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  :املقدمة العامة 
أضحت ،يف سياق حتديات النظام االقتصادي العاملي اجلديد وما طبعته من حتوالت على أكثر من صعيد 

اعا ط رافدا حقيقيا للتنمية الدائمة بشقيها االقتصادي واالجتماعي باعتبارها متثل قاملؤسسات الصغرية واملتوسطة
 وهذا نظرا ملا متتاز به من خصائص جتعلها أكثر مرونة وقدرة .منتجا للثروة وفضاء حيويا خللق فرص العمل  

  .على التعامل مع التقلبات والتغريات اليت حتدث على مستوى االقتصاد 
ئص اليت متتاز ا املؤسسات الصغرية واملتوسطة إال أا لن تستطيع حتقيق تنمية وإحداث منو لكن رغم اخلصا

 لذا  .جيات مناسبة ووفرت هلا البيئة املالئمة للنمو تي أنشأت وتطورت ومارست نشاطها يف ظل استراإذاإال 
هلذه املؤسسات، فأسست هلا األجهزة   بتوفري الرعاية والدعم  كإستراتيجية تنمويةهافقد بادرت الدول اليت تبنت

كما قامت املتخصصة، ووفرت هلا األطر التشريعية واهليكلية اليت تساعدها على القيام بدورها االقتصادي، 
وبال شك فإن هذه العناية واالهتمام الذي أولته تلك .  هلا  تقدمي املساعدة الفنية واملالية والتدريبية واإلداريةب

ونتيجة لذلك كان للمؤسسات الصغرية  ،ات قد ساهم يف تعزيز بقائها ويف تنمية قدرااالدول هلذه املؤسس
 . هلذه الدول وحتقيق التنميةواملتوسطة الدور الكبري يف حتقيق زيادة مطردة يف معدالت النمو االقتصادي

 فقد شرعت اجلزائر ،دية  وإدراكا منها ألمهية املؤسسات الصغرية و املتوسطة ودورها يف حتقيق التنمية االقتصا
 فاالعتماد على املؤسسات الصغرية واملتوسطة .يف توفري الظروف املساعدة على تنمية وترقية هذا القطاع 

حيث بدأت مظاهره مع ،لتحقيق التنمية االقتصادية املنشودة هو خيار تبنته اجلزائر مع خيار اقتصاد السوق 
تغيري تدرجيي  حات اليت قادا اجلزائر منذ الثمانينات واليت أدت إىلاإلصالف.العمليات األوىل إلعادة اهليكلة 

 كماللسياسة االقتصادية واالعتماد على قوى السوق، أفرز تغريات هامة خاصة يف هياكل االقتصاد الوطين،
 لة مماللمؤسسات اخلاصة واالعتراف بالدور اهلام الذي ميكن أن تلعبه يف التنمية الشام مسحت بإعادة االعتبار

و يف هذا السياق أنشئت   .أدى إىل بروز قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة كقاطرة حقيقية للنمو االقتصادي
و املتوسطة لتتكفل مبهمة يئة احمليط املالئم و   وزارة مكلفة بقطاع املؤسسات الصغرية1994يف سنة 

، ويظهر تهاأكرب لتنمي  أعطت جماال أوسع ودعما إضافة إىل أا .املؤسسات الظروف املواتية لترقية نشاط هذه
ذلك من خالل وضع ترسانة من القوانني والتشريعات دف إىل دعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة حىت 

  .تساهم يف حتقيق معدل منو يستجيب لربامج الدعم اليت أقرا الدولة
ارع وترية املفاوضات لالنضمام للمنظمة األورويب و تس ن اإلمضاء على اتفاق الشراكة مع اإلحتاد كما أ
لحدود االقتصادية، مما يفرض على عاتق الدولة بذل املزيد من لللتجارة سيؤدي حتما إىل انفتاح أكرب  العاملية

 اتؤسسامل تأهيل و العمل على الذي تنشط فيه املؤسسات الصغرية واملتوسطة اهودات لتحسني احمليط
  . العاملية وتشجيع االستثمار مواقع يف األسواقملواجهة املنافسة و حيازة 

إالّ أن قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر مل يتطور بالقدر الكايف مقارنة بعدة دول رائدة يف هذا 
 وصعوبات تواجه هذه املؤسسات واليت حتول دون حتقيق اال، ويرجع هذا البطء يف النمو إىل عدة عراقيل
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 ؛ضعف تنافسيتها سواء يف األسواق الداخلية أو اخلارجيةجند جوة، ومن أهم هذه املشاكل األهداف املر
صعوبة احلصول على املعلومات االقتصادية املضبوطة و احملينة اليت متكنها من رسم خمطط تسويق منتجاا يف 

ف ثقافة التقاول لدى معظم  العجز الكبري يف استعمال التكنولوجية احلديثة باإلضافة إىل ضع؛األسواق الدولية
 .شكل التمويليغري أن أهم مشكل يبقى يواجه املؤسسات الصغرية واملتوسطة هو املاملؤسسات 

حيث أصبح هذا املشكل املميز األهم للمؤسسات الصغرية واملتوسطة،و هذا الرتباط منوها وارتفاع عددها 
فتمويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة أصبح .راراامبدى جتاوزها ملشكلة التمويل اليت تظل احملدد األساسي لق

االنشغال األهم سواء بالنسبة ألصحاب هذه املؤسسات أو للسلطات العمومية  ،و أحد أهم احملاور األساسية 
  .للسياسات االقتصادية للدول 

ؤسسات نحاول دراسة مدى توفر أحد أهم عوامل اإلنتاج الضرورية إلنشاء وتطوير املسوعلى ضوء ماسبق 
 وهذا عن طريق تشخيص املشكل املايل للمؤسسات الصغرية الصغرية واملتوسطة واملتمثل يف رأس املال،
  :واملتوسطة يف اجلزائر وفقا لإلشكالية التالية

 مامدى فعالية آليات الدعم املايل اليت ؟وفيما يتلخص املشكل التمويلي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة 
   متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة؟م وضعتها الدولة يف دع

  : وعلى ضوء هذه اإلشكالية، تندرج األسئلة الثانوية التالية 
  مدى قدرة النظام املايل من توفري مصادر التمويل الضرورية إلستمراريتها وتنميتها؟ما -          
 ماهي معوقات ترقية قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة ؟-          

 ماهو الدور الذي تلعبه املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف حتقيق التنمية؟ -          

  ها اجلزائر لترقية هذه املؤسسات؟تما هي اآلليات والسياسات االقتصادية اليت اتبع-          
   خالل مراحل تطور االقتصاد اجلزائري ؟املؤسسات الصغرية واملتوسطةماهي مكانة -          
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  : الفرضيات 
 :لإلجابة على اإلشكالية وبغرض حتديد اإلطار املرجعي هلذا البحث نعتمد يف دراستنا على الفرضيات التالية 

يتلخص املشكل التمويلي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف عدم قدرا يف  :الفرضية األوىل -          
 احلصول على التمويل من املصادر اخلارجية؛

ختتلف حدة املشكل التمويلي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ، باختالف مراحل  :الفرضية الثانية -          
  ؛منوها و قدرا االبتكارية ، وكذا حسب النظام املايل للدولة اليت تنشط فيه 

ي  املؤسسات الصغرية واملتوسطة تنطوي على خصوصيات مميزة ، األمر الذإن : الفرضية الثالثة-          
 ؛صوصيتها خحيتم أن ختص مبصادر متويل تراعي 

بإعتبار أن اجلزائر ورثت نظاما ماليا عن النظام اإلشتراكي، هذا يعين أن هذا  : الفرضيةالرابعة-          
النظام ال يتماشى والتوجهات الليربالية اجلديدة للسياسة اإلقتصادية الوطنية األمر الذي سينعكس سلبا على 

  ؛ فري املوارد املالية للمؤسسات الصغرية واملتوسطةقدرته يف تو
 دعم متويل املؤسسات يف فعاالدورا  الدعم املايل اليت وفرا اجلزائر آليات ؤديت : الفرضيةاخلامسة-          

  .الصغرية واملتوسطة
  :أمهية البحث

وله والذي يعترب نقطة حساسة يف  املوضوع الذي يتناإىل هذا البحث يكتسي أمهية معتربة وهذا يعود أساسا إن
ا النوع من املؤسسات له أمهية كبرية يف احمليط االقتصادي ذفتمويل ه،جمال تنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة

  . تطورها و استمرارها يف النشاط،ه املؤسساتذا التمويل على عملية إنشاء هدتكمن يف أثر ه
وسطة والصغرية فهي ال جتد نفس االهتمام الذي جتده املؤسسات     فبالرغم من أمهية  ودور املؤسسات املت

خاصة يف الدول النامية، نظرا لعدم توفر  الكبرية من طرف البنوك وال حىت من طرف املؤسسات املالية األخرى
لذا . نظام معلومايت دقيق ميكن من تقييم وضعيتها وقدرا على السداد مما جيعل مستوى املخاطرة يبدو كبريا

فقد  أعطت الدولة جماال واسعا لدعم منو وترقية املؤسسات املتوسطة والصغرية من خالل إنشاء هياكل تم 
  .         خصيصا بدعمها، وإتباع سياسة نقدية دف إىل توفري التمويل الالزم هلذا النوع من املؤسسات
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 :أهداف البحث 
  :ن خالل هذا البحث حتقيق األهداف التالية   نسعى م
القدرة و الفعالية اليت يكتسبها قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة مبسامهته يف حل املشاكل  إبراز-          

  ؛اليت يتخبط فيها االقتصاد 
الستراتيجيات  أهم اإحدى أهم اخلصائص اليت جتعل من املؤسسات الصغرية واملتوسطة إبرازحماولة -          

 ؛التنموية الفعالة 

 الدعم اليت آلياتحماولة التعرف على تقنيات متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة وكذا خمتلف -          
  ؛توفرها بعض الدول 

  ؛ التعرف على خمتلف جوانب املشكل التمويلي -          
 استطاعت ولو نسبيا التقليل من حدة مشكلة  االستفادة من جتارب الدول اليتإىللفت االنتباه -          
  .التمويل 

وحملاولة إثبات مدى صحة  الفروض واإلجابة على إشكالية هذا البحث، سنعتمد على املنهج الوصفي التحليلي 
 و املنهج االستقرائي الذي يعترب اجلانب النظري للبحث والذي يهدف إىل مجع املعلومات وتصنيفها وحتليلها،

املنهج التارخيي لتحديد اإلطار التارخيي لنشأة وتطور املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف تخدام كما مت اس
  .اجلزائر

  :  يف حبثنا األدواتوقد قمنا باستخدام العديد من 
  ؛القوانني والتشريعات ذات الصلة بتنظيم وتأطري املؤسسات الصغرية واملتوسطة-          
 ؛التقارير اليت هلا صلة بواقع املؤسسات الصغرية واملتوسطة واإلحصائياتخمتلف -          

  . الدراسية اليت اهتمت باملوضوع األياماالستعانة بالدراسات السابقة وكذا خمتلف امللتقيات و -          
أربعة فصول، حناول من خالل الفصل األول املؤسسات الصغرية واملتوسطة  إىل و مت تقسيم هذا البحث 

اريف املعتمدة يف العديد من الدول للمؤسسات ع، التطرق فيه إىل خمتلف التاالقتصادية حتقيق التنمية ودورها يف
 وكخطوة موالية نقوم .الصغرية واملتوسطة دف التعرف على أهم املعايري املستخدمة يف تصنيف  املؤسسات 

 بالسرد والتحليل لبعض اإلحصائيات  تصاديةاالقبإبراز األمهية الكبرية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف التنمية 
   . العقبات اليت حتد من تطورهاأهم  إىل إضافة الدول املتقدمة،اقتصادياتحول مسامهات هذه املؤسسات يف 

التعرف على خمتلف مصادر التمويل سنحاول مصادر متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة، لثاين الفصل اويعاجل 
توضيح أبعاد املشكل التمويلي الذي تعاين منه املؤسسات  إىل إضافة رية واملتوسطة،املتاحة للمؤسسات الصغ

 .الصغرية واملتوسطة
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واقع املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر، حتديد مفهومها ونشأا  لفصل الثالثيف حني يتناول ا
 السياسات املطبقة أهمو يت تواجهها إضافة إىل التطرق إىل املشاكل ال الوطين، االقتصادوخصائصها ودورها يف 

  . هامن اجل تطوير
 مدى مسامهة  فيه إىل  التطرق ، سيتماجلزائر آليات متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الفصل الرابعأما 

بالتعرف ،اهليئات احلكومية يف حتسني القدرة التمويلية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة من املصادر اخلارجية 
تلف أساليب املساعدات املالية املقدمة من طرف اهليئات احلكومية للنهوض بقطاع املؤسسات الصغرية خمعلى 

آليات الدعم ا التعرف على ذوكواملتوسطة من خالل عرضنا للعديد من جتارب الدول الرائدة يف هذا اال ، 
 التطرق أيضا إىل أهم املشاكل التمويلية ،كما يتماملايل املوجهة لقطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر

  .  املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائراليت تعاين منها
ويف األخري اخلامتة اليت تتناول أهم النتائج اليت توصلنا إليها ، إضافة إىل صياغة مجلة من التوصيات واالقتراحات 

 .اليت نقدمها مع آفاق البحث 
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املؤسسات الصغرية واملتوسطة ودورها يف حتقيق التنمية : الفصل األول 

  االقتصادية
  :متهيد 

هذا ما .  ويعترب جماال واسعا ميتاز بتنوع أنشطته ومنتجاته حيتل قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة أمهية بالغة،
را هاما يف اقتصاديات الدول باعتبارها قادرة على أن تكون حمركات استثمارية رائدة يف التنمية جعله يلعب دو

والوسيلة املناسبة لتحقيق التنمية ، وكذا ملا هلا من إمكانيات هائلة متتلكها هذه املؤسسات لتحفيز النمو 
ليت تواجهها مع املبادرة إىل تشجيعها والتنمية من خالل االستثمار و إتباع سياسات حمددة لتقليل من العوائق ا

  .وتطويرها
ومن أجل دراسة أمهية املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف حتقيق التنمية يستلزم علينا معرفة ماهيتها ، خصائصها 

  .وخمتلف أشكاهلا باإلضافة إىل التعرف على أهم العراقيل اليت تعيق منوها 
   :تقسيم هذا الفصل كاآليتسيتم ولتحقيق ذلك 

سنتطرق إىل ماهية املؤسسات الصغرية واملتوسطة، الذي نتعرف من خالله على خمتلف العوامل اليت  :  أوال
مث خمتلف املعايري املستخدمة يف تعريف هذه املؤسسات، لنصل يف األخري إىل . تصعب من وضع تعريف موحد

اإلطار التعريفي هلذا النوع من بعض التعاريف املستخدمة يف العديد من الدول واملنظمات دف حتديد 
  املؤسسات

سنتعرف خبصائص وأشكال املؤسسات الصغرية واملتوسطة حيث سنحاول إبراز األشكال املختلفة  :  ثانيا
  .للمؤسسات املصنفة ضمن معايري معينة وكذا خمتلف خصائصها 

 من خالل إبراز دور هذه و يف األخري سيتم التعرف  على أمهية املؤسسات الصغرية واملتوسطة ومشكالا
 .املؤسسات يف اجلانب االقتصادي واالجتماعي وكذا خمتلف العراقيل اليت حتد من تطور واستمرارية املؤسسات
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  :  ماهية املؤسسات الصغرية واملتوسطة 1 –1
     ا ا يعترب تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة عامل أساسي لوضع السياسات والتشريعات املناسبة هلذ

لقطاع، دف بناء قواعد بيانية موثوق ا قابلة للتحليل ملساعدة كل األطراف املعنية، اليت هلا عالقات مباشرة 
  .بقطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة على وضع السياسات املناسبة ملختلف القضايا اليت تواجهه

       ليت تواجه اقتصاد كل بلد، نظرا الختالف كما يبقى تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة من التحديات ا

  .املعايري اليت يتم االعتماد عليها يف تقسيم املؤسسات، وهذا حسب مميزات كل دولة أو شكل اقتصادي   
   ويف هذا السياق سوف يتم التطرق إىل الصعوبات اليت تواجه استخالص تعريف موحد حيضى باالتفاق بني 

    لى أهم املعايري الكمية والنوعية اليت يستند عليها تصنيف هذه املؤسسات، ومن مث كل الدول، مث التعرف ع 

  .إعطاء مجلة من التعاريف املختلفة املعتمدة لدى بعض البلدان واملنظمات   
  :صعوبة تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة1-1-1

  1: امل أساسية هيميكن رد صعوبة التعريف املوحد هلذا القطاع إمجاال إىل ثالثة عو

 ؛عوامل اقتصادية _  

 ؛ عوامل تقنية _ 

 . عوامل سياسية _ 

 :العوامل االقتصادية   1-1-1-1

   :وتضم مايلي

 :  اختالف مستويات النمو1-1-1-1-1

 يف الواليات املتحدة *ويتمثل يف التطور الالمتكافئ بني خمتلف الدول واختالف مستويات النمو ، فامل ص م
كما أن .، أملانيا ،اليابان أو أي بلد صناعي آخر ،تعترب كبرية يف بلد نامي كاجلزائر أو سوريا مثالاألمريكية 

شروط النمو االقتصادي واالجتماعي تتباين من فترة ألخرى ، فما ميكن أن نسميها باملؤسسة الكبرية اآلن قد 
لتكنولوجي الذي حيدد بدوره أحجام ويؤثر أيضا املستوى ا. تصبح مؤسسة صغرية أو متوسطة يف فترة الحقة 

  .املؤسسات االقتصادية ،ويعكس التفاوت يف مستوى التطور االقتصادي 
  
  
 
 

                                                           

   .158   ص 2000،  2ة و املتوسطة يف تثمني عوامل االنتاج،  جملة دراسات اقتصادية  ،  عدد دمدوم كمال ،   دور املؤسسات الصغري 1 
. املؤسسات الصغرية واملتوسطة – هذا الرمز اختصارا لعبارة   م ص م *   
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  :تنوع األنشطة االقتصادية  1-1-1-1-2

إن تنوع األنشطة االقتصادية يغري يف أحجام املؤسسات ومييزها من فرع آلخر ، فاملؤسسات اليت تعمل يف 
 تعمل يف التجارة ،وختتلف املؤسسات اليت تنشط يف اال التجاري عن تلك اليت الصناعة غري املؤسسات اليت

وميكن أن نصنف املؤسسات االقتصادية كما أسلفنا حسب القطاعات االقتصادية إىل . تقدم خدمات وهكذا 
 إىل حيث ختتلف  تصنيفات امل ص م من قطاع إىل آخر الختالف احلاجة؛خدماتية ؛زراعية ؛صناعية جتارية  

العمالة ورأس املال ، فاملؤسسات الصناعية حتتاج لرؤوس أموال ضخمة إلقامة استثماراا أو التوسع فيها  اليت 
اخل ، كما حتتاج إىل يد عاملة كثرية مؤهلة ومتخصصة ، األمر الذي ...خمزون ؛آالت ؛تكون يف شكل مباين 

أما على املستوى التنظيمي . بنفس الدرجة ال يطرح يف املؤسسات التجارية أو اخلدماتية على األقل 
فاملؤسسات الصناعية وألجل التحكم يف أنشطتها حتتاج إىل هيكل تنظيمي أكثر تعقيدا يتم يف ظله توزيع املهام 

بينما املؤسسات التجارية ال حتتاج إىل مستوى تنظيمي . وحتديد األدوار واملستويات الختاذ القرارات املختلفة 
 وتوحد جهة إصدارها وهذا ما يفسر صعوبة  سم بالبساطة والوضوح وسهولة اختاذ القرارات ،معقد وإمنا يت

  .حتديد التعريف 
 :   اختالف فروع النشاط االقتصادي1-1-1-1-3

خيتلف النشاط االقتصادي وتتنوع فروعه ، فالنشاط التجاري ينقسم إىل جتارة بالتجزئة وجتارة اجلملة ، وأيضا 
والنشاط الصناعي بدوره ينقسم إىل فروع عدة . داد ينقسم إىل جتارة خارجية وجتارة داخلية على مستوى االمت

وختتلف كل مؤسسة حسب .اخل ... التعدنية ؛الكيميائية؛ التحويلية ؛غذائية؛منها الصناعات اإلستخراجية 
ملوجه لالستثمار ،  فامل ص م النشاط املنتمية إليه أو أحد فروعه ، وذلك بسبب تعداد اليد العاملة ورأس املال ا
  1 .يف جمال الصناعة التعدينية قد تكون كبرية يف جمال التجارة أو الصناعة الغذائية 

   :  العوامل التقنية2- 1-1-1

ويتلخص العامل التقين يف مستوى االندماج بني املؤسسات، فحيثما تكون هذه األخرية أكثر إندماجا يؤدي هذا 
ج ومتركزها يف مصنع واحد وبالتايل يتجه حجم املؤسسات إىل الكرب، بينما عندما تكون إىل توحد عملية اإلنتا

  .العملية اإلنتاجية جمزأة أو موزعة إىل عدد كبري من املؤسسات يؤدي ذلك إىل ظهورعدة م ص م
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 :  العوامل السياسية 1-1-1-3

تقدمي خمتلف املساعدات له، وتذليل تتمثل يف مدى اهتمام الدولة ومؤسساا بقطاع امل ص م وحماولة 
وعلى ضوء العامل السياسي ميكن حتديد .الصعوبات اليت تعترض طريقها من أجل توجيهه وترقيته ودعمه 

التعريف وتبيان حدوده والتمييز بني املؤسسات ،حسب رؤية واضعي السياسات واالستراتيجيات التنموية 
  .واملهتمني بشؤون هذا القطاع 

   : تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة معايري1-1-2
 تعدد املعايري اليت تستند إليها هذه التعاريف ، فمنها ما  إن حماولة حتديد تعريف جامع وشامل للم ص م يعترضه 

  طبيعة ؛حصة املؤسسة يف السوق؛ حجم األموال املستخدمة  ؛حجم املبيعات ؛يعتمد على حجم العمالة 
اخل ، لذلك وقع شبه إمجاع عام على االحتكام إىل جمموعة من املعايري و املؤشرات لوضع ...املسؤولية ؛امللكية  

  :إيضاح احلدود الفاصلة بينها و بني خمتلف املؤسسات األخرى  وتتمثل هذه املعايري يف 
  ؛املعايري الكمية - 
  . املعايري النوعية - 

  :املعايري الكمية 1-2-1-1
ن املعايري واملؤشرات الكمية لقياس أحجامها، وحماولة متييزها عن باقي إن تعريف امل ص م خيضع جلملة م
  .اخل ...مقدار القيمة املضافة ؛رقم األعمال  ؛رأس املال  ؛حجم العمالة  : املؤسسات، ومن بني هذه املعايري 

  :وسوف نتطرق لبعض أهم هذه املعايري 
  :معيار العمالة 1-1-2-1-1

 باملؤسسة هو أكثر املعايري استخداما للتفرقة بني امل ص م والكبرية ، وذلك لعدة يعترب معيار عدد املشتغلني
لسهولة استخدام هذا املعيار خاصة عند إجراء ؛ يف غالبية الدول – نسبيا –توفر بيانات العمالة :أسباب أمهها 

لتابعة للقطاع الواحد واليت تنتج كما أنه يسمح باملقارنة الدقيقة بني املؤسسات ا؛املقارنات الدولية أو القطاعية  
  .أنواعا متماثلة من السلع وتتقارب يف فنوا اإلنتاجية 

لكن يالحظ أن االسترشاد ذا املعيار وحده قد ال يعكس بالضرورة احلجم احلقيقي للمؤسسة بسبب إغفاله 
ة، هذا إىل جانب اعتماده على حلجم رؤوس األموال املستثمرة وتقنيات اإلنتاج املطبقة ودرجة الكثافة الرأمسالي

بيانات العمالة باألجر فقط وإغفاله للعمالة األسرية بدون أجر والعمالة املؤقتة واملومسية  وذلك على الرغم من 
انتشارها يف نطاق األعمال الصغرية ، مما يعين التقليل من حجم العمالة الفعلية املنتمية هلذا القطاع ،  وبالتايل من 

  .1ية يف اهليكل االقتصاديأمهيته النسب
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إضافة إىل أن هذا املعيار يواجه مشكلة عند تطبيقه من حيث االتفاق على احلد األقصى الفاصل بني امل ص م 
والكبرية ، ويالحظ أيضا اختالف هذا احلد من دولة ألخرى ، وداخل الدولة الواحدة من قطاع آلخر ، بل 

 .اجلهات املعنية بشؤون هذه املؤسسات وداخل نفس القطاع من فترة ألخرى ، وحبسب 

  : معيار رأس املال املستثمر2-1-2-1-1

يعترب معيار رأس املال املستثمر من املعايري األساسية اليت تستخدم يف التمييز بني املؤسسات الكبرية     وامل ص م 
 .1نظرا ألنه ميثل عنصرا هاما يف حتديد الطاقة اإلنتاجية

  :واجه صعوبات عديدة يف تطبيقه عمليا وهذا راجع إىل إال أن هذا املعيار ي
 صعوبة الفصل بني األموال واملمتلكات اخلاصة بصاحب املؤسسة،واألصول الرأمسالية للمؤسسة،وإغفال - 

صاحب املؤسسة لبعض مكونات رأس املال املستثمر أو عدم رغبته يف اإلفصاح عنها أو يف إظهارها بقيمتها 
 .احلقيقية 

حتديد املقصود برأس املال،  هل هو رأس املال املستثمر من ثابت وعامل أو رأس املال الثابت  مشكلة - 
فقط،ويفضل البعض رأس املال الثابت ، حيث أنه يعكس حجم الطاقة اإلنتاجية ويستبعد البعض فيه األراضي 

 .واملباين 

ت التشغيل ، وعدم إمكانية تقدير ير رأس املال العامل خاصة املخزون السلعي من اخلامات حتد صعوبة تق- 
فضال عن حساب القيمة يف حالة االستخدام . قيمة األراضي واملباين يف حالة متلك األراضي منذ فترة بعيدة 

املشترك للمبىن كوحدة سكنية وورشة عمل يف نفس الوقت ، إىل جانب صعوبة التقدير الدقيق لقيمة اآلالت 
املؤسسة عليها يف أوقات خمتلفة ولتغري قيمتها حسب معدالت اإلهالك،  واملعدات كأصول ثابتة نظرا حلصول 

والختالف القيمة دفترية لألصول عن القيمة السوقية احلالية،  فضال عن احتمال اعتماد املؤسسة على آالت 
 .ومعدات مستعملة واختالف قيمتها الشرائية عند االنتقال من يد إىل يد 

 على احلجم احلقيقي للمؤسسات ، باالعتماد على رأس املال وحده نظرا  عدم إمكانية التعرف الدقيق- 
 .لةفالختالف الفن اإلنتاجي بني املؤسسات وبني القطاعات املختلفة داخل الدولة الواحدة وبني الدول املخت

 ختتلف ويأخذ على هذا املعيار أنه ال يصلح مبفرده لتعريفها أو استخدامه كمعيار للمقارنة بني الدول ، حيث
قيمة النقود من دولة إىل أخرى بل ختتلف يف الدولة الواحدة حسب معدالت التضخم وارتفاع األسعار واحلالة 

  .فما تعترب مؤسسة صغرية أو متوسطة يف هذا العام قد ال تكون كذلك يف العام املقبل أو العكس 2االقتصادية ،
 

                                                           
 ص  ، 2007 ، لبنان ،بريوت ،  جمد املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع  ، إدارة وتنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة ، نبيل جواد  1

30 . 
 

ص  ، 2005 ، مصر ، مؤسسة شباب اجلامعة اإلسكندرية ،ات الصغرية  ودورها يف التنمية احمللية  الصناع،فتحي السيد عبد  أبو سيد امحد   2
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  :  معيار معامل رأس املال1-1-2-1-3

 هذا املعيار على كل من عدد العمال ورأس املال ،  وقد سبقت اإلشارة إىل أن كل معيار من يتم االعتماد يف
  .املعيارين مبفرد يوجه إليه بعض االنتقادات وبالتايل فاجلمع بينهما يقلل من هذه االنتقادات 

 املستخدم الذي ميزج بني املعيارين وميثل حجم رأس املال ) K/L(العمل / لذا وجد معامل رأس املال 
  )L(على عدد العمال ) K(، وحيسب بقسمة رأس املال الثابت  )L(بالنسبة للوحدة الواحدة من العمل 

 ) K/L(وغالبا ما يكون هذا املعيار. والناتج يعين كمية االستثمار الالزمة لتوظيف عامل واحد يف املؤسسة 
ل للم ص م ،ومرتفعا يف القطاعات الصناعية منخفضا يف القطاعات اليت تتميز بقلة رأس املال كما هو احلا

   .1للمؤسسات الكربى والعمالقة اليت حتتاج رأس مال كبري وذات التقدم الفين العايل 
إال أن هذا املعيار ال خيل من بعض أوجه القصور  ، فوضع حد أقصى للعمالة جبانب رقم معني لالستمارات 

يدة من العمال  رغم حاجتها إليهم ،وهذا خوفا من يؤدي إىل رفض بعض امل ص م أن توظف أعدادا جد
حرماا من بعض برامج احلكومة لدعمها كالقروض واملساعدات الفنية ،  مما يؤدي إىل ختفيض مسامهتها يف 

ولذلك أجرت اهلند تعديال يقضي بقصر تعريف امل ص م على رأس املال وحده . التخفيف من حجم البطالة
   .2ل ووضع حد أقصى لعدد العما

 : معيار حجم اإلنتاج أوقيمة اإلنتاج 1-1-2-1-4

يتم يف بعض الدول تطبيق معيار اإلنتاج السنوي للتمييز بني امل ص م والكبرية العاملة يف بعض القطاعات، 
وخاصة القطاع الصناعي، إال أن تطبيق هذا املعيار يواجه بعض الصعوبات أمهها عدم صالحيته بصفة عامة يف 

كما أن معيار حجم لإلنتاج ال يصلح يف حالة مؤسسات متعددة .  سات التجارية واخلدميةحالة املؤس
املنتجات لصعوبة اجلمع العيين، فضال عن أن معيار قيمة اإلنتاج يعيبه تأثر القيمة باألسعار مما قد يعطي نتائج 

  3.مضللة يف حاالت التغريات الكبرية يف األسعار
 :ضافة   معيار القيمة امل1-1-2-1-5

ويصلح هذا . يقصد بالقيمة املضافة صايف إنتاج املؤسسة بعد استبعاد قيمة املستلزمات الوسيطة املشتراة من الغري 
املعيار للتطبيق يف جمال النشاط الصناعي حيث ميكن حساب قيمة اإلنتاج أو املبيعات السنوية وقيمة املستلزمات 

هذا إىل جانب صعوبة . اء املقارنة بني األنشطة والقطاعات املختلفة الداخلة يف اإلنتاج ،ولكنه ال يصلح يف إجر
   .4حساب تكلفة املستلزمات والقيمة املضافة يف حالة امل ص م 

                                                           
ورقة حبث مقدمة ضمن امللتقى الدويل حول متطلبات تأهيل م ، إشكالية متويل البنوك للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر،بريش السعيد   1

    .320 ص  ، 18/04/2006-17 ، اجلزائر ،الشلف ،ة بن بوعلي  جامعة حسيب،ص م يف الدول العربية 
  2 .50ص  ، مرجع سابق ، فتحي السيد عبد أبو سيد امحد  

.9،ص مرجع سابق ،حسني عبد املطلب األسرج    3  

.نفس املرجع    4  
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   :  معيار رقم األعمال1-1-2-1-6

يعترب معيار رقم األعمال من املعايري احلديثة واملهمة ملعرفة قيمة وأمهية املؤسسات وتصنيفها من حيث 
يستخدم لقياس مستوى نشاط املشروع وقدراته التنافسية ،ويستعمل هذا املقياس بصورة كبرية يف احلجم،و

غري أن هذا املعيار تشوبه بعض النقائص و ال . أ و أوروبا ، و يرتبط بصورة أكثر باملؤسسات الصناعية.م.الو
اصل ألسعار السلع املباعة سريتفع يعرب بصورة صادقة عن حسن أداء املؤسسة ،نظرا ألنه يف حالة االرتفاع املتو

ولكن يف الواقع هو ناتج عن ارتفاع .رقم أعمال املؤسسة ويسود االعتقاد بأن ذلك نتيجة تطور أداء املؤسسة
أسعار السلع املباعة ، ولذلك يلجأ االقتصاديون على تصحيح الصورة عن طريق الرقم القياسي لتوضيح النمو 

إضافة إىل ذلك يواجه هذا املعيار صعوبة أحرى تكمن يف خضوع .مسي احلقيقي لرقم األعمال وليس اال
  1.املبيعات يف كثري من األحيان إىل الفترات املومسية،وهذا ما يؤكد بأن هذا املعيار ضروري ولكنه غريكاف

نستخلص من خالل عرضنا لبعض أهم املعايري الكمية لتصنيف امل ص م أا تطرح صعوبات كبرية أمهها 
 طريقة العمل ا على خمتلف األنشطة االقتصادية من بلد إىل آخر،ومع هذا يبقى املعيار السائد غالبا اختالف

هو معيار عدد العمال على أساس أنه سهل التوفر واأليسر حتصيال فيما خيص نشاطات املؤسسة إضافة إىل 
  .معيارين مها رقم األعمال والقيمة املضافة 

  :   املعايري النوعية1-1-2-2

أو ؛تأخذ معايري النوعية العديد من الفروقات اخلاصة،  سواء تعلق األمر باملؤسسة نفسها كاملعيار القانوين 
 أو التقنية املستخدمة ، ويتعدى املعيار النوعي إىل حدود أخرى أكثر تعقيدا كأن تصنف ؛معيار فرع النشاط

أو طرق مشاركة صاحب املشروع يف ؛وق حجم الس؛ اهليكل التنظيمي ؛املؤسسات حسب طبيعة العمل ا 
وألجل توضيح احلدود  . 2العمل ا ، وبالتايل لكل هذه املعايري ميزة نوعية خيتص ا كل مشروع عن اآلخر 

الفاصلة بني امل ص م وباقي املؤسسات االقتصادية األخرى وجب إدراج مجلة من املعايري النوعية واليت من 
  3: أمهها 

 : اللية االستق1-1-2-2-1

وتعين استقاللية املشروع من أي تكتالت اقتصادية وبذلك تستثىن فروع املؤسسات الكربى وميكن أن يطلق 
على هذا املعيار اسم املعيار القانوين، وأيضا استقاللية اإلدارة والعمل ، وأن يكون املدير هو املالك دون تدخل 

بع الشخصي وينفرد املدير يف اختاذ القرارات، وأن مبعىن أن حيمل الطا. هيئات خارجية يف عمل املؤسسة 
  .يتحمل صاحب أو أصحاب املؤسسة املسؤولية الكاملة فيما خيص التزامات املشروع اجتاه الغري 

                                                           

  1 .320  ص  ، مرجع سابق،بريش السعيد   
 ورقة حبث مقدمة ضمن امللتقى الدويل حول متطلبات تأهيل م ص م يف ، متويلها يف اجلزائراملؤسسات الصغرية واملتوسطة ومشاكل،  سحنون مسري2

    .424 ص  18/04/2006- 17 ، اجلزائر ،الشلف ، جامعة حسيبة بن بوعلي ،الدول العربية 
   12 ص ،2008، مصر ، املؤسسات الصغرية والتوسطة و مشكالت متويلها،ايتراك للنشر والتوزيع ،القاهرة ،خوين رابح  3
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 : امللكية 1-1-2-2-2

تتميز امل ص م بامللكية الفردية وغري تابعة ألي مؤسسة كربى، أو معظمها تابع للقطاع اخلاص يف شكل 
  .شركات أموال وقد تكون ملكيتها ملكية عامة أو خمتلطة مؤسسات أو 

 : احلصة من السوق1-1-2-2-3

  :إن احلصة السوقية للم ص م تكون حمدودة وذلك لألسباب التالية 
 ؛ صغر حجم املؤسسة - 

 ؛ صغر حجم اإلنتاج - 

 ؛ ضآلة حجم رأس املال - 

 ؛ حملية النشاط - 

 ؛تميز بضيقها  اإلنتاج موجه لألسواق احمللية واليت ت- 

  . املنافسة الشديدة بني امل ص م يف اإلمكانيات والظروف - 
 : حملية النشاط1-1-2-2-4

نعين مبحلية النشاط أن يقتصر النشاط على منطقة أو مكان واحد وتكون معروفة فيه ، وأن ال متارس نشاطها 
وهذا ال مينع .  إليه يف املنطقةمن خالل عدة فروع تشكل حجما صغريا نسبيا يف قطاع اإلنتاج الذي تنتمي 

 .امتداد النشاط التسويقي للمنتجات إىل مناطق أخرى يف الداخل أو اخلارج 

 :  ا�����ر ا������� 1-1-2-2-5

: تتصف امل ص م  وفقا هلذا املعيار ،إذا  اتسمت خباصيتني أو أكثر من اخلواص  التالية
 1  

 ؛ اجلمع بني امللكية و اإلدارة-

  ؛ي رأس  املال  قلة  مالك- 
  ؛ضيق نطاق اإلنتاج و تركزه يف سلعة أو خدمة حمددة  -
  ؛ صغر حجم الطاقة اإلنتاجية- 
 ؛ حملية إىل حد كبري - 

  .   االعتماد و بشكل كبري على املصادر احمللية للتمويل- 
  
  
  
  

                                                           

 
1

    231بريش سعيد،  مرجع سابق  ،ص   
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  :  تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة  1-1-3

 تعريف امل ص م قد ختتلف من دولة إىل أخرى ، كما أا قد انطالقا مما سبق فإن املعايري املستخدمة يف
ختتلف من قطاع إىل آخر يف اإلطار احمللي للدولة ، وهذا حسب مميزات كل دولة أو تكتل اقتصادي وكذا 
درجة النمو  ،فبعض املؤسسات اليت تعد صغرية أو متوسطة يف بعض الدول املتقدمة قد تقيم ضمن مؤسسات 

  .لدول النامية كبرية يف بعض ا
 .ولتوضيح هذا سنحاول التعرض موعة من التعارف ي بعض الدول وبعض املنظمات 

  :  تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف بعض الدول1-1-3-1

  :فيما يلي سنحاول إدراج تعاريف بعض الدول 
   تعريف الواليات املتحدة االمريكية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة1-1-3-1-1

أ حسب رؤية كل جهة مهتمة ذا القطاع ، وفيما يلي أهم هذه .م.ختتلف وتتنوع  تعاريف امل ص م يف الو
  :التعاريف 

 

 :  تعريف جلنة التنمية االقتصادية األمريكية 1-1-3-1-1-1

  1: تعرف هذه اللجنة امل ص م على مجلة من املعايري ومن أمهها 
 ؛ مالك املشروع استقالل اإلدارة وأن يكون املدير هو -

 ؛ أن يتم تدبري رأس مال املطلوب بواسطة شخص أو عدد حمدود من األفراد - 
 ؛حملية نشاط املنشأة ،حيث يقيم العاملون وأصحاب املشروع يف نفس املنطقة اليت يقام فيها املشروع- 

ن ذلك خيتلف حجم األعمال املنفذة أو حجم النشاط السنوي ، وتضع حدودا عليا لذلك على الرغم من أ- 
 .من جمال آلخر 

 :  تعريف إدارة املشروعات الصغرية األمريكية 1-1-3-1-1-2

تضع هذه اإلدارة عددا من املعايري اليت تعتمد عليها يف حتديد ماهية املؤسسات الصغرية كأساس لتقرير أحقيتها 
  من الضرائب املستحقة يف احلصول على تسهيالت واملساعدات احلكومية ،و تقرير إعفائها من كل أو جزء

 
  2 :ومن أهم هذه املعايري 

 ؛ استقاللية اإلدارة وامللكية - 

 ؛ حمدودية نصيب املنشأة من السوق - 

                                                           
  5 ، ص 1993  مسري عالم ،إدارة املشروعات الصناعية الصغرية ،مطبعة مركز جامعة القاهرة للتعليم املفتوح ،القاهرة ،مصر، 1
    5، ص نفس املرجع    2
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  عامل، وإن كان ميكن التغاضي عن هذا احلد يف250 أن ال يزيد عدد العاملني يف املؤسسة الصغرية عن - 

 ؛ عامل 1500بعض احلاالت ليصل عدد العمال إىل 

 ؛ مليون دوالر09ال يزيد إمجايل األموال املستثمرة عن  أن - 

 ؛ مليون دوالر 4.5 أن ال تزيد القيمة املضافة السنوية للمنشأة عن - 

  . ألف دوالر 450 أن ال تتعدى األرباح الصافية احملققة خالل العامني اآلخرين عن - 
 :  تعريف هيأة املؤسسات الصغرية 1-1-3-1-1-3

 1لوكة ملكية مستقلة وجيري تشغيلها بصورة مستقلة وليست مسيطرة يف جمال   عملهاتعرف بأا شركة مم
  .،وغالبا ما تكون صغرية احلجم فيما يتعلق باملبيعات و عدد العاملني مقارنة بالشركات األخرى
  2: كما  قد مت حتديد مفهوم امل ص م باالعتماد على معيار حجم املبيعات وعدد العمال كما يلي 

 . مليون دوالر أمريكي كمبيعات سنوية 05 إىل 01: ؤسسات اخلدماتية والتجارة بالتجزئة  امل- 

 . مليون دوالر أمريكي كمبيعات سنوية 15 إىل 05:  مؤسسة التجارة باجلملة - 

 . عامل أو أقل 500عدد العمال :  مؤسسات صناعية - 

  :  تعريف اليابان للمؤسسات الصغرية واملتوسطة 1-1-3-1-2
إمجايل االستثمارات أو رأس املال وعدد : مد اليابان يف تصنيفها للم ص م يف كل القطاعات على معيارين تعت

  3: وهذا كاآليت.العمال ، لكن درجة تطبيق هذين املعيارين خيتلف من قطاع إىل آخر
أقل  مارات  عامل وإمجايل استث300عدد لعمال ال يتعدى : الصناعات التحويلية واملعدنية وخدمات النقل- 

 . مليون ين 300من 

 . مليون ين50 عامل وإمجايل استثمارات أقل من 100عدد العمال ال يتعدى :  قطاع اخلدمات - 

 . مليون ين 100 عامل وإمجايل استثمارات 100عدد العمال ال يتعدى :  التجارة باجلملة - 

  . مليون ين 50مارات  عامل وإمجايل استث50عدد العمال ال يتعدى :   التجارة بالتجزئة- 
  :   تعريف كندا للمؤسسات الصغرية واملتوسطة1-1-3-1-3

 4: ختتلف تعاريف امل ص م يف كندا حسب اجلهة اليت تقوم بوضعه ومن بني أهم هذه التعاريف

                                                           
البحوث االقتصادية ملشروع تنمية سياسات املشروعات الصغرية دراسة عن تعريف مشروعات متناهية الصغر و الصغرية و املتوسطة ، منتدى   1

      :   على املوقع االلكتروين .2003واملتوسط يف وزارة التجارة اخلارجية و مركز البحوث و التنمية الدولية كندي، اكتوبر 
www.SME.gov.eg. 

جامعة , أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه , ، دراسة حالة اجلزائر   خللف عثمان، واقع املؤسسات الصغرية واملتوسطة وسبل دعمها وتنميتها  2
   .14ص   , 2004اجلزائر 

   مرجع سابق   دراسة عن تعريف مشروعات متناهية الصغر و الصغرية و املتوسطة ، 3
www.pch.gc.ca/progs/ac.ca/pubs/profile/15-F.cfm 4   
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 تعرف وزارة الصناعة الكندية امل ص م اليت تنشط يف القطاع اخلدمي، على أا تلك املؤسسات اليت توظف - 
أما امل ص م اليت تنشط يف القطاع .  مليون دوالر كندي كمداخيل سنوية 25عامل وحتقق 300ن أقل م

 . مليون دوالر كندي كمداخيل سنوية 25 عامل وحتقق 500الصناعي فهي تلك اليت توظف أقل من 

 . عامل أو أقل 500 يعرف بنك التنمية الكندي امل ص م بأا املؤسسات اليت توظف - 

 امل ص م اليت  Exporation et développement a canadaمة التصدير والتطوير لكندا وتعرف منظ -
 .تنشط يف التصدير، بأا املؤسسة اليت يبلغ حجم مبيعاا من التصدير أقل من مليون دوالر كندي 

سات  امل ص م بأا املؤسl’association des banquiers canadiens تعرف مجعية املصارفة الكنديني - 
 . مليون دوالر كندي أو أقل50اليت يقدر رأمساهلا السنوي بـ 

 1:أما التعريف التشريعي فهو الوارد بقانون متويل األعمال الصغرية وهو كما يلي 

املؤسسة الصغرية هو املشروع الذي ينفذ أو على وشك التنفيذ يف كندا بغرض الكسب أو الربح وذو عائد " 
 ماليني دوالر أو أقل من ذلك يف العام املايل للمشروع الذي تتم خالله املوافقة 05سنوي إمجايل ال يزيد على 

وال يتضمن املؤسسات الزراعية أو أي عمل يكون هدفه . على القرض من جانب املقرض بالنسبة ال املشروع 
  ."تعزيز األغراض اخلريية أو الدينية 

  : واملتوسطة   التعريف الربيطاين للمؤسسات الصغرية1-1-3-1-4
 املؤسسة الصغرية أو املتوسطة بأا ذلك املشروع 1985عرف قانون الشركات الربيطاين الذي صدر عام 

  2: الذي يستويف شرطني أو أكثر من الشروط التالية 
 . مليون دوالر أمريكي 14حجم تداول سنوي ال يزيد عن - 

 .كي  مليون دوالر أمري65.6حجم رأس مال مستثمر ال يزيد عن - 

  . عامل 250عدد العمال و املوظفني ال يزيد عن - 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  www.ssic2008.com/assets/files/pdf/101-150/118.pdf1  
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 32 

  :  التعريف التركي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة1-1-3-1-5
  1 :هناك عدة تعاريف للم ص م من بينها

و  ،  عمال9- 1 تعرف غرفة الصناعات للمؤسسات الصغرية على أا تلك املؤسسات اليت يعمل ا بني - 
 . عامل 99- 20 هي يعمل ا املؤسسات املتوسطة

 عامل و 100 للمؤسسات الصغرية على أا تلك املؤسسات اليت يعمل ا أقل من HALK تعرف بنك - 
 ألف دوالر أمريكي ، و املؤسسات املتوسطة على أا تلك املؤسسات اليت يعمل 25إمجايل أصوهلا أقل من 

وقد جرى تعديل احلد املتعلق . لف دوالر أمريكي  أ125 عامل و إمجايل األصول تقل عن 250ا أقل من 
 . بسبب ارتفاع معدالت التضخم 1995باألصول عدة مرات ، كان آخرها يف 

 أما تعريف املعهد احلكومي لإلحصاء فقد عرف املؤسسات املتناهية الصغر والصغرية واملتوسطة على أا - 
 . عامال على التوايل 199- 50,  عامال 49- 10, عمال 9-1املؤسسات اليت يعمل ا 

 عامل كحد 150تعرف وكالة وزارة املالية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة بأا املؤسسات اليت توظف  -
 مليون لرية 50أقصى ،وقيمة كامل أصوهلا مبا يف ذلك األرض واملباين املدونة يف دفاترها ومستنداا يف حدود 

  ).سسات لإلعفاءات الضريبية والرسوم اجلمركيةهذا التعريف استخدم ليؤهل املؤ.( تركية 
 200تعرف وكالة وزارة التجارة اخلارجية املؤسسات الصغرية واملتوسطة بأا املؤسسات اليت توظف  -

هذا التعريف . مليون دوالر 02عامل كحد أقصى واليت يبلغ صايف قيمة أصوهلا مبا يف ذلك األرض واملباين 
 االستفادة من برامج تنمية وتشجيع الصادرات ، كما أعطى هذا التعريف يستخدم لتمكني املؤسسات من

 2 .القوة التشريعية، على أساس أنه جزء من القرار املتعلق مبساعدات الدولة لصادرات املؤسسات الصغرية 

  :  تعريف تايالند للمؤسسات الصغرية واملتوسطة 1-1-3-1-6
وير وتعديل تعريف رمسي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، دون تعد تايالند الدولة الوحيدة اليت قامت بتط

وبالرغم من وجود إحصاءات عن عدد العاملني وصايف .االعتماد على عدد العاملني كأحد معايري التعريف 
املشكلة من ممثلني عن كافة اجلبهات املعنية قد اقترحت تقسيما يعتمد باألساس * 3املتحصالت فإن جلنة اخلرباء

 :ة األصول الثابتة متضمنة األرض والقطاع االقتصادي لكل مؤسسة ، وهذا ما يوضحه اجلدول التايل على قيم

 
  
 

                                                           
   ع سابق مرج  دراسة عن تعريف مشروعات متناهية الصغر و الصغرية و املتوسطة ، 1

  www.ssic2008.com/assets/files/pdf/101-150/118.pdf2  
, الزراعي التعاوين البنك , البنك املركزي , وزارة التجارة , وزارة املالية , وزارة الصناعة : اللجنة املفتوحة ضمت ممثلني عن اجلبهات التالية * 

املؤسسة , مؤسسة ضمان ائتمان الصناعات الصغرية , مؤسسة متويل الصناعات الصغرية, بنك االدخار احلكومي , بنك الصادرات والواردات 
  .الغرفة التجارية التايالندية , احتاد الصناعات التايالندية , التايالندية لتمويل املنشآت الصناعية 
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  .تعريف تايالند للمؤسسات الصغرية واملتوسطة : 01اجلدول رقم 

  قيمة األصول الثابتة  
  مؤسسة صغرية  مؤسسة متوسطة  القطاع
   ألف دوالر125أقل من    ألف دوالر500أقل من   صناعة

   ألف دوالر125أقل من    ألف دوالر500أقل من   دماتخ
   ألف دوالر125أقل من    ألف دوالر250أقل من   جتارة مجلة
   ألف دوالر75أقل من    ألف دوالر150أقل من   جتارة جتزئة

pdf.118/150-101/pdf/esfil/assets/com.2008ssic.www  : source  

 ظهرت احلاجة على 1999 ،  وحبلول شهر عام 1998إال أن هذا التعريف مل يتم تطبيقه إال يف ديسمرب 
تطبيق تعريف جديد ، وذلك للتعامل مع موضوعني هامني مل يتم تناوهلما بشكل مالئم عند االعتماد على 

 احلاجة إىل تقييم املؤسسات بطريقة تعكس احلاجة للربامج حجم األصول الثابتة هذه املوضوعات تضمنت
شركة لصناعة األثاث اخلشبية وهلا هيكل رأمسال بسيط ، وتعتمد على األدوات : والسياسات املختلفة فمثال 

اليدوية ، وعدد كبري من العاملني ، بناء على معيار األصول الثابتة فإن هذه الشركة تكون يف نفس الفئة مع 
صغرية احلجم ماديا وذات تقنية عالية وعدد صغري من العاملني، ومن الواضح اختالفات حاجات هذين شركة 

  .املشروعني ومسامهاما احملتملة يف االقتصاد
وتقوم تايالند حاليا بتطبيق تعريف ذو معيارين ، حيث تعرف املؤسسات الصغرية بأا تلك املؤسسات اليت 

)  مليون دوالر 2.5(  مليون بات 100صناعات كثيفة العمالة ،وأقل من  عامل يف ال200لديها أقل من 
  1إمجايل أصول بالنسبة للمشروعات كثيفة رأمسال 

  :   تعريف مصر للمؤسسات الصغرية واملتوسطة1-1-3-1-7

  2: تعددت التعاريف يف مجهورية مصر حسب اجلهة الصادرة عنها التعريف ومن أمهها 
 عامل، على 50حيث تعرف املؤسسات الصغرية بأا منشآت يعمل ا أقل من :  تعريف وزارة التخطيط-

 .أن يؤخذ أسلوب اإلنتاج املستخدم 

 مليون جنيه وعدد العمال أقل 1.4فقد حدد بنك التنمية الصناعية رأمسال : تعريف مؤسسات التمويل -
 عامال إىل أقل من 10مال من  عامال ، وبالنسبة للمجالس القومية املتخصصة فقد حدد عدد الع50من 
 ألف جنيه 50 ألف جنيه ، أما صندوق االجتماعي للتنمية فقد حدد 500رأمسال املعدات +  عامل 100

 . ألف جنيه يف حالة اشتراك أكثر من أربعة مستفيدين من املشروع 200و قد يصل إىل 

                                                           
  www.ssic2008.com/assets/files/pdf/101-105/118.pdf  1    

   .56فتحي السيد عبده أبو سيد امحد ، مرجع سابق ،ص   2
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 فأقل ، وقد يصل 09دد عماهلا من يعرفها على أا كل منشأة يكون ع : تعريف اجلهاز املصريف لإلحصاء-
  . يف حاالت أخرى 20إىل 
  :  تعريف األردن للمؤسسات الصغرية واملتوسطة1-1-3-1-8

ال يوجد تعريف واضح وحمدد جممع عليه لتحديد ماهية املؤسسات الصغرية يف األردن ، ورغم االعتماد على 
إال أن هناك تباين واضح على مستوى املؤسسات عدد العاملني كمعيار لتحديد األنواع املختلفة للمؤسسات ، 

  :الرمسية املختلفة كما يبينه اجلدول املوايل 
  تعريف األردن للمؤسسات الصغرية : 02اجلدول رقم 

  عدد العمال  املنظمة
 دائرة اإلحصاءات العامة -

 مؤسسة الضمان االجتماعي -

 غرف الصناعة -

 األمم املتحدة للتنمية الصناعية -

 التجارةوزارة الصناعة و -

 اجلمعية امللكية العلمية -

 املشروع املقترح -

  جائزة امللك عبد اهللا الثاين للتميز -

  أقل من مخسة
//     //  

  أقل من عشرة
//       //  

5 -9  
1-19  
5-19  

 100أقل من ,  عامل منظمة صغرية ومتوسطة صناعية 30أقل من 
  .عامل منظمة صغرية ومتوسطة خدمية 

 65 ،ص 2006 النجار، الريادة وإدارة أعمال، دار حامد للنشر والتوزيع ، األردن فايز مجعة صاحل : املصدر

إال أنه مت تقدمي مشروع لتصنيف املؤسسات يف األردن يعتمد على تصنيف اجلمعية العلمية امللكية ، كما يبينه 
 :اجلدول التايل 

  .تعريف األردن للمؤسسات الصغرية واملتوسطة : 03اجلدول رقم 

  عدد العمال  نظماتنوع امل
 املنظمات الصغرى - 

 املنظمات الصغرية - 

 املنظمات املتوسطة - 

  املنظمات الكبرية - 

1-4  
5-19  

20 -99  
  عامل فأكثر100

   .67  فايز مجعة صاحل النجار ، مرجع سابق ،ص  املصدر
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  :  تعريف بعض املنظمات والتكتالت للمؤسسات الصغرية واملتوسطة 1-1-3-2
بني  كبرية بني الدول يف تعريف م ص م ، مما جيعل من الصعوبة إجراء مقارنة دولية مانظرا لوجود اختالفات 

ومن أجل مواجهة صعوبات املقارنات ظهرت مبادرات لوضع تعريف موحد . خمتلف اقتصاديات يف العامل 
  : أمههامعترف به إقليميا أو دوليا من طرف بعض املنظمات والتكتالت االقتصادية،واليت سيتم التطرق إىل

  :  تعريف بعض املنظمات 1-1-3-2-1

 تعريف منظمة التعاون والتطوير االقتصادي للمؤسسات الصغرية 1-1-3-2-1-1

 :واملتوسطة

  1  :مت تعريف املؤسسات حسب منظمة التعاون والتطوير االقتصادي كما يلي
 . عامل 19املؤسسة املصغرة اليت تشغل حىت - 

 . عامل 99 إىل 20 املؤسسة الصغرية اليت تشغل من- 

 . عامل 439 إىل 100املؤسسة املتوسطة هي اليت تشغل من - 

  :  تعريف البنك الدويل للم ص م1-1-3-2-1-2

يعرف البنك الدويل عن طريق فرعه املؤسسة الدولية للتمويل ما بني ثالثة أنواع من املؤسسات الصغرية 
 :واملتوسطة وهي 

 عمال ، وإمجايل أصوهلا أقل من 10تلك املؤسسة اليت ال يتجاوز عماهلا  تعرف على أا :  املؤسسة املصغرة- 
 . دوالر أمريكي 100.000

 3 موظف ،وتبلغ أصوهلا أقل من 50 عمال و أقل من 10هي اليت تضم أكثر من : املؤسسة الصغرية - 
 . دوالر 100.000مليون دوالر أمريكي ، وأكثر من 

 مليون دوالر 15أما أصوهلا فهي أقل من ,  موظف 300ها أقل من تبلغ عدد موظفي: املؤسسة املتوسطة - 
 .أمريكي 

 :  تعريف األمم املتحدة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة1-1-3-2-1-3

 اعتمدت جلنة األمم املتحدة للتنمية الصناعية للم ص م يف الدول النامية على معيار اليد العاملة يف

عامل ، واملتوسطة هي اليت يعمل 19-  15 على أا توظف ما بني تصنيفها ، حيث عرفت املؤسسة الصغرية
2 عامل 100 عامل ، يف حني أن الكبرية يعمل ا أكثر من 20 – 99ا من 

  .  

                                                           
 يف العلوم  االقتصادية ، كلية علوم  استراتيجية تطوير قطاع م ص م ، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري،محيد ش احممد    1

  17ص   , 2007اقتصادية وعلوم التسيري،  اجلزائر ، 
 ورقة حبث مقدمة ضمن الدورة التدريبية الدولية حول متويل مشروعات ، التمويل على طريق القنوات التمويلية غري رمسية ،  حممد عبد احلليم  2

   .02ص ,   2003 ماي ، سطيف جامعة فرحات عباس،ية صغرية ومتوسطة وتطويرها يف اقتصاديات مغارب
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  :  تعريف بعض التكتالت للمؤسسات الصغرية واملتوسطة 1-1-3-2-2

  :تعريف احتاد بلدان جنوب شرق آسيا للمؤسسات الصغريةاملتوسطة 1-1-3-2-2-1
 Brunch etبرونش و هيميرت "تعرف املؤسسات الصغرية واملتوسطة من خالل الدراسة اليت قام ا 

Hiemenz"  يف إطار احتاد شعوب بالد جنوب شرق آسيا ، وذلك اعتمادا على معيار عدد العمال و قد 
  1:صنفت امل ص م وفقا لذلك كما يلي 

 . عمال9-1عدد عماهلا حمصور بني : مؤسسة مصغرة - 

  . عامال49 - 10عدد عماهلا حمصور بني : مؤسسة صغرية - 

  عامال99 – 50عدد عماهلا حمصور بني : مؤسسة متوسطة -

 . عامل 100تشغل على األقل : مؤسسة كبرية -

  : تعريف االحتاد األورويب للمؤسسات الصغرية واملتوسطة  2 –  1-1-3-2-2

تصادية االقليمية اليت بادرت بوضع تعريف موحد للم ص م يتالءم يعترب االحتاد األورويب من أهم التكتالت االق
وخصائص البنية االقتصادية للدول األعضاء ، ويف هذا اإلطار هناك تعريفني أساسيني سيتم توضيحهما فيما 

  :يلي 
،مت تعريف امل ص م على 1996 أفريل 03إطار توصية االحتاد األورويب لـ  : 1996*حسب توصية  •

 أا
2
 :  

 عامال ، وقد فرق  يف تعريفه بني املؤسسات املصغرة اليت تتضمن ما بني 250ل مؤسسة توظف أقل من ك- 
 عامل، وأخريا مؤسسات متوسطة ما بني 49-10 عمال ، مؤسسات صغرية واليت تضم ما بني 1-9
 . عامل50-249

 مليون أورو بالنسبة 07 مليون أورو بالنسبة للمؤسسة متوسطة و 40حتقق رقم أعمال سنوي ال يتجاوز - 
 .للمؤسسة الصغرية 

 مليون أورو بالنسبة 05 مليون أورو بالنسبة ملؤسسة متوسطة و27جمموع امليزانية السنوي ال يتعدى - 
  .ملؤسسة صغرية

أن ال  إضافة إىل املعايري السابقة ، فال بد من توفر شرط االستقاللية حىت تكون املؤسسة صغرية أو متوسطة ، يعين 
   % .25 مسامهة الشخص يف رأس املال على تزيد

                                                           
   111 ص1998، ،طبعة الثانية،القاهرة مصر،الدار الدولية للنشر والتوزيع, الصغريةاألعمالمنشات ،  ترمجة صليب بطرس ،جالن سبنسرهل   1

.net/UE /definition .des.pme.htm    www.lescinter 
2

  

، إيطاليا، لكسمبورغ، هولندا، ا، فرنسا، أملانيا، بريطانيا، اليونان، ايرلندكبلجيكا، الدامنار: 1996 لسنة  الدول األعضاء يف اإلحتاد األوريب*
  .الربتغال، إسبانيا، السويد، فنلندا، النمسا
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 وهذا أدى إىل تغيري البنية االقتصادية لدول ** 2004لكن نظرا لدخول عدد من الدول إىل االحتاد األورويب سنة 
  .االحتاد،وهذا ما جعلها تفكر يف إعادة النظر يف تعريف م ص م مما يتماشى مع الوضع اجلديد 

رقم األعمال ، جمموع ( وصية مت تغيري يف مستوى املعايري النقدية يف هذه الت    :2003حسب توصية  �
مع ثبات املعيارين اآلخرين ، وهذا ما يدل على عدم ثبات املعايري النقدية تبعا للظروف االقتصادية ) امليزانية 

 :وبالتايل فقد أصبح التعريف كما يلي 

  . 2003يب سنة تعريف امل ص م حسب توصية االحتاد األورو : 4اجلدول رقم 
مليون (رقم أعمال سنوي   عدد العمال  املعيار

  )أورو

مليون (جمموع امليزانية سنوي 

  )أورو

  2ال يتجاوز   2ال يتجاوز   10أقل من   مؤسسة مصغرة
  10ال يتجاوز   10ال يتجاوز   50أقل من   مؤسسة صغرية
  43ال يتجاوز   50ال يتجاوز   250أقل من   مؤسسة متوسطة

Source :Nathalie Champroux, Olivier Frayssé, Entreprises et entrepreneurs dans 
leur environnement en Grande-Bretagne et aux États-Unis ,Presses Sorbonne 

Nouvelle, 2005.p 65 
   .2005 جانفي 01لقد مت اعتماد هذا التعريف يف 

  
اري العمل ورأس املال ومعاملهما ، وذلك وفقا وخالصة القول أن مجيع التعاريف تقريبا تعتمد على معي
لكن نظرا للمتغريات العاملية اجلديدة واليت باتت فيها .للظروف احمللية لالقتصاد يف كل دولة وأحيانا يف االقليم 

املؤسسات قادرة على تسويق منتجاا يف أسواق العامل ، ما جنم عن ذلك من تدويل املشاريع وتسابقها 
ت عالية جدا وإقامة حتالفات و اندماجات كبرية للحصول على حصة أكرب من السوق يف ظل المتالك تقنيا

املنافسة ، فإنه من األجدر وضع معايري خاصة باملؤسسات يكون حجم الطاقة اإلنتاجية واملستوى التكنولوجي 
 .أساس تصنيفها وفقا لكل قطاع من القطاعات وكل نشاط من النشاطات 

 
 
 
 
 
 
  
  
  .تشيكيا، إستونيا، قربص، لتفيا، لتوانيا، ار، مالطا، بولندا، سلوفينيا، سلوفاكيا: 2004إلضافية يف االحتاد األوريب لسنة الدول ا**
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  : خصائص املؤسسات الصغرية واملتوسطة و أشكاهلا 1-2

   :  خصائص املؤسسات الصغرية واملتوسطة1-2-1
 امل ص م ،رغم اختالف جمال نشاطها وتنوع هناك جمموعة من اخلصائص والسمات اليت تشترك فيها

  .األطر التنظيمية اليت قد جتعلها خيارا جذابا 
وميكن تقسيم هذه اخلصائص إىل قسمني منها ما يتعلق باحمليط الداخلي ومنها ما يتعلق باحمليط اخلارجي 

  .للمؤسسة
   :  اخلصائص املتعلقة باحمليط الداخلي1-2-1-1

  :طة بامللكية واإلدارة والتنظيم يف املؤسسة ، واليت ميكن تلخيصها يف النقاط التالية وتتمثل يف اخلصائص املرتب
  حيث ال حتتاج إىل رؤوس أموال كبرية ، فهي تعتمد أساسا  :  سهولة التأسيس1-2-1-1-1

كما .  1على جلب وتفعيل مدخرات األفراد إلقامة مشاريع صغرية يف قطاعات متعددة من النشاط االقتصادي
أا ال تشترط أن يكون مسري املؤسسة الصغرية ذا مستوى تعليمي يسمح له باإلدارة العلمية الرشيدة 
للمؤسسة الذي يكون يف الغالب هو نفسه صاحب املؤسسة ،وهو عادة جيهل متاما القواعد البسيطة للتصرف 

 .العلمي والعصري

ه النسبة بالنسبة امل ص م هذا عند اخنفاض هذ:    اخنفاض نسبة رأمسال إىل العمل1-2-1-1-2
يؤدي إىل جعلها مؤسسات كثيفة العمالة ال  سيما يف املشروعات احلرفية ، الشيء الذي رشحها لتكون حال 

على الرغم من أن ذلك يتطلب برامج واسعة . ناجحا ملشكل البطالة يف العديد من الدول كاهلند ومصر
ض نسبة استعمال تكنولوجيا ، مما جنب هذه املؤسسات مصاريف لتدريب اليد العاملة ،وهذا ما أدى إىل اخنفا

   .2إضافية تتمثل يف مصاريف الصيانة 
تتسم املؤسسات الصغرية باملركزية يف مباشرة أعماهلا ، حيث يقوم مالك :   املركزية 1-2-1-1-3

ؤسسة ،حيث تستخدم تلك املؤسسة بنفسها أو مبعاونة عدد حمدد من املساعدين بتأدية النشاطات املختلفة يف امل
كما نالحظ استقاللية اإلدارة يف اختاذ قراراا ،إال أنه ويف معظم . املؤسسات يف الغالب اهليكل البسيط 

األحوال فإن املالكني هم الذين يقومون بإدارة املؤسسة، ومن العوامل املفسدة إلتباع املنظمات املركزية عند 
   .3ني اإلدارة وامللكية ممارستها لألنشطة هو سريان اجلمع ب

                                                           
مقدمة ضمن امللتقي الدويل حول آثار اتفاق الشراكة على ث ورقة حب، آثار اتفاق الشراكة األورو جزائرية على م ص م ،يعقوب الطاهر    1
   .337 ص  ،  2006 نوفمرب 14-13القتصادية و علوم التسيري ، جامعة فرحات عباس ، سطيف ، قتصاد اجلزائري ، كلية العلوم ااال
م وتطوير  ضمن الدورة الدولية حول متويل م ص ورقة حبث مقدمة ،املؤسسات املصغرة الصغرية و املتوسطة ومشاكل متويلها ،   جبار حمفوظ  2

   40 ص ، 2003 ، جامعة فرحات عباس سطيف،دورها يف اقتصاديات مغاربية 
   .67 ص  ،مرجع سابق ،  فايز مجعة صاحل النجار 3
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 يف كثري من األحيان يكون مالك امل ص م أشخاص يقيمون ضمن  :  امللكية احمللية1-2-1-1-4
اتمع احمللي،حبيث يكون التحكم يف القرارات االقتصادية حتت سلطة أشخاص وطنيني قاطنني يف اتمع احمللي 

 .1يف منطقة جغرافية واحدة عدا العمليات التسويقية إضافة إىل أن اغلب العمليات يف املؤسسات الصغرية 

حيث تتمتع امل ص م مبرونة عالية والقدرة على التغيري سواء كان يف  :    املرونة العالية1-2-1-1-5
سياسات اإلنتاج أو التسويق أو التمويل أو تركيب القوة العاملة ومواجهة التغيري بسرعة وبدون تردد مبا يساعد 

  .2على العقبات يف احلالة االقتصادية أو غريها على التغلب 
  ال تستخدم املؤسسات  : استخدام وسائل إنتاج أصغر حجما و أقل كلفة1-2-1-1-6

الصغرية عموما تقنية معقدة، ألن التطوير والتوسع والتجديد سيحتاج إىل أموال وخربات للقيام بأنشطة 
   .3 املؤسسات الصغرية البحوث والتطوير  وهذه األموال قد ال تتوافر يف

كنتيجة لضعف املعرفة اإلدارية وغياب التكوين ، نالحظ غياب النظرة :    التخطيط1-2-1-1-7
اإلستراتيجية والتخطيط املستقبلي لدى أغلب أصحاب املؤسسات الصغرية ، ويقتصر ختطيطهم للمدى الزمين 

  .4البسيط املقدر ببعض األسابيع أو حىت األيام 
  يغلب الطابع غري الرمسي على أنشطة املؤسسات الصغرية املختلفة بسبب :الالرمسية  1-2-1-1-8

قلة عدد العمال ، وصغر حجم هذه املؤسسات ، وسيادة التقارب املكاين ،وزيادة عملية التفاعل ، مما يساعد 
إلدارة والعمال يف تلك كما أن ا. على انتشار الالرمسية و إتباع املؤسسات الصغرية اهليكل البسيط يف التنظيم 

املؤسسات يعرفون بعضهم بعضا  وقد يكون أقرباء ، إضافة إىل أن درجة ممارسة اإلدارة اإلستراتيجية يف 
   .5املؤسسات الصغرية ضعيفة ، وتعتمد على األسلوب غري رمسي  ورمبا على خربة اإلدارة ومعلوماا فقط 

سات الصغرية من صعوبة احلصول على متويل ،   تعاين املؤس: تكاليف متويل عالية 1-2-1-1-9
كما أن التكاليف اإلدارية للحصول على . وإذا حصلت عليه غالبا بكلفة أعلى من كلفته لشركة كبرية 

   .6التمويل تكون هي األخرى أعلى ، مما يزيد من الكلفة الكلية للتمويل 
غرية ال تستطيع االستفادة من  وهذا كون أن املؤسسات الص:  تكاليف إنتاج عالية 1-2-1-1-10

اقتصاديات احلجم وبالتايل من مزايا االقتصادية املختلفة لإلنتاج الكبري ، فهي ال تستطيع شراء مواد أولية 
  1.بأسعار خمفضة كما أا ال تستطيع استخدام أجهزة و تكنولوجيا متقدمة مما يساهم يف ارتفاع تكلفة اإلنتاج

                                                           
   .68 ص ،مرجع سابق،  فايز مجعة صاحل النجار 1
   .07 ص ، 1999  ، مؤسسة شباب اجلامعة  اإلسكندرية، إدارة املشروعات واألعمال صغرية احلجم،فريد راغب النجار     2
   .69 ص ،مرجع سابق ،   فايز مجعة صاحل النجار 3
   .196 ص  ، 2006 ، 19 العدد ، جملة علوم تسيري والتجارة اجلزائر، املؤسسات الصغرية واملتوسطة واقع وآفاق،  فويقع نادية 4
  .68, ص, مرجع سابق ,    فايز مجعة صاحل النجار 5
   .84ص ، 2005 ، 01طبعة ،ال االردن   عمان، دار وائل للنشر ، إدارة األعمال الصغرية ،  سعاد نائف برنوطي  6
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إن التخصص الدقيق واحملدد ملثل هذه املؤسسات يسمح هلا بتقدمي   :  جودة اإلنتاج 1-2-1-1-11
إنتاج ذو جودة عالية،حيث يعتمد النمط اإلنتاجي فيها على مهارات حرفية ومهنية مما جيعلها تستجيب بشكل 

   .2مباشر ألدوات و احتياجات املستهلكني 
اجلديدة واالختراعات، وهذا ما تعترب امل ص م املصدر الرئيسي لألفكار  :   التجديد1-2-1-1-12

ميكن مالحظته،ففي كثري من األحيان جند أن أهم براءات االختراع يف العامل تعود ألفراد يعملون يف مؤسسات 
  .صغرية وهذا ناتج عن حرص أصحاب هذه املؤسسات على ابتكار أفكار جديدة تؤثر على أرباحهم 

يث أن العمالة املدربة واملؤهلة تفضل العمل يف ح:   نقص العمالة املدربة واملؤهلة 1-2-1-1-13
  :املؤسسات الكبرية عديدة تتعلق بـ 

 ؛ارتفاع مستوى األجور يف املؤسسات الكبرية مقارنة مع نظريه يف امل ص م - 

 ؛وجود مكافئات وامتيازات يف املؤسسات الكبرية أعلى من تلك املمنوحة يف امل ص م - 

 ؛ امل ص م أعلى من تلك املطلوبة يف املؤسسات الكبرية عدد الساعات املطلوبة يوميا يف- 

  .خماطر التوقف والفشل تكون مرتفعة يف امل ص م - 
  :  اخلصائص املتعلقة باحمليط اخلارجي 1-2-1-2

  :ويتمثل يف اخلصائص املرتبطة بالتعامل يف السوق واليت ميكن تلخيصها يف النقاط التالية 
سهولة وحرية الدخول واخلروج من :  وج من السوق  سهولة الدخول واخلر1-2-1-2-1

السوق لنقص نسبة األصول الثابتة إىل األصول الكلية يف أغلب األحيان ، وزيادة نسبة رأمسال إىل  جمموع 
   .3اخلصوم وحقوق أصحاب املشروع 

   تعمل امل ص م على إحداث نوع من العدالة التنموية :  إحداث توازن بني املناطق1-2-1-2-2
   .4اجلهوية االقليمية من خالل التوازن يف توزيعها على خمتلف املناطق الداخلية 

 أثبتت أغلب الدراسات اليت أجريت حول قطاع :    االرتباط املباشر باملستهلك1-2-1-2-3

امل ص م يف خمتلف دول العامل أن هناك ارتباط مباشرا بني امل ص م و املستهلك، مبعىن أن هذه املؤسسات 
 تج سلعا وخدمات موجهة مباشرة لالستهالك والقليل منها فقط هو الذي ينتج سلعا أو خدمات مطلوبة تن

 

                                                                                                                                                                                     
   .84 ص  ،مرجع سابق ،سعاد نائف برنوطي   1
ول متويل مشروعات صغرية ورقة حبث مقدمة ضمن الدورة الدولية ح،التجربة التنموية يف اجلزائر وإستراتيجية تنمية م ص م ،  بوخاوة امساعيل  2

   .837 ص  ، 2003سطيف ،  جامعة فرحات عباس ،ومتوسطة وتطوير دورها يف االقتصاديات املغاربية 
  3 .07 ص  ،مرجع سابق ،  فريد راغب النجار 

    الدورة الدولية حول  ورقة حبث مقدمة ضمن ،جتربة البنك التونسي للتضامن يف متويل م ص م وخلق فرص شغل الذايت ،حممد علي خباري   4
   .273 ص ، 2003سطيف ، جامعة فرحات عباس ،متويل مشروعات صغرية ومتوسطة 
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  1. ألنشطة إنتاجية أخرى
مقارنة باملؤسسات الكبرية وهذا راجع إما :   احتمال خماطرة أكرب يف االستثمار 1-2-1-2-4

سسات املالية، أو الضعف قدرا التفاوضية الخنفاض مصادر التمويل وهذا لضعف قدرا التفاوضية أمام املؤ
كما ميكن أن . مع املوردين مقارنة باملكانة القوية اليت متتاز ا املؤسسات الكبرية ذات القدرة التنافسية األكرب

  .2يكون بسبب التخصص يف اإلنتاج، مما جيعلها أكثر عرضة ملخاطر اإلفالس بسبب التذبذب يف املبيعات 
 سوق املؤسسات الصغرية حمدودة نسبيا  :فة التفصيلية للعمالء والسوق املعر1-2-1-2-5

واملعرفة الشخصية بالعمالء، جيعل من املمكن التعرف على شخصيام وإنتاجام التفصيلية وحتليل هذه 
االحتياجات ودراسة اجتاهات تطورها يف املستقبل، وبالتايل سرعة االستجابة ألي تغري يف هذه الرغبات 

حتياجات واستمرار هذا التواصل وهذه املعرفة يضمن هلذه البيانات التحديث املستمر ، وهلذا عادة ال واال
  3. يفاجئ صاحب املشروع بالتغريات يف الرغبات واإلحتياجات

إن امل ص م تستجيب لطلبات املؤسسات  :  توفري خدمات للصناعات الكبرية1-2-1-2-6
حيث تتم هذه العملية عن طريق عقود ...) نتجات حمددة ، أيدي عاملة م( الكبرية بتوفري مستلزمات معينة 

  4: و تأخذ شكلني * التعاقد من الباطن : تسمى 
ويتم عن طريق العالقة اليت جتمع املصانع املنتجة اليت يكون إنتاج أحدها وسيطا إلنتاج   : التعاون املباشر - 

  . الشغل كما ينمي الصناعة آخر ، وهذا الشكل من التعاون يساهم يف خلق مناصب
يؤدي هذا النوع من التكامل إىل دعم نظام تقسيم العمل والتخصص ، حيث يتيح   :   التعاون غري املباشر-

وهذه النشاطات ال . الفرصة أمام م ص م للتخصص يف إنتاج معني ويف حدود إمكانياا اإلدارية والفنية
  .تتدخل فيها املؤسسات الكبرية 

  
ا مت التطرق إليه من خصائص ومميزات امل ص م عن بقية املؤسسات الكربى نالحظ أا متتاز خبصائص من خالل م

  :إجيابية وأخرى سلبية 

                                                           
   .196 ص  ، مرجع سابق ،  فويقع نادية  1
   .111 ص ، مرجع سابق ،ترمجة صليب بطرس ،  جالن سبنسرهل  2
   .21 ص  ،  مرجع سابق ،  مسري عالم  3
 ورقة مقدمة ضمن امللتقى الوطين األول حول ،ن الباطن بني حتمية إعادة االنتشار واستراتيجية االسناد للغري املقاولة م، حممد املهدي بن عيسى 4

   .03ص   , 2004"  غرداية –الواقع والتحديات " فرص االستثمار لوالية غرداية ودور م ص م 
ية جتمع بني املؤسسة األم أو اآلمرة من جهة واملؤسسة املنفذة أو املنجزة التعاقد من الباطن   أو املقاولة من الباطن هي عالقة اقتصادية وتعاقد*   

 واهلامشية لصاحل املؤسسة ، حبيث يتم التنازل مبوجب هذا التعاقد املؤسسة اآلمرة عن بعض األنشطة الفرعية ،للخدمة أو النشاط من جهة أخرى 
  .األخرى املنفذة للخدمة أو النشاط 
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فمن بني خصائصها اإلجيابية جند سهولة إنشائها والقدرة على تسيريها بأقل التكاليف، كما أا متتاز بسهولة - 
  .الدخول واخلروج من السوق 

ائصها السلبية فهي متتاز بضعف قدرا التنافسية والتفاوضية مقارنة بالؤسسات الكربى أما فيما خيص خص- 
 .أمام املوردين واملؤسسات املالية نظرا لصغر حجمها وارتفاع املخاطرة يف مثل هذا النوع من املؤسسات 

كما أا .  عدة دول إال أنه رغم مميزاا السلبية فإن امل ص م قد متكنت من حتقيق مستويات منو مرتفعة يف
تلعب دورا يف دفع عجلة التنمية ، والذي سنحاول التطرق إليه الحقا بعد أن نقوم بعرض خمتلف أشكال هذه 

  .املؤسسات وتصنيفاا 
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

  
  
  
  
  
 

 



 43 

  :  أشكال املؤسسات الصغرية واملتوسطة 1-2-2
عة منتجاا ، طبيعة نشاطها و حسب تصنف امل ص م إىل عدة أشكال و ذلك وفق معايري تتعلق بطبي

  .شكلها القانوين   
حسب هذا :    تصنيف املؤسسات الصغرية واملتوسطة حسب طبيعة النشاط 1-2-2-1

  :املعيار ميكن تصنيف م ص م باإلستناد إىل النشاط االقتصادي 
  :  مؤسسات التنمية الزراعية 1-2-2-1-1

1: ينحصر عمل املؤسسات يف هذا اال يف 
 

  إنتاج الفواكه واخلضر واحلبوب أو املشاتل أو البيوت احملمية أو األعشاب الطبية : املشروعات الزراعية  -
 إقامة معامل اجلنب ؛ الدواجن؛املاعز؛األغنام ؛مثل تربية املواشي  : مشروعات املنتجات احليوانية   -

 ...ومنتجات اللحوم واأللبان واجللود 

 . تربية األمساك وخمازن تربيد األمساك ؛إقامة مزارع؛د السمك  كصي : الثروة السمكية  -

  :  مؤسسات التنمية الصناعية 1-2-2-1-2
  :2تضم كل املؤسسات اليت تشكل القطاع الصناعي والذي بدوره ينقسم إىل قسمني أساسيني 

  واليت تكون يف معظمها استهالكية وتضم كل املؤسسات:  الصناعات اخلفيفة 1-2-2-1-2-1
اليت تعمل على حتويل املواد الطبيعية إىل منتجات استهالكية سواء كانت غذائية أو صناعية خمتلفة ، وتتسع 

   :3أنشطتها لتقدم جماالت عديدة لنشاط املؤسسات الصغرية ميكن توضيحها كاآليت  
ون فترة التخزين  ألا تعتمد على اإلنتاج اليومي للسوق ، وتك: املؤسسات ذات املنتجات السريعة التلف-

 . اللحوم واألمساك ؛ صناعة حفظ اخلضار والفاكهة ؛  احللويات ؛ كمنتجات األلبان  اخلبز ملنتجاا قصرية

 ورش األثاث ؛كخياطة املالبس :  املؤسسات اليت تنتج سلعا ذات موصفات خاصة حسب طلب املستهلك -
  .  اخلشيب واملعدين

كصناعة احلرف والفخار واألواين الزجاجية  : على دقة العمل اليدوي املؤسسات ذات األنشطة اليت تعتمد -
 .مشاغل الذهب واملاس والفضة ؛صناعة السجاد  ؛

  تقطيع ؛ املطاط؛صناعة األلبان:  املؤسسات ذات املنتجات اليت تكون مدخالا منتشرة يف أماكن متعددة- 
 .األشجار 

                                                           
   .52 ص  ،بق  مرجع سا،  نبيل جواد 1
   .71 ص ،  1998  ، اجلزائر ، ، اقتصاد املؤسسة  دار احملمدية للنشر طبعة ثانية،  ناصر دادي عدون  2
   .52-51 ص  ، مرجع سابق ،نبيل جواد   3
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  لعب ؛ية اجللدية والبالستيكية واألدوات واألواين املرتلية صناعات أخرى كصناعة األلبسة اجلاهزة واألحذ- 
 . صنعة السكر واحللويات والصناعة اخلشبية ؛ مواد ومعدات نظافة ؛األطفال

 متثل خمتلف األنشطة الصناعية اليت هلا الدور الرئيسي يف :  الصناعات الثقيلة 1-2-2-1-2-2
ه الصناعة كل املؤسسات اليت تعمل على تكرير املواد حتديد التوجه االقتصادي العام ، وتندرج ضمن هذ

فعادة ما يقوم املشروع الصغري بإحدى . 1الطبيعية من معادن وطاقة وغريها ، أي الصناعات االستخراجية 
عمليات أنشطة املناجم أو احملاجر أو املالحات باإلعتماد على اهود البشري بصفة أساسية الستخراج 

قريبة من سطح األرض ، أو من البحار واألار ، مث إجراء بعض العمليات عليها دون اخلامات اليت توجد 
  .استخدام وسائل تكنولوجية معقدة 

وهناك مؤسسات أخرى تعمل على صناعة التجهيزات ووسائل اإلنتاج املختلفة سواء كانت عبارة عن آالت 
  .ناء ومعدات أو مواد أولية تستعمل يف القطاعات األخرى كمواد الب

  :  مؤسسات التنمية اخلدمية 1-2-2-1-3
هي املؤسسات العاملة يف جمال اخلدمات حيث تقدم أنواع متعددة سواء أكانت اخلدمة متتد إىل السلعة اليت 

  .2ميتلكها الزبون أو إىل شخص الزبون نفسه 
 ؛ خدمات الصيانة؛ية  األنشطة السياح؛ املصرفية ؛وتشمل كل من املؤسسات اليت تقوم باخلدمات الفندقية 

  .اخل ...النقل والشحن والتخزين ؛ خدمات السيارات  ؛خدمات التخزين ؛الدعاية واإلعالن  ؛محاية البيئة  
  :  مؤسسات التنمية التجارية 1-2-2-1-4

هي املشروعات اليت تقوم بشراء السلع وإعادة بيعها و حيث يعترب أكثر ااالت اليت تتناسب وطبيعة 
هي اليت (   جتارة متخصصة ؛   جتارة اجلملة ؛ جتارة التجزئة؛التجارة العامة :  الصغرية ،  وتشمل األعمال 

  ) .تتخصص يف نوع معني من السلع 
  :  مؤسسات املقاولة 1-2-2-1-5

تعترب املقاولة الباطنية من أهم أشكال التكامل الصناعي ، حيث يتم جتسيد التعاون بني املؤسسات الكبرية 
 ص م ، كما تعترب املقاولة الباطنية استراتيجية املؤسسة النامجة ، وهذا راجع ألمهية املقاولة بالباطن بالنسبة و امل

  3: للمؤسسة اآلمرة ، واليت ميكن أن نذكر بعضا منها 
  .فاملؤسسة املقاولة تقوم بتطوير النشاطات املتنازل عليها :  حتسني اجلودة- 

                                                           
  71 ص ، مرجع سابق،  ناصر دادي عدون  1
  15ص، 2004 ،األردن ،عمان ،نشر والتوزيع دار الياروري العلمية لل، ادارة املشاريع الصغرية ،  جهاد عبد اهللا عفانة 2
   .03 ص ، مرجع سابق ،حممد املهدي بن عيسى    3
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الرئيسية  باستعمال املقاولة من الباطن تركز املؤسسة على نشاطاا: ألساسية  توجه املؤسسة حنو كفاءا ا- 
 .وكفاءا العالية واملتخصصة اليت تسمح هلا بتحقيق قيمة مضافة عالية 

 .ألقسام االستراتيجية املتبقية :   جلب التكنولوجيا العالية- 

تغيري التكلفة  تكاليف الوظائف الداخلية وحماولةحيث أن املقاولة من الباطن تسمح بتدنية :  تدنية التكاليف - 
 .الثابتة بالتكلفة املتغرية 

 كما تعترب املقاولة الباطنية وسيلة هامة خللق مناصب الشغل وتنمية الصناعات وكذا حل مشكل التسويق 

  .وتساعد على حتقيق تقسيم العمل 

  : ا تصنيف املؤسسات الصغرية واملتوسطة حسب طبيعة منتجا2-2-2- 1
سلعا   يقوم هذا التصنيف على أساس طبيعة املنتجات اليت تتخصص يف إنتاجها كل مؤسسة ، سواء كانت 

  .استهالكية ، وسطية أو سلع جتهيز 
  :  مؤسسات إنتاج السلع االستهالكية 1-2-2-2-1

  :جند أن هذه املؤسسات تعمل يف جمال السلع االستهالكية املتمثلة يف 
 منتجات اخلشب ؛ الورق؛ حتويل املنتجات الفالحية؛منتجات اجللود واألحذية والنسيج ؛ املنتجات الغذائية

ويرجع التركيز على هذا النوع من الصناعات إىل مالئمتها حلجم املؤسسات حيث ال تتطلب .ومشتقاته 
  .ضخمة  رؤوس أموال 

  : مؤسسات إنتاج سلع وسطية 1-2-2-2-2
  :ا يف جماالت الصناعات الوسطية والتحويلية املتمثلة يف جند أن هذه املؤسسات ترتكز أعماهل

  ؛ صناعة مواد البناء؛الصناعات امليكانيكية والكهربائية ؛الصناعات الكيماوية والبالستيكية ؛حتويل املعادن 
  .وتعترب من أهم الصناعات اليت متارسها امل ص م خاصة يف الدول املتطورة . احملاجر واملناجم 

  :مؤسسات إنتاج سلع التجهيز   1-2-2-2-3
إن أهم ما تتميز به صناعات سلع التجهيز عن الصناعات السابقة احتياجها إىل اآلالت واملعدات الضخمة اليت 
تتمتع بتكنولوجية عالية لإلنتاج وكثافة رؤوس األموال ، األمر الذي ال يتماشى و إمكانيات امل ص م مما 

ال ، إذ تنحصر يف بعض األنشطة البسيطة مثل التركيب وصناعة بعض يضيق عليها دائرة النشاط يف هذا ا
التجهيزات البسيطة هذا يف الدول املتطورة ، أما يف الدول النامية فال يتعدى نشاطها جمال الصيانة و اإلصالح 

  . لبعض اآلالت والتجهيزات كوسائل النقل
  
  
.  
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  :كانياا   تصنيف املؤسسات الصغرية واملتوسطة حسب إم1-2-2-3
يعتمد هدا املعيار يف تصنيفه على اإلمكانيات اإلنتاجية والتسيريية اليت تعتمدها املؤسسة خالل عملياا 

  1 :اإلنتاجية وحسب هدا املعيار فإنه ميكننا أن منيز بني ثالث أنواع من م ص م
  : املؤسسات العائلية1-2-2-3-1

