل

  مقابل واحلصول معني خمزون لتمويل قرض عن عبارة هي البضائع على التسبيقات :البضائع على تسبيقات 
  وطبيعتها، البضاعة وجود من التأكد القرض تقدمي قبل البنك على وجيب للمقرض، كضمان بضائع على ذلك

 

                                                           
 .38ص ، 2009 اإلسكندرية، اجلامعية، الثقافة مؤسسة ،الكالسيكية" والبنوك اإلسالمية البنوك في التمويل صيغ مخاطر" حسني، بلعجوز 1
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 بني ما هامشا يتوقع أن عليه ينبغي كما بالبضاعة، املتعلقة األمور من ذلك غري إىل السوق يف ومثنها اهتومواصفا
 احسن من الرهن سند مقابل التمويل ويعترب األخطار، من ميكن ما اكثر الضمان لتقليل وقيمة املقدم القرض مبلغ

 مينح القروض من النوع هذا أن الواقع اثبت ولقد احلالة، هذه يف عليها البنوك تعتمد أن ميكن اليت الضمانات
                                                                                                                            .املصنعة ونصف ،املصنعة السلع لتمويل اجلزائر يف ويستعمل وغريها كالقهوة ،األساسية املواد لتمويل

  لفائدة أشغال وتنفيذ للشراء، اتفاقات عن عبارة العمومية الصفقات :العمومية الصفقات على تسبيقات 
 اإلداري، الطابع ذات العمومية املؤسسات احمللية، اجلماعات الوزارات، املركزية، العمومية كاإلدارات السلطات

 املكلفني املقاولني فإن وحجمها املشاريع هذه ألمهية ونتيجة أخرى، جهة من أو املوردين واملقاولني جهة من
 لذلك السلطات، هذه لدى احلال يف متاحة غري ضخمة أموال إىل حباجة جيدون أنفسهم ما كثريا باإلجناز

 من نوعني الصدد هذا يف البنوك ومتنح ،الصفقة لتغطية األموال هذه للحصول على البنك إىل للجوء يضطرون
                                                                                                  .الفعلية والقروض ،الكفاالت القروض

 هذه ومتنح العمومية، السلطات أمام لضماهنم وذلك الصفقة يف للمكتتبني البنك طرف من الكفاالت متنح
 الضمان اقتطاع كفالة التنفيذ، حسن كفالة املناقصة، إىل الدخول كفالة :_حاالت أربع عادة يف الكفاالت

                                                                                                      .التسبيق كفالة وأخريا
 قرض :العمومية الصفقات لتمويل البنوك متنحها أن ميكن اليت القروض من أنواع ثالثة توجد الفعلية اما القروض

 1.واملسجلة الناشئة الديون على وتسبيقات ،املسجلة وغري الناشئة الديون على تسبيقات ،املسبق التمويل

 ائتمان شكل تتخذ وهي ،العمل وسائل تطوير أو باكتساب االستثمار قروض تسمح :ثماراالست قروض -2
 2:األجل طويل أو ،متوسط

 7 استعماهلا مدة تتجاوز اليت االستثمارات لتمويل األجل املتوسطة القروض توجه :األجل متوسطة القروض -أ
 حياة مدة تتجاوز أن جيب ال حيث ،عامة بصفة اإلنتاج وجتهيزات ،النقل ووسائل ،واملعدات اآلالت مثل سنوات
 املخاطر عن ناهيك األموال جتميد خلطر معرض يكون البنك فإن املدة لطول ونظرا القرض، مدة املمول األصل
 مستوى على تطرأ أن ميكن اليت للتغريات تبعا حتدث أن ميكن واليت ،السداد عدم باحتماالت املتعلقة األخرى

  .للمقرتض املايل املركز

                                                           
                                                                                                                                               .31، صنفس المرجع 1
 .28ص ،مرجع سبق ذكره تركمان، مسية 2
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 األصول لتمويل خمصصة وهي ،سنة عشرين إىل لتصل سنوات سبع عن هتامد تزيد :األجل طويلة القروض -ب
 من الغالب يف القروض هذه ومتنح البنايات، العقارات،: مثل سنوات سبع عن الكهاتإه مدة تزيد اليت الثابتة
                                                                                                                            .متخصصة مؤسسات طرف

 1.بنكيةال المخاطر أنواع :ثانيا

 على املتوقع العائد تذبذب أو هلا، خمطط وغري متوقعة غري خسائر إىل البنك تعرض احتمالية هنابأ املخاطر تعرف
                                                                     .العمليات وخماطر املالية املخاطر: مها رئيسيني نوعني إىل املصارف هلا تتعرض اليت املخاطر تقسمو  معني، استثمار

 أنواع أهم ومن ،بالبنوك املتعلقة واملطلوبات املوجودات بإدارة املتصلة املخاطر مجيع تتضمن :المالية المخاطر -1
                                                                                                                                                    :يلي ما املالية املخاطر

 عن كليا أو جزئيا املدين عجز يف ويتمثل ضررا، وأكثر للبنك بالنسبة خطر أهم يعترب :التسديد عدم خطر -أ
 قدرة حتليل إىل يعمد قرضا، األفراد أحد منح خطر يقدر أن جيب املقرض البنك فإن لذا ،التزاماته مواجهة
 وقدرة بكفاءة اخلطر هذا يرتبط كأن بالزبون متعلق داخليا يكون قد اخلطر هذا ان مع السداد، على املقرتض
 الديون، تسديد على املؤسسة قدرة مبدى يرتبط قد كما املستعملة، العمل بوسائل أو املقرتضة، املؤسسات مسريي

                                                                                        .الزبون نطاق خارج أو ،خارجيا يكون وقد

 ويرتتب ،الطلبات خمتلف ملواجهة السيولة توفري عن البنك يعجز عندما اخلطر هذا حيدث :السيولة خطر -ب
 مقرتض إفالس للمودعني، املكثف السحب جدا، منخفضة سيولة ذات أصول يف األموال توظيف عن اخلطر هذا
                                                                                                                 ة.كبري  مببالغ قروض منح مقرتضني، جمموعة أو

 يف الفوائد أسعار يف معاكسة حتركات نتيجة للخسائر البنك تعرض عن ناجتة هي :الفائدة سعر خطر -ج
                                                              .ألصوله االقتصادية والقيمة ،البنك عائدات على أثر هلا يكون قد واليت السوق،

 سواء العمالت، صرف سعر يف التغريات جراء من املتوقعة اخلسائر إىل اخلطر هذا يرجع :الصرف سعر خطر -د
 السياسات بعض عن اخلطر هذا ينتج أن ميكن كما ،القروض تقدمي بواسطتها مت اليت أو البنك ألرصدة املكونة
 .العملة قيمة يف ختفيض كإجراء ،السلطات قبل من املتبعة النقدية

 
                                                           

                                                                    .20ص،2008-2003 الرياض، فيها"، الرقابة وإجراءات المصرفية المخاطر إدارة " حول النجار، مقال جرب فايق 1
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 للبنوك، اليومية العمليات من املولدة العمليات املخاطر من النوع هذا يتمثل: (التشغيل) العمليات مخاطر -2
 من كل العمليات خماطر وتشمل ،العمليات خماطر حتليل لتقومي برنامج وجود من التأكد العليا لإلدارة املهم ومن

 اليت املهنية واملخاطر اإللكرتونية اجلرائم والسطو، السرقة العمالت، تزييف التزوير، االختالس، املايل االحتيال
                                                                                                                .والقانونية باملسؤولية املرتبطة واملخاطر ،اإلمهال ،األخطاء حتتها تندرج

  1.بنكيال التمويل حدود :لثاثا

 عادية ظروف خبلق تسمح ال أهنا إال واملتوسطة الصغرية املؤسسات متويل يف ،البنكية املالية الوساطة أمهية رغم
 وشروط ،مناسبة الفائدة معدالت أو حمدودة التمويل وإجراءات طرق منها ،املؤسسات الصغرية واملتوسطة ملعظم

                                                                                                                                      . التمويل فرتة أو
 الوثائق من اهلائل والعدد املعقدة كالقوانني ،عديدة قيود و مشاكل البنوك مع تعاملها يف املؤسسات هذه جتد كما

 التمويل على احلصول يف املنظمني تعرتض اليت املشاكل أهم بني من وهي ،امللفات دراسة فرتة وطول ،املطلوبة
                                                                                                                                         .الالزم

 واملتوسطة الصغرية املؤسسات تراعي ال فأغلبيتها الديون استحقاق وتواريخ ،الزمنية الصيغ السياق هذا يف ونضيف
 ال ،القروض تقدمي يف املؤسسات بني تفرق ال أهنا تدعي البنوك أن األمر هذا يف الكتاب من الكثري يرى حبيث

 متويله خماطرو  ،وحجمه ،املشروع طبيعة االعتبار بعني تأخذ أهنا إذ ذلك غري الواقع لكن ،األفضلية مبدأ تستعمل
                                                                                                                                    .احلسبان يف

 .بورصةال :ثانيالمطلب ال

وهذا  ،كشفت العديد من الدراسات على صعوبة حصول املؤسسات الصغرية واملتوسطة على القروض من البنوك
واملؤسسات الصغرية واملتوسطة على اي ضعف معظم اصحاب املشاريع يف الصناعات  ،بسبب قلة الضمانات

ملؤسسات شروط الدخول اىل البورصة ه اذونظرا لعدم استيفاء ه ،تقدمي الضمانات املالية املرضية اليت يطلبها البنك
واليت  ،ها وخصوصية املؤسسات الصغرية واملتوسطةكان من الضروري انشاء اسواق مالية تتناسب شروط  ،الرئيسية
                                                                   .الصغيرة والمتوسطة""ببورصة المشروعات تعرف 

                                                           
 .2001 الرياض ،تنميتها و دعمها وسبل م ،ص، امل ومشكالت واقع ندوة ،مصرفية" نظر وجهة من التمويل معوقات " ،أمحد حممد مسري 1
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 أن من املؤسسات تلك ومتكن دائم، متويل مصدر اهنأل للمؤسسات التمويل مصادر أهم من تعتربفالبورصة 
 وذلك ة،يحقيق معرفة املؤسسة معرفة يف دور يلعب الذي اإلدراج بسبب كربى مسامهة شركات عن عبارة تصبح

 .للبورصة واملكونة املسرية اهليئات قبل من واملصدرة املعدة النشرات طريق عن إشهارها خالل من

 1.والمتوسطة الصغيرة ؤسساتالم ببورصة التعريف :اوال

 منو يف واآلخذة ،واملتوسطة الصغرية املؤسسات أسهم لتداول املخصصة السوق تلك ميكن تعريفها على اهنا: "
                                                                            ".والضخمة ،الكبرية املشروعات متول اليت الرئيسية األسواق لدخول املؤهلة وغري رأمساهلا

 باخنفاض تتميز واليت ،واملتوسطة الصغرية املشروعات على تركز اليت العادية لألسهم املنظمة السوق تلك "هي أو
                                                                                                                                                                 كمبدأ حيكم عملها وعملياهتا".  ،األعباء االدارية

 ماليني وسطاء بني حمدد مكان يف دورية بصفة يعقد اجتماع اهنبأ املنظم بالسوق تسمى ما أو البورصة تعرفف
 حمدد تاريخ يف أو ،اجللسة أثناء هلم املعطاة العمالء أوامر تنفيذ اجل من وذلك ،البورصة جلنة طرف من معتمدين

 إسرتاتيجيتها بإعداد تقوم واملؤسسة مدرجة مؤسسات أو ،لشركات مالية أوراق على التداول فيها يتم اجللسة، قبل
 املخاطر على تقتصر املؤسسة هلذه التوسع إسرتاتيجية فإن جيدة حالة يف كانت فإذا منوها، مستوى أساس على
 املتوسط املدى يف منوها إسرتاتيجية حتديد يف املؤسسة هذه انشغاالت كانت وإذا ،لنموها احلايل املستوى على

 وعملية مايل حق يصبح البورصة يف للتداول أسهمها وضع فإن ،رأمسال من أفضل مستوى عن والبحث والطويل
                                                                                                                                         .مستعجلة

 املوضوع حسب وسنتطرق ،البورصات حسب ختتلف الشروط من جمموعة تتضمن البورصة يف اإلدراج عملية إن
 املراقبة اللجنة من طلب على بناءا اهب القيام جيب واليت ،للمؤسسات بالنسبة اجلزائر لبورصة اإلدراج شروط إىل

