
 أوت سكيكدة 20جامعة 
 كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير

 الممتقى الدولي حول 
 دور النظام المصرفي في تمويل نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 مداخمة تحت عنوان
 

 طبيق(تالالمتوسطة )بين النظري و لصغيرة و تمويل المصرفي الموجه لممؤسسات اال
 عبي الجزائري )وكالة مستغانم(دراسة حالة القرض الش

 
 المحور األول: دور النظام المصرفي ف تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

 من إعداد
  benharrathay@yahoo.fr –جامعة مستغانم  -أستاذة محاضرة أ     بن حراث حياة /د
   mokhefiamine@yahoo.fr –جامعة مستغانم  -أ     مخفي امين    أستاذ محاضر /د

 :الممخص
يعتبر توفير التمويل من أهم المسائل التي يجب االهتمام بها قبل القيام بأي  مرأروع اسأترمار   و يأرتبط نجأاح 

ئمأأة و الجأأدوق االقتصأأادية و التقنيأأة لممرأأروع المؤسسأأات الصأأغيرة و المتوسأأطة بتأأوفير مصأأادر التمويأأل الما
باإلضأأافة إلأأى التسأأيير المحكأأم لمختمأأا العناصأأر الداخميأأة و الخارجيأأة المتعمقأأة بانرأأطتها  و تختمأأا مصأأادر 

عتمأأد القأأدرة عمأأى توفيرهأأا  فأأبعض المؤسسأأات تويأأل و تتعأأدد مأأن مؤسسأأة إلأأى أخأأرق وذلأأ  حسأأب الحاجأأة و التم
األصدقاء و البعض اآلخر يعتمد عمأى التمويأل الخأارجي  قتراض من العائات و الاعمى توفير التمويل الذاتي و 

ية التمويأأل الأأذ  يعأأاني مأأوال و طأأرح إرأأكالا فأأي ظأأل نقأأص األعأأارض لهأأعتبأأر البنأأو  التجاريأأة أهأأم مأأورد و و ت
 .  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قطاعمنه 

ات تخأدم مصأمحة المؤسسأات و البنأو  معأا مجموعأة مأن اإلصأاحتأم وضأ  التمويأل المصأرفي ونظرا ألهميأة 
  المتوسأأأأطة كصأأأأندوق ضأأأأمان القأأأأروضق تأأأأدعم تمويأأأأل المؤسسأأأأات الصأأأأغيرة و باإلضأأأأافة إلأأأأى إنرأأأأاء صأأأأنادي

 صندوق تيهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.صندوق ضمان قروض االسترمارات و 
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Résumé : 

Avoir du financement est considéré comme des plus importants problèmes, dont il faut donner de 

l’importance avant de commencer et s’engager dans n’importe quel projet d’investissement, alors 

que le succès des PME est reliée au l’offre des ressources de financement convenables, la 

faisabilité économique et technique ainsi qu’a la bonne gestion des différents éléments internes 

et externes qui correspond à  leurs activités. 

Les sources de financement différent  d’une entreprise a  l’autre selon leur besoin et la capacité 

de l’offre, certaines entreprises comptent sur l’autofinancement et l’emprunt des amis et familles, 

d’autres sur le financement externe, et les banques commerciales sont considérés comme les plus 

importantes ressources ce qui a poussé l’état dans ce dernier temps de s’intéresser au 

financement bancaire en lui intégrant un ensemble de reformes au service des PME auprès des 

banques.   

Mots clés : PME- financement bancaire- types de financement bancaire- politique d’emprunt  

 :مقدمة
نرأأغال تسأأعى الدولأأة أعظأأم إه المؤسسأأات الصأأغيرة و المتوسأأطة و يعأأد التمويأأل المصأأرفي أهأأم محأأر  تقأأوم عميأأ

جأأات المؤسسأأات احتياجأل التوفيأأق بأأين متطمبأأات البنأأو  و تأأوفيرب بصأأفة دائمأأة و مسأأتمرة  و مأأن ألاهتمأام بأأه و 
لتأي  يواجههأأا كأل منهمأأا  و باعتبأأار الصأأعوبات اابير مسأأاعدة قأد تحأأد مأأن المرأاكل و تأدتأم وضأأ  عأدة تليأأات و 

يمكأأن توجيهأأه لممؤسسأأات الصأأغيرة  الأأذ مصأأدر لمتمويأأل فأأي النظأأام المأأالي والمصأأرفي الجزائأأر  و البنأأو  أهأأم 
ليأأأأأه البنأأأأو  الجزائريأأأأأة فأأأأي تأأأأأيمين التمويأأأأل المناسأأأأأب لهأأأأأذب ة سأأأأأنحاول إبأأأأراز الأأأأأدور الأأأأذ  تسأأأأأعى إالمتوسأأأأطو 

