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 شكر و عرف ان
 يا و الدين وبك آمنا وعليك توكلناباسمك اللهم نستعين على أمور الدن

 وإليك المصير

 والصالة والسالم على من بلغ الرسالة وأدى األمانة ونصح األمة، نبي الرحمة ونور العالمين

 سيدنا محمد صلى اهلل عليه وسلم.

ف الحمد هلل العلي القدير   -عز وجلّ  –هي كلمة أبت إالّ الحضور، هي كلمة شكر وتقدير هلل  
 على نعمه الظاهرة والباطنة، الحمد هلل الذي وفقني على إتمام هذا العمل في أحسن األحوال

 من يطلع عليه.و أتمنى أن يكون سندا علميا نافعا لكل  

واعتراف ا بالفضل وتقديرا للجميل و أنا أنتهي من هذا العمل ال يسعني إالّ أن أتقدم بالشكر  
 على اإلرشادات والنصائح والتوجيهات المجدية وتخصيصالألستاذ المشرف " مرغاد لخضر" 

 لجزء من وقته لمتابعة هذا العمل.

 العمل المتواضع.كما أتقدم بالشكر للجنة المناقشة على المالحظات المقدمة لهذا  

كما ال أنسى أن أتقدم بأسمى عبارات الشكر واالمتنان الى المدير الجهوي للوكالة الوطنية  
المكلف باإلعالم على مستوى   والى "لعوامري عبد الحليم   لتسيير القرض المصغر السيد "

 ." حناشي بديس" على المعلومات القيمة المقدمة  السيد  الوكالة

الشكر والعرف ان لكل من ساهم وقدم لي المساعدة و المشورة إلتمام    وأخيرا أسدي عبارات
 ." مودع عبد الحميد"و " مودع إيمان"  األستاذةهذه المذكرة وأخص بالذكر األخت الغالية  

                                                                                          

 وردة                                                                          



 اإله        داء
حمدا كثيرا وشكرا جزيال لخالقي وموالي باسط الدين بالعطايا والنعم ذو الجالل واإلكرام منبع التوفيق ميسر  

نار لنا الدروب وسطر لنا األسباب ما يكفي لقطف ثمرة الجهد واالجتهاد الى الحبيب              أاألعمال الذي  
 المصطفى عليه أفضل الصالة وأزكى التسليم

ولم يبخل علي بعطفه وحنانه الى من سعى    وأعطاني النصيحة  له الفضل في تربيتي وتعليميالى الذي كان  
       وعلمني العطاء بدون انتظار  وأنار دربي بتوجيهاته  لتوفير أحسن ظروف الحياة وأوصلني الى ما أنا عليه

 الى "أبي الغالي" أطال اهلل في عمره

الجنة تحت أقدامها الى التي اسمها أحلى ما نطق به لساني  الى أسمى مراتب الحب والحنان الى من وضعت  
الى من سهرت من أجلي الليالي وكان دعاءها سر نجاحي وتوفيقي وحنانها بلسم جراحي الى أنبل وأعظم  

 انسانة في الوجود الى "أمي الحبيبة" حفظها اهلل ورعاها

لى أعز الناس على ق لبي وسندي  الى زهرات ق لبي من حبهم يجري في عروقي ويلهج بذكراهم فؤادي ا
 في الحياة الى أختايا الغاليتين "الدكتورة نسيمة" و"األستاذة إيمان" وزوجها المحترم "يحيى لخضر"

 الغاليين                     الى الق لوب الطاهرة الرقيقة والنفوس البريئة النجمين الساطعين دوما الى أبناء أختي
 "رائد ومريم"

الى أسرتي الثانية جميع موظفي الرق ابة المالية    واألق ارب الى من تميزو بالعطاء والوف اء  الى جميع األهل
لوالية بسكرة وعلى رأسهم السيد المراقب المالي "بن دراجي عثمان" والمراقب المالي المساعد                    

 "نوي العيد"

سنة الثانية ماستر مالية ونقود الى كل من  الى كل من ساعدني من قريب أو بعيد الى جميع زمالء دفعة ال
 في ق لبي ونسيه ق لمي

 الى كل هؤالء أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع

                               

                                                     وردة                                                                                        



 

 

 

 فهرس

 المحتويات

 



 فهرس المحتويـــات

 أ
 

 الصفحة المحتويـــــــــــــــــــات
 ــــــــــــــ    البسملة

 ـــــــــــــــ    شكر وتقدير
 ـــــــــــــــ    إهداء

 أ فهرس المحتويات
 ه الجداولفهرس 
 ح األشكالفهرس 

 ي قائمة المختصرات
 ك قائمة المالحق

 ل ملخص باللغة العربية
 م ملخص باللغة األجنبية

 20 العام للدراسةالفصل األول: اإلطار 
 20 مقدمة

 23 والتساؤالت الفرعية إشكالية الدراسة
 20 فرضيات الدراسة

 20 أهدف الدراسة
 20 أهمية الدراسة

 20 منهجية الدراسة
 20 الدراسات السابقة

 20 هيكل الدراسة
 20 للدراسةالفصل الثاني: اإلطار النظري 

 20 تمهيد
 20 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أساسيات حولالمبحث األول: 

 20 المطلب األول: التعاريف المختلفة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة      

 20 الفرع األول: تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب الدول   
 00 الفرع الثاني: تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب التكتالت والمنظمات الدولية  

 06 المطلب الثاني: إشكالية تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة



 فهرس المحتويـــات

 ب
 

 06 الفرع األول: الغرض من وضع تعريف للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  
 00 الفرع الثاني: معوقات تحديد تعريف للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  
 00 الفرع الثالث: معايير تحديد تعريف للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  

 30 المطلب الثالث: تصنيف وخصائص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعناصر المكونة لها
 30 الفرع األول: تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  
 02 الفرع الثاني: خصائص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  
 00 الفرع الثالث: العناصر المكونة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  

   المطلب الرابع: أهمية ودور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشاكل التي تواجهها 
 وتحدياتها المستقبلية                          

00 

 00 الفرع األول: أهمية ودور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  
 06 الفرع الثاني: المشاكل التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  
 02 الفرع الثالث: التحديات المستقبلية التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  

 03 المبحث الثاني: آليات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
 03 المطلب األول: ماهية التمويل

 00 الفرع األول: تعريف التمويل ومصادره  
 05 الفرع الثاني: أهمية التمويل  
 62 الفرع الثالث: العوامل المحددة ألنواع التمويل  

 62 للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةالمطلب الثاني: آليات التمويل الكالسيكية 
 62 الفرع األول: التمويل طويل األجل  
 63 الفرع الثاني:  التمويل متوسط األجل  
 60 الفرع الثالث: التمويل قصير األجل  

 02 المطلب الثاني: اآلليات المستحدثة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
 02 الفرع األول: التمويل التأجيري  
 Factoring" 00الفرع الثاني: عقد تحويل الفاتورة "  
 Système d’incubation " 00 الفرع الثالث: نظام حاضنات األعمال "  
 Capital risque" 53 الفرع الرابع: مؤسسات رأس المال المخاطر"  

 56 لمالئمة لطبيعة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة   المطلب الرابع: صيغ تمويل البنوك اإلسالمية ا
 50 الفرع األول: المشاركة والمضاربة والمرابحة  



 فهرس المحتويـــات

 ج
 

 50 الفرع الثاني: البيع اآلجل وبيع السلم  
 02 ستصناع والبيع باإلجارةالفرع الثالث: اإل  

 00 المبحث الثالث: مكانة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر
 المطلب األول: تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر وأهميتها بالنسبة لالقتصاد 

 يــــــالوطن                                 
00 

 00 تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر  الفرع األول:  
 222 الفرع الثاني: أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالنسبة لالقتصاد الوطني  

 222 المطلب الثاني: قنوات تمويل ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر
 222 التمويل المباشر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر مصادر الفرع األول:  
 220 للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر التمويل غير المباشرثاني: مصادر الفرع ال  
 206 الفرع الثالث: برنامج ميدا لدعم وتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر  

 200 المطلب الثالث: تطوير وترقية آليات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر
 205 الفرع األول: تطوير دور البنوك التجارية في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر 
 الفرع الثاني: ترقية مؤسسات رأس المال المخاطر في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة   

 في الجزائر                               
205 

 232 في عملية التمويل في الجزائرالفرع الثالث: مؤسسة تحويل الفاتورة ودورها   
 232 الفرع الرابع: إنشاء إطار دائم للتشاور بين الوزارة والبنك  

 232 سطة في الجزائر والحلول المقترحة لهامعوقات تنمية المؤسسات الصغيرة والمتو المطلب الرابع: 
 232 الفرع األول: معوقات تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر  
 236 الفرع الثاني: الحلول المقترحة لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر  

 230 خالصة الفصل الثاني
 200 الفصل الثالث: اإلطار التطبيقي للدراسة

 200 تمهيـــد
 203 حول القرض المصغرالمبحث األول: أساسيات 

 203 المطلب األول: ماهية القرض المصغر
 203 الفرع األول: نشأة وتعريف القرض المصغر  
 200 الفرع الثاني: أهمية القرض المصغر ومبادئه األساسية  

 200 أساليبهاقع التمويل المصغر في الجزائر و المطلب الثاني: و 



 فهرس المحتويـــات

 د
 

 200 الفرع األول: الجهات المقدمة لخدمات القرض المصغر  
 200 الفرع الثاني: النماذج المؤسسة لتطوير التمويل المصغر في الجزائر  

 " وتقييم ANGEMالمبحث الثاني: تقديم عام حول الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر"
 نشاطها في والية بسكرة                             

202 

 ANGEM" 202المطلب األول: تقديم عام حول الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر "
 ANGEM" 202المصغر "الفرع األول: نشأة وتعريف الوكالة الوطنية لتسيير القرض   
 203 أهداف ومهام الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وتنظيمهاالفرع الثاني:   
 الفرع الثالث: جهاز القرض المصغر على مستوى الوكالة الوطنية لتسيير القرض       

 "ANGEM"المصغر                           
200 

  المطلب الثاني: الصيغ المختلفة لتمويل إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار 
                        "ANGEMوتقييم نشاطها " 

206 

 الفرع األول: الصيغ المختلفة لتمويل إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر في إطار   
                       "ANGEM" 

206 

 فرع بسكرة منذ  "ANGEM"الفرع الثاني: تقييم نشاط الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر  
 0220-26-32إنشائها الى غاية                      

262 

           في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  الشركاء مع الوكالة الفرع الثالث: دور البنوك  
 في والية بسكرة                     

200 

 200 الفرع الرابع: التحديات والمعوقات التي تواجه استراتيجية القرض المصغر في الجزائر  
 200 خالصة الفصل الثالث

 200 الفصل الرابع: النتائج والتوصيات
 200 اختبار فرضيات الدراسة

 252 نتائج الدراسة
 253 التوصيات واالقتراحات

 256 آفاق البحث
 255 قائمة المراجع

 



 

 

 

 

 فهرس

 الجداول
 

 

 

 



داولـــفهرس الج  
 

 ه
 

 الصفحة   وان الجدولـــعن رقم الجدول
 01 األمريكي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 3591تعريف قانون  20-20
 01 التعريف الياباني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 20-20

 01 تايالندا للمؤسسة الصغيرة والمتوسطةتعريف مقارنة       20-23

 01 تعريف الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مصر حسب عدد الصناعات 20-24

 02 التعريف الفرنسي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة             20-25

 02 التعريف اللبناني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 20-21

 00 والمتوسطة في الجزائرتعريف المؤسسات الصغيرة  20-21

 03 المتوسطةاألوروبي للمؤسسات الصغيرة و  حاداالت فيمعايير التعريف المعتمدة  20-20

 OCDE 05تصنيف المؤسسات تبعا لتعداد العمال في دول   20-21

 30 المعايير الكمية في تحديد تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 20-02

 42 الخاصة والعامة والتعاونية مقارنة بين المؤسسات 20-00

 97 8031-8002تعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر خالل الفترة  20-00

20-03 
 تعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر بالنسب المئوية خالل الفترة

 8002-8031 98 

20-04 
 النشاط في الجزائرتطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة حسب قطاع 

 100 8031-8038خالل الفترة  

20-05 
 مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توفير مناصب الشغل في الجزائر

 102 8031-8002خالل الفترة 



داولـــفهرس الج  
 

 و
 

20-01 
 مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج الداخلي الخام خارج قطاع 

 104 8033-8002المحروقات في الجزائر خالل الفترة 

20-01 
 أهم المنتجات المصدرة خارج قطاع المحروقات في الجزائر خالل الفترة 

8038-8031 106 

20-00 
 الواليات اإلثني عشر األولى في تعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر

 108 8031-8038خالل الفترة 

20-01 
 الجهات الجغرافية في الجزائرتمركز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب 

 110 8031-8033خالل الفترة  

20-02 
 الهيكل المالي للتمويل الثالثي الخاص بالوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب 

"ANSEJ" 114 

20-00 
 الخاص بالصندوق الوطني 8033الهيكل المالي للتمويل الثالثي قبل إجراءات 

 CNAC"  117للتأمين عن البطالة "

20-00 
 الخاص بالصندوق الوطني 8033الهيكل المالي للتمويل الثالثي بعد إجراءات 

 CNAC" 000للتأمين عن البطالة "

 ANGEM" 012أنماط التمويل في الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر " 23-20

02-03 
 توزيع القروض الممنوحة حسب نمط التمويل منذ إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير 

 010 8039-00-10القرض المصغر فرع بسكرة الى غاية 

23-23 
 الوكالة توزيع طلب القروض على المستوى المحلي حسب الجنس منذ إنشاء 

 013 8039-00-10القرض المصغر فرع بسكرة الى غاية  الوطنية لتسيير



داولـــفهرس الج  
 

 ز
 

 

 

23-24 
 منذ إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير توزيع القروض الممنوحة حسب قطاع النشاط 

 015    8039-00-10الى غاية  القرض المصغر فرع بسكرة

23-25 
 وكالة بسكرة  إنشاءتوزيع القروض حسب الشريحة العمرية منذ 

 011                                   8039-00-10الى غاية 

23-21 
 الوكالة الوطنيةاء منذ إنشتوزيع القروض الممنوحة حسب المستوى التعليمي         
 010 8039-00-10لتسيير القرض المصغر فرع بسكرة منذ إنشاء الوكالة الى غاية         

23-21 
 رصيد الخدمات غير المالية الممنوحة منذ إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض

 011 8039-00-10الى غاية المصغر فرع بسكرة 

23-20 

 رصيد الوظائف التي أنشئت في المؤسسات المصغرة الموولة في إطار الوكالة 
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  دراسة حالة الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر آليات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر
“ANGEM”  4002-4002فرع بسكرة خالل الفترة 

تلعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورا هاما في التنمية االقتصادية ألي دولة، من خالل ما تقدمه من مساهمة في     
ما تحققه من يادة متنامية في حجم االستثمار والعمالة و تحقيق ز و  واالبتكاربادرة عمل جديدة و خلق روح الم توفير فرص

ة في تحقيق األنشطة كل ذلك الى جانب دورها التنموي الفعال بتكاملها مع المؤسسات الكبير  تعظيم في القيمة المضافة،
 االجتماعية.االقتصادية و 

من الدول زاد اهتمامها بهذا النوع من المشاريع، بعدما فشلت في تحقيق المستوى المطلوب من الجزائر على غرار غيرها و 
ما تمخض عنها من مشاكل، ولعل أهمها مشكل يع الكبرى أو الصناعات المصنعة و التنمية عند اعتمادها على المشار 

تشجيع قطاع  لسنوات األخيرة الىتسريح العمال الذي ساعد على زيادة معدالت البطالة، لهذا سعت الجزائر في ا
              تطويرها طريق تحسين أداء اليد العاملة وتنميتها و  المتوسطة، بهدف إيجاد فرص تشغيل عنالمؤسسات الصغيرة و 

              لتحقيق هذه األهداف لجأت الحكومة الى إنشاء أشكال مختلفة من األجهزة التنمية االقتصادية من خاللها، و تحقيق و 
تجسد أهم أولوياتها في التشغيل التي تو  ANGEM ,CNAC, ANDI, ANSEJمساندة هذا القطاع مثل: والهيئات لدعم و 

خلق مناصب العمل منخفضة زيادة النمو االقتصادي و في القطاع  مكافحة البطالة، رغم هذه الجهود ال تزال مساهمةو 
 التعقيدات ال سيما ما تعلق منها بالتمويل.وبات و تزال تواجه العديد من الصعنسبيا، فضال عن أنها ال 

وسوف تقتصر دراستنا ولهذا ارتأينا في هذه المذكرة معالجة آليات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، 
 .لقطاع ا لهذا " كهيئة ممولة وداعمةANGEMالتطبيقية على الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر "

 المفتاحية:الكلمات 

 ."ANGEM " الوطنية لتسيير القرض المصغر الوكالةالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة، آليات التمويل، 
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Résumé: 

        Les petites et moyennes entreprises joue un rôle important dans le développement 

économique de tout pays à travers leur contribution dans la création de nouveau 

emplois, un esprit d’initiative et d’innovation, et en augmentant progressivement le 

volume de l’investissement et l’emploi en maximisant la valeur ajoutée, à côté de tout ce 

qui sa complémentarité avec le développement effectif des grandes entreprises dans la 

réalisation des activités sociales et économique. 

Et l’Algérie est comme ces payes augmenté l’intérêt pour ce type de projet, après avoir 

échoué à atteindre le niveau requis de développement, à sa dépendance à l’égard de 

grands projets ou des industries, la fabrication et ce qui a émergé a partir des problèmes 

et peut-être le problème le plus important de licenciements, qui a contribué à augmenter 

les taux de chômages, pour ce l’Algérie à cherché les dernières années comme d’autres 

pays  à encouragé le secteur de PME, le but de créer opportunités d’emploi par 

l’amélioration de la performance de main d’œuvres et réaliser le développement 

économique à travers eux. Et pour atteindre ces objectifs, le gouvernement à eu recours 

la mise en place de diverses formes de dispositifs et les organismes afin d’appuyer et de 

soutenir ce secteur, tel que: ANGEM ,CNAC, ANDI, ANSEJ. Et incarné les priorités les plus 

importantes dans le fonctionnement et la lutte contre le chômage. Malgré ces efforts, la 

contribution de ce secteur a des variables macro-économique notamment dans la 

création d’emploi sont relativement bas, comme ils continues de faire face à de 

nombreuses difficultés et des complications, en particulier celles liées au financement.   

Notre étude appliqué limité à l’Agence National de Gestion de Micro- crédit en Algérie 

« ANGEM » en tant que mécanisme de financement de petites et moyennes entreprises.  

  Mots clés: 

 petites et moyens entreprises, les mécanismes de financements, Agence National de 

Gestion du Micro- crédit/ ANGEM.      
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 ة:ـــــــمقدم

 الذي تشهده في الوقت الحالي االقتصاديالمالي و  االنفتاحالمختلفة التي تمر بها الدول و و في ظل التغيرات العديدة    
   خاصة منها النامية للنهوض باقتصادياتهاو حيث أصبح من الضروري على هذه األخيرة أن تنتهج خطط واستراتيجيات 

اللحاق بركب دول العالم األول، ومن بين هذه الالزم الذي يدفعها نحو التطور و تحقيق النمو ومواكبة هذه التطورات و 
 خطط التنمية التي سعت معظم الدول حاليا النتهاجها بهدف تحقيق التنمية هي فكرة المؤسسات الصغيرةو االستراتيجيات 

ن خصائص ايجابية تساهم من خاللها في تحقيق م األخيرةاستمرارها نظرا لما تحتويه هذه والمتوسطة وتدعيم وجودها و 
استخدامها لتكنولوجيات غير عالية تتماشى مع االجتماعية، من وفرات في الحجم و و العديد من المزايا االقتصادية 

ص تجعل من هذه المؤسسات الملجأ اإلمكانيات التكنولوجية التي تمتلكها باإلضافة لقلة تكلفة تمويلها، وكل هذه الخصائ
تحقيق اكتفائها الذاتي في مختلف الميادين نظرا نامية كأفضل حل لزيادة إنتاجها و الدول ال مخيار الوحيد المتوفر أماالو 

بناها في خططها التنموية تتو  ا نجدها تدعمها في مختلف الوسائللتوافق متطلباتها مع ما تستطيع توفيره لها لذلك فإنن
 االقتصادية.أداة مهمة لتحسين أوضاعها كأساس و 

      المتوسطة من أهم القطاعات المؤثرة في اقتصاديات دول العالمذا أضحى قطاع المؤسسات الصغيرة و ومن كل ه
خاصة بعد يراته العميقة في االقتصاد ككل و أولت هذا القطاع اهتماما كبيرا نظرا لتأثوخاصة الدول المتطورة التي أعطت و 

ه االقتصاديون يؤمنون بتبنيلفكر القديم الذي كان الباحثون و جها جديدا مغايرا لالذي حمل و تغيير الفكر االقتصادي 
رؤية األول، حيث انتقل من هذا المفهوم الى الضخمة والمشاريع الكبرى وعقدة األكبر واألضخم و  المنشآتبضرورة وجود 

 الحياةلمتوسطة التي تتعاظم أهميتها في االتركيز على المؤسسات الصغيرة و التطور تكمن في مغايرة مغزاها أن التنمية و 
                                                                                                        .االقتصادية المعاصرة

المستوى  المفكرون االقتصاديون أن التطور االقتصادي يبنى منالباحثون و  ففي ظل الفكر االقتصادي الحديث يعتقد
  ال يؤثر ذلك فيو إن ماتت خلية من الخاليا تتجدد  الجزئي الى المستوى الكلي، فالجسد مكون من مجموعة من الخاليا

اد في ظله على المشاريع الكبرى والهياكل هذا الجسم بالشيء الكثير، على نقيض الفكر القديم الذي يرتكز االقتص
جسم تأثير تضررت خلية منها يحصل للدا من الخاليا الكبيرة إذا حصل و جفهي كالجسد المكون من عدد محدود  الضخمة

 .قد يؤدي لالنهيار كبير

والجزائر كمثيلتها من الدول التي سعت ومنذ استقاللها الى دفع عجلة النمو وتحقيق تنمية متوازنة وشاملة تتكيف مع  
اإلمكانيات المتوفرة لديها، بدءا بإعطاء األولوية للمؤسسات الكبرى في إطار استراتيجيات الصناعات المصنعة وأقطاب 
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 منها، وصوال الى ضرورة إعادة النظر في أسلوب التنمية، وذلك من خاللالنمو التي عجزت عن تحقيق األهداف المرجوة 
 .المؤسسات الصغيرة والمتوسطةب االهتمام 

 المؤسسات الكبرى التي أثبتت فشلها خاصة مع بداية  استراتيجيةعلى  7691-7691فقد اعتمدت الجزائر خالل الفترة 
المحللين للدعوة الى التراجع عن و ما دفع بالكثير من المالحظين و وهالمالية في منتصف الثمانينات، األزمة االقتصادية و 

كذا ضعف مصادر التمويل خاصة بعد ذلك الى ضعف أدائها االقتصادي والمالي و  ترقية المؤسسات الكبرى، و يرجع
عدم تحكمها اكلها و م مشل بنسبة كبيرة، وهو ما زاد من تفاقو التي انخفضت فيها أسعار البتر  7699األزمة البترولية لسنة 

ك من تراجع قدرتها ما ترتب على ذلساس الى تردي أوضاعها المالية و المالية التي ترجع باأليير الموارد البشرية و في تس
 التوقف عن إنشائها.االستثمارية و 

فشيئا بقطاع  يزداد شيئا االهتمامبدأ ح االقتصادي، بدأت الرؤى تتغير و منا مع برامج اإلصالتزامع بداية التسعينات و و  
 السياسية التي اعتبرت كقاعدة أساسية للنهوض بهذا النوع القواعد القانونية و  إرساءالمتوسطة، فتم المؤسسات الصغيرة و 

                  ترقية هذا القطاعتنموية تتمحور أساسا حول تطوير و  الستراتيجيةمن المؤسسات، حيث تم وضع خطوط عريضة 
  ألخير يعاني من جملة من المعوقاتالمنعشة التي اتخذت في فائدته، يبقى هذا االمحفزة و  اإلجراءاتبالرغم من كل و 

المتوسطة مكانة كبيرة في األدبيات المهتمة مسألة تمويل المؤسسات الصغيرة و  ولعل أهمها المشكلة التمويلية، حيث احتلت
صول على بات كبيرة في الححاب هذه المؤسسات يعانون من صعو بشأن هذا الصنف من المؤسسات، حيث الزال أص

 المتوسطة اليه باختالف المراحل التي تمر بها.ي تختلف حاجة المؤسسات الصغيرة و ، الذالتمويل

من أهم هياكل دعم وتعزيز قطاع المؤسسات الصغيرة  -ANGEM-وتعتبر الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر
، حيث تهدف الى منح قروض مصغرة الى الشباب الراغب في إنشاء مشروع مصغر، باإلضافة في الجزائر والمتوسطة

الى تغطية قيمة القروض التي تمنحها البنوك التجارية، وهذا بهدف تشجيع هذه األخيرة على منح االئتمان لتمويل عملية 
 .والحد من مشكلة البطالة إنشاء المؤسسات المصغرة

  والتساؤالت الفرعية راسةالدإشكالية: 
 إشكالية الدراسة 

خلق الثروة على المستوى إذا كانت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعتبر في الوقت الراهن إحدى المرتكزات األساسية ل
  الجزائر من خالل تبني استراتيجية تهدف الى ترقية ودعم هذا النوع إليهالوطني على حد سواء وهذا ما سعت المحلي و 
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المؤسسات وذلك لتحقيق تنمية وطنية شاملة، وانطالقا من هنا يمكن معالجة هذا الموضوع من خالل طرح اإلشكالية  من
 التالية:

 في الجزائر؟  المتوسطةمدة في تمويل المؤسسات الصغيرة و هي اآلليات المعت ما

 :التساؤالت الفرعية 

 إشكالية البحث والتي تتمحور حول التساؤالت الفرعية التالية:وفي هذا المنحى وعلى ضوء ما تقدم تتبلور لنا معالم 

 المتوسطة ؟ما هو مفهوم المؤسسات الصغيرة و  -7
   المرجوة منها؟ التي تؤهلها لتحقيق األهداف التنموية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  ى خصائصفيما تتجل  -2
 المتوسطة؟المؤسسات الصغيرة و  مصادر وأساليب تمويلما هي  -3
 المتوسطة في الجزائر؟المؤسسات الصغيرة و  مكانة هيما  -4
 ؟ما هي المعوقات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المستوى الوطني  -5
 ؟ المتوسطةالصغيرة و وفير التمويل للمؤسسات مدى مساهمة الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر في تما  -9
 فرضيات الدراسة: 

 التساؤالت نقدم الفرضيات التالية:و كإجابة أولية على هذه 

معايير كمية وأخرى ة تعتمد على المتوسطة من دولة الى أخرى، فكل دوليختلف مفهوم المؤسسات الصغيرة و  -7
 متوسطة. اسا الى مؤسسات صغيرة أوأس معايير أخرى حسب كل دولة لتقسم، إضافة الى نوعية

تؤهلها للقيام بدور فعال تعمل من من الخصائص تجعلها ذات أولوية و  المتوسطة مجموعةللمؤسسات الصغيرة و  -2
                        ، وأبرزها سهولة التأسيس وبساطة التنظيم. على تحقيق األهداف المرجوة منها خالله

 ويعتبر التمويل المصرفي أحد، ذلك بحسب نشاطهارة والمتوسطة و هناك عدة مصادر لتمويل المؤسسات الصغي -3
 أهم هذه المصادر.

تحتل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مكانة اقتصادية هامة نظرا للدور الذي تقوم به في االقتصاد الوطني خاصة  -4
 .في مجال توفير مناصب الشغل والقضاء على البطالة

ومن  ،على المستوى الوطني إن طبيعة النشاط لهذه المؤسسات يجعلها تواجه العديد من المعوقات والصعوبات -5
  .أبرزها مشكلة التمويل
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إن الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر أحد القنوات التي تهتم بتمويل الطبقات الفقيرة عن طريق اإلقراض  -9
في حدود مؤسسات ومشاريع مصغرة، ذلك باعتبار أن الجزائر دولة نامية تسعى جاهدة لتحسين معدالت المصغر 

 وج من دائرة التخلف االقتصادي.دخل األفراد ومكافحة البطالة للخر 
 :أهداف الدراسة 

 تهدف هذه الدراسة الى:
براز أهميتها في االقتصاديات المتقدمة والنامية. -  توضيح مختلف المفاهيم الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وا 
النشاط االقتصادي في تسليط الضوء على خصوصيات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي اكتسبت أهمية بالغة  -

 واالجتماعي، والذي جعلها محط أنظار العديد من الباحثين االقتصاديين الذين أجمعوا على حيوية هذا القطاع.
 محاولة إظهار أهم الطرق واآلليات المستخدمة لتمويل هذا القطاع. -
مويل المستخدمة والمستحدثة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في االقتصاد الوطني، وأهم قنوات الت مكانةالتعرف على  -

 في هذا القطاع ومعوقات تنميته و بعض الحلول المقترحة لها.
 إبراز دور الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر في تمويل قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. -
  :أهمية الدراسة  

نب المتعلقة تستمد كيانها من دراسة مختلف الجواالتطبيقية التي من إرساء مختلف األفاق النظرية و تنبع أهمية الدراسة 
           النامية قاء باقتصاديات الدول المتقدمة و المتوسطة، والدور الكبير الذي تلعبه هذه األخيرة في االرتبالمؤسسات الصغيرة و 

 اتالجزائر لهذه المؤسسالدولية، وكذلك االهتمام الكبير الذي أولته ت وعلى جميع األصعدة المحلية و في جميع المجاالو 
برام الجزائر العديد من اتفاقيات التعاون مع عدة  واإلصالحات الكبيرة التي سخرتها لتأهيل هذا القطاع في مختلف جوانبه وا 

والمتوسطة، باإلضافة الى الدورات العلمية حول المؤسسات الصغيرة ، و إقامة العديد من الملتقيات و دول حول هذا القطاع
كونها تسلط الضوء على كيفية أو باألحرى مختلف الطرائق واألساليب المتبعة في تمويل  همية هذه الدراسةذلك تنبع أ

المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، هذه األخيرة التي لقيت اهتماما كبيرا من طرف السلطات والهيئات االقتصادية الوطنية 
نشاء وزارة المؤسسات الصغيرة و   دليل على ذلك.المتوسطة ما هو إاّل وا 

 :منهجية الدراسة 
ثالثة مناهج مكملة لبعضها مناقشة فرضياتها اعتمدنا في دراستنا هذه على ابة على مختلف تساؤالت الدراسة و من أجل اإلج

 كذلك كيفية الحصول عليها، األمرصول اليها تختلف من حيث المنشأ والمكان والزمان و كون المعلومات المراد الو  البعض
 دعى التطرق الى المناهج التالية:استالذي 
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 :المنهج الوصفي التحليلي 
               الذي يعرف على أنه محاولة الوصول الى المعرفة الدقيقة و  ،اسة اعتمدنا على المنهج الوصفيفي الفصل النظري للدر 

ئر"، وذلك المتوسطة في الجزااليات تمويل المؤسسات الصغيرة و  التفصيلية لعناصر مشكلة أو ظاهرة قائمة أال و هي"و 
                            اإلجراءات المستقبلية الخاصة بها.                   للوصول الى فهم أفضل وأدق وتوضيح السلبيات و 

   يصفها بشكل دقيقلى أرض الواقع و يتسم المنهج الوصفي بأنه يقرب الباحث من الواقع، حيث يدرس الظاهرة كما هي عو 
                                              ذلك نظرا لطبيعة الدراسة.   و  ،خصائص وسمات الواقعة بتعبير كمي حول أو

أهميتها وكذا  ،التي تتناول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، دورها وكان ذلك من خالل التطرق الى مختلف المفاهيم النظرية
 .آليات تمويلها

متها في اإلحصائيات المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومساه التحليلي من خالل دراسة باإلضافة الى المنهج
 تحليل هذه اإلحصائيات.تنمية االقتصاد الوطني و 

  :المنهج التاريخي 
يحللها على أسس بحث الذي يسجل ما مضى من وقائع وأحداث في الماضي ويدرسها ويفسرها و الذي يعرف على أنه الو 

التنبؤ في فهم الحاضر على ضوء الماضي و  تعميمات تساعدنادقيقة، بقصد التوصل الى حقائق و  منهجيةعلمية 
 بالمستقبل.

الى غاية  7692من  الفترةالمتوسطة في الجزائر خالل يثنا عن تطور المؤسسات الصغيرة و حيث اتبعنا هذا المنهج عند حد
وكان  التاريخية عن تطور هذه المؤسسات التسلسالت الزمنية لبعض المراحللتاريخية و من أجل تتبع بعض الوقائع ا 2173

 من الفصل النظري للدراسة.  الثالثذلك في المبحث 
 :منهج دراسة حالة 

المتمثل في الدراسة التطبيقية باختيارنا للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر لوالية بسكرة للقيام في الفصل الثالث و 
                              دانية فقد اعتمدنا على منهج دراسة حالة وذلك لربط الجانب النظري بالواقع العملي.                                بالدراسة المي

هي تلك الدراسة التي تركز االعتماد على حالة واحدة قائمة بذاتها بفرد أو جماعة شركة أو بلد، وذلك من خالل جمع و 
هو التعرف على كافة العوامل المؤثرة فيها، وتكمن لرجوع الى األوضاع السابقة لها و ان الوضع الراهن للحالة و بيانات عال

                   أهميته في التركيز على دراسة موضوع معين.                                                                   
 الوثائق المتحصل عليها من الوكالة.المتمثلة في المالحظة والمقابلة و منهجية و دوات الاستخدمنا في ذلك مجموعة من األو 
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     :حدود الدراسة 
 تتحدد دراستنا بالمجاالت التالية:

           الحدود النظرية: -
أننا ارتأينا تعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الحدود المفتوحة التي يمكن دراستها على مختلف الجوانب، إاّل 

 دراسة هذا الموضوع من خالل التركيز على آليات تمويلها.
  الحدود المكانية:  -

بالتعرض الى برنامج  فقد كان حقل الدراسة الميدانية للحدود المكانية وكون هذه الدراسة تخص والية بسكرة بالنسبة
خالل التعرف الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر التي لها عالقة بتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من 

 عليها وتقييم نشاطها.
  الحدود الزمنية:  -

 في تمويل ANGEMلقد ركزنا في الدراسة التطبيقية على دراسة حالة الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر 
، إال أننا قمنا بتقديم إحصائيات أكثر تطورا في 2175-2114المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك خالل الفترة 

والية ل" ANGEMحسب معطيات الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر '' 2179بعض الحاالت وصلت الى فيفري 
      .بسكرة

 :محددات الدراسة 
( للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يصدرها الموقع 2175 -2174) عدم توفر اإلحصائيات المتعلقة بالسنوات األخيرة  -

 الرسمي للوزارة المعنية. 
، ومنها عدم الحصول على الخاصة بالجانب التطبيقي للدراسةبعض الصعوبات في الحصول على المعلومات الدقيقة   -

 بل تحصلنا على إحصائيات إجمالية. 2175الى  2114من  مفصل بشكل سنوياإلحصائيات 
 :وسائل جمع البيانات                                                              

  ، المجالتباللغتين العربية والفرنسية إلتمام هذه الدراسة تم االعتماد على مجموعة من المراجع والمتمثلة في: الكتب
البيانات والتقارير واإلحصائيات والقوانين والتشريعات والمعلومات و  الملتقيات باإلضافة الى الماجستيرو  رسائل الدكتوراه

                                                                                                     الناتجة من االتصال المباشر بالوكالة وأخيرا المواقع اإللكترونية والتي سنقوم بعرضها في قائمة المراجع. 

 :الدراسات السابقة 
 لقد سجلنا تواجد بعض الدراسات السابقة تم إنجازها في إطار مذكرات التخرج الخاصة بالماجستير والدكتوراه وكذا بعض
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تتقاطع في أغلبيتها مع التي لصغيرة والمتوسطة من عدة جوانب و الملتقيات الوطنية ، حيث تناولت موضوع المؤسسات ا
 موضوعنا وقد سجلنا توجه ايجابي لالهتمام بهذا المجال وهذا ما يشكل قاعدة للمستقبل.

                                                                                                               :الدراسة األولى                            
                                        .                                                                                                                            2115 -وسف قريشي، سياسات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائري

طار الشامل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كموضوع للبحث مستقل، ثم ناقش إشكالية حيث استعرض هذا البحث اإل
تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، مستعرضا مختلف العوائق التي تحول دون تطور هذا القطاع 

 واستعرض مختلف اآلليات التي و ضعت في الجزائر لتجاوز اإلشكالية المالية.
 الدراسة الثانية: 

        .                                                                                                                            2116 -حالة الجزائر –حفيف فوزية، إشكالية تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، و استعرض نشأة  وتطور هذه المؤسسات حيث تناول هذا البحث أهم المفاهيم المتعلقة 

  في الجزائر، و الوزن االقتصادي لها في االقتصاد الوطني، مبينا أهم معوقات تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
 ية في هذا المجال.بعدها قام بدراسة المصادر التمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مستعرضا لبعض التجارب الدول

  :الدراسة الثالثة 

.                                                                   2111غدير أحمد، تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر،
التأهيل                           تهدف هذه الدراسة الى معرفة واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر والتعرف على عملية 

ومتطلباته باإلضافة الى إبراز أهميته بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للرفع من قدرتها التنافسية، وكذا إجراء دراسة 
في ذلك المنهج الوصفي التحليلي الذي يستدعي جمع معلومات دقيقة لتسهيل عملية  المحققة. متبعاتقييمية للنتائج 

السالف الذكر المنهج  ف والتحليل هذا في الدراسة النظرية، أما الدراسة التطبيقية استخدم باإلضافة الى المنهجالوص
وتوصلت هذه الدراسة الى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تساهم في االقتصاد الوطني من خالل مساهمتها  االستقرائي

 .مضافة و كذا الناتج المحلي الخامفي القيمة ال

 لدراسة الرابعة:ا 

    دراسة حايف سي حايف شراز و بركان دليلة، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كآلية للقضاء على البطالة في الجزائر
.                                                                                                          2177نوفمبر  75-79

اسة يهدف الباحثين الى إبراز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة مشكلة البطالة في الجزائر التي في هذه الدر 
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نشاء أكبر عدد ممكن من هذه المؤسسات هو السبيل األساسي للحد من خطورة مشكلة  أدركت أن النهوض بهذا القطاع وا 
ص العمل الجديدة والمساهمة الفعالة في تنمية االقتصاد الوطني البطالة، نظرا لقدرة هذه األخيرة على خلق الماليين من فر 

                                       وذلك بإتباع المنهج الوصفي والتحليلي، متوصال بذلك الى النتائج التالية:                                                        
رامج التي تم اعتمادها لمواجهة مشكلة البطالة والتخفيف من آثارها السلبية بغض النظر كثافة وجدية وأهمية اآلليات والب -

عن نجاحها أو فشلها، ذلك أن النجاح أو الفشل هو أمر مطروح وتتحكم فيه عدة عوامل داخلية وخارجية، مالية  
 واقتصادية، اجتماعية وحتى سياسية. 

 :أهم ما يميز الدراسة 

إحصائيات أحدث، سواء الخاصة بالمؤسسات الصغيرة  الدراسات السابقة من حيث معالجة تختلف هذه الدراسة عن
 من الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر فرع بسكرة   المقدمةأو اإلحصائيات ظ، على مستوى الجزائر  والمتوسطة

ر و مؤسسات تحويل الفاتورة، حيث المتمثلة في مؤسسات رأس مال المخاطو  مبينين الصيغ المستحدثة للتمويل في الجزائر
المتوسطة تعتبر حال فاعال لتدعيم اقتصاديات الدول المتخلفة والنامية، ذلك أنها و  أظهرت دراستنا أن المؤسسات الصغيرة

ال تتطلب رؤوس أموال ضخمة فضال عن مساهمتها الفاعلة في الناتج الوطني و تخفيضها لمعدالت البطالة كونها تعتمد 
أن اإلصالحات االقتصادية في و عاملة لتعويض نقص رؤوس األموال، ألحيان على أسلوب تكثيف اليد الفي غالب ا
نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خاصة التابعة منها للقطاع الخاص، إاّل ن لها األثر اإليجابي على تطور و الجزائر كا

ة أن تعطيها المزيد من االهتمام والدعم للنهوض أكثر أنها ال تخلو من بعض المشاكل والمعوقات التي يجب على الحكوم
 بهذا القطاع.    

 هيكـــل الدراســـة:

من أجل دراسة موضوع البحث ومحاولة اإلحاطة بمختلف جوانبه ارتأينا تقسيم دراستنا الى أربع فصول حاولنا فيها اإللمام 
صحة الفرضيات التي  اختباربكل الجوانب التي يمكن عن طريقها إيجاد أجوبة كافية لإلشكاليات المطروحة وكذلك مدى 

 مقسمة كما يلي:  ، فقد تم تقسيم البحث الى أـربع فصولالرئيسية للبحث على اإلشكالية  انطلقنا منها لغرض اإلجابة

 :الفصل األول   
 تسعىالى إشكالية الدراسة وفرضياتها واألهداف التي  من خاللهاإلطار العام للدراسة حيث تم التطرق والذي جاء بعنوان  

الدراسة الى تحقيقها وكذا أهمية الدراسة ثم أتبع ذلك بمنهجية الدراسة باإلضافة الى الدراسات السابقة التي تناولت 
                                                                                                                                                                   .                                 ، وختم الفصل بهيكل الدراسة المتبعدراستناموضوعات قريبة من موضوع 
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 :الفصل الثاني 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث تم  أساسيات حولمن خالله الى  حيث تطرقنا ،اإلطار النظري للدراسةجاء بعنوان 

هذه ل االقتصادية هميةاألتقديم مجموعة من التعاريف لهذه المؤسسات في مجموعة من دول العالم باإلضافة الى 
                                                                                                                           ها، كان هذا في المبحث األول.                                  المؤسسات وأهم الخصائص التي تميزها ومختلف المشاكل التي تواجه

ة الكالسيكية )التقليدية( منها اآلليات التمويلية المتاحمختلف القنوات و تطرقنا من خالله الى عرض أما المبحث الثاني فقد 
ويل اإلسالمية المالئمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.                                                                  وصيغ التم الحديثةو 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر وأهم العراقيل التي تواجهها والحلول  مكانةوفي المبحث الثالث تطرقنا الى 
 المقترحة

 :الفصل الثالث 
جراء دراسة حالة لعينة من المؤسسات الوطنية القائمة في مجال إل خصصناهقد و  اإلطار التطبيقي للدراسة بعنوانجاء  

قصد دعم  ANGEM - -تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمتمثلة في الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر 
سقاط مختلف التصورا عطاء الدراسة طابعها العلميما جاء من أفكار في الجانب النظري وا                                                                                                                        . ت على الواقع وا 

  :الفصل الرابع  
التوصيات المقترحة لتحقيق الهدف ، وكذلك إليهايحتوي على النتائج التي تم التوصل  حيث النتائج والتوصياتعنوانه 

 من خالل توفير الدعم والتمويل المالئم لها. وذلك المرجو للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
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 :تمهيد        

المتوسطة في الوقت الراهن باهتمام بالغ من قبل مخططي السياسات االقتصادية في تحظى المؤسسات الصغيرة و     
من الدور الحيوي لهذه المؤسسات في تحقيق النامية على حد السواء، وذلك انطالقا منها و  ةمختلف دول العالم المتقدم

هذا ما أكدته العديد من خلق الثروة لهذه الدول، و وتوفير مناصب الشغل و  التنمية االقتصادية عن طريق فتح آفاق العمل
غيرها من الدول، إذ أن تشجيع المؤسسات هذا الميدان مثل كندا، اليابان وكذا ايطاليا و تجارب بعض الدول الرائدة في 

                                                        االجتماعي.          لحوظة على المستويين االقتصادي و المتوسطة قد حقق لها قفزة نوعية مو   الصغيرة
كل هذا جعل البلدان  المتوسطة تساهم مساهمة فعالة في تحسين مختلف المؤشرات االقتصادية،فالمؤسسات الصغيرة و 

  دمة تعمل على توفير المناخ المناسب والضروري لنمو هذا القطاع وازدهاره، في حين نجد أن البلدان النامية همشت المتق
في السنوات األخيرة وبعد فشل السياسات التي ق لتنميتها من خالله، إاّل أنه و هذا القطاع ألنها تجهل ما يمكن أن تحق

يع الكبرى العمومية ونجاح البلدان المتقدمة في توجهها، ثم إعادة النظر في اتبعتها والمرتكزة أساسا على اقتصاد المشار 
عطاء قطاع الـ والمتوسطة أهمية متزايدة وذلك حسب ما يقتضيه النظام مؤسسات الصغيرة هذه السياسات المنتهجة وا 

  العالمي الجديد.

إاّل أن مسار هذا القطاع قد اصطدم بكثير من المشاكل التي عرقلت تطور هذه المؤسسات حيث تأتي في مقدمتها مشكلة 
 والنشاط االقتصادي بصفة عامةالتمويل، لما لهذا األخير من دور مهم في تلبية احتياجات هذه المؤسسات بصفة خاصة 

سنوات( ألنها تفتقر الى  5الى  3اء بعد مدة قصيرة من نشأتها)من فكثيرا ما ينتهي األمر بهذه المؤسسات الى االختف
 المهارات األساسية في إدارة األمور المالية أو لنقص التمويل. 

واهتمام الجزائر بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة جسد بغية خلق منظومة مؤسساتية تستجيب لجميع التغيرات 
صادية، وهذا من خالل محاولة االرتقاء بهذه المؤسسات على جميع األصعدة المحلية الجذرية التي تفرضها التعامالت االقت

ن والدولية وال يمكننا الحديث عن دور تنموي دون أن نشير الى مجموعة الخصائص التي تميز وتؤهل هذا النوع م
 األساسي في تحقيق التنمية الوطنية.المؤسسات لتلعب الدور الكبير و 

براز معوقاته التي تتركز أساسا على  استراتيجيةوذلك من خالل تبني  شملت بالدرجة األولى تشخيصا لوضعية القطاع وا 
األهداف المنتظرة من القطاع ن ثم انتقلت الى وضع الخيارات و ثقل المحيط اإلداري وصعوبة التمويل ومشاكل العقار، وم

 ومن ضمنها تخفيف البطالة.
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ويل وتأهيل القطاع للرفع من كفاءته بتسهيل طرق التم PMEائل الكفيلة لدعم الـولتحقيق األهداف المسطرة تم وضع الوس
والتعاون الدوليين لما لها من آثار على المؤسسات اإلنتاجية وقدرته التنافسية وفق المقاييس الدولية وكذا ترقية الشراكة 

   الجزائرية على المديين المتوسط والطويل. 

 المباحث التالية: الى سنتطرقخالل هذا الفصل  فمن

 المبحث األول: أساسيات حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

 تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. آلياتالمبحث الثاني: 

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر. مكانةالمبحث الثالث: 
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 المتوسطةالمؤسسات الصغيرة و  أساسيات حولالمبحث األول: 

الى مؤسسات كبيرة من جهة مؤسسات صغيرة  ومتوسطة من جهة و  تصنف المؤسسات االقتصادية من حيث الحجم الى
ائي ووضع بشكل نه  PMEموحد للـ ن إعطاء مفهوم واضح و أخرى، وهذا التصنيف يعتبر مفيدا في عدة مجاالت، لذا فإ

انتشار هذا المصطلح انتشارا واسعا في مختلف دول العالم بين باقي المؤسسات األخرى خاصة بعد الحدود الفاصلة بينها و 
 عدم الرؤية في تحديد معناها الدقيق، وترجع صعوبة تحديدالواقع ال يزال يكتنفه الغموض و  يعتبر بغاية األهمية، ولكن في

ة التي يتبناها كل الجهات المعنية بهذا القطاع الى االختالف الكبير في طبيعة النظر تعريف موحد يتفق عليه األطراف و 
 رخآع في عملية التحديد بين بلد و سشاترقيتها، وكذا الفارق الهذه المؤسسات، وسبل النهوض بها و طرف في تحديد دور 

حتى بين نوع الصناعات، فمنها من يحتاج الى تكنولوجيا عالية ومنها من يستخدم طرق منطقة جغرافية وأخرى و  أو
 تقليدية.

ريف االتع هبتقسيم هذ في مجموعة من بلدان العالم، حيث قمنا  PMEتعاريف المقدمة للـ فيما يلي سنعرض بعض الو 
شكالية تعريفها، باإلضافة الى تصنيف وخصائص هذه المؤسسات والعناصر و  التكتالت الدولية حسبحسب الدول و  ا 

 .والمشاكل التي تواجهها PMEالمكونة لها وكذا أهمية الـ

 التعاريف المختلفة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المطلب األول:

، ويعود ذلك الى اعتماد معيار معين للتعريف سواء من حيث عدد PME مفهومال يوجد تعريف متفق عليه يحدد    
طبيعة ائج متباينة تبعا لتباين الدول و العمال أو رأس المال المستثمر أو المستوى التقني أو غير ذلك، سينجم عنه نت

هياكلها االقتصادية واالجتماعية، ولكن هناك عدد من التعريفات التي تنطلق بشكل عام من رغبة متخذ القرار التي غالبا 
هناك معايير لك ما تتأثر ببيئة السياسات االقتصادية والسياسات الرامية الى تحقيق هدف تنموي أو اجتماعي معين، كذ

أخرى وذلك بتباين إمكانياتها وتتباين تلك المعايير بين دولة و هذه المشروعات، عديدة يمكن االستناد إليها لتحديد مفهوم 
وقدراتها وظروفها االقتصادية ومراحل النمو التي بلغتها، فالمشروعات التي تعتبر صغيرة أو متوسطة الحجم في دولة 

مشروعات داخل الدولة نفسها وذلك صناعية قد تعتبر مشروعات كبيرة الحجم في دولة نامية. كما قد يختلف تقييم حجم ال
 .(Marchesnay,1998, p17حسب مراحل النمو الذي يمر بها اقتصاد تلك الدولة )
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 المتوسطة حسب الدول: تعريف المؤسسات الصغيرة و الفرع األول

                                                                                   أوال:  تعريف الواليات المتحدة األمريكية 
في الواليات المتحدة األمريكية حسب رؤية كل منظمة أو بنك أو هيئة مهتمة بهذا  PMEتختلف و تتباين تعاريف الـ

 )خوني أهميتها، وفيما يلي أهم التعريفاتوأيضا حسب التصنيفات المختارة و  االجتماعي،ودوره االقتصادي و  القطاع
 (: 02، ص 0228 ،حسانيو 

 :تعريف البنك االحتياطي الفدرالي 
            اإلدارة "المنشأة المستقلة في الملكية و  على أساسا تقديم المساعدات لها، فيعرفها على أنها PMEيضع البنك تعريفا محدد للـ

 تستحوذ على نصيب محدود من السوق".و 
 :تعريف إدارة المشروعات الصغيرة األمريكية 

تضع هذه اإلدارة جملة من المعايير التي تعتمد عليها لتحديد المشروع الصغير من أجل تقديم التسهيالت و المساعدات 
عفائه جزئيا من الضرائب، ومن بينها نذكر ما يلي:  الحكومية، وا 

 الملكية.استقاللية اإلدارة و  -
 من السوق.محدودية نصيب المنشأة  -
 عامل في بعض األحيان. 0522عامال بالنسبة للمؤسسة الصغيرة و أن ال يتجاوز  052أن ال يزيد عدد العمال عن  -
 مليون دوالر كشرط. 9إجمالي األموال المستثمرة ال يتجاوز  -
 مليون دوالر. 2.5ال تزيد القيمة المضافة عن  -
 ألف دوالر. 252ماضيين ال تتعدى األرباح الصافية المحققة خالل العامين ال -
  3591تعريف قانون: 

دارتها مثل المؤسسة التي يتم امتالكها و ، تعرف المؤسسة الصغيرة "بأنها ت0953حسب قانون المؤسسات الصغيرة لعام  ا 
               بطريقة مستقلة، حيث ال تسيطر على مجال العمل الذي تنشط في نطاقه"، واستند في ذلك على معيار حجم المبيعات 

 معيار عدد العمال، ووضع حدودا لذلك صنفها كما يلي:و 
مليون دوالر كمبيعات سنوية.                                                          5الى  0من ...المؤسسات الخدمية و التجارة بالتجزئة................. -
مليون دوالر أمريكي كمبيعات سنوية.                                     05الى  5بالجملة................................من مؤسسات التجارة  -
 .عامل أو أقل 052عدد العمال  ..............................المؤسسات الصناعية ... -
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 األمريكي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 3591(: تعريف قانون 03-02جدول رقم )         
 المعيار المعتمد                 أنواع المؤسسات

 مليون دوالر أمريكي كمبيعات سنوية 25الى  20من  المؤسسات الخدمية والتجارة بالتجزئة

 مليون دوالر أمريكي كمبيعات سنوية 05الى  25من  مؤسسات التجارة بالجملة

 عامل أو أقل 052عدد العمال  المؤسسات الصناعية

عزيز سامية، واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، دراسة ميدانية لمؤسسات خاصة متنوعة  المصدر:    
           النشاط بمدينة بسكرة، أطروحة دكتوراه في علم االجتماع، تخصص تنمية، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة محمد 

 .02، ص 0203بسكرة،  خيضر
 :تعريف لجنة التنمية االقتصادية األمريكية 

دارتها بشكل مستقل و الصغير بأنه" شركة يتم ملكيتها و تعرف المشروع  غالبا ما تكون غير مسيطرة في مجال عملها و ا 
 عدد العاملين مقارنة بالشركات األخرى".و تكون صغيرة الحجم فيما يتعلق بالمبيعات السنوية 

 تعريف اليابان       ثانيا:
، فإن التعريف المحدد لهذا القطاع لخصه 0903استنادا الى القانون األساسي حول المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لعام 

 الجدول التالي، بحيث يميز بين مختلف المؤسسات على أساس طبيعة النشاط:     
 المتوسطةمؤسسات الصغيرة و التعريف الياباني لل (:02-02)رقم جدول                        

  التوزيع و مشكالت تمويلها، أتريك للنشر و خوني رابح، حساني رقية، المؤسسات الصغيرة و المتوسطة المصدر:      
 .09، ص 0228مصر،                                             

 عدد العمال رأس المال المستثمر القطاعات

 النقل وباقي  المؤسسات المنجمية والتحويلية و  -
 فروع النشاط الزراعي.

 مؤسسات التجارة بالجملة -
 مؤسسات التجارة بالتجزئة و الخدمات     -

 مليون ين 022أقل من 
 

 مليون ين 32أقل من 
 مليون ين 02أقل من 

 عامل أو أقل 322
 

 عامل أو أقل 022
 عامل أو أقل 52
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                                                                                                                                           ثالثا: تعريف اندونيسيا: 
عامل"     022المتوسطة بأنها " تلك الصناعات التي يكون عدد العاملين فيها أقل من يتم تعريف الصناعات الصغيرة و 

 (.02، ص 0222)السيسي، 

 رابعا: تعريف تايالندا: 

تلك التي لها هي ، وذلك على النحو التالي: " PMEالـتقوم تايالندا باالعتماد على معياري العمالة و رأس المال في تعريف 
من إجمالي األصول مليون دوالر(  0.5مليون بات ) 022عامل في الصناعات كثيفة العمالة، و أقل من  022أقل من 

 (.  09، ص 0225بالنسبة للمشروعات كثيفة رأس المال ) لخلف، 
 المتوسطةعريف تايالندا للمؤسسة الصغيرة و ت (:01-02 )رقم جدول                        

    أطروحة  -دراسة حالة الجزائر -لخلف عثمان، واقع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و سبل دعمها و تنميتهار: المصد    
 .09، ص 0222/0225علوم التسيير، جامعة الجزائر،العلوم االقتصادية و دكتوراه دولة في العلوم االقتصادية، كلية    

 خامسا: تعريف هولندا
ت اإلجراءاي تنظمها كل من قانون المؤسسات و الدولة، إاّل أن اإلجراءات التنظيمية الترغم غياب تعريف رسمي في هذه 
تفصل بين القانون الخاص بالرسم على رقم األعمال، تعتبر كافية لرسم الحدود التي المتعلقة بالتوقف عن النشاط، و 
                                                              ذلك حسب طبيعة نشاطها.                            مختلف أصناف المؤسسات و 

       مرجع سابقتنتمي الى أحد الفروع التالية ) لخلف، عامل أو أقل و  022كل منشأة تشغل متوسطة فتعد مؤسسة صغيرة و  
              ( :                                                                                                                          00ص 
                     الصناعة و البناء و التجهيز.                                                                                     -
                      المطاعم.                                                            النشاط الخدمي من الفندقة و ئة و التجارة بالتجز التجارة بالجملة و  -

 تجارة التجزئة تجارة الجملة الخدمات الصناعة القطاع/حجم المؤسسة
 ألف دوالر على  522 مؤسسة متوسطة  

 األقل
 ألف دوالر على  522
 األقل

 ألف دوالر على 052
 األقل 

 ألف دوالر على 052
 األقل 
 

 ألف دوالر على  005 مؤسسة صغيرة   
 األقل

 ألف دوالر على 005
 األقل 

 ألف دوالر على  005
 األقل

 ألف دوالر على  25
 األقل
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                                                                    االتصال.                                                        النقل والتخزين و  -
 التأمين.  -

                                                                                                                       تعريف الهند سادسا:
هي قيمة قابلة تثمر، وقد حددت قيمة رأس المال و هو معيار رأس مال المس PMEالـالمعيار المستخدم في الهند لتعريف 

ها عن مليون ، كما يعتبرون كل المؤسسات الباطنية التي يقل رأس مالPMEللريوبيه  252.222.22بـ  0928للتغيير عام 
 (.05، ص 0200)بن عزة، متوسطة روبيه مؤسسة صغيرة و 

                                                                                                                     تعريف األردن سابعا:
عمال فما دون هي  22ل بها كما يلي: " المشروعات التي يعم PMEالـ عرفت وزارة الصناعة و التجارة األردنية 

ق ( عامال مشروعات متوسطة، وما فو 99 -02مال مشروعات صغيرة، ومن )ا( ع09-52ما بين )صغرى، و ت مشروعا
                                                                                                          (.30، ص 0228ذلك مشروعات كبيرة ) بشارات، 

 تعريف مصر ثامنا:

 29الى  5دد العمال فيها من الصناعات الصغيرة على أنها" تلك الصناعات التي يتراوح ععرفت وزارة المالية المصرية 
عامل" باختالف القطاعات، حيث يفرق التعريف بين  99الى  02والصناعات المتوسطة "تلك التي يعمل فيها من  عامل

أصدرتها وزارة المالية ويتضح ذلك في التجارة(، وذلك وفقا لدراسة و التشييد( و ) قطاعات الخدمات و قطاعات )التصنيع 
 الجدول التالي:
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 المتوسطة في مصر وفقا لعدد العاملينتعريف الصناعات الصغيرة و (: 00-02جدول رقم )           

   
 القطاع    

 عدد العمــــال                                    
 صناعات متناهية

 الصغر    
 صناعات  
 صغيرة   

 صناعات   
 متوسطة   

 صناعات   
 كبيرة    

 02أكثر من  09ـــ 02     29ــ 25      2ــ 0      التجارة  
  02أكثر من  09ـــ 02        29ــ 25    2ــ 0      الخدمات  
 022أكثر من  99ـــ 02   29ــ 25    2ــ 0      الصناعة  
 022أكثر من  99ـــ 02   29ــ 25    2ــ 0      البناء  

               المتغيرات االقتصادية الدولية، دعم وتنمية المشروعات الصغيرة لحل مشكلة البطالصالح حسن، التطورات و : المصدر   

 .09، ص 0203الفقر، دار الكتاب الحديث، مصر، و                            

 تاسعا: التعريف الفرنسي

 خالل الجدول الموالي:يمكن توضيحه من 
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 المتوسطةعريف الفرنسي للمؤسسات الصغيرة و (: الت09-02جدول رقم )          

 معايير كمية للتصنيف               
 أنواع المؤسسات

 

        
 عدد العمال )وحدة العمل السنوية(       

 عامل 29ال  20من  (Micro)مؤسسة مصغرة جدا 

 09الى  20عامل و كذلك من  09الى  02من  ( TPE) مؤسسة صغيرة جدا

 29الى  20عامل و كذلك من  29الى  02من  مؤسسة صغيرة

 عامل 029الى  52من  مؤسسة متوسطة

 029الى  20من  متوسطةمؤسسة صغيرة و 

والمتوسطة، دراسة حالة بنك " في تمويل المؤسسات الصغيرة Leasingبن عزة هشام، دور القرض اإليجاري" المصدر
     0200-0200البركة الجزائري، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في االقتصاد، تخصص مالية دولية، جامعة وهران  

 .02ص 

 تعريف لبنان: عاشرا

في لبنان يتم تعريف المؤسسات انطالقا من تصنيفها، وهي تصنف في القطاع الصناعي والتجاري حسب مؤشر عدد 
 :كاآلتيالعمال 

 (: التعريف اللبناني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة06-02جدول )             

 عدد العمال أنواع المؤسسات   
 موظفين 25الى  20من  مؤسسة صغيرة الحجم
 موظف 522الى  20من  مؤسسة متوسطة الحجم

 موظف 522أكثر من  مؤسسة كبيرة الحجم
    نبيل جواد، إدارة و تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر  المصدر      

 .02، ص 0222والتوزيع، بيروت،

 في لبنان حسب الشكل القانوني على الشكل التالي: PMEوتتوزع الـ 
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 .26%مؤسسات محدودة المسؤولية  -
 .2%مؤسسات مغفلة  -
 .11%مؤسسات التضامن  -
 .7%مؤسسات التوصية البسيطة  -
 .52%مؤسسات فردية  -
   وهنا نرى نسبة المؤسسات الفردية التي تمثل أكثر من نصف المؤسسات في لبنان وهذه إشارة على أهميتها بالنسبة  
 (.08ومي اللبناني ومدى تأثيرها عليه )جواد، مرجع سابق، ص لالقتصاد الق 

 المعتمد في الجزائر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعريف إحدى عشر:
                          0200رمضان  02المؤرخ في  08-20المتوسطة حسب نص القانون رقم ات الصغيرة و المؤسسيمكن تعريف قطاع 

                          22في نص المادة  PME، نجد بأنه يعرف الـPMEالمتضمن القانون التوجيهي لترقية الـ 0220ديسمبر  00الموافق لـ 
 الخدمات: إنتاج السلع و المتوسطة مهما كانت طبيعتها القانونية بأنها مؤسسة الصغيرة و "تعرف المؤسسة كما يلي: 

  شخص. 052الى  20تشغل من 
  ال يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية خمسمائة  ( دينار جزائري أو20وي ملياري )ال يتجاوز رقم أعمالها السن                        

 ( مليون دينار جزائري.522)
 االستقالليةوفي شروط تست. 