                                                                                                                                     :يلي فيما الشروط هذه حتديد وميكن ،للسوق

 كون ،اإلدراج تريد اليت املؤسسة على الزما شرطا البورصة عمليات يف الوسيط اختيار يعترب :الوسيط تحديد 
                                                           ؛املؤسسة هلذه كمستشار اعتباره وكذا ،الزبائن لصاحل املالية األوراق وشراء ببيع يقوم الذي هو الوسيط أن
 تطلب رسالة يتضمن ملف السوق للجنة تقدم أن اإلدراج يف الراغبة املؤسسة على البد :القبول ملف تحديد 

  االقتصادية باحلالة املتعلقة الوثائق تقدمي مع البورصة، يف عليها التفاوض أجل من املالية، أوراقها قبول فيها

                                                           
 .12ص 2009 اإلسكندرية، اجلامعية، الدار األوىل، الطبعة والمتوسطة" الصغيرة المشروعات تمويل اقتصاديات" احلميد عبد املطلب عبد 1
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 الوضعية حول ووثائق السائدة، املنافسة ومستوى اإلنتاج تطوير وحتديد املؤسسة نشاط حول وثائق املتضمنة
                                                                                                           .برأمساهلا متعلقة ووثائق والقانونية، املالية

 األوراق إصدار إىل بالنسبة ماا اجلدد، املسامهني طرف من املراقبة وحق املؤسسة حول معلومات تقدمي مواصلة
:                                                                                                 يف اشروطه مثلتفت ،والسندات األسهم عموما تكون واليت املالية

 :                                                                                                                     األسهم إصدار شروط

 ؛جزائري دينار مبليون يقدر رأمسال وذات مسامهة شركة عن عبارة املعنية املؤسسة تكون أن البد                                                 
 ؛املؤسسة رأمسال من % 20 اجلمهور على توزع أن جيب                                                                                                 
 اإلصدار عند األقل على مساهم 300 املؤسسة لدى تكون أن جيب.                                                                     

 :السندات إصدار شروط

 ؛جزائري دينار مليون ملائة األقل على مساويا الدين مبلغ يكون أن جيب 
 اإلصدار يوم األقل على حائزا 100 السندات حائزي عدد يكون أن جيب. 

 تقدم ان املؤسسة علىيتعني  ،للبورصة والتنظيم املراقبة جلنة مبوافقة يكون ذيال واالدراج القبول يتعني مافبعد
 بعدما اخلتامية، احلسابات ونشر املؤسسة حبالة خمتلفة تقارير نشر منها اإلصدار عملية قبل اإلجراءات من جمموعة

 عن اإلعالم ويتم ،للمؤسسات التمويلي السوق يعترب الذي األويل السوق يف املالية األوراق بإصدار تقوم
 املصدرة باجلهة املتصلة اهلامة للحقائق ملخص ومتثل ،للجمهور تقدم اليت اإلعالمية النشرة خالل من اإلصدارات

 نوع االكتتاب، مدة اإلصدار، سعر األوراق، عدد سندات، أو أسهم هي هل املصدرة املالية األوراق نوع املتضمنة
 إصدار أو ،عام إصدار عن عبارة يكون الذي اإلصدار نوع مع هذا ،اإلصدارات بتصريف يقوم الذي الوسيط
                                                          1.خاص

 خالل من اخلارج على االنفتاح مع ،رأمسال بزيادة بالقيام للمؤسسات يسمح البورصة يف املؤسسات إدراج إن
 م،هب اصةاخل املالية األوراق حمفظة تنويع يف للمسئولني فرصة يتبع الذي العام اإلصدار أي ،االدخاري العام النداء
 القروض إىل اللجوء دون الذايت التمويل توفري مع ،مصداقيتها وتقوية املؤسسة شهرة بزيادة اإلدراج يسمح كما

                                                                                                                                                  .املصرفية
                                                           

 21-21يومي اجلزائر، الصغرية واملتوسطة، املؤسسات حول الوطين امللتقى مداخالت ،"الطالب لمستقبل كخيار والمتوسطة الصغيرة المؤسسات "الزهراء، فاطمة سعيدي1
 .2003أفريل
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 الورقة وتتمثل والسندات، األسهم يف مثلتفت البورصة يف املؤسسات متويل يف املستخدمة املالية لألوراق بالنسبة أما
 أو املؤسسة من أصل جزء يف احلق أو العائد من جزء على احلصول يف احلق حلامله يعطي صك اهنأ يف اليةامل

  .للمؤسسة اإلنتاجية العمليات عن يتولد الذي العائد من جزء اكتساب يف احلق هلم األسهم فحملة معا، احلقني

 متثل مالية وأوراق العادية وهي األسهم ،ملكية متثل مالية أوراق إىل ماهيتها حسباملالية  األوراق تصنف كما
 باألسهم أيضا وتسمى ،والسندات العادية األسهم بني مزيج فتعترب املمتازة األسهم ماا السندات، وهي مديونية
 وعند ،التصفية عند األرباح توزيع يف األسهم حلملة األولوية إلعطاء راجع وهذا األولية األسهم أو املهجنة

                                                                                                   .جديدة أسهم يف االكتتاب

 منافسا دورا يلعب وإمنا ، البنوك وظيفة تكملة يف فقط املايل السوق دور يكمن ال عامة، وبصفة العموم وعلى
 الواقع يف حتقيقه ميكن التمويل من املصدر وهذا املؤسسات متويل يف الرئيسي امللجأ يصبح حبيث املصريف، للجهاز

 السوق يف يتواجدون جدد وشركاء ،مسامهني على رأمساهلا فتح واملتوسطة الصغرية املؤسسات قبول أوال خالل من
 مراقبة جلنة قبل من مسبقا حمددة شروط حتت القانونية بأشكاهلا أسهم وبيع إصدار يف تكمن واآللية املايل،

                                                                                                                                           .البورصة
                                                                           .والمتوسطة الصغيرة ؤسساتالم بورصةالمزايا التي تحققها  :ثانيا

مبا يسمح برفع  ،اهلدف من انشاء هذه البورصة هو توفري ادوات متويلية مستدامة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة
رص العمل والذي يعترب احد يد من فومبا يساهم يف توفري املز  ،وتعظيم قيمتها املضافة لالقتصاد ،قدرهتا التنافسية

ا عديدة سواء على مستوى االقتصاد وحتقق هذه البورصة مزاي ،االركان الرئيسية للتنمية االقتصادية يف الوقت الراهن
                                                                                                                                       (.ؤسسات)امل على مستوى االقتصاد اجلزئياو  ،الكلي

                                                                                                                      1:المزايا على مستوى االقتصاد الكلي -1

 ؛اليت تعمل بصورة غري رمسية يف منظومة االقتصاد الرمسي ،دمج املؤسسات الصغرية واملتوسطة                                                                             

  ؛لدخول االستثمارات االجنبية اىل قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطةتوفري فرصة                                                                          

 ات تكنولوجيا مثل قطاع ،ين ومتويلياليت تتمتع مبزايا نسبية وحتتاج لدعم ف ،دعم وتطوير القطاعات الواعدة
                                            ؛املعلومات

                                                           
1

 .540ص 2000 مصر، اجلامعة، شباب مؤسسة طبعة، بدون ،"والتمويل االستثمار أساسيات" حنفي، الغفار عبد 
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 اليت حتتل  ،ان هذه البورصة تساهم يف تنوع املنتجات لألوراق املالية وتساعد يف تفعيل الشفافية يف هذه املرحلة
وهو ما يؤكد ان مثل هذه  ،فيها املؤسسات الصغرية امهية كبرية ملا تقدمه من حلول اقتصادية ملشكالت البطالة

جلذب مزيد من املستثمرين لتلبية  وحوافز اضافية ،البورصة تساعد على فتح جماالت استثمارية جديدة
                                                                                                                           ؛متطلبات هذه املرحلة

 وحتويل السوق من حالة  ،املؤسسات الصغرية بشكل اجيايب يف ضخ السيولة النقدية يف االقتصاد تؤثر بورصة
   اىل حالة الرواج االقتصادي. ،الركود

                                                                                            1(:المؤسسات)المزايا على مستوى االقتصاد الجزئي  -2

 ؛بعيدا عن صعوبات التمويل املصريف ،اتاحة الفرصة لتوفري التمويل الالزم يف النشاط                                                                    

  ؛ألصحاب املؤسسات الصغرية من الشباب وصغار املستثمرين يف التوسع يف مشروعاهتمتتيح فرصة كبرية                                                 

 مما يسمح بنقل وحتسني اخلربات الفنية والتكنولوجية وكفاءة ،توفر فرصة لدخول مستثمرين اسرتاتيجيني كشركاء 
                                                                                                                                      ؛ةاملتوسط أو الصغرية املؤسسة إدارة

 من خالل القيمة السوقية السهم الشركة يف البورصة. ،للمؤسسة عادلة قيمة حتديد على تساعد 

 المال المخاطر.التمويل عن طريق راس  :المطلب الثالث

 هذا يف أصبحت ولقد واالخرتاعات، االبتكارات جمال يف خاصة الشديدة باملنافسة املعاصرة االقتصاديات تتميز
 واحملافظة املنافسة هذه مواجهة من واملتوسطة الصغرية املؤسسات تتمكن وحىت قصرية، املنتوجات حياة اإلطار

                                                          .مهمة باستثمارات القيام خالل من للتمويل خطة أو صيغة تضع أن عليها جيب ،استمراريتها على
 املخاطر املال راس مؤسسات ظهرت هلذا لديها، تتوفر ال ضخمة، أموال رؤوس تطلبت االستثمارات هذه ولكن
 .واملتوسطة الصغرية للمؤسسات جديد متويلي متنفس تكون أن ميكن واليت

 .راس المال المخاطر ؤسساتبم التعريف :اوال

 توسع أو ،جديد البتكار متويل انه على يوظف مال رأس كل أهنا على املخاطر مال رأس مؤسسات تعرف
 (اخلطر مصدر هو وهذا) احملدد التاريخ يف املال رأس اسرتداد من التأكد دون من مؤسسة تأسيس أو ،مؤسسة
                                                                        .املؤسسة يف شريكا يصبح املال رأس صاحب أن مبعىن ،مشاركة شكل على التمويل يف الصيغة هذه وتكون

                                                           
1 http://www.cosob.org/publications/publications-rapport2010ARA.pdf consulté le 26/02/2017, A 23:23 P18. 

http://www.cosob.org/publications/publications-rapport2010ARA.pdf%20consulté%20le%2026/02/2017
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 املشاركة أساسها على تقوم بل املصريف التمويل يف احلال هو كما ،فحسب النقد تقدمي على تقوم ال التقنية وهذه
 فهو وبذلك مبلغه، وال العائد ضمان دون من املشروع بتمويل املشارك يقوم حيث ،واخلسائر األرباح يف تكون اليت

 بل النقد بتقدمي يكتفي ال وهو ،املمول املشروع فشل حالة يف جزئيا أو كليا اخلسارة يتحمل كما بأمواله، خياطر
                                                                                                        1.وجناحها تطورها حيقق مبا املؤسسة إدارة يف يساهم

 هذه لنجاح يلزم مث ومن ، (واعدة أرباح – كبرية خماطرة – متقدمة تكنولوجيا) على تقوم الشركات هذه معادلة إن
                                       .الكبرية األرباح لضمان سنوات ثالث حدود يف والصرب ،املشاركة بروح التحلي الشركات

 يف املشاركة أي ،واخلسائر األرباح يف املشاركة مبدأ على قيامها هو ،الشركات هذه عليه تقوم الذي فاألساس إذن
 :املخاطر رأمسال شركات وأساس مبدأ يوضح املوايل والشكل ،والضراء السراء

 .المخاطر مالال رأس شركات مبدأ :(1-2)الشكل رقم 
 

  

 

 

 

 

 

:OCR املخاطر املال رأس يف املتعاملون هم.  