 المؤسسات.
صأأيغ التمويأأل المصأأرفي  تطبيأأقجابأأة عأأن التسأأاؤل المتمرأأل فأأي: مأأا مأأدق مأأن هأأذا المنطمأأق سأأوا نحأأاول اإلو 

 مؤسسات الصغيرة و المتوسطة في اإلقتصاد الوطني؟المعتمدة من طرا البنو  التجارية لتفعيل دور ال
 ولتقديم الميزة العممية لمورقة البحرية تمت صياغة الفرضية الرئيسية التالية:

 يرة والمتوسطة صيغة التمويل المناسبة لها في إطار السياسة االقراضية له.البن  يقترح عمى المؤسسات الصغ
 :يهدا هذا البحث إلى وعميه



تسميط الضوء عمأى االجأراءات المتبعأة لمأنق القأروض فأي إطأار السياسأة العامأة لمقأرض عمأى مسأتوق  -
 البنو  العمومية؛

ؤسسأأات الصأأغيرة والمتوسأأطة لمبنأأو  منحهأأا لممتوضأأيق مختمأأا صأأيغ التمويأأل المصأأرفي الأأذ  يمكأأن  -
تأي سأخرتها الدولأة التي يجب أن تتنافس عمى تمويمها بناء عمى كل التسأهيات الفي رتى القطاعات و 

 لكا الطرفين؛
ذلأأ  مأأن خأأال ليأأات المقترحأأة مأأن طأرا الحكومأأة و اآليقأأة تطبيأأق صأأيغ التمويأل المصأأرفي و بمأورة حق  -

 مستغانم(.دراسة حالة بن  القرض الرعبي الجزائر  )وكالة 
التطأرق مأن خأال  اختبأار الفرضأية الرئيسأيةتحقيأق األهأداا المرجأوة سأيتم و  لإلجابة عأن التسأاؤل المطأروحو 

 لممحاور التالية: 
 المتوسطة؛لصيغ الموجهة لممؤسسات الصغيرة و مختما اأوال: التمويل المصرفي و 

 رانيا: السياسة االقراضية لمبنو ؛
القأأأرض الرأأأعبي المتوسأأأطة عمأأأى مسأأأتوق بنأأأ  وجأأأه لممؤسسأأأات الصأأأغيرة و المرالرأأأا: واقأأأ  التمويأأأل المصأأأرفي 

 الجزائر  )وكالة مستغانم(.
 الصيغ الموجهة لممؤسسات الصغيرة و المتوسطةأوال:التمويل المصرفي و 

   :تمويل المصرفيال معنى -1
ضأأ  حيأأث ي   لرأأخص مأأا )طبيعأأي أو معنأأو (يمكأأن تعريأأا التمويأأل المصأأرفي بينأأه: يالرقأأة التأأي يوليهأأا البنأأ

تحت تصرفه مبمغا من النقود أو يكمفه فيه لفتأرة محأددة متفأق عميهأا بأين الطأرفين  ويقأوم المقتأرض فأي نهايتهأا 
بالوفأأأاء بالتزاماتأأأه وذلأأأ  لقأأأاء عائأأأد معأأأين يحصأأأل عميأأأه البنأأأ  مأأأن المقتأأأرض يتمرأأأل فأأأي: الفوائأأأد  العمأأأوالت 

 1مصاريايوال
 2:كن تصنيفهاوييخذ التمويل المصرفي عدة أركال مختمفة يم

 األجل؛تمويل طويل  -تمويل متوسط األجل -تمويل قصير األجل :حسب المدة إلى  -
 تمويل نراط االسترمار. –حسب طبيعة التمويل إلى: تمويل نراط االستغال   -

                                                
 .25ص: 2003صاح الدين حسن السيسي  القطاع المصرفي واالقتصاد  الوطني  عالم الكتب  القاهرة   - 1
2
 .57  الجزائر ص:2007  ديوان المطبوعات الجامعية 6الطاهر لطرش  تقنيات البنو  ط - 



إلأأى صأأيغ التمويأأل  الورقأأة البحريأأةهأأذا  ات األكرأأر تأأداوال عأأدة صأأيغ وسأأيتم التطأأرق فأأيفيكمأأا تيخأأذ هأأذب التصأأن
 نق لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة فقط.التي تم المصرفي

 . صيغ التمويل المصرفي: 2
 عمى العموم يتم توجيه القروض إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نحو دورتي االستغال واالسترمار.

