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  :املقدمة
هيمن الدور املتزايد للمؤسسات الكبرية على الفكـر االقتصـادي خـالل فتـرة طويلـة مـن       

وكـان االعتمـاد   .الزمن ، مما بوأها مكانة متميزة يف أغلب القرارات السياسية يف كل بلـدان العـامل   
 على هذه املؤسسات من منطلق أا توفر قاعـدة صـناعية وبنيـة حتتيـة واسـعة وركيـزة أساسـية       
لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعيـة، مبعـىن أـا اعتـربت مبثابـة قـاطرة للتنميـة االقتصـادية         

إال أنه نتيجة لالزمـة االقتصـادية املندلعـة منـذ السـبعينات والـيت أدت إىل ايـار        .واالجتماعية 
ـ         ،هااألوضاع املالية خصوصا خالل منتصـف الثمانينـات يف معظـم البلـدان بالـذات الناميـة من

وكذلك التحوالت االقتصادية العاملية وما صاحبها من تطبيـق لـربامج التصـحيح اهليكلـي يف عـدد      
كبري من دول العامل ،تغريت األفكار لصاحل املؤسسـات الصـغرية واملتوسـطة الـيت أصـبحت حمـور       
للدراسات االقتصادية باعتبارها كيانـا خمتلفـا يف حجمـه وطريقـة تسـيريه ومعاجلتـه للمشـاكل        

ؤكـد هـذا   طروحة ، وليس على أا مرحلة من مراحل التحول حىت بلوغ احلجـم األمثـل ، ومـا ي   امل
هـذه  حصـائيات إىل أن  حيـث تشـري اإل  ، د للمؤسسات الصغرية واملتوسـطة التوجه هو العدد املتزاي

الواليـات  :متثل النسبة األكرب من حيث العدد يف كافة البلـدان مبـا فيهـا الصـناعية فمـثال       األخرية
مليون مؤسسة صغرية و متوسـطة ، كمـا ميتلـك االحتـاد      22املتحدة األمريكية تتوفر على اكثر من 

مـن اليـد العاملـة    %66مليون مؤسسة صغرية و متوسطة تشـغل   17.9األورويب نسيجا حيتوي على 
 ،مـن القيمـة املضـافة    %60من رقم األعمال اإلمجايل ، وتساهم عموما مبا قيمتـه   %85.64وحتقق 

  . من الناتج احمللي اإلمجايل  %35ا يف الدول النامية تساهم ب بينم
أما اجلزائر فلم تتوسع كثريا يف هذا امليدان نتيجـة للخيـار االقتصـادي الـذي اتبعتـه بعـد       
االستقالل،مباشرة بتوجهها إىل إنشاء املؤسسات الكربى ،لكن بعد التحـول الـذي عرفتـه السياسـة     

، وإنشـاء  1990الثمانينات ، وإصدار قـانون النقـد والقـرض يف أفريـل     االقتصادية الوطنية يف اية 
، كـل هـذا أعطـى    1993وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة والصـناعات التقليديـة يف جويليـة    

جماال أوسع ودعما قويا لتنمية وترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة ، مع هـذا فـإن القطـاع مـازال     
اليت ال تزال تعرقل تنميته مما يقلل مـن فعاليتـه ، وذلـك نتيجـة      وطاتالضغهشا ومعرضا للعديد من 

ولقد بينت جمموعـة مـن الدراسـات  والتحقيقـات     .لعدة مشاكل وصعوبات يعاين منها هذا القطاع 
امليدانية اليت أجريت يف العديد من الدول الصـناعية والناميـة أن التمويـل هـو العـائق األساسـي و       

وتطور املؤسسات الصـغرية واملتوسـطة ، ألنـه يلعـب دور الريـادة يف دعـم        العامل الرئيسي لبقاء
صـغرية ومتوسـطة تنشـأ سـنويا يف فرنسـا       مؤسسة 200000تنافسيتها حمليا وعامليا ، فمثال ضمن 

جند ثلثها يزول بعد ثالث سنوات ونصفها بعد مخـس سـنوات نتيجـة لـنقص التمويـل ، أمـا يف       



ب  

ات الصغرية واملتوسطة والصـناعات التقليديـة معـدل اختفـاء هـذه      اجلزائر فقد قدرت وزارة املؤسس
سنويا ، أكدت أن السبب الرئيسي هلذا االختفاء هـو صـعوبة حصـوهلا علـى      %18ـ املؤسسات ب

التمويل ، فالقدرات التمويلية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة عـادة مـا تعـاين مـن قصـور علـى       
منـها   األكـرب ترب من أهم مصادر التمويل والـيت خيصـص اجلـزء    مستوى املوارد املالية اخلاصة، اليت تع

املؤسسـات الصـغرية   ملواجهة تكاليف اإلنشاءات، اليت أصبحت ذات تكلفة عاليـة ، لـذلك تلجـأ    
ـ      املتوسطة ـا  ، كمـا أثبتـت الدراسـات بأغـري مؤهلـة    اإىل املصادر اخلارجية لتغطية احتياجا

حتتاجه مـن أمـوال ، غـري انـه للحصـول       وك للحصول على ماتلجأ إىل البن أالدخول البورصة و 
على القروض املصرفية يتوجب عليها فضال عن تقدمي دراسـة جـدوى للمشـروع ، تـوفر ضـمانات      
كافية لتغطية قيمة القرض واليت نادرا ما تكون  متاحـة لـدى هـذه املؤسسـات ، ناهيـك عـن أن       

ملشاريع اليت تقـدمها بـال أمهيـة تـذكر ، أي عدميـة      البنوك تتهم املؤسسات الصغرية و املتوسطة بأن ا
  . اجلدوى االقتصادية

