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Résumé : 

          Cette étude a pour objet d’exposer d’une part le rôle des 

mécanismes et des nouvelles structures appuyant, l'appui et le 

soutien dans le financement des PME en Algérie, d’autre part de 

traiter les obstacles de financement et les nouvelles perceptions qui 

permettraient a ces entreprises de bénéficier  de différentes sources 

de financement afin de participer au développement économique et 

social, de créer de nouveaux emplois et de développer les 

exportations,  en mettant en valeur les expériences des pays du 

Maghreb Arabe au financement  des PME. 

   
  

  :مقدمة
العشرية األخرية من القرن  يفباجلزائر إن التحول الذي عرفته السياسة االقتصادية       

العشرين، أفرز تغريات هامة خاصة يف هياكل االقتصاد الوطين، فبعد التجارب غري الناجحة 

 تنميةل أكرب ودعما أوسع أعطت الدولة جماال ،الوطنية  املؤسساتيف جمال تنظيم وتسيري 

خالل وضع ترسانة من القوانني ويظهر ذلك من  واملتوسطة،وترقية املؤسسات الصغرية 

 335486، حيث بلغ عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة يف اجلزائر 1والتشريعات

مؤسسة صغرية ومتوسطة عمومية يف اية السداسي األول من  598مؤسسة، إضافة إىل 

  .مسامهة يف زيادة معدل النمو االقتصادي، وخلق أالف مناصب الشغل 2009عام

  

  ـــــــــــــــــ

  zidane1962@gmail.com :املايل -الشلف–أستاذ حماضر، جامعة حسيبة بن بوعلي  *
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  :املؤسسات الصغرية واملتوسطة البنوك العمومية يف متويل دور - أوال

ليس حديث العهد نسبيا يف  واملتوسطة سات الصغريةإذا كان اهتمام الدولة باملؤس        

بالدنا لكون معظمها نشأت من قبل اخلواص ويف حدود األنشطة املسموح ا يف إطار 

فإن التحول الذي عرفته السياسة االقتصادية يف اجلزائر يف  آنذاك،النهج االقتصادي املتبع 

ع ودعما أكرب لنمو وترقية قد أعطى جماال أوس من القرن العشرين بداية التسعينات

ويظهر ذلك من خالل إعطائها حيزا هاما يف السياسة  ،املؤسسات الصغرية واملتوسطة

املؤسسات إىل أعدت خصيصا لدعم هذه واآلليات  االقتصادية بظهور عددا من اهلياكل 

 .جانب البنوك

  :تطور التمويل البنكي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة -1

ت البنوك العمومية بشكل واضح يف متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة لقد سامه         

على الرغم من املشاكل والصعوبات اليت واجهت هذه األخرية يف الوفاء بديوا يف اآلجال 

احملددة، وعلى الرغم من ذلك فإن القروض البنكية على اختالف أنواعها واملوجهة إىل 

داية األلفية الثالثة قد بلغت حجما معتربا كما هو مبني يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف ب

  :اجلدول التايل

  

 حجم القروض املقدمة من طرف البنوك العمومية: 1جدول

  .حنو املؤسسات الصغرية واملتوسطة
  مليار دينار: الوحدة                                                                          

  النسبة املئوية  جم القروضح  السنوات

2000/2001  42  40  

2001/2002  68  47  

2002/2003  117  42  

2003/2004  182  38  

 جمموع القروض

  2004-2000يف الفترة 

 

409  
  

  .2005إحصائيات ، وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة:راملصد
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إىل املؤسسات الصغرية  تترجم التسهيالت املالية املمنوحة من طرف البنوك العمومية         

واملتوسطة يف حجم القروض املمولة للعديد من املشاريع اليت قامت ا هذه املؤسسات، 

واليت تعمل على استحداث مناصب شغل جديدة، وزيادة القيمة املضافة، وبالتايل املسامهة 

  .يف رفع معدل النمو االقتصادي

وك العمومية يف متويل خمتلف املشاريع اخلاصة إن اجلدول املوايل يبني مدى مسامهة البن       

  .2003-2000باملؤسسات الصغرية واملتوسطة خالل الفترة 

  

 2004يف  PME /PMIحجم التمويل املقدم من البنوك العمومية حنو : 2جدول رقم

البنوك 

  العمومية

مليار ( حجم التمويل

  )دينار

عدد املؤسسات 

  املمولة

عدد مناصب العمل 

  املستحدثة

CPA 80.4  1577  33384  

BNA  22.1  963  15343  

BEA  28.5  299  8350  

BDL  8.9  460  4730  

BADR  149.7  50961  218985  

  280792  54260  289.6  اموع

 .2004املالية، إحصائيات  وزارة: املصدر

  

مؤسسة صغرية ومتوسطة  2650فقد مولت البنوك العمومية  2004أما خالل سنة         

  ).بدون الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب والقطاع الفالحي( 2مليار دينار 160ـ مببلغ قدر ب

إن هذا احلجم اهلائل من األموال يبني مدى مسامهة ودعم البنوك العمومية        

للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف توفري األموال هلذه املؤسسات، باعتبار أن العائق الرئيسي 

  .تمويلالذي يواجهها هو مشكل ال

بالنظر للضعف : اإلجراءات اجلديدة املسامهة يف متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة -2

ملعظم املؤسسات الصغرية ) ضآلة رأس املال التأسيسي( املسجل على مستوى األموال اخلاصة

واملتوسطة اليت مت إنشائها، فإن القطاع املصريف اجلزائري قد بدأ يف استحداث أدوات متويل 

