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  :مقدمة

إن اخلوض يف هذه الدراسة التطبيقية حماولة متواضعة منا الكتشاف دور البنوك يف متويل املؤسسات 
يف متويل هذه - وكالة بسكرة–الصغرية و املتوسطة،من خالل تبيان مسامهة القرض الشعيب  اجلزائري 

ؤسسات الصغرية ويل املاملؤسسات، دف التقرب أكثر من واقع البنوك اجلزائرية ودورها يف مت
كما .،وبلورة رؤية موضوعية حول التسهيالت اليت تقدمها الوكالة لتشجيع هذه املؤسسات واملتوسطة

وكالة –القرض الشعيب  اجلزائري سنحاول من خالل دراستنا استنباط السبل الكفيلة لتوسيع إسهام 
تجالء الوسائل اليت ميكن يف متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة على مستوى الوالية،واس -بسكرة

استخدمها لتطوير أساليب وصيغ التمويل اليت تعرضها الوكالة لتمويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة ، 
واستشراف آفاق جديدة لالرتقاء ا، يف عصر مل يعد يسريا فيه لبنوك متخلفة إداريا وتقنيا الصمود يف حلبة 

باحلدود واحلواجز  يعترفية، خاصة وأننا اليوم يف عامل ال الصراعات واملنافسات القوية للبنوك األجنب
مستخدمني يف ذلك جمموعة من األدوات ولتحقيق ذلك اعتمدنا على منهج دراسة حالة .احلمائية للدول

  .املقابلة، املالحظة، والتحليل اإلحصائي: املنهجية املتمثلة يف كل من 
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  :يدانيةجمال الدراسة امل:املبحث األول

وكالة –أمام استحالة إجراء الدراسة على كامل البنوك الوطنية ، اخترنا القرض الشعيب اجلزائري 
  .للقيام ذه الدراسة امليدانية -بسكرة

  .نشأة و وظائف القرض الشعيب اجلزائري-1-1
الدولة، ومن اليت حلت حملها بنوك جتارية متلكها  1967بدأت اجلزائر يف تأميم البنوك األجنبية سنة 

  .بني هذه البنوك اليت ظهرت بعد التأميم القرض الشعيب اجلزائري

  :نشأة القرض الشعيب اجلزائري-1- 1-1
،وهو ثاين بنك  14/05/1967مت تأسيس القرض الشعيب اجلزائري مبقتضى املرسوم الصادر يف 

لشعيب للجزائر ، وهران، وقد تأسس على أنقاض القرض ا جتاري مت تأسيسه يف اجلزائر بعد االستقالل ،
ه ثالث بنوك أجنبية ـت فيـعنابة وقسنطينة ،والصندوق املركزي اجلزائري للقرض الشعيب ، مث اندجم

  : أخرى هي
  .1968جانفي  01البنك اجلزائري املصري بتاريخ -
  .1968جوان  30بتاريخ ) SMC(الشركة املرسيلية للبنوك -
  .1971سنة ) CFCB(الشركة الفرنسية لإلقراض والبنوك -
  )MISR )BMAM.()1البنك املختلط ميسر -

وبعد اإلصالحات اليت مست القطاع املصريف يف اجلزائر متت إعادة هيكلة القرض الشعيب اجلزائري 
حسابا من  8900وموظفا  550و وكالة 40، وحتول إليه 1985لينبثق عنه بنك التنمية احمللية سنة 
  :ت التاليةحسابات عمالئه، كما عرف التحوال

حيكمها القانون التجاري "مؤسسة ذات أسهم "أصبح القرض الشعيب اجلزائري مؤسسة عامة اقتصادية -
بقيمة امسية  سهم800مليون د ج مقسمة إىل  800،حيث قدر رأمساله االجتماعي ب 22/02/1989منذ 
  .مليون د ج 01
  .م بتسيريه و إدارته تعود ملكية القرض الشعيب اجلزائري إىل الدولة لكنها ال تقو-
  .أعضاء مفوضني  من قبل املسامهني 10يتكون جملس اإلدارة من -

                                                
 .الطاهر لطرش، مرجع سابق )1(
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يتخذ جملس اإلدارة كل القرارات املتعلقة بالسياسة التجارية واملالية للبنك ، أما األنشطة املتعلقة بالتسيري -
  . PDGوعلى رأسها الرئيس املدير العام  DGتشرف عليها اإلدارة العامة 

مليون د ج عند تأسيسه ، ولكنه فيما بعد عرف عدة   15ـ رأمسال االجتماعي فقد حدد بأما ال
  :تطورات كما يلي 

  .مليون د ج 15: 1966سنة *
  .مليون د ج 200: 1983سنة *
  .مليار د ج 506: 1992سنة *
  .د ج مليار9031: 1994سنة *
  . د ج مليار1306: 1996سنة *
  )1(.د ج مليار2106 2000سنة *

  :وظائف القرض الشعيب اجلزائري-1-1-2
  :                             أسندت للقرض الشعيب اجلزائري عند تأسيسه جمموعة من الوظائف من أمهها 

  .القيام جبميع العمليات املصرفية اليت تقوم ا البنوك التجارية-
يف ميدان اإلنتاج ) غري الزراعية(إقراض احلرفيني والفنادق والقطاعات السياحية والصيد والتعاونيات -

 إقراضأيا كان نوعها، وكذلك  PMEوالتوزيع واملتاجرة، وعموما إقراض املؤسسات الصغرية واملتوسطة 
   )2(.املهن احلرة وقطاع املياه والري

  )3(.ديتقدمي قروض متوسطة وطويلة األجل خاصة متويل السكن والبناء والتشي-
  .ال العمومية، والبناء والري والصيد البحريمتويل القطاع السياحي واألشغ-

باإلضافة إىل الوظائف اليت ذكرناها ووفقا للمتطلبات االقتصادية اجلديدة، فقد تطور دور القرض  و
الشعيب اجلزائري يف متويل القطاع اخلاص وكذا العام ، وأصبح له حرية التعامل  مع كافة النشاطات 

  :وقد وضع أهدافا ملسايرة هذا التطور ونذكر أمهها فيما يلي االقتصادية مالية كانت أو جتارية،
  .حتقيق ال مركزية القرار إلعطاء نوع من املرونة لكسب الوقت والزبائن-
  .حتسني وجعل التسيري أكثر فعالية من اجل ضمان التحويالت الالزمة-
  . التوسع ونشر الشبكة واقترابه من الزبائن-

                                                
فرع  ،رسالة ماجيستر، غري منشورة، كلية احلقوق والعلوم االقتصادية- وكالة بسكرة-بني النظرية والتطبيق، دراسة حالة القرض الشعيب اجلزائري فريوز قطاف، التسويق البنكي )1(

 .117، ص2002، جامعة ورقلة، اجلزائر، أعمال إدارة
 .68شاكر القزويين، مرجع سابق، ص )2(
 .213سعود عبد ايد، مرجع سابق، ص )3(
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  .ت وكذا الوسائل التقنية احلديثةحتسني وتطوير شبكة املعلوما-
  .التسيري الديناميكي خلزينة البنك-
  .تقوية الرقابة على مستوى خمتلف مراكز املسؤولية-
  

  :تنظيم القرض الشعيب اجلزائري-1-2
كأي بنك جتاري للقرض الشعيب اجلزائري هيكل تنظيمي حيدد العالقات بني األطراف املكونة له، 

  :)8(كما يوضحه الشكل رقم

  :املديرية العامة-1-2-1
الذي يعترب مبثابة العضو املركزي والقيادي، حيث يقوم ) .P.D.G(يترأسها الرئيس املدير العام 

بعمليات الربط واملراقبة والتسيري بصفة عامة وهو الذي يصدر القرارات و األوامر، كما يعمل على تطبيق 
  جانب الرئيس املدير العام تضم املديرية العامة هيئة إستراتيجية البنك وتنفيذ املخططات ومراقبتها، واىل

استشارية ومفتشية عامة إضافة إىل خلية مراجعة، كما تضم مخس مديريات مساعدة تعمل إىل جانب 
  .املديرية العامة

  :املديريات العامة املساعدة-1-2-2
  :و هي مديريات مساعدة للمديرية العامة كل منها متخصصة يف جمال ما

  :ديرية العامة املساعدة لاللتزاماتامل- أ
و هي مديرية متخصصة يف أعمال القروض وما يتبعها من نزاعات قانونية، كما تقوم بالتمويل 
القانوين للمؤسسات الوطنية، لتقوم بتحضري ودراسة السياسة العامة لإلقراض وحتديد الواجهة العامة 

  .للقروض ومتابعتها

  :للتنميةاملديرية العامة املساعدة  -ب

تسهر على حتسني وتنمية هياكل البنك وتطوير منط التشغيل وتنظيمه وتكون كعنصر أساسي يف 
إعداد خمططات منو البنك ودراستها، كما تقوم أيضا بدراسة ميزانية البنك ومراقبتها، وهي املديرية املكلفة 

مهامها أيضا دراسة مشاريع الفروع مبراكز اإلعالم اآليل وتنمية نظام املعلومات بشكل عام وتسيريه، ومن 
  .اجلديدة
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  :املديرية العامة املساعدة لألعمال الدولية -ج

ومهمتها تتمثل يف التمويل اخلارجي وتسيري عملية الصرف، وتسعى لتنمية العالقات مع املنظمات 
ية املالية الدولية، كما تشارك يف ترقية الصادرات الوطنية، وتفاوض من اجل الضمانات البنك

  .الدولية،وضمان التحويالت للمراسلني األجانب وتقوم أيضا بتمويل التجارة اخلارجية

  :املديرية العامة املساعدة لالستغالل-د

وهدفها األساسي هو تطوير النشاط التجاري للبنك وتنشيط الربط ومراقبة تسيري شبكة االستغالل، 
غالل، وتقوم بدراسة السوق وتطوير املنتجات كما تشارك يف إعداد خمطط التنمية وتوسيع شبكة االست

  .وحتسني نوعية اخلدمات، وتشارك أيضا يف حتديد األهداف التجارية للبنك ويف إعداد ميزانية االستغالل

  : املديرية العامة املساعدة لإلدارة والوسائل -ـ ھ

املستخدمني كما أا مكلفة  من مهام هذه املديرية حتضري سياسة املوارد البشرية وخمطط التشغيل، وتكوين 
بالوسائل والتجهيزات التقنية، وتضع خمططا لصيانتها وتطويرها،كما ختتص هذه املديرية بإجراءات احملاسبة 

  البنكية،
  .وهي املكلفة بعمليات الطباعة وحفظ األرشيف

  :والشكل املوايل يوضح اهليكل التنظيمي للقرض الشعيب اجلزائري    
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  ).املديرية العامة(هليكل التنظيمي للقرض الشعيب اجلزائري ا): 8(الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .القرض الشعيب اجلزائري: املصـدر

 املديريـة العامـة

 الديـوان

 العامة املفتشية

 املراجعة خلية

م لألعمال .ع.م م للتنمية.ع.م م االلتزامات.ع.م
  الدولية

م لإلدارة .ع.م م لالستغالل.ع.م
 والوسائل

 التنظيم

مراقبة التسيري 
 والتنبؤات

 مركز املعاجلة

 املعلوماتية

 مشاريع نقدية

مشاريع الفروع 
 اجلديدة

 قسم القروض

 قروض الصناعة

 الرتاعات القانونية

 ملستخدمنيا
 

 التكوين
 

 الوسائل العامة
 

 مركز احملاسبة
 

 مركز الطباعة

 مركز األرشيف

 م االستغالل.ع.م

 شبكة االستغالل

 املالية

 لالتسويق واالتصا

 الصندوق العام

  م.ع.م
 لألعمال الدولية

العالقات 
 اخلارجية

متويل التجارة 
 اخلارجية
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  :-وكالة  بسكرة–تقدمي القرض الشعيب اجلزائري  -1-3
  :لةالتعريف بالوكا-1-3-1

، كواحدة من بني الست 31/12/1971يف  305تأسست وكالة القرض الشعيب اجلزائري رقم 
وكاالت التابعة للمديرية اجلهوية بباتنة، وحتتل الوكالة موقعا استراتيجيا يف وسط  املدينة بساحة العريب بن 

غ عدد املستخدمني فيها مهيدي، وتظطلع الوكالة بنفس مهام القرض الشعيب اجلزائري يف املنطقة،  وقد بل
  .فردا 28حاليا 

  : يتكون اهليكل التنظيمي للوكالة من: *اهليكل التنظيمي للوكالة-1-3-2
  :مدير الوكالة-1-3-2-1