 الملتقى ،"المخاطر المال رأس شركات طريق عن والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تمويل"،إسماعيل حجازي.أ ،السميع عبد روينة :المصدر
 . 308ص 2006،أفريل 11-11يومي بسكرة جامعة ،العربية الدول في، والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تأهيل متطلبات ،الدولي

 

                                                           
1
 Olivier Tores, PME de Nouvelle approche,  Economica, 1998, p105.  
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 1:املخاطر املال رأس شركات طريق عن التمويل إجراءات تلخيص ميكن الشكل خالل من

 تظهر هنا ومن املالية املوارد بتجميع األخرية هذه تقوم ،الشركات من النوع هذا نشاط من وىلاأل رحلةامل يف 
       ؛املستثمرين وجذب ،األموال جتميع يف ومهاراهتم الشركة هذه يف املسامهني قدرة

 الطالبة  املشروعات طرف من تقدم اليت الرتشيح ملفات إدارة يف هدفها يتمثل اليت ،البحث مرحلة تأيت بعدها
                                                                                                                                           ؛التمويل هلذا النوع من

 املشروعات يف تدخلها وكيفية مرحلة وحتديد ،التمويل هلذا األنسب املشروعات واختيار امللفات تصنيف يتم مث 
 ؛املستفيدة

 االشرتاكات بيع بإعادة املال املخاطر رأس شركات تقوم التمويلي النشاط هذا ممارسة إطار يف أخرى مرحلة يف 
 املايل. السوق اشرتاكاهتا يف طرح لتعيد ،املمولة املشروعات من للخروج

 .المخاطر راس المال ؤسساتم اهداف :ثانيا

 ويعود ،واملتوسطة الصغرية املؤسسات واجهت اليت املالية املشاكل إىل املخاطر رأمسال شركات تأسيس يرجع
 األهداف من لةمج حتقيق إىل التمويلية الطريقة هذه دفهت حيث حققته، الذي الباهر النجاح إىل اهب االهتمام

 :بينها من ونذكر ،واملتوسطة الصغرية املؤسسات متويل عملية تسهيل يف كلها تصب

 ؛االستثماري بالتمويل اخلاصة االحتياجات مواجهة                                                                                                                  
 ؛لالكتتاب وطرحها أسهم إصدار على املؤسسة قدرة وعدم املايل، السوق ضعف حالة يف ويليامت بديال تعترب                                          
 مرتفع وعائد منو إمكانيات لديها تتوافر واليت املخاطر، العالية أو ةاجلديد للمؤسسات الكافية األموال توفري. 

  2.المخاطر المال رأس طريق عن التمويل مراحل :ثالثا

 رأس وعمليات املاليني، والشركاء املؤسسات بني املخاطر اقتسام أي ،خاص برأمسال متويل هو املخاطر الامل رأس
 مراحل أربعة وهي املؤسسة فيها املوجودة املرحلة حسب ختتلف حيث ،الناشئة املؤسسات متول املخاطر املال

 :رئيسية

 

                                                           
 .3 ص 2003، ، 01عددال ،الباحث جملة ،"الجزائر في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات لتمويل مستحدث بديل المخاطر المال راس "،السعيد بريش 1
 .21ص  ،مرجع سبق ذكره تركمان، مسية 2
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 ولديها املخاطر من العديد اهب حتيط املبتكرة الناشئة املؤسسات متويل اإلنشاء رأمسال يتوىل :اإلنشاء رأسمال -1
                                                                                                          : مرحلتني إىل املرحلة هذه وتنقسم ،والتطور النمو يف كبري امل

 وكذلك والتجارب، البحث نفقات لتغطية رأمسال خيصص فاألول االنطالق، ورأمسال اإلنشاء قبل ما رأمسال
 رأمسال لتدخل األساسية املرحلة متثل فهي الثانية املرحلة أما ،عليها اإلقبال مدى ومعرفة السوق يف السلعة جتريب

                                                                                                        .اإلنشاء مرحلة يف املشروعات لتمويل وخيصص ،املخاطر

 ولكنه اإليرادات توليد أي ،اإلنتاجية مرحلة بلغ قد التمويلية املرحلة هذه يف املشروع يكون :التنمية رأسمال -2
 هذا والتوسع، النمو يف آماله حتقيق من يتمكن حىت خارجية متويل مصادر إىل يلجأ جتعله مالية ضغوطا يقابل
 خارجيا ماا التسويقية، اهتقدر  زيادة وا اإلنتاجية اهتقدر  كزيادة فداخليا خارجيا، أو داخليا يكون أن إما النمو

                                                                                          .اخل... أسواق، تنويع أو ،مشروع كاكتساب

 لرأمسال املالكة األغلبية تغيري عند التمويل من النوع هذا يستعمل :الملكية تحويل أو تعاقب رأسمال -3
 بتحويل املخاطر رأمسال مؤسسات تمهت املرحلة هذه يف وبالتايل قابضة، شركة إىل قائم مشروع حتويل أو ،املشروع
                                                                                                               .املالك من جديدة جمموعة إىل ،املشروع يف واملالية الصناعية السلطة حتويل عمليات

 متر ولكنها فعال القائمة للمشروعات رأمسال من النوع هذا خيصص :التدوير إعادة أو التصحيح رأسمال -4
 حىت مايل اضهنإ إىل حتتاج فهي لذلك ،عافيتها الستعادة الذاتية اإلمكانيات لديها وتتوفر خاصة، بصعوبات

 .رأمسال مؤسسة به تقوم ما وهذا ،أرباح حتقيق على قادرة وتصبح أمورها ترتيب تعيد

 .(التأجيريالتمويل )يجار التمويل باإل :المطلب الرابع

 بفكرة زالت حتتفظ ال الطريقة هذه كانت وان ،التمويل طرق يف للتجديد حديثة فكرة التمويل التأجريي يعترب
 ورغم املقرتضة، واملؤسسة املقرضة املؤسسة بني التمويلية العالقة طبيعة يف جوهريا تبديال قد أدخلت فإهنا القرض
 العديدة املزايا إىل بالنظر عليها املستثمرين إلقدام االستعمال يف سريعا توسعا تسجل فإهنا الطريقة، هذه حداثة

 مفهومه حيث من التمويل مصادر من اجلديد املصدر هذا على التعرف سنحاول يلي وفيما ،هلم يقدمها اليت
                                                                                                                                   .وأشكاله
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                                                                                 التأجيري. التمويل تعريف :اوال

 أو آالت بوضع لذلك، قانونا مؤهلة تأجري شركة أو ،مالية مؤسسة أو ،بنك مبوجبها يقوم عملية عن عبارة هو"
 بداية يف عنها إمكانية التنازل مع ،اإلجيار سبيل على مستعملة مؤسسة حبوزة أخرى مادية أية أصول أو ،معدات

                                                        1اإلجيار(". )مثن تسمى بشأهنا يتفق أقساط التسديد على ويتم عليها، املتعاقد الفرتة

 أي ،املستأجر والثاين األصل مالك أي ،باملؤجر األول يسمى طرفني بني يربم عقد هو ،التأجريي التمويل أن مبعىن
 على التسديد ويتم معينة، زمنية فرتة خالل األصل استخدام حق الثاين مبنح األول يقوم حيث األصل، مستخدم

 يف عليها املتفق الفرتة لنفس أقساط شكل يف تسديدها يتم حمددة اجيارية قيمة مقابل وذلك بشأهنما يتفق أقساط
 يربز وهنا بشرائه، االلتزام دون األصل باستخدام يقوم املستأجرأن  االستئجار مزايا ابرز من ولعل ،املربم العقد
 كأساس املقرتض املال راس أو اململوك املال راس استخدام من بدال انه من ،اإلجيار عملية من التمويلي الوجه

 حتصيل لعملية معوض متويلي كبديل مباشرة االستئجار استخدام باإلمكان فإنه ،األصول شراء عمليات لتمويل
                                                           .2بشرائها االلتزام ودون ،االقتصادية خدماهتا من لالستفادة املرغوبة األموال

 ،للمؤسسة االستغالل عمليات مستوى على كبرية مرونة حيقق متلكها من بدال األصول استئجار إىل اللجوء إن
 بالنسبة التكنولوجي التقادم خماطر بتخفيض يسمح انه كما واملتوسطة، الصغرية باملؤسسات األمر تعلق إذا خاصة

 يف القدرة عدم على مباشرة ينعكس الذي الطلب حجم خماطر ختفيض وكذلك أشرنا، وأن سبق كما ،للمستأجر
                                                                                 .لإلنتاج األمثل احلجم حتديد

 استخداما اكثر ،احملدودة املالية وبقدراهتا واملتوسطة الصغرية املؤسسات تبقى وغريها الدوافع هذه من انطالقا
                                                                                                                                                 االستئجار. طريق عن للتمويل

                                                                                                                         التأجيري. التمويل اشكال :ثانيا

 أشكال بعض ذكر وميكن املدة، هناية يف االئتمان عقد ومصري مدة باختالف التأجريي التمويل أشكال ختتلف
                                                                                                                 :يلي فيما التأجريي التمويل

 

                                                           
                                                                                                                   .12 ص ،ذكره سبق مرجعلطرش،  الطاهر 1
 .21-12ص ص، ، 2009 األردن، عمان، والتوزيع، للنشر الراية دار التمويلي"، التأجير "القالب، مسلم هالل بسام 2
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 بالعمر مقارنة قصرية زمنية مدة خالل األصل املستأجر يستخدم التأجري من النوع هذا يف 1:التشغيلي التأجير -1
 األصل ملكية بني كامل فصل هناك انه مبعىن املؤجرة، اجلهة حوزة يف تبقى األصل ملكية فإن هلذا له، اإلنتاجي

 باستئجار يعرف ما أي أخرى، خدمات بتقدمي مرفقا التأجري هذا ويكون ،لألصل املؤجر واستعمال الفعلية
 مسؤولية وتتحمل (معدات آالت،) االهتمام حمل األصل منتج نفسها هي املؤجرة املؤسسة تكون فهنا اخلدمات،

                                                                                                                          .املستأجرة للمؤسسة الغيار قطع وتوريد الصيانة

 ،لألصل اإلنتاجي العمر من اقل تكون ما عادة التأجري فرتة ألن ،بالكامل الكهتإه يتم ال األصل أن ونالحظ
 إيراده على (ما بشكل كوسيط تدخل بنك أو لألصل مالكة مؤسسة كان سواء)املؤجر يعتمد ال احلال وبطبيعة

 املؤسسة من األصل استعادة بعد بيعه أو األصل تأجري إعادة إىل يتجه بل أرباحه، تكوين يف الفرتة إجيارات من
                                                                                                                                                          التأجري.                                                                                                حمل األصل تكلفة تساوي ال االستئجار أقساط إمجايل أن جند لذا ،التأجري فرتة ايةهن يف املستأجرة

 أكثر فهو وبالتايل ،التمويل من االستغاليل النشاط حاجات بسد يهتم االستئجار يف األسلوب هذا أن كما
 التسريع اجل من ،اإلنتاج قضايا مبعاجلة اهتمامها جل ينصب اليت واملتوسطة الصغرية للمؤسسات بالنسبة مالءمة

                    .اهب احمليطة االقتصادي النشاط متغريات تفرزها اليت السلبية اآلثار الوقت ذات يف متجنبة ،النشاط وترية يف

 حق املستأجرة املؤسسة مبنح العقد حمل األصل مالك يقوم مبقتضاها تعاقدية عالقة يعترب 2:التمويلي التأجير -2
 لإللغاء قابل غري العقد وهذا ،دوري بشكل يدفعه مبلغ مقابل ،معينة زمنية فرتة خالل معني اصل من االنتفاع
 املؤسسة تقوم الذي األصل مواصفات بتحديد تقوم اليت هي املستأجرة واملؤسسة التشغيلي، التأجري عقد عكس
 بني خيتار أن العقد مدة هناية يف للمؤجر ويكون الرأمسايل، األصل ملكية حبق األخرية هذه وحتتفظ بشرائه، املؤجرة

                                                                                                                                                      :التالية البدائل أحد

 املؤسسة إىل املستأجرة املؤسسة قبل من سداده سبق ما مراعاة مع ،عليه متفق مثن نظري املؤجر األصل شراء 
                                                                                                                                             ؛التعاقد فرتة خالل مبالغ من املؤجرة

 بعني األخذ مع ،واملستأجرة املؤجرة املؤسستني بني عليها االتفاق يتم جديدة بشروط اإلجيار عقد يددحت 
                                                                                                                                                ؛املؤجر األصل تقادم االعتبار

                                                           
 .                                                              128 ص ، 2000 مصر، االسكندرية، الثانية، الطبعة املعارف، منشأة ،"المصرفي االئتمان اقتصاديات "احلمزاوي، خليل كمال حممد 1
 .30 ص ، 2000 مصر، االسكندرية، الفنية، االشعاع ومطبعة مكتبة ،التمويلي" "التأجير العزيز، عبد حممد مسري 2
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 املؤجرة املؤسسة إىل األصل إرجاع.                                                                                                                                                 

 من اكرب التعاقد مدة خالل املدفوعة اإلجيار ألقساط احلالية القيمة جمموع أن التأجريي التمويل خصائص ومن
 املؤجر لألصل متويلها تكلفة استفادة أساس على اإلجيار أقساط تضع املؤسسة ألن ،املؤجر من األصل شراء قيمة