كون مقرها يف املرتل ،عملياا اإلنتاجية غري مكلفة نظرا يعترب هدا النوع من أصغر  امل ص م ، وتتميز ب
إلعتمادها على جهد ومهارات أفراد العائلة يف الغالب ،حيث تنتج غالبا منتجات تقليدية تليب حاجات سوق 

كما أا تنتج بعض القطع الصغرية اليت حتتاجها الشركات الكبرية يف إطار املقاولة . حمددة بكميات حمددة 
  .ية يف بعض البلدان الصناعية الباطن
  :املؤسسات احلرفية 1-2-2-3-2

هذا النوع من املؤسسات ال خيتلف كثريا عن املؤسسات العائلية ،فهي تتميز بكوا قد تلجأ لإلستعانة بالعامل 
يز األجري األجنيب عن العائلة ، كما أن ممارسة النشاط فيها يكون يف حمل صناعي مستقل عن املرتل ، كما تتم

  .أيضا  ببساطة املعدات املستعملة يف النشاط اإلنتاجي 
  :وهلذا فإن هذين النوعني من املؤسسات يتميزان مبجموعة من اخلصائص 

  ؛ اعتمادها يف عملية اإلنتاج على كثافة عنصر العمل - 
  ؛منخفض جدا *  معدل التركيب العضوي لرأس املال- 
  ؛م األحيان  االستخدام التكنولوجي يكاد ينعدم يف معظ- 
  . تسيريها يتميز بالبساطة - 
  : املؤسسات املتطورة والشبه متطورة 1-2-2-3-3

تتميز هده املؤسسسات عن النوعني السابقني بإعتمادها على طرق إنتاجية وإدارية حديثة ومتطورة ،سواء من 
سسات املتطورة وشبه ناحية إستخدام رأمسال ثابت أو من ناحية التكنولوجيا اليت ختتلف درجتها بني املؤ

كما تتميز منتجاا بدرجة التطور ومواكبة العصر وفقا ملعايري اجلودة ، باإلضافة إىل وجود نظام . متطورة 
  .هيكلي بسيط وإستعمال أيدي عاملة أجرية ، فهي مؤسسات تساعد على دفع عجلة التنمية اإلقتصادية 

  
  

                                                           
مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة  ، املؤسسات الصغرية واملتوسطة كأداة لتحقيق التنمية اإلقتصادية يف ظل العوملة،سيد علي بلحمدي   1

   28ص2006،،اجلزائر ،البليدة ،عة سعد دحلب جام،قسم علوم التسيري ،غري منشورة ،املاجستري 
 أي نسبة كتلة وسائل اإلنتاج إىل كمية العمل الدي يسريها ،هو نسبة قيمة الرأمسال الثابت إىل قيمة رأمسال املتغري : التركيب العضوي لرأمسال  *

  .ويرى ماركس أن زيادة نسبة التركيب العضوي لرأس املال سيؤدي إىل إخنفاض معدل الربح 
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  : الشكل القانوين   تصنيف املؤسسات الصغرية واملتوسطة حسب1-2-2-4
إن الشكل القانوين للمؤسسات يتفق وطبيعة النظام السائد ، ففي األنظمة الرأمسالية تسود أشكال امللكية 

بينما يف األنظمة االقتصادية املوجهة يكون تدخل الدولة كبري تسوده أشكال امللكية العامة مع وجود . اخلاصة 
  .دمات أشكال فردية يف نطاق حمدود كالزراعة واخل

  :املؤسسات العمومية 1-2-2-4-1
هي املؤسسات اليت تعود ملكيتها للدولة ، فال حيق للمسؤولني عنها التصرف ا كيفما شاؤوا وال حيق هلم 

واألشخاص الذين ينوبون عن اجلكومة يف تسيري و إدارة . بيعها أو إغالقها ، إال إذا وافقت الدولة على ذلك  
ن عن أعماهلم هذه اجتاه احلكومة وفقا للقوانني العامة للدولة ، ودف املؤسسات املؤسسات العامة مسؤولو

العمومية من خالل نشاطها االقتصادي إىل حتقيق مصلحة اتمع و خريه ، وليس هناك أمهية كبرية للربح و إمنا 
قيق نصيبها احملدد يف تعمل من أجل حتقيق أقصى ما ميكن من األهداف العامة ، مبعىن حتقيق أقصى إنتاج أو حت

  .1اخلطة الوطنية 
  :  املؤسسات املختلطة 1-2-2-4-2

  .هي املؤسسات اليت تعود ملكيتها بصورة مشتركة للقطاع العام والقطاع اخلاص 

  :   املؤسسات اخلاصة1-2-2-4-3
  :هي املؤسسات اليت تعود ملكيتها للفرد أو جمموعة من األفرد وميكن تقسيمها إىل 

  . الفردية املؤسسات- 
  .مؤسسات الشركات - 
 تعرف املؤسسة الفردية على أا املؤسسة اليت ميتلكها و :  املؤسسات الفردية 1-2-2-4-3-1

حيث يقوم باختاذ مجيع القرارات . يديرها شخص واحد ، يكون املالك واملدير واملستفيد يف آن واحد 
رباح احملققة ، كما أنه مسؤول عن مجيع التزامات واإلجراءات اخلاصة باملؤسسة ويف املقابل حيصل على األ

  .2وديون شركته 
  :3تعد املؤسسات الفردية أنسب أشكال امللكية ملؤسسات الصغرية واملتوسطة ، وهذا راجع للمميزات التالية

  ؛سهولة وبساطة إجراءات التكوين - 
 ال حتتاج إىل رأس مال ضخم من أجل االنطالق؛- 

 ؛ جمال الضرائب تستفيد من عدة مزايا يف- 
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 ؛حرية تصرف املالك يف اإلدارة - 

 .انفراد املالك بصايف األرباح يف حالة جناحه - 

  1: على الرغم من وجود مزايا عديدة هلذا النوع من املؤسسات إال أا ال ختلو من بعض العيوب من بينها 
الرغم من إمكانية قيام الورثة باستالم ب( ارتباط حياة املشروع حبياة املالك ، فاملشروع ينتهي بوفاة املالك - 

  ؛) إدارا إال أن هذا االستمرار يكون بشكل جديد مع مالك جدد 
ارتفاع معدل فشل املشاريع نتيجة نقص خربة صاحب املشروع وكذا عدم قدرته على اإلملام جبميع النواحي - 

 ؛اإلدرية والفنية واإلنتاجية 

 .روع نظرا لتعدد املشروعات املماثلة املنافسة الشديدة يف جمال نشاط املش- 

 تعرف بأا عبارة عن املؤسسة اليت تعود ملكيتها إىل :  مؤسسات الشركات 1-2-2-4-3-2
شخصني أو أكثر يلتزم كل منهم بتقدمي حصة من املال أو من عمل القتسام ما قد ينشأ عن هذه املؤسسة من 

  .2أرباح أو خسارة 
الشروط طبقا للقانون التجاري ، واليت تتمثل خاصة يف موضوع نشاط وتقوم هذه الشركة وفقا لبعض 

كما أا جيب أن تبىن على أساس الصراحة . الشركة وقيمة ما يقدمه كل شريك كحصة يف رأس املال 
  .واإلفصاح الشامل 

  :وتنقسم الشركات إىل ثالثة أقسام رئيسية 
  : شركات األشخاص –أ 

 الشخصي والثقة املتبادلة بني الشركاء ، ومتتاز بكرب حجم رأس ماهلا وبالتايل تقوم هذه الشركات على االعتبار
  .احتالل أكرب جمال للنشاط االقتصادي مقارنة باملؤسسات الفردية 

  :وتتضمن شركات األشخاص ما يلي 
  يكون رأس مال الشركة عبارة عن جمموعة من احلصص الغري متساوية واملوزعة بني : شركات التضامن -

الشركاء املتضامنني فيما بينهم ، حيث أن تسيري و إدارة املؤسسة ميكن أن يكون من طرف شخص أو 
كما أا تتمتع بشخصية قانونية مستقلة ويتم تسيريها باسم جتاري .  أشخاص من الشركاء أو أجنيب عنهم

املؤسسات ذات أحجام معني أو اسم أحد الشركاء مع اإلشارة إىل وجود شركاء له ، وغالبا ما تكون هذه 
  3 .صغرية ومتوسطة 

توزع األرباح على الشركاء حسب نسبة حصة كل شريك منٍ رأس مال وبنفس النسبة يتم حتمل اخلسائر ، 
  .إال أن التزامام بواجبات املؤسسة حنو املتعاملني معها تتعدى ما يقدمونه من حصص لتشمل ممتلكام اخلاصة
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  1 :نقسم ملكية الشركة  إىل فئتني   ت: شركات التوصية البسيطة-
حيث يشاركون يف التزامام بواجبات املؤسسة حنو املتعاملني كما هو  : فئة الشركاء املتضامنني* 

  .احلال يف شركة التضامن 
الذين يسامهون بقسط منٍ رأس مال الشركة ، تنحصر املسؤولية املالية  : فئة الشركاء املوصني* 

يمة حصتهم يف رأس مال الشركة ، وال تلحق م املسؤولية املالية يف حالة اخلسارة أو للشركاء املوصني يف ق
وال تطال أمواهلم وممتلكام اخلاصة و ال حيق للشركاء .   اإلفالس إال مبقدار حصتهم يف رأس املال فقط 

  .املوصني االشتراك يف إدارة الشركة وال املطالبة بإظهار أمسائهم يف معامالا 
 هي شركة مؤقتة يتفق شخصان أو أكثر على إنشائها دف القيام بنشاط جتاري مؤقت :شركات احملاصة -

  2 :تنتهي الشركة غالبا بانتهائه ومن أهم صفاا 
أا شركة مستترة ، حيث يقوم كل شريك بالعمل املخصص له حسب االتفاق ، ويف النهاية يتم          - 

  ؛ بينهم تقسيم األرباح واخلسائر فيما
 ؛ليس هلا شخصية اعتبارية ، وال ختضع ألحكام و إجراءات التسجيل املتبعة يف إنشاء الشركات - 

  .تقوم هذه الشركات الستغالل بعض املواسم وبعض فرص االستثمار وتنتهي بانتهائها - 
  ) .شركة مسامهة : (  شركات األموال –ب 

 ويقوم  .سهم قابلة للتداول على مستوى البورصة يقسم رأس مال الشركة إىل حصص متساوية على شكل أ
بإدارة املؤسسة جملس اإلدارة والذي ختتاره مجعية املسامهني ويكون على رأسهم املدير الذي يعني سواء من 
ضمن املسامهني أو شخص أجنيب، كما ميكن للمسامهني املشاركة يف إدارة املؤسسة ، وذلك عن طريق حضور 

هني والتصويت على القارات بقدر ما ميتلكه كل مشارك من أسهم يف هذه الشركة، وقد اجلمعية العامة للمسا
 كما أن هلذا .حيدد القانون التأسيسي للشركة عدد األسهم األدىن الذي يسمح على أساسه حلاملها بالتصويت

  :النوع من املؤسسات مزايا من بينها 
  ؛قدرا العالية على اإلئتمان واالستثمار - 
 ؛ولية املالية احملصورة باألسهم إضافة إىل احلرية يف شراء وبيع األسهم املسؤ- 

 ؛إمكانية زيادة رأس املال عن طريق أسهم أو بيع سندات - 

 .متتلك شخصة اعتبارية مستقلة عن الشركاء - 

  :ومن أهم  عيوا 
  ؛ارتفاع تكاليف تكوينها - 
 .تتميز بإجراءات تأسس معقدة- 
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  :ية احملدودة  شركات ذات املسؤول-جـ 

قد اختلفت اآلراء يف حتديد صنف هذه الشركات ، فمنهم من أدرجها ضمن شركات األشخاص و آخرون 
حيث تعترب شركة أشخاص نظرا لوجود . ضمن شركات األموال ، وهذا كوا جتمع بني خصائص الشركتني 

عض يعتربها شركات أموال والب. حصص وليس أسهما ، إضافة إىل قلة الشركاء وعدم جواز تبادل حصصهم 
  .1بسبب املسؤولية احملدودة يف رأس مال الشركاء ويف أموال وممتلكات الشركة وحدها 

  :ومن أهم خصائص هذه الشركة 
  ؛وتكون هذه احلصص غري قابلة للتداول ,  رأس ماهلا يقسم إىل حصص متساوية - 
 ؛تقتصر عضويتها على األشخاص الطبيعيني - 

والتصويت يف مجعية الشركاء حسب , حد الشركاء أو أكثر أو من طرف شخص أجنيب يدير هذه الشركة أ- 
  .وبنفس الطريقة يتم توزيع األرباح أو حتمل اخلسائر على الشركاء إذا حتققت , عدد احلصص لكل شريك 
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  :  أمهية املؤسسات الصغرية واملتوسطة ومشكالا 1-3
ات حول االقتصاد العاملي خالل العشريتني األخريتني ،الدور الرائد الذي تلعبه  امل لقد بينت التحاليل والدراس

 حيث أصبحت كل من الدول النامية واملتقدمة على حد سواء تم ،ص م يف التطور االقتصادي واالجتماعي 
  .ذا النوع من املؤسسات ملا هلا من أمهية 

 ص م يف تنمية وتطوير االقتصاد الوطين ما يزال هذا القطاع لكن و بالرغم من الدور الذي يلعبه قطاع امل
  .يواجه العديد من املشاكل والعراقيل اليت حتد من آداء دورها 

  وفيما يلي سيتم التطرق أوال إىل إبراز أمهية امل ص م ومن مث سوف ندرج أهم املشاكل والعقبات اليت تواجهها
  :يف التنمية االقتصادية واالجتماعية  أمهية املؤسسات الصغرية واملتوسطة 1-3-1

هيمن الدور املتزايد للمؤسسات الكبرية على الفكراالقتصادي خالل فترة طويلة ،إذ كان االعتماد على هذا 
النوع من املشاريع من منطلق أا توفر قاعدة صناعية وبنية حتتية واسعة وركيزة أساسية لتحقيق التنمية 

قد اعتمدت معظم البلدان على هذا النوع من املشاريع ، لكن اإلجتاه تغري و أصبح ول. االقتصادية واالجتماعية 
فلقد كانت بداية االهتمام ا بعد ايار األوضاع املالية ، خصوصا يف .االهتمام باملشاريع الصغرية واملتوسطة 

 االستثمارية يف هذه منتصف الثمانينات يف معظم البلدان خاصة منها النامية ، مما أدى إىل ضعف القدرات
البلدان ومنه عدم قدرا على االستمرار يف إنشاء مؤسسات كبرية وحىت يف عدم القدرة على االحتفاظ 

كما أن التحوالت االقتصادية العاملية وما صاحبها من تطبيق لربامج التعديل . باملشاريع اليت كانت موجودة
تطوير املشاريع الصغرية واملتوسطة يف إطار الدور اهليكلي خاصة برامج اخلوصصة طرحت حتمية تنمية و

  .املتزايد للقطاع اخلاص
   : أمهية املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف التنمية االقتصادية1-3-1-1

  :سنقوم بإبراز دور امل ص م يف التنمية اقتصادية ، وهذا عن طريق التطرق إىل 
   :التشغيل  مسامهة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف 1-3-1-1-1

تساهم امل ص م يف حتسني مستويات التنمية االقتصادية واالجتماعية واخلفض من حدة البطالة ، من خالل 
توفري ملناصب العمل بأعداد كبرية ، وقد قام العديد من الباحثني بإجراء عدة دراسات من أجل إبراز أمهية 

  :لدراسات جند املؤسسات حسب احلجم يف توفريها ملناصب العمل ، ومن أهم ا
Davis ,Haltiwanyer et schih  وكذلك  , 1996أ سنة .م.يف الوKoning  يف اململكة املتحدة سنة

حيث أظهرت هذه الدراسات رغم االختالف يف مكان وفترات إجرائها تشاا يف النتائج املتوصل  . 1995
جهة وبني حجم املؤسسات من إليها ، من خالل وجود عالقة عكسية بني معدل توفري مناصب العمل من 

  .1جهة أخرى، مما يعين أن فرص توفري مناصب عمل جديدة تكون أكرب بالنسبة للمؤسسات صغرية احلجم 
                                                           

   .336 ص  ، مرجع سابق ،  بن يعقوب الطاهر  1



 52 

  كما أن معدل تسريح العمال يقل كلما كان حجم املؤسسات أصغر ، أي أن معدل تسريح العمال يف
  .صحيح امل ص م يكون أقل مما هو عليه يف املؤسسات الكبرية والعكس 

إن هذا االستقطاب لنسبة أكرب من قوة العمل يعود إىل استخدام هذه املؤسسات لتقنيات كثيفة العمالة ، وكذا 
اجلانب االجتماعي املرتبط ا من حيث أن تشغيل األقارب و األصدقاء والنساء دون االلتزام مبؤهالت إدارية 

 من إمجايل فرص العمل املتاحة وإن هذه % 88  إىل%22معينة ،حيث جند أن هذه املؤسسات تساهم بنسبة 
   .1النسبة ختتلف من جمتمع إىل آخر

كما تنخفض تكلفة فرصة العمل ا من املؤسسات الكبرية ،حيث أشارت إحدى الدراسات أن تكلفة فرص 
  .2عمل واحدة يف املؤسسات الكبرية ميكن أن توفر ثالث فرص يف املؤسسات الصغرية 

 ا ففي دراسة قامتBennock et daly مثلت املؤسسات اليت توظف أقل 1986 يف بريطانيا أنه يف سنة 
أما بالنسبة  .4 من جمموع عدد العمال %43، 2001و بلغت نسبة العمالة سنة .3 %98.2 عامل 50من 

 مليون عامل ، 75  مليون مؤسسة توظف حوايل 23 بلغ عدد امل ص م2006لالحتاد األورويب ففي سنة 
  . من جمموع مؤسسات االحتاد األورويب %99ثل وهي مت

 من جمموع املؤسسات ،حيث توظف % 99.7أ .م.ويف أواخر التسعينات فقد بلغت نسبة امل ص م يف الو
   .%53.7نسبة عمالة 

 توظف نسبة عمالة مقدرة حبوايل %99.3وبالنسبة لليابان فقد قدرت نسبة املؤسسات الصغرية واملتوسطة 
73.8 % 5.   

 من عدد املؤسسات اإلنتاجية %90ا تويل الدول العربية اهتماما متزايدا للم ص م اليت ميثل عددها أكثر من كم
  . 6 من العمالة %30،وتشغل ما يزيد على 

  
  
  
 

                                                           
   .13ص ، مرجع سابق ،  مسري عالم  1
   .66 ص  ،مرجع سابق ،  فتحي السيد عبده  2

3 martine Azuelos , le modèle économique anglo –saxon A l'épreuve de la globalisation ,presse de la Sorbonne 
nouvelle 1996,p 82 .                                                                                          
4   Olivier fraysée et Nathalie ,op.cit, p 65  

 كلية العلوم االقتصادية ،جملة علوم االقتصادية وعلوم التسيري ، أساليب املشروعات الصغرية واملتوسطة يف االقتصاد اجلزائري،  صاحل صاحلي  5
   .25 ص  ، 2004 ،03عدد ، سطيف ،والتسيري 

ورقة حبث مقدمة ضمن امللتقى دويل حول متطلبات تأهيل امل ص م يف ، الدعم املايل للم ص م ودورها يف اقضاء على البطالة ،صليحة بن طلحة   6
   .355 ص  2006 أفريل 18-17،اجلزائر ,يبة بن بوعلي الشلفجامعة  حس،الدول العربية 
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  :  مسامهة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف تنمية الصادرات1-3-1-1-2

ة يف زيادة الصادرات وتوفري النقد األجنيب وختفيف أثبتت امل ص م قدرة على غزو األسواق اخلارجية واملسامه
 .العجز يف امليزان التجاري ومن مث ميزان املدفوعات 

كما أن امل ص م حتض بدور فعال يف تنمية الصادرات وهذا راجع إىل اعتمادها على فنون إنتاجية كثيفة العمل 
م يغلب عليها الطابع احلريف الذي يساعدها يف  إضافة إىل أن منتجات امل ص .مما خيفض تكلفة الوحدة املنتجة 

تعديل برامج إنتاجها طبقا الحتياجات السوق اخلارجية ، ملا تتمتع به من مرونة ومن مث تكون أقدر على تلبية 
  .احتياجات أسواق التصدير 

رت إحدى وتثبت جتارب الدول الصناعية والدول النامية أمهية دور امل ص م يف زيادة الصادرات ، حيث أشا
  وتشري . من الصادرات العاملية للمواد املصنعة% 30 إىل 25الدراسات إىل أن امل ص م قد تساهم بنحو 

تقديرات منظمة التنمية والتعاون االقتصادي إىل أن معدل مسامهة امل ص م يف صادرات دول املنظمة تبلغ 
 ، تليها 53%ة املركز األول بنحو   من إمجايل الصادرات  ، حيث حتتل امل ص م اإليطالي% 26حوايل 

 ، % 26 ففرنسا وهولندا %30  على التوايل ، مث السويد بنحو % 40,% 46الدمنارك وسويسرا بـ 
    .%13.5أما يف اليابان فإن مسامهة امل ص م ال تتجوز 

صني  يف ال% 60وبلغت مسامهة امل ص م يف صادرات بعض الدول اآلسيوية معدالت عالية جدا حيث بلغت 
  .1 بكوريا اجلنوبية % 40 بالتايوان ، % 56، 
  : مسامهة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف زيادة الناتج الوطين 1-3-1-1-3

الناتج الوطين يعين قيمة جمموع السلع واخلدمات اليت ينتجها جمتمع ما خالل فترة زمنية معينة ، ونالحظ من 
 كافة ااالت أا تساهم بشكل كبري يف زيادة الناتج الوطين اإلنتشار الواسع والنشاط اهلائل للم ص م يف

  .اإلمجايل 
ويتضح هذا من خالل رفع مستوى التوظيف لعنصر العمل الذي هو أبرز عناصر اإلنتاج وبالتايل مما يرفع من 

ادة الدخل مستوى الطلب الكلي الفعال على السلع االستهالكية واالستثمارية ،فكلما زاد التوظيف أدى إىل زي
  أما اجلزء املتبقي فيوجه .ألفراد اتمع ، فجزء من هذا الدخل يوجه لالستهالك مباشرة من األسواق

كما أن امل ص م .لالستثمار يف مشاريع صغرية أو يدخر يف املؤسسات املالية اليت توجهه بدوره لالستثمار 
اليت تستخدمها ، و تعمل على زيادة املبيعات مما  ملختلف عوامل  اإلنتاج تساعد على رفع املعدالت اإلنتاجية

  وتؤدي .يقلل من تكاليف التخزين والتسويق ، مبا يساعد على وصول املنتجات للمستهلك بأقل تكلفة ممكنة

                                                           
 ورقة حبث قدمة ضمن امللتقى الدويل حول آثار وانعكاسات ، أثر اتفاق الشراكة مع االحتاد األورويب على م ص م يف اجلزائر ،  زايري بلقاسم  1

   .256 ص  ، 2006 نوفمرب 14-13 يف  سطيف  اجلزائر– جامعة فرحات عباس ،اتفاق الشراكة على االقتصاد اجلزائري 
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هذه العوامل السابقة الذكر إىل زيادة حجم الناتج الوطين وتنوعه لشمولية هذه املؤسسات العديد من 
  .1القطاعات االقتصادية 

أ ، أملانيا ، بريطانيا ، فرنسا ، إيطاليا .م. الو: فلقد سامهت امل ص م يف الناتج احمللي بالنسبة للدول التالية
   .2  على التوايل %27.1 ، %40.5، %61.8،  %30 ،  %34.9  ، %48: واليابان بـ 

  :  مسامهة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف تعبئة اإلدخارات 1-3-1-1-4
 ص م وحدات إنتاجية ومراكز استثمارية تعمل على تعبئة املدخرات اخلاصة باألفراد لتشغيلها داخل تعترب امل

االقتصاد الوطين ، كذلك متتص امل ص م فوائض األموال العاطلة واملدخرات لدى صغار املدخرين بتوظيفها يف 
 أي أن هذه املؤسسات . أرباحها استثمارات إنتاجية وخدمية ، والعمل على تشغيلها وتنميتها واملشاركة يف

تعد قناة إضافية جلذب املدخرات للمسامهة يف متويل االستثمار على مستوى االقتصاد الوطين ، مما يؤدي إىل 
  زيادة مسامهة اإلدخار اخلاص يف متويل التنمية، وخيفض من درجة االعتماد على االقتراض

   حتقيق التنمية االقتصادية  مسامهة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف1-3-1-1-5

  :املتكاملة 
من املؤكد أن تواجد امل ص م والكبرية معا وتكاملهما يعترب ظاهرة صحية ومن املقومات األساسية للهيكل 
الصناعي وقوة تدفع التنمية الصناعية إىل األمام ،فالقاعدة الرئيسية لتنمية املؤسسات الصغرية تتجلى يف تكاملها 

  .سسات الكبرية املباشر مع املؤ
حيث تقوم امل ص م بتوفري احتياجات الؤسسات كبرية احلجم ، فهي تقوم بدور املورد للمواد األولية 

لذلك فإن أجنح املؤسسات كبرية احلجم يف . واملنتجات نصف املصنعة ، وتقوم بدور املوزع و وكيل العمالء 
  .ها مع هذه املؤسسات العامل هي تلك اليت تعمل باستمرار على تطوير استراتيجيت

ولقد أدرك الدور الذي تلعبه امل ص م يف إطار عملية التنمية الصناعية وحتقيق املنافع املشتركة يف ظل نظام 
التعاقد من الباطن ، إضافة إىل حتقيق مكاسب عامة ناجتة عن تدعيم نظام التعاقد تتمثل يف ضمان منو اقتصادي 

 العمل وانسياب التسهيالت التكنولوجية والفنية يف املؤسسات عام ومتوازن من خالل التخصص وتقسيم
  .3الكبرية إىل الصغرية 

 ألف مصنع إلنتاج 26يتعاقد مع " جنرال موتورز " فعلى سبيل املثال العمالق األمريكي إلنتاج السيارات 
  .4 عامل 100ل من عدد من األجزاء ايت حيتاج إليها يف العملية التصنيعية ، ومن بينها مصنع يعمل ا أق

                                                           
   .49سيد علي بلحمدي ، مرجع سابق ، ص     1

   .25صاحل صاحلي ،مرجع سابق ، ص     2
   .79ص  , مرجع سابق , فتحي السيد عبده أبو سيد أمحد  3
 الدورة الدولية حول متويل املشروعات ورقة حبث مقدمة ضمن، التجربة التنموية يف اجلزائر واستراتيجية تنمية امل ص م ،  امساعيل بوخاوة 4

   .838ص  ، 2003ماي ، جامعة فرحات عباس سطيف ،الصغرية واملتوسطة وتطويرها ودورها يف االقتصاديات املغاربية 
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 مسامهة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف توزيع الصناعات وتنويع اهليكل 3-1-1-6- 1

  :الصناعي

تلعب امل ص م دورا أساسيا يف توزيع الصناعات اجلديدة على املدن الصغرية واألرياف، وهذا يعطيها فرصة 
. حملدودة، وتوظيف اليد العاطلة يف هذه املناطق  أكرب الستيعاب املوارد اإلنتاجية وتلبية احتياجات األسواق ا

كما أا تلعب دورا أساسيا يف جمال تنويع اهليكل الصناعي ،حيث أا متارس أنشطتها يف عدد كبري من 
ااالت االقتصادية ، فهذا من شأنه أن يساعد على تنوع املنتجات الصناعية اليت تنتجها و ذا فهي تساعد 

  . املستهلكني املتزايدة واملتنوعة على تلبية حاجات
  :  مسامهة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف االبتكار والتجديد 3-1-1-7- 1

حيث تتوفر امل ص م على مناخ مناسب للتجديد واالبتكار والتطوير نظرا لطبيعة العمل ا والذي يكون على 
إضافة إىل زيادة الدافعية لتحقيق . ة التسيري شكل فريق متكامل يف إطار هيكل تنظيمي ميتاز بالبساطة وسهول

الرحبية العالية ، فبينما ترتكز مؤسسات كبرية على إنتاج السلع ذات الطلب الثابت فإا تترك الفرصة للم ص 
  .1م للمجازفة واملغامرة 

، من خالل كما أن معظم االختراعات عبارة عن أدوات وتقنيات إنتاج فردية تعتمد عليها يف زيادة مبيعاا
ختفيض تكاليف اإلنتاج وابتكار منتجات جديدة لتتمكن من التغلب على االحتكار الذي متارسه املؤسسات 

  .الكبرية على مستوى السوق 
 إدارة األعمال الصغرية األمريكية احتسبت متوسط عدد اإلبداعات لكل موظف يف امل ص م حبدود : فمثال
 إبداع فقط 1000 إبداع مقابل 2400يف امل ص م حيققون  شخص يعملون 1000أي أن ,  إبداع 2.4

  .2 1995وهذا لعام , ملن يعملون يف املؤسسات الكبرية 
  : أمهية املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف التنمية االجتماعية1-3-1-2

 إمجال إىل جانب األمهية والدور االقتصادي الذي تلعبه امل ص م ، هناك أدوار على الصعيد االجتماعي ميكن
  :أمهها فيما يلي 

  مسامهة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف تكوين عالقات وثيقة مع 1-3-1-2-1

  :املستهلكني يف اتمع 
إن امل ص م وحبكم قرا من املستهلكني تسعى جاهدة للعمل على اكتشاف احتياجام مبكرا والتعرف على 

  .دمات طلبام بشكل تام ، وبالتايل تقدمي السلع واخل

                                                           
   .19 ص  ، مرجع سابق ،  جهاد عبد اهللا عفانة  1
   .61 ص  ،مرجع سابق ،عاد نائف برنوطي س  2
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إن ربط العالقات مع املستهلكني يوجد عالقة ربط بني املنتج واملستهلك ويعطي درجة كبرية من الوفاء هلذه 
  .املؤسسة 
  :  مسامهة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف التوزيع العادل للدخول 1-3-1-2-2

 إىل إمكانيات استثمارية إن التوسع يف انتشار امل ص م سيخدم هدف العدالة يف توزيع الدخل، فحاجتها
متواضعة سيسمح لعدد كبري من أفراد اتمع بإنشاء تلك املؤسسات  ، وهذا األمر يساعد على توسيع حجم 

يف حني حتتاج عملية االستثمار يف املؤسسات الكبرية إىل . الطبقة املتوسطة وتقليص حجم الطبقة الفقرية  
  .حجم التفاوت الطبقي االجتماعي إمكانيات استثمارية ضخمة تدفع حنو زيادة 

 مسامهة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف تقوية العالقات واألواصر 1-3-1-2-3

  :االجتماعية

تقوم امل ص م بتقوية األواصر االجتماعية من خالل االتصال املستمر واليومي ، فعمالء امل ص م حمليني يف 
 التعامل الذي يتم يف جو من التآلف والود واحلرص املتبادل كثري من األحوال بل وأصدقاء أو أهل و مما يسهل

  .على منافع الطرفني 
  :  مسامهة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف التخفيف من املشكالت اإلجتماعية1-2-4- 1-3

ع تعاين من عدم توافر متواجه امل ص م مشكلة البطالة وحتاول القضاء على فرص تكوين فئات من أفراد ات
ينتج عنها العديد من ظواهر االحنراف .  عمل هلم ، مما يدفعهم إىل ممارسة أمناط سلوكية غري سوية فرص

والفساد االجتماعي ، وتستطيع هذه املؤسسات وخاصة احلرفية منها استغالل الصبية كمساعدين يف بعض 
سسات من سلع وخدمات كما أن منتجات هذه املؤ . 1األعمال بدال من حتويلهم إىل طاقات تضر باتمع 

موجهة إىل الفئات االجتماعية األكثر حرمانا وفقرا وبذلك توجد عالقات للتعامل ، مما يزيد اإلحساس بأمهية 
  .التآزر والتآخي 

  :  مسامهة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف خدمة اتمع 1-3-1-2-5
تناسبة مع قدراته و إمكانياته وزيادة تؤدي امل ص م خدمة للمجتمع من حيث ما تقدمه من سلع وخدمات م

كما أا .  قدراته االستهالكية ، وحتسني مستوى املعيشة وحتسني مستوى الرفاهية وتعزيز العالقات االجتماعية
تساهم يف عمليات جتميل املنطقة و تقدمي اخلدمات لغري القادرين و املسامهة يف  تنمية احلي وهذا أيضا يساعد 

  .إلشباع وتدعيم أواصر العالقات االجتماعية وحتسني مستوى الرفاهيةعلى زيادة درجة ا
  
  
  

                                                           
   .76 ص  ، مرجع سابق ،  فتحي سيد عبده أبو سيد أمحد 1
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  مسامهة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف زيادة إحساس األفراد باحلرية 1-3-1-2-6

  :واالستقاللية 
إن امل ص م تعطي إحساس األفراد باحلرية واالستقاللية ، وذلك عن طريق شعور صاحب املؤسسة باالنفراد 

وبالتايل يتم شعوره بتحقيق الذات من . اذ القرارات ، وكذا احلرية املطلقة يف العمل دون قيود أو شروط يف اخت
  .خالل إدارة هذه املؤسسة والسهر على استمرارية جناحها 

  :  مشكالت ومعوقات املؤسسات الصغرية واملتوسطة 1-3-2
امية أو املتقدمة ، أا تعاين من عراقيل ومشاكل تشري عدة أحباث ودراسات حول امل ص م سواء يف البلدان الن

تعيق تطورها  بدرجة خماطرة ختتلف من سياسة اقتصادية إىل أخرى ، فرغم أمهية ومكانة امل ص م ودورها يف 
 وهذا بالنظر ملا تتصف به من خصائص ومميزات متكنها من بلوغ مستويات منو جد -حتقيق التنمية االقتصادية 

ن هذا النوع من املؤسسات ميتاز بضعف أدائها يف األجل الطويل ، وهو ما سريهن احتمال  إال أ- مرتفعة 
بقائها واستمراريتها مبدى توفر العوامل واملناخ املالئمني لتتمكن من ختطي خمتلف العراقيل اليت حتد من 

  .استمراريتها 
  .وفيما يلي سوف نتطرق ألهم هذه املشاكل اليت تواجهها امل ص م 

  :  املشاكل اإلدارية والتنظيمية 1-3-2-1
تواجه امل ص م قصور شديدا يف اخلربات اإلدارية والتنظيمية ، حيث أن هذه املؤسسات يسودها أغلب 
األحيان إدارة عائلية أو فردية  وهي منط خمتلف ،حيث ال يعتمد على أساليب إدارة حديثة وإمنا يقوم على 

ويتصف هذا النمط مبركزية اختاذ القرار ، حيث جند أن املالك . 1ة مزيج من التقليد واالجتهادات الشخصي
  .عادة يكون املدير والذي يتدخل يف كافة األعمال التنفيذية 

و ال تستفيد من مزايا التخصص وتقسيم العمل يف زيادة اإلنتاجية ،وهذا راجع إىل عدم وجود تنظيم واحد 
 فليست هناك إجراءات عمل مكتوبة ، ويتجسد ذلك يف .حيدد املسؤوليات والسلطات اخلاصة بالوظائف 

فالفرد الواحد توكل إليه عدة مهام .  غياب هيكل تنظيمي واضح يساعد على حتديد السلطات واملسؤوليات
قد تكون متباينة وال عالقة بينها ، كما يالحظ اتساع نطاق اإلشراف ، حيث يشرف رئيس واحد على عدد 

  . إىل التخطيط االستراتيجي العتقادهم بعدم ضرورا  كبري من العمال وافتقارها
 ، إضافة إىل ضعف 2لكن بدون خطة إستراتيجية ال ميكن حتقيق القوة التنافسية يف السوق واحملافظة عليها 

آدائها وهذا راجع إىل نقص اخلربة والكفاءة لدى املدير ، حيث من املستحيل اإلملام بكل طرق وتقنيات 
  .التنظيم 

                                                           
   .95 ص  ،  مرجع سابق ،  فتحي السيد عبده أبو سيد أمحد 1
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سبق ميكن القول بأن املشاكل اإلدارية والتنظيمية يف امل ص م تنشأ نتيجة لعدم تنظيمها على أسس إدارية مما 
  .حديثة تعتمد على التخصص الوظيفي وتقسيم العمل والالمركزية يف اختاذ القرار وغريها 

  :  مشكل القيود احلكومية 1-3-2-2
على القطاع اخلاص  بغرض محاية االقتصاد القومي للبلد تواجه امل ص م بعض القيود اليت تفرضها احلكومات 

  :1، ومن أهم هذه القيود ما يلي 
  :  القيود على النقد األجنيب 1-3-2-2-1

بغرض محاية قيمة العملة تلجأ أغلبية الدول النامية إىل فرض قيود لتنظيم الطلب على العمالت األجنبية ، 
ونظرا ألن امل ص م يف إطار نشاطها ) . السقف ( خرية وذلك من خالل حتديد حجم العرض من هذه األ

تتعامل مع مؤسسات أجنبية وبذلك فهي حباجة إىل عمالت أجنبية ،مما يضطرها للجوء إىل السوق املوازية 
  .لتوفري احتياجاا من العملة ولكن بتكلفة أكرب 

  :  القيود على االستثمارات 1-3-2-2-2
ود حتد من نشاط القطاع اخلاص عموما ، وذلك لغرض محاية املؤسسات تلجأ بعض احلكومات إىل فرض قي

العمومية من املنافسة اليت تنجم عن هذه االستثمارات اخلاصة ، وقد تصل هذه القيود إىل حد املنع التام 
لالستثمار اخلاص يف بعض القطاعات اليت ترى بأا حساسة أو إستراتيجية ، هذه اإلجراءات من شأا تضييق 

  .جمال االستثمار أمام امل ص م 
  :  قيود التسعري1-3-2-2-3

ترتبط هذه القيود بتلك الدول اليت تتبىن النظام االشتراكي يف تسيري اقتصادها ، حيث تعمل يف إطار حتقيق 
 العدالة االجتماعية والتوازن يف القدرة الشرائية لكافة أفراد اتمع على حتديد األسعار ، خاصة منها أسعار
املواد األساسية ، هذا التحديد قد يكون أقل من سعر التكلفة والفارق يتم تغطيته عن طريق الدعم احلكومي 
للمؤسسات العمومية ، وتبقى املؤسسات اخلاصة معرضة خلطر اإلفالس بدرجة كبرية نتيجة اعتماد أسعار 

  .حمددة مسبقا 
  :  قيود على التجارة اخلارجية 1-3-2-2-4

ديد من الدول النامية إىل فرض قيود على الواردات والصادرات على بعض السلع عن طريق قد تعتمد الع
كما أن هذه السياسات . زيادة الرسوم اجلمركية ،دف احملافظة على استقرار الطلب الداخلي للسلع احمللية

.  لرقابة شديدة تفرض على املستوردين طلب ترخيص حكومية قبل االسترياد ، وهذا ما جيعل املستورد خيضع
وكحتمية لكثرة اإلجراءات اإلدارية سيؤدي هذا إىل تضييع الكثري من اجلهد والوقت واملال واليت ستتحملها 

  .املؤسسات 
                                                           

   .163- 162 ص  ،مرجع سابق  ،ترمجة صليب بطرس ، جالن سبنسرهل  1
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  : مشكل الضرائب 1-3-2-3
إن امل ص م تتعرض ألعباء ضريبية ثقيلة سببها أن نسبة الضريبة تكون نفسها بالنسبة للم ص م أو الكبرية ، 

رية ميكن هلا أن تستفيد من اقتصاديات احلجم الكبري ملواجهة هذا العائق على عكس امل ص م اليت فهذه األخ
  .تدفع أعباء ضريبية باهظة 

كما أن مشكلة صعوبة مسك دفاتر احلسابات املنظمة يدفع مصاحل الضرائب إىل االعتماد على التقدير اجلزايف 
وبة إثبات أصحاب هذه املؤسسات عكس ذلك مما قد يعرض إضافة إىل صع. والذي عادة ما يكون مبالغ فيه 
  .املشروع إىل مشاكل مالية حادة 

  :  مشكل احلصول على تراخيص التشغيل1-3-2-4
يقتضي منح تراخيص التشغيل استيفاء صاحب املؤسسة الشتراطات صحية وأمنية معينة تستغرق وقتا طويال 

ملختصة للتأكد من حتقق االشتراطات ، خاصة يف حالة إبداء بسبب عمليات املعاينة اليت تقوم ا اجلهات ا
  1 .مالحظات واشتراط استيفائها بالكامل قبل منح الترخيص 

وعادة ما جيد أصحاب امل ص م صعوبة يف الوفاء باملتطلبات األمنية والصحية نظرا لضيق مساحات الورش من 
ا ملخالفات وجزاءات لعدم مراعاة االشتراطات ناحية ، والرتفاع تكلفة توفريها من جهة أخرى مما يعرضه

  .الواجبة 
  :  مشكلة التمويل 1-3-2-5

انتهت دراسات عديدة إىل أن عدم كفاية االئتمان يعترب أحد العقبات األساسية اليت تواجه امل ص م ، إذ وجد 
يع يف اجلزء األكرب وتعتمد هذه املشار. عدد قليل من هذه املشاريع حيصل على ائتمان من مؤسسات االقتراض 

من احتياجاا التمويلية على املدخرات الفردية والعائلية يف التأسيس، ومتويل عمليات التشغيل، وهذا النوع من 
باإلضافة إىل عدم توفر هذه املبالغ باحلجم . التمويل تنجر عنه جمموعة من القيود اليت تؤثر على كفاءة املشروع 

ريع أيضا إىل سوق اإلقراض الغري الرمسي ، وتعترب معدالت الفوائد يف هذا النوع املطلوب ، وقد تلجأ هذه املشا
  .2من القروض املرتفعة جدا 

إن مشكل التمويل اليت تعاين منها امل ص م ميكن أن تكون إما من العوائق املوضوعة من طرف املؤسسات 
 التشديد على توفري الضمانات،صعوبات املقرضة واليت عادة تتمثل يف ارتفاع معدالت الفائدة على القروض ،

اإلجراءات أو هي نامجة من افتقاد الثقة يف القائمني على امل ص م  وضعف القدرة على توفري البيانات املالية 
والتشغيلية مما يعيق قدرة البنوك على تقدير اجلدارة االئتمانية للمشروع إضافة إىل نقص اخلربة التنظيمية يف 

  .ة املعامالت البنكي
                                                           

   .63 ص ، مرجع سابق ،  خللف عثمان  1
 ورقة حبث مقدمة  ضمن الدورة الدولية حول متويل ،دور املشاريع الصغرية واملتوسطة يف االقتصاديات النامية ومعوقات تنميتها ،  لرقط فريدة  2

   .07 ص  ، 2003ماي ،سطيف ، جامعة فرحات عباس ،امل ص م وتطويرها يف االقتصاديات املغاربية 
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ويرجع أيضا اخنفاض حجم متويل امل ص م إىل أا حمفوفة باملخاطر نظرا الرتفاع معدل الفشل ا يف ظل عدم 
التأكد من التدفقات النقدية املستقبلية ، مما جيعل متويل هذا النوع من املؤسسات يتطلب من أصحاب رؤوس 

 .األموال حتمل نسبة أكرب من املخاطرة

  :ق وشدة املنافسة   مشكل التسوي1-3-2-6
تعاين امل ص م العديد من مشكالت التسويق على املستويني الداخلي واخلارجي ، ويرجع ذلك يف األساس إىل 
املنافسة اليت تواجهها امل ص م سواء من جانب املؤسسات الكبرية أو من جانب السلع املستوردة الذي يترتب 

  .1تسويقية اليت ميكن أن يتم تصريف منتجاا عليه ضيق حجم سوق امل ص م بسبب ضيق املنافذ ال
  2: وتتمثل أهم الصعوبات اليت تواجهها امل ص م يف هذا اال مبا يلي 

اخنفاض اإلمكانيات املالية هلذه املؤسسات مما يؤدي إىل ضعف الكفاءة التسويقية نتيجة لعدم قدرا على - 
  . املستهلكني توفري معلومات عن السوق احمللية واخلارجية و أذواق

عدم توفر احلوافز الكافية للمنتجات احمللية مما يؤدي إىل منافسة املنتجات املستوردة ملثيالا من املنتجات - 
احمللية ،وقيام بعض املؤسسات األجنبية بإتباع سياسة املزامحة لتوفر منتجاا لألسواق احمللية بأسعار تقل عن 

 . ضعف املوقف التنافسي للمؤسسات احمللية أسعار املنتج احمللي ، مما يؤدي إىل

 .تفضيل املستهلك احمللي للمنتجات األجنبية وهذا ما حيد من حجم الطلب على املنتجات احمللية - 

  عدم معرفة أصحاب املشروعات باشتراطات اجلودة ونقص اخلربة يف االشتراك يف املعارض اخلارجية- 
  .غبات املستهلك األجنيبواإلطالع على املنتجات املنافسة ومعرفة ر

 3 .عدم وجود منشآت متخصصة لتسويق منتجات امل ص م  - 

 .افتقار امل ص م للمهارات التسويقية ، األمر الذي جيعلها تعتمد على الوسطاء يف تسويق منتجاا - 

  :  مشكل املوقع الغري املالئم 1-3-2-7
وختطيط ، لكن أغلب املؤسسات خيتارون املوقع إن عملية اختيار املوقع املالئم يتطلب دراسة جيدة وحبث 

 وتظهر أمهيته بشكل .رد أن هناك مكانا شاغرا أو اخنفاض األجر ، فهم ال يعطون هذا األمر أمهية كبرية 
 كما يؤخذ .خاص يف مشاريع التجزئة اليت تكون شرياا احليوي هو املبيعات الذي يتأثر بشدة باختيار املوقع 

 .املبلغ املخصص لإلجيار، إذ على صاحب املؤسسة أن يوازن بني الكلفة وتأثر املوقع على املبيعاتبعني االعتبار 
  .4الكلفة واملبيعات اليت ميكن حتقيقها بسبب املوقع : وبذلك فإن للموقع خاصيتني أساسيتني 

  
                                                           

   .90 ص ، مرجع سابق ،بده   فتحي السيد ع 1
   .104 ص  ،مرجع سابق ،  نبيل جواد  2
   .338 ص  ، مرجع سابق ،  بن يعقوب الطاهر  3
   .20 ص  ، مرجع سابق  ،  ماجدة عطية  4
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  :  مشكل النقل والبنية التحتية 1-3-2-8
ات وتصريف املنتجات وإيصاهلا لألسواق بأقل تكلفة ، حيث هناك مشاكل تتعرض هلا امل ص م يف نقل اخلام

 كما أن .أا ال تستطيع امتالك وسائل النقل ، وهذا الرتفاع تكلفتها مما يؤدي إىل جتميد جزء من رأس املال 
مة تكلفة استئجارها تعد مرتفعة بالنسبة هلذه املؤسسات ، إضافة إىل مشاكل العقار ويئة احمليط واملرافق العا

 ؛وقنوات الصرف ؛نظرا لتواجد أغلب هذه املؤسسات يف األماكن النائية اليت تفتقر إىل مصادر املياه الصاحلة 
اخل ، ويضطر يف أغلب األحيان أصحاب هذه املؤسسات إىل يئة هذه ...الطرق املعبدة ؛اإلمدادات الكهربائية 

  .اخلدمات بأنفسهم ، األمر الذي يتسبب يف تعسرهم ماليا 
  :  مشكلة نقص اليد العاملة املؤهلة 1-3-2-9

يعد العنصر البشري أحد أهم عناصر اإلنتاج ولذلك فإن نقص العمالة املاهرة هو من أهم املعوقات اليت 
تواجهها هذه املؤسسات ، ويعود سبب ذلك إىل تفضيل العاملني االشتغال باملؤسسات الكبرية بسبب األجور 

 كما أن معدل دوران العمالة عايل ، وهذا نتيجة . 1ات التقاعد والضمان االجتماعيالعالية واحلوافز وامتياز
  .2اخنفاض األجور مقارنة باملؤسسات الكبرية أو نتيجة عدم توفر ظروف عمل مناسبة وعدم وجود ضمانات 

  .كل هذا أدى إىل اخنفاض إنتاجية العمل وتدين مستوى اجلودة والنوعية 
  :وفر املعلومات و البيانات  مشكلة عدم ت1-3-2-10

تعاين معظم امل ص م من صوبة احلصول على املعلومة االقتصادية أو انعدامها يف أحيان كثرية ، مما ينعكس 
حيث أن عدم توفر معلومات ختص سوق العمل . 3سلبا على عملية اختاذ القرارات وجتسد فرص االستثمار 

   القدرة الشرائية و مصادر املعدات والتكنولوجيا وواحتياجاا والطلب على املنتجات واألسعار و
مما , غريها ، جيعل من الصعوبة بالنسبة للم ص م إجراء دراسات اجلدوى إلجناز االستثمارات واملفاضلة بينها 

 إضافة إىل صعوبة حتديد سياسات اإلنتاج والتسويق اليت متكنه .سيترك أثره السليب على القرارات االستثمارية 
  .عيم تنافسيته من تد

  .وبذلك فهي معرض يف أي وقت ألزمات , و بالتايل فامل ص م  تنشط يف ظل حميط غامض املعامل 
  
  

                                                           
بات تأهيل امل ص م  ورقة حبث مقدمة ضمن امللتقى الدويل حول متطل،جتربة بعض الدول العربية يف الصناعات الصغرية واملتوسطة ،  رقية سليمة  1

   .33ص ،2006 أفريل 18-17 الشلف،جامعة حسيبة بن بوعلي ,يف الدول العربية 
 ورقة حبث مقدمة ضمن امللتقى الدويل حول متطلبات تأهيل امل ،ماهيتها والتحديات الذاتية فيها : املشروعات الصغرية ، حممود حسني الوادي   2

   77 ص  ، 2006 أفريل 18- 17 الشلف، بوعلي جامعة حسيبة بن،ص م يف الدول العربية 
3
 ، ورقة حبث مقدمة ضمن امللتقى الوطين األول  حول امل ص م ودورها يف التنمية ، املؤسسة املصغرة ودورها يف التنمية ،حممد اهلادي مباركي    

   .93 ص  ، 2002األغواط 
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  :خـالصـة الفـصـل 

تبينت لنا ،من خالل تطرقنا إىل مفهوم املؤسسات الصغرية واملتوسطة واإلشكال واخلصائص اليت متيزها 
هلذه املؤسسات ويعود سبب ذلك إىل التباين و االختالف يف درجة الصعوبة اليت اكتنفتها حماولة إعطاء تعريف 

النمو االقتصادي من دولة إىل أخرى واختالف طبيعة النشاطات االقتصادية هلذه املؤسسات يف الدولة نفسها 
مية  الكهذا ما جعل البلدان و املنظمات االقتصادية العاملية املهتمة ذا القطاع تعتمد على مجلة من املعايري

والنوعية لتحديد تعريف هذه املؤسسات اليت أخذت عدة أشكال وخصائص متيزها عن املؤسسات الكبرية 
 و املتتبع ، املعتمد يف حتديد أشكال وخصائص هذه املؤسساتتوذالك من خالل دراستنا ألنواع التصنيفا

لكن . اد اقتصادية و اجتماعية ملا هلا من  أبعملسار هذا النوع من املؤسسات يظهر له أا يف تطور مستمر 
ولعل من أمهها مشكل .بالرغم من أمهيتها تعاين امل ص م من صعوبات ومشاكل  تعيق استمراريتها وتطورها 

التمويل  واليت مفاده ضعف القدرة التفاوضية للم ص م أمام البنوك واملؤسسات املالية مقارنة باملؤسسات 
 على األموال من املصادر اخلارجية أقل بالنسبة للم ص م مقارنة الكبرية احلجم ، مما جيعل فرص احلصول

  .باملؤسسات الكبرية 
واإلشكال الذي يطرح يف هذه احلالة يتمثل يف ماهي مصادر التمويل اليت تعتمد عليها امل ص م للحصول على 

  األموال الالزمة
  .وهذا ما سنحاول التطرق إليه يف الفصل املوايل 
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  .مصادر متويل املؤسسات الصغرية و املتوسطة: الفصل الثاين 
          

  :متهيد
تعد عملية التمويل يف املؤسسة من الوظائف احلساسة و اهلامة و ذلك ملا حتمله من تعقيد يرافق البحث و       

 .احلصول على األموال

ت و يف أي بلد كان هو العقبة أمام بدئها و جناحها حيث يعترب الدم الذي        فتمويل أي مؤسسة كان
تشجيع اإلبداع و زيادة النمو و دفع عجلة  يسري يف شرايني املؤسسة ، و يعينها على حتدي الصعوبات و

  .التنمية بكل ما ينتج عنها
 ص م ،ملا حيمله من صعوبات يف       كما أن قرار التمويل يعترب من أهم و أصعب القرارات اليت تواجه امل

البحث عن مصادر التمويل الالزمة من جهة ، و ختصيصها و توزيعها على خمتلف أنشطة النشاط يف املؤسسة 
  .من جهة أخرى

       فإذا مل تنجح املؤسسة يف توفري احتياجاا املالية ، و عجزت عن احلصول على التمويل الالزم لتغطيتها 
  .قد يؤدي يف النهاية اىل تصفيتها و افالسهافإا مهددة خبطر 

من خالل هذا الفصل سنحاول التعريف مبختلف مصادر التمويل املتاحة أمام امل ص م، باإلضافة إىل التطرق  و
إىل مشكل متويل امل ص م من خالل حتديد خمتلف العراقيل اليت حتد من مصادر التمويل املتاحة و هذا 

  :باإلعتماد على بعدين مها 
  مراحل تطور املؤسسة ،-          
  .القدرة التنموية و اإلبتكارية للمؤسسة-          
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  :  مصادر األموال اخلاصة يف املؤسسات الصغرية و املتوسطــة-2-1
      قبل التطرق اىل أهم املصادر األموال اخلاصة بتمويل املؤسسات الصغرية و املتوسطة ،سوف نعرض أوال 

 .ف التمويل و أمهيتهتعري

    :       تعريف التمويـــل
أحد جماالت املعرفة ختتص به اإلدارة املالية و هو نابع من رغبة األفراد و منشآت "       يعرف على أنه 

   .   1"األعمال لتحقيق أقصى حد ممكن من الرفاهية
الذي تكون فيه املؤسسة يف أمس احلاجة توفري النقود يف الوقت املناسب ، أي الوقت "  و يعرف أيضا على أنه 

اىل األموال ، كما يوفر التمويل الوسائل اليت متكن األفراد و املؤسسات على اإلستهالك و اإلنتاج و ذلك يف 
  .2"فترات زمنية معينة

   :       أمهيـــة التمويل
لوحدات اإلقتصادية ذات الفائض       تربز أمهية التمويل يف كونه يؤمن و يسهل انتقال الفوائض النقدية من ا

املايل اىل الوحدات اليت تعاين من العجز املايل وقت حاجتها لذلك ، و هذا مقابل فوائد مالية و ذا فان 
  .التمويل ضروري لنمو االقتصاد و تنمية اتمع

تب على عمليات أما فيما خيص املؤسسات فوظيفة التمويل تعترب من الوظائف البالغة األمهية و ذلك ملا يتر
التمويل من اختاذ جمموعة من القرارات أمهها املتعلقة باختيار مصادر التمويل و حتقيق النمو االقتصادي و 

  .االجتماعي مبا يساهم يف حتقيق التنمية الشاملة
  :  التمويل من املصادر الداخلية2-1-1

اا جتد صعوبة كبرية يف احلصول على ملا كانت امل ص م ترتفع فيها معدالت الفشل و املخاطرة ، ف      
  :األموال من املصادر اخلارجية ،هذا ما جيعلها تعتمد على التمويل الداخلي الذي يتمثل 

   :  اإلدخارات الشخصية2-1-1-1
عند بداية تكوين املؤسسة و يف مرحلة إنطالقها يعتمد صاحبها على مدخراته الشخصية قبل أن يلجأ اىل       

ارجي ، إذ أن املستثمرين اخلارجني لن خياطروا باإلستثمار يف املشروع ، إن مل يتوفر لديهم التمويل اخل
الضمانات الكافية بأن مالك املؤسسة ملتزم مبشروعه عن طريق املبالغ املستثمرة فيه ،و أنه سوف لن يترك 

 بأموالسة ال يريد أن خياطر  ، أو أن صاحب املؤس3العمل بكل بساطة و يتخلى عن كل التزاماته جتاه الدائنني

                                                           
  .38 ، ص 1980 املؤسسات االقتصادية ، دار النهضة ،لبنان ، ،حسن اهلموندي 1
2
  .38 نفس املرجع ، ص  
3
  .63، مرجع سابق ، ص عطيةماجدة   
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الغري خاصة يف املرحلة األويل من حياة املؤسسة ، و كذلك لعدم رغبته ملشاركة الغري له يف امتالك أصول 
  .املؤسسة و إدارة العمل و السيطرة

  :   التمويل الذاتـــــي2-1-1-2

  :  تعريفـــــــه2-1-1-2-1
 أنشأا املؤسسة بفعل نشاطها العادي أو اإلستغاليل و اليت تبقي       يقصد به جمموع الوسائل التمويلية اليت

و عليه فالتمويل الذايت هو منط من التمويل يستخدم تراكم املدخرات املتأتية من . حتت تصرفها بصورة دائمة 
ح احملققة أي أن املؤسسة تقوم باحتجاز جزء من األربا. األرباح اليت حققها املشروع للوفاء بالتزاماته املالية

  .من خالل إعادة استثمار هذه األرباح ،) سنة ( 1خالل دورة مالية معينة
 أو أنه الفرق بني التدفقات النقدية اليت حتققها املؤسسة خالل دورة مالية معينة و قيمة األرباح املوزعة على 

  .املسامهني
  :التايل الشكل و لتوضيح مكونات التمويل الذايت نعتمد على 

  

  .مكـــــونات التمويـــل الذاتـــــي  1: قم الشكل ر

 
Source : P.conso ,la gestion Financière ,OPU,  Alger  1984 , P118.   

  
  
  
  
  
 

 

                                                           
1 Hubert de la Brusbrie  - Analyse Financier et Risque de crédit ; Dunod. Paris - 1999.  

 الكات و املؤوناتهتاإل

 أرباح غري موزعة

 زعةأرباح مو

اهلامش         
اهلامش اإلمجايل 
 للتمويل الذايت

 التمويل الذايت
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  : يتكون من  :  مكوناتـــــه2-1-1-2-2
   LES PROVISIONS   : املؤونات2-1-1-2-2-1

 نشاطها اىل خسائر و اعباء نتيجة عملها هذا ما يدفعها ، إىل التنبؤ مبقدار       قد تتعرض املؤسسات أثناء
  .هذه األخطار و ختفيضها و ذلك بتخصيص جزءا من نواجتها اة  هذه األخطار يف املستقبل 

  و عليه تلجأ املؤسسات اىل تكوين مؤونات ملقابلة خسارة معينة غري حمددة املقدار و لكن حدوثها مرجح ، و
هذا تطبيقا ملبدأ من املبادئ األساسية يف احملاسبة أال و هو مبدأ احليطة و احلذر ،و هذا بغية دميومة نشاط 

  .املؤسسة
فهدف أي مؤسسة هو البقاء ، لذلك فان تكوين املؤونة يسمح للمؤسسة باظهار مركزها املايل احلقيقي هذا 

كما تعترب املؤونات األموال . وثها من جهة أخرى  من جهة ، و يسمح هلا كذلك من جماة اخلسائر عند حد
املكونة بقصد مواجهة حتقق حادث حمتمل يرتبط بنشاط املؤسسة فهي ترتكز على فكرة اإلحتماالت فيما 

  .1خيص قيمتها و وقت حدوثها 
  :ميكن التمييز بني نوعني من املؤونــات 

  ؛مؤونات خمصصة لألعباء و اخلسائر احملتملة           -
مؤونات االندثار أو تدهور عنصر من عناصر األصول غري قابلة لالهتالكات  ،و يشمل كل           -

  .مؤونات تدين قيم املخزونات و مؤونة اإلستثمار غري قابلة لالهتالك
 و عليه فإن املؤونة ال تعترب مصدر متويلي بل هي على العكس عبارة عن أعباء يتم إقتطاعها من أرباح الدورة ،

 .إال يف حالة ما مت استرجاعها بسبب عدم وجود مربر لتكوينها ،فيمكنه اعتبارها كمصدر متويلي

 :  اإلهتالكات2-1-1-2-1-2
   .2يعرف اإلهتالك على أنه تسجيل النقص الذي حيدث على قيمة األصل نتيجة ملرور الوقت      

عمال أو التقادم أو اإلثنني معا ، كما أنه أي أنه رصيد حلركية التدهور الذي يطرأ على األصل جراء اإلست
يسمح باعادة تكوين أو ختصيص مبالغ لتجديد استثمارات املؤسسة مستقبال ، حيث يتم حجز مبالغ سنوية 

  .لذلك تبقي حتت تصرف املؤسسة كتمويل ذايت اىل يوم صرفها
مع خمتلف ) ت النتائججدول حسابا( حىت وان وجدت اإلهتالكات يف جانب املدين من حساب اإلستغالل 

التكاليف ، جيب التنبيه على أنه ال يعترب تكاليف حقيقية ألنه مل يتم دفعها ، حيث تدخل يف حساب سعر 
  .التكلفة و بالتايل يف حساب سعر البيع

  .1و منه فاإلهتالك يساهم يف تكوين رصيد املؤسسة ،وبالتايل  يعترب مصدر متويلي ذايت
                                                           

1
لعلوم اإلقتصادية ، فرع مالية و نقود رابح زرقاين ، متويل املؤسسات اإلقتصادية ، دراسة حالة املؤسسات الوطنية للدهن ، رسالة ماجيستري يف ا  

  .94 ، ص 2007، جامعة اجلزائر ، 
2  P canso , OP .CIT , P102 
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  : تجزة أو اإلحتياطات األرباح احمل2-1-1-2-1-3
     متثل األرباح احملتجزة ذلك اجلزء من أرباح السنة الذي مل يتم توزيعه كعوائد على ذوي احلقوق ، و ميكن 
تعريفها كذلك على أا اجلزء املتروك من الربح من طرف املسامهني حتت تصرف املؤسسة و غري مدموج يف 

، أو من أجل 2اطات يكون بغية تدعيم املركز املايل للمؤسسةو منه فإن تكوين اإلحتي. األموال اخلاصة 
  .توظيفها يف مشاريع استثمارية مرحبة 

  :و تأخذ اإلحتياطات عدة أنواع من أمهها 
و هي احتياطات اليت ينص و يلزم ا التشريع الساري املفعول  ، حيث ألزم املشرع  : اإلحتياط القانوين- 

 من األرباح الصافية %5لصناعية هذا االحتياط وحددت قيمته باقتطاع نسبة اجلزائري املؤسسة التجارية و ا
  .3 من رأمسال الشركة%10للدورة حىت يصل مبلغ 

يتم تكوين هذا النوع من االحتياطات وفقا لبنود أخرى غري منصوص عليها يف  : اإلحتياط التعاقدي - 
  .القانون األساسي للمؤسسة

 يتم حتديد هذا اإلحتياط يف عقد الشركة ، اهلدف منه هو رفع درجة األمان  :اإلحتياط القانوين األساسي - 
اليت اكتسبتها املؤسسة من اإلحتياطات القانونية و ال ميكن تغيري قيمته أو توزيعه على املسامهني إال بقرار من 

  .4اجلمعية العامة غري عادية
 جبائي ، و الذي مينح املؤسسة حق تكوين هذا النوع من احتياطات ناجم عن نص : اإلحتياطات املنظمة - 

  .احتياط خاص بفائض قيمة التنازل عن اإلستثمارات
اإلحتياط اإلختياري ال يكون على أساس قوة القانون أو على أساس القانون  :  اإلحتياطات اإلختيارية-

 يف حالة غياب حيث يتم تقسيمه على شكل أرباح. 5األساسي ، و لكنه ناجم عن اجلمعية العامة العادية
 .األرباح ، كما ميكن أن تستعمل لتعويض اخلسائر

  :  خصائص التمويل الذاتــــي2-1-1-2-3
  :      للتمويل الذايت مزايا وعيوب نذكر منها 

  :تتمثل يف النقاط التالية :  مزايا التمويل الذاتــــــي -      
  .سسة و هو املصدر التمويلي املتاح للـ م ص ميعترب التمويل الذايت املصدر األول لتكوين رأمسال املؤ-
 للمؤسسة وسيلة لتحقيق التنمية و التطوير بأكثر) التمويل باألرباح احملتجزة( يعطي التمويل الذايت -

                                                                                                                                                                                     
  1  P . conso - OP . Cit - P102   

  .107-106 رابح زرقاين ، مرجع سابق ، ص  2
 3   P. canso - OP .Cit  - P120  

  .108 رابح زرقاين ، مرجع سابق ، ص  4
5  P . conso - OP - CIT – P121 
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 استقاللية ، فمن خالل اعتماد املؤسسة على التمويل الذايت لتلبية إحتياجاا اإلستثمارية ، فإا تكون غري 
 . التمويل من املصادر اخلارجية ، و بالتايل يعترب التمويل الذايت احملرك األساس لتطوير املؤسسةملزمة للجوء إىل

باعتبار التمويل الذايت يعد كمؤشر للوضعية املالية للمؤسسة فهذا قد حيد من خماطر استرداد الدين ، فكلما - 
ركز مايل جيد و الذي يسمح هلا بالتايل كان حجم التمويل الذايت كبري كلما دل هذا على أن املؤسسة تتمتع مب

 .من اكتساب مكانة معتربة و قدرة تفاوضية أكرب أمام املوردين

ميثل اإلهتالك اجلانب األكرب يف التمويل الذايت و اليت تعترب أموال معفية من الضرائب و بالتايل فهي ختفض من -
 .الوعاء الضرييب للمؤسسة

  : و من أمهها : عيوب التمويل الذاتــــــي-      
  .حيقق التمويل الذايت مردودية أقل من تلك اليت متول مبزيج متويل أمثل من األموال الداخلية و اخلارجية-
 .االعتماد على التمويل الذايت قد يؤدي اىل التوسع البطيئ مما يؤدي اىل عدم توفري اإلحتياطات املالية-

 اىل عدم رضا املسامهني ، ألن اهلدف األساسي للمسامهني  التمويل الذايت عن طريق حجز األرباح قد يؤدي- 
  .هو الربح و العائد

  :  التمويل اخلارجي من املصادر الغري رمسية و الشبه رمسية2-1-2
إن التمويل الغري رمسي أسبق يف الوجود من التمويل الرمسي ، كما ينتشر هذا املصدر التمويلي بشكل      

، و يأيت من حيث األمهية يف متويل امل ص م يف هذه البلدان يف املرتبة الثانية و رمبا واضح يف دول العامل الثالث 
حيث يعرف على أنه التمويل الذي يتم من خالل قنوات تعمل غالبا خارج إطار النظام . األوىل أحيانا 

طريق مؤسسات غري رمسية و عليه فعملية التمويل تتم عن .1القانوين و القواعد الرمسية املنظمة للنشاط يف الدولة
ال ينظمها القانون ، تقوم بتوفري األموال ألصحاب العجز املايل خارج النظام املايل للدولة ، أي أن عملية 

  .التمويل تكون بعيدة عن كل رقابة و متابعة من طرف اهليئات احلكومية
شبه رمسي والذي ال خيتلف كثريا نحاول التطرق إىل أهم الصيغ التمويلية يف اإلطار الغري رمسي وكذلك الو س

عن صيغ التمويل الغري رمسية، إال أنه يعتمد على توفري مصادر األموال الالزمة لتمويل املؤسسات باللجوء إىل 
  .املؤسسات التمويلية الرمسية

  
  
  
  
  

                                                           
  .363، ص مرجع سابق  حممد عبد احلليم عمر ،  1



 70 

  :  مصادر التمويل غري رمسية2-1-2-1
  :ل جمتمع و من بني هذه املصادر      و ختتلف مصادر التمويل غري رمسية حسب عادات و تقاليد ك

LOVE MONEY :  التمويل من العائلة واألصدقاء2-1-2-1-1    
 عند بداية االستثمار أو عند توسيعه يقوم األفراد باستخدام مدخرام الشخصية لتمويل مشاريعهم ، و يف      

املايل ، و تكون قيمة هذه ظل نقصها و عدم كفايتها يلجؤون إىل األهل و األقارب لإلقتراض و سد عجزهم 
 .1القروض قليلة و بدون ضمانات و متنح لفترات قصرية و عادة تكون بدون فوائد

إال أن هذا النوع من التمويل يترتب عليه عدة نتائج سيئة تؤدي إىل التدخل و اخللط بني العالقات الشخصية و 
سسة ، حيث أن املبالغ املقترضة من األصدقاء عالقات العمل ، وإختاذ قرارات عكسية تؤثر على استقاللية املؤ

و األقارب تؤدي إلجياد عالقات مالية شخصية اليت تتعارض مع استقاللية صاحب املشروع و العمل ، فقد 
  .2يتدخلون بالعمل عن طريق نصائح أو حماولة إختاذ قرارات بشأن العمل و ذلك حلماية مصاحلهم املالية

                                    : Capital risque informel , business anglesاملرابني 2-1-2-1-2
هو مصطلح أطلق على فئة املمولني الذين يقدمون قروض بفوائد مرتفعة جدا و هذا على مستوى اإلقراض غري 

ثمارات و هم عبارة عن أشخاص هلم خربة واسعة يف تقييم اإلست. ، و يطلق عليه أيضا إسم جتار النقود 3رمسي
  .مما جيعلهم أكثر قدرة على حتمل خماطر متويل امل ص م حديثة النشأة

فعادة ما يعطون قروضا صغرية و لفترات قصرية و بأسعار فائدة كبرية، و يالحظ أن جتار النقود ليس عندهم 
ات املالية ما يسمي بفترة السماح قبل أن يبدأ يف السداد  و هم عادة يتشددون جدا فيما يأخذونه من الضمان

  .4لتأمني عمليات اإلقتراض
 و لإلشارة فإن املستثمرين املاليني على مستوى السوق غري رمسي ال يقتصر تدخلهم يف اجلانب التمويلي فقط 

 .5بل يتعداه حىت اىل توظيف خربام و معلومام املميزة على مستوى املؤسسات اليت متوهلا

   : تمان مجعية تناوب اإلدخار و االئ2-1-2-1-3
هذه اجلمعيات شكل شائع من أشكال التمويل غري الرمسي ، و فكرا أن عددا من األفراد يؤلفون       

بتحصيل مبلغ ) شهر يف العادة( جمموعة ، و خيتارون شخصا من بينهم لرئاسة اجلمعية ، يقوم بصفة دورية 
                                                           

  .40 ، ص 2002 ، 01يثم صاحب عجام ، التمويل الدويل ، دار كندى ،  طرابلس ، طبعة م   1
  .64 ماجدة عطية ، مرجع سابق ، ص  2
  .368 حممد عبد احلليم عمر ، مرجع سابق ، ص  3
سلسلة حبوث العلماء ، تنميتها ومشاكل ومتويلها يف أطر وضعيةو اسالميةرية يف البلدان النامية  عبد الرمحان يسري أمحد ، الصناعات الصغ 4

  .38 ص ، 1994 ،بالبنك اإلسالمي للتنمية ، املعهد اإلسالمي للبحوث و التدري, 1الزائرين رقم 
5   le financement de PME innovantes dans une économie mondialisée ,  2ème conférence de l’OCDE des 
ministres en chargé des PME, promouvoir l’entrprenariat et les PME innovantes dans une économie 
mondialisée : vers une mondialisation plus responsable et mieux partagée,  Istanbul, TURQUIE. (3-5 juin 
2002),.P 12. 
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و بالتايل فاملبالغ .بالتناوب اىل كل عضومعني من كل عضو مث يعطي إمجايل املبلغ احملصل من مجيع األعضاء 
اليت يدفعها كل عضو على مدار فترة اجلمعية يستلمها مرة واحدة مبا يوفر له مبلغ ميكنه متويل ما حيتاجه و منه 

  .فاملقرضون هم املدخرون و بدون فائدة
 :  حمالت الرهونات2-1-2-1-4

مام التمويلية ملن ميلك أصوال عينية ميكن تداوهلا يف و يعرف أيضا مبدينو الرهونات و هؤالء يقدمون خد     
السوق ، فيقومون برهنها رهنا حيازيا لدى املقرض و حيصلون على قرض قصري األجل بنسبة أقل من قيمة 
األصول املرهونة ، و اذا قام املقترض بسداد القرض يف خالل املدة احملددة يسترد األصل املرهون و مبجرد 

  .دة بدون السداد فإن الدائن يستويل على األصلإنتهاء هذه امل
  :  مصادر التمويل الشبه الرمسية 2-1-2-2

      إن التمويل شبه رمسي هو مصدر من مصادر التمويل الذي ينشط يف السوق غري رمسي ، لكن الفرق بينه 
يف طريقة مجع املدخرات و و بني التمويل غري الرمسي يكمن يف أن التمويل الشبه الرمسي يأخذ الطابع الرمسي 

  .توفري األموال و يأخذ الطابع الغري رمسي بالنسبة للطريقة و املكان الذي يتم فيه توزيع هذه األموال
 1 : و ميكن أن منيز بني نوعني من مصادر التمويل الشبه الرمسي مها 

 Les systèmes de crédit solidaires  :  أنظمة اإلقراض التضامنية2-1-2-2-1

     هذا النوع من األنظمة يظهر يف املناطق الفقرية و النائية أين تكون مصادر التمويل قليلة ، حيث تقوم  
 أفراد يف نفس القرية بتكوين صندوق حملي جلمع املساعدات املالية لتمويل 10- 5جمموعة تتكون من 

التمويل من مؤسسة مالية رمسية ، استثمارات األعضاء ، و يتم هذا التمويل عن طريق إقراض مبلغ مايل لطلب 
بتقدمي كفالة دفع تتمثل يف قيمة األموال امعة يف الصندوق ، و لكن لفترات قصرية و عادة ما تكون 

  .أسبوعية
  : الصناديق القروية لإلدخار واإلقراض ذاتية التسيري-2-1-2-2-2

Les caisses village sise d’épargne crédit autogérée.  

ف تنشيط االستثمارات يف قرية معينة ، حيث يقوم سكاا بتوظيف مدخرام لتمويل بعض د      
اإلستثمارات الصغرية و اليت تكون عادة حملية أو ألحد أفراد هذه القرية حيث جيتمع السكان يف جلسة عامة و 

 الكتابة و القراءة ينتخبون جملس إدارة الصندوق و الذي يتكون من شخصني ميتازان باحلياء و القدرة على
  .دف دراسة امللفات و تسيري الصندوق

                                                           
1Abdeslem bendiabdellah – modes de financement informel de petites projets dans des compagnes et village – 
africaines , session international sur le financement des PME et la promotion de leur rôle dans les économie 
maghrébines , 25-28 Mai 2003 – Ferhat Abbas ,Sétif P-138     
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كما ميكن أن جند بعض التكتالت موعة من هذه الصناديق يف منطقة معينة و اليت تقوم بتوظيف أمواهلا يف 
املؤسسات املالية الرمسية و هذا دف تكوين جهاز للدعم املايل للحصول على إعادة التمويل من املصادر 

  .الرمسية
  :  خصائص التمويل غري رمسي2-1-2-3

   :1      إن التمويل غري الرمسي ميتاز خبصائص إجيابية و أخرى سلبية نلخصها فيمايلي 
  :و من بني أهم هذه اخلصائص  :  اخلصائص اإلجيابية2-1-2-3-1
ذا ما يسهل  املعرفة الشخصية بني مقدم التمويل و متلقيه و توفر قدرا من الضمانات لطالب القرض ، ه- 

  .احلصول على األموال من معظم مصادر التمويل الغري رمسية
 املرونة يف منح القروض و هذا راجع إلمكان مزاولة املقرض نشاطه التمويلي من أي مكان و ال حيتفظ إال - 

  .بأبسط احلسابات و ال يستخدم موظفني و بالتايل تقل التكاليف اىل أدىن حد
يف بعض الصيغ و هذا بسبب عدم وجود تكاليف املعامالت املتمثلة يف جتميع  إخنفاض تكاليف التمويل - 

  .املعلومات عن طالب اإلئتمان و دراستها ، و عدم استخدام املوظفني بالنسبة للهيئات املقروضة 
 اإلعتماد يف حل املشكالت على التحكيم احمللي و االجتماعي ملا له من سرعة يف الفصل و تقدير جزاءات - 
  .لة و فعالة مما حيد من خماطر اإلئتمانعاد
 إمكانية حتقيق تعامل مشترك بني البنوك التجارية و املرابني يف السوق الغري رمسية و هذا لإلستفادة من توفري - 

التمويل من مصادر رمسية و اعتماد البنوك التجارية على خربة و معلومات املرابني حول املستثمرين على 
 .رمسيمستوى السوق الغري 

  :من بينها :      اخلصائص السلبية2-1-2-3-2
 نطاق اخلدمات املالية اليت يقدمها حمدود باإلقراض فقط خبالف مؤسسات التمويل الرمسية اليت تقدم جبانب - 

  .التمويل خدمات مالية أخرى
النقود بنسبة كبرية  أن تكلفة التمويل يف صيغ املرابني مرتفعة بسبب ارتفاع معدالت الفائدة اليت يطلبها جتار - 

مقارنة مبا هو معمول به يف السوق الرمسي ، كما يعترب سوق إفراض غري رمسي تنافسي مما يفتح اال امام 
  .اإلحتكار

حجم القروض اليت ميكن تقدميها بواسطة التمويل غري رمسي صعرية ال متكن املشروع من احلصول على كامل - 
  .ة القرض اليت تكون قصرية احتياجاته التمويلية ، إضافة اىل مد

صعوبة مجع املدخرات نظرا لصغر حجمها و هذا كون أن معظم األسواق غري رمسية تنشط باخلصوص يف -
  .الدول النامية و الفقرية
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و مع هذه العيوب فإن التمويل غري رمسي ما زال شائعا و التعامل به يتم على نطاق واسع يف مجيع الدول و 
لنامية و للم ص م، و السبب الرئيسي لذلك هو وجود اختالالت و نقائص على على األخص يف الدول ا

 .مستوى النظام املايل للدولة و الذي يكون غري قادر على توفري مصادر التمويل

   :التمويل اخلارجي من املصادر الرمسية 2-1-3
لمؤسسة فأهم وسيلة للحصول على ملا كانت األموال اخلاصة تعرب عن األموال الدائمة يف اهليكل املايل ل      

من خالل فتح رأمساهلا على شكل أوراق مالية قابلة رأس املال ،مسامهات جديدة هي جلوء املؤسسة إىل أسواق 
عن بقية  م   لألموال اخلاصة قد متتاز به امل ص  خارجي آخر مايلإضافة إىل أن هناك مصدر.للتداول

  . هو رأمسال املخاطر وملؤسسات األخرىا
  :  سوق رأس املال 1- 2-1-3
يعترب سوق رأس املال مصدرا لتمويل املؤسسات، فالشركة اليت تكون حباجة إىل أموال عند تأسيسها      

و نفس . ستقوم بتقسيم رأمساهلا إىل أسهم تطرحها يف سوق األوراق املالية للحصول على األموال املطلوبة
سع يف نشاطها و حتتاج قدرا معينا من األموال فهي إما أن األمر سيتكرر إذا احتاجت هذه الشركة أن تتو

  .تطرح هذا املبلغ املطلوب يف صورة أسهم أو يف صورة السندات
و جيب اإلشارة أن التمويل يأيت أساسا من سوق اإلصدار أما سوق التداول و هو البورصة فهو يسري عملية 

  .1 األوراق املالية بتحويلها إىل سيولةالتخلص من األوراق عندما يريد املستثمر ذلك أو تسهيل
  : التمويل بالسندات 1-1- 2-1-3
يعترب السند اتفاق تعهدي مكتوب و خمتوم خبتم الطرف الذي أنشأه و فيه يتعهد مصدره بسداد قيمته      

 ، و 2جل و السندات هي مصدر من املصادر املالية طويلة األ. االمسية و الفوائد املترتبة عليه يف تاريخ معني
و مبقتضي هذا اإلنفاق يقرض ) املقرض( و املستثمر ) املقترض( عليه فالسند عبارة عن عقد بني املؤسسة 

الطرف الثاين مبلغا معني للطرف األول الذي يتعهد بدوره برد أصل املبلغ و الفوائد املتفق عليها يف تواريخ 
  .حمددة
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  : أنواع السندات 1- 1-1- 2-1-3
  :سم السندات إىل أنواع متعددة حسب األساس الذي يتخذ للتقسيم ،حيث تقسم  تنق     

   :من حيث ملكية السند •
   1:           و ميكن تقسيمها إىل مايلي

تدفع الفائدة و القيمة االمسية للسند للشخص املسجل امسه يف السند و عند تداول :  سندات امسية - 
  .بق و تسجيل إسم حامل السند اجلديد يف سجالت الشركة املصدرةالسندات جيب إلغاء إسم املستفيد السا

حيث تدفع الفائدة و القيمة اإلمسية للسند حلامل هذا السند و عند تداول السندات ليس  :  سندات حلاملها-
 .هناك حاجة لتغيري اسم حامل السند يف سجالت الشركة

  :2و ميكن تقسيمها إىل :  من حيث الضمان •
أي مرهونة بأصول معينة كاألراضي و املباين و التجهيزات ، فعند تصفية الشركة  : ة سندات مضمون-

املصدرة أو عدم وفائها بالتزاماا اجتاه أصحاب السندات فإم يستطيعون التصرف ذه األصول و استفاء 
  .حقوقهم

للمؤسسة و يكون الضمان يف هذا النوع ضمان معنوي أي املركز املايل  :  سندات غري مضمونة-
 .مردوديتها

  : 3يتم سداد السندات بالطرق التالية :من حيث طبيعة التسديد •
  . السداد يف تاريخ االستحقاق - 
  . سندات حبق تسديدها قبل موعد االستحقاق- 
  . سندات ميكن متديد التسديد إىل تاريخ االستحقاق- 
  :من حيث سعر الفائدة  •
ات ملخاطر التضخم إذ يؤدي التضخم إىل اخنفاض القيمة  سندات ذات عائد ثابت و تتعرض هذه السند- 

  .احلقيقية للسند و كذلك العائد املدفوع عليه ، إضافة إىل خماطر تقلبات سعر الفائدة
   سندات ذات عائد متغري - 
   :  من ما حلاملها من امتيازات •
ل السندات ذات املعدل  سندات قابلة للتبديل فيكون التبديل بطلب من احلامل هلا أو من مصدر فتستبد- 

  الثابت للفائدة باملعدل املتغري 
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  . سندات قابلة لتحويلها إىل أسهم إذا ما الحظ أن محلة األسهم حيصلون على إيراد أكرب- 
  :  استدعاء السندات 1-1-2- 2-1-3

موما إىل      إن استدعاء السندات يعطي للشركة املصدرة للسندات احلق يف استردادها ،و يشري االستدعاء ع
أن الشركة جيب أن تدفع حلامل السند مبلغا أكرب من القيمة اإلمسية للسند ،حيث ميثل امليلغ اإلضايف عالوة 
استرداد السند و تكون عالوة االسترداد  مساوية متاما للفائدة املستحقة للسند الواحد عند استرداده يف السنة 

  .ة تاليةاألوىل و تنخفض هذه العالوة مبعدل ثابت لكل سن
   :  عوامل اللجوء إىل إصدار السندات3- 1-1- 2-1-3

  :      هناك عدة عوامل تدعوا الشركات إىل إصدار السندات و من أهم هذه العوامل مايلي 
عادة ما تكون السندات أقل تكلفة من األسهم فاملستثمرون ال يقدمون على شراء  : حمدودية التكلفة - 

  .لربح أكرب بكثري من الفائدة اخلاصة بالسنداتاألسهم إال إذا كان احتمال ا
ينطوي إصدار السندات على ميزة ضريبية نظرا الن سعر الفائدة على السندات يعترب من  : امليزة الضريبية - 

النفقات اليت تؤخذ يف احلسبان قبل حساب األرباح اخلاضعة للضريبة ، بينما تعترب عائدات األسهم بنوعيها 
 .يست من النفقات توزيعا لألرباح و ل

 .استعمال أموال اآلخرين دون إشراكهم يف اإلدارة - 

حيث تكون عملية إصدار السندات عملية مرحبة لو استطاعت الشركة : االستفادة من مزايا الرفع املايل  - 
 .استثمار األموال املقترضة مبعدل يزيد عن معدل الفائدة املدفوع عليها

  : التمويل باألسهم 1-2- 2-1-3
السهم صك خيول لصاحبه احلق يف ملكية جزء من صايف أصول الشركة بقدر حصته املدونة كقيمة امسية       

  .يف الصك ذاته أو قيمة التصفية عند انتهاء الشركة و تصفيتها
لكل سهم قيمة امسية و هي القيمة اليت يصدرها و قيمة سوقية و هي القيمة اليت تتحدد يف البورصة وفقا 

  .ب على السهمللعرض و الطل
 : و ميكن التمييز بني نوعني من األسهم 

  : األسهم العادية 1- 1-2- 2-1-3
      السهم العادي عبارة عن حصة يف رأمسال الشركة املصدرة لألسهم ،و تتراوح القيمة اإلمسية للسهم 

رة سعر شراء حسب ما هو منصوص عليها يف عقد التأسيس و تكون مدونة يف السهم  و هي ال تعين بالضرو
السهم ،و له قيمة سوقية تتمثل يف قيمة األسهم يف سوق رأس املال و قد تكون هذه القيمة أقل أو أكرب من 

  .القيمة السوقية و كذا قيمة دفترية و هي قيمة السهم حسب السجالت احملاسبية للمؤسسة
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من األرباح اليت يتقرر األسهم العادية تعطي صاحبها حقوق املساهم العادية من احلصول على نصيب 
،و على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية ،حضور اجلمعيات العمومية للشركة و اإلشتراك   توزيعها

و هكذا ال . يف مناقشاا و التصويت على قراراا و مراقبة أعمال جملس اإلدارة و حق التصرف يف السهم
 بتوزيع األرباح أو عند قسمة صايف موجودات الشركة عند يتقرر هلا امتياز خاص على غريها سواء فيما يتعلق

  .1التصفية
  :هناك نوعني من األسهم:أنواع األسهم العادية 1-2- 1-2- 2-1-3
عند ما تأخذ شكل حصص عينية يف رأس مال الشركة و تصبح قابلة للتداول بعد سنتني من  : أسهم عينية - 

  .إصدارها
  . تصبح قابلة للتداول بعد إنشاء املؤسسة بصفة ائيةتدفع قيمتها نقدا و :  أسهم نقدية-
   :خصائص األسهم العادية1-3- 1-2- 2-1-3

  :هناك عدة خصائص هلذه األسهم 
  :من أمهها :اخلصائص اإلجيابية  •
 تعتمد املؤسسة اعتمادا يكاد يكون تام على األسهم العادية يف متويل املؤسسة الدائم ،و حصوهلا عند بدأ - 

فإذا حققت أرباحا كبرية يتوقع . ن هذا النوع ال يلزم املؤسسة بسداد توزيعات ثابتة للمسامهنياإلصدار ال
أي أن األسهم .محلة األسهم احلصول على عائد مرتفع، أما إذا حتملت خسارة فلن حيصل على أي عائد باملرة

  .2العادية مصدر متويلي أقل خطر من الناحية املالية
د من األسهم العادية اخنفاض نسبة األموال املقترضة يف هيكل رأس املال ، األمر الذي يترتب على إصدار املزي- 

  .3يترتب عليه زيادة الطاقة  اإلقتراضية املستقبلية للشركة

  :اخلصائص السلبية  •
 ارتفاع تكاليف التمويل باألسهم نتيجة الرتفاع العائد املطلوب من محلة األسهم، و هذا راجع إىل خماطر - 
ستثمار عالية إىل جانب أن توزيعات األسهم ال تعد من التكاليف الواجبة اخلصم من الدخل اخلاضع اال

  .للضريبة
 قد يترتب على إصدار أسهم عادية جديدة دخول مسامهني جدد مما يعين تشتت أكرب لألصوات يف اجلمعية - 

 كذلك إضعاف سيطرة األسهم ، و هذا ال يعين فقط إضعاف ملركز املسامهني القدامى بل يعين4العمومية
  .العادية عموما على جمريات األمور

                                                           
  .58 ، ص مرجع سابق عليوه ،  السيد  1
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  :األسهم املمتازة 2- 1-2- 2-1-3
و يطلق عليه أيضا اسم . تعرف األسهم املمتازة على أا حصة يف رأس مال الشركة هلا نسبة أرباح ثابتة     

  :1التاليةسهم األولوية أو سهم األفضلية و يتمتع محلة األسهم املمتازة باحلقوق 
حق األولوية يف احلصول على األرباح اليت تقرر الشركة توزيعها أي قبل توزيع أي ربح على محلة األسهم  - 

  .العادية
 .حق األولوية عند التصفية ، حيث تستويف قيمة السهم املمتازة قبل سداد قيمة األسهم العادية - 

  :2 من أهم أنواعه : أنواع األسهم املمتازة 2-1- 1-2- 2-2-3
نقصد بذلك أنه إذا مر العام و مل نعلن إدارة املؤسسة عن توزيع  : األسهم املمتازة غري امعة لألرباح - 

  .األرباح فان محلة األسهم يضيع عليهم احلق يف هذه األرباح
ذا تتميز عن سابقتها يف حق محلة هذه األسهم يف الربح الذي ال يضيع إ: األسهم املمتازة امعة لألرباح  - 