                              والمصغرةالصغيرة تعرف المؤسسة المتوسطة و  ،PMEمن القانون التوجيهي لترقية الـ 22، 20، 25حسب المادة و 
 على التوالي كما يلي: 

 ال يتجاوز رقم أعمالها السنوي شخص، و  052الى  52التي تشغل من  المؤسسة المتوسطة: هي المؤسسة 
                         022حصيلتها السنوية ما بين ملياري دينار جزائري، أو يكون مجموع دينار جزائري و مليون 022

 مليون دج. 522و
 022ال يتجاوز رقم أعمالها السنوي شخص، و  29الى  02ة التي تشغل من المؤسسة الصغيرة: هي المؤسس 

 مليون دج
 مليون دج. 022ال يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية  أو 

 ال يتجاوز رقم أعمالها السنوي أشخاص و  29الى  20التي تشغل من  المؤسسة المصغرة: هي المؤسسة                  
 ماليين دج. 02أو ال يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية  مليون دج 02

 التالي:يمكن تلخيص المعطيات السالفة في الجدول و 
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   المتوسطة في الجزائر(: تعريف المؤسسات الصغيرة و 00-02جدول رقم )                    
 مجموع الحصيلة السنوية رقم األعمال السنوي عدد العمال صنف المؤسسة

 ماليين دج 02ال يتجاوز  مليون دج 02أقل من  عمال 29الى  20من  مؤسسة مصغرة

 مليون دج 022ال يتجاوز  مليون دج 022ال يتجاوز  عامل 29الى  02من  مؤسسة صغيرة

 مليون  022محصور بين  عامل 052الى  52من  مؤسسة متوسطة
 مليار دج  20و

 دج 522و  022بين 

  ، المواد 00/00/0220المؤرخ في  20/08القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة رقم المصدر:        
 .25، ص 0220ديسمبر  05الصادرة في  22، الجريدة الرسمية رقم 22- 25من                          

 المنظمات الدوليةالمتوسطة حسب التكتالت و صغيرة و الفرع الثاني: تعريف المؤسسات ال 

 تعريف اإلتحاد األوروبي  أوال:  
، األمر الذي ةالبلدان األوروبي حتى في PMEالـأن أشرنا بأن هناك اختالف كبير في المعايير المستخدمة لتعريف و سبق 
                              .                                                                                                     PMEبالـالى تكوين مجمع خاص  0990األوروبي سنة  االتحادبلدان دفع 
السياسة االقتصادية لكل الدول يتماشى و  PMEموحد للـ م قدرتها على تقديم تعريف محدد و لقد أعلنت هذه اللجنة عن عدو 

                               المؤسسة الصغيرة تعريف وجود أي تعريف علمي لها، ولكن من جهة أخرى يرى أنه يمكن  تحديد األوروبية، وعلى 
 المتوسطة كما يلي:و 

 عمال. 9الى  2المؤسسات الصغيرة جدا من  -
 عامال. 29الى  29المؤسسات الصغيرة من  -
                                                                             عامال.           299الى  52المؤسسات المتوسطة من  -

                  متوسطة.األوروبية تعتبر مؤسسات صغيرة و  من المؤسسات الموجودة في الدول 99.9%ولكن حسب هذا التعريف فإن 
كتلك  PMEالـالذي عرف التحديد وقدم تعريف أخر و ريف أو أعاد المجمع األوروبي النظر في هذا التع 0990في عام و 

           المؤسسات التي:                                                                                                               
                                                     عامل.                                                     052تشغل أقل من  -
مليون أورو(.                                                                                22مليون فرنك فرنسي ) 052أو تلك التي رقم أعمالها أقل من  -
                              .                             25%التي ال تتجاوز نسبة التحكم في رأسمالها تضم كل المؤسسات ك التي تراعي مبدأ االستقاللية و أو تل -
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                              وجهة نظر األوروبيين عدد العمال غير كافي لتحديد نوع المؤسسة. منمعايير ألنه  3بهذا أصبح التعريف الجديد يضم و 
  عامال 52ة هي التي تشغل أقل من ، فالمؤسسات الصغير PMEللـأنه من الضروري تحديد تعريف مع ذلك يرون أيضا و 

مليون أورو، أما المؤسسات الصغيرة جدا فهي ال تتجاوز عدد  2بقاء معيار االستقاللية قائما، رقم األعمال ال يتجاوز مع 
                    عمال.                                                                                                    02عمالها 
اختالف القدرات االقتصادية لكل بلد، فإن المعيار الذي يمكن أن يتحكم أكثر في التعريف هو المعيار  بسببإال أنه و 
 (.  22، ص 0223القائم على عدد العمال )شعباني،  األول

 كما يلي: PMEالقانون الجديد يعرف الـ و 

عمال، وال يتعدى رقم  02تشغل أقل من و  االستقالليةالمؤسسة المصغرة: هي المؤسسة التي توافق معايير  -
 مليون أورو. 0مليون أورو أو ال يتجاوز إجمالي ميزانيتها السنوية  0 أعمالها السنوي 

عامال وال يتعدى رقم  52وتشغل أقل من  االستقالليةالمؤسسة الصغيرة: هي المؤسسة التي توافق معايير  -
 مليون أورو. 02الي ميزانيتها السنوية مليون أورو، أو ال يتجاوز إجم 02أعمالها السنوي 

ال يتعدى رقم عامال و  052، وتشغل أقل من االستقالليةالمؤسسة المتوسطة: هي المؤسسة التي توافق معايير  -
 مليون أورو. 23مليون أورو، أو ال يتجاوز إجمالي ميزانيتها السنوي  52أعمالها السنوي 

 الجدول التالي يبين ذلك:  و 
 المتوسطةاألوروبي للمؤسسات الصغيرة و  حاداالت في(: معايير التعريف المعتمدة 08-02رقم )جدول        

 النسبة المئوية عدد المؤجرين النسبة المئوية  عدد المؤسسات عدد العمال الفئة  

 35 000925 93.0 028205 29ــــ  0 المؤسسة المصغرة

 02.8 020230 502 90222 29ـــ  02 المؤسسة الصغيرة

 32.8 030209 0.25 0080 052ـــ  52 المؤسسة المتوسطة

 ــــ 032325 022 059522 ـــــ     المجموع

" في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، دراسة حالة بنك Leasingبن عزة هشام، دور القرض اإليجاري" المصدر:      
               0200-0200في االقتصاد، تخصص مالية دولية، جامعة وهران  البركة الجزائري، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير 

 .00ص 
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المتوسطة                                                                                               يرة و تعريف مجلس التعاون الخليجي للمؤسسات الصغ ثانيا:
رأس المال فقد صنفت المنشآت التي ال يتجاوز  من حيث عامل، أماّ  02عمالتها عن هي تلك المنشآت التي تزيد 

الر هي منشآت متوسطة الحجم نصف دو مليون دوالر و  5ال يزيد فيها عن االستثمار فيها مليون دوالر و المنشآت التي 
 (. 30ص  ،0228 وحساني ي)خون

                                                                                    تعريف منظمة العمل الدولية ثالثا:
ديرها مالكها يي ال تتميز بالتخصص في اإلدارة و الحرفية التوسطة هي تلك المنشآت اإلنتاجية و المتالمشروعات الصغيرة و 

 (.35عامل )بشارات، مرجع سابق، ص  052يصل عدد العاملين فيها الى و 

 رابعا:  تعريف البنك الدولي:

    عامال 52التي يعمل بها أقل من ( المؤسسات الصغيرة بأنها المؤسسات BIRDالتعمير)يعرف البنك الدولي لإلنشاء و  
 (. 00، ص 0228المباني ) أتشي، د األراضي و ألف دوالر، بعد استبعا 522رأس مالها أقل من و 

 (:UNIDOللتنمية الصناعية )تعريف لجنة األمم المتحدة  خامسا: 

 بأنها:  PMEتعرف هذه اللجنة الـ
 فردا. 09الى  05المؤسسة الصغيرة هي التي يعمل بها من  -
 فردا. 99الى  02المؤسسة المتوسطة هي التي يعمل بها من  -
 .افرد 99المؤسسة الكبيرة هي التي يعمل بها أكثر من  -

 سادسا: تعريف بلدان جنوب شرق أسيا 
بروتش و هيمنز، وهي من يا باستخدام تصنيف قامت بلدان جنوب شرق اس PMEفي الدراسات الحديثة حول الـ   

ان، حيث صنف الشهيرة التي تعتمد على معيار عدد العمال، وهو معترف به بصورة عامة في هذه البلد التصنيفات
 أربعة أحجام على النحو التالي: الصغيرة الى المنشآت
 حرفية.................مؤسسات عائلية و عمال ........................ 02الى  20من  -
 عامل.........................................مؤسسات صغيرة. 29الى  02من  -
 عامل .........................................مؤسسة كبيرة. 022أكثر من  -
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شرق آسيا تستخدم بعض المعايير األخرى في التمييز بين األشكال إضافة الى نموذج بروتش و هيمنز فإن دول جنوب 
السابقة خاصة فيما يتعلق بنشاط المالك في الصناعات المتوسطة الذي قد يبتعد عن وظيفة اإلنتاج كما في المؤسسات 

 التسيير. ثر باإلدارة و الحرفية ليهتم أك
 للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة" OCDE "التنمية االقتصادية سابعا: تعريف منظمة التعاون و 

  OCDE(: تصنيف المؤسسات تبعا لتعداد العمال في دول  05-02جدول رقم )              
 الحجم            

 الدول
 مؤسسات صغيرة 

 )عامل(
 مؤسسات متوسطة

 )عامل(
 مؤسسات كبرى

 )عامل(
 020أكبر من  022الى  50من 52الى  20من  بلجيكا

 520أكبر من  522الى  050من  052الى  20من  المتحدة األمريكيةالواليات 
 020أكبر من  022الى  50من  52الى  20من  فلندا 

 020أكبر من  022الى  50من  52الى  20من  بريطانيا
 520أكبر من  522الى  52من  29الى  20من  اليابان
 020أكبر من  022الى  00من  02الى  20من  سويسرا

 .02بن عزة، مرجع سابق، ص  المصدر:                          

 : التعريف المتبنىثامنا

درجة نوعية و  ،رقم األعمالالعمال، و  عددعايير مختلفة مثل على م PMEللـالتعاريف المقدمة  ترتكز الكثير من 
                              بساطة التنظيم.                                                                                 و االستقاللية 

لتباين المؤشرات االقتصادية لذا فإنه ب المعايير المستخدمة لتعريفها و يختلف تعريف هذه المؤسسات من بلد الى آخر حسو 
        االجتماعي السائد في ذلك البلد.  ر مع خصوصيات النظام االقتصادي و المعاييمن الضروري تكييف هذه 

في أي بلد هو ذلك التعريف الذي يعمل على إبراز  PMEالشامل للـ التعريف المناسب و  أنخالصة القول هو و 
المزج بين كل المعايير الكمية والنوعية على  الذي يعتمد في بنائه علىاألساسية والحقيقية لهذه المؤسسات و  الخصائص
هو أنها: " تلك المؤسسات التي تتميز بقلة عدد  PMEفي هذا اإلطار يمكن اقتراح التعريف التالي للـ  و حد سواء، 

فة الى ضاالتي في الغالب تكون محلية باإلانخفاض طاقتها اإلنتاجية ومحدودية أسواقها و ا هصغر حجم رأس مال ،عمالها
 المحلية للتمويل". بشكل كبير على المصادر الذاتية و اعتمادها جمع فيها بين اإلدارة والملكية و ال
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                  على هذا التعريف نجد أن هناك العديد من المعايير التي تساعد في تحديد مفهوم مشترك نسبيا للمشروعات الصغيرة  اوبناء  
 المتوسطة والتي سنتطرق اليها الحقا.و 
 المتوسطةمؤسسات الصغيرة و : إشكالية تعريف الالثانيلمطلب ا

                    هذه المشروعات، إذ يساعد على جمع البياناتيعتبر عنصرا مهما وعامال أساسيا في فهم  PMEللـإن وضع تعريف    
بها، مما يسهل عملية التعامل معها القواعد الخاصة تحليلها وبالتالي وضع السياسات و المعطيات الدقيقة المتعلقة بها، و و 

.                                                                               ومعرفة مدى تأثرها أو تأثيرها بمختلف المتغيرات االقتصادية
رى ومن نظام تعريف موحد ينطبق على هذه المؤسسات، فتعريفها يختلف من دولة الى أخ إيجادغير أنه من الصعب 

فهي تقاس على مجموعة من  PMEاقتصادي الى أخر، إاّل أنه وبالرغم من اختالف المفاهيم والتعاريف التي تعطى للـ
 (.02، ص 0205)بوهنة وأوبختي،  يعتمد عليها اقتصاد كل بلد المعايير

 المتوسطةتعريف للمؤسسات الصغيرة و الفرع األول: الغرض من وضع 

من تعاريف مختلفة في البلدان، فإن وجود تعريف واضح ومحدد داخل البلد الواحد هو ضروري  PMEمهما كان للـ 
ال يتطلب معايير  وهذاويعتبر أساسيا لكافة المهتمين بالقطاع، سواء كانوا منظمين أو مراقبين إداريين، أو مقدمي الخدمات 

 معقدة أو غامضة، إذ يعتمد على بعض المبادئ الهامة وهي:

 عمالعدد ال -
 طبيعة النشاط والملكية -
 بنود بيان الدخل من حيث إجمالي المبيعات )رقم األعمال( -
 بنود الميزانية من حيث إجمالي األصول واألصول الرأسمالية -
 فيما يلي: PMEيمكن إجمال أسباب وضع تعريف للـ و 
  PMEللبلد من أجل وضع السياسات االقتصادية التي تشجع النمو بصفة عامة وقطاع الـ  PMEتحديد مفهوم عام للـ -

 بصفة خاصة.
تعريف القطاع بدقة يمكن من رقابة وتقييم أثر اإلصالح التنظيمي واإلجراءات التمويلية وغير التمويلية، وكذا تحليل  -

 التكاليف واألرباح بدقة، وكذا اقتراح إجراءات التصحيح.
مكانية الوصول الى جهود أكثر فعالية. -  توجيها أفضل للسياسات وا 



للدراسةالفصل الثاني: اإلطار النظري   
 

27 
 

الدخل الوطني، وتوفير فرص  في النمو االقتصادي، وفهم أكثر إلسهاماتها في PMEأثر الـ فهم أفضل لدور و تبني  -
 زيادة الصادرات....الخ.، و لتخفيف من حدة الفقرلالعمل 

في وضع تقارير عن التقدم في عملية التنمية االقتصادية، وتقديم تيسير جمع البيانات عن هذا القطاع الستخدامها  -
                  بمقارنات بين الدولاالستشارات لهذه المنشأة حول الفرص االستثمارية والعقبات واالتجاهات الجديدة، ومن أجل القيام 

 الحكومية.غير لومات كافية للوكاالت الحكومية و أو أقاليم جهوية لنفس الدولة لوضع مع
 ( أو الدولية ) البنك الدوليPMEتوفير أرصدة مالية للبرامج المحلية المختلفة )كالمؤسسات التمويلية المختصة بتنمية الـ  -

 البنوك األوروبية(.
                                                                    المتوسطة تحديد تعريف للمؤسسات الصغيرة و  الفرع الثاني: معوقات

 والمفكرين في النشاط االقتصادي العالمي، جعلته يستقطب اهتمام العديد من الباحثين PMEإن األهمية البالغة لقطاع الـ 
            في تحديد معالم  المحددات التي يراها مناسبةكل حسب المعايير و  PMEاالقتصاديين الذين اجتهدوا في إعطاء تعريف للـ 

 التعريف.هذا 
من دولة ألخرى باختالف إمكانياتها وقدراتها، وظروفها االقتصادية واالجتماعية      PME حيث يختلف تحديد تعريف الـ

ماي  08-05ي )بوخاوة، عطوي، إضافة الى غرض التعريف سواء كان تخطيطي أو تطويري أو تنظيمي أو إحصائ
 (.20ص  0223

غامض ويثير الكثير من الجدل في األوساط الدولية، فإن هذا  PMEإن كثرة التعاريف المستخدمة جعل تعريف الـ 
 االختالف في تحديد التعريف من دولة ألخرى يجعل من الصعوبة القيام بمقارنات دولية حتى ولو وجدت اإلحصاءات.

آخر، إذ باختالف لفاصلة بين مؤسسة وأخرى أو قطاع و وضع الحدود ا وتكمن صعوبة تحديد تعريف موحد لها في صعوبة
 .النشاط تختلف الحدود الفاصلة، أو مقارنة مؤسسات القطاع بين بلدان ذات مستويات التنمية المختلفة

والتي  PMEدقيق للـ حول دون وجود تعريف موحد، جامع و ومن خالل هذا يتأكد لنا وجود مجموعة من العراقيل التي ت
   سنحاول ذكر أهمها: 

 :ما يليوالتي تضم  أوال: العوامل االقتصادية :
 ف مستويات النمو االقتصادي للدولاختال -3

البلدان النامية ومن أهم مها البلدان المتقدمة الصناعية و ينقسم التفاوت في درجة النمو في العالم الى مجموعات متباينة أه
المحللون لتصنيف الدول حسب هاتين المجموعتين، نجد مؤشر النمو االقتصادي والذي المعايير التي يتخذها الباحثون و 

تكنولوجيا المستعملة في كل يعتبر من أهم المؤشرات االقتصادية الكلية الهامة. وينعكس هذا التفاوت على مستوى تطور ال
ذلك في اختالف النظرة الى هذه وحدات اقتصادية، يترجم الهياكل االقتصادية من مؤسسات و  وأيضا في وزن  دولة
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حسب مقتضيات السياسات االقتصادية للدول و  الف النظم االقتصاديةتالهياكل من بلد الى آخر، فنظرا الخو المؤسسات 
قد تصنف من المؤسسات الصغيرة في اليابان. ويرجع هذا  إفريقياتختلف التعاريف من دولة ألخرى ، فمؤسسة كبيرة في 

تكنولوجيا ضخمة عكس مؤسسات الدول المتقدمة من رؤوس أموال و  المادية المتوفرة للمؤسسات في الى حجم اإلمكانيات
                                         العالم الثالث التي تفتقر لهذه اإلمكانيات.                                                                                

لذي يفسر غياب تعريف ، األمر اآخريختلف من بلد الى PME من هذه النظرة نصل الى نتيجة أن تعريف الـ فانطالقا
 جميع الدول.ل موحد وصالح 

      تنوع األنشطة االقتصادية -2
 ، فالمؤسسات التي تعمل في الصناعة غيريميزها من فرع آلخرحجام المؤسسات و إن تنوع األنشطة االقتصادية يغير في أ

المؤسسات التي تعمل في التجارة. كما أن تصنيف المؤسسات على أساس النشاط االقتصادي تطور الى تخصص 
                                        هي: ة و في أي مجتمع ثالث قطاعات رئيسي التجارة، لتصبحفي مجاالت معينة مثل الزراعة و  المؤسسات

طاع الصناعي، مؤسسات القطاع الثالث و بصفة عامة تدعى المؤسسات مؤسسات القطاع الفالحي، مؤسسات الق
                                                                                                 .                      الخدمية

المال، فالمؤسسات الصناعية تحتاج رأس ع آلخر الختالف الحاجة للعمالة و من قطا PMEوتختلف أيضا تصنيفات الـ 
             متخصصة، األمر الذي حتاج الى يد عاملة كثيرة مؤهلة و لرؤوس أمول ضخمة إلقامة استثماراتها أو التوسع فيها، كما ت

عية لتنظيمي فالمؤسسات الصناأّما على المستوى ادماتية على األقل بنفس الدرجة ال يطرح في المؤسسات التجارية أو الخ
المستويات و  في أنشطتها تحتاج الى هيكل تنظيمي أكثر تعقيدا، يتم في ظله توزيع المهام و تحديد األدوار ل التحكمألجو 

نما يتسم بالبساطة والوضوح  التخاذ القرارات المختلفة، لكن المؤسسات التجارية ال تحتاج الى مستوى تنظيمي معقد، وا 
 (.22ص  مرجع سابق، )خوني،رها و هذا ما يفسر صعوبة تحديد التعريف توحد جهة إصداو  وسهولة اتخاذ القرار

 اختالف فروع النشاط االقتصادي -1
               تتنوع فروع النشاط االقتصادي، فالنشاط التجاري ينقسم الى تجارة بالتجزئة أو بالجملة، وتنقسم أيضا على مستوى تختلف و 

ا الصناعات االستخراجية لنشاط الصناعي بدوره ينقسم الى فروع عدة، منهاداخلية، و االمتداد الى تجارة خارجية وتجارة 
أو أحد فروعه، وذلك  هإليتختلف كل مؤسسة حسب النشاط الذي تنتمي الكيميائية و التعدينية....الخ و التحويلية،  الغذائية

المتوسطة في مجال الصناعة النسيجية ة و ه لالستثمار، فالمؤسسة الصغير رأس المال الموجاليد العاملة و  بسبب تعداد
 (.22عامل مثال( تعتبر وحدة كبيرة، بينما تكون صغيرة في صناعة السيارات ) المرجع السابق، ص  522)

                           ثانيا: العوامل التقنية                                                                                                       
               يظهر العامل التقني من خالل مستوى االندماج بين المؤسسات، فحينما تكون هذه األخيرة أكثر قابلية لالندماج يؤدي هذا  
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                       العمليةتمركزها في مصنع واحد و بالتالي يتجه حجم المؤسسات الى الكبر، بينما عندما تكون الى توحد عملية اإلنتاج و 
                                         متوسطة ذلك الى ظهور عدة مؤسسات صغيرة و اإلنتاجية مجزأة أو موزعة على عدد كبير من المؤسسات، يؤدي 

 (.20، ص 0223ماي  08-05)خوني، حساني، 

 ثالثا: العوامل السياسية:

               هوم المؤسسة الصغيرة والمتوسطة و تبيان حدودها، والتمييز بين المؤسسات حسب رؤيةيمكننا هذا العامل من تحديد مف
                          PMEواضعي السياسات واالستراتيجيات التنموية، وهذا من خالل معرفة مدى اهتمام الدولة ومؤسساتها بقطاع  الـ 

 اجهة الصعوبات التي تعترض طريقه.والمساعدات التي تقدمها لهذا القطاع لمو 
 رابعا: عوامل أخرى

تحديد حجمها، وعليه من كن التفريق بين مختلف المؤسسات و تكمن في إشكالية تحديد معيار موحد، والذي على أساسه يم
   صناعية كانت أم غيرها، وهذا راجع الى اختالف الباحثين في وجود  PMEالصعب نظريا الحصول على تعريف موحد للـ 

                                           معيار موحد في تصنيفها.                                                                                                       
غامض ويثير الكثير من الجدل في األوساط الدولية PME ريف المستخدمة جعل مفهوم الـوبمعنى آخر أن كثرة التعا

الدول تعتمد على عدد العمال، والبعض اآلخر يقتصر على رقم األعمال، كما يستحيل في كثير من الدول النامية  فبعض
التي تعرف التي ال تدفع الضرائب و  المؤسساتالتي تعمل في القطاع غير الرسمي، وهي تلك  تالمنشآتعريف لكثرة  إيجاد

اقتصادية لها خصوصية في استعمالها الضعيف للعمالة مثل المؤسسات العائلية التي تنشط خارج قوانين  بأنها خلية
وضع تعريف لهذه  صعوبةباب التي أدت الى خلط المفاهيم و الدولة. إذ يعتبر القطاع غير الرسمي من بين األس

 (.20، ص 0200)بن عزة،  المؤسسات
 الفرع الثالث: معايير تحديد تعريف للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

                تعريفا، وهذا الختالف المعايير  052الى وجود أكثر من  PMEالـ لقد خلصت إحدى الدراسات المتخصصة في تعريف 
المعتمدة، فمنها ما يعتمد على حجم العمالة، حجم المبيعات، حجم األموال المستخدمة، حصة المؤسسة من السوق، طبيعة 

                                                الملكية...الخ.                                                                                                               
إلزالة هذا الغموض اعتمد المختصون في هذا المجال على معيارين في تعريف هذا النوع من المؤسسات، المعايير و 

            يير األكثر استخداما المعايير المادية أو الحدية أو الوضعية من جهة أخرى، إاّل أّن المعاأو النوعية من جهة و  النظرية
أكثرهم تخدامها كرقم األعمال، األرباح و سهولة اسلمادية، الكمية( و ذلك لوضوحها و الثانية ) المعايير ا اييرهي المع

 (.23، ص 0223) شعباني، -عدد العمال -استخداما على اإلطالق العمال 
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 أوال: المعايير الكمية
محاولة تميزها عن باقي المؤسسات                      و   مؤشرات الكمية، لقياس أحجامهااللجملة من المعايير و  PME يخضع تعريف الـ

 الثانية تضم المؤشرات النقدية.ألولى تضم المؤشرات االقتصادية والتقنية و ومن بين هذه المعايير نذكر مجموعتين، ا
 تشمل:تضم المؤشرات التقنية واالقتصادية و  المجموعة األولى:

  عدد العمال 
 حجم اإلنتاج 
  العضوي لرأس المالالتركيب 
 حجم الطاقة المستعملة 
 القيمة المضافة 

 تضم المؤشرات النقدية و تشمل: المجموعة الثانية:
 رأس مال المؤسسة 
  مبلغ االستثمارقيمة و 
 رقم األعمال 

                     ة أن أشرنا بأن المعيار األكثر استخداما هو معيار حجم العمالة، و كذلك حجم رأس المال، وهذا نتيجة لسهولكما سبق و 
 التفصيل.فيما يلي سنحاول التعرض لهما بشيء من ، و الحصول على المعلومات المتعلقة بهذين العنصرين

    وهذا باالعتماد على عدد  عن المؤسسات األخرى PMEالـوالجدول التالي يوضح استعمال المعايير الكمية في الفصل بين 
 :العمال ورأس المال
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 المتوسطةيد تعريف المؤسسات الصغيرة و (: المعايير الكمية في تحد30-02جدول رقم )       

       
 البـــــلد       

 المتوسطةالمؤسسات الصغيرة و                  

 رأس المال          عدد العمال         

 ملون ين300                   100              انـــباليا         

 ـــــــــ                100              الواليات المتحدة األمريكية    

 مليون فرنك فرنسي 9      900              اــــفرنس          

 ـــــــــ               900              بريطانيا         

 مليون دوالر 1.9       100              يــــــالشيل         

 ألف روبيه090        100              دــــــالهن         

 مليون دوالر1.6       100              البرازيل         

 مليون دينار 39       290              الجزائر         

 .29بن عزة، مرجع سابق، ص  المصدر:     

على معياري رأس المال وعدد العمال، وهناك دول  PMEمن خالل الجدول يتضح أن بعض الدول تستند في تعريفها للـ 
 كما يلي: PMEأنواع المعايير الكمية المستخدمة لوضع تعريف دقيق للـ حد على عدد العمال فقط. و يمكن شر تعتم

 معيار عدد العمال  
 المتعلقة بالعمالة في المؤسسات األساسية األكثر استخداما بحكم سهولة البياناتيعتبر هذا المعيار أحد المعايير 

حيث تعتبر الشركات الصغيرة في الواليات  فيما يتعلق بتطبيق هذا المعيار، الناميةختالف كبير بين الدول المتقدمة و هناك او 
                                                  (.002،ص 0223جبار، المتحدة األمريكية واليابان، شركات متوسطة وربما كبيرة في دول أخرى )

 و حسب هذا المعيار تنقسم المؤسسات االقتصادية الى ثالثة أنواع:
 المؤسسات االقتصادية الكبرى: -3
ن حتى مئات اآلالف في بعض األحيان ) أكثر مالعمال، يتجاوز عددهم اآلالف و هي مؤسسات توظف عدد كبير من و 

 عامل( و ينقسم هذا النوع من المؤسسات الى:  522
 .مؤسسات كبرى دولية النشاط 
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 .مؤسسات كبرى محلية النشاط 
 :المؤسسات المصغرة أو وحدات االستغالل الفردي -2
هي تشترك في خاصية واحدة، تتمثل في أن االقتصادي وكافة مجاالته و  تنشط هذه المؤسسات في مختلف فروع النشاطو 

قد يساعده مجموعة من العمال عند الحاجة شرط بها صاحب المشروع بصفة أساسية و  هذا النوع من المؤسسات يقوم إدارة
 (. 23ص  مرجع سابق، ،0223ماي،  08 -05أن ال يزيد عددهم عن العشر عمال. )خوني وحساني، 

               المتوسطة:                                                                                                                    صغيرة و المؤسسات ال-1
عامال، إاّل أّن هناك صعوبات في  52عمال و 02ين السابقين، توظف بين تحتل هذه المؤسسات موقعا وسطا بين النوع

 (:22) شعباني، مرجع سابق، ص  اب التاليةيرجع هذا لألسباعتمادا على معيار حجم العمالة و  PMEالـتعريف 
 اختالف ظروف البلدان النامية و تباين مستويات النمو. -
 اختالف ظروف الصناعة من فرع آلخر في نفس البلد. -

                      الذي يميل الى تكثيف العمالة على رأس المال في البلدان النامية كما أن االعتماد المستوى التكنولوجي المستخدم و   -
 هذا يقودنا ألن نطرح مجموعة من التساؤالت:          لى هذا المعيار يكتنفه الغموض، و ع

                      هل مؤسستان يشتغلهذه المؤسسة صغيرة أو متوسطة؟ و  هل يكفي أن يعمل عدد معين في مؤسسة ما حتى نقول أن
 فيهما نفس العدد من العمال هما بنفس الحجم مهما استخدمتا من تكنولوجيا؟ في الحقيقة إّن هذا األمر صعب جّدا.    

 معيار رأس المال المستثمر 
                            PMEرأس المال، والذي يستخدم كمعيار في تعريف الـ جوء الى استخدام عنصرلتفادي نقائص المعيار األول تم اللّ 

ال يتجاوز رأسمالها المستثمر في المشروعات حد أقصى، ويختلف من دولة ألخرى وهذا PME الـوفقا لهذا المعيار، فإن 
 .نظرا للفروقات الموجودة في النمو االقتصادي بين الدول

يعتبر رأس المال عنصر أساسي في تحديد القدرة اإلنتاجية للمؤسسة سواء أكان بالنسبة لرأس المال أو المعدات أو و 
هي اعتمادها على العمال في استخدام استثماراتها المحدودة، لكن  PME المستخدمة، ورغم أن الميزة التقليدية للـ اآلالت
 هذا المعيار غير ثابت في تحديد المفهوم في ظل التقنيات الحديثة.المتزايد جعل التكنولوجي المستمر و  التقدم 

 معيار العمالة و رأس المال المستثمر معا 
                    حد أقصى لرأس المال المستثمر في المشروع، ويعتبر بقين بوضع حد أقصى لعدد العمال و يتم الجمع بين المعيارين السا

 .PME المستعملة لتحديد تعريف للـالمهمة و ذا المعيار من المعايير ه
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 ثانيا: المعايير النوعية
         يتخذ في ذلك دا لنوع المؤسسة و االجتماعي يمكن أن يكون محدر النوعية أن النشاط االقتصادي و يعتقد من يستخدم المعايي

لتحديد هذه المعايير بدقة يعتمد الكثير وباقي المؤسسات االقتصادية و  PMEعدة معايير لوضع الحدود الفاصلة بين الـ 
"، حيث يرى أنه أية مؤسسة يمكن اعتبارها صغيرة أو متوسطة إذا STALEYمن المختصين على ما ورد في كتاب " 

 فيها خاصيتين من الخصائص التالية على األقل: توفرت
 استقاللية اإلدارة: حيث عادة ما يكون المسيرين أصحاب المؤسسة  -
 رأس مالها لفرد أو مجموعة أفراد أوالمؤسسة تعود ملكية  -
                      تمارس المؤسسة نشاطها محليا إاّل أن اجتياحها لألسواق يمكن أن يمتد خارجيا، كما أن أصحاب المؤسسة -

 فيها يقطنون منطقة واحدة. العاملونو 
 ( 28، ص 0993تتمثل المعايير النوعية في: ) عبد السالم، و 
 معيار المسؤولية  -3

            سلطة اتخاذ القرار داخل المؤسسةالنهائية تعود للمالك الذي يملك في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسؤولية المباشرة و 
              الخ..التسويق.لى العديد من الوظائف كالتمويل و يشرف كذلك عب اإلدارة، و أسلو وبالتالي له تأثير على التنظيم والهيكلة و 

 هذه العملية تتبع عدة أشخاص في المؤسسات الكبيرة.و 
 معيار الملكية -2

إن ملكية هذا النوع من المؤسسات يعود أغلبها الى القطاع الخاص في شكل مشروعات فردية أو جماعية )عائلية( أين 
 األسهم. عادة ما يملك المسير أغلبية لهذه المؤسسات ألشخاص طبيعيين، و يكون رأس المال 

 معيار طبيعة الصناعة -1
كما يسمى أيضا معيار طبيعة وسائل اإلنتاج حيث يتوقف حجم المؤسسة على أساس وسائل اإلنتاج المستخدمة، فبعض 

وحدات صغيرة من رأس المال ) سلع استهالكية مثال( أّما لعها الى وحدات كبيرة من العمل و المؤسسات تحتاج إلنتاج س
 -وحدات نسبية من رأس المال ) الصناعات المعدنيةحتاج الى وحدات قليلة من العمل و ا تبعض الصناعات فإنه

 الهندسية(.
 معيار السوق -0

 عالقتها بالسوقو  متوسطة على أساس تعاملها مع السوق، ألن إنتاجها هو إنتاج سلعييمكن أن نحدد مؤسسة صغيرة و 
ة هذه العالقة بمدى سيطرة هذه المؤسسات على السوق                       طلب المنتجات أو الخدمات، وتتحدد قو هي عالقة عرض و 

 في ميدان المحروقات. سوناطراكفالمؤسسة تكون أو تعتبر كبيرة إذا كانت هيمنتها على السوق أقرب الى االحتكار، مثال 
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تحدث في السوق يجعلها تخضع الى قدرتها العالية على التأقلم مع المتغيرات التي و  PMEمع ذكر أن مرونة تسيير الـ 
 قانون السوق أكثر من بقية المؤسسات األخرى.

 هو عدم وجود مفهوم عالمي معترف به بين جميع الدول. PMEأخيرا فالمشكل المطروح على فكرة الـ و 
 والعناصر المكونة لها المتوسطةالمؤسسات الصغيرة و خصائص المطلب الثالث: تصنيف و 

ن اختلفت حتى و                   خصائصها التيإال أنه ثمة اتفاق حول أشكالها و ، PMEـحول المعايير المستخدمة في تصنيف ال اآلراءا 
 تميزها عن غيرها من المؤسسات.

 الفرع األول: تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
شطتها االقتصادية، حجم مجاالت أنالتي تختلف في أنماط و و  PMEتوجد في الحياة االقتصادية العديد من األشكال للـ 

مكانيتها المادية و لكثرة االختالف فيما بينها، فإنها تصنف الى أشكال مختلفة يمكن توضيحها فيما يلي:أعمالها و   ا 
 المتوسطة حسب الشكل القانوني:تصنيف المؤسسات الصغيرة و  -أوال

ها هو الهوية الرسمية التي تمنحيتفق وطبيعة النظام السياسي السائد، و  والمتوسطة ؤسسات الصغيرةإّن الشكل القانوني للم
كافة األطراف التي تتعامل تنظم العالقات مع الدولة للمؤسسة عند تكوينها والتي تحدد حقوق وواجبات تلك المؤسسات و 

 ( 00تنقسم الى: ) أتشي، مرجع سابق، ص سير نشاطها، و  بالتالي تحكم معها و 
 الفردية:المؤسسات  -3

هو المسؤول عن تكوين المدير، فاحد تتوافر فيه صفات الرأسمالي والمنظم و المؤسسة الفردية هي التي يقوم بها شخص و 
في المقابل فهو يحصل على كل األرباح المحققة يتحمل مسؤولية إدارة تشغيلها، و  اتخاذ إجراءات تكوينها، وهورأس مالها و 

                               مسؤولياته غير المحدودة لخسائر التي تترتب على التشغيل وممارسة النشاط ، و فة انتيجة العمليات، ويتحمل أيضا كا
 (. 99، ص 0220) عالم، 

  حتى منتصف القرنخاصة في مستهل الثورة الصناعية و المؤسسة الفردية بهذا الشكل تمثل الشكل المسيطر للمؤسسات الو 
التاسع عشر، حيث حدث ابتداء من هذا التاريخ تطور هام في ازدياد أهمية الشركات المساهمة التي أصبحت أكثر أشكال 

ن كانت قائمة في كثير من البلدان المتخلفة ) حشيش، الخاصة تطورا في وقتنا الحالي، و المؤسسات   (. 009، ص 0990ا 
 الشركــات:-2

يلتزم كل منهم بتقديم حصة من مال أو عمل أكثر، و  أوي تعود ملكيتها الى شخصين ُتعّرف الشركة بأنها المؤسسة الت
(.                                                                                           02، ص 0223أو خسارة ) صخري،  ربحما قد ينشأ عن هذه المؤسسة من  القتسام

 . شركات األموالشركات األشخاص و ام الى شكلين رئيسين هما: وتنقسم الشركات بشكل ع
 شركات األشخاص:  - أ
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            أكثر على أوتقع ضمن ما يسمى بشركات األشخاص، وهي عبارة عن ارتباط بين شخصين هي امتداد للمؤسسة الفردية و و 
عنه  شخصا ليزاولون أي عمل باالشتراك، وذلك بقصد اقتسام ما ينشأ 02أن ال يتجاوز عدد الشركاء في هذا النوع عن 

 (  02، ص 0220آخرون، رة، و تنقسم الى: ) عبد الغفور و من ربح أو خسا
 شركة التضامن: -

عينة تكوين مؤسسة صغيرة تمارس أنشطة ميتكون هذا النوع من المؤسسات الصغيرة عندما يتفق شريكان أو أكثر على 
بالتكافل عن جميع التزاماتها تضامن و بالاء فيها مسؤولين مسؤولية شخصية و يكون الشركبغرض تحقيق أهداف محدودة، و 

في األموال الخاصة، علما أن عنوانها يتألف من أسماء جميع الشركاء المكونين لها، أو من لقب أو كنية كل منهم، أو من 
 (.02أو أكثر ) المرجع السابق، ص  احداسم و 

 شركة التوصية البسيطة: -
يَحدد ن المؤسسة و يلتكو  األقلهذا النوع من المؤسسات يتكون من نفس الطريقة السابقة، حيث يشترط اتفاق شريكين على و 

                        المؤسسات بوجود نوعينتتميز هذه ة مساهمة كل شريك في رأس المال وحقوق كل شريك في اإلدارة و عقد المشاركة بنسب
 من الشركاء: 

 شريك متضامن ال يختلف في شيء عن الشريك المتضامن في شركة التضامن السابق توضيحها. -
 ال يشارك في إدارة المشروع.و شريك موصي، مسؤوليته محدودة وغير تضامنية و  -

 شركة التوصية باألسهم: -

                               ركات األموال، إاّل أنها تعد تطويرا لشركة التوصية البسيطة من حيث أنها تضم فئتين رغم أن هذه الشركة تعد من ش
شركاء موصيين، غير أن الشركاء الموصيين يمتلكون أسهما بقيمة مساهماتهم في رأس من الشركاء: شركاء متضامنين و 

تنازل دون الرجوع الى الشركاء المتضامنين ألخذ موافقتهم )المرجع يحق لهم التصرف بها بالبيع أو الالشركة و  مال
 (.09 ص ،السابق

 شركات األموال: -ب
ل ضخمة من عدد هي الشركات األكثر تطورا بين الشركات ذات الملكية الخاصة، فهي ال تقوم على تجميع رؤوس أمواو 

شخصية من قبل المساهمين ) المرجع السابق، ص هيمنة ظيف الخبرات الاّلزمة دون تدخل و تو كبير من األشخاص و 
30.) 
 (:28لهذا النوع من الشركات أنواع عديدة أهمها ) أتشي، مرجع سابق، ص و 

 شركات المساهمة: -
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تسمى أسهما، وهي تطرح ا الى أجزاء متساوية في القيمة والحقوق والواجبات، و يقسم رأسمالههي أكبر شركات األموال، و 
تسديد متازة لها األولوية في األرباح و السوق للبيع لالكتتاب العام، وهي عادة األسهم العادية، وقد ُتصدر أسهما م  في

 القيمة على األسهم الغير عادية.
 الشركات ذات المسؤولية المحدودة: -

مساهما   52يزيد عن ين فيها ال تتميز بأن عدد المساهموهي نوع من شركات األموال وتطويرا لشركات األشخاص، و 
رأس المال موزع على حصص بين الشركاء محصورة بينهم، حيث ال يمكن انتقال هذه الحصص الى غير  يكون و 

أعمال  أوبيع سندات الدخول  أوبشروط محددة، كما ال يسمح بزيادة رأس مالها أو طرح أسهم لالكتتاب العام  إالّ الشركاء 
 ثمار أمول لحساب الغير.التأمين أو االدخار أو استالبنوك و 

 المتوسطة على أساس توجهها ثانيا: تصنيف المؤسسات الصغيرة و 

                                                                                                على أساس توجهها الى األصناف التالية: PMEيمكن تصنيف الـ 
                                                                                                                            المؤسسات العائلية: -

             القرى، وهي تشبه مؤسسات األكواخ المنتشرة فيأو قريبا منها في المدن و تمارس المؤسسات العائلية نشاطها داخل المنازل 
 (.  30الدول األسيوية التي يمارسها أفراد األسرة )لخلف، مرجع سابق، ص 

اتها ن يكون مقرها في المنزل، كما أن عمليألمؤسسات أصغر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتتميز بتعتبر هذه او 
.                                         مهارات أفراد العائلة في أغلب األحياناإلنتاجية تكون غير مكلفة وذلك العتمادها على جهد و 

وتنتج منتجات تقليدية للسوق بكميات محدودة، كما هو الحال في بعض البلدان الصناعية مثل اليابان، حيث تنتج أجزاء 
لى من السلعة لفائدة مصنع موجود في نفس المنطقة، في إطار ما يعرف بالمقاولة الباطنية، و تعتمد المؤسسات العائلية ع

 (.29تمويلها محدود ) أتشي، مرجع سابق، ص عمل اليدوي ألنها بدائية و ال
 المؤسسات الحرفية: -2

الى حجم اإلنتاج عمل األطفال، باإلضافة في كونها تستخدم العمل العائلي و  PMEتعتبر المؤسسات الحرفية أول نوع للـ 
ترتبط به في شكل تعاقد تجاري ) لخلف، مرجع سابق، ص تنتج منتجات تقليدية أو قطعا لفائدة مصنع الموجه للسوق، و 

30.) 
تستعين بأدوات إنتاجية على فن إنتاجي مختلف و  -النامية بصفة خاصة في البلدانو  –فالمؤسسة الحرفية تعتمد عادة 

 (. 008، ص 0990بسيطة )حشيش، 
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يشترط في العمال الذين يعملون في هذه مهارة معينة لممارستها، و تدريب خاص و  المؤسسات الحرفية يحتاج عمالها الىو 
الورش الخبرة الفنية في الحرفة التي يزاولونها. و ما يميزها أيضا كون مكان إقامتها هو محل مستقل عن المنزل، بحيث 

                                          (.                                                                       30تتخذ ورشة صغيرة ) لخلف مرجع سابق، ص 
 تنتج أساسا إاّل لمن يطلب ما يميز المؤسسة الحرفية أيضا أنها ال تنتج إاّل بناء على توصية سابقة، وعلى ذلك فهي الو 

ش باستثناء، و لذلك فإن هذه المؤسسات ال تتعرض لمخاطر زيادة العرض عن الطلب )حشي وال تبيع للسوق إالّ  منها
 (.008ص  مرجع سابق

 المؤسسة الحرفية تتمثل في أن اإلنتاج ال يقوم به الحرفي في نطاقه إاّل بغرض الحصول على دخل يستعين به في إشباع 
 (.02لهذا ما يميز العنصرين السابقين: )أتشي، مرجع سابق، ص و حاجاته. 
 اعتمادها في اإلنتاج على كثافة عنصر العمل. -
 أس المال منخفض جدا.معدل التركيب العضوي لر  -
 االستخدام التكنولوجي يكاد ينعدم في معظم األحيان إاّل نادرا. -
 تنظيم العمل فيها سواء من ناحية العمل المحاسبي أو التسويقي أو التسيير اإلداري يتميز ببساطة كبيرة. -
 تعمل في معظم األحيان في قطاع غير الرسمي، خاصة المؤسسات العائلية. -

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على أساس العملثالثا: تصنيف 
 نجد ضمن هذا التصنيف نوعين من المؤسسات:

 المؤسسات غير المصّنعة: -3
              العمليات اإلنتاجية  في، وتتميز ببساطة تنظيم العمل و النظام الحر ت بين النظام اإلنتاجي العائلي و تجمع هذه المؤسسا
 (.02، ص 0220التسويق ) الطيف، تقليدية في العمل والتسيير و جهيزات تواستخدام أساليب و 

حيث يعتبر اإلنتاج العائلي الموجه لالستهالك الذاتي أقدم شكل من حيث تنظيم العمل، ومع ذلك يبقى يحتفظ بأهميته في 
                                                   االقتصاد.                                                                                 

           ا نشاطا يدويا يضع بموجبه أّما اإلنتاج الحرفي الذي ينشطه الحرفي بصفة انفرادية أو بإشراك عدد من المساعدين يبقى دائم
 (.33منتجات حسب احتياجات الزبائن ) لخلف، مرجع سابق، ص سلعا و 

  المؤسسات المصنعة:  -2
 هو يتميز عن صنف المؤسسات الغير مصنعة الصنف كاّل من المصانع الصغيرة والمتوسطة والمصانع الكبيرة، و يجمع هذا 

               ضا من حيث طبيعة السلع المنتجةأياألساليب الحديثة في التسيير، و  استخدامبتقسيم العمل، وتعقيد العمليات اإلنتاجية و 
 (.02مرجع سابق، ص اتساع أسواقها) الطيف، و 
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 المتوسطة حسب طبيعة المنتجاترابعا: تصنيف المؤسسات الصغيرة و 
 تصنف المؤسسات على أساس طبيعة المنتجات الى الفئات التالية:

                مؤسسات إنتاج السلع االستهالكية:                                                                                               -3
 غذائية، تحويل المنتجات الفالحيةنجد أن هذه المؤسسات تعمل في نشاط السلع االستهالكية المتمثلة في المنتجات ال

                              مشتقاته.                                      الجلود واألحذية والنسيج، الورق ومنتجات الخشب و  منتجات
 خصائص هذه المؤسسات، بحيث أّنها:تجات أساسا نظرا لكونها تتالءم و يعود التركيز على مثل هذه المنو 

 ال تتطلب رؤوس أموال ضخمة لتنفيذها. -
 السلع الغذائية تعتمد أساسا على مواد أولية متفرقة المصادر. صناعة -
 كثيفة االستخدام لليد العاملة.بسيطة و  صناعة األحذية تقوم به مؤسسات تستعمل تقنيات إنتاجتصنيع الجلود و  -

 مؤسسات إنتاج السلع الوسيطة:  -2
المعادن، المؤسسات حويلية المتمثلة في تحويل التلها في مجاالت الصناعة الوسيطة و نجد أن هذه المؤسسات ترتكز أعماو 

 (05، ص 0225المناجم )بلمحمدي،المحاجر و  البالستيك، صناعة مواد البناء،الميكانيكية والكهربائية، الصناعة الكيماوية و 
                 عتبار في الدول المتطورة، و يعود التركيز على مثل هذه المؤسسات با PMEتعتبر من أهم الصناعات التي تمارسها الـ و 

 شدة الطلب المحلي على منتجاتها، خاصة فيما يتعلق بمواد البناء.
                                                                                                                          مؤسسات إنتاج سلع التجهيز:

 التجهيزات التي تتمتع بتكنولوجيا عالية ت السابقة احتياجها الى اآلالت و إّن أهم ما تتميز به صناعة التجهيز عن المؤسسا
جال تدخل هذه المؤسسات يكون ، لهذا نرى مPMEخصائص الـ ، األمر الذي ال ينطبق و كثافة رأس مال كبيرةلإلنتاج و 

 يكون ذلك خاصة في البلدان المصنعة.و ث يشمل بعض الفروع البسيطة فقط بحي ضيقا
             التجهيزات كوسائل سسات قد ال يتعدى مجال الصيانة واإلصالح لبعض اآلالت و أمّا في الدول النامية فإّن نشاط هذه المؤ 
الكهربائية، وتجمع بعض اآلالت والتجهيزات انطالقا من قطع غيار  التجهيزاتالنقل وآالت الشحن أو اآلالت الفالحية و 

 .(00أجهزة التلفاز مثال ) الطيف، مرجع سابق، ص رد كتركيب اآلالت الكهرومنزلية و غلبها مستو أ
 المتوسطة على أساس طبيعة الملكيةخامسا: تصنيف المؤسسات الصغيرة و 

 تعاونيات.ات خاصة، مؤسسات مختلطة ومؤسسات عامة و لى مؤسسيمكن تصنيف المؤسسات حسب هذا المعيار ا

                                                                                                          المؤسسات العامة:-3
 محلية(، سواء انفردت فيتديرها سلطة عامة )مركزية أو النوع من المؤسسات التي تملكها و المؤسسات العامة ذلك بيقصد 
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ذلك أو مشاركة فيه غيرها. ومن هنا فإن الهدف الرئيسي لهذه المؤسسات هو تحقيق المصلحة العامة دون تحقيق أكبر 
 .(033ربح ممكن) حشيش، مرجع سابق، ص 

                                                                                              المؤسسات الخاصة: -2
هذه على فكرة الملكية الخاصة، و  تباراالعيقصد بالمؤسسة الخاصة تلك المؤسسة التي تقوم في المقام األول من 

يمكن أن تكون شركات مساهمة، شركات ذات مسؤولية محدودة أو شركات تضامن، كما يمكن أن تأخذ شكل  المؤسسات
ق الربح، ويعتبر هذا النوع وتهدف أساسا الى تحقيق النفع الخاص الذي يتمثل في تحقياستثمارية فردية أو عائلية،  مشاريع
 (033انتشارا في العالم. ) المرجع السابق، ص  راألكث

 المؤسسات المختلطة:  -3

القطاع الخاص بنسب متفاوتة، ولهذا النوع أشكال تقليدية و شكل حديث ها مشتركة بين القطاع العام و كون ملكيتت
 الى المشاطرة، وينصرف الشكل الحديث الى مؤسسات االقتصاد المختلطة.ألشكال التقليدية الى االمتياز و صرف اوتن

                                        التعاونيات: -0

المؤسسات التعاونية يمكن أن تكون مؤسسات إنتاجية أو مؤسسات استهالكية أو مؤسسات لإلسكان أو حتى لتنظيم 
ياجات األعضاء من سلع لدفاع عن مصالحهم، وهي تهدف الى تأمين احتاجهود العمال المنظمين إليها و استخدام 

 بأقل تكلفة. خدمات ضروريةو 

التي نبرزها في الجدول ات التعاونية في عدة نواح هامة و المؤسسالخاصة والعامة و جد اختالف بين المؤسسات حيث يو 
 الموالي:
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 التعاونية: مقارنة بين المؤسسات الخاصة والعامة و (33-02)جدول رقم              

 مواضيع المقارنة       
 النواحي

 المؤسسة التعاونية    المؤسسة العامة    المؤسسة الخاصة   

 اجتماعية مبنية على العضوية عامة أو جماعية   فردية أو خاصة   الملكية

 خدمة األعضاء      خدمة أهداف المجتمع العمل على تحقيق الربح الهدف

 عن طريق التسيير الديمقراطي بواسطة مندوبي الدولة مؤسسة على حقوق التملك الرقابة

 االتجاه للتنسيق الميل لالحتكار الميل للمنافسة الموقف تجاه السوق

عادل أحمد حشيش، أصول االقتصاد السياسي، مدخل تحليلي مقارن لدراسة مبادئ علم االقتصاد، دار المصدر: 
 .023، ص 0990النهضة العربية، بيروت، 

 الفرع الثاني: خصائص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 يلي: تميزها عن المؤسسات الكبيرة، ومن أهم هذه الصفات يمكن ذكر ماخصائص بعدة صفات و  PMEالـتتميز 

 أوال: سهولة التأسيس ) النشأة ( 

 عنصر السهولة في انتشائها من انخفاض مستلزمات رأس المال المطلوب إلنشائها نسبيا، حيث أنها PMEتستمد الـ 
منفعة أو فائدة تلبي بواسطتها حاجات محلية في جل تحقيق أاألشخاص من  تفعيل مدخراتفي األساس الى جذب و  دتستن
 هذا ما يتناسب مع البلدان النامية نتيجة لنقص المدخرات فيها بسبب ضعف الدخلمتعددة من النشاط االقتصادي، و  أنواع

 .(22، ص 0223) بوخاوة وعطوي ، 
 بساطة التنظيم:  ثانيا: سهولة و 

التوفيق بين وع، التحديد الدقيق للمسؤوليات وتوضيح المهام و المشر ذلك من خالل توزيع االختصاصات بين أقسام و 
 (.25، ص 0220الاّلمركزية ألغراض سرعة التنفيذ )بن عنتر وبلوناس، ألغراض التخطيط والرقابة و المركزية 

 ثالثا: استقاللية اإلدارة
               ي كثير من األحيان يلتقي الشخص المالكعادة ما تتركز معظم القرارات اإلدارية لهذه المؤسسات في شخصية مالكها، إذ ف

                تحديدما يسهل من قيادة هذه المؤسسات و الشخصي من قبل مالكها، م هتمامواالبالمسير وهذا ما يجعلها تتسم بالمرونة 
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               النظم التي تحكم عمل سات و االسيلة إقناع العاملين فيها باألسس و األهداف التي يعمل المشروع على تحقيقها، كذلك سهو 
 المؤسسة.

 رابعا: مركز التدريب الذاتي:
 تتسم هذه المؤسسات بقلة التكاليف الاّلزمة للتدريب العتمادها أساسا على أسلوب التدريب أثناء العمل، بمعنى أنها تعتبر

هذا ما يساعدهم طهم اإلنتاجي باستمرار، و مزاولتهم لنشاالعاملين فيها، وذلك جراء مركزا ذاتيا للتدريب والتكوين لمالكيها و 
لقيادة عمليات استثمارية يؤهلهم ، وهو الشيء الذي ينمي قدراتهم و المعرفةلحصول على المزيد من المعلومات و على ا

عداد أجيال من الجديدة وتوسيع نطاق فرص العمل المتاحة و                                              بهذاهي و دربين للعمل في المؤسسات الكبيرة مستقبال ما 
 االبتكارات.تعد منبتا خصبا لتنمية المواهب واإلبداعات و المعنى 

 خامسا: توفرها على نظام داخلي يتميز بقلة التعقيد
يتميز بدوره عمالها، أما خارجيا فنظام المعلومات ما يسمح باالتصال السريع صعودا ونزوال بين إدارة المؤسسة و وهو 

 هي في مثل هذه الحالة قليلة الحاجة الى اللجوء الى دراسات السوق المعقدة، ألنتيجة قرب السوق جغرافيا و بالبساطة ن
 (023، ص 0220السوق الداخلي يمكن رصدها بسهولة من قبل المسيرين. ) قدي،  التحوالت على مستوى

                                                                                                     جودة اإلنتاج: سادسا:
إلنتاجي المحدد لمثل هذه المؤسسات يسمح لها بتقديم إنتاج ذو جودة عالية، حيث يعتمد النمط اإن التخصص الدقيق و 

احتياجات المستهلكين، وهو ما يسهل عملية كل مباشر ألذواق و علها تستجيب بشمهنية، مما يجفيها على مهارات حرفية و 
 (22تستجيب بذلك للتقلبات المفاجئة في توفير المنتجات. )بوخاوة وعطوي، مرجع سابق، ص والتطور و  التكيف
 : توفير الخدمات للصناعات الكبرىسابعا
تستجيب لطلبات الصناعات الكبرى بتوفير مستلزمات معينة ) منتجات محدودة، أيدي عاملة..(، حيث تتم  PMEإّن الـ 

هذه العملية عن طريق عقود تسمى التعاقد من الباطن، وعلى سبيل المثال العمالق األمريكي إلنتاج السيارات "جنرال 
ألف  00في العملية التصنيعية ومن بينها  إليهايحتاج ألف مصنع إلنتاج عدد من األجزاء التي  00يتعاقد مع  موتورز"

 عامل.     022مصنع يعمل بها أقل من 
 :(30، ص سابق)حسن، مرجع  باإلضافة الى الخصائص السابقة نذكر

 الالزمة للبدء في المشروع. الرأسماليةالتكاليف  لةضآ -
 السكان.أعداد كبيرة من ة ما يجعلها تغطي مناطق مختلفة و الميزة االنتشاري -
 كثيفة العمالة بحيث تساهم في توفير المزيد من فرص العمل. -
 ملكية فردية أو عائلية أو شركات األشخاص، ما يجعلها أكثر جذبا لالستثمارات الصغيرة. -
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 التحديث.محدودية متطلبات التكنولوجيا والتطوير والتوسيع و  -
 األثر المباشر للعائد في توفير الحاجات األساسية لمالكيها. -
 على المواد األولية المحلية. االعتماد -
 تلبية طلبات المجتمع المحيط. -
   الدور البارز للمرأة فيها. -

       الفرع الثالث: العناصر المكونة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
 (:22فيما يلي )جواد، مرجع سابق، ص  PMEتتمثل العناصر المكونة للـ

 بخانتينونصنفها  الموارد المادية: -أوال
 والتي يجب على المؤسسة امتالكها كاألرض والمعمل والمحل والمكاتب...الخ. مجموعة عناصر ثابتة: -
و التي تتحول الواحدة باألخرى وذلك خالل الدائرة االستثمارية مثل المواد األولية ورأس  مجموعة عناصر متحولة: -

 المال...الخ.
ير المادية، إذ أن العمليات المكونة للشركة في العلم الحديث هي العناصر غ من أهم العناصر الموارد غير المادية: -ثانيا
 الملكية الفردية، الشعار...الخ. رية الرئيسية تتعلق بهذه العناصر ومن هذه الموارد نورد على سبيل المثال:االتج

 من الناحية القانونية تشمل الموارد البشرية:: الموارد البشرية -ثالثا
 والمالكين.المدراء   - أ
 العمال. - ب

 وتحدياتها المستقبلية دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشاكل التي تواجههاالمطلب الرابع: أهمية و 

تصادية التي تستحوذ حاليا على اهتمام كافة دول العالم الصغيرة والمتوسطة إحدى القطاعات االق ل المشروعاتتمث   
درار الدخل التحوالت االقتصادية العالمية، وذلك في ظل التغيرات و  خاصة بسبب دورها المحوري في اإلنتاج والتشغيل وا 

غير أن قطاع االجتماعية لجميع الدول.ا في تحقيق األهداف االقتصادية و التقدم التكنولوجي، باإلضافة الى دورهو  االبتكارو 
قيل على مستويات مختلفة خاصة في الدول النامية سواء المتوسطة ال يخلو من بعض المشاكل والعراالمؤسسات الصغيرة و 

 بالتمويل أو التسويق أو غيرها. تعلق ذلك

 المتوسطةالمؤسسات الصغيرة و  ودور األول: أهميةالفرع 

 أوال: أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
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 المتوسطة في الدول المتقدمةأهمية المؤسسات الصغيرة و   -3
المهم الستيعاب منتجات التي تعد المجال األساسي و و  PMEدعم الـ إقامة و العالم المتقدمة باهتمت الكثير من دول 

مام في الوقت الحاضر يحظى هذا القطاع باهتالتشابك المتبادل بين النوعين، و الصناعات الكبيرة مما يحقق نوعا من 
من الدور المهم لهذه الصناعات في  انطالقاجتماعية في مختلف دول العالم، و االواضعي السياسات االقتصادية و 

ديد من دول العالم مثل اليابان والصين االجتماعية لتلك الدول، فقد أكدت العة في تحقيق األهداف االقتصادية و المساهم
ى مهمة علذا القطاع في تحقيق طفرة نوعية و التشجيع المقدم لهوغيرها على دور الدعم و  ألمانياالواليات المتحدة األمريكية و 

 (.000، ص 0990لهذه الدول ) محروس،  االجتماعيلمستويين االقتصادي و ا
 حيث تكمن هذه األهمية في النقاط التالية:

تدعيم األوضاع التصديرية في األسواق الخارجية و فع الكفاءة اإلنتاجية لتنمية القدرات ر االبتكار و التجديد و  -
 وخاصة الدول حديثة التصنيع.للدول المتقدمة تجاه الدول األخرى،  التنافسية

تجزئتها لوحدات صغيرة الوحدات اإلنتاجية التابعة لها و تحسين فعالية الشركات الكبيرة بإعادة النظر في أحجام  -
 األمامية مع الشركات األم.أعلى، وتدعيم روابطها الخلفية و  ذات كفاءة

جمة عن االنتشار السريع للتقنية في مختلف توفير العديد من فرص العمل الجديدة للحد من مشكلة البطالة النا -
 القطاعات.

المعيشة، مثل خدمات التركيب لناجم عن تحسين مستويات الدخول و اء بالطلب المتزايد على الخدمات و الوفا -
  .تفضيالت األفرادالمتخصصة التي تتأثر باألذواق و  كذا الطلب على السلع االستهالكيةوالصيانة و  اإلصالحو 

 المتوسطة في الدول الناميةأهمية المؤسسات الصغيرة و   -2
نسب قتصادية واالجتماعية و أهميتها في الدول النامية من عدة اعتبارات تتعلق بخصائص هياكلها اال PMEتكتسب الـ 

 ذلك فيما يلي: إيجازيمكن عوامل اإلنتاج والتوزيع المكاني للسكان والنشاط االقتصادي، و  توفر
فنونا إنتاجية بسيطة نسبيا تتميز بارتفاع كثافة العمل، مّما يساعد هذه الدول على مواجهة  PMEتستخدم الـ  -

 البطالة دون تكاليف رأسمالية عالية. مشكل
خدمة عد على تقليل التفاوت اإلقليمي وتحقيق التنمية المتوازنة و باالنتشار الجغرافي مما يسا PMEتتميز الـ  -

 غري المؤسسات الكبيرة بالتوطن أو بالقرب منها أو بالتعامل معها.األسواق المحدودة التي ال ت
تفضيل ات المتخصصة التي ترتبط بأذواق و الخدمبية احتياجات األسواق من السلع و بتل PMEتقوم الـ  -

 العمالء.ا لالتصال المباشر بين أصحابها و المستهلكين بدرجة أكبر من المؤسسات الكبيرة نظر 
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            بدور هام في تنمية المدن الثانوية، مّما يساعد على التخفيف من حدة التمركز العمراني الزائد لعواصم  PMEالـ تقوم   -
 .مدنها الرئيسيةالدول و 

                أساليب إنتاج مكثفة للعمل نسبيا أيضا بماخدم فنونا إنتاجية بسيطة نسبيا و الصناعات الصغيرة تست تمنشآلما كانت و  
ندرة رأس المال في البلدان النامية، فإنها بذلك تكون هي األقدر على تعظيم الناتج عمل و يتماشى مع ظاهرة وفرة ال

التي تميل الى استخدام فنون إنتاجية كثيفة رأس الصناعية كبيرة الحجم و  المنشآت ذلك بالمقارنة معوالعمالة و  الصناعي
 (.22، 0993المال ) صفوت، عوض اهلل، 

              قد وعات الكبيرة العالية التكاليف و تطرقنا الى تجربة التصنيع في البلدان النامية فنجدها تتميز بإقامة العديد من المشر  ذاا  و 
                تكبدت الدول الكثير من األموال لتغطية خسائرها، و قد ترتب على عدم نجاح بعض هذه الصناعات ضياع قدر كبير من 

المتوسطة يعتبر ثم فإن انتشار الصناعة الصغيرة و وال فضال عن اإلبطاء في معدل النمو الصناعي، ومن رؤوس األم
من عشر افي القرن الث بريطانياالخطوة األولى الصحيحة نحو التصنيع في مراحله األولى، وقد قامت الثورة الصناعية في 

 ) محروس اسماعيلالمتوسطة تكثيف الصناعات الصغيرة و شر على غرب أوروبا األخرى في القرن التاسع ع في بالدو 
 (.005صمرجع سابق، 

 المتوسطة: دور المؤسسات الصغيرة و ثانيا
 :(28، ص 0200)ناصر،  فيما يلي PMEيتمثل دور الـ 

 :المساهمة في الناتج المحلي الخام وخلق قيمة مضافة 
 في ثالث اتجاهات: تالمنشآحيث تؤثر هذه   

 الخدمات سواء للمستهلك النهائي أو الوسيط، مما يزيد من الدخل الوطني للدولة.السلع و تعمل على توفير  -
 لعوامل اإلنتاج التي تستخدمها مقارنة مع العمل الوظيفي الحكومي العام. اإلنتاجيةتحقيق ارتفاع في المعدالت  -
 تساهم في التخفيف من اإلسراف على المستوى الوطني. -

  :تعبئة المدخرات 
               ومراكز استثمارية تعمل على تعبئة المدخرات الخاصة باألفراد لتشغيلها داخل االقتصاد الوطني  إنتاجيةر وحدات إذ تعتب

               المدخرات لدى صغار المدخرين وتوظيفها في استثمارات إنتاجية وخدمية و من خالل امتصاص فوائض األموال العاطلة 
المشاركة في أرباحها، أي أن هذه المؤسسات تعد قناة إضافية لجذب المدخرات للمساهمة وتنميتها و والعمل على تشغيلها 

الدخار الخاص في تمويل التنمية تمويل االستثمار على مستوى االقتصاد الوطني، بما يؤدي الى زيادة مساهمة ا في
 التخفيض من درجة االعتماد على االقتراض سواء من الداخل أو الخارج.و 
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 :امتصاص البطالة 
                 تسعى هذه المؤسسات الى توفير العمل للعمال الذين ال يمكن توظيفهم على مستوى المؤسسات الكبرى لكونهم يفتقدون

                تنشط عادة في مجاالت  PMEنظرا لكون الـطلوبة على مستوى هذه المؤسسات، و للمؤهالت العلمية العالمية أو الكفاءة الم
الحرفية التي تتطلب المهارة، فإنها تستقطب األعداد الهائلة رجة كبيرة كالصناعات التقليدية و ال تتطلب المؤهل العلمي بد

عمل جديدة ي تعتبر مصدر رخيص لخلق فرص هف سمن هؤالء، باإلضافة الى كونها ال تتطلب أموال كبيرة في التأسي
 في تخفيض البطالة ومن ثم القضاء على الفقر.تساهم بصفة فعالة   وبالتالي

 :تقديم سلع وخدمات خاصة 
           إن تلبية الحاجات الخاصة ال تتم عبر المؤسسات الكبيرة، فهناك طلبات خاصة جدا ال يمكن تلبيتها من قبل المؤسسات 

بالتالي تترك مهمة عة أو الخدمة، و ضيق سوق هذه السلالكبرى العتمادها على األنشطة التي تحقق وفورات اإلنتاج أو ل
 .PMEللـهذه الحاجات  تلبية
  :توفير احتياجات المؤسسات الكبرى 

  تعتبر هذه المؤسسات سندا أساسيا للمؤسسات الكبرى، فمن خالل التعاقد من الباطن أو المناولة تقيم ارتباطات وثيقة 
بيرة في بعض األنشطة التسويقية والتوزيع المؤسسات الكبالمؤسسات الكبرى سواء المحلية أو الخارجية، فهي تساعد 

صناعة قطع الغيار األمر الذي يمكن المشروعات الكبيرة من التركيز على األنشطة الرئيسية وذلك يؤدي الى و  الصيانةو 
 تخفيض تكلفة التسويق.

 :دعم االستهالك 
منخفضة مقارنة باألجور التي يحصل عليها من المعروف أن العاملين في مثل هذه المؤسسات يحصلون على أجور 

العاملون في المؤسسات الكبرى، حيث أن االستهالك يكون مرتفعا عند أصحاب الدخول المنخفضة، وهذا يزيد من حجم 
بالتالي التوسع في دورة النشاط نتاج واالستثمار، و ترتب عليه توسع دورة اإلنفاق واإلي الطلب الكلي في المجتمع، مما

 دي ورفع معدل النمو كمحصلة نهائية. االقتصا
 :مساهمتها في توسيع القاعدة اإلنتاجية 

           نظرا لكونها تنشط في جميع المجاالت، ونظرا لكونها األكبر في جميع دول العالم، فهي بذلك تساهم في توسيع القاعدة 
 اإلنتاجية للبلد، مما يؤدي الى إحالل اإلنتاج المحلي محل الواردات.