                                                                                                                    .نشاطها الستمرار يكفي ،ربح هامش وضع االعتبار بعني آخذة

 نفس ويف مثال، بنك مالية مؤسسة إىل أصوهلا إحدى ببيع املؤسسة تقوم احلالة هذه يف :االستئجار ثم البيع -3
 للمؤسسة حيق العقد شروط حسب ،معينة زمنية فرتة خالل األصل هذا الستئجار اتفاقية معها توقع الوقت
                                                                                                                                                                                                                                                                            .اإلجيار عقد إنتهاء عند األصل تسرتد بان املؤجرة

 املؤسسة تدفع األوىل احلالة ففي بعقار، املرهون القرض تسديد عملية تشبه اإلجيار دفع يف املتبعة العملية إن
 شراء قيمة جمموعها يف تساوي متتالية أوقات يف متساوية دفعات)أقساط( املشرتية )املؤجرة( املؤسسة إىل املستأجرة

 املقرضة املؤسسة تسدد الثانية احلالة ويف للمؤسسة، االستثمار على معني عائد إىل باإلضافة ،بالكامل األصل
                                                                  .للقرض مناسب عائد إىل باإلضافة القرض الستهالك يكفي مبقدار متتالية فرتات يف متساوية دفعات على القرض

                                                                    :التايل البياين الرسم خالل من التمويل هذا صيغة نبني أن وسنحاول

 صيغة التمويل "البيع ثم االستئجار". :(2-2) الشكل رقم

 وانتقال األصل بيع                 

 

 

 األصل باستعمال المستأجر يمنح

 المؤجر إلى تدفع سنوية دفعات

                                                                                                                                                                                          
 .421ص كره،ذ  سبق المصرفي، مرجع االئتمان اقتصاديات الحمزاوي، خليل كمال محمد:المصدر

املالك االول      
 أي البائع.

           وهو
 املستأجر.

  املشرتي أي 
 املالك الثاين.

 وهو
 املؤجر.
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 بدفع ملزم فهو السابقة، الصيغ عن كثريا خيتلف ال املستأجر وضع التأجري من النوع هذا يف :1الرفعي التأجير -4
 باألموال األصل هذا بتمويل احلالة هذه يف يقوم فهو للمؤجر بالنسبة ، أماالعقد مدة خالل اإلجيار أقساط
 لقيمة كرهن يعترب األصل فإن احلالة هذه ويف ،مقرتضة أموال بواسطة متويله يتم معينة والباقي بنسبة اململوكة

 املقرض هو املؤجر أن رغم ،واملستأجر املؤجر الطرفني من يوقع القرض عقد فإن ذلك على القرض وللتأكيد
 التأجري من النوع أن هذا ونشري للسداد، ضامنا بصفته يوقع األصل يستعمل الذي هو املستأجر أما احلقيقي،

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      القيمة. املرتفعة الثابتة األصول يف يكون ما عادة

 أن كون يف واملتوسطة الصغرية للمؤسسات بالنسبة أنواعه مبختلف ،التأجريي التمويل أمهية تكمن وعموما
 .اهل االئتماين املركز حتسني على يساعد وهذا امليزانية، يف تظهر ال املستأجرة األصول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .11ص ،"مرجع سبق ذكره" العزيز، عبد حممد مسري 1
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 .في الجزائر الصغيرة والمتوسطة المؤسساتتطوير اليات تمويل  :ثالثالمبحث ال

 والمتوسطة. الصغيرة المؤسسات تمويل في التجارية البنوك دور تطوير :األول المطلب

 تقرض لكي تقرتض البنوك أن عبارة يف املتمثلة التقليدية املهنة ممارسة على قاصرة التجارية البنوك وظيفة تعد مل
 واجلزائر ،عموما الثالث العامل يف البنوك أن إال ،التجارية للمشروعات القروض ومنح ،الودائع تقبل هدفها

 الوسائل األخرية هذه أدخلت حيث املتطورة، الدول يف البنوك تعيشه الذي احلايل التطور تساير مل خصوصا
 العمالء مدخرات جلذب مرضية وسائل وابتكرت البشري العنصر تنمية يف اجلهود وبذلك ،عملها يف احلديثة

 عميقة حتديات تواجه جعلها مما التقليدية الوظيفة عند اجلزائرية البنوك وقفت حني يف ،هتاونوعت عملياهتا وخدما
 .املصرفية املهنة على طرأت اليت احلديثة التطورات فرضتها

 .البنكي التمويل في الجديدة اآلليات :اوال

 تأخذ مالئمة آليات تطوير عليها جيب ،واملتوسطة الصغرية املؤسسات متويل يف البنوك تلعبه الذي الدور ظل يف
 واإلجراءات ،والفوائد ،بالضمانات يتعلق مايف خاصة ،واملتوسطة الصغرية املؤسسات خصائص االعتبار بعني

 1:ا اجملالهذ يف التالية اجلديدة األساليب استخدام وميكن

 ؛هلا املايل باالستقالل اإلخالل دون ،املؤسسات هذه بتمويل يسمح الذي إلجياريا القرض 
 ؛التنافسياالمتياز و  للنمو كبرية فرصة وإعطائها ،املؤسسات هذه متويل على يساعد الذي املخاطر املال رأس 
 متويل دعم يف لتساعد القطاع أولويات من أولوية املؤسسات هذه تعترب املتخصصة، املالية املؤسسات إنشاء 

 ؛احلديثة املصرفية للتقنيات طبقا جديدة أشكال يف املتوسطةو  الصغرية املؤسسات
 النوع من هذا مع بالتعامل يتكفل بنك كل يف واملتوسطة الصغرية باملؤسسات متخصصة فروع إنشاء 

 ؛من خصوصية هلا ملا ،املؤسسات
  للمؤسسات لإلقراض أكرب فرص يتيح مما ،املصريف القطاع يف لينشط اخلاص املال لقطاع أكثر الاجملفتح 

 ؛واملتوسطة الصغرية
 اخلارجيني. املمولني لدى اخلارجية التمويالت لتعبئة ،اخلارجية القروض خطوط توظيف 

                                                           
 متويل حول 2008ماي 23-21 الدولية الدورة عمل أوراق و حبوث ،الجزائر" في المتوسطة و الصغيرة المؤسسات ترقية و تمويل آفاق"رقية،  حساين خوين، رابح 1

 .803 ص ، 2004سطيف، اجلزائر عباس، فرحات جامعة واالستثمار، الشراكة خمرب ،املغاربية االقتصاديات يف واملتوسطة الصغرية املشروعات
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 يسمح بإدراك مما واملتوسطة الصغرية املؤسسة حميط على أكثر االنفتاح جيب ،اآلليات هذه كل فاعلية ولضمان
 املعوقات عن بعض التخلي االعتبار بعني يؤخذ أن جيب ذلك ولبلوغ احتياجاهتا، خبصوصياهتا وطبيعة عمقا أكثر

 :يف املتمثلة

 ؛العمومية للبنوك البريوقراطي التسيري على القضاء 
 متويل طلبات معاجلة آجال على سلبية آثار من هلا ملا ،القروض مبنح املتعلقة القرارات اختاذ مركزية إلغاء 

 ؛واملتوسطة الصغرية املؤسسات
 ؛املؤسسات هذه ألصحاب االستثمارية واملعونات اخلدمات وتقدمي الدعم هيئات توفري 
 ؛التدخالت وتنسيق ،واملراقبة ،التوجيه بوظيفة والقيام الدولة تدخل ضرورة 
 ؛املؤسسات هذه صعوبات لتذليل ،الفاعلة األطراف كل بني تشاوري مناخ توفري 
 ؛املؤسسات هذه جتاه البنكية اخلربة تطوير 
 ؛القروض ملفات تقدمي وشروط ،املؤسسات هذه متناول يف مقاييس وضع 
 ملناصب واملنشئة املضافة والقيمة الكبرية النمو قدرة ذات املنتجة النشاطات لصاحل البنكية القروض توجيه 

 الشغل.

 والمتوسطة. الصغيرة المؤسسات تمويل في مؤسسات راس المال المخاطر دور رقيةت :الثاني المطلب

 والفين للمشروعات املايل التدعيم وسائل أهم من املعاصرة االقتصاديات يف املخاطر املال رأس مؤسسات تعترب
 ومكانتها خربهتا إىل يرجع سليم بأسلوب املخاطر مع التعامل على قدرة من املؤسسات هذه به تتميز ملا اجلديدة،
                                                                                                                                                  .الواسعة

                                                                                                 .الجزائر في المخاطر المال رأس مؤسسات آفاق :اوال
 إقامة تشجيع اجلزائر بنك على فإنه لذا وضعيف، حديث جد اجلزائر يف املخاطر املال رأس مؤسسات نشاط إن

 "Finalep"مؤسسة منها نذكر قليل، تعدادها ألن املخاطر رأس املال يف املتخصصة املالية الوساطة مؤسسات
 بروح تتحلى ال ألهنا واملتوسطة الصغرية للمؤسسات كبرية مسامهات تقدم أهنا ال كما  "Sofinance" ومؤسسة

 رأس من % 35 تتعدى ال التمويل يف مسامهتها نسبة " "Sofinance أن مؤسسة مثال فنجد ،كافية خماطرة
 ما إذا ،املخاطر ضئيل نشاط وهو التحويلية الصناعات متويل يف احنصرت كذلك وهي ،أقصى كحد الشركة مال
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                                                                                                          .األخرى باألنشطة قورن
 يف خاصة هبا املنوط الدور لتلعب املؤسسات من النوع هلذا أكرب تفعيل إىل السعي أمهية تربز سبق ما إىل بالنظر
 الدعم وطرق الشروط من مجلة عرب التفعيل هذا ومير ،منها واملتوسطة الصغرية وخصوصا ،الناشئة املؤسسات ميدان

 1.املؤسسات من النوع هذا لتطور واملالئم ،املناسب اجلو الختاذ تتوفر أن جيب اليت

 .الجزائر في المخاطر المال رأس مؤسسات إنجاح شروط :ثانيا

 :أمهها من ،اجلزائر يف املخاطر املال رأس مؤسسات إلجناح الشروط من مجلة توفري الدولة على جيب

 كلما ،احمليطة املخاطر حدة ارتفعت كلما انه ذلك ،وتشريعي وسياسيا اقتصاديا مالئم استثماري مناخ توفري 
 ؛اخلطر احمليط يف االستثمار على املستثمرون أحجم

 ؛أجنبية أو ،كانت وطنية املخاطر املال رأس شركات إنشاء تشجيع 
 ؛التكنولوجيا تقدم اليت خاصة ،املخاطر املال رأس جمال يف املتخصصة األجنبية الشراكة أساليب دعم 
 هبذه  اخلاصة املالية األوراق وتداول األسهم طرح خالله من يتم ،املالية األوراق سوق إنشاء يف اإلسراع

 ؛الشركات
 ؛االقتصادي النشاط أوجه كافة يف للمستثمرين املعلومة توفري مهمته ،االقتصادي لإلعالم وطين مركز إنشاء 
 التمويل وبرامج والتشغيل ،االنطالق مرحلة يف التنموية املشاريع ملساعدة والتدريب للبحوث مراكز إنشاء 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    .واملتابعةاملساعدات و 

 .الجزائر في المخاطر المال رأس مؤسسات تدعيم سبل :ثالثا

تواجه  اليت املختلفة الصعوبات على تتغلب حىت جانبها إىل والوقوف ،املؤسسات هلذه العون يد مد الدولة على
 سواء ودعمها ،ومساندهتا ،بتشجيعها وذلك ،املخاطرة عنصر وارتفاع ،والسيولة اإليرادات اخنفاض مثل ،نشاطها
                                                                                                                                                  2.املباشرة غري أو ،املباشرة بالطرق

 

 
                                                           

 املشروعات متويل حول 2008ماي 23-21 الدولية الدورة عمل أوراق و حبوث ،الجزائر" في المتوسطة و الصغيرة المشروعات تمويل "، بن يعقوب الطاهر ،بوزهرة حممد 1
 .211 ص ، 2004سطيف، اجلزائر عباس، فرحات جامعة االستثمار، و الشراكة خمرب ،املغاربية االقتصاديات يف واملتوسطة الصغرية