قررت  املؤسسة توزيعها يف السنة املقبلة، بل يرحل إىل العام التايل و ال ميكن إعالن توزيع األرباح على محلة 
  .األسهم العاديني قبل دفع املستحق و املتجمع حلملة األسهم املمتازة  بالكامل

 خصائص األسهم و و هي جتمع بني : األسهم املمتازة القابلة لالستدعاء و غري القابلة لالستدعاء - 
و يف نفس الوقت ال يترتب على سدادها و . السندات ،حيث يتم ردها وفقا لشرط حمدد يف نشرة االكتتاب

توزيع أرباحها أو فوائدها أي مشاكل متعلقة بإشهار اإلفالس و ذلك ما حيدد هلذا النوع من األسهم ربح 
  .ثابت و تكون جممعة لألرباح

األسهم املشاركة يف األرباح قليلة :  يف األرباح و غري مشاركة يف األرباح األسهم املمتازة املشاركة - 
الشيوع و فيها يكون حلملة األسهم املمتازة بعد حصوهلم على أرباحهم احملددة احلق يف مشاركة محلة األسهم 

.   نصيبهم يف أرباح الشركةالعادية يف األرباح الباقية، أي النسبة املئوية احملددة يف العقد ال تعترب احلد األقصى يف
بينما يستحق حلملة األسهم املمتازة و غري املشاركة لألرباح توزيعات أرباح سنوية ثابتة بصرف النظر عن 

  . ص م املاألرباح اليت حتققها املؤسسة كبرية كانت أو 
ن حتويل األسهم املمتازة أحيانا ميك : األسهم املمتازة القابلة للتحويل إىل أسهم عادية و غري قابلة للتحويل - 

  .إىل أسهم عادية و الغرض من ذلك إعطاء املؤسسة مرونة يف التمويل و يف األعباء
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  : شركات رأس مال املخاطر2- 2-1-3

  : تعريفها 1- 2- 2-1-3
هي عبارة عن أسلوب أو تقنية لتمويل املشاريع االستثمارية بواسطة شركات تدعى بشركات رأس املال      
اطر، و هذه التقنية ال تقوم على تقدمي النقد فحسب كما هو احلال يف التمويل املصريف بل تقوم على أساس املخ

و بذلك فهو خياطر بأمواله، . املشاركة حيث يقوم املشارك بتمويل املشروع من دون ضمان العائد و ال مبلغه
فشل املشروع املمول و من أجل التخفيف أي أن املستثمر يتحمل املخاطر كليا أو جزئيا و اخلسارة يف حالة 

من حدة املخاطر فان املخاطر ال يكتف بتقدمي النقد فحسب بل يساهم يف إدارة املؤسسة مبا حيقق تطورها و 
  .1جناحها

 كما يعرف أيضا على أنه نشاط استثماري يف األموال اخلاصة للمؤسسات الغري عضوة يف البورصة، و متتد إىل 
و منه فرأمسال املخاطر هو نوع من الوساطة املالية اليت تقوم بتوجيه أموال . 2ويل املؤسسةعمليات إنشاء و حت

 و حىت اهليئات  ؛ مؤسسات ؛ شركات تأمني؛املستثمرين من خالل االدخار العام أو االعتماد على بنوك
  .3عوائد مرتفعةاحلكومية و اليت تقبل االستثمار يف املشاريع ذات خماطر جد عالية دف احلصول على 

وميتاز رأس مال املخاطر بقدرته على متويل العمليات املتعلقة مبختلف املراحل املوجودة فيها املؤسسة و هي 
   :4أربعة مراحل رئيسية 

حبيث تقوم بتمويل مراحل ما قبل إنشاء املؤسسة من حبوث التنمية و التطوير أو تقنيات  : املرحلة املبتكرة - 
متويل صعب نظرا خلطورة احتمال الفشل لدى مؤسسة ليس هلا كيان قانوين يف هذه و هو .اخل ...جديدة 
  .املرحلة 

يف هذه املرحلة تقوم املؤسسة برفع مواردها املالية من اجل متويل اإلنتاج و تطويره  : مرحلة اإلنشاء - 
 .،إضافة إىل طرق تسويقية

قيق إيرادات لكنها تلجأ إىل البحث عن يف هذه املرحلة تكون املؤسسة وصلت إىل حت : مرحلة التنمية - 
 .زيادة التمويل حىت تتمكن من زيادة قدرا اإلنتاجية أو إنتاج جديد أو تصريف منتوجاا

يستعمل هذا النوع من التمويل عند تغيري األغلبية املالكة لرأمسال املشروع  :مرحلة تعاقب أو حتويل امللكية - 
ابضة مالية ترمي إىل شراء عدة مشاريع قائمة، و بالتايل خالل هذه أو حتويل مشروع قائم فعال إىل شركة ق

 . 5املرحلة تم مؤسسات رأمسال املخاطر بتمويل عمليات حتويل السلطة الصناعية و املالية للمشروع
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و منه فرأمسال املخاطر ميثل مشاركة املؤسسات املالية للمؤسسة االقتصادية يف تكوين رأمساهلا، و لكن باألخص 
يف املراحل اليت متتاز بارتفاع املخاطر كمرحلة االنطالق و النمو و اليت تكون املؤسسة عرضة ملستوى مرتفع 

و تكون مشاركة املستثمرين يف رأمسال املخاطر . من املخاطر بسبب عدم التأكد من حتقيقها لعوائد مستقبلية
هلا القدرة على فتح رأمساهلا للتداول على موجهة باألخص إىل املؤسسات الغري عضوة يف البورصة اليت ليست 

 .مستوى أسواق البورصة ،و لكن يف نفس الوقت متتاز بتحقيقها ملعدالت عوائد جد مرتفعة

 الذي أنشأ يف أمريكا ،DORIOT أما فيما خيص نشأا التارخيية فهي تنسب إىل اجلينرال الفرنسي األصل 
اليت ختصصت يف متويل الشركات " ARD"طر يف العامل  أول مؤسسة متخصصة يف رأمسال املخا1946سنة 

  . اإللكترونية الشابة 
، أما يف أوربا فقد 1977ظل بعد ذلك منو مؤسسات رأمسال املخاطر بطيئا يف السوق األمريكية إىل غاية سنة 

 بروكسل عرفت يف تاريخ أحدث لكنها لقيت عناية كبرية من اجلمعية األوربية لرأمسال املخاطر اليت أسست يف
 . لتطوير حرفة رأمسال املخاطر يف أوربا1983سنة 

  :من بني أهم خصائصها :  خصائص التمويل برأمسال املخاطر -2- 2- 2-1-3
 املشاركة حيث أن شركة رأمسال املخاطرة تكون شريكة ألصحاب املؤسسة األصليني، و تأخذ نسبة من - 

كما .1 مقابل املصاريف اإلدارية سنويا %25 حسب االتفاق باإلضافة إىل %30-  %15األرباح من 
تتحمل جزء من اخلسارة يف حالة حصوهلا كما أن الدعم العملي الذي يقدمه املمول مفيد للشركة و يساعد 
على جناحها و هي تفتح اال للمشاركة الطويلة األجل حيث ال تباع احلصة إال بعد أن تستوي الشركة و 

  .نمو و هذا ال يتوفر يف الديون قصرية األجلتصبح قادرة على اإلنتاج و ال
أمام املمول فرصة اختيار املوضوع الواعد فكثري من املشاريع اجلديدة تكون عالية املخاطر لكنها  :  االنتقاء- 

تكون ذات أرباح عالية و تتضاعف بعد ذلك قيمة أصوهلا ،بينما يف حالة القرض تبحث البنوك عن املؤسسات 
رة على السداد و لذلك فهي تستهدف الشركات الكبرية و املستقرة و اليت غالبا ما تكون قد امللبية أي القاد

  .توقفت طاقتها لالبتكار
 استراتيجية متويل مؤسسات رأمسال املخاطر تعمل على متابعة امل ص م يف كل مراحل منوها حيث حتاول - 

كما أا . ة من نشأا حىت مراحل منوها األوىل املسامهة و توفري األموال الالزمة لزيادة حجم رأمسال املؤسس
تقوم مبساعدة املؤسسة على اعتبار طرق التمويل املناسبة ملستويات و معدالت منوها و يف غالب األحيان عند 
ما يقرر املستثمر يف رأمسال املخاطر اخلروج جزئيا أو كليا فانه يقوم بإدخال امل ص م إىل البورصة و بالتايل 

  .ويلها من طريقة التمويل باالعتماد على الوسيط املايل إىل التمويل املباشر يقوم بتح

                                                           
 مقدمة ضمن امللتقي الدويل حول  حبث روينة عبد السميع ، متويل املؤسسات الصغرية و املتوسطة عن طريق شركات رأمسال املخاطر ، ورقة  1
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 ميكن للممول أن يوزع متويله على عدة مشاريع خمتلفة املخاطر حبيث ما ميكن أن خيسره مع مشروع ترحبه - 
ب املشروع إضافة إىل املشاركة يف اخلسائر فذلك يقلل منها فضال على أن املراقبة من الشريك جتن.مع آخر 

  .الدخول يف مغامرات غري مأمونة العواقب
 بعكس املشاركة اليت تقدمها بنوك األعمال فإن التمويل برأمسال املخاطر ميثل مشاركة مؤقتة غري دائمة يف - 

رأمسال املؤسسة حيث أن اخلروج ميثل هدف أساس للمستثمرين يف رأمسال املخاطر، حبيث حتدد مسامهة 
و بعد انتهاء الفترة و حسب اإلتفاق يتم انسحاب املمولني . سنوات 7 حىت 5منية من املمول خالل فترة ز

ملؤسسات رأمسال املخاطر من خالل التنازل على استثمارام إما عن طريق إعادة بيع األسهم للمؤسسة أو عن 
  .1طريق بيع األسهم إىل شريك من اختيار صاحب املشروع

تاز بسلوك مايل أي انه حياول حتقيق عائد متوقع مقابل ما سيتحمله من  املستثمر يف رأس مال املخاطر مي- 
خماطر على خالف ما هو عليه التمويل من األصدقاء و األقارب ملالك امل ص م فهدفهم األساسي يتمثل يف 

دة من املساعدة و زيادة اإلنتاج يف املؤسسة، و منه فاملستثمر يف رأمسال املخاطر يعترب املؤسسة على أا وح
  .حافظة األوراق لألصول اليت ميتلكها

 تطلب مبلغ مرتفع يف حالة جناح املشروع السترداد حصص املخاطرين لكن ينبغي أن ال ننسي بطبيعة احلال - 
حيث تعترب هذه املبالغ مقابل اازفة اليت قبلها املخاطرون وقت اإلنشاء و اليت , أن ذلك ما يقيم ميزان العدالة

  .2ن أن تعرضهم لفقدان كافة أمواهلم اليت شاركوا ا يف املشروعكان من املمك
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                           
 1 Jean Lachlman , OP . Cit , p 38 
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  : مصادر األموال املقترضة يف املؤسسات الصغرية و املتوسطة2-2
   : التمويل البنكي-2-2-1

ة ، و      تعترب البنوك املصدر األساسي لتمويل م ص م و تقدير القروض الالزمة هلا اة احتياجاا التمويلي
  :جيب التمييز بني نوعني من البنوك 

  البنوك التجارية الربوية،          -
 .البنوك اإلسالمية          -

 .و هذا الختالف طرق التمويل يف هذين النوعني 

  :اإلقتراض من البنوك التجارية الربوية2-2-1-1
ؤسسات و املنشآت يف اتمع باألموال      و تعرف وظيفة اإلقتراض أو اإلئتمان بأا إمداد األفراد و امل

الالزمة ،على أن يتعهد املقترض بسداد تلك األموال و فوائدها و العموالت املستحقة عليها و املصاريف دفعة 
و يتم تدعيم هذه العالقة بتقدمي جمموعة من الضمانات اليت تكفل . واحدة أو على أقساط على تواريخ حمددة

  .1 حالة توقف العميل عن السداد بدون أية خسائرللبنك استرداد أمواله يف
و ميكن القول أن وظيفة اإلقراض هي عملية منح القروض ، فتعريف وظيفة اإلقراض يستدعي تعريف القرض 
الذي يعرف على انه من أفعال الثقة بني األفراد و يتجسد القرض يف ذلك الفعل الذي يقوم بواسطة شخص ما 

ىل شخص آخر هو املدين أو يعده مبنحه إياه أو يلتزم بضمانه أمام اآلخرين، و ذلك هو الدائن مبنح أموال ا
  .2مقابل مثن أو تعويض هو الفائدة

و يتركز نشاط البنوك التجارية أساسا يف جمال اإلقراض و يرتكز التطبيق العملي ملنح القروض من قبل البنوك 
  :3التجارية على مبادئ ثالثة أساسية و هي 

يعين ضرورة توفر بعض الشروط يف املقترض أو املؤسسة املقترضة تكفل هلا القدرة  : ـــان األمــ- 
  .على السداد للقرض و فوائده يف مواعيد استحقاقها دون تأخري و هو ما يعين توفري األمان  للقرض

  :و تشمل معايري توفري األمان يف القرض مايلي 
رض من حيث الشكل القانوين للمؤسسة و السلطات املخولة  أهلية املؤسسة املقترضة للتعاقد على الق- 

  .للتعاقد
  . السمعة التجارية للمؤسسة املقترضة من حيث درجة إنتظامها يف الوفاء بالتزاماا - 
  . الكفاءة اإلدارية و الفنية إلدارة املؤسسة طالبة القرض- 

                                                           
  .159 ، ص 2003 أمحد صالح عطية ، حماسبة اإلستثمار و التمويل يف البنوك التجارية ، دار اجلامعية ، اإلسكندرية ، مصر ،  1
  .55 ،ص 2005 ، 04لبنوك ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، بن عكنون ، اجلزائر ، طبعة لطرش الطاهر ، تقنيات ا  2 
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 و نوعية املشاكل اليت تواجهها و موقف  درجة جناح املؤسسة يف أعماهلا و وزا يف السوق بني املنافسني- 
  .اإلدارة جتاه هذه املشاكل

 املركز املايل للمؤسسة و مدى توازن هيكلها التمويلي و كفاية رأس املال لتحقيق أغراضها و يتم معرفة - 
  .ذلك بواسطة دراسة القوائم املالية لعدة سنوات

  . مبلغ القرض و الغرض منه و مصادر سداده- 
  .ض فكلما قصرت املدة كلما أمكن تقدير املخاطر احمليطة  مدة القر- 
  . ضمانات القرض و مدى سالمتها و ثبات أسعارها- 
  . الظروف اخلاصة بنشاط املؤسسة و مدى ارتباطها بالظروف اإلقتصادية و اإلجتماعية السائدة- 
حقاق ، و قد تطورت يقصد بسيولة القرض إمكانية حتويله اىل نقد يف تاريخ اإلست: السيولـــــة  - 

فكرة السيولة يف العصر احلديث لترتبط بالسيولة الذاتية للقرض و هو ما دعا اىل ضرورة إهتمام البنوك التجارية 
 دراسة مدى توافر اإليراد  ؛و هل هو مؤقت أم طويل ؛بدراسة و حبث الغرض املطلوب من أجله القرض  
تحقاق ، كما ينصب اإلهتمام أيضا على دراسة رأس املال الكايف للمقترض من أجل التسديد يف تاريخ اإلس

  .العامل للمؤسسة و مدى كفايته ملواجهة احتياجات املؤسسة
إن اهلدف األساسي للبنك التجاري هو حتقيق األرباح من خالل ممارسته لوظيفة منح  : الرحبيـــة - 

كلفة األموال اليت يقرضها و خمتلف القروض، و تتمثل األرباح يف العائد احملقق من القرض بعد تغطية ت
  .املصاريف اإلدارية

  :1كما يوجد مبدأين آخرين ميكن إعتبارمها من املبادئ الضرورية لإلقراض و مها 
إن اإلدارة املصرفية الناحجة و رجل اإلئتمان القدير يتعني عليهما اإللتزام بتنويع حمفظة  : التنويع لإلنتشار-

نك، و ذلك دف توزيع املخاطر و جتنب خماطر التركيز على نوع معني من القروض و اإلستثمارات بالب
الضمانات ألن أية تقلبات طارئة أو غري متوقعة سوف تؤثر سلبا و اىل حد بعيد على املركز املايل للبنك ، هلذا 

  . البنكتلعب سياسة التنويع دورا هاما يف توفري درجات أكثر من األمان و تقليل املخاطر اليت يواجهها
يأيت الضمان كخط دفاع أخري حلاالت الطوارئ غري املنتظرة أو اة احلاالت اليت حتيط ا  : الضمـــان

خماطر و درجة عالية من عدم التأكد، و ال ينبغي منح اإلئتمان إنطالقا من نقطة توفر الضمان من عدمه حيث 
  .منح اإلئتمان يعترب الضمان كمكمل جلانيب السيولة و األمان يف قرار 

 :ميكن تصنيف القروض املوجهة اىل التمويل اىل

 . القروض املوجهة لتمويل نشاطات اإلستثمار-           

  . القروض املوجهة لتمويل نشاطات اإلستغالل-           
                                                           

 ،ص 1999 ، 02طار اإلستراتيجية الشاملة للبنك ، مطبعة املستقبل ، القاهرة ، طبعة اأمحد غنيم ، صناعة قرارت اإلئتمان و التمويل يف   1
104.  
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  :االستثمار   قروض املوجهة لتمويل نشاطات2-2-1-1-1
وم ا املؤسسات لفترات طويلة و هي دف للحصول إما      نشاطات االستثمار هي تلك العمليات اليت تق
و عليه فاالستثمار هو عبارة عن إتفاق حايل ينتظر من ورائه . على وسائل اإلنتاج و معداته و إما على عقارات

عائد أكرب يف املستقبل و يتم هذا اإلنفاق عادة مرة واحدة يف بداية املدة األمر الذي يشكل عبئا ثقيال على 
بينما تكون العائدات متقطعة و تتدفق خالل سنوات عمر اإلستثمار ، ونظرا هلذا املبدأ فإن امل ص . سسة املؤ

  .م جتد صعوبة يف حتمله ، و بالتايل فهي تضطر اىل اللجوء اىل البنوك لتمويل و تلبية حاجاا اإلستثمارية
ه ملدة ليست بالقصرية و هذا حسب طبيعة و تعين عملية متويل اإلستثمارات أن البنك مقبل على جتميد أموال

  :ميكن التمييز بني نوعني من القروض. اإلستثمار 
   : القروض متوسطة األجل2-2-1-1-1-1

 سنوات مثل 7-2     توجه القروض املتوسطة األجل لتمويل اإلستثمارات اليت يكون عمر استعماهلا ما بني 
و نظرا لطول هذه املدة ، فان البنك يكون . نتاج بصفة عامةسائل النقل و جتهيزات اإل ؛ املعدات  ؛اآلالت

  .معرضا خلطر جتميد األموال ، ناهيك عن املخاطر األخرى املتعلقة باحتماالت عدم السداد
و ميكن التمييز بني نوعني من القروض متوسطة األجل و يتعلق األمر بالقروض القابلة للتعبئة لدى مؤسسة 

بالنسبة للنوع األول فان البنك املقرض .اإلصدار ، و القروض غري القابلة للتعبئة مالية أخرى أو لدى معهد 
بإمكانه إعادة خصم هذه القروض لدى مؤسسة مالية أخرى أو لدى البنك املركزي ، و يسمح له ذلك 

لك باحلصول على السيولة يف حالة احلاجة إليها دون إنتظار أجل إستحقاق القرض، الذي منحه و يسمح له ذ
  .1بالتقليل من خطر جتميد األموال اىل حد ما الوقوع يف أزمة نقص السيولة

و أما إذا تعلق األمر بالقروض قابلة للتعبئة ، فان ذلك يعين أن البنك ال يتوفر على إمكانية إعادة خصم هذه 
  .2القروض و بالتايل فإنه جمبور على إنتظار سداد املقترض هلذا القرض

   :طويلة األجل قروض 2-2-1-1-1-2
سنوات و ميكن أن ميتد ) 7(     هذا النوع من القروض موجهة لإلستثمارات طويلة األجل اليت تفوق سبع 

و نظرا لطبيعة .  سنة ، و هي توجه متويل نوع خاص من اإلستثمارات مثل احلصول على عقارات20اىل غاية 
ة إلعتمادها يف تعبئة األموال الالزمة لذلك تقوم مؤسسات متخصص) مدة طويلة ، املبلغ ضخم( هذه القروض 

  .على مصادر ادخارية طويلة ال تقوى البنوك التجارية عادة على مجعها
و مبا أن هذه القروض متتاز بنسبة خماطرة عالية ، فإن بعض املؤسسات املتخصصة تقوم بطلب ضمانات حقيقية 

  .يف متويل واحدذات قيم عالية ، أو تقوم باإلشتراك مع عدة مؤسسات أخرى 
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  1:و تتسم هذه القروض باخلصائص التالية 
  ؛ كرب حجم التمويل املطلوب هلا-            
  ؛ احتمال حدوث تأخري للمشروعات املمولة يف التنفيذ-            

  ؛أسعار الفائدة و اليت تكون عادة أعلى و يتم السداد على أقساط تدفع دوريا            - 
لب األمر يف بعض احلاالت احلصول على تعهد من املشروعات املقترضة بعدم مباشرة بعض يتط          - 

 .التصرفات اليت تؤثر يف قدرا على الوفاء بالتزاماا 

   :االستغالل  قروض املوجهة لتمويل نشاطات2-2-1-1-2
 تقوم ا املؤسسات يف      هي القروض املوجهة لتمويل نشاطات اإلستغالل املتمثلة يف كل العمليات اليت

الفترة القصرية و اليت ال تتعدى السنة ، أي أا عبارة عن النشاطات اليت تقوم ا املؤسسات خالل دورة 
و ذلك حسب طبيعة النشاط ذاته او حسب الوضعية ,اإلستغالل، و تتبع البنوك طرق لتمويل هذه النشطة 

  . املالية للمؤسسة او الغاية من القروض
  . و القروض اخلاصة؛  القروض العامة:ا بصفة امجالية ان نصنف هذه القروض اىل صنفني رئيسينيو ميكنن
  : القروض العامة 2-2-1-1-2-1

     مسيت بالقروض العامة لكوا موجهة لتمويل األصول املتداولة بصفة امجالية و ليست موجهة لتمويل أصل 
 أو قروض اخلزينة و تلجأ املؤسسات عادة اىل مثل هذه بعينه ، و تسمي أيضا بالقروض عن طريق الصندوق

  :القروض ملواجهة صعوبات مالية مؤقتة و ميكن امجال هذه القروض فيمايلي 
  : تسهيالت الصندوق 2-2-1-1-2-1-1

) حتصيل(      هي عبارة عن قرض مينحه البنك للعمالء ملعاجلة العجز الناتج عن اإلختالالت بني فترة دخول 
، و يتجسد هذا القرض يف كون أن البنكي يسمح لزبونه بأن يكون ) التسديد(  و فترة خروجها األموال

وهذا . 2حسابه مدينا و ذلك يف حدود مبلغ معني و مدة تسهيالت الصندوق تكون قصرية عموما خالل شهر
  .اخلزينةالقرض موجه خاصة جلعل اخلزينة أكثر مرونة و لسد الفراغ الناتج عن تداول األصول داخل 

و يقوم البنك حبساب آخر هذا التسهيل على أساس اإلستعمال الفعلي له و كذلك على أساس املدة الزمنية 
و على البنكي أن يتابع عن قرب استعمال هذا القرض و . 3الفعلية، أي تلك املدة اليت يبقى فيها احلساب مدينا

                                                           

 ، ص 2006 طبعة أويل ، ,مصر,القاهرة , ايتراك للطباعة والنشر والتوزيع رشدي صاحل عبد الفتاح صاحل ، التمويل املصريف للمشروعات ،  1 
129.  

  
2 Mansouri   Mansour , système et pratiques bancaires en Algérie, édition houma , Alger, 2005 , p 166. 
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سب املدة يلجأ البنك اىل تقدمي نوع آخر من القيام بتحاليل قبل منحه و يف حالة عدم تسديد الزبون ح
  .القروض و هو السحب على املكشوف مبثابة اجراء مقدم من البنك 

  : السحب على املكشوف 2-2-1-1-2-1-2
و       هو قرض البنكي لصاحل الزبون الذي يسجل نقص يف اخلزينة ناجم عن عدم كفاية رأس املال العامل، 

هذا  .1الزبون مدين يف حدود مبلغ معني لفترة أطول نسبيا ال تتعدى السنةيتجسد يف امكانية ترك حساب 
القرض يقدمه البنك لعملية ، حيث يسمح له بان يسحب مبا يزيد عن رصيد حسابه اجلاري لإلستعماله يف 

ادة من الرفع من الطاقة اإلنتاجية أو ملواجهة التدهور يف رقم األعمال أو لتمويل نشاط املؤسسة ،و ذلك لالستف
الظروف اليت تنتجها السوق و نظرا ملبلغ القرض و مدته و كذلك النشاطات اليت يقدم من اجل متويلها فهناك 

لذا . على سيولته خطر ميكن ان يتعرض له البنك و يتمثل هذا اخلطر يف جتميد أمواله لفترة معينة و هو ما يؤثر
مينح القرض ، و من بني أهم العوامل اليت تدعم قراره يف جيد البنك نفسه مضطر اىل القيام بدراسة جيدة عندما 

منح القرض هو العائد املرتفع املنتظر من العملية اليت يقوم ا الزبون و كذلك السرعة العالية لدوران هذه 
  .العملية ، و هو بالتايل يضمن اىل حد كبري استرداد القرض يف الوقت املناسب و التقليل من خماطر التجميد

  : قرض املوسم 2-2-1-1-2-1-3
     القروض املومسية هي نوع خاص من القروض البنكية و تنشأ عندما يقوم البنك بتمويل نشاط مومسي 
ألخذ زبائنه ، فهناك العديد من املؤسسات نشاطاا غري منتظمة و غري ممتدة على طول دورة االستغالل، أي 

تايل فالقرض الذي مينحه البنك يكون من اجل تغطية تكاليف أن دورة اإلنتاج أو البيع تكون مومسية،و بال
و لإلشارة فان البنك ال يقوم بتغطية مجيع .عملية اإلنتاج ملواجهة حاجيات اخلزينة النامجة عن هذا النشاط 

لكن قبل اإلقدام .  2 أشهر9تكاليف النشاط بل يكتف بتمويل جزء منها و هذا النوع من القروض مينح ملدة 
ح هذا القرض فان الزبون مطالب بان يقدم اىل البنك خمطط للتمويل يبني زمنيا نفقات النشاط و على من

عائداته ، و على هذا املخطط يقوم البنك بتقدمي القرض ، و يقوم الزبون أثناء تصريف اإلنتاج بتسديد هذا 
 .3القرض وفقا ملخطط استهالك موضوع مسبقا

  :  قرض الربط 2-2-1-1-2-1-4
هي قروض متنح ملؤسسة تواجه احلاجة اىل السيولة لتمويل عملية يف الغالب حتققها شبه مؤكد و لكنه      

  .مؤجل فقط ألسباب خارجية
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  : القروض اخلاصة 2-2-1-1-2-2
  .     هي قروض موجهة لتمويل بعض األصول املتداولة يف إطار العمليات اخلاصة

  :مية  تسبيقات على الصفقات العمو-2-2-1-1-2-2-1
     الصفقات العمومية هي اتفاقات للشراء أو تنفيذ أشغال لفائدة السلطات العمومية تقام بني هذه األخرية 
ممثلة يف اإلدارة املركزية أو اجلماعات احمللية أو مؤسسات عمومية ذات الطابع اإلداري و املقاولني أو املوردين 

 ا السلطات العمومية من حيث أمهية املشاريع وحجمها و من جهة أخرى، و نظرا لطبيعة األعمال اليت تقوم
جيد املقاول نفسه يف حاجة اىل اموال ضخمة لذلك يضطر اىل اللجوء اىل البنك , طرق الدفع اليت تعترب ثقيلة

  .للحصول على هذه األموال من أجل متويل اجناز هذه املشاريع
  :و ميكن للبنوك ان متنح نوعني من القروض 

  . إعطاء كفاالت لصاحل املقاولني-           
  . إعطاء قروض فعلية-           

  : تسبيقات على البضائع 2-2-1-1-2-2-2
و بذلك حيدد املقرض ) البنك(      و يعين احلصول على متويل برهن كل أو جزء من املخزون لصاحل مقرض 

فة أو القيمة السوقية، كما يطلب البنك هامش نسبة األموال اليت يقرضها باملقارنة باملخزون سواء بالنسبة للتكل
و من بني التقنيات اليت تقدم أكرب . أمان للحماية من خماطر اخنفاض القيمة السوقية للبضاعة موضع الرهن

 و يشترط أن تكون البضائع قابلة للتخزين و التامني عليها و أال  *الضمانات هو التمويل مقابل سند رهن،
  .1النقصان الشديد أثناء فترة القرض و أن تكون سهلة البيع يف أي وقتتكون معرضة للتلف أو 

   : اخلصم التجاري2-2-1-1-2-2-3
     تتمثل عملية اخلصم التجاري يف القيام البنك بشراء الورقة التجارية من حاملها قبل تاريخ اإلستحقاق ، و 

صم الورقة ال حيصل الزبون على القيمة اإلمسية عند خ. حيل حمل هذا الشخص يف الدائنية اىل غاية هذا التاريخ 
و . هلذه الورقة كاملة بل حيصل على مبلغ أقل من القيمة اإلمسية مبقدار مبلغ اخلصم اليت تستفيد منه البنك

  :2يتكون معدل اخلصم من  ثالثة عناصر أساسية
الورقة للخصم و تاريخ و هو مثن القرض و يطبق بني الفترة اليت تفصل تاريخ تقدمي  : معدل الفائدة - 

  .اإلستحقاق
 .هي عمولة اجلهد املبذول و الوقت املضحى به أثناء حتصيل الورقة : عمولة التحصيل - 
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 .هي أجر البنك من العملية : عمولة اخلصم - 

  : القروض بااللتزام 2-2-1-1-2-3
ك اىل الزبون ، و امنا يتمثل      إن القرض بااللتزام أو التوقيع ال يتجسد يف اعطاء أموال حقيقية من طرف البن

أي أن البنك يعطي ثقته و بالتايل . يف الضمان الذي يقدمه له لتمكنه من احلصول على اموال من جهة أخرى
   :و ميكن ان منيز بني ثالثة أشكال.فهو مضطر اىل اعطاء النقود اذا عجز الزبون على الوفاء بالتزاماته

  : الضمان االحتياطي 2-2-1-1-2-3-1
 ،و بالتايل فهو 1  هو عبارة عن التزام البنك  يضمن مبوجبه األلتزامات اليت قبل ا مديين األوراق التجارية   

  .عبارة عن تعهد لضمان خصم الوراق التجارية حيث يقوم بالتأشري على الورقة التجارية
  : الكفالة 2-2-1-1-2-3-2

م قدرته على الوفاء بالتزاماته و حتدد فيها مدة الكفالة و      هو التزام البنك بتكفل دفع دين زبون يف حالة عد
مبلغها و يستفيد الزبون منها يف عالقته مع اجلمارك ،ادارة الضرائب ، و يف حالة النشاطات اخلاصة بالصفقات 

 .العمومية

  : القبول 2-2-1-1-2-3-3
عدة أشكال هلذا القرض ، القبول      يف هذا  النوع يلتزم البنك بتسديد الدائن و ليس زبونه ، و هناك 

املمنوح لضمان مالءة الزبون األمر الذي يعفيه من تقدمي ضمانات ، القبول املقدم يف التجارة اخلارجية ، 
  .2القبول املمنوح للزبون من اجل مساعدته على احلصول على مساعدة اخلزينة

  : وسائل التمويل اليت توفرها البنوك اإلسالمية -2-2-1-2
يقصد بالبنوك اإلسالمية، البنوك أو املؤسسات اليت ينص قانون انشائها و نظامها األساسي صراحة على      

اإللتزام مببادئ الشريعة اإلسالمية و عدم التعامل بالفائدة أخذا و عطاءا، و ميكن القول ان البنوك اإلسالمية هي 
و ال شك أن إلغاء املصرف اإلسالمي . ائدة مؤسسات مصرفية جتمع األموال و تستثمرها دون اللجوء اىل الف

للفائدة الربوية من معامالته حيمل أساليب اإلستثمار عبئا كبريا، و لكنه يف نفس الوقت يعطي اإلستثمار معناه 
احلقيقي و قيمته العظمى يف تنمية اتمع و يسمح لصيغ و أساليب بديلة أن تنظم العالقة يف جمال استعمال 

  .رأس املال
اإلنتاج، وخاصة عنصر العمل   تؤدي إىل سهولة املزج والتأليف بني عناصرةتطبيق صيغ التمويل اإلسالميإن 

 إىل  من جهةاألمر الذي يؤدي واستصناع،  من مضاربة ومشاركة ومراحبة وسلم،ورأس املال يف صور متعددة
ة أخرى تتجه األموال املكترتة  ومن جه،فتح جماالت لتشغيل أصحاب املهن وذوي اخلربات يف خمتلف ااالت
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؛ وفضال عن ذلك أو املدخرة إىل االستثمار يف تلك األنشطة اليت تصبح قنوات جذب وحمفزات استثمارية هامة
 املناخ املناسب خللق ومنو ريوفته من شأما أن يساعدا يف تمرونونظام التمويل اإلسالمي فإن استقرار 

ملصارف اإلسالمية القائمة من خالل خمتلف الصيغ التمويلية اليت تباشرها متثل ا .املؤسسات الصغرية واملتوسطة
إضافة حقيقية يف جمال العمل املصريف، حيث أصبحت جزءاً هاماً من الكيان املصريف العاملي، كما إا أضحت 

ولعله . يةتشكل خمرجا مرحيا للعديد من أصحاب املدخرات الذين جيدون حرجاً يف التعامل مع املصارف التقليد
واإلنساين يف املعامالت املالية االستثمارية  يزيدمن استقطابية هذه املصارف تضمني أنظمتها البعد االجتماعي مما

  1 .واملصرفية، وذلك من خالل أجهزة الزكاة والقرض احلسن والعديد من أنظمة التكافل االجتماعي
  .بنوك اإلسالميةو فيما يلي سوف نتعرض إىل خمتلف الصيغ اليت تعتمدها ال

  : التمويل باملشاركة 2-2-1-2-1
     يعترب التمويل باملشاركة من أفضل األساليب التمويلية حيث تتطلب مشاركة العميل بنسبة رأس املال اىل 
جانب عمله و خربته ، و يقوم املصرف بتمويل النسبة الباقية على أساس املشاركة يف النتائج احملتملة رحبا او 

  .2يشترط يف هذه الصبغة حتديد عائد عمل للمشارك بعمله كنسب حمددة من ربح غري معروفخسارة و 
  :3و تأخذ املشاركة عدة طرق لتنفيذها حسب الصيغة اليت حتكم العقد و تتمثل هذه الطرق فيمايلي 

  :  املشاركة الثابتة -2-2-1-2-1-1
ال للمشروع و فيها يشارك املصرف شخصا واحدا      يطلق عليها املشاركة الدائمة أو املشاركة يف رأس امل
 من رأس مال املشروع مما يترتب عليه أن % 15أو أكثر يف متويل جزء من رأس مال املشروع ال يقل عن 

يصبح شريكا يف ملكية هذا املشروع و يف بداية إدارته و تسيريه و اإلشراف عليه و شريكا يف كل ما ينتج عنه 
  . اليت يتم اإلتفاق عليهامن ربح أو خسارة بالنسب

  : املشاركة على أساس الصفقة املعنية 2-2-1-2-1-2
     يتم املشاركة مؤقتا لبعض املشاريع القائمة أو جلزء من نشاط مشاريع جديدة لفترة معينة و عادة ما يطلب 

   .%40 -  25املصرف يف هذا النوع من املشاركة مسامهة مالية من الشريك تتراوح بني 
  :  املشاركة الدائمة -2-2-1-2-3

     يعترب استثمار طويل األجل ذلك يعين أن استمراريته املشاركة بني املصرف و العميل ملدة أطول منه يف 
  .حالة املشاركة املتناقصة
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  :  املشاركة املتناقصة و املنتهية بالتمليك 2-2-1-2-1-4
قيمة املشروع و يتم توزيع األرباح احملققة بني الطرفني      يف هذا النوع من املشاركة توزع األسهم اليت متثل 

حبسب اإلتفاق مع وعد املصرف أن يتنازل عن أسهمه عن طريق البيع اىل الشريك إما دفعة واحدة أو عدة 
 .دفعات حسبما تقتضيه الشروط املتفق عليها

  : التمويل باملراحبة2-2-1-2-2
ن األول مع زيادة ربح فهي إذن نقل ما ملكه املشتري بالعقد األول      تعرف املراحبة على اا بيع مبثل الثم

و من .أي أا بيع سلعة بسعر الكلفة مع اضافة ربح معلوم يتفق عليه بني البائع و املشتري. 1مع زيادة الربح 
  :2التعريف يتضح أن البيع باملراحبة شروط و هي 

و آلية ذلك أن .ل ان تقوم ببيعها و إال كان البيع باطالأن ميتلك املصرف السلعة متلكا حقيقيا ال صوريا قب - 
 .يقوم العميل بتحديد أوصافها للبنك و يقوم البنك بالنيابة عنه بشرائها و متلكها و بعد ذلك التنازل عنها

 .أن يتحمل املصرف األضرار اجلزئية أو اهلالك الكلي للسلعة قبل تسليمها للعميل - 

  3:صور التالية يأخذ البيع باملراحبة احدى ال
  .أي مساومة املشتري للبائع و ذلك بتحديد معني على مثن السلعة : بيع باملساومة - 
 .بيع البائع لسلعة بربح حمدد على إمجايل الثمن - 

و هي طلب املشتري من املصرف أن يشتري حلسابه سلعة معينة مبواصفات  : بيع املراحبة ألمر يالشراء - 
  . له مراحبةحمددة على أساس وعد منه بشرائها

  :التمويل باملضاربة 2-2-1-2-3
الشريك (     املضاربة هي صيغة خاصة للمشاركة اليت من خالهلا يقدم البنك رأمسال و الطرف اآلخر 

  .املهارة ) املضارب 
 توزع األرباح احملققة بتضافر هاذين العاملني بني البنك و شريكه بنسب متفق عليها ،أما إذا مل يتحقق ربح أو 

جلت خسارة فال شيء للمضارب و يقع على عاتق صاحب املال وحده عبأ حتمل مقدار اإلخنفاض يف رأس س
  . 4املال
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   :1و ميكن تقسيم املضاربة إىل أنواع و هذا حسب 
  :تنقسم املضاربة من حيث الشروط اىل قسمني   : شروط املضاربة 2-2-1-2-3-1
 حرا من غري تعيني العمل و املكان و الزمان و صفة عندما يكون الشريك املضارب : مضاربة مطلقة - 

  .العمل و من يعامله 
 .هي اليت قيدت بعمل أو مكان أو زمان أو بائع أو مشتري  : مضاربة مقيدة - 

  :تنقسم املضاربة من حيث دوران رأس املال اىل   : دوران رأس املال 2-2-1-2-3-2
ال دورة واحدة أي حمددة بصفقة معينة و تنتهي بعدها و هي املضاربة بدورة رأس امل : املضاربة املوقوتة - 

  .ميكن أن تتكرر الصفقة مرة واحدة
 .هي مضاربة غري حمددة بصفقة و تتميز بدوران رأس املال عدة مرات : املضاربة املستمرة - 

  :تنقسم املضاربة من حيث أطرافها اىل  : أطراف املضاربة 2-2-1-2-3-3
 بني طرفني فقط ، صاحب رأس املال و صاحب العمل و جيوز أن يكون تكون :مضاربة ثنائية األطراف - 

  .صاحب رأس املال أكثر من شخص غري أنه يعترب طرفا واحدا و كذلك األمر بالنسبة لصاحب العمل
تكون عندما ياخذ صاحب العمل املال من صاحب رأس املال و يعطيه اىل  : مضاربة مجاعية األطراف - 

 . العمل األول صاحب املال بالنسبة لصاحب العمل الثاينصاحب عمل آخر فيكون صاحب

  :  التمويل بالسلم 2-2-1-2-4
.      هو عقد بيع  تسلم فيه البضاعة للمشتري يف أجل مسمي ، أي انه بيع موصوف يف الذمة بثمن معجل 

معلوم و يطلق عليه حيث أن البنك يشتري البضاعة و يدفع مثنها ، مع انتظار التسليم البضاعة يف وقت حمدد و 
 .2البيع الفوري حلاضر الثمن آلجل البضاعة ، ميارس هذا العقد مع املنشآت اإلنتاجية خاصة و الصناعية

  : التمويل باإلستصناع 2-2-1-2-5
     هو أن يطلب العميل من البنك بصناعة عني غري موجودة أصال وفقا للمواصفات اليت يتم حتديدها و يلتزم 

و يكون هذا أكثر يف جمال بناء . 3جب هذا اإلتفاق ، مقابل دفع مبلغ معلوم مثنا للعني املصنوعةا البنك مبو
  .العقارات
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  : القرض احلسن 2-2-1-2-6
     هو عقد بني طرفني املقرض و املقترض ، يتم مبقتضاها دفع مال مملوك للمقرض اىل املقترض على أن يقوم 

يف الزمن املتفق عليه ، و يقوم القرض احلسن مقام القرض الربوي يف مد هذا األخري برد مثله اىل املقرض 
   1املقترض مبا يلزمه من مال التنفيذ مشروعاته و الوفاء حباجاته اإلستهالكية أو اإلنتاجية

  LE CREDIT BAIL ( LE LEASING) : التمويل اإلجياري2-2-2
م من خالهلا تأجري األصول من طرف عدة أنواع من      التمويل اإلجياري هي تقنية متويل االستثمارات يت

املؤسسات تتمثل يف البنوك التجارية و البنوك اإلسالمية و شركات متويل تأجري متخصصة و الشركات 
  .الصانعة للتجهيزات يف بعض األحيان

ل إنتاجية من حيث يعرف على أنه عملية مصرفية و مالية تعين االلتزام التعاقدي بتأجري أجهزة و أدوات و أصو
أي أن املؤسسة اليت ال .2وحدة اقتصادية متتلكها إىل وحدة إنتاجية تستخدمها لفترة معينة مقابل أقساط حمددة

متلك موارد ذاتية أو اليت ال تستطيع احلصول على قروض من املؤسسات بامكاا استئجار األصل دف 
  .استعماله أو شرائه

اقد بني طرفني خيول أحدمها حق االنتفاع بأصل مملوك للطرف اآلخر مقابل و يعرف التأجري على أنه إتفاق متع
املؤجر هو الطرف الذي حيصل على الدفعات الدورية مقابل تقدمي األصل، يف . دفعات دورية ملدة زمنية حمددة 

  .3حني املستأجر هو الطرف املتعاقد على االنتفاع خبدمات األصل مقابل سداده ألقساط التأجري للمؤجر
و بالتايل فعملية التمويل اإلجياري تقيم عالقات بني عدة أطراف ختتلف حسب االتفاق يف العقد فقد تكون 
العالقة ثنائية بني املالك و املستأجر ،كما قد تكون ثالثية بني املؤسسة املؤجرة و املؤسسة املستأجرة و املؤسسة 

ستأجرة باختيار األصل الذي ترغب فيه لدى املؤسسة املوردة هلذا األصل ويف هذه العالقة تقوم املؤسسة امل
املوردة ، و تقوم املؤسسة املؤجرة بإجراءات شراء هذا األصل من املؤسسة املوردة و دفع مثنه بالكامل مث تقوم 

  .بتقدميه إىل املؤسسة املستأجرة على سبيل اإلجيار
  
  
  
  
  

                                                           
  .535أمحد البنا ، مرجع سابق ، ص حممد حممد على   1
  .43يثم صاحب عجام ، مرجع سابق ، ص م   2
ل للـم ص م ، ورقة حبث مقدمة ضمن امللتقي الوطين األول حول م ص م و دورها يف كمصدر متوي  بعلوج بولعيد ، تأجري األصول الثابتة  3

  .9 ، ص 2002 أفريل - 9-8التنمية ، جامعة عمار ثلجي ، األغواط ، 



 92 

  : أنواع التمويل اإلجياري 2-2-2-1
 أنواع اإلئتمان اإلجياري و ذلك حسب الزاوية  اليت  يتم منها النظر إليه و سوف نتعرض      هناك العديد من

  :إىل دراسة نوعني
  :  االئتمان اإلجياري حسب طبيعة العقد2-2-2-1-1

  OPERATING LEASE : التأجري التشغيلي     
مويل و الصيانة ،و تعترب شركة         يسمي التأجري التشغيلي أيضا باستئجار اخلدمات ألنه يوفر خدمات الت

IBM و تشكل اآلالت و املعدات الثقيلة و . إحدى الشركات الرائدة يف استخدام أسلوب التأجري التشغيلي
. السيارات و الكمبيوتر و معدات الصناعة أهم جمموعات األصول اليت ميكن أن ختضع لنظام التأجري التشغيلي 

م املؤجر بصيانة و خدمة األصول املستأجرة على أن يأخذ يف حسبانه هذه و وفقا لنظام التأجري التشغيلي يلتز
  .1التكلفة عند حتديد قيمة اإلجيار املتعني على املستأجر سداده

و من مميزاته التأجري التشغيلي أن دفعات اإلجيار ال تكفي لتغطية التكلفة الكلية لألصل و يرجع هذا إىل سببني 
  :2رئيسيني مها

  ار ال ميتد إىل اية العمر االفتراضي لألصل ، أن عقد اإلجي- 
  .ميكن لعقد اإلجيار التشغيلي أن يتضمن شروط إللغاء عقد اإلجياري يف أي وقت يشاء- 

و هلذا يتوقع املؤجر أن يسترد إمجايل تكلفة األصل املؤجر، إما من خالل إعادة تأجريه لنفس املستأجر ملدة 
  .ريق إعادة بيع األصل ذاتهأخرى أو ملستأجرين آخرين أو عن ط

و تعترب هذه الصيغة التأجريية أكثر مالئمة للـم ص م اليت متتاز بالتخصص يف إنتاج نوع معني اليت تكون أكثر 
عرضة لتذبذب يف املبيعات ،باإلضافة للم ص م املبتكرة اليت تعتمد على تكنولوجيا متقدمة يف اإلنتاج مما 

  .أجرة مىت دعت الضرورة لذلك بأكثر مرونة من خالل إلغائها لعقد اإلجياريسمح هلا من جتديد األصول املست
  CAPITAL LEASE :     التأجري الرأمسايل

        يطلق عليه أيضا باإلستئجار املايل أو تأجري الدفع الكامل و يعترب هذا النوع مصدرا متويليا للمؤسسة 
 يف اية فترة العقد و ال ميكن إلغائه أو فسخه إال مبوافقة املستأجرة حيث مينح للمستأجر إمكانية شراء اآلالت

و ميثل هذا إحدى النواحي األساسية . 3طريف العقد املؤجر و املستأجر و يكون عقد اإلجيار لفترة زمنية معينة
  4 :اليت ختتلف فيها هذه العقود عن عقود التأجري التشغيلي إضافة إىل نواحي أخرى أمهها

  
                                                           

  .388ص مرجع سابق ، عاطف وليم أندرواس ،  1
  9 ص 2000 ع، القاهرة، مصر،أمحد سعد عبد اللطيف، ،التأجري التمويلي، الطبعة األوىل، دار الفجر للنشر والتوزي 2
  .44يثم صاحب عجام ، مرجع سابق ، ص م   3
  556ص ،1998 ، مصر ،منشأة توزيع املعارف االسكندرية ،الفكر احلديث يف جمال مصادر التمويل ، منري ابراهيم اهلندي  4
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  ؛ بتقدمي خدمات صيانةال يقوم املؤجر - 
قيمة اإلجيار احملددة يف العقد تكفي لتغطية قيمة األصل إضافة إىل حتقيق عائد مناسب ميثل معدل الفائدة  - 

 ؛على قرض مضمون

 .التأمني على األصل و ما يستحق عليه من ضرائب على املمتلكات تكون من مسؤولية املستأجر - 

   :و يتضمن التأجري املايل اخلطوات التالية
خيتار املستأجر األصل الذي هو حباجة إىل استخدامه و يتفاوض مع صانع أو مورد هذا األصل على قيمة - 

  ؛شراء و شروط تسليمه
تتصل هذه الشركة بشركة مؤجرة و تتوقف معها على أن تشتري هذا األصل من املورد و أن يؤجره  - 

ى األصل و تدفع اإلجيار إىل املؤجر على دفعات لشركة مباشرة أو بنك ، و ذا الشكل حتصل هذه الشركة عل
متساوية متتالية تساوى يف جمموعها قيمة شراء األصل بالكامل ، باإلضافة إىل عائد معني على االستثمار 
للمؤجر كما أن للشركة املستأجرة حق اخليار يف حتديد عقد استئجار األصل ثانية بعد انتهاء مدة األصل 

  .لالستئجار
 بأن التأجري التمويلي يشبه القرض املضمون الذي قد حيصل عليه املستأجر لغرض شراء األصل، ميكن القول

بقرض مضمون تكون ملكية األصل يف تاريخ لكن االختالف اجلوهري يكمن يف أنه يف حالة شراء األصل 
 ألصل من حقأما يف حالة التأجري التمويلي، فيكون ا. استحقاق القرض من حق املقترض أي مستخدم األصل

  .1املؤجر
رغم أن التأجري التمويلي ميتاز مبرونة أقل مقارنة بالتأجري التشغيلي ، إال أنه يعترب مصدر مايل مهم امل ص م   

خاصة حديثة النشأة اليت ال متلك أصول ميكن تقدميها كضمان أمام املؤسسات املالية ، أما بالنسبة للم ص م 
على مستوى السوق و عدم استخدامها لتقنيات إنتاج متتاز بتكنولوجيا متطورة الناضجة و اليت متتاز باالستقرار 

و بالتايل فان مبيعاا تكون أكثر استقرار مما جيعل التأجري التمويلي مصدر مايل أساسي لتمويل االستثمارات يف 
  .امل ص م

  SALE AND LEASE BACK :     البيع و إعادة التأجري
تأجري هو عقد بني مؤسسة مالكة لبعض األصول كاألراضي و التجهيزات و غريها ،         البيع و إعادة ال
. شركات التأجري بشرط؛ شركات الوساطة املالية ؛ مؤسسة مالية كشركات التأمنيإىلحيث تقوم ببيع أصوهلا 

يتمثل يف حصيلة هذا االتفاق  ،و يقوم الطرف الشاري بإعادة تأجري األصل إىل املؤسسة اليت باعتهأنبشرط 
حصول املؤسسة املستأجرة لألصل على قيمة هذا األصل الذي قامت ببيعه للمؤجر واليت ستستثمره يف جماالت 

يف حني أا تقوم باستغالل األصل مقابل دفع إجيار دوري للطرف الذي اشتراه وأعاد تأجريه هلا . أخرى

                                                           
1
  556ص  ،1998،مرجع سابق ،منري ابراهيم اهلندي   
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يتوقع أن حيقق املؤجر عائد من هذه الصفقة من والذي من حقه استرداد األصل بانتهاء عقد التأجري و) املؤجر(
  .1الدفعات احملصلة مع القيمة املتبقية من األصل كافية لشراء أصل و حتقيق عائد على هذا االستثمار

LEAVERAGED LEASING :     التأجري الرفعي    
 من العقود هناك ثالث         هذا النوع من التأجري خاص باألصول الثابتة مرتفعة القيمة ، و يف هذا النوع

  . أطراف هم املستأجر  اِملؤجر و املقرض 
و وضع املستأجر ال خيتلف عن احلاالت املذكورة سابقا فهو ملزم بدفع أقساط اإلجيار خالل مدة العقد ، أما 
للمؤجر فوضعه خيتلف يف نقطة هامة ، تتمثل يف أن شراء األصل ميول جزئيا من حقوق امللكية و الباقي من 

وملزيد من الضمان يوقع كل من املؤجر واملستأجر .موال مقترضة وعادة ما يوضع األصل كرهن لقيمة القرض أ
  2 .على عقد القرض ، غري أن هذا ال يغري من حقيقة أن املؤجر هو املقترض

هة نظر و لكن رغم اإلختالف بني عقد تأجري الرفعي و العقود التأجريية من وجهة نظر املؤجر ، إال أنه من وج
  .املؤسسة املستأجر و باألخص امل ص م ، تعترب التأجري الرفعي كمصدر مايل مهم لتلبية احتياجاا االستثمارية

  :اإلئتمان اإلجياري حسب طبيعة موضوع التمويل2-2-2-1-2
  :     حسب هذا التصنيف هناك نوعني من اإلئتمان اإلجياري

  :اإلئتمان اإلجياري لألصول غري منقولة 

   يستعمل هذا النوع من اإلئتمان اإلجياري من طرف املؤسسة املالية لتمويل احلصول على أصول منقولة،   
تتشكل من جتهيزات و أدوات استعمال ضرورية لنشاط املؤسسة و هي كأنواع اإلئتمان اإلجياري األخرى 

  .3تعطى على سبيل اإلجيار لفترة حمددة لصاحل املستعمل مقابل مثن اإلجيار
   :إلئتمان اإلجياري لألصول املنقولة غري منقولةا

     ال خيتلف هذا النوع من اإلئتمان اإلجياري من ناحية تقنيات استعماله عن النوع السابق ، و يتمثل الفرق 
األساسي يف موضوع التمويل ، حيث أن هذا النوع يهدف إىل متويل أصول غري منقولة تتشكل غالبا من 

يف طريق التشييد ، حصلت عليها املؤسسة املؤجرة من جهة ثالثة أو قامت هي ببنائها و بيانات شيدت أو هي 
تسلمها على سبيل اإلجيار إىل املؤسسة املستأجرة الستعماهلا يف نشاطاا املهنية مقابل مثن اإلجيار و املالحظ أن 

  4.هذا النوع من االئتمان موجه للمؤسسات الكبرية أكثر من امل ص م
  

                                                           
 امللتقي الدويل حول  ورقة حبث مقدمة ضمنل التاجريي يف اجلزائر و أمهيته كبديل متويلي لقطاع م ص م ، حساين رقية ، واقع و آفاق التموي 1

  .368 ،  ، ص 2006أفريل -18-17الشلف ، يومي , حسيبة بن بوعلي متطلبات تأهيل م ص م يف الدول العربية ، جامعة 
  .557 ص ،1998 ، مرجع سابق ، منري ابراهيم اهلندي  2

3 MICHEL DI MARTINO , Guide Financier de la petit et moyenne entreprise les éditions d’organisation , paris 
1993  
4
 MICHEL DI MARTINO ,op, cit 
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  : خصائص التمويل التأجريي 2-2-2-2
  :1     ميكن اختصار مزايا التمويل التأجريي يف العناصر اآلتية

إن مزايا اإلستئجار حيقق قدرا من املرونة مقابل شراء األصل ، ألن هذا العقد يعفيها من حتمل  :  املرونة - 
 املدى القصري يكون حسب فعقد اإلستئجار يف تكاليف األصل يف فترات تكون املؤسسة ليست حباجة إليها،

احتياجات املؤسسة الفعلية و عند انتهاء فترة التعاقد يعاد األصل إىل املؤجر و يف املستقبل عندما تكون املؤسسة 
  .يف حاجة إىل أي أصل مبكاا إعادة تأجريه أو تأجري غريه

تأجر، فاملستأجر يستفيد من يعترب التأجري مصدر متويلي مقدم من املؤجر إىل املس : التأجري كمصدر متويلي - 
استخدام األصول الثابتة لفترة زمنية حمددة و هذا مقابل دفع أقساط اإلجيار املتفق عليها ،و هذا اإللتزام املايل 
هو الذي جيعلنا نقول أن التأجري هو مصدر متويلي ، ألن البديل اآلخر للحصول على خدمات هذا األصل هو 

 .اململوكة أو القروضالشراء سواء باستعمال األصول 

إن استئجار األصول الثابتة يساعد املؤسسة اليت تعاين من نقص املوارد املالية على : توفري السيولة املالية  - 
احلصول على األصول الضرورية دون اللجوء إىل البنوك أو البحث عن الشراء ،و يف نفس الوقت بامكاا 

 .ىاستعمال املوارد املتوفرة لديها ألغراض أخر

يظهر اإلستئجار الرحبية الدفترية للمؤسسة يف صورة أفضل مقارنة  : أثر االستئجار على القوائم املالية - 
أما يف حالة . باالقتراض من أجل شراء األصل هذا ألن قيمة اإلجيار ختصم من اإليرادات يف قائمة الدخل

ة ففي حالة التأجري فان قيمة األصل ال احلصول على قرض فيتم خصم قسط اإلهتالك إضافة إىل الفوائد املصرفي
تظهر يف حساب امليزانية و لكن نعكس فقط عملية التأجري ماليا باألقساط املدفوعة كمصروفات يف حساب 
األرباح و اخلسائر،و هذا عكس االقتراض فظهور األصول يف اجلانب األمين و القروض يف اجلهة اليسرى من 

حيث ميكن أن يؤدي إىل (ب املالية املستعملة يف معرفة املركز املايل للمؤسسة امليزانية فان هذا يؤثر على النس
 ).حتسني املركز االئتماين  للمؤسسة و يساهم بذلك يف إمكانية حصوهلا على املزيد من املوال املقترضة

على عكس االقتراض بغرض شراء أصل ما، فان استئجار األصل ال يعطي : التخلص من قيود االقتراض  - 
حلق للمؤجر يف أن يضع قيود على قرارات اإلدارة بشأن احلصول على قروض مستقبلية أو بشأن إجراء توزيع ا

 و بالتايل فانه يعطي حرية أكرب و استقاللية يف تسيري و اختاذ .2أرباح أو استثمار املزيد من األصول الثابتة
 .القررات املالئمة

ئجار األصول أفضل وسيلة لتمويل املؤسسات اليت تعتمد ميثل است : ختفيض خماطر التقدم التكنولوجي - 
على تقنيات إنتاج متطورة و ميتاز بتكنولوجيا معقدة و متغرية باستمرار ، و هو ما ميكن أن ينطبق على امل ص 
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حيث أن األصول اليت متتاز بتكنولوجيا متقدمة تواجه خماطر التقادم السريع أو الغري متوقع و لكي .1م املبتكرة
اول املؤسسة التخلص من هذه املخاطر تعتمد على صيغ التمويل باالستئجار للحصول على أصول لفترات حت

زمنية قصرية ،و كلما ظهرت احلاجة مرة أخرى لألصل تعاود استئجاره لعدة مرات إىل أن يربز أصل جديد 
 .أكثر تطور فتقوم املؤسسة باستئجاره بنفس الطريقة و إلغاء عقد اإلجيار السابق

لو أن فترة اإلجيار تقل عن العمر االفتراضي الذي تقبله مصلحة الضرائب ،والذي : حتقيق مزايا الضريبية  - 
يعد األساس يف حساب قيمة قسط االهتالك ، حينئذ ميكن للمنشأة املستأجرة أن حتقق ميزة ضريبية من قرار 

 2 . من استئجاره االستئجار  تفوق ما كان ميكن أن حتققه لو أا اشترت األصل بدال

إن طريقة استئجار األصول تعترب الوسيلة املثلي يف التخلص : ختفيض خماطر عدم التأكد من حجم الطلب  - 
من خماطر عدم التأكد من حجم الطلب على منتج أو خدمة معينة ، فبنفس الطريقة حتاول املؤسسة االقتصادية 

و نتيجة لالخنفاض يف حجم الطلب .3مي خدمة حمددةاستئجار أصل معني يتخصص يف إنتاج سلعة معينة أو تقد
على هذه املنتجات أو اخلدمات فان األصل املستأجر يصبح مبثابة تكاليف إضافية يف املؤسسة ، هلذا تعتمد 
املؤسسة لفسخ أو إلغاء عقد اإلجيار يف بعض احلاالت املشروطة و حتاول استئجار أصل آخر يقوم بإنتاج سلع 

 .م الطلب عليهامتتاز بارتفاع حج

  :كما أن التمويل التأجريي سلبيات عديدة من أمهها 
تكلفة االستئجار باستمرار تصبح أعلى من تكلفة القرض و هذا رغم ظهورها يف البداية بتكلفة منخفضة ،  - 

عكس امتالك األصول عن طريق القروض اليت تظهر مرتفعة مبدئيا و لكنها يف حقيقتها النهائية أقل من تكلفة 
  .الستئجارا

 .مبا أن املؤسسة غري مالكة لألصول فمن الصعب عليها أن تقدم ضمانات للدائنني - 

  .االستئجار ال يسمح للمؤسسة املستأجرة بإدخال أي حتسينات على األصول املستأجرة- 
  : مصادر متويل خمتلفة 2-2-3

  : عقد حتويل الفاتورة 2-2-3-1

  : مفهوم الفاكتورينيغ 2-2-3-1-1
 به شراء أو خصم ديون املؤسسات التجارية اليت تشتغل على املستوى احمللي أو الدويل يف حقل      يقصد

أوراق القبض ، سندات ، ( السلع اإلستهالكية، كما تقوم البنوك التجارية من جهتها بشراء حسابات املدينني 
 يوم 120 يوم اىل 30 ما بني املوجودة حبوزة املؤسسات التجارية و الصناعية و اليت تتراوح مدا) فواتري

                                                           
  12  ص مرجع سابق،. أمحد سعد عبد اللطيف   1
  560ص ،1998، مرجع سابق ، منري ابراهيم هندي  2
  .13 مرجع سابق،  ص ،أمحد سعد عبد اللطيف  3
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الغرض من هذه العملية هو توفري السيولة النقدية بشكل مستمر و دون احلاجة اىل انتظار تاريخ استحقاق 
  .1حسابات القبض

الطرف األول و الذي يتمثل يف التاجر أو املنتج أو املوزع و : و تتطلب عملية الفاكتورينغ توافر ثالث أطراف 
 أي املؤسسة املالية 2ته احلسابات املدينة اليت يشتريها ،الطرف الثاين و املتمثل يف الفاكتور،هو الذي تكون حبوز

  .أو البنك الذي يقوم بالفاكتورينغ أما الطرف الثالث فهو العميل و يقصد به الطرف املدين للطرف األول
  : أنواع الفاكتورينغ2-2-3-1-2

  :3كتورينغ تتمثل يف      هناك ستة أنواع خاصة بتقدمي خدمة الفا
و يقصد ا أن الفاكتور يقوم بتمويل عميله والقيام بباقي العمليات األخرى من حتمل : خدمة كاملة  - 

 ؛ القيام بتحصيل الفواتري مباشرة من طرف مدين العميل؛ مسك دفاتر العميل؛ إبالغ مدين عميله؛للمخاطرة

 ؛خدمة كاملة ما عدا حتمل املخاطرة - 

 ؛ن فقط التمويل و ابالغ مدين العميلخدمة جزئية تتضم - 

 ؛خدمة كاملة ما عدا التمويل - 

 ؛خدمة التمويل فقط - 

 .خدمة جزئية تتضمن التمويل و املخاطرة أحيانا - 

  :   خصائص التمويل بالفاكتورينغ2-2-3-1-3
  :4     يعترب الفاكتورينغ وسيلة من وسائل التمويل ميتاز باخلصائص التالية 

  ؛توفري سيولة نقدية  - 
 ؛التأمني و احلماية من خماطر اعدام الديون - 

كما أن استعمال آلية الفاكتورينغ له أثر على املستوى احملاسيب و املايل،فمن منظور احملاسبة فان استخدام  - 
يعين أن املؤسسة املعنية ستعرف اخنفاضا حمسوسا على مستوى . نوعية اخلدمة الكاملة يف جمال الفاكتورينغ

تعلقة بتدين قيمة العمالء اليت تكون مرتبطة مبصاريف الديون املشتركة يف حتصيلها أو خمصصات املؤونات امل
مصاريف الديون املعدومة ، مما يساعد املؤسسة على تقوية املركز املايل من خالل حتسني النتيجة الصافية و 

األثر يربز على مستوى أما على مستوى املايل ف.التخفيف من الديون و أعباء الديون على مستوى امليزانية 
حاجة املؤسسة من رأس مال العامل الذي سيعرف يف ظل هذه العملية نقصا ملحوظا ،إضافة إىل سرعة دوران 

                                                           
بدائل التمويل اخلارجي يف م ص م ،ورقة حبت مقدمة ضمن الدورة التدريبية حول متويل امل ص م و تطويرها يف القتصاديات ،عبد اجلليل بوداج   1

  .7ص،  2003 ماي 28-25،طيف جامعة فرحات عباس  س،املغاربية 
  244 , OP . Cit ,P    Mansouri Mansour 2   

  8ص , عبد اجلليل بوداج ، مرجع سابق 3
  .595، مرجع سابق ، ص البناحممد علي حممد أمحد    4
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، سترتفع متاشيا مع استعمال الفاكتورينغ الشيء الذي )على مستوى املخزون و العمالء( رأس املال العامل 
 .1سيخلق ديناميكية يف نشاط املؤسسة

ص و األمهية اليت يوفرها استخدام آلية الفاكتورينغ يف املؤسسة اال أنه يتميز بتكلفة عالية مقارنة مع رغم اخلصائ
بدائل متويلية أخرى، لكنه يبقي على قدر كبري من التمويل ملا له من مزايا خاصة فيما يتعلق بتحسني املركز 

  .املايل و االئتماين هلا
  ).التجاريالقرض : (  االئتمان التجاري 2-2-3-2

     يعرف االئتمان التجاري بأنه نوع من أنواع التمويل قصري األجل حتصل عليه املؤسسة من املوردين، و 
  .2تتمثل يف قيمة املشتريات اآلجلة للسلع اليت تتأجر فيها أو تستخدمها يف العملية الصناعية

و السلع و التجهيزات أكثر أنواع التمويل إن احلصول على اإلئتمان التجاري من املوردين من اجل شراء املواد 
و تربز ظاهرة اإلئتمان التجاري بشكل واضح عندما يتعلق األمر 3.انتشارا و أكثر استخداما من قبل امل ص م

بتعامل امل ص م مع املؤسسات الكبرية فهذه األخرية عادة ما تكون على قدر كاف من السيولة يف اآلجال 
جال معتربة للعميل أي أا ميكن ان تلعب دور البنك يف متويل نشاطات اإلستغالل القصرية ، تسمح هلا مبنح آ

  .قصرية األجل 
  :   أشكال االئتمان التجاري 2-2-3-2-1

  4:     ميكن لالئتمان التجاري أن ياخذ شكل من األشكال األتية 
 بالدفع دون توقيع العميل يف هذا النوع من احلساب يقوم التاجر مبنح العميل تسهيالت : احلساب اجلاري - 

  .على كمياالت و هذه تعترب ميزة بالنسبة للمدين لعدم وجود وثيقة اثبات قانونية بيد الدائن
  و الكمبيالة هي تعهد يدفع مبلغ معني بتاريخ معني و هذا النوع فيه مزايا للدائن منها : الكمبياالت - 
  .الكمبيالة تعترب وسيلة اثبات قانونية بيد الدائن - 
 .طيع الدائن تظهري الكمبيالة لتاجر آخر أو خصمها لدى البنك و احلصول على قيمتها نقدايست - 

هي وسيلة غري مرغوبة من قبل املدين نظرا لإلجراءات القانونية الصعبة حبق املتخلفني  : الشيكات املؤجلة - 
 .عن الوفاء بقيمة الشيكات

  
 
 

                                                           
  .9ص، ، مرجع سابق حعبد اجلليل بودا  1

  532ص، 1999مرجع سابق  ، منري ابراهيم اهلندي   2
  .77السالم ، مرجع سابق ، ص عبد الغفور عبد    3
  .74-73السيد عليوه ، مرجع سابق ، ص   4
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  : شروط اإلئتمان التجاري 2-2-3-2-2
  :شروط منح القرض التجاري أي شروط الدفع اليت تطبق على مجيع العمالء و هي      يقصد ا 

تتأثر حجم املبيعات مبدة القرض اليت مينحها املورد لعمالئه كما أن هلا نقس الدور التأثريي  : مدة القرض - 
،و اليت على مستوى حجم التكاليف فعملية متديد اآلجال املمنوحة سوف تعمل على زيادة يف حجم املبيعات

تبقي خاضعة اىل املفاضلة بني الوفرات اليت حتققها الزيادة من املبيعات و بني الزيادة يف التكاليف املتغرية 
فإذا كانت الزيادة يف التكلفة املتغرية هلا أقل من صايف الربح الناجم عن الزيادة يف حجم املبيعات .املالزمة هلا

  .فان القرار سيكون بتمديد اآلجال
و يعرف أيضا باخلصم املسموح به و هو عبارة عن اخلصم الذي يقدمه املورد  : خلصم النقدينسبة ا - 

و بالتايل فهي تساعد على تعجيل أمر 1للعميل حالة قيام األخري بسداد قيمة البضاعة خالل مدة زمنية معينة ،
 .الدفع

  :2 ميكن تلخيصها يف النقاط التالية : خصائص االئتمان التجاري2-2-3-2-3
  ؛ سهولة احلصول عليها فهو ليس حباجة اىل اجراءات معقدة مقارنة بالقرض املصريف-  
 املرونة من حيث املبلغ مقارنة بالقرض املصريف حيث يستطيع املشتري زيادة سقفه دون احلاجة اىل تقدمي - 

  ؛ضمانات
كن أن يصبح مكلف جدا  يعترب اإلئتمان التجاري متويل بدون تكلفة مقارنة باإلئتمان املصريف، لكن مي- 

بالنسبة للمؤسسة املقترضة يف حالة ما اذا مل تتمكن من دفع مستحقات املوردين يف الوقت املناسب مما قد 
كما .يسيء إىل مسعتها على مستوى السوق بشكل قد يصعب عليها احلصول على احتياجاا بشروط معقولة 

 تتمكن من تسديد املستحقات يف فترة اخلصم ،مما يعترب أا قد تضيع فرصة احلصول على اخلصم النقدي اذا مل
  .كمؤشر لضعف مركزها املاىل

  : التمويل عن طريق الشركات الكبرية 2-2-3-3
     هناك العديد من الشركات الكبرية اليت تقوم بتمويل املؤسسات الصغرية و تقدم هلا اخلربات الفنية و 

يسي هو اإلستثمار املربح فإن هناك بعض الشركات الكبرية اليت تسعى التسويقية الالزمة ، إن كان الدافع الرئ
  .3للدخول يف املشروع الضغري لضمان توريد منتجاته كاحد املدخالت املطلوبة يف العملية اإلنتاجية اخلاصة ا

 ملساعدة و قد تأخذ شكال آخر حيث تقوم الشركات الكبرية و املستقرة باستثمار أمواهلا و خرباا و معارفها
  .األشخاص أصحاب املواهب و التخصصات يف تأسيس و متويل املشروعات الفردية الصغرية

                                                           
  .75السيد عليوه ، مرجع سابق ، ص   1
  .78 نفس املرجع ، ص   2
3
   .139 ص،رابح خوين ، مرجع سابق 
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  : قروض اهليئات واملؤسسات املتخصصة يف متويل املؤسسات الصغريةو املتوسطة2-2-3-4
 شبه      متنح املؤسسات و اهليئات املتخصصة يف متويل و دعم م ص م احلكومية منها و الغري حكومية قروضا

جمانية بأسعار فائدة بسيطة و بدون ضمانات و على الرغم من امهية هذه املؤسسات و اهليئات فان مسامهتها 
 .حمدودة و حتكمها اجراءات بريوقراطية كبرية خاصة يف بلدان العامل الثالث

  : الطرق اإلبتكارية يف جمال متويل املؤسسات الصغرية و املتوسطة2-3
 عادة ما حتاول املؤسسة     و خاصة منها البنوك التجارية     املصادر اخلارجية للمؤسسة       قبل اللجوء إىل    
و ما يالحظ يف امليدان العملي هو أن امل ص م عادة ما تكـون جاهلـة ألمهيـة              .تعبئة مواردها الداخلية أوال     

مـوارد ذات مـردود     مواردها الداخلية و خاصة كيفية تعبئتها بتحويلها من موارد عدمية أو قليلة املردود اىل               
   .عايل

و يف الوقت الذي تتزايد فيه األمهية النسبية للملكية الفكرية و رأمساهلا البشري يف تقييم قـدرات املؤسـسة ،        
نالحظ أن جل امل ص م خاصة يف الدول النامية جتهل ذلك مما جيعلها ال تويل األمهية الالزمة حلماية خمترعاا و                     

الطرق اليت ميكن استغالهلا لتحسني وضعيتها يف السوق من جهة توفري املوارد املالية             كما جتهل عادة    . مبتكراا  
الالزمة منها لنموها من جهة أخرى ،و نتيجة لذلك فان معظمها عادة ما يلجأ اىل املصادر اخلارجية للتمويـل                   

 عن املـصادر اخلارجيـة      بالرغم من اا متتلك كرتا بامكانه أن يدر عليها عوائد معتربة جتعل املؤسسة يف غين              
  .1للتمويل

و نظرا للنجاح الذي حققته بعض املؤسسات يف الدول املقدمة نتيجة حلسن استغالل اختراعاا و ابتكاراا، 
فقد جتاوزت معظم العراقيل اليت كانت تواجه امل ص م على التمويل الالزم لتطوير أنشطتها و دعم تنافسيها و 

  . من اآلليات التمويلية ذلك من خالل ابتكار العديد
  :و من بني الطرق املستحدثة يف متويل امل ص م جند 

  :التمويل عن طريق اإلستغالل األمثل إلختراعات و ابتكارات املؤسسة2-3-1
     مع دخول اتفاقية حقوق امللكية الفكرية املتعلقة بالتجارة حيز التنفيذ يف معظم بلدان العامل و مع تزايد 

 نتيجة العوملة فان هناك توجه عام حول اعتماد املؤسسة مهما كان حجمها على اإلبتكار من حدة املنافسة
جهة ،و على وضع اهلياكل و اآلليات الالزمة حلماية تلك اإلبتكارات من استغالهلا من طرف األخرين دون 

ية و حتسني و كذا وضع سياسات حلسن استغالهلا بغرض استرجاع تكاليف البحث و التنم.الترخيص هلا 
مردودها و رحبيتها من جهة أخرى، إضافة إىل ذلك فان هناك حتسنا يف مستوى وعي مسريي امل ص م ليس 
فقط يف البلدان املتقدمة و لكن أيضا يف بعض البلدان النامية مثل أمريكا الالتينية و جنوب شرق آسيا بأمهية 

                                                           
م و تطوريها يف  مهال علي ، حول بعض األساليب اإلبتكارية يف متويل م ص م ، ورقة حبث ضمن دورة التدربية حول متويل م ص   1

  .3 ، ص 2003 ماي 28-25اإلقتصاديات املغاربية ، كلية العلوم اإلقتصادية و علوم التسيري ، جامعة فرحات عباس ، سطيف ، 
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اردها للبحث و التطوير و كذا استغالل النتائج اإلبتكارات للمؤسسة مما جعلها ختصص نسبيا معتربة من مو
  .1داخل املؤسسة و خارجها

و األمثلة التالية خري دليل على حتول امل ص م إىل مؤسسات دولية بفضل استغالل مبتكراا و بالتايل توفري 
  .2التمويل الداخلي الذي كان السبب يف منوها

 الذي حتول من خمرب صغري يعتمد على التكنولوجيا هذا املخرب:  املستقل BIOBASاملخرب الربازيلي  - 
املستوردة يف ميدان األنزميات اىل مبتكر العديد من املنتجات الصيدالنية و خاصة األنسولني، و بواسطة ايردات 

  .ترخيص براءات اإلختراع أنشأ شركة تعد من بني األربع األوائل يف صناعة بعص أنواع األنسولني املتطورة
هي مؤسسة متوسطة متخصصة يف الصناعات الصيدالنية بعد أن كانت متر  :  الكرواتية PILVA شركة -

 إىل شركة متعددة -ملضاد حيوين يعرف جتاريا باسم زيتروميان- بأزمة عويصة حتولت بفضل براءة اإلختراع 
حليوي يف كل أحناء اجلنسيات حيث قامت بترخيص براءة اختراعاا اليت تقوم حاليا بانتاج و بيع هذا املضاد ا

  .العامل 
و نظرا للدور األساسي الذي يلعبه رأس املال البشري و امللكية الفكرية يف تطوير و منو املؤسسات يف ظل 
املنافسة املتزايدة ، يبقى اإلستغالل األمثل هلذه املوارد الوسيلة األساسية لبقائها و تفوقها يف ميدان نشاطها و يف 

رنة يالحظ وجود تراجع يف حتديد قيمة املؤسسة يف السوق بأصوهلا الثابتة التقليدية و و باملقا.حميطها أيضا 
أصبحت ممتلكاا من براءات االختراع، العالمات التجارية، و رأس املال الفكري تشكل احملدد الرئيس لتحديد 

لقروض األصول قيمة املؤسسة يف السوق و حىت املؤسسات املصرفية أصبحت تفضل هذه العناصر كضمان ل
  .الثابتة التقليدية

 التقنيات احلديثة املبتكرة من طرف البنوك التجارية يف متويل املؤسسات الصغرية و 2-3-2

  : املتوسطة
     تعتمد هذه التقنيات احلديثة على توفر الشروط األساسية لتجاوز مشكلة ارتفاع درجة املخاطر و عدم 

  :3لشروط يف التناظر يف املعلومات و تتمثل هذه ا
  ؛تطوير طرق تقدمي اخلدمات املالية و تنوعها و مالءمتها إلحتياجات امل ص م - 
  ؛حتسني آداء البنوك من خالل إعادة التكوين ملواظفيها و إعادة تنظيم اهلياكل - 

  
 

                                                           
  .3 ص ،مرجع سابق مهال علي، 1
ول العربية ، جامعة حسيبة بن الطاهر هارون ، اشكالية متويل م ص م ، ورقة حبث مقدمة ضمن امللتقي الدويل حول متطلبات تاهيل م ص م الد  2
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ختفيض تكاليف إدارة القروض عن طريق تطبيق التقنيات احلديثة يف مجيع املعلومات و معاجلتها و بذلك  - 
إضافة إىل إمكانية تعاون البنوك التجارية مع اجلمعيات املهنية هلذه املؤسسات و كذا . ل عملية اإلقراض تسهي

مؤسسات الدعم املختلفة هلذا القطاع دف احلصول على املعلومات أكثر دقة أو حىت على ضمانات مالية أو 
 .شبه مالية منها

  :جناحها و من بني أهم التقنيات املستخدمة و اليت أثبتت 
  : CREDIT SCORING نظام -2-3-2-1

    تعترب البنوك الكبرية يف الواليات النتحدة املريكية الرائدة يف تطبيق هذه الطريقة يف بداية التسعينات و هذا 
و أصبحت حاليا غالية هذه . خصيصا لتقييم قروض اإلستهالك و مت تعميمها بعد ذلك يف كل أحناء العامل

و تعتمد هذه الطريقة على التحليل . نح على هذا أساس هذه الطريقة و بشكل آيلالقروض تدرس و مت
و ذا إمكانية التنبؤ بعدم قدرة الزبون على الدفع , اإلحصائي يف تقييم املخاطر اليت قد تنجم عن منح القروض

  :1و تقوم هذه الطريقة على األسس التالية 
إلحصائية من خالل دراسة العينة اإلحصائية للمجتمع الذي استنتاج مقياس كمي باإلعتماد على النماذج ا - 

  ؛ينتمي إليه الزبون و املكون من املقترضني القدامى دف التنبؤ بقدرته على الوفاء باإللتزام
و بالتايل يسهل اختيار العينة املمثلة ) اتمع اإلحصائي( حجم البنك الكبري يوفر عدد كبري من الزبائن  - 

 .لذلك اتمع

ن خطوات هذه الطريقة تعتمد على استغالل املعلومات امعة حول الزبائن  يف املاضي ملعرفة  األداء يف إ
  .                احلاضر والتنبؤ به يف املستقبل

 وإذا كانت البنوك الكبرية تتوفر على الشروط الالزمة لتطبيق هذه الطريقة، فإن البنوك الصغرية ليست يف نفس 
را حملدودية قدراا االفتراضية وصغر اتمع اإلحصائي الذي يتعامل معها ،مما جيعل تسيري وإدارة الوضعية نظ

ومن أجل جتاوز هذه الصعوبات جلأت البنوك . عملية االقتراض أمرا صعبا من حيث املخاطر والتكاليف
لومات مشتركة تسمح هلا الصغرية إىل طريقة تقاسم املعلومات فيما بينها، وهذا ما يسمح بإنشاء بنوك مع

إضافة إىل أن املؤسسات املصرفية عادة ما تلجأ إىل وكاالت . بتطبيق هذه  الطريقة وكذا الطرق اآللية األخرى
متخصصة يف جمال مجع ومعاجلة املعلومات حول امل ص م اليت تقوم بوضع برامج متخصصة يف ميدان اإلقراض 

        .وكذا ترتيب املؤسسات
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  :1متع هذا النظام باملزايا التالية يت
حتسني أنظمة مراقبة عمليات اإلقراض من حيث الكم و الكيف ذلك أن عملية التقييم تتم تقريبا بشكل  - 

آيل و متواصل و يف الوقت احلقيقي، و هو ما يسمح بالتعرف على مستوى املخاطرة مبجمل عمليات اإلقراض 
 ؛ وقتها و حتديد سياسة اإلقراض بشكل موضوعي و بالتايل إختاذ اإلجراءات املناسبة يف

  
 ؛ختفيض تكاليف و مدة معاجلة امللفات - 

 .رفع مستوى الدقة و املوضوعية يف معاملة الزبائن خاصة و ان هذه األنظمة قابلة للتحسني املستمر - 

  :إال أن هذه الطريقة ال ختلو من بعض العيوب أمهها
قليات أو الفئات من الزبائن اليت ال تتوافق وخصائص اتمعات هذه الطريقة ال تأخذ بعني االعتبار األ - 

كما أن التطبيق الصارم هلذه الطريقة قد جيعل . اإلحصائية اليت مت االعتماد عليها يف وضع تلك األنظمة اآللية
اء معرضة لإلقص/ معظم املؤسسات حديثة العهد أو اليت ال تتوفر على معلومات مالية تغطي مدة زمنية معينة

 ؛ألسباب غري موضوعية

اإلعتماد على املعلومات القدمية جيعل من عملية تعميمها خماطرة كبرية خاصة أن اقتصاد السوق يتميز  - 
 .بالدورات اإلقتصادية و جناح هذه الطريقة يتطلب أخذ هذه التغريات بعني اإلعتبار

  : EXTERNAL RATINGطريقة ترتيب املؤسسات من طرف اآلخرين  2-3-2-2
       إن هذه الطريقة حتدد املكانة احلالية و املستقبلية عن طريق تقييم قدراا على الدفع ، و تريد من  

الشفافية يف عالقة املقرضني باملقترضني و حىت يف حالة قيام املقرض بتقييم مؤسسة يضاف هذا التقييم اىل 
ال أو اجلمعيات املهنية اليت تنتمي اليها التقييم اخلارجي هلذه املؤسسة من طرف املؤسسات املتخصصة يف ا

املؤسسة املقترضة ، دف التدقيق و التأكيد من املعلومات املتوفرة لديه و تبقي املؤسسة املقترضة هي املستفيد 
  .2األول من هذا التقييم اخلارجي ملكانتها يف السوق ، بينما ترتيبها قد حيسن من مكانتها التفاوضية مع املقرض

أوربا أدى تزايد الطلب على خدمات الوكالت املتخصصة يف تقييم امل ص م إىل زيادة عددها يف ففي 
السنوات األخرية ،و تزايد االهتمام باملؤسسات اإلبتكارية و الناشئة ألا عادة ما تكون سريعة النمو و ذات 

التكنولوجي لتقييم أمهية اإلبتكارات و غري أن البنوك ال تتوفر على القدرات الالزمة يف امليدان . مردودية عالية
  .تقدير مستوى املخاطرة و التعرف على نسبة و إمكانية جناحها هذا ما جعلها تفضل عدم املغامرة

و بالرغم من توفري العديد من احملاوالت لتحسني طرق التقييم اخلارجي إال أن أنظمة تطويرها ال تزال مكلفة 
 .ق من طرف البنوك لوحدها رغم ما توفره من معلومات إضافية حول املؤسسةجدا ،مما جعلها غري قابلة للتطبي
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  : ثالث  طريقة تقاسم املخاطر مع طرف2-3-2-3
SHARING RISK WITH THIRD PARTIES  

     يعترب ضعف أو  إنعدام الضمانات أكرب عائق تواجهه امل ص م عندما تتقدم بطلبات القروض من البنوك أو 
 األخرى و لتجاوز هذه املشكلة جلأت البنوك اىل التعاون مع أطراف أخرى لتقاسم املخاطر ، املؤسسات املالية

حيث مت إدخال طرف ثالث كضمان للقروض اليت متنحها البنوك م ص م و ميكن أن تأخذ املؤسسات الضمان 
  .شكلني إما ان تكون مؤسسة حكومية او يتم تأسيسها من خالل مسامهات جمموعة من امل ص م

حيث تلعب هذه املؤسسات دور الوسيط بني امل ص م و البنوك حيث تقوم بضمان القروض املمنوحة 
ألعضائها كما تقدم الدعم هلم يف جمال التكوين و اإلستشارة و غريها و عادة ما تقوم البنوك بتقدمي القروض 

  .بناء على تقييم مؤسسات الضمان أوال و على مقدار ضماا ثانيا
   :سات املساندة املؤس2-3-3

     املقصود ا هي تلك املؤسسات اليت ال تقوم مباشرة بتقدمي اخلدمات التمويلية للم ص م ،إال أا ضرورية 
و من بني أهم  هذه املؤسسات جند . ملساندة و تفعيل دور املؤسسات املالية اليت تقوم بتقدمي اخلدمات املالية 

إلئتمان و ارتفاع خماطره إحتاج املقرضون يف جمال اإلئتمان الصغري اىل مكاتب اإلئتمان فمع اتساع و انتشار ا
مصدر موثوق به لتحديد اجلدارة اإلئتمانية لعمالئهم و ذلك يف ضوء عدم استطاعتهم توفريها بالقدر الكايف 

   1مةلذلك جلأوا اىل مصدر آخر للحصول على هذه املعلومات حيث تقوم هذه املكاتب بتقدمي هذه اخلد, عنهم
و تقوم الشركات اليت تقدم االئتمان بإنتظام بإرسال املعلومات اخلاصة باإلئتمان اىل مكاتب االئتمان، اليت 
تقوم بدورها بتحديث و تصميم هذه املعلومات يف تقارير اإلئتمان و بذلك تعترب هذه املكاتب تعمل مبثابة 

  .دارة اإلئتمانية من خالل حتليل تقييم اإلئتمانمكتبة ملعلومات اإلئتمان كما تقوم باجراء التقييم عن اجل
و قد استطاعت مكاتب اإلئتمان ان جتعل اإلقراض أقل تكلفة و أكثر فعالية بالنسبة ملاحني االئتمان ،إىل احلد  

الذي دعى كبار املقترضني إلستخدام خدمات هذه املكاتب اليت أتاحت لكبار املقترضني فرصة اإلطالع على 
حيث تستخدم .2اصة م و ذلك ملساعدم على تفهم سبب منح أو عدم منح اإلئتمان املطلوب هلمالتقارير اخل

نظم تقييم اإلئتمان كأسلوب موضوعي لتقرير خماطر اإلئتمان و تستخدم هذه النظم صيغة رياضية لتحديد 
  .احتماالت قيام املقترض بسداد اإلئتمان

أمريكا الشمالية باإلضافة إىل العديد من املكاتب الصغرية و املكاتب و من بني أهم املكاتب جند ثالثة رئيسية ب
 املؤسسة عام EXPERIAN ، إكسربيان 1899  املؤسسة عام  EQUIFAXإكفاكس : الثالثة هي 

و جيدر ذكر أن كل مكتب ائتمان . 1960 املؤسسة عام TRANS UNION و ترانس يونييون 1932
  .نظام خاص به لتقييم االئتمان
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- 1( نظاما لتقييم اإلئتمان حتدد فيه درجات التقييم من EQUIFAXثال يستخدم مكتب إئتمان األمريكي  فم
9 ((R1- R9) و تعترب أفضل درجة تقييم هي R1 فعلى سبيل املثال إذا كان للمقترض بطاقة إئتمان تسدد،  

رب حسابا جيدا و يصنف على دائما يف الوقت احملدد مع بقاء رصيد بسيط يرحل من شهر لآلخر فان  هذا يعت
 و من ناحية أخرى إذا مل يسدد املقرض القرض و مت اسقاطه بواسطة اجلهة املقرضة فان هذا القرض R1 درجة

  . و هذا ينعكس سلبا على املقترض R9 مينح درج
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  :  مشكل متويل املؤسسات الصغرية و املتوسطة2-4
ايل للم ص م حياول توفري املوارد املالية لتلبية اإلحتياجات اإلستثمارية و التشغيلية للمؤسسة       إن املدير امل

من املصادر املختلفة و املالئمة يف نفس الوقت ،و ملا كانت العراقيل التمويلية للم ص م معرب عنها بالنقص يف 
جأ اليها املدير املايل يف امل ص م لتوفري مصادر التمويل املتاحة ، سنحاول التعرف على مصادر التمويل الذي يل

