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  إهــــداء 
  

  ن ـــي العلييـدي فــإلى روح وال
هدا لي طريق النجاح ولم يشهدا ربياني على القيم السامية وم ناللذي    

   .تلك الثمرات جني
  إلى زوجي الذي آزرني وقاسمني حلو الحياة ومرها              

  عيني ابنتي الميـة وابني محمـد أميـن    ةإلى قر                     
  .وإلى كل من تواضع ورفعه اهللا                           

  
  
  

لوكـادير مالحـة  
  
  
  
  
  



 
  

  اللهـم لك احلمد رب العاملني كما ينبغي ولك احلمد والشكر
  .وسلم على اهلادي حممد عليه الصالة والسالم اللهم صل

  يشرفنـي أن أتقدم خبالص الشكر ووافر االمتنان لألستاذة
  الدكتـورة

  "إقلـولــي ولـد رابـح صافيــة  "
املذكرة ، وعلى عطائها القيم وعلى ما  هعلى قبوهلا اإلشراف على هذ

  بذلته من جهد
  .جعلها اهللا هلا يف ميزان حسناا 

أوجـه شكري ألعضاء الس العلمي الذين منحوا يل هذه الفرصة 
وعلى رأسهم األستاذ جعفورحممد السعيد  واألستاذ كـايس شريـف 

  .واألستاذ تاجـر حممـد 
  .هذا العمل  إلمتاموكل من ساعدين من قريب أو من بعيد 

      
لوكـادير مالحـة  

  
 



 
  

  :باللغـة العربيــة : أوال 
  .مؤسسة الصغيرة والمتوسطة ال:   م .ص.م
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  :باللغـة األجنبيــة  :ثـانيــا
C.G.PME  : La Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises. 

EURL  : Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée. 

SARL  : Société à Responsabilités Limitée. 

PME   : Petite et Moyenne Entreprise . 

PMI   : Petite et Moyenne Industrie . 

ANDI  : Agence Nationale de Développement de l’Investissement. 

APSI   : Agence de Promotion et de Soutien de  l’Investissement. 

ANSEJ  : Agence Nationale de Soutien à l’Emploi de Jeune . 

FGAR  : Fonds de Garantie des crédits aux petites et moyennes entreprises. 

CNAC  : Caisse Nationale d’Assurance Chômage. 

SALEM  : Société Algérienne de Leasing Mobilier  . 

ASL   : Algérien Saoudi Leasing . 

ALC   : Arab Leasing Corporation . 

CNMA  : Caisse Nationale Mutuelle Agricole . 

SNL   : Société Nationale de Leasing. 

OP CIT  : Ouvrage Précédemment Cite   . 
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أدركت العديد من الدول باختالف درجة نموها االقتصادي أهمية المؤسسات 

، لذلك أولت لها اهتماما التنمويةودورها الفعال في تحقيق أهدافها غيرة والمتوسطة صال
  .تحقيق اإلقالع االقتصادي وض بهذا القطاع ووالمساعدة للنه دعممتزايدا بتقديم ال

منهجا متميزا  غيرة والمتوسطةصوهذا االهتمام ينبع من فكرة كون المؤسسات ال
   .منهجا مكمال ومساندا للمؤسسات الكبرىها من جهة، ومن جهة أخرى كون قائما بذاته

الدالة ا تعددت المصطلحات تعتبر المؤسسة الصغيرة والمتوسطة منهجا متميزا مهم
هي تارة مشروعات صغيرة ومتوسطة الحجم، وتارة أخرى منشأة األعمال ف ،عليها

والصناعات الصغيرة  المؤسسات عليها كذلك صطلحيالصغيرة أو المشروعات الصغيرة و
 االنفراده P.M.E et P.M.I ـالحال في الجزائر، ويرمز لها بعليه والمتوسطة كماهو 

وبالتالي السرعة في اتخاذ  ،رها الفعاليبمميزات خاصة تبدأ ببساطة هيكلها التنظيمي وتسي
القرارات الصائبة في وقتها المناسب، وهذا ما يتماشى مع االقتصاد الراهن ميزته 

بل السرعة ) عددهم( األساسية التنافس الشديد، والمنافسة فيه ال تقاس بحجم متخذي القرار
الفعل السريع على التغيرات والمستجدات لتعزيز مكانة واستمرارية  ورد ،في اتخاذه
  .المؤسسة

على قوة  تعتمدتقنيات بسيطة في اإلنتاج وتستخدم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
مما يساعدها على التغلب النسبي على مشكلة البطالة مع عدم الحاجة إلى  ،العمل اإلنساني

شارها في المناطق األكثر عزلة في البالد، مما يجعلها وبالتالي انت ،أموال كبيرة سرؤو
أكثر اندماجا واصغاء لحاجيات المستهلكين مهما كانت عينتهم، مما يسمح لهذا النوع من 

الفرص المتاحة الستخدامها في أغراض  لالمؤسسات باكتساب حصص سوقية واستغال
  .إنتاجية
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الصغيرة والمتوسطة  أشكال المؤسسات وتعددت في نفس السياق ومهما كانت
 دورها يكون رياديا ابتدءا من خدمة الفرد والمجتمع واالقتصاد أن وتعدد نشاطها، إالّ

بحيث تضمن للشخص دخال ذاتيا وألسرته، وتكون المحلي والعالمي على حد السواء، 
بذلك مبعثا للنشاط ومحفزا له، فضال عن كونها تشكل ميدانا الكتشاف المواهب الشابة 

  .واألفكار المبدعة 

أما بالنسبة للمجتمع فإنها تضمن إشباع حاجات الناس لكونها تعمل في مجال 
األنشطة اإلنتاجية والخدماتية والفكرية وتسمح بتغطية جزء كبير من احتياجات السوق 

تمكن من التوغل في عالم الشغل، بل فهي تالمحلي والمساهمة في إعداد العمالة الماهرة و
تباشر  ، حيث)السوق المحلية(وتلبية حاجات المجتمع ، ق لتحقيق تنمية المجتمعنقطة انطال

مما يسمح لها التصدير ومنافسة مثيالتها في  ،في تحسين نشاطها اإلنتاجي كما ونوعا
 . األسواق العالمية

 فإنّهاأما اعتبار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منهجا مكمال للمؤسسات الكبرى، 
ي المجاالت التي يستخف بها في المؤسسات الكبرى وتنويع اإلنتاج وتوزيعه تنشط بكفاءة ف

من السلع والخدمات بأقل تكلفة ممكنة   ةعلى مختلف الفروع االقتصادية، وتقديم تشكيل
ها ال تتطلب مهارات فنية وال تكنولوجيا عالية ألنّ ،لسبب يكمن في خلق فرص عمل جديدة

  .كبرىمثلما هو الحال في المؤسسات ال

عالوة على ذلك، تعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة موردا هامة بالنسبة 
  ).حالة المقاولة من الباطن(للمؤسسات الكبرى 

النجاح الذي حققه قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المستوى الدولي  نإ
المجال ليس من قبيل الصدفة، بل جاء نتيجة إتباع واعتماد الدول الرائدة في هذا 

ة تضمن إسهامات هذا النوع من المؤسسات في تحقيق التنمية وغزو ياستراتيجيات حقيق
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 يةخاصة في ظل اقتصاد السوق بمنحها مساعدات مالية وخدمات مجان ،األسواق الخارجية
أو عن طريق منح امتياز إقامة دراسات عن األسواق وتقديم نصائح تجارية ومتابعتها 

 نأولوية، ألكبالدنا القيام به  فيهذا ما يستوجب على السياسات القائمة  ،ميدانيا
تعاني الكثير من القيود والصعوبات في  الجزائرالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في 

مكانية نموها وتطورها واستمرارها، ويظهر من ضمن تؤثر على إمختلف الميادين التي 
يمثل أهم العقبات في ظل القصور المسجل تلك الصعوبات مشكل التمويل الذي أصبح 

 الفردية أو العائلية لتلكدخرات على مستوى الموارد المالية الذاتية المتمثلة سواء في الم
وجهة واحدة تتمثل في المصادر الخارجية كالقروض ها سوى المؤسسات وال يبقى أمام

إذ كثيرا ، مرارهاوضمان استا المصرفية للحصول على التمويل الكافي لتجسيد مشاريعه
ها تفتقر إلى ألنّ) سنوات 5- 3(ما تعود هذه المشاريع لتختفي بعد مدة قصيرة من نشأتها 

  .من الجهات المختصة األمور المالية، النعدام مرافقتهاالمهارات األساسية في إدارة 

باختالف المرحلة التي تمر  تختلف حاجة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتمويل
ففي . لك االحتياجات التي تظهر بعد هااالنطالق تختلف عن ت مرحلة عند هاتياجاتبها، فاح

تحتاج  فيها إلى تمويل طويل األجل لبدء نشاطها وتثبيت أقدامها في وسط  المرحلة األولى
جل شراء األصول الثابتة أوذلك من –الذي ال يرحم ضعيفا وال يفهم متهاونا–سوق األعمال

في حالة و ،واآلالت وهنا تظهر الحاجة إلى المصادر الداخلية للتمويلكاألراضي والمباني 
ها غير مؤهلة البنوك على اعتبار أنّتلجأ إلى التمويل الخارجي من طرف عدم كفايتها 

ى األوسع للكلمة، بسبب وضعيتها المالية وخضوعها لما نالقتحام األسواق المالية بالمع
غ أو اإلفصاح المسبق عن وضعيتها المالية أمام يعرف في آليات البورصة بنظرية اإلبال

غالبا ما إلى البنوك التي فتضطر إلى اللجوء جهات رسمية التي تقرر درجة قدرتها المالية 
 ةطويلالعلى منح القروض لكنها قد توافق  ،)تمويل االستثمار(مويل هذه المرحلة ترفض ت

  .شخصية أو عينيةبشرط حصولها على ضمانات  مداأل
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حيث تبدأ  ،بعدها مرحلة أخرى في حياة المؤسسة، وهي مرحلة االزدهاري تأت
ومع زيادة المبيعات تظهر الحاجة إلى زيادة  ،المؤسسة في الزيادة في حجم المبيعات
منح من طرف هذا النوع من القروض عادة ما ي، التمويل من خالل دورة نشاط االستغالل

مراعاة ضوابط وقواعد الحذر وفرض ب ،البنوك التجارية التي تكون قصيرة األجل
  .ضمانات للحد من مخاطر إقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

فالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة سواء كانت في طور اإلنشاء أو في طور التوسع 
رض الواقع أو لضمان ديموميتها أتكون بحاجة إلى موارد البنك سواء لتجسيدها على 

لسوق، وانفتاح السوق الجزائرية أمام منتجات مثيالتها األجنبية خاصة في مرحلة اقتصاد ا
فيكون إلزاما على المؤسسات  ،التي تتسم بالجودة العالية واستيفائها للمقاييس الدولية

الصغيرة والمتوسطة ليس فقط ضمان بقائها ولكن حتى منافسة المؤسسات األجنبية التي 
على إستراتجية  بالتركيزعليها رفع هذا التحدي إذ يجب  ،سبقتها في هذا الميدان بالكثير
وفرة  نأل البنوكطرف من  المقدمةومؤسسة المالية منها محكمة تحيط بكل جوانب ال

البنك  نلها تحقيق أهدافها، بعبارة أخرى فإالمالية وتنوع أساليب استخدمها يضمن الموارد 
يعد بسياسته االقراضية عامال مؤثرا في تعداد ونوعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

 على بقائهاجديدة والمحافظة المؤسسات المفتاح استحداث وعليه يعد.  

دفعنا إلى تحليل هذه السياسة االقراضية والتركيز على الضوابط والقواعد  هذا ما
مدى يساهم البنك المؤسسات  أيإلى  بمعنى آخرك، التي تتحكم في الدور التمويلي للبن

  ؟  الزم لهالالصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل ا

لفصل احيث تم تخصيص فصلين، إلى  قسمنا هذا البحثإلشكالية جابة على هذه اإلل
طة من خالل ضبط مفهومها سمؤسسات الصغيرة والمتوللدراسة الطبيعة القانونية ل األول

عرض الى مفهومها تّالثم ) المبحث األول(تخدمة لتصنيفها ساالقتصادي بتحديد المعايير الم
االرتباط القائم بين  ، نتيجةالقانوني ومختلف األشكال القانونية التي تتخذها هذه المؤسسة
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تطور النظم االقتصادية ومواكبتها من طرف النظم القانونية، فنمو المؤسسة يصاحبه نمو 
تنمو المؤسسة يجب حتى ونسجام في السياسة التنموية االقصد تحقيق التي تحكمها  القوانين

وتم ، )المبحث الثاني( يتمويلالعلى السياسة القائمة على ذلك تحديد اطارها التنظيمي و
من خالل توضيح أساليب لدراسة كيفية تمويل هذه المؤسسات  الفصل الثانيتخصيص 

القروض الموجهة سواء لتمويل نشاطات االستثمار والقروض التمويل البنكي المتمثلة في 
القواعد التي تضبط منح هذه  تبيانثم  )المبحث األول(الموجهة لتمويل نشاطات االستغالل 

جريها البنك قصد تشكيل نظرة عامة على يمختلف الدراسات التي  تتمثل فيالقروض و
ض ووضع ضمانات تكفل هذه أوضاع المؤسسات المقترضة، بهدف تفادي مخاطر االقرا

  ).المبحث الثاني(القروض 
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ام متزايد من قبل هتمفي الوقت الراهن با الصغيرة والمتوسطةات سالمؤس تحظى
االقتصادية  التنميةإسهامات في تحقيق اعترافا بما تلعبه من  واالقتصاديين نالسياسيي

دول والمال لل األعمالجي لقطاع قة والمرتكز االستراتيقيلنواة الحل افهي تمث ،واالجتماعية
والمساهمة في  ،ناحية مناإلنتاجية لزيادة  أساسياذلك لكونها منطلقا  ،)1(عامة دون استثناء

نظرا لما توفره من فرص عديدة للعمل  )2(أخرىالفقر والبطالة من ناحية ي تلمعالجة مشك
 أمامفضال عن كونها تشكل ميدانا لتطوير المهارات والفنيات وتفتح مجاال واسعا 

  .)3(ع العاماعلى القط الضغطما يخفف هو و ،الفردية والتوظيف الذاتيمبادرات ال
 وع االقتصادينتا االقتصادية نحو اله سياستهت الجزائر انسجاما مع توجعمل

 )4(ات في توسيع قاعدة االقتصاد الوطنيسلهذه المؤس المرتقب بأهمية الدورمنها  إدراكا
 1988عنها في بداية  االقتصادية المعلن اإلصالحاتقامت الحكومة ضمن برنامج حيث 

في إدارة وتسيير وتوجيه المؤسسات، إذ أصبحت  هاتراجع دوربتقليص تدخل الدولة إذ 
الدولة مالكة ومساهمة وأصبحت  المؤسسة االقتصادية شخصية معنوية متميزة عن الدولة

  . )5(01-88وهذا ما تضمنه القانون رقم 

                                                
، الملتقى الدولي حول المنشآت الصغيرة الواقع والتجارب ومعطيات الظروف الراهنةجاسر عبد الرزاق النسور،  -1

  .3، ص 2006المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية جامعةالزيتونة، االردنية، متطلبات تأهيل 
األردن، - ، عمان، المشروعات الصغيرة والمتوسطة أهميتها ومعوقاتهاماهر حسن المحروق وإيهاب مقابله -2

  .2، ص2006
للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  ةخصائص ومحددات الهياكل التمويلييوسف قريشي، إلياس بن ساسي،  -3

، الملتقى الدولي  حول متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، جامعة ورقلة، الجزائرية
  . 430، ص2006

التجربة الجزائرية في تطوير وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في شريف غياط، محمد بوقموم،  -4
  .  128، ص 2008، العدداألول، 24جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، المجلد مجلة التنمية، 

ر، .يتضمن قانون التوجيهي للمؤسسات العمومية االقتصادية، ج 1988جانفي  12مؤرخ في  88/01قانون رقم  - 5
  .1988جانفي  13الصادر في  2عدد 
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كما بادرت في تشجيع الشباب وصغار المستثمرين للتوجه نحو هذا القطب 
ت، نظرا لما يمكن أن تؤديه مستقبال إذا ما حظيت االستثماري المتمثل في إقامة المؤسسا

   .)1(بالعناية الكافية
سات الصغيرة قطاع المؤس أولىه السياسي واالقتصادي الذي التوجوترجم هذا 

ات سشؤون المؤس بإدارةوزارة مكلفة  إنشاءناية خاصة تجسدت في والمتوسطة بع
مواتية المحيط المالئم والظروف ال يئةته ةبمهمتتكفل  1994الصغيرة والمتوسطة سنة 

هذا  من القوانين التي تنظممجموعة سن  خرىأومن جهة  ،هذا من جهة )2(اية نشاطهلترق
  . القطاع 

حيث أصدر أول قانون في هذا السياق، يتعلق  )3(منعرجا هاما 2001تعتبر سنة 
يهدف إلى خلق مناخ استثماري  )4(للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يبالقانون التوجيه

الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أداة إنتاج خفيفة وسريعة التأقلم  تمالئم، ودعم المؤسسا
  . )5(مع التغيرات االقتصادية والمالية

الطبيعة  إلى نتطرقالصغيرة والمتوسطة  تاإلطار القانوني للمؤسساللوقوف على 
سنتناول االطار وبعدها  )المبحث األول(الصغيرة والمتوسطة  تلمؤسساالقانونية ل

    ).المبحث الثاني(التنظيمي والتمويلي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

                                                
ي تطوير وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في التجربة الجزائرية فشريف غياط،  محمد بوقموم،  - 1

  .   129المرجع السابق، ص التنمية،
الملتقى  ،"التمويل المستديم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طريق تعبئة المدخرات العائلية"محمد فرحي،  -2

المدرسة العليا للتجارة،  الجزائر يومي  الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية،  تالدولي حول متطلبات تأهيل المؤسسا
  .345،  ص17-18/04/2006

المجلة الجزائرية  ،"تكريس القانون الجزائري لمفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"اقلولي ولد رابح صافية،  -3
  .    111، ص2009، 01للعلوم القانونية واالقتصادية والسياسية، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، العدد

ر .الصغيرة والمتوسطة، ج ت، يتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسا2001ديسمبر  12مؤرخ في  01/18قانون رقم  -4
  .09إلى ص 04، ص 2001ديسمبر  15الصادر في  77عدد 

مذكرة نيل درجة الماجستير في القانون، فرع    االقتصادية الجزائرية، تالشراكة األجنبية والمؤسساأوشن ليلى،  -5
  . 100، ص2011قانون التعاون الدولي، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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 االختالف بينجوهر الصغيرة والمتوسطة  تالمؤسساشكل تحديد مفهوم ي
ه ال يمكن التوصل الى تعريف محدد نّبات في حكم المؤكد أ هنّ، إذ أالدول اقتصاديات

هي  "متوسطة"و "صغيرة"ن كلمة أ إلى باإلضافة، الصغيرة والمتوسطة تللمؤسساد حومو
  .)1(في ذات الدولة آلخرخرى ومن قطاع أ إلىة تختلف من دولة يكلمات لها مفاهيم نسب

رة والمتوسطة رغم يحاول االقتصاديون تحديد تعريف موحد للمؤسسات الصغ
 متنوعة وعليه سنبين اقتصادية معاييرعلى وذلك باالعتماد  ،التطور المستمر الذي تعرفه

 سنبرز  هابعد )األولالمطلب ( الصغيرة والمتوسطة كمتعامل اقتصادي تالمؤسسامفهوم 
  .)المطلب الثاني( هذه األخيرة تتخذها نأي يمكن تالقانونية ال األشكال

  

  

                                                
  .2، المرجع السابق، صالمشروعات الصغيرة والمتوسطة أهميتها معوقاتهاماهر حسن  المحروق وإيهاب مقابله،  -1
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  :األولب ــــالمطل

  المتوسطةوالصغيرة  تلمؤسساالمفهوم االقتصادي ل

طة دورا هاما في الحقل االقتصادي، إالّ أنّها لم ستلعب المؤسسات الصغيرة والمتو
تحظى بعد بتعريف موحد وهذا ربما يرجع الى اختالف زوايا التصنيف التي ينظر بها 

 .)1(انتشارا في كل دول العالم ويعد تصنيفها من حيث الحجم المعيار األكثر ،لى المؤسسةإ

قد وضعته  للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةعريف أول ت أنتجدر اإلشارة إلى 
فيها  تكون ها تلك المؤسسات التىتها بأنّففعر  (CGPME)م1945الشاملة في الكونفدرالية 

صفتها المالية والتقنية مهما كانت يزاولون المسؤولية اإلدارة مخولة لمسيريها شخصيا و
  .)2(القانونية

الذي شكل الب ،ريف خاص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةعبت ةكل دولبذلك  نفردت
  . )3(هايمن قبل اقتصادي المعتمدةالذاتية  االقتصادي والمعاييروها ميتماشى مع حجم ن

ر المستخدمة في تصنيف يلى مختلف المعايإالمطلب نتطرق من خالل هذا 
هذه  منوكذا موقف المشرع الجزائري  )األولالفرع (المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

  ).الفرع الثاني(ريالمعاي

                                                
دراسة حالة البنوك العمومية -المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، إستراتجية البنوك في تمويل عمران عبد الحكيم -1

اإلستراتجية،  جامعة محمد بوضياف بالمسيلة : مذكرة نيل درجة الماجستير في العلوم التجارية فرع بوالية المسيلة، 
  .3، ص2007

2- WTTERWULGHE Robert, La P.M.E une entreprise humaine, département de Boeck 
Bruxelles, 1998, p15.  

، "حاضنات األعمال التنقية كآلية لدعم االبتكار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"أحمد طرطار، سارة حليمي،  -3
   . 11، ص2006خيضر، بسكرة،  محمد ية وفرص األعمال، جامعةتالملتقى الدولي حول المقاوال
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  :الفرع األول

  الصغيرة والمتوسطةير المستخدمة في تصنيف المؤسسات يالمعا

يتم تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اعتمادا على مجموعة من المعايير 
، وهناك تعريفات أخرى )1(منها عدد العمال، حجم أو مستوى الجودة أو معايير أخرى
أغلبية  أن ، إالّ)2(ير أخرىيتقوم على استخدام حجم المبيعات أو مستوى الجودة أو معا

البلدان ركزت على معيار حجم العمال كمقياس للتميز بين المؤسسات الصغيرة 
واألمر المؤكد ، دام معيار واحد أو دمج أكثر من معياروالمتوسطة، ويمكن ألية دولة استخ

ومن فترة  ه مهما كان المعيار المعتمد فهو قابل للجدل ويختلف من مؤسسة إلى أخرىنّأ
 وبناء على ذلك سندرس المعايير األكثر استخداما ويمكن حصرها في )*(زمنية ألخرى

  :ثالثة معايير منها

  معيـار العمالـة - أوال
 تغالبية البلدان على معيار حجم العمالة كمقياس للتميز بين المؤسسااعتمدت 

 وهذا نظرا لما يتسم به عمليا معايير انتشارا وشيوعا،ال الصغيرة والمتوسطة واعتبر أكثر
 ةفعلى سبيل المثال تضم المؤسس ،المختلفة تمن سهولة قياس حجم العاملين في المؤسسا

 200عامل في الواليات المتحدة األمريكية و 100عامال في بلجيكا و 50الصغيرة نحو 
  .عامل في كندا

                                                
، المرجع السابق الصغيرة والمتوسطة تتكريس القانون الجزائري لمفهوم المؤسسااقلولي ولد رابح صافية ،  -1

  .113ص
، الملتقى "الدعم المالي للمؤسسات الصغيرة ودورها في القضاء على البطالة"بن صليحة صليحة، معوشي بوعالم،  -2

، 2006الصغيرة والمتوسطة،  المركز الجامعي، المدية،  الدولي حول متطلبات تأهيل المؤسسـات المؤسسات 
  .353ص

عتبرت المؤسسة صغيرة بمعيار عدد العاملين فيها، لكن يمكن اعتبارها كبيرة من حيث موجوداتها ومبيعاتها ا -*
  .والعكس صحيح
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المؤسسة صغيرة عندما يتراوح عدد  ففي األردن تعدعلى غرار الدول العربية، 
 25و10 عدد العاملين بين حعندما يتراو ،عمال وتعد متوسطة 10و 02العاملين فيها بين 

  . )1(عامال 

عيار واحد على ملمؤسسات الصغيرة والمتوسطة البنك الدولي في تعريفه لركز 
، حيث اعتبر عدد العمالدون األخذ بعين االعتبار معايير األخرى أال وهو معيار 

    ،عامال 50قل من أالمؤسسة صغيرة إذا كانت توظف 

أخر ومن قطاع ألخر، فالمؤسسة  إلىيختلف من بلد  ،"مرن"معيار يعد هذا ال
وهذا ال  ،الكبيرة في الجزائر ستكون حتما مؤسسة صغيرة في الواليات المتحدة األمريكية

  .إال للفارق الجوهري في درجة التقدم والرقي شيءل

  معيار الرأسمال- ثانيا
ل رأسماز بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على حجم يلتميليعتمد هذا المعيار 

مال المستثمر فيها ال رأسصف هذه المؤسسات الصغيرة بمحدودية تت ثات حيالمؤسس
حسب وحسب النمو االقتصادي السائد فيها  ىخرألن دولة مفضال عن اختالف حجمه 

  . )2(نشاط المؤسسة

الرتباطه ارتباطا  ،يمهيباختالف تق يتسمما جعله  انقدي معيارا هذا المعيار يعتبر
  .)3(الصرف أسعارواختالفها وتغيرات  األسعاربتغيرات  قاثيو

                                                
  .3المرجع السابق، ص، أهميتها ومعوقاتها المشروعات الصغيرة والمتوسطة ماهر حسن المحروق، إيهاب مقابله، -1
، "دور الحاضنات اإلنتاجية في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"هالل إدريس مجيد، معن ثابت عارف،  -2

العراق، - الملتقى الدول حول تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، معهد اإلدارة الرصافة، بغداد
  . 1015، ص2006أفريل 

المرجع السابق،  ومعوقاتها، االمشروعات الصغيرة والمتوسطة  أهميتهإيهاب مقابله،  ،حروقماهر حسن الم -3
  .3ص
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خاصة  مهيتقي إعادةيجب لهذا المؤسسة يعات ومبخاصة بموجودات ه يتعلق نّأكما 
  .)1(التضخم أوقاتفي 

  معيار العمالة ورأس المال معا - ثـالثا
يعتمد هذا المعيار على الدمج بين المعيارين األول والثاني، وذلك عن طريق وضع 

بجانب مبلغ معين لالستثمارات الرأسمالية في المؤسسات الصناعية حد أقصى للعمالة 
  .)2(الصغيرة

يل المثال اليابان بنذكر على س ،أهميةاعتمدت عليه العديد من الدول لما له من 
م من ناحية حجم الناتج المحلي بعد الواليات لكبر االقتصاديات في العاأالذي يعتبر ثاني 

فالمؤسسة  ،للمؤسسات الصغيرة مهداالياباني  االقتصاد يعتبر ثحي ،األمريكيةالمتحدة 
ورأسيا  أفقياالمؤسسات الصغيرة التي تتراكم وتتكامل  إلنتاجتجميع  إالالكبيرة ما هي 

  . )3(القةمعوخلفيا مكونة بذلك مؤسسات  وأماميا

ووضع في االقتصاد الياباني  )*(حصة األسدالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحتل 
 small)  المتوسطةالصغيرة وت ي للمنشآاألساسوقد نص عليه القانون  ،واضحاا فيرتع لها

and medium enterprise basic law)   
  :وعرفها على شكل التالي 1999وعدل هذا القانون في الثالث من ديسمبر 

                                                
، 2إشكالية تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل مقررات لجنة بازلبلغزوز بن علي، اليفي محمد،  -1

،  2006لعربية، جامعة الشلف، الملتقى الدولي حول متطلبات المؤسسات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول ا
  .493ص

المرجع السابق،  تكريس القانون الجزائري لمفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،اقلولي ولد رابح صافية،  -2
  .115ص

الملتقى الدولي  الواقع والتجارب ومعطيات الظروف الراهنة،... المنشأت الصغيرة جاسر عبد الرزاق النسور،  -3
أفريل  18و 17حول متطلبات تأهيـل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، جامعة الزيتونة األردنية، عمان األردن، يومي 

  .4، ص2006
من اليد % 70من عدد المؤسسات وتشغل أكثر من %99,7فالمؤسسات الصغيرة في االقتصاد اليابان تمثل حوالي  -*

  .العاملة
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  تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اليابانية حسب القطاعات : 1الجدول رقم  

 الـقـطـاع عــدد العامليـن رأس المـال مليــون

 الصناعة والقطاعات األخرى  عامل أو اقل 300 أو اقل 300

 مبيعــات الجملـــة عامل أو اقل 100 أو اقل 100

 مبيعــات التجزئـة  عامل أو اقل 50 أو اقل 50

 الخــدمـات  عامل أو اقل 100 اقلأو  50

الواقع ... المنشآت الصغيرة جاسر عبد الرزاق النسور،  : مصدر
 5ص ،المرجع السابق التجارب ومعطيات الظروف الراهنة،

حيث نص على ضرورة القضاء على مجمل  ،واعتبر هذا القانون بمثابة دستور
كل الثغرات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتنسيق بين  دالعقبات، وس

  .إنتاجياتها
  : الفرع الثاني
  رـذه المعاييـن هـموقف المشرع الجزائري م

تهميش  إلى ةالتنمويعلى البالد في مسيراتها ة بالسياسات االقتصادية المتعاق تأد
لهذه  دقيق تعريف روفي ظل هذا التهميش لم يتبلو الصغيرة والمتوسطة،المؤسسات 
  .  الفردية المحاوالتد طويل عدا بعض مألالمؤسسات 

برنامج الجزائر عند وضع التقرير الخاص ب تعريف لهذه المؤسسات في لظهر أو
 أنالصناعات الصغيرة والمتوسطة لوزارة الصناعة في بداية السبعينات والذي يرى  نميةت

  :)1(ا يليـبم يزمتت إنتاجيةالمؤسسة الصغيرة والمتوسطة هي وحدة 

                                                
، 2إشكالية تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل مقررات لجنة بازليفى محمد، بلعزور بن علي أل –1

  . 485المرجع  السابق، ص
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 االستقاللية القانونية.  
 عامل 500قل من تشغيل أ.  
  .مليون دينار جزائري 10 بـ إنشاءها قيمةقدر ت -
  .مليون دينار جزائري 15 من بأقليقدر  سنوي أعمالم قتحقق ر -

  :منها عدة الاأشكهذه المؤسسات  وتأخذ
 للجماعات المحلية مؤسسات تابعة.  
 للمؤسسات الوطنية عوفر.  
 مشروعات مختلفة.  
 مؤسسات مسيرة ذاتيا. 

  تعاونيات. 

  .مؤسسات خاصة -
طرحت المؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الخفيفة تعريفا يركز على معيارين هما 

ها حيث تم تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على أنّاليد العاملة ورقم األعمال، 
  .مليون دينار جزائري 10عامل وتحقق رقم أعمال اقل عن  200قل من أمؤسسة تشغل 
الصادر  01/18من خالل القانون  هاتعريفبالجزائري  المشرع بادر 2001 وفي سنة

 )1(القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالمتضمن  12/12/2001في 
من نفس  04نص المادة  إلىوبالرجوع ، )2(معيار العمالة أساسهامتأثرا بعدة معايير 

 هابأنّتعرف المؤسسة الصغيرة والمتوسطة مهما كانت طبيعتها القانونية «: نجدالقانون 
  : الخدمات أو/والسلع  نتاجإمؤسسة 

                                                
، القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطةيتضمن  12/12/2001مؤرخ في  18- 01قانون رقم  -1
  .15/12/2001الصادر في   77ر عدد .ج
، المرجع السابق، تكريس القانون الجزائري لمفهوم  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، اقلولي ولد رابح صافية -2

  . 155ص
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  شخصا 250 إلى 1تشغل من.  
  ال يتجاوز مجموع حصيلتها  أودينار  )2( لياريمالسنوي  أعمالهاال يتجاوز رقم

  .مليون دينار )500(السنوي خمسمائة 
 معايير االستقاللية فيتستو«.  

دد قدرات المؤسسات حرع الجزائري شالم أنلهذه المادة  األولىيتجلى من القراءة 
 .)االستقاللية( رأسمالالصغيرة والمتوسطة من جانب عدد العمال المستخدمين ومن جانب 

وتجدر اإلشارة أن المشرع الجزائري اتخذ من المعايير الثالثة وهي حجم العمالة، رقم 
شرع الجزائري مكيفية تصنيف الالجدول التالي يوضح واألعمال ومجموع األصول، 

  :للمؤسسات
  تصنيف المؤسسات في التشريع الجزائري:  2الجدول رقم  

حجم  رأس المـــال مجموع األصـول
 العمالــة

 المؤسسـة/البيـان

   10ال يتجاوز 
 ماليين دج

 الصـغــرى 10إلى  1من  مليون دج 20قل من أ

  100 -10بين 
 مليون دج

إلى  10من  مليون دج 200قل من أ
50 

 الصـغيــرة

  500-100بين 
 مليون دج

مليار  2 –مليون 200بين 
 دج

إلى  50من 
250 

 المتوسطـــة 

والمتضمن القانون التوجيهي لترقية  01/18القانون رقم  :المصدر
  .المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

االتحاد  محيث قا ،ةبيورواألاللجنة  أقرتهريف الذي عشرع الجزائري بالتالم تأثر
في توصيات  1996بإصدار تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سنة  األوروبي

حيث استخدمت المعايير  ،المؤسسات فبتصنيالمتعلق  1996فريل أ 03ية بتاريخ ضالمفو
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المعايير السابقة  إلى باإلضافة ،السنوية والمداخل األعمالالثالثة وهي عدد العمال ورقم 
 فيهامملوكة وال يوجد  يرغتكون المؤسسة  أنومعناه  ،معيار االستقالليةإليها  ضافي

  . )1(لمؤسسة واحدة أكثر أو %25ق تصويت بنسبة وحق

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  تعريفيمكن السالفة الذكر  فيالتعارمن  اانطالق
يدي العاملة وذات  األعدد معين من  فمجموعة من المؤسسات توظ هابأنّ بصفة عامة

فهي  ،غير معقدة امل طرقستعميى وتظمعين وتتمتع ببساطة هيكلها التن سنوي أعمالرقم 
  .)2(كبيرة وال تكنولوجية مكلفة أموالوال  إداريةدعي توفير مجهودات تال تس

انفراد كل دولة بتعريف خاص للمؤسسات الصغيرة يتضح من خالل ما سبق 
دة من قبل خبرائها عتممع حجم نموها االقتصادي والمعايير الم ىوالمتوسطة بشكل يتماش

دها االقتصادية و ارتفاع موارأانخفاض  مستوى تعكسوتريدها  كل دولة المؤسسة التيلو
  .) 3(والبشرية

بالرغم من  اختالف التعاريف المقدمة لها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  تعتبر
ها حجر الزاوية والركيزة جدارتها بأن توصف من المختصين بأنّ تأثبت ااقتصادي متعامال

الصغيرة والمتوسطة ال لكن مفهوم المؤسسات  .ساسية لمنطلق االقتصاديات العظمىاأل
  .)المطلب الثاني(يكتمل إالّ بالتطرق إلى مفهومها القانوني كذلك 

                                                
، 2إشكالية تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  في ظل مقررات لجنة بازل ،بلعزوز بن علي، أليفي محمد - 1

  .485ص ،المرجع السابق

، المرجع السابق، المؤسسات الصغيرة والمتوسطةتكريس القانون الجزائري لمفهوم ، اقلولي ولد رابح صافية -2
  . 177ص

  .21، ص2010دار الراية للنشر والتوزيع األردن، عمان، إدارة المشروعات، محمد عبد أبو سمرة،  -3
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  :يـب الثانــالمطل
  والمتوسطة ةرـؤسسات الصغيلمل ينوـوم القانـالمفه

الذي دفع  الشيء، االقتصادي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة النطاق مهوفم ىتعد
القانوني، لذلك سنتعرض في  هابرجال القانون للبحث عن أساليب وأطر لبلورة مفهوم

ل األشكا ومختلفإلى التعريف القانوني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،  )الفرع األول(
  .)الفرع الثاني( القانونية التي يمكن أن تتخذها

  :لاألورع ـــالف
  ةــللمؤسسات الصغيرة والمتوسط يالتعريف القانون

المتضمن القانون التوجيهي  01/18من القانون رقم  4نص المادة  إلىبالرجوع 
نجد بأنّها تعرف بغض النظر عن طبيعتها القانونية لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

  :)1(السلع والخدمات إنتاجمؤسسة أنّها 
  عامل 250الى  01تشغل من.   
  500 السنوية حصيلتهاال يتجاوز مجموع  أو دينار ينمليار أعمالهاال يتجاوز رقم 

   .دينارمليون 
 المالية الذمةفي تمتع باستقالل ت.  

المشرع الجزائري في تعريفه للمؤسسات  تأثرنالحظ  ،إلى نص هذه المادةبالنظر 
موجهة لتقديم سلعة أو للمؤسسة على أنها وحدة  الصغيرة والمتوسطة بالمفهوم االقتصادي

، ولم يشر المشرع الجزائري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القانون التجاري )2(خدمة

                                                
  .، المرجع السابق 18- 01قانون رقم  -1
، المرجع السابق، طةتكريس القانون الجزائري لمفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوساقلولي ولد رابح صافية،  -2

  . 127ص
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في القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة  يتمثلبل خصص لها قانونا 
   .)1(والمتوسطة

لمؤسسة العمومية تبلور مفهوم المؤسسة في التشريع الجزائري من خالل تعريف ا
، والقانون المحدد )2(88/01االقتصادية في القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية رقم 

المعدل  )3(88/04للقواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومية االقتصادية رقم 
المتضمن القانون التجاري، وذلك من أجل إبراز العناصر الذاتية المكونة  )4(75/59لألمر 

للمؤسسة المتمثلة في معيار التحكم ومراقبة رأس المال وهو ما يمكن أن يسمى بالتعريف 
أما الطريقة الثانية تعتمد أساسا على طريقة التمييز بينها وبين الهيئات ، )*(االيجابي

   .)**(بالتعريف السلبييمكن تسميته ما األخرى وهو 

                                                
، المرجع السابق، تكريس القانون الجزائري لمفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطةاقلولي ولد رابح صافية،  -1

  .128ص
 1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75يعدل ويتمم األمر رقم  1988جانفي  12مؤرخ في  01- 88قانون رقم  -2

صادر  2ر، عدد .واعد الخاصة مطبقة على المؤسسات العمومية االقتصادة، جوالمتضمن قانون التجاري ويحدد الق
  .1988جانفي  13بتاريخ 

 1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75معدل ومتمم لألمر رقم  1988جانفي  12مؤرخ في  88/04قانون رقم  -3
  .1988جانفي  13، صادر بتاريخ 2ر، عدد.المتضمن القانون التجاري، ج

سبتمبر  19الصادر في  101ر رقم .يتضمن القانون التجاري، ج 1975سبتمبر  25مؤرخ في  75/59 األمر رقم-4
1975.  