 .808 ص ،"مرجع سبق ذكره"رقية،  حساين خوين، رابح 2
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 ،جهة من الضريبية احلوافز بسياسة يتعلق ما كل وهو :المخاطر مال رأس لمؤسسات المباشر غير التدعيم -1
 الذي التشريعي اجلانب وكذلك أخرى، جهة من املخاطر مال رأس مؤسسات عمل حتكم اليت التنظيمية والشروط

 اليت والتنظيمات اللوائح تتميز أن لذلك جيب لتطورها، مالئم تشريعي ومناخ بيئة وخيلق ،املؤسسات هذه يشجع
                                                                                                                                                                                                                                                                       . املؤسسات هذه إنشاء عند والسهولة ،بالبساطة الدولة تصدرها

 املال رأس مؤسسات تدعيم يف الدولة دور يقتصر ال: المخاطر المال رأس لمؤسسات المباشر التدعيم- 2
                                                                           1:منها أشكال عدة التدعيم هذا ويتخذ ،املخاطر

 كمسامهة ،واملتوسطة الصغرية للمؤسسات الدولة قبل من متويل توفري ميكن: للمشروعات المباشر التمويل - أ
 خطرية.                                                                                                                  تكنولوجية ملشاريع األموال رؤوس يف األملانية الدولة

 مثل ،واملتوسطة الصغرية املشروعات متويل تتوىل اليت: المخاطر المال رأس مؤسسات في االستثمار -ب
                                                                                                                          .م 1994 عام فنلندا يف املنشأ ،املخاطر املال رأس صندوق

 هلذا املباشر التدعيم أشكال من كشكل: المخاطر المال لرأس عامة أو مشتركة لصناديق الدولة إنشاء -ج
:                                                     املسماة 2811عام املشاة.أ.م.و.ال صناديق (عام و خاص مال برأس) املشرتكة الصناديق ومثال ،النشاط

( small business investissement companies )                                                                                     

 مؤسسات البنك، من لكل ميكن الدولة دور إىل باإلضافة: االقتصاد في الماليين األعوان بقية دور -د
 وتطوير تدعيم يف حيويا دورا تلعب أن املعاشات صناديق التأمني، شركات املستقبليني، املستثمرين االستثمار،
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          .املخاطر املال رأس مؤسسات

 التمويلية احلاجات ملواجهة املخاطر املال رأس مؤسسات فاعلية زيادة إىل تؤدي ومسامهتها الدولة تدعيم إن
 أن شك وال املخاطر، الرتفاع عادة التقليدي التمويل سوق عليها يقبل ال واليت واملتوسطة، الصغرية للمؤسسات

 الدولة مسامهة تعترب لذا ،احلاجات هذه بكل للوفاء مبفردها تكفي لن املخاطر املال رأس ملؤسسات املالية املوارد
                                                                                                               .املالية طاقتها توسيع حنو قوية دفعة

 

                                                           
1
 Azoulay, hervé, kriegei: de l’entreprise traditionnelle a la Start–up édition d’organisation 2001,p38.  



 طرق واليات متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة حسب معايري النظام احملاسيب املايل.   الفصل الثاين:
 

 
77 

                                                                                                                           والمتوسطة. الصغيرة المؤسسات تمويل مشاكل :الثالث المطلب

 املالحظ لكن عليها، احلصول شروط تيسرت كلما للمؤسسة، التمويلية املصادر تعددت كلما أنه املفروض من
 جناحها يف أمهية من تشكله وما املصادر هذه تعدد من بالرغم أنه ،واملتوسطة الصغرية للمؤسسات بالنسبة

ات وحتليل واقع تلك املؤسسات اهنا الدراس أثبتت حيث ضعيفة، تبقى إليها الوصول فرص أن إال واستمرارها،
غري  ،وهذا على مستوى مجيع احناء العامل ،تعاين من مشاكل متويلية عديدة متداخلة من حيث اسباهبا ونتائجها

 يرتكز الذي فيها، املايل القطاع حال لطبيعة نظرا خاص، بشكل والعربية الناميةان هذه املشاكل تتعاظم يف الدول 
 وأساليب أدوات من للعديد واالفتقار االنتشار وعدم القصور من بشيء يتسم والذي البنوك، على أساسية بصفة

 .املستثمرين صغار ومهارات قدرات ضعف عن فضال املختلفة، التمويل

                                                                                                   .المصرفي بالتمويل متعلقة مشاكل :اوال

 متويل على احلصول يف ترغب عندما ،عديدة ومعوقات صعوبات واملتوسطة الصغرية املؤسسات تواجه حيث
 :يف الصعوبات هذه أهم إجياز وميكن التجارية، البنوك من سيما الو  ،القطاع املايل املنظمهتا من لنشاطا

 أو  رمسية ضمانات متلك ال واملتوسطة الصغرية املؤسسات غالبية فإنه  ،وبالقياس بالضمانات املطالبة يف املبالغة
 التمويل على احلصول فرص ضآلة يعين هذا فإن املمنوح، املصريف التمويل قيمة لتلبية تكفي قانونية مستندات

                                                                                                                                                             ؛هلا الالزم

 خماطر درجة الرتفاع الصغرية املؤسسات إقراض عن البنوك عزوف خالل من ،القروض على احلصول صعوبة  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1؛فيها االستثمار    

 وغري حمدودة التجارية البنوك من املتاحة القروض حجم تكون ما غالبا حيث ،التمويل ونوع حجم حمدودية  
 يف واحد منط وفرض األجل، طويل التمويل يف شديد نقص مع واملتوسطة، الصغرية املؤسسات  لتنمية كافية    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2؛السداد مدة حيث من املعاملة    

 

                                                           
 سعد جامعة وبنوك، مالية نقود ختصص والتسيري، االقتصادية العلوم كلية ماجستري، رسالة "،والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تمويل في المالي السوق دور" بوحرب، حكيم1

                                                                                                                                                .201ص 2008 اجلزائر، البليدة، دحلب
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 اجلزائر، البليدة، دحلب سعد جامعة والتسيري، االقتصادية العلوم كلية ماجستري، رسالة ،-اجلزائر حالة -"والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تمويل "إشكالية فوزية، حفيف2 
                                                                                                           .76ص 2009
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 يف الشديد البطء من النامية البلدان يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات تعاين حيث ،اإلجراءات مدة طول     
 .البنوك مستوى على إيداعها بعد التمويل طلبات ملفات معاجلة

                                                                           .بالمؤسسة متعلقة مشاكل :ثانيا

 قد ،التمويل على احلصول يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات تواجهها اليت املصريف التمويل مشاكل إىل باإلضافة
 1.نفسها باملؤسسة تتعلق مبشاكل تصطدم

   ضعف هي واملتوسطة الصغرية املؤسسات هلا تتعرض اليت املشاكل أهم من حيث ،الذايت التمويل ضعف 
 واليت ،نتيجة حمدودية املدخرات الشخصية وعدم كفايتها للوفاء حباجاهتا التمويلية ،التمويل الذايت على القدرة
مقارنة مع املؤسسات االخرى املشاهبة يف  ،بشكل جلي من خالل اخنفاض معدالت االرباح آثارها تظهر

 ؛السوق
 عملهم خالل أكتسبوها اليت اخلربة على يعتمد نظام هو واملتوسطة الصغرية املؤسسات به تسيري الذي النظام 

 بتشخيص تقوم املالية بالشؤون خاصة مصلحة مثال جند فال ،العملي مشوارهم خالل هبا مروا اليت والتجارب
 تبني مالية مؤشرات على تعتمد ال وأيضا الية،امل الطبيعة ذات والضعف القوة نقاط الستخراج املايل املشكل

 من النوع هذا عند املايل التخطيط النعدام هذا وكل ،التمويل من غريها أو االستدانة إىل احلاجة مدى
 2املؤسسات؛

 ال للمؤسسة املالية الذمة ،واملتوسطة الصغرية املؤسسات يف املؤسسة من النقدية لألرباح الكبري السحب 
 من املتحققة األرباح استعمال خالل من هذا وميكن مالحظة( ألصحاهبا )مالكها املالية الذمة عن تنفصل
 هذا خالل ومن النشاط، خالل مالية إىل اضطرابات يؤدي ما وهذا اخلاصة، حاجتهم لقضاء النشاط

 .بالتوسع القيام املؤسسات هذه أصحاب أمام يصعب لألرباح االستعمال

 

 

                                                           
 يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات تأهيل متطلبات حول الدويل امللتقى ضمن مداخلة ،العربية" الدول في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تمويل إشكالية" دوابة، حممد أشرف1 

 .881، ص2002أفريل 23-21 اجلزائر، شلف، بوعلي، بن حسيبة جامعة والتسيري، االقتصادية كلية العلوم العربية، الدول

 .1ص ، 2006 عمان، وائل، دار ، (وتطبيقات دروس) المالية" اإلدارة -المالي "التسير قريشي، يوسف ساسي، بن إلياس 2
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    .                                                                          أخرى تمويلية مشاكل :ثالثا

 املؤسسات فإن للمؤسسة، املالية اإلدارة وقصور املصريف التمويل شروط عن املرتتبة التمويلية املشاكل إىل باإلضافة
 نفاذها فرص من احلد يف تساهم فيه، تنشط الذي املايل احمليط عن ناجتة أخرى معوقات تواجه واملتوسطة الصغرية
                                                                                                                      :تنيأساسي نقطتني يف املعوقات تلك حصر وميكن متويلها، مشاكل من يعمق مبا وذلك التمويل، ملصادر

 يف التمويل مشكلة حدة تتزايد: واملتوسطة الصغرية املؤسسات متويل يف متخصصة مؤسسات وجود عدم 
 الصغرية املؤسسات مع التعامل يف املتخصصة املالية املؤسسات إىل تفتقر النامية الدول كانت إذا ما حالة

 توضع اليت الصعبة الشروط عن ناهيك ،حمدودة مالية قدرات ذات تكون وجودها حالة ويف وإنه واملتوسطة،
                                                                                            ؛املؤسسات الصغرية من لألحجام األموال لتوفري

 الصغرية املؤسسات أن غري هامة، متويلية ميزة املال سوق ميثل :املالية األسواق إىل اللجوء على القدرة عدم 
 طرح على القدرة عدم سببب ،التمويلي املصدر هذا من االستفادة على قادرة غري (الغالبة النسبة) واملتوسطة

 املؤسسات هذه على يضيع ما وهذا لذلك، الشروط توافر لعدم لالكتتاب البورصة يف والسندات األسهم
 1لتمويل استثماراهتا. كبرية فرصة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 André de Lattre, Remé Bernascom « Les petits et moyennes entreprises », édition Berger levrauld Paris 1989 P 

240. 
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 :الفصل خالصة

 سياسات إعداد يتوجب لذلك ،واملتوسطة الصغرية املؤسسات وترقية تنمية يف األثر بالغة أمهية التمويل يكتسي
 متضمنة وتكون ،واملتوسطة الصغرية املؤسسات وخصائص واحتياجات نقائص كأساس احلسبان يف تأخذ متويل
  .ثانية جهة من املدخرات تعبئة على القدرة وهلا ،جهة من التمويل يف فعالية ذات جديدة متويلية أساليب و لصيغ

 من تعترب اليت ،اخلاصة املالية املوارد مستوى على قصور من تعاين ما عادة واملتوسطة الصغرية للمؤسسات بالنسبة
 ،عالية تكلفة ذات تكون اليت التأسيس تكاليف ملواجهة منها األكرب اجلزء خيصص اليت التمويل مصادر أهم

 هذه لتمويل األساسي خلارجي ا املصدر تعترب اليت البنكية كالقروض ،خارجية متويل مصادر إىل تلجأ لذلك
 اقتصادية مبادرة وروح ،إبداعية وقدرات ،إنتاجية طاقات من املؤسسات هذه به تزخر ما رغم انه غري املؤسسات

 على احلصول يف كبرية صعوبة جتد فإهنا ،البطالة وامتصاص االقتصادية التنمية يف باملسامهة هلا يسمح مما كبرية
 ،العينية منها خاصة تقدمها اليت الضمانات وحمدودية ،ماهلا رأس يف اخنفاض من به تتميز ملا نظرا الالزم التمويل
 صعبت املميزات هذه ،املؤسسة ألصاحب الشخصية األموال على الضمانات أي ،األخرية هذه تقتصر ما فكثريا

 إىل بالبنوك أدى بدوره والذي املؤسسات هذه نشاطات عن النامجة املخاطر وتقدير تقييم يف البنوك مهمة من
 هذه لتمويل جديدة طرق استحداث مت املعضلة هذه وحلل ،املؤسسات هذه متويل عن الرتدد أو العزوف

واخريا التمويل عن طريق  ،املخاطر مال رأس وشركات وصناديق التأجريي التمويل ،أمهها من كان املؤسسات
 السوق املايل)البورصة(.