و يف نفس الوقت سنحاول التطرق اىل املشكل .املوارد املالية حسب طبيعة العراقيل اليت تتعرض هلا املؤسسة 
التمويلي يف امل ص م من خالل خمتلف العراقيل اليت حتد من مصادر التمويل املتاحة و هذا باإلعتماد على 

 مراحل تطوير املؤسسة اما الثاين و الذي يعترب عن القدرة التنموية و اإلبتكارية بعدين األول يتمثل يف
  .للمؤسسة

       :  حسب مراحل دورة حياة املؤسسات الصغرية و املتوسطة2-4-1

إن دراستنا لدورة حياة م ص م تعترب من بني احللول اليت ميكن اإلعتماد عليها مبدئيا يف تشخيص مشكلها      
 .لي ، و يف أية مرحلة من مراحل حياا تعاين املؤسسة من هذا العائقالتموي

  :ميكن إبراز دورة حياة م ص م حسب الشكل التايل 
  .دورة حياة الـ م ص م :02الشكل رقم  

  
Sourse : Jean Lachmann, op ,cit ,p 18  
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حتديد نظرة إمجالية حول خمتلف مصادر  التمويل اليت يعتمد عليها من خالل معرفة مراحل منو امل ص م ميكن 
  :املدير املايل لتوفري املوارد املالية الالزمة و هذا ما يوضحه اجلدول التايل 

  . خمتلف مصادر التمويل05اجلدول رقم 

مراحل 

  النمـــــــــو

نـــــــــــــوع   األنشطـــــــــــــــة

  التمويل

  
  
  ـــاءمرحلة اإلنشـ

  البحث عن شركاء
  جتارب جتارية

  دراسات اجلدوى

  املسامهات اخلاصة
  رأمسال املخاطر
  التمويل الذاتـي
  مساعدات الدولة

  
  مرحلة اإلنطالق

بداية التصنيع و البيع و توظيف 
  العمــــــــــــــال

  رأمسال املخاطر
  التمويل الذايت
  مساعدات الدولة

  
  

  مرحلة النمو

  البحث عن وكالت
  ـــــــــــــــهارإش

  نشاط تسويقي

  رأمسال املخاطر
  التمويل الذايت
  مساعدات الدولة
  قروض بنكية

  
  

مرحلة 
  النــــــــضج

  التنويع يف القدرات
  اإلنتاجية و التجارة

  اإلنتاج املــــنمط

  التمويل الذايت
  رأمسال النمو

  مساعدات الدولة
  قروض بنكية

  مسامهات مؤسسات كبرية احلجم
  

   التحـــــويلمرحلة
  

  البحث عن شركاء جدد
   التمويل الذايت-رأمسال التحويل

     القروض البنكية-البورصة  
  مسامهات مؤسسات كبريةاحلجم

Source : jean lachmann, capital -risque et Capital- investissement,économica 
,paris France 1999, p 36. 
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  :مرحلة اإلنشاء 2-4-1-1
يف هذه املرحلة يتم حتديد طبيعة نشاط املؤسسة و كيفية عملها و ما هي اخلدمات او املنتجات اليت تستفيد     

مث وضع ,البحث و دراسة اجلدوى , وضع فكرة املشروع :منها، باالعتماد على أربعة خطوات أساسية و هي
  .النموذج األويل للمشروع 

بارة عن استثمارات غري مادية تتعلق بالبحث و الدراسة ، فان رقم ونظرا الن معظم املشاريع يف هذه املرحلة ع
، وهذا ما  يعرب عن ارتفاع معدل الفشل 1األعمال يكون منعدم و بالتايل فالتدفقات النقدية تكون سالبة

و بالتايل فان املمولني يصنفون املؤسسات حديثة النشأة الصغرية و حىت املشاريع .باملؤسسة حديثة النشأة
  .2منائية يف جمموعة املشاريع ذات املخاطر األكرب و اليت ال ميكن متويلهااإل

و بالتايل فدرجة املخاطر يف هذه املرحلة من دورة حياة م ص م تكون مرتفعة ، و هذا كوا  متتاز بارتفاع 
  .معدل الفشل ، فإن قليل من هذه املؤسسات ميكنها اإلستمرارية و ختطي املرحلة بنجاح

ذه الوضعية جتد امل ص م صعوبات يف احلصول على السيولة الالزمة لتلبية احتياجاا اإلستثمارية ، و بسبب ه
و هذا راجع لعدم توفرها على مصادر متويلية طويلة األجل قابلة لتحمل درجة املخاطر املرتفعة ا مقابل عدم 

  .هذه املرحلة بنجاحالتاكد من حتقيق العوائد املستقبلية ، إن متكنت املؤسسة من جتاوز 
مما يظطر العديد من مالكي م ص م اإلعتماد على مصادر متويل داخلية و اليت تتمثل يف املسامهات الشخصية أو 
من خالل املوارد املالية املتحصل عليها من طرف األصدقاء و األقارب من أجل شراء األصول الثابتة ،أما 

ماراا فهي تعتمد بنسبة أكرب على التمويل الذايت من خالل بالنسبة للمؤسسة اليت تكون بصدد توسيع استث
و منه فاجلوء اىل التمويل  من املصادر اخلارجية إما على شكل . 3احتجاز األرباح احملققة يف دوريات سابقة

مسامهات يف رأس مال أو عن طريق قروض بنكية يعترب أمر يف غاية الصعوبة ، فغالبا ما حتجم البنوك يف متويل 
فالبنوك من املمكن ان توافق على منح امل ص م قروض إذا وجدت من جينبها خماطر التمويل، هلذا .لك املرحلةت

فان العديد من الدول تقوم بتقدمي ضمان القروض للـ م ص م يف هذه املرحلة و قد تتوفر لدى اإلدارة املالية 
الثابتة بنظام اإلستثمار أو الشراء للم ص م يف هذه املرحلة طرق متويلية أخرى للحصول على األصول 

  .4بالتقسيط أو من خالل احلصول على املساعدات من بعض املؤسسات التمويلية احلكومية
 .مما سبق  نالحظ أن املشكل التمويلي يظهر بشدة يف هذه املرحلة من دورة حياة م ص م 

 
 
  

                                                           
1  jean lachman (1999) op . cit,  p 19 
2 Ibid  , p 33  
3 Ibid  , p 35  

  .233 ،ص 2002دارة املشروعات الصغرية ، دار الفجر للنشر و التوزيع ، القاهرة ، مصر ، اعبد احلميد مصطفي أبو ناعم ،   4
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  :  مرحلة االنطالق2-4-1-2
أو بداية العملية اإلنتاجية و التسويقية للمنتوج،  و هذا من خالل توفري      بعد إنشاء املشروع يتم اإلنطالق 

  .كميات من السلع دف حماولة التعريف باخلدمات و املنتجات اليت توفرها املؤسسة
و يف هذه املرحلة حجم التكاليف يرتفع تدرجييا مقابل تدفقات نقدية سالبة إمجاال،  مما يبقى على معدل 

كما أن احتمال الفشل يكون على العموم جد مرتفع،  و منه . مثل هذه اإلستثمارات خماطرة مرتفعا يف
فاملوارد املالية يف هذه املرحلة ال ميكن توفريها إال باإلعتماد على املدخرات الشخصية أو مسامهات األقارب و 

ة األجل لتمويل احتياجات األصدقاء ، و كنتيجة لبدء عملية التشغيل قد حتتاج املؤسسة إىل مصادر متويل قصري
، باإلضافة إىل ما تقدمه 1دورة اإلستغالل و اليت يتم توفريها من خالل التعامل باإلئتمان التجاري مع املوردين

  .النظم احلكومية و املؤسسات املالية املهتمة بامل ص م 
  . من دورة حيااو بالتايل فإن املشكل التمويلي هو العائق األساسي لتطوير م ص م يف هذه املرحلة

  :مرحلة النمو  2-4-1-3
     يف هذه املرحلة تصبح الوضعية املالية للمؤسسة يف حتسن مستمر ، حيث ان تدفقاا النقدية تكون إجيابية 

  .بسبب حتقيقاا ملستويات رقم أعمال مرتفعة نتيجة لزيادة حجم املبيعات 
تطورات احلاصلة على مستوى السوق من خالل التغيري يف و لكن يف هذه املرحلة جيب على املؤسسة مسايرة ال

طرق اإلنتاج أو تطوير سياساا التجارية و التسويقية ، دف ضمان استمراريتها و مكانتها بني خمتلف 
مما يضطر لالعتماد مرة أخرى على مصادر متويل خارجية طويلة و قصرية األجل لتوفري .املؤسسات املنافسة 

  . لتلبية احتياجاا اإلستثمارية و التشغيلية يف هذه املرحلةالسيولة الالزمة
و نظرا لالستقرار النسيب الذي متتاز به املؤسسة و ارتفاع مردوديتها من خالل زيادة املبيعات و حتقيق نتائج 

 توفري إجيابية ، فإن درجة املخاطرة يف هذه املرحلة تكون منخفضة مقارنة باملراحل السابقة مما يسمح للمؤسسة
املوارد املالية من املصادر اخلارجية مثل القروض البنكية و اإلستعانة بالتمويل الذايت من خالل احتجاز جزء من 
األرباح اليت ستحققها املؤسسة،  باإلضافة إىل املساعدات املالية املقدمة من طرف املؤسسات املالية و احلكومية 

و هلذا فان مشكل التمويل يف هذه املرحلة يكون أقل 2. املخاطرو قد تعتمد م ص م على شركات متويل رأمسال
 .حدة بالنسبة للـ م ص م نظرا لتوفرها على مصادر متويل خمتلفة

  :  مرحلة النضج2-4-1-4
     بعد أن حتقق املؤسسة مستويات منو جيدة تتمكن من خالهلا من ضمان حصتها على مستوى السوق مما 

و نظرا الستقرار مستوى املبيعات تلجأ املؤسسة اىل الوضعية الدفاعية حلماية . علىميكنها من حتقيق مردودية أ
حصتها على مستوى السوق ،و التركيز أكثر على تلبية احلجم املطلوب من منتجاا دون اللجوء اىل تطويرها 

                                                           

  .233جع سابق ، ص عبد احلميد مصطفي أبو ناعم ، مر1 
2   Le financement des PME innovantes dans une économie mondialisée , op cit ,p 13         
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سسة اىل تطوير إال يف حالة ظهور أي مستجدات على مستوى السياسة اإلنتاجية و التجارية ،فقد تلجأ املؤ.
منتجاا من خالل بداية دورة حياة ثانية، و بالتايل تكون حباجة اىل نفس املتطلبات و اإلحتياجات التمويلية 

و لكن خبالف مرحلة النمو األوىل، فان هذه املرحلة ال تشكل أي عائق متويلي .ملرحلة التطوير أو النمو 
ا على مستوى السوق وكذلك امتالكها حللول حماسبية ميكن ارتفاع مردوديتهبالنسبة للـ م ص م بالنظر إىل 

  . اللجوء إليها لتمويل إحتياجاا هلذه املرحلة، كاالعتماد على األرباح احملتجزة لتمويل استثماراا اجلديدة
مل وهلذا فاملؤسسة الصغرية واملتوسطة يف حاجة مستمرة إىل املوارد املالية لتمويل رأس املال العامل الذي يش

على متويل املخزون من املواد األولية ومواجهة نقص النقدية يف مواجهة مشكالت تسويق املنتجات واحلاجة 
إىل متويل املبيعات اآلجلة ومنح االئتمان التجاري للعمالء وكذلك مواجهة املصروفات اإلدارية والتسويقية 

 1ال العامل من خالل القروض قصرية األجلوعلى املدير املايل اللجوء يف متويل رأس امل. واألجور وغريها
والقليل من التمويل طويل األجل ملواجهة االحتياجات االستثمارية املطلوبة للتحسني يف نوعية املنتجات احلالية، 

نتيجة للمنافسة من خالل االعتماد على القروض البنكية طويلة األجل أو مساعدات بعض املؤسسات املالية 
  .2ل املسامهات املتحصل عليها من طرف بعض املؤسسات كبرية احلجماحلكومية أو من خال

          : مرحلة االحندار أو التحويل  2-4-1-5

       نظرا للمنافسة الشديدة يف السوق و تقليد املؤسسات األخرى ملنتجات املؤسسة اليت حققت عوائد
ضعف الطلب تبدأ املؤسسة يف التراجع و  كبرية ،و التقادم يف التكنولوجيا و اآلالت و تشجيع السوق و 

  .االحندار
 ففي هذه املرحلة تتعرض امل ص م اىل نفس املشاكل التمويلية اليت عانت منها خالل مرحليت اإلنشاء و 
االنطالق، نظرا لضعف مردوديتها بسبب حتقيقها لنتائج سلبية و اليت ستزيد بدورها من مستوى املخاطر 

و لكن الفرق الوحيد هو أن امل ص م يف مرحلة . يل صعوبة احلصول على التمويلاإلقتصادية فيها و بالتا
اإلحندار ميكنها احلصول على التمويل اخلارجي باإلعتماد على تقدمي أصوهلا الثابتة كضمانات ميكن أن تتحصل 

بة للمؤسسات اليت و بالنس. من خالهلا على أموال من املستثمرين اخلارجيني، أو باالعتماد على التمويل الذايت
لديها فرصة للتوسع فاا تبدأ يف تقدمي عملية التحول اىل شركة املسامهة مثال من خالل دراسة إمكانية 

  .3احلصول على التمويل عن طريق املسامهني اجلدد
من خالل تطرقنا ملراحل حياة الـ م ص م ميكن أن نستنتج أن العراقيل التمويلية اليت تعاين منها املؤسسة 
مرتبطة بدورة حياا، فكلما توجهنا اىل مرحلة متقدمة من مراحل منوها كلما اخنفضت حدة هذه العراقيل 

                                                           
  .235عبد احلميد مصطفى أبو ناعم، مرجع سابق، ص 1

2  Jean Lachmann, (1999),  op. cit. p. 33 
   .235بد احلميد مصطفي أبو ناعم ، مرجع سابق ، ص ع3 
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بسبب توفرها على مصادر متويل خمتلفة نتيجة إلرتفاع مردودية املؤسسة و إخنفاض مستوى املخاطر اإلقتصادية 
  .فيها خاصة يف مرحليت النمو و النضج

احل األوىل من نشأا كلما زادت حدة املشكل التمويلي نظرا لنقص مصادر و كلما كانت املؤسسة يف املر
التمويل اخلاصة اخلارجية منها بسبب ضعف مردوديتها، و بالتايل إرتفاع مستوى املخاطرة اإلقتصادية فيها 

  .باألخص يف مرحليت اإلنشاء و االنطالق
  :و أهم مصادر التمويل اليت ميكن أن تعتمد عليها امل ص م 

  . األرباح احملتجزة-          
  . املسامهات الشخصية-          
  .  املوارد املالية املتحصل عليها من األصدقاء و األقارب-          
  . التمويل اإلجياري-          
  . االئتمان التجاري-          
  .  رأمسال املخاطرة-          
 . مساعدات املؤسسات املالية-          

  : حسب قدرا التنموية و اإلبتكارية 2-4-2
     من خالل بعض الدراسات اإلقتصادية و املتعلقة بالبحث يف آليات متويل م ص م مت تقسم املؤسسات اىل 

  .أربع جمموعات ،و هذا باالعتماد على معيار مردوديتها االقتصادية
 مت تقسيم م ص م اىل أربعة * ENSR 1999فحسب تقرير للشركة األوربية للبحوث حول م ص م لسنة 

  1 :أصناف حسب قدرا التنمويةو اإلبتكارية هي 
  . املؤسسات املبتكرة– مؤسسات يف توسع – مؤسسات صعرية احلجم ناضجة –مؤسسات ناشئة  - 

و اليت مت تصنيفها باالعتماد على عدة مؤشرات مرتبطة مبدة نشاطها و كذلك معدل منوها ، رقم اعماهلا ، 
 العاملة ، و باإلعتماد على نؤشرات لقياس حجم التكاليف اليت يتم انفاقها يف تكوين اإلطارات و حجم اليد

  .اخلربات و البحث العلمي على مستوى املؤسسة
حيث سنحاول معرفة العراقيل التمويلية و خمتلف مصادر التمويل اليت تعتمد عليها امل ص م يف توفري مواردها 

  .املالية حسب كل صنف 
  : مؤسسات ناشئة 2-4-2-1

 سنوات من بداية نشاطها و نظرا لصغر فترة جتربتها فاا ال متلك 5     هي املؤسسة اليت يقل عمرها من 
الكفاءة الالزمة للحصول على التمويل الكايف باعتبار ان مردوديتها مل تصل اىل املستوى املطلوب و الذي 

                                                           
* ENSR : European Network for SME Research 
1  Commission européenne, Sixième Rapport, Observatoire des PME européennes, rapport 2000, p. 156. 
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 العراقيل التمويلية اليت تعاين منها هذه أي أن .خلارجية املختلفة يسمح هلا بتوفري السيولة من مصادر التمويل ا
  .يف مرحلة اإلنشاء واالنطالق من مراحل حياة املؤسسة تعاين منها املؤسسات اليت  تلك  مع تتطابق املؤسسة

 بدراسة  ألهم مصادر التمويل اليت تعتمد عليها املؤسسات احلديثة النشأة ENSRقامت 1999ففي سنة 
  :1نت النتائج كمايلي وكا
 من املؤسسات حديثة النشاة تعتمد يف األساس لتوفري املوارد املالية على األموال 2/3حوايل ثلثي  - 

  .الشخصية لصاحب املؤسسة
 . مؤسسات تعتمد على مصدر مايل رئيسي و هو القروض البنكية 1/5حوايل مخس  - 

موال املتحصل عليها من األصدقاء و األقارب  يف حاالت قليلة فقط نستخدم املؤسسات حديثة النشأة األ - 
 .و كذلك بالنسبة لرأمسال املخاطر

و لكن تبقي تركيبة اهليكل املايل للمؤسسات حديثة النشأة من خمتلف مصادر التمويل املتاحة مرتبطة بطبيعة 
 طبيعة هذه النظام املايل لكل دولة خاصة فيما يتعلق بنسبة القروض البنكية يف امجايل اخلصوم، و كذلك

  .القروض سواء كانت طويلة أو متوسطة او قصرية األجل
  : املؤسسات الصغرية الناضجة2-4-2-2

  فعكس ما هو احلال بالنسبة لألصناف األخرى من .  سنة20     هي املؤسسات اليت تفوق فترة نشاطها 
عائق األساسي إلستمراريتها امل ص م ،فإن هذه اموعة من املؤسسات ال تعترب أن املشكل التمويلي هو ال

حيث يفسر هذا االختالف بنقص متطلباا التمويلية خاصة تلك املتعلقة باإلحتياجات اإلستثمارية نظرا 
كما أن هذه املؤسسات و نظرا لطول فترة نشاطها .الستقرارها و عدم حاجتها الستثمارات توسيعية جديدة 

 سيطرا على تقنيات اإلنتاج مما يسمح هلا حتقيق عوائد مرتفعة فإا متتلك قدرة أكرب على االستمرارية بسبب
  .و بأقل خماطرة

 الصغرية الناضجة ملستويات أرباح معتربة، فإا ستعتمد يف األساس، لتوفري احتياجاا توبسبب حتقيق املؤسسا
  .التمويلية، على احتجاز جزء من هذه األرباح وإعادة استثمارها

هي متتاز بعالقة جيدة مع البنوك املتعاملة معها بسبب وضعيتها املالية اجليدة، وكذلك وباإلضافة إىل ذلك، ف
يبدو أن البنوك حتبذ التعامل مع املؤسسات اليت متتاز بنمو بطيء ومستقر مثل ما هي عليه بالنسبة للمؤسسات 

 .ات منو مرتفعةالصغرية الناضجة واليت تعتربها أقل خماطرة مقارنة باملؤسسات اليت متتاز مبستوي

 
 
 
  

                                                           
1 Ibid . p156-157 



 113 

  : املؤسسة املبتكرة 2-4-2-3
 من مصاريف املستخدمني اىل %7,5 على أا املؤسسة اليت توجه أكثر من ENSR     حيث عرفها 
  .التكوين و البحث 

و عند التطرق اىل متويل املشروعات ذات اإلبتكارات اجلديدة يطرح هنا مشكل رئيسي يتمثل يف صعوبة تقدير 
قتصادية املستقبلية من هذه اإلستثمارات و ما مدى قدرا على فرض مكاا على مستوى السوق ، العوائد اإل

و هلذا فتمويل اإلبتكارات يتطلب مؤسسات مالية ذات كفاءات عالية ، أي قادرة على حتديد مستوى املخاطر 
  :ااالقتصادية بأكثر دقة و هذا راجع اىل 

فاملؤسسة املالية التقليديةو املتمثلةعادة يف البنوك هلا خربة يف التقدير : ة  عدم التاكد من العوائد املستقبلي- 
للمخاطر باالعتماد على جمموعة من العمليات احلسابية ،و لكن يبقي اإلشكال يف عدم قدرا على حساب أو 

ثري من اخلربة و حتديد مستوى عدم التأكد من حتقيق العوائد يف مثل هذه املشاريع املبتكرة و اليت تتطلب الك
  .املهارة و املتابعة مما جيعل املؤسسات املالية التقليدية تتجنب متويلها 

يف مثل هذه املشاريع مقارنة مبا سيتحمله صاحب رأس املال من خماطره :  اإلخنفاض املفاجئ للعوائد املتوقعة - 
ي سيؤدي اىل ظهور منتجات مقلدة بسبب صعوبة احلفاظ على براءات االختراع او اإلبتكار اجلديد ،األمر الذ

  .1من طرف املنافسني مما جيعل املؤسسة املبتكرة ختسر جزء معترب من عوائدها املتوقعة لصاحل منافسيها
و بالتايل ففي مرحلة اإلنطالق فالـ م ص م املبتكرة تعتمد على املصادر املالية الداخلية ، مثل ما هو عليه 

ن م ص م املبتكرة من ختطي مرحليت اإلنشاء و اإلنطالق من خالل بالنسبة لكل م ص م و عندما تتمك
خدمات و منتجات جديدة او حماولة املؤسسة التطوير فإحتياجاا التمويلية تكون يف تزايد مستمر حىت تفوق 

 .2قدرا على متويل الذايت مما سيجعلها تتوجه اىل مصادر متويل خارجية

 ص م املبتكرة، فتمويلها يتطلب مؤسسات مالية متتاز بكفاءة عالية أي متتلك و نظرا لصعوبة تقدير العوائد يف م
تقنيات متطورة متكنها من قياس معدالت العائد املتوقعة يف مثل هذه املؤسسات و من بني مصادر التمويل اليت 

 و يف مرحلة النضج .تستخدمها اإلدارة املالية للـ م ص م املبتكرة لتوفري املوارد املالية هي رأمسال املخاطر
  .بالنسبة هلذا النوع من املؤسسات فإن اإلقتراض من املصدر اخلارجي هو األساس يف متويل املوارد املالية الالزمة

  : املؤسسة يف توسع 2-4-2-4
     هي املؤسسة اليت حتقق معدالت منوذجية مرتفعة فيما خيص رقم األعمال  و عدد العمال مقارنة باألصناف 

 فبالنسبة هلذا النوع من م ص م تكون يف حاجة مستمدة اىل مصادر متويل خمتلفة نظرا إلرتفاع .األخرى
و لكن . احتياجاا التمويلية سواء كانت استثمارية أو إنتاجية، و اليت حيتمل أن تفوق قدرا التمويلية الذاتية

الل التوسع و التنويع يف باعتبار ان هذا النوع من املؤسسات يعتمد على رفع معدالت النمو من خ
                                                           

1  Commission européenne, Sixième Rapport, op. cit, p. 162. 
2 Le financement des PME innovantes dans une économie mondialisée ,op.cit .p 15   
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اإلستثمارات ذات املخاطرة اإلقتصادية ،و نتيجة لعدم التأكد من حتقيق العوائد املستقبلية هلذه املشاريع ، فإا 
و يف ظل حالة .تكون حباجة اىل متويل من خالل مصادر خارجية قادرة على حتمل مستويات خماطرة كبرية 

فإن التمويل من املصادر التقليدية يصبح غري ممكن نظرا لصعوبة حتديد درجة عدم التأكد من العوائد املستقبلية 
عدم التأكد يف مثل هذه املشروعات مما جيعل املشكل التمويلي للـ م ص م يربر بشدة نتيجة لنقص مصادر 

  .التمويل القابلة لتحمل معدالت املخاطرة الكبرية
 تلجأ إليها م ص م دف توفري األموال الالزمة لتلبية خمتلف مما سبق ميكن استنتاج خمتلف مصادر التمويل اليت

  :احتياجاا اإلستثمارية او التشغيليةو اليت يتم املفاضلة فيما بينها حسب اآليت 
  .املسامهات الشخصية - 
 .األرباح احملتجزة - 

 .املوارد املالية املتحصل عليها من األصدقاء و األقارب - 

 .اإلئتمان التجاري - 

 .اريالتمويل اإلجي - 

 .رأمسال املخاطر غري الرمسي - 

 .رأمسال املخاطر الرمسي - 

 .القروض البنكية - 

 .                    مساعادات املؤسسات املالية احلكومية و غري حكومية - 

وقابل للتغيري بالنظر إىل مدى تطور النظام املايل لكل دولة وما مقدار مصادر لكن يبقي هذا الترتيب نسيب 
 فمثال  الدول النامية متتاز بنظام مايل غري ن أن يوفرها لقطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة،التمويل اليت ميك

نشط و تعتمد يف متويلها على البنوك التجارية و ينوك األعمال باإلضافة اىل شركات التأمني و البنوك 
يف حني جند ان دول . غري أن سوق رأمسال غري نشطة و فعالة،املتخصصة و اجلمعيات اإلدخار و اإلقراض

اإلحتاد األورويب متتاز بأنظمة مالية متطورة ، ومن أهم مصادر التمويل اخلارجية املتاحة للم ص م يف هذه 
 :الدول ميكن تلخيصها يف اجلدول التايل 
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  .2001 لدول اإلحتاد األوريب سنة ∗∗∗∗ ، مصادر التمويل اخلارجية املتاحة للـم ص م06جدول رقم 
    األموال اخلاصة  ــويل باإلقــــــــراضالتمـــ

  املستثمرين اخلارجيني  الفاكتورينغ  التمويل اإلجياري  القروض البنكية  السحب على املكشوف

  

  املساعدات

  14  12  4  25  56  37  بلجيكا

  7  13  7  25  24  73  الدمنارك

  7  5  2  43  66  47  أملانيا

  12  10  8  15  68  23  اليونان

  10  15  15  48  58  8  إسبانيا

  11  7  32  47  63  36  فرنسا

  10  19  14  48  39  70  إلرندا

  10  7  17  41  17  78  إيطاليا

  15  15  11  33  44  22  لوكسمبورغ

  9  11  3  31  50  17  هولندا

  8  1  6  39  65  42  النمسا

  6  7  10  47  48  16  الربتغال

  11  15  14  27  64  46  فنلندا

  6  10  3  29  37  70  السويد

  10  11  7  42  34  59  اململكة املتحدة

  9  9  11  39  46  50  إمجايل الثقل

 . نسبة مئوية:             وحدة القياس

Source : le financement des PME innovantes dans une économie 
mondialisée .op.cit.16, 

ملتاحة إن مصادر التمويل اوبالتايل فومن خالل هذا اجلدول، نالحظ أن هذه النسبة ختتلف من دولة ألخرى، 
حيث جند . املايل لكل دولة للم ص م ختتلف أمهيتها حسب اختالف طبيعة البنية االقتصادية وباألخص النظام 

مثل الدامنارك، ايرلندا األهم للم ص م التمويل  على سبيل املثال يف بعض الدول ميثل السحب على املكشوف 
يف حني جند أنه يف بعض الدول .  حمل الدراسة من إمجايل املؤسسات%70إيطاليا والسويد أين فاقت نسبته 

األخرى القروض البنكية متثل املصدر املايل الرئيسي للحصول على األموال الالزمة للمؤسسات الصغرية 
واملتوسطة، مثل ما هي عليه يف أملانيا واليونان وفرنسا والنمسا وفنلندا، أين فاقت نسبة املؤسسات الصغرية 

  .%60 على هذا املصدر املايل واملتوسطة اليت تعتمد
                                                           

∗
  .  عامل250 و 10متثل نسبة املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت تعتمد على كل مصدر مايل، واليت حتتوي على عدد عمال حمصور بني .  
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وعلى العموم، ما ميكن استخالصه من هذا اجلدول هو أن امل ص م يف الدول املتقدمة ذات األنظمة املالية 
املتطورة كدول االحتاد األورويب،  حتاول توفري موارد مالية من املصادر اخلارجية من خالل االعتماد على 

حب على املكشوف، القروض البنكية، القرض اإلجياري وعقود حتويل التمويل باالقتراض مبختلف صيغه، الس
مث كمصدر ثاين هو اللجوء إىل املستثمرين اخلارجيني والذي يكون عن طريق مسامهات يف رأمسال . الفاتورة

 . املؤسسة، باإلضافة إىل اعتمادها على املساعدات املقدمة من طرف املؤسسات املالية احلكومية وغري احلكومية
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  :خـالصـة الفـصـل 

        تعاين امل ص م يف جمال التمويل من العديد من املشاكل منها ما يعود اىل قلة املصادر التمويلية و منها ما 
  .تيجة لشروطها و تكاليفها املرتفعةينبع من عدم قدرا على اللجوء اىل مصادر متويلية معينة ن

هلذا حياول املدير املايل يف م ص م اإلعتماد يف متويله لالحتياجات اإلستثمارية و التشغيلية على املوارد الداخلية 
قبل اللجوء اىل التمويل من املصادر اخلارجية اليت تكون إما عرب القنوات الغري رمسية أو الرمسية ، لكن جيب 

قرارات التمويل يف الـ م ص م رهينة لطبيعة النظام املايل للدولة اليت تنشط فيها و مدى تطوره من اإلشارة ان 
خالل احلجم و التنوع يف أساليب التمويل املتاحة و املتوفرة و نظرا لدرجة اخلطورة العالية هلذه املؤسسات فإن 

روض هلا مما جيعلها تلجأ اىل خمتلف الصيغ املؤسسات املالية حتاول من جانبها وضع الشروط مشددة يف منح الق
اخل لكنها ال توفر حاجاا هلذا يكون من الضروري …األخرى مثل التمويل التجاري ، اإلئتمان التجاري 

تدخل األجهزة احلكومية لتنظيم ودعم الـم ص م يف احلصول على املوال الالزمة و يف هذا اإلطار حتاول 
  . م إما أن تكون مباشرة أو غري مباشرةتوفري برامج دعم مايل للـ م ص

  .و سيتم التعرف الحقا على خمتلف برامج الدعم اليت تقدمها بعض الدول ملساعدة هذه املؤسسات
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واقع المؤسسات الصغيرة و واقع المؤسسات الصغيرة و واقع المؤسسات الصغيرة و واقع المؤسسات الصغيرة و : : : : الفصل الثالث الفصل الثالث الفصل الثالث الفصل الثالث 

  المتوسطة في الجزائرالمتوسطة في الجزائرالمتوسطة في الجزائرالمتوسطة في الجزائر
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  .واقع املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف اجلزائر: الفصل الثالث 
 :متهيد 

     تعترب امل ص م القاعدة األساسية يف عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية، وذلك ملا حتققه من مردود 
قتصادي كبري على مستوى كافة القطاعات اإلنتاجية داخل اقتصاد أي بلد، حيث تساهم بشكل كبري يف ا

ني مستوى املؤشرات االقتصادية الكلية كزيادة إجياد فرص عمل جديدة، باإلضافة إىل تأثريها الفعال يف حتس
  .معدالت االستثمار وتعبئة املدخرات، وحتقيق قيم مضافة عالية

     ومما يؤكد على الدور التنموي الكبري الذي تلعبه امل ص و م، أا متثل املوظف الرئيسي لليد العاملة يف 
  .ول توفر املناخ االقتصادي املناسب لنشأا وتطويرهامعظم دول العامل وخاصة املتقدمة منها، مما جعل هذه الد

     وبالنسبة للدور الذي تلعبه امل ص و م يف االقتصاد الوطين، فالواقع يؤكد على أن هذه املؤسسات ال تزال 
. ةتلعب دورا هامشيا وال حتقق املسامهة املعروفة عنها كأداة فعالة لتحقيق أهداف التنمية االقتصادية واالجتماعي

ويرجع هذا الضعف لسبب رئيسي هو حداثة هذه التجربة بالنسبة لالقتصاد الوطين، فاجلزائر كغريها من الدول 
االشتراكية سابقا عانت وال تزال تعاين من آثار التوجه االقتصادي املركزي، والذي اعتمدت من خالله بشكل 

ا اليت أصبحت يف وقت الحق متثل عبء ثقيل كبري على الصناعات الثقيلة اليت متتاز بضخامة حجم استثمارا
على اخلزينة العمومية نتيجة للخسائر السنوية واملتوالية احملققة يف الشركات الوطنية، وإدراك من اهليئات 
احلكومية ألمهية قطاع امل ص و م يف دفع عجلة التنمية االقتصادية، حاولت توفري املناخ املناسب لنشأا 

  . نشاء وزارة متخصصة تعمل على دعم هذا القطاعوتنميتها من خالل إ
حتديد الواقع الذي تعيشه امل ص و م باجلزائر ، بالتطرق إىل مفهومها       هلذا حناول من خالل هذا الفصل

باإلضافة إىل التعرف على خمتلف املشاكل والتحديات .ونشأا باجلزائر ومكانتها ودورها يف االقتصاد الوطين
 .   يف ظل اقتصاد السوق وكذا السياسات املطبقة من اجل تطوير هذا القطاعاليت تواجهها 
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  : مفهوم املؤسسات الصغرية و املتوسطة و نشأا باجلزائر3-1
 حمطة هامة يف تطوير قطاع امل ص م على مستوى اإلقتصاد اجلزائري من خالل مبادرة 2001     تعد سنة 

   املتعلق بترقية 12/12/2001 املؤرخ يف 18-01ون التوجيهي رقم الوزارة الوصية بإعداد القان
  .امل ص م ، و من بني العناصر األساسية اليت اشتمل عليها هذا القانون هو حتديد تعريف الـ م ص م

و فيما يلي سيتم التطرق إىل مفهوم الـ م ص م يف اإلقتصاد اجلزائري مث حماولة التعرف على أهم مراحل 
  .تطورها
  : تعريف املؤسسات الصغرية و املتوسطة 3-1-1

 2001 ديسمرب سنة 12 املوافق 1422 رمضان عام 27 املؤرخ يف 18- 01     حسب قانون رقم 
 يتضمن القانون التوجيهي لترقية الـ م ص م و يف املادة الرابعة منه يعرف املشرع اجلزائري امل ص م كما

  :1يلي
 أو اخلدمات و تتوفر فيها الشروط /و انونية بأا مؤسسة إنتاج سلعتعرف امل ص م مهما كانت طبيعتها الق

  :التالية 
  ؛ شخص250 إىل 1 تشغل من -          
 500مليار دينار أوال يتجاوز جمموع حصيلتها السنوية ) 2( ال يتجاوز رقم أعماهلا السنوي -          

  ؛مخسمائة مليون دينار
  .اللية تستويف معايري االستق-          

  :من خالل ما سبق ميكن توضيح مايلي
إن عدد األفراد جيب أن يوافق إىل عدد وحدات العمل السنوية، مبعىن بعدد األجراء :  عدد العمال -          

  .املشتغلني خالل سنة كاملة
 . شهر 12إن سقف حتديد رقم العمال أو جمموع امليزانية يتعلق ب  -          

 فما أكثر من قبل مؤسسة أو % 25كل املؤسسة ال ميتلك رأمساهلا مبقدار : ة املستقلة املؤسس-          
  .مؤسسات أخرى ال ينطبق عليها تعريف م ص م جمموعة

  1 :هي  من نفس القانون تفصيال لتعريف امل ص م إىل ثالث جمموعات7.6.5ولقد جاء يف املواد 

امل واحد إىل تسعة عمال ،كما أا حتقق رقم أعمال هي املؤسسات اليت تشغل من ع:املؤسسات الصغرية -
 ماليني دينار) 10( مليون دينار جزائري أو جمموع ميزانيتها السنوي ال يتجاوز عشرة 20سنوي أقل من 

  .جزائري

                                                           

 
1
 12 املوافق 1422ان  رمض27 املؤرخ يف 18-01 القانون التوجيهي رقم ،مدونة النصوص القانونية و التنظيمية خاصة بقطاع م ص م  

  .17 ، ص 2005 يتضمن القانون التوجيهي لترقية م ص م ، وزارة م ص م ، 2001ديسمرب 
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) 49(عشرة إىل تسعة و أربعني) 10(هي تلك املؤسسات اليت تشغل من  : املؤسسات الصغرية احلجم-
مليون دينار جزائري أو ال يتجاوز حصيلتها السنوية ) 200(أعماهلا السنوي مائيت شخص و ال يتجاوز رقم 

  .مليون دينار جزائري) 100(مائة
) 250(اىل مائيت و مخسني ) 50( هي تلك املؤسسات اليت توظف من مخسني: املؤسسات املتوسطة احلجم-

دج و يكون جمموع ) 2(لياري مائيت مليون و م) 200(عامل دائم ،و يكون رقم اعماهلا حمصور بني 
  .مليون دج) 500(و مخسمائة ) 100(حصيلتها السنوية ما بني مائة 

  : ميكن تلخيص ما سبق يف اجلدول التايل

  .2001املعايري املعتمدة يف تعريف الـ م ص م حسب القانون التوجيهي .07:اجلدول رقم 
 

  ملعاييـــر

  نوع املؤسســة

  عـــدد

   العــمال

ال السنوي رقم األعم

  )مليـــون د ج(

  جمموع امليزانية السنوي

  )مليـــون د ج( 

معاييــر 

  استقالليــة

  10أكربمـــن   20أقل مــن   9-1مــن   م مصغـــرة

  100ال يتــعدى   200ال تتعـدى   49-10مـن   صغرية  م 

  500-100مـن   2000-200من   250-50من  م متوسطــة

  مؤسسة

  متــتاز

  باإلستقالل

  الذاتــي

  ).7.6.5(املادة ، ، مرجع سابق 18-01القانون التوجيهي رقم  : املصـــدر
      و جتدر اإلشارة إىل أنه مت وضع جماالت زمنية يف حالة تغيري حدود قيم هذه املعايري ، خاصة منها تلك 

من القانون التوجيهي رقم  08املعايري النقدية اليت متتاز بالتغري و عدم الثبات ، و هو ما أشارت إليه املادة 
  حيث عندما تبتعد مؤسسة عن تاريخ إقفال حصيلتها عن احلدود املذكورة أعاله، فان هذه احلالة ال18- 01

إال إذا تكررت هذه الوضعية خالل سنتني ) 7.6.5طبقا للمواد ( تكسبها كما ال تفقدها صفة امل ص م 
   .  1متتاليتني

ل القانون التوجيهي لترقية امل ص م ، الذي يعتمد على مزيج من لكن رغم دقة تعريف امل ص م من خال
  :املعايري الكمية و النوعية فان هذا التعريف ال خيلو من بعض النقائص و الثغرات و من أمهها 

 إن هذا التعريف ال يراعي خصوصيات و مكونات االقتصاد اجلزائري من جهة و من جهة أخرى فهو ال - 
عات االقتصادية على املستوى الوطين ، حيث توجد قطاعات تعتمد على كثافة رأس يراعي خصوصيات القطا

                                                           
1
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اخل، و أخرى تعتمد على كثافة اليد العاملة كالقطاع الفالحي و عليه تبقي ...املال كالصناعة و اخلدمات 
  .1ةاملسألة احلامسة تكمن يف التمييز النوعي بني املؤسسات وفقا الستخداماا التقنية و املعرفي

يعد هذا التعريف غري مالئم إلجراء البحوث و الدراسات اخلاصة بامل ص م على املستوى الوطين و هذا - 
على اعتبار أن هذه ) رقم األعمال ، احلصيلة السنوية و معيار نوعية االستقاللية ( العتماده على معايري نقدية 

و هلذا السبب فقط جاءت . ملستوى االقتصادياملعايري تكون خاضعة للتغريات و التقلبات اليت حتدث على ا
من القانون التوجيهي لترقية امل ص م حبل هلذا اإلشكال من خالل إمكانية مراجعة احلدود ) 09(املادة التاسعة 

املتعلقة برقم العمال و جمموع احلصيلة السنوية بصفة استثنائية حسب التغريات املالية و االقتصادية ذات األثر 
و باعتبار اجلزائر تعتمد على مصدر رئيسي للدخل يتمثل يف عائدات النفطية فان  .2ى سعر الصرفاملباشر عل

اقتصادها يكون عرضة لتذبذبات كبرية نتيجة لتغريات يف أسعار النفط مما جيعل من تصنيف امل ص م باالعتماد 
ت دقيقة من املؤسسات اخلاصة على املعايري النقدية صعب حتقيقه ، إضافة إىل انه يصعب احلصول علو معلوما

  .املتعلقة برقم العمال السنوي و هذا راجع إىل التهرب الضرييب
و بالتايل فان أهم معيار ميكن االعتماد عليه يف تصنيف املؤسسات حسب احلجم و خاصة لألغراض اإلحصائية 

  .هو معيار العمالة يف كل سنة
  : نشأة املؤسسات الصغرية و املتوسطة3-1-2

قد ظهرت غالبية امل ص م اجلزائرية بعد االستقالل ، و مل تتطور إال بصفة بطيئة دون أن تتمكن من      ل
و على العموم يبقي اإلشكال يف حتديد مراحل . احلصول على هياكل أو بنية فوقية وال خربة تارخيية مكتسبة

وات التغيري يف مراحل منو و تطور تطور امل ص م منذ االستقالل إىل يومنا هذا، فاالختالف يبقي يف حتديد سن
  .امل ص م اجلزائرية

حيث متثل سنة .2001و 1982و لقد ركزنا يف تقسيمنا ملراحل نشأة امل ص م على سنتني أساسيتني مها 
 املنعرج يف تطور امل ص م من خالل صدور القانون التنظيمي اجلديد املتعلق باالستثمار االقتصادي 1982

  فتمثل املنعرج املهم يف تاريخ امل ص م من 2001، أما بالنسبة لسنة 1982-18-21اخلاص الوطين يف 
  .  و املتعلق بترقية امل ص م12/12/2001 املؤرخ يف 18- 01خالل صدور القانون التوجيهي رقم 

  :و بالتايل سيتم تلخيص مراحل نشأة و تطوير امل ص م باجلزائر من خالل تقسيمها إىل  ثالثة مراحل 
  .1982 إىل ما قبل 1963مرحلة من -          

  .2001 إىل 1982مرحلة من -          

  .2005 إىل 2001مرحلة من -          

                                                           
  .25صاحل صاحلي ، مرجع سابق ، ص   1
  .19 نفس املرجع ، ص  2
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   :1982 ما قبل - 1963 املرحلة األوىل من 3-1-2-1
  إن قطاع امل ص م بقي مهمشا خالل هذه الفترة ، حيث كان مشكل بصفة عامة من مؤسسات     

 يف 1967 جلان التسيري الذايت بعد رحيل مالكيها اجلانب و قد أدجمت منذ عام  صغرية ،و اليت سلمت إىل
  .1حوزة الشركات الوطنية

 صدر أول قانون خاص باالستثمار إلضفاء االستقرار على البيئة العامة بعد االستقالل، إال 1963و يف سنة 
 و األجنيب و ذلك رغم املزايا و انه كان له أثر ضعيف حول تطورات امل ص م فيما خيص الرأمسال الوطين

  .2الضمانات املصادق عليها هلذا األخري و اليت تعترب مهمة
بعد ذلك اختذ خيار واضح لتدعيم اقتصاد قائم على املركزية و التخطيط ذات الطابع العمومي ،و لتصنيع 

در القانون اجلديد  ص1966مث يف سنة .مشاريع يعتمد على صناعات السلع التجهيزية و املنتجات الوسيطة 
اخلاص باالستثمارات ،و كان يهدف إىل حتديد نظام يتكفل باالستثمار الوطين اخلاص يف إطار التنمية 

االقتصادية، و قد تضمن هذا القانون احتكار الدولة للقطاعات االقتصادية احليوية و إلزام اعتماد املشاريع 
  .3معايري انتقائيةاخلاصة من طرف جلنة وطنية لالستثمارات على أساس 

 كان هلا يف منظورها و منطلقها بعد جذب لبعض املستثمرين الذين يطالبون 1966إن األحكام القانونية لعام 
باالعتماد ، إال أن شروط االعتماد كانت معقدة حىت وصلت إىل فقد املصداقية اللجنة الوطنية لالستثمارات 

  .1981اليت توقف بعد ذلك سنة 
ربت امل ص م دائما مكمال للقطاع العمومي الذي حظي بالدور الرئيسي يف السياسة االقتصادية يف احلقيقة اعت

  .للتنمية
 مل يكن هناك سياسة واضحة اجتاه القطاع اخلاص، فهذا األخري مل يعرف إال 1982-1963فمن خالل فترة 

ياسي للجزائر االشتراكية تنمية طفيفة على هامش املخططات الوطنية ، فقد توقف بسبب اخلطاب اخلاص الس
امليثاق الوطين ( و الذي متيز أكثر فأكثر بنوع من االستغالل و الذي ميكن اعتبار القطاع اخلاص كمستغل 

، و هلذا مت تقييد توسيع املؤسسات اخلاصة برقابة جد مشددة من خالل العوائق الضريبية و غلق ) 1967
  .4التجارة اخلارجية

 الرأمسال اخلاص احلذر التكتيكي، حيث أنه يستثمر وفق الظروف و التوجيهات و هذا ما أدى إىل اعتماد
السياسية ،و بالتايل احنصر اهتمام املستثمرين يف القطاعات اليت ال تستدعي حتكم تكنولوجي و ال تتطلب يد 

                                                           
 ص م و تطويرها يف املية ، ورقة حبث مقدمة ضمن الدورة الدولية حول متويل بوهزة حممد ، متويل م ص م يف اجلزائر  حالة مشروعات حمل 1

  .4،  ص 2003 ماي 28-15االقتصاديات املغاربية ، جامعة فرحات عباس ، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري ، سطيف ، 
  .4نفس املرجع ، ص   2
مية االقتصادية و اجتماعية ، مشروع تقرير من اجل سياسة تطوير م ص م يف اجلزائر ،  جلنة آفاق التن،جتماعيالالس الوطين االقتصادي و ا 3

  .9 ، ص 2002الدورة العامة عشرون ، جوان 
  .05بوهزة حممد ، مرجع سابق ، ص  4
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تمروا يف وبصفة عامة فان االجتاه كان أكثر قبوال لقطاعات التجارة و اخلدمات و الذين اس. عاملة مؤهلة
  .االستثمار بالنسبة للخواص

   :2001 سنة – 1982 املرحلة الثانية 3-1-2-2
     خالل هذه الفترة وجدت إرادة تسعي إىل تأطري و توجيه امل ص م وفق األهداف اليت سطرها املخطط ،و 

- 08-21ن قانو( قد برز دلك عرب إصدار تشريعي و تنظيمي يتعلق باالستثمار االقتصادي الوطين اخلاص 
الذي مت من خالله االعتراف و ألول مرة بالقطاع اخلاص كمكمل للقطاع العام يف حتقيق التنمية ) 1982

  .االقتصادية
  :1و أورد فيها بعض اإلجراءات اليت تستفيد منها امل ص م ال سيما منها

  .حق التحويل الضروري للحصول على التجهيزات و يف بعض احلاالت املواد الولية- 
 .ستفادة و لو بشكل حمدود من الرخص اإلمجالية لالسترياد و من نظام االسترياد بدون دفعاال- 

إال أن هذه األحكام اجلديدة استمرت يف تدعيم بعض احلوافز اليت تعيق امل ص م اخلاصة و على اخلصوص من 
  :2خالل

    ؛)1966ون مما يشكل تراجع لقان( إجراء االعتماد أصبح إجباري لكل استثمار -          
 مليون دج إلنشاء الشركات ذات املسؤولية 30أن املشاريع االستثمارية ال ميكن أن يتجاوز -          

 ؛ مليون دج من أجل إنشاء املؤسسات الفردية أو اجلماعية 10احملدودة أو باألسهم و 

 .مينع على كل فرد أن يكون مالك ألكثر من نشاط-          

 و قد وضع حتت OSCIPئ ديوان لتوجيه و متابعة و تنسيق االستثمارات اخلاصة  أنش1983و يف سنة 
  :وصاية وزارة التخطيط و التهيئة العمرانية و من بني مهامه األساسية 

 توجيه االستثمار الوطين اخلاصة حنو نشاطات و مناطق كفيلة بتلبية حاجات التنمية و ضمان -          
  ؛التكامل مع القطاع العمومي

  . و ضمان أفضل تكامل االستثمارات اخلاصة مع مسار التخطيط-          
 و إنشاء ديوان توجيه و متابعة و تنسيق االستثمارات اخلاصة، 1982بعد صدور قانون االستثمارات سنة 

بري حظي القطاع اخلاص ألول مرة منذ االستقالل بدور  يؤديه لتجسيد أهداف التنمية الوطنية، لكن هذه التدا
  .تركت أثر حمدودا يف جمال إنشاء م ص م خاصة جديدة 

 أمام تفاقم األزمة اليت عانتها البالد قررت الدولة االنتقال إىل اقتصاد السوق، حيث وضع 1988و يف سنة 
  :3إطار تشريعي جديد و شرع يف إصالحات هيكلية و تتمثل األهداف العامة هلذا اإلطار يف 

                                                           
1 10لس الوطين اإلجتماعي و اإلقتصادي ، مرجع سابق ، ص ا.  
  .5بوهزة حممد ، مرجع سابق ، ص   2
  .12 االجتماعي و االقتصادي ، مرجع سابق ، ص   الس الوطين3
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  ؛د السوق حمل االقتصاد املسري إداريا إحالل اقتصا-          
  ؛ البحث عن استقاللية أفضل للمؤسسات العمومية اليت ستخضع للقواعد التجارية-          
  ؛ حترير أسعار التجارة و الصرف-          
  . استقاللية البنوك التجارية و بنك اجلزائر-          
 14/04/1990 املؤرخ يف 11- 90لقروض رقم  فقد عرفت صدور قانون النقد و ا1990أما سنة  

والذي جاء لترسيخ مبدأ حرية االستثمار األجنيب ،وبالتايل فهو يفتح اال لكل أشكال مسامهة الرأمسال 
 برز تدرجييا مبدأ جديد قائم على احلرية و 1990و انطالقا من سنة . األجنيب و يشجع كل أشكال الشراكة

 التنمية، و بالتايل فاملؤسسات اجلزائرية العمومية منها أو اخلاصة ستعامل نفس املساواة يف املعاملة لتحقيق
  .املعاملة

 و املتعلق بترقية 05/10/1993 املؤرخ يف 12- 93 مت صدور املرسوم التشريعي رقم 1993و يف سنة 
تصادي و سياسة ، هذا القانون جاء ليكون حجر الزاوية إلرادة االنفتاح االق)قانون االستثمار( االستثمار 

   :1و هو يتضمن العناصر التالية. جديدة لترقية االستثمار
  ؛ احلق يف االستثمار حبرية -          
  ؛ املساواة بني املتعاملني الوطنيني اخلواص منهم و اجلانب أمام القانون -          
ساسا عرب ختفيضات جبائية  ينحصر تدخل سلطات العمومية يف تقدمي التجهيزات للمستثمرين أ-          

  ؛كما ينص ذلك القانون 
  ؛ يوم 60 حد أقصى لدراسة امللفات ب -          
  ؛ احلرص على تفادي اإلجراءات البطيئة و املعقدة إلجناز عقد االستثمار يف اجلزائر-          
تويني اجلبائي و  توضيح و ذيب و استمرارية الضمانات و التشجيعات احملصلة على املس-          
   ؛اجلمركي
  ؛ اإلسراع يف التحويالت و تعزيز الضمانات ، إضافة إىل الرأمسال املستثمر و املداخيل املتولدة عنه-          
ونظام ؛ نظام عام : تعديل التشجيعات املخصصة لالستثمارات املنجزة يف اجلزائر حول ثالثة أنظمة -          

يف املناطق اليت ينبغي  ترقيتها ،و نظام  خاص باالستثمارات املنجزة يف مناطق خاص لالستثمارات املنجزة 
  .التبادل احلر

و قد تدعم ذلك على مستوى اهليئات احلكومية بإنشاء هيئة جديدة تدعم دور الدولة ، وهي  وكالة ترقية 
بإقامة  ملتعلقةا اإلجرائية املنظومة إلكمال املشاريع أصحاب مبساعدة مكلفة وهي . االستثمارات
 املعنية واملصاحل اإلدارات يضم وحيد موحد شباك إنشاء خالل من استثمارام،

                                                           
  .14الس الوطين االجتماعي و االقتصادي ، مرجع سابق ، ص   1
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 إلقامة والقانونية اإلدارية اإلجراءات أجال تقليص بغية وذلك املشروعات باالستثمارات،وإقامة

 .يوما60تتجاوز ال املشروعات حبيث
 :إضافة إىل املهام السابقة تقوم الوكالةبـ

 ؛وترقيتها االستثمارات متابعة-          

 ؛االمتيازات رفض أو مبنح املتعلقة القرارات وتقدمي االستثمارات تقييم-          

  ؛االستثمارات بإجناز املتعلقة النفقات بعض أو بكل التكفل-          
 ؛االستثمارات بترقية املتعلقة االمتيازات منع-          

 ؛ احملددة واملواصفات الشروط إطار يف لتتم االستثمارات ومتابعة مراقبة-          

  .األولية واملواد اإلنتاج بوسائل اخلاصة يةكاجلمر التسهيالت تقدمي-          
 جبهود احمليط العام إذ أن التباطؤ البريوقراطي و املشاكل املرتبطة 1993لكن اصطدم تطبيق نصوص سنة 

  .با إىل عدم فعالية اجلهاز اجلديدبتسيري العقار الصناعي قد أدت تقري
  :2005 - 2001 املرحلة الثالثة من 3-1-2-3

     من أجل تقدمي تصحيحات و إعطاء نفس جديد لترقية االستثمار ،أصدرت السلطات العمومية  األمر رقم 
 واخلاص بتطوير االستثمار، والذي يهدف إىل إعادة تشكيل شبكة 20/08/2001الصادر يف 03- 01
  :  1ثمار و حتسني احمليط اإلداري و القانوين و الذي نص علىاالست

  ؛إلغاء التمييز بني االستثمارات العمومية و االستثمارات اخلاصة -          
أو  براءة االختراع ، و /توسيع مفهوم االستثمار ليشمل االستثمارات املنجزة عن طريق االمتياز و -          

  ؛توفر مسامهات نقدية أو عينية و استئناف النشاطات يف إطار اخلوصصة اخذ حصص يف ملؤسسات حني ت
  ؛ إلغاء منح املزايا بصفة آلية -          
  ؛تضمن اجلهاز نظاما عاما و نظاما خاصا -          
فية إنشاء الس الوطين لالستثمار الذي يقوم باقتراح إستراتيجية و أولويات تطوير االستثمار و كي-          

التكيف مع اإلجراءات التحفيزية كما يقترح إنشاء مؤسسات و وسائل مالية تتالءم مع متويل االستثمار ، 
  ؛اضاقة إىل إبداء الرأي فيما خيص االتفاقات و املصادقة عليها و املناطق املؤهلة للنظام االستثنائي 

  لتكاليف اندة ،إنشاء صناديق دعم االستثمار لتتكفل حبصة الدولة يف ا-          
إنشاء شباك موحد خيضع لسلطة رئيس احلكومة يف شكل الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار و اليت -          

 20ل املوافق 03- 01قم  ر ماملرسو مبوجبجاءت لتعوض وكالة ترقية و دعم و متابعة االستثمار ، وهذا 
 وهي. 2006 جويلية 15 املؤرخ يف 08- 06 رقم و املتمم باألمر املتعلق بتطوير االستثمار2001أوت 

                                                           
  .16- 15 الس االقتصادي و االجتماعي، مرجع سابق ، ص    1
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 ذات طابع إداري يف خدمة املستثمرين الوطنيني املايل واالستقالل املعنوية بالشخصية تتمتع عمومية مؤسسة
 30 إىل الالزمة التراخيص منح آجال لتقليص ودف  ، تكون حتت وصاية رئيس احلكومة ،واألجانب 

  .حملها حلت اليت السابقة لةاكالو يف يوما 60 من يوما،بدال
  1:  تتوىل الوكالة املهام التالية و

  ؛ ضمان ترقية االستثمارات  وتطويرها ومتابعتها -          
  ؛ استقبال املستثمرين املقيمني وغري املقيمني وإعالمهم ومساعدم -          
 *شاريع بواسطة خدمات الشباك الوحيدتسهيل القيام بالشكليات التأسيسية للمؤسسات وجتسيد امل-          

  ؛مركزي الال
  ؛ منح املزايا املرتبطة باالستثمار يف إطار الترتيب املعمول به -          
  ؛ تسيري صندوق دعم االستثمار -          
  .اإلعفاء التأكد من احترام االلتزامات اليت تعهد ا املستثمرون خالل مدة -          

  
 املرحلة العديد من التشريعات و القوانني اليت تنظم امل ص م حيث تعترب هذه املرحلة االنطالقة كما عرفت هذه

  .الفعلية للم ص م باجلزائر
 12/12/2001 املؤرخ يف 18-01 مت صدور القانون التوجيهي حول ترقية امل ص م رقم 2001ففي سنة 

  2: أهم أهدافه و من بني.لوضع اإلطار القانوين لتنظيم و ترقية امل ص م 
  ؛إنعاش النمو االقتصادي-          
 ؛إدراج تطوير امل ص م ضمن حركية التطور و التكيف التكنولوجي-          

  ؛تشجيع بروز مؤسسات جديدة و توسيع ميدان نشاطها-          

 و التكنولوجي املتعلقة ترقية توزيع املعلومة ذات الطابع الصناعي و التجاري و االقتصادي و املهين-          
 ؛بقطاع امل ص م

 ؛تشجيع كل العمال الرامية إىل مضاعفة عدد مواقع االستقبال املخصصة للم ص م -          

 ؛تشجيع تنافسية امل ص م-          

                                                           

 مع بالتنسيق الضرورية اإلدارية اخلدمات بتقدمي ويقوم باالستثمار عالقة هلا اليت والتنظيمات األدوات ويضم الةكللو تابع وهو :املوحد الشباك*

 املشاريع دعم وجلان العقارية الةكالو و الضرائب، ومديرية التجاري للسجل الوطين زكاملر ومنها املشروعات بإقامة عالقة هلا اليت واهليئات اجلهات

 الشباك هذا يف ممثلة تكون واليت املعنية، البلديات اخلزينة، التشغيل،مديرية ومديرية والتعمري، السكن ومديرية ومديريةالضرائب، وترقيتها، احمللية

 .املعنية الواليات مستوى على زيكمر ال بشكل املشاريع وإجناز اتكللشر التأسيسية اإلجراءات وتسهيل ختفيف أجل من املوحد

  9االستثمارات، قانون االستثمارات ،ص  ،يتعلق بتطوير 2001 أوت 20 ،املوافق 1422 مؤرخ يف أول مجادى الثانية 03-01مر رقم  األ 1
  .21- 20 ، مرجع سابق ، ص   ص ماملمدونة النصوص القانونية و التنظيمية خاصة بقطاع   2
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 ؛حتسني آداء امل ص م -          

 ؛نمية امل ص م ترقية إطار تشريعي و تنظيمي مالئم لتكريس روح املقاولة و ت-          

 ؛ترقية تصدير السلع و اخلدمات اليت تنتج امل ص م-          

 ؛تبين سياسات تكوين و تسيري املوارد البشرية تفضل و تشجع اإلبداع و التجديد و ثقافة املقاومة-          

 ؛حتسني اإلجراءات البنكية يف معاجلة ملفات متويل امل ص م-          

 بروز حميط اقتصادي و تقين و علمي و قانوين يضمن امل ص م الدعم و الدفع الضروري تشجيع-          
 .لترقيتها و تطويرها يف إطار منسجم

 و املتضمن إنشاء مؤسسة عمومية تسمي 373- 01 مت صدور مرسوم تنفيذي رقم 11/11/2002و يف 
يتمتع بالشخصية املعنوية و صندوق ضمان القروض للم ص م حتت وصاية الوزير املكلف بالـ م ص م و 

 و يهدف إىل ضمان القروض الضرورية لالستثمارات الصغرية و املتوسطة أن تنجزها يف 1االستقالل املايل
  :2جماالت التالية 

  ؛ إنشاء املؤسسات-          
  ؛ جتديد التجهيزات-          
  ؛ توسيع املؤسسة-          
  ؛ أخذ مسامهات-          
  ؛ تسيري املوارد املوضوعة حتت تصرفه وفقا للتشريع و التنظيم املعمول ما-          
  ؛ التكفل مبتابعة عمليات حتصيل املستحقات املتنازع عليها-          
   ؛ متابعة املخاطر النامجة عن منح ضمان القروض-          
سسات املالية اليت منحت تغطيتها بضمانة و  تلقي بصفة دورية معلومات عن التزامات البنوك و املؤ-          

  ؛يف هذا اإلطار ميكنه أن يطلب أية وثيقة يراها ضرورية و يتخذ أي قرار يكون يف مصلحة الصندوق
  . ضمان متابعة الربامج اليت يضمنها اهليئات الدولية لفائدة امل ص م املستفيدة من ضمان الصندوق-          
 يتضمن القانون 25/02/2003 املؤرخ يف 78- 03 التنفيذي رقم  صدر املرسوم2003و يف سنة 

األساسي ملشاتل املؤسسات ،اليت هي عبارة عن مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي و جتاري بالشخصية 
  .3املعنوية و االستقالل املايل و اليت توضع حتت وصاية الوزير املكلف بامل ص م 

                                                           
  .32 ، مرجع سابق، ص   ص ماملمدونة النصوص القانونية و التنظيمية خاصة بقطاع    1
  .34-33 نفس املرجع ، ص   2
  .46، ص نفس املرجع ،   3
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 ،الذي حيدد الطبيعة القانونية ملراكز تسهيل امل 79- 03فيذي رقم و يف نفس التاريخ مت صدور املرسوم التن
ص م و مهام تنفيذها و اليت هي عبارة عن مؤسسات عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية املعنوية و 

  .1االستقالل املايل 
  ،و املتعلق بالتصحيح التشخيصي 374-03 مت صدور املرسوم التنفيذي رقم 30/10/2003و يف 

  .للم ص م و هذا حملاولة مجع املعلومات حول امل ص م و حتديد خصائصها و توزيعها على التراب الوطين
 الذي يتضمن القانون األساسي لصندوق 134-04 مت صدور املرسوم الرئاسي رقم 19/04/2004ويف  

  .استثمارات امل ص م
يت دف أساسا إىل تنمية و ترقية امل ص م  فتم إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير الـم ص م و ال2005أما سنة 

و مراقبة املؤسسات يف مسار تنافسيتها و حتديثها يف خضم ظرف دويل يتصف بعمولة التبادالت و منافسة 
 .أكثر حدة
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  : مكانة املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف االقتصاد اجلزائري 3-2
قتصاديات الدول النامية من االنتشار الواسع لألنشطة االقتصادية الغري يعاين االقتصاد الوطين كسائر ا     

نظامية خاصة يف جمال قطاع امل ص م ،حيث أن جزء كبري منها ينشط فيها لذا فمن الصعب حتديد وضعية هذا 
 القطاع و الدور الذي يلعبه يف دفع عجلة التنمية بدقة، و هذا الصعوبة مجع معلومات حول امل ص م اليت

  .تنشط يف القطاع الغري نظامي
و من أجل التعرف على وضعية امل ص م يف االقتصاد الوطين و كذا دورها يف التنمية االقتصادية، سيتم 
  .االعتماد على اإلحصائيات املقدمة من طرف اهليئات الرمسية خاصة وزارة امل ص م و الصناعات التقليدية

  :ة يف االقتصاد اجلزائري وضعية املؤسسات الصغرية و املتوسط3-2-1
     سيتم التطرق إىل مكونات هذا القطاع و توزيعه من حيث املناطق اجلغرافية و طبيعة النشاط ،و كذلك 

  .عدد العمال يف املؤسسة
  : مكونات قطاع املؤسسات الصغرية و املتوسطة باجلزائر3-2-1-1

ؤسسة صغرية و متوسطة تعمل على  م410959 أن عدد امل ص م بلغ 2007     تشري إحصائيات سنة 
  .مستوى التراب الوطين، و اليت تتكون من م ص م خاصة، م ص م عامة باإلضافة إىل املؤسسات احلرفية 

 :و ميكن تفصيل مكونات قطاع امل ص م حسب طبيعة املؤسسة من خالل اجلدول التايل 

  .2007ت سنة مكونات قطاع الـ م ص م يف اجلزائر حسب إحصائيا : 08اجلدول رقم 

  النســــبة املؤوية  عدد املؤســـسات  طبيعـــة الـ م ص م

  71.53  293.946  م ص م خاصـــة

  0.16  666  م ص م عامـــة

  28.31  113.347  نشاطات الصناعات التقليدية

  100  410.959  اــــــموع

م ص م و الصناعات ، وزارة الـ 12نشرية املعلومات االقتصادية اجلزائرية رقم : املصــــدر 
  .4ص - 2007التقليدية ، 

يالحظ من خالل اجلدول أن قطاع امل ص م يف اجلزائر يسيطر عليه القطاع اخلاص، حيث ميثل ما نسبة 
مع مالحظة ضآلة ما حيمله  .%28.31 من جمموع املؤسسات ، مث تأيت الصناعات احلرفية بنسبة 71.53%
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 م، و بناءا على ذلك ميكن القول أن قطاع امل ص م العمومية  فقط من جمموع امل ص%0.16القطاع العام 
  .يلعب دورا هامشيا يف النسيج الوطين لقطاع م ص م 

باإلضافة إىل ذلك فإن م ص م العمومية تشهد تراجع يف أعدادها من خالل حتقيقها ملعدالت منو سلبية لسنة 
  2006 و سنة 2007

  :و هذا ما يوضحه اجلدول التايل 
  .2007-2006مكونات قطاع امل ص م خالل الفترة  : 09قم اجلدول ر

عدد امل ص م   طبيعة املؤسسة

  2006سنة

عدد امل ص م سنة 

2007  

  معدل النمو  مقدار التغيري

  8.95  24140  293946  269850  م ص م خاصة

  9.88-  73 -  666  739  م ص م عامة

نشاطات الصناعات 

  الـــتقليدية

106222  116347  10125  9.35  

    376769  410959  34129  9.08مـــوعا

  .   5 ، مرجع سابق، ص 12نشرية املعلومات اإلقتصادية اجلزائرية رقم  : ملصـــــــدرا
 مبقدار 2007- 2006    من خالل هذا اجلدول نالحظ أن امل ص م العمومية شهدت تراجع خالل الفترة 

.        ملية خوصصة املؤسسات القطاع العام ،و هذا التراجع راجع إىل ع%9.88 مؤسسة أي بنسبة 73
 م ص م ،أي مبعدل 24140أما بالنسبة للم ص م اخلاصة فقد سجلت زيادة خالل نفس الفترة قدرت ب 

   شطب3176 استئناف نشاط بعد التوقف املؤقت،2481 إنشاء،24835:موزعة كاآليت% 8.95
 : وميكن تلخيص ما سبق يف الشكل التايل
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  2007-2006خالل الفترة   تطور املؤسسات الصغرية واملتوسطة: 03كل رقم الش
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 8 ، مرجع سابق،ص12نشرية املعلومات اإلقتصادية اجلزائرية رقم  : ملصـــــــدر             ا

  : توزيع قطاع امل ص م باجلزائر3-2-1-2
اليت تتوزع فيها امل ص م عرب خمتلف الواليات،و أهم األنشطة اليت تعمل      هنا سيتم التعرف على الكيفية 

  .يف إطارها امل ص م 
  : توزيع امل ص م حسب املناطق اجلغرافية-3-2-1-2-1

  01     ميكن ترتيب أهم عشر واليات نسبة إلمجايل عدد املؤسسات ،و اليت مت استنتاجها من امللحق رقم 
 :يف اجلدول التايل 
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  .2007- 2006أهم عشر واليات من حيث عدد امل ص م لسنة  : 10اجلدول رقم 
   2006 امل ص م سنة 2007امل ص م سنة 

 الوالية  الرتبة %النسبة العــدد %النسبة العــدد

 اجلزائر 1 12.18 32872 12.01 35296

 وهران  2 6.4 17255 6.25 18363

  وزوتيزي 3 5.35 14434 5.46 16045

 جباية 4 4.19 11312 4.28 12588

 سطيف 5 4.11 11088 4.18 12289

 تيبازة 6 3.40 9149 3.48 10243

 بومرداس 7 3.37 9090 3.40 1000

 البليدة  8 3.15 8511 3.18 9.349

 قسنطينة 9 3.13 8439 3.16 9.291

 عنابة  10 2.60 233 7 2.64 7.766

 باقي الواليات  11 52.10 423 140 51,95 716 152

  اموع   100 806 269 100 293946

  .1من إعداد الباحث باالعتماد على معطيات امللحق :     املصــــــــــدر 
 50%من خالل البيانات نالحظ أن امل ص م موزعة بطريقة غري منتظمة عرب خمتلف الواليات ، فما يقارب 

يف حني أن   مؤسسة ،141230ت أي ما يقدر بـ  واليا10من هذه املؤسسات ترتكز على مستوي 
  حيث 2006و كذا بالنسبة لسنة . 2007 والية املتبقية لسنة 37 تتوزع عرب 152716املؤسسات املتبقية 

  . والية املتبقية37 تتوزع عرب 140423،و 10 مؤسسة ترتكز على مستوي 129383قدرت 
منها الساحلية و املناطق الصناعية املتطورة مقارنة باملناطق كما أا تتركز أكثر يف الواليات الشمالية ،خاصة 

حيث نسجل أكرب تكتل للـم ص م . األخرى و هذا راجع لتوفريها على اهلياكل القاعدية من طرق و موانئ
، %6.25مث وهران بنسبة  ، من جمموع املؤسسات% 12 مؤسسة أي بنسبة 18363يف اجلزائر و اليت تضم 

  .10 الواليات األخرى كما هو مبني يف اجلدول رقم ،مث تأيت2007لسنة 
و هذه الوضعية جتعل امل ص م ال تساهم بفعالية يف تنمية املناطق النائية خاصة والريفية واليت تتركز اخلصوص 

 .يف الواليات الداخلية كاهلضاب العليا وواليات اجلنوب

  : توزيع امل ص م حسب قطاعات النشاط3-2-1-2-2
 ميكن توضيح أهم 2006 - 2007اد  على بيانات وزارة امل ص م و الصناعات التقليدية لسنة      باالعتم

 :القطاعات اليت تنشط فيها أكرب عدد من امل ص م من خالل اجلدول التايل 
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  .2007-2006أهم القطاعات اليت تتركز فيها امل ص م لسنة  : 11اجلدول رقم 

  %  2006م ص م سنة  2007م ص م سنة   

  معدل النمو  %النسبة  العــدد  %النسبة  العــدد  قطاع النشاط  بةالرت

البناء و األشغال   1

  العمـــومية

100.250  34.10  90702  33.62  10.53  

  9.26  17.22  46461  17.27  50.764  التجارة و التوزيع  2

  9.22  8.99  24252  9.01  26.487  النقل و املواصالت  3

  7.16  7.20  19438  7.09  20.829  خدمات العائالت  4

  5.84  6.02  16230  5.84  17.178  التغذية و اإلطعام  5

  15.40  5.24  14134  5.55  16.310  خدمات للمؤسسات  6

صناعة املنتجات   7

  الغذائيـــة

16.109  5.48  15270  5.66  5.49  

  6.23  16.06  4319  15.66  46.019  باقي القطاعات  8

  8.95  100  269809  100  293.946  املــجموع  

  10 ، مرجع سابق ، ص 12نشرية املعلومات االقتصادية اجلزائرية رقم : صـــــدر امل
 يتضح من خالل اجلدول السابق أن قطاع البناء و األشغال العمومية يسيطر على نشاط امل ص م يف 

 ،و ارتفع عدد املؤسسات ليصل 2006 سنة %33.62 مؤسسة أي بنسبة 90702اجلزائر ،حيث جند 
و بالتايل فقد وصلت نسبة النمو يف هذا القطاع . %34.10 مؤسسة أي بنسبة 100250 إىل 2007سنة 
كل هذا التطور و الزيادة يف عدد املؤسسات راجع ملا يتميز به القطاع من مردودية و  . % 10.53إىل 

  .السهولة االستثمارية
  لريتفع إىل نسبة 2006 لسنة % 17.22و يف املرتبة الثانية جند قطاع التجارة الذي ميثل بنسبة 

  .9.26 أي أن نسبة النمو تقدر ب % 17.27
 و مل يتجاوز 2006 من إمجايل امل ص م لسنة %5.66و املالحظ أن قطاع الصناعة الغذائية ال ميثل سوى 

 ، مما يوضح وجود صعوبات أمام قطاع امل ص م لدخول جماالت التصنيع 2007 سنة % 5.49نسبة منو 
  .املختلفة
 2007-2006التايل يبني تطور القطاعات املهيمنة للم ص م والبيان 
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  )2007 -2006( تطور القطاعات املهيمنة  :04الشكل رقم

  
 
 
 

 
 
 
  

  
  
  
  
 
 

  13 مرجع سابق ،ص-12 نشرية املعلومات االقتصادية اجلزائرية رقم :املصدر 
  : تطور قطاع امل ص م يف االقتصاد اجلزائري 3-2-1-3
 2001 ،و ذلك على اعتبار سنة 2007-2001  سيتم التركيز على تطور قطاع امل ص م خالل الفترة    

   .18-01مبثابة تاريخ الظهور الفعلي هلذا القطاع من خالل قانون رقم 
  .و اجلدول التايل يوضح هذا التطور
  .2007-2001تطور امل ص م اخلاصة خالل فترة  : 12اجلدول رقم 

  %معدل النمو   التطـــور  ـ م ص م خاصةعدد ال  الســـنة

2001  179893  /  /  
2002  189552  9659  5.36  
2003  207949  18397  9.70  
2004  225449  17500  8.41  
2005  245842  20393  9.04  
2006  269806  23964  9.74  
2007  293946  24140  8.94  

  .رة الـ م ص م من إعداد الباحث باالعتماد على إحصائيات وزا:املصــــــــدر 

  واملواصالتالنقل
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 واإلطعام

خدمات 
 العائالت

 

 

التجارة 
 والتوزيع

البناء و 
األشغال 
 العمومية

0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000

100000

2006

2007



 136 

من خالل معطيات اجلدول نالحظ أن قطاع امل ص م يف تزايد ملحوظ، حيث كان يقدر عدد امل ص م يف 
 بزيادة مقدرة ب 293.946 بـ 2007 مؤسسة، ليصل يف اية 179.893 ب 2001اية 

نة إىل مع اختالف النسب من س(  سنويا % 5كما أا تتصف مبعدالت منو جتاوزت .  مؤسسة 114.053
 ).أخرى

  2007- 2001والشكل التايل يبني تطور امل ص م خالل الفترة 
  

  .2007-2001تطور تعداد امل ص م خالل الفترة  : 05الشكل رقم 

         السنوات
  من اعداد الباحث :  املصــــــــدر

  : دور امل ص م يف االقتصاد اجلزائرى3-2-2
شري كل املعطيات و املؤشرات إىل أن القطاع اخلاص ممثال يف امل ص م بدأ، حيتل مكانة بارزة و يساهم      ت

، القيمة املضافة ) PIB(بنسب معتربة فيما خيص مؤشرات اقتصاد الوطين املتمثلة يف الناتج الداخلي اخلام 
)TVA (و التجارة اخلارجية باإلضافة إىل توفري فرص العمل،.  

  .ي سنحاول إبراز مسامهة امل ص م يف هذه املؤشراتيل وفيما
  : مسامهة امل ص م يف الناتج الداخلي اخلام 3-2-2-1

     للوقوف على مدى مسامهة امل ص م يف الناتج الداخلي اخلام ستتم مقارنة نسب مسامهتها مع تلك احملققة 
 :من طرف القطاع العمومي و هو ما يوضحه اجلدول التايل 
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تطور الناتج الداخلي اخلام خارج قطاع احملروقات حسب الطابع القانوين لفترة  : 13رقماجلدول 

2001-2006.  