  : 3دة تستجيب الحتياجات هذه املؤسسات، نذكر من أمههاجدي
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بدأ العمل ذا الوسيلة يف بداية عام  :Le Leasingالتمويل التأجريي  -2-1

مهمتها التمويل  SALEMمت إنشاء شركتني شركة االعتماد اإلجياري  ثحي2000

مسامهة  إىل جانب  CNMAالتأجريي للمنقوالت يف إطار النشاط الفالحي، وهي فرع لـ

يف إنشاء  ABC وبنك  بنك الفالحة والتنمية الريفية والصندوق الوطين للتوفري واالحتياط

ومهمتها القيام بالتمويل التأجريي يف جمال  ALCالشركة العربية للتمويل التأجريي 

 .العقارات

من جانب آخر سامهت البنوك العمومية عن طريق خمتلف فروعها يف تعميم استخدام        

القروض االجيارية وخاصة بالنسبة للمؤسسات اليت ليس حجم كايف من األموال اخلاصة 

  .لتغطية أصوهلا الثابتة

ينظم تطبيق االعتماد اإلجياري باعتباره  10/01/1996املؤرخ يف  09-96للعلم فإن أمر 

سيس عملية جتارية ومالية، إىل جانب النظام الصادر عن بنك اجلزائر الذي حيدد كيفيات تأ

  . شركات االعتماد االجياري

إن اهلدف من  :Le Capital Investissementشركات رأس املال االستثماري : 2-2

استحداث شركات رأس املال االستثماري يعود باألساس إىل املشاركة يف كل عملية دف 

 إىل تدعيم رأمسال املؤسسات الصغرية واملتوسطة واليت تكون يف حاجة ماسة إىل أموال

  .4خاصة عند تأسيسيها

لإلشارة فإن مشروع قوانني خاصة بشركة رأس املال االستثماري مت حتضريه يف         

اآلونة األخرية من طرف وزارة املالية لتسهيل نشاط هذه الشركات، لتساهم يف دعم 

  .املؤسسات الصغرية واملتوسطة

طر إىل مشاكل يرجع تأسيس شركات رأس املخا: شركات رأس مال املخاطر: 2-3

التمويل اليت واجهت املؤسسات الصغرية واملتوسطة وخاصة تلك تنشط يف أسواق تتصف 

بالتذبذب، ويعود االهتمام بالتمويل عن طرق رأس مال املخاطر بعد أن لقي جناحا كبريا يف 

، ودف شركات رأس املال املخاطر إىل حتقيق مجلة 5الواليات املتحدة األمريكية وأوروبا

األهداف تصب كلها يف تسهيل عملية متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة نذكر أمهها من 

  :6فيما يلي

  مواجهة االحتياجات اخلاصة بالتمويل االستثماري؛ -
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توفري األموال الكافية للمؤسسات اجلديدة أو العالية املخاطر واليت تتوفر على إمكانيات  -

  منو وعوائد مرتفعة؛

حالة ضعف السوق املايل وعدم قدرة املؤسسة على إصدار أسهم وطرحها بديل متويلي يف  -

  .لالكتتاب

بالشراكة مع مؤسسات مالية  2000 /15/01يف  Sofinanceلقد مت إنشاء شركة        

باشرت نشاطها يف  .مليار دينار 5أجنبية، على أساس شركة مالية برأس مال قدره 

ومن مهام  على االعتماد من بنك اجلزائر، وهو التاريخ الذي حصلت فيه 09/01/2001

الشركة املسامهة يف إنشاء مؤسسات جديدة يف إطار االستثمار األجنيب املباشر، كما عملت 

على تطوير أساليب متويل االستثمارات عن طريق القروض املباشرة أو عن طريق القروض 

  .جياريةإلا

اطر ما يزال ضعيفا يف اجلزائر، حيث ال املالحظ أن التمويل عن طريق رأس املال املخ      

من رأمسال الشركة كحد %  35يف التمويل ما نسبته  Sofinanceتتعدى مسامهة شركة 

 .7أقصى وهي نسبة ضعيفة مقارنة بنظرياا يف الدول املتقدمة
ساهم يف  1991يف عام  حتت شكل مؤسسة مالية   Finalepكما مت إنشاء شركة      

لقرض الشعيب اجلزائري وبنك التنمية احمللية والوكالة الفرنسية للتنمية تأسيسها كل من ا

مليون دينار،  كان اهلدف من إنشائها هو مساعدة املؤسسات املصغرة  732برأمسال قدره 

  .واملؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت متارس نشاطها يف القطاعات اإلنتاجية

زائرية إىل تفعيل سوق القيم املنقولة حىت تسعى السلطات اجل: تفعيل السوق املالية 2-4

يتسىن للمؤسسات الصغرية واملتوسطة االستفادة منها كبديل متويلي تعتمد عليه يف متويل 

ومل يقدم الكثري بسبب  1993مشاريعها، خاصة وأن سوق القيم املنقولة قد أنشأت يف 

  .اإلجراءات املعتمدة يف تقييد األسهم والسندات لديها

قامت السلطات املصرفية برفع  :فع من رؤوس أموال البنوك واملؤسسات املاليةالر 2-5

مليار دينار، بينما حدد رأس املال  2.5مليون دينار إىل  500رأس املال التأسيسي للبنوك من 