يعترب املمثل الرئيسي للقرض الشعيب اجلزائري على مستوى والية بسكرة، حيث يتحمل مسؤولية 
ثائق، ومن مهامه أيضا مراقبة مجيع املصاحل التابعة للوكالة، إبرام وتوقيع كل العقود واالتفاقيات، وخمتلف الو

  .وكذلك يقدم تقريرا دوريا للمديرية العامة عن إجناز األعمال و الربامج املتعلقة بالبنك

  :إدارة السكرتارية- أ

من مهامها تسهيل أعمال املدير، الذي بدوره يتدخل يف  شؤون سريها وتنظيمها، كما تقوم 
الء الذين قدموا طلبات للحصول على القروض واالتصال بالعمالء عند احلاجة، واستقبال باستقبال العم

  .الربيد واملكاملات اهلاتفية

  .يقوم مبساعدة املدير يف أداء مهامه ، وخيلفه يف حالة غيابه:  نائب املدير-ب

  :تضم قسمني: مصلحة  اإلدارة-1-3-2-2

ستخدمني مثل وضع األجور والعالوات وتنظيم وهو قسم يهتم بشؤون امل :قسم املستخدمني - أ
  .اخل...اإلجازات و إعداد احلوافز اخلاصة م، كما تقوم بتسجيل الغيابات واملخالفات، 

  :قسم املنازعات القانونية-ب
يقوم هذا القسم مبساعدة البنك من الناحية القانونية وكذا متابعة احلاالت املتنازع فيها،  ودراسة 

بات حتصيل احلقوق، وتعني احملامني الذين يقومون بتمثيل البنك أمام احملاكم ، ومتابعة الشكاوي،  وطل
  .تنفيذ احلكم بعد إصداره

                                                
 .- وكالة بسكرة–ءا على املعطيات املقدمة لتا من القرض الشعيب اجلزائري بنا *
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  :مصلحة القروض-1-3-2-3
وتقوم هذه املصلحة بتنفيذ اإلجراءات والتعليمات املتعلقة بشؤون القرض وفقا للمبادئ املعتمدة من 

عمالء والبث يف طلبام، و إعداد املذكرات الالزمة ،كما تضم هذه قبل اإلدارة، وتقوم أيضا باستقبال ال
املصلحة كل من أمانة االلتزامات و خلية تسمى خبلية الدراسات والتحاليل، حيث تقوم هذه األخرية 
بدراسة طلبات القروض ، مع العلم أن الوكالة ال تقدم املوافقة املباشرة على منح القرض ، بل أا تقوم 

ملفات القروض املقبولة مبدئيا إىل الفرع املتواجد بوالية باتنة ليمنح املوافقة النهائية بإعطاء القرض بتحويل 
ج ، وإال فإن امللف يتم حتويله إىل املديرية د 400.000للمؤسسة املعنية،شرط   أن ال تتعدى قيمة القرض 

على األقل شهرا كامال ، أما إذا مت  تتطلب دراسة ملف قرض على مستوى الوكالة.العامة باجلزائر العاصمة
كما تقوم اخللية مبتابعة .  *أشهر 6حتويل امللف إىل الفرع واملديرية العامة فإن دراسة امللف تتطلب أكثر من 

  .مراحل اليت مير ا القروض حىت حتصيله يف حدود القوانني امللزمة

  :مصلحة التجارة اخلارجية-1-3-2-4
ة الوسيط بني املتعاملني اجلزائريني واألجانب ، يف  عمليات البيع أو الشراء تعترب هذه املصلحة مبثاب

اإلقامة،    ( ، وتقوم هذه املصلحة بالتحويالت إىل اخلارج و عمليات التوطني)استرياد ، تصدير(
domiciliation  (لى املصريف وفتح االعتمادات املستندية  للعمليات املتعلقة بالتجارة اخلارجية، و هي ع

  .اتصال دائم مع املراسلني باخلارج 
قسم التحويالت احلرة واملباشرة،قسم القبض املستندي واالعتماد :ويضم ثالثة أقسام 

  .املستندي،قسم تسري العقود

  :وهي بدورها تنقسم إىل قسمني :مصلحة الصندوق-1-3-2-5

  : قسم الودائع -أ 
عها، متابعة كل  اإلجراءات املتعلقة بفتح ويقوم باستالم طلبات فتح حسابات الودائع وحتدد نو

احلسابات والتأكد من توفري مجيع الشروط القانونية ومتابعة عمليات إيداع والسحب من احلساب لصاحل 
  .املودعني

  : قسم الدفع والقبض -ب

                                                
 .حسب تصرحيات أحد موظفي القرض الشعيب اجلزائري *
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ويسمى أيضا الشباك ويقوم بقبض ودفع املبالغ النقدية لكافة أنواع العمالت، وتقوم أيضا بإعداد 
  .حركة النقد وتسجيلها والعمل على تطبيق األنظمة واإلجراءات املعتمدة من طرف املدير جرد
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  :وتضم قسمني :مصلحة احملاسبة واملراقبة-1-3-2-6
  : قسم احملاسبة- أ

وتقوم بتسجيل مجيع العمليات اليومية اليت يقوم ا البنك يف مجيع أقسامه ويقوم أيضا بإعداد 
ليلها واملراجعة الدقيقة حلسابات البنك، كما يشرف على النفقات العامة يف الوكالة، امليزانيات اخلتامية وحت

  .ومتابعة عقود الصيانة والتأمني وتوزيع التكاليف
  : قسم املراقبة-ب

ويقوم باملراقبة الداخلية لعملية التسيري ومدى تطبيق القوانني الداخلية للبنك كما تقوم بتنسيق بني 
تطبيق السياسة اإلدارية املتبعة، كما تساعد املدير يف اختاذ القرارات من خالل التقارير  املصاحل، واحلث على

اليت توجه إليه عن مدى انتظام ودقة البنك، و مدى وجود املشاكل اإلدارية، وكل هذا يتم عن طريق 
  .مراقبة دورية منتظمة من اجل  حتقيق سياسة وأهداف البنك
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  .اهليكل التنظيمي لوكالة القرض الشعيب اجلزائري بسكرة) 9( الشكل رقم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

 مديــر الوكالــة

 األمانــة

مصلحة التسيري 
 اإلداري

 قسم املستخدمني

قسم املنازعات 
 والشؤون القانونية

 مصلحة الصندوق

 قسم الودائع

 قسم الدفع والقبض

 مصلحة القروض

خلية الدراسات و 
 التحليل والتعهدات

مصلحة احملاسبة 
 واملراقبة

 قسم احملاسبة

 قسـم املراقبـة

مصلحة التجارة 
 اخلارجية

 .رةـري بسكـي اجلزائـرض الشعبـة القـق من وكالـوثائ: املصـدر
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  :-  وكالة بسكرة -موارد القرض الشعيب اجلزائري -1-4

أنواعا متعددة من اإليداعات دف جذب اكرب عدد ممكن من املودعني وزيادة  CPAيعرض 
  ).01(امللحق ( .موارده

   :)الودائع(اإليداعات -

  :عبارة عن األموال اليت توضع حتت تصرف البنك وتأخذ عدة أشكال ميكن أن حنصرها يف

   Dépôt a vue ودائع حتت الطلب -1-4-1

  le compte courantاحلساب اجلاري - أ
ح يتلقى هذا احلساب كل عمليات الدفع والسحب والعمليات ذات الطابع التجاري، يفت

  .لألشخاص الطبيعيني و املعنويني وميكن أن يكون مدينا، وهو ال يدر فوائد لصاحبه

  le compte chèque حساب الشيكات -ب
، وجيري )خاصة األجراء منهم( يعترب هو اآلخر جزء من وسائل الدفع يفتح لألشخاص الطبيعيني

قوم بالعمليات التجارية ، وال التعامل به يف أي وقت دون إشعار مسبق للبنك، وهو حساب جاري ال ي
يدر فوائد لصاحبه، أما إذا استخدمه صاحبه يف العمليات التجارية فإن البنك يف حالة تنبهه لألمر ، يطلب 
من عميله فتح حساب جاري، ألن استخدام هذا احلساب لغرض املعامالت التجارية خمالف للقانون ، ألنه 

االحتفاظ حبساب الشيكات إىل جانب احلساب اجلاري شرط أن  ال خيضع ملراقبة مصلحة الضرائب، وميكنه
  .يستخدمهما يف حدود ما يسمح به القانون

   :دفتر االدخار البنكي -ج

عبارة عن ودائع ميكن لصاحبها أن يسحب منها يف أي وقت، ولكن طبيعة األفراد جتعلهم ال 
ة عن احتياجام ، تفرض عليها سعر يقبلون على السحب منها بشكل كبري ألا عادة تكون مبالغ زائد

  .فائدة متغري حسب السعر السائد يف السوق
للسنة ويفتح هذا احلساب لألشخاص الطبيعيني وهو حساب  %4.5، 2004بلغت يف بداية عام 

  .جاري قابل للدفع والسحب والتحويل

   :الودائع ألجل -2- 1-4
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مدة معينة يتفق عليها مسبقا مع البنك،  هي ودائع ال ميكن لصاحبها أن يسحب منها إال بعد مرور
  :سنويا، وتنقسم إىل) كحد أدىن %4.5(ومتنح عليها فوائد متغرية حسب املدة 

  :ودائع ألجل على شكل حساب-أ
هي تلك األموال اليت يكون املودع يف غري حاجة إليها ويودعها يف البنك، وهنا بإمكانه السحب 

اص جتعلهم ال يقدمون على السحب منها وتتراوح مدة إيداع هذه منها يف أي وقت، غري أن طبيعة األشخ
سنوات أما سعر الفائدة، املمنوح عليها فهو يتغري بتغري مدة اإليداع واحلد  10أشهر و  3األموال بني 

  .%4.5األدىن لسعر الفائدة 

   :سندات الصندوق -ب 

البنك من اجل  االستفادة من هي املبالغ النقدية الزائدة عن حاجة األفراد واليت تودع لدى 
عوائدها، وهنا يقوم البنك بتجميد قيمة هذه الودائع، وال ميكن للعميل السحب منها إال بعد مرور املدة  

ماليني دج، وتتراوح مدة  5دج واحلد األقصى  10.000املتفق عليها، ويكون احلد األدىن لقيمة السند هو 
لفائدة متغري بتغري مدة التجميد وتعترب هذه السندات سندات سنة وسعر ا 12أشهر و  3جتميدها ما بني 

  .قابلة للتفاوض، مبعىن انه ميكن تظهريها، وتكون السندات إما امسية أو حلاملها

  : CPA اخلدمات اإللكترونية  اليت يقدمها-1-5
 CPAو االتصال ، يعرض  اإلعالماليت تطورت مع تكنولوجيا  دف مواكبة احتياجات الزبائن

  :)01أنظر امللحق ( :اخلدمات االلكترونية التالية
  :la carte de retrait CPA cach بطاقة السحب-أ

، ويعترب أول بنك يستخدمها يف اجلزائر، 1990هذه البطاقة ألول مرة يف عام  CPAاستخدم 
دام ،باستخ)حيدد البنك سقفه األعلى( وتسمح هذه البطاقة حلاملها بسحب مبلغ نقدي معني أسبوعيا

اخل، وميكن السحب من كافة ...املوزعات اآللية املتواجدة يف عدة أماكن كمكاتب الربيد، املطارات
  :املوزعات اآللية لألوراق البنكية للشبكة النقدية املصرفية اليت تشترك فيها كل من البنوك التالية

BEA-BADR-BDL-CPA+CCP-EL BARAKA-CNEP  
  :ميكن أن يستفيد من هذه البطاقة و

  :أصحاب احلسابات بالدينار CPAعمالء -
  .إطارات وموظفي القطاع العام واخلاص*
  .أصحاب املهن احلرة *
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  .التجار*
 300، كما جيب على العميل أن حيتفظ مببلغ دج300تقدر تكلفة االستفادة من هذه البطاقة بـ 

  .من كل عام 31/12دج على األقل يف حسابه، وتنتهي صالحية هذه البطاقة يف 

  : la carte CPA visa international بطاقة فيزا الدولية-ب

متنح للعمالء أصحاب حسابات بالعملة الصعبة ويتم استخدامها خارج الوطن يف عمليات السحب 
، visa internationalوتسوية مدفوعات املشتريات من السلع واخلدمات من التجار املنتسبني لشبكة 