  .وحدة القياس مليار دج
  2006  2005  2004  2003  2002  2001  السنة

الطابع 

  القانوين

  النسبة  القيمة  النسبة  القيمة  النسبة  القيمة  النسبة  القيمة  النسبة  الفيمة  النسبة  القيمة

ع اطالق

  عـامال

481.5  23.6  505  23.1  550.6  22.9  598.65  21.8  651.0  21.59  704.05  20.44  

القطاع 

  اخلـاص

1560.2  76.4  1679.1  76.9  1884.2  77.1  2146.75  78.2  2364.5  78.41  2740.06  79.56  

  100  3444.11  100  3015.5  100  2745.4  100  2434.8  100  2184.1  100  2041.7  اموع

  .45 ، مرجع سابق ، ص 12نشرية املعلومات االقتصادية اجلزائرية رقم  : راملــــــصد
يالحظ من خالل اجلدول ، املسامهة املعتربة للقطاع اخلاص ممثال يف امل ص م يف تكوين الناتج الداخلي اخلام 

م املنافسة بني خارج احملروقات على مستوى االقتصاد الوطين ،و هذا راجع لإلجراءات املتخذة و الرامية إىل دع
 2006 مليار دينار جزائري ليصل سنة 1560.2 ب 2001القطاع العام و اخلاص حيث كان يقدر سنة 

  . مليار دينار جزائري3444.11إىل 
مع اختالف هذه النسبة من سنة إىل  ( %76 أكرب من 2006-2002كما أن نسبة مسامهة خالل الفترة 

 من الناتج الداخلي اخلام خارج قطاع %  24بنسبة أقل من يف حني ال يساهم قطاع العام إال ) أخرى
 يف % 21.59احملروقات، و املالحظ أيضا أن هناك تراجع مستمر يف مسامهة هذا القطاع حيث سجل نسبة 

  .2006اية سنة 
  : مسامهة املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف التجارة اخلارجية3-2-2-2

 احملروقات تعترب قضية استراتيجية تؤدي إىل توفري مصادر أساسية ميكن      إن تنمية الصادرات خارج قطاع
االعتماد عليها لتوفري االحتياجات من النقد األجنيب بشكل منتظم خاصة و أن صادرات املنتجات البترولية و 

على تشجيع هلذا تسعى اجلزائر إىل التركيز . غريها من املوارد الطبيعية ال تتصف باالستقرار و االستمرارية 
الصادرات غري النفطية و تنميتها من خالل دعم امل ص م مما جيعلها قادرة على اقتحام األسواق العاملية فقد 

 مليون دوالر بينما قدرت بـ 1312 بـ 2007بلغت مسامهة القطاع اخلاص يف التصدير خالل عام 
 خلاص يف التصدير و اجلدول التايل يبني مسامهة القطاع ا.2006 مليون دوالر سنة 1184
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  .2007-2006أهم املنتجات املصدرة خارج قطاع احملروقات خالل  : 14اجلدول رقم 
  وحدة القياس مليون دوالر

  تعيـــني املنـــتوج  2007  2006

  النسبة املئوية  القيمة بالدوالر  النسبة املئوية  القيمة بالدوالر  

الزيوت و املواد األخرى اآلتية 

  من تقطري الزفت

82  6.93  326  24.83  

  13.85  182  13.51  160  النشادر املتنوعة املاء

  8.60  113  9.97  118  املواد املصفحة من احلديد

  5.85  77  8.53  101  نفايا و بقايا النحاس

  4.97  65  6.84  81  الزنك يف احلالة اخلامة

  2.85  37  2.62  31  كحوالت غري حلقية

  2.29  30  2.11  25  اهليدروجيــــن

  1.76  23  1.60  19  ليب مطاطيةدوا

  1.72  23  1.69  20  متــــــور

  1.29  17  0.59  07  .املياه مبا يف ذلك املياه املعدنية

  68.02  892  54.39  644  اموع اجلزئي

  100  1312  100  1184  املـــجموع

    .43 ، مرجع سابق ، ص 12 رقم  اجلزائريةنشرية املعلومات اإلقتصادية: املصــــدر   
 إال أا تبقي ضعيفة مقارنة 2007 إىل 2006م ارتفاع مسامهة امل ص م يف الصادرات اجلزائرية من سنة رغ

 من امجايل %97.8 مليار دوالر بنسبة 58206 ب 2007مع الصادرات احملروقات حيث قدرت سنة 
 متثل جزء بسيط و بالتايل فإن الصادرات خارج احملروقات . %2.2الصادرات بينما سامهت امل ص م مبقدار 

  .جدا من الصادرات اجلزائرية
مليار دوالر 21.45 ،حيث كانت % 27.88كما سجلت الواردات اجلزائرية ارتفاع يقدر بأكثر من 

  .2007 مليار دوالر أمريكي يف سنة 27.43 و أصبحت 2006أمريكي سنة 
 مليون دوالر من % 74.31  مليون دوالر بنسبة 20390و سجلت يف القطاع اخلاص قيمة قدرت بـ 

  . مليون دوالر 7002أما القطاع العام فقدرت ب . قيمة التبادالت العامة 
  : و هذا ما يوضحه اجلدول التايل
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  2007توزيع املستوردين حسب الطابع القانوين لسنة  : 15اجلدول رقم 

    القيمة الكلية  املتعاملني يف القطاع اخلاص  املتعاملني يف القطاع العام

  املـواد
القيمة   العدد

  بالدوالر

القيمة   العدد  النسبة

  بالدوالر

القيمة   النسبة

  بالدوالر

  النسبة

منتوجات 

  غذائية

35  1486  30.79  1377  3341  69.21  4827  17.59  

طاقة 

  مزيتات

103  55  17.53  658  258  85.60  313  1.14  

  4.65  1277  82.45  1093  1573  14.40  184  112  منتوج خام

السلع 

نصف 

  مصنعة

507  1214  17.55  8154  5704  22.45  6918  25.21  

منتوجات 

التجهيز 

  الفالحي

127  30  21.07  1761  112  78.93  142  0.52  

منتوجات 

التجهيز 

  الصناعي

529  2887  29  12802  7067  71  9954  36.28  

منوجات 

استهالكية 

  غري غذائية

437  1193  29.77  7708  2815  70.23  4008  14.61  

  100  27439  74.31  20390  21732  25.52  7002  1609  اموع

  .44 ، مرجع سابق ، ص 12 رقم اجلزائريةنشرية املعلومات االقتصادية  : ملصــــــــــــدرا

  : مسامهة املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف القيمة املضافة3-2-2-3
ى تنمية امل ص م ،مسحت      نتيجة للتحسني النسيب يف احمليط االقتصادي للقطاع اخلاص و الذي ساعد عل

هذه الوضعية للقطاع اخلاص باملسامهة بنسبة كبرية يف خلق الثروة من خالل تسجيلها ملعدالت منو مرتفعة يف 
القيمة املضافة باملؤسسات التابعة للقطاع العام و هذا يف كافة النشاطات االقتصادية و هو ما يوضحه اجلدول 

   :التايل
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يف القيمة املضافة يف القطاعني اخلاص و العام حسب قطاع النشاط خالل الفترة التطور  : 16جدول رقم 

2004-2006.  
2004  2005  2006  

ط
شا
قطاع الن

  الطابع  

  القانوين

  النسبة  القيمة املضافة  النسبة  القيمة املضافة  النسبة  القيمة املضافة

  99.84  638.63  99.84  578.79  99.84 577.97  قطاع خاص

  0.16  1.00  0.16  0.93  0.16  0.94  اع عامقط

الزراعة
  

  100  639.63  100  579.72  100  578.88  اموع

  79.72  486.37  79.81  403.37  78.12  358.33  قطاع خاص

  20.27  123.69  20.19  102.05  21.87  100.34  قطاع عام

البناء و 
األشغال 
العمومية

  

  100  610.07  100  505.42  100  458.67  اموع

  75.39  576.941  69.86  417.59  62.27  349.06  قطاع خاص

  24.61  188.291  30.14  180.19  30.72  145.81  قطاع عام

النقل و
املواصالت 

  

  100  765.23  100  597.78  100  503.87  اموع

  80.69  50.32  79.77  45.65  71.13  36.06  قطاع خاص

  19.31  12.04  20.23  11.58  28.86  14.62  قطاع عام

خدمات 
املؤسسات

  

  100  62.36  100  57.23  100  50.69  اموع

  87.24  65.30  87.45  60.88  87  54.50  قطاع خاص

  12.76  9.55  12.55  8.74  13  8.14  قطاع عام

فندقة و 
مطاعم

  

  100  74.85  100  69.62  100  62.64  اموع

  82.18  110.86  80.48  101.79  78.41  93.50  قطاع خاص

  17.82  24.04  19.52  24.69  21.58  25.73   عامقطاع

الصناعات 
الغذائية

  

  100  134.90  100  126.48  100  119.24  اموع

  86.67  2.21  84.93  2.31  83.20  2.23  قطاع خاص

  13.33  0.34  15.07  0.41  16.80  0.45  قطاع عام

صناعة 
اجللود و 
األحذية

  

  100  2.55  100  2.72  100  2.68  اموع

  94.02  675.05  94.17  629.18  93.43  567.19  قطاع خاص

  5.98  42.91  5.83  38.95  6.56  39.86  قطاع عام

جتارة و 
توزيع

  

  100  717.96  100  668.13  100  607.05  اموع

  49 ، مرجع سابق،ص 12نشرية املعلومات االقتصادية اجلزائرية رقم  : املصدر
ربة يف تشكيل القيمة املضافة مقارنة يالحظ من خالل اجلدول أعاله أن القطاع اخلاص يساهم بنسب جد معت

 ، 2006مع القطاع العام ذلك بالنسبة ملختلف قطاعات النشاط ، حيث كانت على سبيل املثال يف سنة 
يف قطاع الزراعة، قطاع التجارة، و قطاع الفندقة على التوايل % 87.24،% 94.02 ، % 99.84
و بالتايل تطورا مستمرا  قد شهدت هذه النسبا كم . للقطاع العام% 17.82 ، % 5.98 ، % 0.16مقابل 

نالحظ أن القطاع اخلاص يسجل مستويات منو مرتفعة يف كافة النشاطات ما عدا قطاع احملروقات و 
  .الصناعات الثقيلة و اليت تبقى حكومية على القطاع العام 

   : مسامهة امل ص م يف توفري فرص العمل 3-2-2-4
 مؤسسة توظف 410959 مت تسجيل 2007يف توفري فرص العمل ففي اية إن امل ص م عرفت تطورا     

 : عامل و هذا ما يوضحه اجلدول التايل 1355399
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  .2007-2006-2005توزيع العمال يف قطاع الـ م ص م لسنة : 17جدول رقم 
    طبيعة امل ص م

عدد العمال 

  2005سنة

  

  

عدد العمال 

  2006سنة 

  %  التطور
  

 

  

عدد العمال 

  2007سنة 

نسبة   %  06/07زيادة

2007  

عدد 

املؤسسات 

2007  

متوسط 

عدد 

العمال 

لكل 

مؤسسة 

2007  

أجراء
  

462787  708136  65149  10.
13  

ـة  8.88  62901  771037
ـ
ـ
ـ
ـ
ص
م خا

  
ب عمل

أربا
  245842  269806  23964  9.7

5  
293946  24140  8.95  

78.6  293946  4  

.19  14622  61661  76282  م عمـومية
17  

57146  4515  -7.32  4.21  666  86  

نشاطات ص 

  وتقليدية

192744  213044  20300  10.
53  

233270  20226  9.49  17.19  116347  2  

115785  امـوع
6  

125277  94851  8.1
9  

1355399  102752  8.2  100  410959  3  

  إعداد الباحث باالعتماد على إحصائيات امل ص م: املصــدر 
بشكل كبري يف توفري مناصب الشغل مقارنة بالقطاع العام ،حيث جند من املالحظ أن القطاع اخلاص يساهم 

 من اليد العاملة توظف يف إطار مؤسسات خاصة ،يف حني أن اليد العاملة ال متثل سوى %78.6مثال أن 
  .2007 يف مؤسسات العامة من إمجايل اليد العاملة لسنة 4.21%

 عامل مقارنة مع 86ت العمومية ، حيث تقدر ب و يالحظ أيضا ارتفاع متوسط عدد العمال يف املؤسسا
 عمال و بالتايل فان مسامهة الـ م ص م اخلاصة يف التشغيل تكمن يف عددها 04املؤسسات اخلاصة أين كان 

 10الكبري و سرعة إنشائها ، حبيث جند أغلبية امل ص م تأخذ صيغة املؤسسات مصغرة أي توظف أقل من 
للمؤسسات العامة فهي مؤسسات متوسطة احلجم أي أن عدد العمال ا عمال لكل مؤسسة ،أما بالنسبة 

  .250-50حمصور بني 
 10و لدعم عملية التشغيل من خالل امل ص م يعد ضروريا االهتمام أكثر باملؤسسات اليت تشغل أكثر من 

د العاملة ، و عمال و اليت ستسمح من توفري عدد  أكرب ممكن من فرص العمل، و هذا كوا  تتصف بكثافة الي
و ملزيد من املعلومات ميكن الرجوع (يف هذا اال يعترب قطاع الفالحة و الصيد البحري من أهم هذه األنشطة 

   ).02إىل امللحق رقم 
 مقارنة %8.19 و مبعدل تطور 2006 أجري عند اية 94851كما أن هناك زيادة يف عدد األجراء ب 

 مقارنة بـ %  8.20 و مبعدل تطور 2007عند اية سنة  أجري 102752و زيادة بـ  .2005بسنة
  . ،و عليه فإن عدد مناصب الشغل اليت توفرها امل ص م يف تزايد مستمر2006
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 املشاكل و التحديات اليت تواجه املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف ظل االنفتاح           3-2-3

  :االقتصادي
عديدة حتول دون تنمية قدرا و إسهامها الفعال يف دفع عجلة النمو تواجه امل ص م يف اجلزائر مشكالت      

  .االقتصادي
و رغم اإلجراءات العديدة اليت قامت ا السلطات اجلزائرية لتنمية امل ص م و ترقية مسامهاا يف االقتصاد 

وهلا إىل ما تصبوا اجلزائري ، واحتواء اإلشكاالت اليت حتجم دورها إال أن تنامي تلك املشكالت حال دون وص
  .له خاصة مع االنفتاح االقتصادي الذي تعيشه اجلزائر

 لذا سيتم التطرق أوال إىل خمتلف املشاكل اليت تواجه امل ص م ،مث يتم التعرف على التحديات اليت تواجه 

  .امل ص م يف ظل االنفتاح االقتصادي
  : مشاكل تنمية امل ص م يف اجلزائر3-2-3-1

  :أهم هذه املشاكل فيما يلي      ميكن تلخيص 
  : مشاكل تنظيمية و إدارية 3-2-3-1-1

 من بريةك مبجموعة  واملتوسطة الصغرية املؤسسات يف االستثمارية يةكباحلر املتعلقة اجلهود فةكا تصطدم     

 من يدوالعد واملوافقات التراخيص عشرات تتطلب اليت ،املعقدة البريوقراطية اإلجراءات و اإلدارية العوائق

 اإلجراءات يف تباطؤ فهناك مساعد غري املؤسسة حميط وأصبح .ا االتصال يتطلب اليت واجلهات الوثائق

 االستعمال مزدوجة تكون اليت املطلوبة الوثائق ؛اإلعالم نقص ؛املوظفني تكوين للنصوص،نقص ضيق تفسري؛

ة كلها عوامل حتد من قدرات هذه   تفشي ظاهرة الرشوة و احملسوبي إضافة إىل1. احلاالت من ثريك يف
  .املؤسسات على العمل و االنطالق ملواكبة التغريات السريعة يف األسواق

  : مشاكل متعلقة بالعقار الصناعي3-2-3-1-2
 فاحلصول مؤسسام، لتوطني املخصص بالعقار مرتبطة مشكالت من اجلديدة املشروعات أصحاب يعاين     

 سوق تتحرر مل و املكملة، األخرى التراخيص على احلصول يف أساسيا يعد اراإلجي عقد أو امللكية عقد على

 الةكالو مثل باستمرار تتزايد اليت اهليئات من للعديد رهينة مازالت حبيث االستثمار، على حيفز بشكل العقارات

 عن عجزت قد و ةالعقاري االتكالو و احمللية االستثمارات ترقية و دعم الةكو و االستثمار، لتنمية الوطنية

 إضافة إىل طول مدة منح األراضي املخصصة .2 امل ص م إلقامة الالزم العقار على احلصول إجراءات تسهيل
لالستثمار و الرفض غري املربر أحيانا للطلبات و نقص املوارد املالية لدى اجلماعات احمللية لتعويض املالكني 

                                                           

 :العريب الوطن يف واملتوسطة الصغرية املشروعات ندوة ،اجلزائري االقتصاد يف واملتوسطة الصغرية املشروعات وتنمية أساليب،  صاحلي صاحل 1

    188ص،2004 جانفي 18-22 العربية مصر مجهورية ، القاهرة، التنمية وآفاق اإلشكاليات
   188ص,نفس املرجع  2
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ة إضافة إىل مشكل عقود امللكية و اليت تزال قائمة يف الكثري كلها أمور حتد من تطوير هذه املؤسس. األصليني
من جهات الوطن ، فغياب األطر القانونية و التنظيمية اليت حتدد طرق و كيفيات و آجال و شروط التنازل عن 

  .الراضي أدى  إىل تفاقم مشاكل العقار الصناعي  
  : مشاكل التمويل 3-2-3-1-3

و الذي سيتم ،م و أخطر املشاكل اليت تعترض تطور امل ص م يف اجلزائر      تعد مشكلة التمويل من أه
  .تفصيل جوانبه يف الفصل املوايل

  : مشاكل جبائية و مجركية 3-2-3-1-4
     تلعب التحفيزات الضريبية و اجلمركية دورا هاما يف تنمية امل ص م و من مث إسهامها يف حتقيق السياسات 

 بل يؤدي إىل تعدد ،الضريبية اليت تتحملها املؤسسات ال يساعد العمل اإلنتاجيإال أن األعباء . التنموية
إضافة إىل اإلجراءات املتخذة من طرف اجلمارك و اليت . 1األنشطة املوازية اليت تصيب يف خانة التهرب الضرييب

  .مشجعةتشري وفق التشريع ال تسهل نشاط هذا القطاع فقد تكون السياسات اجلمركية غري مالئمة و 
إال أن ،رغم أن اجلزائر انتهجت أسلوب التسهيل يف وضع السياسات التشريعية اليت تكفل تشجيع امل ص م 

التطبيق العملي لبعض هذه التشريعات قد أدى إىل صعوبات تواجه هذه املؤسسات خاصة يف جمال التفرقة يف 
  .اإلعفاءات الضريبية وفقا جلهة التمويل رغم اختاذ النشاط

ترح يف هذا اال اللجوء إىل فرض ضرائب معقولة على هذه املؤسسات منذ البداية ،و تكفل العدالة  و يق
  .الضريبية بتحقيق عدالة املنافسة بني املؤسسات و تؤمن يف نفس الوقت عدم جلوء املنتج إىل التهرب الضرييب

نتاج، فتؤدي إىل ارتفاع تكلفة كما تعاين هذه املؤسسات من ارتفاع الرسوم اجلمركية على مستلزمات اإل
فضال عن تعقيدات اللوائح و تعدد القوانني اخلاصة بإصدار ،اإلنتاج و سعر املنتج النهائي عن نظريه املستورد 

  .التراخيص
و لقد جاءت اإلصالحات اجلبائية كوسيلة لتكييف هذا اجلهاز مع التحوالت االقتصادية فقد حاولت الدولة 

 و اليت أثرت سلبا على األداء ،قيل البريوقراطية الكبرية اليت ميزت الداء السيئ هلذا النظامحتقيق األعباء والعرا
احلسن للمؤسسات نتيجة ارتفاع الضغط اجلبائي املطبق على نشاطها اإلنتاجي خاصة الطريقة املتعلقة باقتطاع 

  .الرسم اإلضايف من رؤوس األموال اإلنتاجية  إىل رؤوس أموال جتارية
فيف العبأ الضرييب هو خطوة أوىل يف طريق محاية املنتوج الوطين و كذا محاية قدرات امل ص م و تشجيع إن خت

 و من أجل تكريس هذا عملت الدولة على تعزيز مبدأ محاية دفع  الضرائب و كذا ،االستثمارات املنتجة
ط اإلجراءات املعتمدة حتصيلها ، اختاذ إجراءات صارمة يف حق املتمردين على مصلحة الضرائب و تبسي

                                                           
 معوقات تنمية و ترقية الـ م ص م يف اجلزائر ، ورقة مقدمة ضمن امللتقي الوطين حول الـ م ص م و دورها يف تنمية ، كلية شباكي سعدان ،  1

  .05 ، ص2002 أفريل -9-8غواط ، العلوم اقتصادية و علوم التسيري ، جامعة ا
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إضافة إىل تقدمي التسهيالت الكافية لدافعي الضرائب لتسديد ديوم .القتطاع الضرائب و كذا لتحصيلها 
  .1الضريبية دون التمييز بني القطاع العام و اخلاص

  : مشاكل تسويقية 3-2-3-1-5
إضافة إىل أن ، اإلنتاج و تطويره      متثل صعوبات التسويق عائقا يسهم يف عزوف املنتجني على التوسع يف

و يضطر يف معظم األحوال ،ضعف اإلمكانيات التمويلية للمنتج تضعف من قدرته على تأمني منافذ تسويقية له 
  .إىل االعتماد على الوسطاء يف التسويق مع ما ميثله يف تنازل عن جانب كبري من عوائد

 2:يضاف إىل ذلك مشاكل تسويقية تتمثل على األخص يف

  ؛ نقص اخلربة التسويقية-
افتقار إىل املعلومات و إمكانيات فيما يتعلق بالتعرف على السوق و املواصفات املطلوبة الناتج عن عدم القيام -

 ؛بالبحوث التسويقية و جتديد معلومات املؤسسة عن أسواقها

 ؛احنصار القدرة على منافسة البضائع املستوردة -

 ؛اخنفاض مستوى اجلودة -

 .فاض القدرة التنافسية على التصدير الرتفاع التكلفةاخن-

  : مشاكل خمتلفة 3-2-3-1-6
  : ميكن ذكر بعض املشاكل األخرى و املتمثلة يف ،     باإلضافة إىل املشاكل السابقة اليت حتد من منو امل ص م

على جتسيد فرص صعوبة احلصول على املعلومات االقتصادية و انعدامها أحيانا كثرية مما ينعكس سلبا -
  ؛االستثمار

غياب املعرفة الكافية عن هذه املؤسسات نظرا لعدم وجود الدراسات اجلادة يف معرفة خصائص و قدرات -
 ؛هذه املؤسسات بصورة دقيقة

غياب املتخصصني يف اقتصاديات املؤسسات املصغرة و تنميتها و هي امتداد للمشكلة السابقة و لعل القصور -
ة األوىل هو بسبب غياب اإلطار املتخصص يف هذا اال و أساليب تنمية و متابعة التطورات الناتج يف املشكل

فيه لذلك هناك ضرورة ملحة بتوجيه اإلطارات العلمية حنو االهتمام ذا القطاع على عدة مستويات مثل 
 ؛البحث العلمي ، التنظيم اإلداري ، نقل التكنولوجيا

رصة و غرف التجارة هذه األخرية بصفتها الواجهة املشتركة اليت تتضمن غياب الفضاءات الوسيطة كالبو-
الربط بني العديد من املتعاملني االقتصاديني و السلطات العمومية و منثل حلقات ضرورية لتنظيم االقتصاد 

                                                           
  .1995 ماي 02 املؤرخ يف 17 منشور تنفيدي رقم   1
  .9، ص  لرقط فريدة ، مرجع سابق  2
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د الوطين و خلق االنسجام بني املصاحل املختلفة ، حيث أن هذه الغرف متواجدة إداريا و لكن عملها حمدو
 ؛ميدانيا

قدم منط التسيري حيث أن أغلبية امل ص م يف اجلزائر متتاز بأمناط تسيري ال تتماشى و متطلبات االقتصاد -
 .التنافسي أين تشكل اجلودة الشروط األساسية يف ممارسة النشاط االقتصادي

 ستدفع بالكثري منها إن هذه املعوقات حتد من الدور الذي تلعبه امل ص م  على مستوى االقتصاد الوطين حيث
إىل التحول إىل القطاع غري الرمسي كما أن هذه املشاكل تعيق املؤسسة يف حد ذاا على مسايرة التطورات 

  .احلاصلة و متطلبات االقتصاد التنافسي
  :التحديات اليت تواجه املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف ظل االنفتاح االقتصادي 3-2-3-2   

  السوق و االنفتاح على العامل اخلارجي و توسيع االستثمارات ملواجهة املنافسة العاملية      يف ظل اقتصاد

احلادة ، أصبح من الضروري البحث عن استراتيجيات جديدة تعمل على التعاون و التكامل و حتقيق املصاحل 
  .املشتركة بني الدول يف خمتلف امليادين

ية الشراكة األوروبية و متوسطية بينها و بني اإلحتاد األورويب و كذا و ملواجهة هذا الوضع أبرمت اجلزائر اتفاق
  :مشروع االنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة حيث سيتم التطرق إىل هاتني االتفاقيتني فيمايلي

  : الشراكة األورومتوسطية1- 3-2-3-2
 هذا األخري الذي استمر 1976نذ سنة      ترتبط اجلزائر باتفاق للتعاون االقتصادي مع اإلحتاد األورويب م

ملدة عشرون سنة و كان مدعما بربوتوكوالت مالية تتجدد كل مخس سنوات و الذي حقق نتائج جتارية 
و ،صافية لصاحل اإلحتاد األورويب مع حمدودية املوارد املالية املرصدة لدعم القاعدة االقتصادية و تطوير اإلنتاج 

 حتركت دول أوربا باجتاه دول املغرب العريب عارضة إبرام اتفاقيات شراكة و يف مع اقتراب اية هذا االتفاق
مت عقد أول لقاء مع وفد اإلحتاد األورويب باجلزائر لتبادل وجهات النظر حول احملاور األساسية . 1994سنة 

حتاد األورويب جتاه دول لالتفاق و اليت مشلت مجيع ااالت السياسية و الثقافية و االقتصادية يف إطار سياسة اإل
 و نتيجة الختالفات يف وجهات النظر حول 1997إال أنه يف سنة ) .1995إعالن برشلونة ( البحر املتوسط 

كيفية معاجلة امللفات االقتصادية و السياسية إضافة إىل خملفات األوضاع األمنية باجلزائر مت جتميد هذه 
 ديسمرب 19تهي باملصادقة األولية على اتفاقية الشراكة يف  و تن2001لتستأنف من جديد سنة . املفاوضات

 أفريل 22 جولة من املفاوضات ليتم التوقيع على االتفاق النهائي بتاريخ 17 بربوكسل و هذا بعد 2001
2002.1 

 
 

                                                           
مفتاح صاحل ، اتفاق الشراكة األوروجزائري ، الدوافع ، احملتوى األمهية ، ورقة حبث مقدمة ضمن امللتقي الدويل حول آثار اتفاق الشراكة على   1

  .52 ، ص 2006 نوفمرب 14-13اإلقتصاد اجلزائري ، كلية العلوم الإلقتصادية و علوم التسيري ، جامعة فرحات عباس ، سطيف ، 
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   : مضمون اتفاقية الشراكة1-1- 3-2-3-2
  :1قية     سيتم التطرق إىل أهم احملاور االقتصادية اليت مشلتها االتفا

اجلهود املشتركة للطرفني ترمي يف اية املطاف إىل إنشاء و بصفة تدرجيية ملنطقة التبادل  : التنقل احلر للسلع-
 سنة استنادا إىل اإلجراءات اليت تضمنتها االتفاقية العامة للتعريفة اجلمركية و 12احلر يف ظرف ال يتعدى 

املنظمة العاملية للتجارة و السلع اليت تكون حمور تفاوض حول خمتلف االتفاقيات املتعددة األطراف اليت أسست 
  . منتجات الصيد البحرى؛ فالحية ؛التعريفة اجلمركية تشتمل مواد صناعية 

اتفاق الشراكة ينص على أن أعضاء اإلحتاد األورويب يؤكدون على التزامهم يف إطار  : جتارة اخلدمات-
الدولة األوىل   TRAITEMENT مبنح اجلزائر معاملة *GATTاإلتفاق العام حول التجارة و اخلدمات 

، بينما اجلزائر سوف متنح بدورها GATT و هذا فيما خيص مجيع اخلدمات اليت تضمنها اتفاق الـ.برعاية 
 .ملوردي اخلدمات األوروبيني امتيازات خاصة انطالقا اإللتزامات املتفق عليها 

التزام الطرفان على أن تتم تغطية العمليات اجلارية من عملة قابلة  : رؤوس األموال و املنافسة،املدفوعات -
للتحويل باإلضافة إىل وضع إجراءات و قواعد مشتركة لتنظيم حرية انتقال رؤوس املوال بني اجلزائر و دول 

 .اإلحتاد األورويب و كذا القواعد اليت حتكم املنافسة

إىل اإلجراءات املتعلقة بالعمل و ضرورة احلوار االجتماعي و حيث مت التطرق : التعاون االجتماعي و الثقايف -
 .التعاون يف هذا اال و يف قطاع الثقافة و التربية و كذا األمور املتعلقة مبراقبة اهلجرة الغري مشروعة

ها يهدف التعاون االقتصادي يف اال االقتصادي إىل تدعيم عمل اجلزائر من أجل تنميت : التعاون االقتصادي-
االقتصادية املستدمية ، و يف هذا اإلطار يتعهد الطرفان بتعزيز تعاوا االقتصادي مبا خيدم املصلحة املشتركة يف 
إطار الشراكة بتعزيز تعاوما االقتصادي مبا خيدم املصلحة املشتركة يف إطار الشراكة و يعطي التعاون األولوية 

 اقتصاد اموعة و باألخص االقتصاد الذي يولد النمو و مناصب للقطاعات الكفيلة بترقية االقتصاد الوطين و
كما تشجع االتفاقية يف هذا اال التعاون العلمي .الشغل و العمل على حترير املبادالت بني اجلزائر و اموعة 

زيز قدرات و التقين التكنولوجي الذي يهدف إىل إقامة روابط دائمة بني اموعات العلمية لكال الطرفني و تع
 .2البحث يف اجلزائر و حتفيز االبتكارات التكنولوجية و تبادل اخلربات

                                                           
 براق حممد ، االقتصاد اجلزائري و مسار برشلونة بدراسة حتليلية للجانب افقتصادي إلتفاقية الشراكة األوروجزائرية ، ورقة حبث مقدمة ضمن  1

-13، امللتقي الدويل حول آثار اتفاق الشراكة على اإلقتصاد اجلزائري ، كلية العلوم الإلقتصادية و علوم التسيري ، جامعة فرحات عباس ، سطيف 
  11، ص 2006 نوفمرب 14

 * GATT :General Agree on Tariffs and Trade 

  
 .57 ص  ،مرجع سابقمفتاح صاحل ،  2
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يف إطار إمكانيات اموعة الرامية إىل دعم برامج التعديل اهليكلي يف بلدان البحر األبيض  : التعاون املايل-
سيقها مع املؤسسات املتوسط قصد توفري حميط اقتصادي مناسب لتعجيل النمو و حتسني رفاهية السكان و تن

 حترص اموعة األوروبية و اجلزائر على تكثيف األدوات اليت من شاا مرافقة سياسات التنمية و تلك ،املالية 

 :1الرامية إىل حترير االقتصاد اجلزائري و ذلك من خالل

 ؛ تسهيل اإلصالحات الرامية إىل حتديث االقتصاد مبا يف ذلك التنمية الريفية -          

 ؛تأهيل البىن التحتية االقتصادية و ترقية االستثمارات اخلاصة و النشاطات املوفرة ملناصب الشغل-          

األخذ بعني االعتبار آثار إنشاء تدرجيي ملنطقة التبادل احلر على االقتصاد اجلزائري ال سيما من -          
 .زاوية تأهيل الصناعة و إعادة حتويلها

الذي يشمل كل املواضيع اليت تتعلق باملصاحل املشتركة بني الطرفني فيما خيص املسائل  : سياسياحلوار ال   -
 .السياسية و األمنية

 مالحق و 7هو البند األخري من االتفاقية و يتضمن إجراءات مؤسساتية إضافة إىل  : اإلجراءات املؤسساتية -
  .ود هذه اإلتفاقية بروتوكوالت تبني و توضح إجراءات و قواعد تنفيذ بن5
  : أهداف الشراكة األورومتوسطية 3-2-3-2-1-2

  :     يؤكد بيان برشلونة على أمهية النمو االقتصادي و االجتماعي الدائم و املتوازن و ذلك من خالل 
  ؛تسريع عجلة النمو االقتصادي و االجتماعي الدائم-          
ستوى التشغيل و ختفيف فوارق النمو يف املنطقة حتسني ظروف احلياة للسكان و رفع م-          

 ؛األورومتوسطية

  .تشجيع التعاون و التكامل اإلقليميني-          
  2:و لتحقيق هذه اهلداف جيب أن تركز الشراكة االقتصادية و املالية على مايلي

 و اتفاقيات جتارة حرة بني و يكون من خالل االتفاقية األورومتوسطية : اإلقامة التدرجيية ملنطقة جتارة حرة - 
  .شركاء اإلحتاد األورويب

يؤكد املشاركون هنا على وجوب دعم النمو االقتصادي  باملدخرات :تنمية التعاون والتبادل االقتصادي  - 
احمللية و االستثمارات اخلارجية املباشرة ،باإلضافة إىل تشجيع األطراف املشاركة يف املشروعات املختلفة على 

  .فاقيات فيما بينها و دعم هذا التعاون و التحديث الصناعي و توفري مناخ و إطار قانوين مواتيني توقيع ات
و هنا ترتكز الشراكة على زيادة كبرية للمعونة املالية و تعبئة القدرات اإلقتصادية الداخلية  : التعاون املايل

  .باإلضافة إىل ما سيقدمه البنك األورويب من منح و قروض
                                                           

    .59ص   ،مرجع سابقمفتاح صاحل ،   1
 اإلقتصاد غراب رزيقة ، حمتوى الشراكة األورجزائرية ، ورقة حبث مقدمة ضمن امللتقى الدويل حول آثار و انعكاسات اتفاق الشراكة على   2
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  متوسطية والتحديات اليت تواجه امل ص م اجلزائرية يف ظل الشراكة األور 3-2-3-2-1-3
إن الشراكة مع اإلحتاد األورويب ستوضح جليا املكانة احلقيقية للم ص م اجلزائرية،  و اليت مل تكن واضحة     

نافسية هلذه يف إطار املنافسة احمللية،  كما ستكشف عن صعوبات كبرية تتمحور أساسا حول القدرات الت
  .املؤسسات

  :1و تتمثل أهم التحديات اليت تواجه امل ص م الوطنية يف إطار الشراكة مع اإلحتاد األورويب فيمايلي 
  :حيث تتميز الـ م ص م األوروبية باملزايا التالية  :املستويات العاملية من اإلنتاجية-

 للعنصر البشري ملستوى العايل من الرضا و الدرجة العالية من املهارة و التأهيل و التدريب-          
 ؛اإلستعداد و للعمل و اإلبداع

 ؛املستويات  العالية من  االلتزام باملواصفات و انعكاسات ذلك على امليزة التنافسية املتعلقة باجلودة-          

 ؛املوارد الرأمسالية املرتكزة على الكثافة و اقتصاد املعرفة-          

 ؛القدرات التسويقية الكبرية و املتطورة-          

 ؛القدرة على االندماج السريع يف جتمعات إقليمية و أسواق جديدة متكاملة معها -          

إمكانية مادية و مالية كبرية مرتبطة بتطوير أشكال اندماجات مؤسسة فاعلة كالشركات املتعددة -          
 .اجلنسيات

اتنا حمدودة الكفاءة و الفعالية األمر الذي جردها من أي ميزة تنافسية أمام املزايا  و يف مقابل هذا فان مؤسس
  .السابقة و بالتايل سوف حتسم نتائج املنافسة يف املنطقة احلرة لصاحل املؤسسات األوروبية

ديا تشكل القدرات التنافسية للمؤسسات األوروبية حت: مشكلة التسويق و بناء القدرة التنافسية للتصدير-
كبريا أمام امل ص م جزائرية ذلك الن هذه األخرية تفتقر إىل خطط استراتيجية تسويقية فعالة، فاملنتجات 
و . األوروبية تسوق و تصدر و يستقبلها املستهلك اجلزائري على أا منتجات مطابقة لرغباته و احتياجاته 

سات األوروبية و اليت حتول مبوجبها املزايا النسبية إىل هذا راجع إىل الربامج التسويقية املتطورة اليت تضعها املؤس
مزايا شبه مطلقة يف أسواقنا، و يف ظل غياب وعي الـ م ص م اجلزائرية باألمهية اإلستراتيجية للتسويق تتضاءل 

  .احلصص السوقية هلا يف األسواق احمللية و تتدهور قدراا التنافسية التصديرية
 يعد نظام اإلستخبارات الصناعية أحد أهم املعلومات املستخدمة :اعية ضعف نظم اإلستخبارات الصن-

لتحليل سلوكات املنافسني و التنبؤ به،  و بالتايل اتباع إجراءات على املدى القصري و استراتيجيات على املدى 
زائرية الطويل على أساس نتائج احملصل عليها من طرف املؤسسات رغم الصعوبات اليت تواجهها امل ص م اجل

إال أا ال تعمل على تطوير نظام . للحصول على املعلومات املتعلقة بالقطاع لبناء استراتيجيتها املختلفة 
                                                           

دارة اجلودة الشاملة لتأهيل م ص م يف ظل شراكة أورومغاربية ، ورقة حبث مقدمة ضمن امللتقي الدويل حول آثار ا  بوحرود فتيحة ، تطبيق  1
 ص 2006 نوفمرب 14-13 اإلقتصاد اجلزائري ، كلية العلوم الإلقتصادية و علوم التسيري ، جامعة فرحات عباس ، سطيف ، اتفاق الشراكة على

377-378.  
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اإلستخبارات الصناعية اليت من شأا أن تقلل من مثل تلك الصعوبات ،خاصة و أن مثيالا من املؤسسات 
  . هوة عدم التكافؤ بني الطرفنياألوروبية قد قطعت أشواطا يف هذا اال و هو ما يعمق من

إن امل ص م األوروبية متتلك مقومات إدارية متكنها من املنافسة العاملية و التفوق فيها :املنافسة اإلدارية العاملية 
  :و أهم هذه املقومات مايلي 

  ؛توفر خطط استراتيجية مستقبلية          -
 ؛دارية فعالةتعبئة مثالية للموارد و نظم معلومات إ          -

 ؛قواعد بيانات متطورة و نظم معلومات إدارية فعالة          -

 ؛صناعة فعالة للقرارات          -

 ؛حتكم واضح يف الوقت          -

  ؛...)إنتاج ، تسويق ، مالية(تصميم متميز و مدروس للوظائف           -

 ).تنظيم ، توجيه ، رقابةالتخطيط ، ( انضباط يف سريورة نظم التسيري           -

لذلك فمؤسساتنا لن تكون قادرة على املنافسة العاملية على أساس تطبيق أساليب إدارية جديدة و فعالة 
ملواجهة خمتلف املنافسني العامليني ،خاصة و أن هذه املنافسة تتطلب وجود طبقة من املديرين الفعالني ،و خنبة 

إضافة إىل اإلعداد اجليد و التدريب املستمر و تبادل اخلربات، . كاريني من املستثمرين ورجال األعمال و اإلبت
و مساندة احلكومة للقطاع اخلاص، فكلما اجتهت املؤسسة إىل تبين أسلوب االحتراف اإلداري زادت قيمة و 

  .مكانة اإلدارة ا
يل الـ م ص م و تأهيل احمليط إن الوقوف يف جهة هذه املنافسة غري متكافئة األطراف يتطلب برناجما فعاال لتأه

  .الذي تنشط فيه بالتوازي و ذلك دف خلق و تنمية قدرات تنافسية هلذه املؤسسات
  1:كما أن هناك انعكاسات اجيابية يف مضمون اتفاق الشراكة من أمهها 

 كائه مما يلتزم اإلتفاق يسمح باالستفادة من الربامج و املساعدات املالية اليت يتخذها اإلحتاد األورويب لشر -

  ؛من الوزارات املعنية ،و على رأسها وزارة امل ص م وضع آليات و برامج لتجسيد هذه االستفادة  
 األثر اإلجيايب على تكاليف التكنولوجيا من خالل إمكانية اإلستفادة من  الشبكة التكنولوجية املتطورة يف  -

 الشبكة ؛ التكنولوجية املتطورة يف خمططات اإلنتاج   الشبكة ؛)التجارة اإللكترونية( اإلحتاد األورويب  

 ؛التكنولوجية املتطورة يف التسيري و اإلدارة  

 ؛االستفادة من شبكة التوزيع العاملية و احملتكرة من طرف شركات األوروبية  -

عية و املنافسة االتفاق يوفر ضمانات دخول املنتوج اجلزائري إىل السوق األوروبية إذا توافرت فيه شروط النو -
 ؛مما حيدث املؤسسات على اإلسراع يف عملية التأهيل و تعديل خمططات إنتاجها  

                                                           
بشري مصطفي ، اتفاق الشراكة مع اإلحتاد األورويب اإلنعكاسات على املستوى املؤسسات اجلزائرية ، جملة فضاءات ، وزارة الـ م ص م ، العدد   1

  5-4 ص 2001، 01
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 .اإلنفاق يوسع السوق اخلارجي بالنسبة للجزائر و هذا السوق يتميز بقدرة شرائية عالية -

  :1من أهم شروط النجاح اإلنفاق على مستوى الطرف اجلزائري مايلي : شروط النجاح  
كلي لالقتصاد على صعيد كل األعوان ، اإلدارة ، املؤسسة ، اجلهاز البنكي و املايل ، التشريع و  تأهيل -  

  ؛و على الدولة اختاذ مبادرات حمددة يف هذا اال) املناطق الصناعية و مناطق النشاط( القوانني ، احمليط 
  املناطق الصناعية ؛  االتصاالت؛ملطاراتاملوانئ و خدمات املوانئ و ا؛ املواصالت ؛ حتسني اهلياكل القاعدية - 

  .و مناطق النشاط ، الطرق و اجلسور
 تقريب النصوص التشريعية و القانونية يف اجلانب االجتماعي و التجاري من منظوميتها األوروبية و إعادة - 

  ؛هيكلة اإلدارة العمومية
  ؛ حتسني دور البنوك- 
ية ضعيفة حسب معايري التنافسية مما يتطلب محلة  توقع انسحاب و إفالس شركات ذات قدرات صناع- 

إعالمية واسعة للتحسني من خماطر عدم االستجابة الفورية ملعايري التنافسية، مع اقتراح آليات تطوير 
  االستثمارات

  :OMC* املنظمة العاملية للتجارة3-2-3-2-2
رة من خالل تقدمي طلب انضمامها و سعت اجلزائر جاهدة من أجل االنضمام إىل املنظمة العاملية للتجا     

و هذا رغبة منها يف االندماج يف االقتصاد  العاملي ،و بناءا على قناعتها . دخوهلا يف مفاوضات عرب عدة مراحل
  .الراسخة يف ضرورة التحول من االقتصاد املخطط إىل اقتصاد السوق 

  : مسار االنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة1- 3-2-3-2-2
 من املتخذة االلتزامات طريق  عن لالتفاقية العامة للتعريفات اجلمركية و التجارة تابعة اجلزائر كانت لقد     

 وانسحبت .األطراف متعددة التجارية املفاوضات إطار يف وذلك الفرنسية، االستعمارية السلطات طرف
 سنوات، خبمس ذلك وبعد. 1960 نوفمرب 18 يف العامة التوصية أساس على االتفاقية هذه من اجلزائر

 مثلها االتفاقية، لقواعد الفعلي التطبيق من تستفيد أن املتعاقدون األعضاء قرر ، 1965 مارس يف وبالضبط
 26 املادة بتطبيق االتفاقية، يف املالحظ نظام من تستفيد اجلزائر بدأت وهكذا األخرى، النامية الدول مثل

 من تستفيد اجلزائر وبقيت .مستعمرة كانت اليت الدول  ختص اليت جراءاتواإل بالقواعد اخلاصة " ج " الفقرة
  .2املالحظ نظام

 ،و نتيجة للصعوبات الكبرية اليت واجهتها GATT تقدمت اجلزائر بطلب التعاقد يف إطار 1987و يف سنة 
  .اجلزائر يف اال االقتصادي و االجتماعي يف تلك الفترة مل ينجح ذلك املسعى 

                                                           
  .5، ص   ،مرجع سابق ، بشري مصطفي  1
  72ص  , 2004 , 3جملة الباحث عدد ,  ناصر دادي عدون ، انضمام اجلزائر إىل املنظمة العاملية للتجارة  األهداف والعراقيل  2
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 ، GATT ال يف املتعاقدون واألعضاء اجلزائر بني االتفاق مت ، 1995 جانفي 01 يف املنظمة ورظه وعند
 إىل التعاقد ملف بتحويل تتكفل مشتركة جلنة إنشاء على للمنظمة، األصليني األعضاء ميثلون أصبحوا والذين
 قدمت اجلزائر ألول 1996و يف سنة . 1  1995  جانفي 30 يف  عالف ذلك وكان للتجارة، العاملية املنظمة

 اختتمت 1998مرة وثيقة أساسية تسمي مذكرة حول النظام االقتصادي و التجاري يف اجلزائر ، و يف سنة 
 سؤال و قد مت الشروع 590املرحلة األوىل من املفاوضات متعددة األطراف حيث أجابت اجلزائر خالهلا على 

و بالتايل حكم عليها بالفشل مما أدى باجلزائر . تصل إىل أي نتيجة ملموسةيف اجلولة الثانية  من املفاوضات مل 
 و قد 2002 فيفري 7 و قدمت للمنظمة و استأنفت املفاوضات يف 2001إعادة صياغة املذكرة يف جويلية 

وجهت عدة انتقادات للجزائر لعدم ضبط املعطيات التجارية و االقتصادية و عدم مطابقة عدة قوانني و 
  .2عات مع تلك املعتمدة لدى املنظمةتشري

 ،و اليت دامت إىل غاية 2002 أفريل29و بعد تعديل امللفات املعينة بدأت املفاوضات الثنائية جبنيف يف 

و مع اية هذه املرحلة تكون اجلزائر قد انتهت من املفاوضات املتعددة األطراف، حيث . 2002 ماي 7 
، مث 3األعضاء املفاوضة بأا ذات مصداقية و تستحق التفاوض بشأاوصفت االقتراحات اجلزائرية من طرف 

 2002دخلت اجلزائر مرحلة جديدة من املفاوضات الثنائية مع الدول األعضاء باملنظمة و هذا بداية أكتوبر 
  .لتركيز على أهم النقاط اليت بقيت عالقة

  :و من بني الصعوبات اليت تواجه اجلزائر يف مسار االنضمام 
  ؛ غياب إستراتيجية واضحة على املدى القصري و املتوسط-           
عدم حتديد خيارات اقتصادية واضحة دقيقة خاصة يف ظل التغريات احلكومية و القوانني و تضارب -           

  ؛املعطيات املقدمة من قبل كل هيئة 
  ؛ التأخري املسجل يف جتسيد اإلصالحات و التعهدات املقدمة-           
  . البطء يف خوصصة املؤسسات العمومية-           

  
  
  
  

                                                           
   .74ص ،مرجع سابق   ناصر دادي عدون ، 1

* OMC ; ORGANISATION MONDIALE  DE COMMERCE 
مالية و نقود ، قسم علوم اقتصادية ، البليدة ، ،، املنظمة العاملية للتجارة و حترير اخلدمات املالية و مصرفية ، مذكرة ماجيستري بداوي مصطفي   2
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 التحديات اليت تواجه امل ص م يف ظل االنضمام إىل املنظمة العاملية 3-2-3-2-2-2

   :للتجارة
 يؤدي إىل فتح األسواق اجلزائرية أمام أعضاء املنظمة و هذا يعين إغراق السوق OMC     إن االنضمام إىل 
  : يؤدي إىل كساد املنتوج اجلزائري بسبب تفضيل املنتوج األجنيب بالسلع األجنبية الذي

  ؛ارتفاع تكاليف اإلنتاج للم ص م احمللية و ذلك لنقص التكنولوجيا املتطورة و غياب الكفاءات و اخلربات-
 .عدم قدرة امل ص م اجلزائرية على منافسة املؤسسات األجنبية و هذا حملدودية كفاءا و فعاليتها-

   سبق جند أن امل ص م اجلزائرية تواجه حتديات عميقة و منافسة شديدة مما يفتح حتديا كبريا أمام منتجات   مما

امل ص م اجلزائرية اليت كانت تعيش يف ظل غطاء محائي وفرته هلا الدولة و حىت تتمكن املؤسسات من  
ها ، جيب عليها أن ترفع  و تعظيم مكاسبOMCالتعامل بكفاءة مع حتديات الشراكة و االنضمام إىل 

تنافسيتها من خالل حتسني جودة منتجاا و خدماا باستخدام طرق التسيري و التكنولوجيا احلديثة و املعرفة 
  .العاملية ألساليب التسويق

   و جتدر اإلشارة إىل أن التنافسية أصبحت مرتبطة بدور الدولة و تنافسية احمليط اخلارجي هلا ككل، من خالل 

  فري احمليط اإلداري و االستثماري املالئم لنشاط املؤسسة و وجود قطاع مايل و مصريف فعال جهاز قانوين تو  

 .شفاف و مرن ذو كفاءة كبرية يف تكييف القوانني لصاحل املؤسسات 
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  : سياسات تطوير املؤسسات الصغرية و املتوسطة3-3
ي العاملي اجلديد و ما طبعته من حتوالت على أكثر من صعيد ، أضحت يف سياق حتديات النظام االقتصاد     

و بالتايل فهي . امل ص م وسيلة للتنمية باعتبارها متثل قطاعا منتجا للثروة و فضاء حيوي خللق فرص العمل
د وسيلة اقتصادية و غاية اجتماعية ينبغي هلا أن تأخذ على عائقها األعباء الناجتة عن البحث عن موقع جدي

  .ضمن فرضية االقتصاد العاملي اجلديد
فلقد كانت لديناميكية التنمية املعتمدة من طرف السلطات العمومية عرب خمتلف برامج دعم النمو آثار اجيابية 

 يف الناتج الداخلي اخلام خارج قطاع % 78على دور و مكانة امل ص م اليت أضحت تساهم مبا ال يقل عن 
  .احملروقات

و الدولية صارت البديل التنموي خارج ) املغرب العريب( اجلزائر على غرار التجارب اإلقليمية إن امل ص م يف 
قطاع احملروقات ،و حىت و إن أمجعت توقعات اخلرباء على بقاء ثروة احملروقات املتغري الغالب للعشريتني أو 

ية املطاف لتكوين البديل يف و بصرف النظر عن هذا املعطى فان امل ص م مدعومة يف ا .1الثالث القادمة
و ضمن هذا السياق فان امل ص م  تعد مكونا و فعاال أساسيا يف جتسيد سياسات اإلنعاش .التنمية االقتصادية 

  .و التنمية
  :و من أهم العمليات اليت استهدفت حميط امل ص م من أجل تطوير 

  : تعزيز املعلومة االقتصادية3-3-1
.  الدقيقة و السهلة املنال صارت عنصرا فعاال يف اخليارات و القرارات االقتصادية      إن املعلومة االقتصادية

إن هذا اهلدف يدرج ضمن ديناميكية طويلة املدى ترتكز على تعزيز تصاميم و هندسة منظومة املعلومات 
  .املقررة اليت يتعني اندماجها ضمن مقاربة وطنية شاملة

 و اإلحصائية للم ص م درسها و صادق عليها جملس احلكومة يف حيث أن منظومة املعلومات االقتصادية
  :2 ترتكز على أربعة مراحل متالمحة و متكاملة2003سبتمرب 

لقد صمم خمطط البنية التحتية لشبكة االنترنت مبسامهة اخلربة األوروبية اليت متثلت يف دراسة : املرحلة األوىل
ة على املستوى اهلياكل املركزية للوزارة إضافة إىل عملية تصميمية و كذا توصيات لتوسيع الشبكة املستغل

توسعية الشبكة اليت ستغطي جمموعة املديريات الوالئية على مستوى الواليات املتوفرة على الربط من نوع 
ADSL.  

وضع حيز التنفيذ قاعدة معلومات حول دميغرافية امل ص م، حيث دف قاعدة املعلومات  : املرحلة الثانية
 امل ص م إىل مجع املعلومات األولية على مستوى املديريات الوالئية للم ص م و معاجلتها بواسطة موزع حول

  .مركزي لقواعد املعلومة باستعمال تطبيق معلومايت خاص
                                                           

   .12،ص2007تقرير حول وضعية تنفيذ مشاريع و نشاطات القطاع ، وزارة املؤسسات الصغرية و املتوسطة،   1
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إن هذا املشروع املندرج ضمن املخطط : إعداد و متابعة خريطة متوقع نشاطات امل ص م : املرحلة الثالثة
إلقليم سيتمكن من عرض املعطيات السوسيو اقتصادية، و تعيني املوارد الطبيعية و كذا فرص الوطين لتهيئة ا

(  تعني على القرار SIGاالستثمار ، يف كل منطقة و ذلك على شكل خريطة رقمية عرب آداة تفاعلية من نوع 
ضل للتخطيط على إن هذه اخلريطة تستلزم حتسينا مستمرا و تتيح رؤية أف). املنظومة معلومات جغرافية

و بالتايل فهي أداة قيمة لتحليل و تفسري املعطيات  و على مستوى اإلدارة املركزية) الوالية( املستوى احمللي 
السوسيو اقتصادية و لقد مت يف هذا اإلطار اجناز دراسة تصميمية و منوذجية خلمس واليات من نفس اجلهة ، 

  .د دفتر الشروط لتعميم العملية ميلة كما اع؛ سطيف؛ قسنطينة؛ جباية ؛جيجل 
نشر املعطيات االقتصادية ذات الصلة بعامل املؤسسة عرب خمتلف الوسائط و الفضاءات  : املرحلة الرابعة

 ،وثيقة مرجعية يعود 2002املخصصة للمعلومة إذ باتت نشرية املعطيات االقتصادية اليت صدر منها أعداد منذ 
  ول على حتاليل و توضحيات حول تطور خمتلف املؤشرات املرتبطة   إليها اخلرباء  و املتعاملون للحص

  .بامل ص م
حتت تصرف أرباب  dz.iealger-pme.wwwإضافة إىل وضع موقع واب و بوابة افتراضية للقطاع 

 .املؤسسات و حاملي املشاريع

  : إنشاء هياكل املرافقة و الدعم 3-3-2
  :     أقر القانون التوجيهي للترقية م ص م إنشاء العديد من مراكز الدعم من بينها 

   : مراكز التسهيل3-3-2-1
 و احملدد للطبيعة القانونية ملراكز التسهيل 79-03 مت صدور املرسوم التنفيذي رقم 2003- 02- 25     يف 

  .1للـ م ص م و مهامها و تنظيمها 
  2 :و من أهدافها 

  ؛ وضع شباك يتكيف مع احتياجات منشئ املؤسسات و املقاولني-           
  ؛ تقليص آجال إنشاء املؤسسات و توسيعها و استرداد-           
  ؛ تشجيع تطوير التكنولوجيات اجلديدة لدى حاملي املشاريع -           
  ؛ نشر األجهزة املوجهة ملساعدة امل ص م -           
  . ص م لالندماج يف اإلقتصاد الوطين و الدويل مرافقة امل-           

  :يف إطار تطبيق األهداف تتوىل القيام باملهام اآلتية  
  ؛دراسة امللفات اليت يقدمها جاملوا املشاريع أو املقاولني و اإلشراف على متابعتهم  - 

                                                           
1
  45ص . ، مرجع سابق  م صاملمدونة النصوص القانونية و التنظيمية خاصة بقطاع   
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مساعدة املستثمرين على ختطي العراقيل اليت تواجههم أثناء مرحلة تأسيس اإلجراءات  - 
 ؛داريةاإل

لتشجيع نشر املعلومة مبختلف وسائل االتصال املتعلقة بفرض االستثمارات و الدراسات  - 
 ؛القطاعية و اإلستراتيجية و الدراسات اخلاصة بالفروع

 ؛تقدمي خدمات يف جمال االستشارة يف وظائف التسيري و التسويق  - 

 ؛دعم تطوير القدرة التنافسية  - 

 .ديدةاملساعدة على نشر التكنولوجيا اجل - 

حيث تعترب هذه املراكز هيئات استقبال و توجيه و مراقبة حاملي املشاريع و منشئ املؤسسات و املقاولني و 
تبقي فضاء اإلعالم و املساعدة ملختلف املهن و النشاطات كما تعترب أيضا قاطرة لتنمية روح املؤسسة اليت طاملا 

  األعمال و  رجال  من   كل  بني  جتمع   أا إذ . افتقدها االقتصاد الوطين  عرب خمتلف مراحل تطوره 

املستثمرين،املقاولني و اإلدارات املركزية أو احمللية و مراكز البحث مكاتب الدراسات و االستشارة  مؤسسات 
  .1التكوين و كل من األقطاب التكنولوجية الصناعية و املالية
 للتنشيط االقتصادي،ستعطي دفعة قوية إلنشاء م ص م وبالتايل فان مراكز التسهيل املصممة على شكل هياكل

  .جديدة على املستوى احمللى
إن مهام هذه املراكز املتمثلة يف نشر املعلومة االقتصادية و توفري حافظات للمشاريع و لفرص االستثمار و 

تشار اجلغرايف مما ميكن مرافقة املقاولني احملتملني ستترجم عرب عمليات حوارية، وفق منهجية متوازية إلعادة االن
و ذا تشكل مراكز التسهيل فضاءات للتنشيط . من إعطاء حركية معتربة لالستثمار احمللي و اجلهوي

االقتصادي تستهدف توفري املعلومة و مساعدة الباحثني اجلدد على جتسيد مشاريعهم االستثمارية عن طريق 
  .التصرف لتثمني القدرات اجلهويةالدعم التقين املناسب ووضع مجلة أفكار مشاريع حتت 

 مليون دج بعنوان 108.5 مليون د ج منها 428.5و فيما يتعلق باإلعتمادات املالية، فقد رصيد مبلغ 
 مراكز 07 مليون دج إلجناز 95 مركز تسهيل ، 14الربنامج القطاعي موزعة بني دراسات و يئة و إجناز 

 مليون دج بعنوان العمليات غري املمركزة يف 225 اجلنوب ، تسهيل بعنوان الربنامج اخلاص بتطوير مناطق
  .2 مركز تسهيل11إطار برنامج اهلضاب العليا ألجل إجناز 

  
  
  

                                                           
ص ، 2003 ، 02أمحد محيدوش ، مراكز التسهيل فضاء جديد لبعث اإلستثمار و مرافقة املؤسسة ، جملة فضاءات وزارة الـ م ص م ، العدد 1
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  : مشاتل املؤسسات 3-3-2-2
 املتضمن القانون األساسي ملشاتل 78-03 مث صدور املرسوم التنفيذي رقم 2003- 02- 25     يف 

 عمومية ذات طابع صناعي و جتاري بالشخصية املعنوية و  ، اليت هي عبارة عن مؤسسات1املؤسسات
  2االستقالل املايل و اليت توضع حتت وصاية الوزير املكلف بالـ م ص م 

  3:و تكون املشاتل يف احد األشكال التالية 
  .هيكل دعم يتكفل حباملي املشاريع يف قطاع اخلدمات : احملضنة-          
  .ل دعم يتكفل حباملي املشاريع يف قطاع الصناعة الصغرية و املهن احلرفيةهيك : ورشة الربط  -          
  هيكل دعم يتكفل حباملي املشاريع املنتمني إىل ميدان البحث  : نزل املؤسسات -          

  :ومن مهامها 
  ؛ تطوير التآزر مع احمليط املؤسسايت-          
  ؛ تشجيع بروز املشاريع املبتكرة-          
  ؛ تقدمي الدعم املنشئ املؤسسات اجلدد-          
  .تشجيع املؤسسات على تنظيم أفضل-          

أي أن مشاتل املؤسسات عرب عمليات التأطري و املرافقة ستمكن من مساعدة حاملي املشاريع على إطالق 
شباب غري نشاطهم و جتنبهم مشاكل االنطالق، و سوف متنح هذه اهلياكل خدمات متكاملة للمقاولني ال

املساعدة و االستشارة يف كل نواحي التسيري ،إىل غاية اكتساب اخلربات املطلوبة يف ميدان إدارة األعمال، و 
  .ذا ستساهم املشاتل بطريقة فعالة يف تقليص معدل وفيات املؤسسات

 يف هذا اإلطار  يف اهلضاب العليا و07 مشاتل يف اجلنوب و 5و يف إطار الربامج، مت تسجيل مشاريع إلجناز 
 مليون دج،و بعنوان برامج اهلضاب العليا مبالغ تساوي 50خصصت مبالغ بعنوان برامج اجلنوب تساوي 

و بغرض دخول . 4 مشتلة يف املراكز الصناعية األساسية يف الوطن14 مليون دج إضافة إىل تسجيل 300
زارة امل ص م و الصناعة التقليدية تقنيا يف اال هياكل ملرافقة الطور العلمي فقد مت التعاون مع اسبانيا إلسناد و

  .التنظيمي و العملي واالستفادة من أحسن املمارسات يف هذا امليدان على املستوى األورويب
 كما استفادت هياكل الدعم و املرافقة من التعاون الدويل الذي مكن من حتديد األدوات املنهجية لتدخلها، و 

إن . ز التسهيل لوهران و املركز األورويب للمؤسسات و االبتكار لفالنسيا بإسبانيا كذا إبرام اتفاق بني مرك
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هذه العملية ستمكن من إدامة العمليات املنجزة قبل ذلك يف وهران و توسعه جمال تدخل هذه التوأمة خارج 
  .والية وهران باجتاه الواليات األخرى املستفيدة من هياكل الدعم

  :ن القروض املوجهة للم ص م  تعزيز آليات ضما3-3-3
     إن احلصول على القروض البنكية لتمويل االستثمارات يبقي دوما اإلشكالية الغالبة اليت تستدعي تدخل 

و لقد مكنت املنهجية املعتمدة من طرف وزارة م ص م من إنشاء أجهزة مالئمة لتحسني .الفاعلني املعنيني 
و يف الفصل املوايل سيتم عرض أهم هذه . ت اليت تعترض املستثمرينالوساطة املالية و ختفيف وطأة العقبا

  .آليات مع عرض النتائج احملققة 
  : تدعيم التشاور مع الفضاءات الوسيطة 3-3-4

  :    يف جمال الفضاءات الوسيطة و إنشاء هيئات التشاور و دعم م ص م جند 
  : ص م  التشاور مع الس الوطين االستشاري لترقية امل3-3-4-1

 املتضمن إنشاء الس الوطين االستشاري 80- 03 مت صدور املرسوم التنفيذي رقم 2003-02-25يف     
  :لترقية م ص م إضافة إىل حتديد مهامه املتمثلة يف 

ضمان احلوار و التشاور بصفة منتظمة بني السلطات العمومية و الشركاء االقتصاديني و -          
  سائل ذات األمهية الوطنية و اليت ختص التنمية االقتصادية للم ص ماالجتماعيني حول امل

 ؛تشجيع و ترقية إنشاء مجعيات مهنية جديدة -          

مجع املعلومات االقتصادية لدى اجلمعية املهنية و منظمات أرباب العمل لدى الفضاءات الوسيطة -          
 .طور قطاع امل ص م قصد املسامهة يف اعدد سياسات و استراتيجيات ت

  :و يتشكل الس من اهلياكل التالية 
 عضو من خمتلف اجلمعيات املهنية و 100 عضو و هي مفتوحة إىل 86و اليت انضم إليها  : اجلمعية العامة
  . موجودين ميدانيا9 منظمات أرباب العمل من بني 08 مجعية مهنية و 60ميثل األعضاء 

 سنوات و املوسع إىل رؤساء اللجان 03انتخام من اجلمعية العامة ملدة  يتم 10و عدد أعضائه : املكتب 
  .الدائمة األربعة
  :و هي : اللجان الدائمة

  .اللجنة اإلستراتيجية و دراسة تطوير امل ص م-          
  .اللجنة االقتصادية و املالية-          
 .ديجلنة االتصال و تطوير النظام اإلعالمي االقتصا-          

 .جلنة الشراكة و ترقية الصادرات-          
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 و بالتايل فان إنشاء هذا الس سيمكن السلطات العمومية من احلصول على حماورين ميثلون امل ص م  قادرين 

  .على املسامهة يف إعداد السياسات العمومية عرب مقترحات بناءة تتوخى اإلمجاع املمثل لعامل املؤسسة  
لس على كما قد حرص ا:  

التطبيق التدرجيي لديناميكية تكون مدعمة مبوارد بشرية و مبيزانية تتناسب و العمليات الواجب -          
  ؛تنفيذها و احملددة من طرف أجهزة

التحرك بفعالية لالنتصاب كوعاء لتطلعات و انشغاالت اجلمعيات املهنية و منظمات أرباب العمل  -          
التمويل و ترقية الصادرات و االصالحات اجلبائية و التسهيالت اإلدارية و القانونية و إنشاء ال سيما يف جمال 

 .آلية لدعم البحث واإلبتكار

إتباع خط رئيسي يف أنشطته بوضع كل اإلمكانيات ألجل املشاركة يف إعداد سياسات ترقية -          
 .وتطويرامل ص م

دائمة بفحص احملاور ذات العالقة بترقية و تطوير امل ص م، و أصدرت و يف هذا اإلطار قامت خمتلف اللجان ال
و يف . وثائق للتفكري واإلقتراح تعرب عن املواقف الرمسية للمجلس بعد املصادقة عليها من طرف اهليئات املؤهلة

  :هذا اإلطار قام الس مبايلي 
 م و يتضمن تشخيصا عاما هلا، و يقترح  إعداد التقرير اإلقتصادي الذي يتناول وضعية امل ص-          

  ؛جمموعة من التدابري من شأا ترقية امل ص م و تطويرها
  ؛ إعداد املصطلحات املرجعية لدليل الشراكة-          
 حتضري مسامهته يف حلقات النقاش التحضريية مع ممثلي وزارة التجارة املتمحورة حول محاية -          

  ؛ار مبادئ منظمة التجارة العامليةاإلنتاج الوطين يف إط
  ؛ حتضري مسامهته يف النقاش حول العقد االقتصادي واالجتماعي-          
  ؛ حتضري مسامهته يف النقاش حول املنطقة العربية للتبادل احلر-          
  ؛2003  فرباير25 الصادر يف 80- 03 حتضري تقاريره السنوية طبقا للمنشور التنفيذي رقم -          
  . حتضري مسامهاته يف أشغال اجللسات الوطنية حول استراتيجية و سياسات إنعاش و تطوير الصناعة-          

و قد قام الس من ناحية أخرى بنشاطات على املستوى الوطين و الدويل لترقية و إبراز الس كفضاء 
  .ومة معلومات و موقع واب للتشاور و التبادالت، كما شرع يف اخلطوات الويل إلنشاء منظ

إن القيام ذه العمليات يهدف إىل إحداث رابطة مباشرة و دورية بني الس و اجلمعيات املهنية و منظمات 
أرباب العمل املنضوية فيه ،كما تساهم يف التعريف به على مستوى احمليط املؤسسايت للم ص م ،و خمتلف 

  .شركائه و امل ص م بصفة عامة الستقطاا
وزيادة على ذلك بادر الس عرب جمهودات معتربة إىل إحداث ديناميكية مالئمة النضمام امل ص م إىل 

  .اجلمعيات املهنية و منظمات أرباب العمل ، كما قام بأنشطة لتجميع هذه األخرية انطالقا من تشتتها احلايل
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  :ها  شارك الس يف جمموعة من األنشطة من أمه2006- 2003و خالل الفترة 
  ؛ اجللسات الوطنية للجمعية الوطنية ملؤسسات التكوين املعتمدة-          
  ؛ اللقاءات اجلزائرية الفرنسية لرجال األعمال-          
األيام اإلعالمية و التحسيسية  اليت نظمتها الشركة املالية الدولية حول حمور الصادرات خارج قطاع -          

  .احملروقات باجلزائر
  ؛ األيام الدراسية حول التقييس و القياسة القانونية-          

  . األيام التحسيسية و اإلعالمية حول اتفاقية الشراكة مع اإلحتاد األرويب-          
  :هذا ولقد قام الس بعدة نشاطات يف إطار التعاون الدويل 

بالدعم املؤسسايت نظمت ورشتان اعالميتان مع الطرف اإلسباين و تطبيقا لربامج التعاون يف شقه املرتبط - 
 ، و قد متحورت حول  PIMECبالتعاون مع منظمة أرباب العمل للمؤسسات الصغرية و املتوسطة لكتالونيا

  ؛جتربة املنظمة اإلسبانية يف جمال التكوين املهين املوجه للمؤسسات الصغرية و املتوسطة و إكساا البعد الدويل
 مت القيام بأنشطة بغرض تقوية هياكل الس و متكينه من تصميم و EDPMEمج األورويب بالتعاون مع الربنا-

 ؛إنشاء بوابة واب

مع الطرف األملاين مت تسجيل برنامج لدعم اجلمعيات املهنية و منظمات أرباب العمل لتحسني القدرات -
 .التنظيمية الذاتية للجمعيات و لتشغيلها على تقدمي خدمات ملنتسبيها

  : التشاور مع بورصات املناولة3-3-4-2
 وفقا لتوصيات برنامج األمم 1991 ديسمرب 11 إنشاء البورصة اجلزائرية للمناولة و الشراكة يف      مت

املتحدة للتنمية و منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية و مبساعدة وزارة الصناعة و إعادة اهليكلة و اليت أعطت 
  1 .امة عالقات مناولةدفعا قويا يف جمال إق

 ةو يف الواقع مل يكن هناك نص قانوين صريح يترجم اهتمام الدولة بقطاع املناولة ضمن اخليارات اإلستراتيجي
  2. ص م للنهوض بالقطاع الصناعي يف اجلزائر ، وقد سد هذا الفراغ نسبيا بصدور القانون التوجيهي لترقية امل

 وطنية لتنظيم و ترقية املناولة، و اليت جتسدت يف إنشاء ةائر إستراتيجيو انطالقا من هذا القانون وضعت اجلز
 .الس الوطين للمناولة و كذلك إنشاء شبكة بورصات املناولة

 
 
  

                                                           

- 12اجلزائر  املؤمتر واملعرض العريب األول للمناولة الصناعية، شريعات يف تطوير وتنمية املناولة الصناعية دور الت،العايب عزيوز 1
   http://www.pmeart-dz.org/ar/congre-arab/2eme/doc06-.docوين       على املوقع االلكتر3 ص.15/09/2006

   3 ص،  نفس املرجع2 
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  : إنشاء جملس وطين مكلف بترقية املناولة
ز هذا و بإصدار القانون التوجيهي لترقية م ص م كرست املناولة كآلية مثلى لتكثيف نسيج امل ص م و عز

النشاط بإنشاء هيئة للتنسيق و الترقية الس الوطين لترقية املناولة ، حيث يتكفل بتطوير قدرات املؤسسة 
اجلزائرية يف جمال املناولة و إدماجها يف املناولة الدولية كما يتكفل كذلك بالتنسيق بني بورصات املناولة و 

  :1اليةالشراكة فيما بينهما و لقد أوكلت إليه املهام الت
  ؛ اقتراح كل اإلجراءات املوجهة لتحقيق أفضل تكامل لالقتصاد الوطين -          
  ؛ ترقية عمليات الشراكة مع اآلمرين الوطنيني واألجانب -          
   ؛ تشجيع و حتفيز لقاءات و تظاهرات و أيام دراسية خاصة باملناولة-          
 دف إىل ترقية املناولة على مستوى السوق الوطين و الدويل و كذا اإلشراف على الدراسات اليت-          

  ؛نشر أو طباعة كل املطبوعات اليت هلا عالقة باملناولة 
إنشاء مركز توثيقي مكلف جبمع و استغالل و نشر الوثائق و كل التشريعات اليت هلا عالقة مبجال -          

   ؛املناولة و الشراكة
  ؛شاء بورصة املناولة و الشراكةتشجيع إن-          

العمل على تطوير و حتسني و عصرنة النظام اإلعالمي الذي خيص بالتعرف بني املؤسسات الكربى -         
  .اآلمرة و امل ص م

  :نشاء شبكة لبورصات املناولة و الشراكةا
  برنامج األمم املتحدة للتنمية إن  الربنامج اجلزائري إلنشاء بورصات املناولة والشراكة مت إجنازه مبساعدة من

)PNUD ( 2 :يف إطار مشروعني مها  
 واملخصص إلنشاء بورصة املناولة 1990 املوقع يف سبتمرب ALG/PNUD-DP/01990مشروع -

  .والشراكة اجلزائرية
 واملخصص إلنشاء بورصة املناولة والشراكة  1996 أكتوبر 9 املوقع يف ALG/PNUD/004/95مشروع -

 صة املناولة والشراكة للغربللشرق وبور

                                                           
 املتضمن التشكيلة و التنظيم و التسيري للمجلس ،2003 افريل 22 املوافق 1424صفر 20 املؤرخ يف 188-03  املرسوم التنفيذي رقم  1

  .الوطين املكلف بترقية املناولة

املؤمتر واملعرض العريب األول ،قليدية يف تنمية وتطوير املناولة الصناعيةوالصناعة الت استراتيجية وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة، طاهر سيلم2 
     على املوقع االلكتروين 4 ص2006 /15/09-12اجلزائر ,للمناولة الصناعية

http://www.pmeart-dz.org/ar/congre-arab/1er/doc01%20-.doc
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أما بورصة املناولة والشراكة للجنوب فتم إنشاءها مببادرة من وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة مث أدجمت  
  .ALG/PNUD/004/95يف مشروع 

    :املهام األساسية لبورصة املناولة والشراكة

  1 :تتمثل هذه املهام فيما يلي 
   حول القدرات الصناعية للمؤسسات من أجل الوصول إىل دليل فرص املناولة؛إنشاء بنوك معطيات-          
املشاركة يف نشاطات تكثيف النسيج الصناعي عن طريق تشجيع إنشاء املؤسسات الصغرية -          

 واملتوسطة يف جمال املناولة؛

 ترقية املناولة والشراكة على الصعيد اجلهوي والوطين والدويل؛-          

 استعمال احلد األقصى لإلمكانيات املتواجدة؛-          

 السعر؛/ترقية املنتوج الوطين واملسامهة يف تغطية األسواق الداخلية بواسطة تطوير نسبة النوعية-          

 تنظيم أيام تقنية وصالونات للعرض ليتقارب أصحاب األوامر واملناولني؛-          

 د برامج التكوين و رسكلة رؤساء املؤسسات وكذا تأطريهم ؛املساعدة يف حتدي-          

تأسيس فضاء وسيط حمترف لصاحل املتعاملني والذي ميكن أن يكون مهزة وصل للتشاور مع -          
 .السلطات العمومية

ة و كما تعزم وزارة املؤسسات الصغرية و املتوسطة و الصناعة التقليدية القيام بعملية ربط بورصات املناول
هذه العملية دف إىل وضع حتت تصرف السلطات العمومية و املتعاملني االقتصاديني شبكة .الشراكة بشبكية

  .إعالمية عامة فيما خيص املعطيات التقنية للمؤسسات املنخرطة يف بورصات املناولة و الشراكة
  :إن برنامج ربط هذه البورصات بشبكية حتتوي على عدة مراحل من بينها 

  ؛ربط كل من البورصات األربعة مع الفروع اليت ستنشأ على املستوى احمللي-           
 ؛ربط البورصات اجلهوية األربعة فيما بينها-           

  .ربط البورصات اجلهوية األربعة مع الس الوطين املكلف بترقية املناولة-           
  :2 من ابراز  مكن2007إن تقييم العمليات املنجزة إىل غاية مارس 

  ؛ زيارة ملؤسسات بغرض تقييم طاقتها يف جمال املناولة31-          
 مؤسسة املناولة املنخرطة يف 500 عملية اخنراط جديدة اليت تأيت لتضاف إىل جمموعة 23-          
  ؛البورصات

 ؛ عملية لربط عالقات أعمال جمسدة واقعيا18-          

 ؛ات اقتصادية ذات بعد وطين و دويل تظاهر06تنظيم -          
                                                           

  5ص،مرجع سابق  ، طاهر سيلم1
  22ص. و نشاطات القطاع ، مرجع سابق تقرير حول وضعية تنفيذ مشاريع 2
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 تظاهرة منظمة باجلزائر و 17مشاركة بورصات املناولة و الشراكة رفقة عدد من املنخرطني يف -          
 ؛اخلارج 

و من املرتب ربط بورصات املناولة و الشراكة اجلزائرية بنظريا التونسية حتت إشراف وزارة امل -          
 .نظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، و ذلك بغرض ترقية الشراكة بني مؤسسات البلدينص م بالتعاون مع م

  : تعزيز نشاطات الوكالة الوطنية لتطوير امل ص م 3-3-5
-05     إن الوكالة الوطنية لتطوير املؤسسات الصغرية و املتوسطة املنشأة مبقتضي املرسوم التنفيذي رقم 

 ،تعد أداة الدولة يف جمال وضع حيز 2005 مايو 03 املوافق لـ1426ول  ربيع األ24 املؤرخ يف 165
التنفيذ السياسة الوطنية لتطوير املؤسسات الصغرية و املتوسطة ال سيما يف جمال تكثيف نسيج املؤسسات 

  .الصغرية و املتوسطة و حتسني تنافسيتها
ية املعنوية واالستقالل املايل تعمل حتت حيث تعرف على أا مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخص

ومن , إشراف الوزير املكلف بامل ص م تعترب الوكالة أداة الدولة جمال تنفيذ السياسة الوطنية لتطوير امل ص م 
  :أجل ذلك فهي تتوىل القيام باملهام التالية 

 ؛تنفيذ اإلستراتيجية القطاعية يف جمال ترقية وتطوير امل ص م          -

 ؛ترقية اخلربة واالستشارة املوجهة للم ص م          -

 ؛تقدمي فعالية تطبيق الربامج القطاعية وجناعتها واقتراح التصحيحات الضرورية عند االقتصاد          -

 ؛متابعة دميغرافية امل ص م يف جمال إنشاء النشاط ، توقيفه وتغيريه          -

 نشاط وكذا املذكرات الدورية حول التوجهات العامة للم ص م ،إجناز دراسات حول فروع ال         -

 ؛ترقية االبتكار التكنولوجي واستعمال امل ص م لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال احلديثة          -

مجع املعلومات املتعلقة مبجال نشاط امل ص م واستغالهلا ونشرها بالتنسيق مع اهلياكل املعنية بني -         
  .رامج التأهيل املوجهة لقطاع امل ص م خمتلف ب

كما كلفت الوكالة مبهمة ذات أولوية تتمثل يف جتسيد الربنامج الوطين للتأهيل و اعتمدت تبعا لذلك تنظيما 
  .مكنها من االنطالق الفعلي يف أوىل عمليات التحسيس و اإلعالم حول الربامج الوطنية للتأهيل

 مشاركا و هذا منذ 840 والية و حضرها أكثر من 25ية مست  جتمعات جهو7و يف هذا اإلطار  نظمت
لقد أكدت هذه املبادئ حرص رجال األعمال على اخنراط يف عمليات التأهيل لتحسني .2006فيفري  

 CETتنافسيهم و لقد سجلت أوىل طلبات اخلربة على مستوى الوكالة و معهد تقنيات اإلعالم و اإلتصال 
  .1الذي أختري كمركز خربة

  

                                                           
  19ص.تقرير حول وضعية تنفيذ مشاريع و نشاطات القطاع ، مرجع سابق   1
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  : حتسني تنافسية امل ص م3-3-6
    يعرب برنامج التأهيل عن جمموع اإلجراءات اليت دف إىل حتسني تنافسية املؤسسة، كما انه ال يعترب مبثابة 
إجراء قانوين تفرضه الدولة على املؤسسات االقتصادية، بل عليها املبادرة باالخنراط يف هذا الربنامج أو على 

  .1 تشخيص استراتيجي شامل وبعدها تقوم الدولة مبساعدا بطريقة مباشرة أو غريمباشرةاألقل املبادرة بإجراء
وتكتسي عملية التأهيل أمهية بالغة كوا تعترب مبثابة مرحلة انتقال للمؤسسة من مستوى إىل مستوى آخر يتميز 

ك لتمكينها من مواكبة بالكفاءة و املردودية من خالل تقوية العوامل الداخلية واخلارجية للمؤسسة، وذل
كما أا وسيلة لرفع .التطورات احلاصلة يف امليدان االقتصادي،ولكي تصبح منافسة بنظريا يف الدول األخرى

  .الكفاءة اإلنتاجية للمؤسسات وتعزيز وحتسني قدراا التنافسية ملواجهة املنافسة املتنامية وطنيا ودوليا
 : التالية وتتم عملية التأهيل  عن طريق الربامج

  :  الربنامج الوطين لتأهيل امل ص م 1- 3-3-6
عامل وذلك 20       لقد قامت وزارة امل ص م بتجسيد برنامج وطين لتأهيل امل ص م اليت تشغل أقل من 
ديسمرب 10مهما كان قطاع نشاطهما، ولقد حظي هذا الربنامج مبوافقة جملس احلكومة يف جلسته يوم 

  .2004 مارس 08ء املنعقد بتاريخ  وكذا جملس الوزرا2003
 والية وحبضور 25 أعطت وزارة امل ص م إشارة االنطالقة الرمسية اجلهوية مشلت 2007ويف شهر فيفري 

 .مشارك84

  :أهداف الربنامج الوطين لتأهيل امل ص م 3-3-6-1-1
  2 : م لتصبحيف ظل متطلبات حترير التبادل التجاري فإن هذا الربنامج يطمح إىل متكني امل ص    

 ؛قادرة على التحكم ي التطور احلاصل يف التقنيات          -

 .االبتكار املنافسة على صعيد السعر، اجلودة و          -

 :هذا الطموح يتجسد يف أهداف تدور حول 

 ؛حتضري وتنفيذ سياسة وطنية لتأهيل امل ص م          -

 ؛ الربنامج التفاوض بشأن خمططات ومصادر متويل          -

 .إنشاء بنك معلومات امل ص م           -

و يتطلب تأهيل املؤسسة اختاذ عدة إجراءات و اليت تعمل على حتسني القدرة التنافسية للمؤسسة و متكن نظام 
 3: اإلنتاج من التكيف مع متطلبات السوق الدويل ، و تشمل هذه اإلجراءات ما يلي 

                                                           
1   Rezig kamel –mise a niveau de l’entreprise algérienne , les premières journées des sciences commerciales et 
de gestion , l’école  supérieure de commerce- alger  28-29 juin 2003 , p : 03 . 
2 Étude de faisabilité du programme national de mise à niveau de la PME, Le Ministère de la PME et de 
l’Artisanat, Octobre 2003.p5   

  .25 ص،2007، 34العدد  ، جملة العلوم االنسانية،شروط جناح إتفاق الشراكة األوروجزائري،ناصر مراد  3
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  ؛تاجية و توسيع النسيج الصناعي الوطين  تأهيل األداة اإلن-            
  ؛حتسني طرق اإلنتاج و املراقبة و التخطيط                - 
عصرنة طرق التسيري من خالل إدماج إطارات أجنبية ضمن إدارة املؤسسة قصد التحكم يف   -            

  ؛تقنيات و أساليب التسيري وفق املعايري الدولية 
األولوية  ء االقتصادي للمؤسسات العمومية بتطوير إنتاجها و هيكل أسعارها و إعطاء حتسني األدا-          

  ؛للقطاع اخلاص مع تقليص تدخل الدولة يف األنشطة اإلنتاجية
اجلودة  تشجيع املؤسسات الوطنية على تبين نظام اجلودة ، و احلصول على شهادة مطابقة لنظام    -          

  ؛عكس املستوى الذي وصلت إليه املؤسسات و قدرا على مواجهة املنافسة األجنبية ، و الذي ي ISOالعاملية 
  ؛حتويل التكنولوجيا و اقتناء رخص اإلختراعات -                
  ؛إعداد برامج إعالمية هلا تأثري على القدرة التنافسية للمؤسسة-          
  ؛عن شركاء تدعيم اإلجراءات املتعلقة بالبحث   -               
  ؛جتديد التجهيزات و حتديث تقنيتها و اليت تؤدي إىل ختفيض يف التكاليف و حتسني اإلنتاجية    -               
  ؛دعم اإلمكانيات املالية الذاتية   -               
  ؛احلرص على التوازن املايل   -               
 .ع ترشيد إستعمال القروض التحكم يف حجم و نوعية الديون م  -               

  : صندوق تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة3-3-6-1-1-2
إن صندوق تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية يعد اآللية املالية األساسية لتنفيذ الربنامج 

ى موارده سنويا ، ويتحصل الصندوق علامل ص م الوكالة الوطنية لتطوير وتشرف عليه امل ص م الوطين لتأهيل 
 1 . مليار دج الذي ختصصه احلكومة لتنفيذ الربنامج1من خالل الـ

  :وله كمهام أساسية
  املسامهة يف متويل العمليات املتعلقة بتحسني نوعية التكوين؛-          
 متويل الدراسات القطاعية؛-          

 تقدمي الدعم للمراكز التقنية؛-          

   .  كل العمليات اليت دف لتطوير تنافسية املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائريةاملسامهة يف-          
ألنه (ولتستفيد املؤسسات من دعم الصندوق جيب على املؤسسة أوال أن تعرب عن رغبتها يف الترشح للربنامج 

    :بإرسال ملف للوكالة، يشمل الوثائق التالية) برنامج اختياري

                                                           

سياسات التمويل وأثرها امللتقى الدويل حول ورقة حبث مقدمة ضمن ،متويل عمليات تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة ، عبد احلق بوعتروس1
  14ص،2006  نوفمرب 22 /21بسكرة،   رـخيض حممد جامعة، دراسة حالة اجلزائر والدول النامية–على االقتصاديات واملؤسسات
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   املعلومات اليت ختص املؤسسة املستخرجة من الوكالة؛ وثيقة مأل-           
 نسخة عن السجل التجاري؛-           

 ؛...) االستثمارات، األسواق(مشروع تطوير املؤسسة -           

  .   األهداف والنتائج املرجوة من خطة التأهيل-           
 طلبا دميدة من دعم الربنامج، وذلك بتقوبعد قبول ترشح املؤسسة للربنامج، تستطيع املؤسسة من االستفا

  :لوكالة تطوير مرفوقا مبلف التأهيل؛ والذي يشمل 
 استمارة املشروع؛-           

 تقرير التشخيص االستراتيجي الشامل؛-           

  خطة التأهيل؛-           
ملؤسسة ترغب يف متويل خطتها آليات متويل خمطط التأهيل، مع وثيقة موافقة بنك املعنية إذا كانت ا-           

 التأهيلية عن طريق اإلقراض البنكي؛

للتجهيزات واآلالت كل االستثمارات الالزمة ) Les factures Pro forma(الفواتري األولية -           
 لتنفيذ خطة التأهيل؛

  .هيلاملبالغ الالزمة لكل االستثمارات املادية وغري املادية الالزمة خلطة التأ-           
  :ويقدم صندوق تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة دعمه للمؤسسات املقبولة على النحو اآليت

 دج لكل 600000، ويف حدود %100متويل مصاريف التشخيص االستراتيجي الشامل بنسبة -           
  .مؤسسة

 %.100متويل مصاريف االستثمار غري املادية بنسبة -           

ويكون احلد األقصى لتمويل االستثمارات املادية . من مصاريف االستثمارات املادية% 20ل متوي-           
 . مليون دج لكل مؤسسة5وغري املادية يف حدود 

  : مراحل3ويقدم الصندوق هذا الدعم على شكل منحة، على 
املقبولة واملتفق عليها يف ) املادية وغري املادية(من االستثمارات % 40بعد حتقيق إجناز على األقل -            
  .خطة التأهيل
املقبولة واملتفق عليها يف ) املادية وغري املادية(من االستثمارات % 70بعد حتقيق إجناز على األقل -            
  .خطة التأهيل
  . بعد انتهاء املؤسسة من خطة التأهيل-            

راتب أحد إطارات املؤسسة املتخصصة يف إحدى وإضافة إىل هذا الدعم املباشر، يقوم الصندوق بتسديد 
 مليون لكل 1.2الوظائف املتعلقة بتطوير تنافسية املؤسسة وملدة سنتني، كما يقدم الصندوق دعم يف حدود 
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إن تفصيل الطريقة العملية والوسائط (). ISO 9001-2000(مؤسسة ترغب يف احلصول على عالمة اجلودة 
 ) 4 و3امللحق العملية موجودة يف 

  :الربنامج الوطين لتطوير التنافسية الصناعية3-3-6-2 
   عامال فأكثر،20تقوده وزارة الصناعة والذي يهدف أساسا إىل ترقية تنافسية املؤسسات الصناعية ذات      

الربنامج الوطين لتطوير التنافسية الصناعية  اآللية العملية لتنفيذ FPCI صندوق ترقية املؤسسات الصناعيةويعد 
الذي تقوده وزارة الصناعة، كما يعترب من األدوات املالية العملية املسرية للدعم املايل اليت تقدمه السلطات 

  .اجلزائرية
 : ولتستفيد املؤسسات الراغبة يف تطبيق الربنامج من دعم الصندوق جيب أن تتوافر فيه معايري القبول التالية

 ؛صناعيضرورة كون املؤسسة من القطاع ال-           

 ؛أن يكون للمؤسسة أصول صافية مساوية على األقل لرأمساهلا االجتماعي-           

 ؛أن تكون املؤسسة مسجلة يف السجل التجاري وهلا رقمها اجلبائي-           

 ؛ سنوات3أن تكون املؤسسة قد نشطت على األقل ملدة -           

 . عامال20أن تكون املؤسسة توظف على األقل -           

  :ويقدم صندوق ترقية تنافسية املؤسسات دعمه املايل على مرحلتني
 ختتار املؤسسة مكتب دراسات أو استشاري خارجي للقيام بعملية التشخيص :مرحلة التشخيص  •

االستراتيجي الشامل للمؤسسة ووضع خمطط تأهيل للمؤسسة، يرافقه وضع ملف للحصول على التمويل من 
من تكلفة التشغيل % 80سية الصناعية، ويقدر الدعم الذي يقدمه الصندوق مبا نسبته صندوق ترقية التناف

  . مليار دج1.5الشامل لكن يف حدود 
 :وتكون كاآليت)  شهرا24وتكون املساعدات املالية موزعة على (مرحلة املخطط  •

 ..).لوماتيةتكوين، دراسات، برامج مع(من إمجايل االستثمارات غري املادية % 80-              

 . مليون دج كحد أقصى20من االستثمارات املادية لكن يف حدود % 10 -              

  : EDPME الربنامج األورو متوسطي لتنمية  امل ص م 3-3-6-3
 التقليدية والصناعات واملتوسطة الصغرية الصناعات ووزارة األورويب االحتاد طرف من ممول برنامج هو    

 اورو مليون 57 األورويب االحتاد مسامهة تبلغ .سنوات مخسة ملدة أورو مليون 62.90 قدرها مبيزانية

 املنخرطة املؤسسات حصة فهي اورو مليون 2.5 اما .اورو مليون 3.40 ب اجلزائرية الدولة وتساهم

  الربنامج من واملستفيدة
 :الربنامج نشاطات 3-3-6-3-1

 :التالية الثالثة احملاور ضمن التحرك لنفسه الربنامج سطر املنتظرة، النتائج حتقيق إىل للوصول    
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 : خالل من يكون و :  ص م للم املباشر الدعم

 .تأهيل بعمليات متبوعا للمؤسسات الشامل التشخيص           -

 .بنكبة قروض على للحصول املوجهة التمويل خمططات صياغة           -

 .املؤسسات ومسريي ألصحاب األوىل لدرجةبا موجهة وتدريب تكوين عمليات           -

 :خالل من ذلك يكون و: ص مللم املباشر الدعم تقدم اليت املالية واهليئات املؤسسات مساعدة

 .واملتوسطة الصغرية للمؤسسات موجهة متويل وسائل تطوير يف املالية املؤسسات مساعدة           -

 خمططام متويل يف املؤسسات مساعدة هشان من القروض لضمان صندوق إنشاء           -
  .االستثمارية
   :للم ص م  املباشر الدعم تقدم اليت واخلاصة العمومية واهليئات املؤسسات مساعدة

  .العمل أرباب ومجعيات املهنية اجلمعيات ودعم تقوية خالل من ذلك ويكون
  :القطاعات الصناعية املعنية بالربنامج  3-3-6-3-2

كما يهتم بقطاع اخلدمات املرتبطة مباشرة بالقطاع الصناعي و , امج بالقطاع الصناعي اخلاص      يهتم الربن
  :أهم القطاعات املعنية 

 ؛مواد البناء -           

 ؛الصناعات الغذائية -           

 ؛الكهرباء والصناعات االلكترونية -           

 ؛الصناعات الكيميائية -           

  ؛ النسيج وصناعة املالبس قطاع-           
 ؛قطاع اجللود وصناعة األحذية -           

 .قطاع اخلشب وصناعة األثاث -           

  :  شروط االستفادة من الربنامج 3-3-6-3-3
     لكي تستطيع أي م ص م تنتمي إىل القطاعات الثمانية املذكورة سابقا االستفادة من برنامج تنمية قطاع 

  : بت أا خاص البد أن تث
 ؛ سنوات على األقل 03متارس نشاطها منذ -           

 ؛ عامل 250 عامل وما يزيد عن 20توظف ما ال يقل عن -           

 ؛تقوم بالتصريح بضرائبها بشكل عادي ومنتظم -           

 بشكل عادي وتقوم بتصريح وتسديد مستحقاا, أا منتمية إىل الصندوق الضمان االجتماعي -           
 .ومنتظم
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 :الربنامج ميوهلا اليت التأهيل عمليات 3-3-6-3-4

  1 :     تتمثل أشكال املساعدات املمنوحة من الربنامج األورو متوسطي لتنمية امل ص م فيما يلي 
 :وأمهها : تقدمي اخلربات والكفاءات اإلدارية يف مجيع جماالت نشاط املؤسسة   •

 . اإلدارة املالية ؛ اإلنتاج واملسائل التقنية ؛ التسويق ؛إدارة األعمال -            

 :تكوين إطارات املؤسسة من ناحيتني   •

 ؛تكوين خارج املؤسسة بتنظيم ملتقيات -            

 .تكوين داخل املؤسسة بفضل دورات تدريبية مربجمة -            

 :دعم املؤسسات فيما يتعلق باملعلومات كالتايل   •

 ) .منتجات املنافني والسلع البديلة (املعلومات املتعلقة باملنتجات -            

 املعلومات املتعلقة بالتطورات التكنولوجية -            

 .معلومات متعلقة باملوردين -            

 .الدعم واملساعدة يف البحث عن الشركاء -            

   :  التنظيم املعمول به على مستوى الربنامج3-3-6-3-5
  :    من أجل الوصول إىل األهداف املوجودة اعتمد الربنامج التنظيم التايل 

 فتح مقر مركزي باجلزائر العاصمة  •

 2003 وذلك منذ سبتمرب ؛ غرداية ؛ عنابة ؛ وهران ؛فتح وكاالت أو فروع جهوية يف كل من سطيف  •
 :حيث أن 

 البويرة  ؛ تيبازة ؛بومرداس ؛  البليدة  ؛تيزي وزو؛  اجلزائر العاصمة: الفرع املركزي  باجلزائر العاصمة يضم - 
 .تيسمسيلت ؛املدية  

 . أدرار ؛ إيليزي ؛ ورقلة ؛ الواد ؛ بسكرة ؛األغواط ؛ اجللفة  ؛غرداية: فرع اجلنوب  غرداية و يضم - 

  .أم البواقي؛ تبسة  ؛ سوق أهراق ؛ قسنطينة ؛ قاملة ؛ الطارف ؛فرع الشرق  عنابة  ويضم عنابة - 

  ؛ تيارت؛ معسكر ؛ سيدي بلعباس ؛ مستغامن ؛  سعيدة ؛ تلمسان؛الشلف : فرع الغرب  وهران  ويضم - 
 .بشار ؛ غليزان  ؛عني تيموشنت ؛النعامة  ؛عني الدفلى  

 . جيجل ؛ باتنة ؛ جباية ؛ميلة ؛مسيلة  ؛ برج بوعريريج ؛فرع مركزي بالشرق  سطيف - 

 :الربنامج مينحها اليت املساعدات 3-3-6-3-6

 منح يتم العملية، له املوجهة احملور ووفق الربنامج نشاط جماالت ضمن تدخل اليت العمليات إطار يف    

 :التايل الشكل على مالية مساعدات 

                                                           
   .346-345لطاهر ، مرجع سابق ،صبن يعقوب ا   1
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 هو ا يقوم الذي أن باعتبار للمؤسسة بالنسبة جمانية فالعملية : مسبق بتشخيص األمر يتعلق عندما -

 .الرئيسي املقر مستوى على املتواجدين اخلرباء احد أو اجلهوي الفرع مسؤول

 عاتق على والباقي العملية تكلفة من % 80 الربنامج يتحمل : شامل بتشخيص األمر يتعلق عندما -

 املؤسسة

 تكلفة من % 80 الربنامج يتحمل :األساسي أو الرئيسي النوع من تأهيل بعملية األمر يتعلق عندما -

 املؤسسة اتقع على والباقي العملية

 تكلفة من% 50 إىل % 30 من الربنامج يتحمل :الثانوي النوع من تأهيل بعملية األمر يتعلق عندما -

 املؤسسة عاتق على والباقي العملية

 عليه تشرف الذي الربنامج عكس وعلى الربنامج هذا طرف من املايل الدعم أن اإلشارة جتدر

 شكل على بل للمؤسسات متنح تعويضات شكل على تكون ال املالية املساعدات فان الصناعة، وزارة

 .العملية تكلفة من جلزء الربنامج حتمل

  :   الربنامج طرف من املعتمدة املنهجية 3-3-6-3-7

 : يلي ما إتباع على ترتكز نشاطه يف الربنامج يعتمدها اليت املنهجية إن    

 باالخنراط إقناعها وحماولة الربنامج من الستفادةا ميكنها اليت تلك على والتعرف املؤسسات من التقرب -

 ؛الربنامج يف 

 ؛مسبقا موضوعة شروط وفق املستفيدة املؤسسات انتقاء -

 ؛للمؤسسة مسبق تشخيص بعملية القيام -

  التشخيص نتائج دراسة بعد ا القيام يرغب تأهيل عملية أول حول املؤسسة مسريي مع االتفاق -
 ؛املسبق 

 القيام يرافق .خمتصني خبريين من مكون فريق أو خبري طرف من التأهيل عملية تنفيذ يف الشروع -

 ؛مفصل تأهيل خمطط وصياغة وحمليطها للمؤسسة معمق بتشخيص القيام العملية ذه 

  .املستفيدة املؤسسات تأهيل برنامج تنفيذ متابعة -
 

    2007:1حصيلة الربنامج سنة 8 -3-3-6-3
 مؤسسة صغرية ومتوسطة يف مسار حقيقي للتأهيل وفق 448 مت تسجيل دخول 2007يف اية جوان 

وقد .  باجلنوب% 11 بالغرب و% 19 بالشرق و% 34 بالوسط % 36:التوزيع اجلهوي التايل 
 % 11 والصناعات الكمياوية % 28الصناعات الغذائية : مست عمليات التأهيل قطاعات النشاط التالية
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 % 8 والصناعة الكهربائية واإللكترونية % 11ناعة امليكانيكية والتعدينية  والص% 11ومواد البناء 
  .إخل..% 6والصناعات النسيجية و األلبسة 

 15 واجلودة % 26 واإلنتاج % 36التسيري وإدارة األعمال : وقد مست عمليات التأهيل ااالت التالية
  . % 9 والتسويق % 14 واجلوانب املالية %

 تعد مثرة اهود املتواصل املبذول من طرف وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة والصناعة إن هذه النتائج
 % 63التقليدية وبعثة اللجنة األوروبية ووحدة تسيري الربنامج؛ ولقد مسحت هذه احلصيلة بتسجيل أن نسبة 

مي وبنية التكاليف و من املؤسسات تعترب بأن عمليات التأهيل كانت ذات أثر إجيايب على املستوى التنظي
  .األعباء ونوعية التسيري

 مت إعداد الربنامج الثاين 2008-2010 (PIN)إضافة إىل ذلك ويف إطار الربنامج االستداليل الوطين 
ويأيت هذا الربنامج . املخصص للمؤسسات الصغرية واملتوسطة بالتعاون مع خرباء بعثة اللجنة األوروبية باجلزائر

 ضمن رؤية تستهدف إدامة عمليات التأهيل وإطالق عمليات EDPMEاجتة عن برنامج لتدعيم املكاسب الن
وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ) إلرساء املعايري يف املؤسسات لصغرية واملتوسطة(حيازة أنظمة ضمان اجلودة 

  ةكعوامل أساسية يف تنافسية املؤسسات الصغرية واملتوسط
   :التعــاون و الشـراكـة 3-3-7

 اتفاق الشراكة مع االحتاد (متاشيا مع السياق اجلديد لالقتصاد العاملي و تأثرياته على االقتصاد اجلزائري     
 تبنت وزارة امل ص م و الصناعة التقليدية، يف جمال ) األوريب و االنضمام املرتقب إىل املنظمة العاملية للتجارة
ن املمارسات يف جمال التسيري الراشد للمؤسسة و التعاون الدويل، استراتيجية دف إىل استقطاب أحس

  .اخل...التحويل التكنولوجي و االبتكار و ترقية الشراكة
ويف هذا اإلطار، مت بعث عدة مبادرات بالتنسيق مع وزارة الشؤون اخلارجية، كللت بالتوقيع على برتوكوالت 

كاء، السيما مع دول سوريا، تونس، و مذكرات تفاهم يف جمال امل ص م و الصناعة التقليدية مع عدة شر
سلطنة عمان، تركيا، الربتغال، الفيتنام، اندونيسيا، الصني، باكستان، نيجرييا، اسبانيا، بولنيا، كرواتيا، كوريا، 