 01-04مليون دينار جزائري، وذلك مبوجب النظام  500التأسيسي للمؤسسات املالية بـ 

، كما ألزمت البنوك القائمة التكيف مع 2004/ 04/03ملؤرخ يف الصادر عن بنك اجلزائر ا

التغيري وذلك من أجل التكيف مع متطلبات جلنة بازل من جهة ، واملسامهة يف التنمية 

االقتصادية عن طريق زيادة التسهيالت التمويلية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة من جهة 

ماد مشروع تنظيم خاص بتحديد حد أدىن لإلشارة فإن جملس النقد والقرض قرر اعت.أخرى
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ماليري دينار  10لرأمسال البنوك واملؤسسات املالية العاملة يف اجلزائر، حيث حددت بـ 

مليار دينار بالنسبة للمؤسسات املالية، ومنحت كافة البنوك  3.5بالنسبة للبنوك و 

  .8شهرا للتقيد ذا اإلجراء 12واملؤسسات املالية مهلة 

بنكا ومؤسسة مالية  17مقابل  عمومية،بنوك ومؤسسات مالية  9ليا باجلزائر ويتواجد حا

  .9برأمسال مشترك أو أجنبية

  :اهلياكل اجلديدة الداعمة يف متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة - ثانيا

احتلت مسألة متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة أمهية كبرية يف اآلونة األخرية         

 ت اجلزائرية، خاصة مع تزايد أمهية ودور هذه املؤسسات يف التنمية االقتصاديةلدى السلطا

ومن أجل إجياد مصادر التمويل املالئمة مت إنشاء هياكل جديدة تعمل على تدعيم املؤسسات 

الصغرية واملتوسطة سواء يف اجلوانب التشريعية والتنظيمية أو يف اجلوانب املالية، ومن أهم 

  :هذه اهلياكل

 Fonds de Garantie صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغرية واملتوسطة -1

des Crédits aux PME(FGAR):  أنشئ الصندوق مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم

اليت  10دف ضمان القروض الضرورية لالستثمارات 11/11/2002املؤرخ يف  02-373

حمدد يف القانون التوجيهي الصغرية واملتوسطة أن تنجزها كما هو  تجيب على املؤسسا

  :11ويتوىل الصندوق ما يلي ،لترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة

التدخل يف منح الضمانات لفائدة املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت تنجز استثمارات يف  -

  :ااالت التالية

  إنشاء املؤسسات؛* 

  جتديد التجهيزات؛* 

  .توسيع املؤسسات* 

  ملوضوعة تصرفه، وفقا للتشريع والتنظيم املعمول ما؛تسيري املوارد ا -

  إقرار أهلية املشاريع والضمانات املطلوبة؛ -

 التكفل مبتابعة عمليات حتصيل املستحقات املتنازع عليها؛ -
 متابعة املخاطر النامجة عن منح ضمان الصندوق؛ -
 ؤسسات الصغرية واملتوسطة؛ضمان متابعة الربامج اليت تضمنها اهليئات الدولية لفائدة امل -
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ضمان االستشارة واملساعدة التقنية لفائدة املؤسسات الصغرية واملتوسطة املستفيدة من  -

 .ضمان الصندوق
  :كما كلف الصندوق بالقيام باملهام التالية         

ترقية االتفاقيات املتخصصة اليت تتكفل باملخاطر اليت تنشط يف إطار ترقية املؤسسات  -

  رية واملتوسطة وتطويرها؛الصغ

ضمان متابعة املخاطر النامجة عن ضمان الصندوق، وتسليم شهادات الضمان اخلاصة  -

 بكل صيغ التمويل؛
 التقييم املستمر ألنظمة الضمان املوضوعة من قبل الصندوق؛ -
 إعداد اتفاقيات مع البنوك واملؤسسات املالية لصاحل املؤسسات الصغرية واملتوسطة؛ -
قيام بكل عمل يهدف إىل املصادقة على التدابري املتعلقة بترقية املؤسسات الصغرية ال -

واملتوسطة وتدعيمها يف إطار ضمان االستثمارات، حيث حيل الصندوق حمل البنوك 

واملؤسسات املالية فيما خيص آجال تسديد املستحقات، ويف حدود تغطية املخاطر طبقا 

 .للتشريع املعمول به

جلميع املؤسسات الصغرية ميكن  :ات املؤهلة لالستفادة من الصندوقاملؤسس 1-1

واملتوسطة االستفادة من ضمانات الصندوق، باستثناء بعض املؤسسات اليت سنذكرها فيما 

بعد، حيث أن األولوية موجهة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت تستثمر يف مشاريع 

  :12تستجيب موعة من املعايري نذكر منها

  نتاج سلع وخدمات ال يتم إنتاجها يف اجلزائر؛إ -

 حتقق قيمة مضافة معتربة؛ -
 تساهم يف تقليص الواردات، أو يف تنمية وزيادة الصادرات؛ -
تسمح باستعمال املوارد الطبيعية املتاحة باجلزائر، مع تشجيع حتويل املواد األولية  -

 احمللية؛
  ملستحدثة؛حتتاج إىل حجم متويل يتناسب مع عدد مناصب الشغل ا -

تستخدم أيدي عاملة من الشباب ذوي الكفاءات، واملتخرجة من مراكز التكوين املهين  -  

 أو اجلامعات واملعاهد املتخصصة،كما تسمح بتطوير وإبراز الكفاءات اجلديدة؛
  .تساهم يف عملية االبتكار والتطوير  -
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ض املؤسسات الصغرية ال ميكن لبع :املؤسسات غري املؤهلة لالستفادة من الصندوق 1-2