وعلى العميل بعد ثالثة اشهر من ) أورو30حوايل (فرنك فرنسي  200وتكلفة هذه البطاقة تقدر ب، 
فرنك  10.000دج بالعملة الوطنية وعلى  10.000االستفادة من هذه البطاقة أن حيافظ يف حسابه على 

  .كحد أدىن) أورو 1520أي حوايل (فرنسي

  :رطهاللمؤسسات الصغرية واملتوسطة والضمانات اليت يشت CCCPPPAAAمتويالت  :املبحث الثاين

  :التمويالت اليت يقدمها القرض الشعيب اجلزائري للمؤسسات الصغرية واملتوسطة-2-1
من املعروف أن البنوك توجه مواردها اليت تتحصل عليها إىل تقدميها لألشخاص واملؤسسات يف شكل      

             أنواعا خمتلفة من القروض لتمويل   -وكالة بسكرة –قروض، ويعرض القرض الشعيب اجلزائري 
املؤسسات الصغرية واملتوسطة ،وقبل أن نتعرض إىل هذه األنواع نشري فقط أن هذه  القروض ليست 
موجهة خصيصا لتمويل املؤسسات الصغرية و املتوسطة ، وإمنا أيضا متويل املؤسسات الكبرية ، ولكن نظرا 

، واجتاه هذه *مؤسسات  5ب لوجود عدد قليل من هذه املؤسسات على مستوى الوالية ، والذي يقدر
األخرية إىل التعامل مع البنوك األخرى، جعل من املؤسسات الصغرية واملتوسطة هي املستفيدة من هذه 
التمويالت، كما نوضح أيضا بأن  القرض الشعيب اجلزائري ال يقدم على متويل املشاريع الزراعية بل يوجه 

  .متويله إىل جمال التجارة والصناعة واخلدمات
تنقسم القروض اليت يقدمها القرض الشعيب اجلزائري حسب املدة إىل قروض قصرية األجل وقروض 

  .طويلة األجل، وحسب طبيعتها إىل قروض استغالل وقروض استثمار

  : تنقسم بدورها إىل : قروض االستغالل-2-1-1

  :)02أنظر امللحق ( :القروض املباشرة-2-1-1-1

                                                
 .بناءا على معطيات مديرية التخطيط و التهيئة العمرانية لوالية بسكرة *
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  : تسهيالت الصندوق- أ

 يوما15وللمؤسسة حق االستفادة من قيمته ملدة  هيل الصندوق خط قرض ميتد إىل سنة،يعترب  تس
يتحول حساب املؤسسة إىل مدين مث يعود دائنا، ليعود ويسحب  أنكل شهر، مبعىن أنه خالل شهر جيب 

مثال إذا  حتصلت مؤسسة ما على تسهيل صندوق بقيمة (قيمة القرض يف الشهر املوايل وهذا خالل سنة
يوما ، إعادته إىل حساا وليقوم بسحبه يف الشهر املوايل   15ـ ينة فإنه يتوجب عليها بعد سحب املبلغ بمع

من الشهر بل مبكن للمؤسسة أن تقوم بعملية السحب  األوىليوما  15، وليس شرطا أن يكون السحب يف 
يل، ألن مبدأ عمل تسهيل الصندوق املوا األسبوعالثالث ، لتسحبه يف  األسبوعيف األسبوع الثاين وتعيده يف 

–، ويتراوح سعر الفائدة الذي يفرضه القرض الشعيب اجلزائري ) يوما 15هو  إعادة  املبلغ إىل البنك ملدة 
و فيما يلي جدول يبني لنا قيمة تسهيالت الصندوق اليت استفادة .%9.75و  %9بني  -وكالة بسكرة

  :املؤسسات منها املؤسسات الصغرية واملتوسطة وعدد هذه

يبني قيمة تسهيالت الصندوق اليت استفادت منها املؤسسات الصغرية واملتوسطة خالل  ):21(جدول رقم 
2001-2002 -2003  :  

 2003 2002 2001 امــالع

 0 2 7 عدد املؤسسات 

 0 2000000 52300000 قيمة القرض

  .- وكالة بسكرة–لقرض الشعيب اجلزائري الطالبة بناءا على املعطيات احملصل عليها من ا إعدادمن :املصدر

نالحظ من خالل اجلدول أن تسهيالت الصندوق اليت قدمها البنك للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف 
اخنفاض ، سواء من حيث عدد املؤسسات املمولة أو قيمة التسهيالت ، ونشري هنا إىل أن البنك خالل عام 

فإن التسهيلني  2002أما يف عام .خابزهيل واحد إلحدى املتسهيالت صندوق ، وتس 6قدم للصيادلة  2001
  .كانا موجهني أيضا لصيدليتني

  : السحب على املكشوف-ب

يشبه املكشوف تسهيل الصندوق من حيث حتول حساب العميل إىل مدين وخيتلف عنه يف كون 
 %9أي يتراوح بني أن تسديد قيمة املكشوف تكون يف اية السنة ويفرض عليه البنك نفس سعر الفائدة 

وال يوجد له حد أقصى بل حيدده البنك على أساس رقم األعمال املصرح به لدى القرض  .%9.75و 
الشعيب اجلزائري ،والذي حيسب على أساس العمليات اليت قام ا من خالل البنك، ومينح يف العادة لتجار 

و فيما . اخل.…للمقاولني واملخابز حياناألاجلملة و الصيادلة، وكاالت توزيع األدوية،كما يقدم يف بعض 
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يلي جدول يبني لنا قيمة املكشوفات اليت استفادة منها املؤسسات الصغرية واملتوسطة وعدد هذه 
  :املؤسسات

  

  

يبني قيمة السحوبات على املكشوف اليت استفادت منها املؤسسات الصغرية واملتوسطة ): 22(جدول رقم 
  الوحدة د ج                : 2003-2002- 2001خالل 

 2003 2002 2001 العام
 10 5 0 عدد املؤسسات 

 24900000 18600000 0 قيمة القرض

  .- وكالة بسكرة–الطالبة بناءا على املعطيات احملصل عليها من القرض الشعيب اجلزائري  إعدادمن  :املصدر
ع، حيث قدم البنك يف قراءة أولية للجدول نالحظ أن قيمة وعدد  السحوبات على املكشوف يف ارتفا

ية، لسحوبات على املكشوف للصيادلة ، و مكشوف ملؤسسة تبيع األدوات الكهرومرت 3، 2002خالل عام 
فقد استفادت من السحب على املكشوف وكالتني لبيع  2003أما خالل عام .وآخر ملصنع بالستيك

  .ومصنع حليب ومصنع بالستيك طبيب،  األدوية،صيدليتني،  خمبزة، مؤسستني لبيع األدوات الكهرومرتلية،

   :قروض املوسم -ج

هي كما أشرنا هلا يف الشق النظري قروض متنح للعمالء الذين تتميز أنشطتهم باملومسية وتصل مدته 
  .%9.75و  %9إىل سنة وسعر الفائدة هو األخر يتراوح بني 

سات الصغرية واملتوسطة و فيما يلي جدول يبني لنا قيمة القروض املومسية اليت استفادة منها املؤس
  :وعدد هذه املؤسسات

يبني قيمة القروض املومسية اليت استفادت منها املؤسسات الصغرية واملتوسطة خالل  ):23(جدول رقم 
2001-2002 -2003  :  

  الوحدة د ج
 2003 2002 2001 امـالع

 1 1 2 عدد املؤسسات 

 30000000 5000000 7800000 قيمة القرض
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  .- سكرةبوكالة –الطالبة بناءا على املعطيات احملصل عليها من القرض الشعيب اجلزائري  دإعدامن :املصدر

قروض مومسية ، قدمها كلها ملصانع تكييف  4نالحظ من اجلدول أن البنك قدم خالل ثالث سنوات 
  . التمور

  

 

  : Mobilisation des droit a paiement MDAP تسبيق على وضعية املشروع -د

هذه القروض للمشروعات قيد التنفيذ مبعىن انه مت إجناز جزء منها وحيتاج صاحب  مينح البنك
املشروع إىل السيولة ليكمل إنشاء املشروع، وعليه أن حيضر وثيقة تبني ما مت إجنازه من املشروع، وجيب أن 

البلدية، قابض (توقع هذه الوثيقة من قبل كل من صاحب املشروع واملهندس، احملاسب املكلف بالتسديد 
كحد أقصى من قيمة ما مت إجنازه من املشروع، أما يف حالة  %80وتبلغ قيمة هذا القرض ) اخل...اخلزينة،

ما إذا مل يوقع عليها املهندس فإن القرض يعترب خطريا، ومينحه البنك  إذا كان العميل معروف لدى البنك، 
  .ولكن قيمة القرض تكون اقل من قيمته يف احلالة السابقة

  :  Le recipicé Warran تسبيق على السلع -ـھ

يف هذه  احلالة يقوم البنك بتقدمي قرض للعميل مقابل رهن بضائع ميتلكها، موجودة يف خمازن 
تلف، (الدولة، ومبلغ القرض يكون اقل من قيمة البضاعة تفاديا لإلخطار اليت قد تتعرض هلا البضاعة 

ية العميل تبقى يف حوزة البنك حىت يضمن حقه يف البضاعة اليت تثبت ملك Warranووثيقة ) اخل…تقادم
-9سعر الفائدة حمصور بني (ألن العميل ال ميكنه أن خيرج البضاعة من املخازن  إال بوجود هذه الوثيقة 

9.75%.(  

  : تسبيق على الفواتري -و

بل تاريخ بتسديد قيمة الفواتري للبائع بدال من املشتري ق) CPA(يف هذه احلالة يقوم البنك 
االستحقاق مقابل سعر فائدة متغري حسب املدة الفاصلة بني تاريخ االستحقاق وتاريخ التسبيق، ويشترط أن 

من قبل اجلهة املشترية و اليت تكون يف معظم احلاالت هيئة إدارية ) Viser(تكون هذه الفواتري مؤكدة 
خالل السنوات الثالثة املاضية  البنك ولقد قدم .إخل…تابعة للدولة كاملدارس واجلامعات، والبلديات 
  .ج د 500000بقيمة  تسبيق على الفواتري ألحد مصانع تكييف التمور
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  : تسبيقات على السندات -ي

يقدم البنك هذا التسبيق سواء على السندات حلاملها أو السندات االمسية، وتكون قيمة القرض أقل 
ك ليضمن هذا األخري تسديد قيمة التسبيق، وتفرض من قيمة السند، ويقدم العميل السندات كرهن للبن

و فيما يلي .سعر فائدة خيتلف باختالف املدة  الفاصلة بينتاريخ منح التسبيق وتاريخ استحقاق السندات
جدول يبني لنا قيمة التسبيقات على السندات اليت استفادة منها املؤسسات الصغرية واملتوسطة وعدد هذه 

  :املؤسسات

يبني قيمة التسبيقات على السندات  اليت استفادت منها املؤسسات الصغرية واملتوسطة  ):24(جدول رقم 
  :  2003-2002- 2001خالل 

 2003 2002 2001 عامــال

 2 0 0 عدد املؤسسات 

 6000000 0 0 رضـقيمة الق

  .-وكالة يسكرة–الطالبة بناءا على املعطيات احملصل عليها من القرض الشعيب اجلزائري  إعدادمن :املصدر
تسبقني على السندات ، ونشر هنا إىل أما كانا موجهني   2003عاممن اجلدول نالحظ أن البنك قدم خالل 

  .لوكالة بيع األدوية ومؤسسة لبيع األدوات الكهرومرتلية

  :)02أنظر امللحق ( :تنقسم إىل : القروض باإلمضاء-2-1-1-2

  :إىل األخرىهي وتنقسم  تسبيقات على الصفقات العمومية - أ

  : كفالة االكتتاب-

من قيمة املشروع كحد  %1يشرط على املشاركني يف مناقصة ما، إحضار كفالة من البنك بقيمة  
أدىن، ويف حالة خسارة املناقصة فإنه جيب على العميل إحضار وثيقة رفع اليد من البنك، لرفع احلجز على 

، وتصل مدة الكفالة إىل أشهراملبلغ احملجوز كل ثالثة من قيمة  %0.25املبلغ، وحيصل البنك على نسبة 
وميكن أن تكون قيمتها مناصفة بني البنك واملؤسسة، لكن يف هذه احلالة حيصل البنك على فائدة تقدر .عام

ويف حالة فوز املؤسسة باملناقصة مث تتخلى عنها فإا ال تتمكن من استرجاع  من قيمة مسامهته، 0.5%
فيما يلي جدول يبني لنا قيمة الكفاالت اليت استفادة منها املؤسسات الصغرية واملتوسطة و . قيمة الكفالة