   1 .اهلند و إيطاليا
 فقد ص م، ويف هذا السياق، تتسم العالقات مع إيطاليا بوطادا، كما تبشر بأفاق واعدة للتقارب ما بني امل

 بالتوقيع على اتفاق إطار للتعاون املايل يف جمال ترقية 2006 ديسمرب 05تدعمت مذكرة التفاهم املمضاة يف 
  . و تطوير مشاريع الشراكة بني املؤسسات اجلزائرية  و نظرياا اإليطالية

قات شراكة مع ويف هذا الصدد، مت إطالق عملية منوذجية لتحديد املؤسسات اجلزائرية الراغبة يف ربط عال
املديريات  (عملية التحديد هذه اليت متت مباشرا على مستوى اهلياكل الالمركزية للوزارة.نظرياا اإليطالية
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 غرف التجارة و الصناعة، بورصات املناولة   و الشراكة، الس الوطين )الوالئية للم ص م و الصناعة التقليدية
املتوسطة، منظمات أرباب العمل و اجلمعيات املهنية، مكّنت من االستشاري لترقية املؤسسات الصغرية و 

مشروع موزع حسب  406مؤسسة راغبة يف تطوير عمليات الشراكة من خالل اقتراح  297حتديد 
 :قطاعات النشاطات،وهذا ما يوضحه اجلدول  التايل

  عدد املشاريع حسب قطاعات النشاط :18جدول رقم 

  عدد املشاريع  قطاعات النشاطات

  117  الصناعة الغدائية

  62  احلديد و الصلب

  44  مواد البناء

  41  الكيمياء و البالستيك

  35  اخلدمات

  33  الفالحة و الصيد البحري

  22  البناء و األشغال العمومية

  15   اخلشب و الورق

  15  صناعة النسيج

  8  صناعة اجللد

  6  الصحة

  4  املناجم و احملاجر

  2  الصناعة التقليدية

  2  لطاقة املتجددةا

 34ص. تقرير حول وضعية تنفيذ مشاريع و نشاطات القطاع ، مرجع سابق: املصدر

 
  
  

  :كما مكنت العمليات األخرى للتعاون من إجناز
اهلدف منه املسامهة،  "  PME/CONFORM:     "  مشروع استشارة و تكوين يف جمال امل ص م   •

ال التسيري، يف تعزيز تنافسية امل ص م، حيث خصص هلذا من خالل خدمات االستشارة و التكوين يف جم
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 أورو حيث تتكفّل احلكومة األملانية بضمان التمويل يف  حدود 5.980.000الربنامج غالف مايل يقدر بـ 
 1 :، و حقق هذا املشروع النتائج التالية% 90

هوية، حيث مت تعزيز قدرام يف  مكون ملراكز الدعم اجل- خبري44 التكوين و حتسني املستوى لـ -           
  ؛جمال التكوين و االستشارة

 ؛املستشرين يف عمليات التشخيص العام للم ص م ) تدريب (  مرافقة -           

مسهلة لطريقة إنشاء املؤسسات و تكوين املقاولني الذين سامهوا بدورهم يف /  مسهل28 تكوين -           
  . املصغرة لدى اجلمعيات املهنيةمرقي املؤسسات/ منشىء  96تكوين 

هذا املشروع املوضوع حيز التنفيذ  مكن: مشروع  دعم منظمات أرباب العمل و اجلمعيات املهنية  •
 أورو ممتد على فترة 1.533.000، واملخصص له غالف مايل يقدر بـ )GTZ( مبساعدة الطرف األملاين

 .و التنظيم سنوات ، من تعزيز قدرات التسيري والتحليل ) 3(ثالثة 

مكن هذا املشروع املنجز : مشروع  الدعم املؤسسايت للمجلس الوطين االستشاري لترقية امل ص م  •
  .باملساعدة التقنية و املالية للطرف األسباين من تطوير الس و حتسني منط سريه و كذا تعزيز قدرات أعضائه

يف إنتاج اخلزف اجلزائري من خالل إنشاء مشروع  تثمني و احملافظة على املهارات احمللية املتخصصة   •

( هذا املشروع حيز التنفيذ باملساعدة التقنية و املالية للطرف األسباين   وضع:شبكة للتسويق يف اسبانيا  
  ). أورو 220.000 أورو، متويل اسباين  بـ 60.000متويل جزائري بـ 

  :كما يرتقب أيضا الشروع يف العمليات التالية
  ؛الستفادة من اخلربة اإليطالية يف جمال إنشاء جممع  للم ص م املصدرة ا-           
 املساعدة التقنية االسبانية من أجل إنشاء مركز تكنولوجي للصناعة الغذائية بالتعاون مع املركز -           

   ؛التكنولوجي االسباين
تل املؤسسات من خالل تكوين  دعم الطرف التركي النطالق عمل احملاضن التكنولوجية و مشا-           

  .مسريي هذه اهلياكل و كذا حتويل االستراتيجية و املهارات
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  :خـالصـة الفـصـل 
     من خالل ما سبق يتجلى لنا  أن امل ص م نالت اهتماما كبريا من قبل الدولة يف إستراتيجيتها التنموية ، 

صادية واالجتماعية للبالد ، ويتضح ذلك من خالل وذلك قصد الرفع من مسامهتها يف حتقيق التنمية االقت
التشريعات املختلفة اهلادفة إىل تشجيع االستثمار يف القطاع اخلاص والتشريعات املتعلقة بقطاع امل ص م بصفة 

 ، األمر الذي انعكس على تطورها ، حىت و إن 2001مباشرة و أمهها القانون التوجيهي لترقية امل ص م لسنة 
  .سامهة امل ص م يف املؤشرات االقتصادية العامة بسيطة لكنها تعرف تزايدا مستمرا كانت نسبة م

     إال أن امل ص م يف اجلزائر تبقى تعاين من العديد من العراقيل اليت حتد من تطورها وسرعة انتشارها ، واليت 
حلكومية الداعمة هلذا القطاع حتول دون حتقيق التميز يف أدائها،وهذا ما استدعى إنشاء العديد من املؤسسات ا

  .وتوفري الظروف املالئمة لنشاطه 
 
  
  
 
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 174 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

آليات دعم تمويل المؤسسات آليات دعم تمويل المؤسسات آليات دعم تمويل المؤسسات آليات دعم تمويل المؤسسات : : : : الفصل الرابع الفصل الرابع الفصل الرابع الفصل الرابع 

  الصغيرة و المتوسطة في الجزائرالصغيرة و المتوسطة في الجزائرالصغيرة و المتوسطة في الجزائرالصغيرة و المتوسطة في الجزائر
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آليات دعم متويل املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف : الفصل الرابع 

  .اجلزائر

  
  :متهيد

 جتاوزت قد ,للتنمية املرصدة اإلستراتيجيات خمتلف ضمن باألولوية حضيت املتقدمة الدول يف إن امل ص م 

 تنويع بفضل مصادر،وذلك عدة من التمويل على باحلصول املتعلقة تلك سيما ال تنميتها صعوبات من الكثري

 ميكنها مبا البنوك مستوى على حديثة تقنيات استخدام و ابتكار و التمويلية بالسوق املتاحة التمويلية اخلدمات

  الوقت الذي مازالت يف . القطاع هذا خدمة حنو التوجه مث من و التكاليف و املخاطر يف التحكم من

 ابرز من التمويل مشكلة تعترب ؛إذ املشكالت من العديد تواجه خاصة اجلزائر و عامة النامية الدول يف امثيال

 حيث يتلخص  هذا املشكل يف كون أن امل ص و م هي عبارة التوسع و االنطالق مرحلة يف تطورها يعيق ما
 مبستويات خماطرة عالية مقارنة باملؤسسات كبرية احلجم، نظرا إلرتفاع معدالت الفشل عن مؤسسات متتاز

  .فيها األمر الذي يضعف من قدرا التفاوضية أمام البنوك واملؤسسات املالية
 خمتلف صيغ الدعم  فقد قامت اجلزائر بوضع نظرا ألمهية الدعم احلكومي يف توفري املوارد املالية للم ص و م و
لنهوض بقطاع امل وحماولة ا. احلكومية املباشرة والغري مباشرة دف احلد ولو نسبيا من مشكل التمويل ايلامل

  يشكل مفتاحاً مهماً خللق فرص العمل وللتنمية االجتماعية واالقتصادية املتكافئة الذي ص و م
ودف  , أنظمتها املاليةوملا كانت صيغ الدعم املايل للم ص و م ختتلف من دولة ألخرى حسب مستوى تطور

فقد مت ختصيص اجلزء االستفادة والتعرف على خمتلف صيغ الدعم املايل املتوفرة للمؤسسة الصغرية واملتوسطة 
ته جتزئو مت  ,جمال دعم وتطوير هذه املؤسسات  يف   جتارب بعض الدولاألول من هذا الفصل للتعرف على 

تجارب الدول ل القسم الثاين خصص و جتارب الدول املتقدمة  إىل  القسم األول  سيتم التطرق فيهإىل قسمني 
 . النامية

  .ة يف اجلزائرآليات الدعم املايل املوجهة للمؤسسات الصغرية واملتوسطفسيتم التطرق إىل أما اجلزء الثاين 
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  :  آليات الدعم املايل املوجهة للمؤسسات الصغرية و املتوسطة يف بعض الدول4-1
ا ألمهية امل ص م و مسامهتها الفعالة يف االقتصاد الوطين ، عملت دول عديدة متقدمة و نامية على      نظر

زيادة فعالية و كفاءة هذه املؤسسات خصوصا فيما يتعلق منها باال التمويلي ، و مت ذلك من خالل املسامهة 
 .أو العمل على إجياد برامج و آليات دعم هلذه املؤسسات

رة إىل أن جتارب الدول املتقدمة يف جمال دعم امل ص م هي أكثر جناحا و فعالية من جتارب الدول و جتدر اإلشا
النامية ملا توفره هذه الدول من وسط اقتصادي أكثر استقرار و مالئمة ملمارسة األنشطة االقتصادية املختلفة 

  .للمؤسسات إضافة إىل أا متتلك أنظمة مالية أكثر تطورا
  :بعض الدول املتقدمة  جتارب 4-1-1

من حتقيق التوزيع       رغم أن أغلبية الدول املتقدمة حتتوى على أنظمة مالية متطورة واليت تتمكن من خالهلا
األمثل لالدخار العام ، مما جيعل ألصحاب الـ م ص م و الفرص األكرب للحصول على رؤوس األموال من 

 تقدمي الدعم املايل للم ص م اليت ال متلك القدرة على جلب إال أا يف نفس الوقت حتاول. خمتلف املصادر
  .    األموال من املصادر اخلارجية و اليت غالبا ما تكون مؤسسات حديثة النشأة

  : التجربة األوروبية 4-1-1-1
إن معظم الدول األوروبية تقدم دعم مايل للـ م ص م اليت ال متلك القدرة على احلصول األموال من      
  .صادر اخلارجية خاصة منهم املؤسسات حديثة النشأةامل

و تعترب أنظمة الضمان من أهم الوسائل املعتمدة لتسهيل احلصول على متويل الـ م ص م و هذه األنظمة 
موجودة منذ سنوات يف العديد من البلدان ، حيث تعمل على مبدأ تقسيم املخاطر بينها و بني البنوك مما 

و بالتايل . املخاطرة اليت يتحملها البنك وحده من خالل متويله للم ص م سيعمل على ختفيض درجة 
فاملؤسسات اليت تعاين من صعوبة احلصول على التمويل من املصادر اخلارجية ميكنها اإلستفادة من التمويل 

  .باإلقتراض مبساعدة هذه الصناديق
ل تقدمي النصح و اإلرشاد هلذه إضافة إىل أن هذه الصناديق توفر خدمات و مساعدات حملية من خال

 .املؤسسات

  :1و نظام ضمان القروض للـ م ص م يف الدول األوروبية يأخذ شكلني
  :.Les Fonds de garantie des emprunts صناديق ضمان القروض

هي صناديق ممولة من طرف احلكومات املتمثلة يف السلطات احمللية أو وطنية ، حيث تعمل على تقدمي       
نات للمؤسسات إما بشكل غري مباشر من خالل إعادة ضمان القروض املقدمة من طرف مجعيات ضما

  .لبعض هذه الصناديق منح قروض مباشرة للـ م ص م الضمان املتبادل ، كما ميكن
                                                           

1  Commission européenne, l’accès au Financement pour les P M E , observation de P M E Européennes , 
rapport 2003/ n°2 - p 37  
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  : Les association de garantie mutuelle مجعية تبادل الكفاالت
ملتخصصة أو الغرف التجارية ، و يف بعض احلاالت بالشراكة       يتم إنشاؤها من طرف امل ص م أو اللجان ا

حيث تقوم مجعيات الضمان املتبادل بالتفاوض أمام . مع البنوك ،وهذا عن طريق التجمع يف شكل تعاونية 
البنوك للحصول على قروض بصفة إمتيازية ، كما أا توفر خدمات أخرى للمؤسسات ، و سيتم توضيح 

  . جتربيت إيطاليا و إسبانياذلك أكثر من خالل عرض
و جتدر اإلشارة إىل أن نظام صناديق ضمان القروض هو األكثر استخداما من نظام مجعية تبادل الكفاالت، بل  

  .و يف بعض البلدان فإن هذا األخري غري موجود
 :    و هذا ما يوضحه اجلدول التايل

  . الدولتوفر خدمات الضمان و كذا نسبة الضمان حسب : 19جدول رقم 

    نظــام صناديـق ضمان القــروض

  البلـــــد

  

  نظـام تبادل الكفاالت

  نــسبة الــضمان  توفـــر اخلدمــة

  النمســـــا

  بلجيــــــكا

  دامنــــــارك

  اليــــــونان

  إســـــبانيا

  فرنســـــا

  فرلنـــــدا

  إيرلنــــدا

  إيطاليـــــا

  لكسمــبورغ

  برتغــــال

  هولنـــــدا

  ســـــويد

  بريــــطانيا

  نرويــــج

  ســـــويد

  أملانيـــــا
  

-  
-  
-  
-  
X 

X 

- 

- 

X 

X 

X 

- 

- 

X* 

- 

X 

x 

X 

X 

X 

- 

X 

X 

X 

- 

X 

- 

X 

X 

- 

X 

X 

X 

X 

  

50 - 100 %  
70 - 75  %  
 50  - 66%  
-  

100%  
40 - 70 %  
30 -75  %  
-  

  غري متــوفر
-  
50 - 75%  
50%   
-  
70 - 85%  

  غري مـــتوفر
50 -60  %  
80 - 100 %  
  

source : commission européenne l’accès au Financement pour les PME op,               
cit. p 40. 

X : غري موجود   : –. موجود .X *  : 2002الربنامج مت غلقه يف ديسمرب.  
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املايل  فإن أنظمة الدعم 2002  لـ ENSRوحسب الدراسة اليت قامت ا الشبكة األوروبية حول امل ص م 
  :األكثر إستخداما من طرف امل ص م األوروبية جاءت على الشكل املوضح يف اجلدول التايل 

 2002-2000نسبة استخدام خدمات الدعم املايل املقدمة للـ م ص م خالل الفترة  : 20اجلدول رقم 

  .حسب مدة نشاط املؤسسة

م ص م مدة نشاطها أقل   خدمات الدعم املايل

   سنوات05من 

 مدة نشاطها من م ص م

   سنوات5-10

  سنوات10م ص م نشاطها 

  %8  %11  %12  أنظمة ضمان القروض

  %1  %2  %2  أنظمة الضمان املتبادل

  %2  %2  %2  دعم يف أسعار الفائدة

مساعدات غري مسترجعة 

  يف األموال اخلاصة

2%  1%  2%  

عدم اإلعتماد على الدعم 

  املــــــايل

78%  80%  84%  

  %5  %6  %6  عدم وجود أجوبة

  %100  %100  %100  اموع بالتقريب
 

source : commission européenne, l’accès au Financement pour les PME op, cit. 
p 40. 

من امل ص م  %10من خالل اجلدول نالحظ أن أنظمة ضمان القروض هي األكثر استخداما حيث متثل حوايل 
  .لدعم املايل  بالنسبة لباقي صيغ ا% 2اليت تعتمد عليه و 
  1 : من امل ص م ال تستفيد من الدعم املايل املباشر و هذا راجع اىل أن %80كما أن أكثر من  

   من أصحاب الـ م ص م يعتربون أم ليسوا يف حاجة اىل أي نوع من الدعم املايل% 70-          
  يل ، من أصحاب الـ م ص م ال يعلمون بوجود أنظمة الدعم املا14%-          
  . من الـ م ص م اليت تستفيد من الدعم املايل هي مؤسسات حديثة النشأة أو يف طور 6%-          

  
  
  
  

                                                           
1 Commission européenne, l’accès au Financement pour les P M E, op cit - p 41  
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 : التجربة اإليطاليـة 4-1-1-1-1
يعترب النموذج الصناعي اإليطايل أحد النماذج الناجحة عامليا ، و املتميز بكونه يعتمد على التنمية الداخلية       

  .ملتأصلة يف اتمع اإليطايل و الذي يعترب سر جناح النظام الصناعي اإليطايلمن خالل امل ص م ا
  أي جمموعة متخصصة من الشركات املستقرة يف منطقة جغرافية و SME clusterو تعرف امل ص م باسم 

 الواحدة تقوم بتصنيع منتوج معني ، حبيث يتم التعاون و التنسيق بني الشركات املشاركة يف اموعة الصناعية
، فتكمل الشركات بعضها البعض حيث تعمل على تقسيم مراحل اإلنتاج فيما بينها لسهولة و سرعة إجناز 

  .1العمل
كما أن بنية القطاع الصناعي يف إيطاليا ختتلف عن تلك املوجودة يف البلدان األوروبية ألا تنتج بشكل أساسي 

و تلعب فيها كثافة رأس مال التصنيع و عمليات اإلنتاج . سلع اإلستهالك النهائي و السلع متوسطة التقنية
إضافة إىل أن . املتقدمة دورا بسيطا ، و ال تستخدم التكنولوجيا العالية و تكون بضاعتها قليلة احلركة اخلارجية

الشركات اإليطالية هي أصغر من نظرياا األوروبية بشكل عام، باستثناء صناعات السيارات و التجهيزات 
  .كتبيةامل

، أن األمهية احملدودة للمشاريع متوسطة احلجم Banks of italyو لقد أظهر قسم األحباث يف مصرف إيطاليا 
تصبح كبرية يف حال تصنيفها على أساس ملكيتها ،ألا غالبا ما تتجمع على شكل جمموعات ضمن تنظيمات 

 750.000ففي إيطاليا . املشاريعتسمى إحتاد الشركات و يعكس مستوى التوظيف فيها ضخامة عدد هذه 
 عمال ،و هذه املشاريع عبارة عن شركات تعمل جنبا اىل جنب 10مشروع صغري يشغل كال منها أقل من 

  . مشروع فردي 2.300.000يصل عددها إىل 
 شركة إلنتاج الكراسي متنافسة فيما بينها ، لكنها تتعاون بشكل إختصت فيه كل 250 ففي الشمال اإليطايل 

ة جبزء من تلك الصناعة فحققوا إنتاجية عالية و نوعية ممتازة منافسة عامليا ، و يف هذا السياق فإن منظمة شرك
Conformation   اإلحتاد التجاري اإليطايل العام يضم هذه املشاريع و يعترب أكرب ممثل يف إيطاليا ألنه يضم

  .2 من قطاعات التجارة و السياحة و اخلدمات750.000من 
  :3كن تلخيص دورها مع املصارف مبايلي و مي

   ؛ تشريع عمليات التحقق من املشاريع و إجراءات منح القروض-          
  ؛ املصادقة على الكفاالت املقدمة -          

                                                           
 امللتقي الدويل حول متطلبات تأهيل م ص م حبث مقدمة ضمن ورقة ، ية م ص م و الدروس املستفادة ،ول ، بعض التجارب الدولية يف دعم و تنمت حممد را 1

  173  ،  ، ص2006أفريل - 18- 17الشلف ، يومي , حسيبة بن بوعلي يف الدول العربية ، جامعة 
قتصاد السورية  سامر مظهر قنطقجي ، متويل املشروعات الضغرية و املتوسطة احلجم ، دراسة مقارنة بني جتربتني اإليطالية و السورية ، جريدة اإل  2

  http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Finance/SME.htm : على املوقع االلكتروين.2ص ، 2003-14-13، 92عدد 
  3ص،.  املرجع نفسه  3
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  ؛ التمويل الصحيح لإلحتياجات األنسب -          
  . الوصول إىل تكلفة حقيقية لألموال املقترضة-          
جه التمويل طويل األجل بأشكاله العديدة إىل مقابلة التطورات املتنامية لألصول الثابتة ، ما يرتبط غالبا بينما يتو

بنظام الكفاالت اليت تساعد يف التقليل من خماطر رأس املال ، كما أن مصدر األموال يف هذه احلالة هي 
  .املصارف ذاا و نادرا جدا ما تكون من األموال اخلاصة

   :Mutual garantées sociéties بادل الكفاالت و امل ص ممجعيات ت

       إن مجعية تبادل الكفاالت ما هي إال مبادرة و ضعتها الدوائر االقتصادية و االجتماعية كغرف التجارة و 
إحتادات األعمال التجارية و املصارف و غريها خلدمة م ص م يف جمال التمويل ، لتكون مبثابة حلقة وصل بني 

و هلذا الغرض تؤسس صناديق الكفاالت من قبل . السلطات العامة – املصارف –امل ص م : الثة أطراف ث
الدول أو إدارات املناطق كأداة كفالة يف جمال خدمة امل ص م، و تتدخل هذه الصناديق مباشرة إجتاه امللتزم أو 

 تأثري فعال بني القطاعني العام و كضمان لإللتزام املأخوذ من قبل مجعيات تبادل الكفاالت مما يؤدي إىل
و تسعى كل من مجعيات تبادل الكفاالت و صناديق الكفاالت للوصول إىل احلل األمثل الستثمار . اخلاص

القروض يف امل ص م و اليت عادة ما تفتقد إىل الضمانة الضرورية املطلوبة من املصارف مما يؤدي إىل تشكيل 
  .عالقة ثابتة على املدى الطويل

و إىل املؤسسات ) حديثة التكوين(  عليه تتوجه هذه اجلمعيات إىل املؤسسات الفردية و املؤسسات الصغرية و
اليت تتوسع بسرعة، فتحسن من معنوياا و تزيد كفاءاا عن طريق اخلربة و التدريب و املهارات و تقييم 

 تزويدها مبعلومات ميدانية حول القطاع األعمال و األمور التقنية و املساعدة على إجناز خطط العمل و كذلك
كما أا تسعى إىل تأمني بنية مالية مناسبة و إىل . إخل...و مدى تطوره التقين و التسويقي و الوضع التنافسي

  .حتسني شروط اإلقتراض و تزويد املؤسسات بالنصح و اإلشراف مبا يتعلق باإلدارة املالية
 و ذلك بسبب الدراسات العميقة % 1عمال هذه اجلمعيات ال يتعدى و من املفيد ذكره أن نسبة الفشل يف أ

  .1و اإلنتقاء من املؤسسات طالبة القرض و املنح
  :2و تنقسم املنح اليت تقدمها مجعيات تبادل الكفاالت إىل نوعني 

ية حيث تساهم الغرف التجارية و غريها يف إعادة رسم السياسة النقدية و التمويل : منــــح إجتماعية-
من خالل مسامهات أعضائها يف رأمسال املستثمر ، كما حتاول إقناع أعضائها بسداد القروض و تساهم 

  . من القروض اليت تقدمها املصارف خلفض األخطار%50مجعيات تبادل الكفاالت هذه يف كفالة 
ن املبالغ املقترضة  م%10و ذلك بسداد املنح مباشرة إىل املشروع أو بتقدمي كفالة بنسبة  : منـــح مالية-

مما حيسن شروط هذه القروض لتعمل بشكل أفضل مما يضفي على النظام األمن و القوة ، و ميكن تقدمي 
                                                           

  .4صسامر مظهر قنطقجي ، مرجع سابق،   1
  .5ص ،نفس املرجع    2
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 5000املساعدات املالية للمشروع اليت تتوطن يف مناطق حمددة على شكل مساعدات فورية قد تصل إىل 
  :و ميكن تلخيص ما سبق يف اجلدول التايل.يورو 

  . منوذج متويل الـ م ص م يف إيطاليا :21جدول رقم 

  نســــــبة التمويل  مصــــــدر التمويل

  % 35 – 25  رأس مال مسدد من قبل مالك املؤســـــسة
  التمـــــويل من املصـــــــارف

100%  10%  
متنحها املصارف عشرة أضعاف 

  الكفاالت
  كفاالت نصفها معطى من املنح

  
20%  

  % 50- 40  مــــــــــــــنح

 5سامر مظهر قنطقجى ، مرجع سابق،ص : املصـــــدر

  : نظام تبادل الكفاالت اإلسباين 4-1-1-1-2
  :1      هناك هيئتان ماليتان لتقدمي الدعم املايل للم ص م يف إسبانيا مها 

الشركة اإلسبانية إلعادة  و SGR/ Sociedades de grantia Réciprocaمؤسسات الضمان املتبادل 
،دور هذه  املؤسسات يتمثل   CERSA/ Compania Espagnole de Reafianz Amiento انالضم

و عالوة على . يف تقدميها للضمانات الالزمة للم ص م من أجل احلصول على القروض البنكية طويلة األجل
 ص  و م الراغبة يف ذلك فإا تقوم بتقدمي املساعدة املالية و تقدمي املشورة و النصائح ألعضائها وهلذا فعلى امل

اإلستفادة من خدمات هذه اهليئات املالية عليها أن تكون مسامهة فيها، كما أا تقوم بفتح خط قرض مع 
أما بالنسبة لدور  للشركة اإلسبانية إلعادة الضمان  .املؤسسات املالية ملنح قروض الـ م ص م بشروط مناسبة

)CERSA(من طرف مؤسسات الضمان املتبادلالضمانات املقدمة ، فيتمثل يف تدعيم  SGR ،للم ص م
من دفع ديوا للبنك املقرض، فإن هذا البنك يسترجع )  SGR(ذا مل تتمكن مؤسسة ما مسامهة يف فمثال إ

يف حني أن هذه األخرية، وفقا للعقد .  بوصفها الطرف الضامن للقرض)SGR(املبلغ املقترض من مؤسسة 
، ميكنها طلب نسبة من املبلغ املسدد للبنك )CERSA(سبانية إلعادة الضمان املربم بينهما وبني الشركة اإل

  2.حسب اإلتفاق
 مؤسسة اليت استفادت من 60.000 مت إحصاء أكثر من 2001 – 1978فخالل الفترة املمتدة من 

  مليون أورو كضمان للـ م ص م إضافة إىل7000اخلدمات اليت تقدمها املؤسستني ، و مت منح أكثر من 
  .منصب عمل 87.500توفري 

                                                           
1  Commission européenne, l’accès au Financement pour les P M E, op. cit , p 38 
2  Ibid - p 38 
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 : التجــــربة األمريكية 4-1-1-2
      تقدم اإلدارة األمريكية برامج متويل متنوعة من خالل قانون امل ص م ،موجهة للدعم املايل للم ص م و 

  :تنقسم هذه الربامج إىل 
  : برنامج ضمان القروض 4-1-1-2-1

 SBA / Small Businessتحدة األمريكية من خالل       ميارس هذا الربنامج عمله يف الواليات امل

Administration  1953 الذي مت إنشاؤه عام  .  
و نظرا ألمهية الربنامج يف دعم امل ص م، فإن الكونغرس األمريكي خيصص كل سنة مبلغ إمجايل لضمانات 

 مؤسسة، 200.000 مليار دوالر ألكثر من 28 ، 1996القروض حيث بلغت قيمة الضمانات يف جويلية 
    1997.1 مليار دوالر يف سنة 10.6و

إلنشاء و إقامة مشروعات متنوعة ، غري أن القروض اليت  SBAعادة ما تستخدم القروض املضمونة من قبل 
  :2حتصل عليها املشروعات القائمة عادة ما يكون استخدامها ألحد األغراض التالية

   ؛شراء مواد أولية أو موجودات          -
  ؛شراء األثاث و التجهيزات املختلفة          -

  ؛شراء أرض اإلقامة بناء عليها          -

  ؛إجراء التحسينات و التطويرات          -

 .متويل إحتياجات رأس املال و إعادة متويل الديون املتحققة          -

 و الـ م ص م ،حيث تقوم البنوك على اإلتصال املباشر و احملادثات القائمة بني البنوك SBA كما  تعمل 
املقرضة  بإقتراح أو توعية عمالئها إىل اإلعتماد على برنامج ضمان القروض ،و بعد أن تتحصل البنوك على 

و اليت تعمل بدورها على دراستها و إعطاء موافقتها  SBAموافقة العميل تقوم بتوجيه ملفاته إىل برامج الدعم 
  .ملالية مبنح القرض للمؤسسةبضمان القرض مث تقوم اهليئة ا
إعطاء حرية أكرب للبنوك يف منحها للقروض من خالل تفويضها على  SBAيف بعض احلاالت ميكن إلدارة 

فعلى سبيل املثال يف .منح قروض، مضمونة من طرف برنامج اإلدارة دون إنتظار احلصول على موافقتها 
بشرط أن ال يزيد قيمتها  ،%50بنسبة  SBAف هلا تفويض يف منح قروض مضمونة من طرFastrakبرنامج 

 3.دوالر 100.000

                                                           

1  Francis Grignon , rapport d’information  n 374, Aider les PME : l’exemple américain 1996/1997 p 1; sur le 
site : www.semat.FR/rap/r96-374/r96-374_mono.html  

     : على املوقع2006ماهر حسن احملروق ، م ص م أمهيتها و معوقاا ، مركز م ص م ، األردن ،   2

www.alalabor  org /n arablabor/imayes/ stoies/tommeye/dawat/joidon 1622126/smes 
3  Francis grignon , op cit p3. 
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ضماناا يف إطار خمتلف الربامج اليت تتوافق مع احلاالت اخلاصة اليت تواجهها الـ م ص م، واليت   SBA وتقدم
  .ميكن تلخيصها يف اجلدول التايل
  SBAأنواع برامج ضمان القروض املقدمة من طرف  : 22اجلدول رقم 

احلد اإلقصى موع   الربنامج

  القرض املضمون

معدل 

  الضمان

مدة استحقاق   استخدامات القروض

  القروض

  )a7 (قـــروض عامـــــة
Prêts généraux 

    خمتلف الضمانات  %75   دوالر750.000

 CAP)   قروض قصــــــرية األجل

laines) Prêt a court terme  
  دوالر750.000
  

تغريات يف النشاط   75%
   ، قطاع البناءاملومسية

 5إىل غاية 
  سنوات

 دوليــــــة جتــــارة
Commerce international  

مؤسسات مصدرة ،   %75   مليون دوالر1.25
شراء أصول ثابتة ، 

  رأمسال عامل

 25إىل غاية 
  سنة

 Fondرأمسال العامل للتــــــصدير

de roulement pour l’excpotation 

  سنة أو أكثر  ددةصفقات دولية حم  %75   دوالر750.000

   من م ص م%50نساء و القاصرين مالكي 
Femme et minutes propres a 50% de la 

PME 

 سنة 25  خمتلف ااالت  %75   دوالر250.000
  كحد أقصى

  م ص م لقطــــاع الدفاع
Delta, PME sous traitants du secteur de 

la défense  

 أو %75   مليون دوالر1.25
40%  

  ة سن10-20  -

  برامج بإجــــــراءات قليلة
Programmes a formalités réduites, low 

doc. 

 سنة 25  خمتلف االت  %80   دوالر100.000
  كحد أقصى

  جلنة معاجلة ملفات البنــــوك
Délégation de l’instruction de dossier 

aux banques  Fastrak 100.000االت  %50   دوالرسنة 25  خمتلف ا 
  صىكحد أق

Source : Francis grignon , op . cit p 3. 
ومن خالل هذا اجلدول  نالحظ أن إدارة املؤسسات الصغرية تعتمد على برامج عديدة حتاول من خالهلا 

)  Low doc( وبرنامج )Fastrak(تسريع عملية احلصول على الضمانات مثل ما هو عليه بالنسبة لربنامج 

.  وإعطاء املوافقة على منح القرض من اإلجراءات اإلدارية على التوايلل إختصار الوقت والتقليمن خالل 
و املعنون   )(7aباإلضافة إىل أن الربنامج األكثر إستخداما لضمان القروض من طرف امل ص و م هو برنامج 

و هذا الربنامج   .SBA من ضمانات %90بربنامج قرض العام و الذي يعترب أكثر استخداما حيث ميثل 
مم لتلبية الكثري من إحتياجات الـ م ص م توسع و جتدد ، تشييد املباين ، شراء املعدات ، قروض مومسية، مص

  .متويل رأمسال عامل
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يف جمال الدعم املايل للـ م ص م ، إال أا  SBAورغم أن ضمان القروض هي الوظيفة األساسية اليت تقدمها 
 املتخصصة يف تقدمي الدعم املايل املباشر للـ م ص م من يف نفس الوقت وضعت العديد من الربامج األخرى

  .خالل تقدمي قروض مباشرة دون اإلعتماد على وساطة البنوك
  : برامـــج اإلقـــراض 4-1-1-2-2

   :1بتقدمي قروض للـ م ص م مباشرة و يتم ذلك عن طريق ثالثة صيغ خمتلفة SBA      تقوم 
 : لمناطق النائية برنامج القروض املصغرة ل4-1-1-2-2-1

Le programme Micro ,prêts pour les zones de favorisées : 
مت إنشاء هذا الربنامج يف بداية األمر لدعم النساء املقاوالت ،مث أصبح موجه للم ص م العاملة يف املناطق      

 ال دف إىل حتقيق  هيئة وسيطة اليت103النائية ،و اليت تتحصل على قروض هذا الربنامج عن طريق حوايل 
  .دوالر25000الربح كالغرف التجارية و حاضنات العمال ،و تقدم قروض مببالغ ضغرية تصل حىت 

  . مليون دوالر من الديون املستحقة للم ص م70هذا الربنامج ينص على متويل 
 : املؤهلة للتنمية املؤسسات 4-1-1-2-2-2

Les sociétés certifiées de développement  
 باالعتماد على وساطة مؤسسات ال دف إىل  SBA    برنامج املؤسسات املؤهلة مت وضعه من طرف   

و .حتقيق الربح، بتقدمي متويل طويل األجل دف احلصول على األراضي و التجهيزات و جتديدها للـ م ص م
ت الغري رحبية مضمونة تعتمد آلية متويل هذا الربنامج للـ م ص م عن طريق إصدار سندات من طرف املؤسسا

و األموال املتحصل عليها يتم استخدامها يف تقدمي قروض طويلة األجل للـ  SBA من طرف %100بنسبة 
 .م ص م لتمويل أصوهلا الثابتة

 :  القروض املــتعلقة بالكــوارث الطــبيعية4-1-1-2-2-3
  Les prêts relatifs aux catastrophes naturelles : 

 تساعد امل ص م املتضررة من الكوارث الطبيعية من خالل إنشاء نوعني من القروض  SBA كما أن     
قروض خمصصة لألضرار اإلقتصادية الناجتة عن  ،Economic major disaster loanاألول يعرف 

  حلقت ا الكوارث الطبيعية و اليت تكون موجهة لزيادة رأمسال العامل للـ م ص م يف حالة األضرار املادية اليت 
و القرض الثاين على املمتلكات الشخصية أو غري منقولة و يكون متاح لألشخاص الذين ال يشملهم التأمني ، 
ملواجهة تكاليف إصالح السكن أو إستبدال األغراض الشخصية املتضررة يف  حاالت الكوارث الطبيعية مثل 

  .األثاث ، السيارات
  
  

                                                           
1 Francis grignon  ,op. cit, p 4  
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  :ال اخلاصة  برنامج املسامهة يف األمو4-1-1-2-3
تقدم الدعم املايل عن طريق توفري األموال اخلاصة للـ م ص م ،عن طريق  SBA     إضافة إىل ما سبق فإن 

 SBIC, Small Business Investment Corporationشركات اإلستثمار يف املؤسسات الصغرية 

ت رأمسال املخاطر التابعة الذي جيمع بني الدولة و مؤسسا SBIC برنامج 1958 منذ عام  SBAفقد وضعت  
 عدد معني من  SBAو تعتمد آلية هذا الدعم املايل على اختيار  .للقطاع اخلاص من أجل متويل امل ص م

مؤسسات رأمسال املخاطر التابعة للقطاع اخلاص و اليت تكون مؤهلة ألداء مهمتها ، اليت تأخذ فيما بعد تسمية 
 بعد احلصول على املوافقة من طرف اإلدارة  SBICشركات اإلستثمار يف مؤسسات الصغرية 

 الذي يكون عادة على شكل سندات اليت  SBAواليت  تستفيد من متويل طويل األجل من طرف   األمريكية،
 من اإلستثمار يف  SBICو تقوم شركات اإلستثمار .تكون قيمته ضعف أو ثالث أضعاف قيمة رأمساهلا

نطالق ، اليت ال تتمكن يف العادة من احلصول على األموال من مؤسسات صغرية أو املؤسسة يف مرحلة اإل
  للم ص و م إما على شكل مسامهة يف األموال SBICويكون متويل شركات االستثمار  .املصادر اخلارجية

  من األموال موجهة %55كما أن . أو التمويل عن طريق سندات طويلة األجل% 88اخلاصة  قد تصل إىل 
 سنوات إضافة إىل املؤسسات الصغرية اليت يكون قيمتها الصافية أكرب من 3 يقل عمرها عن إىل املؤسسات اليت

  1. مليون دوالر 18
 تقدر 1997 سنة  SBICفإن إمجايل اإلستثمارات املنجزة من طرف شركات اإلستثمار  SBAوحسب 
 2. مؤسسة صغرية110.000 مليار دوالر موجهة إىل 14حبوايل 

  :ئتمان  مكاتب اال4-1-1-2-4
      لعب نشاط إعداد تقارير االئتمان لفترة طويلة دورا أساسيا يف االقتصاد األمريكي و قد يسرت األجهزة 
القائمة على إعداد تقارير االئتمان االقتصادي و ذلك من خالل توفري معلومات كاملة و حمدثة عن العمالء 

يمة للمعامالت االئتمانية ، و هذا يسهم يف حتقيق ملساعدة األجهزة املقرضة يف اختاذ قرارات سريعة و سل
  .الفائدة لكل من طالب االئتمان و اجلهة املقرضة و كالمها عمالء للمكتب

 ، ترانس يونيون Experian ، إكسربيان  Equifaxإكيفاكس : و هناك ثالث مكاتب إئتمان رئيسية 
Trans Union.  

كل شركة منها خدمات مالية متكاملة حلد كبري لألفراد و  قدمو ال يقتصر نشاطها على تقدمي اإلئتمان بل ت
  .قطاع األعمال

  
  

                                                           
1  Francis grignon , op. Cit, p 6  
2  Ibid , p6   
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  1:كما تبذل مكاتب إعداد تقارير اإلئتمان جهدها لتحقيق املنافع التالية للنظام املايل و لإلقتصاد 
  ؛لسماح لطاليب اخلدمة ذوى اجلدارة اإلئتمانية اجليدة بفتح خطوط إئتمان و التوسع فيها         -
ختفيض خسائر القروض و حاالت إفالس األفراد و ذلك بتوفري معلومات أساسية مطلوبة ملا حنى         -
 ؛من التقييم الدقيق لظروف املقترض اإلئتمان

ختفيض تكاليف تقييم املخاطر من خالل احلصول على املعلومات الشاملة اليت مت جتميعها من خالل          -
 ؛و أكثر دقة و سرعةمكاتب اإلئتمان على حن

تقليل فرص اإلحتيال من خالل توفري معلومات إضافية عن عناوين أو أرقام ضمان إجتماعي غري         -
 .سليمة مما يتيح ملانح اإلئتمان إمكانية التعرف عليه و تفادي إحتماالت اإلحتيال يف العمليات اإلئتمانية

  : التجربة اليابانيــــة 4-1-1-3
اليابان قوة إقتصادية ضخمة ، بنت ضتها الصناعية معتمدة بالدرجة األوىل على امل ص م ، بإعتبار يعترب       

املؤسسات الكبرية ما هي إال جتمع للم ص م اليت تتكامل فيما بينها مكونة مؤسسات صناعية ضخمة ،  
ؤسسات، و تشغل حوايل  من امل%99.7حيث متثل امل ص م حوايل .تشكل قاعدة أساسية للتنمية اإلقتصادية 

  . من اليد العاملة% 70
و كانت أول خطوة لتشجيع تنمية و تطوير امل ص م يف اليابان هي وضع تعريف واضح و حمدد للـ م ص م 

 و  Small and médium entreprise ,basic lawفقد نص القانون املسمى القانون األساسي للم ص م 
يشدد هذا القانون على ضرورة القضاء على كافة احلواجز و العقبات الذي يعترب مبثابة دستور للم ص م ،و 

  .اليت تواجه امل ص م و حماولة تطويرها و تنميتها
كما نظم القانون اإلعفاءات من الضرائب و الرسوم ،و وضع القواعد و النظم اليت تقوم احلكومة اليابانية 

ع مستوى التكنولوجيا املستخدمة يف هذه املؤسسات مبوجبها بتشجيع امل ص م ،و ذلك بتوفري اإلمكانيات لرف
و مساعدا على تسويق منتجاا ،و تشجيع املؤسسات الكبرية على التكامل و حتديث ما لديها من آالت و 

إضافة إىل أن امل ص م تعمل من خالل أطر . معدات و تنظم العالقة بني أصحاب املؤسسات و العمال 
 متدها باملساعدات الفنية و اخلربة االستشارية و التمويلية، و ذلك من خالل مؤسسية تقدم هلا التراخيص و

التابعة لوزارة االقتصاد و التجارة و   Small and medium entreprise agencyوكالت الـ م ص م 
ة و  و من أهم السياسات املالي2 .واليت تعترب اجلهة املسؤولة عن تنمية الـ م ص م يف اليابان Metiالصناعة

  : 3اإلقتصادية املوجهة لتشجيع و تنمية و تطوير الـ م ص م يف اليابان سياسة

                                                           
1  www.Arabic  crédit – bureau . com.  

أساليب جديدة لتنمية و تطوير م ص م و رقة حبث مقدمة إىل مؤمتر الرؤية املستقبلية لإلقتصاد السعودي ، إدارة البحوث و الدراسات اإلقتصادية   2
  gov. sa.www.mep. اللكتروين وقع اامل ، على1423تجارية الصناعية السعودية ، صفر ، جملس الغرف ال

  . نفس املرجع 3
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تعترب سياسة احلماية من اإلفالس إحدى السياسات اهلامة املوجهة لتشجيع و تنمية امل : احلماية من اإلفالس - 
ن للم ص م االنضمام و ميك. ص م، حيث تقوم بتطبيق هذه السياسات جمموعة من املؤسسات املالية و التأمينية

هلذه اخلدمة عن طريق مسامهتها بقسط تأميين يدفع شهريا تقوم مبوجبه هيئة تنمية امل ص م اليابانية  
(JASMEC) Japan Small and Meduim Enterprise بسداد ديون املؤسسة الصغرية املتعثرة .  

تعلق باإلعفاء من الضرائب لتشجيع الـ إختذت احلكومة اليابانية إجراءات متعددة ت: اإلعفاء من الضرائب - 
 :م ص م و من امهها 

 ختفيض الضرائب ؛ ختفيض على ضريبة الدخل؛اإلعفاء من ضريبة العقارات؛ اإلعفاء من ضريبة العمل -       
 .  نظام ضرييب يشجع على اإلستثمار يف إدخال التكنولوجيا احلديثة يف امل ص م؛على األرباح غري موزعة

  .نظام ضرييب يشجع إقامة الـ م ص م يف املناطق النائية -       
  1:تعطي الـ م ص م يف اليابان بتعدد مصادر التمويل و يتمثل أمهها فيمايلي :  التمـــــويل- 
اليت تقوم بتمويل جزء كبري من القروض الالزمة للـ م ص م بسعر فائدة منخفضة : البــنوك التجارية •

 من تكلفة املشروع للتطبيق ، أما بالنسبة لفترة السداد %80وض ال تتجاوز  و قيمة القر% 1.05تقدر بـ 
  . عام 20فال تزيد على 

هناك هيئات حكومية متنح قروض للـ م ص م و لديها فروع عديدة منتشرة : هيئات التمويل احلكومية •
 :يف مناطق خمتلفة من اليابان و هذه اهليئات هي

هي مؤسسة مالية رأس ماهلا مملوك  :National life finance coportationالشركة الشعبية للتمويل  
وتضم . متخصصة يف متويل امل ص م فقط وخاصة صغرية احلجم منها 1949كليا للدولة،  تأسست عام 

 . فرع مينح قروض هلذه املؤسسات 151

ون  مبوجب قان1936هي مؤسسة مالية أنشئت يف عام  : Shoko chukin Banks بنك شوكو شوكن 
،وهذا بغرض تقدمي خدمات مالية شاملة وتسهيل متويل التنظيمات املكلفة بامل ص م  Shoko chukinمصرف  
  فرع، رأس ماهلا مملوك من قبل الدولة اضافة اىل التنظيمات املكلفة بامل ص م 88وتضم 

Small Business finance coportation:  م مبنح م و هي مجعية متويل الصناعات الصغرية حيث تقو
ص م القروض الطويلة األجل الالزمة لشراء اآلالت و املعدات الالزمة إلدارة العمليات و لتشجيع التحديث و 

  .التحسني
 Crédit Guarnte corporation ,يقوم على مستويني، شركات ضمان القروض:نظام ضمان القروض •

CGç ليت تقدم للهيئات املالية ضمانات قرض على  فرعا منتشرة يف أحناء متفرقة من اليابان ا52و اليت متلك
إستحقاق القروض املقدمة للـ م ص م دف اإلستفادة من ضمانات القرض ، كما يتم تأمني هذه الضمانات 

                                                           
   . meti . go. Jp. www.chusho1 



 188 

بدفع أقساط التأمني و  CGç و تتكفل شركات JASMECمن طرف املؤسسة اليابانية لضمان الـ م ص م 
 .فيض تكلفة عمولة الضمان اليت تتحملها الـ م ص مدف خت) معتدلة( تكون مبعدالت ثابتة 

 من الضمانات و الباقي  % 80-70و يف حالة عدم قدرة املؤسسة على دفع مستحقاا فتأمني القرض يغطي 
  .1املسؤولة و تعترب كخسارة تدفعها الشركة CGç يتحملها شركة ضمان % 30-20أي 

 :اهليئات التمويلية اخلاصة •

 وكالة،وهي متخصصة يف منح 4401 بنك مبجموع68ويوجد منها : les Banques Sogoبنوك سوقو 
القروض للم ص م وهذا المينع تعاملها مع املؤسسات الكبرية ،حيث ميكنها أن متنح هلا قروضا لكن التتعدى 

  . من امجايل القروض املمنوحة من قبل البنك % 20قيمتها 
يئات املالية املوجودة خصيصا لتمويل امل ص م، وهي غري تعد من اهل: les Banque Shinnkinبنوك شانكن 

  .خمولة قانونا مبنح أية قروض ألي نوع  آخر من املؤسسات 
 للجمعيات التعاونية 1949من بني اجلمعيات التعاونية لإلقراض املنشأة يف إطار قانون : تعاونيات اإلقراض 

 اجلمعيات التعاونية اليت مل تتحول إىل بنوك من نوع جند اجلمعيات التعاونية لإلقراض املوجهة للم ص م وهذه
 أطلق عليها اسم تعاونيات اإلقراض ، وهي عبارة عن هيئات إقراض موجهة 1951شانكن مبوجب قانون 

ومتخصصة يف متويل امل ص م بصورة حصرية ، الودائع اليت تقبلها وكذا القروض و اخلصومات اليت متنحها 
   .          من أصوهلا% 20التعاونية ال ميكن أن تتجاوز للمؤسسات غري األعضاء يف 

  : جتارب بعض الدول الناميـة 4-1-2
ويف ظروف ضعف ؛ كجزء ال يتجزأ من عملية التنمية ؛       يف نطاق اهتمام الدول النامية بتمويل امل ص م 

 دراسة و تنفيذ ما يلزم من إجراءات   أخذت غالبية الدول يف؛نظامها املايل وافتقار مؤسساا التمويلية للخربة 
  .حيث قامت بوضع آليات دعم ومؤسسات خاصة بتمويلها.حملاولة سد فجوة التمويل 

  .و فيما يلي سيتم إلقاء نظرة على أهم آليات الدعم املايل اليت تقدمها بعض هذه الدول 
  : التجربة اهلنديـــــة 4-1-2-1

اصة يف اهلند، نظرا لدورها احليوي يف توفري فرص العمل ،و تعبئة املوارد        متثل املؤسسات الصغرية أمهية خ
املالية و البشرية احمللية، و تقليل التفاوتات اإلقليمية فضال عن تنمية القدرة التصديرية للصناعات اهلندية ،و تلبية 

   .جانب من الطلب احمللي املتزايد على السلع االستهالكية و أدوات اإلنتاج البسيطة
   :2لذا فقد اختذت احلكومة اهلندية عدة تدابري لتطوير و تنمية الـ م ص م منذ منتصف التسعينات أمهها 

  

                                                           
1
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  :يف جمال احلوافز املاليـــة  •

  .اإلعفاء من الضرائب احمللية و الضرائب املقررة على املشتريات من مستلزمات اإلنتاج-          
 ألف رويبة يف 500للمؤسسات اليت يقل إنتاجها عن ) النوعية ( اإلعفاء من الضرائب الكمية-          
 . من اإلنتاج، و تطبيق شرائح ضريبية منخفضة على بقية اإلنتاج% 50حدود 

  من قيمة اإلستثمارات الثابتة للمؤسسات %15منح إعانة رأمسالية من احلكومة املركزية يف حدود -          

  . ة ملؤسسات اإلحالل و التوسع يف املناطق الفقريةالصناعية اجلديدة و كذلك بالنسب
   :يف جمـــال املعاملة التفضيلية •

  .%15تطبيق أسعار تفضيلية يف عقود الشراء احلكومية املربجمة مع املؤسسات الصغرية بفارق سعر -          

خالل البنوك التجارية و تقدمي قروض مسرية بأسعار فائدة تفصيلية لصغار الصناع و احلرفيني ،من -          
  بنك اهلند للتنمية الصناعية و البنوك التعاونية و البنوك اإلقليمية و األجهزة التمويلية األخرى بالواليات املختلفة 

التخفيف من القواعد و الشروط التمويلية اليت تفرضها البنوك عند إقراض الوحدات اإلنتاجية -          
 .الصغرية

  . املعدات املستوردة و احمللية بنظام التمويل التأجرييتوفري-          
 .تقدمي تسهيالت إستريادية للخدمات و املكونات الالزمة للمؤسسات الصغرية -          

  .إخل بأسعار مدعمة...توفري األراضي و خدمات املرافق ، مياه و كهرباء -          
  :يف جمال القيــــود الكمية  •

 سلعة صناعية يف بداية الثمانينات، قصرت إنتاجها 863احلكومة اهلندية بإعداد قائمة مشلت قامت -          
املؤسسات الصغرية و تنتمي هذه السلع موعة الصناعات اخلفيفة يف املقام األول و تليها يف األمهية  على

  . و املنسوجاتالصناعات الكيميائية مث اهلندسية و منتجات املطاط و املنتجات اخلشبية جمموعة
كما أقامت احلكومة اهلندية عددا من املناطق الصناعية املزودة بالتسهيالت األساسية يف خمتلف -          

األقاليم منها مناطق عامة لكافة األغراض الصناعية، و منها مناطق خمصصة لصناعات معينة مثل الصناعات 
  .والصناعات الريفية يف األقاليم األقل من املغذية أو

هذا باإلضافة إىل إنشاء عدد من املؤسسات و املراكز لتقدمي اإلستثمارات التسويقية و اإلدارية و املالية و الفنية 
  .و خدمات التدريب ، مثل اجلهاز القومي للصناعات الصغرية و جهاز تنمية الصناعات الصغرية

 : التجربة املصرية 4-1-2-2
متويل الـ م ص م فقد تعددت الربامج و املساعدات املقدمة هلا ،        لقد إختذت مصر خطوات مهمة يف 

  .من طرف بعض اهليئات و املؤسسات احلكومية إضافة إىل منظمات غري حكومية
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  : اهليئات و املؤسسات احلكومية 4-1-2-2-1

  : بنك التنمية الصناعيــة 4-1-2-2-1-1
متخصص يف متويل و تنمية الصناعات و أنشأت فيه  كبنك 1975 أنشأ بنك التنمية الصناعية يف سنة       

  : 1و أهم إختصاصات هذه اإلدارة .1979إدارة للصناعات الصغرية و احلرفيني يف سنة 

  ؛مباشرة قروض الصناعات الصغرية و احلرفيني و التعاونيات ذات األجل -          
  ؛  البيع بالتقسيط-          

  ؛ات من هذه الفئة إىل إجراءات التعامل مع البنك إرشاد أصحاب الطلب-          
  ؛فحص طلبيام-          
  .القيام بأعمال املعاينة و اإلستعالم و دراسة السوق-          

  : صندوق التنمية احمللية 4-1-2-2-1-2
صرية مبوجب  أنشئ صندوق التنمية احمللية كشخصية إعتبارية مستقلة يف جهاز بناء و تنمية القرية امل      

 ،و قد ختصص يف متويل املؤسسات الصغرية ذات العائد اإلقتصادي يف 1978 لسنة 310القرار اجلهوي رقم 
 املؤمتر األول للتنمية الريفية و الذي أقر البدء يف تنفيذ 1994و من أجل ذلك عقد يف أكتوبر . القرية املصرية

و يبلغ إمجايل تكاليف الربنامج املكلف ا الصندوق يف الفترة " شروق"الربنامج القومي للتنمية الريفية املتكاملة 
 مليار جنيه أي 57.5 مليار جنيه ، تبلغ مسامهة الدولة فيه 161 حبوايل  2012 إىل غاية 1995املمتدة من 

و املتبقي عن طريق  .% 38.8مليار أي بنسبة  62.5 بينما يتوقع أن تبلغ املسامهة الشعبية % 35.7بنسبة 
  .2انات و املساعدات الدولية إع
  : أهداف الصندوق 4-1-2-2-1-2-1
 يعد صندوق التنمية احمللية أحد آليات العمل األساسية اليت يعتمد عليها الربنامج القومي للتنمية الريفية      

ز عليها الربنامج و املتكاملة لتدعم التنمية االقتصادية للقرية املصرية، و اليت متثل أحد احملاور األربعة اليت يرتك
  .هي إحدى التنمية االقتصادية و البشرية و العمرانية و املؤسسية

  3: و حيقق الصندوق التنمية االقتصادية احمللية من خالل 
  ؛ التوسع يف إقامة املشروعات اإلنتاجية و اخلدمية املولدة للدخل-          
لى تصنيع الريف و اإلرتقاء بالتقنيات اإلنتاجية و اخلدمية  تنويع مصادر الدخل احمللي مع التركيز ع-          
  .املستحقة

                                                           
  .54 عبد الرمحان يسرى أمحد ، مرجع سابق ، ص  1
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  ؛ زيادة فرص العمل-          
 زيادة الدخل احلقيقي للمواطنني و إعادة توزيع الدخل فيما بينهم و من مث رفع مستوى املعيشة -          
  .بالريف

  :و يف سبيل حتقيق التنمية االقتصادية يعمل الصندوق على 
 حتفيز األفراد و املنظمات غري احلكومية على جتميع و تنمية مدخرام الستثمارها جبانب قروض -          

  ؛الصندوق يف إقامة املشروعات اإلنتاجية
 تأكيد مفهوم املشاركة الشعبية يف تنمية االقتصاد الريفي من خالل شرط ضرورة موافقة جلنة -          

 إقامة املشروعات اليت يتوىل الصندوق متويلها، و ذلك جبانب ضرورة مشاركة بالقرية على برنامج شروق
   ؛املقترضني يف جزء من تكلفة تلك املشروعات

ولتحقيق تلك األهداف يقوم الصندوق بتقدمي القروض امليسرة للعديد من الفئات لتمويل مشروعات مدرة 
و كذا إعادة دراسات اجلدوى املالية و اإلقتصادية للدخل، و اليت حتتاجها القرى من خالل الوحدات احمللية 

  .للمشروعات لضمان كفاءة إستخدام سداد أموال الصندوق
  1: السياسة اإلئتمانية للصندوق 4-1-2-2-1-2-2

  :يقرض الصندوق خمتلف مشروعات التنمية االقتصادية و على األخص  : جماالت اإلقراض •
 الصناعات ؛  التصنيع الزراعي؛ نبايت و حيواين؛اإلنتاج الزراعي مثل  : املشروعات اإلنتاجية -          

  .إخل…البيئية و الصناعات احلرفية 
  .إخل… النقل و التوزيع ؛ التجهيز ؛مثل أنشطة التجميع  : املشروعات التسويقية -          
  .إخل… أسواق عامة ،؛عيادات طبية  : املشروعات اخلدمية ذات العائد املايل -          
ممن لديهم مشروعات قائمة أو الراغبني يف إنشاء مشروعات  : مشروعات صغار املستثمرين -          
ذات عائد مادي دوري سريع يغطي استثماراا اجلديدة يف مدة ال تتجاوز العامني و نصف مبا فيها ( جديدة 

  :شاط االقتصادي التالية بقروض ال تزيد عن عشرة آالف جنيه و ذلك يف أوجه الن) فترة السماح
 بعض األنشطة املختلفة ؛املطاعم و الكافيترييات؛احملالت التجارية املختلفة ؛الورش احلرفية املتنوعة 

  ).كاستوديوهات التصوير و معامل األلبان  و مطاحن و جتديد سيارات األجرة(
وع،ويدير املقترض من اإلستثمارات املطلوبة للمشر %80ال يتجاوز قيمته  : حجــــم القروض •

و يقتصر القرض فقط على قيمة املعدات و التجهيزات و تكاليف تشغيل دورة إنتاج . النسبة الباقية ذاتيا 
 .إخل...كاملة، و ال يتضمن شراء أراضي أو إقامة مباين 
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  : الصندوق االجتماعي للتنمية 4-1-2-2-1-3
 ، حيث يعترب 1991 لعام 40القرار اجلهوي رقم        أنشئ الصندوق االجتماعي للتنمية صندوق قومي ب

اجلهة املتخصصة بالعمل على تنمية املؤسسات الصغرية و املتناهية الصغر و بالتخطيط و التنسيق و الترويج 
النتشارها و املعاونة على ما حتتاجه من متويل و خدمات، و ذلك بالتعاون مع الوزارات و أجهزا و اهليئات 

اإلدارة احمللية و غريها من اجلهات و حتدد الالئحة التنفيذية نظام عمل الصندوق يف قيامه ذه العامة و وحدات 
  .1املهام

و من بني أهم أهدافه توفري فرص عمل جديدة من خالل تنمية مهارات العمل احلر لدى املواطنني الراغبني يف 
  :االستثمار و دعمهم ملواجهة متطلبات السوق، و ذلك من خالل 

 تنمية و تطوير املؤسسات الصغرية القائمة ،بغرض زيادة إنتاجها و استمراريتها و زيادة قدرا على -          
  ؛فرص عمل جديدة   توفري 

  . العمل على إنشاء املؤسسات الصغرية توفر بدورها فرص عمل جديدة-          
  : سياسات العمل بالربنامج 4-1-2-2-3-1
 :ة الـ م ص م و تطوير املؤسسات الصغرية القائمة تشجيع الشباب على إقام •

  2:و ذلك من خالل القروض امليسرة للشباب بالشروط األتية 
 جنيه، فائدته تكون طبقا لطبيعة 10000 جنيه و احلد األقصى 200احلد األدىن للقرض  : قيمة القرض - 

لشروط السداد تكون طبقا لطبيعة و  أما بالنسبة ).%13 و %7(املشروعات املنفذة و ميكن أن تتراوح بني 
  . شهر18 أشهر و 6حجم املشروع ، تتراوح بني 

يتمتع املستفيد من قرض الصندوق اإلجتماعي للتنمية بإعفاء ضرييب ملدة عشر سنوات  : اإلعفاء الضرييب - 
  .من تاريخ بدء نشاط املؤسسة تشجيعا للعمل احلر 

ميول الصندوق كافة املؤسسات اإلنتاجية و  :جتماعي للتنميةأنواع املؤسسات اليت ميوهلا الصندوق اإل - 
اخلدمية و التجارة مبا فيها املؤسسات اإلقتصادية و الصناعية و الزراعية و السياحة الصغرية بشروط توفر 

  .اجلدوى الفنية و اإلقتصادية هلا و مطابقتها لإللتزامات البيئية
 األهلي املصري ، بنك مصر ، بنك اإلسكندرية ، البنك البنك : البنوك اليت يتعامل معها الصندوق - 

الرئيسي للتنمية و اإلئتمان الزراعي ، بنك الشركة املصرفية ، بنك التمويل املصريف السعودي ، بنك التعمري و 
  .اإلسكان ، البنك الوطين للتنمية ، البنك التجاري الدويل
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تتمثل يف وثيقة تأمني ضد خماطر عدم السداد يقدم املقترض للبنك ضمانة للقرض  :  الضمــــانات- 
من قيمة القرض و حبد أقصى  %80تصدر من خالل اجلمعية املصرفية للتأمني التعاوين، و اليت تضمن نسبة 

  .مليون جنيه بعد إشتراك املقترض باجلمعية
   :الشروط الواجب توافرها يف املتقدم للحصول على القرض - 

  ؛ سنة55 سنة بضمانة ويل أمره ، و ال يزيد عن 18 أن يبلغ من العمر          -
  ؛أن يكون مقيما إقامة دائمة بنفس احملافظة اليت يوجد ا مشــروعه           -
  ؛أن ميتلك املهارات و اخلربات الشخـــصية لتنفــــيذ املشروع          -
  .أن يتم تســـويق املنتـــجات يف الـــسوق احمللــــى          -

  :تقدمي منح ال ترد للمعونة الفنية و التدريب للجهات الوسيطة و املنفذة  •

 من قيمة القروض املمنوحة ذلك دف دعم  % 7 – 3يقدم الربنامج منح ال ترد تتراوح نسبتها بني 
سسات و القدرات املؤسسة هلا يف النواحي الفنية و اإلدارية و التنظيمية و تدريب الكوادر املنوط ا تنفيذ املؤ

  .1ذلك لزيادة قدرا و كفاءا يف القيام بدورها و لضمان جناح املؤسسات و استمرارها
  :الدعم الفين والتدريب للمستفيدين من أصحاب امل ص م  •

  :2يقوم برنامج تنمية املؤسسات بتقدمي الدعم الفين ألصحاب الـ م ص م املمولة من الصندوق من خالل 
  ؛لنواحي اإلدارية و التنظيمية و إمساك الدفاتر و إدارة مؤسسات صغرية التدريب على ا-          
 ؛التدريب على النواحي الفنية علميا و نظريا إلكتساب املهارة الالزمة للمؤسسة و لضمان جناحه-          

 ؛املشورة الفنية حلل مشاكل اإلنتاج-          

 ؛عارض احمللية و الدوليةاملساعدة يف التسويق و الترويج و امل-          

 ؛النواحي املتعلقة باجلودة و الصيانة-          

 .النواحي الفنية و اإلقتصادية لدراسات اجلدوى         -

  :باإلضافة إىل ذلك فإن الربنامج يقدم املساعدة للمستفيدين اجلدد من خالل األنشطة اآلتية 
  ؛دين يف إعداد دراسة اجلدوى ملشروعات م متهيد التمويلإنشاء وحدة خاصة تقوم مبساعدة املستفي       -
إعداد مناذج مشروعات صناعية و زراعية و خدمية يف مجيع ااالت السترشاد ا من جانب الشباب        -

  .اختيار و دراسة مشروعام اجلديدة عند 
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   :إنشاء حاضنات األعمال و مراكز اإلنتاجية •
جهها الـ م ص م يف مرحلة البدء و إحجام الشباب عن الدخول يف جمال العمل احلر ، نظرا للصعوبات اليت توا

. فإن برنامج تنمية املؤسسات بالصندوق االجتماعي تبىن مشروعا إلقامة عدد من حاضنات األعمال الصغرية 
 طريق حيث تعترب احلاضنات مؤسسات تنموية توفر املكان و الدعم الفين للمؤسسات الصغرية و ذلك عن

توفري بيئة متكاملة من اخلدمات و الدعم لتطوير املؤسسات و زيادة معدالت منوها و رفع كفائتها، و اهلدف 
منها هو متكني أصحاب املؤسسات الصغرية من التعرف على إمكانام و قدرام على إدارة و تأسيس 

إضافة إىل توفري .  مشاريع إنتاجية متميزةمؤسسام و اكتشاف قدرام اإلبداعية الكامنة و ترمجة أفكارهم إىل
مكان مؤقت لبدء العمل و توفري حزمة متكاملة من اخلدمات و تدريب أصحام على أسلوب إدارة األعمال 

أما بالنسبة ملدة التحاق املؤسسات باحلاضنة فتكون ما بني سنتني إىل مخس سنوات تبعا لنوع .و تنمية قدرام 
  .1إكمال دورة منو االقتصادياملؤسسة و قدرا على 

  :تعظيم االستفادة من املوارد الطبيعية و تطوير أساليب اإلنتاج التقليدية  •

يعمل الربنامج على تعظيم االستفادة من املوارد و اخلدمات الطبيعية املتاحة و الغري مستغلة استغالال اقتصاديا ، 
و استحداث تكنولوجيا مالئمة للعمل على إنتاج و ذلك بتصنيعها فضال عن تطوير طرق اإلنتاج املستخدمة 

كما يعمل الربنامج على إحياء بعض الصناعات التقليدية و تطويرها من . سلع ائية تليب حاجة املستهلك 
  .خالل تصميم املنتج و تدريب الكوادر الالزمة

  :غرس قيم و ثقافة العمل احلر لدى الشباب  •

احلر بني الشباب، يستخدم برنامج تنمية املؤسسات بالصندوق يف إطار العمل على تعميق فكر العمل 
  لتحقيق هذا اهلدف) اخل... معارض دائمة ومؤقتة؛ندوات ؛املؤمترات  ( االجتماعي للتنمية الكثري من األدوات

  :  شركة ضمان خماطر االئتمان املصريف4-1-2-2-1-4

، مبسامهة من 1981 لسنة 159ت املصرفية رقم       مت إنشاؤها كشركة مسامهة عامة طبقا لقانون الشركا
 و دف الشركة إىل .1991تسعة بنوك مصرفية و ذات ملكية مشتركة و شركة تأمني، و كان ذلك يف سنة 

تشجيع و تنمية امل ص م يف خمتلف ااالت اإلنتاجية و اخلدمية و تطويرها من خالل تيسري حصول امل ص م 
 إلقامتها أو لتطوير آدائها ، و هذا من خالل توفري الضمان األموال املمنوحة من على االئتمان املصريف الالزم

  . بنكا يف مصر32قبل البنوك و متارس الشركة عملها من خالل اتفاقية مت توقيعها مع 
 من قيمة التمويل املطلوب ، على أن يكون احلد األدىن لقيمة الضمان % 50و تقوم الشركة بتغطية ما نسبته 

 ألف جنيه مصري ،و عليه ميكن للمؤسسة أن حتصل 700 آالف جنيه و احلد األقصى 10سسة الواحدة للمؤ
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و تبلغ مدة الضمان ما بني ستة أشهر و مخس سنوات .  مليون جنيه1.4 ألفا إىل 20على متويل يتراوح بني 
  .1كحد أقصى و جيوز مدها ، كما جيوز أن تكون هناك فترة مساح

عا خمتلفة من الضمانات تتمثل يف ضمانات األطباء و الصيادلة و املراكز الطبية و معامل و تقدم الشركة أنوا
  .االتحليل و قرض الصندوق االجتماعي ، إضافة إىل عدد آخر من النشاطات املختلفة

 و قد متكن برنامج ضمان خماطر القروض املنفذ يف هذه الشركة من حتقيق نتائج كبرية خالل السنوات اخلمس 
مليون جنيه 335 مليون جنيه،ضمنت الشركة منها 697وىل من عمله ، حيث متكن من توفري متويل قيمة األ

  . ألف جنيه للم ص م 143،كما بلغ متوسط قيمة القرض الواحد 
 تقتضي السياسة املتبعة حاليا يف الشركة عدم املوافقة على ضمان أي مشروع ،ما مل يكن مموال ذاتيا بنسبة 

  .2من قيمة االستثمارات الكلية  %50 إىل 30%
   : مشروع أكادميية البحث العلمي و التكنولوجي4-1-2-2-1-5

إىل 500تقوم أكادميية البحث العلمي بتقدمي املساعدة للمؤسسات الصغرية للشباب احلرفيني تتراوح بني       
  . جنيه للمشروع الواحد20000

  :ة الـ م ص م دور املؤسسات غري احلكومية يف ترقي-4-1-2-2-2
       يعد من أبرز الظواهر يف االهتمام بترقية هذا النوع من املؤسسات يف مصر، ومن بني أهم هذه 

  : املؤسسات
  : بنك ناصر االجتماعي 4-1-2-2-2-1

 ،و ينص قانون إنشاء البنك على عدم 1971 لسنة 66       أنشئ بنك ناصر االجتماعي بالقانون رقم 
و . أخذا أو عطاءا ، و أن يباشر البنك نشاطه دون التقييد بأحكام قانون البنوك و االئتمان التعامل بالفائدة

كان أول نص مينع التعامل بالفائدة يف وثيقة رمسية يف أي دولة إسالمية ،و بالتايل فهو يعد حبق أول بنك 
  .3إسالمي

قروض من اخلزانة و من وزارة التأمينات و تلقى بنك ناصر االجتماعي دعما كبريا من الدولة متثل يف متويله ب
 أرباح القطاع العام له ،و هي نسبة هلا شأا و  من %2االجتماعية و اإلعانات ،باإلضافة إىل ختصيص نسبة 

   .4أمهيتها الكبرية

                                                           
  .10ماهر حسن احملروق ، مرجع سابق ، ص   1
  10ص، نفس املرجع  2
ورقة حبت مقدمة ضمن الدورة التدريبية حول متويل امل ص م و الشني ، جتربة مجهورية مصر العربية يف متويل م ص م ،  املرسي  حممود    3

  .9  ،ص2003 ماي 28-25,سطيف , جامعة فرحات عباس , تطويرها يف االقتصاديات املغاربية 
  .74عبد الرمحان يسرى أمحد ، مرجع سابق ، ص    4
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و حتددت أهداف البنك يف قبول ودائع صغار املدخرين و غريهم له و تقدمي متويل مصريف بدون فوائد لصغار 
باإلضافة إىل قروض اجتماعية و مساعدات و معاشات لغري القادرين على العمل ، وكذا مهام مجع .ثمرين املست

  .الزكاة و توزيعها
كما اتسع نطاقها مع صغار  رجال األعمال و احلرفيني، سواء من ميارسون نشاطهم بشكل رمسي أو غري رمسي 

و مل يكن ممكنا أن يتوسع بنك ناصر يف ) . معاقنيأحيانا سيدات منازل و( يف حمالت معروفة أو يف منازل 
  .1هذه املعامالت ،إال بالدعم الذي حيصل عليه من الدولة و حتت مظلة التكافل االجتماعي

كما أنه يدعم و يشجع اجلهود األهلية اخلاصة بلجان الزكاة حيث يتلقى الزكاة و ينفقها يف مصارفها الشرعية 
 مليون جنيه 98.9 مليون جنيه، منها 882.9   ،2001-2000ام و لقد بلغت أنشطة البنك يف ع.

القرض احلسن و إحياء فريضة الزكاة و برنامج متليك وسائل إنتاج حملدودي ( وجهت لألنشطة اإلجتماعية 
 مليون جنيه وجهت لألنشطة املصرفية االستثمارية ، مثل مشروعات شباب احلرفيني و 784و حنو ) الدخل

 .2اخل...شراء وسائل نقل

   : صندوق تنمية األسرة4-1-2-2-2-2
 بدأ املكتب احمللي يف القاهرة لليونيسيف ، بدعم من احلكومة املصرية و املنظمات احمللية 1993       يف عام 

  .غري احلكومية مشروعا خلطة ائتمان موجهة للمجتمع احمللي و يطلق عليه مشروع صندوق تنمية األسرة
 ألف دوالر و قد قام الصندوق مبنح 350دوق تنمية األسرة مبنحه رأمسال قدره و قد مول اليونيسيف صن

  .3 مستفيد3640قروض لـ 
و يتم تنفيذ املشروع من خالل منظمات حملية غري حكومية حيث تنشأ ا وحدة إئتمان تقوم باجلانب الفين 

و احلرف اليت تستعمل اخلامات احمللية لعملية التمويل، و يقوم املستفيدون بإنشاء مؤسسات مثل تربية املواشي ،
  .البسيطة و املنخفضة التكاليف

  : املصارف اإلسالمية 4-1-2-2-2-3
 ، مث املصرف اإلسالمي 1977       بعد ظهور بنك ناصر تاله ظهور بنك فيصل اإلسالمي املصري عام 

عدد كبري من الفروع اإلسالمية و  و قد قامت البنوك التجارية بإنشاء 1980الدويل لالستثمار و التنمية عام 
  . مت تأسيس بنك التمويل املصري السعودي1988يف عام 

و تقوم هذه املصارف بتمويل الـ م ص م، تعطي أمهية خاصة لصغار املستثمرين، و توظف األموال مع ما 
ي و أسلوب يتناسب مع امل ص م مستعملة أساليب عديدة مثل التمويل باملشاركة و أسلوب التأجري التمويل

  .املضاربة و أسلوب املراحبة
                                                           

  .4عبد الرمحان يسرى أمحد ، مرجع سابق ،، ص    1
  .10 ،صالشني ، مرجع سابقاملرسي د وحمم   2
   .53 حممد يعقويب ، مرجع سابق، ص 3
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  : مجعيات رجال األعمال -4-1-2-2-2-4
        تساهم هذه اجلمعيات يف تطوير و ترقية م ص م و حتاول ربطها باملؤسسات الكبرية ،ذلك عن تقدمي 

  .قروض بسعر فائدة منخفض فضال عن اإلرشاد و التوجيه و هذه اجلمعيات موجودة يف أغلب املدن
 حتت مسمى اللجنة 1983ى سبيل املثال مجعية رجال العمال باإلسكندرية الذي بدأ نشاطه عام وعل

  .االقتصادية لرجال األعمال برعاية غرفة جتارة اإلسكندرية 
و تتلخص أهداف التجمع يف تنمية و تطوير الـ م ص م و البالغة الصغر ، زيادة مداخيل امل ص م ، مساعدة 

أما . ول من القطاع غري نظامي إىل القطاع النظامي ،و املسامهة يف حل مشاكل البطالة تلك املؤسسات يف التح
.  عمالء التجمع فهم املؤسسات البالغة الصغر و املؤسسات الصغرية و املؤسسات اليت بدأت العمل منذ سنة 

ة، منح القروض قصرية  تقدمي التسهيالت املالي: و يسعى التجمع إىل حتقيق أهدافه من خالل عدة وسائل أمهها
و طويلة األجل باإلضافة إىل اخلدمات التمويلية ، كما يقدم التجمع اخلدمات التقنية اهلادفة إىل رفع املهارات 
اإلدارية و التقنية للعمالء و مساعدم على زيادة الكفاءة اإلنتاجية و التسويقية و مواجهة متطلبات السوق و 

  .ل التكنولوجياتزويدهم باملعلومات احلديثة حو
 حنو قدمها اليت القروض عدد بلغ كما ،مشروع ألف 60  حلوايل خدمات متنوعة2000و قد قدم حىت اية 

  . أمريكيالر دو مليون 125 حوايل اإلمجالية قيمتها بلغت ،قرض ألف 170
الذاتية، و قد حتقق  فضال عن ذلك متكن التجمع من االستمرار يف تقدمي خدماته باالعتماد على موارده املالية 

 فرض أسعار فائدة مالئمة ، و إدارة ناجحة للقروض و انتقاء العمالء ؛ذلك من خالل عدد من الوسائل أبرزها
  .%99بكفاءة عالية حيث ختطت نسبة التسديد حوايل 

دفع به يف و قد جاء التزام التجمع يف توفري اإلقراض و اخلدمات غري املالية ألفقر الفقراء و خاصة النساء ،لي
يركز هذا الربنامج على " .براعم املشروعات البالغة صغر" إىل استحداث برنامج مميز أمساه 1999أواخر عام 

يف تقدمي القرض " اموعة املتماسكة" اموعات الريفية و املدنية املتدنية املدخول و يعتمد ما يسمي بطريقته 
يتم تسديده على أساس أسبوعي و تتراوح فترة  جنيه مصري ،500- 100 و يتراوح حجم القرض بني

  . أسبوعا40- 10التمويل بني 
  : التجربة املغربية 4-1-2-3

 من جمموع املؤسسات ، لذا فإنه  % 95 متثل امل ص م أساس النسيج الصناعي يف املغرب حيث متثل       
تصادية ، غري أنه يعاين من مشاكل من املنتظر أن يلعب هذا القطاع الدور احليوي و األساسي يف التنمية االق

كما هو احلال يف باقي الدول و من أمهها مشكلة التمويل و دف التغلب عليها مت إنشاء جمموعة من اهليئات 
  :منها
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   : الصناديق اجلماعية لالستثمار و رأس املال4-1-2-3-1
لى امللكية املشتركة لسندات  و اليت تسعى إىل احلصول يف حدود حصة تتجاوز نصف جمموع أصوهلا ع     

  .رأمسال أو الدين الصادرة عن شركات رؤوس أمواهلا هلا صفة م ص م
   : شركات االستثمار يف رأس املال4-1-2-3-2

       يكون الغرض منها تدبري حمفظة سندات تتألف يف حدود حصة تتجاوز نصف أصوهلا من قيم منقولة يف 
 . األموال تتمتع بصفة م ص مشكل مسامهات يف رأس مال شركات رؤوس

  : شركات التمويل اجلهوية 4-1-2-3-3
  .  و متنح قروضا لتمويل حاجات م ص م املتواجدة على صعيد اجلهة يف جمال اإلستغالل و اإلستثمار     
  : هيئات االئتمان التعاضدي و التعاوين 4-1-2-3-4
  .ن و تقوم لفائدة أعضائها وحدهم بنشاط مؤسسة االئتما     
  : صندوق ضمان القروض 4-1-2-3-5

  يف  la caisse centrale de garantie CCG      مت إنشاء صندوق املركزي لضمان القروض 
و هو مؤسسة عمومية ذات طابع مايل هدفه ضمان القروض املوجهة للم ص م ، مت إجراء  1949- 07- 04

  :1متثلت أساسا يف  و قد 1996إصالحات تشريعية و عملية على الصندوق يف بداية 
  ؛ توسيع جمال تدخل الصندوق-         
 التكفل باألسواق املرتبطة بالتصدير ، أي تدعيم املؤسسات اليت تعمل يف تصدير املنتجات احمللية إىل -         
  ؛اخلارج
  . ضمان القروض املوجهة لالستثمارات-         

 % 85 إىل %50الستثمارية،حيث أصبح يغطي إن إصالحات الصندوق عرفت توسيع جمال ضمان القروض ا

إىل جانب مسامهته   %30من تكلفة املشروع، كما أصبح يقدم مساعدات مالية لتمويل املشاريع املنتجة بنسبة 
  .يف تدعيم رأمسال امل ص م 

 2750 ،2005-06- 30ولإلشارة فقد بلغت املخصصات املالية املقدمة من طرف الصندوق إىل غاية 
  :2 موزعة على النحو التايل مليون درهم

  . مليون درهم540 حاالت ضمان للـ م ص م بقيمة 5-          
 . مليون درهم810 حاالت مساعدة يف التمويل بقيمة 3-          

                                                           
         امللتقي الدويل حول متطلبات تأهيل حبث مقدمة ضمن ورقة ، اهلياكل و اآلليات اجلديدة الداعمة يف متويل م ص م باجلزائر، زيدان حممد 1

  .516  ،  ، ص2006أفريل -18-17الشلف ، يومي , حسيبة بن بوعلي م ص م يف الدول العربية ، جامعة 
  .516ص،  نفس املرجع  2
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  مليون درهم 1400 حاالت مسامهة يف رأس مال الـ م ص م بقيمة 3-          

 :نوك املغربية أكثر مسامهة يف متويل م ص م عن طريق و يتطلع الصندوق إىل وضع آليات جديدة جتعل الب

 .وضع نظام تسيري املخاطر اليت قد تتعرض هلا م ص م-       

 .إنشاء صندوق إلعادة اهليكلة املالية-       

 .تقدمي املشورة املالية للم ص م-       

 .توسيع جمال نشاطه مع الرفع من نسبة الضمان-       

  :أس مال املخاطرة  هيئات ر4-1-2-3-6
 :       مر تداول متويل الـ م ص م عن طريق رأمسال املخاطر من ثالث مراحل و هي 

   : املرحـــلة األوىل4-1-2-3-6-1

  :1  تتم عن طريق مؤسسات عاملية و من أهم التجارب يف هذا اال     
 الوطين لإلمناء اإلقتصادي ملدة جتاوزت وضع البنك اإلسالمي للتنمية لدى البنك : البنك اإلسالمي للتنمية* 

لكن هذا اخلط مل حيرك بشكل . العشر سنوات ، خطا لتمويل املؤسسات عن طريق أدوات التمويل اإلسالمية 
 ومع ذلك فقد ساهم يف إنشاء مشاريع متعددة باملغرب عن ،إجيايب و استعمل فقط التمويل باملراحبة أو اإلجيار 

  .ل و بطريقة مباشرةطريق املشاركة يف رأمسا
رأمسال لإلنشاء و ؛يقترح البنك األورويب لالستثمار وسيلتني للتمويل مها  : متويل البنك األورويب لالستثمار* 

  :و تتمثل هاتني الوسيلتني يف ثالث خطوط لرأمسال املخاطر,التوسع  و رأمسال املخاطر 
عامة يف إطار بروتوكول التمويل املغريب األورويب وضع البنك األورويب لالستثمار باخلزينة ال : اخلط األول

  . سنة 25 ماليني أورو لتمويل م ص م عن طريق رأس مال املخاطر ملدة 9مبلغ ) 1988-1992(
جاءت هذه التمويالت خلدمة القطاع البنكي املغريب للتمويالت باملشاركة مباشرة من البنوك املستفيدة و 

  .للسلفات باملشاركة للمستثمرين
منح البنك األورويب لالستثمار باخلزينة العامة يف إطار الربوتوكول الرابع للتمويل املغريب  : خلط الثاينا

  .األورويب ، خطا للتمويل اجلزئي ألسهم املستثمرين لرأمسال الشركات العاملة بالقطاعات املنتجة
 مليون أورو لفائدة 45خاطر مبقدار قرر البنك األورويب لالستثمار فتح قرض عام لرأس مال امل : اخلط الثالث

  .املؤسسات املالية املغربية ، البنوك التجارية ، البنوك و الشركات التنموية مث شركات رأمسال املخاطر
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  :  املرحلة الثانية 4-1-2-3-6-2-1
  :1 متت عن طريق إنشاء مؤسسات مشتركة بني مؤسسات مغربية و أخرى أجنبية و نذكر من أمهها      
 - ASMA TNVEST :   و قد  1989أنشأت هذه املؤسسة من خالل معاهدة مغربية سعودية سنة،

رأمساهلا مقسم بني .  من حتقيق جمموعة من اإلجنازات متثلت يف وضع أسس عدة مشاريع 1992متكنت منذ 
سة من متكني شركني أساسيني مها الدولة املغربية و السعودية بالتساوى، وهذا ال مينع املشرفني على املؤس

  .%25اخلواص يف البلدين من احلصول على حصص يف رأمسال قد تصل إىل حدود 

  : و من بني أهداف املؤسسة 
 الصناعات ؛ العقارات؛الصناعة؛ اإلستثمار و تطوير جمموعة من القطاعات التنموية و من بينها -          

  ؛ني و املشاركة يف إمناء اإلستثماراتالغذائية و غريها من ااالت احليوية يف إقتصاد الدولت
  ؛ توسيع التعاون بني البلدين-          
  ؛ خلق قيمة مضافة-          
  . متكني املؤسسات الداخلية من التحكم يف التكنولوجيا املتقدمة-          

و . قة عليهو خيضع كل مشروع وضع بني أيدي املؤسسة من أجل متويله إىل جمموعة من الشروط قبل املصاد
  :من أهم هذه الشروط

  ؛ مدى تأثريه اإلجيايب على اإلقتصاد الوطين-          
  ؛ القيمة املضافة إىل الناتج الداخلي و املردودية املتوقعة-          
  . املسامهة يف التكنولوجيا-          

MAD اإلستثمارات التنموية للمغرب -  I :  30ني البنك الشعيب  رأمساهلا مقسم ب1988أنشأت  سنة%   

و   %27للتطور الدويل " أوكيمانيك"و الشركة التعاونية   %33و شركة اإلستثمار من أجل التطور الدويل 
هدفها الرئيسي هو املسامهة يف خلق و تنمية إنتاجية امل ص م من خالل املسامهة يف   .%10الباقي خواص 

  2. رأس املال أو تقدمي ضمانات
CASA MADRID INVESTISSEMENT ستثمار كازا مدريد لإل- تأسست هذه الشركة  :  

حيث تدخل يف متويل " كاخادى مدريد" من طرف البنك التجاري املغاريب بالتعاون مع صندوق مدريد 
  .املشاريع املشتركة بني املغرب و إسبانيا

:  EURATLAS CAPITAL DEVELOPPEMENT  أورأطلس لرأس املال التنمية-

عة من املؤسسات البنكية و املالية الدولية و الوطنية يف خلق هذه الوحدة التمويلية و هذه إشتركت جممو
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هذه الوحدة التمويلية تتواجد باملنطقة . املؤسسة هي بنك الوفاء ، الشركة املالية الدولية ، جممع بروباركو
  .احلرة
ا كل من الصندوق هي شركة مالية فرنسية يساهم فيه:  PROPARCO متويالت و إستثمارات - 

بالدول  PROPARCOاملركزي للتعاونية االقتصادية و اموعات مالية فرنسية عاملية، و تم شركة 
  .اإلفريقية ، اجلزر العربية ، احمليط اهلادي ، و اجلزر الفرنسية

 حبيث قامت باملشاركة يف مشاريع كربى للقطاع الفالحي ، الصناعي ، 1992أسست باملغرب سنة 
متنح قروضا على املدى املتوسط و الطويل عرب املشاركة املباشرة عن .الح البحرى و الكيمياء امليكانيكية اإلص

  .طريق األسهم و السندات ،و هلا دور أساسي يف متويل الشركات اخلاصة املغربية الفرنسية 
  : كما تقوم بإعطاء عدة تسهيالت مالية إلجراء 

  ؛عدراسة اجلدوى للمشاري-          
 ؛دراسة السوق-          

 ؛مراقبة اإلنتاج-          

 .وضع منوذج إختياري للعرض-          

خط شراكة  يهدف إىل دعم اإلستثمار املباشر للشركات املغربية و البنوك  PROPARCOكما إقترحت 
  .املغربية بشراكة بني الشركات املغربية و الفرنسية

 مليون درهم يف هذا 40بالقطاع املايل ، حبيث إستثمرت أكرب من  باخلصوص  PROPARCOو تم شركة 
  :القطاع ، مقسم على شركات متويل رأس املال املخاطر التالية 

  . صندوق خمتص يف اخلوصصة-          
  . صندوق للتنمية-          
 . شركتني فرنسيتني-          

          - Mediteranee Capital SUD :  مال املخاطر اليت تنظم رؤوس أموال فرنسية ، شركة لرأس
  .مغربية ، تونسية

          - FCP MAROC PRIVATISATION  : شركة لتعبئة اإلدخار ، العمالء املغاربة القاطنني
  .باخلارج

عدة عقود مالية مع أهم البنوك التجارية املغربية مببلغ يفوق  PROPARCOولإلشارة فقد عقدت شركة 
  ؛هم ،كما منحت عدة قروض للبنوك اليت سجلت أداء جيد كالبنك املغريب للتنمية اإلقتصادية مليون در600

  .مث البنك املغريب للتجارة اخلارجية ؛بنك الوفاء  
هي شركة أملانية لإلستثمار و التنمية ، تساهم يف متويل  : DEG شركة أملانية لإلستثمار و التنمية - 

  .الل خربا األملانية و تشجع هذه الشركة القطاع اخلاص يف دول العامل الثالثالشركات اخلاصة املغربية باستغ
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 - SIPAREX : ا  8666 برأمسال قدره 1985 أنشأت سنةمليون فرنك فرنسي ،متنح هذه الشركة خرب
و رأس التقنية للمؤسسات الفرنسية أو األجنبية اليت ترغب يف اإلستفادة من جتربتها يف نطاق رأس مال التنمية 

  .مال املخاطر
هدف املؤسسة هو اإلستثمار التمويلي عن طريق املسامهة يف رأس مال وحدات صناعية و جتارية مغاربية كما 

يعترب نشاط هذه املؤسسة وسيلة ملعاجلة الضعف التمويلي لرأمسال الذي تعاين منه جل م ص م و اليت تعاين 
  . مردوديتهاأيضا من نسبة مديونية عالية مما يؤثر سلبا على

 مليون درهم و هو حبوزة 210تعترب مؤسسة قابضة برأمسال يقدر بـ  : INTERFINA أنترفينا - 
 و البنك اخلارجي Crédit Lyonnaisالتابعة للبنك الدويل و القرض ليوين SFI الشركة املالية الدولية 

تصادي و البنك املغريب للتجارة و كذا اإلسباين باإلضافة إىل أصحاب الفكرة و مها البنك الوطين لإلنتماء اإلق
  .القرض املغريب

دف أنترفينا إىل اإلسهام بشكل كبري يف مواكبة مراحل اخلوصصة و املسامهة بشكل جزئي ىف رأمسال 
  .املؤسسات املخصصة

 : املرحلة الثالثة 4-1-2-3-6-3
  :1متت عن طريق إنشاء مؤسسات وطنية و من أمهها     

 و يعترب مؤسسة بنكية لإلستثمار يف املشاريع املقدمة من طرف 1989-03-28س يف تأس :  بنك العمل-
حيث يوجه إهتمامه التمويلي باخلصوص إىل الـ م ص م سواء تعلق األمر باإلنشاء أو . اجلالية املغربية باخلارج

  .التوسعة ،و حيظى قطاع الصحة و الصناعات الغذائية و النسيج إهتمام كبري من طرف البنك
 مليون درهم و قد ساهم إنشائها من البنك الشعيب املركزي و 55حوايل " مسامهة" يبلغ رأمسال  :  مسامهة- 

  .البنك األورويب لإلستثمار و كذا مؤسسة بروباكو
تقدم هذه الشركة الدعم للشركات املغربية املؤهلة للتمويل، و تساهم يف املؤسسات حديثة التكوين أو 

و تكون تدخالا على شكل مسامهة يف . معاينة مالية و تقنية من أجل تطورها و إمنائهااملؤسسات اليت حتتاج
رأس املال أو مرافقة الشركات املعينة عن طريق تقدمي الدعم املايل و املتابعة على مستوى التسيري ،و يف بعض 

و تم .  الداخلي للمؤسسةاحلاالت حتدد إستراتيجيات إعادة اهليكلة و هذا بدون التدخل يف التسيري اليومي
  .باإلسهام يف مجيع القطاعات ماعدا قطاع العقارات واملؤسسات ذات املشاكل املستعصية

اهلدف من إنشائه هو دعم نشاط اإلستثمار يف البنك التجاري املغريب، و  : التجاري برأس املال املخاطر - 
واملسرية من ،ج إىل متويل من أجل أن تنموا  اليت حتتااملؤسساتويهتم باخلصوص باملؤسسات حديثة النشأة 

  .ويستبعد كل متويل يتعلق مبجال العقارات و كذا فروع النسيج التقليدية . عاليةات مهاريوذطرف شباب 
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 مببادرة من بنك الوفاء و البنك التجاري املغريب ، حيث تم 1981تأسست سنة  : وفاء للإلستثمار - 
 اليت تعاىن من مشاكل مالية متعددة تركز إهتمامها باملؤسسات حديثة باخلصوص بإعادة هيكلة املؤسسات

  .اإلنشاء و باخلصوص يف جمايل السياحة و املرافق الترفيهية
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  : آليات الدعم املايل املوجهة للمؤسسات الصغرية و املتوسطة  يف اجلزائر4-2
مج التنموية للنهوض بقطاع الـ م ص م ،و نظرا للخصوصيات الىت        إعتمدت اجلزائر إىل العديد من الربا

. يتميز ا قطاع امل ص م فإن مشكل  التمويل حيتل الصدارة ضمن جمموعة الصعوبات الىت تواجهها امل ص م
و من أجل احلد من املشكلة نسبيا فقد عملت الدولة على إجياد آليات و برامج  خاصة تساعد هذه املؤسسات 

  .ي هذه اإلشكاليةيف ختط
 : آليات إنشاء و متويل امل ص م  4-2-1

 وإنعقاد اجللسات الوطنية حول امل ص م 2001      قبل صدور  القانون التوجيهي لترقية امل ص م لسنة 
،مل يكن هناك أي برنامج أو جهاز حكومي موجه لدعم وتنمية قطاع امل ص و م، بل كانت 2004لسنة 

كومية تقتصر على حتفيز إنشاء النشاطات واملؤسسات املصغرة يف إطار التشغيل والتضامن برامج الدعم املايل احل
  .    الوطين 

   :و تتمثل هذه األجهزة يف
  : الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب4-2-1-1

Agence National de soutien A l’emploi des jeunes ( ANSEJ).  