  :13واملتوسطة االستفادة من ضمانات الصندوق واليت نذكرها فيما يلي

املؤسسات اليت استفادت سابقا من التسهيالت البنكية واليت عجزت ألسباب تسيريية عن  -

  الوفاء بالتزاماا؛

املؤرخ يف  18-01املؤسسات اليت ال تستجيب للشروط املنصوص عليها يف القانون  -

 واملتعلق بتعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة وشروط تأسيسها؛ 12/12/2001
 البنوك واملؤسسات املالية؛ -
 شركات التأمني؛ -
 املؤسسات اليت يتم تداول أسهمها يف سوق القيم املنقولة؛ -
 ).تستثىن منها املؤسسات اإلنتاجية( شركة التصدير واالسترياد -

غرية واملتوسطة من طرف صاملؤسسات ال كيفية تغطية القروض املمنوحة إىل-1-3
يغطي الصندوق نسبة معينة من القروض املقدمة من طرف البنوك واملؤسسات : الصندوق

  :املالية تبعا ملا يلي

حسب كل ملف يودع لدى الصندوق ويتم فيه طلب ضمان قرض عن طريق شهادة  -

  ضمان يصدرها الصندوق توجه إىل البنك املقرض؛

مليون دينار، يف حني حدد املبلغ األقصى  4دىن للضمان لكل مؤسسة بـ حدد املبلغ األ -

 مليون دينار؛ 25للضمان بـ 
 سنوات على أكثر تقدير؛ 7مدة ضمان القروض حمددة بـ  -
يتم قبول الضمان يف حالة ضرورة القروض املطلوبة من طرف املؤسسات الغرية  -

 .ئت من أجلها تلك املؤسساتواملتوسطة واملوجهة الجناز املشاريع اليت أنش
إىل غاية  نشأتهمنذ عدد الضمانات املمنوحة من الصندوق  فإنلإلشارة         

 ضمان 126و مليار دينار،  21.465مببلغ  قروض ضمان 203قد بلغ  31/12/2008

منصب  19374مليار دينار، سامهت يف خلق  19مببلغ  MEDAقروض بإسناد من 

بقيمة  %55 من طرف الصندوق وسط للضمانات املمنوحةشغل،حيث بلغ املعدل املت

  .14 مليار دينار  43.82متوسطة قدرها 

 La Caisse De صندوق ضمان قروض استثمارات املؤسسات الصغرية واملتوسطة -2

Garantie Des Crédits D’investissement aux PME(CGCI) : أنشئ

برأمسال 15 19/04/2004خ يف املؤر 134-04الصندوق مبقتضى املرسوم الرئاسي رقم 
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مليار دينار، وهو عبارة عن شركة ذات أسهم ، حيث بدأ نشاطه الفعلي يف  30يقدر بـ 

  .2006بداية 

  : 16يهدف الصندوق إىل حتقيق مايلي     

ضمان تسديد القروض البنكية اليت تستفيد منها املؤسسات الصغرية واملتوسطة لتمويل  -

واخلدمات املتعلقة بإنشاء جتهيزات املؤسسات وتوسيعها، حيث االستثمارات املنتجة للسلع 

  مليون دينار؛ 50يكون املستوى األقصى للقروض القابلة للضمان 

ال تستفيد من ضمان الصندوق القروض املنجزة يف قطاع الفالحة والقروض اخلاصة  -

 بالنشاطات التجارية وكذا القروض املوجهة لالستهالك؛
لصندوق القروض املمنوحة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة من طرف تستفيد من ضمان ا -

البنوك واملؤسسات املالية املسامهة يف الصندوق، لإلشارة فإنه ميكن للبنوك واملؤسسات املالية 

أن تساهم يف رأمسال الصندوق بواسطة احلقوق واملمتلكات اليت حتوزها يف شركات التأمني 

 .وضمان قروض االستثمار

  :17يليختص املخاطر املغطاة من الصندوق ما : خاطر  املغطاة من الصندوقامل 2-1

  عدم تسديد القروض املمنوحة؛ -

 .التسوية أو التصفية القضائية للمقترض -
ويتم تغطية املخاطر على آجال االستحقاق بالرأمسال وكذا الفوائد طبقا لنسب         

دما يتعلق األمر بقروض ممنوحة عند عن %80املغطاة، وحيدد مستوى تغطية اخلسارة بنسبة 

  .يف احلاالت األخرى اليت ذكرت سابقا %60إنشاء مؤسسة صغرية ومتوسطة نسبة 

من قيمة القرض املضمون   %0.5بنسبة أقصاها " تغطية اخلطر" كما يتم العالوة املستحقة 

فائدة املتبقي، وتسددها املؤسسة سنويا، حيث يتم حتصيل هذه العالوة من قبل البنك ل

  .الصندوق

وقد أكد املدير العام للصندوق أن حصيلة نشاط هيئته خالل السنتني املاضيتني كانت        

غري كافية، فإمجايل ضمان الصندوق للقروض املمنوحة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة مل 

، مليار دينار من القروض سنويا 18مليار دينار يف حني كان مسطرا تغطية وضمان  12تتعد 

 275إىل وصلو 2008اية مؤسسة يف  189وأشار أن الصندوق قدم تغطية وضمان لـ 

 18اية مؤسسة يف
2009.  