 اهناء إىل الوصول بعد تستطع مل األخرية هذه فان ،التمويل وسائل يف احدث الذي التطور من الرغم وعلى
 بالنسبة املخرج أن يبقى تقدم مما وانطالقا واملتوسطة، الصغرية املشروعات متويل مستوى على املطروحة املشاكل

 يسمح الذي وبالقدر ،املتاحة التمويلية الوسائل باستيعاب مرهون ،التمويلية الناحية من املشروعات من النوع هلذا
 .املعروضة البدائل بني املقارنة من هلا



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ة )فرع مستغانم( لتمويل المؤسساتدراسة حالة بنك التنمية المحلي
 الصغيرة والمتوسطة.

  متهيــــــــــد

  عموميات حول بنك التنمية المحلية.المبحث األول: 

   (BDL)حملة تعريفية لبنك التنمية احملليةاملطلب االول: 

 (DRE)حملة تعريفية ملديرية جممع االستغاللاملطلب الثاين: 

 مديرية جممع االستغالل. مهاماملطلب الثالث: 

المؤسسات  غانم( في تمويلالمحلية )فرع مست بنك التنميةدور  المبحث الثاني:
 .والمتوسطة الصغيرة

 .واملتوسطة الصغرية للمؤسسات احمللية بنك التنمية يقدمها اليت التمويالت االول:املطلب 

 .عملية منح االئتمانو الضمانات اليت يطلبها بنك التنمية احمللية  املطلب الثاين:

 تقييم السياسة االئتمانية يف بنك التنمية احمللية. املطلب الثالث:

 خالصــــــــــة
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   :تمهيد

 الصغرية املؤسسات متويل يف البنوك دور الكتشاف متواضعة حماولة التطبيقية الدراسة هذه يف اخلوض إن
 دفهب املؤسسات، هذه متويل يفبنك التنمية احمللية )فرع مستغامن(  مسامهة تبيني خالل من واملتوسطة،

 حول موضوعية رؤية وبلورة واملتوسطة، الصغرية املؤسسات متويل يف ودورها اجلزائرية البنوك واقع من أكثر التقرب
 السبل استنباط الدراسة خالل من سنحاول كما املؤسسات، هذه لتشجيع الوكالة تقدمها اليت التسهيالت

                                                                                                     .واملتوسطة الصغرية املؤسسات متويل يفبنك التنمية احمللية )فرع مستغامن(  إسهام لتوسيع الكفيلة
التنمية احمللية هو  إن بنك التنمية احمللية هو من البنوك القدمية ولكن من خالل املعلومة حول البنوك، فإن بنك

جديد العهد بالنسبة هلا مجيعا، أما اقتصاديا فقد طرأ على بنك التنمية احمللية عدة تغريات حماسبية ومالية من جراء 
 دخول النظام احملاسيب املايل اجلديد، ولكن بالنسبة جملمع االستغالل فالتغريات كانت طفيفة.

 التطرق اىل: مبحثني وعليه سنحاول يف هذا الفصل الذي قسمناه اىل
 احمللية.                                                            التنمية بنك حول عمومياتاملبحث االول: 
 .احمللية )فرع مستغامن( يف متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة بنك التنميةدور املبحث الثاين: 
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                                                            .المحلية التنمية بنك حول عموميات :المبحث االول

 التنمية فبنك لذلك واملايل، االقتصادي اجملتمع يف عليه املعتمد الدور حسب وذلك خاص تعريف له بنك كل
 كمجمع ،ومديريات أقسام عدة منه واملتفرع به، القائم املهم والدور للنشأة وملم شامل تعريف له احمللية

  .مبستغامن االستغالل

 .المحلية التنمية لبنك تعريفية لمحة :المطلب االول

 .المحلية التنمية بنك تعريف :اوال

قد تأسس مبوجب مرسوم رقم و  انبثق من القرض الشعيب اجلزائريأحدث البنوك يف اجلزائر، و بنك التنمية احمللية هو 
مقره الرئيسي سطاوايل والية  ،مال قدره سبعة ماليني دينار جزائري برأس ،03/30/5858املؤرخ يف  58/558

 تيبازة. 

يعترب بنك الودائع يقوم بكل العمليات و  ،يتوىل العمليات املألوفةو  ،بنك للدولة خاضع للقانون التجاري هو
ة األجل طويلمي قروض قصرية، متوسطة و خدمات متفرقة، يقوم بتقدقروض، صفقات، و  ات جارية، توفريحلساب

وهو بنك الفالحة  ،حيث يوجد بنك خاص هلذا القطاع ،لكل القطاعات االقتصادية باستثناء القطاع الفالحي
  (BADR)التنمية الريفية و 

 وكالة موزعة على 505إذ حيتوي على  ، الشبكات البنكية على الصعيد الوطيربيعترب بنك التنمية احمللية من أك
 شخصا. 0533أكثر من يشغل و  ،مديرية جهوية 58

 مما ميكنه من القيام بالعمليات املذكورة أعاله. ،دج58.533.333.333االجتماعي للبنك  يبلغ رأس املال

 .وظائف بنك التنمية المحلية :ثانيا

 تلخص وظائف بنك التنمية احمللية يف النقاط التالية:

 ؛القيام بالعمليات املألوفة 
 ؛متويل االستثمار اإلنتاجي املخططة يف طرق اجلماعات احمللية 
 ؛متويل عمليات الرهن 
  متويل القروض العقارية.و  التصديرمتويل عمليات االسترياد و 
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 .الهيكل التنظيمي لبنك التنمية المحلية :ثالثا

 .الهيكل التنظيمي لبنك التنمية المحلية (:1-3)الشكل رقم 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              

 الوثائق الداخلية لبنك التنمية المحلية.من اعداد الطالبة اعتمادا على  المصدر:                                         

 املراقبة
 

 

 مستشار ملحق باملديرية العامة املفتشية العامة

مشروع تابع 
 رئيس مدير عام

مديرية الشؤون القانونية 
 واملنازعات 

 سكرتاريا

قسم التعهدات 
والعالقات 

 اخلارجية

قسم التنظيم 
واألنظمة 
 اإلعالمية

قسم االستغالل 
واملوارد قسم تسيري الوسائل  والتنشيط التجاري

 البشرية 

مدير متويل 
 القروض والسكن

 مدير اإلعالم اآليل 

مديرية شبكة 
 االستغالل 

 مديرية الوسائل والعتاد

مديرية القروض 
املوجهة والصناعة 

 واخلدمات 

مديرية التنظيم 
 واملراقبة والتسيري 

رؤوس مديرية األسواق و 
 األموال 

 مديرية املوارد البشرية 

مديرية احملاسبة 
 العامة

مديرية مراقبة التعهدات 
 وتسديد الديون 

 مديرية التكوين 

مديرية العالقات 
 اخلارجية والتجارة

مديرية تطور  اخلارجية 
اإلعالم اآليل 

 النقدو 

 مديرية جممع االستغالل 

 مديرية محاية الرتاث 

 وتسيري األرشيف

 املفتشية اجلهوية 
 وكاالت

 رئيس مدير عام
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 .لمديرية مجمع االستغالل لمحة تعريفية :ثانيالمطلب ال

  .مديرية جممع االستغالل من بينها ،مديرياتو  عدة أقسامليتفرع بنك التنمية احمللية 

 .تعريف مديرية مجمع االستغالل :اوال

 الة وك ية مبستغامن ببن سليمانب وأياا  ، وكان يشمل اندك وكالة رمس35/30/5858يف  جممع االستغالل انشأ
  .وسيدي علي نةو ز ا، مرهيو يدا، و تتيارا ،بغليزان

هرة وعدة دال وكالة مبستغامناالستغالل جديدة لفوج مراكز بفتح  51/55/5885يف  الشبكة يف لتقدماهذا برز 
  .1330سنة  إىل هنايةواليات 0وكالة مقسمة على  55 ميثلوما  زمورةو  ، قصر الشاللةتدلسأخرى بعني ت وكاال

 .لمديرية مجمع االستغالل الهيكل التنظيمي (:2-3)الشكل رقم 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
                                                                                                                                                                

 الوثائق الداخلية لبنك التنمية المحلية.من اعداد الطالبة اعتمادا على المصدر: 

 سكرتاريا املدير

 مصلحة اإلدارة والرسائل

 تسيري املستخدمني مصلحة

 مصلحة الشؤون القانونية

 

 مدير جممع االستغالل 

قسم الشؤون اإلدارية القانونية  
 امليزانية 

قسم القروض والتنشيط 
 التجاري

قسم املراقبة من الدرجة 
 وىلاال

مصلحة املراقبة  مصلحة دراسة القرض
 واحملاسبة 

التنشيط  مصلحة
 خلية املراقبة واحملاسبة التجاري

مصلحة األمانة 
 والتعهدات
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 .مديرية مجمع االستغالل مهام :لثثاالمطلب ال

 راحل التجارية اخلاصة بالوكاالتهذا الفرع خيتص يف جتميع املوارد وامل :قسم القرض والتنشيط التجاري -1
 :                                                                                           حىت حتقيقها ،ومراقبة املشاريع

   ؛القانونويف جمال  ،متابعة ملف زبائن الوكاالت يوميا                                                 
 ؛ومتابعة حتقيقها ،ف وكالة جمموعة االستغاللظائاملشروع السنوي اخلاص بو  هتيئة  
  ؛الوكاالتطرف  فيما خيص قواعد األمان من ،عد الداخلية واخلارجيةاو قلايتعلق ب كل ما  مااحرت ضمان مراقبة 

 ألجل ل عن اجلانب التجاريؤو وكاالت جديدة مبا أنه مس اءالدراسات االقتصادية واالجتماعية لبن هتيئة 

  ؛العام عن نتائج نشاطه االستغاللتقرير ملدير   وإعطاء ،ل عن العالقات التفتيشية اخلاصةؤو طرف املس

  ؛املعلومة انتشارضمان على يعمل 
 ؛وضر القاخلاص ب اإلداريمن التسيري  التأكد  

   ؛االستغاللإرسال يوميا  تقارير خاصة بكل النشاطات إىل جمموعات 
 ؛ملركزامني املهمات اخلاصة بات 

 تقارير يومية وعلى طلباهتم. وإعطائهم ،وضلقر ل ةالرئيسيطرف املديرية  إرسال احلاالت املطلوبة من 

 تنمية القرض يف ومدى مسامهة  ،منياقبة ملفات الارائب والتادورها دراسة ومر  :ضو القر مصلحة دراسة  -أ

                                                            امليدانية.ودراسته من الناحية احملاسبية و  أو جتديده ،وير املشروعطوت

 :يلي ا املكتب مكلف مباذه :األمانة والتعهدات مصلحة -ب

 استعمال  مراقبة مصداقيةمع اختاذ احلذر و  ،مراقبة مصداقية التصاريح متعلقة بالقروض يف جمال املفاوضات
 ؛ضماناتهومامونه و  ،القرض مع احرتام شكله

 إبالغ مديرية جمموعة االستغالل عن كل جتاوز يف و  ،الوكاالتملفات الوافدين على طلب القروض و ري يتس
 ؛جمال توزيع القروض

 ؛فعاليات األوراق اليت مل يتم احملاسبة عليها من طرف الوكاالتحمفظة تسيري و  ختزين 
  جيب إبالغ املصلحة ،مالحظة أي نقصمن خالل التحاليل اليومية اخلاصة باختاذ قواعد احلذر عند 

 ؛القانونية
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  صلحة الرئيسية للمخاطرة مبدرية مراقبة التقاعداملالتعاون مع بلف اللذين مل يتم الدفع هلم ممسك. 