  :اليةاإلشك
وعلى اعتبار أن املؤسسات املصرفية هي املمـول أو الوسـيط املـايل الرئيسـي يف االقتصـاد      

  :الوطين ، فإن هذا يقودنا إىل طرح التساؤل التايل 
  .ملصارف يف متويل نشاطاا ؟واملتوسطة على ا إىل أي مدى تعتمد املؤسسات الصغرية-

  :التالية الفرعية كما ميكن طرح التساؤالت
التمويل اليت تعرضها البنوك الوطنية خصوصيات واحتياجات  وأساليبأي مدى تراعي صيغ  إىل-

  املؤسسات الصغرية واملتوسطة؟
يل املؤسسات الصغرية واملتوسطة واملعتمدة يف االقتصاد الصيغ التمويلية املستحدثة لتمو أهمما هي -

  الوطين؟
  املساعدات واملزايا التمويلية اليت تستفيد منها مؤسساتنا الصغرية واملتوسطة؟ أهمما هي -

  :فرضيات البحث
  .تساهم املؤسسات الصغرية واملتوسطة مسامهة حمدودة يف تنمية االقتصاد الوطين-
لتمويل اليت تعرضها البنوك الوطنية مسامهة فعالة يف تنمية املؤسسات الصغرية ا وأساليبتساهم صيغ  ال-

  .واملتوسطة
التمويل تأخذ  وأساليبضرورة مراعاة احتياجات املؤسسات الصغرية واملتوسطة من خالل تطوير صيغ -

  .ابعني االعتبار خصوصيا
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  :البحث هدافأ
يف  وأمهيتهاتوسطة يف االقتصاد الوطين وبيان دورها التعرف على واقع ومكانة املؤسسات الصغرية وامل-

  .التنمية االقتصادية واالجتماعية
تقدمي أهم صيغ التمويل املبتكرة واملوجهة لتمويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة والعراقيل اليت حتول دون -

  .تطبيقها يف االقتصاد الوطين
  .ة لتمويل املؤسسات الصغرية واملتوسطةتقدمي بدائل التمويل اليت تعرضها املصارف الوطني-
اقتراح جمموعة من احللول ملشاكل التمويل اليت تعاين منها املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف االقتصاد -

  .الوطين

  :املوضوع مهيةأ
  :املوضوع من أمهيةتنبع 

فهي تساهم يف امل، املؤسسات الصغرية واملتوسطة والدور الذي تلعبه يف خمتلف اقتصاديات دول الع أمهية-
  .أخرىحتقيق النمو االقتصادي من جهة وتوفر مناصب شغل لعدد كبري من املواطنني من جهة 

امعات االقتصادية الكربى، وتطبيق  إقامةاملكانة اليت حتتلها يف برامج التنمية الوطنية بعد الفشل يف -
 إنشاءغرية واملتوسطة وترقيتها، وكذا واليت شجعت قيام املؤسسات الص اإلصالحاتاجلزائر موعة من 

  .وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة والصناعات التقليدية

  :منهج البحث
  :اعتمدنا يف دراستنا جمموعة من املناهج العلمية واليت تتناسب مع طبيعة املوضوع واملتمثلة يف

  :املنهج الوصفي التحليلي-
ل مجع املعلومات املرتبطة باملؤسسات الصغرية واملتوسطة اعتمدنا عليه خاصة يف اجلانب النظري من اج

ومصادر متويلها مث وصف وحتليل واقع ومكانة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف االقتصاد الوطين، واهم 
  .املتخذة للنهوض ا واإلجراءاتالعوائق اليت تتعرض هلا 

  :منهج دراسة حالة -
للقيام بالدراسة  -وكالة بسكرة–ارنا للقرض الشعيب اجلزائري اعتمدنا عليه يف اجلانب التطبيقي باختي

 واإلحصائيات، املقابلة املنهجية واملتمثلة يف املالحظة األدواتامليدانية، وقد استخدمنا يف ذلك جمموعة من 
  .اليت حتصلنا عليها من البنك
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  :هيكل البحث
- وبيان مسامهة القرض الشعيب اجلزائريمن اجل دراسة التمويل املصريف للمؤسسات الصغرية واملتوسطة 

  :قسمنا دراستنا إىل أربعة فصول كمايلي-وكالة بسكرة
  :الفصل األول-

تعرضنا فيه ألساليب وصيغ متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة وركزنا على األساليب اليت 
  .تعرضها املصاريف

  :يف الفصل الثاين-
توسطة واهم اخلصائص اليت متيزها عن باقي املؤسسات، حاولنا أن نبني أمهية املؤسسات الصغرية وامل

  .ف هلذه املؤسسات يف جمموعة من بلدان العامليكما قدمنا جمموعة من التعار
  : يف الفصل الثالث-

تطرقنا ملكانة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف االقتصاد الوطين وركزنا على تقدمي اإلحصائيات 
القيمة املضافة، الواردات، الصادرات، الناتج احمللي (قتصاد الوطين حول مسامهة هذه املؤسسات يف اال

هم اهليئات و الربامج اليت اعتمدا الدول اخل، كما تعرضنا أل...، وكذا تعدادها وتوزيعها اجلغرايف)اخلام
  .لتطوير هذا القطاع

  :أما يف الفصل األخري-
وكالة –توى القرض الشعيب اجلزائري فقد حاولنا من خالل دراسة حالة اليت قمنا ا على مس

أن نبني مسامهة البنوك يف ) وكذلك جمموعة من البنوك املتواجدة على مستوى والية بسكرة( -بسكرة
متويل هذه املؤسسات بأخذ املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف والية بسكرة كعينة لبيان هذه املسامهة 

  .قدام البنوك على متويل هذه املؤسساتوالتعرف على اهم النقائص واملشاكل املعرقلة إل
  