  :التعريـف االيجابـي يستند انطالقا على معياريـن - *
من من القانون  02يعتمد على هدف المؤسسة أو الغرض وهذا ما نصت عليه المادة : المعيار الموضوعي  -

القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية االقتصادية، فعرفت المؤسسة بأنها الوسيلة المفضلة إلنتاج المتضمن  88/01رقم 
  .المواد والخدمات وتراكم رأس المال وهذا ما تؤكده المادة التاسعة من نفس القانون

ون ويتمثل في مدى تمتع المؤسسة بالشخصية القانونية وتسري عليها قواعد القان: المعيار الشكلـي -
  .التجاري

المتمثل في المؤسسة العمومية االقتصادية تتميز عن الهيئات العمومية بصفتها أشخاص : التعريــف السلبــي  -**
وللمزيد عد إلى . معنوية خاضعة للقانون العام، المكلفة بتسيير الخدمات العمومية وعن التجمعات والتعاونيات األخرى

  . 47، ص2003دار هومه، الجزائر،  زائري بين النظرية والتطبيق،المؤسسة في التشريع الجرشيد واضح، 
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المؤسسة في الجزائر قد مرت بتسميات عديدة بدءا بالمؤسسة  نإف ،بناء على ذلك
والشركات الوطنية  ،العامة والمسيرة ذاتيا ثم المؤسسة العامة بشكليها الصناعي والتجاري

الجذرية التي  اإلصالحاتفي هذا النظام الجديد الذي يتمثل في نظام  األمربها  واستقر
على المؤسسة معيار العرض الذي تتبعه في نشاطها  أضفتبادرت بها الجزائر حيث 

   .خصية المعنوية واالستقالل الماليالتنمية ومنحها الش تحقيقلمشاركتها في 
 "جوهر"حيث اعتبرت المؤسسة  ،اإلصالحات موجةعزز دور المؤسسة في ظل ت

  .)2(جملة من القوانينالدولة لها  كرستو )1(هذه المرحلة

رجوة منها رغم وتحقق النتائج الم ،تتجاوز هذه المرحلة الصعبة أناستطاعت 
النصوص لقد عرقلت و ،التي كانت تحيط بها الصعبة واالجتماعية) *(الظروف االقتصادية

لمفروضة عليها ن واحد للوصية اآمؤسسات خاضعة في رها بحيث كانت اليالتشريعية تسي
تبقى  ،تدخل الدولة المباشر في تسيرهابف، هايمسير وكفاءاتمن طرف الهيئات المركزية 

   .)3(مجرد وسيلة لتنفيذ قرارات السلطة العامة

لمؤسسات العمومية االقتصادية رقم لد المشرع الجزائري في القانون التوجيهي مع
عامل إنتاج  فهي ،مؤسسة كوحدة اقتصاديةالالمفهوم االقتصادي على  إضفاء على 88/01

                                                
  .49ص المرجع السابق، المؤسسة في التشريع الجزائري بين النظرية والتطبيق،رشيد واضح،  -  1
   02/88ر رقم .مجموعة القوانين التي تتضمنها ج -  2

  .واالقتصادية، المرجع السابقالمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية  88/01القانون 
الصادر في  2ر رقم .يتعلق بالتخطيط، ج 1988جانفي  12المتعلق  بالتخطيط  مؤرخ في   88/02القانون 

  .1988جانفي  13
ر .يتعلق بالصناديق المساهمة، ج 1988جانفي  12يتعلق بصناديق المساهمة الصادر في   88/03القانون 

        .1988جانفي  13الصادر في  2رقم
  .      المتمم والمعدل القانون للتجاري، المرجع السابق  88/04القانون 
 84/17يعدل ويتمم القانون رقم  1988جانفي  12يعدل ويتمم قوانين المالية مؤرخ في  88/05القانون 

  .1988جانفي  13الصادر في  02ر رقم .ويتعلق بالقوانين المالية، ج 1984جويلية  17الصادر في 
أوت سنة  19المؤرخ في  86/12يعدل ويتمم القانون رقم  1988جانفي  12الصادر في    88/06القانون 

  . 1988جانفي  13الصادر في  02ر رقم .بتعلق بنظام البنوك والقرض ج 1986
  .من المؤسسات العمومية كانت مفلسة وتعاني من عجز مالي كبير % 95 - *
  . 109، المرجع السابق، صالجزائري بين النظرية والتطبيق المؤسسة في التشريعرشيد واضح،  -3
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 األمركان  إذ ،الحكومةبموجب قرار من  إنشاؤهايتم  ،لاموسلع وخدمات وتراكم األ
مؤهل قانونا  جهازبناء على قرار  أو ،إستراتيجية أولويةذات  أنشطةيتعلق بتطوير 

 أخرىدرة عن مؤسسات عمومية اقتصادية بناء على قرارات مشتركة صا أوها ستأسيب
عليها في القانون المنصوص  األمواللها شركات رؤوس  تخضعالتي  األشكالوذلك وفق 

المتعلق بتنظيم المؤسسات  01/04 األمرمن  5وهذا ما نصت عليه المادة  التجاري
 683أما انقضاؤها، فيتم وفقا للمواد  .)1(لعمومية االقتصادية وتسيرها وخوصصتهاا
إدماجها مع مؤسسة أو عدة  من القانون التجاري الجزائري، وعند 789و 778و 766و

مؤسسات فيمكن حلها قضائيا، خاصة إذا تعرضت المؤسسة إلى اإلفالس، فيطبق عليها 
  .)2(أحكام القانون التجاري الخاصة بهذا الشأن

رأس مال المؤسسة التأسيسي يكون " أما فيما يخص رأسمالها، فنص على أن
 657في القانون التجاري المواد  حسب األشكال المنصوص عليه "مكتتبا ومدفوعا بكامله

  .690و 681، 688

تتخذها المؤسسة العمومية  أننص أيضا على األشكال القانونية التي يمكن كما 
شركات ذات مسؤولية محدودة، تتمتع باألهلية وإما االقتصادية، وهي إما شركات مساهمة 

القانونية الكاملة وتشترط وتتعاقد وفقا لقواعد التجارة واألحكام التشريعية المعمول بها في 
 88/04من القانون  2مجال االلتزامات المدنية والتجارية، هذا ما نصت عليه المادة 

  .)3(المعدل للقانون التجاري

                                                
المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية االقتصادية وتسيرها ، 2001أوت  20المؤرخ في  01/04األمر رقم  -1

  .  2001سنة  47ر عدد .، جوخوصصتها
  . 103السابق، ص، المرجع قالمؤسسة في التشريع الجزائري بين النظرية والتطبيرشيد واضح،  -2
المعدل للقانون التجاري ويحدد القواعد الخاصة المطبق على  ،1988جانفي  12المؤرخ في  88/04القانون رقم  -3

 25المؤرخ في  08- 93المعدل للمرسوم التشريعي رقم  1988جانفي  02ر عدد .ج المؤسسات العمومية االقتصادية،
  .1996بر ديسم 09المؤرخ في 96واألمر رقم  1993افريل 
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حتى في األمر رقم  نص يعرف فيه المؤسسة أوأي بند لم يدرج المشرع الجزائري 
من  03/1في المادة  تمحاولة له في هذا الصدد كان وأول ،)1(متعلق بالمنافسة 75/06

أي كانت  اأو معنوي اطبيعي اشخص التي اعتبرتهاالمتعلق بالمنافسة  )2(03/03 مرق األمر
هذا التعريف ال يمكن اعتباره  ."طبيعته يمارس بصفة دائمة نشاطات اإلنتاج والخدمات

رع لشرح بعض المصطلحات المش أورده ريفا كامال للمؤسسة بل هو تعريف ضيقتع
  .)3(المتضمنة في قانون المنافسة
بالمفهوم االقتصادي ال القانوني  تأثرالمشرع الجزائري  نأيمكن الجمع بالقول 

 )4(متوسطة بالشخصية القانونية أوللمؤسسة الخاصة سواء كانت صغيرة  يعترفكونه لم 
  .كما فعله للمؤسسات العمومية االقتصادية

ع الجزائري لم يشر الى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القانون المشر نأ رغم
وجعلها تنظيما  ،01/18وهو القانون رقم  خاصا بها خصص لها قانوناإالّ أنّه  ،التجاري

ه عززها نّأورغم  ،وإنشائهاها ريلطبيعتها المتميزة بسهولة تس  انظرا ربم ،قائما بحد ذاته
    .  )5(لم يعترف لها بالشخصية القانونية هنّأ إالّ االستقاللية بعنصر

المتعلق بالقانون التوجيهي للمؤسسات الصغيرة  01/88القانون  نعلى العموم، فإ
والمتوسطة قد عرفها بصفة عامة، وذكر التدابير الالزمة والمساعدة لدعمها وترقيتها 

ها وبما أنّ .من نفس القانون 11ما نصت عليه المادة  هوللمشاركة في التنمية االقتصادية و
عليها القيد في السجل التجاري ومسكها للدفاتير وحدة إنتاج للسلع والخدمات يتعين 

  .الخ، وأخضعها بصفة أساسية للقانون التجاري والقانون المدني.....التجارية
                                                

  .1995جانفي  25، صادر في 9ر، عدد.يتعلق بالمنافسة، ج 1995جانفي  215مؤرخ في  06-95األمر رقم  -1
  . 20/07/2003الصادر في  43ر عدد .ج يتعلق بالمنافسة، ،2003جويلية  19مؤرخ في  03/03األمر رقم  - 2
، المرجع السابق، ات الصغيرة والمتوسطةتكريس القانون الجزائري لمفهوم المؤسساقلولي صافية تكريس،  -3

  . 128ص
  . 129المرجع نفسه، ص -4
  .المرجع نفسه، نفس الصفحة -5
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 إحدىعند مزاولتها لنشاطها االقتصادي تتأخذ المؤسسة الصغيرة والمتوسطة 
لمتمثلة وا من التقنين التجاري الجزائري 544ة المنصوص عليها في المادة األطر التالي
هو  )1(المحدودة أو شركة التوصية باألسهم ةالتضامن أو شركة ذات المسؤوليفي شركة 

  .)الفرع الثاني(في ما سنحاول التعرض إليه 

  :يــانــرع الثــالف

  ةــرة والمتوسطـات الصغيـة للمؤسسـالقانوني الـاألشك

يفرض عليها اتخاذ  إذ ،يتدخل القانون في تنظيم عمل المؤسسة عند مزاولة نشاطها
جله أأنشئت من والغرض الذي  تأسيسهاالقانونية حسب موضوع  األشكالشكل من 

 من القانون التجاري الجزائري 544وذلك ما نصت عليه المادة  تأسيسهافي عقد  والمحدد
  .»لشركة إما بشكلها أو موضوعهاليحدد الطابع التجاري «

للعبور  تأشيرةلها  ويمنح ،والمتوسطة في الواقعغيرة يجسد القانون المؤسسة الص
مما يجعلها  ،اعتبرها وحدة اقتصادية إذ ،الوجود القانوني إلىمن الواقع االقتصادي 

  .)2(ماتالكتساب الحقوق وتحمل االلتزاصالحة 

نجد شركة  إذ ،اعتمدنا على معيار الملكية إذاصنفين لى إيمكن تصنيف الشركات 
الشركة المساهمة  والمتمثل فيا مهمع شكل ثالث وهو مزيج بين ،والـاألموشركة  األفراد

  .)3(ذات المسؤولية المحدودة

                                                
،  الملتقى "م لسياسة التشغيل.و.التنمية المحلية وتفعيل سياسة التشغيل في دعم المؤسسات ص"ايت وازو زينة،  -1

الوطني الثاني حول الظروف االقتصادية لمؤسسة وأثرها على عالقات العمل في التشريع الجزائري، جامعة جيجل، 
  .  37، ص2010مارس 

، المرجع السابق، تكريس القانون الجزائري لمفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطةإقلولي ولد رابح صافية،  -2
  .130ص

  . 40، المرجع السابق، صإدارة المشروعاتمحمد عبد أبو سمرة،  -3
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     رادــاألفة ـشرك-1

شكل من هذه  تتخذاألشكال القانونية وقد وتمثل أقدم  ،صأشخاوهي التي يمتلكها 
  :األشكال

صاحب الشركة في هذا النوع القانوني للمؤسسات عادة  يأخذ :الشركة الفردية-أ
سم ببساطة وتت ،دراتهاإوالسيادة المطلقة في  الكاملة المسؤوليةر والمدير وله يسمال صفة

، وإذا كانت الشركة يرات وتوفير عددا من البدائل لهامع كل التغ التأقلمو إنشائها إجراءات
وهذا " مؤسسة ذات الشخص الوحيد" مى هذه الشركةستضم شخص واحد كشريك وحيد ت

  .من القانون التجاري الجزائري 564ما تضمنه نص المادة 
 وإدارتهايشتركون في ملكيتها  أكثر أوشخصان يؤسسها  :شركة التضامن-ب

ة التاجر على كل الشركاء من الناحية القانونية وتضفى صف ـاناوعنو ـاويكون لها اسم
  .  )1(الغير أماموبالتالي يعتبرون في نظر القانون متضامنين عن ديون الشركة 

تتكون هذه الشركة من نوعين من الشركاء من حيث  :ةالبسيط صيةشركة التو-ج
فهم وشريك أو شركاء بمسؤولية محدودة  كاملة مسؤوليةبشركاء  أوالمسؤولية شريك 

  .اإلدارةيجمعهم المال وال تجمعهم المسؤولية وال 
 نأ إالّ ،الشركة شركة التوصية البسيطةتشبه : باألسهمالتوصية  شركة - د

يمكن التداول  ،متساوية العدد أسهم صغيرة القيمة أوحصص الشركاء تكون على شكل 
 أراد إذاوالتنازل عنها بدون موافقة بقية الشركاء وهذا ما يمنح فرصة لمواصلة البقاء 

  .حدهم االنسحابأ

                                                
للشركاء بالتضامن صفة التاجر وهم مسؤولون من «: ج على أنّه.ت.من ق 551نص الفقرة األولى من المادة  - 1

  .»غير تحديد وبالتضامن على ديون الشركة
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ولها عيوبها  ،وكذا المبادرة اإلدارةبسهولة التكوين وحرية  شركة األفراد تتسمو
ارتباط عمر في و ،لكامن طرف المتعسفية في السلطة التي قد تكون  أساساالمتمثلة 

  .  مشكل التمويل وصعوبة الحصول على مداخيل لتطويرهافي  وأخيراالشركة بحياة مالكها 
   والـة األمـشرك - 2

تقوم أساسا على االعتماد المالي، وتعد و ،شركات األفرادل اتعتبر امتدادا وتطور
كما أن  شركة المساهمة النموذج األمثل لهذا الصنف من الشركات يستمد من رأس مالها،

مسؤولية الشريك في هذا النوع من الشركات مسؤوليته محدودة بحدود الحصة التي قدمها 
إجراءات  عيب عن هذا النوع تعقيديو ،يخسر أكثر منها أنوال يمكن له ، )1(في الرأسمال

  . خبرة فنية وقانونية إلى نحاجة المؤسسييتأسيسها و

  شركة ذات المسؤولية المحدودة  - 3
تتمثل في  إضافيةبميزة  األموالوشركة  األفرادتمثل هذا النوع جمع بين شركة 

 األعلىد حوغالبا ما تحدد التشريعات ال ،السماح بزيادة عدد الشركاء وتحديد مسؤوليتهم
  .النشاط مجاالتو والرأسمال  ،للشركاء

 مالءمة األكثرهو  )مسؤولية المحدودةشركة ذات ال( األخيرهذا النوع  أن إلى نشير
  .مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

  المؤسسة الصغيرة والمتوسطة شركة ذات مسؤولية محدودة - أوال
من الشركاء  اضم عددا محدودي اقانوني اإطار ةالشركة ذات المسؤولية المحدود تعد

في حدود ما قدموه من  إالّ ،لتاجر وال يسألون عن ديون الشركةة اون صفسبتال يك
  .)2(مالهارأسفي  حصص

                                                
، 2003عكنون، الجزائر، ، ديوان المطبوعات الجزائرية، بن ، شركات األموال في القانون الجزائرينادية فوضيل -1

  .141ص
منشورات القانون التجاري، األعمال التجارية، التجار، الشركات التجارية، محمد فريد العريني، محمد السيد الفقي،  -2

  . 523، ص2010الحلي الحقوقية، لبنان، 
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صغار المستثمرين الذين هم يات جلتلبية حا مالءمة أكثرئص تجعلها تتميز بعدة خصا
مال  رأسال تحتاج الى  أنها إذ ،المساهمة شركات لتأسسالمعقدة  اإلجراءاتعن  ىنغ في

أي ال أسهمهم، ومسؤولية الشركاء محددة كذلك بقيمة  ،ال يزيد عن مبلغ معين إذضخم 
 إدارة أن إذ ،رهاييتسو تأسيسها سهولةذلك  إلى أضف، يةنامالتضوجود للمسؤولية 

  .)1(متخصصة بإدارة يستعينون أوحد الشركاء أالشركة يتوالها 

محدودة فيها مسؤولية الشركاء  أنالشركة ذات المسؤولية المحدودة  أهم ما يميز
 ما في حدود إالّمتد الخسارة فال ت ،مال الشركة رأس في بمقدار الحصة التي قدموها

التجاري من التقنين  1فقرة  564المادة  إليه أشارتوهذا ما  ،من حصص )2(قدموه
تؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحدا «الجزائري التي جاء فيها 

  . »صصحمن  في حدود ما قدموه إالّ  لون الخسائرال يتحم أشخاصوعدة 

 عرفترة ون شركة مصغّيكو نأفبموجب هذه المادة يستطيع شخص بمفرده 
عدد الشركاء عن شريك واحد يكونون شركة متوسطة وتعرف باسم  زاد وإذا )E.U.R.L(ـب

(S.A.R.L).  

لعدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة  أقصىع حدا ولقد وضع المشر
 ىقصاألزاد عدد الشركاء عن الحد  فإذا ،يزيد هذا العدد على عشرين شريكا أالّ فاشترط

وفي حالة عدم قيام  ،شركة مساهمة إليتغيير شكل الشركة  إجراءاتيجب عليهم اتخاذ 
مال  رأس أيضاد كما حد .)3(جب حل الشركةجل سنة وأفي  اإلجراءالشركاء بهذا 

                                                
  . 46، المرجع السابق، صإدارة المشروعاتمحمد عبد أبو سمـرة،   -1
  .27، المرجع السابق، صاألموال في القانون الجزائري ، شركاتنادية فوضيل -2
  . من التقنين التجاري الجزائري  590نصت على ذلك المادة  -3
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ويقسم  ،دج100.000 عن يقل هذا الحد أنال يجب  إذذه النوع من الشركات هل يالتأسيس
  .)1(دج1000قل مبلغ الحصة عن يلى حصص متساوية بين الشركاء وال إ الرأسمال

 أقصىر حدا لم يقرلكنه  ،من الشركات النوعهذا  لرأسمال أدنىحدا المشرع وضع 
الشركات يكون قد قصر هذا النوع من فقد ن فعل وإ ل ذلك،يفع أنوكان ينبغي عليه  له

  . )2(شركة مساهمة إلىعملية تحويلها  وييسر، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على

سؤولية مركات ذات المسؤولية المحدودة الفي الشالجزائري ع المشر كرس
تجاه الغير عن القيمة المقدرة  التأسيسللشركاء لمدة خمس سنوات من تاريخ  يةنامالتض
من  2فقرة  568ت عليه المادة وهذا ما نص، )3(الشركة تأسيس عندصص التي قدموها للح
  .الجزائري تقنين التجاريال

 يمكن إذ  يرها،يتس أيضار سيكما  اتالنوع من الشرك هذا تأسيسع المشر يسر
 )4(ارهم خارج عن الشركاءيطبيعيين ويجوز اخت أشخاصعدة  أومن قبل شخص  إدارتها

  .كيان الشركةوهذا ال يؤثر على ، )5(الحق بعقدبعد ذلك  أو التأسيسعند  إما

 أكثرعزل المدير بقرار عادي من طرف الشركاء الممثلين  إمكانيةعلى  أيضا أكد
كما نظم حق ، )6(الجزائري تقنينمن ال 579الشركة حسب نص المادة  رأسمالمن نصف 

التقنين  من 570كده المادة ؤإلى الورثة وهذا ما ت نقلها بالتركةالتنازل عن الحصص، 
 .)7(التجاري الجزائري بشرط عدم وجود بند معارض لذلك في العقد التأسيس للشركة

                                                
  .من التقنين التجاري  566نصت عليه المادة  -  1
المرجع ، الشركات التجارية –التجاري اإلعمال التجارية التجار  القانونمحمد فريد العريني ومحمد السيد الفقي،  - 2

  . 541السابق، ص
  .41المرجع السابق، ص شريكات األموال في القانون الجزائري،نادية فوضيل،  -  3
  .من التقنين التجاري الجزائري  576/1نص المادة  -  4
  .   من التقنين التجاري الجزائري  576/2نص المادة  -  5
  .   64المرجع السابق، ص شريكات األموال في القانون الجزائري،نادية فوضيل،  -  6
  .من التقنين التجاري الجزائري 570/2المادة  -  7
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وبهذا يستمر وجود المؤسسة المصغرة وتداولها بين أفراد العائلة الواحدة وتصبح بعد 
  .مرور األزمنة رمزا لها

مدى تطابق خصائص الشركة ذات المسؤولية المحدودة بنوعيها يتضح مما سبق 
ذات الشخص الوحيد أو متعددة الشركاء مع طبيعة القانونية للمؤسسة الصغيرة  مؤسسة

والمتوسطة، وتعد الشكل القانوني الذي يفرض نفسه على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
  . والتمويل رمن زاوية التأسيس والتسيي

  باألسهممؤسسة الصغيرة والمتوسطة شركة توصية ال - ثانيا
مسؤولية  نومسؤولييمتضامنين  :نوعين من الشركاءتضم شركة التوصية باألسهم 

  .)1(اإلدارةولين موصين خارجين عن غير محدودة ومم

 لشركة مسؤولية شخصية غير شركاء متضامنون مسؤلون عن جميع ديون ا
  تضامنعلى وجه الو محدودة

 2(رأس المالبقدر الحصة التي قدموها في  شركاء موصون تتحدد مسؤوليتهم(    .  

 Les( من الشركاء المتضامنين األولالنوع  أنيتبين لنا  من خالل هذا،

commandités ( كالشركاء في شركة التضامن لهم نفس المركز القانوني من حيث هم
وال يمكنهم التنازل عن  ،من حيث اكتساب صفة التاجر والتضامنيةالمسؤولية الشخصية 

ذون كل القرارات التي تخص كل ويتخ مباشرة في تسير الشركة، ويتشاركون ،حصصهم
وذلك حسب القانون  الخ.... مالية  أواقتصادية  أوكانت اجتماعية  سواءالمؤسسة  جوانب

                                                
  .181، ص2006قصر الكتاب، البليدة،  الوجيز في شرح القانون التجاري الجزائري،أكمون عبد الحليم،   -1
المرجع  تجارية،القانون التجاري األعمال التجارية، التجار، الشركات المحمد فريد العرني، محمد السيد الفقي،  -2

  .498السابق، ص
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التجاري  من التقنين 4مكرر  563وهذا ما نصت عليه المادة  األساسي للشركة،
  .)1(الجزائري

هم الشركاء  ،)Les commanditaires( الشركاء الموصونمن النوع الثاني  ماأ
 أموالهم إلىالذين تتحدد مسؤوليتهم بقدر حصصهم فقط عن ديون الشركة وال تتعداها 

يمكنهم التنازل عن حصصهم  هأنّذلك  إلىأضف . الخاصة وال يكتسبون صفة التاجر
ال يمكنهم القيام ف )2(  (Les bailleurs de fonds)للمال فقط  يعتبرون مقدمونة وهم يالمال

من القانون التجاري  5/1مكرر  563المادة  تهأكدالخارجي للشركة وهذا ما  ربالتسيي
مل تسير خارجي جم بأييقوم  أن يوصال يمكن للشريك الم.... «على  صنفتالجزائري 

وصي بالتضامن مع المخالفة عليه ان يتحمل كشريك الموفي حالة  ،ولو بمقتضى وكالة
  .».....عمال الممنوعة ديون الشركة والتزاماتها المترتبة على األالشركاء المتضامنين 

صي الغير الذي يتعامل مع الشريك المون يحمي أ أرادالمشرع  أنيفهم من ذلك 
ويتم  ،هو شريك متضامن الموصيالشريك  أنغش فيعتقد في  رحتى ال يقع هذا الغي

   .)3(التعامل على أساس هذا االعتقاد

 نيها تضم شركتلشركاء ال يعني ذلك إنّوجود نوعين من ا نألى إن نشير أيجب 
اختالف في النظام القانوني الذي يحكم كل فريق من الشركاء مع بل هي شركة واحدة 

 ةالصغيرمؤسسات لالنموذج األمثل ل تجعلها مميزات ةتتميز هذه الشركة بعد، )4(فيها

                                                
  .»....تتخذ القرارات وفق الشروط المحددة في القانون األساسي«:  4مكرر  563نص المادة  - 1

  .  135المرجع السابق، ص م،..ص.تكريس القانون الجزائري لمفهوم مإقلولي ولد رابح صافية،  -2
  .184المرجع السابق، ص الجزائري،الوجيز في شرح القانون التجاري أكمون عبد الحليم،  -3
- 299، ص1992، دار النهضة العربية، جمهورية مصر العربية، القاهرة، الشركات التجاريةسميحة القليوري،  -4

300  .  
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 مانلخصها في أنويمكن ، )1((PMI)الصغيرة والمتوسطة والصناعات  (PME)والمتوسطة 
 :يلي

 في  ـاغالب، وعددهم، ويكون هذا تجمع الشركاء المتضامنينالمسؤولية التي  نوعية
ية بل تقوم على الثقة ربح ات مالية،ارعلى اعتبتقوم ال ت الصغيرة التي المؤسسا

  .الصداقة أوابة الشركاء وتجمعهم صلة القرالمتبادلة بين 
 ولون ومسيرون عن الذين هم مم ،مكانة الشركاء الموصين في مثل هذه الشركات

وهذا ما يتناسب مع المؤسسات  ،التدخل في القرارات الداخلية للمؤسسة بعد دون
ال من جهة ومن جهة فعوال) داخل العائلة(تحافظ على التسيير السري  إذ ،العائلية
  .ا يساعدها على التجديد والتوسيعمتمويل ملتتحصل على وسائل ل أخري

  ذلك الستعمالها وإمكانية اللجوء إلى الهيئات المصرفية للحصول على موارد مالية
      .  للمسؤولية التضامنية للشركاء كعامل ومبرر يزيد من مصدقتيها نحو هذه الهيئات

  الصغيرة والمتوسطة شركة تضامنالمؤسسة - ثالثا
شركة التضامن من أهم أنوع شركات األفراد وقد سميت بشركة التضامن بسبب 

وتقوم على اعتبارات  ،غير المحدودة عن ديون الشركة متضامن الشركاء ومسؤوليته
أو عالقة قرابة أو نسبة أو صداقة (شخصية لما تجمع بين شركائها عالقات عائلية 

ائري نستخلص من التقنين التجاري الجز 563الى  551بالعودة الى المواد . )2()مصاهرة
المشرع على إبراز  صوقد حر ،ها شركة أشخاص تقوم على عالقات شخصيةأنّ

ذا الشكل من أشكال الشركاء وهي المسؤولية المطلقة ـالجوهرية التي تميز ه الخصيصة

                                                
المرجع السابق،  لمفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تكريس القانون الجزائرياقلولي ولد رابح صافية،  -1

  . 136ص
  .156المرجع السابق، ص الوجيز في شرح القانون التجاري الجزائري،الحليم، أكمون عبد  -  2
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بل  لمقدمة،عند قيمة الحصص ا التي ال تتوقف ،ة للشركاء عن ديون الشركةيوالتضامن
  . )1(هم المالية الخاصةتطول حتى أموالهم وذمم

بل نص على  ،لشركةل يالتأسيسمال  رأس في األدنىولم يحدد المشرع الحد 
 شركات التضامن كإطار قانوني إالّ ال تصلح وبهذا، نقدية أوة يينكون الحصص ع إمكانية
ها ال تفي بمتطلبات المؤسسات االقتصادية ألنّ سات االقتصادية ذات الحجم الصغير،للمؤس
 مالئمةأكثر  هاوهذا ما يجعل أساسا على االعتبار الشخصي،وذلك نظرا لقيامها  ،)2(الكبيرة

المنافس العنيد لشركات ذات  وفي نفس اإلطار تعد ،للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
   .)3(المسؤولية المحدودة

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .من التقنين التجاري الجزائري 551/1المادة  -  1
  .159المرجع السابق، ص الوجيز في شرح القانون التجاري الجزائري،أكمون عبد الحليم،  -  2
المرجع السابق، لمفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،  تكريس القانون الجزائرياقلولي ولد رابح صافية،  -  3

  .138ص
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الدول جهودا معتبرة بغرض النهوض بهذا  الكثير منالجزائر على غرار بذلت 
االقتصادية واالجتماعية والسياسية ضعيتها القطاع الذي يعتبر الحل األكثر تناسبا مع و

، وذلك نظرا لسهولة شابةالبطالة وامتصاصها وتشجيع المبادرة والمواهب ال مشكلةل حل
تأسيسها، لذلك  كرس المشرع الجزائري العديد من النصوص التشريعية  ةومرون يفهاتك

، ال على الذاتغالق من ثقافة االن ،-ة هيكلياالمختلّ-التي أخرجت المؤسسة االقتصادية 
بحيث كانت بمثابة مستوردة، هزة لى تكنولوجيات جابما يحدث بالمحيط، تعتمد عتعبث 

 إلى أناستمر بها الحال لقد واالقتصادية، تنمية وليست أداة لتحقيق ال، اقتصادية محميات
الية الدولية للحصول على مالمفاوضات مع المؤسسات ال أت تفاقمت األزمة الجزائرية وبد

الهيكلية وتحقيقا  ةلبرامج التصحيحيا لتجسيدومساعدات ائتمانية، وكان على الجزائر لزوما 
لالستقرار االقتصادي، إصدار قوانين أكثر صرامة تعكس بداية التوجه الحقيقي نحو 

السوق وتهيئ اإلطار العام لخصوصة المؤسسات العمومية، والتخلي عن نظام اقتصاد 
ن، قانون ومن أهم هذه القواني ،االقتصاد المخطط لفسح المجال أمام المبادرات الخاصة

المعاملة نفس الذي منح ) 1(رضقالمتعلق بالنقد وال 1990أفريل  14المؤرخ في  90/10
لمؤسسة الجزائرية سواء كانت عمومية أو خاصة، وهكذا يكون قد فتح األبواب على ل

تشجيع  بقصدقوانين صدار وتوالت إ ،ها أمام المؤسسات الصغيرة الخاصةيمصرع
قر المزيد من المساواة بين أالذي  1993وتحرير االستثمار منها قانون االستثمار لسنة 

                                                
  .1990أفريل  18صادر في  16ر عدد .يتعلق بالنقد والقرض، ج 1990أفريل  14مؤرخ في  90/10قانون رقم  -1
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وكالة ترقية ودعم نص على إنشاء كما  ،)1(المتعاملين االقتصاديين الخواص واألجانب
تسهل اإلجراءات الخاصة بانطالق المشاريع وكما حدد مجموعة التي  ،(ANDI)االستثمار

لخاصة بالمؤسسات الصغيرة المتوسطة، ولكنه تم إلغائه االعفاءات امن الحوافز و
لترقية وتحسين  انفسا جديد الذي أعطى) 2(2001واستبداله بقانون االستثمار الجديد لسنة 

األجنبية، ولم يقف المشرع والمحيط اإلداري والقانوني لتشجيع االستمارات الوطنية 
الجزائري عند هذا الحد، بل أصدر أول قانون خاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

بابه األول المبادئ العامة التي عرفت المؤسسة   تضمن فيالذي  01/18يتمثل بالقانون 
تدابير المساعدة والدعم لترقيتها في الباب الثاني منه ، تناول غيرة والمتوسطةصال
إلنشاء، االستغالل، ترقية المناولة وتطوير منظومة االعالم االقتصادي حول المؤسسات ا(

ولتعزيز مكانة . حكام الختاميةاأل، أما في الباب الثالث تناول )الصغيرة والمتوسطة
 هاالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة اتخذ لها المشرع الجزائري آليات كفيلة بتدعيم

توضيح مصادر تمويلها سنحاول يه في المطلب األول، كما ذا ما سنتطرق إلها وهوتنظيم
  ).المطلب الثاني(

  : المطلــــب األول
  االطار التنظيمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

عرف قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائري تحوالت نوعية سببها 
 12/12/2001بتاريخ  صدور القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

  .امة في مسار هذا القطاعهنعطاف االذي يعد نقطة 

                                                
ر عدد .يتعلق بترقية االستثمار، ج 05/10/1993مؤرخ في  12-93من المرسوم التشريعي رقم  3أنظر المادة  -1

  .1993لسنة  64
الصادر في  47ر عدد .المتعلق بتطوير االستثمار، ج 2001أوت  20الصادر في  01/03المرسوم التشريعي رقم  -2

  .2001أوت  22
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حدد من خاللها اإلطار القانوني والتنظيمي الذي تنشط فيه المؤسسة الصغيرة 
والمتوسطة ولم يتوقف المشرع الجزائري عند هذا الحد بل وضع مجموعة من اآلليات 

  ).الفرع األول(لمرجوة منه من أجل تحقيق تنمية هذا القطاع وبلوغ األهداف ا
جاء هذا القانون التوجيهي ليجد حلوال للعديد من االشكاالت التي تواجه المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة خاصة أن الهدف من وضع هذا القانون هو تحسين محيط االستثمار 

يرة الداخلي واالجنبي المباشر والمساهمة في تحرير المبادرات الخاصة، إالّ أن هذه األخ
حقيقة تعكس الصورة السياسية المنتهجة من قبل السلطات العمومية  متجد دائما نفسها أما

اإلجراءات وأشكال الدعم التي نصت عليها : والتي تسير في واقعين متناقضين هما
وتنظيمها من جهة، ومن جهة أخرى، عدم مالئمة وتكيف  هامختلف القوانين النشاء

ما يستدعي وجوبا ايجاد اجراءات جديدة تتماشى أكثر مع التطورات  وهوالمحيط اإلداري 
  ).الفرع الثاني(الراهنة المحيطة بهذا القطاع 

  :الفـرع األول 
  آليات تدعيم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر

بادرت الجزائر إلى إنشاء وزارة خاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف   
  .الصغيرة والمتوسطة، كما أسست العديد من الهيئات المدعمة لهاتشجيع المؤسسات 

  وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة - أوال
خاصة  ،استمرت الجزائر في سياستها المدعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

بقوة وشجاعة عدة  ،متعامليهالذي دخل  الخاص الصناعي عند مالحظة بروز القطاع
ومن  ،)1(مستوى المؤسسات ومحيطها فروع نشاط رغم الضغوط المختلفة المعاشة على 

تشرف على المؤسسات الصغيرة ليا عهيئة  إنشاءهنا خطت الجزائر خطوة تتمثل في 
  .والمتوسطة

                                                
  .  3، ص2002أكتوبر  30وزارة الصناعة " تاريخ الصناعة الجزائرية "الهاشمي جعبوب، رسالة وزير الصناعة،   -  1
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 رةللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزا االجزائرية قطاع الحكومةفردت بذلك أ
ة مكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتدوزارة من 1991كانت في حيث  ،خاصة بها

 1993سنـة الصغيرة والمتوسطة والصناعـات  وزارة المؤسسات إلىثم تحولت 
  : )1(طلع بالمهام التاليةضوت

 تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.   
  والمتوسطةتقديم الحوافز والدعم الالزم لتطوير المشروعات الصغيرة.  
  الحلول لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إيجادالمساهمة في.  
 للمستثمرين في هذا  األساسية اتالالزمة وتقديم المعلوم اإلحصائيةالنشرات  إعداد

   .النوع من القطاع
 االقتصادي للمؤسسات الصغيرة  التأهيللقطاع وتجسيد برنامج اترقية لسياسة  نيتب

  .والمتوسطة وتحديثها والرفع من تنافسيتها 
طير ومراقبة قطاع المؤسسات أشكل فعال في توجيه وتبو هذه الوزارة تساهم

  :، وفي هذا اإلطار أنشئت عدة هيئات متخصصة منهاالصغيرة والمتوسطة
  ـل المؤسسات الصغيرة والمتوسطةتمشا - 1

دعم وتسيير  إلىتهدف  ناستقبال مؤقتة موجهة للمنشئيهي عبارة عن هياكل 
عليه من  ينطويبما  اإليواءق المؤسسات  وذلك من خالل توفير محاالت ظروف انطال

وهي كذلك مؤسسات  ،)2(دة محدودةالخدمات الضرورية كوسائل االتصال وغيرها لم
 .)3(اليمل التمتع بالشخصية المعنوية واالستقالت طابع صناعي وتجاري تعمومية ذا

                                                
يحدد صالحية وزير المؤسسات والصناعات  2000جويلية  11مؤرخ في  190-2000مرسوم تنفيذي رقم  - 1

  .2000جويلية  16، صادر في 42ر، عدد.الصغيرة والمتوسطة، ج
 حاضنات األعمال النفسية كآلية لدعم االبتكار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،أحمد طرطار، سارة حليمي،  -  2

  . 4، صالمرجع السابق
  .31المرجع السابق، ص إستراتيجية البنك في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،عمران عبد الحكيم،  -  3
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ويمكن  2001ديسمبر  12المؤرخ في  01/18من القانون  12لنص المادة طبقا  أنشئت
   :)1(التالية األشكالاحد  تأخذ أن

  ة ـنـالمحض –أ
 .ل الخدماتاهيكل دعم يتكفل بأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مج

فالمؤسسة تكون بحاجة  ،نظاما حديثا نسبيا يعتبر ننظام المحاض أن إلىويجب ان نشير 
لى حضانة من قبل مؤسسة حاضنة توفر لها مقومات االنطالق لتفادي فشلها إة سام

  .المبكر
بداية نشأتها  فيخاصة  مؤسساتهالنقص الخبرة والتكنولوجيا في  اونظر ،فالجزائر

 ن الحاضنةأتماما درك نالمشاتل، و على 2001لسنة  01/18 مرقالقانون نص 
)incubateur (تصبح مشتلة  أند المؤسسة في مرحلة االنطالق قبل نهي التي تسا
)Pépinière (يحذو المشرع الفرنسفي ذلك  المشرع الجزائري حذا وتجدر اإلشارة أن 

 .  )2(أيضا نضبها دور المحا وأناطل تاعتمد على المشا الذي

  : ورشة الربط  – ب
الصناعات الصغيرة هيكل دعم يتكفل بأصحاب المشروعات في قطاع  عبارة عن

 إنشاءحول  إداريةوتقديم لهم معلومات  ،والمهن الحرفية من حيث توجيهم بشكل عام
  . الخ ...  ،الموقع ،المؤسسات
   اتـزل المؤسسـن – ج

أصحاب المؤسسات المنتمين إلى ميدان البحث هيكل دعم يتكفل ب عبارة عن
  .والتطوير

                                                
ر .ج 25/02/2003المتضمن القانون األساسي لمشاتل المؤسسات المؤرخ في  03/78مرسوم تنفيذي رقم  - 1

  .2003الصادر في  13العدد
المتوسطة حول مكانة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر متوفرة مقال لميدر لوزير مؤسسات الصغيرة و - 2

  .13/04/2011 التحميل تاريخ www.pme.art:dz.org على الموقع 
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  :)1(هداف التاليةلتحقيق األل تشكال الثالثة من المشاتسعى هذه األ 
  ياتالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع المحيط المؤسس زرتآشكال أتطوير.  
 ية االقتصادية في مكان تواجدهاكالمشاركة في الحر.  
 ع المبتكرةيز المشاروتشجيع بر.  
  للمنشئ المرافقة من قبل هذه المشاتتقديم الدعم  .  
 فضلتشجيع المؤسسات على التنظيم األ.  
 التحول في المدى المتوسط الى عامل استراتيجي في التطور االقتصادي .  

  :)2(ل بالوظائف التاليةتالمحددة تتكفل هذه المشا أهدافهاطار إوفي 
 استقبال واحتضان ومرافقة المؤسسات الحديثة النشأة لمدة معينة.  
 المحالت التي تتناسب واحتياجات نشاطات المؤسسات ريجاإتسيير و.  
  والتجاري اإلداريتقديم الخدمات المتعلقة بالتوطين.  
  الي مي والباسحارات في الميدان القانوني والمشالخاصة واالست اإلرشاداتتقديم

نيات التسيير خالل مرحلة دة على التكوين المتعلق بمبادئ تقوالتجاري والمساع
 .عوالمشر إنضاج

حيث  ،الواقع أرض ل علىتالمشاهذه تجسيد  وتمفي عمل مشتلة ت 14إنشاء  تم
على العديد من  ةموزعوهي  )3(شاريعفكار المأاستقبال واحتضان وتدريب حاملي مجال 

   .الواليات
  
  

                                                
  .، المرجع السابق03/78مرسوم تنفيذي رقم  -  1
  .المرجع نفسه -  2
، الملتقى الدولي محيط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دراسة حالة الجزائر ترقيةبلغنو سمية، .موسوس مغنية وأ -3

، 2006افريل 17/18حول متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، جامعة شلف، يومي 
  .1096ص
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  مراكز التسهيل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة - 2
مؤسسات عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل هي 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذا مساعدة حاملي المالي، وتقديم إجراءات إنشاء 
المتعلق  01/18من القانون  13للمادة  اوأنشأت تطبيق ،المشاريع وإعالمهم وتوجيههم

بالقانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وحددت الطبيعة القانونية لهذه 
   .25/02/2003في المؤرخ  03/79المراكز ومهامها بالمرسوم التنفيذي رقم 

  :)1(هداف التاليةاأل قيقلى تحإكز التسهيل اتسعى مر
 المؤسسات والمقاولين ئيوضع شباك يتكلف مع احتياجات منش.  
 تطوير ثقافة المقاولة.  
  ة لدى الوزارة الوصيةأبدعم الصناديق المنش تحضيتسيير الملفات التي .  
  المشاريعتشجيع تطوير التكنولوجيا الجديدة لدى حاملي.  
وخلق جو التبادل  مؤسساتهم، إنشاءمرافقة المؤسسات وحاملي المشاريع في  -

مؤسسات االستشارة وع ومراكز البحث وشركات يواالتصال بين حاملي المشار
  .التكوين

  تطوير النسيج االقتصادي المحلي ومرافقة اندماج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  .في االقتصاد الوطني والدولي

 قاعدة معطيات حول الكثافة المكانية لنسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إنشاء.  
 2(فتتمثل فيما يلي اإليهالمهام الموكلة  أما(  :  

  ها وتوجيه حاملي المشاريع حسب مسارهم بعتعلى متا واإلشرافدراسة الملفات
  .المعنية اإلداراتلدى  التأسيسمرحلة  أثناءومرافقتهم  ،المهني

                                                
المؤرخ في المتضمن الطبيعة القانونية لمراكز التسهيل ومهامها وتنظيمها  03/79مرسوم تنفيذي رقم -1

  .2003الصادر في  13ر، العدد.ج 25/02/2003
  .المرجع نفسه -  2
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 المشاريع وتقديم الخدمات االستثمارية في ميادين  وأصحابافقة المؤسسات مر
الدعم المحددة في سياسة  إشكاليق وتقسيم السوق وكل والتكوين والتسيير والتس

  . دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 حاملي المشاريعلمع االحتياجات الخاصة  ىتكوين تتماشح برامج اقترا.  