 : التعريف بالوكالة 1-1-1- 4-2
 ماي 22 املؤرخ يف 143- 09بعد فشل جهاز اإلدماج املهين للشباب الذي تأسس طبقا للمرسوم رقم      

، و الذي كان يهدف إىل إنشاء تعاونيات الشباب و ذلك مبنحهم إعانات و قروض بنكية ، مت تأسيس 1990
 ربيع 24رخ يف  مؤ296-96و هذا وفقا للمرسوم التنفيذي رقم .الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب 

 ، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و 1996 سبتمرب سنة 8 املوافق لـ 1417الثاين عام 
حتديد قانوا األساسي ، حيث تتمتع هذه الوكالة بالشخصية املعنوية و االستقالل املايل و يتوىل الوزير املكلف 

 .1كالةبالتشغيل املتابعة العملية جلميع نشاطات الو

   :2و تقوم الوكالة باملهام التالية
  ؛ تدعم و تقدم االستشارة و ترافق الشباب ذوى املشاريع يف إطار تطبيق مشاريعهم االستثمارية- 
 تسري وفقا للتشريع و التنظيم املعمول يهما ختصيصات الصندوق الوطين لدعم تشغيل الشباب ، السيما منها - 

  ؛يف حدود الغالفات اليت يضعها الوزير املكلف بالتشغيل حتت تصرفهااإلعانات و ختفيض نسب الفوائد 

                                                           
 يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل 1996 سبتمرب 8 املوافق 1417 ربيع الثاين 24 مؤرخ يف 296-96 املرسوم التنفيذي رقم 1

  . 12 ص 1،3،4 املادة  ، 52اجلريدة الرمسية العدد الشباب و حتديد قانوا األساسي ،
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 تبلغ الشباب ذوى املشاريع الذين ترشح مشاريعهم لالستفادة من قروض البنوك و املؤسسات املالية، - 
مبختلف اإلعانات اليت مينحها الصندوق الوطين لدعم تشغيل الشباب و اإلمتيازات األخرى اليت حيصلون 

  ؛عليها
  ؛ متابعة االستثمارات اليت ينجزها الشباب ذوي املشاريع- 
 تضع حتت تصرف الشباب ذوي املشاريع، كل املعلومات ذات الطابع االقتصادي و التقين و التشريعي و - 

  ؛التنظيمي املتعلقة مبمارسة نشاطام
 للمشاريع و تطبيق خطة  تقييم عالقات متواصلة مع البنوك و املؤسسات املالية ،يف إطار التركيب املايل- 

  ؛التمويل و متابعة إجناز املشاريع و استغالهلا
 تربم اتفاقات مع كل هيئة أو مقاولة أو مؤسسة إدارية عمومية يتمثل هدفها يف أن تطلب حلساب الوكالة - 

  .ومينيأو برامج التشغيل األويل للشباب لدى املستخدمني اخلواص أو العم/ إجناز برامج التكوين و التشغيل و
الصندوق : و يف إطار تقدميها للدعم املايل ،تعتمد الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب على هيئتني ماليتني مها 

الوطين لدعم تشغيل الشباب ، صندوق الكفالة املشتركة لضمان أخطار القروض املمنوح إياها الشباب ذوى 
  .املشاريع
 :شباب الصندوق الوطىن لدعم تشغيل ال 1-1-1-1- 4-2

، مت فتح 1996 جويلية سنة 24 املوافق 1417 صفر عام 8 املؤرخ يف 14- 96     عمال باألمر رقم 
 الذي عنوانه الصندوق الوطين لدعم تشغيل الشباب يف 302- 087حساب التخصيص اخلاص للخزينة رقم 

  .1رف من هذا احلساب كتابات أمني اخلزينة الرئيسي، و يكون الرئيس املكلف بالتشغيل آمرا رئيسيا بالص
  :2و يقيد يف  احلساب ما يأيت 

  :يف باب اإليرادات •

  ؛ختصيصات ميزانية الدولة-          
 ؛حاصل الرسوم اخلاصة باملؤسسة لصاحل الصندوق-          

 .حاصل تسديدات القروض عرب املكافأة املمنوحة للشباب ذوى املشاريع-          

" الصندوق الوطين لترقية الشباب"  الذي عنوانه302- 49اب التخصيص رقم جزء من رصيد حس-          
 ؛عند إقفاله

 ؛حاصل االستثمارات احملتملة من أموال الصندوق-          

 .مجيع املوارد أو املسامهات األخرى-          

                                                           
دد كيفيات تسيري حساب التخصيص اخلاص  حي1996 سبتمرب 8 موافق 1417 ربيع الثاين 24 مؤرخ يف 295-96املرسوم التنفيذي رقم  1

  .11- 10 ،ص 2- 1املادة  ،52اجلريدة الرمسية العدد  الذي عنوانه الصندوق الوطين لدعم تشغيل الشباب ، 302-087رقم 
  .11 ص4نفس املرجع ، املادة   2
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  :يف باب النفقات •

  :ختصيصات التمويل
 :عمليات دعم تشغيل الشباب و منها على اخلصوص  �

  أجور و أعباء أرباب العمل املمنوحة للشباب املبتدئني يف طلب العمل املوظفني لدى املستخدمني -          

  .العموميني أو اخلواص يف إطار عقود التشغيل األولية  
للشباب ذوي املشاريع، قصد إمتام مستوى األموال اخلاصة ) بدون فوائد( منح قروض غري مكافأة -          
 .إلمكانية االستفادة من القروض البنكية ة املطلوب

 .ختفيض نسب فوائد القروض املمنوحة للشباب ذوى املشاريع -          

 .عالوة ممنوحة بصفة إستثنائية للمشاريع اليت تتسم خبصوصية تكنولوجية قيمة-          

لتمسة من طرف الوكالة الوطنية لدعم التكفل بالدراسات و اخلربات و أعمال التكوين املنجزة أو امل-          
 .الشباب  تشغيل

 .الضمانات املمنوحة للبنوك و املؤسسات املالية �

 .التكفل بنفقات تسيري الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب �

صندوق الكفالة املشتركة لضمان القروض املمنوحة إياها الشباب ذوي  1-1-1-2- 4-2

  :املشاريع 
،يتضمن 1998جويلية 9املوافق1419صفر 14 املؤرخ يف200- 98لتنفيذي رقم       مبقتضى املرسوم ا

إحداث صندوق الكفالة املشتركة لضمان أخطار القروض املمنوح إياها الشباب ذوي املشاريع و الذي يتم 
  .1تسيريه من طرف املدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب مبساعدة أمانة دائمة

  :2ق بـ يتكفل هذا الصندو
ضمان القروض املمنوحة للشباب ذوي املشاريع بعد حصوهلم على إعتماد الوكالة الوطنية لدعم -          
  .الشباب  تشغيل

يكمل ضمان الصندوق الضمان الذي يقدمه املنخرط املقترض إىل البنوك أو املؤسسة املالية يف -          
 .شكل ضمانات عينية أو شخصية

البنوك و املؤسسات ( و املقرضني ) املؤسسات املصغرة( لى مبدأ التضامن بني املقترضني  يقوم الصندوق ع
، حيث تشترك البنوك و املؤسسات املالية حسب مستوى اإللتزامات من القروض املمنوحة للمؤسسات ) املالية

نوك و املؤسسات املالية املصغرة جلهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و هذا اإلشتراك إجباري لكافة الب
                                                           

ضمن إحداث صندوق الكفالة املشتركة  يت1998 جويلية سنة 9 املوافق 1419 صفر عام 14ؤرخ يف امل 200-98 املرسوم التنفيذي رقم 1
  .6 املادة 42لضمان أخطار القروض املمنوح إياها الشباب ذوى املشاريع و حتديده قانونه األساسي ، اجلريدة الرمسية العدد 

  3 ، املادة،مرجع سابق  200- 98املرسوم التنفيذي رقم  2
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أما املؤسسات املصغرة فتشترك حسب مستوى القروض اليت حتصلت عليها، و يكون . املشاركة يف التمويل
إجباريا لكافة هذه املؤسسات املتحصلة على قروض بنكية، و يتم هذا  بعد احلصول على املوافقة البنكية و قبل 

  .الة الوطنية لدعم تشغيل الشباب تسليم قرار منح اإلعانات من طرف مصاحل الوك
 وخبصوص مبلغ اإلشتراكات فيحدد على أساس مبلغ القرض البنكي و مدته،ويدفع املبلغ على دفعة واحدة  

 من األصول الباقية املستحقة % 0.35أما بالنسبة ملعدل اإلشتراكات لكل أجل دفع حدد بـ .  عند االشتراك
املؤسسات املصغرة اليت تتبع التركيبة املالية للتمويل الثالثي يف إطار جهاز التسديد،و هذا اإلشتراك ال يعىن إال 
  .   الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب

  :1إضافة إىل اإلشتراك املدفوع للصندوق تتشكل موارده من 
  :ختصيص أوىل من أموال خاصة و يتكون من  �

 .رأمسالمسامهة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ب-          

 .مسامهة اخلزينة العمومية-          

 .مسامهة مؤسسات القرض املنخرط برأمسال-          

جزء من الرصيد غري املستعمل من صندوق ضمان النشاطات الصناعية و التجارية و احلرفية املشترك -          
 1990 ماي سنة 22ملوافق  ا1410 شوال 27 املؤرخ يف 146-90احملدث مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 

 .أثناء حله ،و يتعلق هذا الرصيد مببلغ إشتراكات مؤسسات القرض يف

 .عائد التوظيفات املالية من أموال الصندوق اخلاصة و اإلشتراكات احملصلة  �

 .اهلبات و الوصايا و اإلعانات املخصصة للصندوق �

  :طريقة عمل الصندوق 

درة املؤسسة املصغرة على تسديد القرض البنكي، و يتم يف هذه        يتدخل الصندوق بعد إعالن عدم ق
  .احلالة حتويل الدين املستحق للصندوق الذي يقوم بالتحقيق من عدم قدرة املؤسسة املصغرة على التسديد

 من األصول و الفوائد الباقية  % 70بعد هذا يقوم الصندوق بتعويض البنك أو املؤسسة املالية يف حدود 
  .2للتسديداملستحقة 

   :آلية التمويل 1-1-2- 4-2
  :خصائص املؤسسة املصغرة  1-1-2-1- 4-2

  . ميكن املؤسسة املصغرة أن تنشأ من طرف شاب أو عدد من الشبان -          
  .ماليني دينار) 10 ( احلد األقصى لإلستثمار هو عشرة -          

                                                           
  .10نفس املرجع ، املادة  1

  . الوطنية لدعم تشغيل الشباب معلومات مقدمة من طرف الوكالة 2
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  .صادي و اجتماعي خاص تنشأ املؤسسة املصغرة و تتطور يف حميط اقت-          
 جيب أن يقدم صاحب أو أصحاب املؤسسة مسامهة شخصية يف متويل االستثمار، اليت تتباين -          

  .حسب مستوى و موقع االستثمار
  . فيما عدا النشاطات التجارية حتظى بالقبول النشاطات املنتجة للسلع و اخلدمات -          

 :أشكال االستثمار  1-1-2-2- 4-2
  :يتضمن جهاز إنشاء املؤسسات املصغرة نوعني من االستثمار    
  :إستثمار اإلنشاء  -4-2-1-1-2-2-1

    يتمثل إنشاء مؤسسة مصغرة جديدة من طرف شاب أو عدة شباب مؤهلني جلهاز املؤسسة املصغرة 
  .للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 

  :لية جيب أن تتوفر الشروط التا : شروط التأهــــيل
  ؛أن يكون الشاب بطاال -          
 سنة بالنسبة ملسري املؤسسة 40 سنة ، و ميكن أن يصل السن إىل 35-19أن يتراوح سنه ما بني -          

  ؛)مبا فيها الشركاء(  مناصب عمل دائمة 4،على أن يتعهد بتوفري 

 .قبأن تكون لديه مؤهالت مهنية ذات عالقة بالنشاط املرت-          

  :إستثمار التوسيع   1-1-2-2-2- 4-2
       يتعلق إستثمار التوسع باملؤسسات املصغرة و املنجزة يف إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، و 

  .اليت تطمح إىل توسيع قدرا اإلنتاجية يف نفس النشاط أو نشاط مرتبط بالنشاط األصلي
  :      سسة املصغرة الشروط التالية جيب أن تتوفر يف املؤ :شروط التأهيـــل

  ؛من القروض بدون فائدة يف حالة التمويل الثنائي % 70تسديد نسبة -          
  ؛تسديد مستحقات القرض بدون فائدة بانتظام-          

 ؛ سنوات يف املناطق اخلاصة6 سنوات استغالل يف املناطق العادية ،و 3تصريح بالوجود إلثبات -          

  .تقدمي احلصيلة اجلبائية ملعرفة التطور اإلجيايب للمؤسسة املصغرة-          
  :التركيبة املاليـــــة  1-1-2-3- 4-2

 :      توجد صيغتان للتمويل يف إطار جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب

   :التمويل الثالثـــى -1-1-2-3-1- 4-2
  :التركيبة املالية من      يف صيغة التمويل الثالثي تتشكل 

  ).حيث تتغري قيمتها حسب مستوى االستثمار و موطنه( املسامهة املالية الشخصية ألصحاب املشروع  - 
 .القرض بدون فائدة الذي متنحه الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  - 
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تم ضمانه القرض البنكي الذي خيفض جزء من فوائده من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و ي - 
 .من طرف صندوق الكفالة املشتركة لضمان أخطار القروض املمنوح إياه الشباب ذوى املشاريع

  :و هذا وفقا للهيكل املايل املوضح يف اجلدول اآليت 
  ANSEJ اهليكل املايل للتمويل الثالثي يف  : 23جدول رقم 

  مستوى التمويل  قروض بنكية  املسامهة الشخصية

  مناطق أخرى  مناطق خاصة  ).قيمة اإلستثمار( 

  القروض

  مناطق أخرى  مناطق خاصة  ن فائدةبدو

املستوى األول أقل من 

  دج أو يساوى 2.000.000

5 % 5 %  25 %  70 %  70 %  

املستوى الثاىن يتراوح من 

 10.000.000إىل  2.000.00

  دج

8 %  10 %  20 %  70 %  70 %  

  .الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب: املصدر 
  : عليه املؤسسات تستفيد يف إطار التمويل الثالثي من نوعني أساسيني من اإلعانات املالية و

و هي عبارة عن قرض طويل األجل متنحه : القروض بدون فوائد و ميكن إعتبارها إعانات مالية مباشرة -       
 25%ستوى الثاين إىل  يف امل20% الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ،حيث تتراوح نسبة هذا القرض من

  .من إمجايل قيمة االستثمار يف املستوى األول
 ختفيض نسب الفائدة و ميكن إعتبارها إعانات مالية غري مباشرة ،حيث تدفع الوكالة جزء من الفوائد على - 

 :و هذا ما يوضحه اجلدول اآليت .القروض البنكية و يتباين مستوى التخفيض حسب طبيعة و موقع النشاط 

  .ANSEJنسب التخفيض يف معدالت الفائدة حسب طبيعة و موقع النشاط يف  : 24دول رقم اجل

  املناطق

  القطاعات

  

  املناطق اخلاصة

  

  املناطق األخرى

  % 75  % 90  *القطاعات ذات األولوية

  % 50  % 75  القطاعات اخلرى

  .الفالحة ، الري ، الصيد البحرى*
  .يل الشبابالوكالة الوطنية لدعم تشغ : املصدر

املالحظ أن نسب التخفيض ختتلف حسب طبيعة النشاط و كذا موقعه حيث نالحظ أن هذه النسبة تكون 
أكرب يف املناطق اخلاصة سواء يف قطاعات ذات أولوية أو قطاعات أخرى،و على العموم فإن نسب مسامهة 

  . % 90 إىل% 50الوكالة يف معدالت الفائدة للقروض البنكية تكون ما بني 
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هناك نوع آخر من الضمانات املالية غري مباشرة و املتمثلة يف الضمان اجلزئي للقروض املمنوح إياها الشباب 
  .% 70 ذوي املشاريع و الذي يكون يف حدود

  :التمويل الثنائي  1-1-2-3-2-1- 4-2
  :       يف صيغة التمويل الثنائي تتشكل التركيبة املالية من 

  .ية لصاحب املشروعاملسامهة املالية الشخص - 
      القرض بدون فائدة الذي متنحه الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب تتغري قيمة هذا القرض حسب  - 

 :مستوى االستثمار و هذا وفقا للهيكل املايل املوضح يف اجلدول التايل    

    .ANSEJاهليكل املايل للتمويل الثنائي يف  : 25اجلدول رقم 
  القروض بدون فائدة  ملسامهة الشخصيةا  مستويات التمويل

 2.000.000املستوى األول أقل من 

  دج أو يساوى

75 %  25 %  

 2.000.00املستوى الثاىن يتراوح من 

  دج 10.000.000إىل 

80 %  20 %  

  .الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب : املصدر
د من اإلعانات املالية و املتمثل يف القرض و عليه فإن املؤسسة يف إطار التمويل الثنائي تستفيد من نوع واح

  .بالنسبة للمستوى الثاين % 20 بالنسبة للمستوى األول و % 25بدون فوائد ، حيث تقدم الوكالة نسبة 

 :اإلمتيازات اجلبائية   4-2-1-1-2-4
رحليت اإلجناز و  باإلضافة لإلعانات املالية اليت تقدمها الوكالة، فهي تقدم كذلك إعانات جبائية متعلقة مب   

  .اإلستغالل
  : مرحلة اإلجناز 1-1-2-4-1- 4-2

  :تتمثل اإلمتيازات يف     
 اإلعفاء من الرسم على القيمة املضافة للحصول على معدات التجهيز و اخلدمات اليت تدخل -          

  .االستثمار  مباشرة يف إجناز 
ى معدات التجهيز املستوردة ،و اليت تدخل مباشرة يف من احلقوق اجلمركية عل % 5 ختفيض بنسبة -          

  .االستثمارات إجناز 
  . اإلعفاء من حقوق حتويل امللكية يف احلصول على العقارات املخصصة ملمارسة النشاط-          
  . اإلعفاء من حقوق التسجيل على العقود املنشئة للمؤسسات املصغرة-          
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  :تغالل مرحلة اإلس 1-1-2-4-2- 4-2
 سنوات 06 سنوات بداية من إنطالق النشاط، أو 3      و تشمل اإلمتيازات اجلبائية للمؤسسة املصغرة ملدة 

  :بالنسبة للمناطق اخلاصة و تتمثل يف 
 اإلعفاء الكلي من الضريبة على أرباح الشركات و الضريبة على الدخل اإلمجايل و الرسم على -          
  .املهنية النشاطات 
 اإلعفاء من الرسم العقاري على البنايات و املنشاءات اإلضافية املخصصة لنشاطات املؤسسات -          
  .املصغرة
  :مراحل جتسيد االستثمار 1-1-3- 4-2
   : بالنسبة لإلستثمار اإلنشاء 1-1-3-1- 4-2

  :1و يكون على مرحلتني 
  :مرحـــــلة اإلنــــجاز 

 الشاب أو الشباب أصحاب املشاريع على مستوى فرع الوكالة الوطنية إيداع طلب منح اإلعانات و ملف- 
 .لدعم تشغيل الشباب

(  القيام بالدراسة اإلقتصادية من طرف مصاحل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و تسليم شهادة التأهيل - 
 ).دج1500حتضر الدراسة مقابل 

 .وضع قانون األساسي للمؤسسة املصغرة- 

 .سسة املصغرة يف السجل التجاريتسجيل املؤ- 

 .فتح احلساب البنكي التجاري و دفع املسامهة الشخصية ألصحاب املشاريع- 

 تسليم قرار منح اإلعانات املتعلقة باإلجناز من طرف مصاحل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، و التوقيع- 

 .رف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشبابعلى دفتر الشروط و أوراق املر للقرض بدون فائدة املمنوح من ط

حتويل القرض بدون فائدة املمنوح من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب للحساب البنكي - 
 .للمؤسسة املصغرة

 .إقتناء التجهيزات- 

  :مرحـــلة اإلستـــــغالل 

     الفواتري النهائية ، ( تشغيل الشباب تسليم الوثائق البيانية إلجناز االستثمار ملصاحل الوكالة الوطنية لدعم - 

  ).مستندات رهن التجهيزات املقتنات من طرف املؤسسة املصغرة 
 .حترير حمضر معاينة إجناز اإلستثمار من طرف مصاحل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب- 

                                                           
  . معلومات مقدمة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 1
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 .عم تشغيل الشبابتسليم قرار منح اإلعانات املتعلقة باالستغالل من طرف مصاحل الوكالة الوطنية لد- 

  :1 تتلخص مراحله يف النقاط التالية :بالنسبة إلستثمار التوسيع  1-1-3-2- 4-2
  . إيداع طلب منح اإلعانات على مستوى فرع الوكالة- 
  . القيام بدراسة مطابقة التوسيع من طرف مصاحل الوكالة و تسليم شهادة املطابقة- 
  .لبنكية إيداع امللف لدى البنك و تسليم املوافقة ا- 
  . إشتراك املؤسسة املصغرة يف صندوق ضمان القروض- 
   تسليم قرار منح اإلعانات املتعلقة بالتوسيع من طرف مصاحل الوكالة و التوقيع على دفتر شروط و أوراق - 

  .األمر للقرض بدون فائدة املمنوح من طرف الوكالة    
  .ساب البنكي للمؤسسة املصغرة حتويل القرض بدون فائدة املمنوح من طرف الوكالة للح- 
  . سحب الشيكات البنكية من طرف البنك لفائدة املوردين القتناء التجهيزات- 
  :حصيلة اإلجنازات املقدمة من طرف الوكالة  1-1-4- 4-2

 شهادة تأهيل ملشاريع الشباب و اليت تسمح 329889 قامت الوكالة بتقدمي 2007    يف اية سنة 
 :ذا حسب ما يوضحه اجلدول التايل منصب عمل و ه 918758

  ANSEJ يف 2007-12-13توزيع شهادات التأهيل حسب قطاعات النشاط حىت  : 26 اجلدول رقم

 عدد مناصب العمال نسبة مؤوية عدد شهادات التأهيل قطاعات النشاط
 265499 30.32 100025 خدمــــات

 265499 22.09 72890 الــــزراعة

 265499 12.46 41111 احلــــرف

 265499 8.70 28668 الـــصناعة

 265499 7.41 24462 نقل املــسافرين

 265499 6.57 21674 نقل البضــائع

 265499 5.20 17171 البناء و الشغال العمومية

 265499 4 13184 نقل الـــتربيد

 265499 1.30 4261 أعـــمال حرة

 265499 1.28 4224 الصـــــيانة

 265499 0.48 1610 يالصيد البحر

 265499 0.18 609 الــــــري

 918758 100 329889 املــــجموع

  .وثائق مقدمة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب :       املصدر

                                                           
  .معلومات مقدمة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  1
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و  % 30.32 من اجلدول نالحظ أن معظم املشاريع ترتكز على قطاعني رئيسيني مها قطاع اخلدمات بنسبة
  .من إمجايل املشاريع املقدمة % 22.09قطاع الفالحة 
 مشروع مببلغ 86380 شهادة تأهيل مقدمة من طرف الوكالة،مل يتم متويل إال 329889لكن من بني 

 مليار دج ،و اليت تسمح بتوظيف 177.2أي ) دج1772817210690(استثماري إمجايل قدر حبوايل 
 222077ي يسمح بتوظيف  مشروع حتصل على متويل من البنك ،والذ92306و. عامل 243308

   ).2007-1997 يوضح تطور عدد املشاريع املمولة  واملؤشرات املالية من الفترة 5امللحق .(عامل 
  :     و  ختتلف عدد املشاريع املمولة من طرف الوكالة حسب قطاعات النشاط كما يوضحه اجلدول التايل 

  .2007-12-31قطاعات النشاط إىل غاية  حسب ANSEJعدد املشاريع املمولة من طرف  : 27جدول رقم 

عدد العمال  النسبة املؤوية عدد املشاريع قطاعات النشاط

 املتوقع

متوسط عدد 

 العمال

 تكلفة اإلستثمار

 50255869499 3 71896 30.29 26172 خدمــات

 2168550707 3 30462 14.09 12174 نقل العمــال

 27261089013 3 46509 15.48 13380 احلـــرف

 24071987203 2 23407 13.22 11423 نقل البضـائع

 20848672425 3 26510 11.90 10269 الفالحـــة

 14562461575 4 17181 5.55 4795 الصـــناعة

 9687996713 4 14651 4.35 3759 البناء و أ عمومية

 2997838540 2 5500 2.56 2216 أعـمال حرة

 2522172645 3 4249 1.78 1539 صيـــانة

 2029797130 5 1870 0.46 399 الصيد البحرى

 1348329249 4 1073 0.29 254 الــــري

 177281721069 3 243308 100 86380 اــموع

  . وثائق مقدمة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب :املصدر     
من إمجايل  % 26متثل إال حوايل من خالل اجلدول نالحظ أن عدد املشاريع املمولة من طرف الوكالة ال 

  .املشاريع احلاصلة على شهادة التأهيل
  .كما أن معظم املشاريع هي مشاريع قطاع اخلدمات و نقل املسافرين و البضائع إضافة إىل قطاع احلرف

م  مشروع مل يت72890و املالحظ أيضا أن نسبة كبرية من املشاريع الفالحية مل يتم متويلها حبيث أنه من بني 
  .% 14 أي بنسبة 10269متويله إال 
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   :الصندوق الوطىن للتأمني عن البطالة 1-2- 4-2
Caisse nationale d’assurance chômage  CNAC  

  :التعريف بالصندوق  4-2-1-2-1
 ماي سنة 26 املوافق 1414ذي احلجة عام 15 املؤرخ يف09- 94مبقتضى املرسوم التشريعي رقم       

  .حلفاظ على الشغل و محاية األجراء الذين يفقدون عملهم بصفة ال إرادية ، املتضمن ا1994
، 1994 جويلية سنة 6 املوافق 1415 حمرم عام 26 املؤرخ يف 188-84وبصدور املرسوم التنفيذي رقم 

يتضمن القانون األساسي للصندوق الوطين للتأمني عن البطالة و يتمتع الصندوق بالشخصية املعنوية و 
  .1ل املايل و يوضح الصندوق حتت وصاية الوزير املكلف بالضمان اإلجتماعياالستقال

 2003ديسمرب 30 املوافق 1424 ذي القعدة عام 6 املؤرخ يف 514-03و مبقتضى املرسوم الرئيسي رقم 
 سنة ،و بالتايل 50 و 35و املتعلق بدعم إحداث النشاطات من طرف البطالني ذوي املشاريع البالغني ما بني 

فالصندوق أخذ منحىن جديد يتمثل يف تقدمي الدعم املايل إلعادة إدماج البطالني يف ميدان التشغيل من خالل 
  .دعم إنشاء املؤسسات املصغرة إضافة إىل تقدمي االستشارات و بعض اإلمتيازات اجلبائية

  :صندوق الكفالة املشتركة لضمان أخطار قروض استثمارات البطالني  1-2-1-1- 4-2
 جانفي 3 املوافق لـ 1424 ذي القعدة عام 10 املؤرخ يف 03-04     مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم    

 ،يتضمن إحداث صندوق الكفالة املشتركة لضمان أخطار قروض اإلستثمار البطالني ذوي 2004سنة 
املايل و يتوىل املدير  سنة و يتمتع الصندوق بالشخصية املعنوية و االستقالل 50-35املشاريع البالغني ما بني 

  .2العام للصندوق الوطين للتأمني عن البطالة تسيريه
يهدف الصندوق إىل ضمان القروض اليت متنحها البنوك و املؤسسات املالية للبطالني ذوي املشاريع البالغني ما 

 سنة املنخرطني يف الصندوق،حيث يكمل ضمان الصندوق الضمان الذي يقدمه املنخرط 50-35بني 
إضافة إىل أن الصندوق بناء على . ملقترض غلى البنك أو املؤسسة املالية يف شكل تأمينات عينية أو شخصيةا

 3.% 70تعجيل البنوك و املؤسسات املالية يغطي باقي الديون املستحقة يف حدود

  
  
  

                                                           

دوق الوطين  يتضمن القانون األساسي للصن1994 جويلية سنة 6 املوافق 1415 حمرم عام 26 املؤرخ يف 188-84رقم املرسوم التنفيذي  1 
  .6 ،ص 2 -1 مادة 44للتامني عن البطالة ، جريدة رمسية عدد 

 يتضمن إحداث صندوق الكفالة املشتركة 2004 ي جانف3 املوافق 1424 ذي القعدة عام 10 املؤرخ يف 03-04املرسوم التنفيذي رقم   2
  .10، 9 ،ص 7- 2 مادة 03لضمان أخطار قروض استثمارات البطالني ، جريدة رمسية عدد 

  .9 ، ص 4-3  نفس املرجع ، مادة 3
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 :  1و تتشكل موارد الصندوق من 

  :ختصيص أويل من أموال خاصة يتكون من •
  .عمومية مسامهة اخلزينة ال- 
  . مسامهة البنوك و املؤسسات املالية املنخرطة برأمسال- 
  . مسامهة الصندوق الوطىن للتأمني عن البطالة برأمسال- 
   :اإلشتراكات أو منح املدفوعة للصندوق من •
  . املنخرطني املقترضني املستفيدين من القروض- 
  . البنوك و املؤسسات املالية املنخرطة- 
  .لية لألموال اخلاصة و اإلشراكات عائد التوظيفات املا- 
  . اهلبات و الوصايا و اإلعانات املخصصة للصندوق - 
  :آلية التمويل  1-2-2- 4-2
  :شروط التأهيل  1-2-2-1- 4-2

  :2     يستفيد من متويل الصندوق الوطين للتأمني عن البطالة كل شخص يستوىف الشروط التالية 
  ؛ سنة50 35أن يبلغ من العمر ما بني  - 
 ؛ يقيم باجلزائرأن - 

 ؛أن ال يكون شاغال منصب عمل مأجور عند إيداعه طلب إعانة - 

  أشهر على األقل بصفة طالب شغل، أو أن 6أن يكون مسجال لدى مصاحل الوكالة الوطنية للتشغيل منذ  - 

 ؛يكون مستفيدا من تعويض الصندوق الوطين للتامني عن البطالة     

 ؛ت معرفية ذات صلة بالنشاط املراد القيام بهأن يتمتع مبؤهل مهين أو ميتلك قدرا - 

 ؛أن يكون قادرا على رصد إمكانيات مالية كافية للمسامهة يف متويل مشروعه - 

 ؛ شهرا على األقل12أن ال يكون قد مارس نشاطا حلسابه اخلاص منذ  - 

 .أن ال يكون قد استفاد من تدبري إعانة يف إطار إحداث نشاط - 

  :جماالت النشاط  1-2-2-2- 4-2
       يغطي الربنامج كافة نشاطات اإلنتاج و اخلدمات باستثناء نشاط إعادة البيع دون حتويل املنتوج ،إضافة 

  .3إىل النشاطات احملدثة يف قطاعات الفالحة و الصيد البحري و الري
                                                           

  .10 ، ص 11مادة مرجع سابق ،، 03-04املرسوم التنفيذي رقم   1
 حيدد شروط إعانات املمنوحة للبطالني 2004 سنة ي جانف3 املوافق 1421 ذي القعدة عام 10 مؤرخ يف 12-14تنفيذي رقم الرسوم امل  2

  .6 ص 20 املادة -03مستوياا جريدة رمسية عدد سنة و 50-35ذوى املشاريع البالغني ما بني 
  . الصندوق الوطين للتأمني عن البطالة  معلومات مقدمة من طرف 3
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  :كيفية متويل املشروع  1-2-2-3- 4-2
  :ريع باالعتماد على صيغة التمويل الثالثي      يقوم الصندوق الوطين للتأمني عن البطالة بتمويل املشا

  .املسامهة املالية الشخصية لصاحب املشروع  - 
 .قروض بدون فائدة مينحها الصندوق الوطين للتأمني يف البطالة  - 

قرض بنكي بسعر فائدة منخفض من طرف الصندوق الوطين عن البطالة ،و مضمون جزئي من طرف  - 
 .قروض استثمارات البطالنيصندوق الكفالة املشتركة لضمان أخطار 

  :و هذا وفق اهليكل املايل املوضح يف اجلدول التايل 
  .CNACاهليكل التمويلي لتمويل املؤسسات املصغرة من طرف  : 28جدول رقم 

    قروض بنكية  قروض بدون فوائد  املسامهة الشخصية

مناطق   مستويات التمويل

  أخرى

مناطق 

  خاصة

مناطق 

  أخرى

مناطق 

  خاصة

مناطق 

  خرىأ

مناطق 

  خاصة

  .% 70  .% 70  .% 25  .% 25  .% 5  .% 5  دج200.000أقل أو يساوى 

دج و أقل من 200.000أكرب من 

  دج500.0000
10 %.  8 %.  20 %.  22 %.  70 %.  70 %.  

  .7  ،ص 9- 8- 7-5-4 مرجع سابق املادة 02-04املرسوم التنفيذي رقم  : املصدر
  :وعني من اإلعانات املالية من خالل اجلدول نالحظ أن الصندوق يقدم ن

و هذا .% 25إىل .% 20إعانات مالية مباشرة و املتمثلة يف القروض بدون فوائد حيث تتراوح نسبة القرض من 
  .حسب املنطقة و كذا قيمة االستثمارات ،كما هو مبني يف اجلدول 

طالني أصحاب املشاريع بنسب فائدة إضافة إىل إعانات مالية غري مباشرة و املتمثلة يف توفري القروض البنكية للب
منخفضة ،و ختتلف معدالت التخفيض يف أسعار الفائدة من منطقة غلى أخرى حسب طبيعة قطاع النشاط 

  :وفقا للجدول التايل 
  .معدالت التخفيض يف نسب الفائدة للقرض البنكي : 29جدول رقم 

  املناطق

  القطاعات

  

  املناطق اخلاصة

  

  املناطق األخرى

  % 75  % 90   الفالحة ، الري و الصيد البحرىقطاع

  % 50  % 75  القطاعات اخلرى

  .7 ص.13 مرجع سابق ، املادة 02-14املرسوم التنفيذي رقم : املصدر 
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أما النوع اآلخر من اإلعانات املالية غري مباشرة فتتمثل يف الضمان اجلزئي للقروض البنكية من طرف صندوق 
  .من إمجايل قيمة القرض % 70ار قروض استثمارات البطالني ،و الذي يصل إىل الكفالة املشتركة لضمان أخط

   :اإلمتيازات اجلبائية 1-2-2-4- 4-2
  :     إضافة إىل اإلمتيازات املالية فالوكالة تقدم أيضا اإلمتيازات اجلبائية اآلتية 

  .طة مباشرة بإجناز املشروعاإلعفاء من الرسم على القيمة املضافة بالنسبة للتجهيزات و اخلدمات املرتب - 
 .على احلقوق اجلمركية % 5نسبة خمفضة  - 

 .اإلعفاء من حقوق انتقال امللكية بالنسبة لإلقتناءات العقارية - 

  :املراحل املتبعة لتجسيد املشروع  1-2-3- 4-2
  :     ميكن تلخيصها يف النقاط التالية 

  .شغيلالتسجيل بصفة طالب للشغل و يتم لدى الوكالة احمللية للت - 
 .إيداع امللف لدى الصندوق - 

يوجه البطال الذي يقبل ملفه، حنو مستشار منشط يتوىل تقدمي كافة االستشارات  : املرافقة الشخصية - 
 .الضرورية للدراسة و للتركيب و إلجناز مشروعه و االنطالق فيه

 اإلقتناء و حيث يعرض ملف صاحب املشروع على جلنة :دراسة املشروع للحصول على شهادة القابلية - 
 املصادقة لتوىل الفصل يف مدى ضرورة و دميومة املشروع ،و إذا متت املصادقة على املشروع متنح له شهادة    

 .القابلية و يقدم ملفه للبنك   

 على إثر إيداع امللف ،كامال يتوفر البنك على أجل أقصاه ثالثة أشهر  : تقدمي طلب القرض لدى البنك - 

 .قرض و تبليغ القرار لصاحب املشروع و الصندوق بذلكللفصل يف طلب ال    

بعد موافقة البنك على منح القرض، يتم : االخنراط يف صندوق الكفالة املشتركة لضمان أخطار القروض - 
      ترفق هذه الوثيقة بامللف البنكي . دفع االشتراك لتسلم على إثرها شهادة اإلخنراط لصاحب املشروع    

 . تعترب كشرط أساسياليتطية ألخطار االستثمار و لتكون مبثابة تغ 

بعد وضع القرض حيز التنفيذ يبقى الصندوق جبانب صاحب املشروع و يواصل دعمه  : إجناز املشروع - 
  .إلجناز مشروعه و إنطالق مؤسسته

  :حصيلة اإلجنازات املقدمة من طرف الصندوق  1-2-5- 4-2
 عن البطالة باجلهاز اجلديد إلجناز نشاطات البطالني ذوى املشاريع        نظرا لتدعيم الصندوق الوطين للتامني

 سنة، إضافة إىل إنشاء صندوق الكفاالت املشتركة لضمان أخطار 50- 35و الذين يتراوح أعمارهم ما بني 
القروض و االنتشار الواسع للوكاالت اجلهوية للصندوق، متكن هذا األخري من جتسيد عدد كبري من امللفات 

  )CSV(بلة للتمويل البنكي و اليت حتصلت على موافقة جلنة اإلنتقاء و املوافقة القا
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validation    Comité de sélection et de. حيث قدر عدد امللفات القابلة للتمويل البنكي إىل غاية 

  1 . ملف11523 بـ 2008 ماي21
 4463 أنه مت إنشاء فعليا  منصب شغل ،إال22487 مؤسسة إضافة إىل توفري 8356و مت توقع إنشاء 
 :و هذا ما يوضحه اجلدول التايل .  منصب شغل10509مؤسسة و توفري 

  . حسب الوكالت اجلهوية 2008 ماي 21عدد املؤسسات املنشأة و مناصب الشغل إىل غاية  : 30جدول رقم 

الوكـــاالت  مناصــــب الشــــغل عدد املؤســـــسات

 اجلهــــوية

 املنشــأة حقا املتــوقعة املنـطلقة فعال ــااملنشأة قانوني

 1606 2248 557 801 الــــجزائر

 1606 2248 557 801 ج اجلزائـــر.و 

 599 946 246 368 عنــــابة

 483 758 214 249 قاملــــة

 296 408 121 163 الطـــارف

 280 361 96 117 سكـــيكدة

 215 281 86 108 ســوق اهراس

 177 353 106 153 تبـــسة

 2050 3107 869 1203 ج عنابــة.و

 346 672 122 260 باتنــــة

 120 239 55 100 بـــسكرة

 266 538 94 180 أم البــواقى

 96 214 39 84 خنـــشلة

 828 1663 310 624 ج باتــنة.و

 136 254 65 111 بشــــار

 40 175 20 63 أدرار

 28 115 18 49 البـــيض

 95 316 33 74 فتنـــدو

 299 860 136 297 ج بـــشار.و

 262 889 98 362 بليـــدة

 212 402 78 158 مديـــة

                                                           
  . الصندوق الوطين للتأمني عن البطالة  معلومات مقدمة من طرف 1
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 155 494 65 213 تبـــازة

 629 1785 241 733 ج بليــدة.و

 112 457 53 177 شلـــف

 81 238 40 102 عني الدفلــى

 35 151 17 59 اجللــــفة

 228 846 110 338 ج شلـــف.و

 596 1243 233 346 ــنطينةقسـ

 386 496 127 163 ميــــلة

 471 625 140 180 جيـــجل

 1453 2364 500 689 ج قسنطينة.و

 397 974 147 351 وهــــران

 70 591 45 251 مســــتغامن

 102 245 47 94 غيلـــيزان

 569 1810 239 996 ج وهـران.و

 149 263 73 96 ورقلــــة

 85 152 36 58 األغـــواط

 55 133 28 48 متنراســت

 90 266 69 103 غـــرداية

 40 109 34 46 الــوادى

 28 102 14 27 إليـــزى

 447 1025 254 378 ج ورقلـــة.و

 178 442 106 181 جبايــــة

 145 817 114 28 سطيـــف

 100 181 29 42 مســـيلة

 127 277 48 89 برج بوعريريج

 556 1717 247 520 ج سطــف.و

 157 360 56 124 سيدى بلعــباس

 41 159 18 62 النـــعامة

 414 926 146 346 تلمـــسان

 76 244 49 120 سعـــيدة

 134 452 61 125 عني متوشنت

 822 2141 330 777 ج سيدى بلعباس.و

 201 500 110 244 تـــيارت

 199 474 176 253 معـــسكر

 83 228 30 88 تســمسيلت
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 483 1202 316 585 ج تيارت.و

 354 1064 195 435 تيـــزى ززو

 108 340 49 121 بومـــرداس

 83 315 60 159 البـــويرة

 545 1719 304 715 ج تيزيــوزو.و

 10509 22487 4463 8356 اموع الوطـىن

 .الصندوق الوطىن للضمان اإلجتماعى : املصــــدر

  :جهاز القرض املصـــغر  1-3- 4-2

  :التعريف باجلهـــاز  1-3-1- 4-2
إال أا مل تعط النتائج املرجوة و هذا نظرا ، 19991إن جتربة القرض املصغر ىف اجلزائر قد بدأت سنة      

وكالة التنمية اإلجتماعية ، مندويب  تشغيل الشباب ، عمال مسرحون ( لتدخل أطراف عديدة يف هذا اجلهاز 
لضمان البطالة ، الوكالة الوطنية للتشغيل ، مديريات النشاط االجتماعي ، و مسجلون يف الصندوق الوطين 

، و بالتايل ) صندوق ضمان األخطار النامجة عن القرض املصغر و الذى تسريه الصندوق الوطين لضمان البطالة
لة و املقرضة مما أدى إىل انعدام الثقة بني البنوك املمو.كثرة اإلجراءات اإلدارية و عراقيل كبرية يف سريه 

  .املتعاقدة مع وكالة التنمية االجتماعية ، حيث سجلت معدالت فشل كبرية يف استرجاعها للقروض
 13-04و نتيجة هلذه الوضعية مت إجراء تعديالت يف جهاز القرض املصغر و هذا بصدور املرسوم الرئاسي رقم 

بالقرض املصغر مستقل عن الوكالة الوطنية حيث مت على إثره إنشاء جهاز خاص ، املتعلق جبهاز القرض املصغر
للتشغيل والصندوق الوطين للضمان عن البطالة، والذي يتكون من الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر واليت 

 تسيري الصندوق الوطين لدعم القرض املصغر باإلضافة إىل إنشاء صندوق الضمان املشترك ةتوكل هلا مهم
  .2للقروض املصغرة

  :الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر  4-2-1-3-2 
 جانفي سنة 22 املوافق 1424 ذي القعدة عام 29 مؤرخ يف 14-04       مبقتضى املرسوم الرئاسي 

حيث تتمتع الوكالة .  يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر و حتديد قانوا األساسي 2004
املايل، و توضع حتت سلطة رئيس احلكومة،و يتوىل الوزير املكلف بالتشغيل بالشخصية املعنوية و االستقالل 

  . 3املتابعة العملية مل نشاطات الوكالة

                                                           
1  dfpghardaia .org/ eng .doc. 

 ، يتعلق جبهاز القرض املصغر، اجلريدة الرمسية،2004ي جانفي22وافق  امل1424 ذي القعدة 29 مؤرخ يف 13-04املرسوم الرئاسي رقم    2

  .5 ص6العدد
 يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيري القرض 2004 سنة ي جانف22 املوافق 1424 ذى القعدة 29 مؤرخ يف 14- 04مرسوم تنفيذي رقم   3

  .8، ص -2-3 املادة 6املصغر و حتديد قانوا األساسى ، جريدة رمسية ، عدد
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 :1و تتمثل مهامها األساسية 

  ؛ تسيري جهاز القرض املصغر وفق التشريع و التنظيم املعمول به-          
  ؛  تدعيم املستفيدين و تقدمي هلم االستشارة-          
  ؛ تبلغ املستفيدين أصحاب املشاريع املؤهلة مبختلف اإلعانات اليت متنح هلم -          
  ؛ تساعد املستفيدين عند احلاجة لدى املؤسسات و اهليئات املعنية بتنفيذ مشاريعهم -          
 . منح قروض بدون فوائد-          

  :2و تتكون موارد الوكالة مما يأيت 
  ؛صيصات الصندوق الوطين لدعم القرض املصغر خت-          
  ؛ حصائل الودائع املالية احملتملة-          
  ؛ اهلبات و الوصايا و اإلعانات-          
  ؛ املسامهات احملتملة اليت تقدمها اهليئات الوطنية و الدولية بعد ترخيص من السلطات املعنية-          
  .املرتبطة بأنشطتها كل احلصائل املختلفة -          

  :صندوق الضمان املشترك للقروض املصغرة  -1-3-3- 4-2
 جانفي سنة 22 املوافق 1424 ذي القعدة عام 29 مؤرخ يف 16- 04      مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم 

 ، يتضمن إحداث صندوق الضمان املشترك للقروض املصغرة و حتديد قانونه األساسي، و الذي يتم 2004
  .3من طرف املدير العام للوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر مبساعدة أمانة دائمةتسيريه 

  :4يتكفل هذا الصندوق 
ضمان القروض املصغرة اليت متنحها البنوك و املؤسسات املالية املنخرطة يف الصندوق للمستفيدين -          
  ؛ لتسيري القرض املصغرعلى تبليغ باإلعانات املمنوحة من الوكالة الوطنية احلاصلني 
يغطي الصندوق، بناء على تعجيل البنوك و املؤسسات املعنية باقي الديون املستحقة من األصول و -          
  .%85عند التصريح بالنكبة و يف حدود     الفوائد 

  :5و تتشكل موارده مما يأيت 
  :ختصيص أويل من أموال خاصة و يتكون من  •
  .ية لتسيري القرض املصغر برأمسال مسامهة الوكالة الوطن- 

                                                           
  .8ص -5 نفس املرجع ، املادة    1
  .11 ، ص 26املادة ، مرجع سابق ،  14-04  مرسوم تنفيذي رقم  2
 يتضمن إحداث صندوق الضمان للقروض  2004 جانفى سنة 22 املوافق 1424 القعدة ذي 29 مؤرخ ىف 16- 04 رقم تنفيذي مرسوم  3

  .16، ص -8 املادة 6عدد ، جريدة رمسية ، األساسياملصغر و حتديد قانوا 
  .15 ص 4- 3 نفس املرجع ، املادة  4
  .16  ، ص 11 نفس املرجع ، املادة  5
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  . مسامهة اخلزينة العمومية- 
  . مسامهة البنوك و املؤسسات املالية املنخرطة برأمسال- 
 الرصيد غري املستعمل من صندوق ضمان اإلخطار النامجة عن القروض املصغرة احملدث مبوجب املرسوم - 

  . عند حله1999فيفري سنة  13 املوافق 1419 شوال 27 املؤرخ يف 44- 99التنفيذي رقم 
 :اإلشتراكات املدفوعة للصندوق من  •

  . املستفيدين من القرض املصغر- 
  . البنوك و املؤسسات املالية املنخرطة- 
  . عوائد التوظيفات املالية من األموال اخلاصة و اإلشتراكات احملصلة - 
  . اهلبات و الوصايا و اإلعانات املخصصة للصندوق- 
  :تأهيـــــل آلية ال 1-3-4- 4-2

  :شروط التأهـــيل  1-3-4-1- 4-2
  1:يستفيد من اإلعانات يف إطار القرض املصغر األشخاص الذين يستوفون الشروط التالية 

  ؛ فما فوق18بلوغ سن  - 
 ؛أن يكونوا بدون دخل أو ذوي دخل ضعيف غري مستقر و غري منتظم - 

 ؛أن يتوفروا على إقامة مستقرة - 

 ؛القة بالنشاط املرتقبأن يكونوا ذوي مهارات هلا ع - 

 ؛أن ال يكونوا قد إستفادوا من مساعدة أخرى - 

 .تقدمي مسامهة شخصية - 

  :كيفية التمـــويل  1-3-4-2- 4-2
  .      يقدم القرض املصغر من أجل إحداث أنشطة إنتاجية أو خدمية أو من أجل شراء مواد أولية

  : و هذا من خالل التركيبة املتكونة من 
  .الشخصية ألصحاب املشروعاملسامهة املالية  - 
 .قرض بدون فائدة متنحه الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر - 

 .قرض بنكي بسعر فائدة منخفض ،و يتم ضمانه من طرف صندوق الضمان املشترك للقرض املصغر - 

  :و هذا وفقا للهيكل املايل املوضح يف اجلدول اآليت
  

                                                           
  .8 ، ص 2 مرجع سابق ، املادة14-04 رقم ي املرسوم التنفيذ 1
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سسات الصغرية من طرف الوكالة الوطنية لتسيري القرض اهليكل التمويلي لتمويل املؤ : 31اجلدول رقم 

  .املصغر

    قرض بنكى  قروض بدون فائدة  مسامهة شخصية

مناطق   مستوى التمويل

  أخرى

مناطق 

  خاصة

مناطق 

  أخرى

مناطق 

  خاصة

مناطق 

  أخرى

مناطق 

  خاصة

حالة شراء 

  مواد أولية

أقل من أو 

يساوى 

  دج30.000

10%  10%  90%  90%  -  -  

أكرب من 

دج 50.000

إىل 

  دج100.000

حالة   75%  95%  -  -  3%  5%

اث استحد

  نشاط

أكرب من 

دج 100.000

إىل 

  دج400.000

5%  3%  25%  27%  70%  70%  

  .12- 11- 3 مرجع سابق املادة 14-04املرسوم التنفيذي  : املصدر
،إضافة إىل        و عليه فإن املؤسسات تستفيد من إعانات مالية مباشرة تتمثل يف القروض بدون فوائد 

و يتباين مستوى التخفيض .إعانات مالية غري مباشرة تتمثل يف التخفيض يف نسبة الفائدة للقروض البنكية 
 يف املناطق األخرى إىل 80%حيث تتراوح معدالت التخفيض يف نسبة الفائدة من  حسب موقع النشاط،

  . بالنسبة للمناطق اخلاصة%90
 : و هذا ما يوضحه اجلدول التايل 

  .نسب التخفيض يف معدالت فائدة القرض البنكي  : 32جلدول رقم ا

  املنــــــاطق

  القــــطاعات

  

  املناطـــق اخلاصـــة

  

  املـــناطق األخــــرى

  %80  %90  حالة إستحداث النشاط

  .13 ، مرجع سابق ، املادة 14-04املرسوم التنفيذي رقم  : املصدر
ية و الذي يدخل يف إطار الدعم املايل غري مباشر ، يتمثل يف الضمان اجلزئي و هناك نوع آخر من اإلعانات املال

من  %85للقروض البنكية من طرف صندوق الضمان املشترك للقروض املصغرة ،و الذي يكون يف حدود 
  .القيمة اإلمجالية للقرض البنكي
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   :2007-02-01نشاط الوكالة منذ إنشائها إىل  1-3-5- 4-2
لة قروض مصغرة بأنواعها املختلفة عرب الوطن، و كان العدد اإلمجايل للقروض يقدر بـ       قدمت الوكا

 مليون دج أي ما 66.8أما بالنسبة للتحصيل اإلمجايل فيقدر بـ .  مليون دج132 قرض مببلغ 19465
  .50.61%يعادل  

توصل إليها عرب  مديريات جهوية موزعة على الوطن و ميكن تلخيص النتائج امل10تتكون الوكالة من 
 :الوكالت يف اجلدول التايل 

  .حصيلة القروض املقدمة و احملصلة حسب الوكاالت الوطنية :33اجلدول رقم 

    حتصـــــيل القرض  القــــــرض

املديـــــرية 

  الــــجهوية

مبلغ احملصل من   مبلغ القرض  عدد القروض

  القرض

  نسبة التحصيل

  %69   مليون دج9.8   مليون دج14.2  2138  عنـــابة

  %49.2   مليون دج3.1  مليون دج6.3  930  بـــشار

  %36.85   مليون دج7.04  مليون دج19.1  2866  بـــجاية

  %57.72   مليون دج12.7   مليون دج22  3287  بســـكرة

  %50.20  مليون دج8.06   مليون دج14.6  2127  قســنطينة

  %32.2   مليون دج4.83   مليون دج15  2234  اجلـــلفة

  %51.35   مليون دج2.47   مليون دج4.81  716  قـــلةور

  %73.70   مليون دج8.55   مليون دج11.6  1786  سيدى بلعباس

  %41.31   مليون دج5.95   مليون دج14.9  1942  تيـــارت

  %34.61   مليون دج3.43   مليون دج9.65  1439  تيـــبازة

  %50.6   مليون دج66.8  مليون دج132  19465  املــجموع

 .10ناصر املهدى ، مرجع سابق ،  : املصدر

  :صندوق الزكاة  4-2-1-4
إشراف وزارة الشؤون الدينية واألوقاف، واليت تضمن  صندوق الزكاة مؤسسة دينية اجتماعية تعمل حتت     

- 91 أنشأ استنادا ألحكام املرسوم التنفيذي رقم القانون املنظم ملؤسسة املسجد، له التغطية القانونية بناء على
 ، واملتعلق ببناء املسجد وتنظيمه وتسيريه و 1999 مارس 23 املوافق 1411 رمضان عام 7 املؤرخ يف 81

                                                           
1 �&'�4�<� ا=�>;�و9: .10، ص  �8�9 ا��74ى ، ا�&�وض ا��234ة و دوره� -, �+�ر�( ا�  ? , ا

www .kantakji.com /fiqh/files/economic/60336.doc 
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 املوافق 1411 رمضان 7 املؤرخ يف 82- 91و أيضا استنادا ألحكام املرسوم التنفيذي رقم .حتديد وظيفته 
  . واملتضمن احداث مؤسسة املسجد 1991 مارس 23

 1 :تويات تنظيمية هي ويتشكل الصندوق من ثالث مس

 :القاعدية اللجنة

للزكاة على مستوى كل دائرة، حيث تتكون جلنة  وتكون على مستوى كل دائرة، مهمتها حتديد املستحقني
 .املسجدية، ممثلي جلان األحياء، ممثلي األعيان، ممثلني عن املزكني رئيس اهليئة، رؤساء اللجان: مداولتها من

 :اللجنةالوالئية

الوالية، وهذا  مستوى كل والية، وتوكل إليها مهمة الدراسة النهائية مللفات الزكاة على مستوى وتكون على
مداوالا من رئيس اهليئة الوالئية، إمامني  بعد القرار االبتدائي على مستوى اللجنة القاعدية، وتتكون جلنة

جان املسجدية، رئيس الس العلمي للوالية، ممثلي الفدرالية الوالئية لل األعلى درجة يف الوالية، كبار املزكني،
 .حماسب، اقتصادي، مساعد اجتماعي، رؤساء اهليئات القاعدية قانونني

 :اللجنةالوطنية

 :مكوناا الس األعلى لصندوق الزكاة، والذي يتكون من وجند من

األعلى،  ثل الس اإلسالمياللجان الوالئية لصندوق الزكاة، أعضاء اهليئة الشرعية، مم رئيس الس، رؤساء
اللجان الرقابية اليت تتابع بدقة  ممثلني عن الوزارات اليت هلا عالقة بصندوق، كبار املزكني، وفيه جمموعة من

األساسية ختتصر يف كونه اهليئة املنظمة لكل ما يتعلق بصندوق  مث إن مهامه. عمل اللجان الوالئية وتوجهها
 .الزكاة يف اجلزائر

 :للجنة الوالئية إىل ف أموال الزكاة بناء على املداوالت النهائيةيتم صر و

، أو ثالثيا )كل ستة أشهر(مبلغا سنويا أو سداسيا  وهذا حسب األولوية، وذلك بإعطائها: العائالت الفقرية -
  )كل ثالثة أشهر(
كأن  احل الفقراء،جزء من أموال الزكاة سيخصص لالستثمار، وذلك دائما لص: لصاحل الفقراء  االستثمار- 

  ...واملصغرة نعتمد طريقة القرض احلسن، أو شراء أدوات العمل للمشاريع الصغرية
 باملائة 30(ن ذلك على أساس استغالل األموال الزكاتية كمي :الشراكة بني صندوق الزكاة وإدارة األوقاف

دمايت، كأن تستغل العقارات الوقفية يف متويل خمتلف املشاريع الوقفية ذات الطابع اإلنتاجي، واخل) من احلصيلة

                                                           
1
   اجلزائر-عن موقع وزارة الشؤون الدينية واألوقاف ,املوقع الرمسي لصندوق الزكاة   

http://www.marwakf-dz.org/caisse-zakat/zakat1.php 
  



 226 

وعلى هذا األساس نستطيع توجيه املشاريع املقترحة من طرف الشباب الفقراء  1 .اخل...التجارية والفالحية
  :ذا من هلتكون األوقاف اجلزائرية ميدانا صاحلا لتطبيقها وسيمكن

  .ضمان استثمار امللك الوقفي وتنميته- 
  .مارية الزكاتية والرقابة عليهاضمان متابعة املشاريع االستث- 
  .ضمان اجلدية يف تطبيق املشاريع- 
تفادي تداخل الصالحيات مع جهات أخرى باعتبار أن مشروع صندوق الزكاة تابع لوزارة الشؤون - 

  .الدينية واألوقاف، وإذا كان االستغالل داخليا فهذا يضمن تغطية جيدة للنشاط
أصحاب املشروع  ف التالية مبا حيقق التنمية االقتصادية واالجتماعيةجعل املشاريع ذات رحبية ختدم األطرا- 

  .من الفقراء
ويكون استثمار هذه األموال على أساس بقاء ملكية األصول للصندوق خالل فترة النشاط، لتنتقل ملكيتها إىل 

ن خالل التقنيات أصحاب املشاريع يف النهاية، أي بعد تسديد املبالغ املستحقة عليهم، وال يكون ذلك إال م
  .كةاالشربأسلوب التمويلية 

على أساس الشراكة بني " مببدأ التجديد واملداولة يف االستثمار"وجتدر اإلشارة إىل ضرورة تطبيق ما نسميه 
عين به أن املشاريع املقامة على امللك الوقفي ال بد أن تتحرر شيئا فشيئا لتصبح يالصندوق واألوقاف، والذي 

  :مستقلة من حيث
  .التزامها املايل جتاه الصندوق- 
  .حيزها املكاين اململوك لألوقاف- 

ضمن جتديدا يف املشاريع، وإعطاء الفرصة ملشاريع أخرى بعد أن تنتقل املشاريع املمولة سابقا توهذا حىت 
 .لعقارها اخلاص ولتمويلها الذايت أيضا، ولتكن الفترة نفسها يف التمويل واالستقالل

  :ولوية يف التمويلاملشاريع ذات األ

نظرا خلصوصية تعامالت صندوق الزكاة، فإن املشاريع اليت يفضل أن ميوهلا ال بد أن تتميز مبجموعة من  
  2 :اخلصائص هي

حيث ال يبقى املتمول فقريا عند اية العقد، بل يصبح قادرا على دفع : مشاريع ذات آثار اجتماعية إجيابية •
  .وظف فقراء يف مشروعه يستغنون عن طلب الزكاةالزكاة، وفوق كل هذا وذاك قد ي

وقد يتجسد ذلك من خالل التخفيف من ضغط البطالة على ميزانية : مشاريع ذات آثار اقتصادية حمفزة •
  .الدولة، تلبية حلاجات اقتصادية ال ميكن أن تلىب إال من خالل املشاريع املصغرة والصغرية واملتوسطة

                                                           
1

   على املوقع االلكتروين5ص،2003جويلية ،1412مجادى األوىل ، 0رسالة املسجد العدد ،أموال الزكاة استثمار  إستراتيجية،فارس مسدور
http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Zakat/z22.doc  
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حيث إن الصندوق ال ميول مشاريع مدمرة للمجتمع، وبالتايل : سالميةمشاريع حتترم قواعد الشريعة اإل •
  %.100جيب أن يكون املشروع املمول حالال 

وعلى هذا األساس هناك بعض املشاريع اليت حيتاج جمتمعنا إىل أن تكون ذات أولوية يف التمويل، وهذا نظرا ملا 
  1 :ية، ميكننا أن نصنفها كما يليهلذه املشاريع من آثار اجتماعية واقتصادية بالغة األمه

 :املشاريع الطبية وشبه الطبية، واليت تتميز بـكوا •

حيث ميكن أن يكون هذا أحد الشروط اليت يفرضها الصندوق قبل متويل : تضمن العالج بتكلفة أقل - 
  .ذلك من خالل الدراسة االقتصادية للمشروع واألسعار اليت يقترحها  املشروع، وقد يتجلى 

أيضا كل مشروع من هذا النوع ال بد أن يتضمن توظيفا للطاقات العاطلة يف : ضمن مناصب شغل دائمةت- 
  .اتمع، واليت تعترب عالة عليه

  .مثل هذه املشاريع غالبا ما يكون مرحبا، خاصة إذا كانت نوعية اخلدمات راقية: استمرارية التدفقات النقدية- 
  :املشاريع احلرفية تتميز بـكوا •

  .خاصة التقليدية منها واليت بذلت من أجل احلفاظ عليها جهود بالغة األمهية: تضمن استمرار احلرف- 
فاحلريف املتمسك حبرفته حياول دائما مسايرة التطورات احلاصلة فيها وهذا ما : تضمن مناصب شغل دائمة- 

  .مناصب الشغل  يضمن استقرارا يف 
مام باحلرف خاصة التقليدي منها يف ظل االنفتاح االقتصادي، وأيضا يتزايد االهت: تدفقات نقدية مستمرة- 

  اخل...رجوع اتمع إىل االهتمام أكثر باحلرف التقليدية خاصة يف أشغال البناء، والزخرفة والنسيج
وهذا لكوا مشاريع صغرية أو مصغرة وقد تكون متوسطة إن استدعت الضرورة : تكاليف متويلها معتدلة- 

  .لذلك
النسيج  ،صناعة الفخار التقليدي، النقش على النحاس، النقش على اخلشب: هذه املشاريع ما يليمن

  اخل...الترصيص،احلدادة، احلجارة املنحوتة,يالتقليد
  :املشاريع اخلدماتية، واليت تتميز بـكوا •

د تكون بسيطة الذي برزت فيه أنشطة اقتصادية لزمت دعمها بنشاطات خدماتية ق: تستجيب حلاجات السوق- 
  .يف تركيبتها، لكنها مهمة لتوفري حميط استثماري مالئم

نظرا لكوا ال حتتاج إىل معدات كبرية، بل قد جندها تقتصر يف بعض األحيان على : تكاليف متويلها بسيطة- 
  . حاسوب وطابعة وناسخة، وقد تكون يف بعض األنشطة احلرفية يف آالت يدوية بسيطة للصيانة

  .نظرا الرتباطها بالتطورات االقتصادية احلاصلة يف بلدنا واليت تتسم بالتوسع الرتيب:  مستقرةمناصب شغل- 
وهذا طبعا مرتبط بديناميكية النشاط اخلدمايت الذي جيب أن يواكب التطورات املختلفة : تدفقات نقدية هامة- 

  .احلاصلة يف احمليط
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خدمات اإلعالم  ،خدمات الصيانة،  االنترنيت–ف خدمات اهلات،كاتب الدراساتم:من هذه املشاريع ما يلي
للمقبلني على امتحانات ( خدمات الدروس املسائية  ،)اخل... احلالقة - اخلياطة(التكوين البسيط  خدمات، اآليل

  البستنة ،املغاسل اآللية ،دور احلضانة،  الصيانة يف خمتلف ااالت ،) مثالالثانويةشهادة 
  :ع مبجموعة من امليزات نلخصها فيما يلياملشاريع اإلنتاجية، تتمت •
  .وهذا يرجع يف بعض األحيان إىل أا تأخذ شكل مؤسسات متوسطة: توظيف أكرب- 
  .نتيجة ارتفاع أسعار املعدات واآلالت اليت حتتاجها: تكاليف مرتفعة نوعا ما- 
  .تعكس الضخامة النسبية للمشروع: تدفقات نقدية هامة- 

  .صناعة مواد البناء البسيطة، صناعة األثاث ،صناعة األغذية، صناعة األلبسة:يمن هذه املشاريع ما يل
  :املشاريع الفالحية •
وهذا لكوا ال حتتاج إىل عدد كبري من املؤهلني، وأن اكتساب تقنياا ال يتطلب قدرات : توظيف أكرب-   

  .فكرية راقية
  .ت الفالحية املمولة وحجمهاوهذا مرتبط بطبيعة النشاطا: تكاليف شبه ثابتة ومتوسطة-   
  .خاصة يف الفترات اليت تتميز بوفرة املياه واألمسدة: مردود أكرب-   
  .تعكس تطور مردود يف املشروع والقدرة على املنافسة يف السوق: تدفقات نقدية متباينة-   
 اخل...تلااملش ،تربية املاشية ،تربية الدواجن، تربية النحل:من هذه املشاريع مثال   

  :وكالة التنمية االجتماعية 4-2-1-5
 ، أنشأت 1996 يف جوان تئوهي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل أنش    

 1996 جوان29 املوافق 1417  صفر عام 14 املؤرخ يف 232-96استنادا ألحكام املرسوم التنفيذي رقم 
وهي حتت اإلشراف املباشر لرئيس ي لوكالة التنمية االجتماعية  و املتضمن إنشاء و حتديد القانون األساس1 ،

  : لتقدمي قروض مصغرة للتخفيف من أشكال الفقر واحلرمان، واليت من أهم وظائفها  الوكالة تسعى.احلكومة
  .ترقية ومتويل األنشطة ذات املنفعة االقتصادية واالجتماعية اليت تتضمن استخداما كثيفا للعمالة- 
ير وتنمية املشروعات املصغرة والصغرية والفردية عن طريق القروض املصغرة الذي ميكن من توفري  تطو-     

العتاد واألدوات أو املواد األولية ملمارسة بعض احلرف واملهن لتشجيع العمل احلر، وتطوير احلرف الصغرية 
  . املعيشةواألعمال املرتلية والصناعات التقليدية للتقليل من الفقر وحتسني مستويات

 
 2 :    ومن شروط احلصول على القرض املصغر

                                                           
  18 ،ص 40، اجلريدة الرمسية العدد 1996 جوان29 املوافق 1417  صفر عام 14 املؤرخ يف 232-96 املرسوم التنفيذي رقم 1
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   سنة 18 بلوغ أكثر من - 
   لغرض سداد الديون ة كفاءة يف إنشاء مشروع نشاط و مردودي- 
 % 10 تقدمي مسامهة خاصة تقدر بنسبة - 

بة  من كلفة املشروع مع دفع عالوة املخاطرة بنس%1 املسامهة يف صندوق ضمان القرض يدفع بنسبة -     
   من حصة القرض 1%

كما مت تدعيم ،سنوات 5دج ملدة تتراوح مابني ستة و 350000دج و 50000 يتراوح القرض املصغر بني 
   . %2سعر الفائدة من طرف اخلزينة ويدفع صاحب املشروع نسبة 

 طلب قرض مصغر على مستوى القطر الوطين و 119461 سجلت الوكالة 2002 سبتمرب 30إىل غاية  
و بلغت نسبة عدم الدفع اىل غاية سنة .  قرار املطابقة على مستوى املديريات الوالئية للتشغيل51345سلمت 
 من امللفات املتنازعة على مستوى البنك % 15و نسبة ،بالنسبة للقروض اليت قدمتها البنوك 62% ، 2003

القروض املصغرة و ترجع النسبة العالية لفشل .الوطين اجلزائري وصلت إىل صندوق ضمان القروض 
االستثمارية كون امللفات اليت مت إيداعها ختتصر على بطاقة تقنية مع غياب مؤهالت مهنية ألصحاب املشاريع 

  1 .وانعدام املرافقة واملتابعة ألصحاب املشاريع على املستوى احمللي 
صة يف ترقية القرض نظرا لالندماج احملدود من البنوك فيما خيص القرض املصغر وغياب مؤسسات مالية خمت

املصغر، مل يتجدد هذا الربنامج على شكل قروض مصغرة وإمنا أصبح عبارة عن مشاريع للمنفعة العامة و 
  . تشرف البلديات على تنفيذها لغرض تشجيع  إنشاء املؤسسات املصغرة 
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  :اهلياكل اجلديدة الداعمة لتمويل املؤسسات الصغرية و املتوسطة  2- 4-2
، وإدراك اهليئات احلكومية ألمهية هذا 2001بعد صدور القانون التوجيهي لترقية امل ص و م لسنة       

القطاع أصبح من الضروري إجياد آليات دعم موجهة لقطاع امل ص و م وتكون حتت وصاية الوزارة املختصة 
 كان من الضروري ، منها امل ص و موبالنظر إىل العراقيل املالية اليت تعاين. واملتمثلة يف وزارة امل ص و م

إحداث هيئات مالية حكومية تعمل على تذليل العراقيل املالية أمام هذا القطاع، وهذا باالعتماد على املوارد 
املالية الداخلية أو باالعتماد على مساعدات مالية خارجية من خالل إبرام عقود وإتفاقيات دولية لدعم قطاع 

  .امل ص و م
  :اهلياكل ومن أهم هذه 

   صندوق ضمان القروض للم ص م 2-1- 4-2
PME : FGAR   Fond de garantie de crédits aux       
       نظرا لضعف قدرة امل ص م التفاوضية أمام البنوك و املؤسسات املالية ، حيث أا ال متلك القدرة على 

.  الضمانات الكافية اليت تطلبها البنوكاحلصول على القروض البنكية لسبب أساسي يتمثل يف عدم توفرها على
نتيجة الرتفاع خماطر االستثمار يف هذا النوع من املؤسسات، إضافة إىل أن معظم البنوك هي بنوك جتارية أي 

  .بنوك تقدم قروض استغالل قصرية و متوسطة األجل
ق التوجيه إىل إنشاء صندوق مما استدعى األمر تدخل اهليئات احلكومية حملاولة توفري قروض إستثمارية عن طري

 .ضمان القروض للم ص م

  :نشأة الصــــندوق  2-1-1- 4-2
 06 املؤرخ يف 373-02        أنشئ صندوق ضمان القروض للم ص م مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 

 ،املتعلق بتطبيق القانون التوجيهي للم ص م املتضمن للقانون 2002 نوفمرب 11 املوافق لـ 1423رمضان 
  . األساسي لصندوق ضمان القروض للم ص م

يعترب مؤسسة عمومية حتت وصاية وزارة امل ص م و يتمتع هذا الصندوق بالشخصية املعنوية و اإلستقاللية 
و قد مت ختصيص غالف . 1املالية ، و يهدف إىل ضمان القروض الضرورية لإلستثمارات املوجهة للم ص م

  . مليار دج1لم ص م قدر بـ مايل حتت تصرف صندوق ضمان القروض ل
  :كما مت توقيع على إتفاقية شراكة مع البنوك التالية 

  BANK, BADR, BNA, BDL, Natexis Bank, BEA, CNMA, AGB ,Sofinance, 
Societal general.  

  .2004 مارس 14إنطلق نشاط الصندوق بصورة رمسية يف 

                                                           
1
ضمان القروض للـ م ص  يتضمن إنشاء صندوق 2002 نوفمرب 11 املوافق 1423 رمضان عام 6 مؤرخ ىف373-02املرسوم التنفيذي رقم  
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  :مهام الصندوق  4-2-2-1-2
  1 :لنقاط التالية       ميكن تلخيصها يف ا

  .التدخل يف منح الضمانات للم ص م اليت تنجز اإلستثمارات - 
 .تسيري املوارد املوضوعة حتت تصرفه وفقا للتشريع و التنظيم املعمول ما - 

 .إقرار أهلية املشاريع و الضمانات املمنوحة - 

 .التكفل مبتابعة عمليات حتصيل املستحقات املتنازع عليها - 

 .امجة عن منح ضمان الصندوقمتابعة املخاطر الن - 

 .ضمان متابعة الربامج اليت تضمنها اهليئات الدولية لفائدة امل ص م - 

 .ضمان االستشارة و املساعدة التقنية لفائدة امل ص م املستفيدة من ضمان الصندوق - 

   هذا تلقى بصفة دورية معلومات عن التزامات البنوك و املؤسسات املالية اليت منت تغطيتها بضمانة و يف - 

 .اإلطار ميكنه أن يطلب أية وثيقة يراها ضرورية    

 .القيام بكل مشروع شراكة مع املؤسسات اليت تنشط يف إطار ترقية امل ص م - 

 .ضمان متابعة املخاطر عن منح ضمان الصندوق و تسليم شهادات الضمان اخلاصة بكل صيغ التمويل - 

 .بني امل ص م و البنوك و املؤسسات املالية ترقية اإلتفاقيات املتخصصة اليت تتكفل باملخاطر  - 

 .إعداد إتفاقيات مع البنوك و املؤسسات املالية - 

 :كيفيات الضمان املمنوح من طرف الصندوق  2-1-3- 4-2

  :بالنسبة للضمان العادي  2-1-3-1- 4-2
   :طبيعة اإلستثمارات اليت يغطيها صندوق ضمان القروض •

  : مينح ضمانات للمشاريع اليت حتقق إستثمارات متعلقة بـ          صندوق ضمان القروض للم ص م
  ؛إنشاء مؤسسات جديدة - 
 ؛حتديد أجهزة اإلنتاج - 

 ؛توسعية املؤسسات املوجودة  - 

 .أخذ مسامهات يف مؤسسات أخرى - 

 :املؤسسات املؤهـــــلة  •

ولية إىل املؤسسات     إن كل امل ص م اإلنتاجية اجلزائرية مؤهلة لإلستفادة من ضمانات الصندوق و تعطى األ
  :اليت تعرض مشاريع تتجاوب مع أحد هذه املعايري  

                                                           
  ضمان القروض صندوق  معلومات مقدمة من طرف 1
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  .املؤسسات اليت تساهم باإلنتاج أو اليت تقدم خدمات غري موجودة يف اجلزائر - 
 .املؤسسات اليت تعطي قيمة مضافة معتربة للمنتوجات املصنعة - 

 .املؤسسات اليت تساهم يف ختفيض الواردات - 

 .ع الصادراتاملؤسسات اليت تساهم يف رف - 

 . اجلزائريفاملشاريع اليت تسمح بإستخدام املواد األولية املوجودة  - 

 .املشاريع اليت حتتاج إىل متويل قليل مقارنة بعدد مناصب الشغل اليت ستخلقها - 

 .املشاريع اليت توظف يد عاملة مؤهلة - 

 .املشاريع اليت تسمح بتطوير التكنولوجية احلديثة - 

  :املؤسسات اليت ال ميكنها االستفادة من ضمانات الصندوق هي :املؤسســـات غري املؤهلة  •
  . املؤسسات اليت ال ينطبق عليها تعريف امل ص م حسب القانون التوجيهي للم ص م- 
  . املؤسسات اليت إستفادت من دعم مايل من الدولة- 
  . املؤسسات املسعرة يف البورصة- 
  . شركات التأمني- 
  . الوكاالت العقارية- 
  .ت اليت تنشط يف جمال التجارة فقط الشركا- 
  . القروض اليت دف إىل إعادة متويل قروض قدمية- 
  . املشاريع اليت حتدث تلوث كبري للبيئة- 
 :كيفيات التغطيــــة  1-3-4- 4-3
  . يتعلق األمر بضمان تسديد جزء من اخلسارة اليت يتحملها البنك يف حالة عدم تسديد القرض- 
     من القرض البنكي حتدد النسبة املتعلقة بكل ملف حسب تكلفة  %80و %10بني  يتراوح نسبة الضمان - 

  .القروض و درجة املخاطرة 
 حتديد مبلغ الضمان (  مليون دينار 25 ماليني دينار و املبلغ األقصى يساوى 4 املبلغ األدىن للضمان يساوى - 

  ).ال يعىن حتديد مبلغ القروض و ال كلفة املشروع  
  . سنوات7القصوى للضمان هي  املدة - 
  . يأخذ البنك األجهزة املكونة للمشروع كضمان- 
   : تكلفة منح الضمان - 1-3-5- 4-3

 يأخذ الصندوق عالوة من مبلغ القرض كتكلفة دراسة املشروع، و يف حالة عدم منح الضمان يرد هذا املبلغ  
 .لصاحبه ، تسدد هذه العالوة مرة واحدة عند منح الضمان
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 :ن هذه العالوة كالتايل و تكو

                                                                :عالوة دراسة املشروع  : 34جدول رقم 
 دج: الوحدة 

  )دج(قيمـــــة العالوة  مبلغ الـــــقرض
  10.000   مليون8 – مليون 4

  20.000   مليون12 – مليون 8

  30.000  ليون م16 – مليون 12

  40.000   مليون20 – مليون 16

  50.000   مليون25 – مليون 20

 .معلومات مقدمة من طرف صندوق ضمان القروض: املصدر 

 :املسلك الذي يتبعه طلب احلصول على الضمان  1-4- 4-3
  :        اخلطوات األساسية تتلخص فيما يلي 

  ؛وعمقابلة مع الصندوق الضمان من أجل التعريف باملشر - 
يقوم الصندوق بإرسال وصل استالم يؤكد من خالله قابلية املشروع للحصول على الضمان أم ال ، يف  - 

 ؛حالة القابلية يطلب من املستفيد دراسة دقيقة عن املشروع

 ؛دراسة امللف املقدم - 

 ؛إرسال وثيقة فتح امللف إىل املؤسسة - 

   من أجل املوافقة أو عدمها على طلب دراسة الطلب من طرف جلنة االلتزامات على مستوى الصندوق  - 

 ؛الضمان   

  يف حالة املوافقة يرسل إىل املؤسسة عرض مينح الضمان يعترب مبثابة القبول املبدئي ملنح الضمان يف انتظار  - 

 ؛احلصول على التمويل البنكي  

 ؛اتفاقية القرض بني املؤسسة و البنك - 

 .منح شهادة الضمان إىل البنك - 

   برنامج اإلحتاد األوروىب/ صندوق ضمان القروض  FGAR /MEDA الضمان آلية2-1-3-2- 4-2
جهاز لتقدمي مساعدات مالية للم ص م مبنح الضمانات الالزمة  Medaأنشأ برنامج االحتاد األورويب      

للحصول على القروض البنكية ، حيث يعمل هذا اجلهاز على إعادة ضمان القروض اليت يضمنها صندوق 
للم ص م و تقدمي مساعدات مالية و تقنية للمسامهة يف إجناز برامج الدعم احلكومية املوجهة وض ضمان القر

  .لقطاع امل ص م
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      ال متثل الوظيفة األساسية ، بل تعترب آلية جذب و حتفيز Medaإن هذه الوظيفة اليت يقدمها برنامج 
  .األساسي لهامل ص م للدخول يف برنامج إعادة التأهيل الذي يعترب اهلدف 

  :1ميكن تلخيص آلية الربنامج يف النقاط التالية
  :القروض املؤهلة  •

  .قروض االستثمار العادية أو عن طريق اإلجيار-
  .قروض تطوير النشاط و املواد األولية اجلديدة-
  .قروض جتديد مواد اإلنتاج-
 .قروض توسيع املمتلكات الصناعية-

 .تثمارقروض االستغالل املتعلقة بقروض االس-

  .قروض االستغالل-
  .القروض املرتبطة بإعادة هيكلة الديون السابقة يف جمال وجود استثمار جديد-

  :القروض غري مؤهلة  •

  . إنشاء املؤسسة- 
  . نقل املؤسسة- 
   :MEDAاملؤسسات املؤهلة لضمانات برنامج اإلحتاد األورويب  •

 سنوات من النشاط على 3مباشرة بالصناعة ذات  امل ص م اخلاصة بالقطاع الصناعي، و اخلدمات املتعلقة - 
  .األقل
أو الربنامج اخلاص بوزارة امل ص  Meda امل ص م اليت إستفادت من برامج إعادة التأهيل من خالل برنامج - 

  .م ،أو برنامج التأهيل اخلاص بوزارة الصناعة
  :مبلغ الضــــــمان  •

  . مليون دج50 دون أن يتجاوز  من جمموع القرض البنكي احملدد للمؤسسة%80 يغطي - 
  . مليون دج 150 مبلغ التغطية يستطيع الوصول يف بعض احلاالت إىل - 
   سنوات للقروض عن طريق اإلجيار10 سنوات لقروض اإلستثمار العادية و 07 املدة القصوى هي - 
  :يسدد املستفيد عالوة للصندوق حتدد كمايلي   
  . بالنسبة لقروض اإلستثماريف السنة من قيمة القرض املتبقي 0.60% - 
 .يف السنة بالنسبة لقروض اإلستغالل 0.30% - 

  

                                                           
  .  معلومات مقدمة من طرف صندوق ضمان القروض 1
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  :حصيلة صندوق ضمان القروض 2-1-3-3- 4-2
-31        لقد ساهم إنشاء صندوق ضمان القروض يف حتسني الوساطة املالية بني البنوك و املؤسسات ،فحىت 

  : مت تسجيل النتائج التالية 12-2007
 منصب عمل بقيمة إمجالية تقدر بـ 140888 طلب ضمان و اليت تسمح بإنشاء  ملف251 مت إستقبال - 

  . دج16240638174 و بقيمة القروض املمنوحة تقدر بـ28169457693
  :و هذا حسب ما يوضحه اجلدول التايل 

  .2007-12-31الوضعية العامة للضمانات املقدمة إىل غاية :35جدول رقم 

  251  الضــــمانات املطلوبة

  28169457693  ة التكلفة االمجالية للمشاريعقيم

  16240638174  قيـــــمة القروض املطلوبة

  6685991787  قيمـــة الضمانات املمنوحة

  14088  عدد مناصب الشغل اليت ستنشأ

  .38 مرجع سابق ، ص 12نشرية املعلومات االقتصادية رقم : املصدر 
 وفرا البنوك حسب قطاعات النشاط بتصدر قطاع 75 ضمان مطلوب مل يتم منح إال 251لكن من بني 
 و 2007 مشروعا و هذا خالل سنة 16 مشروعا يليه قطاع البناء و أشغال عمومية بـ 69الصناعة بـ 

  :هذا ما يوضحه اجلدول التايل 
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  .2007توزيع ملفات الضمان حسب قطاعات النشاط سنة : 36جدول رقم 

 عدد مناصب الشغل النسبة قيمة الضمان يععدد املشار قطاع النشاط

 4961 70 2179415399 69 الصنــاعة

 701 12 388143613 16 بناء و أشغال ع

 0 0 0 0 الفــالحة

 326 3 97786950 5 اخلــدمات

 0 0 0 0 النقـــل

 883 14 445896354 10 الصـــحة

 0 0 0 0 الســـياحة

 6871 100 3111242316 100 الــمجموع

  .38 مرجع سابق ، ص 12نشرية املعلومات رقم  : املصدر

 ملف بكلفة 49 ،فقدمت إستقبال 2007       و يف إطار األعمال املنجزة من طرف الربنامج األورويب سنة 
  : دج و هذا ما يوضحه اجلدول التاىل 7189068292إمجالية للمشاريع قدرت بـ 

  .2007 لسنةFGAR/ MEDAملقدمة ضمن آلية الوضعية العامة للضمانات ا : 37جدول رقم 

  49  عدد الضمانات املمنوحة

  7189068292  الكلفة اإلمجالية للمشاريع

  4750394252  قيمة القروض املطلوبة

  2001614244  قيمة الضمانات املمنوحة

  4918  عدد مناصب اليت ستنشأ

  .37 ، مرجع سابق ، ص 12نشرية املعلومات رقم  : املصدر
   صندوق ضمان قروض إستثمارات املؤسسات الصغرية و املتوسطة 2-2- 4-2

garantie des crédits d’investissement à PME( CGCI) Le Caisse de  

 برأمسال يقدر 2004- 04-19 املؤرخ ىف 134- 04        أنشئ الصندوق مبقتضى املرسوم الرئاسي رقم 
 و البنوك %60يث تساهم اخلزينة العمومية بـ  مليار دينار ،و هو عبارة عن شركة ذات أسهم ح30بـ 

   .%40العمومية 
  :يهدف الصندوق إىل حتقيق 
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ضمان تسديد القروض البنكية اليت تستفيد منها امل ص م لتمويل اإلستثمارات املنتجة للسلع و اخلدمات  - 
 50بلة للضمان املتعلقة بإنشاء جتهيزات املؤسسات و توسيعها ، حيث يكون املستوى األقصى للقروض القا

  .مليون دينار
ال تستفيد من الضمان القروض املنجزة يف قطاع الفالحة و القروض اخلاصة بالنشاطات التجارية و كذا  - 

 .القروض املوجهة لإلستهالك

  :أما املخاطر املغطاة من الصندوق فهي ختص 
  .عدم تسديد القروض املمنوحة - 
 .التسوية أو التصفية القضائية املفترض - 

تغطية املخاطر على آجال اإلستحقاق بالرأمسال و كذا الفوائد طبقا لنسب املعطاة ،و حيدد مستوى و يتم 
  بالنسبة %60  عند ما يتعلق األمر بقروض ممنوحة عند إنشاء م ص م بنسبة %80تغطية اخلسائر بنسبة 

  .للمؤسسة ىف حالة التوسع
 من %0.5ك لفائدة الصندوق و تكون بنسبة أقصاها تسدد املؤسسة عالوة ممنوحة ، يتم حتصيلها من قبل البن