 :مساهمتها في الصادرات                                                                                                  
من الصادرات  35%الى  25%تشير إحدى الدراسات الى أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة قد تساهم بنحو 
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ول ترتكز على في معظم الد PMEات الكبيرة تبقى أكبر ألن الـالعالمية للمواد المصنعة، إاّل أن مساهمة المؤسس
 في تسويق منتجاتها. المحليةاألسواق الداخلية و 

 :)المساهمة في تحقيق التكامل الصناعي بين المؤسسات )المقاولة من الباطن 
              والمؤسسات الكبيرة في أي اقتصاد يعتبر ظاهرة صحية، ومن المقومات األساسية لهيكلها االقتصادي  PMEإن تكامل الـ

يتجلى في تكاملها المباشر مع المؤسسات الكبيرة، وقد حققت كثير من الدول  PMEوقوة دافعة لعملية التنمية، فنمو الـ
فكانت نسبة رقم األعمال من المنتجات  مط في مختلف مؤسساتها،هذا الن إتباعهاالمتقدمة مكاسب اقتصادية جراء 

، معدات نقل 75%، معدات النسيج 60%كالتالي: معدات كهربائية  0992الوسيطة في شكل مقاولة باليابان مثال سنة 
االستهالكي ، وهذه األرقام توضح درجة االعتماد على هذه العملية في اليابان، باعتبارها شكال من أشكال التنظيم %72

 التكامل االقتصادي بين المؤسسات. الوسيط عن طريق التركيب أو التجميع، محققة بذلك
 .استغالل الموارد المتاحة محليا 
 :تقليل التفاوتات اإلقليمية 

خدمة من خالل تحقيق التنمية المتوازنة بين أقاليم الوطن نظرا لتميزها بالقدرة على االنتشار الجغرافي، مما يؤدي الى 
 بالتوطن بالقرب منها. الكبيرة المنشآتسواق المحدودة التي ال تغري األ
 :)تحافظ على األعمال التراثية )الحرفية /  اليدوية 

 حيث تمثل هذه األخيرة أهمية قصوى لالقتصاد خاصة في الجانب السياحي. 
 التنمية. ، مما يسمح بتفعيل دورها في عمليةفتح األبواب لتشغيل الشباب خاصة المرأة 
 :دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التجديد واالبتكار 

          ة من حيث عدد االبتكارات المحققةاالبتكار لدرجة أنها تتفوق على المؤسسات الكبير من مصادر اإلبداع و  PMEتعتبر الـ 
سنوات  3سنة مقابل  0.0كما أنها تطرح هذه االبتكارات على نطاق تجاري في األسواق خالل مدة زمنية تصل الى 

 هذا بالطبع في الدول المتقدمة، حيث أن القدرة على االبتكار أصبحت ميزة تنافسية.كبيرة و بالنسبة للمؤسسات ال
 المتوسطة  المؤسسات الصغيرة و هال التي تواجهالمشاك :الثانيالفرع 
باألخص في الدول النامية، فمنها ما يعّد من المشكالت المتعلقة بالمقومات و  PMEتتنوع المشكالت التي تواجه الـ تتعقد و 

              التسويق، كما يوجد من المشكالت ما يعد من المشكالت ات، وهي مشكالت تتعلق بالتمويل والتكنولوجيا و األساسية للمؤسس
المناخ العام الذي تعمل فيه هذه المؤسسات.                                                                       العامة التي ترجع الى الظروف و 

رغبة في مواجهتها أو على األقل التخفيف من ضغطها  PMEالـ وسوف نتناول كل من هذه المعوقات التي تواجه 
 على هذه المؤسسات حتى تستطيع المشاركة في تحقيق أهداف خطط التنمية. مرالمست
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 :تشمل ما يليو  أوال: المشاكل الداخلية:

  التنظيمية:المشاكل اإلدارية و  -3

دارته، فصاحب المشروع يتولى جميع النواحي ة عدم الفصل بين ملكية المشروع و التنظيمية نتيجالمشكالت اإلدارية و  تنشأ  ا 
  مدير العالقاتؤون حرفته، فهو الُمخطط المالي ومدير المبيعات ومدير األفراد و اإلدارية بخالف النواحي الفنية الخاصة بش

  ال شك أن هذاال يسمح باتخاذ القرار المناسب و هذا يعني بالضرورة عجزه عن أداء هذه المهام بنفس الكفاءة، بما العامة، و 
وع نفسه ويرجع مصدر هذا الفشل اإلداري الى أحد السببين التاليين أو كالهما )أتشي، الفشل اإلداري يعني فشل المشر 

 (:09مرجع سابق، ص 
 جهل صاحب المشروع بأسس التنظيم.          - أ
عدم محاولة االستعانة بآراء المتخصصين في النواحي اإلدارية، إما لنقص اإلمكانيات المادية أو لعدم تقريره ألهمية هذه  - ب

الوجه االستثمارات، أو حرصه على االحتفاظ بأسرار العمل أو لعدم االعتراف بالعجز لمباشرة األعمال اإلدارية على 
                      السليم.

 ات التمويلية:المعوق -2
                 المتوسطة   ة التي تواجه المشاريع الصغيرة و توصلت دراسات عديدة الى أن عدم كفاية االئتمان يعتبر أحد العقبات األساسي 

إذ وجد أن عدد قليل من هذه المشاريع يحصل على االئتمان من مؤسسات اإلقراض، وتعتمد هذه المشاريع في الجزء 
غيل، وهذا النوع من تمويل عمليات التشالمدخرات الفردية والعائلية في تأسيس و من احتياجاتها التمويلية على  األكبر

عنه مجموعة من القيود التي تؤثر على كفاءة المشروع باإلضافة الى عدم توفر هذه المبالغ بالحجم  التشغيل تنجر
ذا النوع من تعتبر معدالت الفوائد في هغير الرسمي، و  الى سوق االقتراض المطلوب، وقد تلجأ هذه المشاريع أيضا

أصحاب القروض في الضمانات المالية لتأمين عمليات االقتراض، أما فيما يتعلق بدور  يتشددالقروض مرتفعة جدا و 
ل البنوك الصغيرة في البلدان النامية، فقد بينت دراسات عديدة أن عدم قدرة أو قبو  البنوك التجارية في تمويل المشاريع 

 أو توسيعها راجع لألسباب التالية:    تمويل هذه المشاريع سواء عند إنشاءها
  المتوسطة القائمين على المشاريع الصغيرة وانعدام الثقة في. 
 للمشروع من  االئتمانيةالتشغيلية مما يعيق القدرة على تقدير الجدارة رة على توفير البيانات المالية و ضعف القد        

 البنك أي صعوبة إعداد دراسة الجدوى.قبل 
 .ضعف الضمانات المتوفرة الالزمة لتقديمها الى البنوك للحصول على التمويل 
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  إّن معظم المشاريع الصغيرة تعمل في القطاع غير الرسمي وليس لها سجالت ضريبية مما يزيد من مخاطر           
 التعامل معها.

  المعامالت البنكيةاإلدارية في نقص الخبرة التنظيمية و. 
 كما نجد أن أصحاب المشاريع الصغيرة أيضا يتجنبون التعامل مع البنوك وذلك لألسباب التالية:

 .ارتفاع تكلفة التمويل، تدخل البنك في اإلدارة 
  عدم كفاية التمويل المتاح.نسبة المديونية و 
  .عدم القدرة على االستجابة لمتطلبات البنوك من ضمانات 

 العمالة الفنية المدربة:مشكالت  -1

                  يرجع ذلك الى و  PMEهم المعوقات التي يواجهاها قطاع أية المدربة من القوى العاملة من يعتبر نقص العمالة الفن
 :(05) لخلف، مرجع سابق، ص األسباب التالية 

  عدم توافقه مع احتياجات الـ ضعف مستوى التدريب المهني وPME. 
  زيادة الطلب على العمالة الماهرة بالنسبة للمؤسسات الجديدة، قد أدى الى انتقال العمالة من المجاالت التي تعمل فيها              

               وظيف عمالة غير ماهرة باستمرار وتحمل مشكالت الى المجاالت التي تعرض عليها أجورا أعلى، وينتج عن هذا ت
 ال عن دفع أجور مرتفعة لبعض التخصصات النادرة لضمان استمرار نشاطها.أعباء تدريبهم، فضو 
 االعتماد على العمالة الوافدة، وعزوف العمالة الوطنية عن العمل في الـ PME .خاصة اإلنتاجية 
 هرة وتدريبهم أثناء العمل، غير أنه في كثيريضطر صاحب المؤسسة الصغيرة والمتوسطة الى توظيف عمالة غير ما 

 العمل. إتقانمن األحيان ما يترك العامل وظيفته بمجرد 

 مشكالت الخامات و مستلزمات اإلنتاج:   -0

عدم توفرها في األسواق المحلية بشكل دائم حيث تتمثل في ج بصفة خاصة في المواد األولية و تشمل مستلزمات اإلنتا
المتوسطة حيث أن معظم المشروعات الصغيرة و ارتفاع أسعار هذه المواد، عدم توفرها في األسواق المحلية بشكل دائم، 

المواد، مما  كذلك عدم توفر أجهزة أو مؤسسات تتولى عملية االستيراد لهذههذه المواد من الخارج، و استيراد  تعتمد على
يؤثر بالتالي على إنتاجية هذه المشروعات، وقد يعود عدم توفر هذه المواد الى أحد األسباب التالية ) بشارات، مرجع 

 (:23سابق، ص 
 .احتكار تلك المواد من قبل المحتجزين المحليين 
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  خصوصا المواد الخام.ارتفاع تكلفة المدخالت و 

                                                                         البنية األساسية: و  نقص الخدمات العامةكل النقل و مشا -9
الصناعية الصغيرة في نقل خدماتها األولية من مصادرها أو منتجاتها النهائية الى األسواق  تالمنشآهناك مشاكل تقابل 

تجهيز المكان للنشاط، باإلضافة الى ذلك فإن الكثير و  محل المناسببتكاليف مناسبة، كذلك هنالك مشاكل األرض أو ال
من المنشآت الصناعية الصغيرة قائمة على أطراف القرى، أو داخل المدن الصغرى، خاصة الدول النامية التي تفتقر الى 

 تالمنشآلنشاط، وقد يعمل بعض أصحاب الطاقة الكهربائية الالزمة لممارسة االنظيفة وخدمات المجاري و مصادر المياه 
أحيانا بطرق غير رسمية فتصبح تكلفتها باهظة األمر الذي نفسهم بطرق خاصة و هذه الخدمات ألالصغيرة على تهيئة 
 أو استدانتهم. اليايتسبب في تعسرهم م

                                                                                              مشكالت العقار الصناعي: -6
                       المناسب إلقامة المؤسسة بسبب ارتفاع أسعار العقاركبيرة في إيجاد المكان الدائم و  غالبا ما يجد المستثمر الجديد صعوبة

 ه.انعدامه أو انعدام مالئمتأو 

ففي البلدان النامية ال تتولى الحكومات إقامة مناطق مهيأة خاصة ألغراض الصناعة مكتملة البنية التحتية بالخدمات 
بنية يقع على عاتق المستثمر األئم و األساسية إلقامة المؤسسات المعنية، ومن ثم العبء األكبر في تدبير المكان المال

ى المتمثلة في )أتشي، مرجع رأسماله، هذه باإلضافة الى بعض الصعوبات األخر منه تجميد جزء من  مما يتطلب نفسه
 (:  08ص    سابق

 طول مدة منح األراضي )العقار( المخصصة لالستثمار. -
 الرفض دون مبرر في كثير من األحيان لعدد من الطلبات. -
 عدم مالئمتها. فاع أسعار األراضي والمباني أو انعدامها أوارت -
                        PMEعدم توفر مناطق صناعية مجهزة بالمستلزمات األساسية المطلوبة لتشجيع االستثمار في الـ باإلضافة الى -

وسائل االتصال، حيث ال تلبي مثل هذه القضايا اإلنتاج مثل الطاقة الكهربائية والطرق و على تقليل تكاليف 
على وجه الخصوص أسعار األراضي اليف التأسيسية و عن ارتفاع التك الحد األدنى المطلوب للمؤسسة، ناهيك

  في المناطق الصناعية.

                                                                                                         مشكل التسويق:   -0
 أو  محالة الحتماالت التوقف المؤقتلتصريف منتجاته يعرضه ال إليهاأسواق يتوجه  إيجادإّن فشل المشروع الصغير في 
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 المهارات وى المشروعات الصغيرة من ناحية وعدم توافرالنهائي أيضا، ويرتبط هذا األمر بنقص الوعي التسويقي على مست
                              القادرة على انجاز هذه المهمة الشاقة من جهة أخرى.                                                  

 (:02يمكن تلخيص أهم المشكالت التسويقية التي تعاني منها المشروعات الصغيرة فيما يلي ) المرجع السابق، ص و 

 انعكاسات ذلك على كفاءة المشروع.عض المنتجات و و تقلب الطلب على بانخفاض أ 
 قنوات التوزيع المطلوبة.و  محدودية األماكن المخصصة للعرض 
  حصولهم على هوامش توزيع عالية.استغالل التجار والوسطاء للمشروع الصغير و 
  العمالة.ات الخاصة بسبب مشكالت الخامات و الخدمانخفاض جودة السلع و 
 المقاييس السليمة.واصفات و مالالى التصميمات و  االفتقار 
  تحديث المشروع بمعلوماته عن األسواق.عدم القيام بالبحوث التسويقية وتحديد و 
  روعات البديلة المنافسة بشكل مستمظهور المشر. 
 .محدودية المعرفة باألساليب التسويقية المعاصرة 
  المتوسطة على المنافسة.مشروعات الصغيرة و قدرة منتجات الضعف من يارتفاع تكاليف اإلنتاج مما 
 .ضعف القدرة على دخول أسواق التصدير 

 المشاكل الخارجية:  :ثانيا

 مشكالت المحيط الجبائي: -3

             التقدير الجزافي ألرباحهم في كثير توسطة من ارتفاع أسعار الضريبة و المة و يعاني الكثير من أصحاب المؤسسات الصغير 
يترتب على ذلك دخول صاحب المؤسسة م إمساكهم دفاتر حسابية منظمة. و الحاالت، وهذا ناتج في الغالب عن عدمن 
لجان الطعن، وقد ينتهي األمر جان الداخلية و اإلحالة الى اللّ إلجراءات لالعتراض على التقدير و سلسلة طويلة من ا في

(.                                                                                          03ابق، ص تأييد تقدير مصالح الضرائب )لخلف، مرجع سالطعن و  برفض
ذا أيضا الى يرجع هلنشاط، و التوقف عن ااحب المؤسسة على الوفاء بالدين ويضطر الى إعالن إفالسه و وقد يعجز ص

ارتفاع الضغط الجبائي.                        سات في طورها االستغاللي و المؤس الضرائب المطبقة على أنشطة هذهنسب اقتطاع الرسوم و 
آالت أو إجراء توسعات في كما يشكل هذا الدين قيدا على المؤسسة في حالة الرغبة من االقتراض من البنوك لشراء 

تحدث في أسعار المواد  تيكما أن مأمور الضرائب ال يأخذون في الحسبان عند تقديرهم للضريبة التغيرات ال النشاط.
 التي تحدث في الطاقة المستخدمة، حيث غالبا ما يفرضون الضريبة على أساس الطاقة اإلنتاجية الكاملة. التغيراتالخام و 
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هذا و  جدد إذا رغبوا في إنشاء مؤسسةإن مشكلة الضرائب تعد من بين أهم العراقيل التي قد يواجهها المستثمرون ال
 (.03ص بدايته فاشلة )لخلف، مرجع سابق، التي من الممكن أن تجعل نشاطهمتي تقع على عاتقهم و اإلضافية ال للتكاليف

 المعوقات الحكومية: -2
تظهر المعوقات الحكومية بوضوح في الممارسات المختلفة للسياسات الحكومية لصالح المشروعات الكبيرة، ونجد أن أنشطة 

                       االمتيازات الجمركية لحكومة لها، مثل الصرف األجنبي و التي تقدمها ا المشروعات الكبيرة تحصل على المنافع المباشرة
اإلعفاءات، حيث أن سياسة الحكومة ال تحمي المشروعات الكبيرة من المنافسة األجنبية فحسب بل من منافسة و 

المطالب البيروقراطية شأنها في ذلك كومية و رة تواجه نفس اللوائح الحالمشروعات الصغيرة أيضا، كما أن المشروعات الصغي
 المشروعات الكبيرة. شأن

 قلة الخبرة:نقص المعلومات والبيانات و  -1

االفتقار الى الخبرة التنظيمية التي ومات و المتوسطة نقص المعلالتي تقابل المشروعات الصغيرة و  من المشاكل الخطيرة
لنقص في المعلومات واضحا يظهر اتساعدهم في التوسع في أعمالهم والنمو و  تمكن أصحابها من مواجهة مشاكلهم أو

للظروف المحيطة بنشاط الصناعات الصغيرة في البلدان النامية ال يمتد ألكثر من شؤون حرفته أو صناعته لذلك  بالنسبة
في بلدهم فيتفاجؤون بها ترتفع الصغيرة قد ال يدرون شيئا على اإلطالق بالنسبة التجاهات األسعار  المنشآتفإن أصحاب 

 أو تنخفض دون سبب معروف لديهم.
 المنافسة:   -0

ز منافسة شديدة من قبل المؤسسات المماثلة أو المؤسسات الكبيرة وحتى األجنبية، فالمؤسسات الكبيرة تتمي PMEتواجه الـ 
المتخصصة، كل هذه العوامل والعمالة المدربة و بالقدرات العالية في اإلنتاج والتسويق والتمويل والتكنولوجيات واإلدارة 

 نييرة على حساب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ) خوني وحسالصالح المؤسسات الكبالمنافسة غير متكافئة و    تجعل
 (.25ص ، 0228مرجع سابق

 الفرع الثالث: التحديات المستقبلية التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
رات التي مست األنظمة واألدوات االقتصادية في العقد األخير من العشرين في إعادة تشكيل معادلة لقد أسهمت التغي

من متغيرات في التكنولوجيا واالتصال والمنافسة سيؤدي الى حدوث تعديالت  مالقوى االقتصادية عالميا، فما يشهده العال
جذرية على توجهات منظمات األعمال خاصة التي تنشط في المحيط العربي والتي أصبح لزاما عليها التكيف مع تحديات 

  .(02، ص 0220أفريل  08-02القرن الجديد من أجل البقاء واالستمرارية )برودي، 
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 لمية التجارةأوال: عا
سعت دول العالم الى توسيع دائرة التجارة الدولية وجعلها عالمية وذلك من خالل إنشاء االتفاقية العامة للتجارة والتعريفة 

، التي تسعى الى خلق وضع تنافسي دولي في التجارة 0995الجمركية، والتي حلت محلها منظمة التجارة العالمية سنة 
ادية في التوظيف الكامل لموارد العالم وزيادة اإلنتاج المتواصل واالتجار في السلع والخدمات يعتمد على الكفاءة االقتص

مما يؤدي الى االستخدام األمثل لتلك الموارد مع الحفاظ على البيئة وحمايتها ودعم الوسائل الكفيلة لتحقيق ذلك وبالتالي 
وزيادة نطاق التجارة العالمية مما يحدث تعظيم الدخل  لتقسيم العمل الدوليضمان توسع اإلنتاج وخلق أنماط جديدة 

القومي العالمي ورفع مستويات المعيشة من خالل زيادة معدالت نمو الدخل الحقيقي وتوفير الحماية المناسبة للسوق 
موا في التجارة ومحاولة إشراك الدول النامية واألقل نالدولي لجعله يعمل في بيئة مناسبة ومالئمة لمختلف مستويات التنمية 

 من خالل توسيع دائرة المنافسة. PMEالدولية بصورة أفضل    وهذا ما يضر الـ
 التكنولوجيا ثانيا: ثورة المعلومات و

تميز النظام االقتصادي العالمي الجديد بوجود ما يطلق عليه باسم الثورة الصناعية الثالثة، والتي تمثل ثورة علمية في 
كثيفة المعرفة وعليه فقد أصبحت ثورة المعلومات والتكنولوجيا تمثل  والمواصالت والتكنولوجياالمعلومات واالتصاالت 

األساس المادي للنظام االقتصادي الجديد، حيث أنها أصبحت تلعب دورا محوريا في تشكيله ومحرك التغيير في جميع 
نسبة ألسواق العالم هو تقارب هذه األسواق بشكل أجزائه والداللة التي تعكسها مخرجات ثورة المعلومات والتكنولوجيا بال

كبير وتغيير شكل الملكيات وتشجيع االندماجات بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في محاولة منها لمواجهة التحديات 
 التي يعكسها التغير السريع في تكنولوجيا الحاسب اآللي وتناقض قيمة المعلومات بمرور الزمن.

 ال ثالثا: عالمية االتص
لقد أدى التقدم الفني في مجال االتصاالت والمواصالت وتبادل المعلومات والتقنيات الحديثة والفضائيات الى طي 

المسافات وهذا جعل العالم قرية صغيرة تالشت فيها المسافات جغرافيا وحضريا، وأصبحت الشركات والمؤسسات تعمل في 
هر في دولة ما نجده في نفس اللحظة يطرح في جميع أسواق دول العالم بيئة عالمية شديدة التنافس، فالُمنَتج الذي يظ

 .االنترنيتواألقمار الصناعية، أو من خالل شبكات سواء من خالل الفضائيات 
 رابعا: الخصخصة

والتي تعني أن اإلطار العام لمسيرة االقتصاد العالمي في القرن الواحد والعشرين هو نظام شبه واحد قائم على عمل آليات 
 السوق وفعاليات جهاز الثمن وتفاعل قوى العرض والطلب.   

                                                                                                   خامسا: القدرة التنافسية للمؤسسات
إذ أن أكثر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمتعا باالمتيازات هي تلك القادرة على تحقيق الريادة التكنولوجية في مجالها 
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   وبالتالي القادرة على التفاوض من أجل الحصول على أسعار أعلى لمنتجاتها، ومن جهة أخرى تجبر المنافسة في تكلفة
 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مواصلة خفض أرباحها وأجورها ومعايير عمالتها لكي تظل في نطاق المنافسة.  

ولقد بدأت الممارسات التصنيعية الجيدة االلتزام بالمواصفات ومعايير الجودة تكتسب أهمية يستلزم وجود قوة عاملة متعددة 
المهارات ولديها محفزات عالية على طول سلسة القيمة، ويعني ذلك ضمنيا زيادة الحواجز المفروضة على دخول األسواق 

سطة على مستوى العالم تزداد هذه الحواجز بالتأكيد في حالة الدول النامية واألقل والمتو بالنسبة لمعظم المؤسسات الصغيرة 
 في التحديث التكنولوجي. PMEتقدما، كما تعني أيضا تحسين فرص مجموعة مختارة من الـ

 المتوسطة آليات تمويل المؤسسات الصغيرة و المبحث الثاني:
أحجامها، إذ تحتاج المؤسسات الى المؤسسات بمختلف أنواعها و  يعد التمويل من أساسيات إنشاء وتشغيل وتوسيع    

وظائفها المعتادة، لهذا جاتها المالية للقيام بأنشطتها و هذا من أجل تغطية مختلف احتياالتمويل بأشكالها المختلفة، و  أدوات
بصفة خاصة، نظرا المتوسطة لى المؤسسات الكبيرة بصفة عامة وعلى المؤسسات الصغيرة و تؤثر مشاكل التمويل ع
 بها هذه المؤسسات. للخصائص التي تتميز

                          نموهاوسطة تواجه مجموعة من المعوقات والمشاكل التي تعيق نشاطها و المتأن ذكرنا أن المؤسسات الصغيرة و قد سبق و و 
           خرى تبعا الختالف الظروف االقتصادية درجة حدتها تختلف من دولة الى أع مراعاة أن نوعية هذه المشاكل و تطورها ، مو 

 الخاصة بكل دولة.
لذلك ارتأينا في هذا  ،من أهم اإلشكاليات التي تواجه هذا النوع من المؤسسات PMEوكما رأينا أن إشكالية تمويل الـ

ليات التي اآلأهميته بالنسبة للمؤسسات بصفة عامة، ومن ذلك التطرق ألهم مويل و ماهية الت التطرق الى الى المبحث
 في الحصول على التمويل. PMEالـ تعتمد عليها

 المطلب األول: ماهية التمويل 
في أي مؤسسة اقتصادية سواء تعلق األمر بحجم األموال أو مصدر  واالستراتيجيةيعتبر التمويل من القرارات الهامة     

االستغالل في المؤسسة وال غنى عنه الستمرارية النشاط تمويل عصب كل من عملية التجهيز و الحصول عليها، فال
في ويتحدد خيار المؤسسة التمويلي  ،هو خارجي موال فمنها ما هو داخلي ومنها ماالحصول على األ وتختلف مصادر

 .إليهجوء الذي يتم اللّ  مصدرالتمويل تبعا لعدة عوامل أهمها تكلفة المال وال مجال اختيار مصدر
نجد أن هذا النوع من المؤسسات ينطوي على خصوصيات مميزة تحد من الخيارات التمويلية  PMEوبالرجوع الى الـ

ل تكاليف مصادر األموال التي تعتبر كبيرة المتاحة لها نتيجة لصغر حجم رأس مالها من جهة، وضعف قدرتها على تحم
بالنسبة للقروض البنكية، لذلك يجب أن تخص بمصادر تمويل تراعي فيها هذه الخصوصيات وتكييف   كما هو الحال
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، وحساني خوني)الغير كبيرة  المصادر التقليدية مع إمكانيات وقدرات هذه المؤسسات كأسعار الفائدة المخفضة والضمانات
 (.82، ص سابقمرجع 

 ومصادره الفرع األول: تعريف التمويل
 أوال: تعريف التمويل 

إن وظيفة التمويل تعتبر من أهم وظائف المؤسسات المالية، حيث أنها تقدم لذوي العجز المالي قروضا تفك بها ضيقتها 
ن القيام بدراسة مالية للمشروع متزيد في حركة النشاط االقتصادي وكما أن المؤسسة القائمة بالمشروع ال بد لها  وبذلك 

 التي نذكر منها:ليه، وقد تعددت تعاريف التمويل و كيفية الحصول عوتقدير مبلغ االحتياج و 
الحصول بة للحصول على األموال واختيار وتقسيم تلك الطرائق و يعرف التمويل على أنه "البحث عن الطرائق المناس -

 (.02، ص 0220نوعية احتياجات المؤسسة )ساكر،ية و األفضل بينهما بشكل يناسب كمالمزيج  على
                     تكوين رأس المال الثابتن أجل إنفاقها على االستثمارات و م -السيولة النقدية –كذلك يعرف على أنه " توفير األموال  -

 االستهالك. بهدف زيادة اإلنتاج و 
ومستمرة من طرف المساهمين ها تحت تصرف المؤسسة بصفة دائمة ويعرف بأنه " عملية تجميع لمبالغ مالية ووضع -
المالكين لهذه المؤسسة، وهذا ما يعرف برأس المال االجتماعي، فهو إذن تدبير الموارد المالية للمؤسسة في أي وقت  أو

 0223،ق، ويمكن أن يكون التمويل طويل، متوسط وقصير األجل" ) خوني وحساني، مرجع سابإليههناك حاجة  تكون
 (.90ص
             كما يعرف بأنه " مجموعة من القرارات حول كيفية الحصول على األموال الالزمة لتمويل استثمارات المؤسسة، وتحديد -

                              األموال المملوكة من أجل تغطية استثمارات المؤسسة مثل من مصادر التمويل المقترضة و المزيج التمويلي األ
 (.02،ص0998والحمزاوي،  )الشيخي

                من خالل هذه التعاريف يمكن استخالص أن التمويل هو توفير حجم من األموال الالزمة للقيام بالمشاريع االقتصادية
 تطويرها في الوقت المناسب حسب حاجة المؤسسة و يكون ذلك إما داخليا أو خارجيا.و 

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطةتمويل  مصادرثانيا: 
في مجموعتين: المصادر الداخلية والمتمثلة في التمويل الذاتي، والمصادر الخارجية  PMEيمكن تصنيف مصادر تمويل الـ

 والمتمثلة في مصادر االقتراض المختلفة. 
 التمويل الداخلي:مصادر  -3

                        هو الذي يعرف ل الذاتي، و وهو ما يعرف بالتموي إن تمويل احتياجات المؤسسة يجب أن يولد وينشأ من المؤسسة ذاتها
 على أنه قدرة المؤسسة لتمويل نفسها من خالل كل العمليات التي تقوم بها.
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أن التمويل الداخلي يمكن الشركة من تغطية االحتياجات المالية الالزمة لسداد الديون، وتنفيذ  Depallesويرى 
 قدي المتولد عن العمليات الجاريةمالية وزيادة رأس المال العامل، ويشمل التمويل الداخلي الفائض الناالستثمارات الرأس

وكذلك ثمن بيع األصول غير المستخدمة حيث يشكالن القدرة الذاتية للمؤسسة على التمويل من مصادرها الداخلية دون 
 (.382، ص 0220جوء الى مصادر خارجية )حنفي، اللّ 

 تتمثل أساسا في التمويل الذاتي.اتج عن دورة االستغالل للمؤسسة و نأي مصدرها 
 التمويل الذاتي: -
 هذه العملية ال تتم إاّل بعد الحصول ة لتمويل نفسها من خالل نشاطها و يعرف التمويل الذاتي على أنه إمكانية المؤسس                    

 المؤونات. و كاتاالستهالردا داخليا للمؤسسة وهما عنصرين هامين يعتبران مو  إليهاعلى نتيجة الدورة، هذه النتيجة يضاف 
               ويعرف أيضا بأنه قدرة المؤسسة في استعمال المورد الجديد المتحصل عليه من نشاطه واالحتفاظ به لتمويل مشاريعها 

               االستثمارية بنفسها، كما ينظر اليه بأنه الفائض اإلجمالي لالستغالل المتحصل عليه خالل نشاط المؤسسة وتعتمد عليه 
 .(Stephane ,1996,p 85)ة المؤسسة لتمويل مشاريعها المستقبلي

 :مصادر التمويل الذاتي 
 ن العناصر التالية:إن التمويل الذاتي باعتباره موردا هاما للمؤسسة يتكون م

 رباح.المؤونات، االحتياطات، األ ،االستهالكات
                  

 
 على حدى: وسنحاول فيما يلي شرح كل عنصر

  :للعمال أو الشركاء وهذا بعد طرح االهتالكات وهو الجزء من األرباح الصافية الغير موزعة األرباح المحتجزة
االحتياطات القانونية، فاإلدارة والمساهمين يفضلون حجز جزء من األرباح إلعادة استثماره في الشركة و  والمؤونات

 على األموال التي يستثمرها حملة األسهم، لكن توجد عوامل قد تعيق هذا االختيار:   وتوزيع عائد مناسب
 األرباح المعتمدة من طرف الشركةسياسة توزيع   -
 تدني االيرادات في فترة زمنية معينة  -
 .التوجه نحو االستثمارات الضخمة التي تتطلب أمواال ضخمة ال تكفي األرباح المعاد استثمارها في تغطيتها  -
            فالمؤسسة الصغيرة والمتوسطة التي ترغب في توسيع نشاطها اإلنتاجي خاصة الحديثة منها تكون غالبا غير قادرة على  

            الحصول على األموال من مصادر خارجية، وبالتالي فإنه من األفضل لها االعتماد على األرباح المحتجزة لمقابلة النمو 
 (.222) توفيق، بدون ذكر السنة، ص ج ثم تبدأ في توزيع األرباح حتى تبلغ مرحلة النض

التمويل الذاتي= االهتالكات + االحتياطات + المؤونات + األرباح 
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 :تعبر عن األموال المجمعة من طرف المؤسسة والتي تقتطعها من طرف األرباح المحققة وغير الموزعة  االحتياطات
 والتي يضعها الشركاء تحت تصرف المؤسسة، في حساب خاص بها.

 :يمكن تعريف المؤونات على أنها " مبالغ مالية ترصد لمقابلة انخفاض غير عادي في قيمة األصول"  المؤونات  
           من القانون التجاري الجزائري، فإن المؤسسة تقوم بتخصيص مبالغ مالية وذلك بغض النظر عن نتيجة  208وطبقا للمادة 

لمواجهة النقص المتوقع في قيمة المخزون نتيجة االنخفاض في  دورة اإلستغالل )ربح أو خسارة( وهذا لتكوين مؤونات
                                             ق المالية )السندات( والعمالءلف الذي يلحق ببعض عناصر المخزون، وتدهور الحقوق مثل األوراأو الت األسعار

                       األعباء الناتجة عن حوادثة لتغطية الخسائر أو األخطار و جهالمو  والمبالغ) العمالء المشكوك فيهم( ومؤونات األعباء 
نازعات مع المتعاملين مع خسائر على القضايا والم: نذكر األعباءخالل السنة، ومن هذه الخسائر و متوقعة أو معلومة 

 الضمانات الممنوحة للعمالء...الخ. المؤسسة
أما إذا كان العكس فإن المؤونات  هذه الحاالت فبإمكانها تغطيتها بواسطة المؤونات،وبالتالي فإذا واجهت المؤسسة إحدى 

    تحت تصرف المؤسسة بعد إخضاعها للضريبة، وتدخل في حساب التمويل الداخلي. تبقى
 :القيمة المحاسبية ألصل من األصول ناتج عن استعماله صتناق تعرف اإلهتالكات على أنها " عملية اإلهتالكات                      

الك يتعلق عادة تفإن اإله صأخرى، ولصعوبة قياس هذا التناق ثارآلمن أو عن التطور التكنولوجي أو عن الز  أو
 بتوزيعه على مدى حياة قيمة األشياء القابلة لالهتالك و يتميز بميزتين أساسيتين:  

 غير قابل لالسترجاع. -
 يسجل تناقص بعض األصول الثابتة. -

ويلعب اإلهتالك في المؤسسة دورا اقتصاديا يتمثل في اهتالك متتالي لالستثمارات ودورا ماليا يتمثل في عملية إعادة 
األموال المستثمرة في األصول الثابتة بهدف إعادة تجريدها في نهاية حياتها اإلنتاجية، حيث يتم حجز المبالغ  تكوين

وبصفة عامة يقصد به رؤوس األموال التي  يل ذاتي الى يوم صرفها.السنوية، لذلك تبقى تحت تصرف المؤسسة كتمو 
 من خالل قيامها بمختلف األعمال، ويمكن تقسيمها الى قسمين: تتولد داخل المؤسسة

 مصادر تهدف الى توسيع الطاقة اإلنتاجية للمؤسسة وتنميتها. -
  مصادر تهدف الى المحافظة على الطاقة اإلنتاجية للمؤسسة. -
 .المصادر تتمثل في الفائض المحتجز إلعادة استثماره مرة أخرىوهذه 
 :رجيامصادر التمويل الخ -2

 :(058، 050، ص ص 0228) خوني وحساني،  المختلفة والتي نجد من بينها القروضوتتمثل في مصادر 
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 :االقتراض من األهل واألقارب                                                                                                                 
عند بداية االستثمار أو عند توسيعه يقوم األفراد باستخدام مدخراتهم الشخصية لتمويل مشاريعهم، وفي ظل نقصها 

األصدقاء لالقتراض وسد عجزهم المالي، إاّل أن االقتراض منهم يترتب عليه وعدم كفايتها يلجؤون الى األهل واألقارب و 
عدة نتائج سيئة تؤدي الى التدخل والخلط بين العالقات الشخصية وعالقات العمل واتخاذ قرارات عكسية تؤثر على 

 استقاللية المؤسسة ونشاطها، ومن بين العيوب نذكر:
 لى أداء المؤسسة. عمل مما يؤثر عالشخصية وعالقات الالخلط بين العالقات  -
نشوء عالقة ذات طابع شخصي بين صاحب المؤسسة والمقرضين )األهل واألصدقاء( تؤثر على استقاللية  -

 المؤسسة.
  :االقتراض من البنوك التجارية 

وتقديم القروض الالزمة لها لمجابهة احتياجاتها التمويلية، على  PMEلتمويل الـ تعتبر البنوك التجارية المصدر األساسي
بنوك متخصصة في تمويل هذا النوع من المؤسسات وحتى البنوك األخرى توجد بها فروع متخصصة لهذا  دأنه يوج

سسة الغرض. وتقدم البنوك قروضا صغيرة ولمدة زمنية قصيرة بضمان موجودات المؤسسة أو بناء على سمعة مالك المؤ 
 ومصداقية القرارات التي يتخذها وما حققته من نجاح.

  الهيئات والمؤسسات المتخصصة في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطةقروض 
الحكومية منها وغير الحكومية من خالل قروض شبه مجانية  PMEتقوم المؤسسات والهيئات المتخصصة بتمويل ودعم الـ

بأسعار فائدة بسيطة وبدون ضمانات وعلى الرغم من أهمية هذه المؤسسات والهيئات فإن مساهمتها محدودة وتحكمها 
 إجراءات بيروقراطية كبيرة خاصة في بلدان العالم الثالث، ومن أمثلتها ما يلي:

 إدارة المشروعات األمريكية.  -
 مؤسسات الدعم والتمويل المتخصصة لتمويل هذه المؤسسات في الهند وأندونيسيا. -
 هيئات الدعم في اليابان. -
الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب ووكالة دعم وترقية هيئات الدعم والتمويل في الجزائر والمتمثلة في  -

 االستثمار.
 ة األردنية...الخ.نهر األردن في المملكبنك اإلنماء الصناعي، مؤسسة اإلقراض الزراعي ومؤسسة  -

 ة:ل من المصادر الخارجية غير الرسميالتموي 
يعتبر هذا النوع من التمويل من أكثر المصادر شيوعا لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة في الدول النامية 

وذلك بسبب التعقيدات التي يجدها أصحاب هذه المؤسسات في الحصول على التمويل من الجهات الرسمية.                
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ن خالل قنوات تعمل غالبا خارج اإلطار القانون للدولة، حيث يأخذ هذا والتمويل غير الرسمي هو ذلك التمويل الذي يتم م
بن ه من األشكال )وغير  واالئتمانالتمويل مجموعة من األشكال كالتمويل من األصدقاء واألقارب، جمعيات تناوب االدخار 

 (.22، ص0223ماي  08-05، عمارة
 :االئتمان التجاري      

يشير االئتمان التجاري الى تسهيالت السداد التي يحصل عليها المشروع الصغير من الموردين، وقد يرى البعض أن 
االئتمان التجاري يقتصر على تسهيالت السداد التي قد يحصل عليها المشروع في حالة تمويل مشتريات المواد ومستلزمات 

يمكن النظر الى االئتمان التجاري نظرة شاملة تشمل كافة أنواع تسهيالت  اإلنتاج السلعية ويسدد ثمنها خالل سنة، إاّل أنه
السداد التي يحصل عليها المشروع الصغير بصرف النظر عن مدة التسهيالت ونوع البضاعة، فيمكن أن تشمل المواد 

صول عليه من الموردين مستلزمات اإلنتاج السلعية كالمعدات واآلالت واألجهزة، وبالتالي فاالئتمان التجاري يمكن الح
ن كانت الترتيبات الخاصة االمتيازق انحة للعالمة التجارية أو صاحبة حكالشركات الم ، تجارة الجملة أو التجزئة، وا 

بالسداد في حالة المعدات واألجهزة والسيارات واألثاث، من األموال الثابتة تختلف عن إجراءات السداد في حالة االئتمان 
ففي تلك الحالة قد يشترط المورد عدم نقل ملكية المعدات أو األصول الثابتة المباعة على المشتري إاّل التجاري البسيط، 

 بعد استكمال عمليات السداد وذلك بتوفير قدر مناسب من ضمانات السداد.
 :االئتمان المصرفي   

سات المصرفية مصدرا آخر من مصادر تشكل التسهيالت االئتمانية التي يمكن الحصول عليها من البنوك التجارية والمؤس
التمويل، الذي يمكن صاحب المشروع أن يحصل على ائتمان مصرفي قصير األجل أو طويل األجل، واألمر يتوقف عن 
طبيعة حاجة المشروع وهل سوف يكون تمويل مشتريات المشروع من مستلزمات اإلنتاج السلعية أو لتمويل عجز مؤقت 

طية التزامات واجبة السداد قصيرة األجل مثل سداد أجور العمال، وفي تلك الحالة يكون االئتمان في السيولة النقدية أو تغ
المصرفي المطلوب قصير األجل، أما في حالة تمويل مشتريات المشروع من المعدات واآلالت والمباني فإن االئتمان 

ويتعهد صاحب المشروع بسداد القرض والفوائد  المطلوب هو طويل األجل وفي تلك الحالة يقوم البنك بالتمويل المطلوب
المستحقة، ويخضع حجم االئتمان وشروطه وسعر الفائدة لعملية تفاوض بين البنك أو المؤسسة المالية وصاحب المشروع 

 (.      022، 009)عبد المطلب، مرجع سابق، ص ص، 
 الفرع الثاني: أهمية التمويل  

                استمرار المؤسسة االقتصادية، حيث يعد ضرورة التمويل عنصر أساسي في بقاء و  أنمن خالل التعاريف السابقة نالحظ 
                                                      أن المال هو قوام األعمال".  "حتمية للبلد في أي مشروع كان، وهذا حسب المقولة 
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تثماراتها بإعادة صيانة آالتها ة بعمليات توسع فهي بحاجة الى تجديد اسفتكمن أهمية التمويل خاصة عند قيام المؤسس
 آالت ومعدات وعقارات جديدة أي كل ما يساعدها. امتالكو 

                 ية احتياجات العملية اإلنتاجية السلع المباعة، أي تغطاتها المتعلقة بالمواد األولية و تمكين المؤسسة من تغطية احتياج
ات...الخ.               قية و لمواجهة جميع المصاريف المتعلقة باالستغالل، مثل أجور العمال، مصاريف الكهرباء والتأمينيالتسو و 
من أجل أن يلعب التمويل دورا فعاال و لكي تكون له أهمية على مستوى االقتصاد يجب أن يستخدم بعقالنية من كل و 

الجتماعية، وهذا أخذا بعين االعتبار حجم الموارد التمويلية والعوامل المذكورة النواحي سواء من الناحية االقتصادية أو ا
                           سابقا.                                                                                                                       

                           هذالقنوات المختلفة التي تمر بها، و في المؤسسة، حيث يجب أن تضخ األموال بدقة في ا يعتبر التمويل الدورة الدمويةو 
  :(30،30،ص ص 0220)عجام،  ما سوف نوضحه في النقاط التالية
 :أوال:مرحلة تمويل عملية االستثمار

                 تأتي هذه المرحلة بعد الحصول على رأس المال النقدي، حيث يتم إنفاقه من أجل تكوين رأس المال الثابت المتمثل في و 
قطع إضافة الى تكوين رأس مال عامل والمتمثل في المواد الخام و  غيرها من السلع المعمرة،المباني واآلالت والمعدات و 

 وجودة في المخازن.  مختلف المواد المو  الغيار
 ثانيا: مرحلة تمويل اإلنتاج

يتم أساسا بتشغيل الطاقة اإلنتاجية و تتمثل هذه المرحلة في استغالل األموال التي تخصص لمواجهة النفقات التي تتعلق و 
باإلضافة الى هذه المرحلة خلط ومزج لعناصر اإلنتاج المختلفة، حيث يمزج رأس المال الثابت مع رأس مال العامل،  في

 خدمات. هذه المرحلة من قوى عاملة وهذا بهدف إنتاج سلع و  ما تحتاجه
يتم دفع أجور العمال، إضافة الى تسديد مختلف النفقات استهالك كميات من المواد الخام و خالل هذه المرحلة يتم و 

 الجارية األخرى سواء كانت متغيرة أو ثابتة.
 يق توفير السيولة الالزمة لها.جل هذه النفقات يجب تغطيتها عن طر و 

 ثالثا: مرحلة تمويل التسويق ) البيع(
عداد السلع للبيع، حيث تمر عملية التسويق نتهاء من عملية اإلنتاج مباشرة و تبدأ في أغلب األحيان هذه المرحلة بعد االو               ا 

                     تخزينها ثم توزيعها، وال تتم هذه المراحل إاّل بعد تحمل المؤسسة نفقات كبيرة يتم بمراحل مختلفة من تعبئة السلع ونقلها و 
 تسديدها مما لديها من سيولة نقدية.

هذا بهدف حصول الوحدة اإلنتاجية على سيولة البيع قبل نهاية عملية اإلنتاج و في بعض األحيان تتم عمليات  هكما أن
 مواصلة عملية اإلنتاج. نقدية تساعدها على
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               بعد انتهاء عملية التسويق و تصريف اإلنتاج تتحول المواد المباعة مرة أخرى الى سيولة نقدية تحصل عليها المؤسسة منو 
 أجل مواصلة عملياتها اإلنتاجية من جديد.

                      المختلفة حيث تكون المؤسسة بحاجة الى ومن هنا يتضح لنا أن للتمويل أهمية كبيرة في تحريك عجلة اإلنتاج بمراحلها
                   أخيرا مرحلة التسويقومرحلة االستغالل أو اإلنتاج و  رأس المال لتغطية مختلف نفقاتها سواء االستثمارية الثابتة والمتغيرة

 البيع.  أو
                                                                                                                الفرع الثالث: العوامل المحددة ألنواع التمويل

المالية هي اختيار التمويل المالئم، فينبغي على المؤسسة المفاضلة بين المصادر  لإلستراتيجيةإن أحد العوامل المحدد 
لن يتأتى ذلك إاّل بالمعرفة المسبقة لمجموع و  ةالمخاطر حقق التوازن بين العائد و ، مما ياختيار األنسب منهاو  المتاحة

 خصائص كل منها، وكذا المعايير المعتمدة في اتخاذ قرار التمويل.الممكنة و  مصادر التمويل
 أوال: المالئمة 

                باستعمال تلك األموال، فعلى سبيلمجمل األصول التي يتم تمويلها ة بين أنواع األموال المستخدمة و المقصود بها المالئمو 
الة أن يتم تمويله حلتمويل، ليس من الحكمة في هذه الالمثال إن كان تمويل رأس المال العامل مثال هو الهدف من قرار ا

دها حيض التكلفة المرجحة لألموال الى بقرض طويل األجل، بل يفترض تمويله بقرض قصير األجل وهذا بهدف تخف
ألدنى أّما إذا كان الهدف من قرار التمويل هو التوسع أو شراء أصل رأس مالي، فيكون في هذه الحالة تمويله عن طريق ا

 المالك أو بقرض طويل األجل.
 ثانيا: المرونة 

 يقصد بها قدرة المؤسسة على تعديل مصادر التمويل تبعا للمتغيرات الرئيسية لحاجياتها لألموال، أي المالئمة بينو 
المالية السائدة و بين مصادر األموال، حيث أن هناك بعض المصادر للتمويل أكثر مرونة من غيرها، ويقصد  الظروف

ل لتحديد مصدر التمويل بالمرونة كذلك تعدد مصادر التمويل المتاحة إلمكانية االختيار بين أكبر عدد ممكن من البدائ
 تغيير تراه مناسب على مصدر التمويل في المستقبل.التي تتيح للمؤسسة إمكانية إحداث أي المناسب و 

 ثالثا: التوقيت  
إّن هذا العامل يرتبط بالمرونة، وهو يعني أن المؤسسة تختار الوقت المناسب للحصول على األموال بأقل تكلفة ممكنة  

توقيت السليم لعمليات سواء عن طريق االقتراض أو عن طريق أموال الملكية، وتحقق المؤسسة وفرات كبيرة عن طريق ال
                                                                                (.022، ص 0222آخرون، لتمويل ) كراجة و او  االقتراض

                                                                                                                          رابعا: الدخل
هو حجم العائد على االستثمار المتوقع الحصول عليه من تلك األموال المقترضة، فعندما تقوم المؤسسة باالقتراض و 
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معدل الفائدة المتوقع الذي ستحصل عليه، فإذا دل الفائدة الذي ستدفعه للممول و بين مع عملية معينة فإنها تقارن لتمويل
 على القرض كوسيلة للتمويل. االعتمادايجابيا يتم  كان الفرق

 خامسا:الخطر    
                              لذي يلحقه كل مصدر تمويلي.         امصادر التمويل المناسبة تحتاج الى دراسة مقدار الخطر  اختيارإن قرارات 

                       المقصود بالخطر التمويلي مدى تعرض المالك لمخاطر اإلفالس نتيجة زيادة العبء المالي للمؤسسة وتعدد الجهات و 
 نحو التالي:األولوية على حقوق المالك، وهذه األولويات تكون على الالتي لها الحق و 

 إن توزيع األرباح يعطي الدائنون أموالهم أوال ثم المالك الممتازون ثم العاديون. -
 عند تصفية أصول الشركة يعطي الدائنون أموالهم أوال ثم المالك الممتازون ثم العاديون. -

                     بالتالي يزداد الخطر على أموال المالك كلما زادت ديون المؤسسة وكلما اعتمدت على القروض، فديون المؤسسة تسدد و 
 من أصولها،  وكلما زادت هذه الديون كلما هددت بالقضاء على كل األصول.

تمويل عملياتها، إذا تبقى أصول في كانت المؤسسة تعتمد على أصولها من ناحية أخرى ال يكون هناك الخطر إذا و 
 لمالكها في حالة تعطل أعمال المؤسسة أو حتى تصفية المؤسسة. المؤسسة

 المتوسطة )التقليدية( للمؤسسات الصغيرة و  المطلب الثاني:آليات التمويل الكالسيكية
عند تأسيسها الى التمويل طويل ومتوسط األجل، ويمكن أن تعتمد في ذلك على عدة مصادر من أهمها  PMEتلجأ الـ    

 التمويل الخاص، االقتراض من األصدقاء واألقارب، القروض البنكية طويلة األجل، التمويل باالستأجار...الخ.
في حياة المؤسسة وهي مرحلة االزدهار تأسيسها، بعد هذه المرحلة تأتي مرحلة أخرى  دهذا عن تمويل المؤسسات عن

حيث تبدأ المؤسسة في تحقيق معدالت النمو المرغوبة، ومن ثم زيادة المبيعات وكذلك األرباح، ومع زيادة  واالنطالق
الحاجة الى زيادة التمويل من خالل تمويل دورة نشاط االستغالل، وهذا النوع من القروض عادة ما تمنحه  المبيعات تظهر

التجارية )أي القروض قصيرة األجل(، كما يمكن للمؤسسات أن تعتمد على األرباح المحتجزة والتي تدخل ضمن  البنوك
                   . PMEيلي عرض آلليات التمويل التقليدية الخاصة بالـ ماوفي التمويل طويل األجل

 الفرع األول: التمويل طويل األجل  
                          من المعروف أن التمويل طويل األجل يكون موجه لتمويل نشاطات االستثمار التي تختلف جوهريا عن عمليات االستغالل 

          هذه المميزات العامة.                فإن هذه العمليات تتطلب أشكاال وطرقا أخرى للتمويل تتالءم و مدتها، لذلك من حيث موضوعها و 
هي تلك العمليات التي تقوم بها المؤسسات لفترات طويلة بهدف الحصول إما على وسائل  فكون نشاطات االستثمار

اإلدارية، فهذا يعني أن ول على عقارات مثل األراضي والمباني الصناعية والتجارية و معداته و إما الحصو   اإلنتاج
أكبر في المستقبل، و يتم هذا اإلنفاق عادة مرة واحدة في بداية المدة، األمر إنفاق حالي ُينتظر من ورائه عائد  االستثمار
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بصفة خاصة نتيجة للضعف أو النقص الكبير في  PMEعبئا ثقيال على المؤسسات بصفة عامة، وعلى الـ  الذي يشكل
ت هذه االستثمارات اأن عائدليه، إن وجدت هذه المصادر خاصة و لصعاب التي تواجهها في الحصول عاو  مصادر التمويل
 تتدفق خالل سنوات عمر االستثمار.تكون متقطعة و 

عدة مصادر تحصل من خاللها على التمويل طويل األجل، وسنتعرض فيما يلي الى أهم هذه  PMEتوجد أمام الـو 
 المصادر:   

 األقارب   القتراض من العائلة و اأوال: األموال الخاصة و 
نقصد باألموال الخاصة رأس المال الذي عند التأسيس أو إنشاء المؤسسة، و تظهر الحاجة الى هذه األموال بشكل خاص 

لكن عادة ما ات الفردية لهؤالء المستثمرين، و التي تمثل اإلدخار شروع، أو مجموعة من المساهمين، و يملكه صاحب الم
هنا يتوجب عدم الخلط بين ة الى العائلة واألصدقاء لالقتراض، و يلجأ صاحب المؤسساألموال غير كافية لذا  تكون هذه

، ص 0220آخرون، تائج المرغوب فيها )عبد السالم و العالقات العائلية إذا كان يريد الحصول على النو  العالقات التجارية
22.) 

                  األصدقاء، حين يلجأ واحد منهم الى طلبفعادة ما تظهر مشاكل في المعامالت المالية بين أفراد العائلة الواحدة أو بين 
مشاركة اآلخرين معه في إنشاء مؤسسة ما، وكيف تتم هذه المشاركة مثال على أساس األمانة الى حين أو قروض 

رة من صفة إلزامية كل فتبوعود مقطوعة لدفع عوائد عليها كلما تيسر األمر، أو عند تحقيق أرباح أو دفع أرباح ب مصحوبة
 النظر عن نتائج األعمال. ضالزمن بغ

تشغيل بعض أفراد  أوكما أنه قد يصاحب طلب القرض من العائلة أو األصدقاء طلب المشاركة في إدارته أو ملكيته 
أو أقارب األصدقاء في المشروع، ما قد يمثل عبئا حقيقيا على المشروع خاصة المسير الذي يصبح في موقف  العائلة

قد تتسبب في جم في شكل تكلفة ضمنية للتمويل و يمكن أن يتر  العبءيقدم على اتخاذ القرارات، ومثل هذا ضعيف عندما 
 فشل المشروع. حالة زيادتها في

 ثانيا: القروض طويلة األجل
شرين سنة، تمنح لتمويل األنشطة قد تصل الى عشر سنوات أو عالتي تزيد آجالها عن خمس سنوات و هي القروض 

قامة مشاريع جديدة ) الرشيد و ذات الطبيع العملياتو   (.022، ص 0999آخرون، ة الرأسمالية، أو بناء المصانع وا 
                  منح قروضا قد تصل الى عشرين عاماعادة من البنوك المتخصصة مثل البنوك العقارية التي ت ضتقدم مثل هذه القرو 

قامة مشروعات الري و  استصالحوذلك لتمويل عمليات البناء و  الزراعية     صرف، الى جانب البنوك الصناعية و الاألراضي وا 
معدات مباني، المستودعات وشراء اآلالت و أعوام بغرض إقامة ال 02الى  3فاألولى تقدم قروضا تتراوح مدتها بين 

ي تمنح قروضا طويلة األجل لتطوير أما الثانية فهي ال تختلف كثيرا عن سابقتها من البنوك المتخصصة فه الخ،اإلنتاج...
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نشير هنا أنه كثيرا ما تراعي البنوك ل ضمانات عينية )الرهن العقاري والرهن الحيازي(، و ذلك مقابو  القطاع الزراعي
ذلك كثيرا ما تقدم لها المشورة الضمانات، كلصغيرة من نواحي أسعار الفائدة و )البنوك الصناعية( أوضاع الصناعات ا

الجدوى لها بدون مقابل أو بمقابل رمزي.                                                                                     وم بإجراء دراساتالنصح، وتقو 
تتخذ إجراءات وقائية، مثل أن ن البنوك بمختلف أنواعها تتشدد و ونتيجة الرتفاع المخاطرة في تقديم مثل هذه القروض، فإ

و طلب ضمانات إضافية يؤثر على قدرته على السداد، أ خرآطالب القرض تعهد بعدم ممارسة أي نشاط من  تطلب
 األراضي.و  كالعقارات

                                                                                            ثالثا: األرباح المحتجزة   
المؤسسة هو تحقيق الربح، وتحدد الجمعية العامة للمؤسسة مصير األرباح المحققة من إن الهدف األساسي من نشاط 

 أنّ  يوزع الباقي على المساهمين، أموزع كليا أو سُيحتفظ بجزء منها و سياسة التوزيع التي تبين إن كانت األرباح ست خالل
 المختلفة. المؤسسة الكثيرة و  هاغطية احتياجاتالمؤسسة تقتضي بأن يتم االحتفاظ بكل األرباح لت احتياجات

                                         أو تخفيف ، وهذا بهدف إّما توسيعPMEفاألرباح التي تحققها تعتبر مصدرا هاما من مصادر تمويلها، خاصة بالنسبة للـ 
 (.92، ص 0222عبئ االقتراض ) الزغبي، 

                       التي ترغب في توسيع نشاطها اإلنتاجي خاصة الحديثة منها تكون غالبا غير قادرة على الحصول على األموال  PMEفالـ
                             ابلة النمو حتى تبلغ مرحلة النضجبالتالي فإنه من األفضل لها االعتماد على األرباح المحتجزة لمقمن مصادر خارجية، و 

 ثم تبدأ في توزيع األرباح.
                  كما أنه في حالة وجود قرض، خاصة القروض طويلة األجل بنسبة مرتفعة في هيكل رأس مال المؤسسة، فإن هذا يعكس 

حاجتها الملحة في االحتفاظ باألرباح، ألنها ستقلل من األخطار التي ستقابل المالك، و تزيد من درجة أمان مركزهم 
 حتى ولو لم يؤدي هذا التخفيض الى زيادة مباشرة في العائد الذي يوزع عليهم. ماليال

 الفرع الثاني: التمويل متوسط األجل
تلجأ المؤسسات الى التمويل متوسط األجل )الى تتراوح بين سنة الى خمس سنوات، و تمنح البنوك هذه القروض لمدة 

اإلضافات على ي الرأس المال العامل المتداول و لدائم من استثماراتها فالتمويل طويل األجل( بغرض تمويل الجزء ا جانب
تمويل االستئجار، هذا األخير ل هذه قروض المدة، قروض اآلالت والتجهيزات و الثابتة، وتشمل مصادر التموي مجوداتها

سنتعرض المصادر  اآلنيعتبر من الطرق المستحدثة في التمويل الذي سنتعرض له بشيء من التفصيل الحقا، أّما 
 (.092، ص 0999سلطان، و  األخرى للتمويل متوسط األجل )الحناوي

                                                                                                                      أوال: قروض المدة
يقلل من مخاطر إعادة ي يعطي المقترض االطمئنان واألمان و ر الذسنوات، األم 5و  3تتراوح مدة هذه القروض بين 
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أو تجديد القروض قصيرة األجل. ألن درجة المخاطرة في التمويل قصير األجل تكون عالية بالنسبة للمؤسسة  التمويل
تسديد  رض، رغمإذا وصل تاريخ استحقاق القرض، فإنه من المحتمل أن ال يوافق البنك على تجديد الق المقترضة، ألنه

شروط مجحفة في حق المؤسسة، ويمكن الحصول على مثل هذه أو أن يجدد القرض بمعدل فائدة و  المؤسسة لما عليها
 الطويل األجل، ومن المصارف المتخصصة.التمويل المتوسط  و القروض من مصارف 

                  ء مستوى أسعار الفائدة السائدة يفرض معدل الفائدة على أساس المدة التي استخدم فيها القرض، أما تحديده فيتم على ضو و 
          م تسديدها عن طريق أقساط دورية تاالئتمانية للمؤسسة المقترضة، وياألهلية في السوق، حجم القرض وتاريخ استحقاقه و 

ة باستثناء آخر دفعة قد ال تكون أقساط التسديد متساوية أو تكون متساويثالثيا أو نصف سنويا أو سنويا، و تدفع  متساوية
 (.092من سابقتها ) المرجع السابق، ص  تكون أكبر التي

 ثانيا: قروض التجهيزات   
تمنح هذه القروض للمؤسسات عندما تقدم على شراء آالت أو تجهيزات، وتدعى هذه القروض قروض تمويل التجهيزات         

أو اإلسالمية( الوكالء الذين يبيعون هذه التجهيزات، شركات ويمنح مثل هذه القروض الى جانب البنوك )سواء التجارية 
من قيمة التجهيزات  80%الى  70%االجتماعية، وتمول الجهة المقترضة ما بين  اتالتأمينوصناديق التقاعد و  التأمين

تمنح بموجبها الباقي يبقى كهامش أمان للممول، ويوجد شكالن لسيارات و اتسويتها بسرعة، مثل الشاحنات و  التي يمكن
القروض المضمونة يكون في حالة البيع بالتقسيط ، حيث يحتفظ وكيل هما عقود البيع المشروطة و ت وض التجهيزاقر 

عند الشراء المتوسطة قيمتها، ويقدم الزبون دفعة أولية ة الى أن تسدد المؤسسة الصغيرة و اآلالت أو التجهيزات بملكية اآلل
االت( بقيمة األقساط المتبقية من قيمة األصل كما يمكن استخدام هذه التجهيزات كضمان يصدر أوراق وعد بالدفع )كمبيو 

 بهذا يضمن البنك حقه إذا تأخرت المؤسسة عن تسديد دفعات القرض.  و  للحصول على القرض من البنك
 الفرع الثالث: التمويل قصير األجل

بها المؤسسة في الفترة القصيرة مويل العمليات التي تقوم يقصد بالتمويل قصير األجل تمويل نشاط االستغالل، بمعنى ت
برز على مستوى حسابات المدينين شهرا، و يوجه هذا التمويل لتغطية االحتياجات التي ت 00ال تتعدى في الغالب  التيو 
تمويله بصيغ العالقة بين مجموع هته الكتل من الحسابات تشكل ما يعرف برأس المال العامل، الذي يمكن و  الدائنينو 

 أهمها ما يلي:
 أوال: السلفات البنكية 

نتيجة همية في تمويل دورة االستغالل، و من حيث األ PMEتعتبر القروض البنكية المصدر الثاني الذي تعتمد عليه الـ
نوك الى ما دفع الب للطبيعة المتكررة لنشاطاتها، فإنها تحتاج الى نوع معين من التمويل يتالءم مع هذه الطبيعة، وهذا

تضمن ع السير الحسن لعمليات اإلنتاج والتوزيع...الخ. و تقنيات متنوعة لتمويل هذه النشاطات، تماشيا مو  اقتراح طرق
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تتناسب مع نشاط المؤسسات، من حيث الستقرار الذي يخضع له النشاط  واختالف المشكلة التمويلية و التكيف مع عدم ا
سة أو الهدف من )تجاري، صناعي، زراعي، خدمي( أو حسب الوضعية المالية للمؤستزاوله المؤسسة  طبيعة النشاط الذي
 (.52ص 0222القرض )لطرش،

 نذكر: PMEلعل أهم القروض التي تتلقاها الـ و 
 القروض العامة -3

المؤسسة لمواجهة صعوبات  إليهاتلجأ يص ما، و توجه هذه القروض لتمويل األصول المتداولة بصفة عامة، دون تخص
 مؤقتة، ويمكن تقسيمها الى: مالية

 تسهيالت الصندوق:  - أ
االختالل البسيط بين اإليرادات هي قروض عرضية لمواجهة صعوبات السيولة المؤقتة التي تعترض المؤسسة، بسبب 

الناتج عن وصول تواريخ استحقاق الفواتير المسحوبة على المؤسسة، ويسمح البنك في هذه الحالة للمؤسسة  النفقاتو 
ديد ما عليها من عن رصيدها الدائن لفترة محددة عادة ما تكون عدة أيام عند نهاية الشهر، للقيام بتس لغ يزيدبسحب مب

يل على أساس االستعمال ) تسديد الفواتير، دفع األجور...الخ(، ويقوم البنك بحساب أجر هذا التسهالتزامات عاجلة 
ينبغي على البنك مراقبة ، و االتي يبقى فيها الحساب مدين أي تلك المدةكذلك على أساس المدة الزمنية الفعلية، و  الفعلي له

 استعماالت هذه القروض   
                  يزيد من احتماالت ظهور لمسموح بها قد يحوله الى مكشوف و الذي قد يتجاوز الفترة العادية األن االستعمال المتكرر له و 

 األخطار المرتبطة بتجميد أموال البنك.
 :لسحب على المكشوفا - ب

              يقصد بالسحب على المكشوف أن يسمح البنك للمؤسسة بسحب مبلغ يزيد عن رصيدها الدائن، على أن يفرض البنك فائدة 
يتوقف البنك عن حساب الفائدة بمجرد أن يزيد عن الرصيد الدائن للمؤسسة و الفترة التي تم خاللها سحب مبلغ تتناسب و 

 (.98، ص 0222الى حالته الطبيعية ) القزوينين، الحساب  يعود 
                   السحب على المكشوف يسمح للمؤسسة بسحب مبلغ يفوق رصيدها الجاري، غيرحظ أن كال من تسهيالت الصندوق و نالو 

 أنهما يختلفان في نقطتان أساسيتان هما: 
 لمكشوف فقد تصل مدته الى سنة كاملة.يوم كحد أقصى، أما السحب على ا 05التسهيل ال تتجاوز مدته  -
لسحب على المكشوف يعتبر تمويل حقيقي للمؤسسة، إذ بإمكانها اإلستفادة منه في شراء السلع بكميات كبيرة في حالة ا -

 الفواتير.ه المؤسسة فقط في تسديد األجور و انخفاض أسعارها، عكس التسهيل الذي هو قرض يمتد لعدة أيام تستفيد من
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               بشكل متسارع، وهذا ما يفقد المؤسسة لحة في استعمال رأس مال العامل و السحب على المكشوف على الحاجة الميعبر و 
                   تكلفة إضافية قد تكون غير PMEالسيولة الاّلزمة في األجل القصير، واستعمال هذا النوع من التمويل ينتج عنه تحمل الـ 

صحاب هذه المؤسسات، خالفا لما يحدث مع المؤسسات كبيرة الحجم، فهذه األخيرة بإمكانها تحويل مرغوبة من قبل أ
على المكشوف الى أشكال تمويلية أخرى تجعل منه على سبيل المثال تمويال يصنف ضمن المدى المتوسط، كما  السحب

 ك المتعامل معه.قد تجعل منه ورقة تجارية قالبة للتداول بعد تعهد المؤسسة بذلك الى البن
               تحدد تكلفة السحب على المكشوف من خالل ما يفرضه البنك على العملية من عموالت تضاف الى سعر الفائدة الرسمية 

 المطبقة، وتتراوح هذه العموالت ما بين:
 عموالت ثابتة و متغيرة 
  على الحساب.مصاريف إبقاء و 
 السحب على المكشوف المعمول به. عمولة مطبقة على تجاوز الحد األعلى من 

 قروض الموسم: -ج
                          دورة البيع موسمية ستغالل، حيث تكون دورة اإلنتاج و تكون غير منتظمة على طول دورة اال PMEإن أنشطة الكثير من الـ

ل بيع بيع هذا اإلنتاج في فترة الحقة، مثمما يجعل النفقات تتزامن مع الفترة التي يحصل أثناءها اإلنتاج، وتقوم المؤسسة ب
بيع  المحاصيل الزراعية، ففي المثال األول يتم إنتاج اللوازم المدرسية في فترة معينة، ولكن بيعها اللوازم المدرسية، إنتاج و 

صيل قيمة و تحصيل قيمة المبيعات تكون في أغلب األحيان خالل فترة الدخول المدرسي، أما بالنسبة للمثال الثاني فتح
 البيع رة الفاصلة بين عمليتي اإلنتاج و مبيعاتها تكون بعد جني المحصول، وهنا تظهر مشكلة التمويل أو نقصه بسبب الفت

 خاص من القروض لمثل هذه النشاطاتتكييف نوع ّت، لذا عمدت البنوك الى تقديم و تحصيل قيمة المبيعاأو التسويق و 
نشير الى و  جات الناجمة عن النشاط الموسميوهذه القروض تسمى بالقروض الموسمية، و هي تستعمل لمواجهة االحتيا

نما يمول جزء منها فقط، و بما أن هذا النوع  أن البنك ال يقوم بتمويل كل التكاليف الناجمة عن هذا النوع من النشاط، وا 
 أشهر. 9هي عادة تمتد لمدة اوز السنة و استغالل مدتها ال تتجمن القروض تعتبر قروض 

تمويل يبين زمنيا نفقات النشاط وعائداته لكن قبل أن يقدم البنك القرض للمؤسسة فهو يشترط عليها أن تقدم مخطط للو 
تقوم المؤسسة أثناء تصريف اإلنتاج بتسديد هذا القرض وفقا لمخطط االستهالك ساسه يقوم البنك بتقديم القرض، و أ علىو 

 .(02، 03 )لطرش، مرجع سابق، ص ص مسبقا ضوعالمو 
 القروض الخاصة:   -2

 خالفا للقروض السابقة توجه هذه القروض عموما الى تمويل أصل محدد بعينه، حيث تأخذ أحد األشكال التالية:
 تسبيقات على البضائع: - أ
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                بضائع كضمان للمقرضقابل ذلك على الحصول مارة عن قروض لتمويل مخزون معين و التسبيقات على البضاعة عب
ثمنها في السوق الى غير ذلك من القرض التأكد من وجود البضاعة وطبيعتها ومواصفاتها و  يجب على البنك قبل تقديمو 

لتقليل أكثر ما قيمة الضمان لامشا ما بين مبلغ القرض المقدم و األمور المتعلقة بالبضاعة، كما ينبغي عليه أن يتوقع ه
عتمد عليها البنوك في هذه ، ويعتبر التمويل مقابل سند الرهن من أحسن الضمانات التي يمكن أن ترالمخاط يمكن من
الجزائر  غيرها، ويستعمل فيتمويل المواد األساسية كالقهوة و ولقد أثبت الواقع أن هذا النوع من القروض ُيمنح ل  الحالة

 نصف المصنعة.لتمويل السلع المصنعة و 
 الصفقات العمومية:تسبيقات على  - ب

 ية ) اإلدارة المركزية، الوزاراتتنفيذ أشغال لفائدة السلطات العمومومية عبارة عن اتفاقيات للشراء و الصفقات العم
ى، ونتيجة المقاولين أو الموردين من جهة أخر ية ذات الطابع اإلداري( من جهة و الجماعات المحلية، المؤسسات العموم

حجمها فإن المقاولين المكلفين باإلنجاز كثيرا ما يجدون أنفسهم بحاجة الى أموال ضخمة غير ألهمية هذه المشاريع و 
على هذه األموال لتغطية الصفقة متاحة في الحال لدى هذه السلطات، لذلك يضطرون الى الّلجوء الى البنك للحصول 

 تمنح البنوك في هذا الصدد نوعين من القروض:و 
 الكفالت -
 القروض الفعلية -

 الخصم التجاري:-1
الخصم التجاري شكل من أشكال القروض قصيرة األجل التي تمنحها البنوك، وتعد عملية الخصم بالنسبة للمؤسسة وسيلة 

لغرض إثبات ديونها على الغير تتعامل باألوراق التجارية ) كالكمبياالت، السند ألمر...( ، فالمؤسسة و ئل الدفعمن وسا
قة التجارية في الموعد المحدد، لكن ضرورة نشاط االستغالل كثيرا ما تجعل المؤسسات وتنتظر الحصول على قيمة الور 

                       ل سيولة من خالل خصمها لدى البنكحاملة الورقة محتاجة الى المال لتسوية التزاماتها، فتلجأ لتحصيل قيمتها في شك
  ارية للعميل قبل تاريخ االستحقاقالعملية بدفع مبلغ الورقة التج بالتالي فإن الخصم التجاري هو قيام البنك مقابل هذهو 

كل حقوق  إليهتنتقل ا المعدل على مدة االنتظار فقط و وفي المقابل يستفيد البنك من ثمن يسمى سعر الخصم، ويطبق هذ
 (.000المستحق األصلي )لطرش، مرجع سابق، ص 

 القروض باإللتزام -0
عن غيره بأن منح القرض ال ينتج عنه أي تدفق صادر لألموال من البنّك، بل أن هذا يمتاز هذا النوع من القروض 

               تسمى هذه الوثيقة بالضمانى وثيقة يتعهد فيها بذلك و األخير يتدخل كمتعهد لضمان المؤسسة من خالل التوقيع عل
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للمؤسسة ألنه بمجرد التوقيع تصبح العملية بالنسبة للبنك على البنك قبل التوقيع التأكد من المالءة المالية و أو الكفالة 
 التزاما ال يمكن التخلص منه مقارنة بما يحصل على مستوى تسهيالت الصندوق، وتصنف القروض بااللتزام الى:

 الضمان االحتياطي: - أ
أو توريد أو أشغال قة بيع يعتبر صورة من صور االقتراض يمنحه البنك للمؤسسة عندما تتعاقد مع جهة إدارية في صف

الة عدم تنفيذ التزاماتها، فمضمون هذا القرض أن يوقع البنك حك المؤسسة في حدود مبلغ معين في يضمن البنعامة و 
 قابل على عمولة )شاكر، مرجع سابقيتحصل البنك في المعلى ورقة تجارية لصالح المؤسسة و كضمان احتياطي 

 (.008ص
 الكفالة:  - ب

تكون في شكل وثيقة يتعهد فيها البنك ل ديون المؤسسة إذا لم تف بها، و به البنك بتسديد جزء أو كالكفالة عقد يتعهد بموج
منشأة حكومية، كما  يكونبرصد مبلغ معين لغاية تاريخ معين كضمان لتنفيذ المؤسسة اللتزام ما تجاه طرف ثالث عادة ما

مثال تشترط الجهات الحكومية في بعض األحيان كفالة  تستفيد منها المؤسسة في عالقتها مع الجمارك و إدارة الضرائب،
مصرفية على المؤسسة التي رست عليها الصفقة حتى تتأكد من جديتها في تنفيذ المناقصة، وتحمل المنشأة الحكومية 

             هكذا فالكفالة تغني عن تجميد األموالمن إنجاز العمل الذي تعهدت به، و على قيمة الكفالة في حالة تهرب المؤسسة 
 3عن إجراءات سحبها خاصة بالنسبة لمصالح الحكومة في حالة عدم تنفيذ االلتزام، ومما سبق يتضح لنا أن للكفالة و 

 (.009أطراف ) المرجع السابق، 
 وهو الضامن الذي أصدر الكفالة البنك:-0
 هي طالبة الكفالة.و  المؤسسة:-0
 لصالحها.هي الجهة التي أصدرت الكفالة و  المستفيد:-3
نك لصالح مؤسسة من الطرف اآلخر كما يمكن أن يصدرها البعند انعدام الثقة بين المؤسسة و  يزداد الطلب على الكفالةو 

 هذا يتطلب الحصول على إذن من سلطة التحويل الخارجي لتفادي خروج العملة الصعبة.    خارج البالد و 
 ثانيا: االئتمان التجاري  
يتمثل في قيمة المشتريات تحصل عليه المؤسسة من الموردين و أحد أنواع التمويل قصير األجل، وت يعتبر التمويل التجاري

يلعب االئتمان التجاري دور بالغ األهمية في تمويل في عمليات اإلنتاج، و األصلية للسلع التي تتاجر فيها أو تستخدمها 
التي تجد صعوبة في الحصول على القروض الكثير من المؤسسات خاصة التجارية منها، و المؤسسات الصغيرة 

 جارية )توفيق وبقة تها التالمصرفية ذات التكلفة المنخفضة، أو تعاني من عدم كفاية رأس مالها العامل في تمويل احتياجا
 (.388ص  0999
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 تعتمد المؤسسات على هذا النوع أو المصدر في التمويل أكثر من اعتمادها على االئتمان المصرفي نتيجة للمزايا التي و 
 يتمتع بها هذا النوع من االئتمان، ويمكن أن نذكر أهم مزاياه فيما يلي:

 سهولة الحصول عليه: -
عادة ال ك أو غيره من المنشات المالية، و قتراض من البنالمتعددة التي يتطلبها االالمعقدة و  فهو ال يتطلب تلك اإلجراءات

توجد طلبات رسمية ال بد من تحريرها أو مستندات يجب توقيعها، بل نجد الموردين يكونوا عادة على استعداد إلعطاء 
 عمالئهم مهلة للسداد إذا كانت ظروفهم المالية ال تسمح بالدفع في التاريخ المحدد.