  ار والدراسات القطاعية المتعلقة بفرص االستثمتشجيع نشر المعلومات
  .والدراسات الخاصة بالفروع واإلستراتجية

  المؤسسات الصغيرة  ألصحابدعم القدرات التنافسية ونشر التكنولوجيات الجديدة
  .والمتوسطة ومساعدتهم في تحويلها

توجيه المؤسسات نحو اندماج اكبر في االقتصاد الوطني بهذه المراكز  تسمح
 إدارةويتولى  .المحلية األسواقحول  وذلك عن طريق توفير دراسات إستراتجيةوالعالمي 

كلف عين من طرف الوزير المي يردضمن تسييره ميو ،لمركز مجلس التوجيه والمراقبةا
ير زقبة فيتشكل من ممثل الوما مجلس التوجيه والمراأ بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،

بما فيهم  ،وبعض ممثلي الهيئات الحكومية المعنية بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
   .)1(لفة بتقديم الدعم لهذه المؤسساتالمؤسسات المالية المك

والتوجيه موزعة على  واإلعالمسيس أجراءات التإ مركزا للتسهيل 14نشاء يتم إ
  .  )2(الجزائري  قطرعدة واليات من ال

  اري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطةشالمجلـس الوطني االست - 3
ين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ب روجهاز لترقية الحوار والتشا هذا يسعى
هذا ، خرىأئات العمومية من جهة يوالسلطات واله ،من جهة عنيةياتهم المعومختلف جم

                                                
  . 34المرجع السابق، ص إستراتجية البنوك في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،عمران عبد الحكيم،  -1
ق، ، المرجع السابترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دراسة حالة الجزائرموسوس مغنية وبلغنو سمية،  -2

  . 1096ص
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من  21للمادة  انشئ تطبيقأوقد  )1(اليواالستقالل المبالشخصية المعنوية يتمتع  المجلس
  . 01/18قانون 

اري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بانجاز شيكلف المجلس الوطني االست
  : )2(المهام التالية

 ي بين مختلف السلطات العمومية والشركاء بيجاضمان ديمومة الحوار اإل
اد استراتجيات تنمية منظومة المؤسسات دعبما يسمح بإ االقتصاديين واالجتماعيين

  . الصغيرة والمتوسطة
 ةنشاء الجمعيات المهنية الجديدتشجيع إ.  
 كل ما رباب العمل وت أجمع المعلومات االقتصادية من مختلف الجمعيات ومنظما

طاع المؤسسات الصغيرة عالمية االقتصادية لقمن شأنه تحسين المنظومة اإل
  .والمتوسطة

اري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الهيئات شاالستويتشكل المجلس 
  :)3(التالية
 ية نمثلون الجمعيات المهيعضو  100 األكثرتضم على : الجمعية العامة

يختارهم الوزير المكلف بالمؤسسات خبراء  إلى إضافة ،النقابية ،نظماتوالم
   .الصغيرة والمتوسطة

 منتخبين من طرف الجمعية العامة أعضاءيضم عشرة : بــالمكت.  
 اري لترقية المؤسسات شني االستطينتخب المكتب رئيس المجلس الو :سـالرئي

 .الصغيرة والمتوسطة

                                                
المتضمن إنشاء المجلس الوطني االستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  03/80مرسوم تنفيذي رقم  -1

  .2003الصادر في  13ر عدد.ج 25/02/2003المؤرخ في 
  .المرجع نفسه -2
  .المرجع نفسه - 3
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 ةية التالـيضم المجلس الجان الدائم: اللجان الدائمة:  
 اللجنة المالية االقتصادية.  
 االقتصادية اإلعالمية نظومةلجنة االتصال وتحسين الم.  
  الشراكة وترقية الصادراتلجنة.  

  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تنميةالهيئات الحكومية المتخصصة في دعم و - ثانيا
المتوسطة قطاع المؤسسات الصغيرة والوصية على به الوزارة  تدعيما لما تقوم
فيلة ء مجموعة متخصصة من الهيئات الحكومية الكنشاإيضا أ تم والهيئات المنبثقة عنها

نعاش االقتصاد الوطني ونذكر من ، وبالتالي إم.ص.مدورا فعلية في دعم وترقية أداء أب
 :بين هذه الهيئات مايلي

  )ANSEJ( الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب - 1

 1996جويلية  02المؤرخ في  96/234سي رقم انص المرسوم الرئ إلىاستناد 
 08المؤرخ في  96/296التنفيذي رقم وبموجب المرسوم ، )1(دعم تشغيل الشباببالمتعلق 
ي وكالة وطنية وه وكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب،ال بإنشاءالمتعلق  )2(1996سبتمبر 

وتتمتع بالشخصية المعنوية  ،تعمل تحت سلطة رئيس الحكومة ذات طابع خاص،
  .واالستقالل المالي

فكر المقاوالتي ونمنح ترقية ونشر ال إلىتسعى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 
إعانات مالية وامتيازات جبائية خالل كل مراحل المرافقة، وتعمل الوكالة الوطنية لدعم 
تشغيل الشباب في هذا اإلطار بالتنسيق مع البنوك العمومية وكل الفاعلين على المستويين 

                                                
الصادر  41ر، عدد.الشباب جيتعلق بدعم تشغيل  1996جويلية  02مؤرخ في  96/234مرسوم رئاسي رقم  -1

  .1996جويلية  03بتاريخ 
، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 1996سبتمبر  08مؤرخ في  96/296مرسوم تنفيذي رقم  -2

  .1996الصادر في  52ر عدد .وتحديد قانونها األساسي ج
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وبحكم ية والعديد من الوكاالت المحلية هوجوللوكالة عدة فروع  .)1(المحلي والوطني
  :التاليةتحقيق األهداف  إلىتسعى  ،توزيعها الجهوي المتوازن

  وامتصاص البطالة وبالتالي  ،المؤسسات الصغيرة وتفعيل دورها إنشاءتشجيع
  .االقتصاد الوطني إنعاش

  ودفع تنافسية  واإلبداعية،مثل للمبادرة الفردية وتعزيز واستغالل األخلق
  .المؤسسات

  جاز الدراسات التقنية المستثمرين الشباب في انمساعدة ومساندة وتوجيه
 إالّوال يقبل  ،الموافقة على مشاريعهمحظوظ  والسهر على توفير االقتصادية،

  . )2(دية إنتاجية وماليةالمشاريع الواعدة بمردو
  : )3(تقوم الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بالمهام التالية

  إنشاء  إطارالممنوحة من الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب في  األموالتسيير
  . المؤسسات المصغرة

 المشاريع أصحابالمنجزة من طرف الشباب  متابعة االستثمارات.  
 ي في الميادين االقتصادية والتقنية والتشريعية والتنظيم تتقديم الدعم المعلوما

  .المشاريع ألصحاب
 تمويل  إطارعالقات مالية متواصلة مع البنوك والمؤسسات المالية في  إقامة

  .انجازها واستغاللهاوالمشاريع 

                                                
  www.ansejorg.dz :المصغر، متوفر على الموقعمقال لمحمد صغير باباس حول الوكالة الوطنية لتسيير القرض  -1
الجلسات الوطنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية قصر األمم نادي  -  2

  . 27ص  2004جانفي  15و 14الصنوبر 
  .بق، المرجع السا96/296مرسوم تنفيذي رقم  -  3
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  دراسات الجدوى وقوائم نموذجية للتجهيزات  بإعدادمتخصصة تكليف جهات
المشاريع لتكوينهم في مجال التسيير والتنظيم  ألصحابوتنظيم دورات تدريجية 

  .اإلداري

وتسهر على  الفني،و والماليالوكالة تعمل على تقديم الدعم المعنوي  نأعالوة على 
ها من ، فإنّبحة ومستمرة لضمان الشغل من جهةاستحداث مؤسسات تعمل في مجاالت مر

  .جهة أخرى تعمل على ضمان استرداد الديون المحصلة عليها خالل اآلجال المحددة
تتمثل في  ،مالية إعاناتكما يستفيد أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من 

قرض  صاحب المشروع و(منحها الوكالة في حالة التمويل الثاني فوائد تقروض بدون 
) قرض من البنكوقرض الوكالة صاحب المشروع و(الثالثي  وفي حالة التمويل )ةـالوكال

قرض بدون شروع ومالمساهمة المالية لصاحب الإذ تتمثل هذه التركيبة الثالثيـة من 
 .قرض بنكي تتحمل الوكالة نسبة من الفوائدوفوائد من صندوق الوكالة 

تمنح الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب قروضها بواسطة الصندوق الوطني لدعم 
 08مؤرخ في  96/297شروط المحددة في المرسوم التنفيذي رقم التشغيل الشباب ب

من الرسم على  اإلعفاءمنها  ،بائيةوالذي نص على االمتيازات الج ،)1(1996سبتمبر 
من الضرائب  واإلعفاءفي مرحلة االنجاز  ةوكيالجمرو تخفيض الحقوق القيمة المضافة أ

  .االستغاللفي مرحلة 
مشرع الجزائري من خاللها ال خلق ن كل هذه النصوص التشريعية التيأ يتبين لنا
وفتح  رهاالتي تم تقري واإلعفاءاتضمانات ال إلىة لالستثمار خاصة بالنظر أرضية خصب

ة الشخصية للقطاع الخاص الذي يعتبر البديل رأمام المباد همصراعيبذلك الباب على 
  .األمثل للقطاع العام

                                                
يحدد شروط اإلعانة المقدمة لشباب صاحب المشروع  1996سبتمبر  08مؤرخ في  96/297مرسوم تنفيذي رقم  -1

  . 11/09/1996الصادر بتاريخ  52ر عدد .ومستواها، ج
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 إنشاءالحكومية الجديدة في مجال  اإلجراءاتشروط تطبيق  اعتماديتم حاليا 
ل المحلية للوكالة الوطنية لدعم تشغيل مؤسسات مصغرة على مستوى جميع الهياك

الشباب، حيث سيتم إعادة النظر حتى في تنظيم شروط االستقبال وذلك بغية تحسين التكفل 
تعتبر نقطة  هاألنّبالتدفق الهائل ألصحاب المشاريع الشابة التي تعرفها الوكالة المحلية، 

نسبة المحددة للمساهمة الشخصية الصحيح، إذ تقرر تخفيضات في االنطالق للتوجيه ال
وتخفيض نسبة ، ة مشاركة بنوك في القروضـبمن جهة وارتفاع نس )*(لصاحب المشروع

الفوائد وذلك حسب قيمة وموقع المشروع من جهة أخرى، وحيث تقرر على سبيل المثال 
واليات الواقعة المحققة في ال وحسب النص التشريعي أن نسبة التخفيض بالنسبة للمشاريع

الدين، أما المشاريع المحققة في الواليات في الجنوب نسبة من  %80بالهضاب العليا بـ 
الوكالة الوطنية لدعم تشغيل  مسؤولو أعلنكما  .)1(من نسبة الدين  95%تصل إلى حد

ستسري  األخيرمجلس الوزراء المقررة من طرف  ةالجديد اإلجراءاتذه ه أن ،الشباب
ولم يتم تمويله بعد من   اب أودع ملفـا على مستوى الوكالةبأثر رجعي، أي أن كل ش

  .)2(تشغيل الشباب ستطبق عليه اإلجراءات الجديدة مطرف الصندوق الوطني لدع
 والوكالة الوطنية لتطوير) APSI( ترقية ودعم االستثمارات وكالة- 2

  )ANDI(االستثمـار
  ارـاالستثمم ـة ترقية ودعـوكال-أ
رئيس الحكومة  إشرافوكالة ترقية ودعم االستثمار كهيئة حكومية تحت  نشئتُأ

مؤسسة  أنها،على  منه، 7مادة حيث نص في ال، )3(1993بموجب قانون االستثمار لسنة 
                                                

بالنسبة ألصحاب المشاريع التي  %1يستفيد صاحب المشروع من تخفيض من نسبة المساهمة الشخصية تصل إلى  -*
  .التي تصل إلى المليار سنتيم  % 2مليون سنتيم وإلى  500ال تتجاوز قيمتها 

  www.ansejorg.dz :مقال لمحمد صغير باباس حول الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، متوفر على الموقع -1
 ANSEJكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب حول موضوع خفض المساهمة الشخصية في كل ملفات مقال لمدير الو -  2

  .  31/03/2011تاريخ التحميل  http://www.algerie.com/art/24449متوفر على الموقع 
الصادر في  64ر عدد .يتعلق بترقية االستثمارات ج 1993أكتوبر  05الصادر في  93/12مرسوم تشريعي رقم  -3

  . 1993أكتوبر  10
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وتؤسس في شكل  ،يالل المالتتمتع بالشخصية المعنوية واالستق إداريات طابع ذعمومية 
لك من ذو المشاريع، وإقامةوالمصالح المعنية باالستثمارات  اإلداراتشباك وحيد يضم كل 

 60وهو  األقصىلك دون تجاوز الحد ذو اإلدارية، اإلجراءاتجال في آجل التقليص أ
  .)1(ـايوم

ية االستثمار ومتابعة انجازه وتقيم وتقوم وكالة ترقية ودعم االستثمار بترق
ه الوظيفة ذنصت على ه شباك وحيد، إنشاءه المهمة عن طريق االستثمارات وتتم هذ

تؤسس «ه أنّعندما قضت على  ترقية االستثمار الفقرة الثانية من المادة الثامنة من قانون
  .»المعنية باالستثمار اإلداراتاك وحيد يضم بالوكالة في شكل ش
ه الوكالة بسبب ذج الضعيفة التي حققتها هالنتائ تبينتحتى  طويل، الم يمر وقت

وبقي اتها على تقديم التدعيم الالزم للمستثمرين ئمركزية الشباك الوحيد لها ومحدودية هي
المستثمر دائما يعاني من بيروقراطية اإلدارة ففي مرحلة إنشاء المشروع يكابد المستثمر 

 )2(ونقص تكوين الموظفينا الجهاز المتسم بتباطىء اإلجراءات نقص اإلعالم ذه ءعب
ي شاهدته الجزائر ذمع التطور االقتصادي الزامنـا بالسلطات الجزائرية وتا ما دفع ذوه

نشاء الوكالة إهم ما نص عليه أستثمار ومن إصدار قانون جديد خاص باالإلى لك ذل
  .الوطنية لتطوير االستثمار

  الوكالـة الوطنيـة لتطوير االستثمار – ب
لجلب  تشجيعااالستثمارية والمشاريع  أصحابتجاوزا لصعوبات التي تعترض 

االستثمارات الوطنية قامت الدولة الجزائرية بإنشاء الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار التي 

                                                
المرجع السابق  ،الجلسات الوطنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية -1

  . 4ص
مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون العام، سياسة االستثمار وحماية البيئة في الجزائر، بركاني عبد الغاني،  -2

  .70، ص2010تحوالت الدولة، جامعة مولود معمري تيزي وزو، : فرع
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 )1(بانطالق المشاريع ةتهتم بتطوير االستثمار ومتابعة عملياته وتسهيل اإلجراءات الخاص
  .ة االستثمارالمتعلق بالتنمي )2(01/03رقم  األمربموجب  2001سنة خلل لك ذوكان 

الستثمار مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية لتنمية اتعتبر الوكالة الوطنية 
إلقامة منح التراخيص الالزمة  آجالتقليص  إلى أساساواالستقالل المالي وتهدف 

وحددت ، )3(ا في وكالة ترقية االستثماريوم 60من  بدال ايوم 30المشاريع إذ حددتها بـ
  :مهامها 01/03من األمر رقم  21المادة 

 ضمان ترقية وتنمية ومتابعة االستثمارات.  
 صحاب المشاريع الوطنية عالم والتوجيه والمساعدة ألاالستقبال واإل

  .ةبيجنواأل
  المشاريع وتجسيد الشباك  بإقامةالمتعلقة  اإلجراءاتالعمل على تسهيل كل

ات العالقة ذة داريضم جميع المصالح اإلي يذد الالمركزي الحالمو
  .االستثمار ب
  االستثماراتبتقديم االمتيازات المرتبطة. 

 تسيير صندوق دعم االستثمارات. 

 التزام المستثمرين بدفاتر الشروط المتعلقة باالستثماران ضم. 

 وهي  أجهزةدعمت بثالث  ،وتسهيال لمهام الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار
 :كالتالي

  
  

                                                
التنمية المحلية وتفعيل سياسة التشغيل في دعم المؤسسات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أيت وازو زينة،  - 1

  . 38، المرجع السابق، صيللسياسة التشغ
  .2001الصادر في  47ر، العدد.،  ج 20/08/2001في  خالمتعلق بتطوير االستثمار المؤر 01/03األمر رقم  -  2
  . 6الجلسات الوطنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية، ص -  3
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  االستثماري المجلس الوطني:  
  :)1(يلي ويقع تحت الرئاسة المباشرة لرئيس الحكومة ويتكفل بما

 اقتراح إستراتجية لتطوير االستثمار وتحديد أولوياته.  
 تحديد تدابير وتحفيزات لدعم االستثمارات لمسايرة التطورات االقتصادية .  
 وتحديد المناطق ذات األولوية في االستفادة من امتيازات  ،تشجيع إنشاء المؤسسات

 .النظام االستثنائي

 د ـاك الوحيــالشب :  
 اإلداريةم الخدمات ويقوم بتقدي مارثات العالقة باالستيشمل كل اإلدارات ذ

ني للسجل طمنها المركز الو واإلداراتالهيئات الضرورية، وذلك بالتنسيق مع كل 
مديرية ، لجان دعم االستثمارات المحلية ، الوكاالت العقارية،الضرائب مديرية ،التجاري

ودلك من اجل ة العمومية وكل البلديات المعنية، مديرية التشغيل الخزين، السكن والتعمير
   .)2(المؤسسات تأسيس إجراءاتتخفيف 
  صنـدوق دعـم االستثمـار:  

وهو مكلف بتقديم التمويل للمساعدات التي تقدمها الدولة للمستثمرين في شكل 
ورغم  .)3(القاعدة الهيكلية الالزمة النجاز االستثمارات أعمالامتيازات لتغطية تكاليف 

لذلك تم تعديل  االستثمار لم تنل الغاية المرجوة،ة تقدم ريتوجود كل هذه الهيئات إال أن و
حيث ، )4(06/08بإصدار نص جديد لتشجيع االستثمار وهو األمر رقم  01/03لألمر رقم 

                                                
  .01/03من األمر رقم  19أنظر المادة  -1
  .01/03من األمر رقم  23انظر المادة  -2
  . 42المرجع السابق، ص إستراتجية البنوك في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عمران عبد الحكيم، -3
أوت المتعلق بتطوير  20المؤرخ في  01/03يعدل ويتمم األمر رقم  2006جويلية  15مؤرخ في  06/08أمر رقم  -4

  . 2006جويلية  19الصادر في  47ر رقم .االستثمار ج
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عزز مكانة الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار بالسماح لها بمتابعة أفضل االستثمارات من 
 .)1(خالل اإلعالم والتبسيط وكذا مراقبة احترام المستثمرين لاللتزامات المحددة

ة الوطنيـة لتسيير القرض المصغر وصندوق الضمان المشترك للقرض الالوك - 3
  المصغر

  الوكالــة الوطنيــة لتسييـر القرض المصغـر-أ
2(04/14:ي رقم ذبموجب المرسوم التنفي 2004ه الوكالة سنة داث هذاستح تم( 

ويقع تحت سلطة رئيس  ،وهو جهاز يتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي
ومن مهام ، )3(ويتولى الوزير المكلف بالتشغيل المتابعة لمجمل نشاطات الوكالة ،الحكومة

  :هـذه الوكالة
  اإلشراف على صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة التي تقدمها البنوك

  .التجارية والمؤسسات المالية 
 ي مشاريعهم تدعيم المستفدين وتقديم لالستشارة ومتابعتهم ف.  
  منح قروض بدون فائدة.  
 العالقات مع البنوك والمؤسسات المالية وتوطيدها لتوفير التمويل الالزم إقامة 

  .والمناسب
  :نمالوكالة لتسيير القرض المصغر كل  إدارةويعمل على 

 مجلس التوجيه :  
لها عالقة مع الوكالة  التييضم مجموعة من الممثلين عن الهيئات والوزارات 

  .الوطنية لتسيير القرض المصغر
  

                                                
  .   59المرجع السابق، ص الشراكة األجنبية والمؤسسات االقتصادية الجزائرية،أوشن ليلى،  -1

المتضمن القانون األساسي للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر المؤرخ في  04/14مرسوم تنفيذي رقم  -  2
  . 06ر، العدد.، ج22/01/2004
  .المرجع السابق 04/14م مرسوم تنفيذي رق -  3
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 ام ـر العـديـالم :  
 .يعين المدير بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالتشغيل 

 ةـة المراقبـلجن :  
 أعضاء 03تتكون لجنة المراقبة في الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر من 

  .هم مجلس التوجيهنيعي

ال يتجرأ من السياسات العمومية للدولة لمقاومة  اجزءالمصغر يعتبر القرض 
لحرف اتي واالتشغيل الذ(سمح ببروز نشاطات اقتصادية صغيرة يحيث  ميشالبطالة والته

  .الوظيفة عن وبالتالي يحارب روح االتكال والبحث  )المنزلية خاصة النسوية منها

حيث يوفر  ،وتنمية روح المقاولةيرتكز القرض المصغر على االعتماد على النفس 
المؤهلين لالستفادة من القرض البنكي  غيرخدمات مالية متماشية مع احتياجات المواطنين 

ين ينشطون ذالبطالين والأو ر المستقر يلدخل غا بدون األشخاص فئةمن  أساساوالمشكلين 
  .)1(غير الرسميفي القطاع  أساسا

الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر في سنة  ثه رغم استحدانّأ اإلشارةجدر تو
ا لسبب عدم ذوه، 2005في شهر ماي  إالّ األولىولكن لم يشرع في منح القروض  2004
  .تطبيق مهامها وتنسيقها مع البنوك العمومية آلياتتوفر 

  صندوق الضمان المشترك للقرض المصغر – ب
ضمن  تأسيسه وتم ،المالي الصندوق بالشخصية المعنوية واالستقاللهذا تمتع ي

المتضمن  ،04/16بموجب المرسوم التنفيذي رقم الة الوطنية لتسيير القرض المصغر،الوك
آلية جديدة لضمان مخاطر القروض  ويعد، )2(المصغرصندوق الضمان المشترك للقرض 

                                                
تاريخ  www.ansejorg.dz، متوفر على الموقـع 1ص الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر،محمد الصغير باباس،  -1

  .31/03/2011التحميل 
ر، العدد .، ج22/01/2004المؤرخ في ، المتضمن صندوق الضمان المشترك للقرض المصغر 04/16مرسوم تنفيذي رقم  -2

  .2004الصادر في   06
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المصغرة إذ يقوم بتغطية الديون المستحقة وفوائدها في حالة إخفاق المشروعات الممولة 
من قيمة القرض ويتولى رئاسة صندوق الضمان المشترك للقرض 85% وذلك في حدود 

المصغر احد ممثلي النبوك والمؤسسات المالية عن طريق االنتخاب بين أعضاء مجلس 
  .اإلدارة 

  :)FGAR(المؤسسات الصغيرة والمتوسطة صندوق ضمان قروض - 4
من القانون التوجيهى لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  14نصت عليه المادة 

تنشأ لدى الوزارة المكلفة بالمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة صناديق «
نكية للمؤسسات الصغيرة لضمان القروض الب المعمول به، وفقا للتنظيم ،القروضضمان 

  .»المتوسطةو

 )1(11/07/2002الصادرة في  02/373م رق التنفيذيبموجب المرسوم  شئنأو

زارة المؤسسات الصغيرة عتبر مؤسسة عمومية تحت وصاية ويا الصندوق ذوه
وانطلق  ،الماليبالشخصية المعنوية واالستقالل والصناعة التقليدية ويتمتع  والمتوسطة

  .  )2(2004مارس  14رسمية في  ةالصندوق في النشاط بصور

معايير  أن تتوفر على  الصندوقتستفيد من ضمانات هذا لمؤسسات التي يشترط في ا
نسبة ضمان القروض يمكن أن تصل إلى حوالي و األهلية لالستفادة من القروض البنكية

قروض االستثمار وكذلك  تمثل فيويضمن هذا الصندوق نوعين من القروض ت 70%
 ةيسنووالتي تدفع عالوة  فيهلمؤسسات المنخرطة لقروض االستغالل ويقدم خدماته فقط 

   .)3(من مبلغ القرض وخالل فترة القرض %2أقصاها 

                                                
لمؤسسات ليتضمن انشاء صندوق ضمان القروض  2002نوفمبر  11المؤرخ في  02/373مرسوم تنفيذي رقم  - 1

  .2002نوفمبر  13الصادر في  74ر العدد .الصغيرة والمتوسطة وتحديد قانونه األساسي، ج
ر عدد .يتضمن قانون األساسي لضمان القروض، ج 2004افريل  19في مؤرخ  04/134مرسوم رئاسي رقم  -2

  .2004أفريل  19، مؤرخ في 27
  .المرجع نفسه -  3
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يمكن تلخيص مراحل الحصول على الضمان من صندوق ضمان القروض 
بعد حصول المؤسسة الصغيرة والمتوسطة على وذلك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

ضمان القرض البنكي المتحصل عليه، وفي لقرض من البنك تقدم طلب من الصندوق 
عالوة هذه األخيرة  حالة القبول يقدم الصندوق شهادة ضمان لفائدة المؤسسة مقابل دفع

خالل مدة القرض، وفي حالة عجز المؤسسة على تسديد القرض في آجال  سنوية
ويعد ، عليها مسبقاض البنك حسب نسبة الضمان المتفق ويعالستحقاق، يقوم الصندوق بتا

إنجازا حقيقيـا لترقية المؤسسة الصغيرة والمتوسطة كونه يعالج أهم المشاكل التي تعاني 
ندرج ، يمنه هذه المؤسسات والمتمثلة في الضمانات الضرورية للحصول على القروض

واالستخدام األمثل للموارد العموميـة ويحول دور الدولة بهذه  ضمن الفعاليـة االقتصادية
صغيرة والمتوسطة اآلليـة من مانحة لألموال إلى ضامنة للقروض المقدمة للمؤسسات ال

   .في آن واحد

المصادقة على  ترسميا تم اعليه موجة التغيرات الجديدة التي أعلنل وفي ظ
  .وأربعة مراسيم تنفيذية تتضمن اإلجراءات الجديدة لقطاع الشغل يينن رئاسييمرسوم

صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أصحاب المشاريع  دعا
لتقرب من مكاتبه مخاطر قروضهم، إلى التغطية الكافية الذين ال يملكون الضمانات العينية 

التي يقترحها لمرافقة المستثمر في المساعدات التقنية عبر الوطن لالستفادة من الموزعة 
من استفادة  من التمويل شكل الذي يمنح له فرصا أكبر الن المالي باإعداد طلب الضم

إبرام اتفاقية التعاون مع كافة  عنوأعلن  .رض الواقعأالبنكي لتحقيق مشاريعهم على 
  . )1(البنوك العموميـة وأهم البنوك الخاصة التي تنشط على مستوى الساحة الوطنية

 

                                                
 ANSEJمقال لمدير الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب حول موضوع خفض المساهمة الشخصية في كل ملفات  -1

  . 31/03/2011تاريخ التحميل  http://www.algerie.com/art/24449متوفر على الموقع 
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  ضمان قروض استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطةدوق صن - 5
إنشاء صندوق ضمان قروض استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  تم
والصندوق ، )1(19/04/2004المؤرخ في  04/139المرسوم الرئاسي رقم  بمقتضى

عبارة عن شركة ذات أسهم يهدف إلى ضمان تسديد القروض البنكية التي تستفيـد منها 
متعلقة ويل االستثمارات المنتجة للسلع والخدمات المالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغية ت

  .)2(هاديدتجوتوسيعها أو باقتناء تجهيزات المؤسسة 

روض الخاصة قستفيد من ضمان الصندوق القروض المنجزة في قطاع الفالحية والي
ويتكون رأسمال الصندوق ، بالنشاطات التجارية وكذا القروض الموجهة لالستهالك

 % 60مليار دينار نسبة  20مليار دينار، ويقدر الرأسمال المكتتب بـ 30المسموح به من 
  .على البنوك % 40على الخزينة ونسبة 

ات الصغيرة والمتوسطة من ة للمؤسستستفيد من ضمان الصندوق القروض الممنوح
ساهمة فيه كما يمكن أن تستفيد البنوك والمؤسسات مقبل البنوك والمؤسسات الحالية ال

الحالية غير المساهمة من خدمات الصندوق حسب الشروط التي يحددها مجلس اإلدارة 
  :ييغطيها فيمايلوتتمثل المخاطر التي 

  .عدم تسديد القروض الممنوحة من قبل المؤسسة المقترضة -
  . ية للمؤسسـة المقترضةئالقضاصفية التسوية أو الت -

عندما يتعلق األمر بإنشاء مؤسسة  %80وفوائدها  القروضحد لتغطية  أقصىيكون 
في حاالت تمويل توسيع أو تجديد االستثمارات  %60 وبمعدلصغيرة أو متوسطة 

                                                
المتضمن صندوق ضمان قروض استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  04/134مرسوم رئاسي رقم  -1

  .2004الصادر في  27ر عدد .ج 19/04/2004المؤرخ في 
  .، المرجع السابق04/134مرسوم رئاسي رقم  -2
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للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويكون الحد األقصى للقروض القابلة للضمان خمسين 
  .)1(مليون دينار

   الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة - 6
  : يلي ماها فيتمثل مهامت

  الصغيرة والمتوسطةتجسيد ومتابعة البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات.  
 ـو المؤسسات الصغيرة نمالبرامج القطاعية ل عةتقييم فعالية ومدى نجا

  .والمتوسطة
  التكنولوجي في تسيير المؤسسات الصغيرة  االبتكارترقية وإدماج

  .والمتوسطة
  جمع واستغالل المعلومات الخاصة بمجاالت نشاط المؤسسات الصغيرة

    .والمتوسطة
 قف أمام تطور ونمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطةليل العقبات التي تذت.  

وتأتي عملية إنشاء هذه الوكالة الخاصة بتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
لتأثيرات الشراكة مع االتحاد  اإلعطائها المكانة اإلستراتجية في االقتصاد الوطني تحسب

  .  )2(لمنظمة العالمية للتجارةل واالنضماماألوروبي 
  (CNAC)ة ـــن البطالـن عـي للتأميـالصندوق الوطن - 7

المرسوم  ىبمقتضؤه الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة تم إنشاثم إنشاء 
 94/188والمرسوم التنفيذي رقم  26/05/1994الصادر بتاريخ  09 –94التشريعي رقم

                                                
  .، المرجع السابق04/134مرسوم رئاسي رقم  -  1
مداخلة وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حول عرض المشروع التنفيذي إلنشاء الوكالة الوطنيـة لتطوير  -2

تاريخ التحميل  dz.org-www.pme.art   مقال متوقع على الموقع 20/04/2005المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
20/04/2005 .  
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والذي أنشئ أساسا للحفاظ على الشغل وحماية األجراء  )1(06/07/1999المؤرخ في 
الذين يفقدون عملهم بصفة ال إرادية بسبب التسريح الجماعي للعمال وهذا إثر اإلصالحات 
االقتصادية التي عرفتها الجزائر، والذي يتكفل بتعويض العمال المسرحين، لكن مع تفاقم 

تم تعديل الصندوق الوطني للتأمين عن األزمة االقتصادية وتضاعف عدد العمال البطالين 
المتمم  03/01/2004المؤرخ في  04/01البطالة وبذلك بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 

  .)2(06/07/1994المؤرخ في  94/188 رقمللمرسوم التنفيذي 

 إحداثفي تمويل  لوطني للتأمين عن البطالة بالمساهمةإذ تم تكليف الصندوق ا 
سنة  50 – 35البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين  المؤسسات الصغيرة من طرف 

ية عند مرحلة بائومنح لهم امتيازات تتمثل في تقديم القروض بدون فائدة وامتيازات ج
كفالة المشتركة الإنجاز االستثمار واالستفادة من الضمانات المقدمة من طرف صندوق 

ن ـر للبطالين ذوي المشاريع البالغين من العمر ما بيخطار قروض االستثمامان ألض
قروض االستثمار للبطالين أخطار هدف صندوق الكفالة المشتركة لضمان يو .سنة 50–35

سنة إلى ضمان القروض المتحصلة  50 – 35ذوي المشاريع البالغين من العمر ما بين 
يون المستحقة على من قيمة الد %70من طرف هذه الشريحة من البطالين وفي حدود 
بهذا يكون المشرع الجزائري قد و .)3(أصحاب المشاريع في حالة عدم قدرتها على التسديد

قلل من تلك المشكالت المتعلقة بالضمانات المشروطة من طرف البنوك والتي غالبا ال 
  .فقيرة من فئات اجتماعية متوسطة إذا لم نقل همتكون متوفرة عند هؤالء البطالين الذين 

                                                
يتضمن القانون األساسي للصندوق الوطني للتأمين عن  1994جويلية  06مؤرخ في  94/188مرسوم تنفيذي رقم  -1

فيفري  10مؤرخ في  99/37رقم معدل ومتمم بمرسوم تنفيذي  1994جويلية  07الصادر بتاريخ  44ر عدد .البطالة ج
  . 1999فيفري  13الصادر بتاريخ  07ر عدد .ج 1999

المتضمن القانون  94/188متمم للمرسوم التنفيذي رقم  2004يناير  03مؤرخ في  04/01مرسوم تنفيذي رقم  - 2
  . 2004جانفي  11الصادر بتاريخ  3ر عدد .األساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة ج

 .مطبوعات الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة  -3
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  :لجان دعم وترقية االستثمارات المحلية ووكالة التنمية االجتماعية - 8

  :لجان دعم ترقية االستثمارات المحلية  – أ
الكافي  اإلعالملجان على المستوى المجلس مكلفة بتوفير وهي  1999أنشئت سنة   
المتعلقة مرين حول األراضي والمواقع المخصصة إلقامة المشاريع وتقدم القرارات ثللمست

 .راضي ألصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتخصيص األ

  :وكالة التنمية االجتماعية – ب
لجذري ا ، في إطار سياسية اإلصالح1996 أنشئت وكالة التنمية االجتماعية سنة    

المحرومة  الفئاتنها ذات طابع اجتماعي إذ تقوم بمساعدة للسياسة االجتماعية، ورغم أ
مشاريع ها تقوم بكل أنّ قات المحرومة إالّوتدخالت لصالح الطب عن طريق نشاطات

االقتصادية، وكما توفر النشاطات الخاصة بتطوير المؤسسات  نفعةاألشغال ذات الم
  .)1(الية والهبات الوطنية أو الدوليـةدم طلبات اإلعانات والمساعدات المالصغيرة وتق

  :بورصات المناولة والشراكة وصناديق الدعم-  9
  : بورصـات المناولة والشراكة  – أ
القانوني من  هاطابعبمساعدة برنامج األمم المتحدة، وهي تستمد  1991أنشئت سنة   
  : المتعلق بالجمعيات وتهدف إلى )2(04/12/1990المؤرخ في  90/31قانون 

 والمعلومات الالزمـة للمؤسسات شاريةتقديم المساعدات االست.  

  الالزمةتزويد المؤسسات بالوثائق.    

  المشاركة في المعارضمن تمكين وإعداد المؤسسات الجزائرية.  

 ترقية المشاركة على المستوى الجهوي الوطني والعالمي. 

                                                
1- www.pme.art.dz.org .  
  .5/12/1990الصادر في  53ر عدد.المتعلق بالجمعيات، ج 90/31قانون رقم -2
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  النسيج المؤسسات وتشييع إنشاء المؤسسـات الصغيرة والمتوسطة ثيف تحقيق تك
  .)*(في مجال المقاولة من الباطن

أهمية بورصات المناولة والشراكة في إتاحة فرص المؤسسات الصغيرة  تتجلى    
للصناعة من ازدهار فدور بورصة المناولة يتمثل  تتيحهوالمتوسطة لتوسيع نشاطها وفيما 

  .)1(عالميإفي دورين أساسيين، وهما دور تنظيمي ودور 
  صناديق الدعـم – ب

الدعم للمؤسسات االقتصادية بأشكال تساهم الدولة على مختلف المستويات بتقديم     
مختلفة وضمن قطاعات وأنشطة متعددة عبر العديد من صناديق الدعم ومن بين أهم تلك 

  :الصناديق نذكر
 الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشبـاب.  
 الصندوق الوطني لتنظيم والتنمية الفالحية.  
 اتيئماالصندوق الوطنـي لتطوير الصيد وتربية ال.  
  ة الصناعيةتنافسيترقية الصندوق.  
 صندوق التنميـة الريفية واستصالح األراضي عن طريق االمتياز.  
  خاص بترقية الصادراتالالصندوق.  

                                                
والمؤسسة المنفذة أو المنجزة النشاط المقاولة من الباطن هي عالقة اقتصادية وتعاقدية بين المؤسسة األم من جهة   -  *

او الخدمة من جهة اخرى بحيث تتنازل المؤسسة األم عن بعض األنشطة الفرعية والهامشية لصالح المؤسسة المنفذة 
  ).الزبائن(للخدمة او النشاط، فتنتج عالقة مشتركة بينهما من حيث الشوق المشترك 

يير التي تفرضها المؤسسة األم مما يسمح للمقاولة من الباطن باكتساب ولكن يجب على المقاول من الباطن احترام المعا
التكنولوجيا أما المؤسسة األم فتعظم أرباحها بجلب رؤوس أموال جديدة وتخفيض تكاليف الوظائف والخدمات وبالتالي 

  .اإلنتاجاإلنتاج بصفة عامة ألن الدول النامية معروفة بتوفير اليد العاملة وبالتالي تقليص تكاليف 
  www.pme.art.dz.org  مقال حول آليات دعم ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة متوفر على الموقع  -1

  .   25/03/2011تاريخ التحميل 
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  :نيالثا الفـرع
  والمتوسطة الصغيرة المؤسسات قيةلتر الجديدة اإلجراءات

تسجل المؤسسة الصغيرة والمتوسطة إالّ تطورا  لمالمتخذة  المجهودات كل رغم
 ما وهذا المتوفرة االقتصادية القدرات رغم ة،يالحال األوضاع مواكبة يستطيع طفيفا ال

 وضع إمكانية وعدم المسطرة، األهداف تحقيق في تعثر وجود على يدل إذ ،الواقع هيؤكد
 ظل في االقتصادية السياسية أدوات من فعالة كأداة والمتوسطة الصغيرة المؤسسات

 حيث الدولي، البنك شهادة ذلك على والدليل، )1(الجزائر تعيشها التي الجذرية اإلصالحات
 فعالية أن تؤكد دولة، 175 شملت والتي العالم في الجيد الحكم حول دراسة بإعداد قام

 فيما األخير الربع مجموعة ضمن الجزائر فتوجد ضعيفة، تعتبر الجزائرية المؤسسات
 الثلث مجموعة ضمن توجد هاأنّ كما القانون، دولة وتحقق اإلدارية اإلجراءات بثقل يتعلق

 في األقاه محاضرة في الدولي البنك خبراء أحد أكده ما وهو بالفساد يتعلق فيما األخير
 الدراسة حسب الجزائر في المستثمر تعترض التي العوائق أهم أن الى أشار حيث الجزائر

 أشار فقد مؤسسة، 562 عددها بلغ والخاصة العمومية المؤسسات من لعينة بها قام التي
 الحصول قصد سنوات 5 من أكثر انتظر قد المؤسسات هذه مسيري من 37% أن إلى
 ثقل إلى زيادة االئتمان، من مقصاة المؤسسات هذه من 70% أن كما ،العقار على

 الوطني المستثمر تعترض التي العوائق أهم بين من تعتبر التي اإلدارية اإلجراءات
 90 حوالي يخصصون في الجزائر المؤسسات مسيري فان الدراسة فحسب واألجنبي،

 حوالي تستغرق فقد السلع بجمركة يتعلق وفيما اإلدارية، بالوثائق للتكفل السنة في يوما

                                                
في العلوم الماجستير درجة لنيل رسالة ،الجزائر في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تأهيل ،خيثر هواري -1

  .75، ص2009 ،المسيلة ،بوضياف محمد جامعةتسيير المؤسسات، : فرع االقتصادية،
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 نأ لماع يوما 44 األحيان ضـبع في اوزـتتج أن نـيمك كما المتوسط، في يوما 12
  . )1(أيام 3 المدة متوسط تتجاوز ال مثال ربغالم في

 المؤسسات فيه تنمو الذي المحيط نتفهم أن يمكننا الدراسة هذه لىإ واستنادا
 تسوده ومناخ) البيروقراطية( اإلدارية اإلجراءات بثقل يتسم إذ والمتوسطة الصغيرة
 مليار 13,6 تهريب من الفساد شبكات تمكنت إذ ،الضريبي والتهرب والفساد الرشوة
 2008 إلى 2000 من الممتدة الفترة خالل) سنيتم مليار 97920 يعادل ما( أي دوالر
 واستثماره عليه المحافظة تمت اإذ ما حال في يسمح إذ )2(سنويـا دوالر مليار 1.7 بمعدل
 من أصبحت التي البطالة أزمة حل يمكنها وبالتالي المؤسسات، مئاتعلى إنشاء  محليا
  .العمومية السلطات وجه في باالنفجار اتهديد األكثر القنابل

 الصغيرة المؤسسات تمويل في البنوك بتحفظ يتسم المؤسسات محيط أن كما
 ومرتفع عمالء المؤسسات هذه أن بحجة لملفاتها المبرر غير الرفض أو والمتوسطة

 مهما فضاءا مبدئيا يكون أن يجب البنوك في المتمثل القطب هذا أن رغم ،"المخاطرة"
 وضعيات على القضاء يجب الغرض هذاو ،والمتوسطة الصغيرة المؤسسات لتطوير
 األموال رؤوس على الحصول وتشجيع السوق، إلى تسربت التي واالنحرافات اإليراد
  .)3(والقروض النظيفة

 الذي التحدي ولرفع الخ...مالية أو إدارية كانت سواء التعقيدات هذه كل ولتفادي
 تنافسي مناخ خلق وفي 2017 أفاق في الحر التبادل منطقة في المتمثل الجزائر تواجهه

                                                
 المناخ دعم وفي العرض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دور  ،نوي بن مصطفى بتماوي، المجيد عبد - 1

 العربية الدول في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات هيلأت متطلبات حول الدولي المتعلق ،الجزائر حالة ،االستثماري
  .243ص، االغواط ثلجيي عمار جامعة 2006 افريل 17/18 يومي

 الموقع على متوفرة الجزائر في والفساد الرشوة موضوع حول الدولية النزاهة منظمة عن صادر مقال -2
http://www.algeri360.com/az/20026  12/04/2011 التحميـل تاريخ.  

 والصناعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وزارة والمتوسطة الصغيرة المؤسسات وانشاء لتكوين وطني برنامج -3
  . 2009 مارس والمتوسطة الصغيرة
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 وتحسين المؤسسة تعترض التي العقبات إزالة مع المؤسسات من ممكن عدد كبرأ بإنشاء
 المؤسسات وتطوير لترقية برنامج وضع تم) القروض وحجم التنظيم حيث من( التمويل

  .والمتوسطة الصغيرة
 والعمل والملموسة الحقيقية اإلجراءات من مجموعة وضع لىإ البرنامج هذا يهدف

 ترقية الى تؤدي التي والبشرية المادية المالية، القانونية، الهيكلية، الضغوطات نزع على
  . )1(والمتوسطة الصغيرة المؤسسات قطاع وتطوير

 عن المنبثق الحالي الخماسي المخطط نإف االقتصادية التنمية دعم إطار في
 شغل لمناصب منشأة مؤسسة 200 000 إنشاء الى يهدف الجمهورية رئيس توجيهات

  . 2014 أفاق عند وذلك منتجة
 الصناعية القدرات دعم مع مالئم اقتصادي مناخ توفير من بد ال الهدف ذاهل اتحقيق

 تنمية إطار في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات نسيج بتكثيف يسمح مما الموجودة
 الصغيرة والصناعات المؤسسات قطاعيضع  الذي االقتصادي النمو وتحقيق مستدامة

  .في سباق يتعين عليه كسبه والمتوسطة
   (Présentation du plan d’actions) البرنامج عرض - أوال

  : يلي فيما إيجازها ويمكن باإلصالحات للتعجيل له المرافقة السياسات بعض يتضمن
 الصغيرة المؤسسات إنشاء إن :المتوسطة الصغيرة المؤسسات وتطوير إنشاء 

 1000 لكل بالنسبة المنشاة المؤسسات فعدد اقتصادية، وفعالية تفاؤل دليل والمتوسطة
  .اقتصادية سياسة لنجاح دقة األكثر المؤشر هو ساكن

 من سيكون بل اإلفالس في المؤسسات من عدد وقوع من نتخوف أن يجب وال
 يتقلص إفالسها عدد بينما مرتفعا يبقى تنشأ التي المؤسسات عدد ان نعرف نأ المفيد

                                                
1 - Plan d’actions pour la promotion et le développement de la P.M.E 2009-2010 et à 
l’horizon 2014. Document interne de ministère des P.M.E/P.M.I 01/2009    
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 على دليل هو الجديدة المؤسسات طرف عن المحدثة الشغل مناصب أن وكما تدريجيا
  .االقتصادية الحيوية

 المحافظة الخصوص على والمتوسطة، الصغيرة المؤسسات بقطاع التكفل يستوجب
 في جديدة أخرى مؤسسات إنشاء بتشجيع الموجودة والمتوسطة الصغيرة المؤسسات على

 غرس في ويتمثل خلقه، يجب بسيكولوجيـا دافعا أيضا يستوجب كما ،الحيوية القطاعات
 خاصة الشباب ولدى عامة المواطنين لدى المقاولة وعقلية النفس على االتكال ثقافة

 يوجد ال( مفاده مأثور قول وهناك المخاطرة من التخوف ونزع الفردية المبادرة بتشجيع
  .)1()ةالمخاطر عدم من مخاطرة أكثر

 ضمن وإدماجها االبتكار وظيفة على االعتماد المؤسسات وتطوير إنشاء يستوجب
 االستغالل هو االبتكار أن باعتبار، التنافسية تحسين بغرض للمؤسسة المقاولتية الثقافة
 بغرض التكنولوجية وغير التكنولوجية الوسائل باستعمال الجديدة لألفكار والناجح األمثل
 نجاح مفتاح يعتبر كما ،إلنتاجها جديدة وسائل اخترع أو جديدة وخدمات منتجات طرح

 الذكاء تعبئة على ميقو هاما اعنصر لكونه المؤسسة لديمومية رئيسيـا وعامال المؤسسة،
 البيع مناهج مثل المؤسسة نشاطات مجموع ويشمل محيطها في أو المؤسسة لدى المتوفر

  .  )2(الخ...التسيير التنظيم، للتمويل، الجديدة الصيغ والتسويق،
 المحيط وتحسين تطوير والمتوسطة الصغيرة المؤسسات وتطوير إنشاءيستوجب 

لكن  ،بالبنوك متعلقة واقتصادية أساسية تغيرات بإجراءالذي تنشط فيه المؤسسة  العام
 المالئمة المالية الموارد على للحصول مالئم مصرفي مناخ من تستفيد نيتعين عليها أ

 السلبية للمؤثرات التصدي على قدرتها بعدم معروفة هشة اقتصادية وحدة أنها وخاصة
  . للمحيط

                                                
  .2، صن.س.د ،للتسيير الدولي المعهد ،والمتوسطة الصغيرة المؤسسات وتطوير إنشاء ،لعميري -1
 في التكنولوجي االبتكار دور حول التقليدية والصناعة والمتوسطة الصغيرة المؤسسات وزير ،بادة بن مصطفى -2

  . 2004 أكتوبر ،المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وزارة والمتوسطة الصغيرة المؤسسات ترقية
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   (Mesures pratiques du plan d’actions) للبرنامـج التطبيقة اإلجراءات- ثانيا
  : وهي الجوانب مختلف في وإصالحات إجراءات البرنامج اتخذ
  المالي الجانب – 1
 االستثماري المال رأس في وتتمثل التمويل، في ةجديد صيغة اعتماد)*(.  
 العمومية البنوك طرف من التأجيري بتمويل العمل بدأ)**(.  
 القروض ضمان صندوق شبكة توسيع FGAR et CGCI 2009 سنة في وكالتين من 

  . 2014 أفاق في وكالة 10 إلى
 األكثر على أشهر ثالثة البنوك مستوى على القروض ملفات دراسة مهلة تحديد.  
 والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات الممنوحـة القروض فوائد تخفيض .  
 والمتوسطة الصغيرة المؤسسات لكل) فائدة بدون قرض( %0 نسبة تطبيق 

  .المصدرة
 المؤسسات بصادرات الخاصة التامين لعقود اإلجمالي المبلغ من 50% تحمل 

  .والمتوسطة الصغيرة
 المالية التقنية دراسات توحيد (Etudes technico- financière) البنوك مستوى على 

  .العمومية
  العقـاري الجانب من - 2

و أتعاني المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من مشكل العقار، فالحصول على ملكية 
، وإلى حد الساعة عقد ايجار يعد أساسا في الحصول على التراخيص األخرى المكملة

يحفز على االستثمار، وما زالت رهينة للعديد من الهيئات  ليست بشكل الذي العقارسوق 
                                                

 في المساهمة علىيقوم مبدئيا  تطبيقه المزمع التمويل في البنك نأ حيث العادي، القرض عن الصيغة هذه تختلف -*
 الخطورة تحمل في االشتراك عليه وتفرض للمشروع المالية القيمة من 49% المشاركة هذه تتجاوز وال المال رأس

  . المؤسسة ونجاح استقرار يضمن بما االستشارة دور باداء يكتفى بل المالي التسيير في البنك تدخل يعن وال المحتملة،
 الساحة من 90% تقارب والتي العمومية البنوك لدى توافر التي القياسية السيولة من االستفادة اآللية هذه تسمح - **

 .   المالية
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التي عجزت عن تسهيل اجراءات الحصول على العقار الالزم، التي قد تصل في بعض 
لك جاء هذا البرنامج الزالة سياسة االبهام والغموض ذاآلحيان الى سنتين على األقل، ل
 ضرورةعلى إذ ألح ة على مستوى وضعيتها القانونية، التي تتسم بها األراضي الصناعي

 Zones industrielles ou 3( نموذجية أنشطة ذات أو صناعية مناطق ثالث إنشاء

d’activités pilotes « modèles » (غرب شرق السيار طريق على.  
 منطقتين يعادل ما أي 2014 قبل وبرمجتها نموذجيـة أخرى مناطق 10 ولتحقيق

 أفاق في والية كل في األقل على صناعيتين منطقتين وإنشاء سنة لكل مناطق ثالث أو
2014.  

   (Fiscalité) الضريبي الجانب - 3
 يأب ساعدهات ال والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تتحملها التي الضريبية األعباء

 تصب التي الموازية األنشطة تنامي الى يؤدي بل اإلنتاجي، العمل على األحوال من حال
 عن الناتج المصنعة المنتوجات تكلفة لسعر االرتفاع نتيجة الضريبي التهرب خانة في

 .العملة قيمة انخفاض عن الناجمة المستوردة األولية والمواد الثابتة األموال تقييم إعادة
  :التالية باإلجراءات البرنامج هذا جاء العقبات هذه ولتفادي
 العاملة والمتوسطة الصغيرة المؤسسات على المطبقة الضرائب نسبة تخفيض 

  .بالجنوب
 المؤسسات ملكية تحويل عملية لتسهيل وتحفيزي تشجيعي مناخ فتح 

)transmission des entreprises( المؤسسات وإفالس فشل خطر تفاديل 
 . والمتوسطة الصغيرة

  ) Débouches et fonctionnement des marchés( السوق تنظيم – 4
 ويتم العمومية الصفقات مجال والمتوسطة الصغيرة المؤسسات دخول بتشجيع يتم

  :طريق عن ذلك
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 والمتوسطة الصغيرة المؤسسات مناقصات نسب تخفيض (La bonifications des 

adjudications).  
 مخطط فرض وكذا الشروط، دفتر في المحلية للمناولة األولوية إعطاء اقتراح 

  .دينار مليون 100 بقيمة السوق في نصيب على يحتكم لمن بالنسبة لمناولةل
 لىم إ.ص.م مستحقات لتسديد أشهر 6 أقصاها أجال تحديد مع المناقصات تسير 

 عالمة" لترويج برنامج التنفيـذ حيز ووضع بإيجاد المحلي المنتوج ترقية جانب
 . الخارجية السوق ثم الداخلية، األسواق في" الجزائر في منتوج

  :البشري الجانب -  5
 على الحرص تم حيث المخطط هذا مقترحات ضمن نصيبها البشرية التنمية أخذت

 المتعلقة بينها ومن محددة، تخصصات وفي والعمال لإلطارات المستمر التكوين ضرورة
 منم .ص.م لترقية الوطنية الوكالة بالمهمة تتكفل أن على والتجارة، ةيوالمال بالتسيير

  .سنويا مؤسسة 1000 استقطاب خالل
 أساسي كشرط األقل على شهر لمدة تكوينال ةيإلزام فرص منح ذلك إلى إضافة

 القيمة على الرسم من التكوينية الدورات وإعفاء ومتوسطة، أو صغيرة مؤسسة إلنشاء
 والمتوسطة الصغيرة المؤسسات ومراقبة لتوجيه وطني مجلس إنشاء إلى إضافة المضافة

 .التصدير مجال في

    (Espaces intermédiaires) الوسطية الفضاءات – 6
 الصناعة غرف لدى نفسها والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تسجيل وجوب

 بدفعها الدولة تتكفل حيث متتابعتين، سنتين لمدة االشتراكات دفع من إعفائها مع والتجارة
 mise en œuvre du  code Algérien) للمؤسسات الراشد للحكم جزائري دليل تفعيل مع

de Bonne gouvernance) .  
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  واالتصال اإلعالم تكنولوجيا تنمية جانب - 7

 المضافة القيمة على الرسم وكذا الجمروكية الحقوق من م.ص.م المؤسسات إعفاء
 إنشاء بمصاريف كليا أو جزئيا التكفل مع واالتصال، اإلعالم ألجهزة استيرادها نظير
  .المؤسسات لتلك االنترنت على مواقع

  (Appui institutionnel) المؤسساتي الدعم – 8

 عمومية مؤسسة من والمتوسطة الصغيرة المؤسسات لتنمية الوطنية الوكالة تحويل 
 من تمكينها جلأ من ،وتجاري صناعي طابع ذات مؤسسة إلى إداري طابع ذات

  .م.ص.مو الكبرى المؤسسات بين ما التنسيق وترقية أهدافها، تحقيق
 اإلستراتجية القطاعات في خصوصا المحلية المناولة بسوق خاصة دراسة إعداد .  

   (P.M.E en difficultés) مصاعب من تعاني التي المؤسسات -  9

 من مالية مصاعب أو مديونية من تعاني التي م.ص المؤسسات المخطط يستثني لم
 بعد حالة دراستها عقب وذلك وزارية، قرارات أو مراسيم طريق عن بها التكفل خالل
 طريق عن إلنقاذها مخطط ووضع ديونها، جدولة من تستفيد أن بعدها يمكن إذ حالة،

  .المعنية والمؤسسات البنوك اشراك
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 أوضاع تطور حالة يبين واألهداف المعطيات حسب العمل مخطط أثر: 3الجدول رقم  
 من الموجودة الغاية بين الثانوية، والعناصر والمتوسطة والصعيرة المؤسسة النسيج

  المعطيات والتنفيذ التطبيق وضع بعد المنجزة واألوضاع جهة
  

 سيناريو عمليا سيناريو
  المؤشرات

 المخطط بدون المخططة بالمنطق

2014 
525000 

2008 
395000 

2014 
457913 

2008 
395000  

 1300 وبالنسبة م.ص.م عدد
 العاملين

 ساكن  1000 ـب 40 41 40 47

%26.3 %24.4 %22.8 %24.4 
 الناتج م.ص.م المضافة القيمة
  الخام

%7.829 %7.595 %7.781 %7.595 
 م.ص.م لكل المضافة القيمة

 العمل وأرباب واإلجراء المصرح

%15.6 %15.8 %16.2 %15.8 
 الطبقة من م.ص.م في تشغيل
  الشغيلة

%55 %50 %50 %50 
 بالنسبة م.ص المؤسسات نسبة

  للقطاعات

%11 %10 %10.0 %10.0 
 بالرقم م.ص.م المؤسسات نسبة

 الجنوب بالنسبة

  المصدر
 Plan d’action pour la promotion et le développement de la P.E.M   
document interne de ministre des P.M.E et P.M.I janvier 2009, p8.   
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  الثانيالمطلب 
  والمتوسطة الصغيرة اإلطار التمويلي للمؤسسات

، كما يعتبر نواة يشكل التمويل حجر األساس لقيام ونجاح واستمرار المؤسسات
ماتها اإلنتاجية وتسديد جميع األساسية التي تعتمد عليها المؤسسة في توفير مستلز

إلى المال من أجل شراء اآلالت والمواد  ملحةجد نفسها أمام حاجة تمستحقاتها ونفقاتها، ف
  .األولية والبضاعة، هذا فضال عن حاجتها للمال كسيولة نقدية تلزم المصاريف الجارية

أو  الالزمة لتأسيسويل هو الحصول على المبالغ النقدية مالت فإن ،بعبارة أخرى
تطوير مشروع خاص أو عام وبالتالي يعتبر من أساسيات وضروريات انشاء وتوسيع 

بمختلف طبيعة نشاطاتها وأحجامها، إذ تحتاج هذه المؤسسات وبشكل متواصل المؤسسات 
  ).مصادر التمويل(إلى األموال من مصادر مختلفة، هذا ما سنطرق إليه في الفرع األول 

بمرحلة  ية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتعلقةاالحتياجات المال ولكن وألن
اإلنشاء واالنطالق عادة ما تكون مرتفعة بالنظر إلى أموالها الخاصة والذاتية التي تعتمد 

خيار اللجوء  ه ال يكون أمام هذه المؤسسات إالّالتي غالبا ما تكون غير كافية، فإنّوعليها 
وهذا ما ) أي بين البنك والمؤسسة(بينهما  تراض من البنوك، فبذلك تنشأ عالقةقإلى اال

  ).الفرع الثاني(سنطرق إليه في 
  الفرع األول

  مصادر التمويل

  :لى نوعينإتتعدد مصادر تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يمكن تصنيفها   

  المصادر الداخلية- أوال
  :تتمثل مصادر التمويل الداخلي في العاصر التالية 
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 المدخرات الشخصية- 1

يلجأ أصحاب المؤسسات إلى االعتماد على مدخراتهم الشخصية في تمويل 
احتياطاتهم المالية، وباألخص في مرحلة االنطالق وكثيرا ما يعتمدون على قدراتهم 

فتراض من عند ين أو على القروض العائلية أو اإلالخاصة في األموال الخاصة بالمؤسس
إلى حرص إما ويرجع السبب في ذلك ، )1(األصدقاء بناء على عالقات خاصة تجمع بينهم

هم يرون في أصحاب تلك المؤسسات على الحفاظ على استقالليتهم في اتخاذ القرارات ألنّ
إما إلى صعوبة أو  ،االفتراض من جهات خارجية تبعية مالية تعوق حرية اتخاذ القرارات

المتخصصة التي  محدودية الحصول على األموال الخارجية كالبنوك والمؤسسات المالية
قدرة هذه  علىالمتوسطة عمالء مرتفعي المخاطر، وصغيرة الالمؤسسات  ترى أن

الالزمة المعتبرة من أهم متطلبات الحصول التقليدية المؤسسات على توفير الضمانات 
  .)2(على االئتمان من البنوك التجارية

  التمويل الذاتي- 2
تها المؤسسة من مختلف ققمنها والتي حيشمل التمويل الذاتي تلك األرباح أو جزء   

 )*(تالكاتهنشاطاتها والتي تبقى لديها بصفة دائمة أو لفترة طويلة، إضافة إلى اال
  .)3(نة لمواجهة تكاليف حوادث مرتبط وقوعها بالمستقبللمؤونات المكواو

                                                
 افريل 18و 17يومي متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة : الملتقى الدوليقاسم كريم، أمرزيق عدمان، -1

  .543المدرسة العليا للتجارة، الجزائر، ص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حول دور  حاضنات، 2005
المرجع السابق،  المشروعات الصغيرة والمتوسطة أهميتها ومعوقاتها،ماهر حسن المعروق، وإيهاب مقابلة،  -2

  . 6ص
يعرف بأنه عبارة عن التسجيل المحاسبي للنقص في قيمة أصل معين بسبب استخدامه او نتيجة لفترة : االهتالكات -*

حيث يتم استرداد هذه األموال عن التصفية التدريجية لألصول الثابتة مثل اآلالت والمعدات ويتم جمع هذا  من حيازته،
االهتالك عن طريق تقييد في دفاتر المحاسبة، ومنه، فاالسترداد الفعلي لهذه األموال هو عقد تحقيق الدخل النقدي القادر 

  .األموال عبارة عن مصدر تمويلي ذاتيعلى تغطية االهتالك ويتم بالتالي اعادة استثمار 
  .13، المرجع السابق، صإستراتيجية البنوك في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطةعمران عبد الحكيم، -3
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أهم مصادر التمويل الداخلية، حيث يلعب دورا هام في من يعتبر التمويل الذاتي 
مواردها  لىالمؤسسة الصغيرة والمتوسطة التي غالبا ما تبدأ نشاطها باعتمادها ع تطور

لى مصادر خارجية إه يضمن زيادة األصول االقتصادية دون اللجوء الخاصة من حيث أنّ
استحداث  من خالل ذاوبالتالي فهو يشارك بصفة مباشرة في العملية التوسعية له

هذا المصدر قد  أن ضعف إالّمما يكسبها ثقة األطراف الخارجية، ، )1(ةدجدياستثمارات 
  .يمثل أحد العوائق أمام الحصول على القروض من المصادر الخارجية األخرى

  المصادر الخارجية- ثانيا
يكفي لتغطية المتطلبات المالية للمؤسسة الصغيرة ال التمويل الذاتي غالبا ما  بما أن

تحافظ هذه األخيرة على مستوى االستثمارات عند الحدود المطلوبة وحتى والمتوسطة، 
تم عليها اللجوء إلى المصادر الخارجية حتتجاوز أزمات السيولة الظرفية، يوحتى 

لحصول على األموال الالزمة لذلك، وهذا التمويل يختلف باختالف المصدر الذي تعتمد ا
  :منها ركالصغيرة والمتوسطة ونذ المؤسسةعليه 

  جاريتاالئتمان ال- 1
يمكن تعريف االئتمان التجاري بأنه نوع من أنواع التمويل قصير األجل تحصل 

للمؤسسة (عليه المؤسسة من الموردين بعبارة أخرى يقوم البائع بالبيع ألجل المشتري 
وبالتالي مبيعاته االئتمان يضمن رفع  حمانفالبائع وبالتالي ) الصغيرة والمتوسطة مثال

احه والحفاظ على وفاء عمالئه، أما المشتري الحاصل على االئتمان فيستمر في زيادة أرب
  :)2(مزاولة نشاطاته ويحصل على المزايا التالية

  

                                                
  ، متوفر على الموقع14، ص"تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"حسان حوحو، -1

 gdz.com-http://www.ingdz.com/vb/archive/index.php/t،14/10/2011  
  .14، المرجع السابق، صإستراتيجية البنوك في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطةعمران حكيم، -2
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 .عدم تحمل التكاليف التشغيلية لالئتمان -

 .الحصول على االئتمان التجاري من حيث اإلجراءات العمليةفي السهولة  -

تلجأ إليه المؤسسة في حالة عدم كفاية رأس المال العام لمواجهة االحتياجات الحالية 
التي تفصل بين تاريخ الشراء  الفترةلمشتريات خالل ببقية اوالجارية، وتحتفظ المؤسسة 

اللية التي تعتمد غر من أهم القروض االستبيعت وتاريخ التسديد، لذلك فاالئتمان التجاري
  :)1(الصغيرة والمتوسطة نظرا للمزايا التي يوفرها لها ونجزها فيما يليعليه المؤسسات 

اضافية، بمعنى أنه ال تحتسب فوائد عليه مهما أعباء أية ال يترتب على المدين  -
 .طالت مدة االئتمان

اجراءات الحصول عليه جد سهلة وليست معقدة كما هو الحال عليه في االثتمان  -
ري مبني فقط على تبادل الثقة بين البائع ن االئتمان التجا، ألالمصرفي
 .والمشتري

يساعد المؤسسات التي ال تستطيع الحصول على ائتمان مصرفي أن تحصل على  -
عة، فتميل الشركات الكبرى والقوية ماليا إلى ئاالئتمان التجاري من الشركات البا
 .أن تكون مصدرا لالئتمان التجاري

  :المتداولة نجد ومن صورة وأشكاله 
  الحساب الجاري -أ

يفتح البائع للمشتري حساب في دفاتره يسجل فيه ثمن ما باعه من بضاعة بالحساب 
  .والمبالغ التي سددها، كما يعرف في األوساط المالية بالحساب المفتوح

                                                
  ،  متوفر على الموقع15، ص"تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"حسان حوحو،  -1

 gdz.com-http://www.ingdz.com/vb/archive/index.php/t،14/10/2011.  
  



 
 

 70

   السحب-ب
يكون  ،ثمن البضاعةبدفع البائع للمشتري  يوجههالذي طلب يتمثل السحب في ال

سحب باإلطالع أي يستحق بمجرد رؤية المشتري له وقد يكون سحب زمنيا أي يستحق 
  .خاصة في مجال التصدير هن اإلطالع، ويتداول استعمالمبعد فترة محددة 

  الكمبيالة -ج
لها قيم معينة وتاريخ استحقاق معين ويستطيع حاملها أني قوم بخصمها  قبل موعد 

  .التجاريةاالستحقاق بالبنوك 

  االئتمان المصرفي- 2
يعتبر االئتمان المصرفي أحد أهم مصادر التمويل الخارجي التي تلجأ إليها 

االعتماد  المصرفي في تلك المؤسسات وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويتمثل 
وضع  تحت  تصرفها مبلغا من المال أو تقديم تعهدا من بالثقة التي يوليها البنك للمؤسسة 

. محددة يتفق عليها الطرفين وبضوابط معينة مقابل فائدة يحصل عليها البنكفترة طرفه ل
متوسط األجل والطويل األجل والبد من اإلشارة  ،ويكون التمويل المصرفي قصير األجل

البنوك التجارية عادة ما تلجأ إلى اإلقراض قصير األجل بصورة عامة ومتوسط األجل  أن
اإلمكان عن توفير وتقديم  ربقدبتعاد اال البنك حاول فيهيقت الذي ، هذا في الوما نوعا

  .)1(االئتمان طويل األجل

الصغيرة والمتوسطة صعوبات في الحصول على التمويل  المؤسسات تواجه بذلك
 تمان طويل األجل الذي تفضل ئتحتاج لإل تلك المؤسساتمن البنوك التجارية ذلك أن

على توفير عدم اللجوء اليه تخوفا من عدم قدرة تلك المؤسسات  -على األغلب–البنوك 
  .الضمانات الالزمة التي يطلبها البنك

                                                
  .6المرجع السابق، صالمشروعات الصغيرة والمتوسطة أهميتها ومعوقاتها، ماهر حسن المحروق وإيهاب مقابله،  -1
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  الفرع الثاني
  عالقة البنوك بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

ل ـفي التمويوتتمثل تنشأ عالقة عكسية بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والبنك 
عد التمويل ي، أما البنك فاواستمراره اونموه اوالحفاظ عليه اأهم شروط نشاطهيعد ذ إ

  .)1(تهسبب إنشائه ومخاطر

البنك والسيما بأساليبه التمويلية المختلفة على المؤسسة من أجل زيادة كفاءتها يؤثر 
التنافسية لمواجهة تحديات المناخ االقتصادي الجديد وبالتالي يعتبر دفع قدراتها اإلنتاجية و

معتبرا بهذه المنظومة  الذلك أولت البنوك اهتمام، تدفع بالمؤسسة إلى األمامخلفية  كقوة
من المؤسسات التي فرضتها التحوالت األخيرة التي شهدها االقتصاد العالمي بصفة عامة 

 أساسا في التكتالت االقتصادية تتمثلوالساحة المصرفية العالمية بصفة خاصة و
  .االلكترونية واستخدام المعامالت المصرفيةالمصرفية واالندماجات 

مختلف التمويالت في افقة المالية الدائمة المتمثلة ريتجلى هذا االهتمام من خالل الم
وتثبيتها على أرض احتياجاتها تبعا للمراحل التي تمر بها المؤسسة بدءا بانشائها حسب 

  .الواقع ونموها وتطورها

قة التي تجمع المؤسسة الصغيرة المتوسطة من العالبتباين  درجة التمويل تتباين
  :جهة، والبنوك من جهة أخرى حسب المراحل التالية

  عالقة البنوك بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشئة- أوال
لى تجسيدها على الواقع وأخذ إالمؤسسة  إنشاء تحدد هذه المرحلة باستقرار فكرةت

واالنطالق  التجريبية هذه الفترة السنوات األولىبعبارة أخرى تشمل مثيالتها،  مكانتها بين

                                                
،  خصائص ومحددات الهياكل التمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائريةيوسف قريشي، إلياس بن سامي، -1

  .43المرجع السابق، ص
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 ة يتجاوزها مؤسس المشروع، إذرالفعلي لنشاط المؤسسة، وتعتبر هذه المرحلة أصعب فت
حيث يتعين ، )1(رالحاجة إلى تمويل مسبق أو ما يعرف برأسمال المخاط مسأفي يكون 
استخدام جزء من رأس ماله لبداية تطوير الفكرة المؤسسة ) صاحب المشروع(عليه 

الجديدة للسلعة أو الخدمة والبدء في تجسيد النماذج التجريبية ثم النماذج التجارية 
لى كل إها ومعرفة مدى إقبال المستخدمين أو المستهلكين عليها، باإلضافة جيووتر

شراء  ،ة التجاريةمالعال ،المقر ،تي تستوجبها إجراءات التسجيلاالحتياجات المالية ال
  .الخ...اآلالت، التجهيزات

التمويالت التي يستوجب على المؤسس توفيرها إلى أن تشمل تغطية كل  تتعدى
المصاريف اإلدارية المتكررة، علما أنه خالل هذه الموحلة تكون نتائج المؤسسة في أغلب 

لى ثقل العبء المالي التي إالتي تتحملها، إضافة ة تكاليف الثابلتلنظرا األحيان سلبية، 
تحذر البنوك من توتخوف فغالبا ما ت ،تتميز به هذه المرحلة الحرجة في حياة المؤسسة

، وعدم التأكد من المخاطرمعرضة للعديد من  ةتمويلها لسبب أن هذه المؤسسة الجديد
رات يالتقدالبنك تكون عادة على أساس دراسة  ،مردودية المؤسسة ألنه في هذه المرحلة

 - ذاتبالوفي هذه الفترة -) المؤسسة(فقط هذا من جهة، ومن جهة أخرى عدم قدرتها 
على توفير الضمانات التقليدية الالزمة التي تعتبر من أهم متطلبات الحصول على االئتمان 

  .البنكي

سسة في ظروف صعبة تتمثل كون فيها المؤتحلة التي ره في المما سبق، أنّميتضح 
المتسم بنتائجه السلبية وحاالت عدم التأكد المحيطة بتطورها في ضعف مركزها المالي 

اعدة حذر من طرف البنوك التي يجب عليها تقديم يد المسونموها المستقبلي تقابله تخوف و
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ة التي هذه المرحل سيةحسا تكمنوهنا  .لها في عالم األعمااالفنية والتقنية إلثبات جدو
  .غالبا ما تؤدي إلى فشل المؤسسات الصغيرة والمتوسط

  عالقة البنك بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مرحلة النمو والتوسع- ثانيا
تغلب تتجاوزت المؤسسة الصغيرة والمتوسطة المرحلة األولى واستطاعت أن  اإذ

وتمت وأثبتت جديتها،  المصاعب األولى من حياتها سواء كانت المالية أو غيرها ىعل
 اإلنتاجستوى ها تصل إلى هذه المرحلة التي تتسم بنمو سريع لمنّإف ،إدارتها بشكل جيد

منتوجاتها أو اكتسابها سمعة حسن خدماتها على بسبب إقبال المستهلكين والمبيعات 
نات ووتشكيل المخزكما أن وجودتها في التعامل معهم، حيث تبدأ التدفقات النقدية، 

من خالل القيام  يهاهذا النمو الذي تشهده المؤسسة ينعكس بصفة إيجابية عللمؤونات وال
هذه المرحل تزيد ففي ، لهاتطلبها التوسيع في القدرات اإلنتاجية يباالستثمارات التي 

  .الذي سوف يدعم أموالها الخاصة )1(حاجياتها إلى رأس المال ويسمى برأسمال النمو

استقرار في تدفقاتها المالية والحفاظ على حصتها من  مح لها بتحقيقيسما ذلك   
وق ـة لمواجهة متطلبات المنافسة التي يفرضها السدمنتوجات جديب هاالمبيعات وتحسين

لذلك تكون في حاجة مستمرة إلى التمويل قصير األجل، فالبنك وعلى خالف عالقته مع 
و ـالنمطور هي في تي حديثة النشئة يفضل ربط عالقاته مع المؤسسات الالمؤسسات 

ة تكون واقعية يركز عليها دراساته، إذ يستطيع يمعطيات مالية ومحاسبوجود وذلك نتيجة ل
كل دقة وبالتالي قياس خطر منح بالمؤسسة  المالي الذي تتمتع به ديد المركزحالبنك ت

  .غاللالقروض الخاصة بدورة االست

ه ذالبنك في الواقع يحجم عن تمويل ه أن ه المعلومات إالّذولكن رغم توفر كل ه
ا النوع من ذيعود الى خطر منح االئتمان له - على حد زعم البنوك–المؤسسات والسبب 

                                                
  ،  متوفر على الموقع15، ص14/10/2011، "تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"حسان حوحو،  -1

gdz.com-.php/thttp://www.ingdz.com/vb/archive/index  



 
 

 74

المؤسسات الذي يكون جد مرتفع نظرا لنقص الضمانات وانعدام تقنيات تسيير المخاطر 
قة القائمة لك تتعثر العالذوكنتيجة ل. منها مخاطر الصرف ومخاطر تغير معدالت الفائدة

بين البنك والمؤسسات التي هي في طور التوسع، وبالتالي تخفض من استثماراتها ومن 
  .تويات التشغيل بهاسم

ن يكون شريكا فعاال للمؤسسة يصبح مصدرا إلحدى الصعوبات التي أفالبنك عوضا 
تدفع بل  ضقراال تكون حافزا لإلتعاني منها، وبالتالي تسود بينهما عالقة تنازع وتنافر 

بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحت فعل تأثير هذه السلوكات السلبية والضغوطات 
البيروقراطية االدارية الى الغش والتهرب الضريبي وهذا ما ينعكس سلبا على البنوك 

  .خاصة وعلى االقتصاد الوطني عامة
 تعثر هذه العالقة أساسا الى ضيق مجال نطاق التمويل المتاح للمؤسساتيرجع 

، اذ يعمل النظام المصرفي في الجزائر على تمويل المؤسسات ةالصغيرة والمتوسط
وامتالك الضمانات التي يتطلبها البنك   (Solvables) الضخمة المعروفة بمالءتها المالية

بحيث تأتي هذه األخيرة في مقدمة األولويات االئتمانية بنسبة عالية الى جانب العناصر 
المركز المالي، السمعة وطبيعة المشروع التي ينظر ، رة على السداداالئتمانية منها القد

ليها البنك كمستند من المستندات الالزمة للحصول على التمويل التي يطالب صاحب إ
تكلفة القرض المصرفي المتضمنة لسعر الفائدة ضف الى ذلك أالمؤسسة بتقديمها، 

  %.10حيان إلى األفي بعض وعناصر أخرى والتي تتميز باالرتفاع يصل 
لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالغة لقطاع اع الجزائري أهمية المشرأولى 

من خصائص من  لما تمتاز به إالّال لشيء  ها ذلكخاصة بوصلت إلى حد إنشاء وزارة 
قدرتها على تقديم منتجات لك ذ جانب إلى ،حيث سهولة إنشائها إذ ال تتطلب أموال ضخمة

اطق األقل تطويرا وإمكانيتها الكبيرة في االستثمار في المن ،المستهلكوخدمات قريبة من 
  .حيث اإلنتاج والتقليل من البطالةالمؤسسات الكبيرة من  ها في تدعيمتاليأضف إلى ذلك فع
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في مختلف آليات الدعم ها المشرع لهذا القطاع التي أوالاألهمية تجسدت هذه 
يرة والمتوسطة إلى جانب النصوص التشريعية والمرافقة التي أحاط بها المؤسسات الصغ

  .اليةي السياسة االقتصادية وقوانين الموالقواعد المتضمنة ف
ي والنوعي لكمرجم المجهودات المبذولة من طرف السلطات الجزائرية بالتطور اتت

للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من حيث اإلحصائيات إذ تؤكد هذه األخيرة تطور 
   .2010والسداسي األول من سنـة  2009السداسي األول من سنة المؤسسات خالل 

  2010- 2009تزايد عدد المؤسسات ما بين سنة : 4الجدول رقم  

عدد المؤسســات خالل 
السداسي األول لسنـة 

2009 

عدد المؤسسـات خـالل 
 2010السداسي األول لسنـة 

 النسبـــة التطور

 % 5,89 33777 607297 مؤسسـة 573520

معطيـات السداسي األول  17نشرية المعلومات اإلحصائية رقم  :المصدر 
وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقيـة  2010لعـام 

  .االستثمار 

ا نتوزيعه لم يكن متوازن إفعدد المؤسسات  فيهذا التزايد أن وتجدر اإلشارة إلى 
  :القطاع  علىب القطاعات إذ استحوذ احسعلى ال 

  35,29قطاع البناء واألشغال العموميـة % .  
  17,46التجارة والتوزيع % .  
  9,12النقل والمواصالت % .  
  6,91خدمات للعائالت % .  
  6,19خدمات للمؤسسات% .  
 5,54 دقة واإلطعامالفن % .  
  5,03الصناعة الغذائية % .  
  14,46باقي القطاعات % . 
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في الشمال  ةحسب المناطق إذ نجد أكثر من نصف تلك المؤسسات مركز وأيضا
ر عن ضعف في سياسة التوازن الجهوي وعدم فعالية وهذا ما يعب) واليات الشمالية 10(

  . )1(ة الخاصة بتنمية الجنوب على الرغم مما تمنحه من امتيازاتبالسياسات المتعاق
أيضا هو تراجع القطاع العمومي لحساب القطاع الخاص بنسبة  تهوما يمكن مالحظ

، وهذا ما 2010السداسي األول لسنة و 2009ة بين السداسي األول لسنمقارنة  % 4,63
وهذا  .على أرضية الواقع االقتصادي هوتجسيدالجزائر لسياسة اقتصاد السوق  إتباعيؤكد 

الواقع إذ أن هذا  سطة يتزامن ويسايروالمتو التزايد أيضا في تعداد المؤسسات الصغيرة
القطاع وعلى غرار كل دول العالم الثالث يعرف معوقات تحد من فعاليته في عملية 

سنوات على صدور قانون خاص  10 الرغم من مرور حوالي ىفعل ،االقتصادي اإلنعاش
 السالف الذكر ما تزال 01/18بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يتمثل في القانون رقم 

  .اآلليات التي استحدثها في مرحلة التكوين وتنتظر التفعيل الحقيقي والتناسق فيما بينها
وفي استقصاء أجرته وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية في 

والية كبرى خلص إلى أن مدة إنشاء مؤسسة حسب طبيعة نشاطها  12الجزائر عبر 
إلى مجموعة من القيود أهمها  في ذلك السبب رجعيسنوات،  03إلى  06تراوح بين ت

مشكلة العقار الصناعي وارتفاع الرسوم واشتراكات الضمان االجتماعي ومشكلة ظروف 
والتباطؤ الفادح للحصول على الوثائق ناهيك عن القيود اإلدارية والبيروقراطية  ،المنافسة
كانت داخلية أو سواء تهزم هذه المؤثرات السلبية أن إن استطاعت وفالمؤسسة  ،اإلدارية

ها أنّ إالّ ،فيه هاتي وتنتزع مكانإن لم نقل العدوان تتأقلم مع هذا المحيط المتغير أوخارجية 
دم بواقع طمنتوجاتها وهكذا ستص تصدير واجه مشكل إثبات وجودها بالتوسع ولما الست
حاول التعرض إليه في نوهذا ما س األعمال فالمال قوامه كما هو معلوم ألنّال والبنوك، الم

  . الفصل الثاني
                                                

وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة  2010معطيات السداسي األول لعام  17نشرية المعلومات اإلحصائية رقم  -1
  .والمتوسطة وترقيـة االستثمار
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 االقتصادية التنمية أساسا من أسس والمتوسطة الصغيرة المؤسساتتعد 
 به االهتمام أصبح لذا االقتصاد، لعجلة والدافع المحرك القطاع هذا عتبروي واالجتماعية،

 والقانونيـة والمالية المادية المواد من ترسانة الجزائر له سخرت إذ ،استراتيجيا توجها
رغم  .وبشريا ماديا لتنميته كبيرة موارد اضافة لسعيها الى تخصيص نشاطها، تنظيم ألجل
ه الجهود المبذولة في سبيل ترقية هذا القطاع الحيوي والهام، إالّ أنّه يظل يواجه ذكل ه

منها مشكلة التمويل التي تعد بالفعل مشكلتها الرئيسية وليس هناك  ،عدة مشاكل وصعوبات
 أو الجديدة سواء مستوياتها مختلف وعلى طبيعتها، كانت مهما المشاريع جميع أنمن شك 

 كان مهما المؤسسة مكونات أهم من المال رأس يعتبر إذ ،التمويل إلى تحتاج القائمة
 نحو به واالنطالق تنميتهو وتوسيعه المشروع بتأسيس بدءا حياتها فترات وعبر حجمها

  .التصديرية األسواق

) الذاتية( الشخصية مدخراته  إما إلى، صاحبها أيلج المالية المؤسسة حاجيات ولسد
 هذه تكون ما وعادة) إلخ....زوجه أوالده، مدخرات( العائلية المدخرات إجمالي إلى أو

 من اإلقراض في تتمثل خارجية مصادر عن البحثمما يتطلب  كافية غير المدخرات
  .البنوك

 االئتمانية التسهيالت أو القروض تقديم في للبنوك الرئيسية الوظيفة مبدئيا تتمثل
 التي الودائع من انطالقـا مؤسسات، أو أشخاصا كانوا سواء الوطني االقتصاد ألعوان
  .الجمهور من يتلقاها

 المعبر المؤشر أصبحت وذلك التجارية الوظائف وأخطر أهم الوظيفة هذه تشكل
 األساسيـة الدعامات أحد  يمثل ألنه تقهقره أو اقتصادي نظام أي تقدم مدى على فعال

 والمتوسطة الصغيرة المؤسسات لصالح المقدم التمويل أن حيث ،االقتصادية التنمية لتحقيق
 االستهالك زيادة ثم ومن الدخل، وتوليد خلق على والقدرة التوظيف في التوسيع إلى يؤدي
 وتطوير لخلق األول المفتاح التمويل يعد لذلك ،االستثمار زيادة إلى يؤدي بدوره وهو
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 أساليب إلى الفصل هذا في التعرض سنحاولوعليه ، والمتوسطة الصغيرة المؤسسات
   .)األول المبحـث( والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات البنكي  التمويل

 الممكنة االستخدامات مختلف نحو المالية مواردهالبنك  هيوجمن جانب آخر، 
 جهة من والمردودية الربحية بمعايير المرتبطة مالية العتبارات وفقا وتوظيفها

 االقتراض لحظة بين تحدث أن يمكن التي التغيرات في والمتمثلة مالية غير والعتبارات
 االحتياطات كل البنك يأخذ االعتبارات هذه وأمام .أخرى جهة من كامال استرداده ولحظة

 الصغيرة المؤسسات قروض ضوابط حدد بالتالي المحتملة المخاطر كل تجنبه التي
 التي الضرورية المعلومات كل يتضمن ملفـا تقديم إجباريـا عليها يتعين التي والمتوسطة

 االستراتيجي بالتحليل بالتالي ويقوم ألرقامها، والدقيقة الصحيحة القراءة للبنك تسمح
 كافية تكون أن يجب التي الضمانات دراسة وأخيرا واالقتصادية المالية والدراسة للمؤسسة