مؤسسة سنويا بقيمة تتراوح  500كما أوضح مدير الصندوق أنه كان مربجما تغطية        

مليار دينار كضمانات للقروض املمنوحة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة،  20إىل  18مابني 
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يرجع ذات املسؤول ضعف حصيلة الصندوق إىل أن البنوك مل تدمج إجراءات الضمان يف و

  .19تسيري ملفات منح القروض للمؤسسات الغرية واملتوسطة

مليار دينار، كما صدرت إجراءات  30لإلشارة فإنه قد مت رفع رأمسال الصندوق إىل        

مليون دينار، حيث تسمح اإلجراءات  250إىل  50جديدة منها رفع سقف الضمان من 

  .20من قيمة أي قرض بنكي  %80التدعيمية بضمان 

الصندوق االسباين لتمويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة  يف جمال الدعم املايل باشرو       

مليون  63لنشاطه يف كل من اجلزائر وتونس واملغرب، وهو الصندوق الذي يبلغ رأمساله 

يف متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة  ةساعدللممليون يورو،  100ىل يورو وينوي رفعه إ

  .21باستثناء املؤسسات املالية والعقارية

وميكن للمؤسسات اجلزائرية أن تستفيد من متويل هذا الصندوق للدخول يف عمليات        

جلزائرية تأهيل، ويضاف إىل خمتلف الربامج الدولية اليت تساهم يف تأهيل ودعم املؤسسات ا

اللذين أطلقهما االحتاد األورويب لدعم املؤسسات الصغرية  2وميدا 1على غرار برنامج ميدا

  . واملتوسطة يف منطقة البحر األبيض املتوسط

الذي  10/01/1996 املؤرخ يف 09-96بعد ظهور األمر : شركات القرض االجياري -3

عتباره عملية جتارية ومالية، إىل جانب ينظم تطبيق االعتماد اإلجياري يف السوق اجلزائرية با

النظام الصادر عن بنك اجلزائر الذي حيدد كيفية تأسيس شركات االعتماد االجياري، مت 

اعتماد جمموعة من شركات االعتماد االجياري سامهت بشكل كبري املؤسسات الصغرية 

  :  واملتوسطة يف إجياد مصادر متويل جديدة نذكرها فيما يلي

وهي أول :  Arab Leasing Corporationاملايل املايل  لعربية لإلجيارالشركة ا-1

مليون  758، برأمسال قدره 10/10/2001شركة لإلجيار املايل مت اعتمادها يف اجلزائر يف 

  :22مسامهني موزعة على النحو التايل 7سهم مت اكتتاا من  75800دينار مقسم على 

  ؛% 34زائر اجل –بنك املؤسسة العربية املصرفية  -

  ؛% 25الشركة العربية لالستثمار  -

  ؛% 7املؤسسة املالية الدولية  -

  ؛% 20الصندوق الوطين للتوفري و االحتياط  -

  .% 14مؤسسات أخرى  -

مبنح أوىل قروضها  2002 وكانت الشركة العربية لإلجيار املايل قد بدأت نشاطها يف ماي

، ويتم منح مليون دينار 75.5إمجالية قدرها  لفائدة املؤسسات الصغرية واملتوسطة بقيمة
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سنوات مع نسبة هامشية  ال  5-4القروض من قبل الشركة على فترة إجيار مالية متتد ما بني 

  . % 5تتعدى 

 95مليون دينار و ال يزيد عن  15كما أن املبلغ احملدد للقرض جيب أن ال يقل عن        

  .مليون

متويل جديدة قصرية ومتوسطة املدى كالقرض باإلجيار وقد أدخلت الشركة وسائل        

الذي يسمح للمؤسسات الصغرية واملتوسطة بتأجري القارات الثابتة واملنقولة ذات االستعمال 

الصناعي، وقد ختصصت بشكل واضح يف متويل العقارات لفائدة خمتلف املؤسسات، ويف 

  .23مليون دينار 7800عن  مؤسسة مببلغ يزيد 125هذا الصدد قامت املؤسسة بتمويل 

 Société Algérienne de Leasing mobilierاجلزائرية إلجيار املنقوالت شركةال-2

SALEM: تعترب هذه الشركة فرعا من الصندوق الوطين للتعاون الفالحي"CNMA " وهي

زائر وخاصة ـشركة ذات أسهم ختضع ألحكام القوانني والتنظيمات املعمول ا يف اجل

رأمساهلا يبلغ  .املتعلق بقرض اإلجيار 1996 /01/ 10بتاريـخ  09-96قم ون رـالقان

  :24موزع كما يلي ينارد مليون 200اإلمجايل 

  .من الصندوق الوطين للتعاون الفالحي % 90 •

  .اموعة القابضة للميكانيك % 10 •

 تماد االجياريللشركة اجلزائرية لالعاملزايا اليت يقدمها قرض اإلجيار املعمول به يف  إن       

ال يتطلب متويال إضافيا من جانب   %100 يعد متويال شامالحسب هو أنه لمنقوالت ل

  :املستأجر على عكس طرق التمويل األخرى كما أنه يقدم املزايا التالية

يعترب قسط اإلجيار ثابتا بكيفية تسمح باهتالك قيمة األصل املؤجر ملدة طويلة كافية  -

هتالك متناقص إباملقابل ميكن تطبيق . لالستعمال االقتصادي لألصلمرتبطة باملدة املقدرة 

  بطلب من املستأجر؛

  يعرض على املستأجرين طريقة متويل كاملة ومرنة بتجنيبهم تعبئة أمواهلم اخلاصة؛ -

حتويل امللكية  أن ميتد كما ميكنيسدد األصل انطالقا من املر دودية املتحصل عليها،  -