 المرونة:  -
إن االئتمان التجاري مصدر من مصادر التمويل حيث تستعمله المؤسسة كلما أرادت ذلك بالكيفية التي تحتاجها، كما أن 

استخدامه يترك أصول المؤسسة دون مساس، ألن المورد نادرا ما يطلب رهن أصول المؤسسة مقابل الحصول على 
 ة من مصادر أخرى بضمان أصوله.هذا ما يسمح للمؤسسة بالحصول على أموال إضافيو االئتمان 

تدخل تكلفة االئتمان في سعر البضاعة، يعتمد على مقدار الخصم النقدي الذي يمنحه المورد للمؤسسة، إذا ما سددت و 
 هذه األخيرة قيمة المشتريات خالل فترة قصيرة من تاريخ تحرير الفاتورة وقبل موعد االستحقاق.

     مجاني في حالة غياب الخصم النقديقروض التجارية التي تدخل في عدد التمويل البديال مناسبا لل PMEقد ال تجد الـ و 
بالتالي يجب أن توفر سسة أمام خيارين، الخيار األول وهو القبول بالعرض و عرض المورد للخصم النقدي يجعل المؤ و 

الثاني هو الرفض ومن ثم انتظار أجل المبلغ النقدي قبل تاريخ االستحقاق، بذلك االستفادة من حجم الخصم، والخيار 
                 يؤثر على العالقة بين الموردا عن الوضعية المالية للمؤسسة، و االستحقاق المتفق عليه وهذا سيعطي انطباعا سيئ

 كذلك على السمعة التجارية لها لدى الذين يقدمون االئتمان التجاري.المؤسسة، و و 
مع المؤسسات الكبيرة الحجم، فهذه  PMEبشكل واضح عندما يتعلق األمر بتعامل الـ تبرز ظاهرة االئتمان التجاريو 

معتبرة للمؤسسة واضعة بذلك  جالآاألخيرة عادة ما تكون على قدر كاف من السيولة في اآلجال القصيرة تسمح لها بمنح 
 (.02، ص 0223نفسها مع موقع البنك في تمويل نشاطات االستغالل )بوداح، 

 االقتراض من السوق غير الرسميثالثا: 
األصدقاء وهو يحتل المرتبة ذاتية، أو المستمدة من األقارب و تنشأ الحاجة الى هذا السوق بسبب عدم كفاية الموارد ال

التي قام بها  0982الثانية و أحيانا المرتبة األولى من ناحية األهمية بالنسبة للدول النامية، فقد بينت إحصاءات عام 
                  من هذه المؤسسات و تمنح هذه السوق قروض صغيرة  99%البنك الدولي بأن السوق الغير الرسمي قد مول أكثر من 

 بأسعار فائدة قد ال تبدو مرتفعة كثيرا مقارنة باألسعار الجارية في السوق الرسمي.فترات قصيرة أو قصيرة جدا و ول
 



للدراسةالفصل الثاني: اإلطار النظري   
 

70 
 

 المتوسطة تحدثة لتمويل المؤسسات الصغيرة و المطلب الثالث: اآلليات المس
التي تتمثل في القروض المؤسسة و ة والمعروفة في مالية لقد تطرقنا في المطلب السابق الى مصادر التمويل التقليدي  

 بمختلف أنواعها.
نتيجة   PMEكل هذه المصادر معروفة و مستعملة في االقتصاد الجزائري إاّل أنها تمثل عبئا على المؤسسات خاصة الـ

لمحدودية قدرتها التمويلية لذلك ظهرت الحاجة الى البحث عن طرق أخرى لتمويل االستثمارات يكون من أهم خصائصها 
 جنب عراقيل طرق التمويل الكالسيكية.ت

 الفرع األول: التمويل التأجيري
ن كانت هذه الطرق الزالت تحتفظ بفكرة القرض فإنها قد  يعتبر االئتمان اإليجاري فكرة حديثة للتجديد في طرق التمويل، وا 

المقترضة، ورغم حداثة هذه الطريقة المؤسسة التمويلية بين المؤسسة المقرضة و أدخلت تغييرا جوهريا في طبيعة العالقة 
االستعمال إلقدام المستثمرين عليها بالنظر الى المزايا العديدة التي يقدمها لهم، وفيما يلي  يفإنها تسجل توسعا سريعا ف

 أشكاله.ن مصادر التمويل من حيث مفهومه و سنحاول التعرف على هذا المصدر الجديد م
 االيجاري التمويلأوال: تعريف 

أو معدات أو أي  آالتبارة عن عملية يقوم بموجبها بنك أو مؤسسة مالية أو شركة تأجير مؤهلة قانونا لذلك بوضع هو ع
 أصول مادية أخرى بحوزة مؤسسة مستعملة على سبيل اإليجار مع إمكانية التنازل عنها في نهاية الفترة المتعاقد عليها.

 (.20اإليجار) لطرش، مرجع سابق، ص  يتم التسديد على أقساط ُيتفق بشأنها تسمى ثمنو 
بمعنى أن االئتمان االيجاري هو عقد يبرم بين طرفين يسمى األول بالمؤجر )مالك األصل( و الثاني المستأجر )مستخدم 

األصل(، حيث يقوم األول بمنح الثاني حق استخدام األصل خالل فترة زمنية معينة، ويتم التسديد على أقساط يتفق بشأنها 
مقابل قيمة ايجارية محددة يتم تسديدها في شكل أقساط لنفس الفترة المتفق عليها في العقد المبرم، ولعل من أبرز  و ذلك

وهنا يبرز الوجه التمويلي من عملية اإليجار من ، مزايا اإلستأجار أن المستأجر يقوم باستخدام األصل دون االلتزام بشرائه
ك أو رأس المال المقترض كأساس لتمويل عمليات شراء األصول، فإنه باإلمكان أنه بدال من استخدام رأس المال المملو 

              استخدام اإلستأجار مباشرة كبديل تمويلي معوض لعملية تحصيل األموال المرغوبة لإلستفادة من خدماتها االقتصادية
 دون االتزام بشرائها.و 

 مستوى عمليات االستغالل للمؤسسة تملكها يحقق مرونة كبيرة علىنشير الى أن اللجوء الى استئجار األصول بدال من 
 النسبة للمستأجر كما سبق وأشرنا، كما أنه يسمح بتخفيض مخاطر التقادم التكنولوجي بPMEخاصة إذا تعلق األمر بالـ

 وكذلك تخفيض مخاطر حجم الطلب الذي ينعكس مباشرة على عدم القدرة في تحديد الحجم األمثل لإلنتاج.
 و بقدراتها المحدودة أكثر استخداما للتمويل عن طريق االستئجار. PMEغيرها تبقى الـانطالقا من هذه الدوافع و 
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مصير عقد االئتمان في نهاية المدة و ال يمس هذا التمييز بين مختلف تالف مدة و تختلف أشكال االئتمان اإليجاري باخو 
يمكن ذكر  موضوع السلع محل االئتمان، و ة و نوعيبالطبيعة التمويلية و  ة المرتبطةأشكال الفن المالي بالخصائص الجوهري

 أشكال االئتمان اإليجاري فيما يلي:
 ثانيا: أشكال االئتمان اإلجاري

 التأجير التشغيلي: -3
في هذا النوع من التأجير يستخدم المستأجر األصل خالل مدة زمنية قصيرة مقارنة بالعمر اإلنتاجي له، لهذا فإن ملكية 

 استعمال المؤجر لألصل.كامل بين ملكية األصل الفعلية و  األصل تبقى في حوزة الجهة المؤجرة، بمعنى أن هناك فصل
بطبيعة أقل من العمر اإلنتاجي لألصل، و  نالحظ أن األصل ال يتم إهتالكه بالكامل ألن فترة التأجير عادة ما تكونو 

صل أو بنك تدخل كوسيط بشكل ما( على ايراده من إيجارات الفترة الحال ال يعتمد المؤجر )سواء كان مؤسسة مالكة لأل
في تكوين أرباحه، بل يتجه الى إعادة تأجير األصل أو بيعه بعد استعادة األصل من المؤسسة المستأجرة في نهاية فترة 

 (.203، ص 0222التأجير، لذا نجد أن إجمالي أقساط اإلستئجار ال تساوي تكلفة األصل محل التمويل )الحمزاوي،
يستخدم هذا النوع من التأجير خاصة في حالة السلع التي تتعرض لتغيرات تكنولوجيا سريعة، ما يدفع المستأجر الى عدم و 

االحتفاظ بها طيلة فترة عقد التشغيل، كما ينتشر استعماله في تأجير السلع السابق استخدامها كسيارات النقل، الحاسبات 
التصوير...الخ، كما يعطي للمؤسسة المستأجرة حق إعادة األصل اإلنتاجي لمالكه قبل إستيفاء مدة العقد مما اآللية، آالت 

يسمح لها باستخدام أحدث تكنولوجيا متاحة، وكذلك إمكانية تجريب األصل ومن ثم تحويل العقد الى تأجير تمويلي، وفي 
أجرة للشراء من عدمه خالل مدته القصيرة التي عادة ال تتعدى هذا النوع من التأجير ال يوجد أي خيار للمؤسسة المست

 ثالثة سنوات في األصول الثابتة.
 التأجير التمويلي:     -2

هو عالقة تعاقدية يقوم بمقتضاها مالك األصل محل العقد بمنح المؤسسة المستأجرة حق االنتفاع من أصل معين خالل 
المؤسسة غاء عكس عقد التأجير التشغيلي، و ي، و هذا العقد غير قابل لإللفترة زمنية معينة مقابل مبلغ يدفعه بشكل دور 

تحتفظ هذه األخيرة بحق ملكية و  المستأجرة هي التي تقوم بتحديد مواصفات األصل التي تقوم المؤسسة المؤجرة بشرائه،
يختار بين أحد البدائل (، و يكون للمؤجر في نهاية مدة العقد أن 82، ص 0222األصل الرأسمالي ) عبد العزيز، 

 التالية:
شراء األصل المؤجر نظير ثمن متفق عليه مع مراعاة ما سبق سداده من قبل المؤسسة المستأجرة الى المؤسسة  -

 المؤجرة من مبالغ خالل فترة التعاقد.
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 االعتبارن المستأجرة مع األخذ بعيعليها بين المؤسستين المؤجرة و  االتفاقتحيد عقد االيجار بشروط جديدة يتم  -
 تقادم األصل المؤجر.

 إرجاع األصل الى المؤسسة المؤجرة. -
لتعاقد، هذه األطراف هي المؤجر نالحظ مما سبق أنه في التأجير التمويل عادة ما يكون هناك ثالثة أطراف في عملية ا

 المستأجر و المنتج.و 
 المؤجر: هو الذي يقوم بشراء األصل المتفق عليه -
 دد ما يريد استئجارهالمستأجر: هو الذي يح -
هو الذي يقوم بإمضاء محل التأجير حسب رغبة المستأجر والمؤجر و المنتج:هو الذي يقوم بصناعة األصل  -

قد يدخل في غير "الذي هو المستأجر"، و عقد التصنيع أو الشراء من المنتج بعقد يعرف بعقد االشتراط لصالح ال
بنك أو مؤسسة تمويلية تقوم بتقديم قروض للمؤجر ليشتري العملية طرف رابع يقوم بالتمويل أي المقرض كال

هذا حسب قرضون ضمانات إضافية من المؤجر و األصل و هذا بضمان األصل محل التأجير، لذلك يطلب الم
 الدراسة االئتمانية.

 و يمكن تلخيص ذلك فيما يلي:   
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 كطرف ثالث في عملية التمويل التأجيري المنتجإدخال  (:03-02رقم ) الشكل                       
 ثمن األصل                          ألصل االنتاجي         ا                                  

  
 الدفعات االيجارية طيلة فترة التعاقد                                                  

 األصل   
 ضمان    
 القرض    
 

 

 
                                                           

 
    

                                                                                          
       

 قرض معاون                                                قرض معاون                         
 سداد القرض                                                سداد القرض                         

    

  الطبعة الثانية، اإلسكندريةمحمد كمال خليل الحمزاوي، اقتصاديات االئتمان المصرفي، منشأة المعارف، المصدر: 
 .233، ص 0222 مصر

  يأخذ التأجير التمويلي إحدى الصور اآلتية: إضافة الى الصور السابقة يمكن أن

                                                                                                          البيع ثم االستئجار:
في نفس الوقت توقع معها اتفاقية لها الى مؤسسة مالية بنك مثال، و في هذه الحالة تقوم المؤسسة ببيع إحدى أصو 

لبنـــــــكا  

 

 

 

 المؤجر المنتج أو المورد المستأجر
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ط العقد، و يحق للمؤسسة المؤجرة أن تسترد األصل عند انتهاء هذا األصل خالل فترة زمنية معينة حسب شرو  الستئجار
 عقد اإليجار.

إن العملية المتبعة في دفع اإليجار تشبه عملية تسديد القرض المرهون بعقار، ففي الحالة األولى تدفع المؤسسة المستأجرة 
وي في مجموعها قيمة شراء األصل الى المؤسسة المشترية )المؤجرة( دفعات )أقساط( متساوية في أوقات متتالية تسا

رضة القرض على تالة الثانية تسدد المؤسسة المقحن على االستثمار للمؤسسة، وفي البالكامل باإلضافة الى عائد معي
دفعات متساوية في فترات متتالية بمقدار يكفي الستهالك القرض باإلضافة الى عائد مناسب للقرض )عبد العزيز، مرجع 

 (. 22ص   بقسا
 سنحاول أن نبين صيغة هذا التمويل من خالل الرسم البياني التالي:و 

 : عملية البيع ثم االستئجار (02-02رقم )الشكل                                    

 بيع األصل و انتقال الملكية                                                                                                  
 
 
 

 يمنع المستأجر باستعمال األصل                                        
 
 

                                                                                                                           دفعات سنوية تدفع الى المؤجر                                         
                                       

 
 
، اإلسكندرية، محمد كمال خليل الحمزاوي، اقتصاديات االئتمان المصرفي، منشأة المعارف، الطبعة الثانيةالمصدر:   

 .233ص  ،0222مصر، 
 التأجير الرفعي: -1

في هذا النوع من التأجير وضع المستأجر ال يختلف كثيرا عن الصيغ السابقة، فهو ملزم بدفع أقساط اإليجار خالل مدة 
 العقد.

 المالك

 األول

 أي

 البائع

 

 وهو

 المستأجر

 المشتري

 أي

 المالك

 الثاني

 

 وهو 

 المؤجر
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الباقي يتم تمويله بواسطة باألموال المملوكة بنسبة معينة و بتمويل هذا األصل  أّما بالنسبة للمؤجر فهو يقوم في هذه الحالة
للتأكيد على ذلك فإن عقد القرض يوقع من األصل يعتبر كرهن لقيمة القرض و  أموال مقترضة، وفي هذه الحالة فإن

المستأجر رغم أن المؤجر هو المقرض الحقيقي، أما المستأجر هو الذي يستعمل األصل يوقع بصفته الطرفين المؤجر و 
 النوع من التأجير عادة ما يكون في األصول الثابتة المرتفعة القيمة.ضامنا للسداد، ونشير أن هذا 

في كون أن األصول المستأجرة ال تظهر في  PMEاإليجاري بمختلف أنواعه بالنسبة للـ االئتمانعموما تكمن أهمية و 
، على الرغم من أن PMEقيمته بالنسبة للـلها، وهذا له وجهاته و  االئتمانيالميزانية، وهذا يساعد على تحسين المركز 

مستأجرة ضمن عناصر تسجل قيمة األصول الو  اعتبارات محاسبية تطالب برسملة القيمة اإليجارية من عملية اإليجار
النسبة لالئتمان اإليجاري فإن بعض المعايير المحاسبية الصادرة عن المجلس الدولي لمعايير المحاسبة المالية بالميزانية، و 
 ورة إدماجه في الميزانية الختامية. تقر بضر  0920في سنة 

 ":Factoringالفرع الثاني: عقد تحويل الفاتورة "
جم، مما يعرضها التجارية الصغيرة والمتوسطة الح تالمنشآق التجارية أحد عوامل تعثر تعتبر مشكلة تحصيل الحقو 

عندما تقدم على بيع منتجاتها عن طريق التصفية، ومن ثم التأثير السلبي على االقتصاد، فالمؤسسة ألخطار اإلفالس و 
 من ثم تحصيل قيمة البضاعة المباعة.ن عليها انتظار أجل االستحقاق، و األوراق التجارية يتعي

لكن ما يحدث هو أن المؤسسة قد تحتاج الى السيولة خالل تلك الفترة سواء للوفاء بالتزاماتها للغير أو لتحقيق طموحات و 
هذا ما يجعل المؤسسة أمام خيارين: إما أن تشترط على مدينها االلتزام طبيعة المنافسة التجارية، و رضها التطور التي تف

ها، أو أن ينتظر أجل بالوفاء الفوري للثمن، وهنا تكون النتيجة ركود البضاعة وعجز المؤسسة عن تصريف منتجات
ال أمام وفائها بالتزاماتها المختلفة، كما أن قيام يقف حائالبضاعة، لكن هذا يعيق المؤسسة و يحصل على قيمة االستحقاق و 

مكانيات مالية للتحصيل مما العمالء يتطلب من المؤسسة جهدا و المؤسسة بتحصيل قيمة األوراق التجارية بنفسها من  ا 
 يرهق ميزانية المؤسسة.

 وهي: التي تعتبر طرق تقليديةمشكلة يلجأ البائع الى عدة طرق و حتى تتجاوز المؤسسات هذه الو 

 أوال: عقد الوكالة  

 أي أن توكل المؤسسة بنكا أو مؤسسة متخصصة بتحصيل الفواتير لكن هذه الطريقة ال تسمح بتعجيل قيمة الفواتير.
                                                                                                                            ثانيا: عقد القرض

                                 أي االقتراض من البنوك أو المؤسسات المتخصصة، ويعاب على هذه الطريقة أنها تواجه أحد أبعاد المشكلة، وهو عدم 
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حلول أجل االستحقاق، وال تتعهد المؤسسة المقرضة بتحصيل قيمة الفواتير كذلك إجراءات الحصول على القروض تعتبر 
 معقدة وطويلة.

 ثالثا: عقد خصم األوراق التجارية
تحصيل األوراق ائع و المؤسسات المتخصصة، وتضمن هذه الطريقة تعجيل حقوق البتقوم بهذه العملية أيضا البنوك و 

لكن ُيعاب عليه أن الخصم نطاقه محدود، و يتعلق فقط بالحقوق المتجسدة في أوراق تجارية دون الثابتة في التجارية، و 
زاء فشل القوالب التقليدية في عالج المشكلة             ف              واتير، كما أن عمولته تبدو مرتفعة بالقياس بإمكانيات المؤسسات الصغيرة، وا 

كانت حاجة المؤسسات الى عملية قانونية تواجه بها المظاهر المختلفة للمشكلة السابقة ضرورة ملحة، وهو ما استطاع أن 
 اح كبير عقد شراء الحقوق التجارية ) تحويل الفواتير(.ينجزه بنج

يقصد بشراء الحقوق التجارية أو الفاكتورينغ " شراء أو حجز ديون المؤسسات التجارية التي تشتغل على المستوى المحلي و 
 )أوراق قبض، سنداتابات المدينين أو الدولي في حقل السلع االستهالكية، كما تقوم البنوك التجارية من جهتها بشراء حس

 التي تتراوح مدتها ما بين تاريخ استحقاق حسابات القبض.المؤسسات التجارية أو الصناعية و فواتير( الموجودة بحوزة 
نالحظ مّما سبق أنه توجد ثالثة أطراف في عملية الفاكتورينغ، الطرف األول وهو التاجر أو الموزع الذي بحوزته 

هو المؤسسة طرف الثالث و الأي الطرف المدين للطرف األول، و  الثاني فهو العميلالحسابات المدينة، أما الطرف 
 وللفاكتورينغ مجموعة من األنواع نبرزها فيما يلي: المقرضة

 :أنواع الفاكتورينغ 
 (:22الفاكتورينغ ستة أنواع )بوداح، مرجع سابق، ص 

التمويل، يقوم بإبالغ مدين عميله، مسك دفاتر العميل، القيام خدمة كاملة: يقصد بها أنه الى جانب قيام الفاكتور بعملية  - أ
 بعمليات تحصيل مباشرة من طرف مدين العميل.

 خدمة كاملة ما عدا تحمل المخاطر. - ب
 خدمة جزئية: تتضمن فقط التمويل و إبالغ مدين العميل -ج
 خدمة كاملة ما عدا التمويل. -د
 خدمة التمويل فقط -ه
 المخاطرة أحيانا.تمويل و خدمة جزئية تتضمن ال -و

، خاصة الحالة األولى و لكن هنا يشترط الفاكتور أن ال يقل رقم PMEتعتبر األنواع الثالثة األولى األكثر مناسبة للـ 
األعمال عن رقم معين، و غالبا ما تكون المبالغ معتبرة نسبيا، ونفس الشيئ بالنسبة للنوع الثاني باستثناء أن العميل في 
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الة المبالغ حو النوع األكثر انتشارا يمنح في الحالة يستخدم وسيلة التأمين لحسابات المدينين، أما النوع الثالث فههذه 
 تكلفة الفاكتورينغ:الضعيفة 

 عمولة خاصة(:نوعين من العمولة )عمولة عامة و  يتقاضى الفاكتور ) مؤسسة متخصصة أو بنك(
 العمولة الخاصة: -3
 تعجيل أو عمولة التمويل:يسميها البعض عمولة الو 
تحتسب عن المدة الفاصلة بين تاريخ سحب العميل لمبالغ االئتمان و تاريخ استحقاق الفواتير، و يتم تحديد سعر الفائدة و 

بناء على سعر األساس المصرفي، أو في ضوء متوسط معدل الفائدة الشهري في سوق النقد، و ال يجوز أن يفوق الحد 
 ا للفائدة االتفاقية. األقصى المقرر قانون

 العمولة العامة: -2
، أما 4%و  2.5%يدفعها العميل مقابل الخدمات اإلدارية التي يقدمها له الفاكتور، و تتراوح نسبة العمولة الخاصة بين 

 (.28)المرجع السابق، ص  2.5%و  0.1%العمولة العامة فتتراوح بين 
 بالنسبة لإلنتاج:  -1

اإلدارية، يتيح للعميل فرصة التفرغ إلدارة مؤسسته ومن ثم زيادة بتحصيل األعباء المالية و فاكتور فإن قيام المؤسسة ال
 أثارليس له أي تمويال تضخميا و اإلنتاج و تحسينه، ومن جهة التمويل فإن االئتمان الذي يمنحه الفاكتور للمؤسسة ليس 

 ر التي يتم تخفيضها.ن قيمة االئتمان تساوي تماما قيمة الفواتيعلى االقتصاد الوطني أل
 بالنسبة للتصدير: -0

فهي تقدم معلومات حول األسواق المناسبة لعملية التصدير، فمن خالل تجربتها داخل أو خارج البالد تتحقق لها الشفافية 
ت األوقات المناسبة لعملياالمطلوبة في األسواق العالمية وأسعارها و  الكاملة لألسواق فتمد عمالئها بمعلومات عن السلع

 التصدير ...الخ، كما تساعد العميل في التخليص الجمركي لبضائعه.
 (: Système d’incubationالفرع الثالث: نظام حاضنات األعمال )

 أوال: تعريف حاضنات األعمال
التسهيالت عمل على توفير جملة من الخدمات و يمكن تعريفها على أنها مؤسسة قائمة بذاتها لها كيانها القانوني، ت -

للمستثمرين الصغار الذين يبادرون بإقامة مؤسسات صغيرة بهدف شحنهم بدفع أولي يمكنهم من تجاوز أعباء مرحلة 
االنطالق )سنة مثال أو سنتين(، و يمكن لهذه المؤسسات أن تكون تابعة للدولة أو أن تكون مؤسسات خاصة أو مختلطة 

 عما أقوى.غير أن تواجد الدولة في مثل هذه المؤسسات يعطي لها د
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 23الى  20كما يمكن تعريفها بأنها منظومة متكاملة توفر كل السبل الستضافة مشروع وافد لفترة محدودة )من  -
تتضمن مكانا الحتضان المشروع وتوفير كافة و داعمة حة و تطويره من خالل توفير بيئة عمل صالحة متاسنوات( وتنميته و 

داريا الخدمات و  دارة داعمة فنيا وا  وتسويقيا لقاء إيجار رمزي مما يخفض المتطلبات االستثمارية الالزمة لبدء المشروع الى ا 
مرحلة الفكرة الى  من أدنى الحدود وبما يكون في مقدور صغار المستثمرين المبدعين، وبما يؤدي الى تسريع نقل المبادرة

 واقع التطبيق التجاري. 
تجاري تتمتع بالشخصية المعنوية مومية ذات طابع صناعي و وقد عرفها المشرع الجزائري " بأنها مؤسسات ع -

 (20، ص 0200أفريل  09-08" )بركان وحايف سي حايف، ياإلستقالل المالو 
 ثانيا: أنواع أو أجيال حاضنات األعمال

 حاضنات الجيل األول: )حاضنات التقنية األساسية( -3
 مثل المؤسسات التي تنتج الحاسباتتساند هذه الحاضنات المؤسسات التي تعتمد على المعرفة كرأس مال أساسي، 

المدارس الفنية، والغاية منه القيام ذه الحاضنات قريبة من الجامعات و العدسات الخاصة، وتكون هالمكونات االلكترونية، و 
 (.53، ص 0220بتشجيع األساتذة على القيام باألبحاث )حسين، 

 حاضنات الجيل الثاني: -2
                      الصناعات اليدويةكالمؤسسات الزراعية، الصناعية والغذائية و  تضم هذه الحاضنات المؤسسات المعتبرة التقليدية،و 
والصناعية  هي مرتبطة مع الدوائر والهيئات مثل البلديات والحكومة المحلية والجمعيات التجارية..الخ، و الميكانيكية.و 
 المدارس الفنية.جارية، كما أنها تتلقى التأييد والدعم من مراكز األبحاث و الغرف التو 
 حاضنات الجيل الثالث -1

                  الدورات الفنية  هي عبارة عن " مراكز تجديد" و هي مساحات مستهدفة للمؤسسات التي تقدم الخدمات المتخصصة مثل
 (.52من الخدمات الخاصة )المرجع السابق، ص  أنواع أخرىاالستثمارية و و 

  ثالثا: أهداف الحاضنات
 (:39وتشمل األهداف التالية )حسن، مرجع سابق، ص 

 المعاهد العليا على إقامة مؤسساتهم و مشاريعهم الخاصة.تساعد الشباب خريجي الجامعات و  -
 خلق مشروعات إبداعية والمساعدة في توسعة المشروعات القائمة. -
مساعدة الباحثين الشباب من االستفادة من نتائج األبحاث التي ينفذونها ) مشاريع تخرج( من مرحلة العمل  -

 المخبري الى مرحلة التطبيق العملي بهدف اإلنتاج التجاري.
 المتوسطة الحجم في مراحل اإلقالع.مال على إنشاء الشركات الصغيرة و مساعدة رواد األع -
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تعزيز ا من الدول المتطورة تكنولوجيا و المساعدة في نقل التكنولوجيلوجيا المستوردة و ي توطين التكنو المساهمة ف -
 استخداماتها و تطبيقاتها في المجتمع المحلي بما يخدم عملية البناء االقتصادي.

 .االنطالقمساندة المؤسسات الصغيرة على مواجهة صعوبات مرحلة الترويج لروح الريادة و  -
 ة للمشروع بالخدمات التي تقدمها الحاضنة.تحقيق معدالت نمو عالي -
 تنمية تقاليد مهارات العمل الحر، والقدرة على إدارة المشروع. -
 تعمل كمركز تنموي للمجتمع المحيط بالحاضنة مع تقديم خدماتها الفنية للمشروعات خارج الحاضنة. -

 رابعا: الخدمات التي تقدمها حاضنات األعمال
 مصادر التمويل المتاحة أمام المؤسسة.مالية مباشرة أو التعريف بفرص و  تقديم مساعدات -
 المعدات.فرص االئتمان التأجيري لآلالت و  تقديم -
 السيولة المالية وجدولتها.سة على تحديد مستلزمات التمويل والقروض و مساعدة المؤس -
 عقبات التسجيل. مساعدتها على تخطيحكومية و تقديم المعلومات حول التسجيل لدى الدوائر ال -
 تقديم خدمات إدارية مشتركة ) فاكس، هاتف، انترنيت...الخ(. -
 اإلدارة المبدعة  ا األساسية لتنمية روح الريادة و عقد دورات تدريبية مكثفة للمؤسسات المحتضنة حول بعض القضاي -
اعة المشاريع ت حول نجغيرها( مع تقديم توصيال بالمؤسسات المالية ) المصارف و مساعدتها على االتصا -

 كذلك تقديم المقترحات حول مبالغ التمويل الالزمة.المقترحة و 
قة بها ) كالجامعات، و المعاهد مساعدة المؤسسات على إقامة عالقات مع الجهات العالمية التي لها عال -

طلوبة، إما الفنية المستشارة العلمية و التجهيزات من أجل الحصول على االومخابر األبحاث( واستخدام المخابر و 
 مجانا أو لقاء أجر زهيد.

ساعدته في تأمين مربما الخارجية لتسويق منتجاته، و الحاضنة على سير السوق المحلية و مساعدة المقيم في  -
 الموارد األولية الالزمة و المشاركة في المعارض المحلية و ربما الدولية لعرض منتجاته.

البنك ها مدعومة من اإلدارات المحلية والحكومة المركزية و أعمال، معضمحاضنة  3522تتواجد في العالم أكثر من و 
تأتي الواليات المتحدة األمريكية في المركز األول من حيث عدد اإلتحاد األوروبي ومنظمة األمم المتحدة، و و  الدولي

 حاضنة و تليها الصين و اليابان و أوروبا. 952الحاضنات فلديها حوالي 
حاضنة في ابريطانيا، أما في العالم الثالث  0222حاضنة في كل من فرنسا و ألمانيا و حوالي  022كما يوجد حوالي 
 (.80حاضنة ) أبو قحف، بدون ذكر التاريخ، ص  522فتعمل به حوالي 

 الشكل الموالي يبين الهيئات التي تكون الحاضنة على عالقة أو اتصال بها:و 
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 : الهيئات التي لها عالقة بحاضنات األعمال(01-02) رقم الشكل                          
 البلدبة أو المحافظة                                               
 و الحكومة المركزية                                               

                               
 

 مراكز األبحاثجامعات و ال     اتحاد الحاضنات  في الدول األخرى                                           
 

 غرفة التجارة للمستثمرين                                                                                  
 جهات صناعية خارجية        

 غرفة الصناعة &الصناعة                                                                                     
 المصرف الصناعي                        منظمات دولية                                              

                                                                                           
 NGOمنظمات أهلية                             منظمات في اإلتحاد األوروبي                        
   صالح حسن، التطورات والمتغيرات االقتصادية الدولية، دعم وتنمية المشروعات الصغيرة لحل مشكلة   المصدر:    

                                                        .0203البطالة و الفقر، دار الكتاب الحديث، مصر،              
 الصناعياالقتصادي و مال في تنمية النسيج مسا: دور حاضنات األعاخ   

الصناعي وذلك من خالل ما تحققه من مزايا والمتمثلة رزا في تنمية النسيج االقتصادي و تلعب حاضنات األعمال دورا با
 :(02)بركان وحايف سي حايف، مرجع سابق، ص  في
 تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة:تشجيع خلق و  -

                     انهيار المشروعات الصغيرة الجديدةالكبير في معدالت فشل و  االرتفاعُأقيمت حاضنات المشروعات في األساس لمواجهة 
من هذه المشاريع تفشل خالل السنتين الى خمس سنوات من بداية  90%الى  82وقد أظهرت بعض الدراسات أن قرابة 

االستشاري. وقد أثبتت حاضنات األعمال خصية بعيدة عن الجانب التخطيطي و ادات شعلى اجته نشاطها، نتيجة لقيامها
ة للحاضنات الى أن معدالت نجاح قدرتها على رفع نسبة نجاح المشروعات الجديدة، حيث أشارت تقارير الجمعية األمريكي

مقارنة بنسبة النجاح التقليدية المنخفضة لهذه  88%استمرارية المشروعات الجديدة المقامة داخل الحاضنات وصلت الى و 
المشروعات. وبالتالي فإن دعم المشروعات الناشئة ورفع فرص نجاحها يعتبر الوظيفة األولى للحاضنات، ويتم ذلك من 

نشاء قاعدة اإلداري والتسويقي والرعاية لهذه المشروعاتتوفير جميع أنواع الدعم المالي و خالل   في مرحلة النمو، وا 

 حاضنة

 األعمال

 التكنولوجية
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في النقاط  PMEللمعلومات الفنية والتجارية. ويمكن تلخيص الدور الذي تلعبه حاضنات األعمال في دعم وتنمية الـ
 التالية:
 اتصاالتالمنتسبة اليها في ربط  تالمنشآحيث يمكن للحاضنات مساعدة : تسهيل الوصول الى مصادر التمويل 

وهي في طور النمو، كما يمكن للحاضنات نفسها المشاركة في ملكية هذه  تالمنشآبالراغبين في االستثمار في هذه 
    .تالمنشآ
 :تسجيلها وكتابة نونية عديدة، كإجراءات تأسيسها و الجديدة الى خدمات قا تالمنشآتحتاج  توفير الخدمات القانونية

عقود التراخيص، وما يتعلق بحماية الملكية الفكرية وبراءات االختراع، حيث تقوم الحاضنات عادة بدور الوسيط بين 
 الجهات التي تقدم الخدمات القانونية.المنتسبة اليها و  تالمنشآ
 :تهميدا لتواصلهم مع ن حيث تقوم الحاضنات بإقامة ندوات ومعارض بهدف استقطاب الممولي بناء شبكات تواصل

العالمي للوقوف  كما تعمل على بناء شبكات التواصل فيما بينها سواء على المستوى المحلي أو المنتسبة اليها، تالمنشآ
المشاركة في تبادل الخبرات والعمل على تحقيق التكامل، كما تقوم الحاضنات بإقامة األيام المفتوحة على المستجدات و 
 الصغيرة والمتوسطة مما يسمح لها بالتعارف و تبادل الخبرات. تالمنشآ تشارك فيهاوالمعارض التي 

  :اإلدارية من قبل  يبدأ تقديم الخدماتتوفير العديد من الخدمات اإلدارية والتدريبية والتسويقية واالستشارية
المنتسبة للحاضنات من قبل  تللمنشآالمنتسبة لها وذلك في مرحلة تقييمها، كما تقوم بتقديم التسويق  تللمنشآالحاضنات 

أخرى متخصصة في هذا المجال ومنتسبة أيضا لنفس الحاضنات. وتتمثل الخدمات االستشارية للحاضنات في  تمنشآ
 تالمنشآنمو ء التنفيذيين، كما تراقب تفاعل و المساعدة على وضع السياسات، تحديد األهداف، اختيار و توظيف المدرا

 المنتسبة اليها.
  :من مختبرات ومعامل  التي تنتسب لها المرافق األساسية الالزمة تللمنشآتوفر الحاضنات توفير البنية التحتية

المعلومات وشبكات االتصال، كما تقوم بعض و واالحتياجات اإلضافية من أجهزة وبرامج وخدمات تقنية  وتجهيزات
البنية التحتية للمنشآت المنتسبة لها عن طريق المشاركة أو الحاضنات الصغيرة بعمل الترتيبات الالزمة لتوفير متطلبات 

 التنسيق مع الجامعات وهيئات نقل التقنية أو عن طريق االستئجار.
 :إن وجود بيئة مشجعة لنقل التقنية يعتبر مطلبا أساسيا لنجاح الحاضنات في حصول  تقديم الخدمات الفنية

المنشآت المنتسبة لها على التقنيات الالزمة لتطويرها ونموها، حيث تعمل على تحقيق التعاون والتنسيق بين برامج نقل 
ق استخدامها لمراكز الجودة القريبة من التقنية والحاضنات، مع توفير سبل استعانتها بالخبراء والمتخصصين، وترتيب طر 

 هذه الحاضنات عن طريق عقود واتفاقيات خاصة.
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 :قامة  تنمية المجتمع المحلي تساهم الحاضنات في تنمية وتنشيط المجتمع المحلي من حيث تطوير بيئة األعمال وا 
ى الراغبين في االلتحاق بسوق روح العمل الحر لد نمية إقليمية ومحلية، ومركز لنشرمشروعات وجعل الحاضنة نواة ت

 العمل.
 :تستطيع الحاضنة تمكين المدينة أو اإلقليم الذي تنشط فيه من تحقيق معدالت عالية  دعم التنمية االقتصادية

إلقامة أنشطة اقتصادية، باإلضافة الى تحقيق معدالت نمو عالية للمشروعات المشتركة بالحاضنة، وذلك من خالل العمل 
ة المشروعات اإلنتاجية أو الخدمية الجديدة التي تعتبر إحدى أهم ركائز التنمية االقتصادية، حيث أن هذه على تسهيل إقام

التوريدات، وكلها عمليات تدر موارد مالية على والتصدير و  الشركات تقوم بدفع الضرائب والرسوم، وتنشيط عمليات اإلنتاج
 ميزانيات الدول.

  تنمية األفكار اإلبداعية واألبحاث لحاضنات التكنولوجية على رعاية و تركز ا التكنولوجية:دعم التنمية الصناعية و
التطبيقية  والعمل على تحويلها من مرحلة البحث والتطوير الى مرحلة التنفيذ، من خالل إقامة المشروعات الصغيرة 

ا الفائقة على تطوير وتحديث عمليات اإلنتاج التكنولوجية التي تعتبر أحد أهم آليات التطور التكنولوجي، من حيث قدرته
قامة حاضنات تكنولوجية متخصصة تعمل على تسهيل نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة  بشكل أسرع وبتكلفة أقل  وا 

       والمتطورة.  
 : اإلقامة في الحاضنةسادسا

 الفنية واإلدارية وربما حتى الماليةسنوات حتى يعطيها القوة  3الى  0تمتد مدة إقامة المؤسسة بالحاضنة من  -
عدها على االستفادة من الحاضنة تسالية سواء المادية أو اإلدارية و علما أن المؤسسة المحتضنة لها كل االستقال

 الرعاية التي تعرضها.الخدمات و 
موالية الة تاألولى بعدها ترتفع في أشهر الس تدفع المؤسسة الحاضنة أجرة رمزية للمكان في األشهر الستة -

 الخدمات التي تقدمها لها الحاضنةالخدمات، ثم ترتفع في السنة الثانية لتغطية قيمة لتغطي النفقات األساسية و 
فساحو في السنة الثالثة ترفع أجور المكان الى مستويات عالية من أسعار السوق لتدفعه الى الخروج            لمكانا وا 

 لدخول قاطن جديد.
 سة حسب السعة المكانية للحاضنة وطاقمها اإلداريمؤس 02في الحاضنة أحيانا الى يصل عدد المقيمين  -

 .0م 02الى  02ويخصص لكل منهم ما بين 
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 (Capital risqueالفرع الرابع: مؤسسات رأس المال المخاطر)
اإلطار  أصبحت في هذالقد شديدة خاصة في مجال االبتكارات واالختراعات، و تتميز االقتصاديات المعاصرة بالمنافسة ال

المحافظة على استمراريتها يجب عليها أن تضع من مواجهة هذه المنافسة و  PMEحتى تتمكن الـحياة المنتوجات قصيرة، و 
 صيغة أو خطة للتمويل من خالل القيام باستثمارات مهمة.

 هذا ظهرت مؤسسات رأس و لكن هذه االستثمارات تتطلب رؤوس أموال ضخمة ال تتوفر لديها كما أسلفنا الذكر، ل
 . PMEالتي يمكن أن تكون متنفس تمويلي جديد للـالمال المخاطر و 

 أوال: تعريف مؤسسات رأس المال المخاطر
تعرف مؤسسات رأس المال المخاطر على أنها كل رأس مال يوظف على أنه تمويل البتكار جديد، أو توسع مؤسسة  -

أس المال في التاريخ المحدد )وهذا هو مصدر الخطر(، وتكون هذه أو تأسيس مؤسسة من دون التأكد من استرداد ر 
 الصيغة في التمويل على شكل مشاركة، بمعنى أن صاحب رأس المال يصبح شريكا في المؤسسة.

مؤسس علم الهندسة، الذي أسس أول  THALES DE MILETيرجع أصل مهنة رأس المال المخاطر الى اليوناني و  
التي لوالها لما تمكن من ( بفضل القروض التي حصل عليها، و مشروع في التصنيع الزراعي )استخراج الزيت من الزيتون

                    05عالم الجديد خالل القرنين إنشاء أو تطوير مشروعه، و تكررت التجربة خالل رحالت االسبان و البرتغال الى ال
 (.22، ص 0220)عبد الباسط،  م00و 

هي عبارة عن أسلوب أو تقنية لتمويل المشاريع االستثمارية بواسطة شركات تدعى بشركات رأس المال المخاطر، وهذه  -
التقنية ال تقوم على تقديم النقد فحسب كما هو الحال في التمويل المصرفي بل تقوم على أساس المشاركة، حيث يقوم 

 مبلغه، وبذلك فهو يخاطر بأمواله، ولذلك نرى بأنها تساعد أكثر الّ ا  يل المشروع من ضمان العائد و المشارك بتمو 
أو التوسعية التي تواجه صعوبات في هذا المجال، حيث أن النظام المصرفي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجديدة 

                                                                                               يرفض منحها القروض نظرا لعدم توفر الضمانات.                     
في هذه التقنية يتحمل المخاطر )المستثمر( كليا أو جزئيا الخسارة في حالة فشل المشروع الممول. ومن أجل التخفيف 

بل يساهم في إدارة المؤسسة بما يحقق تطورها ونجاحها.                                  من حدة الَمخاطر فإن الُمخاطر ال يكتفي بتقديم النقد فحسب
يضاف الى ذلك كله أن دور شركات رأس المال المخاطر ال يقتصر على تمويل مرحلة اإلنشاء فحسب بل يمتد أيضا 

، مرجع من طرف المؤسسة )حسين تنميةالى مرحلة التجديد، وكذا تمويل التوسع والنمو وهو ما يقتضي تقديم مخطط 
 (. 50ص ،سابق

( بأنه كل رأسمال يوظف بواسطة وسيط مالي متخصص في مشروعات خاصة EVCAكما عرفته الجمعية األوروبية ) -
ذات مخاطر مرتفعة، تتميز باحتمال نمو قوي لكنها ال تضمن في الحال يقينا بالحصول على دخل أو التأكد من 
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تاريخ المحدد )وذلك هو مصدر المخاطر( أمال في الحصول على فائض قيمة مرتفع في استرداد رأس المال في ال
 (.32، ص 0220أفريل  08-02المستقبل البعيد نسبيا حال بيع حصة هذه المؤسسة بعد عدة سنوات )إبراهيم، 

زم لنجاح هذه المؤسسات أرباح واعدة(، ومن ثم يل –مخاطر كبيرة  -إن معادلة هذه الشركات تقوم على )تكنولوجيا متقدمة
أي  الخسائرعلى أساس المشاركة في األرباح و  التحلي بالصبر لمدة ثالث سنوات تقريبا لضمان أرباح كبيرة. وهي تقوم

 ك.المشاركة في السراء و الضراء، و الشكل الموال يوضح ذل
  المخاطر أساس شركات رأس المال: مبدأ و (00-02رقم ) الشكل                             

  
 

                               
 
    

 

 

     روينة عبد السميع، حجازي اسماعيل، تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طريق شركات رأس المال  المصدر:
 .32، ص 0220أفريل  08-02المخاطر، ورقة مقدمة ضمن الملتقى الدولي حول تأهيل المؤسسات، 

 من الشكل السابق يمكننا تلخيص إجراءات التمويل عن طريق شركات رأس المال المخاطر كما يلي: 

في مرحلة أولى من نشاط هذا النوع من الشركات تقوم هذه األخيرة بتجميع الموارد المالية، ومن هنا تظهر قدرة المساهمين 
 في هذه الشركة ومهارتهم في تجميع األموال وجذب المستثمرين.

وبعدها تأتي مرحلة البحث التي يتمثل هدفها في إدارة ملفات الترشيح التي تقدم من طرف المشروعات الطالبة لهذا النوع 
تدخلها في  كيفيةوتحديد مرحلة و  من التمويل. ثم يتم تصنيف الملفات واختيار المشروعات األنسب لهذا التمويل

 مويل المشروع( يجب على مؤسسات رأس مال المخاطر القيام بما يليوقبل ذلك )أي قبل عملية ت المشروعات المستفيدة.

( Eric Stéphany,2003,p 106): 

 تقييم مدى إمكانية تطور المؤسسة. -

 يقدم رؤوس أموال المستثمر
OCR 

المتعاملون في 

 رأس المال

 المخاطر

  

 المخاطر  

 يأخذون مساهمات

 +متابعة

 مؤسسات

 األمل في مردودية

 عالية

البحث عن القيمة 

 المضافة
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 المستقبلي للمشروع.تقدير مستوى الخطر الحالي و  -
 دراسة فرص وتهديدات المحيط. -
مكانية خلق القيمة.  -  قياس مستوى المردودية المنتظرة وا 

أخرى في إطار ممارسة هذا النشاط التمويلي تقوم شركات رأس المال المخاطر بإعادة بيع االشتراكات للخروج في مرحلة و 
 طرح اشتراكاتها في السوق التمويلي. لتعيدة، من المشروعات الممول

 ثانيا: أهدافها

رشيد، نها )زيدان و لتي نذكر موا PMEتنصب أهداف مؤسسات رأس المال المخاطر كلها في تسهيل عملية تمويل الـ
 (:28، ص 0220أفريل،  02-08

 مواجهة االحتياجات الخاصة بالتمويل االستثماري. -
 .طرحها لالكتتابم قدرة المؤسسة على إصدار أسهم و تعتبر بديال تمويليا في حالة ضعف السوق المالي وعد -
 توفير األموال الكافية للمؤسسات الجديدة أو العالية المخاطر. -

 و عيوب مؤسسات رأس المال المخاطر ثالثا: مزايا
 (02، ص 0222)بريبش، مزاياها:  -3
 :حيث أن شركة رأس المال المخاطر تكون شريكة ألصحاب المؤسسة األصليين وتأخذ نسبة من األرباح  المشاركة

 مقابل المصاريف اإلدارية سنويا. 2.5%، باإلضافة الى 30%و  15%تتراوح بين 
في حالة حصولها، كما أن الدعم العملي الذي يقدمه الممول مفيد للشركة و يساعد على كما تتحمل جزءا من الخسارة 

نجاحها، وهي تفتح المجال للمشاركة الطويلة األجل حيث ال تباع الحصة إاّل بعد أن تستوي الشركة وتصبح قادرة على 
 اإلنتاج و النمو وهذا ال يتوفر في القروض قصيرة األجل.

 :ول فرصة إلنتقاء المشروع الواعد فكثير من المشاريع الجديدة تكون عالية المخاطر وكذلك ذات أمام المم اإلنتقاء
المليئة أي نما في حالة القرض تبحث البنوك عن المؤسسات أرباح متوقعة عالية، وقادرة على رفع قيمة أصولها بي

 تعد تمتلك طاقات ابتكار. بالتالي فهي تمنح القروض للمؤسسات الكبيرة التي لمالقادرة على السداد و 
 :من خصائص التمويل برأس المال المخاطر أنه يتم على مراحل وليس على دفعة واحدة، فبعد انتهاء أي  المرحلية

في هذا ضمان لصدق االستثمار في عرض نتائج األعمال المنجزة وهذا أ المستفيد من جديد الى الممول و جمرحلة يل
 فشل المشروع وقبل تراكم الخسائر.من شأنه إعطاء فرص جديدة إذا 
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 :ربحه يخسره مع مشروع ي نيمكن للممول أن يوزع تمويله على عدة مشاريع مختلفة المخاطر بحيث ما يمكن أ التنويع
، إضافة الى المشاركة في الخسائر فذلك يقلل منها فضال على أن المراقبة من الشريك تجنب المشروع آخرمع مشروع 

 غير مأمونة العواقب.الدخول في مغامرات 
  التي ال يتجرأ على خوضها ى تمويل مشاريع مرتفعة المخاطر و إن هذا النوع من المشاريع قادر عل التطوير:التنمية و

إاّل الرواد القادرون و يعوض هذا الخطر بالمكاسب والعائد المرتفع. وقد ثبت هذا في تمويل شركات مبتدئة مثل " 
 وغيرها" وكانت التقنيات القائمة عليها مجهولة ولم تتحمس لها مصادر التمويل التقليدية.جينتيك، ابل ، ميكروسوفت 

  :تستمر الشراكة الى أن تستوي الشركة، فيجذب الكثير من المستثمرين ما حققته أو ُتطرح كأسهم توسيع قاعدة الملكية
 ويمول العائد من ارتفاع رأس مال مشاريع أخرى جديدة.

  الكبير في تمويل الـإضافة الى دورهاPME  حيث في مرحلة اإلنشاء ال تملك هذه المؤسسات القدر الكافي من األموال
تقدم ما يلزم لهذه الالزمة، كما أن البنوك تمتنع عن تقديم قروض لها دون ضمانات لكن مؤسسات رأس المال المخاطر 

 المؤسسات رغم ارتفاع المخاطر خالل مرحلة اإلنشاء.
 (00)المرجع السابق، ص  عيوبها: -2
 (الحقوق المتولدة للمخاطرين عن المشاركة )كالمشاركة في القرارات و التدخل في توجيه مسار المشروع. 
  تطلب مبالغ مرتفعة في حالة نجاح المشروع السترداد حصص المخاطرين ) لكن يجب أن ال ننسى بطبيعة الحال أن

المبالغ مقابل المجازفة التي قبلها المخاطرون وقت اإلنشاء، والتي كان من ذلك ما يقيم ميزان العدالة، حيث تعتبر هذه 
 الممكن أن تعرضهم لفقدان كافة أموالهم التي شاركوا بها في المشروع(.

 المتوسطةلمؤسسات الصغيرة و ا المالئمة لطبيعة المطلب الرابع: صيغ تمويل البنوك اإلسالمية

المشكالت التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بسبب صعوبة حصول أصحابها تعتبر مشكلة التمويل من أبرز 
على التمويل الالزم من المصارف والمؤسسات المالية التقليدية، وقد تبين في كثير من الدراسات أن المصارف والمؤسسات 

وعات الصغيرة والمتوسطة تمويل المشر  المالية تميل في سياستها الى منح القروض للمشروعات الكبيرة وتبين أن دورها في
وكل  ة فهم األقدر على توفير الضماناتضعيف جدا، وتعتمد البنوك التقليدية في تمويلها على تمويل ذوي المالءة المالي

هذه الصعوبات تشكل عقبة في طريق الممولين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهذا أدى الى ضرورة 
عن سياسة المصارف التجارية، ولعل أسلوب يلية تقوم بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعيدا البحث عن جهة تمو 

اإلصالح الالزم األجدى لتحقيق اإلسالمية يكون البديل األنسب و  التمويل اإلسالمي من قبل المصارف والمؤسسات المالية
 (.00لتمويل هذه المشروعات )بشارات مرجع سابق، ص 
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 المرابحةو المشاركة والمضاربة الفرع األول: 

 أوال: المشاركة

 تعريف المشاركة -3
العملية للبنوك التي تعرضها البنوك اإلسالمية، وتقرر الموسوعة العلمية و تعتبر المشاركة أحد أهم أدوات التمويل 

ي المشروعات معدالت الفشل ف عروف أناإلسالمية أن التمويل بالمشاركة أكثر ضمانا للمشروعات الصغيرة، فمن الم
طبعا ضعف التمويل خاصة قتصادية أو عدم كفاءة اإلدارة ونقص التخطيط و الصغيرة كبيرة بسبب نقص دراسة الجدوى اال

 (.22، ص 0223إذا كانت هناك مؤسسات كبيرة تنشط في نفس القطاع )الشيين، 
تعرف المشاركة على أنها أسلوب تمويلي يشترك بموجبه المصرف اإلسالمي مع المؤسسة بتقديم المال الالزم لها و يوزع و 

الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه، أما الخسارة فحسب مساهمة كل طرف في رأس المال، و يقوم باإلدارة صاحب 
االطمئنان الى عدم حدوث إهمال أو تقصير، كما يحصل وقه و تكون بالقدر الالزم لحفظ حقالمشروع، ومشاركة البنك 

 صاحب المشروع من المصرف على حصة من الربح مقابل إدارته للمشروع.
 أشكال المشاركة -2
 من حيث طبيعة الممول: - أ

اج تإن ةهي نفقات التشغيل كالمشاركة في شراء الخامات الالزمة لصنع األحذية خالل دور المشاركة في النفقات المتغيرة و 
 معينة.

 : و تنقسم الىمن حيث االستمرارية - ب
 في إدارته و تسييره و اإلشراف عليه.البنك شريكا في ملكية المشروع و  )المستمرة(: هنا يصبح المشاركة الدائمة 
 هكذا يتنازل تدريجيا على ك جزءا من التمويل مع األرباح، و ) المنتهية بالتمليك(: هنا يسترد البن المشاركة المتناقصة

 حصته في الشركة، حتى يصبح في النهاية )المستثمر( مالكا للمشروع بكامله. 
 ثانيا: المضاربة

 تعريف المضاربة -3
هي دفع شخص مال الى غيره ليتصرف فيه ويكون الربح بينهما على ما شرطا، فيكون الربح لرب المال ألنه نماء ماله 

باعتبار عمله وجهده، وقد ُأبيحت المضاربة لحاجة الناس لها، يقول ابن قدامه مبررا المضاربة وللمضارب وما تولد عنه، 
قليب و التجارة وليس كل من يملكها يحسن تفي " أن بالناس حاجة الى المضاربة، فإن الدراهم والدنانير ال تنمى إاّل بال

 .( 20)بشارات، مرجع سابق، ص  الجانبين"التجارة وال كل من يحسن التجارة له رأسمال، فاحتيج اليها من 
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  أنواع المضاربة -2
 وهي التي يقيد فيها رب المال العامل بتثمير ماله في سلعة معينة أو سوق معين أو بلد معين.مضاربة مقيدة:  - أ
هي التي يوكل فيها رب المال التصرف للعامل ويطلق يده في هذا التصرف، فمهما كانت درجة  مضاربة مطلقة: - ب

 اإلطالق يبقى دائما مقيدا بظابطين هامين هما:
 مصلحة الطرفين وخاصة رب المال. -
 والعرف التجاري السائد بين الناس في موضوع المضاربة. -

 المالية اإلسالميةأشكال التمويل بالمضاربة في المصارف والمؤسسات  -1
هي الصيغة التعاقدية المطورة لشركة المضاربة الفردية أو الثنائية، وهي أن يعرض المصرف المضاربة المشتركة:   - أ

               اإلسالمي باعتباره مضاربا على أصحاب األموال استثمار مدخراتهم، كما يعرض المصرف باعتباره صاحب مال 
على أصحاب المشروعات االستثمارية استثمار تلك األموال، على أن توزع األرباح أو وكيل عن أصحاب األموال 

 حسب االتفاق بين األطراف الثالثة، والخسارة على صاحب المال.
وهي المضاربة التي تنشأ بين المصرف اإلسالمي والمضارب، بحيث يدفع المصرف  المضاربة المنتهية بالتمليك: - ب

المال ويقوم المضارب بالعمل، ويعطي المصرف فيها الحق للمضارب في الحلول محله دفعة واحدة أو على دفعات 
ئع من الناتج على أن ، أو أن يقدم المصرف أداة اإلنتاج لمن يعمل عليها بجزء شاحسبما تقتضيه الشروط المتفق عليها

 يجنب من نصيب العامل أو جزء منه حسب االتفاق الى أن يبلغ قيمة تلك األداة.
وهي أن يقدم المصرف اإلسالمي التمويل لمشروع معين، ويقوم العامل باألعمال الالزمة  المضاربة المنفردة: - ت

ة مالئمة لتمويل المشروعات الصغيرة واألرباح حسب االتفاق، ويعتبر هذا النوع أكثر أنواع التمويل بالمضارب
 والمتوسطة.

ها مقابل دفع القيمة وهي الوثائق الموحدة القيمة والصادرة بأسماء من يكتتبون في سندات أو صكوك المقارضة: - ث
وذلك على أساس المشاركة في نتائج األرباح أو االيرادات المتحققة من المشروع المستثمر فيه بحسب  المحررة بها
معلنة على الشيوع مع مراعاة التصفية التدريجية المنتظمة لرأس المال المكتتب به عن طريق تخصيص النسب ال

 الحصة المتبقية من األرباح الصافية إلطفاء قيمة السندات جزئيا حتى السداد التام.
 ثالثا: المرابحة

هو الزيادة، واصطالح الفقه من الربح و در نقصد بالمرابحة المتاجرة كما هو متعارف عليه اليوم، و المرابحة في اللغة مص
             .معلوم و متفق عليه بين المشتري والبائع"هي " بيع بمثل الثمن األول مع زيادة الربح" أو هي " بيع برأس مال و ربح 

 (.23سابق، ص التعرف بأنها " البيع بزيادة عن الثمن األول" )المرجع  اكم
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 متبع في أغلب المصارف اإلسالمية و هو يأخذ حالتين:هذا النوع من االستثمار و 
شراء سلعة و يطلق عليها اسم الوكالة بالشراء بأجر، حيث يقوم البنك بطلب من المؤسسة ب الحالة األولى: -

 يدفع ثمنها للبنك مضافا اليه اجر معين مقابل قيام البنك بهذا العمل.معينة محددة األوصاف و 
               و فيها تطلب المؤسسة من البنك شراء سلعة معينة و كذلك الثمن الذي يشتري به العميل  الحالة الثانية: -

في حدود الشروط  )المؤسسة( من البنك بعد إضافة الربح، و يتضمن هذا التعامل وعد من العميل بالشراء
 لذات الشروط.وعدا أخر من البنك بإتمام هذا البيع بعد الشراء طبقا المتفق عليها، و 

 يتم تسديد قيمة البضاعة إّما دفعة واحدة أو بواسطة عدة دفعات خالل مدة معينة بالنسبة لكلتا الحالتين.و 
         لقد وجدت البنوك اإلسالمية في عقد المرابحة أفضل وسيلة لتشغيل األموال لديها، ذلك أن المرابحة تمتاز عن المضاربة و 
 ال تستطيع االستثمارالبنوك اإلسالمية حديثة النشأة و موال من جهة، ومن جهة أخرى معظم المشاركة بسرعة تحريك األو 

ة متسعة في هذا الصدد نالحظ أنه في البلدان حيث القاعدة االستثمارياجية االستثمارية طويلة األجل، و في القطاعات اإلنت
وك، بينما بيوع المرابحة تحتل المرتبة األولى في المضاربة المرتبة األولى في معامالت البننوعا ما تحتل المشاركة و 

 معامالت البلدان التي تلعب فيها التجارة دورا رئيسيا مثل الدول الخليجية.
الهالك الذي قد ها أن البنك يتحمل تبعة الفساد و إن تطبيق المرابحة من قبل البنوك يعرضها لمجموعة من المخاطر أهم

لة بين شراء البنك للبضاعة و تسليمها للمؤسسة، كما أنه يتحمل مخاطر ما قد يظهر يلحق بالبضاعة خالل الفترة الفاص
 من عيوب خفية في السلعة.