  .)الثاني المبحث( تقريره في
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 المصرفي النظام على انعكست عميقة اقتصادية تحوالت االقتصادية السياسة عرفت
 والمتعلق 14/01/1990 في المؤرخ)1(10 -90 قانون ويعتبر واألداء، التنظيم حيث من

 البنك استرجع حيث المصرفية لإلصالحات األساسية القوانين من والقرض، بالنقد
 لتميزيةا الشروط ألغى كما ،النقدية مسؤولياته له الخزينة عن مستقل كبنك دوره المركزي
 يخضع ال القروض منح وأصبح والخاصة العامة المؤسسات بين القروض على للحصول

 إلغاء تم كما .للمشاريع االقتصادية المردودية على أساسا يرتكز بل اإلدارية قواعدلل
 والقرض النقد قانون من 91 المادة نص إلى بالرجوع اذوه ،المجال اذه في الدولة احتكار

 األخيرة هذله االعتماد شروط وحددت الخارجية البنوك اعتماد مرة وألول تبنى الذي
 بتعليمة واستكملت )2(03/01/1993 بتاريخ الجزائري المركزي البنك طرف من بتنظيم

 .االعتماد ملف مكونات تحدد األخيرة هذه ،)3(22/10/1996  بتاريخ البنك نفس من
 الصغيرة المؤسسات تربط التي العالقة على اأثار المصرفية اإلصالحات لهذه وكانت

 الحياة في العملية المشاركة نحو بتوجه اتسمت إذ المصرفية، بالمنظومة والمتوسطة
 االستشارة بتقديم البنوك تقوم ذلك عن فضال ،االستثماري التعاون بتدعيم االقتصادية

   .السوق اقتصاد مواجهة األخيرة لهذه يتسنى حتى المؤسسات وتمويل المالئمة

نستخلصها في  بيأسال والمتوسطة الصغيرة المؤسسات إلى هةالموج القروض تتخذ
 الموجهـة القروضو )األول المطلب( االستغالل نشاطات لتمويل الموجهة القروض

  .)الثاني المطلب( االستثمار نشاطات لتمويل

                                                
  .المتعلق بالقانون النقد والقرض، المرجع السابق 14/01/1990المؤرخ في  90/10القانون رقم  -  1
  .13، ص1993مارس 14الصادر بـ 17ر رقم .ج 03/01/1993المؤرخ في  93/01التنظيم رقم  - 2
  .وما بعد  27ص 1996التعليمات الموجهـة للبنوك في سنة : البنك المركزي الجزائري -  3
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  :األول المطلب
   االستغالل نشاطات لتمويل الموجهة القروض

 لفترة المؤسسات به تقوم الذي االستغالل تمويل إلى القروض من النوع هذا يوجه
 والغرض )1(سنتيـن إلى المدة تصل أن وتستطيع شهرا 12 تتعدى ال والتي األجل قصيرة

 دورة خالل للمؤسسة الجاري اإلنفاق تمويل في المساهمة هو القروض هذه من األساسي
 لتمكين الالزمة السيولة وتوفير والتخزين جوراأل ودفع أولية مواد وشراء االستغالل
  .نشاطها سير حسن ضمان من المؤسسة

 التمويل من معين نوع إلى تحتاج فإنها زمنيـا والقصيرة المتكررة لطبيعتها ونظرا
 عديدة طرق وتطوير إيجاد إلى بالبنوك دفع الذي الشيء وهو الميزة، هذه مع يتالءمالذي 

  .النشاطات من نوعال هذا لتمويل جديدة وتقنيات

 التمويلية العمليـات من األكبر الجزء تأخذ االستغالل نشاطات أن نجد ما كثيرا
 تحصيل في المتمثلتين تيناألساسي وظيفتيها إلى ذلك ويرجع منها التجارية خاصة للبنوك
 )2(زبائنها تصرف تحت بوضعها والقيام أصول إلى وتحويلها األشخاص من الودائع
 طالبوا بها يقوم التي العمليات طبيعة مع ومدتها طبيعتها حيث من القروض هذه وتتالءم

 فرص من باالستفادة لهم للسماح وإما ومتكررة مؤقتة صعوبات لمواجهة إما القروض هذه
  . السوق يتيحها حقيقة

 ذاته النشاط طبيعة بحسب وذلك النشاطات هذه لتمويل طرق عدة البنوك تتبع
 من الغاية أو للمؤسسة المالية الوضعية حسب أو) إلخ...زراعي صناعي تجاري،(

  . القرض
                                                

1 -BOUYACOUB  Farouk, L’entreprise et le financement bancaire, éditions Casbah, Hydra- 
Alger, 2000, p233. 
2 - LA LAUPRETRE Catherine d’Hoir, Droit au crédit, Ellipses édition Marketing, Paris, 1999, 
p90 . 
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 الخاصة الصندوق بحركات األجل القصيرة القروض من النوع هذا يرتبط
 المؤسسة في المعامالت حاالت بحسب دائنا أخرى ومرة مدينا تارة يكون الذي بالمؤسسة

 وهما رئيسين صنفين إلى االستغالل دورة تمويل قروض تصنيف عامة بصفة ويمكننا
 الصنف إلى نستعرض ذلك وبعد )األول الفرع( في سنتناوله ما وهذا العامة القروض

   .)الثاني الفرع( الخاصة القروض في المتمثل الثاني

  :األول الـفرع
  )Crédits globaux( العامة القروض

 إجماليـة بصفة المتداولـة األصول لتمويل موجهة لكونها العامة بالقروض سميت
 Crédits de) الخزينة قروض أيضا وتسمى ،)1(معين أصل لتمويل موجهة وليست

trésorerie)  الخزينة بقروض تسمى وكما (crédits par caisse). األخير المصطلح وهذا 
 وتلجأ المؤسسة، خزينة لتمويل موجهة لكونها المصرفية األوساط في تداوال أكثر هو

 خلل في عادة والمتمثلة مؤقتة مالية صعوبات لمواجهة القروض هذه مثل إلى المؤسسات
  :يلي فيما القروض هذه إجمال ويمكن )2(الخزينة في مؤقت

  )Facilites de caisse( الصندوق تسهيالت - أوال
 عن تنشأ والتي المؤقتة السيولة صعوبات لتخفيف معطاة قروض عن عبارة هي

 أقرب حين إلى المدين الرصيد لتغطية نإذ تسعى فهي النفقات، عن اإليرادات تأخر
  .القروض مبلغ يقتطع حيث لإليرادات التحصيل عملية فيها تتم فرصة

                                                
 . 58ص ،2004 ،الجزائر ،الثالثة الطبعة ،الجامعية المطبوعات ديوان ،البنوك تقنيــات ،لطرش الطاهر -1

2 - NEUVILLE Sebastien, Droit de la banque et des  marchés financiers, Presses universitaires de 

France, 1er édition, Paris, 2005, p257 



 
 

 83

 لمدة ذلك ويكون التحصيل عملية تتم أن إلى المدين الرصيد تغطية إلى بذلك تهدف
 إلى 60 حدود في تكون المبلغ أما شهر من أقل تكون المدة( معين مبلغ حدود وفي معينة

  . )1()الشهري أعماله رقم من% 70

 حيث الشهر، كنهاية النفقات فيه تكثر التي الفترات في عادة القرض هذا إلى يلجأ
 يكون بأن البنك يسمح فقط الفترة هذه وفي إلخ...الفواتير وتسديد العمال رواتب فيه تدفع

 الحاالت هذه مثل قرب عن ويراقب يتابع أن البنك على ويجب مدينـا المؤسسات حساب
 وعدم المتكرر االستعمال عدم القروض هذه مثل في األصل ألن تتكرر أن يجب ال بحيث
 الخزينة قروض من أخر نوع إلى تحول وإال التسهيل هذا لمثل المحددة الفترة تجاوز
  . المكشوف في ويتمثل

   (Le découvert) المكشــوف-ثـانيـا
 عـن ناجموال الخزينة في انقص يسجل الذي الزبون لفائدة قروض عن عبارة

 حدود في مدينا العميل حساب خالل من ذلك ويتجسد )2(العامل المال رأس كفاية عـدم
 النشاطات لتمويل التسهيل هذا ويستعمل. سنة لمدة تصل قد نسبيا أطول ولفترة معين مبلغ

 كانخفاض الخارجية البيئة تتيحها التي الفرص من لالستفادة وذلك للمؤسسة الجاريـة
  .)3(العمالء لنشاطات حقيقـا تمويال المكشوف يمثل لذلك األولية، المواد سعر

 يلجأ فقد )4(استرداده ردبمج تلقائيـة بصفة القروض من النوع هذا تجديد يمكن
 وتجمعهما نـمتي مالي وضع في المؤسسة تكون عندما الحـالة هذه تطبيق إلى البنك
 معه للمساومة أفضل وضع في المؤسسة هذه تكون تاليالوب الثقة على مبنية متينة عالقة
 لزم كلما باالقتراض للمؤسسة يسمحأي  ،) Ligne de crédits( اعتماد للمؤسسة ويفتح

                                                
1 - BOUYACOUB Farouk, L’entreprise et le financement bancaire, op.cit, p234 

  . 59ص ،السابق المرجع ،البنوك تقنيات ،لطـرش الطاهر -  2
  .74ص ،السابق المرجع ،والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تمويل في البنوك إستراتجية ،الحكيم عبد عمران -  3

4 - NEUVILLE Sebastien, Droit de la banque et les  marches financiers, op.cit, p257 
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 خالل االقتراض عملية تتم وأن معين مبلغ عن المقترضة األموال تزيد ال أن بشرط الحال
 من يقدم التي النشاطات وكذلك ولمدته، القرض لمبلغ ونظرا ،)1(عليها متفق زمنية فترة
 الحذر توخي األخير هذا على يجب لذلك للبنك، حقيقيا اخطر يشكل فهو تمويلها، أجل

  .التسهيالت هذه لمنح األقدام عند جيدة بدراسة بالقيام والحيطة

  (Crédit de compagne) الموسم قـرض- ثالثا
 منتظمة غير نشاطاتها تعتبر التي للمؤسسات القروض من النوع هذا يخصص

 النفقات بإجراء تقوم فالمؤسسة موسمية هي بل ،االستغالل دورة طول على ممتدة وغير
 فمثال خاصة فترة في اإلنتاج هذا ببيع وتقوم اإلنتاج هاءأثنا يحصل معينة فترة خالل
 كفترة أخرى فترة في تتم البيع عملية أما ،فترة في تكون المدرسيـة اللوازم إنتاج عملية

  .)2(بامتياز الزراعي االستغالل لدورة قرضأو  المدرسي، الدخول

 اإلنتاج بعملية المرتبطة النفقات هذه لتمويل البنك يمنحها التي القروضتسمى 
 وال الموسمي النشاط هذا عن الناجمة التمويلية االحتياجات لمواجهة الموسمية بالقروض

 تسعة مدة تتعدى أن يمكن ال إذ الواحدة، استغالل دورة القروض من النوع هذا يتجاوز
 مخططا تقدم أن المؤسسة على يجب القروض من النوع هذا من ولالستفادة ،أشهر 09

 استهالك لمخطط وفقا القرض هذا ويسدد وعائداته النشاط نفقات زمنيـا يبين للتمويل
  . )3(مسبقا موضوع

  

  
 

                                                
 ،والتطبيق النظرية بين والتمويل االستثمار ،جوده أحمد محفوظ ،ا رشيدرضـ المعطي عبد خريوش، على حسني -1

  . 133ص ،1999 األردن،-عمان ،زهران دار

2 - BOUYACOUB Farouk, L’entreprise et le financement bancaire, op.cit, p235 
  .61ص ،السابق المرجع ،البنوك تقنيــات ،لطرش طاهرال - 3
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  ) Crédit de relais( الربط قروض - رابعا
 في مالية عملية لتمويل لعمالئه البنك يمنحها قروض عن عبارة الربط قروض

 أن يمكن التي الحالـة مثل ،)1(خارجية ألسباب فقط مؤجل ولكنه مؤكد شبه تحققها الغالب
 مملوكـة عقارات بيع طريق عن العملية هذه وتمويل نشاطها، توسيع المؤسسة فيها تقرر
 لها تخضع التي لإلجراءات نظرا وقت إلى يحتاج األموال هذه تحصيل انتظار ولكن لها،
 عملية تتحقق ريثمـا التمويل على للحصول البنك إلى المؤسسـة وتلجأ العقارات لبيع
 وقت لةأمس تعتبر التي األموال هذه دخول بعد القرض بتسديد المؤسسة تقوم حيث البيع
  . فقط

 األمثل االستغالل من المؤسسة في تمكين القروض من النوع هذا من الهدف يتجلى
 لتمويل اإلقدام عند البنك على وينبغي للوقت، إهدار دون السوق في لها المتاحة للفرص

 للمخاطر تعرضه إمكانية يتوقع أن مؤكد، شبه تحقيقها يعتبر التي العمليـات هذه مثل
 انخفاض مثل( أخرى العتبارات فيها النظر إعادة أو العملية إلغاء خطر مثل المحتملة

 نحو واالتجاه العمليات النتقاء خبرته كل يستعمل أن البنك وعلى) إلخ...العقار سعر
  .المخاطر هذه من التقليل

 هو وهذاتحتوي عملية االقتراض على درجة من المخاطر وإن كانت منخفضة 
 متناقض مبدأ على مبنية عكسية والبنك المؤسسةوخاصة أن العالقة بين  االقتـراض مبدأ

 ممكن قدر أكبر تدبير إلى المؤسسة صاحبفيه ففي الوقت الذي يسعى  الغرض، في يتمثل
 ثروته وتنمية عائد على الحصول استثماره وراء من ويهدف تكلفة، بأقل األموال من

 من التقليل إلى إقراض عملية كل وراء منفي المقابل يهدف  البنك نجد ،)2(أمالكه وتعظيم
 لديه مودعة هي بل الخاص، ملكه ليست أمواال يقرض هأنّ في يتمثل واحد لسبب المخاطر

                                                
  .74ص ،السابق المرجع ،والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تمويل في البنوك إستراتجية ،حكيم عمران -1
ى، األول الطبعة ،والتوزيع للنشر الثقافة دار ،والتطبيق للنشر النظرية بين االستثمار إدارة ،علوان نايف قاسم -2

  .48ص ،2009 ،األول إلصدارا ،األردن-عمان
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 بين الفترةفي  قيمتها على الطارئ لتغيرا اعتبار دون ألصحابها بردها يلتزم وبالتالي
 من وأنجز فرنسا في طبع م.ص.م بتمويل يتعلق تقرير عنه رعب ما هذا، )1(والرد اإليداع
  (Gregoire Chertok et Pierre Alain de Malleray et Philippe Pouletty) طرف

 un couple risque- rendement qui( معا يتسايران ال مردودية-خطر الثنائية أن يؤكدون

ne fonctionne pas bien )2(.  

 :الـثاني الفـرع

  (Crédits spécifiques) الخاصة القـروض

ه القروض الى تمويل اصل معين من بين االصول المتداولة بصفة عامة ذتوجه ه
  :وهي الخاصة القروض من أنواع ثالثة دراسة إلى في هذا المجالنتعرض 

  (Avances sur marchandises) البضائع على التسبيقات - أوال
 أي الخزينة مستوى على عجزها لتمويل المؤسسة إلى يقدم قرض عن عبارة

 في والمؤسسة بعد يسوق لم المؤسسة لدى البضائع من معتبر مخزون وجود أخرى بعبارة
 وتقدم القروض من النوع هذا لتقديم البنك فيتدخل مالية، موارد إلى تحتاج الحالة هذه

 العملية هذه أثناء البنك على ويجب ،)3(كضمان المؤسسة المخازن في المكدسة البضائع
 ثالث طرف يتدخل كما ،إلخ...وقيمتها ومواصفتها وطبيعتها البضائع هذه وجود من التأكد
 تقوم ال المخازن هذه أن إذ ،كضمان البضائع فيها توضح التي العامة المخازن في يتمثل

 النوع هذا أن الوقائع ثبتت وقد ،)4(القروض سداد من تحقيقها بعد حتى البضائع باستيراد

                                                
  . 61صالمرجع السابق،  ،والتطبيق للنشر النظرية بين االستثمار إدارة ،علوان نايف قاسم -1

2- CHERTOK Gregoire  et DE MALLERAY Pierre Alain et  POULETTY Philippe, Le financement 

des P.M.E, La documentation française, Paris, 2009, p54 
3- BOUYACOUB Farouk, L’entreprise et le financement bancaire, op.cit, p237 

4 - Ibid, p238 
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 لتمويل أيضا الجزائر في ويستعمل األساسية المواد لتمويل خاصة يمنح القروض من
  .)1(المصنعة ونصف المصنعة السلع

   (Avances sur marche public) العمومية الصفقات على تسبيقات- ثانيا
 العمومية السلطات لفائدة أشغال ولتنفيذ للشراء عقود بأنها العمومية الصفقة تعرف

 العمومية المؤسسات أو المحلية الجماعات أو) الوزارات( المركزية اإلدارة في المتمثلة
 والعقود االتفاقيات هذه وتضبط أخرى، جهة من والمقاولين جهة من اإلداري الطابع ذات
  .العمومية الصفقات بقانون يعرف بما

 أهمية حيث من وخاصة العمومية السلطات بها تقوم التي األعمال لطبيعة ونظرا
 حاجة في نفسه المقاول يجد بالبطء تتسم التي الدفع وإجراءات وطرق وحجمها المشاريع

 طلب تقديم إلى يضطر لذلك العمومية، السلطات أمام الحال في متاحة غير أموال إلى
 أجل من للمقاولين البنوك تمنحها التي القروض هذه وتسمى األشغال، هذه للتمويل للبنك
 وهناك ،)2(العمومية الصفقات على بالتسبيقات العمومية السلطات لفائدة األشغال إنجاز
  :كالتالي وهي العمومية الصفقات لتمويل القروض من نوعان

   المقاولين لصالح كفاالت منح – 1
 الصفقة في  (Les soumissionnaires) للمكتتبين البنك طرف من الكفاالت هذه تمنح

 لمواجهة الكفاالت هذه وتمنح المشروع صاحبة العمومية السلطات أمام لضمانهم وذلك
  :)3(وهي ممكنة حاالت أربعة

  
  

                                                
    . 13/04/2011 التحميل تاريخ http://ejabat.com  الموقع على متوفر مقال البنكية القروض أنواع -1
مؤرخ في  10/236يعدل ويتمم مرسـوم رئاسـي رقـم  2012جانفي  18مؤرخ في  12/23مرسوم رئاسي رقم  -2

  .2012جانفي  26في  ، صادر04ومتصمن تنظيم الصفقات العمومية، جر، عدد  2010أكتوبر  07
 .64ص ،السابق المرجع ،البنوك تقنيات ،لطرش الطاهر -  3
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  )Caution d’adjudication( المناقصة إلى الدخول كفالة – أ
 بتقديم بالمناقصة فاز الذي المقاول قيام لتفادي البنك طرف من الكفالة هذهتمنح 

 البنك يعطي أن وبمجرد المشروع من انسحب إذا كتعويض المعنية اإلدارة إلى سائلة نقود
  .نقدا الكفالة دفع) المكتتب المقاول( عنه يسقط الكفالة هذه

  )Caution pour bonne exécution( التنفيذ حسن كفالة -ب
 تنفيذ لحسن كضمان النقود بتقديم المقاول لتفادي البنك طرف من الكفالة هذهتقدم 

  . عليهـا والمتفق المحددة المقاييس وفق الصفقة
  )Caution pour Retenue de garantie( الضمان اقتطاع كفالة -ج

 مبلغ من نسبة المشروع ةصاحب اإلدارة تقتطع ما عادة المشروع انجاز انتهاء عند
 يمكنه النسبة، هذه تجميد المقاول يتفادى وحتى ضمان،ك معينة لمدة بها وتحتفظ الصفقة
  .فورا منها االستفادة بالتالي

 في نقائص ظهرت إذا فعليا بدفعها ويقوم الضمان، اقتطاع كفالة البنك له يقدم
  .الضمان فترة أثناء اإلنجاز

  ) Caution d’acompte( التسبيق كفالة - د
 الفائزين للمقاولين تسبيق بتقديم بالمشروع المعينة العموميـة اإلدارات بعض تقوم

 من التسبيق كفالة على اإلدارة حصلت إذا إال فعليا التسبيق هذا يمنح أن يمكن وال بالصفقة
  . البنوك أحد طرف

  فعلية قروض منح- ثالثا
 القروض من أنواع ثالثة منح خالل من العمومية الصفقات بتمويل البنوك تقوم

  :كالتالي وهي

  )Crédit de préfinancement( المسبق التمويل قرض – 1
 له ليس المكتتب والمقاول المشروع انطالق عند القروض من النوع هذا يمنح

 احتياجاته بتغطية للمتعاقد القرض هذا ويسمح، اإلنجاز في لالنطالق الكافية األموال
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 بياض على قرضا لكونه نادرا إالّوال تمنحه البنوك  الصفقة هذه بإنجاز المتعلقة الحالية
  .المخاطرة درجة وارتفاع الضمانات لنقص

 Avances sur créances nées( المسجلة وغير لناشئةا الديون على تسبيقات - 2

non constatées  (  
 اإلدارة لكن األشغال، من ومهمة معينة لنسبة بتالمكت المقاول إنجاز حالة في
 البنك إلى اللجوء يمكنه التقدم، هذا مالحظة تمو رسميا، ذلك تسجل لم المشروع صاحبة
  .المنجزة لألشغال التقديرية الوضعية على بناء قرضا لمنحـة

 Avances sur créances nées(والمسجلة الناشئة الديون على تسبيقات–3

constatées(  
 قروضـايمنح البنك للمقاول المكتتب في حالة اعتراف االدارة صاحبة المشروع 

 حتى الدفع عن تتأخر ما عادة اإلدارة ألن والمسجلة الناشئة الديون على بتسبيقات تسمى
  . ذلك تؤكـد التي الوثائق على مصادقتها بعد

  ) Crédit par engagements , Crédit par signature( بااللتـزام القروض- رابعا

 ماوإنّ) sorties de fonds( األموال تحويل عليه يترتب ال القروض من النوع هذا
جرت العادة وفقا لألعراف البنكية  .)1(ليسورتها وضمانها للمؤسسة ثقته البنك فيها يمنح

 الصندوق تسهيالت في الحال هو كما األموال بتحريك تقوم الإذ  ،النوع هذاالتعامل ب
 البنك ألن بالتزاماته، الوفاء على المقاول عجز إذا نقود عطاءإل مضطرا البنك يكون ولكن

 تسهيالت في الحال هو كما التراجع له يمكن ال بااللتزام أو بالتوقيع ثقته تقديم بمجرد
   :ينالتالي الشكلين القروض من النوع هذا ميزيو )2(الصندوق

  

                                                
1 - BOUYACOUB Farouk,  L’entreprise et le financement des entreprise, Op. cit., p244 
2 - Ibid, p245 
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  (Caution) الكفالة - 1
 على الموجود الدين بتسديد بموجبه يتعهد البنك طرف من مكتوب التزام عن عبارة

 مدة االلتزام هذا في ويحدد بالتزاماتها، الوفاء على قدرتها عدم حالة في المؤسسة عاتق
  .ومبلغها الكفالـة
  (Acceptation) القبول - 2

 القروض يشملهو و المؤسسة ديون بتسديد في هذا النوع من القروض البنك يلتزم
  :التالية

 تقديم عن يعفيه الذي األمر المؤسسة مالءة لضمان الممنوح القبول 
  .ضمانات

 التجارية الورقة تعبئة بهدف المقدم القبول.  
 مساعدة على الحصول على مساعدتها أجل من للمؤسسـة الممنوح القبول 

  .للخزينة
 الخارجية التجارية عمليات في المقدم القبول.  

  ) Financement du poste clients( العمالء ديون تعبئة قروض -خامسا

 األنواع في العمالء لدى ديونها لتعبئة للمؤسسة البنك قدمها التي القروض تشمل
 :التالية

  ) L’escompte commercial( التجاري الخـصم - 1
 بشراء البنك قيام في وتتمثـل لعمالئه البنك يمنحها التي القروض أشكال من شكل

 للوفاء في العميل هذا محل يحل أو استحقاقها تاريخ قبل حاملها من التجارية الورقـة
  .استحقاقها تاريخ غاية إلى بالدين

 3 من ويتكون الخصم لهذا معدل أو ثمن من العملية هذه مقابل في البنك يستفيد
  :)1(وهي أساسية عناصر

                                                
1 - NEUVILLE Sebastien, Droit de la Banque et des marches financiers, op.cit, p261 
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 الفائدة معـدل )Taux d’intérêts :( التاريخين بين ويطبق القرض ثمن وهو )أي 
  ).ذكرنا أن سبق كما استحقاقها وتاريخ للخصم الورقة تقديم تاريخ بين

 التحصيل عمولـة )Commission de recouvrement :(الجهد عمولة وهي 
  .الورقة تحصيل أثناء به المضحى والوقت المبذول

 الخصم عمولـة )Commission d’escompte:( العملية من البنك أجر وهي 
 العملية بهذه والوفاء القيام إثراء عليها المتحصلة العموالت هذه مجموع وتسمى
  ).Agio d’escompte( الخصم بمقابل

 المركزي البنك لدى لتعبئة قابلة أوراق عموما المخصومة التجارية األوراق تعتبر
 على تحتوي أن بشرط ،)1(األخير هذا طرف من خصمها إعادة يمكن أخرى وبعبارة
 ثالثة على األقل على وتحتوي أشهر 3 من أكثر استحقاقها تاريخ يكون تجارية قروض

 .)2(الورقة على الممضين مسؤولية يقيد لشرط وجود وال إمضاءات

 Crédits de( التصدير عن الناشئة الديون بتعبئة الخاصة القروض- 2

mobilisation des créances nées a l’exploitation(  
 للبلد الجمركي المكان من للبضاعة الفعلي بالخروج التمويل من النوع هذا يقترن

 وتخص البنك لدى للخصم قابلـة لكونها الديون بتعبئة الخاصة بالقروض وسميت المصدر
 عن يزيد ال للتسديد أجال لزبائنهم المصدرون فيها يمنح التي الصادرات تلك القروض هذه
  :تخص والتي المعلومات بعض تقديم البنك يشترط أقصى، كحد شهرا 18

 الدين مبلغ .  
 المصدرة البضاعـة ونوع طبيعة .  
 األصلي وبلده المشتري اسم.  

                                                
 .67-66ص ،السابق المرجع ،البنوك تقنيات ،لطرش طاهر -  1

2 - BOUYACOUB Farouk, L’entreprise et le financement bancaire, op.cit, p241. 
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 بالجمارك المرور تاريخ وكذلك التسليم تاريخ.  
 التجارية للعملية المالية التسوية تاريخ. 

   الفاتورة تحويل عملية - 3
 في غالب تكون متخصصة مؤسسة بواسطتها تقوم آلية عن عبارة الفاتورة تحويل

 حيث ،)1(األجنبي الطرف على المصدر يملكها التي الديون بشراء قرض مؤسسة األحيان
 في المصدر محل لحت بحيث بذلك القيام حسن وضمان الدين بتحصيل المؤسسة هذه تقوم

 على حصولها مقابل التسديد عدم احتماالت عن الناجمة األخطار كل وتتحمل الدائنية
 رـالتصدي عملية أعمال رقم من بنسبة العمولة هذه وتحسب نسبيا، مرتفعة عمولـة

 منها نذكر الهامة المزايـا بعض من االستفادة المصدرة للمؤسسات العملية هذه تسمحو
  :)2(الخصوص وجه على
  وذلك المالية ووضعيتها خزينتها تحسين من للمؤسسات الفاتورة تحويليسمح 

   .تسديده أجل يحن لم لدين اآلني بالتحصيل
 وذلك المالية هيكلتها تحسين من التحصيل بهذا المصدرة المؤسسات تستطيع 

  .جاهزة سيولة إلى آجلة ديون بتحويل
 والمحاسبي المالي التسيير يخص فيما المؤسسة على الملقى العبء تخفيف 

 جهة إلى التسيير بهذا تعهد بأن وذلك بالزبائن المرتبطة الملفات لبعض واإلداري
  .العمليـات من النوع هذا في المتخصصة المؤسسات هي أخرى

  )Avance en devises( الصعبة بالعملة التسبيقات - 4
 بالعملة بتسبيق القيام البنك تطالب أن التصدير بعمليات تقوم التي المؤسسات يمكن

 الصرف سوق في التسبيق مبلغ عن التنازل بعد خزينتها تغذيـة من نهايمكّ الذي الصعبة
                                                

  .78ص ،السابق المرجع ،البنوك تمويل ستراتجيةإ ،الحكيـم عبد عمران -1
  . 116ص ،السابق المرجع ،البنوك تاتقني ،لطرش طاهر -2
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 تحصيلها بعد الصعبة بالعملة المبلغ هذا بتسديد المؤسسة وتقوم، الوطنية العملة مقابل
  .االستحقاق تاريخ في األجانب زبائنها من لديونها

بين المبرم العقد مدة تتعدى أن يمكن ال الصعبة بالعملة التسبيقات مدة لإلشارة فإن 
 تستفيد أن األحوال من حال بأي يمكن وال المستوردة، والمؤسسة المصدرة المؤسسة
 الزبون إلى لصادراتها الفعلي باإلرسال تقم لم ما التسبيقات هذه من المصدرة المؤسسة
  .الجمروكية خاصة الوثائق بكل ذلك إثبات ويمكن األجنبي

  :انـيالثّ المطـلب
  (les credits d’invetissement)   االستثمار نشاطات لتمويل المقدمة القروض

  موضوعها حيث من االستغالل عمليات عن جوهريا االستثمار عمليات تختلف 
 وهذه تتالءم للتمويل أخرى وطرقا أشكاال تتطلب العمليات هذه فإن لذلك ومدتها وطبيعتها
 في قروض إلى حاجة في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تكون إذ، العامة المميزات

  . وتطورها توسعها مراحل في أو نشاطها بداية في سواء االستثمارات دورة

تتمثل نشاطات االستثمار في مختلف العمليات التي تقبل عليها المؤسسات كشراء   
 الشامل بمفهومه االستثمار ألن عقارات على الحصول واقتناء وسائل االنتاج ومعداته أو 

  .)1(األرباح على للحصول باألموال التعامل يعني

عليه، فصاحب المؤسسة يعرف جيدا أين يوظف امواله وما سيجنيه من وراء و  
 يوظف ذإ، )2(الخاطئ أو الصحيح الطريق على كان إذا ما على تدله مؤشرات ولهذلك، 
 ما وهذا طوال سنوات على استثماره عائدألنه  كاهله يثقل الذي الشيء واحدة دفعة أموال
 خبراء إلى باللجوء ،لمشروعه ومرجعي عام إطار بوضع المؤسسة صاحب المستثمر يدفع

                                                
 ،2009 ،األولى الطبعة، األردن-عمان، والتوزيع للنشر الراية دار ،االستثمارية المخاطر إدارة، عرفه سالم السيد - 1

  . 15ص
   .61ص ،السابق المرجع، والتطبيق النظرية بين االستثمار إدارة ،علوان نايف قاسم -  2
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 عندما وخاصة الحدوث الممكنة السيئة االحتماالت من للتقليل )1(المشروع هذا إلعداد
   .خارجية  مصادر طرف من للتمويل التجأت قد المؤسسة تكون

 من خاصة مذهل تغير في ونشاطاتها ومتواصل مستمر تطور في المؤسسة أن بما  
 الذي اإلسراع وتيرة مواكبة البنوك على يستوجب الذي األمر ،التكنولوجي الجانب

 طرق الحالية المؤسسات استحدثت لذلك والمتوسطة، الصغيرة المؤسسات قطاع يشاهـده
 لتمويل الكالسيكية القرض عمليات خالل من إليه سنتعرض ما وهذا الغرض لهذا حديثة

 القرض على وسنتعرف، )األول الفرع( المؤسات الصغيرة والمتوسطة استثمارات
 الفرع( في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات استثمارات لتمويل حديثة كآلية اإليجاري

  ).الثاني

  :األول الـفرع
  والمتوسطة الصغيرة المؤسسات استثمارات لتمويل الكالسيكية ضروالق عمليات

 الخارجيالتمويل الكالسيكي  طرق من نوعين بين الصدد هذا في التمييز يتم  
 وتتمثل ذاته االستثمار بطبيعة يتعلق ما منها والمتوسطة، الصغيرة المؤسسات الستثمارات

  .األجل طويلةال والقروض األجل متوسطةال القروض في

 ) Crédits à moyen terme( األجل متوسطة القـروض- أوال

 الصغيرة المؤسسات استثمارات لتمويل األجل المتوسطة القروض توجه  
 وآالت معدات اقتناء مثل سنوات،) سبع( 7 استعمالها عمر يتجاوز ال التي والمتوسطة

 تجميد لخطر امعرض يكون البنك فإن مدتها لطول ونظرا الخ...النقل كوسائـل اإلنتـاج
 القروض من نوعينوهناك  ،السداد عدم احتماالت مثل أخرى ومخاطر الفترة لهذه أمواله

  :األجل متوسطة
                                                

- نعما ،والتوزيع للنشر أسامة دار، األولى الطبعة ،الصغيرة للمشاريع التخطيط إستراتيجية ،الحطاب علي - 1
  .     52ص ،2010، ألردنا
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 les crédits à moyen terme( للتعبئة قابلة األجل متوسطة قروض- 1

réescomptable(  
 مؤسسة لدى خصمها بإعادة يقوم أن المقرض للبنك يمكن التي القروض تلك وهي  

 خطر من التقليل للبنك القروض من النوع هذا ويسمح، المركزي البنك ولدى أخرى مالية
  .التسديد عدم خطر يجنبه كما ،أموله تجميد

 Les Crédits a moyen terme)  للتعبئة قابلة غير األجل متوسطة قروض - 2

mobilisable)  
 المؤسسات لدى خصمها إعادة إمكانية القروض من النوع هذا في يملك ال البنك  
 سداد مدة انتظار على مجبرا بالتالي ويكون المركزي البنك لدى أو األخرى المالية

 أن البنك وعلى ،...)السيولة أزمة األموال، تجميد( المخاطر كل تظهر وهنا ،القرض
 في خلل أو السيولة في أزمة لتفادي زمنيا برمجتها ويحسن مدققة دراسة الملف يدرس
  .البنك خزينة صحة

  (Crédits à long terme)  األجل طويلةال القروض- ثانيا
 تمويل إلى القروض من النوع هذا إلى لجوءها خالل من المؤسسة تهدف  

 تكلفتها بارتفاع االستثمارات هذه وتتميز طويلة، زمنية فترة على تمتد التي االستثمارات
 في يفوق تيال االستثمارات مدة خالل وتتدفق متقطعة وعائداتها إيراداتها تحصيل وعملية
 لتمويل أساسا موجهة القروض وهذه .سنة 20 حتى لتصل سنوات) 7( سبع الغالب

 الصناعية والمباني األراضي مثل عقارات على الحصول( الضخمة االستثمارات
 لها ماليا عبئا ويشكل المؤسسة ميزانية يثقل القروض من النوع فهذا ،)واإلدارية والتجارية

  .)1(الدين مهلة انتهاء حين إلى الدفع المستحقة األقساط سداد بسبب
 مؤسسات بها تقوم) الطويلة والمدة الضخم المبلغ( القروض هذه لطبيعة ونظرا

 تقوى ال طويلة ادخارية مصادر على لذلك الالزمة األموال بتعبئة العتمادها متخصصة
                                                

1 - JAFFEUX Corynne  ,  Bourse et financement des entreprises, Edition Dalloz, Paris, 1994, 
p5 
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 القروض هذه مثل مخاطر درجة من والتخفيف وللحد ،جمعها على عادة التجارية البنوك
 قانونية قيم ذات حقيقية ضمانات بطلب تقوم أو واحد، تمويل في  مؤسسات عدة تشترك
  .التمويل عملية في الشروع قبل) الرسمي الرهن مثل( عالية

 المستعملة الطرق بين من الكالسيكي التمويل صيغ تبقى المصاعب هذه كل ورغم
 يمنع لم ذلك ولكن والمتوسطة الصغيرة المؤسسات استثمارات تمويل في شائع بشكل
 هذه ومصاعب عوائق بتجاوز له يسمح بشكل التمويل وسائل رتطوي من البنكي النظام

  .القروض من األنواع
  :الثاني الـفـرع

  )  (Les crédits bail اإليجاري القرض

 والمؤسسات عام بوجه المؤسسات الستثمارات الكالسيكية التمويل طرقتمثل 
 من األموال تحريكالتي تسعى إلى  ،البنوك على عبئا خاص بوجه والمتوسطة الصغيرة

 سلع شراء أجل نـم تقترض التي المؤسسات أو األفراد إلى يدخرون الذي األفراد أولئك
  .)1(باالستثمارات للقيام خدمات أو

 أهم من االستثمارات لتمويل أخرى طرق عن البحث إلى الحاجة ذلكب ظهرت
 الوحيد األسلوب هو ألصلا شراء يعد ولم ،الكالسيكي التمويل عراقيل تجنب خصائصها
 وهذه، )2(األصل شراء بهدف لالقتراض شرعيا بديال االستئجار أصبح بل منه، لالستفادة

 االعتماد أو باإليجار التمويل أو االيجاري باالئتمانتسمى  للتمويل الجديدة اآللية
 هأنّ حيث، )3(األمريكية المتحدة بالواليات حديثا نشأت لالعتماد الصورة هذه، االيجاري

                                                
اثراء للنشر والتوزيع، الطبعة األولى،  دار ،المالية والمؤسسات والبنوك النقود اقتصاديات ،القريشي صالح محمد -  1

  .185، ص2009األردن، 
 باجي جامعةمداخلة،  ،الجزائر في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات لتمويل كبديل التجاري التمويل، السعيد بريبش -  2

  .          عنابةن، .ت.د ،مختار
                      .753ص، 1993 ،القاهرة ،القانونية المكتبة ة،القانوني ةالوجه من البنوك عمليات ،عوض الدين جمال على -  3
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 ومن) Leasing industry(التأجيـر صناعة تسمى الخدمة لهذه خاصة صناعات توجد
  .المستندات تصوير وأجهزة الحاسوب تؤجر التي (IBM) شركة المنشآت هذه أبرز

 الخدمات يدعم حيث البنك، موارد الستثمار جديدا مجاال االيجاري االئتمان يعتبر
 التمويل طرق في للتجديد حديثة فكرة يعد أخرى جهة ومن جهة من التقليدية الصرفية

 التمويلية العالقة طبيعة في جوهريا تغييرا إدخال مع القرض بفكرة يحتفظ مازال  ولكن
 .لهما  تقدمها التي المزايا إلى بالنظر المقرضة والمؤسسة ةالمقرض المالية المؤسسة بين

  .الجزائر في وواقعه مزاياه أنواعه، االيجاري، االئتمان تعريف اإلطار هذا فيسنحدد 
   االيجاري االئتمان تعريف - أوال

 االيجاري االعتماد ،بااليجار التمويـل التمويلي، االيجار منها تسميات بعدة يسمى
 المعنى نفـس إلى تؤدي هاأنّ إالّ التمويلية، التقنية لهذه مختلفة تعاريف أعطيت وقد

 االقتصادية جوانبال على يركز اآلخر والبعض القانونية الجوانب على يركز منها فالبعض
  .)1(أكثر المعنى لتوضيح

 البنكي للقرض تعويضا وهذا المنقولة القيم إيجار عملية هي االيجاري فاالئتمان
 وعقارات منقوالت من حتاجهت ما باستئجار والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تقوم حيث
 وعند إيجارات ذلك مقابل وتدفع محدودة لمدة االيجاري القرض في مختصة مؤسسة من

 للمؤسسة يرجع أو المستأجر الشيء يشتري أو اإليجار عقد يجدد إما اإليجار مدة نهاية
  . )2(المؤجرة

                                                
 الدول في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات لتمويل كأداة االيجاري االئتمان" ،غربي محمد مزريق، اشورع -1

  ،2006، شلف جامعة ،العربية الدول في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تأهيل متطلبات حول الدولي الملتقى ،"العربية
  .460ص

 على القضاء في ودورها والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات المالي الدعم" ،بوعالم معوشي صليحة، طلحة بن -2
  .353ص ،السابق المرجع ،"البطالة
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  االئتمان في الغالبة الصورة فإن )1("عوض الدين جمال يعل" الدكتور عرفه كما
 وليس مصنعة مستلزمات أو آالت أو معدات شراء في ترغب التي المؤسسة أن االيجاري

 هفإنّ ألموالها تجميدها نتيجة وتتحمل ثمن وتدفع تقرضها أن تريد وال الالزمة النقود لديها
 تجهيز عميلة بتمويل البنك بمقتضاه يقوم" بالتأجير اعتماد عقد" يسمى البنك مع عقدا يبرم

 يؤجره ثم تعينه الذي البائع من للمؤسسة تريده الذي الشيء بشراء فيلتزم المؤسسة
   :)2(خيار واحد من الثالثة المؤسسة وتدفع عليها، المتفق للمدة للمؤسسة
 بقيمته الشيء تشتري أن.  
 يؤجره أو يبيعه الذي للبنك الشيء ويعيد المدة هذه نهاية عند باالنتفاع يكتفي 

  .آخر لشخص
 أقل بأجرة عادة تكون أخرى لمدة اإليجار تجديد يطلب.  

 بين عقد طريق عن تتم االستثمارات تمويل تقنية"  االيجاري االئتمان اعتبار يمكن
 المستأجر التزام مقابل معينة مدة خالل عقارا أو منقوال أصال لتأجير والمستأجر، المؤجر

  : أطراف ثالثة به التعامل في يبرز االيجاري االئتمان أن يتضح ومنه  ،)3(أقساط بدفع
  المستأجر – 1

 لديه تتوفر أن دون اإلنتاجية طاقته تطوير في يرغب معنوي أو طبيعي شخص هو   
 مسبقة موافقة على بناء المورد مع التفاوض في الحق للمستأجر تعطي وقد المالية الموارد

  .مباشرة وغير محددة والمستأجر المورد بين العالقة وتكون المؤجر من
  
  

                                                
  . 754ص ،السابق المرجع ،"القانونية الوجهة من البنوك عمليات" ،عوض الدين جمال علي - 1

2 - BOUYAKOUB Farouk, L’entreprise et la financement Bancaire, op.cit, p254-255. 