  :وعدد هذه املؤسسات
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-2001يبني قيمة الكفاالت اليت استفادت منها املؤسسات الصغرية واملتوسطة خالل  ):25(جدول رقم 
2002-2003  :  

 2003 2002 2001 العام

 2 3 5 عدد املؤسسات 

 3000000 4500000 33800000 قيمة القرض

  .- وكالة يسكرة–الطالبة بناءا على املعطيات احملصل عليها من القرض الشعيب اجلزائري  إعدادمن :املصدر

تشري األرقام الواردة يف اجلدول إىل أن عدد وقيمة الكفاالت اليت قدمها البنك للمؤسسات الصغرية 
  .االت موجهة ألصحاب مؤسسات البناءواملتوسطة يف اخنفاض ، حيث كانت جل هذه الكف

   :كفالة اقتطاع الضمان -ب      

تشترط اهليئة صاحبة املشروع عند اية أشغال املشروع على منفذ املشروع إحضار كفالة من 
البنك، وتسمى هذه الكفالة كفالة اقتطاع الضمان ألا موجهة لتغطية العيوب اليت قد تظهر على املشروع 

من قيمة  %5شغال منه وتسليمه إىل اهليئة صاحبة املشروع، وتصل مدا إىل عام وقيمتها بعد انتهاء األ
كل ثالثة أشهر، وعلى املستفيد من  %0.25املشروع ،وحيصل البنك يف املقابل على فائدة تقدر بـ 

املشروع من البنك بعد عام يف حالة مل تظهر عيوب يف ) La main lever(الكفالة إحضار وثيقة رفع اليد 
  .اليت تعهد ا لكفالة املشروع %5أما يف حالة العكس فإن البنك يدفع قيمة 

   :كفالة حسن التنفيذ -ج
مينح البنك هذه الكفالة لضمان بدء املؤسسة يف تنفيذ الشروع وفق املعايري املتفق عليها ، مدا 

  .من قيمة الشروع %5تصل إىل سنة وقيمتها 

   :الضمان االحتياطي-د

التزام من قبل البنك يضمن به عميله بأنه سيسدد قيمة األوراق التجارية لطرف آخر، مثال هو 
كمبيالة (قام بعملية جتارية مع زبون يف بنك آخر ومتت العملية بينهما بأوراق جتارية  CPAزبون عند 

من  %10لعميلة قرض بنسبة  CPAضمان احتياطي، هنا يقدم   CPAويشترط البائع على زبون ) مثال
من قيمة  %2.5قيمة الكمبيالة اليت يشترط فيها أن تكون مؤكدة، ويفرض البنك سعر فائدة يقدر  بـ 

الكمبيالة يف حالة عدم  جتميد املبلغ، ويف حالة جتميد املبلغ يكون سعر الفائدة اقل من ذلك وخيتلف 
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ة اليت استفادة منها املؤسسات و فيما يلي جدول يبني لنا قيمة الضمانات االحتياطي.باختالف قيمة الضمان
  :الصغرية واملتوسطة وعدد هذه املؤسسات

يبني قيمة الضمانات االحتياطية اليت استفادت منها املؤسسات الصغرية واملتوسطة  ):26(جدول رقم 
  :  2003-2002- 2001خالل 

 2003 2002 2001 العام
 2 0 0 عدد املؤسسات 

 60000000 0 0 قيمة القرض

  .- وكالة يسكرة–الطالبة بناءا على املعطيات احملصل عليها من القرض الشعيب اجلزائري  إعداد من:املصدر

يف حني قدم يف  2002-2001عاميبني لنا اجلدول أن البنك مل يقدم أية ضمانات احتياطية خالل 
  .ملؤسستني لبيع األدوات الكهرومرتلية ضمانني 2003عام 

  :القرض املستندي -ـ ھ
بالوفاء بالتزامات املؤسسة املستوردة  –وكالة بسكرة –لة يقوم القرض الشعيب اجلزائري يف هذه احلا

و فيما يلي جدول يبني لنا %.9.75و%9اجتاه املؤسسة املصدرة ، ويفرض البنك سعر فائدة يتراوح بني
  :هادقيمة القروض املستندية اليت استفادة منها املؤسسات الصغرية واملتوسطة وعد

يبني قيمة االعتمادات املستندية اليت استفادت منها املؤسسات الصغرية واملتوسطة خالل  ):27(جدول رقم 
2001-2002 -2003  :  

 2003 2002 2001 امــالع

 2 2 1 عدد املؤسسات 

 14400000 34250000 200000000 قيمة القرض

  .- وكالة يسكرة–شعيب اجلزائري الطالبة بناءا على املعطيات احملصل عليها من القرض ال إعدادمن :املصدر

نستخلص من اجلدول أعاله أن قيمة االعتمادات املستندية اليت قدمها البنك عرفت اخنفاضا ملحوظا 
من حيث القيمة رغم ارتفاع عدد املؤسسات املستفيدة من هذا القرض يف السنتني  2001مقارنة مع عام 

االعتماد إحدى مؤسسات االسترياد والتصدير ، ويف عام استفادت من  2001املواليتني، ونشري أنه خالل عام 
قدم البنك االعتماد ملصنع  2003استفاد من االعتماد طبيب ومؤسسة لصناعة الرخام، أما يف عام   2002

 .حليب ومصنع أجور

  ):03انظر امللحق ( :قروض االستثمار -2-1-2
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جتديد آالت ومعدات  أوجديدة هي القروض املوجهة أو اليت تستخدم يف متويل إنشاء مشاريع 
 :لتقوم املؤسسة بتوسيع نشاطها وتنقسم إىل أو، اإلنتاج

  : قروض متوسطة األجل - أ
سنوات حسب حجم املشروع او قيمة القروض املمنوحة  حسب  7إىل  2متتد فترة منح هذه القروض بني 

  .للمشروع املردودية املتوقعة

  : قروض طويلة األجل -ب

سنة ومتنح ايضا حسب حجم املشروع، وتكون  20سنوات و  7لقروض بني تتراوح مدة هذه ا
  .اخل...موجهة لتمويل املشاريع الضخمة مثل بناء السدود

فإا تفرض على  %7من قيمة القرض بالنسبة لـ  %8إىل  7فائدة تتراوح بني  CPAيقرض 
اليت استفادة منها  االستثمارحجم قروض  و فيما يلي جدول يبني لنا .APSIاملشاريع املقدمة يف إطار 

  :املؤسسات الصغرية واملتوسطة 
يبني حجم قروض االستثمار اليت استفادت منها املؤسسات الصغرية واملتوسطة خالل :)28(جدول رقم 

2001-2002 -2003  :  
  

2001 2002 2003 
شاط ن

 املؤسسة
 املبلغ

نشاط 
 املؤسسة

 املبلغ
  نشاط 
 املؤسسة

 املبلغ

ــنع  16500000 مؤسسة نقل مصـ
 تكيف متور 

 73900000 مصنع حليب 8000000

 1300000 مصنع حليب 200000000 مصنع أجور 1500000 مؤسسة نقل 

ــنع    مصـ
 بالستيك

 50000000 مؤسسة بناء 10000000

ــنع    مصـ
 تكييف متور

مصنع تكييـف   40000000
 متور

500000 

 490000 طبيب 2000000 مؤسسة نقل  

مؤسســة   
لصـــناعة 

 1500000 طبيب 2000000
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 مالرخا
مصنع مياه   

 معدنية

60000000   

   88000000 مؤسسة بناء  

 127690000  410000000  18000000 اموع

  -سكرةبوكالة –من إعداد الطالبة بناءا على املعطيات احملصل عليها من القرض الشعيب اجلزائري :درـاملص

قدم قروض استثمار مببالغ - وكالة بسكرة–زائري نالحظ من خالل اجلدول أن القرض الشعيب اجل
مقارنة مع السنتني املتبقيتني ، وهذا نظرا لكون البنك أقدم يف هذه السنة على  2002ضخمة خالل عام 

  .مصانع تعمل يف جماالت خمتلفة ، وتعترب من أجنح املصانع على مستوى الوالية 5متويل 

  :شروط منح قروض االستثمار-2-1-2-1

  .من قيمة املشروع %30هم املؤسسة يف قيمة املشروع بنسبة أدناها أن تسا*
و التقنية ، والوثائق  اإلداريةتقدمي ملف كامل يستويف جل الوثائق اليت يطلبها البنك،واملتمثلة يف الوثائق *

  .االقتصادية املالية ،و أخريا الوثائق احملاسبية والضريبية
  %.100نسبة تغطية الضمانات للقروض تفوق تقدمي ضمانات تفوق قيمة القرض ، أي -
تأمني متعدد األخطار لكل الضمانات ، ألنه يف حالة وقوع حادث تتكفل مؤسسات التأمني بتعويض -

  .قيمة األضرار للبنك

  ):04انظر امللحق ( :الوثائق املكونة مللف قرض استثمار-2-1-2-2
  :إىل–الة بسكرة وك–تنقسم الوثائق اليت يطلبها القرض الشعيب اجلزائري 

  :تشمل ما يلي:اإلداريةالوثائق - أ
  .طلب خطي ممضي من الشخص طالب القرض أو ممثل املؤسسة-
  .وتصريح احلصول على االمتيازات الضريبية اليت تقدمها APSIوثيقة التسجيل لدى -
  .املعنويني لألشخاصبالنسبة  األساسينسخة من القانون -
  ). BOAL )bulletin officiel des annonce légalesنسخة من -
  .امللكية حملل املشروع أو اإلجيارنسخة من عقد -
  :الوثائق التقنية-ب
  .ناء بتصريح ال-
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  .تقدمي خمطط تنفيذ املشروع-
  .تقدمي دراسة جيولوجية بالنسبة لبعض املشاريع -
  :الوثائق االقتصادي واملالية -ج
  .اقتصادية للمشروعدراسة تقنية -
  .أو عقد جتاري ينب التجهيزات اليت مت شراؤها حمليا *ةالفواتري الشكلي-

  :بيةيالضر الوثائق احملاسبية و -د

  .امليزانيات الثالثة األخرية، وجدول حسابات النتائج لنفس السنوات-
  .امليزانية التقديرية وجدول حسابات النتائج التقديري خلمس سنوات األخرية-
بالنسبة للمؤسسات اليت بدأت نشاطها، و تصريح  أشهرمن ثالثة  الوثائق الضريبية وشبه الضريبية ألقل-

  .بالوجود للمؤسسات اليت يف طور اإلجناز
  .شهادة أداء املستحقات للصندوق الوطين للتأمينات االجتماعية و حوادث العمل  واألمراض املهنية-

 ملنح-كرةوكالة بس-اآلليات واإلجراءات اليت يتبعها القرض الشعيب اجلزائري-2-2-2-3
  :القروض

يقوم البنك بعد التأكد من أن امللف الذي تقدمت به املؤسسة الصغرية واملتوسطة كامل وحيتوي 
  :على مجيع الوثائق الضرورية يقوم ب

التأكد من صحة الوثائق املقدمة إليه، ومن مسعة املؤسسة طالبة القرض خاصة يف حالة كون املؤسسة -
  .عميل جديد لدى البنك

ل بباقي البنوك ملعرفة عالقة املؤسسة ا، وهل قدمت هلا قروض مل تسددها بعد أم أا قامت االتصا-
  .بتسديدها

القيام بدراسة اقتصادية للمشروع من خالل دراسة مردوديته، واألخطار اليت ميكن أن يتعرض هلا، وتأثريه -
  . على املنطقة وعلى االقتصاد الوطين

  .يف السوق القيام بدراسة حول املنافسة -
  .التأكد من قيمة الضمانات املقدمة-

وبعد االنتهاء من دراسة امللف ، يتخذ املدير ونائبه ومدير مصلحة القروض ، قرار منح القرض للمؤسسة أو عدم 
منحه ، وكما سبق وأن أشرنا يتم حتويل امللف إىل الفرع بوالية باتنة ، إلعادة دراسته واختاذ قرار منح القروض 

                                                
 .تورةشكلي مل يتم بعد تسديدهاهي فواتري نوضح قيمة أصل معني وكل ما ينغلق به ، وهي فا:الفواتري الشكلية  *
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د ج ، وإال فإن امللف يرسل إىل املديرية العامة بالعاصمة الختاذ  4000000نت قيمة القرض ال تتعدى إذا كا
  .القرار النهائي

  :على املؤسسات الصغرية و املتوسطة  CPA أنواع الضمانات اليت يشترطها -2-2

عادية  إن هذه القروض ليست موجهة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة بعينها، و إمنا هي ضمانات
يشترطها على املؤسسات الصغرية واملتوسطة، كما ميكن أن يشترطها على املؤسسات الكبرية يف حالة ما إذا  