 صيغ التمويل المصرفي الموجهة لنشاطات االستغالل: ( 2-1
:  ةمأدة قصأيرة والتأي ال تتجأاوز السأنبهأا المؤسسأات خأال  يقصد بنراطات االستغال كل العمميات التي تقأوم

وتيخأذ هأأذب األنرأطة الجانأأب األكبأر مأأن قأرض البنأأو  وتعأد أفضأأل أنأأواع   3كاإلنتأاج  التخأأزين  الرأراء والبيأأ ي
و  عأأدة طأأرق   ونظأأرا لأأذل  تتبأأ  البنأأ5  وذلأأ  لتأأدني مخاطرهأأا وقيامهأأا عمأأى التصأأفية الذاتيأأة4التوظيأأا لأأديها

 وذل  حسب نوع القطاع الذ  تنرط فيه أو حالتها المالية  ويمكن تصنيا هذب القروض إلى: لتمويمها 
 القروض العامة  القروض الخاصة  القروض بالتوقي  والقرض المستند .

 خالصة الدراسة الميدانية -2
أعأأاب يمكأأن ماحظأأة تطأأور مختمأأا صأأيغ المصأأرفي الممنوحأأة مأأن  مأأا سأأبق تقديمأأه فأأي الجأأداولمأأن خأأال 

         2014المتوسأطة خأال الفتأرة الممنأدة بأين سأنة ة و زائر  لمختما المؤسسات الصغير طرا القرض الرعبي الج
 . 2016و 

( و ياتالصأأيدلانرأأاء مأأ  البنأأ  هأأي قطأأاع الصأأحة )كرأأر اسأأتفادة مأأن التمويأأل و تعأأاما فبالنسأأبة لمقطاعأأات األ
 48-20-11كرأأأر تعأأأاما هأأأي الكفالأأأة البنكيأأأة )صأأأيغ التمويأأأل األالسأأأياحة. أمأأأا اع التجأأأارة والفندقأأأة و يميأأأه قطأأأ

 125609780.2 -دج 54363000 -دج 19107000خال الراث سنوات عمى التأوالي بقيمأة سسة( مؤ 
مؤسسأأة ( خأأال السأأنوات الأأراث عمأأى الترتيأأب بقيمأأة      14-19-18رأأم يميهأأا السأأحب عمأأى المكرأأوا )  دج

 دج  153950000 -دج 186880000 -دج 141580000
يأين ما 10بقيمأة  2004الأذ  ظهأر فقأط خأال سأنة في حين يغيأب التمويأل عأن طريأق تسأهيات الصأندوق 

دج استفادت منه مؤسسة واحدة  و قأروض الموسأم التأي لأم يعأد البنأ  يقأدمها  و تسأبيقات عمأى البضأائ  التأي 
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 .123ص: 2006ررد  صاح عبد الفتاح  التمويل المصرفي لممرروعات  دار النهضة العربية  القاهرة  - 



تعأأأد المؤسسأأأأات تعتمأأأأد عميهأأأأا  و أخيأأأأرا القأأأأرض اإليجأأأار  الأأأأذ  أصأأأأبحت تقدمأأأأه مؤسسأأأأات متخصصأأأأة فأأأأي 
 اإليجار.

نجأأأدها فأأأي تذبأأذب أو تطأأأور أو تراجأأأ  و ذلأأ  حسأأأب الحاجأأأة إليهأأا مأأأن طأأأرا أمأأا بالنسأأأبة لمقأأأروض األخأأرق 
 6 هالمؤسسات أو درجة إعتمادها من طرا البن   فعمى سبيل المرال التمويل عن طريأق الخصأم اسأتفادت منأ

دج  175500000بقيمأة  2015سأنة مؤسسات كذل   6دج و  267350000بقيمة  2014مؤسسات سنة 
سأأبيقات عمأى الصأأفقات العموميأة التأأي لأم تظهأأر و الت دج. 22000000بقيمأة  2016و مؤسسأتين فقأط سأأنة 

 مؤسسات صغيرة. 3دج استفادت منها  13000000بقيمة  2016و ظهرت سنة  2015و  2014سنتي 
% بالنسأأبة لمختمأأا قأأروض االسأأأتغال و  7.75فيمأأا يخأأص معأأدل الفائأأدة السأأائد لأأدق البنأأأ  ف نأأة يقأأدر بأأأ  

% مأأأن قيمأأأة  80بة لقأأأروض االسأأأترمار متوسأأأطة األجأأأل التأأأي يأأأتم تمويأأأل مأأأا نسأأأبته % بالنسأأأ 5.25بمعأأأدل 
االسترمار )تجهيزات  معأدات نقأل مأرا( أمأا بالنسأبة لمقأروض طويمأة األجأل ال يأتم منحهأا لممؤسسأات الصأغيرة 