 في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المؤسسات لتمويل كأداة التجاري االئتمان ،غربي محمد مزريق، عاشور -3
  .146ص ،سابقال مرجعال ،العربية الدول
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  المؤجر -  2
 بنكا المؤجر ويكون التجاري االئتمان عمليات يباشر معنوي أو طبيعي شخص هو

  . لذلك قانونا مؤهلة تأجير شركة أو مالية مؤسسة أو
    المـــورد – 3

 تقيم االيجاري االئتمان عملية إن. باالئتمان الخاص العقد محل للسلع المنتج هو
 ترغب الذي األصل باختيار تقوم التي المستأجرة المؤسسة هي أطراف ثالثة بين عالقة

 من األصل هذا شراء بإجراءات المؤجرة المؤسسة وتقوم الموردة المؤسسة لدى فيه
 سبيل على المستأجرة المؤسسة إلى بتقديمه تقوم ثم بالكامل ثمنه ودفع الموردة المؤسسة
  . )1(اإليجار

 ال االيجاري االئتمان أن بحيث الكالسيكي القرض فكرة عن العالقة هذهتختلف 
 مقابل متخصصة مؤسسة بواسطة عينية أصوال يقدم وإنما المؤسسة إلى نقدية أمواال يمنح
 وتستحدثها تباشرها التي االستثمارات تمويل وهي واحدة النتيجة وتكون أقساط دفع

  .والمتوسطة الصغيرة المؤسسات
   االيجاري االعتماد أنواع- ثانيا

 وسوف منها ننظر أن يمكن التي لزاويةل تبعا االيجاري االئتمان أنواع تتعدد
  .االيجاري االعتماد عقد وموضوع طبيعة حسب االيجاري االعتماد ألنواع نتعرض

  العقد طبيعة حسب االيجاري االعتماد أنواع - 1
  .)2(االستئجار عقود لطبيعة اوفق االيجاري االعتماد أنواع من نوعين بين نميز

   (Le crédit bail financier) المالي االيجاري االعتماد – أ
 من النوع وهذا الكامل، الدفع التأجير أو الرأسمالي بالتأجير أيضا عليه يطلق

 إمكانية للمستأجر يمنح حيث المستأجرة للمؤسسة تمويليا مصدرا يمثل االيجاري االئتمان
                                                

  .77ص ،السابق المرجع ،البنوك تقنيات ،لطرش طاهر -1
  .82ص ،السابق المرجع ،والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تمويل في البنوك إستراتيجية ،الحكيم عبد عمران -2
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 العقد طرفي بموافقة إالّ فسخه أو هؤإلغا يمكن وال العقد فترة نهاية في اآلالت شراء
 طبيعة حسب تتفاوت معينة زمنية لفترة المالي اإليجار عقد ويكون) والمستأجر المؤجر(

  .أكثر أو سنة 20 التعاقد مدة تكون مثال المباني حالة ففي األصل نوع

   (Le crédit bail opérationnel)) التشغيلي( العملي االيجاري االئتمان - ب
 باألصل يزوده إذ للمستأجر تمويل مصدر يمثل وهو الخدمي بالتأجير عليه يطلق

 أن على الصيانة مصاريف المؤجرة الشركة وتتحمل شرائه إلى جةالحا دون المطلوب
 العمر من قلأ االستئجار مدة عادة وتكون العملية هذه تكلفة االستئجار قسط يتضمن
 ويتم )1(الكلية التكلفة لتغطية تكفي ال اإليجار تكلفة أن يعني وهذا المستأجر ألصل المتوقع
 إعادة من ، أوالتأجير محل األصل ةوتكلف اإليجار أقساط إجمالي بين الفرق هذا تغطية
  . العقد مدة نهاية بعد ذاته األصل بيع أو أخرى مستأجرة مؤسسة إلى األصل تأجير

 المؤجر ويتحمل العقود إلغاء إمكانية للمستأجر العملي اإليجار عقود تعطي ما عادة
 ينص لم ما التقاعد فترة خالل باألصل المرتبطة والتأمين واإلصالح الصيانة تكاليف كل
  .ذلك غير على عقدال

  الموضوع طبيعة حـسب االيجـاري االئتمان - 2
 الذي األصل موضوع طبيعة حسب وهذا االعتماد من نوعين بين التمييز يمكن

  :)2(وهما عليه الحصول في المؤسسة ترغب

    (Le crédit bail mobilier) المنقول االيجـاري تمــانئاال -أ
 الحصول لتمويل وذلك المنقولة لألصول االيجاري االئتمان تقنية إلى المؤسسة تلجأ

 لصالح محددة لفترة اإليجار سبيل على االئتمان ويغطي ،لنشاطها الضرورية الوسائل على
                                                

 ،السابق المرجع ،والمتوسطة الصغيرة المؤسسات التمويل ألداة التجاري االئتمان ،غربي محمد مزريق، عاشور -1
  .463ص

  .79–78ص ،السابق المرجع ،البنوك تقنيات ،لطـرش طاهر -2
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 تجديد فرصة المستعمل لهذا تعطي الفترة هذه نهاية وفي ،اإليجار ثمن مقابل المؤسسة
  .انهائي عنه التخلي أو األصل هذا شراء أو أخرى لمدة العقد

   (Le crédit bail immobilier) المنقول غير االيجاري االئتمـان -ب
 من غالبا تتشكل والتي المنقولة غير االستثمارات تمويل إلى العملية هذه تهدف

 وتسلمها بنائها قامت أو ثالثة جهة من المؤجرة المؤسسة عليها تحصل عقارات أو بنايات
 ثمن مقابل المهني نشاطها في الستعمالها المستأجرة المؤسسة إلى اإليجار سبيل على

 .اإليجار

 األصل على نهائيا الحصول إمكانية العقد فترة نهاية في المستأجرة يتاح للمؤسسة
 المقام البناء ملكية تحويل إمكانية أو البناء عليها أقيم التي األرض اكتساب لها يمكن كما
  . المؤجرة المؤسسة ملك أصال هي األرض على

  االيجاري االئتمان مزايا - ثالثا
 األخير فهذا المستأجر إلى المؤجر طرف من مقدم تمويل كمصدر التأجير يعتبر

 اإليجار أقساط دفع مقابل وهذا  محدودة زمنية لفترة الثابتة األصول استخدام من يستفيد
 ممولة اإلنتاجية، نشاطاتها تستلزمها التي التجهيزات على تتحصل فالمؤسسة عليها، المتفق

 القروض يماثل اإليجار طريق عن التمويل أن رغم) المؤجرة المؤسسة( البنك طرف من
 اإلفالس إلى المستأجر تعرض إذا االيجاري التمويل حالة في لكن مالية، أقساط دفع في

 يستبعد مما اإليجار عقد محل األصل استرجاع بإمكانها) البنك( المؤجرة فالمؤسسة
  .لإلفالس بدورها تعرضها

 وعند بالتجهيزات تمدها التي) المورد( المؤسسة تختار أن لها المستأجرة فالمؤسسة
 حيث بالمرونة يمتاز كما، رده أو األصل امتالك أو العقد تمديد خيار لها العقد مدة انقضاء
 تظهر كما، وشكلها نشاطها حيث من المؤسسات أنواع مختلف مع اإليجار عقد يتكيف
 المحققة المداخيل حجم مع تتناسب عادة تكون التي األقساط مبلغ في المرونة هذه أيضا
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 في المالية الموارد في نقص من تعاني التي خاصة المستأجرة للمؤسسة يسمح مما
 الوقت نفس وفي لالقتراض، البنوك إلى اللجوء دون الضرورية األصول على الحصول
  .الغرض لذات لديها المتوفرة سيولةالو الموارد استعمال بإمكانها

 مشكل من التخلص اإليجار طريق عن للتمويل ميزة أهم أن فيه شك ال ومما
 الضمان أن باعتبار والمتوسطة الصغيرة المؤسسات أمام عائق أهم يعد الذي الضمانات

 نهاية غاية إلى األصل ملكية حقب المؤجرة الشركة تمتع هو التمويالت من النوع هذا في
 لحل مالئمة آلية يعتبر االيجاري االعتماد بها يمتاز التي الخصائص بهذه، والقرض مدة

  .والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تمويل مشكل
  الجزائري االيجاري االئتمان واقع- رابعا

 لم االقتصادية الناحية من لالئتمان االيجاري االيجابية والخصائص للمزايا نظرا
 المؤسسات تمويل نظام في الطريقة هذه إدخال دون الجزائر في القرار يمتخذ يقف

 1990 أفريل 14 في المؤرخ )1(90/10 رقم قانونب التسعينات بداية في ذلك وتم الوطنية
 في المؤرخ )2(26 –91 رقم القانون إلى إضافة ،والقرض النقد بقانون المتعلق

 في المؤرخ )3(96/09 رقم واألمر التأجير، بعمليات المتعلق 10/12/1991
 القوانين من عدي األخير هذا الجزائري، االيجاري باالعتماد المتعلق 10/01/1996

 دفعها إذ الجزائر، في التأجيري التمويل صيغة حكمت تيال والتنظيمية التشريعية واألطر

                                                
  .، المرجع السابقوالقرض النقد بقانون المتعلق 1990 أفريل 14 في المؤرخ 90/10 رقم قانون -  1

، الصادر 65ر، عدد .ج 1992يتضمن المخطط الوطني لسنة  1991ديسمبر  18المؤرخ في  91/26قانون رقم  -  2
  .1991ديسمبر  18في 

جانفي  19الصادر في  3ر عدد .يتعلق باالعتماد االيجاري، ج 1996جانفي  10مؤرخ في  96/09أمر رقم  - 3
1996.  
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 المعنية األطراف كل بين العالقات تحليل أساسا فيه جاء، بها التعامل وتشجيع التطور نحو
  :)1(مايلي الدقة وجه على وجاء الصيغة بهذه
 وموضوعه التأجيري التمويل عقد تعريف .  
 يبين والذي الجزائر في التأجيري التمويل عقد إلعداد القانونية الشروط: 

 العقـد  شروط. 

 اإليجار مبلغ. 

 وفسخه العقود إلغاء حالة في التعويضات. 

 المتبقية ةااليجاري األقساط. 

 بالمنقوالت الخاص التأجيري التمويل عقد أطراف والتزامات حقوق. 

 بالعقارات الخاص التأجيري العقد أطراف والتزامات حقوق.  
 بكيفية جاء فقد 3/11/1996 بتاريخ الجزائر بنك عن الصادر )2(96/06 النظام أما
  .اعتمادها وشروط التأجير شركات تأسيس

 اعتماده يسهل حتى عديدة جوانب من اإليجاري القرض الجزائري المشرعتناول 
 التجربة تعتبر يالتطبيق الجانب في بينما النظري، الجانب من هذا وكان واستعماله
 في التجارب بعض 2000 سنة بداية في ظهرت إذ ،)3(حتشمةم المجال هذا في الجزائرية

 ليسب على ذكرن أن ويمكن الشديدين والحذر بالضيق تتسم عملياتها أن إالّ الميدان هذا
  :المثال

                                                
المؤسسات  لقطاع تمويلي كبديل وأهميته الجزائر في التأجيري التمويل وآفاق واقع" ،رقية حساني رابح، خوني -1

 امعةج ،العربية الدول في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تأهيل متطلبات حول الدولي الملتقى ،"الصغيرة والمتوسطة
  . 370ص  ،2006، بسكرة

يحدد كيفيات تأسيس شركات االعتماد االيجاري وشروط اعتمادها،  1996جويلية  3مؤرخ في  96/06نظام رقم  - 2
  .1996نوفمبر  3الموافق لـ 66ر العدد .ج
 ،السابق المرجع ،"الجزائر في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات لتمويل كبديل التجاري التمويل" ،السعيد بريبش -3

  .13ص
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 المنقوالت إيجار لقرض الجزائرية الشركة (SALEM).  
 السعودية الجزائرية اإليجار قرض وشركة  (ASL) .  
 المالي لاليجار العربية الشركة(ALC). 

  (SALEM) شركــة - 1
 رأس (CNMA) الفالحي للتعاون الوطني للصندوق افرع تعتبر أسهم ذات شركة

  :)1(يلي كما موزعة وهي جزائري دينار مليون 200 مالها

 %90  الفالحي للتعاون الوطني الصندوق من. 

 10% للميكانيك القابضة للمجموعة . 

 لالعتماد الجزائرية الشركة في به المعمول االيجار قرض يقدمها التي المزايا إن
 طرف من إضافيا تمويال يتطلب ال% 100 شامال تمويال يعد للمنقوالت االيجاري
  : من للمنقوالت االيجاري لالعتماد الجزائرية الشركة زبائنه مجموعة وتتشكل المستأجر

 الفالحي التعاون صناديق شركات.  
 البحري والصيد الفالحة في المستثمرون. 

 العقارون. 

 الخواص األفراد. 

 يجب كما المهنة، احتراف هما ناأساسي ناشرط فيهم توفري أن يجب الزبائن هؤالء
 أقساط بمواجهة لهم تسمح منتظمة نقدية تدفقات وتولد مردودية ذات نشاطاتهم تكون أن

  .اإليجار

  
                                                

 والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تمويل في الداعمة الجديدة واآلليات الهياكل" ،رشيد دريس زيدان، محمد -1
 الشلف، جامعة العربية، الدول في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تأهيل متطلبات حول الدولي الملتقى ،"بالجزائر

 .515ص ،2006
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  :التالية الميادين فتشمل الشركة هذه نشاط أما

  .وأنواعه وأحجامه أشكاله بمختلف الفالحة قطاع -

 .به المرتبطة األنشطة وكل البحري الصيد قطاع -

 .الصناعية التجهيزات -

 .والصلب والحديد والمحروقات المناجم قطاع -

 .اآللي اإلعالم وأجهزة المكاتب معدات -

 .األخرى النقل ووسائل وجرارات سيارات -

 .والمتوسطة الصغيرة المؤسسات قطاع -

  ) (ASL  السعودية الجزائرية اإليجار قرض شركة - 2
 الجزائري الخارجي البنك بمساهمة أنشئت التأجيري التمويل في تختص شركة

 الشركة هذه جاءت، الدولي االيجار قرض في تتمثل جديدة صيغة وهي البركة ومجموعة
 من المهني لالستعمال الموجهة التجهيزات من صعبةال بالعملة الواردات تمويل بهدف
 نشاط لمساندة عامة موجهة التمويالت هذه، الجزائر في مقيمين اقتصاديين متعاملين طرف
  : )1(على التجهيزات هذه تحتوي أن يمكن ،تجاريوال لمساندة نشاط  مهني

 الحديدي أو البري للنقل سيارات طائرات، باترات،:  النقل وسائل.  
 الخ... جرارات رافعات، حاويات،:  المرافقة تجهيزات .  
 الصناعية التجهيزات.  
 طبية تجهيـزات .  

                                                
 المؤسسات لقطاع تمويلي كبديل وأهمية الجزائري التأجيري التمويل وأفاق واقع" ،رقية أحساني رابح، أحوني - 1

  . 372ص ،السابق المرجع ،"والمتوسطة الصغيرة
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 خاصة معلومات على يحتوي طلب تقديم يجب الشركة هذه من القرض على للحصول
 اإلدارية بالتصريحات خاصة معلومات المؤجرة، بالعينو بالمورد،و بالمستورد

  . الملكية عقود أو شخصية أو عينيـة ضمانات في وتتمثل بالضمانات الخاصة والمعلومات

  (ALC) المالي لإليجار العربية الشركـة – 3
 برأسمال 10/10/2001 في الجزائر في اعتمادها تم المالي لإليجار شركة أول

 وفقا وهذا جزائري دينار مليار 3,5 إلى سقفه رفع تم والذي دينار مليون 758 قدره
 النحو على موزعة مساهمين 7 من اكتتابها تم الشركة وهذه، الجزائري البنك لتعليمات

  :)1(التالي
 34 الجزائر المصرفية العربية المؤسسة بنك. %  
 25 لالستثمار العربية الشركة. % 

 7 الدولية المالية الشركة. % 

 20 واالحتياط للتوفير الوطني الصندوق. % 

 14 أخرى مؤسسات.% 

  : على يشمل عندما  المنقول االيجاري القرض تمويل في الشركة هذه تتدخل

 العمومية األشغال تجهيزات.  
 النقل وسائل. 

 طبية تجهيزات. 

 صناعية تجهيزات. 

 العقارات على الحصول فيالمتمثل  العقاري االيجاري القرض تمويل في تتدخل كما

 العقارات أن نشير أن ويجب...) والعيادات الصناعية المباني مثل( قتصادياال لالستعمال 
 طرف من جديدة شركة إنشاء تم، نشاطها في مدرجة غير السكن لغرض المخصصة

                                                
1- Article interne à la CNEP Banque, «Le leasing au service des P.M.E», S.D.P.   
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 وتتمثل 2011المنصرم من سنة  جوان شهر غضون في نشاطها ستباشر العمومية البنوك
 والبنكالمحلية التنمية بنك بين مشترك مال براس االيجاري لالعتماد الوطنية الشركة في

 الميدان خارج وعمومية خاصة مؤسسة 600 000 وتستهدف الجزائري الوطني
  .)1(الفالحي

 من تعاني اهفإنّ العملي الواقع في هأنّ إالّ االيجاري التمويل إلى الشركات هذهتهدف 
حيث البنوك مجال في خاصة الضرورية القانونية النصوص تهيئة بعدم تتعلق مشاكل ةعد 
 الصيغة هذه من الشديد تخوفالو المرونة بعدم يتسم الجزائري المصرفي الجهاز أن

 لهذه استيعابهم قلةو البنوك رجال احترافية وعدم والمخاطر المردودية حيث من التمويلية
 وعدم المالئم المحيط وضعف الصيغة لهذه المنشطة تحفيزاتال غيابمع  الجديدة الفكرة

  .اإلصالحات يخص فيما والشفافية االرؤي وضوح
 للتمويل الصيغة هذه على سلبي أثر من لها لما والقيود العراقيل هذه كلزالة إيجب 

 الصغيرة المؤسسات تمويل في تلعبه بارز دور من لها لما خاصة الجزائر في االيجاري
 لمحدودية خاصة بالنظر ديثةحال والتجهيزات واآلالت المعدات على للحصول والمتوسطة
 تفرضها التي القاسية الشروط نتيجة البنوك إلى لاللتجاء قدرتها وعدم المالية إمكانياتها
  .الجزائري المالي السوق وتطور توسع عدم مع خاصة الضمانات ومشاكل

 نظرا الجزائرية المؤسسات استدانة لظاهرة حدا تضع أن الصيغة هذه تستطيع
 من أفضل وهذا تستأجره، بل كامال األصل ثمن دفعها لعدم مدفوعاتها ميزان لتحسن
 تطوره ومواكبة التكنولوجي التقدم خطر إلغاء تضمن هذه االستئجار ووتيرة شرائه

 بالصناعات واالرتقاء والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات اإلنتاجي األداء تحسن وبالتالي
  .التصديرية هادراتق ورفع العالمية الصناعة مستوى إلى الجزائرية

                                                
1 - REZOUALI Akli,  «Les banques public se lancent dans le leasing» le journal El-Watan, 
article N°6245 du 08/05/2011. 
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 بمنح قيامه عند المفرط وحرصه الشديد حذره على المصرفي بلوم العادة جرت
" األغنياء" الكبار التجار بإقراض تقوم البنوك معظم أن نوع من أفكار وسادت القروض

 األفكار لهذه هل هو نفسه يطرح الذي والسؤال ،)1(الصغار المستثمرين بإقراض تقوم وال
   ؟الصحة من درجة

 شريكيين بين يجمع القرض أن في يتمثل واحد لسبب بالتأكيد حتما اإلجابة كونت
 صاحب المستثمر( رضتقفالم مختلفة، نظر بوجهات) المؤسسة صاحب والمستثمر البنك(

 يقدم ال الذي والبنكي استثماره للتموي المالية الموارد إليجاد جاهدا يسعى الذي) المؤسسة
 قدرة حول تطمئنه  معمقة بدراسات وقيامه للخطر الجدي تقديره بعد إال اإلقراض على

  .)2(استحقاقه وقت القرض  لالسترجاع المؤسسة

 إلى وإضافة للبنك اإلقراضية السياسة في المؤثرة العوامل تحديد إلى واستنادا
 القروض منح على اإلقدام عند البنك يواجهها أن يمكن التي والتهديدات المخاطر مختلف

 المؤسسات الخصوص وجه وعلى للمؤسسات االقتراض يرفض أن يمكن األخير فهذا
 درجة زيادة عن يسفر سوف االستثمار هذا أن ترضفا ما إذا والمتوسطة الصغيرة
  .)3(المخاطر

                                                
، 2009 ،لبنان-بيروت ،األولى الطبعة ،الفارابي دار ،الثروة لقوة  األفراد دليل االستثمارية دةياالس ،الحمدان ماجد -1

  .200ص
2 - BOUYAKOUB Farouk, L’entreprise et la financement Bancaire, op.cit, p15   

  ،االسكندرية ،الثالثة الطبعة ،الحديث العربي المكتب ،معاصر تحليلي مدخل الماليـة اإلدارة ،هندي إبراهيم منير -3
  .354، ص1991



 
 

 109

 بين التوفيق ليضمن أمواله بها يوظف التي طريقةلل بالغة أهمية البنك ييول
  .والمخاطرة الربحية السيولة،: الثالث االعتبارات

 الطويلة القروض حالة في خاصة القروض منح عملية تستلزم العوامل هذه كل أمام
 تطورات تحدث حيث السنوات هذه خالل أمواله البنك فيها يرهن التي األجل والمتوسطة

 على قائمـة المصرفية القروض منح محددات تتضمن إستراتجية وضع بها التنبؤ يمكن ال
 جهة من) األول المطلب( في إليـها التعرض سنحاول التي للمؤسسة المالي التحليل فكرة
  .)الثاني المطلب( القروض هذه في التحكم ضوابط سنتعرض إلى أخرى جهة ومن

  :األول طلـبمال
  المصرفية القـروض منـح محددات

 القيام بعد إال التمويل لبتتط التي للمؤسسة المالية االحتياجات بتلبية البنك يقوم ال
 صورة استخالص إلى ويهدف العام المالي التحليل في يتمثل األول التحليل من بنوعين

 التي االستغالل قروض نوعية وتحدد توضح والتي للمؤسسة العامة المالية الوضعية عن
 إلى الوصول هدفه خاص بتحليل يقوم والثاني، )األول الفرع( الحاجيات لهذه البنك يمنحها
 طويلة اقروض عادة تكون التي القرض طبيعة مع عالقة لها التي المالية األوجه دراسة
  .)الثاني الفرع( في االستثمار قروض نوعية ويحدد األجل

  :األول الـفـرع
  االستغالل قروض منـح محـددات

 لبعض معمق تحليلب يقوم االستغالل، نشاطات لتمويل طلبا البنك يستلم عندما
 العامل المال رأس تحليل حول الدراسة هذه وتتمحور المؤسسة لهذه المالية الجوانب
  .المجال هذا في الدالة النسب باستعمال والتحليل
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  (L’analyse du fonds de roulement) العامل المال رأس تحليل- أوال
 معرفة من يمكنههو و البنك، ويحلله يدرسه مؤشر أول العامل المال رأس يعتبر

 العامل المال رأس ألن قوتها، أو ضعفها نقاط استنتاج وبالتالي للمؤسسة المالي المركز
 هذه ضمن ونركز االستغالل دورة خالل المؤسسة به تتمتع الذي األمان هامش هو

    :التاليين المؤشرين على الدراسة

   Fonds de roulement net (permanent))) الدائم( الصافي العامل المال رأس مؤشر –1

 واألصول الدائمة الموارد بين الفرق أنه على العامل المال رأس تعريف يمكن
 الحتياجاتل الجزئي أو الكمي تمويلالب يسمح الذي الفائض هو أخرى بعبارة أي الثابتة

 مواجهة للمؤسسة يمكن الذي األمان من الهامش ذلك يمثل ،)1(االستغالل بدورة المتعلقة
 وجود عدم حالة في األجل قصيرة  الديون آجال حلول في المتمثلة القصيرة االستحقاقات

 دور الصافي العامل المال رأس يلعب ولذلك المؤسسة خزينة في الغرض لهذا كافية سيولة
  .)2(األمان صمام

 على المؤسسة قدرة عن يعبر ألنّه العامل المال لرأس بالغا اهتماما البنك يولى
 أو لتأخر االستغالل دورة تعرضت وإن حتى األجل القصيرة المالية بالتزاماتها الوفاء
 للبنك المؤشر هذا يعطي، )الحقوق وتحصيل المخزون بيع تأخر مثل( السيولة في نقص
 بمثابة فهو وبالتالي المحددة، اآلجال في التسديد على المؤسسة قدرة عن واضحة فكرة
  .للمؤسسة المالية الصحة مدى على يدل طبي تقرير

  ) Besoin en fonds de roulement( العامل المال رأس إلى احتياجات –2
 احتياجاتها فإن ،وبالتالي الواحدة االستغالل دورة خالل بالتغير المؤسسة نشاطيتسم 

 هذه حساب ويمكنها، لنشاط تبعا أخرى إلى فترة من متباينة تكون العامل المال رأس إلى

                                                
1– BOUYAKOUB Farouk, L’entreprise et la financement Bancaire, op.cit, p175. 

  .147ص  ،السابق المرجع ،البنوك تقنيات ،لطرش طاهر - 2
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 للمؤسسة الدورية االحتياجات بين الفرق خالل من العامل المال رأس إلى الحاجة
 ماعدا األجل قصيرة الديون( الدورية والموارد) الجاهزة القييم ماعدا المتداولة األصول(

  ) .البنكية القروض

الوضعية المالية للمؤسسة خاصة يأخذ البنك بعين االعتبار هذا المؤشر في تقييمه 
في حالة عدم وجود موارد كافية لتغطية احتياجات دورة االستغالل، ألنه يعطيه دالالت 

  .واضحة عن قدرة المؤسسة على تحمل التزاماتها

  المالية النسب دراسة- ثانيا
 الوضعية دراسة في االستعمال والشائعة المهمة األدوات بين من النسب تعتبر

الوضعية المالية للمؤسسة بدقة من  تحديد أجل من )1(الساكن الوضع في المؤسسة المالية
  :التالية راتخالل دراسة المؤش

  )Les Ratios de liquidité( السيولة نسبة – 1
  :)2(التالية الثالثة المالية النسب المؤشر هذا يضع

  )Les Ratios de liquidité générale( ةمالعا السيولة ةبنس – أ  
 األجل قصيرةال الديون إجماليو المتداولة األصول مجموع نسبة المؤشر هذا يبين

 األصول بواسطة اتغطيته يمكن تيال األجل قصيرةال الديون من الجزء ذلك يبينفهو 
 الوفاء على المؤسسة قدرة في البنك ثقة زادت المؤشر هذا ارتفع كلما وعموما، المتداولة
  .األجل القصيرة بديونها
  ) Les Ratios de trésorerie générale( العامة الخزينة نسبة – ب  

 اتغطيته يمكن تيال اآلجل القصيرة الديون من الجزء ذلك عن المؤشر هذا يعتبر
 وجود حالة في المؤشر بهذا أكثر لبنكيهتم او الجاهزة يرغو الجاهزة القيم بواسطة

                                                
  . 148ص ،السابق المرجع ،البنوك تاتقني ،لطرش طاهر -1
   . 91ص ،السابق المرجع ،والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تمويل في البنوك إستراتيجية ،حكيم عمران -2
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 المؤسسة قدرة مدى له يبين ما وهذا بطيء، بدوران يتميز وضع في المؤسسة مخزونات
  .جلاأل قصيرة الديون تغطية على المتاحة والنقدية العينية الحقوق خالل من

  ) Les Ratios de trésorerie immédiate( الحالية الخزينة نسبة – ج
 في بطئ ووجود العمالء من ديونها تحصيل في المؤسسة لدى صعوبات وجود عند

 النسبة تلك يعكس الذي الحالية الخزينـة مؤشرة بدراسة البنك ويهتم ،مخزوناتها تصريف
 لدى المتاحة النقدية االمكانيات بواسطة تغطيتها يمكن التي اآلجل قصيرةال الديون من

  .المؤسسة
   النشاط نسب – 2 

 تسير في المؤسسة إدارة وفعالية كفاءة مدى بمعرفة النشاط نسب دراسة تهتم
  : )1(التالية المؤسسة دراسة خالل من البنك به يهتم ما وهو أصولها،

  )Vitesse de rotation de stock( المخزونات دوران سرعـة – أ
 إلى األخير هذا فيها يتحول التي المخزون دوران معدل عن المؤشر هذه يعبر

 كلمـا حيث قصوى، أهمية ذا المؤشر هذا ويكون االستغالل دورة خالل نقديـة مبيعات
 مما تجميده، احتماالت قلت كلما نقدية سيولة إلى المخزون وتحول انسياب سهولة كانت
  .الغير تجاه المؤسسة التزامات مستوى على إضطرابات حدوث إمكانية من يقلل

  )Délai de paiement des fournisseurs( الموردين تسديد مهلة – ب
 عليها التي المستحقات تسدد حتى للمؤسسة الموردون يمنحها التي المهلة هذه تقاس

 ةـللمؤسس بالنسبة للغاية وإيجابيـا مهما أمرا ذلك يعتبر أطول المهلة هذه كانت وكلما
 الخزينـة تسيير جهاتو أن الممكن من التي المشاكل من التخفيفب ذلك يمسح حيث

 لمنح يخطط الذي البنك يهم ما وهذا أفضل بشكلالمستحقات المترتبة عليها  ريسيت وبالتالي
  .لها القرض

                                                
1 - BOUYACOUB Farouk, «L’entreprise et le financement bancaire», op.cit, p190-192 
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  )Délai de paiement des clients( الزبائن تسديد مهلة – ج  
 ومن للمؤسسة، ديونهم يسددوا حتى الزبائن يقضيها التي المدة المؤشر هذا يقيس

 يهم وما المطلوبة السيولة لديها تتوفر حتى أقصر المهلة هذه تكون أن المؤسسة مصلحـة
 مهلة لهم تحدد أن مجرد وليس الفعلي بالتسديد الزبائن يقوم أن هـو المجال هذا في البنك

 تكون التي باالستحقاقات الوفاء مستوى على ارتباك أي في المؤسسة إيقاع لعدم التسديد
  .القصير المدى على

ويقوم البنك باالضافة الى دراسة كل هذه المؤشرات السابقة الذكر، بدراسة بعض 
درتها على تحقيق نتائج ايجابية قالجوانب األخرى التي تخص األداء العام للمؤسسة وكذا 

 االستغالل دورة لتمويل سالفـا المذكورة الجوانب دراسة على زيادة البنك أن إلى ونشير
 على وقدرتها للمؤسسة العام األداء تخص التي األخرى الجوانب بعض بدراسة يقوم فإنه

 3 لمدة المتتاليـة المالية التقارير ومقارنة المردودية نسب مثل إيجابية نتائج تحقيق
    . إلخ...سنوات

  :الثاني الفرع

  االستثمارية القروض منـح محددات

 مثل مخاطر وبالتالي أطول، لفترات موالهأل البنك تجميد االستثمارات تمويليعني 
 يقوم البنك فإن االعتبارات هذه كل مع وتماشيـا ومفاجئة متعددة تكون القروض هذه

  :التالية المحاور على أيضا تتركز بدراسة

  للمؤسسة االستراتيجي التحليل- أوال
 المحيطة األوضاع ضمن لقرضل طالبةال للمؤسسة الحالي الوضعب التحليلهذا  يهتم

 هي اإلستراتيجية الدراسة هذه من والغاية حدوثها، المحتمل والمتغيرات والتطورات بها
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 التحليل عملية وتتمحور ،الحدوث الممكنة التهديد عناصر وحصر المتاحة الفرص معرفة
  :التالية العناصر دراسة على االستراتيجي

  المؤسسة محيط تحليل – 1
 ومتغيرات مؤثرات وسط بنشاطها تقوم هاألنّ للمؤسسة الخارجي التحليل في يتمثل

 يتزود خالله من هألنّ التحليل لهذا قصوى أهمية البنك ويعطي ،)1(هاعناصر مع تتفاعل
 تشمل أخرى جهة ومن جهة، من هذا السلبية القرارات التخاذ كمورد يستخدمها بمعلومات

 في تعمل سلبية أو المؤسسة لصالح إيجابية تكون قد وعوامل قوى على المتغيرات هذا
...) مالي اقتصادي( بالتعدد يتميز الخارجي المحيط هذا فإن ذلك على زيادة صالحها غير

 على يركز البنك يجعل ما وهو العناصر هذه في التحكم صعوبة وبالتالي والمفاجأة والتعقد
  :  التالية العنـاصر أهم

  العام االقتصادي المحيط تحليل – أ  
 وتتمثل المستقبلية اآلفاق على تأثيرها ومدى االقتصادية المؤشرات أهم بدراسة يهتم

  :فيمايلي المؤشرات هذه أهم

 االقتصادي والنمو الوطني الدخل مؤشر:  

 االستراتيجي بالتحليل قيامه عند بدراسته البنك يقوم التي المؤشرات أول هو
 والنمو الوطني الدخل بمستوى المتعلقة المستقبلية التنبؤات بكل ويقوم للمؤسسة،

  .االقتصادي

                                                
 ،السابق مرجعال ،الجزائر حالة دراسة والمتوسطة الصغيرة المؤسسات محيط ترقية ،سمية بلغنو مغنية، موسوس  -  1

  . 1091ص
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 تزايد في االقتصادي والنمو الوطني الدخل أن تبين اإلحصائية المعطيات كانت فإذا
 علىالمقترضة  للمؤسسة مشجعة تكون المستقبلية القرض فاقآ أن يعني هذا إيجابي،

  .بطريقتها النمو في ةمساهمالو الوطني، االقتصاد لدائرة االنضمام

 التضخـم مـؤشــر:  

 يتميز الوطني االقتصاد من تجعل التي المؤشرات أحد التضخم معدل تزايد يمثل
 إذ خاصة أهمية يوليه البنك جعل ما وهو النقدي، الوضع وهشاشة المستقبل، في الثقة بعدم
 التكلفة سعر ارتفاع وبالتالي إضافية تكاليف تتحمل المؤسسة يجعل قد التضخم وجود أن

  .تنافسي محيط ظل في صالحها في يكون ال قد والذي وخدماتها لمنتجاتها النهائي

 الوفاء وعلى الحالية األوضاع مسايرة على قوتها من تحد مشاكل المؤسسةتعترض 
  .المؤشر هذا لدراسة أهمية البنك يولى لذلك البنوك، خاصة الغير تجاه بالتزاماتها

 والطلب السوق فاقآ مؤشـر  :  

 عامة بصفة االستهالك تطور دراسة خالل من المؤشر هذا دراسة في البنك يهتم
 دراسة وتسمح خاصة بصفة المقترضة المؤسسة تنتجها التي السلع على الطلب وتطور
  :)1(التالية المعلومات باستخالص العام االستهالك تطور

 المستهلكين طرف من الكلي اإلنفاق اتجاهات.  
 المستهلكين قرارات في تتحكم التي الظروف طبيعة معرفة.  

 من سواء بالمؤسسة الخاصة المنتجات على تطورالطلب بدراسة أيضا البنك يهتم
 تحليل خالل من أو ،متوفرة كانت إن األخيرة لهذه التاريخية اإلحصائيات دراسة خالل

 البنوك مع اعالقاته خالل من أو المنتجات نفس تقدم التي المؤسسات من سواء المعطيات

                                                
  . 135ص ،السابق المرجع ،البنوك تقنيات ،لطراش طاهر - 1
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 سلع على للطلب الكلي االتجاه بمعرفة الدراسة هذه تسمح، هاتطور خالل منوذلك 
 في فرص وجود على تبعث التي األمور من هو االتجاه هذا تزايد أن حيث المؤسسة،
 ثارآ من له مال للبنك بالنسبة المؤشر هذا أهمية جليا ظهرت، فاقتناصها من بد ال المستقبل

  .للمؤسسة يمنحها التي للقروض الطبيعي االسترداد ضمان على
  ةيالديموغراف المعطيات دراسة – ب

 الناحية من الملف لهذا دراسته وعند للبنك القرض لملف المؤسسة تقديم عند
 هذه ألن الديموغرافية لمعطيات االعتبار عينب هاأخذ لمدى البنك ينظر اإلستراتيجية،

 وبالتالي ،)1(عليهم تصفيات إجراء بعد للمحتملين المستهلكين طبيعة عن تعبر األخيرة
 على تأثير له وهذا ،المؤسسة سلع على المستقبلي اإلجمالي الطلب حجم تحديد إمكان
 تجرى أن يمكن أخرى بعبارة والتسويقي اإلنتاجي الجانب من المؤسسة على البعيد المدى

 قائمة في ستدخل العينة حجم تحديد في تتمثل منهجية، عبر السوق مسح عملية المؤسسة
 التي البيانات وجمع العملية لهذه إجرائها عند المؤسسة على ويجب المحتملين، المستهلكين

 بكل هاؤإجرا ينبغيالتي  للمؤسسة المسبق التخطيط لعملية مهما وعنصرا جزءا تعتبر
  .)2(المتقلب أو الموسمي الطلب نمط االعتبار بعين واألخذ ومنهجية وموضوعية حرص

  التكنولوجي المحيط دراسة – ج
 تجعلها قد المؤسسة طرف من المستعملة التكنولوجيـا نوعية أن فيه شك ال مما

 في تعمل التي تلك خاصة ضعيف، موقع في أو األخرى للمؤسسات بالنسبة قوي موقع في
  .الفروع نفس

                                                
تكون هذه التصفيات بتحديد فئة العمالء التي تحتل أغلبية، هل هم من الشباب أو النساء أو من موظفي الشركات؟ ما  -1

: هي أعمارهم؟ وغير ذلك والشرط ان نقيم كل فئة بحسب قدرتها على اتخاذ القرار وقدرتها على الدفع، وللمزيد أنظر
  . 291-284المرجع السابق، ص لقوة الثروة، السيادة االستثمارية دليل األفرادماجد الحمدان، 

  .201–200ص ،السابق المرجع ،الصغيرة للمشاريع التخطيط إستراتيجية ،الحطاب علي - 2
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 منتجات السوق في ستعرض فإنها أحدث، تكنولوجيـا تستخدم المؤسسة كانت فإذا
 مما عليها، والطلب االستهالك فيزداد مثيالتها، من أقل وبأثمان ونوعا، كما مطورة
 أمام وحذرة يقظة تكون أن عليها يجب إذ السوق، في وأقوى أرقى وضعية في يجعلها

 في" الفريدة الميزة" عن يبحث أن المؤسسة صاحب على لذا يتعين التكنولوجيا، التطورات
 جوانب ثالثة من القرض طالبةال المؤسسة إلى المجال هذا في البنك وينظر ،)1(جاتهمنت

   :)2(األقل على
 هانشاط في المستعملة التكنولوجيـات في التحكم على المؤسسة قدرة مدى.  
 وعلى المؤسسة نشاط على تؤثر أن يمكن التي التكنولوجية التطورات معرفة 

  .المنافسة على قدرتها
 حتى التكنولوجـي بالعامل يتعلق فيما اآلن المؤسسة تفعل أن يجب ماذا معرفة 

 .المستقبل في المنافسة على قادرة تكون

        الداخلي التحليـل – 2
 ضعفها نقاط بتحديد وذلك الداخلي المستوى على حتى أهمية المؤسسة ستراتيجيةإل

 أكثر على للحصول استخدامها يجب التي قوتها ونقاط منها والتقليل معالجتها يجب التي
 كل بتحليل لبنكقوتها وضعفها يكون من خالل قيام ا نقاط وتحديد، لها المتاحة الفرص
 ستطرق والتي المؤسسة لإلستراتيجية حقيقي تقييم إلى الوصول أجل من المؤسسة وظائف

  :التالية النقاط ضمن لها
  اإلدارية الوظيفـة تحليل – أ  

 جميع على المؤسسة قدرات كل تعبئة إلى تسعى التي الهيئة اإلدارة تشكل
 وتفعيل والتنسيق بالتنظيم االهتمام خالل من المؤسسة هانجاح تحقيق أجل من المستويات

  .المؤسسة قوى مجمل
                                                

  .199ص ،السابق المرجع ،الصغيرة للمشاريع التخطيط إستراتيجية ،الحطاب علي -1
  . 95ص ،السابق المرجع ،والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تمويل في البنوك إستراتيجية ،حكيـم عمران -2
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 شخصية دراسة خالل من للمؤسسة المسيرة لإلدارة كبرى أهمية البنك يولى
 ومن إلخ،...والمهنية اإلدارية قدراته اختبار مثل عديدة جوانب من الشركـة مؤسس
  .األساسي وقانونيها للمؤسسة القانونية الطبيعة دراسة خالل

 الذي المؤسسة مدير خاصة الجسد، يدير الذي العقل بمثابة هي اإلدارية والوظيفة
 أولوياته من حيث االبتكار، سياسة عبر أو التقليد خاللإما من  للمؤسسة األول الموجه هو

 جوهرها ويكون المؤسسة نجاح تضمن التي العقاب، قبل اإلثابة بإدارة مستخدميه تشجيع
  .)1(هاأهداف لتحقيق البشريـة الموارد توجيه في والقوة اإلبداع

    اإلنتاج وظيفة تحليل – ب
  :)2(التالية النقاط دراسة خالل من اإلنتاج وسائل استخدام فعالية مدى بتحديد يهتم

 لالستثمارات العقالني االستغالل خالل من: اإلنتاج إدارة تسيير في المؤسسة تحكم 
 اإلنتاج أداة مستوى على التكنولوجي التطور في المؤسسة تحكم درجة وكذا