  .تعامل معها، وختتلف هذه الضمانات باختالف نشاط املؤسسة، ونوعية القرض ومدته
عادة ضمانات  -وكالة بسكرة–القرض الشعيب اجلزائري بالنسبة لقروض االستغالل يطلب 

  .خصية أو رهن عقاري باإلضافة إىل تأمني متعدد األخطارش
ما بالنسبة لقروض االستثمار فإن البنك يطلب الرهن العقاري أو الرهن احليازي للمعدات واآلالت أ

باإلضافة إىل تأمني متعدد األخطار عن قيمة الرهن ، وقد يطلب يف بعض احلاالت إىل جانب الضمانات 
وكالة –عموما تنقسم الضمانات اليت يشترطها القرض الشعيب اجلزائري و. السابقة ضمانات شخصية

  :إىل-بسكرة
  : الضمانات الشخصية-2-2-1

يف هذه الصيغة يتدخل طرف ثالث يف العالقة اليت جتمع بني البنك واملؤسسة، وهذا الشخص هو 
العميل على السداد يف الكافل أو الضامن حيث يتعهد هذا األخري بتسديد قيمة القرض يف حالة عدم قدرة 

أن يكون شخصا معروفا ذو مسعة معروفة )  الطرف الثالث(تاريخ االستحقاق، ويشترط  يف هذا الطرف
  :فيما يتعلق مبركزه املايل وتنقسم الضمانات الشخصية إىل

  : الكفالة- أ

ى السداد يف هذه احلالة يضمن طرف ثالث املؤسسة بتنفيذ التزاماا يف حالة عدم قدرة املؤسسة عل
  .عند حلول تاريخ االستحقاق

  : كفالة الضمان االحتياطي-ب

يشبه الضمان الكفالة وخيتلف عنها يف كون الضمان يطبق فقط يف حالة الديون املرتبطة باألوراق 
  التجارية وتتمثل األوراق التجارية القابلة للضمان من قبل البنك كل من السند ألمر 

  .و الكمبيالة والشيكات

   :الضمانات احلقيقية-2-2-2
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على عكس الضمانات الشخصية فإن الضمانات احلقيقية تكون بضمان موجودات ملموسة، وهي 
تضم قائمة واسعة من السلع والعقارات والتجهيزات، وللبنك حق بيع هذه الضمانات يف حالة عجز العميل 

  :التالية األشكالعند السداد، وتأخذ الضمانات احلقيقية 

  : يازيالرهن احل - أ

  .ينقسم الرهن احليازي بدوره إىل الرهن احليازي للعتاد والرهن احليازي للمحل التجاري

  :الرهن احليازي للعتاد-
القرض للعميل على أساس أن يرهن األدوات واآلالت، ومعدات التجهيز له، و  هنا يقدم البنك 

عدات والتجهيزات، وعدم قابليتها للتلف، وان قيمتها ال تتعرض على البنك أن يتأكد من مالئمة هذه امل
للتغيري بفعل تغريات األسعار، ويتم تقيد عقد الرهن احليازي يف دار التسجيل والطابع، وكذا احملافظة 
العقارية التابعة هلها العقار، فمثال يسجل الرهن احليازي لشاحنة أو سيارة يف مصلحة تسجيل السيارات يف 

  .ية، وال جيوز للمدين أن يبيع األشياء املرهونة إال بعد أن يسدد قيمة القرضالوال
  .نشري هنا إىل أن السندات القابلة للتظهري تعترب ضمانات حقيقية للبنك

  : الرهن احليازي للمحل التجاري-

إلحازة من املعروف أن احملل التجاري يتكون من عدة عناصر منها عنوان احملل، اسم احملل، احلق يف ا
اخل ويقر القانون التجاري اجلزائري رهن احملل التجاري للبنوك، يتم تسجيل ...والزبائن والشهرة التجارية

  .هذا الرمز يف عقد لدى دار الطابع والتسجيل واملركز الوطين للسجل العقاري
ضمانات يشترط يف هذه ال -وكالة بسكرة–القرض الشعيب اجلزائري هنا إىل أن  اإلشارةوجتدر بنا 

الحظنا يف ملف قرض استثمار إلحدى : من قيمة القرض، مثال  %100أن تغطي قيمة القرض بنسبة تفوق 
من قرض استثمار  1999املؤسسات اليت تنشط يف جمال صناعة الرخام ، أن املؤسسة استفادة خالل عام 

ملؤسسة على أن يسدد من رأمسال ا %70د ج ، حيث ميثل هذا املبلغ  2064000إلنشاء املؤسسة بقيمة 
أي  %30يف حني بلغت مسامهة صاحب املؤسسة . 2002 سنوات أي خالل عام5القرض بعد 
  :دج، وقدمت املؤسسة مقابل احلصول على هذا القرض الضمانات التالية  884571.5

دج يضم جمموعة من اآلالت و التجهيزات وكذلك بعض سندات  2064000 رهن حيازي للعتاد بقيمة*
  .2064000 ق والبضاعة املوجودة يف احملل، إىل جانب تأمني متعدد األخطار بقيمة  دجالصندو

  .دج 2064000كفالة قيمتها *
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  .، مع تأمني متعدد األخطار %200نالحظ مما سبق أن تغطية القرض متت بنسبة 
دج يف شكل اعتماد  4240000استفادت نفس املؤسسة من قرض ثاين بقيمة  2002ويف عام 

أما عن .دج  2000000بقيمة  2007عامدج، وقرض استثمار يسدد يف  2240000بقيمة  مستندي
دج ، متثلت هذه الضمانات يف رهن عقاري بقيمة  4000000الضمانات اليت قدمتها فكانت بقيمة 

 %95دج إىل جانب رهن حيازي لآلالت بنفس القيمة ،أي أن قيمة الضمانات متثل تقريبا  2000000
  .، رغم أن املؤسسة قامت بتسديد القرض األول يف تاريخ استحقاقه من قيمة القرض

  
  
  
  
  

  ::للمؤسسات الصغرية واملتوسطةCPA  التحليل اإلحصائي لتمويل:املبحث الثالث

  :تطور عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف والية بسكرة- 3-1
-2002-2001سكرة خاللعدد املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف والية ب):29(جدول رقم        
2003:  

 2004 2003 2002 2001 امــالع
عدد املؤسسات 

 الصغرية واملتوسطة
2061 2781* 2168 2536** 

من إعداد الطالبة بناء على املعلومات املتحصل عليها من مقر وزارة املؤسسات الصغرية : املصدر
  .واملتوسطة والصناعات التقليدية باجلزائر العاصمة

والية على  48من حيث عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة من بني  36بسكرة املرتبة حتتل والية 
بعدد ) ***نسمة 588648(املستوى الوطين، وتعترب هذه املرتبة متواضعة خاصة إذا ما قارنا عدد السكان 

                                                
مؤسسة متوسطة اما عدد العمال فقد كان موزعا  22-مؤسسة صغرية 125 -ة مصغرةسمؤس 2636موزعة كمايلي  2002كانت املؤسسات الصغرية واملتوسطة خالل عام  *

  :كمايلي
  .5371املؤسسات املصغرة 

  .2401املؤسسات الصغرية  
 .عامل 9797مجايل اي يف اال. 2025املؤسسات املتوسطة 

 .2004مت احصاء عدد هذه املؤسسات حىت الثالثي الثاين من عام  **
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ي من اموع الكل %99.7املؤسسات يف هذه الوالية، علما بأن املؤسسات الصغرية واملتوسطة متثل 
  .للمؤسسات

مؤسسة صغرية  720مت إنشاء أكثر من  2002و  2001كما يبني لنا اجلدول انه بني عام 
مؤسسة صغرية ومتوسطة ،أي  613من  أكثراختفى من هذه املؤسسات  2003متوسطة، بينما يف عام 

ذه من املؤسسات املنشئة،وهذا نتيجة لضعف دراسات اجلدوى اليت يقوم ا أصحاب ه %85من  أكثر
املؤسسات ، سواء من حيث مردودية املشروع ،أو املوقع الذي مت اختياره إلنشاء املؤسسة ، أو دراسة 

 368مت إنشاء  2004إىل غاية الثالثي الثاين من عام  2003املنافسة على مستوى السوق،أما بني عام 
  .مؤسسة صغرية ومتوسطة

ء هذه املؤسسات خاصة املصغرة منها، إال إن هذه اإلحصائيات تدل على اإلقبال الكبري على إنشا
 .أن العوائق اليت تواجهها خاصة فيما يتعلق بالتمويل حتول دون انطالق هذه املؤسسات وبقائها

  

  :توزيع املؤسسات الصغرية واملتوسطة الصناعية يف والية بسكرة -3-2
- 2001: كرة لعامتوزيع املؤسسات الصغرية واملتوسطة الصناعية يف والية بس): 30(جدول رقم

2002-2003.  
  
 

2001 2002 2003 
عـدد 
 املؤسسات

عـدد  %
 املؤسسات

عـدد  %
 املؤسسات

% 

  مواد البناء
  الصناعات الغذائية

  النسيج والصناعات التقليدية
  ورق وخشب

  أدوات مدرسية
 خدمات

07  
10  
04  
03  
02  
02 

25   
 35.71     

14.28   
 10.71  

6.7  
6.7 

08  
12  
04  
03  
02  
02 

25.80   
38.71  
12.9  
9.68  
6.45   

   6.45  
 

09  
18  
04  
03  
03  
03 

22.5  
45                                                                 
10  
7.5  
7.5  
7.5 

 100 40 100 31 100 28 امـوع

ئة العمرانية ة بناء على املعطيات املتحصل عليها من مديرية التخطيط والتهيـداد الطالبـن إعـم:  املصدر
  لوالية بسكرة

                                                                                                                                                       
*** 1 www.ONS.dz 
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مؤسسة،  40حوايل   2003بلغ عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة الصناعية يف والية بسكرة عام 
 34(مؤسسات عمومية، أما باقي املؤسسات  6مؤسسة، منها  28حوايل  2001بعد ما كان عددها عام 

الزيادة تعود إىل زيادة عدد فهي تابعة للقطاع اخلاص، من خالل اجلدول نالحظ أن هذه ) مؤسسة
مؤسسة عام  18إىل  2001مؤسسات عام  10املؤسسات يف قطاع الصناعات الغذائية، الذي انتقل من 

، وهذا نظرا لوجود سوق واسعة ملثل هذه املنتجات، وكذلك توفر املادة األولية على مستوى الوالية 2003
عامل يف املؤسسات  1538عامل منهم  1896سات توظف هذه املؤس. اليت تزخر بإمكانات فالحية معتربة
  *الصغرية واملتوسطة الصناعية اخلاصة

  

  

  

  : CPA عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت موهلا-3-3
  :2003-2002- 2001: خالل CPAعدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت موهلا  ):31(جدول رقم

 2003 2002 2001 السنـة
 33 28 27 عدد املؤسسات
  .وكالة بسكرة CPAمن إعداد الطالبة، بناءا على املعطيات املقدمة من قبل أحد موظفي : املصدر

  

يف ارتفاع  CPAيتبني لنا من اجلدول أن عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة املمولة من قبل 
، إال أن نسبة 2003مؤسسة خالل  33، أصبحت 2001مؤسسة خالل عام  27مستمر فبعد أن كان 

زيادة تعترب ضعيفة، إذا ما قارناها  بنسبة زيادة عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الوالية خالل نفس ال
ارتفع عدد املؤسسات الصغرية  حيث 2002الفترة كما يوضحها اجلدول السابق ، خاصة خالل عام 

وكالة  –ائري يف حني أن عدد املؤسسات اليت موهلا القرض الشعيب اجلز مؤسسة 720واملتوسطة بـ 
يف نفس الفترة زادت مبؤسسة واحدة فقط، نتيجة لسياسة احلذر اليت يتبعها البنك يف منحه  -بسكرة

للقروض، وارتفاع قيمة الضمانات اليت يشترطها واليت ال تكون عادة يف متناول هذه املؤسسات، ولعل هذا 
ؤسسات الصغرية واملتوسطة يف السنة يعترب أحد األسباب اليت أدت إىل إغالق واختفاء عدد كبري من امل