  ؛)تسديد مسبق(ظة بطلب من هذا األخريلصاحل املستأجر يف أي حل

  يعترب قسط اإلجيار كتكلفة استغالل خمفضة من وجهة نظر جبائية من الوعاء الضرييب؛ -

يستفيد املستأجر من كل ميزة حصل عليها املؤجر كاإلعانة، التخفيضات من املورد،  -

  .امليزة اجلبائية

  :لمنقوالت منل االجياريلالعتماد وتتشكل جمموعة زبائن الشركة اجلزائرية       
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  شركات الصناديق للتعاون الفالحي؛ -

  املستثمرين يف الفالحة والصيد البحري؛ -

  املقاولني؛ -

  .األفراد اخلواص -

املهنة كما جيب أن  مها احترافهؤالء الزبائن جيب أن يتوفر فيهم شرطني أساسيني        

مح هلم مبواجهة أقساط تكون نشاطام ذات مر دودية وتولد تدفقات نقدية منتظمة تس

  .اإلجيار

  :لمنقوالت فهو يشملل لالعتماد االجياريأما عن ميدان نشاط الشركة اجلزائرية        

  قطاع الفالحة خمتلف أحجامه، أشكاله وأنواعه؛ -

  قطاع الصيد البحري وكل النشاطات املرتبطة به؛ -

  التجهيزات الصناعية؛ -

  قطاع املناجم، احملروقات، احلديد والصلب؛ -

  معدات املكتب وأجهزة اإلعالم اآليل؛ -

  معدات وجتهيزات إلكترونية مهنية؛ -

  سيارات وجرارات ووسائل نقل أخرى؛ -

  .قطاع املؤسسات املتوسطة والصغرية -

   Algerien Saoudi Leasingقرض اإلجيار اجلزائرية السعودية  شركة-3

طار تطوير أنشطته يف إ BEA بنك اجلزائر اخلارجي أنشئت هذه الشركة مبسامهة       

وضع حيز التشغيل لصيغة متويل جديدة وهي قرض اإلجيار الدويل وذلك  ، حيثاجلديدة

 حيث أصبحت الشركة تساهم الربكة،وهذا مبشاركة جمموعة  )ASL(بإنشاء فرع يسمى

املالئمة ملثل هذه التقنية، نشري إىل عدم وجود إطار قانوين  املؤسساتمتويل ملختلف  يف

  . بصفة خاصة قرض اإلجيار عامة وقرض اإلجيار املايل بصفة خاصةآنذاك يعاجل

دف متويل الواردات بالعملة الصعبة، من التجهيزات املوجهة  ASLجاءت        

لالستعمال املهين من طرف متعاملني اقتصاديني مقيمني يف اجلزائر، هذه التمويالت موجهة 

  :التجهيزات على حتتوي هذه ميكن أن عامة ملساندة نشاط مهين وليس نشاط جتاري، و

  سيارات للنقل الربي أو احلديدي؛ طائرات،باخرات،  :النقلوسائل  -

  ؛...حاويات، رافعات، جرارات، :املرافقةجتهيزات  -
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جتهيزات ميكن أن تكون خاصة متثل كل أو جزء من سلسلة صناعية  :صناعيةوسائل  -

  ؛...)مواد أولية، ( عدا املواد املستهلكة 

  التجهيزات الكربى الضرورية لتسيري الشركات مع لوازمها؛ :اآليلل اإلعالم وسائ -

  .التجهيزات الكربى الطبية ماعدا املستهلكة :طبيةوسائل  -

يتطلب تكوين ملف يوجه إىل إدارا خيص جدوى املشروع  ASL للحصول على قروض

  . وأمهيته ومن مثة حتديد إمكانية التمويل وشروط التمويل

، بشروط التدخل اليت ميكن أن تكون مقبولة واليت تكون  ASLقة جملس إدارة وحتت مواف

  :معلومة، على سبيل اإلشارة ، فإنه جيب التعرف على املعلومات التالية

جيب أن يقع غالف التمويل لكل عملية بني واحد وعشرة ماليني دوالر : املبلغ -

ن خيفض املبلغ أو يرفع عن أمريكي، يف بعض األحيان، ويف حالة خاصة مدروسة ميكن أ

  احلدود املعروفة؛

وهي على فترة متغرية بداللة طبيعة التجهيزات من ثالث إىل سبع سنوات : املدة -

  انطالقا من وضع عقد اإلجيار حيز التنفيذ مع خيار الشراء على مدى فترة التأجري؛

جرد دفع القيمة وهو املتعامل املستورد الذي حيصل على امللكية القانونية مب: املستأجر -

  املتبقية؛

  دوالر أمريكي؛: العملة -

  : أقساط فصلية مسبقة مشكلة من جزأين: تواريخ االستحقاق -

  املال األساسي؛ رأسجزء ثابت خيص تعويض  •

  .املال الباقي رأسجزء متغري حمدد على أساس  •

  :جتارب دول املغرب العريب يف متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة - ثالثا

عرفت دول املغرب العريب ويف مقدمتها تونس واملغرب جتارب جد ناجحة يف جمال         

ترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة من حيث الدعم املايل، سواء عن طريق إنشاء صناديق 

وهيئات متخصصة يف منح التسهيالت املالية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، أو يف جانب 

تلك املؤسسات على التمويل من مصادر أخرى، وعليه  وضع التشريعات اليت تسهل على

  :سوف نتطرق يف هذا احملور إىل جتربة تونس واملغرب يف هذا اال
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من أجل تدعيم املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اال املايل فقد مت  :التونسيةالتجربة  -1

القانون  مبقتضى"   La Banque De Financement Des PME" إنشاء بنك متويلي

مبسامهة الدولة  مليون دينار تونسي 50برأمسال اجتماعي قدره  01/03/2005يف  652001

 La Société Tunisienne De وبعض املؤسسات األخرى منها املؤسسة التونسية للضمان

Garantie SOTUGAR . 

