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  : ةــة العامــاخلامت
توصلنا من خالل الدراسة اليت قمنا ا إىل جمموعة من النتائج املتعلقة من جهة باملؤسسات الصغرية 
واملتوسطة عموما، ومن جهة أخرى مبكانة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف االقتصاد الوطين ودور اجلهاز 

  :رضها مع بعضها البعض على الشكل التايلوسنقوم فيما يلي بع. املصريف اجلزائري يف متويلها
من خالل حتليلنا موعة من تعاريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف بعض الدول عـرب العـامل،   

والتعاريف املقدمة ال تعطي صورة واضحة هلذا النوع . يظهر لنا جليا الغموض الذي ال يزال يشوب تعريفها
من الصعب أيضا مجع هذه املؤسسات حتت تعريف واحد، فالفرق من املؤسسات وال ميكن حتديدها بدقة، و
  .عامل ومؤسسات الصناعات التقليدية يف الدول النامية 250شاسع بني املؤسسة األوروبية اليت تشغل 

اصبح موضوع تنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف خمتلف جماالت النشاط االقتصـادي يلقـى   
ات الدولية واحمللية، فضال عن اهتمام الباحثني االقتصاديني ا، باعتبارها من اهتماما متزايدا من طرف املنظم

افضل وسائل اإلنعاش االقتصادي، نظرا لسهولة تكيفها ومرونتها اليت جتعلها قادرة على اجلمع بني التنميـة  
مكاـا رفـع   االقتصادية ووسيلة إجيابية لفتح آفاق العمل من خالل توفري مناصب الشغل وخلق الثروة وبإ

  .حتديات املنافسة وغزو األسواق اخلارجية يف ظل اقتصاد السوق
باعتبار البلدان النامية تعاين من مشكلة البطالة بصورة حادة فإن املشروعات الصغرية واملتوسـطة،  

  .تلعب دورا هاما يف التخفيف من حدا
ء املشاكل املطروحة على مستوى رغم تطور وسائل التمويل إال أا مل تستطع بعد الوصول إىل إا

  .متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة
لقد اعتمدنا يف حتليلنا لواقع املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر على اإلحصاءات والبيانـات  
اليت حتصلنا عليها من مواقع االنترنيت للمجلس االقتصادي واالجتماعي والديوان الوطين لإلحصـائيات،  

زارة الوصية على هذه املؤسسات، وكذلك جمموعة من البنوك العمومية املتواجدة على مستوى وكذلك الو
  :والية بسكرة ،وقد ساعدتنا هذه اإلحصاءات على استخالص النتائج التالية

  .عدد املؤسسات يف ارتفاع مستمر خاصة بعد إصدار قانون النقد والقرض الذي يشجع االستثمار اخلاص-
ملؤسسات الصغرية واملتوسطة يف القطاعات غري املنتجة للقيمة املضافة، واليت تعتمد على تتركز نشاطات ا-

تكنولوجيا بسيطة وعلى كثافة عمل مرتفعة، ويعترب قطاع البناء واألشغال العموميـة، التجـارة، النقـل    
  .واالتصال، أهم القطاعات اليت تنشط فيها هذه املؤسسات

  .سطة يف مناطق الشمال خاصة الساحلية منهاتتركز املؤسسات الصغرية واملتو-
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تعرف مسامهة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف االقتصاد اجلزائري، جمموعة من العراقيل حتول دون تنمية -
  :وترقية هذا القطاع، وحتقيقه لألهداف املسطرة واهم هذه املعوقات

  .انتشار البريوقراطية وضعف اجلانب التشريعي والتنظيمي-1
  .م تنظيم آليات احلصول على العقار الصناعيعد-2
املشاكل املتعلقة باحمليط، ونقص املعلومات االقتصادية حول هذا القطاع واهم ااالت اخلصبة اليت ميكن -3

  .االستثمار فيها
يعترب مشكل التمويل أهم الصعوبات اليت تواجه املؤسسات الصـغرية واملتوسـطة يف االقتصـاد    

حجام البنوك اجلزائرية على متويل هذه املؤسسات، وهذا ما ملسناه أكثـر مـن خـالل    اجلزائري، نظرا إل
وجمموعة مـن البنـوك   -وكالة بسكرة–الدراسة امليدانية اليت قمنا ا يف كل من القرض الشعيب اجلزائري 

فة هلـذه  املتواجدة على مستوى والية بسكرة،واليت مكنتنا من فهم األسباب اليت تقف وراء املسامهة الضعي
  :البنوك يف متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة ، وميكن أن حنصر أهم هذه األسباب فيما يلي

طريقة التنظيم البنكي الذي يتميز مبركزية منح القروض على مستوى العاصمة، بسبب االستقاللية النسبية -
  .للوكاالت والفروع البنكية

،رغم التخفيضـات الـيت   -وكالة بسكرة–لشعيب اجلزائري ارتفاع أسعار الفائدة اليت يفرضها القرض ا-
على املستوى الوطين، إال أن املؤسسات الصغرية واملتوسطة ليست  1998 عرفتها أسعار الفائدة خالل سنة 