  .التالية
                                                

 .DPATبناء على معطيات مديرية التهيئة والتخطيط العمراين لوالية بسكرة  اإلحصائيات *
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  :يف متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة حسب عدد املؤسسات CPA مسامهة-3-4
عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة املمولة خالل = يف متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة CPAمسامهة 
  . 200x 100نخالل عـدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف والية بسكرة /2000

  :يف متويل املؤسسات الصغرية و املتوسطة على مستوى والية بسكرة CPAيبني مسامهة ):32(جدول رقم
 2003 2002 2001 العــام

  عـدد م ص م املمولة
 CPAمن قبل 

27 28 33 

عدد م ص م يف والية 
 بسكرة

2061 2781 2168 

يف CPA نسبة مسامهة
 متويل م ص م

1.31 1.006 1.52 

  .من إعداد الطالبة بناءا على املعطيات السابقة: املصدر

يف متويل  املؤسسات الصغرية واملتوسطة،إىل جانب أا  CPAتبني لنا النتائج أعاله أن مسامهة 
،نتيجة الرتفاع عدد املؤسسات  2001مقارنة بعام  2002حمدودة جدا عرفت اخنفاضا ملحوظا يف عام 

مبؤسسة واحدة، بينما عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة املنشأة على مستوى   الصغرية واملتوسطة املمولة
  .مؤسسة 720الوالية ارتفع بـ 

فقد ارتفعت هذه النسبة ،وهذا نتيجة الرتفاع عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت  2003أما يف عام 
  .واملتوسطة من جهة أخرى قام البنك بتمويلها من جهة ،واختفاء عدد كبري من املؤسسات الصغرية

إن هذه املسامهة عموما تعترب ضعيفة بل أا تكاد تكون منعدمة،و لعل أهم أسباب ضعف هذه 
عن متويل قطاع الفالحة الذي يعترب عصب االقتصاد يف هذه الوالية، يف سؤالنا  CPAالنسبة هو إحجام 

هذا القطاع، كان جوام هو عدم تواجد ملوظفي البنك عن السبب الرئيسي لعدم إقدام البنك على متويل 
وكاالت للقرض الشعيب يف املناطق الريفية اليت تنتشر ا املساحات الفالحية، مثلما هو احلال بالنسبة لباقي 

الذي ينشط كثريا يف متويل هذا القطاع، والذي له  BADRالبنوك خاصة بنك الفالحة والتنمية الريفية 
  .ةعدة وكاالت عرب تراب الوالي

  :يف متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة الصناعية يف والية بسكرة CPAمسامهة -3-5
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عدد املؤسسات الصغرية =يف متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة الصناعية  CPAمسامهة 
عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة الصناعية يف والية بسكرة /2000ة نسواملتوسطة الصناعية املمولة خالل 

  . 2000x 100ل خال
يف متويل املؤسسات الصغرية و املتوسطة الصناعية على مستوى  CPAيبني مسامهة ):33(جدول رقم
  :والية بسكرة

 2003 2002 2001 امــالع
عدد م ص م الصناعية 

 CPAاملمولة من قبل 
2 6 7 

عدد م ص م الصناعية 
 يف والية بسكرة

29 31 40 

يف CPA نسبة مسامهة
 لصناعيةمتويل م ص م ا

6.86 19.35 17.5 

  .الطالبة بناءا على املعطيات السابقة إعدادمن : املصدر

يف - وكالة بسكرة- يف قراءة أولية للجدول أعاله نالحظ أن نسبة مسامهة القرض الشعيب اجلزائري
  .بثالثة أضعاف تقريبا 2002و  2001عام  ارتفعت بنيمتويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة الصناعية 

إال أن هذه النسبة . ترب هذه الزيادة إجيابية سواء بالنسبة للبنك أو املؤسسات الصغرية واملتوسطةتع
 2002مؤسسات عام  6، رغم ارتفاع عدد املؤسسات املمولة من %17.5إىل  2003اخنفضت يف عام 

من قبل  يعود هذا االخنفاض إىل عدم تناسب زيادة عدد املؤسسات املمولة ،2003مؤسسات عام  7إىل 
، حيث ارتفعت من 2003البنك، مقارنة بعدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة الصناعية اليت مت إنشاؤها عام 

  .مؤسسة صناعية 40إىل  31

  :يف متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة حسب املبالغ  CPAمسامهة  -3-6
-2001املبالغ خـالل   يف متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة حسب CPAمسامهة  )34(جدول رقم

2002-2003ٍ:  
  د جمليون : الوحدة

 العام
 القرض

2001 2002 2003 
 % املبالغ % املبالغ % املبالغ
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حجم القروض 
 الكلي

287.188 100 571.01 100 29.5461 100 

ــروض  القـ
 العقارية

3.764 1.31 59.644 10.45 17.411 5.9 

توزيع القروض 
املوجهــة ل م 

 ص م

283.424 98.69 511.366 89.55 278.05 94.1 

 4.08 12.06 2.9 16.516 4.04 11.594 تشغيل شباب 

ــروض  قــ
 استثمار 

180 6.27 410 71.8 127.69 43.22 

ــروض  قــ
 استغالل

253.830 88.38 84.85 14.85 138.3 46.8 

  .من إعداد الطالبة بناءا على املعلومات احملصل عليها من القرض الشعيب اجلزائري :درــاملص
وكالة –تشري األرقام الواردة يف اجلدول أعاله أن جل القروض اليت مبنحها القرض الشعيب اجلزائري 

املتبقية فهي  %10يف املتوسط ، أما  %90موجهة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ، بنسبة تفوق -بسكرة
أن القرض الشعيب  يعود  إىل كون) القروض العقارية(موجهة للقروض العقارية ، وسبب اخنفاض قيمتها

كما تعكس األرقام الواردة يف .فقط 2001 عامبدأ بتطبيق هذه الصيغة منذ –وكالة بسكرة –اجلزائري 
رغم أن عدد  2002-2001قروضا بقيم أكرب من عام  2002اجلدول أن البنك قدم خالل عام 

سات ، وهذا الفرق مؤس 5ـ ب 2002أكثر من عام  2003املؤسسات الصغرية املتوسطة املمولة يف عام 
وهذا له .20002راجع إىل قيمة قروض االستثمار اليت حتصلت عليها املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف عام 

أكثر من املؤسسات الصغرية واملتوسطة ألنه رغم املبالغ اليت خصصت هلا إال أن عدد  تأثري إجيايب على البنك
  ت الغري مستفيدة من التمويل املصريفاملؤسسات املستفيدة قليل مقارنة مع عدد املؤسسا

  : حسب قطاعات النشاط CPA املؤسسات الصغرية واملتوسطة املمولة من قبل-3-7
حسب قطاعات النشاط خالل  CPAاملؤسسات الصغرية واملتوسطة املمولة من قبل  ):35(جدول رقم

2001-2002-2003:  

 قطاع النشاط
2001 2002 2003 

عـدد 
 املؤسسات

عـدد  %
 ؤسساتامل

عـدد  %
 املؤسسات

% 



وكالة  -دراسة میدانیة للقرض الشعبي الجزائري               الفصل الرابع                   
 - بسكرة 

 147

  البناء واألشغال العمومية
  الصناعة
  الصحة
  النقل

  جتهيزات كهر ومرتلية
 أخرى

08  
02  
06  
02  
01  
08 

29.63  
7.4  

22.22  
7.4  
3.7  

29.63 

04  
06  
09  
02  
01  
06 

14.28   
  21.43  
  32.14  

   7.14   
   3.57  
  21.43 

06  
07  
08  
02  
04  
06 

18.18   
  21.21   
 24.24  
  6.06   
  12.12  
  18.18 

 100 33 100 28 100 27 امـوع

  - وكالة بسكرة-من إعداد الطالبة بناء على معطيات من القرض الشعيب اجلزائري: املصدر

يعترب قطاع الصحة ،األشغال العمومية ،الصناعة، القطاعات الرئيسية اليت قام القرض الشعيب 
  .اجلزائري بتمويلها خالل السنوات األخرية

بتمويلها خالل السنوات  CPAتل قطاع الصحة املرتبة األوىل من حيث عدد املؤسسات اليت قام حي
  ).04أنظر امللحق ( CPAالذي طبقه مؤخرا  * MEDUMالثالثة، وهذا نتيجة لربنامج 

  :حسب طبيعة القرض CPA توزيع القروض املقدمة من قبل -3-8
  :مؤسسات الصغربة واملتوسطة حسب طبيعة القرضلل CPA توزيع القروض اليت منحها):36(جدول رقم

 قطاع النشاطات
2001 2002 2003 

عـدد 
املؤسسات 

 املستفيدة

% 
عـدد 

املؤسسات 
 املستفيدة

% 
عـدد 

املؤسسات 
 املستفيدة

% 

  قرض االستثمار
  تشغيل الشباب
 قرض استغالل

02  
09  
16 

7.4  
33.34    
59.26 

08  
08  
13 

27.59   
27.59   

 44.82 

06  
08  
22 

16.67  
  22.22   
 61.11 

 100 36 100 29 100 27 امـوع

وكالة - من إعداد الطالبة بناءا على املعطيات  املتحصل عليها من القرض الشعيب اجلزائري : درـاملص
  -بسكرة

                                                
  :ويقدم هذا الربنامج قروض.،بيطري،طبيب أسنان، صيديل، مراكز األشعة الطبية،خمابر التحاليلطبيب عام أو خمتص: هذا الربنامج موجه إىل كل *
سنوات القتناء املعدات  وسعر الفائدة الفروض عليه يساوي السعر الرجعي الذي حيدده البنك  4سنوات مع إعفاء ملدة سنة عن السداد لشراء حمل، وقرض ملدة  6استثمار ملدة -

 .إليه نقطة واحدةاملركزي مضاف 
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مؤسسة مصغرة جديدة يف إطار دعم وتشغيل  25خالل ثالث سنوات يف إنشاء  CPAسامهت 
  .ANSEJالوطنية لدعم تشغيل الشباب الشباب بالتعاون مع الوكالة 

هلذه املؤسسات، نظرا للدعم الذي  CPAمما أدى إىل زيادة حجم قروض االستثمار اليت يقدمها 
 16) سنوات 3(كما قدمت للمؤسسات الصغرية واملتوسطة القائمة خالل نفس املدة .تقدمه هلا الدولة

قرض  16قدم قرضني استثمار مقابل  2001قرض استغالل فمثال يف سنة  51قرضا استثمار مقابل 
  .قرض استغالل 22قروض استثمار مقابل  8قدم  2003استغالل، ويف عام 

نستخلص مما سبق أن احتياجات املؤسسات الصغرية واملتوسطة تظهر سواء على مستوى دورة 
  .االستثمار أو دورة االستغالل إال أا حتتاج اكثر إىل التمويل قصري األجل

يف متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة، وكان  *هو البنك املتخصص CPAا سبق أن ذكرنا فيم
هذا السبب الرئيسي يف اختيارنا له للقيام ذه الدراسة، إال أن النتائج الضعيفة أو املسامهة الضعيفة اليت 

ليس  CPAراض أن توصلنا إليها فيما خيص مسامهته يف متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة، دفعتنا إىل افت
للتأكد من صحة هذا االفتراض قمنا باالتصال . البنك الوحيد الذي ميول املؤسسات الصغرية واملتوسطة

مبجموعة من البنوك املتواجدة يف والية بسكرة، ملعرفة هل أن هذه البنوك تقوم بتمويل املؤسسات الصغرية 
  واملتوسطة وما مدى مسامهتها؟

  :ية األخرى يف متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف والية بسكرةمسامهة البنوك العموم-3-9
  :BNAمسامهة البنك الوطين اجلزائري  - 3-9-1
 توزيع القروض املقدمة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة حسب عدد املؤسسات-3-9-1-1

  :املمولة
املؤسسات املمولة توزيع القروض املقدمة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة حسب عدد ): 37(جدول رقم
  :BNAمن طرف 

  العام
 املؤسسات

2001 2002 2003 

  مؤسسة مصغرة
  قرض مصغر-أ

  
27  

  
20  

  

0*  

                                                
 .إن هذا التخصص ختصص نظري *
 .قروضا مصغرة ألنه توقف عن العمل ذه الصيغة 2003مل مينح البنك خالل عام  *
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  تشغيل الشباب-ب
مؤسسات صغرية 