 بيع السلم  البيع اآلجل و  الفرع الثاني:
                         أوال: البيع اآلجل                                                                                                            

فائدته توفير قدر من ضرة مقابل ثمن مؤجل يتفق عليه، و البيع ألجل هو عقد يتم بموجبه االتفاق على تسليم بضاعة حا
التمويل للمشتري حتى يتمكن من دفع الثمن بعد فترة من الزمن يتفق عليها، ويتحصل البنك في هذه الحالة بصفته بائع 

 للسلعة على ثمنها بعد فترة محددة.
 ثانيا: بيع السلم

 تعريفه: -3
من لبضاعة عاجال، و عة آجال، وتسلم ايطلق عليه أيضا اسم البيع الفوري، و يقوم البنك في هذه الحالة بدفع ثمن البضاو 

البيع اآلجل فالبنك ال ع آجل بعاجل، و خالفا للمرابحة و هنا فهو عكس البيع بثمن مؤجل، فقد عرفه علماء الدين بأنه بي
يتدخل بصفته بائعا، و إنما بصفته مشتريا بالتسديد نقدا للسلع التي تسلم له مؤجال ) الحقا(،هو في االصطالح الفقهي 

 (.88ف في الذمة ببدل يعطى عاجال" )المرجع السابق ص عبارة عن " بيع موصو 
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 أشكاله: -2
هذا النوع من السلم يصلح للمصرف الزراعي الذي يتعامل مع المزارعين ممن يتوقع أن تكون لهم بيع السلم البسيط:  - أ

ببيع السلعة في الموسم من محاصيلهم أو محاصيل غيرهم، ولن يكون للمصرف الزراعي مشكلة فيستطيع أن يقوم 
 لحبوب.ا
هو بيع المصرف بضاعة الى طرف ثالث من نفس الجنس والمواصفات، حيث يدخل المصرف في السلم الموازي:  - ب

 عقدين منفصلين: 
 األول يكون المصرف فيه مسلم اليه  -
جهة  والثاني يكون فيه المصرف مسلما، ويكون المصرف هنا بمثابة الوسيط بين التاجر من جهة والمزارع من -

الثمن حاال بطريق السلم، وهذا يعني أن دور المصرف هنا هو المسلم اليه، فإذا أخرى، ويكون المبيع مؤجال و 
ن لم يتسلمها أحضرها الطرف الثاني من  تسلم المصرف بضاعة سلمها الى الطرف الثالث في وقت األداء وا 

الحاضر، فإذا كان بسعر الصفقة السوق. وبما أن المصرف يبيع سلما فسيكون السعر أرخص من السعر 
ذا كان بسعر أعلى حصل للمصرف بعض الربح.  األولى لم يستفد المصرف وا 

 البيع باإلجارةالفرع الثالث: االستصناع و 
 أوال: االستصناع

 تعريفه: -3

 (80هو في اصطالح الفقهاء "عقد على مبيع في الذمة، شرط فيه العمل" )المرجع السابق، ص 

الصفة ، وأن يكون هذا الشيء مما يجري فيه الصناع بصناعة شيء محدد الجنس والنوع و  بموجبهأي أنه عقد يكلف 
التعامل بين الناس كما يمكن التكليف بصناعة شيء جديد طالما أن ذلك ممكن، و يتم االتفاق على االستصناع خالل 

 أجل معين، كما يجوز عدم تحديد األجل.
الطرف الذي يقوم  اإلسالمية مليات البناء، حيث تخول القوانيناالستصناع لتمويل ع تقوم البنوك االسالمية عادة بتوظيف

البناء، حيث تعاملت البنوك اإلسالمية بهذه  إلتمامبالبناء في االستصناع أن يوكل عملية البناء لجهة ثالثة باالستصناع 
ستصناع ) أي البنك هو صاحب المشروع( على لتمويل شراء مواد البناء... الخ، حيث يوافق البنك كبائع في اال ةالطريق

تمويل الدفعات على المدى الطويل، في حين يقوم البنك كمشتري في االستصناع بدفع المستحقات للجهة المقاولة خالل 
 فترة سداد أقصر وفقا لبرنامج سداد معين ) أي أن البنك يكلف جهة ثالثة إلنجاز المشروع طبقا لعقد استصناع ثاني(

 أشكاله:  -2
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هو عقد بين اثنين يصنع فيه أحدهما شيئا لآلخر أو يقدم له عمل مقابل مبلغ معلوم، ويمكن بهذا العقد عقد المقاولة:  - أ
ن يأتي بمواد البناء ويتحمل جميع تكاليفه ، وفي هذه الحالة يجوز للمقاول أإقامة المبنى على أرض مملوكة للمستصنع

 ويسلمه جاهزا على المفتاح.
هو عقد مستحدث من العقود المستجدة التي ظهرت حديثا على مستوى المصارف اإلسالمية  ناع الموازي:االستص - ب

يقوم بعمل المقاولة  آخربشكل خاص، يقوم المصرف فيه بعد إحالة العطاء عليه استصناعا بعقد استصناع مع مقاول 
سم مع المصرف الربح حسب االتفاق، وكال المستصنع عليها، ويأخذ المقاول الجديد لقاء عمله أجر المثل أو يتقا

 الطرفين البنك المستصَنع والمقاول المستصنع للبنك يتعهدان أمام طالب االستصناع بالوفاء.
لة أو مبان ضخمة أو مدن وهو فرع عن االستصناع، حيث يكون االستصناع فيه عن معدات ثقي االستصناع المقسط: - ت

سفن وطائرات ويكون عادة العقد بين جهتين المستصنع والصانع، وكذلك فإنه في الغالب يكون طالب  سكنية أو
االستصناع الحكومة أو شركة كبرى، ولضخامة االستصناع تقوم الشركة الكبرى بدفع المبالغ على شكل أقساط ليسهل 

 األمر.
  ثانيا: التمويل باإلجارة

 ومعينا ال يستطيع الحصول عليه، أ دينا اليوم، و معناه أن يستأجر شخصا ما شيئااإلجارة هي الكراء كما هو معروف ل 
ال يريد ذلك ألسباب معينة، ويكون ذلك نظير أجر معلوم يقدمه لصاحب الشيء، أو هي عقد يتضمن تحديد صفة العين 

ان العين المأجور إاّل في حالتي المؤجرة و تمكين المستأجر منها و تعهد مالكها بصيانتها، وال يشترط على المستأجر ضم
                                                                    التعدي و التقصير، وذلك خالل مدة و أجرة يتفق عليها طرفي العقد.

 يأخذ التأجير في هذا السياق صورتين:و 

 التأجير التمويلي أو الرأسمالي: -3
معين يؤجره للعميل خالل مدة  ألصلفيه يقدم البنك خدمة تمويلية، فهو هنا يتدخل كوسيط مالي، عن طريق شرائه و 

هي من و قتصادية، الملكية االنا يفصل بين الملكية القانونية وهي حق البنك و تساوي العمر االقتصادي لألصل تقريبا، و ه
ربحه ممثال في التدفقات النقدية التي يحصل عليها طوال مدة  ملكه، و بنك ماله ببقاء العين في يضمن الحق المستأجر و 

 اإلجارة الغير قابلة لإللغاء. 
 التأجير التشغيلي أو الخدمي: -2

نك( االيجار على مدى عمر األصل، وعادة ما يمد المؤجر ) البهناك ارتباط بين العمر الزمني و  في هذه الصيغة ال يكون
غيرها، وتعتبر أجهزة الكمبيوتر و التلفزيون...الخ، أكثر أنواع األصول انتشارا في التأجير و المستأجرين بخدمات الصيانة 



للدراسةالفصل الثاني: اإلطار النظري   
 

92 
 

كون هذا األسلوب أكثر نفعا عندا يكون المستأجر في حاجة الى األصل لفترة زمنية معينة، أو الخوف من يالتشغيلي، و 
 نولوجي.تطورها، وهذا يظهر في الصناعات ذات المعدل العالي في التغيير التك

طبقا لهذا األسلوب فإن البنك يقوم بشراء األصل حسب المواصفات التي يحددها المستأجر وعادة تتراوح مدة اإليجار بين و 
                الملكية المادية تعود للمستأجر ملكية األصل تبقى بحوزة البنك و  سنوات أو أكثر، و أثناء فترة اإليجار 5أشهر الى  3
 مدة االيجار تعود هذه الحقوق الى البنك.بعد انتهاء و 

 المتوسطة في الجزائرالمؤسسات الصغيرة و  مكانة: الثالثالمبحث 
في االقتصاد الوطني بصفة واضحة، من خالل سياسة اإلصالحات االقتصادية التي  PMEدور الـلقد تدعمت مكانة و    

دعم هذا القطاع، و تشجيعه ألخذ مكانته أهمية بالغة لترقية و ولت الدولة شرعت فيها الجزائر في السنوات األخيرة، حيث أ
عادة الديناميكية للنسيج الصناعي، باعتبارها من أهم القطاعاتنجاح عملية اإلنعاش االقتصادي، و في إ القادرة على خلق  ا 

                االقتصادي توفير مناصب شغل جديدة، باإلضافة الى مساهمتها الفعالة في إعادة تنشيط المحيطاالستثمارات، و 
 تحقيق التنمية.و 

 وأهميتها بالنسبة لالقتصاد الوطني المتوسطة في الجزائراألول: تطور المؤسسات الصغيرة و  المطلب
المتوسطة في الجزائر الى فترة االستعمار، حيث أدت دورا فرعيا ملحقا بية المؤسسات الصناعية الصغيرة و تعود نشأة غال

االستعمارية الكبرى، وغداة االستقالل ورثت الجزائر قطاعا مهمال مكونا في أساسه من صناعات استخراجية  للشركات 
 درة مالك هذه الوحدات أحدث فراغامتوسطة تتمركز في المدن الكبرى، ومع مغان فروع صناعات استهالكية صغيرة و وم

أمام الصعوبات التي واجهت الدولة في إصالح اعي، و إلعادة تنظيم القطاع الصن فما كان على الدولة إال أن تتدخل
وسنتطرق فيما يلي الى مراحل تطورها منذ التابعة للقطاع الخاص،  PMEالقطاع العمومي، وجهت جهودها الى تنمية الـ

 االستقالل.  
 المتوسطة في الجزائرتطور المؤسسات الصغيرة و  الفرع األول:

  3582الى 3562المرحلة من  أوال:
في الجزائر يجب أن نذكر بأهم أنواعها في الجزائر، والتي تدخل في اإلحصاء الذي تقوم                                   PMEالتطرق لتطور الـ وقبل

 أكتوبر 09-08محسن، )ناصر و  وهي كالتالي PMEالـ الخاصة بتمويل ومرافقة الشباب و  به مختلف الهيئات والصناديق
 :( 25، ص 0202

   :وهي المؤسسات التي تعود ملكيتها لألفراد أو الخواص وهي تمثل النسبة األكبر من الـالمؤسسات الخاصةPME 
 وتنقسم الى مؤسسات أشخاص معنوية ومؤسسات أشخاص طبيعية )مهن حرة(.
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   :جدا من  وهي المؤسسات التي تعود ملكيتها كاملة أو جزء منها للدولة، وهي تمثل نسبة ضعيفةالمؤسسات العامة
 .PMEالـ
   :وهي كل مؤسسة يغلب عليها العمل اليدوي، وتكتسي طابعا فنيا يسمح بنقل مهارة عريقة، وقد الصناعات التقليدية

 PMEحدث تعديل وزاري فانتقلت هذه المؤسسات الى قطاع السياحة، وبذلك تكون قد خرجت من اإلحصاء العام للـ
 .، حيث عوضت عند التقييم اإلحصائي بالمؤسسات ذات النشاط الحرفي0202وذلك ابتداء من سنة 

أساسا من المؤسسات الصغيرة عند االستقالل، و التي كانت تحت وصاية لجان التسيير، ليتم  PMEتكون قطاع الـولقد 
لعالج  0903الى ذمة الشركات الوطنية، وتم إصدار أول قانون لالستثمارات سنة  0902إدماجها ابتداءا من سنة 

ن كان لها أثر ضعيف على تنمية العقب االستقالل و اضطرابات المحيط التي كانت  ن خالل تعبئة رأس المال م PMEـا 
تحديد قانون أساسي لالستثمارات الخاصة الوطنية في  0900األجنبي، وحاول القانون الجديد لالستثمارات سنة الوطني و 

 (.28، ص 0222إطار التنمية االقتصادية ) حميدي،
ها على أساس أنها أداة لتدعيم عملية العمومية فقد انتهجت بشأنها سياسة الالمركزية وكانت تنظر إلي PMEـبالنسبة للـو 

العمومية خاضعة للجماعات المحلية التي عملت  PMEـالتصنيع الشاملة أي أنها مكملة للصناعات األساسية، فقد كانت الـ
(، كما وضعت برنامجين استثماريين لتنميتها خالل الفترة         0922-0922على تطويرها خاصة خالل الربع الثاني )

(0902-0929.) 
مؤسسة صناعية 052أن يتم خالله  ( الذي كان من المنتظر0923-0902البرنامج األول: المتعلق بالفترة ) -

 مليون دج. 3880استفادة من غالف مالي قدره و 
يير دج مال 3( استفاد هذا البرنامج من غالف مالي قدره 0929-0922البرنامج الثاني: المتعلق بالفترة ) -

 متوسطة.رة و مؤسسة صغي 222إلنجاز 
اص في الخاصة فقد ارتبط ظهورها بصفة مباشرة بإدارة السلطات العمومية في إدماج القطاع الخ PMEـأما بالنسبة للـ

قد تم تحقيقها في إطار قانون االستثمارات  PMEاالستثمارات الخاصة المتعلقة بالـ مسار التنمية االقتصادية واالجتماعية و 
قد امتد جها الى رأس المال األجنبي فقط و الذي كان مو  0903لفراغ المسجل في قانون الذي جاء ليسد ا 0900لسنة 

 (، وتم على ضوء اإلجراءات القانونية المتضمنة فيه تحديد الدور0929-0902الى نهاية المرحلة ) 0900تطبيق قانون 
الدولة، ويمكن للدولة حسب هذا القانون المكانة المعطاة للقطاع الخاص، بتأكيد خضوع هذا األخير في نشاطه لمراقبة و 

 دعوة القطاع الخاص لالستثمار في أي نشاط عند الضرورة.
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فإنه ظل ضعيفا  0980بالرغم من التطور الذي عرفه هذا القطاع خالل السنوات األولى من تطبيق قانون االستثمار و 
فقط، وهذا دليل على الضعف الكبير في مؤسسة  032تم تسجيل إنجاز  0928العمومية، وفي عام  PMEمقارنة بالـ 

 عمليات اإلنجاز.
 3588الى  3582: المرحلة من ثانيا

في إطار سياسة  المتطورة خالل مرحلة السبعينات أن تحقق األهدافبرنامج تطوير الصناعات الصغيرة و لم يتسنى ل
المخططات التنموية، ومنذ بداية الثمانينات عرفت إيرادات الدولة من العملة الصعبة الناتجة عن تصدير التصنيع العامة و 

النفط انخفاضا محسوسا، و بدأت معه االستثمارات التي يديرها القطاع العام تواجه جملة من المشاكل، استوجب هذا من 
                 الداخليةاالقتصادية العالمية و  المعطياتة وتكيفها و طبقالسلطات العمومية إعادة النظر في السياسة االقتصادية الم

  متابعة االستثمارات في المشاريع التي هيت الموجهة الى المشاريع الضخمة و تجسد ذلك من خالل توقيف االستثماراو 
   توسطة اهتماما متميزا الميدة عرف قطاع الصناعات الصغيرة و ضمن هذه السياسة االقتصادية الجدفي طور اإلنجاز، و 

  (.20) عبد الكريم، مرجع سابق، ص 
اإلداري للمؤسسات الصغيرة ني و مع دخول الجزائر في اقتصاد السوق توجب عليها إعادة النظر في اإلطار القانو و 
 هي:طة الحجم، بحيث مرت بعدة مراحل و المتوسو 

المتعلق باالستثمار  00/28/0980المؤرخ في  00-80طار قانوني جديد المتمثل بقانون رقم إوضع  :3582
 االقتصادي الوطني الخاص.

 .التنسيق لالستثمار الخاصشاء الديوان التوجيهي للمتابعة و إن :3581
 فتح الغرفة الوطنية للتجارة خاصة بأصحاب المؤسسات الخاصة. :3580
 لق بالنقد و القرض.المتع 02-92الدخول في اقتصاد السوق، قانون اإلصالح االقتصادي و  :3588

العمومية في إطار المخططات التنموية لمرحلة الثمانينات ببرامج استثمارية معتبرة، بنسبة كبيرة، منها  PMEحضيت الـو 
مشروع تتوزع  032ما ُوجهت نحو إقامة صناعات جديدة في المناطق الداخلية التي لم تعرف التطور الصناعي و عددها 

 (.50رجع سابق، ص على عدة قطاعات ) لخلف، م
أغلبها ال يد عاملة مؤهلة، و ا عالية، و الخاصة فكانت تتمثل في مؤسسات ثانوية ال تتطلب تكنولوجي PMEأما بالنسبة للـ 

، غير 0908عام  68%، بعدما كانت0980عام  30%تفرقة، و قدرت مساهمتها في القيمة المضافة مكانت صناعات 
شراكه في الحياة االقتصادية بإصدار قانون متعلق نحو االهتمام بالقطاع الخاص و  هأنه مع منتصف الثمانينات بدأ التوج ا 

نشاء الديوان الوطني لتوجيه االستثمار الخاص، و بالرغم من الدفع ا لذي أعطته هذه باالستثمارات الخاصة الوطنية، وا 
عدم تكييفه ظل تعفن المحيط االقتصادي و  اإلجراءات لتنمية القطاع الخاص، فإنها كانت غير كافية فياألطر القانونية و 
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من  10%مشروعا، وهو ما يمثل نسبة  323األمثل لظهور قطاع خاص مؤهل، وما يؤكد ذلك أن ما تم إنجازه لم يتعدى 
 مجموع المشاريع المعتمدة.

  2008الى  3588: المرحلة من ثالثا
ن العشرية األخيرة من القرن الماضي أفرزت تغيرات هامة إن التحول الذي عرفته السياسة االقتصادية في الجزائر بداية م

تسيير المؤسسات، أعطت الدولة مجاال التجارب الناجحة في مجال تنظيم و خاصة هياكل االقتصاد الوطني، فعلى ضوء 
ق دو بشأنه مع صن االتفاقالذي تزامن مع تطبيق برنامج التصحيح الهيكلي الذي جرى PME واسعا لدعم نمو وترقية الـ

يؤدي فيه القطاع  شهدت هذه المرحلة تحوالت عميقة لالنتقال من اقتصاد إداري الى اقتصاد منفتح،و  0992النقد الدولي 
 األجنبي دورا محوريا.الخاص المحلي و 

 هي:الفترة تم إصدار بعض المراسيم و  في بداية هذهو 
 بتحرير التجارة الخارجية.المتعلق  0990أفريل  09المؤرخ في  32-90: مرسوم تنفيذي رقم 0990
المتعلق بترقية االستثمارات، حيث حدد التوجه الجديد  0993أكتوبر  5المؤرخ في  00-93: مرسوم تنفيذي رقم0993

 لالقتصاد الوطني.
 : اختيار اإلطار القانوني لخوصصة المؤسسات العمومية.0992
 : إصدار قانون الخوصصة.0995

أوت  02الصادر في  23-20قامت السلطات العمومية باعتماد المرسوم  PMEبالـمع االهتمام المتزايد للسلطات و 
 الخاص بتطوير االستثمارات، ومن بين المستجدات التي جاء بها:و  0220
القانوني عن نبي، وتصحيح المحيط اإلداري و جاأللعمومية للرأس المال الخاص و فتح رأس مال المؤسسات ا -

 األجنبي و توسيع رقعة االستثمار.ستثمار الخاص والعام و طريق تكريس المساواة بين اال
 د لالستثمارات تحت اسم الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار.حك مو اتكوين شب -
 االتفاقيات في مجال االستثمار.تكوين المجلس الوطني لالستثمار والمحول له مهمة المعاهدات و  -
 ريع المصرح بها ماديا.تكوين صندوق دعم االستثمار من أجل مساعدة المشا -

الذي يكمن هدفه و  PMEالمتعلق بالقانون التوجيهي لترقية الـو  08-20تم إصدار القانون رقم  0220ديسمبر  00في و 
 في:
 كذا إعداد اإلحصائيات المتعلقة بهذا القطاع.استخدامه كمرجع في برامج الدعم و بهدف  PMEتعريف الـ -0
 من خالل: PMEدعم ترقية الـتحديد تدابير مساعدة و  -0

 .PMEإنشاء مشاتل لضمان ترقية الـ -
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 إنشاء صناديق ضمان القروض. -
القروض الممنوحة للقطاع  ت المعنية بجلب ورصد التمويالت و بالتنسيق مع الهيئا PMEقيام الوزارة المكلفة بالـ -

 ووضع البرامج المناسبة من أجل تطوير تنافسية المؤسسات.
 الخاص.طوير الشراكة بين القطاع العام و قيام السلطات العمومية بتشجيع ت -
هذا الجهاز بالمعطيات  أهم الجهات التي تقوم بتزويد، و PMEتطوير منظومة اإلعالم االقتصادي حول الـ  -

 اإلدارة الجبائية هي: الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، الصندوق الوطني للتأمين لغير األجراء،الالزمة و 
                    غيرها على وتيرة نمو قطاعت اإلجراءات التحفيزية السابقة و لقد انعكسو لإلحصائيات.الديوان الوطني و 
 .PMEالـ 

 2031الى  2008: المرحلة من رابعا
عند  ، حيث عوضت0202كما سبق وذكرنا أن مؤسسات الصناعات التقليدية انتقلت الى قطاع السياحة ابتداء  من سنة 

 222932ما عدده  0203في الجزائر سنة  PMEالتقسيم اإلحصائي بالمؤسسات ذات النشاط الحرفي، وقد بلغ عدد الـ
مؤسسة أي ما  222382عامال، مقسمة بين مؤسسات صغيرة ومتوسطة خاصة وتمثل 0905295مؤسسة تشغل حوالي 

 ومقسمة بدورها الى: 99.92%نسبته 
 59.09%مؤسسة تمثل نسبة  414964مؤسسة أشخاص معنوية  -
 18.27%مؤسسة تمثل نسبة  136622مؤسسة أشخاص طبيعية  -
 22.57%مؤسسة تمثل نسبة  168801مؤسسات النشاطات الحرفية  -
 0.07%مؤسسة عمومية معنوية أي بنسة  547ومؤسسة صغيرة ومتوسطة عمومية وهي ما تمثل األقيلة بـ  -

 من إجمالي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
 : سنوات األخيرة (20ستة )ومن خالل الجدول الموالي ندرس تطور هذه التقسيمات خالل 
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 2031-2008(: تعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر خالل الفترة 32-02جدول رقم )            
 عدد  طبيعة المؤسســـــات  

 المؤسسات
2008 

 عدد
 المؤسسات

2005 

 عدد
 المؤسسات

2030 

 عدد
 المؤسسات

2033 

 عدد
 المؤسسات

2032 

 عدد
 المؤسسات

2031 
 
 

 المؤسسات 
 الخاصة

 أشخاص
 معنوية

 )مؤسسات(

321387 345902 369319 391761 420117 441964 

 أشخاص 
 طبيعية )مهن

 حرة(

70626 109496 249196 120095 130394 136622 

 النشاطات الحرفية 
 التقليدية()المؤسسات 

126887 169080 -  
 

146881 160764 168801 

 547 557 572 557 591 626 المؤسسات العمومية 

 747934 711832 659309 619072 625069 519526 المجمـــــــــــــــــــوع   

           0202،0229،0200 لسنوات نشرية المعلومات اإلحصائية على باالعتمادمن إعداد الطالبة  :المصدر
 الخاصة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية االستثمار.                

- - Bulletin d’formation statistique de la PME n°23, édition novembre 2013, p14.   
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                        (: تعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر بالنسب المئوية 31-02جدول رقم )      

                                                                     2031-2008 خالل الفترة                             

 نسبة التطور طبيعة المؤسســـــات  
 السنوي
2008- 
2005 

 نسبة التطور
 السنوي
2005- 
2030 

 نسبة التطور
 السنوي
2030- 
2033 

 نسبة التطور
 السنوي
2033- 
2032 

 نسبة التطور
 السنوي
2032- 
2031 

 
 

 المؤسسات 
 الخاصة

 أشخاص
 معنوية

 )مؤسسات(

32.0 % 0.22% 0.28% 2.02% 8.38% 

 أشخاص 
 طبيعية )مهن

 حرة(

5.22% 3.22% 2.03% 8.58% 9.30% 

 النشاطات الحرفية 
 )المؤسسات التقليدية(

33.05%     - -   -       
 

9.25% 9.50% 

 2.50-% %0.00 %0.09 %5.52 %5.59 المؤسسات العمومية 

 24.76% 27.98% 15.9% 15.74% 81.48% المجمـــــــــــــــــــوع   

 : : من إعداد الطالبة باإلعتماد علىالمصدر
الخاصة بوزارة الصناعة والمؤسسات  2012، 0202،0229،0200نشرية المعلومات اإلحصائية لسنوات  -

 الصغيرة والمتوسطة وترقية االستثمار.

Bulletin d’formation statistique de la PME n°23, édition novembre 2013, p16.-         

    (:    20عند قراءتنا للجدولين السابقين نالحظ أن المؤسسات الخاصة تأخذ أحد الشكلين )ناصر ومحسن، مرجع سابق، ص
مّا مؤسسات خاصة ذات الشخص المعنوي أي الشركات، أو مؤسسات خاصة ذات الشخص الطبيعي أو ما يطلق عليها إ

التي دل والمستثمرين الزراعيين، و ا قطاعات الصحة والعالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمهن الحرة، وتشمل خصوص
 .0228انطالقا من سنة  PMEُأدخلت في تصنيف الـ
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ال يعطى المدلول  0202سات في تزايد مستمر خالل الثالث سنوات األولى، إاّل أنه في سنة نالحظ أن عدد هذه المؤس
وبمقارنة سنة  PMEالمؤسسات التقليدية عن إحصاءات الـالحقيقي لها ألنها أدمجت معها المؤسسات الحرفية عند فصل 

على التوالي لكل من  9.36%و 8.38%الخاصة دائما في ارتفاع مستمر بنسبة  PMEنجد أن عدد الـ 0203و 0200
ذات النشاطات الحرة في اإلحصاء، ابتداء من  PMEالـ المؤسسات الخاصة المعنوية والطبيعية، وهذا راجع لدمج تعداد

، وهي المؤسسات التي تمارس عملها في مختلف المهن الحرة واألنشطة القانونية منها 0228سي الثاني من سنة السدا
مكاتب المحامين، الموثقين، الصيادلة، المخابر الطبية، باإلضافة الى مهن حرة أخرى تعتبر منشآت تجارية إلنتاج 

 .ةالخدمات كانت غائبة عن المنظومة اإلحصائي
الخاصة نموا معتبرا، حيث ُيظهر الجدول  PMEؤسسات الخاصة )األشخاص المعنوية( فقد عرف قطاع الـوبالنسبة للم

وقد  PMEمن مجموع الـ  66.07% مؤسسة أي ما نسبته 441964الى  0203تطورا ملحوظا، فقد وصل عددها سنة 
جديدة، وهذا ناتج عن مؤسسة خاصة  32085أي بزيادة قدرها  0203و 0200خالل سنتي   8.38%تطور بنسبة 

اهتمام الدولة المتزايد بهذا القطاع، وسعيها لتشغيل الشباب والقضاء على البطالة من خالل وضع آليات لدعم إنشاء هذا 
 النوع من المؤسسات.

نشاط   008820الى 0203العدد اإلجمالي لهذه النشاطات في نهاية سنة  وصلوعند الحديث عن النشاطات الحرفية، فقد 
 .9.52%حرفي جديد بنمو قدره  02028ي، حيث تم تسجيل حرف
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 في الجزائر (: تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة حسب قطاع النشاط30-02جدول رقم )       

 2031-2032خالل الفترة                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 على: االعتمادبإعداد الطالبة  منالمصدر: 

Bulletin d’formation statistique de la PME n°23, édition novembre 2013, p12 

الخاصة )أشخاص معنوية( ، حيث PME الـ رة من حيث تعداد ادتحتل الص أن قطاع الخدماتمن خالل الجدول نالحظ 
 طاع الصناعة التحويليةومية، ثم قاألشغال العملي المؤسسات، يليه قطاع البناء و به النصف من إجما PMEتقارب نسبة الـ

في قطاع  PMEنجد أن نسبة إنشاء الـ 0203-0200ينما النسبة ضئيلة جدا في باقي القطاعات األخرى، وخالل الفترة ب
ثم قطاع الفالحة 10.08%، يليه قطاع المحروقات والطاقة والمناجم والخدمات المتصلة بنسبة11%الخدمات تبقى مرتفعة 
وانية ، وهذا راجع لألهمية التي أولتها الدولة لهذا القطاع في إطار المحافظة على الثروة الحي7.63%والصيد البحري بنسبة

الصناعية فنجد أن التطور  PMEوالفالحية وكل الدعم المقدم للمستثمرين بمختلف أنواعه، أما عند الحديث عن الـ

 مجموعات فروع 
 النشاط   

 %نسبة التطور  %النسبة 2031سنة  %النسبة  2032سنة 

 الفالحة والصيد
 البحري  

2020 1.02 2258 0.20 2.03 

 المحروقات الطاقة
 المناجم والخدمات 

 المتصلة

0202 0.49 0002 2.52 02.28 

 البناء واألشغال
 العمومية 

039825 32.32 022225 33.00 5.02 

 2.50 00.23 22822 00.05 05859 الصناعة التحويلية

 00 29.02 002222 28.22 095889 الخدمات

 20.32 100 220902 100 222229 المجموع
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)نشرية المعلومات اإلحصائية الخاصة  حسب الفروع التالية PME، تتوزع فيه الـ7.56%الحاصل بهذا القطاع بلغ نسبة 
 :(0203طة سنة بوازرة المؤسسات الصغيرة والمتوس

 من إجمالي المؤسسات الصناعية. 29.68%مؤسسة صغيرة ومتوسطة أي بنسبة  00200الصناعة الغذائية:  -
من إجمالي المؤسسات  21.4%مؤسسة صغيرة ومتوسطة أي بنسبة  05052صناعة الخشب والورق:  -

 الصناعية.
 الصناعية. من إجمالي المؤسسات 15.35%مؤسسة صغيرة ومتوسطة أي بنسبة  02825الحديد والصلب:  -
 من إجمالي المؤسسات الصناعية. 13.18%مؤسسة صغيرة ومتوسطة أي ما يمثل نسبة  9332مواد البناء:  -

 وهي نسبة قليلة إذا ما قورنت بالقطاعات األخرى. 5.10%وأخيرا نجد قطاع البناء واألشغال العمومية بنسبة تطور تساوي 
 في الجزائر حسب قطاع النشاط الصغيرة والمتوسطة الخاصة(: تطور المؤسسات 09-02الشكل رقم )           

  2031-2032خالل الفترة                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 من إعداد الطالبة اعتمادا على معطيات الجدول السابق المصدر:                 

 االقتصاد الوطني بالنسبةالفرع الثاني: أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  

 أوال: مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إنشاء مناصب الشغل
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 في الجزائر (: مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توفير مناصب الشغل39-02جدول رقم )           
 2031-2008خالل الفترة                                             

  0229،0200،نشرية المعلومات اإلحصائية لسنوات  من إعداد الطالبة باالعتماد علىالمصدر:          
 الخاصة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية االستثمار                  

Bulletin d’information statistique de la PME 2010, n°18, p 12. 
Bulletin d’information statistique da la PME 2013, n° 23, p 13.             

من  65.7%مال في الجزائر بنسبة اع 0905295تساهم في تشغيل حوالي   PMEالـمن خالل الجدول أعاله نالحظ أن 
ناصب الشغل كان بنسبة ، وهذا التطور في تعدادا م0203عدد العمال الجزائريين، وذلك الى غاية شهر سبتمبر سنة 

 PMEالخاصة، يالحظ أن الـ PMEوعلى عكس الـ كبيرة في المؤسسات الخاصة والذي يعرف تزايدا من سنة الى أخرى 
، وهذا راجع الى اإلجراءات التي فرضتها عملية 4.72%-العامة عرفت تراجعا نسبيا في مستويات التشغيل بنسبة 

   كما يبينه الشكل الموالي: الخوصصة.
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 في الجزائر (: مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توفير مناصب الشغل06-02الشكل رقم )         
 2031-2008خالل الفترة                                            

                                           
 من إعداد الطالبة اعتمادا على معطيات الجدول السابق المصدر:                      

 ثانيا: مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات

 متمثلة في قطاع المؤسسات الماليةالربع قطاعات اقتصادية في البالد و إن الناتج الداخلي الخام يولد من مساهمات األ
ضمن  PMEالمؤسسات االقتصادية، مؤسسات الجماعات المحلية ومساهمة قطاع العائالت، ويمكن اعتبار مساهمة الـ

من القطاعات المهيمنة على النشاطات االقتصادية الكبرى  PMEويعتبر قطاع الـمساهمة قطاع العائالت بنسبة كبيرة، 
اهمة في الناتج الداخلي الخام دون النظر الى قطاع المحروقات فهو بطبيعة الحال يعتبر من القطاعات المس في الجزائر،

في الناتج الداخلي  PMEباعتباره القطاع األول في االقتصاد الوطني دون منافس. ويوضح الجدول الموالي مساهمة الـ
 (:28، ص 0200)ناصر ومحسن،  0200و 0222الخام خارج قطاع المحروقات خالل الفترة الممتدة بين 
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 (: مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات36-02جدول رقم )

 2033 -2000خالل الفترة في الجزائر                                   

 الوحدة: مليار دينار جزائري                                                                                                    

 
 الطابع

 القانوني

2000 2008 2005 2030 2033 
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 :على باالعتماد: من إعداد الطالبة المصدر   
1-Ministère de la Petites et Moyenne entreprise, bulletin d’information statistique n°12      
indicateur de l’année 2007, p 46. 
2- Ministère de la Petites et Moyenne entreprise, bulletin d’information statistique n°12      
indicateur de l’année 2008, p 51. 
3-Bulletin d’information statistique de la PME 2012 n° 22, 2013 p 42. 

نالحظ أن  ، حيث84.77%تساهم في الناتج الداخلي الخام بأكثر من  PMEمن خالل الجدول أعاله نالحظ أن الـ 
الممثلة في المؤسسات العائلية ذات األحجام الصغيرة والمتوسطة تتزايد باستمرار خالل الفترة مساهمة القطاع الخاص و 

خارج المحروقات، األمر الذي يكشف لنا مدى أهمية القطاع الخاص في  PIB ـبالنسبة لل 0200حتى  0222الممتدة من 
 وهذا ما يوضحه الشكل الموالي: .PMEتحقيق النمو االقتصادي، وذلك من خالل تشجيع وترقية الـ 
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 مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات (:00-02الشكل رقم: )  
 2033-2000خالل الفترة  في الجزائر                              

  الوحدة: مليار دينار جزائري                                                                                 

         
 السابقمن إعداد الطالبة اعتمادا على معطيات الجدول المصدر:                   

 ثالثا: مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الصادرات
من القيمة اإلجمالية  0203وذلك الى غاية شهر سبتمبر  96.09%الصادرات الجزائرية بنسبة  أهم المحروقاتتمثل 

من القيمة اإلجمالية  3.91%للصادرات، أما بالنسبة للصادرات خارج قطاع المحروقات فتبقى نسبتها ضئيلة ومقدرة بـ 
مليار دوالر أمريكي، لذلك فقد قامت السلطات العمومية بتشجيع الصادرات خارج المحروقات  0.2للصادرات أي بقيمة 

 من مجموع المؤسسات في الجزائر. 99%باعتبارها تمثل  PMEوذلك من خالل تدعيم الـ 
 Bulletin d’information)وقات والتي تتكون أساسا من والجدول الموالي يمثل مجموعة المنتجات المصدرة خارج المحر 

statistique,2013, p 47 ): 
مليار  0.20من القيمة اإلجمالية للصادرات وذلك بقيمة  2.96%منتوجات نصف مصنعة والتي تمثل نسبة  -

 دوالر أمريكي.
 مليون دوالر أمريكي. 050أي بقيمة تقدر بـ  0.7%السلع الغذائية بنسبة  -
                     0.05%هيزات الصناعية والسلع اإلستهالكية غير الغذائية بالنسبتين التاليتين على الترتيب: سلع التج -
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  تجات المصدرة خارج قطاع المحروقات في الجزائر(: أهم المن30-02جدول رقم )             

                          2031-2032 خالل الفترة                           

 القيمة: مليون دوالر أمريكي                                                                            

 2031               2032                  مجموع المنتجات
 %النسبة    القيمة     %النسبة      القيمة      

 األخرى الناتجةالزيوت والمواد 
 عن تقطير الزفت

  322.02 23.82 200.55 50.23 

 05.93 003.23 02.80 025.20 النشادر المنزوعة الماء

 00.22 022.28 2.90 20.55 سكر الشمندر

 3.93 55.00 8.20 20.22 فوسفات الكالسيوم

 0.85 05.95 0.20 00.20 الكحول غير الحلقية
 0.90 02.25 0.30 00.28 الهيدروجين والغازات النادرة

 0.02 02.33 0.02 03.82 المياه بما فيها المعدنية

 0.05 02.28 0.80 05.33 التمور

 2.92 03.59 2.02 2.08 جلود مدبوغة

 90 0092.82 82.80 200.08 المجموع

 (Bulletin d’information statistique de la PME 2012 n° 22, 2013 p 48المصدر: )
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 في الجزائر                                             أهم المنتجات المصدرة خارج قطاع المحروقات (:08-02الشكل رقم )                  
 2031-2032 خالل الفترة                                     

 القيمة: مليون دوالر أمريكي                                                                                   

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 على الجدول السابق باالعتمادمن إعداد الطالبة المصدر:                             
 في التنمية المحليةرابعا: مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

تعتبر هذه المؤسسات األسلوب األنسب في إقامة تنمية محلية بفضل سهولة تكييفها مع محيط هذه المناطق، إاّل أنها تقوم 
على مشاريع ال تتطلب استثمارات كبيرة واعتمادها على كثافة أكبر في اليد العاملة تساعد هذه المناطق على حل مشكلة 

مباشرة، أو االعتماد على  PMEعلى مجموعة من الـ باالعتماداد هذه المؤسسات في التنمية المحلية البطالة، ويمكن اعتم
ـ، وكل المعلومات التي سنعرضها في PMEالمؤسسات الكبيرة، والتي تقوم بفتح فروع تابعة لها في هذه المناطق مع ال

 .الخاصة PMEالجدول الموالي خاصة بالـ
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 (: الواليات اإلثني عشر األولى في تعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة38-02رقم )جدول              

 2031-2032خالل الفترة  في الجزائر                                    

 %التطور %النسبة  2031 2032 الواليات الترتيب
 2.09 00.50 52882 22053 الجزائر 1
 9.02 5.92 00002 02208 تيزي وزو 2
 8.00 2.22 02259 09022 وهران 3
 9.02 2.08 02082 08820 بجاية 4
 02.20 2.29 09859 08222 سطيف 5
 02.20 2.02 08029 00352 تيبازة 6
 9.82 3.02 05890 02203 بومرداس 7
 02.52 320 05252 03002 البليدة 8
 2.90 3.02 02220 03202 قسنطينة 9

 8.53 0.53 00092 02302 باتنة 10
 0.85 0.52 00200 02352 عنابة  11
 0.33 0.20 02020 02222 الشلف 12

 8.22 53.25 032222 005590 المجموع الجزئي        
 8.38 022 220902 222229 المجموع          

  من إعداد الطالبة باالعتماد على: المصدر:
          (Bulletin d’information statistique de la PME 2012 n° 22, 2013,p19) 

يعكس مدى   PMEتعتمد التنمية المحلية بالدرجة األولى على استعمال الموارد المحلية وتثمينها، وبالتالي فمدى انتشار الـ
مساهمتها في التنمية المحلية، وعليه فمن خالل الجدول يتضح بأن هذا النوع من المؤسسات يتوزع بشكل غير متساوي 

وتمثل أربع  PMEمن الـ 53%والية بنسبة تفوق  00بسبب الطابع الجغرافي للبالد، فهي تتميز بتمركز أغلبيتها في 
 الخاصة بالبالد. PMEمن الـ 27%( بحوالي واليات )الجزائر، تيزي وزو، وهران، بجاية

 يمكن ذكر نسبتها على التوالي: PMEكما تسجل كل من سطيف، تيبازة، بومرداس، البليدة وباتنة زيادة في عدد الـ
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معدل التطور على المستوى  بحيث تتعدى بذلك %8.53، %7.92، %10.50، %9.87،  %10.76، %10.06
 الوطني، وهو ما يوضحه الشكل الموالي:

 اإلثني عشر األولى في تعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (: الواليات05-02الشكل رقم: )

 2031-2032خالل الفترة في الجزائر                           

 

 

 

 

 

 

 

             

 من إعداد الطالبة باالعتماد على معطيات الجدول السابق المصدر:           
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 في الجزائر (: تمركز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب الجهات الجغرافية35-02جدول رقم )      

  2031-2033خالل الفترة                                    

 السنوات     
 الجهات

السداسي األول من  2032 2033
2031      

 %نسبة التطور

 النسبة القيمة القيمة القيمة

 59.38 000203 028985    030002 الشمال

 32.52 032902 008300   009020 الهضاب العليا

 8.08 30030 32509  30000 الجنوب

 0.90 8252 8022   2235 الجنوب الكبير

 022 220902 202002 390200 المجموع

 من إعداد الطالبة باالعتماد على:المصدر: 
1-Bulletin d’information de la PME 2012 n° 22, édition avril 2012, p 20. 
2- Bulletin d’information statistique de la PME 2012 n° 22, 2013,p 20. 

تتمركز بشدة في الجهة الشمالية للوطن مقارنة بالجنوب، ومن المالحظ أيضا  PMEأن الـ أعالهنالحظ من خالل الجدول 
 احتواء الوسط نسبة مهمة من هذه المؤسسات.

مؤسسة صغيرة ومتوسطة بنسبة تقدر  000203حوالي 0203بحيث تحتوي المنطقة الشمالية في السداسي األول من سنة 
، بينما تحتوي منطقة 30.54%سة صغيرة ومتوسطة بنسبة مؤس 032902، متبوعة بالهضاب العليا بـ  59.38%بـ

 ( من المجموع.10.09%مؤسسة صغيرة ومتوسطة حوالي ) 22580الجنوب والجنوب الكبير على 
 ويمكن توضيح معطيات الجدول السابق من خالل الشكل الموالي:
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 في الجزائر الجغرافية(: تمركز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب الجهات 30-02الشكل: )     
  2031-2033خالل الفترة                                     

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 من إعداد الطالبة باإلعتماد على الجدول السابقالمصدر:          

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر ودعم المطلب الثاني: قنوات تمويل

د القواعلى جانب سنها للنصوص التشريعية و قامت الحكومة الجزائرية ا PMEللـدعم المحيط المالي في سبيل ترقية و 
الداعمة  اآللياتباستحداث مجموعة من البرامج و المالية بإنشاء هيئات تمويلية و  القوانينالمتضمنة السياسة االقتصادية و 

ا يلي نتطرق فيم، و لتلبية احتياجات هذه المؤسسات، خاصة أمام مشكلة عزوف البنوك عن منح القروض لهذه المؤسسات
 الجزائرية. PMEالـتمويل  آلياتالى 

 في الجزائر المتوسطةللمؤسسات الصغيرة و  ةمويل المباشر التمصادر الفرع األول: 
 0220مناسب لنشاطاتها نجد )بريش، الجزائرية للحصول على التمويل ال PMEإليها الـ تلجأ من أهم القنوات التمويلية التي

 (:25ص
 
 

 الشمال
59,38% 

 الهضاب العليا
30,54% 

 الجنوب
8,18% 

 الجنوب الكبير
1,91% 
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 أوال: البنوك التجارية
تسهيل نشاطاتها، وتزداد تلك و  PMEتلعب البنوك التجارية من خالل ما تقدمه من قروض دورا كبيرا في إنشاء الـ   

الدول النامية، ونظرا لهذه األهمية قامت السلطات الجزائرية بوضع و في الجزائر  PMEاألهمية بشكل خاص بالنسبة للـ
البنوك العمومية المتمثلة في: لمشتركة بين قطاع تلك المؤسسات و بروتوكول بشأن ترقية الوساطة المالية ا

(BDL.CNMA.CPA.BADR.BNA وقد وقعا الطرفان ،) وذلك بأن يعمال من 0220ديسمبر 03على البروتوكول في ،
 ه على:خالل

هذا طبقا لقواعد الحيطة والبنوك العمومية الخمسة، و  PMEتوفير شروط ترقية العالقات السليمة بين قطاع الـ -
 المحددة من طرف بنك الجزائر.و  المعتمدة

توجيه القروض البنكية لصالح األنشطة المنتجة ذات القدرة الكبيرة على النمو والقيمة المضافة والقدرة على  -
 البطالة.امتصاص 

 توظيف خطوط القروض الخارجية عبر برنامج اتصال مباشر وفعال.و تفعيل  -
تطوير منهجية موحدة وتشاورية، وذلك بالتعاون مع الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية  -

 لبحث وتعبئة التمويالت الخارجية لدى الممولين الدوليين.
 ذات القدرة التصديرية عن طريق التمويل المالئم. PMEمرافقة ودعم الـ -
 تطوير الخبرة البنكية اتجاه المؤسسات عند إعداد مخطط النشاطات المتوقعة. -
طارات البنك، حول إجراءات تقديم التدفقات المالية. PMEوضع برامج تكوينية لمسيري الـ -  وا 
 مقاييس وشروط تقديم ملفات القروض. PMEوضع في متناول الـ -
 من أجل تنظيمهم في شكل "نادي األشغال" كشريك للبنوك العمومية. PMEمبادرة بتحسين زبائن البنك من الـال -

 ” ANSEJ“ثانيا: الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب 
                                             (Agence National de Soutien a l’Emploi Jeunes  )  

ريبع الثاني عام  02المؤرخ في  90-090الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  أنشئت
 0902ربيع األول عام  09المؤرخ في  98-030، والمعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 0990سبتمبر  8هـ الموافق لـ  0202

، تتمتع بالشخصية المعنوية ذات طابع خاص وطنية هيئة ، طبقا لهذا المرسوم تنشأ0998يونيو  03هـ والموافق لـ 
وتخضع هذه الهيئة لسلطة رئيس الحكومة ويتولى الوزير  تعرف بالوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، واالستقالل المالي

سبتمبر  28، المؤرخ في 095-90المكلف بالتشغيل والتضامن المتابعة العملية لجميع نشاطاتها )المرسوم التنفيذي 
0990) 
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 :(www.ansej.org.dz) كما يلي هافيتعر ويمكن 
الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب هي مؤسسة عمومية مكلفة بتشجيع وتدعيم ومرافقة الشباب البطال الذين لديهم فكرة "

 .  "مشروع إنشاء مؤسسة
لدعم وتشغيل الشباب في اآلونة األخيرة جملة من التدابير لتعزيز هذه اآللية التي تهدف  كما عرف جهاز الوكالة الوطنية

الى تشجيع ودعم الشباب أصحاب األفكار االستثمارية الراغب في إنشاء مشروع استثماري تصل تكلفتها الى 
 دج، وذلك من خالل منح امتيازات تشجيعية وتسهيالت عديدة تتمثل في: 02.222.222

 دات مجانية )استقبال، إعالم، مرافقة، تكوين(مساع -
ز الحقوق الجمركية في مرحلة اإلنجاتخفيض و  اء من الرسم على القيمة المضافة امتيازات جبائية )اإلعف -

 واإلعفاء من الضرائب في مرحلة االستغالل(.
 اإلعانات المالية )قروض بدون فائدة، تخفيض نسب الفوائد البنكية(. -

      حيث ُوضعت الوكالة تحت وصاية الوزارة المكلفة بالعمل والتشغيل وتضطلع باالتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية. 
 تشغيل الشباب:مهام الوكالة الوطنية لدعم و 

 :(0990سبتمبر  28 المؤرخ في90-090)المرسوم التنفيذي  تشغيل الشباب المهام التاليةالوطنية لدعم و تتولى الوكالة  
 تشغيل الشباب.و تشجيع كل أشكال األعمال والتدابير الرامية الى ترقية  -
 تشغيل الشباب، خاصة منها اإلعانات والتخفيض في نسب الفوائد.ير مخصصات الصندوق الوطني لدعم و تسي -
لبنود دفاتر الشروط التي تُتابع االستثمارات التي ينجزها الشباب أصحاب المؤسسات، مع الحرص على احترامهم  -

 تربطهم بالوكالة.
إتاحة كل المعلومات ذات الطابع االقتصادي و التقني والتشريعي والتنظيمي ألصحاب المؤسسات لممارسة  -

 نشاطهم.
 تقديم االستشارات ويد المساعدة ألصحاب المؤسسات، وذلك من حيث التسيير المالي وتعبئة القروض. -
إطار التركيب المالي للمؤسسات وتطبيق خطة  المؤسسات المالية، فية مع البنوك و القات مالية متواصلإقامة ع -

 ومتابعة إنجازها. التمويل
قوائم نموذجية للتجهيزات، وتنظيم دورات تدريبية ألصحاب ات متخصصة بإعداد دراسة الجدوى و تكلف جه -

 التنظيم.تجديد معارفهم في مجال التسيير و المؤسسات لتكوينهم و 
 مجلس مراقبة.الة مجلس توجيه، و يديرها مدير و الوك ُيسيرو  
  :أنواع التمويالت الممنوحة من طرف الوكالة 

http://www.ansej.org.dz/
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في إنشاء  ENSEJتساهم وكالة ال المؤسسة ملكا كليا لصاحبها، و في هذه الحالة يكون رأس م التمويل الخاص: - أ
 شبه الجبائية.الل تقديمها لإلعانات الجبائية و المؤسسة من خ

الثاني قرض و في هذه الحالة يكون رأس المال األولي عبارة عن مساهمة مالية من قبل المؤسسين،  الثنائي:التمويل  - ب
 .ENSEJبدون فائدة من قبل 

 :كالة الوطنية لدعم وتشغيل الشبابالتمويل الثالثي يلتزم فيه كل من صاحب المشروع والبنك والو  التمويل الثالثي 
األسبوع العالمي  في إطار ANSEGالوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب ) وهذا النوع من التمويل يتشكل من

 :(0205نوفمبر  00الى  00للمقاوالتية، من 
 .المساهمة الشخصية للشباب أصحاب المشاريع -0
 قرض بدون فائدة تمنحه الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب. -0
ويتم ضمانه من طرف صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض  100%قرض بنكي تخفض فوائده بنسبة  -3

 الممنوح إياها الشباب ذوي المشاريع.
 ويمكن توضيح الهيكل المالي للتمويل الثالثي كما يلي:

 ANSEG(: الهيكل المالي للتمويل الثالثي الخاص بالوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب 20-02جدول رقم )   
 القرض بدون فائدة     االستثمارقيمة      

 )وكالة أنساج(    
 القرض البنكي      المساهمة الشخصية   

         70%                1%           29%         دج 9.000.000حتى 

 دج الى  9.000.003من 
 دج 30.000.000

    %28           %2         %70 

 .0205نوفمبر  00الى  00وتشغيل الشباب، في إطار األسبوع العالمي للمقاوالتية من المصدر: الوكالة الوطنية لدعم 
 اإلمتيازات الممنوحة للمؤسسات من طرف الوكالة 

 :والمتمثلة في تساعد الوكالة الشباب الراغبين في إنشاء مؤسساتهم الخاصة و تقدم لهم بعض اإلعانات لتحقيق أهدافهم
 : اإلعانات المالية - أ

 :(03، ص 0223ماي،  08-05)بن عمارة،  فيوتتمثل 
هذا مؤسسة المصغرة قرض بدون فائدة، و القروض بدون فائدة: تمنح الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب لل -

 التمويل الثالثي.لق بصيغ التمويل الثنائي و القرض يتع
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 ثالثة قروض أخرى بدون فائدة تمنح للشباب أصحاب المشاريع وهي:  -
 دج لفائدة حاملي شهادات التكوين المهني. 52.222ئدة القتناء ورشات متنقلة =قرض بدون فا -0
 قرض بدون فائدة للكراء. -0
دج لإلعانة من أجل الكراء بالنسبة للجامعيين  0.222.222مكاتب جماعية يصل الى  إلنشاءقرض بدون فائدة  -3

 .( الخ)أطباء، محامون...
عاتقها جزء من الفوائد المتعلقة بالقرض البنكي الذي يمنحه للمؤسسة تخفيض نسبة الفائدة: تأخذ الوكالة على  -

 100%، حيث تصل نسبة التخفيض البنكي الى المصغرة، وهذا التخفيض يتعلق بصيغة التمويل الثالثي
 .(0%بالنسبة الى كل النشاطات )نسبة الفائدة 

 شبه الجبائية: اإلعانات الجبائية و -ب
ه شبينار جزائري من تسهيالت جبائية و مليون د 2التي يشكل الحد األقصى لالستثمار فيها تستفيد المؤسسات المصغرة 

نجاز المشروع، ومنها اإلعفاجبائية هامة خالل فترة تنفيذ و  ء من الرسم على القيمة المضافة ورسوم نقل الملكية واإلعفاء ا 
المتعلق بالرسوم  5%من المعدل المخفض بـ  اإلستفادةمن حقوق عقود التسجيل ومن الرسم العقاري على البنايات و 

اإلنتاج من ائل المصغرة خالل فترة التشغيل و الجمركية على التجهيزات ووسائل اإلنتاج المستوردة، كما تستفيد هذه الوس
اإلعفاء الكلي من الضريبة على أرباح الشركات ومن الضريبة على الدخل و من الدفع الجزافي ومن الرسم على النشاط 

 (.083ص  ،0222المهني ) لخلف، مرجع سابق،
 :(0205فيفري  00الى  00، األسبوع العالمي للمقاوالتية، من ANSE)  كما يلي االستفادةوتكون هذه 

 في مرحلة انجاز المشروع: -3
اإلعفاء من الرسم على القيمة المضافة لشراء التجهيزات والحصول على الخدمات التي تدخل مباشرة في انجاز  -

 االستثمار.
للتجهيزات المستوردة التي تدخل مباشرة في تنفيذ من الحقوق الجمركية  5%تطبيق معدل مخفض نسبته  -

 االستثمار.
 اإلعفاء من دفع رسوم نقل الملكية على اإلكتسابات العقارية. -
 اإلعفاء من حقوق التسجيل على عقود تأسيس المؤسسات المصغرة. -

 مرحلة استغالل المشروع:  -0
 ( سنوات للمناطق الخاصة.20( سنوات ابتداء من تاريخ انطالق النشاط أو ست )23ثالثة)لمدة  -
 الرسم على النشاط المهني.، الضربية على الدخل اإلجمالي، و اإلعفاء الكلي من الضريبة على أرباح الشركات -
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 ددة لمدة غير محتمديد فترة اإلعفاء لمدة عامين عندما يتعهد المستثمر بتوظيف ثالثة عمال على األقل  -
 عند نهاية فترة اإلعفاء تستفيد المؤسسة المصغرة من تخفيض جبائي بـ: -

 .خالل السنة األولى من الضرائب %70
 السنة الثانية من الضرائب. خالل %50
 خالل السنة الثالثة من الضرائب. %25

ضافات البنايات. -  اإلعفاء من الرسم العقاري على البنايات وا 
الكفالة المتعلقة بحسن التنفيذ بالنسبة للنشاطات الحرفية والمؤسسات المصغرة عندما يتعلق األمر اإلعفاء من  -

 بترميم الممتلكات الثقافية.
الشباب على المساهمة في  ةمساعدث ساهمت في القضاء على البطالة و اإليجابية، حي اآلثاركان للوكالة العديد من و 

 المؤسسات المالية وظيفتها كوسيط بين األعوان االقتصادية.البنوك و قتصاد الوطني، واسترجعت تنمية اال
طول مدة اإلجراءات اإلدارية الى جانب ابعة التامة في تنفيذ المشاريع و ومع هذا تميزت ببعض النقائص أهمها غياب المت

 الرشوة في توزيع المشاريع.الشفافية وسيادة البيروقراطية و  نقص
 ”ANGEM“ثالثا: الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر 

                                                      (Agence National de Gestion Micro credits) 
 سيتم التطرق إليها بالتفصيل في الدراسة التطبيقية.

   ”CNAC“   ة صندوق الوطني للتأمين عن البطالرابعا: ال 
                                                   (Caisse National des Assurances Chômages) 

المؤرخ في جويلية  088-92بموجب المرسوم التنفيذي الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة هو هيئة حكومية أنشئت 
سنة، والذين فقدوا مناصب عملهم بسبب إعادة 52و 35، أوكلت له مهمة دعم العمال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 0992

دة من خالل خلق نشاط خاص بهم إلعاهيكلة االقتصاد في مرحلة التسعينات، كما أوكلت له مهمة تدعيم هؤالء البطالين 
، وبموجب المرسوم الرئاسي إدماجهم بعد أن يقدم لهم تكوينا خاصا في المجاالت المهنية التي عليها طلب في سوق العمل

 0223المؤرخ في ديسمبر  502-23المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي  0202-20-02المؤرخ في  050-02رقم 
ه الفئة من المجتمع والتي تهدف أساسا الى تطوير ثقافة اتخذت السلطات العمومية إجراءات جديدة لتلبية طموحات هذ

 المقاولة. 
 :مهام الصندوق 
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الصندوق عدة محطات في مساره، حيث في كل مرة توكل له مهام جديدة من قبل السلطات العمومية، فباإلضافة  فَ رَ عَ 
عادةو مهمة دعم  0998الى مهمة التأمين على البطالة منذ إنشائه، ُأسند اليه سنة  مساعدة المؤسسات إدماج البطالين و  ا 

اإلشراف القانوني على جهاز التكفل بالبطالين ذوي ا أسندت اليه مسؤولية المتابعة والتسيير و التي تواجه صعوبات، كم
 .(zd.cnac.www) سنة 52و  35ؤسسات و البالغ عمرهم بين الم

 باإلضافة الى ما سبق توكل للصندوق المهام التالية:
إعداد استراتيجية وتخصيص ألصحاب المشاريع فضاء يضمن لهم التوفيق المهني واالجتماعي تماشيا مع  -

 المسيرة لجهاز دعم إحداث توسيع النشاطات من طرف البطالين ذوي المشاريع.األسس القانونية 
 تعمل على تجسيد صالحياته الجديدةإرساء ميكانيزمات داخلية وبناء شراكة وطيدة مع وزارات ومؤسسات  -

 وتقديم خدمات لذوي المشاريع عبر المراكز المتخصصة في المرافقة الشخصية طيلة مراحل إنشاء النشاط
    االنتقاء واالعتماد.لجان والمصادقة على الخبرات المهنية والمساعدة على دراسة المشاريع المعروضة على 

 :التركيبة التمويلية للصندوق 
يطبق الصندوق الوطني للتأمين عن البطالةّ أسلوب التمويل الثالثي، حيث يشترك فيه كل من صاحب المشروع والبنك 

 والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، كما يوضحه الجدول التالي:
 الخاص بالصندوق الوطني  2033(: الهيكل المالي للتمويل الثالثي قبل إجراءات 23-02جدول رقم )           

 "CNACللتأمين عن البطالة "                                   
 القرض بدون فوائد القرض البنكي المساهمة الشخصية قيمة االستثمار

 أقل أو يساوي
 دج 2.000.000

%50 %70 %25 

 و  2.000.003مابين 
 دج 9.000.000

%10 %70 %20 

 www.cnac.dz: منشورات الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة المصدر       
 
 
 
 
 

http://www.cnac.dz/resource/dowloads/bulletin-n
http://www.cnac.dz/
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 بالصندوق الوطني الخاص  2033(: الهيكل المالي للتمويل الثالثي بعد إجراءات 22-02جدول رقم )     
 "CNACللتأمين عن البطالة "                                   

 القرض بدون فوائد القرض البنكي المساهمة الشخصية قيمة االستثمار

 29% 70% 1% دج 9.000.000أقل من 

 الى 9.000.003من 
 دج 3.000.000

%2 %70 %28 

 www.cnac.dz: منشورات الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة المصدر      
 :اإلعانات واالمتيازات المقدمة من طرف الصندوق 
منشورات الصندوق الوطني للتأمين عن توجد عدة امتيازات يقدمها الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة تتمثل في) 

 (:www.cnac.dzالبطالة 
 نسبة فوائد القروض البنكية.تخفيض  -
 اإلعفاء من حقوق التسجيل للعقود التأسيسية. -
 اإلعفاء من الضريبة على الدخل اإلجمالي، الضريبة على أرباح الشركات، والضريبة على النشاط المهني. -
 االستفادة من قرض غير مكافئ )بدون فوائد( ممنوح من الصندوق. -

والمتمثلة في   0200أصحاب المشاريع من عدة تشجيعات أخرى ذلك وفقا لتعديالت باإلضافة الى هذه االمتيازات يستفيد 
 ( :02، ص0200أفريل  09-08)مسعودي وآخرون، 

 ة أشهر.في الوكالة شهرا واحد بدال من ستتخفيض مدة التسجيل  -
 ماليين دج. 02ماليين دج الى  25رفع مستوى االستثمار من  -
 سنة. 35من سنة بدال  32االلتحاق بالجهاز من  -
 95%بالنسبة للشمال، و  80%توسيع الحد األقصى لنسب الفوائد المسيرة على القروض البنكية كالتالي:  -

 المياه والصناعات التحويلية.طات البناء ، األشغال العمومية و بالنسبة للجنوب والهضاب العليا، ليشمل بذلك نشا
 بالنسبة إلجمالي القرض والفوائد بأربع سنوات.تمديد فترة تسديد القرض البنكي بثالث سنوات  -
دج للتكفل بكراء المحالت الموجهة إلنشاء النشاط اإلنتاجي  522.222منح قرض إضافي بدون فوائد بقيمة  -

 والخدمات.

http://www.cnac.dz/
http://www.cnac.dz/


للدراسةالفصل الثاني: اإلطار النظري   
 

119 
 

دج للتكفل بكراء محل يشغل عيادة طبية، مكتب هندسة  0.222.222منح قرض إضافي بدون فوائد بقيمة  -
 ماة...الخ.معمارية أو مكتب محا

 23المؤرخ في  23-22ونظرا لمخاطر قروض االستثمارات تم إنشاء صندوق الضمان وذلك بموجب المرسوم التنفيذي 
، كما أنه يتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي، ومقره داخل الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة 0222جانفي 

الغين ض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية للبطالين ذوي المشاريع والبويهدف هذا الصندوق أساسا الى ضمان القرو 
سنة، وبهذا يكون الصندوق آلية أخرى تسعى للتقليل من المشاكل المتعلقة بالضمانات  35و 32من العمر مابين 

  المشروطة من قبل البنوك والتي غالبا ال تتوفر عند أصحاب المشاريع.  
 المتوسطة في الجزائرغير المباشر للمؤسسات الصغيرة و  التمويل الفرع الثاني: مصادر

 اإلجراءات منها:آلليات و بادرت الى وضع جملة من ا PMEسعيا من الحكومة الى تدعيم الجوانب المالية للـ
 ”MIPMEPI“ أوال: وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية االستثمار

Ministère de l’industrie de la petite et moyenne entreprise et de la promotion 
d’investissement   

وزارة منتدبة مكلفة بهذا النوع من المؤسسات، لتتحول الى  0990أنشئت الجزائر في سنة  PMEفي إطار تنمية قطاع الـ
ة بموجب المرسوم التنفيذي ، لتوسع صالحيات هذه الوزار 0992جويلية  08المؤرخ في  000-92وزارة بموجب المرسوم 

تم إنشاء وزارة  0202ماي  08، ثم بموجب التعديل الحكومي المقرر بتاريخ 0222جويلية  00المؤرخ في  092-22رقم 
بوعبد اهلل، )بوقصبة و  PMEالـالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية االستثمار لتدعم وترافق إنشاء وتطوير 

        (.20، ص 0203ماي  25-20
   تتولى هذه الوزارة القيام بعدة مهام نذكر منها:

 وتنشيطها. PMEالـتأطير التظاهرات االقتصادية لترقية نشاطات  -
 تنفيذ االستراتيجيات وبرامج النشاطات القطاعية التي تعدها الوزارة وتقييم أثارها وتقديم حصيلة نشاطها. -
 .PMEالـء تقديم الحوافز والدعم الالزم لتشجيع إنشا -
 وتنشيطها. PMEـتدعيم أعمال الحركة الجمعوية المهنية والفضاءات الوسيطية والهيئات ذات العالقة بال -
 .PMEالـ المساهمة في إيجاد الحلول لقطاع  -
 المساهمة في تنفيذ سياسات التكوين وترقية القدرات البشرية. -
 .PMEالـ األساسية للمستثمرين فيإعداد النشرات اإلحصائية الالزمة وتقديم المعلومات  -
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 PMEالـ وتحيينها من خالل جمع المعلومات المتعلقة بقدرات PMEالـ المساهمة في إنشاء خريطة مكان وجود -
 في التصدير وفرص االستثمار.