  .قادرة بعد على حتملها

مثال القروض اليت قدمها القرض (سطةاخنفاض نسبة القروض البنكية املوجهة للمؤسسات الصغرية واملتو-
للمؤسسات الصغرية واملتوسطة على مستوى الوالية خالل فترة الدراسة  -وكالة بسكرة–الشعيب اجلزائري 

  .2003 و 2001إىل جانب أا منخفضة عرفت تراجعا كبريا خاصة خالل عام 
  .ارتفاع قيمة الضمانات اليت يطلبها البنك-
  .ويل قصرية األجل والنقص الشديد يف تقدمي التمويل طويل األجلتفضيل البنك تقدمي التم-
  .استخدام البنك ألساليب متويل تقليدية وافتقارها آلليات التمويل املستحدثة يف الدول املتقدمة-

يف الواقع إن األسباب السابقة لضعف مسامهة البنوك يف متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة علـى  
تعترب أيضا من األسباب املعرقلة للتمويل املصريف للمؤسسات الصغرية واملتوسطة على مستوى والية بسكرة،

  :املستوى الوطين، إىل جانب 
عدم ختصيص نسبة من القروض املوجهة إىل املؤسسات الوطنية من قبل البنوك للمؤسسـات الصـغرية   -

  .واملتوسطة
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ينا ختصص القرض الشـعيب اجلزائـري   غياب بنوك متخصصة يف عمليات متويل هذه املؤسسات فكما رأ-
  .ختصص نطري

  .تفضيل البنوك متويل مؤسسات القطاع العام-

  :التوصيات
تنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة وتطويرها جيب أن يكون يف إطار عام من خـالل تنميـة مسـتدمية    

يف حتقيـق ذلـك،   لالقتصاد الوطين واعادة هيكلته حبيث يكون للمؤسسات االقتصادية عموما دور فعال 
واالعتماد على املؤسسات الصغرية واملتوسطة بصفة خاصة كعامل للتنمية ورفع مستوى التشغيل و حتقيـق  

ولتحقيق ذلك حنن مطالبون ببذل جهود معتربة لتطهري ويئة احمليط االستثماري . االستقرار لالقتصاد الوطين
  :الوطين باالعتماد على

  :يف جمال التمويل -1

  :النظام املصريف تطوير - أ

  :جيب أن يتدخل النظام املصريف اكثر يف متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة من خالل 
استحداث آليات متويل جديدة تتماشى واحتياجات املؤسسات الصغرية واملتوسطة مـع األخـذ بعـني    -

  .االعتبار عدم كفاية الضمانات اليت تقدمها املؤسسات الصغرية واملتوسطة
سياسة ال مركزية القروض ورفع سقف القروض املسموح به للبنوك علـى مسـتوى فروعهـا و    تطبيق -

  .وكاالا ، و املعاجلة السريعة والفعالة مللفات القروض املقدمة من قبل املؤسسات الصغرية واملتوسطة
كـن بـني   إقامة شبكات اتصال آلية بني البنوك من اجل توفري اخلدمات إلجناز املعامالت بأقل وقت مم-

  .املتعاملني الذين يتعاملون مع بنوك خمتلفة
تعاون البنوك على تقدمي القروض هلذه املؤسسات حىت ال يتعرض بنك معني فقط للمخاطر عـن طريـق   -

  .إقامة حمفظة مالية مشتركة لتمويل هذه املؤسسات
  .مؤسسة تكييف أسعار الفائدة املفروضة على املؤسسات الصغرية واملتوسطة حسب خصوصية كل-
  .تشجيع إنشاء شركات راس املال املخاطر وصناديق الضمان-ب
  .تشجيع إنشاء مؤسسات متخصصة يف التمويل التأجريي-ج

العمل على جلب فرص شراكة اكرب لتمويل هذه املؤسسات خاصـة يف إطـار برنـامج الشـراكة     -دـ
  .االرومتوسطية
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تياجات التمويلية احلقيقيـة للمؤسسـات الصـغرية    إنشاء وكالة للتنسيق واملراقبة تم باإلحاطة باالح-ه
واملتوسطة واليت ميكن اعتبارها كفضاء وسيط بني الدولة واألعوان االقتصاديني كما هو احلـال بالنسـبة   

 .FNRDAللصندوق الوطين للتعاون الفالحي  

  : اإلدارة -2

لذا حىت تـتمكن مـن   معظم املؤسسات الصغرية واملتوسطة تتميز بتطبيقها لطرق تسيري تقليدية، 
  :االندماج يف االقتصاد العاملي عليها أن تعمل على تطوير هذه الطرق وتوفري احمليط املناسب هلا من خالل

إقامة هيئة أو منظمة تسهر على قيادة نظام تكويين وتأهيل ملسريي املؤسسات الصغرية واملتوسطة، ميكنهم -
  .تغريات احمليطمن التحكم يف أدوات التسيري احلديثة ومواجهة م

  .دعم املشاركة بني املنظمات الوطنية واألجنبية بغرض جلب اخلربة والتقنية واألموال يف نفس الوقت-
  .ٍيف عملية التأهيل متخصصةدعم عملية تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة بنسبة -
وسطة ومراكز البحث إجياد ووضع آليات تعمل على ربط ومتتني العالقة بني املؤسسات الصغرية واملت-

  .وكذا تطوير املقاولة الباطنية بينها وبني املؤسسات الكبرية سواء األجنبية أو الوطنية
 