  :25ومن مهام البنك القيام مبا يلي 

  .توسطة ويف مجيع ااالتضمان القروض املوجهة للمؤسسات الصغرية وامل -

التكفل وتسهيل إنشاء املؤسسات الصغرية واملتوسطة،  مع تدعيم و ترقية املؤسسات  -

  .القائمة يف جمال توسيعها أو جتديد استثماراا

التنسيق املستمر عن طريق االتفاقيات املربمة مع البنوك التونسية لزيادة حجم التمويل  -

  . وتوسيع جماالته

ويساهم البنك يف متويل االستمارات اخلاصة باملؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت         

مليون دينار تونسي، حيث يتدخل البنك يف  4دينار و 80000تتأرجح تكلفتها ما بني 

  .26مليون دينار تونسي 1 من تكلفة املشروع مع سقف حمدد بـ % 50إىل  % 25متويل 

الصغرية واملتوسطة االستفادة من التسهيالت املالية اليت  لإلشارة فإنه ميكن للمؤسسات       

  . يقدمها البنك باستثناء املؤسسات السياحية ومؤسسات الترقية العقارية

مليون دينار، والشراكة  100وملسامهة البنك أكثر يسعى مسئوليه إىل الرفع من رأمساله إىل 

  .ضمان القروض املوجهة للمؤسسات مع املؤسسات اإليطالية واألسبانية اليت تعمل يف جمال

أنشأ املغرب منذ الفترة االستعمارية الصندوق املركزي لضمان  :التجربة املغربية -2

وهو مؤسسة  04/07/1949يف "  La Caisse Centrale De garantie CCG"القروض

عمومية ذات طابع مايل هدفه ضمان القروض املوجهة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، مت 

  :27 وقد متثلت أساسا يف 1996راء إصالحات تشريعية وعملية على الصندوق يف بداية إج

  .توسيع جمال تدخل الصندوق -

التكفل باألسواق املرتبطة بالتصدير، أي تدعيم املؤسسات اليت تعمل تصدير املنتجات  -

  .احمللية إىل اخلارج

  .ضمان القروض املوجهة لالستثمارات -

اليت عرفها الصندوق املركزي لضمان القروض باملغرب بتوسيع جمال  إن اإلصالحات       

من تكلفة املشروع،  % 85إىل  % 50ضمان القروض االستثمارية حيث أصبح يغطي من 
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، إىل جانب % 30كما أصبح يقدم مساعدات مالية للتمويل املشاريع املنتجة بنسبة 

  .28سطةمسامهته يف تدعيم رأس مال املؤسسات الصغرية واملتو

قد  30/06/2005 لإلشارة فإين املخصصات املالية املقدمة من طرف الصندوق إىل غاية

  :29مليون درهم موزعة على النحو التايل 2750بلغت 

  .مليون درهم 540حاالت ضمان للمؤسسات الصغرية واملتوسطة بقيمة  5 -

  .مليون درهم 810حاالت مساعدة يف التمويل بقيمة  4 -

  .مليون درهم 1400ة يف رأس مال املؤسسات الصغرية واملتوسطة بقيمة حاالت مسامه 3 -

ويتطلع الصندوق حاليا لضمان القروض باملغرب عن طريق وضع آليات جديدة جتعل        

  :البنوك املغربية أكثر مسامهة يف متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة عن طريق

  .املؤسسات الصغرية واملتوسطة وضع نظام لتسيري املخاطر اليت قد تتعرض هلا -

  .إنشاء صندوق إلعادة اهليكلة املالية -

  .تقدمي املشورة املالية للمؤسسات حىت تتجنب مشكلة العسر املايل -

 .توسيع جمال نشاطه مع الرفع من نسبة الضمان -
 

  :اخلامتـة
 ضي بهوالدعم الذي حت باملؤسسات الصغرية واملتوسطة الكبري االهتمامعلى الرغم من        

هذه املؤسسات وحتد تعترض مازالت من الصعوبات اليت  مجلةأن هناك إال ، من قبل الدولة

   :نذكر أمهها فيما يلي من األهداف اليت أنشأت من أجلها

  .مشكل العقاربسبب  اتصعوبة إجياد املكان الدائم واملناسب إلقامة املؤسس -

  .ؤسسات الصغرية واملتوسطةيف إنشاء املصعوبة اإلجراءات اإلدارية والتنفيذية  -

 املطلوبةالتمويل بسبب الشروط املفروضة على القروض والضمانات مصادر  نقص -

على الرغم من وعدم االستفادة من التمويل املباشر عن سوق القيم املنقولة، و ،من البنوك

أمام إال أن املشكل يبقى مطروحا  اجلديدة للمساعدة يف التمويل واهلياكل استحداث اآلليات

  .هذه املؤسسات

عدم وجود أسواق جديدة وضيق األسواق القدمية بسبب التدفق غري املنضبط للسلع  -

  .وضعف القدرة الشرائية من جهة أخرى جهة،املستوردة من 

ؤسسات كم الصغرية واملتوسطةعدم اعتماد املؤسسات الكربى على املؤسسات  -

  .كملة ألنشطتهام
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ونقص املساعدة التقنية واخلدمات الداعمة  ملؤسسات،هلذه اارتفاع الكلفة الرأمسالية  -

  .هلا

وعلى ضوء املشاكل والصعوبات اليت تعاين منها املؤسسات الصغرية واملتوسطة إال أن الدولة 