 .PMEتعزيز القدرات التنافسية للـ -
 ترقية استثمارات الشراكة الوطنية واألجنبية وخاصة في مجال المناولة. -
، وأنشئت تحت إدارتها العديد من المؤسسات PMEالمهام تساهم بفعالية في توجيه وتأطير ومراقبة قطاع الـ وبهذه

 المتخصصة منها:
   المشاتل: -3

قامت وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوضع اإلطار القانوني التشريعي والتنظيمي الذي يسمح بإنشاء مشاتل، وتم 
، حيث تعرف بأنها مؤسسات عمومية 0223فيفري  05المؤرخ في  28-23التنفيذي رقم  في هذا اإلطار إصدار المرسوم

 09-08)مغازي وبوكساني،  PMEتتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي، حيث تهدف الى مساعدة ودعم إنشاء الـ
 .(02، ص0200أفريل 

بتسييرها شخص مؤهل، تعمل على توفي الخدمات  وتعرف مشتلة المؤسسة على أنها" مشتلة صغيرة قائمة بذاتها، يقوم
والتسهيالت للمستثمرين الصغار، وكذلك الدعم النقدي والتجاري والمالي بسعر معقول بهدف شحنهم بدفع أولي يمكنهم من 

، 0200نوفمبر  00-05تجاوز أعباء مرحلة االنطالق وتمكن المؤسسة من تثبيت أقدامها في دنيا األعمال )بولقواس، 
 (.02ص

 (:02ص، 20المادة  ،0223فيفري  05المؤرخ في  28-23وتأخذ المشتلة ثالثة أشكال وهي )المرسوم التنفيذي 
 :وهي هيكل دعم يتكفل بحاملي المشاريع في قطاع الخدمات. المحضنة 
  :هي هيكل دعم يتكفل بحاملي المشاريع في قطاع الصناعة الصغيرة والمهن الحرة.ورشة الربط 
  هي هيكل دعم يتكفل بحاملي المشاريع المنتمين الى ميدان البحث. المؤسسات:نزل 

 في مراحل اإلنشاء والتأسيس من خالل: PMEوتهدف مشاتل المؤسسات أساسا الى مساعدة ودعم الـ
 تطوير التعاون مع المحيط المؤسساتي. -
عامال الستراتيجيات التطور في  المشاركة في الحركة االقتصادية، والعمل على أن تصبح في المدى المتوسط -

 أماكن تواجدها.
 تشجيع بروز المشاريع المبتكرة. -
 تقديم الدعم لمنشئ المؤسسات الجديدة. -
 ضمان ديمومة المؤسسات المرافقة. -
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 تشجيع المؤسسات على تنظيم أفضل. -
 (05سابق، ص  وبناء على األهداف المحددة تقوم مشاتل المؤسسات بالمهام التالية )مغازي وبوكساني، مرجع

 استقبال واحتضان ومرافقة المشاريع حديثة النشأة لمدة معينة وكذلك أصحاب المشاريع. -
تقوم المشاتل بوضع محالت تحت تصرف المشاريع تتناسب مساحتها مع طبيعة المشتلة واحتياجات نشاطات  -

 المشروع، كما تتولى عملية تسييرها.
 الحاملين للمشاريع داخل المشتلة. فحص مخططات األعمال للمستأجرين المحتملين -
 دراسة كل أشكال المساعدة والمتابعة. -
 إعداد مخطط توجيه لمختلف قطاعات النشاطات التي تحتضنها المشتلة. -
قامتها. -  دراسة واقتراح وسائل وأدوات ترقية المؤسسات الجديدة وا 
  مساعدة المؤسسات على تجاوز الصعوبات والعراقيل التي تواجهها. -

         التسهيل:مراكز  -2
، كما أن إنشاء مراكز تسهيل هي مؤسسات عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي

من خالل العمل على تطوير ثقافة المقاولة بشكل يسمح بتزايد عدد  PMEيهدف أساسا الى دعم قطاع الـ PMEالـ
 00الى  00، األسبوع العالمي للمقاوالتية، من المؤسسات الصغيرة والمتوسطةمركز تسهيل المؤسسات بالجزائر من خالل)

 (:0205فيفري 
 ك يتكيف مع احتياجات منشئ المؤسسات والمقاولين.اوضع شب -
 تطوير ثقافة المقاولة. -
 طبقا للتنظيم المعمول به. PMEضمان تسيير الملفات التي تحظى بمساعدة الصناديق المنشأة لدى وزارة الـ -
 تقليص آجال إنشاء المؤسسات وتوسيعها. -
 تشجيع تطوير التكنولوجيا الجديدة لدى أصحاب المشاريع. -
 إنشاء مكان التقاء بين عالم األعمال والمؤسسات واإلدارة المركزية والمحلية. -
 تشجيع النسيج االقتصادي المحلي. -
 لالندماج في االقتصاد الوطني والدولي. PMEمرافقة الـ -
 الجزائرية. PMEالمعلومات الضرورية عن الـتوفير  -

 كما تقوم مراكز التسهيل بمهام عديدة أهمها:
 دراسة الملفات التي يقدمها حاملو المشاريع أو المقاولين واإلشراف على متابعتها. -
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 مساعدة المستثمرين على تخطي العراقيل التي تواجههم أثناء مرحلة تأسيس اإلجراءات اإلدارية. -
 اب المشاريع والمقاولين في ميداني التسيير والتكوين.مرافقة أصح -
 تشجيع نشر المعلومة بمختلف وسائل االتصال المتعلقة بفرص االستثمار. -
تقديم خدمات في مجال االستشارة في وظائف التسيير والتسويق واستهداف األسواق وتسيير الموارد البشرية وكل  -

 .PMEاألشكال األخرى المحددة في سياسة دعم الـ
 دعم تطوير القدرة التنافسية. -
 المساعدة على نشر التكنولوجيا الجديدة. -

 المجلس الوطني االستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: -1
وجمعياتهم المهنية من جهة، والسلطات  PMEيعرف على أنه جهاز استشاري يسعى لترقية الحوار والتشاور بين الـ

 :(020،ص 0220)بن قطاف، يتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي، ومن مهامه، وهو العمومية من جهة أخرى
ضمان الحوار الدائم والتشاور بين السلطات والشركاء االجتماعيين، وهذا يسمح بإعداد سياسات واستراتيجيات  -

 لتطوير هذا القطاع.
                                                                                           بمنظمات أرباب العمل والجمعيات المهنية.تشجيع وترقية إنشاء الجمعيات المهنية وجمع المعلومات المتعلقة  -

 ”FGAR“المتوسطةضمان القروض للمؤسسات الصغيرة و  صندوق: ثانيا
Fond de Garantie de Credits aux PME       

، أنشئت PMEعبارة عن مؤسسة عمومية تعمل تحت وصاية الوزير المكلف بالـ  PMEصندوق ضمان القروض للـ  
 0222انطلق نشاطه الفعلي في مارس ، و 0220نوفمبر  00اريخ الصادر بت 323- 20بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

ضمان القروض يهدف الى متع الصندوق بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي، و يتمليار دج، و  32برأس مال قدره 
 نوفمبر 00المؤرخ في  ،323-20أن تنجزها )المرسوم النفيذي رقم  PMEالضرورية لالستثمارات التي يجب على الـ

 .(03ص 0220
  مهام الصندوقFGAR: 

 (:03،02التي يتولى الصندوق القيام بها )المرجع السابق، ص ص  أهم المهام
المؤسسات وتوسيعها وتجديد  إنشاءالتي تنجز استثمارات في مجال  PMEالتدخل في منح الضمانات لفائدة الـ -

 التجهيزات.
وتسليم شهادات الضمان الخاصة بكل صيغ  متابعة المخاطر الناجمة عن منح ضمان الصندوقضمان  -

 .التمويل
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 المستفيدة من ضمان الصندوق. PMEضمان االستشارة والمتابعة التقنية لفائدة الـ -
 البنوك والمؤسسات المالية.و  PMEالمتخصصة التي تتكفل بالمخاطر بين الـترقية االتفاقيات  -
وتدعيمها في إطار ضمان  PMEالقيام بكل عمل يهدف الى المصادقة على التدابير المتعلقة بترقية الـ  -

 االستثمارات.
 وتدعيمها في إطار ضمان االستثمارات. PMEالمصادقة على التدابير المتعلقة بترقية الـ -
مليون دينار  52مليون دينار جزائري الى  05من  PMEإطار تحديث الصندوق فقد رفعت نسبة ضمان مشاريع الـوفي 

 PMEجزائري بقرار من مجلس إدارة الصندوق، وفي إطار الشراكة مع اإلتحاد األوروبي التي تهدف الى السماح للـ
" منحة بلغت MEDA  بإطالق مشاريع واسعة وكبيرة بضمانات مالية، فقد منحه اإلتحاد األوروبي في إطار برنامج "ميدا

عادة تأهيل الـ PMEمليون أورو سّلمت لوزارة الـ 02قيمتها  ، وتصل قيمة ضمان المؤسسات التي PMEقصد تمويل وا 
مليار سنتيم، وبهذا  05درة المندرجة في إطار الشراكة الى ضمان القروض بضمانها ماليا بفضل المبا صندوقيتكفل 

يكون صندوق ضمان القروض قد مكن القروض من ضمان قروضها ماليا في حالة فشل المشروع أو خسارة المؤسسة 
 .(08)ناصر ومحسن، مرجع سابق، ص  في الجزائر PMEوهذا ما يعطي دفعا للبنوك في تمويل قطاع الـ 

  خصائصFGAR: 
هذا الصندوق السياسة العامة للحكومة على اعتبار أن مخصصاته تتكون من مساهمة الدولة، و يقدم الصندوق يخدم 

أو تملك ضمانات غير  المساعدات للمؤسسات التي استوفت معايير األهلية للقروض البنكية، لكن ال تملك ضمانات
م الدعم يقدطرف مجلس اإلدارة للصندوق و ا من يتم تحديدهو   70%يمكن أن تصل نسبة ضمان القرض الىو  كافية

  0222)لوالشي، من مبلغ القرض خالل فترة اإلقراض 2%التي تدفع عالوة سنوية أقصاها للمؤسسة المنخرطة فيه، و 
 .(98ص 

 :ميكانيزم نظام صندوق ضمان القروض 
 ( : 25، ص 0223ماي  08-05يمكن تلخيص ميكانيزم أو مراحل ضمان القروض كما يلي )باللطة وآخرون، 

 المتوسطة بطلب القرض من البنك.تقوم المؤسسة الصغيرة و  -
 تطلب المؤسسة من الصندوق ضمان القرض البنكي. -
 تمنح للصندوق خالل مدة القرض. تدفع المؤسسة المستفيدة من ضمان الصندوق عالوة سنوية -
يقوم الصندوق بتعويض البنك  في حالة عدم قدرة المؤسسة على تسديد المبلغ المقترض في ميعاد االستحقاق، -

 حسب نسبة الضمان المتفق عليها مسبقا.
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  CGCI-PMEالمتوسطة وض استثمارات المؤسسات الصغيرة و : صندوق ضمان قر ثالثا
Caisse de garanties de crédit d’investissement de petites et moyennes entreprises. 

نشاء الـ أنشئ هذا الصندوق بمقتضى  ، وذلك لتسهيل حصولها على القروضPMEبمبادرة السلطات العمومية لدعم خلق وا 
 0220، إاّل أنه بدأ نشاطه الفعلي في السداسي الثاني لعام 0222أفريل  09المؤرخ في  032-22المرسوم الرئاسي رقم 

 (.32، ص0222، 032-22وهو عبارة عن شركة ذات أسهم ) المرسوم الرئاسي رقم
   :مهام الصندوق 

الخدمات المتعلقة ويل االستثمارات المنتجة للسلع و لتم PMEضمان تسديد القروض البنكية التي تستفيد منها الـ -
          مليون دج. 52توسيعها، حيث يكون المستوى األقصى للقروض القابلة للضمان تجهيزات المؤسسات و  بإنشاء

                ال تستفيد من ضمان الصندوق القروض المنجزة في قطاع الفالحة و القروض الخاصة بالنشاطات التجارية  -
 وكذا القروض الموجهة لالستهالك.

المؤسسات المالية المساهمة في الصندوق                  من طرف البنوك و  PMEيستفيد من ضمان القروض الممنوحة للـ -
 الممتلكاترأس مال الصندوق بواسطة الحقوق و نه يمكن للبنوك و المؤسسات المالية أن تساهم في لإلشارة فإ

 ضمان قروض االستثمار.  التي تحوزها في شركات التأمين و 
 :المخاطر المغطاة من طرف الصندوق 

 عدم تسديد القروض الممنوحة. -
 التسوية أو التصفية القضائية للمقترض. -
كذا الفوائد طبقا للنسب المغطاة، و يحدد مستوى على آجال االستحقاق بالرأس مال و و يتم تغطية المخاطر  -

متوسطة بنسبة ممنوحة عند إنشاء مؤسسة صغيرة و  عندما يتعلق األمر بقروض 80%نسبة بتغطية الخسارة 
 في حاالت أخرى. %60

المضمون المتبقي، وتسددها من القرض  0.5%كما تكون العالوة المستحقة " تغطية المخاطر" بنسبة أقصاها  -
 سنويا حيث يتم تحصيل هذه العالوة من قبل البنك لفائدة الصندوق.

 ANDIرابعا: الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار 
Agence National de Développement de l’Investissement 

المتعلق  0220أوت  02الموافق لـ  23-20أنشئت الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 
األجانب، يتواجد مقرها في ي في خدمة المستثمرين المحليين و مية ذات طابع إدار طوير االستثمار، بصفتها مؤسسة عمو بت

 الجزائر و لها هياكل ال مركزية على المستوى المحلي ويمكنها إنشاء مكاتب تمثيل في الخارج.
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األجنبية في ميدان ير االستثمارات الخاصة الوطنية و اإلصالح االقتصادي وتحر تتولى الوكالة تجسيد تنفيذ برامج 
عطاء نفس جديد لترقية االستثمار وتحسين المحيط اإلداري والقانوني الهيئات المعنيةستثمارات بالتعاون مع اإلدارات و اال  وا 
 (.009، ص 0200مسغوني، )
  مهام الوكالةANDI: 

االستثمار سمعة جيدة لدى المستثمرين الوطنيين واألجانب فيما يخص الخدمات التي تقدمها تملك الوكالة الوطنية لتطوير 
 (:www.andi.dzلهم مجانا، حيث تتولى المهام التالية )

 .(الجهويةغير المركزية )تستقبل وتنصح وتصطحب المستثمرين على مستوى هياكلها المركزية و  -
ة موقعها على االنترنيت وركائزها الدعائية ومختلف نقاط االستعالمات بمناسبة يالمستثمرين من خالل خاصتطلع  -

 ظواهر اقتصادية منظمة في الجزائر وفي الخارج.
 قصيرة. آجالوفي  بإنصافتضفي الطابع الرسمي على المزايا التي ينص عليها نظام التشجيع وذلك  -
مع مختلف المؤسسات المعنية )الجمارك، الضرائب...الخ( لقرارات التشجيع تحرص على التنفيذ المتفق عليه  -

 على االستثمار.
 تساهم في تنفيذ سياسات واستراتيجيات التنمية بالتآزر مع القطاعات االقتصادية المعنية.  -

 وهناك هيئات مكملة للوكالة الوطنية لتطوير االستثمار أنشأتها لغرض تسهيل مهامها وتتمثل في:
 المجلس الوطني لالستثمار:  -3

 ويقوم هذا الجهاز بالمهام التالية:
 اقتراح استراتيجية تطوير االستثمار وأولوياتها. -
 اقتراح تدابير محفزة لالستثمار لمسايرة التطورات االقتصادية. -
 يفصل في المزايا الممنوحة لالستثمارات. -
 وتطويره. يشجع على استحداث مؤسسات وأدوات مالية لتمويل االستثمار -
 يقترح على الحكومة كل القرارات والتدابير الضرورية لتنفيذ وترتيب االستثمار وتشجيعه -

 وكالة التنمية االجتماعية: -2
هي هيئة ذات طابع خاص يتابع نشاطها وزير التشغيل والتضامن الوطني، حيث يكمن هدفها في التخفيف من حدة نتائج 

 عيفة، وذلك بوضع تدابير وبرامج لمحاربة الفقر والبطالة.هذا المخطط على الفئات االجتماعية الض
 (:22، ص0200نوفمبر  00-05وتقوم بعدة مهام تتمثل في )غالم وفيشوش، 

 .PMEالترقية، االختيار وتمويل الفئات المحتاجة والتي من بينها الـ -

http://www.andi.dz/
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 تمويل مشاريع لها منفعة اقتصادية واجتماعية تستعمل يد عاملة كثيفة.   -
 وجمع المساعدات المالية والهبات واإلعانات لتجسيد مهمتها االجتماعية.طلب  -

 (02، ص 0200أفريل  09-08)بلوناس،  بورصات المناولة والشراكة: -1
بمساعدة برنامج األمم المتحدة، وهي تستمد  0990تعرف بأنها عبارة عن جمعيات لها طابع المنفعة العامة، أنشئت سنة 

، الخاص بالجمعيات، وتقوم بورصات المناولة 0992ديسمبر  22المؤرخ في  30-92نون طابعها القانوني من القا
 والشراكة بعدة مهام منها:

 االستغالل األمثل للقدرات اإلنتاجية التي تمتاز بها الصناعات الموجودة. -
 إعالم وتوجيه المؤسسات وتزويدها بالوثائق الالزمة. -
 الالزمة للمؤسسات.تقديم المساعدات االستشارية والمعلومات  -
 إعداد المؤسسات الجزائرية للمشاركة في المعارض والتظاهرات االقتصادية. -
 والمؤسسات الكبيرة. PMEبناء الربط والتكامل بين الـ -
 في مجال المقاولة من الباطن.  PMEتحقيق تكثيف النسيج المؤسساتي، وتشجيع إنشاء الـ -

 في الجزائر المتوسطةسسات الصغيرة و المؤ تأهيل برنامج ميدا لدعم و الفرع الثالث: 
إّن سياسة االنفتاح التي تبنتها الجزائر حتمت عليها تحسين محيطها االقتصادي و إعطاء المؤسسات االقتصادية كافة 

               تنويع نشاطاتهاالمطلوب من خالل تطوير قدراتها و جعلها في المستوى رية لمواجهة المنافسة األجنبية و الوسائل الضرو 
الجزائرية، ويتمثل  PMEفي هذا الصدد قامت الجزائر بعقد اتفاقية مع اإلتحاد األوروبي بهدف رفع القدرة التنافسية للـ و 

عامال، والتي تنشط في القطاع الصناعي أو قطاع  02التي تشغل أكثر من  PMEهذا االتفاق في برنامج ميدا لتأهيل الـ
 (.008ص  ،0222من الصمود أمام المؤسسات األوروبية ) عبد الكريم،  الخدمات الصناعية للتمكن

في الجزائر، حيث قرر اإلتحاد  PMEعمليات تأهيل الـاإلتحاد األوروبي من أهم برامج و تعد االتفاقية المبرمة مع و 
ية لبلدان التقنة و دعم اإلصالحات االقتصادية وهذا بتقديم المساعدات المالي 0995األوروبي في قمة "كان" في جوان 

 ، المغرب، سوريا، فلسطين مالتا، لبنان، األردنسرائيل، إهي دولة )الجزائر، قبرص، مصر، جنوب البحر المتوسط، و 
( الذي خصص له اإلتحاد earomedعن طريق برنامج ) 0999-0995مليار أورو للفترة  2085تونس، تركيا( يقدر بـ 

 مليون أورو.  03األوروبي 
اللجنة األوروبية في الجزائر، بالتعاون مع ممثلي تقليدية و الصناعات الو  PMEيسير هذا البرنامج باإلشتراك مع وزارة الـ و 

وروبيين مع األق مشترك من الخبراء الجزائريين و حيث يتم تنفيذ األنشطة المقدمة من قبل فري PMEالجمعيات الرئيسية للـ
 استشاريين من المستوى العالمي.
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الى  0995"، وهو ساري المفعول من 20عت اللجنة األوروبية مع الجزائر بتنفيذ برنامج ميدا الذي نجد فيه "ميدا وشر 
 (:09ومن بين ألهداف المسطرة في هذا البرنامج )ناصر ومحس، مرجع سابق، ص  0999
 .0202تبادل حر في مطلع المساعدة في انتقال اقتصاديات الدول العربية الى اقتصاد السوق ألجل تحقيق منطقة  -
 تطوير التعاون الجهوي خارج الحدود. -

منها مقدمة  90%مليون أورو  5352وبلغت المساعدات المقدمة من طرف دول اإلتحاد األوروبي في إطار هذا البرنامج 
في نطاق من القيمة الكلية للبرنامج استخدمت  18%منها خصصت للتعاون الجهوي و 10%في إطار التعاون الثنائي، و 

 التصحيح الهيكلي لالقتصاديات.
وهو  0222ووافق عليه المجلس األوروبي في نوفمبر سنة  " الذي جاء ليعوض البرنامج السابق،20وبرنامج " ميدا 
ويتمم البرنامج السابق، ويهدف الى دعم وتطوير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة  0220-0222يخص الفترة 

مليون  52تأقلم مع متطلبات اقتصاد السوق وتسهيل الوصول الى المعلومة والمتعاملين، كما سخر مبلغ مما يسمح لها بال
 مليار دينار جزائري لتجسيد هذا البرنامج. 3.9أورو أي ما يعادل 

م وتستفيد من هذا البرنامج جل المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة )مراكز التكوين، غرفة التجارة، مؤسسات دع
    الشركات المالية المتخصصة، مؤسسات التأطير العمومية كالوزارات(.   

   :أهداف برنامج ميدا 
لتحقيق هذا الهدف سية المؤسسات الصناعية الخاصة، و دعم تنافية الى تقوية و يهدف البرنامج بصفة أساس -

 وازاة مع التطور الحاصل في السوقيسعى هذا البرنامج الى القيام بعمليات ترمي الى تطوير عقلية المسير بالم
 الممارسة التسييرية.ورو متوسطي، وفي محيط األعمال و ازدهار السوق األو   خصوصا مع ظهور

مؤسسة صغيرة ومتوسطة خاصة للسماح لها بالتأقلم مع متطلبات اقتصاد السوق من  3222تحسين قدرات  -
 مشروع خاص بتكوين االستثمار. 82خالل 

والمتعاملين االقتصاديين العموميين والخواص  PMEالمعلومة المهنية لصالح مسيري الـتسهيل الوصول الى  -
 مشروع. 05عبر 

 عبر دعم يهدف الى خلق شركة مالية متخصصة. PMEاستجابة أحسن للحاجات المالية للـ -
 .PMEتحسين المحيط المقاوالتي عبر دعم المؤسسات المعنية مباشرة بقطاع الـ -

                                         المتوسطة في الجزائرل المؤسسات الصغيرة و ترقية آليات تمويتطوير و المطلب الثالث: 
ين أساسا الى في غالب األحيان يلجأ المستثمر  PMEيعتبر التمويل من أهم العقبات التي يجب تجاوزها عند إنشاء الـ

 80%تي خلصت اليها التحريات التي قام بها البنك العالمي تؤكد أن العائلية، كما أن اإلحصائيات الاإلدخارات الخاصة و 
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ا يؤكد محدودية إنشاء ، ممّ 100%المتوسطة الخاصة في الجزائر تم إنشاؤها بتمويل ذاتي بنسبة من المؤسسات الصغيرة و 
 فعالة لتسهيل عملية التمويل.ستدعى التفكير في آليات متنوعة و هو ماالمؤسسات و 

 المتوسطة في الجزائررية في تمويل المؤسسات الصغيرة و تطوير دور البنوك التجاالفرع األول: 
تقنياتها بسبب لحالي تغيرات كبيرة في طبيعتها وأدواتها و شهدت الخدمات البنكية التي تمارسها البنوك التجارية في الوقت ا

التجارية قاصرة على ممارسة المهنة التقليدية المجتمعات، فلم تعد وظيفة البنوك ها بالحياة االقتصادية لألفراد و عالقت
ن لألموال، هدفها قبول الودائع المقرضيرض، أي أنها وسط بين المقترضين و المتمثلة في عبارة أن البنوك تقترض لكي تق

يام ية األخرى، بل تعدت الى القالخدمات البنكبخالفها، الى جانب قيامها ومنح القروض للمؤسسات التجارية والصناعية و 
                     لمنافسة الشديدة من قبل البنوك والمؤسسات المالية األخرىذلك نظرا لقبل و اإلضطالع بعمليات بنكية لم تعدها من و 

الجزائر خصوصا لم تساير التطور البنوك في العالم الثالث عموما و االقتصادية، إاّل أّن وتغير الظروف االجتماعية و 
بذلت الجهود في عملها و  لبنوك في الدول المتطورة، حيث أدخلت هذه األخيرة الوسائل الحديثة فيالحالي الذي تعيشه ا

في حين وقفت  زبائن ونوعت عملياتها وخدماتهامغرية لجذب مدخرات الابتكرت وسائل مرضية و ر البشري و تنمية العنص
يقة فرضتها لمواجهة التطورات الحديثة التي طرأت البنوك الجزائرية عند الوظيفة التقليدية، مما جعلها تواجه تحديات عم

                  مويليضعف التي حدت من فعاليتها كجهاز تنقاط العلها تعاني من جملة من النقائص و على المهنة البنكية، مّما ج
 (00ص  ،0223ماي  08-05 مرجع سابق، ) خوني، حساني

 المتوسطة في الجزائرفي تمويل المؤسسات الصغيرة و  اطرالفرع الثاني: ترقية مؤسسات رأس المال المخ
 أوال: أفاق تجربة مؤسسات رأس المال المخاطر في الجزائر

سمح بإنشاء  القرض الذي، بعد صدور قانون النقد و 0990نة ظهرت أول مؤسسة رأس المال المخاطر في الجزائر س
في تأسيسها كل ، ساهم PMEتمويل الـ هي مؤسسة متخصصة في " و FINALEPهي مؤسسة"مؤسسات مالية خاصة و 

مليون دج، لكن دورها لم يتعدى  230الوكالة الفرنسية للتنمية برأس مال قدره من القرض الشعبي وبنك التنمية المحلية و 
 5برأس مال قدره  0222أفريل  22في  "SOFIANACEشركة" ظهرتمن احتياجات المؤسسة، ثم  35%تمويل نسبة 

لبحث اها و دعمها لفتح رأسمالل مخاطر متخصصة في تمويل إنشاء وتأهيل المؤسسات و مليار دج و هي شركة رأس ما
 .0223لها عن شركاء، خاصة بعد سنة 

 تثمار في"أهم صندوق اسMPEFII"  "Maghreb Private Equity Fund IIيعد الصندوق المغاربي للملكية الخاصة "
البنك و  SFIبشراكة بين الشركة المالية الدولية  0220الذي تم إنشاؤه في نوفمبر رأس المال المخاطر في الجزائر و 

بعض ، و SIFEM، صندوق االستثمار السويسري FMOرلندية للتنمية الشركة المالية اإلو  BEIاألوروبي لالستثمار 
المؤسسات المالية األجنبية، ينشط هذا الصندوق في العديد من القطاعات التي من المحتمل أن تكون لها نتائج واعدة 



للدراسةالفصل الثاني: اإلطار النظري   
 

129 
 

الخدمات المالية، علما أن لهذا الصندوق ا والصناعات البالستيكية و التكنولوجيو  االتصاالتو  كالصناعات الصيدالنية 
 المغرب.روعا أخرى في كل من ليبيا تونس و ف

عادة بعث لمالية، كما يتولى تمويل إنشاء و المتوسطة الحجم ذات الضوائق الصندوق تمويل المؤسسات الصغيرة و يتولى ا ا 
 المؤسسات.

ت هذا القطاع في التنظيمية، إال أن تدخالفيزات الضريبية و حقطاع كالترغم التحفيزات المقدمة من طرف الدولة لهذا الو 
يرجع ذلك الى ضعف اإليرادات المحققة من طرفه، باإلضافة الى ذلك أن هذه ضعيف، و  مجال التمويل والدعم الفني بقي

غيرها من الدول فكار الجديدة، إاّل أن الجزائر و تمويل األؤسسات ترتكز على تمويل اإلبداع واإلختراع التكنولوجي و الم
 دور مؤسسات رأس المال المخاطر. هو ما أدى الى تقييدقلة للتكنولوجيا ال ُمنشأة لها و النامية تعتبر دول نا

 ثانيا: شروط نجاح مؤسسات رأس المال المخاطر في الجزائر
 الجزائر، من أهمها )كنيدة، عمري يفترض على الدولة توفير جملة من الشروط إلنجاح مؤسسات رأس المال المخاطر في

 (.09، ص 0229
ذلك أنه كلما ارتفعت حدة المخاطر المحيطة كلما تشريعيا، تثماري مالئم اقتصاديا، سياسيا و توفير مناخ اس -

ل يتعلق بالمؤسسة أحجم المستثمرين على االستثمار في المحيط الخطر، بسبب مواجهة خطر ذو بعدين، األو 
 الثاني يتعلق بالمحيط.و نشاط الممول و 

في المادة  النظر تشجيع إنشاء شركات رأس مال مخاطر وطنية كانت أو أجنبية، ومؤخرا أعادت وزارة المالية -
القرض التي تمنع البنوك النشطة في الجزائر من تمويل الشركات التابعة لنفس المجموعة من قانون النقد و  022

أو التي تساهم في رأس مالها، أي سمحت للبنوك بتأسيس فروع تابعة لها تنشط ضمن هيئات رأس المال 
 االستثماري.

ية المتخصصة في مجال رأس المال المخاطر، خاصة التي تقدم دعم أساليب الشراكة مع المؤسسات األجنب -
 التكنولوجيا.

اإلسراع في إنشاء سوق األوراق المالية، حتى يتم من خالله طرح األسهم و تداول األوراق المالية الخاصة بهذه  -
 المؤسسات.

 غيل، برامج التمويلالتش، االنطالقإنشاء مراكز للبحوث و التدريب لمساعد المشاريع التنموية في مرحلة  -
 المتابعة.و  المساعدات

يبقى أمام السلطات العمومية لترقية دور هذه المؤسسات تقديم تحفيزات إضافية لها الى جانب التحفيزات الضريبية 
                   المتوسطة الحجممؤسسات الصغيرة و كمساهمتها في رأس مالها للتقليل من حدة مخاطر العجز المتعلق بنشاط ال
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متوسطة الحجم لالستثمار في الجزائر وذلك للدور الفعال الذي يمكن أن تلعبه هذه تشجيع دخول مؤسسات صغيرة و و 
     األخيرة  في نقل التكنولوجيا و تبني أفكار جديدة في ميدان عملها، مما يرفع من ايرادات مؤسسات رأس المال المخاطر

 تدخلها في تمويل كافة القطاعات االقتصادية. هو بدوره ما يعمق من مجالو 
 دورها في عملية التمويل في الجزائرالثالث: مؤسسة تحويل الفاتورة و  الفرع

في الجزائر، وذلك بوصفها مؤسسة مالية متخصصة في   PMEتلعب مؤسسات تحويل الفاتورة دورا مهما في تمويل الـ
 عمليات التمويل قصير األجل عن طريق الحقوق التجارية للمؤسسات. 

 :واقع استعمال عقد تحويل الفاتورة في الجزائر 
دف تطوير تنظيمها قانونيا بهسعى المشرع الجزائري لتجسيدها و  يعتبر عقد تحويل الفاتورة من تقنيات التمويل الجديدة التي

تحصيل الديون ) الحقوق(، وقد كان ذلك من هذه التقنية في عملية التمويل و  نظام التمويل في الجزائر، وذلك نظرا ألهمية
 .0993الصادر في عام قانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم و خالل ال

              25/59المعدل و المتمم لألمر رقم  0993أفريل  05و المؤرخ في  93/28من المرسوم التشريعي  523حسب المادة و 
 المتضمن القانون التجاري، نجد أن تعريف عقد تحويل الفاتورة في الجزائر كما يلي:و  0925سبتمبر  00والمؤرخ في 

" عقد تحويل الفاتورة هو عقد تحل بمقتضاه مؤسسة متخصصة تسمى " عميل" محل زبونها المسمى " المتنازل له"، عندما 
                    سدد فورا لهذا األخير المبلغ التام للفاتورة ألجل محدد ناتج عن عقدـ وتتكفل بتبعية عدم التسديد مقابل أجر"      ت

 (.20، ص 0993أفريل  05، المؤرخ في 93/28) المرسوم التشريعي رقم 
من تنفيذ االلتزامات لفائدة العميل " المؤسسة و يترتب عن تحويل هذه الديون التجارية نقل كل الضمانات التي كانت تتض

عليه مسبقا، على أن تتحمل هذه  االتفاقعن طريق المتنازل عنه بكل حرية و لعميل و المتخصصة"، كما يضم كل من ا
 األخيرة مخاطر عدم التسديد.

األخرى وذلك تبعا  ةالتي تمارس تحويل الفواتير أن تضمن عدد من الخدمات المصرفيالمتخصصة و  للمؤسسةكما يمكن 
 :(02يلي ) كنيدة، عمري، مرجع سابق، ص  التي يمكن أن نبرز منها مالالحتياجات واإلمكانيات المتاحة لديها، و 

من مبلغ الفواتير المدفوعة للموردين قبل آجال  90%الى  70%تمويل مبيعات المؤسسات وفق فرع النشاط من  -
 المحددة للتسديد.

 ئن من قبل المؤسسة المتخصصة في تحويل الفواتير.دفاتر الزبامسك حسابات و  -
ومعلومات أخرى إحصائية عن تطور  ات تجارية عن السوق في شكل نصائحتقدم للمؤسسات التجارية معلوم -

 خارجها.البالد و وواقع النشاط االقتصادي لقطاع األعمال في داخل 
 ا مجرد قوانين لم يتمكن الجهاز المصرفي من تطبيقها بعد.إن التطبيق الفعلي لهذه التقنية في الجزائر لم يتم بعد، ولكنه
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 البنكإطار دائم للتشاور بين الوزارة و الفرع الرابع: إنشاء 
             MPEلترقية الوساطة المالية المشتركة بين قطاع الـ  03/00/0220تم التوقيع على اتفاق بروتوكول تعاون بتاريخ 

الوطني الجزائري، بنك الفالحة و التنمية الريفية، القرض الشعبي الجزائري، الصندوق الوطني البنوك العمومية، " البنك و 
للتعاون الفالحي، بنك التنمية المحلية" و التزم مسؤولوا البنوك من خالله بالعمل أكثر لالنفتاح على محيط المؤسسة، وقد 

 تم االتفاق على ما يلي:
 شروط تقديم ملفات القروض.اييس و المتوسطة مقالصغيرة و و ضع في متناول المؤسسات والصناعات  -
البنوك العمومية ت السليمة بين قطاعات المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة و توفير شروط ترقية العالقا -

 الخمسة.
 قيمة مضافة ومنشئة لمناصب تشغيل.ات المنتجة ذات قدرة نمو كبيرة و توجيه القروض البنكية لصالح النشاط -
طارات البنك حول إجراءات تقديم تدفقات مالية " ترقية تكوينية لصالح مسيري المؤسسات و  وضع برامج - ا 

 القيمة المضافة...". األعمال
 ذات القدرة المصدرة عن طريق تمويل مالئم. MPEدعم الـ مرافقة و  -

الجزائرية للقطاع، فإنه ال بد من  PMEهيئات تمويل الـلمقدمة من قبل البنوك التجارية و في ظل عدم كفاية التمويالت ا
 التي تتولى مهمة توفير التمويل الالزم لهذا النوع منت المالية المتخصصة في الجزائر و تشجيع تواجد المؤسسا

 المؤسسات.
 لهاالحلول المقترحة و  المتوسطة في الجزائرمعوقات تنمية المؤسسات الصغيرة و المطلب الرابع: 

الكثير من السياسية في الجزائر، و بالرغم من تطبيق ي األدبيات االقتصادية و حيزا متميزا ف PMEبالرغم من احتالل الـ  
قدرتها من أهميتها في النمو االقتصادي واالجتماعي و بالرغم أيضا اإلجراءات التحفيزية وخاصة في مجال االستثمار و 

دنا ال تزال لم تحظى بالمكانة المتصورة لها في في بال PMEالتشغيل، فإن الـعلى الجمع بين النمو االقتصادي و الناجعة 
.                                   معرض للعديد من المعوقات التي تعرقل تنميتهباإلضافة الى عملها في فضاء هش و االقتصاد الوطني، 

  في الجزائر وكذا الحلول المقترحة لها. PMEومن خالل هذا المطلب سنحاول عرض أبرز المعوقات التي تواجهها الـ
 المتوسطة في الجزائر معوقات تنمية المؤسسات الصغيرة و  :الفرع األول

في االقتصاد الوطني واالهتمام الذي توليه له السلطات الجزائرية من أجل تطويره، إاّل  PMEعلى الرغم من أهمية ودور الـ
التابعة  PMEلمعوقات التي تعترض سبيل عملها وتطورها، ورغم ما حققته الـأن هذه المؤسسات الزالت تواجه العديد من ا
في التنمية الوطنية وفي تكوين الناتج الداخلي الخام، إاّل أنها لم تحظى بعد للقطاع الخاص في مجال النمو والمساهمة 
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وارتباطها بمراحل نمو المؤسسة بالعناية الكافية في معالجة العوائق التي تعترضها، والتي تختلف حسب درجة شدتها 
 المختلفة، ومن بين هذه العوائق نذكر:

 أوال: العوائق اإلجرائية )اإلدارية والقانونية(
 : (83، ص 0222)قريشي،  في الجزائر بعراقيل إدارية تتمثل خاصة في PMEيتسم المحيط التنظيمي للـ

نين السارية وعدم الشفافية واحترام النصوص، األمر الذي يجعل تعقد القوانين و اإلجراءات التنظيمية، قلة اإلحاطة بالقوا
 للمظاهر السلبية التالية:غير قادرة على التصدي  PMEالـ

 التي تتطلب العديد من الوثائق والجهات التي يتطلب االتصال بها البيروقراطية اإلدارية واإلجراءات المعقدة   -
مما يجعل المحيط اإلداري غير مساعد من جراء بطئ العمليات ونقص اإلعالم، وكذا ازدواجية الوثائق 

وخاصة  PMEفمشكل البيروقراطية يشكل أكبر حاجز تتحطم عليه إدارة االستثمار في قطاع الـ المطلوبة،
 الصناعية.

في الجزائر، باإلضافة الى نقص  PMEـعدم وجود استقرار في القوانين والتشريعات التي تحكم وتنظم سير ال -
 في تطبيق النصوص من طرف الهياكل المعنية مثل: البنوك، اإلدارات العمومية، الصناديق الوطنية...الخ.

 نظام قضائي ثقيل ومعرقل، ونقص خبرة القضاة خاصة من الناحية التجارية. -
ثة إلدارة األعمال واقتصاد نظمة الحديضعف المستوى التكويني لإلطارات اإلدارية، فهي ال تتماشى مع األ -

 نتيجة غياب سياسة تكوينية واضحة وممنهجة لفئة اإلطارات. PMEالـو السوق 
الجزائرية بأنماط  PMEفي المجال اإلداري و المالي وحتى اإلمكانيات، وتمتاز الـ PMEنقص خبرة مسيري الـ -

 الذي يتطلبه اقتصاد تسوده المنافسة مع غياب تأهيل فعال وسريع لها. تسيير أقل من الحد األدنى
    ثانيا: العوائق المرتبطة بالعقار الصناعي

في الجزائر بسبب )ناصر ومحسن، مرجع  PMEيعد الحصول على العقار المناسب أحد المشاكل األساسية لتوطين الـ
 (:02سابق،ص 

إيجار بالرغم من أهميته للحصول على التراخيص األخرى كالقرض صعوبة الحصول على عقد للملكية أو عقد  -
االمتيازات األخرى مثال، بسبب عدم تحرر سوق العقار بشكل يحفز على االستثمار لحد اآلن، ولغياب و  البنكي

 سلطة اتخاذ القرار حول تخصص األراضي وتسيير المساحات الصناعية.
   بقى األولوية دائما للقطاع العامتمليك أو كراء العقارات حيث تالتمييز بين القطاع العام والخاص في مجال  -

 وهو ما يتناقض مع النصوص التشريعية.
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أغلبية العقارات االستثمارية غير مستعملة فهي تبقى حكرا لمؤسسات عمومية مفلسة أو أمالك خواص  -
 بها من أجل المضاربة. يحتفظون

 لتشجيعها للحصول على عقار. PMEو سعر مدعم خاص بالـعدم وجود سعر محدد للمتر المربع الواحد، أ  -
بين المناطق الحضرية والنائية يصّعب من عملية الحصول على عقار إلقامة  PMEالتوزيع غير العادل للـ  -

  المشروع لما تتميز به المناطق الحضرية من كثافة سكانية كبيرة تقلل من مساحة األراضي الصناعية. 
                                                                                                      وجمركيةثالثا: عوائق جبائية 

    رغم إجراءات التحفيز المنتهجة، وتظهر هذه العوائق على  PMEمن المالحظ أن الجباية و األعباء االجتماعية معيقة للـ
 مستوى:
 نتاج الوطني.فرض ضريبة إضافية خاصة على اإل -
 .PMEالعمل فيما يخص الضمان االجتماعي لألجراء وغير األجراء مرتفعة تقلل كاهل الـ باشتراكات أربا -
خالل مرحلة االستغالل تؤدي الى ارتفاع الضغط  PMEنسب الضرائب والرسوم المقتطعة على أنشطة الـ -

 الجبائي الذي كان من نتائجه توقف العديد منها عن النشاط.
اآلليات كية التي لم تتكيف مع القوانين و صعوبات جمركية نتيجة اإلجراءات المتخذة من طرف اإلدارة الجمر  -

 الجمركية الدولية.
ارتفاع الضغط الجبائي بسبب تطبيق األولية المستوردة الناجمة عن انخفاض قيمة العملة، وكذلك كساد اإلنتاج  -

رائية والمنافسة غير المشروعة في كثير من األحيان لإلنتاج القدرة الشالمصنع محليا الراجع الى انخفاض 
 المستورد.

ال تساعدها بأي حال من األحوال على العمل اإلنتاجي، بل تؤدي الى تنامي  PMEإن األعباء الضريبية التي تتحملها الـ
ام الجمركي يشكل أحد العديد من األنشطة الموازية التي تصب في خانة التهرب الضريبي، زيادة على ذلك فإن النظ

نشاء  PME، نظرا لما يتميز به من بيروقراطية كبيرة، وبما أن الـPMEالعقبات التي تعيق نمو الـ تساهم في التنمية وا 
الرسوم الجمركية على اقتطاع الضرائب و مناصب عمل بشكل فعال فهي تساهم في تطوير االقتصاد دون الحاجة الى 
           أكثر فعالية لضمان نموها وتطورها.أنشطتها، وربما تكون سياسة اإلعفاء الشامل من الضرائب والرسوم الجمركية 

    : عدم حماية المنتوج الوطني من التدفق الفوضوي للسلع المستوردةرابعا
شروط عين في ذلك بالحرية االقتصادية و مثيلتها المحلية، متذر بيعها محليا بأسعار أقل من إن التدفق الفوضوي للسلع و 

 تحرير التجارة في إطار التهيؤ الستيفاء شروط الجات، رغم  أن هذه األخيرة تقبل مبدأ حماية المنتوج المحلي عن طريق 
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ياب جهاز المعلومات تأهيال للمؤسسات الناشئة أو التي يهددها االستيراد، إضافة الى ذلك غالرسوم الجمركية تشجيعا و 
المنتجات ومن ثم ريطة اقتصادية لتوطين المؤسسات و فعال يحدد أنواع المنتجات المحلية، الشيء الذي من شأنه وضع خ

 (.20، ص 0220وضع ما يلزم من سياسات الحماية )شبايكي،
                                                                               : صعوبة التمويل و مشكالت النظام المالي:خامسا
صعوبة كبيرة في الحصول على الموارد المالية الالزمة للقيام باستثماراتها أو تسويق منتجاتها أو تكوين  PMEتجد الـ

ة الى ضعف البورصة الجزائرية، لهذا فإن ال تستوفي الشروط التي تؤهلها لدخول البورصة، إضاف PMEعمالها، فمعظم الـ
 (.08، ص 0220تمويل هذه المؤسسات يتوقف الى حد كبير على البنوك )عياش، 

ألنها تراها هشة كون أن منحها للقروض يعتبر مخاطرة كبيرة نتيجة لعدم ثقتها  PMEو تتردد البنوك في تقديم القروض للـ
ت، و رغم أن أسعار الفائدة المسجلة في السنوات الماضية عرفت انخفاضا في دراسات الجدوى التي تقدمها هذه المؤسسا

، إضافة الى أنها تعاني من عراقيل فيما يخص PME، إاّل أنها تبقى مرتفعة نسبيا بالنسبة للـ0998ملحوظا خالل سنة 
         مؤسسات أو تجديد العتاد و توسيع قدرات اإلنتاج    إنشاءتمويل االستثمارات سواء كان القتناء العتاد في إطار 

 و يمكن حصر المشاكل الرئيسية لهذا النوع من التمويل فيما يلي:
 شروط الحصول على القروض المجحفة، إضافة الى الضمانات الضخمة التي تطلبها البنوك. -
 ى تعطيل و تأخير مصالح المتعاملين.اتخاذ قرارات منح القروض على مستوى العاصمة، مما يؤدي ال مركزية -
 غياب بنوك متخصصة في عمليات االستثمار. -
 نقص المعلومات المالية خاصة فيما يتعلق بالجوانب التي تستفيد منها المؤسسة كاإلعفاءات. -
 ضعف الشفافية في تسيير عملية منح القروض، رغم أن األصل في القرض خاضع لإلشهار. -
ة سواء كانت مالية أو تجارية تمثل فضاء إعالميا وتنشيطيا وتشاوريا هاما، أما الفضاءات الوسيطة كالبورص -

فنالحظ غياب هذا الدور بسبب عدم فعاليتها، وبالتالي غياب سوق مالي منوع يسمح بالمفاضلة بين في الجزائر 
  مجموعة من بدائل التمويل.

 : صعوبات ذات طابع هيكليسادسا
 كمكملة ألنشطتها. PMEالتكامل بين القطاعات االقتصادية، ومنه عدم اعتماد المؤسسات الكبيرة على الـ غياب -
المنافسة التي يجب ة المؤسسات المتواجدة في السوق والمؤسسات المطلوبة و غياب معطيات عن حجم و نوعي -

 .تغطية احتياجات السوق المحليةلمساهمة في التنمية االقتصادية و إنشاؤها ل
 .PMEتسيير الـنقص الخبراء في إدارة و  -
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 سابعا: عوائق مختلفة
في الجزائر لعدة عوائق مختلفة منها ما يفرزها محيطها الداخلي وأخرى ناتجة عن محيطها الخارجي   PMEتتعرض الـ

 :(03)محسن وناصر، مرجع سابق،ص  نلخص أهم هذه العوائق في
 ولية المستوردة الالزمة لإلنتاجاالنفتاح االقتصادي خاصة بالمواد األنقص تموين الجهاز اإلنتاجي من جراء  -

 والتي كانت تضمن استيرادها المؤسسات العمومية باحتكارها للتجارة الخارجية.
على أنماط تسيير ال تتماشى ومتطلبات االقتصاد التنافسي، حيث تشكل الجودة الشرط  PMEاعتماد الـ -

ال تفرق بين الحساب البنكي الشخصي للمسير  PMEجد مثال أن غالبية الـاألساسي للنشاط االقتصادي، فن
المالك وحساب الشركة، مما ينجر عنه الخلط في النفقات المنزلية ونفقات المؤسسة، وزيادة على ذلك تطبق تلك 

 (.82المؤسسات محاسبة تقليدية ال تقوم بإجراء عمليات الجرد الدوري )يوسف قريشي، مرجع سابق، ص 
 المتمثل في أنشطة كثيرة كالسوق الموازية والمداخيل الطفيلية.مو وتطور القطاع غير الرسمي و ن -
ضعيفة، وتوجد الكثير من مناطق البالد الى غاية يومنا هذا  مشاكل البنية التحتية حيث مازالت شبكة الطرقات -

 في عزلة شبه تامة عن بقية المناطق األخرى وخاصة في الجنوب.
يير أساليب التكوين، وخاصة في ميدان التقنيات الحديثة للتسيير واقتصاد السوق، إدارة األعمال وتسعدم فعالية  -

 التصدير.المنتوج وكذا تقنيات البيع و 
 ا في:هذ التجارية، ويتمثلب المعلومة الحقيقة االقتصادية و غيا -
 والهيئات المعنية. PMEبنك معطيات إحصائية من طرف الـ - أ
 الوطنية والجهوية والمحلية وحتى الخارجية.معطيات عن السوق   - ب
 معلومات عن التطبيقات التجارية للمتعاملين. - ت
 معلومات عن نوعية االستثمارات المختارة.  - ث
 ضعف استعمال االنترنيت في ميدان عالم األعمال. - ج
س المجال جهزة التي تعمل في نفتحليل المعلومة االقتصادية وتحديثها مع المراكز واألغياب أجهزة تبادل و  - ح

    ، كذلك عدم توفر وحدات معلومات متخصصة لدى الفرق التجارية والصناعية.PMEالمعنية بالـو 
األجهزة التي تعمل في نفس المجال القتصادية وتحديثها مع المراكز و تحليل المعلومة اغياب أجهزة تبادل و  -

 الصناعية والتجارية.، كذلك عدم توفر وحدات معلومات متخصصة لدى الفرص PMEوالمعنية بالـ
على آالت قديمة، مما يؤدي الى ارتفاع التكاليف  PMEالمستوى التكنولوجي غير المناسب: إذ تعتمد معظم الـ -

 وعدم انتظام اإلنتاج وانخفاض الجودة، وكذا صعوبة تدبر قطع الغيار في الوقت المناسب.
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وتعاني من نقص كفاءات رجال ي التسويقي، على الوعالجزائرية  PMEقصور الجهود التسويقية، إذ تفتقر الـ -
 كما تنقصها اإلمكانيات المادية لإلنفاق على الترويج وتنشيط المبيعات. البيع 

غياب التنسيق مابين فعاليات القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية القائمة على دعم وتوجيه األنشطة اإلنتاجية  -
 صة تحقيق أعلى قدر ممكن من االستفادة من هذا البرنامج.)الصناعية( المحلية، األمر الذي يضيع عليها فر 

ضعف قدرات هذه المنشآت الذاتية في تعزيز مفهوم الترابط والتشابك الصناعي فيما بينها من جهة وبين  -
 المؤسسات الكبيرة من جهة أخرى لتجسيد مفهوم التعاقد من الباطن.

 هي مؤسسات عائلية. PMEمن الـتية ألن الكثير غياب ثقافة التسيير والروح المقاوال -
عدم كفاية حاضنات األعمال التي توفر البنية التحتية والبيئة النموذجية والرعاية األمثل لهذه المؤسسات، وحتى  -

إن وجدت فإنها تقتصر على مناطق دون أخرى، مما يؤدي الى استفادة البعض منها فقط رغم أنها تمثل الدعم 
 الكبير لها عند النشأة.

      من جهة أخرى. PMEالتعاون وتبادل المعلومات بين مراكز البحث والجامعات من جهة، وبين الـغياب  -
 في الجزائر المتوسطةقترحة لتطوير المؤسسات الصغيرة و الفرع الثاني: الحلول الم

                     الشديد للمجتمع اقتصاديا االرتباطيفرض بالضرورة خصوصا في ظل  PMEإن عالم المشاكل الضاغط على الـ 
اجتماعيا لهذه المؤسسات عمال عاجال للنهوض بها، ومن أبرز األفكار لمعالجة هذه المشاكل على الصعيد الرسمي و 

 نورد مايلي:
 قضية التمويل: -0

دولة أو لدى المصارف أو بين مطلوبة في هذا المجال تتمثل أوال في حل قضية الديون العالقة ) لدى المن أهم الخطوات ال
 نةالخزي –دته باعتبار أن الدولة القادرة غلى زياللمؤسسات المستثمرة في اإلنتاج و المؤسسات( خصوصا بالنسبة 

تسهيالت لى جدولة الديون بفوائد منخفضة و نص المشرع عن تتحمل كل المصاريف بالضرورة، و يفترض أ المصارفو 
السياحة فوائد القروض للصناعة والحرف و  مالية واجبة منها تفعيل برامج دعم إضافية، كما أن هناك خطوات أخرى

 التكنولوجيا.والزراعة و 
نحمل مخاطر االستثمارات الجديدة و ومن الخطوات المهمة أيضا في هذا المجال خلق صناديق مالية تساهم في ت شاء ا 

   ت التي يمكن االستفادة منها للنهوض بهذا القطاع ضمانها، وهناك بعض الخطوابرنامج دائم لدعم الصادرات وحمايتها و 
 تتلخص فيما يلي:و 
  إقرار التشريعات المطلوبة لتمكين المصارف من اإلسهام في تمويل الـPME . بشروط مناسبة 
 تسهيل عملية المعامالت اإلدارية الطويلة المتعلقة بعملية اإلقراض. 
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  بتمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.تسهيل إنشاء مؤسسة خاصة على شكل صندوق متخصص 
  بناء تصور محاسبي جديد للـPME صغيرة الى أخرى )كبيرة أو يضمن الشفافية كما يضمن تحول المؤسسات ال

 على أن يكون وفق المنطق العالمي الجديد و بشروط ضريبية مشجعة. سطة(متو 
 ةإنشاء مؤسسات وقفية لتأهيل وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسط -2

يمكن إنشاء مؤسسات وقفية وبأموال الواقفين وتكون تحت نظارة وزارة الشؤون الدينية لتمويل المؤسسات الصغيرة للشباب 
نشاء مؤسسات صغرى ألصححيث يمكن للمؤسسة الوقفية تمويل برام اب المهن والحرف، وال بد أن يكون ج لتأهيل وا 

)ناصر ومحسن، مرجع سابق، ص  أحد األسلوبين التاليين بإتباعذلك بالصيغ الباحة شرعا بما أنها أموال الوقف، وذلك 
02): 

 :تقوم المؤسسة الوقفية بإقراض الموقوف عليهم الذين ال يملكون المهن والحرف ولكن لهم  التمويل بالقرض الحسن
القابلية لتعلم واكتساب مهنة أو حرفة كالنجارة والحدادة والصباغة وصيانة األجهزة االلكترونية وغيرها، فيتم تأهيلهم في 

سسة الوقفية التمويل الالزم عن طريق القرض الحسن المعاهد المهنية والحرفية المتخصصة، وبعد تأهيلهم توفر لهم المؤ 
أيضا لشراء المعدات واآلالت ومستلزمات اإلنتاج إلنشاء المشروعات المناسبة لهم، وأما إذا كان الموقوف عليهم من 

 أصحاب المهن والحرف، فإنه يتم تمويلهم مباشرة بالقرض الحسن.
  :ل بالصيغ التجارية المباحة على أساس االئتمان التجاري مثال، يقوم التمويالتمويل بالصيغة التجارية المباحة

المرابحة، البيع اآلجل، السلم أو على أساس المشاركة في الربح والخسارة كالمضاربة والمشاركة، بحيث تقوم المؤسسة 
وات العمل و الوقفية باستخدام إحدى األساليب المذكورة لتمويل الموقوف عليهم من أصحاب المهن والحرف لشراء أد

  اإلنتاج من المعدات واآلالت المناسبة لممارسة مهنهم وحرفهم.    
 اإلدارة:التسويق و  -1

 ة بالتسويق و اإلدارة نذكر:قومن أبرز الحلول المتعل
  التي يفترض إعادة مع الدول العربية الشقيقة و  خاصة تلك المعقودةالتجارية الخارجية و  قياتااالتفإعادة النظر بكل

 صياغتها وصوال الى رسم اتفاقيات جديدة.
 .توظيف مجموعات االنتشار في العالم في اتجاه صحيح لتسهيل تسويق اإلنتاج 
  النوعية للبضائع خصوصا أن هذه الشروط باتت الزمة ص على إعادة صياغة شروط الجودة و الحر العمل الحثيث و

 لترويج السلع في األسواق الخارجية.
 اإلنتاج في قطاعات متعددة.األطراف ترمي الى تشجيع العمل و  اعتماد سياسة متعددة 
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  القيام بعدة خطوات لتمكين الـPME  التقنيات الجديدة من الوصول الى المعلومات والتعامل مع معطيات السوق و            
اب تدريب أصحيام بنوك معلومات في مراكز عدة و التوسع وذلك من خالل قواستكشاف إمكانيات التطور و 

 فتح مواقع الكترونية متخصصة.المؤسسات على التقنيات الجديدة و 
  إليهاالعمل على خفض هامش الربح لجعلها تكتسب صفة تنافسية هي بأمس الحاجة. 
  للضغط أيضا في اتجاه خفض كلفة اإلنتاج.هزة اإلنتاجية لمواكبة التحديث و تطوير لألجاعتماد برامج تأهيل و 
 الموارد البشرية:    -2

 أبرز الحلول المقترحة فيما يخص الموارد البشرية ما يلي:من 
  إطالق و تنفيذ برنامج شامل للتدريب المستمر للعاملين في الـPME .نظرا للنقص الفادح في هذا المجال 
 اللغات االلكترونية.و اختيار المشاريع و  التركيز في وسائل التدريب على دروس حيوية في المحاسبة و التسويق 
  تطورات سوق العمل.النظر في أساليب وأهداف التعليم المهني وربطه بشكل وثيق بحاجات و إعادة 
  مجموعات في الدول الصديقة المتطورة.تعزيز برامج التعاون الثقافي والتقني مع هيئات و 

 المتابعة:المراقبة و  -9
لذلك من أهم خطوات عاديا أو موسميا و وطني ليس عمال الخطوات المهمة على الصعيد اللبرامج و إّن القيام بمثل هذه ا

أ بالتعاون تنفيذها الى جهاز خاص ينشهي أن يوكل أمر اإلشراف عليها و  النهوض من بعد القيام بالخطوات السالفة الذكر
ولى اقتراح السياسات التفصيلية ومتابعة يتتمثيل قطاعي وعلمي ال سياسي و  على قاعدةبين القطاعين العام والخاص و 

رشاد أصحاب المبادرات الصغيرة و  تنفيذها االتصاالت يتولى هذا الجهاز شؤون التمويل والتسويق والتدريب و رعايتهم، و وا 
بكل اآلمال التي ينطوي عليها يستحق مثل هذه لكبير بكل األخطار المحيطة بها و الخارجية سواها، إن هذا القطاع ا

 الخطوة للنهوض. 
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 خالصة الفصل:

 غموض الذي ال يزال يكتنف تعريفهافي عدد من بلدان العالم، يظهر لنا ال PMEالـجموعة تعاريف تحليلنا لممن خالل     
التي يجب أن تعد وفقا لظروف كل ت يعتبر عنصرا هاما لوضع برامج وسياسات الدعم لها، و تعريف لهذه المؤسسا فإعطاء
عادة  أنهرغم اختالف هذه التعاريف حسب ظروف كل بلد، إاّل و عا لألهداف التي تصبو لتحقيقها وحسب إمكانياتها، دولة تب

المؤسسات التي تمارس نشاطاتها من خالل شخصية معنوية أو طبيعية، وقد تشمل عدد الى األعمال و  PMEما تشير الـ
 انخفاض رأس مالها...الخ.هولة تأسيسها وبساطة تنظيمها، و سال تشمل، وهي تتميز بصغر حجمها و من العمال أو 

على المزج بين االجتماعي، بسبب قدرتها الهائلة و  في التطور االقتصادي PMEكما يتضح لنا الدور الرائد الذي تلعبه الـ
 دائهاأالتي تحد من  ي تصطدم بمجموعة من العقباتهتوفير مناصب الشغل، إاّل أنه رغم هذه األهمية فالنمو االقتصادي و 

 المنافسة...الخ.إلدارية، ومشاكل المحيط والتسويق و اة و كالصعوبات المالية والصعوبات القانوني
بالتالي اتخاذ بين البدائل التمويلية المتاحة و وسائل متنوعة للتمويل، مما يسمح لها بالمفاضلة  PMEحيث تطرح أمام الـ

 هي تتحدد تبعااإلطالق، و لية ليست بالسهلة على القرار الذي يتناسب مع األهداف المسطرة، فعملية اختيار اآللية التموي
 المصدر الذي تم اللجوء اليه.لعدة عوامل أهمها تكلفة المال و 

عادة ما تعاني من قصور على مستوى الموارد المالية الخاصة التي تعتبر من أهم مصادر التمويل الذي  PMEبالنسبة للـ
الية، لذلك تلجأ الى مصادر تمويل خارجية يخصص الجزء األكبر منها لمواجهة تكاليف التأسيس التي تكون ذات تكلفة ع

كالقروض البنكية التي تعتبر المصدر الخارجي األساسي لتمويل هذه المؤسسات، غير أنه رغم ما تزخر به هذه المؤسسات 
                     روح مبادرة اقتصادية كبيرة مما يسمح لها بالمساهمة في التنمية االقتصاديةطاقات إنتاجية و قدرات إبداعية و من 
ميز به من انخفاض في رأس امتصاص البطالة، فإنها تجد صعوبة كبيرة في الحصول على التمويل الالزم، نظرا لما تتو 

محدودية الضمانات التي تقدمها خاصة منها العينية، فكثيرا ما تقتصر هذه األخيرة أي الضمانات على األموال مالها و 
 مصير المؤسسة يكون مرتبط بشكل كبير بالخصائص الشخصية له، هذه المميزات الشخصية ألصحاب المؤسسة، كما أن
تقدير المخاطر الناجمة عن نشاطات هذه المؤسسات، و الذي بدوره أدى بالبنوك الى صعبت من مهمة البنوك في تقييم و 

التي  يل هذه المؤسسات وطرق جديدة لتمو لحل هذه المشكلة تم استحداث و  العزوف أو التردد عن تمويل هذه المؤسسات،
، باإلضافة الى اللجوء الى صيغ التمويل من أهمها التمويل التأجيري و صناديق و شركات رأس المال المخاطر... الخ

 اإلسالمية.
رامج و سياسات التمويل المنتهجة من طرف ب، و الحديث عن أهم الPMEو بعد الحديث عن واقع الجزائر في مجال الـ

حلول لمشاكل التمويل، يمكن تقييم تجربة الجزائر في هذا المجال، ومن هنا نرى أن الواقع يعكس  إيجادالحكومة لتطوير و 
 التي تسير في واقعين مختلفين هما:نتهجة من قبل السلطات العمومية و الصورة السياسية الم
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 تنمية هذه المؤسسات.و أشكال الدعم المقدمة إلنشاء و  عدة للقطاعاإلجراءات العمومية المسا -
 تكيف المحيط اإلداري.و  مالئمةعدم  -

الضغوط البيروقراطية اإلدارية بهذا النوع من المؤسسات، و في أغلب األحيان التابعة للقطاع الخاص إذ تدفع السلوكيات و 
، وهو اللجوء PMEهناك نوع من الخيار الحتمي أمام قطاع الـ و الغش الضريبي، وما يمكن مالحظته أيضا أن الى التهرب

                 تحفظ كثيرا عند تمويل هذا القطاعالى طرق التمويل التقليدية المتمثلة في القروض المصرفية، بل نجد أن البنوك ت
أكثر فاعلية من جهة السلطات  و السبب في ذلك هو خطر االئتمان لهذا النوع من المؤسسات جد مرتفع، هذا يتطلب تدخال

العمومية و المتعاملين االقتصاديين، للتخفيف من حدة المشاكل و العراقيل التي تعيق تطور القطاع، وال يكون هذا إاّل من 
األهداف لتنمية القطاع يشارك في إعدادها و تنفيذها مختلف األجهزة، و هذا بعيدا عن خالل تبني سياسة واضحة المعالم و 

عليه ال لتي عادة ما تبقى حبرا على ورق و ت الترقيع و ممارسة البيروقراطية اإلدارية و البرامج االقتصادية الدعائية اسياسا
 المحرك القاعدي لالقتصاد الوطني. PMEالـواسعة تجعل من  فاقآبد أن تتطلع الى 
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 تمهيـد:   

إذا كانت الدول تشترك في وجود ظاهرة البطالة بين شرائح وفئات المجتمع، ومع وجود تفاوت بين نسبة انتشار هذه    
الظاهرة من دولة الى أخرى، فإن التفاوت هذا موجود أيضا بين البرامج والخطط التي تضعها كل دولة، فهناك دول 

من السيطرة على مشكلة البطالة جحة تمكنت من خاللها استطاعت أن تطبق برامج تنموية اقتصادية واجتماعية، نا
 ومحاصرتها، بينما هناك دول أخذت مشكلة البطالة فيها تتسع وتنتشر بين العديد من فئات المجتمع.

وعلى مدار العقد الماضي صحا العالم على حقيقة أنه لكي يتم تمكين المجتمعات الريفية المهمشة وتخفيف وطأة البطالة 
 وسداد الديون.  ل العالم يجب أن تتاح لهذه المجتمعات فرصة االدخار واالقتراضوالفقر حو 

وبناء على ذلك كان ال بد من فتح الطريق أمام األفراد الذين تم إقصاءهم )المهمشين( من خالل ما يسمى بالقرض 
جتماعي، ويم  شريحة ال بأ  لمقاومة البطالة واإلقصاء االالمصغر وهو مبدأ اقتصادي تم تجربته في البلدان النامية 

بها من السكان، ويمثل أداة فعالة في المعالجة االجتماعية لإلقصاء االقتصادي وبروز نشاطات اقتصادية صغيرة )تشغيل 
ذاتي عمل بالمنزل، نشاطات حرفية وخدماتية...الخ(، هدفه األساسي هو ترقية النمو االجتماعي عن طريق النشاط 

على  االعتمادتهميش بفضل نوع من الدعم ال يكر  فكرة االتكال المحض، بل يرتكز أساسا على االقتصادي ومحاربة ال
فإن القرض المصغر يوفر خدمات مالية تماشيا مع احتياجات النف  والمبادرة الذاتية وعلى روح المقاولة. لهذا الغرض 

األشخاص بدون دخل أو ذوي الدخل الغير مستقر  األفراد الغير مؤهلين من االستفادة من القرض البنكي، والتي تشمل فئة
 والبطالين والذين ينشطون عموما في القطاع غير الرسمي.