  .وأنظمته
  ورفع  اإلنتاججديدة تمكنها من  إنتاجية خبرات على الحصول في المؤسسةقدرة

  .   والديمومة والنوعية السعر حيث منمردوديتها 
  التجاريــة الوظيفـة تحليـل – ج  

 في التجارية السياسة كفاءةمدى  معرفة إلى تحليلال هذا خالل من البنك يهدف
 واحتياجاتهم لعمالئها والشامل العميق الفهم خالل من ذلك ويتم المؤسسة، أهداف تحقيق

 العدول قرروا إذا بحيث الوجود مبرر للمؤسسات يقدمون من هم) الزبائن( العمالء ألن
 وظيفتها في المؤسسة تحكم عدم ذلك يعني منافسة منتوجات ليشتروا منتوجاتها شراء عن

  .التجارية

                                                
  . 321- 320ص ،السابق المرجع ،الثورة لقوة األفراد دليل االستثمارية السيادة ،الحمدان ماجد - 1

  . 141- 140ص ،السابق المرجع ،البنوك تقنيات ،لطرش طاهر -  2
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 وتسويق توزيع قنوات في التحكم على المؤسسة قدرة مدى معرفةب التحليل هذا يهتم
 كل من المستهلكين تحديد تم طالما هأنّ إذ الديموغرافي، بالتحليل هذا ويرتبط منتوجـاتها

 إستراتيجية تطبيق خالل من إليهم الوصول يمكن هفإنّ –سلوكهم إلى باإلضافة-  شريحة
  .)1(التجارية الوظيفة أو التسويق

   للمؤسسة المالي التحليل- انياث
 عليه يستوجب طويلة، لفترة ألمواله وتجميده ورهنه االستثمارات بتمويل البنك قيام

 تحليل على أساسا ويركز االستثمار دورة قروض منحه عند معمقة مالية بدارسات القيام
 مستوى تحديدإلى  ورائه من يرمى الذي للمؤسسة المال الهيكل ودارسة الميزانية عناصر

 التحليل من النوع هذا في ويعتمد، طويل زمني بعد لها والتي المالي والتدفق المديونيـة
  :التالية المؤشرات دراسة على

   (Auto financement) للمؤسسة الذاتي التمويل - 1
 البنك يستعملها حيث المؤسسات لكل األهمية البالغة الوظائف نم التمويل يعتبر

 وتحديد بالتزاماتها الوفاء حيث من االئتماني والمركز للمؤسسة، المالي المركز لتحديد
  .)2(االستثماري إنفاقها

 الذاتية بقدراتها استثمارات لتمويل المؤسسة قدرة عن عبارة هو الذاتي والتمويل
 بما االستخدام ومرحلة التجميع مرحلة بين المباشر باالرتباط التمويل هذا يتميز يلوبالتا

 احتياط من يصبحو ،)3(االستخدام ومصادر االدخار مصادر وحدة من ذلك يتضمنه
 خططها تمويل من لها يسمح مما أصولها، من يصبح أي ميزانيتها يـف ويندمج المؤسسة

                                                
  . 54ص ،السابق المرجع ،الصغيرة للمشاريع التخطيط إستراتيجية ،الحطاب علي -  1
 ،والتطبيق النظرية بين والتمويل االستثمار ،جودة أحمد محفوظ أرشيد، رضا المعطي عبد خريوش، علي حسن -2

  . 120ص المرجع السابق،
  . 35ص ،2005، القاهرة ،الجامعة ار، د5ط ،والمصرفي النقدي االقتصاد ،شيحة رشيد مصطفى -3
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 الضمانات أو الفائدة بأسعار أو االئتمان بشروط التقيد دون )*(حرية بكل االستثمارية
 المصادرة من االدخار على الحصول مقابل المؤسسة صاحب تطلب قد التي المختلفة

  .الخارجية

 وغير العادي بالنشاط المرتبطة الموارد استخدام طريق عن الذاتي التمويليتم 
 األصلي بالنشاط مرتبط غير إضافي نشاط أو موسمي نشاط« للمؤسسة العادي

  .)1(»للمؤسسة

 اإلقدام عند كثيرا متيه فإنه ومزاياه، الذاتي للتمويل الواسع المفهوم هذا إلى وبالنظر
 تسديد على المؤسسة لقدرة والواضح الصريح المعبر باعتباره القرض المؤسسة منح على

 ويعبر البعيد المدى على أو القريب المدى على إما الدفع المستحقة المواعيد في التزاماتها
  .األرباح تحقيق على قدرتها عن

  المديونيــة نسبـة – 2
 الخاصة األموال قدرة مدى بمعرفة جلاأل الطويل التمويل حالة في البنك يهتم
 بواسطة المؤشر هذا قياس ويتم جل،األ والطويلة المتوسطة الديون تغطية على للمؤسسة

 القروض فيها بما األجل طويلةالو متوسطةال الديون مجموعة إلى الخاصة األموال نسبة
 تمويل في المؤسسة أصحاب مساهمة عن فكرة البنك يعطي ما وهو، الدراسة محل

  .المؤسسة بنجاح  اهتمامهم مدى وعن نشاطهم

  

                                                
 تحتوي والتي الحديثة الفنية واألدوات اآلالت إحالل أي باستبدال االستثمارية للمؤسسة االستثمارية الخطط تتمثل -*

 االستثمار أو الفني، أو الوظيفي أجلها انتهى التي أي المستهلكة واآلالت األدوات محل التكنولوجية التغيرات أحدث على
 يؤدي مما المستهلكة لآلالت الجزئي واالستبدال الخدمة تحسين في مخصص إنفاق عن عبارة وهي الصيانة طريق عن
 أو للمشروع اإلنتاجية القدرة توسيع بغرض ومباني آالت إضافة في التوسيع عن واالستثمار اإلنتاجية رفع إلى

  .منتوجاتها وتوزيع لتسويق المخصص اإلنفاق أي التجاري االستثمار
1- JAFFEUX Corynne, Bourse et financement des entreprises, Editions DALLOZ, Paris, 1994, 
p10 . 
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   (La  capacité du remboursement)التسديد على القدرة مؤشر – 2
 التمويل قدرة خالل من ديونها تمويل على المؤسسة قدرة مدى المؤشر هذا يبين

 اإلجمالية المديونية إلى الذاتي التمويل قدرة نسبة بواسطة المؤشر هذا ويقاس الذاتي،
  .المؤسسة أرباح من معينة مئوية بنسبـة المؤشر هذا ويحدد

 حالة فيف ،ضوابطتكون محاطة ب البنوك تمنحها التي القروض أنمما سبق يتبين 
 المالي التوازن مؤشرات ودراسة للمؤسسة الميزانية بدراسة البنك يقوم االستغالل قروض

 البنك يقوم االستثمار قروض حالة في أما، إيجابية نتائج تحقيق على قدرتها وتحديد لها
  .النقدية والتدفقات المالي الهيكل دراسة خالل من المؤسسة ونمو تطور آفاق بتصور

 الصغيرة بالمؤسسات خاصة هي البنك بها يقوم التي الدراسات أن اإلشارة تجدر
 يركز البنك فإن اإلنشاء مرحلة في تكون التي م.ص.م يخص فيما أما الناشئة، والمتوسطة

 .                )*(المؤسسة نمو آفاق على دراسته

  :الثـاني المطلـب
  القروض في التحكم ضوابط

 التقليل أو التحكم بغرضالصغيرة والمتوسطة  المؤسسات تمويل من البنوك تتخوف  
 فإن أخرى زاوية ومنمن زاوية،  وتقييمه الخطر وتقدير المتوقعة التهديد عناصر من

 نهائيا إلغاؤه األحوال من حال أي في يمكن ال للقرض مالزما عنصرا باعتباره الخطر
  .)الفرع األول(

 سواء الممنوح للقرض استرداده عدم احتمال مع يتعامل أن البنك على يجب لذلك 
 في كافية تكون ضمانات طلب إلى يلجأ واالحتياط الحيطة زيادة أجل ومن كليا أو جزئيا
   .)الثاني الفرع) (تتعداه أو القرض قيمة تعادل( نظره

                                                
  les bilans prévisionnels المنتظرة النقدية بالتدفقات تتعلق التي التقارير - *
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  :األول الـفرع

  القروض منح مخاطر

 أدائها على المؤثرة المخاطر من للعديد أنواعها اختالف على البنوك تتعرض 
 ذلك ويتحقق األسهم، حملة ثروة تعظيم هو بنك أي إلدارة األساسي فالهدفاليومي، 

 جراء أو منظورة غير حوادث جراء البنك يتحملها التي والمخاطر المالية للتدفقات بالتقييم
 دـالتسدي أو اإليفاء في التأخير نتيجة البنك لها يتعرضالتي  خاطئة ماداتتاع سياسة

 1(تكررت إذا يتحملها أن للبنك يمكن ال خسارة تعد التسديد عدمخاصة وأن(.  

 تقديم إدارته من يقتضي هذا هدفهحتى يحقق البنك  ،المنظور هذا من وانطالقا 
 من المزيد تحمل وبالتالي الربحية من ممكن قدر أكبر تولد أصول في استثمارات تمويل

 مستقبلية هي البنك معها يتعامل التي المخاطر فإن إذن ذلك، عن الناتجة المخاطر
 لذا الحدوث، ممكنة االحتماالت من العديد فهناك اليقين وجه على معروف غير فالمستقبل

  ).Les  placements( اإلنفاقات لهذه تصورات وضع يقتضي

 العوائد انتظام عدم بسبب المتوقع على انحراف أنها على المخاطر تعريف يمكن 
 فال المؤسسات، لنشاطات مالزمة المخاطر أن وبما، )2(االستثمار عملية من المنتظرة

 دون بمشروع يقوم أن للمستثمر يمكن وال مخاطر تحمل دون قرضا يمنح أن للبنك يمكن
  .نجاحه عدم مخاطر من يسلم أن

                                                
  الموقع على متوفروطرق الحد منها  البنكية المخاطر حول بحث -1
 http://www.djelfa.info/vb/Showthread/hp 24/04/2011 التحميل تاريخ .  

 المرجع ،والتطبيق النظرية بين والتمويل االستثمار ،جودة محفوظ ارشيد، رضا المعطي عدد خريوش، على حسن -2
 .41ص ،السابق
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 حتى جيدة معرفة معرفتها من بالتمكن المخاطر هذه من للتقليل نإذ البنك يسعى 
 المخاطر بين التمييز يكون الحاالت بعض في ألنه ومراقبتها ومتابعتها قياسها يستطيع

   .واضح غير
  المصرفية المخاطر أنواع- أوال

 العملية هذه لكن ،البنوك إليرادات األساسية المصادر أحد القروض منح يمثل  
 طرف من للقرض الطبيعي السداد عملية على تؤثر قد التي المخاطر من بالعديد ترافق

  : )1(صنفين إلى المصرفية المخاطر هذه تقسيم ويمكن) التسديد على القدرة عدم( المؤسسة
 االئتمانية المخاطر في ويتجسد واألكبر األهم الخطر على يشمل: األول الصنـف 

  ) القرض خطر(
 القطاعي الخطر الشخص، خطر مثل األخرى المخاطر كل يشكل: الثاني الصنف 

  .العام الخطر
  االئتمانية المخاطر – 1

 محدد وقت في السداد واجبة قروضا عمالءلل البنك يمنح عندما المخاطر هذه تنجم    
  .)2(القرض حلول وقت في بالدفع بالتزاماته اإليفاء في العميل ويفشل المستقبل في

 وفوائده الدين بأصل الوفاء على المقترض قدرة عدم في االئتمانية المخاطر تتمثل  
 لسبب ذلك في يرغب ال ولكنه السداد على المالية القدرة هل أو المحدد، استحقاقه تاريخ في
 سياسته في البنك تخوف ويزيد الخسائر هذه البنك يتحمل الحالتين كلتا وفي ،آلخر أو

 مع مقارنة الخطر نسبة الرتفاع والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تجاه االقراضية
  .) 3(الكبرى  المؤسسات

                                                
 العلمي المؤتمر ،"الجزائرية التجارية البنوك في االستثمارية القروض مخاطر إدارة" كورتل فريد رزيق، كمال -1

  . ص.د  2007 في المنعقد األردنية فيالدلفيا جامعـة الخامس السنوي
  . 66ص ،2003، 1ط ،األردن-عمان ،والتوزيع للنشر المناهج دار ،"البنوك دارةإ"  ،الصيرفي الفتاح عبد محمد -2

3- WTTERWLGHE Robert, La P.E.M une entreprise humaine, département de Boeck 
université, Bruxelles, 1998, P136 
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   األخرى المخاطر –2
  :يلي فيما المخاطر هذه تتمثل

  التجاري الخطر – أ
 هذا يرتبط أي نفسها بالمؤسسة المتعلقة العناصر لتلك التجاري الخطر يخضع  

 الخطر هذا ويكون .فيها المسيرين وكفاءة للمؤسسة المالية بالوضعية الخطر من النوع
 رأس نقص أو المالية الموارد بنقص تتميز للمؤسسة قروضا البنك منح حالة في كبيرا
 مما اإلنتاج تجهيزات بتقادم تتميز أو جيدة بصفة نشاطها لممارسة الالزم العام المال

 كما ،جودتها عدم أو منتجاتها تكلفة سعر بارتفاع تتميز أنها أو نتائجها على سلبيا سيؤثر
 التي السياسات وأنماط المقترضةلمؤسسة ا مسيري وخبرة بكفاءة الخطر هذا ظهور يتعلق
 عدم ألن يطبقها التي المحاسبية والسياسات األرباح وتوزيع التسعير مجاالت في يتبعها
  .محلها في المقترضة األموال استغالل عدم إلى حتما سيؤدي مؤهلين موظفين وجود

  القطاعي الخطر – ب
 المؤسسة فيه تنشط التي القطاع بذلك مرتبط وهو )1(المهني بالخطر أيضا يسمى  
 قطاع نشاط في تؤثر أن يمكن والتي المفاجئة التغيرات تلك في الخطر هذا ويتمثل

 وتكاليف ونوعية شروط على تأثيرها ومدى التكنولوجية كالتطورات معين اقتصادي
 انخفاض األولية، المواد نقص( المؤسسة لنشاط العادي السير دون وتحول اإلنتاج

  .)...أقل بأسعار مماثلة منتوجات ظهور األسعار، مستويات
  غير التجاري الخطر – ج

 السياسية كالوضعية فيها التحكم يصعب خارجية بعوامل الخطر هذا يرتبط  
 باإلضافة البالد، بخطر يعرف ما أو نشاطه المقترض فيه يمارس الذي للبنك واالقتصادية

  ....)الزالزل الفيضانات،( الطبيعية الكوارث في تتمثل التي الطبيعة العوامل إلى

                                                
1 - BOUYACOUB Farouk , L’entreprise et le financement Bancaire, op.cit, p21. 
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 قدرتها يرهن ما وهو للمؤسسة الحالية الوضعية علىمخاطر ال من النوع هذا ثرؤي  
 التي األخرى العامة المخاطر بعض ذكر يمكن ،استحقاقها آجال في قروضها تسديد على
  :يكالتال وهي ألمواله البنك استرجاع عملية على تؤثر

 مخاطر االقتصادية:  
 تتأثر حيث السوق، أحوال في المفاجئة التغيرات من المخاطر االقتصادية تنشأ  

 أو السلع بعض عن الدعم لرفع إجراءات الحكومات تتخذ وقد، التغيير بذلك المصاريف
  . المحلي لإلنتاج حماية المنتجات بعض دخول تمنع

 الفائدة سعر مخاطر:  
 كل وضع حسب هبوطا أو صعودا الفوائد أسعار تغيير عن ناتجة المخاطر هذه  
 .المتوفرة )1(السيولة نسبةعلى قدر  حدى على مصرف

 الصرف سعر مخاطر:  
 هذا ظهر ولقد الوطنية بالعملة مقارنة العمالت وتذبذبات بتقلبات الخطر هذا يتعلق  
 التي النامية بالدول يتعلق وهو الماضي القرن من الثمانينات بداية مع المخاطر من النوع

   .مرتفعة خارجية مديونية لها
ما يمارس نشاطه في بلد يظهر هذا النوع من الخطر مثال عند تقديم قرض لشخص   

أجنبي ويصبح غير قادر على الوفاء بالتزاماته نتيجة لتحديد أو فرض قيود على عملية 
نشاطه، أو لما تكون  هتحويل أو تبديل للعملة الصعبة الوطنية للبلد الذي يمارس في

نشاطات اإلدارة العمومية لنفس البلد غير مضمونه وبالتالي تؤثر هذه الظروف سلبا على 
  .إمكانيته في النشاط واإلنتاج

                                                
 وعندما الفائدة سعر هبوط حالة في لديه السيولة فائض توفير عند خسارة الى المصرف يتعرض أن احتمال هناك - 1

 سعر ارتفاع حالة في لخسارة يتعرض أن المحتمل فمن المصاريف سوق من لالقتراض المصرف فيضطر السيولة تشح
 عبد محمد :أنظر وللمزيد للمخاطر تجنبا مستمرة وإدارة مراقبة الموضوع هذا يولي أن البنك على يتوجب لذلك الفائدة
  .68- 66المرجع السابق، ص ،البنوك إدارة ،الصيرفي الفتاح
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الخطر السياسي أي عدم االستقرار السياسي  نجدضافة إلى المخاطر السالفة الذكر إ 
نسبة للبنك المقرض والدائن لدولة ما إذ يؤدي إلى ظهور وضعيات متعددة الخطورة بال

 عتحويل رؤوس األموال، من عالمفترض منها التأميم بالتعويض أو بدونه تحديد ومن
  .االستثمارات األجنبية 

  تخفيض المخاطر المصرفية لوسائل الوقاية ووسائ - ثانيا

 هاأساليب للتحكم في المخاطر وتتضمن تحديد مقاييس وقائية لتجنبعبارة عن   
  .)1(ة تأثيرهاحدوالتخفيف من 

ة منح القروض ييسعي البنك من استعمال هذه الوسائل التي يمكن أن تصاحب عمل  
للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتقليل من حدة هذه المخاطر المختلفة وخاصة المؤسسات 

أو المؤسسات المديونة سابقا من ، )2(عرف بنقص رأس مالها العاملتحديثة النشأة والتي 
 .)3(من مؤسسات مماثلة أخرى أو من البنوك الغير سواء

  وسائل الوقاية من المخاطر المصرفية - 1
الحصول على  علىيحرص البنك في قيامه بنشاطه المتمثل في تقديم القروض  

حدوث المخاطر من ، باستعمال وسائل تقيـه الربحمداخل وإيرادات متواصلة وعالية 
  :عن الدفع  وهذه الوسائل تتمثـل فيما يليخاصة تلك المتعلقة بعدم قدر  المقترضين 

 نظام المعلـومات -أ

الوسائل المستعملة في البنوك لتحليل المخاطر المصرفية بالجمود وترتكز م ستت 
ومن جهة أخرى تتسم بعدم التناظر  ،من جهة )4((Standardisées)ة معلى معلومات معم

يسعى البنك فوالمتوسطة إشكالية عالقة البنوك بالمؤسسات الصغيرة  اشكل أساسيوهذا ما 
                                                

  . 178ص المرجع السابق، ،إدارة المخاطر االستثمارية، سيد سالم عرفة  -1
2 - WTTERWLGHE Robert, La P.E.M une entreprise humaine, op.cit, p136. 
3 - CHERTOK Grégoire, DE MALLERAY Pierre Alain et POULETTY Phlippe,  Le financement de 
la P.M.E, op.cit, p100–101 . 
4 - WTTERWLGHE Robert, La P.E.M une entreprise humaine, op.cit, p134. 
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حصل عليها من مصادر متعددة للوصول تعن المعلومات الضرورية والتي يالى البحث 
  : )1(إلى بناء نظرة أكثر دقة وموضوعية حول آية مؤسسة وتتمثل هذه الوسائل فيما يلي

 المعلومات التي يضمنها ملف وهي : المعلومات المقدمة من طرف العمالء
  :المتمثلة فييتكون من عدة وثائق تحتوي على كل المعلومات  ،القرض

  وثائق التأسيس القانونية للمؤسسة.  

  المخطط المحاسبي (تعكس حقيقة نشاطات المؤسسة التي المالية و المحاسبةالوثائق
  ).والنظم الضريبية وكشف حسابها 

 ها المصرفي مع مسيري المؤسسة والتي تمكن هذا اللقاءات والمحادثات التي يجري
كما تمكنه من إيضاح  األخير من معرفة البرامج التي أعدها لتطوير المؤسسة،

النقاط التي تبدو له غامضة في الملف والتعرف على المحفظة االستثمارية 
  .للمؤسسة وبالتالي معرفة الضمانات التي هي بحوزة وملكية المؤسسة

 أساسا وتتمثل:  المؤسسة محيط خارج من عليها المحصلة المعلومات :  
 حول معلومات على الحصول للبنك يمكن :البنك لدى المتوفرة المعلومات 

 الحساب فحص من انطالقا للبنك يمكن إذ عمالئه، قائمة ضمن هي التي المؤسسات
 حول واضحة فكرة على الحصول لخزينتها اليومية والحركة للمؤسسة الجاري
  .المالية صحتها وكذا للمؤسسة العام النشاط

 تقوم التي الهيئة يمثل الذي المركزي البنك إلى يلجأ أن المصرفي وبإمكان 
 La centrale des( المركزية الخلية خالل من التجارية البنوك تنظيم على باإلشراف

risques( القروض من بالمستفدين يتعلق ما كل حول المعلومات بجمع تقوم التي 
  .اليةمال والمؤسسات البنوك عبر المصرفية

                                                
1 -- BOUYACOUB Farouk,  L’entreprise et le financement Bancaire, op.cit, p23. 
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يمكن للبنك أن يتحصل أيضا على المعلومات الالزمة  :التنسيق مع باقي األجهزة -
بخصوص المؤسسات التي تطلب القروض وتبادل المعلومات من باقي البنوك 

  .)1(المعتمدة

  القرض لملف معمقة بدراسة القيـام ضرورة – ب
 ةـالماضي حالتها ءاسو القرض، طالبة المؤسسة لحالة المدققة الدراسة تشكل 
  .القروض منح خطر منالبنك  وقايةالمثلى الكفيلة ب الوسيلة والمستقبلية الجارية

 لتساؤالت المالئم الوجه تحدد التي المطلوب القرض طبيعة فإن الحقيقة في  
 قد المؤسسة كانت إذا خاصة الغرض لهذا تستعمل التي الطرق ومجموع المصرفي

 والنظم األخيرة الثالثة المحاسبية مخططاتها البنكي يطلب حيث ،نشاطها في شرعت
  .للمؤسسة المالي المركز معرفة من األخير هذا تمكن التي الضريبية

  المصرفية المخاطر تخفيض وسائل - 2
 استعمال إلى المصرفي يلجأ المصرفية مخاطرالمن  الوقاية وسائلباالضافة إلى   

  :وهي لتخفيظها وسائل عدة

 هذه تقسيم في الوسيلة هذه تتمثل :التقسيم طريق عن القرض خطر تخفيض 
 العديد على المخاطر هذه توزيع وأيضا) المؤسسات( العمالء من كبير عدد على المخاطر

  .االقتصادية القطاعات من

 واضطرابات إختالالت في الوقوع البنك يجنب أن شأنه من المخاطر هذه توزيع  
  .االقتصادية النشاطات ىحدإ مستوى على أزمة وقوع نتيجة مالية

                                                
يتضمن نشر قائمة البنوك وقائمة المؤسسات المالية المعتمدة في  2011فيفري  03مؤرخ في  01-11مقرر رقم  - 1

  .2011مارس  27، صادر في 19ر عدد .الجزائر، ج
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 كان مهما بنك كل على يتعين :االحترازية القواعد باحترام الخطر تخفيض 
 لإلقراض األقصى الحد تحديد في تلخيصها ويمكن عالمي طابع ذات وهي احترامها نوعه
  :أهداف القواعد ولهذه) فرد( عميل لكل األقصى القرض وتحديد بنك لكل

 من مجموعة وأ واحد مستفيد لصالح القروض تمركز خطر تجنب 
 .المستفيدين

 بها المعمول القواعد لتلك بها واالرتقاء الوطنية البنوك تطبيقات توحيد 
  .عالميا
 القيام البنوك على يجب :القروض تصفية سياسة طريق عن الخطر تخفيض 

 البنوك كل وتخضع النقود إصدار عملية لتقليص القروض ملفات وتنقية تصفية ةيبعمل
 البنك طرف من عليها وافقت التي القروض على وكمية نوعية رقابة إلى التجارية

  .الجزائري
 على بلجنة بنك كل يدعم :البنك لجنة مرافقة طريق عن الخطر تخفيض 

 ونائب المؤسسة مدير من عادة وتتكون البنك يمنحها التي القروض بمراقبة تقوم مستواه
 سواء( عميل أي تمويل رفض أو قبول صالحية لها والتي القرض مصلحة ورئيس المدير

  موضوعيا تبريرا بتقديم هذا ويكون) مؤسسة أو فردا كان

  :الثـاني الـفرع
  البنكية الضمانات

 الضمانات طلب إلى باللجوء تفاديها يمكن ال التي المتغيرات هذه مع البنك يتعامل  
 إليها يلجأ التي االعتبارات آخر الضمانات أخذ ويعتبر للقرض الطالبة المؤسسات من
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 تعثر بسبب ينجم الذي القلق من نفسه ليريح القرض سالمة من لتحققل كمكمل البنك
  .)1(السداد عن المقترض

 يهيئها)  Issues de secoures( –النجدة ملجأ- إالّ هي ما الضمانات هذه وبالتالي  
 بمثابة فهي استعمالها في يصل ال أن منه آمال) القرض تعثر(  الصعبة الحالة في البنك
 له المحددة االستحقاقات ودفع بالتزاماته للوفاء المقترض لردع بسيكولوجي ضغط وسيلة

 ولكن )3(ر الضمانات هو حماية المقرض ودفع المقترض للوفاء بدينهو، فد)2(وقتها في
 التي االعتبارات هي وما الضمانات؟ هذه قيمة تحدد كيف هو نفسه يطرح الذي السؤال

  اختيارها؟ طرق هي وما قيمتها؟ تحدد بموجبها

  بالضمانات المتعلقة االعتبارات- أوال
 قبول فترة في كافية الضمانات تكون أن البنكية األعراف في به المتعامل المبدأ  
 غامضا الجانب هذا يجعل الضمانات، قيمة بتحديد خاص قانون غياب ولكن القرض

والبنكي القرض، قيمة على تقل أن يجب القيمة الضمان  خاصة أمام التصور السائد بأن 
 والتجارب المصرفي القطاع وتقاليـد عادات في يتمثل واحد حل إالّ أمامه يوجد ال

 ال المجال هذا وفي، القروض أنواع من نوع كل طبيعة حسب الميدان هذا في المكتسبة
 لمبلغ مساوية الضمان قيمة تكون أن من طبعا البنك نظر وجهة من أحسن يوجد

  .)4(القرض

 يصعب األجل الطويلة أو المتوسطة القروض حالة في أن إلى نشير أن علينا يجب  
 تدخلت إذا خاصة الفترة هذه أثناء وقوعه المحتمل التغير لسبب الضمان قيمة في التحكم

                                                
 المرجع ،الجزائرية التجارية البنوك في االستثمارية القروض مخاطر إدارة بحث حول ،كورتل فريد رزيق، كمال -  1

  .ص.، دالسابق
2 - BOUYACOUB Farouk,  L’entreprise et le financement Bancaire, op.cit, p225. 
3 - DOUCET Michel et VANDERLINDEN Jacques, L’environnement juridique de la petite et 
moyenne entreprise : perspectives comparatives, Bruylant, Bruxelles, 1995, p363. 
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 المؤسسة أو) المؤسسة مسير( بالشخص المرتبطة الضمان قيمة تحديد في أخرى اعتبارات
  .القرض طالبة

 إالّ منها الضمانات طلب يكون ال السوق في جيـدة بسمعة تتمتع التي فالمؤسسة  
 بالوفاء التام التأكد حالة في يكون المؤسسات هذه مثل يقرض الذي فالبنك ،شكليا

 Un remboursement( التسديد موعد عن مسبقا يكن لم إن المحدد وقتها في بالتزاماتها

par anticipation  (المؤسسة سمعة على كبير حد لىإ ناداتإس هذا ويتم.  

إلى  المؤسسة تلك سمعة تتعرض أن يمكن إذ للغاية، نسبي أمرا االعتبار هذا لكن  
 صعوبة يعكس هذا ما، الضمان قيمة معها تتدهور وبالتالي األسباب من لسببتدهور 

 تعرف التي) وسندات أسهم( منقولة قيم شكل على األخير هذا كان إذا الضمان قيمة تحديد
 القيم هذه تعرضت فإذا والطلب، العرض قانون حسب قيمتهاوتتغير  البورصة في بتداولها

  .كليا فقدانه ذلك من أكثر أو الضمان قيمة على ذلك ينعكس سوف التدهور إلى

 تغير هو الضمانـات قيمة تحديد البنك على يصعب ما أن سبق مما نستنتج  
 إما مختلفة مستقبلال في قيمته تكون قد الراهن الوقت في المطلوب فالضمان قيمتهـا،
 ارتياح حالة في يجعله ما وهذا بالزيادة وإما للخسارة البنك يعرض ما وهذا بالنقصان

)Quiétude.(  

 بعملية قيامه عند البنك يواجهه مشكال يعد الذي الضمان قيمة تغيير إلى باإلضافة  
 أيضا دنيست فالبنك ،الضمانات هذه اختبار بكيفية يتعلقآخر  مشكلنجده يواجه  اإلقراض

 الضمان وبين وآجاله القرض طبيعة بين يربط أنه إذ الخاصة تجاربه إلى الحالة هذه في
 يكون أن يمكن الضمان فإن  األجل قصيرة بقروض األمر تعلق إذا أنه حيث المطلوب،

 على تأمين بعقد يقوم أو آخر شخص طرف من كفالة أو البضائع على تسبيق شكل على
 التأمين هذا من األول المستفيد ويكون  (Un avenant de subrogation)بـ  رضـالق
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 األمر تعلق إذا إما، االستهالكية القروض حالة في به يعمل ما وهذا المقرض البنك
 مثل ملموسة أشياء في متجسدة ضمانات يطلب فإنه األجل المتوسطة أو الطويلة بالقروض

  .العقارات تمويل حالة في العقاري الرهن

  الضمانات أنواع- ثانيا
 العموم وعلى التي تقدمها القروض لطبيعة تبعا البنك يطلبها التي الضمانات تتعدد  

  :هما رئيسيين نوعين إلى المصرفية الضمانات تصنيف يمكن

  )  personnelles   Sûretés( الشخصية الضمانـات - 1
 عدم حالة في الدين بتسديد يتعهد بموجبه والذي الشخص به يقوم تعهد عن عبارة  
 يالشخص فالضمان األساس هذا علىف ،االستحقاق تاريخ في بالتزاماته الوفاء على قدرته

) 1(الضامن بدور يقوم) ثالث( آخر شخص بتدخل إالّ ايشخص المدين به يقوم أن يمكن ال

  :هما الشخصية للضمانات نوعين بين التميز ويمكن

  ) Cautionnement( الكفالــة -أ
 أو طبيعي شخص التزام عن عبارة وهي الشخصية الضمانات من نوع هي الكفالة  
 على قدرته عدم حالة في البنك تجاه المدين التزامات بتسديد) عام أو خاص(  معنوي
" الكافل"  الثالث الشخص يتدخل ال أنه يعني وهذا االستحقاق، آجال في بالتزاماته الوفاء
  .البنك تجاه بالتزاماته بالوفاء المدين تمكن عدم حالة في إالّ فعلي بشكل

 مكتوبا االلتزام يكون أن يتطلب ذلك فإن شخصي كضمان الكفالة لطبيعة نظرا  
 مدة يتضمن أن يجب كما ،)2()والحروف باألرقام المبلغ( الضمان موضوع بدقة ومتضمنا
 وحدود وليةؤمس معرفة بهدف اذوه ،كامال الشخص وعنوان المدين الشخص الضمان،
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 النزاعات للتفادي ، التزاماته وتوضيح الكافل إعالم البنك عاتق على ويقع )1(الكافل التزام
 نفس في للمدين تعثر بأول إعالمه يجب وكما والكفالء البنك بين التفاهم سوء سببها التي

  .)2(تنبيه رسالةب يتبليغه الشهر

  ) Aval(االحتياطي انمالض –ب       
 ويمكن ،القروض على يةلشخصا الضمانات بين من االحتياطي الضمان يعتبر  
 جزء أو تجارية ورقة مبلغ تسديد على شخص طرف من مكتوب تعهد أنه على تعريفه

 أن يمكن التي التجارية واألوراق .التسديد على عليها الموقعين أحد قدرة عدم حالة في منه
 هو منه والهدف والشيكات، السفتجة ألمر، السند هي االحتياطي الضمان موضوع تكون

 أو الغير طرف من إما التسديد هذا ويكون االستحقاق تاريخ في الورقة تحصيل ضمان
 من )3(409/2 المادة عليه نصت ما وهذا الورقة على الموقعين أحد طرف من حتى

   .الجزائري التجاري القانون

 أن حيث االحتياطي، والضمان الكفالة بين الموجودة االختالف أوجهتتضح لنا   
 الضمان في بينما" الكافل" الملتزم الشخص إالّ به يقوم ال شخصي ضمان الكفالة

 كما، "الوفاء ضامن" الشخص هذا ويسمى الغير قبل من الورقة تسدد أن يمكن االحتياطي
 التزام هو االحتياطي فالضمان آخرين وجهين في الكفالة عن االحتياطي الضمان يختلف
 موضوع أن والسبب ،تاجر غير الضمان حمان كان ولو حتى األولى بالدرجة تجاري
 أنفي كون  االختالف في الثاني الوجه ويتمثل تجارية عمليات هي االحتياطي الضمان
 في عيب يعتريه لم ما باطال ضمنه الذي االلتزام كان ولو صحيحا االحتياطي الضمان
  .الجزائري التجاري القانون من )4(409/8 المادة عليه نصت ما وهذا الشكل
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  (Sûretés  réelles)الحقيقية الضمانات – 2
 سبيل على الشيء هذا ويعطي الدين على كضمان ملموس شيء وضع في تتمثل  
  .القرض استرداد ضمان أجل من وذلك الملكية تحويل سبيل على وليس الرهن

 ذلك ويتم االسترداد استحالة من التأكد عند المرهونة األشياء هذه بيع للبنك يمكن  
 الدفع لعدم حادث أول ظهور بمجرد إذ الوكالة مستوى على التسوية طرق استيفاء بعد
 في وضعيته تسوية ضرورة على عليها موصي رسالة بواسطة الزبون بتنبيه البنك يقوم

 يحاول أين أشهر 3 لمدة المرحلة هذه في يبقى بحيث أيام، 08 من أقل أجل أقصى
 انقضاء وبعد  قضائي محضر طريق عن اإلنذار بطريقة به مستحق تحصيل المصرفي

 (Les pénalités de retard) التأخير وعقوبات الدين المستحقات تسديد يتم ولم المدة هذه

  :التالية باإلجراءات البنك يقوم
 الزبون أموال تجميد خالل من بالوقف الحجز.  
 التحفظي الحجز.  
 أو واألدوات المعدات التجاري، بالمحل األمر تعلق سواء الضمانات استعمال 

  .العقاري الرهن

 في يشرع أن األخير هذا يستطيع البنك طرف من اإلجراءات هذه استيفاء بعد 
نصت  ما وهذا للمدين بتبليغ القيام تاريخ من إبتداء يوما عشر خمسة خالل البيع عملية
 يتم لم إذا«: يلي ما ونصها من القانون التجاري الجزائري األولى الفقرة 33 المادة عليه
 حاصل عاد تبليغ تاريخ من يوما عشرة خمسة خالل للدائن جاز االستحقاق في الدفع
 لألشياء العلني البيع في يشرع أن محل له كان إذا الغير من العين الكفيل أو للمدين

  .»المرهونة

 الضمانات تأخذ أن يمكن للضمان، محل تكون أن يمكن التي األشياء لكثرة نظرا 
  : التاليين الشكلين حدأ الحقيقية
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  )   Nantissement( الحيازي الرهن -أ            
  :هما نوعين يشمل 

 الرهن من النوع هذا يطبق : بالتجهيز الخاصة والمعدات لألدوات الحيازي الرهن 
 كل يتخذ أن البنك على ويجب والبضائع التجهيز ومعدات واألثاث األدوات على الحيازي

  .للتلف قابلة غير هاوأنّ والمعدات األدوات هذه وقيمة سالمة من للتأكد القانونية اإلجراءات

 نص حسب والبنك المدين بين عقدابرام  طريقعن  الحيازي الرهن من النوع هذا يتم  
 الرهن على الموافقة تتم« فيها جاء حيثمن قانون التجاري الجزائري  152/1 المادة

 حامال اعتبر البائع دفع فإذا  محدد برسم يسجل عرفي أو رسمي عقد بواسطة الحيازي
  .»....البيع عقد بموجب

 من 153 المادة نص حسب العمومي بالسجل الحيازي الرهن عقد يقيد أن يجب    
 للشروط طبقا الحيازي الرهن يقيد أن يجب« فيها جاء حيثالجزائري،  التجاري القانون
 للرهن المنشئ العقد تاريخ من يوما ثالثين مهلة وفي 121 و 120 المادتين في الواردة
  . »باطال عد وإالّ الحيازي

 بعد إالّ عليه المستحقة الديون تسديد قبل هونةالمر األشياء يبيع أن للمدين يجوز وال  
 عدم حالة في المستعجلة األمور يقاض من اإلذن يطلب أو) البنك( المرتهن الدائن موافقة
 التجاري القانون من 157 المادة عليه نصت ما وهذا العملية لهذه المرتهن الدائن موافقة

  : )1(التالية لألصول  الرهن من نوعين الحيازي الرهن تحت نجد أن يمكن كما الجزائري،

 في المدرجة والسندات األسهم رهن على يشمل: المالية لألوراق الحيازي الرهن 
 تداولها سرعة يخفف بما المالي السوق في باالستقرار تتميز أسعارها تكون وأن البورصة
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 ويجب رسمي بعقد يثبت أن على الجزائري التجاري القانون من 31/3 المادة نصت وقد
  .المذكورة الدفاتر في الضمان سبيل على العملية هذه تقيد أن

 التجاري األوراق رهن على يشمل والذي: التجارية لألوراق الحيازي الرهن 
 المدين قدرة عدم حالة في األوراق هذه قيمة تحصيل طريق عن العمالء لديون الممثلة

  .المحددة اآلجال في االلتزامات تسديد على

 حالة في للبنك يجوز  الجزائري المدني القانون من 973 للمادة ووفقا العموم وعلى  
 وأن العلني المزاد في ةنالمرهو األشياء يبيع أن القاضي من وبترخيص الحيازي الرهن
  .والقرض النقد قانون من 178 المادة أكدته ما وهذا للدين وفاء لها تمليكه يطلب

 التجاري للمحل الحيازي الرهن :التجاري القانون من 119 المادة دتحد 
 اريـالتج االسم التجاري، المحل عنوان( التجاري للمحل المكونة العناصر الجزائري

 االختراع وبراءات والمعدات التجاري واألثاث التجارية والشهرة الزبائن في الحق
  ) .الخ...والرسوم التجارية والعالمات

 نتكو التي العناصر واضح بشكل يشمل عقد إعداد الحيازي الرهن عملية تتطلب  
 يتناوله ما العقود في الدقة ووجه وعلى صراحة تعيين عدم حالة في ألنه الرهن محل

 والزبائن اإلجارة في والحق التجاري واالسم العنوان إالّ شامال يكون ال بأنه الرهن
 ما وهذا الجزائري التجاري قانون من 119/2 المادة لنص وفقا وهذا التجارية والشهرة

  .والقرض النقد القانون من 177 المادة أكدته

 عن المترتب االمتياز وجوب ويتقرر رسمي بعقد الحيازي الرهن يثبت أن يجب  
 التجاري القانون من 120 المادة عليه نصت ما هذا العمومي بالسجل قيده بمجرد الرهن

  .الجزائري
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   (Hypothèque) العقاري الرهـن - ب
 العقار ىعل عينيا حقا الدائن بموجبه يكتسب عقد عن عبارة هو العقاري الرهن  

 أن يجب كما العلني المزاد في للبيع وقابال فيه للتعامل صالحا يكون والذي ،الرهن محل
 يستوف لم وإن الرهن عقد في وذلك وموقعه طبيعته حيث من الدقة وجه على معينا يكون

 المدني القانون من 886 المادة عليه نصت ما وهذا البطالن طائلة في وقع التالية الشروط
  .والقرض النقد قانون من 179 المادة وأكدته الجزائري

 يقدمه لما راظن البنكية، القروض تضمن التي الصيغ أفضل العقاري الرهن يمثل  
 العقاري الرهن عقد يقيد أن ويجب، ذاته حد في نقدية قيمة من ويمثله فعلية ضمانات من

 النقد قانون من 179 المادة عليه نصت ما وهذا عاما ثالثين لمدة التجديد من ويعفى
  .والقرض

 ذكرها تم األنواع وهذه القروض من أنواع ةعد لضمان العقاري الرهن إنشاء يمكن  
  :وهي الجزائري المدني القانون من 891 المادة نص في

 شرطية آو معلقة ديون.  
 مستقبليـة ديون.  
 الوقوع احتمالية ديون.  
 مفتوحة قروض .  
 يالجار الحساب.  