 ومتوسطة

02  
20  
 

0  
13 

0  
8 

 8 33 49 امـوع

  .سكرةببناءا على املعطيات احملصل عليها من البنك الوطين اجلزائري لوالية : املصدر

دول أن عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت موهلا البنك الوطين اجلزائري يف نالحظ من اجل
  .اخنفاض مستمر، وهذا نتيجة لتخلي البنك عن متويل هذه املؤسسات بطريقة القروض املصغرة
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  :يف متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف والية بسكرة BNA مسامهة
عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة املمولة خالل = ة واملتوسطةيف متويل املؤسسات الصغري  BNAمسامهة 

  .200x 100نعدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف والية بسكرة خالل /200ن

  :يف متويل املؤسسات الصغرية و املتوسطة على مستوى والية بسكرة BNAيبني مسامهة ):38(جدول رقم

 2003 2002 2001 امـالع
ن م عدد م ص م املمولة

 BNAقبل 
49 33 8 

عدد م ص م يف والية 
 بسكرة

2061 2781 2168 

يف  BNA نسبة مسامهة
 متويل م ص م

2.37 1.18 0.36 

  .الطالبة بناءا على املعطيات السابقة إعدادمن : املصدر

  :متويل البنك الوطين اجلزائري للمؤسسات الصغرية واملتوسطة باملبالغ-3-9-1-2
- 2001نك الوطين اجلزائري للمؤسسات الصغرية واملتوسطة باملبالغ خالل متويل الب ):39(جدول رقم

2002-2003:  
  دجمليون : الوحدة 

ام ـالع
 املؤسسات

2001 2002 2003 
 % املبالغ % املبالغ % املبالغ

  مؤسسات مصغرة-
  قرض مصغر-أ

  تشغيل الشباب-ب
مؤسسات صغرية -

 ومتوسطة

7.180759  
0.191890  

  
890 

0.80   
   0.021  
  99.17 

  
60.122  

  
11.57 

34.20     
65.8 

  
0  
0  

6.728 

  
  
  
100 

 100 6728000 100 17582200 100 897372649 امـوع

  .بناءا على املعطيات احملصل عليها من البنك الوطين اجلزائري لوالية بسكرة: املصدر
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وسطة،يف اخنفاض يف متويل املؤسسات الصغرية واملت BNAيبني لنا اجلدول السابق أن مسامهة 
مستمر سواء من حيث عدد املؤسسات، أو من حيث حجم القروض يف سؤالنا ملوظفي البنك عن سبب 
هذا االخنفاض أكدوا مجيعا أن السبب الرئيسي هو النقص يف  عدد املوظفني على مستوى البنك، الن تقدمي 

ال يسمح بتقدمي عدد كبري من  قرض ألي مؤسسة يتطلب دراسة مالية ومتابعة ميدانية، وعدد  املوظفني
هي قروض ) 2003-2002-2001(القروض، إضافة إيل أن جل القروض املقدمة خالل هذه السنوات 

  .استغالل موجهة لزبائن البنك املعروفني مند مدة طويلة ألن مثل هذه القروض ال تتطلب دراسة معمقة 

  :BEA مسامهة البنك اخلارجي اجلزائري- 3-9-2
  :ارجي اجلزائري بتمويلقام البنك اخل

  .مؤسسة صغرية ومتوسطة 29منها  2001مؤسسة عام  30-
  .مؤسسة صغرية ومتوسطة 29منها  2001مؤسسة عام  30-
  .مؤسسة صغرية ومتوسطة 41منها  2003مؤسسة عام  42-
  :BEA توزيع املؤسسات الصغرية واملتوسطة املمولة من قبل-3-9-2-1

- 2001خالل  BEAؤسسات الصغرية واملتوسطة املمولة من قبل توزيع عدد امل ):40(جدول رقم 
2002-2003:  

  امـالع
 اتـاملؤسس

2001 2002 2003 

  مؤسسة مصغرة-
  )تشغيل الشباب(
 مؤسسات صغرية و-

  .متوسطة
 مؤسسات التصدير و-

 االسترياد

07  
  
02  
  
20 

07  
  
02  
  
20 

06  
  
06  
  
30 

 42 29 29 امـوع

  .BEAناءا على املعطيات املتحصل عليها من من إعداد الطالبة ب: املصدر
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تشري اإلحصائيات الواردة يف اجلدول أعاله إىل أن عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت موهلا 
مؤسسة، وهذا ناتج عن ارتفاع عدد  42إىل  2003البنك اخلارجي اجلزائري يف ارتفاع حيث وصلت عام 

  .2002- 2001رنة بعام مؤسسات مقا 10وتصدير بـ  مؤسسات استرياد

  :يف متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف والية بسكرة BEA مسامهة
عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة املمولة خالل = يف متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة BEAمسامهة 

  . 200x 100نعدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف والية بسكرة خالل /200ن
  :يف متويل املؤسسات الصغرية و املتوسطة على مستوى والية بسكرة BEAيبني مسامهة ):41(جدول رقم

 2003 2002 2001 ـامالع
من  عدد م ص م املمولة

 BEAقبل 
29 29 42 

عدد م ص م يف والية 
 بسكرة

2061 2781 2168 

يف  BEA  نسبة مسامهة
 متويل م ص م

1.4 1.04 1.9 

  .على املعطيات السابقةالطالبة بناءا  إعدادمن : املصدر

يعترب البنك اخلارجي اجلزائري من بني البنوك اليت قمنا باالتصال ا، البنك الوحيد الذي قام 
بتمويل املؤسسات الكبرية على مستوى الوالية،حيث قام بتمويل ثالث مؤسسات كبرية خالل فترة 

التجارة اخلارجية ،أي متويل عمليات الدراسة، والبنك اخلارجي اجلزائري يقوم بالدرجة األويل بتمويل 
مؤسسة استرياد  20االسترياد والتصدير ، وحتتل هذه األخرية مركز الصادرة يف أنشطته حيث قام بتمويل 

، ونشري أن معظم املؤسسات الصغرية 2003مؤسسة خالل  30 و 2002- 2001وتصدير خالل 
  .ور واملتوسطة اليت تقوم بعمليات التصدير تعمل يف قطاع التم

سنوات ، وقام  3مؤسسة مصغرة خالل  20كما يبني لنا اجلدول أعاله  فإن البنك ساهم يف إنشاء 
كما أن مسامهة البنك .مؤسسات صغرية ومتوسطة تعمل خارج قطاع االسترياد والتصدير 10بتمويل 

كغريها من  2002اخلارجي اجلزائري لوالية بسكرة يف متول املؤسسات الصغرية واملتوسطة تأثرت يف سنة 
كما ننوه أن معظم . البنوك األخرى بسبب ارتفاع عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة املنشأة خالله

    .القروض اليت قدمها البنك هلذه املؤسسات هي قروض استغالل 
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  :يف متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة BDL احمللية التنمية بنك مسامهة -3-9-3
- 2001 ؤسسات الصغرية واملتوسطة املمولة من قبل بنك التنمية احمللية خاللعدد امل): 42(جدول رقم

2002-2003:  
 2001 2002 2003 

  مؤسسات مصغـرة
 مؤسسة صغرية ومتوسطة

03  
07 

01  
07 

04  
04 

 08 06 10 امـوع

  .BDLمن إعداد الطالبة بناءا على املعطيات احملصل عليها من : املصدر

منخفض إذا ما  BDLأن عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت ميوهلا نالحظ من خالل اجلدول 
  .قارناه بعدد املؤسسات اليت مولتها باقي البنوك اليت قمنا باالتصال ا

  :يف  متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف والية بسكرة BDL مسامهة بنك التنمية احمللية-
عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة املمولة خالل = ملتوسطةيف متويل املؤسسات الصغرية وا BDLمسامهة 

  .200x 100نعدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف والية بسكرة خالل /200ن

  :يف متويل املؤسسات الصغرية و املتوسطة على مستوى والية بسكرة BDLيبني مسامهة :)43(جدول رقم
 2003 2002 2001 امــالع

ل من قب عدد م ص م املمولة
BDL 

10 06 08 

عدد م ص م يف والية 
 بسكرة

2061 2781 2168 

يف     BDL  نسبة مسامهة
 متويل م ص م

0.48 0.21 0.36 

  .الطالبة بناءا على املعطيات السابقة إعدادمن  :املصدر

من اجلدول نالحظ أن عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت قام بنك التنمية احمللية بتمويلها يف 
مؤسسات يف عام  6، مث أصبحت 2001مؤسسات يف عام  10وات األخرية يف اخنفاض حيث كانت السن

يف استفسارنا عن هذا االخنفاض وكذلك عن العدد . مؤسسات 10 إىل 2003، وارتفع يف عام 2002
بنك ، علما انه ال ميول املؤسسات الكبرية  الBDLاملتواضع للمؤسسات الصغرية واملتوسطة املمولة من قبل 
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قام بتقدمي عدد كبري من القروض هلذه املؤسسات خالل السنوات  BDLكان تفسري موظفي البنك أن 
مؤسسة يف  24، إال أن نسبة استرجاع هذه القروض منخفضة جدا فأكثر من 2000املاضية خاصة يف عام 

يل متويل جماالت عدم متويل هذه املؤسسات، وتفض إىلمنازعات مع البنك، وهذا السبب الذي دفع بالبنك 
أخرى، تكون فيها درجة استرجاع القروض مضمونة بنسبة اكرب، لذا أقدم البنك على متويل قطاع السكن، 

  .  قرض سكن 94فقد قام هذا البنك خالل ثالث سنوات السابقة بتقدمي أكثر من 

  :املسامهة اإلمجالية للبنوك  يف متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة -9-4- 3

  :النسبة اإلمجالية ملسامهة  البنوك يف متويل املؤسسات الصغرية و املتوسطة: )44(قمجدول ر

  امـالع
 كـالبن

2001 2002 2003 

 1.52 1.06 1.31 القرض الشعيب اجلزائري

 0.36 1.18 2.37 البنك الوطين اجلزائري

 1.9 1.04 1.4 البنك اخلارجي اجلزائري

 0.36 0.21 0.48 بنك التنمية احمللية

 4.14 3.49 5.56 اموع

  .من إعداد الطالبة بناءا على النتائج السابقة: املصدر

نالحظ من النتائج احملصل عليها أن مسامهة البنوك يف متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة من 
أا بعيدة عن نسبة  إىل إضافةحيث عدد املؤسسات اليت استفادت من القروض مسامهة متواضعة جدا ، 

، %19يف متويل املؤسسات  الصغرية واملتوسطة  على املستوى الوطين واملقدرة ب *امهة البنوك العموميةمس
، ولكن كما 2002ارتفعت  مقارنة بعام  2003جانب أن هذه النسبة يف اخنفاض  رغم أا يف عام  إىل

نوك وإمنا  نتيجة حلجم رأينا فإن هذه الزيادة ليست نتيجة الرتفاع عدد املؤسسات املمولة من قبل الب
هذه  أن،كما  2003االغالقات  اليت عرفها قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الوالية خالل عام 

فعدد املؤسسات  .النسبة تأثرت كثريا باخنفاض عدد املؤسسات اليت قام البنك الوطين اجلزائري بتمويلها
فاق  سنويا، بينما العدد اإلمجايل هلامؤسسة  100صل الصغرية واملتوسطة املمولة من قبل هذه البنوك ال ي

مؤسسة والسبب يف هذا الفرق هو العالقة السيئة اليت تربط بني هذه املؤسسات والبنوك ألن هذه  2000

                                                
 .يف متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة على املستوى الوطين CPA-BNA-BDL-BADR-CRMAمسامهة كل من  *
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يف  ع ليس هلا جدوى اقتصادية وال حتقق مردودية لذا فهي حريصة األخرية ترى بان املؤسسات تقدم مشاري
يها تقدمي ضمانات ضخمة ليست يف حوزة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اغلب التعامل معها وتفرض عل

معاجلة ملفات طلبات اىل جانب البريوقراطية املنتشرة يف هذه البنوك واليت اثرت سلبا على سرعة  األحيان
  .كالقروض مما جعل املؤسسات الصغرية واملتوسطة تفضل احلصول على التمويل من مصادر اخرى غري البنو



وكالة  -دراسة میدانیة للقرض الشعبي الجزائري               الفصل الرابع                   
 - بسكرة 

 156

  : نتائج الدراسة

بعد دراستنا للتمويل املصريف للمؤسسات الصغرية واملتوسطة من الناحية النظرية ، وتطبيقه على 
واتصالنا مبجموعة من البنوك املتواجدة على مستوى والية (-وكالة بسكرة–القرض الشعيب اجلزائري 

نهجية واملتمثلة يف املالحظة، املقابلة، امل األدواتكدراسة حالة،معتمدين يف ذلك على جمموعة من ) بسكرة
  :اخل توصلنا إىل النتائج التالية…التحليل اإلحصائي