  .القرض املضمون املتبقي
 بعد إستقبال ملفات الضمان األوىل الصادرة 2006و لقد كانت اإلنطالقة الفعلية لعملية الضمان يف جويلية 

ي ،إضافة إىل عن بنكني عموميني فقط وقعا إتفاقية الشراكة و مها بنك التنمية احمللية و القرض الشعيب اجلزائر
  . Sofinanceمؤسسة قرض هي الشركة املالية لإلستثمار و املسامهة و اإليداع

إضافة إىل البنكني السابقني مت توقيع إتفاقية مع البنك الوطين اجلزائري ، البنك اخلارجي اجلزائري ، صندوق 
  .ALCللقرض اإلجياري التوفري و اإلحتياط ، بنك الفالحة و التنمية ، إضافة إىل املؤسسة العربية 

 : عم سعر الفائدة  د4-2-2-3
 29 املوافق 1425ذي القعدة  17 املؤرخ يف21- 04 من القانون رقم 86     تطبيقا ألحكام املادة 

 16- 05 من القانون رقم 08 املعدلة و املتممة باملادة 2005 و املتضمن لقانون املالية لسنة 2004ديسمرب 
 319- 06و خاصة املرسوم التنفيذي رقم 2005 ديسمرب  31 املوافق 1426 ذي القعدة 29املؤرخ يف 
، حيدد  مستوى ختفيض نسبة الفائدة على القروض 2006 سبتمرب 18 املوافق 1427 شعبان 25مؤرخ يف 

املمنوحة  من البنوك واملؤسسات املالية إىل امل ص م أثناء مرحلة اإلنشاء أو توسيع النشاط و إعادة التأهيل 
  1 . االستثمارات الفالحية  و كيفات منحه وكذا

 2 : كما يايت النشاط توسيع أو إنشاء حالة يف الفائدة نسبة ختفيض حيدد •

 %0,25 بـ وعنابة ووهران اجلزائر واليات تضم : 1 طقة       املن
                                                           

  3 ،ص 58، اجلريدة الرمسية العدد 2006 سبتمرب 18 املوافق 1427  شعبان25 مؤرخ يف 319-06 املرسوم التنفيذي رقم1
  4،ص  نفس املرجع  2
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 % 1,5ـ ب واجلنوب العليا  اهلضاب يف الواقعة الواليات تضم : 2 نطقة       امل

     1 %. بـ2 و1 عليها يف املنطقتني نصوصم غري الواليات جمموع تضم : 3 ةنطق       امل
تبعا ملنطقة النشاط واملقرر  قانون من 08 للمادة تطبيقا التأهيل  إلعادة بالنسبة صصلمخا التخفيض حيدد •

  1 %.بـ أما املناطق األخرى % 1,5 ـب العليا واهلضاب اجلنوب مناطق: كما يأيت 

  2005- 2003 يبني جمموع القروض املمنوحة للم ص م خالل الفترة واجلدول التايل
   القروض املؤهلة بدعم سعر الفائدة :38جدول رقم  

2005 2004 2003  

 جمموع القروض املمنوحة للم ص م 171 331 557 456 737 538

 قروض االستثمار 808 119 473 227 242 275

 يةكلفة الفائدة السنو 787 7 785 17 138 15

  61محيدوش احممد ،مرجع سابق ،ص  : املصدر   
    االجراءات اجلديدة املسامهة يف متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة4-2-3

   :  التمويل التأجريي باجلزائر4-2-3-1
 رامؤخ اجلزائر يف أدخلت االقتصادية، الناحية منالتمويل التأجريي  ا تميزي اليت االجيابية للخصائص نظرا     
 1996 جانفي 10 يف  املؤرخ9- 96 رقم  األمر بواسطة وهذا رمسية، بصفة االستثمارات متويل طرق ضمن

   1.االجياري املتعلق باالعتماد
 لمؤسساتلجديدة  متويل مصادر إجياد يف سامهت جيارياإل االعتماد شركات من جمموعة اعتماد متوقد 

    :2يلي فيما نذكرها ،واملتوسطة الصغرية
وهي أول شركة لإلجيار : Arab Leasing Corporation(ALC) شركة العربية لإلجيار املايل ال-

 75800 مليون دينار مقسم على 758، برأمسال قدره 10/10/2001املايل مت اعتمادها يف اجلزائر يف 
  : مسامهني موزعة على النحو التايل7سهم مت اكتتاا من 

  .% 34جلزائر  ا– بنك املؤسسة العربية املصرفية - 
  .% 25 الشركة العربية لالستثمار - 
  .% 7 املؤسسة املالية الدولية - 
  .% 20 الصندوق الوطين للتوفري و االحتياط - 
  .% 14 مؤسسات أخرى - 

                                                           
: باملقدم مصطفى،  التمويل عن طريق اإلجيار كإسترتيجية لتغيري العمل املصريف ،ورقة عمل مقدمة يف املؤمتر العلمري الرابع بعنوان الريادة واإلبداع 1

  .05، األردن، ص2005 مارس 16-15 العوملة، جامعة فيالديلفيا إستراتيجيات األعمال يف مواجهة حتديات
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 مبنح أوىل قروضها لفائدة املؤسسات الصغرية 2002وكانت املؤسسة لإلجيار املايل قد بدأت نشاطها يف ماي 
 مليون دينار ، ويتم منح القروض من قبل الشركة على فترة إجيار مالية 75.5لية قدرها واملتوسطة بقيمة إمجا

  .% 5 سنوات مع نسبة هامشية  ال تتعدى 5و4متتد ما بني 
  . مليون95 مليون دينار و ال يزيد عن 15كما أن املبلغ احملدد للقرض جيب أن ال يقل عن 

متوسطة املدى كالقرض باإلجيار الذي يسمح للمؤسسات وقد أدخلت الشركة وسائل متويل جديدة قصرية و
الصغرية واملتوسطة بتأجري القارات الثابتة واملنقولة ذات االستعمال الصناعي، وقد ختصصت بشكل واضح يف 

 مؤسسة مببلغ يزيد عن 125متويل العقارات لفائدة خمتلف املؤسسات، ويف هذا الصدد قامت املؤسسة بتمويل 
  .ر مليون دينا7800

 :SALEM (Société Algérienne de Leasing mobilier) اجلزائرية إلجيار املنقوالتشركةال-

 وهي شركة ذات أسهم ختضع ،"CNMA"تعترب هذه الشركة فرعا من الصندوق الوطين للتعاون الفالحي
 /01/ 10بتاريـخ  09- 96ون رقم ـزائر وخاصة القانـألحكام القوانني والتنظيمات املعمول ا يف اجل

  : موزع كما يليينار د مليون200رأمساهلا اإلمجايل  يبلغ . املتعلق بقرض اإلجيار1996
  . من الصندوق الوطين للتعاون الفالحي% 90
  . اموعة القابضة للميكانيك% 10
ب هو أنه حسلمنقوالت ل للشركة اجلزائرية لالعتماد االجياري املزايا اليت يقدمها قرض اإلجيار املعمول به يف إن

  ال يتطلب متويال إضافيا من جانب املستأجر على عكس طرق التمويل األخرى %100يعد متويال شامال 
  :كما أنه يقدم املزايا التالية

    يعترب قسط اإلجيار ثابتا بكيفية تسمح باهتالك قيمة األصل املؤجر ملدة طويلة كافية مرتبطة باملدة املقدرة - 

  هتالك متناقص بطلب من املستأجر؛إباملقابل ميكن تطبيق .  لألصللالستعمال االقتصادي  
   يعرض على املستأجرين طريقة متويل كاملة ومرنة بتجنيبهم تعبئة أمواهلم اخلاصة؛- 
  حتويل امللكية لصاحل املستأجر يف أي أن ميتد كما ميكن يسدد األصل انطالقا من املر دودية املتحصل عليها، - 

  ؛)تسديد مسبق(ذا األخريحلظة بطلب من ه  
   يعترب قسط اإلجيار كتكلفة استغالل خمفضة من وجهة نظر جبائية من الوعاء الضرييب؛- 
  . يستفيد املستأجر من كل ميزة حصل عليها املؤجر كاإلعانة، التخفيضات من املورد، امليزة اجلبائية- 

  :والت منلمنقل لالعتماد االجياريوتتشكل جمموعة زبائن الشركة اجلزائرية 
   شركات الصناديق للتعاون الفالحي؛- 
   املستثمرين يف الفالحة والصيد البحري؛- 
   املقاولني؛- 
  . األفراد اخلواص- 
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 املهنة كما جيب أن تكون نشاطام ذات مر مها احترافهؤالء الزبائن جيب أن يتوفر فيهم شرطني أساسيني 
  .ة أقساط اإلجياردودية وتولد تدفقات نقدية منتظمة تسمح هلم مبواجه

  :لمنقوالت فهو يشملل لالعتماد االجياريأما عن ميدان نشاط الشركة اجلزائرية 
   قطاع الفالحة خمتلف أحجامه، أشكاله وأنواعه؛- 
   قطاع الصيد البحري وكل النشاطات املرتبطة به؛- 
   التجهيزات الصناعية؛- 
   قطاع املناجم، احملروقات، احلديد والصلب؛- 
  كتب وأجهزة اإلعالم اآليل؛معدات امل - 
   معدات وجتهيزات إلكترونية مهنية؛- 
   سيارات وجرارات ووسائل نقل أخرى؛- 
 . قطاع املؤسسات املتوسطة والصغرية- 

  :ASL ( Algerien Saoudi Leasing) السعودية  قرض اإلجيار اجلزائرية شركة -
 وضع حيز ، حيث تطوير أنشطته اجلديدة يف إطارBEA بنك اجلزائر اخلارجي أنشئت هذه الشركة مبسامهة

وهذا مبشاركة ) ASL(التشغيل لصيغة متويل جديدة وهي قرض اإلجيار الدويل وذلك بإنشاء فرع يسمى
 املالئمة ملثل هذه التقنية، نشري إىل املؤسسات متويل ملختلف يف حيث أصبحت الشركة تساهم الربكة،جمموعة 

  1 .صفة خاصة قرض اإلجيار عامة وقرض اإلجيار املايل بصفة خاصةعدم وجود إطار قانوين آنذاك يعاجل ب
 دف متويل الواردات بالعملة الصعبة، من التجهيزات املوجهة لالستعمال املهين من طرف ASLجاءت 

متعاملني اقتصاديني مقيمني يف اجلزائر، هذه التمويالت موجهة عامة ملساندة نشاط مهين وليس نشاط جتاري، 
  : التجهيزات علىحتتوي هذه ميكن أنو 
   سيارات للنقل الربي أو احلديدي؛طائرات، باخرات، :النقل وسائل - 
  ؛... حاويات، رافعات، جرارات،:املرافقة جتهيزات - 
(  جتهيزات ميكن أن تكون خاصة متثل كل أو جزء من سلسلة صناعية عدا املواد املستهلكة :صناعية وسائل - 

  ؛...)مواد أولية، 
   التجهيزات الكربى الضرورية لتسيري الشركات مع لوازمها؛:اآليلل اإلعالم  وسائ- 
  . التجهيزات الكربى الطبية ماعدا املستهلكة:طبية وسائل - 

 يتطلب تكوين ملف يوجه إىل إدارا خيص جدوى املشروع وأمهيته ومن مثة ASL للحصول على قروض
  .حتديد إمكانية التمويل وشروط التمويل
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 ، بشروط التدخل اليت ميكن أن تكون مقبولة واليت تكون معلومة، على ASLفقة جملس إدارة وحتت موا
  :سبيل اإلشارة ، فإنه جيب التعرف على املعلومات التالية

جيب أن يقع غالف التمويل لكل عملية بني واحد وعشرة ماليني دوالر أمريكي، يف بعض األحيان، :  املبلغ - 
  كن أن خيفض املبلغ أو يرفع عن احلدود املعروفة؛ويف حالة خاصة مدروسة مي

وهي على فترة متغرية بداللة طبيعة التجهيزات من ثالث إىل سبع سنوات انطالقا من وضع عقد :  املدة- 
  اإلجيار حيز التنفيذ مع خيار الشراء على مدى فترة التأجري؛

  نونية مبجرد دفع القيمة املتبقية؛وهو املتعامل املستورد الذي حيصل على امللكية القا:  املستأجر- 
  دوالر أمريكي؛:  العملة- 
  :أقساط فصلية مسبقة مشكلة من جزأين:  تواريخ االستحقاق- 
   جزء ثابت خيص تعويض راس املال األساسي؛- 
  . جزء متغري حمدد على أساس راس املال الباقي- 

  SOFINANCE إضافة إىل الشركات السابقة هناك  بنك الربكة وشركة

 : اجلزائر يف املخاطر رأمسال شركات4-2-3-2

 يزال ما التمويل يف التقنية ذه االهتمام فان املخاطر رأمسال طريق عن التمويل تقنية أمهية من بالرغم      
 تشجيع اجلزائرية البنوك على حيتم الذي األمر ضعيف و حديث جد يعترب األخرية هذه نشاط أن حيث ضئيال
 شركيت يشمل حيث جدا حمدود عددها بقي اليت التقنية هذه يف املتخصصة املالية ةالوساط مؤسسات إقامة

SOFINANCE وFINALEP  
 مع بالشراكة 2000 عام أفريل 04 يف SOFINANCE شركة إنشاء مت  SOFINANCE :شركة -

 اشرةمب يف انطلقت حيث ،  دج ونملي 5000 قدره مال برأس مالية شركة أساس على أجنبية مالية مؤسسة
  1اجلزائر بنك من االعتماد على  حصلتبعد أن  2001 جانفي9 يف نشاطها

 جديدة انطالقة ببعث ذلك و الوطين االقتصاد إنعاش و تدعيم فد ووظائفها مهامها الشركة هذه تؤدي 
 : يلي فيما تتلخص و املتوسطة و الصغرية املشروعات بتمويل يتعلق فيما
 . رأمساهلا يف املسامهة خالل من املتوسطة و غريةالص املؤسسات تطوير و ترقية -
 . نشاطها أماكن باختالف أجنبية أو حملية شركات يف حصص امتالك -
 بالنسبة القرض عمليات كل ضمان و للضمانات، اعتبار بدون التسليف و االقتراض إشكال على اإلقبال -
 .للغري
  السندات و باألسهم و ا اخلاصة املعامالت يف كوسيط املسامهة و التجارية، األوراق و الديون كل حيازة -

                                                           
1
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  . املتوسطة و الصغرية املؤسسات باجتاه اإلجيار قرض على االعتماد ترقية-
 املباشر  األجنيب االستثمار إطار يف اجلديدة املؤسسات إنشاء يف املسامهة- 

 أكتوبر 20 يف املعتمد الدولة سامهاتمل الوطين لسملذكورة اا قرار مبوجب و املذكورة الوظائف إىل إضافة
 1 :التاليتني النقطتني حتديد مت 2003

 عملية يف املؤسسات مبساعدة يتعلق فيما املهام يف اتدخال توسيع و العام القطاع على الشركة نشاط تركيز- 
 . املرصدة غري التجارية العامة املوارد وتسيري اخلوصصة

 هيكلتها إعادة يف امساند و إرشادها طريق عن تطويراملؤسسات و يلتأه و دعم على الشركة مهام تركيز- 
 ) املالئمة التمويل فرص كل وتوفري ( الشراكة عن البحث ، املال رأس فتح ، التشخيص )واإلستراتيجية املالية

 .االجياري القرض و الكافالت ضمان ، متوسطة قروض ، املال رأس يف مسامهة
FINALEP :شركة - مببادرة من االحتاد 1991سنة يف مالية مسامهة مؤسسة شكل حتت ؤهاإنشا  مت 

 كل تأسيسها يف ساهمولقد  .االورويب من اجل تشجيع املشاريع اليت تقوم على الشراكة بينها وبني اجلزائر 
 :2من
  %20 اجلزائري بنسبة الشعيب القرض -
 % 40 بنسبةاحمللية التنمية بنك-  

 %29 بنسبة  للتنمية الفرنسية الوكالة-  

 %11البنك االورويب لالستثمار بنسبة - 

 و املتوسطة و الصغرية املؤسسات مساعدة إنشائها من اهلدف كان ,جزائري دينار مليون 732 قدره برأمسال 
  التمويل مشكل ختطي على اإلنتاجية املصغرة

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
1
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  :ر املشاكل اليت تعرقل متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائ4-3
     رغم كل اآلليات ووسائل الدعم  اليت وضعتها احلكومة  من أجل  متويل امل ص م ،إال أن امل ص م مل 

تشوا املشاكل وتتسم  حيث مع البنك وهذا راجع لعالقة هذه األخرية . تتخطى بعد  مشكل التمويل
  كما . البنوك لتمويل هذا القطاعبالصعوبات اإلدارية والبريوقراطية، إضافة إىل أن هناك حتفظ كبري من طرف

أن املساعدات املالية احلكومية مل ترقي إىل املستوى املطلوب نظرا لعدم وجود التنسيق اجليد بني البنوك 
واملؤسسات املالية من جهة واألجهزة احلكومية املكلفة بتقدمي املساعدات املالية من جهة أخرى، مما جتعل هذه 

  .اجلزائر رهينة العراقيل والنقائص اليت يعاين منها النظام املايل اجلزائريالوضعية من امل ص و م يف 
وعلى هذا األساس فيمكن إعتبار أن العراقيل التمويلية اليت تعاين منها امل ص و م يف اجلزائر تبقى مرتبطة 

  .مبدى قدرة النظام املايل على توفري مصادر التمويل املالئمة
  : العراقيل ومن أهم هذه

  :تمويل املصريفال إشكالية 1- 4-3

 حيث  يتميز النظام ،إن منط تسيري املؤسسات املالية  الزال يعد من األمناط القدمية اليت مل تساير بعد نظم العصر
 و هذا رغم انفتاح السياسة االقتصادية اجلزائرية ،املايل و البنكي اجلزائري بأساليبه الكالسيكية القدمية املعقدة 

  . ة االقتصادية الدوليةعلى املنظوم
  :وميكن تلخيص أهم مشاكل التمويل املصريف يف النقاط التالية 

بالرغم من أمهية البنوك التجارية يف اجلزائر للمشاريع االقتصادية مبختلف  : حمدودية احلصول على القروض -
 كبرية لدخول لألسواق إال أن معظم املشاريع اخلواص سواء يف التأسيس أو االستغالل جتد صعوبة, أحجامها

على موارد  االئتمان و قدرة غري متكافئة مع املشروعات الكربى العمومية جعل الكثري منها يعتمد أساسا 
  .الذاتية  و هبات العائلة و قروض األصدقاء، أو مصادر أخرى غري رمسية

جات املؤسسات تأيت  من احتيا%74 تبني أن حوايل 2006فحسب الدراسة اليت أجراها البنك الدويل سنة 
من % 7.3 عامل فان البنوك متول 20من احتياطاا ، فبالنسبة للمؤسسات الصغرية اليت تشغل أقل من 

 من احتياجات االستثمار أما بالنسبة للمؤسسات الكبرية فاا متوهلا بنسبة %13و , احتياجات االستغالل 
كما هو مبني يف امللحق  (.1حتياجات االستثمار  بالنسبة ال%29.9بالنسبة الحتياجات االستغالل و  13.3
   )6رقم 
من إضاعة جزء ليس هينا من وقتها للحصول على التمويل الالزم امل ص م تعاين  :طول مدة اإلجراءات -
فان دراسة منح القروض  يستغرق وقت من أجل الوصول إىل , فإضافة إىل صعوبة احلصول على االئتمان هلا،

 أشهر  بالنسبة 10راسة البنك الدويل  قد تصل مدة الدراسة املتوسط  إىل حوايل قرار منحها فحسب د
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واملالحظ أن هذه املدة تكون أقل .  أشهر بالنسبة لقروض االستثمارللم ص م6و حوايل ,لقروض االستغالل 
   )6كما هو مبني يف امللحق رقم  (.واملؤسسات القدمية, بالنسبة للمؤسسات الكبرية 

   :سسات التمويل إيل اخلربات املتعلقة باملؤسسات الصغرية واملتوسطةافتقار مؤ-
من إفتقار مؤسسات التمويل إىل اخلربة التمويلية املتعلقة بتلك املشروعات، حيث تعترب م ص م تعاين 

مرتفعة ) فيما يتعلق بتقييم واإلشراف علي قروض املشروعات الصغرية واملتوسطة(التكاليف الثابتة للبنوك 
لنسبة لقيمة القروض ، لذلك فإنه يف ظل النظام احلايل قد ال يكون هناك حافز لإلقراض نتيجة اخنفاض با

األرباح أو انعدامها، إضافة إىل حداثة خربة املقرضني وضعفها بالنسبة للتعامل مع املنشآت الصغرية واملتوسطة 
 األداء بالنسبة ملسئويل القروض بالبنوك اليت يف جمال التسويق والتقييم واإلشراف، وكذلك قلة أو انعدام حوافز

 .تشجعهم علي التعامل مع املشروعات الصغرية واملتوسطة 

 الذين مل ص مكما أن مسئويل القروض ال تتوفر لديهم اخلربة لتقييم الطلبات املقدمة من أصحاب األعمال با
  السريع سم بالديناميكية والنمويطرقون سوقاً غري مستغلة حملياً أو عاملياً أو يقيموا مشروعات تت

  :مشاكل متعلقة بالشروط و مبادئ التمويل-

م شديد اخلطورة وال سيما أن معدالت فشل املشروعات الصغرية كبري و  ص املترى البنوك أن  متويل 
و تـأخذ عوامل  موضوعية ,  يستوجب على البنك  قيام بدراسات و تـأكد على صحة املعلومات املقدمة

دوى املشروع و املردودية احملتملة و عوامل أخرى  تأخذ بعني اعتبار كفاءة صاحب املشروع و تتعلق جب
  إخل... أخطار تقلبات األسواق على املنشاة

ويف حالة املشروعات القائمة تم البنوك مبركز املايل للمنشأة و نواتج السنوات السابقة ، لكن كثري من طاليب 
مال خوفا من الضرائب، وهذا ما يؤدي لعدم صحة املعلومات  سابقة حول التمويل ال يصرح  برقم األع

و بالتايل مصدر لعدم تناظر املعلومات ينب طريف . األرباح و اليت تعتمد عليها البنوك يف حتليل املايل للمشروع
  . التعامل

  :1ما سبق هناك أسباب أخرى من أمههاإضافة إىل 
تبارها غري قادرة على تسديد القروض، وهو ما يشكل خطرا كبريا على نظرة البنوك إىل هذه املؤسسات، واع- 

 .املركز املايل للبنك، لذا تطالب هذه البنوك بضمانات حقيقية موثقة قانونيا

طريقة التنظيم البنكي الذي يتميز مبركزية قرار منح القرض على مستوى العاصمة، هذا ما يشكل عائقا كبريا - 
واجدين داخل البالد ألنه يؤدي إىل تأخريات مرتبطة ببطء التنفيذ وإرسال امللف حنو بالنسبة للمتعاملني املت

 .العاصمة

                                                           
، 2001 عبد الرمحن بن عنتر، واقع مؤسساتنا الصغرية واملتوسطة وآفاقها املستقبلية، جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة سطيف، -  1
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 .غياب بنوك متخصصة يف عمليات االستثمار- 

 .غياب سياسة مالية ديناميكية لترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة- 

      سوق، ويتمثل ذلك خاصة يف عدم تأقلم التشريع مع التطور والتحول االقتصادي الوطين حنو اقتصاد ال- 

 .التعامل الصارم للموظفني البنكيني يف معاجلة طلبات القروض 

    صعوبة تقييم وتقدير املخاطر النامجة عن نشاطات هذه املؤسسات بالنسبة للبنوك التجارية مما يؤدي ا - 

 للعزوف عن متويل هذا النوع من املؤسسات 

 حسب احتياجات قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطةغياب صيغ متويل مفصلة ومنظمة - 

   غياب السوق املايل 4444-3333-2222
يف اجلزائر تعمل وفقا لنماذج التسيري امل ص م  م جعل منظومة ،غياب ثقافة السوق املايل يف اجلزائر إن 

 على وجه فتكريس ثقافة السوق املايل يف اجلزائر سوف حيفز القطاع اخلاص،. التقليدي ومبوارد مالية ضئيلة
اخلصوص، على اللجوء إىل عمليات التمويل املباشر، أين تسود مظاهر اقتصاد السوق وتتنحى مظاهر اقتصاد 

 التمويل املتاحة صاألوربية أن اإلمكانيات وفرامل ص م ولقد بينت العديد من الدراسات حول . االستدانة
والواقع أن توفر سوق مايل كبديل أمام . سعرةاملؤسسات املسعرة  تفوق بكثري تلك املتاحة للمؤسسات غري امل

 السوق و مبا أن. يؤدي إىل اشتقاق نشاط آخر مصاحب وهو االستثمار يف األوراق املالية امل ص م قطاع 
املايل يعترب جماال لتقييم أداء املؤسسات املسعرة، فإن ذلك يعترب حافزا لتلك املؤسسات للرفع من مستويات 

األسواق إىل إىل أن اللجوء  إضافة .يؤدي بالتبعية إىل ارتفاع مستوى أداء االقتصاد الكليأدائها، األمر الذي 
املالية عند احلاجة إىل التمويل، واالبتعاد عن التمويل البنكي، سوف يزيد من درجة استقاللية املؤسسات ذات 

  1 .نح االئتمان املصريفالعجز املايل ومن مث إمكانية االستثمار يف خمتلف ااالت بعيدا عن شروط م
 و وضعيف حديث جد اجلزائر يف وشركات متويل االجياري  املخاطر مال رأس  مؤسساتنشاط نكما أ
  . وحىت بعض الدول النامية املتقدمة الدول يف ابنظريا قورنت ما إذا جدا، حمدود

  : عدم االهتمام بالتخطيط املايل3- 4-3

إال أنه نتيجة املشاكل اليومية فان العديد منها ال يعطي ,  م يكتسي التخطيط أمهية كبرية يف امل ص
التخطيط ملستقبل املؤسسة األمهية الكافية إال يف حالة مواجهة مشاكل حادة يف نشاطها فعلى األقل جيب 

وأن تكون تكون , أن تكون هناك خطة مالية مفصلة ملدة سنة فيما يتعلق باحلصول على مصادر األموال 
   متوسطة األجلخطة إمجالية

   
 

                                                           
الدويل حول سياسات التمويل وأثرها على امللتقى ،ورقة حبث مقدمة ضمن ،ورقة حبث مقدمة ضمن   اجلزائريةاجلزائريةقدي عبد ايد ،حماولة تقييم برامج وسياسات متويل امل ص م   1
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  :خـالصـة الفـصـل 
 تبقى تعاين من العديد من العراقيل اليت حتد من تطورها وسرعة  كباقي الدول النامية  امل ص و م يف اجلزائرإن

، ومن بني هذه العراقيل جند مشكل احلصول على األموال الذي يعترب من أهم العراقيل اليت تعاين منها انتشارها
ائر، حيث أا جتد صعوبات كبرية يف احلصول على األموال من املصادر اخلارجية واملتمثلة يف امل ص م يف اجلز

 للم ص م، االستثمارية االحتياجاتباخلصوص يف القروض البنكية واليت تكون عادة بكميات غري كافية لتلبية 
لنمو الكبرية اليت يعرفها القطاع ويرجع سبب هذه الوضعية إىل حمدودية قدرة النظام املايل  على مسايرة وترية ا

اخلاص واملمثل باخلصوص يف امل ص و م، حيث جند من تداعيات هذه الوضعية سيطرة البنوك العامة على 
 كل مؤسسة على بنك واحد فقط، مما ال يسمح للم االعتمادمعظم املعامالت املالية للم ص و م باإلضافة إىل 

ا أن القدرة التفاوضية للم ص و م أمام البنوك ال ختضع للعوامل كم. ص و م بالتنويع يف مصادر التمويل
 كمدى قوة املركز املايل للمؤسسة بل تبقى حتت تأثري عوامل خارجية بعيدة كل البعد عن املعايري االقتصادية

اإلقتصاد، ويضاف إىل ذلك مشكل ضعف تداول املعلومات بني البنوك وامل ص و م، مما جيعل هذه العالقة ال 
  .ترقى إىل املستوى املطلوب

 على القروض البنكية وفقا للشروط االعتمادويف ظل هذه الوضعية جند أن امل ص و م يف اجلزائر مرغمة على 
 وكثرة اإلجراءات اإلدارية بسبب عدم االنتظار أسعار الفائدة وطول فترة ارتفاعاليت يفرضها البنك رغم 

خص مصادر التمويل اليت تعتمد عليها امل ص و م يف اجلزائر يف توفرها على مصادر متويل بديلة، حيث تتل
 التشغيل والقروض البنكية متوسطة وقصرية احتياجاتالقروض التجارية املعرب عنها باملشتريات اآلجلة لتمويل 

  . الفعلية للم ص ماالحتياجات واليت تعترب غري كافية لتلبية االستثمارية االحتياجاتاألجل لتمويل 
ة هلذه الوضعية قامت اهليئات احلكومية بتوفري آليات الدعم املايل للم ص و م من خالل العديد من الصيغ ونتيج

التمويلية واملتمثلة يف القروض بدون فائدة، املساعدة يف أسعار الفائدة وتقدمي ضمانات للقروض البنكية املوجهة 
 من مساعدات مالية يف إطار الشراكة مع تفاداسللم ص و م، باإلضافة إىل أن هذا القطاع يف اجلزائر قد 

املتعاملني األجانب واملتمثلة يف الربنامج األورويب لتنمية امل ص م يف اجلزائر، حيث جاءت هذه املساعدات 
املالية على شكل إعادة ضمان للقروض البنكية املقدمة للم ص م واملضمونة من طرف صندوق ضمان القروض 

كن رغم كل هذه اآلليات إالّ أن املساعدات املالية احلكومية مل ترقي إىل املستوى ول. للم ص ماالستثمارية
املطلوب نظرا لعدم وجود التنسيق اجليد بني البنوك واملؤسسات املالية من جهة واألجهزة احلكومية املكلفة 

ئر رهينة العراقيل بتقدمي املساعدات املالية من جهة أخرى، مما جتعل هذه الوضعية من امل ص و م يف اجلزا
  .والنقائص اليت يعاين منها النظام املايل اجلزائري
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  :اخلامتة العامة 

   كان هدفنا من الدراسة  حماولة التعرف، على خمتلف جوانب املشكل التمويلي للم ص م الذي يتلخص يف 
ت املالية ، مما حيد من قدرم على احلصول ضعف القدرة التفاوضية ملسريي امل ص م أمام اهليئات واملؤسسا

على األموال املالئمة من خمتلف مصادر التمويل وبالتايل فامل ص م متتاز بضيق مواردها املالية مقارنة 
وكذا الوقوف على الدور الذي تلعبه خمتلف هياكل الدعم املايل احلكومي ، واليت عملت . باملؤسسات الكبرية 

لية خاصة ذا القطاع ، كما كيفت املصادر التقليدية مع إمكانيات وقدرات هذه على توفري مصادر متوي
  . املؤسسات 

  :نتائج البحث: أوال
مسحت لنا عملية اختبار خمتلف الفرضيات اليت اعتربت كإجابات أولية على إشكالية حبثنا هذا، التوصل 

 :ة إىل نتائج نقدمها بشكل خنترب فيه مدى صحة تلك الفرضيات املقدم

على املوارد املالية الالزمة من القطاع املايل  يف عدم قدرا يف احلصولللم ص م  املشكل التمويلي مثليت -
ضعف قدرا التفاوضية  إضافة إىل لعدم وجود الضمان املناسبواملنظم، ويرجع ذلك لكثرة عنصر املخاطرة 

  . األمر الذي يؤكد صحة الفرضية األوىل.جمأمام البنوك واملؤسسات املالية مقارنة باملؤسسات كبرية احل
 قدرا اإلبتكارية والتنموية باإلضافة إىل مراحل تطورها، حيث جند حسب  ختتلف حدة املشكل التمويلي - 

 الناضجة واليت متتلك قدرات متويل ذاتية كبرية  م ص أن املشكل التمويلي يكاد يكون منعدم بالنسبة للم
م، مما جيعلها متتلك فرص  باإلسقرار وإخنفاض خماطر اإلفالس والفشل فيها مقارنة بامل صباإلضافة إىل أا متتاز 

م الناشئة واملبتكرة  ص يف حني جند أن امل. أكرب يف احلصول على األموال من خمتلف مصادر التمويل اخلارجية
يت باإلضافة إىل إرتفاع واليت هي يف توسع تزداد فيها حدة املشكل التمويلي نظرا لنقص حجم متويلها الذا

هلذا فإن مسريي . خماطر اإلفالس والفشل فيها، األمر الذي جيعل البنوك واملؤسسات املالية متتنع عن متويلها
ص م يفضلون اإلعتماد على مصادر التمويل ذات مرونة أكرب ومتتاز بشروط أقل وإجراءات إدارية  ومالكي امل

 يعتمدون على مصادر  ص م لى هذا األساس، فإن مسريي ومالكي املوع. حمدودة للحد من الرقابة اخلارجية
إستخدام املوارد املالية : ن ترتيبها حسب األفضلية وفقا للترتيب التايلومتويل معينة دون غريها، واليت حياول

ا يف الداخلية واألموال املتحصل عليها من طرف األصدقاء واألقارب، مث اللجوء إىل اإلقتراض بصيغ معينة إم
إطاره الغري رمسي أو اإلطار الرمسي كاإلئتمان التجاري والتمويل اإلجياري، السحب على املكشوف، وعقود 
حتويل الفاتورة، باإلضافة اإلئتمان القصري واملتوسط والطويل األجل، وكخطوة موالية فتح رأمسال املؤسسات 

ة املتخصصة كمؤسسات رأمسال املخاطر للتداول من خالل اإلعتماد على مسامهات بعض املؤسسات املالي
لكن تبقى قرارات . واليت متتاز بقدرا على حتمل خماطر اإلستثمار املرتفعة يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة

التمويل يف امل ص و م رهينة لطبيعة النظام املايل للدولة اليت تنشط فيها ومدى تطوره من  خالل احلجم 
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 املتاحة واملتوفرة لتحقيق التوزيع العادل للدخل، مما يتيح للم ص  م احلصول على والتنوع يف أساليب التمويل
  . يؤكد صحة الفرضية الثانيةا ما ذوه. األموال بالكمية ووقت املالئمني

أمام الصعوبات التمويلية أصبح من الضروري البحث عن مصادر وآليات أخرى للتمويل خارج القطاع -
إن فان العديد من الدول عملت على إجياد تقنيات تعمل على تقليص من حدة املصريف التقليدي، وهنا ف

تنظيم ودعم امل ص م يف  لحيث عمدت حكومات هذه الدول إىل وضع برامج حتفيزية. املشكل التمويلي 
. احلصول على األموال الالزمة خاصة من البنوك واملؤسسات املالية املتخصصة كمؤسسات رأمسال املخاطر

 اإلطار حتاول األجهزة احلكومية توفري برامج دعم مايل للم ص م اليت  تكون مباشرة من خالل إنشاء ويف هذا
مؤسسات مالية حكومية أو خمتلطة بني القطاعني اخلاص والعام تعمل على توفري األموال املالئمة للم ص م 

باشرة يف األموال اخلاصة للم ص بشروط ميسرة، كتقدمي القروض املصغرة بأسعار فائدة منخفضة أو املسامهة م
أو حماولة وضع برامج . م خاصة يف مراحل نشأا األوىل من خالل االعتماد على مؤسسات رأمسال املخاطر

دعم مايل غري مباشرة من خالل توفري حمفزات للمؤسسات املالية التابعة للقطاع اخلاص باالستثمار يف امل ص 
ذا اال هي أنظمة ضمان القروض واليت تعمل على توفريها إما م، ومن أهم اآلليات املستخدمة يف ه

مؤسسات حكومية كصناديق ضمان القروض، أو باملشاركة مع امل ص و م واليت تأخذ صيغة مجعيات تبادل 
  و هذا ما يؤكد صحة الفرضية الثالثة. الكفاالت 

صعوبات خاصة التمويلية ،وذلك بفضل إن  امل ص م بصفة خاصة يف الدول املتقدمة قد جتاوزت الكثري من ال- 
ابتكار واستخدام تقنيات حديثة على مستوى البنوك مبا ميكنها من التحكم يف املخاطر والتكاليف ومن مث 

إال أن  مثيالثها يف دول النامية عامة واجلزائر خاصة الزالت تواجه الكثري من . التوجه حنو خدمة هذا القطاع 
التمويل اليت أصبحت فعال تعيق تطورها بدء من مرحلة اإلنشاء إىل التوسع وهذا الصعوبات من أبرزها مشكلة 

 افتقار و انتشار عدم؛ التقدم افتقاد ؛الضحالة من يءبش يتسم والذي فيها، املايل القطاع حال لطبيعة نظراً

  .  دور السوق املايلإضافة إىل ضعفاملخاطر  ورأمسال التمويلي التأجري مثل املختلفة التمويل أدوات من العديد
حلصول على التمويل من املصادر اخلارجية واملتمثل باخلصوص يف القروض احيث أا جتد صعوبة كبرية يف 

ويرجع سبب هذه . البنكية ،اليت تكون عادة بكميات غري كافية لتلبية اإلحتياجات اإلستثمارية للم ص م 
وعدم امل ص م رة وترية النمو الكبرية اليت يعرفها القطاع الوضعية إىل حمدودية قدرة النظام املايل على مساي

قدرته على توفري مصادر التمويل املالئمة هلذه املؤسسات، كما جند من تداعيات هذه الوضعية سيطرة البنوك 
الية التابعة للقطاع العام على خمتلف املعامالت املالية للم ص م ، مما يبقي النظام املايل حكرا على املؤسسات امل

 كما ترتبط .احلكومية، الشيء الذي ال يسمح للمؤسسات الصغرية واملتوسطة بالتنويع يف مصادر التمويل
مسألة متويل امل ص م بالعديد من املخاطر، الشيء الذي جيعل البنوك التجارية حتجم عن تقدمي التمويل الالزم 

. ا هذه األخرية، و إىل غياب الضمانات الكافيةهلذه املؤسسات نظرا لعدم الثقة يف دراسات اجلدوى اليت تقدمه
إضافة أن القطاع البنكي يفتقر إىل التقنيات احلديثة يف التسيري وال يتمكن من التكيف والتخصص لدعم 
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ورغم اجلهود املبذولة من طرف صانعي القرار من أجل تسهيل توفري .  املؤسسات الصغرية واملتوسطة وتنميتها
جلزائر غري أن هذه اجلهود تبقى غري كافية حيث تشري اإلحصائيات الواردة من البنوك أن التمويل للم ص م يف ا

. كثريا من هذه املؤسسات كان مآهلا الفشل، وبالتايل عجزها عن تسديد أصل الدين دون احلديث عن الفوائد
رة االنتظار، أن نوعية اخلدمات البنكية متوسطة، وهذا بسبب كثرة اإلجراءات اإلدارية وطول فتكما  

فالتعثر الذي ميكن تسجيله هو عدم االنسجام و التالؤم الكامن بني تطور   .باإلضافة إىل ارتفاع أسعار الفائدة
 وهذا  األمر  يؤكد صحة الفرضية .النظام املايل من جهة وديناميكية تطور امل ص م يف اجلزائر من جهة ثانية

  .الرابعة 
ها النظام املايل ، حاولت اهليئات احلكومية تداركها من خالل وضع برامج يف ظل  النقائص اليت يعاين من- 

، تدخلت الدولة مباشرة 1997  ففي سنة .وأجهزة حكومية متخصصة يف تقدمي الدعم املايل للم ص م 
لتسهيل الفعل االستثماري وتشجيع املبادرة اخلاصة، وذلك بإنشاء جهاز لدعم ومساعدة إنشاء املشروعات 

هذا اجلهاز الذي عرف يف تنظيمه إصالحات معتربة . ة، ممثال يف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشبابالصغري
، كما مت يف نفس السنة إعادة النظر يف النظام القانوين للصندوق الوطين للتأمني عن البطالة قصد 2003سنة 

 سنة؛ باإلضافة إىل إنشاء الوكالة 50و 35متكينه من متويل املشاريع الصغرية لفئة األشخاص البطالني ما بني 
. الوطنية لتسيري القرض املصغر ، كما مت اعتماد آليات متويل تتالءم مع خصوصية هذا النوع من املؤسسات

 مت اإلعالن عن إنشاء صندوق ضمان القروض االستثمارية للم ص م للمسامهة يف 2004فمع بداية سنة 
إلضافة إىل الربنامج األورويب لتنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف با. تسهيل احلصول على القروض البنكية

اجلزائر والذي تتلخص مساعداته املالية يف إعادة ضمان القروض البنكية املضمونة من طرف صندوق ضمان 
لكن رغم كل هذه األجهزة والربامج احلكومية . ا سياسة دعم أسعار الفائدة لصاحل امل ص م ذالقروض، وك

 أن املساعدات املالية احلكومية مل ترقى إىل املستوى املنتظر منها بالنظر إىل النتائج احملققة،  مما يؤكد على إالّ
الدور اهلامشي الذي تلعبه هذه الربامج يف تقدمي الدعم املايل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، والذي يعترب 

 املالية من جهة، والربامج احلكومية املكلفة بتقدمي نتيجة لعدم وجود التنسيق اجليد بني البنوك واملؤسسات
املساعدات املالية من جهة أخرى، مما جعل هذا النوع من املؤسسات يف اجلزائر رهينة للعراقيل والنقائص اليت 

  .وهذا  ما ينفي الفرضية اخلامسة. يعاين منها النظام املايل
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  :التوصيات :ثانيا 
توصلنا إليها ضمن هذه الدراسة ميكن تقدمي بعض  التوصيات اليت ميكن أن تقلل  بناءا على النتائج اليت 

  :ولو نسبيا من حدة مشكلة التمويل يف اجلزائر ، اليت ميكن أن نلخصها يف النقاط التالية 
ضرورة تكييف سياسات التمويل حسب متطلبات واحتياجات امل ص م ، باعتبارها أحد احملاور -          
  ملعنية بتحقيق التنمية املستدامة؛الكربى ا
ضرورة إعادة النظر يف طبيعة وجنس الضمانات اليت تتطلبها البنوك الوطنية عند منح االئتمان -          

 املصريف هلذه املؤسسات؛

تكييف النظام املصريف اجلزائري مع االحتياجات احلالية وتطوير أساليب وأدوات التمويل وانتهاج -          
  سة ديناميكية لترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة؛سيا

فقط، الشيء الذي يتيح فرصة املتابعة اجليدة للمشاريع امل ص م  بنك متخصص يف متويل إنشاء-          
   .من القروض والتسهيالتاملستفيدة 
  ؛تقدمي القروض بشروط ميسرة، السيما فيما يتعلق بسعر الفائدة-          
البحث عن التكامل األمثل بني  البنوك واملؤسسات املالية من جهة، وبني برامج الدعم املايل -          

من خالل التنسيق يف األداء مبحاولة توجيه برامج الدعم احلكومية للم ص م .احلكومية املباشرة من جهة أخرى
يت ال تتمكن البنوك واملؤسسات اليت متتاز مبعدالت فشل أكرب خاصة تلك اليت يف مرحليت اإلنشاء والنمو، وال

  ؛املالية من متويلها نظرا إلرتفاع املخاطرة فيها
تكثيف جماالت التعاون واإلتصال بني صندوق ضمان القروض اإلستثمارية للم ص م  والبنوك -          

، باإلضافة إىل املتعاقد معها، دف متكني املتعاملني اإلقتصاديني من التعرف على آليات عمل الصندوق وأهدافه
إعطاء مصداقية أكرب لشهادات التأهيل احملررة من الصندوق أمام البنوك املتعاقدة، وذلك من خالل إنشاء 
مكاتب وممثليات للصندوق على مستوى الوكاالت اجلهوية لكل بنك، واليت ستسمح بالتوجيه واإلتصال 

صندوق، باإلضافة إىل اإلختصار يف مدة معاجلة املباشر مع  املستثمرين لتمكينهم من اإلستفادة من خدمات ال
  ؛طلبات القروض

العمل على إنشاء شبكة معلومات وطنية بدعم حكومي، مبا يساهم يف مجع املعلومات الضرورية -          
حول قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة مما سيساعد يف وضع برامج الدعم املايل احلكومية املناسبة هلذه 

  ؛املؤسسات
  .مكاتب االئتمان :إنشاء مؤسسات مساندة اليت تقوم مبساندة وتفعيل دور املؤسسات املالية  مثل-          
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  :آفاق البحث :ثالثا 
لقد تبني لنا من خالل اخلوض يف مسائل هذا البحث، بأن له جوانب مكملة ال زالت يف حاجة إىل املزيد من 

  :ت أحباث وهي الدراسة والتحليل ميكن أن نقدمها كمقترحا
  طرق التكامل األمثل بني املؤسسات املالية و برامج الدعم املايل  احلكومية ؛-          
 دور  البنوك اإلسالمية وصناديق الزكاة يف متويل امل ص م ؛-          

  .تفعيل دور السوق املايل يف متويل امل ص م-          
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2007-2006توزيع املؤسسات اخلاصة حسب الواليات  ملحق رقم  : 1 

  مؤسسات صغرية ومتوسطة للقطاع اخلاص

 2007عام  

مؤسسات صغرية ومتوسطة للقطاع 

  اخلاص
 2006 $�م 

 الواليات

 1 أدرار 366 2  2554
 2 الشلف 316 7 7704

 3 األغواط 530 2 2738

 4 أم البواقي  610 2 2853

 5 باتنة 912 5 6659

 6 جباية 312 11 12588

 7 بسكرة 233 3 3561

 8 بشار 682 3 3896

 9 بليدةال 511 8 9349

 10 البويرة 683 4 5254

 11 متنراست 452 1 1660

 12 تبسة 264 4 4555

 13 تلمسان 033 5 5609

 14 تيارت 286 4 5685

 15 ي وزوتيز 434 14 16045

 16 اجلزائر 872 32 35296

 17 اجللفة 080 4 4386

 18 جيجل 123 5 5660

 19 سطيف 088 11 12289

 20 سعيدة 847 2 3042

 21 سكيكدة 754 5 6410

 22 سيدي بلعباس 427 4 4779

 23  عنابة 233 7 7766

 24  قاملة 990 2 3304

 25  قسنطينة 439 8 9291

 26  ديةامل 824 3 4279

 27  مستغامن 233 4 4666

 28  سيلةامل 500 5 5922
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 29  معسكر 151 5 5352

 30  ورقلة 931 3 4350

 31  وهران 255 17 18363

 32  البيض 416 1 1527

 33  إليزي 794 884

 34  جيبرج بو عرير 130 5 5745

 35  بومرداس 090 9 10000

  36  الطارف 618 2 2789

  37  تندوف 827 876

  38  مسيلتتس 937 1 2048

  39  الواد 830 2 3105

  40  خنشلة 528 3 3810

  41  سوق أهراس 138 3 3359

  42  تيبازة 149 9 10243

  43  ميلة 432 4 4952

  44  عني الدفلة 660 4 4945

  45  نعامةال 937 1 1913

  46  عني تيموشنت 078 3 3343

  47  غرداية 597 4 4926

  48  ����ان 274 4 4616
  ل����عل����عاا 806 269 293946
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  2007حركية املؤسسات اخلاصة حسب فئة األجراء لسنة  :02امللحق رقم 

 رقم قطاعات النشاط  عمال9 اىل 1من  عامل    49 اىل 10من   عامل250 اىل 50من 

63 632 8853 
البناء و األشغال 

 العمومية
01 

 02 التجارة والتوزيع 4204 90 9

 03 تالنقل و املواصال 2199 31 5

 04 خدمات العائالت 1377 14 0

 05 الفندقة واإلطعام 930 17 1

1 17 821 
صناعة املنتجات 

 الغذائية
06 

 07 خدمات املؤسسات 2099 65 12

1 10 240 
 الفالحة والصيد 

 08  البحري 
  10  املياه  والطاقة  9 1 10
 11 احملروقات 10 2 1

3 7 17 
خدمات االشغال 

 12 البترولية
 13 املناجم و احملاجر 45 17 3
 14 احلديد والصلب 425 17 5
 15 مواد البناء 351 20 8

0 6 11 
-مطاط-كيمياء

 16 بالستيك
 17  الصناعة الغذائية 821 17  1

 18  صناعة النسيج 132 1  0
 19  صناعة اجللد  67 4  1
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6  18 735 
صناعة اخلشب والفلني 

 20  والورق

  21  صناعة خمتلفة 141 6  2
  22  مؤسسات مالية  74 7  0
  23  أعمال عقارية 470 3  1

7  13 154 
 خدمات للمرافق 

  24  اجلماعية 
  اموع            230015230015 997 122
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  التذكري مبكونات الربنامج الوطين لتأهيل املؤسسات الصغرية و املتوسطة : 3امللحق رقم 

  
  تأهيل لفائدة املؤسسات الصغرية واملتوسطةفيما خيص نشاطات ال: احملور األول

  :  تتمثل هذه النشاطات يف القيام بعمليات تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة من خالل
  الدراسات املتعلقة بالتشخيصات القبلية والتشخيصات اإلستراتيجية؛ -
  إعداد خمططات تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة املقبولة؛ -
  ل املؤسسات الصغرية واملتوسطة املقبولة؛تنفيذ خمططات تأهي -
  إعداد دراسات السوق؛ -
  املرافقة للحصول على اإلشهاد على مطابقة اجلودة؛ -
  دعم خمططات تكوين موظفي املؤسسات الصغرية واملتوسطة؛ -
  أنشطة الدعم يف جمال التقييس والقياسة وامللكية الصناعية؛ -
  . مستوى املؤسسات الصغرية واملتوسطةدعم االبتكار التكنولوجي والبحث والتطوير على -
  فيما خيص نشاطات التأهيل لفائدة احمليط املباشر للمؤسسات الصغرية واملتوسطة: احملور الثاين

تقتضي هذه النشاطات القيام بعمليات البحث و تطوير التعاضدات و اإلدماج الفعال للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ضمن 
  :حميطها وذلك من خالل

  دراسات عن شعب النشاطات؛إجناز  -
  إعداد دراسات حول التموقع اإلستراتيجي لشعب النشاطات؛ -
  إجناز دراسات عامة لكل والية؛ -
  تدعيم القدرات غري املادية لتدخالت اجلمعيات املهنية من أجل تعميم فهم      و تأطري برنامج التأهيل؛ -
ؤسسات الصغرية واملتوسطة من أجل تسهيل احلصول تطوير الوساطة املالية بني املؤسسات املالية والبنوك وامل -

 على القروض البنكية و أجهزة الدعم املايل؛

دليل اإلجراءات، األيام التقنية، (إعداد و تنفيذ خمطط إعالمي و حتسيسي حول الربنامج الوطين للتأهيل  -
 ؛) وامللتقياتتالورشا

 ة؛إصدار جمالت متخصصة حول تأهيل املؤسسات الصغرية املتوسط -
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  الطريقة العملية لسري برنامج التأهيل : 4امللحق رقم 

   االتصال بني الوكالة الوطنية لتطوير املؤسسات الصغرية و املتوسطة و املؤسسة الصغرية و املتوسطة؛-1

  . يتم مببادرة من رئيس املؤسسة •
  : التشخيص القبلي-2

فاء شروط القبول و ذلك مبلء استمارة التشخيص من قبل  يتم الشروع يف التشخيص القبلي بعد التأكد من استي-
طلب التأهيل، نسخة من السجل (مسؤول املؤسسة الصغرية واملتوسطة                     و تسليم الوثائق التنظيمية 

ملالية التجاري، نسخة من شهادة الترقيم اجلبائي، نسخة من شهادة الصندوق الوطين للتأمينات االجتماعية، احلصيلة ا
 ؛)للسنتني األخريتني

 يساعد على التعرف على واقع املؤسسة الصغرية واملتوسطة دف إدماجها يف الربنامج عن طريق العملية األوىل -
  :للتأهيل األكثر مالئمة

  عملية تستجيب حلاجة فعلية للمؤسسة؛  *
 عملية بسيطة و سهلة التنفيذ؛ *

  : شروط تنفيذ أقصى للتشخيص القبلي -
  .ضروري لرئيس املؤسسة و اإلنصات إىل انشغاالتإشراك  *

  :التشخيص وخمطط التأهيل -3

يتم إعداده بناء على التشخيص القبلي، ويفضي إىل إملام معمق بواقع املؤسسة وإعداد خمطط التأهيل اليت يضم كل  -
  ،كذا تثمينها العمليات احملددة واملصنفة حسب أولويتها بالنسبة للمؤسسة و

  . املخطط على إمتام كافة العمليات الضرورية بناء على طلب املؤسسة الصغرية واملتوسطةيساعد هذا -
 : عمليات التأهيل-4
  د التشخيص،عز بجتنبثق عن خمطط التأهيل املن -

  . املؤسسة حسب طاقتها على االستيعاب طلبء علىايتم تنفيذ العمليات بن -
     مسار اإللتزام واملراقبة

  ، تقوم الوكالة الوطنيةاحملددة تنفيذ العملياتل -
                                                 الصغرية واملتوسطة بتشكيل سجل للخرباء ومكاتب املؤسساتر  لتطوي

  الدراسات الذين سيتم اللجوء إليهم،       
  العروض     وبة دف تقدمي املساعدة املطل يتم وضع تلك املكاتب قيد املنافسة -

    ب القيام ا ومؤهالت اخلرباء املطلوبة،جحسب دفترالشروط الذي حيدد األعمال الوا
                                                       الذاتية املقدمة، يقوم هذاة بعد اختيار مكتب الدراسات على أساس السري-

                                 والعرض املايل، األخري باحترام مضمون دفتر الشروط
                                                                                                                                بناء على اتفاقية تربمها مع الوكالة الوطنية املختارنشط مكتب الدراساتي -

                                                         ؤسسات الصغرية واملتوسطة، لتطوير امل
ة     املراقبة واملتابعة                                                                          تقوم الوكالة الوطنية لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة مبباشر-

  ء ورئيس املؤسسةربااخل التشخيص حبضور 
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   تم مراقبة وتقييم املهمة من طرف الوكالة الوطنية لتطوير املؤسسات الصغريةت -
.                                                                      تماد التقرير الذي يسمح بدفع أتعاب مكتب الدراساتعاملتوسطة، وهذا إىل غاية او 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                
  
  
  

  

  

  

  

  

  



 261 

  .2007 ديسمرب 31تطور املؤشرات املالية إىل غاية :  5ملحق رقم  

 
  

املشـــــاريع املــــــــمولة مــــــــــــــــن 

  ANSEJطــــــــــــرف 

 

  
  

  الفــــــــترة

  

عدد 

  املشاريع

  

مناصب 

  الشغل

  

  تكلفة اإلستثمار

املسامهة 

  الشخصية

 قروض بدون

فائدة مقدمة 

 من طرف

ANSEJ  

  

  قروض بنكية

1997  69  179  130052  27003  23275  79773  
1998  7210  23942  12349250  1829823  2206266  8313161  
1999  14725  39260  23995937  3820983  4262547  15912407  
2000  10359  28735  17611408  2990884  3171535  11448989  
2001  7279  20152  11511019  2132501  2121180  7257338  
2002  7087  19631  11724572  2308605  2131015  7284952  
2003  5664  14771  9489341  2042747  1720675  5725919  
2004  6691  19077  14582112  2293897  3127177  9161038  
2005  10549  30376  27952670  4049342  5944391  17958937  
2006  8645  24500  24342910  4196006  5149360  14997544  
2007  8102  22685  23592450  4060055  4985523  14546872  
  112686930  34842943  29751846  177281721  243308  86380  اموع

  
 .املعلومات املقدمة من طرف الوكالة الوطنية لتدعيم تشغيل الشباب : املصـــــــدر
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  .2007-12-31الشغل حىت تطور عدد املشاريع املمولة و مناصب 

  

  
املشاريع الىت حتصلت على   عدد املشاريع

  شهادات تأهيل

عدد املشاريع املوضوعة 

  ىف البنك

عدد املشاريع الىت 

حتصلت على متويل 

  البنك

املشاريع الىت حتصلت 

على متويل من طرف 

  الوكالة

    مشاريع ممولة ذاتيا

  

عدد   الفترة

  املشاريع

مناصب 

  الشغل

عدد 

  عاملشاري

مناصب 

  الشغل

عدد 

  املشاريع

مناصب 

  الشغل

عدد 

  املشاريع

مناصب 

  الشغل

عدد 

  املشاريع

مناصب 

  الشغل

عدد 

  املشاريع

مناصب 

  الشغل

1997  16961  43929  11445  29642  5908  15302  1688  4372  69  179  3473  8995  

1998  44287  132857  33149  102223  16027  50503  9374  28903  7210  23942  1555  4883  

1999  44769  130639  46222  142713  29831  89493  18039  40027  14725  39260  -613  2002  

2000  25639  70768  26774  73422  14571  43713  10846  24611  10359  28735  - 

1084  

-

4641  

2001  18622  51022  17539  47852  12714  38142  7104  21224  7279  20152  -6  -28  

2002  24044  62789  21830  56169  12500  37500  5963  10119  7087  19631  -41  -59  

2003  25201  68488  20470  56891  11584  34752  4903  411064  5664  14771  1  5  

2004  101989  271648  69531  190556  26592  79776  8908  21822  6691  19077  0  0  

2005  31322  88260  30371  84652  19622  58866  10643  25623  10549  30376  0  0  

2006  30651  85978  25237  70903  13196  39588  8398  19301  8645  24500  0  0  

2007  34501  100904  27321  81735  11736  35208  6440  15011  8102  22685  0  0  

  11157  3285  243308  86380  222077  92306  522843  174281  918758  329889  110782  397986  اموع

  
 .لوكالة الوطنية لتشغيل الشبابوثائق مقدمة من طرف ا : املصدر
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  مصادر متويل املؤسسات : 6امللحق رقم 
   Sources de financement des entreprises  

 

Finance ment des  Fonds de  R ouleme nt

73 .9% 7 3.7 % 7 4 .1 % 77 .0 % 72 .3% 7 2.7 % 7 1 .1 %

10 .9% 7 .3% 13 .3% 1 1.0 % 1 6 .0 %1 3.7 % 7 .6 %
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Total Anciennes 
(1990-) 

Nouvelles
(1990+) 

 Petites 
entreprise 

(<20) 

Grandes 
entreprise (100+)

Investissement Fonds de Roulement Délais (mois)

 

Financement des Investissements 

73.5% 72.9% 74.1% 75.9%
62.2% 62.3% 61.2%

15.7% 18.3% 12.9% 13.0% 29.2% 23.1% 34.2%
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  راجـع المـــ
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:املراجع باللغة العربية- I  

  :الكتب-1
أمحد صالح عطية ، حماسبة اإلستثمار و التمويل يف البنوك التجارية ، دار اجلامعية ، اإلسكندرية ، مصر ، -1

2003 
 أمحد سعد عبد اللطيف، ،التأجري التمويلي، الطبعة األوىل، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر،- 2

2000 
طار اإلستراتيجية الشاملة للبنك ، مطبعة املستقبل ، اغنيم ، صناعة قرارت اإلئتمان و التمويل يف أمحد -3

 1999 ، 02القاهرة ، طبعة 

حتليل خماطر االستثمار يف البورصة واألوراق املالية ،دار األمني للنشر السيد عليوه ، -4
 2006والتوزيع،القاهرة،مصر،

, القاهرة,الدار الدولية للنشر والتوزيع,منشات االعمال الصغرية,طرس ترمجة صليب ب,  جالن سبنسرهل- 5
 1998طبعة الثانية ,مصر

 1996دار النبأ ،اجلزائر ،الطبعة الثالثة ،, مجال لعمارة ، املصارف السالمية 6

ن ، دار الياروري العلمية للنشر والتوزيع ،عمان ،األرد,ادارة املشاريع الصغرية ,جهاد عبد اهللا عفانة-7
2004 

 1980 املؤسسات اإلقتصادية ، دار النهضة ،لبنان ، ،حسن اهلموندي -8

 مصر ، املؤسسات الصغرية والتوسطة و مشكالت متويلها،ايتراك للنشر والتوزيع ،القاهرة ،خوينرابح - 9
،2008 

, وزيع ايتراك للطباعة والنشر والترشدي صاحل عبد الفتاح صاحل ، التمويل املصريف للمشروعات ،- 10
 2006 طبعة أويل ، ,مصر,القاهرة 

 2005 ،01إدارة األعمال الصغرية ، دار وائل للنشر ،عمان، االردن  ،طبعة , سعاد نائف برنوطي - 11

مسري عالم ،إدارة املشروعات الصناعية الصغرية ،مطبعة مركز جامعة القاهرة للتعليم املفتوح ،القاهرة - 12
 1993،مصر،

 2006,دار الفكر اجلامعي االسكندرية ،التمويل واالدارة املالية للمؤسسات س ، عاطف وليم أندروا- 13

 2006عبد احلليم كراحة ، اإلدارة و التحليل املايل ، دار البيضاء ، عمان ، - 14

 2001 ، دار الصفاء للنشر والتوزيع، إدارة املشروعات الصغرية ،عبد الغفور عبد السالم - 15

دارة املشروعات الصغرية ، دار الفجر للنشر و التوزيع ، القاهرة ، او ناعم ، عبد احلميد مصطفي أب- 16
 2002مصر ، 

 2007عمر صخري ،اقتصاد مؤسسة ،ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ، طبعة اخلامسة ، - 17
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 2006فايز مجعة صاحل النجار، الريادة وإدارة أعمال،دار حامد للنشر والتوزيع ، األردن - 18

 مؤسسة شباب اجلامعة ، الصناعات الصغرية  ودورها يف التنمية احمللية ،فتحي السيد عبد  أبو سيد امحد - 19
 2005 ، مصر ،اإلسكندرية 

فريد راغب النجار،إدارة املشروعات واألعمال صغرية احلجم ، مؤسسة شباب اجلامعة،اإلسكندرية - 20
1999 

 ، 04طبوعات اجلامعية ، بن عكنون ، اجلزائر ، طبعة لطرش الطاهر ، تقنيات البنوك ، ديوان امل- 21
2005 

 2002 ، عمان، األردن 1ماجدة عطية ،إدارة املشروعات الصغرية ،دار املسرية للنشر والتوزيع ، طبعة - 22

 2006، القرض املصريف ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، لبنان ،د البنا حممد علي حممد أمح- 23

, دي ،الفكر احلديث يف جمال مصادر التمويل ،منشأة توزيع املعارف االسكندرية ،مصر منري ابراهيم اهلن- 24
1998 

منري ابراهيم اهلندي ، االدارة املالية مدخل حتليل معاصر ، املكتب العريب احلديث االسكندرية،مصر ، - 25
 1999الطبعة الرابعة ،

 2002 ، 01س ، طبعة يثم صاحب عجام ، التمويل الدويل ، دار كندى ،  طرابلم- 26

   1998طبعة ثانية , اجلزائر ,  اقتصاد املؤسسة  دار احملمدية للنشر ,ناصر دادي عدون - 27

 جمد املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر ، إدارة وتنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة ، نبيل جواد- 28
 2007, لبنان , بريوت ، والتوزيع  

 اإلسالمية و املؤسسات اإلقتصادية ،دار الثقافة، عمان،وائل عربيات ، املصارف - 29

املؤسسات   ، وزارة  املؤسسات الصغرية واملتوسطةمدونة النصوص القانونية و التنظيمية خاصة بقطاع - 30
 2005،الصغرية واملتوسطة

   :امللتقيات-2
 ،ورقة حبت مقدمة ضمن الدورة التجربة التنموية يف اجلزائر واستراتيجية تنمية امل ص م, امساعيل بوخاوة -1

- 25,سطيف , جامعة فرحات عباس , التدريبية حول متويل امل ص م و تطويرها يف االقتصاديات املغاربية 
   2003 ماي 28

 امللتقي الدويل حول متطلبات تأهيل م  ورقة حبث مقدمة ضمن ص م،املالطاهر هارون ، اشكالية متويل -2
 2006أفريل - 18- 17الشلف ، يومي , حسيبة بن بوعلي ة ص م يف الدول العربية ، جامع

،ورقة حبت مقدمة ضمن الدورة أنس حسناوى ، التمويل الشاركي و تطبيقاته على م ص م باملغرب-3
- 25,سطيف , جامعة فرحات عباس , التدريبية حول متويل امل ص م و تطويرها يف االقتصاديات املغاربية 

   2003 ماي  28
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 االقتصاد اجلزائري و مسار برشلونة بدراسة حتليلية للجانب االقتصادي إلتفاقية الشراكة، براق حممد ،-4
ورقة حبث مقدمة ضمن امللتقي الدويل حول آثار اتفاق الشراكة على اإلقتصاد اجلزائري ، كلية العلوم 

  2006 نوفمرب 14-13الإلقتصادية و علوم التسيري ، جامعة فرحات عباس ، سطيف ، 

  ورقة حبث مقدمة ضمن إشكالية متويل البنوك للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر،،ش السعيدبري-5
الشلف ، يومي , حسيبة بن بوعلي امللتقي الدويل حول متطلبات تأهيل م ص م يف الدول العربية ، جامعة 

 2006أفريل - 18- 17

م ورقة حبث مقدمة ضمن امللتقي الوطين بعلوج بولعيد ، تأجري األصول الثابتةكمصدر متويل للـم ص -6
 2002 أفريل - 9-8األول حول م ص م و دورها يف التنمية ، جامعة عمار ثلجي ، األغواط ، 

بوحرود فتيحة ، تطبيق ادارة اجلودة الشاملة لتاهيل م ص م يف ظل شراكة أورومغاربية،  ورقة حبث -7
 على اإلقتصاد اجلزائري ، كلية العلوم الإلقتصادية و مقدمة ضمن امللتقي الدويل حول آثار اتفاق الشراكة
  2006 نوفمرب 14-13علوم التسيري ، جامعة فرحات عباس ، سطيف ، 

التجربة التنموية يف اجلزائر وإستراتيجية تنمية م ص م،ورقة حبت مقدمة ضمن الدورة ,بوخاوة امساعيل -8
- 25,سطيف , جامعة فرحات عباس , يات املغاربية التدريبية حول متويل امل ص م و تطويرها يف االقتصاد

 2003 ماي 28

،ورقة حبت مقدمة ضمن الدورة التدريبية بوهزة حممد ، متويل م ص م يف اجلزائر  حالة مشروعات حملية -9
 28- 25,سطيف , جامعة فرحات عباس , حول متويل امل ص م و تطويرها يف االقتصاديات املغاربية 

  2003ماي
،   ورقة ية ، واقع و آفاق التمويل التاجريي يف اجلزائر و أمهيته كبديل متويلي لقطاع م ص محساين رق- 10

جامعة , حبث مقدمة ضمن امللتقى الدويل حول متويل م ص م وتطوير دورها يف االقتصاديات املغاربية 
 2006فرحات عباس سطيف 

ل،ورقة حبت مقدمة ضمن الدورة الصغرية و املتوسطة ومشاك,املؤسسات املصغرة ,جبار حمفوظ - 11
- 25,سطيف , جامعة فرحات عباس , التدريبية حول متويل امل ص م و تطويرها يف االقتصاديات املغاربية 

   2003 ماي 28

املضاربة، السلم : مناذج من التمويل اإلسالمي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة  رحيم حسيـــن- 12
سياسات التمويل وأثرها على االقتصاديات تقى الدويل حول املل ورقة حبث مقدمة ضمن واالستصناع
 2006  نوفمرب 22 /21بسكرة،   رـخيض حممد جامعة، دراسة حالة اجلزائر والدول النامية–واملؤسسات

 امللتقي  ورقة حبث مقدمة ضمن،جتربة بعض الدول العربية يف الصناعات الصغرية واملتوسطة,رقية سليمة - 13
- 17الشلف ، يومي , حسيبة بن بوعلي ات تأهيل م ص م يف الدول العربية ، جامعة الدويل حول متطلب

 2006أفريل - 18
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 ورقة روينة عبد السميع ، متويل املؤسسات الصغرية و املتوسطة عن طريق شركات رأمسال املخاطر، - 14
 حسيبة بن بوعلي   امللتقي الدويل حول متطلبات تأهيل م ص م يف الدول العربية ، جامعةحبث مقدمة ضمن

 2006أفريل - 18- 17الشلف ، يومي ,

ورقة حبث مقدمة , أثر اتفاق الشراكة مع االحتاد األورويب على م ص م يف اجلزائر , زايري بلقاسم - 15
ضمن امللتقي الدويل حول آثار اتفاق الشراكة على اإلقتصاد اجلزائري ، كلية العلوم الإلقتصادية و علوم 

  2006 نوفمرب 14-13رحات عباس ، سطيف ، التسيري ، جامعة ف

 امللتقي  ورقة حبث مقدمة ضمن،املؤسسات الصغرية واملتوسطة ومشاكل متويلها يف اجلزائر،سحنون مسري- 16
- 17الشلف ، يومي , حسيبة بن بوعلي الدويل حول متطلبات تأهيل م ص م يف الدول العربية ، جامعة 

 2006أفريل - 18

قات تنمية و ترقية الـ م ص م يف اجلزائر ورقة حبث مقدمة ضمن امللتقي الوطين شباكي سعدان ، معو- 17
 2002 أفريل - 9-8األول حول م ص م و دورها يف التنمية ، جامعة عمار ثلجي ، األغواط ، 

 ندوة ,اجلزائري االقتصاد يف واملتوسطة الصغرية املشروعات وتنمية أساليب, الصاحلي  صاحل– 18

 مصر مجهورية – القاهرة ; التنمية وآفاق اإلشكاليات :العريب الوطن يف واملتوسطة ريةالصغ املشروعات

 2004 يناير 18-22 ,العربية

  ورقة حبث مقدمة ضمن،الدعم املايل للم ص م ودورها يف اقضاء على البطالة,  صليحة بن طلحة- 19
الشلف ، يومي , حسيبة بن بوعلي ة امللتقي الدويل حول متطلبات تأهيل م ص م يف الدول العربية ، جامع

  2006أفريل - 18- 17
 ورقة حبث مقدمة ضمن متويل عمليات تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة،  عبد احلق بوعتروس- 20

دراسة حالة اجلزائر والدول –سياسات التمويل وأثرها على االقتصاديات واملؤسساتامللتقى الدويل حول 
  2006  نوفمرب 22 /21سكرة،  ب رـخيض حممد جامعة، النامية

 عبد اجلليل بوداج بدائل التمويل اخلارجي يف م ص م،ورقة حبت مقدمة ضمن الدورة التدريبية حول - 21
 ماي 28-25,سطيف , جامعة فرحات عباس , متويل امل ص م و تطويرها يف االقتصاديات املغاربية 

2003   
 ورقة حبث مقدمة ضمن امللتقي الدويل حول آثار اتفاق غراب رزيقة ، حمتوى الشراكة األورجزائرية،  - 22

الشراكة على اإلقتصاد اجلزائري ، كلية العلوم الإلقتصادية و علوم التسيري ، جامعة فرحات عباس ، سطيف ، 
 2006 نوفمرب 14- 13

امللتقى  ورقة حبث مقدمة ضمن  اجلزائريةاجلزائرية قدي عبد ايد ،حماولة تقييم برامج وسياسات متويل امل ص م - 23
 دراسة حالة اجلزائر والدول النامية–سياسات التمويل وأثرها على االقتصاديات واملؤسساتالدويل حول 

 2006  نوفمرب 22 /21بسكرة،   رـخيض حممد جامعة،
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دور املشاريع الصغرية واملتوسطة يف االقتصاديات النامية ومعوقات تنميتها،ورقة حبت ,لرقط فريدة - 24
جامعة فرحات , رة التدريبية حول متويل امل ص م و تطويرها يف االقتصاديات املغاربية مقدمة ضمن الدو

   2003 ماي 28- 25,سطيف , عباس 

 ورقة حبث مقدمة ضمن امللتقي الوطين األول املؤسسة املصغرة ودورها يف التنمية, حممد اهلادي مباركي - 25
  2002 أفريل - 9- 8 األغواط ، حول م ص م و دورها يف التنمية ، جامعة عمار ثلجي ،

املقاولة من الباطن بني حتمية إعادة االنتشار واستراتيجية االسناد للغري ورقة ,حممد املهدي بن عيسى - 26
 –الواقع والتحديات " مقدمة ضمن امللتقى الوطين األول حول فرص االستثمار لوالية غرداية ودور م ص م 

 2004" غرداية 

 ورقة حبث مقدمة لتجارب الدولية يف دعم و تنمية م ص م و الدروس املستفادة،ول ، بعض اتحممد را- 27
الشلف ، , حسيبة بن بوعلي  امللتقي الدويل حول متطلبات تأهيل م ص م يف الدول العربية ، جامعة ضمن
 2006أفريل -18-17يومي 

  ورقة حبث مقدمة ضمنائر،ان ، اهلياكل و اآلليات اجلديدة الداعمة يف متويل م ص م باجلزدحممد زي- 28
الشلف ، يومي , حسيبة بن بوعلي امللتقي الدويل حول متطلبات تأهيل م ص م يف الدول العربية ، جامعة 

 2006أفريل - 18- 17

،ورقة حبت مقدمة ضمن الدورة التمويل على طريق القنوات التمويلية غري رمسية, حممد عبد احلليم - 29
- 25,سطيف , جامعة فرحات عباس ,  تطويرها يف االقتصاديات املغاربية التدريبية حول متويل امل ص م و

  2003 ماي 28

جتربة البنك التونسي للتضامن يف متويل م ص م وخلق فرص شغل الذايت،ورقة -,  حممد علي خباري - 30
عة فرحات جام, حبت مقدمة ضمن الدورة التدريبية حول متويل امل ص م و تطويرها يف االقتصاديات املغاربية 

   2003 ماي 28- 25,سطيف , عباس 

 ورقة حبث مقدمة حممد يعقويب ، مكانة واقع املؤسسات ص م يف الدول العربية عرض بعض التجارب، - 31
الشلف ، , حسيبة بن بوعلي  امللتقي الدويل حول متطلبات تأهيل م ص م يف الدول العربية ، جامعة ضمن
 2006أفريل -18-17يومي 

،ورقة حبت مقدمة ضمن الدورة الشني ، جتربة مجهورية مصر العربية يف متويل م ص ماملرسي  حممود  - 32
- 25,سطيف , جامعة فرحات عباس , التدريبية حول متويل امل ص م و تطويرها يف االقتصاديات املغاربية 

   2003 ماي 28

  ورقة حبث مقدمة ضمن،ة فيهاماهيتها والتحديات الذاتي: املشروعات الصغرية , حممود حسني الوادي - 33
الشلف ، يومي , حسيبة بن بوعلي امللتقي الدويل حول متطلبات تأهيل م ص م يف الدول العربية ، جامعة 

 2006أفريل - 18- 17
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مفتاح صاحل ، اتفاق الشراكة األوروجزائري ، الدوافع ، احملتوى األمهية، ورقة حبث مقدمة ضمن امللتقي - 34
اق الشراكة على اإلقتصاد اجلزائري ، كلية العلوم الإلقتصادية و علوم التسيري ، جامعة الدويل حول آثار اتف

   2006 نوفمرب 14-13فرحات عباس ، سطيف ، 

،ورقة حبت مقدمة ضمن الدورة التدريبية مهال علي ، حول بعض األساليب اإلبتكارية يف متويل م ص م- 35
 ماي 28- 25,سطيف , جامعة فرحات عباس , ت املغاربية حول متويل امل ص م و تطويرها يف االقتصاديا

2003   
آثار اتفاق الشراكة األورو جزائرية على م ص م ، ورقة حبث مقدمة ضمن امللتقي :  يعقوب الطاهر - 36

الدويل حول آثار اتفاق الشراكة على اإلقتصاد اجلزائري ، كلية العلوم الإلقتصادية و علوم التسيري ، جامعة 
 2006 نوفمرب 14-13باس ، سطيف ، فرحات ع

 : االت-3
أمحد محيدوش ، مراكز التسهيل فضاء جديد لبعث اإلستثمار و مرافقة املؤسسة ، جملة فضاءات وزارة -1

 2003 ، 02الـ م ص م ، العدد

 05بريش السعيد ، رأس مال املخاطر بديل مستحدث لتمويل م ص م يف اجلزائر، جملة الباحث ، عدد-2
2007 

بشري مصطفي ، اتفاق الشراكة مع اإلحتاد االورويب اإلنعكاسات على املستوى املؤسسات اجلزائرية ، جملة -3
 2001، 01فضاءات ، وزارة الـ م ص م ، العدد 

دمدوم كمال ،   دور املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف تثمني عوامل االنتاج،  جملة دراسات اقتصادية  ،  -4
 2000،  2عدد 

جملة علوم االقتصادية وعلوم ,أساليب املشروعات الصغرية واملتوسطة يف االقتصاد اجلزائري ,حل صاحلي صا-5
 2004، 03كلية العلوم االقتصادية والتسيري ، سطيف ، عدد , التسيري 

وعلوم عبد الرمحن بن عنتر، واقع مؤسساتنا الصغرية واملتوسطة وآفاقها املستقبلية، جملة العلوم االقتصادية - 6 
 2001التسيري، جامعة سطيف، 

 تنميتها ومشاكل ومتويلها يف أطر وضعيةعبد الرمحان يسري أمحد ، الصناعات الصغرية يف البلدان النامية -7

البنك اإلسالمي للتنمية ، املعهد اإلسالمي للبحوث و , 1سلسلة حبوث العلماء الزائرين رقم ، و اسالمية
   1415 ،بالتدري

 , 19,  املؤسسات الصغرية واملتوسطة واقع وآفاق جملة علوم تسيري والتجارة اجلزائر العدد ,قويع نادية-8
2006 

 3جملة الباحث عدد , ناصر دادي عدون ، انضمام اجلزائر اىل املنظمة العاملية للتجارة  االهداف والعراقيل -9
 ,2004 
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 2007, 34العدد , العلوم االنسانيةجملة , شروط جناح إتفاق الشراكة األوروجزائري,ناصر مراد - 10

  : الرسائل اجلامعية-4
بداوي مصطفي ، املنظمة العاملية للتجارة و حترير اخلدمات املالية و مصرفية ، مذكرة ماجيستري مالية و -1

 2004نقود ، قسم علوم اقتصادية ، البليدة ، 

,   كلية علوم اقتصادية وعلوم التسيري,رسالة ماجستري , استراتيجية تطوير قطاع م ص م , محيد ش حممد -2
 2007, اجلزائر 

رسالة , ملؤسسات الصغرية واملتوسطة كأداة لتحقيق التنمية اإلقتصادية يف ظل العوملة,سيد علي بلحمدي ا-3
 2006قسم علوم التسيري ،جامعة سعد دحلب ،البليدة ،اجلزائر ،,ماجيستري غري منشورة 

ت اإلقتصادية ، دراسة حالة املؤسسات الوطنية للدهن ، رسالة ماجيستري يف رابح زرقاين ، متويل املؤسسا-4
 2007العلوم اإلقتصادية ، فرع مالية و نقود ، جامعة اجلزائر ، 

أطروحة , خللف عثمان، واقع املؤسسات الصغرية واملتوسطة وسبل دعمها وتنميتها ، دراسة حالة اجلزائر - 5
 2004ة اجلزائر جامع, مقدمة لنيل شهادة دكتوراه 

  :القوانني واملراسيم -5
، املتضمن 2003 افريل 22 املوافق 1424صفر 20 املؤرخ يف 188-03املرسوم التنفيذي رقم -1

 التشكيلة و التنظيم و التسيري للمجلس الوطين املكلف بترقية املناولة

 يتضمن 1996تمرب  سب8 املوافق 1417 ربيع الثاين 24 مؤرخ يف 296- 96املرسوم التنفيذي رقم -2
  52إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و حتديد قانوا األساسي ، اجلريدة الرمسية العدد

 حيدد 1996 سبتمرب 8 موافق 1417 ربيع الثاين 24 مؤرخ يف 295- 96املرسوم التنفيذي رقم -3
وطين لدعم تشغيل  الذي عنوانه الصندوق ال302-087كيفيات تسيري حساب التخصيص اخلاص رقم 

  52اجلريدة الرمسية العدد الشباب ، 

 يتضمن 1998 جويلية سنة 9 املوافق 1419 صفر عام 14ؤرخ يف امل 200- 98املرسوم التنفيذي رقم -4
إحداث صندوق الكفالة املشتركة لضمان أخطار القروض املمنوح إياها الشباب ذوى املشاريع و حتديده 

  42لرمسية العدد قانونه األساسي ، اجلريدة ا

 يتضمن 1994 جويلية سنة 6 املوافق 1415 حمرم عام 26 املؤرخ ىف 188- 84رقم املرسوم التنفيذي -5
  44القانون األساسي للصندوق الوطين للتامني عن البطالة ، جريدة رمسية عدد 

 يتضمن 2004 ي جانف3 املوافق 1424 ذي القعدة عام 10 املؤرخ ىف 03- 04املرسوم التنفيذي رقم -6
  03إحداث صندوق الكفالة املشتركة لضمان أخطار قروض استثمارات البطالني ، جريدة رمسية عدد 
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 2004 سنة ي جانف3 املوافق 1421 ذي القعدة عام 10 مؤرخ يف 12- 14تنفيذي رقم الرسوم امل-7
 مستوياا جريدة رمسية  سنة و50-35حيدد شروط إعانات املمنوحة للبطالني ذوى املشاريع البالغني ما بني 

 03عدد

، يتعلق 2004ي جانفي22 املوافق 1424 ذي القعدة 29 مؤرخ يف 13- 04املرسوم الرئاسي رقم -8
  6العدد جبهاز القرض املصغر، اجلريدة الرمسية،

 يتضمن 2004 سنة ي جانف22 املوافق 1424 ذى القعدة 29 مؤرخ يف 14-04مرسوم تنفيذي رقم -9
  6وطنية لتسيري القرض املصغر و حتديد قانوا األساسى ، جريدة رمسية ، عددإنشاء الوكالة ال

 2004 جانفى سنة 22 املوافق 1424 ذى القعدة 29 مؤرخ ىف 16-04مرسوم تنفيذى رقم - 10
  6يتضمن إحداث صندوق الضمان للقروض  املصغر و حتديد قانوا األساسى ، جريدة رمسية ، عدد

، اجلريدة 1996 جوان29 املوافق 1417  صفر عام 14 املؤرخ يف 232-96 رقماملرسوم التنفيذي - 11
  40الرمسية العدد 

 يتضمن 2002 نوفمرب 11 املوافق 1423 رمضان عام 6 مؤرخ ىف373-02املرسوم التنفيذي رقم - 12
 إنشاء صندوق ضمان القروض للـ م ص م و حتديد قانونه األساسي 

، اجلريدة 2006 سبتمرب 18 املوافق 1427 شعبان 25 مؤرخ يف 319-06املرسوم التنفيذي رقم- 13
  58الرمسية العدد 

 يتضمن 2001 ديسمرب 12 املوافق 1422 رمضان 27 املؤرخ يف 18- 01القانون التوجيهي رقم - 14
  القانون التوجيهي لترقية م ص م 

 ،يتعلق بتطوير 2001 أوت 20 ،املوافق 1422 مؤرخ يف أول مجادى الثانية 03- 01األمر رقم  - 15
  9االستثمارات، قانون االستثمارات ،ص 

 :الوثائق الرمسية والتقارير-6
 2007وزارة املؤسسات الصغرية و املتوسطة، تقرير حول وضعية تنفيذ مشاريع و نشاطات القطاع ، - 1

ع تقرير من الس الوطين اإلقتصادي و افجتماعي جلنة آفاق التنمية اإلقتصادية و افجتماعية ، مشرو-  2
 2002اجل سياسة تطوير م ص م يف اجلزائر ، الدورة العامة عشرون ، جوان 

 2007- 12وزارة الـ م ص م و الصناعات التقليدية ، نشرية املعلومات اإلقتصادية رقم -3  

  الصندوق الوطين للتأمني عن البطالة وثائق مقدمة من طرف-4

 دعم تشغيل الشبابوثائق مقدمة من طرف الوكالة الوطنية ل-5  

  صندوق ضمان القروضمن طرفوثائق مقدمة من طرف -6  

 :مراجع متنوعة-7
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 املتوسطة احلجم ، دراسة مقارنة بني جتربتني اإليطالية سامر مظهر قنطقجي ، متويل املشروعات الضغرية و-1
  : على املوقع االلكتروين.2ص ، 2003-14- 13، 92و السورية ، جريدة اإلقتصاد السورية  عدد 

www.kantakji.com/fiqh/Files/Finance/SME.htm  
واملعرض العريب األول للمناولة املؤمتر  ,  دور التشريعات يف تطوير وتنمية املناولة الصناعية,العايب عزيوز- 2

  :  على املوقع االلكتروين.15/09/2006-12اجلزائر  الصناعية
doc.-06doc/eme2/arab-congre/ar/org.dz-pmeart.www  

والصناعة التقليدية يف تنمية وتطوير املناولة  واملتوسطة استراتيجية وزارة املؤسسات الصغرية ,طاهر سيلم -3
على املوقع  2006 /15/09- 12اجلزائر ,العريب األول للمناولة الصناعية املؤمتر واملعرض,الصناعية

  www.pmeart-dz.org/ar/congre-arab/1er/doc01%20-.doc االلكتروين
  : على املوقع 2006كز م ص م ، األردن ، ماهر حسن احملروق ، م ص م أمهيتها و معوقاا ، مر-4

www.alalabor.org/narablabor/imayes/stoies/tommeye/dawat/joidon1622126/sme 
أساليب جديدة لتنمية و تطوير م ص م و رقة حبث مقدمة إىل مؤمتر الرؤية املستقبلية لإلقتصاد السعودي ، -5

 املوقع  ،1423رف التجارية الصناعية السعودية ، صفر إدارة البحوث و الدراسات اإلقتصادية ، جملس الغ
 sa. gov  .mep.www. االلكتروين

  على املوقع االلكتروين .،ناصر املهدى ، القروض املصغرة و دورها ىف حماربة الفقر-6
www .kantakji.com /fiqh/files/economic/60336.doc 

،جويلية 1412 ،مجادى األوىل 0،رسالة املسجد العدد  استثمار أموال الزكاةتراتيجية، إسفارس مسدور-7
  www.kantakji.com/fiqh/Files/Zakat/z22.doc ، على املوقع االلكتروين2003

  ، علىاملوقع االلكتروين املشروعات الصغرية ودورها التنموي يف مصر, حسني عبد املطلب األسرج -8
 SME.gov.eg/papers/SMes-Role-Dev-PDF 

دراسة عن تعريف مشروعات متناهية الصغر و الصغرية و املتوسطة ، منتدى البحوث االقتصادية ملشروع - 9
تنمية سياسات املشروعات الصغرية واملتوسط يف وزارة التجارة اخلارجية و مركز البحوث و التنمية الدولية 

 eg.gov.SME.www، علىاملوقع االلكتروين  2003كندي، اكتوبر 

: املراجع باللغة األجنبية - II  
 1-Livre  
1-ERIC , stephany , la relation capital risque / PME ,boeck universite ,2003 
2-Jean Lachmann - financer l’innovation de PME. Economica , Paris ,1996  
3-jean lachmann, capital jusque et capital investissement économisa ,paris 
France 1999 
4-Hubert de la Brusbrie  - Analyse Financiér et Risque de crédit ; Dunod. 
Paris 1999 
5-Mansouri Mansouri , système et pratique bancaire en algueraie édition houma 
, Alger 2005 

http://www.pmeart-dz.org/ar/congre-arab/2eme/doc06-.doc
http://www.pmeart-dz.org/ar/congre-arab/2eme/doc06-.doc
http://www.mep/
http://www.sme.gov.eg/


 274 

6-martine Azuelos – le modèle économique anglo –saxon A l'epreuve de la 
globalisation .presse       dela sorbonne nouvelle 1996 
7-MICHEL DI MARTINO , Guide Financier de la petit et moyenne entreprise 
les éditions d’organisation , paris 1993 
8-P.conso ,la gestion Financiére - OPU. Alger  1984 
8- Champroux, Olivier Frayssé, Entreprises et entrepreneurs dans leur 
environnement en Grande-Bretagne et aux États-Unis ,Presses Sorbonne 
Nouvelle, 2005 
2-Les rapports et Séminaires : 
1-Abdeslem bendiabdellah – modes de financement informel de petites projets 
dans des compagnes et village – africaines , session international sur le 
financement des PME et la promotion de leur rôle dans les économie 
maghrébines , 25-28 Mai 2003 – Ferhat Abbas ,Sétif 
2-banque mondiale, améliorer l environnement de l’entreprise algérienne pour 
une croissance soutenue et créatrice d’emplois-janvier 2006 
3-Commission européenne, Sixième Rapport, Observatoire des PME 
européennes, rapport 2000 
4-Commission européenne l’excès au Financement pour les P M E – observation 
de P M E Européennes , rapport 2003/ n°2 
5-Étude de faisabilité du programme national de mise à niveau de la PME, Le 
Ministère de la PME et de l’Artisanat, Octobre 2003 
6-Francis Grignon , rapport d’information  n 374, Aider les PME : l’exemple 
américain 1996/1997  
7-le financement de PME innovantes dans une économie mondialisée ,  2ème 
conférence de l’OCDE des ministres en chargé des PME, promouvoir 
l’entrprenariat et les PME innovantes dans une économie mondialisée : vers une 
mondialisation plus responsable et mieux partagée,  Istanbul, TURQUIE. (3-5 
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