 بيعه ويطلب المرهون العقار ملكية نزع للبنك يمكن العقاري الرهن عقد بموجب  
 استحقاق جلأ حلول حالة في عليها المنصوص القانونية لإلجراءات ووفقا اآلجال في

  . بالتزامه والوفاء بالتسديد المدين يقم ولم الدين،
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تقرير للمجلس هذا من الجانب القانوني النظري البحث، أما في الواقع وحسب   
الوطني االقتصادي واالجتماعي فإن الضمانات القانونة التي تطلبها البنوك الجزائرية ال 
تعتبر كعناصر يمكن استخدامها في حاالت عدم الدفع ذلك أن صعوبة تطبيق الرهون 
والعمل بها وغياب سوق عقارية نشطة، من الصعب االعتماد على هذه الضمانات ذات 

  .الطابع العقاري
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  ركيزة األساسية للدول الالمؤسسة الصغيرة والمتوسطة هي  عكفت الجزائر بأن

تخصيص امتيازات لها في تشريعاتها، وكذا خلق آليات قانونية  الصناعية الكبرى على
. ة التي تعرقل نموهاـلدعمها بسبب محدودية قدراتها الفنية والتقنية عامة والمالية خاص

 خلف تعلى الرغم من االصالحات المتوالية في المجال التشريعي والمجال التنظيمي إالّ أن
الخاص المعتمد ال يزال ينحصر نشاطه في عمليات و أالنظام المصرفي سواء العمومي 

مصرفية محدودة وأنّه عمل طويال على خدمة مؤسسات الدولة في تنمية المشاريع 
ساسا في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أاب القطاع الخاص المتمثل سالضخمة على ح

اع الصناعي، تيراد والتصدير على حساب القطسهمية للقطاع التجاري لالأه يولي نّأكما 
، كما نجد مشكلة نقص الضمانات وقلة األموال الخاصة فيه وهذا الرتفاع درجة المخاطرة

لى التخوف من التعامل معها إللمشروعات المصغرة، الصغيرة والمتوسطة يؤدي بالبنوك 
  .من حيث التمويل

، غياب ثقافة السوق المالي في الجزائر والذي يجب أن يلعب باالضافة إلى ذلك  
للبنوك حتى ال يبقى لديها التصور أنها هي الممول الوحيد للمؤسسات وهذا ما  ادورا منافس

يدفع بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية إلى التأسيس بالحد األدنى المسموح به 
دج، لذلك ظل تأثير البنوك  100.000.00قانونا حيث تنشأ الكثير منها برأس مال قدره 

  .ن يساهم في التنمية االقتصادية بالقدر المطلوبأمكن محدود جدا، وال ي

هذه التطورات المتالحقة التي تواجه العمل المصرفي ولتفعيل دوره بهدف بفعل 
 تم التي يفرضها الغزو المصرفـيزيادة قدرته على تنمية نشاطه ومواجهة التحديات 

ب الحتياجات يإلغاء التخصيص المصرفي من خالل مزاولة أنشطة مصرفية واسعة تستج
ورغبات العمالء ونقل العديد من التقنيات المصرفية رغم ارتفاع تكلفة إنشائها وصيانتها 
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الفجوة التكنولوجيـة بين البنوك الجزائرية ونظيرتها األجنبية ال تزال كبيرة وإذا  أن إالّ
خاصة إذا تجسد انضمام الجزائر إلى منظمة ) األن(لى ما هو عليه استمر الوضع ع

ل دخ، البنوك الجزائرية ستفإن .يعني تحرير الخدمات المصرفيةفإن ذلك  التجارة العالمية
حلبة المنافسة في وضعية غير تنافسية وبالتالي عدم قدرتها في منافسة البنوك العالمية 

تها، ناهيك عن ذكرنـا بقدرتها وجودة وتنوع خدماوالكبرى التي تتميز كما سبق وأن 
األمر الذي يمكنها من استقطاب معظم الودائع وبالتالي التحكم في قدرتها التسويقية، 

  .توجيهها إلى استثمارات تخدم استراتجيتها بغض النظر عن مصلحة االقتصاد الوطني

وعية في مجال الجزائر قد حققت قفزة ن مار إلى أنضفي نفس الماإلشارة  يجب
األداء المصرفي الذي انعكس على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من حيث التعداد 

اع بمواصلة اإلصالحات الوضعية الحالية تستدعي سرعة تأهيل القط أن والنوعية إالّ
بات والصعوبات أمام هذا القطاع الواعد، األمر الذي يستوجب وضع العديد من وتذليل العق

يجيات منها ضرورة وحدة المعلومات االئتمانية، ووضع سياسات تحفيزية للبنوك االسترات
وتأسيس بنك خاص بتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث يكون أكثر معرفة بهذا 
النوع في المؤسسات ويكون أكثر قدرة على التنبؤ بمخاطر عدم قدرة الدفع لألقساط في 

ية الغربلة التي تجريها البنوك والدراسات، مما يجنب من عملهذا ما يقيه وقت استحقاقها، 
  .فاقات نشاطات التدقيق وجمع المعلومات نزانياتها يم

كما يجب العمل أكثر بالوسائل الحديثة للتمويل كتطوير آلية التمويل اإليجاري التي 
تساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الحصول على تجهيزات وآالت حديثة 

ة ال تستطيع الحصول عليها إما لضعف مواردها الذاتية وعدم القدرة على وأصول ثابت
االقتراض لعدم توفر شروط االئتمان التي تفرضها البنوك والمؤسسات المالية ويجب 

إلى جانب ذلك يجب العمل بآلية رأس مال  ،العمل به العتباره جوهرة التمويل االستثماري
المالي عن طريق المشاركة في رأس مال  المخاطر التي ترمي إلى توسيع المجال
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من عمرها و يتقاسم البنك المخاطر مع  السنوات األولىالمؤسسة لمدة محددة خاصة خالل 
المؤسسة، ولكن للتمكن من تطبيقها يجب إلغاء قرار منع تمويل الفروع التابعة مباشرة 

د أزمة بنك بع 2003للبنوك الذي إتخذ مباشرة وبصفـة مستعجلة وغير مدروسة عام 
المتعلق  03/11من األمر رقم  104، وخاصة المادة 1998الخليفة الذي اعتمد في عام 
يمنع على كل بنك أو «والتي تنص على  26/08/2003بالنقد والقرض المؤرخ في 

مؤسسة مالية أن تمنح قروضا إلى مسيريها وإلى المساهمين فيها أو الى المؤسسات 
 خبراء وحسب تصريح أحد ال »المؤسسات الماليـةالتابعة لمجموعة البنك أو 

بع لوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليديـة أن ااالقتصادين الت
قطاعه ال يستطيع الحصول على التمويل الالزم من البنوك بالطرق التقليدية بسبب قواعد 

قد قتلت روح المقاولة في  البنكيةالحذر الصارمة التي تطبقها البنوك وأن هذه المخاوف 
  .الجزائر

يجب فتح حوار جاد ومثمر بين الحكومة وقطاع األعمال والقطاع المالي حول 
ووضع خطة وطنية تقوم ) المؤسسات(امية إلى تحديث أدوات االنتاج رلاالميكانيزمات 

على مسعى إقتصادي صريح يهدف إلى ترقية القطاع المصرفي وبالتالي ترقية قطاع 
ت الصغيرة والمتوسطة الذي يعتبر قطاعا رئيسيا ومهيكال لالقتصاد والذي يسمح المؤسسا

مناصب الشغل وخاصة  ىبخلق مناصب شغل حقيقية ودائمة لمواجهة الطلب المتزايد عل
  .فئة الشباب والخريجين الجدد دعن

مؤسسة في  200.000وفي نفس السياق إن تحقيق الرهانات، ومنها رهان إنشاء 
اإلجراءات والتسهيالت  ضليس أمرا مستحيال أو صعبا بل يجب تصحيح بع 2014فاق آ

في توفير التمويل المادي لمشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خالل العمل 
بالتنسيق مع المؤسسات المالية على اقناعها بإلزامية تمويلها ومن دون مقارنة حجم 

  .الكبيرة خطورة القرض مع تلك القروض الممنوحة للمؤسسات
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كما يجب على بورصة الجزائر اعتماد اجراءات تسهيلية لفائدة المؤسسات 
طة لتمكينها من تنويع مصادر تمويلها وتوسيع حصتها بالبورصة سالصغيرة والمتو

تسهيل الشروط التأهيلية اخرى  من جهة، ومن جهة نشاء قسم مخصص بهاإوالعمل على 
طة سمناقصات للمؤسسات الصغيرة والمتوها في هذه السوق، كما يجب تخصيص دخالإل

  .في قانون الصفقات العمومية هذا ما يستوجب اعادة النظر فيه

مزايا الجبائية ال يعمال بنفس المنطق يستوجب على الحكومة اعادة النظر ف
مشاريع المنجزة الترتكز على طبيعة سس جديد ة  تثمرين من خالل اعتماد أالممنوحة للمس

راكز التسهيل كما يجب نشر مللمشروع ثة والقيمة المضافة حد وعدد مناصب الشغل المست
ن االستفادة من معاملة مكين الشباب أصحاب المشاريع عبر كل واليات الوطن لتم

  .فات قروضهملتسريع في دراسات ملتفضيلية وا

الستفادة من التجربة األوروبية في هذا المجال، يجب تنظيم أيام دولية التي تعد 
فضاء للتقارب بين ممثلي العالم االقتصادي لتطوير وتفعيل دور المؤسسات الصغيرة 

جدا اليوم التأمل في حقيقة الشبه العقيمة لبعض والمتوسطة الجزائرية ألنه من الملح  
ة األداء التي تبقى مبهمة وتحتاج إلى يمسائل المتعلقة بفعالالمؤسسات بسبب العديد من ال

تسليط الضوء عليها والكشف عن المعوقات الحقيقة التي تواجهها خاصة التمويل 
ه في األصل يجب أن يكون نعمة ولذلك ولتحقيق الكالسيكي الذي بات نقمة عليها رغم أنّ

ر خارج قطاع المحروقات إشراك هذه المؤسسات وبشكل فعال في تنويع سلة التصدي
ة وترميم حقيقي لقواعد م يجب اتباع سياسات اقتصادية ناجحوتنويع االنتاج المحلي الخـا

اللعبة االقتصادية وال يتحقق ذلك إال بالرشادة في استخدام ماليين الدوالرات قبل مالييرها 
طة التي واستثمارها في تكوين الموارد البشرية وانشاء المؤسسات الصغيرة والمتوس

واالبتعاد عن تسييس البنوك وأجهزة  –محليـا  -تستطيع خلق الثروة واإلبقاء عليها 
الدولة والتقليل من النظام المفرط للصالحيات والسطو على الثروة، ألن ما يتطلع عليه 
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آالف الشباب الذين تلقى بهم المدارس والجامعات سنويا ليس االعالن عن االجراءات 
مالقة، إنما هو مجرد منصب عمل وال يتحقق ذلك إال بتحفيزهم على وبرامج حكومية ع

قادة  واخاصة وعدم االعتماد فقط على الوظيفة العامة، والعمل ليصبحال همبدء مشروعات
  .ةحورواد األعمال الناج

يجب على البنوك أن تعمل على تمويل األفكار والمشروعات الناجحة وليس تمويل 
ظر وبكل موضوعية في مدى جدوى المشروعات بدال من الرخص، إذ يجب عليها الن

سم المتقدم أو الجهة الحكومية التي يعمل بها، وأن تقوم بالتوجيه على أسس علمية الالنظر 
لبقائها ونموها حتى في  الالزمة وفعالية وتقديم الدعم ءلتمكينهم من إدارة مشاريعهم بكفا

ا األمر يعطي الحركية والحيوية الالزمة ذوه، الفترات العصيبة وتأسيسها على أسس متينة
الضرورية لتحقيق وتيرة نمو اقتصادي مقبول وتنمية شاملة ومن ثم تحقيق الرفاهية و

  .للمجتمع
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التجربة الجزائرية في تطوير وترقية المؤسسات " شريف غياط، محمد بوفموم، .9
، مجلة "الصغيرة والمتوسطة ودورها في التنمية

والقانونية، المجلد  جامعة دمشق للعلوم االقتصادية
  . 141 -127،  ص ص2008، العدد األول، 24

االئتمان اإليجابي كأداة لتمويل المؤسسات " عاشور مرزيق، محمد غربي،  .10
، الملتقى "الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية

الدولي حول متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة 
-460، ص ص2006والمتوسطة، جامعة الشلف، 

471  .  
أدارة مخاطر القروض األستثمارية في البنوك "، كمال رزيق، فريد كورتل .11

، المؤتمر العلمي السنوي "التجارية الجزائرية
، ص ص 2007الخامس، جامعة فيالديلفيا األردنية 

1-13 .  
، "المشروعات الصغيرة  والمتوسطة" ماهر حسن المحروق وأيهاب مغابلة، .12

  .14-2، ص ص2006األردن،  –عمان 
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الهياكل واالليات الجديدة الداعمة في تمويل " د زيدان، دريس رشيد،محم .13
، "المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية

  .515جامعة الشلف، ص
التمويل المستديم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طريق تعبئة " ،محمد فرحي .14

متطلبات تأهيل  :الملتقى الدولي" المدخرات العائلية
 ،الصغيرة والمتوسطة في الدول العربيةالمؤسسات 

ص  ،2006 ،المدرسة العليا للتجارة الجزائر
  . 369-145ص

مداخلة وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حول عرض المشروع التنفذي  -3
اللنشاء الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة 

المتوفر على الموقع  20/04/2005والمتوسطة 
www.pme.art-dz.org 

ترقية محيط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "مسوس مغنية بلغنوسمية،   .15
متطلبات : ، الملتقى الدولي"دراسة حالة الجزائر

تأهيل المؤسسة الصغيرة والمتوسطة في الدول 
-1091، ص ص 2006العربية، جامعة الشلف، 

1097 .  
ل آليات دعم ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، متوفر على مقال حو -4

 www.pme.art-dz.org: الموقع

مقال صادر عن منظمة النزاهة الدولية حول موضوع الرشوة والفساد في الجزائر  -5
متوفر على الموقع 

http://www.algerie360.com/az/20026 
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مقال لمحمد الصغير باباس، الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، متوفر على  -6
 www.ansejorg.dz: الموقع

مقال لمدير الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب حول موضوع خفض المساهمة  -7
متوفر على  (L’ANSEJ)الشخصية في كل ملفات 

 http://algerie.com/artالموقع 

مقال لوزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حول مكانة المؤسسات الصغيرة  -8
: والمتوسطة في الجزائر متوفر على الموقع

www.pme.art-dz.org  

دور الحاضنات في " معن ثابت عارف، هالل أدريسي مجيد عميد معهد اإلدارة،  .16
، الملتقى "والمتوسطةتنمية المؤسسات الصغيرة 

متطلبات المؤسسات الصغيرة  :الدولي
والمتوسطة في الدول العربية، معهد اإلدارة 

، ص ص 2006العراق، -الرصافة، بغداد
1015- 1019.  

خصائص ومحددات الهياكل التمويلية " يوسف قريشي، إلياس بن سامي، .17
، "للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية

متطلبات تأهيل المؤسسات : الملتقى الدولي
الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، جامعة 

 . 442-430، ص ص 2006ورقلة، 
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  :النصوص القانونية  – 4

  :الدساتير-أ

مؤرخ  96/438مرسوم رئاسي رقم صادر بموجب  1996دستور الجزائر لسنة  .1
 .1996الصادر في  76ر عدد . ج  07/12/1996في 

  النصوص التشريعية – ب

 ر.جالمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية واالقتصادية،  88/01قانون ال .1
 .1988جانفي  13الصادر في ، 77عدد 

يتعلق بتخطيط  1988جانفي  12الصادرة في المتعلق بالتخطيط  88/02القانون  .2
 .1988جانفي  13، الصادر في 2، عددر.ج

جانفي  13، الصادر في 2عدد ر.جالمتعلق بصناديق المساهمة،  88/03القانون  .3
1988. 

 75/59ل ويتمم، األمر رقم يعد 1988جانفي  12الصادر في  88/04القانون  .4
ن التجاري ويحدد القواعد الخاصة والمتضمن القانو 1975سبتمبر  26المؤرخ في 

 13، الصادرة في 2رقم  ر.جالمطبقة على المؤسسات العمومية االقتصادية، 
 .1988جانفي 

 17-84يعدل ويتمم القانون رقم  1988جانفي  12الصادر في  88/05القانون  .5
 13الصادرة في  2عدد ر.جالمتعلق بقوانين المالية،  1984يوليو  7المؤرخ في 

 .1988جانفي 

 12-86يعدل ويتمم القانون رقم  1988جانفي  12الصادر في  88/06قانون  .6
، الصادر 2عدد ر.جالمتعلق بنظام البنوك والقرض،  1988أوت  12المؤرخ في 

 .1988جانفي  13في 
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ر عدد .يتعلق بالنقد والقرضن ج 1990أفريل  14مؤرخ في  90/10قانون رقم  .7
 .1990أفريل  18الصادر في  16

يتضمن مخطط الوطني لسنة  1991ديسمبر  18مؤرخ في في  91/26رقم قانون  .8
 .1991ديسمبر  18در في االص 65ر عدد .ج 1992

يتعلق بترقية االستثمار،  05/10/1993مؤرخ في  93/12مرسوم تشريعي رقم  .9
 .1993أكتوبر  10الصادر  64ر، عدد.ج

صادر  9عددر .يتعلق بالمنافسة ج 1995جانفي  25مؤرخ في  95/06أمر  .10
 .1995جانفي  25

ر .يتعلق باالعتماد االيجاري، ج 1996جانفي  10مؤرخ في  96/09أمر رقم  .11
  .1996جانفي  19، الصادر في 3العدد

ر، .، ج20/08/2001االستثمار المؤرخ في بتطوير المتعلق  01/03أمر رقم  .12
 .2001، الصادر في 47عدد

المتعلق بالتنظيم المؤسسات  ،2001أوت  20مؤرخ في في  01/04أمر رقم  .13
 .2001، 47، عددر.جالعمومية االقتصادية وتيرها وخوصصتها، 

، يتضمن القانون التوجيهي 2001ديسمبر  12مؤرخ في  01/18قانون رقم   .13
ديسمبر  15، الصادر في 77، عدد ر.جلترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 

2001 .  
، 43عدد  ر.جيتعلق بالمنافسة،  2003جويلية  19مؤرخ في  03/03مر رقم أ  .14

 .20/07/2003الصادر في 

 09عدد  ر.جيتعلق بالمنافسة  1995يناير  25مؤرخ في  04/02أمر رقم   .15
  . 1995فيفري  22الصادر في 
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يحدد القواعد المطبقة على  2004جوان  23مؤرخ في  04/02أمر رقم  .16
  . 2004جوان  27الصادر في   41عدد  ر.ج ،الممارسات التجارية

 03/03يعدل ويتمم األمر  2008جانفي  25مؤرخ في  08/12قانون رقم  .17
 01الصادر في  36 دعدر .، جوالمتعلق بالمنافسة 2003يوليو  19المؤرخ في 

 . 2008يوليو 

 01/03يعدل و يتمم األمر رقم  2006جويلية  15مؤرخ في  06/08أمر رقم  .18
الصادرة في  97عدد  ر.ج ،متعلق بتطوير االستثمار 2001أوت  20المؤرخ في 

 . 2006جويلية  19

  : المراسيم الرئاسية – ج

يتضمن القانون  2004أفريل  19مؤرخ في  04/134مرسوم رئاسي رقم  .1
 .2004أفريل  19الصادر  27ر عدد .األساسي لضمان القروض ج

يتعلق بالدعم تشغيل  02/07/1996مؤرخ في  96/234مرسوم الرئاسي رقم  .2
  . 03/07/1996الصادر في  41ر عدد . الشباب ج

يعدل ويتمم المرسوم  26/10/2008مؤرخ في  08/338مرسوم الرئاسي رقم  .3
المتضمن تنظيم الصفقات  28/07/2002المؤرخ في  250/02الرئاسي رقم 

 .52ر رقم .ة ج يالعموم

  :التنظيميةالنصـوص  –د 

يتضمن نشر قائمة البنوك وقائمة  2011فيفري  03مؤرخ في  11/01مقرر رقم  .1
مارس  27صادر في  19ر رقم .المؤسسات المالية المعتمدة في الجزائر، ج

2011. 
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يحدد شروط تأسيس البنوك  03/01/1993مؤرخ في  93/01رقم نظام  .2
ر .المالية األجنبية، جومؤسسات المالية وتأسيس الفروع التابعة للبنوك والمؤسسات 

 .1993مارس  14الصادر في  17عدد

يتضمن القانون األساس  06/07/1994مؤرخ في  94/188مرسوم تنفيذي رقم  .3
 07/07/1994الصادر بتاريخ  44ر عدد .للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة ج

ر . ج  10/02/1999مؤرخ في  99/37مرسوم التنفيذي رقم للالمعدل والمتمم 
  . 13/02/1999الصادر بتاريخ  07عدد 

يحدد كيفيات تأسيس شركات  1996جويلية  03مؤرخ في  96/06نظام رقم  .4
 .1996نوفمبر  3الصادر في  66ر عدد.االعتماد االيجاري وشروط اعتمادها، ج

يحدد صالحية  2000جويلية  11مؤرخ في  2000/190مرسوم تنفيذي رقم  .5
 16صادر في  42ر عدد .المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، ج وزير

 .2000جويلية 

يتضمن انشاء الوكالة  08/09/1996مؤرخ في  96/296مرسوم تنفيذي رقم  .6
الصادر في  52ر عدد .الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها األساس ج

1996 .  
م شروط االعانة المقد يحدد 08/09/1996مؤرخ في  96/297مرسوم تنفيذي  .7

  . 1996الصادر سنة  52ر عدد .لشباب صاحب المشروع ومستواها ج
يتضمن انشاء صندوق  2002نوفمبر  11مؤرخ في  02/393مرسوم تنفيذي رقم  .8

، 74ر عدد.ضمان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحديد قانونها األساسي، ج
 .2002نوفمبر  13الصادر في 

يتضمن القانون األساس  25/02/2003مؤرخ في  03/78مرسوم تنفيذي رقم  .9
  . 2003الصادر   13ر عدد .لمشاتل المؤسسات ج 
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يتضمن الطبيعة القانونية  25/02/2003مؤرخ في  03/79مرسوم تنفيذي  .10
  .2003، الصادر في  13ر عدد .وتنظيمهـا جومهامها لمراكز التسهيل 

انشاء المجلس الوطني  يتضمن 25/02/2003مؤرخ في  03/80مرسوم تنفيذي  .11
، الصادر في 13ر عدد .الصغيرة والمتوسطة ج االستشاري لترقية المؤسسات

2003. 

متمم للمرسوم التنفيذي  03/01/2004مؤرخ في  04/01مرسوم تنفيذي رقم  .12
المتضمن القانون األساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة  94/188رقم 

 . 11/01/2004الصادر بتاريخ  03ر عدد .ج

يتضمن القانون األساسي  22/01/2004مؤرخ في  04/14م قمرسوم تنفيذي ر .13
  . 2004الصادر في  06ر عدد .للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر ج

المتضمن صندوق  22/01/2004مؤرخ في  04/16مرسوم تنفيذي رقم  .14
 . 2004صادر ال 06ر عدد .الضمان المشترك للقرض المصغر ج 

المتضمن صندوق ضمان  19/09/2004مؤرخ في  04/134 تنفيذيمرسوم  .15
الصادر في  27ر عدد .قروض استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ج

2004 . 

  :الوثــائــق  – 5

البرنامج الوطني لتكوين وإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وزارة الصناعة  .1
  .  2009والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مارس 

الجلسات الوطنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحت رعاية السامية لفخامة  .2
  .2004ي فجان 15 –14رئيس الجمهورية قصر األمم نادي الصنوبر 

الدكتور لعميري مداخلة حول إنشاء والتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  .3
 .المعهد الدولي للتسيير دون تاريخ النشر
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مي جعبوب متعلقة بتاريخ الصناعة الجزائرية وزارة رسالة وزير الصناعة الهاش .4
  . 2002أكتوبر  30الصناعة 

السيد مصطفى بن بـادة وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة   .5
ت الصغيرة التقليدية مداخالة حول دور االبتكار التكنولوجي في ترقية المؤسسا

 .2004والمتوسطة أكتوبر 

  .البطالة مطبوعات الصندوق لتأمين عن  .6
وزارة الصناعة  2010معطيات السداسي األول لعام  17نشرية المعلومات رقم  .7

 .والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقيم االستثمار 

  : باللغــة الفرنسيــة: ثـانيــا 
1. Ouvrages : 

1. BOUYACOUB Farouk, L’entreprise et le financement bancaire, casbah 

éditions, Hydra Alger  2000. 

2. CHERTOK Grégoire et DE MALLERAYET Pierre Alain, POUTELLY 

Philippe,   Le financement des P.M.E,    La 

documentation française,  Paris, 2009. 

3. DOUCET Michel et VANDERLINDEN Jacques, L’environement juridique 

de la petite et moyenne entreprise : Perspectives 

comparatives, Bruylant, Bruxelles, 1992. 

4. JAFFEUX Corynne,   Bourse et le financement des entreprises, éditions   

Dalloz,  1994. 

5. LA LAUPRETTE Catherine d’Hoir, Droit au crédit ellipses, éditions 

marketing, Paris, 1999 

6. NEUVILLE Sébastien, Droit de la banque et des marches financiers,   

Presses universitaires de France, Paris, 2005.  
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7. WTTERWULGHE Robert, La P.M.E une entreprise Humaine,  

Département de Boeck, Bruxelles, 1998. 

2. Articles : 

1. REZOUALI Akli, Les banques public se lancent dans le leasing, Le 
journal EL-Watan, N° 6245 du 08/05/2011. 

3. Document : 

1. Document interne de la CNEP BANQUE, le leasing au service des P.M.E 
sans date de publication.  
 

2. Plan d’actions pour la promotion et le développement de la P.M.E. 
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P.M.E et P.M.I, Janvier 2009. 



 

159 
 

 
 1 .................................................................................................. مقدمة

:  

 

 9 ............. والمتوسطـــة الصغيـرة المؤسسـات مـاهيـة: األول المبحـــث

 9 ........... والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات االقتصادي المفهوم :األول المطلــــب
 10 .... والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تصنيف في المستخدمة المعايير :األول الفرع

 11 ............................................................................................. العمالـة معيـار -أوال

 12 ................................................................................................. الرأسمال معيار-ثانيا

 13 ..................................................................... معا المال ورأس العمالة رمعيا -ثـالثا

 14 .........................المعاييـر هـذه مـن الجزائري المشرع موقف: الثاني الفرع

 17 ....... والمتوسطة الصغيـرة للمؤسسات القانـوني المفهـوم :الثانـي المطلــب

 18 .......... والمتوسطــة الصغيرة للمؤسسات القانوني التعريف :األول الفـــرع

 23 ................ والمتوسطـة الصغيرة للمؤسسات القانونية األشكال :الثاني الفــرع

 25 ......................... محدودة مسؤولية ذات شركة والمتوسطة الصغيرة المؤسسة -أوال

 28 ..................................... باألسهم توصية شركة والمتوسطة الصغيرة المؤسسة -ثانيا

 30 .................................................. تضامن شركة والمتوسطة الصغيرة المؤسسة-ثالثا

 31 ........ والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات والتمويلي التنظيمي اإلطار :الثاني المبحث

 33 .................... والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات التنظيمي االطار : األول المطلب
 34 .............. الجزائر في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تدعيم آليات: األول الفرع



 

160 
 

 34 .......................................................... والمتوسطة الصغيرة المؤسسات وزارة -أوال

 35 ............................................. والمتوسطة الصغيرة المؤسسات مشاتـل -1

 35 ....................................................................... المحضـنـة –أ

 36 ..................................................................... طالرب ورشة – ب

 36 ............................................................. المؤسسـات نـزل – ج

 37 ................................... والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات التسهيل مراكز- 2

 39 ..... والمتوسطة الصغيرة المؤسسات لترقية االستشاري الوطني المجلـس- 3

 الصغيرة المؤسسات وتنمية دعم في المتخصصة الحكومية الهيئات -ثانيا
 40 ................................................................................................................ والمتوسطة

 41 ....................................... (ANSEJ) الشباب تشغيل لدعم الوطنية الوكالة -1

 لتطوير الوطنية والوكالة (APSI) االستثمارات ودعم ترقية وكالة- 2

 44 ................................................................................ (ANDI)االستثمـار

 44 .............................................. االستثمـار ودعـم ترقية وكالـة-أ

 45 ...................................... االستثمار لتطوير الوطنيـة الوكالـة – ب

 المشترك الضمان وصندوق المصغر القرض لتسيير الوطنيـة الوكالة -3
 48 ................................................................................... المصغر للقرض

 48 .........................المصغـر القرض لتسييـر الوطنيــة الوكالــة-أ

 49 ...............................المصغر للقرض المشترك الضمان صندوق – ب

 50 .......... :(FGAR) والمتوسطة الصغيرة المؤسسات قروض ضمان صندوق- 4

 52 ....... والمتوسطة الصغيرة المؤسسات استثمارات قروض ضمان صندوق -5



 

161 
 

 53 ........................ والمتوسطة الصغيرة المؤسسات لتطوير الوطنية الوكالة- 6

 53 .................... (CNAC) البطالـــة عـن للتأميـن الوطنـي الصندوق -7

 55 ........... :االجتماعية التنمية ووكالة المحلية االستثمارات وترقية دعم لجان- 8

 55 ....................................... : المحلية االستثمارات ترقية دعم لجان – أ

 55 ...................................................... :االجتماعية التنمية وكالة – ب

 55 ...................................... :الدعم وصناديق والشراكة المناولة بورصات-  9

 55 ............................................... : والشراكة المناولة بورصـات – أ

 56 ................................................................ الدعـم صناديق – ب

 57 ............ والمتوسطة الصغيرة المؤسسات لترقية الجديدة اإلجراءات :الثاني الفـرع

 59 ............................... (Présentation du plan d’actions) البرنامج عرض -أوال

 61 .... (Mesures pratiques du plan d’actions) للبرنامـج التطبيقة اإلجراءات-ثانيا

 61 ..................................................................................................... المالي الجانب - 1

 61 ........................................................................................... العقـاري الجانب من- 2

 62 .............................................................................. (Fiscalité) الضريبي الجانب -3

 62 ....................( Débouches et fonctionnement des marchés) السوق تنظيم-  4

 63 .................................................................................................. :البشري الجانب-  5

 63 ................................................ (Espaces intermédiaires) وسطيةال الفضاءات -6

 64 ............................................................. واالتصال اإلعالم تكنولوجيا تنمية جانب -7

 64 ........................................................ (Appui institutionnel) المؤسساتي الدعم - 8

 64 .............................. (P.M.E en difficultés) مصاعب من تعاني التي المؤسسات-  9

 66 ......................... والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات التمويلي اإلطار: الثاني المطلب



 

162 
 

 66 .......................................................................التمويل مصادر: األول الفرع

 66 ............................................................................................. الداخلية المصادر-أوال

 67 .......................................................................... الشخصية المدخرات- 1

 67 .................................................................................. الذاتي التمويل- 2

 68 ...........................................................................................الخارجية المصادر-ثانيا

 68 .............................................................................. التجاري االئتمان- 1

 69 ................................................................... الجاري الحساب-أ

 70 ............................................................................ السحب-ب

 70 ............................................................................ الكمبيالة-ج

 70 ............................................................................ المصرفي االئتمان- 2

 71 ........................... والمتوسطة الصغيرة بالمؤسسات البنوك عالقة: الثاني الفرع

 71 .................................... الناشئة والمتوسطة الصغيرة بالمؤسسات البنوك عالقة-أوال

 73 ........ والتوسع النمو مرحلة في والمتوسطة الصغيرة بالمؤسسات البنك عالقة-ثانيا

 :  

 

 80 .........والمتوسطـة الصغيرة للمؤسسات البنكي  التمويل أساليب :األول المبحــث
 81 ............................ االستغالل نشاطات لتمويل الموجهة روضالق: األول المطلب

 82 ......................................... (Crédits globaux) العامة القروض: األول الـفرع

 82 ....................................................... (Facilites de caisse) الصندوق تسهيالت -أوال

 83 .................................................................. (Le découvert) المكشــوف-ثـانيـا

 84 ......................................................... (Crédit de compagne) الموسم قـرض-ثالثا



 

163 
 

 85 .................................................................. (Crédit de relais) الربط قروض -رابعا

 86 ............................. (Crédits spécifiques) الخاصة القـروض:الـثاني الفـرع

 86 ................................. (Avances sur marchandises) البضائع على التسبيقات -أوال

 87 ................... (Avances sur marche public) العمومية الصفقات على تسبيقات-ثانيا

 87 ............................................................................... المقاولين لصالح كفاالت منح-  1

 88 ...........................(Caution d’adjudication) المناقصة إلى الدخول كفالة – أ

 88 .......................... (Caution pour bonne exécution) التنفيذ حسن كفالة -ب

 88 ................ (Caution pour Retenue de garantie) الضمان اقتطاع كفالة -ج

 88 .................................................... (Caution d’acompte) التسبيق كفالة -د

 88 ............................................................................................... فعلية قروض منح-ثالثا

 88 ...................................... (Crédit de préfinancement) المسبق التمويل قرض - 1

 Avances sur créances nées non) المسجلة وغير الناشئة الديون على تسبيقات -2

constatées ) ........................................................................................................... 89 

 Avances sur créances nées)والمسجلة الناشئة الديون على تسبيقات-3

constatées) ............................................................................................................ 89 

 89 .. (Crédit par engagements , Crédit par signature) بااللتـزام القروض-رابعا

 90 ................................................................................................. (Caution) الكفالة- 1

 90 ........................................................................................ (Acceptation) القبول -2

 90 .................. (Financement du poste clients) العمالء ديون تعبئة قروض -خامسا

 90 ................................................ (L’escompte commercial) التجاري الخـصم -1

 Crédits de mobilisation) التصدير عن الناشئة الديون بتعبئة الخاصة القروض- 2

des créances nées a l’exploitation) ................................................................... 91 

 92 .......................................................................................... الفاتورة تحويل عملية -3



 

164 
 

 92 ........................................ (Avance en devises) الصعبة بالعملة التسبيقات -4

 Les credits)   االستثمار نشاطات لتمويل المقدمة القروض :الثّانـي المطـلب

d’invetissement) ............................................................................. 93 
 الصغيرة المؤسسات استثمارات لتمويل الكالسيكية القروض عمليات :األول الـفرع

 94 ................................................................................................ والمتوسطة

 94 .................................. ( Crédits à moyen terme) األجل متوسطة القـروض-أوال

 les crédits à moyen terme) للتعبئة قابلة األجل متوسطة قروض-1     

réescomptable) ..................................................................................................... 95 

 Les Crédits a moyen terme)  للتعبئة قابلة غير األجل متوسطة قروض -2

mobilisable) ........................................................................................................... 95 

 95 ............................................(Crédits à long terme)  األجل الطويلة القروض-ثانيا

 Les crédits bail) ) .................................... 96 اإليجاري القرض :الثاني الـفـرع

 97 ................................................................................. االيجاري االئتمان تعريف -أوال

 98 ............................................................................................................ المستأجر - 1

 99 ............................................................................................................... المؤجر - 2

 99 ...................................................................................................... المـــورد - 3

 99 .................................................................................... االيجاري االعتماد أنواع-ثانيا

 99 ......................................................... العقد طبيعة حسب االيجاري االعتماد أنواع -1

 99 ............................. (Le crédit bail financier) المالي االيجاري االعتماد – أ

 100 .... (Le crédit bail opérationnel) (التشغيلي) العملي االيجاري االئتمان - ب

 100 .................................................. الموضوع طبيعة حـسب االيجـاري االئتمان- 2

 100 .................... (Le crédit bail mobilier) المنقول االيجـاري االئتمــان -أ

 101 ............. (Le crédit bail immobilier) المنقول غير االيجاري االئتمـان -ب



 

165 
 

 101 .................................................................................. االيجاري االئتمان مزايا -ثالثا

 102 ................................................................. الجزائري االيجاري االئتمان واقع-رابعا

 104 .......................................................................................... (SALEM) شركــة- 1

 ASL) ( ............................................. 105  السعودية الجزائرية اإليجار قرض شركة -2

 106 ............................................................ (ALC) المالي لإليجار العربية الشركـة - 3

 108 ..... المصرفية القروض لمنح العامة والضوابط المحـددات: الثانــي المبحــث

 109 .................................. المصرفية القـروض منـح محددات:األول المطلـب
 109 ...................................... االستغالل قروض منـح محـددات:األول الـفـرع

 110 .................. (L’analyse du fonds de roulement) العامل المال رأس تحليل- أوال

 Fonds de roulement net) الدائم) الصافي العامل المال رأس مؤشر -1

(permanent) ........................................................................................................ 110 

 110 ............ ( Besoin en fonds de roulement) العامل المال رأس إلى احتياجات -2

 111 .........................................................................................المالية النسب دراسة-ثانيا

 111 ......................................................... (Les Ratios de liquidité) السيولة نسبة - 1

 111 ..................... (Les Ratios de liquidité générale) العامة السيولة نسبة – أ

 111 ................ (Les Ratios de trésorerie générale) العامة الخزينة نسبة – ب

 112 ............ (Les Ratios de trésorerie immédiate) الحالية الخزينة نسبة – ج

 112 ..................................................................................................... النشاط نسب - 2

 112 ............... (Vitesse de rotation de stock) المخزونات دوران سرعـة – أ

 112 .......... (Délai de paiement des fournisseurs) الموردين تسديد مهلة – ب

 113 ....................... (Délai de paiement des clients) الزبائن تسديد مهلة – ج

 113 ......................................... االستثمارية القروض منـح محددات: الثاني الفرع



 

166 
 

 113 ......................................................................... للمؤسسة االستراتيجي التحليل-أوال

 114 ....................................................................................... المؤسسة محيط تحليل - 1

 114 ...........................................................العام االقتصادي المحيط تحليل – أ

 116 ........................................................ الديموغرافية المعطيات دراسة – ب

 116 .............................................................. التكنولوجي المحيط دراسة – ج

 117 ............................................................................................. الداخلي التحليـل - 2

 117 .................................................................. اإلدارية الوظيفـة تحليل – أ

 118 ...................................................................... اإلنتاج وظيفة تحليل – ب

 118 ....................................................... التجاريــة الوظيفـة ـلتحلي – ج

 119 .................................................................................... للمؤسسة المالي التحليل-ثانيا

  119 ................................................ (Auto financement) للمؤسسة الذاتي التمويل -1
  120............................................................المديونيــة نسبـة – 2
 121 ..................... (La  capacité du remboursement)التسديد على القدرة مؤشر- 3

 121 ............................................. القروض في التحكم ضوابط :الثـاني المطلـب

 122 ........................................................... القروض منح مخاطر: األول الـفرع

 123 ................................................................................ المصرفية المخاطر أنواع-أوال

 123 ............................................................................................. االئتمانية المخاطر-  1

 124 .............................................................................................. األخرى المخاطر -2

 124 .............................................................................. التجاري الخطر – أ

 124 ............................................................................ اعيالقط الخطر – ب

 124 ...................................................................... التجاري غير الخطر – ج



 

167 
 

 126 ...................................... المصرفية المخاطر تخفيض ووسائل الوقاية وسائل -ثانيا

 126 ............................................................. المصرفية المخاطر من الوقاية وسائل -1

 126 ........................................................................... المعلـومات نظام -أ

 128 ..................................... القرض لملف معمقة بدراسة القيـام ضرورة – ب

 128 ................................................................... المصرفية المخاطر تخفيض وسائل -2

 130 .............................................................. البنكية الضمانات :الثـاني الـفرع

 130 ............................................................. بالضمانات المتعلقة االعتبارات-أوال

  132 ............................................................................................... الضمانات أنواع-ثانيا

 personnelles   Sûretés  (..........................132( الشخصية الضمانـات - 1

 132 ........................................................... (Cautionnement) الكفالــة -أ

 133 ............................................................... (Aval)االحتياطي الضمان –ب

 134 ............................................................. (Sûretés  réelles)الحقيقية ضماناتال - 2

 135 ....................................................... (Nantissement) الحيازي الرهن -أ

 137 .................................................... (Hypothèque) العقاري الرهـن - ب

 139 ............................................................................................ خـاتمة

 144 ...................................................................... المراجـــع قائمــة

  159..............................................................................فهرس
  168.....................................................................فهرس الجداول

 

 



 

168 
 

 
 13 ... القطاعات حسب اليابانية والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تصنيف : 1  رقم الجدول

 16 ................................ الجزائري التشريع في المؤسسات تصنيف:  2  رقم الجدول

 أوضاع تطور حالة يبين واألهداف المعطيات حسب العمل مخطط أثر: 3  رقم الجدول
 جهة من الموجودة الغاية بين الثانوية، والعناصر والمتوسطة والصعيرة المؤسسة النسيج

 65 ..................................... المعطيات والتنفيذ التطبيق وضع بعد المنجزة واألوضاع

 75 ......................... 2010-2009 سنة بين ما المؤسسات عدد تزايد: 4  رقم الجدول

  



  

  

  
تلعب المؤسسة الصغيرة والمتوسطة دورا أساسيا في عملية التطور 

الجتماعي، وقد شكل تمويلها مركز اهتمام جميع مسؤولي ااالقتصادي و
  . المؤسسات والسلطات السياسية

ر الحقيقي الذي يعزز النمو االقتصادي وتطور المؤسسة ثيتمثل المؤ
بدمج  لك إالّذالتمويل المالئم لها وال يتحقق الصغيرة والمتوسطة في توفير 

مين اإليجاري باإلضافة أأساليب التمويل الجديدة مثل رأس مال المخاطر والت
  .إلى الطرق الكالسيكية التي ال يمكن تجنبها وال تجاهلها

  
  
  

       Résume : 
             

      La Petite et la Moyenne Entreprise (PME) joue un rôle 
fondamental dans le processus du   développement économique et 
social d’un pays, et son financement a toujours été le centre des 
préoccupations pour les différents   responsables d’entreprises et 
d’autorités politiques. 
                                     

Le véritable levier qui favorise la croissance économique   et le 
développement de la petite et moyenne entreprise est un 
financement propice en combinant les nouveaux instruments à savoir 
le capital risque et le crédit bail et, les modes de financement 
bancaire classiques qui restent incontournables. 

 
 
 

 
  

  