الالزمة لجعل  آلياتوعلى غرار باقي دول العالم )الدول النامية خصوصا(، بادرت السلطات في الجزائر الى وضع 
شريحة الواسعة خاصة األكثر هشاشة                               البطالة في أواسط الة الفقر والتخفيف من حدة فعالة لمكافحالقرض المصغر أداة 

حيث توفر هذه اآلليات المساعدة المالية والفنية ألصحاب المشروعات الصغيرة، منها القروض المدعومة والمنخفضة 
المالي واإلداري للمشروعات الصغيرة الفائدة واإلعفاءات الضريبية، إضافة الى برامج تكوينية حول أساليب التسيير 

والمصغرة. ومن بين هذه اآلليات الموضوعة من طرف الحكومة نذكر الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر 
"ANGEM ."     

 ومن خالل ما سبق قمنا بتقسيم هذا الفصل الى مبحثين:

 القرض المصغر. أساسيات حولالمبحث األول: 

 في والية بسكرة م حول الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وتقييم نشاطهاالمبحث الثاني: تقديم عا



 للدراسة التطبيقي اإلطار: الثالث الفصل
 

143 
 

 القرض المصغر أساسيات حولالمبحث األول: 

يعتبر القرض المصغر بمثابة أداة لمحاربة البطالة، فهو يسمح لفئة األشخاص المحرومين من تحسين ظروف معيشتهم   
 تمكنهم من الحصول على مداخيل.وهذا من خالل استحداث أنشطتهم الخاصة التي 

 سنتطرق الى ماهية القرض المصغر وواقعه في الجزائر.فمن خالل هذا المبحث 

 المطلب األول: ماهية القرض المصغر 

سنتطرق في هذا المطلب الى نشأة وتعريف القرض المصغر، وسنتناول مبادئه األساسية وأهميته في المجتمع من حيث 
ئيسية التي وعالقته بالفئات الفقيرة ومحدودة الدخل، وذلك بهدف التغلب على أحد المعوقات الر توفير مناصب العمل 
أال وهي ندرة الفرص للحصول على قروض وعلى الخدمات المصرفية األخرى والتي تقدم من خالل  يواجهها الفقراء عامة

 النظم المصرفية الرسمية.

 الفرع األول: نشأة وتعريف القرض المصغر 

 ال: نشأة القرض المصغرأو 

بعد المجاعة الكبيرة  6791لقد ظهرت أول تجربة للتمويل المصغر في بنغالدش من طرف محمد يون  البنغالي في سنة 
، فكر في مساعدة المزارعين الفقراء الذين 6001التي عرفتها البالد، وقد تحصل محمد يون  على جائزة نوبل سنة 

، فاقترح فكرة "القرض المصغر" والذي يتم بموجبه تقديم القروض يرهنون أراضيهم لدى البنوك مقابل قروض مرتفعة الفوائد
لعشرات المزارعين من دون ضرورة للضمانات التي عادة ما تطلبها البنوك التجارية، والتي تؤدي الى استبعاد الفقراء من 

 61-61مغني، المشاركة االقتصادية لعدم امتالكهم أي أصول تصلح ألن تشكل ضمانا لما يحصلون عليه من قروض )
، الذي قام بتمويل الفقراء باعتبارهم 6799" سنة grameen bankفتم إنشاء بنك غرامين " (.06، ص 6066نوفمبر، 

مهمشين في المجتمع بالرغم من أهميتهم في تحقيق التنمية االقتصادية. وقد بلغت نسبة النساء من مجموع التمويالت 
على أن الفقراء كانوا موثوقين حيث قد أثبتت تجارب تمويل هذا البنك للفقراء ، و 95%الممنوحة من طرف هذا البنك بنسبة 

أنهم يرجعون مبلغ التمويل في آجاله، ثم شهد التمويل المصغر انتشارا في باقي الدول األخرى كأمريكا الالتينية التي 
 أندونيسيا من طرف بنك "راكيات"ي "، وقد ظهر في بوليفيا عن طريق بنك "سول"، وفvilage bankأنشأت بنك القرية "

نجلترا  وقد قامت كثير من الدول بإنشاء مؤسسات التمويل األصغر وحتى الدول الغنية كالواليات المتحدة األمريكية وا 
 (.00، ص 6066نوفمبر  61-61وغيرها من الدول األخرى )بوسدار، عبد القادر، 
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    ثانيا: تعريف القرض المصغر

لتمويل المصغر أو القروض المصغرة بالنسبة للمبتدئين، بينما كان التدرج هو المفتاح الرئيسي ال يوجد تعريف يوحد ا
 بالنسبة لمصممي القروض المصغرة، وفيما يلي نقدم بعض التعاريف لبعض المنظمات والهيئات العالمية.

  :(BIT) كتب الدولي للعملمتعريف ال -1
 المالية شبه المصرفية )القروض والضمانات( والتي تتعلق بمبالغ صغيرة.التمويل المصغر يشير الى جميع الخدمات 

 (:  OCDEتعريف منظمة التعاون والتنمية االقتصادية األوروبية ) -2
التمويل المصغر هو الحصول على تمويل مشروعات صغيرة، يستفيد منها األشخاص المهمشين، الذين يتطلعون الى خلق 

 آفاق مهنية أخرى والوصول الى مصادر التمويل التقليدية غير الممكنة. فرص عمل خاصة بهم، في ظل غياب
 (:REMتعريف الشبكة األوروبية للتمويل المصغر ) -3

، والمبلغ األقصى التمويل المصغر هو فتح طريق الوصول للخدمات المالية لألفراد المستبعدين " الذين تم إقصاءهم" 
نشاء وتطوير مشاريع االستثمارالقروض الى تمويل و وتهدف هذه  E25000للقرض تم تحديده بـ  ، وتعمل الهيئات التي ا 

تقدم القروض المصغرة في كثير من األحيان ولكن لي  دائما على توجيه ورصد المشاريع الصغيرة التي مولتها والمخاطر 
الهيئات المانحة للقروض التي ال يتم تغطيتها تقريبا بضمانات حقيقية وبالتالي فإن  الناجمة عن القروض المصغرة

المصغرة قامت بتطوير ممارسات مبتكرة للحد من هذا الخطر والحد من حاالت التخلف عن موعد السداد مثل تقديم 
 (.00-00قروض جماعية تضامنية )المرجع السابق، ص 

 القروض المصغرة في نظر األمم المتحدة:  -4
عطاء معنى  أداة تحرير المبادرة االقتصادية،القروض المصغرة هي  وهي أداة فعالة مع الفقراء من أجل تحقيق الكرامة وا 

 للحياة.
 تعريف القرض المصغر في الجزائر: -5

طبقا للمرسوم الرئاسي الصادر عن وزارة التشغيل والتضامن الوطني المتعلق بتطبيق اإلجراءات الخاصة بجهاز القرض 
 (:                                         00، ص 6000جانفي  66، المؤرخ في 60-00رقم  التنفيذيالمصغر فإن )المرسوم 

وهو مخصص القتناء عتاد بسيط يتم تسديده على مرحلة قصيرة، ويمنح " القرض المصغر هو سلفة صغيرة الحجم، 
حسب صيغ تتوافق واحتياجات نشاطات األشخاص المعنيين، يوجه القرض المصغر الى إحداث األنشطة، بما في ذلك 
األنشطة في المنزل من خالل اقتناء العتاد الصغير الالزم النطالق المشروع ولشراء المواد األولية، وذلك قصد ترقية 

 الشغل الحر )الشغل الذاتي( والشغل المنجز بمقر السكن وكذا النشاطات التجارية المنتجة ".
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العديد من البلدان السائرة في طريق النمو كعامل يعتبر القرض المصغر وسيلة لمكافحة الفقر والبطالة، ولقد ظهر في 
فعال في امتصاص الفائض في اليد العاملة، الناتج عن التأثيرات المترتبة عن برامج اإلصالحات االقتصادية، وينحصر 

دج( وحد أقصى يقدر بأربع مئة  10000القرض المصغر بين حد أدنى لكلفة المشروع يقدر بخمسين ألف دينار جزائري )
                 ،6000جانفي  66، المؤرخ في 60-00من المرسوم التنفيذي  01دج( )المادة  0000000لف دينار جزائري )أ

شهرا، وتعتبره السلطات العامة برنامجا يهدف الى ترقية  10الى  66وهو قابل للتسديد على مرحلة تتراوح بين  ،(00ص 
التي تعاني من البطالة، وتلك التي ليست مؤهلة لالستفادة من جهاز وتنمية الشغل وهو موجه بالخصوص نحو الفئات 

وهو يغطي احتياجات كل الفئات التي تتوفر على قدرات في خلق نشاط لحسابها الخاص )ناصر  المؤسسة المصغرة
 (.06، ص 6060أفريل،  67-69ومحسن، 

تركز على تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات ومما سبق يمكن القول أن القرض المصغر يقصد به: " تلك البرامج التي 
المالية، ولي  خدمات اإلقراض فقط لألفراد الذين لي  لهم القدرة على الحصول على تلك الخدمات من المؤسسات المالية 

الرسمية، القادرين في نف  الوقت على بدء مشروعات استثمارية مدرة للدخل، بمعنى أنه يأتي لمعالجة مشكلة الفقر 
طالة  إضافة الى معالجة مشكلة اإلقصاء االقتصادي واالجتماعي الذي يعانيه الكثير من األفراد القليلي المردودية والب

 (.00، ص 6066نوفمبر  61-61والكثيري المخاطرة من جهة نظر المؤسسات المالية الرسمية )عمران وغزي، 
 الفرع الثاني: أهمية القرض المصغر ومبادئه األساسية

 همية القرض المصغرأوال: أ
 :(06، ص 6060أفريل،  67-69، وصالحي  )عبد الالوي تتمثل أهمية القرض المصغر فيما يلي

تخفيف الفقر والبطالة، رفع مستوى المعيشة، زيادة وترشيد المدخرات المحلية، استخدام التكنولوجيا المحلية، توفير 
السلع األساسية بأسعار منافسة، توفير الخدمات وخدمات اإلنتاج   الصناعات المغذية للصناعات الكبيرة، توفير تشكيلة 

المحلية، تحويل األنشطة غير الرسمية وغير المنظمة الى أنشطة  استخدام العمالة الماهرة وغير الماهرة، استخدام الخدمات
 جديدة.على التوطن في المجتمعات الرسمية ومنظمة، المساهمة في تحقيق التنمية المكانية بقدرتها 

 وبصفة عامة يهدف جهاز القرض المصغر الى:
 البحث عن االستقرار والشراكة االجتماعية عن طريق تشجيع سكان األرياف للعودة الى أراضيهم. الهدف السياسي:

نشاطات مختلفة وتحسين الوضعية المعيشية عن طريق رفع الدخل الفردي من أجل  بإنشاءويتم ذلك  الهدف االقتصادي:
 زيادة ثروات البالد.
 .تحسين الدخول وظروف الحياة للفئات الضعيفة وخاصة لذوي الدخل المحدود الهدف االجتماعي:
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 ثانيا: المبادئ األساسية للقرض المصغر
 ي:تتمثل المبادئ األساسية للقرض المصغر فيما يل

التأمين وتحويالت األموال، ولي  و  االدخارات المالية تشمل خدمات يحتاج الفقراء الى مجموعة متنوعة من الخدم -6
 القروض فقط.

يعتبر التمويل المصغر أداة قوية لمكافحة الفقر، بحيث تستخدم األسر الفقيرة الخدمات المالية لزيادة الدخل وبناء  -6
 الخارجية.األصول، وللحماية من الصدمات 

الهدف المنتظر منه إاّل إذا أدمج المصغر التمويل المصغر يعني بناء أنظمة مالية تخدم الفقراء، ولن يحقق التمويل  -0
 )أي بناء أنظمة مالية شاملة ومتاحة للجميع(.النظام المالي الرسمي 

عداد كبيرة من الفقراء، وحتى يغطي التمويل المصغر تكاليفه، وهو ما يجب أن يكون عليه حتى يتمكن من الوصول أل -0
 تستطيع مؤسسات التمويل المصغر القيام واالستمرار في مهامها ينبغي عليها أن تفرض رسوما كافية لتغطية تكاليفها.

عادة  -1 الغرض من التمويل المصغر هو تأسي  مؤسسات مالية محلية مستدامة يمكنها جذب المدخرات المحلية وا 
 ت مالية أخرى.تدويرها في شكل قروض أو خدما

ال يقدم القرض المصغر الحلول دائما لكل المشكالت، فهناك أنواع أخرى من البرامج التي يمكن أن تعمل بشكل  -1
 أفضل بالنسبة لألفراد المحرومين ممن ال تتوفر لديهم وسائل للسداد.

، كما يمنع ذلك اناالئتميشكل تحديد سقف لسعر الفائدة ضررا للفقراء ويجعل من الصعب عليهم الحصول على  -9
 مؤسسات التمويل المصغر من تغطية تكاليفها واستدامة تقديم خدماتها للفقراء.

دور الحكومة هو القيام بمهام المساعدة في تقديم الخدمات المالية، ولي  القيام بذلك مباشرة )أي تقوم الحكومات  -8
يجاد البيئة المناسبة لتطوير صن  اعة التمويل المصغر(.بمهام تتعلق بالتنظيم واإلشراف وا 

يجب أن يكون الدعم المقدم من قبل الجهات المانحة مكمال لرأ  المال الخاص، كما يجب أن يكون مؤقتا وأن يعمل  -7
 على الوصول بمؤسسات التمويل المصغر للمرحلة التي تستغني فيها عن ذلك الدعم بمصادر تمويلية أخرى.

والمدراء األكفاء، وكذلك بناء المهارات واألنظمة على كل المستويات  يجب التركيز على بناء المؤسسات القوية  -60
 لذلك يجب على الجهات المانحة أن تركز على دعمهم وبناء قدراتهم.

واإلفصاح عنه، ولكن ال ينبغي إعداد التقارير التي تساعد التمويل المصغر يعمل بشكل أفضل عند قيا  األداء  -66
مويل المصغر للحكم على األداء من خالل التكاليف والمنافع، بل يجب أن تعمل على فقط األطراف المعنية ببرامج الت

جراء عمليات المقارنة بينها.  تحسين األداء وا 
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 المطلب الثاني: واقع التمويل المصغر في الجزائر وأساليبه
إحتياجاتها المالية، وبناء على وضعية لى المؤشرات المتعلقة بتحديد عدد األسر الفقيرة التي تعاني من عدم تلبية ااستنادا 

غير الرسمي، والتي يرتفع عددها من سنة الى أخرى وتعاني غيرة الناشطة في القطاع الرسمي و المشروعات المصغرة والص
من عدم القدرة على الوصول الى مصادر تمويلية مناسبة، يظهر جليا أن هناك طلبا كبيرا محتمال على خدمات التمويل 

  من حيث الوقت والتكلفة والمالئمالجزائر، والذي يحتاج الى التفكير في أساليب تغطيته بالشكل المقبول  األصغر في
 لقرض المصغر وكذا الجهات المؤسسية لتطويره.لخدمات ا ن خالل هذا المطلب الى الجهات المقدمةموعليه سنتطرق 

 رلقرض المصغلخدمات ا الفرع األول: الجهات المقدمة
 برامج المساندة الحكومية لبدء مشروعات مصغرة وصغيرةأوال: 

هناك ثالث برامج حكومية تم تأسيسها في إطار سعي الحكومة في مكافحة البطالة وتشجيع منظومة المشروعات المصغرة 
 :كالتاليوالصغيرة، وهذه البرامج هي 

 " برنامج الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشبابANSEJ" 
  الوطنية لتسيير القرض المصغر "برنامج الوكالةANGEM" 
 " برنامج الصندوق الوطني للتأمين عن البطالةCNAC" 

وتوفر هذه البرامج الثالثة المساعدة المالية والفنية ألصحاب المشروعات المصغرة والصغيرة المدرة للدخل، منها القروض 
التسيير المالي واإلداري مج تكوينية حول أساليب المدعومة والمخفضة الفائدة، واإلعفاءات الضريبية، إضافة الى برا

 للمشروعات المصغرة والصغيرة.
ونشير هنا الى وجود تباين بين هذه البرامج الثالثة من حيث حجم القروض المقدمة، ومن حيث طبيعة السكان المستهدفين 

تستخدم تقريبا نف  أسلوب التنظيم في ومن حيث األهداف االجتماعية التي تسعى الى تحقيقها، وعموما جميع هذه البرامج 
 .(08)عمران وغزي، مرجع سابق، ص  تنفيذ برامجها

 ثانيا: البنوك العمومية
بدأت بعض البنوك الجزائرية في السنوات األخيرة باالهتمام بتمويل المشروعات المصغرة مرغمة على ذلك من طرف 
الدولة في كثير من األحيان، أو بدافع مجاراة التغيرات التي تشهدها البيئة المصرفية التي تعمل بها، وذلك في إطار 

الهادفة الى تطوير وترقية منظومة المشروعات المصغرة في الجزائر مثل االتفاقيات المبرمة بينها وبين البرامج الحكومية 
            برامج الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر والوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب..وغيرها، إاّل أن صيغ وأساليب 

جراءات التمويل المعمول بها ضمن هذه البرامج ال تتالءم وال تتفق في الكثيو  ر من جوانبها مع الممارسات المعمول بها ا 
 ما يعرف ببرامج التمويل األصغر. دوليا، ضمن
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ولكن، وعلى الرغم من ذلك هناك بعض التجارب الحديثة للبنوك الجزائرية التي حاولت فعال تنفيذ برامج للتمويل األصغر 
صغر على المستوى الدولي، ومن ضمن هذه وفقا للمبادئ واإلجراءات المعروفة والمعمول بها ضمن برامج التمويل األ

 البنوك الجزائرية نذكر ما يلي:
 :تجربة بنك البركة الجزائري 

وبمشاركة وزارة                       GTZ-DEVEDفي إطار أحد المشاريع التنموية الممولة من قبل برنامج التعاون الدولي األلماني 
على مستوى مدينة غرداية، ومن أجل تسهيل حصول الحرفيين على التمويل الكافي لممارسة نشاطاتهم الحرفية  PMEالـ 

 FIDES ALGERIE، مؤسسة للخدمات المالية المسماة اختصارا 6008في هذا السياق تم تأسي  مع نهاية سنة 
مؤسسة الخدمات المالية في إطار بولة، كما تقوم بالتعاون مع بنك البركة الجزائري لتقديم التمويل لتلك المشاريع المق

                          االتفاقية المبرمة مع بنك البركة الجزائري بضمان المتابعة المستمرة للحرفيين المتحصلين على التمويل.
دج لمدة  100.000ونشير هنا الى أن التمويل المقدم من قبل البنك هو وفق صيغة التمويل بالمشاركة بمبلغ أقصاه 

مؤسسة، أين تم  01شهرا، وتشير اإلحصائيات الى أنه خالل السنة األولى من النشاط تم تمويل  60و  66تتراوح بين 
 . (07)المرجع السابق، ص تسجيل حالتين فقط عن التأخر عن السداد في اآلجال المتفق عليها

قد تم اعتماد صيغة القروض بدون فوائد )القرض الحسن( أما فيما يخص تمويل النساء الحرفيات الماكثات في البيوت ف
شهرا، مع شرط أن يكون هؤالء النساء  66الى  0دج، ولمدة تتراوح مابين  10.000دج و  60.000بمبالغ تتراوح مابين 

 منظمين في شكل مجموعات متضامنين فيما بينهم.
 :تجربة الصندوق الوطني للتعاون الفالحي 

الممول من قبل الصندوق الدولي للتنمية الجبلية شمال والية المسيلة و  التنمية الريفية للمناطق ضمن إستراتيجية مشروع
( صناديق تعاونية جواريه 09الزراعية، تم إبرام اتفاقية تعاون مع الصندوق الوطني للتعاون الفالحي تتعلق بتأسي  سبعة )

يل حصول سكان تلك البلديات على التمويل الكافي على مستوى البلديات التي يمسها المشروع، وذلك من أجل تسه
 والمالئم لبدء مشروعات استثمارية فالحية وغير فالحية مدرة للدخل.

 :هيئة البريد الجزائرية 
ول التمويل المصغر في الجزائر، الفرص والتحديات المعدة من قبل المجموع االستشارية لمساعدة حسب التقرير النهائي ح

الفرنسية للتنمية، تعد هيئة البريد الجزائرية المؤسسة الوحيدة التي تقدم خدمات التمويل المصغر في الفقراء والوكالة 
 حجم المؤسسة ومن حيث عدد فروعها األوسط وشمال إفريقيا من حيثالجزائر، وبأنها تمثل حالة فريدة في منطقة الشرق 

 وأيضا أداء نظام المعلومات لديها.
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المستقبلية لهيئة البريد الجزائرية، ينبغي التركيز على تعزيز مجموعة من الجوانب الفنية والمالية وعموما وفي ظل اآلفاق 
السيما منها ما يتعلق بتحسين الربحية المالية للمؤسسة للوصول الى ما يكفي من السيولة النقدية دون االعتماد على الدعم 

ت شراكة فنية مع المؤسسات المالية كي تتحول هيئة البريد الحكومي، وتعلم تقديم خدمة منح القروض من خالل عالقا
 رة باستخدام التكنولوجيا الحديثةالجزائرية الى بنك بريدي شامل، مع بذل المزيد من الجهد لتحسين نظام المعلومات واإلدا

 والعمل على توسيع قاعدة زبائن المؤسسة، وهو ما يخطط له حاليا من قبل الجهات الوصية على هذه الهيئة المالية.    
 :المنظمات غير الحكومية 

تلعب المنظمات غير الحكومية دورا بارزا في مجال القرض المصغر، وقد بدأت بعض تلك المنظمات في اآلونة األخيرة 
ت مالية مستقلة مرخص لها بذلك وفقا للقوانين المصرفية المعمول بها، وبالنسبة للجزائر تعتبر نحو التحول الى مؤسسا

، الجمعية المعترف لها بخبرتها في مجال التمويل المصغر، من خالل 6787جمعية تويزة الجزائرية التي أنشأت سنة 
صغيرة، خصوصا في الواليات التالية:                   إنشائها لبرنامج يتضمن تقديم المساندة ألصحاب المشروعات المصغرة وال

 تيزي وزو ، الجزائر، البليدة، بومردا ، تيبازة وبجاية. 
 الفرع الثاني: النماذج المؤسسة لتطوير التمويل المصغر في الجزائر

التمويل المصغر في الجزائر اقتراح خمسة أساليب لتطوير وفقا للتقرير النهائي حول التمويل المصغر في الجزائر، تم 
 (:66نذكرها فيما يلي )المرجع السابق، ص 

إقامة مؤسسات تمويل معنية بالتمويل المصغر، يرتكز نشاطها اإلقراضي على تمويل أنشطة األعمال الحرة واألعمال  -
 الحرفية ومقدمي الخدمات، وكذلك القروض االستهالكية.

وأحد المؤسسات المالية )بنك عمومي مثال(، وذلك بدل إقامة المؤسسة المالية إقامة شراكة بين هيئة البريد الجزائرية  -
لفروع جديدة خاصة بها، وقد تسمح هذه الشراكة لمؤسسة التمويل المتخصصة في التمويل األصغر بتفويض 

صصة في صالحياتها الى هيئة البريد في القيام بأعمالها اإلقراضية مباشرة من فروعها بدال عن المؤسسة المتخ
 التمويل األصغر. 

 إقامة بنك تجزئة للعمالء المنخفضي الدخل، يعمل على توفير جميع أنواع األدوات المالية للتمويل األصغر. -
إقامة الشبكات المالية التعاونية التي تتماشى مع خصوصيات الواقع االجتماعي واالقتصادي للجزائر، بحيث تعمل  -

ناطق الريفية، ويمكن في هذا اإلطار اإلستفادة من تجربة الصندوق الوطني ة احتياجات السكان في الميعلى تلب
 للتعاون الفالحي.

  إقامة فروع مستقلة ومتخصصة في التمويل األصغر على مستوى البنوك التجارية. -
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 المبحث الثاني: تقديم عام حول الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وتقييم نشاطها في والية بسكرة

تشكل الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر أداة لتجسيد سياسة الحكومة فيما يخص محاربة الفقر والهشاشة    
اإلرادة إلنشاء نشاط وال يملكون األموال الضرورية االجتماعية وهي تستهدف بدون حدود عمرية األشخاص الذين لديهم 

حول موضوع "تجربة القرض المصغر  6006يسمبر سنة لذلك، وقد تبين ذلك خالل الملتقى الدولي الذي نظم في د
في الجزائر" و بناء على التوصيات المقدمة خالل هذا التجمع الذي ضم عددا معتبرا من الخبراء في مجال التمويل 

                                                     .  6000جانفي  66، وكان ذلك في المصغر، تم إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر
على مستوى والية بسكرة منذ  ها، باإلضافة الى تقييم نشاطلتقديم عام حول الوكالةوعليه فقد خصصنا هذا المبحث 

 .6061ديسمبر  06نشأتها والى غاية 

 "ANGEMالمطلب األول: تقديم عام حول الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر "

لتسيير القرض المصغر منوط بها كما يدل اسمها على ذلك لتوفر القروض المصغرة الهادفة الى إن الوكالة الوطنية 
تطوير القدرات الفردية لألشخاص من أجل التكفل بأنفسهم وهذا بإنشاء مشروعاتهم الخاصة. وهي متواجدة بشبكة 

خلية  108) من دوائر الجمهورية 85%والية من خالل تنسيقات مدعمة بخاليا للمرافقة متواجدة بـ 08منتشرة عبر 
                                                         .(www.angem.dz)( عون مرافق 900للمرافقة بتعداد 

مهامها، تنظيمها، وصيغ التمويل التي  فمن خالل هذا المطلب سنتعرف على الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر،
 من القرض المصغر وكيفية تسديده. االستفادةتقدمها، وكذا شروط 

 ANGEMالفرع األول: نشأة وتعريف الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر 

 "ANGEMأوال: نشأة الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر "

حول موضوع تجربة "القرض المصغر في  6006عقب التوصيات المقدمة خالل الملتقى الدولي المنعقد في ديسمبر 
الوكالة الوطنية لتسيير القرض الجزائر"، والذي ضم عددا معتبرا من الخبراء في مجال التمويل المصغر، تم إنشاء 

، حيث نصت المادة األولى 6000جانفي  66 المؤرخ في 60-00بموجب المرسوم التنفيذي رقم  ANGEMالمصغر 
                 60-00من المرسوم صراحة على إنشاء الوكالة، وجاء فيها مايلي:" طبقا للمادة السابعة من المرسوم الرئاسي 

المتعلق بجهاز القرض المصغر، تحدث هيئة ذات طابع خاص تسري عليها أحكام هذا المرسوم تسمى الوكالة و 
 (.06، المادة60-00تسيير القرض المصغر، وتدعى في صلب النص  الوكالة". )المرسوم التنفيذي رقم الوطنية ل

http://www.angem.dz/
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وكانت تابعة للوزارة المكلفة بالتشغيل، لتصبح فيما بعد تابعة للوزير المكلف بالتضامن الوطني بمقتضى المرسوم 
جانفي  66المؤرخ في  60-00تنفيذي رقم ال، الذي يعدل المرسوم 6008جانفي  69المؤرخ في  60-08الرئاسي رقم 

  المشار إليه سابقا. 6000

صغرة كجهاز يرافق إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر إنشاء صندوق الضمان المشترك للقروض المو 
الذي  6000جانفي  66المؤرخ في  61-00أنشئ هذا الصندوق وفق المرسوم التنفيذي رقم مكمل لعمل الوكالة، و 

رسوم صراحة على يتضمن إحداث صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة، وقد نصت المادة األولى من الم
:                                                                                              كاآلتيحددت مهام الصندوق إنشاء الصندوق. و 

المؤسسات المالية المنخرطة في الصندوق حسب رة التي تمنحها البنوك و وض المصغيضمن الصندوق القر    -
هذا للمستفيدين الحاصلين على تبليغ باإلعانات الممنوحة من الوكالة الوطنية فيات التي يحددها هذا المرسوم، و الكي

 لتسيير القرض المصغر.

ائد عند الفو ي الديون المستحقة من األصول و اقيغطي الصندوق بناء على تعجيل البنوك والمؤسسات المالية المعنية ب -
 .85%هذا في حدود تاريخ التصريح بالنكبة و 

لالستحقاقات  االحتمالالمؤسسات المالية في حقوقها اعتبارا عند إطار تنفيذ الضمان محل البنوك و  يحل الصندوق في -
 المسددة و في حدود تغطية الخطر.

مؤسسة مالية قامت بتمويل مؤسسات اعتمدتها الوكالة الوطنية لتسيير القرض كن أن ينخرط في الصندوق كل بنك و و يم
 (.07ص  ،6066، غقال و غوفي  المصغر )

 "ANGEMثانيا: تعريف الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر "

األوضاع المتردية ية الهادفة الى مكافحة البطالة و يعتبر جهاز القرض المصغر برنامجا يعتمد على السياسة االجتماع
طة دعم مالي قليل لكنهم قادرون على القيام بنشاط معيشي مصغر بواسوهو موجه الى أشخاص بدون عمل  و  للمجتمع،

تكون  األحيان أغلب في هينح قروض )إذا كانت سلفة ثالثية و يعتمد هذا الجهاز على م وبشروط مرنة ومريحة، و 
حدها(                         و قرض بدون فائدة لشراء المادة األولية فتكون من الوكالة لو هن مع البنك، أما الحالة الخاصة و بالتعاو 

ا على المدى القصير أو دج، يتم تسديده 6.000.000هذا في آجال سريعة تتكون من مبالغ صغيرة تصل الى غاية و 
مع ضمان يتكفل به صندوق الضمان نسبة الفوائد التي تتمثل في تخفيض تكون مرفوقة بمساعدة الدولة و الطويل، و 

 المشترك للقروض المصغرة.
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وتعمل الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر كجهاز مسير لهذا البرنامج على تطبيقه وتجسيده ميدانيا بتمكين األفراد 
مع استثناء النشاطات لخلق نشاط خاص بهم واالنطالق في مشاريع مصغرة منتجة للسلع والخدمات،  عونسالذين ي

اإلعانات والخدمات التي يوفرها الجهاز.                                                                                   التجارية من 
ة باإلضافة الى ذلك ال يقتصر دور الوكالة على تقديم المساعدات المالية فقط، بل يتعدى ذلك الى مساعدات غير مالي

كالتوجيه والمرافقة، الدراسة التقنية واالقتصادية للمشروع، التكوين لتسيير المؤسسة، وكذا إعطاء فرصة لهؤالء المستفيدين 
من المشاركة في المعارض والصالونات، أين يتم تنمية المعارف واكتساب الخبرات المختلفة وكذا خلق فضاءات جديدة 

                                                                                                              لتسويق منتجاتهم.                   
وتتميز الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر عن غيرها من األجهزة األخرى بكونها تتوفر على خاليا مرافقة متواجدة 

على التوجيه والمرافقة، مما يجنبهم عناء التنقل الى عاصمة الوالية على مستوى الدوائر، حيث يحصل المواطنون 
يداع ومتابعة ملفاتهم.  لالستعالم وا 

كل هذا سمح للوكالة بأن تكون ذات فعالية كبيرة في تحقيق نشاطات اقتصادية مدرة للدخل، والمساهمة في خلق مناصب 
الئي شققن طريقهن بثبات في عالم الشغل في تخصصات عمل للكثيرين وحتى من فئة النساء الماكثات في البيوت ال

      ة والخدمات، وأصبح نشاطهن يساهم بشكل كبير في تدعيم ميزانية األسرة.الفالحة، الحرف، الصناعات التقليدي

سلفة بدون فائدة من الوكالة ة للمستفيد و و يعتمد جهاز القرض المصغر في تمويل المشاريع على المساهمة الشخصي
 لتالي فهو موجه الى:باو 

 البطالين المسجلين في الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة بما فيهم أولئك الذين انتهت مدة استفادتهم من حقوقهم. -
 المرأة التي ترغب في العمل ببيتها. -
 سيما الشباب  الذين ينشطون في القطاع غير الرسمي.األشخاص ال -
 حاملي شهادات التكوين المهني. -
 الحرفيين. -
 البوادي.                                                                                                                     بالقرى و القاطنون المواطنون -
طار المؤسسات بصفة عامة فإن هذا الجهاز موجه الى الفئات من المواطنين الذين ال يمكنهم االستفادة من القرض في إو 

 .أو بسبب القدرة المالية الشخصية المصغرة، وذلك بسبب شرط السن أو التأهيل
المتضمن إنشاء الوكالة  6000جانفي  66، المؤرخ في 00/60)المرسوم التنفيذي رقم و قد أسندت للوكالة المهام التالية: 

 (.01، المادة تحديد قانونها األساسيو  الوطنية لتسيير القرض المصغر
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 القانون المعمول بهما.جهاز القرض المصغر وفق التشريع و تسيير  -
 في أنشطتهم.  االستشارة وترافقهمتدعم المستفيدين وتقدم لهم  -
 تمنح قروض بدون فوائد. -
 إبالغ المستفيدين ذوي المشاريع المؤهلة للجهاز بمختلف المساعدات التي ستمنح لهم. -
ستفيدون مع الحرص على احترام بنود دفاتر الشروط التي تربط هؤالء تضمن متابعة األنشطة التي ينجزها الم -

الهيئات المعنية بتنفيذ مشاريعهم.               عدتهم عند الحاجة لدى المؤسسات و المستفيدين بالوكالة باإلضافة الى مسا
 وبهذه الصفة تكلف الوكالة على الخصوص بما يأتي:

                تنفذ خطة التمويل إطار التركيب المالي للمؤسسات و  ؤسسات المالية فيالمتكوين  عالقات دائمة مع البنوك و  -
 المشاركة في تحصيل الديون غير المسددة في آجالها.         ومتابعة إنجاز المشاريع واستغاللها و 

 األشخاص المستفيدين من الجهاز.يل قاعدة المعطيات حول األنشطة و تشك -
               تحسيسية، وكذا مرافقة المستفيدين من ة هدفها القيام بأنشطة إعالمية و مؤسسة أو منظمهيئة و  إبرام اتفاقيات مع كل -

 ذلك لحساب الوكالة.المصغر في إطار تنفيذ أنشطتهم و  القرض
 لوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وتنظيمهاا أهداف ومهامالفرع الثاني: 

 ومهامها أوال: األهداف العامة للوكالة 
)معلومات من الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر،  " الىANGEMتهدف الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر "

 :فرع بسكرة(
  محاربة البطالة والهشاشة في المناطق الحضرية والريفية عن طريق تشجيع العمل الذاتي والمنزلي، إضافة الى

 فئة النسوة. الصناعات التقليدية والحرف خاصة لدى
  استمرار سكان األرياف في مناطقهم األصلية بعد خلق نشاطات اقتصادية وثقافية منتجة للسلع والخدمات المدرة

 .للمداخيل
  يجاد  اندماجهمالتي تساعد األفراد في  االتكاليةتنمية روح المقاولة عوضا عن  .ضالتهماالجتماعي وا 

أداة لتجسيد سياسة الحكومة فيما يخص محاربة الفقر والهشاشة، وتتمثل  تشكل الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر
 مهامها األساسية في:

 .تسيير جهاز القرض المصغر وفق التشريع والقانون المعمول بهما 
 ومرافقة المستفيدين من القرض المصغر في إطار إنجاز أنشطتهم. حدعم، نص 
 بمختلف المساعدات التي سيحظون بها. إبالغ المستفيدين ذوي المشاريع المؤهلة للجهاز 
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 .ضمان متابعة األنشطة التي ينجزها المستفيدون مع الحرص على احترام بنود دفاتر الشروط التي تربطهم بالوكالة 
 .مساعدة المستفيدين عند الحاجة لدى المؤسسات والهيئات المعنية بتنفيذ مشاريعهم 

 "ANGEMالمصغر "ثانيا: تنظيم الوكالة الوطنية لتسيير القرض 
تملك الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر هيئة تحت اسم " صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة" الذي يقوم 

 بإعانات الوكالة.   بضمان القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية المنخرطة فيه لفائدة المقاولين الذين تلقوا إشعارا 
فرع  07تنفيذ المهام المسندة إليها على أحسن وجه، تبنت الوكالة نموذج تنظيمي المركزي، وذلك بإنشاء لذا وألجل ضمان 

والئي تغطي كافة أرجاء الوطن مدعمة بخاليا المرافقة على مستوى الدوائر. فيما يمثل إطار مكلف بالدراسات صندوق 
 ئي.الضمان المشترك للقروض المصغرة، وهذا على مستوى كل فرع وال

يضمن الفرع الجهوي الرابطة الوظيفية بين المديرية المركزية والفروع المحلية )الفروع الوالئية(، تشرف هذه الهيئة على 
( فروع والئية وهي تقوم بدور التنسيق، التعزيز ومتابعة األنشطة، ولهذا الغرض تم إنشاء شبكة تضم 01حوالي خم  )

 الفروع الوالئية.( فروع جهوية تشرف على مجمل 60عشرة )
  وتمثل هذه الهيئة النموذج المناسب لتنفيذ العمل الجواري وتقليص اآلجال التخاذ القرارات السريعة والمالئمة.  

 ( بنوك شركاء مع الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وهي: 01، هناك خم  )ما سبقباإلضافة الى 
 .CPAالقرض الشعبي الجزائري  -
 .BDLبنك التنمية المحلية  -
 .BEAالبنك الخارجي الجزائري  -
 .BEAالبنك الوطني الجزائري  -
 .BADRبنك الفالحة والتنمية الريفية  -

 "ANGEMالقرض المصغر " لتسييرالفرع الثالث: جهاز القرض المصغر على مستوى الوكالة الوطنية 
 ى الوكالةو أوال: أنماط تمويل القرض المصغر على مست

 )معلومات من الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، فرع بسكرة(: هما القرض المصغر من نمطين للتمويليتكون 
دج بعنوان إنشاء النشاطات ألجل شراء  6.000.000قرض مصغر بدون فوائد موجه للمشاريع التي ال تتجاوز كلفتها  -6

 النشاط .عتاد صغير ومواد أولية ودفع المصاريف الضرورية لالنطالق في 
 سنوات مع تأجيل التسديد لمدة ثالث سنوات بالنسبة للقرض البنكي. 8وقد تصل مدة تسديده الى 

دج، قد تصل هذه الكلفة الى  600.000سلفة بدون فوائد ألجل شراء المواد األولية والتي ال تتجاوز كلفتها  -6
 دج على مستوى واليات الجنوب. 610.000
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 شهرا.  01وقد تصل مدة تسديد هذه السلفة الى 
 ثانيا: شروط التأهيل للحصول على القرض المصغر

 سنة فما فوق. 68ن بلوغ س 
 .عدم امتالك دخل أو امتالك مداخيل غير ثابتة وغير منتظمة 
 .إثبات مقر اإلقامة 
  بمهارة مهنية مؤكدة تتوافق مع النشاط امتالك شهادة تثبت الكفاءة المهنية أو وثيقة معادلة معترف بها أو التمتع

 المرغوب انجازه.
 .عدم االستفادة من مساعدة أخرى إلنشاء النشاطات 
  من الكلفة اإلجمالية للنشاط ألجل شراء عتاد صغير ومواد أولية  1%القدرة على دفع مساهمة شخصية نسبتها

 لالنطالق في النشاط.
 لمصغرة في حالة طلب المقاول لقرض بنكي.االشتراك في صندوق الضمان المشترك للقروض ا 
 .االلتزام بتسديد القرض للبنك حسب جدول زمني محدد 
 .االلتزام بتسديد مبلغ السلفة بدون فوائد للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر حسب جدول زمني محدد 

 ثالثا: المساعدات واالمتيازات الممنوحة للمستفيدين من القرض المصغر
 لة للمقاولين التكوين، الدعم، النصح، المساعدة التقنية والمرافقة أثناء تنفيذ نشاطاتهم.تضمن الوكا 
 .يمنح القرض البنكي بدون فوائد 
  من الكلفة اإلجمالية للمشروع بعنوان إنشاء النشاطات ألجل شراء عتاد  29%يمكن منح سلفة بدون فوائد بنسبة

دج، وقد تصل هذه الكلفة الى  6.000.000كلفتها صغير ومواد أولية لالنطالق في النشاط والتي ال تتجاوز 
 ى واليات الجنوب كما ذكرنا سابقا.و لى مستدج ع 610.000

 الجبائية: االمتيازات 
 ( سنوات.00على الدخل اإلجمالي والضريبة على أرباح الشركات لمدة ثالث )إعفاء كلي من الضريبة  -
 ( سنوات.00تعفى من الرسم العقاري على البنايات المستعملة في النشاطات التي تمار  لمدة ثالث ) -
 تعفى من رسم نقل الملكية االقتناءات العقارية التي يقوم بها المقاولون قصد إنشاء نشاطات صناعية. -
 من جميع حقوق التسجيل العقود المتضمنة تأسي  الشركات التي ينشئها المقاولون.تعفى  -
يمكن أن يستفيد من اإلعفاء من الرسم على القيمة المضافة مقتنيات مواد التجهيز والخدمات التي تدخل مباشرة في  -

 إنجاز االستثمار الخاص باإلنشاء.
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 بة على أرباح الشركات، وكذا من الرسم على النشاط المهنيتخفيض من الضريبة على الدخل اإلجمالي أو الضريال -
( سنوات األولى من اإلخضاع الضريبي، ويكون هذا 00المستحق عند نهاية فترة اإلعفاءات، وذلك خالل ثالث )

 التخفيض كما يأتي:
  70%السنة األولى من اإلخضاع الضريبي: تخفيض قدره. 
  50%السنة الثانية من اإلخضاع الضريبي: تخفيض قدره. 
  25%السنة الثالثة من اإلخضاع الضريبي: تخفيض قدره. 
 .5%تحدد الرسوم الجمركية المتعلقة بالتجهيزات المستوردة التي تدخل مباشرة في تحقيق االستثمار بتطبيق نسبة  -

  وتقييم نشاطها "ANGEMالمختلفة لتمويل إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار " : الصيغالمطلب الثاني
 "ANGEMالمختلفة لتمويل إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار " الصيغ: األولالفرع 

في حالة توفر كل الشروط السابقة الذكر لدى طالب القرض بإمكانه أن يختار نمط التمويل الذي يراه مناسبا، حيث تتوفر 
، تسمح كل صيغة بحكم خصوصياتها بتمويل بعض األنشطة وجلب اهتمام فئة معينة من للتمويل صيغتينلدى الوكالة 

 المجتمع.
 "ANGEMإطار "سات المصغرة في الصيغ القديمة لتمويل إنشاء المؤس أوال:

 للتمويل تتمثل في: أنماطيحتوي على ثالثة و 

                         الوكالة(                                                                                                                     تمويل ثنائي )بين المستفيد و  -1
للمشاريع التي ال و دة تكون موجهة لشراء مواد أولية الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر بمنح قروض بدون فائتقوم 

 دج، حيث تكون فيه  00.000تتعدى تكلفتها 

 بدون فوائد. 90%مساهمة الوكالة بـ  -
 .10%مساهمة المستفيد بـ  -
 لشروط التالية:ا القرض في طالب أن تتوفرلكي تمنح الوكالة هذا القرض يجب و 

  سنة فما فوق 68بلوغ سن 
  غير منتظمةول أو امتالك مداخيل غير ثابتة و مدخ امتالكعدم 
 .إثبات مقر اإلقامة 
 .التمتع بكفاءات تتوافق مع المشروع المرغوب إنجازه 
 عدم اإلستفادة من مساعدة أخرى إلنشاء النشاطات 
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  من الكلفة.  10%القدرة على دفع المساهمة الشخصية المقدرة بـ 
      تمويل ثنائي )بين المستفيد و البنك(                                                                                            -2

، والطرفين دج 155.5555و  55.555بين  و يتم بتدخل طرفين في عملية توزيع المشاريع التي تتراوح كلفتها ما
 المتدخلين في صيغة التمويل الثنائي هم: 

 المستفيد من المزايا التي تقدمها الوكالة. -
               البنــك. -

  النصائح روض البنكية، كذلك تقديم الدعم و تخفيض نسبة الفائدة للقدخل الوكالة هنا محدود في ضمان و و يكون ت
 المرافقة في إطار إنجاز المشروع.و 

 تقوم الوكالة بمنح هذه االمتيازات يجب أن تتوفر في طالب القرض الشروط التالية:و لكي 
 سنة فما فوق. 68بلوغ سن  -
 عدم امتالك مدخول أو امتالك مداخيل غير ثابتة و غير منتظمة. -
 إثبات مقر اإلقامة -
 التمتع بكفاءات تتوافق مع المشروع المرغوب إنجازه. -
 نشاء النشاطات.من مساعدة أخرى إل االستفادةعدم  -
 من الكلفة اإلجمالية للمشروع حسب الحاالت. 5%أو   3%القدرة على دفع المساهمة الشخصية المقدرة بـ  -
 التمويل الثالثي  -3

                دج  000.000و  10.000أطراف في عملية تمويل المشاريع التي تتراوح كلفتها ما بين   (00) ثالثةيتم بتدخل و 
 المتدخلة في صيغة التمويل الثالثي هم:األطراف و 

 المستفيد من المزايا التي تقدمها الوكالة  -
 الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر  -
 البنــك. -

  دج، وهذا بمنح قرض دون فائدة  وبنسبة  610.000حيث تتدخل الوكالة في عملية التمويل عندما تفوق كلفة المشروع 
 من الكلفة اإلجمالية للمشروع حسب الحاالت. 27%الى  %25

  .كما تقوم الوكالة بضمان وتخفيض نسبة الفائدة للقروض البنكية -
 المرافقة في إنشاء المشروع.تقديم الدعم والنصائح و  -
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 و لكي تقوم الوكالة بمنح هذه القروض يجب أن تتوفر في طالب القرض الشروط التالية:
 سنة فما فوق 68بلوغ سن  -
 امتالك مدخول أو امتالك مداخيل غير ثابتة أو غير منتظمة .عدم  -
 إثبات مقر اإلقامة. -
 التمتع بكفاءات تتوافق مع المشروع المرغوب إنجازه. -
 النشاطات. إلنشاءمن مساعدة أخرى  االستفادةعدم  -
 من الكلفة اإلجمالية للمشروع حسب الحاالت. 5%أو  3%القدرة على دفع المساهمة الشخصية المقدرة بـ  -
 من القرض البنكي(. 0.1تسديد االشتراكات لدى صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة )  -
 بالتسديد حسب الجدول الزمني: االلتزام -

 .قرض البنك - أ
 (.06، 00، ص صغوفي ، مرجع سابقو السلفة بدون فائدة للوكالة. ) غقال  - ب

 "ANGEMإطار "لتمويل إنشاء المؤسسات المصغرة في ثانيا: الصيغة الجديدة 

المعدل   6066مار   66لمؤرخ في ا 600-66أتت هذه الصيغة الجديدة للقرض المصغر بناءا على المرسوم الرئاسي 
                                .الذي يتعلق بجهاز القرض المصغر 6000جانفي  66المؤرخ في  61-00المتمم للمرسوم التنفيذي رقم و 
                        قد جاء تعريف القرض المصغر في المادة الثانية من المرسوم كما يلي:                                                              و 

                غير المنتظم ف غير المستقر و ذوي الدخل الضعي قرض يمنح لفئات المواطنين بدون دخل و /أو هو " القرض المصغر
ر إحداث األنشطة المنتجة للسلع والخدمات وكذا االجتماعي للمواطنين المستهدفين عبويهدف الى اإلدماج االقتصادي و 

حسب المادة الثالثة من نف  المرسوم الرئاسي فالقرض المصغر يوجه لتمويل األنشطة بما فيها األنشطة التجارية". و 
يغطي أيضا النفقات الضرورية و  المواد األولية الالزمة للشروع في النشاطالمنزل، باقتناء العتاد الصغير و نشطة في األ

 6066مار   66المؤرخ في  600-66من المرسوم الرئاسي  0-6النطالق النشاط ) شراء المواد األولية( )المادة 
           (.                                                                                                                           08، ص6066مار   66الصادر في  67الشعبية، العدد الجريدة الرسمية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 

دج، بعد أن  6.000.000( مليونبموجب أحكام هذا المرسوم ) ال يمكن أن يتجاوز مبلغ االستثمارات المنصوص عليه و 
              ال يمكن أن تفوق األربع مائة ألفدج و  10.000الحد األدنى لها هو )خمسين ألف(  6000كان في مرسوم 

ط بعنوان من الكلفة اإلجمالية للنشا 1%حيث حددت الصيغة الجديدة مستوى المساهمة الشخصية بـ  ، دج( 000.000)
 لضمان إنجاز األنشطة:لية الالزمة للشروع في النشاط  و المواد األو و اقتناء العتاد الصغير 
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                المقايي  الخاصة بمنح القروض في أجل  صرفي طبقا للقواعد و مبل النظام التعالج ملفات القروض البنكية من ق -
 النظام المصرفي.ال يتعدى شهرين، حيث أن في المرسوم القديم لم تحدد المدة لمعالجة القروض من قبل 

التي يمنحها الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر  اإلعانةو كية المساهمة المالية للمستفيد تكمل هذه القروض البن -
 كما يأتي:   

                                                                                                                              يحدد مبلغ القرض بدون فوائد كما يأتي: -
لية الالزمة للشروع في المواد األو ث أنشطة باقتناء العتاد الصغير و من الكلفة اإلجمالية للنشاط بعنوان إحدا%29

 جزائري. ( دينار6.000.000تجاوز مليون )لتي ال يمكن أن تاالنشاط و 
جزائري  التي ال يمكن أن تتجاوز مائة ألف دينار وان شراء المواد األولية ومن الكلفة اإلجمالية بعن %100

 .دج( 600.000)
 دينار جزائري التي ال يمكن أن تتجاوز مليونمن الكلفة اإلجمالية للنشاط و  70%يحدد مستوى القرض البنكي بـ  -

المواد األولية الالزمة للشروع في النشاط، منح ث أنشطة باقتناء العتاد الصغير و ( ، بعنوان إحدادج 6.000.000)
                   تأجيله لمدة سنة واحدة لدفع الفوائد.                                  ات لتسديد القرض البنكي األصلي و تأجيل لمدة ثالث سنو 

المؤسسات المالية للمستفيد غر من البنوك و الفوائد على القروض الممنوحة بعنوان القرض المصيحدد تخفيض نسب  -
                    كما يأتي:                                                                                                                    

المؤسسات المالية بعنوان األنشطة المنجزة.                                                           ي تطبقه البنوك و معدل المدين الذمن ال %80 -
المؤسسات المالية عندما تنجز هذه األنشطة على مستوى المناطق معدل المدين الذي تطبقه البنوك و من ال %95 -

الثانية أعاله، هو المعدل المطبق في في المادتين  األولى و  دين المذكورالعليا، المعدل الم الهضابالخاصة بالجنوب و 
                                                                                                  السوق فيما يخص التمويالت المماثلة، وال يتحمل المستفيد من القرض سوى الفارق غير المخفض من نسبة الفائدة.                        

لى باقي القروض البنكية الواجب عأعاله  60منصوص عليها في المادة يطبق تخفيض نسب فوائد القروض البنكية ال
 .المؤسسات الماليةمسبقا من طرف البنوك و دفعها طبقا لآلجال المحددة 
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 "ANGEM"الوطنية لتسيير القرض المصغر(: أنماط التمويل في الوكالة 51-53جدول رقم )    

 القرض    المساهمة الشخصية صنف المقاول قيمة المشروع
 البنكي  

 نسبة الفائدة  سلفة الوكالة  

 ال يتجاوز 
 ج 600.000

 كل األصناف  
 )شراء مواد أولية(

%0            - %100             - 

 ال يتجاوز
 دج 610.000

 كل األصناف  
 مواد أولية()شراء 

     على مستوى واليات 
 الجنوب    

 
%0        

 
    - 

 
%100     

 
   

-  
- 

 ال يتجاوز
 دج 6.000.000

     -    29% 70%         1%       كل األصناف  

 -بسكرة فرع –الوكالة الوطنية لتسيير القرض  من إعداد الطالبة باالعتماد على معطيات المصدر:

أعاله نالحظ أن الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر تشرف على تسيير صيغتين للتمويل في إطار من خالل الجدول 
دج ، وقد تصل هذه الكلفة الى  600.000القرض المصغر، انطالقا من السلفة بدون فوائد تمنحها الوكالة والتي ال تتجاوز 

دج( تستدعي  6.000.000)التي ال تتجاوز  فوائدنوب. الى قروض معتبرة بدون دج على مستوى واليات الج 610.000
 تركيبا ماليا مع إحدى البنوك.

 تسمح كل صيغة بحكم خصوصياتها بتمويل بعض األنشطة وجلب اهتمام فئة معينة من المجتمع.

 وهذا ما يبينه الشكل التالي:
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 "ANGEM"الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر على مستوىأنماط التمويل  (:51-53شكل رقم: )    

 الجدول السابقمن إعداد الطالبة باالعتماد على معطيات المصدر:        

 2515-50-35منذ إنشائها الى غاية  بسكرة فرع الثاني: تقييم نشاط الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر الفرع

، ومنذ ذلك الوقت قدمت الوكالة قروض مصغرة 6001إاّل في منتصف  لم ينطلق نشاط الوكالة فعليا على أرض الواقع
بأنواعها المختلفة عبر كامل التراب الوطني، وفيما يلي مجموعة أرقام تعك  نشاط الوكالة على مستوى والية بسكرة الى 

 .6061جوان  00غاية 

 حصيلة السلف الممنوحةأوال: 

كما رأينا سابقا، فإن الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر في إطار القرض المصغر تشرف على تسيير صيغتين من 
من السلفة بدون فوائد التي تمنحها الوكالة، وكانت حصيلة هذه القروض منذ إنشاء الوكالة )فرع بسكرة(  انطالقاالتمويل 

 ول الموالي:يبينه الجدمقسمة كما  6061جوان  00الى غاية 

     

 

 

 

قرض 
 بدون فوائد 

%100 

 : شراء مواد أولية 
 كلفة المواد األولية ال تتعدى 

                                        دج    100.000* 

 (على مستوى واليات الجنوب)دج  250.000*

 …قرض ممنوح من  

مساهمة 
 شخصية

1% 

قرض بنكي 
 بدون فوائد

70% 

سلفة بدون 
 فوائد
29% 

 تمويل ثالثـــي 
 :كلفة المشروع ال تتعدى 

 دج 1000.000* 
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 الوكالة الوطنية                             توزيع القروض الممنوحة حسب نمط التمويل منذ إنشاء (: 02-03رقم ) جدول   

                              2515-50-35الى غاية  بسكرة فرع لتسيير القرض المصغر                   

 عدد القروض     برنامج التمويل       
 الممنوحة     

 (%)النسبة حسب البرامج

 عدد السلف بدون فوائد )لشراء 
 المواد األولية(

     6077         %80.34 

 عدد السلف بدون فوائد إلنشاء 
 مشروع

      617          %19.66 

 100%          1301       المجمــــــــوع        

 -فرع بسكرة –الوكالة الوطنية لتسيير القرض من إعداد الطالبة باالعتماد على معطيات المصدر:          

رض المصغر لوالية بسكرة منذ من خالل الجدول أعاله نالحظ أن عدد القروض التي تمنحها الوكالة الوطنية لتسيير الق
قرضا، موزعة بين سلف بدون فوائد لشراء المواد األولية والتي بلغت  6018قد بلغ  6061جوان  00الى غاية  إنشائها
، وهي نسبة ضئيلة 19.66%أي بنسبة  سلفة 617، وبين سلف بدون فوائد إلنشاء المشاريع والتي بلغت  سلفة 6077

انخفاض تكلفة المواد األولية  وهذا راجع الى 80.34%إذا ما قورنت بعدد السلف لشراء المواد األولية التي بلغت نسبتها 
من  على هذه الصيغة من التمويل مقارنة بصيغة التمويل إلنشاء مشروع ، األمر الذي يزيد من إقبال األفراد البطالين

 التالي: . وهو ما يوضحه الشكلجهة، ومن جهة أخرى إمكانية إعادة القروض نظرا النخفاض مبالغها
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  الوطنية لتسيير القرض  وكالةالتوزيع القروض الممنوحة حسب نمط التمويل منذ إنشاء (: 52-53شكل رقم )

 2515-50-35الى غاية المصغر فرع بسكرة                            

 

 

 

 

 

 

 الجدول السابقمن إعداد الطالبة باالعتماد على معطيات المصدر:        

                                                                                                      الجنس ثانيا: حصيلة السلف بدون فوائد موزعة حسب

 الوكالة الوطنية لتسيير      توزيع طلب القروض على المستوى المحلي حسب الجنس منذ إنشاء  (:53-53جدول رقم )  

                                2515-50-35القرض المصغر فرع بسكرة الى غاية                     

 النسبة العــــــــــــدد جنس المستفيد

 61.48% 806 اءــــــــــــــــنس

 38.52% 169 رجـــــال

 100% 1301 المجمــــــــــــــــــــــــــوع

  -فرع بسكرة –الوكالة الوطنية لتسيير القرض من إعداد الطالبة باالعتماد على معطيات  المصدر:   

 

 %80.34 

%19.66 

 عدد السلف بدون فوائد إلنشاء مشروع (لشراء المواد األولية)عدد السلف بدون فوائد 
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 وكالة بسكرة                                     توزيع طلب القروض على المستوى المحلي حسب الجنس منذ إنشاء  (:53-53)شكل رقم 

 2515-50-35الى غاية                                   

 

 

 

 

 

 

 الجدول السابقمن إعداد الطالبة باالعتماد على معطيات  المصدر:

القروض الممنوحة وذلك بنسبة  أعاله نالحظ أن النساء هي أكبر حصة محليا من حيث والشكل من خالل الجدول
ر ذلك أن النساء هن األكثر اهتماما بقروض شراء فسيو ، 38.52%بينما بلغت نسبة القروض الممنوحة للرجال  %61.48

 .والطبخ الخياطة )صناعات تقليدية(من أجل الحصول على مواد النسيج و المواد األولية 

 ثالثا: توزيع القروض الممنوحة حسب قطاع النشاط

( قطاعات نشاط رئيسية 01بعددها حسب قطاعات النشاط المختلفة، فنجد ستة ) تمثل وضعية المؤسسات المصغرة الممولة
وهي: الزراعة ، الصناعة، البناء واألشغال العمومية، الخدمات، الصناعة التقليدية، والتجارة، ونعبر عن تعداد القروض 

 شاط في الجدول الموالي:الممنوحة من طرف الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر لوالية بسكرة حسب قطاع الن
               
 
 
 

 

61.48 % 

38.52% 

 نســــــــــــــــاء

 رجـــــال
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 الوكالة الوطنية لتسيير   منذ إنشاء  (: توزيع القروض الممنوحة حسب قطاع النشاط 54-53جدول رقم )           
 2515-50-35الى غاية  بسكرة القرض المصغر فرع                                

 (%) النسبة المئوية عدد القروض الممنوحة قطاع النشاط

 6.94% 71 الزراعة

 21.27% 676 الصناعة

 11.26% 610 البناء واألشغال العمومية

 19.44% 611 الخدمات

 38.45% 161 الصناعة التقليدية

 2.63% 01 التجارة

 100% 1301 المجموع

 -فرع بسكرة –الوكالة الوطنية لتسيير القرض من إعداد الطالبة باالعتماد على معطيات  المصدر:             

من خالل الجدول السابق تبين لنا أن العدد اإلجمالي للمؤسسات الممولة في مختلف القطاعات من طرف الوكالة الوطنية 
مؤسسة، والنصيب األعلى من التمويل حظي به قطاع الصناعة  6018لتسيير القرض المصغر فرع بسكرة قد بلغ 

ويفسر ذلك اهتمام فئة النساء خاصة بهذا القطاع، يليه قطاع الصناعة بنسبة   38.45%سبة بلغت  التقليدية بن
، ثم قطاع الزراعة 11.26%، وقطاع البناء األشغال العمومية بنسبة 19.44%ثم قطاع الخدمات بنسبة  %21.27

 ذا ألهميته خاصة في مناطق الجنوبوه ويعتبر هذا العدد قليل جدا بالنسبة لقطاع حيوي ومنتج كالفالحة 6.94%بنسبة 
. ومن هنا نالحظ التفاوت الواضح من قطاع الى آخر وهذا ما يوضحه لنا الشكل 2.63%وأخيرا قطاع التجارة بنسبة 

، وهذا االختالف في توزيع المشاريع على مختلف القطاعات قد يرجع الى نقص وعي المستثمرين في (00-00)رقم
نقص التوعية من طرف عمال فرع الوكالة لمحاولة توجيه الشباب المستثمر الى مشاريع أكثر المنطقة، باإلضافة الى 
 إنتاجية وأهمية اقتصادية.

 :6061-01-00والشكل الموالي يوضح توزيع القروض الممنوحة حسب قطاع النشاط منذ إنشاء الوكالة الى غاية 
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 منذ إنشاء وكالة بسكرة توزيع القروض الممنوحة حسب قطاع النشاط  (:54-53شكل رقم )           

 2515-50-35الى غاية                                      

               

 الجدول السابقمن إعداد الطالبة باالعتماد على معطيات  المصدر:           

 رابعا: توزيع القروض حسب الشريحة العمرية

 ضالوطنية لتسيير القر  وكالةال إنشاءمنذ  (: توزيع القروض حسب الشريحة العمرية55-53جدول رقم )        

  2515-50-35الى غاية المصغر فرع بسكرة                                    

 (%)النسبة المئوية  العدد الشريحة العمرية

 32.09% 007 سنة 67 – 68

 33.11% 010 سنة 07 – 00

 19.01% 610 سنة 07 – 00

 11.26% 610 سنة 17 – 10

 4.53% 16 سنة فما فوق 10

 100% 1301 المجموع

 -فرع بسكرة –الوكالة الوطنية لتسيير القرض من إعداد الطالبة باالعتماد على معطيات  المصدر:   
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من خالل الجدول أعاله نالحظ أن النسبة األكبر من السلف الممنوحة بدون فوائد من طرف الوكالة كانت من نصيب 
من العدد اإلجمالي للسلف الممنوحة وهو  33.11%سنة( حيث قدرت بـ  07 – 00الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين )

أقل نسبة كانت لدى الفئة العمرية فئة الشباب البطال، و  خصيصا الى وجهما يتماشى مع خصوصيات القرض المصغر الم
 سنة فما فوق. 10التي بلغت 

 الوكالة الوطنية لتسيير    إنشاءحسب الشريحة العمرية منذ  الممنوحة توزيع القروض (:55-53شكل رقم )         
 2515-50-35الى غاية  القرض المصغر فرع بسكرة                                

 

 

       

 

 

 

 الجدول السابقمن إعداد الطالبة باالعتماد على معطيات  المصدر:   

 حسب المستوى التعليمي  من طرف الوكالة خامسا: توزيع القروض الممنوحة
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 الوكالة الوطنية لتسيير    اءإنشتوزيع القروض الممنوحة حسب المستوى التعليمي منذ (: 50-53جدول رقم)          
 2515-50-35الى غاية  القرض المصغر فرع بسكرة                                

 (%النسبة المئوية ) العدد مستوى التعليم
 13.01% 698 دون مستوى

 0.66% 07 متعلم
 14.04% 676 ابتدائي
 47.44% 107 متوسط
 20.54% 686 ثانوي

 04.31% 17 جامعي
 100% 1301 المجموع

 -فرع بسكرة –الوكالة الوطنية لتسيير القرض من إعداد الطالبة باالعتماد على معطيات  المصدر:     

                الوكالة الوطنية لتسيير إنشاءتوزيع القروض الممنوحة حسب المستوى التعليمي منذ  (:50-53شكل رقم: )

                                          2515-50-35الى غاية   القرض المصغر فرع بسكرة                     

 

 

 

 

 

 على معطيات الجدول السابقمن إعداد الطالبة باالعتماد  المصدر:     

أعاله نالحظ أن فئة األشخاص الذين لديهم مستوى الدراسي المتوسط هم األكثر طلبا لتمويل  والشكل من خالل الجدول
وتعك  هذه النسبة اهتمام  47.44%الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر حيث تصل نسبة هؤالء األشخاص الى 

، بينما أقل نسبة تظهر لدى انا سابقكما رأي والطبخ في شكل مقاوالت صغيرة هؤالء األشخاص أكثر بالصناعات التقليدية
 .4.31%الجامعيين التي بلغت 
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  من طرف الوكالة سادسا: حصيلة الخدمات غير المالية الممنوحة

باإلضافة الى الخدمات المالية، تقدم الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر للمستفيدين من القرض المصغر خدمات 
حيث بلغ عدد المستفيدين منه  GTPEالتكوين في مجال تسيير مؤسسة صغيرة وفي مجاالت متعددة منها: غير مالية 

التكوين حسب برنامج  مستفيد، باإلضافة الى 681بـ  FEFGالتكوين في مجال التعليم المالي العام  مستفيد، و 676
GET AHEAD  وذلك لتحقيق األهداف  مقاول، 060الى المكونين  مستفيد، ووصل العدد اإلجمالي للمقاولين 60بـ

  الجدول الموالي: وهو ما يوضحه المرجوة من إنشاء المؤسسات المصغرة واستمرارها،

         الوكالة الوطنية لتسيير القرض منذ إنشاء (: حصيلة الخدمات غير المالية الممنوحة 57-53جدول رقم )    

 2515-50-35غاية  الىبسكرة  المصغر فرع                    

 عدد المستفيدين األنشطة المنجزة
 GTPE 676التكوين في مجال تسيير مؤسسة صغيرة 

 FEFG 681التكوين في مجال التعليم المالي العام  
 GET AHEAD 60التكوين حسب برنامج 

 060 العدد اإلجمالي للمقاولين المكونين 
 761 اختبارات المصادقة على المكتسبات المهنية

 -فرع بسكرة –الوكالة الوطنية لتسيير القرض من إعداد الطالبة باالعتماد على معطيات المصدر: 
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 2515-50-35الى غاية  وكالة بسكرةمنذ إنشاء حصيلة الخدمات غير المالية الممنوحة  (:57-53شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 السابقالجدول  معطيات من إعداد الطالبة باالعتماد علىالمصدر: 

 التمويل صيغمن طرف الوكالة حسب سابعا: رصيد الوظائف التي أنشئت 

إن الهدف الرئيسي الذي تسعى إليه الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر من خالل برنامج القرض المصغر هو توفير 
رص عمل منتجة في ظل فرص عمل والحد من مشكلة البطالة، وهنا يبرز دور االستثمار في القروض المصغرة لتوفير ف

المال المستثمر في المؤسسات المصغرة تكاليف رأ  مال منخفضة نسبيا، حيث أن متوسط تكلفة فرص العمل من رأ  
والصغيرة تقل بمعدل ثالث مرات عن متوسط تكلفة فرص العمل في المؤسسات ككل، هذا يعني أن حجم االستثمار 

بيرة يمكن أن يوظف ثالث عمال في المؤسسات المصغرة والصغيرة المطلوب لتشغيل عامل واحد في المؤسسات الك
(.                                                                                                     60)مغني، مرجع سابق، ص 

في إطار الوكالة الوطنية  الممولةفي المؤسسات المصغرة والجدول الموالي يوضح لنا عدد مناصب الشغل التي أنشئت 
 :6061فيفري ذ إنشاء الوكالة الى غاية وذلك منحسب صيغة التمويل  لفرع والية بسكرة القرض المصغرلتسيير 
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 في المؤسسات المصغرة الممولة في إطار الوكالة الوطنية لتسيير    (: رصيد الوظائف التي أنشئت51-53جدول رقم )

 2510فيفري الى غاية منذ إنشائها  حسب صيغة التمويل فرع بسكرة القرض المصغر                  

  عدد الوظائف المحدثة من طرف  صيغ التمويل نوع االستثمار
 الوكالة            

 
 تمويل إنشاء مشاريع    

 

 تمويل ثالثي
 بين قروض ما

 دج 6.000.000 -000.000
 

 
6860 

 
    
 
 أوليةتمويل شراء مواد   
 

 تمويل ثنائي
 دج 610.000

 برنامج واليات الجنوب
 الخاص بالحرفيين

 
9669 

 تمويل ثنائي
 دج 000.000

 خاص بالماكثات في البيوت 

 
1071 

 14157 وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمجم                 

 -فرع بسكرة –الوكالة الوطنية لتسيير القرض من إعداد الطالبة باالعتماد على معطيات  المصدر:

من خالل معطيات الجدول السابق، نالحظ أن الوكالة ومن خالل تمويلها إلنشاء مؤسسات مصغرة استطاعت خلق 
منصب شغل، مقسمة  60.809بلغت في مجملها  6061مناصب شغل معتبرة وهذا منذ إنشائها الى غاية شهر فيفري 

دج فمن خالل هذه الصيغة  6.000.000دج و  000.000بين  ابين تمويل ثالثي إلنشاء مشاريع تتراوح قيمتها م
برنامج في إطار دج  610.000منصب شغل، وبين تمويل ثنائي للمشاريع التي بلغت قيمتها  6860استطاعت إنشاء 

وهو ما يعك  إقبال الحرفيين ونجاحهم في  منصب شغل 9669خاص بالحرفيين في واليات الجنوب وذلك بإنشاء 
 خاص بالماكثات في البيوتوهو برنامج   دج 000.000للمشاريع التي بلغت قيمتها  ، وتمويل ثنائيمشاريعهم المصغرة

 :هذا ما يوضحه الشكل التاليو ، منصب شغل 1071وذلك من خالل إنشاء 
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 رصيد الوظائف التي أنشئت في المؤسسات المصغرة الممولة في إطار الوكالة الوطنية لتسيير   (:51-53شكل رقم )  

 2510حسب صيغة التمويل منذ إنشائها الى غاية فيفري  فرع بسكرة القرض المصغر                

                         2510القرض المصغر حسب صيغة التمويل منذ إنشائها الى غاية فيفري                      

 

 

 

 

 

 -فرع بسكرة –الوكالة الوطنية لتسيير القرض من إعداد الطالبة باالعتماد على معطيات  المصدر:      

تلعب دورا حيويا في توفير مناصب الشغل عن  الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر أن يمكن اعتبار وفي األخير
    طريق تمويلها إلنشاء مؤسسات مصغرة.