 ه املصلحة مكلفة مبا يلي:ذه :مصلحة التنشيط التجاري -ج

 ؛القروضوجتميع املوارد وتوثيق  ،الوكاالت لتحقيق أهداف االستغالل يف جمال البنوك ةمساعد 

 ؛الوكاالت لتحقيقه ةومساعد ،حتقيق مشروع املعامالت التجارية اخلاصة مبديرية جممع االستغالل  
  الوكاالت.تسيري ملف زبائن الوكاالت وتوطيد العالقات بني 

ة القروض متابعو  ،حة بدراسة امليزانية بشكل دقيقتقوم هذه املصل :قسم إدارة الميزانية واألعمال القضائية -2
 :                                                    وتام املصاحل التالية ،الناحية القانونية والقاائية يف حالة بعض املشاكل من

                                                                        تتمثل مهامها يف: :مصلحة الشؤون القانونية -أ

  ن هناك حصر و وبالتايل يك ،واسرتجاع الديون يف حالة وجود أسباب أو ظروف لدى املقرتضحل النزاعات
ض )تسديد اقر لمقرتض يف وضع قانوين ومتابعته من ضمان تسديد الديون عن طريق االتصال باملقرتض لإلل

 ؛وهذا عن طريق إرسال إشعار كتنبيه أول القرض وقت استحقاقه(

 اليةكانتهاك بعض احلقوق واملشاكل امل ،الوكاالت يف اإلطار القانوين حلل املشاكل االجتماعية مساعدة 
 كالدفاع عن حقوق البنك.

فهي تقوم بدراسة امليزانية وكل  ،هتتم بتقدمي اخلدمات اإلدارية والوسائل الارورية :مصلحة اإلدارة والوسائل -ب
 وتوفري مجيع الوسائل الارورية. ،ا بدراسة اليوميةهبيتعلق  ما

فهي تعول على القيام بالتسيري  ،خصبكل ما هو ش صلحةامل هذه هتتم :مصلحة تسيير المستخدمين -ج
عمال لالشخصية الذاتية ل ،بدراسات متعددة تتمثل يف األحسن واجليد وكل ما خيص العمال من خالل قيامها

 اجليد لإلطارات. نالتكوي ،ومنح التقاعد ،كما هتتم باملراقبة  ،ومسعتهم األخالقية يف إطار مشوارهم املهي

                                                            يف إطار مهامه هو مكلف ب: :قسم المراقبة من الدرجة األولى -3

  ؛هتاكاالاحملاسبة يف مديرية االستغالل وو حتقيق املراقبة و  

 العامة  الت اليومية من مديرية احملاسبةمن الوكاالت واحلا اآلتية ،أيام احملاسبة طمراقبة ومتابعة متوس
 ؛وكالةوالوجه احلسن لكل  ،ات)امليزانية/األرقام/احلاالت( ومصداقية الكتاب
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 ؛العامةالوكاالت إىل مديرية احملاسبة ت وحاال ،التواصل تنقل كل حاال 

 ؛فرتات التعهدات مبختلف طبيعتها مراقبة 

 والقواعد الداخلية واخلارجية للمعاملة البنكية ،وتطبيق التعليمات مااحرت بطريقة هامة من  التأكد.   

   :هي مكلفة مبا يلي :العامة المراقبة مصلحة -أ

 ؛ضمان املراقبة احلسابية للوكاالت التابعة هلا 

 ؛اإلشعار بكل خلل داخل السلم اهلرمي 

 ؛حيث يقدم هلا تقرير متواصل ،فرع االستغالل ريةيتؤمن زيارات املراسل احمللي  ملد 

  رية فرع االستغالل.يمن خالل جدول من طرف مد ،التفتيش املربمجالقيام مبهام املراقبة و 

 مكلفة مبا يلي: :من الدرجة األولى المراقبةخلية  -ب

  ؛تقدميها إىل املعينني هباحترير املهمات و  

  املتخصص يف هذه املادة.متابعة تطبيق إرشادات السلم اهلرمي 
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 غانم( في تمويل المؤسسات الصغيرةالمحلية )فرع مست بنك التنميةدور : ثانيالمبحث ال
 .والمتوسطة

 .والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات المحلية بنك التنمية يقدمها التي التمويالت :األول المطلب

قروض،  شكل يف واملؤسسات لألشخاص تقدميها إىل عليها تتحصل اليت مواردها توجه البنوك أن املعروف من
 واملتوسطة، وقبل الصغرية املؤسسات لتمويل القروض من خمتلفة أنواعا احمللية )فرع مستغامن( بنك التنمية ويعرض

 الصغرية املؤسسات لتمويل خصيصا موجهة ليست القروض هذه أن إىل فقط نشري األنواع هذه إىل نتعرض أن
مستوى  على املؤسسات هذه من قليل عدد لوجود نظرا ولكن الكبرية، املؤسسات متويل أياا وإمنا واملتوسطة،

 املستفيدة هي واملتوسطة الصغرية املؤسسات من جعل األخرى، البنوك مع التعامل إىل األخرية هذه واجتاه الوالية،
 متويله يوجه بل الزراعية املشاريع متويل على يقدم ال احمللية بنك التنمية بأن أياا نوضح كما التمويالت، من هذه

 .واخلدمات الصناعة التجارة، جمال إىل

 األجل، طويلة وقروض األجل قصرية قروض إىل املدة حسب احمللية بنك التنمية يقدمها اليت القروض تنقسم
خمتصة هبذه اما بالنسبة لقرض االجيار فال توجد وكالة  ،استثمار وقروض استغالل قروض إىل طبيعتها وحسب

 وامنا هي متواجدة بوهران. ،القروض يف مستغامن

قروض املخصصة لتمويل نشاط املؤسسة يف دورة االستغالل كتسديد اجور وهي ال :االستغالل قروض -1
 مليار.5ويبلغ سقف قروض االستغالل املسموح به  ،االجل قصريتأخذ شكل ائتمان و  ،العمال

 ومعدات آالت جتديد أو ،جديدة مشاريع إنشاء متويل يف تستخدم اليت القروض هي :االستثمار قروض -2
 :إىل وتنقسم ،مليار0ويبلغ سقف قروضها املسموح به  ،نشاطها بتوسيع املؤسسة لتقوم أو اإلنتاج،

 قيمة او املشروع حجم حسب سنوات 7 إىل 2 بني القروض هذه منح فرتة متتد :األجل متوسطة قروض -أ
 .للمشروع املتوقعة املردودية وحسب ،املمنوحة القروض

 03حبيث ميكن ان تصل اىل ،سنة20 و سنوات 7 بني القروض هذه مدة ترتاوح :األجل طويلة قروض- ب
 .اخل...السدود بناء مثل الاخمة املشاريع لتمويل موجهة وتكون املشروع حجم حسب اياا ومتنح سنة

يف  ،%03فتكون مسامهة شخصية بنسبة من قيمة االستثمار اما الباقي  %03يقوم البنك بتمويل املؤسسة ب
 .من قيمة القرض %8583على فائدة مبعدل  البنك حني يتحصل
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 :االستثمار قروض منح شروط

 :يلي ما اإلستثمار لقروض منحه عند احمللية بنك التنمية يشرتطها اليت الشروط بني من

 ؛30 % أدناها بنسبة املشروع قيمة يف املؤسسة تساهم أن 
 والوثائق والتقنية، اإلدارية الوثائق يف واملتمثلة البنك، يطلبها اليت الوثائق كل يستويف كامل ملف تقدمي 

 ؛احملاسبية الوثائق وأخريا املالية االقتصادية،
 ؛  100%تفوق للقروض الامانات تغطية نسبة أي القرض، قيمة تفوق ضمانات تقدمي  
 قيمة بتعويض التأمني مؤسسات تتكفل حادث وقوع حالة يف ألنه الامانات، لكل األخطار متعدد تأمني 

 .للبنك األضرار

  :استثمار قرض لملف المكونة الوثائق
 اىل: احمللية بنك التنمية يطلبها اليت الوثائق تنقسم

 :يلي ما وتشمل :اإلدارية الوثائق -أ
 ؛املؤسسة ممثل أو القرض طالب الشخص من مماي خطي طلب
 ؛املعنويني لألشخاص بالنسبة األساسي القانون من نسخة
 .املشروع حملل امللكية أو اإلجيار عقد من نسخة

 :التقنية الوثائق- ب

  ؛البناء تصريح
 ؛املشروع تنفيذ خمطط تقدمي
 .املشاريع لبعض بالنسبة جيولوجية دراسة تقدمي

 :والمالية ةاالقتصادي الوثائق -ج

 ؛للمشروع واقتصادية تقنية دراسة
 .حمليا شراؤها مت اليت للتجهيزات جتاري عقد أو الشكلية الفواتري
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 :المحاسبية الوثائق-د

 ؛السنوات لنفس النتائج حسابات وجدول األخرية، الثالثة امليزانيات
 .األخرية سنوات خلمس التقديري النتائج حسابات وجدول التقديرية امليزانية

 .عملية منح االئتمانو  الضمانات التي يطلبها بنك التنمية المحلية :ثانيال المطلب

 .الضمانات التي يطلبها بنك التنمية المحلية :اوال

تعترب الامانات البنكية وسيلة من خالهلا ميكن للمتعاملني تقدميها للحصول على قروض من البنك هذا من جهة 
ذلك و  ،ليت اقرضها بالطريقة القانونيةفهي أداة إلثبات حق البنك من أجل احلصول على أمواله ا ،ومن جهة أخرى

 .ومدته القرض نوعية ،وختتلف هذه الامانات باختالف املشروع يف حالة عدم تسديد الزبائن لديوهنم،

 ؛الرهن بأنواعه 
 ويف حالة عدم تسديد الزبون  ،امااء السند ألمر: والذي من خالله يامن البنك عملية تسديد القرض

 ؛ميكنه اجراء عملية احلجز على الرهن املقدم
 يشرتط البنك رهن وحدة التغليف التامني الشامل للمشروع: ففي حالة منح القرض لعملية تصدير التمور 

 .القرض غرفة التربيد لامان سدادو 
 .عملية منح االئتمان في بنك التنمية المحلية :ثانيا

 التنمية احمللية بعدة مراحل للوصول اىل قرار منح القرض:مير بنك 

  املقابلة وطلب القرض: كبديهية أولية فانه جيب ان يكون للزبون حساب و إال فعليه فتح حساب بامسه قبل
مث يستطيع أن يطلب بطاقة بنكية من البنك، ومن مث يلتقي الزبون برئيس مصلحة  ،ان يطلب القرض

 وعلى الامانات املطلوبة. ،يث يستفسر على الوثائق اليت جيب توفرها يف طلبهالقروض لطلب القرض ،ح
 والذي خيتلف حسب نوع القرض  ،تكوين امللف: يقوم الزبون بتكوين ملف القرض ووضعه بالوكالة البنكية

 املطلوب.
 والتقييم وذلك من  بعد تلقي ملف القرض ودراسته من طرف الوكالة البنكية املعنية، تتوىل جلنة القرض املتابعة

وتتم املتابعة  ،خالل حتديد نوع القرض وقيمته والذي على أساسها يتم حتديد اجلهة اليت تتكفل بقرار منحه
 والتقييم كما يلي:
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فان قرار منحه ختتص به الوكالة نفسها حتت  ، ألف دج ( 13اذا كان مبلغ القرض أقل من عشرين ألف دينار )
 اشراف مدير الوكالة؛

فان القرار تتكفل به املديرية اجلهوية للبنك   كان مبلغ القرض يف حدود عشرين اىل مئة ألف دينار جزائري،اذا  
 حتت رئاسة املدير اجلهوي؛

ألف دينار جزائري، فان قرار منحه تتكفل به مديرية القرض املركزية  533أما اذا كان مبلغ القرض أكثر من 
 املوجودة على املستوى املركزي.