 و المتوسطة و ذل  نظرا  الرتفاع درجة المخاطرة و طول فترة تجميد النقود من طرا البن .
  الكفالأأأة  الخصأأأم  تسأأأبيقات عمأأأى % فيمأأأا يخأأأص الضأأأمان االحتيأأأاطي 3هأأأا  تقأأأدر بمعأأأدل مأأأوالت ف نأمأأأا الع

% فيمأأت يخأأص القأأرض المسأأتند   و يأأتم تقأأديم تسأأبيقات عمأأى السأأأندات  2الضأأمانات الجمركيأأة. و بمعأأدل 
 % من قيمة السند. 80بنسبة 

 :الخاتمة
ا صأأيغ التمويأأأل المصأأأرفي التأأي يمكأأأن لمبنأأأو  عمأأى توضأأأيق مختمأأأب الورقأأأة البحريأأأة هتمأأأام فأأأي هأأذانصأأب اال

هياكأأل و إجأأراءات خدمأأة منحهأأا لممؤسسأأات الصأأغيرة و المتوسأأطة مأأن خأأال مأأا تكرسأأه الدولأأة مأأن تليأأات و 
الأأدائم لممؤسسأأات مأأن جهأأة  و ضأأمان اسأأترجاع القأأروض مأأن طأأرا البنأأو  مأأن جهأأة أخأأرق  لتأأوفير التمويأأل 

و البنأو  مأن مرأاكل متضأاربة تعيأق مسأارهما نحأو التطأور و بأالرغم مأن ذلأ  يعأاني كأل مأن المؤسسأات لكن 
 النمو و عميه يمكن حصر نتائج الدراسة في النقاط التالية:

المؤسسأأأات الصأأأغيرة و المتوسأأأطة النارأأأئة عأأأن طريأأأق الصأأأندوق الأأأوطني لمتأأأيمين عمأأأى البطالأأأة و الوكالأأأة  -
امتيأاز قأرض بأدون لمصأغر ف نهأا تسأتفيد مأن الوطنية لدعم ترأغيل الرأباب و الوكالأة الوطنيأة لتسأيير القأرض ا

ول الممفأات إال ال يأتم قبأو في بعض األحيأان الضأمانات الحيازيأة كأذل   تقوم بمنق الضمانات العقارية و الو  فوائد



قأأروض االسأأترمار باعتبارهأأا الضأأمان عمأأى حهأأا صأأندوق ضأأمان القأأروض و تضأأم رأأهادة يمنإذا كانأأت كاممأأة و 
 ب عمى منق القروض من طرا البن .كل األخطار التي يمكن أن تترت

 تفضيل البن  تقديم التمويل قصيرة األجل والنقص الرديد في تقديم التمويل طويل األجل؛ -
 استخدام البن  ألساليب التمويل التقميدية تماريا م  متطمبات المؤسسات وتفضيمها صيغة عن األخرق؛ -

لمتوسطة حسب ما تأم ماحظتأه لأيس مأن مسأؤولية ضعا مساهمة البنو  في تمويل المؤسسات الصغيرة وا -
 البن  بل بسبب عزوا المؤسسات في طمب التمويل نظرا لعدم قدرتها عمى التسديد؛

يوما لأدق الوكالأة و قأد تزيأد المأدة عأن ذلأ  إذا انتقمأت الممفأات إلأى  15إلى  1تستغرق دراسة الممفات  من  -
وضأ  تطبيأق سياسأة مركزيأة القأروض و فأرهر عمى األكرر.  3ى المديرية الجهوية أو المديرية العامة لتصل إل

سأأقا القأأروض المسأأموح بأأه لمبنأأو  عمأأى مسأأتوق الفأأروع و الوكأأاالت يأأؤد  إلأأى اسأأتغراق وقأأت طويأأل لدراسأأة 
 ممفات القروض؛

 وكالة مستغانم : CPAأهم العراقيل التي تواجه بن  القرض الرعبي الجزائر   -
 يونهم أو االمتناع الكمي عن التسديد .تيخر عماء البن  في تسديد د 
  .التيخر في مدة دراسة طمبات اإلقراض وهذا راج  إلى المديرية الجهوية لمغرب وهران وضواحيها 

 عدم قدرتها عمى تسديد ديونها و الفوائد المتراكمة.ة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و قمة خبر  -
 :المراجع
  3التجارية )مدخل اتخاذ القرارات(  مكتب العربي الحديث  ط إبراهيم منير الهند   إدارة البنو  (1

   مصر2003

   الجزائر2006إبراهيمي عبد اهلل  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة مركل التمويل   (2

 الجزائر  2008احمد بوراس  تمويل المنرآت االقتصادية  دار العموم لمنرر والتوزي   (3
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