بذلت جمهودات كبرية يف إنعاش هذه املؤسسات، خاصة وأن العقبة الرئيسية اليت أصبحت 

لتذليل هذا املشكل قامت السلطات املعنية تواجه املؤسسات الصغرية هو مشكل التمويل، و

باستحداث آليات جديدة متكن تلك املؤسسات من إجياد مصادر جديدة للتمويل من غري 

 .البنوك، كما مت إنشاء صناديق تضمن القروض املقدمة من طرف البنوك العمومية
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 :اهلوامش واإلحاالت
                                                 

يهي لترقية املؤسسات الضعرية واملتوسطة، الصادر يف املتضمن القانون التوج 18-01راجع القانون رقم  1
 .9-4، ص ص 77، اجلريدة الرمسية ، العدد 12/12/2001

 .2005وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة والصناعات التقليدية، إحصائيات  2
مني العام ألقيت من طرف األ" األدوات اجلديدة يف ترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة" مداخلة بعنوان   3

لوزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة، يف امللتقى الدويل حول ترقية متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة، 
  .10، جممع أعمال، ص2005سبتمرب 28-27املنعقد بتاريخ 

  : انظر يف ذلك  4
ت ، املتعلق بشروط ممارسة نشاط شركا24/06/2006املؤرخ يف  11-06املرسوم التنفيذي رقم  -

  .6-3:، ص ص25/06/2006، الصادر يف 42رأمسال االستثماري، اجلريدة الرمسية،العدد 
، املتعلق بشروط ممارسة نشاط شركات 11/02/2008املؤرخ يف  56- 08املرسوم التنفيذي  رقم  -

  .9-7:، ص ص24/02/2008، الصادريف 9رأمسال االستثماري، اجلريدة الرمسية ، العدد 
س املال املخاطر بديل مستحدث لتمويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر، جملة بريبش السعيد، رأ 5

  .9-8، ص ص 2007الباحث، العدد اخلامس، 
  .11األدوات اجلديدة يف ترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة، مرجع سابق، ص 6
  .12بريبش السعيد، مرجع سابق، ص   7
، الصادر عن بنك اجلزائر واملتضمن رفع احلد األدىن 23/12/2008املؤرخ يف  04-08النظام رقم  8

  .للبنوك واملؤسسات املالية العاملة باجلزائر
ماليري دينار، جريدة اخلرب، العدد  10حفيظ صواليلي، إجراءات جديدة تلزم البنوك رفع رأمساهلا إىل  9

  .6،ص27/12/2008، الصادر يف 5510
ملتضمن صندوق ضمان قروض املؤسسات الصغرية واملتوسطة، ا  373-02راجع املرسوم : للمزيد   10

  .13/11/2002، الصادر بتاريخ 74اجلريدة الرمسية، العدد 
، املتضمن إنشاء صندوق ضمان 11/11/2002املؤرخ يف  373- 02انظر املرسوم التنفيذي رقم   11

                                                                    .       16- 13، ص74املؤسسات الصغرية واملتوسطة، اجلريدة الرمسية، العدد 
12 Djebbar Boualem, Le Fonds De Garantie Des Crédits aux PME, Séminaire 
International sur la promotion du financement de la PME, Alger le 27-28 
Septembre 2005,  Recueil, P.22. 
13 Idem, P23. 

، وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة والصناعة التقليدية، 14نشرية املعلومات اإلحصائية رقم 14
 .38،ص2008

، ةاملتضمن صندوق ضمان استثمارات املؤسسات الصغرية واملتوسط 134-04راجع املرسوم :للمزيد  15
  .33-30، ص ص 28/04/2004، الصادر بتاريخ 27اجلريدة الرمسية، العدد 

  
، املتضمن القانون األساسي لصندوق 19/04/2004املؤرخ يف  134-04وم الرئاسي رقم املرس 16

  .30، ص27ضمان قروض املؤسسات الصغرية واملتوسطة، اجلريدة الرمسية، العدد 
  .31نفس املرجع، ص   17
ة ، وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة والصناع14نشرية املعلومات اإلحصائية رقم : للمزيد راجع  18

  .46-45التقليدية، مرجع سابق، ص ص
سليم بن عبد الرمحان، صندوق ضمان قروض االستثمار تعثر يف أداء مهامه ، جريدة اخلرب، العدد   19

  .4،ص02/02/2010، الصادر يف 5895
  .4نفس املرجع،ص  20
  . 11/02/2010، الصادر يف 5904سفيان بوعياد، جريدة اخلرب، العدد    21
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، املتضمن اعتماد الشركة العربية للقرض االجياري، 20/02/2002املؤرخ يف  02-02مقرر رقم   22

  .27، ص72اجلريدة الرمسية، عدد رقم 
  .24/11/2002، الصادر بتاريخ 1164شركات اإلجيار باجلزائر، جريدة اليوم، العدد   23
  .املديرية العامة لشركة السالم  24

25 Khalil Ammar, LA Banque De Financement Des Petites et Moyennes 
Entreprises, Séminaire International sur la promotion du financement de la PME, 
Alger le 27-28 Septembre 2005,  Recueil, P.38. 
26 Idem, P.39. 
27 Alaoui Benhachem, L’expérience Des Fonds De Garantie, Cas de la Caisse 
Centrale de Garantie du Maroc, Séminaire International sur la promotion du 
financement de la PME, Alger le 27-28 Septembre 2005,  Recueil, P.34. 
28 Idem, P.35. 
29 Idem, P.35. 