صيغ متويل موجهة خصيصا لتمويل املؤسسات  –وكالة بسكرة –ال يعرض القرض الشعيب اجلزائري -1
درها اخلاصة، الصغرية واملتوسطة، تأخذ بعني االعتبار احتياجات هذه املؤسسات للتمويل ، و حمدودية مصا

  .وأمهية هذه املؤسسات بالنسبة لالقتصاد الوطين
تسهيالت للمؤسسات الصغرية واملتوسطة فيما  –وكالة بسكرة –ال يقدم القرض الشعيب اجلزائري -2

فهو يفرض نفس سعر الفائدة  على كل ) وكذلك باقي البنوك اليت اتصلنا ا( خيص أسعار الفائدة 
بالنسبة لقروض االستغالل ، أما قروض  % 9.75و  % 9فائدة يتراوح بنيحيث يفرض سعر (القروض،  

  .مما يقف عائقا أمام إنشاء هذه املؤسسات وترقيتها%). 8االستثمار يفرض عليها سعر فائدة يقدر ب
من  %100من  أكثر إىلاشتراط البنك لضمانات عقارية او عينية على قروضه بنسب عالية قد تصل -3

ا يعترب إجحافا يف حق املؤسسات الصغرية واملتوسطة وعائقا كبريا أمام كل املبادرات، قيمة القرض، وهذ
  .ألن هذه الضمانات عادة ما ال تكون يف حوزة مجيع املؤسسات الصغرية واملتوسطة

 ،التركيز واالهتمام و إعطاء األولوية  يف منح القروض لألنشطة التجارية واملهنية يف عمليات التمويل-4
  الوكالةيف إطار ) باقي البنوك أو( الحظ انه إذا ما استبعدنا القروض اليت مينحها القرض الشعيب اجلزائركما ن

الوطنية لدعم تشغيل الشباب فإننا جند  أن  البنك متحفظ فيما خيص تقدمي قروض  االستثمار متوسطة 
ن متويلها يكون من خالل قروض أل)خاصة الصيادلة واألطباء(وانه يفضل متويل املهن احلرة  األجلوطويلة 
  .ومؤكدة من حيث االسترجاع األجلقصرية 

يف متويل املؤسسات الصغرية املتوسطة ،رغم  –وكالة بسكرة –ضعف مسامهة القرض الشعيب اجلزائري -5
  .أنه من الناحية النظرية هو البنك املتخصص يف متويل هذه املؤسسات

البنك الوحيد الذي يقوم بتمويل املؤسسات  –لة بسكرة وكا–ال يعترب القرض الشعيب اجلزائري -6
  .الصغرية واملتوسطة ، مبعىن أن ختصصه ختصص نظري فقط

إن املسامهة اإلمجالية للبنوك يف متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة على مستوى الوالية ضعيفة ، بل -7
اضا يف نسبتها رغم إغالق العديد من تكاد تكون منعدمة ، إىل جانب هذا عرفت يف السنوات األخرية اخنف
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هذه املؤسسات مبعىن أنه رغم اخنفاض عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة على مستوى الوالية إال أن نسبة 
  .مسامهة البنوك عرفت تراجعا
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  :تفسري النتائج
أو باقي ( -وكالة بسكرة–ائري لقد استخلصنا من الدراسة السابقة أن مسامهة القرض الشعيب اجلز

أو تكاد تكون منعدمة، إىل جانب  ضعيفة يف متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة)البنوك العمومية األخرى
الشروط احفة اليت يضعها مقابل احلصول على القروض ، خاصة فيما يتعلق بالضمانات ، وتفسري هذه 

  :املسامهة النتائج يقودنا إىل احلديث عن أسباب ضعف هذه
يطبق أمناط ) أو البنوك العمومية األخرى(فالقرض الشعيب اجلزائري: ثقل ومجود العمليات املصرفية-1

تنظيمية وتسيري تقليدية موروثة من عهود سابقة جعلت من هذه البنوك مستودعا للبريوقراطية اإلدارية، 
ق وأشرنا دراسة ملف قرض إلحدى باإلضافة إىل تعقد وتعدد إجراءات احلصول على القروض ، فكما سب

املؤسسات الصغرية واملتوسطة ، تتم على مستوى الوكالة مث على مستوى الفرع  لتستفيد املؤسسة من 
د ج، فإن امللف يرسل إىل املديرية العامة باجلزائر  4000000القرض ، أما إذا كانت قيمة القرض أكثر من 

ؤسسة الصغرية واملتوسطة على القرض، هذه اإلجراءات جعلت العاصمة ملنح  املوافقة النهائية حلصول امل
العديد من هذه املؤسسات متوت يف املهد إلحجام أصحاا عن االقتراض أو عدم حصوهلا على التمويل 

  .الالزم
يف مصلحة القروض اليت تتكفل بدراسة : قلة عدد املوظفني على مستوى القرض الشعيب اجلزائرية فمثال-2

 ض اليت تتقدم ا املؤسسات الصغرية واملتوسطة، يوجد ثالثة موظفني منهم رئيس املصلحةطلبات القرو
وحىت البنوك األخرى تعاين من نفس املشكل فمثال يف البنك الوطين اجلزائري يوجد موظفني فقط يف (

ضعف وأغلب املوظفني املوجودين يعملون يف مستويات السفلي للبنوك ، إضافة إىل  ،)مصلحة القروض 
مستوى تكوينهم، ألن معظمهم مل يتلقوا تكوينا يؤهلهم خصيصا للعمل يف جمال البنوك ،مما اثر سلبا  على 

  . عملية التآلف بني الوظيفة وشاغلها ، واقتصر أدائهم على العمليات البسيطة التقليدية
ر العدد الكايف من عدم توف بواملتوسطة، بسبكل هذا اثر على عالقة البنك باملؤسسات الصغرية       

وهو ما . اإلطارات الذين يقومون بدراسة ملفات القروض املقدمة من قبل املؤسسات الصغرية واملتوسطة
القروض املمنوحة  وقلة عدد على العالقات الشخصية يف منح القروض، أكثردفع البنك إىل االعتماد 

  .للمؤسسات الصغرية واملتوسطة
التربص ضعف استخدام التكنولوجيا حيث البنك ال يزال يستخدم الطرق كما الحظنا أيضا خالل فترة  -3

التقليدية يف احلسابات وعمليات الدفع والتخليص والتحويل وفتح احلسابات، ودراسة ملفات القروض، 
، غري أا ليست )كالربنامج احملاسيب حلساب استهالك القروض(رغم استخدامه لبعض الربامج احملاسبية
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دها، من اجل حتديث نشاط البنك ، أي أن البنك يعتمد على موظفيه يف القيام جبميع نشاطاته بالكافية لوح
يدويا، مما تسبب يف تفكيك العالقة بني البنك واملؤسسات الصغرية واملتوسطة بسبب البطء املسجل يف أداء 

در متويل أخرى يف البحث عن مصا) املؤسسات الصغرية واملتوسطة(اخلدمات، مما يدفع هذه األخرية  
  .كالسوق غري الرمسي

معظم البنوك لسياسة احلذر يف منح القروض، هلذا تشترط ضمانات كبرية لتغطية قيمة القرض،  إتباع-4
  .وارتفاع نسبة القروض الغري مسترجعة إليها،وهذا بسبب عدم الثقة يف دراسات اجلدوى اليت تقدم 
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  :االقتراحات

، حيث يهتم املسؤول عن هذا -وكالة بسكرة–لشعيب اجلزائري خلق منصب عمل جديد يف القرض ا-1
املنصب بالقيام بدور الوسيط بني رئيس مصلحة الوكالة واملؤسسة الصغرية واملتوسطة،  حيث يكون هو 
املسؤول الوحيد أمام صاحب املؤسسة ، ويقوم جبمع املعلومات وحتليلها و إعداد ملف كامل عن املؤسسة، 

شروع الذي يقدمه إىل اللجنة املسؤولة عن  اختاذ قرار منح القروض ، وهكذا لن يعلم وإبداء رأيه قي امل
صاحب املؤسسة الصغرية واملتوسطة باملسار الذي اختذه امللف بني الوكالة والفرع ورمبا املديرية العامة 

يد عن القرار ويقنع أيضا، ولن يتهم البنك بالبريوقراطية ، كما أن هذا املوظف سيبدو و كأنه املسؤول الوح
  .الزبون بكل ما توصل إليه خاصة إذا كان الرد سلبيا 

لوسائل وصيغ متويل جديدة مالئمة -وكالة بسكرة–تفعيل وتطبيق  القرض الشعيب اجلزائري -2
  . للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، من خالل تطبيق صيغ وأساليب متويل تراعي خصوصيات هذه املؤسسات

خاصة وأن القانون اجلزائري  لصيغة التمويل التأجريي،- وكالة بسكرة–لشعيب اجلزائري تطبيق  القرض ا-3
  .يقر العمل ذه الصيغة، نظرا للنجاح الذي حققه يف الدول املتقدمة 

تطبيق صيغ التمويل اإلسالمية كاملراحبة واملشاركة بأنواعها، خاصة أن مثل هذه الصيغ ليست حكرا  -4
المية، ألن الكثري من أصحاب املؤسسات الصغرية  واملتوسطة ال حيبذون التعامل  مع  فقط  على البنوك اإلس

  .البنوك التقليدية ألم يرون فيها بنوك ربوية
لقروض بشروط ميسرة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة  -وكالة بسكرة–تقدمي القرض الشعيب اجلزائري -5

، %2الفائدة معدل التضخم بنسبة ال تتعدى يف األقصى خاصة فيما يتعلق بسعر الفائدة ،كأن يتجاوز سعر
وسعر فائدة على قروض االستثمار  ،%6مثال أن يفرض سعر فائدة على قروض االستغالل بنسب أقصاها 

  .%5ـب
تيسري الضمانات املطلوبة من أصحاب هذه املؤسسات، حسب ظروف كل مؤسسة واال الذي  -6

  .ن أن يلعب دور جوهريا يف هذا اإلطاروهنا ميكن لصندوق الضما تنشط فيه،
بتقدمي القروض ، مبعىن تطبيق المركزية  اختاذ القرار، - وكالة بسكرة-السماح للقرض الشعيب اجلزائري -7

د ج، ورفع  3000000متنح الوكالة قروض يف حدود مبلغ : بتحديد سقف أعلى ملا متنحه الوكالة مثال
دج، وذا ميكن أن يساهم البنك بنسب أكثر يف متويل  6000000 احلد األقصى  املسموح به للفروع إىل 

 .املؤسسات الصغرية واملتوسطة ، ألنه سيتمكن من معاجلة عدد أكرب من طلبات القروض 
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العمل على تأهيل اليد العاملة من خالل تنمية مهارات العمال بتنظيم دورات تدريبية وعقد ندوات -8
  .عمل على االستفادة من جتارب بنوك الدول املتقدمةسواء داخل الوطن أو خارجه، وال

توظيف املزيد من اإلطارات خاصة يف مصلحة القروض، على أن تتم عمليات التوظيف مبسابقة مفتوحة -3
  .واختيار األفضل مع إعطاء األولوية خلرجيي اجلامعات املتخصصني يف جمال البنوك

وبذلك . فة أهم ااالت اخلصبة لالستثمار يف الواليةإنشاء مصلحة تتكفل بدراسة أوضاع السوق ملعر-9
تقدمي النصائح واإلرشاد ملن يرغب يف إنشاء مؤسسة صغرية، وهذا يضمن للبنك إىل حد كبري استرجاع 

  .أمواله
قيام القرض الشعيب اجلزائري بتمويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت تنشط يف جمال الفالحة نظرا -10

  .لقطاع يف الوالية، بإنشاء وكاالت وفروع له يف املناطق الريفية حيث تنتشر هذه األنشطةملكانة هذا ا
–استخدام منتجات تكنولوجية اإلعالم واالتصال، ألن إدخاهلا يف عمل القرض الشعيب اجلزائري -11

اجلة يسمح بأداء عمله على أحسن حال، بسرعة اكرب وتكلفة اقل، وهذا يقلص من زمن مع -وكالة بسكرة
ملفات القروض اليت  تتقدم ا املؤسسات الصغرية واملتوسطة، كما تتيح للبنك فرصة االستقبال الفعال 
لعمالئه، وعمالء جدد أيضا مما يرفع من حجم املوارد وكذلك القروض املمنوحة للمؤسسات الصغرية 

  .واملتوسطة