  تقدمي امللف تقوم الوكالة بالدراسة التقنية واملالية للعميل.بعد 
   قبل أن يوافق البنك على منح القرض للزبون يقوم بإعداد طلب معلومات حول الزبون من البنك املركزي

 لتفادي أخطار منح القرض. ،كدراسة احلالة الشخصية له
 وتأثريه هلا، يتعرض أن ميكن اليت واألخطار مردوديته، دراسة خالل من للمشروع اقتصادية بدراسة القيام  

 .الوطي االقتصاد وعلى املنطقة على
 السوق يف املنافسة حول بدراسة القيام. 
 املقدمة الامانات قيمة من التأكد. 
 أو للمؤسسة القرض منح قرار القروض، مصلحة ومدير ونائبه املدير يتخذ امللف، دراسة من االنتهاء وبعد 

 .منحه عدم
 تقييم السياسة االئتمانية في بنك التنمية المحلية. :ثالثال المطلب

التنمية احمللية )فرع  بنكب لقرض ميدانية بدراسة نقوم سوف بالبنك االئتمان سياسة لتقييم نتطرق أن قبل
 .مستغامن(

 الدراسة الميدانية لقرض مقدم من طرف البنك لتمويل مؤسسة صغيرة ومتوسطة. :اوال

 أردنا ،ومتوسطة صغرية مؤسسة متويل أجل من قرض منح هبا يتم اليت الكيفية أو للطريقة أكثر إيااح أجل من
 ،املتبعة واإلدارية املالية اإلجراءات خمتلف على ميدانيا التعرف أجل من مؤسسة قرض ملف على احلصول

 .القرض من النوع هذا على للحصول
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 :تقديم العميل الطالب للقرض -أ
 .الصناعي احلليب إلنتاج جهينة ملبنة :املؤسسة
 .انتاجية مؤسسة :النشاط
 .ومتوسطة صغرية مؤسسة: القانونية الطبيعية

 .احلليب انتاج :النشاط جمال
 .بسكرة والية طولقة :االجتماعي مقرها

 سنوات 5 :القرض مدة

 :نوع القرض المطلوب -ب
 .1%ب مقدر الفائدة ومعدل دج 1.970.000 مببلغ األجل متوسط قرض بطلب املؤسسة صاحب قام

 :الغرض من القرض -ج
 .احلليب إلنتاج الصناعية اآلالت شراء أجل من ،األجل متوسط قرض املؤسسة صاحب طلب

 :تقديم المشروع -د

: ب املشروع تكلفة تقدر حيث احلليب إنتاج زيادة انشائها ضغر ومتوسطة  صغرية مؤسسة بتمويل املشروع يتعلق
 متوله اليت والوكالة املشروع، تكلفة من %5 املشروع صاحب هبا يتكفل دج 58033 منها دج 5.803.333

 يساهم البنك أما دج، 805033 أي %18: ب تقدم ANSEJ الشباب وتشغيل لدعم الوطنية الوكالة أي
 .دج5008333 مببلغ يساهم أي%  03 بنسبة

 :الضمانات المقدمة للبنك -ه

  1000.000 بقيمة األرض قطعة
 .واآلالت املعدات على التأمني

 دج 20000.000 بقيمة مباين
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 :تكوين ملف القرض -و

 يام الذي القرض ملف حتاري( املؤسسة صاحب) الزبون من البنك يطلب الالزمة، اإلجراءات إمتام أجل من
 هذا ويتكون ،النهائي القرار إىل التوصل أجل من وهذا وتقييمها دراستها بغية ،الزبون ختص ومعلومات وثائق
 :يلي ما على امللف
 .(بالتحديد املبلغ حيمل) خطي طلب
 (.الشباب وتشغيل دعم لوكالة تابع ألنه) سنة 35 إىل سنة 18 فوق السن
 .املدنية للحالة شخصية بطاقة
 .للمعدات شكلية فاتورة

 .البنك لصاحل األرض عن تنازل قرار
 .والعتاد األرض ةعلقط بالرهن وعد

 (.نقدا الدفع) الذاتية املسامهة
 .املديونية عدم شهادة

 .سنة كل جتدده مع ليةاحمل التنمية بنك لصاحل األخطار تأمني تسجيل

 تقييم السياسة االئتمانية في بنك التنمية المحلية. :ثانيا
 :يلي ما وجدنا امللفات من وغريه السابق املؤسسة صاحب ملف دراسة خالل من

 .االئتمانية للمعلومات وفعال كفء نظام توفر عدم
 .القرض ملفات لدراسة الالزمة املعايري استعمال عدم
 .العقارية الامانات استعمال ندرة

 متييز يف متثلت سياسة القطاع هذا خلدمة الدولة وجهت 2008 سنة من ابتداء وذلك األخرية السنوات يف أنه إال
 تنمية وبالتايل ،وتطويره تشجيعه أجل من وذلك هلا خدمة تفايلية أسعار وتقدمي ،واخلدماتية االنتاجية األنشطة
 . ككل االقتصاد
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 :الفصل خالصة
 الصغرية التمويلي للمؤسسات أدائه تقييم وبعد ، بنك التنمية احمللية )فرع مستغامن( حالة بدراسة قيامنا خالل من

 :التالية االستنتاجات اىل التوصل مت واملتوسطة،
 واملتوسطة، الصغرية للمؤسسات موجهة متنوعة مالية منتجات يوفر التنمية احمللية )فرع مستغامن(بنك  أن نالحظ

 . القروض من أخرى أنواع وعدة ،واستغاللية استثمارية قروض البنك يوفر حبيث
 .واملتوسطة الصغرية املؤسسات متويل يف اجيايب بدور بنك التنمية احمللية )فرع مستغامن( يقوم

 واملتوسطة الصغرية املؤسسات لتمويل خصيصا موجهة متويل صيغ يعرض ال التنمية احمللية )فرع مستغامن(بنك 
 .الوطي لالقتصاد بالنسبة املؤسسات هذه أمهية رغم االعتبار، بعني املؤسسات هلذه التمويل احتياجات وتأخذ
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 خـاتـمـة:
 وما هبا ينفرد اليت املزايا حبكم خاصة أمهية، يكتسي السابق من أكثر واملتوسطة الصغرية املؤسسات قطاع أصبح
 إمجاع وهناك واالجتماعية، االقتصادية التنمية أهداف حتقيق يف عالية بفاعلية يساهم اقتصادية، أثار من عنه ينجم
 وعليه والبطالة الفقر حماربة يف فعالية الوسائل أكثر باعتبارها واملتوسطة، الصغرية املنشآت برجمة اعتماد على عاملي
 النمو يف كبري بشكل يؤثر أصبح الذي احلساس، القطاع هبذا خاصا اهتماما مستوياهتا مبختلف الدول توىل

 .االقتصادي
 املصادرباإلضافة اىل  ،التمويل وامهيته بالنسبة للمؤسسات جلانب التطرق الدراسة هذه يف حاولنا فقد وعليه

 يف متويل البنوكدور  وسلطنا الضوء يف اجلانب التطبيقي حول واملتوسطة، الصغرية للمؤسسات املتاحة التمويلية
 هلذه القروض منح وحتليل دراسة يف البنك يتبعها اليت اإلجراءات أهم وكذا ،واملتوسطة الصغرية ملؤسساتا

 .انشاطاهت لتمويل املوجهة القروض يف أساسا تتمثل واليت ،املؤسسات

 :فرضياتال صحة اختبار
 ".االقتصادي النشاط قطاعات أهم واملتوسطة الصغرية املؤسسات "تعترب الفرضية االوىل:

 وهذا ،واالجتماعية االقتصادية التنمية حتقيق يف مهما عامال يعترب القطاع هذا بأن صحتها الفرضية هذه أثبتت
 رفع يف املسامهة اىل باإلضافة ،الريفي والنزوح الفقر حدة من والتخفيف ،جديدة شغل مناصب توفري خالل من

 .دولة لكل االقتصادي النسيج متثل فهي ،املضافة والقيمة القومي الدخل
 زيادة واىل ،واملتوسطة الصغرية لمؤسساتل قوائم املاليةال جودة إىل املايل احملاسيب أدى النظام " الفرضية الثانية:

 ".تنافسيتها
 واملتوسطة الصغرية للمؤسسات املالية القوائم جودة إىل أدى املايل احملاسيب النظام بأن صحتها الفرضية هذه أثبتت

من خالل  تنافسيتها زيادة واىل ،الشفافية إرساءو  ،اإلفصاح سهولة ،واملوثوقية املالئمة درجة زيادة خالل من
 منتجاهتا حتسني إىل دفعها مما احمللي املستوى على قوية منافسة خلق والذي املؤسسات، من كبري عدد دخول
 . والنوع الكم حيث من خدمية أو إنتاجية، سلع سواء املقدمة

  واألساليب الصيغ تطوير خالل من ،واملتوسطة الصغرية املؤسسات احتياجات مراعاة ضرورة" :لثةالفرضية الثا
 ".اهتخصوصيا االعتبار بعني تأخذ اليت التمويلية



اتمـةــخـ  
 

 99 

 أهدافها وحتقق ،بأعماهلا واملتوسطة الصغرية املؤسسات تقوم أن أجل من انه حيث ،صحيحة أيضا الفرضية هذه
 .املؤسسات هذه مثل صوصياتخل ،املالئمة التمويل صيغ تطوير تتطلب

 القروض على واملتوسطة الصغرية املؤسسات حصول (فرع مستغامن) ليةاحمل التنمية بنك يسهل" :رابعةالالفرضية 
 ."للبنك الكافية الضمانات توفري خالل من ،البنكية
 أمهها واليت املشاريع من العديد بتمويل يقوم (فرع مستغامن) ليةاحمل التنمية بنك ألن وذلك ،الفرضية صحة تبينت

 . القرض اسرتجاع ضمان أجل من البنك يطلبها اليت الضمانات مجيع توفري بشرط ،واملتوسطة الصغرية املؤسسات

 :النتائج المتوصل اليها
 :تطبيقية وأخرى ،نظرية نتائج منها ،النتائج من جمموعة إىل توصلنا املوضوع هلذا دراستنا خالل من
 النتائج النظرية: -1

 االقتصادي النمو درجة اىل راجع ،واملتوسطة الصغرية للمؤسسات موحد تعريف حتديد يف الدول اختالف 
 ومها ،القطاع هلذا تعريفاهتا يف معيارين على تعتمد الدول أغلبية ان ذلك اىل باإلضافة ،التكنولوجي والتطور
 .العمالة ومعيار ،املال رأس معيار

 بدعم تسمح اليت والطرق األساليب بتوفري وذلك ،واملتوسطة الصغرية املؤسسات لقطاع بالغة أمهية اجلزائر تويل 
 . الدولة على تعود اجيابية بنتائج يؤدي مما ،الشغل مناصب توفري يف يساهم لكونه ،القطاع هذا وتطوير

 بذلت الدولة أن إال اجلزائر، يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات منها تعاين اليت والصعوبات املشاكل ضوء على 
 الصغرية املؤسسات تواجه أصبحت اليت الرئيسية العقبة وأن خاصة املؤسسات، هذه إنعاش يف كبرية جمهودات

 من املؤسسات تلك متكن جديدة آليات باستحداث الدولة قامت املشكل هذا ولتذليل ،التمويل مشكل هو
 سوق إنشاءو  ،عن طريق راس املال املخاطر التمويلو  ،كالتمويل باالستئجار  للتمويل جديدة مصادر إجياد

 .واملتوسطة الصغرية املؤسسات متويل أجل من البورصة مستوى على خمصصة

 : يلي ما نستنتج( فرع مستغامن) ليةاحمل التنمية بنك يف هبا قمنا اليت الدراسة خالل من :تطبيقيةالنتائج ال -2

 حيث يقوم بتقدمي أنواعه بكل االئتمان ومنح البنكية العمليات كل( فرع مستغامن) ليةاحمل التنمية بنك ينفذ ،
وطويلة األجل لكل القطاعات االقتصادية باستثناء القطاع الفالحي، حيث يوجد  ،قروض قصرية، متوسطة
 .وهو بنك الفالحة والتنمية الريفية ،بنك خاص هلذا القطاع
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 القرض اسرتجاع لضمان االئتمانية التسهيالت وكل ،القروض تقدمي يف الضمانات زيادة . 
 واملتوسطة الصغرية املؤسسات قبل من املقدمة القروض مللفات والفعالة السريعة املعاجلة.  
 كالتمويل باالستئجار. املستحدثة التمويل آلليات وافتقاره تقليدية متويل ألساليب البنك استخدام 
  يف قيمة املشروع. %07يف حني تساهم املؤسسة ب  ،من قيمة االستثمار %07ميول البنك املؤسسة ب 

 : البحث آفاق
 واليت املتوفرة واملعطيات املعلومات وحسب ،اإلشكالية حدود يف املوضوع هذا معاجلة حاولت قد الدراسة هذه إن

 لشساعة نظرا أبعاده بكل املوضوع جوانب بكل طتاأح قد اعتبارها ميكن ال ومنه ،عليها احلصول أمكننا
 واجلانب ،االقتصادية النشاطات يف يدخل الذي التمويل ،مها موضوعني يدرس وكونه الفكري وثرائه ،املوضوع

 قمنا اليت الدراسة على وبناءا االطار هذا يف ،واملتوسطة الصغرية املؤسسات وهي املؤسسات أنواع أحد ميثل الثاين
 :وهي مستقبال بالبحث جديرة مواضيع نطرح أن ميكن ،هبا

 .واملتوسطة الصغرية املؤسسات دعم يف الدولة دور
 . واملتوسطة الصغرية املؤسسات وتطوير انشاء يف ودوره الثالثي التمويل

 .التكيف ومتطلبات العربية الدول يف التمويل واقع
 .واملتوسطة الصغرية للمؤسسات فعال متويل حنو املؤسسات نشاط تطوير يف ودورها للتمويل اجلديدة الطرق



 

 املراجع 
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