 في تمويل المؤسسات المصغرة في والية بسكرة الشركاء مع الوكالة الفرع الثالث: دور البنوك

 أوال: دراسة وضعية الملفات الخاصة بتمويل المؤسسات المصغرة بين الوكالة والبنوك

فهو  يلعب البنك دورا مهما في إنشاء المؤسسات المصغرة بوالية بسكرة عن طريق الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر
خالل صيغة التمويل الثالثي، وتتمثل العالقة بين المؤسسة المصغرة  يقدم أكبر نسبة مساهمة في تمويل المؤسسة من

والبنك في القرض البنكي بمعدالت فائدة، ويتم تخفيض هذه الفوائد بالنسبة للمؤسسات المصغرة المنشأة في إطار الوكالة 
ف إزالة إحدى العوائق التمويلية التي تواجه أصحاب المؤسسات خاصة أثناء الوطنية لتسيير القرض المصغر، وهذا بهد

لصالح المقاولين الذين تلقوا  مرحلة التأسي ، ويقوم صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة بضمان هذه القروض
باقي الديون المستحقة من ، ويغطي بناء على طلب البنوك المعنية إشعارا بإعانات الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر

محل البنوك  ، ويحل الصندوق في إطار تنفيذ الضمان 85%األصول والفوائد عند تاريخ التصريح بالنكبة، وذلك في حدود
                                      والمؤسسات المالية في حقوقها اعتبارا عند االحتمال لالستحقاقات المسددة وفي حدود تغطية الخطر.

ويحق للبنوك والمؤسسات المالية التي قامت بتمويل المشاريع المعتمدة من طرف الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر 
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االنخراط في صندوق الضمان، كما يتعين على المستفيدين من القرض المصغر والبنوك والمؤسسات المالية إيداع 
 اشتراكاتهم لدى الصندوق.

وبعد حصول الشباب أصحاب المشاريع على شهادة التأهيل من طرف فرع الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر          
يتوجه مباشرة الى إحدى المؤسسات البنكية التي يرغب في التعامل معها مرفقا بملف كامل يسلم له من طرف الفرع.                

وفقا للشروط التقليدية المعمول بها في البنوك التجارية لمنح القروض، حيث يتم من  تعاد دراسة الملف على مستوى البنك
، وعند قبول البنك فإنه يبلغ على تحقيق أرباح تمكنه من سداد قرضه في اآلجال المحددةخاللها التأكد من قدرة المشروع 

مؤسسة المصغرة أو شراء المواد األولية مع صاحب المشروع ليتحصل على الموافقة البنكية واستكمال إجراءات اإلنشاء لل
 الفرع. أما في حالة الرفض فيبرر البنك رفضه كتابيا لصاحب المشروع.

 6061فيفري والية بسكرة منذ نشأتها الى غاية والبنوك في  والجدول التالي يوضح لنا وضعية الملفات بين الوكالة

 الوطنية لتسيير القرض   المؤسسات المصغرة بين الوكالةدراسة وضعية الملفات الخاصة بتمويل  (:59-53جدول رقم )

 2510فيفري منذ إنشاء الوكالة الى غاية  المصغر والبنوك في والية بسكرة                   

     دد الملفات المودعة ع
 لدى الوكالة

 عدد الملفات 
 المؤهلة 

 عدد الملفات المتحصلة
 موافقة البنوك على

 عدد المؤسسات الممولة
 فعليا من طرف البنك 

  الممولة فعليا  عدد الملفات
 من طرف الوكالة    

1616 0687 787 100 089 

 -فرع بسكرة –الوكالة الوطنية لتسيير القرض من إعداد الطالبة باالعتماد على معطيات  المصدر: 

الكبيرة بين عدد الملفات المؤهلة ألن تصبح مؤسسات مصغرة من طرف من خالل الجدول أعاله تتضح لنا الفجوة  
.                        وبين عدد المؤسسات الممولة فعليا من طرف البنوك بسكرة،الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر لوالية 

مؤسسة  0687مؤسسة، منها  1616غ فنجد أن عدد الملفات المودعة لدى فرع الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر بل
ملف حصل على تمويل من طرف الوكالة وهذا من خالل  089حصلت على شهادة تأهيل لكنها لم تمول جميعها، فمنها 

ملف على التمويل الفعلي من  100ملف فقط حصل على الموافقة البنكية، حيث حصل  787صيغة التمويل الثنائي، و 
 الكبيرة بين الرغبة في إنشاء مؤسسة مصغرة وصعوبة الحصول على تمويل بنكي.البنك، وهذا ما يمثل الفجوة 

ومما سبق نستنتج أنه ال يوجد توافق بين فرع الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر والبنوك العمومية التجارية الخمسة 
ريع التي تصطدم برفض البنك للتمويل عددا كبيرا من المشا( الشركاء مع الوكالة، فنجد أن الوكالة تعمل على تأهيل 01)
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ذلك أن البنك ال يتعامل بخصوصية مع طلبات إنشاء المؤسسات المصغرة في ظل الوكالة، بل يدر  الملف كدراسته ألي 
ملف عميل آخر، وهذا بالرغم من وجود اتفاقيات بين فروع الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر ومختلف البنوك 

                                            مجرد اتفاقيات على األوراق دون تطبيق بنودها على أرض الواقع.، وتبقى العمومية
                                                                 في تمويل المؤسسات المصغرة التجارية ثانيا: مدى مساهمة البنوك

همة جدا في عملية تمويل مؤسسة مصغرة، وهذا ما يبينه الجدول الموالي الذي يمثل يتضح مما سبق أن مساهمة البنك م
( بنوك 01، وكما رأينا سابقا توجد خمسة )فات الممولة من طرف كل بنك تجاري من البنوك الشركاء مع الوكالةعدد المل

، القرض الشعبي الجزائري BNA، البنك الوطني الجزائري BADRشركاء مع الوكالة وهي: بنك الفالحة والتنمية الريفية 
CPA بنك التنمية المحلية ،BDL بنك الجزائر الخارجي ،BEA وتظهر مساهمة كل بنك من هذه البنوك في تمويل ،

 المؤسسات المصغرة من خالل الجدول التالي:

   الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر منذ إنشاء عدد الملفات الممولة حسب كل بنك(: 15-53جدول رقم )   

 2510الى غاية فيفري  بسكرةفرع                                      

 عدد الملفات الممولة     البنــــــــــــك

 BNA 600البنك الوطني الجزائري 

 BDL 610بنك التنمية المحلية 

 BEA 661بنك الجزائر الخارجي 

 CPA 661القرض الشعبي الجزائري 

 BADR 17بنك الفالحة والتنمية الريفية 

 054 المجموع

 -فرع بسكرة –الوكالة الوطنية لتسيير القرض من إعداد الطالبة باالعتماد على معطيات  المصدر:

يحتل الصدارة في تمويل المؤسسات المصغرة في والية  BDLمن خالل الجدول أعاله يتضح لنا أن بنك التنمية المحلية 
من إجمالي عدد الملفات الممولة، حيث أنه في إطار جهاز الوكالة الوطنية مشروع  610وذلك من خالل تمويل بسكرة 

لتسيير القرض المصغر فتح الباب لتمويل كل النشاطات لمساعدة الشباب المستثمر على انجاز مشاريع وخلق فرص عمل 
 661بـ  CPAالجزائري ملف، بعدها القرض الشعبي  600بـ  BNAالبنك الوطني الجزائري  ثم يأتي في المرتبة الثانية 
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                  BADRملف، ويأتي في المرتبة األخيرة  بنك الفالحة والتنمية الريفية  661بـ  BEAبنك الجزائر الخارجي ملف، ثم 
 ملف فقط، ونعبر عن هذه المعطيات بالشكل البياني التالي: 17بـ 

   الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر منذ إنشاء عدد الملفات الممولة حسب كل بنك(:  59-53شكل رقم )    

 2510الى غاية فيفري  بسكرةفرع                                      

 

 

 

 

 

 -فرع بسكرة –الوكالة الوطنية لتسيير القرض من إعداد الطالبة باالعتماد على معطيات  المصدر: 

 استراتيجية القرض المصغر في الجزائر تواجه الفرع الرابع: التحديات والمعوقات التي 

تواجه استراتيجية القرض المصغر في الجزائر تحديات ومعوقات عديدة، منها ما يتعلق باإلطار التنظيمي العام للتمويل 
المصغر، ومنها ما يتعلق بالجهاز المشرف على القرض المصغر )الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر(، ومنها ما 

 :( 60)مغني مرجع سابق، ص  فئة المستهدفة، وفيما يلي أهم هذه المعوقاتيتعلق بال

 أوال: التحديات والمعوقات المتعلقة باإلطار التنظيمي العام للتمويل المصغر

 يمكن إيجازها فيما يلي:

التجارية، في أن الجزائر ال تتوفر على نظام مالي خاص بمنح القروض المصغرة، وأن النظام الموجود مرتبط بالبنوك -
ظل عدم وجود مؤسسات مالية مختصة في اإلقراض المصغر، وما ينتج عن ذلك من بيروقراطية وغياب الشفافية، وانعدام 

 المتابعة للمشاريع الموجهة للشباب.
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 BDLبنك التنمية المحلية  BNAالبنك الوطني الجزائري 

 CPAالقرض الشعبي الجزائري  BEAبنك الجزائر الخارجي 

 BADRبنك الفالحة والتنمية الريفية 
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للتمويل  باإلضافة الى ارتباط التمويل المصغر في الجزائر بالبنوك العمومية، فإن هذه األخيرة ال تولي االهتمام الكافي -
المصغر نظرا لتركيز خبرتها في األنشطة األخرى المعتادة عليها، كما عانت الوكالة من عدم مرونة اإلجراءات البنكية 

 وثقلها، مما أثر سلبا على العديد من المشاريع.

 غياب البنوك الخاصة التي تشجع التناف ، مما يلغي عنصر التحفيز لمنح مثل هذه القروض. -

 نتيجة لكثرة التعديالت.وض النصوص التشريعية والتنظيمية تعقيد وغم -

 صعوبة اإلجراءات اإلدارية والتنفيذية، مما يجعل معالجة الملفات واعتماد المشاريع تتم ببطء. -

  عدم توفر مراكز أو هيئات تعمل على توفير ونشر المعلومات اإلحصائية. -

 ANGEMالقرض المصغر ثانيا: المعوقات المتعلقة بالجهاز المشرف على 

" في نموذج التسيير حيث تتبع الوكالة منذ ANGEM يتمثل العائق الرئيسي بالجهاز المشرف على القرض المصغر "
نموذج تسيير مركزي يعتمد على المديرية العامة، حيث تم وضع التنسيقات التي استحدثت تدريجيا  6000إنشائها سنة 

الجهاز فحسب، إاّل أن هذا النموذج بدأ ُيظهر محدوديته بعد سنوات قالئل من إنشاء هذه بعد إنشاء الوكالة بهدف تسيير 
والتأخيرات في عملية التكفل التي  االختالالتالوكالة بسبب التوسع الذي عرفته هذه األخيرة، حيث برزت العديد من 

 ن من القرض المصغر.يشرف عليها الجهاز، مما أدى الى تمديد اآلجال في معالجة ملفات المستفيدي

فضال عن ضعف القدرات والكوادر البشرية التي تقع عليها مسؤولية النهوض بالبناء المؤسساتي ورفع مستوى قدرات 
 العاملين في هذا القطاع.

   ثالثا: المعوقات المتعلقة بالفئة المستهدفة

 المصغرة أو الطالبين لها.روض قنقص الكفاءة المهنية والتسييرية للكثير من المستفيدين من ال -
تطلب مناصب شغل كثيرة( على حساب االستثمار المنتج التي ال ت)االستثمار في الصناعات الصغيرة التقليدية ترجيح  -

 .كاالستثمار في القطاع الفالحي المولد لمناصب الشغلو 
لمصغرة أو مواءمة كل الجمهور    من المستحيل من الناحية التقنية للهيئات المالية تلبية كل الطلبات على القروض ا -

فنوعية األنشطة التي يمكن تمويلها بالقروض المصغرة ليست دائما مرغوبة من قبل الراغبين في إنشاء المشاريع 
  .المصغرة
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 خالصة الفصل:

سيير من خالل هذا الفصل حاولنا تقديم كيفية تطبيق برامج القروض المصغرة في الجزائر عن طريق الوكالة الوطنية لت
            حيث تطرقنا الى ماهية القرض المصغر، أهميته ومبادئه األساسية،  ثم قمنا بتقديم عام حول الوكالة القرض المصغر،

، و تسليط الضوء على الدور الذي القديمة منها والمستحدثة توضيح طرق تمويل المؤسسات المصغرة في إطار الوكالةو 
تسهيل و تشجيع البنوك على منح القروض للمؤسسات المصغرة، وهذا من خالل تغطية تقوم به هذه األخيرة من أجل 

الضمانات التي تطلبها البنوك و تخفيض نسبة الفوائد على هذه القروض، باإلضافة الى القروض بدون فوائد الممنوحة من 
الوكالة الوطنية لتسيير القرض  كما تطرقنا الى النتائج التي حققتها طرف الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر،

                                                            المصغر على مستوى والية بسكرة وانعكاساتها على توفير مناصب شغل.                                                                
سات عدد معتبر من المؤس إنشاءيير القرض المصغر إاّل أنه استطاع واستخلصنا أنه رغم النشأة الحديثة لجهاز تس

هذا راجع بدرجة و  وقدم حلوال فعالة )عملية وواقعية( لمكافحة البطالة والفقر والتهميش مختلفة صيغ وقطاعاتالمصغرة في 
يازات التي تمنحها باإلضافة الى مختلف االمت لخصائص المالية للمؤسسات المصغرةهذه القروض مع ا لمالئمةأولى 

نظرا  الكافيةإاّل أن جهاز القرض المصغر لم يحقق النتائج  التي تطرقنا الى مختلفها.لمشاريع الفردية و ا ألصحابالوكالة 
 .  جموعة من المعوقات السالفة الذكرالصطدامه بالواقع العملي بم
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دراسة حالة الوكالة –والمتعلقة بآليات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر  من خالل دراستنا هذه     
ولمحاولة اإلجابة عن اإلشكالية المطروحة والمتمثلة في " ماهي اآلليات  -الوطنية لتسيير القرض المصغر فرع بسكرة

 ؟ ".في الجزائر المعتمدة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

قمنا في البداية بمحاولة التعريف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهذا على ضوء تجارب بعض الدول والهيئات، ثم 
على التغيير السريع وذلك في ظل تطرقنا الى خصائصها ومميزاتها حيث وجدنا أن هذه المؤسسات ذات مرونة وقدرة 

 ليتها وكفاءتها وكذلك قدرتها على االبتكار والتطوير.التحوالت االقتصادية، باإلضافة الى فعا

ثم تطرقنا الى إبراز أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول النامية والمتقدمة نظرا لتأثيرها اإليجابي على 
 االقتصاديات العالمية، باإلضافة الى أنها من أفضل وسائل اإلنعاش االقتصادي.

 التي تعترضها والتي من بينها مشكل التمويل باإلضافة الى المشاكل القانونية واإلدارية. وبعدها تطرقنا الى المشاكل

يل التقليدية والحديثة وصيغ التمويل قمنا بالتعرف على آليات تمويل هذه المؤسسات التي نجد منها آليات التمو  ثم
 اإلسالمية.

، باإلضافة الى لها الجزائر وآليات تمويلها والبرامج الداعمةكما كان علينا إبراز مكانة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في 
معرفة أهم المعوقات التي تحد من نشاط هذه المؤسسات في االقتصاد الوطني والتي من أبرزها مشكل التمويل، مشكل 

 مقدمين بعض الحلول المقترحة لهذه المشاكل. ،العقار والمشاكل اإلدارية

تقييم مساهمة هذا القطاع من أجل إبراز أهميته بالنسبة لالقتصاد الوطني، وذلك من خالل  الى كل ما سبق إضافةوارتأينا 
المتعلقة بمساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توفير مناصب الشغل، باإلضافة  عرض مجموعة من اإلحصائيات

 ادرات وفي التنمية المحلية.الى مساهمتها في الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات ومساهمتها في الص

وفي األخير ارتكزت دراستنا التطبيقية على الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر"فرع بسكرة" باعتبارها آلية لدعم وتمويل 
مساهمتها في تحسين أساليب التمويل المتاحة  معرفة مدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، وذلك من خالل

 . في الجزائر ؤسساتأمام هذه الم

 اختبار فرضيات الدراسة: -1
                           من خالل تحليلنا لمجموعة تعاريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يظهر لنا جليا الغموض الذي ال يزال يشوب 
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ومن الصعب  ريف المقدمة ال تعطي صورة واضحة لهذا النوع من المؤسسات، وال يمكن تحديدها بدقةاتعريفها، والتع
  عامل  052التي تشغل  أيضا جمع هذه المؤسسات تحت تعريف واحد، فالفرق شاسع بين المؤسسة األوروبية
 ومؤسسة الصناعات التقليدية في الدول النامية وهذا ما يثبت صحة الفرضية األولى.

 ها مؤسسات ذات التي تستعملها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فمن تختلف خصائص ومستوى التكنولوجيا
مستويات متقدمة ومؤسسات تستخدم تقنيات بسيطة كالحرفية منها، وتنعكس هذه الخصائص على الدور الفعال 
الذي تلعبه هذه المؤسسات في توفير مناصب العمل ومساهمتها بشكل كبير في تكوين الدخل الوطني باإلضافة 

كذا تحقيق التكامل الصناعي ولها قدرة كبيرة على الى دورها في الوفاء على الطلب المتزايد على الخدمات و 
تمكنها من  االبتكار والتكيف مع المتغيرات االقتصادية باإلضافة الى الفعالية والكفاءة، كل هذه الخصائص وغيرها

أداء دور تنموي كبير على الصعيد االقتصادي، االجتماعي والبيئي، وهذا ما دفع الدول الى دعم وتطوير هذه 
 ت، وهذا ما يثبت صحة الفرضية الثانية.المؤسسا

  هناك العديد من مصادر تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فمنها الكالسيكية والمستحدثة وصيغ التمويل
اإلسالمية، ويشكل التمويل المصرفي أحد أهم هذه المصادر المتاحة أمام أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة 

، غير أن المشاكل المتعلقة بتمويله لم التمويلية الذاتية ألصحاب هذه المؤسساتوخاصة في ظل ضعف القدرات 
  تقف عائقا أمام لجوئها إليه، وهذا ما يثبت صحة الفرضية الثالثة.

  مرت الجزائر بعدة تطورات خالل فترة التسعينات، كما أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عرف تزايدا مستمرا
ون النقد والقرض الذي شجع االستثمار الخاص، كما أصدرت العديد من القوانين والتي من خاصة بعد إصدار قان

ا قامت بإنشاء العديد من الهيئات و ، 0222أبرزها القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سنة 
اعمة لها.                            ومختلف الوكاالت والصناديق الد 2991مثل وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سنة 

منتجة للقيمة المضافة والتي تعتمد على تكنولوجيا بسيطة غير اطات هذه المؤسسات في القطاعات وتتركز نش
وكثافة عمل مرتفعة، وهذا ما يعكس بساطة ومحدودية دورها في االقتصاد الوطني نظرا للصعوبات التي تواجهها 

                                             ا الحكومة الجزائرية والتي ال تزال تعتمد بشكل كبير على العائدات النفطية.                                 رغم التدابير التي اتخذته
التي تعيق هذه المؤسسات، إاّل أّن الناظر إليها بعين األرقام واإلحصائيات والحظنا أنه بالرغم من كثرة المشاكل 

 صحة الفرضية الرابعة.يثبت  ستنتج أن المستقبل لها في تزايد مستمر من سنة ألخرى، وهذا ماي
  يعتبر مشكل تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أبرز المشاكل التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

                                                  في الجزائر، من حيث نقص السيولة الالزمة لتمويل العمليات اليومية وكثرة الديون المتراكمة وضيق البدائل                           
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التمويلية، وهذا في ظل غياب مؤسسات مالية وبنوك متخصصة في تمويل هذا القطاع، والتي تجعل هناك نوع من 
الخيار الحتمي للجوء الى المدخرات الشخصية، باإلضافة الى صعوبات أخرى تمس هذا القطاع سواء على مستوى 

داخلي كالمشاكل التي تتعلق باإلدارة والتنظيم، ومنها ما هو خارجي االقتصاد الوطني أو الخارجي، ومنها ما هو 
    مثل مشكل صعوبة الحصول على العقار الصناعي أو عدم توفره، وهذا ما يثبت صحة الفرضية الخامسة.

  الجزائر من الدول التي أولت اهتمام لتنمية وتطوير المؤسسات المصغرة، خاصة في العشرية األخيرة، وتعتبر
" إحدى أهم الهياكل التي تعزز بها هذا المسعى، حيث تهدف ANGEMالوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر "

الى منح قروض مصغرة باإلضافة الى تغطية قيمة القروض التي تمنحها البنوك التجارية، وهذا بهدف تشجيع هذه 
 وهذا ما يثبت صحة الفرضية السادسة.   ،األخيرة على منح االئتمان لتمويل عملية إنشاء المؤسسات المصغرة

 ة:ـــج الدراســـــــنتائ -2
 توصلنا من خالل الدراسة التي قمنا بها الى مجموعة من النتائج:

 النتائج النظرية:  - أ
 والتي سنقوم بعرضها على الشكل التالي:

  ،وبالرغم من اختالف الدول والهيئات على الرغم من اختالف وتباين التعاريف المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
على إعطاء تعريف موحد لهذه المؤسسات إاّل أنها تتفق في مجملها على أهمية هذا القطاع والدور التنموي الكبير الذي 

 تؤديه على جميع األصعدة.
 مال كبير  إن من أبرز مقومات ظهور وانتشار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كون هذه المؤسسات ال تحتاج الى رأس

 وال لتكنولوجيا عالية الجودة، باإلضافة الى تشجيع الدول للقطاع الخاص.
  نامية.المتقدمة أو الساهمت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحسين وتطوير اقتصاديات معظم الدول سواء 
 وذلك من خالل قدرتها ية تحظى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأهمية بالغة سواء في الدول المتقدمة أو الدول النام

واالبتكار ورفع الكفاءة اإلنتاجية، توفير العديد من فرص العمل والتخفيف من مشكلة البطالة، حاضنة  على التجديد
  تغذية المشروعات الكبيرة باألفكار الجديدة.  و للمهارات واإلبداعات، 

  في القضاء على مختلف المشاكل االقتصادية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعتبر قطاعا استراتيجيا يساهم
 واالجتماعية.

  تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مجموعة من العراقيل التي تعيق عملها وفي مقدمتها مشكل التمويل، المشاكل
التي يشهدها اإلدارية والمشاكل القانونية، باإلضافة الى التحديات الكبيرة التي تواجهها خاصة أمام التحوالت االقتصادية 
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 عالمية التجارة، عالمية االتصال العالم اليوم في ظل العولمة واالنفتاح االقتصادي، ومن أهم هذه التحديات:
 والخصخصة.

 المصادر الداخلية والمتمثلة في التمويل الذاتي، باإلضافة  نتقوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتمويل مشاريعها م
األقارب، االقتراض من البنوك من األهل و  االقتراضثلة في مصادر االقتراض المختلفة: الى المصادر الخارجية والمتم

 التجارية، قروض الهيئات والمؤسسات المتخصصة في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
  :ويل األجل أساليب التمويل التقليدية والمتمثلة في: التمويل طتتمثل أساليب تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في

: التمويل التأجيري، عقد والتمويل متوسط األجل والتمويل قصير األجل، وكذا أساليب التمويل المستحدثة والمتمثلة في
تحويل الفاتورة، نظام حاضنات األعمال ومؤسسات رأس مال المخاطر، باإلضافة الى صيغ التمويل اإلسالمية 

  ستصناع والبيع باإلجارة. المرابحة، اإلوالمتمثلة في: المشاركة، المضاربة، 
  فالجزائر قامت بعدة مجهودات بهدف ، الوطنيقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يؤدي دورا حيويا في االقتصاد

ترقية وتنمية هذا القطاع، حيث تم إنشاء وزارة خاصة تهتم بشؤونه باإلضافة الى وضع العديد من القوانين التي تهدف 
تطور المؤشرات المدروسة حول قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من سنة الى ، و وتنمية هذا القطاعالى تطوير 

 أخرى راجع بدرجة أولى الى اهتمام السياسة االقتصادية في اآلونة األخيرة بهذا القطاع. 
  عملت السلطات العمومية الجزائرية على تطوير وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خالل استراتيجية

إضافة  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لدعم وتأهيلتمثلت في مجموعة البرامج الوطنية والدولية أهمها برنامج ميدا 
 ,CNAC, ANSEJ, ANGEMتمثل هذه األجهزة في: الى توفير مجموعة من األجهزة التي تدعم هذا القطاع وت

FGAR, ANDI. 
  يعتبر تأثير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المتغيرات االقتصادية الكلية في الجزائر محدودا نتيجة المعوقات

العوائق هذه المؤسسات والتي من أبرزها صعوبة الحصول على التمويل لهذا النوع من المشاريع، والعراقيل التي تواجه 
   اإلجرائية، التكنولوجيا، غياب ثقافة مؤسسية والصعوبات الجبائية والجمركية وغيرها من المعوقات.

 النتائج التطبيقية: - ب
  لتخفيض نسب البطالة في المجتمعات وتوفير التمويل الالزم لمن يرغب في يعتبر القرض المصغر أداة مثلى

 البيوت. إقامة مشاريع مصغرة مثل النساء الماكثات في
 أنشئت الوكالة الوطنية نظرا لصعوبة الحصول على التمويل من البنوك بالنسبة ألصحاب المشاريع المصغرة ،

في الجزائر للتكفل بهذا التمويل سواء بشكل أحادي، أو من خالل االشتراك  ANGEMلتسيير القرض المصغر 
 مع البنوك بنسب معينة.
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  المواد األولية المقدمة من طرف الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر بلغت حصيلة السلف بدون فوائد لشراء
، في حين بلغت حصيلة السلف بدون فوائد إلنشاء 0225سلفة وذلك منذ إنشاء الوكالة الى غاية ديسمبر  2299

 مشروع على مستوى الوالية. 069مشاريع خالل نفس الفترة 
  قرض  112كالة الوطنية لتسيير القرض المصغر فرع بسكرة وصل عدد القروض الممنوحة للنساء من طرف الو

 قرض. 505، أما عدد القروض الممنوحة لفئة الرجال فقد بلغت 0225منذ إنشاء الوكالة الى غاية ديسمبر 
                يحظى قطاع الصناعة التقليدية بالتمويل األعلى من قبل الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر فرع بسكرة   

 .0225منذ إنشاء الوكالة الى غاية ديسمبر  38.45%أي بنسبة  قرض 505بـ 
  تعتبر الفئة العمرية األكثر طلبا للقروض من قبل الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر منذ إنشاء الوكالة الى

 سنة. 09الى  02فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم مابين  0225غاية ديسمبر 
 شباب الذين لديهم مستوى تعليمي متوسط األكثر طلبا لقروض الوكالة الوطنية لتسيير القرض تعتبر فئة ال

 .0225المصغر وذلك منذ إنشاء الوكالة الى غاية ديسمبر 
  0226فيفري عدد الوظائف المحدثة من طرف الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر منذ إنشائها الى غاية  

 منصب شغل. 21125بلغ 
  الملفات الممولة فعليا من طرف الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر فرع بسكرة منذ نشأتها الى غاية عدد

الملفات الممولة فعليا من طرف البنوك الشركاء مع الوكالة  ملف، في حين بلغ عدد 115، بلغ 0226فيفري 
 ملف. 621خالل نفس الفترة 

  يحتل بنك التنمية المحليةBDL صدارة في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خالل فرع بسكرة ال
 .0226مشروع منذ إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر فرع بسكرة الى غاية شهر فيفري  261تمويل 

  بالرغم من نجاح الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر في تخفيض نسب البطالة ورفع معدالت التشغيل في
خاصة في والية بسكرة، غير أنها مازلت تعاني من معوقات متعلقة إّما باإلطار العام المنظم للتمويل الجزائر و 

 المصغر أو بالجهاز المشرف على الوكالة أو بالجهة المستهدفة.
 التوصيات واالقتراحــــــــات: -3

هذا البحث تمت صياغة مجموعة من انطالقا من النتائج التي جاءت بها هذه الدراسة وبهدف الخروج ببعض الفوائد من 
التوصيات التي من شأنها الرفع من إنتاجية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها وكذلك فعالية أداء الوكالة الوطنية 

 لتسيير القرض المصغر فرع بسكرة، وذلك على مستويين:
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 على المستوى العام: - أ
 نشاء  االهتمام الفعلي بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خالل إدراج أيام ثقافية وتحسيسية حول المقاولة وا 

، من أجل المؤسسات سواء على مستوى الجامعات أو مراكز التكوين المهني أو على مستوى قطاعات الثقافة
 توعية الشباب لوجود قطاعات أخرى بدل التفكير في الوظيفة.

 طارات الجامعة في تصميم إستراتيجية مشاركة الجها ت الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص والخبراء وا 
 شاملة للتعليم والتدريب في مجال إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

  محاولة التخفيف من حدة العراقيل التي تقف في وجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة العراقيل اإلدارية من
 ع قوانين صارمة تأخذ بعين االعتبار خصوصية المؤسسات الصغيرة.خالل وض

  تشجيع إنشاء مؤسسات مالية متخصصة في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بحيث تقدم فرص تمويل
وبآليات مختلفة تتناسب مع مميزات وخصائص هذه المؤسسات وتطوير أساليب وأدوات التمويل وانتهاج مناسبة 
   ديناميكية لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.سياسة 

 المتوسطة، حيث تكون مهمة تلك الوحدة وة التمويلية للمؤسسات الصغيرة و إنشاء جهاز أو وحدة مختصة بتقدير الفج
                 عن مستوى طلب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويلتقديم معلومات حديثة تستقيها من واقع السوق 

 وفر من طرف القنوات التمويلية )البنوك، الهيئات التمويلية، البرامج التمويلية...(تعلى مستوى العرض التمويلي المو 
  اعتماد بنوك إسالمية تتعامل وفق الشريعة اإلسالمية في تمويلها للمؤسسات الصغيرة. 
  للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر   إلغاء معدالت الفائدة المعتمدة من قبل الهيئات الداعمة والممولة

 وذلك وفق ما يتماشى مع مبادئ الشريعة اإلسالمية للمجتمع الجزائري.
  لهذه المؤسسات. االئتمانضرورة إعادة النظر في طبيعة الضمانات التي تطلبها البنوك الوطنية عند منح 
 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طريق تخفيف لدولة أن تقوم بتحرير القطاع الصناعي وتشجيع على ا ال بد

   جراءات الضريبية والقانونية.الحواجز واإل
 للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خالل منح  والداعمة يجب على الدولة تفعيل دور الهيئات المساندة والمرافقة

عانات لها، وذلك بغية نجاح أكبر عدد ممكن من المؤسسات، وبالتالي توفير مناصب شغل أكثر.   امتيازات وا 
  تشجيع الدولة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خالل توفير رأس المال، تسهيل مهارات المقاولة لدى الشباب

 حقوق الملكية الفكرية. الحد من األعباء وحماية
  ربط المقاولين أصحاب المشاريع اإلبداعية بالبحث العلمي، عن طريق تقديم تحفيزات مالية للجامعات تنشئ من

 خاللها المشاتل التي تحتضن مشاريع جديدة وتسمح بنموها.
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 ،الجماعات المحلية  إنشاء مراكز لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الجامعات، القطاع الخاص
رشاد أصحاب المشاريع، وتقديم المساعدة الفعلية والملموسة في اإلدارة، التنظيم  والغرف التجارية، بغرض تأهيل وا 

 والتسويق والتمويل، باإلضافة الى المساعدات الفنية في عمليات دراسة الجدوى وحتى العمليات اإلنتاجية.
  للحد من استيراد المنتجات التي يمكن إنتاجها يق وضع سياسة شاملة العمل على تشجيع اإلنتاج المحلي عن طر

 في الداخل، ومحاربة ظاهرة االقتصاد غير الرسمي.
  فرض رسوم جمركية على المنتجات المستورة يجعلها غير تنافسية من ناحية السعر مقارنة بمنتجات المؤسسات

 الصغيرة والمتوسطة.
  الصغيرة والمتوسطة، تساهم فيه كل من الحكومة الجزائرية والمؤسسات إنشاء سوق دائم لمنتجات المؤسسات

االقتصادية، ويهدف هذا السوق الى تعريف المستهلك باإلنتاج المحلي ومميزاته، ويطرح أمام المستهلك عدة بدائل 
 منتجة.

 لمتوسطة في كل ضرورة االستفادة من تجارب الدول الرائدة في طريقة تعاملها مع قطاع المؤسسات الصغيرة وا
 . ، وكذا في مجال وسائل وهياكل دعم هذا القطاعالمجاالت التشريعية والجبائية والتسهيالت القانونية

  مكانية الوصول لبرامج العمل على تطوير مراكز دعم التصدير من أجل تقديم المعلومات واالستشارات وا 
 .المساعدات التمويلية الحكومية للمصدرين

  تظم ممثلين عن مختلف الفاعلين في عملية إنشاء المؤسسة على غرار مجلس التوجيه على تشكيل لجان محلية
 مستوى المديرية العامة لزيادة التنسيق وتسهيل إجراءات اإلنشاء.

 .وفي األخير يجب استغالل كل اإلمكانيات المتاحة في سبيل دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
 :لتسيير القرض المصغر فرع بسكرةعلى مستوى الوكالة الوطنية   - ب

 .ضرورة وضع إطار تنظيمي جيد للقرض المصغر والمحافظة عليه 
  تعزيز الجهود الرامية إلنشاء مشاريع فردية من خالل إقناع البنوك الشركاء بضرورة منح القروض المصغرة

الوطنية لتسيير القرض المصغر لطالبيها، خاصة إذا كانت هذه القروض مضمونة من قبل هيئات أخرى كالوكالة 
  وصندوق ضمان القروض المصغرة.

  تشجيع البنوك الخاصة للمشاركة في التمويل المصغر، وذلك من خالل سن وتفعيل التشريعات والقوانين واألنظمة
 المحفزة على ذلك.

 .استحداث مؤسسات مالية مختصة في منح القرض المصغر 
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  الموجهة إلنشاء مؤسسات مصغرة والتركيز على الجدوى االقتصادية لهذه السرعة في دراسة ملفات طلب القروض
 المشاريع.

  التركيز على جانب اإلعالم والتوجيه الذي يعتبر أول عناصر المرافقة، لتوعية األفراد بأهمية المشاريع المصغرة في
اطة والطبخ وغيرها من القضاء على البطالة، خاصة ربات البيوت الالتي لديهن مهارات في حرف معينة كالخي

 الحرف، بهدف توجيه وتنمية القطاعات األكثر أهمية.
 .توجيه المشاريع الجديدة النشأة في مختلف الفروع حسب خصوصية ومؤهالت كل منطقة وحاجيات التنمية فيها 
  الجدوى العمل على تكوين أعوان الوكالة في مختلف مراحل مرافقة المؤسسات الصغيرة الستقبال مبادئ دراسات

نشاء المشاريع، وذلك في الجانب اإلداري وجانب تسيير المؤسسات.  وا 
  وضع اتفاقيات مع مختلف الجامعات ومراكز التكوين المهني تهدف الى تفعيل وسائل اإلعالم والتعريف أكثر بمهام

 الوكالة واالمتيازات التي تمنحها.
 عدالت الفوائد المفروضة من قبل البنوك الشركاء مع إعادة النظر في نسبة القروض الممنوحة بدون فائدة وفي م

 ، ومحاولة تطبيق صيغ التمويل اإلسالمية من خالل إلغاء التمويل الثالثي.الوكالة
  ضرورة توفير مراكز تعمل على توفير ونشر المعلومات اإلحصائية حول كل ما يتعلق بالقروض المصغرة، مما

 الضعف ونقاط القوة.يساعد على تحديد أوجه القصور ونقاط 
   إعادة تنظيم الفروع المحلية واستحداث مصالح خاصة باالستقبال والمرافقة، والتخلي عن المركزية في اتخاذ القرارت

 )على مستوى الوزارة أو المديريات الجهوية فقط(.
 آفاق البحث:  -4

 وحديثا وخصبا للبحث فيه أكثرتعتبر دراسة موضوع آليات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر حقال واسعا 
 ولهذا نقترح هاته المواضيع التي يمكن أن تكون محورا لبحوث مستقبلية:

 .دور األسواق المالية في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر 
 تشغيل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية.أساليب تطوير ال 
 .دور الهيئات الحكومية في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية 
 .دراسة مقارنة آلليات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بين دول المغرب العربي 
  الجزائر.تقييم أداء هياكل دعم وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في  
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 ب:ــالكت

والصغيرة  ، استراتيجيات وآليات دعم المشروعات وتنمية المشروعات المتناهية الصغرالسيسي صالح الدين حسن -1
، دار الفكر العربي دورها في التنمية االقتصادية واالجتماعية في إطار متغيرات عالمية ومحليةوالمتوسطة و 

7002. 
 .7000الجامعية، الجزائر، ، ديوان المطبوعاتتقنيات البنوكالطاهر لطرش،  -7
الطبعة  ،األردندار النفائس،  ،المتوسطةللمشروعات الصغيرة و  اإلسالميالتمويل المصرفي بشارات هيا جميل،  -3

 .7002 األولى،
 .1992 ،التوزيع، عمان، الطبعة األولى ، دار الصفاء للنشر ولية الحديثةاإلدارة الماحمزة الشيخي، ابراهيم الحمزاوي،  -4
 ، الدار الجامعية، بيروت، بدون ذكر السنة.أساسيات اإلدارة الماليةجميل أحمد توفيق،  -5
 .1992، اإلدارة المالية، الدار الجامعية، بيروت، علي شريف بقةجميل أحمد توفيق،  -6
 .7002 ،مصر ، أتريك للنشر والتوزيعتمويلهاالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومشكالت خوني رابح، حساني رقية،  -2
، دار الجامعة الجديدة للنشر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة آلية لتحقيق التنمية المستدامةخبابه عبد اهلل،  -2

 . 7013االسكندرية
 .7000مطبعة اإلشعاع الفنية، االسكندرية، مصر، ، مكتبة و التأجير التمويليعزيز، سمير محمد عبد ال -9

، دار السالم للطباعة والنشر اإلسالمية بين النظرية والتطبيقصناديق االستثمار في البنوك دوابه محمد أشرف،  -10
 .7004والتوزيع والترجمة،القاهرة، الطبعة األولى، 

روت لبنان، بدون ذكر تاريخ ، الدار الجامعية للطباعة و النشر، بيإدارة األعمال الدوليةعبد السالم أبو قحف،  -11
 النشر.

                 الدولية، دعم وتنمية المشروعات الصغيرة لحل مشكلة البطالة المتغيرات االقتصاديةصالح حسن، التطورات و  -17
 .7013والفقر، دار الكتاب الحديث، مصر، 

، مدخل تحليلي مقارن لدراسة مبادئ علم االقتصاد، دار النهضة أصول االقتصاد السياسيعادل أحمد حشيش،  -13
 .1997العربية، بيروت، 

 .7000، ، عمان، دار الصفاء للطباعة و النشراإلدارة و التحليل الماليعبد الحليم كراجة وآخرون،  -14
 .1999، دار وائل للطباعة، الطبعة األولى، عمان، إدارة االئتمانآخرون، و  الرشيد عبد المعطي رضا -15
 .7002، الدار الجامعية، اإلسكندرية، اقتصاديات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطةعبد الحميد عبد المطلب،  -16
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 و التوزيع، عمان، الطبعة األولى ، دار الصفاء للنشرإدارة المشروعات الصغيرةعبد الغفور عبد السالم و اخرون،  -12
7001. 

 .7001، دار الصفاء للنشر و التوزيع، عمان الطبعة األولى، إدارة المشروعات الصغيرةعالم سمير،  -12
 .7003الجزائر، الطبعة الثالثة، ، ديوان المطبوعات الجامعية، ، اقتصاد المؤسسةعمر صخري -19
، منشأة المعارف، الطبعة الثانية، االسكندرية، مصر اقتصاديات االئتمان المصرفي كمال، خليل الحمزاوي، محمد -70

7000.   
، دار النهضة العربية اقتصاديات الصناعة الصغيرة و دورها في تحقيق التنميةعوض اهلل صفوت عبد السالم،  -71

 .1993مصر، 
، دار النهضة العربية مؤسسات رأس المال المخاطر ودورها في تمويل المشروعات الناشئةوفاء عبد الباسط،  -77

 .7001مصر، 
، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع إدارة و تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطةنبيل جواد،  -73

 .7002بيروت،
 .1997 ،اإلسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة، والتصنيعاقتصاديات الصناعة محمد محروس اسماعيل،  -74
                        النشر، الدار الجامعية للطبع و التمويلاإلدارة المالية و محمد صالح الحناوي، ابراهيم اسماعيل سلطان،  -75

 .1999التوزيع، االسكندرية، مصر و 
 .7001عمان، األردن، ، دار زهران للنشر والتوزيع، نظرية التمويليثم صاحب عجام، ه -76
 .7000التوزيع، الطبعة األولى، دار الفكر للطباعة والنشر و  ،دارة و التحليل الماليالجهيثم محمد الزغبي،  -72

 الرسائل الجامعية:
أطروحة  -دراسة حالة الجزائر -واقع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و سبل دعمها و تنميتهالخلف عثمان،  -72

 .7004/7005علوم التسيير، جامعة الجزائر،العلوم االقتصادية و دكتوراه دولة في العلوم االقتصادية، كلية 
واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، دراسة ميدانية لمؤسسات خاصة متنوعة النشاط عزيز سامية،  -79

مية، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة محمد ، أطروحة دكتوراه في علم االجتماع، تخصص تنبمدينة بسكرة
 .7014-7013خيضر بسكرة، 

، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية في ظل العولمةيوسف حميدي، مستقبل  -30
 .7002االقتصادية، فرع التحليل االقتصادي، جامعة الجزائر، 
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، دراسة ميدانية، أطروحة الجزائري االقتصاد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فيسياسات تمويل قريشي يوسف،  -31
 .7005-7004دكتوراه في العلوم االقتصادية، جامعة الجزائر، 

، مذكرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، في ظل الشراكة األورو متوسطية وآفاقواقع أتشي شعيب،  -37
تصادي، كلية العلوم االقتصادية جستير في العلوم االقتصادية، فرع تحليل اقمقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الما

 .7002-7002علوم التسيير، جامعة الجزائر، و 
، رسالة حاضنات األعمال في دعم وترقية المؤسسات الصغيرة المبدعة في الجزائرأحمد بن قطاف، أهمية  -33

االقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، جامعة محمد م التسيير )غير منشورة(، كلية العلوم ماجستير في علو 
 .7002-7006بوضياف المسيلة، 

دراسة حالة بنك  " " في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطةLeasingدور القرض اإليجاري"بن عزة هشام،  -34
-7011جامعة وهران  ، تخصص مالية دولية، االقتصاد، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في "البركة الجزائري

7017. 
رسالة  -حالة الجزائر -دور ومكانة الصناعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية االقتصاديةلخلف عثمان،  -35

 .1995ماجستير غير منشورة، معهد العلوم االقتصادية، جامعة الجزائر، 
سالة ماجستير غير منشورة ، ر ترقية أساليب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في االقتصاد الجزائريخوني رابح،  -36

 .7003كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير، فرع اقتصاد التنمية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
، رسالة لتحقيق التنمية االقتصادية في ظل العولمة كأداةالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة سيد علي بلحمدي،  -32

 .7005ماجستير غير منشورة، جامعة البليدة، 
رسالة  -دراسة حالة صيدال –دور الشراكة األجنبية في زيادة تأهيل المؤسسات االقتصادية سهام عبد الكريم،  -32

البليدة  صص إدارة أعمال، جامعة سعد دحلبماجستير، كلية العلوم االقتصادية و التسيير، قسم علوم التسيير، تخ
7002 . 

  يرة و المتوسطة في ظل سياسة اإلصالحات الحاليةتطوير المؤسسات الصغ آفاقواقع و عبد الكريم الطيف،  -39
 .7001رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الجزائر، 

التمويل المصرفي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مساهمة القرض الشعبي الجزائري، وكالة  ليلى لوالشي، -40
 .7004/7005امعة محمد خيضر بسكرة، يل، ج، رسالة ماجستير تخصص نقود وتمو بسكرة
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                                                                                                               المداخالت:
، مداخلة ضمن الملتقى التمويل التأجيري كبديل لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائربريش السعيد،  -41

دراسة حالة الجزائر و الدول النامية، كلية  -ثرها على االقتصاديات و المؤسساتأالدولي حول سياسات التمويل و 
 .7006نوفمبر  77-71العلوم االقتصادية و التسيير، جامعة محمد خيضر بسكرة، 

المعتمدة من طرف الجزائر في تمويل  آللياتاباللطة مبارك، بن درميع سعيد، بلعور سليمان، دادن عبد الوهاب،  -47
، مداخلة ضمن الدورة التدريبية حول تمويل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

            والتسيير، جامعة فرحات عباس، سطيف وتطوير دورها في االقتصاديات المغاربية، كلية العلوم االقتصادية 
 .7003ماي،  75-72

ئر  الجزااستراتيجيات تنظيم ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بركان دليلة، حايف سي حايف شيراز،  -43
 -حاضنات األعمال كأداة فعالة لدعم وتنمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة مداخلة ضمن الملتقى الوطني حول

والية بسكرة، كلية العلوم االقتصادية والتسيير جامعة  -ANGEM -دراسة حالة الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر
 .7017أفريل  19-12ورقلة، 

التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية ومتطلبات التكيف مع برودي نعيمة،  -44
ؤسسات المؤسسات الصغيرة ، ورقة بحثية مقدمة ضمن الملتقى الدولي حول متطلبات تأهيل المالمستجدات العالمية

   .7006أفريل  12-12والمتوسطة في الدول العربية، جامعة الشلف، 
، مداخلة مقدمة ضمن وآفاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر واقعبوقصبة شريف، علي بو عبد اهلل،  -45

لمتوسطة في الجزائر، جامعة الملتقى الوطني حول واقع وآفاق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الصغيرة وا
 .  7013ماي  06-05الوادي، 

، دراسة حالة دول دور صناعة التمويل األصغر في الحد من البطالةبوسدار فوزي، عبد الرحمان عبد القادر،  -46
المينا، ورقة بحثية مقدمة ضمن الملتقى الدولي حول استراتيجية الحكومة للقضاء على البطالة وتحقيق التنمية 

 .7011نوفمبر  16-15المستدامة، جامعة مسيلة، 
الملتقى  ورقة بحثية مقدمة ضمن ،آليات مكافحة البطالة "المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نموذجا"بولقواس ابتسام،  -42

 16-15استراتيجية الحكومة في القضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة، جامعة المسيلة،  العلمي الدولي حول
  .7011بر نوفم

تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طريق شركات رأس المال روينة عبد السميع، حجازي اسماعيل،  -42
 .7006أفريل  12-12، ورقة مقدمة ضمن الملتقى الدولي حول تأهيل المؤسسات، المخاطر
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التشغيل في  دور آليات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تفعيل سياسةزكرياء مسعودي وآخرون،  -49
، ورقة بحثية مقدمة ضمن الملتقى الوطني حول تنظيم ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر الجزائر

 . 7017أفريل  19-12جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 
، مداخلة ضمن الملتقى األول حول المؤسسات تنمية وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطةشباكي سعدان،  -50

و المتوسطة و دورها في التنمية، كلية العلوم االقتصادية و التسيير، جامعة عمار ثليجي األغواط ،الجزائر  الصغيرة
 .7007أفريل  02/09

الصغيرة  لصناعاتحالة ا " مدخل استراتيجي لدعم القدرة التنافسية الجزائريةكالتجديد التكنولوجي رحيم حسين،  -51
 جامعة الدولي األول حول تنافسية المؤسسات االقتصادية و تحوالت المحيط،، مداخلة ضمن الملتقى "المتوسطةو 

 .7007أكتوبر،  30-79بسكرة ، 
تحويل  مؤسسات دراسة حالة -، تفعيل دور مؤسسات التمويل المتخصصة في الجزائرريمة عمري زليخة كنيدة، -57

األول حول البحث في سبل تطوير البدائل ، مداخلة ضمن الملتقى الوطني رأس المال المخاطر اتمؤسسالفاتورة و 
 1945ماي  02في الجزائر، كلية العلوم االقتصادية و التسيير، جامعة  التمويلية للمشاريع الصغيرة و المتوسطة

 .7009ماي  13-17قالمة، الجزائر، 
، بحث مقدم الى الملتقى تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالصيغ المصرفية االسالمية ،رسليمان ناص -53

الدولي األول لمعهد العلوم االقتصادية، التجارية و علوم التسيير حول االقتصاد اإلسالمي،الواقع ورهانات المستقبل، 
 . 7011فيفري  74-73المركز الجامعي غرداية، 

لتقى الدولي ، بحث مقدم ضمن المالقرض الحسن المصغر لتمويل األسر المنتجةسليمان ناصر، عواطف محسن،  -54
 .7013جوان  79-72الثاني حول المالية اإلسالمية، جامعة صفاقص، تونس، 

، قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كبديل تنموي لالقتصاد الجزائري خارج سليمان ناصر، عواطف محسن -55
                    جيات، بحث مقدم ضمن الملتقى الدولي األول حول: تقييم استراتيقطاع المحروقات المعوقات و الحلول

وسياسات الجزائر االقتصادية الستقطاب االستثمارات البديلة للمحروقات في آفاق األلفية الثالثة بالجزائر، كلية العلوم 
االقتصادية و التجارية وعلوم التسيير، جامعة المسيلة بالتعاون مع مخبر االستراتيجيات و السياسات االقتصادية في 

 .7014أكتوبر  79-72الجزائر، 
، الملتقى الوطني حول مجمع األعمالصغيرة والمتوسطة والمناخ االستثماري، الالمؤسسات المجيد، قدي عبد  -56

 . 7007أفريل 09-02المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ودورها في التنمية، جامعة عمار ثليجي األغواط، الجزائر، 



 قائمة المراجــــــع
  

193 
 

، مداخلة الجديدة العالميةصادية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كميزة تنافسية والتحديات االقتقويدر عياش،  -52
                ضمن الملتقى الوطني األول حول المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و دورها في التنمية، كلية العلوم االقتصادية 

 .7007أفريل  09-02والتسيير، جامعة عمار ثليجي األغواط ، الجزائر، 
، ورقة بحثية مقدمة ضمن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة مشكل التمويل دور عبد اهلل ابراهيم، -52

 أفريل 12-12الملتقى الدولي حول متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الدول العربية، الشلف، 
7006. 

، ورقة بحثية البطالةبرامج التمويل األصغر ودورها في القضاء على عبد الحكيم عمران، محمد العربي غزي،  -59
مقدمة ضمن الملتقى الدولي حول استراتيجية الحكومة للقضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة، جامعة 

 .7011نوفمبر،  16-15المسيلة، 
 "دراسة حالة الجزائر وفرنسا " المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمويلدور الهيئات الحكومية في عبد اهلل بلوناس،  -60

بحثية مقدمة ضمن الملتقى الدولي حول استراتيجيات تنظيم ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر ورقة 
 .7017أفريل  19-12جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 

 وتدابير لدعم سياسة التشغيل في الجزائر "المساعدات وأوجه القصور"غالم عبد اهلل، حمزة فيشوش، إجراءات  -61
ضمن الملتقى العلمي الدولي حول استراتيجية الحكومة في القضاء على البطالة وتحقيق التنمية  ورقة بحثية مقدمة

 .7011نوفمبر  12-15المستدامة، جامعة المسيلة، 
ورقة  ،، الهياكل الجديدة الداعمة في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائرمحمد زيدان، ادريس رشيد -67

 12-12بحثية مقدمة ضمن الملتقى الدولي حول متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، جامعة الشلف 
 .7006أفريل، 

، ورقة بحثية مقدمة ضمن الملتقى القرض المصغر كاستراتيجية لخلق مناصب شغل في الجزائرمغني ناصر،  -63
نوفمبر  16-15تحقيق التنمية المستدامة، جامعة المسيلة، الدولي حول استراتيجية الحكومة للقضاء على البطالة و 

7011. 
، دور حاضنات األعمال التقنية في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مغازي عبد الرحمان، بوكساني رشيد -64

، ورقة بحثية مقدمة ضمن الملتقى "دراسة حالة مشاتل ومراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر"
الدولي حول استراتيجيات تنظيم ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، جامعة قاصدي مرباح ورقلة 

 .7017أفريل  12-19
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إستراتيجية التمويل متناهي الصغر اإلسالمي في الجزائر لتحقيق التنمية مفيد عبد الالوي، ناجي صالحي،  -65
، ورقة بحثية مقدمة ضمن الملتقى الدولي الثاني حول المالية "ئردراسة حالة صندوق الزكاة بالجزا " المستدامة

 . 7013جوان  79-72اإلسالمية، جامعة صفاقص، تونس، 
كلية العلوم االقتصادية  األسبوع العالمي للمقاوالتية، في إطار ANSEGالوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب  -66

 .7015نوفمبر  77الى  16من  والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر بسكرة،
كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم  ، األسبوع العالمي للمقاوالتية،مركز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -62

 7015فيفري  77الى  16التسيير، جامعة محمد خيضر بسكرة من 
 النصوص القانونية:

المتضمن القانون األساسي لصندوق ضمان قروض ، 7004أفريل  19المؤرخ في  134-04المرسوم الرئاسي  -62
 72الصادر بتاريخ  72، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد المتوسطةاالستثمارات للمؤسسات الصغيرة و 

 .7004أفريل، 
الجريدة ،المتعلق بجهاز القرض المصغر، 7011مارس  77، المؤرخ في 3-7، المادة 133-11المرسوم الرئاسي  -69

 7011مارس  77الصادر في  19الرسمية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 
 المتعلق بالصندوق الوطني لدعم و تشغيل الشباب، 1996سبتمبر  02المؤرخ في  795-56المرسوم التنفيذي  -20

 .1996سبتمبر  11الصادر بتاريخ  57الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل ، 1996سبتمبر  02المؤرخ في  796-96المرسوم التنفيذي  -21

سبتمبر  11، الصادر بتاريخ 57، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد الشباب وتحديد قانونها األساسي
1996 . 

صندوق ضمان القروض للمؤسسات  إنشاءن يتضم، 7007نوفمبر  11، المؤرخ في 323-07المرسوم التنفيذي  -27
 .7007نوفمبر  13، الصادر بتاريخ 24، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد الصغيرة و المتوسطة

 المتضمن القانون األساسي لمشاتل المؤسسات ، 7003فيفري  75، المؤرخ في 22-03المرسوم التنفيذي رقم  -23
 13المادة الثانية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض  7004جانفي  77، المؤرخ في 04/14المرسوم التنفيذي رقم  -24
 .05، المادة المصغر وتحديد قانونها األساسي

المؤرخ في  15-04تمم المرسوم التنفيذي رقم ي، يعدل و 7011مارس  77، المؤرخ في 11-134المرسوم التنفيذي  -25
 .يحدد شروط اإلعانة المقدمة للمستفيدين من القرض المصغر ومستواها، 7004جانفي  77
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سبتمبر  76المؤرخ في  59-25المعدل و المتمم لألمر  1993أفريل  72المؤرخ في  02-93المرسوم التشريعي  -26
، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 15مكرر  543المادة رقم ، المتضمن القانون التجاري الجزائري، 1925
 .1993أفريل  72، الصادر بتاريخ 72العدد، 

 05من  ، المواد17/17/7001المؤرخ في  01/12رقم  القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -22
 .7001ديسمبر  15الصادرة في  22، الجريدة الرسمية رقم 02-

 الدورات التدريبية:
               التجربة التنموية في الجزائر واستراتيجية تنمية المؤسسات الصغيرةاسماعيل بوخاوة، عبد القادر عطوي،  -22

تطوير دورها في االقتصاديات ية حول تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و الدورة التدريب مداخلة ضمن ،المتوسطةو 
 .7003ماي،  72-75الجزائر، المغاربية، سطيف، 

، مداخلة ضمن الدور التدريبية حول تمويل المؤسسات المصغرة ودور البنوك في تمويلهامنصور بن عمارة،  -29
جامعة  كلية العلوم االقتصادية والتسييرالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير دورها في االقتصاديات المغاربية، 

 .7003ماي،  72-75فرحات عباس، سطيف، 
الدورة التدريبية حول  مداخلة ضمن ،ماهية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها في العالمشعباني اسماعيل،  -20

ماي  72-75تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و تطوير دورها في االقتصاديات المغاربية، سطيف، الجزائر، 
7003. 

الدورة  مداخلة ضمن ،المتوسطة في الجزائرالمؤسسات الصغيرة و ترقية تمويل و  أفاقخوني رابح، حساني رقية،  -21
                الجزائر في االقتصاديات المغاربية، سطيفتطوير دورها و ة حول تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التدريبي

 .7003ماي،  75-72
والمتوسطة وأساليب تطوير قدرتها مشكالت المؤسسات الصغيرة عبد الرحمان بن عنتر، عبد اهلل بلوناس،  -27

الدورة التدريبية حول تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و دورها في التنمية، األغواط  مداخلة ضمن ،التنافسية
 .7007أفريل،  09-02الجزائر،

  من أساليب التمويل االسالمية، التمويل بالمشاركة للمشروعات الصغيرة والمتوسطةمحمد المرسي الشين،  -23
دورها في االقتصاديات المغاربية، سطيف ل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الدورة التدريبية حو  مداخلة ضمن

 .7003ماي،  72-75الجزائر، 
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، مداخلة ضمن الدورة التدريبية حول التمويل عن طريق القنوات التمويلية غير الرسميةمحمد عبد الحليم عمر،  -24
سطة وتطورها في االقتصاديات المغاربية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير تمويل المشروعات الصغيرة والمتو 

 .7003ماي  72-75جامعة سطيف، 
 الدورة التدريبية مداخلة ضمن ،بدائل التمويل الخارجي في المشروعات الصغيرة والمتوسطةعبد الجليل بوداح،  -25

 .7003 ماي 72-75القتصاديات المغاربية، حول تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ودورها في ا
 المجالت:

دراسة  "ات الصغيرة والمتوسطة في الجزائررأس المال المخاطر بديل مستحدث لتمويل المؤسس "بريبش السعيد،  -26
 .7002، جامعة باجي مختار ورقلة، 05، مجلة الباحث العدد " SOFINANCEحالة شركة

، دراسة حالة الوضعية التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائرتقييم بوهنة كلثوم، أوبختي نصيرة،  -22
  .7015، جامعة تلمسان، 12بحاث االقتصادية واإلدارية، العدد مؤسسات قطاع النسيج بوالية تلمسان، مجلة األ

والمتوسطة في ، صيغ التمويل بالمشاركة كمكمل وبديل للبنوك التجارية في تمويل المؤسسات الصغيرة خوني رابح -22
 .7002، جامعة محمد خيضر بسكرة، 14، مجلة العلوم اإلنسانية، العدد الجزائر

دراسة حالة المؤسسات المصغرة في والية سطيف  " محفوظ جبار، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومشاكل تمويلها -29
 . 7003، بسكرة، 05، العدد اإلنسانية، مجلة العلوم "7001-1999خالل الفترة 

 10، مجلة الباحث، العدد نحو أداء تنافسي متميز للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائروني منى، مسغ -90
 . 7017جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 

 محاضرات:
 .7006جامعة محمد خيضر بسكرة، ، محاضرات  في تمويل التنمية االقتصاديةمحمد العربي ساكر،  -91
 .7006، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،البنوكمحاضرات في اقتصاد شاكر القزوينين،  -97

 مقاالت: 
دراسة "لتمويل المشاريع المصغرة لألفراد في الجزائر كآليةالقروض المصغرة غقال الياس، عبد الحميد غوفي،  -93

كلية العلوم االقتصادية  جامعة محمد خيضر بسكرة، " -ANGEM-حالة الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر
 .7017، التجارية وعلوم التسييرو 
 .7016معلومات مقدمة من الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر فرع بسكرة،  -94
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AGENCE NATIONALE DE GESTION DU MICRO CREDIT 

 المصغر القرض لتسيير الوطنية الوكالة
 
 

 
FICHE TECHNIQUE 

 

IDENTITE DU PROMOTEUR 

 
 Nom & Prénom : Promoteur  A 

 Age : 31ANS 

 Sexe : Masculin 

 Niveau d’instruction : MOYEN 

 Qualification et aptitude : CERTIFICAT DE CAPACITE 

 Nature d’handicap :  / 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 Nature du projet(activité) : CONSTRICTION DES GARNITURES 

 Secteur d’activité : ARTISANAT 

 Type de financement :  PNR (AMP) 

 Montant du projet : 250 000,00 

 Date de démarrage de l’activité : janvier 2014 

 Lieu d’implantation du projet : TOLGA 

 Les moyens de production : LES MOYENS DE L’ACTIVITE 

o Personnel (nombre d’emplois crées) : 01 



FICHE TECHNIQUE 
 

Photo des produits à exposer 
 
 

 

 
 

 

Photo des produits à exposer 
 

  

 



AGENCE NATIONALE DE GESTION DU MICRO CREDIT 

 المصغر القرض لتسيير الوطنية الوكالة
 

 
 

FICHE TECHNIQUE 
 

IDENTITE DU PROMOTEUR 

 
 Nom & Prénom : Promoteur B 

 Age : 51 ans 

 Sexe : Féminin 

 Niveau d’instruction :  Secondaire 

 Qualification et aptitude : certificat de capacité 

 Nature d’handicap : / 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 Nature du projet(activité) : Peinture sur tissus

 Secteur d’activité : Artisanat

 Type de financement : amp

 Montant du projet : 250 000,00

 Date de démarrage de l’activité : mars 2014

 Lieu d’implantation du projet :  à domicile

 Les moyens de production : LES MOYENS DE L’ACTIVITE

o Personnel (nombre d’emplois crées) : 1 



FICHE TECHNIQUE 
 

Photo des produits à exposer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo des produits à exposer 
 

 

 


